


!

سالم بر ماه میهمانی خدا/4
مردم ایران؛ پیروز انتخابات /6

مزایای استفاده از جیگ و فیکسچر در تولید اتوبوس/7
فرهنگ مسافرت با اتوبوس در دست مسافر و کاپیتان است/10

راه اندازی سامانه مدیران فنی شرکت عقاب افشان/12
عقاب افشان، شاگرد اول تولید اتوبوس در کشور/15
حفظ سالمت خودرو با رعایت اصول پیشگیرانه/16

اخبار دنیای فناوری/20
ساخت نخستین ربات خودرو پرنده در ایران/22
هشتگ توسط ایرانی ها در جهان فراگیر شد!/24

باج خواهی سایبری از 100 کشور دنیا/26
تولید 80 درصد گالب دنیا در ایران/30

میهمانی شهر مردگان!/32
پیاده روی در مشهورترین خیابان های دنیا/34

مناطق مرموز و ممنوع جهان برای گردشگران/36

خنداندن مردم مهم است/40
»گشت 2« دلنواز است، نه چشم نواز/42

انتظار زنان پشت جبهه/44
یکی دو سالی ست که دوباره دارم فیلم ایرانی می بینم!/46

»فردوسی« به ایران خدمت کرد یا »کورش«!؟/48
سالمت کودکان مان را دریابیم/52

نشانه های کمبود ویتامین در بدن شما/54
اصول مهم در بهبود فرهنگ صحیح رانندگی/56

با ذهن مان صلح کنیم یا بجنگیم؟!/59
حداقل شبی 10 آیه بخوانیم/62

همه چیز درباره»ترین های« لیگ شانزدهم فوتبال/64
سرعت برای جاده و بزرگراه نیست/66

10 رکوردی که رونالدو به آنها نرسیده است/69
ورزش های مطلوب رانندگان جاده/70

ماهنامه داخلی شرکت
تولیدی و صنعتی عقاب افشان

سردبیر: حسن گوهرپور
دبیر تحریریه: حسین ابوالفتحی

مدیرهنری و صفحه آرا: محمد گودرزی، فاطمه رنجبر
دبیـر عکس: محمد فتحی
طراح جلد: مریم منصوبی

تحریریه: انس��یه جنت��ی، فاطمه رمضانی��ان، ابوذر 
مارکوالی��ی، حامد امینی، علی اکبر دهبان، حس��ین 

صفدری، شیما شکوه، وحیده جالل کمالی، 
ناعمه پرهین،  معصومه بهرامیان

 عمید روبیاتی
گروه ترجمه و ویرایش: کامبیز ربانی

مهرناز نظاری، قدرت ستارنژاد

»کالسکه سبز« را به صورت رایگان از رانندگان محترم اسکانیا بخواهید...
این نشریه برای احترام به وقت مسافران و ایجاد سفری همراه با آرامش و آموزش منتشر می شود. نظر مسافران محترم و رانندگان ارجمند در صورت عالقه آن ها حتما در این نشریه منتشر خواهد شد. عالقه مندان می توانند نظرات خود را با ذکر نام، به شماره 

پیامکی که پایین تمام صفحات درج شده ارسال و در شماره بعد آن را مالحظه فرمایند. همچنین می توانید خاطرات خود را از سفر با اتوبوس های اسکانیا برای ما به این آدرس kaleskesabz@gmail.com بفرستید. منتظر نظرات شما هستیم.

@oghab_newsoghabafshan_.ir

]1[

شماره 36 - اردیبهشت ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

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



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 َو اَْهىل َو ماىل َو ُوْلدى َو َ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 واَل َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِنىّا اِلَْیَك 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 اْلَمْنَظِر ىِف االْْهِل َواْلامِل َواْلَولَِد ىِف الدُّ َفِر َو كاَبِة اْلُمْنَقَلِب َو ُ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 اِلَْیَك. َه َطَلباً لَِمرْضاِتَك َو َتَقرُّ ُه اِلَْیَك 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 َو اَرُْجوُه فیَك َوىف اَْولِیآِئَك [ َ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 اِلَْیَك َوجَّ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

َو َعَلْیَك َخلَّْفُت اَْهىل َو ماىل َو ما َخوَّْلَتنى َو َقْد وَِثْقُت ِ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 َو الِِه ُ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.

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

بخواند، و بگوید:
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فضائل ماه رمضان
گرچه ذکر تمام فضائل ماه مبارک رمضان از 
حوصله این نوشته خارج است؛ ولی پرداختن و 
ذک��ر برخی از فضائل آن از نظر قرآن و روایات 

اسالمی خالی از لطف نیست.
 

1- برترین ماه سال
ماه مبارک رمضان به جهت نزول قرآن کریم 
در آن و ویژگی های منحصری که دارد در میان 
ماه های س��ال قمری برترین است؛ قرآن کریم 
می فرماید: »ماه رمضان ماهی اس��ت که قرآن 
برای هدایت انس��ان ها در آن نازل شده است.« 

)سوره بقره، آیه 185(
پیامبر گرام��ی )صلی اهلل علیه وآله( درباره ماه 
رمضان می فرماید: »ای مردم! ماه خدا با برکت 

و رحمت و مغفرت به شما روی آورد، ماهی که 
نزد خدا از همه ماه ها برتر و روزهایش بر همه 
روزها و شب هایش بر همه شب ها و ساعاتش بر 
همه ساعات برتر است، ماهی است که شما در 
آن به میهمانی خدا دعوت ش��ده و مورد لطف 
او قرار گرفته اید، نفس های شما در آن تسبیح 
و خوابتان در آن عبادت، عملتان در آن مقبول 
و دعای تان در آن مس��تجاب اس��ت.... بهترین 
س��اعاتی اس��ت که خداوند به بندگانش نظر 

رحمت می کند... .«
 

2- نزول کتب آسمانی در این ماه
تمام کتب بزرگ آسمانی مانند: قرآن کریم، 
تورات، انجیل، زبور و صح��ف در این ماه نازل 
شده اس��ت. حضرت امام صادق )علیه السالم( 

می فرمای��د: »کل قرآن کریم در ماه رمضان به 
بیت المعمور نازل ش��د، سپس در مدت بیست 
س��ال بر پیامبر اکرم )صل��ی اهلل علیه و آله( و 
صحف ابراهیم در شب اول ماه رمضان و تورات 
در روز ششم ماه رمضان، انجیل در روز سیزدهم 
ماه رمضان و زبور در روز هیجدهم ماه رمضان 

نازل شد.«

3- توفیق روزه
در ماه رمضان خداوند متعال توفیق روزه داری 
را به بندگانش داده اس��ت؛ »پ��س هر که ماه 
]رمض��ان[ را درک ک��رد، بای��د روزه بگیرد.« 
)س��وره بقره، آیه 185( انس��ان افزون بر جنبه 
مادی و جسمی، دارای بُعد معنوی و روحی هم 
هست و هر کدام در رسیدن به کمال مطلوب 

»رمضان« در لغت از »رمض« به معنای شدت حرارت گرفته شده و به معنای سوزانیدن می باشد.  چون در این ماه گناهان انسان بخشیده می شود، به آن، ماه مبارک رمضان گفته اند. 
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( می فرماید: »ماه رمضان به این نام خوانده شده است، زیرا گناهان را می سوزاند.«  این ماه در روایات اسالمی ماه خدا و میهمانی امت پیامبر اکرم )صلی 
اهلل علیه و آله( خوانده شده و خداوند متعال از بندگان خود در این ماه در نهایت کرامت و مهربانی پذیرایی می کند؛ پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( می فرماید: »ماه رجب ماه خدا و 
ماه شعبان ماه من و ماه رمضان، ماه امت من است، هر کس همه این ماه را روزه بگیرد بر خدا واجب است که همه گناهانش را ببخشد، بقیه عمرش را تضمین کند و او را از تشنگی و 

عطش دردناک روز قیامت امان دهد.«
ماه رمضان در میان مسلمانان از احترام، اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار و ماه سلوک روحی آنان است و مؤمنان با مقدمه سازی و فراهم کردن زمینه های معنوی در ماه های رجب و 
شعبان هر سال خود را برای ورود به این ماه شریف و پربرکت آماده می کنند و با حلول این ماه با شور و اشتیاق و دادن اطعام و افطاری به نیازمندان، شب زنده داری و عبادت، تالوت 

قرآن، دعا، استغفار، دادن صدقه، روزه داری و ... روح و جان خود را از سرچشمه فیض الهی سیراب می کنند.

سالم بر ماه میهمانی خدا
از فرصت ماه رمضان برای ارتباط با پروردگارمان بهره ببریم

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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خ��ود، برنامه های وی��ژه را نیاز دارن��د، یکی از 
برنامه ها برای تقویت و رش��د بُعد معنوی، تقوا 
و پرهیزگاری اس��ت؛ یعنی اگر انسان بخواهد 
خودش را از جنبه معنوی رشد و پرورش دهد 
و به طهارت و کمال مطلوب برسد، باید هوای 
نف��س خود را مهار کند و موانع رش��د را یکی 
پس از دیگری بردارد و خود را س��رگرم لذت ها 
و ش��هوات جسمی نکند. یکی از اعمالی که در 
این راستا مؤثر و مفید اس��ت روزه داری است، 
قرآن کریم می فرماید: »... ای افرادی که ایمان 
آورده اید! روزه بر ش��ما نوشته شد، همان گونه 
که بر پیشینیان از شما نوشته شده، تا پرهیزگار 

شوید.« )سوره بقره، آیه 183(

4- وجود شب قدر در این ماه
شب قدر از شب هایی است که برتر از هزار ماه 
است و فرشتگان در این شب به اذن خدا فرود 
می آیند و جمیع مقدرات بندگان را در طول سال 
تعیین می کنند )سوره قدر، آیه 1 � 5( و وجود 
این ش��ب در این ماه مبارک نعمت و موهبتی 
الهی بر امت پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه 
و آله( است و مقدرات یک سال انسان ها )حیات، 
مرگ، رزق و...( براساس لیاقت ها و زمینه هایی 
که خود آنها به وجود آورده اند تعیین می شود و 
انسان در چنین شبی با تفکر و تدبر می تواند به 
خود آید و اعمال یک سال خود را ارزیابی کند و 
با فراهم آوردن زمینه مناسب بهترین سرنوشت 
را برای خود رقم زند. حضرت امام صادق )علیه 
الس��الم( می فرماید: »تقدیر مقدرات در ش��ب 
نوزدهم و تحکیم آن در ش��ب بیست و یکم و 

امضاء آن در شب بیست و سوم است.«
 

5- بهار قرآن
نظر به این  که قرآن کریم در ماه مبارک رمضان 
نازل ش��ده و تالوت آیات آن در این ماه فضیلت 
بسیاری دارد، در روایات اسالمی، از ماه رمضان به 
عنوان بهار قرآن یاد شده است؛ چنان  که حضرت 
امام باقر)علیه الس��الم( می فرماید: »هر چیزی 

بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.«
 

 یک نکته!
بدیهی اس��ت فضائ��ل و ثواب هایی که برای 
ماه مبارک رمضان و روزه داری ذکر ش��ده و به 
برخی از آن ها اشاره شد، از آِن کسانی است که 
حقیقت آن را درک کنند و به محتوای آن عمل 
و در گفتار و کردار به کار گیرند و به آن ها جامه 
عمل بپوشانند. چنان در روایات اسالمی برای 

روزه داری آدابی ذکر ش��ده و کسانی که صرفاً 
تالوت قرآن می کنند، ولی به آیات و احکام آن 
عمل نمی کنند و یا آن که از روزه داری تنها رنج 
گرسنگی و تشنگی را می کشند و بوسیله گناه، 
تأثیر روزه را از بین می برند و ماه مبارک رمضان 
و فضای معنوی آن تأثیری بر اشخاصی بر جای 

نمی گذارد، مورد نکوهش قرار گرفته اند.
چنان که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( به 
زنی که با زبان روزه کنیز خود را دشنام می داد 
فرمود: چگونه روزه داری و حال آن که کنیزت را 
دشنام می دهی؟! روزه فقط خودداری از خوردن 
و آشامیدن نیست، بلکه خداوند آن را عالوه بر 
این دو، مانع کارها و س��خنان زش��ت که روزه 
را بی اثر می کنند قرار داده اس��ت، چه اندکند 
روزه داران و چه بس��یارند کسانی که گرسنگی 
می کشند.« حضرت امام سجاد )علیه السالم( 
در دع��ای حلول ماه رمض��ان به درگاه خداوند 
عرض می کنند: به وسیله روزه این ماه یاری مان 
ده ت��ا اندام های خود را از معاصی تو نگه داریم 

و آنها را به کارهایی گیریم که خش��نودی تو را 
فراهم آورد، تا با گوش هایمان س��خنان بیهوده 
نشنویم و با چشمان مان به لهو و لعب نشتابیم 
و تا دستمان مان را به سوی حرام نگشاییم و با 
پاهایمان به سوی آن چه منع شده ره نسپاریم و 
تا شکم های مان جز آن چه را تو حالل کرده ای 
در خود جای ندهد و زبان هایمان جز به آن چه 
تو خبر داده ای و بیان فرموده ای گویا نشود... .«

بنابراین، در ماه مبارک باید تمام اعضا و جوارح 
را از ح��رام دور نگه داش��ت و با اخالص، توکل 
و توس��ل از اهل بیت )علیهم السالم( و عمل به 
دستورها و احکام قرآن کریم و دوری از گناهان، 
انجام توبه نصوح و واقعی، عبادت، شب زنده داری، 
درک فضیلت شب قدر و... فضیلت ماه مبارک 
رمضان را درک کرد و از آن در راستای رسیدن 
به کمال حرکت کرد و باید در این ماه به گونه ای 
خودس��ازی کرد که با اتمام ماه مبارک تأثیر و 
فواید آن در روح و جان افراد باقی باشد و اثر آن 

تا ماه رمضان سال بعد ماندگار باشد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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جمعه، 29 اردیبهشـت ماه سـال جاری حماسه 
دیگری به نام ایران اسالمی رقم خورد؛ حماسه ای که 
در آن مردم با حضور پررنگ خود پای صندوق های 
رای، هم دوازدهمین رئیس جمهوری اسالمی ایران 
را انتخاب کردند و هم به منتخبان خود در شوراهای 
اسالمی شـهر و روسـتا رأی دادند. حجت االسالم 
حسـن روحانی با بیش از 23 و نیم میلیون رأی از 
41220131 کل آرای مأخـوذه این انتخابات، رئیس 
دولت دوازدهم شد. در همین راستا و در پی حضور 
پر شـکوه و حماسـی مـردم در دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات 
شوراهای اسالمی شـهر و روستا، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، پیام تشکر و 
قدردانی صادر و بر نکات مهمی تأکید کردند. ایشان 
پیـروز واقعی این انتخابـات را مـردم و جمهوری 

اسالمی برشمردند.

ملت عزیز ایران
جشن حماسـی انتخابات دیروز،  بار دیگر گوهر 
درخشاِن عزم و ارادۀ ملی را در برابر چشم جهانیان 
به جلوه آورد. مشارکت گسـترده و پرشور شما، و 
هجوم مشـتاقانه بـه مراکز رأی گیری، و تشـکیل 
صف های طوالنی برای رسیدن به صندوق های رأی 
در همه جای کشـور، و از همۀ قشرهای اجتماعی، 
نشانه ای آشکار از استحکام پایه های مردم ساالری 
اسـالمی و دلبسـتگی همگانـی به ایـن موهبت 
بزرگ پـروردگار بود و ایران و ایرانـی را در آزموِن 
میدان عمل، سـرافراز و روسفید کرد. دیروز با این 
حضـور متراکـم و افکندن بیـش از چهل میلیون 
برگۀ رأی در صندوق ها، نصاب تازه ای در انتخابات 
ریاسـت جمهوری پدید آمد و پیشرفت روزافزون 
ملت ایران را در عرصۀ حضـور و بروز قدرتمندانه 
نشـان داد. ایران اسـالمی بار دیگـر بدخواهان و 
کین ورزان و حسودان را عقب نشانید و دل دوستان 
و تحسین کنندگان خود را لبریز از شادی و افتخار 
کرد. پیروز انتخابات دیروز، شما مردم ایرانید و نظام 
جمهوری اسالمی اسـت که به رغم توطئه و تالش 
دشمنان، توانسته اسـت اعتماد این ملت بزرگ را 
به طور فزاینده جلب کند و در هر دوره درخشـش 
تازه ای نشـان دهـد. آزمون برجسـتۀ دیروز تنها 
مشارکت گسـترده نبود، آرامش و متانت و نجابت 
شرکت کنندگان که امنیت انتخابات را تضمین کرد، 

نیز بخش مهمی از این آزمون خیره کننده بود. همۀ 
قشرها، همۀ سلیقه ها، همۀ گرایش های سیاسی در 
کنار هم به صحنه آمدند و دوشـادوش یکدیگر به 

نظام جمهوری اسالمی رأی دادند.
اینجانب با خشـوع در برابر خدای بزرگ، جبهۀ 
سـپاس بـر خـاک می سـایم، و لطـف و رحمت و 
پاداش شایسته برای ملت ایران مسئلت می نمایم 
و به پیشـگاه حضرت بقیۀ اهلل االعظم ارواحنا فداه 
عرض سالم و اخالص می کنم و نکاتی چند را متذکر 

می شوم:
1ـ بـه مـردم عزیز، عـرض می کنم خـدای را بر 
موفقیت در برگزاری انتخابات شـکر گزارید و پس 
از التهاِب روزها و هفته های پیش از انتخابات، اکنون 
به اتحاد و اتفاق عمومی بیاندیشید که بی شک یک 
عامل مهم استحکام و اقتدار ملی است. همه در زیر 
سـایۀ نظام جمهوری اسالمی و فرزندان این میهِن 

سرافرازید، بکوشید تا سهم خود از وظیفۀ پیشبرد 
کشور به سمت هدفهای بزرگ را بشناسید و دنبال 
کنید. برآمـدن همۀ آرزوهای ملـی در گرو چنین 

اندیشیدن و چنین عمل کردن است.
2ـ بـه رئیس جمهور محترم و همۀ کسـانی که 
در دولت آینده شـرکت خواهند داشت سفارش و 
تأکید می کنم که کار و تالش پرانگیزه و اندیشیده 
و جوانانه را برای برطرف کردن مشکالت کشور در 
پیش گیرند و لحظه ای از این خط مسـتقیم غفلت 
نکنند. رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها 
و مناطـق فقیر، در نظر گرفتـن اولویت ها، برخورد 
با فسـاد و با آسـیب های اجتماعـی ، باید در صدر 

برنامه ها قرار گیرد.
3ـ عـزت مّلـی و رعایت حکمـت در ارتباطات 
جهانی و اهتمام به اقتـدار بین المللی نیز از جملۀ 

اولویت های مدیریت انقالبی و اسالمی است.
4ـ الزم می دانم از یکایک آحاد شـرکت کننده 
در انتخابـات و نیز کسـانی کـه در ترغیب آنان به 
این وظیفه نقش آفریدند تشکر کنم، به ویژه مراجع 
معظم و علماء اعالم و نخبگان دانشگاهی و سیاسی 

و فرهنگی و هنری.
5ـ  الزم می دانـم از حضرات نامزدهای ریاسـت 
جمهوری نیز که در این روشـنگری و شورآفرینی 
بـرای انتخابات تأثیر جّدی بر جای نهادند تشـکر 

کنم.
6ـ الزم می دانم از همۀ دسـت اندرکاران اجراء و 
نظارت انتخابات ریاسـت جمهوری و نیز انتخابات 
شـوراهای شـهر و روسـتا کـه متحمـل زحمات 

طاقت فرسا شدند تشکر کنم.
7ـ الزم می دانم از حافظان امنیت انتخابات و نیز 
از رسـانۀ مّلی که انتخابات پرشـور، مرهون تالش 
شـبانه روزی و هنرمندانۀ آنان اسـت سپاسگزاری 

کنم.
8ـ  در پایـان، خود و همـگان را به تقوا و تالش 
در راه وظیفۀ الهی و اجتماعی و پایبندی به مسیر 
انقالب که میراث ارزشـمند امـام خمینی بزرگ و 
شـهدای گرانمایه اسـت دعوت می کنم و شـادی 
روح و علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت 

می نمایم.
والسالم علیکم و رحمۀ اهلل

سّیدعلی خامنه ای
سی ام / اردیبهشت ماه /1396

مردم ایران؛ پیروز انتخابات 
حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم شد

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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طراح��ی و س��اخت ی��ک اتوب��وس 
جدید، فرآیندی اس��ت ک��ه نیاز به 
تعداد زی��ادی متخصص فنی دارد. 
ش��روع طراحی تا تولی��د کامل یک 
اتوبوس و فرآیندهایی مانند مونتاژ 
و جوشکاری پروسه ای زمان بر است 
که منجر ب��ه کاهش می��زان تولید 
می گ��ردد. در ای��ن مقال��ه مزای��ای 
اس��تفاده از جی��گ و فیکس��چر در 
تولی��د اتوب��وس بیان می ش��ود. با 
اس��تفاده از جیگ ها و فیکس��چرها 
میزان تولید و دقت ساخت قطعات 

و سازه افزایش می یابد. 

تهیه کننده: احسان شاهی
کارشناس مرکز تحقیق و توسعه

مزایای استفاده از جیگ و فیکسچر در تولید اتوبوس

مقدمه
صنایع تولیدی با روش های جدید و گوناگون به 
تقاضای جهانی برای کاالهای ساخته شده که 
با س��رعت رو به افزایش است پاسخ می دهند. 
ایجاد این تحوالت نیازمند به کارگیری روش ها و 
تجهیزاتی جهت نگهداشتن و مهار کردن قطعه 
کار در ماشین آالت است که صرفه اقتصادی و 

عملیات تولیدی ساده تر را تأمین کند.
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه در طی مراح��ل مختلف 
تولی��دی، قطعات گوناگون روی ماش��ین آالت 
مختلفی قرار می گیرد، استفاده از یک نوع قید 
و بند برای نگهداشتن قطعات کافی نخواهد بود. 
جیگ ها و فیکس��چرها مجموعه ای از اتصاالت 
و نگهدارنده ها هستند که باعث تسریع در امر 

تولید می شوند.

معرفی جیگ و فیکسچر
جیگ و فیکسچر نقش اساسی در افزایش دقت، 
کاهش هزینه تولید و رسیدن به اهداف طراح 
دارند. برای رسیدن به دقت مطلوب مهندسی 
ب��ا تیراژ تولید مورد نظ��ر در حوزه هایی مانند 
ماشین کاری، جوشکاری، بسته بندی و مونتاژ از 

جیگ و فیکسچر استفاده می شود ]1[.
جیگ یا قید، یک وسیله نگهدارنده مخصوص 
است که قطعه  کار داخل آن نگه داشته شده یا 
روی آن قرار می گیرد تا عملیات ماشین کاری، 
جوش��کاری و ... روی آن انج��ام ش��ود. جیگ 

عالوه بر قطعه  کار، ابزار ماش��ینی را به صورت 
دقی��ق، س��ریع و مطمئ��ن هدای��ت می کند. 
معموالً جیگ ه��ا بوش ه��ای هدایت کننده از 
جنس فوالد سخت شده دارند و برای عملیات 
س��وراخ کاری، قالویزکاری و فرآیندهای مشابه 

به کار می روند]2[.
فیکسچر یا بند، وسیله ای نگهدارنده است که 
فقط قطعه  کار روی آن محکم می شود تا عملیات 
ماش��ین کاری، جوش��کاری و ... روی آن انجام 
شود. فیکسچرها ابزارهایی برای موقعیت دهی 
و نگه��داری قطعات هن��گام بُراده برداری روی 
ماش��ین های تراش، فرز، صفحه تراش، سنگ و 
اره هستند و هنگام جوشکاری و مونتاژ نیز مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند. در فیکسچرها وسایل 
راهنمای ابزار وجود ن��دارد و ابزار بُراده  برداری 

مستقیماً با قطعه  کار در تماس است]2[.

تفاوت جیگ و فیکسچر
1- جیگ همیش��ه به عنوان وسیله هدایت ابزار 
و تک��رار تلرانس مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد، 
درحالی که فیکسچر ابزار را هدایت نمی کند بلکه 
قطعه  کار را در موقعیت معین محکم نگه می دارد.

2- ساختار فیزیکی فیکسچر به مراتب قوی تر 
از جیگ است.

3- جیگ ممکن است زیر یا روی قطعه  کار قرار 
گیرد، درحالی که فیکسچر همیشه در زیر قطعه 

 کار قرار  می گیرد]1[.
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انتخاب مواد در ساخت جیگ و فیکسچر
جیگ ها و فیکسچرها از مواد متنوعی ساخته 
می شوند. برخی از آن ها به منظور استحکام در 
برابر سایش س��خت کاری می گردند. برخی از 
موادی که در س��اخت جیگ و فیکسچر مورد 

استفاده قرار می گیرند، عبارتند از:
1- ف��والد ریخته گری: این نوع فوالد برای ابزار 
فش��اری مورد اس��تفاده قرار می گیرد و حاوی 
1درص��د کرب��ن، 0/5 تا 1 درصد تنگس��تن و 

مقادیر کمی سیلیکون و منگنز است.
2- ف��والد ن��رم: ای��ن نوع ف��والد بیش��تر در 
قسمت های کم اهمیت تِر جیگ ها و فیکسچرها 
استفاده می ش��ود و دارای کمتر از 0/3 درصد 

کربن است.
3- چدن: برای ماشین کاری اشکال عجیب و غریب 
و ساختارهای دشوار مورد استفاده قرار می گیرد و 

شامل بیش از 2 درصد کربن است ]3[.

دسته بندی جیگ ها و فیکسچرها
جیگ ها و فیکسچرها از جهت کاربرد و مفهوم 

به دو دسته تقسیم می شوند:
1- جیگ ه��ا و فیکس��چرها ب��رای عملی��ات 

ماشین کاری 
2- جیگ ه��ا و فیکس��چرها ب��رای عملی��ات 

جوشکاری

انواع جیگ ها
جیگ ها به دو طبقه اصلی تقس��یم می شوند: 

جیگ ه��ای  و  س��وراخ کاری  جیگ ه��ای 
سوراخ تراشی. از جیگ های سوراخ تراشی هنگامی 
استفاده می ش��ود که الزم باش��د سوراخ های 
بزرگ و یا س��وراخ های با قطر غیراستاندارد را 
ماشین کاری کرد، ولی جیگ های سوراخ کاری 
در فرآیندی نظیر سوراخ کاری با مته، برقوزنی، 
قالویزکاری، خزینه کاری زاویه دار و راست گوشه 

و خزینه کاری پشت قطعه  کار، کاربرد دارند. 
جیگ های سوراخ کاری معموالً به دو نوع باز و 
بسته تقسیم می شوند. جیگ های باز ساختمان 
ساده ای دارند و هنگامی استفاده می شوند که 
الزم باشد عملیات سوراخ کاری روی یک طرف 
قطعه  کار انجام گی��رد. چنانچه وجوه مختلف 
قطعه  کار نیاز به س��وراخ کاری داش��ته باش��د 

معموالً از جیگ های بسته استفاده می گردد. 
جیگ های باز شامل موارد زیر هستند:

جیگ های صفحه ای
جیگ های پایه دار

جیگ های دارای صفحات زیر و رو 
جیگ های قائم الزاویه 

جیگ های بس��ته عبارتند از : جیگ های بسته 
چندوضعیتی، جیگ های ناودانی و جیگ های 

دارای صفحه متحرک.

انواع فیکسچرها
انواع فیکس��چر ها بر اساس روش ساخت آن ها 
تعیین می شود. انواع رایج فیکسچر ها عبارتند 
از: فیکس��چرهای صفح��ه ای، فیکس��چرهای 

قائم الزاویه، فیکسچرهای دورانی، فیکسچرهای 
چند ایستگاهی و گیره ها.

پروسه قدیمی ساخت سازه بدنه اتوبوس 
در فرآیند قدیمی س��اخت س��ازه اتوبوس در 
کارخانه های اتوبوس سازی، هر ستون از اسکلت 
اتوبوس به س��ازه پای��ه جوش داده می ش��د، 
به طوری که هم ترازی مناس��بی وجود نداشت. 
بیش��تر زمان تولید، صرف جوش��کاری اجزای 
اس��کلت به سازه پایه می گردید و میزان تولید 
پایی��ن بود؛ در عین ح��ال، به علت عدم وجود 
هم ترازی مناسب، مشکالتی در ایمنی مسافران 

هنگام واژگونی ها ایجاد می کرد]3[.

ساخت سازه اتوبوس با استفاده از جیگ ها و 
فیکسچرها 

جیگ ه��ا و فیکس��چرهایی ک��ه در س��اخت 
س��ازه های اتوبوس به کار می روند، دارای چرخ 
هستند و مانند چرخ دس��تی قابلیت انتقال از 
محل تولید سازه های جانبی به محل مونتاژ را 
که در آن سازه های مختلف به سازه پایه جوش 
داده می شوند، دارند. روی این چرخ دستی یک 
سکو جهت ایستادن و جوشکاری سازه سقف 
وجود دارد. بخش س��بزرنگ در شکل 1 دقیقاً 
کپی س��ازه جانبی اتوبوس اس��ت. در پروسه 
ساخت سازه های اتوبوس با استفاده از جیگ و 
فیکسچر، ابتدا پروفیل های فوالدی برش خورده 
در جیگ و فیکسچر قرار داده می شوند سپس 

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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با استفاده از نوارهای تسمه ای و گیره C شکل 
محکم بس��ته و با دقت جوش��کاری می شوند. 
س��ازه جوشکاری شده در جیگ و فیکسچر به 
محل مونتاژ نهایی انتقال داده می شود. جیگ ها 
و فیکسچرهای سازه های بدنه جانبی و سقف، 
جهت مونتاژ نهایی در فیکس��چر اصلی ثابت و 
جوش��کاری می گردند. بدین ترتیب، س��ازه ها 
در کمتری��ن زمان و با بیش��ترین دقت مونتاژ 
می شوند و میزان تولید نیز افزایش می یابد]3[.

شکل 1- جیگ و فیکسچر سازه جانبی یک 
نمونه اتوبوس

محاسبات
- محاسبه تنش خمشی در عضوهای نگهدارنده 

فیکسچرها

در شکل 2 نمایی از اعضای فیکسچر نشان داده 
ش��ده است. گشتاور وارد شده به عضو از طریق 
رابطه ای که در ادامه مشاهده می کنید، محاسبه 
می گردد؛ این گش��تاور با توجه به وزن پروفیل 
قرارگرفته روی عضو و نیز فاصله عمودی بازوی 

آن تعیین می شود.
M = فاصله عمودی × نیرو

تن��ش خمش��ی از رابط��ه  محاس��به 
می گردد. 

: تنش خمشی
 Y: حداکثر فاصله تار خمشی از تارهای فشاری 

یا کششی
M: گشتاور

I: تار خنثی است و تارخنثی، محور تقارن افقی 
است. 

  =I در مقاطع مستطیل
h: اندازه وجه در راستای اعمال نیرو

b: اندازه وجه عمودی
در  خمش��ی  تن��ش  محاس��به  از  پ��س 
 عضوه��ا، مقایس��ه آن ه��ا ب��ا تنش تس��لیم 
 )Yield Stress( فوالد به کار رفته با ضریب ایمنی 

)Safety Factor( 4 صورت می پذیرد.

نتیجه گیری
استفاده از جیگ ها و فیکسچرها عالوه  بر لزوم 
وج��ود آن ه��ا در برخی فرآینده��ای تولیدی، 
مزای��ای فراوانی دارد ک��ه در ادامه به  برخی از 

آن ها اشاره می شود:
- اس��تفاده از جیگ و فیکس��چر، نیاز به بازدید 
مستمر تک تک قطعات را برطرف می سازد و باعث 

کاهش زمان تولید و افزایش بازده تولید می شود.
- جیگ ها و فیکسچرها یکنواختی کیفیت را در 

ساخت مجموعه ها تسهیل می کنند.
- با اس��تفاده از جیگ ها و فیکسچرها، نیاز به 
مه��ارت فردی به  منظور تنظی��م قطعه  کار و 
ابزار برای مونتاژ صحیح، برطرف می شود و هر 
شخص عادی با یادگیری اصول  اولیه می تواند 
مجموعه ای از قطعات را با هم  مونتاژ کند و این 
امر باعث صرفه جویی در هزینه های اس��تخدام 

کارگر ماهر خواهد شد.
- در مجموع، اس��تفاده از این نوع ابزارآالت با 
توجه به مواردی همچون تولید بیشتر، کاهش 
میزان ضایعات، مونتاژ آسان تر و صرفه جویی در 
هزینه های نیروی انس��انی، کاهشی اساسی در 

هزینه های تولید را در  پی  دارد.

منابع:
[1]- http://www.kargah24.ir
[2]- http://www.enginpedia.ir 
[3]- R.S. Bhorge, Prof. S.G. Jadhav 
“Design and Analysis Jigs and fixture of 
Driver side and Left side body Frame of 
Bus”, International Engineering Research 
Journal (IERJ) (2015).

شکل 2- نمایی از اعضای فیکسچر
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نج��ف عبیدی یک��ی از کاپیتان هایی 
اس��ت ک��ه همیش��ه ب��ه رانندگی 
اتوبوس عالقه داش��ته و به تازگی 
توانس��ته یک اتوبوس مدل مارال 
را خری��داری کند. او درباره ش��غل 
رانندگ��ی معتق��د اس��ت: »راننده 
واژه ای اس��ت ک��ه قدمت، حرمت و 
ارزش دارد؛ موضوع��ی که برخالف 
کش��ورهای اروپایی، کمتر در کشور 
ما مورد توجه قرار گرفته است. در 
کشورهای پیشرفته جهان رانندگان 
از جایگاه اجتماعی باالیی برخوردارند 
و ب��ه آنها احت��رام زیادی گذاش��ته 
می شود. من به عنوان سومین نسل 
از خانواده ای که شغل شان رانندگی 
اتوبوس اس��ت، می دانم که فعاالن 
این ش��غل چه رنج و سختی هایی را 
تحمل می کنند. بیابان واژه س��ختی 
است؛ س��رما، گرما، روز، شب و .... 
در کنار لذت بخش بودن، با مشقت 
هم��راه اس��ت. ب��رای دوام در این 
حرفه، نیاز به عش��ق و عالقه زیادی 
هس��ت.« گفتگوی کالس��که سبز با 
این مالک و راننده اتوبوس اسکانیا 

را در ادامه می خوانید.

فرهنگ مسافرت با اتوبوس در دست مسافر و کاپیتان است
عبیدی کاپیتان عقاب - اسکانیا مدل مارال در گفتگو با کالسکه سبز:

کیفیت؛ رمز موفقیت عقاب - اسکانیا
عبیدی معتقد است که کیفیت همیشه برای 
عقاب – اس��کانیا مورد توجه بوده و اهمیت آن 
همیشه از سوی مدیران و گروه فنی این شرکت 
مورد تأکید قرار گرفته است. او می گوید: در مورد 
مدل »مارال« که بنده هم یک دس��تگاه از آن را 
با کمک مدیران ش��رکت عقاب افشان خریداری 
کرده ام شاید در آغاز کاستی های بسیار مختصری 
به واسطه اینکه تازه تولید می شد، وجود داشت؛ اما 
خوشبختانه با دقت و حوصله مدیران فنی شرکت 
عقاب افشان این ایرادهای جزئی مورد بررسی قرار 
گرفت و االن بنده و خیلی از همکارانم احساس 
می کنیم مشکالت قبل به طور کل مرتفع شده 

است و از اتوبوسهایمان کامالً راضی هستیم.

نسل سوم یک خانوادۀ مالک اتوبوس
این کاپیتان اتوبوس با اش��اره به اینکه در یک 
خانواده ماشین دار متولد شده است، می گوید: من 
در خانواده ای متولد ش��ده ام که پدر و پدربزرگم 
هم ماش��ین دار بوده اند و به واقع من نسل سوم 
یک خانواده اتوبوس دار هستم. با اینکه خودم برای 
اولین بار اس��ت که صاحب یک دستگاه اتوبوس 
م��ارال و به اصطالح مالک ش��ده ام، در نگاهم به 
ارتباط با مس��افر، هم��کاران و م��ردم تغییرات 
مطلوبی حاصل شده است. منظورم این است که 
االن دقت بیش��تری به رابطه با مسافر و دیگران 
دارم. تأکی��د می کنم که فرهنگ س��ازی یکی از 

مهمترین موضوعاتی است که کاپیتان و مهماندار 
باید به آن توجه داشته باشند. 

توجه همکاران به فرهنگ سازی 
او در پاسخ به این سؤال که فرهنگ سازی چقدر 
در بهبود شرایط این حرفه تأثیر دارد، می گوید: 
یکی از موضوعاتی که در شغل ما بسیار مهم جلوه 
می کند این است که ما خودمان احترام کارمان را 
نگه داریم. ما خودمان باید احترام همدیگر را حفظ 
کنیم؛ در گفتار، در عملکرد و حتی در پوشش. مثاًل 
ما تالش کرده ایم جا بیندازیم که به راننده بگوییم 
»کاپیتان«؛ یا به ش��اگرد بگوییم »مهماندار«؛ یا 
مثالً روی لباس ها حتماً اس��م افراد درج شود و 
در پوشش همیشه نظم حاکم باشد. این می تواند 
در رعایت آداب سفر بسیار مهم و مؤثر باشد؛ این 
یعنی احترام به شغل توسط خودمان. این موضوع 

به احترام متقابل کمک می کند. 

احترام به مسافر 
این کاپیتان خوش ذوق می گوید: یکی دیگر از 
مواردی که باید در حوزه فرهنگ سازی مورد توجه 
قرار گیرد، احترام به مسافر است؛ مسافر هواپیما؛ 
قطار؛ اتوبوس. اتوبوس باید هم از منظر پذیرایی و 
هم به لحاظ رفتار با مسافر واقعاً به گونه ای باشد 
که تمایل به سفر با این وسیله نقلیه عمومی را باال 
ببرد. ما در واقع داریم با این کار دو فعالیت مهم 
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انجام می دهیم؛ اول اینکه فرهنگ سفر با وسیله 
نقلیه عمومی را گسترش می دهیم و دوم اینکه 
فرهنگ رفتار با مسافر را ارتقا می دهیم. از این ها 
گذشته وقتی شما به مسافرتان احترام بگذارید 
به نوعی او را ترغیب می کنید که بعد از این هم 

دوباره به سفر با شما تمایل پیدا کند. 
وی در ادامه می افزاید: مس��افر باید در سفر با 
اتوبوس احساس آرامش و امنیت داشته باشد. 
در این زمینه به چند مثال برای تأمین احساس 
مطلوب در مسافران بسنده می کنم: نظافت کف و 
کل سالن؛ نصب پرده های مناسب با رنگ خوب؛ 
استفاده از روکش های تمیز؛ مرتب بودن لباس 
و پوش��ش مهماندار و کاپیتان؛ که البته از همه 
این ها مهمتر رفتار و کردار کاپیتان و مهماندار 

است که تأثیر زیادی بر فرهنگ سازی دارد. 

پلیس راهور و تأثیرش بر فرهنگ سازی
عبیدی می گوید: یکی دیگر از ارکان بس��یار 

تأثیرگذار در این حرفه، پلیس راهور اس��ت که 
می تواند در ارتقای س��طح فرهنگی مسافرت با 
اتوبوس تأثیر بس��یار زیادی داشته باشد. برای 
مثال، رفتارهای پلیس محترم راهور در بخش 
پلیس راه ها بس��یار مهم اس��ت. ما برای اینکه 
بتوانیم سطح فرهنگی را باال ببریم باید در تمام 
بخش ها با یکدیگر هماهنگ باشیم. اگر یکی از 
این بخش ها کمی کوتاهی کند، طبیعی است که 
این حلقۀ به هم پیوسته نتیجۀ مطلوبی نخواهد 
داشت. پلیس راهور در ارتباط با کاپیتان ها باید 
نگاهی همراه با فرهنگ س��ازی داشته باشد؛ به 

ویژه این رفتارها باید در پلیس راه تبلور یابد. 

ارتباط مسافر با کاپیتان و مهماندار
این کاپیتان اتوبوس همچنین می گوید: یکی 
دیگر از موضوعات مهم ارتباط مسافر با کاپیتان 
و مهماندار اس��ت. مس��افران محترم باید رفتار 
مناس��بی با مهماندار و کاپیتان داشته باشند و 

فضای داخل اتوب��وس را از آن خود بدانند و در 
حفظ نظافت آن کوش��ا باشند. البته اگر انتظار 
داریم که مس��افران در اتوب��وس، رفتار خوب و 
مناسبی با ما داشته باشند، باید بدانیم که این 

ارتباط متقابل است.

تأثیر فضاهای مجازی
این کاپیتان مدل »مارال« که فعالیت بسیار 
چشمگیری در ش��بکه های اجتماعی دارد، در 
این رابطه می گوید: من به خوبی توانس��ته ام از 
فضای مجازی برای فرهنگ سازی استفاده کنم. 
فضای مج��ازی امروزه یک��ی از پرطرفدارترین 
بخش هاس��ت ک��ه می ت��وان در آن دس��ت به 
کارهای بزرگ فرهنگی زد. یکی از کارکردهای 
صفحۀ اینستاگرام من همین مسأله است. گاهی 
من وارد ش��هرها که می شوم برخی از دوستان 
مجازی اظهار لطف می کنند و همین امر باعث 
ش��ده سایر همکارانم به این باور برسند که کار 
درس��ت فرهنگی ممکن است کمی دیر پاسخ 
ده��د اما حتماً نتیجه بخش خواهد بود و تداوم 
خواهد داشت، بنابراین آنها نیز به فرهنگسازی 
از این طریق عالقه مند شده اند و تالش می کنند 
ش��یوه فعالیت خود را در صنعت حمل و نقل 

تغییر دهند.

برگزاری کالس های آموزشی توسط صنف و 
مدیران شرکت های مسافربری

عبیدی تأکید می کند: به نظرم یکی دیگر از 
موضوعاتی که می تواند در فرهنگ سازی مؤثر 
باشد کالس های آموزشی است. اگر کالس هایی 
برای کاپیتان ه��ا و مهماندارها )مثالً در زمینه 
نحوه رفتار با مسافران( در نظر گرفته شود، حتماً 
نتایج خوبی را در پی خواهد داشت. امروزه مردم 
تفاوت ها را تقریباً متوجه شده اند؛ ما می بینیم 
که آنها زمان خریدن بلیط تأکید می کنند که 
مث��الً ما مارال وی آی پ��ی )VIP( می خواهیم. 
این موضوع نش��ان می دهد که آنها به شناخت 
درستی از وسیله نقلیه رس��یده اند. امروز مردم 
ب��ه گمان من به خوبی تفاوت س��ایر برندهای 
اتوبوس��ی را با اس��کانیا )عقاب( درک کرده اند. 
امیدوارم همیشه بتوانیم بهترین خدمات را به 

مسافران خود ارائه کنیم.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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صنعت��ی  و  تولی��دی  ش��رکت 
عقاب افشان، بعد از طراحی و نصب 
سامانه هوش��مند ناوگان )FMS( بر 
روی اتوبوس های تولیدی خود، اخیراً 
اقدام به راه اندازی سامانه جدیدی 
تحت عنوان »س��امانه مدیران فنی 
ش��رکت های مس��افربری« کرده که 
قرار اس��ت نقش بس��یار زیادی در 
س��المت اتوبوس های ش��رکت های 
مسافربری قبل از اعزام از مبدأ خود 
به س��مت مقصد داش��ته باشد. در 
همین رابط��ه با مهندس امیرعباس 
محمدقلی پور، مدیر سامانه هوشمند 
ناوگان شرکت عقاب افشان، گفتگو 
کرده ایم تا در جریان ویژگی های این 
سامانه جدید قرار بگیریم. گفتگوی 
وی ب��ا کالس��که س��بز را در ادام��ه 

بخوانید:

راه اندازی سامانه مدیران فنی شرکت عقاب افشان
مهندس قلی پور ، مدیر سامانه هوشمند ناوگان شرکت عقاب افشان، خبرداد:

ب�ه عنوان نخس�تین س�ؤال، توضی�ح کاملی 
درباره عملکرد سامانه مدیران فنی شرکت های 

مسافربری بفرمایید؟
برای پاس��خ به این س��ؤال و توضی��ح درباره 
سامانه مدیران فنی شرکت های مسافربری ابتدا 
باید توضیح مختصری درباره سامانه هوشمند 
ن��اوگان )FMS( خدم��ت ش��ما و خوانندگان 
محترمتان ارائه کنم. س��امانه هوشمند ناوگان 
)FMS( س��امانه ای اس��ت که ش��رکت عقاب 
افش��ان اخیراً بر روی ناوگان اتوبوس های بین 
شهری تولیدی خود نصب و از آن بهره برداری 
کرده است. این سامانه کلیه اطالعات اتوبوس و 
پارامترهای تبادل شده بین بردها و سیستم های 
مختل��ف را ک��ه از طری��ق ش��بکه CAN به 
همدیگ��ر متصل هس��تند، ب��ه پای��گاه داده و 
س��رورهای از پیش تعیین شده ارسال می کند. 
این اطالع��ات، جزیی ترین اطالع��ات اتوبوس 
را ش��امل می ش��ود و نمایانگر رفتار رانندگی و 
وضعی��ت فنی خودرو اس��ت. در واقع، می توان 
گفت که این سامانه امکان دیاگ آنالین خودرو 
را از راه دور فراهم می سازد. ما کلیه اطالعات و 
وضعیت فنی سیستم های مختلف خودرو را با 
استفاده از سامانه هوشمند ناوگان )FMS( در 
اختیار داریم و می توانیم با طراحی سیستم های 
نرم اف��زاری از این اطالعات در راس��تای اهداف 

خود استفاده کنیم.
اما یکی از سامانه های نرم افزاری که با استفاده 

از دیتای دریافت شده از سامانه هوشمند ناوگان 
)FMS( طراحی شده و در حال گسترش است، 
س��امانه مدیران فنی شرکت های مسافربری نام 
دارد که امکان نظ��ارت بر وضعیت فنی خودرو 
را برای مدیران فنی ش��رکت های مس��افربری 
فراهم می س��ازد. در حال حاض��ر، مدیران فنی 
شرکت های مسافربری قبل از اینکه اتوبوسی به 
سرویس اعزام شود و مسافر سوار کند باید خودرو 
مورد نظر را م��ورد بازدید و وضعیت آن را مورد 
ارزیابی قرار دهند و در صورت تأیید، مجوز الزم 
را برای اعزام اتوبوس صادر کنند. مش��کل اصلی 
این بود که چون متأس��فانه ای��ن بازدیدها تنها 
شامل وضعیت ظاهری اتوبوس می شد و بازدیدی 
متکی بر مشاهدات بصری مدیران محترم فنی 
شرکت های مسافربری صورت می گرفت، قاعدتاً 
دقت کافی در بررس��ی کام��ل اتوبوس ها وجود 
نداش��ت و ممکن بود مدیران محت��رم فنی به 
علت عدم وجود ابزار و س��ازوکار مناس��ب برای 
ارزیاب��ی دقیق فنی خ��ودرو، از نقص های فنی 
اتوبوس که ممکن است در سیستم های مختلف 
و حیاتی خودرو وجود داشته باشد، مطلع نشوند 
و مشکالت و خسارت های زیانباری برای اتوبوس، 
راننده و مسافرانش در طول مسیر به وجود آید. 
در همین راستا خوشبختانه سامانه مدیران فنی 
ش��رکت های مسافربری، ابزار و سازوکار مناسب 
برای بررس��ی س��المت فنی اتوبوس ها را برای 
مدیران محترم فنی ش��رکت های مس��افربری 

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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فراهم ک��رده و این عزی��زان می توانند با ورود 
به س��امانه و وارد کردن مشخصات اتوبوس، به 
صورت سیستمی و دقیق، خودرو موردنظر را از 
لحاظ فنی مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت 
عدم وج��ود نقص فنی در اتوبوس نس��بت به 
تأیید خودرو و صدور مجوز تردد برای آن اقدام 
کنند. طبیعی است که اگر از بررسی اتوبوسی 
این نتیجه حاصل ش��ود که این اتوبوس طبق 
گزارش سامانه، نقصی در سیستم های خود دارد 
مدیران فنی می توانند نس��بت به پیگیری رفع 
نقص به وجودآمده اقدام و تا رفع مشکل یادشده 

از سرویس دهی به خودرو ممانعت کنند.

چنانچ�ه نقصی بع�د از حرک�ت اتوبوس به 
س�مت مقصد ایجاد ش�ود این سامانه چگونه 

عمل خواهد کرد؟
این سامانه عالوه بر اینکه نقص های اتوبوس 
را قب��ل از اعزام به س��رویس گزارش می کند، 
چنانچه خودرو در طی مس��یر مبدأ به مقصد 
در ه��ر نقطه ای از مس��یر دچ��ار نقص فنی 
ش��ود، با ارسال پیامک به مدیران فنی، وجود 
نقص فنی در آن اتوب��وس را گزارش می کند 
و مدی��ران فنی می توانند اقدامات مورد نیاز را 
در خصوص جلوگیری از ادامه حرکت خودرو 

دارای نقص فنی انجام دهند.

ایده طراحی چنین س�امانه ای چگونه شکل 
گرفت و فکر می کنید این سامانه تا چه میزان 
در بهب�ود خدمات ده�ی ن�اوگان مس�افربری 

اتوبوسی کشور تأثیر مثبت خواهد داشت؟
اساساً هدف از نصب و بهره برداری از سامانه 
هوشمند ناوگان )FMS( شرکت عقاب  افشان، 
افزای��ش ایمنی و کنترل و نظارت بر وضعیت 
فنی ناوگان تولیدی این شرکت است. در این 
خصوص طبق هدف گذاری های انجام ش��ده 
برای این س��امانه و با عنای��ت به اینکه نقص 
و یا س��المت فنی اتوبوس یکی از پارامترهای 
اساس��ی در ایجاد تصادفات به شمار می رود، 
مطمئناً کنترل و نظارت بر این مؤلفه می تواند 
تأثیر مهمی در کاهش تصادفات داشته باشد. 
براساس برنامه ریزی ها، تمرکز سامانه هوشمند 
ناوگان بر وضعیت فنی اتوبوس هاست و نقشه 

راهی که برای این سامانه ترسیم شده بر این 
اصل اس��توار است که چنانچه اتوبوسی دچار 
نقص فنی باشد، از ادامه حرکت آن جلوگیری 
شود. این کار می تواند قبل از اعزام اتوبوس به 

سرویس یا بعد از اعزام آن صورت پذیرد.
در پاس��خ به قسمت دوم س��ؤال شما باید 
عرض کنم که وقتی مسافران عزیزمان بدانند 
ناوگان تولیدی ش��رکت عقاب افشان، قبل از 
حرکت، در طی مسیر و حتی در زمان رسیدن 
به مقصد از طریق س��امانه هوش��مند ناوگان 
)FMS( تحت کنترل فنی قرار دارد، قطعاً با 
اطمینان خاطر و آرامش بیشتری از مسافرت 

خود با ناوگان این شرکت لذت خواهند برد.

طبق توضیحات ش�ما س�امانه مدیران فنی 
ش�رکت های مس�افربری ارتب�اط نزدیکی با 
س�امانه FMS دارد. در م�ورد تأثی�ر ای�ن دو 
سامانه بر یکدیگر و پیش�برد اهداف از طریق 

این ارتباط توضیحاتی بفرمایید؟
دقیقاً همینطور اس��ت. سامانه مدیران فنی 
شرکت های مس��افربری، زیر مجموعه سامانه 
هوش��مند ناوگان )FMS( اس��ت و همانطور 
که عرض ش��د در صورت عدم تجهیز خودرو 
به س��امانه FMS، رؤیت و نظارت بر اتوبوس 
در سامانه مدیران فنی امکان پذیر نخواهد بود. 
سامانه هوشمند ناوگان )FMS( سامانه مادر 
با امکاناتی وس��یع است که می توان از دیتای 
آن در ایجاد سامانه های مختلف بهره جست. 

امیدواریم با گسترش این سامانه و سامانه های 
جنب��ی آن بتوانیم در جهت پیش��برد اهداف 
عالی صنعت حمل و نقل به خصوص افزایش 
ایمن��ی و آرامش مس��افران محت��رم ناوگان 
تولی��دی ش��رکت عقاب افش��ان گام مؤثری 
برداریم و این س��امانه به یک��ی از پارامترهای 
مهم مس��افران عزیزمان در انتخاب این برند 

معتبر برای مسافرت هایشان تبدیل شود.

دقت عملکرد این س�امانه چگونه س�نجیده 
می ش�ود و فکر می کنید چنین طرحی چقدر در 

عمل موفقیت آمیز باشد؟
با عنایت به اینکه این س��امانه در زمان ارائه 
گ��زارش عالوه بر اطالعات لحظه اخذ گزارش 
به سابقه اتوبوس در روزهای پیشین و مسافرت 
قبلی خودرو نیز مراجعه و این سابقه را نیز در 
گزارش و ارزیابی خودرو لحاظ می کند، از دقت 
بسیار باالیی برخوردار است. البته موفقیت این 
طرح بس��تگی به همکاری سازمان ها، مدیران 
ش��رکت های مس��افربری، مالکان و رانندگان 
اتوبوس ه��ا و ... دارد و یک��ی از مهمتری��ن 
مؤلفه های دخیل در این سامانه و موفقیت آن، 
همکاری این عزیزان است. ازاین رو، امیدواریم 
آنها در گسترش، به کارگیری و سایر اقدامات 
و وظایف��ی که جهت اج��رای دقیق و صحیح 
این طرح برعهده دارند، از هیچ کوششی دریغ 
نکنند، چراکه اگر هر جزیی از این زنجیر پاره 
ش��ود سامانه در رس��یدن به هدف خود دچار 

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

]13[

شماره 36 - اردیبهشت ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

News

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا



مشکل خواهد شد. اگر س��امانه، خودرویی را 
دارای نقص فنی گ��زارش کند اما اقدامی در 
جهت ممانعت از حرکت خودرو به عمل نیاید، 
قطعاً تنها رؤیت نقص فن��ی خودرو دردی را 
دوا نمی کند، بنابراین ش��رکت عقاب افشان با 
برگزاری جلسات توجیهی برای دست اندرکاران 
مختل��ف این س��امانه، انتظارات خ��ود از این 
عزیزان را بازگ��و کرده و قول همکاری گرفته 
است تا بتوانیم با یک مشارکت همه جانبه به 
هدف نهایی خود که افزایش ایمنی و آرامش 

مسافران عزیزمان است برسیم؛ ان شاءاهلل.

چقدر شرکت های مسافربری از شکل گیری 
چنین سامانه ای استقبال کرده اند و بهره برداری 
از این سامانه در شرایط فعلی در چه مرحله ای 

است؟
شرکت عقاب افشان طی جلسات متعدد با 
شرکت های مسافربری، امکانات و مزایای این 
س��امانه را برای مدیران محترم این شرکت ها 
و مدی��ران فن��ی محت��رم آنها تش��ریح کرده 
و ب��ا ایجاد دسترس��ی الزم در س��امانه برای 
شرکت های مسافربری، امکان استعالم فنی را 
برای ناوگان ش��رکت های مسافربری مجهز به 
این س��امانه فراهم آورده و رایزنی های الزم را 
در جهت گسترش ناوگان این شرکت ها از نظر 
نصب و بهره برداری از این س��امانه انجام داده 
است. خوش��حالیم که این سامانه با استقبال 
خوبی مواجه شده است و خوشبختانه مدیران 
شرکت های مسافربری به این امر مهم اذعان 
داش��ته اند که این س��امانه، ابزار و س��ازوکار 
مناس��بی را برای آنها فراهم آورده که قباًل به 
عنوان حلقه مفق��وده در ارزیابی مدیران فنی 
ش��رکت ها به ش��مار می رفت. ما امیدواریم با 
همکاری این عزیزان به نقطه ای برسیم که دیگر 
هیچ اتوبوسی از تولیدات شرکت عقاب افشان 

را بدون این سامانه مشاهده نکنیم.
خوش��بختانه هم اکنون این سامانه بر روی 
بیش از هزار دس��تگاه اتوبوس عقاب افشان و 
برای ش��رکت ها و خطوط مختلف مسافربری 
نصب شده و مدیران محترم فنی آنها می توانند 
وارد سامانه ش��وند و از سامانه استفاده کنند. 
برای سایر اتوبوس هایی که هنوز به این سامانه 
مجهز نش��ده اند نیز تمهیدات الزم اندیشیده 
شده و مدیران محترم شرکت های مسافربری 
در حال معرف��ی ناوگان تحت نظارت خود به 
شرکت عقاب افش��ان برای نصب این سامانه 

هستند.

دوره ه�ای آموزش�ی س�امانه مدی�ران فنی 
چگونه برگزار می شود؟ درباره برنامه هایتان در 

این زمینه بفرمایید.
ش��رکت عقاب افش��ان با دعوت از مدیران 
محت��رم ش��رکت های مس��افربری و مدیران 
محترم فنی این شرکت ها به مرکز مانیتورینگ 
سامانه هوشمند ناوگان )FMS( عقاب افشان 
و برگزاری جلس��ات متعدد، امکانات و مزایای 
س��امانه را برای این عزیزان تش��ریح کرده و 
ن��ام کارب��ری و رمز عبور اختص��اص یافته به 
شرکت های مذکور را جهت استفاده از سامانه 
در اختیار این عزیزان قرار داده است. جا دارد 
ک��ه از همکاری صمیمانه این عزیزان تش��کر 

کنم. تصمیمات مهمی در این جلس��ات برای 
توسعه تجهیز ناوگان این شرکت  ها اتخاذ شده 
و در حال انجام اس��ت. خوش��بختانه شرکت 
عقاب افش��ان تم��ام تهمی��دات الزم را برای 

تسریع این روند در نظر گرفته است.
نکته مه��م اینکه در جری��ان راه اندازی این 
سامانه، همکاری گسترده ای بین شرکت های 
مس��افربری و ش��رکت عقاب افش��ان صورت 
می گیرد که امید است با توسعه این همکاری 
و با اس��تفاده از نظرات و انتظارات ش��رکت ها 
بتوانی��م افزای��ش قابلیت ها و تکامل بیش��تر 

سامانه را شاهد باشیم.

درب�اره همکاری نهاده�ای مرتبط با فعالیت 
این سامانه هم توضیحاتی بفرمایید.

این س��امانه قابلی��ت اتصال به س��ازمان ها 
و نهاده��ای مختلف را دارد و برای گس��ترش 
همکاری با این نهادها و س��ازمان ها نسبت به 
انعقاد تفاهم نامه های دو و یا چندجانبه اقدام 
کرده ای��م تا بتوانیم عملکرد و قابلیت های این 
سامانه را گس��ترش دهیم. با توجه به پهناور 
ب��ودن کش��ور عزیزمان و پراکندگ��ی ناوگان 
حمل ونق��ل عمومی، وجود س��امانه ای با این 
ویژگی ه��ا الزم و ض��روری بود ک��ه بتوان از 
طری��ق آن به ص��ورت آنالی��ن و از راه دور بر 
ن��اوگان نظارت کرد. ما امیدواریم برای تحقق 
انتظارات مان و انس��جام و تکامل بیش��تر این 
سامانه بتوانیم تا حد ممکن سامانه های دیگر 

را با این سامانه مرتبط کنیم.

و سخن پایانی؟
من از تالش مؤثر و بی وقفه همه عزیزان در 
زمینه ایجاد، گس��ترش و بهره ب��رداری از این 
س��امانه، به ویژه حمایت و اهتمام همه جانبه 
مدیری��ت محت��رم ش��رکت عق��اب افش��ان 
سپاسگزارم و از مدیران شرکت های مسافربری 
و مال��کان و رانن��دگان عزیزمان درخواس��ت 
می کنم به تجهیز و گسترش این سامانه توجه 

ویژه ای داشته باشند.
من از مس��افران عزیزی ک��ه اتوبوس های 
شرکت عقاب افشان را برای مسافرت انتخاب 
می کنن��د هم سپاس��گزارم و خواهش��مندم 
مجهز بودن اتوبوس س��فر  خود به س��امانه 
مدیران فنی شرکت های مسافربری را مدنظر 
داشته باش��ند تا با اطمینان خاطر و آرامش 
بیشتری از مسافرت در کنار عزیزانشان لذت 

ببرند.

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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وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
پیشتازی شرکت عقاب افشان در 
تولید انواع اتوبوس در کشور خبر 
داد. سایت این وزارتخانه نوشت:  
فروردین ماه امس��ال تولید انواع 
اتوب��وس به ط��ور میانگین ۹۰.۹ 
درص��د افزای��ش یاف��ت. در این 
مدت تولید این محصوالت از ۳۳ 
دس��تگاه در فروردین ۱۳۹۵ به 
۶۳ دستگاه افزایش یافته است 
که بر همین اس��اس تولید انواع 
اتوب��وس در ایران خ��ودرو دیزل 
رون��د صعودی داش��ته و از صفر 
دس��تگاه در فروردین ۱۳۹۵ به 
۱۰ دستگاه رسید. فروردین ماه 
امس��ال تولید ان��واع اتوبوس در 
ش��رکت عقاب افشان نیز با رشد 
۴۷۷.۸ درصدی همراه بوده و از 
۹ دس��تگاه در فروردین ماه سال 
گذش��ته به ۵۲ دستگاه افزایش 

یافت.
اما تولید این محصوالت در پیشرو 
دیزل  آسیا نزولی بوده و با کاهش 
۸۷.۵ درصدی از هشت دستگاه 
در فروردی��ن م��اه ۱۳۹۵ به یک 
دس��تگاه کاه��ش یاف��ت. در این 
م��دت تولید ان��واع اتوب��وس در 
سه شرکت شهاب خودرو، یاوران 
خودرو ش��رق و آکیا دویچ متوقف 
ش��ده و به ترتی��ب از دو، چهار و 
۱۰ دستگاه در فروردین ماه سال 

گذشته به صفر رسید.

عقاب افشان، شاگرد اول تولید اتوبوس در کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

تولید مینی بوس افزایش یافت
فروردی��ن م��اه امس��ال تولی��د انواع 
مینی ب��وس و میدل ب��اس ه��م به طور 
میانگی��ن 2۶1.5 درص��د افزایش یافت. 
در ای��ن مدت تولید ان��واع مینی بوس و 
میدل باس از 13 دستگاه در فروردین ماه 
سال گذشته به 4۷ دستگاه رسید. تولید 
انواع مینی بوس و میدل باس در پیش��رو 
دیزل آس��یا با رشد 100 درصدی همراه 
بوده و از شش دستگاه در فروردین 13۹5 
به 12 دس��تگاه افزایش یافت. تولید این 
محصوالت در گ��روه بهمن نیز صعودی 
بوده و از صفر دس��تگاه در فروردین ماه 

سال گذشته به 23 دستگاه رسید.
فروردین م��اه تولید انواع مینی بوس و 
میدل باس در س��روش دیزل مپنا نیز با 
افزایش 140 درص��دی همراه بوده و از 
پنج دس��تگاه در فروردین 13۹5 به 12 
دستگاه رسید. برخالف این شرکتها اما 
تولید این محصوالت در آکیا دویچ نزولی 
بوده و از دو دستگاه در فروردین ماه سال 

گذشته به صفر کاهش یافت. 

در سواری سازان چه می گذرد؟
فروردین ماه امسال تولید انواع سواری 
نی��ز در هم��ه خودروس��ازان داخلی با 
افزایش همراه بوده اس��ت. در این مدت 
تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران 
خودرو ب��ا افزای��ش 1۷ درصدی همراه 

ب��وده و از 28 هزار و ۶23 دس��تگاه در 
فروردین ماه سال گذشته به 33 هزار و 
4۹2 دستگاه رسید. تولید انواع سواری 
در گروه خودروس��ازی س��ایپا به عنوان 
رقیب ای��ران خودرو نیز صع��ودی بوده 
و با افزای��ش 25.5 درصدی از 1۹ هزار 
و 84 دس��تگاه در فروردی��ن 13۹5 به 
23 هزار و ۹4۷ دس��تگاه افزایش یافت. 
فروردین ماه امس��ال تولید انواع سواری 
در خودروس��ازان بم نیز افزایش یافته و 
از صفر دس��تگاه در فروردین ماه س��ال 

گذشته به سه دستگاه رسید.
 تولید این محصوالت در خودروسازی 
مدی��ران نیز با افزای��ش 2۹.2 درصدی 
هم��راه ب��وده و از 2۷۷۷ دس��تگاه در 
فروردی��ن 13۹5 ب��ه 3588 دس��تگاه 
افزایش یاف��ت. در این مدت تولید انواع 
س��واری در کارمانیا نیز صعودی بوده و 
از صفر دس��تگاه در فروردین ماه س��ال 

گذشته به 1۶0 دستگاه رسید.
 تولی��د این محصوالت در گروه بهمن 
52.۹ درص��د افزایش یافت��ه و از 1۷2 
دس��تگاه در فروردی��ن 13۹5 به 2۶3 
دس��تگاه افزای��ش یاف��ت. فروردین ماه 
امس��ال تولید انواع س��واری در کرمان 
موتور هم صعودی بوده و با رش��د 113 
درصدی از 14۶5 دس��تگاه در فروردین 
ماه س��ال گذش��ته به 3121 دس��تگاه 

رسید.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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ش��اید تا به حال اصط��الح نگهداری 
پیش��گیرانه را ش��نیده باشید ولی 
مفهوم درست آن و زمان انجام آن را 
ندانید. مراقبت پیشگیرانه در واقع 
تنها کاری اس��ت که می توانید برای 
حفظ س��المت خودرو در درازمدت و 
پیشگیری از تعمیرات در آینده انجام 
دهید و در نتیجه پولتان را پس انداز 
کنید. اصال هم فرقی ندارد چه نوع 
خودرویی اعم از سواری، مسافری و 

باری داشته باشید.
هر کسی که با خودرو سر کار داشته 
باش��د یا پول زیادی صرف تعمیرات 
آن کرده باش��د به شما خواهد گفت 
ک��ه از نگهداری پیش��گیرانه غافل 
نشوید. کارهای ابتدایی و پایه مثل 
تعوی��ض روغ��ن، چک کردن فش��ار 
باد الس��تیک و بررسی قسمت های 
مختلف طبق برنامه مش��خص مانند 
چکاپ کردن منظم نزد دکتر اس��ت. 
با این روش س��المت خودروی تان را 
حفظ می کنید و هر اش��کال جدی را 
قبل از اینکه تبدیل به یک مشکل 

عمده شود حل می  کنید.

علی بابانواز
کارشناس مکانیک خودرو

حفظ سالمت خودرو با رعایت اصول پیشگیرانه
اتومبیل شما نیاز به مراقبت منظم دارد

اول از هم�ه دفترچ�ه راهنم�ای خ�ودرو را 
بخوانید:

به دفترچه راهنمای خودرو توجه کنید. فارغ 
از اینک��ه چه خودرویی س��وار هس��تید برنامه 
س��رویس و نگهداری همیشگی آن در دفترچه 
موجود اس��ت. از اسطوره سازی هایی که گاه و 
بیگاه می شنوید )مثال تعویض روغن هر 5000 
کیلومتر( خودداری کنید و سرویس های خودرو 
را فق��ط طبق دفترچه انجام دهید. در دفترچه 
ن��وع روغن و بنزین و زم��ان تعویض فیلترها و 
تسمه ها و ... ذکر شده است. امروزه حتی برای 
کس��انی که به عملکرد خودرو خوب عالقه  مند 
نیستند این موضوع توصیه شده که رسیدگی 
منظ��م طبق برنامه معی��ن در دفترچه راهنما 

باعث صرفه جویی زیادی در هزینه ها می شود.

با صرف هزینه اندک برای اجرای موارد ساده 
زیر می توانی��د از تعمیرات پر هزینه در آینده 

پیشگیری کنید:
1- خودروی تان را خودتان بررسی و بازدید 

کنید:
اگر همیشه یک بررسی س��ریع انجام دهید 
متوجه موارد غیرعادی می شوید. مثال وضعیت 
چراغ ها را بررس��ی کنید شاید ساده باشد ولی 
ممکن اس��ت از خطری بزرگ نجات تان دهد. 
یک ابزار س��اده برای س��نجش باد تایر با خود 
همراه داش��ته باشید و هر ماه فشار باد را چک 

کنید. مطمئن شوید که تایرهای شما به اندازه 
کافی آج دارند. به هر صدای عجیب و غریبی که 
داخل یا خارج از خودرو شنیده می شود توجه 

کنید. هر چیز غیر عادی را نادیده نگیرید.

2- یاد بگیرید چطور وضعیت مایعات را چک 
کنید:

حتی اگر بلد نیس��تید چطور ضدیخ یا مایع 
هیدرولیک خودروی تان را تعویض کنید حداقل 
یاد بگیرید که چطور سطح آن را چک کنید. در 
بعضی موارد )مثل مایع هیدرولیک فرمان( شما 
می توانید س��طح مایع داخل مخزن را از بیرون 
ببینید ولی بعضی از آنها مثل روغن موتور یک 
ِگیج دارند که با در آوردن آن می توانید س��طح 
مایع را بر اساس درجه بندی روی آن تشخیص 
دهید. حتی اگر دفترچه راهنمای خودروی تان 
توضیح زیادی راجع به روغن گیربکس یا ضدیخ 
نداده بود از باز کردن کاپوت و پیدا کردن مکان 
آنها نترسید. اگر کسری داشتند جبران کنید یا 
در صورت نیاز تعویض کنید. هیچ وقت نشتی 

هیچ یک از مایعات را نادیده نگیرید.

3- بررس�ی وضعیت تس�مه ها و تعویض به 
موقع آنها در صورت نیاز:

بس��یاری از مردم به شما می گویند که مثال 
هر ۹۶000 کیلومتر تس��مه تایم و هر ۶4000 

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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کیلومتر تسمه دینام را عوض کنید یا مقداری 
زودت��ر و دیرتر. به ای��ن حرف ها گوش نکنید 
و ب��ا مراجعه به دفترچه راهنما زمان تعویض 
دقی��ق را ب��رای هر خ��ودرو خواهی��د دید. 
اگر دفترچ��ه راهنمای خودروی ت��ان را پیدا 
نمی کنید، می توانید به صورت آنالین جستجو 
کنید و موعد مقرر برای تعویض تس��مه های 
خودروی تان را پیدا کنی��د. به مکانیک خود 
بگویید که تسمه ها را برای شما بررسی کند و 
در صورتی که وضعیت خوبی نداشتند قبل از 
اینکه پاره شوند آنها را تعویض کنید. اگر این 
کار را نکنید با بریدن تسمه ها متوجه هزینه ها 

و خسارت های گزافی خواهید شد.

4- روغ�ن موتور را چک کنید و منظم آن را 
تعویض کنید:

فرقی نمی کند که ِگیج روغن خودرو ش��ما 
از چه نوعی باشد، یه هر حال باید یاد بگیرید 
چطور وضعیت روغن را چک کنید. با دانستن 
فرق بین روغن تمیز و روغن کثیف و س��یاه 
ی��ا روغن ش��یری رنگ می توانی��د از وضعیت 
موت��ور آگاهی و ایراده��ای احتمالی آن پیدا 
کنید. مط��رح کردن یک توصی��ه کلی برای 
زم��ان تعویض روغن کار درس��تی نیس��ت و 
بهتر است بر اساس دفترچه راهنمای خودرو 
زمان تعویض روغن را رعایت کنید. از طرفی 
روغن را زودت��ر از موعد مقرر تعویض نکنید. 
مثال اکثر خودروهای س��واری امروزی تا 10 
هزار کیلومتر نی��ازی به تعویض روغن ندارند 
بنابراین ب��ا زود عوض کردن )مثال هر 5000 

کیلومتر( پولتان را هدر ندهید.

5- وضعیت باطری را چک کنید و در صورت 
نیاز دو سر آن را تمیز کنید:

بیش��تر باطری ه��ای ام��روزی نی��ازی به 
رسیدگی خاص ندارند ولی باید جای باطری 
را بلد باش��ید و مطمئن ش��وید که دو سر آن 
رس��وب ندارد یا اگر باطری تر باش��د باید از 
عدم نشتی آن مطمئن باشید. اگر سر باطری 
کثیف بود با مس��واک مخص��وص آن را تمیز 
کنید. از س��فت بودن کابل مثبت و منفی دو 
سر باطری مطمئن شوید. دستگاه مخصوص 

تست باطری و کابل باطری به باطری را همراه 
داشته باش��ید تا هنگام از کار افتادن باطری 
بتوانید بدون هل دادن، موتور را روشن کنید. 
می دانید که هل دادن ممکن است باعث شود 

تسمه تایم از تنظیم خود خارج شود.

6-  تعویض تیغه های برف پاک کن:
اگر احس��اس کردید که تیغه ها شیش��ه را 
به درس��تی تمیز نمی کنند و دیدتان محدود 
شده است هر چه زودتر آنها را تعویض کنید 
زیرا دید ش��ما به بیرون بسیار اهمیت دارد و 
همیش��ه شیش��ه جلو را هم از بیرون و هم از 

داخل تمیز کنید.

7-  فیلتر هوای کابین را تعویض کنید:
در بیشتر خودروها دسترسی به فیلتر کابین 
راحت اس��ت و فقط با باز ک��ردن یک جعبه 
می توانی��د آن را تعویض کنید پس این کار را 
به دیگران واگذار نکنی��د. با تعویض فیلتر از 

هوای بهتر داخل کابین لذت می برید.

8- تعویض فیلتر هوای موتور:
دسترسی به فیلتر هوای موتور ممکن است 
کمی سخت تر باشد و تعویض به موقع آن مهم 
اس��ت. دفترچه راهنمای خودرو شما زمان یا 
کیلومتر تعویض آن را مشخص کرده ولی اگر 
به فیلتر دسترسی دارید وضعیت آن را بررسی 
کنی��د و اگر کثیف بود آن را عوض کنید. اگر 
بیشتر در ترافیک یا مسیرهای طوالنی هستید 
فیلتر هوای خودرو شما زودتر کثیف می شود 

و باید زودتر نسبت به تعویضش اقدام کنید.

9- بررسی جا به جایی چرخش الستیک ها، 
باالنس چرخ ها و میزان فرمان:

همانط��ور که می دانید تایرهای جلو و عقب 
به صورت یکسان فرسوده و ساییده نمی شوند. 
یک��ی از علت های آن تقس��یم وزن نابرابر در 
اکث��ر خودروها در محور جلو و عقب اس��ت. 
برای اینکه فرسایش تایرها هماهنگ تر و عمر 
تایر بیشتر شود باید طبق دستورالعمل خاصی 
که در دفترچه راهنما ذکر ش��ده )که معموال 
هر 8000 کیلومتر است( تایرها را طبق الگوی 

خاصی جا به جا کنید.
اگر تایرهای خودرو ش��ما جهت دار نیستند 
برای این کار کافیست به صورت ضربدری تایر 
جلو س��مت چپ را با تایر عقب سمت راست 
و تایر جلو سمت راست را با تایر عقب سمت 

چپ تعویض کنید. 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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10- شمع ها را تعویض کنید:
اگر ش��مع های ش��ما فرس��وده شوند 
ی��ا دوده و کربن بگیرن��د موتور خودرو 
ش��ما به درس��تی کار نک��رده و مصرف 
س��وخت باال می رود. اگر تعویض شمع 
خودرو شما کار سختی است و خودتان 
نمی توانی��د انجامش دهید بهتر اس��ت 
طبق توصیه دفترچ��ه راهنما در موعد 
تعیین ش��ده برای تعویض آنها توس��ط 

مکانیک اقدام کنید.

11- تهی�ه برنام�ه مش�خص ب�رای 
سرویس ها و یادداشت کردن آنها:

برای اینکه از سرویس های قبلی خود 
آگاه باش��ید بهتر اس��ت آنها را در یک 
دفترچ��ه به ص��ورت منظم یادداش��ت 
کنی��د تا زمان س��رویس بع��دی را به 
راحت��ی تش��خیص دهید. یک��ی دیگر 
از مزای��ای ای��ن کار این اس��ت که اگر 
مشکلی برای خودروی تان پیش آید با 
مراجعه به سرویس های قبلی می توانید 
از وضعیت خ��ودرو تا حد زیادی مطلع 
شوید و راه حل مناسب برای رفع عیب 

را زودتر پیدا کنید.

 اگر خودرو شما دارای الستیک های جهت دار است فقط الستیک جلو سمت راست با الستیک 
عقب سمت راست و الستیک جلو سمت چپ را با الستیک عقب سمت چپ جا به جا کنید. اگر 
هنگام رانندگی لرزش در فرمان احساس کردید اول از همه وضعیت باالنس چرخ ها را بررسی کنید 
و اگر خودرو شما در مسیر صافی حرکت نمی کند و به چپ یا راست انحراف دارد وضعیت میزان 

بودن فرمان را چک کنید.
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علم و فناوری

باج خواهی سایبری از 100 کشور دنیا
هشتگ توسط ایرانی ها در جهان فراگیر شد!

ساخت نخستین ربات خودرو پرنده در ایران
اخبار دنیای فناوری

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

 رونمای�ی از س�ریع ترین خ�ودرو کارتین�گ 
جهان 

سریع ترین خودرو کارتینگ جهان که سرعتش 
در 1/5 ثانیه از صفر به ۹8 کیلومتر بر س��اعت 

می رسد، در کانادا رونمایی شد. 
ش��رکت »دی مک« )Daymak( که در زمینه 
تولید خودروه��ای برقی فعالی��ت می کند، از 
جدیدترین خودرو کارتینگی خود که سریع ترین 
نمونه از این محصول در جهان است، رونمایی 

کرد.
موت��ور این خودرو 10 کیل��ووات توان دارد که 
انرژی خود را از یک باتری 2/4 کیلووات ساعتی 

لیتیوم-یونی تامین می کند.
در حال حاضر س��ریع ترین خودرو برقی جهان 
»گریم��زل« )Grimsel( نام دارد که س��رعت 
آن در 1/513 ثانیه به 100 کیلومتر بر ساعت 
می رس��د. این خودرو در سوئیس ساخته شده 

است.

 تویوتا هم وارد عرصه خودروهای پرنده شد
تویوتا، ش��رکت عظی��م خودروس��ازی ژاپن از 
پروژه س��اخت خودرو پرن��ده حمایت و در آن 
س��رمایه گذاری خواهد کرد. این شرکت اعالم 
کرد در سه سال آینده 440 هزار دالر به گروه 
»کارتیویتور«)Cartivator( کمک مالی خواهد 

کرد ت��ا طراحی و تولید خودروه��ای پرنده را 
پیش ببرد. کارتیویتور از گروهی از متخصصان 
جوان و داوطلب تش��کیل ش��ده که در صنایع 
خودروس��ازی و هوا-فض��ا کار می کنند و این 
پروژه غی��ر تجاری را راه ان��دازی کرده اند تا با 
ارائه شکل تازه  حمل و نقل، »رویای تازه ای به 
نسل های آینده ببخشند« و همه تا سال 2050 

بتوانند در آسمان برانند.
تا به حال این گروه با کمک های مردمی )حدود 
23 هزار دالر( پروژه خودرو پرنده »آسمان رو« 
)Skydrive( را پیش برده اس��ت. آس��مان رو از 
فناوری پهپاد )هواپیماهای بدون سرنش��ین( 

سود می برد و سه چرخ و چهار ملخ دارد.

 تأثیر چپ دستی و راست دستی بر گفتار 
روان بودن گفت��ار تحت تأثیر عوامل مختلفی 
همچون سن و فرهنگ است، اما در حال حاضر 
محققان دریافتند راس��ت دست و چپ دست 
بودن افراد نیز بر گفتار آنها تأثیر دارد. محققان 
دانشگاه بیرمنگام انگلستان اظهار کردند: افراد 
راس��ت دست در بیان حروف خیلی سریع تر از 
افراد چپ دست هستند و شاید علت این مورد 
بیشتر بودن جمعیت افراد راست دست نسبت 
به افراد چپ دس��ت باشد. البته این ارزیابی در 
مورد افرادی که از هر دو دس��ت نیز اس��تفاده 
می کنند صادق است. در این تحقیق محققان 
43 فرد راس��ت دس��ت و چپ دس��ت را مورد 
بررس��ی قرار دادند و دریافتند سرعت عملکرد 
افراد راست دس��ت و چپ دس��ت ب��ا یکدیگر 
متفاوت است. بر اساس تحقیق انجام شده در 
س��ال 200۹ افراد چپ دس��ت در مهارت های 
خواندن، نوشتن، کپی کردن و تشخیص عالئم 

ضعیف تر از افراد راست دست هستند.

 ساخت اولین ابررایانه حافظه محور جهان
دانشمندان موفق به ساخت نمونه  اولیه نخستین 
ابررایانه حافظه محور جهان شدند.  برای این که 
ابررایانه ها بتوانند با حجم زیاد داده های دنیای 
دیجیتال سر و کار داشته باشند، تولیدکنندگان 
رایانه آن ه��ا را به تعداد زیادی از هس��ته های 
پردازش��گر مجه��ز می کنند؛ در ح��ال حاضر 
قدرتمندترین ابررایانه دنیا مجهز به بیش از 10 

میلیون هسته است.
رایانه ه��ای کنون��ی مجهز به مجموع��ه ای از 
پردازشگرها هستند که در هر بار می توانند یک 
مسؤولیت را انجام  دهند، گرچه می توان آن ها را 
به هسته های بیشتری تقسیم و در نهایت چند 
مس��ؤولیتی کرد، اما چون هر پردازشگر عمدتا 
به بسته های کوچک حافظه خود متکی است، 
ارتباط بین پردازشگرها با یکدیگر وقت و انرژی 
زیادی هدر می دهد. نمونه اولیه ابر رایانه جدید 
بزرگ ترین سیستم تک حافظه دنیا لقب گرفته 
که از حافظه غیرفرار )NVM( استفاده می کند. 
در ای��ن ابررایانه، داده در ی��ک مکان پردازش 
و ذخی��ره می ش��ود و نیازی به ارس��ال آن به 
بخش های مختلف سیستم نیست. این کارآیی، 
امکان دسترسی به مقدار باالی داده  به صورت 
همزمان را خواهد داد و چنین سیس��تمی در 
مراکز داده و س��فرهای فضایی کاربرد خواهد 

داشت.

 هدس�تی برای بازیابی خاط�رات مبتالیان به 
زوال عقل

هدس��ت واقعیت اف��زوده مبتکران انگلیس��ی 
ب��ه افراد مبتال ب��ه زوال عقل کمک می کند تا 
خاطرات ش��ان را به یاد آورند. برای افرادی که 
از زوال عقل رنج می برند، به یادآوردن خاطرات 
می تواند فرآین��دی آزاردهنده باش��د، اما ابزار 
واقعیت اف��زوده جدید به عنوان راهکاری برای 

حل این معضل معرفی شده است.
س��امانه VirtuCare به کاربران صحنه هایی را 
نشان می دهد که برای آرام کردن آن ها طراحی 
ش��ده اند. این صحنه ها شامل ساحل و جنگل 
مملو از حیوانات است به این امید که خاطرات 

این افراد در ذهن آن ها زنده شود. 
در ویدئوی ارائه شده، دو فرد سالمند مبتال به 
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زوال عقل در حال استفاده از این ابزار هستند. 

این سیس��تم به یکی از این اش��خاص صحنه 
س��احل را نش��ان می دهد و این امر خاطرات 
وی از س��احلی در اس��کاتلند را در ذهن وی 
تداع��ی می کند. با این که چنین س��امانه ای 
برای کمک به افراد مبتال به زوال عقل ساخته 
شده، قرار است برای افراد مبتال به اختالالت 
تنفس��ی و نگهداری از س��المندان نیز به کار 

رود.

 امکان تله پاتی از فاصله 30 متری 
محققان دانشگاه بریستول انگلیس بلندگوی 
فراصوتی ارائه داده اند که قدرت تله پاتی دارد 
و به کاربران امکان برقراری با یکدیگر از فاصله 

30 متری و به صورت ساکت را می دهد.
این فناوری نیازمند متصل ش��دن یک بلندگو 
به پیشانی یا قفسه سینه شخص متکلم است. 
همچنین چهار الکترود باید به لب و فک وی 
متصل شوند. این الکترودها از طریق فناوری 
موس��وم ب��ه الکترومیوگرافی، س��یگنال های 
الکتریکی تولیدش��ده توسط عضالت صورت 
ش��خص متکلم را ضبط می کنند. محققان از 
یک الگوریتم ماشین یادگیری برای تعیین این 
موضوع استفاده کردند که کدام سیگنال های 
عض��الت صورت ش��خص ب��ا 10 واژه خاص 

مرتبط می ش��وند.  این واژه ها ش��امل »بله«، 
»عقب«، »توقف« و »نه« بودند.

این سیس��تم ب��ا بلندگوی پوش��یدنی جفت 
ش��ده اس��ت و این بلندگو واژه ای که شخص 
نج��وا می کند ی��ا بیان می کن��د را به صورت 
فراصوت ضب��ط می کند. آن چه این س��امانه 
را منحصربه ف��رد می کن��د، توانای��ی آن  برای 
آرایش کردن پیغام های گفتاری به ش��خصی 
خاص بدون شنیده ش��دن آن توسط دیگران 
است. سیستم مزبور با منتشر کردن فراصوت 
در ی��ک پرتو باریک و ب��ا زاویه فقط ۶ درجه 
این کار را انج��ام می دهد، بنابراین فقط افراد 
حاضر در مس��یر پرتو می توانند آن را بشنوند. 
سازندگان مدعی  هستند نسخه های بعدی این 
فناوری می تواند واژگان بیشتری را شناسایی 
کند؛ آن ها همچنین به دنبال فشرده  کردن و 

جادادن این سامانه در لباس هستند.

 برای کودک 6 ماهه خود کتاب بخوانید
بر اساس تحقیقات جدید کودکان ۶ ماهه به 
خواندن کتاب توجه دارند و خواندن کتاب برای 
آنان موجب افزایش دامنه لغت و مهارت های 
خواندن در س��ال های آین��ده زندگی خواهد 
شد. این تحقیق با ش��رکت حدود 250 مادر 
و کودک و مقایس��ه گفتار آنان در س��ال های 

بعد انجام شد.
 در ای��ن تحقیق نتایج و کمی��ت کتاب هایی 
که روزانه و یا هفتگی ب��رای کودکان خوانده 
ش��ده بود مورد ارزیابی قرار گرفت و در مورد 
جذابیت آنها برای کودکان و تعامل کودکان با 
تصاویر کتاب ها سؤال شد. محققان تفاوت های 
اجتماعی و اقتصادی، کیفیت و کمیت مطالعه 
در س��نین اولی��ه و پیش بین��ی مهارت های 

گفت��اری ک��ودکان را در چهار س��ال بعد نیز 
ارزیابی کردند. آنها دریافتند با خواندن کتاب از 
سنین نوزادی مهارت های گفتاری کودکان در 
سنین باال ارتقا یافته که این پیشرفت ارتباط 
مستقیم با مطالعه در سنین نوزادی داشته و 
کودکان چهار س��اله حتی قادر به نوشتن نام 

خود خواهند بود. 

 تش�خیص اس�تفاده از تلف�ن هم�راه قب�ل از 
تصادف

یک ش��رکت فناوری اب��زاری طراحی کرده که 
تعیی��ن می کند آیا فرد لحظاتی قبل از تصادف 
از تلفن همراه اس��تفاده کرده یا خیر. این امر به 
کارشناسان در بررس��ی صحنه تصادف کمک 
 textalyzer خواهد کرد. این س��امانه جدید که
نام گرفته برای کاربرد در ایاالت متحده با موانعی 
روبرو خواهد بود چون این نگرانی وجود دارد که 
فناوری مزبور منجر به دسترسی نیروهای پلیس 
به اطالعات شخصی ذخیره  شده افراد روی تلفن 

همراه آنها شود. 
ت��ا اتمام فرآیند تولید این فن��اوری ۹ ماه زمان 
فاصله است و شرکت سازنده Cellebrite مدعی 
است ابزار ابداعی برای کاربرد در صحنه تصادفات 
و نه دسترسی به اطالعات شخصی طراحی شده 
است. به گفته سازندگان دسترسی به اطالعات 
بیش��تر از طریق این سیس��تم جهت استفاده 
کارشناس��ان پلیس به مجوز قانونی نیاز خواهد 
داش��ت. آن ها اعالم کرده اند ابداع شان فقط قادر 
خواهد بود تعیین کند آیا فرد از لحاظ فیزیکی 

روی تلفن همراه خود کلیک کرده یا خیر. 
س��ازندگان امیدوارند این فن��اوری به عنوان 
مانعی برای جلوگیری از تصادفات و همچنین 
ابزاری کارآمد جهت ارتقای بررسی صحنه های 

تصادف شود.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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و  دانش��جویان  از  جمع��ی 
دانش��گاه صنعتی  دانش آموختگان 
ش��ریف موفق به طراحی و س��اخت 
رب��ات تبدیل ش��ونده دو منظوره ای 
شدند که می تواند مانند یک خودرو 
روی زمی��ن حرک��ت کن��د و در عین 
حال با تغییر وضعیت س��اختاری به 
ش��کل یک وس��یله پرنده جهت طی 

مسافت های هوایی درآید.
تیمی از مهندسین و فارغ التحصیالن 
دانشکده های مهندس��ی هوافضا و 
برق دانش��گاه صنعتی شریف موفق 
به توس��عه مقیاس بدون سرنشین 
از خودرو پرنده ش��دند که مش��ابه 
عین��اً خارج��ی ن��دارد. ای��ن رب��ات 
ماژوالر قابلیت حرکت روی خش��کی 
و هم قابلیت پرواز با تغییر آرایش 
ساختاری دارد. این تیم در مسابقات 
بین المللی نوآوری های آینده صنعت 
خودرو در فرانسه موفق به راهیابی 
بین ۲۴ تیم نهایی از بین ۱۷۰۰ تیم 
از نزدی��ک به ۸۰۰ دانش��گاه جهان 

شده است.

ساخت نخستین ربات خودرو پرنده در ایران
جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه شریف تولید کردند

 FlyUPAV بنا ب��ر این گ��زارش، اس��تارتاپ
متش��کل از جمعی از فارغ التحصیالن دانشکده 
مهندس��ی برق و هوافضای دانش��گاه صنعتی 
ش��ریف و متخصصی��ن داخل��ی و خارج��ی با 
هدف س��اخت خودرو پرنده سرنشین دار برای 
مصارف داخل شهری مشغول به فعالیت است. 
این اس��تارتاپ موفق به ثبت بیش از 4 اختراع 
بین المللی در آمریکا و سه اختراع ملی در حال 

تکمیل »پروتوتایپ« ربات ماشین پرنده است.
مهندس عل��ی س��الم، دانش آموخته مقاطع 
کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د از دانشکده 
مهندسی هوافضا و سرپرست این تیم می گوید: 
ما توانس��تیم پس از تالش یک ساله روی ابعاد 
مختلف استارتاپ خودرو پرنده، 5 ثبت اختراع 
در کشور آمریکا داشته باشیم و در جشنواره های 
مختلف کارآفرینی در سطح بین المللی شرکت 

کنیم.
این دانش آموخته شریفی می افزاید: تیم ما نه 
تنها برای مختصات فنی طرح زمان گذاش��ت، 
بلکه روی م��دل درآمدزایی و کس��ب وکار این 
ط��رح نیز به ص��ورت حرفه ای زمان گذاش��ته 
و در ترس��یم م��دل کس��ب وکار و درآمدزایی 

این اس��تارتاپ، به سطحی رسیدیم که قابلیت 
ارائه به س��رمایه گذاران بزرگی از دره سیلیکون 
)Silicon Valley( نیز پیدا کرده ایم. همچنین، 
شتاب دهنده Plug&Play از دره سیلیکون هم 
به طرح ما عالقه مند شدند، اما هنوز دنبال یافتن 

سرمایه گذاران بهتری هستیم.
وی می گوی��د: این طرح توانس��ته در همین 
مدت کوت��اه بازخورد بین المللی مناس��بی در 
جش��نواره های کارآفرینی داش��ته باشد. البته 
استارتاپ خودرو پرنده در دنیا به تعداد انگشتان 
دست هم نمی رسد. بنابراین ما با حضور موفق 
توانستیم جزو مدعیان در این حوزه باشیم، اما 

هنوز جای کار زیادی وجود دارد.
این دانش آموخته شریفی در خصوص عناوینی 
که این تیم توانسته در عرصه بین المللی کسب 
کند، اظهار می کند: تیم ما توانست در مسابقات 
 Valeo( نوآوری های صنعت خودرو در فرانس��ه
Innovation Challenge( از میان 800 دانشگاه 
از سراسر دنیا به مرحله نهایی راه یابد. همچنین 
حضور در مس��ابقات ش��رکتهای نوپ��ا از طرف 
 MassChallenge مس��ابقات ،SeedStarWorld
در بوس��تون آمری��کا، دریاف��ت دعوتنام��ه از 

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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ش��تابدهنده KickStart در زوریخ سوییس و 
راهیابی به مرحله نهایی از بین 3000 استارتاپ 
از سراسر دنیا از جمله موفقیت ها و افتخاراتی 

است که توسط تیم ما کسب شده است.
مهندس سالم در ادامه با اشاره به کاربرد این 
ربات می گوید: امروزه وجود ربات های دومنظوره 
برای انجام طیف خاصی از ماموریت ها ضروری 
به نظر می رس��د. به صورت متداول ربات ها در 
دو فرم ربات ماش��ین یا ربات پرنده ش��ناخته 
می شوند. در اینجا ربات زمینی به رباتی اطالق 
می شود که روی س��طوح زمین مانور حرکتی 
انجام دهد و ربات پرنده توانایی انجام مانورهای 
هوای��ی دارد. اختراع حاضر، ربات دومنظوره ای 
است که می تواند مانند یک خودرو روی زمین 
حرکت کن��د و در عین حال با تغییر وضعیت 
ساختاری به شکل یک وسیله پرنده جهت طی 
مس��افت های هوایی درآی��د. این تغییر آرایش 
به رب��ات این ام��کان را می دهد ک��ه از عهده 
ماموریت های زمین��ی و هوایی همزمان برآید. 
از قابلیت ه��ای این ربات دومنظ��وره می توان 
به عکس��برداری و فیلم ب��رداری، داده برداری و 
حمل کاال اشاره کرد. از کاربری دیگر این ربات 

می توان به یک پلتفرم رباتیک پایه آزمایشگاهی 
برای تس��ت و ساخت نسل آینده خودرو پرنده 
سرنش��ین دار اش��اره کرد. ما برای اختراع این 
ربات مجبور ش��دیم تا چرخ دومنظوره ای را از 
نو اختراع کنیم. وی خاطرنشان کرد: این چرخ 
دومنظوره، در اداره کل مالکیت معنوی ایاالت 
متحده به ثبت رسیده است و در حال ثبت در 

ایران است.
ای��ن محقق ایران��ی در ادام��ه تصریح کرد: 
در ح��ال حاضر رقبای ما از آمریکا، روس��یه، 
فرانس��ه، آلمان، انگلیس و اسلوواکی در حال 
توسعه نسخه آزمایشی خودرو پرنده هستند. 
ما نسخه بدون سرنشین را تست کردیم و در 
مرحله بعد سراغ موتورسیکلت پرنده یا نسخه 

سرنشین دار ربات خواهیم رفت. موتور سیکلت 
پرنده ما فعال یک س��ری تستهای شبیه سازی 
در نرم افزارهای مهندس��ی طی کرده و پس از 
س��رمایه گذاری، ساخت نسخه سرنشین دار را 
آغاز خواهیم کرد. این طرح هم مانند نس��خه 
رباتیک خود نمونه عیناً خارجی ندارد و از این 
حیث می توان آن را اولین موتور سیکلت پرنده 
تبدیل شونده برای مصارف شهری در دنیا نامید. 
این دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در 
پای��ان در خصوص حمایت مس��ؤولین گفت: 
مس��ؤولین دانشگاه طبیعتاً با محدودیت هایی 
مواجه هس��تند؛ اما امیدواریم ک��ه بتوانیم با 
دریاف��ت کمک های مادی و معنوی ش��ان به 

نتایج مطلوب تری دست یابیم.
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انگلیس��ی  می��ان  در   # عالم��ت 
زبان ها، یک عالمت جدید نیست 
 Number Sign این عالم��ت ک��ه
نامیده می شد و می شود، خصوصاً 
در میان آمریکایی ه��ا، به عنوان 
جایگزی��ن »عدد« ب��ه کار می رود 
به عنوان مثال نف��ر اول را با #۱ 
 Number One  نشان می دهند و

می خوانند.
این عالمت راه خ��ود را به داخل 
صفحه کلی��د تلفن ها هم باز کرد 
و در آنج��ا معم��والً Hash خوانده 
می شد )خصوصاً برای کسانی که 
خارج از آمریکا بودند و این عالمت 
را عالمت اعداد نمی دانس��تند(. 
حتی به کلیدی که این عالمت روی 
  Hash Key ،آن ترسیم شده بود

می گفتند.

هشتگ توسط ایرانی ها در جهان فراگیر شد!
تاریخچه هشتگ

حدود سی سال پیش ...
حدود سی سال پیش بود که »دنیس ریچی« 
خالق زبان برنامه نویسی C، تصمیم گرفت برای 
جداکردن کلمات کلیدی و مهم برنامه نویسی از 
س��ایر کلمات و عباراتی که در داخل کد برنامه 
می آمد، از عالمت # اس��تفاده کند. این عالمت 
را در آن زم��ان Number Sign ی��ا عالمت عدد 
می گفتند. بنابراین برای برنامه نویس��ان مواردی 

مانند اینها به چشم آشنا شد.
ش��اید همان مدل فکر کردن بود که زمانی که 
در IRC ب��ه عن��وان یکی از اولی��ن نرم افزارهای 
چت کردن گروهی جهان، عنوان هر چت روم، با 
عالمت # مشخص می شد و به این شیوه عنوان 
چت روم از تمام کلمات و جمالت دیگری که در 
آن صفحه دیده می شد متمایز می گشت )آن زمان 
هنوز صفحه نمایش منوکروم یا تک رنگ بود و 

ایجاد تمایز جز با این عالمت ها معنا نداشت(.

سال 2007 و اتفاقی تازه
در سال 200۷ یکی از کاربران توییتر، تصمیم 
گرف��ت با اس��تفاده از هش��تگ، هم��ان فضا را 
شبیه س��ازی کند. به عبارت دیگر، با استفاده از 
هشتگ، به تعریف موضوع و طبقه بندی مطالب 

بپردازد.

هشتگ توسط ایرانی ها در جهان فراگیر شد!
بر اساس توضیح ویکی پدیا، هشتگ در توییتر، 

به ص��ورت جدی در جهان توس��ط ایرانی ها در 
س��ال های 200۹ و 2010 جهانی و فراگیر شد. 
در فرهنگ نگارش در ش��بکه های اجتماعی، از 
هشتگ می توان قبل از جمله، در میانۀ جمله و 
یا پس از جمله، به صورت چسبیده به یک کلمه 
استفاده کرد. هش��تگ را نمی توان برای بیش از 
ی��ک کلمه به کار برد. به خاط��ر همین در زبان 
انگلیس��ی اگر بخواهند برای یک جمله هشتگ 

بسازند، همه کلمات را به هم وصل می کنند. 
استفاده از هش��تگ باعث می شود که مطالب 
تولید شده توسط کاربران، در جستجوها ساده تر 
یافته ش��ود. به همین دلیل یک��ی از رفتارهای 
افراطی که اخیراً در ش��بکه های اجتماعی رواج 

یافته استفاده گسترده از هشتگ 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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هر توییت، یک هشتگ
در توییت��ر به عنوان ی��ک فرهنگ حرفه ای، 
تقریباً جا افتاده اس��ت که برای هر توییت، یک 
هشتگ به کار رود. هشتگ دوم زمانی معنا پیدا 
می کند که بخواهیم موقعیت جغرافیایی را به 
توییت خود اضافه کنیم. استفاده از سه هشتگ، 

کامالً به عنوان یک سقف مطرح می شود.

هشتگ در اینستاگرام
از می��ان ش��بکه های اجتماع��ی، ماج��رای 
هشتگ در اینس��تاگرام کمی متفاوت است. در 
اینستاگرام کاربران، گاهی هشتگ ها را نه برای 
تعریف موضوع و فهرست بندی، بلکه برای بیان 
احساس��ات،  شوخی کردن یا کارهای مشابه به 
کارمی برند. بعید نیس��ت که کسی، عکس یک 
نامه نامناسب یا پر از غلط امالیی را در اینستاگرام 
بگذارد و زیر آن از»#افتضاح« استفاده کند! در 
این حالت منظور کاربر، این نیست که این نامه 
در گروه افتضاح طبقه بندی شود! بلکه تأکید بر 

حال و هوای کاربر هنگام مشاهده نامه است.

هشتگ ابزاری خوب برای اعتراض 
هشتگ ابزار خوبی برای اعتراض به شرکت ها 
و سازمان های بزرگ هم بوده  است. سازمان هایی 
که مشتری به خودی خود، رسانه ای برای اعتراض 
ب��ه آنها ندارد. به این نوع از هش��تگ، بش��تگ 
Bashtag گفته می شود. »مک دونالد«،  زمانی 
در شبکه های اجتماعی خواسته بود که مردم، با 
هشتگ McDStories#  خاطرات خوب خود را 
از مک دونالد تعریف کنند. این کمپین فقط دو 
ساعت بعد از اجرا کنسل شد. چون هشتگ به 
بشتگ تبدیل شده بود و مردم همۀ اعتراضات 

خود را از این طریق اعالم می کردند!

هشتگ برای نسل جدید جوانان
به نظر می آید که هش��تگ برای نسل جدید 
جوانان که نخستین گفتگوهای اجتماعی مهم 
خود را به جای دنیای حقیقی در ش��بکه های 
مجازی آغاز کرده اند، معنایی بسیار عمیق تر و 
وسیع تر دارد. عالوه بر الیک کردن که این روزها 
در میان جوانان در بسیاری از نقاط جهان توسط 
دست هم به عنوان نشانه بصری مورد استفاده 
قرار می گیرد، عالمت هش��تگ هم تازگی ها در 
دیدارها و گفتگوهای جوانان، به صورت بصری 

نمایش داده می شود.

استفادۀ سازمان ها از هشتگ
پدیده هش��تگ همانگونه که تأکید شد برای 
تبلیغات، ترویج و هماهنگی های احتمالی استفاده 
می ش��ود. س��ازمان های بزرگتر تنه��ا روی یک 
هشتگ، یا تعداد کمی از آنها تمرکز می کنند. با 

این حال، برخی افراد و س��ازمان ها تعداد زیادی 
از هش��تگ ها را ب��ه کار می گیرند ت��ا بر طیف 
گسترده ای از مفاهیم موردعالقه شان تأکید کنند. 
تصمیم گیری در مورد اختصاصی کردن هشتگ ها 
یا ترویج یک طیف، بستگی به استراتژی بازاریابی 

کسانی که با آن درگیرند دارند.

منتقدین»انقالب توییتری« یا »تنبل گرایی«
منتقدین از افزایش کارزارها در ش��بکه های 
اجتماعی و عدم حضور کارب��ران در خیابان ها 
به عنوان »انق��الب توییتری« یاد می کنند که 
یادآور واژه اسالکتیویسم »Slacktivism« و یا 
»تنبل گرایی« سال های دهه ۹0 میالدی است. 
از س��ال 2013 روند کارزارهای اینترنتی رو به 
افزایش گذاشته است. منتقدین از فعالین آنالین 
به خاطر عدم حضور در »خیابان« انتقاد می کنند. 
تحقیقات نشان می دهد یک »بازتوییت« ساده از 
یک موضوع اعتراضی باعث رضایت خاطر کاربران 
می شود. به همین خاطر منتقدین به طعنه نام 
»Fell Good Activism« برفعالی��ن آنالی��ن 
نهاده اند. اما فعالین آنالین می گویند اگر حضور 
در خیابان به معنی اعتراض به نابسامانی ها است، 
فعالیت در ش��بکه های اجتماعی هم به معنی 
اطالع رسانی است، و اطالع رسانی از نابسامانی ها 
در شبکه های اجتماعی از قابلیت »جهانی شدن« 

برخوردار است.

هجوم شدید هشتگ ها به زندگی انسان ها
به نظر می رسد که این هجوم شدید هشتگ ها 
به زندگ��ی انس��ان ها، برای خیلی ه��ا چندان 
خوش��ایند نیس��ت. حتی »وایرد« در مقاله ای، 
پ��س از بیان توضیحات مختلف در این زمینه، 
از خوانن��دگان می خواهد ک��ه اظهار نظر کنند. 
همانط��ور که مت��ن مقاله هم چن��دان مثبت 
نیس��ت، نظرات خوانندگان هم چندان مثبت 
نیست. گاردین هم به شکل دیگری به این بحث 

پرداخته است.
 ما نمی خواهیم در مقاب��ل این نوع رویدادها 
موضع مثبت یا منفی داش��ته باشیم؛ اما به هر 
حال، یک نکته انکارناپذیر در این بحث ها وجود 
دارد. خوب یا بد، شبکه های اجتماعی، به صورت 

جدی پا را از قلمرو اولیه خود فراتر گذاشته اند.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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بی س��ابقه ای  س��ایبری  حمل��ه 
۱۵۰کش��ور جه��ان را درگیر خود 
ک��رد.  به نقل از دیل��ی میل، این 
حمله توس��ط هکرها و به وس��یله 
ی��ک »باج اف��زار« انج��ام ش��ده و 
به ادعای ش��رکت امنی��ت رایانه 
آواست)Avast( بیش از ۷۵ هزار 

کامپیوتر را درگیر کرده بود.
باج افزارها گونه ای از بدافزارها 
هستند که دسترسی به سیستم 
را محدود می کنن��د و ایجادکننده 
آن ب��رای برداش��تن محدودی��ت 
درخواس��ت ب��اج می کن��د. برخی 
فایل ه��ای  روی  آنه��ا  ان��واع  از 
هارددیس��ک رمزگ��ذاری انج��ام 
می دهن��د و برخ��ی دیگ��ر ممکن 
است به سادگی سیستم را قفل 
کنند و پیام هایی روی نمایش��گر 
نشان دهند که از کاربر می خواهد 
مبالغی را واریز کند. در اصل این 
 )worm( باج افزارها نوعی ک��رم
هستند که سرعت انتشار بسیار 
باالی��ی دارن��د و به مح��ض ورود 
به یک ش��بکه همه سیستم های 

آسیب پذیر را درگیر می کنند.
گفته می شود سازمان امنیت ملی 
آمریکا چندی پیش با استفاده از 
یک حفره امنیتی در سیستم عامل 
ویندوز ای��ن بدافزار را به منظور 
نفوذ به رایانه های تروریست ها و 
جاسوسان تولید کرد؛ اما اکنون به 
طریقی به دس��ت هکرهایی با نام 
wannacry افتاده است و شاهد 
حمل��ه این گروه توس��ط ای��ن باج 

افزار در سراسر دنیا هستیم. 

این بدافزار فایل های مش��خصی روی رایانه را رمزگذاری 
می کن��د و ب��ا پدی��د آوردن پیغام��ی در ازای رمزگش��ایی 
درخواس��ت پ��ول می کند. هنگامی که این پیغام باز ش��ود 
کارب��ر می بیند فایل هایش رمزگذاری ش��ده اس��ت و اگر 
ط��ی چند روز آینده باج مطالبه ش��ده را نپردازد فایل ها و 
اطالعات پاک خواهند ش��د. البته ش��رکت مایکروس��افت 
بس��ته ای امنیتی برای پ��ر کردن حفره مذک��ور ارائه داده 
اس��ت اما کس��انی که قربانی این حمله شده اند این بسته 

را نصب نکرده اند.
حمله ای به این وس��عت در تاریخ بی س��ابقه بوده است. با 
وجود این که این حمله به صورت یکپارچه و هماهنگ انجام 
شده است؛ اما کارشناسان می گویند هکرها هدف امنیتی 
خاصی نداشته اند و تنها دنبال باج گرفتن بوده اند، چرا که 
بازرسی ها نشان می دهد حمالت به سازمان ها و شرکت ها 

به صورت تصادفی انجام شده است.

مایکروسافت از آژانس امنیت ملی آمریکا انتقاد 
کرد

در همین راس��تا؛ سیاس��ت مداران و مسؤوالن 
ش��رکت های تولیدکننده نرم اف��زار پس از حمله 
بی س��ابقه اخیر سایبری خواس��تار تامین امنیت 
شبکه های کامپیوتری شده اند. در این رابطه یکی 
از مدیران ارش��د شرکت مایکروس��افت از آژانس 

امنیت ملی آمریکا انتقاد کرد.
ش��رکت مایکروس��افت پس از حمله سایبری 
گس��ترده به بیش از 200 هزار کامپیوتر نس��بت 
به اس��تفاده از برنامه های جلوگیری از آلوده شدن 

شبکه های کامپیوتری در کشورها انتقاد کرد.
براد اسمیت، مدیر اجرایی شرکت مایکروسافت، 
آژان��س امنیت ملی آمریکا )NSA( را متهم کرد 
که از نقاط آس��یب پذیر سیستم عامل ویندوز به 
نفع خود استفاده کرده است. براد اسمیت بر این 
نظر است که این نقاط آسیب پذیر سیستم عامل 
ویندوز پس از حمله س��ایبری ب��ه این آژانس به 
دس��ت تبهکاران اینترنتی افتاد و توانستند از آن 
برای حمله بی س��ابقه سایبری اخیر خود استفاده 

کنند.

واکنش پلیس اروپا
پلی��س اروپا )یوروپل( به ابعاد حمله س��ایبری 
بی سابقه روزهای اخیر اشاره کرد. راب وین رایت، 
رئی��س پلی��س اروپا، اع��الم کرد ک��ه این حمله 
س��ایبری تا کنون 200 هزار کامپیوتر در بیش از 

150 کشور جهان را آلوده کرده است.

باج خواهی سایبری از 100 کشور دنیا

حمید ره جو
کارشناس آی تی

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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گفته می ش��ود هکرها با اس��تفاده از بدافزار 
معروف به WannaCry مانع دسترس��ی به 
داده های کامپیوتری می شوند و برای رفع این 
مشکل از هر یک درخواست پرداخت چند صد 

دالر باج می کنند.
شرکت مایکروسافت البته مدتی است بسته  
به روزرس��انی برای بستن این حفره امنیتی را 
منتشر کرده اس��ت. اما هنوز هستند کسانی 
که ویندوز دس��تگاه خود را ب��ه روز نکرده اند. 
از سوی دیگر میلیون ها کاربر در سراسر جهان 
به دالیل مختلف هنوز از نس��خه های قدیمی 
وین��دوز مث��ال )XP( اس��تفاده می کنند که 
پش��تیبانی امنیتی از آنها سال هاست متوقف 

شده است.

وی�روس باجگیر تاکنون 42 هزار دالر درآمد 
داشته است

 قربانیان حمله ویروس باجگیر برای بازگشت 
اطالعات خود پول پرداخت کرده اند.

این ویروس رایانه ای به طور گسترده بسیاری 
از کشورهای جهان را هدف قرار داده، تاکنون 
بیش از 110 تراکنش مالی از طریق سیستم 

پرداخت اینترنتی بیتکون داشته است.
پلی��س بین المل��ل در ت��الش اس��ت ت��ا 
سرش��اخه های اصلی دریافت کنن��ده پول را 

شناسایی کند.
این وی��روس از قربانیان خ��ود بین 200 تا 
۶00 دالر برای بازگش��ت اطالعات به سرقت 
رفته درخواست می کند. کارشناسان رایانه ای 
هش��دار می دهند ک��ه اس��تفاده کنندگان از 
ویندوزه��ای قدیمی باید سیس��تم خود را به 
نسخه های جدید و قانونی این سیستم عامل 
ارتق��ا دهند ت��ا از خطر هک ش��دن در امان 

باشند.
همچنین سازمان اطالعاتی انگلیس هشدار 
داده که بازگشت چنین ویروس هایی می تواند 
1.3 میلیون رایانه آس��یب پذیر را در سراسر 
این کش��ور تهدید کند که باید به روزرسانی 

شوند.
در روسیه نیز این ویروس باجیگر شبکه های 
پلیس راهنمایی و رانندگی، راه آهن سراسری، 
وزارت کش��ور،چندین بان��ک و ش��رکتهای 

خدمات تلفن همراه را آلوده کرد.

ویندوزهای خود را هرچه سریع تر آپدیت کنید
یک کارشناس فناوری اطالعات باج افزار واناکریپت را به دلیل 
قابلیت خودانتشاری و امکان انتش��ار در شبکه خطرناک ترین 
باج افزار دانست و تنها راه جلوگیری از آن را به آپدیت ویندوز و 

آنتی ویروس کاربران اعالم کرد.
ت��ا امروز تمامی باج افزارها که در دنیا وجود داش��ته، نیازمند 
مش��ارکت کاربر بودند. یعنی مثاًل شما باید یک ایمیل را باز و 
روی یک لینک آلوده کلیک یا فایل آلوده ای را دانلود می کردید، 
بنابراین اگر کاربر هوش��مند بود و دانش کافی را داش��ت آلوده 
نمی شد؛ اما این باج افزار اولین باج افزار در دنیاست که نیازی به 

همکاری کاربر ندارد؛ زیرا از نوع کرم اینترنتی است.
کرم های اینترنتی دو ویژگی بسیار خطرناک دارند، یکی اینکه 
نیازی به کاربران برای انتش��ار ندارند و دوم اینکه امکان انتشار 
در ش��بکه را دارند. پیش از این امکان انتش��ار در ش��بکه برای 
باج افزارها وجود نداشت و هر کامپیوتری که آلوده می شد نهایتا 
خودش آلوده بود و سیستم های مختلف خودشان فایل آلوده را 
می گرفتند. اما اکنون این دو خصوصیت بد در این باج افزار ایجاد 

شده که دلیل انتشار سریع آن هم همین است.
اما تنها راه جلوگیری از آلوده ش��ده به باج افزار واناکریپت این 
اس��ت که این باج افزار از یک ضعف امنیت��ی در ویندوز به نام 
ETERNALBLUE اس��تفاده می کند. تنها راهی که در حال 
حاضر وجود دارد و اهمیت باالیی دارد این است که سازمان ها 
باید به سرعت  شروع به آپدیت ویندوزهای خود کنند تا جلوی 

ورود این باج افزار را به سیستم های شان بگیرند.
در این شرایط خود مایکروسافت هم پچ آپدیت را عرضه کرده 
اس��ت، این آپدیت در حال حاضر از مایکروسافت بیرون آمده و 
هرکس به صورت اتوماتیک آپدیت ویندوز را دریافت می کرده، 

این آپدیت را نیز گرفته است. 
اما وقتی برای ویندوز آپدیت جدیدی می آید، بسیاری کاربران 
آپدیت را به صورت اتوماتیک دریافت نمی کنند، بلکه دس��تی 
دریافت می کنند. بس��یاری از سیستم ها هم که ویندوز کرک  
دارند و اورجینال نیستند، برای اینکه ویندوزهایشان از بین نرود 

اصال آپدیت نمی گیرند. 
سازمانی که  آپدیت  نمی گیرد، باید به صورت دستی آپدیت 
را از س��ایت ویندوز دریافت و آن را نصب کند. هیچ راه دیگری 
وج��ود ن��دارد و تنها راه کار این اس��ت که کارب��ران ویندوز و 
آنتی ویروس های خود را آپدیت کنند. اگر کاربران آنتی ویروس 
خود را آپدیت کنند می توانند جلوی ورود این باج افزار را بگیرند 
که فعال نشود اما به هر حال تا زمانی که ویندوز آپدیت نشده 

باشد هنوز احتمال آلودگی وجود دارد.

ایـن ویـروس رایانـه ای به 
از  بسـیاری  گسـترده  طـور 
کشـورهای جهـان را هـدف 
قـرار داده، تاکنـون بیـش از 
110 تراکنـش مالـی از طریق 
سیسـتم پرداخـت اینترنتی 

بیتکون داشته است.
پلیس بین الملـل در تالش 
است تا سرشـاخه های اصلی 
را  پـول  کننـده  دریافـت 

شناسایی کند.
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گردشگری

مناطق مرموز و ممنوع جهان برای گردشگران
پیاده روی در مشهورترین خیابان های دنیا

میهمانی شهر مردگان!
تولید 80 درصد گالب دنیا در ایران

 آرامستان پر الشز- پاریس
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ای��ن روزه��ا کاش��ان ب��ه ش��کل 
مزرعۀ بزرگ صورتی رنگی از گل 
محمدی درآمده ک��ه در کنار عطر 
مدهوش کننده گل ها و عرقی که 
از ب��رگ این گل ه��ا در واحدهای 
گالب گی��ری می چکد، به بهش��تی 
معط��ر، زیبا، دل انگی��ز و روح افزا 
تبدیل ش��ده و گردش��گران را از 
داخل و خارج از کش��ور به س��وی 

خود می کشاند.
۸۰ درص��د گالب دنی��ا در ایران 
تولید و روانه بازار جهانی می شود. 
۱۰ درصد در ترکیه، ۵ درصد در 
بلغارستان و ۵ درصد نیز در سایر 
کشورهای دنیا تولید می شود؛ اما 
در ایران، استان های متعددی چون 
اصفهان، فارس، تهران، کرمانشاه و 
کرمان در کار تولید گالب هستند. 
استان هایی چون خراسان رضوی، 
گلس��تان و آذربایجان نی��ز اخیراً 
به کش��ت این گل معطر و پرسود 
روی آورده ان��د. در میان تمام این 
مناطق، بیشترین میزان تولید گل 
محمدی و مرغوبترین و کیفی ترین 
گالب مربوط به شهرستان کاشان 
در استان اصفهان است. البته از 
گل محمدی عالوه بر گالب، اسانس 
هم گرفته می شود که برای تهیه 
عطر و انواع خوشبوکننده ها از آن 

استفاده می شود.

تولید 80 درصد گالب دنیا در ایران
هزار سال عطر خوش گالب در بهشِت اردی بهشت کاشان

فاطمه مرادزاده
خبرنگار

فعالیت بیش از 70 درصد جمعیت روس�تایی 
و  محم�دی  گل  کش�ت  بخ�ش  در  کاش�ان 

گالب گیری
جمعیت شهرس��تان کاش��ان طب��ق آخرین 
سرش��ماری حدود 3۷0 هزار نفر اس��ت، که به 
گفته برخی مسؤوالن؛ فعالیت بیش از ۷0 درصد 
جمعیت روستایی این شهرستان در بخش کشت 

گل محمدی و گالب گیری است.
تقریبا تمام گل های محمدی برداش��ت شده، 
در 1۶00 واحد گالب گیری س��نتی و 2۶ واحد 
گالب گیری صنعتی شهرستان کاشان به گالب 
و اس��انس گل تبدیل می شود. در این واحدهای 
تقطیر گل محمدی، بین 30 تا 35 هزار تن گالب 

گرفته می شود.

تهیه اس�انس و ع�رق از ح�دود 84 نوع گیاه 
دارویی

تهیه اس��انس از گل محمدی و عرق از حدود 
84 نوع گیاهان دارویی همچون بیدمشک، نعنا، 
کاسنی، پونه، خارشتر و ... ) حدود 300 هزار تن( 
از دیگر محصوالت کارگاه های تقطیر کاشان است 

که اش��تغالزایی مس��تقیم حدود 10 هزار نفری 
و چن��د برابر این رقم به طور غیرمس��تقیم را در 
واحدهای بس��ته بندی، فروش، حمل و نقل و ... 
به همراه دارد. این اشتغالزایی فقط به شهرستان 
کاش��ان مربوط نمی شود و برخی از گالب گیران 
ماهر کاش��انی فناوری و مه��ارت برتر خود را در 
این زمینه به س��ایر اس��تان ها می برند و در کار 
گالب گی��ری آن ها نیز مش��ارکت می کنند و یا 
اینکه گل محمدی منتقل شده به کاشان از سایر 

استان ها را نیز به گالب تبدیل می کنند.

درآمد 160 هزار دالری در سال
کش��ت گل محمدی و گالب گی��ری عالوه بر 
اش��تغالزایی، درآمد خوبی هم برای کاش��انی ها 
به همراه داشته اس��ت؛ که بخش زیادی از این 
گالب در بازارهای داخلی به فروش می رس��د و 
بخش��ی هم در بازار جهانی که میزان صادرات 
گالب به خارج از کش��ور طبق آمار رسمی ثبت 
ش��ده در گمرک 1۶0 هزار دالر در س��ال است 
و این درحالی اس��ت که بخ��ش اعظم صادرات 
گالب، غیررسمی و چمدانی است و میزان دقیق 
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آن مشخص نیست. گالب کاشان به کشورهای 
اروپایی، ژاپن و اس��ترالیا صادر و بخش عمده 
آن روانه بازار کشورهای عربی و حاشیه خلیج 

فارس می شود.

فروش اسانس تولیدی از گل محمدی بین 8 
تا 10 هزار یورو

برخالف گالب که فروش عم��ده آن بازارهای 
داخلی است، اس��انس گل محمدی بیشتر بازار 
خارجی دارد و تا کیلویی بین 8 تا 10 هزار یورو به 
فروش می رسد. مشتریان آن هم کشورهایی چون 

فرانسه، اتریش، ترکیه و امریکاست.

تولید گالب و سایر عرقیجات کاشان نیز همچون سایر تولیدات 
کشورمان با چالش ها و مشکالتی همراه است که مهترین چالش 
این صنعت، بس��ته بندی نه چندان مطلوب و مغایر با ذائقه بازار 
جهانی است، درحالی که می توان با ارتقای آن، صادرات را افزایش 

داد و تمام بازار جهانی گالب دنیا را به تسخیر درآورد.

بازدید س�االنه صدها هزار گردش�گر در فص�ل گالب گیری از 
کاشان

 اگرچه مزارع کاشان از حدود 20 فروردین به گل می نشیند و 
چشم نواز می شود، اما از اوایل اردیبهشت بوی مست کننده گالب 
از کارگاه ه��ای گالب گیری در فضا پخش ش��ده و تا اواخر خرداد 

حواس بینایی و بویایی بازدیدکنندگان را نوازش می دهد.
س��االنه صدها هزار گردش��گر در فصل گالب گیری از کاشان 
بازدید می کنند که بخشی از این بازدیدکنندگان خارجی هستند و  
حضور این گردشگران خارجی پس از برجام با افزایش 40 درصدی 

نیز مواجه بوده و گردشگری کاشان را متحول ساخته است.
آنطور که مسؤوالن بیان می کنند آمار رسمی سال گذشته که بر 
اساس تعداد بازدیدکنندگان از آثار تاریخی کاشان به دست آمده، 
چیزی حدود 440 هزار نفر اس��ت که 25 ه��زار و 2۹3 نفر آنها 
خارجی بودند، این درحالی است که آمار کل بازدیدکنندگان که 
فقط برای تماشای مزارع گل و عملیات گالب گیری واحد کاشان 
ش��دند، چند برابر این رقم است که جایی به ثبت نرسیده، یعنی 
چیزی بیش از یک میلیون نفر که پیش بینی می کنیم امسال به 

حدود 2 میلیون نفر افزایش یابد.

برگزاری آیین ها و جشنواره های گالب گیری
باوجود رتبه باالی کاشان در تولید پسته، ماهیان زینتی و آثار 
تاریخی هنری متعددی چون خانه های تاریخی، هتل های سنتی و 
فرش معروف کاشان که حرف اول را در دنیا می زند، اما کاشان را 

امروزه به نام گل و گالب قمصر آن می شناسند.
برگ��زاری آیین ها و جش��نواره های گالب گیری، عالوه بر اینکه 
اوج حضور گردش��گران در کاش��ان را از یک م��اه فروردین به دو 
ماه فروردین و اردیبهشت افزایش داده، باعث اشتغالزایی و توسعه 

پایدار و رونق اقتصادی این شهرستان هم شده است.
البته برگزاری جش��نواره های گالب گیری، باعث شده است که 
ش��هرها و روستاهای متعددی در کاشان به عنوان مناطق نمونه 

گردشگری شناسایی و به جهانیان معرفی شوند.
زیرساخت های این شهرستان از جمله واحدهای اقامتی را برای 
حضور جمعیت میلیونی گردشگران در فصل گالب گیری مطلوب 
اس��ت؛ در کاشان 53 اقامتگاه در قالب هتل، هتل آپارتمان، هتل 
سنتی وجود دارد، ضمن اینکه اجرای طرح خانه مسافر نیز بخشی 

از کمبودهای این بخش را جبران می کند.
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در ایران و همچنین برخی از کشورها ، مقبره های اشخاص برجسته مذهبی، برای مثال امامزاده ها و رهبران دینی، مکان مقدسی برای دفن درگذشتگان می شود. برخی از قبرستان های 
معروف جهان نیز به همین صورت پدید آمدند.

میهمانی شهر مردگان!
آرامستان های معروف جهان و ایران را بشناسیم

امامزاده طاهر
نام امامزاده ای اس��ت در نزدیکی شهر کرج که 
به خاطر گورستان همجوار آن که مدفن بسیاری 
از هنرمندان و روشنفکران است، مشهور است. از 
جمله هنرمندان برجسته ای که در این قبرستان 
به خاک سپرده شده اند می توان به غالمحسین 
بنان، مرتضی حنانه، احمد شاملو، احمد محمود، 
عبدالعل��ی وزیری، حس��ن گل نراق��ی، جالل 
ذوالفنون، حسن کامکار، هوشنگ گلشیری و ... 

اشاره کرد.

 تخت فوالد
تخت فوالد نام قبرس��تان قدیمی شهر اصفهان 
است که قدمتش به قرن چهارم هجری می رسد. 
این اثر به طور یکجا و بخش هایی از آن به طور مجزا 
در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. تا پیش 
از صفوی��ان و بعد از آن ای��ن مکان، محلی برای 
تجمع دراویش بوده و خانقاهی هم در آن احداث 
کرده بودند که با نام آرامگاه بابا رکن الدین شناخته 
می ش��ود. در دوران صفویه این قبرس��تان یک 
گورستان اختصاصی تلقی می شد و فقط بزرگان 
مملکتی در آن به خاک س��پرده می شدند. پس 
از این دوره در آن تکایایی احداث شد و سرانجام 
به قبرستان همگانی شهر تبدیل گشت. در سال 
13۶3 دفن اموات به غیر از شهدای جنگ ایران و 
عراق، در این قبرستان متوقف و به قبرستان جدید 

شهر به نام باغ رضوان منتقل شد.

 گورستان ظهیرالدوله
وقتی  علی خان ظهیرالدوله در اثر سکته قلبی 

در باغ خود در جعفرآباد شمیران درگذشت، در 
جوار باغ در قبرستان عمومی که بین تجریش 
و امامزاده قاسم واقع بود، دفن شد. از آنجا که 
ظهیرالدوله مورد قبول اکثر طبقات اجتماعی 
بود، بس��یاری از هنرمندان، سیاس��تمداران و 
دانشمندان وصیت کردند در این آرامگاه دفن 
شوند. از س��ال های 1340 به بعد دفن اموات 
در ای��ن مجموعه ممنوع ش��د و دفن افراد در 
سال های 40 تا 50 با اجازه نامه خاص و آن هم 
به صورت محدود انجام می شد. آخرین تدفین 
در آرامگاه ظهیرالدوله در س��ال 135۹ انجام 
شده  اس��ت. محمدتقی بهار، حسن تقی زاده، 
روح اهلل خالقی، فروغ فرخزاد، ابوالحس��ن صبا، 
رهی معیری، ایرج میرزا، قمرالملوک وزیری و... 
از جمله افراد سرشناس��ی هستند که در این 

گورستان به خاک سپرده شدند.

 قبرستان جن ها
روستای »تیس« در استان سیستان و بلوچستان 
با قدمتی 2300 ساله گورستانی دارد که بلوچ ها 
به آن »جن سنط« می گویند. گورستانی رازآمیز 
ک��ه در آن قبره��ا در کنار هم  روی س��طحی 
صخره ای حفر شده اند. به باور برخی از محلی ها 
این گورها متعلق به جن هاست؛ آنها مردگان خود 
را در حصار این سنگ ها دفن کرده اند، شب که 
می رسد، جن ها بر سر گور از دست رفتگان خود 
حاضر و به مویه و مرثیه سرایی مشغول می شوند. 
ش��اید سطح صخره ای این تپه که کندن قبر بر 
آن کار بسیار دشواری است، مردم این منطقه را 
بر این باور داشته که موجوداتی فوق بشری این 

قبر ها را حفر کرده اند.

  ابن بابویه
ابن بابویه نخستین گورستان شهرری و دومین 
گورستان تهران اس��ت که بسیاری از مشاهیر 
ایران در آن دفن هس��تند. نام این گورس��تان 
برگرفته از نام محمد بن بابُویه معروف به شیخ 
صدوق یکی از فقها و دانشمندان شیعه است که 

آرامگاه او در آنجا واقع شده  است.

پس از برپایی بقعه شیخ صدوق، افراد زیادی در 
اطراف آن به خاک س��پرده شدند و مقبره های 
بزرگ و باش��کوهی هم اطراف آن احداث ش��د. 
محمدرضا پهلوی و محمد مص��دق نیز هر دو 
وصیت ک��رده بودند در ابن بابویه دفن ش��وند. 
در س��ال 13۷3 وزارت کشور، دستور منع دفن 

مردگان را در این محدوده صادر کرد.

نخستین قبرستان مسلمانان!
باید به ش��رقی ترین نقطه مازندران سفر کرد تا 
بتوان عجیب ترین قبرستان ایران را با سنگ های 
عمودی خاکس��تری و حکاکی ه��ای عجیب و 
غریب دید. این قبرس��تان را ب��ا قدمت 1200 
ساله و نقش های عجیب  روی سنگ هایش که 
در روستای س��فید چاه شهرستان گلوگاه واقع 
است، نخستین قبرستان مسلمانان خوانده اند. 
قبر ملک بادله حاکم شمال در این گورستان قرار 
دارد و همچنین ابراهیم، منصور و عبدالرحمن 
سه فرزند امام موسی ابن جعفر)ع( و چند نفر از 
سادات مرعش��ی که روزگاری در آمل حکومت 
می کردند در س��فیدچاه مدفون شده اند. سنگ 
قبرهای محرابی گورستان تاریخی سفید چاه، 
دارای تصاویر نمادین ایرانی اس��ت که مفاهیم 
پیچی��ده زندگی، مرگ و رس��تاخیز را در خود 

نشان می دهد.

 گورستان متفقین در تهران
در محله دوالب شهر تهران قبرستانی واقع شده 
که 18۹2 شهروند لهستانی در آن دفن شده اند. 
بیشتر شهروندان لهستانی که در این گورستان 
دفن ش��ده اند، کسانی بودند که پس از آزادی از 
اردوگاه های کار اجباری اس��تالین در سیبری و 
قزاقس��تان، از راه ایران به اروپا بازمی گشتند. در 
سال 1۹42 حدود 115.000 شهروند لهستانی، 
شامل سربازان، مردان، زنان و کودکان غیرنظامی، 
با کش��تی از دریای خزر وارد بندرانزلی ش��دند. 
نیروهای نظامی و داوطلب برای ملحق ش��دن 
به مقاومت اروپا ایران را ترک کردند، اما هزاران 
ش��هروند غیرنظامی و زن و کودک تا سه سال 
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در شهرهای مختلف ایران باقی ماندند. به علت 
سوءتغذیه در دوران اسارت و ابتال به بیماری های 
واگیردار، بس��یاری از نظامیان و غیرنظامیان در 
طول اقام��ت در ایران جان باختند و همانجا به 

خاک سپرده شدند.

 قبرستان فوتبالی
باشگاه شالکه 04 در سال 2012 دست به ابتکار 
جالبی زد. این باشگاه در آن سال، قبرستانی در 
شهر گلزنکیرش��ن در نزدیکی استادیوم فوتبال 
فلتینس آرنا افتتاح کرد. این قبرستان که به شکل 
یک زمین فوتبال است، گنجایش 1۹04 قبر را 
دارد و ویژه طرفداران پروپا قرص باشگاه فوتبال 
شالکه 04 است که در سال 1۹04 تاسیس شد. 
قیم��ت اولیه برای خریداری هر قطعه قبر برای 

مدت 25 سال، 540۶ یورو تعیین شده است.

گورستان پر الشز
گورستان پر الش��ز )Père-Lachaise( با 43 
هکتار مس��احت، بزرگ ترین گورستان پاریس 
و از مشهورترین گورس��تان های جهان است و 
پربازدیدترین گورستان جهان خوانده می شود. 
مش��اهیر فراوانی در پر الش��ز به خاک سپرده 
ش��ده اند. صادق هدایت و غالمحسین ساعدی. 
اس��کار وایل��د، فردریک ش��وپن، مولی��ر، انوره 
دوبالزاک، مارس��ل پروس��ت و... از نویسندگان 
و هنرمندان برجس��ته ای هس��تند که در این 

قبرستان مدفون اند.

 قبرستان رکولتا
قبرستان رکولتا )Recoleta( در شهر بوئنوس آیرس 
پایتخت کشور آرژانتین واقع است و بسیاری از 
سیاستمداران و ش��خصیت های مشهور در این 
گورس��تان مدفون هستند. این قبرستان شبیه 

به یک ش��هر طراحی ش��ده و دارای خیابان ها و 
گذرهای فرعی بسیار زیادی است.

 گورستان »های گیت«
»های گی��ت« )دروازه مرتف��ع( نام گورس��تانی 
تاریخی و مشهور در شمال شهر لندن است. این 
قبرس��تان دارای قطعه مربوط به مسلمانان نیز 
است. های گیت مدفن انسان های مشهوری چون 

کارل مارکس است.

 قبرستان اجاره ای
قبرستان ورین در شهر گوآتماالسیتی، پایتخت 
کشور گواتماال واقع شده و در آن قبر دائمی برای 
مردگان وجود ندارد و قبرها به خانواده مردگان 
اجاره داده می ش��وند. در بیش��تر مواقع خانواده 
مردگان پس از مدتی از پرداخت اجاره بهای قبر 
خودداری کرده و به همین دلیل کارگران اجساد 
را از قبرها خارج می کنند که در بیش��تر مواقع 
بقایای مردگان این قبرس��تان عجیب از سوی 
کرکس ها خورده می شود. نکته جالب درباره این 
قبرس��تان این است که قبرها نه بر روی زمین، 

بلکه درون دیوار کنده می شوند.

قبرستان وادی السالم
زائرانی که به نجف می روند هنگام بازدید از این 
ش��هر تاریخی و زیارت س��ری هم به قبرستان 
وادی السالم می زنند. آرامگاه پررمز و رازی که در 
شمال شهر قرار داد. تاریخ دقیق ایجاد آن معلوم 
نیست، اما با توجه به وجود مراقد شریف حضرت 
صالح و هود � دو پیامبر برجسته � می توان قدمتی 

چند هزار ساله را برای آن متصور شد.
روایات متعددی از ائمه معصومین در اهمیت این 
قبرستان وجود دارد. از این رو است که بسیاری از 
شیعیان آرزو دارند بعد از مرگشان در این آرامگاه 
دفن شوند. این قبرس��تان آن قدر وسیع است 
که به آن لقب بزرگ ترین قبرستان عالم اسالم 
را داده اند. نخستین کسی که در وادی السالم از 
اصحاب مدفون شد خباب بن ارت، متوفای 3۷ 
ه� .ق بود که از س��ابقین در اس��الم و ششمین 
ف��ردی بود که اس��الم را پذیرفته ب��ود. وی در 
جنگ بدر شرکت داشت، در جنگ های صفین 
و نه��روان نیز در خدم��ت امیرمومنان علی )ع( 

بود و در دوران خالفت امیرمومنان)ع( در کوفه 
درگذشت، موالی متقیان بر پیکرش نماز خواند، 
در کن��ار قب��رش حضور یاف��ت و برایش طلب 
مغفرت کرد. عالوه بر این عده زیادی از ایرانیان 
هم در این مکان به خاک س��پرده ش��ده اند. از 
جمله آنها می توان به مزار مرقد آیت اهلل سیدعلی 
قاضی طباطبایی اشاره کرد. این قبر در قسمت 
جنوبی وادی السالم و در نزدیکی مرقد حضرات 
هود و صالح ق��رار دارد. دیگر قبر معروف ایرانی 
در وادی السالم، مزار رئیسعلی دلواری از مبارزان 
ایرانی علیه استعمار انگلیس است. گفته می شود 
پیکر وی پس از به ش��هادت رسیدن به وصیت 
خودش به این قبرستان منتقل شده است. عالوه 
بر وی قبر ش��هید اول صاحب لمعه در قسمت 

شمالی وادی السالم قرار دارد.

بقیع
بقیع مهم ترین قبرستان عالم اسالم با نام مدینه 
النبی همراه است. این محل آرامگاه ابدی بسیاری 
از بزرگان دین و سیاس��ت است که قدمت آن به 
حضور پیامبر)ص( در یثرب بازمی گردد. آورده اند 
که بقیع به زمین گس��ترده و وسیعی می گویند 
که درخت در آن باش��د. ظاه��را در زمان احداث 
این قبرستان درختان را کندند و دیگر نشانی از 
آنها نیست.  درباره اولین کسی که در این قبرستان 
دفن شده اختالف نظر وجود دارد. برخی معتقدند 
عثمان بن مظعون یکی از صحابه پیامبر)ص( و 
یار امیرمومنان)ع( اولین مس��لمانی است که در 
این قبرستان دفن شده و گروهی دیگر می گویند 
اسعد بن زراره اولین فردی است که در این محل 
به خاک سپرده شده است. بقیع در شرق مدینه 
و در نزدیکی مس��جد النبی قرار دارد. در برخی 
روایات آمده انتخاب این مکان برای دفن اصحاب 
به توصیه رس��ول اک��رم)ص( بوده اس��ت. این 
قبرس��تان به خاطر این که محل دفن چهار نفر 
از ائمه بزرگوار شیعه و بسیاری از بزرگان صحابه 
است، قداست و احترام زیادی دارد. عالوه بر این، 
محلی نیز به نام بیت االحزان داشت که قبال از 
سوی حضرت علی)ع( برای صدیقه طاهره )س( 
ساخته شده بود و آن حضرت بعد از وفات پیامبر 
اکرم )ص( به همراه حسنین )علیهماالسالم( به 

این مکان می آمد و گریه می کرد. 
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از بین هزاران خیاب��ان در دنیا، 
تعداد مح��دودی از آنها در ذهن 
انس��ان به یاد می مان��د. با اینکه 
ه��زاران  دارای  ش��هرها  اکث��ر 
خیابان هس��تند، همیش��ه یک یا 
دو خیابان از دیگران مش��هورتر 
می ش��وند. حت��ی اگ��ر ب��ه دلیل 
مرک��ز  خری��د،  موقعیت ه��ای 
س��رگرمی و ی��ا تاریخچ��ه  آن ها 
باشد، این ها خیابان هایی هستند 
ک��ه توریس��ت ها از آنه��ا دیدن 
می کنن��د. اکث��ر اوق��ات تصویر 
ای��ن خیاب��ان، بل��وار، بزرگراه و 
جاده های مشهور گرفته می شود 
و در میان لیست های این چنینی 

قرار می گیرند.

پیاده روی در مشهورترین خیابان های دنیا

حسین صفدری
کارشناس فرهنگی

خیابان المبارد؛ پرپیچ ترین خیابان دنیا
خیابان المبارد که میان خیابان های »هاید« 
و »لیون وورت« در سانفرانسیسکو قرار دارد، به 
پرپیچ ترین خیابان دنیا ش��هرت دارد. فاصلۀ دو 
کوچۀ این خیابان که دارای 8 پیچ تند اس��ت، 
برای کاهش شیب طبیعی تپه ساخته شده است. 
محدودیت سرعت در این بخش، تنها 8 کیلومتر 
در س��اعت است. خیابان »ورمونت«، هم چنین 
در سانفرانسیس��کو، و »درۀ مار« در بِرلینگتون، 
ایالت »آیووا« نیز دو خیابان مشهور دیگر هستند 

که لقب پرپیچ ترین را یدک می کشند.

خیابان اَبی؛ خیابان گروه بیتلز
خیابان اَبی در شمال لندن واقع است. در میان 
اس��تودیوهای خیابان اَبی که در جنوب شرقی 
اینجا قرار دارد، اس��تودیویی بود که گروه بیتلز 
۹0 درصد آهنگ های شان را ضبط می کردند. در 
آوریل 1۹۶۹، این گروه به دور هم جمع شدند 
تا آخرین آلبوم شان به نام »خیابان اَبی« را ضبط 
کنند. این آلب��وم تبدیل به پرفروش ترین آلبوم 
این گروه ش��د و تصویر از خط عابر پیادۀ بیرون 
استودیو تبدیل به عکس کاور این آلبوم گردید. 
امروزه، معموال توریس��ت ها به اینجا می آیند تا 

عکس خیابان اَبی خودشان را بگیرند.

خیابان هالیوود
خیاب��ان هالی��وود در کنار بل��وار هالیوود در 
لوس آنجل��س دارای مجموعه ای از س��تاره قرار 
گرفت��ه در پیاده رو اس��ت تا یادبود هنرپیش��ه، 

موس��یقیدان، کارگردان، تهیه کننده، گروه های 
تئاتر مشهور و غیره باشد به پاس زحمات شان. 
بیش از 2400 ستاره جاودانه شدند. هر کسی، 
حتی طرفداران، می توانند هر فرد فعال در زمینۀ 
سرگرمی را کاندید کند و هر ساله 200 کاندیدا 

به کمیتۀ هالیوود معرفی می شوند.

ب�رای  خیاب�ان  ش�لوغ ترین  رامب�ال«؛  »ال 
جیب برها

»ال رامبالی« پردرخت، ش��لوغ ترین خیابان 
مخصوص عابرپیاده در بارسلونای اسپانیا است. 
اکثر اوقات، توریست ها در این خیابان بیشتر از 
محلی ها هستند که نوع مغازه ها و در کل طبیعت 
این خیابان را تغییر داده اس��ت. به همین دلیل 
این خیابان تبدیل به اصلی ترین هدف جیب بری 
شده اس��ت. این خیابان را اغلب الس رامبالس 
می نامند، چرا که در واقع این خیابان دس��ته ای 
از خیابان های متفاوت اس��ت که هر کدام حس 

منحصر به فرد خود را دارند.

خیابان »اورکارد«؛ خیابان  باغ های میوه ای
خیاب��ان اورکارد، خیاب��ان اصل��ی خری��د در 
سنگاپور، که عالوه بر جاذبۀ جهانگردی، محل 
گردش محلی ها نیز اس��ت. ای��ن خیابان که به 
دلیل باغ های میوه ای که به آن منتهی می شود، 
نامگذاری شده، پر از مراکز خرید، رستوران های 
محل��ی بیش��مار، کافی ش��اپ های زنجیره ای، 
کافه و هتل اس��ت. این خیابان هم چنین محل 
قرارگیری اقامتگاه رسمی رئیس جمهور سنگاپور 
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است. تزئینات کریسمس در کنار این خیابان، 
با دکورهای گوزن و چراغ در میان درخت های 
نخ��ل و خانه های زنجبیلی ب��ا برف مصنوعی 

بسیار مشهور هستند.

خیابان »کاس�ان روود« و محل ه�ای اقامت 
ارزان قیمت

اگر دقیق صحبت کنیم، خیابان »کاسان روود« 
یا »خآووس��ان« در نزدیکی رود چاو پهرایا در 
بانکوک، تایلند واقع است. ترجمۀ کلمۀ کاسان 
»برنج آسیاب شده« است، یادآوری از گذشتۀ 
این خیابان که ب��ازار برنج بود. با این حال، در 
20 س��ال اخیر خیابان کاسان روود تبدیل به 
محل وقت گذرانی مش��هوری برای توریست ها 
شده است. این خیابان دارای محل های اقامت 
ارزان قیمت از خوابگاه های س��اده تا هتل های 
3 س��تاره با قیمت مناس��ب، هم چنین کافه، 
غرفه های خوراکی، رستوران، مغازه، کافی نت 

و آژانس مسافرتی است.

»وال استریت«؛ خانۀ بازار بورس نیویورک
وال استریت قلب تاریخی منطقۀ مالی و خانۀ 
بازار بورس نیویورک اس��ت. ای��ن نام تبدیل به 
عضوی جدانش��دنی تجارت و بورس آمریکایی 
شده است. خیابانی باریک که از خیابان برادوی 
به سمت ایست ریور پایین می رود، وال استریت 

ب��ه دلیل این دلیل نامگذاری ش��ده که در قرن 
1۷ هلندی ه��ا در این مکان دیوار س��اختند تا 
اجتماع ش��ان را محدود کنند. در اواخر قرن 18، 
تجار زیر درختی در این خیابان جمع می شدند 

و به صورت غیررسمی به تجارت می پرداختند. 
این منشا بازار بورس نیویورک است که در سال 

181۷ بنا شد.

»الس وگاس«؛ خیابان�ی با فضایی جادویی 
و رویایی

الس وگاس، در وسط صحرای نوادای جنوبی 
ق��رار دارد. این خیاب��ان دارای هتل های لوکس، 
فروشگاه های بزرگ، رستوران های تجملی و غیره 
است که همۀ آنها با دقت تزئین شده اند تا به این 

خیابان فضایی جادویی و رویایی ببخشند.

»شانزه لیزه« با کافه و مغازه های لوکس
خیابان شانزه لیزه با سینماها، کافه، مغازه های 
لوکس و درخت های بلوطش یکی از شناخته 
شده و مشهورترین خیابان های پاریس و فرانسه 
است. این خیابان وسیع و شیک از پلِیس »ِدال 
کونکورد« تا »طاق نصرت« کشیده شده است. 
این خیابان یکی از معتبرترین بلوارهای خرید 
در پاری��س اس��ت. از آنجایی ک��ه افراد کمی 
استطاعت مالی زندگی در این خیابان را دارند، 
معموال طبقه های باالی مغازه ها با دفاتر اداری 
اشغال شده اند. از س��ال 1۹۷5، تور ِد فرانس 
به رسم س��نت در خیابان شانزه لیزه به پایان 
می رس��د که دوچرخه سواران موظفند ۶ تا 8 

دور در خیابان دور بزنند.
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چین، تبت، لهاسا، مقدس ترین مکان 
روی زمی��ن ب��رای بودایی ه��ا؛ جایی 
که معبد جوکان��گ، مهم ترین معبد 
بودیس��ت ها در آن واق��ع ش��ده و 
پیروان این آیین برای زیارت و انجام 
بعضی مناسک به آنجا سفر می  کنند. 
ه��ر روز تعداد زی��ادی از چینی های 
معتقد به بودا گرداگرد معبد طواف 
می  کنند، رو ب��ه آن دعا می  خوانند و 
عبادت می  کنن��د. خادمان معبد هم 
میان مردم می  چرخند و ظرف هایی را 
می  گردانند ک��ه از آن ها دودهایی با 
بوی تند بلند می  شود؛ بویی که هوای 

اطراف معبد را سنگین می  کند.
در س��ال های اخی��ر اما؛ کمت��ر آدم 
خارجی ای توانس��ته این تصاویر را 
از نزدیک ببیند و اگر هم توانس��ته 
از دور بوده و اجازه نزدیک شدن به 
معبد و حرف زدن را نداشته است. 
دولت کمونیست چین در بیش از نیم 
قرن گذشته تدابیر امنیتی سختی را 
ب��رای ورود خارجی ها ب��ه تبت اجرا 
ک��رده و هر کس که می خواهد وارد 
این منطقه شود، باید ثبت نام کند و 
بعد از مدت ها با شرایط ویژه ای وارد 

آن شود.
 حاال بع��د از مدتی طوالنی یک گروه 
از خبرن��گاران توانس��ته اند به این 
بخش ممنوع خاک چین س��فر کنند 
و مشاهدات ش��ان را برای دیگران 
تعریف کنن��د؛ مواردی که البته تنها 
منحصر به تبت نیست و نقاط دیگری 
ه��م در دنی��ا وج��ود دارن��د که به 
شدت تحت تدابیر امنیتی هستند 
و هرکس��ی امکان ورود به آن ها را 

ندارد.

محمدتقی حاجی موسی
روزنامه نگار

مناطق مرموز و ممنوع جهان برای گردشگران

تبت؛ منطقه ای ناآرام
تبت سال هاست که منطقه ای ناآرام به حساب 
می  آید و خواس��تار جدایی از چین بوده است. از 
سال 1۹51 اما دولت کمونیست کنترل کامل این 
منطقه را به دست گرفت که باعث شد ناآرامی  ها 
بیشتر از قبل شود. این اعتراضات تا سال 1۹5۹ 
و یک شورش ادامه پیدا کرد که با سرکوب شدید 
دولت کمونیست مواجه شد و همین سبب شد 
رهبر بودایی ها یعنی داالی المای چهاردهم، تبت 
را ترک کند و به هند برود. س��رکوب دولت ولی 
در این س��ال ها باعث نش��ده اعتراضات پیروان 
داالی الم��ا تمام ش��ود و تنها از س��ال 200۹ تا 
ح��اال 140 بودایی خودش��ان را در اعتراض به 

محدودیت ها آتش زده اند.
چنی��ن اتفاقات��ی باعث ش��ده پک��ن از ورود 
خارجی ها به این منطقه جلوگیری کند و نگذارد 
تصاویر آن به بیرون درز پیدا کند. گردش��گرانی 
که بخواهند برای بازدید به تبت بروند، باید حتماً 
قبل از آن ثبت نام کنند و تنها در محدوده های 
زمانی خاصی که دولت چین تشخیص می  دهد، 
وارد آن شوند. این وسط تنها در موارد معدودی 
به خبرنگاران اجازه ورود داده می ش��ود و وقتی 
قرار باش��د آن ها به تبت بروند، ماموران امنیتی 
همیشه در کنارشان هستند و تمام رفتارشان را 

زیر نظر دارند.
تنها مکان هایی که ماموران صالح بدانند برای 
بازدید انتخاب می  شود و این یعنی گشت و گذار 

در تب��ت حت��ی از کره ش��مالی هم س��خت تر 
اس��ت. ماموران دولتی آنقدر مواظب خبرنگاران 
و گردش��گران هس��تند که نگذارند آن ها حتی 
سؤال اضافی از کسی بپرسند. برای همین وقتی 
خبرنگاران به دیدار یکی از مقامات تبت رفته اند، 
اجازه هیچ سؤالی نداشته اند و آقای مسؤول 80 
دقیقه بدون توقف در مورد خوش��حالی مردم و 
خوب بودن اوضاع برای آن ها صحبت کرده است.

مواردی که خود خبرنگاران هیچ وقت به چشم 
ندیده اند. حتی زمانی که از ماموران خواسته شده 
به خبرنگاران اجازه دهند به معبدی در نزدیکی 
مرز با هن��د بروند، آن ها پاس��خ داده اند چنین 
معبدی با آن ها فاصله بس��یار زی��ادی دارد، در 
حالی که نقشه گوگل فاصله را تنها 24 کیلومتر 

نشان می  داده است.
اکنون در چین نژاد »هان« بیش��ترین فراوانی 
را دارد و حضور این قوم در تبت یکی از مواردی 
است که باعث شده هر روز درگیری هایی ایجاد 
ش��ود. تا دهه ۶0 میالدی عده افراد این قوم در 
تب��ت تنها 3۹500 نفر بوده؛ ح��اال اما این عدد 
به بی��ش از 245 هزار نفر رس��یده و این یعنی 
دول��ت مرکزی می  خواهد با افزایش نژاد »هان« 
در تبت اکثریت را به هم بزند. حاال در شغل های 
دولتی کسانی که از نژاد »هان« باشند، نسبت به 
تبتی ها درآمد بیشتری خواهند داشت و از حقوق 
اجتماعی باالتری برخوردار هستند و البته بیشتر 
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مناصب مهم در تبت هم در دست آن هاست.
غی��ر از تغییر نژاد، مدرن ک��ردن تبت، مورد 
دیگری اس��ت که پکن می خواهد از طریق آن، 
فرهنگ تبتی ها را تغییر دهد. حاال در »لهاسا« 
بزرگراهی در حال ساخت است که کامالً مدرن 
و به روز طراحی شده و مسیری را که پیمودن 
آن االن در می��ان گل و الی ۹ س��اعت زم��ان 
می  گی��رد به اندازه نیم س��اعت کوتاه می کند. 
حضور خود چینی ها در تبت و آشنایی مردم و 
جوانان تبت با دنیای مدرن یکی از نگرانی های 
ب��زرگان بودای��ی و قدیمی های ای��ن منطقه 
اس��ت که می ترس��ند این طوری دیگر جوانان 
بی خیال مبارزه و مقابله ش��وند و در سال های 
آتی تبت کامالً شبیه به دیگر استان های چین 
ش��ود؛ مکانی خنثی و بدون خطر برای دولت 

کمونیست.

گردش�گران و کمی�ن مارها در س�ائوپائولو؛ 
جزیره مارها

 چهار هزار گونه از سمی  ترین مارهای دنیا در 
یک جزیره کوچک نزدیک »سائوپائولو« زندگی 
می کنند که سم بعضی از آن ها می تواند گوشت 
انس��ان را آب کند! حضور این همه مار یک جا 
باعث ش��ده دولت برزیل ورود اف��راد را به این 

جزیره ممنوع اعالم کند.

نیواورلئان؛ باشگاه 33 و خرافات 
 مرکز ش��هر نیواورلئان، جای��ی که یکی از 
اولی��ن س��اختمان های »دیزنی لند« توس��ط 
»والت دیزنی« س��اخته شد. ساختمانی که در 
اصل یک رستوران است با دری آبی رنگ؛ اما 
ورود به آن برای هر کسی آزاد نیست و اسرار 
بسیاری در مورد آن وجود دارد. تنها افراد مهم 
و چهره های مشهور می توانند وارد این باشگاه 
شوند و برخی معتقدند عدد 33 آن به باورهای 
»ایلومناتی« و خرافات ربط دارد. کس��انی که 
برای ورود به این اتاق ثبت نام کرده اند حداقل 
باید 14 سال در صف بایستند و البته 40 هزار 
دالر هم برای نام نویس��ی پرداخت کنند. تازه 
هر سال 2۷ هزار دالر دیگر هم به مبلغ اولیه 

اضافه می شود.
 

سؤالبارد؛ خزانه جهانِی بذر 
این مرکز قرار است جایی باشد برای نگهداری از دانه های گیاهی 
و طوری طراحی شده که هزاران سال بعد هم محتویاتش سالم 
بمانند. برای همین  زیر انبوهی از صخره و یخ ساخته شده تا اگر 

روزی برق هم قطع شد، دانه ها یخ زده باقی بمانند.
خزانه جهانِی بذر س��ؤالبارد در 2۶ فوریه 2008 به طور رسمی 
افتتاح شد و نخستین سفارش خود را با دریافت یک صدمیلیون 
بذر از یک صد کش��ور آغاز کرد. در ای��ن انبار، که به »خزانه بذر 
روز قیامت«  هم مش��هور است، تا ماه مارس 2010 مجموعه ای 
از پانصدهزار گونه دانه های کش��اورزی گردآوری شد که در کره 

زمین بی نظیر است.
 

واتیکان؛ کتابخانه واتیکان
تنها افراد معدودی در دنیا هستند که اجازه ورود به این کتابخانه 
را دارند؛ جایی که کتاب هایی با ارزش بسیار باال از لحاظ قیمتی و 
البته اطالعاتی در آن نگهداری می  شود. کتاب هایی دستنویس به 
جا مانده از تمدن »مایا« تا کتاب هایی اسرارآمیز که داستان های 

زیادی درباره محتویات شان وجود دارد.
 

پیونگ یانگ؛ اتاق 39
 این اتاق در دفتر حزب کمونیست در پیونگ یانگ واقع شده 
و هیچ کس نمی داند دقیقاً چه اتفاقی در آن رخ می  دهد. شایعات 
اما از حفاظت شدیدش خبر می دهند و همین یعنی جای مهمی  
است. البته کره شمالی خودش کالً جای امنیتی است و ورود به 

آن اصالً کار راحتی نیست.

در  افـراد معـدودی  تنهـا 
دنیا هسـتند که اجـازه ورود 
بـه ایـن کتابخانـه را دارنـد؛ 
جایی کـه کتاب هایی با ارزش 
بسـیار بـاال از لحـاظ قیمتی 
آن  در  اطالعاتـی  البتـه  و 
نگهداری می  شود. کتاب هایی 
دسـتنویس بـه جا مانـده از 
تمـدن »مایا« تـا کتاب هایی 
اسـرارآمیز که داسـتان های 
زیادی درباره محتویات شـان 

وجود دارد.
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مونتینیاک؛ غارهای السکو

نقاشی هایی که در این غار وجود دارند، احتماالً 
مربوط به 1۷ هزار سال پیش و انسان های اولیه 
هستند. همین باعث شده از سال 1۹۶3 دولت 
فرانسه بازدید از آن را برای عموم ممنوع کند. 
هر چند شایعاتی هم درباره این غار و تأثیرات 

مرموزش بر آدم ها وجود دارد.

کنتاکی؛ محل ذخیره اصلی طالهای آمریکا
 محل ذخیره اصلی طالهای آمریکا این جاست. 
میلیارده��ا دالر طال در مرکزی در عمق زمین 
نگهداری می  شود که بیش از 30 هزار سرباز از 
آن حفاظت می کنند و هلی کوپترهای نظامی  
همواره بر فرازش در حال پرواز هس��تند. گفته 
می  ش��ود در اصلی این مخزن، یک در بیست و 
دو تنی احتماال فوالدی است که در مقابل هر 

ضربه و انفجاری مقاوم است.
 

کالیفرنیا؛ فقط مردان می  توانند واردش شوند
 نزدیک به 150 سال است که تابستان هر سال 
تعدادی از افراد قدرتمند دنیا در عرصه سیاست 
به کالیفرنیا می روند تا در یک جلس��ه عجیب 
شرکت کنند؛ جایی که فقط مردان می توانند 
واردش شوند و گفته می شود تصمیمات مهمی  
درباره پروژه های ش��ان در دنی��ا آن جا گرفته 
می شود؛ تصمیماتی از قبیل پروژه منهتن که به 
ساخت سالح های اتمی  منجر شد. تاکنون افراد 
غیرمرتبط کمی  توانسته اند به بوهمیا بروند و از 
آن جا و مراسم خاصش داستان های شگفت آور 

تعریف کنند.

نوادا؛ آمریکا تا س�ال 2013 وجود آن را انکار 
می کرد

 یکی از مرموزترین و امنیتی ترین مکان های 
روی زمین که دولت آمریکا تا سال 2013 وجود 
آن را انکار می کرد. گفته می ش��ود این منطقه، 
مکانی ب��رای آزمایش های س��ری وزارت دفاع 
آمریکاس��ت. هرچند برخی شایعات می  گویند 

آدم فضایی ها در آن نگهداری می شوند.
 

آتالنتا؛ گنجینه کوکاکوال
 فرمول ساخت کوکاکوال آن قدر مهم و سری 
است که برای نگهداری از آن کلی تدابیر امنیتی 
در نظر گرفته شده است و یک محفظه بسیار 
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پیشرفته برای حفاظت از آن ساخته شده که افراد بسیار کمی  می  توانند واردش شوند و احتماال نگاهی 
دوباره به ترکیبات کوکاکوال بیندازند.

اتاق خواب ملکه انگلستان
 س��ال 1۹82، مردی به نام »مایکل فاگان« توانست از دیوارهای چهار و نیم متری کاخ باکینگهام 
و از باالی نرده های آهنی برق دار بگذرد و خودش را به اتاق خواب ملکه برس��اند. او خیلی راحت لب 
تخت نشست و در حالی که ملکه خواب بود یک فنجان چای هم نوشید. بعد از این اتفاق از سرنوشت 
فاگان اطالع خاصی در دست نیست. اما اتاق ملکه تبدیل به یکی از امنیتی ترین اتاق های جهان شد 

که هیچ کس نمی  تواند نزدیکش شود.
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فرهنگ و هنر

»فردوسی« به ایران خدمت کرد یا »کورش«!؟
یکی دو سالی ست که دوباره دارم فیلم ایرانی می بینم!

انتظار زنان پشت جبهه
»گشت 2« دلنواز است، نه چشم نواز

خنداندن مردم مهم است

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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کارگ��ردان انیمیش��ن های »دیرین 
دیری��ن« از روند ش��کل گیری این 
مجموعه سخن گفت و بیان کرد که 
برای او غافلگیر ک��ردن و خنداندن 

مردم مهم است.
علی درخش��ی درب��اره ای��ده اولیه 
»دیری��ن  انیمیش��ن های  س��اخت 
دیری��ن« گف��ت: ای��ده اولی��ه این 
انیمیش��ن ها از محمد ابوالحس��نی 
تهیه کنن��ده ای��ن آثار ب��ود به این 
ترتی��ب ک��ه ه��ر روز بتوانیم یک 

انیمیشن برای مردم تولید کنیم.
م��ن ب��رای ای��ن ای��ده فضاه��ا و 
شخصیت های مختلفی را اتود زدم 
و هدف م��ان ای��ن بود ک��ه بتوانیم 
مسائل فرهنگی و شهرنشینی را در 

این انیمیشن ها به تصویر بکشیم.
 درخش��ی با تأکی��د بر اینک��ه این 
انیمیشن ها تبلیغی نیستند، گفت: 
تبلیغ به نوعی آگهی ه��ای بازرگانی 
را تداع��ی می کن��د؛ ام��ا ه��دف ما 
فرهنگ سازی است و البته نهادهای 
مرتبط با موضوعات مطرح ش��ده را 
هم ب��رای حمایت و اسپانس��رینگ 
آثار خود ج��ذب می کنیم. همچنین 
از  گاه��ی  کاره��ا  نویس��ندگی  در 
سازمان ها و ش��رکت هایی مثل آب 
و فاضالب، ش��رکت مل��ی گاز ایران 
و دیگ��ر نهادها معضالت و مس��ائل 
را می پرسم و بعد انیمیشن خود را 

طراحی می کنم.

عطیه موذن
خبرنگار

خنداندن مردم مهم است
کارگردان انیمیشن های »دیرین دیرین«: 

دلیل انتخاب عنوان »دیرین دیرین«
وی درباره عنوان این انیمیشن ها که با نام »دیرین 
دیرین« شناخته می شود، توضیح داد: من دو نگاه 
را در این عنوان در نظر داشتم؛ اول اینکه معنایی 
تاریخی در نظرم بود و به دوران »دیرین« )گذشته( 
توجه داشتم و در داستان ها هم بخش هایی چون 
»انسان های اولیه«، »بی سرو سامانیان« و... طراحی 
شد و دوم دوست داشتم این عنوان همچون ریتم 

آهنگین و موزون باشد.

 طراح�ی س�اده در مجموع�ه انیمیش�ن های
 »دیرین دیرین«

 کارگردان مجموعه انیمیش��ن های »دیرین 
دیری��ن« درباره طراحی س��اده این آثار گفت: 
همچنان که گفتم هدف ما این بود که بتوانیم 
در هر روز یک قس��مت از انیمیشن ها را تولید 
و به پخش برس��انیم و برای ای��ن منظور باید 
مسائل مالی را هم در نظر می گرفتیم تا مقرون 
به صرفه باشد. همچنین موضوع می باید آنقدر 
جذاب باش��د که همه طیف مخاطب��ان را در 

برگیرد.

دیالوگ ها را باید کم کنیم
وی اضاف��ه کرد: البت��ه االن فکر می کنم کمی 
بار دیالوگ ها زیاد اس��ت و باید المان های بصری 
آن را افزای��ش دهیم. فک��ر می کنم این کار مثل 
ضربه پنالتی اس��ت و ما باید موفق شویم در یک 
دقیق��ه منظور را برس��انیم. من س��عی کردم در 
کارم از ایده های نو استفاده کنم و تاکنون گاهی 
موفق بوده ایم گاهی هم کمتر توانستیم به هدف 
خود برسیم. با این حال هر چقدر جلو آمده ایم کار 

بهتر و تجربه خود من هم بیشتر شده است.
 

خندان�دن در »دیری�ن دیرین« مهمت�ر از باقی 
چیزهاست

درخشی که پیش از کارگردانی این آثار در حوزه 
کاریکاتور فعالیت داشته است به این پیشینه کاری 
خود اش��اره و بیان کرد: ما قصد داشتیم در این 
انیمیشن ها پیام های آموزشی هم ارائه دهیم؛ اما 
این آثار صرفاً آموزشی تلقی نشده اند و اصالً برای 
خود من خنداندن مهمتر اس��ت. پیشینۀ کاری 
من کارتون و کاریکاتور اس��ت و به همین دلیل 
ویژگی های طنز و غافلگیر کردن برای من اهمیت 
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بیشتری دارد؛ اما ابزارم در این انیمیشن ها محدود 
است چون تکنیک کار ما »کات اوت« است و در 
این تکنیک امکانات کار تصویری و انیمیت های 
متنوع کم اس��ت. البته استفاده از تکنیک های 
دیگر انیمیش��ن س��ازی هم هزینه های زیادی 
دارد که نمی توان به راحتی سراغ شان رفت. این 
کاریکاتوریست درباره ظرفیت های کار انیمیشن 
توضیح داد: در همه جای دنیا مخاطب کاریکاتور 
کمتر از انیمیشن و کارهای تصویری متحرک 
است. من هم چون به دنبال تأثیرگذاری بیشتر 
بودم، برای بیان حرف هایم به سراغ این مدیوم 
آمدم. البته کاریکاتور ش��خصی تر اس��ت و من 
می توانس��تم؛ ایده هایم را راحت ت��ر اجرا کنم؛ 
اما در انیمیش��ن تا ایده به اجرا می رسد ممکن 
است از هدف اولیه شما کمی دورتر شود. با این 
حال حدود دو ماه اس��ت که ما ه��ر روز کار را 
در ش��بکه های اجتماعی می گذاریم و استقبال 
خوبی هم از این آثار صورت گرفته است. این کار 
یک سیر صعودی برای ما داشت که هم کار ما 
 پخته تر شده است و هم مخاطبان با آن ارتباط 

برقرار کردند.

 کار من هم به نوعی کار مطبوعاتی است
وی درب��اره دغدغه ای ک��ه می خواهد در این 
انیمیشن ها به تصویر بکشد، یادآور شد: مطبوعات 
و رس��انه به دنبال فرهنگ سازی هستند و کار 
من هم به نوعی کار مطبوعاتی است. من سعی 
می کنم نقطه های مشکل دار را پیدا کنم و آن ها 
را نش��ان دهم. من جامعه شناس یا روانشناس 
نیستم که بخواهم مسائل و آسیب های جامعه 
را درمان کنم اما می توانم روی آنها دست بگذارم 
تا دیده ش��وند و این کار را ب��ا زبان طنز انجام 

می دهم.

کار خود را به طور جدی از زمستان 93 شروع 
کردیم

درخشی درباره پخش انیمیشن های »دیرین 
دیرین« از شبکه های سیما عنوان کرد: ما کار 
خود را به طور جدی از زمستان ۹3 شروع کردیم 
و از نوروز آنها را در شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی قرار دادیم و به طور همزمان از تلویزیون 
روی آنتن رفت. وی در پایان درباره گس��ترده 
شدن فضای این انیمیشن ها توضیح داد: روایت 
این انیمیشن ها را محمدرضا علیمردانی بر عهده 
دارد و با توجه به اینکه فضای کاری ما در حال 
گسترده ش��دن اس��ت امکان اینکه از صداهای 
متنوع تری در قس��مت های بعد استفاده کنیم 

وجود دارد.

محمدرضا علیمردانی صداپیشه شخصیت ها:
مشکل حنجره ام با طب سنتی حل شد

محمدرضا علیمردانی صداپیشه شخصیت هایی 
چون »شرک« و »دیه گو« در »عصر یخبندان« 
و آق��ای »بائو«ی معروف س��ریال پایتخت در 
پاسخ به پرسش��ی درباره اینکه مردم کدامیک 
از شخصیت های کارتونی را که او به جای شان 
حرف زده است، بیشتر دوست دارند، می گوید: 
فکر می کنم مردم بیشتر شرک، دیه گو در »عصر 
یخبندان« و »سالیوان« در »کارخانه هیوالها« را 

بیشتر از بقیه دوست دارند.
او در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره 
اینکه از چ��ه زمانی متوج��ه قابلیت هایش در 
عرصه صداپیشگی شده است، گفت: زمانی که 
بچه بودم صداپیشگی همیشه برایم یک رؤیا بود، 

چون به شکل مادرزادی صدای گرفته ای داشتم 
و پزشک ها هم امیدی به معالجه ام نداشتند تا 
اینکه مش��کل حنجره من با درمان سنتی حل 
شد و آن رؤیا هم کم کم برایم به واقعیت تبدیل 
شد. پیش خودم می گفتم تو که دوست داشتی 
صدا داشته باشی، حاال رو کن و خودت را نشان 

بده.
علیمردانی ادامه داد: آن اوایل در تئاتر به خاطر 
همان مشکلی که گفتم، بیشتر نقش آدم های 
کر و الل را بازی می کردم یا به صورت پانتومیم 
بازی می کردم تا اینکه موقعیت های صداپیشگی 

برایم پیش آمد.
 او درباره عالقه اش به ورزش و فعالیت در رشته 
ووش��و نیز گفت: در نوجوانی برای ورزش ووشو 
خیلی کتک خوردم و تمرین زیادی هم کردم؛ 
اما بعداً دیگر نتوانس��تم این رشته را ادامه بدهم 
چون خانواده ام مخالف بودند. من مدتی هم به 
صورت حرفه ای فوتبال بازی می کردم اما چون 
خانواده ام با آن هم مخالف بودند، آن را هم ادامه 
ندادم. کالً خانواده من با همه چیز مخالف بودند 
و با بازیگری ام هم میانه خوبی نداشتند. تا اینکه 
س��ال ۷۶ بدون اینکه آنها را در جریان بگذارم 
در سریال »نوروز ۷۶« که آقای داریوش کاردان 
کارگردانش بود، بازی کردم. ایشان می خواستند 
یک س��ریال برای عید بس��ازند و من به همراه 
شهاب عباسی، هادی کاظمی و حمید گودرزی 
در آن کار بازی کردیم و من یک س��اعت مانده 
به ش��روع برنامه از تلویزیون به خانواده ام گفتم 
که من س��ریال بازی کردم و آنها هم اولش باور 
نمی کردن��د ولی بعد که من را دیدند کم کم با 
قضیه کنار آمدند. او درباره تجربه بازی در سریال 
»پایتخت 4« و نقش بائو نیز گفت: در این سریال 
گریم سختی داشتم و همه تالش شان را کردند 
تا »بائو« به بی ریخت ترین شکل ممکن در بیاید 
و خوشبختانه موفق هم شدند. این صداپیشه و 
بازیگر در ادامه درباره ش��خصیت های محبوب 
خودش ک��ه جای آنها حرف زده اس��ت، گفت: 
خودم هم »ش��رک«، »سالیوان« و »دیه گو« را 
در بین خارجی ها دوست دارم، از بین ایرانی ها 
هم »رستم« را خیلی دوست دارم و همچنین 
در نقش راوی در مجموعه »حیات وحش« که 

صدایش الهام گرفته از پدربزرگ خودم بود.
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روزه��ای آخ��ر اردیبهش��ت م��اه 
خبری آمد که فیلم »گشت ۲« به 
کارگردانی سعید سهیلی توانست 
با عب��ور از مرز ۱۸ میلیارد تومان 
فروش، رکوردی فوق العاده را برای 
خود رقم زند. این فیلم پیشتر از 
این توانس��ته بود با عبور از فیلم 
»خوب، بد، جلف« س��اخته پیمان 
قاسمخانی و »فروش��نده« اصغر 
فرهادی به عنوان پرفروش ترین 
فیلم تاریخ سینمای ایران شناخته 

شود. 
ام��ا س��عید س��هیلی کارگ��ردان 
فیلم های »مردی ش��بیه باران« و 
»مردی از جنس بلور« که مضمونی 
دفاع مقدسی داشتند سال ها بعد 
و در سال ۹۰ فیلم »گشت ارشاد« 
را ساخت که صف های طوالنی برای 
تماشای آن شکل گرفت، اما اکران 
آن خیلی طول نکشید و تنها چند 

روز پس از اکران توقیف شد!
ای��ن فیلم البت��ه در هم��ان چند 
روز نمایش ب��ه رقم قابل توجهی 
از فروش رسید. سهیلی که پس 
از س��اخت چند فیلم در سینما به 
ش��یوه ترکیبی جدیدی از جدی و 
کمدی در فیلمس��ازی رسیده بود 
توانس��ت با گشت ارش��اد،  بر لب 
مردم لبخند بنشاند. حاال و بعد از 
آن همه اتفاقی که بر س��ر »گشت 
ارشاد« آمد سهیلی دوباره سراغ 
دومین بخش این فیلم سینمایی 
و همان سه رفیق خالفکار رفت و 

»گشت ۲« را ساخت.
با توجه به حوادث پیش آمده برای 
قسمت اول این فیلم، »گشت ۲« 
نیز از حواش��ی و جنجال ها به دور 
نماند و س��عید س��هیلی به دلیل 
فش��ارهای به وجود آم��ده بعد از 
جش��نواره دو بار در بیمارس��تان 
بستری شد. »گش��ت ۲« که این 
روزها ب��ر پرده سینماهاس��ت با 
توجه به موفقیت بخ��ش اول آن 
و البته شوخی های کاراکترهایش 
خوب می فروش��د و سهیلی راضی 
اس��ت. با او درباره »گشت ۲« به 

گفت وگو نشستیم.

»گشت 2« دلنواز است، نه چشم نواز
گفتگو با سعید سهیلی،کارگردان فیلم »گشت 2« 

ساناز قنبری
خبرنگار

بع�د از آن همه حواش�ی که چند س�ال پیش 
»گش�ت ارش�اد« ب�ه راه انداخت، چه ش�د که 
تصمیم به س�اخت دنباله آن یعنی »گش�ت 2« 

گرفتید؟
یک��ی از دالیل��ش این ب��ود که اص��والً آدم 
لجب��ازی هس��تم و هر کس��ی با دس��ت توی 
صورتم بزند با س��ر توی صورتش می زنم! سر 
اکران فیلم »گش��ت ارشاد« هم گفتم که من 
از ع��ده ای س��یلی خوردم و آنه��ا باید منتظر 
س��یلی هایی که می زنم، باشند. البته من چند 
سال پیش با سیلی این آقایان بلندشدم و حاال 
با »گش��ت 2« با دست میلیون ها نفری که از 
فیلمم استقبال کرده اند،  سیلی به آنها زدم که 

دراز شدند. 
طبیعی است که یک فیلم را خیلی ها دوست 
داشته و خیلی ها دوست نداشته باشند، اما حرف 
آخر را مردم با کف و سوت و تشویق هایشان در 
سالن سینما می زنند که خوشبختانه این اتفاق 

برای فیلم من افتاد.

از بازخوردهای این به قول خودتان س�یلی ها، 
برای آینده فیلمسازی تان هراسی ندارید؟

اگر ه��راس داش��تم نه »گش��ت ارش��اد« را 
می س��اختم و نه »گشت 2« را. اگر اجازه بدهند 
هر هنرمندی با سلیقه خودش فیلمش را بسازد، 
فیلمساز که بیمار نیس��ت با فیلم هایش جواب 

بعضی ها را بدهد.

چرا کلمه ارشاد را از نسخه دوم فیلم تان حذف 
کردید و شد »گشت 2«؟

م��ا از وزارت فرهن��گ و ارش��اد ب��ا عن��وان 
»گشت ارشاد 2« درخواس��ت پروانه کردیم، اما 
با آن مخالفت ش��د و من این ممیزی را به این 
دلی��ل پذیرفتم که خیلی به فیلم لطمه نمی زد. 
همه مردم می دانس��تند که »گش��ت 2« ادامه 
همان »گشت ارش��اد« است و با شخصیت های 
فیلم آش��نا بودند؛ عباس، حسن و عطا. آنها بعد 
از پنج سال از زندان آزاد می شوند و مردم دوباره 

سرنوشت آنها را دنبال می کنند.

فیلم ش�ما صحنه ه�ای زیبا ن�دارد و به لحاظ 
بص�ری اصال چش�م نواز نیس�ت، با وج�ود این 
شما چه کردید که کماکان مردم شخصیت های 
خالفکار فیلم را دوس�ت دارند و برای تماش�ای 

آنها به سینما می آیند؟
در فیل��م م��ن از رنگ و لع��اب و س��از و آواز 
خبری نیس��ت و تم��ام اتفاقات قص��ه در اماکن 
و فضاه��ای چرک و کثیف می گ��ذرد، اما دلیل 
استقبال مردم از آن دلنوازی اش است. فیلم من 
دلنواز اس��ت، نه چشم نواز. وقتی در فیلمی درد 
و مشکل، بلند فریاد زده می شود، ناخواسته دل 
مردم به قولی خنک می شود و از آن لذت می برند. 
این طور می شود که با کمترین تیزر و آگهی مردم 
می آیند و فیلم را می بینند و در قسمت هایی از آن 

کف می زنند.
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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بعد از دو فیلم اول تان که فیلم های تقریباً آرامی 
بودند )مردی شبیه باران و مردی از جنس بلور( 
فیلم های ت�ان دچار نوعی عصبیت ش�د که در 
»گشت ارشاد« به اوج خود رسید. روحیه خودتان 

عصبی و عصیانگر شده یا شرایط جامعه؟
وقتی حالمان خوب اس��ت می رویم پارک یا 
موس��یقی مالیم گوش می دهیم و ...، اما وقتی 
حالمان بد است بی حوصله هستیم؛ مثالً با مشت 
به دیوار می کوبیم. اگر حال جامعه خوب باشد 
در خیابان دعوا نمی شود، دادگستری ها شلوغ 
نمی شود، مردم به صورت هم چنگ نمی زنند 
و... فیلمس��از هم جزئی از مردم و جامعه است. 
وقت��ی حالش خوب نباش��د، نمی تواند فیلمی 
بسازد که حال خوبی داشته باشد. بله، فیلم های 
من عصبی هس��تند، چون جامعه م��ا از نظر 
اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی و... عصبی است 
و آمار طالق، س��کته، بیماری ه��ای روحی و... 
همگی نشان از حال بد جامعه دارد. در چنین 
شرایطی حال من هم بد است و نمی توانم بروم 

فیلمی آرام و عاشقانه بسازم.

قبول دارید که س�ینمای ش�ما خیلی مردانه 
است؟

این هم باز به جامعه برمی گردد. در جامعه ما 
هیچ زنی نمی تواند رئیس جمهور شود، هیچ زن 
وزیری در هیأت دولت حضور ندارد و ... . وقتی 
جامعه ای کامالً مردس��االر داریم فیلم های مان 
هم مردانه می شود. وقتی همه جا مردها حرف 
اول را می زنن��د و زن ه��ا قش��ر دوم جامعه به 
شمار می آیند، قهرمان بیشتر فیلم ها هم مردها 
می شوند. در سینمای ایران بعد از هدیه تهرانی 
و نیکی کریمی و قبل تر از آنها افس��انه بایگان 
بازیگر زنی نداریم که در فروش فیلم تأثیرگذار 
باشد؛ اما بازیگران مرد زیادی داریم که می توانند 

فروش فیلم را تضمین کنند.

فضا، موقعیت و طبقه اجتماعی شخصیت های 
خالف�کار »گش�ت 2« توجیه کنن�ده بعض�ی از 
رفتار ه�ای آنهاس�ت، ام�ا این ک�ه آنه�ا بعد از 
پنج سال تقریباً متحول بشوند و تالش پی گیری 
برای مثبت و سالم زندگی کردن کنند، به نظرم 
کمی غیرواقعی اس�ت! خودتان چه تعریفی از 

این تحول دارید؟
این سه شخصیت هیچ وقت مثبت نخواهند شد، 
همان طور که هیچ وقت منفی نبوده  اند. آرزوها و 
آرمان های آنها رو به پاکی و عدالت خواهی است، اما 
خودشان در فشار و منجالب در حال غرق شدن 
هس��تند. شخصیت های من داخل چاه هستند، 
اما نگاه شان به باال و ستاره های دهانۀ چاه هست. 
ضمن این که در »گش��ت 2« این س��ه خالفکار 
بعد از پنج  س��ال ناگهان زندگی شرافتمندانه را 
انتخاب نمی کنند! آنها بعد از پنج  س��ال از زندان 
آزاد می ش��وند و هر زندانی که از زندان آزاد و وارد 
جامعه می شود؛ قطعاً با مشکالت زیادی برخورد 
می کند. بعد از سال ها محبوس بودن و انزوا حتماً 
وقتی این فرد وارد جامعه می شود؛ اولین مشکلش 
کار اس��ت و همین موض��وع انطباقش با محیط 
پیرامون را سخت می کند. تمام این عوامل دست 
به دست هم می دهند و کاری می کنند که درام 

شکل بگیرد.

س�اخت فیلمی با رگه های طنز که معضالت 
اجتماعی را نش�ان دهد کار س�اده ای نیست. 
چط�ور به این اجماع در س�اخت فیلم های تان 

می رسید؟
فیلم های من مانند خیلی از فیلم ها یک هسته و 
یک پوسته دارد. بعضی فیلم ها هسته و پوسته ای 
تلخ دارد و بعضی دیگر هسته و پوسته ای شیرین؛ 
اما من همیشه سعی می کنم پوسته فیلم هایم 
بر خالف هسته شان، ش��یرین باشد. این کار را 
می کنم چون االن حال مردم خوب نیست و ما 

موظف هستیم کام مخاطب را تلخ نکنیم.

در حرفه ای ب�ودن ب�ازی پس�رتان )س�اعد( 
هیچ ش�کی نیس�ت و نمی ت�وان او را متهم به 
پارتی بازی کرد، اما ش�ما به عن�وان پدری که 
کارگردان اس�ت گویا همیشه اصرار بر بازی او 

در فیلم هایتان دارید 
نه، اصالً اصراری ندارم. من به بازی و استعداد 
س��اعد ایمان دارم و بر اس��اس ایمانی که به او 
دارم هر زمان احس��اس کنم در فیلمم نقشی 
درخور وی هس��ت به او پیشنهاد می دهم. در 
»کالشینکف« نقش یک سرباز را داشتیم که از 
هر لحاظ مناسب ساعد بود و در »گشت 2« هم 

باید بازی می کرد چون ادامه سری اول آن بود. 
ساعد در سال چیزی حدود 15�10 فیلمنامه ای 
را که پیشنهاد می کنند رد می کند؛ رابطه کاری 

ما ربطی به رابطه پدری - پسری مان ندارد.

نقدهای تند و تیزی به فیلم شما وارد است که 
عمده آنها اشاره به این موضوع دارد که »با الفاظ 
رکیک سعی کردید از تماشاچی خنده بگیرد«! 

نظرتان راجع به این انتقادها چیست؟
سه شخصیت اصلی فیلم من هیچ کدام دکترا 
ندارند. آنها مهندس هسته ای یا پروفسور سمیعی 
یا نویس��نده و... نیستند. آنها سه نفر یله و رها و 
بی س��واد از طبقه پایین جامعه و کامالً بی کس 
و کار هس��تند که تازه از زندان آزاد ش��ده اند و 
ادبیات واقعی صحبت کردن ش��ان همین است. 
من نمی توانم دیالوگ هایی در دهان آنها بگذارم 
که اشخاص متشخص و باسواد به زبان می آورند! 
ادبیات آنها، ادبیات کوچه بازاری است. پیشنهاد 
می کنم منتقدانی که نس��بت به ن��وع بیان این 
سه خالفکار نقد دارند به محالت سطح پایین یا 
حواشی شهرها سری بزنند و ببینند ما تازه ادبیات 

کاراکترهای مان را خیلی پاستوریزه کرده ایم.

یعن�ی قب�ول ندارید اگر یک س�ری الفاظ یا 
حرکات را حذف می کردید، به داستان لطمه ای 
وارد نمی ش�د و ای�ن هم�ه ح�رف و نقد پیش 

نمی آمد؟
نه خیر، ادبیات شخصیت های فیلم من همین 

است که در فیلم آوردم.

فیل�م بعدی ت�ان را ه�م می خواهی�د کمدی 
بسازید؟

هنوز تصمی��م نگرفت��ه ام. ای��ن تصمیم ها، 
عکس ها، اتفاقات و... هستند که ناگهان یقه ام 
را می گیرند و من را مجبور می کنند فیلم شان را 
بسازم. نمی دانم چه کسی، یک جانباز یا رزمنده 
یا کالش یا آقازاده ای ریاکار یا روستازاده یا... قرار 
اس��ت یقه من را بگیرد! اما در هر حالتی تمام 
س��عی ام را می کنم که حرف دل مردم را بزنم 
و با فیلمم خراش به ذهن و اعصاب مردم نزنم. 
یعنی ضمن خنثی و منفعل نبودن، تلخی ای بر 

تلخی های مردم اضافه نکنم.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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درب��اره حض��ور زن��ان در جنگ یا 
فیلم های جنگی زنان��ه، فیلم کم 
داری��م؛ ام��ا نمون��ه موفق��ش را 
داش��تیم.»گیالنه« رخش��ان  هم 
بنی اعتم��اد ک��ه مادرانگ��ی را در 
نس��بت با جنگ و پیامده��ای آن 
به تصویر می کش��ید یا نمونه های 
دیگری مث��ل »کیمیا« اث��ر احمد 
رض��ا دروی��ش و حت��ی »دوئ��ل« 
او و بس��یاری دیگ��ر از فیلم های 
ک��ه ردپای زن��ان و نق��ش آنان را 
در هشت س��ال جنگ تحمیلی به 

نمایش گذاشته است.

انتظار زنان پشت جبهه
نگاهی به فیلم »ویالیی ها« که از اردیبهشت ماه اکران شده است

امیرحسین فتحی
منتقد

 »ویالیی ها« یک فیلم ناب زنانه در بستر جنگ 
است. نه فقط به این دلیل که اکثر شخصیت های 
آن زن هس��تند بلکه اساساً فیلم حضور زنان را 
در جن��گ و پش��ت جبهه و چه بس��ا نگاه زنانه 
ب��ه جنگ را روایت می کند ک��ه در نوع خودش 
بی بدیل اس��ت. امتیاز مهمش این است که این 
روای��ت زنانه از جن��گ به هیچ وج��ه در ورطه 
سانتی مانتالیست زنانه یا نگاه احساسی – عاطفی 
صرف که دچار لحنی همراه اغراق بشود نیست و 
مواجهه ظاهری و معنایی زنان با جنگ در فیلم 
خیلی هم مردانه است که البته ظرافت های زنانه 
را نی��ز تهی نکرده و س��عی کرده به یک صورت 
رئالیستی از س��وژه دست یابد که فاصله گذاری 
خود را با منطق دراماتیک اثر حفظ می کند. این 
فاصله گذاری از حیث جغرافیایی نیز یک موقعیت 
تازه درسینمای ماست. اینکه قرارگاهی نزدیک 
به خط مقدم جبهه، محل اس��تقرار همسران و 
خانواده رزمندگان اس��ت که هر بارخبر شهادت 
یکی از همس��ران  از طریق نامه  به دست آن ها 
می رسد، هم یک موقعیت جدید است که با توجه 
به طراحی صحنه و بافت قصه شکل می گیرد و 
تجربه های زنانه در نسبت با یک موقعیت مردانه 

ترسیم می شوند. موقعیتی که در نهایت و با همه 
خرده روایت هایش واجد یک روایت کالن است و 
آن هم مقاومت زنانه است. مقاومتی که برساخته 
ویژگی های جسمی و جنسی نیست؛ بلکه برآمده 
از باورها و اعتقاداتی است که صبر زنانه را به یک 

تراژدی باشکوه بدل می کند.
تم��ام صحنه ه��ای فیل��م در جنوب کش��ور 
)اندیمشک( فیلمبرداری شده است. ویالیی ها، 
خانه های س��ازمانی در این شهر است که محل 
زندگی فرماندهان جنگ بوده که کماکان وجود 
خارجی دارد. فیلمنامه این فیلم را »منیر قیدی« 
خود به نگارش درآورده است. در واقع فیلم درباره 
زندگی همس��ران فرماندهان جنگ است که در 
س��ال های ۶2 و ۶3 روایت می شود. با این حال 
فیلم از ریتم کند در میانه های قصه رنج می برد و 
در شخصیت پردازی آن نیز به ویژه درباره برخی 
از زنان به پردازش بیش��تری نیاز داشت؛ ولی در 
نهایت فیلمس��از که خود یک زن اس��ت تالش 
ک��رده تا دنیای درونی زن��ان را در یک موقعیت 
خشن و مردانه جنگ به تصویر بکشد که در این 
زمینه کم و بیش موفق بوده است و فیلم از حیث 
عاطفی می تواند در فرازهایی از داستان مخاطب 

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  

]44[

شماره 36 - اردیبهشت ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

گ و هنر
فرهن



م��رد را هم تح��ت تأثیر خود ق��رار دهد. ثریا 
قاسمی تالش کرده تا کمی غیر احساسی بازی 
کند و کنترل بیشتری بر هیجانات و احساسی 
همیشگی اش در بازی داشته باشد با این حال 
باز هم رگه های��ی از بازی های اغراق گونه او در 

فیلم مشهود است.
پریناز ایزدیار و طن��از طباطبایی نیز یکی از 
متفاوت تری��ن بازی های خ��ود را ارائه کرده اند 
و خوش درخش��یدند. اگ��ر فیلمنامه از چالش 
بیش��تری برخ��وردار بود و کمی از یکدس��تی 
دراماتیک فاصله می گرفت چه بسا قابلیت های 

بازیگری این دو نیز بیشتر نمایان می شد.
قطع��اً یک��ی از امتیازات مه��م »ویالیی ها« 
طراحی صحنه و لباس و تأمین اکسسوار است 
که سعی شده با نگاه جزئی نگرانه و حتی زنانه 
به آن نگریسته شود که محصول کار نیز رعایت 
ریزه کاری های ظریفی اس��ت ک��ه در بازنمایی 
مناس��بات و ابزار و لوازم زندگی و نوع پوشش 
زنان در آن زمان وجود داشت. به همان نسبت 
و البته کمی بیشتر جهان زنانه در فضای جنگ 
به خوبی ترسیم می شود. ترسیم رنج زنانه آنگاه 
که همسران ش��ان می رون��د و آنها می مانند، و 

این ماندن چه بس��ا دشوارتر و رنج آور تر از رفتن است. زنانی که 
صبورانه باید به زندگی بدون همسر ادامه دهند یا درانتظار همسر 
صبوری کنند. ویالیی ها روایت انتظار زنان برای مردانی است که 
م��ردان بی ادعایی بودند و اگر حمای��ت و رضایت این زنان نبود 

چه بسا جنگ، مردان زیادی کم داشت.

درباره فیلم:
»ویالیی ها« فیلمی به کارگردانی منیر قیدی، نویسندگی منیر 
قیدی و ارس��الن امیری و تهیه کنندگی سعید ملکان است که 
در واپسین روزهای اردیبهشت 13۹5 با حضور طناز طباطبایی 
در اندیمشک کلید خورد و تیر ماه 13۹5 فیلمبرداری اش پایان 
یافت. این فیلم برای نخستین بار در سی و پنجمین جشنواره فیلم 
فجر به نمایش درآمد و موفق شد تا جوایزی را کسب کند. این 
فیلم همچنین از روز چهارش��نبه 20 اردیبهشت ماه 13۹۶ در 
س��رگروه سینمایی »استقالل« در س��ینماهای کشور به اکران 

عمومی رسید.
اما »ویالیی ها« قصه خانواده های فرمانده هان سپاه و ارتش در 
سال 13۶5 است. »عزیز« )با بازی ثریا قاسمی( زن 50 ساله ای 
اس��ت که همراه نوه های��ش وارد مجموعه »ویالها« می ش��ود. 
»الیاس« نیز راننده بس��یجی اس��ت که هر وقت وارد مجموعه 
می ش��ود همه نگران این می شوند که شاید خبر شهادت یکی 
از فرمانده ه��ان را بدهد. پس از مدتی »س��یما« )با بازی طناز 
طباطبایی( که عروس »عزیز« است از تهران می آید تا بچه های 

خود را به خارج از کشور ببرد و ...
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زه��را داوودن��ژاد برعکس س��ایر 
بازیگرانی ک��ه فرزند پدر و مادری 
س��ینماگر بودن��د، چن��دان پ��رکار 
نیست، اما هرگاه فرصتی برای بازی 
پیدا کرده، به خوبی با نقش همراه 
شده و بازی باورپذیر و تأثیرگذاری 
ارائ��ه داده اس��ت؛ »بچه های بد« 
و »کالس هنرپیش��گی« ه��ر دو به 
کارگردانی پدر فیلمسازش، علیرضا 

داوودنژاد گواه این مدعاست.
 او سال گذشته و پس از چند سال 
دوری از سینما با یک نقش آفرینی 
خ��وب دیگر به س��ینما برگش��ت و 
بازی خوبش در »شماره ۱۷ سهیال« 
س��اخته محمود غف��اری، موردتوجه 
منتق��دان  و  تماش��اگران  برخ��ی 
قرار گرفت. ب��ا او گفتگویی انجام 

داده ایم که می خوانید:

اولین بار سینما را چطور شناختید؟ طبیعتاً باید از 
طریق فیلم های پدرتان باشد.

ش��ناخت من از س��ینما ب��ه پنج شش س��الگی ام 
برمی گردد، همان زمانی که پدرم مش��غول ساخت 
»خانه عنکبوت« در منزل خودمان بود. خاطراتی که 
با بزرگان سینما آقایان انتظامی و مشایخی عزیز و 
دوست داشتنی و زنده یاد داوود رشیدی دارم، هنوز 
با من است. این که در آن سن لحظه به لحظه شاهد 
ساخت یک فیلم بودم، برایم جذاب و عجیب و غریب 
بود. االن که به آن فکر می کنم، می بینم خیلی چیزها 

از آن لوکیشن و از آن فیلم شروع شد.

دختر علیرضا داوودنژاد بودن چه حسی دارد؟!
واقعاً نمی دانم چه جوابی به این سؤال بدهم. خیلی 

سخت است.

من کمی کمک تان می کنم، مث�اًل این موضوع در 
کودکی و دوران مدرسه، امتیازی برای شما محسوب 

می شد؟
بل��ه، به ویژه آن موقع ها و در س��ال های اول دهه ۶0 
که من مدرسه رفتم، سینما یک وجهه شکیل تر و 
عظیم تری بین مردم داش��ت و به این شکلی نبود 
که االن هس��ت. این قدر دوربین داخل خانه ها نبود 
و این ق��در فیلم و عکس وجود نداش��ت و س��ینما 
جایگاه خیلی ویژه ای داشت. از این که دختر علیرضا 
داوودنژاد هستم، احساس غرور ارزشمندی می کردم، 
اما این طوری نبود که مثالً در مدرسه پز آن را بدهم 

و این مسأله امتیازی برایم نبود.

پدرتان به مدرسه می آمد؟
به هیچ وجه من الوجوه! )می خندد(

واقعاً؟
من که یادم نمی آید. ش��اید هم آمده باشد و من به 

یاد نداشته باشم.

همیشه هجمه ای علیه بازیگران و سینماگرانی بوده 
که پدر یا مادر سینماگر و سرشناس داشته اند. شما 
هم هیچ وقت با واکنش و اعتراضی در این خصوص 

روبه رو بودید؟ 
به هرحال این برچسبی است که گریزی از آن نیست. 
البته این که پدر و مادر آدم، س��ینماگر سرشناسی 
باشند، افتخارآمیز است، اما مسأله ای است که دست 
فرزندان این چهره ها نیست. ما که از جایی نیامدیم 
این اف��راد را به عنوان والدین خود انتخاب کنیم و 
مثالً بگویم آقای داوودنژاد شما پدر من می شوید؟! یا 
خانم باران کوثری بگوید خانم بنی اعتماد شما مادر 
من می شوید؟! )می خندد( مردم عموماً از این زاویه 
به مسأله نگاه نمی کنند، به همین دلیل این هجمه 
و این سؤاالت برای من تعجب برانگیز است. ضمن 
این که به نظرم این مس��أله ریشه در یک فرهنگ 
س��نتی و قدیمی دارد و اگر شخصی کشاورز بوده 
پسر، نوه و دیگر نسل های خانواده او هم این کار را 
انجام می دادند یا اگر فردی پزشک بوده، پسران او هم 
می خواستند پزشک شوند. در سینما هم همین طور 
است و من از وقتی چشم باز کردم، پدرم در سینما 
بود و ناخودآگاه من هم به این مسیر وارد شدم. فکر 

علی رستگار
خبرنگار

یکی دو سالی ست که دوباره دارم فیلم ایرانی می بینم!
زهرا داوودنژاد در گفتگویی مطرح کرد:

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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می کنم همه بچه هایی که والدین شان با سینما 
عجین هستند، مش��مول این اتفاق باشند. ما 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، محکوم به سینما 
هستیم. البته گاهی برخی عالقه مند به فعالیت و 
تجربه در این عرصه می شوند و بعضی ها هم نه، 

دنبال شغل دیگری می روند.

چرا اینقدر کم کارید؟
این سؤال را از سینما بپرسید.

یعنی پیشنهاد بازی به شما نشده؟
پیشنهاد که شده، اما بعضی پیشنهادها را باید 

پیشگیری کنیم که پیش نیاید! 

پس این کم کاری خودخواسته نیست و دوست 
دارید پرکارتر باشید.

حاال ان ش��اءاهلل امس��ال فیلمم، »ش��ماره 1۷ 
سهیال« اکران شود، امیدوارم اتفاقات بهتری در 
سینما برایم بیفتد. من سال ۹0 و بعد از چند 
سال دوری از بازیگری، سعی کردم با »کالس 
هنرپیشگی« بازگشت قوی تر و پخته تری داشته 
باش��م، هم فیلم و هم بازی من زمان جشنواره 
و اکران عمومی دیده شد، اما مثل این که مورد 
عنایت همکاران عزیز س��ینمایی قرار نگرفت. 
با بازی در »ش��ماره 1۷ سهیال« دوباره تالش 
ک��ردم که این اتفاق بیفت��د و حضور قوی تری 
از گذشته داش��ته باش��م. نتایج و بازتاب های 
آن که در جش��نواره فیلم فجر و میان مردم و 
منتقدان خیلی خوب بود، اما در کمال تعجب 
در داوری دیده نش��د. حاال امی��دوارم در اکران 
عموم��ی اتفاقات خوبی برای فیلم بیفتد و من 
هم منتظرم تا ببینم خدا، مردم و س��ینما چه 
می خواهند. به شدت دلم می خواهد کار کنم و 

قصه ها و نقش های مختلف را بازی کنم.

ظاه�راً ب�ا چال�ش زی�ادی ب�رای ب�ازی در 

 

»شماره 17 س�هیال« روبه رو بودید و کاراکتر با 
خود واقعی تان فاصله زیادی داش�ت. ش�ما در 
زندگ�ی واقعی ازدواج کردی�د و دختر دارید، اما 
شخصیت فیلم دختر میانسالی است که از سن 

ازدواجش گذشته.
بازی در این نقش به ش��دت چالش برانگیز بود و 

تجربه غریبی را از س��ر گذراندم. واقعاً این نقش 
از من متولد ش��د، چون از زمانی که این کار به 
من پیش��نهاد ش��د، ۹ تا ده ماه بعد فیلم کلید 
خورد و یک پروسه خیلی طوالنی تا فیلمبرداری 
طی شد. با این که من نمی دانستم سرانجام این 
پروژه چه خواهد شد، اما چون خیلی این نقش 
را دوس��ت داش��تم، آن را پ��رورش دادم و زمان 
فیلمبرداری حس کردم این نقش باید در قالب 
این قصه متولد شود. ش��خصاً از نتیجه تالشم 
نسبت به توقعی که از خودم دارم، بسیار راضی 
هستم. امیدوارم تماشاگران هم در اکران عمومی 

از این کار راضی باشند.

از قض�اوت احتمال�ی تن�د و تیز منتق�دان و 
تماش�اگران خاص تر س�ینما موقع جشنواره 

واهمه  نداشتید؟
نه، واهمه از چه چیزی؟ باالتر از س��یاهی که 
رنگی نیس��ت و آخرش هم که مرگ اس��ت! 
فقط نس��بت به فضای عمومی که در سینما 
وجود دارد، احساس تأسف و دردمندی خیلی 
عمیق��ی دارم. هرچند باوج��ود این وضعیت، 
هنر هیچ وقت عقب نمی ماند و سینما باوجود 
هر ضوابط و روابطی، با تمام قوا پیش می رود. 
بگذریم، خدا ان شاءاهلل سینمای ایران را شفا 

دهد.

در مدتی که غایب بودید، احیاناً حسرت بازی 
در نقش های�ی را نخوردی�د و با خود نگفتید که 

کاش این نقش را من بازی کرده بودم؟
ش��اید یکی دو س��ال اس��ت که دوباره دارم 
فیلم های س��ینمای ایران را می بینم. اما واقعاً 
نقش خاصی یادم نمی آید که بگویم کاش آن 
را بازی کرده بودم. اما یک چیز جالب برای تان 
بگویم؛ گاهی پیش آمده از خودم بپرسم زهرا! 
اگر این نقش را تو بازی کرده بودی، چطور از 
آب در می آمد و بع��د بالفاصله به این نتیجه 
می رسیدم که من اصاًل نمی توانستم آن نقش 

را بازی کنم. 
جنس بازی من طوری اس��ت که ش��اید از نظر 
بقیه از عهده خیلی نقش ها خارج باشد، اما جدا 
از این مزاح، اگر هم نقشی بوده االن حضور ذهن 

ندارم.

فیلم های خارجی روز را می بینید؟
حاال نه دقیًقا خیل��ی به روز، اما فیلم می بینم. 
این اواخر فیلمی عاشقانه به نام »من پیش از 
ت��و« را دیدم که به نظرم کار خیلی قش��نگی 
بود. »امیلیا کالرک«، بازیگر زن این فیلم همان 
بازیگر نقش مادر اژدها در سریال »بازی تاج و 

تخت« است. 

سریال بین هستید؟
تا قبل از این که بچه دار شوم، سریال بین بودم، اما 
بعد از بچه دار شدن، فعال سریال بچه ام را دنبال 
می کنم تا ببینم در فصل های )season( بعدی 

چه اتفاقی می افتد! 

در آخرین فیلم پدرتان، »ِفراری« نقشی نبود 
که شما بازی کنید؟

حتماً نبوده دیگر.

فیلم را دوست داشتید؟
بله، فیلم تأثیرگذاری اس��ت. به قول معروف از 
آن کارهایی اس��ت که ب��ا روح و روان آدم بازی 

می کند.

خودتان فیلم هایی که پدرتان با حضور خانواده 
س�اخته را دوست دارید یا آن فیلم های تجاری 

کارنامه او را؟
فیلم ه��ای م��ورد عالقه م��ن از آثار پ��درم، به 
ترتیب »نازنی��ن«، »خانه عنکبوت« و »کالس 

هنرپیشگی«  است.

و سرانجام کارگردانی پدر از زبان دختر؟
من اصال بلد نیس��تم درباره این مسأله صحبت 
کنم. حتما یک ش��یوه خاصی است که فقط او 
می تواند از آن اس��تفاده کند. راستش دستش را 
برای ما هم رو نمی کند! اما به نظرم می رسد این 
شیوه کارگردانی از روان شناسی، جامعه شناسی و 
شناخت خوب ایشان از احواالت و صفات انسانی 
نش��أت می گیرد. همین باعث می ش��ود آنچه 
می خواهد را به شکلی زنده، ملموس و باورپذیر 
به تصویر بکشد و تماشاگران هم چون مابه ازای 
آدم های این فیلم ها را دیده اند، آنها را لمس و 

باور می کنند.
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اجازه بدهید! صبر کنید! واقفم به 
این که پرس��ش از خدمت کردن، 
در دو ح��وزۀ کامالً متف��اوت، و دو 
فرد مختل��ف در دو جای��گاه جدا، 
قیاس درس��تی نیست! اما این از 
آن تیترهایی اس��ت ک��ه مخاطب 
را به خوان��دن ادامه متن ترغیب 
می کند؛ و م��ن ناچار بودم این کار 

را انجام دهم!  
هم��ه می دانیم که ک��ورش از آن 
نام های��ی اس��ت ک��ه ام��روز و با 
اجتماعی،  ش��بکه های  گس��ترش 
بی��ش از تم��ام ابیات ش��اهنامه 
فردوس��ی از او جمله های��ی نقل 
ش��ده که کوچکترین نسبتی با او 
ندارن��د! از طرفی کارهایی هم به 
او نسبت داده می شود که اساساً 
پر از غلو و اغراق اس��ت؛ اما االن 
ح��رف زدن در آن م��ورد ارتباطی 
به ای��ن نوش��تار ن��دارد؛ ما فقط 
می خواهیم تأکید کنیم که کورش 
از مهمترین شخصیت های تاریخی 
ایران به شمار می رود که برای ما 
اس��باب فخر و شکوه شده است؛ 
اما در سوی دیگر مردی را داریم 
که از او حرف های مکتوب فراوانی 
مانده است؛ اما به اندازۀ کورش 
حرف ه��ای او بی��ن م��ردم پخش 
نش��ده؛ در حالیکه اگ��ر امروز به 
تخت جمشید می نازیم و سرمان را 
باال می گیریم؛ باید بدانیم که بنایی 
به مرات��ب بزرگ ت��ر و ماندگارتر 
از تخت  جمش��ید هم در فرهنگ 
ایرانی داری��م، که احتمال از بین 
رفت��ن آن هزاران ب��ار از احتمال 
از بین رفتن تخت جمش��ید کمتر 
اس��ت و هزاران بار ما بی توجه به 
آن هستیم در حالیکه می تواند ما 
را در جهان به همان اندازه معرفی 
کند و باع��ث س��ربلندی ایران و 

ایرانی شود. 

»فردوسی« به ایران خدمت کرد یا »کورش«!؟
25 اردیبهشت،  روز بزرگداشت خالق »شاهنامه«

حسن گوهرپور
سردبیر

مقایسه تخت جمشید با شاهنامه فردوسی  
هر دو آثار تمدنی و فرهنگی هس��تند؛ هر دو 
نشان از فّرهی ایران دارند؛ یکی نشانی از معماری 
اس��ت و دیگری نش��انی از ادبیات. اما اگر دقیق 
نظ��اره کنیم؛ همه بر این نکته صّحه می گذاریم 
که بنایی مانند تخت جمشید یا هر بنای تاریخی 
دیگر؛ در هر کشوری ممکن است روزی به دست 
ع��ده ای نادان تخریب ش��ود؛ در ذهن بگذرانید 
اتفاقی را که برای بنای تخت جمشید در روزگار 
حملۀ اسکندر افتاد؛ یا »ارگ« بم که توسط زلزله 
تخریب شد؛ یا مرور کنید واقعه ای را که به تبع 
آن موزه های عراق و سوریه با چندین هزار سال 
تاریخ توسط داعش تخریب و از بین رفتند؛ یا مثاًل 
تخریب مجسمه بودا در افغانستان )تندیس های 
صلصال و شهمامه(؛ این تخریب ها اگرچه از ذهن 
تاریخ نمی روند؛ اما به هر حال بنایی که نمادی 
از فرهنگ و تمدن بود از میان برداشته می شود؛ 
اتفاقی که هیچ زم��ان نمی تواند برای کتاب رخ 
ده��د؛ به بیان دیگ��ر؛ کت��اب در روزگار ما و به 
طور حتم در روزگار آینده این گونه نیست؛ االن 
شاهنامه فردوسی غیر از اینکه در ایران به صورت 
کتاب مکتوب، کتاب گویا و صوتی، نرم افزاری و 
... به تعداد بس��یار زیاد تکثیر یافته؛ در سراس��ر 
جهان هم از مسیر ترجمه انتقال پیدا کرده است؛ 
امروز شاهنامه فردوسی اثری زنده و پویاست که 

احدی در هی��چ جای جهان نمی تواند منکر آن 
ش��ود؛ شاهنامه فردوس��ی چندین میراث برای 
فرهنگ ما به ارمغان آورده اس��ت؛ که نمی توان 

آن را نادیده انگاشت.  

میراث شاهنامه برای فرهنگ
یکی از بزرگترین امکان هایی که شاهنامه برای 
ما ایجاد کرده نگهداری و نگاهبانی از زبان فارسی 

است؛ مگر نه این است که فردوسی می گوید: 
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از تابش آفتاب

پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
برین نامه بر عمرها بگذرد

بخواند هر آن کس که دارد خرد
بسی رنج بردم بدین سال سی
 عجم زنده کردم بدین پارسی

جهان کرده ام از سخن چون بهشت
 از این بیش تخم سخن کس نکشت

نمیرم از این پس که من زنده ام
که تخم سخن را پراکنده ام

هر آنکس که دارد هش و رأی و دین
 پس از مرگ بر من کند آفرین 

)هش در اینجا مخفف هوش است به معنای زیرکی(.
ببینی��د فردوس��ی )32۹ هج��ری قمری – 
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41۶ هجری قمری( حدود هزار س��ال پیش، 
چه میراثی برای ما گذاش��ته است. اول اینکه 
می گوید هر بنای آباد و شکوفایی ممکن است 
یک روز خراب شود؛ اما بنایی که من )فردوسی( 
می سازم )منظورش نوش��تن شاهنامه است( 
آسیبی از باد و باران و آفتاب )در معنای کلی 
یعنی طبیعت و بالهای طبیعی( نمی بیند. او 
تأکید می کند نظمی )نظم در اینجا به معنای 
ش��عر اس��ت در مقابل نثر( که ایجاد کرده و 
کاخی که س��اخته، با کاخ هایی که از مصالح 
ساختمانی س��اخته می شوند تفاوت دارد و بر 
عکس آن ها که به مرور زمان دچار فرس��ایش 
می شود، آسیبی نمی بیند. او می گوید هر کس 
که خرد داش��ته باش��د و این مت��ن را بخواند 
حتم��اً در می یابد که چه می��زان تالش برای 
آن شده است؛ او می گوید 30 سال زحمت او 
به شاهنامه انجامیده؛ و از این بابت عجم باید 
ب��ه آن افتخار کند. فردوس��ی در پایان تأکید 
می کن��د که هر کس ه��وش و ذکاوت و دین 
داشته باشد؛ مروت داش��ته باشد و اهل خرد 
باشد؛ حتماً پس از مرگ من؛ این شاهنامه را 
تحس��ین خواهد کرد؛ و می بینیم پس از هزار 
س��ال از نگارش این اثر منظوم؛ تمام ایرانیان 
و مل��ل اهل تم��دن به این اثر ب��زرگ افتخار 

می کنند. 

یادآوری آداب و رس�وم زندگی اجتماعی ایرانیان در شاهنامه 
برای نسل امروز

مواردی که ذکرش آمد خدمتی است که به زبان فارسی شده؛ 
اما ش��اهنامه فقط به زبان فارس��ی خدمت نکرده؛ بلکه فرهنگ 
ایران را هم اعتال بخش��یده است؛ برای مثال آداب و سنت هایی 
که در شاهنامه به آن ها اشاره می شود امروز هنوز می تواند مبنای 

بسیاری از رفتارهای اجتماعی باشد. 
به بیان دیگر؛ فردوس��ی در شاهنامه آداب و آیین های ضروری 
زندگی، مسائل دینی و مذهبی، اخالقیات، رعایت نمودن سنن 
اجتماعی و ... را مّدنظر داشته و راه و رسم زندگی را در ابعاد فردی 

و اجتماعی با استفاده از پند و اندرز بیان می کند. 
مثالً در بخش »آداب«؛ آداب اس��تقبال، آداب دیدار پادشاهان، 
آداب زندگی، آداب موس��یقی، آداب مهمان داری، آداب شکار و 
... به جزئیات، مورد اش��اره فردوس��ی در ش��اهنامه قرار گرفته 
است؛ همان طور که در بخش »آیین ها«؛ آیین تاج گذاری، آیین 
کش��ورداری، آیین جشن و س��رور، آیین دفن مردگان و ... مورد 
توجه او بوده است؛ بنابراین دومین خدمتی که شاهنامۀ فردوسی 
به فرهنگ سرزمین ما کرده، این بوده که آداب و سنن را ثبت و 

تحلیل کرده است. 

برانگیختن احساسات آرمان خواهانه و ملی گرایانه
سومین دستاورد شاهنامه فردوسی داستان های آرمان خواهانه 
و ملی گرایانه اس��ت؛ ما همه رویاهای��ی داریم که آن را در قالب 
ملیت خود می بینیم. اغلب ما به ایرانی بودن خود افتخار می کنیم 
بر همین اس��اس، داستان هایی که این ش��کل از آرمان خواهی 
روح ما را ب��رآورده کند، برای مان جذابیت دارد و به آن گرایش 
پیدا می کنیم. شاهنامه سراس��ر این رزم ها و بزم هاست. سراسر 

برانگیزانندۀ حس ملیت گرایی ماست. 
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شـاهنامه فقـط بـه زبـان 
فارسـی خدمت نکرده؛ بلکه 
فرهنـگ ایـران را هـم اعتال 
برای مثال  بخشـیده اسـت؛ 
در  کـه  سـنت هایی  و  آداب 
شـاهنامه بـه آن هـا اشـاره 
می شـود امروز هنوز می تواند 
مبنای بسـیاری از رفتارهای 

اجتماعی باشد.
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شاهنامه؛ دایره المعارفی از نام های ایرانی
چهارمین دستاورد شاهنامه؛ دایره المعارفی از 
نام های ایرانی است. امروز اگر نامی بر فرزندان مان 
می گذاری��م و ب��ر ایران��ی بودنش فخ��ر داریم؛ 
اس��تناد بس��یاری از آن ها به شاهنامه فردوسی 
و داستان های آن اس��ت. آبتین، آرش، کیقباد، 
کیومرث، منوچهر، اردشیر، بابک، بیژن، اسفندیار، 
افراسیاب، انوشیروان، ایرج، فریدون، منیژه، گیو، 
پارس،  پوالد، سیاوش، پشنگ، تهمورث، زرمهر، 
زریر، لهراسپ، گشتاسپ، ساسان، سام، اسفندیار، 
سپهر، سیاوش، سیامک، ش��اپور، فرود، فرامرز، 
رس��تم، آرش، کیارش، گودرز و ... تعداد اندکی 
از نام هایی اس��ت که در شاهنامه آمده و فارغ از 

نقشی که قصه ها و داستان ها دارند؛ فارغ از منفی 
یا مثبت بودن آن ها؛ شاهنامه فردوسی یکی از 

منابع مهم ماندگاری نام های فارسی است. 

شاهنامه فردوسی دیوار چین برای ایران
دستاورد دیگر شاهنامه فردوسی، همانگونه 
که استاد دکتر دینانی )در برنامه معرفت اشاره 
کردند( هم به آن در برخی تأمالت خود اشاره 
دارند، این است که شاهنامه فردوسی کار دیوار 
چین را برای ایران انجام داد؛ چه بسا فراتر از این 
دیوار؛ چرا ک��ه دیوار چین؛ دیواری جغرافیایی 
است که به همان حدود نقشه ختم می شود؛ اما 
شاهنامه فردوسی مرزهای ایران را در نوردیده 

  تخریب آثار باستانی در افغانستان

  تخریب آثار باستانی در سوریه و عراق توسط داعش.

است! امروز شاهنامه فقط کتاب ایرانیان نیست؛ 
کتاب آرمان خواهی جهانیان است. اسطوره ای 
است که تمام ملت ها را به آرمان خواهی و رفتن 

به سوی نیکی دعوت می کند. 

شاید در انتهای این متن بشود جور دیگری 
تیتر مطلب را معنی کرد؛ در اینجاست که بدون 
اینکه ش��خصیتی را بر شخصیت دیگر برتری 
داد به این نکته بس��یار اندیش��ید که فردوسی 
به ایران خدمت کرد یا کورش!؟ ش��اید هر دو 
به یک میزان! ش��اید کورش بیشتر و شاید هم 
فردوسی افزون تر. مهم این است که هر دوی این 
شخصیت ها ایرانی هستند اما آیا همان میزان 
که کورش پرستی! )بر این نکته تأکید دارم و آن 
را غلط می دانم( در ایران مرسوم و معمول است؛ 
شاهنامه شناسی معمول است؟ همان میزان که 
جمله هایی از خودمان درست می کنیم و به نام 
کورش در شبکه های اجتماعی به خورد یکدیگر 
می دهیم؛ از شاهنامه فردوسی ابیاتی را انتخاب 
می کنیم که برای هم بفرس��تیم؛ به بهانه های 
مختلف مثل اعیاد باستانی و روزهای جشن و 
... ! روز کورش را بیش��تر پاس می داریم یا روز 

فردوسی را؟
آیا اینقدر که روز ۷ آبان ماه )مطابق با بیست 
و نهم اکتبر روز جهانی کوروش( و 4 ش��هریور 
)و به روایتی روز تولد ک��ورش( ایرانی بودن مان 
گل می کند، بیس��ت و پنجم اردیبهشت ماه روز 
بزرگداشت فردوسی، شاعر و حماسه سرای نامی 
ایران و سراینده »شاهنامه« را پاس می داریم؛ اگر 
می داریم و می دانیم و فردوس��ی برای مان مهم 

است؛ که هیچ! 
اگر نمی دانیم برویم و به حال خودمان بگرییم؛ 
چرا که فقط از ایرانی بودن؛ آنی را می پذیریم که به 
نفع شخص خودمان باشد و در مسیر اهداف مان؛ 
نه آنی که فرهنگ را بزرگ می کند و آیندگان را، 
فرزندان مان را و فرزندان فرزندان مان را بزرگ و 

بزرگ تر می گرداند. 
در این نوشتار اساساً در پی این نیستیم که 
بگوییم کورش بزرگ برای ایران حرکتی نکرده 
است و نباید او را پاس داشت؛ بلکه می خواهیم 
بگوییم باید اندازه و نسبت آدم ها را در جایگاه 
تاریخی خود و در میزان تأثیرشان بر فرهنگ 
ملی کشور شناخت و به همان اندازه بر آن ها 
ارج نهاد و س��تود. به امید روزی که خدمات 
بزرگان م��ان را به اندازۀ تأثی��ری که بر تاریخ 
ایران گذاشته اند پاس بداریم؛ و در مورد آن ها 

درست بیندیشیم.
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سالمت
با ذهن مان صلح کنیم یا بجنگیم؟!

حداقل شبی 10 آیه بخوانیم

اصول مهم در بهبود فرهنگ صحیح رانندگی
نشانه های کمبود ویتامین در بدن شما

سالمت کودکان مان را دریابیم
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ب��ه عنوان پ��در و م��ادر، رف��اه و 
از  یک��ی  فرزن��دان  بهزیس��تی 
محس��وب  اصل��ی  اولویت ه��ای 
می ش��ود. از آنجایی که سیس��تم 
ایمن��ی بدن ک��ودکان همچنان در 
حال توسعه است، آنها ممکن است 
بیشتر از بزرگساالن بیمار شوند و 
مراجعه به پزشک به بخشی روتین 
از زندگی ش��ما مبدل ش��ود. اگر 
کودک به یک بیماری سخت و جدی 
مبتال ش��ده باش��د، نگرانی پدر و 
مادر ممکن اس��ت با یک احساس 
ضع��ف و ناتوانی ک��ه واژه ها قادر 
به توصی��ف آن نیس��تند، همراه 
باش��د. مشکالت س��المت خفیف 
مانند کنده ش��دن پوست زانو به 
واس��طه زمین خوردن، عطس��ه و 
س��رفه، یا تب خفیف چندان جای 
نگران��ی ندارن��د و ممکن اس��ت 
مراجعه به پزشک نیاز نباشد. اما 
گاهی اوقات قض��اوت درباره این 
که کدام نش��انه ها و عالئم بر نیاز 
به مراجعه به پزشک تأکید دارند، 

دشوار است.
ب��ر همی��ن اس��اس، آش��نایی با 
نش��انه های س��المت که نیازمند 
ارزیابی توس��ط پزش��ک هستند، 
پیش از آن که مسأله ای حاد شکل 
بگیرد، اهمی��ت دارد. در ادامه با 
برخی از این نشانه ها بیشتر آشنا 

می شویم.

سالمت کودکان مان را دریابیم
نکاتی مهم در مورد مسائل پزشکی غنچه های زندگی

مریم قره داغی
مترجم

تب باال
کودکان اغلب به واس��طه بیماری هایی مانند 
ویروس  های مع��ده و عفونت ه��ای خفیف تب 
می کنند. اما یک تب باال می  تواند نش��ان دهنده 
بیماری جدی تر یا شرایطی نیازمند درمان باشد. 
برای نوزادی که در بازه سنی 3 تا ۶ ماه قرار دارد، 
تب باال به دماه��ای باالی 101 درجه فارنهایت 
)38/3 سانتیگراد( اطالق می  شود. برای کودکان 
بزرگت��ر از ۶ ماه، تب ب��اال به طور معمول دمای 
103 درجه فارنهایت )3۹/4 درجه( یا بیشتر در 

نظر گرفته می شود.
اگر تب کودک برای دو روز یا بیشتر پایدار بود 
باید به پزشک مراجعه کنید. اگر تب به واسطه 
عفونت باکتریایی شکل گرفته باشد احتماالً به 
درمان آنتی بیوتیکی نیاز خواهد بود. اگر تب باال 
با سردردی چنان شدید همراه است که کودک 
نمی تواند چش��م های خود را باز نگه دارد، نشانه 
خوبی محسوب نمی شود. این می تواند نشانه ای از 
مننژیت، یک بیماری جدی که نیازمند مراقبت 
پزش��کی است، باش��د. بیماری های دیگر مانند 
آنفلوآنزا و عفونت های گوش نیز می توانند موجب 
تب ش��وند. تشخیص به موقع و درمان می  تواند 
از ع��وارض جانبی و حتی م��رگ در کودکان به 

واسطه تب باال جلوگیری کند.

تشنگی شدید
اگر کودک به ناگاه تقاضای آب بیشتر برای 

نوش��یدن می کند، به ویژه ش��ب هنگام، شما 
بای��د بالفاصله فرزن��د خود را ب��رای ارزیابی 
دقیق ش��رایط نزد پزش��ک ببرید. دیابت نوع 
1 می  توان��د در افراد زیر 20 س��ال رخ دهد، 
و تش��نگی شدید یکی از نش��انه های کلیدی 
آن محس��وب می ش��ود. ش��ایع ترین نشانه ها 
در کودکان مبتال به دیابت ش��امل پرنوش��ی 
)تش��نگی بیش از اندازه(، هم��راه با پلی اوری 
)دفع ادرار بیش از حد(، خستگی، شب ادراری 

و کاهش وزن می شوند.

اشکال در تنفس
تنفس سریع در کودکانی که تب دارند، شایع 
اس��ت. اما اگر تنفس سریع به بخشی از زندگی 
روزمره کودک تبدیل شده است، باید به پزشک 
مراجعه کنید تا دلیل دقیق این شرایط مشخص 
شود. اش��کال در تنفس، به ویژه هنگام بازی یا 
ورزش، عامل نگران کننده ای اس��ت. اگر هنگام 
بازدم صدای س��وت مشخص به گوش می رسد، 
این می  تواند نش��انه مشخصی از آسم باشد. اگر 
مشکالت تنفس��ی با لب های آبی همراه است، 
این می تواند نش��انه  ای از برونشیت باشد. حتی 
یک مش��کل جزئی در تنفس می تواند بر سطح 
انرژی کودک تأثیرگذار باشد و وی را بیمار سازد. 
پس اگر متوجه مشکالت تنفسی در فرزند خود 
ش��ده اید، این موضوع را با پزش��ک متخصص 

کودکان مطرح کنید.

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  

]52[

شماره 36 - اردیبهشت ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

N
ew

s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت



درد شکمی طوالنی مدت
کودکان اغلب از درد معده شکایت می کنند. 
گاهی اوقات این درد واقعی است و گاهی اوقات 
بهانه  ای برای نرفتن به مدرسه یا نخوردن غذایی 
که به آن عالقه ندارند. با این وجود، درد شدید 
در ناحیه شکم که کودک چندین بار در هفته 
از آن ش��کایت می کند باید جدی گرفته شود. 
اگر درد در ناحیه پایین س��مت راس��ت شکم 
حس می شود و با احساس ناخوشی، استفراغ، 
اسهال و حساسیت به لمس همراه است باید هر 
چه بیش��تر مورد توجه قرار بگیرد. این شرایط 
می تواند نشانه آپاندیس��یت باشد که نیازمند 

مراقبت پزشکی فوری است.

احساس درد هنگام دفع ادرار
اگر کودک از درد هنگام دفع ادرار ش��کایت 
می  کند، این می تواند نشانه ای از عفونت دستگاه 
ادراری باشد. عفونت   های دستگاه ادراری میان 
کودکان شایع هستند و اگر مکرر و شدید باشند 
می توانند به طور بالقوه موجب زخم های کلیوی 

شوند. 
ن��وزادان مبتال ب��ه عفونت دس��تگاه ادراری 
ممکن است نشانه  هایی مانند تحریک پذیری، 
تب، استفراغ، و اشکال در تغذیه را نشان دهند. 
کودکان بزرگتر ممکن است از ناراحتی هنگام 
دفع ادرار، افزایش ضرورت به دفع ادرار، بوی بد 

ادرار و تب شکایت کنند.
احس��اس درد هن��گام دف��ع ادرار می تواند 
درنتیجه س��وزش یا آسیب آلت تناسلی شکل 
بگیرد. بدون در نظر گرفت��ن دلیل، اگر فرزند 
شما از احساس درد هنگام دفع ادرار یا ناتوانی 
در دفع ادرار ش��کایت دارد به پزشک مراجعه 

کنید.

خستگی شدید
اگر کودک نش��انه  هایی از خستگی را نشان 
می دهد یا به نظر می رسد از انرژی کافی حتی 
پس از اس��تراحت کافی برخوردار نیست، این 
شرایط را به عنوان نشانه  ای هشداردهنده جدی 
بگیرید. دالیل مختلفی موجب خستگی شدید 
می ش��وند که از آن جمله می ت��وان به عادات 
غذا خوردن ناس��الم، سبک زندگی کم تحرک، 

و کمب��ود خواب اش��اره ک��رد. از دالیل جدی 
خس��تگی ش��دید می توان به کم خونی، سوء 
جذب، افس��ردگی، بیماری کلی��وی یا قلبی، 
آلرژی  ه��ا، عفونت ویروس��ی، برخی اختالالت 

سیستم ایمنی و حتی سرطان اشاره کرد.

استفراغ بیش از حد
استفراغ در میان کودکان در حال رشد شایع 
اس��ت. این ش��رایط می تواند به واسطه سرفه 
بیش از حد ش��دید، گریه بسیار شدید، مصرف 
غذای بیش از اندازه یا مش��کالت معده شکل 
بگیرد. اما اگر کودک نمی تواند حتی مقدار کمی 
از مایعات را نگه دارد، این ش��رایط می تواند به 
کم آبی بدن منجر شود. برخی نشانه  های کم آبی 
بدن ش��امل کاهش خروجی ادرار، چشم های 
گودرفته، خواب آلودگی شدید، خشکی لب ها 

و گریه کردن بدون تولید اشک می  شوند.
کم آب��ی ش��دید می تواند جدی باش��د اما با 
جایگزینی مایعات از طریق تزریق وریدی قابل 
درمان است. همچنین، اگر کودک خدایی ناکرده 
خ��ون اس��تفراغ می کن��د در کوتاه ترین زمان 
ممکن به پزش��ک مراجعه کنی��د زیرا ممکن 
است انسداد روده موجب این شرایط شده باشد 
که وضعیت��ی خطرناک و تهدیدکننده زندگی 
محس��وب می ش��ود. اگر پس از زمین خوردن 
کودک، وی ش��رایطی مانند استفراغ، از دست 
دادن هوشیاری یا گیجی و عدم تعادل را تجربه 
می کند، احتمال آسیب جدی سر وجود دارد. 
در این حالت نیز مراجعه به پزش��ک و ارزیابی 

دقیق شرایط ضروری است.

تورم صورت
تورم ص��ورت نش��انه ای مش��خص از یک 

واکنش آلرژیک قوی اس��ت ک��ه می تواند به 
یک آنافیالکسی تهدیدکننده زندگی تبدیل 
شود. این شرایط نیز به مراقبت پزشکی برای 
تش��خیص س��ریع و درمان نی��از دارد. تورم 
صورت در ک��ودکان ش��امل پف کردگی، باد 
کردن یا اتس��اع صورت می ش��ود. همچنین، 
تورم صورت می تواند به واس��طه یک عفونت 
ش��کل بگی��رد. از دیگر دالیل ت��ورم صورت 
می ت��وان ب��ه ک��م کاری تیروئی��د، س��ندرم 
نفروتیک، آسیب دیدگی صورت و نیش یا گاز 

یک حشره اشاره کرد.

لب های آبی
اگر لب های کودک پس از خوردن مواد غذایی 
مانند بلوبری، تمشک یا آبنبات های آبی به رنگ 
آبی درآمده  اند، جای نگرانی وجود ندارد. حتی 
آب و هوای بسیار سرد نیز می تواند به آبی شدن 
رنگ لب ها منجر ش��ود. اما اگر لب های کودک 
بدون محرکی مشخص به رنگ آبی درآمده اند، 
این می تواند نشانه ای از سیانوز باشد. سیانوز به 
واسطه کمبود اکسیژن در خون یا فقدان جریان 
خون ش��کل می گیرد. آبی ش��دن رنگ لب ها 
می تواند به واس��طه بیماری قلبی، سینه پهلو، 
آسم یا برخی شرایط نادر که اشکال در تنفس 

را موجب می شوند، رخ دهد.

راش های پوستی شدید
راش های پوستی میان کودکان شایع هستند 
و به طور معمول موضوعی نگران کننده محسوب 
نمی ش��وند. اما در صورت مش��اهده راش های 
ش��دید روی بدن کودک که با نشانه های دیگر 
مانند تب، استفراغ، خس خس سینه، اشکال در 
بلع، درد شکمی یا دشواری در تنفس همراهی 
می ش��ود باید به پزش��ک مراجع��ه کنید. این 
می تواند نشانه ای از یک واکنش آنافیالکتیک، 

یک شرایط تهدیدکننده زندگی، باشد.
اگر روی پوست کودک راش هایی قرمز رنگ 
شکل گرفته اند که هنگام فشار به رنگ سفید 
درآمده و با حذف فش��ار دوباره قرمز می شوند، 
این می تواند به واس��طه سپسیس یا مننژیت 
شکل گرفته باش��د، که در هر دو مورد نیاز به 

مراقبت پزشکی وجود دارد.

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

]53[

شماره 36 - اردیبهشت ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

News

ورزش

فرهنگ و هنر

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت



ش��ایع ترین  از  یک��ی  خس��تگی 
نش��انه های ابتال به کمبود ویتامین 
است، اما کمبود ویتامین همیشه به 
شکل خستگی ظاهر نمی شود. گاهی 
ممکن است مش��کالتی در بدن مان 
ایجاد شوند که خیلی از ما نمی دانیم 
از کمبود ویتامین ناشی شده اند. در 
ادامه با ما همراه باشید تا در مورد ۷ 
نشانه   کمبود ویتامین و منابع غذایی 
ویتامین ه��ای ضروری  تأمین کننده  

بدن بیشتر بدانیم.
برای آش��نایی با نش��انه های کمبود 
ویتامین  می توانید به نکات زیر دقت 

داشته باشید:

صدف دژآلود
مترجم

نشانه های کمبود ویتامین در بدن شما
مراقب تغذیه خود باشیم

1- دردهای عضالنی
چنانچ��ه به صورت م��داوم و بدون هیچ دلیل 
مش��خصی، مثالً بدون اینکه تمرینات ورزش��ی 
س��نگین انجام داده باش��ید، دردهای عضالنی 
دارید، شاید به کمبود ویتامینD  مبتال هستید. 
علیرغم ش��یوع باالی کمبود ویتامین D، چون 
نش��انه های کمبود این ویتامی��ن خیلی واضح 
نیستند، تش��خیص آن می تواند دشوار باشد. با 
توجه به اینکه ویتامین D در سالمت استخوان ها، 
دندان ه��ا و عض��الت نقش دارد، اگ��ر به همراه 
دردهای عضالنی، دندان ها و اس��تخوان های تان 
هم مش��کل دارد، الزم است سطح این ویتامین 

در بدن تان اندازه گیری شود.
برای اینکه به کمبود ویتامین D دچار نشوید، 
روزانه در معرض نور آفتاب قرار بگیرید و در رژیم 
غذایی خود از ش��یر یا س��ایر فرآورده های لبنِی 
غنی شده با ویتامین D مثل ماست و پنیر ُکلبه 
)نوعی پنیر نرم با طعم مالیم( اس��تفاده کنید. 
ماهی های چرب مثل س��المون یا ماهی  تُن نیز 
از جمله منابع ویتامین D به شمار می روند که به 
دلیل خطر رسوب جیوه در بدن بهتر است بیشتر 

از دو بار در هفته مصرف نشوند.

2- ِکِرختی پاها
چنانچ��ه در ناحیه  پاها احس��اس کرختی یا 
بی حسی می کنید و در راه رفتن تان هم مشکل 
ایجاد ش��ده اس��ت )مثالً تعادل ندارید یا اغلب 

 B12 زمین می خورید(، شاید به کمبود ویتامین
مبتال هس��تید. حتماً می پرس��ید، چ��را؟ چون 
ویتامی��ن B12 برای س��المت و عملکرد مغز و 
دس��تگاه عصبی ضروری اس��ت. اگر سطح این 
ویتامین کم ش��ود، مغز به دش��واری می تواند با 
اعصاب بدن ارتباط برقرار کند و به همین دلیل 
به بی حس��ی و مش��کالت تعادل دچار خواهید 

شد.
برای افزایش سطح ویتامین B12 مصرف مواد 
غذایی حیوانی مثل ماه��ی، مرغ و فرآورده های 
لبنی و نیز مواد غذایی گیاهی مثل جایگزین های 
شیر یا گوش��ت و غالت صبحانه که با ویتامین  

B12 غنی شده باشند، توصیه شده است.

3- مشکل دید در شب
آیا چون ش��ب ها مش��کل دید دارید، ترجیح 
می دهید همیش��ه بعد از ش��ام در منزل بمانید 
و بیرون نروید؟ گاهی مش��کل دید در ش��ب به 
 A مربوط می ش��ود. ویتامین A کمبود ویتامین
در ساختن رنگدانه های سلول های گیرنده  نوری 
در چشم ها و کمک به دید در نور کم مؤثر است. 
کمبود ویتامین A موجب می شود شب ها نتوانید 
دید واضحی داشته باشید و شاید حتی به سایر 
اختالالت بینایی مثل ِدژِنِراسیون ماکوال )تخریب 
لکه   زرد( نیز دچار شوید. سبزیجات دارای برگ 
سبز مثل اس��فناج و کلم  برگ، سبزیجات دارای 

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  

]54[

شماره 36 - اردیبهشت ماه 1396

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان

N
ew

s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت



رنگدانه های نارنجی مثل هویج، س��یب زمینی 
شیرین، فلفل دلمه ای نارنجی، طالبی و تخم مرغ 

از جمله منابع ویتامین A هستند.

4- عکس العمل های ُکند
آی��ا در گرفتن توپ ُکند هس��تید؟ آیا حین 
رانندگی وقتی کسی ناگهان جلوی ماشین تان 
سبز می ش��ود، نمی توانید سریع ترمز بگیرید؟ 
ش��اید این تأخیرها ناش��ی از کمبود ویتامین 
E باشد و نه بی دس��ت وپا بودن شما. ویتامین 
E برای س��المت دستگاه عصبی مفید است و 
مثل ویتامین B12 به برقراری ارتباط بین مغز 
و اعصاب کنترل کننده  عضالت و عکس العمل ها 
کمک می کند. کمبود ویتامینE موجب دشوارتر 
شدن برقراری این ارتباط می شود. جوانه  گندم 
غنی ترین منبع تأمین کننده  ویتامینE خوانده 
ش��ده اس��ت، پس این ماده  مغذی را به رژیم 
غذای��ی خود اضاف��ه کنید. تخم م��رغ، مایونز، 
گوش��ت اندام )organ meat( یا همان احش��اء 
خوراک��ی، مغزها، دانه ها و آووکادو نیز از جمله 

سایر منابع ویتامین E به شمار می روند.

5- دیر التیام یافتن زخم ها
آیا وقتی دس��ت تان را می بُری��د یا جراحت 
دیگ��ری برای تان پیش می آی��د، زخم های تان 
دیر التیام می یابند؟ شاید بخشی از این مشکل 
ناش��ی از کمبود ویتامین C باشد. سلول های 
پوس��تی و سایر س��لول هایی که پس از ایجاد 
جراحت باید خودشان را به منظور شروع فرآیند 
التیام بازسازی کنند، به ویتامین C و همچنین 
ویتامی��ن A و زینک )روی( نی��از دارند. التیام 
زخم ها بدون میزان کاف��ی از این مواد مغذی 
دش��وارتر خواهد شد و به همین دلیل احتمال 

عفونی شدن زخم ها افزایش می یابد.
برای اینکه به کمبود ویتامین C مبتال نشوید، 
مصرف روزانه  مرکبات مثل گریپ فروت و انواع 
لیموها و نیز س��بزیجات دارای برگ سبز مثل 
اسفناج، َمنداب یا همان آراگوال و کلم برگ را در 

رژیم غذایی خود بگنجانید.

6- احساس افسردگی
عالئم کمبود ویتامین همیشه در جسم ظاهر 

نمی ش��وند. همه ما ممکن است گاهی وقت ها 
دل مان بگیرد، اما چنانچه متوجه شدید که این 
مش��کل در حال وخیم تر ش��دن است، طوری 
که افسردگی گرفته اید یا بیشتر روزها غمگین 
هستید، شک کنید که شاید به کمبود ویتامین 
B1 مبتال ش��ده اید. این ویتامین مثل ویتامین 
B12 برای سالمت سلول های عصبی و مغزی 
ضروری است. کمبود ویتامین B1 در عملکرد 
این سلول ها اختالل ایجاد می کند و در نتیجه  
ممکن است به مشکالت روانی مثل افسردگی 
دچار ش��وید. کمب��ود این ویتامی��ن به ندرت 
اتفاق می افت��د، اما در افراد الکلی، مبتالیان به 
بیم��اری کرون )نوعی بیماری التهابی روده( یا 
بی اشتهایی )آنورِکسیا( ممکن است بروز کند. 
مناب��ع غذایی حاوی این ویتامی��ن عبارتند از 
گوشت قرمز و سفید، گوشت احشاء مثل کبد، 
نخود، لوبیا، عدس و ِمالس سیاه )شربتی غلیظ 

که از چغندرقند یا نیشکر به دست می آید.(

7- بوی بد دهان
بوی بد دهان ممکن است از کمبود ویتامین 
B3  ناش��ی ش��ود، به ویژه اگر خوب مسواک 
می زنید و نخ دندان استفاده می کنید و به طور 

کلی در رعایت بهداش��ت دهان و دندان کوشا 
هس��تید. کمبود ویتامین B3 به ضعیف شدن 
عملکرد کب��د می انجامد. کب��د روی عملکرد 
صحیح مع��ده و روده ها تأثیر می گ��ذارد و به 
همین دلیل اختالل در عملکرد آن به مشکالت 
گوارشی و در نهایت بوی بد دهان منجر خواهد 
ش��د. این کمبود در افراد الکلی موجب کاهش 

سطح انرژی می شود.
ب��رای جلوگیری از ابتال ب��ه کمبود ویتامین 
B3، مصرف احشاء خوراکی، ماهی های چرب، 
دان��ه  آفتابگ��ردان و س��بزیجاتی مثل چغندر 
توصیه شده است. به طور کلی، کمبود ویتامین 
چیزی نیست که تش��خیص آن از سوی خوِد 
اف��راد به س��ادگی امکان پذیر باش��د. چنانچه 
احس��اس می کنید عالئمی دارید که شاید به 
کمب��ود ویتامین مربوط باش��ند، حتماً با یک 
پزشک مش��ورت کنید و از مصرف خودسرانه  
قرص ه��ا و مکمل های ویتامین بپرهیزید. یک 
آزمای��ش خون س��اده س��طوح ویتامین ها در 
بدن تان را مشخص می کند و پزشک در صورت 
مشاهده  هر نوع کمبودی در سطوح ویتامین ها 
راهنمایی های الزم را برای بازگشت به وضعیت 

عادی در اختیارتان خواهد گذاشت.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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رانندگی یکی از کارهای پراسترسی 
است که بسیاری اوقات این پتانسیل 
را دارد که افراد خیلی خوب و مؤدب 
را هم وادار به خشونت کند. اما همه  
ما خوب می دانیم این راهش نیست! 
بهت��ر اس��ت در رفتارهایم��ان حین 
رانندگی مانند هر فعالیت اجتماعی 
دیگر، خط قرمزها را در نظر بگیریم. 
رعای��ت ادب چی��زی اس��ت ک��ه در 
زندگی و در جریان ارتباط با دیگران 
از جمله هنگام رانندگی ضروری به 
نظر می رس��د. بعضی ها ممکن است 
فکر کنند، رانندگی در حرکت از نقطه  
مبدأ به مقصد خالصه می ش��ود! اما 
حتماً می دانید که مسأله فقط راندن 
اتومبیل و رسیدن به محل مورد نظر 
نیست! فرهنگ رانندگی هم مانند 
هر مقول��ه   مرتبط ب��ا جامعه مدنی با 
اهمیت است و قوانین خاص خودش 
را دارد. به یاد داش��ته باشید، شما 
تنها کسی نیس��تید که در جاده ها و 
خیابان ه��ا اتومبی��ل می رانید، پس 
الزم اس��ت، همان طور که در جریان 
ارتباطات اجتماعی ت��ان مبادی آداب 
هستید، پش��ت فرمان هم فرهنگ 

رانندگی را رعایت کنید.
ب��ا ای��ن نوش��ته هم��راه باش��ید. 
می خواهیم درباره  فرهنگ رانندگی، 
مواردی را که البته همه  ما می دانیم، 

دوباره مرور کنیم.

اصول مهم در بهبود فرهنگ صحیح رانندگی
چقدر مهم است که با آمادگی کامل پشت فرمان اتومبیل خود بنشینیم؟

رهنمود های یک راننده مؤدب
بیش از حد تند نرانید: سرعت مجاز را رعایت 
کنید. سرعت باال نه تنها ممکن است برای شما 
گران تمام شود، بلکه زندگی همه  افرادی را که 
به نحوی مسافر شما هستند یا سر راه شما قرار 

می گیرند، به خطر می اندازد.
بیش از حد آرام نرانید: همان طور که سرعت 
باال خطرناک است، سرعت پایین تر از حد مجاز 
هم مش��کل آفرین خواهد بود، مث��ال در بزرگراه 
مثل الک پشت حرکت کردن با توجه به سرعت 
باالی دیگر اتومبیل ها کار اشتباهی است. حداقل 
س��رعت مجاز در اتوبان معموالً ۷0 کیلومتر در 
س��اعت اس��ت. در بعضی آزادراه ها یا بزرگراه ها 
حداقل س��رعت ممکن اس��ت کمی بیشتر هم 
باش��د. سعی کنید تا حد ممکن حداقل سرعت 

را رعایت کنید.
آماده شرایط خاص باشید: شرایطی وجود 
دارن��د که می توانند رانندگی را مش��کل کنند، 
شرایط بد آب و هوا، ساخت و ساز ها و تعمیرات 
جاده ای و ساعات اوج ترافیک می توانند رانندگی 
را س��خت تر کنند. یادتان باشد، هنگام بارندگی 
سیل آسا باید آرام تر برانید، چون به دلیل لغزندگی 
زمین و عدم دید مناسب ممکن است نتوانید به 
موق��ع ترمز کنید. هنگامی که جاده در دس��ت 
تعمیر است و کارگران مشغول آماده سازی راه ها 
هستند، باید فوق العاده محتاطانه برانید. ساعات 
اوج ترافیک هم که خودتان می دانید به خاطر گیر 

کردن در ترافیک سنگین می تواند عصبی کننده 
باشد، پس با بوق  زدن های ممتد یا الیی  کشیدن 

و حرکات زیگزاگ اوضاع را وخیم تر نکنید.
بین خطوط برانید: خطوط و نشانه ها بی دلیل 
نیستند، پس همواره چه در داخل شهر و چه در 
خارج از ش��هرها در مسیر معین و بین خطوط 
حرکت کنید. فرقی ندارد خودرو ش��ما سواری 

باشد یا اتوبوس و کامیون!
مـدام الین عوض نکنید: هن��گام رانندگی 
فقط در صورت لزوم الین حرکت خود را تغییر 
دهید، زمانی که می خواهید بپیچید، دور بزنید یا 
وارد خیابان دیگری شوید یا جایی که الزم است 
سبقت بگیرید می توانید با راهنما زدن مسیرتان 

را تغییر دهید.
بی هدف نرانید: برای مدت طوالنی بی هدف 
و ب��دون آنکه بدانید مس��یر بعدی  چیس��ت یا 
می خواهید کجا بروید، رانندگی نکنید. مثالً اگر 
قرار است به راست یا چپ بپیچید، کمی زودتر 
تصمیم بگیرید و به تدریج اتومبیل را به مس��یر 
کناری خیابان هدایت کنید. یادتان باش��د شما 
تنها ماشینی نیستید که در خیابان است، پس 
هر لحظه ای که اراده کنید نمی توانید تغییر مسیر 

دهید و جلوی اتومبیل های دیگر بپیچید.
بی جهت بوق نزنید: افرادی که برای س��الم 
کردن به دیگران، اعتراض به س��ایر رانندگان یا 
چون از صدای بوق خوشش ش��ان می آید، مدام 
ب��وق می زنند، اعص��اب دیگر رانن��دگان را هم 

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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تحریک می کنند.
راهنما یادتان نـرود: وقتی می خواهید به 
چپ و راست بپیچید، حتماً از راهنما استفاده 
کنید و همیش��ه چک کنید، راهنمای ماشین 

کار می کند یا نه.
صـدای موسـیقی را بیـش از حد بلند 
نکنید: هیچ کس دوس��ت ن��دارد به صداهای 
گوش خراش��ی گوش کن��د ک��ه از بلندگوی 
ماشین ش��ما پخش می شود، پس در اتومبیل 
صدای موسیقی را تا حدی بلند کنید که فقط 

سرنشینان اتومبیل بشنوند.
با هوشـیاری کامل رانندگـی کنید: اگر 
مشکلی دارید یا دارو های خاص یا آرامبخش، 
الکل یا مواد مخدر مصرف کردید، نباید پشت 

فرمان بنشینید.
به قوانین احترام بگذارید: یادتان باشد اگر 
با پلیس راهنمایی و رانندگی روبه رو ش��دید یا 
اتومبیل ش��ما از سوی افسر راهنمایی متوقف 

شد، احترام به قوانین را فراموش نکنید.
راه را برای وسـایل نقلیه اورژانسـی باز 
کنید: اگر ماش��ینی با چراغ گ��ردان دیدید یا 
صدای آژی��ر آمبوالنس، آتش نش��انی و دیگر 
خودروهای امدادرسان را شنیدید، اتومبیل تان 
را به کنار مس��یر هدایت کنی��د و اجازه عبور 
خودرو امدادرسان را بدهید، چون همان طور که 
خودتان می دانید ممکن اس��ت، زندگی فرد یا 

افرادی در خطر باشد.
از رفتار هـای پرخطر اجتنـاب کنید: به 
رفتارهای خشونت آمیز سایر رانندگان اهمیت 
ندهی��د و هرگز درص��دد پاس��خ دادن به این 
رفتارها یا مقابله به مثل نباش��ید، چراکه حتی 
یک بار شعله ور شدن خشم شما می تواند به یک 

حادثه  خطرناک و جبران ناپذیر ختم شود.

حی�ن رانندگ�ی از چه رفتارهای�ی باید دوری 
کرد؟

پشت فرمان نه تنها مجاز به انجام کار دیگری 
نیستید، بلکه باید بدانید رفتار های پرخطر در 
حین رانندگی هم منجر به حوادث تلخی خواهد 
شد! شما نسبت به جان سرنشینان و مسافران 
اتومبیل خود، دیگر وسایل نقلیه، عابرین پیاده 
و بعد از همه  اینها احترام به قوانین راهنمایی و 

رانندگی مسؤولید. پس هنگام رانندگی موهایتان را شانه نزنید، از 
تلفن همراه و هر وسیله  ارتباطی دیگری استفاده نکنید. به خاطر 
داشته باشید تا زمانی که رانندگی می کنید هرگز نباید این قوانین 

و مقررات را نادیده بگیرید!

چیزهایی که ممکن است منجر به حواس پرتی و بروز رانندگی 
پرخطر شود

تلفن همـراه: هرگز هنگام رانندگی از تلفن همراه اس��تفاده 
نکنید. نه با تلفن حرف بزنید، نه پیام کوتاه بفرس��تید و نه چت 

کنید.
مسواک و شانه زدن: بهتر است کمی بجنبید و قبل از اینکه 
دیرتان شود، در منزل کامالً آماده شوید تا مجبور نباشید پشت 
فرمان خودتان را مرتب کنی��د. اگر حین رانندگی حس کردید 
مش��کلی دارید یا باید به خودتان برسید، اتومبیل را کناری نگه  

دارید و کارتان را انجام بدهید.
آرایش کردن: قابل توجه خانم های عزیز، آرایش کردن، تمرکز 
زی��ادی می خواهد. پس وقتی در حال رانندگی هس��تید نه تنها 
نتیجه  کارتان خوب از آب در نخواهد آمد، بلکه هم برای خودتان 
و هم برای دیگران خطرآفرین خواهید بود، تازه اگر وسایل آرایشی 

در حال حرکت به شما آسیب نزند.
دنبال آلبوم موسـیقی گشتن: اینکه داخل داشبورد دنبال 
آلبوم موسیقی مورد عالقه تان بگردید یا سعی کنید سی دی که 
زیر صندلی افتاده را بردارید یا درگیر پیدا کردن موج رادیو مورد 
نظرتان بشوید، قطعا حواس شما را پرت  خواهد کرد، ممکن است 
ماش��ین منحرف شود و به خودتان یا سایرین مثال عابرین پیاده 

صدمه بزنید.
مطالعه کردن: واقعا کس��ی هس��ت که پشت فرمان مطالعه 
کند؟! اگر مواردی دیده شده، پس امکانش هست. این افراد شاید 
متوجه نباشند، اما شما که به فرهنگ رانندگی اهمیت می دهید 
بهتر اس��ت، ب��رای مطالعه جایی توقف کنید، چون نمی ش��ود 
هم زمان هم مطالعه و هم رانندگی کرد. شاید نیاز باشد آدرس 
محل��ی را که می خواهید بروید یا پیغام مهمی را بخوانید، پس 
کناری بایس��تید اول مسیرتان را پیدا کنید و هر وقت مطمئن 

شدید دوباره راه بیفتید.
سردرگمی در مسیریابی: اگر هنگام رانندگی از GPS برای 
مسیریابی استفاده می کنید که راهنمای سخنگو ندارد، مجبورید 
از نقشه کمک بگیرید، در این صورت چون نمی توانید هم برانید 
هم نقشه بخوانید، بهتر است قبل از حرکت مسیرتان را مشخص 
کنید و به خاطر بس��پارید. اگر حین حرکت نیاز به چک کردن 
دوباره نقشه یا دیدن راهنمای حرکت داشتید، ماشین را پارک و 

مسیر بعدی را مرور کنید.
شـوخی کردن: هنگام رانندگی زمان مناسبی برای شوخی  

آرایش کردن، تمرکز زیادی 
می خواهد. پس وقتی در حال 
رانندگی نه تنها نتیجه  کارتان 
خـوب از آب در نخواهد آمد، 
بلکه هم بـرای خودتان و هم 
بـرای دیگـران خطرآفریـن 
خواهید بود، تازه اگر وسـایل 
آرایشـی در حـال حرکت به 

شما آسیب نزند.
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با سایر سرنشینان یا انجام حرکاتی نیست که 
کنترل اتومبیل را از دست شما خارج می کند.

قوانین مربوط به عالمت توقف
در صورت مش��اهده  تابلوی ایس��ت، توقف 
کام��ل وس��یله  نقلیه الزامی اس��ت. ایس��ت 
کامل به معنای پیش��نهاد کم کردن سرعت 
نیست، این عالمت به شما اخطار توقف کامل 
می دهد. پس باید اتومبیل را نگه دارید و بعد 
از بررس��ی هر دو جهت خیابان دوباره به راه  

خود ادامه دهید.
هنگامی که به عالمت ایس��ت می رسید باید 
تا پیش از رس��یدن به تقاطع، آرام آرام سرعت 
ماشین را کم کنید تا ابتدای تقاطع که ایست 
کامل الزم است. بعد از آن هر دو سمت خیابان 
را نگاه کنی��د، این کمک می کند اگر اتومبیل 
دیگری در حال عبور باشد با هم برخورد نکنید. 
بعد از عبور خودرو دیگر و بررسی مجدد مسیر 

می توانید حرکت کنید.
هنگامی که هم زمان ب��ا اتومبیل دیگری به 
تقاطع رس��یدید، اگر هر دو اتومبیل بخواهید 
مس��تقیم بروید یا به راست بپیچید می توانید 
هم زمان به مسیرتان ادامه بدهید، اما اگر یکی 
از اتومبیل ها راهنما بزند و قصد گردش به چپ 
داشته باش��د، حق تقدم با خودرویی است که 

می خواهد مستقیم برود.
در جری��ان ترافی��ک س��نگین، هنگام��ی 
ک��ه اتومبیل ها کن��ار هم متوقف می ش��وند، 
درصورتی ک��ه نگاه تان به ن��گاه راننده  کناری 
برخورد کرد بهتر اس��ت اجازه دهید او قبل از 
شما بپیچد یا اقدام به حرکت کند و اگر راننده  
دیگری این کار را برای ش��ما انج��ام داد، ادب 
حکم می کند، دست تان را به عالمت تشکر باال 
بیاورید یا به صورت کالمی؛ خیلی کوتاه تشکر 
کنید. اگر ش��ما خواس��تید حرکت کنید، اما 

راننده  کناری خشن یا بی ادب بود و راه را بست، 
صبرکنید تا رد ش��ود، حتی اگر این حرکتش 
اش��تباه بود و حق با او نباش��د، این موضوعی 
نیست که به خاطرش ریسک تصادف یا درگیر 

شدن و عواقب اتفاقات بدتر را به جان بخرید.
هنگامی که به چهاراه یا تقاطعی رسیدید که 
تمام مسیرها تابلو ایس��ت کامل دارد، ممکن 
اس��ت گیج ش��وید که حق تقدم با کیست؟! 
یادت��ان باش��د در این ش��رایط حرک��ت از هر 
سمتی نیازمند ایست کامل است و طبق قوانین 
راهنمایی و رانندگی، حق تقدم همواره با وسیله 
نقلیه ای خواهد بود که در مسیر سمت راست 

وسیله دیگر قرار دارد.
چنانچه دو اتومبیل دقیقا هم زمان به تقاطع 
برس��ند، حق تقدم باز هم با اتومبیل س��مت 
راس��تی است. در صورتی  که چهار اتومبیل در 
یک چهارراه توقف کنند، باید در جهت خالف 
عقربه های ساعت به ترتیب تا آخرین اتومبیل به 
مسیر خود ادامه بدهند، یعنی باز هم حق تقدم 

با وسیله نقلیه سمت راستی است. 
اگر هر چهار اتومبیل دقیقا هم زمان برسند، 
به طور معم��ول راننده ای که زودت��ر اقدام به 
حرکت کند می تواند به راه خود ادامه دهد، در 
غیر این صورت باید با ارتباط چشمی به توافق 

برسند و عبور کنند.

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 سرتاسر زندگی، ذهن تان مشغول 
پرحرفی و وراجی بوده اس��ت و شما 
به تمام آن ها گوش سپرده اید، انگار 
که ذهن هر چه بگوید عین واقعیت 
مطلق اس��ت. کار ذهن تان این بوده 
اس��ت که به ش��ما برچس��ب منفی 
بزند، راج��ع به آنچه دیگران درباره 
شما فکر می کنند  به داستان سرایی 
بپردازد و تصاویر هولناکی از آینده 

را پیش روی تان ترسیم کند.
ش��ما اکنون می دانید ک��ه ذهن تان 
هیچ کمک مفیدی نمی تواند به شما 
کند. ذهن تان دوست دارد تحت هر 
شرایطی به فکر کردن ادامه دهد و 
شما نمی توانید مانع از تولید فکر آن 
شوید تا بهتر عمل کند. فقط می توانید 
به جای این  که ه��ر فکر را واقعیت 
بش��مارید، انتخاب کنی��د و تصمیم 
بگیرید که به هر آنچه ذهن تان فکر 
می کند، باور نداشته باشید. در این 
مطلب سعی می کنیم با چند تکنیک، 
چگونگی فاصله گرفتن از ذهن تان 
و مش��اهده جری��ان افکارتان بدون 
پذیرفت��ن یا باور کردن ش��ان را یاد 
بگیرید. ممکن اس��ت این سؤال را 
داش��ته باش��ید که چرا نباید افکار 
منف��ی را به مثب��ت تبدی��ل کنید؛ 
چون وقتی در تالش باشید تغییری 
در فکرت��ان ایج��اد کنی��د، هنوز در 
سنگرهای تان نشسته اید و مشغول 
جنگ ب��ا افکارتان هس��تید. وقتی 
صرفاً به تماشای افکارتان بنشینید ، 
در واق��ع اع��الم آتش بس می کنید. 
در ای��ن ص��ورت، ش��ما و افکارتان 
می توانید به طور مسالمت آمیزی در 

کنار یکدیگر به سر برید.
هر چقدر ذهن تان بخواهد به ش��ما 
بقبوالند که افکارتان واقعیت دارند، 
شما به این نکته توجه کنید که فکر، 
فقط فکر است. فکر واقعیت ندارد و 
دشمن شما محسوب نمی شود. انجام 
تکنیک هایی که در ادامه می آید به 
شما کمک می کند تا در عین حال که 
ذهن ت��ان را کمتر جدی می گیرید از 

آن لذت ببرید.

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده

با ذهن مان صلح کنیم یا بجنگیم؟!
تکنیک هایی برای فاصله گرفتن از افکار روزمره

قایق های ماهی گیری
تصور کنید روی پلی ایس��تاده اید که مشرف 
به بندر است. پشت سرتان دریایی بی انتهاست 
و پی��ش روی تان تنگه باریک��ی وجود دارد که 
اس��کله ها و س��اختمان هایی با رنگ های شاد 
و س��رزنده در اطراف��ش قرارگرفته ان��د. کمی 
جلوتر، تنگه پهن تر می ش��ود و شما می توانید 
در آن فاصل��ه باراندازهای کوچک بس��یاری را 
ببینید. بعضی از این باراندازها خالی هستند و 
در برخی، قایق های ماهی گیری پهلو گرفته اند 
که به تیرک های دوقلوی بلندی بسته شده اند. 
سپیده دم اس��ت، در نیمه روش��نای صبح گاه، 
قایق ها آماده حرکت به سمت دریا هستند. گروه 
ناهمگونی از قایق های ماهی گیری پِت پِت کنان 
از تنگ��ه دور می ش��وند و از زیر پل می گذرند. 
بعضی از این قایق ها بزرگتر هس��تند و بعضی 
کوچک و ش��کننده به نظر می رس��ند. برخی 
از آن ه��ا چوبی اند، با بدنه پوست پوست ش��ده 
به رنگ آبی، بعضی س��فید روش��نند و برخی 
دیگ��ر فلزی با بدنه های زنگ زده. وقتی قایق ها 
نزدیک می ش��وند )نزدیک پل(، شما فقط یک 
ردیف قایق می بینید که به آرامی در حرکتند. 
پنجره های کابین های شان زیر نور صبحگاهی 
می درخش��ند و در یک لحظه ن��وری نارنجی 

ساطع می کنند.
این قایق ها، افکار شما هستند که یکی پس 
از دیگ��ری می آیند. برخی از آن ه��ا بزرگتر و 

درخش��نده تر از بقیه هس��تند. برخی از آن ها ، 
قبل از این که از زیر پل بگذرند )پلی که ش��ما 
روی آن ایس��تاده اید( به ندرت توجه شما را به 
خود جلب می کنند. با این حال، بعضی از آن ها، 
چش��م ش��ما را می گیرند و توجه تان را جلب 
می کنند. آن ها صرفاً یک رشته افکار هستند که 
اهمیتی بیشتر از سایر افکار ندارند. آن ها آشکار 
می ش��وند و خیلی کوتاه توجه شما را به خود 
معطوف می کنند و سپس از تیررس توجه تان 
دور می شوند. افکارتان را مشاهده می کنید که 
به آرامی و گریزناپذیر مثل قایق های رنگ شده 
از جریان آگاهی تان خارج می شوند. همین که 
یک قایق می رود، قایق دیگر یا فکر دیگر، جای 
آن را می گی��رد و س��پس آن هم می رود. هیچ 

فکری مهم تر و معنادارتر از فکر دیگر نیست.
اجازه دهید آن ه��ا از زیر پل بگذرند و بروند. 
برای یک لحظه و خیلی کوتاه آن ها را تماش��ا 
کنید و اجازه دهید تا ناپدید ش��وند. خورشید 
در حال باال آمدن است. شعاع نور خورشید به 
امواج می خورد و رد قایق ها روی آب تا لحظاتی 
می ماند و ش��ما کم کم احس��اس مطبوعی را 

تجربه می کنید.

افکارتان را با صدای بلند تکرار کنید
همه ما اف��کاری داریم ک��ه فریادکنان وارد 
ذهن مان می شوند؛ مثل قطاری که از ریل خارج  
شده، بزرگ ، سنگین و مقاومت ناپذیر هستند: 
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»من آدم زش��ت و بدبختی هستم«، »من آدم 
احمقی هس��تم«، »من افتضاح بار آوردم«، »او 
اصالً به من اهمیت نمی دهد«. ما هرگز این افکار 
را زیر س��ؤال نمی بریم، زیرا به نظرمان درست 
و واقعی هس��تند. به نظر می رسد که این افکار 
خیلی ماهرانه و ظریف با اعتقادات مان تناسب 
دارند. این افکار مثل وسیله نقلیه ای هستند که 
م��ا را زیر می گیرند و از روی ما عبور می کنند. 
صاحب نظران حوزه شناختی به این افکار ، افکار 
خودآیند می گویند، زیرا این افکار به میل و اراده 
خودشان آشکار می شوند. آن ها به دنبال خود، 
اثری از احساسات منفی چون ترس، خجالت و 

شکست به جای می گذارند.
یک روش ساده ولی شگفت انگیز برای کاهش 
قدرت و تسلط افکار خودآیند، این است که آن ها 
را با صدای بلند تکرار کنیم. این تکنیک، تکرار 
»تیچنر« نام دارد و بر این واقعیت مبتنی است 
که وقتی ما مطلبی را مدام برای خودمان بازگو 
می کنیم )پنجاه تا صد بار(، آن مطلب معنای 
خود را از دست می دهد و دیگر نمی تواند به ما 
آسیب رساند. مهم نیست که وقتی شروع به این 
کار می کنید، آن فکر چقدر تهدیدکننده است؛ 
توجه داشته باشید که بعد از بارها و بارها تکرار، 

آن فکر مضحک و احمقانه به نظر می رسد.

خوب، بیایید این کار را انجام دهیم و ببینیم 
چه اتفاق��ی می افتد. گاهی اوق��ات فکری که 
س��اعت قبل داشتید، ش��ما را خسته و کسل 
می کند. ممکن است یک فکر نگران کننده )چی 
میشه اگه ...( یا فکری داشته باشید که احساس 
بدی در شما نسبت به خودتان ایجاد می کند. 
این فکر، هر چه باشد، خیلی فرق نمی کند. آن 
فکر را به یک یا دو کلمه تبدیل و س��پس آن 
کلمات را همین االن، با صدای بلند تکرار کنید؛ 
حداق��ل پنجاه بار یا آنقدر که هیچ احساس��ی 
نسبت به آن ها نداشته باشید. دیر یا زود، آن ها 
تمام قدرت، اهمیت و اعتبارش��ان را از دس��ت 
می دهند. آن ها صرفاً کلماتی خواهند بود که نه 

باورشان دارید و نه آن ها را قبول می کنید.
دقت کنید که بخش��ی از قدرت تأثیر افکار 
خودآیند، در حالت مرموزش��ان و تالش ش��ما 
برای اجتناب از آن ها نهفته اس��ت. وقتی شما 
ب��ا گفتن یک فک��ر، بارها و باره��ا و با صدای 
بلند، دقیقاً عکس ای��ن کار را انجام می دهید، 
آن فکر اهمیتی بی��ش از یک آگهی بازرگانی 
که به دفعات ش��نیده می شود، نخواهد داشت. 
این افکار تبدیل به کلماتی می شوند که بسیار 
خس��ته کننده و پیش پاافتاده هس��تند و شما 

نمی خواهید به آن ها گوش فرادهید.

آوازها و حرف های خنده دار
تص��ور کنی��د ک��ه اف��کار تهدید کنن��ده و 
انتقاد گرانه ت��ان را با آهن��گ »تولدت مبارک« 

بخوانید:
»من آدم بس��یار احمقی هستم«، »من آدم 
بسیار احمقی هس��تم«، »من آدم بسیار ا-ح- 
م-ق و ک-و-د-نی هستم«. فرض کنید آنقدر 
ای��ن آواز را با خودت��ان تکرار می کنید که زهر 
کلمات آن گرفته می ش��ود و کلمات »احمق« 
و »کودن« به جای این که آزاردهنده باشند، دو 

کلمه بی خاصیت و گذرا به نظر می رسند.
همی��ن االن، ای��ن تمرین را انج��ام دهید. 
آخرین فکر ناراحت کننده ای را که داشتید به 
خاطر بیاورید. حاال سعی کنید، آن را به شکل 
آواز بخوانی��د. از آهنگ ه��ای معروف - حتی 
اگر خنده دار به نظر می رس��ند - اس��تفاده و 
افکارتان را در قالب شعر بیان کنید. به عنوان 
مث��ال: »چرا، چرا من شکس��ت می خورم، در 
حالی که دوستان و همکارانم، آدم های موفقی 
هستند« )با آهنگ و ریتمیک(، »هر روز ، همه 
کارهایی که انجام می دهم، اش��تباه از آب در 
می آیند«، »یک بدبختی ب��زرگ گریبان گیر 
من شده اس��ت«، »گند می زنم، گند می زنم، 
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گند می زنم، هر روز ، هر روز خدا«، »از ش��غلم 
بدم می آید، از شغلم بدم می آید، از شغلم بدم 
می آید«، »از شغلم بدم می آید اما مجبورم آن 
را تحمل کنم«، »من آدم احمقی هستم، )باز 
ه��م( من آدم احمقی هس��تم«، »می فهمی؟ 

می فهمی؟« )ریتمیک(.
اص��ل مطلب این اس��ت ک��ه برخ��ی افکار 
دردسرآفرین خود را در بافتار جدید و متفاوتی 
قرار دهید ت��ا از آن حالت اولی��ه خود درآیند. 
وقت��ی افکارت��ان را به ص��ورت آواز می خوانید، 
می توانید آن ها را در قالب آهنگ های خنده دار و 
شادی بخش درآورید. بدین ترتیب به جای جدی 
گرفتن و مهم  انگاشتن افکارتان، آن ها به نظرتان 

بی معنی، مسخره و کمی مبالغه آمیز می آیند. 
روش دیگ��ر ب��رای فاصل��ه گرفت��ن از افکار 
رنج آورتان، تبدیل آن ها به حرف های خنده دار 

است.
 سعی کنید شبیه یک هنرپیشه طنز حرف 
بزنید و یکی از عیب و ایرادهای تان را توصیف 

کنید.
 در نقش یک هنرپیشه طنز بگویید: »همیشه 
فرصت های��ی ک��ه در اختی��ارم قرارگرفته اند، 

یک جورایی از دست رفته اند«.
 با صدای گوینده اخبار حرف بزنید: »امروز 
در یکی از فروشگاه های زنجیره ای شهر ... )اسم 
خودتان را بنویسید( چیزهای به درد نخوری را 

به قیمت گران خرید«.
 نق��ش خانمی گرفتار را بازی کنید و یکی 
از نگرانی های خود را ش��رح دهید: »اوه، نه )با 

صدای بلند(، من هرگز نمی خواهم...«.
اهمیتی ندارد که افکارتان ممکن است چقدر 
بی رحمانه و تند باشند، تبدیل آن ها به آوازها و 
حرف های خنده دار، باعث می شود که از زمختی 
و شدت آن ها کاسته شود تا کمی متعادل تر و 

منعطف تر گردند.

مشتری ناراضی
تا ح��اال برای ت��ان پیش آمده ک��ه از یک 

مشتری به خاطر اظهار نظر منفی اش تشکر 
کنید؟ اگ��ر در یک مرکز خدم��ات صنعتی 
کار ک��رده باش��ید، به احتمال ق��وی چنین 
تجربه ای را داشته اید. شما فقط سرتان را به 
نشانه موافقت تکان می دهید و از او به خاطر 
اظهار نظرش تش��کر می کنی��د. گاهی اوقات 
یک فکر یا احساس منفی درست شبیه یک 
مشتری عصبانی است. شما بارها افکار منفی 
داش��ته اید، درست مثل مشتری های ناراضی 
که فقط ش��کایت می کنن��د، از غذا متنفرند، 
از رنگ متنفرن��د و از قیمت ایراد می گیرند. 
مش��تری ناراضی می خواهد غذا را پس دهد 
و کاری کن��د که به ش��ما بفهماند مس��ؤول 
نارضایتی او هستید. خوشبختانه، آن مشتری 

باالخره می رود و قضیه تمام می شود. 
اما افکاری که چنین تجربه های ناخوشایندی 
را در ش��ما به وج��ود می آورن��د، همچنان به 
ذهن تان می آیند و می روند. ش��ما می توانید 
به ش��کایت اصل��ی آن ها توجه کنی��د، اما به 
ارزیابی آن ها نمی پردازید یا درباره درس��ت یا 
غلط بودن آن ها تصمیم نمی گیرید. کار شما 
فقط این اس��ت که به اعت��راض  آن ها گوش 
دهید. به تجربه های ش��ان احت��رام بگذارید و 
کمک کنید تا بفهمند چه چیزی را در عوض 
دوست دارند. مش��تری های عصبانی مجبور 
نیس��تند همه چیز را دوست داشته باشند و 
شما مجبور نیستید ذهن شان را تغییر دهید. 
تنه��ا کاری ک��ه از دس��ت تان برمی آید، این 
اس��ت که به حرف های آن ه��ا گوش دهید و 
بگذرید. به خاطر داشته باشید که افکار متعلق 
به آ ن مش��تری ناراضی است، و به شما تعلق 
ندارد. خوش��بختانه انتخاب با شماس��ت که 
به این ش��کایت ها توج��ه و از آن ها به خاطر 
نارضایتی شان قدردانی کنید و سپس از آن ها 

بگذرید و سراغ میز بعدی بروید.

تکنیک ه��ای نام برده تنها چند نمونه از انواع 
گوناگ��ون تمرین��ات رهایی از ذهن هس��تند. 
اگر خود را ب��ه این رویکردها عالقه مند دیدید 
و احس��اس نیاز به درم��ان را در خود یافتید، 
می توانید از متخصصان روانشناس��ی و مشاوره 

کمک بگیرید.

منبع
- برگرفت��ه از کتاب »رهایی از زندان ذهن«، 
نوشته: ماتیو مک کی، کاترین سوتکر، ترجمه: 

دکتر زهرا اندوز و دکتر حسن حمیدپور.
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کالم دلنش��ینی بخوانیم از کسی که با تمام وجود به آیات الهی 
عمل کرد. کس��ی که به اندازه کلمات گهرب��ار قرآن کریم زجرها 
کش��ید، بلکه باالتر بگوییم کسی که به اندازه نقطه های قرآن رنج 
و مشقت دیده تا عظمت و شیرینی حقیقت را به جهانیان برساند، 

یعنی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(:
کسی که 10 آیه در هر شب بخواند از غافلین نخواهد شد.
کسی که 50 آیه در هر شب بخواند از ذاکرین خواهد شد.
کسی که 100 آیه در هر شب بخواند از قانتین خواهد شد.

کسی که 200 آیه در هر شب بخواند از خاشعین خواهد شد.
کسی که 300 آیه در هر شب بخواند از رستگاران خواهد شد.

روزی پیامب��ر گرامی داماد عزیزش را صدا زد و گفت: علی جان، 
مژده و خبر خوش��ی از جبرئیل امی��ن برایت بگویم. حضرت علی 
)علیه السالم( در حالی که دست رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و 
سلم( را با محبت می فشرد، پرسید: امروز چه خبر خوب و خوشی 

به شما رسیده؟
فرمودند: هر کس از اّمت من، صلوات کامل بفرستد، یعنی:

»الّلهم صل علی محّمد و آل محّمد« بگوید، همه درهای آسمان 
برای پذیرفتن دعا و عبادات او گشوده می شود و فرشتگان بر او درود 
می فرس��تند و گناهان او از بین م��ی رود و خداوند قادر می فرماید: 
پذیرفتم، اما اگر تنها بر من صلوات بفرس��تد و اهل بیتم را نگوید 
دعایش قبول نمی شود و پاداشی هم ندارد. این حدیث زیبا اهمیت 

والیت را می رساند  .1

1- ثواب و االعمال، 350 )ترجمه غفاری( 

حداقل شبی 10 آیه بخوانیم

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

ورزش های مطلوب رانندگان جاده
10 رکوردی که رونالدو به آنها نرسیده است

سرعت برای جاده و بزرگراه نیست
همه چیز درباره»ترین های« لیگ شانزدهم فوتبال
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ش��انزدهمین دوره رقابت های لیگ 
برتر با قهرمانی پرسپولیس به پایان 
رس��ید. پرس��پولیس ب��ا ۶۶ امتیاز 
قهرم��ان لی��گ برت��ر ش��د و رکورد 
امتیازگیری در لیگ های ۱۶ تیمی را 
ت��کان داد. پیش تر و در لیگ چهارم 
فوالدی ه��ا با ۶۴ امتی��از قهرمانی را 
جش��ن گرفته بودند و سالیان سال 

این رکورد تکان نخورده بود.
 اس��تقالل تهران نیز که در روزهای 
ابتدای��ی فصل در رتبه ش��انزدهم 
قرار داشت، به یکباره در نیم فصل 
دوم متحول ش��د و چند بازی پی در 
پی پیروز میدان ش��د و با برتری در 
دربی پایتخت، توانست در پایان راه 
مقام نائب قهرمانی را به دست آورد. 
اما در پایان لیگ شانزدهم این تیم 
فوتبال پرس��پولیس ب��ود که همه 

افتخارات را به نام خود ثبت کرد.

همه چیز درباره»ترین های« لیگ شانزدهم فوتبال
این آمار خواندنی است

 منصوریان هم رکورددار شد 
اس��تقالل در حالی مقابل س��پاهان در هفته 
سی ام لیگ برتر به میدان رفت و در این دیدار به 
پیروزی رسید که این بازی یک صدمین حضور 
علیرضا منصوریان به عنوان س��رمربی در لیگ 
برتر به حس��اب می آمد. منصوریان بعد از آن که 
کفش های خود را در سال 8۷ و در دیدار فینال 
ج��ام حذفی و با باالی س��ر بردن جام قهرمانی 
آویخت، بالفاصله و در ابتدای فصل 8۹-88 به 
عنوان سرمربی تیم فوتبال پاس همدان انتخاب 
شد. وی تنها 10 هفته در آن تیم حضور داشت 
و بع��د از جدایی از پاس هم��دان به کادر فنی 
تیم ملی پیوس��ت تا یکی از کمک های افشین 

قطبی باشد. 
منصوری��ان در لیگ های چهاردهم و پانزدهم 
س��رمربی تیم نفت تهران ب��ود و با این تیم هم 
نتایج خوبی گرفت. سرمربی آبی پوشان 10 بار به 
عنوان سرمربی در تیم پاس همدان روی نیمکت 
نشسته است، ۶0 بار برای تیم نفت تهران و 30 

بار هم برای استقالل سرمربیگری را تجربه کرده 
تا به رکورد یک صد بازی در لیگ برتر رس��یده 

باشد. 
 

»ترین   های« لیگ به نفع پرسپولیس 
 بیش��ترین پیروزی در این دوره از رقابت های 
لیگ برتر در اختیار پرسپولیس با بیست پیروزی 
ب��ود. این رکورد هم تا پیش از این در اختیار تیم 
فوالد با نوزده پیروزی در لیگ چهارم بود که این 

رکورد هم شکسته شد.
کمترین پیروزی در این دوره از رقابت های لیگ 
برتر با س��ه پیروزی در اختیار ماشین سازی بود. 
این رکورد را مس کرمان در فصل سیزدهم با یک 

پیروزی همچنان در اختیار دارد. 
در این فصل ماشین سازی تبریز با 20 شکست، 
بیش��ترین باخت را در لی��گ آورد. این در حالی 
است که اس��تقالل اهواز در لیگ پانزدهم با 21 
باخت این رکورد را در دس��ت داشت که به این 

ترتیب رکورد فوق شکسته نشد. 
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شکست ناپذیرترین ها
عنوان شکست ناپذیرترین تیم لیگ برتر در این فصل 
در اختیار پرسپولیس و تراکتورسازی با 4 شکست است. 
این رکورد قبالً در دست استقالل و استقالل خوزستان 
با 3 باخ��ت در لیگ های پنجم و پانزدهم بود و به این 
ترتیب این رکورد هم شکس��ته نش��د و پرسپولیس با 
شکست مقابل سیاه جامگان در هفته پایانی این رکورد 
را از دس��ت داد. برترین خط حمله لیگ برتر این فصل 
با 4۶ گل در اختیار پرسپولیس بود. باالترین رکورد در 
این زمینه در اختیار تراکتورس��ازی در فصل چهاردهم 
اس��ت که این تیم با 58 گل زده عنوان خطرناک ترین 
خط حمله را یدک می کشید. برترین خط دفاعی لیگ 
برت��ر در این فص��ل در اختیار پرس��پولیس با 14 گل 
خورده است. این رکورد پیش از این در اختیار استقالل 
خوزستان با 14 گل خورده در لیگ پانزدهم بود که این 
رکورد به نام هر دو تیم شد. پرسپولیس فرصت شکستن 

این رکورد را هم در هفته پایانی از دست داد. 
پرسپولیس – پدیده؛ پرتماشاگرترین بازی 

 فصل ش��انزدهم لیگ برتر در حالی به پایان رسید 

ک��ه از هفته ها زودتر تکلیف قهرمانی پرس��پولیس مش��خص 
ش��ده بود، ضمن اینکه در پایان این رقابت ها تیم های استقالل 
و تراکتورس��ازی دوم و س��وم ش��دند و از س��وی دیگ��ر صبا و 
ماشین س��ازی به لیگ دسته اول س��قوط کردند. در پایان این 
رقابت ها دیدار تیم های پرس��پولیس و پدیده در هفته بیست و 
هشتم لیگ برتر پرتماشاگرترین دیدار این رقابت ها شد. دیداری 
که پرس��پولیس در پایان آن موفق شد جشن قهرمانی بگیرد با 
80 هزار تماشاگر به عنوان پرتماشاگرترین دیدار فصل شانزدهم 

انتخاب شد. 
 

فقط 3 بازیکن هت تریک کردند 
 رقابت های لیگ برتر ش��انزدهم در حالی به خط پایان خود 
رسید که در فصل شانزدهم این رقابت ها تنها 3 بازیکن موفق 
شدند برای تیم های خود هت تریک کنند. مهدی رجب زاده از 
ذوب آهن در دیدار مقابل نف��ت آبادان، مرتضی تبریزی نیز از 
همین تیم مقابل پیکان و ساسان انصاری از فوالد مقابل نفت 
ته��ران هت تریک کردند تا تنه��ا 3 گله های لیگ برتر در یک 
دیدار لقب بگیرند. همچنین در فصلی که تمام شد پرسپولیس 
و تراکتورس��ازی هر دو تیم با 14 هفته شکست ناپذیری از این 

حیث رکورددار بودند. 
 

پرسپولیس 25 – استقالل 0 
در رقابت های لیگ برتر امس��ال 4 تیم در صدرنش��ینی این 
رقابت ها ش��ریک بودند که از این بین پرس��پولیس موفق شد 
با 25 هفته صدرنش��ینی، قهرمانی را به خود اختصاص دهد و 
جالب اینکه سیاه جامگان نیز در همان هفته اول صدرنشینی را 
تجربه کرد. استقالل خوزستان، مدافع عنوان قهرمانی نیز یک 
هفته صدرنش��ینی را تجربه کرد. استقاللی های تهران برخالف 
فصل گذش��ته که از این لحاظ رکورددار بودند، امسال در هیچ 

هفته ای صدرنشینی را تجربه نکردند.
 

پرسپولیس به رکورد استقالل رسید
در فصل ش��انزدهم پرس��پولیس در حالی این عن��وان را برای 
س��ومین بار کسب کرد که سپاهان با کس��ب 5 عنوان قهرمانی 
همچن��ان پرافتخارترین تیم ایران در تاریخ رقابت های لیگ برتر 
محسوب می شود. تیم فوتبال پرسپولیس نیز با این قهرمانی از این 
 لحاظ به رکورد اس��تقالل رسید. تمام تیم های قهرمان لیگ برتر 

1۶ فصل برگزار شده به شرح زیر هستند: 
سپاهان: 5 عنوان قهرمانی 

استقالل و پرسپولیس: 3 عنوان قهرمانی 
فوالد: 2 عنوان قهرمانی 

استقالل خوزستان، سایپا و پاس: یک عنوان قهرمانی 

فصل شـانزدهم لیگ برتر 
در حالـی به پایان رسـید که 
تکلیـف  زودتـر  هفته هـا  از 
قهرمانی پرسپولیس مشخص 
شده بود، ضمن اینکه در پایان 
این رقابت ها تیم های استقالل 
و تراکتورسـازی دوم و سـوم 
شـدند و از سوی دیگر صبا و 
ماشین سـازی به لیگ دسته 

اول سقوط کردند.
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ک��وروش محمدخان��ی به عن��وان تنها 
نماینده ای��ران درمس��ابقات فرمول 
یک، اهل تخت گاز رفت��ن در جاده ها 
و خیابان ه��ا نیس��ت. رانن��ده ج��وان 
متول��د مش��هد یک��ی از جوان��ان ب��ا 
اس��تعداد اتومبیلرانی اس��ت که بر 
خالف سرعتش در پیست اتومبیلرانی 
در ج��اده و خیاب��ان بس��یار مقرراتی 
اس��ت. نیازی هم ندارد دور از چشم 
دوربی��ن و پلی��س بزرگراه ه��ا خالف 
کند. محمدخانی رانندگی را از هشت 
س��الگی زمان��ی ک��ه کنار پ��درش در 
اتومبیل می نشست یاد گرفت. خیلی 
زود متوجه ش��د در رانندگی هیجان 
زی��ادی دارد که آدرنالی��ن خونش را 
به ش��دت افزایش می دهد از همین 
رو بود که برای تخلیه و کنترل هیجان، 
یکی از مهیج تری��ن ورزش های داخل 
پیس��ت را انتخاب کرد؛ اتومبیلرانی. 
ورزشی که امروزه یکی از ورزش های 

پرطرفدار دنیاست .
کوروش بعد از حضور در مسابقه های 
متعدد استان خراسان، در ۱۶ سالگی 
به انگلس��تان رف��ت و در کالس های 
مدرسه اتومبیلرانی لندن شرکت کرد 
و بعد از اتمام دوره ها در مسابقه های 
بسیاری، توانمندی خود را در ورزش 
اتومبیلران��ی نش��ان داد. محمدخانی 
مقام ه��ا و موفقیت ه��ای زی��ادی در 
رقابت های معتبر جهانی به دست آورده 
است اما مهم تر از همه این موفقیت ها 
برای او معرفی اش توسط فدراسیون 
جهان��ی اتومبیلرانی به عنوان س��فیر 

امنیت و ایمنی جاده هاست.
 او ب��ا این عنوان به ایران بازگش��ت 
و می خواهد تجربیات��ش را در اختیار 
رانن��دگان ج��وان بگ��ذارد. همزمان 
ت��الش برای ایجاد امنی��ت و افزایش 
مه��ارت ب��رای کنت��رل خ��ودرو ک��ه 
بی توجهی به آن تاکنون عامل بسیاری 
از حادثه ه��ای رانندگ��ی ب��وده، پیام 
ای��ن اتومبیل��ران جوان اس��ت که با 
راه ان��دازی کمپین و اطالع رس��انی در 
این زمینه قصد کاهش سوانح جاده ای 
را دارد. گفتگو با کوروش محمدخانی 

را در ادامه می خوانید.

سرعت برای جاده و بزرگراه نیست
گفتگو با کوروش محمدخانی تنها ایرانی قهرمان مسابقات فرمول یک

محمد رضاپور
روزنامه نگار

توصیف تان از فرمول یک؟
یکی از جذاب ترین مس��ابقه های اتومبیلرانی 
اس��ت اما اتومبیلرانی فقط فرمول یک نیس��ت. 

رشته های جذاب تری هم در آن وجود دارد.

موفقیت های شما؟
من در این س��ال ها در مسابقات فرمول فورد 
بریتانیا، مسابقات فرمول رنو و فرمول3 عناوین 

متعددی از اول تا چهارم را به دست آورده ام.

اوج افتخارتان؟
قهرمان��ی ام در فرم��ول رن��و و فرم��ول 3 و 
دعوت شدن به عنوان یکی از 20 راننده برگزیده 
دنیا در رقابت های جهانی پشتوانه فرمول 1 هند. 
این رقابت ها پیش از رقابت های اصلی فرمول یک 

برگزار می شد که توانستم به مقام سوم برسم.

چقدر به اتومبیلرانی عشق داری؟
از دوران کودک��ی، به خاط��ر کار پدرم بود که 
عالقه ش��دیدی به ورزش اتومبیلرانی داشتم و 

برای تحقق آرزوهایم از کارتینگ شروع کردم.

شبیه ماش�ین فرمول یک تو باز هم در ایران 
هست؟

این ماش��ین در تاریخ ایران برای نخستین بار 
وارد کشور شده است و همین یکی را داریم.

می شود آن را یک نماد ملی خواند؟
نماد ملی نمی توان گف��ت اما نماد مثبتی در 
ورزش اتومبیلرانی ایران است. از آنجا که من 22 
بار با پرچم ایران به روی سکو رفته ام، این به نظر 
من یک افتخار ملی اس��ت که به کشور و مردم 

کشورم تقدیم می کنم.

تا به حال با اتومبیل پریده ای؟
در 11 سالگی با اتومبیلی که پدرم ساخته بود 
25 متر به ارتفاع 5 متر پریدم و یک سال بعد با 
30 متر و ۷ متر ارتفاع، رکورد جهانی قبلی ام را 

جا به جا کردم.

چه شد به انگلستان رفتی؟
وقتی دوره دبیرستان را با موفقیت های استانی 
و کشوری گذراندم به انگلستان رفتم تا دوره های 

حرفه ای اتومبیلرانی را سپری کنم.

چرا؟
چون یکی از بهترین و پیشرفته ترین کشورهای 
صاحب س��بک در دنی��ای اتومبیلرانی حرفه ای 

است.

کدام مدرسه؟
مدرسه اتومبیلرانی سیلوراستون . در میان ۹۶ 

نفر شاگرد اول شدم.
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اتومبیلرانی ورزش پولدارهاست؟
نه، اما هزینه برای وسیله نقلیه اجتناب ناپذیر 
است. الستیک، ترمز و وسایل دیگر خودرو شما 
معموالً خرج دارد. ای��ن تعبیر که اتومبیلرانی 
ورزش پولدارهاس��ت به دلی��ل اطالع رس��انی 

نامناسب است.

اطالع رسانی؟ منظورتان چیست؟
بله. االن کوچکترین عضو جامعه با جزئیات 
فوتبال آشناس��ت چون رسانه ها به این ورزش 
می پردازند. اگر در قبال اتومبیلرانی همین کار 
انجام ش��ود، مردم اطالعات ش��ان را از یکی از 

مهیج ترین ورزش ها باال می برند.

تمرینات اتومبیلرانی چقدر اهمیت دارد؟
این ورزش به استقامت ورزشکاران سه گانه، 
قدرت وزنه برداری و تمرکز خلبان هواپیماهای 
جنگنده نیاز دارد. رانندگان ورزش اتومبیلرانی 
آماده ترین افراد روی کره زمین هستند مخصوصاً 

رانندگان فرمول یک.

معیاره�ای حرف�ه ای ب�ودن در ای�ن رش�ته 
چیست؟

آمادگ��ی جس��مانی و ذهن��ی از مهم ترین 
معیارهای یک راننده حرفه ای است و به خاطر 
فش��ار زیاد وارد شده بر بدن در حین رانندگی 
و به دلیل نیروی جاذبه موجود بر اعضای بدن، 
یک راننده حرف��ه ای باید تمرین های خاص و 

شبیه سازی بسیار سختی انجام بدهد.

س�رمایه گذاری در ای�ن رش�ته چق�در مهم 
است؟

تکنولوژی زی��ادی در اتومبیلرانی اس��تفاده 
می ش��ود و ما با یک خودرو پییچیده سر و کار 
داریم و هزینه های باالیی باید پرداخت شود که 
حض��ور حامیان مالی می تواند به عنوان یکی از 
مهم تری��ن فاکتورهای س��رمایه گذاری در این 

ورزش مطرح باشند.

در ایران چطور؟
متأس��فانه در ایران فرهنگ س��رمایه گذاری 

در اتومبیلران��ی رواج چندانی ندارد، در صورتی 
که ای��ن موضوع از لح��اظ تبلیغاتی و تجارتی 
توجهات اقتصادی و فرهنگی مناسبی به همراه 
دارد. خوشبختانه فدراسیون اتومبیلرانی برنامه 
خوبی دارد و نشست های حمایت از این ورزش در 
فدراسیون برگزار می شود و من هم برای کمک به 

اینجا آمده ام.

به عنوان سفیر امنیت و ایمنی جاده ها؟
بله، من از سوی فدراسیون جهانی اتومبیلرانی 
س��فیر امنیت و ایمنی جاده ه��ا و خیابان های 

ایران هستم.

کار شما به عنوان یک سفیر چیست؟
فدراس��یون جهانی دو وظیفه دارد؛ برگزاری 
فرهنگس��ازی  و  اتومبیلران��ی  رقابت ه��ای 
خیابان ه��ا. و  جاده ه��ا  امنی��ت  و   ایمن��ی 
 س��فیران این فدراس��یون در تمام دنیا دیده 

می شوند.
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درباره تلفات جاده ای در ایران لطفا نظرت را 
بگو؟

در ای��ران تلفات ج��اده ای زی��اد داریم. این 
کمپین ها با هدف الگوسازی و فرهنگسازی در 
رانندگی زیرنظر نماینده جهانی برگزار می شود 

و به ملت ها کمک می کند.

رانندگی ها در ایران چطور است؟
تعریف چندانی ندارد.

چرا؟
دو بح��ث مطرح اس��ت. اول زیرس��اخت های 
جاده ای و خیابان ها توسعه نیافته است. آسفالت ها، 
خط کش��ی و تابلوگذاری مناسب نیس��ت. دوم 

آموزش سطح مهارت های رانندگی پایین است.

پیشنهادی داری؟
مه��ارت ف��ردی در رانندگی ب��رای افزایش 
کنترل خودرو مناسب اس��ت، بنابراین مردم 
می توانن��د ب��ا افزایش س��طح مه��ارت خود 
مشکالت زیرساختی را تا اندازه زیادی پوشش 
دهند و کمتر دچار سانحه شوند. این موارد را 

باید الگوسازی کرد.

الگوسازی با 300 کیلومتر سرعت؟
من باالی 300 کیلومتر در س��اعت سرعت 

دارم ام��ا خیابان و جاده جای این کار نیس��ت. 
من در پیست با این سرعت می روم. باید بدون 
عوامل بازدارنده مثل دوربین و جرایم رانندگی 

فرهنگ رانندگی را ارتقا بدهیم.

حس حرکت با 300 کیلومتر سرعت چگونه 
است؟

قابل توصیف نیس��ت. قانون فیزیک شکسته 
می ش��ود طوری که برای بدن انس��ان طراحی 
نش��ده است فقط آمادگی جس��مانی و ذهنی 

باالیی برای کنترل اتومبیل می خواهد.

صحبتت با عشق سرعت ها؟
جوانان هیج��ان رانندگی و س��رعت زیاد را 
دوست دارند . کاری هم نمی شود کرد جز این که 
امکانات الزم را برای آنها فراهم کرد. آشنایی با 
اتومبیلرانی و احداث پیس��ت های بیشتر و در 
دس��ترس عموم می تواند هیجان جوانان را در 
پیست ها به جای جاده و خیابان کنترل کند. اما 

عشق سرعت برای خیابان و بزرگراه نیست.

امکان�ات اتومبیلران�ی در ای�ران را چط�ور 
می بینی؟

فدراس��یون  جوان��ان،  و  ورزش  وزارت 
اتومبیلرانی و نهادهای مسؤول مانند گمرک، 
همه بای��د در این راه کمک کنند تا امکانات 

و اتومبی��ل حرف��ه ای در اختی��ار جوان��ان و 
عالقه مندان قرار بگیرد و آنها هیجانات شان را 
تخلی��ه کنند و این ورزش به صورت حرفه ای 
ص��ورت گیرد. اگر امکان��ات موجود بود، من 
برای ادامه ای��ن ورزش به صورت حرفه ای به 
انگلستان نمی رفتم و در کشور خودم به این 

کار ادامه می دادم.

هیجان اتومبیلرانی در پیست را در جاده هم 
داری؟

من اهل مقررات هس��تم، بس��یار با آرامش و 
بدون نیاز به سرعت در جاده می رانم. این آرامش 
را از پیس��ت دارم زیرا در آنجا تخلیه هیجانی و 
سرعت در رانندگی می شوم. من سفیر امنیتم نه 

عشق سرعت.

اشتباه در رانندگی داشتی؟
پدرم خیلی قانونمند است و از کودکی مرا با 
نظم و مقررات رانندگی آشنا کرده است تا اشتباه 

نکنم، بین خطوط برانم و آرامش داشته باشم.

به راننده های پر خطر تذکر داده ای؟
در جایگاهی نیس��تم به کسی تذکر بدهم اما 
با دیدن زیرپاگذاش��تن مق��ررات رانندگی دلم 
می گیرد. بارها به دوستانم تذکر داده ام ایمنی را 

رعایت کنند زیرا به نفع خودشان است.
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کریس��تیانو رونالدو با وجود کس��ب 
رکورده��ای ف��راوان نتوانس��ته به 
برخی از رکوردهای موجود در دنیای 
فوتبال نزدیک شود. او تا رسیدن به 
۱۰ رکورد خ��اص فوتبال کار زیادی 

دارد.
کریستیانو رونالدو هر چند که در این 
فصل با صالحدید زین الدین زیدان 
کمتر در ترکیب رئ��ال مادرید قرار 
می گیرد، با این حال روند گلزنی خود 
را در بازی ه��ای به میدان رفته حفظ 
کرده است. او بعد از هت تریک برابر 
اتلتیکومادرید در لیگ قهرمانان اروپا 
به رکوردهای زیادی دس��ت یافت تا 
یک بار دیگر همه رونالدو را بازیکنی 
بدانند که کتاب رکوردهای فوتبال را 

به نام خود بازنویسی می کند.
در این بی��ن رکوردهایی در فوتبال 
وج��ود دارد ک��ه این نابغ��ه پرتغالی 
هنوز موفق به شکس��تن آن نشده 
است. یکی از این رکوردها در اختیار 
علی دایی، ش��هریار فوتب��ال ایران 
ق��رار دارد. در زی��ر ۱۰ رکوردی که 
کریس��تیانو رونالدو هنوز موفق به 
شکستن آن نشده را مرور می کنیم:

1- رسیدن به بیشترین گل برای یک تیم
در این عرصه، پله با زدن ۶43 گل برای سانتوس 
رکورددار اس��ت. این  در حالی اس��ت ک��ه رونالدو 
تاکنون 400 گل برای رئال مادرید به ثمر رسانده 
است و کمی دور از ذهن است که CR7 موفق شود 

به این رکورد برسد.
2-  بیشترین بازی برای رئال مادرید

رائ��ول با ۷41 ب��ازی برای رئ��ال مادرید در این 
عرصه پیشتاز اس��ت و بعید به نظر می رسد حاال، 

حاال بازیکنی به رکورد او نزدیک شود.
3- بیشترین گل در لیگ

پله در این عرصه هم رکورددار اس��ت. او با 541 
گل در لیگ های برزیل و آمریکا رکورددار اس��ت. 
این  در حالی است که رونالدو توانسته 3۶۷ گل در 
رقابت های لیگ )لیگ برتر و اللیگا( به ثمر برساند 
و برتری��ن گلزن رقابت های لیگ در بین پنج لیگ 

معتبر اروپا لقب بگیرد.
4- بیشترین گل برای رئال مادرید در ال کالسیکو

در این عرصه، آلفردو دی استفانو با زدن 18 گل 
رکورددار اس��ت و باید ببینیم کریس��تیانو رونالدو 

می تواند به این مهم دست یابد یا خیر.
5- بیشترین هت تریک در بین بازیکنان اروپایی

فرانسو پوشکاش، ستاره مجارستانی سابق رئال 
مادری��د با ۶1 هت تری��ک در دوران فوتبالی خود 
رکورددار است، باید دید که وارث او در رئال مادرید 
یعنی کریس��تیانو رونالدو چقدر خودش را به این 

رکورد نزدیک می کند.

6-  بیش�ترین بازی در لیگ قهرمانان اروپا برای 
رئال مادرید

ایکر کاسیاس با 152 بازی در لیگ قهرمانان اروپا 
رکورددار است و کریستیانو رونالدو تنها در صورتی 
می تواند به این رکورد دس��ت یابد که تا چند سال 

دیگر در ترکیب رئال مادرید قرار گیرد. 
7- بیشترین گل در یک فصل

این رکوردی اس��ت که فع��الً در اختیار رقیب او 
یعنی لیونل مسی قرار گرفته است که ۷3 گل در 
یک فصل را به ثمر رساند و شاید حتی خود مسی 

هم نتواند دوباره این رکورد را تکرار کند.
8-زودترین گل برای رئال مادرید

ای��وان زامورانو با گلزنی در ثانی��ه 12 برای رئال 
مادرید رکورددار است و رونالدو هنوز نتوانسته است 

به رکورد او برسد.
9- بیشترین گل در رده ملی

عل��ی دایی، اس��طوره فوتبال ای��ران با 10۹ گل 
رکورددار است و کریستیانو رونالدو اگر می خواهد 
به رکورد او برسد باید بیش از اینها جاه طلب باشد.

10- بیشترین گل در اللیگا
لیونل مس��ی با 345 گل در اللیگا در این عرصه 

رکورددار است. 
کریستیانو رونالدو در س��ال 200۹ به رئال مادرید 
پیوست و از زمانی که به این تیم آمده است 38۹ بازی 
برای رئال مادرید انجام داده و در این بین موفق شده 
است 3۹۹ گل به ثمر برساند. او همچنین 125 پاس 

گل هم برای هم تیمی هایش فراهم کرده است.

حسین ابوالفتحی
روزنامه نگار

10 رکوردی که رونالدو به آنها نرسیده است
CR7 علی دایی هم چنان باالتر از
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خیلی ه��ا ب��ه بهان��ه گرفتاری ه��ای 
ش��غلی و کمبود وقت، قید ورزش 
را می زنن��د، در حالی که متناس��ب 
ب��ا بیش��تر ش��غل ها ورزش های��ی 
هم وجود دارد ک��ه می تواند باعث 
افزای��ش تحرک م��ان ش��ود. اینجا 
ح��رف از ورزش رانن��دگان اس��ت 
که ب��رای انجام آنها هی��چ نیازی به 
مراجع��ه به باش��گاه ی��ا حتی رفتن 
به پ��ارک نیس��ت و ه��ر راننده ای 
می توان��د آنه��ا را به آس��انی انجام 
دهد تا به ناهنجاری ها و بیماری های 
ناش��ی از کم تحرک��ی دچار نش��ود. 
واقعی��ت ای��ن اس��ت که بیش��تر 
رانندگان به دلیل کم تحرکی، دچار 
مشکالت اسکلتی مانند قوز، شانه 
افتاده، س��ر رو به جلو و گودی کمر 
می شوند و از مش��کالتی نظیر درد 
زان��و و درد گ��ردن رنج می برند اما 
ب��ا انجام این تمرین ه��ا می توان از 
بروز چنین مش��کالتی پیش��گیری 
کرد. البت��ه این ورزش ها بیش��تر 
جنبه پیشگیری دارد و به هیچ وجه 
اهداف اصالحی و درمانی را دنبال 
نمی کنند. از این رو ضروری اس��ت 
رانندگانی که دچار درد های مفصلی 
و اس��تخوانی هس��تند، پی��ش از 
انجام این حرکت ها، با پزشک شان 

مشورت کنند.

فرید کوثری فرد
مربی ورزش

ورزش های مطلوب رانندگان جاده
همیشه برای سالمت خود وقت بگذارید

1- رو به اتومبیل بایستید. دست ها را به اندازه 
عرض ش��انه باز کنی��د و روی اتومبیل )گلگیر( 
قراردهید. پاها را ب��ه حالت جفت به اندازه ای از 
اتومبیل فاصله دهید که ب��دن به صورت مایل 
نس��بت به زمین قرار گیرد. مانند حرکت شنا با 
خم کردن آرنج، بدن را یکپارچه تا زمان احساس 
کامل فشار و کشش روی عضالت سینه به سمت 
جلو حرکت دهید و دوباره به حالت اولیه بازگردید. 
این حرکت را 3 دوره با 3 بار حرکت انجام دهید 
و بین هر دوره، حدود 30 ثانیه استراحت کنید. 
فشار وارده به عضالت سینه، کتف و شانه باعث 
جلوگیری یا بهبود قوز )گوژپش��تی( و افتادگی 

شانه خواهد شد.
2- پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید، روبروی 
اتومبیل بایستید و از آن به عنوان تکیه گاه برای 
تعادل بیشتر اس��تفاده کنید. پا را از زمین بلند 
کنید و یک بار از جلو و یک بار از عقب، پای ثابت 

را به صورت پاندول��ی )آونگی( عبور دهید. این 
حرک��ت را 5 بار تکرار کنی��د و با پای دیگر نیز 
آن را انجام دهید. تک��رار این حرکت برای رفع 
دردهای عضالت پشت ران، سیاتیک و قسمت 
پایینی کمر پیش��نهاد می شود و انجام آن باعث 
تقویت عضالت ناحیه کمری، س��رینی و عضله 

چهارسر ران می شود.
3- ه��ر دو پ��ا را کنار هم ق��رار دهید و برای 
بهبود درد ناحیه عضالت پشت ساق )دوقلو( به 
آرامی روی پاشنه بروید و وزن بدن و مرکز فشار 
را از ناحیه کف پا به پاشنه انتقال دهید و پنجه ها 
را از زمین بلند کنید. س��پس حرکت عکس آن 
را انجام دهید. این حرکت باعث تقویت عضالت 
دوقلو )پش��ت ساق( و ران می شود و از واریس و 
آسیب های مچ پا جلوگیری می کند. مکث در هر 
حرکت باید 5 تا ۷ ثانیه طول بکشد. حرکت را در 
3 دوره با 10 تا 15 بار تکرار انجام دهید. ضمن 
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اینکه می توانید از دس��ت ها به عنوان تکیه گاه 
برای تعادل بیشتر استفاده کنید.

4- در اتومبی��ل را باز کنی��د، روی صندلی 
بنش��ینید، پاه��ا را جفت روی س��طح زمین 
قراردهید و دست ها را کشیده نگه دارید به طوری 
که باالتنه تان صاف باشد. سپس پاها را از زمین 
بلند کنید به صورتی که زانوها صاف ش��ود. در 
این مرحله فش��ار را روی عضالت ناحیه شکم 
حس می کنید. این حرکت را 3 بار و با 10 ثانیه 
مکث انجام دهید. با انجام این حرکت به صورت 
مکرر عضالت پایین تنه و شکم تقویت می شود. 
با تقویت عضالت شکم، فشار عضالنی متقابل 
باعث تقویت عضالت کمری و پشتی می شود و 

از آسیب های کمری جلوگیری می کند.
5- از پهل��و کنار اتومبیل و در حالت تعادل 
و صاف بایستید. پاها را در یک راستا به حالت 
صاف در کن��ار هم قرار دهید. دس��ت ها را در 

راستای ش��انه باز کنید، دست دور از اتومبیل را تا حد ممکن 
از باالی سر بکشید و به دست دیگر برسانید. با خم شدن کمر 
در ادامه حرکت، کشش��ی روی عضالت شانه در سمت دست 
متحرک انجام می شود. با مکث، این حرکت را در 3 دوره 10 تا 
15 بار تکرار کنید و با دست دیگر نیز این حرکت را انجام دهید. 
این حرکت باعث تقویت عضالت شانه و سینه ای بزرگ  می شود 

و از ناهنجاری شانه کج یا شانه افتاده جلوگیری می کند.
6- دس��ت ها را پشت سر بگذارید. با کف دست  به پشت سر 
فش��ار وارد کنید. مقاومت س��ر هنگام چرخش بدن از ناحیه 
کمر به طرفین، باعث تقویت عضالت گردن، پش��ت و سرشانه 
می شود و از آرتروز گردن، افتادگی شانه، کج پشتی و گوژپشتی 
جلوگیری می کند. این حرکت را در 3 دوره به مدت 10 تا 15 

ثانیه انجام دهید.
7- هنگام رانندگی برای رفع خستگی و درد شانه، ابتدا کف 
دست ها را به سمت سقف نزدیک کنید تا حدی که کشش را در 
قسمت های پشت و کمر حس کنید. توجه کنید فشار مضاعف 
باعث گرفتگی عضله در این نواحی می شود. این حرکت را در 3 
دوره 10 تا 15 ثانیه تکرار کنید و آن را با دست دیگر نیز انجام 
دهید. توجه داشته باشید که این حرکت باعث تقویت عضالت 
شانه ای می شود و از ناهنجاری شانه کج و همچنین آسیب های 

کمری جلوگیری می کند.
8- هنگام رانندگی برای رفع خستگی و دردهای شانه، ابتدا 
کف دس��ت را سمت چپ فرمان بگذارید و با حرکت کششی، 
بدن را از کمر به سمت چپ بچرخانید تا حدی که کشش را در 
قسمت های پشت و کمر حس کنید. توجه کنید فشار مضاعف 
باعث گرفتگی عضله در این نواحی می ش��ود. این حرکت را در 
3 دوره 10 تا 15 ثانیه تکرار کنید و با دس��ت دیگر نیز انجام 
دهید. توجه داشته باشید که این تمرین باعث تقویت عضالت 
شکمی و شانه ای می شود و از ناهنجاری شانه کج و همچنین 

آسیب های کمر جلوگیری می کند.
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Amir Abbas Mohammad Gholipour is the Oghab 
Afshan’s intelligent fleet system manager. He says: 
“Fleet Management System )FMS( has been installed 
and exploited in intercity buses for the first time in 
Iran by Oghab Afshan Company. The system sends 
all the information and parameters exchanged between 
the control units and different systems of the bus to a 
predetermined database and servers so as to be checked 
and analyzed by the built in efficient software. The 
information consists of detailed data indicating the 
driving behavior and technical status of the vehicle. This 
allows remote online fault diagnosis of the vehicle.”
“Furthermore, another complementary system has been 
designed and developed based on the data received 
from FMS, which is referred to as System for Technical 
Managers of Passenger Transportation Companies, 

through which supervision of vehicle technical status 
by technical managers is made possible. Now, technical 
managers can perform thorough and accurate checks 
on vehicles to ensure that their operation is safe and 
secure. If they decide that a vehicle has met the travel 
requirements, they will issue a permit for its departure. 
In addition, they are informed of the faults occurring 
during travel by receiving messages from the system, 
so that they can make the appropriate arrangements to 
prevent the vehicle’s travel. The fundamental objective 
of installation and exploitation of this system is to 
increase safety, improve monitoring of the Oghab Scania 
fleet and promote the superior transportation industry 
purposes. A number of meetings have been held with 
managers of passenger trans-portation companies, and 
the overall capabilities and benefits of the sys-tem have 
been described for them.  Measures necessary for proper 
implementation of the system in buses and the related 
firms and organizations have been taken to achieve the 
best possible results,” he adds.

Interview with Intelligent Fleet System Manager
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