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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند، پس از آن دو ركعت نماز بگزارد و از خدا خير خود را طلب نماید و 
آیة الکرسی بخواند و حمد و ثنای الهی بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا 

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَک الَْيْوَم

خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم
نَْفِسی َو اَْهلی َو مالی َو ُولْدی َو َمْن كاَن ِمّنی بَِسبيٍل الّشاِهَد ِمْنُهْم َوالْغآئَِب

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با من راهی دارد حاضرشان و غائبشان را
اَلّلُهمَّ اْحَفْظنا بِِحْفِظ االِْیْماِن َواْحَفْظ َعَلْينا

خدایا حفظ كن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش
اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا فی َرْحَمِتَک َوال تَْسُلْبنا َفْضَلَک اِنّا اِلَْيَک راِغُبوَن.

خدایا ما را در كنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقيم.
نْيا َواالِْخَرِة. ِء الَْمْنَظِر ِفی االْْهِل َوالْماِل َوالَْولَِد ِفی الدُّ َفِر َو كابَِة الُْمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِنّا نَُعوُذ بَِک ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدی دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنيا و 

آخرت.
باً اِلَْيَک. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِک َو تََقرُّ ُه اِلَْيَک هَذا التََّوجُّ اَلّلُهمَّ اِنّی اَتََوجَّ

خدایا من به تو رو كنم در این رو كردن به خاطر این كه جویای خشنودی تو و تقرب جستن به درگاهت 
هستم.

[ َفَبلِّْغنی ما اَُؤمُِّلُه َو اَْرُجوُه فيَک َوفی اَْولِيآئَِک ]اَلّلُهمَّ
خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اوليائت است برسان

یا اَْرَحَم الّراِحميَن.
اميد دارم ای مهربان ترین مهربانان.

ْهُت َوْجهی اَلّلُهمَّ اِلَْيَک َوجَّ
خدایا به سوی تو گرداندم رویم را

لَْتنی َو َقْد َوثِْقُت بَِک َفال َو َعَلْيَک َخلَّْفُت اَْهلی َو مالی َو ما َخوَّ
و به اميد تو بجای گذاردم خانواده و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمودی

و به تو اطمينان كردم پس
ٍد َو الِِه تَُخيِّْبنی یا َمْن ال یَُخيُِّب َمْن اَراَدُه َوال یَُضيُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

نااميدم مکن ای كه نااميد نکند، هر كه را به او توجه كند، و ضایع نکند 
هر كه را او محافظتش كند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،

َواْحَفْظنی فيما ِغْبُت َعْنُه َوال تَِکْلنی اِلی نَْفسی
و محافظت كن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحميَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

سپس مسافر سوره توحيد را یازده مرتبه و سوره اِنّا اَنَْزلْناُه و آیة الکرسی و سوره 
ناس و سوره فلق را بخواند 

و صدقه بدهد و سفر را آغاز كند.

مس�افر پس از دعای صفحه مقابل تس�بيحات 
حضرت فاطمه س�الم اهلل عليها را بخواند و سوره 
حم�د را از پي�ش رو و از جانب راس�ت و از جانب 
چپ بخواند و همچنين آیه الکرسی را از سه جانب 

بخواند، و بگوید:

منبع: مفاتيح الجنان
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به منظور افزایش ایمني سفرهاي جاده اي 
و كاه�ش تصادفات و تلفات ناش�ي از آن با 
حمایت مجلس شوراي اسالمي، پروژه نصب 
4 هزار و 292 دستگاه سامانه ثبت تخلفات 
عبور و م�رور در راه هاي ش�ریاني و پرتردد 
كش�ور ب�ه ارزش 10748 ميلي�ارد ریال در 
دستور كار س�ازمان راهداري و حمل و نقل 

جاده اي قرار خواهد گرفت.
عبدالهاش�م حس�ن نيا معاون وزی�ر راه و 
شهرس�ازي و رئي�س س�ازمان راه�داري و 
حم�ل و نق�ل ج�اد ه اي با اع�الم این مطلب 

افزود: »بر اس�اس مطالع�ات و پژوهش هاي 
انجام یافت�ه و پيش بيني هاي صورت گرفته 
از توس�عه و ارتقاي راه هاي كش�ور، افزایش 
خودرو و سفرهاي بين شهري هموطنان در 
س�ال هاي آتي، ضرورت توسعه و گسترش 
هوشمندس�ازي جاده ها از س�وي س�ازمان 
راه�داري و حمل و نقل جاده اي پروژه نصب 
این تعداد دوربين به ریاست محترم مجلس 
ش�وراي اسالمي پيشنهاد و درخواست شد، 
كه م�ورد موافقت ایش�ان ق�رار گرفت و به 
كميسيون عمران مجلس جهت قرار گرفتن 

در دستور كار و اقدام مقتضي ارجاع شد.«
وی  با اشاره به نقش و تاثير هوشمندسازي 
جاده هاي كشور در مدیریت سرعت و كاهش 
چش�مگير تخلف�ات رانندگ�ي و تصادفات 
ج�اده اي، خاطرنش�ان ك�رد: »ب�ا توجه به 
ب�رآورد اوليه براي پوش�ش 44 هزار و 865 
كيلومتر راه هاي ش�ریاني و پرتردد ش�امل 
آزادراه، بزرگراه و راه هاي اصلي در سال 1400 
مجموعاً  6هزار و 342 سامانه ثبت تخلفات 

عبور و مرور نياز است.
 ب�ا توجه به اینکه متوس�ط پوش�ش این 
دوربين ها در آزادراه ها و بزرگراه ها 10 كيلومتر 
و در راه هاي اصلي 20 كيلومتر خواهد بود، در 
حال حاضر تعداد س�امانه هاي ثبت تخلفات 
عب�ور و مرور كه فعال بوده و تا پایان س�ال 
جاري نصب خواهد شد 2050 دستگاه است 
و براي سال 1400 تعداد 4 هزار و 292 سامانه 

دیگر جهت پوشش مورد نياز مي باشد . 
ب�رآورد هزینه ه�اي الزم در این خصوص 
انجام شده است كه در این راستا اعتبار مورد 
نياز براي تکميل این سامانه ها و دوربين هاي 
ثبت تخلفات عبور و مرور طي 3 سال آینده 
10748 ميليارد ریال برآورد ش�ده است كه 
اميد است مراحل قانوني تصویب این اعتبار 

انجام و جهت اجرا ابالغ شود .«
رئيس س�ازمان راه�داري و حم�ل و نقل 
جاد ه اي همچنين گفت:»هزینه پشتيباني و 
نگهداري ساالنه این سامانه ها 1500 ميليارد 
ریال اس�ت كه از اعتبارات سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي تامين خواهد شد 
و براس�اس برنامه تعيين شده، نصب و 
اجراي این س�امانه ها در ظرف سه سال 
و نگه�داري و خدمات پ�س از نصب از 
طری�ق پيمانکار مربوطه تا پایان س�ال 
هشتم انجام خواهد شد. گفتني است، 
س�ير مراحل قانوني این درخواس�ت و 
پيش�نهاد در دس�توركار پيگيري سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي قرار داش�ته، 
ضمن آنکه به جهت ارتقاي كيفيت انجام كار 
مطابق با فناوري هاي روز دنيا، این س�ازمان 
مطالعات و بررسي هاي الزم از فرآیند اجرا را 

از مدت ها قبل آغاز كرده است.«

نصب بيش از 4 هزار دستگاه دوربين ثبت تخلفات در جاده ها
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاد ه اي خبر داد:
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ش��رکت تولیدی و صنعتی عقاب افش��ان 
تعداد 12 دس��تگاه اتوبوس شهری آرین را 
به شهرداری اسالمشهر تحویل داد تا رسماً 
به ناوگان حمل و نقل ش��هری اسالمش��هر 

بپیوندند.
ب��ر اس��اس اعالم حس��ین طال ش��هردار 
اسالمشهر، این 12 دستگاه اتوبوس بخشی 
از قرارداد تحویل 50 دستگاه اتوبوس شهری 
تولیدی شرکت عقاب افشان است که به مرور 
زمان ط��ی ماه های آتی تحویل ش��هرداری 
اسالمشهر خواهد ش��د. طال ابراز امیدواری 
ک��رد که ت��ا پی��ش از آغاز س��ال تحصیلی 
جدید تعداد 12 دس��تگاه دیگ��ر از اتوبوس 
آرین شرکت عقاب افشان تحویل شهرداری 

اسالمشهر شود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��هرداری 
اسالمشهر، در همین رابطه طی مراسمی از 
12 دس��تگاه اتوبوس خریداری شده توسط 
شورای اسالمی شهر و شهرداری اسالمشهر 
برای مردم این ش��هر رونمایی ش��د. در این 
مراس��م که با حض��ور دکتر تواه��ن معاون 
هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری تهران، 
خراس��انی مدیرکل دفتر فنی و امورعمرانی 
استانداری تهران، ائمه جماعات اسالمشهر 
و واوان، معاونین فرماندار و رییس و اعضای 
ش��ورای اسالمی ش��هر، ش��هردار و برخی 
روس��ای ادارات شهرس��تان و مس��ئولین و 
پرسنل ش��هرداری برگزار ش��د، از این 12 

دس��تگاه اتوب��وس آری��ن خریداری ش��ده 
رونمایی شد. گفتنی است، شورای اسالمی 
ش��هر و ش��هرداری اسالمش��هر به منظور 
تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی ش��هر و 
به جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، 
در آغاز سال جاری نسبت به انعقاد قرارداد 
خرید 50 دستگاه اتوبوس شهری با شرکت 
تولی��دی و صنعتی عقاب افش��ان اقدام کرد 
ک��ه در ف��از اول آن تعداد 12 دس��تگاه به 
این ن��اوگان افزوده ش��د و الباقی آن نیز تا 
چن��د ماه آینده به ص��ورت کامل به ناوگان 
حمل و نقل عمومی ش��هرداری وارد شده و 
در خطوط حمل و نقل ش��هری شهرستان 

فعالیت خواهند کرد.

تحویل 12 دستگاه اتوبوس شهری آرین به شهرداری اسالمشهر
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ام��روزه با توس��عه صنعت حمل و 
نقل، شرکت های مسافربری نقش 
بسیار مهمی در جابه جایی مسافران 
دارن��د. این ش��رکت ها ب��ا خرید 
اتوبوس و یا ج��ذب اتوبوس های 
بخش خصوص��ی، مجموع��ه ای از 
اتوبوس ها را در قالب یک شرکت 
مس��افربری در کن��ار ه��م ق��رار 
می دهند و معم��والً به طور روزانه 
از یک مبدأ مشخص به یک مقصد 
مشخص اتوبوس اعزام می کنند و 
از این رو نقش ویژه ای در تسهیل 
مس��افرت برای مس��افران خطوط 
مختلف دارند. شرکت مسافربری 
ایران پیمای اصفهان یکی از همین 
شرکت هاس��ت؛ مجموعه ای که به 
گفت��ه امیر اهلل ی��اری، مدیرعامل 
هم اکن��ون 202  ش��رکت،  ای��ن 
اتوب��وس دارد و روزان��ه به بیش 
از 70 نقطه کشور اتوبوس اعزام 
می کند. این ش��رکت مسافربری، 
گس��ترده ترین شبکه حمل و نقل 
مس��افری را در اس��تان اصفه��ان 
دارد و ماهیان��ه بی��ن 45 ت��ا 90 
هزار مس��افر را جابه ج��ا می کند. 
نکت��ه جالب اینکه امی��ر اهلل یاری 
ای��ن ش��رکت، ه��م  مدیرعام��ل 
گواهینامه پایه یک رانندگی دارد 
و ه��م کارت هوش��مند و دفترچه 
ثب��ت س��اعت. خ��ودش می گوید 
انگی��زه اش از اینکه همه مدارک 
رانندگ��ی ب��ا اتوب��وس را گرفته، 
این اس��ت که گاهی پشت فرمان 
اتوبوس بنش��یند و اگر راننده ای 
مشکلی داشت جایگزینش شود. 
گفتگوی کالسکه س��بز با او را در 

ادامه بخوانید.

چه ش�د که به فعالیت در بخ�ش حمل و نقل 
جاده ای و شرکت مسافربری رو آوردید؟

شاید اصلی ترین دلیل آن پیشینه خانوادگی ام 
بود. پدر و عموه��ای من از قدیم اتوبوس دار و از 
س��هام داران شرکت ایران پیمای اصفهان بودند و 
بنده نیز به پیروی از آنها این راه را انتخاب کردم؛ 
راهی که فراز و نشیب بسیاری برایم داشته است. 
شاید جالب باشد بدانید که من سال 81 کارم در 
این بخش را با بلیط فروشی و سوارکردن مسافران 
به اتوبوس ش��روع کردم و تا یک سال و نیم این 
کار را ادامه دادم. بعد به یک ش��رکت مسافربری 
دیگر رفتم و در جایگاهی بهتر فعالیت کردم. سال 
86 که از س��ربازی برگشتم از این جهت که در 
دانشگاه حسابداری خوانده بودم به عنوان مدیر 
امور مالی شرکت ایران پیمای اصفهان مشغول به 
کار شدم و از س��ال 91 هم با رأی هیأت مدیره 
رسماً به عنوان مدیرعامل این شرکت فعالیتم را 

ادامه دادم.

یعنی ش�رکت ایران پیمای اصفهان هم اکنون 
متعلق به خاندان شماست؟

خیر. تا س��ال 94 بیش��تر س��هام ایران پیمای 
اصفه��ان متعلق به رانندگان بود که تقریباً 100 
نفر را ش��امل می شد اما در س��ال 94 ما بخش 
زیادی از سهام ها را خریداری کردیم و هم اکنون 
4 و نیم دانگ ش��رکت، متعلق ب��ه ما و 1 و نیم 

دانگ دیگر متعلق به سایر سهام داران است.

ش�رایط ناوگان ایران پیم�ای اصفهان چگونه 
است؟

خوش��بختانه یکی از مهمترین اولویت های ما 
در این ش��رکت، نوسازی ناوگان است. ما از سال 
قبل نوسازی مجموعه را با جایگزینی 36 دستگاه 
اتوب��وس صف��ر کیلومتر از محصوالت ش��رکت 
عقاب افشان شروع کردیم. ما برنامه کاماًل مدونی 
برای این کار داریم و بر اساس آن پیش خواهیم 
رفت. ش��رکت ایران پیمای اصفهان هم اکنون با 
بهره گیری از 202 دستگاه اتوبوس، روزانه تقریباً 
بین 70 تا 76 سرویس برای اغلب شهرهای ایران 

دارد.

ب�ا توجه به عم�ر باالی ن�اوگان حم�ل و نقل 
عمومی کشور که شرایط چندان خوبی ندارد، چه 
انگیزه ای باعث شده است طرح نوسازی ناوگان 

خود را با این جدیت پیگیری  کنید؟
ما در شرکت ایران پیمای اصفهان یک شعار مهم 
داریم و معتقدیم که مسافر ولی نعمت ماست. اگر 
مسافر نباشد وجود ما هم اصالً معنا و مفهومی ندارد. 
خوشبختانه امروز شرایط حمل و نقل مسافری با 
گذشته تفاوت های زیادی دارد و برای مسافر بسیار 
مهم است که سوار بر چه اتوبوسی می شود و این 
اتوبوس چه امکاناتی دارد. از همین رو ما تصمیم 

مسافر »ولی نعمت«  ماست
گفتگو با امير اهلل یاری، مدیرعامل شركت مسافربری ایران پيمای اصفهان
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گرفتی��م تا جایی که امکان دارد به خواس��ته 
مس��افران خود احترام بگذاریم و غیر از طرح 
نوس��ازی ناوگان خود، تصمیم داریم به زودی 
صندلی تعداد زیادی از اتوبوس های مارال خود 
را با همکاری و هماهنگی شرکت عقاب افشان 

مانیتوردار کنیم.

این کار برای شما چه اهمیتی دارد؟
مس��افران، صندلی های مانیتوردار را بسیار 
می پس��ندند و فکر می کنم ای��ن کار تعداد 
زیادی از آنها را به س��وی ش��رکت ما جذب 
می کند. خوشبختانه همه مذاکرات موردنیاز 
را با ش��رکت عقاب افش��ان انج��ام داده ایم و 
قرار است این ش��رکت صندلی های فابریک 

مانیتوردار را روی اتوبوس های ما نصب کند.

از 202 اتوبوس�ی که هم اکنون در مجموعه 
ش�رکت ایران پیمای اصفهان فعالیت دارند، 
چه س�همی متعلق ب�ه محصوالت ش�رکت 

عقاب افشان است؟
فکر می کنم حداقل 80 درصد اتوبوس های 

ما اسکانیا و از نوع درسا و مارال هستند و تنها 
20 درصد را اتوبوس هایی غیر از محصوالت 
عقاب افشان تشکیل می دهند. نکته مهم این 
که همه اتوبوس های اس��کانیای مجموعه ما 
بین سال های 92 تا 97 تولید شده اند و این 
نش��ان می دهد که سن ناوگان مورد استفاده 

شرکت ایران پیمای اصفهان بسیار کم است. 
ضمن ای��ن که این تعداد اتوبوس بس��ته به 
ماه های پرمسافر یا کم مسافر بین 45 هزار تا 

90 هزار مسافر را جابه جا می کنند.

شاید برای خیلی ها سؤال باشد که چرا تا این 
حد به اتوبوس های اسکانیا عالقه مندید؟

این عالقه مندی فقط برای من نیست. اغلب 
کسانی که اتوبوس دارند، خوب می دانند که 
اسکانیا چه برتری هایی نسبت به دیگر برندها 
دارد. اول اینکه اتوبوس های اسکانیا )مارال و 
درسا( هزینه نگهداری بسیار پایینی دارند که 
این ویژگی بس��یار مهمی ب��رای مالکان آنها 
به ش��مار می رود. دلیل دوم، خدمات پس از 
فروش شرکت عقاب افش��ان است که انصافاً 
قابل مقایس��ه با دیگران نیست؛ برای مثال، 
اصفهان هم اکنون دو نمایندگی بزرگ و فعال 
دارد. دلیل س��وم که اتفاقاً خیلی مهم است، 
برمی گردد به عالقه مردم. اغلب مسافران ما 
هنگام تهیه بلیط سؤال می کنند که اتوبوس 
متعلق به چه برندی است و آیا صندلی های 
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آن مانیتور دارد یا خیر. طبیعتاً وقتی متوجه 
می شوند که اتوبوس درس��ا یا مارال است با 

اشتیاق بیشتری بلیط می خرند.

در شرکت ایران پیمای اصفهان چقدر مهم 
اس�ت که یک مس�افر از لحظه تهیه بلیط تا 
وقتی که به مقصد می رسد، حال خوبی داشته 

باشد؟
پیش تر گفتم که مس��افر برای ما مهمتر از 
هر چیز دیگری اس��ت. بر همین اس��اس، ما 
هم��ه برنامه های مان را بر مبن��ای رفاه حال 
مسافران تدوین می کنیم. برای مثال، سایت 
اینترنتی ایران پیمای اصفهان که آن را از سال 
91 طراحی و بارگذاری کردیم، هم اکنون به 
لحاظ فروش بلیط اینترنتی بیشترین فروش 
را در بین همه ش��رکت های مسافربری دارد. 
حتی در برهه ای هم ما یک دس��تگاه خودرو 
را ب��ه قید قرعه به یکی از مس��افرینی که از 
سایت ما بلیط اینترنتی خریداری کرده بود، 
اهدا کردیم. غیر از این، ما در مورد پوش��ش 
پرس��نل مان هم بس��یار حس��اس بوده ایم و 
مس��افر وقت��ی وارد پایانه می ش��ود از روی 
پوشش همکاران ما به خوبی می داند که چه 
کس��ی بلیط فروش، چه کس��ی راننده و چه 
کس��ی کمک راننده است و دچار سردرگمی 
نمی ش��ود، ضمن اینکه احس��اس خوبی هم 

پیدا می کند.

 4 ی�ورو  اتوبوس ه�ای  مال�کان  اخی�راً 
دغدغه هایی درباره کمبود جایگاه های سوخت 
یورو 4 در کش�ور و مشکالتی که این معضل 

برای شان پدید آورده بود، مطرح کرده بودند. 
به عنوان مدیرعامل یک ش�رکت مسافربری 
ب�زرگ فکر می کنید که دولت چه رویکردی را 

باید برای حل آن در پیش گیرد؟
متأس��فانه این یک مشکل بزرگ است که 
فقط دولت می تواند آن را حل کند. در همه 
ج��ای دنیا وقتی دولت یا ی��ک نهاد دولتی، 
خودروس��از را مکلف به تولید خودرو با یک 
اس��تاندارد خاص می کند قبل تر زیرساخت 
مورد نیاز آن را هم فراهم می آورد. در کشور 
ما دولت، ش��رکت های اتوبوس ساز را مکلف 
ک��رده که از فالن تاریخ بای��د اتوبوس ها را با 
استاندارد یورو 4 تولید و توزیع کنند اما حاال 
که این اتفاق افتاده در خیلی از مس��یرهای 
کش��ور سوخت یورو 4 توزیع نمی شود و این 
مش��کالت زیادی را پیش پ��ای رانندگان و 

مالکان این اتوبوس ها قرار داده است.

اگر اتوبوسی بخواهد مسافتی طوالنی طی 
کند، تکلیفش چیست؟

 اتفاقاً مش��کل همین جاست. شما حساب 
کنید اتوبوسی که می خواهد مسیر اصفهان-
زاه��دان را برود و بیاید، وقتی غیر از اصفهان 
در هیچ یک از شهرهای پیش رویش گازوئیل 
یورو 4 وجود ندارد، چطور باید سوخت یورو 
4 خود را برای رفت و برگشتش فراهم کند؟ 
این راننده مجبور است با تعداد زیادی ظرف 
20 لیتری، س��وخت موردنی��ازش را همراه 
خ��ود در صندوق بغلش ببرد ک��ه قطعاً کار 
پرخطری اس��ت. ضمن اینک��ه اگر در محل 
ایست و بازرس��ی هم صندوق آن را بررسی 
کنند، مطمئناً موضوع قاچاق سوخت مطرح 
می ش��ود که رانن��ده و مس��افران را گرفتار 
می کند. مس��ؤوالن به مالکان این اتوبوس ها 

بگویند باید چه کار کنند؟

و در پایان اگر پیش�نهاد ی�ا صحبتی دارید، 
بفرمایید.

من پیش��نهادی به مدیران ارش��د شرکت 
عقاب افش��ان دارم و آن ه��م اینکه اگر امکان 
دارد قدری به تزئین��ات داخلی اتوبوس های 
مارال و درس��ا بیش��تر توجه داش��ته باشند. 
زیبایی برای مس��افران بسیار اهمیت دارد و 
روی انتخاب ش��ان تأثیر می گذارد. همچنین 
اگر بش��ود ش��رایط رفاه��ی اتوبوس ها برای 
مسافران را قدری افزایش دهند بسیار خوب 

است.
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مع��اون برنامه ریزي س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي کش��ور تأکید کرد که 
استفاده از تکنولوژي هاي روز دنیا در حوزه 
IT و ITS در حم��ل و نقل جاده اي کش��ور 
با مطالعات، تحقی��ق و پژوهش هاي علمي 
و اجرای��ي و ب��ا اس��تفاده از ظرفیت بخش 
خصوصي دانش بنیان و تجربیات گذشته در 

کشور انجام مي شود.
فرامرز م��داح در همین ارتباط با اش��اره 
به راه اندازی سامانه س��پهتن اظهار داشت: 
»یک��ي از موضوعات مه��م در بخش حمل 
و نقل جاده اي س��امانه پیمایش هوش��مند 
تردد ناوگان )س��پهتن( اس��ت که پیش از 
این در حوزه ناوگان حمل و نقل مسافري با 
درخواست و مطالعات الزم از سوي نهادها و 
سازمان هاي مسئول طراحي و اجرایي شده 

است.«
وي در خصوص تصمیم سازمان راهداری 
و حمل ونق��ل جاده ای ب��رای ادامه فعالیت 
س��امانه پایش هوشمند تردد ناوگان، گفت: 
»برخ��ی از رانن��دگان معت��رض ب��ه نصب 
سپهتن در درون وسائل نقلیه خود هستند 
اما از آنجایی که این س��امانه نهایتاً منجر به 
کاهش تخلفات و حوادث شده است و اثرات 
بس��یار مثبتی در باال رفت��ن ضریب ایمنی 

س��فرهاي هموطنان عزیز ب��ا ناوگان حمل 
و نقل عمومي مس��افر داش��ته است، لذا به 
احترام درخواس��ت این گ��روه از رانندگان، 
نصب سامانه سپهتن و ادامه اجراي این طرح 
در بخش و یا حذف دوربین آن مقرر اس��ت 
موضوع در کارگروهی متش��کل از  نهادها و 
سازمان هاي ذیربط و مرتبط و صاحبنظران 

بررسي و تصمیم گیری شود.«
م��داح اس��تفاده از سیس��تم هاي نوین و 

پیش��رفته را در حم��ل و نقل ج��اده اي در 
بس��یاري از کش��ورهاي دنیا امري ضروري 
دانس��ت و ادامه داد:»در س��ال هاي اخیر با 
انجام طرح ه��اي مختلف هوشمندس��ازي 
جاده ه��ا مدیریت بر س��فرها و جابجایي ها 
در کش��ور ارتقاي مناس��بي داش��ته است، 
ضمن آنک��ه داده ه��اي ای��ن سیس��تم ها نه 
تنه��ا براي مدیریت بر بخ��ش حمل و نقل 
ج��اده ای و طراحي ه��اي جدی��د در جهت 
افزایش بهره وري موثر بوده است، بلکه براي 
دسترس��ي آزاد به اطالعات هموطنان براي 

سفري ایمن و مطمئن کاربرد دارد.« 
مع��اون برنامه ریزي س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي خاطرنشان کرد: »طرح 
سامانه سپهتن از ابتدا با هدف ارتقای ایمنی 
و نظ��ارت دقیق بر عملکرد ای��ن ناوگان از 
سوی مراجع و مس��ئولین ذی ربط، افزایش 
بهره وري در بخ��ش حمل و نقل جاده ای و 
همچنی��ن حذف توقف ها در ایس��تگاه هاي 

کنترل طرح ریزی شده است. 
ضمن آنک��ه از آنج��ا که خطای انس��انی 
در رانندگ��ی حدود نصف تلف��ات جاده ای 
را ش��امل می شود، خوش��بختانه نصب این 
س��امانه توانس��ت تا حدود زی��ادی جلوی 
تخلفات انسانی را بگیرد و راننده را به دقت 

نظر بیشتری هدایت کند.«

ادامه اجراي سپهتن در حمل و نقل جاده اي روي ميز كارگروه تخصصي
معاون برنامه ریزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور اعالم كرد:
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صنعت حمل و نقل مسافری در دنیای مدرن امروز با پیشرفت تکنولوژی هر روز شرایط جدیدی به خود می بیند و طبیعی است که هر تولیدکننده ای که 
نتواند خود را با سرعت پیشرفت این صنعت همراه کند، از بازار عقب می ماند و محکوم به شکست است. از این رو، بسیاری از شرکت های تولیدکننده 
صنعت حمل و نقل مس��افری س��عی می کنند با به کارگیری تکنولوژی های روز از رقبای خود عقب نمانند و سهم ش��ان از بازار را حفظ کنند و حتی توس��عه 
دهند. اما در کنار این صنعت بزرگ، سال هاست مشاغل کوچکی شکل گرفته است که اگرچه شاید کارشان زیاد به چشم نیاید اما به عنوان یک مکمل، 
نقش مهمی در رفاه و حال خوب مسافران دارند. یکی از این مشاغل، طراحی و نصب کف پوش در اتوبوس های مسافربری بین شهری است؛ شغلی که 
هم نیازمند ظرافت است و هم کیفیت. با »مهدی عالی« یکی از چهره های شاخص این شغل در این شماره کالسکه سبز به گفتگو نشسته ایم. او معتقد 

است کاری که می کند، نقش ویژه ای در زیبایی سالن اتوبوس ها دارد. این گفتگو را در ادامه بخوانید.

ما نمای داخل اتوبوس ها را شيک می كنيم!
گفتگو با »مهدی عالی« طراح و نصاب كف پوش اتوبوس

از چ�ه زمانی و چطور حرفه ت�ان را در زمینه 
کف پوش خودرو شروع کردید؟

م��ن از س��ال 81 کارم را ب��ا کف پ��وش 
کامیون های آن زمان ش��روع ک��ردم و چند 
سالی در این حوزه کار کردم. اما از سال 84 به 
خاطر عالقه ای که به اتوبوس و زیبایی هایش 

داشتم، فعالیتم را در این بخش دنبال کردم.

وقتی می گویید خدم�ات کف پوش اتوبوس 
را انجام می دهید، دقیقاً چه کارهایی را شامل 

می شود؟
هر چیزی را که در داخل س��الن اتوبوس به 

نظافت، مرتب جلوه دادن و حتی زیبایی سالن 
کمک می کند تقریباً شامل می شود. ما کف سالن 
را با ظرافت خاصی کف پوش می زنیم، سلفون 
روی صندلی های تخت ش��و را انجام می دهیم 
و در عی��ن حال پرده اتوبوس ها را نیز طراحی 
و نصب می کنیم. البته ریزه کاری های دیگری 
مثل کف پوش کف صندوق بار، زیرسری های 
قابل شستش��وی صندلی ها و کفی های قطور 

ورودی اتوبوس ها را هم انجام می دهیم.

ظرافت در کار شما چه اهمیتی دارد؟ 
اصلی تری��ن دلی��ل مالکان برای اس��تفاده 

از کف پ��وش اتوبوس، نظافت اس��ت. ما باید 
آنق��در دقی��ق و حساب ش��ده کف پوش ها را 
اندازه گیری کنیم که ذره ای خاک و حتی آب 
به زیر آن نفوذ نکند. ضمن اینکه کف پوش��ی 
که در اتوبوس ها مورد استفاده قرار می گیرد، 
نمی گذارد در زمان حرکت اتوبوس گرد و خاک 
 در فضای داخل سالن پخش شود و مسافران را

اذیت کند.

به لحاظ زیبایی چطور؟
حتم��اً می دانید که زیبایی فضای س��الن 
اتوبوس چقدر برای مس��افران مهم اس��ت و 
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در انتخ��اب آنها تأثیر می گ��ذارد. کف پوش 
اتوبوس ها غیر از نقش��ی ک��ه در تمیز جلوه 
دادن س��الن اتوبوس ه��ا دارد، نقش بس��یار 
مهمی هم در زیبایی سالن ایفا می کند. برای 
مثال، خیلی از مالکان دوست دارند به لحاظ 
رنگ بندی داخل سالن اتوبوس شان اصطالحاً 
»هماهنگ« باشد. ما بنا به سلیقه این مالکان 
رن��گ کف پوش را هماهنگ ب��ا رنگ بدنه و 
سقف س��الن انتخاب و با همان ظرافتی که 
گفت��م طراحی و نصب می کنیم. این کار در 
کنار رنگ پرده ها، صندلی ها و حتی زیرسری 
صندلی ها جلوه بسیار زیبایی به نمای داخلی 
اتوب��وس می ده��د و آن را از دی��د مس��افر 
اصطالحاً شیک می کند. همین هزینه کمتر 
از 2 میلی��ون تومانی موجب می گردد وقتی 
مسافر وارد می ش��ود احساس خیلی خوبی 

داشته باشد.

خاطرمان هست که در گذشته نه چندان دور 
از فرش به عنوان کف پوش اتوبوس ها استفاده 
می شد اما امروزه همه چیز فرق کرده است. در 

این باره توضیح می دهید؟
بله درست اس��ت. در گذشته از یک فرش 
بلند یک تکه روی کف راهرو سالن اتوبوس ها 
استفاده می شد که شاید فقط همان روزهای 
اول زیبایی کمی به فضا می داد اما بعد ها وقتی 
کهنه و کثیف می شد تقریباً کارایی خودش را 
از دس��ت می داد اما ام��روزه ما از یک جنس 
مرغوب پالستیکی استفاده می کنیم که ضمن 
دوام بس��یار باال، قابلیت »هماهنگ شدن« با 
فض��ا را نیز دارد و در عین حال به نظافت هم 

بسیار کمک می کند.

این کف پوش ها کجا تولید می شوند و چگونه 
به دست شما می رسند؟

خوش��بختانه کف پوش ه��ا برخالف خیلی 
از وس��ایل موجود در بازار که چینی هستند، 
در ایران تولید می ش��وند و م��ا هر میزان که 
بخواهیم سفارش می دهیم و برای مان ارسال 

می شود.

عمر مفید کف پوش�ی که اس�تفاده می کنید 
معموالً چقدر است؟

اگر شرایط عادی باشد و نگهداری درستی 
از این کف پوش ها ش��ود معموالً تا س��ه سال 
ه��م دوام می آورن��د و کارایی خ��ود را حفظ 

می کنند، اما بعد از این مدت به واسطه اینکه 
دائماً زیر پا هس��تند و ممکن است به دالیل 
مختلف آس��یب ببینند، مالکان اتوبوس ها به 
این نتیجه می رس��ند که از کف پوش جدید 

استفاده کنند.

 بازار کار تان چطور است؟
خدا را شکر، بد نیس��ت. البته ما همکاران 
زیادی در این حوزه داریم اما به واسطه کیفیت 
کار مجموعه ما، می توانم ادعا کنم که تقریباً 
80 درصد اتوبوس های درس��ا و مارال تولید 
شرکت عقاب افشان برای خدمات کف پوش و 

تزیینات به ما مراجعه می کنند.

به عنوان کس�ی ک�ه س�الن اتوبوس های 
مختلف را دیده، نظرتان از دیدگاه تخصصی 
درب�اره س�الن اتوبوس های مارال و درس�ا 

چیست؟
بخشی از کار ما اتوبوس های اسکانیاست و 
بعضاً اتوبوس های دیگ��ری هم برای دریافت 
خدمات ب��ه مجموعه ما مراجع��ه می کنند. 
بدون اغ��راق عرض می کنم که با وجود همه 
زیبایی های��ی که س��الن اتوبوس های موجود 
در بازار ایران دارد، س��الن اتوبوس های مارال 
و درس��ای اس��کانیا به لح��اظ جذابیت چیز 
دیگریست. س��الن این اتوبوس ها باز است و 
تردد در آن به سهولت انجام می گیرد، ضمن 
آنک��ه بعد از نصب کف پوش و تزئینات دیگر، 
درسا و مارال نسبت به دیگر اتوبوس ها زیباتر 

می شوند.

معموالً کار ش�ما بر روی هر اتوبوس چقدر 
زمان می برد؟

این بستگی به میزان کارهای موردنیاز مالک 
دارد ام��ا طراحی، ب��رش و نصب کف پوش ها 

معموالً بین 7 تا 8 ساعت زمان می برد.

س�ؤال مهم اینک�ه در زم�ان اندازه گیری و 
نصب کف پوش ها، صندلی های اتوبوس را باز 

می کنید؟
خیر، نی��ازی به انج��ام این کار نیس��ت و 
صندلی ه��ا ب��ه هیچ وج��ه باز یا دس��تکاری 
نمی ش��وند. کف پوش های ما کامالً متحرک 
هستند و بعد از طراحی و برش، با دقت کامل 
در جای خود نصب می ش��وند و کوچکترین 

درزی در آن مشاهده نمی شود.

بفرمایی�د ک�ه در روز چند اتوبوس به ش�ما 
مراجعه و خدمات دریافت می کنند؟

معموالً 4 اتوبوس مراجعه می کنند و پرسنل 
ما خدمات درخواستی را به بهترین نحو ارائه 

می دهند.
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احسان قائمی نژاد؛ فعال صنعت اتوبوس سازی در یادداشتی برای ماهنامه »کالسکه سبز« به روند تولید و تحول اتوبوس مارال، مهم ترین محصول 
یک دهه گذشته و حال حاضر ناوگان مسافری ایران که در شرکت عقاب افشان تولید می شود، پرداخته است که آن را در ادامه می خوانید.

»مارال« ماندگارترین محصول ناوگان مسافری ایران
نگاهی به 10 سال توليد اتوبوس مارال در شركت عقاب افشان

پرتیراژترین  تولید 
محصول برون شهری 
صنعت اتوبوس سازی 
ای��ران در نیمه اول 
سال هش��تادوهفت 
ب��ا اتکاء به طراحی نوی��ن و اجرایی متفاوت 
در دس��تور کار واح��د مهندس��ی کارخان��ه 
عقاب افش��ان قرار گرف��ت. اولویت بندی در 
تأمین خواسته های مصرف کنندگان با عنایت 
به نیازهای بومی یک اتوبوس برون ش��هری 
زمینه س��از تولید محصولی ش��د که حاال در 
پایان یک دهه حضور درخش��ان می توان به 
مواردی که بیشتر تداعی رمز و راز موفقیت و 

اقبال عمومی آن هست، اشاره نمود.
حفظ ش��کل ظاهری محدب پوس��ته جلو 
با انحنای کمت��ر و البته با چراغ هایی خطی 
و چیدم��ان نیم��ه پلکان��ی و در عین حال، 
اختصاص قاب ش��برنگ عمودی چراغ های 
دایره ای شکل پوسته عقب، هر چند وفاداری 
خ��ود را به طراحی پایه اتوبوس های تولیدی 

ش��رکت عقاب افشان به اثبات می رساند و در 
نگاه اول تغییر محسوسی را به نظر نمی آورد 
اما به س��رعت وجه تمای��ز و تفاوت های آن 
نس��بت به محصول قبل��ی و فراگیر اتوبوس 
کالس��یک اسکانیا در ذهن بیننده به تثبیت 

می رس��د. دیزای��ن آیرودینامیکی م��ارال با 
افزودن باربند از باالی شیش��ه جلو مصطلح 
ب��ه ابرویی و امتداد طولی آن تا بعد از یونیت 
کولر نصب ش��ده روی سقف، حس ایستایی 
بیشتری را به بیننده القا می کند. بدیهی است 
اجرای خوش فرم و منحنی سرس��تون های 
جل��و و عقب با نیت کالف ش��دن، تقویت و 
اس��تحکام اسکلت، این امکان را جهت نصب 
شیش��ه های جانب��ی ب��ه صورت م��وزون و 
زیباتری مهیا ساخته است. نکته مهم اینکه 
تقس��یم و مهندسی بی عیب و نقص طراحی 
جعبه و محفظه بار و توش��ه مسافر در هر دو 
تیپ تولیدی دومحور و س��ه محور و افزودن 
جعبه های فوقان��ی کوچک روی گلگیرها به 
صورت اختصاصی جه��ت حمل اقالم و ابزار 
یدکی امکان استفاده کاربردی و مفیدتری را 
به رانن��دگان و مالکان ارائه می کند. مارال از 
ابتدای قرار گرفتن در خط تولید با بهره گیری 
از طرح گرافیکی منحصربفرد س��ر عقاب به 
نماد انحصاری ترین اتوبوس مسافری تبدیل 
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ش��د. این طرح به استناد فرم سرستون های 
جانب��ی با حالت س��ربه زیر ب��ه لحاظ القای 
بصری حس فروتنی به این محصول سنگین 
بخش��یده است. پوشش س��ه رنگ با تلفیق 
طیف وس��یعی از رنگ های مکمل و متضاد 
روغن��ی و متالیک، ظاه��ری متنوع در قالب 
کالس��یک، مدرن و بعضاً اس��پورت به بدنه 
مارال داد. ضمن آنکه کارخانه عقاب در واحد 
نقاش��ی گامی فراتر از امکانات و سطح توقع 
بازار و انتظار مصرف کنندگان برداشت و این 
رنگ آمیزی ها در تولیدات نیمه اول یک دهه 
گذشته این محصول، امکان انتخاب رنگ را 
از لحاظ تنوع و کیفیت به س��خت ترین کار 
ممک��ن برای عموم خری��داران مارال تبدیل 

ساخت.
طراحی های جامع صورت پذیرفته در بدنه 
بیرونی و اجزای داخلی این محصول همگی 
تحت سیاس��ت های خودباوری و مهندس��ی 
داخلی و با مدنظر داش��تن کسر هزینه های 
سرس��ام آور تعمیر و نگهداری آن ها در طول 
عمر این اتوبوس در مقایس��ه با اقالم مش��ابه 
خارجی به س��رانجام رس��یده اند. از بارزترین 
نمونه های طراحی ش��ده م��ارال می توان به 
اجرای کم نظیر و کاربردی داش��بورد در سه 
تیپ تولیدی فایبرگالس، فوم تزریقی و چرم 
دوردوخت اش��اره کرد که مورد آخر با اقبال 
فراوانی بین مخاطبانش مواجه ش��د. تبدیل 
شیش��ه جانبی رانن��ده از حالت کش��ویی و 
دس��تی در نمونه های تولیدی قبل به شکل 
شیشه باالبر برقی با اتکاء به موتور و مکانیزم 
کم استهالک داخلی از دیگر مزیت های اقالم 
تزئیناتی این محصول به شمار می رود. تریم و 
پوشش یکسان تمام ستون های داخلی از ابتدا 
تا انتها با فن آوری س��اخت و تزریق قاب های 
ABS که فارغ از زیبایی چشمگیرش می توان 
به جرأت ادعا کرد که در اجرای آن مجموعه 
مهندس��ی کارخان��ه عقاب افش��ان قدمی به 
بلن��دی گذر از یک جهش ده س��اله را برای 
ثبت در کارنامه دست آوردهای فنی خودشان 
برداش��تند. ضمن آنکه تغییر از حالت لخت و 
یکنواخت پارچه و پلیس��ه ش��دن پرده های 
جانبی به شکوه سالن مسافری مارال می افزاید 
و البته در عین حال باید توجه داشت که بهره 
بردن از قاب های عمودی سرکانال کولر و سبد 
بار داخل سالن اتوبوس برای نصب چراغ های 
مدرن و امروزی LED امکان نورپردازی دلنواز 

و یکنواختی را برای سفرهای شبانه با اتوبوس 
مارال فراهم ساخته است.

به همه این ویژگی ها قابلیت فنی و مهندسی 
طراح��ان اتاق م��ارال در بخش اس��کلت و 
پایه گذاری ه��ای متنوع ری��ل جهت نصب و 
چیدمان س��ه تیپ صندلی را به عنوان یکی 
از مهمترین مزیت های این محصول در بین 
مصرف کنندگان اضافه کنید. ظرفیت سازی 
اتوبوس س��ه محور مارال ب��ه دو تیپ جفت 
صندلی 54 نفره و تک صندلی 29 نفره تخت 
شو و نصب صندلی در ظرفیت های جفت 44 
نف��ره، تک صندلی 30 و 32 نفره و البته 25 
نفره تخت شو در مدل دو محور مارال که تمام 
نمونه های تخت ش��و قابلیت نصب مانیتور را 
هم دارا هستند، برای نخستین بار در صنعت 
اتوبوس س��ازی ایران عرصه ای بی بدیل برای 

تمامی خریداران و سرمایه گذاران جهت ایجاد 
یک ب��ازار رقابتی و مصرفی مهیا کرد. دیری 
نپائید که این تدبیر، مسافران ناوگان جاده ای 
کش��ور را بس��ته به توان و بضاعت اقتصادی 
در تمام��ی مس��یرهای مواصالتی کش��ور با 
گزینه های کیفی و متنوع مواجه س��اخت و 
تحولی در ارائه خدمات و سرویس دهی مدرن 

و امروزی به وجود آورد.
مجموعه این تغییرات و نوآوری ها موجبات 
غافلگیری عموم عالقه مندان و بازدیدکنندگان 
از نمایش��گاه حم��ل و نق��ل آذر ماه س��ال 
هش��تادوهفت را فراهم س��اخت. تلفیقی از 
ظاهر، پوش��ش چند الیه رنگ بدنه، تزئینات 
داخل��ی متف��اوت، ظرفیت ه��ای گوناگون و 
ترکیب مواد مصرفی موزون در همسان سازی 
رنگ و طرح مخمل صندلی، س��قف، پرده و 
نورپردازی کابین مسافری در همان ابتدای راه 
نویدبخش ورود و حضور رقابتی ترین محصول 

ناوگان مسافری کشور شد. 
بی ش��ک مهمترین وجه امتی��از و برتری 
م��ارال، حفظ اصالت آن در بین مس��افران و 
مجموعه ه��ای حمل و نقل ب��زرگ و مطرح 
کش��ور بوده، آن هم در شرایطی که همگام 
با تکنولوژی و به روزشدن شاسی های شرکت 
نامدار و با سابقه اسکانیا در انواع پیشرانه های 
متنوع با توان 12 و 13 لیتری با مجموعه ای 
از تغییرات ریز و درش��ت فنی در نسل های 
ی��ورو س��ه، چهار و نس��ل پنج��م پیش رو 
مجموعه عقاب افشان را به سمت استفاده از 
انواع شاس��ی های فوق در دو تیپ دو و س��ه 
محور مارال در ده س��ال گذش��ته سوق داده 
اس��ت. ضمن اینکه پش��تیبانی و گستردگی 
شبکه خدمات فنی پس از فروش در سراسر 
ایران و در دسترس بودن اقالم بدنه و یدکی 
ب��ا توجه به تنوع شاس��ی های مصرفی برگ 
برنده شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان 
به عنوان رکورددار تولید پرتیراژترین اتوبوس 
برون شهری ایران است. دوستداران تولیدات 
شرکت عقاب افشان حاال چشم انتظار اتخاذ 
سیاس��ت گذاری های آتی مدیران و طراحان 
این مجموعه جهت معرفی یا رونمایی از نسل 
دوم اتوب��وس محبوب و پرطرف��دار مارال در 
آغاز ده��ه دوم فعالیت این محصول ماندگار 
هس��تند، موضوعی که باید دید آیا ش��اهد 
تحقق این تحول در قلب تولید اتوبوس های 

عقاب اسکانیا در شهر سمنان خواهیم بود؟
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بش��ر کمتر از 200 س��ال قبل 
و پیش از ظهور وس��ایل نقلیه 
موتوری، برای حمل و نقل، سوار 
ب��ر چهارپایانی از قبیل اس��ب، 
االغ و شتر می شد. انسان ها به 
طور مستمر، مشغول به طراحی 
و تولید طیف وس��یع و متنوعی 
از وس��ایل نقلیه موت��وری � به 
صورت اتومبیل و موتورسیکلت 
� بودن��د ک��ه بهت��ر، قوی ت��ر، 
سریع تر و بس��یار کارآمدتر از 
چهارپایان باش��ند. جهان مدرن 
همواره شاهد سرعت فزاینده 
توس��عه و تحول اس��ت، و این 
از نعمت ه��ا و الط��اف خداوند 
به بنی آدم اس��ت که می تواند 
پیش��رفت های  از  همیش��ه 
علم��ی و تکنولوژیک برخوردار 
خداون��د  ش��ود.  بهره من��د  و 
در ق��رآن می فرمای��د: »و نی��ز 
اس��ب ها و اس��ترها و االغ ه��ا 
را آفری��د ت��ا ب��ر آنه��ا س��وار 
ش��وید و هم مایه زینت ش��ما 
باش��د و چیزها )وس��ایل نقلیه 
دیگ��ری( می آفرین��د که ش��ما 

نمی دانید!«)۱(
بزرگ تر شدن جوامع و سریع تر 
شدن وسایل نقلیه، مشکالتی 
را نیز در پی داش��ته است که 
در گذش��ته نی��ز کم ی��ا بیش 
مطرح بود. خشم و عصبانیت در 
هنگام رانندگی، عدم رسیدگی 
به وسیله نقلیه، تجاوز به حقوق 
دیگر استفاده کنندگان از راه ها، 
عدم رعایت قوانین و... همه از 
موارد ناسپاسی و قدرنشناسی 
نس��بت به نعمت  وسایل نقلیه 
و  مس��ؤولیت پذیری  اس��ت. 
نمایش بهترین رفتار در اعمال 
خود، از جمله صفات س��تودنی 
انس��انی اس��ت. پیامب��ر خ��دا 
)ص( می فرماید: »بهترین شما، 
کسانی هستند که بهترین رفتار 

و شخصیت را دارند.«)2(

با شروع موج مسافرت های تابستانی به قوانين بيشتر احترام بگذاریم

محمدجواد معموری
پژوهشگر

کس��انی از ما که رانندگی می کنند و یا هر نوع 
وسیله نقلیه ای را می رانند، باید این سخن جامع 
از پیامبر )ص( در م��ورد اخالق و آداب رانندگی 
را به خاطر داش��ته باشند. در ادامه به نکات مهم 
و ضروری پرداخته می ش��ود که ما نیاز داریم در 

حین رانندگی بدانیم و انجام دهیم:

۱- هنگام ورود به خودرو، دعا کنید!
پیروی از سنت نبوی در تمام امور جزیی و آن 
چه پیامبر به ما آموخته است، اهمیت دارد. زمانی 
که ما وارد خودرو می ش��ویم )یا ب��ر روی موتور 
می نشینیم( باید بسم اهلل و سپس بقیه اذکار وارد 
ش��ده را بگوییم. علی بن ربیعه نقل می کند: من 
دیدم چهارپایی برای علی  بن ابی طالب آوردند، و 
زمانی که او پایش را بر روی آن گذاشت، بسم اهلل 
گفت و زمانی که بر روی پشت حیوان قرار گرفت، 
الحمد هلل گفت. سپس چنین دعا کرد: »ُسْبحاَن 
َر لََنا َهَذا َوَما ُکنَّا لَُه ُمْقِرنِیَن« )پاک است  الَِّذي َسخَّ
کسی که این را برای ما رام کرد و گرنه ما را یارای 
رام ساختن آن ها نبود.( سپس سه بار الحمدهلل، و 
سه بار اهلل اکبر گفت و از خدا خواست: »سبحانک 
إني ظلمت نفس��ي فاغفر لي فإنه الیغفر الذنوب 
إال أن��ت« )تو پاک و منزه هس��تی و من به خود 
ستم کردم؛ پس مرا ببخش که هیچ کسی غیر تو 

گناهان را نمی بخشد()3(
زمانی که به سفر یا سیاحتی طوالنی، به خارج 
از منطقه یا شهر می روید، دعای زیر توصیه شده 

اس��ت: »بسم اهلل والحمد هلل، سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما کنا له مقرنین، وإنا إلی ربنا لمنقلبون، 
الحم��د هلل، الحمد هلل، الحم��د هلل، اهلل اکبر، اهلل 
اکبر، اهلل اکبر، سبحانک اللهم إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي، فإنه ال یغفر الذنوب إال أنت.« )بسم اهلل 
و الحمد هلل، پاک و منزه اس��ت کس��ی که این را 
برای ما رام و مس��خر ک��رد، و گرنه ما توانایی آن 
را نداشتیم، و ما به سوی پروردگارمان بازخواهیم 
گشت. الحمد هلل، الحمد هلل، الحمد هلل، اهلل اکبر، 
اهلل اکبر، اهلل اکبر، خدایا پاک و منزه هستی و من 
بر خویشتن ستم کردم، پس مرا ببخش که هیچ 

کسی غیر تو گناهان را نمی بخشد.(

2- قوانی�ن ترافیکی را هن�گام رانندگی نقض 
نکنید!

ام��ر  مس��ؤوالن  و  کارشناس��ان  از  اطاع��ت 
)اولی االمر(، وظیفه دینی ما اس��ت، و این شامل 
کس��انی می شود که مس��ؤول امور دولتی مانند 
امور بهداش��ت و س��المت،  آموزش، حمل و نقل 
و... هستند. سازمان های دولتی، قوانین و مقرراتی 
را برای ایجاد محیطی مناس��ب و امن برای افراد 
وضع کردند، و شهروندان با احترام گذاشتن به این 
قوانین، بیشترین منفعت را می برند. هدف اصلی 
مسؤوالن حمل و نقل، حفظ جان و تضمین ایمنی 
در جاده ها از طریق الزام افراد به رانندگی مسؤوالنه 
است؛ برای نمونه، داشتن گواهینامه، برای نشان 
دادن صالحیت فرد برای رانندگی ضرورت دارد. 

آداب و اخالق رانندگی از نگاه اسالم
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همچنین همراه داشتن اسناد مالکیت خودرو 
برای احراز مالکیت راننده و شایستگی خودرو 
برای حرکت، الزم است. بستن کمربند ایمنی 
و اس��تفاده از کاله ایمنی و... موارد دیگری از 
این دست است. برای راه ها نیز قوانینی وجود 
دارد که مقررات ترافیکی را مشخص می کنند؛ 
مانند توجه به عالیم رانندگی، عدم تجاوز از 
س��رعت مجاز، ایستادن پیش از خطوط عابر 
پی��اده و... وظیفه ما به عن��وان راننده خودرو 
یا موتورس��وار، پیروی از تمام این مقررات در 
راس��تای اطاعت از اولی االمر )مسؤوالن امر( 

است.
خداون��د متعال در ق��رآن کریم می فرماید: 
»ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید 
خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا را و صاحبان 

امر از میان خود.«)4(
پیامبر خدا )ص( نیز می فرماید: »به امر حاکم 
گوش بده و اطاعت کن، چه آن را بپسندی و 
چه ناخوش داری، تا جایی که به معصیتی امر 
نکرده باشد. پس اگر به معصیت امر کرد، دیگر 
شنوایی و اطاعت جایز نیست.«)5( همچنین 
می فرمای��د: »در معصیت خداون��د، بندگی 
و طاعتی نیس��ت.«)6( نی��ز می فرماید: »در 

معصیت خالق، از مخلوق اطاعت نکن.«)7(
مبارکپوری در تحفة  األحوذی، ش��رحی بر 
اولین حدیث دارد و می گوید اس��تداللی در 
حدیث وجود دارد که نش��ان می دهد اطاعت 
از دس��تور مقام ه��ای حاک��م در صورتی که 
خالف شرع نباشد، بر مسلمانان واجب است. 
گ��وش دادن به امر حاکم و پیروی از او بر هر 
مس��لمانی ضروری اس��ت، چه دستور حاکم 
مطابق با خواس��ته فرد باشد و چه نباشد. اما 
اگر حکم و دستور، مستلزم فساد )معصیت و 
گناه( باشد، در این صورت، اطاعت و تمکینی 

بر آن الزم نیست.
بنابراین، اگر مقام های مس��ؤول به بس��تن 
کمربند و اس��تفاده از کاله ایمن��ی و احترام 
به دیگر قوانین ترافیکی دستور دهند، بر هر 
مسلمانی اطاعت از این گونه قوانین عام المنفعه 
واجب است. این قوانین برای تضمین جاده ای 
ام��ن و محافظت از جان و م��ال مردم وضع 

شده اند.

۳- در جاده بی پروا و بی مالحظه نباشید!
بی مباالتی به طور معمول، نتیجه بی دقتی 
اس��ت، و این امر، به طور قط��ع برازنده یک 
مسلمان نیس��ت. در حدیثی از پیامبر )ص( 
در کتاب س��نن ترمذی آمده است: »مشتاق 
چیزی باش��ید که برای شما مفید است و از 

خدا کمک بطلبید و بی مباالت نباشید.«
پیامب��ر )ص( در حدیث��ی صری��ح و گویا 
می فرماید: »ال ضرر وال ضرار فی االس��الم« 
)هیچ گونه ضرر رس��اندن و تضییع حقی در 
اس��الم پذیرفته نیس��ت.( بنابراین، توجه به 
امنیت به خود و دیگران در هنگام رانندگی، 
اهداف ش��ریعت را بازمی تاب��د که حرمت و 
قداس��ت جان، دین، نام��وس، مال و خرد را 
تضمین می کند. بی توجهی و بی مباالتی در 
ه��ر چیزی، برخالف روح این اهداف اس��ت 
و می توان��د مضر باش��د. در واقع، ما مجاز به 
خطر کردن در مواردی که می تواند منجر به 
جراحت جدی یا مرگ کسی شود، نیستیم. 
پیامبر اک��رم در خطبه آخر خ��ود، به طور 
صریحی هش��دار می دهد: »همان��ا خداوند 
متعال، بر جان و مال شما را حرمت بخشید، 
هم��ان گونه که ای��ن روز از این م��اه و این 

سرزمین، حرمت دارد.«)8(
این امور، محترم هستند و با شدیدترین لحن 
از هتک حرمت آنها نهی ش��ده است. افزون 
بر این، ترس��اندن دیگران با خطر کردن های 
عامدانه و غیرمسؤوالنه، مجاز نیست؛ چرا که 
باعث ارعاب و ترس��اندن سرنش��ینان خودرو 
و دیگ��ر اس��تفاده کنندگان از راه و پیاده روها 
می شود. پیامبر اکرم )ص( می فرماید: »بر هیچ 
مسلمانی جایز نیست که مسلمان دیگری را 

بترساند.«)9(
از این قاعده کلی درمی یابیم که هر کاری که 
موجب ترس، وحشت، رعب، دلهره و اضطراب 
ش��ود، مجاز نیس��ت، و این حالت ها به طور 
معمول ناشی از بی پروایی است. معمول ترین 
تخلفات رانندگی که ناش��ی از بی احتیاطی و 
رفتاره��ای عجوالنه و مواردی از این دس��ت 
 می ش��ود، به ش��رح زیر اس��ت: 1- سرعت؛
2- پ��ارک غیر مج��از؛ 3- اس��تفاده از تلفن 

همراه.

هر ی��ک از این تخلف��ات، از بی مباالتی در 
رانندگی و تصمیم های عجوالنه ناشی می شود. 
این تخلفات می توانند به ایجاد مزاحمت تا بروز 
تلفات جانی بینجامند. سرعت بیش از حد و 
اس��تفاده از تلفن همراه در حی��ن رانندگی، 
به خاطر عجله و بی حوصلگی اس��ت. پیامبر 
اعظ��م)ص( می فرمایند: »درن��گ و حوصله 
ک��ردن از خداون��د و عجله ک��ردن از صفات 

شیطان است.«)10(
بسیار مهم است که مسلمانان حوصله کنند 
و صبور باشند، و از خطرهای غیر ضروری که 
موجب آسیب رس��اندن به جان و مال مردم 
می ش��ود، اجتناب کنند. انس بن مالک نقل 
می کند که پیامبر خدا )ص( در مسافرت بود، 
و غالمی به نام انجشه داشت که شتری را در 
حالی که زنان بر آن س��وار بودند، با س��رعت 
می ران��د. پیامبر او را س��رزنش کرد و فرمود: 
»وای بر تو انجش��ه! مراقب جام های شیش��ه 

)زنان( باش!«)11(
ن��ووی در ش��رح این حدی��ث می گوید که 
پیش��تر به انجشه هش��دار داده شده بود که 
از س��رعت خود بکاهد؛ چرا که حرکت سریع 
موجب ت��کان خوردن و کوفتگی مس��افران 
می شود. پیامبر او را از آواز خواندن برای شتر 
)جهت تس��ریع در حرکت( و محکم گرفتن 
افس��ار شتر منع کرده بود. زیرا شدت حرکت 
باعث ضعف و سستی مسافران زن می شود و 

برای سالمتی آنان خطر دارد. )12(

4- خشم جاده ای!
خشم جاده ای که اشاره به رفتار پرخاشگرانه 
و یا همراه با عصبانیت راننده یک خودرو و یا 
سایر وسایل حمل و نقل جاده ای است، ناشی 
از عصبانیت و عدم کنت��رل بر رفتار و گفتار 
است که به صورت پرخاشگری نمود می یابد. 
چنی��ن رفتاری در رانندگی می تواند ش��امل 
حرکات بی ادبانه، توهین های کالمی، رانندگی 
به شیوه ای ناامن و یا تهدیدآمیز باشد. خشم 
ج��اده ای می تواند به مجادالت، ضرب و جرح 
و برخورد و حتی مرگ منجر ش��ود. خش��م  
جاده ای، حال��ت افراطی از پرخاش��گری در 
رانندگی است و موارد زیر از میان نمونه های 
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بسیار از این دست،  انتخاب شده اند:
 ب��ه ط��ور کل��ی رانندگی پرس��رعت و 
پرخاشگرانه، از جمله افزایش ناگهانی سرعت، 
ترمز کردن و نزدیک ش��دن بیش از اندازه به 

ماشین جلویی؛
 تج��اوز به خطوط حرک��ت دیگران و یا 
جلوگی��ری عمدی از ورود دیگران به خطوط 

رانندگی؛
 تعقیب رانندگان دیگر، چراغ زدن و بوق 

زدن بیش از حد؛
 فری��اد زدن یا نش��ان دادن حرکت های 
زشت فیزیکی به عابران پیاده یا دیگر حاضران 

کنار جاده.
خشم، احساسی هیجانی است که به عملی 
ترغی��ب می کند، و این عمل به طور معمول،  
منجر به آسیب رسیدن به دیگری یا بی عدالتی 
در حق او می شود. خشم، احساس قدرتمندی 
اس��ت که در فرد ش��دت می گیرد، و میل به 
انتق��ام ایجاد می کند، و ض��رورت وارد عمل 
شدن علیه سوژه خشم را تشدید می کند. به 
سبب همین ماهیت ویرانگر خشم و عصبانیت 
کنترل نشده است که پیامبر از آن نهی کرد، 
و هنگامی که فردی از ایش��ان پند و اندرزی 
طلب کرد، فرمود که خشمگین نشو، و همین 
سفارش را در هر سه باری که آن فرد از پیامبر 

نصیحتی خواست، تکرار کرد. )13(
در ادامه به چه��ار راهکار برگرفته از متون 
اسالمی جهت کمک به رانندگان مسلمان و 
دیگران برای غلبه بر خش��م خود در شرایط 

مختلف اشاره می شود:

الف( پناه بردن به خدا از شر شيطان
پناه بردن به خدا از ش��ر شیطان و از شرور 
خود و اعمال اشتباه، اولین و بهترین توصیه 
است. سلیمان بن َصرد روایت می کند که در 
نزد پیامبر بودیم که دو مرد یکدیگر را ناس��زا 
می دادن��د و صورت یکی از آنها قرمز ش��ده و 
رگ های گردنش متورم شده بود. پیامبر )ص( 
فرمودند ک��ه من کالم��ی را می دانم که اگر 
بگوید، خشم او فروکش خواهد کرد: اعوذ باهلل 
من الشیطان الرجیم )پناه می برم به خدا از شر 

شیطان رانده شده()14(
نی��آوردی در کتاب »ادب الدنی��ا والدین« 
می گوید که هر کس در زمان عصبانیت باید 
خدا را به یاد بیاورد؛ چون این امر موجب ترس 
از خدا و تس��لیم شدن در برابر امر او می شود 

و این گونه، خشم با برگشتن به رفتار و منش 
مناسب، کنترل می شود.

ب( شناخت فواید و محاسن كنترل خشم
در قرآن و س��نت، پاداش های بی ش��ماری 
برای افرادی برش��مرده شده است که خشم 
خود را کنترل می کنند که به تعداد اندکی از 
آنها در این مجال، اشاره می شود. خداوند در 
قرآن می فرماید: »)بهشت برای پرهیزگارانی 
آماده شده است( که خشم خود را فرو می برند 
و از خطای مردم می گذرند، و خدا نیکوکاران 
را دوست دارد.«)15( همچنین در آیه دیگری 
آمده اس��ت: »با آنها مدارا کن و عذرش��ان را 
بپذیر و به نیکی ها دعوت نما و از جاهالن روی 

بگردان )با آنها ستیزه نکن(.«)16(
اب��ن کثیر در ذیل این آیه در تفس��یر خود 
نقل می کند: هاشم بن عروه از پدرش نقل کرد 
که خداوند به پیامبرش فرمان داد تا با افراد به 
خاطر رفتارشان مدارا کند. در صحیح بخاری، 
از هش��ام، از پ��درش، ع��روه و او از برادرش، 
عبداهلل بن زبیر نقل می کند: امر به مدارا کردن 
تنها درباره اخالِق )بِد( مردم اس��ت... پیامبر 
خدا از جبرئیل درباره منظور این آیه پرسید، 
و جبرئیل پاسخ داد: خدا به تو فرمان داد تا از 
کسانی که به تو ستم کرده اند، درگذری و آنان 

که تو را محروم کرده اند، ببخشایی. )17(
طبران��ی در معجم خود به نق��ل از پیامبر 
)ص( می آورد: هر کس، خشم خود را کنترل 
کند، خدا آتش را از او دور می کند، و هر کس 
زب��ان خویش را نگه دارد، خ��دا گناهانش را 
می پوشاند. در سنن ترمذی و ابوداوود نیز، در 
حدیث دیگری از پیامبر )ص( آمده است: هر 
کس خشم خود را در حالتی کنترل کند که 

توانایی انتقام را داشت، خداوند در روز قیامت 
در مقابل هم��ه، او را صدا می زند و به او حق 
انتخاب حوریه بهش��تی می ده��د. طبرانی و 
بیهقی نیز در روایتی به نقل از انس بن مالک 
آورده اند ک��ه پیامبر )ص( فرم��ود: هر کس 
خشم خود را مهار کند، خداوند از مجازات او 

در روز قیامت چشم می پوشد.

ج( سکوت و نمایش فرزانگی
پیامبر )ص( می فرماید: اگر کس��ی از شما 
خشمگین شود، س��کوت اختیار کند. )18( 
بنا به این س��فارش پیامبر، هر گاه رفتارهای 
ناگهان��ی و ب��دون فکر از انس��انی در هنگام 
عصبانیت بروز یابد، می تواند با سکوت، خود 

را مهار کند.

د( اجتناب از حساسيت بيش از حد
ابو س��عید ُخدری در روایتی از پیامبر )ص( 
آورده اس��ت: »همانا برخی از ش��ما به سرعت 
خشمگین می شوید و به سرعت آرام می گردید 
که این ویژگی،  قبلی را پوشش می دهد. برخی 
دیگر به کندی خشمگین می شوید و به کندی 
آرام می گردید که این ویژگی، قبلی را پوشش 
می دهد. اما بهترین ش��ما کسانی هستند که 
به کندی خش��مگین می ش��وند و به سرعت 
آرام می گردند، و بدترین شما کسانی هستند 
که به سرعت خشمگین می شوند و به کندی 
آرام می گیرن��د.« پیامبر )ص( س��پس ادامه 
می دهد: »از خشم بپرهیزید که همچون ذغال 
برافروخته ای در قلب بنی آدم است. آیا سرخی 
چشمان فرد خشمگین و ورم رگ های گردنش 
را ندیده اید؟ پس هرگاه حالتی از این را تجربه 
کردید، دراز بکشید و به زمین بچسبید.«)19(
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۵- مراقبت از وسیله نقلیه و عدم تجاوز از 
ظرفیت و توانایی آن!

وسایل نقلیه موهبتی از سوی خدا هستند. 
بنابراین، بایس��تی مراقب آنها، همانند تمام 
دیگر نعمت هایش باشیم، و نباید به وضعیت 
آنها بی توجه باش��یم. به عبارت��ی دیگر، باید 
اطمینان بیابیم که از وسایل نقلیه مناسب و 
س��الم به لحاظ مکانیکی استفاده می کنیم و 
آنها را تمیز نگ��ه می داریم. عبداهلل بن جعفر 
نق��ل می کند که پیامبر اس��الم )ص( در باغ 
مردی از انصار بود و ش��تری نی��ز در آن باغ 
وجود داشت. ش��تر با دیدن پیامبر، ناله کرد 
و اش��ک ریخت. پیامبر اش��ک های حیوان را 
پاک کرد و شتر آرام شد. سپس ایشان سراغ 
مالک شتر را گرفت و هنگامی که مالک شتر 
آمد، پیش از آن که حرفی بزند، پیامبر فرمود: 
»آیا از خدا نمی ترس��ی ای��ن حیوان که تو را 
بر آن مالک س��اخته، آزار می دهی! او نزد من 
از تو ش��کایت کرد که خس��ته اش می کنی و 

گرسنه اش می گذاری.«)20(
همچنی��ن از پیامبر نقل ش��ده اس��ت که 
فرمون��د: »در رفتار با ای��ن حیوانات بی زبان، 
از خدا بترس��ید. هنگامی که س��الم هستند، 
سوار آنها شوید و هنگامی که سالم هستند، 
آن ها را بخورید.«)21( از مقایسه بین وسایل 
نقلیه موتوری و ش��تر، در می یابیم که بدون 
غذا و مراقبت، ش��تر تسلیم بیماری می شود 
و مطمئن��اً می میرد؛ در حال��ی که غفلت از 
نگهداری و تعمیر وس��ایل نقلیه، منجر به از 
کارافتادگی آنها می شود و دردسر و مشکالت 

فراوانی را ایجاد می کند.
اما در مورد ظرفیت وس��ایل نقلیه، الزم به 
ذکر اس��ت که وس��ایل نقلیه با ظرفیت های 
مختلف مسافر طراحی شده اند. استفاده از این 
وسایل بیش از ظرفیت مجاز آنها، اثر سوء بر 
عملکرد خودرو داش��ته و غیر قابل اطمینان 
اس��ت. بنابراین، خطری برای زندگی افراد به 
ش��مار می رود. ابن حبان در شرح این جمله 
پیامبر )هنگامی که س��الم هستند، سوار آنها 
ش��وید( می گوید: این س��خن، دلیلی بر این 
است که افراد باید از راندن حیوانات ضعیف و 
فاقد صالحیت اجتناب کنند تا زمانی که آنها 

سالمتی خود را بازیابند.
ابن سعد در کتاب »الطبقات«، به نقل از ابن 
دارم آورده است که عمر بن خطاب را می بیند 
در حالی که شتر خود را تازیانه می زند و بیش 

از توانای��ی اش بر آن بار نهاده اس��ت، و به او 
می گوید: چرا باری بیش از توانایی شترت بر 
پشتش گذاشته ای؟ مواردی از این دست در 
سنت اسالمی فراوان یافت می شود. بنابراین، 
راننده مسلمان باید مطمئن باشد که وسیله 
نقلیه اش، مناسب استفاده ای است که از آن 
می کن��د، و همچنین با اضاف��ه کردن تعداد 
مس��افران و کارهای غیر مجاز دیگری، خطر 

نکند.

۶- مراعات حقوق راه ها!
جاده ه��ا و خیابان ه��ا و کوچه ها نیز حقی 
دارند که احترام به آن ضروری اس��ت. پیامبر 
به یاران خود فرمود: مبادا در راه ها بنشینید! 
آن ها گفتن��د: ای پیامبر خدا، ما با هم جمع 

می شویم و در مسیر صحبت می کنیم.
پیامب��ر فرمود: حق راه ه��ا را محترم دارید. 
یاران پرس��یدند: حق آنها چیست؟ و ایشان 
پاسخ داد: »چش��م فروگذارید )چشم چرانی 
نکنید( و از آزار دست بردارید و سالم را پاسخ 
دهی��د و به نیکی امر کنید و از زش��تی نهی 

کنید.«)22(
بر هر راننده ای ضروری است که در مناطق 
مسکونی و محل هایی که در آنها عابرپیاده است، 
با احتیاط براند. این ضرورت برای موتورسواران 
نیز وجود دارد. از حدیث باال می توانیم دریابیم 
که ما در راه ها وظیف��ه داریم که مزاحم افراد 
نشویم، به سالم به آنها پاسخ دهیم، مسیر را 
ب��ا زباله ها خود آلوده نکنیم و از هرگونه آزار و 

اذیت دیگر رانندگان و عابران بپرهیزیم.
همچنین از چش��م چرانی به زنان نامحرم 
و خیره ش��دن به بیلبوردهای تبلیغاتی غیر 
اخالقی بپرهیزیم. فرمان کلی امر به معروف 
و نهی از منکر باید بر تمام اعمال راننده و غیر 
رانن��ده، چه در داخل خودرو و چه خارج آن، 

حاکم باشد. 
این امر می تواند ش��امل نگه داش��تن افراد 
از مس��ابقه دادن های غی��ر قانونی در راه های 
عمومی برای تبریک گفتن به ماشین عروس 

در مراسم عروس کشان نیز شود. 
خداوند با نعمت هایی که در اختیار انسان ها 
قرار داده اس��ت، به آنها اعتماد کرده اس��ت و 
انسان ها باید حداقل با استفاده از موهبت های 
اله��ی در بهترین ش��کل، قدردان او باش��ند. 
خداون��د همه م��ا را بر این ام��ر موفق و توانا 

بسازد.
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اتاق خودرو شما در گرمای تابستان چگونه خنک می شود؟

مقدمه
از س��ال 1884 میالدی که ویلیام وایتلی1 از قالب های یخ و نصب یک 
پروانه بهره برد تا هوای خنک را به درون کالسکه هدایت کند تا به امروز، 
تغییرات بسیاری در صنعت تهویه مطبوع با ایجاد شرایط بهبود مستمر 
و آسایش مسافران خودرو صورت پذیرفته است. در سال های اولیه تولید 
خودرو، اتومبیل ها چندان برای سرنشینان خود جای راحتی نبودند. در 
این خودروها کابین خودرو باز و با محیط اطراف در ارتباط بود و همین 
عامل، سرنشینان خودروها را در معرض تغییرات جوی قرار می داد. این 
مش��کل در س��ال 1908 و با معرفی خودروهایی با کابین بسته مرتفع 
گردید. تنها روش خنک نگه داشتن و تهویه این خودروهای کابین بسته، 
باز کردن شیشه های کشویی این نوع خودروها به مقدار 13 میلی متر بود 
که موجب جابه جایی هوای ناشی از حرکت خودرو و داخل شدن جریان 

هوای بیرون به فضای داخل کابین می گردید. 
جان هامن2 در س��ال1930 میالدی ب��رای اولین بار تهویه مطبوع را در 
تگ��زاس بر روی خودرو طراحی و نصب کرد )تصویر1(. ش��رکت پاکارد 
موتورز3 با توسعه اولین خودروهای مجهز به سیستم تبرید در سال 1939 
اقدام به تولید 1500 دس��تگاه کادیالک از این نوع در سالهای1940 تا 
1942 ک��رد )تصویر 2(. در این خودروها یک اواپراتور بس��یار بزرگ در 

صندوق عقب قرار داده شده بود.
 پس از آن شرکت نش4 نمونه ای را بر روی خودرو تولیدی خود در سال 
1954 نصب کرد؛ کلیه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی این سیستم در 
کاپوت جلو و داش��بورد قرار داده شده بود و این در واقع اولین سیستم 
گرمایش و سرمایش یکپارچه )تهویه مطبوع( بر روی خودرو سدان بود 
که امکان گرمایش در فصول س��رد و سرمایش در فصول گرم را فراهم 

می کرد]1[.
 جنرال موتورز5 اولین شرکتی بود که از سیستم تهویه مطبوع خودرویی 
ب��ا کنترل خودکار بر روی لیموزین کادیالک مدل 1964 میالدی بهره 
گرفت. در سال 1977میالدی، جنرال موتورز و ایسوزو موتورز از سیستم 
تهوی��ه مطبوع خودرویی با کنترل کامپیوتری که توس��ط دو ش��رکت 
توس��عه یافته بود بر روی خودروهای ش��ان استفاده کردند]1[. هر ساله 
انواع مختلفی از محصوالت با قابلیت های متفاوت به صنعت تهویه اضافه 
می شوند. همواره سعی بر آن بوده که شرایط آسایش و راحتی با صرف 
کمترین انرژی برای سرنش��ینان خودرو فراهم گردد. شرایط آسایش و 
 ANSI/ASHRAE 55 راحتی دمایی با معیارهای اشاره شده در استاندارد

مطابقت دارد که با ارزیابی ذهنی مورد سنجش قرار گرفته است]4[.

چرخه تهویه مطبوع - تبرید بر اس��اس فشار مبرد به دو بخش تقسیم 
می گردد؛ بخش کم فشار که شامل شیر انبساط حرارتی، اواپراتور و لوله 
مکش است و فشار آن با فشار تبخیر مبرد در اواپراتور برابری می کند، و 
قسمت پرفشار که شامل کمپرسور، کندانسور و مخزن ذخیره مایع است 

و فشار آن با فشار تقطیر مبرد در کندانسور برابری می کند.

تصویر 2- سيستم تهویه مطبوع بر روی 
كادیالك، 1939

تصویر 1- اولين خودرو با سيستم تهویه 
مطبوع، طراحی و نصب توسط جان هامن از 

هوستون، تگزاس 1930

 نقاط جداکننده قس��مت های پرفش��ار و کم فشار سیستم، شیر انبساط 
حرارتی )که در آن فشار مبرد از فشار تقطیر به فشار تبخیر کاهش می یابد( 
و سوپاپ های خروجی کمپرسور )که بخار پرفشار پس از تراکم از طریق آنها 
تخلیه می گردد( هستند. چرخه تبرید دارای چهار بخش اصلی اواپراتور6، 

کمپرسور7، کندانسور8 و  شیر انبساط9 است )تصویر 3(]2[.

تصویر 3- نحوه قرارگيری اجزای سيستم تبرید

اصول علمی سیستم تبرید بر اساس برخی از خواص فیزیکی مواد پایه ریزی 
شده است. برخی از مواد در طبیعت دارای سه فاز جامد، مایع و گاز هستند 
که در این 3 فاز خواصی را نیز در ساختار فیزیکی خود برای هر ماده دربر 

می گیرند. 
برای مثال، آب دارای سه فاز جامد، مایع و گاز است؛ هر کدام از این فازها 
خواصی مختص به خود دارد و تبدیل شدن آن از هر فاز به فاز دیگر مستلزم 

دریافت یا از دست دادن انرژی و گرما است. 

آشنایی با فرایند تهویه مطبوع و سرمایش در صنعت خودرو
امروزه دیگر وجود سیستم تهویه مطبوع در خودروها به عنوان یک وسیله تزئینی و لوکس تلقی نمی شود بلکه به عنوان ضرورتی در طراحی اولیه مطرح می گردد که شرایط 
آسایش و راحتی محیطی برای مسافران در طول سفر را فراهم می کند. تهویه مطبوع در تجهیزات نوین خودرو، عضو جدایی ناپذیر و مهم طراحی اولیه شده است. سرنشینان 
خودرویي که از سیستم تهویه مطبوع پیشرفته و مجهز برخوردار است، احساس آرامش بیشتری مي کنند و چه بسا در شرایط سخت رانندگي و جاده هاي طوالني، سختي چندانی 
را متحمل نمی شوند و سفر را با خاطره اي خوش به پایان می رسانند. تهویه مطبوع به سیستمی گفته می شود که بتواند سه فاکتور رطوبت، دما و سرعت جریان هوا را کنترل 
کند]۱[. به صورت کلی، تمام سیستم های تهویه مطبوع بر یک اصل استوارند. سیستم های تهویه مطبوع در اتومبیل ها از نظر کارکرد و طرح به هم شبیهند، ولي کارخانجات 
سازنده خودروها از اجزای متفاوتي در محدوده مشخصات خود استفاده مي کنند تا گرما و سرما را به محل مورد نظر منتقل کنند. در این مقاله سعی بر آن است که نحوه عملکرد 

سیستم تهویه مطبوع - تبرید برای خودروها تشریح گردد.
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تصویر 4- تغيير ساختار آب با تغييرات دما و دریافت انرژی

نمودار نش��ان داده ش��ده در تصویر 4 این مطلب را بیان می دارد که برای 
تغییر فاز ماده باید انرژی صرف گردد؛ برای افزایش دمای ماده باید به آن 
گرما داده و برای کاهش دمای ماده باید گرما از آن گرفته شود. به همین 
دلیل در یک روز گرم تابس��تان، پس از بیرون آمدن از اس��تخر احساس 
خنکی می کنید، چراکه بدن شما برای تبخیر رطوبت از روی پوست بدنتان 
مقداری گرما از دست می دهد. تأثیر مستقیم فشار بر روی دما نیز یکی 
دیگر از مؤلفه هاس��ت؛ با افزایش فشار، دما افزایش و با کاهش فشار، دما 

کاهش می یابد البته مقدار مصرف انرژی متفاوت خواهد بود )تصویر 5(.

تصویر 5. تغييرات دما با تغيير فشار 

در سیستم های مکانیکی، ایجاد سرمایش تنها از طریق برودت تبخیری 
امکان پذیر اس��ت؛ بدین معنا که هرچه سرعت تبخیر یک ماده بیشتر 
باش��د، برودت ایجاد ش��ده نیز بیش��تر خواهد بود، بنابراین به منظور 
بیشترین بهره وری انرژی، مبرد انتخاب شده باید گستره تقطیر و تبخیر 

کمی داشته باشد.
از س��ال 1978 به علت تأثیرات گاز فریون و آمونیاک بر روی اتمس��فر 
زمین، اس��تفاده از مبرد R134-a در صنعت تبرید وخودروسازی الزامی 

شد و به عنوان جایگزین مناسب مبرد R-12 معرفی گردید]1[.

سیستم تهویه مطبوع در خودروها 
به هر تحولی که در آن حرارت گرفته می شود، تبرید می گویند. به بیان 
دیگر، در تحول تبرید، حرارت از جس��م سردش��ونده ای گرفته شده به 
جسم دیگری که دمای کمتری دارد منتقل می گردد، بنابراین در تحول 
تبرید هم گرمایش و هم سرمایش وجود دارد و فقط نحوه استفاده، آنها 

را از یکدیگر متمایز می سازد.

تصویر 6- مدار شماتيک سيستم تهویه مطبوع بر روی خودروها

در تصویر 6 مدار شماتیک سیستم تهویه مطبوع - تبرید بر روی خودروها 
نش��ان داده شده اس��ت. چرخه تبرید زمانی آغاز می شود که مبرد )گاز 
خنک کننده( در حالت گازی با فشار و دمای پایین وارد کمپرسور می شود.  
مبرد توسط کمپرسور به حالت گازی با فشار و دمای باال و متراکم تبدیل 
می گردد. کمپرسور یکی از اجزای اصلی چرخه تبرید است که قسمت 
فشار باال و فشار پایین سیستم تبرید را از یکدیگر تفکیک می کند. در 
واقع نقطه شروع قسمت فشار باال به حساب می آید]3[. کمپرسور پمپي 
است که براي افزایش فشار مایع مبرد طراحي شده است. کمپرسورها را 
مي توان به سه نوع کمپرسور رفت و برگشتي )خطي(، کمپرسور دوراني 
و کمپرسور صفحه مورب تقسیم بندی کرد. در مسیر خروجی کمپرسور 
همواره ش��یری اتوماتیک برای تثبیت فشار در مدار با دمای باال تعبیه 
می شود تا فشار ورودی جهت ورود مبرد به درون کندانسور ثابت باشد؛ 
به آن اصطالحاً ش��یر فشار باال می گویند. در مسیر ورودی به کندانسور 
یک شیر قطع کن دستی برای انجام تعمیرات و خدمات پس از تولید نیز 

تعبیه می شود. 
مبرد با فش��ار و دمای باال وارد کندانس��ور می شود و در آنجا با توجه به 
شکل و افزایش سطح مقطع پره ها به یک سیال با دمای کمتر که عموماً 
هوای محیط اس��ت انتقال حرارت می ده��د و بدین ترتیب دمای مبرد 
کاهش می یابد. کندانسور براي سرد کردن و گرفتن گرما از گاز مبرد به 
کار مي رود. در کمپرسور، مبرد تبدیل به گازي با دما و فشار باال مي شود 
و کندانس��ور آن را به مایع مبرد تبدیل مي کند. گرماي گرفته ش��ده از 
مبرد گازي ش��کل، شامل گرماي جذب شده در اواپراتور و گرماي ناشي 
از کار کمپرسور در هنگام تراکم مبرد است. این انتقال حرارت می تواند 
تح��ت هدایت طبیعی و ی��ا اجباری فن ها و ... اعمال گ��ردد. به تازگي 
کندانسورهاي جدیدي ساخته شده اند که مانند مدل هاي قدیمي از فن 
رادیاتور اس��تفاده نمي کنند و داراي فن مستقلي هستند. عموماً جهت 
بهره برداری از بیش��ترین کندانس از هدایت اجباری استفاده می گردد و 
فن های انتخابی از نوع محوری هس��تند. با توجه به عبور جریان هوای 
خنک، مبرد گازی با دما و فشار باال به یک مایع با دما و فشار باال تبدیل 
می ش��ود که در مجاورت با محیط و شرایط محیطی مقداری از گرمای 
خود را از دس��ت داده و تبدیل به مایع ش��ده است. مبرد به شکل گاز با 
دما و فشار باال وارد کندانسور می شود و تحت مجاورت با دمای محیط به 
دمای بخار اشباع نزدیک شده قطرات مایع مبرد در آن تشکیل می گردد. 
این شرایط در یک فشار و دمای ثابت تا تبدیل کامل گاز مبرد به مایع 
مبرد و عبور از دمای مایع اش��باع در یک دما و فشار ثابت ادامه خواهد 
داشت. نهایتاً پس از تبدیل کامل گاز مبرد به مایع، مقداری کاهش دما 

رخ می دهد اما فشار همچنان ثابت باقی می ماند )تصویر 7(.

تصویر 7- عملکرد كندانسور
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مایع مبرد به درون یک منبع دریافت هدایت و در آن ذخیره می شود، و 
در ادامه، از یک فیلتر خشک کن عبور می کند که وجود آن در سیستم 
ضروری است و به جداسازی براده ها، اجزای جامد و رطوبت در سیستم 
تبرید و همچنین کارکرد صحیح چرخه کمک می کند )تصویر 8(. فیلتر 
خش��ک کن دارای یک ورودی و یک خروجی است. اگر رطوبت گرفته 
نشود می  تواند در ش��یر انبساط یا لوله مویی ایجاد یخ زدگی و عملکرد 
سیستم را مختل کند. اجزای داخلی این فیلتر، ژالتین سیلیکا، اکسید 
آلومینیوم و گرانول های غربال هستند. عموماً یک شیر قطع کن پیش از 
ورود مایع مبرد به فیلتر خشک کن برای انجام تعمیرات و خدمات پس 

از تولید قرار داده می شود. 
پس از عبور مبرد از فیلتر خشک کن، یک شیر اتوماتیک در مسیر آن قرار 
داده می شود که مستقیماً با شیر انبساط تعبیه شده در مسیر خروجی 
اواپراتور در ارتباط است و مقادیر مافوق گرم شدن را در لوله خروجی از 
اواپراتور تشخیص می دهد و فرمان باز یا بسته شدن مدار را از این شیر 
حرارتی مکانیکی دریافت می کند. زماني که اواپراتور به مبرد نیاز نداشته 
باش��د، مایع مبرد از مخزن ارسال نمي ش��ود. مایع مبرد قبل از ورود به 
شیر انبس��اط حرارتی از نمایشگر حباب عبور می کند که به وسیله آن 
می ت��وان میزان مایع مبرد را ارزیابی کرد. می توان گفت اگر نمایش��گر، 
در مسیر خود حباب نشان دهد حاکی از کمبود مایع مبرد در سیستم 

است )تصویر 9(. 
چش��مي شیش��ه اي قابل ذوبي که در باالي مخزن ذخیره و خشک کن 
نصب ش��ده اس��ت، نقش س��وپاپ اطمینان را هم دارد. این چش��مي 
شیشه اي که پیچ ذوب نیز نامیده مي شود، از پرکنندة لحیمي مخصوصي 
تشکیل ش��ده اس��ت که در مرکز پیچ قرار دارد. اگر کارکرد کندانسور 
مختل ش��ود یا سرمایش به طور مفرط افزایش یابد، فشار در کندانسور 
و مخ��زن ذخی��رة خش��ک کن باال م��ي رود و خطر ترکیدن سیس��تم 
 لوله کش��ي پیش مي آید. براي جلوگیري از این حالت، در فشارهاي باال 
)حدود kg/cm2 30 و دماي 100 درجة سانتي گراد( فلز لحیمي مخصوص 
داخل درپوش زودگداز، ذوب مي شود و به مبرد براي تخلیه به اتمسفر 
اج��ازة خروج مي دهد و به این ترتیب از رس��یدن هرگونه خس��ارت به 

سیستم تبرید جلوگیري مي شود]2[.

تصویر 9- نشانگر حباب تصویر 8- فيلتر خشک كن

اولین وظیفه شیر انبساط، کاهش فشار مبرد خروجی از کندانسور است 
که به اواپراتور می رود. فش��ار مبرد در کندانسور بسیار باالست و هنگام 
عبور از روزنه موجود بر روی ش��یر انبساط به شدت گسترش می یابد و 
جریان دچار افت فش��ار می ش��ود که همین عامل کاهش شدید دما را 
س��بب می گردد. این تغییر دما موجب عبور جریان خنک و به تبع آن 

سرد شدن اواپراتور می شود. 
شیرهاي انبساط در مدار تبرید به دو گونة شیر انبساط فشار ثابت و شیر 

انبساط حرارتي مورد استفاده قرار می گیرند. از دیگر وظایف این شیرها 
تنظیم میزان جریان مایع مبرد از کندانس��ور به اواپراتور، با توجه به بار 
سرمایي و میزان پمپاژ کمپرسور است که به منظور حفظ اختالف فشار 
الزم میان بخش هاي فشار پایین و فشار باالي سیستم صورت مي گیرد. 
شیر انبساط مقدار جریان مبرد از کندانسور به تبخیرکننده را به گونه اي 
تنظیم مي کند که گاز مکیده شده توسط کمپرسور حتماً مافوق گرم باشد 
و مبرد تبخیرنشده وارد کمپرسور نگردد. بنابراین می توان شیر انبساط 
حرارتی را نقطه عطف و جداکننده تبرید نام نهاد، چراکه با کاهش فشار 

عامل تغییر فیزیکی مبرد مایع داغ به مبرد گاز خنک می گردد.
به منظور درک اصول کارکرد ش��یر انبساط حرارتی، بررسی اجزای آن 
ضروری است. در شیر انبساط حرارتی دیافراگمی وجود دارد که موجب 
می گردد س��ه نیروي اعمالی فش��ار مبرد درون حباب حرارتی از باالي 
دیافراگم، فشار اشباع مبرد خروجی از شیر انبساط و ورودي به اواپراتور از 
پایین دیافراگم و نیروي اعمالی از سمت فنر از پایین دیافراگم با یکدیگر 
باالنس شوند )تصویر10(. حرکت دیافراگم باعث حرکت پیستون حاوي 
سوزن می ش��ود و حرکت سوزن نیز موجب تغییر دبی مبرد ورودي به 
اواپراتور می گردد. اگر نیروی اعمال شده از سوی حباب حرارتی را P1 و 
فش��ار خروجی از شیر انبساط و ورودی به اواپراتور را P2 و فشار حاصل 
از نیروی فنر را P3 در نظر بگیریم، در نتیجه P1=P2+P3 حالت تعادل 
شیر انبساط حرارتی را نشان می دهد. میزان فشار فنر متعادل کننده به 
عنوان نیروی فنر در سطح مؤثر دیافراگم تعریف شده است. سطح مؤثر 
دیافراگم قس��متی از سطح دیافراگم است که به صورت مؤثر در تأمین 
فشار باز و یا بسته بودن شیر توسط کپسول و فشار متعادل کننده دخالت 
دارد. با توجه به موارد ذکر شده می توان سه حالت را برای شیر انبساط 
حرارت��ی از نظر تأثیر نیروها بر روی دیافراگ��م و جابه جایی آن در نظر 

گرفت )تصویر 11(]2[.

تصویر 11- حاالت عملکرد شير انبساط حرارتی

تصویر 10- عملکرد شير انبساط حرارتی

با توجه به مطالب اشاره شده، شیر انبساط حرارتی اجازه ورود بخشی از 
مبرد به اواپراتور را می دهد و در آنجا با توجه به نحوه کاربرد در طراحی 
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اولیه توس��ط هدایت طبیعی و اجباری ب��ه محیط خنک کاری هدایت 
می شود.

عملکرد اواپراتور برعکس کندانسور است. مبرد پیش از رسیدن به شیر 
انبساط، 100 درصد مایع است. به محض اینکه فشار مبرد افت مي کند، 
مای��ع به ج��وش مي آید. در اواپراتور این کار با ج��ذب حرارت و گرما از 
هواي عبوري روي فین هاي س��رمایش انجام مي پذیرد که در نتیجة آن 
هواي محیط سرد مي شود. عموماً جنس اواپراتورها از آلومینیوم است و 
بر اساس نوع پره، سه نوع داراي فین لوله اي، داراي فین مارپیچ و داراي 

فین صفحه اي در بازار موجود است.
 ساختار اواپراتور نیز مثل کندانسور بسیار ساده است. اواپراتور از اجزاي 
مهم سیستم تبرید است که براساس قانون انتقال حرارت کار مي کند و 

اثر زیادي بر بازده سیستم سرمایش دارد.
عملکرد اواپراتور بدین نحو است که مبرد مایع با فشار پایین وارد اواپراتور 
می گ��ردد و تحت هدایت اجب��اری و یا طبیعی گرما را از محیط جذب 
می کند و بدین ترتیب، تبخیر مبرد مایع آغاز می شود. برای سرد کردن 
مایع با دمای باالتر، جریان به اواپراتور باید محدود نگه داش��ته ش��ود تا 
فش��ار پایین بماند و امکان تبدیل مایع به گاز فراهم ش��ود. این مقدار 
توسط کپسول تعبیه شده بر روی خروجی اواپراتور تعیین می گردد که 
مقادیر گاز مافوق گرم و یا فرایند سوپرهیت شدن را تشخیص می دهد. 
کپسول های شیر انبساط حرارتی عموماً برای مبرد مورد استفاده در مدار 
و یا مبردی با دمای تبخیر و تقطیر پایین مورد اس��تفاده قرار می گیرد 

)تصویر 12(]2[. 

تصویر12-  عملکرد اواپراتور

مبرد در ادامه مس��یر به سمت کمپرسور با فشار ثابت هدایت می شود. 
عموماً در مدار برگش��ت به کمپرسور نیز یک شیر قطع کن برای انجام 

تعمیرات و خدمات پس از تولید در نظر گرفته می شود. 

سیستم تهویه مطبوع-تبرید در اتوبوس عقاب افشان
ش��رکت عقاب افشان با توجه به سیاست گذاری و خط مشی کیفی خود 
و ب��ا بهره گی��ری از تکنولوژی های روز در صنعت تبری��د و همکاری با 
ش��رکت های خوش نام و صاحب دانش در زمینه تولید این محصوالت و 
همچنین سال ها تجربه در استفاده صحیح و مناسب از این تکنولوژی ها، 

شرکتی پیشگام در زمینه تهویه مطبوع محسوب می شود.
 ایجاد محیطی آرام و مطبوع برای سرنشینان اتوبوس های تولیدی شرکت 
عقاب افشان همواره برای مدیران این شرکت اهمیت باالیی داشته است. 
در اتوبوس های تولیدی عقاب افشان با توجه به ابعاد خودرو از سه واحد 
سرمایشی مجزا با یک مدار مشترک استفاده می شود که عبارتند از کولر 
سقفی برای فضای مسافر، کولر داشبورد برای فضای راننده و کولر خواب 

برای فضای استراحت رانندگان )تصویر 13(.
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از همان ابتدا که مدل اصلی جیپ 
به عنوان وسیله نقلیه ای با کاربرد 
عمومی در جنگ جهانی دوم نقش 
ایفا می کرد، این خودرو و مدل های 
دیگری که از آن نشأت گرفته و به 
سیس��تم چهار چرخ متحرک مجهز 
و 60  دهه ه��ای 50  در  بودن��د، 
میالدی به عنوان پلتفرمی شناخته 
می ش��دند که می توانستند از هر 
نوع مس��یری عب��ور کنن��د و برای 
افرادی که عالقه داش��تند پشت 
فرم��ان احس��اس قدرت داش��ته 
باشند و برای خانواده های ماجراجو 
مناسب بودند. امروزه تقریباً یک 
س��وم کل وس��ایل نقلیه ای که در 
ایاالت متحده به فروش می رسند، 
نیرویی ک��ه تولید می کنن��د را از 
طری��ق ه��ر چهار چ��رخ ب��ه زمین 
منتقل می کنند. قابلیت چهار چرخ 
متحرک به منظور افزایش و بهبود 
چس��بندگی خودرو با سطح مسیر 
اس��تفاده می ش��ود و در دو ن��وع 

مختلف است که عبارتند از:
 سیس��تم چه��ار چرخ متح��رک یا

)four-wheel drive) 4WD
 سیس��تم تم��ام چرخ متح��رک یا

)all-wheel drive) AWD 

به ط��ور کلی می توان گفت بیش��تر وانت ها یا 
خودروهای شاسی بلندی که بر پایه وانت ساخته 
شده اند، به طور استاندارد یا سفارشی به سیستم 
چهار چرخ متح��رک )4WD( مجهز هس��تند. 
همچنین تمامی کراس اوورهای دیفرانسیل جلو 
که بر پایه خودروی س��واری س��اخته شده اند و 
تعداد زیادی از خودروهای س��واری دیفرانس��یل 
جلو و دیفرانس��یل عقب هم قابلیت مجهز شدن 
به سیستم تمام چرخ متحرک )AWD( را دارند. 
حال این سؤال پیش می آید که اگر شما به قابلیت 
چهار چرخ متحرک نیاز داشته باشید، کدام یک از 
این دو سیستم برای شما مناسب تر است؟ جواب 
این س��ؤال به عوامل مختلفی بس��تگی دارد که 

برخی از آنها عبارتند از:
 نوع وسیله نقلیه مورد نظر

 وس��یله نقلیه مورد نظر ب��رای چه کاربردی 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 می��زان بارش برف و ب��اران در منطقه ای که 
زندگی می کنید، چقدر است

)4WD( سیستم چهار چرخ متحرک
ت��ا پی��ش از اواخر دهه 80 می��الدی که همه 
خودروه��ای شاس��ی بلند بر پایه وانت س��اخته 
می شدند و بیشتر توسط افراد طبیعت گرد مورد 
اس��تفاده قرار می گرفتند، این نوع خودروها را با 
نام چهار در چهار )4×4( می ش��ناختند. در واقع 

به خودروهایی چهار در چهار گفته می ش��د که 
با مجهز بودن به سیس��تم چهار چرخ متحرک، 
می توانستند هر نوع مسیری را پیموده و به طور 
غیرقابل باوری قابلیت های آفرودی داش��تند. اما 
در آن زمان، ش��ما باید از خودرو پیاده شده و به 
صورت دس��تی قفل پلوس را درگیر می کردید تا 
نیرو به هر چهار چرخ انتقال داده شود. اما امروزه 
سیستم های چهار چرخ متحرک بسیار پیچیده تر 
بوده و انواع مختلفی دارند که برخی از آنها بیشتر 
برای مسیرهای عادی و برخی بیشتر برای شرایط 

آفرود مناسب است.
ساده ترین و کم هزینه ترین نوع از سیستم چهار 
چرخ متحرک، با نام سیستم چهار چرخ متحرِک 
موقت )part-time 4WD( شناخته می شود. در 
این نوع سیستم، در حالت عادی نیروی موتور به 
محور عقب منتقل می شود، اما راننده می تواند با 
فشردن یک کلید و یا از طریق اهرمی که شبیه به 
دسته دنده است، قابلیت انتقال نیرو به چرخ های 
جلو را نیز فعال کند. در حال حاضر، بیشتر وانت ها 
و خودروه��ای شاس��ی بلندی که ب��ر پایه وانت 
ساخته می شوند به سیستم چهار چرخ متحرِک 
تمام وقت )full-time 4WD( مجهز هستند. در 

این نوع سیستم، راننده سه انتخاب دارد:
 انتقال نیرو به چرخ های عقب
 انتقال نیرو به هر چهار چرخ

 حال��ت اتوماتی��ک ک��ه از طریق سنس��ور، 

كدام خودرو برای شما مناسب تر است؟
سيستم چهار چرخ متحرك یا سيستم تمام چرخ متحرك
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لیزخوردِن چرخ را تشخیص داده و در صورت 
لزوم بطور خودکار نیرو را به چرخ های جلو نیز 

انتقال می دهد.
نوع دیگری نیز وجود دارد که سیستم چهار 
 )permanent 4WD( چرخ متحرِک دائم��ی
نامیده می ش��ود. در این نوع سیس��تم حالت 
اتوماتیک ذکر ش��ده وج��ود دارد، اما امکان 
انتخاب حالتی ک��ه در آن نیرو به یک محور 
منتقل شود توسط راننده وجود ندارد. می توان 
گفت در این نوع سیستم، تقریباً همیشه همه 

چرخ ها در حال دریافت نیرو هستند.
ب��ه ط��ور کل��ی، در سیس��تم های چه��ار 
 چ��رخ متحرک حالتی به نام دنده س��نگین 
)low range( وج��ود دارد. ای��ن حالت برای 
شرایطی کاربرد دارد که حداکثر گشتاور مورد 
نیاز باشد، بطور مثال زمانی که خودرو در برف 
و یا چاله های گلی گیر کرده باش��د. بنابراین، 
اگر در منطقه خارج ش��هری با مس��یرهای 
ناهم��وار زندگی می کنید و ی��ا در منطقه ای 
زندگی می کنید که میزان ب��ارش برف زیاد 
اس��ت، حالت دنده سنگین برای شما ایده آل 
خواهد بود. همچنین این حالت برای افرادی 
مناس��ب اس��ت که از تپه هایی با شیب زیاد 
عبور می کنند و یا افراد ماجراجویی که عالقه 
دارند با ش��رایط آفروِد بسیار سنگین دست و 
پنجه نرم کنند. برای فعال کردن حالت دنده 
س��نگین، راننده باید کلی��دی مخصوص )به 
صورت دکمه ای یا چرخش��ی( و یا اهرمی را 
درگیر کند. البته در نظر داش��ته باش��ید که 
حالت دنده س��نگین برای استفاده موقت در 

سرعت های پایین طراحی شده است.

)AWD( سیستم تمام چرخ متحرک
در بس��یاری از خودروهای س��واری، تقریباً 
تم��ام کراس اوورهایی که بر پای��ه خودروی 
سواری ساخته شده اند، تعداد اندکی از شاسی 
بلندهایی که بر پایه وانت س��اخته شده اند و 
ی��ک خودروی مینی ون یعنی تویوتا س��یه نا 
)Toyota Sienna( از سیس��تم تم��ام چرخ 
متحرک استفاده ش��ده است. سیستم تمام 
چرخ متحرک به سیستم چهار چرخ متحرِک 
 )permanent four-wheel drive( دائم��ی

ش��باهت دارد، چرا که در آن در صورت نیاز 
نیروی اضافی به چرخ های جلو یا عقب انتقال 
داده می ش��ود تا چسبندگی خودرو به سطح 
مسیر در جاده های لغزنده یا برفی حفظ شود. 
اگر در منطق��ه ای زندگی می کنید که بارش 
ب��رف در آنجا زیاد اس��ت و ی��ا در منطقه ای 
خارج از ش��هر زندگی می کنید، بهتر اس��ت 
بین خودرویی با سیستم تمام چرخ متحرک 
و یک خودروی دیفرانس��یل عقب، مدلی که 
به سیستم تمام چرخ متحرک مجهز است را 
انتخاب کنید، چرا که خودروهای دیفرانسیل 
عقب در جاده های لغزنده چسبندگی مناسبی 

ندارند.

همچنی��ن برخ��ی از سیس��تم های تمام 
چرخ متحرک طوری مهندس��ی ش��ده اند تا 
در جاده های خش��ک هندلینگ خ��ودرو را 
بهب��ود دهند که در برخی از آنها، این قابلیت 
وجود دارد تا در صورت نیاز نیروی اضافی به 
چرخ های خارجی فرس��تاده ش��ود تا خودرو 
پیچ را س��ریع تر بپیماید. سیستم تمام چرخ 
متحرک می تواند مشکالت اصلی خودروهای 
دیفرانسیل جلو و دیفرانسیل عقب را برطرف 

کند. این مشکالت عبارتند از:

:)fishtailing effect( مشکل اثر دم ماهی
هنگام��ی ک��ه چرخ ه��ای عقب خ��ودرو 
چسبندگی خود را از دست می دهند، خودرو 
دچار بیش فرمانی )oversteer( می شود که 
به این مشکل اثر دم ماهی گفته می شود. اثر 
دم ماهی می تواند در جاده هایی که اصطکاک 
کاف��ی وجود ندارد اتف��اق بیفتد )بطور مثال 
در ماس��ه، باران، برف یا یخ(. این مش��کل در 
خودروهای دیفرانس��یل عقب با قدرت کافی 
می توان��د در مس��یرهای معمولی که کمبود 

اصطکاک در آنها وجود ندارد نیز اتفاق بیفتد.

:)Torque steer( مشکل تورک اِستیر 
این مشکل سبب می ش��ود خودرو هنگام 
شتاب گیری سریع، به یک سمت کشیده شود. 
تورک اِستیر بیشتر در خودروهای دیفرانسیل 
جلو اتفاق می افتد و علت آن، توزیع نامتعادِل 
نیرو بین چرخ های جلو اس��ت. تورک اِستیر 
می تواند خطرناک باشد، چرا که وقوع آن قابل 
پیش بینی نیست )مخصوصاً برای راننده های 

مبتدی(.
در برخی از سیستم های تمام چرخ متحرک، 
در شرایط معمولی تمام نیروی تولیدی موتور 
به چرخ های جلو فرستاده می شود، در حالیکه 
در برخی دیگر ای��ن نیرو بین چرخ های جلو 
و عقب با نس��بت مساوی تقسیم می شود. در 
بسیاری از خودروهای اسپرت و لوکس که به 
سیس��تم تمام چرخ متحرک مجهز هستند، 
بیشتر نیروی تولیدی موتور به چرخ های عقب 
فرستاده می شود تا خودرو ماهیت اسپرت تری 
پیدا کند. برخالف سیستم چهار چرخ متحرک، 
سیس��تم تمام چرخ متحرک به حالت دنده 
سنگین )low range( مجهز نیست، بنابراین 
سیستم تمام چرخ متحرک برای شرایط آفروِد 

سنگین طراحی نشده است.
عالوه بر این، در برخی از خودروهای شاسی 
بلندی که بر پایه وانت س��اخته شده اند و یا 
کراس اوورهایی که بر پایه خودروی س��واری 
س��اخته شده اند، سیستمی وجود دارد که به 
رانن��ده امکان تنظیم میزان نی��روی وارده به 
چهار چرخ را جهت افزایش چس��بندگی در 

انواع مسیرهای مختلف می دهد. 
این سیس��تم که به رانن��ده امکان انتخاب 
از می��ان چندین حالت مختل��ف را می دهد، 
اصطالحاً با نام »سیستم مدیریت نوع سطح 
 terrain management مس��یر« یا هم��ان
system شناخته می ش��ود. این سیستم در 
مدل های مختلف فورد وج��ود دارد. معموالً 
حالت های مختلف این سیستم توسط کلیدی 
چرخش��ی که در قسمت کنسول میانی قرار 
دارد فعال می ش��ود و اغلب شامل حالت های 

زیر است:
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 حالت معمولی
 حالت برف

 حالت ماسه
 حالت گل

نکات منف�ی و محدودیت ه�ای خودروهای 
مجهز به قابلیت چهار چرخ متحرک

اگر سیس��تم چهار چرخ متح��رک یا تمام 
چرخ متحرک را برای یک خودروی شاس��ی 
بلند یا یک وانت به عنوان یک آپشن سفارش 
دهید، معموالً چیزی در حدود 2,000 دالر به 
قیمت آن افزوده می شود. عالوه بر این، بسته 
ب��ه این که در کجای دنی��ا زندگی می کنید، 
مجهز بودن یک خودرو به قابلیت چهار چرخ 
متحرک می تواند ارزش آن را هنگام معاوضه 
افزایش داده و یا فروش آن را آس��ان تر کند. 
مجهز بودن یک خودرو به ه��ر کدام از انواع 
سیستم های WD4 یا AWD باعث پیچیده 
ش��دن خودرو از نظر فنی می شود که نتیجه 
آن افزایش هزینه نگهداری و تعمیر در آینده 
خواه��د بود. عالوه بر این، قابلیت چهار چرخ 
متحرک باعث افزایش وزن خودرو می شود که 
نتیجه آن افزایش مصرف سوخت خواهد بود. 
اگر برای مدت زمانی طوالنی نیروی موتور به 
هر چهار چرخ انتقال داده شود، الستیک های 
خ��ودرو زودت��ر از زمانی که انتظ��ار می رود 

فرسوده خواهند شد.
اگ��ر در منطق��ه ای زندگ��ی می کنید که 
زمستان های شدیدی ندارد، شاید نیاز نباشد 

که هزینه اضافی برای هر کدام از سیستم های 
چهار چرخ متحرک یا تم��ام چرخ متحرک 
بپردازی��د. در مجم��وع می ت��وان گفت برای 
خودرو های س��واری یا شاس��ی بلندهایی که 
در حالت پایه دیفرانسیل عقب هستند، یک 
سیس��تم چهار چرخ متحرِک خوب می تواند 
باعث افزایش چس��بندگی آنها در مسیر های 
لغزنده ش��ود، چرا که خودروهای دیفرانسیل 
عقب در چنین شرایطی تمایل به لیز خوردن 
از خود نشان می دهند. اما در مورد خودروهای 
س��واری یا کراس اوورهایی ک��ه بصورت پایه 
دیفرانس��یل جلو هس��تند و مالکین آنها در 
مناطق شهری یا خارج شهری زندگی می کنند 
که زمستان های شدیدی ندارد، عموماً نیازی 

به قابلیت چهار چرخ متحرک نیست.
بد نیست بدانید بدون در نظر گرفتن اینکه 
نیروی موت��ور به کدام محور وارد می ش��ود، 
همیشه با تعویض تایرهای خودرو با نمونه ای 
مناس��ب می توان عملکرد خودرو را در آب و 
هوای نامساعد بهتر کرد. در برخی خودروهای 
اسپرت از الستیک های فاق کوتاهِ تابستانی با 
عملکرد باال استفاده می شود که در جاده های 
خشک چسبندگی فوق العاده ای برای خودرو 
فراهم می کنند، اما بهتر است مالکین این نوع 
خودروها در فصل زمس��تان از الستیک های 

رادیاِل تمام فصل استفاده کنند. 
اگ��ر در منطق��ه ای زندگ��ی می کنید که 
میزان بارش برف زیاد اس��ت، بهتر اس��ت از 
الس��تیک های مخصوص برف استفاده کنید 

ک��ه با بهره من��دی از آج ه��ای بلوکی بزرگ 
و عمی��ق، بهترین چس��بندگی را روی یخ و 
مس��یرهای لغزنده فراهم می کنن��د. در واقع 
طبق تس��ت های به عمل آمده در زمس��تان 
بس��یار ش��دید، بین دو خودروی معادل که 
یکی دیفرانسیل جلو بوده و به الستیک های 
مخصوص زمس��تان مجهز است و دیگری به 
سیس��تم تمام چرخ متحرک و الستیک های 
تمام فصل مجهز است، خودروی دیفرانسیل 

جلو عملکرد بهتری داشته است.
در خاتمه باید بگوییم بدون در نظر گرفتن 
اینکه خودروی س��واری یا شاس��ی بلند شما 
دیفرانسیل جلو یا عقب است و قابلیت چهار چرخ 
متحرک را دارد یا خیر، نباید فراموش کنید که 
نمی توانید قوانین فیزیک را نقض کنید. ممکن 
است قابلیت انتقال نیرو به هر چهار چرخ باعث 
شود تا خودروی مورد نظر بتواند در مسیرهای 
لغزنده و برفی با سرعت بیشتری حرکت کند 
و ش��اید روی یخ که تقریباً چسبندگی وجود 
ندارد کمی شرایط را بهتر کند، اما فقط تاثیری 
جزئی روی قابلیت پیچیدن در خودرو داشته 
و می توان گفت هیچ اث��ری روی قدرت ترمز 
نخواهد داشت. بنابر این توصیه می شود همیشه 
جانب احتیاط را رعایت کنید، چرا که حتی اگر 
پش��ت فرمان قدرتمندترین شاسی بلندها با 
سیستم چهار چرخ متحرک نیز بدون در نظر 
گرفتن شرایط رانندگی کنید، ممکن است روی 
یخ یا در پیچ های لغزنده کنت��رل خودرو را از 

دست بدهید.
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علم و فناوری
سرما قاتل تلفن همراه شما می شود؟

چرا موتور خالقيت اپل هرگز خاموش نشد؟

یک ميليون نفر تلگرام را حذف كرده اند
14 سال نگاه به ساعت برای اثبات نظریه نسبيت

جهانی نو به نو با تکنولوژی روز
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در دنیای فناوری نمی توان ادعا داشت که هر روز اتفاقات تازه ای رخ می دهد! شاید این تعبیر برای دنیای فناوری بهتر باشد که بگوییم در هر لحظه، رخداد تازه ای در این دنیا به 
وقوع پیوسته که می تواند تمام معادالت پیش از خود را دستخوش تردید کند. امروز فناوری اطالعات یکی از مهمترین مولفه های قدرت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی 

است. کشوری که توانایی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ باشد. با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم.

ارسال صدای »استیون هاوکینگ« به فضا
خان��واده »اس��تیون هاوکینگ« اعالم کردند 
ک��ه صدای ای��ن فیزیکدان فقی��د، طی یک 
قطعه موس��یقیایی به فضا ارس��ال شد. طی 
مراس��می در انگلی��س، ب��ه پ��اس زحمات 
»اس��تیون هاوکینگ« صدایش از طریق یک 
قطعه موس��یقی به فضا ارس��ال ش��د. مدت 
زم��ان این قطعه موس��یقی 6 ونی��م دقیقه 
است. آهنگساز این قطعه »وانجلیس« است.  
»لوس��ی« دخت��ر »هاوکینگ« گف��ت: این 
فایل صوتی به یک س��یاهچاله فضایی ارسال 
ش��ده است. این س��یاهچاله 3هزار و سیصد 
س��ال نوری از صورت فلکی فاصل��ه دارد و از 
معروف ترین سیاهچاله های شناخته شده در 
کیهان اس��ت. همچنین 3500 سال نوری از 

ما فاصله دارد. 

ژاکت هوشمند »فورد« برای دوچرخه سواران
دارد  »فورد«تصمی��م  آمریکای��ی  ش��رکت 
ب��رای دوچرخه س��وارانی که در اس��تفاده از 
اپلیکیش��ن های جهت یاب��ی در خیابان های 
شلوغ دچار مشکل هستند، فناوری جدیدی 
ارائه دهد. دوچرخه سواری در شهرهای شلوغ، 
یکی از بهترین و کم هزینه ترین راه های کاهش 

ترافیک است که خطراتی نیز به همراه دارد.

کارمندان ف��ورد در انگلس��تان برای کاهش 
خطرات دوچرخه سواری، یک ژاکت هوشمند 
ابداع کرده اند که به دوچرخه س��واران کمک 
می کند با اتصال به یک اپلیکیشن، راه خود را 
راحت تر پیدا کنند و حضور خود را به صورت 

شفاف تری نشان دهند.

قایق تمام الکتریکی جاگوار رکورد زد
جاگوار قایق تمام الکتریکی ساخته که رکورد 
جدیدی ثبت کرده است. این قایق مسیر یک 
کیلومتری را با سرعت 142 کیلومتر بر ساعت 
طی کرد. این قایق با باتری کار می کند. رکورد 
قبلی سریع ترین قایق الکتریکی پیشین حدود 
123 کیلومتر برساعت ) 76.8 مایل برساعت( 

بود که در سال 2008 ثبت شد.
ای��ن قایق کوچ��ک ام��ا قدرتمند توس��ط 

کارشناسان مسابقه و تیم »مهندسی پیشرفته 
ویلیامز «ساخته ش��ده است. البته هنوز نوع 
باتری، موتور یا ش��یوه کنترل آن اعالم نشده 
است؛ اما به نظر می رسد قایق دارای قطعات و 
فناوری های مشابهی است که در خودروهای 
الکتریکی جاگوار دیده می شود. هرچند جاگوار 
در حوزه خودروس��ازی نامی ش��ناخته شده 
اس��ت؛ اما این رکورد نشان می دهد در حال 
ورود به صنعت قایق سازی نیز است. همچنین 
حاکی از آن است که شرکت سعی دارد کمتر 

از موتورهای احتراقی استفاده کند.

هوش مصنوعی حرکات را پیش بینی می کند
محققان یک سیستم هوش مصنوعی ساخته اند 
که قادر اس��ت حرکات را قبل از اتفاق افتادن 
پیش بینی کند. یک ماشین هوشمند با قابلیت 
پی��ش بینی حرکت ف��رد در چند دقیقه بعد 
ساخته ش��ده است.  محققان به یک سیستم 
هوش مصنوعی الگوهای رفتاری افراد را آموزش 
داده اند. به این ترتیب این ماش��ین می تواند به 
درستی حرکت بعدی فرد را از چند دقیقه قبل 
پیش بینی کند. محققان دانشگاه بن در آلمان 
این سیستم را س��اخته اند. جالب آنکه هوش 
مصنوعی مذکور با مشاهده ساعت ها ویدئوهای 
آش��پزی می تواند حرکات را پیش بینی کند.  

جهانی نو به نو با تکنولوژی روز
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دکتر یورگن گال معتقد است نرم افزار هوشمند 
به تدریج می تواند حرکات انسان را ساعت ها 

قبل از انجام پیش بینی کند.

اس�تفاده از صدای »باب راس« برای ترغیب 
مردم به خوابیدن!

س��ازندگان یک اپلیکیشن در زمینه سالمت 
ذهن، از ص��دای »باب راس« ب��رای آرامش 
بخشیدن به مردم و ترغیب آنها به خوابیدن 

استفاده می کنند. 

س��ازندگان این اپلیکیش��ن قصد دارند برای 
ترغیب مردم به خواب با کلمات آرامش بخش، 
از صدای »باب راس« اس��تفاده کنند. »باب 
راس«  نقاش مش��هور آمریکایی، س��ازنده و 
مجری برنامه »لذت نقاش��ی« ب��ود که برای 
بیش از 10 س��ال از ش��بکه های تلویزیونی 
آمریکا و کانادا پخش می شد. این هنرمند، با 
بیان شیوا و جذاب خود سعی داشت به همه 
ثاب��ت کند می توانند مانند او نقاش��ی کنند. 
راس، در چهار ژوئیه سال 1995، در سن 53 

سالگی بر اثر ابتال به سرطان از دنیا رفت.
اکنون، اپلیکیشنی موسوم به »نقاشی با باب 
راس« برای تلفن همراه طراحی ش��ده است 
ک��ه در آن، ویدئوه��ای برنامه لذت نقاش��ی 
مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از ساخت 
این اپلیکیشن، کمک به مردم در خوابیدن با 

استفاده از کلمات آرامش بخش است.

خاموشی ابدی یاهو مسنجر
شرکت یاهو اعالم کرده پیام رسان یاهو مسنجر 
26 تیرماه سال جاری برای همیشه خاموش 

می ش��ود. به گزارش دیلی میل، یاهو مسنجر 
پس از حدود 20 سال برای همیشه خاموش 
می شود. به عبارت دیگر کاربران آن فقط تا26 
تیرماه )17 ج��والی( می توانند از این خدمت 
اس��تفاده کنند. هنوز جایگزین��ی برای یاهو 
مسنجر اعالم نشده اما Oath یکی از واحد های 
شرکت وریزون که اپراتور یاهو است به کاربران 
اعالم کرده ب��ه زودی یک پیام رس��ان به نام 
Squirrel عرض��ه می کند که کاربران فقط با 

دعوت بقیه اعضا می توانند عضو آن شوند.

گ�وگ�ل پیشتاز دنیای کسب وکار
سرانجام پس از چند س��ال رقابت میان اپل 
و گوگل، غول موتور جستجوی دنیا توانست 
رقیب خود را شکست دهد و به باارزش ترین 

برند جهان تبدیل شود. 
در نتیجه این رقابت یک موتور جستجو موفق 
شد یک برند تولید سخت افزار را شکست دهد 
و لقب ارزشمندترین عنوان تجاری جهان را 

به دست آورد. 
آمارهای ارائه شده شرکت تحقیقات برند برندز 
)BrandZ( نش��ان می دهد شرکت گوگل که 
زیرمجموعه هلدینگ آلفابت است با ارزشی 
معادل 302 میلیارد دالر، باالتر از اپل با ارزش 
301 میلی��ارد دالر قرار گرفت. این در حالی 
است که س��ایر عناوین تجاری فاصله نسبتا 

زیادی با این دو رقیب دارند.

 رتبه های س��وم و چهارم در بین صد عنوان 
تجاری برتر به ترتیب به آمازون با ارزش 208 
میلیارد دالر و مایکروس��افت ب��ا ارزش 201 
میلیارد دالر اختصاص دارد. در رتبه  پنجم نیز 
عنوان تجاری چینی Tencent با ارزش 179 

میلیارد دالر قرار گرفت.
ای��ن ش��رکت تحقیقاتی با اش��اره به رش��د 
عالی ش��رکت های چینی، اعالم کرد: امسال 
نخستین س��الی بود که رشد عناوین تجاری 
غیرآمریکای��ی، س��ریع تر از عناوی��ن تجاری 

آمریکایی ب��ود. 14 نمونه تجاری چینی وارد 
لیست صد عنوان تجاری برتر جهان شده اند. 
ارزش مجم��وع ده عنوان تجاری برتر چینی 
47درصد رش��د داش��ت که در مقایسه با ده 

عنوان تجاری برتر آمریکایی دو برابر بود.

ربات ها جایگزی�ن کارمندان »س�یتی بانک« 
می شوند

»س��یتی بانک« اعالم کرد تا پنج سال آینده، 
بس��یاری از مشاغل انسانی خود را به ربات ها 
محول خواهد کرد. بانک سرمایه گذاری شرکت 
»س��یتی گروپ« اعالم کرده است که تا پنج 
سال آینده، حدود 10 هزار شغل را به صورت 
خودکار در خواهد آورد.  »سیتی بانک«  یک 
بانک آمریکایی و بازوی ارائه خدمات بانکداری 
ش��رکت خدمات مالی سیتی گروپ است که 
در سال 1812 تاسیس شد. سیتی گروپ در 
حال حاضر، س��ومین شرکت خدمات مالی و 
بانکداری در ایاالت متحده آمریکا محس��وب 

می شود.

»جیمی فورس« مدیر اجرایی این بانک گفت: 
کارهای فناوری و اجرایی، پربارترین کارها در 

زمینه پردازش ماشینی هستند.
وی ادعا کرد که ممکن اس��ت این ش��رکت، 
نزدی��ک به نیمی از 20 هزار کار اجرایی خود 
را به صورت ماشینی درآورد و به این ترتیب، 
ماش��ین ها با سرعت بیش��تری جای انسان 
را خواهند گرفت.  ای��ن بانک در نظر دارد از 
نیروهای انس��انی، در کارهای دیگری مانند 
فروش و پژوهش استفاده کند. فورس افزود: 
با ماشینی شدن کارها، نوع کاری که انسانها 
انج��ام می دهند تغییر خواهد کرد. از س��ال 
2007 تا 2017، نزدیک به 60 هزار شغل از 

هشت بانک برتر جهان حذف شده اند.
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14 سال نگاه به ساعت برای اثبات نظریه نسبيت اینشتين!
تی��م تحقیقاتی با بررس��ی 14 س��اله یک 
س��اعت اتمی، نتایج بس��یار نزدیکی از آنچه 
آلبرت اینش��تین ب��رای معروف ترین نظریه 
خ��ود پیش بینی کرده بود، یافت.  در س��ال 
1999، برخی از درخش��ان ترین ذهن ها در 
فیزیک تصمیم گرفتند که نظریه نس��بیت 
مع��روف آلبرت اینش��تین را آزمایش کنند. 
اما آنه��ا تصمی��م گرفتن��د آن را از یکی از 
راه های خس��ته کننده و کسل کننده امتحان 
کنند. محققان موسس��ه ملی اس��تاندارد و 
فناوری )NIST( در بول��در کلرادو، 12 عدد 
از دقیق ترین ساعت های دنیا را به مدت 14 
سال تماشا کردند. در کل، تیم بیش از 450 
میلیون ثانیه ثبت کرده است و به نظر می رسد 
که ارزشش را داشته است. »بیجوناس پاتال« 
سرپرس��ت تیم و س��ایر محققان، موفق به 
انجام دقیق ترین آزم��ون جهان از یک اصل 
کلیدی نظریه معروف اینش��تین ش��ده اند.

محقق��ان در یک بیانی��ه مطبوعاتی توضیح 
دادند که اینش��تین زمی��ن را به عنوان یک 
آسانسور معلق و آزاد می دید. این فیزیکدان 
معروف، ثابت کرد که اشیاء موجود در چنین 
آسانسوری که به آهستگی حرکت می کند، 
با همان نسبت شتاب می گیرند. تقریبا مانند 

اینکه آنها در میدان گرانشی یکسانی هستند. 
اینشتین همچنین پیش بینی کرد که خواص 
این اشیا نس��بت به یکدیگر در طول سقوط 
یکس��ان باقی می ماند. این همان چیزی بود 
که محققان به آزمایش آن پرداختند. مطالعه 
NIST امکان بهبود مس��تمر در ساعت های 
اتمی را با استفاده از بهترین ساعت های اتمی 
فراهم آورد. محققان داده های ثانیه ها را از دو 
سبک متفاوت س��اعت های اتمی در سراسر 
جهان مقایس��ه کردند تا نشان دهند که آنها 
در ط��ول 14 س��ال با هم هم��گام مانده اند. 
به رغم کشش گرانش��ی از جانب »آسانسور 
هس��تی« که با چرخش و مدار زمین تغییر 

کرده است.
ای��ن تیم در یک بیانیه توضی��ح داد: ما در 
آزمایش خود، زمین را به عنوان یک آسانسور 
در حال س��قوط از میدان گرانشی خورشید 
در نظر گرفتیم. ما داده های ثبت ش��ده از دو 
نوع ساعت اتمی در سراسر جهان را مقایسه 
کردیم تا نش��ان دهیم ک��ه آنها در طول 14 
س��ال با وجود تغییر در کش��ش گرانش��ی 
خورش��ید، همگام باقی مانده ان��د. محققان 
اطالعات جمع آوری ش��ده 12 عدد س��اعت 
اتمی ش��امل 4 چهار ساعت لیزر هیدروژنی 

و 8 ساعت اتمی دقیق مخزن سزیمی توسط 
آزمایشگاه های مقدارسنجی در ایاالت متحده، 
انگلس��تان، فرانس��ه، آلمان و ایتالیا بررسی 
کردند. بررس��ی آنها منجر به اختالف عددی 
ش��د که آنقدر کوچک است که با پیش بینی 
اینش��تین که صفر بود، هماهنگ است. این 
بدین معنی اس��ت که نس��بت هیدروژن به 
فرکانس های س��زیم با حرکت هستی، ثابت 
باقی می ماند. این نتایج همچنین دقیق تر از 
اندازه گیری های قبلی هستند. این بهبود به 
طور عمده از دقیق ترین ساعت اتمی سزیمی 
و فرآینده��ای بهت��ر زمان انتقال به دس��ت 

می آید.
»پات��ال« گفت: اما دلیل اصل��ی کار ما این 
بود که تأکید کنیم که چگونه س��اعت های 
اتمی برای آزمای��ش قوانین فیزیک پایه، به 
ویژه پایه های نس��بیت عام، مورد اس��تفاده 
ق��رار می گیرند. این کار ب��رای ثبات و دقت 
بهتر در ساخت س��اعت ها انجام می شود. ما 
تست نسبیت عام را با ساعت های اتمی پیوند 
می دهیم، محدودیت های نسل فعلی ساعت ها 
را ذکر می کنیم و چش��م انداز آینده را برای 
چگونگی ساخت نسل بعدی ساعت ها، روشن 

می کنیم.
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وزیر ارتباطات: تاكنون یک ميليون نفر تلگرام را حذف كرده اند
مسؤوالن اجرایی و نظارتی کشور طی چند 
هفته گذشته اقدام به انتشار آماری از میزان 
مهاجرت کاربران به س��مت پیام رسان های 
بومی کرده اند که ب��ا نگاهی اجمالی به آنها 
متوجه عدم همخوانی این آمارها با یکدیگر 

می شویم.
در حاشیه نشست مشترک کمیسیون های 
امنی��ت ملی، صنای��ع و سیاس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی، وزیر ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات آماری از میزان اس��تفاده 
پیام رس��ان های داخل��ی ارائ��ه داد و اظهار 
کرد: در مجموع 10 و نیم میلیون مشترک 
نصب فعال پیام رسان های داخلی را به انجام 
رس��انده اند و 42 گیگابیت بر ثانیه ترافیک 
کارب��ران موجود در پیام رس��ان های داخلی 
است. وزیر ارتباطات همچنین افزود: تاکنون 

یک میلیون نفر تلگرام را حذف کرده اند.
این آمار از س��مت عالیتری��ن مقام وزارت 
ارتباط��ات در حال��ی مطرح ش��د که مدتی 
پیش عباس آسوش��ه؛ معاون فناوری مرکز 
ملی فضای مجازی با تأکید بر شکسته شدن 
انحصار تلگرام گفته ب��ود که در مدت زمان 
کوتاهی که پیام رس��ان های داخلی شروع به 

فعالیت کرده اند حرکت بسیار خوبی داشتند 
و در این مدت ح��دود 25 میلیون کاربر در 
این پیام رس��ان ها ثبت نام کرده و بیش از 9 

میلیون و 200 هزار کاربر نیز فعال هستند.
ماجرا زمانی جالبتر می ش��ود که س��یده 
حمیده زرآبادی؛ عضو کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با خانه ملت به نقل از وزیر ارتباطات آماری 
دیگ��ر ارائه می دهد. ای��ن نماینده مجلس با 
اشاره به نشست مشترک کمیسیون ها با وزیر 
ارتباطات و مدیران پیام رس��ان های داخلی، 
گفته: بنا به گفته ه��ای آقای آذری جهرمی 
تعداد زیادی از کارب��ران تلگرام هنوز از این 
پیام رسان خارج نشده اند همچنین کاربران 
فعال در پیام رس��ان های داخلی حدود هفت 
میلیون نفر با ترافیک 42 گیگ است این در 
حالی است که ترافیکی که در تلگرام استفاده 

می شده 300 گیگ بوده است.
تناق��ض در ارائ��ه آماره��ای مهاجرت به 
پیام رس��ان های داخلی از س��وی مسؤوالن 
اجرای��ی و نظارتی کش��ور همچنین اعداد و 
ارقام مختلفی که مدیران پیام رسان ها مطرح 
می کنن��د، باعث ایجاد نوعی بدبینی در بین 

کارب��ران فضای مجازی ش��ده ک��ه گاهاً در 
صفح��ات اجتماعی خود ای��ن موضوع را به 

استحضاء نیز گرفته اند.
در حالیکه ش��ورای عال��ی فضای مجازی 
نهادی باالدستی و حاکمیتی است و تمامی 
بخش ه��ا حتی در حوزه آم��اری باید با این 
ش��ورا و مرکز ملی فضای مجازی در تطابق 
باشند اما ظاهراً رویه آماردهی و ارزیابی های 
جزیره ای همچنان در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات ادام��ه دارد و نهایت��اً دود این 
نارس��ی در چش��م تولیدکنن��دگان داخلی 
پلت فرم های ارتباطی و صنعت ICT می رود 
به نظر می رسد در شرایطی که شاید برخی 
کارب��ران در برابر موض��وع مهم مهاجرت به 
سمت بسترهای داخلی مقاومت دارند، ارائه 
آمارهای متناقض، نه تنها منجر به تس��هیل 
رویه مذکور نمی ش��ود بلکه س��بب حرکت 
کندتر  ش��دن آن نیز می شود . انتظار می رود 
مسؤوالن به جای صرفاً گزارش دهی و ارائه آمار 
که نهایتاً با این تناقضات مواجه می ش��ود، به 
رفع تنگناهای پیش روی پیام رسان های بومی 
که بخش��ی از آن در براب��ر جمع منتخبی از 

نمایندگان ملت قرائت شد، بپردازند.

آمار واقعی مهاجرت كاربران به پيام رسان های بومی 
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سرما قاتل تلفن همراه شما می شود؟
گاهی گفته می ش��ود که هوای سرد باتری 
تلفن همراه شما را از کار می اندازد اما هوا باید 
چقدر سرد باشد که روی ابزار تکنولوژی شما 

تاثیر منفی بگذارد و مشکل ایجاد کند؟  
در حالی که برخی نگرانند تلفن همراهشان 
در نتیجه هوای سرد دچار مشکل شود، اما آیا 

هوای سرد قاتل تلفن همراه شماست؟
اغلب دیده می ش��ود که باتری های ماشین 
از کار می افتند و نیاز دارند که با اس��تفاده از 
دستگاه های دیگر به کار انداخته شوند. آیا این 
قاعده برای گوش��ی هوشمند شما هم صدق 
می کند؟ آیا دستگاه شوکی وجود دارد که با 
استفاده از آن بتوان گوشی هوشمند شما را به 

کار انداخت؟

چه نوع باتری ای دارید؟
اول از همه، باید بدانید که چه نوع باتری در 
گوشی شما وجود دارد و این را باید در سایت 
سازنده گوشی خود پیدا کنید، یا ممکن است 
اطالعات الزم روی جعبه گوشی نوشته شده و 
یا اگر بتوانید به باتری دسترسی داشته باشید 

روی خود باتری موجود باشد.
در ح��ال حاضر بس��یاری از س��ازنده ها، از 
باتری های لیتیوم-یونی استفاده می کنند )که 
با نام های باتری Li-ion و یا LIB ش��ناخته 
می شود(. این باتری ها اندازه های متنوعی دارند 

اما بیشتر باتری های گوشی های هوشمند، در 
اندازه های کوچک و فرم مستطیل هستند. در 
برخی از گوشی های هوشمند نیز از باتری های 

لیتیوم-پلیمری استفاده می شود.

باتری های لیتیوم-یونی چطور کار می کنند؟
اگر به دانشی که موجب فعالیت باتری های 
می ش��ود عالقمند هس��تید، به طور خالصه 
می ت��وان گف��ت باتری ه��ای لیتیوم-یونی با 
جابه جا کردن یون ها بین قطب منفی و مثبت 

برای شارژ یا تخلیه شارژ کار می کنند.
هوا یا به طور دقیق تر دما، می تواند در چگونگی 
جابه جایی یون ها بین الکترودها موثر باشد. اگر 
هوا بسیار سرد شود، یون ها حرکت نمی کنند و 
باتری کار نخواهد کرد، البته نکته کلیدی برای 
چنین شرایطی این است که هوا باید واقعا خیلی 

سرد باشد. حقیقت از این قرار است:
 در دمای کمتر از 40 درجه سانتی گراد زیر 

صفر، فعالیت باتری متوقف می شود
 در دمای کمتر از 20 درجه سانتی گراد زیر 
صفر، درصدی از شارژ باتری های لیتیوم-یونی 

تخلیه می شود.
 در دمای بیشتر از صفر درجه سانتی گراد، 
بات��ری لیتیوم-یونی بدون مش��کل ش��ارژ 

خواهد شد.
 در دمای بیش��تر از 45 درجه سانتی گراد، 

باید از ش��ارژ کردن باتری های لیتیوم-یونی 
بپرهیزید.

 در دمای بیش��تر از 60 درجه سانتی گراد، 
باتری لیتیوم-یونی ش��روع به تخلیه ش��ارژ 

می کند.

چطور عملکرد باتری  گوشی های هوشمند را 
حفظ کنیم؟

دمای مناسب برای شارژ باتری های لیتیوم -
یونی بین 10 درجه و 30 درجه س��انتیگراد 
اس��ت. در حالی که میزان ش��ارژ مناسب که 
باید در باتری ذخیره ش��ده باشد، بین 40 تا 
80 درصد اس��ت. اگر این توصیه ها را جدی 
بگیرید، می توانید اطمینان حاصل کنید عمر 

باتری شما افزایش می یابد.
همچنی��ن باید توجه داش��ته باش��ید که 
باتری ه��ای لیتیوم -یون��ی گاه��ی به طور 
خودکار ش��روع به تخلیه شارژ می کنند که 
این موضوع البته بین تولیدکنندگان مختلف 
متفاوت است، اما معموال هر ماه بین 1,5 تا 
2 درصد رخ می دهد که همچنین به دما نیز 

بستگی دارد.
باالخره، متوسط طول عمر یک باتری، بین 
500 تا 1000 چرخه است و هر چرخه زمانی 
است که باتری شما به اتمام رسیده و دومرتبه 

شارژ شده است.
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چرا موتور خالقيت اپل
 هرگز خاموش نشد؟

اس��تیو جابز برای این که برندی همیش��ه 
خالق را به دنیا معرفی کند، کارمندانش را با 
طرح 3 پرسش ساده اما اساسی به عیب یابی 
و ن��وآوری ترغیب می کرد. اگ��ر از طرفداران 
دنیای فناوری باشید، حتما ماجرای تأسیس 
شرکت اپل را شنیده اید. مسیر پرفرازونشیبی 
که استیو جابز طی کرد تا شرکتش به یکی 
از برترین برندهای دنیا تبدیل شود، همواره 
الهام بخ��ش بس��یاری از کارآفرین��ان جوان 
بوده اس��ت. علت موفقیت اپ��ل را می توانیم 
در س��واالت س��اده ای که او به طور مرتب از 

کارمندانش می پرسید، جست وجو کنیم.

اشکال ک����ار ما کجاست؟ خیلی کم پیش می آید که کسی 1
رئیس باش��د و این س��وال را از کارمندانش 
بپرس��د. چرا؟ شاید چون رؤس��ا می ترسند 
مشکالت شرکت شان انگشت نما شود و همه 
به جای تالش برای حل مش��کالت فقط در 
همان مرحله عیب یابی درج��ا بزنند. اما اگر 
از این پرسش ساده گریزان باشید، مشکالت 
کوچ��ک و قابل ح��ل به تدری��ج بزرگ تر و 
دیرحل تر خواهند ش��د. کار جالبی که جابز 
می کرد این بود که از عده ای س��وال »اشکال 
کار ما کجاس��ت؟« و از عده ای دیگر س��وال 
»کجاه��ای کار خ��وب پیش م��ی رود؟« را 
می پرسید. او این سواالت را آن قدر از نفرات 
مختلف می پرسید تا این که احساس می کرد 
جرقه ای در ذهنش زده شده است و می تواند 

از یافته هایش به تصمیم درستی برسد.

چرا کار می لنگد؟ رؤس��ا از این س��وال نیز بیزارند؛ 2
زیرا نمی خواهند بحث به  درازا بکشد و همه 
به جای راه حل فقط دنبال مقصر بگردند. اما 
جاب��ز معتقد بود این چراها درمورد مس��ائل 
مختل��ف مانن��د طراح��ی محص��ول، روند 
تولید و محدودیت ه��ای توزیع دقیقا همان 
چیزی اس��ت که باعث نوآوری ه��ای مداوم 
می شود. گفته شده است طرح این سوال در 
تصمیم گیری درمورد عرضه آیفون های بدون 

کیبورد فیزیکی خیلی کمک کرد.

شما برمی آید؟3 آیا این بهترین کاری اس�ت که از 
این از آن س��واالتی اس��ت ک��ه نه تنها به 
گره گش��ایی از مش��کل کمک می کند، بلکه 

باعث ترغیب کارمندان نیز می شود. 
هر وقت جابز این سوال را مطرح می کرد، در 
واقع به طور ضمنی به دو نکته اشاره می کرد: 
یکی این که می داند کارمندش کارش را خوب 
انجام می دهد و دیگری این که به طرف مقابل 
نشان می داد تا هرکسی بهترین توانش را مایه 

نگذارد، او راضی نخواهد شد! 
جابز با طرح این سوال باعث می شد کارمند 
خ��ودش کیفیت کارش را قضاوت کند و اگر 
دی��د کارش از کیفیت مورد انتظار برخوردار 
نیست، خودش ترغیب شود از نو شروع کند 
و این بار استانداردهای الزم را بیشتر مدنظر 

داشته باشد.

درباره جابز:
استیون پل جابز مدیر ارشد اجرایی شرکت 
رایان��ه ای ش��رکت اپل و یک��ی از چهره های 
پیش��رو در صنعت رایانه اس��ت. او به همراه 
استیو وزنیاک با بنیان گذاشتن شرکت اپل 
در س��ال 1976 و ارایه رایانه اپل II، به مورد 
پس��ند عام قرار گرفتن مفهوم رایانه خانگی 

کمک بسیار کرده است. 
بعده��ا، او یکی از اولی��ن افرادی بود که به 
ارزش تجاری بالقوه واس��ط گرافیکی کاربر و 
موش��واره ای که در مرکز تحقیقات ش��رکت 
زیراکس در پالوآلتو ساخته شده بود، آگاه شد 
و بر افزوده ش��دن ای��ن فناوری های نوین به 

رایانه اپل مکینتاش نظارت کرد. 
امروزه، به عنوان مدیر ارشد عملیاتی شرکت 
اپل، جابز به نجات دهنده اصلی این ش��رکت 

معروف شده  است. 
خصوصاً پس از به نتیجه رس��یدن ایده ای 
که وی اصرار و عالقه ای شخصی به آن داشته 
است؛ آی پاد! همچنین او نائب رئیس و مدیر 
عامل استودیوی پویانمایی پیکسار نیز بوده 

است.
 این شرکت یکی از شرکت های پیشرو در 
زمینه تولید محصوالت سینمایی ای است که 

از پویانمایی رایانه ای استفاده می کنند.
 در 24 ژانویه 2006، ش��رکت والت دیزنی 
تمامی سهام شرکت پیکسار را به مبلغ 7.4 
میلی��ارد دالر )به ش��کل س��هام در دیزنی( 
خریداری کرد و تمامی مدیریت این شرکت 

عظیم را از زیر انگشتان آقای جابز برداشت.

صدف دژآلود
مترجم

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

]31[

شماره 49 - خرداد ماه 1397

ماهنامه داخلی شركت عقاب افشان



ده
سا

ی 
خیل

ت
سخ

ده
سا

سط
تو

م

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

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

]32[

شماره 49 - خرداد ماه 1397

ماهنامه داخلی شركت عقاب افشان



گردشگری
نکته هایی در سفر سر به بازارهای شبانه

چشم ها به سوی الوند و بوعلی سينا
آرامگاه عاشقانی كه به معشوقه نرسيدند!

آغاز فصل داغ مسافرت های تابستانی
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ای��ران فق��ط ش��مال و س��واحل 
دریای��ش نیس��ت. اگ��ر خبرها را 
پیگیری می کنی��د حتماً خوانده اید 
که استانداران استان های شمالی 
این موض��وع را مطرح می کنند که 
امروز مشکل اس��تان های شمالی 
»زباله« است! فکرش را کرده اید 
که این همه زبال��ه ای که ما تولید 
می کنیم باید کجا از بین برود؟ آیا تا 
به حال از خودمان سوال کرده ایم 
که ای��ن زباله ه��ا چه می ش��وند؟ 
حتماً به این موضوعات آنگونه که 
شایسته  است فکر نکردیم که باز 
از سواحل دریا تا جنگل های شمال 

همه پر از زباله است. 
یک��ی دیگ��ر از م��واردی ک��ه در 
سفرهای تابس��تانی خودمان باید 
رعایت کنیم این اس��ت که با چه 
وس��یله ای بهتر می توانیم س��فر 
کنیم و لذت ببریم. اگرچه س��فر 
با وس��یله نقلیۀ ش��خصی بسیار 
لذت بخش  است اما اگر مشکالت 
و هزینه های سفر با وسیله نقلیه 
شخصی را محاسبه کنیم، می بینیم 
که اتفاق��اً در برخی مواقع مقرون 

به صرفه نیست. 
ام��ا س��فر ب��ا اتوب��وس از جمل��ه 
سفرهایی است که در تورها بسیار 
از آن استقبال می شود. چند گروه 
مختلف هستند که سفر با اتوبوس 

را ترجیح می دهند. 

 اول توریس��ت ها هس��تند؛ آن ه��ا ترجی��ح 
می دهند هم به خاط��ر کم کردن هزینه ها و هم 
به خاطر گردش دسته جمعی از اتوبوس های ویژه 

استفاده کنند. 
 خانم ها و آقایان مسن؛ گروه دوم این بخش از 
جامعه هستند. آن ها برای شان رانندگی خطرناک 
اس��ت؛ به عالوه اینکه در اتوبوس هم می توانند با 
هم بدون دغدغه صحبت کنند و هم می توانند از 
امکانات رفاهی اتوبوس از صندلی خوب تا امکانات 

تصویری بهره ببرند. 
 گروه س��وم؛ تیم های گل گش��ت و ورزش��ی 
هستند. آن ها از اتوبوس برای سفرهای تفریحی 

استفاده می کنند. 
گروه ه��ای دیگری هم هس��تند ک��ه می توان 
آن ه��ا را با گرایش های مختلف تقس��یم بندی و 
طبقه بندی کرد. بر همین اساس اتوبوس همیشه 
مش��تریان ثابتی دارد که سلیقه ش��ان را تغییر 

نخواهند داد.  

حقوق شما در اتوبوس
مسير راه: این حق شماست که بدانید در یک 
سفر با اتوبوس چه مس��یری را برای رسیدن به 
مقصد ط��ی و از چه جاده ها و ش��هرهایی گذر 
می کن��د. معم��والً ش��رکت های حم��ل و نقل، 
هنگام صدور بلیت، مس��یر سفر را به شما اطالع 

می دهند. 

س�المت در اتوب�وس: رانن��دگان اتوبوس ها را 
ش��رکت های حم��ل و نقل از میان اف��رادی که 
صالحیت اخالقی و حرفه ای دارند و آزمون های 
الزم را گذرانده اند، برمی گزینند. کارکنان اتوبوس 
در طول س��فر موظفند اصول اخالقی و شئونات 
اس��المی را رعایت کنند. همچنی��ن در زمان و 
مکان مناسب برای بجا آوردن نماز توقف کنند. 
فراموش نکنید رعایت اصول بهداش��تی اتوبوس 
تحت نظارت مسووالن شرکت مسافربری است 
و شما می توانید اگر شکایتی در این زمینه داشته 
باشید این ش��کایت را با این مسووالن در میان 

بگذارید.
 ایمنی در اتوبوس: اگر طول سفر شما بیش از 
هشت ساعت است باید حتماً یک راننده کمکی 
در اتوبوس ش��ما حضور داشته باشد تا در هنگام 
خس��تگی و خواب آلودگ��ی رانن��ده اول جایش 
را ب��ا او عوض کند. هیچ رانن��ده ای حق ندارد با 
سرعت غیرمجاز براند. فراموش نکنید سرنشینان 
اتوب��وس برای حوادث احتمالی بیمه ش��ده اند و 
اگر خدای نکرده حادثه ای در طول سفر رخ دهد 
شرکت بیمه گر در حد تعهدات خسارات وارده به 

مسافران را جبران می کند.
بار مجاز: ش��ما در طول مس��افرت با اتوبوس 
می توانید 20 کیلوگرم بار را به ازای هر نفر همراه 
ببرید و اصاًل الزم نیست بابت آن هزینه اضافی به 

شرکت اتوبوسرانی بپردازید. 

آغاز فصل داغ مسافرت های تابستانی
رانندگان عزیز لطفاً مراقب جان و مال خود و مردم باشيد
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دقت در انتخاب شرکت مسافربری 
 ممکن است ش��ما بلیت  گران تری بخرید 
ولی در عوض سفر تان را در اتوبوسی سپری 
می کنید که ایمن تر است. خدمات بیشتری 
به شما ارائه می ش��ود و صندلی های بهتری 
دارد بنابراین ش��رکت های مسافربری برتر را 

انتخاب کنید.

توجه به هشدارهای پلیس راهور 
طرح تابس��تانی پلیس راهور در جاده های 
کش��ور از 24 خرداد ماه آغاز شده و تا پایان 

شهریورماه ادامه خواهد داشت. 
سردار تقی مهری درباره سفرهای تابستانی 
و آغ��از آن گفت��ه: »ای��ن ط��رح همزمان با 
تعطیالت عید سعید فطر و با هماهنگی همه 
دستگاه های امدادی و خدماتی اعم از هالل 
احمر، اورژانس، امداد خودرو و ... آغاز ش��ده 
و تا پایان ش��هریور ادامه خواهد داشت.« این 
یعنی اینکه فصل سفرهای تابستانی با پایان 
یافتن مدارس و البته فراغت بیش��تر والدین 
آغاز ش��ده و جاده های کشور از این پس بار 
بیشتر ترافیکی را ش��اهد خواهند بود؛ پس 

رانندگان عزیز با دقت برانید.
در همی��ن ارتباط رییس پلی��س راهور با 
بی��ان اینکه این طرح همزم��ان با تعطیالت 
عید سعید فطر آغاز ش��ده گفته است: »در 
اجرای این طرح نیز پلیس همچون سال های 
گذش��ته خط قرمزهایی همچون س��رعت و 
سبقت غیرمجاز و همچنین صحبت با تلفن 
هم��راه را در نظر گرفته اس��ت و مأموران ما 
بدون اغماض با این تخلفات برخورد خواهند 
کرد؛ چرا که چنین تخلفاتی هم جان راننده و 
سرنشینان را به خطر می اندازد و هم سالمت 
و ایمنی دیگران را با مخاطره روبرو می کند.«

س��ردار مهری اضافه کرده که: »همچنین 
ارتکاب دو تخلف حادثه س��از همزمان نیز از 
جمله مواردی است که عالوه بر اعمال قانون 
و جریمه س��بب توقیف خودروها نیز خواهد 
شد و مرتکبان چنین تخلفاتی از ادامه سفر 

باز خواهند ماند.«
رئی��س پلی��س راه��ور ناجا تأکی��د کرده 
اس��ت:»در تابستان س��ال 96 براساس آمار 

پزش��کی قانونی چهار هزار و 939 نفر جان 
خود را از دس��ت دادند که بیش از 73 درصد 
ای��ن اف��راد در جاده های برون ش��هری جان 
باختن��د. بنابراین باید تمرک��ز در تصادفات 
برون شهری داشته و همچنین تسهیل تردد 
در شهرهایی که مسافرپذیر هستند را فراهم 

کنیم؛ چراکه براس��اس آمار سال گذشته 66 
درص��د تصادفات در 30 کیلومتری ش��هرها 
بوده و از همین رو باید برنامه ریزی مناسبی 

برای این محدوده داشته باشیم.«
ب��ه گفته س��ردار مهری، بیش��ترین علت 
تصادفات سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، 
ع��دم توجه به جل��و و خواب آلودگ��ی بوده 
ک��ه 78 درصد عل��ل وقوع تصادف��ات را به 
خ��ود اختصاص داده اس��ت بنابراین باید در 
تصادفات حادثه س��از تمرکز کرده تا ش��اهد 

کاهش تصادفات باشیم.

وی با بیان اینکه بیشترین ساعات تصادف 
بین ساعت 16 تا 24 اتفاق افتاده است،  گفته: 
»در تابستان سال گذشته 47 درصد تصادفات 
برون ش��هری در این س��اعات اتف��اق افتاده و 
هموطنان باید به این س��اعات دقت کرده و با 
برنامه ریزی مناس��ب و استراحت کافی وقوع 
تصادفات در این ساعات از شبانه روز را کاهش 

دهند.«. 
سردار مهری خاطرنش��ان کرده است:»در 
س��ال گذشته ماهانه 1350 نفر جان خود را 
از دست داده اند که در تابستان به 1646 نفر 
رسیده  است که علت افزایش این جانباختگان 
ب��ه دلی��ل افزایش ت��ردد و مس��افرت های 
برون ش��هری بوده اس��ت. همچنین در سال 
گذش��ته روزانه بیش از 44 نفر جان خود را 
از دس��ت داده اند که در تابس��تان به 53 نفر 
رس��یده است و بیش��ترین آمار جانباختگان 
متعلق به شهریورماه بوده و 1746 نفر در این 

ماه جان خود را از دست داده اند.«
وی ب��ا بیان اینکه افزای��ش تردد و افزایش 
خودرو از دالیل بروز تصادفات اس��ت،  گفته: 
»دو عامل مهم تردد و مسافت طی شده نقش 
مهمی را در تصادفات دارد که در برنامه ششم 
توسعه ارزیابی شده است که به ازای هر 10 
هزار وسیله نقلیه، ش��اخص جانباختگان را 
تعیین کنیم و با توجه به برنامه شش��م باید 
ح��دود 31 درص��د کاه��ش جانباختگان را 

داشته باشیم.«
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با شنیدن نام قبرستان عاشقان، ذهن به دنبال رمان یا داستانی است که بخواند و بداند که چگونه ممکن است یک قبرستان این نام را به خود بگیرد 
یا به دنبال یک ماجرای اس��اطیری و داس��تانی ادبی با ش��خصیت های عاش��قانه آن می گردد. اما با دیدن یک قبرس��تان واقعی ذهن به دنبال دلیلی برای 
نامیدن این قبرس��تان و رمز و رازش می گردد. بنابراین خیلی س��اده نمی ش��ود از کنار این مکان و نامش گذش��ت. براس��تی قبرس��تان عاشقان کجاست؟ 
وقتی در مورد شهر توس به تحقیق و جستجو برآمدم، متوجه شدم که قبرستان عاشقان مکانی است واقعی که در روستایی به همین نام در شهر توس 
در مش��هد قرار گرفته اس��ت. در جاده قدیم قوچان از مش��هد به توس، نرس��یده به روس��تای س��یدآباد، محله کال زرکش، روستایی قرار گرفته است که 
نام آن را »روس��تای عاش��قان« گذاش��ته اند. این روس��تا بین کش��ف رود و آرامگاه فردوس��ی قرار دارد. روستای عاشقان شبیه به قلعه ای بزرگ است که 
ورودی هم دارد. دیوار قلعه روستای عاشقان در برخی نقاط آن به حدود 6 متر می رسد. امروزه بقایایی از این باروی بزرگ باقی مانده که دارای 4 برج 
در اطراف خود اس��ت. روس��تای عاش��قان در حال حاضر جمعیت کمی دارد. در گذش��ته جمعیت روس��تا بیشتر بوده، اما چون زمین های این روستا موقوفه 

آستان قدس است، مردم از آنجا مهاجرت کرده اند.

آرامگاه عاشقانی كه به معشوقه نرسيدند!
آرامستانی ویژه در ایران

این روس�تا همان ش�هر توس است که در 
شاهنامه آمده؟!

در مورد وجه تسمیه روستا نظرات مختلفی 
وجود دارد. برخی براین عقیده اند که این روستا 
همان شهر بزرگ حماسه خیز توس است که 
فردوس��ی در شاهنامه آن را به تصویر کشیده 
اس��ت. به عقیده برخی س��ابقه این روستا به 
احتمال زیاد به عهد اشکانیان می رسد. برخی 
واژه عش��ق در نام روس��تا و قبرستان را معرب 
شده »اشق« با ریشه اوستایی »ایش« به معنای 
جستن و خواستن دانسته اند. برخی نیز نام این 
روس��تا را برگرفته از داس��تان های رمانتیک و 
عاشقانه ای می دانند که مردم روستا در این مورد 

به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل کرده اند. 
روستای عاشقان با تمام اوصافی که گفته شد، در 
فهرست آثار ملی ثبت نشده و اطالعاتی دقیق 
از قلعه آن به دس��ت نیامده که مشخص باشد 
مربوط به کدام دوره تاریخی است. در روستای 
عاشقان قبرستانی به همین نام وجود دارد که 
س��ابقه آن را به اواخر دوره تیموریان نس��بت 
داده اند. این قبرستان در فاصله 150 کیلومتری 
روستا قرار دارد. زمین این قبرستان حدود 2 متر 
باالتر از س��طح زمین اطراف خود است. خاک 
این قبرستان سفید اس��ت و رنگ آن با خاک 
بیرون و اطراف قبرس��تان کامال فرق دارد. تپه 
این قبرس��تان در حدود 28 در 60 متر است. 

در قبرستان عاش��قان، 4 سنگ قبر صندوقی 
با حجاری های مذهبی، تراش های منحصر به 
فرد و آیات قرآنی و س��نگ مزار محرابی وجود 
دارد. در دیگر سنگ قبرهای قبرستان عاشقان 
که به صورت شکل محرابی و تزیینات حجاری 
هستند، تصاویری مربوط به گالب پاش، آیینه، 
شانه و...دیده می شود. این قبرستان همچنین 
قبرهایی به حالت سرپایی نیز دارد. این اثر در 
تاریخ 27 اسفند 1386 با شماره ثبت 22267 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. 
در این قبرس��تان همچنین اش��یایی از جمله 
سفال هایی کش��ف ش��ده که مربوط به دوره 

تیموری و عصر صفوی است.
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قبرستانی از عهد اشکانی
در وجه تس��میه نام قبرس��تان و روستای 
عاش��قان روایات مختلفی ذکر ش��ده است. 
برخ��ی بر ای��ن عقیده اند که نام عاش��قان بر 
این قبرستان و روستا ارتباطی با داستان های 
عاش��قانه ندارد و این روستا و قبرستان را به 
عهد اش��کانیان نسبت می دهند، اما این تنها 
برگرفته از روایات ش��فاهی است و سندی در 
این مورد به دس��ت نیامده است. بدین شکل 
این که آیا روستا و قبرس��تان آن، مربوط به 
دوره اش��کانیان است یا، نه طبیعی است که 
نی��از به بررس��ی بیش��تری دارد. وجود قلعه 
قدیمی در این منطقه و قرار گرفتن مش��هد 
در قلمرو حاکمیت اشکانیان این موضوع را به 
ذهن نزدیک می کند، اما بدون س��ندی قوی 
که چنین چی��زی را اثبات کند، نمی توان به 

طور قطع در این مورد اظهار نظر کرد.
برخالف این نظر که نام قبرستان ارتباطی 
به داستان های عاشقانه ندارد، اهالی روستای 
عاش��قان چنین فکر نمی کنن��د. آن ها گ�ویا  
روایاتی مختلف دارند که به صورت ش��فاهی 
و سینه به سینه از گذشتگان شان به آن ها به 
ارث رسیده است. دقت در این داستان ها نشان 
می دهد که روایت ها خاستگاه های اساطیری 
دارند و با گذش��ت زمان بر آن ها افزوده یا کم 
شده است. از چندین روایتی که در این مورد 
وجود دارد، می ش��ود پی ب��رد که اصل همه 
روایت ها بر یک داس��تان عاش��قانه اشتراک 
دارد. اینکه دختر و پسری در روستای عاشقان 
بوده اند که از دو طبقه اجتماعی متفاوت، یکی 
دختر صاح��ب قلعه که به طور حتم صاحب 
اختیار روستا بوده و دیگری پسر کارگر قلعه 
که دل در گرو هم داش��ته اند، ام��ا آن ها را از 
هم جدا کرده اند. صاحب قلعه پس��ر کارگر را 
مجازات کرده  و در چاه انداخته است و دیگری 
نیز به خاطر از بین رفتن معش��وقش خود را 
در چاه انداخته و به وصال او رس��انده اس��ت. 
وجود طبقات اجتماعی در دوره های تاریخی 
جامعه ایران اثبات شده است و این تضادهای 
اجتماع��ی در تاریخ ایران س��ابقه ای دیرینه 
دارند. به گفته اهالی روستا، چاه مورد نظر در 

محل امروزی قبرستان بوده است.

روستای عاش�قان مربوط به توس پهلوان 
شاهنامه  است

برخی دیگر از اهالی این روستا بر این اعتقاد 

هستند که روستای عاشقان مربوط به توس 
پهلوان شاهنامه است که دل در گروی دختری 
از این روستا دارد. چون پدر دختر با وصلت این 
دو مخالفت کرده است، دختر از توس خواسته 
که پ��درش را به قتل برس��اند و توس با این 
ح��رف دریافته که اگر دختر چنین با پدرش 
سنگدل باشد، پس با توس چگونه خواهد بود؟ 
از این رو گیسوان دختر را به اسب می بندد و 
می کشد تا اینکه دختر جانش را در منطقه ای 
که امروزه قبرستان عاشقان نام گرفته از دست 
می دهد. چنین داستانی را نمی توان به عینه 
در مورد توس در ش��اهنامه فردوسی دید، اما 
عاقبت توس در شاهنامه نیز مشخص نشده 
است. یعنی در داستان های شاهنامه توس به 
جایی رفته و دیگر بازنگشته و کسی هرگز از 
وی خبردار نشده که به چه عاقبتی مبتال شده 
اس��ت. در داستان های اساطیری ایران، توس 
یکی از یاوران سوشیانت است که یک روز به 

همراه وی بازمی گردد.

قبره�ای صندوقی مربوط به مس�یحیان یا 
دیگر اقلیت های ایرانی

قبرهای صندوقی این قبرستان که مربوط به 
دوره تیموریان است، به احتمال زیاد مربوط 
به مس��یحیان یا دیگر اقلیت های ایرانی بوده 
است. آنچه در اینجا ذکر شد، تنها خالصه ای 
از روایت هایی است که اهالی این روستا و در 
موارد بسیار انگشت شماری اهالی توس آن را با 
جزییات و با بردن نام شخصیت ها و مکان های 
اطراف، با ش��رح کامل و صحنه س��ازی های 
رمانتیک بیان می کنند. شاید روایات دیگری 
هم اهالی روستا داشته باشند، اما تفاوت این 
دو روایت  ذکر شده در این است که در روایت 
اول پدر دختر مانع وی می شود و برای درس 
گرفتن دیگران معش��وق دخترش را به چاه 
می اندازد و در داس��تان دیگر معشوق دختر، 

وی را از بین می برد.

قبرستان آدم هایی که صاحب داستان های 
رمانتیک بدون سرانجام بوده اند

بدون در نظر گرفتن آنچه اهالی روستا در 
مورد روستا و قبرستان روایت می کنند، وجود 
برخی از حجاری های روی س��نگ قبرهای 
موجود در این قبرس��تان، مثل شانه، قیچی 
و گالب و...ب��رای برخی ای��ن تصور را ایجاد 
می کند ک��ه قبره��ای دوران معاصر آن نیز 

مربوط به جوانان و برخی ماجراهای عاشقانه 
بوده اس��ت. برخ��ی وج��ود حجاری هایی با 
تصویر دایره بر روی سنگ قبرها را تشخیص 
نداده اند، وجود ش��انه و گالب پاش و قیچی 
نش��ان می دهد که تصویر دایره ای شکل به 
احتمال بسیار، آیینه است. نظر به اینکه در 
بسیاری از نمایشنامه های قدیمی حماسی و 
گاهی رمانتیک ایران��ی یا حتی تعزیه ها که 
درونمایه های ایرانی دارند، برای نشان دادن 
ج��وان بودن یا دلداده بودن یک فرد و رفتن 
او به س��فر یا جایی مثل می��دان جنگ که 
امید بازگش��ت ندارد، در نمایش از وسایلی 
سمبلیک مثل شانه، قیچی، آینه و گالب پاش 
که نمادهایی برای زینت و آرایش و جش��ن 
برای فرد در جوانی اس��ت، استفاده می شد. 
بنابرای��ن برخی، وجود چنی��ن تصاویری بر 
س��نگ قبرهای این قبرستان را قرینه ای بر 
این امر تلقی می کنند که در این قبرس��تان 
افرادی خوابیده اند که صاحب داس��تان های 

رمانتیک بدون سرانجام بوده اند.
در مورد تصاویر حجاری ش��ده روی قبرها 
نظرات دیگری نیز موجود اس��ت. از این نوع 
حج��اری قبرها که در قبرس��تان عاش��قان 
اس��ت، در جاهای دیگر ایران نیز  دیده شده 
اس��ت که برخی آن ها را نشان از جنسیت یا 
طبقات اجتماعی و مشاغل دانسته اند. اغلب 
این قبرها مربوط به دوره های معاصر اس��ت. 
برخی حجاری شانه یکطرفه و آیینه را نشانه 
مرد بودن متوفی و ش��انه دوطرفه و آیینه را 
نشانه زن بودن آن ها دانسته اند. نقش قیچی 
بر قبرها را نیز نشانی از جنگجو بودن یا خیاط 
بودن فرد متوفی می دانند. اینکه این روایات 
ش��فاهی در جاهای مختلف ایران تا چه حد 
محل اطمینان هستند، باید با باستان شناسی 
این مکان ها تطبیق داده شود. بنابراین به آنچه 
که در دس��ت داریم در ای��ن زمینه از روایات 
شفاهی و گاهی اساطیری از اهالی این روستا و 
دیگران باید بسنده کنیم به امید اینکه روزی، 
باستان شناسی این مناطق بتواند عمر روستا و 
تاریخ آن را شناسایی کند و اطالعات بیشتری 
در دست قرار دهد. برای دیدن این قبرستان 
راه سختی را باید طی کرد، چرا که این مکان 
هنوز هم حتی برای بس��یاری از اهالی توس 
ناشناخته اس��ت. اما اگر سری به شهر توس 
زدید، می توانید از این مکان با داس��تان های 

رمزآلود و اساطیری اش دیدن کنید.
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در خبره��ا آم��ده ب��ود ک��ه در 
راس��تای برنامه همدان 20۱8 
س��فرای  نخس��تین بار  ب��رای 
کش��ورهای خارجی در جمهوری 
اسالمی به جز کشورهای آسیایی 
به اتف��اق رایزن های فرهنگی و 
بارزگان��ی کش��ورها در همدان 
داش��ت؛  خواهن��د  نشس��تی 
رایزنی ه��ای آن توس��ط دکت��ر 
ظریف، وزیر امور خارجه صورت 
گرفته اس��ت. حضور این 240 
س��فیر در همدان با رایزن های 
خود کار بزرگ و س��نگینی برای 
اس��تان خواهد ب��ود؛ بنابراین 
ت��الش ش��ده هم زمان ب��ا این 
روی��داد رایزن ه��ای ای��ران در 
سایر کشورها را نیز به همدان 
کل  نشس��ت  ش��وند.  دع��وت 
س��فرای خارج��ی از 2۱ ت��ا 22 
تیرماه در همدان برگزار خواهد 
شد البته حضور سفرای ایرانی 
هنوز تأیید و مش��خص نش��ده 

است.«
ای��ن البت��ه تم��ام ماج��را برای 
پایتخ��ت تاریخ و تم��دن ایران 
»نمایش��گاه  بلک��ه  نیس��ت؛ 
بین المللی تخصصی شهر جهانی 
صنایع دستی، سفال، سرامیک، 
مبل و منبت نیز از 30 مرداد تا 
5 شهریورماه در همدان برگزار 
خواهد شد؛ از ۱40 کشور برای 
حضور در این نمایشگاه دعوت 
به عم��ل آمده ک��ه از این میان 
۱0 تا ۱5 نفر میهمان و سخنران 
وی��ژه این برنام��ه خواهند بود، 
هم چنین رئیس سازمان جهانی 
صنایع دس��تی که در این حوزه 
بسیار فعال و پویاست، در این 

برنامه حضور پیدا می کند.«
همدان ش��هر بوعلی سیناست؛ 
ب��ر همین اس��اس؛ نمایش��گاه 
طب س��نتی و گیاهان دارویی با 
عن��وان »طب س��ینوی« در روز 
یکم ش��هریورماه برپا می ش��ود 
ای��ن  ویژه برنامه ه��ای  از  ک��ه 
نمایش��گاه حضور 40 تا 50 نفر 
از دانش��مندان ای��ن ح��وزه از 
سراس��ر جهان به جز کشورهای 

آسیایی خواهد بود.

همدان؛ پایتخت گردشگری كشورهاي اسالمي در سال 2018

یکی از مهم ترین نشست ها با محوریت همدان 
2018، برگزاری نشستی با شهرداران راه »جاده 
ابریش��م« در 25 تا 27 آبان ماه است که با توجه 
به این که حدود 200 تا 300 ش��هر در این مسیر 
قرار داش��ته و همدان در کری��دور آن قرار دارد، 
این نشست فرصت خوبی برای معرفی و توسعه 

اقتصادی استان خواهد بود.
استان و مسؤوالن آن باید این فرصت را مغتنم 
بشمارند و نهایت استفاده را از آن ببرند، چون این 
رویدادها حداقل 30 تا 50 س��ال آینده دوباره به 
ایران خواهد رسید به همین علت نباید بگذاریم 
فرصت های آن از دست برود، همدان لیاقت این 

فرصت را دارد.

اس�تاندار هم�دان: میزب�ان 2 روی�داد ب�زرگ 
بین المللي هستیم

اما محمدناصر نیکبخت استاندار همدان هم در 
این باره می گوید: همدان در سال جاري میالدي 
2 رویداد بزرگ بین المللي شامل میزباني از 500 
عضو از150 کش��ور وابسته به س��ازمان جهاني 
گردشگري و میزباني از وزرای خارجي 34 کشور 
آس��یایي را برگزار مي کند و باید هر چه سریعتر 
براي جذب اعتبارات این رویدادهاي فراملي اقدام 

شود.
وي تاکید کرده ک��ه  این 2 رویداد بین المللي 
مي تواند زمینه س��از رونق گردشگري خارجي و 
نقطه عطفي در معرفي ظرفیت  هاي گردشگري 
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اس��تان هم��دان در عرصه جهان��ي و ارتقاي 
صنعت گردشگري این استان باشد.

استاندار تصریح کرده که پیگیري و تعیین 
همدان به عنوان پایتخت گردش��گري آسیا 
در س��ال 2018 از سوي مجمع گفت وگوي 
آس��یایي و تصویب میزباني این استان براي 
نشست اعضاي س��ازمان جهاني گردشگري، 
مهمتری��ن ره��اورد دولت تدبی��ر و امید در 
همدان اس��ت. او گفته این 2 اجالس فرصت 
بس��یار خوبي براي معرفي اس��تان همدان و 
جذب گردشگر اس��ت و باید براي استفاده از 

این فرصت ها آماده شد.

اللجین دیگر یک شهر معمولی نیست
اس��تاندار همدان در راستای همین مراسم 
درباره پایتخت سفال ایران گفته اللجین دیگر 
یک ش��هر معمولی نیست، جایگاه آن خیلی 
باال رفته و ش��هری جهانی است؛ هزینه الزم 
باید برای زیباس��ازی و موارد ضروری جهت 
برگزاری اجالس های گردشگری تامین شده 

است. 
نیکبخت همچنین با تأکید بر اینکه تا آبان 
ماه س��ال 97 اللجین باید بهترین ش��رایط 
گردش��گری را داشته باش��د اظهار کرده که 
نماین��ده بهار و کبودراهنگ 2 س��رمایه گذار 
ب��رای اللجین معرفی ک��رد و باید از فرصت 
تعامل با نمایندگان و همه مسؤوالن برای کار 

و خدمت استفاده کرد. 
وی ادامه داده که برای خدمت به مردم باید 
از همه فرصت ها و ظرفیت ها اس��تفاده کرد و 
همراهی نمایندگان در پیگیری ها بسیار موثر و 
الزم است که در استان به خوبی این همراهی 
وجود دارد. اس��تاندار همدان با بیان اینکه با 
اختالف و حاشیه سازی توسعه ایجاد نمی شود 
هم گفته: برای توسعه شهرها همه باید کمک 

و همکاری کرده و اختالفات را دور بریزند.
نیکبخت با بیان اینکه توسعه شهر جهانی 
اللجین نیاز به حمایت همه جانبه دارد تأکید 
کرده که اعضای ش��ورای این شهر باید یک 
دل و یک زبان برای خدمت به مردم اللجین 
تالش کنند.  وی ادامه داده که سفال اللجین 
در دنی��ا حرف برای گفتن دارد و این ش��هر 

جهانی باید تغییر کند و زمینه را برای جذب گردشگر فراهم 
کند. در هماهنگی با صنایع و ارگانهای مربوطه کاری کنید که 
اللجین هم سفال داشته باشد و هم سفال عرضه کند و سفال 

خارجی در شهر نباشد.
 گفتنی است ایران برای میزبانی اجالس جهانی گردشگری 
2018 انتخاب ش��د و این اجالس آبان س��ال 97 به میزبانی 
همدان برگزار می شود. سازمان جهانی گردشگری با عضویت 
500 ش��رکت خصوص��ی وابس��ته از 130 کش��ور در حوزه 
گردشگری بین المللی فعالیت می کند و 9 شرکت خصوصی 

ایرانی عضو این سازمان هستند. 
از س��ال گذشته مکاتبات برای میزبانی اجالس 2018 آغاز 
شد و با توجه به ظرفیت های ویژه همدان در حوزه گردشگری 
و جاذبه های تاریخی و طبیعی متعدد این استان از جمله تپه 
هگمتانه، آرامگاه بوعلی س��ینا و غار علیصدر این میزبانی به 

ایران اختصاص یافت.
این برای اولین بار اس��ت که اجالس جهانی گردشگری در 
ایران برگزار می شود و میزبانی همدان در این دوره از برگزاری 

اجالس، افتخاری برای این استان محسوب می شود.
استان همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین 
دارای بیش از یک هزار و 800 اثر تاریخی و توریستی شناسایی 

شده است که یک هزار اثر استان همدان ثبت ملی شده اند.
این اس��تان به واس��طه وجود ش��مار زیادی آثار تاریخی، 
تفریحی و توریس��تی به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران 
زمین معرفی شده است. آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه باباطاهر، 
تپه هگمتان��ه و گنبد علویان، حمام حاج آق��ا تراب نهاوند، 
خانه لطفعلیان مالیر، خانه مسعودی، آرامگاه میررضی الدین 
آرتیمانی و بقعه حیقوق نبی )ع( از مهمترین آثار تاریخی و 
باستانی این استان است که همه ساله مورد بازدید گردشگران 

قرار می گیرد.
سنگ نوشته های گنج نامه، کلیساهای آنجلی و گریگوری، 
حمام قلعه، کاروانسرای صفوی، آب انبارها، خانه های قدیمی و 
باغ نظری در همدان از دیگر آثار تاریخی مورد توجه گردشگران 

استان همدان است.

یکی از مهم ترین نشست ها 
ب�ا محوری�ت هم�دان 2018، 
برگزاری نشستی با شهرداران 
راه »جاده ابریش�م« در 25 تا 
27 آبان ماه اس�ت كه با توجه 
به این ك�ه ح�دود 200 تا 300 
شهر در این مسير قرار داشته 
و هم�دان در كریدور آن قرار 
دارد، ای�ن نشس�ت فرص�ت 
خوبی برای معرفی و توس�عه 

اقتصادی استان خواهد بود.
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کش��ور تایوان که در ایران با نام »چین تایپه« ش��ناخته می ش��ود، جزیره ای زیبا در ش��رق آسیاس��ت که از جزایر تایوان، پنگو، کینمن، ماتس��و و تعدادی 
جزیره کوچک دیگر تشکیل می شود که همگی در سواحل شرقی سرزمین اصلی چین واقع شدند. این کشور از راه دریا از غرب با جمهوری خلق چین، 
از ش��مال ش��رق با ژاپن و از جنوب با فیلیپین همس��ایه اس��ت. تایوان به دلیل مهارت های فناوری در سراس��ر دنیا به عنوان برچس��ب اطمینانی برای 
محصوالت الکترونیکی با عنوان »س��اخت تایوان« ش��ناخته می ش��ود و به همین دلیل تاکنون به زیبایی های خیره کننده این کش��ور و ترکیب کوهس��تان، 
جنگل، دریا و همچنین همزیس��تی مس��المت آمیز فرهنگ و ادیان مختلف کمتر پرداخته ش��ده اس��ت. تایوان از معدود کش��ورهای جهان اس��ت که در آن 
می توان دریاچه های متعدد، چش��مه های آب گرم، کوه های مرتفع، اقیانوس های ش��نی و صخره ای و جنگل های دس��ت نخورده و بکر را به فاصله  کمتر از 

چند ساعت کنار یکدیگر یافت.

نکته هایی در سفر به سرزمين بازارهای شبانه
مردم تایوان مثل ایرانی ها هستند

بازارهای شبانه متعدد و غذای ارزان در دل 
تایپه

در تایپه، پایتخت تایوان می توانید ترکیب 
عجیب سنت و مدرنیته را کنار هم مشاهده 
کنید. در البه الی س��اختمان های سربه فلک 
کشیده مرکز شهر که در آن اکثر کارمندان با 
لباس های رسمی در حال رفت وآمد هستند، 
می ت��وان به فاصل��ه یک کوچه ب��ه بازارهای 
محلی )نایت مارکت ها( که ش��باهت زیادی 
به فیلم های چن��د دهه قبل چینی دارند، پا 

گذاشت.
اگر ماجراجو هس��تید، این نایت مارکت ها 
بهترین مکان برای امتحان کردن طعم های 
جدید و غذاهای متفاوت با طعم و ذائقه ایرانی 

است؛ البته حتی اگر تمایلی به امتحان کردن 
طعم های جدید ندارید، مرغ هایی که به خوبی 
سرخ شدند و غذاهای دریایی می تواند گزینه 

مناسبی برای شما باشد.
 در نای��ت مارکت ه��ای تای��وان می توان 
به معن��ای واقعی اصطالح »از ش��یر مرغ تا 
جان آدمیزاد« را مشاهده کرد. اگر نخستین 
شهر شما نیز مانند بسیاری از توریست هایی 
ک��ه از فرودگاه بین المللی تای��وان وارد این 
کشور می شوند، تایپه بود می توانید از میان 
بالغ بر 20 بازار بزرگ شبانه شهر، عصرهای 
خاطره انگی��زی با طع��م غذای آس��یایی و 
کااله��ای باکیفیت و ارزان ب��رای خود رقم 

بزنید. 

مهمان نوازانی قابل رقابت با ایرانیان!
یکی از چالش های سفر به مقاصد توریستی 
محبوب دنیا مانند فرانس��ه، اسپانیا و تایلند 
برخورد با س��اکنانی اس��ت که از تعداد زیاد 
توریس��ت و مسافر خارجی به س��توه آمده و 
معموالً با بی حوصلگی با شما برخورد می کنند؛ 
در حالی که مردم تای��وان در مهمان نوازی و 
کمک به توریس��ت ها رفتاری بی رقیب میان 

کشورهای توریستی دارند.

خداحافظی با تعظیم
آنها از مراوده و صحبت کردن با خارجی ها 
لذت می برند و کافی اس��ت مقصدی را روی 
نقش��ه به آنها نشان دهید تا با هیجان حتی 
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بدون دانس��تن زبان انگلیسی راهنمایی تان 
کنند. آنها در بس��یاری از مواقع بخشی از راه 
را همراه ش��ما پیاده روی می کنند تا از نشان 
دادن راه درس��ت به ش��ما اطمینان حاصل 
کنن��د و در نهایت ب��ا یک تعظیم از ش��ما 

خداحافظی می کنند.

توانایی عجیب اکثر مردم در صحبت کردن 
به زبان انگلیسی

از دیگر نکات جالب تایوان توانایی اکثریت 
مردم در صحبت کردن به زبان انگلیسی است؛ 
در زمان خرید یا زمانی که در جس��ت وجوی 
آدرس��ی هس��تید، اگر فرد مقاب��ل در فهم 
خواس��ته شما به مش��کل برخورد، بی درنگ 
یکی از اطرافیان با حوصله خواس��ته شما را 
برای فروشنده ترجمه می کند. در زمان خرید 
غذا هم تایوانی ها چون از تفاوت طبع شان با 
کشورهای دیگر به خوبی آگاه هستند، با تأمل 
مواد غذایی و ش��یوه پخت را به ش��ما نشان 
می دهند تا از انتخاب غذایی مناس��ب طبع 
خود اطمینان حاصل کنید. تجربه این رفتارها 
طی چند ماه زندگی در تایوان به خوبی ثابت 
کرد که مردم این جزیره زیبا در ش��رق آسیا 
می توانند رقب��ای خوبی در مهمانداری برای 

ایرانیان باشند.

چرا حدس زدن سن واقعی ساکنان تایوان 
مشکل است

تایوان از معدود کش��ورهای آسیایی است 
که چش��مه های آب گرم بی ش��ماری دارد و 
نه تنها توریس��ت ها، بلکه مردم محلی هم به 
این چش��مه ها عالقه بس��یار زیادی دارند و 
گاهی در روستاها، حتی ساکنان چندین بار 
در هفته در این چشمه های آب گرم به دامان 
طبیعت پناه می برند. جالب اس��ت بدانید که 
حدس زدن سن واقعی س��اکنان تایوان کار 
بسیار مش��کلی اس��ت، زیرا به دلیل زندگی 
در دامان طبیعت، مصرف غذاهای س��الم و 
کم روغن و اس��تفاده مداوم از چش��مه های 
آب گرم که به وفور در کش��ور یافت می شود، 
عمدتاً مردم کش��ور دارای پوست های سالم 
بوده و چندین سال جوانتر از سن واقعی شان 

به چشم می آیند.

چشمه های »جوان کننده«
این چش��مه های آب گرم به چش��مه های 

»درمانگر« و »جوان کننده« معروف هستند و 
خواص درمانی متعددی دارند. این آب ها که 
از الیه های زیرین زمین می جوش��ند سرشار 
از م��واد معدنی ب��وده و اکث��راً در زیباترین 
مکان های طبیعی جاری هس��تند و بهترین 
محل برای فاصله گرفتن از زندگی ش��لوغ و 
م��درن و پناه بردن به دام��ان طبیعت برای 

تمدد اعصاب محسوب می شوند.
 

حمل ونق�ل ارزان و تفریح�ات به صرف�ه و 
اقتصادی

اگر گذارتان به اروپا افتاده باشد حتماً باخبر 
هس��تید که در اکثر کش��ورهای اروپایی از 
تمامی جاذبه های گردش��گری کسب درآمد 
ش��ده و حتی برای ورود به معابد و کلیساها 
هم از توریس��ت ها پول دریافت می ش��ود. از 
جذاب ترین نکات سفر به تایوان این است که 
ورود به اکثر جاذبه های دیدنی تایوان رایگان 

بوده و در صورت اخذ هزینه هم رقمی کمتر 
از 10 ه��زار تومان دریافت می ش��ود. در این 
کشور ورود به تمامی معابد، کلیساها و مناطق 
زیبا و معماری های مذهبی از جمله بازدید از 
مقبره چیان کای شک پایه گذار کشور تایوان 
رایگان است و برای ورود به موزه های اطراف 

نیز پنج هزار تومان ورودی دریافت می شود.
عالوه بر این در تمامی نقاط ش��هر با کمی 
پیاده روی می توان به ایستگاه مترو رسید و با 
ارقامی شبیه به ایران در تایپه رفت وآمد کرد. 
البته تاکسی به دلیل گران بودن بنزین گزینه 
چندان مناسبی برای رفت وآمد نیست ولی با 

توجه به تعدد ایس��تگاه های مترو و اتوبوس، 
به نظر می رس��د وس��ایل حمل ونقل عمومی 
که همیش��ه در آنها جای نشس��تن هم پیدا 
می شود، شما را از استفاده از تاکسی بی نیاز 

می کند.

تایوان پرچمدار اینترنت رایگان
تایوان یکی از نخستین کشورهایی است که 
از طرح اینترنت رایگان برای همه اس��تقبال 
کرد )حتی توریست ها(. در صورتی که تصمیم 
گرفتی��د با هدف صرفه جویی در بدو ورود به 
کش��ور سیم کارت نخرید در اکثر نقاط شهر، 
در تمامی ایستگاه های مترو و در بسیاری از 
جاذبه های توریستی می توانید بدون داشتن 
س��یم کارت روشن به اینترنت رایگان متصل 

شوید.
همچنین دول��ت تایوان برای بس��یاری از 
کارمندان هم ط��رح iTaiwan را راه اندازی 

ک��رده اس��ت ک��ه در بس��یاری از ادارات و 
ش��رکت ها در صورت داشتن ش��ماره همراه 
این کشور، می توانید به سادگی ثبت نام کرده 
و به اینترنت رایگان نامحدود دسترسی پیدا 
کنید. ط��رح iTaiwan در بیش از پنج هزار 
نقطه توریستی، فرهنگی و ... نیز نصب شده 
است و عالوه بر داخل ادارات، توریست ها هم 

می توانند از آن بهره ببرند.

تجربه سریع ترین  آسانسور جهان
یکی از زیباتری��ن و مدرن ترین جاذبه های 
گردشگری تایوان که به نماد پایتخت تبدیل 
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شده است ساختمان تایپه 101 است. تایپه 
101 که در گذشته عنوان بلندترین ساختمان 
جه��ان را در اختیار داش��ت در حال حاضر 
چهارمین برج بلند دنیاس��ت و برای کسانی 
که عالقمند به بازدید از بناهای بلند و مدرن 
جهان هس��تند مقصدی ایده آل محس��وب 
می ش��ود. این برج که صد و یک طبقه دارد 
مجهز به سریع ترین آسانس��ور دنیاست که 
با س��رعت 37 متر در ثانی��ه حرکت کرده و 
در یک چش��م به هم زدن شما را به طبقه 87 
می رس��اند تا بتوانید از نمای ش��هر در زاویه 
360 درج��ه لذت ببرید. این س��اختمان در 
سال 2004 افتتاح شد و نمای مسحورکننده 
طبقه 87 این برج همه روزه از 9 صبح تا 10 
شب پذیرای عموم بوده و بهترین زمان برای 
بازدید از این برج حدفاصل ساعت چهار تا 6 
عصر است تا بتوانید در این ساعات از هر سه 

نمای روز، غروب و شب تایپه لذت ببرید.

بزرگترین باغ وحش آس�یا که حیوانات در 
قفس نگهداری نمی شوند

آیا می دانس��تید ک��ه به خ��الف تبلیغات 
متع��دد کش��ورهایی مانند چی��ن و تایلند، 
بزرگتری��ن باغ وحش آس��یا در تای��وان قرار 
دارد؟ از بهترین ن��کات باغ وحش در تایوان 
این اس��ت که حیوان��ات در قفس نگهداری 
نمی ش��وند و اکثر حیوانات در مساحت های 
بزرگ و زیبا در محیطی که به زیستگاهشان 

شبیه س��ازی شده اس��ت نگهداری می شوند 
تا بازدیدکنندگان بتوانن��د تصویر بهتری از 
حیوانات مختلف در زیستگاه هایشان به دست 
آورند.  پرطرفدارترین حیوان این باغ وحش 
ک��ه بازدید از تمامی حیوانات آن در یک روز 
نمی گنجد خرس پانداست که برای ورود به 
زیس��تگاه این خرس در روزه��ای تعطیل و 
آخر هفته باید بلیت جداگانه )بدون پرداخت 
هزینه اضافه( تهیه ش��ود. جالب است بدانید 
که برای دیدن حیوانات خاص مانند کانگورو 
و کواال هم الزم نیس��ت تا به اس��ترالیا سفر 
کنید، بلکه اکثر گونه های کمیاب کشورهای 
مختلف دنیا در این باغ وحش یافت می شود. 
بلی��ت ورودی ای��ن باغ وحش فقط هش��ت 
هزار تومان اس��ت. در حالی که برای بازدید 
از حیوانات در محیطی مشابه در کشورهای 
اروپایی و اس��ترالیا باید بی��ش از پنجاه هزار 

تومان پرداخت شود. 

سفر به دل تاریخ در دهکده رنگین کمان
در ش��هری به فاصل��ه دو س��اعت تایپه در 
غرب تایوان، دهکده ای عجیب به عنوان نماد 
احترام به س��ربازان تایوانی ش��ناخته شده و 
از جذاب ترین جاذبه های ش��هر تایچونگ در 
غرب تایوان محسوب می شود. این دهکده که 
به نام »رنگین کمان« معروف است خانه هایی 
اس��ت که سرتاس��ر آنها با رنگ های ش��اد و 
سرزنده پوشانده شده و منطقه ای منحصر به 

فرد برای عکاسی و یادگیری تاریخ تایوان را 
رقم زده است.

سراسر دهکده توس��ط سربازان بازنشسته 
تایوانی رنگ آمیزی ش��ده است. سربازی که 
برای نخستین بار در این دهکده رنگ آمیزی 
را آغ��از کرد »هوانگ« ن��ام دارد. وی یکی از 
ملی گرایان تایوان اس��ت که در سال 1946 
در چین با کمونیست ها در حمایت از چیانگ 
کای ش��ک به جن��گ برخاس��ت. زمانی که 
چیانگ کای شک به تایوان گریخت و جزیره 
فرمز را کش��ور تایوان نامید، به این سربازان 
شجاع به صورت موقت در تایچونگ خانه هایی 

برای زندگی اهدا کرد.
طی س��ال ها اکث��ر خانه ها به انبوه س��ازان 
سپرده ش��د و بافت این دهکده تاریخی که 
نماد ش��جاعت س��ربازان تایوانی ب��ود رو به 
تخریب و نابودی کامل رفت. در نهایت هوانگ 
آخرین خانه های این دهکده را شجاعانه حفظ 
کرد و سرتاس��ر دهکده را با کمک خانواده و 
دوستانش با شکل های متعدد رنگین کمان، 
انس��ان و حیوانات رنگ آمیزی کرد. به تدریج 
ای��ن منطقه م��ورد توجه توریس��ت ها قرار 
گرفت و دولت دستور توقف تخریب بناهای 
باقی مان��ده را داد و این منطقه تحت عنوان 
دهکده رنگین کمان به عنوان نماد وفاداری و 
شجاعت س��ربازان تایوانی در قلب تایچونگ 
به عن��وان یکی از آثار منحصر به فرد تاریخی 

در آسیا باقی ماند.
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فرهنگ و هنر
لذت خرید »برنِد فيک« و فخرفروشی با مصرف گرایی

كتاب ها »همچو ما با همان و تنهایان«
طبقه گمشده كاله مخملی ها

چرا ایرانی ها نام فرزندان شان را اسکندر می گذارند؟
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بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه اسکندر فردی متجاوز به سرزمین ایران بود، ولی چرا ایرانی ها نام فرزندان شان را اسکندر می گذارند؟ به 
وجود 33 بقعه متعلق به انبیا بنی اسراییل در ایران پرداخت و گفت: در شهرهای ایتالیا تقریبا محال است که بتوان یک مسجد پیدا کرد. سید محمد بهشتی یکی از آثار تعامل 

جهانی را ایجاد یک هاضمه قوی در ایرانی ها دانست و اظهار داشت: در داد و ستد باید چیزها بعد از عبور از هاضمه به محصول جدیدی متعلق به این سرزمین تبدیل شود.

ابداع آیینه کاری 
وی در توضی��ح ای��ن مطل��ب گف��ت: در 
دوره ش��اه س��لیمان صفوی حج��م زیادی 
آیینه مرغوب صنعتی وارد کش��ور می شود 
و ایرانی ه��ا گوی��ی به کمک ای��ن آیینه ها 
توانس��تند آرزویی دیرین را تحقق ببخشند 

و آیینه کاری را ابداع می کنند.
بهشتی با اشاره به اینکه هر چقدر آیینه ها 
در آیینه کاری ریزتر باش��د، مرغوب تر است، 
گف��ت: در اینجا آیینه ها ب��ه مثابه یک ماده 
با عبور از هاضم��ه ایرانی تبدیل به محصول 
جدیدی ش��ده است و به این ترتیب شواهد 
آیینه کاری از کاخ چهلستون آغاز و به کاخ 

گلستان و غیره می رسد.
بهش��تی درخش��ان ترین آیینه کاری ها را 
متعل��ق به دوره قاجار دانس��ت و گفت: این 
آیینه کاری ها، گویی در نور تراش هندس��ی 
متنظمی ایجاد کرده اند و دیگر قرار نیس��ت 

این چیزی را در خود منعکس کنند.

ورود سیب زمینی و گوجه فرنگی در دوره 
ناصری

وی در ادام��ه ب��ه ورود س��یب زمین��ی و 
گوجه فرنگی در دوره ناصری اش��اره کرد و 
گفت: ایرانی ها از سیب زمینی و گوجه فرنگی 
با روشی متفاوت اس��تفاده کردند و اگرچه 
امروز در بسیاری از غذاهای ایرانی از این دو 
اس��تفاده می شود؛ اما روزگاری ما بدون آنها 
قیمه هم  می پختیم با این حال آنچنان این 
دو م��اده غذای��ی را از هاضمه خودمان عبور 

دادیم که آنها را  مال خودمان کردیم.

نقاشی گل و مرغ از دل چینی
رئی��س پژوهش��گاه می��راث فرهنگ��ی و 
گردش��گری اف��زود: ایرانی ه��ا در تماس با 
نقاشی س��ایر ملت ها نقاش��ی های جدیدی 
خل��ق کردند به ط��ور مثال از دل نقاش��ی 

چینی، گل و مرغ در ایران کشیده شد.
به گفته بهش��تی، در اثر تماس با نقاشی 

طبیعت بی جان اروپا، در ایران گل و مرغی 
کشیده ش��د که نوعی جان طبیعت است و 
همه موجودات این نقاشی اعم از گل و گیاه 

زنده هستند.

حضور ماشین چاپ در ایران
وی از چ��اپ به عنوان یک نمونه دیگر نام 
برد و گفت: ماش��ین چاپ با کمی فاصله از 
زمان گوتنبرگ وارد ایران شد و قدیمی ترین 
ماشین چاپ موجود در کشور در »کلیسای 
وان��گ« اصفه��ان نگهداری می ش��ود که از 
وقتی به ایران آمد فقط چند کتاب مقدس 
و ادعیه مس��یحی با آن چاپ ش��د. اگرچه 
گاه علت اس��تقبال نش��دن از این ماش��ین 
چاپ را مقاومت ش��اه عباس در برابر باسواد 
ش��دن مردم عنوان می کنن��د؛ اما در همان 
زمان نس��خ خطی فراوانی وجود داش��ت و 
اگر مقاومتی بود باید در برابر این نس��خ نیز 

وجود داشت.
وی در توضی��ح عل��ت اس��تقبال نکردن 
ایرانی ها از ماش��ین چاپ نوع سربی گفت: 
ایرانی ها نتوانس��تند این ماشین را از هاضمه 
خود عبور داده و ایرانی کنند به همین دلیل 
در برابر آن مقاومت وجود داشت در حالیکه 
وقتی چاپ س��نگی وارد ایران شد راحت تر 
از هاضم��ه ایران��ی عبور کرد و ب��ه ما اجازه 

ابتکار عمل داد.
رئی��س پژوهش��گاه می��راث فرهنگ��ی و 
گردش��گری با بیان این نکته که اس��کندر 
تاریخی ف��ردی متجاوز به س��رزمین ایران 
بوده اس��ت، این پرس��ش را مطرح کرد که 
چ��را ایرانی ها نام فرزندان خود را اس��کندر 

می گذارند؟

چرا ایرانی ها نام فرزندان شان را اسکندر می گذارند؟
ایرانی ها خيلی به »وقت سعد و نحس« اعتقاد داشتند

سيد محمد بهشتی:
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اس�کندر به عنوان نام ایرانی ها ربطی به 
اسکندر تاریخی متجاوز ندارد

بهش��تی در پاس��خ به این پرسش گفت: 
اس��کندر به عن��وان نام ایرانی ه��ا ربطی به 
اس��کندر تاریخی متجاوز ندارد و اسکندری 
اس��ت که از هاضم��ه ایرانی عب��ور کرده و 
تبدیل فردی شده که دنبال آب حیات است 
و پهلو به پیامبری می زند و به همین دلیل 
اس��کندرنامه های زیادی در ادبی��ات ایران 

وجود دارد.
رئی��س پژوهش��گاه می��راث فرهنگ��ی و 
گردش��گری اف��زود: ایرانی ه��ا در مواج��ه 
با اموی��ان، عباس��یان را بیرون می کش��ند 
عباس��یانی که در واقع اموی��ان عبور کرده 

از هاضمه ایرانی هستند.

ایرانی در برابر رنج تاریخ
به گفته وی، از دل هالکوی مغول، سلطان 
محم��د خدابنده، س��ازنده گنبد س��لطانیه 
بی��رون می آید، گنبدی ک��ه در زیر آن یک 
هکتار تزیینات ریز بدون هیچ نش��انه ای از 
مغول وجود دارد. از دل تیموریان، بایسنقر 
میرزا بیرون می آید، فردی که از نظر علمی 
و هنری جایگاه ویژه ای داش��ته و گویی یک 

ایرانی کامل است.
وی با اشاره به سفرنامه های خارجی گفت: 
»اورسل« در س��فرنامه خود در دوره قاجار 
نوشته است که »تقریباً هیچ عنصر خارجی 
نیست که ایرانی ها آن را همسان خود نکرده 
باشند.«. بهشتی با بیان این نکته که منشاء 
بسیاری از سلسله های حاکم در ایران خارج 
از کش��ور بوده است، گفت: این افراد اگرچه 
در ابت��دا مهاجم و بیگانه بودن��د؛ اما بعد از 
مدتی چنان تغیی��ر کردند که گویی ایرانی 
شدند تا جایی که ایرانی ها هم اسم کودکان 
خ��ود را از این اق��وام انتخاب می کنند مثل 

چنگیز، آتیال.

رندی و پرده پوشی ایرانی ها
بهشتی با اش��اره به انتقادهای موجود در 
دوره معاصر نس��بت به رندی و پرده پوشی 
و معادل دانس��تن آن با ری��اکاری، رندی و 
پرده پوش��ی را اقتضای جهانی بودن دانست 
و گف��ت: وقت��ی بیگانگان زیاد ب��ه خانه ای 
رف��ت و آم��د دارند نمی ت��وان همه چیز را 
در پیش��انی خانه قرار داد و عالوه بر فضای 

بیرونی باید یک اندرونی هم وجود داشته و 
برای اس��تقبال و تعامل با بیگانگان در کنار 
حفظ موجودیت خود آمادگی داشت که به 

آن رندی و پرده پوشی گفته می شود.
رئی��س پژوهش��گاه می��راث فرهنگ��ی و 
گردش��گری رندی و پرده پوش��ی را ضامن 
بق��ای ایرانی ه��ا در ط��ول تاری��خ و حفظ 

موجودیت شان دانست.

تعارف در فرهنگ ایرانی
بهش��تی با اش��اره به اصطالحات��ی مانند 
آبروداری و تعارف گفت: ما به دلیل سرزنش 
دوره جدی��د گاه از ای��ن صف��ات خجال��ت 
می کش��یم این در حالی است که تعارف از 
ریشه عرفه و شناخت است به عبارت دیگر 
وقتی با کسی تعارف می کنیم در واقع به او 
پیام می دهیم که او را به جا آورده ایم و از او 

می خواهیم او هم ما را به جا بیاورد.
وی افزود: تعارف باعث می شود دو نفر در 
موقعیت و نسبت مناسبی با هم قرار بگیرند 

و بتوانند حشر و نشر داشته باشند.
بهشتی به واژه »you« در زبان انگیسی به 
عنوان تنها معادل برای »تو« اش��اره کرد و 
گفت: در زبان فارسی واژه های زیادی برای 
»تو« وج��ود دارد که از جمله آنها می توان 
به شما، حضرتعالی، جنابعالی و ... اشاره کرد 

که از یک جایی به بعد تعارف هستند.
ریی��س پژوهش��گاه می��راث فرهنگ��ی و 
گردشگری افزود: ایرانی ها در مواجه با افراد 
صمیم��ی از واژه »تو« اس��تفاده می کنند و 
استفاده از این واژه به معنی محرم دانستن 
این فرد و مالقات با او در اندرونی است؛ اما 
استفاده از واژه »شما« یعنی قرار دادن این 
فرد در بیرونی و خارج از اندرونی و استفاده 
از واژه »حضرتعالی« به معنی قرار دادن این 

فرد در عمق بیشتر است.
وی ب��ا تأکید بر وجود عم��ق و پرده پرده 
بودن اندرون��ی و بیرونی ایرانی ها گفت: اگر 
ف��ردی را که با او غرابتی نداریم و جایی در 
اندرون��ی ما ندارد »تو« خط��اب قرار دهیم 
به او برخورده و فک��ر می کند مورد توهین 
قرار گرفته اس��ت و برعکس استفاده از واژه 
»ش��ما« برای برادرمان هم س��وال برانگیز 

خواهد بود.
بهش��تی با تأکید ب��ر رندانه ب��ودن زبان 
فارس��ی گف��ت: ایرانی ها با تع��ارف متوجه 

می ش��وند که افراد را بای��د در چه فاصله و 
پرده ای از اندرونی و بیرونی خود قرار دهند 
تا بتوانند مالقات ش��یرینی با آنها داش��ته 
باش��ند؛ چرا ک��ه ایرانی ه��ا نمی خواهند از 
مالقات صرفنظر کنند. بهش��تی با تأکید بر 
میانه جهان بودن ایران گفت: اگر ایرانی ها از 
مالقات با جهان امتناع کنند در واقع گویی 
از مهمترین مزیت خود یعنی »میانه جهان 

بودن« صرف نظر کرده اند.

ایرانی ها خیلی به »وقت« اعتقاد داشتند
بهشتی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در 
ایران، گفت: یکی از کارهای موبدان زرتشتی 

وقت سعد و نحس دیدن بوده است. 
ایرانی ها خیلی به وقت اعتقاد داش��تند با 
این حال حتی با سعد و نحس نیز به تسامح 

برخورد می کردند.
بهش��تی در ادامه به گتوهای )محله های( 
یهودی ها اشاره کرد و گفت: محله یهودی ها 
در شهرهای اروپایی حالت قلعه مانند و دروازه 
داشته و به نوعی از بقیه شهر مجزا هستند. او 
افزود: نه تنها در گتوهای باقیمانده از گذشته 
می توان این موارد را مشاهده کرد بلکه حتی 
در ساحت روایی اروپایی ها هم می توان شاهد 

تفکیک یهودی ها بود.
وی به نمایش��نامه مع��روف تاجر ونیزی 
شکسپیر اشاره کرد و گفت: با نگاهی جامعه 
یهودی ه��ای ای��ران مثل ته��ران می بینیم 
ک��ه قلع��ه ای وج��ود ن��دارد. در محله های 
یهودی نشین، مس��لمان هم وجود داشته و 
در کن��ار هم زندگی می کنند و بچه های هر 

دو در خیابان با هم بازی می کنند. 
ک��وروش در باب��ل به هرکس��ی از جمله 
یهودی ه��ا اجازه داد آیین خودش  را حفظ 
کند و یهودی هایی که تابع آیین ش��ریعت 
یه��ود بودن��د ب��ه س��رزمین موع��ود خود 
بازگشتند و افراد اهل تجارت و کاسبی، در 
بابل که مرکز کاسبی دنیا بود باقی ماندند و 
افراد اهل طریقه های باطنی یهودی، همراه 
ک��وروش به ایران آمده و در این س��رزمین 

پراکنده شدند.
ریی��س پژوهش��گاه می��راث فرهنگ��ی و 
گردشگری به وجود 33 بقعه متعلق به انبیا 
بنی اس��راییل در ایران اش��اره کرد و گفت: 
ام��روز یهودی ها و مس��لمانان ه��ر دو این 

بقعه ها را زیارت می کنند.
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در س��ال های بع��د از ش��هریور ۱320 ب��ود ک��ه ش��رایط اجتماع��ی خ��اص آن دوران تیپ ه��ای مخصوصی را به وج��ود آورد معروف به داش مش��دی ها، 
کاله مخملی ها، بزن بهادرها و. .. این داش مش��دی ها آدم هایی در محله ها بودند که بعضی از آنها جوانمرد و دس��تگیر بودند و بعضی دیگر ناجوانمرد و 
گردنه بگیر. آنها س��ر گذر خیابان ها می ایس��تادند، کاله سرش��ان می گذاش��تند، یقه باز می کردند، با مردم حال و احوال می کردند و بی دلیل و بادلیل در 
هر کاری دخالت می کردند. در کنار اینها ش��خصیت هایی موس��وم به »لوطی« هم بودند که ظاهراً قرار بود بازمانده جوانمردان و نیک س��یرتان باش��ند. 

کسانی که اصل کار و زندگی شان بر پایه احترام به مردم و یاد بزرگان بود و این را به عنوان سرلوحه زندگی شان هم عنوان می کردند.

طبقه گمشده كاله   مخملی ها
بررسی جایگاه فيلمفارسی در سينمای ایران به بهانه درگذشت ناصر ملک مطيعی

قص��ه فیلم ه��ای س��ینمایی آن دوران هم 
از زندگ��ی همی��ن م��ردم گرفته می ش��د و 
ش��خصیت های اجتماعی تاثیرگ��ذاری مثل 
همین لوطی ها که در جامعه نقش پررنگی هم 
داشتند، کم کم در فیلم ها سروکله شان پیدا شد. 
داستان قهرمانی ها و مردانگی های این لوطی ها 
بر پرده نقره ای س��ینما خیلی ها را به سینما و 
بازیگری عالقه مند کرد و توانست خیل عظیمی 
از تماش��اگران و عالقه مندان را به س��الن های 
سینما بکشاند. ناصر ملک مطیعی، محمدعلی 
فردین، بهروز وثوقی و... عمدتاً نماینده قهرمانان 
تهیدست و حاشیه نش��ینان شهری بودند که 
با جذابیت فوق الع��اده در رفتار و منش بر دل 
تمام��ی مردم اعم از خاص و عام نشس��تند و 

حتی کیفیت نه چندان باالی فیلم هایشان هم 
نتوانست از عالقه مردم به این قهرمانان کم کند. 
سینمای عامه پسند و اصطالحاً فیلمفارسی آن 
دوران با محوریت داس��تان های سرراس��ت و 
استفاده از موضوعاتی تکراری و حتی کلیشه ای 
و بعضاً به دور از واقعیت فیلم های را تولید می کرد 
که گرچه محتوای خاص آنچنانی نداش��ت و 
سطحی بود، اما در نهایت مردم را به سالن های 
س��وت و کور سینما می کشاند. این روند البته 
طی سال های بعد از فرط تکرار به بی محتوایی 
کامل کشیده شد و در س��ال 1348 با ظهور 
فیلم هایی مانند »گاو« و »قیصر« جریان تازه ای 
شکل گرفت که موج نوی سینمای ایران نامیده 
ش��د. ش��اید بتوان گفت که سینمای موج نو 

به عنوان جریان مقابل سینمای فیلمفارسی آینه 
خوبی برای ترسیم بخشی از واقعیات تاریخی و 
اجتماعی دوران خود بود، اما هیچ گاه نمی توان 
نقش پررنگ ستارگان فیلمفارسی را که عامه 
مردم به عشق تماشای آنها جلو سینماها صف 
می کش��یدند نادیده گرفت. ستاره هایی که در 
س��ال های اخیر خیلی از آنه��ا آرام آرام از دنیا 
رفتند اما کمتر سینمادوس��ت و عالقه مند به 
تاریخ سینماست که از آنها به نیکی یاد نکند. 
جام ج��م در گفت وگو با دو نف��ر از منتقدان 
پیشکس��وت سینما از جایگاه فیلمفارسی در 
سینمای ایران و این که آیا فیلمفارسی هنوز 
هم در سینمای ما وجود دارد یا خیر، گزارش 

می دهد.
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»فیلِم فارسی« یک سبک است
تهماس��ب صلح جو، رئیس اس��بق شورای 
مرکزی انجمن منتقدان س��ینما با تأکید بر 
لفظ درس��ت »فیلِم فارس��ی« به تمجید از 
این سبک فیلم س��ازی می پردازد. او که انگار 
از حرف زدن درباره این موضوع لذت می برد 
در گفت و گ��و با جام جم به تصحیح یک غلط 
مصطلح می پردازد و می گوید:  عبارت درست 
ای��ن واژه »فیلمفارس��ی«، آن هم به ش��کل 
سرهم نیست بلکه »فیلِم فارسی« است. ریشه 
این واژه از زمانی وارد ادبیات فارس��ی ما شد 
که کسانی مانند عبدالحسین سپنتا و دیگران 
در کمپانی هند ش��رقی به زبان فارسی فیلم 
ساختند و این واژه »فیلِم فارسی« در تبلیغات 
اولین فیلم ناطق��ی )»دختر لر«( که به زبان 

فارسی ساخته شد، آمد.
این منتقد سینمایی با بیان این که این گونه 
سینمایی برای مخاطبان عام محبوبیت زیادی 
داشت می گوید: فیلم های فارسی برای عامه 
تماشاگران محبوبیت داش��ت و مردم آنها را 
می دیدند. البته قبل از این که فیلم فارس��ی 
در ایران ساخته ش��ود سالن سینما در ایران 
وجود داش��ت و مردم فیلم ه��ای خارجی را 
در سینماها می دیدند، اما وقتی فیلم فارسی 
در ایران س��اخته شد و مردم از آنها استقبال 
کردند، خود به خود روی آمار فروش فیلم های 
خارجی تأثیر گذاشت. بنابراین جریانی شکل 
گرفت که فیلم فارسی را بی ارزش جلوه دهد 
و نخبگان و روشنفکران آن موقع جوی را به 
وجود آوردند که فیلم فارس��ی ارزشی ندارد. 

چرا؟ چون مردم از آنها استقبال می کردند.

فیلمفارسی را چماق کردند!
صلح جو عقیده دارد که از همین جا بود که 
کس��ی مانند دکتر هوشنگ کاوسی به جای 
»فیلمِ  فارس��ی«، عبارت »فیلمفارسی« را به 
شکل سرهم باب کرد. به گفته صلح جو، قصد 
کاووس��ی از این کار، مس��خره و هجو کردن 
این گونه فیلم ها بود: »فیلم فارس��ی« از دید 
منتقداِن نخبه گرا به »فیلمفارس��ی« تبدیل 
شد. یعنی شد تحقیر و چماقی که از آن برای 

بی هویتی استفاده می کردند.
او در بخش ه��ای دیگ��ری از صحبت های 
خود می گوید: فیلمی که برای مردم ساخته 
می ش��ود نه برای جش��نواره خارجی یا برای 
خوشایند مس��ئووالن خواه ناخواه از الگوهای 

فیلم ه��ای فارس��ی بهره ب��رداری می کنند و 
نش��ان می دهد الگوهای فیلم فارس��ی هنوز 
هم محبوبیت دارند و می توانند تماش��اگر را 
به س��الن های س��وت و کور سینما بکشانند. 
عالقه ای که مردم این دوره هنوز به ستارگان 
فیلم های فارس��ی دارند این را نشان می دهد 
الگوهای فیلم فارسی هنوز منسوخ نشده اند. 
صلح ج��و البته این را هم اضافه می کند که از 
نگاه و دید او، فیلم فارسی یک سبک سینمایی 
در ایران است و بازیگرانش هم بازیگرانی توانا 
و محترم هس��تند. او در پایان با انتقاد از نگاه 
جامعه روش��نفکری به عوامل س��ینماگران 
فیلم فارسی می گوید: ملک مطیعی از سال ها 
پیش به جز یک فیلم در پرده س��ینما ظاهر 
نشد، اما هیچگاه از محبوبیت اش کاسته نشد. 
فردین سال هاس��ت که فوت ک��رده، اما هر 
وقت که به بهشت زهرا می روید روی مزارش 
گل اس��ت. اینها ارزش هستند که متاسفانه 
جامعه روشنفکری ما خوب بلد است ارزش ها 
را بی ارزش جلوه دهد. من دوستدار سینمای 
»فیلم فارسی« بودم و هستم و معتقدم »فیلم 
فارسی« ریشه سینمای ماست و الگویی است 
که نشان می دهد چطور می توان تماشاگر را 

روی صندلی سینما نشاند.

با فیلمفارسی مخالفم اما ...
احمد طالبی نژاد، منتقد برجس��ته سینما؛ 
گونه یا ژانر فیلم فارسی را نیاز سینما می داند 
و درب��اره این موضوع به جام جم می گوید: در 
شرایط کنونی فیلم فارسی همچنان به حیات 
خ��ود ادامه می دهد. چون نیاز جامعه اس��ت. 
در بس��یاری از جوامع مردم و مخاطبان برای 

سرگرمی و قهرمان پروری به سینما می روند. 
چرا ک��ه قهرمان پ��روری از مؤلفه های اصلی 
فیلمفارس��ی است و اساس��اً به نظر من نباید 
حذف شود. این را نباید از یاد ببریم که صنعت 
س��ینما به فیلم های تجاری و سرگرم کننده 
نیاز دارد. ما نباید توقع داشته باشیم که تمام 
مردم برای یادگیری و نی��ل به اهداف واال به 
س��ینما بیایند! طالبی نژاد در ادامه با اشاره به 
یکی از کارکردهای مهم سینما می گوید: این 
واقعیت اس��ت که اکثر م��ردم برای تفریح به 
سینما می آیند و در این بین اگر نکته مثبتی 
هم وجود داشته باشد از آن بهره مند می شوند. 
به ش��خصه از مخالفان س��فت و سخت فیلم 
فارسی هستم، اما معتقدم نباید کارکردهای 
اخالق��ی و اجتماعی اش را نادی��ده گرفت. به 
قول یکی از دوس��تان پژوهشگر سینما بعد از 
کودت��ای 28 م��رداد دو چیز خیلی به کمک 
من آمد، موس��یقی ایرانی و فیلم های موسوم 
به فیلمفارس��ی. این فیلم ها ک��ه آن زمان به 
آنها می گفتند فیلم ایرانی موضوعاتی اخالقی 
داش��تند و مملو از آواز و سرگرمی بودند و از 
آنجا که بعد از کودتای 28 مرداد روحیه مردم 
خیلی بد بود این دو عامل باعث تقویت روحیه 

مردم شد.

»التاری« و» آیینه بغل« هم فیلمفارسی اند
او در ادامه با اش��اره ب��ه تاریخ ابداع عبارت 
فیلم فارس��ی ادام��ه می دهد: زنده ی��اد دکتر 
کاوسی تعبیر »فیلمفارسی« )به شکل سرهم( 
را از آن جه��ت به کار ب��رد که این فیلم ها از 
ایرانی بودن فقط زبان ش��ان فارس��ی است و 
بقیه آن هیچ ربطی ب��ه واقعیت های جامعه 
ن��دارد. به عنوان مثال من چن��د وقت پیش 
فیلم »آیینه بغل« را می دیدم که هیچ فرقی 
با فیلمفارس��ی های قدیمی نداشت. یعنی به 
همان اندازه در بیان واقعیت ها اغراق داش��ت 
و از داس��تان های جعل��ی و عنص��ر تصادف 
یا بزن��گاه هم به ش��دت در داس��تان پردازی 
اس��تفاده می کرد و همین باعث می شد فیلم 
بیشتر به س��مت قصه برود تا داستان. چون 
داس��تان در واقع هویتی جغرافیایی فرهنگی 
دارد. در حال حاضر س��ینمای ایران مملو از 
فیلمفارسی است از »مصادره« گرفته تا خیلی 
فیلم های دیگرحتی »التاری« هم نمونه ای از 
فیلمفارسی است. چون به لحاظ فرم و داستان 

شباهت بسیاری به فیلم های قدیمی دارد.
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قابل توجه مالكان و رانندگان محترم اتوبوس هاى عقاب-اسكانيا
همان طور كه مستحضريد، شـركت عقاب افشان در راستاى ارتقاى ايمنى سفرهاى جاده اى، تأمين 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 مالكان 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.



اگر بخواهیم در یک صورتبندی کلی، نظام نش��ر در ایران را تقس��یم بندی کنیم، ش��اید ساده ترین حالت این باشد که ناشران را به 2 گروه دولتی و خصوصی تقسیم کنیم؛ این 
تقسیم بندی اساساً به این معنا نیست که برخی از مراکز نشر به طور مستقیم توسط دولت و نهادهای زیرمجموعۀ فرهنگی او اداره می شود؛ و برخی دیگر توسط بخش خصوصی؛ 
بلکه به این معناست که بخشی از بازار نشر در ایران از امکانات برآمده از پول نفت و بودجه عمومی کشور و نهادهای فرهنگی وابسته به بودجه جاری کشور اداره می شود و برخی 

دیگر بر اساس تالش های بخش  خصوصی و کمتر )شاید هم بدون وابستگی کامل( به بودجه های دولتی - نفتی. 

بر همی��ن اس��اس 3 گونه از 
ناش��ران هم پدید آمده اند و هر 
کدام از این گروه ها بخش��ی از 
بازار نشر ایران را تغذیه می کنند. 
گروه نخست که دولتی هستند؛ 
ناشران وابس��ته به بودجه نفت 
ب��ه حس��اب می آین��د؛ این ها 
تالش دارند بر اساس نقشِة راِه 
فرهنگی کش��ور، بازتاب دهندة 
آراء و افکار مولفانی باش��ند که 
در مس��یر این نقش��ة فرهنگی 
قرار دارند. البته منظور از نقشة 
فرهنگی، این نیست که مولفان 
آن چی��زی را می نویس��ند که 
دولت ها و برنامه ریزان فرهنگی 
می خواهند؛ اما می شود گفت به 
این معناس��ت که چیزی را هم 
نمی نویس��ند که در مس��یر آن 
بنابراین  نباشد!  فرهنگی  نقشة 
ناش��ران دولت��ی، یک س��نت 
فکری را ترویج می دهند که در 
راستای نظام فرهنگی حاکم در 
کش��ور باشد؛ حاال این تولیدات 
و تألیفات حتماً و لزوماً ضریب 
کیفی مطلوبی هم ندارند، بلکه 
ممکن است در برخی از مراکز 

نشر، فقط مسأله گرفتن بودجه 
و انتشار به هر شکل و محتوایی 
باشد؛ اما اصل این تقسیم بندی 
بر این اعتبار اس��ت که بودجه 
اصلی این ناش��ران از بدنة نفت 
تغذیه می ش��ود. اما گروه دوم؛ 
ناش��رانی هس��تند که مشخصاً 
و لزوماً باید بر اس��اس خواست 
ب��ازار عم��ل کنن��د. اگر ب��ازار 
آرایشی، بهداشتی، پوست، مو، 
آنسو می روند؛  بخواهد،  زیبایی 
اگ��ر روانشناس��ی و فالبینی و 
طالع بین��ی بخواه��د، آن طرف 
کشیده می ش��وند و اگر رمان، 
ش��عر، کنکور و کمک آموزشی 
بطلبد خواس��ت ب��ازار را جامع 
عمل می پوشاند؛ بنابراین برای 
این گ��روه؛ صنعت نش��ر، باید 
همراه با درآمد و سود باشد؛ در 
غیر این صورت توجیح منطقی 

برای ادامة راه وجود ندارد. 
گروه سوم اما؛ گروهی هستند 
ک��ه ب��ا آرمان های��ی از جنس 
تعه��دات اجتماعی ب��ه میدان 
آمده ان��د؛ گاهی ممکن اس��ت 
شغل اصلی آن ها هم از صنعت 

نشر دور باشد؛ اما وظیفه، تکلیف 
و عالقمندی به نش��ر، آن ها را 
به این میدان کش��انده اس��ت؛ 
آن ها بیشتر تالش می کنند بر 
اساس تعهد عمل کنند. ممکن 
است موفق نشوند؛ اما به همان 
میزان که حضور دارند تاثیر هم 

می گذارند.
تا اینجا مواردی که ذکر ش��د 
اغل��ب بررس��ی نش��ر از منظر 
ناشران بود؛ اما نشر بخش های 
دیگری هم دارد، در واقع صنعت 
نش��ر از مولف آغاز می شود و به 
خری��دار کت��اب خت��م. مولف 
که می نویس��د، کتاب به ناش��ر 
س��پرده می شود؛ ناش��ر پس از 
آماده س��ازی مقدماتی و نهایی، 
کت��اب را به چاپخان��ه می برد، 
پس از طی شدن مراحل چاپ، 
کتاب ب��ه پخش کننده تحویل 
می ش��ود که در کتابفروشی ها 
توزیع ش��ود و کتابفروش ها آن 
را ب��ه خواننده می رس��انند در 
واقع آخرین نقطه از این چرخة 
اقتصادی کتابفروش ها هستند و 
به یک اعتبار؛ باالترین اهمیت 
در ای��ن چرخه را پس از مولف، 

خریدار کتاب دارد. 
حاال هر کدام از مراکز نشر که 
بتوانند )غیر از مولف( بیشترین 
امکان را در این مس��یر داش��ته 
باش��ند موفق تر خواهند بود. در 
واقع ناش��ری که چاپخانه دارد؛ 
ش��رکت پخ��ش کت��اب دارد؛ 
کتابفروشی دارد بهتر می تواند در 
این عرصه بماند و فعالیت کند. 

موض��وع اصلی گره های معنادار 
در این حلقه هاست که بازار نشر 
ایران را تحت الش��عاع مشکالت 
قرار داده اس��ت؛  واین را عالوه 
کنید به سیاست های فرهنگی 

در 4 دهة پیشین ایران.
آخری��ن و مهمتری��ن بخش 
صنع��ت نش��ر؛ باالب��ردن طراز 
فرهنگ��ی و فک��ری مخاطبان 
است؛ مردم ایران متاسفانه و به 
سبب مشکالت ویژة اقتصادی و 
گاه سیاسی؛ وابستگی عاطفی به 
کتاب هایی ندارند که به باالبردن 
»معرف��ت« آن ه��ا از پیرام��ون 
کمک می کند؛ عم��وم مردم با 
گسترش ش��بکه های اجتماعی 
به اطالعاتی عالقمند ش��ده اند 
که اغلب به صورت کنسروی در 
اختیار آن ها قرار داده می شود. با 
صدق و کذب موضوع هم کاری 
ندارن��د؛ فقط کوت��اه؛ تلگرافی، 
باش��د؛  زودی��اب  و  مختص��ر 
متاسفانه در ایران بازار کتابخوانی 
و دانایی به همین صورت است؛ 
کتابخوان کردن مردم عزم ملی 
می  خواهد. کار با مدیر و معاون 
و مدیرکل فالن نهاد متولی هم 
حل شدنی نیست؛ تاثیر دارد اما 
حل نمی ش��ود؛ موض��وع کتاب 
باید سراسری حل شود تا مردم 
به خرید کتاب عالقمند شوند؛ 
دانای��ی را ارزش بدانند؛ آگاهی 
را بلند مرتبه بش��مارند و انسان 
را موجودی بدانن��د که آمده تا 
»بیاموزد« و »بیاموزاند«؛ آن وقت 

شرایط تغییر خواهد کرد.

اگر می خواهيد كتاب چاپ كنيد حتماً این متن را تا انتها بخوانيد!

كتاب ها »همچو ما با همان و تنهایان«

حسن گوهرپور
سردبير

قابل توجه مالكان و رانندگان محترم اتوبوس هاى عقاب-اسكانيا
همان طور كه مستحضريد، شـركت عقاب افشان در راستاى ارتقاى ايمنى سفرهاى جاده اى، تأمين 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 مالكان 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.
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تاریخ فرایند مدرن ش��دن ما در دل جامعه، نش��ان می دهد که هویت اجتماعی و ش��خصی مان به س��مت نوعی گسس��ت از ش��الوده های ساختاری و تبدیل 
ش��دن به فرایندهای نمایش��ی )بازتابی( پیش رفته اس��ت. البته کس��ب منزلت از طریق نمایش دادن در دل دوران های س��نتی هم انجام می ش��ده، اما 

فقط گروه نخبه کوچکی قادر به تشخیص و به کارگیری عالیم و نمادهای آن بوده اند.
 درحالی که، در پارادایم امروزی، فخرفروشی مبتنی بر نمایش مصرف و ساخت تصویری پرمنزلت از خویش به واسطه آن، امکانی است که تقریباً به 
روی همه گش��وده ش��ده اس��ت و همگان برای تحقق آن منزلت مذکور از این طریق تالش می کنند. امروزه بس��یاری از افراد می توانند بدون آن که به 
س��اختار یا طبقه ای اصیل و پرمنزلت تعلق داش��ته باش��ند، با کنترل ظاهر یا مصرف کاالی نادر، برای خود هویتی همس��ان با کس��انی بس��ازند که از نظر 

اجتماعی و منزلت طبقاتی فراتر از دیگرانند.

لذت خرید »برنِد فيک« و فخرفروشی با مصرف گرایی
»ریاكاری« مدرن در خيابان های تهران

بدین ترتیب، شکل های هویت  و منزلت یابی 
در دوران ما، اموری قابل دستکاری و کنترل 
شده اند؛ این دس��تکاری و کنترل با مصرف 
بس��یاری از ابزارها و عوام��ل عینی و مادی 
صورت می گیرد ت��ا بتواند آن وجه »مصرف 
تظاهری« را که »تورس��تین وبلن« تئوریزه 
کرده بود، تحقق بخش��د و از این طریق آن 
منزلت��ی را ک��ه مصرف کنن��دگان کاالهای 
عموماً نادر، لوکس و و اصطالحاً الکچری در 
پی اش هستند، به ارمغان آورد. در این راستا، 
ه��ر چه فضای این تظاهر عینی تر و مادی تر 
و ملموس تر باشد، به نسبت میزان ارائه وجه 
تظاهری مصرف هم بیش��تر خواهد ش��د و 

پیام ای��ن نمایش مصرفی راحت تر، صریح تر 
و ملموس تر به دیگران منتقل خواهد ش��د 
و ه��دف نهای��ی زودتر محقق خواهد ش��د. 
بنابراین آن دس��تکاری و کنترل شکل های 
هویت و منزلت یابی، پیش از هر چیز شامل 
ح��ال »بدن« و متعلقات جس��مانی فرد، به 
منزله حام��ل تعّین بخش به »خود« )اگو( و 
اصلی ترین نماد آزادی فردی اش خواهد بود 
و از ای��ن طریق عینی تری��ن و ملموس ترین 
پیام های تظاهری منزلت محور و هویت بخش 

را انتقال خواهد داد.
ای��ن فراین��د بازآفرینی هوی��ت از طریق 
پرداخت��ن به بدن و عناصر همبس��ته با آن، 

در پیش��روی فزاینده خود در دوران معاصر 
ب��ا بس��یاری از عناصر فرهنگ��ی دیگر هم 
درگیر ش��ده و به معنابخش��ی یا معنازدایی 
ب��ه مؤلفه های بس��یاری از زندگ��ی کنونی 
می انجامد؛ تا جایی که بسیاری از حوزه هایی 
که ع��اری از هرگونه وجه بدن��ی و مادی و 
تظاهر جس��مانی بوده اند، به طور گس��ترده 
آلوده به چنین تظاهراتی می شوند و معنای 
واقعی خود را از دس��ت می دهند و معنایی 

بدن مند پیدا می کنند.
مثال ه��ای عدی��ده ای ب��رای ای��ن موضع 
در جامع��ه ما وج��ود دارد، از تمایل حاد به 
ورزش ه��ای مبتن��ی بر تظاه��ر بدن مندانه 

عليرضا جباری دارستانی
روزنامه نگار
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و اهمی��ت یافت��ن و مص��رف 
فزاینده داروهای تناس��ب اندام 
و تن دادن به رژیم های دش��وار 
غذای��ی و عمل ه��ای زیبایی و 
دس��تکاری های بدن و... بگیرد 
تا حض��ور ش��دیدا تظاهری و 
بدن من��د دانش��جویان و اهالی 
فرهنگ در عرصه های مختلف 
آموزش��ی و هن��ری و... و حتی 
برنامه های  از  استحاله بسیاری 
معنوی و ش��عائر مذهبی مانند 
عزاداری های خیابانی ماه محرم 
که در س��الهای اخی��ر وجهی 

شدیداً بدن مند یافته است.

نگاه کالن مصرف گرایانه
ب��اری، باید پذیرف��ت که در 
پ��س این بدن من��دی فزاینده، 
نوعی نگاه کالن مصرف گرایانه 
وج��ود دارد ک��ه نمایش دادن 
و مص��رف تظاه��ری را ایجاب 
می کند و از آنجا که این نمایش 
و تظاهر نیازمند نوعی مکان و 
قالب جس��مانی ظاهرشونده و 
نمودیابنده است، بدن به عنوان 
م��ورد  قال��ب  دم دس��ت ترین 
اس��تفاده و مص��رف به ش��یوه 
مذکور قرار می گیرد. به عبارت 
دیگر فرهنگ مبادله ای-کاالیی 
دوره اخیر، شدیداً واجد وجوهی 
نمایشی و بصری است و بصری و 
نمایشی شدن هم معنایی ندارد، 
جز ظاهری ش��دن، جس��مانی 
ش��دن و بدن مند شدن! اگر به 
مس��ائل و آس��یب های متعدد 
اجتماعی مان ک��ه حول محور 
بدن و جسمانیت شکل می گیرند 
و بحران جنس��ی عمیقی را در 
جامعه ایج��اد کرده اس��ت، از 
این منظر و با تأمل بیش��تری 
نگاه کنیم، به خوبی می توانیم 
ارتباطات غریب و اس��فناکی را 
که میان »مصرف«، »جنسیت« 
و »بدن« وجود دارد، به خوبی 
تش��خیص دهیم. کام��اًل و به 
آس��انی قابل درک است که در 

یک جامعه و فرهنگ مصرفی، 
عم��وم ارتباط��ات اجتماعی و 
و هویت های  معناها  برساختن 
انس��انی ها،  میان  مراوده ای در 
چطور از طریق امور مصرفی و 
کاالیی تعین می یابند و کم کم 
ارتباط انس��انی - معنوی را به 
ارتباط��ی کاالی��ی - مصرف��ی 

تقلیل می دهند.

ظواه�ری مانند محل زندگی، 
مبلمان منزل، اتومبیل، پوشاک، 

آرایش ظاهری ...
اص��والً در چنی��ن جوامعی، 
اعض��ا که نس��بت ب��ه اهمیت 
ظواهر وق��وف یافته اند، اهمیت 
بس��یار زی��ادی ب��ه نظ��ارت و 
مراقب��ت از ظواه��ری خواهند 
داد که تحت کنترل و در حوزه 
ق��درت آن هاس��ت؛ ظواه��ری 
مانن��د محل زندگ��ی، مبلمان 
منزل، اتومبیل، پوشاک، آرایش 
ظاهری و ... از میان این ظواهر، 
»بدن« به منزله مستقیم ترین 

و در دس��ترس ترین قرارگاهی 
که می تواند حامل و نمایش��گر 
تفاوت های شیوه زندگی و بدین 
ترتیب، شکل های هویت بخشی 
باشد، اهمیت اساسی می یابد و 
لذا »جس��م« یا »بدن« به یک 
اص��ل هویت��ی بدل می ش��ود! 
این مس��أله به رویک��رد کالن 
»بدن من��دی« در تبیین دیگر 
رفتارهای فرهنگی و اجتماعی 
هم وجاه��ت می ده��د و قادر 
خواهد ب��ود به عموم رفتارهای 
فرهنگ��ی و اجتماعی و هنری 
آدمی در چنین جامعه ای تعین 
و تش��خص  ببخشد؛ رفتارهایی 
ک��ه ه��رروزه در دل زندگ��ی 
روزم��ره به طور گس��ترده  و در 
فضاهای فرهنگ��ی و هنری به 
ط��ور خاص و وی��ژه ای با آن ها 

مواجه ایم!

دوس�ت داریم چطور به نظر 
بیاییم/ متظاهرانه!

ما چط��ور به نظ��ر می آییم؟ 

دوس��ت داریم چط��ور به نظر 
بیایی��م؟ تا چه ح��د بین خود 
م��ا ی��ا »م��ا«ی واقع��ی - که 
معموالً معلوم نیس��ت چیست؛ 
و به نظر می رسد چیزی نباشد 
ج��ز »بازنمای��ِی خودمان برای 
خودمان« - و »ما«ی بازنمایی 
شده فاصله وجود دارد؟ تکلیف 
ما با این فاصله  چیست؟ و ده ها 
مس��أله و دغدغه دیگر از جمله 
نس��بت من با دیگری و نگاه او 
باشند  زمینه هایی  و... می تواند 
که مفهوم بازنمایی در س��طح 
اجتماعی بر آنها سایه می افکند 
و ما را ناگزیر می کند در بررسی 
مسائل فرهنگی و اجتماعی به 
آن متوسل شویم. »مصرف« و 
»بازنمایی« در همین زمینه از 
اهمیت قابل توجهی برخوردار 
اس��ت و عم��وم کس��انی که با 
مص��رف و جامع��ه مصرف��ی و 
متعلق��ات آن ها همچ��ون مد، 
م��ارک، برن��د، کاالی لوک��س 
مصرف��ی و... درگیرند، به طور 
وارد  پی��ش،  از  و  ناخ��ودآگاه 
مناس��بات بازنمایانه شده اند و 
مصرف را به عنوان ابزار بازنمایی 

پذیرفته اند.
و  کلی��دواژه  »بازنمای��ی«؛ 
مفهومی فراگیر به اندازه تاریخ 
عص��ر م��درن ک��ه دامنه های 
خ��ود را ب��ر حوزه های بس��یار 
زی��اد و متنوع��ی گس��ترانده 
اس��ت؛ از انتزاعی ترین حوزه ها 
مانند فلس��فه و روان��کاوی، تا 
انضمامی ترین آنها از جمله هنر 
و جامع��ه و فرهن��گ عمومی. 
از قض��ا ای��ن مفه��وم می تواند 
بس��یاری از کیفیات و عوارض 
جهان کنونی را برایمان روشن 
کن��د و در اینج��ا ک��ه بحث از 
مصرف زدگی و فرهنگ مصرفی 

است، اتفاقاً کاماًل راهگشاست.
یک��ی  ب��زرگ،  مال ه��ای 
پ��س از دیگ��ری در ته��ران و 
احداث  بزرگ  شهرس��تان های 
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می شوند و سیل مشتری به سمت آنها روانه 
می ش��ود. در چهارگوشه ش��هر، پاساژهایی 
بزرگ و چند طبقه احداث شده اند که شعار 
رسمی ش��ان »تأمی��ن نیازه��ای برندبازان« 
اس��ت. تیراژه، پاالدیوم، می��الد نور، هایلند، 
الله، تندیس، میرداماد، ک��وروش، زعفرانیه 
پالزا، دنیای نور، س��ام سنتر، گلستان، روشا، 
پرواز، ارگ و... تنها بخشی از پاساژهای بزرگ 
و برندپوش تهرانی هس��تند که از نظام آباد تا 

تجریش را پوشش می دهند.
برندپوش��ی چند زمانی است که از رسم و 
سنت شمال شهرنشینی به سنتی برای طبقه 
متوس��ط تبدیل شده اس��ت که بار وظیفه 
سنگین بازنمایی تهرانی ها در عصر جدید را 

بر عهده گرفته است.
وقتی »تورستین وبلن« در اواخر قرن 19 از 

»طبقه تن آسا« و »مصرف متظاهرانه« سخن 
می گفت، همین ماجرای بازنمایی را مد نظر 
داش��ت، هرچند به دلیل دوره ای که در آن 
می زیست، کمتر می توانست به نشانه شناسی 
م��د و برند و مصرف نمادین کاال که س��هم 
بسیاری در بازنمایی های قرن بیست و یکمی 
دارد، توجه نش��ان دهد. از نظر وبلن هرگونه 
مص��رف در جوامع و طبق��ات غیرتولیدی، 
نوعی مصرف تظاهری و تمایزجویانه اس��ت 
ت��ا با بازنمایی خود به عنوان قش��ر، گروه یا 
فرد مرفه و تن آس��ا موجبات نوعی برتری و 
تسلط فرهنگی اجتماعی را ایجاد کند. بدین 
معن��ا از مهمترین کارکرده��ای مصرف در 
چنین جوامع یا طبقاتی، ارائه نوع خاصی از 
بازنمایی مطلوب است. این مصرف تظاهری 
را نباید در پاردایم ریاکاری فهم کرد و منظور 

از آن، این نیس��ت ک��ه مصرف گرایی یعنی 
دورویی، ریاکاری و فریب! از همین جاس��ت 
ک��ه موضوع واج��د پیچیدگی ه��ای جذابی 
می شود؛ اتفاقا کار باید به حدی دقیق پیش 
می رفت که مصرف هم بتواند ابزار بازنمایی 
ریاکاران باشد، هم اصیل ترین و واقعی ترین 
ان��واع بازنمایی ها هم ناگزی��ر از تن دادن به 
فرایند مصرف باش��ند. به همین دلیل است 
ک��ه در بین کاالهای مصرف��ی هم با جنس 
اصل مواجه ایم، هم با جنس فیک و بنجل و 
قالبی و همان برند فیک هم برای فرد لذت 
ایجاد می کند. مس��أله در حقیقت این است 
ک��ه امروزه هر نوعی از بازنمایی چه اصیل و 
واقعی و چه قالبی و فیک، ناگزیر از تن دادن 
به فرایندی فراگیر به عنوان »مصرف« است 
و ب��ه همین دلیل به نظر می رس��د مصرف 
بخش مهمی از حیات همه ما ش��ده است و 

ریاکار و غیرریاکار هم ندارد!
در این زمینه مصرف کاالهای تظاهری از 
جمله لباس ها و زیورآالت و لوازم آرایشی و 
غیره ش��اید بیش از دیگر کاالهای مصرفی 
ارتباط عین��ی »مص��رف« و »بازنمایی« را 
روش��ن می کند. مصرف ای��ن کاالها بهتر از 
هر ن��وع دیگری از کاالها می توانند روش��ن 
کنند که انواع بازنمایی های مبتنی بر مصرف 
چگونه و با چه کیفیت های ذهنی و عینی ای 

صورت می گیرد.

هرگون�ه  وبل�ن  نظ�ر  از 
مص�رف در جوام�ع و طبقات 
مصرف  نوع�ی  غيرتولي�دی، 
تظاهری و تمایزجویانه اس�ت 
تا با بازنمایی خ�ود به عنوان 
قش�ر، گروه ی�ا ف�رد مرفه و 
تن آسا موجبات نوعی برتری 
اجتماعی  فرهنگی  و تس�لط 
را ایج�اد كن�د. بدی�ن معن�ا 
كاركرده�ای  مهمتری�ن  از 
مص�رف در چني�ن جوامع یا 
طبقاتی، ارائه ن�وع خاصی از 
بازنمای�ی مطلوب اس�ت. این 
مص�رف تظاه�ری را نباید در 
پاردای�م ری�اكاری فهم كرد و 
منظور از آن، این نيس�ت كه 
مصرف گرای�ی یعنی دورویی، 

ریاكاری و فریب!
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سالمت
آیا خداوند دعاهای ما را می شنود؟

كليدهای پرورش یک كودك موفق
تنِد تنِد تند

عزت نفس خود را همواره حفظ كنيد
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اگرثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند.
اگر س��الم نیس��تی مهم نیس��ت، هس��تند افرادی که با معلولیت و بیماری 

زندگی می کنند.
اگر زیبا نیستی، با زشتی هم می توان برخورد درست کرد.

اگر جوان نیستی، بدان که همه روزی پیر خواهند شد.
اگر تحصیالت عالی نداری، با اندکی سواد نیز می توان زندگی کرد.

اما اگر عزت نفس نداری، هیچ نداری. »گوته«

عزت نفس خود را همواره حفظ كنيد
رازهایی برای بيشتر موفق شدن

انس��ان از آن جه��ت ک��ه فرزن��د آدم و اش��رف 
مخلوقات اس��ت، عزت و ارزش��مندی ذاتی دارد، 
ول��ی در جری��ان زندگ��ی عوامل محیط��ی و خارجی 
می توانند عزت و ارزش��مندی را از او بگیرند و او 
را به موجودی ذلیل تبدیل کنند. پذیرفته شدن 
از س��وی پ��در و م��ادر و محبت بدون قید و ش��رط 
والدین و تحسین فرزند به خصوص در سال های 
ابتدایی، س��نگ بنای عزت نفس س��الم هر فردی 
است. عزت نفس نیرویی است درونی که شجاعت 
و ش��هامت الزم را به ش��ما می دهد تا همانی باشید 
ک��ه دوس��ت دارید باش��ید. عزت نف��س بر نحوه 
مواجه��ه ش��ما ب��ا مش��کالت زندگ��ی، چالش ه��ا، 
شکس��ت ها، موفقیت ه��ا و کیفی��ت روابط عاطفی 

تأثیر به سزایی دارد. فردی که عزت نفس ندارد، 
احس��اس می کند از شایستگی و ارزشمندی الزم 
برای تحقق رؤیاهای خود برخوردار نیست و حتی 
خود را الیق نمی داند که رؤیایی داشته باشد. در 
واق��ع، عزت نفس پایی��ن، به نوعی پایه اختالالتی 
مانند اضطراب و افس��ردگی یا احساس��ات منفی 

مثل غم، شرم، خصومت، تنهایی و ... است.

عزت نفس چیست؟
در اغل��ب اوقات عزت نفس ب��ا اعتماد به 
نفس اش��تباه گرفته می شود. اما عزت نفس 
حس��ی فرات��ر از اعتم��اد به نفس اس��ت و 
مفهومی عمیق تر دارد. واقعیت این است که 

عزت نفس را نمی توان تقلید کرد. عزت نفس 
همان احساس ارزش��مندی فردی است که 
با توجه به قضاوت فرد نس��بت به ارزش های 
وجودی خود او تعریف می شود. در این راستا 
و در مورد معنای عزت نفس بین اندیشمندان 
اختالف نظرهای بس��یاری وجود دارد، ولی 
نظریه های پیش��رو در تعریف عزت نفس بر 

تلفیق دو عامل زیر تأکید دارد:
 شایستگی

 ارزش
علیرغم تشابهی که بین عزت نفس و اعتماد 
به نفس وجود دارد، اعتماد به نفس به باور فرد 
نس��بت به توانایی ها و استعدادهایش مربوط 

نازنين شادابی
روانشناس و مشاور خانواده
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است، درحالی که عزت نفس به معنی داشتن 
احساس ارزشمندی و کارایی در خود است.

ناتانیل براندون روانشناس��ی بود که عزت 
نفس را از دو جنبه مرتبط به هم بررسی کرد 
و اعتقاد داشت که عزت نفس شامل احساس 
کارآمدی توأم با ارزش گذاری شخصی است 
و در واقع تلفیقی از اعتماد به نفس و احترام 
به خود محسوب می ش��ود. به عبارت دیگر، 
فردی ک��ه عزت نفس دارد ن��ه تنها خود را 
شایس��ته زندگی خوب می دان��د، بلکه برای 
خود و دیگران احترام قائل اس��ت و خودش 
را صرف نظ��ر از توانمندی ها و کاس��تی ها، 

ارزشمند می داند.
شایستگی در عزت نفس بدین معنی است 
که ش��ما در ارزیابی خویش تا چه حد خود 
را شایس��ته و قابل برای رسیدن به موفقیت 
می دانی��د. منظور از موفقیت، دس��تیابی به 
چیزی خاص در زندگی اس��ت که برای شما 
اهمیت وی��ژه ای دارد و احس��اس رضایت و 
خشنودی در ش��ما ایجاد می کند. به همین 
دلیل، اگر حتی به عالی ترین درجه موفقیت 
در کس��ب و کار خود دس��ت یابید ولی این 
مسأله برای شما ارزش نباشد و نتوانید به آن 
افتخار کنید، هرگز عزت نفس شما افزایش 

نخواهد یافت.
از دیدگاه این روانش��ناس ارزش که عنصر 
دیگر عزت نفس است، شامل ارزیابی شما از 
شرایط و دستاوردهای تان بر اساس معیارهای 
ارزشی خود شماست. شما معموالً رفتارتان 
را براساس ارزش های خود تنظیم می کنید. 
در نتیجه این ارزش ها تعیین خواهد کرد که 
آیا به اندازه کافی خود را خوب و ارزش��مند 
می دانید و برای خود احترام قائل هس��تید یا 
خیر. بنابراین یک��ی از عوامل مهم در حس 
ارزش��مندی، پذیرش ضعف و خطاس��ت. با 
توجه به این توضیحات می توان نتیجه گرفت 
که عزت نفس فقط احس��اس خوب داشتن 
نسبت به خود نیس��ت، بلکه توانایی ارزیابی 
درس��ت خود نیز عاملی بس��یار ضروری در 

عزت نفس است.
در واق��ع عزت نفس نوع��ی ارزیابی درباره 
ارزش��مندی فرد اس��ت. ناگفت��ه نماند که 
بازخ��وردی ک��ه از دیگ��ران در م��ورد خود 
دریافت می کنیم و انعکاس ارزیابی دیگران، 
در تصورات و نگرش های ما نسبت به خودمان 

بی تأثیر نیستند.

توجه داشته باشید ارزشمند پنداشتن بیش 
از حد خود ممکن است به غرور کاذب منجر 
شود. این تصور که من از دیگران برتر هستم 
می تواند منجر به خودبزرگ بینی و گستاخی 
یا احساس��ات مخرب دیگر شود و اگر میزان 
ع��زت نفس ب��ا قابلیت های ش��خص فاصله 
زیادی داش��ته باش��د، در نهایت می تواند در 
فرد احساس شکست، حقارت، سرخوردگی 

و خشم ایجاد کند.

ویژگی های افراد دارای عزت نفس پایین
افراد ب��ا عزت نفس پایین با توجه به رفتار 
و حرف های ش��ان قابل تشخیص هستند. در 
ادامه به چند م��ورد از ویژگی های این افراد 

اشاره می کنیم:

  1- این افراد عموماً اس�ترس و اضطراب 
زیادی دارند: به دلیل ترس از قضاوت و ارزیابی 
دیگران دائماً دچار نگرانی و اس��ترس هستند 
و از آنجای��ی که در انجام امور محوله بس��یار 
رقابت��ی عمل می کنند، ب��ه موفقیت و برنده 
شدن حساس هستند و ترس از عدم موفقیت، 
اس��ترس آنها را باال می برد و این استرس در 
آنه��ا تبعات خاص خودش را به دنبال خواهد 

داشت.

  2- انتق�اد آنه�ا را عصبان�ی و ناراحت 
می كند: افرادی که عزت نفس پایینی دارند، 
احتمال بیشتری دارد که نقص در کارها را به 
نقص خودشان نسبت دهند. به علت احساس 
ناخوشایند نسبت به خویش، همیشه خود را 
مقصر اصلی تمام اتفاقات می دانند و دائماً در 
حال سرزنش خود هستند و نمی توانند خود 
را ببخشند. بنابراین در مقابل انتقاد دیگران 
حساس��ند و عکس العمل های تندی نش��ان 

می دهند و آزرده و خشمگین می شوند.

  3- قدرت »نه« گفتن و »نه« شنيدن را 
ندارند: این افراد پیوسته از خواسته های خود 
می گذرند تا دیگران را راضی نگه دارند و عموماً 
به دنبال توجه دیگران هستند. خواسته های 
دیگ��ران را علیرغم میل باطنی خود برآورده 
می کنند. شاید بتوان گفت یکی از ریشه های 
مهرطلبی، کمبود احساس ارزشمندی است. 
این افراد به علت خدمات بس��یاری که ارائه 
می دهند، بسیار پرتوقعند وانتظار بی مهری یا 

»نه« شنیدن را ندارند، و به دلیل خودکم بینی 
و ضعف، به سختی می توانند به خواسته های 
دیگران »نه« بگویند و گاهی حتی به دیگران 

باج می دهند.

  4- دائماً در حال انتقاد و س�رزنش خود 
هستند: چنانچه اشتباهی رخ دهد، به جای 
آنکه از آن اش��تباه تجربه کسب کنند، فقط 

خود را سرزنش می کنند.

  5- به ظاهر و س�المت خود توجه كافی 
ندارن�د: به دلیل احس��اس عدم ارزشمندی، 
وضعیت ظاهر و س��المت جسمانی، چندان 
ب��رای آنه��ا اهمیت ن��دارد. البت��ه گاهی به 
شدت به دنبال تغییر در صورت و اندام خود 
هستند تا دیگران نظر مثبتی نسبت به آنها 
داش��ته باشند ولی در نهایت باز هم احساس 

ارزشمندی نمی کنند.

  6- احساس مسؤوليت در آنها كم است: 
این افراد عموماً مسؤولیت کارهای خود را بر 
عهده نمی گیرند و دائم نقش قربانی را بازی 
می کنند و هن��گام رویارویی ب��ا چالش ها و 
مش��کالت از عباراتی مانند »مِن بدبخت« و 

»مِن بیچاره« استفاده می کنند.

  7- بی هدف و بی برنامه هستند: افراد با 
عزت نفس پایین برای زندگی خود نقش��ه و 
هدفی ندارند، زیرا آنها به توانمندی های خود 
باور ندارند؛ در نتیجه، از بهبود شرایط ناامیدند 

و هیچ اقدام مؤثری انجام نمی دهند.

اگر با خواندن ویژگی های گفته شده متوجه 
ش��ده اید که ش��ما نیز از کمبود عزت نفس 
رنج می برید، بهتر است هر چه سریع تر برای 
کم��ک به خود اقدام کنید. البته در این متن 
نیز به راهکارهایی برای بهبود وضعیت ش��ما 
اشاره می کنیم. به یاد داشته باشید راهکارهای 
گفته شده به صورت نسبی و سطحی به شما 
کمک خواهند کرد. مراجعه به روانش��ناس و 
مش��اور و تمرین و پشتکار شما رمز موفقیت 

برای رسیدن به عزت نفس سالم خواهد بود.

بهبود عزت نفس
 در مورد خود مثبت فکر كنيد:

عزت نفس از طریق مثبت اندیشی و تفکر 
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مثب��ت در زندگی ایجاد خواهد ش��د و تنها 
کسی که قادر است شما را تغییر دهد خود 
ش��ما هس��تید. باید واقع بینانه و با شناخت 
نقاط ق��وت و توانمندی های خود و پذیرش 
نقاط ضعف خود، به بهبود و کمرنگ ساختن 

نقاط ضعف خود کمک کنید.
 ش��ناخت خود را به یک عادت در زندگی 
تبدی��ل کنید و یاد بگیری��د که چگونه باید 
الگوهای خودتخریبی را در وجودتان کشف 
و ب��ا آنها مقابله کنید. بهترین پش��تیبان و 

مشوق خود باشید.

  به موفقيت های خود افتخار كنيد:
وقت��ی کاری را خ��وب انج��ام می دهید و 
موفقیتی هر چند کوچک به دست می آورید، 
شکرگزار باشید و برای خود جشن بگیرید. 
منتظر نباش��ید که دیگران به شما آفرین و 

احسنت بگویند.

 هدف داشته باشيد:
هدف گذاری، به زندگی شما جهت می دهد 
و س��بب می شود که در مسیر تحقق اهداف 
اصلی تان به موفقیت های کوچک دست پیدا 
کنید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید 
و وقتی به زندگی خود می نگرید احس��اس 
ارزش��مندی را در خود پرورش دهید. یکی 
از اهداف��ی که می توانید برای خود بگذارید، 
یادگیری جرأت داشتن و »نه« گفتن است. 
همچنی��ن مهربان بودن با خود را می توانید 

سرلوحه زندگی تان قرار دهید.

 بپذیری�د كه هيچ كس كامل نيس�ت و 
خودتان را همانطور كه هستيد قبول كنيد:

درباره خود زیاد س��ختگیر نباش��ید. همه 
انسان ها می توانند اش��تباه کنند و تا زمانی 
که از اشتباهات مان درس می گیریم، اشتباه 

کردن مسأله بدی نیست.
 از اینکه مردم درباره شما چه فکر می کنند، 
نگران نشوید و بر انتقادات احتمالی متمرکز 
نباشید. همه افراد نقاط قوت و ضعفی دارند. 
با احترام به تفاوت هاست که اعتماد به نفس 
درونی ش��ما می درخشد و قادر خواهید بود 
نقاط ضعف و کاس��تی های خود را مدیریت 
کنید. خودب��اوری برآم��ده از عزت نفس و 

خودآگاهی است.

 به سالمت خود بيشتر توجه كنيد:
توجه به سالمت بدن در بهبود عزت نفس 
نقش بس��زایی دارد. خود را الیق جس��می 
س��الم بدانید. تغذیه خوبی داش��ته باشید. 
ورزش را در برنامه خود بگنجانید. وضعیت 
س��المت باعث احساس رضایت تان می شود 
و ب��ه مرور متوجه می ش��وید ک��ه وجودی 

ارزشمند دارید.

 با توجه بر جم�الت مثبت كالم خود را 
مدیریت كنيد:

تک��رار جمالت اثربخ��ش می تواند ضمیر 
ناخودآگاهت��ان را مدیریت کند. در واقع، با 
تلقین و تکرار، جمالت ب��ه واقعیت تبدیل 
می شوند. به مرور، ضمیر نیمه آگاه شما این 

جمالت را خواهد پذیرفت؛ جمالتی نظیر:

1- حتی اگر گاهی مرتکب خطا و اشتباه 
شوم، ارزشمند هستم.

2- برای اینکه احس��اس ارزشمندی کنم، 
نیازی به تأیید اطرافیانم ندارم.

3- الزم نیس��ت همیش��ه ش��اد باشم تا 
احساس ارزشمندی کنم.

4- برای اینکه احساس ارزشمندی داشته 
باش��م، نیاز ندارم با هم��ه روابط صمیمانه 

داشته باشم.
5- اگر موفق نش��وم به همه خواسته هایم 

برسم، باز هم وجود من ارزشمند است.

 باوره�ای منف�ی خ�ود را ب�ه چال�ش 
بکشيد:

باورهای منفی خود را شناس��ایی کنید و 
ببینید چگونه آنها را کس��ب کرده اید و چرا 
به آنها اعتقاد داری��د. می توانید افکار منفی 
درباره خودتان را روی کاغذ بنویسید؛ مثاًل 
»هیچ ک��س به م��ن اهمی��ت نمی دهد« یا 
»من خیلی احمقم«. این افکار را به چالش 
بکشید. البته کمک گرفتن از روانشناس در 

این امر می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.
هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و دوباره 
شروع کند، اما همه می توانند از همین امروز 
آغ��از کنند و پایان تازه ای را رقم بزنند )ماریا 
رابینسون(. پس می توانیم با ایجاد تغییراتی 
در نگرش و ذهنی��ات خود، به گونه ای عمل 
کنیم که آثار منفی ناشی از عزت نفس پایین 

را تا حد امکان کاهش دهیم.
منبع:

هنر اوج گیری، مؤلف: دکتر سعید سعادت

N
ew

s

ش
ورز

گ و هنر
فرهن

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

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

]56[

شماره 49 - خرداد ماه 1397

ماهنامه داخلی شركت عقاب افشان



انواع فلفل از پرطرفدارترین چاشنی ها هستند. فلفل برای نخستین بار توسط فیزیکدانی که کریستف کلمب را به هند غربی همراهی می کرد، در اواسط ۱400 میالدی معرفی 
شد. نام این گیاه از کلمه  التین کاپا به معنای قوطی گرفته شده است که اشاره به میوه  قوطی شکل و نسبتاً توخالی آن دارد. فلفل یک چاشنی بسیار مطلوب است و انواع آن 
تقریباً در همه جا کشت می شود. فلفل، یکی از پرمصرف ترین چاشنی ها، با متوسط سرانه حدود 5 گرم )فلفل قرمز( در روز )معادل 5/0 میلی گرم از کاپساایسین( در برخی 
نواحی آس��یای جنوب ش��رقی اس��ت. فرآورده های حاصل از فلفل، به عنوان معرق موضعی به کار می رود و عصاره آن نیز به عنوان مقوی معده، ضدنفخ و محرک روده و معده 

مصرف خوراکی دارد.

گیاه شناسی فلفل
فلفل گیاهی است علفی و یکساله، به ارتفاع تا 
60 سانتی متر. برگ های این گیاه بیضی شکل، 
نوک تیز و به صورت منفرد، روی س��اقه قرار 
دارند. گل های فلفل به رنگ سفید یا مایل به 
زرد و میوه آن که اکثراً مخروطی شکل است، 
دارای اندازه های مختلف و به رنگ سبز یا قرمز 
می باشد که پس از رسیدن، مزه  بسیار تندی 
پیدا می کند. میوه  فلفل، دارای تعداد زیادی 
دانه های س��فیدرنگ در داخل خود می باشد. 
قسمت مورد استفاده فلفل، میوه های آن است 
که در صنایع غذایی و دارویی، مصرف باالیی 
دارد. فلفل همچنین ش��امل ترکیبات تند و 
س��وزاننده به نام اولئورزین اس��ت. مهم ترین 
ترکیب اولئورزین، به نام کاپسایسین است که 

هرچه هوای محل کشت آن گرم تر باشد، این 
ماده بیشتر تولید شده و فلفل تندتر می شود. 
ترکیبات مهم دیگر فلفل، شامل کاروتنوئیدها، 
ویتامین ه��ای A و C و مقدار کمی اس��انس 

است.

انواع فلفل
فلفل دلمه ای )فلفل شيرین(

فلف��ل دلم��ه ای نوع��ی فلف��ل از خانواده 
س��یب زمینیان اس��ت که به رنگ های قرمز، 
زرد، سبز و نارنجی یافت می شود. این فلفل به 
تندی دیگر گونه های فلفل نیست. به همین 
دلیل در انگلس��تان و ایرلند »فلفل شیرین« 
نیز نامیده می ش��ود. این گیاه بومی مکزیک، 
آمریکای مرکزی و ش��مال آمریکای جنوبی 

است.  دانه این گیاه از اسپانیا به سراسر اروپا، 
آس��یا و آفریقا گس��ترش یافت. امروزه چین 
و پ��س از آن مکزیک و اندون��زی بزرگترین 
تولیدکنن��ده فلف��ل در جهان هس��تند. نام 
گمراه کننده فلفل به اشتباه توسط کریستف 
کلمب هنگام برگشت به اروپا به این گیاه داده 
شد. چرا که در آن زمان به هر ادویه  ای که طعم 
تندی داشت فلفل اطالق می شد. یک فنجان 
فلفل دلمه  ای خرد شده )150گرم( حاوی 9 
گرم کربوهیدرات است.کربوهیدرات های فلفل 
دلمه  ای غالبا قند  هایی از نوع گلوکز و فروکتوز 
هس��تند که مسؤول طعم ش��یرین در فلفل 

دلمه  ای تازه است.
فلفل دلمه  ای حاوی ویتامین ها و مواد معدنی 
مختلف، بخصوص غنی از ویتامین C اس��ت.

همه خواص درمانی و فواید غذایی فلفل را بخوانيد

تنِد تنِد تند

دكتر محمدحسين صالحی سورمقی
 استاد داروسازی دانشگاه تهران
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به طوری که یک فلفل دلمه  ای قرمز متوسط، 
حاوی 169% از RDA )میزان مصرف توصیه 
شده( ویتامین C است. همچنین فلفل منبع 

بسیار خوبی از فیبراست.

فلفل سياه
پودر میوه های نرسیده و خشک شده درختی 
با نام علمی Piper nigrum است. این گیاه با 
ریشه های نابجایی که تولید می کند با اتصال 
به درختان دیگر به عنوان انگل و تکیه گاه باال 
می رود. برگ های این گیاه منفرد، بیضی شکل 
و نوک تیز هس��تند. گل ها به صورت مجتمع 
سنبله بوده که به میوه هایی کروی و کوچک 
تبدیل می شوند. موطن این گیاه هندوستان 
اس��ت، ولی در نواحی دیگ��ر از جمله چین، 
کامبوج و نقاط دیگری از آسیا کشت می شود. 
برای تهیه فلفل سیاه، میوه ها را قبل از رسیدن 
کامل می چینند و در آفتاب خشک می کنند 
)گاهی هم از دستگاه های خشک کن استفاده 

می شود(. به این ترتیب، میوه ها آب خود را از 
دس��ت داده و پوست آنها چروکیده می شود. 
این میوه ها پس از خش��ک ش��دن به صورت 
ک��روی و قطر حدود 5 میلی متر با س��طحی 
ناصاف و چروکیده و قهوه ای مایل به سیاه یا 
خاکستری تیره درمی آیند. در صورتی که این 
میوه پودر ش��ود، پودر فلفل سیاه موجود در 

بازار به دست می آید.

 فلفل تند
فلفل تند میوه گیاهی از سرده فلفل دلمه ای 
است که عضوی از خانواده بادنجانیان می باشد. 
فلفل قرمز از قاره آمریکا می آید. بعد از کشف 
امریکا توسط کریستف کلمب و مبادله همه 
جانبه بین قاره  ها، تیپ های گوناگونی از فلفل 
تند در سراس��ر دنیا برای اس��تفاده خوراکی 
و پزش��کی پرورش پیدا ک��رد. فلفل قرمز و 
فلفل  هابانرو از انواع این فلفل هس��تند. فلفل 
تند به صورت خش��ک ش��ده برای چاشنی 

غذاها در بسیاری از کشورهای جهان استفاده 
می شود. همچنین به صورت تازه برای کسانی 
که تحمل این میزان تندی را داش��ته باشند 
همراه با غذا و به صورت ترشی قابل استفاده 
اس��ت.  با توجه به طع��م خاصی که این نوع 
فلف��ل دارد از آن در س��س  های مختلف نیز 

استفاده می شود.

فواید سالمتی فلفل
مانند بسیاری از مواد غذایی گیاهی، فلفل 
دلم��ه ای نیز یک ماده غذایی س��الم در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. مصرف زی��اد میوه  ها و 
سبزیجات با کاهش خطر ابتال به بسیاری از 
بیماری  های مزمن مانند س��رطان و بیماری 
قلبی مرتبط است. عالوه بر این، فلفل خواص 

درمانی دیگری هم دارد.

فلفل و سالمت چشم
ش��ایع ترین نوع اختالالت بینایی ش��امل 
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دژنراس��یون ماکوال )تباهی لک��ه زرد( و آب 
مرواری��د اس��ت که عل��ل اصلی آن س��ن و 
عفونت چش��م در افراد اس��ت. ب��ا این حال 
تغذیه نیز می  تواند نقش مهمی درتوسعه این 
بیماریها داشته باش��د. لوتئین و زیگزانتین، 
دو کاروتنوئیدی هستند که در مقادیر نسبتا 
باالی��ی در فلفل پی��دا ش��ده اند. در صورت 
مصرف مقادیر کاف��ی از آن می  توانند به طور 
قاب��ل توجهی باعث بهبود س��المت چش��م 
شوند. در واقع کاروتنوئیدها از شبکیه چشم 
انسان )دیواره داخلی چشم که حساس به نور 
خورشید اس��ت( در برابر آسیب  های ناشی از 

اکسیداتیو محافظت می  کنند.
تعدادی از مطالعات نشان می  دهد که مصرف 
منظم غذاهای غنی از این کاروتنوئیدها ممکن 
است خطر ابتال به  آب مروارید و دژنراسیون 
ماکوال را در افراد کاهش دهد. به عبارت ساده، 
اضافه کردن فلفل دلم��ه  ای به رژیم غذایی، 
به طور منظم ممکن است یک راه عالی برای 
کاهش خطر ابتال به اختالالت بینایی باشد. 
لوتئین به مقدار زیادی در فلفل دلمه ای سبز و 
فلفل پاپریکای سیاه موجود است اما در فلفل 

دلمه ای قرمز و رسیده موجود نیست. 

فلفل و پيشگيری از كم خونی
کم خونی بیماری شایعی است که با کاهش 
توانای��ی خون ب��رای حمل اکس��یژن همراه 
اس��ت. یکی از شایعترین علل کم خونی، فقر 
آهن اس��ت که عالئم اصلی آن شامل ضعف 
و خس��تگی بدن است. فلفل دلمه ای قرمز نه 
تنها منبع مناسبی برای آهن است بلکه بسیار 
غنی از ویتامین C بوده و جذب آهن از روده 
را افزایش می ده��د. به همین دلیل، خوردن 
فلفل خ��ام با غذاه��ای غن��ی از آهن مانند 
گوش��ت و اسفناج، سبب افزایش ذخایر آهن 
بدن می  ش��ود و بنابراین باعث کاهش خطر 

کم خونی در بدن می  گردد.

فلفل و تقویت سيستم ایمنی
فلفل حاوی مقدار زیادی ویتامین C است 
که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و جوان تر 
ش��دن پوست بدن می  ش��ود. باالترین میزان 

ویتامین C در فلفل دلمه  ای قرمز است.

فلفل و كاهش كلسترول
کپسایس��ین در فلفل دلمه  ای قرمز دارای 

خواص س��المتی متعددی اس��ت. مطالعات 
نش��ان می  دهد که کپسایسین سبب کاهش 
کلس��ترول بد، دیابت و تسکین درد و التهاب 

می  شود.

فلفل و حفاظت در برابر سرطان
گوگرد موجود در فلفل باعث می  ش��ود که 
یک نق��ش محافظتی را در ان��واع خاصی از 
س��رطان  ها بازی کنند. اگ��ر فلفل دلمه  ای را 
برای مدت کوتاه با ح��رارت کم بپزید، طعم 
شیرینی خود را بیشتر حفظ می کند. این میوه 
حاوی فالونوئید است که یک آنتی اکسیدان 

است. 
Violaxanthin رایج ترین آنتی اکس��یدان 
کاروتنوئیدی در فلفل زرد به ش��مار میرود. 
کورس��تین نیز یک آنتی اکسیدان پلیفنلی 
اس��ت که در طی��ف گس��ترده  ای از گیاهان 

موجود است. 
مطالع��ات نش��ان می  دهد که کورس��تین 
می تواند در پیش��گیری از بیماری  های مزمن 
از قبیل بیماری  های قلبی و سرطان، سودمند 
باش��د. لوتئولین نیز همانند کورس��تین یک 
آنتی اکسیدان پلی فنلی دیگر است که اثرات 

سالمت بخش سودمندی دارد.

فلفل و كمک به سالمت پوست و مو
فلفل منبع خوبی از ویتامین E اس��ت. این 

ویتامین همانطور که شناخته شده است نقش 
کلیدی را در جوان نگهداش��تن پوست و مو 

بازی می  کند.

اثرات داروشناسی فلفل
از قدیم، فلفل را به عنوان ضدآسم، ضدتب، 
درمان عفونت های دس��تگاه تنفسی، مشکل 
هضم غذا، مرهم و ضدسرطان می شناخته اند. 
ماده  اصلی فلفل، کاپسایسین، دارای خاصیت 
محرک، ضددردهای عصبی موضعی، ضدورم، 

ضدآرتریت و ضدروماتیسم است.
مصرف خوراکی فلفل، دارای خواص محرک 
گ��ردش خون، ضداکس��یدان، کاهش دهنده  
کلس��ترول و چربی خون است )که با این اثر 
می تواند باعث جلوگیری از تنگی و گرفتگی 

عروق شود(.
همچنین این گی��اه دارای خاصیت کاهش 
چسبندگی پالکت اس��ت که با این عمل، از 
لخته ش��دن خون و ایجاد سکته، جلوگیری 

می کند. 
پژوهش های کلینیکی جدید نش��ان داده 
است که مصرف کرم های حاوی کاپسایسین 
به صورت موضعی تا چهار بار در روز می تواند 
در کاه��ش درده��ای آرتریت، روماتیس��م و 
کاهش آثار پسوریازیس، مؤثر باشد. این آثار 
نیز با خوردن فلف��ل و گنجاندن آن در رژیم 

روزانه، می تواند بر بدن اعمال شود.

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

News

ورزش

فرهنگ و هنر

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

]59[

شماره 49 - خرداد ماه 1397

ماهنامه داخلی شركت عقاب افشان



کلی��د رش��د و پ��رورش کودک 
سالم، برقراری یک نظام حمایتی 
اس��توار در خانه اس��ت؛ زیرا با 
احساس رضایت از موفقیت ها و 
اهدافش رشد می یابد. به عنوان 
یک پدر و مادر، هدف شما ایجاد 
احس��اس رضای��ت و اعتماد به 
نف��س در ک��ودک و ایجاد حس 
عالقه من��دی و هدف من��دی در 
خ��ود اس��ت. ای��ن آم��وزش و 
پرورشی است که قبل از ورود 
به مدرس��ه ص��ورت می پذیرد 
و برای رش��د و پرورش کودک 

بسیار مهم و ضروری است. 
ارتق��ای  خواه��ان  چنانچ��ه 
توانایی های یادگی��ری کودک و 
افزایش عملک��رد تحصیلی وی 
هس��تید، باید پایدار، فداکار و 
صبور باش��ید. کودکان تان را با 
عشق، شادی، تشویق و دلگرمی 
بزرگ کنید تا برای رس��یدن به 
اهداف ش��ان اعتم��اد به نفس 
داشته باشند. اگر انتظار دارید 
کودکی تربیت کنید که سالم و 
تندرس��ت و از عملکرد های��ش 
راض��ی و خرس��ند باش��د ب��ه 

تکنیک های ذیل توجه کنید.

قابل توجه پدران و مادرها

اعظم محمودوند
مترجم

ترغیب مهارت های ویژه
هر کودک دارای ذوق و اس��تعدادهای منحصر 
به فرد است. این ویژگی های خاص می توانند در 
ساعات معمول مدرس��ه بروز کنند، اما کودکان 
بس��یاری نیز وجود دارند که خارج از کالس های 
درسی می درخش��ند. به رغم اینکه فعالیت هایی 
نظی��ر کالس ه��ای موس��یقی مادر و ک��ودک و 
درس های کاراته می  تواند ذهن آنها را باز کند، اما 
نیازی نیست که حتماً هزینه ای صرف شود. قدرت 
بازی های بدون ساختار را دست کم نگیرید. بازی 
پرت��اب و دریافت ت��وپ در حیاط، انجام حرکات 
موزون در اتاق نش��یمن، دنب��ال کردن کرم های 
شب تاب و... فرصت های مناسبی را برای پرورش 

ذهنی، فیزیکی و شخصی فراهم می کنند.  

تمجید و تحسین تالش ها
بر اساس پژوهش های انجام شده طرز فکر یک 
فرد می تواند رفتار او را تحت تأثیر قرار دهد. به جای 
اینک��ه کودک تان را »باهوش« یا »با اس��تعداد« 
خطاب کنید، تالش سخت او را تحسین نمایید. 
معموالً افراد دارای نگرش »مقدر ش��ده و ثابت« 
مایل به رویارویی با چالش ها نیستند، زیرا معتقدند 

موفقیت های شان ناشی از توانایی های ذاتی شان 
است. حال آنکه افراد دارای نگرش »رشد« بیشتر 
با چالش ها و کارهای سخت روبه رو می شوند، زیرا 
همواره به فراگیری مهارت های جدید اعتقاد دارند. 
باالتر از همه به یاد داشته باشید که نمره چیزی 
نیست که یک دانش آموز ممتاز را برای موفقیت 
برانگیزد، بلکه علت آن محرک ذاتی و درونی اش 
برای یادگیری اس��ت. اگر ش��ما هنگام تایپ یک 
ایمیل یا تراز دس��ته چک به س��کوت کامل نیاز 
دارید، به این معنا نیست که فرزندتان نیز هنگام 
انجام تکالیف مدرسه اش به محیطی بی سروصدا 
نیاز دارد. پژوهشگران هشت نوع اطالعات یا روش 
را که کودکان بهتر می آموزند، ابداع کردند برخی 
از آنها دارای ویژگی های آهنگین، منطقی، ریاضی، 
کالمی و بین فردی هستند. نکته اصلی این است 
که چگونه فرزندتان بهتر می آموزد. بنابراین شما 
می توانید ش��یوه خاص یادگیری وی را شناسایی 
کنید. برای مثال، چنانچه فرزند مدرس��ه ای شما 
به صورت بصری بهتر می آم��وزد. برای کمک به 
حفظ جدول ضرب از فلش کارت استفاده کنید. 
در صورتی که فرزندت��ان در طبقه بندی اطالعات 
میان ف��ردی ق��رار دارد )یعنی، هوش��مندی های 

كليدهای پرورش یک كودك موفق
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اف��راد را پیش رو دارد( با اضافه کردن کلمات 
توصیفی به افرادی مانند دوستان، خویشان و 
شخصیت های تاریخی، به او در بهبود فرهنگ 

لغاتش کمک کنید. 

کتاب خوانی
انتخاب یک کتاب و خواندن داس��تان برای 
کودک تنها مقوله ای اس��ت که باید بس��یار 
زود ش��روع ش��ود. خواندن کتاب برای پیش 
دبستانی ها و نگهداری کتاب در خانه، موجب 
توسعه مهارت های زبانی، مهارت های خواندن، 
و موقیت های آتی کودک در مدرسه می شود. 
حتی اگر فرزندتان هنوز آنقدر کوچک است 
که ق��ادر به درک هیچ ی��ک از گفته های تان 
نیست، باز هم به ضرب آهنگ های زبان توجه 
خواهد کرد و این به واژه های شنیداری کمک 
می کند. در حقیقت، ثابت ش��ده اس��ت که 
خواندن کتاب برای کودک، از نظر احساسی 
به او کمک می کند. مطالعات نشان داده است، 
کودکان پنج س��اله ای که پ��در و مادر روزانه 
برایشان کتاب خوانده بودند؛ در مدرسه کمتر 

مشکالت رفتاری داشتند. 

صرف شام با یکدیگر
نگران نباش��ید که آش��پزی باالترین مهارت ش��ما محسوب 
نمی ش��ود؛ فرزندتان از گفت وش��نود و صحبت کردن با ش��ما 
پاداش های آموزش��ی و احساس��ی دریافت خواهد ک��رد، نه از 
خوراک جوجه! بحث های غیر رسمی مثل »روزت چطور بود؟« 
»در چه زمینه علمی بحث می کنی؟« »چطوری برای آن امتحان 
درس می خوانی؟« و... امکان یادگیری ارزش های خانواده را برای 
کودک فراهم می کند. مطالعه پژوهشگران نشان داد، فرزندانی که 
دس��ت کم پنج وعده غذایی را در هفته با خانواده هایشان صرف 
می کنند، احتماالً نمرات باالتری در مدرسه کسب کرده و کمتر 
دچار اختالل خوردن می شوند. در صورتی که برنامه کاری همه 
افراد منزل با یکدیگر تفاوت دارد و نمی توانید هم زمان با یکدیگر 
شام میل کنید، یک وعده غذایی دیگر، مانند صبحانه یا عصرانه 
را انتخاب کنید؛ به طوری که خانواده تان بتوانند در کنار یکدیگر 

بنشینند و اتفاقات روز را مرور کنند. 

زمان خواب معین
معین ک��ردن یک زمان خواب و پایبند بودن به آن، می تواند 
بسیار موثر واقع شود، با این حال پیشنهاد می شود که 30 دقیقه 
قبل از فرا رسیدن ساعت خواب، کامپیوتر و تلویزیون را خاموش 
کنی��د. چنانچه فرزندتان به تلفن همراه دسترس��ی دارد، قبل 
از س��اعت خواب آن را از او بگیری��د، زیرا 62 درصد از کودکان 
اعتراف می کنند که پس از خاموش شدن المپ ها از تلفن همراه 
استفاده می کنند و والدین شان نمی دانند! پژوهشگران دریافته اند 
که تنها یک ساعت کاهش خواب می تواند برای کاهش توانایی 
تشخیصی فرزند تقریباً تا دو سال آتی کافی باشد. یک دانش  آموز 
پایه پنجم ابتدایی که خواب ارزشمند شب قبل از یک امتحان 
مهم را از دس��ت می دهد، ممکن است در سطح یک دانش آموز 

سوم ابتدایی ظاهر شود. 

در آغوش گرفتن بی نهایت کودک
در آغوش گرفتن فرزند در طول روز موجب تسکین هر تنش 
و اضطرابی می ش��ود که ممکن است او احساس کند هیچ چیز 
مانند تماس به فرزند احساس امنیت نمی بخشد. مطالعات نشان 
داده اس��ت، کودکانی که از محبت و عاطفه بهره مند نیستند، 
ممکن است به استرس مزمن دچار شوند که می  تواند بخش های 
مربوط به تمرکز، یادگیری و حافظه مغز را مختل کند. براساس 
مطالعه مجله آمریکایی س��المت عمومی، چاپ 2005، لمس 
مالیم و آرام کودک می تواند عالئم احساسی، رفتاری و جسمی 
استرس را کاهش دهد و در آغوش گرفتن کودک نه تنها موجب 
بهبود توانایی او در تمرکز می شود، بلکه برای پدر و مادر نیز مفید 

است و احساس فوق العاده ای در آنها به وجود می آورد.

معين كردن یک زمان خواب 
و پایبند بودن به آن، می تواند 
بس�يار موث�ر واق�ع ش�ود، با 
این حال پيشنهاد می شود كه 
30 دقيقه قبل از فرا رس�يدن 
س�اعت خ�واب، كامپيوت�ر و 
تلویزی�ون را خام�وش كنيد. 
چنانچ�ه فرزندت�ان ب�ه تلفن 
هم�راه دسترس�ی دارد، قبل 
از س�اعت خ�واب آن را از او 
بگيری�د، زی�را 62 درص�د از 
كودكان اعت�راف می كنند كه 
پس از خاموش شدن المپ ها 
از تلفن همراه استفاده می كنند 

و والدین شان نمی دانند!
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هم می شنود و هم ترتیب اثر می دهد.
خود خداوند متعال در سوره بقره آیه 186 به رسولش می فرماید:

َوإَِذا َسأَلََک ِعَباِدي َعِنّي
یا محمد! زمانی که بندگانم درباره من از تو سؤال کردند، }آیا خداوند تعالی به ما نزدیک 

است یا دور؟{
َفإِنِّي َقِریٌب 

پس بگو من به آنها نزدیکم.
اِع إَِذا َدَعاِن َفلَْیْسَتِجیُبواْ لِي  أُِجیُب َدْعَوَة الَدّ

دعای کسی را که دعا می کند قبول می کنم؛
َولُْیْؤِمُنواْ بِي لََعلَُّهْم یَْرُشُدوَن

پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان آورند، تا}به حق و حقیقت { راه یابند و رشد 
کنند.

اگر دعا نباشد انسان هیچ ارزشی نزد خداوند ندارد. چرا که خداوند در سوره فرقان آیه 
77 به رسولش می فرماید:

ُقْل َما یَْعَبأُ بُِکْم َربِّي لَْواَل ُدَعاُؤُکْم
بگو! اگر دعاهایتان نباشد پروردگارم برای شما ارزشی قائل نیست.

با وجود دعاهایی که در قرآن می باشد چه نیازی به دعاهای غیر قرآنی است؟ 
دعاهای��ی را ک��ه از زب��ان مبارک  حضرت محم��د صلی اهلل علیه و آل��ه و اهل بیت او 
علیهم الس��الم به ما رسیده است مش��اهده کنید، تا ببینید که چه زیباست که با آیات 

هماهنگ است مثل جوشن کبیر و یا دعاهای صحیفه سجادیه. مثالً:
اللهم اعوذبک من الشرک و الریا

خدایا به تو پناه می برم از شرک ورزیدن و ریا کردن
اَللُهم اَعوُذبک من سوء الَظن

خدایا به تو پناه می برم از گمان بد
اللهم اَعوُذبک من سوء الُخلق 

خدایا به تو پناه می برم از اخالق بد 
بعضی ها می گویند خداوند هرچه بخواهد همان می شود و دعاهای ما تأثیری ندارد !!!!

َوَقاَل َربُُّکُم 
بگو پروردگار شما گفته است:

اْدُعونِي أَْسَتِجْب لَُکْم
مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم، 

)غافر/60(
َماَواِت َواألَأْْرِض یَْسأَلُُه َمن فِي الَسّ

هرکه در آسمان ها و زمین است،  دست نیاز به سمت او دراز می کند.
 ُکَلّ یَْوٍم ُهَو فِي َشأٍْن

زیرا او هر روز در کاری است.
)الرحمن/29(

آیا خداوند دعاهای ما را می شنود؟

برگرفته از كتاب راز عشق
 نوشته عبدالکریم شمشيری)محمددوست(
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ورزش
كاپيتان سوباسا، الهام بخش بزرگان فوتبال
با حجاب هم به اهداف بزرگ مان می رسيم

هزینه 14 ميليارد دالر جام جهانی برای روس ها
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تب جام جهانی در دنیا همچنان باالست اما این رقابت ها، واقعیت هایی هم در خارج از مستطیل سبز و در طول زمان رقابت تیم ها داشت که جالب توجه 
و خواندنی است. در ادامه، نکته هایی خواندنی درباره جام جهانی 20۱8 روسیه را مرور می کنیم:

وقتی جام جهانی 14 ميليارد دالر برای روس ها آب می خورد!
خواندنی از فستيوال فوتبالی 2018 

امسال روسیه اولین میزبانی خود  برای بازی های جام جهانی فوتبال 1
را تجربه کرد. این کش��ور ب��ا 17/1 میلیون 
کیلومتر مربع مس��احت،  بزرگ ترین کش��ور 
میزب��ان در طول تاریخ برگ��زاری رقابت های 

جام جهانی است. 
فاصله بین ش��رقی ترین شهر روسیه یعنی 
اکاترینب��رگ و غربی تری��ن ش��هر آن یعنی 
کالنینگراد، بیش از 1500 مایل است؛ چیزی 
نزدیک به فاصله  مس��کو با لندن! 11 ش��هر 
مختلف این کش��ور میزبان این جام بودند و 

مسکو نیز شاهد بازی فینال خواهد بود. 

ب��ا در نظ��ر گرفتن ای��ن فاصله ها  عجیب نیست که دولت روسیه 43 2
میلی��ون دالر را صرف آماده ش��دن قطارهای 
مجانی بین شهرهای مختلف میزبان بازی ها 
کرده باش��د. هواداران تیم ها با نش��ان دادن 
کارت هواداری خود اس��تفاده گسترده ای از 

این قطارها داشته اند.
 

در مجموع، جام جهانی روس��یه با  هزینه ای بالغ ب��ر 14 میلیارد دالر 3
رکورد پرهزینه ترین جام جهانی را  شکسته 
اس��ت. این رقم که به نقل از پایگاه اینترنتی 

مسکو تایمز توسط مقامات روسی اعالم شده 
اس��ت، معادل یک درص��د از تولید ناخالص 
داخلی روسیه طی 5 سال گذشته است. این 
در حالی اس��ت که پن��ج ماه پی��ش، تاتیانا 
گولیک��وا رئیس اتاق بازرگانی دولت روس��یه 
هزین��ه برگزاری ج��ام جهان��ی را تنها 6/7 

میلیارد دالر برآورد کرده بود.
 

در س��وی دیگر این محاسبه، وزیر  توسعه  اقتصادی روسیه فقط درآمد 4
حاصل از حضور توریست در طول جام جهانی 
را رقمی بیش از 1.6 میلیارد دالر تخمین زده 

پگاه پزشکی
مترجم
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اس��ت. به گزارش خبرگزاری راشا تودی، این 
مقام روس��ی ضمن اعالم این رقم گفته است 
که اطمینان دارد تحریم های غرب نتوانسته 
ای��ن رویداد جهانی را تح��ت تاثیر خود قرار 

دهد.
 

بی نهایت کهکشان«؛ این توصیف 5 »ی��ک رویا و اکتش��اف در فضای 
فیفا از موضوع اصلی جام جهانی امسال است. 
لوگوی این رقابت ها نیز به ش��کل جامی زیبا 
طراحی شده است که بدنه  آن را ریزنمادهای 
قومی از جمله پرنده های آتش��ین تش��کیل 

می دهند.
 

»زابی��واکا« گرگی س��ت ک��ه این  افتخ��ار را یافته تا نماد جام جهانی 6
2018 باشد. این گرگ را دانش آموزی به نام 
»اکاترین��ا بوش��ارووا« طراح��ی ک��رده و در 
نظرسنجی اینترنتی توسط مردم انتخاب شده 

است.
 

»تل استار 18 ش��رکت آدیداس«  نی��ز توپی  اس��ت ک��ه در این جام 7
حض��وری پررن��گ داش��ته اس��ت. این توپ 
منحصربه فرد در پاکس��تان  تولید می شود و 
تراشه ای الکترونیکی در آن طراحی شده که 
عالوه بر ذخیره کردن اطالعاتی از جمله شدت 
ضربه به توپ و مس��یر حرک��ت آن می تواند 

رن��گ آخرین نف��ری را که ب��ه آن ضربه زده 
اس��ت، تش��خیص دهد. این توانایی که برای 
اولین بار در یک توپ فوتبال قرار داده ش��ده 
اس��ت، به داور در تش��خیص موقعیت اوت و 

کرنر بسیار کمک خواهد کرد.
 

روش ه��ای جدیدی دنبال ش��ده 8 مقابله با نژادپرستی در این جام با 
اس��ت. داوران برای اولین بار در جام جهانی 
2018 ای��ن ح��ق را از فیفا گرفتن��د که در 
صورت شنیدن شعارهای نژادپرستانه بازی را 
متوق��ف کنن��د. در ج��ام جهانی پیش��ین، 
شعارهای نژادپرستانه  بسیاری به خصوص در 
بازی های مکزیک با روس��یه و کروواس��ی یا 
ب��ازی آلمان با غنا داده ش��د و رئیس کمیته  
مقابله با نژادپس��تی فیفا، این س��ازمان را به 
س��هل انگاری در برخورد با این مشکل متهم 
کرد. این کمیته اعالم کرد که عدم موفقیت 
فیفا در تربیت افرادی برای ثبت و کنترل این 

رفتارها، ناامیدکننده بوده است.
 

همچنین ب��رای اولین بار در تاریخ  جام ه��ای جهان��ی، در مس��ابقات 9
امسال از فناوری کمک داور ویدئویی استفاده 
ش��ده است. هرچند این فناوری برای کاهش 
خطاه��ای داوری طراح��ی ش��د و بارها در 
مسابقات به یاری داوران آمد اما پیشتر گفته 
می ش��د فن��اوری کم��ک داور ویدئوی��ی در 

تشخیص موقعیت های حساسی مانند آفساید 
چندان قابل اعتماد نیست.

 
ج��ام جهان��ی را در کارنامه دارند، 10 از می��ان تیم هایی که قهرمانی در 
ایتالیا تنها تیمی است که این مسابقات را از 
خانه تماشا کرد. پس از 1958 این نخستین 
باری اس��ت که الجوردی پوشان از حضور در 
جام جهانی بازماندن��د. این تیم پیش از این 
ش��ش بار در فینال جام جهانی بازی کرده و 
چه��ار جام را از آن خود کرده اس��ت. در این 
میان آندره آ پیرلو، س��تاره س��ابق تیم ملی 
ایتالیا که خود سابقه  قهرمانی با ایتالیا در جام 
جهانی 2006 را دارد در پاسخ به درخواست 
یکی از مدیران ایرانی ش��رکت اوبر، در پیامی 
توئیتری آرزو کرد که ای��ران در جام جهانی 

روسیه موفق باشد.
 

پ��رو ک��ه توانس��ته اس��ت رکورد  طوالنی ترین غیبت در جام جهانی را 11
از آن خود کند، امسال بعد از سی و شش سال 
به میدان این بازی ها آمد. این تیم یکی از 13 
تیمی بوده اس��ت که در اولین جام جهانی در 
سال 1930 شرکت کرده اند. پرو در جام 1970 
مکزیک با کسب مقام هفتم بهترین مقام خود 
در جام جهانی را به ثبت رس��انده  است اما در 
آخرین حضور خود پیش از امسال در جام 82 

اسپانیا در دور گروهی حذف شد.
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اولی��ن بار طع��م حض��ور در جام 12 پاناما و ایس��لند در این جام برای 
 جهانی را چشیدند. پاناما در سال 2014 نیز 
تا یک قدمی جام جهانی آمده بود اما با باخت 
خود به آمریکا و واگذار کردن بازی پلی آف به 
نیوزلند این فرصت را از دست داد. پاناما انتقام 
خود از آمریکا را چهار سال بعد و در مسابقات 
مقدمات��ی جام جهان��ی گرفت. ای��ن تیم با 
پیروزی در برابر کاس��تاریکا، آمریکا را که به 
این تیم باخته بود، برای اولین بار پس از 32 
س��ال از حضور در جام جهان��ی محروم کرد. 
ایس��لند نی��ز با حض��ور در این ج��ام رکورد 
کم جمعیت ترین کشور شرکت کننده در جام 

جهانی را از آن خود کرد.
 

در این جام  بالغ بر 671/5 میلیون 13 مجموع  ارزش بازیکنان تیم برزیل 
یورو است؛ رقمی که برزیل را گران ترین تیم 
این رقابت ها کرد. همچنین تیم های اسپانیا، 
آلمان و فرانس��ه در رده های بعدی قرار دارند. 
پانام��ا با 5/5 میلیون یورو ارزان ترین تیم این 

جام ارزیابی شده است.
 

پیش از این مسابقات از میان کل  بازیکن��ان حاضر در ج��ام جهانی، 14
توماس مولر آلمانی با ده گل، تنها کسی بود 
که می توانس��ت امید داش��ته باشد به سمت 
رکورد هم وطن و هم بازی سابقش، میریوسالو 

کلوزه  16 گل��ه یورش ببرد. باقی رکوردداران 
ای��ن عرصه که باالتر از مولر قرار دارند در این 

جام حضور ندارند.
 

ب��ازی خ��ود در این ج��ام، رکورد 15 اس��ام الحداری دروازه بان مصر با 
مسن ترین بازیکن در جام جهانی را شکست. 
او 45 س��ال س��ن دارد. پی��ش از او، فری��د 
موندراگون 43 ساله دروازه بان سابق کلمبیا با 
حضور در ج��ام  2014 این رک��ورد را از آن 

خود کرده بود.
 

 2018 جام جهان��ی  قهرم��ان  جایزه ای 35 میلیون دالری دریافت 16 
خواهد کرد. هم چنی��ن برای مرهم نهادن بر 
زخم تیم دوم، جای��زه ای 25 میلیون دالری 
برای این تیم اختصاص داده ش��ده است. اما 
نکته  جال��ب این اس��ت که هم��ه  تیم های 
ش��رکت کننده در ای��ن جام با خ��ود حداقل 
چکی چند میلی��ون دالری به خانه خواهند 
ب��رد و حتی تیم های��ی که تنه��ا در مرحله  
گروه��ی حضور دارند نیز جایزه ای 8 میلیون 

دالری دریافت خواهند کرد.

54 درص��د بلیت ه��ای این جام را  خارجی ه��ا خری��داری کردن��د و 17
فوتبال دوس��تان کش��ورهای آمریکا، برزیل، 
کلمبیا، آلمان، مکزیک و آرژانتین در رده های 

اول تا شش��م خریداران ج��ای دارند. این در 
حالی اس��ت ک��ه به گزارش »اس��پوتنیک«، 
شبکه  تلویزیونی »بی بی سی« فیلمی درباره 
هواداران فوتبال روسیه به نام »ارتش قلدرهای 
روسیه« س��اخته اس��ت که در آن هواداران 
فوتبال روسیه را بسیار خشن و متهاجم نشان 
داده اس��ت. اس��پوتنیک ادعا کرده است که 
سازندگان این فیلم تالش دارند به بینندگان 
خ��ود این حس را القاء کنند که در روس��یه، 
عشق به خشونت در هواداران فوتبال پرورش 
داده می شود و از این رو هواداران فوتبال دیگر 
کشورها بهتر اس��ت از رفتن  به روسیه برای 
تماش��ای مس��ابقات جام جهانی خودداری 
کنند؛ تالش��ی که به نظر می رسد با توجه به 
آمار باالی فروش بلیت در خارج از روسیه، به 

نتیجه نرسید.
 

پی��ش از این جمع��ی از هواداران  فوتبال در ایران از ماریا کوماندنایا 18
مجری روس��ی مراسم قرعه کش��ی این جام 
خواسته بودند لباس مناسب و پوشیده بپوشد 
تا تلویزیون ایران این مراس��م را کامل پخش 
کند. او این درخواس��ت را پذیرفت و پس از 
مراسم و اطالع از پخش شدن آن از تلویزیون 
ای��ران در توئیت��ر خ��ود از ه��واداران ایرانی 
پرسید: »ایران، خوشحال هستید؟« پرسشی 
ک��ه با واکنش ه��ای مثبت ه��واداران ایرانی 

روبه رو شد.
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سارا شیربیگی یکی از بهترین فوتسالیست های ایران و آسیاست که در جام ملت های آسیا که چندی پیش برگزار شد و با قهرمانی بانوان ایران همراه 
بود، موفق شد خانم گل مسابقات شود. با او مصاحبه ای انجام شده و راجع به مسائل مختلف از جمله عدم پخش مسابقات، پوشش اسالمی در میادین، 

زندگی شخصی او و... پرسیدیم که حاصل آن را در ادامه می توانید بخوانید.

با حجاب هم به اهداف بزرگ مان می رسيم
گفتگو با سارا شيربيگی خانم گل، فوتسال آسيا

درب�اره ش�رایط مس�ابقات و قهرمانی تان 
صحبت کنید.

 امسال دومین دوره برگزاری جام ملت های 
بانوان بود. سال 2015 ما قهرمان شدیم و بعد 
از آن مدام اردو داش��تیم و هیچ اس��تراحتی 
نکردیم. المپیک داخل سالن داشتیم و بالفاصله 
جام ملت های آسیا. بازی های دوستانه خوبی 
با ایتالیا، روسیه، اوکراین و چین داشتیم و من 
فکر می کنم خیلی به ما کمک کرد که بتوانیم 
در این مسابقات خیلی خوب ظاهر شویم. در 
جام ملت ها تیم هایی که حضور داشتند نسبت 
به دوره قبل پیشرفت خیلی خوبی داشتند و 

تیم ما هم همانطور که گفتم 2 سال در اردو 
بود و باتوجه به بازی هایی که داشتیم بازی در 
سطح آسیا برایمان راحت تر بود. البته کادرفنی 
و حض��ور آقای صانعی نیز خیلی به ما کمک 
کردند تا بتوانیم آنجا خیلی راحت با حریفان 

بازی کنیم و نهایتا به قهرمانی برسیم. 

خودتان هم که خانم گل مسابقات شدید...
 خان��م گلی و بهترین بازیکن ش��اید فقط 
دو کاپ و نماد بود که به من و خانم فرش��ته 
کریمی اهدا شد. اما می خواهم این را بگویم؛ 
تیمی که قهرمان می ش��ود حتما 14 بازیکن 

خیلی خوب دارد. یک تیم که یک دل اس��ت 
و قهرمان می ش��ود قطعاً هم��ه بازیکنان آن 
مستحق داش��تن چنین کاپ هایی هستند. 
مطمئن باشید همه بازیکنان خوب بودند که 
نتیجه اش می شد اینکه من یا خانم اعتدالی 
گل بزنی��م. به نظ��ر من تیمی ک��ه قهرمان 
می شود قطعاً تمام خوب ها را در اختیار دارد.

 
واکنش مردم چطور بود؟

 وقتی تایلند بودیم برای مسابقات پیام های 
بسیاری به ما می رسید و انگیزه ما را دو برابر 
می کرد، آنقدر که همه پیگیر بودند و لطف 

محمد همتی
خبرنگار

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]67[

شماره 49 - خرداد ماه 1397

ماهنامه داخلی شركت عقاب افشان



داش��تند. صفحات مجازی و روزنامه ها همه 
عکس از فوتس��ال بانوان ب��ود و این خیلی 

حس خوبی به ما می داد. 
ای��ن که توانس��تیم هم��ه را ش��اد کنیم 
خیلی خوب ب��ود. وقتی به اس��تان هایمان 
هم رسیدیم اس��تقبال عالی بود و خود من 
انتظارش را نداش��تم. واقعاً دست همه درد 
نکند و ما هم خوش��حالیم ک��ه دل مردم را 
ش��اد کردیم. امیدوارم این حمایت ادامه دار 
باش��د که ما مس��یرمان را ادامه دهیم و در 

مسابقات جهانی بدرخشیم.
 

تلویزیون هم که بازی ها را پخش نکرد.
 به نظرم بازی های بانوان ارزش این را دارند 
که رسانه ملی با پخش آنها از بانوان حمایت 
کند. ما با حجاب کامل در مس��ابقات حاضر 
می شویم و فکر نمی کنم پخش بازی ها ایرادی 
داشته باشد. اگر بازی ها را پخش می کردند 
مردم و خانواده های ما می توانستند بازی ها را 
ببینند. در عین حال من دوس��ت دارم برادر 
و پدرم به سالن بیایند و بازی من را ببینند. 
من 15 س��اله بودم بازی می کردم اما پدرم 
نمی دانست پس��تم در زمین چیست و فکر 
می کرد گلر هس��تم! اگر این ش��رایط پیش 

بیاید قطعاً فوتس��ال هم پیشرفت می کند و 
امیدوارم این مسائل حل شوند.

 
در مورد حجاب صحبت کردید، این شرایط 

پوشش برای تان مشکل ساز نمی شود؟
از منظر سخت بودن که خیلی سخت است. 
شما خودتان دو بار روی هم لباس بپوشید و 
مقنعه بیاندازید، قطعاً شرایط برای تان سخت 
می ش��ود. آن ه��م در ش��رایط آب و هوایی 
تایلند و فصل های گرم س��ال که س��خت تر 
هم می ش��ود. اما به هر حال ما مسلمانیم و 
این حجاب را پذیرفته ایم و مش��کلی هم با 

آن نداریم. 
ش��اید اگ��ر حج��اب نداش��تیم راحت ت��ر 
می توانس��تیم بازی کنیم و عملکردمان بهتر 
می شد اما ما با همین حجاب هم می توانیم به 
اهدافمان برسیم، فقط الزمه آن حمایت است. 
وقتی ما حجاب داریم دلیلی ندارد رسانه ملی 
بازی ها را پخش نکند. قبال گل های ما پخش 
می ش��د اما االن آن را هم پخش نمی کنند و 
فقط عکس های تار نشان داده می شود. اتفاقاً 
بعد از همین مسابقات جام ملت ها در برنامه 
نود گل های ما پخش شد و چه بازتاب خوبی 

هم داشت. 

تدارک شما برای مس�ابقات خوب بود اما 
موج�ی از اعتراض�ات در فض�ای مجازی به 
تدارک تی�م آقایان وجود داش�ت. نظر خود 

شما چیست؟
 االن همه انتظار دارند رسیدگی به شرایط 
بان��وان و آقایان برابر باش��د. اما م��ا باید نگاه 
کنیم که قبال برای فوتس��ال و ورزش بانوان 
چ��ه کار کردند و ح��اال چ��ه می کنند. من 
نمی گویم یک امکانات فوق العاده داشتیم ولی 
ما همیش��ه انتظار داشتیم هرچیزی را که از 
مسؤوالن می خواهیم نه بشنویم اما برای جام 
ملت ها انصافا کم نگذاش��تند و تا جایی که از 
دست شان بر می آمد تالش کردند. همانطور 
که ب��ا قهرمانی در 2015 نگاه ها نس��بت به 
فوتسال بانوان تغییر کرد، مطمئنم بعد از این 
قهرمانی برای آینده هم شرایط بهتر می شود. 
ما توقع زیادی نداریم اما بازهم تشکر می کنیم 
و امیدواریم امکانات بیشتر از این شود بتوانیم 

روزی روی سکوی جهانی هم برویم. 
 

فکر می کنید چرا در ای�ران مردم هم خیلی 
ب�ه ورزش بان�وان اهمیت نمی دهن�د و آیا در 

کشورهای دیگر هم این طور است؟
 در دیگر کشورها ش��رایط با ایران فرق دارد. 
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بعد از ج��ام ملت های 2015 خیلی ش��رایط 
بهتر ش��د و من مطئنم از این به بعد بهتر هم 
می شود. در گذش��ته مردم اصالً نمی دانستند 
همچین رشته ای وجود دارد و می پرسیدند مگر 
دختره��ا هم بازی می کنند؟ اما االن حتی اگر 
تلویزیون هم پخش نکند، رسانه های مختلف، 
شبکه های اجتماعی و تلویزیون های اینترنتی 
آن را پخش می کنند و هرجا می رویم عکسی 

از بانوان هست.

بان�وان،  ب�رای  دیگ�ر  مش�کل  ی�ک 
محدودیت هایی اس�ت که از ط�رف خانواده 
اعم�ال می ش�ود. ش�ما خودت�ان همچی�ن 
مش�کالتی داش�تید و این که چه صحبتی با 

خانواده ورزشکاران بانوان نوجوان دارید.
البته ما در خانواده مان ورزش��کار حرفه ای 
نداری��م و اغلب به ص��ورت معمولی ورزش 
می کنند. من از بچگی عاش��ق ورزش بودم 
و هر رشته ای که می رفتم بهترین می شدم، 
چون مدام در حال دویدن و تالش بودم. خب 
خان��واده من هم مثل خیلی های دیگر دائماً 
می گفتند، نمی ش��ود و دختر که به باشگاه 
نم��ی رود. اما بع��داً خان��واده ام وقتی دیدند 
چقدر عالقه و اس��تعداد دارم مانعم نشدند و 
رو به حمایت آوردند. خاطرم هست آن روزها 
وقتی مصدوم می شدم همه اذیت می شدند 
مراقب��م بودن��د. االن هر وقت ب��ر می گردم 
مادرم می گوید سارا دیگر نمی روی؟ منتظر 
اس��ت که من بگویم دیگر نمی روم. به نظرم 
خانواده ها باید به تصمیمات دختران شان در 
بحث ورزش احترام بگذارند آن ها را حمایت 

کنند. 

بعضی کارشناسان می گویند فوتسال بانوان 
ایران شباهت زیادی به فوتسال آقایان دارد. 

قبول دارید؟
خب ایرانی ها چ��ون تکنیک خاص خود را 
دارند، می شود گفت که شبیه هم هستیم. از 
لحاظ تاکتیکی هم شاید چون آقای صانعی در 
کنار ما هس��تند شبیه باشیم. اما این که فکر 
کنیم سطح کیفی مان هم شبیه است، درست 
نیست چون آقایان سطح باالتری دارند. در تیم 
ما هرکسی یک جور بازی می کند اما در دیگر 
تیم ها اینطور نیست و معموالً طبق تاکتیکی 
خاص پیش می روند. مثالً آنها هیچ وقت سر 
توپ نمی زنند و خودشان از بازیکن روبه رو رد 

نمی شوند اما در ایران اینطور نیست و ممکن 
است کسی دریبل بزند و کار انفرادی بکند.

باتوجه ب�ه تک�رار قهرمانی در آس�یا، فکر 
می کنید ش�ما هم مث�ل آقایان روی س�کوی 

جهانی قرار بگیرید؟
 به نظر خودم س��طح بازی بانوان و آقایان 
فوتس��ال از آسیا فراتر است. البته همه این ها 
بستگی به حمایت دارد. اگر قرار باشد تیمی 
بعد از مس��ابقات به استراحت برود و یک ماه 
مانده به مس��ابقات بیاید، اتف��اق خاصی رخ 
نمی دهد. مدیران باید همچنان حمایت کنند 
و مطمئن باشند تیم های ما شایستگی رفتن 
روی س��کوی جهانی را دارن��د. ما هم اکنون 
پنج��م - شش��م جهانیم و می توانی��م به آن 

جایگاه برسیم.

خانم گلی آسیا شما را لژیونر می کند؟
فعالً که بع��د از این برنامه مل��ی نداریم و 
بر می گردیم به باز های باش��گاهی. سال قبل 
من نف��ت آبادان بودم و قراردادم تمام ش��ده 
و نمی دانم کجا بروم. من پیش��نهاد خارجی 

ویژه ای نداشتم و اگر هم بود آسیایی ها من را 
می خواستند. خودم بیشتر ترجیح می دهم در 

ایران بازی کنم. 
 

از وضعی�ت قرارداده�ا در فوتس�ال بانوان 
راضی هستید؟

 همانط��ور که می دانید در فوتس��ال بانوان 
فقط 3-4 باشگاه هستند که می توانند قرارداد 
را پرداخ��ت کنند و این اصالً خوب نیس��ت. 
هیجان چندانی در لیگ بانوان فوتسال وجود 
ندارد و امیدواریم تغییری در این روند ایجاد 
شود و اسپانسرها به فوتبال بانوان هم بیایند 
و شرایط بهتر شود. االن سقف قرارداد بانوان 

50 میلیون تومان است.
 

ش�ما قب�اًل گفتید پرسپولیس�ی هس�تید و 
دوست دارید تیم محبوبتان در فوتسال بانوان 

تیم داری کند؟
باشگاه پرس��پولیس چند س��ال پیش در 
فوتس��ال بانوان تیم داری کرد اما متاس��فانه 
منحل ش��د. من خودم پرسپولیسی هستم و 
دوس��ت دارم برای این تی��م بازی کنم. البته 
االن همه ش��هرها تیم می دهن��د اما معلوم 
نیست قراردادها را پرداخت کنند یا نه. بعضی 
اس��تان ها هم مجبورند فقط برای مسابقات 
بروند. دوس��ت دارم جایی بروم که شرایطش 
خوب باش��د و اگر پرس��پولیس باشد که چه 

بهتر.
 

خودتان اهل کرمانشاه هستید، راجع به زلزله 
هم پستی در اینستاگرام منتشر کردید، فکر 
می کنید مسؤوالن چه کارهایی باید می کردند 

که نکردند؟
 در مورد زلزله زده ها متأسفانه هنوز شرایط 
بدی وجود دارد و هنوز شرایط زندگی کامل 
نیس��ت. باید یک زمانی بگذرد تا به ش��رایط 
عادی برگردند. حمایت م��ردم خیلی خوب 
بود و سنگ تمام گذاش��تند. ما قدردان شان 
هس��تیم. امیدوارم مس��ؤوالن هم یک کاری 

کنند و فقط منتظر کمک مردم نمانند.

حرف آخرتان اگر چیزی مانده بفرمایید.
 تش��کر می کن��م از م��ردم به خاط��ر این 
حمایت ها و مسؤوالن که هر کاری توانستند 
انج��ام دادند. از خان��واده و مربیان خودم هم 

تشکر می کنم که حمایتم کردند.
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ژاپنی ها به مدت 70 سال رنگ جام جهانی را ندیدند و امسال با ورود به روسیه 20۱8 ششمین حضور متوالی خود در این تورنمنت را جشن گرفتند. 
بخش بزرگی از انقالب آنها در زمین فوتبال به س��اخت اولین لیگ حرفه ای در کشورش��ان در اوایل دهه ۱990 برمی گردد. اما یک بازیکن در تاریخ 

ژاپن وجود دارد که الهام بخش نسل آنها برای عشق به فوتبال بوده است: سوباسا اوزارا، دانش آموز ۱۱ ساله کارتونی.

كاپيتان سوباسا، الهام بخش بزرگان فوتبال
كارتونی كه فوتبال را در سرزمين »آفتاب تابان« متحول كرد

ایده شخصیت سوباسا وقتی به ذهن هنرمند 
و کارتونیست ژاپنی یوئیچی تاکاهاشی رسید 
که خودش دوران دبیرستان را سپری می کرد. 
تصمیم تاکاهاش��ی برای قرار دادن نقش اول 
داس��تان هایش در مرکز یک ورزش خارجی 
همه را ش��گفت زده کرده بود. چون در اواخر 
ده��ه 1970 و اوای��ل 1980 ورزش محبوب 
ژاپنی ها »سومو« یا همان کشتی سنگین وزن 
بود و بعد از آن ورزش بیس��بال. اما در زمان 
ش��روع مانگا، جام جهان��ی 1978 آرژانتین 
به صورت زن��ده از تلویزیون های ژاپن پخش 
می ش��د و این ورزش عمیقاً روی تاکاهاشی 
تأثیر گذاشت و او را از ورزش سنتی کشورش 
دور کرد. تاکاهاش��ی در ابتدا مشتاق ساخت 
داستان بر اساس ورزش بیسبال بود اما هرچه 
بیشتر در مورد فوتبال تحقیق می کرد بیشتر 

در مورد پرستیژ جهانی این ورزش یاد گرفت 
و یک دل نه صد دل عاشق فوتبال شد. فوتبال 
شاید ورزش محبوب ژاپنی ها نبود اما ورزش 

محبوب جهان که بود.
شخصیت سوباس��ا اوزارا را ساخت و کاری 
ک��ه اول از همه باید می کردن��د این بود که 
به هواداران ی��اد بدهند که اصالً جام جهانی 
چیس��ت؟ داستان از اینجا شروع می شود که 
سوباسای یک ساله فقط به خاطر جذب شدن 
به توپ فوتبال از تصادف با اتوبوس نجات پیدا 
می کند و فوتبال راه موفقیت و ش��کوه او در 
آینده می ش��ود. در ع��رض چهاردهه و حتی 
امروز هم سوباسا شخصیت ماندگار ژاپنی شد 
و در 15 سریال، 6 سریال انیمه، 4 فیلم بلند، 
14 بازی ویدئویی و همچنین اسباب بازی های 
بی ش��مار، لباس ها و انواع مختلف یادگاری ها 

دیده می ش��ود و یکی از محبوب ترین مانگا و 
انیمه های ژاپنی بود و هس��ت و قطعاً خواهد 

بود.
 در اولین بخش داس��تان این سؤال مطرح 
می شود که: »ژاپن کی در جام جهانی حاضر 
می ش��ود؟« ش��خصیت اصلی کارتون یعنی 
سوباسا با اعتماد به نفس زیاد پاسخ می دهد: 
»ب��ه زودی. من این رویا را به واقعیت تبدیل 
می کنم!« ش��اید این حرف سوباسا در دنیای 
تخیلی گفته شد اما غیر واقعی نبود. در مقابل 
چشمان جهانیان سوباسا به ژاپن کمک کرد 
که ن��ه فقط یک جام جهانی بلک��ه در تمام 
جام های جهان��ی از آن زمان تاکنون حضور 

داشته باشد.
در س��ال 2011 و در مصاحب��ه ای ک��ه با 
تاکاهاشی انجام شد از او پرسیدند که فکرش 
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را می کردی کاپیتان سوباس��ا در ش��کوفایی 
ورزش فوتبال در ژاپن تا این حد مؤثر باشد؟ 
تاکاهاشی با فروتنی زیاد این ادعا را رد کرد و 
پاسخ داد: »نه فقط به خاطر سوباسا بلکه خود 
ورزش فوتبال آنقدر در جهان محبوب اس��ت 
و آنقدر راحت جای خ��ود را در دل مردم باز 
می کند که همه آن را به عنوان محبوب ترین 
ورزش قبول کردن��د و ژاپن هم از این قاعده 
مستثنی نیست. اما خیلی خوشحالم که مردم 
این گونه تصور می کنند و واقعاً از اینکه شاید 
من باعث شده باشم که ژاپنی ها عاشق ورزش 

فوتبال شدند احساس رضایت می کنم.«
در مجم��وع کاپیتان سوباس��ا الهام بخش 
خیل��ی از نوجوانان در سراس��ر جهان ش��د 
خصوصاً هافبک افسانه ای ژاپنی »هیدتوشی 
ناکاتا«. ناکاتا که به عنوان برترین فوتبالیست 
تاریخ ژاپن شناخته می شود، می گوید: »20 یا 
30 سال پیش ورزش بیسبال در ژاپن خیلی 
محبوب بود و فوتبال تقریباً ناش��ناخته بود و 
کم کم راه خود را بین ژاپنی ها باز می کرد. به 
همین دلیل من نه اسطوره ای داشتم و نه تیم 
محبوبی. ولی یک داستان و شخصیت اصلیش 
کاپیتان سوباس��ا باعث شد تا بین بیسبال و 

فوتبال، فوتبال را انتخاب کنم.«
ب��ا تمام ش��دن دهه 1990 و ش��روع دهه 
2000 و با قهرمان داستانی کاپیتان سوباسا و 
قهرمان دنیای واقعی یعنی ناکاتا، نسل کودکان 
و نوجوانان آن دوران بیشتر و بیشتر به ورزش 
فوتبال عالقمند شدند. مهارت های خارق العاده 
سوباسا و ش��خصیت های دیگری که در این 
داستان حضور داش��تند با اسم های مختلف 
معرفی می ش��دند مثل »ش��لیک رعدآسا«، 
»ضرب��ه دوچرخ��ه ای دوقلوه��ا«، »ش��وت 
چرخشی«. سوباسا که اول در شهر نانکاتسو 
زندگی می کرد، عضو تیم مدرسه شد و بعد با 
سفر به کشورهای دیگر به افتخارآفرینی ادامه 
می داد. در برزیل با سائوپائولو قهرمان شد، بعد 
از اینکه به بارسلونا پیوست مقابل رئال مادرید 
هت تریک کرد و قهرمان ال کالسیکو شد، در 
سطح بین المللی هم ژاپن را به قهرمانی جام 
جهانی رساند. در تمام این مدت هم دوستانش 
ه��ر کدام افتخارات خ��ود را می آفریدند و در 
تیم های یوونتوس و هامبورگ و سایر باشگاه ها 

مشغول بودند.
 این س��ریال مرزه��ا را درنوردید و کاپیتان 
سوباس��ا نه فقط بر نوجوان��ان ژاپنی بلکه بر 

نوجوانان تمام نقاط دنیا تأثیر گذاشت، خصوصاً 
اسپانیا. انیمیشن به زبان اسپانیایی دوبله شد 
و متعاقبا نامش به »الیور بنجی« تغییر پیدا 
کرد و بر نس��ل نوجوانان اسپانیایی هم تأثیر 
گذاشت. برخی از س��تاره های دنیای فوتبال 
هم به صورت شخصیت کارتونی در این انیمه 

حضور پیدا کردند مثل لیونل مسی.
گزارشگران محلی از فرناندو تورس اسپانیایی 
وقتی برای جام باشگاه های جهان در ژاپن بود 
پرسیدند کتاب یا کارتون محبوب کودکی اش 
چه بود و تورس پاس��خ داد: »وقتی بچه بودم 
نمی توانستیم س��یگنال خوبی از شبکه های 

تلویزیونی دریافت کنیم، اما همه در مدرسه 
در مورد کارتونی ژاپنی که در مورد فوتبال بود 
صحبت می کردند. سریالی با نام الیور بنجی 
در اس��پانیا که دو بازیکن کارش��ان را از تیم 
جوانان ش��روع می کنند به تیم ملی می روند، 
جام جهانی را برنده می ش��وند، به بارسلونا و 
بایرن مونیخ می روند، به یورو می رسند، همه 
اینها مثل رویا بود. من بخاطر این کارتون به 

فوتبال روی آوردم. می خواستم الیور بشوم.«
یکی دیگر از طرفداران مش��هور این کارتون 
الکس��یس سانچس اس��ت. نیکوالس اولئا که 
زندگی نامه س��انچس را می نویس��د می گوید: 
»وقتی الکس��یس در بارس��لونا بود کلکسیون 
این انیمیشن را داشت، تمام قسمت هایش را. 
فکر می کردم الکس��یس تمام مهارت فوتبالی 
خود را بر پایه این کارتون و دنیای افس��انه ای 
آن قرار داده، خودش را یکی از شخصیت های 
این کارتون می بیند و در زمین بدون مرز برای 
ساعت ها می دود و در هر شرایطی گل می زند.«

در طول س��ال ها خیلی از فوتبالیس��ت ها 
اعت��راف کردند که این کارت��ون الهام بخش 
آنها بوده است. از قهرمان جام جهانی ایتالیا 
الس��اندرو دل پی��رو که این کارت��ون را با نام 
اصالح شده اش »هولی و بنجی« می شناسد 
و مدت ه��ای طوالنی تصویر نقاش��ی ش��ده 
خودش در کنار ش��خصیت اصلی داستان را 
که با دس��تان خود تاکاهاشی طراحی شده 
بود را به عنوان عکس پروفایلش در صفحات 
مجازی می گذاش��ت، و قهرمان اس��پانیایی 
آندرس اینیس��تا که لباس هایی را می پوشید 
که عکس هایی از این انیمه داشت و به تازگی 
هم تاکاهاشی را مالقات کرد تا طراحی های 
جدیدش را بگیرد، که اینیس��تا را در مسیر 
انتقال��ش ب��ه باش��گاه ژاپنی ویس��ل کوب 
نقاش��ی کرده که آنجا به لوکاس پودولسکی 
می پیوندد، پودولس��کی که سومین قهرمان 
جهان و از طرفداران متعصب سوباس��ا است. 
بزرگان فوتبال مثل زین الدین زیدان، تیری 
آنری و جنارو گتوزو هم همیشه از عشقشان 
به این انیمه که در کودکی تماشا می کردند 
صحبت می کنند. این سه نفر هم مثل بقیه 
بازیکنانی که پیش تر اسمش��ان آورده شده 
جام جهانی را باالی سر بردند، انگار رابطه ای 
جادویی بین تماشای این کارتون الهام بخش 

و قهرمانی وجود دارد.
ام��روزه در ناحیه ش��لوغ کاتسوش��یکا در 
همسایگی توکیو، جایی که یوئیچی تاکاهاشی 
در آن بزرگ شد، مجسمه برنزی سوباسا قرار 
داده شده است؛ یکی از مجموعه مجسمه های 
این ش��خصیت در سراسر ش��هر و به افتخار 
الهام بخش ترین پس��ر شهر. ش��اید تواضع و 
فروتنی زیاد تاکاهاشی مانع از این می شود که 
تأثیر بس��زای شخصیت کارتونی اش را جدی 
بگیرد، اما بی ش��ک و به ط��رز انکارناپذیری 
تاکاهاشی به رویای خود مبنی بر ایجاد عشق 
به فوتبال در مردم کشورش دست یافته و نه 
تنها در کشور خود بلکه در سراسر جهان تأثیر 
خیلی زیادی روی نوجوانان گذاش��ت و بازی 

فوتبال را بیش از پیش زیبا کرده است.
به خاطر زیباتر کردن بازی فوتبال، به خاطر 
گسترش محبوبیت ورزش فوتبال و باز کردن 
چشمان خیلی از ستاره های آینده این ورزش، 
جهان فوتبال قدردانی بسیار زیادی به سوباسا 
و س��ازنده اش تاکاهاشی بدهکار است. خیلی 

خیلی از تو ممنونیم تاکاهاشی.
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Mr. Amir Allahyari is the managing 
director of Isfahan Iranpeyma Passenger 
Transportation Company. He followed the 
career path of his family members who 
owned coaches and were shareholders of 
the above-mentioned company before he 
started his occupation. In 2002, he began 
his job as a bus conductor. Then, he was 
employed by another company in a better 
position. In 2007 when he completed his 
mandatory public military service, he was 
appointed, due to his graduation from 
university in the field of accounting, as the 
financial manager of Isfahan Iranpeyma 
Passenger Transportation Company. Finally, 
in 2012, he was appointed as the managing 
director of the forenamed company by a 
unanimous vote of the board of directors. 
“Until 2015, most of the shares of Isfahan 
Iranpeyma Passenger Transportation 

Company were held by 100 drivers, but in 
the year mentioned, we purchased a large 
number of shares. We currently own 4.5 
portions out of the entire 6 portions and the 
remaining 1.5 portions are owned by the 
other shareholders. We started renovation of 
our fleet by replacing 36 coaches with Oghab 
– Scania products. It should be mentioned 
that 202 coaches are operated as our entire 
fleet. At least 80 percent of our entire fleet 
consists of Scania coaches (Maral and Dorsa) 
manufactured between 2013 and 2018. 
Therefore, we avail ourselves of a newly-
operated fleet. The cost of maintenance of 
Maral and Dorsa is so low. Oghab – Scania 
coaches are supported by efficient after 
sales services, for example, there are 2 active 
and large workshops in Isfahan. Moreover, 
these coaches are especially appealing to 
the passengers and drivers.”

Interview with Managing Director of a Passenger 
Transportation Co.
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