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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند، پس از آن دو ركعت مناز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب مناید و آیة الكرىس بخواند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و صلوات 

بر حرضت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا را بخواند:

اَلّلُهمَّ اىِّن اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم

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

َنْفِىس َو اَْهىل َو ماىل َو ُوْلدى َو َمْن كاَن ِمّنى ِبَسبیٍل الّشاِهَد ِمْنُهْم َواْلغآِئَب

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

اَلّلُهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْیامِن َواْحَفْظ َعَلْینا

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

اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك وَال َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِّنا 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 ِىف االْْهِل َواْلامِل َواْلَولَِد ِىف الدُّ َفِر َو كاَبِة اْلُمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِّنا َنُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثآِء السَّ

خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشنت و بدى دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و آخرت.

باً اِلَْیَك. َه َطَلباً لَِمرْضاِتَك َو َتَقرُّ ُه اِلَْیَك هَذا التََّوجُّ اَلّلُهمَّ اىِّن اََتَوجَّ

خدایا من به تو رو كنم در این رو كردن به خاطر این كه جویاى خشنودى تو و تقرب جسنت به درگاهت هستم.

ُلُه َو اَرُْجوُه فیَك َوىف اَْولِیآِئَك ] َفَبلِّْغنى ما اَُؤمِّ [اَلّلُهمَّ

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

یا اَرَْحَم الرّاِحمیَن.

امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.



ْهُت َوْجهى اَلّلُهمَّ 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 وَال ُیَضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعىل ُمَحمَّ

ناامیدم مكن اى كه ناامید نكند، هر كه را به او توجه كند، و ضایع نكند 

هر كه را او محافظتش كند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،

وَاْحَفْظنى فیام ِغْبُت َعْنُه وَال َتِكْلنى اِىل َنْفىس

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

عاَء یا اَرَْحَم الرّاِحمیَن اَلدُّ

اى مهربانرتین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگويد:

منبع:مفاتیح الجنان



ــه عدالت خواه به وجود آورده اســت و صدای  ــینی امروز یک جبه راهپیمایی اربعین حس
مظلومیت حســین(ع) مانند موجی همه دنیا را فرا گرفته؛ دشمن هم از این صدا می ترسد؛ 
دشــمن از این می ترسد که همه جا کربال شود؛ چراکه این مکتب فریاد عدالت است. جهان 
ــده و انگیزه ای برای  ــینی بین المللی ش امروز دیده اســت که راهپیمایی عظیم اربعین حس
ــکاندار این جریان بزرگ  ــیعه هم س جریان های عدالت طلب جهان؛ پر واضح اســت که ش

عدالت خواه است. 
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مانند  فراوانــى  امكانــات  امــروزه 
چنـــد منظــــوره،  صندلى هـــــــاى 
سيســتم هاى تهويــه مطبــوع و ... 
در خودروها اســتفاده مى شوند تا 
راحتى سرنشينان براى مسافرت با 
خودرو تأميــن گردد. البته تا زمانى 
كــه سيســتم ديناميكــى و حركتى 
خودرو درســت طراحى نشود، حتى 
با توسعه هرچه بيشــتر امكانات و 
تجهيزات رفاهــى، رانندگى راحتى 
تجربه نخواهد شد. سيستم تعليق 
خودرو، مجموعه اى است كه توسط 
مهندســان طراحى شــده اســت تا 
آرامش حركتى را براى سرنشينان 

به ارمغان آورد. 
يــا  خــودرو  تعليــق  سيســتم 
Suspension مجموعــه واســط بين 
محفظــه نگهدارنــده سرنشــينان، 
و  خــودرو  چرخ هــاى  و  شاســى 
تنظيم كننده نحــوه واكنش محفظه 
نگهدارنــده و شاســى نســبت بــه 
جاده اســت. در ابتدا اين سيستم 
متشكل از ساختارى يك تكه بود كه 
چرخ هاى جلو يا عقب را به يكديگر 
متصل مى كرد. اين سيستم داراى 
نــكات ضعفى بــود كه اســتفاده از 
آن را در خودروهاى ســبك محدود 
مى كرد. امروزه در سيســتم تعليق 
خودروهــاى ســبك مســافربرى از 
تكنولوژى هــاى جديــدى اســتفاده 
بــه  مقالــه  ايــن  در  مى شــود. 
بررســى چند نوع سيســتم تعليق 

مى پردازيم.

مقدمه
در سيستم تعليق، نحوه ارتباط و اتصال چرخ ها به 
ــى خودرو مورد بررسى قرار مى گيرد.  بدنه يا شاس
ــت،  ــتم پيداس همان گونه كه از عنوان اين سيس
ــند؛ به عبارت ديگر  چرخ ها بايد بتوانند معلق باش
چرخ ها بايد قادر باشند در راستاى عمودى نسبت 
ــت كنند. به همين منظور با  به بدنه خودرو حرك
نصب فنر بين چرخ و بدنه خودرو، انرژى جنبشى 
ــى از حركت عمودى چرخ يا بدنه خودرو در  ناش
فنرها به صورت انرژى پتانسيل ذخيره شده از طريق 
كمك فنر به انرژى گرمايى تبديل مى گردد و اين 

انرژى گرمايى به هواى محيط منتقل مى شود.
به اين ترتيب، انرژى جنبشى چرخ ها و بدنه خودرو 
در راستاى عمودى، كه عمدتاً ناشى از ناهموارى 
ــيله كمك فنر، مستهلك و به  جاده است، به وس
ــين و آسيب نديدن بدنه و  افزايش راحتى سرنش
قطعات خودرو منجر مى گردد. ازاين رو به مجموعه 

فنر و كمك فنر، سيستم تعليق گفته مى شود.
به عالوه، چرخ بايد در جهات طولى و عرضى نيز 
مهار شود تا نيروهاى طولى ايجاد شده در چرخ را 
مانند نيروى ناشى از شتاب مثبت، كه توسط موتور 
ايجاد مى شود و نيروى ناشى از شتاب منفى كه 
توسط ترمز ايجاد مى گردد، به بدنه خودرو منتقل 
كند. همچنين سيستم تعليق، نيروهاى عرضى را 
كه توسط نيروى جانب مركز در مسير پيچ جاده 
ايجاد مى شود، به چرخ ها منتقل مى كند تا خودرو 
از طريق اصطكاك بين چرخ و جاده در مسير پيچ 

به طور مناسب و پايدار هدايت شود.

بنابر موارد ذكر شده، اهم وظايف سيستم تعليق 
عبارتند از:

1. انتقال نيروهاى طولى، عرضى و عمودى از تاير 
به بدنه خودرو و بالعكس؛

2.جلوگيرى از انتقال مستقيم ارتعاشات ناشى از 
ناهموارى جاده به بدنه خودرو و مستهلك كردن 

ارتعاشات چرخ و بدنه خودرو؛
3. برقرارى تماس مطمئن و دائمى چرخ با زمين؛

ــب زوايا و فواصل مكانيزم تعليق،  4. تغيير مناس
ــين و افزايش  ــى و راحتى سرنش به منظور ايمن

پايدارى خودرو[1].

اجزاى سيستم تعليق
اصلى ترين اجزاي سيستم تعليق عبارتند از:

- تاير؛
- فنر (فنر لول، فنر هوايى، فنر شمش)؛

- كمك فنر (دمپر)؛
- ستون نگهدارنده؛

- ميل موج گير؛
- مندل؛

تصوير شماره 1- نمونه اى از سيستم تعليق[5]

سيد على اصغر جوادى
كارشناس واحد تحقيق و توسعه

سيستم تعليق خودرو و نقش آن در آرامش مسافران
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سيستم تعليق از ديدگاه ارتعاش
از ديدگاه ارتعاشاتى، وظيفه سيستم تعليق، كاهش انتقال ارتعاشات ناشى 
ــين خودرو است. با توجه به اين  از ناهموارى هاى جاده به بدنه و سرنش

ديدگاه، دو نوع سيستم تعليق به شرح ذيل وجود دارد:
1- سيستم تعليق غيرفعال؛

2- سيستم تعليق فعال؛
در ادامه، اين سيستم ها بررسى خواهند شد.

سيستم تعليق غيرفعال
ــكل2 مالحظه مى شود، از  ــتم تعليق كه نوعى از آن در ش در اين سيس
يك فنر به عنوان نوسان ساز و يك كمك فنر به عنوان مستهلك كننده اين 
ــانات براى هر چرخ استفاده مى شود. در اين نوع سيستم ها با ثابت  نوس
ــودن مقادير ضرايب فنر و كمك فنر، فنر و كمك فنر تغييرات ناچيزى  ب
نسبت به تغيير بار خودرو، تغيير سرعت خودرو و نحوه ترمزگيرى از خود 
نشان مى دهند و با توجه به اين كه اين نوع سيستم تعليق توانايى تغيير 
ضرايب فنر و كمك فنر را با توجه به تغيير شرايط جاده و رانندگى ندارد، 

به آن سيستم تعليق غيرفعال گفته مى شود.

تصوير شماره 2- سيستم تعليق غيرفعال [2]
سيستم تعليق فعال

در اين نوع سيستم تعليق، عالوه بر متغير بودن ضريب دمپينگ كمك فنر، 
سختى فنر نيز قابل كنترل است. همچنين به جاى استفاده از فنر و كمك فنر 
به صورت مجزا، از عملگر الكتروهيدروليكى كه تحت هدايت واحد كنترل 
الكترونيكى قرار دارد، استفاده مى شود. اين عملگر، مجموع نيروى فنر و 
كمك فنر را توليد مى كند. شكل 3، نمونه اى از اين نوع سيستم تعليق را 
نشان مى دهد. با توجه به شكل، در اين نوع سيستم تعليق، اطالعات مربوط 
به شتاب عمودى چرخ و شتاب بدنه خودرو توسط حسگرهاى شتاب سنج، 
و اطالعات ارتفاع هر چرخ نسبت به بدنه توسط سنسورهاى ارتفاع سنج 
به واحد كنترل الكترونيكى ارسال مى شود. با توجه به الگوى كنترلى آن، 
واحد كنترل ميزان ارتعاشات بدنه خودرو را توسط نيروى توليدى عملگر 
الكتروهيدروليكى به طور مناسب كنترل مى كند كه با توجه به ناهموارى 

جاده باعث مستهلك سازى مطلوب تر ارتعاشات مى گردد [2].

تصوير شماره 3- سيستم تعليق فعال [2]

سيستم تعليق از ديدگاه مكانيزم
از نظر اين ديدگاه، تعليق مكانيزمى است كه ضمن مهار چرخ در زير بدنه 
خودرو، به چرخ اجازه مى دهد حركت هاى مطلوب (َدَوران چرخ، حركت 
عمودى، فرمان گرفتن، تغيير زواياى َكمبر، ُكستر و غيره) داشته باشد و 

بدين ترتيب، افزايش پايدارى خودرو و راحتى سرنشين را در پى دارد.
ــت كه كليه مكانيزم هاى تعليق براى انتقال نيروهاى طولى،  گفتنى اس
عرضى و عمودى از چرخ به بدنه خودرو و بالعكس، از بازوهايى استفاده 
ــه انواع زير  ــدگاه، مكانيزم هاى تعليق ب ــه اين دي ــد. با توجه ب مى كنن

دسته بندى مى شوند.

مكانيزم تعليق صلب يا يكپارچه
ــكل زير، در اين مكانيزم تعليق، ارتباط دو چرخ چپ و راست  مطابق ش
توسط يك لوله يا تير صلب و يكپارچه برقرار مى شود. ازاين رو، حركت 
ــودى يك چرخ بر اثر ناهموارى جاده روى عملكرد چرخ ديگر تأثير  عم
ــكل زير، در اين سيستم تعليق مى توان از فنرهاى  مى گذارد. مطابق ش
ــاى هوايى تنها قادرند نيروى  ــتفاده كرد. از آنجايى كه فنره هوايى اس
ــراى انتقال نيروهاى طولى و  ــودى يا نيروى وزن را تحمل كنند، ب عم

عرضى از چرخ به بدنه خودرو و بالعكس بايد از بازوهايى استفاده كرد.

تصوير شماره 4- سيستم تعليق يكپارچه [3]
مكانيزم تعليق مستقل 

ــت به جز  ــى بين چرخ چپ و راس ــتقل، ارتباط ــزم تعليق مس در مكاني
ــت آن مستقل از  ميله ضدغلتش وجود ندارد و حركت چرخ چپ و راس
يكديگرند. ازاين رو، حركت عمودى يك چرخ بر عملكرد چرخ ديگر تأثير 
نمى گذارد. بنابراين، براى افزايش پايدارى خودرو و راحتى سرنشين مى توان 
تغييرات مطلوبى در زواياى چرخ ايجاد كرد. مكانيزم تعليق مستقل، نسبت 
به مكانيزم هاى تعليق يكپارچه، داراى طراحى و ساخت مشكل ترى است 
ــترى درپى  دارد. ارتقاى برخى پارامترهاى محسوس  و نهايتاً هزينه بيش
خودرو از قبيل راحتى سرنشين، پايدارى خودرو و قابليت شتاب گيرى و 
ترمزگيرى از جمله عواملى هستند كه گرايش به استفاده از مكانيزم هاى 
تعليق مستقل را بيش از پيش افزايش داده است. در ادامه، برخى از انواع 

پركاربرد مكانيزم هاى تعليق مستقل معرفى و بررسى مى شوند.
الف- مكانيزم تعليق جناغى (طبق دار) دوبل

ــكل زير، مكانيزم تعليق طبق دار دوبل را كه در سيستم تعليق جلو  ش
خودرو مورد استفاده قرار گرفته است، نشان مى دهد.

 

تصوير شماره 5
 سيستم تعليق جناغى

دوبل [3]
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ــتفاده شده كه در رأس هر  در اين مكانيزم تعليق، از دو طبق مثلثى اس
ــيبك نصب گرديده است. در قسمت قاعده طبق دو بوش  طبق يك س
ــت و طبق را به رام يا بدنه  ــده  كه مفصل طبق اس ــتيكى پرس ش الس
خودرو وصل مى كند. قسمت باالى اهرم محور چرخ به سيبك طبق باال 
و قسمت پايين اهرم محور چرخ نيز به سيبك طبق پايين وصل است. 
چرخ نيز روى محور چرخ نصب گرديده است. ازاين رو، چرخ در زير بدنه 
خودرو توسط مكانيزم تعليق مهار شده است، ضمن آنكه قابليت انجام 
ــاى مطلوب (چرخيدن، فرمان گرفتن، حركت عمودى، تغيير  حركت ه

زواياى َكمبر، ُكستر و غيره) را نيز دارد.

ب- مكانيزم تعليق مك فرسون
اين مكانيزم، در واقع نوع ساده شده مكانيزم تعليق طبق دار دوبل است، 
ــه اگر در مكانيزم طبق دار دوبل، طول طبق باال صفر در نظر  به نحوى ك
گرفته شود و فنر و كمك فنر نيز بين محور چرخ و بدنه خودرو قرار گيرد، 

مطابق شكل زير، مكانيزم تعليق مك فرسون به دست مى آيد.

تصوير شماره 6- سيستم تعليق مك فرسون [4]
با توجه به شكل، در اين مكانيزم تعليق، در قسمت پايين از يك طبق 
مثلثى استفاده مى شود كه توأماً قادر به تحمل نيروهاى طولى و عرضى 
ــت. در رأس اين طبق از يك سيبك براى اتصال بازوى عمودى، كه  اس
ــود و تكيه گاه  ــتفاده مى ش فنر و كمك فنر را روى آن نصب كرده اند، اس
بااليى فنر توسط يك فالنچ به بدنه خودرو متصل مى گردد. محور چرخ 

و ياتاقان هاى چرخ نيز به كمك فنر متصل مى گردند.

سيستم تعليق اتوبوس هاى شركت عقاب افشان
ــم از اتوبوس هاى  ــان، اع ــركت عقاب افش ــه اتوبوس هاى توليدى ش هم
ــق تعلي ــت  مديري ــتم  سيس ــه  ب ــز  مجه ــهرى،  بين ش و  ــهرى  ش
ــامانه  س ــاً  اصطالح ــا  ي  (Suspension Management System)
ــتم كنترل ارتفاع الكترونيكى  ــوم سيس ــل س ــتند كه از نس SMS هس
(Electronic Level Control-ELC 3) بهره مى گيرند و عملكردشان به اين 
صورت است كه واحد كنترل ارتفاع سيستم تعليق، با استفاده از داده هايى 
كه از سنسورهاى مختلف مى گيرد، ارتفاع هريك از فنرهاى هوايى را تنظيم 

مى كند و باعث نرمى و پايدارى اتوبوس در شرايط مختلف مى شود.
از نظر نوع سيستم تعليق، همه اتوبوس ها داراى سيستم تعليق يكپارچه 
ــتند، به جز اتوبوس توريستى ُدرسا كه محور جلو آن داراى  و فعال هس
سيستم تعليق مستقل از نوع جناغى دوبل است و بدين ترتيب، راحتى 

سرنشينان اين اتوبوس را دوچندان مى كند.
ــو زدن از كناره ــتم زان ــودن سيس ــز با دارا ب ــهرى ني ــاى ش اتوبوس ه

(side kneeling system) امكان كاهش ارتفاع يك طرف اتوبوس را براى 
ــافران به خصوص مسافران كم توان و مسافران  راحتى ورود و خروج مس

داراى ويلچر فراهم مى كند [5].

تصوير شماره 7- سيستم تعليق محور 
جلو شاسى ُدرسا [5]

تصوير شماره 8- سيستم تعليق محور 
عقب شاسى ُدرسا [5]

نتيجه گيري
ــوص اتوبوس هاى  ــايل نقليه به خص ــتم تعليق براى همه وس نوع سيس
مسافربرى بسيار حايز اهميت است، چراكه مسافر بايد مسافت زيادى را 
روى صندلى بنشيند و مسلماً در يك خودرو نرم و بدون ضربه، راحتى و 

لذت بيشترى را تجربه مى كند. 
يك سيستم تعليق خوب، عالوه بر راحتى بيشتر، ايمنى بيشترى نيز دارد 
و در شرايط بحرانى، مثل وقتى كه با سرعت وارد پيچ مى شويم، تعادل 
خودرو را حفظ مى كند. امروزه شركت هاى بزرگ خودروسازى مى دانند 
كه سيستم تعليق يكى از مهمترين قسمت هاى خودرو است و براى از 
ــت ندادن بازار خود روزبه روز تكنولوژى هاى جديدتر را به سيستم  دس

تعليق خودرو مى افزايند.
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همايش نيمه اول سال نمايندگان خدمات پس از فروش شركت توليدى و صنعتى عقاب افشان به منظور ارتقاى مؤثر كيفيت خدمات پس از فروش، با حضور رئيس كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى در سمنان برگزار شد. در اين همايش كه مديران نمايندگى ها به همراه مديران فنى حضور يافته بودند، راهكارهاى ارائه خدمات مناسب تر 

به مشتريان مطابق با استانداردهاى ملى و بين المللى بررسى شد.

ــه به عنوان  ــر عالءالدين بروجردى ك دكت
ــده  ــان ويژه به اين همايش دعوت ش ميهم
ــاره به مشكالت ساختارى صنعت  بود، با اش
ــس از فروش در  ــازى و خدمات پ خودروس
ــور گفت: هر چند صنعت خودروسازى  كش
كشور تا وضعيت مطلوب فاصله زيادى دارد 
ــان، توليداتى دارد كه  اما شركت عقاب افش
عالوه بر مصرف داخلى، توان زيادى در زمينه 
ــت  ــيون سياس صادرات دارد. رئيس كميس
خارجى و امنيت ملى مجلس شوراى اسالمى 
با تأكيد بر لزوم رعايت فرهنگ مشترى مدارى 
ــازان توصيه كرد در  ــور به خودروس در كش
راستاى اقتصاد مقاومتى، توليد براى صادرات 

را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
ــان كه  ــل عقاب افش ــام مديرعام قائم مق
سخنران دوم اين مراسم بود، با اشاره به رشد 
توان توليد شركت در سال 96 و برشمردن علل 
اين موفقيت، توافق هسته اى برجام را به عنوان 
ــد توليد خواند و گفت: با  مؤثرترين عامل رش
اجراى برجام و ذوب شدن يخ تحريم ها، حمل 
و نقل بين المللى تسهيل شد، روابط بين بانكى 
با بانك هاى بين المللى براى نقل و انتقال ارز 
ازسرگرفته شد و شركت توانست برنامه توليد 

1500 دستگاه اتوبوس شهرى و بين شهرى 
ــال 96 در دستور  و 200 مينى بوس را در س
كار خود قرار دهد. مهندس حميد اكبرى راد 
با تأكيد براينكه تأمين هرگونه قطعه در شبكه 
خدمات پس از فروش براى شركت مهياست، 
از نمايندگى ها خواست از به كارگيرى قطعات 
ــبكه خدمات به شدت  غيراصلى و خارج از ش

خوددارى كنند.

عضو هيأت مديره عقاب افشان همچنين با 
اشاره به توليد مينى بوس هاى بين شهرى در 
اين شركت گفت: ما به زودى به عرصه توليد 
مينى بوس هاى شهرى هم وارد خواهيم شد 
تا سبد توليد 6 تا 18 متر عقاب افشان تكميل 
گردد. مهندس اكبرى راد با اشاره به راه اندازى 
ــمند كنترل ناوگان FMS و  ــامانه هوش س
ــوس  ــدود 2000 اتوب ــرى آن در ح به كارگي
عقاب – اسكانيا، از نمايندگان عقاب خواست 

تا در اين عرصه بيشتر فعال باشند.
ــان به عنوان  مديرعامل شركت عقاب افش
ــخنران اين همايش، ضمن قدردانى  ديگر س
ــدن  ــالش نمايندگان، بر لزوم همراه ش از ت
ــد توليد تأكيد كرد.  ــا با اين رش نمايندگى ه
مهندس مرادى با اشاره به لزوم ارائه بهترين 
خدمات به مشترى تصريح كرد: ارائه هرگونه 
خدمات خارج از استاندارد، پذيرفته نخواهد 
ــان  ــازه نخواهم داد نام عقاب افش ــود و اج ب

خدشه دار شود.
ــه، آقايان نوروزى مدير  در ادامه اين جلس
شبكه خدمات پس از فروش، برات زاده مدير 
امور نمايندگى ها، ولى مدير استاندارد، جمالى 
ــى  ــر انفورماتيك، مرادى مدير مهندس مدي

همايش سراسرى نمايندگان خدمات پس از فروش عقاب افشان برگزار شد
با حضور رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس
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خدمات پس از فروش و ميرمحمدى مسؤول 
ــا ارائه گزارش هاى خود به ارزيابى  آموزش، ب

عملكرد نمايندگى ها پرداختند.
ــرات زاده مدير  در همين زمينه، مجتبى ب
ــان  ــركت عقاب افش واحد امور نمايندگان ش
ــزارى اين همايش  ــا چرايى برگ ــه ب در رابط
اظهاركرد: اين همايش بيشتر با هدف ايجاد 
ــن نمايندگى هاى  ــتر بي هماهنگى هاى بيش
ــتانى با واحدهاى مختلف مركز خدمات  اس
پس از فروش شركت برگزار شد و برآيند آن 
ــى مشكالت احتمالى و تبادل نظر  هم بررس

براى رفع و رجوع آنها بود.
ــش  ــه در هماي ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــان 20  ــركت عقاب افش ــاى ش نمايندگى ه
ــتانى و 3 نمايندگى در شرف  نمايندگى اس
تأسيس(عسلويه، اراك و بندرعباس) حضور 
داشتند، اظهار كرد: برنامه شركت عقاب افشان 
اين است كه در آينده يك نمايندگى در هر 
استان ايجاد شود و انشااهللا در آينده نزديك با 
مطالعه كافى اين اتفاق رخ خواهد داد. مدير 
ــان  ــركت عقاب افش واحد امور نمايندگان ش
تصريح كرد: يكى از موضوعات مهم ديگرى 
ــركت  كه در اين همايش از جانب مديران ش
ــتفاده نمايندگى ها از  ــدم اس ــد، ع اعالم ش
ــت.  ــه قطعات متفرقه و غيراصلى اس هرگون
ــد كه  ــاً به همه نمايندگى ها اعالم ش طبيعت
مسؤوليت هرگونه خسارت ناشى از استفاده 
ــر اصلى در اتوبوس ها، بر عهده  از قطعات غي

نمايندگى مربوطه است. 
ــه اينكه مراكز خدمات  ــاره ب برات زاده با اش

ــال ارايه  ــان به دنب ــس از فروش عقاب افش پ
ــكل خدمات به مشتريان هستند،  بهترين ش
افزود: از نظر ما خدمات پس از فروش پشتوانه 
ــت و خدمات بايد باشد تا فروشى  فروش اس
هم صورت بگيرد. بنابراين ما تالش خواهيم 
كرد، ضمن به روزرسانى نحوه خدمات پس از 
ــتريان خود را به بهترين  فروش شركت، مش

شكل راضى كنيم.
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آمــوزش رانندگــى در باران و 
جاده هــاى خيــس و لغزنده در 
فصول همراه با بارندگى سال 
باشــد.  مدنظر  بايــد  همــواره 
موضــوع و عنوانى بســيارمهم 
و البتــه كاربردى كــه هزاران 
نفرى كه ســاالنه جــان خود را 
در جاده هاى لغزنده از دســت 
مى دهند چه بســا با دانستن و 
مرورى بــر اين نكات به راحتى 
مى توانســتند از اين جاده هاى 
خيس و بارانى جان سالم به در 
ببرند. در اين شماره «كالسكه 
ســبز» به ســراغ نكات مهم و 
مهارت هاى مورد نياز به هنگام 
رانندگــى در جاده هــاى خيس 
رفته ايــم. بــه طور كلــى بايد 
بدانيم مهارت ها و نكات بسيار 
مهم و ريــزى وجود دارد كه به 
جلوگيرى از اتفاقات و خطرات 
به هنــگام رانندگــى در هواى 
بارانــى كمــك مى كنــد. نكاتى 
از جمله مهارت هــاى رانندگى، 
تست و ســالمت خودرو و تمام 
اجــزا، قــدرت بينايــى و البته 
مهمتــر از همــه تطابــق دادن 
خود با شــرايط جوى و رانندگى 

ايمن. 

چقدر با اصول رانندگى در هواى بارانى آشنا هستيد؟

ايمان ذوالفقارى
كارشناس فنى خودرو

شيشه ها را تميز كنيد
ديد كافى و كامل داشتن كليد بسيار مهمى براى 
جلوگيرى از خطرات است و اين موضوع زمانى كه 
در زير باران هستيد اهميت چند برابر پيدا مى كند. 
شما بايد بدانيد كوچك ترين لكه ها كه در شرايط 
ــم نمى آيند به راحتى و با  معمول چندان به چش
كوچكترين بارندگى، ديد شما را به شدت كاهش 
ــما بدون اينكه متوجه اين موضوع  مى دهند و ش
ــويد و با اين تصور كه اين كاهش ديد تنها به  ش
ــت، با ديد كم و با خطر باال به  دليل بارندگى اس
رانندگى خود ادامه مى دهيد. حال آنكه به راحتى 
اگر پيش از بارندگى شيشه ها را تميز كنيد، ديد 
چند برابر بهترى خواهيد داشت. برخى نكات براى 

تميز كردن شيشه ها را در ادامه مى خوانيد.
ــم از داخل و هم از  ــه و به طور منظم ه هميش
خارج شيشه هاى خودرو را از آلودگى، لكه، دود، 
جرم و … تميز كنيد. به هنگام بخار كردن داخل 
ــل تفاوت دماى داخل و بيرون  خودرو كه به دلي
خودرو ايجاد شده است، شما بايد بالفاصله اقدام 
ــن كردن فن و يا كولر كنيد تا اين تفاوت  به روش
ــرون را از بين ببريد. درصورت  ــاى داخل و بي دم
مجهز بودن خودرو شما به آپشن هاى مختلف نيز 
مى توانيد از گرم كننده شيشه ها و يا از بين برنده 
بخار شيشه ها استفاده كنيد. در نهايت در صورت 
در دسترس نبودن هيچ يك، مقدارى شيشه ها را 

پايين بدهيد.

چراغ هاى خودرو را تنظيم كنيد
ــى پيدا مى شود كه تا پيش از از بين  كمتر كس
ــدن چراغ ها به متخصص براى  رفتن و يا قطع ش
تنظيم چراغ ها مراجعه كند. اما بايد بدانيد كه در 
اثر گذر زمان و حركات و لرزش ها، جهت المپ ها 
از جهت درستى كه برايشان در نظر گرفته شده 
ــت خارج مى شوند و ديگر به نقطه اى كه بايد  اس
ــورد از اذيت  ــد، نمى تابند. همچنين اين م بتابن
كردن و مختل كردن ديد راننده هايى كه از روبه رو 
رانندگى مى كنند، هم جلوگيرى مى كند. چنانچه 
ــر يك از چراغ هاى خودرو از چراغ جلو و عقب  ه
گرفته تا هشدار و چراغ راهنما، با هرگونه قطعى 
مواجه هستند در اسرع وقت نسبت به تعمير آن ها 
اقدام كنيد. تميز نگه داشتن كاور و قاب چراغ ها 
نقش به سزايى در قدرت روشنايى دارد. پس بايد 

آن ها را به صورت مرتب تميز و نظافت كرد.

توجه ويژه به تايرها
مهمتر از دو مورد قبلى ذكر شده، تايرها هستند 
كه نقشى بسيار مهمتر و جدى تر در جلوگيرى از 
سوانح، به خصوص در جاده هاى لغزنده دارند. با از 
بين رفتن شيارها و آج تايرها شما شانس اندكى 
براى كنترل خوب خودرو خود در شرايط بارندگى 
ــتيك هاى  داريد. قطر و ضخامت آج در تاير و الس
ــت، ولى به صورت ميانگين  مختلف متفاوت اس
ــدود 10.32 اينچ  ــتاندارد هر تاير چيزى ح و اس

راندن در جاده هاى خيس و لغزنده
N

ew
s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگرى

علم و فناورى

اسكانيا

 شمار سامانه پيام كوتاه شركت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دريافت شكايات، انتقادات و پيشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه اى: 31 71 46 33–021

[10]

شماره 41 - مهر ماه 1396

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان



ــت كه در صورتى كه اين  ضخامت آجش اس
ضخامت به كمتر از 4.32 اينچ برسد بايد تاير 
ــود و ضخامت كمتر از 2.32 اينچ  تعويض ش
يك خطر جدى براى رانندگى در هر شرايطى 
ــتيك ها  ــاب مى آيد. از تنظيم باد الس به حس
ــويد و بايد بدانيد كه فشار و يا  هرگز غافل نش
ــرايط دمايى مختلف متفاوت  باد تايرها در ش

است كه با تغيير فصول بايد تغيير كند.

تميز كردن و مراقبت از برف پاك كن ها
ــه ها بايد برف  ــدن شيش پا به پاى تميز ش
پاك كن هاى خودرو را نيز تميز كرد. همچنين 
با اين كار شما از سالمت آن ها نيز اطالع كامل 
پيدا خواهيد كرد كه در صورت هرگونه مشكل 
ــتيك  ــبندگى در الس از قبيل ترك و يا چس
ــاك كن يا اتصاالت آن پيش از مواجه  برف پ
ــتفاده از آن، هر يك را برطرف  ــرايط اس با ش
ــان خودرو شما  كنيد. به پيشنهاد كارشناس
هر سال بايد اقدام به تعويض برف پاك كن ها 
كنيد، چرا كه به مرور زمان و با استفاده مكرر 
ــت خورندگى باران در  از آن ها و البته خاصي
جاده ها كارايى الزم آن ها از بين خواهد رفت. 
ــتيك اين برف پاك كن ها  به هنگام تهيه الس

بهتر است از نوع آبگريز آن تهيه شود.

آهسته  برانيد
ــل در مواجه با هر  ــن قدم و عكس العم اولي
شرايط آب هوايى يا شرايط غيرمعمول ديگر، 
كاهش سرعت خودرو است. هميشه سرعت 
خودرو با شرايط محيطى بايد تطبيق داشته 
باشد. شك نكنيد با كاهش سرعت به هنگام 
رانندگى در آغاز بارندگى، رانندگى شما مورد 
تحسين ساير رانندگان حرفه اى قرار خواهد 
گرفت. پس با افزايش سرعت به هنگام بارش 
شما شجاعت و يا مهارتى را به رخ هيچ كسى 
نمى كشيد. با كاهش سرعت عالوه بر كاهش 
ريسك ُسرخوردن خودرو، شما زمان بيشترى 
براى عكس العمل مناسب در هنگام مواجه با 
سوانح خواهيد داشت. به اعتقاد كارشناسان در 
هنگام تغيير شرايط جوى به صورت معمول تا 
يك سوم، سرعت خودرو را بايد كاهش داد. در 
هنگام رانندگى با سرعت باال در هنگام بارش 

ــطح  ــام hydroplaning به وجود مى آيد كه س خاصيتى با ن
ــدا مى كند و به راحتى  ــيار كاهش پي تماس تاير با جاده بس

كاهش توانايى كنترل خودرو را در پى خواهد داشت.

تمركز و دقت را بيشتر كنيد
ــه هنگام بارندگى بايد تمام حواس و دقت خود را براى در  ب
كنترل داشتن كامل خودرو به كار ببريد چرا كه با كاهش ديد، 
ــاير موارد كه در اثر بارندگى حاصل شده است،  لغزندگى و س
ــانحه چند برابر بيشتر شده است. حال اين  احتمال ايجاد س
شما نيستيد كه ممكن است موجب ايجاد سانحه شويد بلكه 
بايد توانايى كنترل خودرو خود به هنگام مواجه با ديگر سوانح 

را نيز داشته باشيد.
 تمام توجه تان به جاده باشد.

 مدام حركات و خودروهاى اطراف خود را زير نظر داشته 
باشيد.

ــى و شبكه هاى   راديو و .. را خاموش و براى مدتى از گوش
اجتماعى فاصله بگيريد.

 بهتر است از بحث هاى بى مورد در اين مواقع پرهيز شود.
ــرى كه باعث  ــر مورد ديگ ــدن و يا ه ــوردن، خوان  از خ

حواس پرتى شود، بايد اجتناب كرد.

چراغ هاى خودرو  را روشن كنيد
ــت بدانيد كه در بسيارى از اياالت آمريكا و برخى  جالب اس
ديگر از كشورها خاموش بودن چراغ ها به هنگام رانندگى در 
باران تخلف محسوب مى شود و شما جريمه خواهيد شد. اما 
ــن كردن چراغ ها چيست؟ در ابتدا روشن بودن  هدف از روش
ــدن  چراغ ها با كاهش ديد تمام رانندگان باعث بهتر ديده ش
ــوى ديگر معموال به هنگام  ــما در زير باران مى شود. از س ش
بارش شاهد مه و كاهش ديد بيشتر هستيم كه با روشن شدن 

چراغ ها ديد خود شما نيز افزايش چشمگيرى خواهد داشت.

با هر دو دست رانندگى كنيد
ــتاندارد دستان شما بايد به صورت  به صورت معمول و اس
10 و 10 دقيقه، روى فرمان خودرو قرار بگيريد. با در اختيار 
داشتن هر دو دست در هنگام رانندگى مطمئنا سرعت عمل 
ــوانح افزايش ميايد و سريع تر  ــما در مواجه با خطرات و س ش
واكنش نشان مى دهيد. حال كه ريسك رخداد اين سوانح چند 
برابر مى شود پس استفاده و به كار بردن هر دو دست به هنگام 

رانندگى امرى اجتناب ناپذير براى رانندگى ايمن است.

فاصله ايمن 5 ثانيه اى را رعايت كنيد
ــتاندارد شما  بايد  ــرايط جوى معمول و به صورت اس در ش

كمتر كسـى پيدا مى شـود 
كـه تا پيـش از از بيـن رفتن 
و يـا قطـع شـدن چراغ ها به 
متخصص براى تنظيم چراغ ها 
مراجعه كند. اما بايد بدانيد كه 
در اثر گذر زمـان و حركات و 
از  المپ ها  جهـت  لرزش هـا، 
جهت درستى كه برايشان در 
نظر گرفته شـده است خارج 
مى شوند و حال به نقطه اى كه 

بايد بتابند، نمى تابند.
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فاصله سه الى چهار ثانيه اى با خودرو جلوى 
ــته باشيد كه به هنگام رانندگى در  خود داش
ــدد به 5 ثانيه افزايش  زير بارش باران اين ع
پيدا مى كند. با اين كار عالوه بر داشتن زمان 
ــاده لغزنده، از  كافى براى عكس العمل در ج
ــدن آب جاده بر روى خودرو شما  پاشيده ش
ــود، جلوگيرى به  هم كه موجب حادثه مى ش
عمل مى آيد. معموال براى اينكه متوجه فاصله 
زمانى خود با خودرو جلويى شويد با دقت يك 
ــان گذاشته و به محض  تابلوى جاده اى را نش
ــروع به  ــودرو تابلو را رد كرد ش ــه آن خ اينك
ــماردن كنيد تا خود به آن عالمت يا تابلو  ش

برسيد. اين فاصله زمانى شماست.
نكته مهم اينجاست كه به هنگام ترافيك هاى 
سنگين هميشه فضا براى فرار از خطرات براى 
ــه  ــويد. به عنوان مثال هميش خود متصور ش
ــعى كنيد در سمت خالى و باز شانه جاده  س
ــير ادامه دهيد و چيزى حدود نيم الى  به مس
يك متر با خودرو جلويى فاصله داشته باشيد 
تا در صورت بروز حادثه هايى مثل آتش سوزى 
و غيره براى خود موقعيت فرار از محل حادثه 

داشته باشيد.

صحيح ترمز بزنيد
روش ترمز زدن به هنگام رانندگى در باران 
ــت. در هنگام بارندگى از زدن  بسيار مهم اس
ترمزهاى انفجارى و ناگهانى جدا پرهيز كنيد 
و همچنين از ترمزهاى پشت سر هم و كوتاه 
هم بپرهيزيد. در هر دو مورد با توجه به خيس 
شدن لنت ها، احتمال ضعف در عملكرد بيشتر 
ــارش باران به  ــود. به صورت كلى در ب مى ش
ــعى كنيد با برداشتن پا از  جاى ترمز زدن س

روى پدال گاز خودرو خود را كنترل كنيد.

در صورت نياز، ايمن توقف كنيد
هرگز ترس از كنار زدن ايمن خودرو و توقف 
خودرو خود در شرايط بحرانى نداشته باشيد. 
در صورت مواجهه با هر يك از موارد زير براى 
ــرى از حوادث به  ــات جان خود و جلوگي نج
ــكات به آرامى در  ــورت ايمن و با رعايت ن ص
مكانى ايمن خودرو را متوقف كنيد. در ادامه 

برخى از اين شرايط خاص آمده است.
ــديد   در صورتى كه بارندگى به حدى ش
ــت كه برف پاك كن ها توانايى ايجاد ديد  اس

مناسب را ندارند.
 در صورتى كه به هر دليل ديگرى از جمله 

مه با كاهش ديد شديد مواجه شديد.
ــاس كرديد بنا به هر دليلى   هرگاه احس
ــود را به صورت  ــودرو خ ــى كنترل خ تواناي

معمول نداريد.
حتما به هنگام توقف از راهنما استفاده كنيد 

و اين كار را با دقت انجام دهيد.

به داخل حجم زياد آب جمع شده نرويد
در صورتى كه در جاده يا خيابان ها با آب هاى 
جمع شده مواجه شديد با رعايت نكات ايمن 
ــويد. اين كار  ــعى كنيد از داخل آن رد نش س
داليل مختلفى دارد كه از اين موارد مى توان به 
خيس شدن قطعات حساس همچون لنت ها 
و يا ساير قطعات الكترونيكى خودرو و آسيب 
به آن ها، مزاحمت و پاشيده شدن آب بر روى 
ــاير خودروها و ايجاد سانحه و همچنين از  س
دست دادن كنترل خودرو در مواجه با حجم 

زياد آب هاى روان و ساكن اشاره كرد.

عكس  العمـل هنـگام مواجهه با مشـكل 
hydroplane

ــما توضيح داديم و  ــكل را براى ش اين مش
ــريع  گفتيم كه در اين حالت و با رانندگى س
ــيار  ــطح تماس تاير با جاده بس ــاران س در ب
ــه راحتى كاهش  ــدا مى كند و ب ــش پي كاه
توانايى كنترل خودرو را در پى خواهد داشت. 
اين مشكل حتى در سرعت هاى 50 الى 60 
كيلومتر در ساعت هم مى تواند اتفاق بيفتد، 
ــيار كاهش  ــرل خودرو بس ــه توانايى كنت ك
ــد. در اين حالت معموال با كوچكترين  مى ياب
ــت  حركت فرمان كنترل عقب خودرو از دس

مى رود و خودرو شروع به چرخيدن مى كند، 
ــرايط از چرخاندن  در هنگام مواجه با اين ش

فرمان خودرو ممانعت كنيد.

پاى خود را از روى پدال گاز برداريد
 به آرامى و آهستگى و با آرامش و نرمى 
ــت  و به صورتى كه كم كم كنترل را در دس
ــروع به فشردن پدال  بگيريد خيلى آرام ش

گاز كنيد.
 خونسردى امرى مهم در هنگام مواجه به 

اين شرايط است.

عكس العمل به هنگام ُسر خوردن خودرو
ــده بودن  ــاال ليز و لغزن ــكل ب عالوه بر مش
ــر  ــاى بارانى به راحتى باعث ليز و ُس جاده ه
خوردن خودرو مى شود كه شراط دلهره آورى 
را پديد مى آورد، به هنگام مواجه با اين مشكل 
ــر را انجام  ــكات و عكس العمل هاى زي بايد ن

دهيد.
 خونسردى و آرامش كليد موفقيت شما 

براى خروج از اين وضعيت است.
 پاى خود را از روى پدال گاز برداريد.

 هرگز ترمز نزنيد.
ــمت مكانى كه  ــه آرامى فرمان را به س  ب
مى خواهيد خودرو را متوقف كنيد، بچرخانيد.

ــبك   به هيچ عنوان ترمزهاى كوتاه و س
نزنيد.

ــوردن خودرو  ــر خ  براى جلوگيرى از ُس
ــه پيش از رسيدن به پيچ ها از سرعت  هميش

بكاهيد و ترمز بزنيد.
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ــان با وجود اينكه يك  ــركت عقاب افش ش
ــت، هيچگاه  ــركت توليدى و صنعتى اس ش
ــت؛  از انجام فعاليت هاى فرهنگى غافل نيس
ــركت هاى بخش  ــايد در ش موضوعى كه ش

خصوصى كمتر مورد توجه قرار گيرد.
شركت عقاب افشان در راستاى فعاليت هاى 
فرهنگى خود، برگزارى نماز جماعت ظهر و 
عصر را در برنامه كارى روزانه اش قرار داده و در 
همين رابطه از دو روحانى دعوت كرده است 
تا هر يك، هفته اى سه روز به محل نمازخانه 
كارخانه اين شركت در سمنان رفته در حضور 
پرسنل و كاركنان، نماز جماعت ظهر و عصر 

را به شكلى باشكوه برگزار كنند.
ــان  ــؤوالن فرهنگى كارخانه عقاب افش مس

ــزه در بين كاركنان خود  با هدف ايجاد انگي
ــهد  ــفر به مش ــى س هفته اى 3 بار قرعه كش
مقدس را برگزار مى كنند و برندگان مى توانند 
با همسر يا مادر خود راهى اين سفر زيارتى و 

معنوى شوند. 
ــفر به  ــى س ــن آنكه هر ماه، قرعه كش ضم
كربالى معلى نيز بين كاركنان برگزار مى گردد 
و برندگان اين بخش نيز راهى اين سفر زيارتى 

مى شوند.
ــق برنامه ريزى  ــه طب ــب اينك ــه جال نكت
ــى يك  صورت گرفته روى هر برگه قرعه كش
ــت و نمازگزاران  ــته شده اس حديث نيز نوش
مجموعه عقاب افشان در فاصله بين دو نماز 
ــى مى توانند يك حديث  و در زمان قرعه كش

كوتاه دينى هم بخوانند و از آن درس بگيرند.
ــر فعاليت هاى فرهنگى قابل ذكر در  از ديگ
ــان، توجه  محل نمازخانه كارخانه عقاب افش

ويژه به مراسم دينى و مذهبى است. 
ــه در  ــن مجموع ــى اي ــؤوالن فرهنگ مس
مناسبت هاى مختلف دينى از جمله اعياد، 
ــهادت ها و ميالد ائمه اطهار مراسمى را  ش
ــن طريق نيز توجه  ــزار مى كنند و از اي برگ
به ارزش هاى دينى را در بين كاركنان خود 
مدنظر قرار مى دهند، ضمن اينكه نمازخانه 
ــه اول محرم  ــول ده ــن مجموعه در ط اي
ــر و عصر محفلى  ــر روز بين دو نماز ظه ه
ــهيدان  ــاالر ش ــرور و س ــراى عزادارى س ب

اباعبداهللا الحسين بود.

نقش پررنگ فعاليت هاى فرهنگى در شركت عقاب افشان
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خودروسازان ايران چقدر به سالمت محيط زيست اهميت مى دهند؟

موتورهاى يورو 4 و كاهش مضاعف آالينده هاى هوا

جواد لنگرى
واحد فنى و مهندسى خدمات پس از فروش

ــي در كاركرد  ــش مهم ــوخت نق كيفيت س
ــت، افزايش طول عمر و كنترل انتشار  درس
آالينده هاى توليدى در  موتور دارد. همچنين 
ــردى هوا دچار  ــوخت ديزل در هنگام س س
ــتال هاي مومي شكل مى شود  تشكيل كريس
كه مي تواند سبب مسدود شدن فيلتر سوخت 
ــردد. براي  ــاني گ ــالل در سوخت رس و اخت
ــكلى بايد از ضد يخ  جلوگيري از چنين مش

مخصوص گازوئيل استفاده كرد.
 از طرفى سوخت بايد تميز و عاري از هرگونه 
ــل نگهداري  ــد، بنابراين مح آالينده اي باش
ــوخت و مخزن سوخت را بايد مرتب مورد  س
ــاري از هرگونه قطرات  ــي قرار داد تا ع بازرس
آب و ذرات آالينده و همچنين رسوبات باشد. 
(ناپايداري سوخت سبب تشكيل لجن و لعاب 

در مخزن سوخت مي شود.)
ــه فيلترهاى  ــت ك همچنين بايد توجه داش
ــش مهمى در  ــه نق ــى ك ــوخت از آنجاي س
ــوخت مصرفى  ــازى و فيلتر كردن س پاكس
ــتورالعمل هاى  دارند بايد به دقت و طبق دس
مربوطه تعويض و نگهدارى شوند. در همين 
ــركت  ــدى ش ــاى تولي ــه، در اتوبوس ه رابط
ــكانيا) باتوجه به حساسيت  عقاب افشان (اس
يونيت انژكتورها و اهميتى كه سوخت رسانى 
ــوخت قبل از ارسال سوخت  ــازى س و پاكس

ــوخت  به يونيت انژكتورها دارد از دو فيلتر س
ــتفاده مى شود كه قابليت  (اوليه و ثانويه) اس
فيلتر ذرات تا 3 ميكرون را دارند.(عكس ريز)

ــوخت س در  ــود  موج ــرد  گوگ ــزان  مي
ــه اندازه اي  ــوخت بايد ب گوگرد موجود در س
باشد كه موجب سايش زود هنگام رينگ هاي 
پيستون و جداره سيلندر نشود. ميزان ناچيز 
ــي است  ــوخت قابل چشم پوش گوگرد در س
ــت كه حتى چنين مقدار  اما بايد توجه داش
كمى از گوگرد هم مي تواند باعث خوردگي و 

آسيب ديدگي موتور شود.
ــان  ــدى و صنعتى عقاب افش ــركت تولي ش
ــته اتوبوس هاى خود  ــن رابطه توانس در همي
ــتاندارد  ــن قوانين اس ــاس جديدتري را براس
آاليندگى توليد كند و ميزان گوگرد سوخت 
مصرفى اتوبوس هاى توليدى خود را به شدت 
ــودار زير مى توان ميزان  كاهش دهد. (در نم

ــتفاده از سوخت يورو  كاهش گوگرد را با اس
4 مشاهده كرد.)

ــتم XPI در  ــتفاده از سيس ــى با اس  از طرف
اتوبوس هاى يورو4 عقاب افشان، فشار تزريق 
سوخت در محفظه احتراق تا 2400 بار افزايش 
يافته تا از خام سوزى و صداى غيرعادى موتور 
جلوگيرى كرده و آاليندگى هاى توليدى را به 
ــدت كاهش دهد. عملكرد پاشش سوخت  ش
ــه مرحله اى  در محفظه احتراق به صورت س
ــار باال انجام مى شود. مرحله اول براى  در فش
ــت  ــدا و ارتعاش موتور اس ــرى از ص جلوگي
ــه اصلى  ــه دوم مرحل (pre injection). مرحل
ــل صورت  ــور كام ــراق به ط ــت كه احت اس
ــراى جلوگيرى از  ــوم ب مى گيرد و مرحله س
خام سوزى انجام مى شود(post injection)؛ به 
اين معنى كه تمام دوده هاى حاصل از احتراق 
ــوخته مى شوند. (نمودار زير  به طور كامل س
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نشان دهنده حالت سه مرحله اى پاشش سوخت است.)

پااليش آاليندگى در اتوبوس هاى توليدى عقاب افشان
پااليش آاليندگى در اتوبوس هاى توليدى عقاب افشان از طريق سيستمى 
موسوم به كارخانه شيميايى انجام مى شود و پااليش آاليندگى به صورت 
ــق فيلترهاى موجود در  ــورت مى گيرد. اين پااليش از طري مرحله اى ص
ــيميايى و پاشش ادبلو انجام مى پذيرد؛ ميزان پاشش ادبلو به  كارخانه ش
طور مستقيم به درصد آاليندگى توليدشده بستگى دارد، يعنى با استفاده 
از گازوئيل يورو4، ادبلو به طور ايده آل مصرف مى شود و آاليندگى به طور 
چشم گيرى كاهش پيدا مى كند. البته الزم به ذكر است كه ميزان آاليندگى 

توليد شده از احتراق توسط سنسور NOX به دقت بررسى شود.

ادبلو
ادبلو نقش اساسى در جذب NOX دارد و حتما بايد از ادبلويى استفاده شود 
كه مورد تاييد شركت عقاب افشان است. چنانچه از ادبلو غيراستاندارد 
ــاراتى از جمله خرابى  ــتفاده شود، حتما سيستم مربوطه دچار خس اس
ــور NOX و همچنين باعث گرفتگى  ــا، نازل تزريق ادبلو و سنس فيلتره
مسير گردش ادبلو خواهد شد و سيستم كارخانه شيميايى از كار خواهد 

افتاد و در نتيجه  شتاب اتوبوس كاهش مى يابد.

وووووووووللولولوولولولووووووولوووووووولوووووووووووووووووووووووووووولوللولللولوللولولللللللللللللولللللوللللولوللللللللولللللولوللللللللوللللللللللمخزن ادبلو بببدبببدبدبدبدددبدددددبدبددبددبدبدبددبددبددبدب ا اااااااااااااااااا ننزنززنززنزززنزززنزننززززززنزززنزنزنزننززززززنززززززنزنززنززززز ممخمخخممخمخمخمخخخخخخخخمخمخخخخخخخخخمخخخمخمخخخخخخمخخخخمخمخخمخخخخخخخخمخخخخخخخخخخمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخمخخخخخخخخخخخخخخخمخخخخخخخخخخمخمخخخخخخخخخ

شرايط نگهدارى ادبلو
ــتقيمى دارد، از مهمترين  ــى كه دما بر روى عمر ادبلو تاثير مس ازآنجاي
عواملى به شمار مى رود كه در نگهدارى محلول بايد مورد دقت قرار گيرد. 

ارتباط دما و ادبلو در جدول زير قابل رويت است. 

دماى انبارش محيطىحداقل عمر محلول- ماه
36 10
18*  25
12  30
6  35
b 35

* : براى جلوگيرى از تجزيهAdblue (AUS32)، از انبارش طوالنى مدت، 
يا انبارش در دماى بش از 25درجه سانتي گراد خوددارى شود.

b : كاهش قابل مالحظه عمر محصول؛ محصول را قبل از استفاده بررسى 
كنيد.

مزاياى موتور XPI يورو4 
ميزان فشار پاشش سوخت به دور موتور ارتباطى ندارد و پاشش سوخت 
در محفظه احتراق هميشه با كيفيت و فشارى باال (1800-2400 بار) 

صورت مى گيرد.
پاشش سوخت در سه مرحله انجام مى شود كه در اين حالت، احتراقى 

بهينه خواهيم داشت و از خام سوزى و ارتعاشات جلوگيرى مى شود.
با توجه به استفاده از سوخت يورو 4 و سيستم جديد XPI و همچنين با 

وجود كارخانه شيميايى، آاليندگى به شدت كاهش يافته است.
از آنجايى كه سوخت با فشار باال پاشش مى شود و خام سوزى نيز وجود 
ــكيل نمى شود كه به داخل موتور نفوذ  ندارد در نتيجه دوده اى هم تش
كند. در اين حالت روغن موتور عملكرد مناسب ترى دارد و بهتر به وظيفه 

خودش (روغن كارى و خنك كارى) مى تواند عمل كند.
ــار  ــورهاى دما و فش ــا وجود كنترل پااليش آاليندگى از طريق سنس ب
مربوطه، پااليش آاليندگى با كيفيت بااليى كنترل مى شود و آاليندگى 

به طور چشم گيرى كاهش پيدا مى كند.
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مهــر مــاه ســال جــارى بــراى 
آسايشگاه خيريه كهريزك اتفاق 
بســيار خوشــحال كننده اى رخ 
داد؛ اتفاقى كه موجى از شــادى 
را در بين معلوالن اين آسايشگاه 

خيريه به راه انداخت.
تــا پيــش از ايــن، آسايشــگاه 
جابجايى  خيريه كهريزك بــراى 
گروهى معلوالن ســاكن در اين 
آسايشــگاه مجبور بــود از يك 
ايران پيماى  اتوبوس  دســتگاه 
قديمى استفاده كند و هر سال 
هــم مســؤوالن آسايشــگاه به 
خاطر قديمى بودن اين اتوبوس 
مجبور بودند با پيگيرى بســيار 
زياد از پليس راهور مجوز تردد 
يك ســال ديگر ايــن اتوبوس 
مســتهلك شــده را در جاده ها 
بگيرند. اما اخيراً شركت توليدى 
و صنعتــى عقــاب افشــان در 
راستاى مسؤوليت هاى اجتماعى 
خــود يــك دســتگاه اتوبــوس 
مارال را با تخفيف ويژه و تحت 
شرايط خاص در اختيار معلوالن 
اين آسايشــگاه قرار داد تا اين 
مجموعه خيريه با اتوبوس كهنه 
و قديمــى خود بعد از ســال ها 

خداحافظى كند.
نكته بسيار مهم اينكه، اتوبوس 
ايران پيماى مورد اســتفاده در 
اين آسايشــگاه به واسطه عمر 
زياد آن، دائماً با مشــكالت فنى 
مواجه مى شــد و بخــش زيادى 
از وقــت آن بايــد در تعميرگاه 
مى گذشت، ضمن اينكه در هر 
مســافرتى كه از ايــن اتوبوس 
استفاده مى شــد، مسافران آن 
كه معلوالن ساكن در آسايشگاه 
كهريزك بودند، شــرايط بسيار 
بدى را تجربه مى كردند و بسته 
به فصول مورد استفاده از اين 
اتوبــوس، ســختى هاى مختص 
همان فصــل از جمله ســرما و 
گرماى بسيار زياد را بايد به جان 

مى خريدند.

معلوالن كهريزك با اتوبوس كهنه ايران پيما خداحافظى كردند

ــد از پيگيرى ها و مذاكرات  ــال بع مهر ماه امس
ــگاه  ــؤوالن آسايش ــن مس ــه بي ــورت گرفت ص
ــركت  ــد ش ــران ارش ــزك و مدي ــه كهري خيري
ــكانيا  ــان(توليدكننده اتوبوس هاى اس عقاب افش
ــركت تصميم گرفتند  ــران) مديران اين ش در اي
ــر مجهز به  ــتگاه اتوبوس صفر كيلومت يك دس
روزآمدترين تكنولوژى هاى توليد اتوبوس در دنيا 
را به اين آسايشگاه خيريه تحت شرايط خاص و 
با تخفيف ويژه واگذار كنند؛ اتفاقى كه موجى از 
شادى را بين معلوالن ساكن در اين آسايشگاه به 

راه انداخت.
سيداحسان قوامى، سرپرست تداركات آسايشگاه 
خيريه كهريزك، در گفتگو با «كالسكه سبز» در 
ــد اين اتوبوس در اختيار  رابطه با اينكه چطور ش
ــگاه قرار گرفت، گفت: واقعيت قضيه اين  آسايش
است كه آسايشگاه كهريزك در منطقه نشتارود 
يك وياليى دارد كه مسؤوالن آسايشگاه هر هفته 
ــدادى از معلوالن حاضر در مجموعه  به نوبت تع
را براى اينكه تفريحى كرده باشند و روحيه شان 

ــد. مدت ها بود  ــن ويال مى برن ــود، به اي عوض ش
اين مسافرت با يك دستگاه اتوبوس ايران پيماى 
قديمى صورت مى گرفت و مشكالت بى شمارى 

اتوبوس عقاب - اسكانيا در آسايشگاه خيريه كهريزك
N

ew
s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگرى

علم و فناورى

اسكانيا

 شمار سامانه پيام كوتاه شركت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دريافت شكايات، انتقادات و پيشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه اى: 31 71 46 33–021

[16]

شماره 41 - مهر ماه 1396

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان



با اين اتوبوس داشتيم. اين شد كه مسؤوالن 
به فكر تهيه يك دستگاه اتوبوس افتادند و بعد 
ــركت عقاب  از رايزنى هاى صورت گرفته، ش
ــان تصميم گرفت يك دستگاه اتوبوس  افش
ــرايط ويژه در اختيار  مارال را با تخفيف و ش

آسايشگاه خيريه قرار دهد.
وى با تشكر از رويكرد انسان دوستانه مديران 
ــان اظهار كرد: در  ــركت عقاب افش ــد ش ارش
روزگارى كه ما نياز به كمك و همكارى اين 
مجموعه بزرگ داشتيم آنها دست مجموعه 
ــاى معلوالن  ــدوارم دع ــا را گرفتند و امي م
ساكن در آسايشگاه كهريزك هميشه بدرقه 
ــركت و كاركنانش باشد. معلوالن  راه اين ش
ــال هاى  ــه كهريزك در س ــگاه خيري آسايش
گذشته سختى هاى زيادى را در مسافرت هاى 
ــيدند اما شرايط براى آنها با اين  خود مى كش
اتوبوس اسكانيا بسيار تغيير خواهد كرد. آنها 
از اين اتفاق بسيار خوشحال شدند و از اينكه 
ــاس  مورد توجه ديگران قرار گرفته اند احس

بسيار خوبى دارند.
ــركت عقاب افشان براى  ــاره به اينكه ش قوامى با اش
ــتفاده مطلوب معلوالن، طراحى خاصى را براى اين  اس
ــى كه ما  ــت، گفت: اتوبوس ــوس در نظر گرفته اس اتوب
ــده  ــتفاده خواهيم كرد، طورى طراحى ش ازاين پس اس
كه عالوه بر آنهايى كه مى توانند روى صندلى بنشينند، 
ــتند به راحتى قابل  ــوار هس براى آنهايى كه ويلچر س
استفاده است و آنها مى توانند با ويلچر خود وارد اتوبوس 
ــكلى براى استقرار ندارند. ضمن  شوند و هيچگونه مش
ــت كه يك  اينكه در عقب اين اتوبوس هم به نحوى اس
ويلچر بدون مشكل مى تواند از آن عبور كند و در جايگاه 

مخصوص ويلچرها مستقر شود.
ــا آرزوى اينكه اميدواريم همه نهادهاى خصوصى  وى ب
ــته  و دولتى رويكرد حمايتى از مجموعه هاى خيريه داش
ــگاه خيريه كهريزك  ــا در آسايش ــند، اظهار كرد: م باش
ــداد تنها ــن تع ــه از اي ــم ك ــول داري ــدود 1700 معل ح

ــافرت هاى چند روزه  600-700 نفر آنها مى توانند به مس
ــفانه توان اينكه حتى سوار بر ماشين به  بروند. بقيه متأس
جايى بروند را ندارند. كاش همه كسانى كه مى توانند، دستى 

از نيازمندان بگيرند و بدانند كه با خدا معامله مى كنند.

رونمايي از اتوبوس جديد خانواده بزرگ كهريزك
ــوى  ــد روز بعد از تحويل از س ــوس چن ــا اين اتوب ام
ــراى مددجويان اين  ــگاه كهريزك ب ــؤوالن آسايش مس
ــعف آنها رونمايى  ــور و ش مجموعه خيريه در ميان ش
ــد. در اين مراسم اعضاى هيأت مديره و هيأت امناى  ش
مؤسسه حاضر بودند تا در كنار ساكنين اين خانه بزرگ 
ــدن در شادماني مددجويان  شاهد رونمايي و سهيم ش
ــيله نقليه جديد باشند. در بخشي از اين مراسم،  از وس
ــگاه خيريه كهريزك  محمدرضا صوفي نژاد مدير آسايش
اتوبوس جديد را هديه اي بزرگ براي خانواده كهريزك 
دانست كه از اين پس در اختيار اين افراد قرار مي گيرد.

ــالمندان و معلولين  صوفي نژاد همچنين خطاب به س
ــؤوالن و  ــم گفت: تمامي تالش مس حاضر در اين مراس
ــت اندركاران كهريزك، برقراري رفاه و آسايش اين  دس
ــت و نهايت دقت را داريم تا  ــالمندان و معلوالن اس س
ــه صاحبان و مالكان  ــما ك بهترين ها را براي زندگي ش

واقعي اين خانه هستيد فراهم كنيم.
گفتنى است در اولين روز از بهره برداري اتوبوس جديد، 
ــالمندان ساكن در مجموعه به نيت تبرك  جمعي از س
ــني(ع)  جهت زيارت به بارگاه حضرت عبدالعظيم حس

اعزام شدند.

اتوبوسـى كه ما از اين پس 
از آن اسـتفاده خواهيم كرد، 
طورى طراحى شده كه عالوه 
بر آنهايى كـه مى توانند روى 
صندلى بنشينند، براى آنهايى 
كه ويلچر سـوار هسـتند به 
راحتى قابل اسـتفاده است و 
آنها مى تواننـد با ويلچر خود 
وارد اتوبوس شده و هيچگونه 
مشكلى براى استقرار نداشته 

باشند
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كيفيت محصوالت «عقاب افشان»
فراتر از استانداردهاى ملى است

معاون سازمان ملى استاندارد ايران همزمان با «روز جهانى استاندارد» مطرح كرد:

معاون ارزيابى كيفيت سازمان ملى استاندارد 
ايران با تمجيد از كيفيت محصوالت شركت 
ــان، تأكيد كرد كه محصوالت اين  عقاب افش
شركت كيفيت بااليى دارد و استانداردهاى آن 
فراتر از استانداردهاى ملى است. جهانبخش 
ــيرازى، معاون ارزيابى كيفيت  ــنجابى ش س
ــازمان ملى استاندارد ايران كه به مناسبت  س
ــتاندارد به استان  22 مهر ماه، روز جهانى اس
ــفر كرده بود، در جمع خبرنگاران  سمنان س
ــمنان با بيان اينكه سياست هاى  ــتان س اس
ــدن  ــمت جهانى ش ــران به س ــتاندارد، اي اس
ــت: از اقدامات صورت  ــد، گف حركت مى كن
گرفته در جهت ارتقاى سطح استانداردهاى 
داخلى همگام با استانداردهاى جهانى، ايجاد 
آزمايشگاه هاى مورد تأييد اتحاديه بين المللى 

كيفيت بوده است.
سنجابى در ادامه گفت: چنانچه كااليى در 
اين آزمايشگاه ها به تأييد برسد مسير صادرات 
كاال و معرفى به بازار جهانى را سريعتر خواهد 
پيمود و اعتبار كاالهاى ايرانى در جهان بيشتر 

مى شود.
ــوص  ــؤالى در خص ــه س ــخ ب وى در پاس
استانداردهاى خودرويى و وضعيت استاندارد 
جاده هاى كشور گفت: طبق مصوبه سازمان 

ــد  ــازان موظفن ــتاندارد، خودروس ــى اس مل
استانداردهاى الزم را از 55 مورد به 83 مورد 
ــراى اين مصوبه، تا  ــش دهند و براى اج افزاي

ابتداى دى ماه سال 97 فرصت دارند.
معاون ارزيابى كيفيت سازمان ملى استاندارد 
ــتانداردهاى  ــن اضافه كرد: اس ايران همچني
ــتانداردهاى روز جهان  مذكور، منطبق بر اس
است و چنانچه در پايان اين مدت، خودرويى 
ــود،  ــناخته ش ــتانداردهاى الزم ش ــد اس فاق

شماره گذارى نخواهد شد.
سنجابى در خصوص استانداردهاى جاده اى 
ــتانداردهاى جاده اى  ــت اس ــم گفت: رعاي ه
برعهده وزارت راه و شهرسازى است اما طبق 
قانون اگر كاال يا خدمتى با سالمت مردم در 
تعارض باشد سازمان ملى استاندارد مستقيماً 
اجازه ورود دارد كه تاكنون گزارش هايى تهيه و 
به مراجع ذيصالح ارائه شده است. به طور كلى 
ــتانداردهاى  در برخى بزرگراه ها و جاده ها اس
ــود دارد و برخى نيز نيازمند اصالح  الزم وج

و بهينه سازى است.
وى با اشاره به بازديد خود از شركت عقاب 
افشان سمنان و وضعيت كيفيت اتوبوس هاى 
ــبختانه  ــركت گفت: خوش ــدى اين ش تولي
محصوالت اين شركت كيفيت بااليى دارد و 

استانداردهاى آن فراتر از استانداردهاى ملى 
است.

ــازمان ملى  ــت س ــى كيفي ــاون ارزياب مع
ــتن  ــران با تأكيد بر اينكه داش ــتاندارد اي اس
ــتاندارد، به معناى با كيفيت بودن نيست،  اس
ــتاندارد  ــوع كيفيت با اس ــرد: موض اظهار ك
ــت كااليى استاندارد  تفاوت دارد؛ ممكن اس
ــد اما انتظارات مشترى را برآورده نكند و  باش
ــود. سنجابى  در نتيجه فاقد كيفيت تلقى ش
ــاره به عدم توفيق محصوالت  شيرازى با اش
ــى گفت: دليل اين  ــى در بازارهاى جهان ايران
ــتاندارد نبودن محصوالت نيست،  موضوع اس
چرا كه تمامى استانداردهاى ملى، با حداقل 
ــى برابرى مى كنند  ــتانداردهاى بين الملل اس
ــق در بازارهاى جهانى به عوامل  و عدم توفي

ديگرى برمى گردد.
ــاً كاالهاى ايرانى  ــه افزود: بعض  وى در ادام
ــرآورده  ــى را ب ــتريان خارج ــارات مش انتظ
ــازند چرا كه توليدكنندگان، بر اساس  نمى س
ــه توليد مى كنند و ذائقه  ــاز داخلى اقدام ب ني

مصرف كننده خارجى را در نظر نمى گيرند.
معاون ارزيابى كيفيت سازمان ملى استاندارد 
ايران همچنين تصريح كرد: عدم توجه كافى 
توليدكنندگان به حواشى استاندارد، از جمله 
ــب و همچنين بازاريابى  ــته بندى نامناس بس
ــنتى بازرگانان كشور از عوامل عدم توفيق  س

در بازار جهانى است.
ــال جارى ــان اينكه در س ــنجابى با بي س

ــده  ــتاندارد صادر ش 8 هزار پروانه جديد اس
است، عنوان كرد: هرساله شاهد كاهش آمار 
ابطال پروانه استاندارد هستيم و از طرفى خط 
قرمز استاندارد، سالمت و ايمنى مردم است، 
بنابراين در برخورد با متخلفان اغماض نخواهد 
ــد، كما اينكه در سال گذشته 300 پرونده  ش

قضايى نيز تشكيل گرديد.
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︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری
چرا هواپيماها سفيد رنگ هستند؟

ذهن انسان و پيشرفت هاى اعجاب آور

كشف هاى بزرگ رياضى در جهان هستى
ظهور «ابر انسان ها» تا 20 سال آينده

اتوبوس هاى آيندة تويوتا
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قرن هاست مى دانيم كه جهان اطرافمان را مى توان با روش هاى علمى توضيح داد. دانش رياضى، از علومى است كه كار در اين زمينه را براى دانشمندان بسيار آسان تر كرده 
است. در سراسر جهان هستى،  از دانه هاى برف گرفته تا كهكشان ها مى توان رد پاى رياضيات را دنبال كرد. برخى دانشمندان معتقدند، همان طور كه برنامه هاى رايانه اى از 
كدها تشكيل شده ، جهان ما نيز عمال با الگوهاى رياضى ساخته شده و براى هرچيز كه شاهد آن هستيم، حتى پيچيده ترين يا زيباترين پديده ها، يك توضيح رياضى وجود دارد. 

در ادامه با نمونه هايى از الگوهاى رياضى در جهان طبيعت آشنا مى شويم.

سياه چاله هاى فضايى
وجود سياه چاله ها را در اصل يك رياضيدان 
ــف كرد. ابتدا دانشمندان در اين باره كه  كش
سياهچاله ها واقعا چه هستند، ايده اى نداشتند، 
ــياهچاله ها،  ــت پرده ايجاد س جز اين كه پش
ــت. به  يك بى نظمى رياضى واقعى نهفته اس
همين علت، سياهچاله هاى فضايى از بهترين 
ــتى به شمار  نمونه هاى رياضى در جهان هس
مى آيند. به زبان ساده، يك سياهچاله قسمتى 
ــت، به  ــيار زياد اس از فضا با جرم متمركز بس
ــكان فرار از جاذبه  طورى كه هيچ چيزى ام

ــمندان نشان داده اند، وقتى  آن را ندارد. دانش
ــوخت خود را به طور  ــتاره هاى پرجرم، س س
كامل مصرف مى كنند، نمى توانند جرم خود 
ــان بر  را تحمل كنند و نيروى جاذبه خودش
ــد و درون خود فرو  ــان غلبه مى كنن خودش
ــالح مى ُرمَبند. به گفته  ــد و به اصط مى ريزن
دانشمندان، با استفاده از معادله نسبيت عام 
ــود پديده هاى  ــتين نه تنها مى توان وج اينش
نجومى و فيزيكى مانند سياهچاله ها را اثبات 
كرد، بلكه مى توان ايجاد آنها را پيش بينى كرد. 
ــاس فرمول رياضى تشكيل  براى مثال، بر اس

ــيد را طورى فشرده  سياهچاله ها، اگر خورش
ــه 3 كيلومترـ  يعنى  ــعاع آن ب ــد كه ش كني
ــد ـ يا  چهار ميليونيوم اندازه كنونى اش برس
زمين ما تا رسيدن به ابعاد يك گردو فشرده 
شود، به يك سياهچاله فضايى تبديل مى شود. 
ــگفت انگيزترين نمونه هاى  سياهچاله ها از ش

رياضيات در جهان خلقت هستند.

دانه هاى آفتابگردان
ــمندان دريافته اند، در گل آفتابگردان  دانش
ــرون بر  ــمت بي ــا از مركز به س ــد دانه ه رش

انسان هميشه به اعداد مديون بوده است

كشف هاى بزرگ رياضى در جهان هستى
ياسمين مشرف
روزنامه نگار

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگرى

اسكانيا

علم و فناورى

 شمار سامانه پيام كوتاه شركت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دريافت شكايات، انتقادات و پيشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه اى: 31 71 46 33–021

[20]

شماره 41 - مهر ماه 1396

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان



ــاس الگوى دنباله اعداد فيبوناچى صورت  اس
مى گيرد. طبق تحقيقات انجام شده، نسبت 
قطر هر مارپيچ به مارپيچ بعدى 1/618 است. 
ــيارى از  ــن الگو عالوه بر آفتابگردان در بس اي
برگ ها، گلبرگ ها و دانه ها نيز ديده مى شود. 
دانشمندان مى گويند، علت تبعيت آفتابگردان 
و ديگر گياهان از اين الگو كارايى آن است. به 
ــدازه زاويه هر دانه با دانه  عبارت ديگر، اگر ان
ــد دانه هاى  ديگر يك عدد گنگ يا ناگويا باش
آفتابگردان مى توانند بيشترين تعداد را داشته 
باشند. ناگوياترين عدد، همان نسبت طاليى 
يا عدد فى (نخستين حرف از نام «فيدياس»، 
ــت كه به  ــتان اس پيكرتراش زبده يونان باس
ــبت عددى را ده ها سال  احتمال زياد اين نس
ــيوه هنرى اش لحاظ  پيش از اقليدس، در ش
ــبت نزديكى با دنباله  مى كرده ) است كه نس
فيبوناچى دارد. در همه گياهانى كه از الگوى 
فيبوناچى تبعيت مى كنند زاويه بين دانه ها با 

نسبت طاليى يا عدد فى مطابق است.

رشته هاى دى ان اى
ــره حياتى حاوى  دى ان اى (DNA)، زنجي
اطالعات وراثتى هر موجود زنده اى است كه 
ــود در آن، به صورت كدهايى  اطالعات موج
ــت  ــفات پش ــكل از باز آلى و قند و فس متش
سر هم قرار گرفته است. ساختار اين زنجيره 
حياتى با اعداد دنباله فيبوناچى مطابق است. 
ــرى فيبوناچى به دنباله اى از  در رياضيات، س
اعداد گفته مى شود كه داراى ويژگى خاصى 
ــدد اول، اعداد بعدى از  ــتند. غير از دو ع هس
جمع دو عدد قبلى خود به دست مى آيند. اين 
ــاردو فيبوناچى، رياضى دان  اعداد به نام لئون
ــيزدهم ميالدى، نامگذارى  ايتاليايى قرن س
ــت. اگر هر عدد در دنباله فيبوناچى  شده اس
ــيم كنيم، مقدار  را به عدد پيش از خود تقس
ــبت ها بتدريج به يك عدد ثابتـ  كه  اين نس
ــود. اين مقدار  ــتـ  نزديك مى ش 1/618 اس
خاص كه بستگى نزديكى به دنباله فيبوناچى 
دارد، نسبت طاليى ناميده مى شود. نمونه هاى 
ــى را مى توان در  ــه فيبوناچ ــادى از دنبال زي
طبيعت مشاهده كرد و رشته هاى دى ان اى از 
جمله آنهاست. دى ان اى، 34 آنگستروم طول 
ــا دارد. 34 و 21، جزو  ــتروم پهن و 21 آنگس
اعداد سرى فيبوناچى هستند و تقسيم آنها بر 
يكديگر، عدد 1/61904 را نشان مى دهد كه 

كامال نزديك به نسبت طاليى است. 

صورت انسان
ــاى رياضى  ــان ها نيز از الگوه ــورت انس ص
تقارن و نسبت طاليى بى نصيب نيست. حتى 
ــان مى دهد، كسانى كه تقارن و  مطالعات نش
ــان نمود  ــب طاليى در اجزاى صورتش تناس
دقيق ترى پيدا كرده، از نظر فيزيكى جذاب تر 
هستند. بر اساس مطالعات، دهان و بينى در 
نقاطى با نسبت طاليى از فاصله ميان دو چشم 
و انتهاى چانه قرار دارند. همچنين زيباترين 
ــانى است كه اندازه دندان  لبخندها از آن كس
پيشين آنها 1/618 بار بزرگ تر از دندان هاى 
كنارى و اين دندان ها نيز 1/618 بار بزرگ تر 
از دندان هاى نيش باشند. به نظر مى رسد ما از 
نظر فيزيكى پايبند به نسبت طاليى هستيم و 
اين ويژگى، شاخص بالقوه سالمت توليدمثل 

در انسان هاست. 

شاخه هاى درختان
ــتردگى بسيار  دنباله اعداد فيبوناچى، گس
ــادى در طبيعت دارند و يك نمونه ديگر از  زي
ــيم شاخه هاى  ــد و تقس آن را مى توان در رش
ــه يك درخت  ــاهد بود. وقتى تن درختان ش
رشد و شاخه اى توليد مى كند، دو نقطه رشد 
ــپس تنه اصلى شاخه اى  ــود. س ايجاد مى ش
ديگر توليد مى كند و تعداد نقاط رشد به سه 
نقطه مى رسد. تنه و شاخه اول، دو نقطه رشد 
ــد را به  ديگر توليد مى كنند و تعداد نقاط رش
پنج نقطه افزايش مى دهند. اين الگوى رشد، 
همان الگوى اعداد فيبوناچى است. همچنين 

ــاخ و برگ درختان به  ــده، ش ــان داده ش نش
صورت تصادفى و در جهت هاى مختلف رشد 
ــاخه ها نشان  نمى كنند. اندازه گيرى زاويه ش
مى دهد كه در الگوى رشد آنها، نظمى شبيه 
دنباله فيبوناچى و نسبت طاليى وجود دارد. 
درختان با پيروى از اين الگو كه در ريشه هاى 
درختان و حتى جلبك ها ديده مى شود، قادرند 
درصد بيشترى از نور خورشيد را جذب كنند. 

دانه هاى برف
هر دانه برف، يك كريستال برفى و نمونه اى 
ــت. دانه هاى  ــارن در طبيعت اس ــا از تق زيب
ــش وجهى با  ــعاعى ش برف، داراى تقارن ش
ــت.  ــان در هر بازو اس الگوهاى دقيق و يكس
درك چگونگى برابر بودن بازوها در دانه هاى 
ــر يك دانه  ــار اين حقيقت كه ه برف دركن
برف داراى ساختار متمايز و منحصر به فردى 
است، مدت ها دنياى علم را درگير خود كرده 
ــمار برف چگونه مى توانند  بود. دانه هاى بى ش
در عين حال كه ساختارهاى متفاوتى دارند، 
متقارن نيز باشند؟ پاسخ اين است كه در يك 
دانه برف، پيوندها بايد متقارن باشند تا قدرت 
كافى براى متصل ماندن به يكديگر را داشته 
باشند. افزون بر اين، هر يك از دانه هاى برف 
هنگام فرودآمدن، شرايط جوى خاصى مثل 
ــت را تجربه مى كنند و اين باعث  باد و رطوب

مى شود، اشكال متفاوتى به خود بگيرند.

َرِحم زنان
ــكان مى توانند  ــمندان، پزش به گفته دانش
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ــالم و  ــبى رحم زنان، س ــاس ابعاد نس براس
ــخيص دهند. ابعاد  ــودن آن را تش طبيعى ب
ــبت طاليى منطبق  ــبى رحم نيز بر نس نس
ــى رحم 5000 زن  ــت. محققان در بررس اس
ــه متوسط نسبت طول و عرض آنها  و مقايس
در زنانى با سنين مختلف متوجه شدند، اين 
ــت. اين  ــبت در ابتداى تولد حدود دو اس نس
رقم در طول زندگى يك زن به تدريج افزايش 
پيدا مى كند و در كهنسالى به 1/46 مى رسد. 
ــنين 18 تا 25  ــان مى گويند، بين س محقق
ــنين اوج بارورى است، نسبت  سالگى كه س
ــيار نزديك به  طول به عرض رحم 1/6 و بس

نسبت طاليى است. 

خورشيدگرفتگى كلى
ــى رخ مى دهد  ــوف كامل هنگام يك كس
ــيد به ترتيب در يك  كه زمين و ماه و خورش
ــت يا تقريبا در يك خط راست قرار  خط راس
بگيرند و قرص ماه به طور كامل روى خورشيد 
را بپوشاند. وقوع كسوف كامل به دليل وجود 
ــيد امكان  ــدازه ماه و خورش ــب ميان ان تناس
پذير است. قطر خورشيد، تقريبا 1/4 ميليون 
كيلومتر و قطر ماه حدود 3500 كيلومتر است. 
با توجه به اين ارقام، اين كه ماه بتواند خورشيد 
را به طور كامل بپوشاند و ما هر 1/5 سال يك 

بار شاهد وقوع خورشيدگرفتگى كلى باشيم، 
ــت. درحالى كه خورشيد 400  غير ممكن اس
بار بزرگ تر از ماه است، فاصله آن از زمين هم 
400 برابر بيشتر است. اين اختالف فاصله سبب 
مى شود، اندازه هايشان با هم برابرى كنند و ما 
بتوانيم شاهد كسوف كامل در زمين باشيم و 
با استفاده از اين فرصت از جو بيرونى خورشيد 
اطالعات زيادى به دست آوريم. بجز زمين، در 
هيچ يك از سياره هاى منظومه شمسى پديده 
گرفتگى خورشيد با ظرافتى كه در زمين اتفاق 

مى افتد، رخ نمى دهد.

كندوى زنبور عسل
ــش ضلعى هاى منظم  ــان قرن ها از ش انس
كندوهاى زنبور عسل شگفت زده بود؛ شكلى 
ــيدن آن از خط كش و  كه انسان ها براى كش
ــا زنبورها آن را به  پرگار كمك مى گيرند، ام
ــكلى غريزى خلق مى كنند. رياضى دانان  ش

معتقدند، علت ايجاد اشكال شش ضلعى اين 
ــكال، بيشترين استحكام را  است كه اين اش
ايجاد كرده و باالترين كارايى را در ذخيره سازى 
ــل دارند و در عين حال كمترين ميزان  عس
ــاخت آنها صرف مى شود. تشكيل  موم در س
كندو با اشكالى مثال دايره يا چند ضلعى هاى 
ــا در تمام اين  ــت، ام ديگر نيز امكان پذير اس
تقسيم بندى ها، جاهاى خالى بدون استفاده به 
وجود مى آيد و نمى توان از تمام محيط براى 

انبارسازى استفاده كرد. 

كهكشان راه شيرى
ــاى رياضى، قوانين طبيعى  تقارن و الگوه
مختص سياره ما نيستند. در سال هاى اخير، 
ــدى را در لبه هاى  ــمندان بخش جدي دانش
ــف كرده اند. اين  ــيرى كش ــان راه ش كهكش
ــمندان را مطمئن كرد كه  ــات، دانش اطالع
ــاختارى متقارن  بخش داخلى كهكشان س
دارد. عالوه بر متقارن بودن بازوها، هر بازوى 
ــان، نمادى از يك مارپيچ لگاريتمى  كهكش
است كه از مركز كهكشان آغاز مى شود و به 
سمت خارج گسترش مى يابد. افزون بر اين، 
ــب طاليى در ساختار هندسى  تركيب تناس
ــان هاى مارپيچى  ــاى ميله اى كهكش بازوه

موجود در كيهان يافت مى شود.
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ــوش مصنوعى كه در بدن  نانو ربات هاى ه
كاشته مى شوند مى توانند ظرف 20 سال آتى 
موجب ايجاد ابر انسان ها شوند. هوش مصنوعى 
در آينده نزديك بسيار پيشرفت خواهد كرد. 
نانوربات هايى كه به داخل بدن وارد مى شوند، 
ــت انسان ها را داراى قدرت هاى ابر  ممكن اس
انسانى كند. اين تكنولوژى همچنين مى تواند 
ــياى محيط  ــادر به كنترل اش ــان ها را ق انس
ــتفاده از مغز كند.  ــا اس ــود تنها ب اطراف خ
 IBM" ــوآورى ــد در مركز ن يك مخترع ارش
Hursley" پيش بينى كرد كه نانوماشين هاى 
ــوش مصنوعى به زودى طى دو دهه آينده  ه
به منظور تعمير و تقويت سلول ها، استخوان ها 
و عضالت بدن وارد بدن انسان مى شوند. نانو 
ــيار كوچك هستند.  ربات ها ماشين هاى بس
ــدازه قطر  ــات مى تواند به ان ــو رب ــزاران نان ه
ــان باشد. محققان مطالعاتى  موهاى يك انس
ــيل اين ربات هاى كوچك در  در مورد پتانس
ــان انجام داده اند. آنها در  ــالمت انس بهبود س

يك مطالعه كه در مجله Nature در 30 اوت 
منتشر شده است، دريافتند كه نانوربات هايى 
كه در مناطق تحت تأثير سرطان كار گذاشته 
مى شوند، مى توانند سلول هاى سرطانى را تنها 
ــيا  در يك دقيقه از بين ببرند. «ويكتور گارس
ــيمى دانشگاه  ــگر موسسه ش لوپز»، پژوهش
ــزاس آمريكا و  ــتون تگ ــس» در هيوس «راي
همكارانش در مطالعه خود نوشتند: ما نشان 
مى دهيم كه ماشين هاى مولكولى مى توانند 
ــتفاده از  ــلولى با اس ــق دواليه هاى س از طري
ــود، بويژه  ــاى مقياس مولكولى خ عملكرده

اقدام نانومكانيكى، وارد بدن شوند.
در حال حاضر آزمايش هايى در حال انجام 
ــات  ــت كه در نهايت مى تواند به آزمايش اس
ــان منجر شود و ممكن  بالينى مربوط به انس
است راه را براى نجات جان بيماران مبتال به 
سرطان هموار كند. نانو ربات ها در بدن انسان 
ــوند و ممكن است حتى  ــته مى ش كار گذاش
قدرت ابر انسانى و توانايى كنترل اشيا با ذهن 

را در آينده به ارمغان آورند. 
 IBM" ــز نوآورى «جان مك نامارا» از مرك
Hursley" گفت كه فناورى هوش مصنوعى 
ــال آينده تا حدى  ممكن است ظرف 20 س
پيشرفت كند كه انسان ها و ماشين ها بتوانند 
ــورت تركيبى با هم عمل  به طور موثر به ص
كنند. مك نامارا گفت كه اين نانوماشين هاى 
ــان مى شوند و  هوش مصنوعى وارد بدن انس
مزاياى پزشكى فراوانى را شامل مى شوند كه 
مى توانند سلول ها و اندام هاى آسيب ديده را 
ــند و احتماال حتى آنها را تقويت  بهبود بخش
كنند. وى افزود كه اين فناورى زمانى كه در 
ــان و در محيط اطرافش جاسازى شود،  انس
ــان ها را قادر خواهد ساخت تا تنها با فكر  انس
ــز را كنترل كنند.  ــركات خود همه چي و ح
ــاهد ايجاد يك فناورى  مك نامارا گفت: ما ش
هستيم كه مى تواند با تكنولوژى بيولوژيكى 
ادغام شود و بنابراين بتواند توانايى شناختى 

انسان را به طور مستقيم افزايش دهد.

ظهور «ابر انسان ها» تا 20 سال آينده
مركز نوآورى IBM Hursley پيش بينى كرد؛
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«Sora» كه مخفف آسمان (Sky)، اقيانوس 
(Ocean)، رودخانه (River) و هوا (Air) است، 
ــتم پيل سوختى تويوتا طراحى  توسط سيس
ــورا» شامل دو  ــده است. منبع نيروى «س ش
پشته سوخت 114 كيلو وات پيل سوختى و 
دو موتور پيشران است كه خروجى 113 كيلو 
واتى با 355 نيوتن متر گشتاور در هر موتور 
ــب بخار دارد. باترى نسبتا  و قدرت 152 اس
كوچك هيدريد نيكل فلز (NiMH) نيز تعبيه 
شده است. همچنين 10 مخزن هيدروژنى با 
ــده است.  ظرفيت كلى 600 ليتر قرار داده ش
اتوبوس پيل سوختى «سورا» عالوه بر استفاده 
از نيروى برق خود براى انتقال مردم، همچنين 
قادر به توليد قدرت در حوادث اضطرارى و يا 
فجايع طبيعى است كه حداكثر 9 كيلو وات 
خروجى را با عرضه كلى 235 كيلو وات ساعت 
وقتى كه به طور كامل شارژ باشد، دارد. «پيل 
سوختى» يك مبدل انرژى شيميايى به انرژى 
الكتريكى است. اين تبديل مستقيم بوده و از 
بازده بااليى برخوردار است. معروف ترين نوع 
ــوختى  ــوختى در حال حاضر پيل س  پيل س
ــوختى  ــت. انواع ديگر پيل س هيدروژنى اس
ــز كاربردهاى  ــوختى متانول ني مانند پيل س
خاصى دارند. در مورد پيل سوختى هيدروژنى 
مى توان گفت كه در اين تبديل از عمل عكس 

ــود. به عبارت  ــتفاده مى ش الكتروليز آب اس
ــيژن،  ــر از واكنش بين هيدروژن و اكس ديگ
آب، حرارت و الكتريسيته توليد مى شود. هر 
ــوختى از سه جزء آند،  سلول در پيل هاى س
كاتد و الكتروليت و غشاء تشكيل شده  است. 
اتاق «سورا» براى جابجايى 79 مسافر با 22 
صندلى و 56 نفر ايستاده و يك راننده طراحى 
شده است. طول اين اتوبوس حدود 10 متر، 
ــرض تقريبى 2,5 متر و ارتفاع تقريبى 3,5  ع
ــت. طراحى داخلى آن با هدف برآورد  متر اس
نيازهاى متنوع تعدادى از مسافرين انجام شده 
است. صندلى هاى افقى در «سورا» مى توانند 
تا حد امكان به كالسكه يا صندلى هاى چرخ 
ــى در اتوبوس جا  ــازه دهند تا به راحت دار اج
بگيرند. ارتفاع پايين ورودى، دسترسى آسان تر 
را براى مسافران كم توان فراهم مى كند. از ديد 
تكنولوژيكى، تويوتا «سورا» نظارت محيطى، 

كنترل شتاب و سرعت، كنترل اتوماتيك ورود 
ــايل نقليه  ــبكه اى با وس و خروج و ارتباط ش

ديگر را دارد.
نظارت بر محيط با استفاده از هشت دوربين 
ــورا» براى  با وضوح باال در داخل و خارج «س
ــايى عابر پياده، دوچرخه و ديگر موانع  شناس
ــدار دادن به راننده از طريق صدا و  براى هش

تصاوير انجام مى گيرد.
ــرعت، توقف ناگهانى را مديريت  كنترل س
مى كند و به دليل نبود تغيير دنده در اتوبوس 
ــورا»، جا خوردن دنده نيز  پيل سوختى «س
حذف مى شود. سوار شدن و خروج از اتوبوس 
توسط سيستم كنترل ورود اتوماتيك آسان تر 
شده است، چرا كه اتوبوس با كمترين اختالف 
ــتد و اين باعث  ــتگاه مى ايس ــبت به ايس نس
ــافرين، به ويژه كسانى  ــود كه تردد مس مى ش
ــتفاده  ــكه يا صندلى چرخدار اس كه از كالس

مى كنند، بهبود پيدا كند.
 ،ITS در نهايت، تويوتا «سورا» از ارتباطات
وسيله به وسيله و سيستم ارتباطى با مركز  بهره 
ــه رانندگى ايمن كمك مى كند.  مى برد كه ب
همه اين سيستم ها به روانى ترافيك و توسعه 
فناورى هاى اين چنينى كمك مى كند. طرح 
مفهومى تويوتا «سورا» در نمايشگاه توكيو در 

25 اكتبر (4 آبان) به نمايش گذاشته شد.

اتوبوس هاى آيندة تويوتا
شركت خودروسازى تويوتا اتوبوس پيل سوختى جديدش را به تصوير كشيد. اتوبوس پيل سوختى «سورا» در كنار استفاده از نيروى برق خود براى انتقال افراد، قادر است برق 
را در مواقع اضطرارى و بحران يا بالياى طبيعى در اختيار ديگران قرار دهد. به گزارش ايسنا و به نقل از گيزمگ، تويوتا يك وسيله نقليه مفهومى كه يك اتوبوس پيل سوختى 
موسوم به «سورا» (Sora) است را معرفى كرده تا در نمايشگاه توكيو به نمايش گذاشته شود. اين اتوبوس براى توليد در سال 2018 طراحى شده است و بيش از 100 دستگاه 

آن در منطقه شهرى توكيو پيش از بازى هاى المپيك و پارا المپيك 2020 استفاده خواهد شد.
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چرا هواپيماها سفيد رنگ هستند؟
وقتى در فرودگاه هســتيم يا هواپيماهايى را ميبينيم كه در آســمان پرواز مى كنند، شــاهد اين هستيم كه بيشتر آنها سفيد هستند، شايد براى شما هم اين سوال پيش 
آمده باشــد كه دليل انتخاب اين رنگ چيســت؟ درســت اســت كه لوگوهايى با رنگ هاى مختلف روى هواپيما حك مى شــوند، اما رنگ پاية اكثر آن ها سفيد است. اين رنگ 
مزيت حرارتى دارد؛ از جمله اينكه كمك مى كند صدمات روى بدنه هواپيماها راحت تر تشخيص داده بشوند؛ هواپيماهاى سفيد همچنين ارزش فروش بيشترى نسبت به 

هواپيماهاى رنگى دارند. داليلش را در ادامه مى خوانيد:

ــس كنندة نور  ــفيد بهترين منعك رنگ س
ــت و تقريباً برعكس رنگ هاى  ــيد اس خورش
ديگر، هر نورى را كه رويش بيفتد، منعكس 
ــت كه معموالً در  مى كند. به همين دليل اس
تابستان ها بهتر است رنگ روشن بپوشيد. اگر 
ــفيد دربياورند،  هواپيما را به رنگى غير از س
ــذب مى كند و باعث باال  نور را به خودش ج
رفتن حرارت بدنه مى شود. اين رنگ نه تنها 
در هنگام پرواز يك مزيت محسوب مى شود، 
ــارك هواپيما هم يك  ــگام فرود و پ بلكه هن
ــود موتور هواپيما  مزيت است و باعث مى ش
ــاب زده و گرم در  ــد از فرود روى زميِن آفت بع

تابستان ها، زودتر خنك بشود.

تشخيص بهتر صدمات
ــور مرتب  ــا معموالً به ط ــطح هواپيماه س
ــيب ديدگى ها  براى پيداكردن صدمات و آس

ــوند. از آن جايى كه خراش ها  بازرسى مى ش
ــطحى هميشه رنگى تيره تر  و آسيب هاى س
ــردن آن ها روى رنگ  ــفيد دارند، پيدا ك از س
ــفيد راحت تر و سريع تر از هر رنگ ديگرى  س
است. اين رنگ همچنين خوردگى هاى سطح 
و نقاط نشت روغن را كامالً برجسته مى كند 
ــكل بسيار  ــود پيدا كردن مش و باعث مى ش
راحت تر باشد. عالوه بر اين ها، تشخيص اين 
ــوانح احتمالى دريايى  ــب و در س رنگ در ش

براى هواپيما بسيار راحت تر است.

هزينه رنگ
از آنجايى كه هدف شركت هاى هواپيمايى 
ــت،  ــش دادن هزينه ها تا حد ممكن اس كاه
انتخاب رنگ سفيد يكى از راه هاى اين كاهش 
ــت. عالوه بر آن، رنگ سفيد؛ كامًال  هزينه اس
ــت و با رنگ لوگوهاى  ــب اس ــاده و مناس س

ــوند  ــه روى هواپيما حك مى ش مختلفى ك
ــت؛ با اين وجود تعدادى از  در هماهنگى اس
ــركت هاى هواپيمايى از رنگ هاى تركيبى  ش

براى هواپيما استفاده مى كنند.

ماندگارى رنگ سفيد
شرايط آب و هوايى مختلف و ماندن زياد در 
آسمان، روى بيشتر رنگ ها تأثير منفى دارد و 
باعث كدر شدن يا محو شدن رنگ مى شود. در 
اين صورت شركت هاى هواپيمايى براى حفظ 
ظاهر اين هواپيماها مجبور به رنگ كردن چند 
بارة آن ها هستند. اين در حالى است كه فرقى 
ــفيد رنگ در چه  نمى كند يك هواپيماى س
شرايط هوايى پرواز كند و يا چقدر در آسمان 
ــفيد هرگز محو نمى شود و به  بماند، رنگ س

قوت اوليه خودش باقى مى ماند.

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگرى

اسكانيا

علم و فناورى

[25]

شماره 41 - مهر ماه 1396

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان



در دنياى فناورى نمى توان ادعا داشت كه هر روز اتفاقات تازه اى رخ مى دهد! شايد اين تعبير براى دنياى فناورى بهتر باشد كه بگوييم در هر لحظه، رخداد تازه اى در اين دنيا به 
وقوع پيوسته كه مى تواند تمام معادالت پيش از خود را دستخوش ترديد كند. امروز فناورى اطالعات يكى از مهمترين مولفه هاى قدرت هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و علمى 

است. كشورى كه توانايى فناورانه دارد مى تواند در ليست قدرت هاى بزرگ باشد. با اين مقدمه به برخى از اخبار اين حوزه كه قطره اى از درياست اشاره مى كنيم. 

گوگل به هكرها پول مى دهد!
ــته از هكرهايى  گوگل اعالم كرده به آن دس
ــن برنامه هاى  ــد نقص هاى برتري ــه بتوانن ك
اندرويد را پيدا كنند، پول پرداخت مى كند. 
ــت كه كيفيت  ــاال اميدوار اس ــوگل احتم گ
ــن هاى موجود در Play store را با  اپليكيش
ــد پرداخت پول  ــدازى يك برنامه جدي راه ان
براى پيدا كردن باگ برنامه ها افزايش دهد. 
ــوگل بر روى  ــه برنامه قبلى گ ــى ك در حال
ــايت ها و سيستم   پيدا كردن نقص در وب س
ــز دارد، اين برنامه به  ــاى خود تمرك عامل ه
ــيب پذيرى اپليكيشن هاى  هكرهايى كه آس
ــد را پيدا  كنند،  ــتم عامل اندروي برتر سيس
ــا براى دريافت جايزه  جايزه مى دهد. هكره
ــتقيما به  ــان را مس ــد يافته هايش ــود باي خ
ــعه دهندگان ارائه دهند و به آنها كمك  توس
ــكارى كنند. گوگل قول  ــرده و با آنها هم ك
1000 دالر براى يافتن هر نقص كه مطابق 
ــد را داده است، اما  معيارها و ضوابط آن باش
هكرها نمى توانند به سراغ هر اپليكيشنى كه 
ــان خواست بروند يا از يك برنامه اسپم  دلش
كه تعداد زيادى از آنها در play store وجود 

دارد، استفاده كنند.

جلوگيرى از جعل «صدا» با فناورى جديد
محققان دانشگاه ميشيگان موفق به توسعه 
يك فناورى جديد شدند كه سطح بااليى از 
ــرادى كه از صدا به عنوان  امنيت را براى اف

ــتفاده مى كنند،  ــك روش احراز هويت اس ي
فراهم مى كند. صداهاى ما به طور فزاينده اى 
براى شناسايى هاى بيومتريك مورد استفاده 
ــرار مى گيرند، اما با اين حال عارى از خطا  ق
ــتند.  به عنوان مثال، افراد مى توانند با  نيس
ــا، آن را جعل  ــش يا تقليد از صداى م ويراي
ــته و  ــد. اين فناورى كه Vauth نام داش كنن
ــط يك تيم به رهبرى پروفسور كانگ  توس
ــين، توسعه يافته است، مى تواند به شكل  ش
ــا قطعه اى كه به عينك  گردنبند، هدفون ي

متصل مى شود مورد استفاده قرار گيرد. 

ــق با صداهاى  ــات دقي مطابقت اين ارتعاش
خاص، يك امضا و اثر انگشت محسوب شده 
ــت. نتايج  ــراى هر نفر منحصر به فرد اس و ب
آزمايشات آزمايشگاهى كه بر روى 18 نفر با 
30 فرمان صوتى انجام شد نشان مى دهد كه 
Vauth مى تواند با دقت 97 درصدى صداها 

را شناسايى كند.

رؤياى شگفت انگيز 5G  به واقعيت نزديكتر 
شد

شركت فناورى كوالكوم اولين طراحى مرجع 
و شبكه اتصال داده 5G خود را معرفى كرد. 
يك سال پس از اين كه كوالكوم اولين مودم 
5G خود يعنى Snapdragon X50 را معرفى 
ــل جديد تلفن  ــركت يك نس ــرد، اين ش ك
ــد. كوالكوم اعالم كرد  همراه را توليد مى كن
كه اولين شبكه اتصال داده 5G را با استفاده 

ــاخته است كه با استفاده از طيف  از X50 س
ــتند به  موج ميليمترى 28 گيگاهرتز توانس

سرعت هاى گيگابيت دستيابى پيدا كنند. 

عالوه بر اين، اين شركت همچنين نخستين 
ــمند 5G خود را  طراحى مرجع گوشى هوش
معرفى كرد كه به توليدكنندگان تلفن همراه 
ــاخت  ــا كار خود را براى س ــك مى كند ت كم
ــى هاى جديد از همين سال جارى آغاز  گوش
ــبكه 5G هيجان  كنند. در حالى كه اخبار ش
انگيز به نظر مى رسد، فناورى جديد كوالكوم 
نشانه اى است كه رؤياى كاربران براى استفاده از 

شبكه 5G در حال پيوستن به واقعيت است.

طراحى صندلى براى استفاده در مريخ!
يك طراح سوئيسى به نام «توماس ميسى» 
موفق به طراحى يك صندلى براى مسافران 

مريخ شده است. 

ــال 2024  ــك» قصد دارد تا س «الون ماس
بشر را به مريخ بفرستد؛ بنابراين در آنجا به 

خبرهاى دنياى علم و فناورى اطالعات

ذهن انسان و پيشرفت هاى اعجاب آور
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 Mars» ــن صندلى كه ــى نياز دارد. اي صندل
Chair» نام دارد از فيبر كربنى ساخته شده 
ــر در مريخ به  ــت. ساخت لوازمى كه بش اس
آنها نياز خواهد داشت و انتقال آن ها به اين 
سياره هزينه هاى زيادى را به همراه خواهد 
داشت. به همين دليل «ميسى» ايده طراحى 
صندلى هاى سبك كه از فيبر كربنى ساخته 
مى شوند را ارائه كرده و با هدف بهينه سازى 
ــت.  ــه آن را طراحى كرده اس ــا و هزين فض
ــى و تيمش تخمين زده اند كه حمل و  ميس
ــان به مريخ حدود 5000 يورو در  نقل مبلم

هر كيلوگرم هزينه خواهد داشت.

راه اندازى اولين بانك سـلولى براى پليس 
مواد مخدر

ــاورزى سازمان پژوهش هاى  پژوهشكده كش
ــلولى  ــى و صنعتى ايران اولين بانك س علم
ــدازى  ــس را راه ان ــاب پلي ــگ هاى موادي س
ــور دكتر فتح اله  ــمى با حض كرد. طى مراس
پژوهش هاى  ــازمان  س رئيس  ــرزاده،  مضط
علمى و صنعتى ايران و سرتيپ دوم پاسدار 
ــعود زاهديان رئيس پليس مواد  محمد مس
مخدر ناجا تفاهم نامه همكارى هاى علمى و 

فناورى به امضا رسيد. 
اين تفاهم نامه به منظور  توسعه همكارى هاى 
مشترك در تمام زمينه هاى علمى، پژوهشى، 
فناورى و آموزش هاى كاربردى بين اعضاى 
هيات علمى و محققان سازمان پژوهش هاى 
علمى و صنعتى ايران و پليس مبارزه با مواد 

مخدر منعقد شد.
ــن بانك  ــن اولي ــم همچني ــن مراس   در اي
ــس افتتاح  ــگ هاى موادياب پلي ــلولى س س
ــگ هاى  ــلولى س ــدازى بانك س ــد. راه ان ش
ــه پروژه هاى مهم و  ــاب پليس از جمل موادي
ــات پليس مبارزه با  اولويت دار مركز تحقيق
مواد مخدر ناجا است كه قرارداد اجرايى آن 
ــلولى در پژوهشكده  ــيس بانك س براى تأس
ــازمان پژوهش هاى علمى و  ــاورزى س كش

صنعتى ايران به امضا رسيد.

پيش بينى زمان زمين گير شدن انسان 
ــال، انسان ها  ــن و س همزمان با افزايش س
دوست دارند بدانند تا چه مدت ديگر سالم 
ــتند و براى تحقق آرزوهاى  و سرحال هس
خود وقت و زمان دارند. گروهى از محققان 
ــات آمريكا روشى  مركز تحقيقاتى گلدن س

ــبه مدت زمان باقى مانده تا  را براى محاس
زمين گير شدن هر انسان ابداع كرده اند كه 
ــتفاده از آن هر فردى درخواهد يافت  با اس
ــان ابتال به بيمارى هاى صعب العالج  تا زم
و خانه نشين شدن حدودا چند سال ديگر 

فرصت دارد. 

ــاخص هايى مانند  در اين روش با توجه به ش
رژيم غذايى فرد، شاخص توده بدنى، وضعيت 
ــبانه، نحوه تغذيه و ورزش و غيره،  خواب ش
ــال هاى زندگى سالم كه پيش روى  تعداد س
هر فرد است، محاسبه مى شود. البته برخى 
ــطح  ــيتى و همين طور س تفاوت هاى جنس
ــرف دخانيات و  ــد، آموزش، ميزان مص درآم
ــباتى در  ــكل و .... نيز در اين روش محاس ال
ــن محققان نمونه  ــود.  اي نظر گرفته مى ش
ــباتى را از  ــده اى از اين ابزار محاس ساده ش
طريق اينترنت در دسترس قرار داده اند قرار 
است در آينده با تكميل اين ابزار، محاسبات 

دقيق ترى با استفاده از آن قابل انجام باشد.

روبات نامه رسان در آلمان
ــت آلمانى به طور آزمايشى  يك شركت پس
رباتى را به كار گرفته كه محموله هاى سنگين 
ــگرهاى مخصوص  ــل و با كمك حس را حم

مسير خود را در شهر رديابى مى كند.
ــركت  به گزارش مهر به نقل از نيواطلس، ش
ــى ربات هايى  ــتى آلمانى DHL به تازگ پس
ــنگين پستى را  ــوله هاى س ــاخته تا مرس س
ــركت  ــان حمل كنند. اين ش به جاى نامه رس
ــه كارمندان در  ــت اين ربات ها ب اميدوار اس

ارسال بسته ها كمك كنند.
ــته هاى سنگين را   اين ربات ها مى توانند  بس
ــير حمل كنند. مدتى پيش شهردار  در مس
بادهرسفلد (شهرى در مركز آلمان) اعالم كرد 
ميزبان پروژه الكتريك PostBOT خواهد بود 
ــى اجرا  كه به مدت 6 هفته و به طور آزمايش

مى شود.

ربات 150 سانتيمترى PostBOT مى تواند 
ــافت 6 كيلومتر را طى و 150 كيلوگرم  مس

بار حمل كند.

ــگر به ربات كمك مى كند مسير   يك حس
ــب آنكه اين  ــهر بيابد. جال خود را داخل ش
حسگر پاهاى نامه رسان را نيز رديابى مى كند 

تا او را در مسير دنبال كند.

كشف هيوالى يك چشم در آب هاى قطب 
يك دانشجوى كانادايى يك هيوالى كوچك در 
آب هاى قطب كشف كرده كه فقط يك چشم 
ــمندان  دارد و عالوه بر آن دهان نيز ندارد. دانش
يك موجود عجيب با 8 پا كشف كرده اند كه در 
آب هاى تاريك زير يخ هاى قطب زندگى مى كند. 
ــود 2 ميليمترى  ــه محققان اين موج به گفت

خطرناك نيست اما به شدت عجيب است.

ــفاف و فقط يك  ــوالى كوچك بدنى ش  هي
ــو دارد. جالب  ــر م ــاخك پ ــم و دو ش چش
ــز ندارد. محققان  آنكه اين موجود دهان ني
ــد اين موجود هم يكى از 160 گونه  معتقدن
ــت كه در اقيانوس هاى  «زوپالنكتون» هاس

سراسر جهان زندگى مى كنند. 
ــارغ التحصيالن   ــى از ف ــى دالفورج يك اورل
ــف كرده  ــگاه مانيتوبا اين جانور را كش دانش
ــاى كانادا زندگى  كه دربخش قطبى آب ه
ــوالى كوچك عضوى از خانواده  مى كند. هي
ــن موجود نيز  ــت. نام اي Monstrilloida اس

مشتقى از واژه هيوال(Monster) است.
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نشانه هاى انسان اوليه در ايران

توريسم سياه
كالس هاى پروازى و انواع آن

رعايت بودجه در سفر!
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 وقتى به صورت گروهى ســفر 
مى كنيــد، گاهــى وقت هــا پول 
مى تواند دليلى بــراى به وجود 
آمــدن تنش باشــد. در اينجا 8 
توصيــه در مــورد بودجه بندى 
پول ارائه مى دهيم، تا بتوانيد 
از مســافرت خود لذت ببريد و 

نگران مسائل مالى نباشيد.
 در هنــگام ســفر بــه همــراه 
گروهى از افراد، پول مى تواند 
تبديل به مشــكلى بزرگ شود، 
به خصــوص اگر تمــام اعضاى 
گــروه به يك انــدازه پول براى 
خرج كردن نداشته باشند. وقتى 
با ديگران سفر مى كنيد، و همه 
چيز كمــى  بيشــتر از چيزى كه 
انتظارش را داشــتيد براى تان 
هزينــه بــه دنبــال دارد، ايــن 
موضوع مى تواند علتى براى به 

وجود آمدن تنش شود.
به همين خاطر است كه بايد براى 
همه چيز خود را آماده كنيد. به 
توصيه هاى زير عمل كنيد تا در 
هنگام مســافرت از مناظر زيبا 
و ديدنى لــذت ببريد، نه اينكه 
نگران پــول داخل جيبتــان، يا 

جيب دوستانتان، باشيد.

چگونه در سفرهاى گروهى، پول كم نياوريم؟

حميد پاشايى
روزنامه نگار

1 - از همان ابتدا بودجه تقريبى را مشخص كنيد
احتمال زيادى وجود دارد كه هر يك از اعضاى 
گروه پول متفاوتى براى خرج كردن داشته باشد. 
واقعاً عادالنه نيست كه شما دوست داشته باشيد 
كه مدام پول خود را در سفر خرج خريد و انجام 
ــاى مختلف كنيد، و در عين حال به خاطر  كاره
ــيد دست  يكى ديگر از اعضاى گروه مجبور باش
ــد كارهاى مورد  ــرج كردن برداريد و نتواني از خ
ــافرت  ــام دهيد. در هنگام مس ــان را انج عالقه ت
گروهى، همه اعضا بايد قبول كنند كه هر كسى 
ــر  ــه و اهداف متفاوتى دارد. اگر همه بر س بودج
بودجه روزانه تقريبى مشخصى به توافق برسند، 
ــى بتواند برنامه ريزى  كمك مى كند كه هر كس
ــد و چه كارهايى  ــه كارهايى مى توان كند كه چ

نمى تواند انجام دهد.

2 -  بودجه هاى مختلف همديگر را بدانيد
ــر بودجه به توافق رسيديد، سعى  وقتى بر س
ــت شما به  ــيد. اگر دوس كنيد به آن پايبند باش
علت مسائل مالى از انجام كارى سر باز مى زند، 

ــى بر  ــرزنش نكنيد. اجازه دهيد هر كس او را س
اساس بودجه خود كارى كه مى خواهد را انجام 
ــه يك اندازه پول  ــت همه افراد ب دهد. قرار نيس
ــانى انجام دهند، به  خرج كنند يا كارهاى يكس
ــا مطرح كردن  ــرام بگذاريد. ب اين موضوع احت
ــتانتان در گروه  چنين موضوعاتى با ديگر دوس

خود ايجاد تنش نكنيد.

3 - يادداشـت كنيد كه چقـدر پول بدهكار يا 
طلبكار  هستيد

ــايد شما به خاطر چند هزار تومان كمتر يا  ش
بيشتر دلخور نشويد، ولى اين احتمال وجود دارد 
كه فرد ديگرى در گروه شما از اين موضوع ناراحت 
ــت كردن ميزان خرج هر نفر باعث  شود. يادداش
مى شود كه همه چيز منصفانه باقى بماند. معموالً 
كسى داخل گروه است كه احساس مى كند بيشتر 
از بقيه خرج كرده است. ثبت دستى يا الكترونيكى 
خرج ها به همه شما كمك مى كند كه از ريز دقيق 

مبالغ خرج شده آگاه باشيد.

رعايت بودجه در سفر!
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4 - خوش بگذرانيد، و كمى  پول اضافه كنار 
بگذاريد

وقتى به همراه گروهى از افراد سفر مى كنيد 
كمى سخت است كه حواستان به مقدار پولى 
كه خرج مى كنيد باشد. در اين مواقع معموالً 
وسوسه مى شويد كه بيشتر بخوريد يا بنوشيد، 
ــنهادى ساده از طرف  و دليلش هم فقط پيش
يكى از دوستانتان است در حالى كه شايد اصًال 
نيازى به خوردن و نوشيدن نداشته باشيد. اين 
مسئله در داخل گروه خيلى زود اوج مى گيرد. 
ــيد كه اين بهترين دوران  ــك نداشته باش ش
ــت. با اين حال، سعى كنيد كه  ــفرتان اس س
هميشه مقدارى پول اضافه داشته باشيد كه 

در چنين مواقعى پول كم نياوريد.
 

5 - خسيس نباشيد
خسيس نباشيد، وگرنه تجربه سفر همه را 
ــد، از جمله خودتان. اگر بودجه  خراب مى كني
ــفر اين  ــدودى داريد، در همان ابتداى س مح
ــتان خود بگوييد و ديگر در  موضوع را به دوس
ادامه سفر بيش از حد در موردش صحبت نكنيد. 
هيچ چيز نوشيدنى يا غذايى خوشمزه را بيشتر از 
كسى كه مدام غر مى زند خراب نمى كند. در اين 
جور مواقع خيلى آرام كنار بكشيد و سروصداى 

زيادى در موردش ايجاد نكنيد.

6 - به طـور گروهى در هزينه صرفه جويى 
كنيد

به عنوان گروه، شما مى توانيد در تمام چيزها 
از حمل و نقل گرفته تا فعاليت هاى مسافرتى و 
ــل اقامت در هزينه صرفه جويى  همچنين مح
كنيد. وقتى تحقيقات پيش از سفر خود را انجام 
مى دهيد به دنبال فرصت هايى براى تخفيف هاى 
مسافرتى گروهى بگرديد و نهايت استفاده را از 
آن ببريد. كمى از خودگذشتگى از سوى هر نفر 
ــال خوابيدن روى كاناپه  در مواقع مختلف (مث
ــاره اى) در پايان مى تواند  ــاى اج در آپارتمان ه

صرفه جويى زيادى به دنبال داشته باشد.

7 -  از خودرو گروهى استفاده كنيد
ــفر كردن گروهى در داخل يك ماشين  س
مى تواند پول زيادى را صرفه جويى كند. سفر 
با ماشين همچنين اين مزيت را به همراه دارد 
كه مجبور نيستيد هزينه هاى بار و چمدان در 
هنگام سفر هوايى را پرداخت كنيد. مى توانيد 
هر چيزى كه نياز داريد را داخل ماشين جمع 

و جور كنيد و ديگر نگران آن نباشيد.
ــين همچنين به اين معنى  ــتن ماش  داش

ــذا و اقامت هم  ــد براى غ ــت كه مى تواني اس
ــايل  صرفه جويى كنيد، چرا كه مى توانيد وس
ــادرزدن و غذاى مورد نياز  مورد نياز براى چ
ــول راه را از قبل با خود  ــراى خوردن در ط ب
بياوريد. حتى مى توانيد اجاق مخصوص پيك 

نيك هم به همراه خود داشته باشيد.

8 - ارتباط كالمى  را فراموش نكنيد
بهتر است تمام اعضاى گروه در مورد مقدار 
ــد صرفه جويى كنيد به  ــه مى خواهي پولى ك
تفاهم برسيد. براى مثال در مورد مسافرخانه و 
هتل، نوع حمل و نقل و نحوه استفاده از ماشين. 
ــى از همان ابتدا مى داند كه  اين گونه، هر كس
چه انتظاراتى بايد از سفر داشته باشد. فراموش 
نكنيد كه چند هزار تومان كمتر و بيشتر ارزش 
اين را ندارد كه دوستى خود را از دست دهيد، 
ــس اگر فكر مى كنيد جايى اوضاع به خوبى  پ
ــتى با يكديگر صحبت  پيش نمى رود به درس
ــم مى خواهيد در پايان به عنوان  كنيد. اگر ه
قهرمان گروه ديده شويد و در آخرين شب سفر 
همه را خوشحال كنيد، كمى پول براى حساب 
كردن شام همه افراد بگذاريد. اين روشى عالى 
براى پايان دادن به سفر است، و هزينه خيلى 

زيادى هم برايتان نخواهد داشت.
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چه كســانى كه تا به حال تجربه 
ســفر هوايــى را داشــته اند و 
چــه افراد ديگــر، اغلب تصوير 
پــر اضطرابى از اين نوع ســفر 
دارند. غافل از اينكه سفرهاى 
هوايى هم مثل انواع سفرهاى 
ديگــر قوانين و اصولــى دارند 
كه با آشنايى با آن ها مى توانيد 
آن  طــول  در  مناســبى  رفتــار 
داشــته باشيد. كسانى كه قرار 
است براى اولين بار با هواپيما 
ســفر كننــد و يا حتــى افرادى 
كه بارها ســفرهوايى را تجربه 
كرده اند بايــد قوانين و اصولى 
را كــه هر چنــد ســاده اما مهم 
هستند بدانند و رعايت كنند. 
بخشــى از اين قواعــد به زمان 
خريــد بليط بر مى گردد. هر نوع 
از كالس بليط نوعى رفتار را چه 
براى شما و چه براى مهماندارها 
الزام آور مى كنــد. بنابراين اگر 
ســرمايه دار هستيد و براى تان 
هم مهم است كه چطور و با چه 
كيفيتى در ســفرهاى هوايى به 
شما ســرويس دهى كنند حتماً 
بــه كالس هــاى پــروازى توجه 
كنيد. البته اين را هم بگويم كه 
ممكن است با اين موازين آشنا 
باشيد اما تكرار آن براى كسانى 
كه ممكن است آشنايى نداشته 
باشند مطلوب است و اساساً كار 

رسانه هم همين است. 
فــرض كنيد شــما قصد ســفر 
بــه يــك مقصــد را بــه داليل 
مختلف داريــد و مى خواهيد با 
هواپيما ســفر كنيــد، وقتى كه 
مى خواهيــد رزرو بليط هواپيما 
را انجــام دهيــد مى بينيــد كه 
مختلفــى  پــروازى  كالس هــاى 
پيــش روى تان قــرار مى گيرد. 
هواپيمايــى اى  شــركت  هــر 
ممكن است كالس هاى پروازى 
متفاوتى نســبت به هواپيمايى 
ديگر داشــته باشــد اما بعضى 
از كالس ها عموميت بيشــترى 

دارند. 

هر كالس پرواز با كالس پروازى ديگر هم از نظر قيمت و 
هم از نظر خدمات و امكانات تفاوت هايى دارد، بنابراين 
بهتر است كه از قبل با ويژگى هاى هر كدام آشنا باشيد 
تــا بتوانيد متناســب بــا نيازهاى تان، بهتريــن گزينه را 
انتخاب كنيد. در ادامه با ما باشيد، مى خواهيم كالس هاى 

پروازى شناخته شده را به شما معرفى كنيم:

(Economy Class) كالس اكونومى
در واقع كالس اكونومى، ارزانترين روش سفر 
ــن كالس امكانات زيادى  ــت. در اي با هواپيماس
ــرد و معموالً به چند  در اختيارتان قرار نمى گي

روزنامه و مجلة تبليغاتى محدود مى شود. 
ــاى ارزان قيمت،  حتى در بعضى از ايرالين ه
براى پروازهايى كه زير 2 ساعت باشد، پذيرايى 
خاصى در نظر گرفته نمى شود و در صورتى كه 
بخواهيد غذا يا خوراكى دريافت كنيد، بايد بابت 

آن پول پرداخت كنيد.

ــه در بعضى از هواپيماها، براى اين كالس  البت
ــون وجود دارد و معموالً  پروازى مانيتور و هدف
ــود كه تنوع و  برنامة خاصى از آن پخش مى ش
ــوع آن به ايرالينى كه انتخاب مى كنيد و مدل  ن
هواپيماى تان بستگى دارد. با اين همه، به دليل 
قيمت پايين ترى كه دارد، مسافران زيادى آن را 

انتخاب مى كنند.
 

(Business Class) كالس تجارى
يكى ديگر از انواع كالس هاى پروازى «بيزينس 
كلس» و يا كالس تجارى است كه امكانات بهتر 
و كامل ترى به نسبت كالس اكونومى دارد. مثًال 
ــافران  ــار مجازى كه در اين كالس مس مقدار ب
مى توانند حمل كنند، از كالس اكونومى بيشتر 
ــت. صندلى هاى هواپيما در  اين پرواز، با هم  اس
فاصلة بيشترى به نسبت صندلى هاى پروازهاى 
ــد، پذيرايى در اين كالس كامل تر  اكونومى دارن

كالس هاى پروازى و انواع آن
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ــرو مى شود.  ــت و معموال غذاى گرم؛ س اس
عالوه بر اين، امكاناتى كه در بيزينس كلس 
ارائه مى شود هم بيشتر است، مثًال هر مسافر 
ــته باشد و يا  مى تواند حولة گرم خود را داش
ــافر، مانيتور و هدفون خود را  اينكه هر مس
ــيقى  براى ديدن فيلم يا گوش دادن به موس

دارد.

(First Class) فرست كلس
ــت  لوكس ترين كالس هاى پروازى «فرس
كلس» است كه البته گران ترين هم محسوب 
مى شود. در اين پروازها تعداد صندلى بسيار 
ــت؛ طورى كه  ــر از دو كالس ديگر اس كمت
معموال به 20 عدد مى رسد. فاصلة صندلى ها 
ــا كامال بزرگ و  ــت، صندلى ه با هم زياد اس
راحتند و هر كس مى تواند تلويزيون و وسايل 

خود را داشته باشد. پذيرايى ها لوكس تر است و مهمانداران 
هم با تجربه تر هستند.

ــم قضيه براى  ــه هواپيما ه ــدن ب ــى هنگام سوار ش  حت
ــافران  ــافران اين كالس پروازى فرق دارد. در واقع مس مس
ــوار شوند و ترانسفر  مى توانند بدون معطلى به هواپيما س
ــهيالتى است كه  اختصاصى تا هواپيما هم دارد. اين ها تس

فقط در اختيار اين مسافران قرار مى گيرد.

تفاوت كالس ها
ــط هواپيما، از  ــراى رزرو بلي ــد؛ ب ــاره ش همانطور كه اش
ــدام از آنها  ــود كه هر ك ــتفاده مى ش درجات مختلفى اس
ــرايط خاصى هستند. به طور مثال F براى كالس  داراى ش
ــس و Y  براى كالس  ــراى كالس بيزين ــه يك، C  ب درج
اكونومى است. خطوط هواپيمايى پروازهاى خود را بر پايه 
خدمات داخلى هواپيما به درجات مختلف تقسيم كرده اند. 
ــاره شد كه كالس اكونومى در ميان مسافرين  و باز هم اش
عموميت بيشترى دارد. كالس بيزينس و كالس درجه يك 
از خدمات بهترى برخوردار هستند، مانند سرو غذاى بهتر 
و فضاى بيشتر براى استراحت پاها و ساير خدمات از قبيل 

فاكس، تلفن و غيره.
اما توصيه مى كنيم؛ مسافران هنگام خريد بليط هواپيما، 
بهتر است نسبت به ويژگى ها و شرايط قيمتى كالس هاى 
ــد تا بتوانند  ــب كنن ــف پروازى اطالعات كامل كس مختل
ــب با نيازهاى سفرى خود، خدمات پروازى دريافت  متناس
كنند. بعضى از خطوط اقدام به معرفى كالس جديد تحت 
ــد كه خدمات ارائه  ــوان Business economy  نموده ان عن
ــط بوده و براى كسانى مفيد است كه  ــده در حد متوس ش
مى خواهند بيزينسى سفر كنند، اما هزينه كالس بيزينس 
ــت نكنند. كالس تجارى (Business) بين كالس  را پرداخ
اكونومى و كالس درجه يك است. كابين بيزينس در وسط 
ــت. امكانات و خدماتى كه در اين  ــده اس هواپيما تعبيه ش
كابين ارائه مى شود در خطوط هواپيمايى مختلف متفاوت 
ــى از اين خدمات  ــذاى بهتر نمونه هاي ــت. صندلى و غ اس
   Club classهستند. بعضى از شركت هاى هواپيمايى آن را

نيز مى گويند. 
 Coach Service،ــه كالس اكونومى بعضى از ايرالين ها ب
ــامل نرخ هاى  و Tourist class نيز مى گويند. اين كالس ش
اقتصادى براى مسافرت هستند كه ارزان ترين نوع بليت با 
ــتاندارد خدمات در پرواز است. از نظر موقعيت،  حداقل اس
كابين اكونومى در انتهاى هواپيما بعد از كابين درجه يك 

و بيزينس قرار دارد.

«بيزينس كلس» و يا كالس 
امكانات  كـه  اسـت  تجـارى 
بهتـر و كامل ترى به نسـبت 
مثـًال  دارد.  اكونومـى  كالس 
مقـدار بار مجازى كـه در اين 
مى تواننـد  مسـافران  كالس 
حمل كنند، از كالس اكونومى 
بيشـتر اسـت. صندلى هـاى 
هواپيما در  اين پـرواز، با هم 
فاصلـة بيشـترى به نسـبت 
صندلى هاى پروازهاى اكونومى 
دارند، پذيرايى در اين كالس 
كامل تر اسـت و معموال غذاى 

گرم؛ سرو مى شود.
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گردشگرى سياه
 Dark) «آيا تا به حال اسم «گردشگرى سياه
Tourism) به گوشتان خورده است؟ شايد در 
ــت، به نظر برسد كه اين شاخه از  وهلة نخس
صنعت توريسم هم قرابتى با دنياى گردشگرى 

وحشت دارد. 
ــايد چندان هم اشتباه  البته اين مسئله ش
نباشد، اما خب البته دنياى گردشگرى سياه از 
ميان سرزمين هاى وهم آلود ديگرى مى گذرد. 
سرزمين هايى كه با نام مرگ تقديس شده اند. 
ــايد در ابتدا بهتر باشد اندكى بيشتر با  اما ش

منشأ اين نام ترسناك آشنا شويم.
 Black» توريسم سياه كه با نام هايى همچون
Tourism» يا «Grief tourism» نيز شناخته 
ــى از صنعت  ــدة بخش ــود، در برگيرن مى ش
ــافران را به بازديد  ــت كه مس گردشگرى اس

ــته با  ــاى تاريخى مى برد كه در گذش مكان ه
فجايع طبيعى، مرگ و تراژدى هاى انسانى در 

ارتباط بوده اند. 
ــايد زمانى مردم بيشتر ترجيح مى دادند  ش
ــود را به بازديد از زيبايى  كه اوقات تعطيل خ
ــش آثار هنرى و  ــتِى طبيعت يا درخش بهش
معمارى سپرى كنند، اما اين روزها ظاهراً ورق 

برگشته است. 
با توجه به تغيير ذائقة گردشگران، اين چنين 
تاريخچه اى اگر چه توأم با درد و رنج است، اما 
دليلى خوب براى بازديد اين مكان ها به شمار 

مى آيد. 
ــت كه بازديد از چنين  البته بايد توجه داش
ــى نمى تواند  ــگرى، به تنهاي ــد گردش مقاص
ــگر دنياى  بازديدكننده را به عنوان يك گردش

تاريكى و سياهى معرفى كند!

گردشگرى سـياه آن قدرها هم تيره و تار و 
تلخ نيست

برخالف آن چه كه شايد همان نخستين بارى 
ــنويم در ذهن مان تداعى  كه اين واژه را مى ش
شود، گردشگرى سياه آن قدرها هم تيره و تار 
ــياه» اين جا بيشتر به  و تلخ نيست. لغت «س
فصلى سياه در تاريخ اشاره دارد و شايد بررسى 
ــياهى در تاريخ بشريت مجذوب كننده  اين س
هم باشد و البته همين مسئله منبع تغذيه اى 

مناسب براى دنياى گردشگرى است.
ــه موزه هاى جنگ يا يادبود  ــا تا به حال ب آي
ــى و آرامگاهى  ــتان تاريخ رفته ايد، به گورس
ــر زده ايد؟ ديوار برلين يا يادبود  ــتانى س باس
ــپتامبر و.. توجه تان را به خود  حادثه يازده س
ــت؟ در تمام اين حاالت شما  جلب كرده اس
به نحوى بامفهوم گردشگرى سياه در ارتباط 

صنعت توريســم و گردشــگرى در حوزه هاى مختلفى مشــغول فعاليت است، حوزه هايى كه شايد همه  
بخش هاى آن، چندان هم شــناخته شــده نباشــند. «گردشگرى سياه» حوزه اى است كه دست بر قضا، 

تنوع جالب توجهى هم دارد. در اين بررسى همراه ما باشيد.

توريسم سياه
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ــگاه اول  ــه آن گونه كه در ن ــايد ن بوده ايد. ش
تصورش را داشته ايد، اما به هر حال فكر شما 
ــة مفهوم مرگ و زندگى هاى از  جايى در ميان
ــت رفته حضور داشته  است. اما پس واقعا  دس
گردشگرى سياه چيست؟ براى درك بهتر اين 
موضوع نگاهى به درون ماية اصلى اين قسم از 

گردشگرى خواهيم انداخت.

گردشگرى سياه و ارزش تاريخى مكان ها
براى گردشگرى سياه معادل ديگرى نيز در 
نظر گرفته شده است، «Thanatourism». اين 
ــتق شده كه  عبارت از لغت «Thanatos» مش
در زبان يونان باستان به معناى «مرگ» به كار 
ــت و البته بيشتر به مرگى توأم با  مى رفته اس
ــونت ارجاع داده مى شود. استفاده از اين  خش
عبارت در معناى واقعى خود، يك گردشگر را 
ــگرى واقعى و طالب سفر در دنياى  به گردش
ــد. اما در حالت كلى  تيره و تار تبديل مى كن
در گردشگرى تاريك آنچه بيشتر حائز اهميت 
ــت، نه  ــت، ارزش تاريخى اين مكان ها اس اس
لزوما خشونت، مرگ يا درد و رنجى كه نصيب 

عده اى از انسان ها شده است.
ــگران اين گونه  اما واقعاً چرا عده اى از گردش
مشتاق بازيد از مكان هاى باقيمانده از خشونت، 
سبعيت و قساوت نوع بشر هستند. اين همان 
سوالى است كه مركز دانشگاهى جديد به نام 
 the) «ــگرى سياه «انجمن تحقيقاتى گردش
 (Institute for Dark Tourism Research
به آن پرداخته است. اين انجمن در «دانشگاه 
ــاير» (Lancashire) در بريتانيا  مركزى لنكش
مشغول به فعاليت است. اين نخستين مركز 
ــه در زمينة  ــت ك تحقيقاتى در نوع خود اس
ــتجو پيرامون مكان هايى كه از  بررسى و جس
ــد، فعاليت دارد.  همين قانون پيروى مى كنن
ــرگ، فجايع طبيعى و يا  ــى كه با م مكان هاي
ــاده، جاذبه هاى ترسناك در ارتباط  خيلى س
ــتند. در اين بررسى ها، محققان در مورد  هس
ــى و البته  ــى، انسان شناس ــة روانشناس رابط
تجارت نيز تحقيقاتى انجام مى دهند و سعى 
ــن كردن زواياى تاريك اين ارتباط و  در روش
تأثير آن بر رونق اين بخش از صنعت توريسم 
دارند. اين مركز تحقيقاتى، موضوع گردشگرى 
سياه را زير ميكروسكوپ قرار داده و انگيزه ها 
را جستجو مى كند؛ اين ميل عجيب بشر براى 
بازديد از مكان هايى كه خاطرة مرگ و نابودى 

همنوعانشان را در ذهن دارند.

ــه قلمرويى  ــياه، مرگ را ب ــگرى س گردش
عمومى تر آورده است، دست كم اين برداشتى 
 (Philip Stone) «ــتون است كه «فيليپ اس

رئيس اجرايى اين انجمن دارد. او مى گويد:
«واژة مرگ به نوعى به مسئله اى خصوصى 
تبديل شده است كه عموما از صحبت در مورد 
ــار و در قالب  ــز مى كنيم. اما ديگر ب آن پرهي
صنعت توريسم و گردشگرى، انسان با اين واژه 

و نيز بحث فانى بودن خود روبرو مى شود.»
ــگران براى  ــتياق گردش البته اين ميل و اش
حضور در اين وادى، چيز چندان جديدى هم 
نيست، فقط كافى است به ياد مردمانى بيفتيم 
ــر  ــاى نمايش سراس كه روزگارى براى تماش
خشونت و خونريزى نبرد گالدياتورها به ميادين 
نبرد رفته و شاهد كشته شدن بردگان به دست 
يكديگر بودند. يا مى توان نيم نگاهى نيز به مراسم 
قربانى كردن قوم «مايا» داشت؛ آيينى مذهبى 
كه البته از تماشاچيان خاص خود برخوردار بود. 
ــايه وار و  در نهايت مرگ عالوه بر آن جنبة س
ترسناكش، براى انسان مرموز و ناشناخته است 
و شايد به همين دليل است كه اين گونه مورِد 

توجه قرار گرفته است.

گردشگرى تاريك
ــير خود  ــطى، زائران در مس ــرون وس در ق
سرى هم به مقابر مى زدند، جايى كه جايگاه 
اجساد شهداى مذهبى و البته مجرمان اعدام 
ــده بود. حتى شايد برايتان جالب باشد كه  ش
بدانيد اين نگاه حتى در طول دوران رمانتيك 
ــرن 18 تا اوايل قرن 19 هم  يعنى از  اواخر ق
ــت، دورانى كه در آن آوردگاه نبرد  ادامه داش

«واترلو» (Waterloo) در فرانسه و خرابه هاى 
شهر معروف پمپئى (Pompeii) در ايتاليا مورد 
توجه اين قسم از گردشگران قرار گرفته بودند. 
سفرى كه به نوعى شايد اولين مسافرت از نوع 
ــياه بود؛ حداقل به نظر «تونى  گردشگرى س
سيتن» (Tony Seaton) كه آن را محبوب ترين 
و بزرگ ترين مقصد گردشگرى مرگ و نابودى 

در عصر رمانتيك نام نهاده است.

شهر  پمپئى
اما نخستين مطالعات پيرامون گردشگرى 
ــياه مدرن و امروزى بر مكان هايى متمركز  س
شده كه با مرگ توأم با درد و شكنجه در ياد و 
خاطره ها باقى مانده اند، جاهايى همچون ميادين 
نبرد، اردوگاه هاى اسراى جنگ، زندان و البته 
گورستان ها.  البته اين حيطه تنها شاهكارهاى 
دست بشر را در بر نمى گيرد و البته لزوما شامل 
هر جايى كه با درد و رنج جسمانى نشانه گذارى 
شده نيز نمى شود. گاهى حتى فاجعة اقتصادى 
نيز مورد توجه بازديدكنندگان قرار مى گيرد. 
ــگرى در  به عنوان مثال مى توان به تور گردش
ــانه اى شهر «ديترويت»  ميان خرابه هاى افس
ــاره كرد كه نمادى از سقوط شهر  آمريكا اش
ــش و فريبندگى  ــدنش از آن درخش و دور ش
قديمى هستند. البته در اين ميان گروهى هم 
معتقدند كه اين بخش از گردشگرى به نوعى 
ــت. به  ــتگان اس اداى احترامى نيز به درگذش
عنوان مثال «كشتى تايتانيك» و قربانيان آن 
را در نظر بگيريد. اين يادمان و اين توجه شايد 
در وهلة اول با اندوه مرگ انسان هايى بيگناه در 
هم آميخته باشد، اما در ادامه با خاطرات آن ها 
و دنيايى كه در آن مى زيستند و مدت ها است 
ــده، رنگ و لعاب مى گيرد. اين  كه فراموش ش
گونه است كه آن ها فراموش نمى شوند، شايد از 
اين دنيا رخت بربسته و راهى جهانى ديگر شده 
باشند، اما هنوز هم بخشى از حافظة تاريخى 
ــاكنان اين كره را در اختيار خود گرفته اند.  س
پس مى بينيم كه اين نوع از گردشگرى داراى 
سايه روشن هايى هم هست، چرا كه هميشه 
تمركز آن نه تنها بر روى چگونه كشته شدن 
مردم، كه گاهى بر چگونه زندگى كردن آن ها 
استوار است. اينجا است كه نسيم زندگى گاهى 
هم در ميان سرزمين مرگ و نابودى به وزش 
ــد. اين گونه گاهى به خاطر مى آوريم  درمى آي
كه چه كسانى قهرمان بودند و چرا ما بايد ياد 

آن ها را زنده نگه داريم.
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تصــور كنيد، زمان بــه 2 و نيم 
ميليون سال پيش باز مى گردد. 
شما هستيد و انسان هاى اوليه. 
قطعــاً در ايــن ديــدار خبرى از 
اسپرسو با كيك هويج نيست. 
ماجراجويى محض است، ديدار 
با ماقبل تاريخ انسان و فرهنگ 
مادى آن. دوران پارينه سنگى 
يا «پالئوليتيك» كه به آن عصر 
سنگ كهن و ديرينه سنگى هم 
مى گويند، يكى از ابتدايى ترين، 
طوالنى تريــن و ابهام آميزترين 

دوران زنديگى بشر است.
 آن هــا كجــا و چگونــه زندگــى 
و  مى  خوردند  چــه  مى كردنــد؟ 
چه مى پوشيدند؟ شب ها وقتى 
مى خوابيدند و چشم به آسمان 
صــاف و پرســتاره مى دوختند، 
بــه چــه فكــر مى كردنــد؟ اگر 
انسان شناســان مى گوينــد كه 
حدود هفت تا هشــت ميليون 
ســال پيــش نيــاكان «انســان 
ريخت ها» از نياكان شامپانزه ها 
جــدا شــد، باســتان شناســان 
معتقدنــد دورة پارينه ســنگى 
روند فرگشــت فكرى، جسمى ، 
فرهنگــى و فناورانــه انســان 
است. سفر به اين دوره شما را 

با اجدادتان رودررو مى كند.
 بر پايه تقســيم بندى باســتان 
شناســان، پارينه سنگى به دو 
بخش زيرين و زبرين تقســيم 
مى شــود. پارينه سنگى زيرين 
كــه پايانــش در ايــران حدود 
12 هــزار ســال پيش اســت، 
خود به سه دوره پارينه سنگى 
قديــم، پارينه ســنگى ميانه، و 
پارينه ســنگى جديد تقســيم 
مى شــود. آثــار باقى مانــده از 
فســيل  دوره،  ايــن  انســان 
بدن  استخوان  از  قسمت هايى 
يا دســت افزارهايى از ســنگ 

است.

براى ديدن عجايب به كجا بايد سفر كنيم؟

فاطمه على اصغر
روزنامه نگار

ــان  ــه از انس ــرى ك ــن اث ــت قديمى تري قدم
ــنگى قديم  ــه دوره زيرين پارينه س باقى مانده ب
ــن از حدود  ــنگى زبري ــد. دوره پارينه س مى رس
ــدود 10 هزار  ــال پيش آغاز و در ح 40 هزار س
ــان  ــال پيش پايان مى گيرد. در اين دوره انس س
ــمند ــان هوش ــن مى رود و انس ــال از بي نئاندرت

ــان  انس ــه  ب ــه  ك  (Homo sapiens sapiens)
كرومانيون نيز مشهور است پديدار مى شود. ابزارها 
شكل تكامل يافته ترى پيدا مى كنند و تخصصى تر 
ــنگ  ــا خردس ــه اى ي ــازى تيغ ــنت ابزارس و س
ــد از دوره پارينه  ــود. بع (Microlith) آغاز مى ش
سنگى، دوره ميان سنگى شروع مى شود كه دوره 
فراپارينه سنگى هم مى نامند، اين دوره از 12 هزار 
ــال پيش ادامه  ــال پيش آغاز و تا 10 هزار س س
داشته است. در اين گزارش نقبى كوتاه به دوران 
ــنگى قديم زده شده به مناطقى از ايران  پارينه س
كه نخستين نشانه هاى بشرى را در دل خود نهان 
كرده، شايد مطالعه آن دريچه اى باشد براى آغاز 

سفرى ماجراجويانه به دوران پارينه سنگى.
 

قورى گل تا كران بزان
ــش را مى توان از  ــال پي ــفر به ميليون ها س س
«قورى گل» آغاز كرد. «رونالد سينگر» و «جان 
جيمز وايمر»، 1349 بررسى هايى در شمال غرب 
ــت،  ــد ايران پناه» توانس ايران انجام دادند و «اس

ــكل تبردستى دوسويه در يك  تك يافته اى به ش
كيلومترى جاده ميانه به درياچه قورى گل بيابد.

يادتان نرود، قورى گل، منطقه اى حفاظت شده 
ــش گياهى  ــت كه تاالب زيبايى دارد و پوش اس
منحصربه فرد. كوهپايه هاى سهند، مقصد بعدى 
ــورس»،  ــت. «صادق ك ــدار عجيب اس ــن دي اي
ــال 1354 روى رودخانه هاى  بررسى هايى در س
«رود شور»، «مردى چاى» و «شهر چاى» انجام 
داد و توانست 10 محوطه پارينه سنگى شناسانى 
ــاطور،  ــت محوطه روباز. س ــه غار و هف كند: س
تراشه پرداخت دار چندوجهى و كلنگ مثلثى از 

يافته هاى اين منطقه هستند.
ــمت هفت كيلومترى  ــير بعدى شما به س مس
ــيَوه تو» است.  ــت و محوطه «ش غرب مهاباد اس
نخستين گزارش درباره اين محوطه را «اسماعيل 
ــت در اين  ــال 1383 ارائه كرده اس على پور» س
محوطه دست افزارهاى شاخصى يافت شده مثل 
يك شكافنده بزرگ ساخته شده روى يك تراشه با 

آثار ضربه جانبى و يك لبه مستقيم.
ــرقى  «گاكيه» هم در 10 كيلومترى جنوب ش
كرمانشاه روى يكى از پادگانه هاى پايين رودخانه 
«قره سو» ديدنى است. هم طبيعتى زيبا دارد هم 

ما را به دنياى پارينه سنگى مى برد.
ــى دانشگاه  ــى هاى موسسه شرق شناس  بررس
شيكاگو نشان داده كه آنجا يك تبردستى دوسويه 

نشانه هاى انسان اوليه در ايران
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بادامى شكل همراه شماره تراشه و سنگ مادر 
به دست آمده است.

ــب به  ــك» ديگر محوطه منتس «پل باري
پارينه سنگى قديم در غرب ايران است. «پِدر 
مرتنسن» طى باستان شناختى دره «هليالن» 
آن را ثبت كرده است. اين محوطه حدود 65 
كيلومترى جنوب روى چشم انداز دره رودخانه 
سيمره قرار دارد. اينجا ديدار ديرينگى باشكوه 

رودخانه سيمره آميخته مى شود.
ــده ايد  ــفر راهى ايالم ش حاال كه در اين س
محوطه «كران بزان» را نبايد از دست بدهيد. 
ــال 1389، اين دره را  «سجاد على بيگى» س
ــت. كران بزان بخش هايى  ــى كرده اس بررس
ــت در غرب استان لرستان و  از شهر كوهدش
ــمال ايالم است. دره اى طوالنى  هليالن در ش
ــيمره از ميان آن  ــه رودخانه س ــى ك و باريك
ــروه پارينه  ــذرد. اينجا 110 محوطه گ مى گ
ــه محوطه پارينه سنگى قديم  ــنگى و س س
ــت. «گاشور»، بزرگ ترين  شناسايى شده اس
ــتاى  ــمال روس ــيمره در ش ــه رود س محوط
ــت كه آنجا 50 هزار دست افزار  «پيازآباد» اس
ــده كه 420 قطعه آن پارينه  سنگى يافته ش

سنگى قديم است.

امرمردك
ــتيد، مى توانيد به  ــالم هس ــاال كه در اي ح
محوطه «امرمردك» در طرف شرق رودخانه 
«كنجان چم» در شمال شهر مهران سر بزنيد، 
ــنگى  اين محوطه جزو محوطه هاى پارينه س
به شمار مى رود. پس از بررسى هاى «حجت 
ــت مهران تعداد محوطه هاى  دارابى»، در دش
اين دوره به 36 محوطه پارينه سنگى رسيده 

است.

گنج پَر
ــويم.  ــران مى ش ــمال اي ــون راهى ش اكن
ــپيدرود در نزديكى  «گنج پر»، در پادگانه س
ــت. يادمان باشد، گيالن  ــتم آباد اس شهر رس
مطمئن ترين محوطه از نظر انتساب به دوره 
 A پارينه سنگى قديم در ايران است. غار دربند
و B در چندمترى يكديگر و در 16 كيلومترى 
شرق و جنوب شرقى محوطه «گنج پر» هم 

ــه بقاياى جانورى و  ــت ك از ديگر ديدنى هاى اين منطقه اس
دست افزارهاى سنگى در آن به دست آمده است.

 از الديز تا مكران
ــر از تجربه راز و  ــتان، خود پ ــتان و بلوچس ــفر به سيس س
رمزهاست، دنبال آخرين نشانه هاى پارينه سنگى كه باشيد، 
عجيب تر هم مى شود. «على اصغر آريايى» و «كلود تيبو»، در 
ــى هاى باستان شناختى در حاشيه كشف رود  دهه 50 بررس
ــد. در دو محوطه «بغ بغو» و «آبروان» ابزارهاى  را انجام دادن
انسان هاى آن دوره را يافتند. اگر بخواهيد بدانيد كه ميليون ها 
ــال پيش انسان هاى اوليه در چه مكانى زندگى مى كردند  س
حتماً «الديز»، «ماشكيد»، «سيميش»، «خاش» و «مكران» 

را ببينيد.
 

تپه خالصه
ــت، اين  ــه» در اصل تپه اى پيش ازتاريخى اس «تپه خالص
محوطه طى بررسى هاى باستان شناختى حوضه «ابهررود» 
ــايى شد، محوطه اى كه در يك كيلومترى  در دهه 80 شناس
جنوب شهرستان خرم دره در زنجان و در حاشيه خشكه رود 
قرار دارد. در اين محوطه 23 قطعه دست افزار سنگى پيداشده 

كه 18 تاى آن ها ساطورابزار و سنگ مادر است.
«صادق ملك شهميرزادى» هم در طرح بازنگرى محوطه هاى 
«تنگ خزاق» و «فين كوچك» توانست دست افزارهاى دوران 
سنگى را به دست بياورد. بنابراين شما مى توانيد، اين بار در 
ــان هاى اوليه را زير پاهايتان  ــفر به كاشان هم رد پاى انس س

حس كنيد و حتى حضورشان را.

پارينـه  دوره  از  بعـد 
ميان سـنگى  دوره  سـنگى، 
دوره  كـه  مى شـود  شـروع 
فراپارينه سنگى هم مى نامند، 
اين دوره از 12 هزار سال پيش 
آغـاز و تا 10 هزار سـال پيش 
ادامـه داشـته اسـت. در اين 
گزارش نقبـى كوتاه به دوران 
پارينه سنگى قديم زده شده، 
مناطقى از ايران كه نخستين 
نشـانه هاى بشـرى را در دل 
خود نهان كرده، شايد مطالعه 
آن دريچه اى باشد براى آغاز 
سفرى ماجراجويانه به دوران 

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

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

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

قابل توجه مالكين و رانندگان محترم اتوبوس هاى عقابـ   اسكانيا

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

٪20
تخفيف

مهلت مراجعه: 1مهر ماه 96 تا 1 مهرماه 97
براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 33869090-021 و يا 33879091-021 تماس حاصل فرماييد.



﹁︣﹨﹠﹌ و ﹨﹠︣

 دكتر شفيعى كدكنى

غول فضاى مجازى و روح پرتنش انسان مدرن
10 فيلم  بى ادعا و ارزان تاريخ

خلق را ورد زبان مدحت و تحسين من است

جمعه به مكتب آورد طفل گريز  پاى را
دنياى كودكان ايرانى پُر از انيميشن هاى خارجى
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محمدرضــا شــفيعى كدكنى در 
در   1318 مهرمــاه  نوزدهــم 
كدكن نيشابور (از توابع تربت 
حيدرية امروزى) در خراســان 
به دنيــا آمد تا اينكــه يك روز 
روزنامه هــا نوشــتند: «كدكنى 
براى هميشــه از ايران رفت»؛ 
اين تيتر را برخى از روزنامه ها 
در شهريور ماه 88 براى صفحة 
و  كردنــد  انتخــاب  خــود  اول 
عكسى مهربان از استاد كدكنى 
را كنــارش منتشــر كردند. آن 
روزها شايد «مسافران فرودگاه 
بين المللــى امــام خمينــى(ره) 
هــم نمى دانســتند پيرمــردى 
كنارشان  به دســت  چمدان  كه 
ايســتاده تــا پله هــاى هواپيما 
را بــاال رود و بــراى هميشــه 
ســرزمين  دلبســتگى هاى  بــا 
مــادرى اش خداحافظــى كنــد، 
كســى اســت كه فرهنگ اين 
سرزمين مديون سال ها ازخود 
گذشــتگى اوســت و آنــگاه ما 
اينگونه بى سروصدا از دستش 
داده ايم؛ شــايد مســافران آن 
شــب نمى دانســتند آوازخوان 
نيشــابور»  باغ هــاى  «كوچــه 
براى اينكــه ديگر طاقت خيلى 
چيزها را نداشــت مجبور شــد 
اسباب اثاثيه اش را جمع كند و 
بــه رفتنى تن دهد كه يك عمر 

از آن گريزان بود»

به بهانه سالروز تولد دكتر شفيعى كدكنى:

حسين صفدرى
كارشناس فرهنگى

ــگ اين  ــوزان فرهن ــة دلس ــان روزگار هم هم
سرزمين نوشتند كه «به هرحال آنقدر دست روى 
دست گذاشتيم و منتظر مانديم تا باالخره اتفاقى 
كه نبايد افتاد و شفيعى كدكنى به دعوت دانشگاه 
ــى اش را در آمريكا  ــتون ترجيح داد زندگ پريس
ــه تدريس بپردازد.»  ــه دهد و در همان جا ب ادام
اما اينگونه نشد و استاد شريف و نجيب دوباره به 

خاك خودش برگشت.
ــعر  ــا خودش اين ش ــان رفتن ب ــاً او زم حتم
ــرده بود كه  ــودش را زمزمه ك ــدة خ مفتون كنن

«اى كاش/اى كاش/ آدمى وطنش را/مثل بنفشه ها/
ــت/هم راه  در جعبه هاى خاك/يك روز مى توانس
ــتن ببرد هر كجا كه خواست/در روشناى  خويش
ــيده  باران/در آفتاب پاك»؛ و حتماً به اين انديش
بود كه نمى شود؛ نمى شود كوچه باغ هاى نيشابور 
را با خود برد؛ نمى شود «شبخوانى ها» را «از زبان 
برگ» فراموش كرد؛ برگ هايى كه شهر و ديارت 

را «زمزمه» مى كنند. 
ــت كه باز سر  ــتاد كدكنى برگشت؛ برگش اس
كالس هايش دانشجوهايى بروند كه برخى از آن ها 

جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاى را
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ــت؛ آن هايى  ــان را گرفته اس مالل؛ روزگارش
ــد، چمباتمه  مى زنند و زمزمه هاى  كه مى آين
ــنوند؛ زمزمه هايى كه  محبت استاد را مى ش
ــق ورزى ايرانيان مى آيد؛  از تاريخ عميق عش
تاريخى كه عطار دارد و سلوك هايى معنادار، 
«نظامى» دارد و عشقبازى هايى مكرر؛ حافظ 
ــعدى  ــهودهاى بى همتا؛ س دارد و كشف و ش
ــى  دارد و حماسه هاى  دارد و لطايف زِ فردوس
بى همتا، مولوى دارد و شوريده روزگارى و ... 

دانشجويان مى آيند كه تصويرى از يك استاد 
ببينند كه در جامعه كمتر از آن تصويرها نامى 
و نشانى مانده است؛ وقتى از ميله هاى دانشگاه 
تهران بيرون مى آيند؛ ديگر شفيعى كدكنى ها 
را نمى بينند؛ استاد انگار از جهان ديگرى آمده 
است؛ و حرف هايى كه از ادبيات اين سرزمين 
ــت. راه انسانيت و  مى زند همه راه زندگى اس

راه جاودانگى. 
ــانه ها چندى پيش  ــوب يكى از رس چه خ
ــت: شيوه  از ويژگى هاى كدكنى اينگونه نوش
آموزگارى شفيعى كدكنى بر كتاب و يادداشت 
استوار نشده است و او مانند استادش فروزانفر، 
ــه اى حيرت انگيز با  ــواره با تكيه بر حافظ هم
ــت پر) به  ــت خالى (ولى در اصل با دس دس
ــى رود. هنگام درس گفتن، حتى در  كالس م

ــتد. از دانشجويان مى خواهد كه  همين سن، بيش تر مى ايس
بپرسند و او درس خود را در چارچوب پاسخ به آنان مى دهد. 
هر چه بيش تر بپرسيد، بيش تر بهره خواهيد برد. با اين  كه به 
معنى واقعى كلمه «عالمه» است و كم تر پيش  مى آيد چيزى 
ــد، از گفتن «نمى دانم»  ــائل ندان را حتى در جزئى ترين مس

نمى هراسد.
استاد ما يادگارى زنده از روزگارى است كه دانش و دانشگاه 
هنوز شأنى داشت. امروز با گسترش كمى دانشگاه ها و افزايش 
ــيار شمار دانشجويان، سقوط كيفى استاد و دانشجو را به  بس
ــنى مى بينيم. در چنين روزگارى كه هر كس با گرفتن  روش
ــادى كاغذ همان  ــوى آن از ارزش م ــى كه ارزش معن مدرك
ــت، و با رزومه اى ساخته شده از مقاالتى پر  مدرك كم تر اس
ــان باز از آن مدرك ياد  ــم» هاى بى معنى كه ارزش ش از «ايس
ــت (و بيش تر آنها را هم دانشجويان بينوا  ــده نيز فروتر اس ش
ــود و دانشجويان را ناچار مى كند  ــته اند)، «استاد» مى ش نوش
ــب و قيچى» از كتاب هاى  ــى را كه خود با ترفند «چس كتاب

خالقى مطلق، مشكاتيان، ابتهاج، بيضايى، ايرج افشار و شفيعى كدكنى

شفيعى كدكنى و دكتر عبدالحسين زرين كوب

شفيعى كدكنى، ابتهاج و شهرام ناظرى

شفيعى كدكنى  و بزرگ علوى

شفيعى كدكنى و اخوان ثالث

شفيعى كدكنى و شجريان
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ــت» بخرند  ــاخته اس ديگران براى خود «س
ــر و تهى كه  ــد و مدام به مقاله بى س و بخوانن
ــته ديگران نوشته ارجاع  باز به كمك ناخواس
مى دهد، ديدن و تنها ديدن مردى دانشمند 
چون شفيعى كدكنى رويدادى فرخنده است؛ 
ــنگ  ــى كه بيش از چهل كتاب گران س كس
ــه مرجع عالى  ــته كه برخى از آنها يگان نوش
ــتند و با  در حوزه تحقيقاتى خاص خود هس
اين همه تا آن  جا كه مى تواند (و خاموشى او 
ــجو نمى شود)  در اين  باره مايه گمراهى دانش

مى كوشد از آنها ياد نكند.
ــر ديوانى  ــدن از ه ــم او خوان در كالس نظ
ــت جز دفترهاى شعر او. او به گونه اى  آزاد اس
ــايد برخورنده براى  ــى (و حتى ش باورنكردن
گوينده يا نويسنده اى كه صادقانه او را ستوده 
است) از هرگونه ستايشى درباره خود بيزارى 

مى جويد. با همين منش است كه سخنان او 
ــعيد و عطار بر دل  درباره ميراث عرفانى بوس

مى نشيند.
 او بر خالف برخى داعيه داران فرهنگ و ادب، 
ارزش هاى اخالقى بازتاب  يافته در متون كهن 
ــان مى دهد، نه در گفتار.  را در رفتار خود نش
تفسيرها و رمزگشايى هاى او از اين متون هم 
جز آن  كه نشان از هوش سرشار و نگاه تيزبين 
ــراف كم مانندش بر ادبيات پارسى و  وى و اش
تازى و فرهنگ و تمدن ايرانى و اسالمى دارد، 
با درك معنوى احوال عارفان و شاعران عارف 

بدين گونه دلپذير درآمده است.
ــان  كه در نظريه پردازى ها  در كالس او، چن
و نقدهاى ادبى هوشمندانه اش، «زندگى» را 
مى توان ديد. زيرا ذهن فعال او در قالب چند 
نظريه و اصطالح مسخ و منجمد نشده است. 

او مى كوشد هنر ادبيات را از دو بعد «دانش» 
و «هنر» بررسى كند و به همان اندازه كه در 
ــخت گير و دقيق و موشكاف  بخش دانش، س
است در بخش هنر، آزاد و بى تكلف و رهاست. 
ــت (و  ــتوار اس رفتار و گفتار او بر «حال» اس
شايد از همين روست كه برخى دوستدارانش 
به شوخى احوال او را مانند عرفا داراى قبض 

و بسط مى دانند). 
ــرد از عزيزى در  ــعرى يا يادك با خواندن ش
ــفى،  ــين يوس ميان بزرگان (مانند غالمحس
مهدى اخوان ثالث، ايرج افشار) حاضران را نيز 
ــه حال و هوايى ديگر مى برد و بى  آن  كه در  ب
ــايد  ــد و به اين فكر كند كه ش بند ظاهر باش
برداشتى مثبت (مثالً صميميت و سادگى) يا 
منفى (مثالً تظاهر يا ضعف) از رفتارش شود، 

مى خندد و مى گريد و اين يعنى زندگى!
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ــبب شده است تا  تحوالت دنياى مدرن س
ــرگرمى كه شامل حوزه هاى فيلم،  صنعت س
موسيقى و بازى است به صنعتى سودآور براى 
ــن  ــود؛ انيميش توليدكنندگان آنها تبديل ش
هم يكى از حوزه هاى بسيار مهم اين صنعت 
محسوب مى شود كه سال هاست شركت هاى 
ــه آن ورود كرده اند. اين  بزرگ چند مليتى ب
شركت ها تالش مى كنند با ايجاد انحصار در 
اين حوزه، به شركت هاى كوچك كشورهاى 
مستقل اجازه معرفى آثار و ترويج فرهنگ و 
باورهاى خود را ندهند. همچنين اين شركت ها 
ــورهاى  ــژه  براى كش ــى محصوالتى وي گاه
ــا بتوانند ارزش هاى  ــاص توليد مى كنند ت خ
ــودكان و نوجوانان و  ــد نظر خود را براى ك م
ــورها تبليغ كنند.  حتى بزرگساالن اين كش
شركت هاى بزرگ توليدكننده انيميشن، عمدتاً 
از سوى كشورهاى غربى حمايت مى شوند. به 

همين خاطر اين شركت ها آثار خود را براساس 
ــاى غربى توليد مى كنند.  فرهنگ و ارزش ه
ــاى پايه اى فرهنگ  ــت كه ارزش ه واضح اس
ــدود زيادى با ارزش هاى فرهنگ  غربى، تا ح
ايرانى در تعارض است و ذهن ناآماده كودكان، 
كه مخاطب اصلى انيميشن ها هستند، بهترين 
ــت.  ــراى پذيرش ارزش هاى تازه اس زمينه ب
ــته  ــى كودكان ما به طور پيوس بنابراين وقت
ــينند، رفته رفته  پاى محصوالت غربى مى نش
ــده و به هويت  ــت ايرانى خود جدا ش از هوي
ــن،  ــوند. در يك انيميش غربى نزديك مى ش
عموماً يك اتفاق از حالت طبيعى خارج شده 
ــه صورت فانتزى براى مخاطب به نمايش  و ب
درمى آيد. اين نكته باعث مى شود كه آثار اين 
حوزه براى مخاطب جذاب باشد و مستقيماً بر 
ذهن او اثر بگذارد. مخاطب اصلى انيميشن  ها 
هم كودكان هستند، كه نسل آينده كشور را 

ــكيل خواهند داد بنابراين الزم است كه  تش
ــؤوالن به  صورت ويژه  به حوزه انيميشن  مس
ــن هاى  توجه كنند البته چون توليد انيميش
ــت، ضرورت دارد  ــيار هزينه بر اس جذاب، بس
ــه  ــاى كالن، بودج ــت در برنامه ريزى ه دول

قابل توجهى را براى آن در نظر گيرد.
ــت اندركاران  ــت دولت، دس در كنار حماي
حوزه انيميشن هم براى توليد يك اثر جذاب، 
بايد خالقيتى ويژه  به كار گيرند. در حقيقت، 
ــن، بايد آثارى توليد  ــتادان حوزه انيميش اس
ــغ ارزش هاى ملى و  ــه عالوه بر تبلي كنند ك
ــان از آنها  ــودكان و خانواده هايش مذهبى، ك
استقبال كنند. همچنين فعاالن اين حوزه، بايد 
مركزى را ايجاد كنند تا افرادى كه طرح هاى 
خالقانه اى در اين زمينه دارند، جذب آن شده 
ــتادان مطرح، طرح هاى  و بتوانند با كمك اس

خود را به نتيجه برسانند.

دنياى كودكان ايرانى پُر از انيميشن هاى خارجى
o g h a b a f s h a n _ . i ro g h a b a f s h a n _ . i r

دكتر اميدعلى مسعودى 
عضو هيات علمى دانشگاه سوره
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خيلى هيجــان زده بوديم، وقتى 
 توانســتيم به لطف شبكه هاى 
اجتماعى هم كالسى ها، دوستان 
و همســايه هاى قديمى را پيدا 
كنيــم و اين روزها خرســنديم 
كــه نرم افزارهاى پيام رســان، 
مــا را بــه دورتريــن خويشــان 
بــا  و  نزديــك  بســتگانمان،  و 
يــك تماس صوتى يــا تصويرى 
برطــرف  را  دلتنگى هايمــان 
مى كنــد، ولى انگار تمــام آنچه 
در زمينــه ارتباطات دوســتانه 
در فضــاى مجــازى رخ مى دهد، 
به اين موارد خالصه نمى شــود 
و بــه همين اندازه دلپســند و 

رضايت بخش نيست.

كارشناسان از تأثير فضاى مجازى بر ارتباطات انسانى مى گويند

آذر مهاجر
روزنامه  نگار

تصوير اقيانوسى با عمق يك وجب
شايد بهتر باشد درباره خانه خريدن، سفر رفتن، 
بچه دار شدن يا شام شب دوستان و بستگان دور و 
خيلى دور چيزى ندانيم در حالى كه مدت هاست 
به يك گفت وگوى گرم و صميمانه با يك دوست 
نزديك مهمان نشده ايم! به گواه كارشناسان حوزه 
ارتباطات، بايد احتياط هايى داشت و مهارت هايى 
را آموخت. فضاى مجازى با قابليت ها و امكاناتش 
ــتى ها و ارتباطات  ــكل و شمايل دوس مى تواند ش
ــتخوش تغييرات جدى كند؛ تغييراتى كه  را دس
ــاس توضيحات متخصصان مى تواند چندان  براس

مثبت نباشد!

غيبت حواس پنجگانه
دكتر مهناز رونقى، دوست يابى در فضاى مجازى 
ــتى هاى  ــال رد مى كند و درباره تداوم دوس را كام
واقعى در اين فضا مى گويد: شبكه هاى اجتماعى 
ــان و ديگر امكانات فضاى  و نرم افزارهاى پيام ر س
ــتر ما با دوستانمان كمك  مجازى به ارتباط بيش
ــطه اين ابزار  مى كنند، اما نوع ارتباطى كه به واس

برقرار مى شود، كامل نيست.
ــد: در ارتباطات  ــگر توضيح مى ده اين پژوهش
دوستانه تمام حواس و گيرنده هاى ما فعال است؛ 
ــتانمان را ببينيم، حرف هايشان را  مى توانيم دوس
ــان كنيم و يكديگر را به معناى  بشنويم، لمس ش
واقعى احساس كنيم اما ابزارهاى ارتباطى برخى 

از مسيرهاى حسى را كور مى كنند. مثال وقتى از 
طريق تلفن ارتباط برقرار مى كنيم، فقط مى توانيم 
صداى دوستمان را بشنويم و از صداى او بفهميم 
كه شاد است يا غمگين، حالش خوب است يا بد!

ــدرس ارتباطات، فضاى مجازى  به گفته اين م
ــت و حس بينايى،  ــتارى اس مبتنى بر متن نوش
ــاير حواس كه در دنياى واقعى بر  ــنوايى و س ش
ــر دارند، در اين فضا كور و  كيفيت ارتباطات تأثي
منقطع هستند. شايد امكان ارسال صوت و تصوير 
در فضاى مجازى وجود داشته باشد، اما اين صوت 
ــت و نمى تواند جاى  و تصوير كوتاه و مقطعى اس
ــتمر را  ــويه، تعاملى و مس يك گفت وگوى دوس
بگيرد. بنابراين در فضاى مجازى شكلى از ارتباط 

رخ مى دهد كه نه كامل است و نه حتى عميق.
اين استاد دانشگاه تشريح مى كند: شايد فضاى 
مجازى امكاناتى براى ارتباطات سهل و سريع در 
ــتانى  اختيار بگذارد و به كمك آن بتوانيم با دوس
ــورى ديگر زندگى مى كنند،  ــهر يا كش كه در ش
ــراغ  ارتباط برقرار و از كوتاه ترين زمان ها براى س
ــتفاده كنيم اما اين ارتباط  گرفتن از دوستان اس
هرگز نمى تواند جايگزين دوستى هاى واقعى بشود.  
ــانى كه با  ــتى اصول و ملزوماتى دارد و كس دوس
ــترك دارند، مى توانند  هم خاطرات و عاليق مش
ــتانه برقرار كنند، نه صرفا كسانى كه  ارتباط دوس
به هر طريق، ارتباطى بين آنها ايجاد شده باشد. در 
فضاى مجازى از اين ملزومات خبرى نيست. پس 

غول فضاى مجازى و روح پرتنش انسان مدرن
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ــت يك ارتباط عميق كه  نمى توان توقع داش
همان دوستى است، در اين فضا شكل بگيرد.

مبهم، ناقص و پرنوسان
ــترده اى ايجاد  فضاى مجازى ارتباطات گس
ــادگى مى تواند با تعداد  مى كند. هر كاربر بس
ــتان و آشنايان و همكارانش در  زيادى از دوس
ــاور دكتر محمدصادق  ــد، اما به ب ارتباط باش
مهدوى، اين شكل از ارتباطات و دوستى بدون 
عمق است و در نتيجه، كاركرد قابل توجهى هم 
ندارد. اين جامعه شناس درباره مزيت  دوستى  و 
ارتباطات دوستانه در فضاى مجازى مى گويد: 
ــا مى توان همزمان با تعداد زيادى  در اين فض
از دوستان در ارتباط بود، هزينه ارتباط كمتر 
ــت اما دوستى هاى  ــرايط آن سهل تر اس و ش
مجازى عميق نيستند. دكتر مهدوى، ارتباطات 
ــى را به  ــازى و واقع ــتانه در فضاى مج دوس
ارتباطات در آپارتمان هاى امروزى و محله هاى 
قديمى تشبيه مى كند و توضيح مى دهد: در 
ــناخت و ارتباطات سطحى  فضاى مجازى ش
ــتان هاى واقعى در آن جريان  ــت، بده بس اس
ندارد و صميمتى در آن شكل نمى گيرد. اين 
فضاى مجازى شايد براى دوستى هاى قديمى 
و ارتباط در دنياى واقعى كاركرد داشته باشد 
ــد، اما براى  ــتان ارائه كن ــى به دوس و خدمات
شكل گيرى دوستى يا دوست يابى اصالً مناسب 

نيست. او درباره دوست يابى در فضاى مجازى مى گويد: در اين 
فضا نمى توان به مشخصات افراد اطمينان داشت. گذشته از آن 
در دنياى واقعى درباره دوستانمان اطالعات داريم، ويژگى ها و 
خصوصيات اخالقى و رفتارى آنها را خوب مى شناسيم، درباره 
ــق آنها اطالعات داريم اما در دنياى مجازى نمى توانيم به  عالي
اين درجه از شناخت برسيم. برداشت ما از ديگران در اين فضا 
مبهم، ناقص و پر نوسان است. دكتر مهدوى در پايان تصريح 
مى كند: دوستى لطف خاصى دارد و بودن در كنار دوستان از 
جمله مواردى است كه انسان از آن احساس رضايت مى كند. 
بنابراين دوستى در جهان مجازى هرگز نمى تواند جاى دوستى 

واقعى را بگيرد.

غواصى و شنا پيش از غرق شدن
كمتر كسى است كه نداند در فضاى مجازى افراد مى توانند 
ــن، تحصيالت،  ــتكارى كنند و درباره س ــت خود را دس هوي
ــات غلط دهند.  ــيت خود اطالع محل زندگى و حتى جنس
ــه  حاال كاربران فضاى مجازى در اين باره محتاط تر از هميش
برخورد مى كنند و براساس توضيحات دكتر عليرضا چابكرو 
احتمال دوست  يابى در فضاى مجازى كمتر از گذشته است، 
مگر در مواردى كه افراد به دنبال ارتباطات دوستانه مبتنى بر 
ــتند. اين مدرس ارتباطات تشريح مى كند:  مهر و عاطفه هس
ــبكه هاى تخصصى و علمى معموال بر مبناى  ــتى در ش دوس
ــه كم و بيش قابل  ــكل مى گيرد ك دانش و تخصص افراد ش

ارزيابى است. 
ــتراك محتوا، تا حدى  ــار و اش در ارتباطات مبتنى بر انتش
ــر مى تواند در صورت لزوم  ــنجش وجود دارد و كارب امكان س
ــود يا ارتباط را قطع كند، اما زمانى كه  از يك گروه خارج ش
در ارتباطات مجازى پاى عواطف به ميان مى آيد، درددل هاى 
ــازه ورود به حريم  ــتانه در اين فضا انجام مى گيرد و اج دوس
ــگ مى گيرد و  ــت مجازى رن ــود، هوي خصوصى داده مى ش
احتمال سوءاستفاده هاى اخالقى يا حتى مالى باال مى رود. به 
ــبكه هاى اجتماعى  گفته دكتر چابكرو، مديران و صاحبان ش
ــرادى كه با هويت  ــان ها كم و بيش به اطالعات اف و پيام رس
جعلى وارد فضاى مجازى مى شوند، دسترسى دارند، اما از اين 
اطالعات براى داده پردازى بهره مى گيرند و تا امروز شاهد اعالم 
ــراد نبوده ايم. وى حضور در فضاى مجازى را به  هويت اين اف
يادگيرى مهارت هاى الزم، دقت و مراقبت مشروط مى كند و 
توضيح مى دهد: دوستى هاى واقعى در فضاى مجازى مى توانند 
تداوم داشته باشند و از اين فضا مى توان تا زمانى كه كاركرد 
ــد و پاسخگوى نيازها باشد، براى تداوم دوستى ها  داشته باش
بهره گرفت اما فراموش نكنيم، همان قدر كه اين فضا مى تواند 

نيازهاى ما را پاسخ دهد، مى تواند نياز و ذهنيت ما را بسازد!

شايد امكان ارسال صوت و 
تصوير در فضاى مجازى وجود 
داشته باشـد، اما اين صوت و 
تصوير كوتاه و مقطعى است و 
نمى تواند جاى يك گفت وگوى 
دوسـويه، تعاملى و مسـتمر 
را بگيرد. بنابرايـن در فضاى 
مجازى شـكلى از ارتباط رخ 
مى دهد كه نه كامل است و نه 

حتى عميق.
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«فيلم كم هزينه» يا «فيلم كم بودجه»، فيلمى است كه با كمترين سرمايه يا بدون سرمايه گذارى يك استوديو ساخته شود و به جاى اينكه توسط كمپانى هاى بزرگ توليد شود، توسط 
كارگاه هاى توليد فيلم يا به طور مستقل و با هزينة شخصى تهيه شود. از منظر توليد، فيلم  كم بودجه مى تواند حرفه اى يا آماتور باشد اما اغلب، فيلمسازان كم تجربه و يا ناشناخته 
دست به ساخت اينگونه فيلم ها مى زنند. گرچه امروزه اغلب فيلمسازان جوان با آثار مستقل و كم هزينه شان، براى جلب توجه كمپانى ها به جشنواره ها چشم دوخته اند، اما نيم قرن 
پيش كه نظام رتبه بندى سنى تازه در سينماى آمريكا حكم فرما شده بود، اين فيلم ها به دليل نمايش خشونت فراوان و مضامين بى پرواى جنسى، در سينماهايى كه در تملك 
كمپانى هاى بزرگ بود مجال اكران پيدا نمى كردند و در سينماهاى خصوصى -و آنچه بعدها به «سينماهاى نيمه شب» معروف شد- اكران مى شد. موج ساخت فيلم هاى كم هزينه از 
دهة شصت آغاز شد؛ «روانى» (1960) به كارگردانى آلفرد هيچكاك زمينه ساز توليد اينگونه آثار بود. فيلمى كه با هزينه اى حدود يك فيلم تلويزيونى ساخته شد اما فروش قابل 

توجهى داشت. با اين حال همة فيلم هاى كم بودجه چنان كيفيتى ندارند.
رقم دقيقى براى تعيين محدودة يك فيلم كم بودجه قابل تعيين نيست و اين رقم نسبت به ژانر و كشورى كه فيلم آنجا ساخته مى شود متفاوت است؛ تاريخ سينما نشان مى دهد كه 
بهترين ژانرها براى ساخت يك فيلم كم بودجه،  ژانرهاى ترسناك، تريلر يا اكشن و فيلم هاى موسوم به «اكسپلويتيشن» (فيلم هايى كه از عاليق پست مخاطبان بهره بردارى مى كنند) 
است. زيرا در اين ژانرها تحت تأثير قرار گرفتن، براى مخاطب مهمتر از ديدن سوپر استارهاى گران قيمت است و فيلمساز هم با همين فرمان جلو مى رود. البته نبايد تصور كرد 
فيلم هاى كم بودجه، به دليل شرايط توليد، فيلم هاى پيش  پا افتاده و كم ارزشى اند. گاه فيلم هايى كه امروزه با عنوان «فيلم كالت» شناخته مى شوند، جزو آثار كم هزينة زمان خود 
بوده اند كه به مرور ارزش هاى هنرى، فرهنگى و اجتماعى آنان بازشناسى شده و هواداران پروپاقرصى پيدا كرده اند. در ادامه فهرستى از فيلم هاى كم بودجه كه فروش قابل 
توجهى داشته اند را مرور مى كنيم؛ فيلم هايى كه هزينة توليدشان كمتر از نيم ميليون دالر است و حداقل صدبرابر بودجة توليدشان فروش داشته اند. بعضى از اين فيلم ها نه 

تنها ژانر خود را متحول بلكه تاريخ سينما را نيز متأثر كردند.

كشتار با اره  برقى در تگزاس ــناك/  بودجه: 300 هزار 1 -  ژانر ترس
ــبت  دالر/ فروش: 860/30 ميليون دالر/  نس
ــردان  ــر /  كارگ ــه: 103 براب ــروش و هزين ف
(و نويسنده، تهيه كننده و آهنگساز مشترك): 

توبى هوپر

ــول 1974 آمريكا و دومين فيلم  فيلم محص
ــته  ــى هوپر، كارگردان تازه درگذش بلند توب
است. داستان دربارة گروهى از دوستان جوان 
ــك خانة قديمى  ــت كه موقع بازديد از ي اس
گرفتار يك خانوادة آدمخوار مى شوند! اگرچه 
داستان فيلم تخيلى است اما نكته هايى مثل 
ماسكى كه قاتل از پوست صورت قربانيان خود 
ــت مى كند و به صورت مى زند، برگرفته  درس
ــراى واقعى يك قاتل زنجيره اى به نام  از ماج

«ادِگين»، است.
ــاى كم هزينه، بازيگران  طبق معمول فيلم ه
ــد و هوپر  ــناخته بودن ــن فيلم به كل ناش اي
ناچار بود براى كاهش هزينة اجاره تجهيزات، 
ــام كند. اگرچه  ــرعت تم فيلمبردارى را به س

ــراى جلوگيرى از  ــرد ب ــردان تالش ك كارگ
ــور فيلم، كمتر خون وخون ريزى را به  سانس
ــونت نهفته  ــش بگذارد اما به دليل خش نماي
ــر آن،  ــم و صحنه هاى رنج آور سرتاس در فيل
نمايشش در سينماهاى آمريكا محدود و در 

برخى كشورها ممنوع شد.
گرچه همان زمان منتقدان هم روى خوشى به 
فيلم نشان ندادند اما در تحليل هاى امروزى، 
به عنوان يكى از مهمترين فيلم هاى ترسناك 
ــود كه تأثير زيادى در اين ژانر  قلمداد مى ش

گذاشته است.
با وجود اينكه «كشتار با اره برقى در تگزاس» 
ــخ  ــاى تاري ــن فيلم ه ــى از جنجالى تري يك
ــت اما تا امروز چهار دنباله براى آن  سينماس

پرفروش ترين فيلم هاى كم خرج سينما را بشناسيد

10 فيلم  بى ادعا و ارزان تاريخ
ميثم خدمتى
خبرنگار
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ــازى شده است.  ــده و دوبار بازس ــاخته ش س
قسمت دوم فيلم 12 سال بعد از اولى توسط 
ــد كه البته كمدى-ترسناك  هوپر ساخته ش
بود و بعد كارگردانان ديگر دنباله هاى بعدى 
ــه لحاظ هنرى و  ــاختند كه هيچكدام ب را س

تجارى موفقيت فيلم اول را تكرار نكردند.

ناپلئون ديناميت ژانر: كمدى/  بودجه: 400 هزار دالر/  2
فروش: 117/46 ميليون دالر/ نسبت فروش 
ــنده  ــه: 115 برابر/كارگردان (و نويس و هزين

مشترك): َجرد ِهس
ــت اولين فيلم بلند جردهس  ناپلئون دينامي
ــر  ــالگى و ب ــه در بيست وچهارس ــت ك اس
ــاس يكى از فيلم هاى كوتاهش ساخت و  اس

فيلمبردارى را هم در 23 روز تمام كرد.
ــب و  ــوان نچس ــر نوج ــتان پس ــم داس فيل
ــت كه با برادر بزرگترش  ــتعدادى اس بى اس
زندگى مى كند. برادرش بيكار است و وقتش 
را در چت روم هاى اينترنتى مى گذراند. ناپلئون 
ــرت با  هم اوقاتش را با خيال پردازى و معاش
ــودات خيالى مى گذراند. در همين حال  موج
او تالش مى كند توجه جنس مخالف را نيز به 

خود جلب كند.

فيلم محصول 2004 آمريكاست و از جهاتى 
هجِو فرهنگ زندگى نوجوانان آمريكايى است. 
به همين دليل برخى منتقدان آن را يك پديدة 
فرهنگى و فيلم كالت قلمداد مى كنند. اين فيلم 
در جشنوارة ساندنس توسط پخش كننده هاى 
بزرگ خريدارى شد و توانست اكران جهانى 

داشته باشد.
ــهر محل زندگى  كارگردان اين فيلم را در ش
ــاخت و با توجه به بودجة اندكى كه  خود س
ــت عوامل فيلم را از ميان همكالسى ها  داش
ــتانش انتخاب كرد و براى پذيرايى از  و دوس

عوامل هم از مردم محلى كمك گرفت!
با وجود اينكه اغلب منتقدان فيلم را چندان 

ــت  تحويل نگرفتند اما مخاطبان آن را دوس
داشتند و همين موجب موفقيت تجارى فيلم 
ــريال  ــد. بعدها يك بازى كامپيوترى و س ش

انيميشنى هم براساس اين فيلم ساخته شد.

آخرين خانه سمت چپ ژانر: ترسناك/ بودجه: 90 هزار دالر/ 3
ــبت فروش و  فروش: 1/13 ميليون دالر/ نس
ــنده و  ــر/ كارگردان، نويس ــه: 145 براب هزين

تدوينگر: وِس كِريون
ــكا و اولين فيلم  ــم محصول 1972 آمري فيل
وس كريون فقيد است. داستان دربارة دو دختر 
ــت كه توسط گروهى از اوباش به  نوجوان اس
درون جنگل برده و شكنجه مى شوند؛ بعد از 
ــتن دو دختر قاتالن بطور اتفاقى به خانة  كش
ــتى ماجرا  يكى از آنها مى روند و در حال مس
را تعريف مى كنند؛ حاال نوبت والدين مقتول 

است كه تقاص بكشند!

 اين داستان برگرفته از فيلم «چشمة باكره» 
ساختة اينگمار برگمان، كارگردان سينماى 
ــت كه او هم از يك افسانة سوئدى  هنرى اس

اقتباس كرده است.
ــال 71 وس  كريون در قامت تهيه كننده،  س
ــه كارگردانى  ــاالن ب ــراى بزرگس ــى ب فيلم
ــك كمپانى  ــاخت كه ي ــان كانينگهام س ش
ــم، از آنها  ــده بعد از خريد آن فيل پخش كنن
ــناك  ــت با 90 هزار دالر فيلمى ترس خواس
بسازند. اين بار كريون سى وسه ساله كارگردانى 

فيلم را بر عهده مى گيرد.
شعار تبليغاتى فيلم اين بود: «براى اينكه غش 
نكنيد، با خود تكرار كنيد: اين فقط يه فيلمه»! 
گرچه فيلم به دليل خشونت باال در بسيارى 
ــد و نمايش آن  ــورها دچار سانسور ش از كش
ــورهايى مثل انگليس ممنوع شد، اما  در كش
در مجموع نقدهاى مثبتى از سوى منتقدان 
دريافت كرد و سال 2009 نيز يك بازسازى از 

اين فيلم انجام شد.

هالووين ــه: 300 هزار 4 ــناك/ بودج ژانر: ترس
دالر/ فروش: 70 ميليون دالر/ نسبت فروش 
ــاز (و  و هزينه: 233 برابر/ كارگردان و آهنگس

نويسنده مشترك): جان كارپنتر

هالووين نخستين فيلم ژانر فرعى «اسلشر» 
ــام گرفته از فيلم روانى  بود كه از جهاتى اله
ــت. فيلم سال 1978 در  آلفرد هيچكاك اس
ــاخته شد. داستان  آمريكا به طور مستقل س
فيلم روايت پسرى است كه در كودكى خواهر 
خود را به دليل رابطة او با يك پسر، مى كشد 
ــترى مى شود اما  ــتان روانى بس و در بيمارس
15 سال بعد فرار مى كند و تصميم مى گيرد 
دخترانى را كه شرايطى مشابه خواهرش دارند 

بكشد.
ــى از نوآورى هاى كارپنتر در اين فيلم كه  يك
ــناك  ــه اى در فيلم هاى ترس بعدها به كليش
ــى كه ظاهراً در  ــد، اين بود كه قاتل تبديل ش
ــر به نيست شده در دنباله هاى  پايان فيلم س
ــردد و به جناياتش ادامه  همان فيلم برمى گ

مى دهد.
ــت كه  ــة جالب ديگر دربارة فيلم اين اس نكت
سرمايه گذار آن مصطفى عقاد –كارگردان فيلم 
«محمد رسول  اهللا»- است. عقاد و تهيه كنندة 
ــاى  ــس) بعد از تماش ــن يابالن ــم (ايروي فيل
ــه دومين فيلم  ــه كالنترى 13» ك «حمله ب
ــتند كه يك  ــود، از او خواس ــد كارپنتر ب بلن
ــناك با موضوع قاتلى كه در كمين  فيلم ترس
ــازد و در نهايت هم  ــتاران بچه است بس پرس
يابالنس بود كه پيشنهاد داد داستان در شب 
هالووين اتفاق بيفتد و اسمش هالووين باشد.

كارپنتر از عقاد 300 هزار دالر بودجه خواست 
ــتمزدى نمى خواهد اما در  ــت هيچ دس و گف
نهايت قرار شد 10 هزار دالر بعالوة 10درصد 
ــد كه با توجه به  ــود فيلم را دريافت كن از س
ــيار بيشتر از  فروش باالى فيلم، كارپنتر بس

آنچه تصورش را مى كرد به جيب زد.
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ــه يكى از  ــن آن را تبديل ب ــروش  هالووي ف
ــتقل تاريخ سينما  موفق ترين فيلم هاى مس
كرده است. همين سبب شد هفت دنباله و دو 
بازسازى به همين نام و چندين فيلم تقليدى 
ــود. با اين  ــاخته ش در دهه هاى 80 و 90 س
تفاوت كه فيلم كارپنتر خشونت كمى دارد اما 

ساير كارگردانان مثل او فكر نمى كردند.

ــد بودند فيلم مروج  برخى از منتقدان معتق
ــت و از سوى ديگر  تبهكارى و ديگرآزارى اس
ــكاك و برايان  ــدى كودكانه از آثار هيچ تقلي
ــدان هوادار  ــت. در حالى كه منتق دى پالماس
ــاد  ــن باورند كه فيلم در نقد فس ــم بر اي فيل
اخالقى حاكم بر جوانان دهة 70 آمريكاست؛ 
ــان به آن نشان كه قهرمان فيلم، دخترى  نش
ــردان فيلم اين  ــت. گرچه كارگ پاكدامن اس
ــت. از طرفى گفته  ــرده اس ــل را رد ك تحلي
مى شود فيلم بخوبى از تكنيك هاى هيچكاكى 
ــبك به «روانى» و  ــتفاده كرده و از نظر س اس
ــباهت دارد. اندرو  ــب مردگان زنده» ش «ش
ساريس، منقد برجستة مجلة «ويلج وويس» 

نيز آن را فيلم كالت دانسته است.

شب مردگاِن زنده ژانر: ترسناك/بودجه: 114 هزار دالر/5
فروش: 30 ميليون دالر/نسبت فروش و هزينه: 
ــنده، فيلمبردار و  263 برابر/كارگردان، نويس

تدوينگر: جرج آ. رومرو

ــتان  ــن اولين فيلم بلند رومرو بود كه داس اي

خواهر و برادرى را روايت مى كند كه به همراه 
چند تن ديگر در خانه اى نزديك يك گورستان 
در محاصرة زامبى ها قرار مى گيرند. اين فيلم 
مستقل سال 1968 در آمريكا ساخته شد و 

فيلم كالت محسوب مى شود.
ــب مردگان زنده دست كم از لحاظ روايى  ش
ــناك بود و  و بصرى انقالبى در فيلم هاى ترس
ــن فيلم و خالقيت رومرو  مى توان گفت با اي
ــراى اولين بار به عنوان  ــود كه «زامبى»ها ب ب
موجودات شرير در فرهنگ عامه مطرح شدند 
و تا امروز صدها فيلم با اتكا به همين دستمايه 
ساخته شده است و به همين اعتبار رومرو به 

عنوان پدر فيلم هاى زامبى شناخته مى شود.
ــردگان»،  م «روز  ــردگان»،  م ــپيده دم  «س
ــرزمين مردگان»، «خاطرات مردگان» و  «س
«بقاياى مردگان» پنج دنباله اى بود كه رومرو 
ــال هاى مختلف براى فيلم اولش –كه  در س

موفقترين فيلمش هم بود- ساخت.
جداى از مضامين انتقادى و نوآورانة فيلمنامه، 
فضاسازى عجيب، فيلم مديون كمبود بودجه 
ــت! يكى از تهيه كنندگان كه در فيلم هم  اس
ــتيم  ــى كرده مى گويد: «مى دانس نقش آفرين
كه نمى توانيم پول كافى براى ساخت فيلمى 
مثل فيلم هاى ترسناك كالسيك كه خودمان 
با آنها بزرگ شده بوديم تهيه كنيم. بهترين 
ــن بود كه  ــتيم بكنيم اي كارى كه مى توانس
ــان را در نقطه اى پرت قرار دهيم و  بازيگرانم
بعد وحشت را نزد آنان ببريم!» جلوه هاى ويژة 
فيلم هم به همين دليل بسيار ساده است اما با 
اتكا به نورپردازى و تصويربردارى از اثرگذارى 

كافى برخوردار است.
ــدان در مواجهه با يك فيلم  اين بار هم منتق
ــدند: عده اى فيلم را يك  پيشرو دو دسته ش
آشغال تمام عيار دانستند و عده اى ديگر فيلم 
را نوآورانه و از بهترين هاى ژانر ترسناك لقب 
دادند. از طرفى اين اثر توسط كتابخانة كنگرة 
آمريكا به عنوان فيلمى با ارزش هاى فرهنگى، 
تاريخى يا زيبايى شناختى در آرشيو ثبت شده 

است.

ژانر: اكشن/ بودجه: هفت هزار دالر/ 6 ال مارياچى
فروش: دو ميليون دالر/ نسبت فروش و هزينه: 
290 برابر/ كارگردان، نويسنده و تهيه كننده: 

رابرت رودريگز
اين «وسترن شهرى» كه سال 1992 ساخته 

ــتان جنايتكارى بدنامى است كه  ــده داس ش
ــدان به قصد انتقام از يك  ــد از آزادى از زن بع
قاچاقچى مواد مخدر كه او را به پليس تحويل 
ــالح پا  ــود، با يك جعبة گيتار پر از س داده ب
ــهر مى گذارد؛ همزمان جوان ديگرى با  به ش
جعبة گيتارش، به عشق تبديل شدن به يك 

«مارياچى» وارد شهر مى شود.
اين فيلم امروزه به عنوان بخش اول از «سه گانة 
مكزيك» شناخته مى شود كه «دسپرادو» و 
«روزى روزگارى در مكزيك» دو بخش ديگر 
ــاوت كه بعد از رونق بازار  آن بودند. با اين تف
ــر حاضر نبود با اين  ــن فيلم، رودريگز ديگ اي
رقم ها فيلم بسازد؛ فيلم دوم –دسپرادو- هفت 
ميليون دالر خرج برداشت! يعنى دقيقاً هزار 
ــاى بازيگران بى نام و  ــر. زيرا اين بار به ج براب
ــتارة فيلم هاى  ــدراس، س ــان آنتونيو بان نش

اسپانيولى در فيلم بازى مى كرد.

ــم كه اولين فيلم  ــاخت فيل رودريگز زمان س
ــال داشت و فيلم را با  بلندش بود تنها 23 س
نگاتيوهاى 16 ميلى مترى براى بازار ويدئوى 
ــا پيكچرز  ــود اما كلمبي ــاخته ب مكزيك س
ــام فيلم در كتاب  ــق پخش آن را خريد. ن ح
ــوان كم هزينه ترين  ركوردهاى گينس به عن
ــى بيش از يك ميليون دالر  فيلمى كه فروش

داشته ثبت شده است.
ــى كم هزينه  ــوان فيلم ــى به عن ال مارياچ
ــى خلق كند،  ــود فضاى خوب ــته ب كه توانس
تحسين منتقدان را نيز برانگيخت و در سايت 

متاكريتيك از 100 امتياز 73 گرفت.

مكس ديوانه ــن/بودجه: 200 هزار دالر/7 ژانر: اكش
ــبت فروش  ــون دالر/نس ــروش: 100 ميلي ف
ــندة  ــه: 500 برابر/كارگردان (و نويس و هزين

مشترك): جرج ميلر.
فيلم در سال 1979 ساخته شده اما داستانش 
مربوط به آينده است؛ آينده اى سياه كه در آن 
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همه چيز فروپاشيده و جنايت و انتقام جامعه 
ــت؛ در اين ميان يك پليس  را فرا گرفته اس
با گروهى از موتورسيكلت سواران شرور درگير 

مى شود.

ــت و در  ــس ديوانه اولين فيلم ميلر اس مك
ــت. ميلر پيش از  ــتراليا ساخته شده اس اس
ــك بيمارستان  ــود پزش ــاز ش اينكه فيلمس
ــرون كندى كه  ــا با باي ــيدنى بود و آنج س
ــد؛ هشت  ــنا ش ــازى آماتور بود آش فيلمس
ــد و كندى  ــاز ش ــر فيلمس ــال بعد ميل س
ــش را به عهده  ــى اولين فيلم تهيه كنندگ
ــق  ــاخت عاش گرفت. او وقتى فيلم را مى س
سينماى صامت بود و فكر مى كرد خشونت 
ــت كه  ــم به قدر كافى گويا هس درون فيل

نيازى به ديالوگ هاى زيادى نباشد.
ــته تقسيم  با اكران فيلم منتقدان به دو دس
ــدند؛ گروهى مخالف صددرصد و گروهى  ش
ستايشگر آن بودند. مخالفان به دليل خشونت 
فيلم آن را ساديستى دانستند و ستايشگران 
به دليل توفيق در خلق فضاى پسا آخرالزمانى، 
ــاى تاريخ  ــت برترين فيلم ه آن را در فهرس

قراردادند.
ــت و از  ــمگيرى داش ــد مكس فروش چش َم
موفقترين فيلم هاى تاريخ سينماى استرالياست 
كه عالوه بر كسب جوايز از آكادمى سينمايى 
اين كشور، سه دنباله هم براى آن ساخته شد 

و يك دنبالة ديگرش هم در راه است.

ــه: 10 هزار دالر/8 فالمينگوهاى صورتى/ آشغال فيلم ژانر: كمدى/بودج
ــبت فروش  ــروش: 25/7 ميليون دالر/نس ف
ــنده،  ــردان، نويس ــه: 725 برابر/كارگ و هزين
ــردار، تدوينگر و گوينده:  تهيه كننده، فيلمب

جان واترز.
ــدة جريان  ــاى شناخته ش ــرز از چهره ه وات
«سينماى زيرزمينى» است؛ او اين فيلم را سال 
1972 با هزينه هاى شخصى و به همان روشى 

ساخت كه باعث شهرتش شد. فيلم داستان 
ــت كه خود را بابس جانسون  جنايتكارى اس
معرفى مى كند و به عنوان «كثيف ترين آدم 
زنده» شناخته مى شود و اطرافيانش به شهرت 

او حسادت مى كنند!

ــويى  ــه از س ــى» ك ــاى صورت «فالمينگوه
ــوازن فيلمنامه اش،  ــاختار نامت ــه دليل س ب
ــر  غي و  ــب  غري ــخصيت پردازى»هاى  «ش
ــه علت مضامين  ــول»ى اش و به ويژه ب «اص
ــغال فيلم»  ــش به عنوان «آش ــارج از عرف خ
ــود؛ از سوى ديگر با رونمايى  شناخته مى ش
از يك «ستاره» مبدل پوش به نام«ديواين» 
(مردى زن پوش) و نمايش جنبه هاى بكرى 
ــاى فرهنگى، اجتماعى و  از زندگى اقليت ه
ــتانى طنزآميز، توجه  ــى در قالب داس جنس
بخشى از جوانان آمريكا را به خود جلب كرد 
ــناخته  و امروز به عنوان «فيلم كالت» هم ش

مى شود.
ــى منتقدان و  ــورد توجه برخ فيلم گرچه م
جريان هاى اجتماعى خاص قرارگرفت اما در 
زمان اكران جنجال فراوانى به پا كرد و اكرانش 
ــته از  ــد. گذش ــورها ممنوع ش در برخى كش
فروش باالى فيلم كه موجب رونق سينماهاى 
نيمه شب شد، فالمينگوهاى صورتى به داليل 
ــت هاى متعددى  مختلف مى تواند در فهرس
ــت كه اين يكى از  قرار گيرد! الزم به ذكر اس

بدنام ترين فيلم هاى تاريخ قلمداد مى شود.

پروژة جادوگر بلر ــناك/بودجه: 60 هزار دالر/9 ژانر: ترس
ــبت فروش و  ــروش: 248 ميليون دالر/نس ف
ــزار و 143 برابر/كارگردان،  ــار ه هزينه: چه
نويسنده و تدوينگر : دنيل مايريك - ادواردو 

سانچز.
فيلم محصول 1999 است و داستان آن روايت 
سه دوست مستندساز است كه به دنبال تهية 
فيلمى مستند دربارة يك افسانة محلى به نام 

«جادوگر بلر» هستند.
ــه آن را در جايگاه يكى  فروش باالى فيلم ك
از موفق ترين فيلم هاى تاريخ سينما قرارداده 
ــى از آن بود كه زمان اكران اعالم  است، ناش
كردند اين فيلم شامل تصاويرى واقعى است 
ــاز ضبط كرده اند؛ يكى از  ــه مستندس كه س
ــيوه هاى تبليغاتى سازندگان فيلم هم اين  ش
بود كه براى سه شخصيت درون فيلم پوستر 

«گمشده» چاپ و منتشر كردند.
ــبك  ــه همة اينها حقه بود و فيلم به س  البت
مستندنما ساخته شده است. در مجموع نظر 
مخاطبان نسبت به فيلم مثبت بود و بعدها دو 

دنباله هم براى آن ساخته شد. 
فيلم نظر منتقدان را هم كمابيش جلب كرد؛ 
ــتون آن را فيلمى  ــد مجلة رولينگ اس منتق
ــت كه ترسى  ــت دانس نوآور در عرصة وحش
جديد براى هزارة سوم ارائه مى كند. منتقدان 
ــايت متاكريتيك هم از 100 امتياز به  در س

فيلم 83 دادند.

فعاليت فراطبيعى ژانر: ترسناك  / بودجه: 15 هزار دالر/10
فروش: 35/193  ميليون دالر/نسبت فروش 
ــزار و 890 برابر/كارگردان،  ــه: 12 ه و هزين
نويسنده، تهيه كننده، تصويربردار و تدوينگر: 

اورِن پِلى.

فيلم محصول سال 2007 است و داستان زوج 
جوانى را روايت مى كند كه حضور يك نيروى 
فراطبيعى را در خانة خود احساس مى كنند و 
تالش مى كنند با كارگذاشتن دوربين هايى در 

خانه، اين نيروى بيگانه را پيدا كنند.
ــم تاريخ  ــودترين فيل ــه پرس ــم ك ــن فيل اي
سينماست، در مجموع نقدها و نظرهاى مثبتى 
دريافت كرد و در سايت معتبر متاكريتيك از 
ــاز 68 گرفت. اما برخى از منتقدان  100 امتي
گفتند فيلم اصالً ترسناك نيست و خيلى هم 

خسته كننده و تكرارى است.
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ــل؛ آنچه تاريخ  ــك اعتبار موثق و مدل به ي
فرهنگى يك ملت را از دوره اى به عصر ديگر 
ــت؛ بر همين  ــگ و هنر اس ــاند فرهن مى رس
ــاس، هويت جمعى يك ملت؛ عادات يك  اس
جماعت و رسوم و اعتقادات جامعه با فرهنگ 
ــى رود. براى اين  ــه روزهاى آينده م و هنر ب
اعتبار؛ داليل فراوانى در تاريخ هنر آمده است؛ 
جداى از غارنگاه هاى «السكو» و «آلتاميرا»؛ 
اگر بخواهيم سه كانون عظيم تمدن باستان 
ــه منطقة وسيع جغرافيايى را بكاويم و  در س
ــم «تمدن و هنر و  ــت مى آوري آنچه را به دس
فرهنگ» بناميم؛ بايد سراغ هزارة چهارم قبل 
از ميالد برويم؛ آنجايى كه مصر و بين النهرين، 
نخستين پديدارهاى غير جاندار را، - كه بعدها 
ــرة «هنر و صنعت» قرار  ــان را در زم ما نام ش
داديم - به وجود آوردند و در دل زندگى شان 
ــن كانون كه از  ــپس در دومي نقش دادند؛ س
اواسط هزارة سوم قبل از ميالد شكل گرفت؛ 
تاريخ نويسان گسترة هنر و فرهنگ به سراغ 
ــمال آفريقا (مصر)، سوريه، آسياى صغير،  ش
جنوب قفقاز، نواحى غربى ايران و بين النهرين 
رفته اند و نمونه هايى از هنر را يافته اند كه آن 
روزگار نسبت و تعريفى از هنر نداشته است؛ 
ــومين بخش از كانون  ــين اين ها، در س و پس
تمدن باستان، دو منطقة تاريخى به هم پيوند 
مى يابند كه همانا هند و چين امروز هستند. 
هندى كه تمدنش در حاشية رودخانة «سند» 
و «گنگ» شكل گرفته، و چين؛ كه در حوزه 
رودخانة «هوانگ هو» نضج بسته است. اين ها 
ــانى هستند  همه بازمانده هايى از تمدن انس
ــه تاريخ ملت ها؛ آنچه  ــان از اين دارد ك و نش
ــرى بوده است به نوعى  باقيماندة زيست بش
نسبتى معنادار با آنى دارد كه ما امروز هنرش 
ــتار درآمد كه  خطاب مى كنيم. اين ها به نوش
ــبابى به نام  اهميت تاريخ از آن جهت كه اس
هنر، آن را به ما باز مى شناساند مشخص شود؛ 
ــود از روزگار نه چندان دير و  ــخص ش و مش
ــتار به كمك اين ثبت فرهنگى  دور هم، نوش
– تمدنى آمده است. در ايران ثبت نوشتارى 
فرهنگ و تمدن، رنگ و بوى ديگرى داشت. 
نوشتارهاى ادبى و تاريخى در ايران، هم از آن 

جهت كه روشنادهنده به رفتارهاى سياسى، 
ــى اقتصادى مردم  اجتماعى، فرهنگى و حت
ــتر از باقى آثار ماندگار شدند؛ اين  بودند، بيش
درحالى ست كه هنرهايى، غير از هنر نوشتار 
ــدة تاريخ رنج ها و  ــم در ايران، بازتاب دهن ه
مصائب از طرفى و شادى و شعبده بازى لبخند 
بر لب هاى مردم از طرف ديگر بوده است؛ اما 
ادبيات نقشى متفاوت بر لوح وجود مردم ايران 

دارد.  
ادبيات از آن رو كه هنر ملى ماست؛ هميشه 
ــت؛ و اتفاقاً  و در همه احوال خدا با ما بوده اس
هميشه هم شرايط متفاوتى داشته است؛ به تبع 
آن شاعران هم اينگونه بوده اند. بنگريم دوران 
ــاعرانش را؛ كه چگونه  ــانى و ش سبك خراس
ــاهان و در برخى موارد رعيت  شادمانى پادش
ــى داد؛ نگاه كنيم  ــه مبالغه – بازتاب م را – ب
سبك عراقى و سپس هندى را، كه چگونه در 
بند استعارات و تشبيهات نهفته شد تا معنا را 
به آنى برساند كه در خود «آنى» دارد؛ و بعدها 
هم در سبك هاى فرعى مثل واسوخت و بعدها 
ــه اين بازتاب تاريخ  ــت و نيمايى و ... ك بازگش

هميشه در شعرها ديده شده است. 
ــيد  اما در ميان تمام نام هايى كه مى شناس
ــود آن ها را  ــيم و تاريخ در دِل خ و مى شناس

محفوظ و ملحوظ داشته؛ «حافظ» اسطوره اى 
ــت. براى مثال؛ ابوحفص سغدى،  بى همتاس
ابوسليك گرگانى؛ حافظ نيستند يعنى جايگاه 
ــظ به لحاظ تاريخى و  ــد. چون حاف او را ندارن
تكاملى توانسته از تجربيات شاعرانة آن ها درس 
بگيرد، درس هايى كه هم به فرم شعر او كمك 
كرده و هم محتواى آن را متكامل كرده است؛ 
ــت هم حافظ  رودكى؛ كه به بزرگى تاريخ اس
نيست؛ بوشكور بلخى، خواجه عبداهللا انصارى، 
ابوسعيد ابوالخير، فرخى سيستانى، ناصر خسرو، 
ــن و خواجوى كرمانى هم با  انورى، اوحدالدي
همة نامدارى شان، حافظ نيستند؛ آن ها قرآن 
زِ بَر نمى خوانند با چهارده روايت؛ سيه چشمان 
ــميرى و تركان سمرقندى هم از شعر تَر  كش
آن ها پايكوبى نمى كنند و هزار راه رفتة حافظ 

را در طريق معرفت طى نكرده اند. 
ــى،  اما مى ماند نام هاى بلند آوازه تر، فردوس
موالنا، سعدى، نظامى، عطار، خيام و باباطاهر 
و... كه آن ها هم اگرچه هر يك در گستره اى نام 
و نشانى دارند؛ اما در حافظ «آِن» عاشقانه اى 
است كه يا در شعر اين بزرگان نبوده؛ يا اينكه 
ــت بوده و  ــعر حافظ همه بيت الغزل معرف ش
ــباب اين را فراهم آورده كه  همين مسأله اس
ــيند؛ و شعر بزرگان  بيشتر در دل مردم بنش

ديگر كمتر از اين هنر؛ بهره داشته است. 
به هر حال بايد در پژوهش هاى حافظ شناس ها 
بكاويم و بزى ايم تا بدانيم چرا و از كجاى تاريخ، 
حافظ روى طاقچه ها و رف ها نشسته است؟ از 
كجاى تاريخ محرم رازهاى قلب مردمانى شده 
كه پيشانى هاى شان درد روزگار دارد. هر بيت 
حافظ روايتى از زيست مردمانى است كه خود را 
در آن مى بينند. زندگى شان را مى بينند. روابط 
انسانى شان را مى بينند؛ روابط عاطفى شان را، 
ــطرها مى يابند و با آن  ــون آيينه در اين س چ
زيست مى كنند. حافظ دايره المعارف زيست 
مردم ايران و جهان است. او تمام تجربيات ما 
ــيواترين و مليح ترين حالت ها به نظم  را به ش
كشيده و اين نظم اين قدر مالحت هاى زبانى 

دارد، كه عنواِن «شعر» زيبندة اوست. 
تا مرا عشق تو تعليم سخن گفتن كرد

خلق را ورد زبان مدحت و تحسين من است

حسن گوهرپور
شاعر و روزنامه نگار

خلق را ورد زبان مدحت و تحسين من است
به مناسبت 20 مهرماه، روز بزرگداشت حافظ
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️﹞﹑︨
مراقبت هاى تغذيه اى فصل زيباى پاييز

من و همسرم چه تفاوت هايى با هم داريم؟
تاثير شگرف آيات بر بازرگان يمنى

راست يا دروغ 6 باور چشمى! 
بهره ورى مغزتان را زياد كنيد!
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بدن انسان بسيار پيچيده است 
و با وجود پيشــرفت هاى علمى، 
هنوز هــم برخى مســائل براى 
دانشمندان، يك معما محسوب 
مى شود. شايد همين پيچيدگى 
باعث شده كه باورهاى زيادى در 
بين مردم در رابطه با قسمت هاى 
مختلف بدن به وجــود بيايد كه 
برخى درســت و برخى نادرست 
هســتند. يكى از اعضــاى مهم 
بدن، چشم است كه از گذشته 
تــا به امروز باورهــاى زيادى در 
رابطه بــا آن بين مردم شــكل 
گرفته اســت. دكتر محمدرضا 
فرتــوك زاده، جراح و متخصص 
چشم، فوق تخصص پيوند قرنيه 
و عضــو هيات علمى دانشــگاه 
علوم پزشكى تهران درستى يا 
نادرستى برخى از اين باورها را 

بررسى مى كند.

يك متخصص چشم بررسى مى كند

تماشاى تلويزيون با فاصله نزديك
 اگر کودکی با فاصله نزدیک تلویزیون 
ــا کند، به مرور زمان چشــم هایش  تماش

ضعیف خواهد شد.
نادرست: چشم انسان يك قطر قدامىـ  خلفى و 
يك عدسى دارد كه اين عدسى، چشم را با شرايط 
مختلف تطبيق مى دهد و در اصطالح، ديوپترى 
چشم را تنظيم مى كند. نمره چشم افراد، براساس 
ژنتيك تعيين مى شود و اين كه كودكى با فاصله 
نزديك جلوى تلويزيون بنشيند، تأثيرى در تغيير 
نمره چشم او ندارد و نمى تواند عاملى براى عينكى 
ــدن كودك باشد و اين باور نادرست است، ولى  ش
نزديك بودن كودك به تلويزيون، مى تواند به اين 
علت باشد كه چشم او از زمان تولد به نزديك بينى 
مبتال بوده و در واقع چشم او ضعيف است كه البته 

اين مسأله بايد توسط چشم پزشك بررسى شود.

چشم هاى اصالح شده
 اگر فردی بخواهد چشم خود را لیزیک 
یا الزک کند و دیگر از عینک استفاده نکند، 

باید حتما نمره چشم او باال باشد.
درست: ليزيك يا الزك را بايد در شرايطى براى 
ــم فرد حداقل  فرد انجام داد كه ميزان نمره چش
ــالوه بر اين، انجام اين  ــد. ع يك تا يك و نيم باش

كار به افرادى توصيه مى شود كه به عينك وابسته 
ــان بايد حتماً  ــراى انجام كارهاى ش ــتند و ب هس
ــتفاده  عينك بزنند و از طرفى هم تمايلى به اس

از عينك ندارند.

كمتر كار كنيد
ــی که به دقت زیادی نیاز دارد   کارهای
ــت، مانند قالیبافی، می تواند  و ظریف اس
ضعیف شــدن چشــم را به دنبال داشته 
ــد. همچنین کار با کامپیوتر می تواند  باش
باعث آسیب به چشم و ضعیف شدن آن 

شود.
ــت: به طور كلى انجام هر كارى با فاصله  درس
ــدت، مى تواند  ــكل طوالنى م ــه ش ــك و ب نزدي
ــد البته گاهى  ــم ها را نيم نمره ضعيف كن چش
ممكن است ضعيف شدن چشم موقتى باشد و 
با استراحت كافى، به حالت عادى بازگردد. كار با 
كامپيوتر به صورت طوالنى مدت (7 تا 8 ساعت) 
ــم ماهيچه هاى  ــداوم، مى تواند باعث اسپاس و م
تطابقى چشم شود كه اين مسأله درد در چشم، 
ــأله  ــردرد را به همراه دارد. به اين مس تهوع و س
ــندرم نگاه كردن به كامپيوتر (CVS) گفته  س
ــود. براى برطرف كردن اين مشكل، بايد  مى ش
ــر، حتما يك  ــه كار با كامپيوت ــد از 15 دقيق بع

راست يا دروغ 6 باور چشمى! 
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دقيقه به نقطه اى دورتر مثًال با فاصله 6متر 
نگاه كرد. اگر كار با كامپيوتر ادامه پيدا كند، 
اين مسأله را بايد با مدت زمان بيشترى ادامه 
ــه  ــاعت بايد س داد به طورى كه بعد از نيم س
دقيقه و بعد از يك ساعت كار با كامپيوتر به 
مدت 5 دقيقه به نقطه اى دورتر نگاه كرد تا 

اين اسپاسم از بين برود.

نور كم به چشم آسيب مى زند؟
ــیاری از افراد بر این باورند که   بس
مطالعه در نور کم می تواند به چشم ها 
آســیب وارد کند و به مرور، فرد مجبور 

به استفاده از عینک خواهد شد.
نادرست: انسان براى اين كه بتواند ببيند، به 
ــياء ممكن  نور نياز دارد و بدون نور، ديدن اش
نيست. وجود نور باعث مى شود كه فرد بتواند 
ــرايطى كه نور كافى  به راحتى ببيند و در ش
ــود را انجام  ــم به خوبى كار خ ــد، چش نباش
ــور و مطالعه در چنين  نمى دهد. كم بودن ن
ــتگى چشم ها مى شود و فرد  نورى باعث خس
ــت به سردرد  ــرايطى ممكن اس در چنين ش
مبتال شود ولى اين مسأله ارتباط چندانى به 
ضعيف شدن چشم يا زياد شدن نمره عينك 

ندارد.

ارثيه عينكى
 فردی که والدین عینکی نداشته باشد، هرگز به 

عینک نیاز پیدا نمی کند.
نادرست: اين كه فردى والدين عينكى نداشته باشد و تصور 
كند هرگز عينكى نخواهد شد، باور نادرستى به حساب مى آيد، 
چون ژنتيك انسان، يك شجره دارد و اطالعات ژنتيكى، تنها 
از والدين به فرزند منتقل نمى شوند و گاهى مى تواند به 100 

نسل قبل هم برگردد.

زيبايى دردسرساز
 افرادی که دائمًا عادت به آرایش کردن چشم ها 
دارند، بعد از مدتی با آسیب چشم مواجه می شوند.

درست: بخش چربى اشك، در لبه پلك قرار گرفته و حدود 
ــد كه در زمان باز و  ــده كوچك در لبه پلك وجود دارن 34 غ
بسته شدن پلك، اين چربى ها بيرون مى آيند و بخشى از آن 
ــاند. در مواد آرايشى، سيليس، كربن،  سطح اشك را مى پوش
ــن و ... وجود دارد كه اين مواد، روى غده ها قرار مى گيرند  آه
و بسته شدن آنها را به دنبال دارند در نتيجه اشك در چنين 
ــت مى دهد و خارش و  ــرايطى بخش چربى خود را از دس ش
سوزش شديد ايجاد مى كند. گاهى اوقات اين مواد روى چشم 
ــوب مى كند كه مى تواند مشكالتى را براى  و ملتحمه نيز رس

فرد به وجود آورد.

انسـان براى اين كـه بتواند 
ببيند، به نور نياز دارد و بدون 
نور، ديدن اشياء ممكن نيست. 
وجـود نور باعث مى شـود كه 
فـرد بتواند بـه راحتى ببيند 
و در شـرايطى كه نـور كافى 
نباشد، چشم به خوبى كار خود 
را انجام نمى دهد. كم بودن نور 
و مطالعه در چنين نورى باعث 
خستگى چشـم ها مى شود و 
فرد در چنين شرايطى ممكن 

است به سردرد مبتال شود
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دستگاه عصبى مركزى قسمتى 
از دســتگاه عصبى است كه در 
درون محفظه اى اســتخوانى به 
نام اســتخوان جمجمه و ستون 
فقرات قرار گرفته و شامل مغز 
و نخاع اســت. از نظر ساختمانى 
در سيســتم اعصاب مركزى دو 
قســمت به نام هاى ماده سفيد 
و ماده خاكسترى قابل تشخيص 
است. مغز شــامل قسمت هاى 
متنوعى اســت كه هر كدام از 
آنهــا در عين حال كه با يكديگر 
كارهــاى  هســتند  ارتبــاط  در 

متفاوتى را انجام مى دهند.
تكامل مغز در مهره داران بسيار 
عجيــب اســت. در ماهى هــاى 
اوليه و دوزيستان ، نخاع و مغز 
در يك راســتا قرار دارند. ولى 
در ســاير مهره داران بــه ويژه 
در پستانداران بين مغز و نخاع 
يك خميدگى پديد آمده اســت 
كه در پستانداران عالى به 90 
درجه مى رســد. ايــن خميدگى 
ناشــى از حجم زياد نيمكره هاى 
مــخ اســت. حجم مغز بــه ويژه 
نيمكره هاى مــخ در مهره داران 
اوليه رشــد اندكــى دارد. ولى 
در مهــره داران عالــى وســعت 
زيادى دارد. ســطح نيمكره هاى 
مــخ در مهــره داران اوليــه تــا 
پســتانداران اوليه صاف، ولى 
در پســتانداران عالــى به ويژه 
انســان چين خوردگى فــراوان 
دارد. مغــز آدمــى بزرگتريــن 
آن  وزن  امــا  نيســت  مغزهــا 
نسبت به جثه آدمى بيشترين 
اســت و با در نظر گرفتن ساير 
شــرايط بهترين مغز است. مغز 
مهــره داران در دوران جنينــى 
داراى ســه قســمت اوليــه به 
نام هاى مغز پيشين ، مغز ميانى 
و مغــز تحتانــى اســت. از اين 
قســمت ها به تدريج بخش هاى 

مختلف مغز پديد مى آيند.

 بهره ورى مغزتان را زياد كنيد
برخى افراد در زندگى خود بسيار موفق هستند. 
اگر چه آنها به طور معمول افرادى باهوش، باانگيزه 
ــوان و در  ــا همواره با تمام ت ــتند ام و موفق هس
بهترين شرايط خود كار نمى كنند. آنها نيز همانند 
انسان هاى ديگر گاهى اوقات خستگى، ناتوانى و 
دشوارى در تمركز را تجربه مى كنند. آن چه اين 
افراد را متمايز مى كند، راهبردهاى موثرى است 
ــازى عملكرد ذهنى خود به كار  كه براى بهينه س
مى گيرند. اين راهبردها به تغذيه و تحريك مغز 
ــد تمركز و  ــد. از اين رو مى تواني ــك مى كنن كم

عملكرد خود را بار ديگر به اوج بازگردانيد.

 مغز خود را تغذيه كنيد
ــوخت مغز عمل مى كند. از  گلوكز به عنوان س
اين رو براى حفظ عملكرد ذهنى بهينه نيازمند 
ــطح قند خون پايدار هستيد. در طول  حفظ س
ــى و دو ميان وعده  ــده غذاي ــه وع روز مصرف س
ــك بايد  ــد كه هر ي ــوش نكني ــك را فرام كوچ
تركيبى از پروتئين و كربوهيدرات هاى پيچيده 

باشند. كربوهيدرات هاى پيچيده كه حاوى فيبر 
هستند، مانند غالت كامل، ميوه ها و سبزيجات، 
ــده  ــه با كربوهيدرات هاى پااليش ش در مقايس
ــار از قند و آرد سفيد، گلوكز  در غذاهايى سرش
ــته آزاد مى كنند. با  ــه تدريج و به طور پيوس را ب
ــتفاده از كربوهيدرات هاى پيچيده و پرهيز از  اس
قند پااليش شده، مغز به منبع سوخت پايدار در 

طول روز دسترسى دارد.

 به احسـاس خود پس از وعده هاى غذايى 
توجه داشته باشيد

ــتا  ــوردن يك وعده بزرگ پاس ــر پس از خ اگ
ــايند داريد، مصرف آن را به  ــى ناخوش احساس
ــانيد. اگر يك ساعت پس از خوردن  حداقل برس
يك تكه كيك احساس گرسنگى مى كنيد، زمانى 
ــيار و متمركز  كه نياز داريد، از نظر ذهنى هوش
ــيد، ميوه را به عنوان دسر انتخاب كنيد. با  باش
واكنش بدن خود به غذاهاى مختلف آشنا شويد 
و انتخاب هاى غذايى را براى بهينه سازى عملكرد 

ذهنى خود تنظيم كنيد.

بهره ورى مغزتان را زياد كنيد!
N

ew
s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناورى اطالعات

گردشگرى

اسكانيا

سالمت

 شمار سامانه پيام كوتاه شركت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دريافت شكايات، انتقادات و پيشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه اى: 31 71 46 33–021

[54]

شماره 41 - مهر ماه 1396

ماهنامه داخلى شركت عقاب افشان



 چربى هاى مصرفى خود را تغيير دهيد
از آن جايى كه مغز عمدتاً از چربى تشكيل 
ــا چربى ها و  ــما بايد آن را ب ــت، ش ــده اس ش
ــالم در رژيم غذايى خود تغذيه  روغن هاى س
ــاره ماهى هاى چرب  ــد. با مصرف چند ب كني
مانند سالمون، خالمخالى و شاه ماهى در هفته 
مى توانيد از فوايد تقويت كنندگى مغز روغن 
ماهى بهره مند شويد يا مكمل هاى اسيدهاى 

چرب امگا-3 را مصرف كنيد.

 نوشـيدنى خود را هوشمندانه انتخاب 
كنيد

ــرايط سالمت خود را مد نظر  هنگامى كه ش
قرار مى دهيم، بيشتر روى مواد غذايى مصرفى 
متمركز مى شويم و توجه كمترى به نوشيدنى ها 
ــيدنى هاى كافئين دار  ــم. اگر قهوه يا نوش داري
ــه حداقل  ــزان آنها را ب ــرف مى كنيد، مي مص
برسانيد. تأمين آب مورد نياز بدن براى تقويت 
سطح انرژى و هوشيارى عاملى كليدى است. 
آب تصفيه شده بهترين گزينه محسوب مى شود. 
از نوشيدنى هاى حاوى قند و شيرين كننده هاى 
مصنوعى پرهيز كنيد. براى حفظ تمركز خود 

مصرف الكل را نيز فراموش كنيد.

 به ميزان كافى بخوابيد
كمبود خواب موجب كاهش تمركز، حافظه 
و خالقيت مى شود. اگر خواب خوب و كافى را 
به يك اولويت تبديل كنيد، در حقيقت به مغز 

براى ارائه عملكرد بهينه كمك مى كنيد.

 تحرك داشته باشيد
تمرينات ايروبيك جريان خون به مغز را افزايش مى دهند. از 
اين رو گلوكز و اكسيژن بيشترى در اختيار مغز قرار مى گيرد. 
حتى اگر نمى توانيد به صورت حرفه اى ورزش كنيد، مى توانيد 
پياده روى سريع هنگام صبح يا در زمان ناهار را براى افزايش 
ــيارى و بهره ورى در بعد از ظهر مد نظر قرار دهيد. اگر  هوش
ــى نداريد، مى توانيد يك پياده روى  به فضاى بيرون دسترس
طوالنى در داخل ساختمان داشته باشيد. اگر مجبور هستيد 
ــپرى كنيد، گاهى  ــته س مدت زمان زيادى را در حالت نشس

اوقات از جاى خود برخاسته و بدن را حركت دهيد.

 از اين كـه كار خود را چه زمانى بايد متوقف كنيد، آگاه 
باشيد

ــتر افراد 60 تا 90 دقيقه پس از تمركز پايدار  بهره ورى بيش
كاهش مى يابد. به جاى مواجهه با خستگى ذهنى، اندكى به 
خود استراحت دهيد. وظايف بزرگ را به بخش هاى كوچك تر 

تقسيم كرده تا بتوانيد آن را به طور بهينه انجام دهيد.

 عوامل حواس پرتى را از بين ببريد
هر گونه عامل حواس پرتى را حذف كنيد. به عنوان مثال زنگ 
اعالن پيامك ها يا ايميل ها را قطع كنيد. پنجره هاى مرورگر را كه 
استفاده نمى كنيد، ببنديد يا راديو و تلويزيون را خاموش كنيد. 
رسيدگى به اين قبيل موارد را به زمان هاى استراحت موكول 
كنيد. با حفظ تمركز بدون عوامل حواس پرتى در بازه هاى كوتاه 

و با كارايى باال بهره ورى شما نيز افزايش مى يابد.

 آگاه باشيد
مديتيشن آگاهانه نشان داده است كه تمركز، توجه و حافظه 
ــات افزايش مى دهد. با  ــد روز پس از انجام تمرين را تنها چن
گذشت زمان اين كار به واقع ساختار مغز را تغيير مى دهد. اين 

پادزهرى براى كمبود توجه ما محسوب مى شود.

 راهبردى عمل كنيد
ــب بهترين مزايا  ــاى خاص مغزى خود براى كس از ريتم ه
استفاده كنيد. آيا هنگام صبح از هوشيارى بيشترى برخوردار 
ــتيد؟  ــن اين گونه هس ــس از ورزش يا مديتيش ــتيد؟ پ هس
درصورت امكان، انجام وظايفى كه بيشترين توان را مى طلبند 
ــما در اوج خود قرار دارد،  به اين زمان ها كه قدرت تمركز ش
ــا افت تمركز مواجه  ــد. اگر هنگام بعد از ظهر ب ــول كني موك
مى شويد، مى توانيد با يك چرت كوتاه يا پياده روى انرژى خود 
را باز يابيد يا وظايفى كه كمتر به قدرت مغز نياز دارند را پس 

از ناهار انجام دهيد.

اگر قهوه يا نوشـيدنى هاى 
مصـرف مى كنيد،  كافئين دار 
ميـزان آنهـا را بـه حداقـل 
برسانيد. تامين آب مورد نياز 
بدن براى تقويت سطح انرژى 
و هوشـيارى عاملـى كليدى 
است. آب تصفيه شده بهترين 

گزينه محسوب مى شود.
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 با ورود فصل پاييز و كاهش دماى 
هوا طبع افــراد با تغييراتى مواجه 
مى شــود، از ايــن رو مراقبــت از 
كــودكان و افراد كهنســال در اين 
فصل بيشتر توصيه مى شود. فصل 
پاييــز داراى مزاج ســرد و خشــك 
اســت و اســتفاده از مــواد غذايى 
سرد و خشــك در اين فصل منجر 
به ايجاد عارضه در افراد مى شود. 
از طرفــى خــوردن و اســتفاده از 
دوش آب سرد در اين فصل مضر 
و در بيماران تنفسى منجر به سرفه 

و زكام خواهد شد.

ميوه ها و غذاهاى مناسب
ــتانى در پاييز مضر  ــاى تابس ــرف ميوه ه مص
ــت، ميوه ها و سبزيجاتى نظير كاهو، خيار و  اس
هندوانه به دليل خاصيت خنك كنندگى باعث 
ــردى مى شود. در عوض استفاده از  رخوت و س
ــيرين و گالبى به دليل  ميوه به، سيب، ليموش
ــدل و خواص آنتى بيوتيكى در فصل  طبع معت
ــيار مفيد است. همچنين مغز پسته و  پاييز بس
ــتم ايمنى بدن را  بادام به خاطر پروتئين، سيس

تقويت مى كند.
ــتفاده از ميوه ها و غذاهاى  توجه كنيد كه اس
ــون، رخوت،  ــش غلظت خ ــث افزاي ــرد باع س

ــن  ــود و همچني ــى مى ش ــتگى و بى خواب خس
ــك، گوشت گاو،  ــرد و خش مصرف غذاهاى س
غذاهاى مانده و كنسرو شده و همچنين عدس 
ــك آن مضر است،  ــرد و خش به دليل طبع س
استفاده از عدس به همراه گلپر، دارچين و نعنا 
ــود. به طور كلى در  ــب تعادل خون مى ش موج
ــاد غذاهاى غليظ و قوى  فصل پاييز مصرف زي
و پرخورى باعث ايجاد بيمارى هاى گوارشى در 

افراد مى شود.

مراقبت از پوست در پاييز
ــكى دارد كه  ــرد و خش ــل پاييز هواى س فص

مراقبت هاى تغذيه اى فصل زيباى پاييز
آيا مى دانيد چه خوردنى هايى سالمت شما را تضمين مى كند؟

حيدر عظمايى
پژوهشگر و متخصص طب سنتى
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فصل باعث بروز درد در ناحيه مفصل، كمر 
و بيمارى هاى پوستى همچون قرمزى، تورم 
و ترك خوردگى مى شود. خوردن ميوه هاى 
ــر و دمنوش هاى داراى خاصيت آنتى  گرم ت
بيوتيكى در اين فصل مفيد است و استفاده 
از بخور شلغم، اكاليپتوس، آويشن و پونه از 
بروز سرماخوردگى در فصل پاييز جلوگيرى 

مى كند.

دمنوش هاى پاييزى
ــتفاده از دمنوش هاى گياهى همچون  اس
ــرى، دارچين،  ــى، ميخك، جعف پونه كوه
ــدى، زعفران  ــه، نعناع، پونه، گل محم بابون
ــتن بدن  ــبز جهت گرم نگه داش و چاى س
ــنتى  ــا درمان س ــروز و ي ــرى از ب و جلوگي

بيمارى ها مفيد است.
زنجبيل نيز از ديگر دمنوش هاى مفيد در 
ــت؛ دمنوش زنجبيل به دليل  اين فصل اس
اينكه حاوى ميزان زيادى مواد مغذى است 
ــتم ايمنى بدن در برابر  باعث تقويت سيس
ــاى فصل پاييز  ــروب و ويروس ه نفوذ ميك

مى شود.
دمنوش گياهى آويشن نيز به دليل اينكه 
ــى و ضد باكترى دارد از  خاصيت ضد عفون
بروز بيمارى هايى همچون سرماخوردگى و 
آرتروز كه باعث آسيب به بدن افراد مى شود 

جلوگيرى مى كند.

سرماخوردگى در پاييز
ــل  ــن فص ــاى اي ــايع ترين بيمارى ه از ش
ــنتى  ــب س ــت. در ط ــرماخوردگى اس س
ــحاتى كه از بينى خارج مى شود زكام  ترش
و ترشحات پشت حلق را نزله مى نامند. اين 
ترشحات بايد از سر و بينى پاك شوند و به 
ــد.  هيچ وجه نبايد مانع خروج اين مواد ش
ــانه هاى  ــفانه امروزه با بروز اولين نش متأس
ــتامين و  ــرماخوردگى مصرف آنتى هيس س
ــرماخوردگى مانع خروج اين مواد  قرص س
ــده و مدتى بعد سرماخوردگى به صورت  ش
ــت مى كند  حادتر و همراه با عفونت برگش
كه به دليل سركوب اوليه كه نامناسب بوده 

است، اتفاق مى افتد.

ــود. در اين فصل  ــت افراد مى ش ــكى پوس ــن امر منجر به خش اي
ــت، انجام شود  بايد حمام هاى نيمه گرم براى حفظ رطوبت پوس
ــه و بادام بر پوست مى تواند  ــتفاده از ماساژ روغن هاى بنفش و اس
ــت جلوگيرى كند، همچنين استفاده از  ــكى پوس از عارضه خش
ــه در بيماران مفصلى  ــياه دان ــاى گرم مثل بادام تلخ و س روغن ه
ــت. از طرفى با توجه به اينكه سرد  ــيار مفيد اس ــتخوان بس و اس
شدن هوا ميل افراد به نوشيدن آب را كاهش مى دهد و همچنين 
قرارگرفتن در مجاورت هواى سرد موجب خشكى پوست مى  شود، 

نوشيدن آب با دماى متعادل در پاييز اهميت بسزايى دارد.

در فصل پاييز چه دمنوش هايى مصرف كنيم؟
ــك اين  ــرد و خش ــد، هواى س همان طور كه در باال هم ذكر ش

و  ميوه هـا  از  اسـتفاده 
غذاهاى سـرد باعث افزايش 
رخـوت،  خـون،  غلظـت 
خستگى و بى خوابى مى شود 
و همچنين مصـرف غذاهاى 
سرد و خشـك، گوشت گاو، 
غذاهاى مانده و كنسرو شده 
و همچنيـن عدس بـه دليل 
طبع سرد و خشك آن مضر 
اسـت، اسـتفاده از عدس به 
همراه گلپـر، دارچين و نعنا 

موجب تعادل خون مى شود.
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در روزهاى اول زكام حمام رفتن و تعريق 
ــى در روزهاى آخر  ــت ول در حمام مضر اس
ــت. پس از استحمام هم حتماً سر  مفيد اس

را بايد پوشاند.
ــكر و  ــته، ش مصرف حريره اى كه با نشاس
ــيرين تهيه شده باشد، بسيار  روغن بادام ش
ــفناج  ــت. همچنين آش حاوى اس مفيد اس
ــت كنده و نيز آش جو با عناب  و ماش پوس
ــبوس گندم، مغز بادام و  يا حريره حاوى س

عسل همگى مناسب هستند.
بخور با تركيبى از شويد، بومادران، بابونه 
ــيار مفيد است و باعث خروج  و آويشن بس
ــريع تر مواد دفعى و سبكى سر مى شود.  س
در مراحل اوليه احساس بروز سرماخوردگى 
ــراه نمك يا  ــرم هم ــردن آب ول ــره ك قرق
ــراوان مايعات  ــيدن ف ــيرين، نوش جوش ش
ــتفاده از هواى آزاد در  ــيرين، اس گرم و ش
ــتفاده  ــرون و تنفس عميق و اس محيط بي
ــى مثل بخور اكاليپتوس  از بخورهاى گياه

توصيه مى شود.

مصـرف اين مواد در پاييز مفيد اسـت و 
توصيه مى شود

ــتر، بلدرچين، گندم (نان،  گوشت بره، ش
ــود و لوبيا (با  ــوپ)، نخ جوانه، در آش و س

خيساندن نفخ آن گرفته شود)، سيب، مواد 
غذايى آب پز و يا كبابى (سرخ كردنى بسيار 
ــيرين و آبدار (انار شيرين  كم)، ميوه هاى ش
و انگور شيرين)، كشمش، مويز، بادام، زرده 
ــلى)، شيره خرما و  تخم مرغ (آب پز يا عس
انگور، مرباى بالنگ، به، سبزيجات، چغندر، 
ــير با عسل،  ترب، هل و دارچين، انجير، ش

شير برنج، فرنى و كنجد.

مصرف ايـن مواد در پاييز بايد به حداقل 
برسد

ــرى، غذاهاى فريز  ــاى آماده و حاض غذاه
شده و مانده، سرخ كردنى هاى مانده، انواع 
سس، انواع كنسرو، پنير پيتزا، انواع تنقالت 
بسته بندى شده، كاكائو، قهوه، نسكافه، چاى 
ــر رنگ، مواد حاوى افزودنى و نگه دارنده،  پ
بادمجان، گوشت گاو و گوساله، ماهى شور 

ــركه، پنير  و دودى، آب ليمو، آب غوره، س
ــك، نان باگت يا  ــور، ماست و دوغ و كش ش
خمير، قارچ، گوجه فرنگى، ميوه هاى ترش 
(ليموترش، گريپ فروت و انار ترش)، عدس، 

لوبيا سبز، گوجه فرنگى، ترشيجات.

افسردگى فصلى
ــكان سال هاست به تأثير نور در  روان پزش
تشديد برخى بيمارى ها پى برده اند و معتقدند 
برخى انواع افسردگى مثل افسردگى فصلى 
ــتان به علت كاهش  در فصول پاييز و زمس
ــى آن كاهش  ــدن و در پ ــى ب ــور دريافت ن
هورمون مالتونين مغز رخ مى دهد. امروزه با 
گسترش شهرنشينى و كمبود نور آفتاب در 
آپارتمان ها، تنش ها در فصول سرد افزايش 
ــرى نكات به  مى يابد. از اين رو رعايت يكس

بهبود اين وضعيت كمك مى كند.
ــبك حدود 10 دقيقه   مثًال پياده روى س
ــارك، كنار زدن پرده ها و  در نزديك ترين پ
استفاده از همان نور اندك، استفاده از مواد 
ــت بوقلمون گرم  غذايى با طبع گرم (گوش
ــد مى كند) و  ــاده آرام بخش تولي بوده و م

استفاده از غذاى سبك هنگام شب.
بارعايت اين نكات كوچك تغييرات مهمى 

در زندگى شما رخ مى دهد.
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گاهــى اختالفات زن و مرد ناشــى از 
تفاوت هــاى بين آن هاســت. جدا از 
تفاوت هــاى فــردى كه باعــث تمايز 
افــراد از هم مى شــوند ، بيــن زن و 
مــرد هــم تفاوت هايى چه بــه لحاظ 
بيولوژيكــى و آناتومــى و چه به لحاظ 
روانى وجــود دارد كه عدم آگاهى از 
آن ها باعث ايجاد سوء تفاهم مى شود. 
تفاوت هاى زن و مرد بيشــتر ناشــى 
اســت.  برنامه ريــزى «دى ِان ِاى»  از 
اما وقتى بچه ها بزرگ مى شــوند، به 
تدريــج در جريان اجتماعى شــدن ، 
تربيــت و شرطى ســازى هاى پــدر و 
مادر، بر شــدت تفاوت ها نيز افزوده 
مى شــود. البتــه اين تصور اشــتباه 
اســت كــه بگوييم هــر مــردى در 
توصيف مربوط به مردهــا و هر زنى 
در توصيف مربوط به زن ها مى گنجد. 
در زندگى حقيقى همه مردها شبيه 
هم نيستند و همچنين همه زن ها در 
يك قالب نمى گنجند. پس يك تصوير 
كليشــه اى از زن ها و مردها اقدامى 
نادرســت به نظر مى رســد. هر زن يا 
مردى داراى بعضى ويژگى هاى جنس 
مخالف خود نيز هست. اشاره به اين 
نكته از آنجا حائز اهميت است كه مثالً 
اگر مردى يكى از اين ويژگى ها را در 
خود نبيند، گمان مى كند حتماً اشكالى 
در او وجود دارد. پس متصور شويد 
هــر توصيفى كه گفته خواهد شــد، 
مربوط به جنبه زنانه يا متعلق به جنبه 
مردانه شماست. به هر حال، در كل 
مردها داراى خصوصيــات مردانه و 
زن ها داراى خصوصيات زنانه هستند 
كه در اين متن به چندين مورد اشاره 

مى شود.

موضوع ارتباط
يكى از بزرگترين منابع اختالف و دلخورى ميان 
زنان و مردان در امر ارتباط رقم مى خورد. علتش 
ــه داليلى متفاوت  ــت كه مردها بنا ب هم اين اس
ــوش مى دهند و حرف  ــا به صحبت ها گ از زن ه
ــد. مردها براى جمع آورى اطالعات گوش  مى زنن
مى دهند. هدف آن ها اين است كه با دريافت اين 
اطالعات مسائلى را حل وفصل كنند و راه حل ارائه 
ــراى برقرارى رابطه و صميمى  دهند. اما زن ها ب
شدن حرف مى زنند و گوش مى دهند. به سادگى 
ــان  مى توان فهميد كه چرا مردها وقتى همسرش
ــوند، چون زن ها  ــته مى ش صحبت مى كند خس
ــاخه و برگ مى دهند و حال  مرتب به موضوع ش
آنكه مردها مى خواهند مستقيم به مطلب اصلى 

بپردازند.
ــعارى دارند:  مردها در زمينه برقرارى ارتباط، ش
«حرف نزن مگر حرفى براى گفتن داشته باشى». 
ــوع زن ها را به هراس مى اندازد، زيرا  اما اين موض
زن ها آنقدر حرف براى گفتن دارند كه نمى دانند 
از كجا شروع كنند. گاه براى اين كه مطلب مورد 
ــان را بيان كنند زياد به مطالب حاشيه اى  نظرش
مى پردازند. اينجاست كه مرد زمان و دوره آمادگى 
ــپرى مى كند و كسل مى شود.  گوش دادن را س
ــب را در ذهن خود  ــا ابتدا مطال برعكس، مرده
ــبك و سنگين مى كنند و به نتيجه مى رسند،  س

آنگاه آن را به زبان مى آورند.

ــت بدانيم كه وقتى زن ها حرف مى زنند  بهتر اس
ــات خود صحبت مى كنند، مانند آن  و از احساس
است كه كيف خود را جلو آن فرد خالى مى كنند 
ــكيبايى الزم را داشته باشد، زن  و اگر آن فرد ش
احساس سبكى و مهر و محبت بيشترى مى كند و 

از حمايتى كه از او شده سپاسگزار خواهد بود.

سرزنش خود در برابر سرزنش ديگران
تفاوت متداول ديگر ميان زنان و مردان اين است 
كه زن ها ابتدا خود را سرزنش مى كنند، در حالى 
كه مردها ابتدا ديگران را مقصر قلمداد مى كنند و 
آن ها را مورد سرزنش قرار مى دهند. زن ها اغلب 
خود را مسؤول خرابى وضع موجود مى دانند و به 
ــى نقش خود مى پردازند، اما مردها قبل از  بررس
ــن به نقش خود ديگران را مقصر معرفى  پرداخت
ــى از  ــرزنش كردن ديگران ناش مى كنند. اين س
ــت. مشكل از اينجا  روحيه توجه متمركز مرد اس
ــر  ــود كه وقتى مرد در ابتدا همس ــروع مى ش ش
خود را مقصر مى نامد، زن فكر مى كند او به عمد 
مسؤوليت خود را نپذيرفته و ناراحت مى شود. اگر 
زن بتواند بياموزد كه نسبت به سرزنش شوهرش 
واكنش تدافعى نشان ندهد، به او فرصتى مى دهد 
ــى سهم خود در مسأله  كه آرام بگيرد و به بررس
بپردازد. هرچه مرد امنيت عاطفى كمترى داشته 
باشد، مطمئن تر به نظر مى رسد. زن ها متوجه اين 
ــتند، زيرا وقتى خود احساس عدم  موضوع نيس

نازنين شادابى
روانشناس و مشاور خانواده

من و همسرم چه تفاوت هايى با هم داريم؟
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امنيت عاطفى مى كنند، با سرزنش خويشتن 
و انتقاد از خود با مسأله برخورد مى كنند.

وقتى زنى همسرش را سرزنش مى كند، مرد 
ــت بى تفاوت باشد، زيرا مرد فرض  ممكن اس
مى كند كه زنش هم مانند خودش، بعداً متوجه 
سهم خود مى شود. براى همين است كه اندوه 
او را در نظر نمى گيرد. مرد متوجه نيست كه 
زنش قبالً نقش و سهم خود را بررسى و براى 

اصالح آن تالش خود را كرده است.

صحبت منفى با خود
زن ها به طور ذهنى بيشتر به خودشان آسيب 
مى رسانند. آن ها با حرف هاى منفى خودشان 
ــد و اين گونه در مقام مجازات  را آزار مى دهن
كردن خود يا محروم ساختن خود برمى آيند. 
ــا خود،  ــت منفى ب ــتقيم صحب ــه مس نتيج
ــى، درماندگى،  ــيدن به احساس بى ارزش رس
ــت. زن اين گونه با  ــورى اس ــز و خودخ عج
دست كم گرفتن خود، قدرت خويش را منكر 
ــت كم مى گيرد.  ــود و توان خود را دس مى ش
او به طور غيرمستقيم ديگران را سرزنش و به 
اين ترتيب، ناتوان بودن خود را تأييد مى كند. 
ــخوار ذهنى و  به طوركلى، افكار منفى يا نش
مرور اتفاقات آزاردهنده در زنان بيشتر است. 
براى مثال، زن با احساس دلسوزى براى خود 
ــى از من تعريف  ــت بگويد: «كس ممكن اس
ــى  ــدر مرا نمى داند، كس ــى ق نمى كند، كس
ــيده ام و چقدر از  نمى داند چقدر زحمت كش

خود گذشتگى دارم». زن با تلقى «بيچاره من» 
ــاد بودن از دست  امكان بالقوه خود را براى ش
ــاس دلسوزى به حال  مى دهد. اين گونه احس
خود، توليد خشونت درونى مى كند. «بيچاره 
من، اگر شوهرم بدجنس نبود و به من بيشتر 
ــبختى مى شدم.»،  محبت مى كرد زن خوش
ــه فرزندانم خدمت  ــب ب ــاره، مرت «من بيچ
مى كنم و در مقابل، آن ها هيچ كارى براى من 
ــن بيچاره، اين همه نجيب و  نمى كنند.»، «م

شريف بودم و او به من خيانت كرد.»
زن ها با اين گونه افكار، خود را در دايره بدبختى 
محدود مى كنند و همچنين با احساس تأسف 
ــبت به خود، ديگران را سرزنش كرده به  نس
ــاس گناه مى دهند. وقتى خانم ها  آن ها احس
بياموزند رنجش خود را بدون اظهار دلسوزى 
ــان كنند و از جانب  ــم به حال خود بي و ترح
ــان مورد مهر و محبت قرار گيرند،  همسرش
به تدريج ميل به احساس ترحم و قربانى بودن 
در آن ها از بين مى رود. از طرفى، وقتى مردها 
مى آموزند تألمات خود را با ديگران به اشتراك 
ــد و تألمات ديگران را نيز درك كنند،  بگذارن
ــونت آميز پرهيز  ــج از رفتارهاى خش به تدري

مى كنند.
ــراى اين كه  ــتند ب اكثر خانم ها متوجه نيس
ــند،  ــر باش ــده و حمايتگ ــز، پذيرن مهرانگي
ــم، ناراحتى، اندوه و  ــات منفى، خش احساس
ــى را در خود حبس  نوميدى، هراس و نگران
مى كنند و اين احساسات انباشته مى شود تا 

اين كه در نهايت به بدترين شكل ممكن ابراز 
مى گردد. «من همه اين كارها را انجام داده ام 
ــت  و تو هيچ اقدامى نكرده اى. من تو را دوس
ــى تو هيچ محبتى به من نمى كنى.»  دارم ول
خانم هاى آموزش نديده بين دو حالت سركوب 
احساسات و رفتارهاى غيردوستانه در نوسان 
ــتند. خانم ها بايد احساسات منفى خود  هس
ــوند با  ــته ش را قبل از اين كه روى هم انباش
ــان در ميان بگذارند. مردها هم بايد  شوهرش
گوش دادن به همسر را ياد بگيرند. البته اگر 
ارتباط كالمى هنوز بين زوجين ميسر نيست 
ــات به  ــتفاده از نامه نگارى و بيان احساس اس

شيوه مهرانگيز توصيه مى شود.

مردها به راه حل و زن ها به همدلى احتياج 
دارند

مردها از روى غريزه خواهان راه حل هستند. 
ــورد مى كند،  ــأله اى برخ وقتى مردى به مس
ــتين كارى كه انجام مى دهد اين است  نخس
ــعى مى كند  ــه به غار خود پناه مى برد و س ك
ــد. اگر بتواند راه  ــه تنهايى راه حلى پيدا كن ب
حلى بيابد، احساس بهترى پيدا مى كند. اما 
اگر نتواند، از غارش بيرون مى رود، مرد ديگرى 
ــذارد پيدا مى كند و  ــه به او احترام مى گ را ك
ــكلش با او حرف مى زند. هدف او  درباره مش
ــا بتواند راه  ــت ت يافتن نقطه نظر ديگرى اس
ــد. اگر راه حل خوبى  حل خوبى دريافت كن
بيابد احساس خوبى دارد. بنابراين، وقتى زنى 
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ناراحت است و شروع به صحبت مى كند، مرد 
گمان مى كند كه او هم مانند خودش خواهان 
ــت و متوجه نيست كه زن صرفاً  راه حل اس
ــى به حرف هايش گوش دهد.  مى خواهد كس
ــعى مى كند با ارائه راه  به همين دليل، مرد س
حل، مشكل او را برطرف سازد، كه اين اغلب 
با رنجش و دلخورى همراه مى شود. وقتى زنى 
ناراحت است، دوست دارد صحبت كند؛ با اين 
ــاس بهترى پيدا مى كند، حتى اگر  كار احس

مسأله حل نشده باشد.

خريد كردن
ــردن هدف كامًال  ــا اگر هنگام خريد ك مرده
مشخصى نداشته باشند به سرعت از پاى در 
مى آيند و خسته مى شوند. به همين دليل است 
ــش از آقايون از خريد  ــه معموالً خانم ها بي ك
لذت مى برند. زن ها موقع خريد به همه جوانب 
ــان به لباسى  توجه دارند؛ مثالً وقتى چشم ش
مى افتد، بالفاصله به اين كه كجا مى توانند آن 
را بپوشند فكر مى كنند. خود را در آن لباس 
مى بينند و احساس خوبى را تجربه مى كنند. 
براى مردها حضور در مراكز خريد بدون هدف 
بعد از سى دقيقه زجرآور است، در صورتى كه 
ــاعت گشتن در مراكز  زن ها حتى از چند س

خريد هم خسته نمى شوند.
ــردن عالقه مندى  ــر در خريد ك تفاوت ديگ
خانم ها به حراجى هاست. زن ها دوست دارند 
ــد را بخرند و به  محصوالتى كه تخفيف دارن
 فكر صرفه جويى هستند، در صورتى كه آقايان 
كسب درآمد بيشتر را به صرفه جويى ترجيح 

مى دهند.

مكالمه تلفنى
ــى  ــت ندارند وقتى تلفنى با كس مردها دوس
ــى حرف شان را قطع  صحبت مى كنند، كس
كند يا به آن ها حرفى بزند. زن ها از اين رفتار 
مردها حيرت مى كنند و براى شان اين جريان 
ــت. زن ها متوجه نيستند كه  قابل درك نيس
مردها در يك زمان و در آن واحد نمى توانند 
دو موضوع را پى گيرى كنند. زن ها مى توانند 
به طور همزمان با تلفن صحبت كنند، شعله گاز 
را پايين بكشند تا غذا سر نرود، به كودك شان 
رسيدگى كنند و به حرف همسرشان نيز گوش 
دهند. البته با تمرين، مردها هم قادر به كسب 

اين مهارت خواهند بود.

رانندگى
ــى مى كنند اغلب اوقات  وقتى مردها رانندگ
ــتانه و صميمانه با آن ها ميسر  صحبت دوس
ــت فرمان اتومبيل به قدرى  نيست. مرد، پش
ــت  ــيدن به مقصد اس به هدف كه همان رس
مى انديشد كه گرفتن توجه او از اين امر مهم 
مقدور نيست. در اين زمان، زن ها فكر مى كنند 
شوهرشان از همسفر شدن با آن ها ناراحت و 
ــت. هر صحبت كوچكى  به آن ها بى توجه اس
ــود.  ــى عظيم تبديل ش امكان دارد به رنجش
ــدن در اتومبيل گاهى  براى همين، سوار ش

تجربه ناخوشايندى براى خانواده هاست.

خودمحورى
ــت درك كند كه  ــوار اس براى يك خانم دش
ــت  ــوهرش او را دوس ــه امكان دارد ش چگون
ــد و بعد ناگهان اقدامى به شدت  ــته باش داش
خودمحورانه انجام دهد، و چون با تفاوت هاى 

ــت، موضوع را شخصى  ــنا نيس زن و مرد آش
ــرد مى خواهد دل  ــى م ــرض مى كند. وقت ف
زنش را به دست آورد و يا او را خوشحال كند 
همه كارى انجام مى دهد، اما وقتى فكر كرد 
همسرش خوشحال است به موضوع ديگرى 
توجه مى كند؛ مثالً به مسائل شغلى خود فكر 

مى كند و همه فكر و ذكر او كارش مى شود.
ــرار مى گيرند،  ــار ق ــا تحت فش وقتى مرده
ــوند و بيشتر ديگران را  بيشتر متمركز مى ش
ــان از ديد ديگران  از ياد مى برند. اين رفتارش
خودمحورانه است. در بسيارى از موارد، آن ها نه 
خودمحور و نه خودشيفته اند. آن ها فقط جذب 
ــوند و به هيچ مطلب ديگرى  ــان مى ش كارش
توجه نمى كنند. در بعضى موارد هم موضوعى 
ــه توجه آن ها را جلب كرده موضوعى كامًال  ك

نوع دوستانه و يا در ارتباط با ديگران است.
ــوى زن ها دشوار است،  درك اين مطلب از س
ــترس قرار  ــرايط اس ــرا وقتى زن ها در ش زي
ــتر به ديگران توجه مى كنند.  مى گيرند، بيش
وقتى مردى با مشكل شغلى روبه رو مى شود، 
به نظر مى رسد خانه و خانواده اش را فراموش 
كرده است در صورتى كه او به خاطر خانواده اش 

تالش مى كند مشكل كارى را حل كند.
زنى كه خسته از سر كار به خانه برمى گردد، 
ــه اندازه كافى  ــراى خانواده اش ب از اين كه ب
ــود و  ــتر ناراحت مى ش ــته بيش وقت نگذاش
ــعى مى كند به ديگران بيشتر رسيدگى و  س
هميارى كند. شناختن اين تفاوت ها از ايجاد 
سوء تفاهم ها جلوگيرى مى كند و مثالً زن ها 
ــان را معيارى براى عشق  بى اعتنايى شوهرش
ــعى مى كنند از  ــه نمى دانند، بلكه س و توج
ــاى خود يارى بگيرند تا هنگام نياز،  مهارت ه

توجه مرد را به خود جلب كنند.
همانطـور كه مالحظـه كرديد، زن هـا و مردها در 
بسـيارى از امور با هم اختالف سليقه دارند كه در 
اين متن تنها به چند نمونه اشـاره شـد. توجه به 
اين نكات مى تواند از شـدت و تعدد اختالفات زن 
و شوهرها بكاهد. خاطرنشان مى كنيم كه برطبق 
آنچه گفته شد هميشه استثنا در هر گروهى وجود 
دارد و اگر فـردى در خود اين ويژگى ها را نيافت، 
موضوع نگران كننده اى نيسـت، چراكه شـايد با 
اكتسـاب و تمرين مهارت هايـى را در خود ايجاد 

كرده است.
منبع

- «زن، مرد، ارتباط» نوشته جان گرى، ترجمه 
مهدى قراچه داغى.
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ماجرايى براى نشان دادن فطرت پاك انسان در پذيرش حق و قبول فضيلت هاى اخالقى 
نقل مى شود:

اسعد، يكى از بازرگانان يمن، براى فروش كاالى خود راهى مكه شد.
مشركين مكه اطرافش را گرفتند و به او گفتند: وقتى مى خواهى به زيارت خانه خدا بروى 
گوش هاى خود را ببند و از هرگونه تماس با محمد كه در «مقام ابراهيم» نشسته و قرآن 
مى خواند خوددارى كن، زيرا در كالم او رازى نهفته است كه اگر بشنوى مجذوبش خواهى 
شد و اختيار از دست تو بيرون خواهد رفت و چه بسا كه سحرهاى او تو را تحت تأثير قرار 

دهد و به او گرايش پيدا كنى.
ــعد ترسان و لرزان از تهديد مشركين، با گوش هاى بسته قدم به حرم خداوند  روزى اس
گذاشت و به هنگام طواف نگاهش به پيامبر (صلى اهللا عليه و آله و سلم) افتاد. لحظه اى 
درنگ كرد و با خود گفت: اگر چه مشركين مرا از تماس با او ترسانيده اند، ولى اگر من به 
شهر خود برگردم و مردم از من درباره پيامبر نوظهور بپرسند، چه بگويم؟ پس بهتر است 

كه با او آشنا شوم و از برنامه اش آگاه شوم.
بازرگان يمنى با قدم هاى آهسته و لرزان به سوى پيامبر اكرم (صلى اهللا عليه و آله و سلم) 
رفت و گوش هاى خود را كه بسته بود، باز كرد تا آنچه را كه ايشان مى گفتند، بشنود. در 
برابر آن بزرگوار نشست و از ايشان خواست كه دعوت و دين خود را برايش توضيح دهند.

ــول اكرم (صلى اهللا عليه و آله و سلم) آيات 151 تا 153 از سوره انعام را كه  حضرت رس
بيانگر اصول و ريشه هاى مكتب اسالم بود، برايش قرائت نمودند. شنيدن آيات قرآن، در دل 
اسعد چنان طوفانى به پا ساخت كه دستش را به سوى دست حضرت(ص) برد و ايمان آورد 

و از حضرت درخواست كرد كه كسى را براى تبليغ اسالم به يمن بفرستند.
محتواى آياتى كه رسول اهللا (صلى اهللا عليه و آله و سلم) برايش خواندند چنين بود:

1- به هيچ وجه براى خدا شريك قرار ندهيد. (نه در عقيده و نه در عمل)
2- به پدر و مادر خود نيكى و احسان كنيد.

3- اوالد خود را از بيم فقر نكشيد، ما به شما و آنها روزى مى دهيم.
4- به كارهاى زشت، چه آشكار و چه پنهان نزديك نشويد.

5- انسانى را كه خدا كشتنش را حرام كرده، نكشيد، مگر به حق (مانند قصاص). اين 
چيزى است كه خدا شما را به آن سفارش كرد، شايد تعقل كنيد و بينديشيد.

6- هرگز به مال يتيم نزديك نشويد، مگر به طريقى كه براى يتيم بهتر است، تا به حد 
كمال و رشد برسد.

7- ترازو و وزن را تمام بدهيد (خيانت و كم فروشى نكنيد.)
8- ما به هيچ كس جز به اندازه توانايى اش تكليف نمى كنيم.

ــاوندان تان  ــخنى مى گوييد عدالت را رعايت كنيد، هرچند به ضرر خويش 9- هرگاه س
باشد.

10- به عهد خدا وفا كنيد.( اوامر و نواهى خدا را اطاعت كنيد.)
11- اين است راه راست، از آن پيروى كنيد.

12- و از راه هاى ديگر تبعيت نكنيد كه شما را از راه خدا دور مى سازد.
اين ها سفارش خدا به شما است كه پرهيزگار شويد.

تأثير شگرف آيات بر بازرگان يمنى

برگرفته از كتاب جلوه هاى نجات
 نوشته عبدالكريم شمشيرى(محمددوست)
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ورزش
تفاوت با آقايان از زمين تا آسمان!

مى خواهم   پيشرفت كنم

پرسپوليس و يك حسرت بزرگ!
آيا مربيان آلمانى در ايران موفق بوده اند؟
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انتخاب «وينفرد شفر» به عنوان سرمربى استقالل گاها انتقاداتى به همراه داشته كه ممكن است مربيان آلمانى در ايران موفق نباشند. سرمربى 67 ساله آلمانى حاال يك چالش مهم 
در استقالل دارد و آن آشنا شدن با بازيكنانش و بعد فضاى فوتبال ايران است و تقريباً تا نيم فصل ليگ برتر فوتبال ايران بعيد به نظر مى رسد كه بتواند تمام توانش را به نمايش 
بگذارد اما به همين بهانه مى شود كارنامه مربيان آلمانى در ايران را مرور كرد. آبى هاى پايتخت ايران اگر به كارنامه ورنرلورانت در ايران دقت كنند، با تيم ويژه سايپا كه نهايتاً قهرمان 
شد مواجه خواهند بود اما ساير مربيان موفقيت هاى ويژه اى نداشته اند. با اين همه به نظر مى رسد كه استقاللى ها بعد از ناكامى عجيب على منصوريان در هفته هاى آغازين ليگ برتر، 

از شفر انتظار دارند كه خاطرات لوارنت را در سايپا اين بار در استقالل زنده كند.

اولين مربى آلمانى در باشگاه هاى ايران
ــى در ليگ برتر  ــار پاى مربيان آلمان اولين ب
ــد.  ــتقالل به فوتبال ايران باز ش ــط اس توس
ــيار  ــتقاللى ها روابط بس در ليگ دوم كه اس

ــتند هدايت  ــنه اى با فوتبال آلمان داش حس
تيم خود را به «رولند ُكخ» سرمربى شناخته 
ــده آلمانى دادند ولى اين مربى 18 هفته  ش
بيشتر دوام نياورد و يكى از ضعيف ترين نتايج 
ــتقالل را رقم زد. استفاده از  تاريخ باشگاه اس
كخ به قدرى تلخ بود كه استقاللى ها به مدت 
ــال و تا روى كار آمدن شفر رغبتى به  15 س
استفاده از مربى خارجى نداشتند. بسيارى از 
هواداران استقالل هنوز هم حضور رولند ُكخ را 

يك كابوس بزرگ براى خود مى دانند.
 

آلمانى سرخ ها
پس از استقالل نوبت رقيب سرخپوشش شد 

ــتفاده كند. در ابتداى  كه از مربى آلمانى اس
ليگ برتر چهارم بود كه على پروين با عنوان 
ــت و «راينر  ــپوليس بازگش مديرفنى به پرس
ــوبل» كه از بازيكنان صاحب نام دهه 70  س
ــرمربى، انتخاب و  ــود را به عنوان س آلمان ب
ــپوليس معرفى كرد.  به هواداران ناراضى پرس
ــش و چالش بود و  ــر تِن همكارى كه سراس
ــوبل در عين ناباورى از معدود  جالب آنكه س
سرمربيان آلمانى در تاريخ ليگ برتر است كه 
فصل را به انتها رسانده است. پرسپوليس در 
آن فصل به رتبه چهارم رسيد و در آن مقطع 
اين نتيجه فاجعه وار قلمداد مى شد ولى راينر 
سوبل با كسب 55 امتياز در 30 بازى از جمله 

به بهانه انتخاب وينفرد َشفر به عنوان سرمربى استقالل

آيا مربيان آلمانى در ايران موفق بوده اند؟

بابك بزرگى
روزنامه نگار
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مربيان موفق از نظر ميانگين امتيازگيرى در 
هر بازى در تاريخ ليگ برتر است. 

با اين حال سوبل آن قدر روزهاى پرحاشيه اى 
را در پرسپوليس تجربه كرد كه براى فصل بعد 
تمايلى به ادامه همكارى نداشت. البته سوبل 
در ليگ چهارم تنها مربى آلمانى ليگ برتر نبود 
ــه نوزدهم «برند كراوس» نيز هدايت  و از هفت
ــت گرفت و  ــگاه گيالن بحران زده را در دس پ
حضور اين سرمربى هم مثمرثمر نبود و نهايتاً 

اين تيم گيالنى به ليگ يك سقوط كرد.

يورگن گده و شهيد قندى يزد!
ليگ پنجم نوبت به حضور يكى از نام آشناترين 
مربيان آلمانى فوتبال ايران در ليگ برتر رسيد. 
«يورگن گده» كه تا پيش از اين سرمربى تيم 
ــتيار تيم ملى  ــپوليس و دس ملى اميد، پرس
ــرمربى تيم تازه  ــاالن بود به عنوان س بزرگس
ــهيدقندى يزد منصوب  ليگ برترى شدة ش
ــدى را براى خود  ــد و اميدوار بود راه جدي ش
در فوتبال ايران ترسيم كند. اما گده 18 هفته 
بيشتر روى نيمكت تيم يزدى باقى نماند و از 
ــد و نهايتاً اين تيم به ليگ يك  كار بر كنار ش

بازگشت. 

ــتان حضور اين سرمربى در فوتبال ايران  داس
ــت. گده  ــود جالب توجه اس ــز در نوع خ ني
ــران در باالترين  ــال اي ــورش را در فوتب حض
سطح ممكن مثل سرمربيگرى تيم ملى اميد و 
پرسپوليس آغاز كرد ولى حتى تا دستيارى در 

آلومينيوم هرمزگان نيز تنزل درجه پيدا كرد. 
او در نهايت به اين نتيجه رسيد كه راه آينده 

كارى اش را بايد از فوتبال ايران جدا كند!
 

حضور يك مربى قهرمان!
ــور مربى  ــم، عجيب ترين حض در ليگ شش
آلمانى در فوتبال ايران رخ داد. «ورنر لورانت» 
هدايت تيم فوتبال سايپا را بر عهده گرفت و 
آغاز بسيار طوفانى داشت و در 5 هفته نخست 
13 امتياز گرفت ولى اين سرمربى آلمانى در 
ــرايطى كه تيمش در بهترين فرم ممكن  ش
ــايپا را ترك كرد ولى  ــيار ناباورانه س بود، بس
سايپا در ادامه مسير ليگ با على دايى به تنها 
قهرمانى خود در ليگ برتر رسيد. بسيارى از 
ــان نقش لورانت را در اين قهرمانى  كارشناس

غيرقابل انكار مى دانند. 

در ليگ هشتم سايپا بازهم يك مربى آلمانى 
را تجربه كرد و اين بار يكى از صاحب نام ترين 
بازيكنان فوتبال جهان را به كار گرفت. «پير 
ليت بارسكى» كه به همراه آلمان غربى موفق 
ــده بود 9 هفته  به فتح جام جهانى 1990 ش
ــاورد و در حاليكه  ــايپا دوام ني ــتر در س بيش
ــرار گرفته بود به  ــن تيم در رده پانزدهم ق اي

همكارى اش با اين باشگاه پايان داد.

در همان فصل سپاهان كه در استفاده مناسب 
از مربيان خارجى معروف است، «انگين فيرات» 
ــى را به عنوان  ــتيار على دايى در تيم مل دس
ــرد و در هفته دوازدهم  ــرمربى منصوب ك س

همكارى سپاهان با اين سرمربى خاتمه يافت. 
ــرمربى آلمانى است كه پس از  فيرات تنها س
قطع همكارى با يك تيم ليگ برترى دوباره 
به عنوان سرمربى به ليگ برتر بازگشت. سايپا 
كه در زمينه استفاده از مربى آلمانى ركورددار 
است در ليگ سيزدهم مجدداً روى به مربى 
آلمانى آورد و انگين فيرات يك فصل كامل در 

اين تيم بود و به رتبه هشتم دست يافت.

و حاال وينفرد شفر...
ــر، حضور مربيان  ــت ليگ برت در ادوار نخس
ــال هاى اخير  آلمانى پررنگ تر بود ولى در س
اين حضور كم رنگ شده و در اين 9 فصل تا 
قبل از حضور شفر تنها يك مربى آلمانى در 
فوتبال ايران حضور داشت. تاكنون 7 سرمربى 
آلمانى 8 بار در تيم هاى ليگ برتر مشغول به 
كار بوده اند كه تنها دو مربى از ابتدا تا انتهاى 
فصل باقى ماندند و هيچ مربى آلمانى 2 فصل 
پياپى در تيمش باقى نمانده است. حال بايد 
ديد وينفرد شفر كه با رزومه تقريباً مناسبى پا 
به فوتبال ايران گذاشته است مى تواند طلسم 
ــكند و حضور مستمر و  مربيان آلمانى را بش

موفقى در فوتبال ايران داشته باشد.
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ليگ پنجم نوبت به حضور 
يكى از نام آشناترين مربيان 
آلمانى فوتبال ايران در ليگ 
گده»  رسـيد. «يورگـن  برتر 
كه تـا پيش از اين سـرمربى 
تيم ملى اميد، پرسـپوليس و 
دسـتيار تيم ملى بزرگساالن 
بود به عنوان سرمربى تيم تازه 
ليگ برترى شده شهيدقندى 
يـزد منصوب شـد و اميدوار 
بـود راه جديدى را براى خود 
در فوتبال ايران ترسيم كند. 
اما گده 18 هفته بيشـتر روى 
نيمكت تيم يزدى باقى نماند 

و از كار بر كنار شد



نماينده  تنهــا  «پرســپوليس» 
باقــى مانــده ايــران در ليــگ 
قهرمانان آسيا با شكست 2-6 
در مجمــوع دو ديــدار مقابــل 
الهالل عربستان از دور رقابت 
ها كنار رفت تا آرزوى قهرمانى 
در آسيا را يك سال ديگر براى 
هوادارانش به تاخير بيندازد. 
گر چه عملكــرد داور بــازى به 
هواداران  انتقاد  مورد  شــدت 
قرار گرفت امــا بايد بپذيريم 
كه پرســپوليس در بــازى اول 
حذف شــد؛ وقتى كه ناباورانه 
بــا چهار گل زميــن را ترك كرد 
و بازگشــت، به يــك مأموريت 
غيرممكن تبديل شــد. اما اين 
پنج عامل را مى توان به عنوان 
مقصــران اصلــى ايــن ناكامى 

معرفى كرد:

چه عواملى برانكو و شاگردانش را از رسيدن به فينال آسيا محروم كردند؟

احسان محمدى
روزنامه نگار

1- فاتحان سفارت عربستان
پرسپوليس حساس ترين بازى هاى چند سال 
اخيرش را نه در ورزشـگاه آزادى و پيش چشـم 
هزاران هوادار مشـتاق كه در مسـقط پايتخت 
عمان برگـزار كرد! چرا؟ ماجرا خيلى سـاده اما 
تلخ اسـت. فاتحان سفارت ها در مشهد و تهران 
به ساختمان سفارت عربسـتان حمله كردند تا 
زمينه را براى سر بريدن تيم هاى باشگاهى مان با 
پنبه فراهم بياورند. تيم هاى باشگاهى عربستان 
در بيانيـه اى اعالم كردند به خاطر نبودن امنيت 
حاضر به بازى در ايران نيستند و از كنفدراسيون 
فوتبال آسيا خواستند زمينى بى طرف براى بازى 

آنان انتخاب كنند و موفق شدند!
بـه هميـن راحتـى تيم هـاى ايرانـى از بازى 
مقابل حريف عربسـتانى در خانه محروم شدند. 
تلويزيون عالقه اى ندارد به اين موضوع ورود كند، 
اما هواداران اسـتقالل خوزستان و پرسپوليس 
و استقالل تهران كه تيم شـان از امكان و امتياز 
ميزبانى و حمايت تماشاگران پرتعدادشان محروم 
شـد، حق دارند از فاتحان سـفارت عربسـتان 
بپرسـند آن حركـت پر هزينه چه دسـتاوردى 
براى ملت داشـت؟ حكومت آل  سـعود سـقوط 
كرد و شيوخ شـان از ايـران عذرخواهى كردند؟ 
در مواضع عمدتاً تندشـان خللى ايجاد شد؟ آيا 
مى دانند مسافرت و اسـكان بازيكنان تيم هاى 
ايرانى براى ميزبانى اجبارى در يك كشور عربى 
به جاى شـهر و ديار خود چه هزينه اى داشت و 

بايد از بيت المال پرداخت شود؟ ممكن است آنها 
كه به سـفارت عربسـتان حمله كردند و گوشى 
تلفن به غنيمت بردند و مقابل دوربين ها سلفى 
گرفتند، عاشق فوتبال باشند اما مرتكب رفتارى 

شدند كه فوتبال ايران تاوان آن را پرداخت.

2- مديريت باشگاه
پرسپوليس هنوز مدافع قهرمانى ليگ برتر است. 
شـانس بردن ليگ و جام حذفى امسال را دارد و 
چشـم نواز بازى مى كند و قطعـاً اين موفقيت ها 
بدون يك مديريت خوب شـدنى نبـود. اما بايد 
پذيرفت كه همين مديريت در ماجراى طارمى و 
رضاييان با باشگاه ريزه اسپور تركيه آن قدر بد و 
مبتديانه عمل كرد كه خسارت آن دامان باشگاه 
پرسـپوليس را پيش از ديدار رفت مقابل الهالل 
وقتى كه فيفا به محروميت 4 ماهه مهدى طارمى 
راى داد، گرفت. آنها قبل از سوت آغاز آن ديدار 
كابـوس وار كـه 4-0 مغلوب تيـم 10 نفره الهالل 
شدند، به خاطر خطاى مديريتى، در هم شكسته، 

از هم گسيخته و تهى از روحيه بودند.

3- مهدى طارمى
پسـر آرام بوشـهر كه او را در آغـاز فوتبالش 
به خاطر فروتنى و حجب و حيا مى  شناختند، اين 
روزها در شـبكه هاى اجتماعى به عنوان كسى 
شناخته مى شـود كه پول حسين هدايتى عضو 
متمول سـابق هيات مديره باشگاه پرسپوليس 

پرسپوليس و يك حسرت بزرگ!
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را بـه جاى تحويـل به باشـگاه تركيه اى 
تبديل به پورشه كرده است! اتهامى تلخ 
و گزنده كـه در مقابل آن سـكوت كرده 
اسـت. او بهتريـن گلـزن تيـم و مهاجم 
ثابت پرسـپوليس بود كه به واسطه رفتار 
غيرحرفه اى از ديدار مقابل الهالل محروم 
شد، روحيه همبازيانش را به هم ريخت و 
دست برانكو را در حساس ترين بازى اين 
سـال هاى پرسـپوليس الى پوست گردو 
گذاشت؛ البته با بى مسئوليتى و بى  قيدى! 
با گفتن «حتماً خيريتى تـوش بوده!» به 
همين راحتـى! خدا قوت آقـاى طارمى! 

خسته نباشى!

4- بازيكنان و مربى
كارشناسان از برانكو انتقاد مى كنند كه 
چرا در اين بازى حساس كه تيم به حمله 
نياز داشـت هافبكى ُكند و فاقد خالقيت 
تكنيكى مثل ربيع خواه را تا دقيقه 90 در 
تركيب حفظ كرد؟ از خط دفاع پرسپوليس 
ايراد مى گيرند كه مثل پنير سوئيسـى از 
هر طرف منفذ داشت. از عليرضا بيرانوند 
ُخرده مى گيرند كه هر توپى سمتش آمد 
به آن نه نگفـت. از محمد انصـارى ايراد 
مى گيرند كه يك خطاى بيهوده، كمرشكن 
و غير ضـرورى را مرتكب شـد (داخل يا 
خارج هجده قدم) و گفتند او در بازى هاى 
حساس تمركز ندارد. از كمال كاميابى نيا 
ايـراد گرفتند كـه آن كارت قرمز بيهوده 
را گرفت و در ديدار 4-0 حضور نداشـت. 
از محسن مسـلمان گله مند هستند كه 

پك هاى عميق به قليان مى زند و...

5- الهالل
اختالف آنها با پرسپوليس 4 گل نبود اما 
تقريباً در هر دو بازى هر وقت اراده كردند 
توانستند فشار بياورند، بازى را مديريت 
كننـد، گل بزنند و در بـازى معموالً روان 
پرسپوليس سكته هاى متوالى ايجاد كنند.
 آنها تيم شايسـته اى هسـتند و «عمر 
خربيـن» بـا زدن 5 گل از 6 گل دو ديدار 
به تنهايى كيفيت ممتاز خودش را نشان 
داد. بايـد پذيرفت كه با طارمـى و بدون 
طارمى، بـا كاميابى نيا و بدون كاميابى نيا، 
پرسپوليس امسـال در 4 ديدار نتوانست 
الهالل را شكسـت دهد و آنها در مجموع 
با كسـب سـه تسـاوى و يك پيـروزى 
خيره كننده به سمت فينال پرواز كردند. 
هنوز هم يـاد آوردن آن 4 گل آزاردهنده 
اسـت. اگر حتى با دو گل شكست خورده 
بودند، اين ديدار تا اين اندازه تشـريفاتى 

نمى شد.
اين بازى تمام شـد و زندگى هنوز ادامه 
دارد. حتـى هواداران دوآتشـه اى كه بعد 
از بازمانـدن پرسـپوليس از رسـيدن به 
فينـال ليگ قهرمانان آسـيا بـا نااميدى 
و سـرخوردگى مطلق خوابيدنـد، فرداى 
بـازى، اخبار هواشناسـى را چك كردند، 
سـوار اتوبوس شدند و زندگى عادى شان 

را پى گرفتند.
مهمترين مسـأله پرسـپوليس اسـت. 
پرسپوليسى كه مى تواند دوباره بلند شود، 
براى هوادارانش چند جام بياورد و حتى به 
فينال ليگ قهرمانان سال آينده با درس 

گرفتن از اشتباهات گذشته صعود كند.

در  ــی  تیم نخســتین  ــپولیس  پرس
ــیا اســت که  تاریخ لیگ قهرمانان آس
ــابقه برگزار می کند  در مجموع ۱۲ مس
ــابقه فقط سه دیدار در  و از این ۱۲ مس
ورزشگاه آزادی برگزار شد که یکی از آنها 
هم بدون تماشاگر بود. هیچ تیمی در 
تاریخ لیگ قهرمانان آسیا چنین شرایط 
عجیبی نداشته است و پرسپولیس از 
ــه خارج از  ــداد بازی هایی ک لحاظ تع
خانه خودش برگزار کرد می تواند نامش 
در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود. 
شــگفت انگیز اســت که از ۱۲ مسابقه 
ــابقه در ایران برگزار شد.  فقط سه مس
سرخ ها با چنین رکورد گینسی به کار 
خود در این دوره از لیگ قهرمانان آسیا 

پایان دادند.

ركورد گينسى پرسپوليس!
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ورزش بانــوان ايــران آرام و 
آهســته به ســمت حرفــه اى 
شــدن پيــش مــى رود. بايــد 
پذيرفــت حتــى با وجــود تمام 
پيشــرفت هاى ســال هاى اخير 
هنوز حرفــه اى بودن در بخش 
ورزش بانــوان به صورت كامل 

ديده نمى شود. 
ورزش بانــوان ايــران حــاال از 
المپيــك صاحب مدال اســت، 
مختلف  رشته هاى  ورزشكاران 
مانند ووشــو و كاراته مدام در 
مدام  جهانى  رقابت هاى  صحنه 
مدال مى گيرند و تيم هاى ملى 
در  مدام  ورزشــى  رشــته هاى 
آســيايى  و  جهانى  رقابت هــاى 
شــركت مى كننــد، ولــى هنوز 
بــا  نيســت.  كامــل  همه چيــز 
وجــود تمام مشــكالت امــا به 
نظر مى رســد كه ســطح درآمد 
در ورزش بانــوان ايــران و در 
ليگ هاى مختلف بيشــتر شده 
اســت. هر چند هنوز بازيكنان 
و ورزشــكارانى هستند كه به 
صورت رايگان بازى مى كنند اما 
نكته مهم تر اين است كه مبلغ 
قراردادها بيشــتر شده است. 
در حال حاضر ورزشكاران چهار 
ليگ بانوان بسكتبال، واليبال، 
فوتبال و فوتســال بيشــتر از 
هر ورزشــكار ديگرى در ايران 

كسب درآمد مى كنند.

نگاهى به درآمدهاى ورزشكاران زن 4 رشته ورزشى 

هيلدا حسينى خواه
روزنامه نگار

1- ليگ برتر بسكتبال، پولدارترين
 در ورزش بانوان ايران هيچ ورزشكارى به اندازه 
بازيكنان بسكتبال بانوان خوب دستمزد نمى گيرند. 
نكته بسيار جالب اين است كه ورزش بسكتبال 
به استثناى حضور اخيرشان در رقابت هاى داخل 
ــيا كه در تركمنستان برگزار شد، هيچ  سالن آس
حضورى در رقابت بين المللى ديگرى در سال هاى 
اخير نداشت و نه در آسيا و نه در هيچ تورنمنت 

معتبر ديگرى شركت نكرده است. 
بسكتبال بانوان به دليل اينكه حجاب ورزشكاران 
ــوى فيبا (فدراسيون جهانى بسكتبال)  آن از س
پذيرفته شده نبود، در تمام سال هاى اخير فرصتى 
براى حضور در رقابت هاى بين المللى پيدا نكرد؛ 
ــته هاى فوتسال، واليبال و  ولى عجيب اينكه رش
ــا وجود اينكه بانوان ايرانى به راحتى در  فوتبال ب
تمامى رقابت هاى سطح آسيا شركت مى كنند اما 
بازيكنان اين رشته ها نسبت به بسكتباليست ها 
درآمدى كمترى دارند. اگر به گذشته نه چندان 
ــود بود كه  ــا از اوايل دهه ن ــم تقريب دور برگردي
درآمدهاى دختران بسكتباليست شروع به رشد و 
جهش كرد تا جايى كه بر اساس آخرين شنيده ها 
يكى از بازيكنان مطرح بسكتبال بانوان 73 ميليون 
تومان براى يك فصل با يك باشگاه تهرانى قرارداد 
ــت كه در نوع خودش ركورد است. قراردادها  بس
ــه 40، 50 و 60  ــكتبال بانوان ب در ليگ برتر بس
ــا توجه به اينكه  ــند. ب ميليون تومان هم مى رس
ــكتبال بانوان چندان طوالنى مدت  ليگ برتر بس

نيست، بازيكنان درآمد خوبى به دست مى آورند. 
البته مبالغ قرارداد گران ترين بازيكنان بسكتبال 
ــط مرد در  بانوان هرگز به پاى يك بازيكن متوس
ــردان قرارداد  ــد. در بخش م ليگ مردان نمى رس
برخى بازيكنان به بيشتر از يك ميليارد تومان هم 

مى رسد.

2- ليگ برتر واليبال؛ جهش ها شروع شد
ــتى هايش   واليبال بانوان ايران را با تمام كاس
ــته هاى ورزشى  مى توان يكى از كامل ترين رش
ــرد. بانوان  ــداد ك ــران قلم ــوان در اي ــراى بان ب
ــم ليگ هاى  ــگ برتر و ه ــم لي ــت ه واليباليس
ــد. رقابت هاى رده هاى  ــته هاى پايين تر دارن دس
ــور مرتب برگزار  ــنى نوجوانان و جوانان به ط س
ــود و هر چند وقت يكبار شاهد برگزارى  مى ش
ــهرهاى  ــنواره هاى مينى واليبال نيز در ش جش
مختلف هستيم. واليبال بانوان، تيم ملى هم دارد 
ــال هاى اخير به طور مرتب  و اين تيم ملى در س
در رقابت هاى قهرمانى آسيا شركت كرده است. 
ــاالن. تيم هاى  هم رده جوانان و هم رده بزرگس
ــال به جام باشگاه هاى آسيا  باشگاهى نيز هر س
ــال اوضاع براى واليبال  ــد. در واقع هر س مى رون
ــود و كار تا جايى پيش رفت  ــوان بهتر مى ش بان
ــتين بار رقابت ها  ــه دو فصل پيش براى نخس ك
ــد و حاال  ــورت زنده گزارش ش ــه ص ــو ب از رادي
زمزمه هايى هم مبنى بر پخش محدود مسابقات 
ــد. در  واليبال بانوان از تلويزيون به گوش مى رس

تفاوت با آقايان از زمين تا آسمان!
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كنار تمام اين پيشرفت ها ليگ برتر واليبال 
بانوان هم پيشرفت كرد و بازيكنان به صورت 
ــد كردند.  اكنون  ــب درآم حرفه اى ترى كس
ــت بهتر از هر زمانى از اين  بانوان واليباليس
ــد چرا كه پول يكى از  ليگ پول در مى آورن
مهم ترين انگيزه ها براى ادامه ورزش حرفه اى 
است. بر اساس آخرين اخبار باالترين مبلغى 
ــل جديد دريافت  ــه يك بازيكن براى فص ك
ــت.  ــغ 49 ميليون تومان اس ــد مبل مى كن
ــد نامش فاش  ــه نمى خواه ــن بازيكن ك اي
ــت.  ــت:« اين مبلغ اصال باال نيس ــود، گف ش
برويد ببينيد آقايان واليباليست به ازاى يك 
فصل، چند صد ميليون پول مى گيرند اما ما 
باالترين مبلغ قراردادمان حدود 50 ميليون 
تومان است. اين پول و اصال بيشتر از آن هم 
حقمان است. از زندگى و دانشگاه مى زنيم و 
تمام وقتمان را روى واليبال مى گذاريم.» البته 
ــون 30 الى 40 ميليون  مبالغ ديگرى همچ
تومان هم در قراردادها وجود دارد اما مشخص 
ــت كه براى فصل آينده مبالغ حتى از 50  اس

ميليون تومان هم بيشتر مى شود.
ــم يك بازيكن در   هرچند كه وقتى ببيني
ــردان رقم هاى تا نزديك  ليگ برتر واليبال م
ــت مى كنند،  ــارد هم درياف ــك و نيم ميلي ي
حرف زدن از مبالغ دريافتى بانوان آب در هاون 

كوبيدن است!

3- ليـگ برتـر فوتبال؛ شـوت به سـمت 
حرفه اى شدن

ــه با  ــوان در مقايس ــر فوتبال بان ــگ برت لي
ــال و واليبال مشكالت مالى  بسكتبال، فوتس
ــا اوضاع فصل به فصل  ــيار زيادى دارد ام بس
ــود. اكنون سقف قراردادها در اين  بهتر مى ش
ــت.  ــيده اس ــگ به 45 ميليون تومان رس لي
ــون تومان البته  ــاى باالى 40 ميلي قرارداده
ــود كه  ــى مربوط مى ش ــتر به بازيكنان بيش
ــوند. البته در ليگ  ملى پوش محسوب مى ش
ــتند كه  برتر فوتبال بانوان بازيكنانى هم هس
ــر چند قرارداد دارند اما تقريبا رايگان بازى  ه
ــى از قراردادها در ليگ  ــد. مبلغ برخ مى كنن
ــه 5 ميليون تومان هم  ــر فوتبال بانوان ب برت
مى رسد اما افزايش مبلغ قراردادها از دو فصل 

ــروع شد و دستمزدها به سمت حرفه اى شدن پيش  پيش ش
مى رود.

4-ليگ برتر فوتسال، تفاوتى وجود ندارد
ــكالت به صورت منظم  ــال نيز با تمام مش  ليگ برتر فوتس
برگزار مى شود. اگر بخواهيم با پنج فصل پيش مقايسه كنيم 
بازيكنان بهتر و بيشتر پول مى گيرند اما اگر معيار، مقايسه با 

فصل گذشته باشد چنين چيزى وجود ندارد.
 بازيكنان فصل گذشته در بهترين حالت ممكن 36 ميليون 
تومان دريافتى داشتند و اين فصل نيز تفاوتى به لحاظ درآمدى 
براى آنها وجود ندارد، اما همانطور كه گفته شد، حداقل اوضاع 
نسبت به پنج سال پيش بهتر است. در آن زمان حتى بهترين 
بازيكنان 12 ميليون تومان مى گرفتند، رقمى كه هنوز هم در 

ليگ برتر فوتسال بانوان ديده مى شود. 

سهم اندك ورزشكاران رشته هاى ديگر 
در بقيه ليگ ها اوضاع خيلى بد است. در رشته هايى همچون 
تيراندازى با كمان و يا سواركارى فرد نه تنها دستمزدى ندارد 
ــابقه را خودش تأمين  بلكه تمامى هزينه هاى مربوط به مس
مى كند. «رايگان» بازى كردن نيز اتفاقى معمول در رشته هاى 
مختلف ورزشى است و اين نشان مى دهد يكى از داليل مهم 
ــكاران زن از عرصه ورزش حرفه اى  ــريع ورزش كنار رفتن س

همين موضوع است. 
ــما به عنوان مخاطب مقايسه كنيد اگر پولى كه در  حال ش
ــود در بخش بانوان هزينه  ــش ورزش آقايان هزينه مى ش بخ
مى شد، سير حرفه اى شدن ورزش بانوان در كشورمان چقدر 

سريع تر اتفاق مى افتاد.

ليگ برتر فوتبال بانوان در 
مقايسه با بسكتبال، فوتسال 
و واليبال مشكالت مالى بسيار 
زيادى دارد اما اوضاع فصل به 
فصل بهتـر مى شـود. اكنون 
سـقف قراردادها در اين ليگ 
به 45 ميليون تومان رسـيده 
اسـت. قراردادهـاى باالى 40 
ميليون تومان البته بيشتر به 
كه  مى شود  مربوط  بازيكنانى 
ملى پوش محسوب مى شوند
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با فريدون زنــدى چيزهايى را 
كه در ســر دارد مرور كرديم. 
او نقشــه راه خود را ترســيم 
كــرد. از اينكه حاال كجاســت و 
كجا خواهد رفت. چهره محبوب 
فوتبال ايران، بعد از آنكه دور 
از تيــم محبوبــش فوتبــال را 
كنار گذاشــت، سريعاً استارت 
مربيگــرى را زد و ايــن روزها 
ســرمربى تيم جوانان باشــگاه 
ســنت پائولى است. سفر اخير 
او به ايران، زمينه گفتگويى با 
اين ملى پوش سابق را فراهم 
كــرد تــا براى مــان حرف هــاى 

تازه اى بزند.

گفتگو با فريدون زندى درباره حال و آينده زندگى اش

سعيد اكبرى
روزنامه نگار

روزهاى دور از ايران چطور مى گذرد؟ سرمربى 
تيم جوانان سنت پائولى هستى و به نظر مى رسد 

همه چيز خوب پيش مى رود. 
بله، واقعا در باشگاه سنت پائولى راحت هستم. 
مدرك مربيگرى B خود را در آلمان دريافت كردم 
و براى اينكه بتوانم در كالس هاى A شركت كنم، 
ــت كنم. اين  ــگاهى فعالي ــال در باش بايد يك س
شانس را داشتم كه بتوانم به سنت پائولى ملحق 
شوم. فعالً كنار اين باشگاه هستم و پس از آن در 
كالس هاى A شركت مى كنم. مرحله بعدى هم 
گرفتن مدرك پرواليسنس است كه هركسى 

شانس دريافت آن را ندارد؟ 
 

ولى يكى مثل وحيد هاشميان چنين 
مدرك معتبرى را دريافت كرده است. 

دقيقا. وحيد هاشميان خيلى تالش كرد 
و توانست اين مدرك را به دست بياورد. قطعا 
من هم بايد تالش زيادى كنم. اين باالترين درجه 
مدرك مربيگرى در آلمان است و به همين دليل 
واقعا سخت مى گيرند. مربيان براى نشستن روى 
نيمكت بوندسليگا هم به پرواليسنس نياز دارند. 

ناگهـان ايران را ترك كردى. چه شـد تصميم 
گرفتى بروى؟

وقتى نتوانستم در تيمى بازى كنم كه البته فكر 
مى كنم در نهايت به صالحم شد، تصميم گرفتم 
ــاى مربيگرى را در  ــا به آلمان بروم و آموزش ه ت

اين كشور ببينم. همانطور كه مى دانيد در آلمان 
ــن مربيان پايين و پائين تر مى آيد و به مربيان  س
جوان بهاى زيادى مى دهند. شما نگاه كنيد مربى 
ــالكه چند ساله هستند. اولى 30  هوفنهايم يا ش

ساله است و دومى 32 ساله. 

قبـول داريـم. ولى فكـر مى كنى مثـال مربى 
هوفنهايم مى تواند در بايرن كار كند؟ 

ــت.  در حال حاضر نه. احتمالش خيلى كم اس
ــالكه بازيكنانى كار  به هر حال در هوفنهايم يا ش
ــاى بايرن مونيخ  ــه در حد و اندازه ه مى كنند ك
نيستند. شما نمى توانى با 30 سال سن به بايرن 
بروى و به بازيكنان بزرگش دستور دهى. اين كمى 
سخت است. ولى قطعا در آينده اين مربيان موفق 
خواهند بود. در فوتبال آلمان مربيگرى از بازيگرى 
جدا شده است. يعنى اگر شما فوتباليست باشى، 
حتما قرار نيست مربى باشى. بلكه مربيان از سنين 
پايين آموزش مى بينند و جلو مى روند؛ اتفاقى كه 
دقيقا براى اين مربيان افتاده است. شايد در آينده 

بيشتر و بيشتر شاهد اين مسأله باشيم. 

و در ايـن فوتبال چقدر مى توانيم خوشـبين 
باشيم كه چهره هايى مثل فريدون زندى بتوانند 

به بوندسليگا برسند و روى نيمكت بنشينند؟
ــتش من االن به اين چيزها فكر نمى كنم.  راس
ــم اين بود بتوانم  ــتم آلمان هدف روزى كه برگش
ــرم. اين خيلى مهم  ــوم و كار ياد بگي باتجربه ش

مى خواهم پيشرفت كنم
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است. در آلمان واقعا شرايط خوبى براى آموزش مربيان وجود دارد. همه 
امكانات الزم اينجا وجود دارد و خودتان بايد تالش و كوشش كنيد. 

 
آيا باشگاه سنت پائولى از شما نتيجه مى خواهد؟ 

نه. 

دقيقا برعكس چيزى كه در ايران وجود دارد. 
ببينيد برنامه ما در سنت پائولى مشخص است. اول اينكه ما نمى توانيم 
ــر تيم داريم. دوم اينكه  ــگ خودمان باال بيائيم چون در ليگ باالت از لي
ــگاه به دنبال كشف استعداد است. سنى كه ما با آنها كار مى كنيم،  باش
دقيقا سنى هستند كه مى توانيم چيزهاى الزم را به آنها آموزش بدهيم. 
تازه سن و سال بازيكنان من نسبت به اكثر تيم ها دو سال پائين تر است. 
سعى مى كنيم به بازيكنان چيزهاى مورد نظر را ياد بدهيم و اين مهمتر 
از هر چيز ديگرى است. از سويى بازيكنان به خاطر جوان بودن اشتباه 

مى كنند تا باتجربه تر شوند. 

شـرايط كار در آلمان باعث شـد تا به اسـتقالل بازنگردى؟ شايعات 
زيادى درباره حضورت در كنار وينفرد شفر شنيده مى شد. 

ــتم و  ــتش من در حال حاضر فقط و فقط به دنبال يادگيرى هس راس
به اين فكر نمى كنم كه بخواهم به ايران بيايم و مربى شوم. از جايى كه 
هستم راضى هستم و در كارم استقالل دارم. در تيم جوانان سنت پائولى 
ــت و حتى اين شانس را دارم كه به كادر  ــرايط كار برايم مهياس واقعا ش
بزرگساالن بروم. اينجا جاى پيشرفت وجود دارد و شما هر چقدر خوب 

باشيد به همان اندازه موقعيت در اختيارتان قرار مى گيرد.

خيلى ها نگران شـرايط استقالل هسـتند. فكر مى كنى اين باشگاه 
بتواند دوباره قدرت گذشته اش را به دست بياورد؟ 

شما مطمئن باشيد شرايط استقالل اينطور باقى نمى ماند. من زياد در 
جريان اتفاقات باشگاه نيستم ولى مى دانم همه تالش شان را مى كنند تا 
تيم نتيجه بگيرد. آقاى منصوريان هم در استقالل خيلى تالش كرد. او از 
دوستان خيلى خوب من است و تصور مى كنم اگر مى ماند مى شد موفق 

شود. منصوريان مربى خوبى است و قبال اين را نشان داده است. 
قطعا امسال مشكل شان در مسائل بدنى بود. وقتى تيمى شروع خوبى 
ندارد يعنى از نظر بدنى مشكل دارد. استقالل سال قبل هم اين مشكل 
را داشت. پس شما بايد مشكل استقالل را در فصل بدنسازى جستجو 

كنيد. 

سـال گذشته با يكى از بازيكنان تيم ملى حرف مى زديم و مى گفت 
فريدون همين حاال هم مى تواند فوتبال بازى كند. فكر مى كنى زود از 

دنياى بازيگرى خداحافظى كردى؟
نه، من اتفاقا معتقدم در بهترين زمان ممكن فوتبال را كنار گذاشتم. 

 

از تصميم خود پشيمان نشدى؟
نه، بعداً اتفاقات طورى پيش رفت كه ديدم چه خوب شد بازى نكردم. 
راستش دو فصل قبل مى خواستم به استقالل برگردم ولى شرايط جور 
ــد. آن فصل شرايط استقالل هم خوب پيش نرفت. راستش دوست  نش
نداشتم درگير مسائل حاشيه اى باشم و قطعا به صالحم بود كه فوتبال را 

كنار بگذارم و آن سال بازى نكنم.

با پيراهن تيم محبوبت هم خداحافظى نكردى. از اين اتفاق ناراحت 
نيستى؟

خب هر بازيكنى دوست دارد با پيراهن تيم محبوبش خداحافظى كند 
ــارج از زمين از فوتبال خداحافظى  ــرايط جور نبود و من هم خ ولى ش
كردم. براى خيلى از بازيكن ها اين شرايط پيش مى آيد و براى من هم 
ــرت نمى خورم و ناراحت نيستم. خيلى زود وارد دنياى  پيش آمد. حس

مربيگرى شدم و هر روز دوست دارم چيزهاى زيادى ياد بگيرم. 

تو در فوتبال آلمان بزرگ شـدى و كسـى بودى كه بيشتر در خارج 
از ايران توپ زدى. فكر مى كنى بازيكنان جوان ما بايد چه تصميماتى 
بگيرنـد؟ در ايـران بهتر به آنها پول مى دهند ولى قطعاً پيشـرفت در 

اروپاست. 
بله، رفتن به اروپا بهترين راه براى پيشرفت بيشتر است. همانطور كه 
ــبت به اروپا بهتر پول مى دهند.  مى دانيد در ايران به بازيكنان جوان نس
ــرارداد باال مى بندد ولى اگر به  ــده ق بازيكنى كه در فوتبال ما پديده ش
ــايد اين مسئله باعث مى شود  اروپا بيايد، پول كمى دريافت مى كند. ش
كه اكثر آنها تصميم بگيرند در ايران بمانند ولى هر بازيكنى كه به اروپا 
برود مى تواند پيشرفت كند. بهترين تصميم را سردار آزمون گرفت. وقتى 
ــت بايد به اروپا برود ولى اگر سن و سالش باال  ــاله اس بازيكن 17،18 س
برود ديگر برايش سخت است كه ترانسفر شود چون در سن و سال كم 
ــالش شده است و سن  بازيكن قدرت يادگيرى دارد نه وقتى كه 24 س

سالش باال رفته است.
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With the intention of effectively improving the 
quality of after sales services, the conference 
of Oghab Afshan’s after sales service dealers 
subsequent to the first six months of 1396 S.H. 
was held in the presence of the Head of Islamic 
Consultative Assembly’s Commission on Foreign 
Policy and National Security in Semnan.
In this conference attended by the dealers and 
technical managers, solutions to provision of more 
appropriate services according to national and 
international standards were proposed.
As a special guest indicating the structural problems 
of automotive industry and after sales services in the 
country, Dr. Alaeddin Boroujerdi said: “Although 
the automotive industry of our country has not 
reached the desirable condition, Oghab Afshan 
Company has manufactured certain products that, 
in addition to domestic usage, possess high export 
capabilities.” The Head of Islamic Consultative 
Assembly’s Commission on Foreign Policy and 
National Security emphasized the requirement to 
respect customer-oriented culture in the country and 
recommended that automakers should, in line with 
the resilient economy, give priority to production 
for the purpose of export.
The Oghab Afshan’s Deputy Managing Director as 
the second speaker of this ceremony, pointing out 
the growth of the company’s production capability 
in the year 1396 S.H., put emphasis on the JCPOA 
as the most effective factor in this regard, and said: 
“Implementation of the JCPOA and lifting of the 
sanctions, facilitated international transportation and 

resulted in resumption of the interbank relationships 
with international banks. Accordingly, a plan for 
manufacture of 1500 units of city buses and coaches 
and 200 minibuses was put on the company’s agenda 
in 1396 S.H.” Emphasizing the availability of all 
kinds of spare parts in the company’s after sales 
service network, Mr. Hamid Akbari Rad required 
the dealers to avoid using non-genuine parts sourced 
from stores outside the authorized service network.
“Oghab will soon manufacture city minibuses 
to complete the Oghab Afshan’s 6 to 18-meter 
portfolio,” he added, after speaking about current 
manufacture of the intercity minibuses. Mr. Akbari 
Rad also mentioned that the Fleet Management 
System (FMS) is now being used in about 2000 
Oghab-Scania coaches and that the Oghab’s 
workshops should be more involved in this field.
The Oghab Afshan’s managing director as another 
speaker at this conference, while appreciating efforts of 
the dealers, stressed that the dealers should match the 
production growth. Requiring the dealers to provide 
the best possible services to customers, Mr. Moradi 
declared that provision of non-standard services and 
harm to the Oghab’s brand will not be allowed. 
At the end, Mr. Norouzi, the manager of the after 
sales service network, Mr. Baratzadeh, the dealer 
affairs manager, Mr. Vali, the standardization and 
homologation manager, Mr. Jamali, the IT manager, 
Mr. Moradi, the manager of the after sales service 
engineering department and Mr. Mirmohammadi, 
the training manager, gave reports on performance 
of the dealers.

Semi-annual Conference of Oghab Afshan’s
After Sales Service Dealers
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