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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:

اَللىُّهمَّ اِنىّ اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم

خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم

اِهَد ِمْنُهْم َواْلغآِئَب َنْفِس وَ اَْهىل وَ ماىل وَ ُوْلدى وَ َمْن كاَن ِمنىّى ِبَسبیٍل الشىّ

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با من راهى دارد حارضشان و غائبشان را

اَللىُّهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْیامِن َواْحَفْظ َعَلْینا

خدایا حفظ كن ما را به حفظ ایامن و نگهبان بر ما باش

اَللىُّهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك َوال َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِنىّا 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 ىِف االْْهِل َواْلامِل َواْلَوَلِد ىِف الدُّ َفرِ وَ كاَبِة اْلُمْنَقَلِب وَ ُسوَّ اَللىُّهمَّ اِنىّا َ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 اَللىُّهمَّ اِنىّ 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 ]اَللىُّهمَّ

خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان

یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن.

امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.

ْهُت َوْجهى اَللىُّهمَّ 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 واَل ُیَضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَللىُّهمَّ َ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 واَل َتِكْلنى اىِل َنْفس

و محافظت كن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار

عاَء یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن اَلدُّ

اى مهربانرتین مهربانان.

سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِنىّا اَْنزَْلناُه و آیة الكرىس و سوره ناس و سوره فلق را بخواند 

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مس�افر پس از دع�ای صفحه مقابل تس�بیحات 
حضرت فاطمه س�الم اهلل علیها را بخواند و سوره 
حم�د را از پی�ش رو و از جانب راس�ت و از جانب 
چپ بخواند و همچنین آیه الکرسی را از سه جانب 

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان
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شهرام آدم نژاد، معاون برنامه ریزی 
س��ازمان راه��داری و حم��ل و نقل 
جاده ای کشور است؛ مردی که نقش 
بس��یار پررنگ��ی در هماهنگی های 
الزم برای آغاز طرح پیمایش سهمیه 
س��وخت ناوگان حمل و نقل جاده ای 
کشور که ماه ها از ش��روع به کار آن 
می گذرد، داشته است. او در قامت 
س��خنگوی کارگروه توزیع س��وخت 
ن��اوگان عموم��ی جاده ای بر اس��اس 
پیمایش ب��ا دفاع از ط��رح پیمایش 
سهمیه سوخت، این طرح را زمینه ای 
ب��رای صرفه جویی روزانه 8 میلیون 
لیتر گازوئیل عنوان می کند و تأکید 
دارد که نتایج بسیار خوبی از اجرای 
آن حاصل شده اس��ت. آدم نژاد در 
گفت وگوی خود با ماهنامه »کالسکه 
سبز« درباره مسائل بسیار مهم روز 
از جمله ش��رایط تخصیص س��همیه 
ن��اوگان حمل و نقل ج��اده ای، قاچاق 
س��وخت، عمر ن��اوگان، اس��تاندارد 
مصرف س��وخت در کشور و موضوع 
نصب باک های اضافی غیرقانونی در 
اتوبوس ها توس��ط مالکان آنها سخن 
گفته اس��ت که خواندن آن خالی از 

لطف نیست. 

طرح تخصیص س�همیه س�وخت ناوگان حمل 
و نق�ل عمومی کش�ور بر اس�اس پیمایش بعد از 
گذش�ت ماه ها از اج�رای آن در چه وضعیتی قرار 

دارد؟
برای پاسخ به این س��ؤال باید به گذشته رجوع 
کنم. در اواخر سال 1393، هیأت محترم وزیران، 
طی مصوب��ه ای اعالم کرد که توزیع س��وخت به 
ناوگان حمل و نقل دیزلی کش��ور باید بر اس��اس 
پیمایش صورت گیرد. محورهای این مصوبه شامل 
توزیع مناس��ب سوخت، جلوگیری از فرار سوخت 
و ایجاد یک رابطه منطقی بین مصرف و س��همیه 
بود. بر این اساس، کارگروهی متشکل از وزارت راه 
و شهرس��ازی، نفت، کشور، ستاد مبارزه با قاچاق، 
ستاد س��وخت و ... ش��کل گرفت. این کارگروه از 
اردیبهشت ماه سال قبل، هر شنبه به شکل مستمر 
جلسه داش��ته و زیرکمیته های مختلفی از جمله 
کمیته های کسب و کار، فنی، داده کاوی اطالعات 
و ... در آن فعالی��ت می کنند. با توجه به اینکه ما 
در ناوگان حمل و نقل جاده ای با مستنداتی مانند 
بارنامه، صورت وضعیت و ... مواجه هستیم، در ابتدا 
قرار بر این شد که این طرح در قالب پایلوت و در 
حوزه برون شهری اجرایی شود. از جمله مشکالت 
م��ا در اج��رای این طرح، برخ��ط )آنالین( نبودن 
برخ��ی از جایگاه های س��وخت در جاده ها و تردد 
توأمان برخی از ماش��ین ها در سطح درون شهری 
و برون شهری بود؛ یعنی ماشین هایی بودند که اگر 
در یک جایگاه سوخت گیری می کردند و به سراغ 
جایگاه بعدی می رفتند، به علت آنالین نبودن، ما 

متوجه این سوخت گیری نمی شدیم؛ ضمن اینکه 
ما در تردد برون شهری وسایط نقلیه، با مستنداتی 
همچ��ون بارنامه روبه رو بودیم، اما در حمل و نقل 
شهری، با فقدان چنین مستنداتی مواجه بودیم و 
مبنایی برای محاسبه کارکرد وجود نداشت. همین 
مس��أله باعث ش��د تا در ابتدای مهرماه سال 94، 
توزیع سوخت برای حمل و نقل برون شهری را بر 

اساس مستندات حمل، آغاز کنیم. 

نتیجه عملی طرح چه شد؟
در اولین گام به همه ناوگان اعم از درون شهری و 
برون شهری، سهمیه پایه و سهمیه عملکردی تعلق 
گرفت. هرکسی که س��همیه عملکردی بیشتری 
نسبت به سهمیه پایه داشت، از سهمیه عملکردی 
بهره مند می شد که البته این سهمیه قابلیت انتقال 
به ماه های بعد را داشت. به همین جهت از مهرماه، 
کلیه داده ها در این زمینه اخذ و به کارگروه ارسال 
شد. بازکاوی دیتاها نشان داد که برخی از سهمیه ها 
که تابع قواعد سهمیه هستند باید دچار تغییر شوند. 
ما چند جدول داریم که یکی از آنها جدول قواعد 
اس��ت که در این جدول، سهمیه ها بر اساس نوع 
و سن خودرو دسته بندی می شود. جدول دیگری 
هم وجود دارد که به طبقه بندی خودرو می پردازد. 
ما جدول طبقه بن��دی خودرو را اصالح کرده ایم و 
تغییرات جدید آن از مهرماه اعمال خواهد ش��د. 
با برگزاری بیش از هش��تاد جلس��ه مستمر میان 
شرکت های نفتی، پتروشیمی، راهداری و حمل و 
نقل جاده ای، ستاد مبارزه با قاچاق و ... توانسته ایم 

حسین ابوالفتحی
روزنامه نگار

طرح پیمایش سهمیه سوخت، روزانه موجب صرفه جویی 8 میلیون لیتر گازوئیل می شود
گفت وگوی اختصاصی »کالسکه سبز« با شهرام آدم نژاد، معاون برنامه ریزی سازمان راهداری کشور

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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در شرایطی که 5 درصد افزایش تردد ناوگان را 
داشته ایم، بیش از هشت میلیون لیتر در طول 

روز در مصرف سوخت صرفه جویی کنیم.

تجهیزات مورد نیاز در طرح پیمایش چگونه 
تأمین و نصب خواهد شد؟

وزارت کشور اقدامات مطلوبی در این زمینه 
داشته است. پیش از این در شهرهای مختلف 
به ویژه در حوزه بار، کار چندانی صورت نگرفته 
بود. وزارت کش��ور اقدامات مورد نیاز در زمینه 
شناسایی، نصب و ساماندهی را شروع کرده و با 
توجه به گستردگی کار، در فرصت های مناسب 
و با توجه به اولویت بندی ها، کار را پیش می برد. 
یکی از دغدغه های ما در مورد نصب تجهیزات، 
استفاده زمانی از آنهاست. ممکن است طی یکی 
دو س��ال، سهمیه های سوخت دچار تغییراتی 
مانند تک نرخی شدن، رسیدن به قیمت واقعی 
و ... ش��ود؛ در این صورت دیگر س��همیه بندی 
مطلوبیت و موضوعیت ندارد و هزینه سنگین 
نصب تجهیزات بر پیکره این ناوگان می ماند. ما 
نمی توانیم روی بیش از هش��تصد هزار وسیله 
نقلیه عمومی کشور تجهیزاتی نصب کنیم که 
طی چند س��ال آینده ممکن است مأموریت و 
کارکرد خود را از دست دهد. به همین جهت 
بر آن شدیم تا با تعریف مأموریت های جدیدی 
که مجوزهای قانونی هم داشته باشند، کارکرد 
دیگ��ری از ای��ن تجهیزات را نی��ز مدنظر قرار 
دهیم. کنترل سرعت و ساعت کار رانندگی در 
جاده از جمله این مأموریت هاست. نوع خودرو، 
زمان و میزان مصرف و ... پارامترهایی بودند که 
در یافت��ن تابعی برای رفتار نزدیک به مصرف، 
از م��ا زمان گرفتند. یکی از راهکارهایی که در 
این زمینه ارائه شد، استفاده از سهمیه اعتباری 
بود که در حال حاضر کمیته کسب وکار روی 
این طرح و بررس��ی ابع��اد آن تمرکز دارد. در 
خصوص نوع تجهیزات، مجوز تولید س��ه نوع 
دس��تگاه را در داخ��ل گرفته ای��م و در تالش 
هس��تیم این تعداد را افزای��ش دهیم. یکی از 
مشکالت ما در این حوزه، عدم یکنواختی میان 
راننده و خودرو است؛ یعنی باید اطمینان پیدا 
کنیم راننده ای که مدارک خود را ارائه می دهد 
همان راننده ای اس��ت که پشت فرمان خودرو 

نشسته و رانندگی کرده است. همچنین بحث 
خواب آلودگی رانندگان از دیگر مسائلی است 
که با توجه به اعتماد عمومی به ناوگان حمل 
و نقل عمومی به آن توجه ویژه ای داریم. برای 
حفظ این اعتماد باید ضرایب کنترلی افزایش 
یابد. ب��رای نصب تجهیزات نیز ش��رکت های 
زی��ادی از جمله ش��رکت های دانش بنیان کار 
را آغ��از کرده ان��د و ما امیدواری��م در آینده ای 
نزدیک، کل ناوگان عمومی کشور مجهز به این 

تجهیزات شوند. 

با توجه به اینکه س�همیه ماهانه عملکردی 
خودروها در این طرح بر اساس میزان عملکرد 
آنه�ا در ماه قبل هر ماه تعیین می ش�ود، برای 
مثال تکلیف سهمیه اردیبهشت ماه خودروهایی 
که ایام نوروز فعالیت چندانی نداشته اند چطور 

محاسبه می شود تا مشکلی پیش نیاید؟
این موضوع برای ما هم نکته و سؤال مهمی 
ب��ود. در ایامی مانند نوروز ک��ه وضعیت قابل 
پیش بینی اس��ت، ما این موارد را مدنظر قرار 
داده ایم. برای مثال، می توان با توجه به کاهش 
مصرف در فروردین ماه، سهمیه اردیبهشت ماه را 
افزایش داد. برای ایام قابل پیش بینی، آمادگی 
الزم را داری��م و ب��رای آن برنامه ریزی ه��ای 
مقتضی صورت گرفته اس��ت. در صورتی هم 
که راننده ای بنا به دالیلی مانند خرابی ماشین 

در ماه خاصی از س��ال دچ��ار کاهش کارکرد 
شود، طبق مصوبه هیأت وزیران، این سهمیه 
در ماه های بعدی برای وی جبران خواهد شد. 
در حوزه برون ش��هری کمبود وجود ندارد و ما 
ب��ا توجه به حجم تردد، به رانندگان س��وخت 
می دهیم. بر همین اس��اس هم رانندگان را با 
توجه به دیت��ای دریافتی احصا می کنیم و به 
آنها سوخت می دهیم. برای رانندگانی هم که 
اعتراضی داشته باشند، کارگروه هایی در سطح 
استان های کشور ش��کل گرفته که با مراجعه 
ب��ه آنها خواهند توانس��ت مش��کل را برطرف 
و س��وخت مورد نیاز خ��ود را دریافت کنند. با 
اجرای این طرح به دنبال آن هستیم تا گازوئیل 
و س��وخت های دیزلی خارج از این ساختار به 

فروش نرسند. 

اخی�راً عن�وان ش�د که س�همیه س�وخت به 
خودروه�ای س�نگینی که بیمه ش�خص ثالث 
نداشته باش�ند، تعلق نخواهد گرفت. سازوکار 

این موضوع چگونه است؟
از دیگر مسائلی که در طرح ساماندهی مطرح 
شده، ماشین هایی هستند که بیمه شخص ثالث 
ندارند. مصوبه ای داریم که بر اس��اس آن، باید 
از ارائه خدمات به ماش��ین هایی که فاقد بیمه 
شخص ثالث هستند خودداری کرد. یکی از این 
خدمات، ارائه سوخت یارانه ای است. اما صدور 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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بیمه نامه در کشور ما آنالین نیست و بر همین 
اساس طی جلساتی که با بیمه مرکزی، ستاد 
راهبری ناجا، س��تاد مدیریت حم��ل و نقل و 
سوخت داشتیم، قرار بر این شد تا بیمه  مرکزی 
در بازه زمانی کوتاه��ی امکان صدور بیمه نامه 
آنالین و برخط را فراهم کند. این طرح بس��یار 
بزرگ و سخت است و باید زیرساخت های الزم 
برای آن در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه حدود 
64 هزار ماشین که فاقد بیمه نامه شخص ثالث 
بودند اخطار دریافت کردند و به رنگ خاکستری 
درآمدند. ب��ه این ترتیب به آنها فرصتی س��ه 
ماه��ه دادیم تا با اصالح وضعیت بیمه ای خود، 
همچنان س��وخت یارانه ای را داشته باشند؛ در 
غیر این صورت از این لیس��ت حذف خواهند 
شد. با هماهنگی های الزم با پلیس 10+ کسانی 
هم که به اش��تباه این اخط��ار را دریافت کرده  
بودند از لیست خاکستری خارج شدند. حدود 
64 هزار ماشین در این لیست وجود دارد که با 
بررسی دقیق تر به زودی از ارائه سوخت به آنها 

جلوگیری خواهد شد.

این ط�رح چ�ه تأثیری ب�ر معض�ل قاچاق 
سوخت در کشور داشته است؟

بهتر اس��ت به جای واژه قاچ��اق، از اصطالح 
استفاده خارج از حوزه، بهره بگیریم. این استفاده 
می توان��د قاچاق و یا در حوزه ای غیر از حمل و 
نقل عمومی باشد. به نظرم تا زمانی که سوخت 
در کش��ور ما به ش��کل یارانه ای ارائه می شود، 
ب��رای کنترل این امر نیاز به دقت عمل زیادی 
است. در هیچ کش��وری سوخت به این شکل 
عرضه نمی شود و این پروژه یکی از بزرگ ترین 
پروژه های واکاوی کش��ور اس��ت. صرفه جویی 
هشت میلیون لیتری باعث شده تا ما با دقت و 
توجه بیشتری این مسأله را مدنظر قرار دهیم. تا 
زمانی که سوخت به شکل یارانه ای ارائه می شود 
و سهمیه بندی وجود دارد، باید کنترل را اعمال 
کرد. قطعاً با نصب تجهیزات، این کنترل ساده تر 

و دقیق تر انجام خواهد شد. 

آی�ا در این طرح کنترل�ی، وجود باک اضافی 
در برخ�ی از وس�ایط نقلی�ه عموم�ی از جمله 
اتوبوس ها و قاچاق سوخت در پوشش مسافر 

نیز رصد خواهد شد؟
در سیس��تم قبلی، وقتی این ماش��ین پس 
از س��وخت گیری در یک جایگاه، وارد جایگاه 
بعدی می شد و سوخت گیری می کرد، برای ما 

امکان رصد وجود نداش��ت؛ اما با امکان برخط ش��دن جایگاه های 
س��وخت و نیز کنترل آنالین معاینه فنی توس��ط نیروی انتظامی 
دیگر چنین امری امکان پذیر نیست. در مورد باک های اضافی، در 
حال حاضر کنترل بس��یاری شدیدی در کش��ور وجود دارد. باک 
اضافی خالف اس��ت و عالوه بر امنیت، ایمنی وس��یله نقلیه را نیز 
به خطر می اندازد. سازمان راهداری با همکاری نیروی انتظامی در 
این زمینه س��خت گیری های جدی داشته و هیچ گونه مسامحه ای 

نخواهند داشت. 

چقدر به اهداف ازپیش تعیین شده این طرح دست یافته اید؟
ای��ن ط��رح، کاری جمعی بوده ک��ه طی س��ال ها و با همکاری 
نهادهای مختلف شکل گرفته اس��ت. با توجه به ارزیابی سیستم 
و بازخورده��ای دریافتی می ت��وان نمره خوبی به ای��ن طرح داد. 
سهمیه ها ثابت نیستند و بر اساس دیتاهای دریافتی، هر ماه بررسی 
و دچار تغییر می ش��وند. از ابتدای مهرم��اه نیز تغییراتی در حوزه 
پایه س��همیه های ناوگان بخش بار اتفاق افت��اد و برای اجرای این 
طرح حدود 5 هزار ماشین از طبقه های مختلف به ویژه اتوبوس و 

مینی بوس جدا شده است. 

مصرف سوخت ما چقدر به استانداردهای جهانی نزدیک است؟
در ح��ال حاضر در مورد اتوبوس ها و کامیون هایی که در کش��ور 
تولید می ش��ود، در میانگین نزدیک هستیم؛ اما فرسودگی ناوگان 
حمل و نقل به ویژه در حوزه کامیون ها، باعث شده با انحراف مصرف 
روبه رو شویم و ضرورت نوسازی را بیشتر دریابیم. نوسازی از طرف 
دولت و از طریق سازمان های مختلفی از جمله وزارت کشور، سازمان 
راهداری و ... پیگیری می شود. قطعاً کهولت سن و تغییرات موتور و 
کهنگی تکنولوژی در میزان مصرف سوخت تأثیرگذار است. نوسازی 
ناوگان حمل و نقل کشور نیازمند تسهیالتی است که امیدواریم طی 
مذاکراتی که با نهادها و سازمان های مختلف داشته ایم، این طرح به 
مرور ش��روع شود و منجر به صرفه جویی بیشتر در مصرف سوخت 
گردد. من از کلیه انجمن ها و تشکل های صنفی که در اجرای این 
طرح ما را یاری کرده اند نهایت سپاس را دارم؛ با حضور و همکاری 

مستمر این دستگاه ها، پروژه به سرانجام رسید.

  س�ن ناوگان حمل و نقل 
عمومی باید کاهش یابد.

 برخورد ش�دید س�ازمان 
راه�داری و پلیس با باک های 

اضافی اتوبوس ها.

 مص�رف گازوئیل در ایران 
جهان�ی  اس�تانداردهای  ب�ه 

نزدیک 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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در حال��ی ک��ه دو ش��رکت خودروس��از 
داخلی با ش��رکت های پژو و سیتروئن 
ق��رارداد امضا کرده اند، مع��اون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از امضای چهار 
قرارداد دیگر از س��وی خودروس��ازان 
داخلی با چهار خودروساز مطرح اروپایی 
و آس��یایی تا پایان امس��ال خب��ر داد. 
منص��ور معظم��ی مدیرعامل س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنایع )ایدرو( 
چندی پیش در یک نشس��ت خبری در 
این باره اظه��ار کرد: برجام یک فرصت 
طالیی اس��ت ک��ه باید از آن اس��تفاده 
کرد و در این راس��تا سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ایران ب��ه همراه دو 
خودروس��از داخل��ی قراردادهای خود 
را ب��ا ش��رکت های پ��ژو و س��یتروئن 
نهایی کرده اند و تا پایان امس��ال نیز با 
خودروسازان مطرح آسیایی و اروپایی  

قرارداد امضا می کنیم.
وی با بیان اینکه ق��رارداد جدیدی به 
زودی با یک ش��رکت خودروساز معتبر 
آلمان��ی امض��ا می ش��ود، اف��زود: مهم 
این اس��ت که کیفیت خ��ودرو داخلی 
نس��بت به س��ال گذش��ته بهتر شده 
اس��ت و بر اساس اهداف تعیین شده 
موظفی��م تا کیفی��ت تولید خ��ودرو در 
کش��ور را به گونه ای ارتقا دهیم که از 
استانداردهای مناسب برخودار باشد و 
موظفیم تا این ش��رایط را فراهم کنیم 
و به خودروس��ازان نیز اعالم کنیم که 
ای��ن اس��تانداردها را رعایت کنند. از 
جمله کش��ورهایی که موفق ش��ده اند 
ب��ا خودروس��ازان برن��د و صاحب نام 
مش��ارکت کنن��د عبارتن��د از:  ترکیه، 

برزیل، کره و چین .

س�هم دولت در خودروس�ازی های داخلی از نظر 
تولید ۱۳ درصد

معظمی با بیان اینک��ه همه موظف اند تا خودرو 
خوب و اس��تاندارد در کش��ور تولید شود و قیمت 
آن به گونه ای باشد که در اختیار مردم قرار گیرد، 
ادام��ه داد: س��هم دولت در دو خودروس��از داخلی 
کشور کمتر از ۲0 درصد است و منع قانونی ندارد 
اما اگر دولت تصمیم بگیرد به صورت کامل سهام 
این خودروس��ازان به بخش خصوصی واگذار شود، 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز تبعیت 
می کند و هم اکنون  سهم دولت در خودروسازی  های 
داخلی از نظر تولید 13 درصد، از نظر ارزش هفت 

درصد و از نظر ظرفیت 14و نیم درصد است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
اظهارات رئیس شورای رقابت در رابطه سهام دولت 
در خودروس��ازی ها گفت: مدیریت ش��رکت های 
خودروسازی مشکلی ندارد و نه در اختیار دولت است 
و نه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه 
شرکت های خودروس��ازی داخلی کامال خصوصی 
هس��تند، چرا که ایدرو تنها در این دو شرکت یک 
عضو هیئت مدی��ره دارد اما وزارت صنعت، معدن 
و تجارت یک دستگاه متولی و سیاست گذار است 
که سیاس��ت های خ��ود را در صنعت خودرو اعالم 
می کند و همه خودروسازان موظف اند در راستای 

این سیاست ها حرکت کنند.
وی تاکید کرد: سیاس��ت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت این اس��ت ک��ه با هر خودروس��ازی که 
محصول خوب و کیفی تولید می کند مشارکت کند 
و خودروس��از آنچه که به نف��ع بنگاه خود و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باش��د انجام می دهد و در 
این راستا این وزارت خانه علی رغم نظارت بر فرآیند 
انجام کار به ش��دت از اس��تفاده حداکثری از توان 
داخلی حمایت می کند؛ به گونه ای که خودرو خوب 
و کیفی از طریق این مشارکت های بین المللی تولید 
ش��ود و در بازار داخلی در اختیار مردم قرار گیرد و 
بخش��ی از آن نیز به صادرات اختصاص پیدا کند. 
اما این اطمینان وج��ود دارد که قراردادهای امضا 
شده و در دست امضا همگی با بهترین خودروسازان 

دنیاست.
معظمی اضاف��ه کرد: ای��درو در تعیین و اجرای 
طرح ه��ا و صنایع مختل��ف براس��اس اولویت ها و 
طبقه بندی های��ی ک��ه وج��ود دارد عمل می کند 

اما این س��ازمان نمی تواند همه صنایع را راهبری 
و حمای��ت کند، بنابرای��ن در چند بخش مختلف 
متمرکز شدیم که می توان به خودروسازی، نفت و 
گاز، کشتی سازی، طرح های »های تک«، الستیک، 
آموزش و غیره اشاره کرد اما بقیه صنایع در حیطه 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت تعریف ش��ده و از 
آنها حمایت می شود. مدیرعامل سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع )ایدرو( با بیان این که این سازمان 
مسوولیت توسعه صنعتی، نوسازی و بهره برداری 
بهین��ه از صنایع را دارد، گفت: در دوره هایی نقش 
ایدرو در حوزه صنای��ع مختلف پررنگ بود و بعد 
کمرنگ شده بود که به دنبال بازگشت این سازمان 
به اساسنامه اش هستیم و در این راستا پیشنهاداتی 
در قالب برنامه ششم توسعه ارائه شده که امیدواریم 
مجلس آن را تصویب کند تا س��ازمان گسترش و 
نوس��ازی صنایع بتواند با فراغ بال بیش��تر و بازتر 
در فعالیت های صنعتی مشارکت داشته باشد. اما 
بای��د توجه کرد که ایدرو کارخانه داری نمی کند و 
به دنبال سرمایه گذاری دولتی نیست، بلکه توسعه 
صنعتی و نقش آفرینی در این زمینه از وظایف این 
سازمان به شمار می رود. باید تاکید کرد که هدف 
ایدرو -که س��هم اش در بس��یاری از طرح ها مانند 
طرح اخیر مش��ارکتی که با دو شرکت ایتالیایی و 
آلمانی برای تولید کنترل برق امضاء کرد، کمتر از 
۲0 درصد اس��ت- حمایت بخش خصوصی و در 
کنار این بخش قرارگرفتن است نه رقابت با بخش 

خصوصی. 

امضای 4 قرارداد با خودروسازان اروپایی و آسیایی تا پایان امسال
معاون وزیر صنعت خبر داد:

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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یکی از قطعات کوچک خودرو که در 
عملکرد آن تأثیر می گذارد سنسور 
اکس��یژن اس��ت. این سنسور در 
سیس��تم کنترل س��وخت نقش��ی 
اساس��ی ب��ازی می کند. سیس��تم 
کنترل س��وخت با نمونه برداری از 
این سنس��ور بازخ��ورد می گیرد تا 
مقدار س��وخت و دیگ��ر عوامل را 

کنترل کند. 
سنسور اکسیژن در حقیقت مقدار 
اکسیژن نسوخته در اگزوز را نشان 
می ده��د و معادل میزان اکس��یژن 
نس��وخته ولتاژی تولید می کند که 
در کمتری��ن غلظت اکس��یژن 0/1 
ول��ت و در بیش��ترین غلظ��ت 0/9 
ولت تولید می کند. کامپیوتر خودرو 
از این س��یگنال ولتاژی اس��تفاده 
می کند تا بفهمد س��وخت چگونه در 
س��یلندر محترق شده است و پس 
از آن می توان��د به بهترین ش��کل 
ممک��ن غلظ��ت س��وخت در براب��ر 
هوا را تعیین کن��د. به این ترتیب 
مص��رف خودرو کم می ش��ود و دود 
خروجی از اگزوز تمیزتر خواهد بود. 
در خودروهای پیشرفته تر امروزی 
که از سیس��تم OBD II  اس��تفاده 
می کنند یک سنس��ور اکسیژن هم 
بعد از کاتالیس��ت قرار می گیرد تا 
راندم��ان ای��ن کاتالیس��ت را مورد 

بررسی قرار دهد.

خرابی سنسور اکسیژن؛ افزایش مصرف سوخت
اگر  مدار سنسور O2 یا اکسیژن باز شود )به عنوان 
مثال س��یم آن قطع شود(، اتصالی کند یا سنسور 
خراب شود و مقداری خارج از محدوده ولتاژ کاری 
نشان دهد، معموال یک کد Fault تولید خواهد کرد 
که چراغ چک یا س��رویس خودرو را روشن خواهد 
کرد و با متصل شدن به کامپیوتر خودرو و خواندن 
کد خطا می توان به خرابی سنسور اکسیژن پی برد. 
همچنین ممکن اس��ت سنسور اکسیژن خودروی 
ش��ما ولتاژ نادرستی در خروجی تولید کند و پیام 
اش��تباهی به سیستم کنترل سوخت ارسال نماید 
ام��ا به این دلیل ک��ه عدد آن در مح��دوده مجاز 
اس��ت کامپیوتر خودرو به خراب��ی آن پی نبرد. به 
این ترتیب نه کد خطایی تولید می شود و نه چراغ 
چک یا سرویس خودروی شما روشن می شود. در 
چنین وضعیتی معموال آلودگی تولیدی خودرو زیاد 
می شود و مصرف سوختش هم افزایش می یابد یا 
ممکن اس��ت قدرت موتور کم شود. بنابراین توجه 
داشته باشید که نبود آالرم یا اخطار مشخصی در 
خودرو به این معنا نیس��ت که سنسور اکسیژن به 

خوبی کار می کند.

هرچه عمر بیشتر، کارایی کمتر
کارایی و راندمان سنس��ور اکس��یژن با افزایش 
عم��ر آن کاهش می یابد و همچنین جرم و ذراتی 
که در طول س��ال ها روی این سنسور می نشینند 
می توانند س��بب کاهش ولتاژ خروجی شوند. مواد 

و ذراتی که سبب خرابی سنسور اکسیژن می شوند 
در اگ��زوز وجود دارند ک��ه از آن جمله می توان به 
سرب، سیلیکون، س��ولفور، روغن سوخته و حتی 
برخی افزودنی های سوخت اشاره کرد. حتی موادی 
که در محیط یافت می شوند مانند آب پاشیده شده، 
نمک و گل و الیی که روی سطح جاده وجود دارند 

می توانند به خرابی این سنسور سرعت ببخشند.
با پیر ش��دن و خرابی تدریجی سنسور اکسیژن 
سیستم کنترل سوخت نمی تواند واکنش سریعی از 
خود نشان دهد و سوخت و هوا را به نسبت دقیقی 
ترکیب کند تا آلودگی به حداقل برس��د. با خراب 
شدن سنسور اکسیژن در حقیقت سیستم کنترل 
س��وخت بازخوردی از عملکرد خ��ود ندارد و یک 
سیستم کنترل حلقه باز خواهیم داشت که معموال 
ترکیب سوخت و هوا غلیظ تر از حالت عادی خواهد 
بود. مصرف سوخت و آلودگی خودرو بیشتر خواهد 
شد و ممکن است کاتالیست گران قیمت خودروی 

شما صدمه ببیند.

بیشترین خرابی  سنسور اکسیژن
مطالعات انجام ش��ده نش��ان می دهد که درصد 
باالیی از خودروهایی که در آزمون تس��ت آلودگی 
رد می ش��دند، مش��کل خرابی سنس��ور اکسیژن 
داش��تند. درصد خراب��ی در خودروهای قدیمی با 
سنس��ور سرد بیش��تر بود ) درصد خرابی از 60 تا 
7۲ درصد بود(. و بیش��تر میزان خرابی بعد از آن 
مربوط به خودرو های نو با سنس��ور اکسیژن گرم 

علی یزدی مقدم
مترجم

نقش سنسور اکسیژن در اتومبیل شما چیست؟

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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شونده بود )19 تا ۲7 درصد( و کمترین خرابی 
مربوط به خودروهایی بود که از سنس��ورهای 
اکسیژن نس��ل جدید استفاده می کردند )۲ تا 
14 درص��د( بنابراین در تعمیرات و بازدیدهای 
دوره ای که انجام می دهید بهتر اس��ت سنسور 
اکسیژن خودروی خود را هم مورد بررسی قرار 
دهید. )اگر بخواهید بدانید این دوره های زمانی 
چه زمانی هستند می توان به عنوان مثال زمانی 
را که ش��مع های خودرو را تعویض می کنید به 
عنوان یک مبنای بررس��ی این سنس��ور ها در 
نظر گرفت.( یا می توانید میزان آلودگی تولیدی 

خودرو را بررسی کنید.

ویژگی یک سنسور اکسیژن خوب!
در خودروه��ای OBDII معموالً خودروهای 
مدل ۲000 به باال دارای این ویژگی هس��تند. 
می توانید به وسیله ابزارهای نرم افزاری که وجود 
دارد کارایی سنسور اکس��یژن را مورد بررسی 
قرار دهید. یک سنس��ور خوب و سالم معموال 
ش��کل موجی نوسانی نش��ان می دهد که بین 

کمترین مقدار 0/1 ت��ا 0/۲ ولت و ماکزیمم 0/8 تا 0/9 ولت در 
حال تغییر است. وقتی که نسبت سوخت به هوا خیلی غلیظ شد، 
سنسور اکسیژن باید زمان پاسخ دهی سریعی در حد 100 تا 300 
میلی ثانیه داشته باشد و ولتاژ خروجی آن به بیشترین مقدار یعنی 
0/9 ولت برسد، تا سیستم کنترل سوخت متوجه شود و به نسبت 
صحیح س��وخت و هوا را با هم ترکیب کند. و عکس این قضیه 
هم صادق است اگر ترکیب سوخت و هوا بسیار رقیق شود باید 
خروجی به کمترین مقدار یعنی 0/1 برسد. اگر سنسور پاسخ دهی 

مناسبی نداشته باشد باید تعویض شود.

زمان تعویض سنسور اکسیژن
برخ��ی کمپانی ه��ای معتبر س��ازنده مانند ب��وش توصیه 
می کنند سنس��ور اکس��یژن نس��ل جدید مورد اس��تفاده در  
OBDII بع��د از 100 هزار مایل مع��ادل 160 هزار کیلومتر 
تعویض شود که با توجه به صدماتی که به کاتالیست خودرو 
وارد می شود و افزایش مصرف سوخت، کاری کامال اقتصادی 
و معقول اس��ت. ش��اید فکر کنید کاتالیست من خراب شود 
چه اتفاقی می افتد؟ در پاس��خ باید بگوییم بیش از همه شما 
و فرزندانتان در معرض گازهای خطرناک و گاهاً سرطان زای 

چنین آلودگی هستید.

درصد باالیی از خودروهایی 
ک�ه در آزمون تس�ت آلودگی 
رد می شدند، مش�کل خرابی 
سنس�ور اکس�یژن داش�تند. 
درصد خراب�ی در خودروهای 
قدیمی با سنسور سرد بیشتر 
بود ) درصد خرابی از 60 تا 72 
درص�د بود(. و بیش�تر میزان 
خراب�ی بع�د از آن مرب�وط به 
خ�ودرو ه�ای ن�و با سنس�ور 
اکسیژن گرم ش�ونده بود )19 
تا 27 درصد( و کمترین خرابی 
مربوط ب�ه خودروهایی بود که 
اکسیژن نسل  از سنسورهای 

جدید استفاده می کردند

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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ش��اید از همان زماني که انس��ان ها 
براي برقراري ارتباط به حک تصاویر 
بر روي س��نگ ها و دیواره غارها روي 
آوردن��د و براي معرفي هر جس��مي 
نم��ادي در نظ��ر گرفتند، نخس��تین 
جرقه هاي نمادس��ازي نیز زده شده 
و بر این اس��اس بود که هر جس��مي 
و ی��ا هر موجودي ب��ر روي کره زمین 
براي خود نم��ادي تصویري و گفتاري 
یافت، اما این شروع ارتباط زمینه هاي 
بعدي را ب��راي ایجاد نمادهاي تجاري 
که ش��اید آن هن��گام کس��ي به آن 
فک��ر نمي کرد فراه��م آورد و اکنون 
نماده��ا بی��ش از برق��راري ارتب��اط 
فرهنگي و انس��اني ب��راي برقراري 
ارتباط تج��اري مورد اس��تفاده قرار 
مي گیرند و نماده��اي امروز از وقایع 
و سرگذش��ت هایي حکایت دارد که 
بی��ش از ای��ن ب��ر ارتباط��ات تجاري 
حاکم بوده اس��ت. نماد ش��رکت هاي 
خودروس��ازي نی��ز زب��ان و تاریخچه 
خ��اص خود را دارد و این ش��رکت ها 
در مقاط��ع مختلف از عملکردش��ان 
براي تولید خودروهایشان نمادهایي 
را طراحي کرده و مورد استفاده قرار 
مي دادند. در بیشتر مواقع آرم هاي 
طراحي شده یک نشان و یک نماد از 
کشور سازنده است که خودروسازان 
آن را به عنوان لوگو براي خود انتخاب 
مي کنند. در دنیای خودرو معموال ما با 
دیدن لوگو آن ها ب��ه یاد یک ویژگی 
منحص��ر ب��ه ف��رد و یا سرگذش��ت 
خاص آن کمپانی خودرو می افتیم. به 
عنوان مثال چهار حلقه  آئودی بیانگر 
ادغام چهار کمپانی اس��ت یا با دیدن 
اسب س��یاه فراری به یاد توان باال و 
س��رعت حرکت آن می افتیم. اما در 
مورد بسیاری دیگر از خودرو ها مثل 
هیوندا حتما داستانی ورای یک حرف 
الفب��ا درون یک بیضی وجود دارد. با 
م��ا در این مقاله همراه باش��ید و از 
داستان لوگوی 1۲ خودروی مشهور 

باخبر شوید.

داستان لوگوی خودروسازان بزرگ دنیا
نماد شرکت های بزرگ خودروسازی جهان چگونه شکل گرفت؟

میتسوبیشی
زمان استفاده: از سال ۱۸۷۵

کشور: ژاپن
لوگوی میتسوبیشی تاریخ 
زیادی را پشت سر گذاشته 
است. س��ه فرم لوزی در این 
لوگو، بیانگر ترکیبی از 3 برگ 
شاه بلوط نش��ان خانوادگی 
مؤس��س این کمپانی یعنی »ایوازاکی یاتورو« و 3 
برگ بلوط نشان خاندان »توسا« هستند. لوگوی 
کنونی این کمپانی  برای مدت بیش از 150 سال 

است که مورد استفاده قرار می گیرد. 

مرسدس بنز
زمان استفاده: از سال ۱۹۰۹

کشور: آلمان
پر مرسدس،  ستاره س��ه 
نمادی از اشتیاق مؤسس 
آن برای کس��ب موفقیت 
اس��ت. ای��ن لوگ��و برای 
جاه طلبی ه��ای  نمای��ش 
کمپانی در س��ه حوزه خشکی، دریا و هوا تهیه 
شده است. در سال 19۲6، نزدیکان »بنز« یک 
حلقه بیرون به این لوگ��و اضافه کردند که در 
ابتدا به صورت یک تاج گل استفاده شده بود. 

آلفا رومئو
زمان استفاده: از سال ۱۹۱۰

کشور: ایتالیا
صلیب قرمز رنگ در سمت 
چپ این لوگو، ادای ِدینی 
به »می��الن«، خان��ه آلفا 
رومئو محس��وب می شود. 
در س��مت راس��ت، ی��ک 
انس��ان به تصویر کشیده شده که از دهان یک 
م��ار بزرگ بیرون می آید؛ چی��زی که در واقع، 

سمبلی از تولد دوباره و خالص سازی است. 

ب ام و
زمان استفاده: از سال ۱۹۱۷

کشور: آلمان
یک تصّور غل��ط در مورد 
لوگوی ب ام و این است که 
طراحی آن به ساخت ملخ 
هواپیما برمی گردد؛ به این 
معنا که بخش های سفید 
رنگ نم��ادی از ملخ ه��ا و بخش های آبی رنگ 
نمادی از آس��مان هس��تند. ولی در واقع، این 
رنگ ها ب��ه زادگاه ب ام و، یعنی ایاالت باواریای 

آلمان برمی گردند. 

شورولت
زمان استفاده: از سال ۱۹۱۳

کشور: آمریکا
لوگ��وی ش��ورولت به عنوان یک نم��اد، با یک 
»پاپیون« مقایس��ه شده است. اّما تئوری اصلی 

مژگان میرزایي
روزنامه نگار

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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در ای��ن زمین��ه، ای��ن اس��ت که 
»دورانت«، مؤسس برند، از طراحی 
کاغذ دیواری هتل »پاریسین« که 
در آن اقامت می کرده، الهام گرفته 
است. این در حالی است که دیگر 
تئوری ها از استفاده از یک طرح میز شام، یک تبلیغات 

روزنامه ای و پرچم سوئیس حکایت می کنند. 

فراری
زمان استفاده: از سال ۱۹۲۳

کشور: ایتالیا
اسب ایستاده که در تمام لوگوهای 
فراری دیده می شود، نخستین بار 
روی هواپیمای جنگنده در جنگ 
جهانی اول با خلبانی »فرانچسکو 
باراکا«، یک��ی از بهترین خلبانان 
ایتالیایی نقش بس��ته ب��ود. انزو فراری، مؤس��س این 
کمپانی خودروهای لوکس، پس از دیدار با پدر و مادر 
داغدی��ده »فرانچس��کو«، قبول کرد که این اس��ب به 
عنوان نماد خوش شانس��ی ب��رای خودرو هایش به کار 

ببرد. 

فورد
زمان استفاده: از سال ۱۹۲۷

کشور: آمریکا
فورد این نوش��تار کالسیک لوگوی 
خود را از سال 1907 ارائه کرد، ولی 
۲0 سال طول کشید تا نماد بیضی 
آبی رن��گ به صورت کامل ش��کل 
بگیرد. »بیل فورد« بزرگ ترین نوه 
مؤس��س کمپانی، هن��ری فورد، به عن��وان یک امضای 

شخصی، برای حرف F طراحی خود را به کار برد. 

آئودی
زمان استفاده: از سال ۱۹۳۲

کشور:  آلمان
کمیته جهانی المپیک، بحث و جدل 
قانونی بر سر نشان تجاری چهار حلقه 
آئ��ودی را به این کمپانی باخت. این 
حلقه ها، نش��انی از چه��ار کمپانی 
مؤس��س »اتحادیه آئودی«، یعنی 

آئودی، هورش، DKW و واندرر هستند. 

پورشه
زمان استفاده: از سال ۱۹۵۴

کشور: آلمان
لوگوی پورش��ه، آمیخته ای از سمبل های 
آلمانی اس��ت. اس��ب وس��ط، نش��انی از 
»اش��توتگارت«، خانه قدیمی سریع ترین 
اسب های آلمان و خانه جدید خودروهای 
س��ریع این کشور است. س��ه ساقه گیاه، 
نمادی از منطقه »ورتنبرگ« هستند. طرح رنگ کلی لوگوی 

پورشه نیز رنگ های پرچم آلمان را تداعی می کنند. 

المبورگینی
زمان استفاده: از سال ۱۹۶۳

کشور: ایتالیا
این لوگو می تواند اش��اره ای به ریشه های 
این کمپانی در ساخت تراکتور باشد. این 
در حالی اس��ت ک��ه برخ��ی از چهارپای 
جس��ور در ای��ن لوگو به عنوان س��مبل 

هماوردی با فراری یاد می کنند. 

تویوتا
زمان استفاده: از سال ۱۹۸۹

کشور: ژاپن
این لوگ��و از آن جهت به ص��ورت متقارن 
طراحی ش��ده تا بت��وان آن از هر دو طرف 
خ��ودرو و در آینه ها تش��خیص داد. حلقه 
داخلی، نم��ادی از قلب مش��تری و حلقه 
خارج��ی، نمادی از قلب تویوتا محس��وب 
می شود. حلقه باالیی موجب ایجاد یک شکل T برای لوگوی تویوتا 

می شود. 

هیوندای
زمان استفاده: از سال ۱۹۹۳

کشور: کره
چی��زی ک��ه در نگاه اول ب��ه صورت یک 
حرف H انگلیسی به نظر می رسد، در واقع 
نم��ادی از دس��ت دادن دو نفر با یکدیگر 
اس��ت. هیوندای و مش��تری ب��ا اعتماد و 
رضایتی که در محص��والت این کمپانی 
وج��ود دارد، با یکدیگر توافق می کنن��د. حلقه بیرونی در این 
لوگو، جاه طلبی های این کمپانی آس��یایی را در سطح جهان 

نشان می دهد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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»فرهنگ س��ازی« نکته ای است که 
ام��روز در بس��یاری از بخش ها فقط 
نام��ی از آن ب��رده می ش��ود و عم��الً 
اتفاق��ی در م��ورد آن رخ نمی دهد. 
فرهنگ س��ازی یعن��ی اینک��ه برای 
رس��یدن به تعالی باید از مس��یری 
گذش��ت که فرهن��گ، مبنایی ترین 
موض��وع آن اس��ت. فرهنگ س��ازی 
مکمل تمام رویدادهای انسانی است. 
انسان برای انجام هر کاری به فرهنِگ 
آن کار و حرفه نیاز دارد. امروز و در 
جهان مدرن، یک��ی از ابزارهایی که 
توانسته فرهنگی را با خود به همراه 
بیاورد و تمام سطوح جامعه را با خود 
درگیر کند، ان��واع تلفن های همراه، 
تبلت ها و مینی لپ تاپ ها هس��تند. 
ب��ا آن ها می ت��وان وارد جهانی ش��د 
که اگرچه مجازی اس��ت اما واقعی تر 
از رخداده��ای جه��ان  بس��یاری  از 
واقعی اس��ت. این گفت وگو حاصل 
فعالیت راننده ای است که توانسته 
ش��غل رانندگی را با تم��ام مصائب 
صفح��ه  ی��ک  در  زیبایی های��ش  و 
اینس��تاگرام توضیح دهد و تحلیل 
و تبیین کن��د. متن گفت وگو با نجف 
عبیدی را که صفحه اینستاگرامش 
ب��ا موض��وع اتوب��وس و ب��ه آدرس 
 NAJAF_SCANIAOGHAB
بیش از ۲4 هزار دنبال کننده دارد، 

در ادامه می خوانید:

پش�ت این فعالیت های مجازی، چق�در دغدغه 
فرهنگی وجود دارد؟

من از دوران کودکی به شغل رانندگی عالقه مند 
بودم. همراهی با پدر باعث ش��د تا جدی تر به این 
حرفه بیندیشم و پس از ادامه تحصیالت، بار دیگر 
به این حرفه برگردم. متأسفانه مردم چندان ذهنیت 
درس��تی نسبت به این شغل ندارند. خوشبختانه با 
راه اندازی صفحه اینستاگرام خود توانسته ام در اقدامی 
فرهنگ��ی، ۲4 هزار دنبال کننده را جذب و به بیش 
از 7 هزار الیک دست پیدا کنم. من در این صفحه 
تالش کرده ام تا مفهوم راننده و شاگرد را به دو عنوان 
کاپیتان و مهماندار تغییر دهم که خوشبختانه این 
تالش، با همراهی بازدیدکنندگان و دنبال کنندگان 
صفحه، بازخورد خوبی داشته است. همه تالش من 
این است که همواره پاسخگو باشم و به خواسته همه 
برسم. با این حال، گاهی چنان تعداد کامنت ها باال 
می رود که من هرچند پست یک بار، به علت پاسخ 
ندادن به همه پست ها، عذرخواهی می کنم. با این 
وجود، همه نظرات دوستان را می خوانم و تا جایی 
که مقدور باش��د، به آن ها جامه عمل می پوش��انم. 
بسیاری از تصاویر و پس��ت های ارسالی در صفحه 
اینس��تاگرام، از س��وی خود مخاطبین فرس��تاده 
می شوند و آنها با حمایت همه جانبه خود، مرا نسبت 
به ادامه کار دلگرم می کنند. تالش کرده ام با استفاده 
از عکس ه��ای زیبنده و ملبس به لب��اس فرم، در 
زمینه رانندگی فرهنگ سازی کنم و تعریف جدید و 
به روزی از این شغل را به جامعه ارائه دهم. دوستان 
و همکارانم، به خوبی از شخصیت من آگاه هستند و 

می دانند تا چه اندازه به اصول مقیدم. همواره سعی 
کرده ام با س��رعت و میزان کیلومتر کنترل ش��ده و 
مطمئن، فرهنگ جدیدی را در زمینه این شغل به 
مردم معرفی کنم. خوشبختانه در حال حاضر این 
صفحه از نقاط مختلف جهان بازدیدکننده داشته و 
فیلم های مختلفی از جاده های سراسر دنیا برای من 
فرستاده می شود. همین مسأله و طرز برخورد باعث 
شده نگاه بس��یاری به این کار تغییر کند و بازتاب 

مطلوبی داشته باشد.

امروز بخش عظیمی از حمل و نقل جاده ای ما به 
اتوبوس های شرکت »عقاب افشان« با برند اسکانیا 

اختصاص دارد. ویژگی های این محصول چیست؟
در منطقه ما یعنی بوش��هر، اسکانیا امتحان خود 
را پس داده اس��ت. اسکانیا نسبت به ولوو هزینه و 
استهالک کمتری دارد. جعبه بارهای اتوبوس های 
اسکانیا بزرگ و سالن آنها زیبا و دلباز است. در جاده 
و در سبقت و سینه کش��ی، شتاب بیشتری دارند؛ 
به ویژه مدل »م��ارال« آن طرفداران خاص خود را 
دارد. ط��رح مارال به خوبی بین م��ردم جا افتاده و 
حتی کسانی که قبالً نسبت به این محصول آشنایی 
نداشتند، امروز به سراغ ما می آیند و خواهان چنین 

اتوبوس هایی برای سفر هستند. 
من دایرۀ اطالع رسانی و فرهنگ سازی را حتی به 
حوادث اس��کانیا هم تعمیم دادم، چون می دانستم 
واقعیت موضوع چیست و به عنوان یک راننده به زیر 
و بم خودرو آشنا هستم. عامل انسانی یکی از دالیل 
اصلی بروز اتفاقات برای اس��کانیا در گذش��ته بود. 

نعیمه درویشی
روزنامه نگار

تنها آرزویم داشتن یک اتوبوس اسکانیای »مارال« است
گفت وگو با راننده اتوبوسی که در اینستاگرام 24 هزار دنبال کننده دارد

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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زمانی ک��ه من چنین صفحه ای را ایجاد کردم، 
بس��یاری چه در اینستاگرام و چه در تلگرام به 
من حمله کردند. با این حال، من شماره تماس 
خود را گذاش��تم و تالش کردم با ایجاد ارتباط، 
این اتفاقات را برای آنها ش��رح دهم و مسأله را 
برای آنها روشن کنم. به آن ها می گفتم که شما 
تنها شنیده اید ماشینی دچار سانحه شده است، 
اما نمی دانید که شاید عالوه بر باک اصلی، یک 
باک به ماش��ین اضافه شده یا در سیستم برق 
دس��تکاری ش��ده یا .... من چنین توضیحاتی 
را همراه با عکس و س��ند به دس��ت معترضان 
می رس��اندم و ت��الش می کردم ب��ا توضیحات 
مناسب دید آنها را نسبت به این محصول تغییر 
دهم. همه تالش من برای فرهنگ سازی است و 
برای این منظور ترجیح می دهم مردم را نسبت 
به شرایط آگاه کنم. امروز مردم در مورد برندهای 
اتوبوس آگاهی بیشتری نسبت به گذشته دارند. 
عکس هایی که از طرح های »مارال« و »درسا« 
در صفحه اینستاگرام قرار می گیرد، بر این ادعا 
صحه گذاشته و نشان از استقبال و توجه مردم 
به این دو طرح برند اسکانیا دارد. تغییراتی که در 
س��اخت، بازسازی و اصالح این اتوبوس ها مورد 
توجه قرار گرفته از چش��م م��ردم دور نمانده و 
همه در هر رده سنی به آن واکنش مثبت نشان 

داده اند.

برگردیم س�راغ ش�غل رانندگی؛ چ�را مردم 
آگاه�ی و اطالعات درس�تی از ش�غل رانندگی 
ندارند؟ و االن برخورد مردم با این شغل چگونه 

است؟
حدود سی تا چهل سال قبل، رانندگان اغلب 
چهره ظاهری مشخصی داشتند و قابل شناسایی 
بودند. با این حال، امروز که من عکسی از پدرم در 
صفحه اینستاگرام قرار می دهم، الیک بیشتری 
نسبت به سایر پست ها می گیرد. این حرفه دارای 
قدمت بوده و هس��ت. با این حال هرچه پیش 
می رویم، نسل جوان با فکر و دیدی بازتر بیشتر 
به سمت این شغل می آید. امروز شرایط بسیار 
تغییر کرده و بهبود یافته است. البته همچنان 
نواقصی وجود دارد و نمی توان گفت همه چیز 
ایده آل است. من تالش می کنم در کنار دوستان 
و همکاران خود، حرمت ازدس��ت رفته را به این 

ش��غل بازگردانم و در این مسیر، از هیچ هزینه 
زمانی و مالی دریغ نخواهم کرد.

رانن�ده بیابان چه فرق�ی با س�ایر رانندگان 
دارد؟

رانن��ده واژه ای اس��ت که قدم��ت، حرمت و 
ارزش دارد؛ موضوعی که برخالف کش��ورهای 
اروپای��ی، کمتر در کش��ور ما م��ورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. در کشورهای پیش��رفته جهان 
رانندگان از جایگاه اجتماعی باالیی برخوردارند 
و به آنها احترام زیادی گذاشته می شود. من به 
عنوان سومین نسل از خانواده ای که شغل شان 
رانندگی اتوبوس است، می دانم که فعاالن این 
شغل چه رنج و سختی هایی را تحمل می کنند. 
بیابان واژه سختی است؛ سرما، گرما، روز، شب 
و .... در کنار لذت بخش بودن، با مش��قت همراه 
اس��ت. برای دوام در این حرفه، نیاز به عشق و 
عالقه زیادی هست. بسیاری از بزرگان معتقدند 
بیابان به کسی رحم نمی کند و به راستی هم که 
چنین است. اگرچه امروز کمتر بیابان می بینیم 
و اغلب جاده ها آباد شده و در آنها امکانات رفاهی 
بین راهی درنظر گرفته شده است، اما همچنان 
نواقص و مش��کالتی وجود دارد که جز با عشق 
و عالق��ه نمی توان آنها را از پیش رو برداش��ت. 
پدر من به عنوان یکی از قدیمی ترین رانندگان 
بوشهر تاکنون بیش از 90 دفترچه تعویض کرده 
است. او و بس��یاری از رانندگان قدیمی در این 
حرفه، هیچ گاه به دنبال استراحت و یا مرخصی 
نیس��تند؛ مگر اینکه ماشین شان خراب شود و 
یا به خاطر تعویض دفترچ��ه، ناچار یک صبح 
تا ظه��ر را به کاره��ای اداری اختصاص دهند. 
ماشین سنگین، عالم خاص خود را دارد و باید 
آن را درک ک��رد. یکی از زنان فعال در رش��ته 
ما، خانم محمدی اس��ت که در سن تقریباً 50 

سالگی، با عشقی عجیب به رانندگی با اتوبوس 
مشغول است.

ارزیابی شما از وضعیت جاده ها چیست؟
امروز وضعیت جاده ها نسبت به گذشته بسیار 
تغییر کرده و بهبود یافته است. با این حال، هنوز 
هم با نواقصی روبه رو هستیم. برای مثال، مسیر 
خوزستان در گذشته وضعیت اسفباری داشت، 
اما در حال حاضر، بیش از 60 درصد این مسیر 
اصالح شده است. من معتقدم سهم انسانی در 
تصادفات رانندگی بسیار باالست. گاهی دوستان 
و همکاران من بدون توجه به ش��رایط جاده و 
نکات ایمنی با س��رعت ب��اال در جاده می رانند. 
اتوبوس های جدید امکانات و شتاب باالیی دارند 
و ت��وان زیادی به راننده می دهند تا با س��رعت 
باال حرکت کند، اما بی توجهی به نکات ایمنی 
و شرایط جاده، گاهی منجر به تصادف و حادثه 
می ش��ود. من اعتقاد دارم عام��ل اصلی در این 
حوادث، انسان ها هستند. در کنار سایر عوامل، 
نقش انس��انی بسیار پررنگ است. وسیله نقلیه 
در دست ماست و با علم به اینکه جاده مشکل 
دارد، نباید با شرایط غیرایمن و سرعت نامطمئن 

رانندگی کنیم.

رعای�ت ن�کات ایمنی چق�در برایت�ان مهم 
است؟

من معتقدم ایمنی باید از خود شخص شروع 
ش��ود. مِن راننده که مسؤولیت جان ۲۲ یا 44 
نفر مس��افر را بر عهده می گیرم، در همان ابتدا 
بای��د کمربند ایمنی خود را ببندم. ش��ما هیچ 
عکس یا فیلم��ی از من را نمی بینید که بدون 
بستن کمربند ایمنی باشد. راه باز است و جاده 
وسوسه برانگیز؛ اما من همواره تالش کرده ام تا 
بر اساس وضعیت جاده، شرایط جوی و رعایت 
نکات ایمنی، با سرعت مطمئنه رانندگی کنم. 
به ش��خصه ترجیح می دهم به عنوان فعال یک 
صفحه مجازی با این حج��م بازدیدکننده، در 
ابتدا خودم نکات ایمنی را رعایت کنم و سپس 
انتظار ایجاد چنین فرهنگی را در میان دوستان 
و همکاران داش��ته باشم. امیدوارم این صفحه، 
روند مناس��بی را برای تغیی��ر فرهنگ در این 

زمینه طی کند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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رابط�ه رانن�دگان ماش�ین های س�نگین ب�ا 
کم خوابی چگونه است؟ شما چگونه با کم خوابی 

کنار می آیید؟
من در مسیرهای ش��ب رو، کمتر در اتوبوس 
می خوابم. سعی می کنم کل روز تا نیمه های شب 
را یا خود برانم و یا در کنار همکاران همراهی شان 
کنم. زندگی در کنار پدر باعث شده سحرخیز 
باشم و کمتر به خواب عادت داشته باشم. البته 
بحث روحی و روانی هم مهم است. کسانی که 
به این شغل به عنوان منبع درآمد نگاه می کنند، 
بعد از نوبت خ��ود، از هر فرصتی برای خواب و 
استراحت استفاده می کنند. رانندگی در شکل 
روزمره خود، خس��ته کننده می ش��ود و در این 
شرایط در مسیری مانند بوشهر تا تهران، راننده  
سعی می کند دو سه ساعت اول را پشت فرمان 
بنشیند و سپس جای خود را به همکاران بدهد 
تا بعد از استراحت، برای رانندگی هفت تا هشت 

ساعته آماده باشد.

رابطه تان با مسافران چگونه است؟
در س��ی و چند سالی که در کنار پدر حضور 
داش��ته ام، ندی��ده ام که ایش��ان با مس��افری، 
کوچک ترین بحث و برخوردی داش��ته باشند. 
بیان و نوع برخورد ما با مسافر بسیار تأثیرگذار 
است. مسافرین ما بخشی از خانواده  ما هستند 
و باید احترام آنها حفظ ش��ود. س��عی  کرده ام 
تا هرکس��ی که در طول روز و یا ش��ب، مسافر 
اتوبوس من شده، در آرامش قرار داشته باشد و 
مسیر را با آسودگی سپری کند. متأسفانه رفتار 
و ط��رز برخورد برخی از رانندگان جای تأمل و 
فرهنگ سازی دارد. البته من ریشه این موضوع 
را در مسائل خانوادگی می دانم. باید کالس هایی 
در این زمینه برگزار شود و رانندگان ما در مورد 
طرز صحیح برخورد با م��ردم آموزش ببینند؛ 
قطعاً این ش��رایط تغییر خواهد کرد. متأسفانه 
سطح تحصیالت در این حرفه، اغلب پایین است 
و مورد بی توجهی قرار دارد، درحالی که اهمیت 
چنین مسأله ای در این موارد به شدت به چشم 
می آید و نیاز فعاالن در این حوزه به تحصیالت 
باالتر را روشن می سازد. باید طرز تفکر و دید را 
تغییر داد. اصالح چنین ضعف هایی زمان می برد، 
اما با تغییر شرایط می توانیم فرهنگ سازی کنیم 
و خود را الاقل به سطح کشورهای همسایه خود 

برسانیم.

در حال حاضر شغل اول شما چیست؟
من فوق دیپلم حسابداری و لیسانس خدمات 

بندری دارم. شغل اول من در اداره بندر بوشهر 
اس��ت؛ حدود سه چهار س��ال انباردار ملزومات 
بودم و پشتیبانی فنی و ابزار را در بندر بوشهر بر 
عهده داشتم؛ چند سالی هم انباردار کاال در اداره 
بندر بودم و در حال حاضر نیز در بخش دیگری 
از اداره بندر فعالیت دارم. معموالً آخر هفته ها و 
یا برای تعطیالت رسمی، سرویس می گیرم و به 

رانندگی با اتوبوس مشغول می شوم.

ایده صفحه اینستاگرام چگونه شکل گرفت؟
من شغل رانندگی را عمیقاً دوست دارم؛ یکی 
از دوس��تان من که از شدت عالقه من مطلع 
است، پیش��نهاد راه اندازی چنین صفحه ای را 
داد و من نیز سعی کردم با ایجاد این فضا، نیاز 
روحی و عاطفی خ��ود را ارضا کنم. هیچ وقت 
گمان نمی ک��ردم روزی صفح��ه ام این تعداد 
بازدیدکننده داشته باشد. در حال حاضر در هر 
س��ه روز، حدود 100 تا 150 درخواست برای 
صفحه اینس��تاگرامم می آی��د و همین حضور 
مردم بس��یار انرژی بخش اس��ت و مرا بیشتر 
سر ذوق می آورد تا با حوصله و دقت بیشتری 
صفح��ه را آپدیت کنم. این صفحه، ش��خصی 
نیس��ت و م��ن در آن تنها از خ��ود و یا پدرم 
عکس قرار نمی دهم. تع��داد الیک برایم مهم 
نیس��ت، اما اینکه مردم به این صفحه بیایند و 
از مطالب بازدید کنند و حتی کامنت بگذارند، 
مرا نس��بت به ادامه این فعالیت بسیار دلگرم 
می کند. می خواهم از طریق این صفحه، فضایی 
را برای ارائه راهکارهای جدید فرهنگ سازی در 
ای��ن حرفه ایجاد کنم. امیدوارم آنچه درخور و 
شایسته فعاالن این حرفه است، روزی به آنها 

بازگردد. خوش��بختانه در ح��ال حاضر، تعداد 
صفحات فعال اتوبوسی در اینستاگرام افزایش 
یافته است، البته نوع فعالیت آنها با این صفحه 

فرق دارد.

مهم ترین آرزویتان چیست؟
پدربزرگ و پ��در من از اتوب��وس داران قدیم 
بوش��هر بودند و من به عنوان نسل سوم از این 
خانواده وارد این حرفه شدم. متأسفانه پنج سالی 
می شود که خانواده ما دیگر ماشین ندارد. من و 
پدرم هر دو هنوز در این رشته فعالیت می کنیم؛ 
تنها آرزویم این است که بتوانیم روزی صاحب 
یک اتوبوس اسکانیای مارال شویم. من از سراسر 
ایران تم��اس دارم و روزی ده تا پانزده بار برای 
س��رویس با من تماس گرفته می ش��ود، اما به 
علت نداش��تن ماشین، آنها را به همکاران خود 
واگذار می کنم. این اطمینان را به خود دارم که 
اگر روزی صاحب ماشین شوم، بهترین عملکرد 
را خواهم داشت. ایده های خاصی در ذهن دارم 
که با داشتن یک ماش��ین، به آنها حتماً جامه 
عمل خواهم پوش��اند. از جمله آنها می توانم به 
لباس فرم و چرخ دستی کوچک برای پذیرایی از 
مسافرین اشاره کنم. همه تالش خود را خواهم 
کرد تا به س��طح کش��ورهایی اروپایی برسیم. 
بس��یاری از کسانی که با من تماس می گیرند، 
خواهان اتوبوس مارال اس��کانیا با رانندگی من 
هستند و من خوش��حالم که توانسته ام چنین 

تأثیر مثبتی را روی مردم بگذارم.

چه آرزویی برای این ش�غل و همکاران خود 
دارید؟

امیدوارم در این شغل اتفاقات خوبی بیفتد و 
خدا در سفرها پشت و پناه همکاران من باشد و 
هیچ گاه در سفرهایشان با خطری مواجه نشوند. 
فرهنگ سازی مقوله مهمی است که باید از خود 
م��ا و با رعایت موارد ایمنی آغاز ش��ود. در این 
صورت ما کمتر ش��اهد اتفاقات ناگوار خواهیم 
بود. برای من عکس ها و فیلم  های ناراحت کننده 
زیادی می آید، اما من هیچ گاه آنها را در صفحه 
خ��ود قرار نمی ده��م، زیرا معتق��دم نیازی به 
تکرار این تصاویر تلخ نیست. باید تالش کنیم 
تأثیر مثبت داش��ته باش��یم و اتفاقات خوب را 
رقم بزنیم. من در صفح��ه خود تالش کرده ام 
مثبت اندیش��ی را رواج دهم و امیدوارم با ادامه 
این مس��یر، بتوانیم همان طور که پیش تر هم 
گفتم، فضایی مناسب و شایسته فعاالن در این 

حرفه را فراهم کنیم.

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  

]14[

شماره 28 - شهریور ماه 1395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا



مراس��م تودیع و معارفه مدیریت امور مالي و مدیریت فروش ش��رکت 
عقاب افش��ان بعداز ظهر روز چهارشنبه ۲4شهریور در دفتر مرکزي این 
شرکت برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی شرکت تولیدی و صنعتی 
عقاب افش��ان، بهروز مرادي مدیرعامل شرکت عقاب افشان با قدرداني از 
زحمات بي شائبه و مطلوب مدیر سابق امور مالي طي مراسمي ایشان را 
به عنوان مدیر فروش معرفي کرد. مهندس مرادی علت این تصمیم را بهبود 
روند مدیریت فروش و به کارگیري نرم افزار جدید در مراحل فروش شرکت 
عقاب افشان بیان کرد. آقاي اصغري مهمترین هدف خود را در مدیریت 
فروش، مشتري مداري و تسریع روند فروش براي مشتریان عقاب افشان 
عنوان کرد. در ادامه با حضور مهندس مرادي مدیرعامل ش��رکت، سرکار 
خانم افسانه جالوندي به عنوان مدیر تازه ورود امور مالي معارفه شد. وی 
ضمن قدرداني از زحمات آقاي اصغري نظم، خالقیت و تعامل یکپارچه را 

مهمترین اقدامات خود در آینده دانست.

سه استاندارد جهانی جدید برای شرکت عقاب افشان

تغییرات در شرکت عقاب افشان در راستاي مشتري مداري کلید خورد

با تأیید شرکت های بازرسی بین المللی اعالم شد

شرکت عقاب افش��ان موفق شد با تأیید شرکت های بازرسی جهانی، 
سه گواهینامه بین المللی در راستای رضایت مشتری به دست آورد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت عقاب افشان، در آخرین جلسه ممیزی 
که شرکت آلمانی TÜV NORD عهده دار آن بود شرکت عقاب افشان 

توانس��ت پس از بررسی های فراوان که با متدهای بین المللی انجام شد 
گواهینامه های سه گانه اس��تاندارد تکریم مشتری را دریافت کند. این 
 گواهی نامه ها شامل رسیدگی به ش��کایت مشتری بر مبنای استاندارد

ISO 10002:2014، اس��تاندارد س��نجش رضایت مش��تری بر مبنای 
اس��تاندارد ISO 10004:2012 و همچنین نظام آراستگی 5S است که 
همگی از امکان شنیده شدن صدای مشتری و دریافت نظرات تصریحی 
و تلویحی مش��تریان براساس اس��تانداردهای بین المللی حکایت دارد. 
  ISO 9001:2008 همچنین در ممیزی های انجام ش��ده، گواهی نام��ه
ب��رای یک بازه زمانی س��ه س��اله دیگر تأیید ش��د. مهن��دس عبداهلل 
اکبری راد نایب رئیس هیأت مدیره ش��رکت عقاب افش��ان در مراسمی 
که برای اعطای این گواهی نامه های بین المللی برگزار ش��د، گفت: »به 
عنوان بزرگترین تولیدکننده اتوبوس در خاورمیانه، از این که منطبق بر 
معیارها و استانداردهای جهانی فعالیت می کنیم و فعالیت های ما مورد 

تأیید ممیزان قرار می گیرد، بسیار خرسندیم.«

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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درص��د بس��یار باالی��ی از ایمنی 
خ��ودرو ب��ه سیس��تم ترم��ز گره 
خورده اس��ت. بخش��ی حیاتی در 
دستگاه پیچیده خودرو که به شما 
توصیه می کنیم همیش��ه  هنگام 
خری��د خ��ودرو  جدی��د، همچ��ون 
وسواس��ی که در  برخی جنبه ها از 
جمله آپش��ن های داخلی، طراحی 
و… خرج می کنید، قدرت و بازده 
سیستم ترمز نیز به یکی از دالیل 
مهم ش��ما ب��رای انتخاب ی��ا عدم 
انتخاب یک محصول بدل شود. با 
تمام این تفاسیر، به سراغ موضوع 
این ش��ماره می رویم؛ آش��نایی با 
لن��ت و برخی عیوب و تس��ت های 

مرتبط با آن.

هرچند ک��ه تمام بخش های یک دس��تگاه باید 
موبه م��و در کنار ه��م کار کنند ت��ا نتیجه نهایی 
رضایت بخ��ش باش��د و هر ک��دام به ان��دازه خود 
حضورش��ان مهم اس��ت، ام��ا لنت ترمز را ش��اید 
بتوان اصلی ترین بخش سیس��تم ترمز و به نوعی 
ملموس ترین بخش ترمز ب��رای مالک نام برد. این 
قطعه که امروزه از نمونه های ارزان قیمت شهری تا 
نسخه های گران قیمت ویژه خودروهای مسابقه ای 
آن به وفور در بازار یافت می ش��ود، تقریبا به شکل 
امروزی اش در سال 190۲ توسط فردریک لنکسر 
اختراع ش��د. همان طور که می دانید مکانیسم کار 
ترمز به طور بسیار خالصه اینگونه است که نیروی 
پای راننده با عبور از میل بند ترمز و دیگر بخش ها، 
نهایتا توس��ط نیروی اصطکاک فوق الع��اده باال و 
گرما زایی که مابین لنت،کاسه ترمز و دیسک ترمز 
پدید می آید، به ثمر می نشیند و خودرو را در چند 
ثانیه به حالت س��کون در می آورد، اما کافی اس��ت 
ذره ای در انتخاب و ترکیب متریال تشکیل دهنده 
لنت کیفی��ت الزم را مد نظر قرار ندهند تا قدرت 
اصطکاک بسیار باالی تولیدی، در کوتاه ترین زمان 

ممکن لنت ها را از رده خارج کند.
در اول راه لنت ها را با پنبه نس��وز می س��اختند 
که چون مقاومت در برابر از  هم گس��یختگی اش از 
مقاومت در برابر گرما کمتر بود، سیم و تارهایی از 
جنس مس و روی به آن افزودند. در ادامه مس��یر 
تکام��ل، نوعی رزین که همان ش��یره چس��بناک 

درختان و به نوعی یک چسب نسبتا محکم طبیعی 
است را وارد بازی کردند!

 در گذر زمان، لنت های ساخته شده از آزبست 
)پنبه نسوز( در پی ممنوع شدن این ماده به دلیل 
اث��رات مخرب زیس��ت محیط��ی، تقریب��ا از رده 
خارج ش��دند )هرچند که هنوز ب��ا وجود برخی 
قوانین ابالغ ش��ده، لنت هایی با ترکیب آزبست در 
بازار موجود هس��تند( و جای خود را به لنت های 
فلزی، نیمه فلزی و ارگانیک دادند که با ترکیب و 
پرس کردن پودر فلزهای مختلف و مواد ارگانیک 
ش��کل می گیرن��د و در مجموع ب��ا خصوصیات 
مختل��ف امروزه از نظر میزان اس��تفاده، کامال در 

بازار بی رقیب هستند.
ول��ی اینها نیز برای تکامل لنت ها کافی نبود که 
لنت ه��ای قوی تر و گران ت��ری همچون لنت های 
سرامیکی تولید شده توسط رشته های کوالر ظهور 
کردند تا اوج توانایی یک سیستم ترمز کارآمد را به 

تصور بکشند.

وقتی لنت ها تا حد آخر ساییده می شود
هر لنت بسته به کیفیت و میزان مواد مصرفی و 
همچنین سبک و میزان استفاده، عمری مفید دارد 
که به مرور زمان با کم شدن عمرش، کم کم ساییده 
شده و تا حد تمام شدن نیز پیش می روند. اگر لنت ها 
ساییدگی بیش از حد داشته باشند که تعویض شان 
را در دس��تور کار قرار می دهد، نشانه های زیر را از 

مراقب »اصطکاک نجات بخش« خودروی تان باشید
بررسی علل و نشانه های خرابی لنت ترمز

علی بابانواز
کارشناس مکانیک خودرو

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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خود بروز می دهند:
  هنگام ترمز گیری، از سیستم ترمز صدای 

جیغ شنیده می شود.
  هنگام ترمز گیری، نیاز به طی کردن بیشتر 
مسیر عملیاتی پدال حس می شود   پدال بیش 

از حد به کف خودرو نزدیک می شود.
 ق��درت ترمز گیری به میزان محسوس��ی 

کاهش می یابد.
  هنگام ترمز گیری، خودرو به یک س��مت 

کشیده می شود.
 روغن ترمز در مخزن پایین می آید.

وقتی لنت چرب می شود
گاه پیش می آید که به دلیل نشتی مدارهای 
روغن، لنت ها آغش��ته به روغن می شوند. اگر 
میزان روغن بسیار زیاد بود و با شست وشوی لنت 
با حالل های نه چندان قوی )جهت جلوگیری از 
آسیب احتمالی روی مواد تشکیل دهنده لنت( 
پاک نشدند، تعویض لنت مساوی است با حفظ 
ایمنی تان. لنتی که چرب ش��ده باشد، برخی 

نشانه های زیر را به همراه دارد:
 با وجود اندازه بودن میزان گوش��ت لنت، 
عملی��ات ترمزگیری ب��ا ضعف آش��کار انجام 

می شود.
 هر لحظه امکان دارد که با نقص در عملیات 
ترمز گیری لنت روغنی شده، خودرو به کناره ها 

کشیده شود.
 به دلیل گرمای بسیار زیاد حاصل از سایش، 

از روی لنت دود بلند می شود.
 س��وختن روغن روی لنت ها عالوه بر دود، 

مقداری بو نیز به همراه دارد.
 ممکن است صدای جیغ به گوش برسد.

 روغنی ش��دن لن��ت همان ط��ور که عمل 
ترمزگیری را تضعیف می کند، می تواند حالت 
برعکس داش��ته باشد که حساس��یت ترمز را 

افزایش دهد.

وقتی لنت شکسته شده باشد
گرمای بیش از حد تولیدی در سیستم ترمز 
و یا ضربه های فیزیکی، گاهی شکستن بخشی 
از لنت را به همراه دارند. اگر نش��انه های زیر را 

دیدید، لنت ها را چک کنید:

 پدال ترمز کورس بیشتری را می پیماید و 
به کف اتاق نزدیک می شود. 

 ممکن است صداهای غیر طبیعی از سمت 
ترمز به گوش برسد ) شل شدن پرچ ها نیز دلیل 

بر تولید صداست.(
 عملکرد ترمزی که از نظر فیزیکی آسیب 
دی��ده به دلیل کاهش س��طح اصطکاک افت 
ش��دیدی پیدا کرده و سبب انحراف خودرو از 

خط مستقیم در زمان ترمزگیری می شود. 
 اگر در اثر ضربه، لنت تغییر شکل داده باشد، 
احتمال آنکه دائم  روی کاسه و دیسک قفل شود و 

حرکت چرخ را با اختالل همراه کند وجود دارد.

وقتی لنت از شکل طبیعی خود خارج شود: 
گاهی پیش می آید که به دلیل فشار بسیار زیاد 

روی لنت، ایراد در ساخت و یا ضربان فیزیکی، 
لنت حالت استاندارد خود را از دست داده و گاه 
دچار زائده هایی ش��ود. در این حالت مشکالت 
زیر پیش می آید، توجه داشته باشید که ایرادات 

لنت نشانه های مشترک زیادی دارند:
 در زم��ان ترمزگیری، صدای جیغ یا ضربه 

به گوش می رسد.
 روی دیسک ترمز خط می افتد.

 در تمام ش��رایط رانندگ��ی، از جانب لنت 
معیوب صدا بلند می شود.

وقت�ی لن�ت ضخامت بی�ش از ح�د و فاصله 
جابه جایی کم داشته باشد:

اگر لنت خریداری ش��ده استاندارد خودروی 
ش��ما نباش��د و با جا زدن تحت فشار سعی در 
استفاده از آن را داشته باشید و یا فضای کافی 

برای بازی کردن نداشته باشند:
 چرخ مجهز به لنت ضخیم به سختی و در 

اصطکاک می چرخد. 
 گرمای بی��ش از حدی در مجموعه تولید 
می ش��ود که می تواند موجب تاب برداش��تن 
دیس��ک ش��ود. حرکت با خودرو چه در زمان 
ترمزگیری و چه در زمان عادی با س��ر و صدا 

همراه است. 
 گرمای تولید ش��ده باعث سوختن لنت و 

بلند شدن بوی آن می شود. 
 عملکرد سیس��تم ترمز مختل ش��ده و با 
کوچک ترین فشاری از طرف پدال، ترمزها عمل 
کرده اما این سرعت غیر استاندارد در عملکرد، 
ضررش از سود اندکش به مراتب بیشتر است. 

بهتری��ن زمان تعویض لنت که نه ایمنی را به 
خطر بیندازد و نه جیب شما را بی مورد خالی کند، 
وقتی است که میزان روغن موجود در مخزن، از 
حد استاندارد توصیه شده توسط سازنده پایین تر 
برود. در این شرایط به دلیل سایش لنت ها، سطح 
روغن در مخزن پایین می رود. وقتی سطح روغن 
به قسمت تعیین شده رسید، لنت ها را تعویض 
کنید. البته توجه داش��ته باشید که پایین رفتن 
س��طح روغن در مخزن به دلیل نشتی روغن از 
مجموعه مدار ترمز نباش��د. هر از گاهی به صورت 
منظم زیر خودرو رفته و سالمت مجموعه مدار 

ترمز و شلنگ های منعطف را بررسی کنید.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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براس��اس گزارش جدیدی که از سوی دولت 
کره جنوبی منتشر ش��د، در پی اعتصاب های 
کارگ��ری که طی ماه گذش��ته در این کش��ور 
رخ داد، تولید خودروس��ازان این کشور با افت 
ش��دید مواجه ش��د. براس��اس گزارش وزارت 
تجارت، صنع��ت و انرژی کره جنوب��ی، تعداد 
خودروهایی که در کارخانجات خودروس��ازی 
کره جنوبی تولید شد، در ماه اوت به ۲17 هزار 
و 97 دستگاه رسید. این تعداد نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذش��ته افتی 8/ ۲3 درصدی را 
نشان داد.کارگران هیوندای موتور، کیا موتورز 
و جن��رال موتورز کره، طی ماه گذش��ته س��ه 
اعتصاب پی درپی داش��تند ک��ه مدت هر یک 
به ترتیب 76 س��اعت، 68 ساعت و 96 ساعت 
بود. برآوردها نشان می دهند که این اعتصاب ها 
خس��ارتی بالغ بر 9۲0 میلیون دالر به صادرات 
این خودروسازان وارد کرد. صادرات خودروهای 
کره ای نیز در ماه اوت بیش از 18 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.

عقاب افشان در صدر تولیدکنندگان اتوبوس 
کشور

مرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس در ایران 
8۲/8 درصد افزایش یافته است. براساس اعالم 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، در این مدت 
تولید ان��واع اتوب��وس در ایران خ��ودرو دیزل 

1700 درصد افزایش یافته و از یک دس��تگاه 
در مرداد 1394 به 18 دس��تگاه افزایش یافته 
اس��ت. تولید این محصوالت در پیش��رو دیزل 
آسیا نیز مانند ایران خودرو دیزل صعودی بوده 
و از صفر دس��تگاه در مرداد ماه س��ال گذشته 
به چهار دستگاه افزایش یافته است. مرداد ماه 
امسال تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان نیز 
با افزایش 10/7 درصدی هم��راه بوده و از ۲8 
دستگاه در مرداد 1394 به 31 دستگاه افزایش 

یافته است.

اتحاد آئودی با غول های فناوری چین
برند لوک��س آئودی توافق ک��رد همکاری با 
گروه های فناوری اینترنت��ی چینی به منظور 
عرضه خدمات دیجیتالی بیشتر در بزرگترین 
ب��ازار خودروی جهان را افزای��ش دهد. آئودی 
و ش��رکت FAW-فولکس واگ��ن که جوینت 
ونچر فولکس واگن و FAW Car است، تفاهم 
نامه ای را با شرکت های علی بابا، بایدو و تنسنت 
امضا کردن��د. فولکس واگن که ش��رکت مادر 
آئودی است، گرفتار رسوایی تقلب در تستهای 
آالیندگ��ی دیزلی ش��ده اس��ت و در نتیجه از 
رقابت با خودروس��ازان جهانی ب��رای طراحی 
خدمات دیجیتالی برای رانندگان عقب افتاده 
است. مدیرعامل فولکس واگن روز یکشنبه در 
مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت: این شرکت 

روابطش با کاربران خودرو را حفظ کرده است 
و به همین دلیل مذاکرات با ش��رکت خدمات 
تاکس��ی یاب آنالین اوبر و غول ه��ای فناوری 
گوگل و اپل را متوقف کرده است. آئودی تحت 
توافق با ش��رکت جس��ت و جوی آنالین بایدو 
قصد دارد استفاده از برنامه های تلفن هوشمند 

در خودروهایش را بهبود ببخشد.

استانداردهای خودرویی افزایش می یابد
اس��تانداردهای خودرویی به 81 اس��تاندارد 
افزای��ش خواهد یافت. در جدیدترین جلس��ه 
ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو سازمان ملی 
استاندارد گزارشی از تدوین استانداردهای جدید 
خودرویی ارائه کرد. طبق این گزارش ظرف سه 
سال آینده استانداردهای اجباری خودرو به 81 
استاندارد افزایش خواهد یافت در ابتدا نیز تا پایان 
سال جاری استانداردهای 51 گانه ایمنی فعلی 
به روزرسانی خواهند شد. همچنین در سه سال  
آینده به تدریج استانداردهای جدید پیاده سازی 
و اجرا خواهند شد. در ادامه جدیدترین جلسه 
شورای سیاست گذاری خودرو شرکت بازرسی 
کیفیت و اس��تاندارد ایران گزارشی از وضعیت 
خدمات پ��س از فروش خ��ودرو در ایران ارائه 
ک��رد. به دنب��ال این گ��زارش وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت از خودروس��ازان خواس��ت در 
جهت ارتقای رضایتمندی و تکریم مش��تریان 

از صدرنشینی تولید عقاب افشان تا افزایش استانداردهای خودروسازان
اخبار دنیای خودرو

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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در ش��بکه خدمات پس از فروش خود حرکت 
کنند. محمدرضا نعمت زاده همچنین با اشاره 
به خطرات استفاده مصرف کنندگان از قطعات 
یدکی تقلبی و غیر اس��تاندارد از خودروسازان 
خواس��ت در زمینه اس��تفاده از قطعات یدکی 

اصلی به مصرف کنندگان اطالع رسانی کنند.

تولید شش وانت متوقف شد
مرداد ماه امس��ال تولید ش��ش مدل وانت در 
خودروس��ازان داخلی متوقف شد. در این مدت 
تولید وانت وینگل دو کابین تک دیفرانسیل شرکت 
س��ازه های خودرو دیار با کاهش صد درصدی از 
43 دستگاه در مرداد 1394 به صفر رسید. تولید 
وانت دیزل Z28ND و وانت پادرا ش��رکت زامیاد 
نیز با کاهش صد درصدی همراه بوده و به ترتیب 
از 603 و ۲۲ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته 
به صفر کاهش یافت. مرداد ماه امسال تولید وانت 
مزدا تک کابین و دو کابین دوگانه سوز گروه بهمن 
نی��ز صد درصد کاهش یافته و به ترتیب از ۲79 
و 177 دس��تگاه در مرداد 1394 به صفر رسید. 
تولید وانت پاژن شرکت مرتب نیز با کاهش صد 
درصدی همراه بوده و از سه دستگاه در مرداد ماه 

سال گذشته به صفر رسید.

ارتق�ای امنیت سیس�تم رانندگ�ی اتوماتیک 
تسال

مدیرعام��ل تس��ال موت��ورز اعالم ک��رد این 
خودروس��از سیس��تم رانندگی نیمه اتوماتیک 
خود را با اعمال محدودیتهای جدید برای راندن 
خودرو بدون دخالت راننده، به روزرسانی خواهد 
کرد. الون ماس��ک اعالم کرد این به روزرسانی، 
در درجه نخس��ت بر رادار متکی خواهد بود تا 
به خودروهای برقی لوکس تس��ال درک بهتری 
از محی��ط پیرامون و زمان ترم��ز کردن بدهد. 
محدودیت های جدید اتوپایلت 8 پاس��خی به 
نگرانی ها نسبت به احساس امنیت کاذبی است 
که این سیس��تم به رانندگان می دهد. سیستم 
به روزرسانی شده اگر راننده به هشدارهای صوتی 
برای بدست گرفتن کنترل خودرو توجهی نکند، 
مانع از استفاده وی از سیستم می شود. سیستم 
اتوپایلوت تسال که در اکتبر معرفی شد، از زمان 
کشته ش��دن راننده خودروی مدل اس در یک 

تصادف، در مرکز توجهات قرار گرفته است. این راننده هفتم ماه 
مه زمانی که از این سیستم استفاده می کرد، با یک کامیون تصادف 

کرد و جانش را از دست داد.

درخواست خودروسازان چینی از دولت چین
انجمن تولیدکنندگان خودروی چین خواستار ادامه محدودیت 
50 درصدی برای مالکیت خارجی در جوینت ونچرهای داخلی 
به مدت حداقل پنج تا هشت سال دیگر شد. یی شنجی، معاون 
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان خودروی چین در مصاحبه ای با 
بلومبرگ گفت: دولت می تواند محدودیت مالکیت شرکت های 
خارج��ی در بخش ه��ای مختلف صنعت خ��ودرو را با توجه به 
آمادگی کامل تولیدکنندگان داخلی برای رقابت رفع کند. چین 
در راستای یک سیاست صنعتی و با این هدف که خودروسازان 
داخلی فناوری و مهارت عملیاتی الزم را کسب کنند، شرکت های 
خارجی را ملزم کرده با ش��رکای چینی جوینت ونچر تش��کیل 
دهند. پس از اینکه شو شائوشی، رییس هیات مدیره کمیسیون 
اصالحات و توس��عه مل��ی در ژوئن اعالم ک��رد دولت به دنبال 
برداش��تن محدودیت 50 درصدی مالکیت شرکت های خارجی 
اس��ت، بحث درباره اینکه آیا زمان مناس��بی برای بازبینی این 
سیاست اس��ت درگرفت. معاون دبیرکل انجمن تولیدکنندگان 
خ��ودروی چین به بلومب��رگ گفت: اگرچه نم��ی توان جلوی 
برداشته ش��دن محدودیت مالکیت خارجی ها را گرفت اما این 
اقدام باید به ش��کل تدریجی انجام بگیرد. موافقان این سیاست 
می گویند ش��رکت های دولتی در برابر رقیبانشان حمایت شده 
و انگیزه آنها برای س��اخت برندشان کاهش پیدا کرده است در 
حالیکه موافقان بر این باورند که این سیاس��ت به خودروسازان 
چینی فرص��ت داده تا برای مقابله با رقاب��ت جهانی، فناوری و 

مهارت کافی بدست آورند.

برن�د لوکس آئ�ودی توافق 
ک�رد هم�کاری ب�ا گروه های 
چین�ی  اینترنت�ی  فن�اوری 
ب�ه منظ�ور عرض�ه خدمات 
دیجیتالی بیشتر در بزرگترین 
را  جه�ان  خ�ودروی  ب�ازار 
افزایش دهد. آئودی و شرکت 
FAW-فولک�س واگ�ن ک�ه 
جوینت ونچ�ر فولکس واگن 
و FAW Car اس�ت، تفاه�م 
نامه ای را با ش�رکت های علی 
باب�ا، بای�دو و تنس�نت امضا 

کردند. 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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ام��روزه سیس��تم های مختلفی روی 
خودرو نصب می شوند که می توانند 
راحت��ی و ایمنی خودرو را به  صورت 
چش��مگیری افزایش دهند. یکی از 
این سیس��تم ها که احتماالً اسم آن 
را زیاد ش��نیده اید و روی بس��یاری 
از خودروه��ای روز دنیا نصب ش��ده  
اس��ت، سیس��تم ESP اس��ت. در 
حقیقت ESP سیستم کنترل پایداری 
الکترونیکی اس��ت که برای ارتقای 
پایداری خودرو نصب می ش��ود. این 
سیستم برای کنترل مطلوب خودرو 
روی س��طح ج��اده و حف��ظ ثب��ات آن 
هنگام پیچیدن طراحی شده است. 
واح��د پردازن��ده مرکزی سیس��تم 
ESP با اس��تفاده از حسگر فرمان از 
جهت مورد نظر راننده مطلع می شود. 
حس��گر چرخ ها با محاسبات اختالف 
سرعت ایجاد شده، وضعیت خودرو 
را روی س��طح، تخمی��ن می زند و اگر 
لغزش جانبی در خودرو ایجاد ش��ده 
باشد، سیس��تم ESP آن را به حالت 

اولیه خود بازمی گرداند. 

مقدمه
در کشور ما، ایمنی اولین قربانی کاهش هزینه هاست. 
اکثر خودروهایی که در ایران تولید می شوند از وجود 
سیستم های ایمنی محرومند و متقاضی خودرو با 
پرداخت هزینه بیش��تر می تواند خودرو خویش را 

مجهز به این سیستم ها کند.
رانندگی ایمن از اواس��ط دهه نود میالدی با ظهور 
سیس��تم ESP یک گام بزرگ رو به  جلو برداش��ته 
است. ش��رکت بوش برای اولین بار این سیستم را 
روی خودرو مرسدس بنز کالس S و همچنین سری 
هفت خودرو BMW امتحان کرد. سیستم های نوین 
ایمنی مانند ترمز ABS و سیستم ESP با افزایش 
پایداری و فرمان پذیری در زمان حادثه، تا 40 درصد 

از بروز تصادفات جلوگیری می کنند. 

 ESP سیستم
 Electronic Stability مخف��ف ESP در حقیق��ت
Program )سیس��تم کنترل پایداری الکترونیکی( 
است که برای ارتقای پایداری خودرو نصب می شود. 
سیستم ESP به عنوان جدیدترین سیستم حفاظتی 
خودرو، از سال ۲00۲ میالدی روی ۲7% از وسایل 
نقلیه اروپایی نصب شده است. این آمار در خودروهای 
ژاپنی و آمریکایی 75% و رو به  افزایش اس��ت. این 
سیس��تم برای کنترل مطلوب خودرو روی سطح 
جاده و حفظ ثبات آن در هنگام پیچیدن، طراحی 

شده است. اگر راننده با گردش سریع فرمان، کنترل 
خودرو را از دس��ت بدهد و خودرو بلغزد، سیس��تم 

ESP آن را به مسیر اصلی خود برمی گرداند.
سیس��تم های ESP  که امروزه روی خودروها نصب 
می شوند بسیار پیشرفته هستند و آنقدر خوب عمل 
می کنند که بدون جلب توجه راننده، کنترل خودرو 
حفظ می ش��ود و راننده احساس می کند که خود 

چنین مهارتی در رانندگی دارد ]4[.

ESP نحوه عملکرد
سیستم ESP با اندازه گیری مداوم پارامترهای زیر، 

وضعیت حرکتی خودرو را بررسی می کند:
1- س��رعت گردش ه��ر چرخ و س��رعت حرکت 

خودرو
۲- وضعیت قرارگیری فرمان و همین طور محاسبه 

سرعت گرداندن آن
3- میزان نیروی وارده طولی و شعاعی به خودرو

4- وضعیت موتور از نظر گشتاور تولیدی
5- در بعضی از گونه ها تعدادی سنسور برای بررسی 
وضعیت مسیر حرکت از نظر خیس یا خشک بودن 
و همین طور میزان لغزندگی مسیر حرکت هم وجود 

دارد. 
بعد از بررسی پارامترهای فوق، ESP یک نقشه کلی از 
نظر چگونگی حرکت خودرو و وضعیت چرخ ها تنظیم 
می کند و با مقایسه این مقادیر با مقادیر ایده آل مورد 
نیاز خودرو، تصمیم به دخالت در امر رانندگی می گیرد؛ 

سید علی اصغر جوادی
کارشناس مکانیک واحد تحقیق و توسعه

نقش سیستم ESP در پایداری و حفظ تعادل خودرو

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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به  این  ترتیب که با توجه به سرعت حرکت خودرو، 
نیروی وارده به آن از جهات مختلف و همین طور 
ش��یوه کار راننده با فرمان، نتیجه گیری می کند 
 که شرایط حرکت خودرو عادی است یا با پدیده
under-steering )کم فرمانی - انحراف قس��مت 
جلو خودرو( و ی��ا over-steering )بیش فرمانی 
- انحراف قس��مت عقب خودرو( مواجه اس��ت. 
سیستم ESP در صورت کم فرمان یا بیش فرمان 
بودن، با استفاده تکی یا توأمان از ترمز چرخ ها و 
یا گشتاور موتور، وضعیت حرکت خودرو را اصالح 

می کند.

تصویر 1- کنترل حرکت چرخشی حول محور قائم 
خودرو هنگام پیچیدن ]1[

فرض کنیم ش��ما با س��رعت 1۲0 کیلومتر بر 
س��اعت وارد یک پیچ چپ گرد شده اید؛ در این 
ش��رایط ش��ما فرمان را مطابق با زاویه پیچ به 
سمت چپ می پیچانید، ولی خودرو شما مثاًل 
به دلیل لغزنده بودن س��طح حرکت یا اش��تباه 
ش��ما در تخمین حداکثر س��رعتی که خودرو 
توان تحملش را در این پیچ داشته، دچار پدیده 
کم فرمانی می ش��ود و با انحراف قسمت جلو و 
عدم پی��روی چرخ های جلو از زاویه فرمانی که 
شما برای پیچیدن تعیین کرده بودید شروع به 
لیز خوردن به س��مت خارج پیچ )یعنی سمت 
راس��ت( می کند و درحقیقت میزان انحراف به 
سمت چپ ماشین کمتر از میزان مورد نیاز برای 
طی کردن پیچ است. یک راننده عادی در خودرو 
معمولی، در صورت مواجهه با چنین پدیده ای، 
فرمان را بیش��تر به س��مت چپ می پیچاند و 
ممکن است ترمز را هم بگیرد. این موارد باعث 
می شود که کم فرمانی تشدید گردد و خودرو از 
پیچ خارج ش��ود و با موانع کنار مسیر برخورد 
کن��د. یک راننده حرفه ای در چنین ش��رایطی 

پای��ش را از روی پدال گاز برم��ی دارد و فرمان 
را به سمت راست می چرخاند تا چرخ های جلو 
مجدداً چسبندگی به دست آورند و بعد به کمک 
کمپرس موتور یا با کمی گاز، خودرو را وادار به 

 بیش فرمانی و اصالح انحراف می کند ]۲[.

تصویر 2- پدیده کم فرمان�ی که بر اثر لغزنده 
بودن سطح ایجاد شده است و تأثیر ESP روی 

پایداری خودرو ]1[
اما سیستم ESP سریعاً با توجه به  زاویه فرمان، 
س��رعت حرکت و میزان نی��روی جانبی وارده، 
شرایط کم فرمانی را حس می کند و برای اصالح 
این اشتباه، ابتدا ترمز چرخ جلو واقع در قسمت 
داخلی پیچ را فعال می س��ازد. ای��ن کار باعث 
می شود جلو خودرو شروع به  گردش به سمت 
داخل پیچ کند. بسته به میزان انحراف و سرعت، 
اگر مسیر حرکت اصالح شود، سیستم از مدار 
خارج می گردد و اگر نشود، سیستم ممکن است 
با وارد کردن کمی از نیروی موتور به چرخ عقب 
واقع در قسمت بیرونی پیچ یا فعال کردن ترمز 
چرخ عقب واقع در قسمت داخلی پیچ در حالی 
 که ترمز چرخ جلو واقع در قسمت داخلی پیچ را 
هم درگیر کرده است، مسیر حرکت را تا رسیدن 

به وضعیت ایمن اصالح کند.

تصویر 3- عملکرد یک اتوبوس مجهز به سیس�تم 
ESP در یک پیچ راست گرد که با پدیده بیش فرمانی 

مواجه است ]2[

سیس��تم ESP فقط روی چرخ های خودرو اثر 
نمی گ��ذارد. قب��ل از آنکه این سیس��تم مدرن 
دس��تورات بازدارن��ده خود را ص��ادر کند، روی 
عملکرد موتور تأثیر می گذارد و قدرت موتور را 
تقلیل می دهد؛ بدین ترتیب از وارد آمدن فشار 
زیاد به چرخ دنده ها و قطعات متحرک جلوگیری 
می ش��ود. بنابراین، کافی اس��ت که فقط راننده 
فرمان را به سمت دلخواه بگرداند؛ ESP بقیه کار 
را انجام خواهد داد. راننده خودرو فاقد ESP در 
این گونه مواقع شدیداً دچار اضطراب و پس از آن 
متحمل خسارت خواهد شد، زیرا برای تثبیت 
وضعیت خودرو، اغلب بیش از حد لزوم فرمان را 
به  سمت راست و یا چپ می چرخاند تا موفق به 
کنترل خودرو گردد و این امر، خود باعث خروج 
خودرو از کنترل راننده می شود؛ مخصوصاً زمانی 
که راننده مجبور اس��ت ابتدا خودرو را به سمت 
چپ یعنی خودروهای مقابل و سپس به سمت 
راست یعنی خودرو های هم جهت هدایت کند، 
که با این کار ممکن است خودرو به سرعت دچار 
پیچ وتاب ش��ود و این حرکات شدید، در نهایت، 
موجب لیز خوردن مضاعف و یا واژگونی خودرو 

گردد ]3[.

تصویر4- پدیده کم فرمانی در اتوبوس در یک پیچ 
راست گرد ]3[

سیس��تم ESP برحس��ب ن��وع بهره گی��ری 
کارخانجات خودروس��ازی، با نام های متفاوتی 
شناخته می ش��ود؛ مثالً این سیستم در خودرو 
ب ام و DSC، در پورشه PSM، در میتسوبیشی 
 VSC و در تویوت��ا VSA در هون��دا ،MASC

نام گذاری شده است. 
آقای دکتر »روبرت سوبل« از بخش تحقیقات 
کارخان��ه خودروس��ازی فولکس واگ��ن درباره 
سیس��تم ESP مطالعات دقیقی انج��ام داد. او 
می خواست بداند این سیستم جدید تا چه  میزان 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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مؤثر اس��ت. وی وضعیت تصادف��ات مدل های 
مختلف فولکس واگ��ن )خودروهای مجهز به 
سیستم ESP و یا بدون آن( را مورد مطالعه قرار 

داد و به نتایج شگفت انگیزی رسید. 
در چهار پنجم موارد، خودروهای دارای ESP از 
مسیر خود خارج نشدند. این یک موفقیت بسیار 
ارزش��مند اس��ت، زیرا در ۲5 درصد تصادفات 
خودرو لیز می خورد و یا از مسیر خارج می شود. 
ایش��ان س��پس، محاس��باتی را با توجه به تعداد 
خودروه��ای موجود در آلم��ان انجام داد و چنین 
نتیجه گرفت که اگر تمام خودروهای آلمان در سال 
۲00۲ میالدی مجهز به سیستم ESP بودند، تعداد 

تصادفات مرگبار به شدت کاهش می یافت.
سیس��تم ESP برطب��ق اظهارات »مؤسس��ه 
بیمه ایمن��ی بزرگراه ه��ا« )IIHS( می تواند از 
9000 تصادف مرگبار در سال جلوگیری کند. 
همچنین »اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها« 
)NHTSA( اعالم کرده که این سیستم توانسته 
است به میزان ۲6 درصد از تصادفات خودروهای 
معمول��ی و نزدیک به 48 درص��د از تصادفات 
مربوط به خودروهای شاسی بلند را کاهش دهد 

.]3[
ش�رکت  تولی�دات  در   ESP  سیس�تم 

عقاب افشان
خوشبختانه سال هاست که سیستم ESP در کنار 
چندین سیستم ایمنی دیگر ازجمله ترمز ضد 

قفل )ABS(، ترمز الکترونیکی )EBS(، سیس��تم کنترل لغزش )TC( و سیستم ریتاردر )Retarder( بر 
روی اتوبوس های شرکت عقاب افشان نصب شده  و تأثیر بسزایی در افزایش ایمنی خودروها و سرنشینان 
و کاهش تصادفات داشته است. شرکت عقاب افشان به تازگی سیستم نوین دیگری را نیز با نام کنترل 
هوشمند تطبیق سرعت )AICC( در تولیدات خود مورد استفاده قرار داده است. این سیستم طی هماهنگی 
با حسگر مسافت )Distance Sensor( که در جلو اتوبوس نصب می شود، هنگام نزدیک شدن به مانع به 
 صورت هوشمند، سرعت اتوبوس را تا رسیدن به فاصله از قبل تنظیم شده کاهش می دهد. تصویر زیر محل 

قرارگیری پردازنده مرکزی ESP را روی شاسی جلو اتوبوس ُدرسا نشان می دهد.

تصویر 5- محل قرارگیری پردازنده ESP روی شاسی جلو اتوبوس درسا ]5[
نتیجه گیري

سیستم ESP دارای محاسن و مزایای بسیاری است ولی مهم ترین مزیت آن کاهش چشمگیر تصادفات 
است. هر راننده ای ممکن است در آب  و هوای بارانی یا برفی، یخبندان و به طور کلی شرایط لغزنده جاده 
مجبور به رانندگی باشد. سیستم ESP کمک شایانی به حفظ کنترل خودرو در شرایط بد آب و هوایی 
می کند. عالوه بر ایمنی، رانندگی با خودروهای دارای این سیستم بسیار لذت بخش و به دور از هرگونه 

اضطراب و نگرانی برای راننده و سرنشینان است.

منابع:
1-  www.websavar.ir         2- www.pedal.ir      3- www.khodrobank.ir
4- ESP -Wikipedia            5- www.scania.com
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علم و فناوری
راهنمای خرید یک تبلت خوب

خبرهای دنیای علم و فناوری اطالعات

سالطین بی رحم آسمان ها!

تاریخی ترین لحظات عمر رایانه ها

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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ام��روزه می ت��وان ه��زاران کاربرد 
برای رایانه ه��ا نام برد؛ کاربردهایی 
که ش��اید ده سال قبل حتی به فکر 
انس��ان خط��ور نک��رده ب��ود. رایانه 
یکی از ارکان اصلی در بس��یاری از 
فعالیت ه��ای زندگی امروزی اس��ت 
و حض��ور آن در زندگی بس��یاری از 
انس��ان ها نه تنه��ا ب��ا ارزش، بلکه 
س��ال 1900  از  اس��ت.  ض��روری 
تاکنون پیشرفت های چشمگیری در 
زمینه فناوری ه��ای رایانه ای پدید 
آم��ده و به ط��ور کلی در 70 س��ال 
گذشته دنیای فناوری دارای تحوالت 
شگرفی ش��ده است. در این مطلب 
قص��د داریم 10 مورد از بزرگترین 
لحظات تاریخی در عمر رایانه ها را به 

اطالع تان برسانیم.

سال ۱۹۳۹: نبوغ عجیب آلن تورینگ
آل��ن تورینگ که در س��ال 191۲ در پدینگتون 
لندن به دنیا آمد، یک میراث قابل توجه در صنعت 
کامپیوتر از خود برجای گذاشته است. تورینگ به 
عنوان پدر علم محاس��به نوی��ن و هوش مصنوعی 
شناخته شده و مهم ترین جایزه علمی رایانه به افتخار 
وی جایزه تورینگ نام گرفته  است. وی دارای نشان 
ویژه سلطنتی انگلس��تان و نیز عضو پیوسته کالج 
س��لطنتی بود. تورینگ به کمک ماشین تورینگ، 
فورموالسیون مؤثری برای روش الگوریتم و محاسبه 
تهیه ک��رد و با کمک آزمایش تورینگ، توانس��ت 
سهم مؤثر و محرکی در زمینه هوش مصنوعی ارائه 
کند. در س��ال 1939، تورینگ و همکارانش موفق 
به ساخت دس��تگاهی به نام  انیگما )Enigma( یا 
»بامب« ش��دند که برای رمزنگاری و رمزگش��ایی 

پیام های محرمانه آلمان ها به کار می رفت.

سال ۱۹۴۱: اولین ماوس
مفهوم »ماوس« )mouse( در س��ال 1941 پدید 
آمد، هر چند اولین ماوس در س��ال 1968 اختراع 
شد. در س��ال ۲003، استاد سابق بریستول به نام 
رال��ف بنجامی��ن ادعا کرد ک��ه او خالق اصلی یک 
 دس��تگاه ماوس مانند بوده اس��ت. این دستگاه که

 ball tracker نام داشت در سال 1946 توسط نیروی 
دریایی سلطنتی بریتانیا به ثبت رسید. این دستگاه 
یک توپ فلزی بود که بین چرخ هایی می چرخید و 

مختصات را به یک سیستم رادار ارسال می کرد. با 
این حال تا چند دهه بعد این فناوری عمومی نشد. 
داگالس انگلبارت و تیمش که از محققان دانشگاه 
استنفورد بودند یک جعبه چوبی ساختند که بر روی 
دو چ��رخ قرار گرفته و اطالعات حرکتی را به رایانه 
ارس��ال می کرد. انگلبارت و تیمش سپس در سال 

1968 یک ماوس چوبی ساختند.

سال ۱۹۷۱: پردازش میکروپروسسور
در ابتدا اندازه رایانه ها بسیار بزرگ بود اما با گذشت 
زمان تمایل به س��اخت و اس��تفاده از رایانه هایی با 
اندازه کوچک بیشتر شد تا جایی که کار به ساخت 
ریزپردازنده ها رس��ید. ش��رکت اینتل، اولین واحد 
پردازش مرکزی )CPU( در اندازه میکرو را در سال 
1971 س��اخت. ریزپردازنده  4004 در اواخر سال 
1971 معرفی ش��د. اصطالح ریزپردازنده در زمان 
معرفی 4004 هنوز به وجود نیامده بود و اندکی بعد 
از معرفی این محصول به بازار، برای اولین بار مورد 
اس��تفاده قرار گرفت. 4004  از سال 1971 تا سال 
1981 تولید  شد و عالوه بر اینکه اولین پردازنده ای 
محسوب می شود که به صورت تجاری در دسترس 
قرار گرفت، اولین CPU کاملی بود که بر روی یک 
تراشه قرار داشت .این تراشه درون پوششی سرامیکی 
و 16 پین وجود داشت. این پردازشگر می تواند چهار 
بی��ت داده را در هر میزان زمانی پردازش کند. تنها 
س��ه سال بعد، اینتل 8008 با بهره مندی از 3500 

تاریخی ترین لحظات عمر رایانه ها
پیشرفت تکنولوژی چگونه رایانه های امروزی را پدید آورد؟

حمید حق جو
کارشناس نرم افزار
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ترانزیس��تور به عنوان جایگزین��ی برای 4004 
معرفی شد.

سال ۱۹۷۴: رایانه های همراه
رایانه های همراه بیش��تر از سی سال نیست 
که در دس��ترس ق��رار گرفته اند و در گذش��ته 
لپ تاپ ه��ا و تبلت ها به ش��کل کنونی و با این 
طراحی و وزن نبودند. رایانه آزبورن اولین رایانه 
قابل حملی بود که به موفقیت تجاری رسید و 
عمومیت پیدا ک��رد. این رایانه در آوریل 1981 
عرضه شد. آزبورن باعث پدید آمدن انقالبی در 
زمینه رایانه های همراه ش��د. با گذشت زمان و 
عالقمندی به رایانه های شخصی همراه، تنوع در 
طراحی و ساخت این رایانه ها نیز بیشتر شد که 
از شرکت مایکرو سافت و اپل می توان به عنوان 

پیشگامان این عرصه یاد کرد.

سال ۱۹۸۴: تولد مکینتاش
در س��ال 1984 شرکت اپل دست به ساخت 
رایانه ش��خصی مکینتاش زد. پروژه مکینتاش 
از اوایل س��ال 1979 به وس��یله جف راسکین، 

کارمند اپل آغاز شد.
 

سال ۲۰۰۵: اپل و اینتل
پاور پی سی )PowerPC( ریزپردازنده ای است 
ک��ه در س��ال 1991 به بازار آمد. ای��ن پردازنده 
محصول مش��ترک ش��رکتهای اپل، آی بی ام 
و موتوروال اس��ت. پاور پی س��ی در ابت��دا برای 
کامپیوترهای ش��خصی طراحی ش��ده بود و از 
س��ال 1994 تا ۲006 -پی��ش از آن که اپل به 
پردازنده های اینتل روی آورد- در کامپیوترهای 
شخصی مکینتاش، محصول اپل استفاده می شد.

سال ۲۰۰۲: ظهور فناوری هایپرتردینگ
در س��ال ۲00۲ ش��رکت اینت��ل، تکنولوژی 
HyperThreading را پدید آورد. این تکنولوژی 
با اس��تفاده بهت��ر و کامل تر از مناب��ع موجود 
پردازنده می تواند تعداد محاسبات روی هر کدام 
از هس��ته های پردازنده را افزایش داده و باعث 
کارایی بیش��تر و بهتر سیس��تم در مواقع لزوم 
گردد. به لحاظ افزایش کارایی HT سرعت توان 
عملیات��ی پردازنده را نیز باال برده و با س��رعت 

بخشیدن به محاس��بات باعث بهتر اجرا شدن برنامه ها می شود. 
بعدها در س��ال ۲015 این ش��رکت موفق به س��اخت پردازنده 
Skylake شد که هم از نظر سرعت پردازش و هم توان مصرفی، از 

پردازنده های قبلی بسیار بهتر بود.

AMD توسط ATI سال ۲۰۰۶: خرید
ای ام دی )Advanced Micro Devices( ش��رکت آمریکای��ی 
سازنده انواع پردازنده است، که در سال 1969 توسط جری ساندرز 
تاسیس شد. ای ام دی رقیب اصلی شرکت اینتل محسوب می شود. 
شرکت ای تی آی سازنده کانادایی پردازنده های گرافیکی در سال 
۲006 میالدی توسط ای ام دی خریداری شد و هم اکنون به عنوان 
زیرمجموعه این ش��رکت فعالیت می کند. با ادغام این دو شرکت 

تحول شگرفی در صنعت رایانه پدید آمد.

سال ۲۰۱۳: دوره کنسول ها
آتاری Atari 2600( ۲600( نام اولین کنسول دستگاه های بازی 
ویدئویی اس��ت که در اکتبر 1977 توس��ط شرکت آتاری عرضه 
ش��د. این دس��تگاه دارای یک حافظه 1۲8 بایتی بود و بازی های 
آن روی کارتریج )نوار یا فیلم( عرضه می ش��دند. پلی استیش��ن 
)PlayStation( کنس��ولی 3۲ بیتی اس��ت که برای اولین بار در 
دس��امبر س��ال 1994 توسط شرکت س��ونی به بازار عرضه شد. 
بعدها با قدیمی شدن نسل اول پلی استیشن، ایکس باکس به بازار 
آمد اما با وجود داش��تن مشخصات بهتر ، پلی استیشن ۲ طول 
عمر بیشتری نسبت به این دستگاه جدید داشت. کمی بعد و در 
س��ال ۲005 ایکس باکس Xbox 360( 360( وارد بازار ش��د، در 
ابتدا تیم توسعه دهنده کنسول های بازی در شرکت مایکروسافت 
تصمیم داشت کنس��ول XBOX 360 را با نام زنون )Xenon( یا 
XBOX2  به بازار معرفی کند، اما شرکت مایکروسافت برای این 
 که طیف اثرگذاری این محصول را بیشتر برای مردم نمایان کند، 

نام ایکس باکس 360 را بر آن نهاد.

ش�رکت   1984 س�ال  در 
اپل دس�ت به س�اخت رایانه 
ش�خصی مکینتاش زد. پروژه 
مکینتاش از اوایل سال 1979 
ب�ه وس�یله ج�ف راس�کین، 

کارمند اپل آغاز شد.

بیش�تر  همراه  رایانه ه�ای 
از س�ی س�ال نیس�ت که در 
دس�ترس قرار گرفته اند و در 
گذشته لپ تاپ ها و تبلت ها به 
ش�کل کنونی و با این طراحی 
و وزن نبودن�د. رایانه آزبورن 
اولین رایانه قاب�ل حملی بود 
که به موفقیت تجاری رس�ید 

و عمومیت پیدا کرد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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هلیکوپترهای تهاجمی وظایف بسیار 
مهمی از جمله حمای��ت از نیروهای 
درگی��ری  ماموریت ه��ای  زمین��ی، 
مستقیم، اس��کورت افراد مهم و... 
را ب��ر عه��ده دارند. ب��رای اطالع از 
اهمی��ت ای��ن هلیکوپتره��ا، نیازی 
ب��ه م��رور جنگ ه��ای در گرفته در 
نق��اط دیگر جهان نیس��ت. در زمان 
جنگ ای��ران و عراق، هلیکوپترهای 
تهاجمی کبری به خوبی از پس ستون 
زرهی دشمن برآمده و تعدد آنها به 
همراه مهمات کافی، در بس��یاری از 
درگیری ه��ا نتایج را به نف��ع ایران 
باز گرداندند. بی شک به دلیل عدم 
توانایی فعالیت جنگنده ها در شهر، 
هلیکوپترها وظایف مش��ابه آنها را 
بر عهده دارند. در این مطلب قصد 
معرفی 10 هلیکوپتر هجومی و برتر 
جهان را داریم. برای مش��اهده این 
لیس��ت هیج��ان انگیز با م��ا همراه 

باشید!

Z-10 هلیکوپتر جنگی؛
این هلیکوپتر توس��ط ارتش چین طراحی و تولید 
شده است. در اواس��ط دهه 90 میالدی طرح های 
اولیه از یک هلیکوپتر تهاجمی و باریک در دستور 
کار تیم طراحی هوایی قرار گرفته و نمونه های اولیه 
در س��ال ۲003 ب��ه نمایش درآمدند و س��ال های 
۲009 و ۲010 زمان ورود به خدمت Z-10ها بود. 
طراحی این هلیکوپتر بر اساس مدل های غربی بوده 
و تلفیقی از کبری و آپاچی است. بدنه باریک برای 
پایین آوردن سطح مقطع راداری و شیوه قرارگیری 
خلبان��ان در کاکپیت ه��ا، گواه این امر اس��ت. یک 
توپ گاتلینگ 30 میلی متری به همراه موش��کها  

جمل��ه  از   TY-90 و   HJ-9،HJ-10،AGM-114
تسلیحات این هلیکوپتر هستند. نمونه های اولیه از 
موتورهای نسبتا ضعیف برخوردار بودند اما مدل های 
جدید پیشرانه شیفت و سرعت های مناسبی را ارائه 

می کنند.

MI-24 هلیکوپتر جنگی؛
کش��ور هند در دهه گذشته به وسیله همکاری های 
نظامی با روسیه، به پیشرفت های مناسبی در زمینه 
صنایع هوایی رسیده است. یکی از هلیکوپترهای ارتش 
روسیه که در نبردهایی بسیاری نیز شرکت کرده است، 
هلیکوپتر MI-24 و یا ارابه شیطان است. لقب دیگر 

سالطین بی رحم آسمان ها!
با 10 هلیکوپتر جنگی برتر جهان آشنا شوید

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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این هلیکوپتر تهاجمی تانک پرنده است. این غول 
آهنی عالوه بر یک هلیکوپتر تهاجمی، توان حمل 
8 سرباز را نیز دارد. MI-24 یک هلیکوپتر سنگین 
و بسیار قدرتمند است اما در نبردهای افغانستان، 
شکار مناسبی برای استینگرهای آمریکایی بودند. 
همچنین چند فروند از این هلیکوپتر در نبردهایی 
بس��یار نادر ش��کار هلیکوپترهای کبری ایرانی 
شده اند. دو مسلسل مجزا شامل کالیبرهای 30 
و ۲3، یک گاتلینگ 1۲ و 7 دهم میلی متری، دو 
نارنجک انداز، انواع بمب و راکت های ضدتانک و 
نفر و موشک AT-2 از جمله تسلیحات این غول 

آسمان است.

AH-2 هلیکوپتر جنگی؛
آفریق��ا هم��واره به هم��راه اخب��ار ن��ا امن و 
ناراحت کننده است. کمپانی بزرگ Danel یک 
ش��رکت تحقیقاتی و تولیدی جنگ افزار است 
که هلیکوپتر AH-2 یکی از محصوالتش است. 
این ش��رکت در آفریقای جنوبی قرار دارد و در 
سال 1999 اولین نمونه های این هلیکوپتر را به 
اسکادران شانزدهم تحویل داد. این هلیکوپترها 
در س��ال ۲005 به طور کامل عملیاتی شده و 
برای کمک به صلح بانان س��ازمان بسیار مورد 
اس��تفاده است. صندلی های AH-2 از سپرهای 
قدرتمند ضد ضربه برخوردار هس��تند و برای 
انجام ماموریت در شب و روز به تکنولوژی های 
بسیاری مجهز اس��ت. خدمه این هلیکوپتر در 
پشت یکدیگر و با رعایت ارتفاع قرار می گیرند. 
یک سیستم یکپارچه سازی، می تواند گاتلینگ ها 
و س��امانه حمله را متحد سازد و کاله خلبانان 
از نمایش��گرهای دیجیتالی به هم��راه قابلیت 
 AH-2 .تشخیص مسیر دید برخوردار هستند
تنها در 1۲ فروند تولید شده است اما تولید آن 

بنا بر سفارش های مجدد، قابل پیگیری است. 
 ATGM توپ ه��ای ۲0 میلی متری، موش��ک
MBDA، و ZT-6 از جمل��ه تس��لیحات ای��ن 

هلیکوپتر چابک هستند.

AH-1W Super COBRA هلیکوپتر جنگی؛
هلیکوپترهای تهاجمی کبری در ایران به عنوان 
فرشته نجات در بین رزمندگان شهره هستند. 
صدای پرقدرت موتورها در بسیاری از خاطرات 
این عزیزان یادآور کمک های آس��مانی اس��ت. 
نمونه بهینه و قدرتمند این هلیکوپتر با نام سوپر 
کبری شناخته می شود. ایران در سال های پیش 
از انقالب برای مقابله با تهدیدات شوروی سابق و 
عراق، اقدام به خرید تعداد زیادی هلیکوپتر کبری 
کرد. کشورهای بسیار زیادی از سوپر کبری در 
نیروهای خود استفاده می کنند. تسلیحاتی مانند 
موشک های مدرن AGM-114 لیزری، موشک 
هوا به هوای AIM-9 سایندواندر و AGM-71 از 
جمله مهمترین مواردی است که کبری از آنها 
اس��تفاده می کند. همچنین یک گاتلینگ ۲0 
میلی متری سه لول در جلوی انواع کبری دیده 

می شود.

AH-1Z VIPER هلیکوپتر نظامی؛
و باز هم کبری! نمونه 1Zوایپر بسیار متفاوت از 
دیگر کبری هاست.این هلیکوپتر یک نمونه بسیار 
تند و تیز و هجومی است. تسلیحاتی که این نمونه 
از کبری قادر به حمل آن است بسیار متنوع تر 
از آپاچی است. یک سیستم نشانه گیر دیجیتالی 
برای خلبانان در نظر گرفته شده است.در زمان 
شلوغی که کبری وایپر در بین یک میدان شلوغ 
گیر بیفتد، می تواند از این سامانه استفاده کرده و 
خلبانان تنها با نگاه به اهداف آنها را مورد حمله 
ق��رار دهند و یا در صورت��ی که یک هدف نیاز 
به آتش مستقیم داشته باشد، تمامی سالح های 
کبری به صورت خودکار و الکترونیکی بر روی 
آن قفل ش��ده و ش��روع به آتش می کنند. یک 
سیستم لیزری برای جلوگیری از قفل بر روی 
این هلیکوپتر تعبیه شده است. سیستم ها شراره 
آتش و جن��گ الکترونیک نی��ز در وایپر مورد 
اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. خلبان می تواند به 
صورت کامل موشک های لیزری و هدف یاب را 
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از طریق کاله هوشمند خود کنترل کرده و یک 
تیر را از لحظه شلیک تا برخورد مشاهده کند.به 
طور کلی این نمونه از کبری برای برتری هوایی 
استفاده می شود و امکانات آن بسیار زیاد است 
که می توان از آن یک کتاب را به تحریر درآورد!

A-129 / T129 هلیکوپتر کبری؛
A-129 یک هلیکوپتر تهاجمی قدرتمند است که 
توسط کمپانی آگوستا طراحی و تولید شد. این 
هلیکوپتر ایتالیایی به منظور پاسخ به نیازهای ارتش 
ایتالیا فراهم شد. سطح مقطع پایین راداری، بدنه 
مستحکم در برابر تیرهای 1۲/7 و ۲3 میلی متری، 
ماندگاری باال حفاظ��ت از جان خلبانان در زمان 
 T-129 .است A-129 سقوط از جمله ویژگی های
نیز محصول مشترک دو کشور ترکیه و ایتالیا است 
ک��ه برای ارتش ترکیه خدم��ت خواهد کرد. این 
های کوپتر قدرتمند تفاوت چندانی با A-129 ندارد. 
بدنه اصلی در ترکیه تولید می ش��ود و همچنین 
اس��مبل نهایی نیز در این کشور انجام می پذیرد، 
ضمن آنک��ه موتورهای T-129 توس��ط کمپانی 
آمریکایی LHTEC تولید می شوند. این هلیکوپترها 
در تهاجم به تانک ها و س��تون های زرهی بسیار 

چابک و بهینه هستند.

Eurocop Tiger سوپر کبری؛
این هلیکوپتر تولید یک کمپانی با نام یوروکوپتر 
اس��ت که به طور مشترک در اختیار دو کشور 
آلمان و فرانسه است. تکنولوژی های این هلیکوپتر 
نیز از س��وی هر دو کشور تامین می شود. تایگر 
در سال ۲003 به طور رسمی وارد خدمت شد. 
نقاط قوت این هلیکوپتر بر روی نابودی تانک ها و 
ستون های زرهی بنا شده است چراکه طرح های 
اولیه این محصول در زمان جنگ س��رد و برای 
پاسخ به حمله های احتمالی شوری برنامه ریزی 
ش��ده بود. موشک های میسترال، توپ های 30 
میلی متری، راکت های هیدرا و موشک های ضد 
تانک هل فایر از جمله تسلیحات این هلیکوپتر 
چابک است. الزم به ذکر است تایگر از قابلیت های 

باالیی در زمینه مانور برخوردار است.

MI-28H هلیکوپتر جنگی؛
خانواده میل دارای چندین مدل متفاوت است. 
 MI-28H .نی��ز یک��ی از آنان اس��ت MI-28H
برای مقابله با اهداف زمینی طراحی شده است 
و در مقابل��ه با اهداف هوایی ش��انس چندانی 
ن��دارد. دو موتور توربو ش��یفت با قدرت ۲۲00 
اس��ب بخار نیروی پیش��رانه را تولید می کنند. 
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طی پیش بینی های انجام ش��ده، این هلیکوپتر 
تا پایان س��ال ۲016 جایگزین MI-24 خواهد 
ش��د. عده ای بر این اعتقاد هستند که حداقل 
یک فروند از این هلیکوپتر در عراق به دس��ت 
داعش افتاده است. این هلیکوپتر از تسلیحاتی 
مانن��د ت��وپ 30 میلی متری، س��امانه هدایت 
الکترونیکی و س��امانه آتش کاله خود، سامانه 
جنگ الکترونیک، موش��ک اشتورم، M114  و

K130  استفاده می کند.

KAMOV KA-50/KA52 هلیکوپتر روسی؛
 کام��وف یک کمپانی روس��ی اس��ت ک��ه اگر

KA-50 را معروف ترین تولید آن بدانیم چندان 
اشتباه نکرده  ایم. در برخی از منابع اشاره شده 
اس��ت که این هلیکوپتر تا سال ۲009 در خط 
KA- تولید قرار داشت و تعداد 3۲ فروند از نوع
50 و 84 فروند از نوع KA-52 به تولید رسیده 
اس��ت که هم اکنون در حال خدمت هستند. 
ای��ن هلیکوپتر غول پیکر در قس��مت دم خود 
فاقد موتور و پره اس��ت و جایگزین آن دو پره 
متفاوت است. این هلیکوپتر دارای سامانه پرواز 
اتوماتیک است و در برابر گلوله های کالیبر ۲0 
و 50 میلی متری )در شیشه( مقاوم است. نکته 
جالب توجه اس��تفاده از یک نوع پالس��تیک 
فشرده بس��یار قوی در پره هاست.کاموف یک 
توپ بس��یار قدرتمند 30 میلی متری را حمل 
می کند که مجهز به تیرهای ضد زره اس��ت. از 
دیگر تسلیحات این هلیکوپتر قدرتمند و سریع 
می ت��وان به راکت ه��ای S-8،S13،VIKHR و 

KH-25 اشاره کرد.

AH-64D Apache Longbow هلیکوپتر جنگی؛
آپاچی النگ بو یک هلیکوپتر تهاجمی ساخت 
کش��ور ایاالت متحده آمریکا است که به لطف 
مهندس��ی پره ها و طراحی بدن��ه خصوصا در 
مدل ه��ای جدید مانن��د E بس��یار کم صدا و 
ترسناک است. تعداد سوانح این هلیکوپتر بسیار 
کم اس��ت و در مقابل شکارهای آن بسیار زیاد 
است. آپاچی توان رهگیری ده ها هدف همزمان 
را دارد و در حمل تس��لیحات بسیار مانورپذیر 
اس��ت. حمل تعداد زیادی از انواع تس��لیحات، 
موش��ک ها دقی��ق و پیش��رفته، س��امانه های 
الکترونیکی و س��خت افزاری قدرتمند و حتی 
نمونه های پنهان شده و غیرعلنی، این هلیکوپتر 
را به سلطان آسمان ها مبدل کرده است و برای 
دسته های زرهی س��بک و نیمه سنگین یک 

کابوس واقعی خواهد بود.

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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تولید کاغذ ضدحریق با فناوری نانو
محقق��ان با اس��تفاده از 
ح��اوی  نانوس��یم های 
ب��ه  موف��ق  نان��وذرات، 
ساخت کاغذ ضدحریقی 
دارای خواص  شدند که 
آنتی باکتریال است. این کاغذ برای حفظ اسناد 
مهم بس��یار مناسب است.  پژوهشگران چینی 
موفق به س��اخت کاغذ ضدحریق شدند که در 
آن از نانوس��یم استفاده شده اس��ت. این کاغذ 
نسبت به باکتری ها مقاوم بوده و می تواند مانع 
از گس��ترش عفونت ش��ود. محققان موسسه 
سرامیک ش��انگهای روش��ی یک مرحله ای با 
اس��تفاده از ح��الل و گرما برای ای��ن کار ارائه 
کردند. آنها از نانوسیم های هیدروکسیدآپاتایت 
برای ساخت این کاغذ استفاده کردند. روی این 
نانوس��یم ها از نانوذرات نقره استفاده شده است 
اس��ت.  آنتی باکتری��ال  خ��واص  دارای  ک��ه 
نانوسیم های مورد استفاده در این پروژه با روش 
حالل گرمایی )Solvothermal( تولید شده اند و 
از یک فرآیند مبتنی بر الکل برای اس��تخراج 
استفاده ش��ده تا نانوسیم ها از محلول فسفات 
جداسازی شود. از اولئات کلسیم به عنوان منبع 
کلس��یم و تامین کنن��ده ماده اولیه اس��تفاده 
شده اس��ت. برای تامین فسفر نیز از نمک های 
فسفات سدیم استفاده شده است که در ترکیب 
حالل ه��ای آب و اتانول قرار داده شده اس��ت. 
دمای باال نقش بس��یار مهمی در تشکیل این 
ماده دارد. نانوسیم های بلند هیدروکسی آپاتایت 
دارای قطری در حدود چند ده نانومتر هستند 
که طولی در ابعاد چند صد میکرومتر دارند که 

ممکن است به یک میلیمتر نیز برسد.

همکاری دی کاپریو و گوگل 
کاپری��و  دی  لئون��اردو 
بازیگر مطرح هالیوود با 
گوگل  شرکت  همکاری 
ب��رای راه ان��دازی ی��ک 
مبتنی  نظارتی  سیستم 
بر ماهواره در جه��ت جلوگیری از ماهیگیری 
غیرقانون��ی س��رمایه گذاری کرده اس��ت. این 
هنرپیش��ه محبوب که س��ابقه دیرین��ه ای در 
فعالیت ه��ای بشردوس��تانه دارد، در حدود 6 
میلیون دالر را برای انجام این پروژه اهدا کرده 
اس��ت. این فناوری که به صورت آنالین است، 
امکان نظ��ارت آنالین ب��ر فعالیت هایی که در 
اقیانوس ها صورت می گیرد را به منظور مبارزه 

با صید بی رویه در سراسر جهان فراهم می کند. 
این سیس��تم ماهواره ای قادر است موقعیت و 
مس��یر ناوگان تجاری ماهیگیری را مش��خص 
کند و همچنین بیش از 35 هزار کش��تی را به 
ص��ورت آنالین ب��رای نظارت ب��ر ماهیگیری 
غیرقانونی رصد کند. ای��ن فناوری که دیدبان 
 )Global Fishing Watch( جهانی ماهیگیری
نام دارد برای نظارت مداوم ماهواره ای از آسمان 
بر روی فعالیت ماهیگیران طراحی شده است. 
با ارائه رایگان و آنالین داده های به دست آمده، 
فعاالن حفاظت از دریا، ش��هروندان را تشویق 
می کنن��د ت��ا در دنب��ال ک��ردن و نظ��ارت 

برفعالیت های غیرقانونی نقش داشته باشند. 

آزمایش سالمت آب با یک تراشه کوچک
محققان موفق به طراحی 
و س��اخت یک تراش��ه 
جدید ش��دند ک��ه آب 
آش��امیدنی را آزمای��ش 
کرده و نتایج را به کاربر 
ارائه می کند. این تراشه جدید که AquaDx نام 
دارد، س��رب، آفتکش ها، فلزات سنگین و مواد 
قلیایی درون آب های آشامیدنی را بررسی کرده 
و تش��خیص می دهد. AquaDx یکی از چهار 
تراش��ه ای است که به مصرف کنندگان کمک 
می کند تا از س��المت آب آشامیدنی اطمینان 
حاص��ل کنند و اطالع��ات به دس��ت آمده را 
مستقیما و در عرض 6 دقیقه از طریق بلوتوث 
به گوش��ی های هوشمند ارس��ال می کند. این 
فناوری در حدود ۲ سال قبل برای جمع آوری 
منابع مال��ی بر روی وبس��ایت ایندیگوگو قرار 
گرفت و هم اکنون کمپانی س��ازنده این تراشه 
آماده پیش فروش این محصول به عالقمندان 
است. کمپانی س��ازنده این تراشه ساخت یک 
تراشه برای تس��ت مواد ارگانیک مانند میوه و 
س��بزیجات کثیف را در برنامه کار آینده خود 

قرار داده است. 

تهیه جامع ترین نقشه مغز انسان
آلن  موسس��ه  محققان 
جامع تری��ن اطل��س از 
ارائ��ه  را  انس��ان  مغ��ز 
کرده ان��د ک��ه می تواند 
منبع استاندارد جدیدی 

برای محققان باشد. »اطلس مرجع مغز انسان 
 Comparative آلن« به طور رسمی در مجله
Neurology منتش��ر ش��ده و همچنی��ن به 
عنوان یک منبع رایگان در س��ایت موسس��ه 
نیز قابل دس��ترس اس��ت. این نقشه چیزی 
فرات��ر از چن��د ام .آر.آی بوده و موسس��ه آلن 
جزئیات 34 س��ال تحقیقات بر روی مغزهای 
اهدایی را از طری��ق ام .آر.آی و تصویربرداری 
پخش تانسور مغز سالم و همچنین برش های 
آن ه��ا ب��ه هم��راه بافت شناس��ی مناط��ق 
رنگ آمیزی شده خاص ارائه کرده است. همه 
این اطالعات ثبت، تصویربرداری، دیجیتالی و 
نقشه برداری شدند تا اطلسی با 86۲ ساختار 
مش��روح تولید ش��ود. با این جزئیات، اطلس 
مذکور یکی از جامع ترین و واضح ترین نقشه 
از مغ��ز انس��ان اس��ت ک��ه دانش��مندان در 
تحقیقات خ��ود می توانند به آن رجوع کنند. 
کارب��ران می توانند در ای��ن اطلس به گردش 
پرداخت��ه و جزئی��ات بخش های دلخ��واه را 

بررسی کنند. 

تولید آب آشامیدنی با کولر خودرو 
ی��ک مهندس ش��رکت 
ف��ورد در ابداعی جدید، 
آب اضافی کولر خودرو را 
به آب آشامیدنی تبدیل 
کرده تا در درون ماشین 
اس��تفاده ش��ود. زمانی که کولر خودرو روشن 
اس��ت، بخار آب ه��وا در کندانس��ور آن جمع 
می شود و پس از تبدل به مایع، از خودرو خارج 
می شود. دوگ مارتین، مهندس کنترل سیستم 
انتقال قدرت در ش��رکت خودروس��ازی فورد، 
برای جلوگیری از هدررفت آب،  سیستمی ابداع 
کرده که کل این آب متراکم شده را جمع آوری 
و به آب آش��امیدنی قابل اس��تفاده در خودرو 

تبدیل می کند.
مارتی��ن از یک بیلبورد تبلیغاتی در پرو الهام 
گرفت��ه که رطوبت هوا را جمع آوری و به آب 
آش��امیدنی تبدیل می کند. سیستم H2O در 
حال حرکت این دانش��مند، آب کولر تغلیظ 
ش��ده را جم��ع آوری و پ��س از فیلتر کردن، 
به یک ش��یر آب در کنس��ول خودرو انتقال 
می دهد.  آزمایشات نشان داد که این سیستم 
می توان��د نزدیک به دو لیتر آب در س��اعت 
تولید کن��د. این امر ب��رای رانندگانی که در 
جاده های صحرایی رانندگی می کنند، بسیار 

نویدبخش است.

علم و زندگی

خبرهای دنیای علم و فناوری اطالعات

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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تولد تبلت ها به آغاز فروش عظیم 
آی پد پیوند خورده و اولین بار اپل 
بود که ب��ازار این گروه محصوالت 
را رونق بخش��ید. اما اکنون پس 
از طی چند س��ال آیپد آن جنبه ی 
کارب��ردی خ��ود را ن��زد کارب��ران 
از دس��ت داده و اپل نی��ز در پی 
اثب��ات دوباره  ض��روری بودن آن 
برآمده است. در ابتدا و سال های 
۲011 ی��ا ۲01۲ میالدی پس از 
معرفی آیپ��د، کمپانی های مختلف 
و مخصوصا اندرویدی سعی کردند 
ب��ا تولید تبلت های��ی در اندازه  7 
این��چ، کاربران را به س��مت خود 
بکش��ند؛ اما فروش این دسته از 
تبلت ها پس از مدتی از تب و تاب 
افت��اد و اکنون دوب��اره تبلت های 
بزرگت��ر از 8 اینچ رونق بس��یاری 
گرفته اند. اما جدا از آمار فروش 
عمده  این تبلت  ها با نمایشگر هایی 
در اندازه ه��ای متف��اوت، برای ما 
کدامیک بهترین انتخاب اس��ت؟ 
برای رسیدن به جواب این سوال 
بهتر است »قوانین سه گانه  خرید 

تبلت« را مطالعه کنید.

۱- شناخت نیاز ها
قبل از اینکه آماده برای جمع آوری پول و خرید 
یک تبلت خوب ش��وید، از شما یک سوال داریم؛ 
»برنامه  ش��ما برای استفاده از تبلت چیست؟« آیا 
می  خواهید تبلت را جایگزین لپ تاپ یا سیس��تم 
دس��کتاپ خود کنید یا صرفا به دنبال دستگاهی 
برای تماش��ای فیلم در مسافرت ها و وب گردی در 
وقت های آزاد خود می گردید؟ آیا نیاز دارید دائم به 
اینترنت متصل باشید؟ آیا افزایش ظرفیت حافظه  
دس��تگاه برای شما مهم است؟ در هر صورت، نیاز 
شما از این دستگاه فاکتوری اساسی برای انتخاب 
و خرید است. همه این ها تنها سوال هایی هستند 
که می توانند کمی مسئله را واضح تر کنند. توصیه 
می کنی��م تمام نیاز هایی که از تبلت خود دارید را 
یادداشت کنید و آن هایی که تنها از سر ضرورت و 
نیاز هستند را نگه دارید و باقی را خط بزنید تا به 

دیدی از نوع نیاز خود برای انتخاب تبلت برسید.

۲- قیمت
همیشه گران بودن تبلت به معنی داشتن بهترین 
کیفیت نیست. همچنین، تبلت های ارزان قیمت 
همیشه دس��تگاه هایی به درد نخور و غیر کارآمد 
نیس��تند. بنابراین تصور های خود را برای مدتی از 
قیمت یک دستگاه کنار بگذارید )چه گران و چه 
ارزان( و مطاب��ق با کاربردی ک��ه آن تبلت عرضه 
می کند و همچنین قدرت��ی که از آن می خواهید 
انتخاب ها را بررس��ی کنید. در واقع قیمت گذاری 

تبلت ها هر کدام به دالیل خاصی انجام می ش��ود. 
ممکن است آمازون تبلت کیندل Fire HDX خود 
را با قیمتی مقرون به صرفه وارد بازار کند و از آن 
طرف آیپد پرو که نه از درگاه HDMI پش��تیبانی 
می کند و نه قابلیت افزایش حافظه  ذخیره س��ازی 
را دارد، ش��روع قیمتی برابر با 500 دالر داش��ته 
باش��د. هیچ کدام از ای��ن قیمت گذاری ها بی دلیل 
نیس��ت. در واقع، آمازون تبلت خود را برای رقابت 
با 7 اینچی های به بازار می آورد که در حال حاضر 
قیمتی بسیار مقرون به صرفه و پایین دارند؛ بنابراین 
مجبور است تا با قابلیت  و ویژگی های بسیار، تبلتی 
عرضه کند که قیمتی مناسب داشته و کاربر را از 
خرید خود راضی کند. از آن طرف آیپد پرو اپل به 
علت داشتن عملکردی فوق العاده، پشتیبانی عالی 
از اپلیکیشن ها و رابط کاربری ساده و سر راست با 
اکوسیستمی قدرتمند و مرتبط به یکدیگر، با این 
مقدار قیمت گذاری ش��ده است. سعی کنید فراتر 
از قیمت دس��تگاه فکر کنید و به این توجه داشته 
باشید که با پرداخت هزینه  خرید یک تبلت، قرار 
اس��ت چه در بخش سخت افزار و چه نرم افزار چه 

موارد و ویژگی هایی بدست آورید.

۳- شرکت تولیدکننده
یکی از معیار های اساسی در انتخاب بهترین تبلت، 
قطعا شرکت تولیدکننده است. برخی شرکت های 
س��ازنده  تبلت ها در طول چند سال اخیر خود را 

راهنمای خرید یک تبلت خوب
همه چیز را در نظر بگیرید

امین فیض پور
کارشناس بازار

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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ثاب��ت کرده اند و اکنون دس��تگاه های عالی به 
تولید می رسانند که عالوه بر ویژگی های خاص، 
از رابط کاربری منحصر به فردی نیز برخوردار 
هستند. توجه به ش��رکت یا برند تولیدکننده  
تبلت زمانی اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند 
که قص��د خرید یک تبلت اندرویدی داش��ته 
باش��ید. همان طور ک��ه می دانی��د تبلت های 
زیادی از ش��رکت های مختلف با پشتیبانی از 
سیس��تم عامل اندروید در بازار وجود دارند. به 
همین دلیل قبل از خرید یک تبلت اندرویدی 
بهتر است درباره  ش��رکت سازنده  تبلت مورد 
نظر تحقیق کنید تا از پش��تیبانی بلند مدت، 
کیفیت ساخت تبلت های تاکنون تولید شده و 

موارد بیشتر آگاهی کافی را پیدا کنید.

اندازه  تبلت ها
اندازه تبلت ها بس��یار متغیر و متنوع است. 
تبلت هایی از اندازه 7 تا 13 اینچ در بازار داریم 
که هر کدام با سیستم عامل، طراحی، کیفیت 
نمایشگر و پردازنده های مختلف ساخته شده اند. 
بنابراین بسیار مهم است قبل از انتخاب تبلت 
مورد نظرتان ابتدا در مورد سایز آن با خود به 
نتیجه معقولی برسید. مطمئنا این شما هستید 
که بع��د از خرید تبلت بای��د از همه چیز آن 
راضی باشید و اگر سایز دلخواه خود را انتخاب 

نکرده باشید پشیمان خواهید شد.

توجه به قابلیت ها
ب��ا توج��ه به م��واردی ک��ه از تبل��ت خود 
می خواهید، می توانید موارد خاصی را در نظر 
بگرید. برای مثال ممکن اس��ت تبلتی با بدنه 
پالس��تیکی را دوست نداشته باشید، در اینجا 
بهتر اس��ت خرید تبلت های لوکس را مد نظر 
بگیری��د که اغلب بدنه ای فلزی دارند. در ادامه 
بیش��تر درب��اره ویژگ��ی و قابلیت های خاص 

تبلت ها بحث می کنیم.

۱- پردازنده
ای��ن روزها تبلت ها ب��ه پردازنده هایی مجهز 
می ش��وند که به خوبی قادر به راه اندازی روان 
برنامه ها و انجام عملیات های مختلف در محیط 
سیس��تم عام��ل هس��تند. پردازنده ها وظیفه 

پردازش وظایفی را می کشند که شما به آن ها 
محول می کنید. چند پردازنده مش��هور که در 
  A9X تبلت های مختلف وجود دارند عبارتند از
اپل، Tegra X1 انویدیا، اکسینوس سامسونگ 

و اسنپدراگون کوالکام.

۲-کیفیت نمایشگر
همانطور که گفتیم نمایش��گر تبلت ها حتی 
ممکن اس��ت تا 13 اینچ برس��د. بنابراین این 
نمایش��گر باید زاویه دیدی وسیع، رزولوشنی 
باالتر از گوشی های هوشمند و پنلی با توانایی 
نمایش صحیح رنگ ها را داشته باشد. زاویه دید 
نمایشگر مخصوصا برای تبلت هایی که بزرگتر 
از 9 اینچ هس��تند، بس��یار مهم است، چرا که 
اس��تفاده از این نمایشگر با زاویه های مختلف 
برای مشاهده ویدیو ها یا خواندن متون بسیار 
مهم اس��ت. رزولوش��ن باالتر نمایشگر کمک 
می کند محتوای در ح��ال نمایش با وضوح و 
کیفیتی باال نشان داده شود و به کاربر تصاویر و 
متون را با شفافیت باالتری نشان می دهد. نوع 
پنل می تواند دقت نمایش رنگ ها و تماش��ای 
صحیح رنگ ها در زاویه های مختلف را تعیین 
کند. در زمان خرید تبلت دقت کنید که پنل 
نمایش��گر IPS یا PLS باشد سامسونگ نیز از 
پلن ه��ای AMOLED اس��تفاده می کند که 
از کیفیت بس��یار خوبی برخوردار است. برای 
 خرید تبلت های بزرگتر از 8 اینچ نمایش��گری 
Full HD یا رزولوشن 19۲0 در 1080 پیکسل 
 HD به باالتر و کوچکتر از 8 اینچ نمایشگر های
یا رزولوش��ن 1۲80 در 7۲0 پیکس��ل به باال 

توصیه می شود.

۳- سیستم عامل و اپلیکیشن ها
اگر بدنه تبلت ه��ا را به عنوان بخش بیرونی 
و فیزیکی این دس��تگاه ها به حس��اب آوریم، 
سیس��تم عامل قلب تبلت را تشکیل می دهد. 
معموال در بین تبلت های بازار س��ه سیس��تم 
عامل اندروید، ویندوز و iOS متداول هس��تند 
که هر کدام اپلیکیشن های مخصوص به خود 
را دارا هس��تند. سیس��تم عامل اندروید تعداد 
متنوعی از گوش��ی های هوش��مند و تبلت ها 
را ب��ا هر بروزرس��انی خود قدرت می بخش��د. 
این سیس��تم عامل در هر نس��خه با نام یکی 
از ش��یرینی های معروف نام گذاری می ش��ود 
و ع��الوه بر پای��دار کردن سیس��تم عامل به 
رفع باگ های نس��خه های قبل و اضافه کردن 

ویژگی های جدید می پردازد.
سیستم عامل iOS برای سه دستگاه معروف 
آیپد، آیفون و آیپاد تاچ عرضه می شود. طراحی 
iOS در بین همه سیس��تم عامل ها از سادگی 
و ظرافت بیش��تری برخوردار ش��ده و اپل این 
پلتفرم را با دس��تگاه های خود بسیار یکپارچه 
ک��رده اس��ت. راب��ط کارب��ری iOS را آیکون 
اپلیکیشن هایی تشکیل می دهند که شما قادر 
به حذف، تغیی��ر مکان یا س��ازماندهی آن ها 

هستید.
ویندوز 10 جدیدترین نس��خه از سیس��تم 
عامل دسکتاپ و تبلت مایکروسافت است که 
به صورت رسمی عرضه نسخه نهایی آن شروع 
شده است. یکی از تغییرهای بزرگ این نسخه 
از ویندوز بازگش��تن پنجره اس��تارت و به ارث 
رسیدن کاشی های رنگارنگ درون این منو است. 
مایکروسافت در ویندوز 10، این پلتفرم را بسیار 
غنی کرده و بسیاری از طرفداران مایکروسافت 
نیز تاکنون از تغییرات و ویژگی های جدید در 
این سیس��تم عامل راض��ی بوده اند. تبلت های 
وین��دوز 8.1 با پش��تیبانی از محت��وای فلش 
و همچنی��ن مجهز ب��ودن به نرم اف��زار آفیس 
مایکروسافت دستگاهی بسیار ایده آل چه برای 
انجام وظایف کاری و چه انجام بازی هستند. اما 
بزرگترین تغییرات ویندوز 10 را می توان اضافه 
ش��دن مرورگر جدید و ساده مایکروسافت اج، 
اضافه شدن اپلیکیشن های پخش صوت و ویدیو 

و بازگشتن دکمه استارت عنوان کرد.
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گردشگری
پاخور موزه های جهان

چرا فقط ماسوله؟!
درست می بینم؟!

ترس در کابین متحرک!
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اگ��ر ت��رس از ارتف��اع داری��د، یا 
جزو افرادی هس��تید که تماشای 
زیبایی ه��ای طبیع��ت از ده ها متر 
بلن��دی، ضرب��ان قلب ت��ان را باال 
می ب��رد و لذت��ی از ای��ن هیج��ان 
نمی برید، بهتر است بی خیاِل سوار 
شدن »جذاب ترین تله کابین های« 

دنیا شوید.
توج��ه دولت ه��ا ب��ه درآمدزایی 
کالن از مح��ل ج��ذب گردش��گر 
موجب ش��ده تا تن��وع  جاذبه های 
گردشگری بیش از پیش اهمیت 
پیدا کن��د؛ از صخره های مرجانی 
ت��ا مرتفع ترین پل ه��ای معلق؛ از 
پل های شیش��ه ای بر روی کوه ها 
تا تماش��ای حیات وح��ش از داخل 

خودروهای مخصوص.
در ادام��ه معرفی ای��ن جاذبه های 
گردش��گری، روزنامه گاردین 10 
م��ورد از جذاب تری��ن و زیباترین 
تله کابین های دنیا در کش��ورهای 
مختلف را معرفی کرده اس��ت که 
تنها تماشای برخی از آنها به تنهایی 
برای ب��اال رفت��ن آدرنالی��ن بدن 
کافیست؛ تله کابین هایی که هرچه 
بلندت��ر، طوالنی ت��ر و خطرناک تر  
بیش��تری  طرف��داران  باش��ند، 

خواهند داشت.

تله کابین »مریدا« - ونزوئال
این تله کابین که در جهان مرتفع ترین اس��ت و در 
م��کان دوم طوالنی ترین تله کابین ها نیز قرار دارد، 
پس از سال ها تعطیلی از آوریل ۲016 فعالیت خود 
را مجددا آغاز کرده اس��ت. این شاهکار مهندسی 
در دهه 1960 میالدی س��اخته شد تا مسافران را 
در س��فری 1۲.5 کیلومتری از ش��هر »ماریدا« به 
قله »پیکو اس��پژو« در ارتفاع 4756 متری می برد. 
این تله کابین در سال ۲008 بسته شد، اما فرآیند 
مدرنیزه کردن آن در س��ال ۲011 آغاز ش��د و از 
امسال دوباره فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز 
کرد و گردشگران را به سفری مهیج و دلهره آور بر 

فراز ابرها می برد.

تله کابین کانادا
طوالنی ترین تله کابین )کابلی بین دو برج( جهان 
ب��ه طول 3/03 کیلومتر ک��ه در منطقه »بریتیش 
کلمبیا«ی کانادا واقع شده و منظره ای 360 درجه 
به مس��افران در رش��ته کوه های ساحلی اقیانوس 
آرام بین شهر »ویستلر« و کوه های »بلک کامب« 
ارائ��ه می دهد. این س��واری 11 دقیق��ه ای بر فراز 
قله های آتشفش��انی، جنگل های بارانی ساحلی و 
یخچال هایی طبیعی خیلی زودتر از آنچه که باید 

به پایان می رسد.

تله کابین »کابریو«- سوئیس
ای��ن تله کابین که چیزی ش��بیه به ی��ک اتوبوس 
بدون س��قف است، دارای دو بخش است که بخش 
باالیی تجربه منحصر به فرد تماش��ای طبیعت زیر 
سقف آسمان و فرصت فوق العاده عکاسی از دریچه 
»لوسرن« را فراهم می کند. این مسیر 1900 متری 

از کوه  »استانسرهورن« آغاز می شود و از طریق یک 
خط کابلی 1۲0 ساله به قله کوه می رسد؛ جایی که 
این تجربه هیجان انگیز را می توان با غذا خوردن در 
یک رستوران گردان در قله کوه به یادماندنی تر کرد.

تله کابین  بولیوی
در حالیکه بس��یاری از تله کابین ه��ا برای مقاصد 
گردشگری ساخته می ش��وند، اما برخی از آنان از 
مهمترین وسایل نقلیه نیز محسوب می شوند که 
این امر در  شهر »الپاز« بولیوی صدق می کند که 
در س��ال ۲014 در واکنش به ترافیک گسترده در 
سطح شهر، اقدام به احداث یک تله کابین یا اتومبیل 
هوایی کرد. در این مس��یر، مس��افران از شهر الپاز 
به ش��هر »اِل آلتو« در ارتفاع 4150 متری منتقل 
می ش��وند و تصویری فوق العاده ای از نمای باالیی 
ش��هر و رشته  کوه های آند در اختیار گردشگران و 
مسافران قرار داده می شود. حرکت درون کابین های 
رنگارنگ و بدون س��قف فرصت تماشای شهر را از 

زوایای گوناگون به شما می دهد.

تله کابین کوه تیانمن- چین
کوه های درهم تنیده »تیانمن« در استان هونان چین 
فرصت بسیار خوبی برای افرادی است که ترس از 
ارتفاع خود را محک بزنند. جایی که پیاده راهی در 
ارتفاع 1400 متری در کنار صخره ها و مسیرهای 
شیشه ای ایجاد ش��ده است که جدیدترین آن نیز 
ماه پیش افتتاح شد. این کوهستان همچنین دارای 
طوالنی مدت ترین س��واری تله کابین کابلی جهان 
است که 30 دقیقه و در مسیری به طول 7 کیلومتر 
و ش��یب باورنکردنی 37 درجه به طول می انجامد. 
در بین مسیر، مسافران می توانند دره های جنگلی 

ترس در کابین متحرک!
10 مورد از جذاب ترین تله کابین های دنیا از منظر روزنامه گاردین

حسین شایسته
روزنامه نگار

 تله کابین  نگونگ پینگ 360 ، هنگ کنگ تله کابین »مریدا« - ونزوئال
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و انبوه، جاده مع��روف »99 پیچ« و همچنین 
غار تیانمن معروف به »دروازه بهش��ت« را در 

دیواره های صخره ای رصد کنند.

تله کابین »گنتینگ اسکای وی« مالزی
ای��ن تله کابین که از می��ان جنگل های انبوه و 
استوایی عبور می کند، طوالنی ترین تله کابین 
کابلی در جنوب آس��یا محس��وب می ش��ود و 
مس��افران را در کابین ه��ای رنگارنگ و 8 نفره 
از ایستگاه »گوتونگ جیا« به هتل تفریحی در 
منطقه توریستی »گنتینگ هایلند« می برد. از 
آنجایی که این تله کابین از لحاظ سرعت نیز در 
جنوب آسیا بی همتاست، سفر 3.3 کیلومتری 

آن تنها 11 دقیقه به طول می انجامد.

تله کابین خارکیف  اوکراین
ای��ن تله کابین ک��ه در دوران اتح��اد جماهیر 
شوروی س��ابق بر فراز منطقه ش��هری پارک 
»خارکیف گورکی« س��اخته ش��د، ب��ا اندازه 
تله کابین هایی که از مناطق کوهستانی و دره ها 
عبور می کند اندکی متفاوت اس��ت، اما سواری 
بر روی آن هیجان کمتری ندارد و کابین های 
کوچک آن ش��بیه سطل های زباله هستند که 
از ارتفاع آویزان ش��ده اند! گرچه این مسیر ۲0 
دقیقه ای در ارتفاع باالیی انجام نمی شود )بین 8 

تا ۲6 متر(، اما حس سفر آرامی را بر فراز شهر 
به شما القاء می کند.

تله کابین »پالم اسپرینگز«، آمریکا
همانطور که در این گزارش به آن اش��اره شده، 
تله کابین ها برای شکس��تن رکوردها س��اخته 
می شوند و تله کابین »پالم اسپرینگز« نیز از این 
قائده مستثنی نیست. این شاید طوالنی ترین و 
یا مرتفع ترین در دنیا نباشد، اما بزرگ ترین تله 
کابین گردان در دنیا است که به آرامی می چرخد 
و باال و پایین می رود. این تله کابین شگفت انگیز 
 در س��ال 1963 در م��دت ۲6 م��اه ازطری��ق
۲3 ه��زار پ��رواز هلیکوپتر بر فراز کوهس��تان 
س��اخته ش��د. این تله کابین گردش��گران را تا 
ارتفاعات کوه های سانتا رزا و سنت جاسینتو می 
برد. این تله کابین  ُکروی شکل در طول مسیر دو 
چرخش کامل انجام داده و در نتیجه مسافران 

از دیدی 360 درجه بهره مند می شوند.

تله کابین »سوگارلوف«، ریودوژانیرو
شهرهای انگشت ش��ماری در دنیا هستند که 
از لح��اظ جاذبه های طبیع��ی و دیدنی به پای 
ریودوژانیرو برس��ند؛ ش��هری که ب��ا کوه های 
پوشیده از درخت، چش��م انداز زیبا از اقیانوس 
و سواحل شنی از گردشگران دلبرایی می کند. 

اگر فقط یک شهر باشد که دوست داشته باشید 
همانند پرنده بر فراز آن پرواز کنید، آن ش��هر 

همین ریودوژانیرو است.
ب��ه همین دلیل تعجب��ی ندارد ک��ه تله کابین 
کوهستان »سوگارلوف« یکی از جاذبه های مهم 
گردشگری این شهر است که از زمان راه اندازی آن 
در سال 191۲ تاکنون بیش از 37 میلیون نفر از 
آن بازدید کرده اند. دیواره های شیشه ای کابین ها 
تصویر و چشم اندازی بی نظیر از شهر ریودوژانیرو 
و مجسمه معروف »عیسی نجات بخش بر روی 

کوه کورکووادو« به نمایش می گذارند.

تله کابین »نگونگ پینگ ۳۶۰«، هنگ کنگ
یکی از بهترین راه ها برای تماش��ای مجس��مه 
عظی��م بودا که با جن��س برن��ز در ارتفاع ۲6 
متری کوهستان قرار گرفته، سوار شدن بر این 
تله کابین زیبا است که مس��یر آن از مجسمه 
بودا ت��ا صومعه »پو لین« که در وس��ط باغی 
زیبا قرار گرفته امتداد دارد. این تله کابین بسیار 
هیجان انگیز، از نظر امنیتی و ساختاری، بسیار 

مطمئن ساخته شده است.

 تله کابین »Peak Gondola 2 Peak«- کانادا

 تله کابین »Mi Teleférico«- بولیوی
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ساختمان هایی با شاهکاری از معماری 
وجود دارند که تا با چشم نبینید باور 
نمی کنید. در این مطلب قصد داریم 
در مورد عجیب ترین س��اختمان های 
دنی��ا صحب��ت کنی��م. م��ا در اینج��ا 
اطالعات و تصاویری از 7 س��اختمان 
به شما ارایه می دهیم که حتی فکر 

مرکز ملی هنرهای نمایشی در چین نمی کنید، وجود داشته باشند!  
ساخت مرکز ملی هنرهای نمایشی در چین  یا به 
اختصار NCPA از سال ۲001 آغاز شده و در سال 
۲007 به پایان رس��ید. با وجود اینکه شش سال، 
با توجه به س��رعت باالی س��اخت و ساز در چین، 
رقمی باال به نظر می رس��د، اما نتیجه نهایی به ما 
نشان می دهد که این ساختمان ارزش آن را داشته 
است. NCPA شبیه به یک تخم بسیار بزرگ است 
که روی دریاچه ای مصنوع��ی آرمیده و کل آن از 

تیتانیوم و شیشه ساخته شده است.

خانه های مکعبی رتردام در هلند 
خانه های مکعبی در رتردام و هلموند هلند توسط 
ش��خصی به نام پیت بل��وم )Piet Blom( طراحی 
ش��ده اند. این خانه ها مکعب هایی هس��تند که در 
زوایای مختلف روی س��تون های شش ضلعی قرار 
گرفت��ه و در این حالت بس��یار ش��بیه به درخت 
هستند، درختانی که در کنار هم، جنگلی را به یاد 
ما می آورند. در این مجموعه 38 مکعب کوچک به 
هم متصل شده اند. این ایده ای بسیار نبوغ آمیز بوده 

و در تصاویر به بهترین شکل نمایان است.

جنگل های مارپیچ در آلمان
جنگل های مارپیچ س��اختمانی جال��ب در آلمان 
ب��ا بام س��بز و ش��بیه به ی��ک مارپیچ اس��ت که 
ساخت آن در س��ال ۲000 به اتمام رسیده است. 
رنگ ه��ا، حرکت مارپیچ و به ط��ور کلی طرح این 

درست می بینم؟!
ساختمان هایی که شاهکار معماری هستند
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س��اختمان بس��یار زیبا بوده و آن را تبدیل به 
مکان��ی راح��ت و دلپذیر ب��رای زندگی کرده 
 اس��ت. طراح این س��اختمان هنرمندی به نام
و  اس��ت   Friedensreich Hundertwasser
همین مس��ئله به خوبی توضی��ح می دهد که 
چرا این ساختمان شبیه به یک شاهکار هنری 
اس��ت. معماری به نام Heinz Springmann از 

این اثر با عنوان کاری عالی یاد کرده است.

هبیتات مونترال، کانادا
هبیتات 67 در کانادا دارای چیدمانی بسیار جالب 
اس��ت به گونه ای که ما را به یاد مکعب هایی که 
بچ��ه ها با آنها بازی می کنند می اندازد. طراحی 
این ساختمان بسیار بدیع و در عین حال ایستا 
بوده و برای زندگی بسیار راحت و مناسب است. 
)Moshe Safdie( معمار این طرح موشه سفدی
آن را به عن��وان جاذبه اصلی Expo 67 طراحی 
کرده بود که در همان نمایشگاه به طور رسمی از 

آن پرده برداری شد.      

خانه کج لهستان
خانه کج در شهر Sopot لهستان واقع شده و 
سازه ای بی نهایت عجیب و جالب دارد. این خانه 
در سال ۲003 بر اساس طرحی از عکس های 
 Per Dahlberg و   Jan Marcin Szancer
ساخته ش��د و ش��کل آن به گونه ای است که 
به نظر می رس��د از یک کارتون برداشت شده 
باش��د. طراحی این خانه کج اس��ت اما کج از 
نوع متناسب و متقارن! بنابراین می توان گفت 
که این س��اختمان اصال زش��ت نیست تنها با 
ساختمان های دیگر فرق داشته و عجیب است. 
نکته جالب اینجاس��ت که س��ازندگان چگونه 
توانستند چنین ایده نبوغ آمیزی را به واقعیت 
تبدیل کنند، اما در هر صورت این خانه واقعی 

است و همه خالقیت آن را تحسین می کنند.

 

  الپدررا  اسپانیا
»الپ��دررا« که با نام کاس��ا میال نیز ش��ناخته 
می شود در بارسلونای اسپانیا قرار گرفته است. 
در مورد داس��تان ش��کل گیری این خانه باید 
بگوییم که این خانه توسط آنتونی گائودی برای 
یک زوج طراحی شده بود. این ساختمان، بسیار 
زیبا و جالب توجه و در عین حال خالف عرف 
اس��ت چرا که حتی یک خط صاف نیز در آن 
وجود ندارد! بازدیدکنندگان می توانند از طبقه 
آخر، زیر شیروانی و بام بازدید کرده و نگاهی از 

نزدیک به این شاهکار معماری بیندازند.

خانه سنگی پرتغال
 این خانه سنگی که در پرتغال واقع شده، بسیار 
شبیه به نمونه ای است که در کارتون عصر حجر 
Flintstones وجود داشت. این خانه بین دو 
تخته سنگ ساخته شده و معماری آن بعضی 
از بزرگ ترین و مش��هورترین افراد این حرفه را 
تحت تاثیر قرار داده اس��ت. جای بسی تعجب 
است که این خانه مورد تهاجم افراد خرابکار قرار 
گرفته و به همین دلیل مجهز به پنجره های ضد 
گلوله و در فوالدی اس��ت. داخل این خانه یک 
شومینه و تمام وسایل مورد نیاز وجود داشته و 
بسیار راحت است. به هر صورت می توان گفت 
که این خانه ش��گفت انگیز نمونه ای از معماری 

مدرن به سبک عصر حجر است.  
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هروق��ت صحب��ت از روس��تاهای 
پلکانی با آن معماری زیبا و خاصش  
می ش��ود. همه به یاد »ماسوله« و 
»ابیانه« می افتی��م؛ اما تا به حال 
از خ��ود پرس��یده ایم ایران��ی که 
چهار فصل را دارد مگر می ش��ود 
فقط دو روس��تا با ای��ن نوع خاص 
ظاهری را داشته باشد؟ بد نیست 
با ما همراه شوید تا این زیبایی ها 
را بیشتر بشناسید و بدانید همه 
ایران پ��ر از جذابیت ه��ای خاص 

به گونه های مختلف است.
روس��تاهایی که همگی در دامنه 
کوه ه��ا خود را نمای��ان کرده اند و 
زیبایی ه��ای کوهس��تانی به آن ها 
رن��گ و لعاب��ی داده اس��ت که از 
رفتن و زندگی کردن در آنجا لذت 
می برید. جذابیت های این روستاها 
به حدی است که هر گردشگری را 
محو تماش��ای خود ک��رده و آن ها 
را ب��ه س��مت روس��تاهای پلکانی 

کشانده است.

بوژان در نیشابور
نیشابور یکی از شهرهای مهم و پر رونق گردشگری 
ایران بوده است. این بار می توان از جاده آسفالتی در 
نیش��ابور وارد روستایی زیبا با آب و هوایی خاص و 
زیبایی هایی منحصر به فرد ش��د. اینجا بوژان است. 
روستایی که مروارید گردشگری نیشابور به حساب 
می آید. آبش��ار بسیار زیبا و رودخانه ای که حواشی 
آن را باغ های میوه پوشانده و چشم اندازی رویایی را 

برای گردشگران رقم زده است.
رشته کوه های »بینالود« با انواع گل های دارویی 
و صنعتی توانس��ته رونق خوبی برای گردش��گری 
نیشابور باشد. بافت این روستا به شکل پلکانی است 
و از معماری سنتی و خاصی الهام گرفته که دیدنش 
خالی از لطف نیس��ت. همچنین مردم این روس��تا 
بسیار شاد و مهمان نواز هستند و از گردشگرانی که 
به روستایش��ان می آیند، به بهترین شکل پذیرایی 
می کنند. پس یادتان نرود به مروارید این شهر نیز 

سری بزنید.

اشتبین در آذربایجان شرقی
الحق که آذربایجان ش��رقی جایی شبیه بهشت 
است و مناظر حیرت انگیزی دارد؛ در حاشیه سواحل 
ارس و باز در دل کوه های سربه فلک کشیده یاقوتی 
س��بز قرار گرفته است. آس��مان آبی، رود و جنگل 
وحتی مارال ها همگی باعث ش��ده اند تا اشتبین به 

روستای شگفت ایران مش��هور شود.  روستایی که 
قدمتش به زمان شاه طهماسب صفوی بر می گردد.  
تولید ابریش��م در این روستا از قدیم رونق بسیاری 
داشته و گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب 
کرده است.  گورستان قدیمی، کتیبه های مرمرین 
قرن های 9 � 10 هجری همگی حکایت از روستایی 
دارد که به دست طبیعت چین خورده است؛ چینی 
که روستا را به شکل طبقه ای تراش داده و روستای 
اشتبین را همچون یاقوتی در دل کوه ها نمایان کرده 
است؛ یادتان نرود در این میان زنان روستایی نانی 
می پزند و پیشکش مهمانان شان می کنند، حتما آن 

را امتحان کنید.

پالنگاِن کردستان
جاذبه ه��ای ای��ن روس��تا به س��نگ چین بودن 
ساخت خانه هایش اس��ت و بس. روستای پالنگان 
در 45 کیلومتری ش��هر کامیاران و ابتدای اورامان 
کردستان است. روستایی با قدمتی از پیش از اسالم 
با چشمه های پر آب و دره زیبای تنگیور در فاصله 
800 متری آن که همگی جلوه خاصی به روس��تا 

بخشیده است.
تابستان گرم و معتدل پالنگان، قلعه زیبا و تاریخی 
آن و چش��مه های دائمی آب معدنی و آبش��ارهای 
پلکانی این روس��تا از جاذبه های گردشگری آن به 
حس��اب می آیند. بهتر اس��ت بدانید در این روستا 

چرا فقط ماسوله؟!
روستاهای پلکانی ایران را بهتر بشناسید

ان
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نمی توانید با هیچ وس��یله نقلیه موتوری تردد 
کنید همچنین مردم این روستا مردمانی شاد 
و سرزنده هستند و بیشتر اوقات فراغتشان را با 

بازی های محلی سرگرم هستند.

اورامان تخت کردستان
خیلی ها اورامان تخت را خوب می شناس��ند؛ 
این روس��تا همه س��اله پذیرای تعداد زیادی از 
گردش��گران خارج��ی و داخلی زیادی اس��ت. 
اورامان در دل رش��ته کوه های زاگرس و ابتدای 
حوضه آبریز یک��ی از بزرگ ترین رودخانه های 
کردستان قرار دارد. روستایی با معماری ویژه و 
آوازه ای جهانی در میان جاده های پرپیچ و خم 
که نه تنها تخت نیست، بلکه باشیبی تند و وجود 
کوه هایی بلند، چش��م هر بیننده ای را به خود 

خیره می کند.
 این روس��تا در 65 کیلومتری مریوان و 170 
کیلومتری سنندج اس��ت. اورامان تخت یعنی 
مرکز س��لطنت که در گذش��ته مرکز حکومت 
اورامی ها بوده اس��ت. اما آنچه که گردش��گران 
خارج��ی و داخل��ی را به این روس��تای زیبا و 
متمدن می کش��اند، برگزاری دو مراسمی است 
که در آخرین چهارش��نبه منتهی به 15 بهمن 
و 15 اردیبهشت به نام »کمسای« با آیین های 
خاص و ویژه ای اجرا می شود. در کنار این مراسم 

خاص، نوع لباس پوش��یدن مردمان و معماری ویژه آن، روستای 
اورام��ان تخت را ب��ه مکانی زیبا تبدیل کرده که نظیر آن را هیچ 

گردشگری نمی تواند در ایران ببیند.
 

کنگ در شهر مشهد
روستایی با چشم اندازهای کوهستانی زیبا و چشمه های روان. 
روستای کنگ در دامنه کوه های »بینالود« قرار گرفته که می توان 
آن را از جاذبه های دیدنی و طبیعی اطراف شهر مشهد به حساب 
آورد.  کنگ در لغت به معنای پرنده ای قوی پنجه یا دژی مستحکم 
است. این روستا در 19 کیلومتری غرب طرقبه و ۲9 کیلومتری 
مش��هد اس��ت و ماس��وله ای دیگر را از دوران قبل از اسالم به جا 
گذاش��ته اس��ت. رباط پای کوه کنگ یا رباط شاه عباسی که در 
انتهای دره کنگ و روی دامنه ای مش��رف به رودخانه کنگ قرار 
دارد، از دو مس��یر قابل دسترسی اس��ت که یکی از سمت دره و 
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تخ�ت  اورام�ان  روس�تای 
کردس�تان در 65 کیلومتری 
کیلومت�ری   170 و  مری�وان 
سنندج اس�ت. اورامان تخت 
یعن�ی مرک�ز س�لطنت ک�ه 
در گذش�ته مرک�ز حکوم�ت 
اورامی ها بوده اس�ت. اما آنچه 
ک�ه گردش�گران خارج�ی و 
داخلی را به این روستای زیبا 
و متمدن می کشاند، برگزاری 
در  ک�ه  اس�ت  مراس�می  دو 
آخرین چهارش�نبه منتهی به 
15 بهم�ن و 15 اردیبهش�ت 
به نام »کمس�ای« با آیین های 
خاص و ویژه ای اجرا می شود. 
در کن�ار ای�ن مراس�م خاص، 
نوع لباس پوش�یدن مردمان 
و معماری ویژه آن، روس�تای 
اورامان تخت را به مکانی زیبا 
تبدیل ک�رده که نظی�ر آن را 
هیچ گردشگری نمی تواند در 

ایران ببیند.
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دیگری از سمت کوهستان است، اگر بخواهید 
این رباط را پیاده طی کنید، باید توان حدود یک 

ساعت و نیم پیاده روی را داشته باشید.
 این روستا نیز مانند هر روستای دیگری دارای 
قبرستان اس��ت؛ البته با یک تفاوت جالب که 
س��نگ قبرهای باارزش این قبرستان از جنس 
»شیست« اس��ت و روی هر قبر، دو سنگ قبر 
قلوه ای ش��کل وجود دارد. نکته جالب تر درباره 
این قبرها این اس��ت ک��ه روی هر قبر عالمت 
مخصوص هر متوفی حک شده است. روستای 
کنگ از روس��تاهای سرسبز و پرباغی است که 
بس��یار مورد توجه مردمان مشهد به خصوص 
طرقبه قرار گرفته اس��ت. مسجد و تکیه 150 
س��اله ای که در این روس��تا ق��رار دارد، از دیگر 
بناهای کهن این روستاست؛  اما یادتان نرود وارد 
روستا که می شوید حتما آش دستپخت اهالی 
این روستا را میل کنید که با نوعی سبزی کوهی 

و سیب زمینی پخته می شود.

اسفیدان یا اسپیدان در خراسان شمالی
روستایی توریستی در خراسان شمالی از توابع 
شهرستان بجنورد با آب و هوایی خوش که یکی 
از روستاهای بزرگ این استان به حساب می آید 
و چیزی حدود هشت قرن قدمت دارد، زیارتگاه 
امامزاده »محمدباقر« و بافت کهن روستا نشانگر 

این قدمت تاریخی است. روستایی که نمادش 
درخت��ان صندل با قطر تنه ح��دود ۲ متر 65 
سانتی متر است. اسفیدان روس��تایی با دره ها، 
آبش��ارها و قلعه های زیبا و نادری اس��ت که در 
کمتر جایی می توان مشابهش را یافت. اسپیدان، 
در میان دره ای زیبا واقع ش��ده و پیرامون آن را 

کوه های مرتفعی فراگرفته است.
این روس��تا از جنوب غربی به کوه آق قیه و از 
ش��مال غربی به کوه اسب و از جنوب غربی به 
تنگة دهیر مزه محدود می شود. اسپیدان با بافت 

 قدیمی و پلکانی زیبا، در میان دره ای سرس��بز 
واقع ش��ده و زیبایی مسحور کننده اش را به رخ 
حاضران می کشاند. چشمه آب معدنی و آبشار 
هنرور در فاصله 3کیلومتری اسپیدان، طبیعت 
و سرزندگی فراوانی را برای این روستا و مکانی 
مناسب را برای گردشگران به وجود آورده است. 
تاش قلعه، در غرب اسفیدان دیواری صخره ای 
را نش��ان می دهد که نشان از گذشته ای بسیار 
قدیم��ی دارد. برج قاری ماالق و قارقه برج های 
س��نگی قدیمی در اطراف روستا بوده که هنوز 

ین
شتب
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قسمتی از پایه های آن باقی مانده است.

 هجیج در کرمانشاه
روستایی که در دل دامنه های کوه با گیاهان 
خودرو، گل های رنگارنگ و درختان سر به فلک 
کش��یده اش هر گردش��گری را به سمت خود 
می کشاند. هجیج در استان کرمانشاه است و در 
دره ای زیبا قرار گرفته است. این روستا از جمله 
پرجاذبه ترین نقاط اس��تان و از مناطق دیدنی 
اورامانات اس��ت و در ۲5 کیلومتری شهرستان 
پاوه قرار دارد. روس��تایی پلکانی، پرپیچ وخم با 
خیابان های نیم دایره ای و ساختمان های رو به 
دره و رودخانه سیروان که این روستا را به یکی 
از شگفت انگیزترین روستاهای ایران تبدیل کرده 

است.
خانه های هجیج همگی از سنگ و به صورت 
خش��که چین و پلکانی ساخته شده و به دلیل 
کمبود جا س��اختار این روس��تا این گونه است. 
چش��مه بل ک��ه آب آن به رودخانه س��یروان 
می ریزد، از جاذبه های  آن است. آب این چشمه 
در هیچ فصلی از سال کم نمی شود و از بهترین 

آب معدنی های جهان به حساب می آید.
 

رویین در بجنورد
کوچه های پیچ در پیچ، بافت قدیمی خانه ها 
و ش��یب کوچه به کوچه نظر هر تازه واردی را 
در این روس��تا به خود جلب می کند. روستای 
پلکانی رویین در ۲4 کیلومتری شمال اسفراین 
و 5۲ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد در یکی از 
دره های دامنه جنوبی کوه آالداغ که به روستای 
شکوفه های سیب شهرت دارد، در میان کوه های 
سر به فلک کشیده آالداغ، زیبایی مسحورکننده 
این روستا در کنار خانه های پلکانی، باغ های انبوه 
می��وه و دره های آن، زیبایی رویین را دوچندان 

کرده است.
 در ارتفاع قرار گرفتن این روستا و همچنین 
عبور رودخان��ه ای که از آن می گ��ذرد و دلیل 
سرس��بزی آن می شود، سبب ش��ده روستای 
زیبای اس��فراین به رویین نام بگیرد. رویین با 
قدمتی500 س��اله، ب��ارگاه امامزاده اس��حاق و 
تپه های باستانی توانسته جزو برترین روستاهای 

پلکانی ایران و پرگردشگرترین آنها قرار گیرد.
 

سرآقاسیدکوهرنگ در چهارمحال
پس از عبور از مسیر پرپیچ و خم و کوهستانی 
چهارمحال و بختیاری، روستای زیبای سرآقاسید 
کوهرنگ سر از کوه ها برکش��یده و خودنمایی 

می کند. سرآقاسید در فاصله 140 کیلومتری شهرکرد باخانه هایی 
تمام خشت و معماری پلکانی قرار دارد که به ماسوله زاگرس معروف 
شده است. در معماری خانه های این روستا )مثل تمام روستاهای 
پلکانی ایران( پشت بام منزل پایینی حیاط منزل باالیی است. این 
روس��تا عالوه بر معماری زیبا دارای چشمه سارها، باغ های میوه و 
طبیعت سرشار از زیبایی منحصر به فرد در استان است. وجه تسمیه 
این روس��تا با امامزاده ای به همین نام است که پیرامونش را چند 
درخت گردوی کهنسال و چشمه هایی زیبا فرا گرفته است. گویی 
در این روستا زمان متوقف شده است و روستاییان همان ساختار و 
شکل سنتی خود را حفظ کرده اند. روستایی که گویش، فرهنگ، 
آداب و رسوم شان دست نخورده باقی مانده است. از مدرنیته و زندگی 
شهری در این روستا خبری نیست. فصل های بهار و تابستان بهترین 
زمان برای رفتن و پیدا کردن خلوتی برای آرامش در این روستاست 
تا بتوان چند روزی از زندگی شهری رهاشد و به گذشته های شیرین 

دور برگشت.
 

زنوزق در آذربایجان شرقی
اگر به دنبال فرار از گرما و دیدن تابلویی زیبا از نقاشی طبیعت و 
انسان هستید، چمدان خود را بسته و به سمت آذربایجان شرقی 
حرکت کنید. روستایی در دل کوه های سرسبز و طبیعتی زیبا با 
خانه هایی پلکانی که نشان از صفا و صمیمیت مردمان آن دارد. در 
این فصل با سفر به این روستا به عظمت خالق هستی پی می برید. 
زنوزق نام روس��تایی با این همه زیبایی است که عالوه بر زیبایی 
مسحور کنن�ده  و مردمان مهمان نوازش عنوان بزرگ ترین روستای 

پلکانی ایران را به خود اختصاص داده است.
این روستا نیز بیش از 800 سال قدمت دارد. گورستان قدیمی 
با سنگ نوشته های مربوط به قرن نهم هجری قمری، قلعه زنوزق و 
مسجد زنوزق، آبشار دامجی قیه و سد قلعه از جاذبه های تاریخی 
این روستا به شمار می آیند. عالوه بر تمامی این جاذبه ها می توانید 
به خوشمزه ترین قسمت این روستا بروید، پشت بام خانه های این 
روس��تا این روزها پر ش��ده از برگه های آلو قیسی که رو به آفتاب 

خشک می  کنند و راهی برای امرار معاش اهالی روستاست.

گرفت�ن  ق�رار  ارتف�اع  در 
روس�تای رویی�ن و همچنین 
عب�ور رودخان�ه ای ک�ه از آن 
می گذرد و دلیل سرسبزی آن 
می شود، سبب شده روستای 
زیبای اس�فراین به رویین نام 
بگی�رد. رویین ب�ا قدمتی500 
ساله، بارگاه امامزاده اسحاق و 
تپه های باستانی توانسته جزو 
پلکانی  روس�تاهای  برتری�ن 
ایران و پرگردش�گرترین آنها 

قرار گیرد.

گ
 کن
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هنگام��ی که برای اولین ب��ار وارد 
شهری می شوید، از کدام مکان ها 
بازدید می کنید؟ ش��اید بازدید از 
موزه های شهر جزو اولین گزینه شما 
نباشد؛ اما حتما یکی از فعالیت های 
مورد عالقه ش��ما است. بازدید از 
موزه ها شما را با فرهنگ، تاریخ و 
مردم آن شهر آشنا می کند. بعضی 
از موزه ها ساختار معماری منحصر 
به فردی دارند که برای عکاس��ی 
نیز بسیار مناس��ب اند موزه هایی 
ک��ه در ادام��ه مطل��ب عک��س و 
مشخصات آنها را مالحظه می کنیم  
جزو پربازدیدترین موزه های سال 

۲01۶ هستند:

 موزه ملی تایوان 
این موزه در دهم اکتبر س��ال 19۲5 تاس��یس 
ش��د. موزه ملی تایوان در منطقه ای به نام شیلین 
Shilin در تایپی تایوان واقع شده است. نزدیک به 
700.000 قطع��ه از کارهای هنری چینی در این 
م��وزه وجود دارد ک��ه آن را به عنوان محل بازدید 
گروه فراوانی از گردش��گران در سراسر جهان قرار 

داده است.

گالری ملی لندن 
این گالری که در س��ال 18۲4 میالدی تاسیس 
شد، در میدان ترافالگار شهر وست مینستر انگلستان 
واقع ش��ده اس��ت. در آن بیش از ۲.300 نقاشی از 
میانه قرن 13 میالدی تا قرن ۲0 قابل بازدید است. 
ساالنه بازدیدکنندگان فراوانی برای دیدن این آثار 

ارزشمند به وست مینستر سفر می کنند.

 موزه علم و تکنولوژی شانگهای 
این موزه که در 18 دسامبر سال ۲001 تاسیس 
ش��ده، موزه ای بزرگ، در پودونگ شانگهای است 
و در نزدیک��ی پ��ارک Century Park قرار گرفته 

اس��ت. این پارک یکی از بزرگترین پارک های این 
منطقه به شمار می رود و انبوهی از گردشگران را 
برای بازدید به سمت خود و موزه علم و تکنولوژی 

هدایت می کند.

موزه واتیکان 
موزه واتیکان واقع در شهر واتیکان ایتالیا در سال 
1506 تاسیس ش��د. واتیکان در نزدیکی شهر رم 
قرار گرفته و عمده گردش��گرانی که از فرودگاه رم 
وارد این کشور می شوند، از واتیکان و موزه آن دیدن 

می کنند.

 موزه متروپلیتن نیویورک 
ای��ن موزه در س��ال 1870 میالدی و در ش��هر 
نیویورک در ایالت متحده آمریکا تاسیس شد. موزه 
مترو پلیتن نیویورک ساالنه میزبان هزاران گردشگر 

داخلی و خارجی است .

بریتیش میوزیوم لندن 
 Bloomsbury این موزه در منطقه بلومزبری لندن
ق��رار گرفته و به تاری��خ، هنر و فرهنگ انس��انی 

پاخور موزه های جهان
پربازدیدترین موزه های جهان در سال 2016 کدام بودند؟

حسین صفدری
پژوهشگر

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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م��ی پردازد و از مهم تری��ن مکان های بازدید 
دانشجویان هنر، تاریخ و ادبیات است. عالوه بر 
این دانشجویان و اساتید آن ها، گردشگرانی که 
به لندن می آیند عمدتا خود را برای بازدید این 

موزه به بلومزبری می رسانند.

موزه ملی هوا فضا در واشنگتن دی سی
موزه هوا فضا که م��وزه NASM هم نامیده 
می ش��ود در پایتخ��ت ایاالت متح��ده آمریکا 
واقع ش��ده است. این موزه غنی ترین مجموعه 
دست سازهای تاریخی، هواپیما و سفینه را در 

خود جای داده است.

موزه ملی چین در پکن 
این موزه در اول اکتبر س��ال 1959 تاسیس 
شد و در ضلع ش��رقی میدان »تیانامن« شهر 
پکن قرار گرفته اس��ت. رس��الت این موزه در 
اختیار قرار دادن اطالعات کافی در مورد تاریخ و 
هنر کشور چین است. چین که به خودی خود 
مقصد گردشگری بس��یاری از بازدیدکنندگان 
است، ساالنه جمعیت فراوانی را نیز در این موزه 

پذیرا می شود.

  موزه لوور 
موزه لوور که در شهر پاریس فرانسه واقع شده، بزرگترین موزه جهان و یک بنای تاریخی به شمار 
می آید. این بنا، در دهم آگوست سال 1793 میالدی تاسیس شد. از آنجا که شهر پاریس به شهر عشاق 
نیز ش��هرت دارد و ساالنه پذیرای جمعیت زیادی از بازدیدکنندگان است، عمده این بازدیدکنندگان 

حتما سری هم به این موزه می زنند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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فرهنگ و هنر
کدام دانه فرورفت در زمین که نرست؟

کنسرت در مجموعه های بزرگ تاریخی؛ آری یا خیر؟!
»شریف« آمد و رفت

 زنده یاد استاد فرهنگ شریف
w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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صبح روز ش��نبه، ۲0 ش��هریورماه با 
حضور تع��داد زیادی از اس��تادان و 
هنرمندان حوزه موسیقی و همچنین 
عالقه مندان به استاد شریف؛ پیکر او 
از مقابل تاالر وحدت به سمت بهشت 

زهرا )س( تشییع شد. 
فرهنگ شریف، سال 1۳10 در آمل 
متولد شد. از چهار سالگی تحت تأثیر 
آموزش موسیقی به وسیله پدرش 
و نیز رفت  و آمد بزرگان موس��یقی 
به منزل آن ها خصوصاً عبدالحسین 
ش��هنازی برادر علی اکبر ش��هنازی، 
موسیقی را فرا گرفت. پدر فرهنگ 
شریف دکتر داروس��از بود و با اهل 
هنر نیز معاش��رت می کرد. او تار را 
نزد اس��تادان عبدالحسین شهنازی 
و مرتضی نی داوود، تارنوازان بزرگ 
اواخ��ر دوره قاج��ار و اوای��ل پهلوی 
آموخ��ت، ام��ا ش��یوه نوازندگی وی 
به اس��اتیدش ش��باهتی نداشته و 
مخصوص خ��ود او ب��ود. در دوازده 
سالگی نخس��تین تک نوازی خود را 
ک��ه به صورت زن��ده از رادیو پخش 
می ش��د ب��ا موفقیت اجرا ک��رد و به 
دنبال آن در اغلب برنامه های گل ها 
به عنوان تک ن��واز آواز، خوانندگان 
برنام��ه را همراه��ی می ک��رد. همه 
کارشناسان حوزه موسیقی معتقدند 
که یکی از مهم ترین و دلنشین ترین 
س��بک های نوازندگی ت��ار متعلق به 
او ب��ود. وی با ابداعات��ی که در نحوه 
انگش��ت گذاری و مض��راب زنی در 
نقاط مختلف سیم های تار انجام داده، 
از تار صدایی کامالً متفاوت به وجود 
آورده که بسیاری معتقدند زیباترین 
صدای تولید شده از ساز تار است. 
وی با قریحه بی مانندش، ملودی هایی 

بسیار لطیف و زیبا  ساخته است. 

روز وداع یاران
حمیدرضا نوربخش - مدیرعامل خانه موسیقی 
- در مراس��م تش��ییع پیکر اس��تاد شریف گفت: 
»فرهنگ ش��ریف، نوازنده ای چیره دست و مردی 
صادق، شریف و راستین بود. ما حاال نمی خواهیم 

باور کنیم که او را از دست داده ایم.«
شریف مردی بود که در بیش از شش دهه از عمر 
شریف خود، به هنر این مملکت خدمت کرد. کسی 
که از نوجوانی نبوغش در هنر آشکار شد و توانست 
در کنار بزرگان آن دوره هنرنمایی کند. کیست که 
با نوای آس��مانی او به فضای الیتناهی پر نکشیده 
باش��د. همه صداقتی که در وجود فرهنگ شریف 
بود، در سازش هم متبلور بود و افسوس که در چند 
سال اخیر به طور ناگهانی دچار ضعف جسمانی شد. 
متأسفانه ما مدتی از پنجه های سحرآمیز او محروم 
بودیم، اما شریف آنقدر اثر دارد که نسل های آینده 

از آن استفاده خواهند کرد.

ایرج: »همکالس بودیم«
- خوانن��ده  )ای��رج( خواجه امی��ری  حس��ین 
پیشکس��وت - نیز در مراس��م تش��ییع فرهنگ 

شریف، بیان کرد: »ما از بچگی همکالس بودیم و 
هرجا می رفتیم با هم بودیم. در برنامه »گل ها« نیز 
با آقای شریف بودیم. روحش شاد، امیدوارم همه 
بس��تگانش، بخصوص برادرش هوش��نگ شریف 

سالمت باشند.« 

پیرنیاکان: »شریف یکی از بهترین ها بود«
داریوش پیرنیاکان - نوازنده تار و سه تار - گفت: 
»ش��ریف یکی از ماندگارترین نوازندگان سرزمین 
ایران اس��ت. زمانی در خدمت اس��تاد عبادی بودم 
و به او گفتم، ش��ما جزو یکی از بداهه نوازان خوب 
موسیقی هس��تی و او گفت که فرهنگ شریف از 
من هم قوی تر است. او واقعا در بداهه نوازی و شیوه 
درآوردن صدا از تار و جنس صدا، یکی از بهترین ها 
بود. می توان درباره فرهنگ شریف و آثارش کتاب ها 
و مقاله های بس��یاری نوشت. اس��تفاده از امکانات 
صدای س��از، یکی از ابداعات او بود.« پیرنیاکان با 
بیان این که می خواهم دو کلمه درباره ش��خصیت 
او سخن بگویم، گفت: »یک روز مصاحبه تصویری 
داش��تم و در آن گفتم، تنها چی��زی که می توانم 
درباره شخصیت ش��ریف بگویم، این است که نام 

کاظم سبزی
روزنامه نگار

»شریف« آمد و رفت
استاد بی بدیل تار درگذشت

استفاده از ظرفیت های تار در صدادهی های متنوع، سکوت های سنجیده، آفرینش جمالتی فارغ از قالب های ردیف، جواب های کوتاه و 
مؤثر، اجرای ماهرانه انواع کشش ها و مالش های طولی و عرضی که ریشه در روش های ویولن نوازی ایرانی دارد، تکیه بر خیال آزاد و 
قدرت ایجاد موقعیت های خلسه آور در هنگام تک نوازی و آفرینش کوک های گوناگون اختصاصی از ویژگی های برجسته هنر نوازندگی 
فرهنگ شریف به شمار می رفت به گونه ای که سبک و اسلوب نوازندگی اش منحصر به خود او بوده و از ساز هیچ نوازنده ای به غیر از 

ساز خودش شنیده نشده است. اما او دیگر رفت. او شریف زندگی کرد؛ شریف تار نواخت و شریف هم رفت. یادش گرامی. 

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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ب��ا مس��مایی دارد و به تمام معنی »ش��ریف« 
است. س��ال های سال، به خدمت او می رسیدم 
و هربار که خاطراتش را تعریف می کرد، ندیدم 
کلمه ای پشت سر کسی حرف بزند و این، یکی 
از اخالق های پسندیده این هنرمند بود. فرهنگ 
شریف، ش��ریف بود، شریف زیست و شریف از 
دنیا رفت، باید س��عی کنیم رفتار او را سرلوحه 

زندگی خود قرار دهیم.«

سراج: »شریف گوهر گرانبها بود«
حسام الدین س��راج - خواننده – هم درپی 
درگذشت »فرهنگ شریف« گفت: متأسفم که 

این گوهر گران بها را از دست دادیم.
آقای ش��ریف - نوازنده پیشکسوت تار - از 
ارزش های موسیقی ایرانی پس از استاد جلیل 
ش��هناز بود و شیوه سرآمدی در نوازندگی تار 
داشت. او با اشاره به این که من تجربه همکاری 
با فرهنگ شریف را داشتم، افزود: ایشان بسیار 
با اخالق و متواضع بود. نوازندگی اش نیز صرفا 
ردیف موسیقی نبود و صاحب سبک بود. ساز 

او بسیار با شور و حال بود. 

هوشنگ کامکار: »موسیقی ایران اگر چیزی 
دارد به خاطر امثال فرهنگ شریف است«

هوش��نگ کام��کار نی��ز درپی درگذش��ت 
فرهنگ ش��ریف - نوازنده پیشکس��وت تار - 
گفت: »موس��یقی ایران اگر چی��زی دارد، از 
افرادی مانند فرهنگ شریف است که سکوی 
پ��رش موس��یقی بودن��د. اف��رادی مانند او، 
خورشید موسیقی ملی ما هستند. سرپرست 
گروه موسیقی کامکارها با بیان این که ضایعه 
خیل��ی اس��ف بار و دردناک��ی ب��رای جامعه 
موسیقی اتفاق افتاده است، اظهار کرد: یکی 
از خصوصیات بارز فرهنگ ش��ریف، صاحب 
سبک بودن او بود. ما نوازنده ی تار زیاد داریم، 
اما سبک ش��ریف مشخص بود. فعالیت هایی 
که او در زمینه موس��یقی ملی ایرانی داشت، 
بر هیچ کسی پوش��یده نیست. او با یادآوری 
این که تمام اعضای گروه کامکارها با سازهای 
این اساتید بزرگ شده اند، ادامه داد: »افرادی 
مانند فرهنگ ش��ریف در گوش و قلب تمام 
موزیس��ین های ایران��ی جا دارند. ن��ام او در 
موس��یقی و قلب ایرانیان هنردوس��ت تا ابد 
جاودانه خواهد ماند و هیچ چیزی نمی تواند 
ارزش آن را ک��م کن��د.« »کامکار با گالیه از 
این ک��ه دس��ت اندرکاران به موزیس��ین های 
سالخورده و پیشکس��وت توجه نمی کنند«، 

گفت: »این موضوع بسیار باعث تأسف گروه 
کامکارها و شخص من است. ما اکنون اساتید 
زنده ای مانند استاد دهلوی داریم که خبری 
از آن ها به گوش نمی رس��د و کسی نمی داند 

چگونه روزگار را سپری می کنند.« 

کیوان ساکت: »گالیه دارم از صدا و سیما«
کیوان س��اکت ه��م در مورد ای��ن ضایعه 
گفت: »درگذش��ت فرهنگ شریف - نوازنده 
پیشکس��وت تار - زنگ خطری برای دیگران 
اس��ت که از بازماندگان تجلیل و برای آن ها 
گرامیداش��ت برگزار کنند. با صد افس��وس و 
دریغ و درد، یکی از س��رمایه های هنر ایران 

از میان ما رفت، امس��ال تا امروز با درگذشت 
استاد عباس کیارستمی، استاد داود رشیدی 
و اکنون استاد فرهنگ ش��ریف، مردم ایران 
و جامع��ه هنری س��ال دردناک��ی را تجربه 
کرده ان��د.« او ب��ا بیان تس��لیت خ��ود برای 
درگذش��ت فرهنگ ش��ریف به خانواده این 
هنرمن��د، جامعه هنری و ملت هنردوس��ت 
ایران، گفت: »واضح اس��ت ک��ه مرگ، امری 
اس��ت که تمام مردم کره زمین آن را تجربه 
می کنند؛ اما سوال و گالیه من این است که 
اگر ما نگ��ران تهاجم فرهنگ��ی و رو آوردن 
فرزندان مان به یک فرهنگ دیگر هستیم که 
تجانس��ی با فرهنگ ما ندارد، چرا صداوسیما 
و رسانه های دیگر به جای معرفی هنرمندان 
برجسته  و شایسته ای مانند فرهنگ شریف و 
کسانی که اسوه اخالق اند و همچنین تهیه و 
ارائه فیلم ش��رح حال، درد و دل، خاطرات و 
تجربیات آن ها ک��ه می تواند الگوی فرهنگی 
و هنری جوانان باش��د، سریال های کره ای را 
پخش می کند؟ چ��را میلیاردها تومان صرف 
سریال های خارجی می شود که هیچ سودی 

برای فرهنگ مردم ندارد؟!«
وی تأکی��د کرد:»این گمراه��ی فرهنگی یا 
حتی س��ردرگمی فرهنگی مسؤوالن، ارتباط 
میان مردم و هنرمندان پیشکس��وت را قطع 
کرده اس��ت. اگ��ر ما ب��ه ایرانی ب��ودن خود 
افتخار می کنیم، به دلیل داش��تن زبان، شعر و 
فرهنگ مان است. استاد فرهنگ شریف یکی 
از هنرمندان نوآور و تجربه گرا بود و موسیقی 
ردی��ف را که ویژه عده ای خ��اص بود، با ابداع 
شیوه ای نو در نواختن تار، به میان مردم آورد 
و نقش��ه اشاعه فرهنگی او در طول شش دهه 

انکارناپذیر است.«

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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دس��ت کم 10 س��ال اس��ت ک��ه 
فرهنگی  رویداده��ای  برگ��زاری 
بناه��ای  در  »کنس��رت«  مانن��د 
تاریخی در سراسر کشور در حال 
رخ دادن اس��ت، اتفاق��ی ک��ه در 
سال های نخست بسیار کمتر و گاه 
و بیگاه به دنبال برخی فش��ارهای 
رس��انه ای با برخ��ی اظهارنظرهای 
متفاوت از س��وی متولیان میراث 
فرهنگی کشور مواجه می شد، اما 
یکی دو س��ال است که دیگر این 
مسئوالن نیز تغییر رویه داده اند 
و فق��ط ب��ا تغیی��ر نظرش��ان و نه 
دستورالمعل ها، در برگزاری این 
رویدادها به فک��ر درآمدزایی از 
این بناه��ای تاریخی گاهاً نفیس و 
ارزشمند مانند مسعودیه، نیاوران، 
سعدآباد، مجموعه جهانی بیستون، 
کاخ جهانی گلستان یا نقش رستم 

و تخت جمشید هستند.
اما یک س��وال مطرح اس��ت، این 
کنسرت ها به چه قیمتی و براساس 
کدام آئین نامه، دس��تورالعمل و 
قانون مدون برای رعایت ضوابط و 
اصول فنی و میراثی در برگزاری 
ای��ن ن��وع رویداده��ای فرهنگی 
برگزار و قراردادهای ش��ان امضا 

می شود؟

»س��ید رحمت اهلل رئوف حنان«، مدیر مجموعه 
فرهنگی – تاریخی نیاوران که بخش��ی از فضای 
باز نیاوران را برای اجرای فس��تیوال موس��یقی 9 
شبه اجاره داده بود می گوید: »کنسرت چارتار که 
سال گذشته در مجموعه نیاوران برگزار شد، یک 
رویداد رایگان بود؛ به همین دلیل حجم زیادی از 
مردم در آن ش��رکت کردند و حضور آن ها تقریباً 

غیر قابل کنترل و حتی خطرناک بود.«
 او در مقایس��ه رویداد س��ال گذشته »چارتار« با

7 شب فستیوال در نیاوران اظهار می کند: »هزینه 
تقریب��ی هر ک��دام از افراد ش��رکت کننده  در این 
فستیوال، بین 40 تا 100 هزار تومان بود؛ بنابراین 
هر کس��ی نمی توانست در آن شرکت کند و مانند 
برنامه چارتار درِب مجموعه باز نبود تا هرکس که 
بخواهد در آن شرکت کند.  بنابراین ترددها محاسبه 
ش��ده بود و بروز چنین مشکالتی را از نیاوران دور 

می کرد.«

مردم را با هر شیوه باید به مجموعه های تاریخی 
پیوند دهیم

وی تاکید می کن��د: »موضوع میراث فرهنگی و 
ارتباط آن با مردم باید جایی به یکدیگر گره بخورد. 
مردم ما تشنه این هستند تا در اماکن فرهنگی یک 
رویداد فرهنگی مانند تئاتر، سینما یا کنسرت برگزار 
ش��ود و آن ها در این رویدادها شرکت کنند. من به 
عنوان یک کارشناس که از سال های گذشته در این 
سازمان هستم، اعتقاد دارم که به هر شیوه مردم را 

باید به مجموعه های تاریخی پیوند دهیم.«

اگر می گویند تخریب صورت می گیرد دلیل علمی 
بیاورند

او ادامه می دهد: »کسی که می گوید حضور مردم 
و برگزاری رویدادهای فرهنگی باعث تخریب است، 
دالیل علمی بیاورد تا من نیز با حضور کارشناسانم 
آن ها را قانع کنم. عالوه بر این ما مردم را با موضوع 

کنسرت در مجموعه های بزرگ تاریخی؛ آری یا خیر؟!

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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میراث فرهنگی پیوند می زنیم و مردم با حضور 
در بناهای تاریخی به موضوع میراث فرهنگی 

عالقمند می شوند.«
وی ب��ا اعتراض نس��بت ب��ه این ک��ه چرا تا 
کنون هیچ رس��انه ای اقدام ب��ه تحقیق درباره 
چرای��ِی جابه جایی خاندان پهلوی از کاخ مرمر 
به س��عدآباد و س��پس به نیاوران نکرده است، 
می گوی��د: »چرا کس��ی این موارد را بررس��ی 
نمی کند ک��ه مکان یابی نی��اوران و قبل از آن 
چگونه بوده اس��ت؟ این ها مواردی هستند که 
در تحقیق و پژوهش باید به دست بیایند. این 
در حالیس��ت که به جای این نوع بررس��ی ها 
متأسفانه در حال ایجاد محدودیت برای حضور 

مردم هستیم.«
او همچنی��ن درب��اره وجود یک اساس��نامه 
کلی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی مانند 
متفاوت بودن تفاهم نامه هایی که برای برگزاری این نوع رویدادها کنس��رت در بناهای تاریخی ب��ا تاکید بر لزوم 

در مکان های تاریخی، بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی برگزار 
می ش��ود، اظهار می کند: »این بناهای تاریخی مختلف، نیازمند 
یک آئین نامه اجرایی هس��تند که در ه��ر فضایی اجازه چه نوع 
بهره برداری، اس��تفاده و برخوردهایی را با آن ها داریم. این بحث 
معموال در بخشنامه های مختلف که برای مجموعه ها از طرف اداره 

کل موزه ها یا معاونت میراث فرهنگی آمده است قید می شود.«
وی تاکید می کند: »هر چند یک آیین نامه در این زمینه وجود 
دارد، اما متاسفانه هنوز یک مطالعه علمی و پژوهشي درباره آن 
دستورالعمل یا آئین نامه ابالغ شده انجام نشده که مشخص کند 

نتیجه چه بوده است.«
رئ��وف ادامه می دهد: »ما باید بین ب��د و بدتر یکی را انتخاب 
کنیم. ما اگر از مجموعه های فرهنگی تاریخی کش��ور استفاده و 
بهره برداری نکنیم، آن ها قطعا تخریب می ش��وند، دوره تاریخی 
بناها نیز تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی کند. کاخ صاحبقرانیه 
و کوش��ک احمدشاهی در نیاوران، قاجاری است و بقیه کاخ ها و 
بناهای این مجموعه پهلوی هستند. اگر به آن ها رسیدگی نشود 
و در آن ها حیات نباشد و به بهره برداری نرسند، تخریب می شوند؛ 
ما باید از این بناها اس��تفاده کنیم، اما قطعا نه استفاده ای مانند 

برگزاری مراسم عروسی یا تولد.«
وی در ادامه برگزارِی این نوع رویدادها را براساس قانون و ضابطه 
می دان��د و می افزاید: »در برگ��زاری چنین رویدادهای فرهنگی، 
نخس��ت باید مدیر مجموعه با این ن��وع برنامه ها موافقت کند و 
س��ازمان میراث فرهنگی نیز موضوع را تائید کند. هرچند هیچ 
موضوعات غیرمرتبطی با حوزه فرهنگی در این بناهای تاریخی 
انجام نمی شود، اما یادمان باشد تهران با توجه به شرایط کنونی 

این بناهای تاریخی مختلف، 
نیازمند یک آئین نامه اجرایی 
هس�تند ک�ه در ه�ر فضایی 
اج�ازه چه ن�وع بهره برداری، 
اس�تفاده و برخوردهایی را با 
آن ها داریم. این بحث معموال 
مختل�ف  بخش�نامه های  در 
که ب�رای مجموعه ها از طرف 
اداره کل موزه ه�ا ی�ا معاونت 
می�راث فرهنگی آمده اس�ت 

قید می شود

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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و نی��ازی که مردم به فضاهایی مانند این بناها 
برای اجرای برنامه های فرهنگی-هنری دارند، 
باید فضای محصور، قابل کنترل و درآمدزا که 
قابلیت اجرای این برنامه ها را داش��ته باش��ند 

درنظر گرفت.«
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با بیان 
این که متاسفانه برخی مردم این فکر را دارند که 
میراث فرهنگی فضاهای تاریخی را مکان هایی 
متروک��ه و دخمه مانند ک��رده و ورود به آن ها 
محدود اس��ت ت��ا به مرور از بی��ن بروند، ادامه 
می دهد: »در حالی که ما معتقدیم باید استفاده 
از فضاهای فرهنگ��ی را دنبال کنیم، چون اگر 

حیات نداشته باشند از بین می روند.«

نیاوران متفاوت است
او نی��اوران را دارای ش��أن مل��ی می دان��د و 
تاکید می کند: »بنایی تاریخی مانند کاروانسرا 
را می توان به هتل و رس��توران تبدیل کرد، اما 
کاخ نیاوران دارای ش��أن ملی است و نباید در 
آن ه��ر اتفاقی رخ دهد، بنابراین نیاز به تعریف 

مشخصی دارد.«
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران اضافه 
می کند: »قانونی برای برگزاری این نوع رویدادها 
به شکل آیین نامه وجود ندارد، هرچند موظف 

به داش��تن آن ها هس��تیم، اما دس��تورالعملی 
وجود دارد که ابالغ ش��ده و براس��اس ابالغ آن 
و بخش��نامه های صادر ش��ده، تفاهم نامه برای 
برگزاری این ن��وع رویدادهای فرهنگی امضاء 
می شوند و در حال حاضر ما موظف به استناد 

به این موارد هستیم.«

بیستون هم جهانی است، اما قرارداد کنسرت 
دارد

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می گوید: 

»تفاهم نامه ای ک��ه مدیر پایگاه ه��ای جهانی 
درباره اش صحبت کرد، یک تفاهم نامه برای دو 
قرارداد برگزاری تور کنس��رت در »بیستون« و 
»کاخ گلستان« بود که کاخ گلستان به نیاوران 
منتقل شد. آن تفاهم نامه حالت کلی برای همه 

بناهای تاریخی ندارد.«
وی تاکی��د می کند: »درباره برگزاری این تور 
در بیستون قرار ما این است که فقط در فضای 

باز  برگزار شود نه هیچ محدوده دیگری.«
او حتی به برگزاری یک کنس��رت در جلوی 
نقش رستم و البته  بدون بلندگو و هیچ وسیله 
صوتی دیگری اشاره می کند و می گوید: »چند 
سال پیش ارکستر »الیانس فرانسه« با رهبری 
پژم��ان معمارزاده جلوی نقش رس��تم و بدون 

استفاده از هرگونه وسیله صوتی برگزار شد.«
مسئول تدوین پرونده های ثبت جهانی  ادامه 
داد: » برگزاری هر نوع ر ویداد فرهنگی به خصوص 
کنسرت در بناهای تاریخی نیازمند آئین نامه است، 
یک دستورالعمل در این زمینه وجود دارد، اما باید 

موارد آن را ریز به ریز بیان کرد.«

مخالفت برخی کارشناسان
برخی کارشناسان معتقدند: کاخ � موزه ها هیچ 
وظیفه اي در قبال برگزاری کنسرت ها ندارند و 
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در تعاریفي که براي کاخ � موزه ها در سراسر دنیا 
وجود دارند، چنین چیزي در مجموعه کارکردها 
و وظای��ف آن ها نیس��ت. در برخ��ي نقاط دنیا 
گاهي مسایل بسیار خاص تاریخي مانند مراسم 
تاج گذاري در کاخ � موزه ها به دلیل سنخیت و 
ارتباط آن ها برگزار مي ش��وند. حضور گسترد ه 
مردم در یک مکان في نفسه آسیب هایي را وارد 
مي کند،  به همین دلیل، هرقدر مدیریت در این 
موضوع بیشتر باشد، آسیب ها کمتر مي شوند. 
کارشناسان می گویند: هرچند به صورت مستقیم 
در این زمینه شاهد آسیب هاي آن نیستیم، ولي 
در کنار خود کاخ ها، آسیب هاي آن بروز مي کند. 
این درحالي اس��ت که این مساله باید مدیریت 
ش��ود و در نهایت براي مدت محدودي این کار 

انجام گیرد.

تقوی�ت صدا در کنس�رت ها س�بب لرزش و 
تخریب آثار تاریخي 

یک کارش��ناس ارش��د تزیینات وابس��ته به 
معماري درباره برگزاري کنسرت هاي موسیقي 
در کاخ � موزه هاي تهران و میزان آسیب هایي 
که این گونه مراسم به بناها و آثار تاریخي وارد 
مي کنند، گفت: لرزه هایي که به صورت مداوم و 
با امواج بسیار ریز در ساختار اصلي آثار و بناهاي 

قدیمي ایجاد مي شوند، تبعات مختلفي دارند. 
مه��دي مداحي ادام��ه داد: ارتعاش هایي که از 
این امواج ریز ظاهر مي ش��وند، نفوذ زیادي در 
ساختار اصلي بناها و آثار قدیمي ایجاد مي کنند 
که هریک آنالیزهاي آزمایش��گاهي مبتني بر 

پژوهش را مي طلبند.
وي اف��زود: »قب��ال در مرمت و پاک س��ازي 
تزیینات از یکس��ري امواج فراصوت اس��تفاده 
مي ش��د که به دلی��ل دامنه صوت��ي و خارج از 
کنترل بودن آن ها که در س��اختار آثار مشکل 
ایجاد مي کردند، این روش کنار گذاش��ته شد. 
او ساختارهاي ش��کننده در الیه هاي تمپرایي 
رنگ را که بیشتر در تزیینات و روي یک بستر 
صوت گچي ایجاد مي شوند و تخریب را به وجود 
مي آورن��د، یکي از عوامل مهم در اس��تفاده از 

روش پاک سازي مرمت آثار دانست.«
این کارش��ناس ارش��د تزیینات وابس��ته به 

معماري با اشاره به درگیر نشدن تزیینات ایراني 
با ساختارشان برخالف آنچه در اروپا وجود دارد، 
بیان کرد: »الیه تمپرای��ي روي الیه هاي گچي 
به دلیل نداشتن اتصال مناسبي به راحتي با هر 
لرزش��ي از الیه هاي رنگ جدا مي ش��ود.« وي 
بیشترین دامنه تخریب را در لرزه هاي ارتعاشي و 
امواج زیر بر الیه هاي رنگ دانست و افزود: »براي 
اندازه گیري میزان تخریب دیگر بخش هاي آثار و 
بناهاي قدیمي اندازه گیري میزان نفوذ و دسي بل 
صوتي نیز قابل اس��تفاده است.« به گفته او، در 
دوره هاي گذش��ته قرار دادن یک اتاق به عنوان 
اتاق موس��یقي در کاخ ها و دربار پادشاه ها مانند 
قصر عالي قاپو و اس��تفاده از آن اتاق ها با حضور 
نوازندگان همیشگي بود، ولي تخریبي براي این 
اتاق ها دربرنداشت، چون هیچ تقویت کننده اي 
براي صدا وجود نداش��ت. این کارشناس ارشد 
تزیینات وابسته به معماري اظهار داشت: متاسفانه 
امروزه صداي خوانندگان و ابزارآالت موس��یقي 
در کنس��رت ها چون به وسیله امکاناتي تقویت 
مي ش��ود، این تقویت س��بب لرزش و سرانجام 
تخریب بناي تاریخي مي شود. »مداحي« تقویت 
صداي موسیقي و استفاده از آن را در یک فضاي 
گس��ترده باعث گس��ترش دامنه تخریب آثار و 

بناهاي قدیمي دانست. 
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 دیر زمانی است که هستی انسان 
درگیر »بودن«ها و »شدن« هاست 
ب��ه  را  انس��ان  ای��ن دغدغ��ه  و 
سمت وسوی کرانه ناپدید هدایت 
می کن��د یا می کش��اند؛ اما در نظر 
موالنا جالل الدین حرکت ما زاییدۀ 
دردی اس��ت که دچار آنیم. همان 
دردی که معتقد اس��ت »راهبر« 
انسان اس��ت؛ البته ممکن است 
تعابی��ر دیگ��ری نی��ز در این باب 
بیابیم ک��ه »درد« در نظ��ر موالنا 
ممکن اس��ت »جذبه« نیز باش��د، 
ام��ا می ش��ود از درون یافت های 
ش��خصی ب��ه این مهم رس��ید که 
اگر »درد« کاری در درون انس��ان 
نجنبد ب��رای به راه افت��ادن و به 
مقصد رس��یدن انس��ان چندان 

امیدی نخواهد بود. 

در سطرهای دیگر این پند شگفت در کتاب »فیه 
ما فیه« می نویس��د: »تن آدمی همچون مریم )ع( 
اس��ت و هر یک عیسی )ع( داریم، اگر ما را »درد« 
پیدا ش��ود عیس��ای ما بزاید و اگر »درد« نباش��د، 
عیس��ی)ع( هم از آن راه نهایی که آمده باز به اصل 
خ��ود پیوندن��د، اال ما محروم می مانی��م و از او بی 

بهره«. 
انگیزه هر »فعل« به »عشق« آدمی وابسته است 
و عش��ق همان عنایت الهی اس��ت که اگر شامل 
انس��انی شود، فیضی اس��ت که از پس آن روزگار 
عاش��ق به دیگرگونه حالتی نمایان می شود. این 
فیض اگر به گاه رسیده باشد، همان نسیم بهاری 
اس��ت، نس��یمی که با تن و روان انس��ان همانی 
می کن��د که با درختان؛ س��بز و امیدوار به مقصد 
و مقصود؛ اما موالنا دانستن این شرایط و فیض و 
»درد« را برای آن کس��ی مغتنم می داند که اهل 

»اشارت دانستن« باشد.
 در سطور دیگری از »فیه مافیه« می آورد: »این 
سخن برای آن کس اس��ت که او به سخن محتاج 
اس��ت که ادراک کند. اما آن که بی س��خن ادراک 
کند با وی چه حاجت سخن است؟ آخر آسمان ها 

و زمین ها همه سخن است پیش آن کس که ادراک 
می کند، و زاییده از سخن است که »کن فیکون«. 
پس پیش ازآن که آواز پست را می شنود مشغله و 

بانگ چه حاجت باشد؟«.
 

آدمی و خیال
کلید فهم اندیشه مولوی یکی همین اثر منثور 
او »فیه مافیه« اس��ت که در آن به روایت ساده 
نگاهش به هس��تی نمایان شده است. مولوی در 
این اث��ر »خیال« را دریچ��ه ای مجازی می داند 
که انس��ان گاه از آن به جهان می نگرد و شیفته 
فضایی می ش��ود که حقیقی نیس��ت: »آدمی را 
خی��ال هر چیز با آن چی��ز می برد: خیال باغ به 
ب��اغ می برد و خیال دکان ب��ه دکان؛ اما در این 
خیاالت تزویر پنهان اس��ت؛ نمی بینی که فالن 
جایگاه می روی، پش��یمان می ش��ود و می گویی 
پنداش��تم که خیر باش��د؛ آن خ��ود نبود«. دل 
صافی س��نگ محک حق است اگر خیال تو، به 
دل صافی ات بتابد، س��ره و ناسره بودنش به آنی 
نمایان ش��ده و صورت ظاهری اش، ضمیر پنهان 

را آشکار می سازد.

کدام دانه فرورفت در زمین که نرست؟
نگاهی به اندیشه موالنا از دریچه »فیه ما فیه«

حسن گوهرپور
روزنامه نگار
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آیینه شکستن
آیین و شیوه مولوی در مسیر دانایی و عشق 
برگرفته از اندیش��ه و ایمان اوس��ت، ایمانی که 
به حق تعالی دارد و او را بر آن می دارد که کژی 
و راس��تی را هم در خود و هم در دیگران ببیند 
و بیان��ش دارد. »گفت: پیلی را آوردند بر س��ر 
چشمه ای که آب خورد، خود را در آب می دید 
و می رمید، او می پنداشت که از دیگری می رمد. 
نمی دانست که از خود می رمد«. رفتار ناشایست 
دیگران را دیدن و نکوهش کردن ش��رط انصاف 
و انس��انیت نباش��د؛ چراکه ممکن است همان 
رفتار نکوهیده در خود ما نیز نهفته باشد و چون 
آیینه های ببینیم، رفتارمان نمایان شود. »همه 
اخالق بد - از ظلم و کین و حس��د و حرص و 
بی رحمی و کبر - چون در توست، نمی رنجی، 
چ��ون آن را در دیگ��ری می بین��ی، می رمی و 

می رنجی«.

بحر در کوزه نگنجد
ظرف ادراک ما را اندازه ای است که به عنایت 
حق بس��ته اس��ت و به اعتق��اد و همت ما، که 

هرچقدر هم��ت و اعتقاد حرکت صعودی اش را بپیماید، عنایت 
حق نیز بیشتر شامل حال اهل عمل قرار گیرد.

»و ان من شیء االعندنا خزائنه و ما ننزله االبقدر معلوم«. سخن 
بی پایان است اما به قدر طالب فرود می آید. چون در خدمت عطار 
آمدی شکر بسیار است، اما می بیند که سیم چند آوردی به قدر 
آن دهد. س��یم اینجا »همت« و »اعتقاد« اس��ت؛ به قدر همت و 
اعتقاد س��خن فرود آید. همچنین آدمی بیاید که او را در دریاها 
بس نکند و آدمی باشد که او را قطره ای بس باشد و زیاده از آن 
زیانش دارد و این تنها در عالم معنی و معلوم و حکمت نیست در 

همه چیز چنین است«.
هر آن که طاعت بیشتر کند و اطاعت خدای تعالی، مزدش به 
تأخیر افتد، اما این تأخیر را اجر و لذتی اس��ت که ارزش عاش��ق 
را می نمایاند و این که بوسه بر کاکل چنین خورشیدی، جانت را 

می خواهد و نه هر مطاع بی ارزش دیگری را. 
»حکای��ت آورده اند که حق تعالی می فرمای��د که  ای بنده من، 
حاج��ت تو در حالت دعا و نال��ه زود برآوردمی، اما در اجابت آن 

تأخیر می افتد تا بس��یار بنالی که آواز و نال��ه تو مرا خوش آید، 
به طور مثال دو گدا بر در شخصی آمدند، یکی مطلوب و محبوب 
اس��ت و آن دیگر عظیم و مغبوض اس��ت. خداوند خانه گوید به 
غالم که زود، بی تأخیر، به آن مغبوض نان پاره بده تا از در ما زود 
آواره شود؛ و آن دیگر را که محبوب است وعده دهد که هنوز نان 

نپخته اند، صبر کن تا نان برسد«.

آن که محبوب است
محبوب و مشهور را گاه با هم یکی می پنداریم و غافل از آنیم که 
مشهور، شهره است و آوازه اش به دالیل مختلف بر سر زبان هاست. 
مش��هور را روزگاری اس��ت وقتی روزگار بگذرد، شهره بودنش از 

مولوی  اندیش�ه  کلید فهم 
یک�ی همی�ن اث�ر منث�ور او 
»فیه مافیه« اس�ت که در آن 
ب�ه روای�ت س�اده نگاهش به 
هس�تی نمایان ش�ده اس�ت. 
مول�وی در ای�ن اث�ر »خیال« 
را دریچه ای مج�ازی می داند 
که انس�ان گاه از آن به جهان 
می نگ�رد و ش�یفته فضای�ی 
می ش�ود که حقیقی نیس�ت: 
»آدم�ی را خی�ال ه�ر چیز با 
آن چی�ز می ب�رد: خی�ال باغ 
به ب�اغ می برد و خی�ال دکان 
ب�ه دکان؛ ام�ا در این خیاالت 
تزویر پنهان اس�ت؛ نمی بینی 
که ف�الن جای�گاه م�ی روی، 
پشیمان می ش�ود و می گویی 
پنداش�تم که خیر باش�د؛ آن 

خود نبود«.
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ذهن ها دور خواهد ش��د و ش��اید فقط نامی در 
دفتری به یادگار بماند، اما محبوب آن است که 
حب او در دل عاشقانش نهفته است. »فرمودند 
که هر که محبوب است خوب است و الینعکس، 
الزم نیست که هر که خوب باشد محبوب باشد، 
خوبی جزو محبوبی است و محبوبی اصل است. 
چون محبوبی باشد البته خوبی باشد. جزو چیزی 

از کلش جدا نباشد و مالزم کل باشد«.

قومی، علف های دوزخ اند
دوراندیش��ان و خاصان عالم را هدیتی است 
ک��ه بهایش را حق تعالی می ده��د. اگر ذره ای 
خوبی باشد یا ذره ای بدی، حساب ها را تسویه 
می کند نه این که بپنداری دیر یا دور می شود، 
خیر، حق تعالی م��زد بندگان را هم این جهان 
و هم جه��ان دیگر به فراخور می دهد: »بعضی 
اول نگرند و بعض��ی آخر نگرند. این ها که آخر 
نگرند عزیزند و بزرگند، زیرا نظرشان بر عاقبت 
اس��ت و آخرت و آن ها که به اول نظر می کنند 
ایشان خاص ترند و می گویند: چه حاجت است 
که به آخر نظر کنیم؟ چون گندم کشته اند در 

اول، جو نخواهد رس��تن در آخر و آن را که جو 
کشته اند گندم نخواهد رستن، پس نظرشان به 
اول است و قومی دیگر خاص ترند که نه به اول 
نظر می کنند نه به آخر و ایش��ان را اول و آخر 
یاد نمی آید، غرقند در حق و قومی دیگرند که 
ایشان غر قند در دنیا؛ و آخر نمی نگرند از غایت 

غفلت؛ ایشان علف های دوزخند.«

پدران و مادران
موالنا پدر و م��ادر را جمع طالبی و مطلوبی 
می داند. نقش آنان »زنی- ش��وهری« و »پدر- 
مادری« است. »زنبور موم را با عسل جمع کرد 
و خود رفت. پرید، زیرا وجود او شرط بود، آخر 
بقای او ش��رط نیس��ت. مادران و پدران مانند 
زنبورانند که »طالب��ی« را با »مطلوبی« جمع 
می کنند و »عاش��قی« را با »معش��وقی« گرد 
می آورند و ایش��ان ناگاه می پرن��د. حق تعالی 
ایشان را واسطه کرده است در جمع آوردن موم 
و عسل؛ و ایشان می پرند، موم و عسل می ماند و 
باغبان، خود ایشان از باغ بیرون نمی روند- این 
آن چنان باغی نیست که از این جا توان بیرون 

رفتن- اال از گوشه باغ به گوشه باغ می روند.«

 استخوان و ریشه
»ای ب��رادر، تو همان اندیش��ه ای/مابقی خود 
استخوان و ریشه ای«. انسان هر چه باشد آن گونه 
است که می اندیش��د. اندیشه ماست که ما را از 
دیگران تفری��ق می کند و راه ه��ای دیگر را که 
صراط مستقیم اس��ت رو به روی ما می گشاید. 
موالنا اما که عاشق است و مسیر دانایی اش بیش 
از هر چیز عشق است چنان به اندیشه مایل بوده 

که انسان را بی آن استخوان و ریشه می داند.
»پرسیدند معنی بیت را و فرمود که: تو به این 
معنی نظر کن که »همان اندیشه« اشارت به آن 
اندیشه مخصوص است و آن را به »اندیشه« عبارت 
کرده ایم برای توس��ع. اما در حقیقت آن اندیشه 
نیست و اگر هست این جنس اندیشه نیست که 
م��ردم فهم کرده اند. ما را غرض این معنی بود از 
لفظ »اندیشه«. و اگر کسی این معنی را خواهد که 
نازل تر تأویل کند برای فهم عوام، بگوید که انسان 

حیوان ناطق است و نطق اندیشه باشد.«
 

جاِن سالم
هرکه صافی تر، س��خن پرتأثیرتر. اگر رنجی 
ببری عاقبت سخنت آن قدر مؤثر خواهد افتاد 
که سختی سنگ را نرم خواهد کرد. جان مصفا، 
کالم مصفا و معطر به مشام دیگران می رساند 
»برخی باشند که سالم دهند و از سالم ایشان 
بوی دود آید و برخی باشند که سالم دهند و از 
سالم ایشان بوی مشک آید، این کسی دریابد 

که او را مشامی باشد.«

 تعارفات موالنا
هرکسی را تعارفی است به قدر بزرگواری اش، 
ایام پیشین این تعارفات به شیوه های گوناگونی 
بروز می یاف��ت که تعارف شعر نویس��ی تا این 

روزگار هم ریشه دوانده است.
»مرا خویی اس��ت که نخواهم که هیچ دلی 
از من آزرده ش��ود. این��ک جماعتی خود را در 
س��ماع بر من می زنند و برخی یاران ایشان را 
منع می کنند. مرد آن خوش نمی آید و صد بار 
گفته ام برای من کسی را چیزی مگویید. من به 
آن راض��ی ام. آخر من تا این حد دلدارم که این 
یاران که به نزد من می آیند، از بیم آن که ملول 
نش��وند ش��عر می گویم تا به آن مشغول شوند 

وگرنه من از کجا، شعر از کجا!«
کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست

چرا به دانه انسانت این گمان باشد
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سالمت
تپش قلب،  تپش زندگی

چه زمانی وقت رانندگی نوجوان ماست؟

نخوردن تا پای مرگ!
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تقریبا همه دوست دارند الغر شوند. بعضی ها هم دوست دارند الغرتر شوند و افرادی هم الغر و خیلی الغرند؛ اما لزوما این افراد بیمار نیستند. 
اختالل »بی اشتهایی عصبی« ماجرای مهمی است که البته تعریف خاص خودش را دارد، گرچه در جمعیت عمومی شایع نیست اما به واسطه دشواری 

در تشخیص، درمان و از همه مهم تر آمار باالی مرگ و میر در صورت درمان نشدن به موقع نیازمند توجه ویژه است.

بی اشتهایی عصبی چیست؟
اختالل »بی اش��تهایی عصبی« یا »آنورکس��یا نروزا« از جمله 
بیماری های شدید روانی محسوب می شود که مشخصه اصلی آن 
باور عمیق به چاق بودن است. نکته عجیب در این میان آن است 
که برای این افراد فرق زیادی نمی کند که ترازو چه وزنی را برای 
آنها نشان دهد، بلکه برای آنها مهم است که در آینه خودشان را 
چاق می بینند. این اختالل که در زنان ش��ایع تر اس��ت به دو نوع 
تقس��یم می شود. نخس��ت افرادی که پس از خوردن مقدار کمی 
غ��ذا اقدام به اس��تفاده از روش هایی می کنند که مانع جذب غذا 
شود، مانند استفاده از انواع روش ها برای استفراغ. دوم گروهی که 
متعاقب مصرف مقدار اندکی غذا با فعالیت شدید اقدام به سوخت 
و س��از ان��رژی می کنند و در هر دو حالت ف��رد روز به روز الغر و 

الغرتر می شود.

نقش فرهنگ و نظر خانواده ها در ابتال به این اختالل
اکثر اختالالت مهم روانپزش��کی مانند دوقطبی و اسکیزوفرنیا 
چندان تابع فرهنگ و جامعه نیس��تند و در تمام اقوام و کشورها 
و فرهنگ ها تقریبا شیوع یکسانی دارند. اما اختالل »بی اشتهایی 
عصبی« از این موضوع استثناس��ت و کامال تابع دید غالب مردم 
جامع��ه و طبق��ه اجتماعی افراد اس��ت. این اخت��الل به ویژه در 
طبقات اجتماعی باال و در بین اقش��اری ک��ه به اصطالح الغری 
را نشانه کالس و زیبایی می دانند، بسیار شایع تر است. در نتیجه 
خانواده های��ی که به فرزندان خود مداوم توصیه می کنند که الغر 
شوند و از آنها بابت میزانی حتی اندک از افزایش وزن انتقادهایی 
تند می کنند باید بدانند که در حال س��وق دادن فرزندان خود به 

سمت این اختالل خطرناک هستند.

از کجا باید به »بی اشتهایی عصبی« شک کرد؟
اگر به ویژه جوانی در خانواده هست که روز به روز در حال الغر 
ش��دن است و به سختی بر سر سفره غذا می نشیند و به ویژه اگر 
به محض پایان غذا به حمام یا دستش��ویی م��ی رود باید خیلی 
جدی به این اختالل ش��ک کرد. البته این افراد در موارد ش��دید 
بیماری ممکن است عالئم ظاهری ویژه ای داشته باشند، از جمله 
پف کردن گونه ها، س��اییدگی دندان و البته زخم شدن انگشتان. 
دختران مبتال به این اختالل همچنین با بی نظمی و سپس قطع 
عادت ماهانه مواجه می شوند و همان گونه که ذکر شد مهم ترین 
ویژگی این افراد آن است که با وجود الغری مفرط، اصرار می کنند 

که همچنان چاق و بدریخت هستند.

نخوردن تا پای مرگ!
از »بی اشتهایی عصبی« چه می دانید؟

دکتر محمدرضا شالبافان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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چه باید کرد؟
مهم تری��ن و اولی��ن گام در ای��ن میان برای 
خان��واده و خود فرد پذیرش مش��کل اس��ت. 
همان گونه که ذکر ش��د به ویژه در جوامعی که 
الغری یک ارزش و ایده آل اس��ت ممکن است 
خانواده ها نپذیرند که فرزندش��ان بیمار است 
و همین انکار اس��ت که فرزندشان را تا پرتگاه 
م��رگ می برد، اما در اکثر م��وارد حتی پس از 
پذیرش خانواده، خود فرد تا مدت ها از پذیرش 
بیش از اندازه بودن و نامتناس��ب بودن تالش 
خود برای الغری س��ر ب��از می زند و در چنین 
شرایطی نقش تیم پزشکی بسیار مهم می شود. 
در صورتی که فرد بس��یار الغر باش��د و شدت 
الغری در حدی باشد که احتمال آسیب جانی 
را برای وی مطرح کند باید به صورت بس��تری 
در بخش روانپزشکی انجام شود و این مهم به 
هر نحو، حتی شده با استفاده از بستری اجباری، 
باید انجام شود. همچنین روند درمان و بستری 
این بیماران ممکن است چند ماه طول بکشد 
و این اهمیت صبر و حوصله خانواده ها در روند 

بهبود این افراد را می رساند.
درمان این اختالل باید توس��ط متخصصان 
مختلف��ی انجام ش��ود، اما با توج��ه به این که 
مش��کالت اساس��ی این افراد باورهای اشتباه 
ذهنی است، روانپزشک باید رهبری تیم درمان 
را برعهده داشته باشد. پس اگر شما هم یکی از 
اعضای خانواده تان مبتال به بی اشتهایی عصبی 
اس��ت فورا او را نزد روانپزش��ک برای ویزیت و 
درمان ببرید تا چند س��ال و بلکه چند ماه بعد 

شاهد اتفاق های ناگوار برای او نباشید.

 کاهش بیش از حد وزن بدن  ظاهر الغر  شمارش غیر طبیعی سلول های خونی  خستگی 
 بی خوابی  س��رگیجه و یا ضعف و غش  رنگ متمایل به آبی انگشتان  موهای کم پشت، 
شکننده و یا ریزش مو  موهای نرم و کرک مانندی که سطح بدن را می پوشاند  قطع قاعدگی 

 یبوست  پوست خشک  عدم تحمل به سرما  ضربان نامنظم قلب  کاهش فشار خون
 کم شدن آب بدن )دهیدراتاسیون(  استئو پروز )پوکی استخوان(  تورم  دست ها و پاها.

 خودداری و امتناع از خوردن  انکار و تکذیب گرسنگی  ترس از افزایش وزن  دروغ گفتن 
در مورد مقدار غذایی که خورده شده  فعالیت بدنی و ورزش بیش از اندازه  خلق و خوی پایین 
)فقدان احساسات(  کناره گیری از اجتماع  تحریک پذیری  مشغله فکری و درگیری ذهنی 
زیاد در رابطه با غذا  کاهش میل جنسی  خلق و خوی افسرده  احتمال استفاده از محصوالت 

کمک کننده در الغری. 

عالئم و نشانه های جسمانی بی اشتهایی عصبی:

عالئم و نشانه های احساسی و رفتاری بی اشتهایی عصبی:
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یک نوجوان باید در چه سنی رانندگی 
یاد بگیرد؟ یک نوجوان در چه  سنی 
اجازه رانندگی دارد؟ تعداد دفعاتی 
که نوجوان من می تواند رانندگی کند 
چقدر اس��ت؟ آیا داشتن گواهینامه 
تضمین کننده رانندگی امن نوجوان 
من است؟ طرح این گونه سؤال ها از 
جانب والدین نش��ان دهنده نگرانی 
آنهاس��ت و پاس��خ به این س��ؤال ها 
نیز به علت مشکالت فردی خاص هر 
نوج��وان و توانایی ه��ای متفاوت هر 
فرد دشوار است. برای پاسخ به این 
سؤال که فرزندم چه  زمانی می تواند 
رانندگ��ی کن��د، عالوه بر س��ن، باید 
موارد دیگری را نیز مد نظر قرار داد. 
دو عامل مهم در این راستا، ناپختگی 
و نداش��تن احساس مس��ؤولیت در 

نوجوانان است.

»دخترم مثل بچه ها رفتار می کند، چگونه به او اجازه رانندگی 
بدهم.« »پسرم خیلی کم حوصله است، اگر هنگام رانندگی 
عصبانی ش��ود، خدا می دان��د چه بالیی بر س��رش می آید.« 
»فرزن��دم وظایفی مانن��د درس خواندن را ک��ه بر عهده اش 
اس��ت انجام نمی دهد، چگونه توقع داشته باشم به قوانین 
راهنمای��ی و رانندگی اهمیت بدهد.« به ط��ور کلی، والدین 
نگرانند که فرزندشان هنوز از نظر رفتاری بالغ نشده باشد 

و مانند کودکان رفتار کند.
در تعیین آمادگی برای رانندگی، عوامل دیگری جز س��ن نیز 
دخالت دارند. بلوغ و احساس مسؤولیت، رفتارهایی نیستند 
که در س��ن خاصی )18، 19 یا ۲0 سالگی( ظاهر شوند. این 
رفتارها با یادگیری و آموزش کسب می شوند. اگر فرزندتان 
ناپخته عمل می کند و احساس مسؤولیت ندارد، بدان معناست 

که هنوز این رفتارها را به  درستی نیاموخته است.
بلوغ

پختگی و بلوغ به پنج حوزه قابل تقسیم است:
فیزیکی: ای��ن حوزه به مهارت ه��ای فیزیکی و 
جس��مانی بچه ها مربوط می ش��ود. فردی ممکن 
اس��ت 10 س��اله باش��د اما مانند کودک 7 ساله 
دوچرخه س��واری کند. بنابراین او در مدرس��ه هم، 
در به دست گرفتن قلم و استفاده از وسایلش دچار 
مشکالتی می شود، یعنی در مقایسه با همساالنش از 

نظر فعالیت های جسمانی ضعیف تر عمل می کند.
تحصیلی: این حوزه به توسعه مهارت هایی اشاره 
دارد ک��ه برای تحصیالت کودک الزم اس��ت. یک 
دانش آموز پنجم ابتدایی ممکن اس��ت مانند یک 
دانش آموز کالس سوم ابتدایی روخوانی کند. فقدان 
بلوغ تحصیلی می تواند علل متفاوتی از جمله هوش 

پایین تر داشته باشد.
اجتماع�ی: این ح��وزه به توس��عه مهارت هایی 
می پردازد که کودک برای ارتباط با س��ایر افراد به 
آن نیاز دارد. یک نوجوان 15 ساله می تواند از نظر 
برخورد اجتماعی با دیگران مانند کودکی 10 ساله 

عمل کند.
روان�ی: ای��ن حوزه ب��ه واکنش ه��ای روانی فرد 
در برخورد با مش��کالت ارتباط دارد. یک نوجوان 
13 س��اله ممکن اس��ت هنوز بدخلقی کند. یک 
فرد 1۲ س��اله ممکن است هنوز برای نرسیدن به 
خواسته هایش ناله سر دهد و یک نوجوان 13 ساله 
ممکن اس��ت هنوز در برخورد با مش��کالت گریه 
کند. به طور کلی، واکنش های روانی این نوجوانان 
متناس��ب با سن آن ها نیس��ت و همانند کودکان 

کم سن  و سال است. 
رفت�اری: این حوزه به عوام��ل رفتاری همچون 
احساس مسؤولیت، وسعت توجه و تمرکز حواس 
مربوط می شود. یک نوجوان 15 ساله ممکن است 
تکالیف درسی اش را صرفاً بر اثر فشار خانواده انجام 
دهد. یک نوجوان زمان��ی آمادگی رانندگی کردن 

دارد که به بلوغ روانی و رفتاری رسیده باشد.

مسؤولیت
احس��اس مس��ؤولیت بدین معنی است که شما 
کارهایی را انجام دهید که به ش��ما واگذار شده و 
موظف به انجام آنها هس��تید، ن��ه کارهایی که به 
آن ها عالقه مندی��د. وظایف ی��ک نوجوان ممکن 
است ش��امل تکالیف مدرسه، مرتب کردن وسایل 
ش��خصی، نظافت اتاق خواب، بازگشت به موقع به 

منزل و رفتارهای مشابه باشد.

کمک به نوجوانان برای تقویت رفتارهای شایسته
اگر رفتاره��ا و واکنش های هیجان��ی فرزندتان 
به گونه ای اس��ت که نمی توانید به او اعتماد کنید 
و اج��ازه رانندگی و گرفتن گواهینامه به او بدهید، 
بای��د برای کمک به برقراری اعتماد دس��ت به کار 

چه زمانی وقت رانندگی نوجوان ماست؟
همه جنبه ها را در نظر بگیرید

نازنین شادابی
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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شوید. اگر فرزند شما در یکی از کارهایش بلوغ 
و احساس مسؤولیت نشان داد، شما می توانید 
در سایر زمینه ها هم به او اعتماد کنید. به  عنوان 
مثال، فکر کنید دو همسایه دارید. یکی از آن ها 
به شدت از خانه خود مراقبت می کند، یعنی اگر 
جایی نیاز به تعمیر دارد، آن را تعمیر می کند و 
مراقب گل و گیاهان منزل خود است. همسایه 
دیگ��ر ب��ه گل و گیاهان رس��یدگی نمی کند، 
تعمیرات را انج��ام نمی دهد و جلو خانه اش پر 
از زباله است. اگر این دو همسایه از شما تقاضا 
کنند که ماش��ین خود را به آن ها قرض دهید، 
با توجه به این که قبالً هیچ کدام ماش��ین شما 
را قرض نگرفته اند، ش��ما ب��ه کدام یک اعتماد 
می کنی��د؟ ناگزیر با توجه به س��ایر رفتارهای 
آن ها و طرز نگهداری ش��ان از س��ایر وس��ایل، 
تصمیم گیری و همسایه اول را انتخاب می کنید. 
پس در مورد فرزندان تان نیز می توانید به رفتار 
آن ها در س��ایر زمینه ها توجه کنید و تصمیم 
بگیرید که آیا در مورد قرض دادن ماشین، قابل 

اعتماد هستند یا خیر.

انتظارات خود را مشخص کنید
سعی کنید از کلی گویی بپرهیزید. در جمالتی 
مانند »اگر در درس هایت موفق ش��وی اجازه 
رانندگی داری، اگر احساس مسؤولیت بیشتری 
داش��ته باش��ی اجازه گرفتن گواهینامه داری، 
اگر به  اندازه س��نت رفتار کنی می توانی پشت 
فرمان بنش��ینی« تعریفی که شما از احساس 
مس��ؤولیت، بلوغ و پیشرفت تحصیلی دارید با 
تعریف فرزندتان متفاوت است، بنابراین منظور 
خود را شفاف توضیح دهید و کلی گویی نکنید.

در ادامه، نمونه هایی از مش��کالت رفتاری و 
شیوه های برخورد با آن ها را توضیح می دهیم:

مش�کل مربوط به خلق وخو: نوجوانی مایل 
به گرفتن گواهینامه رانندگی اس��ت، اما قادر 
ب��ه مدیریت هیجانات خود نیس��ت. او هنگام 
مواجهه با مش��کالت، برهم خ��وردن برنامه ها 
و نرس��یدن به هدف هایش عصبانی، افسرده و 
س��رخورده می شود. این س��ؤال در ذهن شما 
ش��کل می گیرد که اگر هنگام رانندگی دچار 
اضطراب ش��ود چه رفت��اری خواهد داش��ت. 
بنابراین برای اج��ازه رانندگی باید این رفتار او 

تغییر کند. ش��ما باید برای فرزندتان مشخص 
کنید دقیقاً چه رفتارهایی را انجام ندهد. »اغلب 
وقتی عصبانی می ش��وی داد و فریاد می زنی و 
وسایل را پرتاب می کنی، اگر در طول هفته این 
رفتار را نداش��ته باش��ی اجازه داری روز جمعه 
یک ساعت تمرین رانندگی کنی«. درحقیقت 
او برای مدیریت هیجانش پاداش می گیرد که 
در این مورد به خاطر عالقه مندی اش، پاداش او 

می تواند رانندگی باشد.
مش�کالت مربوط به تنبلی: نوجوانی وسایل 
شخصی خود را مرتب نمی کند و باید چندین  
بار به او تذکر داده ش��ود. ش��ما بای��د در برابر 
تغییر رفتارش، مثالً درصورت تمیز کردن خانه 
و وس��ایل خود و یا اتو ک��ردن لباس هایش، به 
او اجازه دهید با ماش��ین تان به  تعداد س��اعات 
معین��ی در طول هفت��ه رانندگی کن��د. این 
برنامه ریزی را مکتوب کنید. در برابر هر تخلفی 
که از قراردادتان انجام می دهد از میزان ساعت 

رانندگی او کم کنید.
همچنین شما می توانید از عالقه فرزندتان به 
رانندگی برای اصالح س��ایر رفتارهای او مانند 
کتک کاری با خواهر و برادرها، دیر برگشتن به 
خانه یا بی احترامی به دیگران اس��تفاده کنید. 
به هرحال تمرین رانندگی به عنوان یک انگیزه 
قابل استفاده است. رفتار نوجوان در طول هفته 
مش��خص می کند که او چند ساعت می تواند 
به همراه مربی خود به تمرین رانندگی بپردازد. 
هر چه همکاری او بیشتر باشد این زمان می تواند 
بیش��تر شود. زمانی که او رانندگی آموخت و با 
نش��ان دادن احساس مسؤولیت و بلوغ رفتاری 
صالحیت خود را به اثبات رس��اند، می تواند در 

آزمون شرکت کند.
داشتن گواهینامه رانندگی نباید به  منزله اجازه 
اس��تفاده فرزندتان از اتومبیل شما تلقی شود. 
اجازه و س��اعات اس��تفاده از ماشین خود را به 
میزان اصالح رفتار فرزندتان مرتبط کنید. اگر 
او مسؤوالنه رفتار کند اجازه استفاده از اتومبیل 
را خواهد داش��ت. چنانچه فرزندتان از اتومبیل 
ش��ما استفاده می کند، هزینه بنزین و تعمیر و 
نگهداری ماشین افزایش خواهد یافت. پرداختن 

یا نپرداختن بخش��ی از هزینه ها بس��تگی به 
قوانین و استانداردهای هر خانواده دارد. بعضی 
از والدین معتقدند فقط کافی است فرزندشان 
خوب درس بخواند، اما عده ای معتقدند نوجوان 
باید درآمد مستقل داشته باشد. به هرحال، بهتر 
است نوجوان به رایگان و بدون تالش از اتومبیل 
استفاده نکند و رانندگی کردن خود را محصول 

تغییر رفتارش یا زحمات و تالش خود بداند.
خالصه اینکه، دریافت گواهینامه رانندگی و 
راندن اتومبی��ل، انگیزه بزرگی برای نوجوانان 
است که والدین می توانند از آن برای تغییر رفتار 
فرزندان شان استفاده کنند. رانندگی و استفاده 
از اتومبی��ل باید به رفتار نوجوانان مش��روط 
باشد نه س��ن آن ها. اگر احساس می کنید که 
فرزندتان احساس مسؤولیت ندارد و پختگی او 
در حدی نیست که صالحیت رانندگی داشته 
باشد، انتظارات خود را به صورت عینی تبیین 
کنی��د و به همان اندازه ک��ه در رفتار او تغییر 
می بینید، مح��دوده رانندگی او را مش��خص 
کنید، چرا ک��ه اگر به عنوان مث��ال، نوجوانی 
نتواند تکانه ها و هیجانات خود را کنترل کند 
و مهارت های الزم در زمینه مدیریت هیجانات 
را نداشته باشد، ممکن اس��ت برای رهایی از 
احس��اس های ناتوان کنن��ده خود بن��ا به هر 
علتی، به مصرف نوش��یدنی های الکی یا مواد 
مخدر یا محرک رو آورد و باز هم به علت عدم 
احساس مسؤولیت برای حفظ سالمت خود و 
دیگر شهروندان، اقدام به رانندگی کند. حتی 
امکان دارد وی گاهی از رانندگی و سرعت های 
غیرمج��از به عن��وان عاملی ب��رای آرام کردن 
احساس خش��م و اضطراب خود استفاده کند 
که پیامد این گون��ه اقدامات هیجانی می تواند 
فاجعه آمیز باش��د. بنابراین نظ��ارت والدین و 
آموزش مهارت های زندگ��ی از جمله مهارت 
خودآگاهی، حل مس��أله، مقابله با استرس و 
کنترل خش��م در کنار عامل س��ن، احساس 
مسؤولیت و بلوغ فکری در رانندگی نوجوانان 

مؤثر است.

منبع: »کلیدهای رفتار ب��ا نوجوانان«، دکتر 
دن فونتنل، ترجمه مسعود حاجی زاده و اکرم 

قیطاسی

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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احساس تپش قلب علت های مختلفی 
دارد. ب��رای مث��ال اخت��الل ترس یا 
ه��راس می تواند باع��ث تپش قلب 
شود. معموال اختالل ترس احساس 
وحشت است که ناگهان بروز می کند 
و بدون آگاهی و معموال بدون دلیل 
تکرار می شود و در طول مدت ترس 
قلب تند می زند و ممکن است باعث 
عرق یا تنفس سریع، احساس ضعف، 
بیهوش��ی و س��رگیجه ش��ود. تپش 
قلب باعث زنده نگه داشتن انسان 
می شود ولی اگر تپش قلب احساس 
شود نش��انه خوبی نیست. احساس 
تپش قلب که مانند کوبیدن قفسه 
س��ینه اس��ت باعث ت��رس در فرد 
مبتال می ش��ود. از مهمتری��ن دالیل 
تپش قلب��ی می توان به واکنش های 
ش��دید عصب��ی مانن��د اس��ترس و 
اضطراب، ش��ک و یا هراس، ورزش 
و فعالی��ت بدن��ی ش��دید، مص��رف 
کافئی��ن مانند چای، قهوه، ش��کالت 
و نوشابه های مش��کی، کم آبی بدن 
و ت��ب، پایی��ن آم��دن قند خ��ون و 
تپش قلب، کم خون��ی و تپش قلب، 
مصرف نیکوتین، تغییرات هورمونی 
مربوط به ع��ادت ماهیانه، ب��ارداری 
و ی��ا یائس��گی، مص��رف داروه��ای 
س��رماخوردگی، مص��رف بعض��ی از 
داروهای استنش��اقی بیماری آسم، 
مصرف داروهای مسدودکننده بتا و 
ض��د احتقان ها و مصرف مواد مخدر 
همچون آمفتامین ها و کوکائین اشاره 
کرد. در ادامه این مقاله با ما همراه 

باشید.

اختالل ریتم قلبی ممکن است به دالیل مختلفی 
از جمل��ه تنگی رگ ه��ای قلبی، نارس��ایی قلبی، 
بیماری ه��ای دریچه قلب و ی��ا وجود یک عصب 
اضاف��ه در مداره��ای الکتریکی قلب ایجاد ش��ود. 
پرکاری تیروئید و کم خونی نیز از دیگر علل اختالل 
در ریت��م قلبی و ایجاد بی نظم��ی در ضربان قلب 
)آریتمی( افراد هستند. ضمن آنکه فعالیت های زیاد 
بدنی مانند ورزش شدید ممکن است باعث افزایش 
ضربان قلب و ایجاد تپش قلب برای چند دقیقه در 
شخص شود. عالوه بر آن نوشیدن چای غلیظ، قهوه 
تلخ و سیگار کشیدن در بعضی مواقع می تواند باعث 

تپش قلب شود.

مشکل قلبی و تپش قلب
یکی از مواردی که باعث افزایش ضربان قلب می شود، 
فیبریالسیون دهلیزی است که از جمله عالئم این 
بیماری، آریتمی )ضربان نامنظم قلب( و در بیشتر 
موارد ضربان سریع قلب می باشد. این بیماری یک 
مشکل رایج قلبی است که در بیشتر موارد افرادی 
که سن باالیی دارند را دچار می کند. از ویژگی های 
فیبریالسیون، تپش خیلی سریع و نامنظم حفره های 
باالیی قلب اس��ت. س��رعت تپش بطن ها بیش��تر 
می شود و باعث ایجاد یک ضربان تند و نامنظم در 
قلب می شود. احساس تپش قلب ممکن است در اثر 
انقباضات زودرس قلب، به حالت واقعی تبدیل شود. 
انقباضات و تپش های زودرس قلب، در بیشتر مواقع، 
ضربان هایی پراکنده هستند که هنگامی که فرد در 
مورد آنه��ا صحبت می کند می گوید که گویی بند 
قلب او پاره می شود. این تپش ها معموال خطرناک 

نیستند. همچنین در بعضی مواقع به هنگام ورزش 
و فعالیت بدنی، تپش قلب زیاد می ش��ود که برای 
فرد کامال محسوس و قابل فهم است اما باعث ایجاد 

مشکلی برای فرد نمی شود.

اضطراب و تپش قلب
به دلیل اینکه معموال انس��ان ها، در حالت طبیعی 
ضربان قلب خود را احس��اس نمی کنن��د، اگر که 
متوجه ضربان قلب خود شوند، حالت بدی در فرد 
بوجود می آید که به آن تپش قلب گفته می ش��ود 
و در بیش��تر مواقع به دلیل اس��ترس و ورزش ها و 
فعالیت های بدنی شدید مثل دویدن بوجود می آید و 

همیشه دلیلی بر وجود بیماری قلبی نیست.
رایج تری��ن علت تپ��ش قلب، مش��کالت روحی و 
روانی اس��ت. بیماری های قلبی که باعث باال رفتن 
و یا پایین آمدن ضربان قلب می ش��وند، آریتمی یا 
بی نظمی ضربان قلب نامیده می شوند که این مشکل 
نیز باعث می شود که احساس کنیم به تپش قلب 
مبتال شده ایم.  اشخاصی که سطح دانش و فرهنگ 
باالتری دارند، نسبت به افراد دیگر، بیشتر تپش قلب 
را احساس می کنند. این مشکل با میزان حساسیت 
فرد نسبت به قلب خود که هوشیاری قلبی نامیده 
می شود نیز ارتباط مس��تقیم دارد. تپش قلب، در 
حالی که فرد دراز کشیده است و به ویژه زمانی که 
شخص روی شانه چپ می خوابد نیز دیده می شود 
که ه��م می تواند به علت اضط��راب و هم به علت 
هوشیاری قلبی باشد. قلب تریبون بقیه اعضای بدن 
است و خیلی از قسمت های بدن، هنگامی بیماری 
خود را نش��ان می دهند که به ناراحتی قلبی مبتال 

دکتر حسین نوید
متخصص قلب

تپش قلب،  تپش زندگی
اگر قلب تان غیرعادی می تپد حتما بخوانید

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  

]60[

شماره 28 - شهریور ماه 1395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

N
ew

s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت



شوید. افرادی نیز که تیروئید آنها پرکار است و 
عالئم��ی مانند ُگرگرفتکی و تعریق خیلی زیاد 
دارند، قلب ش��ان سریع تر می تپد. همچنین در 
افتادگی دریچه قلب )پروالپس دریچه میترال(  

نیز، تپش قلب  زیاد دیده می شود.

تشخیص علت تپش قلب
در هن��گام تپش قل��ب باید در ه��ر حال برای 
تش��خیص به پزش��ک مراجعه ش��ود. پس از 
انجام معاینات از بیمار نوار قلب گرفته می شود 
که می تواند علت تپش قلب را مش��خص کند. 
گاه نیز آزمایشاتی برای تشخیص بیماری های 
زمینه ای نیاز است. اگر علت تپش قلب مشخص 
نشود، دستگاهی به نام هولترمانیتور یا نوار قلب 
متحرک به بیمار وصل می ش��ود ت��ا در طول 
ی��ک روز نوار قلب مداوم از او گرفته ش��ود. اگر 
بیمار در طی این مدت دچار تپش قلب ش��ود، 
نوار قلب در همان حالت از بیمار گرفته شده و 
نوع آریتمی قلب فرد مشخص می شود. عالوه بر 
هولترمانیتورینگ، می توان از تست ورزش جهت 
القای بعضی آریتمی های خطرناک بهره برد تا 
پزشک و بیمار مطمئن شوند که فعالیت شدید، 
باعث آریتمی خطرناک نیست. برای تشخیص 
علل و عوامل تپش قلب و درمان آنها، مراجعه به 
پزشک متخصص قلب الزم است و اگر مسائل 
روحی و روانی عامل تپش قلب باشند، مراجعه به 
روانپزشک برای کسب آرامش مفید است و اگر 
بعد از بررسی ها، بیماری قلبی در فرد تشخیص 
داده ش��ود، اقدامات درمانی الزم توسط پزشک 

متخصص قلب و عروق انجام می شود.
ب��ه ط��ور کل��ی گرفت��ن ن��وار قل��ب و انجام  
اکوکاردیوگراف��ی می تواند کارکرد عضله قلب، 
دریچه های قلب و گرفت��اری الیه اطراف قلب 
ی��ا پریکارا را نش��ان ده��د. تس��ت ورزش نیز 
نشان دهنده احتمال گرفتگی عروق و مقداری 
که فرد می تواند فعالیت داش��ته باش��د است. 
آنژیوگرافی ع��روق کرونر نیز که مقدار و مکان 
گرفتگ��ی عروق را به صورت صددرصد نش��ان 
می دهد و تعیین کننده روش درمان به حساب 
می آید، به عنوان وسیله ای موثر برای تشخیص 

بیماری های قلبی استفاده می شود.
 عالئم و نشانه های تپش قلب

نشانه های فیزیکی تپش قلب آن قدر شدت زیادی دارد که ممکن 
است باعث شود تصور کنید که دارید می میرد و عالئم آن می تواند 
مانند نشانه های یک حمله قلبی باشد. حتی این امکان وجود دارد 
که احساس درد در قفسه سینه کنید، به آهستگی نفس بکشید، 
احس��اس کنید که دارید خفه می شوید و حتی کنترل خود را از 
دست بدهید. این حمله حتی ممکن است شما را از خواب بسیار 

عمیق بیدار کند. 
یک حمله برای ده دقیقه یا بیش��تر طول می کشد و پس از آنکه 
تمام شد، بیمار احساس کوفتگی و خستگی  شدید می کند. برای 
اینکه حمله غیرقابل پیش بینی اس��ت معموال باعث ایجاد ترس، 
هیجان، یا نگرانی بسیار می شود و احتمال می دهید حمله در هر 
زمانی به وجود آید. از جمله نشانه های همراه تپش قلب می توان به 
سرگیجه، تنگی نفس، سرفه های ناگهانی، درد قفسه سینه و غش 

کردن اشاره کرد. 
نشانه های تپش قلب، به علت به وجود آورنده آن بستگی دارد. به 
عنوان مثال اگر فردی تپش قلب همراه با بیماری ریه داشته باشد، 
رنگ پوس��ت او تیره است و بدن او گرم است. اگر استرس همراه 
با تپش قلب داشته باشد، التهاب و رنگ پریدگی و در مواردی نیز 
خش��کی دهان در آن فرد دیده می شود. نشانه های بیماری های 
قلبی، در سنین مختلف با هم تفاوت دارد ولی رایج ترین عالمت 
آن درد قفسه سینه است که معموال به سمت پشت، دست چپ و 

یا فک کشیده  می شود.
 از دیگر نشانه های رایج بیماری های قلبی، تنگی نفس است که 
بیش��تر در هنگام فعالیت بدنی و کم شدن توان تنفس فرد دیده 
می ش��ود. در مردان باالی 40 سال، هر دردی که بین ناف تا الله 
گوش باشد، به عنوان درد قلبی در نظر گرفته می شود مگر اینکه 
با معاینات و بررس��ی ها، خالف آن ثابت شود. از نشانه های دیگر 
بیماری های قلبی عروقی، درد در قسمت باالی شکم است که در 
برخی موارد با درد معده یا مری اشتباه گرفته می شود. همچنین 
ضعف و بی حالی، به ویژه در افراد با س��ن باال و کم ش��دن نیروی 

بدنی، ممکن است از نشانه های دیگر بیماری های قلبی باشد.

تعداد ضربان عادی قلب
تپش قلب ناش��ی از یک سیکل )دوره( کامل انقباض قلب و پر و 
خالی شدن آن از خون است. در یک فرد بزرگسال، هر سیکل این 
انقباضات، در زمانی کمتر از یک ثانیه انجام می ش��ود. به همین 
علت، تعداد تپش طبیعی قلب به ازای هر دقیقه، برای مردان در 

حدود 70 و برای خانم ها در حدود 75 ضربان می باشد.
ای��ن تعداد تپش برای نوزادان که گ��ردش خون تندتری دارند و 
سریع تر نفس می کشند در حدود 130 ضربان به ازای هر دقیقه 

است.

ب�ه دلی�ل اینک�ه معم�وال 
انس�ان ها، در حال�ت طبیعی 
ضربان قلب خود را احس�اس 
نمی کنن�د، اگ�ر ک�ه متوجه 
ضربان قلب خود شوند، حالت 
ب�دی در فرد بوج�ود می آید 
ک�ه ب�ه آن تپش قل�ب گفته 
می ش�ود و در بیش�تر مواقع 
ب�ه دلیل اس�ترس و ورزش ها 
و فعالیت ه�ای بدنی ش�دید 
مثل دوی�دن بوج�ود می آید 
و همیش�ه دلیل�ی ب�ر وجود 

بیماری قلبی نیست.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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امام سجاد )علیه السالم( به فرزند عزیزشان فرمودند:
با پنج شخص، دوست و هنشین نباش:

1- دروغگو: زیرا او مثل س��رابي است که دور را نزدیک و نزدیک را در نظرت دور جلوه 
مي دهد.

2- فاسق و گناهکار: زیرا تو را به لقمه ناني، یا کمتر از آن مي فروشد.
اَِن اهللَ ال یُِحُب الفاِسقین )خداوند گناهکاران را دوست ندارد.(

3- بخیل: زیرا او تو را با مال خود در سخت ترین نیازهایت یاري نمي کند.
4- نادان وکم عقل: زیرا او مي خواهد به تو س��ود رس��اند، ولي بر اثر حماقت به تو زیان 

مي رساند.
5- قطع کننده رحم: زیرا در قرآن کریم از او به عنوان زیانکار یاد شده است.

حضرت امام صادق )علیه الس��الم( فرمودند: براي محکم ش��دن دوس��تي و صمیمیت، 
عالق��ه ات را اظهار کن. مثالً اگر مرد به زن بگوید تو را خیلي دوس��ت دارم، هیچ گاه این 

محبت از ذهن زن بیرون نمي رود.
هم چنین بحث و جدل کردن الفت و محبت و دوستي را از بین مي برد.

مرد به جاي بحث، باید سکوت اختیار کند و یا خانه را ترک نماید و با هدیه اي یا دسته 
گلي به منزل برگردد.

چه زیباست سخن دلنشین حضرت علي )علیه السالم( که فرمودند: هنگامي که عقل 
آدمي کامل ش��ود کالم انس��ان کوتاه و کم مي ش��ود. تحقیقات موالي متقیان را در این 
خصوص بنگیرید که فرموده اند تورات، زبور، انجیل و قرآن را مطالعه کردم و از میان حقایق 

آنها،  نکاتي را انتخاب نمودم:
از تورات این نکته را برگزیدم که: نجات انسان در سکوت و کم حرفي است.

و از انجیل این نکته را انتخاب کردم که: ش��خص قناعت پیش��ه، احس��اس بي نیازي 
مي کند.

و از زبور این نکته را اختیار نمودم که: نگه داشتن شهوت مایه سالمت ماندن از آفات و 
بالها است.

و از قرآن کریم این نکته را انتخاب کردم که: کسي که توکل به خدا کند خدا او را کفایت 
مي کند.

پیامبر اکرم )صلي اهلل علیه و آله وسلم( فرمود: کسي که خدا را شناخت و به عظمتش پي 
برد دهان خود را از سخن )بي مورد( و شکم را از غذاي حرام بازمي دارد و به استقبال روزه 

و نماز، جهت دریافت پاداش و جلب رضایت حق مي شتابد.

همنشیني با پنج نفر ممنوع

برگرفته از کتاب جلوه های نجات
 نوشته عبدالکریم شمشیری)محمددوست(

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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ورزش
دستمزدهای نجومی رانندگان فرمول یک!

ایران در پاراالمپیک 2016 ریو
با خدا عهد کردم به »کودکان کار« کمک کنم

باشگاه پرسپولیس 3 دستگاه اتوبوس اسکانیا خریداری می کند

 سیامند رحمان، قهرمان وزنه برداری پاراالمپیک ریو ۲016
w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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جعفر کاش��انی یک��ی از اس��طوره ها 
باش��گاه  ب��زرگ  پیشکس��وتان  و 
جمل��ه  از  او  اس��ت.  پرس��پولیس 
بازیکنان��ی ب��ود که فوتبال��ش را از 
باشگاه فوتبال شاهین تهران شروع 
کرد و بعداً پس از انحالل این باشگاه 
در سال 1۳4۶ به تیم پرسپولیس 
پیوس��ت و تا پایان دوران ورزش��ی 
خود در این تیم باقی ماند. کاش��انی 
ب��ه عن��وان ی��ک دیپلم��ات وزارت 
خارج��ه در س��ال های دور، چهارمین 
کاپیت��ان تاریخ پرس��پولیس هم به 
شمار می رود. او هم اکنون به عنوان 
یک پیشکسوت، عضو هیأت مدیره 
باشگاه پرسپولیس است و بیش از 
هر چیزی هم و غم خود را بر توسعه 
زیرساخت های حرفه ای  این باشگاه 
ق��رار داده اس��ت. با جعفر کاش��انی 
درباره تصمیم اخیر مدیران باشگاه 
پرسپولیس مبنی بر خریداری چند 
دستگاه اتوبوس اختصاصی اسکانیا 
در جهت توس��عه زیرس��اخت حمل 
و نقل این باش��گاه و بازدیدی که از 
خط تولید شرکت تولیدی و صنعتی 
عقاب افشان در سمنان داشته اند، 
به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه 

می خوانید.

چه ش�د که به فکر خرید اتوب�وس اختصاصی 
برای باشگاه پرسپولیس و تیم فوتبال این باشگاه 

افتادید؟
در هم��ه جای دنیا وقتی حرف از یک باش��گاه 
زده می شود، منظور فقط یک تیم فوتبال نیست، 
خیلی چیزها هست که باید در کنار یکدیگر قرار 
بگیرند تا معنا و مفهوم یک باشگاه درست باشد. 
برای مثال، اگر چه ما باش��گاه بارس��لونا را با نام 
تیم فوتبال این باشگاه و امثال لیونل مسی، نیمار 
و س��وارز می شناسیم، اما باشگاه بارسلونا در کنار 
تی��م فوتبال، تیم والیبال، بس��کتبال و هندبال و 
همچنین بسیاری دیگر از رشته های ورزشی را به 
طور جداگانه در قالب تیم هایی در دل خود دارد. 
سوای این ها، این باشگاه تمامی اصول باشگاه داری 
از جمله امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را هم 
برای خود تعریف کرده اس��ت. برای مثال، کمپ 
اختصاصی دارد، مدارس فوتبال، سیس��تم حمل 
و نقل مس��تقل و خیلی چیزه��ای دیگر دارد. در 
کشور ما اینطور نیست. متأسفانه علی رغم اینکه 
نام باش��گاه بر هر یک از تیم های ایران گذاش��ته 
شده اما در اینجا ما فقط تیم داری می کنیم؛ یک 
تیم فوتبال با امکانات محدود. ما در هیأت مدیره 
باش��گاه پرس��پولیس چند وقتی است برای ارایه 
تعریف جدیدی از باشگاه داری در کشور به دنبال 
توسعه زیرس��اخت های باشگاه هستیم. از این رو 
بعد از اینکه با کمک شهرداری تهران یک کمپ 
اختصاصی گرفتیم، حاال می خواهیم با خرید یک 

دستگاه اتوبوس اس��کانیا از شرکت عقاب افشان 
ش��رایط این بخش را هم به سمت حرفه ای گری 

سوق دهیم.

برنامه شما به خرید همین یک دستگاه اتوبوس 
ختم می شود؟

قطعاً نه. طی صحبت هایی که در هیأت مدیره 
باش��گاه و بعد با مدیران ش��رکت عقاب افشان 
داشتیم، قرار است یک دستگاه اتوبوس اسکانیا 
ب��رای تیم فوتبال بزرگس��االن باش��گاه طراحی 
و تولی��د ش��ود و ان ش��اءاهلل دو دس��تگاه دیگر 
 برای س��ایر تیم های باش��گاه تولید و خریداری 

خواهد شد.

گویا اخیراً به همراه چند تن از مدیران باش�گاه 
پرس�پولیس به شهر سمنان سفر کردید و ضمن 
دی�دار با مدیران ارش�د ش�رکت عقاب افش�ان 
بازدیدی ه�م از خط تولید این کارخانه داش�تید. 

درباره آن توضیحاتی می دهید؟
بله، ما بعد از تصمیم هیأت مدیره باشگاه مبنی 
ب��ر خرید اتوبوس، به همراه مدیرعامل باش��گاه و 
چند تن دیگر از مسؤوالن سفری به استان سمنان 
داشتیم و از خط تولید کارخانه بزرگ عقاب افشان 
بازدید کردیم که برای ما بسیار جذاب و قابل توجه 
بود. باور کنید در این مجموعه صنعتی، عش��ق و 
عالقه کارکنان و کارگران به کارشان موج می زد. 
بن��ده در آنجا دیدم اتوبوس های��ی با جدیدترین 

حسین ابوالفتحی
روزنامه نگار

باشگاه پرسپولیس 3 دستگاه اتوبوس اسکانیا خریداری می کند
جعفر کاشانی، عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس، در گفت وگو با کالسکه سبز
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تکنولوژی های دنیا تولید می ش��وند که انصافاً 
هی��چ تفاوتی ب��ا نمونه های اروپای��ی ندارند. 
خوش��بختانه، یک مدیریت یکپارچه و متحد 
نیز این تالش و همبستگی را هدایت می کند 
ت��ا در نهایت یک محصول باکیفیت به ناوگان 

حمل و نقل جاده ای کشور خدمت کند.

درباره طراحی این اتوبوس هم که گویا قرار 
است نمونه ای خاص برای باشگاه پرسپولیس 

باشد، توضیحی بفرمایید.
خوشبختانه در این مورد همه توافقات انجام 
ش��ده و قرار است اتوبوسی که از نظر طراحی 
بیرونی کاماًل نمایانگر باش��گاه پرس��پولیس 
باش��د، تولید و ساخته ش��ود. این اتوبوس از 
نظر طراحی داخلی به جای ۲5 صندلی، 30 
صندلی خواهد داشت و امکانات مورد نیاز هم 

در آن قرار خواهد گرفت.

چ�را ب�رای خرید اتوبوس س�راغ ش�رکت 
عقاب افشان و برند اسکانیا رفتید؟

اولین نکته اینکه اتوبوس اسکانیا، در داخل 
کش��ور تولید می شود و برای ما به عنوان یک 
ایرانی این یک اصل اساسی است که از تولید 
داخ��ل حمایت کنیم. س��وای ای��ن، اتوبوس 
اس��کانیا بسیار حرفه ای و به روز است و عالوه 

بر زیبایی منحصربه فرد، شهرت و سابقه بسیار طوالنی ای دارد. 
یقین بدانی��د ما خیلی ویژگی ها را در نظ��ر گرفتیم تا به این 

تصمیم برسیم و بنده از این موضوع بسیار خوشحالم.

با توجه به اهمیت توس�عه زیرس�اخت های باش�گاه داری در 
کشور، آیا به باشگاه های دیگر هم خرید اتوبوس های اختصاصی 

را پیشنهاد می کنید؟
بل��ه صد در ص��د. اتفاقاً ما چاره ای غیر از ای��ن نداریم. ما در 
جلسه ای که با مهندس اکبری راد، یکی از مدیران ارشد شرکت 
عقاب افشان داشتیم به خوبی عالقه وی را به ورزش و توسعه 
فرهن��گ حرفه ای گری در ورزش احس��اس کردیم. ایش��ان از 
موضوع کمک به ورزش و فوتبال کش��ور به عنوان عالقه قلبی 
خود یاد کردند و تأکید داشتند که اگر باشگاه استقالل و دیگر 
باشگاه ها هم تمایل داشته باشند، حتماً چنین تمهیداتی برای 

آنها نیز در شرکت عقاب افشان در نظر گرفته خواهد شد.

در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.
به نظرم اگر فوتبال ما می خواهد از دنیای حرفه ای این رش��ته 
عقب نماند، باید هرچه سریعتر در گام نخست، داشته های خود 
را ب��ه روز و در ادامه، امکانات مورد نیازش را تأمین کند. ما باید 
هرچه سریعتر از تیم داری به باشگاه داری تغییر وضعیت دهیم و 
اگر زیرساخت های موجود را نداریم با کمک بخش های دیگر به 
وجود آوریم. امیدوارم روزی برسد که همه باشگاه های ما صاحب 
کم��پ اختصاصی، اتوب��وس اختصاصی و در کل یک س��اختار 

اصولی باشند.

ما در هیأت مدیره باش�گاه 
پرس�پولیس چند وقتی است 
ب�رای ارایه تعری�ف جدیدی 
از باش�گاه داری در کش�ور به 
زیرساخت های  توسعه  دنبال 
باشگاه هستیم. از این رو بعد 
از اینک�ه با کمک ش�هرداری 
تهران یک کم�پ اختصاصی 
گرفتی�م، ح�اال می خواهیم با 
خری�د یک دس�تگاه اتوبوس 
عق�اب  ش�رکت  از  اس�کانیا 
افش�ان ش�رایط این بخش را 
هم ب�ه س�مت حرفه ای گری 

سوق دهیم.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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وقت��ی ب��ا کیمی��ا علی��زاده هم کالم 
می ش��وید، می فهمی��د که چ��را خدا 
چنین نظری به او کرده تا بتواند با یک 
مدال برنز المپی��ک دل 80  میلیون 
ایرانی را شاد کند. می فهمید که چرا 
او با تمام هم سن و سال هایش فرق 
دارد که توانس��ته در 18 سالگی به 
چنین موفقیت بزرگی برسد. کیمیا 
از جنس��ی خاص اس��ت. جنسی که 
خیلی زود به دل می نشیند و دلتان 
می خواهد برایش بهترین ها را آرزو 
کنی��د. وقتی ب��ا س��ادگی و مهربانی 
می گوید که قبل از رفتن به المپیک 
چه عهدی با خدا بسته و چه دغدغه ای 
داشته، دلتان می خواهد تا تکواندو 
هس��ت و المپیک هس��ت، کیمیا در 
آن ط��ال بگیرد. طالیی از جنس وجود 
خودش که بتواند اتفاقات بزرگی را 
رقم بزند. صحبت  کردن با این دختر 
آن قدر دوست داشتنی بود که دلمان 
می خواست ساعت ها پای حرف هایش 
بنش��ینیم. وقت��ی یادم��ان می افتد 
کیمی��ا تازه 18 س��ال دارد و دس��ت 
کم می تواند در ۳ المپیک دیگر هم 
مدال بگیرد. او را روی س��کو با طال 
تصور می کنیم و از صحبت با او لذت 

می بریم. گفتگوی او را بخوانید.

وقتی همه مردم ایران از برنز تو خوشحال بودند، 
تو ناراحت بودی که چرا طال نگرفتی. چرا؟

بله همه از این که من توانس��ته بودم برنز بگیرم 
خوش��حال بودند اما خودم نه. چون می دانس��تم 
می توان��م برنده باش��م و طال بگی��رم. من با یک 
اختالف نسبت به حریف اسپانیایی ام بازنده شدم. 
از تکواندوکاری هم شکس��ت خوردم که چند ماه 
قبل با 5 امتیاز اختالف او را شکست داده بودم و 
می توانستم به راحتی فینالیست شوم. »جید«، آن 
یکی حریفم را هم ۲ بار شکس��ت داده بودم و به 
همین دلیل انتظار رفتن به فینال و طال گرفتن را 
داش��تم. خودم از مدالم راضی نبودم چون می شد 
ک��ه بهتر نتیجه بگیرم. باالخره المپیک اس��ت و 
جو زمین خیلی س��نگین و قابل مقایسه با بقیه 
رقابت ه��ا نبود. واقعا در المپی��ک هیچ چیز قابل 
پیش بینی نیس��ت اما باز هم خدا را شکر می کنم 

که توانستم برنز بگیرم.

چه چیزی بعد از کس�ب مدال برنز برایت اهمیت 
داشت؟

از خوشحالی مردم خیلی خوشحال شدم. وقتی 
دی��دم چقدر این م��دال برای مردم مه��م بوده و 
خوشحال شده اند، از ته دلم خندیدم. وقتی متوجه 
ش��دم توانس��تم برای لحظه ای لبخند را روی لب 
مردم بیاورم و این که راهی برای مدال گرفتن بقیه 

بانوان ورزش باز شده، من هم خوشحال شدم.

ت�و همیش�ه تأکید داش�تی که ب�ا مرب�ی دوران 
کودکی ات تمرین کنی در صورتی که می توانس�تی 
انتخاب های دیگری داش�ته باشی. این که در تمام 
این مدت مربی دوران کودکی ات کنارت بود، چقدر 

در موفقیتت نقش داشت؟
اینکه مربی کودکی ام کنارم بود، پوئن مثبتی برایم 
بود و خیلی کمک کرد. اگ��ر این اتفاق نمی افتاد، 
اطمینان دارم که نمی توانس��تم مدال بگیرم. بعد 
از باختم مقابل حریف اس��پانیایی دیگر دوس��ت 
نداشتم مسابقه بدهم چون خیلی ناراحت بودم اما 
صحبت های استاد کامرانی شرایط من را تغییر داد. 
باورتان نمی شود اگر بگویم که حتی یک لحظه دعا 
کردم که ورزش��کار اسپانیایی به فینال نرود چون 
واقعا نمی خواستم مسابقه بدهم اما استادم به من 
گفت برای نماینده اسپانیا از راه دور انرژی بفرست 
که به فینال برود. این صحبت ها خیلی روحیه من را 

تغییر داد و مرا برای کسب مدال مصمم کرد.

ظاهرا با آسیب دیدگی های زیادی هم به المپیک 
رفتی؟

بله همین طور است. من با شرایط بدی وارد اردو 
شدم و آسیب دیدگی های قبلی خیلی من را اذیت 
می کرد. البته از لحاظ فنی آماده بودم و مش��کلی 
نداش��تم. در مسابقات یونان راستم راه افتاده بود و 
70 درصد از ضربه های سمت راستم استفاده کردم 
اما آسیب دیدگی در پای چپم باعث شد نتوانم چپ 

هیلدا حسینی خواه
روزنامه نگار

با خدا عهد کردم به »کودکان کار« کمک کنم
گفتگو با کیمیا علیزاده، دختر برنزی المپیک 2016 ریو
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را محور کنم و با راست ضربه بزنم. شرایط برایم 
سخت بود. اطمینان دارم که اگر مربی ام نبود، 
نمی توانستم مدال بگیرم چون آسیب های قبل 
اذیتم می کرد. برنامه هایی که استادم داد باعث 
شد تا فشار زیادی به پایم نیاید و بهتر تمرین 
کنم. خودم هم قبل از المپیک فکر نمی کردم 
به آمادگی کامل برسم اما در المپیک با آمادگی 
کامل به میدان رفتم و این را مدیون تمرینات و 

برنامه های استاد کامرانی هستم.

اس�تقبال فوق العاده ای از تو در فرودگاه شد. 
خودت فکر می کردی مردم چنین برخورد گرمی 

موقع برگشتن به ایران داشته باشند؟
بای��د اعتراف کنم که خیلی غافلگیر ش��دم. 
جمعیت زیادی به فرودگاه آمده بودند و فکرش 
را نمی کردم که این همه مورد اس��تقبال قرار 
بگیرم. وقتی حضور مردم و مهربانی هایش��ان 
را دیدم انگیزه ام بیش��تر ش��د ک��ه تمرینات و 
برنامه های آینده ام را با قدرت بیش��تری ادامه 

دهم و به فکر موفقیت های بزرگتری باشم.

دوس�ت داری مدالت را به چه کسانی تقدیم 
کنی؟

من ای��ن مدال را تقدیم به ش��هید گمنامی 
می کنم که زمان شهادتش فقط 17 سال داشته 
و در فدراس��یون تکواندو به خاک سپرده شده 
است. مدالم تقدیم به این شهید و تمام شهیدانی 
که برای آزادی و استقالل ایران جنگیدند تا من 
االن با خیال راحت در کش��ورم زندگی کنم و 

آسوده باشم.

در ف�رودگاه صحنه زیبایی را رقم زدی، وقتی 
دس�ت پدرت را بوس�یدی. درباره این موضوع 

صحبت کن.
من موفقیت��م را مدیون زحمات پدر و مادرم 
می دان��م. الزم بود که از آنها به وی��ژه از مادرم 
تشکر کنم چون واقعا زحمات زیادی برای من 
کشیده اند. هر فرزندی هم باید بداند که بعد از 
هر موفقیتی همیشه باید قدردان زحمات پدر 
و مادرش باشد. من هم همیشه قدردان پدر و 
مادرم هستم و خوشحالم که توانستم زحمات 

آنها را تا حدودی جبران کنم.

ت�ا حاال به این موضوع فکر کرده ای که اگر با 
پیش�نهاد خارجی از طرف بقیه کشورها روبه رو 

شوی چه واکنشی نشان می دهی؟
تاکنون اصال به این موضوع فکر نکرده ام که 
اگر پیشنهاد خارجی داشته باشم چه تصمیمی 
می گی��رم. درواقع ت��ا حاال یک لحظ��ه هم از 
ذهنم عبور نکرده که چه واکنشی به پیشنهاد 

کشورهای خارجی نشان خواهم داد.

حتم�ا االن ب�ا جوایزی ک�ه گرفت�ه ای پولدار 
شده ای. فکر کردی که می خواهی با جوایزت چه 

کاری انجام دهی؟
قب��ل از این ک��ه صاحب این جوایز ش��وم، از 
خدا خواس��ته بودم روزی ای��ن توانایی مالی را 
ب��ه من بدهد ک��ه به بچه ه��ای کار و کودکان 
یتی��م کمک کن��م. زندگ��ی این ک��ودکان و 
زحمت هایشان همیشه من را ناراحت می کرد 
و یکی از دغدغه های ذهنی ام بود. همیش��ه از 
خدا می خواستم پولدار شوم تا بتوانم برای این 
کودکان س��رپناه درس��ت کنم و به آنها کمک 
کنم. خدارا ش��کر که االن توانای��ی این کار را 
دارم و می خواهم عهدی را که با خدا بس��ته ام، 

به جای بیاورم و ت��ا جایی که می توانم به این 
کودکان بی گناه محب��ت کنم. زندگی اجباری 
این کودکان خیلی س��خت و دردناک اس��ت. 
واقعا دش��وار است که زندگی به سختی بگذرد 
آن هم در دورانی که این بچه ها باید شاد و فکر 
و ذکرشان بازی کردن باشد نه این که به اجبار 
کار کنند. می خواهم هر کاری از دستم برمی آید 
برای این کودکان انجام دهم و حتی برای یک 

لحظه هم که شده خوشحالشان کنم.

وقتی تو مسابقه داشتی فرزان عاشورزاده روی 
سکوها باال و پایین می پرید و حرص می خورد و 
واکنش های جالبی نشان می داد. این صحنه ها 

را دیدی؟
باالخره ما در ریو یک تیم بودیم و مجزا از هم 
نبودیم. ما همیشه از بردهای یکدیگر خوشحال 
می ش��ویم و از باخت ها ناراحت. می دانستم که 
همه بچه ها برای من آرزوی موفقیت می کنند 
همان طور که من دوس��ت داشتم پیروزی آنها 
را ببینم. همان طور که آنها از خوش��حالی من 
خوش��حال شدند من هم از ناراحتی شان غصه 

خوردم.

فکر می کنی چرا مردان تکواندو نتوانستند مثل 
همیشه باشند؟

خیلی ناراحت ش��دم وقتی ای��ن اتفاق افتاد. 
واقعا زمین المپیک با همه مسابقه ها فرق دارد و 
نمی شود پیش بینی کرد چه اتفاقاتی در آن رخ 
می دهد. نباید فراموش کنیم همین بچه ها  سال 
گذشته قهرمان جهان ش��دند. هر 3 ورزشکار 
المپیکی تکواندو در هر مسابقه آسیایی و جهانی 
که حضور داشتند طال گرفتند و قهرمان بودند. 
آنها باعث شدند که ما همیشه به تکواندو افتخار 

کنیم و نباید اینها فراموش شوند.

موفقی�ت تو در المپیک آ ن ق�در بزرگ بود که 
رئیس جمه�وری به تو پیغام ش�خصی داد. آن 

لحظه چه حسی داشتی؟
وقتی رئیس جمهوری ش��خصا به من پیغام 
دادند خیلی خوشحال شدم و به خودم افتخار 
کردم. در آن لحظه احس��اس ش��ادی و غرور 

داشتم و انگیزه ام از همیشه بیشتر شد.
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کاروان ورزش ایران در مسابقات پاراالمپیک 2016 
ریودوژانیرو برزیل که با نام »کاروان منا« در این 

مسابقات حضور یافته بودند با کسب بیش از 20 مدال 
رنگارنگ عملکردی تحسین برانگیز در بزرگترین 

فستیوال ورزش جانبازان و معلولین جهان داشتند.

ایران در پاراالمپیک 2016 ریو

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  

]68[

شماره 28 - شهریور ماه 1395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

N
ew

s

گ و هنر
فرهن

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ش
ورز



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

]69[

شماره 28 - شهریور ماه 1395

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش



رانندگان فرمول یک بیش از ستارگان مشهور 
جه��ان فوتبال دس��تمزد دریاف��ت می کنند. 
این ش��اید باورنکردنی، باشد اما واقعیت دارد. 
ورزشکاران مشهور جهان معموال دستمزدهای 
باالیی دریافت می کنند و قاعدتا کریس��تیانو 
رونالدو و لیونل مسی، برترین بازیکنان کنونی 
فوتبال جهان باید پردرآمدترین ورزش��کاران 
محس��وب  ش��وند. با منتشر ش��دن دستمزد 
رانندگان فرمول یک اما مش��خص شد رونالدو 
و مسی در فاصله زیادی با اهالی »فرمول یک« 
قرار دارند. چند ماه پیش بود که نیکو رزبرگ با 
مرسدس بنز قراردادش را تمدید کرد. قراردادی 
که به دو برابر شدن دستمزد اتومبیلران آلمانی 
منجر ش��د. »رزبرگ« بعد از ای��ن قرارداد 16 

میلیون یورو دریافت خواهد کرد.
دس��تمزد رزبرگ رانن��ده آلمانی تنها نصف 
دس��تمزد لوییس همیلتون انگلیس��ی است. 
رقیب رزب��رگ باالت��ر از همه ق��رار دارد که 
3۲ میلی��ون یورو اس��ت. قهرمان مس��ابقات 
فرمول یک در س��ال ۲008 در نزدیکی خود 
فرناندو آلونسو اس��پانیایی را می بیند. راننده 
تی��م مک الرن با اخت��الف دو میلیون دالری، 
جای��گاه دوم را به خود اختصاص داده اس��ت. 
البته سباستین فتل آلمانی، عضو تیم فراری 
با همین رقم در کنار آلونسو قرار دارد. بر این 
اساس، راننده اسپانیایی با کریستیانو رونالدو 

که بیش��ترین دس��تمزد را در فوتبال اسپانیا 
دریاف��ت می کند، فاصل��ه زی��ادی دارد. او با 
این که از دوران طالیی اش دور ش��ده اس��ت، 
9 میلیون بیشتر از کریستیانو ستاره پرتغالی 

درآمد دارد.
انتهای جدول به ریو هاریانتو اختصاص دارد. 
اتومبیلران اندونزیایی از تیم خود سالیانه تنها 
150 هزار ی��ورو می گیرد.  پس از او مارکوس 
اریکسن سوئدی و لوییس فلیپه برزیلی، عضو 
تیم س��ابر با 185 هزار یورو در این فهرس��ت 
دیده می شوند. پاسکال ورلین آلمانی، هم تیمی 
هاریانتو 500 ه��زار یورو درآمد دارد. کارلوس 
ساینس، دیگر راننده اسپانیایی اختالف زیادی 
با هموطن��ش آلونس��و دارد. با وج��ود اینکه 
دستمزدش نس��بت به فصل قبل بیشتر شده 
است اما فقط 350 هزار یورو دریافت می کند. 
عضو تیم تورو روس��و، ه��م تیمی به نام دنیل 
کویات دارد که 750 هزار یورو کسب می کند.

استبان گیترس مکزیکی که از سال ۲011 
وارد مسابقات فرمول یک شد، توانست بهترین 
رکورد )رتبه س��وم( خود را به ثبت برس��اند. 
گیترس در سال جاری به تیم هاس پیوست و 
ی��ک میلیون یورو دریافت خواهد کرد. مکس 
وراس��تپان جوانترین )17 س��ال و 166 روز( 
ش��رکت کننده گرند پری اس��ترالیا در س��ال 
۲015 دس��تمزدش نس��بت به سال گذشته 

کاهش یافت و به نیم میلیون رس��ید. او عضو 
تیم ردبول است.

دنی��ل ری��کاردو ک��ه در س��ال ۲014 هم 
تیم��ی فت��ل آلمانی ب��ود یک س��ال بعد به 
عنوان راننده نخس��ت رد بول ش��ناخته شد. 
اتومبیلران اس��ترالیایی اکنون فراستبان را در 
کنار خود دارد اما پنج میلیون بیش��تر از هم 
تیم��ی هلندی اش دریافت می کند. جانس��ن 
بوتون، عضو تیم مک الرن در نزدیکی رزبرگ 
قراردارد. راننده آمریکایی که از س��ال ۲00۲ 
وارد فرمول یک شد اکنون سالیانه 16 میلیون 
یورو کس��ب می کند. بوتون توانست در سال 

۲009 به عنوان قهرمانی دست یابد.
کیم��ی رایکونن، از دیگر رانندگان مش��هور 
جهان که در تیم فراری حضور دارد، دستمزدی 
هشت میلیون یورویی دارد. اتومبیلران آلمانی 
مسن ترین راننده حاضر در فرمول یک است و 
36 سال دارد. سرخیو پرس و نیکو هالکنبرگ 
که ه��ر دو در تیم فورس ایندیا حضور دارند، 
دس��تمزدی یکس��ان )چهار میلیون( دریافت 
می کنند. فلیپه ماسا برزیلی عضو تیم ویلیامز 
در ش��رایطی مش��ابه قراردارد. ماسا از معدود 
رانندگانی اس��ت که با چهار قهرمان جهان به 
نام های ژاک ویالنووه، آلونسو، مایکل شوماخر 
و رایکونن هم تیمی بوده است. او پیش از سال 

۲014 در تیم فراری بود.

دستمزدهای نجومی رانندگان فرمول یک!
وقتی فرناندو آلونسو از کریستیانو رونالدو سبقت می گیرد

علیرضا شاملو
روزنامه نگار
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Oghab Afshan recently obtained three international 
certificates regarding customer satisfaction through 
approval of the global inspection companies. According to 
the report of the Oghab Afshan’s public relation department, 
the company obtained three internationally-approved 
standardization certificates regarding respect for customers 
during the latest audits conducted by TÜV NORD. 

These certificates include ISO 10002:2014 which 
provides guidance on the process of complaints handling, 
ISO 10004:2012 which provides guidance in defining 
and implementing processes to monitor and measure 
customer satisfaction, and 5S which provides guidance 
on organization of workplaces. Also, the ISO 9001:2008 
certificate was validated for another three-year period.

The introduction ceremony of the sales and financial managers was held in the 
Oghab Afshan’s head office on September 14, 2016.

According to the report of the Oghab Afshan’s public relation department, Behrouz 
Moradi as the CEO of the company appreciated the unsparing and congenial efforts 
of the former financial manager and introduced him as the sales manager. He 
mentioned that the decision was based on the notion of improvement of the sale 
procedure and employment of the new software in the sale process. Sadeq Asqari, 
the appointed sales manager, stated that customer orientation and facilitation of the 
sale procedure are his most important goals in sales management.

Afterwards, Afsaneh Jalavandi was introduced as the new financial manager. 
Appreciating the efforts of Mr. Asqari, she referred to discipline, creativity and 
integrated interaction as her main concerns.

Three New International Standards in Oghab Afshan

  Changes in Oghab Afshan towards Customer Orientation

In the ceremony held for grant of the international certificates, 
Abdollah Akbari Rad, the Oghab Afshan’s vice-chairman of 
the board of directors said, “We, as the largest bus manufacturer 
in the Middle East, are really delighted that our performance is 
in compliance with the international regulations and standards 
and has been approved by the auditors”.
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Najaf Obeidi is a coach driver with more 
than 24000 followers on Instagram under the 
username: NAJAF_SCANIAOGHAB. He 
truly believes in culture-building practices for 
improving the current position of the bus and 
coach drivers in our society. He is dressed 
in graceful driving uniforms in most of his 
Instagram photos to re-define the occupation of 
driving in a more appropriate manner. He tries 
to observe all the traffic regulations including 
the speed limits in order to prevent distasteful 
driving accidents. He is obsessed with Scania 
coaches and asserts that they are really popular 
in Boushehr, the city he lives in. He believes that 
Scania coaches are uncluttered and attractive 
with low maintenance expenses. “My dearest 
wish is to own an Oghab-Scania Maral coach,” 
he concludes.

Jafar Kashani is a veteran legendary 
figure from Persepolis football club. Once a 
diplomat in the Ministry of Foreign Affairs, 
he is the fourth captain in the history of the 
Persepolis football team. At the present time, 
he is a member of the club’s board of directors 
and is preoccupied with the development 
of the related professional infrastructure. In 
this regard, he recently visited the factory of 
Oghab Afshan industrial and manufacturing 
company in Semnan and consulted with the 
other board members to purchase one Scania 
coach for the adult football team and two 
Scania coaches for other teams of the club. He 
appreciated the interest of Mr. Akbari Rad, one 
of the Oghab Afshan’s superior managers, in 
sports and development of professional sports 
culture. “The exterior design of the first coach 
should be indicative of the nature of the club. 
The coach will be equipped with the required 
amenities and 30 seats,” he says.

Interview with a Coach Driver

Interview with a Legendary Football Figure
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