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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل کند، پس از آن دو رکعت نماز بگزارد و از خدا خیر 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 الَْیْوَم

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

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

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

خدایا ما را در کنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما که ما به تو مشتاقیم.
نْیا َواالِْخَرِة. ِء الَْمْنَظِر ِفی االْْهِل َوالْماِل َوالَْولَِد ِفی الدُّ َفِر َو کابَِة 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 دنیا و 

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

خدایا من به تو رو کنم در این رو کردن به خاطر این که جویای خشنودی تو و تقرب جستن به درگاهت 
هستم.

[ َفَبلِّْغنی ما اَُؤمُِّلُه َو اَْرُجوُه فیَک َوفی اَْولِیآئَِک ]اَلّلُهمَّ
خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم ای مهربان ترین مهربانان.

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

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

و به تو اطمینان کردم پس
ٍد َو الِِه تَُخیِّْبنی یا َمْن ال یَُخیُِّب َمْن اَراَدُه َوال یَُضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

ناامیدم مکن ای که ناامید نکند، هر که را به او توجه کند، و ضایع نکند 
هر که را او محافظتش کند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،

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

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
ای مهربانترین مهربانان.

سپس مسافر سوره توحید 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 کند.

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

بخواند، و بگوید:
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مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان به مناسبت دهم تیرماه روز صنعت و 
معدن خطاب به همه صنعت کاران کشور پیامی صادر کرد.

بهروز مرادی در پیام خود آورده است:
به نام خدا

با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد
بی شک صنعت و معدن، موتور محرک اقتصاد هر کشور محسوب می شود و البته رشد و 

بالندگی آن موجب افزایش توان اقتصادی و رونق یک کشور می گردد.
ایران اس��المی که پس از ملی ش��دن صنعت نفت، یکی از سخت ترین کینه توزی های 
اس��تعمار و اس��تکبار را در 28 مرداد چش��ید، همواره تالش نموده است با بهره گیری از 
معادن و ذخایر مادی و معنوی درخشان کشور گام های مؤثری در حوزه صنعت برداشته  
با اشتغال زایی و دانش آفرینی، سهم بسزایی در منطقه، خاورمیانه، قاره کهن آسیا و حتی 

جهان داشته باشد.
پس از پیروزی انقالب اس��المی نیز علی رغم دشمنی ها و اعمال تحریم ها، خودباوری در 
صنعت کشور به وجود آمد که موجب شکل گیری اقتصاد مقاومتی و رشد فزاینده تولیدات 
صنعتی گردید؛ به گونه ای که درآزمون س��خت هشت ساله جنگ تحمیلی، رشد صنعتی 
کشور از تولید یک سیم خاردار به تولید به روزترین و با کیفیت ترین تجهیزات در حوزه های 

مختلف صنعتی، علمی و نظامی رسید.
حال مجموعه صنعت و معدن کشور با توکل به ذات اقدس احدیت و اتکا بر خودباوری، 
خالقیت و ابتکار به گونه ای تحس��ین برانگیز اوج کارآمدی نیروهای توانمند داخلی را به 

اثبات رسانده است.
به نمایندگی از مدیران و کارکنان گروه صنعتی عقاب افشان ضمن تبریک »روز صنعت 
و معدن« به تالشگران و صنعتگران عزیز کشور، این خط شکنان جبهه نبرد اقتصادی، ابراز 
امیدواری می نماید چرخه صنعتی کشور به رغم کینه توزی آمریکا پرتحرک تر از گذشته 

قله های پیشرفت و موفقیت را طی خواهد نمود.
مدیرعامل

پیام مدیرعامل شرکت عقاب افشان 
به مناسبت روز صنعت و معدن
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هدایتی مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از 
طراحی دستگاهی برای رصد خرابی های 
داخل اتوبوس ها خبر داد و گفت: پایلوت این 
طرح در قالب نصب این دستگاه ها بر روی 

تعدادی از اتوبوس ها ایجاد شده است.
دکتر جواد هدایتی در س��مینار ایمنی 

اتوبوس ه��ا در براب��ر آتش، ب��ا تأکید بر 
اینک��ه 90 درصد حمل و نقل کش��ور از 
طریق سیس��تم حمل و نق��ل جاده ای 
صورت می گیرد، افزود: بر اساس آمارها، 
سال گذشته 270 میلیون نفر در کشور 
از طری��ق حمل و نقل ج��اده ای جابه جا 
شده اند که این عدد نشان می دهد چهار 
براب��ر تع��داد جمعیت کش��ور از طریق 
جاده ها جابه جا ش��ده اند. وی با اشاره به 
گستردگی شهرهای کشور، فاصله زیاد از 
یکدیگر و همچنین وجود مناطق کویری 
در کش��ور را از جمله عواملی دانست که 
شرایط خاصی را در حمل و نقل جاده ای 
ایجاد کرده و ادامه داد: با توجه به حجم 
جابه جایی کش��ور در سال گذشته 120 

نفر از قربانیان جاده ای جزو سرنشین های 
اتوبوس ها بوده اند که امس��ال این میزان 
20 درصد کاهش را نشان می دهد. با این 
حال ایمنی سفر در حمل و نقل عمومی 
یک وظیفه ملی است و با توجه به اینکه 
سیاست دولت تش��ویق به حمل و نقل 
عمومی است، نیاز داریم تا به مقوله ایمنی 

در جاده ها و وسایل حمل و نقل عمومی 
توجه بیشتری شود. مدیرکل دفتر ایمنی 
و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل 
ج��اده ای با بیان اینکه حوادث گذش��ته 
موضوع ایمنی در برابر آتش س��وزی را به 
ما گوش زد می کند، افزود: با بررسی های 
انجام شده مشاهده کردیم که در یک برند 
خ��اص در اتوبوس ها، بات��ری خودرو در 
جلوی اتوبوس و در زیر صندلی رانندگان 
تعبیه شده است که این امر آسیب پذیر 
ش��دن اتوبوس ها و افزایش آتش سوزی 
در برخورد خ��ودرو را به دنبال دارد. وی 
همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده از 
مواد ضد آتش در داخل خودروها، اظهار 
کرد: عالوه بر آن ما شاهد دستکاری هایی 

در سیستم مکانیکی خودروها هستیم که 
این امر چالش دیگ��ری در حوزه ایمنی 

خودروها در برابر آتش است.
هدایت��ی عم��ده تصادف��ات منجر به 
آتش س��وزی را به دلیل ایجاد سیس��تم 
خودروسازی فقط تا مرحله تولید دانست 
و توضی��ح داد: بعض��ی از ش��رکت های 
خودروساز خدمات پس از فروش ضعیفی 
دارن��د و یا در این زمین��ه برنامه ریزی از 
س��وی آن ها صورت نگرفته اس��ت. این 
در حالی اس��ت که ایجاد خدمات پس از 
فروش از سوی این شرکت ها می تواند در 

تعمیر بهتر خودروها مؤثرتر باشد.
وی کنت��رل دوره ای را از دیگر عوامل 
ایجاد ایمنی اتوبوس ها در برابر آتش عنوان 
کرد و گفت: در سال 93 با اعالم فراخوانی 
اتوبوس ها را برای کنترل دوره ای به مراکز 
معتبر اعزام کردیم که این اقدام کاهش 
چشمگیری در آتش سوزی این خودروها 
داش��ته اس��ت. مدیرکل دفت��ر ایمنی و 
ترافیک س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای این امر را نش��ان دهنده اهمیت 
کنترل های دوره ای در طول بهره برداری 
خودروه��ای عمومی عنوان کرد و گفت: 
عالوه بر آن با مش��ارکت یک��ی از مراکز 
تحقیقاتی داخل کش��ور سامانه ای برای 
کنترل اتوبوس ها طراحی و ساخته شده 
است. این سامانه ایمنی که در خودروها 
نصب می شود، به صورت آنالین قادر است 
خرابی های موج��ود در خودروها را اعالم 
کند تا به موقع مداخ��الت مؤثری برای 

افزایش ایمنی خودروها انجام شود.
وی با اشاره به گستردگی کشور، گفت: به 
دلیل فاصله زیاد شهرهای کشور از یکدیگر، 
امکان استقرار ایستگاه های آتش نشانی در 
کش��ور وجود ندارد؛ از این رو کنترل های 
دوره ای می توانند در پیشگیری از حوادث 
جاده ای مؤثر باشند که سامانه ساخته شده 

نیز این امر را فراهم خواهد کرد.

کنترل دوره ای خودروهای عمومی
با »سامانه ایمنی« ساخت محققان کشور

مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد
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برگزاری مسابقه  Top Team اسکانیا
 با قهرمانی تیم ت�هران

به میزبانی شرکت عقاب افشان انجام شد

اولین دوره مس�ابقات تاپ تیم اس�کانیا توس�ط 
شرکت عقاب افشان بین نمایندگی های برتر کشور 
برگزار ش�د. در این دوره از مس�ابقات که در تهران 
برگزار ش�د، نمایندگی های خدمات پ�س از فروش 
ش�رکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان از شهرهای 
تهران، تبریز، اصفهان و مشهد در حضور کارشناسان 

س�وئدی با هم به رقابت پرداختند. مسابقه جذاب و 
دیدنی تاپ تیم در پنج مرحله برگزار ش�د که شامل 
ایس�تگاه موتور، ایستگاه برق، ایستگاه گیربکس و 
ایس�تگاه ترمز و آزمون کتبی بود که در نهایت بعد 
از حدود 4 ساعت رقابت نفس گیر، تیم تهران با ثبت 
رکوردهای بهتر به مقام قهرمانی رسید و پس از این 

تیم، نمایندگی های تبریز، اصفهان و مشهد به ترتیب 
دوم تا چهارم شدند. 

الزم ب�ه ذکر اس�ت، این مس�ابقات در راس�تای 
افزایش به�ره وری و باال بردن روحیه کار گروهی در 
نمایندگی های خدمات پس از فروش انجام می شود و 

مورد تأیید شرکت اسکانیای سوئد است.
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اعطای گواهینامه بین المللی مدیریت آتش
 به شرکت عقاب افشان ایران

از سوی مؤسسه ملی تحقیقات سوئد صورت گرفت

ش��رکت تولیدی و صنعتی عقاب افش��ان 
مینی بوس ه��ای  و  اتوب��وس  تولیدکنن��ده 
مس��افربری به عنوان تنها شرکت خودروساز 
ایرانی موفق ب��ه دریافت گواهینامه مدیریت 
آتش از س��وی مؤسسه ملی تحقیقات سوئد 
ش��د. این گواهینامه بین المللی در حاش��یه 
س��مینار تخصصی ایمنی اتوبوس ها در برابر 
آتش  که پنجم تیرماه در مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرس��ازی برگزار گردید، از سوی 
مؤسس��ه ملی تحقیقات س��وئد به ش��رکت 
عقاب افش��ان اعطا شد. این گواهینامه پس از 
انجام دو سال و نیم بازدید و تست های مورد 

نظر به این شرکت اهدا شد.
گفتنی اس��ت تس��ت های مرب��وط به این 
گواهینام��ه بین الملل��ی برای این ش��رکت 
تولیدکننده ایرانی، در کشور ترکیه انجام شده 
است. با توجه به اهمیت این گواهینامه شرکت 

عقاب افشان در تالش است تا با همکاری مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مؤسسه 

ملی تحقیقات س��وئد زمینه ای را برای انجام 
این تست ها در کشور فراهم کند. گواهینامه 
این مؤسسه سوئدی در اکثر کشورهای دنیا به 
دلیل اهمیت آن در حوزه ایمنی خودروهای 
عموم��ی در برابر آتش کارب��رد دارد و بر این 
اس��اس محققان کش��ور در صدد هستند تا 
تس��ت های این مؤسسه س��وئدی در داخل 

کشور انجام گیرد.

ضرورت استفاده از فناوری های نوین برای 
کاهش حوادث آتش سوزی در اتوبوس ها

در جریان این سمینار دکتر سعید بختیاری 
معاون تحقیقات و فن��اوری مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی دستکاری در فیوز و 
کابل را از جمله مهم ترین دالیل آتش سوزی 
اتوبوس ها نام برد و گفت: تاکنون مقرراتی برای 
ایمنی اتوبوس ها در برابر آتش وجود نداشت، 
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ولی در حال حاضر دستورالعمل هایی در این 
زمینه ابالغ شده است که شامل ایمنی کابل ها 
و نازک کاری اتوبوس ها در برابر آتش می شود. 
معاون تحقیقات و فن��اوری مرکز تحقیقات 
راه، مس��کن و شهرسازی با بیان اینکه برخی 
از آتش س��وزی ها جامعه را تح��ت تأثیر قرار 
می دهند، افزود: مش��کل ح��وادث حریق در 
اتوبوس یکی از چالش های حمل ونقل جاده ای 
است که مختص به ایران نیست و بسیاری از 
کش��ورها با آن مواجه هستند. برای مثال در 
بین سال های 1999 تا 2004 به طور متوسط 
س��الی 49 حادثه آتش س��وزی در نروژ و 22 
حادثه در کشور سوئد رخ داده است که البته 
یک درصد این حوادث مربوط به آتش سوزی 
اتوبوس ه��ای در حال س��رویس اس��ت. وی 
با تأکید ب��ر اینکه از س��ال 1998 تا 2001 
حوادث آتش سوزی اتوبوس ها در دنیا افزایش 
یافت، این امر را به دلیل مدرن بودن این نوع 
خودروها عنوان کرد و گفت: در ساختمان ها 
مدرن ش��دن باعث افزایش حریق می ش��ود، 
این امر در مورد اتوبوس ها نیز صادق اس��ت؛ 
به گونه ای که در سال 2008 آتش سوزی در 
آلمان 20 کشته بر جای گذاشت و در حادثه  
2005 تگ��زاس نیز 25 نفر جان خ��ود را از 

دست دادند.
معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات 
راه، مس��کن و شهرس��ازی ب��ا اش��اره ب��ه 
فعالیت های مؤسسه ملی تحقیقات سوئد در 
خصوص حوادث آتش س��وزی، افزود: بررسی 
آماری حوادث حریق اتوبوس ها نشان می دهد 
که دلیل توسعه آتش در اتوبوس ها مصالح و 
تزئینات و همچنین صندلی داخلی اتوبوس ها 

است و این مصالح باید در برابر حریق ایمنی 
کافی را داش��ته باش��ند؛ از این رو این مرکز 
آزمون ه��ای مقاومت در برابر آتش را طراحی 

کرده است. 
وی گرما، لرزش، خس��تگی مواد، مشکالت 
تعمی��ر و نگهداری و خرابی سیس��تم ها را از 
جمله دالیل حوادث آتش سوزی در اتوبوس ها 
عنوان کرد و یادآور ش��د: بر اساس تجربیات 
بین المللی دستکاری فیوز و کابل ها از جمله 
مواردی است که موجب حریق در اتوبوس ها 

می شود. 
بختیاری با اشاره به تدوین و ارائه استانداردهای 
بین المللی برای ایمنی ساختمان ها و خودروها 
در براب��ر آتش، اظهارک��رد: تجربیات جهانی 
نش��ان می دهد تس��ت هایی که بر روی مواد 
از نظ��ر ایمنی در برابر آتش انجام می ش��ود، 
ناکافی است و این تست ها نمی تواند عملکرد 
مصالح در برابر آتش را به خوبی ارزیابی کند، 

از این رو در انجام این تس��ت ها به تست های 
انجام شده در کشتیرانی ارجاع داده می شود. 
معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرس��ازی به اعطای گواهینامه از 
سوی مؤسسه ملی تحقیقات سوئد به شرکت 
عقاب افش��ان هم اش��اره کرد و گف��ت: این 
گواهینامه بر اساس تست هایی چون ارزیابی 
سیستم کنترل کیفیت، آموزش های ایمنی در 
برابر آتش و تهیه بانک های اطالعاتی دمایی 

صادر شده است.
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صنع��ت حم��ل و نق��ل اتوبوس��ی 
کش��ور، مدیون بزرگان بس��یاری 
است؛ بزرگانی که سال های طوالنی 
عمر و س��رمایه خود را در این راه 
گذاش��تند و روزگار خوبی را برای 
این صنعت مهم ساختند. صنعت 
حمل و نقل اتوبوسی کشور ما امروز 
به واسطه تولیدات بسیار باکیفیت 
و همگام با اس��تانداردهای جهانی 
در کنار ش��رکت های مس��افربری 
م��درن و البته رانندگانی مجرب و 
بعضاً تحصیل کرده خود را در زمره 
به روز ترین و پرکاربردترین صنایع 
کش��ور قرار داده اس��ت؛ اتفاقی 
که قطع��اً رخ نمی داد مگر با تلفیق 
علم، تجربه و ازخودگذشتگی های 

بسیار.
یکی از خانواده هایی که یقیناً بخش 
حمل و نقل مسافری کشور مدیون 
آنهاست، خانواده »قنبری زاده فرد« 
اس��ت؛ خان��واده ای که از س��ال ها 
پیش فعالیت در بخش مس��افری 
را توسط پدر مرحوم شان در زمان 
ایران ناسیونال سابق آغاز کردند و 
امروز دو شرکت مسافربری رویال 
سفر ایرانیان شعبه بوشهر و شیراز 
و همچنین شرکت مسافربری سیر 
و سفر ایران شعبه شیراز و بوشهر 
را با 130 دستگاه اتوبوس اسکانیا 

مدیریت می کنند.
ما در این ش��ماره »کالسکه سبز« 
با داریوش قنبری زاده فرد، برادر 
ب��زرگ ای��ن خان��واده، ب��ه گفتگو 
نشس��ته ایم. او در این گفتگو به 
مس��ائل و مباحث مختلفی اش��اره 
کرد، از جمله به اهمیت نوس��ازی 
ناوگان اتوبوس��ی کش��ور، کیفیت 
اتوبوس های اس��کانیا، سختی های 
ش��غل رانن��دگان و ... پرداختیم 
ک��ه مت��ن کام��ل آن را در ادام��ه 

می خوانید.

چه اتفاقاتی شما را به دنیای پرتالطم اتوبوس 
و جاده و مسافر کشاند؟

بیش از هر چیز فک��ر می کنم مرحوم پدرمان 
در سرنوش��ت امروز ما تأثیرگذار بود. ایش��ان از 
قدیمی تری��ن فعاالن این بخش ب��ود و ما نیز به 
تبعیت از او به این راه کش��یده شدیم و تا امروز 
هم ادامه داده ایم. ما راه س��خت و پراسترسی را 
انتخاب کرده ایم اما از انتخاب مان بس��یار راضی 

هستیم و خدا را هم شکر می کنیم.

آنطور که شنیده ایم، ش�ما و برادران دیگرتان 
با هم کار می کنید. کمی از این همکاری برای ما 

بگویید.
بله، من و 4 برادر دیگ��رم از دوران کودکی به 
همراه پدرمان وارد دنیای اتوبوس و مسافر شدیم. 
این موضوع مربوط به سال ها پیش است؛ زمانی 
که خدابیامرز آقای خیامی ایران ناسیونال سابق را 
بنیان نهاد و تولید خودرو در ایران را شروع کرد. 
ما از همان سال ها تاکسی، مینی بوس و اتوبوس  
داریم و در امر جابه جایی مسافر فعالیت می کنیم. 
البته ابتدا فقط تاکسی و مینی بوس بود و بعدها 
اتوبوس هم به جمع تولیدات این شرکت اضافه 

شد و ما هم از آنها خریدیم.
 م��ا در همه این س��ال ها فراز و نش��یب های 
بسیاری از جمله جنگ 8 ساله تحمیلی را دیدیم 
و تحمل کردیم اما هیچگاه از تالش و کوش��ش 

باز نماندیم.

حتم�اً س�ال های س�ختی را در زم�ان جن�گ 
گذرانده اید که همچنان در ذهن تان مانده است؟

به هر حال از این جهت که ما بچه جنوب و شهر 
برازجان هستیم، یکی از مهمترین دوران زندگی 
کاری ما دوران جنگ تحمیلی بود. در جریان این 
س��ال ها 4 برادر من در خط مق��دم بودند و بنده 
هم در پشت جبهه ها به جابه جایی مردم جنگ زده 
و انتقال بس��یجی ها به جبهه ها و شهرهای دیگر 
مشغول بودم. خاطرم هس��ت زمانی که آبادان و 
خرمش��هر به ش��دت درگیر جنگ بودند و مردم 
این دو ش��هر جنگ زده نیاز به انتقال به شهرهای 
دیگر داش��تند. ما با اتوبوس های مان نقش زیادی 
در جابه جایی آنها داش��تیم و سعی می کردیم به 
سهم خودمان خدمتی به مردم و کشورمان داشته 
باشیم. در بیشتر مواقع ما با هزینه شخصی و بدون 
دریافت پول این کار را می کردیم و بعضاً اگر پولی 
هم پرداخت می شد از سوی دولت بود؛ ما هیچگاه 
از مردم پولی نگرفتیم. البته ما امروز هم در وقایع 
مهم س��عی می کنیم در کنار مردم باشیم. برای 
مثال هر ساله روز اربعین، با عزیمت مردم به سمت 
کربال، ما و اتوبوس های مان پای کار هس��تیم و تا 
جایی که در توان مان باش��د به مردم عزیز کشور 

برای تسهیل سفرشان خدمت می کنیم.

محصول فعالیت س�ال های طوالن�ی خانواده 
قنبری زاده فرد در این راه چه بوده است؟

اتوبوس داری و مس��ؤولیت خطی��ر جابه جایی 

نوسازی صنعت حمل ونقل مسافری یک اولویت مهم است
گفتگو با داریوش قنبری زاده فرد، فعال صنعت حمل و نقل

N
ew

s

ش
ورز

ت
الم

س

�
گ و ه

فرهن

گردشگری

ی
مل و فناور

ع

اکنیا
س

ا

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]10[

شماره 50 - تیر و مرداد ماه 1397

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



مس��افر سختی های زیادی دارد و ما در همه 
این س��ال ها با وجود همه این س��ختی ها با 
عشق در این راه مانده ایم. محصول این همه 
سال امروز دو شرکت مسافربری رویال سفر 
بوشهر و سیر و سفر جنوب است که مجموعاً 
130 دس��تگاه اتوب��وس در این دو ش��رکت 
فعالیت دارند؛ 130 اتوبوسی که مالکیت همه 

آنها با خانواده ماست، من و 4 برادرم.

این اتوبوس ها بیش�تر در چه مس�یرهایی 
فعال هستند؟

ما تقریباً س��عی می کنیم همه ش��هرهای 
مهم را پوشش دهیم؛ تهران، اصفهان، شیراز، 

آبادان، بندرعباس، کرج، مشهد و ... .

از مسیری که در همه این سال ها طی کرده اید 
راضی هستید؟ شما و برادران تان هیچوقت به 
این فکر نکردید که سرمایه و وقت خود را در 

کار دیگری متمرکز کنید؟
ش��اید باور نکنی��د ام��ا کاره��ای زیادی 
به ما پیش��نهاد ش��د. از فعالی��ت در دریا و 
کش��تی داری تا ساختمان سازی و نمایندگی 
فروش خودروهای داخل��ی و خارجی. ما در 
همه س��ال هایی ک��ه در این ح��وزه بوده ایم 
همیشه به س��فارش و وصیت پدرمان عمل 
کرده ایم و هیچگاه ش��غلی که ایشان و ما با 
آن امورات زندگی م��ان را گذرانده ایم، ترک 
نکردیم. ضمن اینکه خانواده ما می خواهد این 
ش��غل را در ادامه هم حفظ کند و از این رو 
فرزندان  م��ا از کودکی با پیچیدگی های این 
کار آشنا می ش��وند تا وقتی بزرگ شدند در 
کنار ما باشند. با همه این اوصاف ما از شغل و 
مسیری که انتخاب کرده ایم راضی هستیم و 

همواره شکرگزار خداییم.

ناوگان دو ش�رکت مسافربری رویال سفر 
بوش�هر و سیروس�فر جنوب را چه برندهای 

اتوبوسی تشکیل می دهند؟
م��ا قب��اًل از برنده��ای مختلفی اس��تفاده 
می کردی��م؛ بنز، رنو، مان و ول��وو اما از اوایل 
دهه 80 که اس��کانیا با عقاب افش��ان به بازار 
ایران آمد ما به س��مت خرید این اتوبوس ها 

رفتیم و امروز هم��ه 130 اتوبوس مجموعه 
دو ش��رکت رویال سفر بوش��هر و سیروسفر 
جنوب را محصوالت شرکت عقاب افشان که 
عموماً مارال هستند، تشکیل می دهند. البته 
ما تعدادی هم درسا داریم که اتوبوس بسیار 

خوبی است.

دلیل چنین اس�تقبالی از برند اس�کانیا چه 
بوده است؟

دلی��ل آن قطعاً چیز دیگ��ری جز کیفیت 
نیس��ت. این اتوبوس ها کم خ��رج، پرکار و از 
لحاظ فنی بس��یار باکیفیت هس��تند. نکته 

مهم برای ما خدمات پس از فروش ش��رکت 
عقاب افشان اس��ت. باور کنید تا به امروز در 
همه این س��ال ها یک بار هم نشده در جاده 
مش��کلی برای یکی از اتوبوس های ما پیش 
بیاید و مس��ؤوالن فن��ی نمایندگی های این 

شرکت به کمک ما نشتابند.

وضعیت راننده های مجموعه ش�ما چگونه 
اس�ت و چقدر تأمین معیشت و زندگی آنها 

برای شما مهم است؟
و  اس��ت  پرزحمت��ی  ش��غل  رانندگ��ی 
مسؤولیت پذیری بس��یار باالیی را می طلبد. 
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به هر حال این عزیزان هم خانواده و زندگی 
دارن��د و چرخ زندگ��ی آنها هم حتم��اً باید 
بچرخد. متأسفانه در گذشته جایگاه و شأن 
این عزی��زان کمتر مورد توجه ب��ود و بعضاً 
مردم و مسؤوالن احترام کافی برای آنها قائل 
نبودند اما خوشبختانه در چند سال گذشته 
شرایط تغییر کرده و امروز راننده ها به عنوان 
اف��رادی زحمتکش مورد احترام هس��تند و 
مردم رفتار بس��یار خوبی با آنها دارند. ضمن 
آنک��ه ما امروز می بینیم خود راننده ها هم به 
دنبال تغییر جایگاه خود هستند و بسیاری از 
آنها تحصیالت دانشگاهی دارند و می خواهند 
حتی وضعیت بهتری در آینده داشته باشند. 
ما در مجموع��ه خودمان تا جایی که مقدور 
بوده س��عی کرده ایم راننده های مان را راضی 

نگه داریم. 
نکته مهم در مورد وضعی��ت رانندگان دو 
شرکت مسافربری ما این است که مجموعه 
ما در همه این س��ال ها سعی کرده است به 
وصی��ت پ��در مرحوم مان رانن��دگان خود را 
ت��ا جایی که ام��کان دارد هرچند با پول کم 
در مالکی��ت اتوبوس هایی ک��ه روی آنها کار 
می کنند، س��هیم کنیم. ای��ن کار آینده این 

عزیزان را هم تا حدودی تأمین می کند.

رویکرد ش�ما به نوسازی ناوگانی که از آن 
استفاده می کنید، چگونه است؟

نوس��ازی در صنعت حمل و نقل مسافری 
یک��ی از مهمتری��ن اولویت هاس��ت. م��ردم 
از م��ا می خواهن��د برای آس��ایش بیش��تر، 
اتوبوس هایم��ان به روز باش��د. خوش��بختانه 
همین خواسته مردم و البته رقابتی که بین 
ش��رکت های مس��افربری به وجود آمده، در 
طول چند س��ال اخیر تأثیر بسیار زیادی در 

نوسازی ناوگان اتوبوسی کشور داشته و این 
واقعاً مس��رت بخش است. نوسازی اتوبوس ها 
مزایای زیادی دارد، از جمله اینکه شرکت های 
مسافربری هزینه تعمیر و استهالک کمتری 
می دهند و در عین حال مسافران هم راحتی 
بیش��تری را تجرب��ه می کنند و آم��ار تلفات 
جاده ای هم به نسبت کم می شود. نکته مهم 
البته کیفیت اتوبوس های تولیدی در کشور 
است که خوش��بختانه نقش بسیاری در باال 
رفتن کیفیت خدمات حمل و نقل مسافری 

در کشور داشته است.

و سؤال پایانی ما در مورد اتوبوس های یورو 
4 و تأمین س�وخت باکیفیت یورو 4 است. از 

این بابت مشکلی ندارید؟
موضوع دسترس��ی به س��وخت یورو 4 دو 
بعد دارد. معموالً اتوبوس هایی که به س��مت 
تهران و پایتخت می آیند مشکلی برای تأمین 
سوخت یورو 4 ندارند اما اتوبوس هایی که به 
نقاط دور تر از پایتخت می روند، برای تأمین 
س��وخت خود با مش��کل مواجه می ش��وند. 
امیدوارم که توزیع سراسری گازوئیل یورو 4 
هرچه سریعتر این مش��کل را برای ما و کل 

این صنعت حل کند.
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رییس پلیس راهور ناجا گفت: اغلب رانندگانی 
که در طول سفر دچار سوانح می شوند درک 
صحیحی از خطرهای پیرامونی خود نداشته و 
وقوع تصادف را صرفاً برای دیگران متصورند. 
س��ردار مه��ری اف��زود: یک��ي از زیباترین و 
خاطره سازترین مقاطع زماني، سفرهایي است 
که هر کس در طول عمر خود انجام مي دهد. 
سفر نقش بسیار مؤثري در پیشگیري، کنترل 
و حتي رفع انواع مشکالت و دل مشغولي هاي 
انس��ان دارد. البته باید توجه داشت که سفر 
وقتي مي تواند به نتیجه مثبت در افراد منجر 
ش��ود که از قبل برنامه ریزي مناسبي وجود 
داشته باشد و اصول سفر رعایت شود چراکه 
یک بي احتیاطي ممکن است کل سفر را تباه 
سازد. در س��فرهاي زمیني که موضوع بحث 
ماست و هموطنان زیادي قصد دارند در ایام 
تابستان با خودرو شخصي به مسافرت بروند، 
رعای��ت نکات ذیل، ایمني و س��المت س��فر 
آنان را بی��ش از پیش تضمین خواهد کرد و 
درص��ورت عدم رعایت مق��ررات راهنمایي و 
رانندگي لذت س��فر را از آنان خواهد گرفت، 
به همین دلیل توصیه هایی براي سفر ایمن به 
شما ارائه مي شود تا خداي ناکرده شادکامي ها 

به تلخي ها مبدل نشود.

کنترل خودرو قبل از مسافرت:
هر اتومبیلي قبل از سفر باید به دقت مورد 
بازبین��ي و معاینه فني ق��رار گیرد تا بتوان از 

آماده بودن آن براي سفر مطمئن شد. هنگام 
سفر، سالم بودن چراغ ها و ترمز از ضروری ترین 
مسائلي است که باید به آن توجه کرد و میزان 
روغن موت��ور و پاکیزه بودن فیلت��ر هوا، آب 
رادیاتور، باد و وضعیت الس��تیک ها، بخاري، 
موتور برف پ��اک کن و تیغه های آن و روغن 
گیربکس و دیفرانس��یل را نیز باید بررس��ي 

کرد.

ایمني سفر در جاده ها:
چند نکته براي کاهش حوادث:

 کنترل سرعت
 کنترل خستگي

 کنترل انحراف به چپ و سبقت غیرمجاز
 عالئم و نش��انه هاي راهنمایي و رانندگي 

نصب شده در جاده ها را جدي بگیرید.
 استفاده از وس��ایل ایمني نظیر کمربند 
ایمني براي تمام سرنش��ینان و صندلي ویژه 

کودک.
 هن��گام رانندگي در ش��ب توقف کنید و 

مایعاتي مانند چاي و قهوه بنوشید.
 براي رسیدن به مقصد عجله نکنید و در 
هنگام خس��تگي در محلي امن توقف کرده، 
چراغ ه��ای خطر خ��ودرو را روش��ن نموده و 

استراحت کنید.
 بعد از هر 2 ساعت رانندگي حتماً توقفي داشته 

باشید و به مدت 15 دقیقه استراحت کنید.
 هنگام س��فر از خ��وردن غذاهای چرب 

و س��نگین و آش��امیدن دوغ پرهیز کنید و 
بالفاصله بعد از صرف غذا رانندگی نکنید.

نکاتي در مورد رانندگي در شب:
 ش��ب ها می��دان و عم��ق دی��د کاهش 
محسوسي پیدا مي کند، تا آنجا که امکان دارد 

از رانندگي در شب بپرهیزید.
 در صورت رانندگي در ش��ب سرعت شما 
باید به حد مطمئنی کمتر از سرعت معمولي 
در روز باشد. حد مطمئن حدی است که شما 
در رانندگی با آن س��رعت احساس می کنید 
کامالً بر خودرو مس��لط هستید و در صورت 
مواجه��ه با هر مانعی زم��ان الزم برای توقف 

خودرو را دارید.
 حتي االمکان از نور باال استفاده نکنید.

 ب��ه نور چراغ اتومبیل ه��اي روبه رو خیره 
نشوید. بنابراین چراغ س��مت راست خودرو 
خویش را با لبه س��مت راست آسفالت جاده 
هماهنگ کنی��د و تنها نیم نگاهي به خودرو 

مقابل داشته باشید.

نکات�ي ب�راي کاه�ش می�زان ح�وادث در 
جاده ها:

 هیچ گاه در هنگام رانندگي با تلفن همراه 
صحبت نکنید.

 در ص��ورت بروز تصادف نس��بت به انتقال 
وسایل نقلیه به منتهي الیه سمت راست راه اقدام 
کنید در غیر این صورت نسبت به ایمن سازي 
محل براي پیشگیري از تصادفات بعدي اقدامات 

الزم را به عمل آورید.
 در هنگام رانندگي لباس های آزاد بپوشید 

و صحبت با اطرافیان را به حداقل برسانید.
 بستن کمریند ایمني حتي براي سرنشینان 

ردیف های عقب خودرو را فراموش نکنید.
 قبل از رانندگي، خواب کافي داشته باشید 
و از مصرف داروهاي خواب آور قبل از رانندگي 

خودداري کنید.
 مدیری��ت س��رعت بهتری��ن راه کاهش 
تصادفات س��همگین است، چراکه حدود 20 
درص��د تصادف��ات بدلیل تخطي از س��رعت 
مجاز است؛ با کنترل آن از میزان آسیب ها و 

خسارات جاده ای جلوگیري کنید.

مراقب سالمت خود باشید
توصیه هاي تابستانی رییس پلیس راهور ناجا
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بهینه س��ازي و کاهش مصرف س��وخت بنا به دالیل متعدد مانند محدود بودن منابع انرژي، نوس��انات قیمت نفت خام و آلودگی های ناش��ی از احتراق 
س��وخت ها، در دهه هاي اخیر بس��یار مورد توجه کارشناس��ان بوده اس��ت. موتورهاي احتراق داخلي، به عنوان یکي از مهمترین و گس��ترده ترین موارد 
مصرف انرژي در جهان از این امر مستثنا نبوده اند، از این رو تحقیقات وسیعي در خصوص کاهش مصرف سوخت خودروها که از پیشرانه های احتراق 
داخلی بهره می برند، انجام شده است. بازده سوخت )مسافت طی شده/مقدار سوخت( و صرفة اقتصادی سوخت )مقدار سوخت/مسافت طی شده( 
وس��یله نقلیه وابس��ته به عوامل متفاوتی از جمله جرم وس��ایل نقلیه و س��ایر پارامترهای دینامیکی از قبیل مقاومت در برابر آیرودینامیک و مقاومت 

غلتشی خودرو است.

عوامل مؤثر بر مصرف سوخت خودروها

1- مقدمه
کارایی یک سیس��تم ترمومکانیکی به صورت نسبت کار مکانیکی بر 
مقدار مصرف انرژی س��وخت در واحد زمان تعریف می ش��ود. در موتور 
خودرو، انرژی شیمیایی سوخت به گرما تبدیل می شود و گرمای تولید 
شده به کار مکانیکی استخراج شده از میل لنگ تبدیل می گردد. جهت 
دست یابی به بیشترین کارایی در خودروها نیاز است عوامل تأثیرگذار بر 
افزایش مصرف س��وخت در خودرو را بررسی و شناسایی کرد. از این رو، 
در این مقاله سعی ش��ده است به معرفی این عوامل به صورت اجمالی 

پرداخته شود.

2- اصطکاک
کاهش اصطکاک، س��بب کاهش کار انجام ش��ده توسط حرکت های 
مختلف در داخل موتور می ش��ود و این عامل به بهبود مصرف سوخت 
کم��ک می کند. در ادامه، راهکارهایی جهت کاهش اصطکاک در موتور 
آورده ش��ده است. در شکل )1( یک نمونه از توزیع اصطکاک موتور در 

اجزای مختلف نمایش داده شده است.

شکل )1( نمایش نواری توزیع اصطکاك اجزا در دورهای مختلف موتور.

1-2- پیستون ها و مجموعه رینگ ها
پیستون ها و مجموعه رینگ ها بیش��ترین سهم را در اصطکاک کلی 
موتور دارند. راهکارهای مختلفی برای کاهش این اصطکاک وجود دارد 

پریسا علیزاده
واحد تحقیق و توسعه
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اما مؤثرترین آنها کاهش پیش تنش رینگ های پیستون است. از این رو 
بیشترین تمرکز بر کاهش اعوجاج جداره داخلی سیلندر است.

راهکار دیگر برای کاهش اصطکاک مجموعه پیستون ها، تغییر موقعیت 
 major thrust میل لنگ1 در ناحیه ای بین صفر تا 25 میلی متر در جهت
است. این موقعیت در شکل )2( نشان داده شده است. این تغییر موقعیت 
موجب می شود در وضعیت فشار حداکثر، شاتون در عمودی ترین حالت 

ممکن در سیلندر قرار گیرد.

شکل )2( نمایشی از موقعیت قرارگیری میل لنگ نسبت به پیستون.

2-2- کاسه نمدهای دینامیکی استفاده شده در موتور
در کاس��ه نمدها یک لبه الس��تیکی وجود دارد که از پشت با یک فنر 
دایره ای ش��کل تقویت شده اس��ت. در اکثر کاسه نمدها یک لبه و مانع 
الس��تیکی نیز ب��رای جلوگی��ری از ورود مواد خارج��ی و آلودگی ها به 
داخل تجهیزات در نظر گرفته می شود. کاسه نمدهای جدید موجود در 
بازار قابلی��ت کاهش اصطکاک در جلو و عقب میل لنگ ها را دارند. این 
کاسه نمدهای جدید با طراحی  بهینه در لبه های شان و استفاده از مواد با 
ضریب اصطکاک پایین تر، توانایی کاهش 30 تا 70 درصدی اصطکاک 

نسبت به کاسه نمدهای معمولی ساخته شده از تفلون2 را دارند.
کاهش قطر ش��فت درگیر با کاس��ه نمد نیز تأثیر قابل مالحظه ای بر 
اصط��کاک دارد. از ای��ن رو در طول مرحله طراحی باید قطر ش��فت در 
کاسه نمدها را به حداقل رساند تا اصطکاک ایجاد شده توسط کاسه نمد 

کاهش یابد.

3-2- بلبرینگ ها
کاهش بلبرینگ های مختلف در موتور خودرو می تواند موجب کاهش 
قابل مالحظه اصطکاک در آن شود. در شکل )3( مقایسه ای بین بلبرینگ 
mm 18×52 و mm 18×47 آورده شده است که تأثیر قطر بلبرینگ ها 
بر کاهش اصطکاک در گشتاور Nm 0/3 و دور rpm 2000 برای نوعی 
از موتور چهارسیلندر با چهار بلبرینگ اصلی را به خوبی نشان می دهد. 
مطالعات زیادی در رابطه با استفاده از بلبرینگ های غلتشی3 نسبت به 
بلبرینگ های ساده4 )یاتاقان( در موتور انجام شده است، با این وجود به 
دلیل مسائلی مثل دوام کمتر، هزینه بیشتر و بهبود کمتر اصطکاک در 

س��رعت  های باالتر، در موتورها اجرایی نشده اند. با توجه به بهره وری در 
س��رعت های باال در یاتاقان ها، پیش بینی می ش��ود در آینده این نوع از 

بلبرینگ ها در موتورها مورد استفاده باشند.

شکل )3( مقایسه اصطکاك بین اندازه های مختلف بلبرینگ ها.

4-2- پوشش های پیشرفته
به منظور بهبود اصطکاک اجزای موتور، پوش��ش های مختلفی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرن��د. معمول ترین این پوش��ش ها به منظور بهبود 
اصطکاک و مقاومت در برابر خوردگی، پوش��ش مولیبدن دی سولفات5 
اس��ت که در پیستون مورد اس��تفاده قرار می گیرد. پوشش دیگری که 
 DCL .6 استDCL به ش��دت مورد توجه س��ازندگان قرار دارد، پوشش
پوششی است که سطحی با سختی باال و در عین حال صاف با ضریب 
اصطکاک بس��یار پایین در قطعات ایجاد می کند. امروزه در قطعاتی از 
جمله گژین پین ها و میل سوپاپ ها در موتورهایی با سطوح تحت پاشش 

روغن از پوشش های DLC استفاده می شود.

5-2- روغن کاری پیشرفته
راهکار دیگر جهت کاهش اصطکاک، استفاده از روغن کاری پیشرفته 
بین قطعات درگیر در موتور است. روغن موتورهای سنتز شده می توانند 
اصط��کاک را کاهش دهند و در عین حال به کنت��رل دمای موتور نیز 

کمک کنند. 
برخالف روغن های معدنی که با تصفیه نفت خام به دس��ت می آیند، 
روغن های سنتتیک از ترکیبات شیمیایی یا پولیمراسیون هیدروکربن ها 
و یک س��ری آزمایش ه��ای مرتبط در آزمایش��گاه به دس��ت می آیند. 
مشخصه های اصلی روانکار های سنتتیک عبارتند از: 1- تغییرات پایین 
ویسکوزیته نسبت به افزایش و کاهش درجه حرارت 2- ثبات شیمیایی 
ب��اال و پای��دار 3- طول عمر زیاد و در نتیج��ه کاهش مصرف روغن 4- 
مقاومت باال در برابر اکس��ید ش��دن 5- مقاومت باال در برابر اشتعال 6- 

حفظ ثبات ساختاری در برابر حرارت باال )قابلیت تبخیر  پایین(

3- تجهیزات فرعی موتور
تجهی��زات جانبی موتور می توانند مقاومت قابل توجهی در موتور ایجاد 
کنند. بسیاری از این تجهیزات حتی موقعی که مورد استفاده قرار نمی گیرند، 
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بار اضافی بر موتور اعمال می کنند. از جمله این تجهیزات می توان به پمپ 
فرمان هیدرولیک و سیستم کمپرسوری تهویه مطبوع اشاره کرد.

1-3- سیستم فرمان هیدرولیک
استفاده از سیستم فرمان هیدرولیک، اجزای جدیدی را به اتومبیل ها 
اضافه کرده و باعث مصرف انرژی بیشتر خودروها شده است. در حقیقت 
این فرمان ها کامالً مستقل و آزادانه فعالیت نمی کنند و به دلیل اتصال به 
موتور خودرو، حتی زمانی که در طول رانندگی حرکتی انجام نمی دهند باز 
هم انرژی زیادی مصرف می کنند. از سیستم های ارائه شده در سال های 
 )EPAS( 8و فرمان الکتریکي )EHPS( 7اخیر، فرمان الکتروهیدرولیکی
است. در سیستم فرمان الکتروهیدرولیکی به جای استفاده از موتور خودرو، 
یک موتور الکتریکی به پمپ هیدرولیک اضافه می شود و در نتیجه فرمان 
از موتور مستقل می گردد. در فرمان الکتریکی، پمپ هیدرولیکي موجود 
در فرمان که بخش��ي از توان موتور را به خود اختصاص مي دهد، حذف 
ش��ده است. این موضوع سبب کاهش وزن خودرو نیز مي شود. سیستم 
فرمان هیدرولیکي از توان خودرو براي کارکرد خود استفاده مي کند اما 
سیستم الکتریکي از انرژي الکتریکي باتري خودرو که همیشه در حرکت 
شارژ مي شود، اس��تفاده مي کند؛ به همین دلیل، توان کمتري مصرف 

مي کند و در نتیجه سبب کاهش مصرف سوخت مي شود.

2-3- سیستم تهویه مطبوع
تهویه مطبوع خودرو امری حیاتی در آسایش سرنشینان خودرو است. 
از طرفی به طور متوسط برای سرمایش کابین خودروها، ساالنه حدود 22 
میلیارد لیتر س��وخت مصرف می شود. بدیهی است در چنین شرایطی 
به کارگیری یک روش به صرفه تر، به منظور ارائه تهویه مطبوع در خودرو، 
می تواند در کاهش مصرف انرژی، جلوگیری از اتالف انرژی و باال بردن 

توان موتور، حائز اهمیت باشد. 
معموالً کمپرسور سیستم تهویه توسط تسمه ای که به میل لنگ خودرو 
متصل است مي چرخد. تأمین انرژي موردنیاز کمپرسور سبب اعمال بار 
اضافي به موتور مي شود. در سیستم تهویه الکتریکي9، انرژي الکتریکي 
موردنیاز، توس��ط باتري خودرو تأمین مي شود. بنابراین سیستم تهویه 
الکتریکي مس��تقیماً از توان موتور استفاده نمي کند، بنابراین بار اضافي 
بر موتور اعمال نمي شود و مصرف سوخت کاهش مي یابد. این سیستم 
بیشتر در خودروهاي هیبریدي کاربرد دارد، زیرا تجهیزات بیشتري در 
آنها نس��بت به خودروهاي معمول براي تأمین انرژي الکتریکي درنظر 
گرفته شده است. این سیس��تم حدود 15 درصد باعث کاهش مصرف 

سوخت مي شود.

4- توقف های کوتاه مدت خودرو10
سوخت موتور در زمان توقف های کوتاه مدت مانند توقف پشت چراغ 
قرمز ه��در می رود که می توان با قرار دادن موت��ور در حالت آماده باش 
 11)ISG( از این اتالف جلوگیری کرد. سیس��تم استارت/ژنراتور یکپارچه
به صورت اتوماتیک به هنگام سکون خودرو، موتور را خاموش و به صورت 
همزمان با فش��ار دادن پدال گاز آن را روش��ن مي کن��د. به این ترتیب 
کارکرد بي باري موتور Idle حذف خواهد شد. معموالً در این سیستم ها 
یک مبدل وجود دارد که انرژي تلف ش��ده در فرآیند ترمز را در باتري 
ذخیره مي کند. فناوري ISG قادر اس��ت به                                             طور متوس��ط تا 8 درصد از 

مصرف سوخت بکاهد.

5- جرم موتور
کاه��ش جرم موتور، مصرف ویژه س��وخت خودرو را کاهش نمی دهد 
اما نقش مهمی در هزینة کلی س��وخت خودرو دارد. از این رو باید توجه 
ویژه ای به قطعات بزرگتر در  سیستم انتقال قدرت خودرو ها داشت. کاهش 
جرم سیستم انتقال قدرت امکان کاهش سازه اتومبیل، سیستم تعلیق 
و سیس��تم ترمز را فراهم می کند. در بحث کاهش وزن، مواد به کار برده 
شده در خودرو همواره در اولویت هستند. مواد سبک وزن مانند منیزیم، 
پالستیک کامپوزیتی و آلومینیم مورد توجه سازندگان خودروهای مدرن 
قرار دارند. آئودی و بی ام و هر دو از بلوک  سیلندرهایی استفاده می کنند 
که هسته اجزایشان از آلومینیم تشکیل شده دارای پوشش منیزیم سبک 

هستند و سبب کاهش قابل مالحظه وزن خودرو می شوند.

6- انرژی گازهای خروجی اگزوز
بیشتر انرژی ازدست رفته در یک موتور احتراق داخلی، ناشی از گازهای 
خروجی اگزوز خودروهاس��ت. راهکارهای مختلفی جهت بازیابی انرژی 
ازدس��ت رفته از اگزوز وجود دارد. از پرکاربردترین این روش ها استفاده از 
توربوشارژرهاست. در این موتورها نیز براي افزایش فشار هواي ورودي به 
درون سیلندر از یک کمپرسور هوا همانند سیستم هاي سوپرشارژر استفاده 
مي شود، با این تفاوت که در سیستم هاي توربوشارژر، توان موردنیاز براي 

به حرکت درآوردن کمپرسور از یک توربین تأمین مي گردد.
 ای��ن توربین در مس��یر جری��ان گازهاي خروجي موتور ق��رار دارد و 
به واس��طه خروج گازهاي گرم ناش��ي از محصوالت احتراق به حرکت 
درمي آید. این فرآیند افزایش فش��ار، دماي هواي ورودي را نیز افزایش 
مي دهد که مطلوب نیس��ت. براي کاهش دماي هواي فش��رده در این 
موتوره��ا از یک خنک کن داخلی12 اس��تفاده مي ش��ود. این روند باعث 
مي گردد تا در هر س��یکل بتوان س��وخت بیشتري را وارد سیلندر کرد. 
این میزان س��وخت بیشتر، ساده تر محترق مي شود و به این ترتیب در 
مجموع، کارایي احتراق بسیار باال مي رود. این شیوه بیشتر در موتورهاي 
دیزلی کاربرد دارد. این فناوري مي تواند به طور متوس��ط تا 14 درصد از 

مصرف سوخت خودرو بکاهد.

7- سیستم احتراق
تمامی سیس��تم های احتراق به کار برده شده در موتور، باید با هدف 
تحقق استانداردهای کیفی طراحی گردند. تفاوت در خواص سوخت ها 
از قبیل بایودیزل و ترکیبات گوگرد و عدد س��تان می تواند تأثیر بزرگی 
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در نحوه پیکربندی و طراحی سیس��تم احتراق داش��ته باشد. بنابراین 
پیاده سازی یک سنسور فشار درون سیلندر در محفظه احتراق به همراه 
یک شمع گرمکن می تواند عملکرد موتور را بهبود بخشد. سوخت های 
دیزلی شامل ترکیبات گوگرد، به علت عملکرد ضعیف در اروپای غربی و 
آمریکای شمالی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند، در حالی که در 
کشورهای در حال توسعه، اغلب سوخت ها شامل ترکیبات با گوگرد باال 

هستند که نیاز به بهبود کیفیت دارند.

1-7- سوپرشارژر
سوپرشارژر در واقع یک کمپرسور هواست که براي افزایش فشار هواي 
ورودي به درون سیلندر یک موتور احتراق داخلي به کار مي رود. میزان 
زیاد جریان هوا به درون س��یلندر سبب مي شود تا اکسیژن بیشتري به 
منطقه احتراق برس��د. مقدار هواي ورودي در حالت سوپرشارژر بسیار 
بیشتر از حالت معمولی )تنفس طبیعي موتور( است و بنابراین مي توان 
سوخت بیشتري را محترق کرد و به این ترتیب مقدار کار تولید شده در 
هر سیکل بیشتر مي شود. افزایش توان و کاهش مصرف سوخت از نتایج 
این افزایش کار است. سوپرشارژر، انرژي موردنیاز خود را به وسیله دنده، 
تسمه و ... از موتور دریافت مي کند. از سوپرشارژر، بیشتر در خودروهاي 
دیزل استفاده مي شود، هرچند امروزه بسیاري از خودروهاي بنزیني نیز 
از آن استفاده مي کنند. این فناوري مي تواند به طور متوسط تا 12 درصد 

از مصرف سوخت خودرو بکاهد.

2-7- زمان بندي متغیر سوپاپ
در موتورهاي کالس��یک، زمان بندي سوپاپ ها به وسیله بادامک انجام 
مي شد که با توجه به شکل آن، کامالً ثابت بود. اما در موتورهاي مدرن، 
 )VVT( 13این محدودیت با به کارگیری سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ
برداش��ته شده است. در سیستم VVT، مقدار جابه جایي، دوره باز بودن 
و زمان باز و بسته شدن سوپاپ ثابت نیست. این مقادیر به صورت کامل 
توس��ط واحد کنترل الکترونیکي موتور )ECU( تنظیم مي ش��وند. این 
تنظیمات با توجه به ش��رایط عملکردي موتور صورت می گیرند و باعث 
مي ش��وند تا فرآیند احتراق تا حد امکان به بهترین نحو انجام ش��ود و 
راندمان حرارتي موتور افزایش یابد. به عنوان مثال، در س��رعت هاي باال، 
موتور به سوخت بیشتري احتیاج دارد که این امر هواي بیشتري را نیز 
طلب مي کن��د. ECU در این حالت، س��وپاپ ورودي هوا را براي مدت 
بیش��تري باز نگه مي دارد تا هواي موردنیاز وارد سیلندر شود. به هنگام 
کم شدن سرعت خودرو، عملکرد سوپاپ دوباره به حالت عادي خود باز 
خواهد گشت. در موتورهایي که میزان باز شدن سوپاپ هوا ثابت است، 
تفاوتي در هواي ورودي براي س��رعت هاي مختلف وجود ندارد و عماًل 
شرایط کاري موتور در حالت بهینه قرار نمي گیرد. این فناوري مي تواند 

به طور متوسط تا 5 درصد از مصرف سوخت خودرو بکاهد.

8- پاشش سوخت و تاج پیستون14
ش��کل تاج پیستون و الگوی پاش��ش تأثیر مهمی بر کیفیت احتراق، 
راندمان موتور و انتشار آالیندگی دارد. به دلیل وابستگی و اندرکنش بین 
این دو، جهت دستیابی به بهترین نتیجه، الزم است هر دو مؤلفه به طور 

هم زمان بهبود یابند.

)LRR( 159- مقاومت غلتشی چرخ ها
یک جس��م دوار مانند چرخ هاي خودرو همواره در برابر غلتش از خود 
مقاومت نش��ان مي ده��د. در طراحي هاي نوین خودرو، جنس، ش��کل 
هندسي، آج ها و سایر پارامترهاي الستیک به گونه  ای طراحي مي شوند 
که کمترین مقاومت را در برابر غلتش داش��ته باش��ند و به این ترتیب، 

مصرف سوخت به طور متوسط 2 تا 8 درصد کاهش می یابد.

نتیجه گیری
در این مقاله، به عوامل مؤثر بر افزایش مصرف س��وخت در خودروها 
اشاره و راهکارهای ارائه شده جهت کاهش اثر این عوامل ذکر شد. این 
عوامل با توجه به اهمیت روزافزون منابع انرژی و سهمی که خودروها در 
مصرف این منابع به خود اختصاص می دهند توجه بیشتری را به خود 
جلب می کنند. افزایش روزافزون خودروها می تواند سهم بسزای هر یک 

از این عوامل را در مقیاس کالن به خوبی نشان دهد.
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3. Roller bearings
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11. ISG (Integrated Starter/Generator)
12. Intercooler
13. Variable Valve Timing
14. Piston crown
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رسوایی های بزرگ!
اتفاقاتی که صنعت خودروسازی جهان را با چالش های عظیم مواجه کرد

مردود ش��دن فولکس واگن در آزمایش های 
مربوط به انتش��ار مواد آالینده از خودروهای 
دیزلی، اس��تعفای مارتین وینترکورن، مدیر 
اجرایی ارش��د این شرکت را به دنبال داشت 
و مردم را به ش��دت خش��مگین کرد. اما این 
رسوایی تنها یکی از فجایع بزرگ خودروسازها 

بوده است.
از دهه 1960 تاکنون شماری از محبوب ترین 
و معتبرترین غول های خودروسازی در جهان 
درگیر مباحثات و دعاوی حقوقی ش��ده اند و 
بررس��ی ها و تجسس اهالی رس��انه و مراجع 
قانونی نش��ان داده مش��کالت فنی و ایمنی 
ای��ن خودروها با آس��یب دیدگی و مرگ های 
پی��ش آم��ده مرتبط اس��ت. در بس��یاری از 
کش��ورهای اروپایی و آمری��کا، قانون گذاران 
دائم��ا اس��تانداردهای س��خت گیرانه تری در 
خصوص ایمنی، انتشار مواد آالینده و کارایی 
س��وخت خودروها وض��ع و به ای��ن ترتیب، 
فشارهای بیشتری بر شرکت های خودروساز 
اعمال می کنند. در آمریکا، مس��ؤولیت انجام 
آزمایش های مربوط به انتشار مواد آالینده از 
خودروها بر عهده خودروسازان است که البته 

بر اساس استانداردهای دولتی انجام می گیرد 
و خودروسازان موظف اند نتایج این آزمایش ها 
را منتش��ر کنن��د. در اروپ��ا، خودروس��ازان 
طرف س��ومی را برای انج��ام این آزمایش ها 
برمی گزینن��د. اما س��ازمان های غیردولتی و 
دانش��گاه ها نی��ز می توانند به ص��ورت کامال 
مستقل، تحقیقات و بررسی هایی در این رابطه 

انجام دهند.
هرچند خودروس��ازان، اغلب از این ش��کایت 
دارند که قوانین آمریکا دائما سخت گیرانه تر 
می شود، اما تاریخ نشان می دهد که پایبندی 
ب��ه قانون معم��وال به دلیل کش��ف عیوب و 
مش��کالتی بوده که از سوی مصرف کننده ها 
و سازمان های کنترل کیفی بررسی می شود. 
برخی توجهات رس��انه ای نی��ز در این زمینه 

کمک زیادی می کند.

در ادامه برخی از بزرگترین رسوایی های تاریخ 
خودروسازی را مرور می کنیم:

شورلت کورویر
ش��اید این مورد را باید جد تمام رسوایی های 
صنعت خودروس��ازی به حس��اب آورد. این 

ماجرا باعث ش��د رالف نادر به یک اسم آشنا 
برای بس��یاری از مردم تبدیل شود. در سال 
1965، نادر کتاب ویرانگرش را منتش��ر کرد: 
»در هر س��رعتی ناام��ن«. او در این کتاب با 
جزئیات بسیار شرح داد که خساست جنرال 
موتورز چگونه کوروی��ر را به خودرویی ناامن 

تبدیل کرده است. 

جنرال موتورز نخواس��ته بود پول بیش��تری 
صرف استحکام سیستم تعلیق محور نوسانی 
عقب این خودرو کند. عالوه بر این، نادر فاش 
کرد که کورویر یک س��تون فرمان یک تکه 
دارد که می تواند عملکرد راننده را در تصادفات 
محدود کند. جنرال موتورز با اس��تخدام یک 
کاراگاه خصوصی به این ماجرا واکنش نشان 
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داد و س��عی کرد ش��هرت و اعتبار نادر را زیر 
س��وال ببرد. ن��ادر با طرح دع��وی قانونی، از 
جنرال موتورز به علت تعرض به حریم قانونی 
ش��کایت و 425 ه��زار دالر غرامت دریافت و 
بخش��ی از این مبلغ را صرف احداث مرکزی 
برای ایمنی خودروها کرد. جیمز روچ، رئیس 
مرکز خودروس��ازی مجبور شد به خاطر این 
رفت��ار در مقابل اعضای کمیس��یون مجلس 

رسما عذرخواهی کند.

فورد  پینت�و
ش��رکت ف��ورد در دهه 1970 بیش از س��ه 
میلی��ون خ��ودرو پینتو س��اخت؛ خودرویی 
کوچ��ک و س��بک که ب��ا توجه ب��ه افزایش 
قیمت انرژی )و رقبای ژاپنی(، قرار بود از نظر 
اقتصادی یک محصول به صرفه باشد. بعد از 
این که مجله مادر جونز نشان داد در تصادفاتی 
که از عقب خودرو رخ می دهد، پینتو مسؤول 
آتش س��وزی های مرگبار اس��ت. این خودرو 

سوژه مباحثات و مجادالت فراوانی شد. 
مخزن سوخت پینتو بین محور عقب و سپر 
قرار داشت و نبود فضای کافی احتمال آتش 
گرفتن ب��اک بنزین در تصادفات را بیش��تر 

می کرد. 
اسناد داخلی فورد نشان می  داد که شرکت از 
احتمال بروز این مشکل باخبر بوده است ولی 
تصمیم گرفته کاری برای رفع آن نکند، چون 
بر اساس محاسبات شرکت، پرداخت جریمه 

آسیب های احتمالی، ارزان تر تمام می شد. 
بعد از مرگ س��ه دختر نوجوان در هند، فورد 
به قتل غیرعمد متهم و البته از این اتهام تبرئه 
ش��د. در س��ال 1978، فورد فراخوانی برای 
عودت خودروهای پینتو داد تا قطعه جدیدی 
ب��ه کالهک فیلتر این خ��ودرو اضافه کند تا 
در صورت ب��روز حادثه از عقب، نقطه تماس 

منحرف شود. 
به نوشته پاپیوالر مکانیکز در سال های اخیر، 
بحث هایی پیرامون این ک��ه این قطعه واقعا 

چگونه کار می کند، به راه افتاده است.

فایراستون
 در سال 2000، بیش از 100 نفر در خودروی 
فورد اکس��پلورر جان خود را از دست دادند، 
در حالی که بس��یاری از این خودروها مجهز 
به تایرهای فایراس��تون بودند. تایرها به طور 

ناگهانی می ترکید و خودرو را چپ می کرد. 

در این زمان بود که بحث های زیادی پیرامون 
این خودروهای بزرگ اسپورت و احتمال چپ 
شدن ناگهانی آن ها به راه افتاد. سازمان ملی 
ایمنی ترافیکی بزرگراه ها انگش��ت اتهام را به 
سمت تایرهای فایراستون دراز کرد. فایراستون 
6 و نیم میلیون تایر را فراخواند. فورد در سال 
2001، مدیر اجرایی اش، جکوئز ناصر را از کار 

برکنار کرد.

تویوتا
در س��ال 2009، یک افسر گشتی در بزرگراه 
کالیفرنیا در حال راندن یک خودرو لکسوس 
سدان بود که خودرو از کنترل خارج شد و او 
و خانواده اش در اثر تص��ادف، جان خود را از 
دس��ت دادند. تویوتا پنج میلیون و 500 هزار 
خ��ودرو را فراخواند و به مش��تریان اطمینان 
داد که در حال حل »علت ریش��ه ای« یعنی 

گیرکردن پدال خودرو است.
اما این ش��رکت بعدها اعتراف کرد مش��کلی 
ک��ه در پدال ها وجود داش��ته را مخفی کرده 
اس��ت. تویوتا اعت��راف کرد که »ب��ا اختفا و 
اظهارنامه های فریب آمیز، مصرف کننده ها را 
گمراه کرده اس��ت«. در س��ال 2014، تویوتا 
یک جریمه قابل توجه یک و دو دهم میلیارد 
دالری نیز پرداخت که تا آن زمان بیش��ترین 

جریمه ای بود که یک ش��رکت خودروس��از 
متحمل می شد.

جنرال موتورز
سوویچ های احتراق معیوب روی چند مدل از 
خودروهای این شرکت با مرگ دست کم 124 

نفر ارتباط داشتند. 
ش��هادت کنگره و بررس��ی هایی که از سوی 
شرکت و قانون گذاران انجام شد نشان داد که 
مهندس��ان جنرال موتورز دست کم به مدت 
یک ده��ه از معیوب بودن س��وویچ ها مطلع 
بوده اند. جنرال موتورز یک جریمه بزرگ 900 
میلیون دالری پرداخت و اعتراف کرد دولت را 

گول زده است.

کیسه های هوای تاکاتا
کارخانه ژاپنی تاکاتا، یکی از شناخته شده ترین 
و بزرگ ترین تولیدکنندگان کیسه  هوا، قطعات 
الکترونیکی، کمربند ایمنی و فرمان در جهان 

است. 
نقص بادکننده  کیسه های هوای تاکاتا باعث 
شد این ش��رکت رکورد بیش��ترین فراخوان 
محصوالت را داشته باشد. بیش از 42 میلیون 
دستگاه خودرو از برندهایی چون بی ام و، فورد، 
نیسان، هوندا، مزدا، شورولت، فراری، آئودی، 
مرسدس بنز و میتسوبیشی فراخوانده شدند. 
این دستگاه با نیروی بسیار زیادی باز می شد 
و یکس��ری قطعه فلزی ریز به سمت کابین 
مسافران پرتاب می کرد. هشت مورد مرگ و 
حدود 100 میلیون آسیب دیدگی در ایاالت 

متحده به این نقص نسبت داده شد. 
بر اس��اس گزارش نیویورک تایمز، ش��رکت 
تاکاتا و هوندا، س��ال ها پیش از عمومی شدن 
این ماج��را از خطرناک بودن ایربگ ها اطالع 

داشتند. 
در اوایل سپتامبر، سازمان ملی ایمنی ترافیکی 
بزرگراه های آمریکا اعالم کرد بررس��ی ها در 
حال پیش��روی است تا دیگر انواع ایربگ های 

این شرکت به دقت پایش شود.
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ج�وش نیاورید!
راه حل هایی برای مراقبت از سیستم خنک کننده موتور خودرو

ش��اید این سوال برای ش��ما پیش آید که 
دمای نرمال کارکرد موتور در چه محدوده ای 
است؟ جواب این سوال با چک کردن عقربه 
آمپ��ر آب هنگام روش��ن و خاموش ش��دن 
فن های رادیاتور در حالت دور کند مشخص 
می ش��ود. برای پی بردن ب��ه این موضوع در 
حالی که موتور خودروتان روشن است )کولر 
خاموش باش��د( از خودرو پیاده شده و فن ها 
را تحت نظر داش��ته باشید. به محض اینکه 
فن ها شروع به چرخیدن کردند داخل کابین 
برگردید و موقعیت عقربه دمای آب را حفظ 
کنید. همچنین به محض اینکه فن ها خاموش 
شدند همین حرکت را تکرار کنید و موقعیت 

عقربه مذکور را به خاطر بسپارید.

بنابراین محدوده بازی عقربه پش��ت آمپر 
بین دو حالت روش��ن و خاموش شدن فن ها 
مح��دوده دمایی کارکرد نرمال موتور خودرو 
شماست. البته این محدوده برای حالت عادی 
اس��ت و هنگام حرکت در سرپایینی ممکن 
است آمپر آب مقداری پایین تر از حد معمول 
باش��د یا هنگام حرکت در سرباالیی با کولر 
روشن اندکی باالتر از نرمال باشد که مشکلی 

ایجاد نمی کند. 
حال اگر در موقعیتی قرار گرفتید که آمپر 
آب در حالت عادی از مقدار مش��خص شده 
هنگام روش��ن شدن فن باالتر رفت و پس از 
مدتی به جای قبلی خود برنگش��ت باید چه 
اقدامی انجام دهیم تا جلو باال رفتن بیش از 

حد دمای آب گرفته شود؟

خودرو را متوقف کرده و در کاپوت  را ب��اال بزنید تا مق��داری از گرمای 1
اطراف موتور خارج شود. در چنین شرایطی 
به هیچ وجه در رادیاتور یا در مخزن انبساط 
را باز نکنید، زیرا فشار سیستم بسیار باالست 
و خطر س��وختگی در اثر پاشیدن آب وجود 

دارد.

س��راغ فن ها رفت��ه و کارکرد آنها را  بررس��ی کنید. اگ��ر فن ها خاموش 2
بودند دکمه کول��ر را بزنید تا دور تند فن ها 

وارد مدار شوند. 

زمانی که آمپر آب ماشین در حالت عادی از مقدار مشخص شده هنگام روشن شدن فن باالتر رفت و پس از مدتی به جای قبلی خود برنگشت باید چه اقدامی کنیم تا جلو باال 
رفتن بیش از حد دمای آب گرفته شود؟ اگر سیستم خنک کننده موتور خودروی شما به درستی عمل نکند یا به اصطالح موتور داغ کرده باشد بدان معنی است که گرمای حاصل 
از احتراق موتور به درستی انتقال نمی یابد و باعث آسیب رسیدن به اجزای داخلی موتور می شود. برای پیشگیری از باال رفتن آمپر آب باید از سالمت کامل سیستم خنک کننده 
و داشتن مایع کافی در آن مطمئن شوید و هنگام رانندگی هر از چند گاهی چشم تان به آمپر دمای موتور باشد تا به محض اینکه دما اندکی از حد نرمال باالتر رفت اقدامات الزم 

برای پیشگیری از جوش آوردن را اجرا کنید. 

N
ew

s

ش
ورز

ت
الم

س

�
گ و ه

فرهن

گردشگری

ی
مل و فناور

ع

اکنیا
س

ا

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]20[

شماره 50 - تیر و مرداد ماه 1397

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



اگر باز هم فن ها عمل نکردند مقداری آب 
روی پره ه��ای رادیاتور بریزید و پس از اینکه 
دما به حالت نرمال برگشت موتور را خاموش 
کنید و مشکل عدم کارکرد فن ها را برطرف 
کنید. )ب��ه هیچ وجه روی خ��ود موتور آب 
نریزید زیرا دمای آن بس��یار باالست و باعث 
آسیب رسیدن به سرسیلندر و دیگر قطعات 

می شود(
در خودروهای��ی ک��ه فن آنه��ا مکانیکی و 
توسط موتور به گردش در می آید با گاز دادن 
در حالت درجا و رساندن دور موتور به 2000 
می توانی��د تا حدودی به کاهش دمای موتور 
کم��ک کنید. )به خص��وص هنگامی که در 
ترافیک گی��ر کرده اید و امکان حرکت وجود 
ندارد( خرابی سنس��ور دمای آب یا رله فن ها 
از دیگ��ر دالیل عمده مختل ش��دن کارکرد 

فن های الکتریکی است.

اگ��ر فن ها در ح��ال چرخش بودند  ولی دم��ای موتور همچن��ان رو به 3
افزایش بود احتمال کم بودن آب در سیستم 
وجود دارد. در ای��ن حالت موتور را خاموش 
کرده ولی هر چند ثانیه یکبار یک اس��تارت 
کوچک )تک اس��تارت( بزنی��د در حدی که 
موتور روشن نش��ود و فقط پیستون ها باال و 

پایین روند. 

با این کار احتمال چسبیدن رینگ پیستون 
به دیواره س��یلندر کاهش می یاب��د. پس از 
اینکه دما کاهش یافت در رادیاتور را باز کنید 
و در صورت کم بودن آب، مقدار کس��ری آن 
را جبران کنید. سپس اگر نشتی در سیستم 
خنک کننده وجود دارد که باعث کمبود آب 
شده است آن را شناسایی کرده و رفع کنید.

اگ��ر فن ها در حال چرخش بودند و  از عدم کمبود آب در سیس��تم نیز 4
مطمئ��ن بودید و حتی ب��ا ریختن آب روی 
رادیات��ور باز هم دما پایین نیامد مش��کل از 
چیس��ت؟ در چنین شرایطی 4 حالت پیش 

می آید:

1 – وجود هوا در سیستم:
همانط��ور ک��ه می دانید اگر در سیس��تم 
خنک کننده هوا وجود داش��ته باش��د، جلو 
گردش آب را می گیرد و باعث باال رفتن دما 

می شود. 
برای رفع این مش��کل موت��ور را خاموش 
کرده و برای جلوگیری از چس��بیدن رینگ 
پیستون ها نکات ذکر ش��ده در مورد سوم را 
رعایت کنید و پس از خنک شدن موتور باید 
عمل هواگیری توس��ط مکانیک ماهر انجام 

شود تا مشکل رفع شود.

2 – قفل کردن ترموستات:
روش تشخیص قفل ش��دن ترموستات به 
این صورت است که دست خود را به رادیاتور 
نزدیک کنید و اگر حس کردید دمای آن باال 
نیست دست تان را روی رادیاتور بگذارید. اگر 
احساس کردید رادیاتور سرد است ولی دمای 
آمپر آب موتور از حد نرمال باالتر بود احتمال 
قفل ش��دن ترموستات وجود دارد. در چنین 
مواقع��ی چاره ای جز خام��وش کردن موتور 
و صبر کردن ندارید تا پس از خنک ش��دن 
اق��دام به تعویض ترموس��تات کنید. الزم به 
ذکر است که دیر عوض کردن مایع سیستم 
خنک کننده و جرم گرفتن داخل سیس��تم 
از عوامل��ی هس��تند ک��ه باعث قفل ش��دن 

ترموستات می شوند.

3 – مس�دود ش�دن مجاری عب�ور آب در 
رادیاتور یا کثیفی پره های رادیاتور:

برای اینکه مطمئن ش��وید داخل رادیاتور 
شما جرم ندارد یا مس��دود نشده است باید 
به رادیاتورساز معتبر مراجعه کنید تا وضعیت 
کل سیستم را برای شما بررسی کند. مسلما 
در صورت انس��داد، آب نمی تواند به راحتی 
گ��ردش کند و خنک ش��دن موت��ور مختل 
می شود. این مش��کل ممکن است در مواقع 
عادی که فشار روی موتور زیاد نباشد )مانند 
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حرکت در سرپایینی( خودش را نشان ندهد 
و فق��ط هنگامی که به موتور فش��ار بیاورید 
)حرکت در سرباالیی، روشن بودن کولر و ...( 
بروز کند. وجود برگ، گل و الی و حش��رات 
در میان پره های رادیاتور نیز از بازدهی آن به 

شدت می کاهد.

4 – از کار افتادن واتر پمپ:
ای��ن حالت معموال به ندرت اتفاق می افتد. 
اگر با تعویض ترموس��تات همچنان مشکل 
پابرجا بود می توان به خرابی واترپمپ ش��ک 
کرد. برای رفع عیب باید واتر پمپ بررس��ی 

شده و در صورت نیاز تعویض شود.

مشکل سرسیلندر و واشر:
در خودروهایی که مایع سیستم خنک کننده 
آنها مدت زمان زیادی تعویض نشده است یا 
به جای ترکیب آب مقطر و ضدیخ، آب شهر 
یا ضد یخ خالی در رادیاتور آنها جریان داشته 
است، پس از مدتی باعث خورده شدن واشر 
سرسیلندر و حتی خود سرسیلندر می شود.
در صورت بروز چنین مش��کلی دی اکسید 
کرب��ن یا روغ��ن وارد رادیاتور ش��ده و باعث 
باال رفتن دما و حتی ترکیدن ش��یلنگ های 

رادیاتور می شود.
تشخیص عیب واشر سر سیلندر کار ساده ای 
نیست و باید توسط افراد اهل فن بررسی شود 
ولی عالئم شایع آن سفت شدن بیش از حد 

شیلنگ های رادیاتور هنگام گرم بودن موتور 
)در حدی که با دس��ت نتوانید آنها را فش��ار 
دهی��د(، کم کردن مداوم آب رادیاتور، بد کار 
کردن موتور هنگام استارت اول صبح و شنیدن 
صدایی مانند باز کردن در نوش��ابه هنگام باز 
ک��ردن در رادیاتور )پس از پایین اومدن آمپر 
آب( است که نشان از وجود کمپرس موتور در 

داخل سیستم خنک کننده است.

ب�رای جلوگی�ری از مش�کالت ف�وق چ�ه 
اقداماتی می توان انجام داد؟

رسیدگی مرتب به رادیاتور و بررسی کامل 
اجزای آن و اطمینان از عدم هرگونه نش��تی 
در سیس��تم، تعویض به موقع مایع سیستم 
خنک کننده )طبق دفترچه راهنمای خودرو 
– معموال هر 2 س��ال یکب��ار(، چک کردن 
می��زان آب موج��ود در سیس��تم به صورت 
هفتگی، بازدی��د وضعیت فن ها، اطمینان از 
پر بودن گاز کولر هنگام اس��تفاده از آن )در 
صورت کمبود گاز در مدار کولر، فرمان روشن 
ش��دن فن ها در حالت تند صادر نمی شود(، 
بررس��ی وضعیت در رادیات��ور و تعویض آن 
در صورت نیاز، هواگی��ری صحیح و اصولی 
و تمیز کردن پره های رادیاتور س��الی یکبار 
از مهمترین اقداماتی است که می توان انجام 
داد تا از باالرفتن دمای آب موتور پیشگیری 

شود.
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بعد از انعقاد قرارداد نهایی 

بیمه تکمیلی  رانندگان
 کامیون و اتوبوس راه اندازی شد

باالخ��ره بع��د از مدت ها بحث و بررس��ی 
از ق��رارداد بیم��ه تکمیلي درم��ان و حوادث 
رانندگان بخش حمل و نقل جاده  اي، رونمایي 
ش��د. عبدالهاش��م حس��ن نیا رئیس سازمان 
راهداري و حمل ونق��ل جاده اي، ضمن اظهار 
خوشنودي از انعقاد قرارداد مذکور جهت رفاه 
ح��ال رانندگان و خانواده  هاي ایش��ان، افزود: 
»براس��اس تعهداتي که به رانندگان عزیز در 
سراسر کش��ور جهت برخورداري از خدمات 
بیمه تکمیلي درمان به ص��ورت رایگان داده 
ش��د، این موضوع در دستور کار و پیگیري از 
سوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
قرار گرفت و به یاري خداوند هم زمان با میالد 
باس��عادت امام رضا )ع( قرارداد بیمه تکمیلي 
درمان و حوادث رانندگان بخش حمل و نقل 
جاده اي کشور في مابین شرکت هاي بیمه گر و 
کانون انجمن هاي صنفي کارفرمایان مؤسسات 
و ش��رکت هاي حمل و نقل��ي داخلي کاالي 

کشور منعقد شد.« 
وي افراد مشمول این بیمه را 900 هزار نفر 
از رانندگان به همراه همسران شان اعالم کرد 

و گفت: »متقاضیان می توانستند تا تاریخ 15 
مرداد ماه به مراکز صدور کارت هوش��مند در 
استان محل زندگي مراجعه و نسبت به ثبت نام 
خود و همسر جهت بهره مندي از مزایاي بیمه 
تکمیلي درمان و عمر و حوادث اقدام کنند.« 
رئیس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
یکي دیگر از تعهدات این سازمان به رانندگان 
را پیگیري تأس��یس صندوق حمایتي جهت 
تأمین هزینه هاي تعمی��رات ناوگان رانندگان 
بیان کرد و افزود: » در این طرح با مش��ارکت 
و مس��اعدت مالي سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي و بانک عامل وام هاي کم بهره به 
متقاضیان پرداخت مي شود و در نظر است از 
س��ال آینده منابع مالي این تسهیالت به دو 

برابر افزایش پیدا کند. باتوجه به 
این ک��ه 90 درصد جابه جایي بار 
و مسافر در کشور از طریق ناوگان 
حمل ونقل جاده اي انجام مي شود 
رس��یدگي به مطالب��ات به حق 
رانندگان عزی��ز و ارتقاي کیفیت 
خدم��ات مورد نیاز این فعاالن در 
اولویت اصلي برنامه هاي سازمان 
راه��داري و حمل ونق��ل جاده اي 
بوده و به طور مس��تمر پیگیري 

مي شود.«
در همی��ن ارتب��اط داری��وش 
اماني معاون حمل و نقل سازمان 
راهداري و حم��ل و نقل جاده اي 
ضمن تقدیر و تش��کر از همراهي 
و همدل��ي رانن��دگان، کان��ون و 
رانندگان،  انجمن ه��اي صنف��ي 
کامی��ون داران و اتوبوس رانان در 
جابه جایي بار و مسافر طبق روال 
معمول و تأمی��ن ایمني حمل و 
نقل جاده اي در راه هاي مواصالتي 
کشور، اظهار داشت: » با حمایت ها 
و پیگیري هاي دلس��وزانه معاون 
وزی��ر و رئیس س��ازمان راهداري 
و حمل  ونق��ل ج��اده اي، اعضاي 
هیأت عامل و کارگروه رسیدگي 
ب��ه مطالب��ات رانن��دگان در ماه 
اخیر،  خوش��بختانه قرارداد بیمه 
تکمیلي درمان و حوادث رانندگان 
منعقد ش��د و از تاریخ 15 مرداد 
ماه س��ال جاري خدمات درماني 
به بیمه ش��دگان ارایه مي ش��ود. 
ق��رارداد بیم��ه تکمیل��ي درمان 
في مابی��ن ش��رکت آتیه س��ازان 
حافظ وابس��ته به س��ازمان بیمه 
سالمت ایران و کانون انجمن هاي 
کارفرمایان مؤسس��ات و  صنفي 
داخلي  حمل ونقل  ش��رکت هاي 
کاالي کشور منعقد شده است و 
باتوجه به سابقه فعالیتي خوب این 
شرکت دولتي، خدمات درماني در 
س��طح مطلوبي جهت رفاه حال 
900 ه��زار نف��ر از رانن��دگان و 
همسران آنها در نظر گرفته شده 

است.«
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روغن موتور مثل خون در رگ های 
موتور جری��ان دارد و همانند خون 
از فش��ار، غلظت، خلوص و عناصر 
ش��یمیایی و عوام��ل محیطی تأثیر 
می پذی��رد، بنابراین بس��یار مهم 
است که ما در انتخاب نوع، کیفیت 
و مراقب��ت از روغنی که در خودرو 
اس��تفاده می کنیم، دق��ت زیادی 
داش��ته باش��یم. نکته بسیار مهم 
در ای��ن میان، محل تعویض روغن 
خودرو است. طبیعتاً هر قدر جای 
موجه تر و مجرب ت��ری را برای این 
کار انتخاب کنیم، خیال مان راحت تر 
خواهد بود. ش��رکت عقاب افشان 
در تهران مسؤولیت تعویض روغن 
محصوالت پرتعداد خود را به قاسم 
اس��ماعیلی پویا به عنوان عاملیت 
مجاز خود واگذار کرده است؛ فردی 
که س��ابقه بس��یار طوالنی در این 
حوزه دارد و برای ما از جزئیات کار 
خود می گوید. گفتگوی کالسکه سبز 

با وی را در ادامه بخوانید.

کمی از پیشینه کاری تان بگویید.
برخالف بس��یاری از فعاالن بخش حمل و نقل 
کش��ور که شغل و سرمایه ش��ان را از پدران شان 
ب��ه ارث برده اند، بنده بنیان این ش��غل را خودم 
گذاش��ته ام و حدود 40 سال در این حوزه سابقه 
دارم. من پیش از این 40 سال، کار فنی می کردم 
و تعمی��رات خودروهای خیل��ی قدیمی را انجام 
می دادم اما تصمیم گرفتم به شغل تعویض روغن 

خودروهای سنگین وارد شوم.

از چ�ه زمان�ی عاملیت تعویض روغن ش�رکت 
عقاب افشان شدید؟

فکر می کنم 10 س��الی باش��د که ما به عنوان 
عاملیت این شرکت انتخاب شده ایم و به مالکان 
مدل های مختلف اتوبوس های اس��کانیا سرویس 
ارائه می کنیم. نکته مهم اینکه در این مدت نسبتاً 
طوالن��ی حتی یک بار هم پیش نیامده که مالک 
یا راننده ای��ن اتوبوس ها از کیفیت کار ما ایرادی 

بگیرد یا ِگله ای داشته باشد.

فعالیت ش�ما به عنوان عاملیت تعویض روغن 
تولیدات شرکت عقاب افشان بر مبنای دستورالعمل 

یا استاندارد خاصی است؟
طبیعتاً وقتی ب��ه عنوان نماینده یک مجموعه 
ب��زرگ فعالی��ت می کنیم بای��د تاب��ع قوانین و 
دس��تورالعمل های آن مجموع��ه باش��یم. ما در 

مجموعه خودمان به عنوان عاملیت تعویض روغن 
محصوالت عقاب افش��ان قطعاً باید از روغن ها و 
فیلترهایی اس��تفاده کنیم که این ش��رکت از ما 
می خواه��د. ما در حال حاض��ر از روغن بهران با 
اس��تاندارد یورو 3 و گرید 1040 در اتوبوس های 
تولیدی شرکت عقاب افشان استفاده می کنیم که 
بس��یار باکیفیت و مورد تأیید شرکت اسکانیای 
سوئد است. این روغن در شرایط معمول 20 هزار 
کیلومتر کارایی دارد و برای موتور اتوبوس بسیار 

مطلوب است.

اینکه از روغن تولید داخل استفاده می کنید، دلیل 
خاصی دارد؟

به هر حال ش��رکت نفت به��ران روغنی تولید 
می کند که اگر کیفیتش از خارجی های اس��م و 
رسم دار بیشتر نباشد قطعاً کمتر هم نیست. وقتی 
ما در داخل محصولی ب��ا چنین کیفیتی داریم، 
چه دلیلی دارد هزینه اضافی برای روغن خارجی 

بدهیم. 

مگر تفاوت قیمت چقدر است؟
همین ام��روز اگر مالک یک اتوبوس بخواهد از 
روغن خارجی استفاده کند، دو برابر قیمت روغن 
داخلی باید پول بدهد. مث��الً در حال حاضر 20 
لیت��ر از یک روغن خارجی خ��وب حداقل 600 
ه��زار تومان اس��ت در حالی که روغ��ن بهران با 

همیشه از روغن های استاندارد در اتوبوس های اسکانیا استفاده کنید
توصیه های قاسم اسماعیلی پویا، عاملیت تعویض روغن محصوالت شرکت عقاب افشان
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همان کیفیت تقریباً نصف آن قیمت دارد. در 
چنین شرایطی چه دلیلی دارد کسی از روغن 
خارجی اس��تفاده کند؟ ضمن اینکه استفاده 
از روغن داخل��ی حمایت از کاالی ایرانی هم 
هس��ت و نف��ع آن به خاط��ر اختالف قیمت 

مستقیماً به جیب مالک یا راننده می رود. 

الزامی برای اتوبوس های اسکانیا به منظور 
مراجع�ه به عاملیت های مجاز تعویض روغن 

شرکت عقاب افشان وجود دارد؟
طبق دس��تورالعمل خدمات پس از فروش 
شرکت عقاب افش��ان، همه اتوبوس هایی که 
تحت گارانتی ش��رکت هس��تند موظفند در 
مدت گارانتی حتماً تعویض روغن خود را در 

عاملیت های مجاز انجام دهند.

در بح�ث فیلتره�ای روغ�ن و ه�وا از چ�ه 
برندهایی استفاده می کنید؟

ما فیلترها را مستقیماً از شرکت عقاب افشان 
تهیه می کنیم، چون حساسیت زیادی در این 
خصوص وجود دارد و این شرکت تأکید دارد 
که حتم��اً از فیلترهای اصل��ی در اتوبوس ها 

استفاده شود.

دیده می ش�ود بعض�ی مالکان ی�ا راننده ها 
بنا به دالیلی نظی�ر صرفه جویی در مخارج یا 
بی تفاوتی دیرتر از حد مجاز نسبت به تعویض 
روغن موتور اتوبوس خود اقدام می کنند. این 

کار چه تبعاتی دارد؟
به ط��ور کلی ه��ر روغنی براس��اس اعالم 
شرکت س��ازنده اش که مبتنی بر آزمایشات 
مختل��ف اس��ت، کیلومت��ر کارک��رد خاصی 
دارد. ح��ال بی تفاوتی به ای��ن عدد مطمئناً 
آس��یب هایی به موتور وس��یله نقلیه خواهد 
زد ک��ه در بلندم��دت جبران ناپذی��ر خواهد 
ب��ود. ما همیش��ه ب��ه مش��تریان مان اعالم 
می کنیم که اگر اتوبوس ش��ان در مسیرهای 
 پرگردن��ه ت��ردد دارد و تحت فش��ار اس��ت، 
روغ��ن را ب��ه ج��ای 20هزارکیلومت��ر، در 
15هزارکیلومتر تعویض کنند تا بعداً مشکلی 

برای شان پیش نیاید.

تعویض روغن شغل پردرآمدی است؟
بس��تگی دارد چطور کار کنید. طبیعتاً اگر 
نگاه حالل و وجدانی به کار داش��ته باش��ید، 
درآم��د معمول��ی و در حد گ��ذران زندگی 
خواهید داش��ت اما اگر صادقان��ه کار نکنید 
قطعاً پول بسیار زیادی به جیب خواهید زد. 
متأسفانه برخی از همکاران ما در این شغل به 
راحتی روغن ارزان را به جای روغن باکیفیت 
می فروش��ند و درآمدهای کالن نصیب شان 

می شود. 

ام��ا من ش��خصاً اعتق��اد دارم ک��ه بار کج 
هیچگاه به مقصد نخواهد رسید و اگر انسان 
در جایی راه ک��ج را در پیش گرفت در جای 
دیگر چند برابرش ت��اوان خواهد داد. خدا را 
شکر ما همیشه سالم کار کرده ایم و بازرسان 
شرکت عقاب افشان به دفعات در نهان و آشکار 
روغن های ما را تحت آزمایش های مختلف قرار 

داده اند و ما همیشه سربلند بوده ایم.

روغن خوب چه ویژگی هایی دارد؟
اولین ویژگی یک روغن خوب این است که 
بعد از 20هزارکیلومتر کار، حجم آن در صورتی 
که موتور روغن ریزی نداشته باشد، کم نشود. 
عالوه براین، روغن باکیفیت زود سیاه نمی شود 

و در فیلترها هم جرم ایجاد نمی کند.

روزانه چن�د اتوبوس برای تعویض روغن و 
فیلتر به مجموعه شما مراجعه می کنند؟

عدد ثابتی ندارد؛ ممکن اس��ت یک روز 5 
اتوب��وس بیاید و روز دیگ��ر 15 اتوبوس. فکر 
می کنم به طور میانگی��ن روزی 10 اتوبوس 

مراجعه کنند.

و در آخر چه توصیه ای به مالکان و رانندگان 
اتوبوس های اسکانیا دارید؟

انصافاً اتوبوس های اس��کانیا به لحاظ فنی 
هیچ نقصی ندارند و از همه برندهای موجود 
در ایران کیفیت باالتری دارند. من از رانندگان 
و مال��کان عزیز اتوبوس ه��ا خواهش می کنم 
حتی اگر پیش ما نمی آیند روغن بی کیفیت 
در موتور وسیله نقلیه خود نریزند و از قطعات 

بی کیفیت استفاده نکنند.
تجرب��ه 40 س��اله من می گوی��د که روغن 
و قطع��ات بی کیفی��ت باالخره ی��ک جایی 
گریبانگیر راننده و مالک می شود ولی آن موقع 

دیگر برای جبران خیلی دیر است.
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از  یک��ی  خ��ودرو  ش��ک  ب��دون 
ماشین های  تحسین برانگیزترین 
س��اخت بش��ر ب��وده ک��ه از زمان 
اخت��راع ت��ا به ام��روز، هیچوق��ت 
رون��د تکاملی آن متوقف نش��ده 
اس��ت. تکام��ل خ��ودرو در ط��ول 
تاری��خ را می توان در چند دس��ته 
طبقه بندی کرد، اما همیش��ه یکی 
از مهم ترین بخش های پیش��رفت 
صنع��ت خودروس��ازی، افزای��ش 
ایمن��ی و بهت��ر ک��ردن تجرب��ه ی 
س��واری سرنش��ینان بوده است. 
مسلماً ایمنی و راحتی سرنشینان 
در کنار موارد دیگری چون مصرف 
سوخت بهتر یا به طور کلی رقابت 
نزدی��ک برندهای خودروس��از در 
ارائ��ه بهترین محص��ول، منجر به 
پیش��رفت قاب��ل توج��ه صنع��ت 
خودروس��ازی شده است. برخالف 
صنعت خودروس��ازی کش��ورمان، 
باتوجه به شرایط رقابتی همیشگی 
بازار جهانی و روابط نزدیک بیشتر 
کش��ورهای جهان، آین��ده  صنعت 
خودروسازی تا ۲0 سال بعد چیزی 

جز پیشرفت بیشتر نخواهد بود.
در ادام��ه  ای��ن مقاله ب��ه معرفی 
10 فناوری و سیس��تم جدید که 
در ط��ول تاری��خ، نق��ش مهمی در 
خودروس��ازی  پیش��رفت صنعت 

داشته اند،  می پردازیم.

1- کمربند ایمنی؛ ایده  برتر سوئدی ها
بدون شک، با اختراع کمربند ایمنی رانندگی 
به سطح جدیدی وارد ش��د و این فناوری جان 
بس��یاری از انس��ان ها را نجات داد. برای بررسی 
اولین کمربندهای ایمن��ی، باید به هواپیما های 
اوایل قرن بیستم مراجعه کنیم. اما کمربندهای 
سه نقطه ای خودروها اولین بار توسط مهندسان 
شرکت خودروساز سوئدی ولوو به کار برده شد. 
مدل آمازون ولوو در س��ال 1958 میزبان اولین 
کمربندهای س��ه نقطه ای صنعت خودروسازی 

بود.

2- کیس�ه ه�وا؛ طرح اولی�ه از آمریکا، تکامل 
توسط اروپایی ها

در نگاه اول، ایده  اصلی کیسه های هوا )ایربگ( 
چندان انقالبی به نظر نمی رسد؛ کیسه هایی که 
در تصادف ظرف چند صدم ثانیه پر ش��ده تا از 
برخورد شدید و مس��تقیم سرنشینان با اجزای 

مختلف خودرو و بدنه جلوگیری کنند. 
طرح اولیه  کیس��ه هوا که عملک��رد کاربردی 
چندانی نداش��ت، اولین بار در مدل سال 1973 
تورونادو )Toronado( محصول شرکت آمریکایی 
اولدزموبیل )Oldsmobile( استفاده شد. کیسه  
ه��وا به عنوان آپش��ن ب��ا قیم��ت 250 دالر در 
دس��ترس بود ک��ه به دلیل طراحی نامناس��ب، 

عملکرد مطلوبی نداشت.

کیسه  هوا؛ ناجی یا قاتل؟
اولین کیس��ه های هوای مدرن و ایمن س��ال 
1981 در س��دان لوکس مرسدس بنز S کالس 
وجود داش��ت. پس از نوآوری مرس��دس، طرح 
کیس��ه هوا پیش��رفت قابل توجهی کرد. س��ال 
1994 ول��وو در م��دل 850 کیس��ه های هوا و 
پرده  ای جانبی را رونمایی کرد و دو س��ال بعد، 
کیس��ه های هوای مخصوص زانو به محصوالت 
این ش��رکت سوئدی رسید. ش��رکت آمریکایی 
ف��ورد در س��ال 2009 اولین کمربن��د ایمنی 
مجهز به کیس��ه ه��وا را در مدل فی��وژن به کار 
ب��رد. متخصصان ولوو دوباره در س��ال 2011 و 
عرضه مدل V40 طرح جدیدی استفاده کردند. 
ولوو V40 از کیسه های هوا خارجی برای ایمنی 

عابرین پیاده در تصادفات بهره می برد.

3- سیستم کنترل پایداری الکترونیکی؛ میراث 
مهم مرسدس بنز

 )ESP( سیس��تم کنترل پایداری الکترونیکی
پس از کمربند ایمنی، مهم ترین ناجی انسان ها 
است. جالب این است که ایده  اولیه این سیستم 
کام��اًل اتفاقی به ذهن مخت��رع آن خطور کرده 
اس��ت. س��ال 1989، فرانک ورنر مون مهندس 
شرکت مرسدس بنز در حال رانندگی با E کالس 
)کد W124( و حرکت به سمت پیست آزمایشی 
ش��رکت در س��وئد بود که کنترل خ��ودرو را از 

10 فناوری بزرگ تاریخ خودروسازی
خودروهای قدیمی چگونه به مدل های امروزی رسیدند؟
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دس��ت داد و از جاده منحرف شد. هنگامی 
که منتظر رس��یدن نیروی کمکی بود، ایده  
استفاده از سنس��ورهای ABS برای نظارت 
س��رعت هر چرخ و ترمزگیری هوش��مند و 
مس��تقل جهت جلوگیری از انحراف خودرو 
به ذهن او وارد شد. چرا نباید سیستم کنترل 

کشش را غیرفعال کنیم؟
خوشبختانه مقامات مرسدس بنز کاماًل ایده  
این مهندس را درک کردند و مجوز ساخت 
آن داده ش��د. مون پ��س از موافقت مدیران 
ارشد شرکت، شروع به طراحی یک الگوریتم 
برای محاسبه ترمزگیری هر چرخ جهت پایدار 
کردن حرکت خودرو کرد. در طرح اولیه  این 
مهندس بااستعداد، سنسورهای ABS بیشتر 
و قطعه ای شامل یک ژیروسکوپ به خودرو 
اضافه شد. این ژیروسکوپ از یک هلیکوپتر 
رادیو کنترلی برداش��ته ش��ده بود و قابلیت 
اندازه گیری چرخش خودرو در محور عمودی 
را داش��ت. پس از آزمایش های فراوان چند 
طرح، سرانجام در سال 1992 مرسدس بنز با 
همکاری شرکت بوش سیستم ESP را برای 
استفاده در محصوالت خود معرفی کرد. مدل 
CL600 مرسدس بنز اولین خودرو مجهز به 
ESP بود؛ این سیس��تم به قدری در صنعت 
خودروسازی مهم اس��ت که از سال 2011 
اتحادیه  اروپا خرید و فروش خودروهای فاقد 
سیس��تم کنترل پایداری در اروپا را ممنوع 

اعالم کرده است.

4- سیس�تم ترم�ز اضطراری خ�ودکار با 
قابلیت شناسایی عابرپیاده

اولین سیستم های ترمز اضطراری خودکار 
در جاده ه��ای ش��هری، ح��دود ی��ک دهه 
پیش در محصوالت ولوو اس��تفاده ش��دند. 
سیس��تم های اس��تفاده ش��ده در آن دوران 
برای شناسایی موانع روبرو به دوربین لیزری 
فروسرخ مجهز بودند تا در سرعت های کمتر 
از 30 کیلومتر بر س��اعت، خودرو به صورت 
خودکار ترمزگیری کند. پس از خودروهای 
ولوو، طرح ترمز اضطراری خودکار پیشرفت 
زی��ادی کرده اس��ت و ام��روز در مدل هایی 
چون مرس��دس بنز E و S کالس تا س��رعت  

200 کیلومتر بر ساعت ترمزگیری خودکار 
انجام می ش��ود. با اس��تفاده از دوربین های 
استریوس��کوپ و سرعت شناسایی عابرهای 
پی��اده نیز در ش��رایط مختل��ف امکان پذیر 

است.

5- کروز کنترل هوشمند؛ سواری راحت به 
شیوه  آمریکایی

اس��اس عملکرد کروز کنترل هوش��مند، 
حفظ س��رعت حرکت خودرو و فاصله  آن با 
خودروهای جلو و ترافیک به صورت خودکار 
است. اولین بار در سال 1948 بود که کروز 
کنترل مدرن توس��ط رالف تیتور آمریکایی 
اختراع شد. ایده  کروز کنترل هنگام رانندگی 
وکیل تیتور ایجاد شد؛ وکیل او در رانندگی 
هنگام صحبت کردن سرعت خودرو را کم و 
هنگام گوش دادن سرعت را زیادتر می کرد 
ک��ه این کار باع��ث ناراحتی تیتور می ش��د. 
اولین خودروی که از سیس��تم کروز کنترل 
تیتور اس��تفاده کرد، مدل 1958 کرایلس��ر 
ایمپریال بود که پس از آن این سیستم روز 
به روز پیشرفته تر شد. خودروهای مجهز به 
کروز کنت��رل هوش��مند از رادار و دوربینی 
که معموالً در جلوپنجره یا پش��ت آینه  دید 
به عقب راننده نصب ش��ده اس��ت، استفاده 
می کنند. تش��خیص دوربین ک��روز کنترل 
هوش��مند در جلوپنجره بس��یار آسان است 

که گاه��ی در نمای کلی خ��ودرو هم تأثیر 
می گذارد. کروز کنترل هوش��مند از حدود 
10 س��ال پیش طرفدار پی��دا کرد که امروز 
به عنوان ویژگی اس��تاندارد فناوری خودران 

شناخته می شود.

6- فناوری خودران؛ ژاپن، آلمان و آمریکا
 جدیدترین فناوری صنعت خودروس��ازی 
که میلیون ها دالر س��رمایه  صرف توسعه و 
پیشرفت آن می شود، فناوری خودران است. 
ایده  خودروهای خودران از اوایل قرن بیستم 
تا به  امروز همیشه وجود داشته است. اولین 
خودرو خودران جهان در سال 1977 توسط 
تیم مهندسی مکانیک س��وکوبا ژاپن تولید 
ش��د. این خودرو با شناسایی خطوط سفید 
رنگ جاده تا حداکثر سرعت 30 کیلومتر بر 
ساعت حرکت می کرد. پس از این، همکاری 
مهندسان مرسدس بنز و متخصصان دانشگاه 
کارنگی ملون آمریکا با حمایت مالی آژانس 
پروژه های تحقیقاتی پیشرفته  دفاعی آمریکا 
)دارپ��ا، DARPA( مدل های خودران نولب 

)Navlab( را به وجود آورد.
از آن س��ال ها تا به ام��روز، آمریکایی ها در 
حال تست های متنوع و میدانی هستند و از 
طرفی ژاپنی ها در سکوت خبری خودروهای 
خودران خود را توسعه می دهند. سطح های 
ابتدایی فناوری خودران به عنوان ویژگی مهم 
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خودروهای آین��ده در حال حاضر در برخی 
محصوالت برندهایی چون آئ��ودی، بی ام و، 
مرسدس بنز، تسال و ولوو استفاده شده است. 
در حال حاضر تنها یک خودرو از س��طح 3 
فناوری خودران استفاده می کند؛ نسل جدید 
آئودی A8 که ش��اید پیشرفته ترین خودرو 
فعلی جهان باش��د. فناوری خودران موجود 
در س��دان لوکس A8 بدون نی��از به راننده 
و به لطف سیستم پیش��رفته  بررسی محیط 
پیرام��ون خودرو، ت��ا حداکثر س��رعت 60 
کیلومتر کنترل خودرو را به دست می گیرد. 
عالوه بر این در فناوری سطح 3 که به زودی 
خودروه��ای برندهای دیگر هم به آن مجهز 
می ش��وند، تغییر هوشمند سرعت بر اساس 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی و تغییر مسیر 

بین خطوط نیز وجود دارد.

7- پیش�رانه دی�زل؛ اختراع جریان س�از 
آلمان

رودل��ف دیزل، در س��ال 1883 پیش��رانه  
دیزل را اختراع کرد اما اولین خودرو جاده ای 
مجهز به این موتور در س��ال 1936 در قالب 
مدل 260D مرسدس بنز تولید شد. مرسدس 
260D از پیش��رانه  دیزل 4 سیلندر با قدرت 
45 اس��ب بخار در دور موتور 3200 دور بر 
دقیقه استفاده می کرد. مصرف این پیشرانه 
بس��یار کم ب��ود و 260D ت��ا 400 کیلومتر 
بدون س��وخت گیری حرکت می کرد. پس از 
عرضه  مرسدس 260D توجه به پیشرانه های 
دیزل به دلیل مصرف پایین آن ها، در صنعت 
خودروس��ازی بیش��تر ش��د. در دهه  1980 
پیشرانه های دیزل به توربوشارژر مجهز شدند 
که عملکرد فنی و کارایی آن ها افزایش قابل 

توجهی پیدا کرد. ش��اید امروز واژه  »دیزل« 
به خصوص ب��رای آلمانی ه��ا و آمریکایی ها 
ترس��ناک باش��د، اما هنوز هم شرکت هایی 
وجود دارند که در توسعه و پیشرفت این نوع 

پیشرانه  سرمایه گذاری می کنند.

8- فرمان پذی�ری چه�ار چ�رخ؛ خ�ودرو 
نظامی مرسدس بنز

اولین بار در دهه  1930 بود که مرسدس بنز 
از سیس��تم فرمان پذی��ری چه��ار چرخ در 
خودرو نظامی VL 170 استفاده کرد. در این 
سیستم هر دو محور جلو و عقب در زاویه ی 
مخالف چرخش پیدا می کنند تا شعاع پیچ 
خودرو کمتر شود. اولین خودرو جاده ای که 
از این سیستم با کنترل الکترونیکی استفاده 
 )Prelude( کرد، اسپرت کوپه ی هوندا پریلود
محصول سال 1988 است. در دهه ی 1990 
س��یتروئن ZX نیز از طرحی مشابه استفاده 
کرد و در س��ال 2007 رنو الگونا GT با این 
سیستم معرفی شد. امروز اما بیشتر خودرو 
اسپرت و سوپراسپرت همچون پورشه 911، 
مرسدس بنز AMG GT R، نیسان GT-R و 
المبورگینی اونتادور از سیستم فرمان پذیری 
چهار چرخ برای بهبود عملکرد و به خصوص 

رانندگی در پیست استفاده می کنند.

9- سیستم تهویه؛ ابتکار اصیل آمریکایی
ش��رکت آمریکایی پ��کارد )Packard( در 
سال 1939 مدل پکارد 120 را با این جمله  
تبلیغاتی رونمایی کرد: »با نشس��تن در تنها 
خودروه��ای مجهز به سیس��تم تهویه دنیا، 

گرمای تابستان را فراموش کنید.«
اما سیستم تهویه  پکارد 120 با یک مشکل 

بزرگ همراه بود. سیستم سردسازی آن )نوع 
اولیه از کمپرس��ورهای امروزی( تمام فضای 
صن��دوق عقب را اش��غال می کرد و فقط دو 
دکم��ه روی آن تعبیه ش��ده بود؛ خاموش و 
روش��ن. سیس��تم تهویه در طول چند دهه  
اخیر پیش��رفت قابل توجهی کرده اس��ت و 
قابلیت هایی چون کنت��رل دما و جریان هوا 
برای تک تک سرنش��ینان به صورت مستقل 

در سیستم های چندگانه وجود دارد.

10- سیس�تم تم�ام چ�رخ مح�رک؛ از 
انگلیس تا آلمان

معموالً آئودی کوات��رو )Quattro( به عنوان 
 )AWD( اولین سیس��تم تمام چرخ محرک
دنیا شناخته می شود ولی اولین خودرو مجهز 
به این فناوری، محصول ش��رکت انگلیس��ی 
جنس��ن )Jensen( بود. جنسن FF محصول 
س��ال 1966 این برند انگلیس��ی ب��ود که از 
سیستم تمام چرخ محرک ساخته  فرگوسن 

فرموال استفاده می کرد. 
 FF در سیستم تمام چرخ محرک جسنس
که پ��س از عرضه به بنچمارک س��واری در 
جاده های برفی و بارانی تبدیل شد، 37 درصد 
ق��درت به محور جل��و و 63 درصد قدرت به 
محور عقب خودرو فرس��تاده می شد. جنسن 
FF یکی از مدل های متنوع جنسن اینترسپتور 
خودرو مورد عالقه  جرمی کالرکسون، مجری 
پرطرفدار برنامه های تاپ گیر و گرندتور است. 
سیس��تم تمام چرخ محرک پیش از استفاده 
در خودروهای اسپرت و سوپراسپرت مدرن، 
قهرمان اصلی مسابقات رالی شناخته می شد. 
در سال 1980 هانو میکوال راننده  تیم آئودی 
در رالی پرتغال با اس��تفاده از سیس��تم تمام 
چرخ محرک کواترو 29 دقیقه زودتر از دیگر 
رانندگان به خط پایان رسید، اما به دلیل جواز 
نداش��تن خودرو آئودی، زمان او در مس��ابقه 

منظور نشد. 
پس از مس��ابقات رالی دهه  1980 و 1990، 
سیستم تمام چرخ محرک مورد توجه بیشتری 
قرار گرفت، به طوریک��ه در خودروهای مدرن، 
امکان انتقال قدرت به هر چرخ با درصد متفاوت 
برای ایجاد چسبندگی بیشتر وجود دارد. برخی 
مدل های هیبرید و برقی از طرح موتور الکتریکی 
در محور جلو و محور عقب استفاده می کنند که 
دیگر نیازی به میل گاردان برای اتصال موتور به 

محور محرک نیست.
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علم و فناوری

تنهایی ژنتیکی است!

ضرورت یک رویکرد جدید در شناخت وضعیت هوش کودکان
جهش 10 پله  ای ایران در رتبه بندی شاخص جهانی نوآوری

تلفن همراه جایگزین کارت های اعتباری
آیا نسل آینده وسایل ارتباطی دوران ما را نخواهند دید؟!

علم در چهارگوشه جهان
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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.

تولید انبوه مینی بوس های خودران توس�ط 
گوگل چینی

ش��رکت ب��زرگ »بای��دو« )Baidu( تولید 
انب��وه اولین مینی ب��وس خ��ودران چین را 
آغاز کرده اس��ت. این ش��رکت قصد دارد این 
شبکه مینی بوس��ی را در فرودگاه هاو مناطق 

گردشگری به کار گیرد. 
شرکت بزرگ »بایدو« (Baidu) یک وب گاه 
جستجوگر چینی است که دارای 57 خدمت 
گوناگون، از جس��تجو گرفته تا ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت. این ش��رکت ش��بکه تولید 
مینی بوس های خودران خ��ود را برای اولین 
ب��ار در چین به تولید انبوه رس��اند. ش��رکت 
بای��دو اعالم کرد این مینی بوس که موس��وم 
به »آپولونگ« (Apolong) اس��ت، 8 هشت 

صندلی دارد. 
صندل��ی رانن��ده، فرمان، ش��تاب دهنده و 
ترمز در این مینی بوس موجود نیس��ت. این 
مینی بوس می تواند بدون دخالت انسان موانع 
راه را رد کن��د و به ص��ورت خودکار حمل و 
نقل مس��افران را انجام دهد. بدون اینکه نیاز 

به راننده باشد.
 این شرکت که با عنوان »گوگل چینی« نیز 
شناخته می ش��ود، گفت: این مینی بوس آبی 
رنگ شش جایگاه برای ایستادن مسافران نیز 
دارد که در مجموع قادر به حمل 14 مس��افر 
است. این مینی بوس می تواندپس از دو ساعت 
شارژ، تا مسافت 100 کیلومتر را با سرعت 60 

کیلومتر بر ساعت طی کند.

دانستن زمان مرگ تنها با یک آزمایش!
دانشمندان دانشگاه ییل مدعی شدند اخیراً 
یک آزمایش خون توسعه داده اند که توسط آن 
می توانند دریابند که یک فرد چند سال دیگر 
از عمرش باقی مانده است. محققان »دانشگاه 
ییل« (Yale University) در مقاله اخیرشان 
مدعی شده اند که آنها تنها با انجام یک آزمایش 
می توانند دریابند که یک فرد چند سال دیگر 
از عمرش باقی است. به گفته محققان نتایج 
آزمایش��ات آن ها بس��یار دقیق تر، عملی تر و 
آس��ان تر از هر مطالعه ای است که تا به امروز 
محققان دیگر ارائ��ه داده اند. »مورگان لوین« 
(Morgan Levine) پزش��ک آسیب ش��ناس 
دانشگاه ییل گفت: هدف او شناسایی عوامل 
مؤثر بر پیری سلول است و بنابراین پزشکان 
می توانن��د به بیماران خ��ود کمک کنند که 
طول عمر خود را با رژیم های غذایی مناسب 
و عادات ورزش��ی افزای��ش دهند. تقریباً اکثر 
افراد جوان یا میانسال، فکر می کنند که سالم 
هستند، اما همیشه اینطور نیست. این آزمایش 
می تواند بیماری افراد را دقیق شناسایی کند 
و بنابراین پیش از آنکه مشکلی برای آنها رخ 
دهد از پیش��رفت بیم��اری جلوگیری کنند. 
اساس��اً هدف این آزمایش تشخیص سنجش 
س��ن فیزیولوژیکی است، نه س��ن مولکولی. 
این س��نجش به ما میزان تغییرات بدن افراد 
را نش��ان می دهد. در ای��ن مطالعه محققان 
9 نشانگر زیس��تی را مورد بررسی قرار دادند. 
محققان برای تعیین اینکه کدام نشانگرهای 

زیستی نقش مهمی دارند، 42 نشانگر زیستی 
مختل��ف را که در مجموع��ه داده های بزرگ 
»مرکز بهداشت ملی و بررسی آزمایشی تغذیه 
آمریکا« موجود بود مورد تجزیه و تحلیل قرار 

دادند.

تصاویر رنگی و سه بعدی از بدن انسان
ی��ک ش��رکت نیوزلن��دی ی��ک دس��تگاه 
تصویربرداری زیس��تی تولید کرده اس��ت که 
می توان��د تصاویر کامالً رنگی و س��ه بعدی از 
اس��تخوان ها، چربی ها و بافت های نرم بگیرد. 
اسکنرهای اش��عه ایکس در پزشکی مدت ها 
است که کمتر مورد توجه قرار می گیرند. در این 
راستا یک شرکت نیوزلندی یک اسکنر زیستی 
تولید کرده است که می تواند تصاویر کامالً رنگی 
و سه بعدی از استخوان ها، چربی ها و بافت های 
نرم بگیرد. این اسکنر توسط یک تراشه حسگر 
کار می کند که توس��ط »س��رن« یا »سازمان 
اروپایی پژوهش های هس��ته ای« ساخته شده 
است. در روش های سنتی، »سی تی اسکن« و 
»اشعه ایکس« از بافت ها عبور می کنند و شدت 
آن ها از طرف دیگر بافت انداره گیری می شود. از 
آنجایی که اندازه گیری میزان انرژی داده شده 
»اشعه ایکس« در استخوان های نرم بیشتر از 
یک بافت نرم قابل اندازه  گیری اس��ت، تصویر 
گرفته شده از آن  واضح تر و تک رنگ است. در 
این اسکنر یک تصویر سه بعدی رنگی تولید 
می شود که ماهیچه ها، استخوان ها، آب، چربی، 
نشانگرهای بیماری و حتی ساعت دست بیمار 

را به وضوح نشان می دهد.

علم در چهارگوشه جهان
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تش�خیص زلزله با اس�تفاده از »کابل  فیبر 
نوری«

»کابل ه��ای فیبر نوری« ک��ه معموالً برای 
انتقال اطالعات اینترنتی اس��تفاده می شوند 

می توانند هشداری برای وقوع زلزله  باشند.
محققان موفق شدند با استفاده از کابل های 
فیبر نور فعلی، فعالیت ه��ای لرزه ای زمین را 
نظاره گر باشند. این موفقیت می تواند روشی 
جدید برای بررس��ی زلزله در مناطق وس��یع 
باش��د. این کابل ها برای ارتباطات در مسافت 
زیاد یا انتقال اطالعات با سرعت زیاد استفاده 
می ش��وند. این مطالعه به رهب��ری »فیلیپ 
ژوزت« محقق آلمانی مرکز تحقیقاتی »علوم 

زمین« در شهر »پوتسدام« انجام شد.
در این پروژه، از 15 کیلومتر کابل فیبر نوری 
که در س��ال 1994 میالدی بی��ن دو نیروگاه 
»ژئوترمال« در ایسلند نصب شده بود، استفاده 
کردند. یک پالس لیزری نیز برای تش��خیص 

هرگونه اختالل در فیبر استفاده شد.

هدس�ت ردی�اب چش�م ب�رای کم�ک به 
معلوالن

محققان دانشگاه تگزاس یک هدست جدید 
برای ردگیری حرکات چشم ساختند که قادر 
اس��ت نقطه نگاه چش��م را به طور سه بعدی 
شناسایی کند. این هدست از یک دوربین سه 
بعدی در باال و دو دستگاه ردگیری چشم بهره 
می برد که رو به چش��م کاربر قرار می گیرند 
تا حرک��ت آن را دنبال کنن��د. اطالعات این 
هدست به یک کامپیوتر ارسال می شود تا یک 
نقشه سه بعدی از محیط مقابل کاربر براساس 
اطالعات دوربین سه بعدی تولید شود. سپس 
با ترکیب این اطالعات با اطالعات به دس��ت 
آم��ده از ردگیرها، نرم افزار نقطه نگاه کاربر را 
تش��خیص می دهد و آن را درون نقش��ه سه 
بعدی می یابد. در نتیجه این سیستم از طریق 
ردگیری حرکات چشم کاربر می تواند وظایف  
را انجام دهد. محققان در تالش��ند تا با بهبود 
این فناوری آن را به صورت یک عینک مجهز 

به دوربین س��ه بعدی درآورند که ردگیرهای 
حرک��ت درون آن تعبیه ش��ده اس��ت. این 
فناوری که حق اختراع آن به ثبت رسیده در 
حوزه بازی های کامپیوتری، واقعیت مجازی و 
نظارت بر بیماری هایی که حرکات چش��م را 

تحت تأثیر قرار می دهند نیز کاربرد دارد.

کوچک ترین رایانه جهان ساخته شد
محققان دانش��گاه میش��یگان ابزار بس��یار 
کوچکی را ساختند که از طریق پرتوهای نور 
با محیط ارتباط برقرار می کند و مدعی هستند 
که این ابزار کوچکترین رایانه جهان است. این 
ابزار مکعبی به ابعاد 0.3 میلیمتر کوچک تر از 
دانه برنج و اندازه آن حدود یک دهم آخرین 
رایانه کوچک جهان است که توسط شرکت 

IBM در ماه مارس معرفی شد.
این اب��زار دارای یک پردازنده، حافظه، یک 
سیس��تم تأمی��ن نی��روی فتوولتاییک، یک 
فرستنده و یک دریافت کننده بی سیم است 
که با استفاده از پالس های نوری ارتباط برقرار 
می کن��د. برای تأمین توان تراش��ه، پرتوهای 
نور از طریق یک پایگاه خارجی به آن تابیده 
می ش��ود و تراشه نیز اطالعات را از طریق نور 
به پایگاه مخابره می کند.  این رایانه به گونه ای 
طراحی شده که به عنوان یک حسگر دقیق 
دم��ا کاربرد دارد و می تواند بر دمای محیط و 
تغییرات آن در محیط هایی به کوچکی چند 

سلول نظارت کند.

س�اخت آینه بغل خودرو با امکان پوش�ش 
نقاط کور

 یک مخترع و پژوهشگر فنی با بهره گیری 

از روش های ابداعی در ش��یراز توانست آینه 
بغل خ��ودرو با امکان پوش��ش نقاط کور در 
تغییر مس��یر و دنده عقب را طراحی کند و 
بسازد. اختراع یاد شده به نام رضا سمیعی در 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به شماره 

010833 ثبت شده است.
همچنین دانشکده مهندسی خودرو وابسته 
به دانش��گاه علم و صنعت ایران گواهی کرده 
که این اختراع جدید و دارای نوآوری است و 
با داشتن گام ابتکاری قابلیت تولید صنعتی 
دارد. آین��ه خودروها ک��ه در طرفین آن قرار 
دارد در هنگام گردش یا تعویض خط یا تغییر 
مس��یر به منظور بررسی وجود وسیله نقلیه 
دیگر در اطراف خودرو اس��تفاده می شود اما 
با توجه به محدودیت وس��عت دید آینه های 
فعلی، نقاطی از دید راننده پنهان می ماند که 

به نقاط کور معروف است.

ساخت صفحه کلید انعطاف پذیر
 محققان ک��ره جنوبی ی��ک صفحه کلید 
انعطاف پذیر ساختند که می توان آن را مچاله 

کرده و درون جیب قرار داد.
این صفحه کلید ارزان قیمت از الس��تیکی 
از جنس سیلیکون اکوفلکس ساخته شده که 
درون آن نانوتیوب های کربنی دارای خاصیت 

پیزومقاومتی تعبیه شده است. 
هنگامی که کاربر یکی از کلیدهای موجود 
روی سطح الس��تیک را فشار می دهد، فشار 
انگش��ت او مقاومت الکتریکی نانوتیوب های 
موجود در زی��ر آن کلی��د را تغییر می دهد. 
محقق��ان در جریان توس��عه ای��ن فناوری، 
ب��ه منظور آم��وزش این صفح��ه کلید برای 
تش��خیص کاراکتر موردنظر کاربر بر اساس 
موقعیت تغییر مقاومت الکتریکی نانوتیوب ها، 
از یک شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرده اند 
و بدین ترتیب صفحه کلید انعطاف پذیر قادر 
است کلیدهای فشرده ش��ده توسط کاربر را 

تشخیص دهد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
News
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رشد و توسعه فناوری های نوین زندگی تک تک ما را تحت تأثیر خود قرار داده است تاجایی که برخی از لوازم و مشاغل اکنون به جز خاطره یا تصویری چیز دیگری از آنها باقی نمانده 
است. این درحالی است که شیرین ترین خاطرات گروه سنی خاصی ازجامعه همین لوازم بوده اند. اما آیا تاکنون فکر کرده اید که نسل آینده جامعه ما چه لوازمی را هرگز تجربه 
نخواهند کرد و حتی داستان ها نیز نمی توانند دوباره آنها را زنده کرده و اجازه دهند نسل های بعدی چیزی از آنها به خاطر داشته باشد؟   در این گزارش 9 کاالیی را که هرگز نسل 

آینده تجربه نخواهند کرد به شما معرفی می کنیم تا اگر عالقمند هستید برای نسل بعد خاطراتی ایجاد کنید از همین امروز دست به کار شوید.

فیلم های وی اچ اس دیدن فیلم های تخیلی یا علمی با 1
استفاده از دستگاه ویدئو خانگی مدت هاست به 
خاطراتی تبدیل شده اند که امروز نمی توان آنها 
را دوباره زنده کرد. این درحالی است که یکه تاز 
دهه 80 و 90 میالدی نوارهای وی اچ اس بودند 
و در آن دوره عالقمندان به فیلم و سریال باید 
تعداد زیادی از این حلقه های فیلم را در منزل 
نگهداری می کردند و برای خرید آنها نیز مبالغ 

قابل توجهی می پرداختند.

فروش�گاه  محص�والت صوت�ی و  تصویری2
تا همین چند س��ال پیش فروش��گاه های 
زیادی در گوش��ه و کنار ش��هرها برای اجاره 
فیلم های ویدئویی روی کاس��ت یا لوحه های 
فش��رده فعالیت می کردند و دفاتر امانت آنها 
مملو ب��ود از اس��امی قرض گیرن��دگان این 
فیلم ها ولی امروز تعداد انگشت شماری از این 
فروشگاه ها وجوددارد که بیشتر برای فروش 

بلیت انواع کنسرت ها از آنها استفاده می شود و 
خوره های فیلم و موسیقی برای تکمیل ارشیو 

خود از آن استفاده می کنند.

کتابچه تلفن در بسیاری از شهرها کتابچه های 3
بزرگ��ی از ش��ماره تلفن ه��ای ش��رکت ها یا 
س��اکنان آن شهر وجود داشت که نیازمندان 
به اطالعات می توانس��تند با اس��تفاده از آن 
اطالع��ات خود را به دس��ت آورند. ولی امروز 
بیشتر اطالعات و شماره تلفن های مورد نیاز 
داخل تلفن همراه هوشمند آنها ثبت شده و 
حتی برای دسترسی به شماره هایی که نداریم 
می توانیم از دنیای مجازی کمک بگیریم. پس 
این کامال طبیعی اس��ت که نسل اینده هیچ 
درک��ی از دفترچه تلفن های داخل باجه های 

تلفن عمومی نداشته باشد.

تلفن ثابت  صحب��ت از تلفن عمومی ش��د 4

وس��یله دیگ��ری ک��ه احتماال نس��ل آینده 
نمی توانند تصوری از آن داش��ته باشند تلفن 
ثابت اس��ت. تلفنی که در گذش��ته های دور 
برای دریافت یکی از آنها حتی الزم بود مدت 
طوالن��ی منتظر بمانیم تا ش��رکت مخابرات 
برایمان پیش نیازهای آن را فراهم کند. امروزه 
اغلب مردم دارای تلفن های همراه هستند و 
حتی ش��رکت ها نیز با استفاده از این وسیله 
کارهایشان را انجام می دهند. به همین دلیل 
کامال طبیعی اس��ت که احتماال در دهه های 
آینده حت��ی تولید تلفن ه��ای ثابت متوقف 

شود.

دستگاه پیامگیر اواخر قرن بیست بود که ساخت 5
وسیله ای به نام پیامگیر زندگی صنعتی اغلب 
ما را دستخوش تغییراتی که می توانستیم با 
استفاده از آن ارتباط منطقی و قابل قبولی با 
اعضای خانواده یا دوستان و همکاران داشته 
باش��یم، اما اکنون این وس��یله واقعا کارایی 

آیا نسل آینده وسایل ارتباطی دوران ما را نخواهند دید؟!
9  وسیله ای که حذف می شوند 
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قابل توجهی برایمان ندارد چون سیستم های 
ارتباطی جدیدی ایجاد ش��ده است که شاید 
نیازی به داش��تن چنین وس��یله ای نداشته 

باشیم و اصوال تولید آن اقتصادی نیست.

دوربین فیلم برداری  ب��ه دور و اطراف خود نگاه کنید 6
تعداد اف��رادی که درحال ثبت خاطرات خود 
ب��ه صورت تصویر متحرک ی��ا همان فیلم با 
استفاده از تلفن همراه هستند چند نفر است؟ 
خودت��ان تاکنون تجربه س��اخت چند فیلم 
کوتاه و بلند با اس��تفاده از تلفن هوشمندتان 
دارید؟ این اتفاقی اس��ت که باعث شد اصوال 
دوربین های فیلمبرداری خانگی یا عکاس��ی 
غیرحرفه ای را برای همیشه از روزگار ما حذف 
کند. به همین دلیل است که نسل آینده قطعا 
نمی تواند تصویری از دوربین های فیلم برداری 

خانگی داشته باشند.

کارت ویزیت هرچن��د هن��وز داخل کش��وی 7
میزکارتان تع��داد زیادی کارت ویزیت واقعی 

وج��ود دارد اما قطعا خبر دارید که رفته رفته 
استفاده از کارت های ویزیت فیزیکی منسوخ 
ش��ده و صفر و یک های مجازی وظیفه ارایه 
اطالعات مورد نظر ش��ما ب��ه مخاطبانتان را 
برعه��ده گرفته اند. به همی��ن دلیل با درنظر 
گرفتن روند گس��ترش دنیای صفر و یکی در 
ش��رایط فعلی احتمال فرزندان ما که اکنون 
در دهه ابتدایی زندگی خود هس��تند هنگام 
بزرگس��الی خود با نمونه های نوینی از کارت 
ویزیت روبرو خواهند شد که اکنون از آنها به 

عنوان کارت ویزیت دیجیتالی یاد می شود.

دایره المعارف ها  متولدین ش��صت به قبل قطعاً 8
تجربه اس��تفاده از دایره المعارف ه��ا را دارند 
بخصوص اگ��ر عضو کتابخانه ه��ای عمومی 
شهرش��ان بوده ان��د. ای��ن کتاب ه��ا در واقع 
ناگفته ای��ی را از موارد خاص��ی برایمان بیان 
می کرد که می توانس��تیم با اس��تفاده از آن 
اطالعات بهتر اطراف خودمان را بشناسیم اما 
آیا هنوز هم این کتاب ها که معموال بزرگ هم 
بودند کاربردی هستند؟ پاسخ این سئوال در 

واقع منفی است چون هم اکنون دنیای صفر 
و یکی یا انواع و اقسام موتورهای جست وجو 
ای��ن کار را برایمان انجام می دهند. به همین 
دلیل اس��ت که بای��د بپذیریم نس��ل آینده 
قطع��ا اطالعاتی از این گونه کتاب ها ندارند و 
می توانند تمام نیازه��ای اطالعاتی خود را با 

استفاده از دنیای مجازی به دست آورند.

نقشه های کاغذی  آخرین ب��اری که از نقش��ه های 9
کاغ��ذی اس��تفاده کردی��د مرب��وط به چه 
زمانی بوده اس��ت؟ قطعاً م��دت زیادی از آن 
دوره گذش��ته چون هم اکن��ون نرم افزارها و 
اپلیکیش��ن های مختلفی ه��م در این زمینه 
وج��ود دارد. بی تردید خود ش��ما هم به این 
باور رسیده اید که نقشه های کاغذی به دلیل 
دق��ت پایینی که دارند و نمی توانند اطالعات 
بروز شده ای را در اختیار شما قرار دهند دیگر 
کاربردی برای شما ندارند. به همین دلیل اگر 
بگوییم نسل آینده هیچ نیازی به این نقشه های 
کاغذی ندارند و نمی توانند تصور دقیقی هم از 

آنها داشته باشند دور از واقعیت نیست.
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تلفن همراه جایگزین 
کارت های اعتباری

 چین از جمله کشورهایی است که به سرعت 
در حوزه ارائه خدمات عمومی بدون نیاز به پول 
نقد و یا کارت های اعتباری پیش��رفت کرده و 
تغییرات زیادی در این زمینه در زندگی مردم 
ایجاد شده است تغییراتی که به حذف کامل 
کارت بلیط و هر نوع کارت کاغذی و پول نقد 

منجر شده است.
از جمله اقداماتی که به تازگی در چین شاهد 
رونق آن هستیم استفاده از همان کارت های 
الکترونیکی اعتباری در داخل تلفن های همراه 
برای مصارف مختلف است وسعت این خدمات 
در حال حاضر زیاد است و هر روز نیز گسترش 

پیدا می کند.
در ح��ال حاضر م��ردم چین ب��رای خرید 
 بلیت های هواپیما، قطار، اتوبوس و مترو از همین 
نرم افزارها اس��تفاده می کنند، اگرچه برخی از 
ای��ن خدمات هنوز به خارجیان به طور کامل 
ارائه نمی شود؛ اما بیشتر مردم در چین اعم از 
شهروندان چینی و خارجی از بخش عمده ای 

از این مزایا برخوردارند.
عالقه مندان به ای��ن تکنولوژی های جدید 
می توانند بلیت هواپیما را با نرم افزارهایی مانند 
ویچ��ت و یا »علی پی« در منزل، محل کار و 
هر جای دیگری خریداری کنند بلیت ها با این 

روش نیز به آسانی در دسترس است.
نکته بس��یار مهمی که وجود دارد اینکه هر 
چقدر به زمان پرواز و حرکت قطارها نزدیکتر 
ش��ود بهای این بلیت ها نیز باالت��ر می رود و 
بهتر اس��ت مس��افران به س��رعت خریدهای 
خ��ود را انجام دهند. م��ردم می توانند از این 
نرم افزاره��ا برای خرید بلیت ه��ای اتوبوس و 
مترو نیز استفاده کنند و زمانی که می خواهند 
وارد اتوبوس ش��وند تلفن های هم��راه را روی 
دستگاه های اس��کنر قرار می دهند و درها به 

روی آنها باز می شود.
این ن��رم افزارها حتی ب��رای ورود مردم به 
مجتمع های مسکونی نیز کارآیی دارند ساکنان 
این س��اختمان ها دیگر نیازی به تهیه کارت 
برای ورود به مجتمع ها ندارند و می توانند آن 
را به صورت آنالین روی تلفن های همراه قرار 
دهند و با تلفن خود درهای مجتمع ها به روی 

آنها گشوده می شود.
پرداخت و شارژ قبض تلفن از دیگر خدمات 
دیجیتال��ی برای ش��هروندان چینی از طریق 
نرم افزارهای تلفن همراه است شهروندان چینی 
می توانند شارژ تلفن را بپردازند پول قبض های 
آب و برق را پرداخت کنند، کارت های ش��ارژ 

خریداری نموده و تاکسی کرایه کنند.

آن ه��ا می توانن��د کارت ه��ای 
بنزین خود را هم با این نرم افزارها 
در هر جایی که هس��تند ش��ارژ 
کنند و ی��ا اینکه بدون معطلی با 
ارائه همین خدم��ات اینترنتی با 
خودروهای خ��ود از ورودی های 
مخصوص وارد بزرگراه ها شوند و 
دیگر نیازی به پرداخت مستقیم 
ع��وارض بزرگراه ه��ا ندارند، همه 
اینها از کارت ه��ای بانکی که در 
تلفن های هم��راه نصب کرده اند، 

کسر می شود.
ب��ا اس��تفاده از ای��ن نرم افزارها 
مشترکان می توانند چندین کارت 
بانکی را در تلفن های همراه ش��ان 
قرار دهند و اگ��ر یکی از کارت ها 
موجودیش تمام ش��د نرم افزار به 
ط��ور خ��ودکار روی کارت دیگر 
می رود و هزینه را کس��ر می کند 
و فوراً پیام��ی الکترونیکی مبنی 
بر اینک��ه برای نمون��ه این خرید 
شما باعث ش��د تا از حساب شما 
فالن مبلغ کسر شود به مشترک 
نرم افزارها  ای��ن  ب��ا  می فرس��تد. 
می توان��د بلیت س��ینما خرید و 
تجارت کرد با شرکت های مختلف 
ارتباطات تجاری برقرار نمود اقدام 
به اجاره خودرو و یا دوچرخه کرد 
هتل رزرو نمود از رستوران ها غذا 
 سفارش داد و خالصه ده ها خدمات 
دیگر به مش��ترک داده می شود تا 
اینکه آنه��ا در اجتماع کمتر تردد 

کنند.
کاهش س��هم استفاده از کاغذ، 
کاهش استفاده بی رویه از سوخت 
ب��رای ت��ردد در ش��هر، کاه��ش 
ترافیک شهری، سرعت بخشیدن 
به زندگی، س��هولت برای خرید و 
دریافت خدمات، تقلیل هزینه های 
ف��رد برای اس��تفاده از خدمات و 
به ویژه امنیت بیش��تر مالی برای 
مشترک که دیگر نیازی به حمل 
پول نقد ندارد از ویژگی های این 

نرم افزارهاست.
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تنهایی ژنتیکی است!
محققان دانشگاه کمبریج:

نیمی از آمریکایی ها احساس تنهایی می کنند

یک مطالعه جدید از محققان دانش��گاه 
کمبریج نشان می دهد که تنهایی در ژن 
ف��رد یافت می ش��ود و همچنین تنهایی 

می تواند با اضافه وزن مرتبط باشد.
دانشمندان دانشگاه کمبریج وجود ارتباط 
بین اضافه وزن و انزوای اجتماعی را کشف 
کرده اند. تحقیق جدید آنها نشان می دهد 
که تنهایی یک بیماری همه گیر خاموش 
است که می تواند از ژنتیک شخص که با 

چاقی نیز مرتبط است، حاصل شود.
محققان ای��ن مطالعه ادعا می کنند که 
اگر یک فرد وزن خود را از دس��ت بدهد، 
می تواند احس��اس تنهایی را نیز در خود 

کاهش دهد.
ای��ن اولین مطالعه ای اس��ت که ارتباط 
بی��ن چاقی و تنهایی را دریافته اس��ت و 
می تواند به متخصصان سالمت اطالعات 
بیش��تری در مورد نحوه درم��ان این دو 
شرایط مشترک ارائه دهد. یک نظرسنجی 
ملی که به تازگی انجام شده است، نشان 
می دهد که نیمی از آمریکایی ها احساس 
تنهای��ی می کنن��د و 54 درص��د از آنان 
احس��اس می کنند که مردم آنها را درک 

نمی کنند.
در س��ال 2017، انجمن روانشناس��ی 
آمریکا اعالم کرد که تنهایی یک بیماری 
همه گیر است و می تواند مرگبارتر از چاقی 

باشد.
محقق��ان دانش��گاه کمبری��ج بیش از 
400هزار شرکت کننده که پرسشنامه ای 
را درباره تنهایی، چگونگی تعامل ش��ان با 
دیگران و کیفیت زندگی اجتماعی جواب 

داده بودند، مورد بررسی قرار دادند. 
 )DNA( دانشمندان همچنین دی ان ای
افرادی را که احس��اس تنهایی می کردند، 
در 15 مکان مختلف ژنتیکی مورد مطالعه 
قرار دادند. محققان خاطرنشان کردند که 
مناطق ژنتیکی برای شرکت کنندگانی که 
چاق بودند، یکس��ان بود و به یک ناحیه 
خاص در مغز مرتبط بود که با خودکفایی 
احساس��ی مرتبط اس��ت. ای��ن مطالعه 
همچنین کش��ف کرد که ژن هایی وجود 
دارند که افراد را بیشتر درگیر فعالیت های 

اجتماعی می کنند.
»جان پری«، سرپرس��ت مطالعه گفت: 
همیش��ه یک ترکیب پیچی��ده از ژن ها و 

محیط وجود دارد، اما این نش��ان می دهد 
که اگر ما بتوانیم مسئله چاقی را در سطح 
جامعه ح��ل کنیم، می توانیم احس��اس 
تنهایی را نیز کاهش دهیم. مراکز کنترل 
و پیشگیری بیماری ها معتقدند که چاقی 
می تواند متأثر از چندین عامل کمک کننده 

مانند ژنتیک و رفتار شخص باشد. 
رفتار می تواند ش��امل فعالیت فیزیکی، 
رژیم غذای��ی، آموزش و محیط زیس��ت 
باش��د. چاقی یکی از نگرانی های سالمت 
اجتماعی اس��ت ک��ه می توان��د عوارض 
س��المتی شدیدی از جمله سکته مغزی، 
انواع مشخصی از سرطان ها و دیابت داشته 

باشد.
س��ایر عواقب سالمتی ناش��ی از چاقی 
همچنین شامل زندگی با کیفیت پایین، 
آپنه خواب، بیماری کیسه صفرا، کلسترول 

باال، بیماری های روانی و مرگ است.
کارشناسان سالمت پیشنهاد می کنند 
که یک فرد باید حداق��ل هفته ای دو بار 
به مدت 150 دقیقه تمرین متوسط و 75 
دقیقه تمرین شدید برای مصون ماندن از 

دچار شدن به اضافه وزن داشته باشد.
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بر اس��اس تازه ترین گزارش س��ازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO( برای رتبه بندی کش��ورها در ش��اخص جهانی نوآوری، جمهوری اس��المی ایران در 
س��ال جدید میالدی، جهش 10 پله ای داش��ته اس��ت. رتبه  بندی ش��اخص جهانی نوآوری در س��ال ۲018 منتشر شد. بر همین اساس، جمهوری اسالمی 
ایران با جهشی قابل توجه از رتبه 75 در سال ۲017 به جایگاه 65 در سال ۲018 رسیده است. این در حالی است که رتبه ایران در این شاخص 
در س��ال ۲015، 106 بوده اس��ت. ش��اخص جهانی نوآوری نام گزارش��ی اس��ت که هر س��اله توس��ط س��ازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO( منتش��ر 
می ش��ود و در آن به رتبه بندی کش��ورها از منظر نوآوری می پردازد. با توجه به اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اس��المی ایران در 

تعامل با وایپو و نیز دستگاه ها و نهادهای مرتبط علم و فناوری کشور، زمینه ارتقای جایگاه ایران در این گزارش فراهم شده است.

جهش 10 پله  ای ایران در رتبه بندی شاخص جهانی نوآوری
سازمان جهانی مالکیت فکری اعالم کرد

نقش زیس�ت بوم ن�وآوری و 
کارآفرینی و توسعه استارتاپ ها

این رشد قابل توجه مرهون رشد 
در ابعادی همچون خروجی های 
دانش و فناوری )از جایگاه 90 در 
سال 2015 به جایگاه 41 در سال 
2018( و خروجی های خالق )از 
جایگاه 116 در س��ال 2015 به 
جایگاه 59 در سال 2018( است 
که بی ش��ک توس��عه زیست بوم 
نوآوری و کارآفرینی و همچنین 
توسعه اس��تارتاپ های فعال در 
بخش های مختلف اقتصادی نقش 
بی بدیلی در کس��ب این جایگاه 

داشته است.

ارائ�ه خروجی ه�ای نوآوران�ه 
مطلوب

بر اساس گزارش سال 2018 

سازمان جهانی مالکیت فکری، 
ایران با رش��دی 10 پله  ای یکی 
از بیشترین رش��دها را در میان 
کش��ورهای همتراز خود داشته 

است.
نکته قابل توجه اینکه جایگاه 
کش��ورمان در ش��اخص کارایی 
ن��وآوری از رتب��ه 56 در س��ال 
2017 ب��ه رتب��ه 11 در س��ال 
2018 رس��یده اس��ت. این امر 
بیشتر مرهون وضعیت مناسب 
ش��اخص  های مربوط ب��ه ابعاد 
خروجی اس��ت و نش��ان از این 
موضوع دارد که ایران توانس��ته 
اس��ت علیرغم ضعف در برخی 
شاخص های مربوط به ورودی ها، 
بس��یار  نوآورانه  خروجی ه��ای 
مطلوبی را ارائه دهد. بر اس��اس 
گزارش مذکور، ای��ران در میان 

34 کشور با درآمد متوسط به باال 
در رتبه 16 و در میان 9 کش��ور 
آس��یای مرکزی و جنوب غربی 

آسیا در رتبه دوم قرار دارد.

رش�د قاب�ل اعتنای س�رمایه 
انسانی و پژوهش در ایران

رتبه کشورمان از جایگاه 106 
در س��ال 2015 ب��ه جایگاه 65 
در س��ال 2018 رس��یده است؛ 
همچنی��ن از نظر بعد س��رمایه 
انس��انی و پژوهش در رتبه 45 
بین کشورهای مورد بررسی قرار 

دارد. 
بعد زیرس��اخت در مقایسه با 
گزارش س��ال 2017 با 12 رتبه 
بهبود از جای��گاه 99 به جایگاه 
87، پیچیدگی کسب و کار با 7 
پله بهب��ود از رتبه 115 به رتبه 

108، پیچیدگی ب��ازار با 6 پله 
بهب��ود رتبه از جای��گاه 112 به 
جایگاه 106، در آخر بعد نهادها 
با 4 رتبه تنزل، از جایگاه 106 به 
جایگاه 110 در بین کشورهای 

مورد بررسی رسیده است.

ب�ه  جدی ت�ر  توج�ه  ل�زوم 
ورودی های نوآوری

بنا بر اع��الم رواب��ط عمومی 
معاونت علمی، یکی از ویژگی  های 
گزارش شاخص جهانی نوآوری، 
نگاه همه جانبه و متوازن به همه 
ابع��اد اثرگذار بر نوآوری اس��ت 
و مرور داده ه��ای جدول جدید 
رتبه بندی کش��ورها در سازمان 
جهانی مالکیت فکری نش��ان از 
این دارد که رش��د شاخص  های 
کشور، چه در بازه های چهار ساله 
)از س��ال 2015 تا 2018( و چه 
در مقایسه با س��ال گذشته، در 
اغلب قریب به اتفاق ابعاد، با رشد 

همراه بوده است. 
ام��ا نکت��ه قابل توج��ه اینکه 
علیرغم رشد رتبه کلی کشور در 
سال های اخیر، برخی از ابعاد که 
به ورودی های نوآوری برمی گردد 
رتبه مطلوبی ندارند و این ضعف 
و عدم توازن در رتبه ابعاد، نباید 
با رشد قابل توجه و رتبه بسیار 
خ��وب ابعاد دیگر ک��ه منتج به 
بهبود در رتبه کلی ش��ده است، 

نادیده گرفته شود.
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داشتن فرزندی باهوش و فعال آرزوی همه 
والدین اس��ت و توجه به این باور که »فرزند 
ما باهوش اس��ت« به یک ارزش اجتماعی در 
جوامع انسانی تبدیل شده است. خوشبختانه 
از نظ��ر روانشناس��ی مفهوم ه��وش ماهیت 
رتبه ای ندارد و روانشناس��ان هرگز به کسی 

عنوان زرنگ یا خنگ نمی دهند.
باور سنتی در مورد ماهیت هوش و استعداد 
از نظر علم نوین کامل به نظر نمی رسد. طبق 
باور سنتی افرادی هستند که به طور ذاتی از 
موهبت هوش بیشتری برخوردارند و در این 
میان افرادی هستند که باز هم به طور ذاتی 

هوش و استعداد ضعیف تری دارند.
از آنجایی که علم روانشناس��ی همچنان در 
حال کش��ف ابعاد جدید و ناش��ناخته انسان 
اس��ت، بنابراین بهتر است بدانیم که هوش و 
استعداد یک مفهوم ساده و ذاتی نیست، بلکه 
هوش و استعداد نیازمند شکوفایی است و این 
وظیفه پدر و مادر اس��ت که اس��تعداد فرزند 
خود را در گام اول شناسی کنند و در مراحل 

بعد در جهت شکوفایی آن گام بردارند.
از نظر روانشناس��ی مدرن، مفهوم هوش و 
استعداد به عواملی همچون مراقبت صحیح 

والدین، سیس��تم آموزش و پرورش مطلوب، 
شرایط جس��می و ذهنی مطلوب، انگیزه باال 
و توانایی کش��ف، تمرکز و کنترل احساسات 

وابسته است.
از نظر علم روانشناس��ی هوش و اس��تعداد 
 IQ صرفاً کس��ب رتبه مشخصی در شاخص
نیست، بلکه این مفهوم دارای ابعاد و مفاهیم 
پیچیده تری است که به شکل مستقل ظاهر 

می شوند.
در واقع با گسترش و شکوفایی فرهنگ های 
جدی��د در مقایس��ه با گذش��ته، تقریباً همه 
انسان های متمدن به این باور دست یافته اند 
که مفهوم اس��تعداد در فرهنگ های مختلف 
متفاوت است. همانطور که مفهوم کار و تالش 
در میان مردم آمری��کا و ژاپن کامالً متفاوت 

است.
بنابراین برای جلوگیری از مقایسه و تحلیل 
هوش کودکان بهتر است به دسته بندی هوش 
و اس��تعداد دکتر هاوارد گاردنر، روانش��ناس 

پرآوازه توجه کنید.
وی ه��وش و اس��تعداد را در هش��ت گروه 
طبقه بندی کرد و با طبقه بندی افراد صرفاً از 

طریق شاخص IQ مخالفت کرد.

1. هوش زبانی )توانایی اس��تفاده مطلوب از 
زبان(

2. ه��وش منطقی )توانایی و ظرفیت درک 
منطق و استدالل(

3. هوش فضایی )درک مطلوب از فضاها و 
فواصل بین اجسام(

4. ه��وش موزیکال )توانای��ی خلق و تکرار 
الگوهای صوتی خاص(

5. هوش بدنی )توانایی حرکتی و استفاده 
از عضالت بدن(

6. هوش ش��ناختی دیگران )توانایی درک 
دیگران از طریق احساس��اتی همچون هوش 

اجتماعی و عقل سلیم(
7. هوش ش��ناخت خود )هوش هیجانی و 

هوش شخصی(
درک  و  )ش��ناخت  طبیع��ی  ه��وش   .8
پدیده های طبیعی جهان اطراف مثل گیاهان 

و حیوانات(
تحقیقات اخیر حاکی از آن است که متأسفانه 
در باور عموم مردم تنها دو مهارت اولیه هوش 
یعنی هوش زبانی و منطق��ی اهمیت دارد و 
همین مسئله در سرکوب انگیزه های کودکان 

بسیار مؤثر است.

مردم فقط »هوش زبانی« و »هوش منطقی« را می شناسند

ضرورت یک رویکرد جدید در شناخت وضعیت هوش کودکان
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گردشگری

بلندترین مناره های جهان در همین نزدیکی ها

خیابانی 700 ساله با طعم نیش عقرب
سفر رایگان ایرانی ها به خارج!

چرا جنگل های ارسباران ثبت جهانی نمی شود؟
بوم گردی، ارزان گردی همراه با سفر بکر

اوضاع بد سنگ نگاره های ساسانی
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تاج س��تانی  س��نگ نگاره 
اردش��یربابکان ک��ه بخش��ی از 
پرونده شهرس��تان پیروزآباد و 
محور ساسانی پارس برای ثبت 
جهانی در سازمان یونسکو است 
در بدترین ش��رایط نگهداری و 
حفاظتی به سر می برد و روزگار 
اندوه باری را سپری کرده و در 
صورت ادامه این روند، روز به 
روز به م��رگ نزدیک تر خواهد 

شد.
باستان شناسان،  و  کارشناسان 
نگارکندها یا همان سنگ نگاره ها 
ب��ه  پوی��ا  و  زن��ده  را س��ندی 
ش��مار می آورند ک��ه از دیدگاه 
مطالع��ه و پژوهش های تاریخی 
بس��یار  باستان شناس��ی  و 
س��ودمندند و در ای��ن زمین��ه 
جایگاه ویژه ای دارند. به عقیده 
آنها، س��نگ نگاره ها از این روی 
ارزش��مند هس��تند که ما را با 
تاریخ اجتماعی، سیاسی، زیست، 
آیی��ن و آداب و گاه پیروزی های 
و  زادگان  ب��زرگ  و  ش��اهان 
حکام هر دوران آشنا می کنند، 
بنابراین پاسداشت و نگهداشت 
آنها امری بایس��ته )ضروری( به 

شمار می آید.

سنگ نگاره های تاج ستانی اردشیر از جهانی شدن باز می مانند

سیاوش آریا
روزنامه نگار

اما در کشور ما به انگیزه نبود شناخت و آگاهی 
مدیران ش��هری و اس��تانی و مدیری��ت ناکارآمد 
س��ازمان میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع 
دستی، سنگ نگاره ها با چالش های فراوانی رو به رو 
بوده و بیشتر آنها در گوشه ای رها شده و با مرگ 
دست و پنجه نرم می کنند. از سویی، نباید از کمبود 
بودجه و نیروی کار در س��ازمان میراث فرهنگی 
غافل شد که به یکی از دشواری های بزرگ پیش 
روی یادمان های ملی و جهانی ایران تبدیل شده 

است. 
به باور کنشگران میراث فرهنگی و کارشناسان 
بای��د هر چه زودتر دولت و همه نهادها و ارگان ها 
به ی��اری س��ازمان می��راث فرهنگی آم��ده و با 
همکاری های پیوس��ته از یادگارهایی که حاصل 
دس��ترنج گذش��تگان و نیاکان ما بوده، بخوبی و 
درستی پاسداری و نگاهبانی کرده تا بتوان آنها را 
همان گونه که به ما رسیده، به دارندگان )صاحبان( 
اصلی این سرزمین که همانا آیندگان بوده، سپرده 

و واگذار کنیم.

سنگ نگاره اردشیر، آماج بالهای گوناگون
اما نگارکند )نقش برجسته( تاج ستانی اردشیر 
باب��کان در پیروزآب��اد پ��ارس )ف��ارس( روزگار 
ناخوشایندی را سپری می کند. عوامل بیولوژیکی 
)گل سنگ ها( و محیطی تأثیر بسیار بدی را روی 
این سنگ نگاره گذاشته است. یادگاری نویسی ها و 
خراش با اشیای نوک تیز روی نگاره ها، شکاف های 
ژرفی که در گذشته روی این یادمان پدیدار شده 
و هم اینک رو به فزونی است، شکستگی بخشی 
از اندام ه��ای اف��راد در گذش��ته، تنها بخش��ی از 
چالش های پیش روی این یادگار ملی است. عوامل 
طبیعی همچون باد، باران و ... نیز دلیلی دیگر بر 
روند ویرانی س��نگ نگاره اردش��یر بابکان اس��ت. 
همچنین آبراه هایی که از س��مت راست و باالی 
سر سنگ نگاره پدیدار ش��ده، در هنگام بارش ها 
بس��یار زیان بار بوده و از دیگر دش��واری های این 
یادمان 1800 ساله به شمار می آید. ولی بی گمان 
بدترین درد این سنگ نگاره، پرتاب سنگ و هدف 
تیراندازی قرار دادن آن از سوی برخی افراد بومی 

اوضاع بد سنگ نگاره های ساسانی
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و روس��تاهای پیرامون است که در چند سال 
گذشته به یکی از تهدیدهای جدی این یادمان 

تبدیل شده است.
از سویی، سازمان میراث فرهنگی به انگیزه 
نبود برنامه ریزی درس��ت و مدیریت، آن را در 
گوشه ای به حال خود رها کرده تا روز به روز رو 
به ویرانی رفته و به کام مرگ فرو رود. این در 
حالی است که این سنگ نگاره بخشی از پرونده 
شهرس��تان پیروزآباد و محور ساسانی پارس 
است که بناست چندی دیگر به همراه بیشاپور 
کازرون و کاخ ساس��انی سروستان به ثبت در 
س��ازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو 
برسد و جهانی شود. کنشگران میراث فرهنگی 
از این موضوع بسیار نگرانند و خواستار رسیدگی 
بیشتر مدیران و سرپرستان میراث فرهنگی به 
این یادمان ارزشمند شده اند. آنها می گویند اگر 
وضعیت آثار تاریخی شهر پیروزآباد که هرکدام 
با چالش های فراوانی رو به رو اس��ت با همین 
َروند پیش رود، بی گمان از جهانی ش��دن باز 

خواهند ماند.

ُگل سنگ ها باید ریشه کن شود
در زمینه پاس��داری و حفاظت بهتر از این 
سنگ نگاره سیامک علی زاده، مرمتگر آثار، بناها 
و اش��یا می گوید: »در مورد این سنگ نگاره با 
ارزش باید گفت که با انجام تمیزکاری پی در 

پی دست کم یک بار در سال می توان از عوامل 
گرد و غبار، دوده و لکه ها که از ارزش فراوانی 
برای درازای زیست آن به شمار می آید، سود 
برد. همچنین باید گیاهان و علف های هرز )گل 
س��نگ ها( از میان بروند و در صورت امکان با 
اس��تفاده از محلول های شیمیایی اجازه رشد 
را ب��ه آنها ندهیم. زیرا ریش��ه گیاهان در دل 
سنگ ها ترک و ش��کاف ایجاد کرده و زمینه 
فروپاش��ی و درهم شدگی )تخلخل( سنگ را 

فراهم می کنند«.
علی زاده می افزاید: »اگر بش��ود باید با دقت 
و طراحی مناسب یک سقف یا سایه بان پدید 
آوری��م تا جلو ریزش و رخنه ب��اران و برف را 
بگیریم. این کار اگر انجام شود برای پاسداری و 

حفاظت آن بسیار مهم و با ارزش است.«
این استاد دانشگاه چمران تهران تأکید می کند 
که باید هر چه زودتر با مطالعه و شناسایی نوع 
سنگ ها و شدت آسیب ها و در صورت امکان با 
خوراندن )تزریق( مواد استحکام بخش، موارد 
جزیی را از فروپاش��ی نجات دهیم. به عقیده 
وی از هم��ه مهم تر ایجاد موانع فیزیکی برای 
پیشگیری از دست اندازی های )تعرض( افراد 

است.

درباره سنگ نگاره اردشیربابکان
س��نگ نگاره اهورامزدا و اردش��یربابکان که 

یکی از زیباترین و س��الم ترین نقوش بازمانده 
از دوره ساسانی است، در گوشه شرقی محوطه 
نقش رستم، بر سینه صخره ای تراشیده شده 
 که 2 متر از س��طح زمین، فاصله دارد و دارای 

6/65 متر پهنا و 2/40 متر بلندا است.
در این نقش، اردش��یر بابکان در سوی چپ 
مجلس، س��وار بر اس��بی، کنده کاری شده و 
روبه روی او، اهورامزدا که او نیز سوار است و از 
نیم رخ نقش شده، قرار دارد. پشت سر اردشیر، 
یک جوان، مگس پرانی در دست دارد و زیرپای 
اس��ب اردش��یر پیکر بی ج��ان اردوان پنجم 
به خ��اک افتاده و قرینه آن در زیر پای اس��ب 

اهورامزدا نیز، نقش شده است.
اهورامزدا دست راستش را به سوی اردشیر 
دراز کرده و حلقه ای )دیهیم ش��هریاری( را به 
او اهدا می کند و در دس��ت چپش شاخه های 
برس��م را نگه داشته است. بر روی سینه اسب 
اردشیر، کتیبه ای به سه زبان پهلوی ساسانی 
اش��کانی، و یونانی وجود دارد که ترجمه آن، 
چنین اس��ت: »این اس��ت پیکر مزداپرست، 
خداوندگار اردشیر، شاه شاهان ایران، که نژاد از 

ایزدان دارد، پسر خداوندگار بابک، شاه.«
بر روی اس��ب اهورامزدا هم متنی سه زبانه 
کنده شده که ترجمه اش در زبان یونانی، »این 
است پیکر خداوند زئوس« و در متون پهلوی 

»این است پیکر خداوند اهورامزدا« است.
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مهمان ن��وازی ایران��ی ک��ه در خ��ون ه��ر ایران��ی جری��ان دارد و ب��ا تغیی��ر جغرافی��ای اقلیم��ی و قومی رن��گ و بوی دیگ��ری به خود می گی��رد از جمله 
جذابیت ّهایی اس��ت که گردش��گران خارجی را مجذوب ایران می کند. نشس��تن دور یک س��فره، نوش��یدن چای و دم  نوش، صرف میوه و بهره گیری از 
آداب و رس��وم میزبانی ایرانی، تعارف های پی در پی جهت ارج نهادن به میهمان، از جمله مواردی اس��ت که گردش��گران خارجی را به نوعی نمک گیر 
مهمان نوازی ایرانی می کند. یکی از مصداق های مهمان نوازی ایرانی را می توان در اقامتگاه های بوم  گردی دید. نزدیک به دو دهه از تأسیس این 
اقامتگاه ها در ایران می گذرد و با رشد صنعت گردشگری و استقبال گردشگران داخلی و خارجی از گردشگری بومی، تبدیل به یکی از ظرفیت های 
اقتص��ادی و سیاس��ت های کالن کش��ور ش��ده  اس��ت. تأس��یس اقامت��گاه بوم گ��ردی ب��ا هدف توس��عه پایدار، احی��ا ارزش های بومی و س��نتی، حفظ 

محیط زیست و کمک به اقتصاد جامعه محلی امکان یافت و این مهم از ارکان تأثیر گذار در تأسیس و فعالیت در این حوزه به شمار می رود.

بوم گردی، ارزان گردی همراه با سفر بکر

»مه« + »مان« یعنی »بزرگ ماندنی«
به طور حتم می دانیم که میهمان از دو بخش 
»مه« + »مان« تشکیل شده که مفهوم »بزرگ 
ماندنی« در آن مستتر است و جایگاه میهمان 
را در نزد جهانیان به تصویر کشیده و مهرورزی 
و مهمان نوازی ایرانی را به برندی در گردشگری 

تبدیل می کند.
با توجه به آنکه »خانه« و »مهمان نوازی« با 
این نوع فعالیت پیوند خورده؛ اقتصاد مبتنی بر 
»فرهنگ« بن مایه ایجاد و فعالیت در این حوزه 
شده است. انتقال حس، ایرانی زیستن و تجربه 
زندگی ایرانی با اقلیم های مختلف با تکیه بر 
مهمان نوازی و مهر ورزی ایرانی »گردش��گر« 
را به س��مت این خانه ها می کشاند و این خود 

دلیلی ست برای رونق بوم گردی.
چرخه اقتصادی اقامتگاه های بوم گردی که 
مروج اصلی آن در اعضای خوشه سار خالصه 
می ش��ود مبتنی بر پایه فرهنگ اس��ت. این 
بخش، اقتصاد فرهنگی را متبلور می س��ازد و 
رونق آن بر اس��اس آگاه��ی مخاطب و درک 
آن از تجربه زیس��تن به س��بک ایرانی شکل 
می گیرد. با این و جود مدتی  اس��ت، به بهانه 
»رون��ق اقتصادی« و »صنعت گردش��گری« 
جای��گاه خان��ه و اقامتگاه های ب��وم گردی به 
بنگاه های اقتصادی »تن��زل« یافته و تعریف 
نادرستی تحت عنوان محل کسب و کار، داللی 
توریست در نزد مدیران صدا و سیما، مسئوالن 
میراث فرهنگی و متقاضیان تأسیس اقامتگاه 

رواج یافته اس��ت. چنانکه، خالی کردن جیب 
گردشگر به هر قیمتی دستاویزی برای رونق 

این بخش شده است.
انج��ام  و  پ��ردازی  خی��ال  و  دروغ  ورود 
فعالیت هایی که عملکردی تکدی گرایانه در 
مقابل گردش��گر را در ذه��ن تداعی می کند 
چهره ناپس��ندی از فرهنگ بومی به تصویر 
می کش��د و معرف��ی اف��رادی که ب��ا چنین 
روش هایی در صدد جذب گردشگر بر می آیند 
نه تنها سودی برای این حوزه نخواهد داشت 
بلکه آس��یب هایی بر پیکرده این حوزه وارد 

می کند که قابل جبران نیست.
بر همین اساس؛ متولیان و مسئوالن میراث 
فرهنگی و دهیاران می بایست با آگاهی سازی 

حسین صفدری
پژوهشگر فرهنگ
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متقاضی��ان این نوع گردش��گری و تأکید بر 
فعالیت اقتصادی مبتنی بر فرهنگ با آموزش، 
مطالع��ه، آش��نایی و اس��تفاده از کتاب هایی 
همچ��ون ش��ناخت صنع��ت جهانگ��ردی، 
ش��ناخت صنایع دستی، ش��ناخت روحیات 
ملل، اکو توریس��م و توسعه پایدار متقاضیان 
را به تأسیس اقامتگاه بوم گردی سوق دهند. 
پرداختن ب��ه فعالیت های محیط زیس��تی، 
احی��اء صنایع دس��تی و دس��ت بافته، پخت 
خوراک های بومی و رون��ق خانه ایرانی اصل 
و اساس گردش��گری بومی را شکل می دهد 
و جذب مخاطب آگاه و خاص اقتصاد جامعه 
محلی را ش��کوفا خواهد کرد. از این رو بهتر 
است مسئوالن تمرکز بیش��تری در آموزش 
و معرفی چنین بخش هایی داش��ته باشند تا 
بتوانیم در آین��ده همچنان به میهمان نوازی 
ایران��ی به عنوان برندی در گردش��گری نگاه 
کنی��م ک��ه جای��گاه و ویژگی ه��ای قومی و 
ملیتی  خود را داراس��ت. باید توجه داشت که 
برندس��ازی در حقیقت ماندگاری در ذهن و 
قلب مخاطب است. حس خوبی که حضور در 
هر مکان به مخاطب می دهد باعث می شود تا 
عالقه افراد نسبت به آنجا افزایش پیدا کند و 
حتی آن را ب��ه دیگران توصیه کند و همین 
سبب رونق اقتصاد و گردشگری خواهد شد. 
میهمان نوازی ایرانی نیز از جمله مصداق های 
ثبت خاطره ای خوش در ذهن گردشگر است 
که باید با واقعی نگاه  داشتن آن برندی ایرانی 

را پیش روی گردشگر نهاد.

اقامتگاه های بوم گردی برای گردش�گران 
عالقمند به ساختار بومی خدمات

همانگونه که ذکر ش��د، اقامتگاه بوم گردی 
اقامتگاهی برای گردشگران است که ساختار 
بوم��ی خدم��ات، محص��والت و فعالیت های 
گردشگری، ساختار محیطی بوم گرا، ساختار 
مالکیت و مدیریت خانوادگی و مشارکت جامعه 
بومی و در نهایت داشتن ساختارهای مناسب 
زیربنایی گردش��گری، که ارکان و هسته های 
اصلی یک اقامتگاه است، آن را از دیگر الگوهای 
اقامت��ی مانند هتل ها و مهمان پذیرها متمایز 
می کنند. اقامتگاه های بوم گردی در محیط های 
طبیعی با رعایت باالترین سطح ممکن ضوابط 
زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری و 
سیمای طبیعی منطقه احداث شده و ضمن 
حداکثر تعامل با جامعه محلی، زمینه حضور 

و اقامت طبیعت گردان را با کیفیتی قابل قبول 
و تعریف ش��ده در محیط های طبیعی فراهم 

نمایند.

الزام�ات و ش�رایط عموم�ی اقامتگاه های 
بوم گردی

همة اقامتگاه های بوم گردی ضمن  رعایت اصول فنی و مهندس��ی که 1
تضمین کننده ایمنی س��اکنان ساختمان ها 
هس��تند، ب��ا اس��تفاده از مصالح بوم��ی و با 
بهره بردن از حداکثر دانش بومی و هماهنگ 
با محیط طبیعی و فرهنگ��ی پیرامون خود 
احداث ش��ده و در طی م��دت بهره برداری و 
توسعه اقامتگاه این شرایط باید تداوم داشته 

باشد.
طراح��ی داخل��ی و خارج��ی همه  اقامتگاه های بوم گردی باید با رویکرد 2
بهره ب��رداری از مبلمان و تجهیزات س��نتی و 
بومی صورت گرفته تا ضمن تأمین رفاه برای 
گردشگران، فرصت آشنایی و درک فرهنگی 

منطقه فراهم شود.
در هم��ة اقامتگاه های ب��وم گردی  طرح ه��ای مش��خصی در خصوص 3
مدیریت و بازیافت پسماندها و استفاده بهینه از 
پساب ها به اجرا در آیند، وجود اقاتگاه های بوم 
گ��ردی نباید در هیج ش��رایطی ب��ه آلودگی 
زیست محیطی بستر پیرامون خود منتهی شود.

اقامتگاه ه��ای  ش��یرآالت  کلی��ه  بوم گردی باید از انواعی انتخاب شود 4
ک��ه کاهش مص��رف آب را به دنبال داش��ته 

باشند.
نورپ��ردازی اقامتگاه های بوم گردی  باید ضمن تأمین روشنایی مورد نیاز 5
گردش��گران، حداکثر صرفه جویی در مصرف 
انرژی داش��ته و حداقل آلودگی ن��وری را در 

منطقه ایجاد نماید.
سیس��تم گرمای��ش و س��رمایش  اقامتگاه ه��ای بوم گردی باید ضمن 6
تأمین رفاه مسافران حداقل تأثیر منفی را بر 
محیط زیست منطقه داشته باشد و با رعایت 
اصول معماری بومی و دانش فنی روز، میزان 
نش��ت حرارتی در اقامتگاه های بوم گردی به 

کمترین حد ممکن برسد.
اس��تفاده از پوش��اک بومی ضمن  رعایت اصول بهداشتی و ایمنی برای 7
هم��ة کارمن��دان اقامتگاه ه��ای بوم گردی و 

همچنین رعایت اصول بهداشتی و پاکیزگی 
آن فضا براساس استانداردهای و ضوابط الزامی 

است.
ضمن رعای��ت ذائقه گردش��گران، 8 همة اقامتگاه های بوم گردی موظفند 
خوراک و نوشیدنی های بومی را با استفاده از 
سفره آرایی بومی و رعایت اصول بهداشتی به 

گردشگران ارائه کنند.
حضور راهنمایان و بلدهای محلی و  فراه��م نمودن فرص��ت بازدیدی از 9
س��یمای طبیعی و بس��تر فرهنگی پیرامون 
اقامتگاه های بوم گردی توسط راهنمایان مورد 
تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری در همة اقامتگاه های بوم گردی 

الزامی است.
بوم گردی در محیط های طبیعی و به 10 با توجه به قرار گرفتن اقامتگاه های 
دور از مراک��ز ام��دادی، ض��روری اس��ت همة 
اقامتگاه ها ضمن شناسایی مخاطرات و حوادث 
مرتبط با فعالیت خود و ارائه آن به مراجع صدور 
مجوز طی گزارش��اتی که هر دو س��ال یک بار 
مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، اقدامات الزم 
را در خص��وص مدیریت ح��وادث در محدوده 
جغرافیای��ی فعالیت خ��ود )از جمله تعامل با 
نهاده��ای محل��ی امدادی، تأمی��ن تجهیزات 
امدادی در حد نیاز و مطابق گزارش مذکور و..( 
به انجام برسانند و همچنین کارمندان ملزم به 
اخذ گواهینامه معتبر کمک های اولیه و امداد از 

مراجع ذیصالح هستند.
آگاه��ی و پایبندی گردش��گران به  هنجاره��ای جامعه میزبان در همة 11

اقامتگاه های بوم گردی ضروری است.

ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، کارشناس��ان 
طبیعت گردی استان ها در تعامل با کارشناسان 
گردش��گری  معاونی��ن  و  استاندارد س��ازی 
ادارات کل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری در همة استان های کشور ناظر 
بر اجرای دس��تور العمل ابالغی و بر عملکرد 
اقامتگاه ه��ای بوم گردی خواهند بود. ش��ایان 
ذکر اس��ت؛ روند رو به رش��د بوم گ��ردی در 
ایران و اس��تقبال بی نظیر گردشگران داخلی 
و خارجی از اقامتگاه های بومی، نش��انگر این 
اس��ت که دس��ت یافتن به اهداف افق 1404 
گردشگری، نیازمند س��رمایه گذاری ویژه در 

بخش گردشگری روستایی و عشایری است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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جنگل های ارس��باران به مساحت 
78 ه��زار هکتار در ش��مال غرب 
ایران در استان آذربایجان شرقی و 
در مجاورت کشورهای آذربایجان و 
ارمنستان در کنار رود ارس قرار 
گرفته اس��ت. این منطقه از سال 
1973 ب��ه عن��وان منطقه حفاظت 
ش��ده اعالم و در س��ال 1977 به 
عنوان ذخی��ره گاه زیس��ت کره به 

یونسکو معرفی شد.

سال 2016
در سال 2016 پرونده این منطقه که شامل 57 
هزار هکتار از مساحت ذخیره گاه زیست کره بود، با 
توجه به ویژگی های طبیعی منحصر به فرد آن در 
دنیا مانند غنای گونه های گیاهی و جانوری، وجود 
جوامع گیاهی منحصر به فرد، گونه های اندمیک، 
دربرداشتن وسیع ترین جنگل آردوج، مطرح بودن 
به عنوان زیستگاه 15 گونه از جانوران در معرض 
خطر دنیا و همچنین آخری��ن پناهگاه برخی از 
گونه های گیاهی و جانوری دنیا در نیمکره شمالی، 
به عنوان زیس��تگاهی منحصر به فرد در دنیا به 

یونسکو معرفی شد. 
پرونده بیش از یک سال و نیم توسط کارشناسان 
یونسکو تحت بررسی قرار گرفت و گمان می رفت 
که در چهل و دومین اجالس جهانی یونسکو که 
از سوم تا دوازدهم تیرماه امسال در منامه برگزار 
ش��د، موفق به جلب نظر کارشناس��ان یونسکو 
ش��ود و رأی الزم برای جهانی ش��دن را کس��ب 
کند. متأس��فانه چنین نشد و پرونده جنگل های 
ارسباران ثبت جهانی نشد. جنگل های ارسباران 
دومین اثر طبیعی ایران بود که به یونسکو معرفی 
می ش��د. پیش از این اثر طبیعی کویر لوت ایران 
ثبت جهانی ش��ده بود. البته اث��ر تاریخی محور 

ساس��انی فارس خوشبختانه امسال ثبت جهانی 
ش��د و مجموع آثار جهانی ای��ران را به عدد 23 

رساند.

رد پرون�ده جنگل ه�ای ارس�باران در اجالس 
یونسکو

اما درخصوص رد پرونده جنگل های ارس��باران 
در اجالس یونس��کو فرهاد نظری، مدیرکل دفتر 
ثبت آثار و بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی 
به جام جم می گوی��د: ارزش جهانی بودن پرونده 
منطقه حفاظت ش��ده ارس��باران در بررسی های 
کمیته اخیر یونسکو احراز شد، ولی به دلیل برخی 
نواقص و سوءمدیریت ها نیازمند اصالحات اساسی 
عنوان ش��د و بنابراین بررس��ی پرونده به آینده 
موکول و قرار ش��د پس از رفع این نواقص توسط 
ایران، دوباره در سال های آینده به یونسکو ارجاع 

و مورد بررسی قرار گیرد.

مشکل پرونده؛ وجود اراضی کشاورزی و مراتع 
و چراگاه های دام عشایر و کشاورزان

نظری مهم ترین مشکل این پرونده را که مانع 
ثبت جهانی اش ش��د، وجود اراضی کش��اورزی و 
مراتع و چراگاه های دام عشایر و کشاورزان عنوان 

چرا جنگل های ارسباران ثبت جهانی نمی شود؟

فاطمه مرادزاده
خبرنگار
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کرده و می افزاید: ما ب��ا رفع این نواقص طی 
دو تا س��ه سال آینده می توانیم دوباره پرونده 
جنگل های ارس��باران را به یونس��کو برده و 

خواستار ثبت جهانی آن شویم. 
ظاهراً تنها راهی ک��ه برای رفع موانع ثبت 
جهان��ی ارس��باران وج��ود دارد، جابه جایی 
زمین های کش��اورزی از طریق زمین معوض 
دادن به کش��اورزان در نقاطی خ��ارج از این 
جنگل ها و جنگلکاری دوباره منطقه و اراضی 
کشاورزی اس��ت که مدیرکل دفتر ثبت آثار 
س��ازمان میراث فرهنگی می گوید درصورت 
هم��کاری بین دس��تگاهی وزارت کش��ور و 
جهاد کشاورزی برای تغییر اراضی کشاورزی، 
احتمال رفع سریع مشکل طی دو - سه سال 
آین��ده و ارجاع دوباره پرونده به یونس��کو در 

سال های آینده وجود دارد.

فرصتی که از دست دادیم
هر کش��ور در هر سال فقط اجازه ارائه یک 
پرونده تاریخی و یک پرونده طبیعی را دارد و 
در واقع دو فرصت برای ثبت جهانی دارد. به 
هر دلیل که یکی از این پرونده های ارائه شده 
تائید نشود، یک سهمیه و فرصت مهم از دست 
می رود، مثل کشور ما که امسال فرصت ثبت 

اثر طبیعی خود و درواقع یک سهمیه مهم را 
از دس��ت داد. اما آیا سازمان میراث فرهنگی 
نمی توانست پرونده ای را به یونسکو ارائه کند 
که تائید ش��ود و فرصت کشورمان برای ثبت 

جهانی یک اثر از کف نرود.
مدی��رکل دفتر ثبت آثار تاریخی س��ازمان 
میراث فرهنگی می گوید که اصواًل ما در حوزه 
میراث طبیعی، کشور کم تجربه ای هستیم و 
معرفی آثار طبیعی را از سه چهار سال پیش و با 
ثبت جهانی بیابان لوت به یونسکو آغاز کردیم 
و بنابراین احتمال عدم تأیید پرونده های اولیه 

می رود و امر عجیبی نیست. 
به گفته نظری اما سازمان میراث فرهنگی 
به وی��ژه در دولت تدبی��ر و امید ثبت جهانی 
میراث طبیعی را نیز در دستور کار قرار داده 
و در این خصوص کمیته ای با حضور سازمان 
حفاظت محیط زیست تشکیل داده که پرونده 
آثار با ارزش جهانی را بررسی می کند، از جمله 
همین جنگل های ارسباران که برای تشکیل 
پرون��ده اش از خبره ترین دانش��مندان حوزه 
جنگل و کارشناس��ان منطقه حفاظت ش��ده 
ارسباران کمک گرفته شد، اما طبیعی است 
که نظر کارشناسان یونسکو هم متفاوت با نظر 
کارشناسان ما باشد و آنها روی نکاتی دست 

بگذارند که بتوان��د پرونده را با چالش مواجه 
کند.

به گفته این مس��ئول مهم این است که ما 
همچن��ان آثار طبیعی متعددی برای ارائه در 
یونس��کو طی س��ال های آینده داریم؛ آثاری 
چون جنگل های هیرکانی که به دلیل وسعت 
زیاد و لزوم آماده سازی مناطق گسترده آن، 
سال گذشته پرونده اش به یونسکو ارسال شد. 
و یا گنبدهای نمکی در جنوب ایران و زمین 
لغزش س��یمره در ایالم که واجد ارزش های 

ثبت جهانی هستند.

دو دلیل برای ثبت یک اثر
به گفته وی ب��رای ثبت جهانی یک اثر دو 
دلی��ل الزم اس��ت، اولی ش��رایط مدیریت و 
نگهداری مناسب و مطلوب اثر و دومی واجد 
ارزش های جهانی بودن که ارسباران دومین 
دلیل یعنی ارزش های جهانی را داشت، ولی 

چون شرط اول را نداشت، به ثبت نرسید.
 این ش��رایط برای کوه دماوند هم هس��ت، 
چراک��ه این اثر ام��کان و ارزش ثبت جهانی 
را دارد، اما مش��کالت زی��اد از جمله معادن 
متعدد و تخریبات زی��اد مانع از ثبت جهانی 

آن می شود.
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بلندترین مناره های جهان در همین نزدیکی ها
مس�جد جامع کبیر یزد به قدری منحصر به 
فرد و بی بدیل اس�ت که هر س�ال گردشگران 
بسیار زیادی از نقاط مختلف دنیا به قصد بازدید 
از این شاهکار هنر معماری به ایران و استان یزد 

سفر می کنند.
این مسجد جامع در قرن ششم هجری قمری 
و به دستور گرشاس�ب از نوادگان »عالء الدوله 
کالنجار« ساخته ش�د ولی بنای اصلی مسجد 
کنونی از آثار »س�ید رکن الدین محمد قاضی« 
است. بنای این مسجد با عظمت قرنهاست که از 
فراسوی تاریخ تمدن این سرزمین می درخشد 
به نحوی که در کتب تاریخی یزد آمده اس�ت: 
»مسجد را بر جای آتشگاه ساسانی ساخته اند 
و س�نگ بنای آن توسط عالء الدوله گرشاسب 

نهاده شده است.«
این مس�جد به عنوان یک�ی از نمادهای ملی 
که از نخستین بناهای عظیم و پر قدمت کشور 
است به ش�مار می رود به نحوی که اصیل ترین 
بخش ه�ای هن�ر معم�اری بی نظی�ر ایرانی در 
شبستان، صحن، گنبد، کاشی کاری و مناره های 

برافراشته آن جلوه گر است.
زیباترین بخش این بن�ا را می توان مجموعه 
ای�وان و گنبدخان�ه و فضای پیرام�ون آن نام 
برد. نمای ایوان بلند با مجموعه ای از زیباترین 
تزئینات کاشی معرق و نقوش اسلیمی و گیاهی 

همچنین گره چینی پوشانده شده است.

ای�ن تزئین�ات با آجره�ای ضرب�ی و نقوش 
معلقی و کتیبه های کاشی معرق و کوفی بنایی، 
مجموع�ه ای بدی�ع و خیره کنن�ده آفریده که 

تحسین هر بیننده ای را برمی انگیزد.
محراب اصلی یا مح�راب واقع در گنبدخانه،  
مزین به انواع کاشی معرق و کتیبه و آجر ضربی 
است و بر دو کاشی ستاره ای شکل منصوب در 
آن، نام اس�تادکار و تاریخ ساخت محراب نقش 

بسته است.
گنبد زیبای مسجد از نوع دو پوسته پیوسته 
ب�وده و ب�ر آن، نق�ش گل صابونک�ی معقلی با 
ظرافت اجرا شده و بر ساقه آن عبارت »الملک 

اهلل« به خط کوفی تکرار شده است.
دو مناره مس�جد که ارتقاع تقریب�ی آنها از 
کف تا نوك به بیش از 52 متر می رس�د و گنبد 
مس�جد که قطر آن حدود هشت متر است در 
دوره صفوی به بنا افزوده شده اما در سال 1313 
هجری شمس�ی فرو ریخته و دوباره تجدید بنا 

شده است.
بلندای مناره ها و این که کاشی کاری منحصر 
به فردی حتی در اوج مناره ها انجام شده، تعجب 
هم�گان را بر می انگیزد زیرا این مناره ها هرچه 
به سمت باال رفته باریک تر شده و این در حالی 
اس�ت که تنها یکی از آنها دارای پلکان است، 
از این رو ظرافت کاش�ی کاری در این ارتفاع به 

واقع قابل تحسین است.
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ساحل مازندران در انحصار برخی ویالها!
وجود حریم های ساحلی آزاد نشده دولتی و 
خصوصی مهم ترین چالش گردشگری دریایی 

مازندران است.
اگر بخواهیم این موضع را ش��رح دهیم باید 
عرض کنم که دو چالش و مانع مهم بر سر راه 
توسعه گردشگری دریایی مازندران وجود دارد؛ 
وجود حریم های س��احلی آزاد نشده دولتی و 
خصوصی مهم ترین چالش گردشگری دریایی 
مازندران است، زمانی که ساحل باز نباشد، قطعاً 
گردش��گری دریایی شکل نگرفته و گسترش 
نخواهد یاف��ت. دوم تناقض موجود قوانین در 
بین سازمان های مختلف و مرتبط یکی دیگر 
از چالش های تاثیرگذار بر گردشگری دریایی 
محسوب می شود؛ سازمان هایی وجود دارند که 
ظاهراً باید در یک راستا حرکت کنند اما تضاد 

منافع و قوانین دارند.
برای رسیدن به مقصود؛ یک مدیریت برابر 
و یکپارچه برای س��ازمان های مرتبط به هم 
نیاز داریم. حرکت به س��مت یک هدف کلی 
نیازمند برنامه و چشم انداز واحد دارد تا در کنار 
آن اصالح قوانین صورت گیرد و یک مدیریت 

جامع به دست آید.
همه می دانیم که مازندران جز استان هایی 
است که طرح جامع گردشگری ندارد؛ اولین و 
بهترین راه برای طرح جامع، مطالعات بنیادی 
و وسیع و نه جزئی در حوزه گردشگری است 

که باید در دستور کار قرار گیرد.
متاس��فانه در بس��یاری از م��وارد معی��ار 
تصمیم گی��ری ما ب��رای وس��عت مطالعات 
تحقیقاتی، میزان هزینه کرد اس��ت، باید یک 

بار با هزینه مناس��ب سند راه تنظیم و در این 
سند گردشگری یا طرح جامع پتانسیل های 
متنوع اس��تان دیده شود. باید در طرح جامع 
برای هر بخش، اهداف و چش��م انداز تعریف و 
مشخص شده سپس سازوکار اجرایی مناسب 

اجرا شود.
در واقع باید افق های گردش��گری ترس��یم 
ش��ود، می توان از تجارب و نظرات کشورها و 
شخصیت های علمی که صاحب سبک هستند 
استفاده کرد و در کنار آن باید عزم اراده جدی 
برای عملیاتی کردن اهداف در مسیر صحیح 
برای نیل به یک گردشگری پایدار وجود داشته 

باشد.
امروز بسیاری از کش��ورهای پیشرفته دنیا 
سرانه ملی خود را از طریق این صنعت تأمین 
کرده و عمده اقتصاد آنان بر محور گردشگری 
استوار است. اکثر کشورهای صاحب صنایع و 
بزرگ در دنیا نظیر ژاپن، فرانسه، آلمان و غیره 
نیز در زمینه گردش��گری توانمند بوده و این 
صنعت در ردیف های اول تا سوم اقتصاد آن ها 
قرار دارد، بر این مبنا امروزه نگرش کش��ورها 
به گردشگری نه تنها اقتصاد محور بوده بلکه 
ب��ه عنوان یک ویژگی مثبت در توس��عه های 
فرهنگ��ی، اجتماعی، تبلیغی و حتی تولیدی 

توجه خاص به آن می شود.
جالب است بدانیم که کشورهایی که ظرفیت 
استفاده از گردشگری را ندارند حتی بر اساس 
آن س��رمایه گذاری ک��رده و ب��رای احراز این 
صنعت درآمدزا با برنامه ریزی اصولی ظرفیت 
س��ازی می کنند که مصداق عینی آن ش��هر 

دبی اس��ت، اما ایران در حوزه گردش��گری با 
وجود داشتن پتانسیل های بسیار، هنوز دچار 
عقب گرد است. علت این است که گردشگری 
هیچ گاه به عنوان یک دغدغه برای مسئوالن 
مطرح نبوده و هیچ حس��ابی نیز برای آن در 
نظر گرفته نش��ده اس��ت و می توان گفت در 
این زمینه از بس��یاری کشورهای همسطح و 

همسایه عقب مانده ایم.
گردشگری دریایی شامل پهنه آب و ساحل 
است کش��ورهای مجاور با پهنه های آبی شان 
پیشرفت هایی چشمگیری در زمینه گردشگری 
دریایی داشتند در هر دو بخش ساحل و دریا 
کار کرده و موفق بودند که از آن جمله می توان 
به کش��ورهایی چون ام��ارات، تایلند، مالزی، 
هن��گ کنگ، اندونزی تا کش��ورهای اروپایی 

نظیر قبرس، اسپانیا، یونان و غیره اشاره کرد.
مبحث گردش��گری دریایی بخشی مربوط 
به س��احل و بخشی از آن مربوط به دریا بوده 
که سفرهای دریایی، غواصی، ورزش های آبی 
متنوع و آکواریوم های دریایی را در بر می گیرد 
که متاسفانه در کشور کمتر به آن توجه شده 
است. متاسفانه یک تعریف جامع و جا افتاده 
در گردشگری آبی ایران وجود ندارد؛ تمرکز ما 
بیشتر در ساحل و پس کرانه بوده و توجه کمی 

به پهنه آبی شده است.
متاس��فانه آن چه در س��واحل ب��ه عنوان 
تفریحات گردشگری وجود دارد، عمدتاً بدون 
برنامه ریزی منسجم صورت گرفته؛ این مطلب 
نه تنها در سواحل شمالی بلکه در جنوب کشور 

هم مغفول مانده است.

نازنین تبریزی
عضو هیئت علمی گروه گردشگری دانشگاه مازندران
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کمتر گردشگری وجود دارد که به پکن سفر کند ولی به خیابان »وانگ فوجینگ« سر نزند خیابانی سنگ فرش با طراحی سنتی، اما با ساختمان های مدرن، مسیری نسبتاً 
کوتاه اما جذاب و دیدنی، جایی مملو از خوراکی ها و غذاهای عجیب و غریب از مار و مارمولک گرفته تا سوسک و عقرب. خیابان »وانگ فوجینگ« به عنوان تنها خیابان 
پیاده روی و توریستی شهر پکن با 700 سال قدمت در مرکز شهر پکن واقع شده است؛ این خیابان جای بسیار مناسبی برای پیاده روی و بازار گردی است و به راحتی 

می تواند دستکم دو ساعت از وقت توریست های خارجی را به خود اختصاص دهد.

نزدیک��ی این خیابان به می��دان »تیان آن 
م��ن« میدان معروف پک��ن، به جذابیت های 
آن افزوده است، طول این خیابان 810 متر با 
عرض 40 متر است، تردد وسایل نقلیه در آن 
ممنوع است اما برای تردد گردشگران قطاری 
توریستی و کوچک در نظر گرفته شده است 
که آن هم به دلیل زیبایی های خیابان، کمتر 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد و گردش��گران 
ترجیح می دهند این خیابان را چند بار با پای 

پیاده دور بزنند.
س��اختمان های ای��ن خیاب��ان ترکیبی از 
معماری مدرن و قدیمی اس��ت با دکورسازی 
و نورپردازی ه��ای خیره کنن��ده، هم��راه ب��ا 
جاذبه های توریستی مثل فروشگاه های متنوع 
و مجتمع های تجاری مدرن، رس��توران های 
قدیمی معروف و فس��ت فودها، چایخانه های 

سنتی، حراجی ها و فضایی شاد و مفرح.
اما جدا از همه ویژگی های این خیابان که به 
تنهایی می تواند آن را به یکی از خیابان های 
زیبا و مورد عالقه جوان��ان چینی و خارجی 
تبدیل کن��د وجود بازار غذا و تنقالت در این 
خیابان اس��ت که به جذابیت های آن افزوده 
است. در این بازار بزرگ، غرفه های مواد غذایی 
با تنوع بس��یار باال، به هر نوع ذائقه، سلیقه و 
ملیتی خدمات رسانی  می کنند هر چه را که تا 
به حال دیده و یا ممکن است ندیده باشید در 

این بازار می توانید پیدا کنید.
در ای��ن بازار انواع گوش��ت ها از کباب های 
حالل بره و گوسفند و گاو، جگر و دل و قلوه، 
جوجه کباب و مرغ گرفته تا گوش��ت خوک، 
کله پاچه خوک، انواع کباب مار و حش��رات 
مانند عقرب و سوس��ک، رتیل و گوشت ها و 
غذاهای غیر ح��الل، انواع ماهی ها و غذاهای 
دریای��ی و هر چه فکر کنید را می توانید پیدا 

کنید و در صورت تمایل آن را بچشید.
اما توریست های مسلمان باید مواظب باشند 

در این بازار به دنبال فروشگاه هایی با آرم کلمه 
»حالل« بگردند که بر سر در آن ها نصب شده 
است، تعداد فروشگاه هایی که غذاهای حالل 
س��رو می کنند هم کم نیس��ت و گردشگران 
به راحتی می توانند به آن ها دسترسی داشته 
باش��ند. در البالی این شلوغی غرفه هایی هم 
انواع سبزیجات، نوشیدنی و میوه ها را عرضه 
می کنند. انواع تکه های میوه که با یک چوب 
به هم وصل شده و آب نبات شیرین روی آنها 
آغشته شده است به این نوع خوراکی در چین 
)تن خولو( می گویند که یکی از تنقالت خوب 
و خوشمزه و پر طرفدار است و از آن به عنوان 

دسر استفاده می شود.
آمارها نش��ان می دهد روزانه 600 هزار نفر 
از این خیابان دیدن می کنند که این رقم در 
روزهای تعطیل یا مناسبت ها به دوبرابر افزایش 
می یابد، بنابراین پیشنهاد می کنیم اگر گذرتان 
به پکن افتاد حتماً سری به این خیابان بزنید 
حتی اگر از مش��اهده خوردن گوش��ت مار، 

سوسک و عقرب هم اکراه دارید!
با این حال خوردن برخی گوش��ت ها مانند 
حشره، مار، عقرب و سوسک در چین عمومیت 
ن��دارد و تنها در برخی نق��اط وجود دارد که 

آن هم بیش��تر برای عرضه به توریس��ت ها و 
جهانگردان اس��ت ولی با این حال در برخی 
از مناطق چین گوش��ت سگ به عنوان یکی 
از گوش��ت های مورد عالقه همچنان مصرف 
می ش��ود. خوردن گوشت سگ در چین، کره 
جنوبی، ویتنام، نیجریه و برخی کش��ورهای 
دیگر به عنوان یک س��نت، تاریخی طوالنی 
دارد قدمت ای��ن کار در چین به عنوان یکی 
از کشورهایی که این سنت نامیمون همچنان 
در آن حفظ شده است دستکم به 500 سال 
پیش باز می گردد. خوردن گوش��ت سگ در 
چین در هم��ه مناطق آن رایج نیس��ت؛ اما 
خوردن س��گ ها در برخی اس��تان های این 
کشور مانند استان های هیلونگجیانگ، جیلین 
و لیائونینگ، گواندونگ، گوانگش��ی و استان 
سیچوان و یا در میان اقلیت کره ای های مقیم 
چین نیز مرس��وم اس��ت. با این حال امروزه 
مصرف گوش��ت سگ در این کش��ور پهناور 
کمتر شده اس��ت؛ ولی همچنان وجود دارد؛ 
جدا از اینکه افراد به ص��ورت فردی اقدام به 
خوردن گوشت س��گ می کنند هر ساله نیز 
جشنواره های مختلفی برای کشتن و خوردن 

گوشت سگ در چین برگزار می شود.

خیابانی 700 ساله با طعم نیش عقرب
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فرهنگ و هنر

تنها بازیگر خانمی بودم که در کمدی مشهور شدم
حواسمان هست؟

هیچ چیز در شرایط فعلی قابل پیش بینی نیست
قصه گوی همیشه تنها
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نن��ه س��رما داش��ت دامنش را 
ب��ر می چید، بهار به آس��تانه در 
رس��یده بود ک��ه فرزن��دی در 
خان��واده آذریزدی متولد ش��د. 
می گوین��د آم��دن ی��ک کودک 
به خصوص اگ��ر با به��ار همراه 
باشد، شور و شوق می آورد، اما 
نه در خانه یک رعیت فقیر که به 

سختی روزگار می گذراند.
 زندگی قصه گو خودش قصه ای 
است بلند باال و خواندنی که البته 
در خاطرات و مصاحبه هایش به 
آنها اشاره کرده است اما شاید 
روزی روزگاری، کس��ی باشد که 
قص��ه قصه گوی پی��ر را روایت 
کن��د؛ قص��ه روزگار س��خت و 
ملته��ب دوران کودک��ی اش را، 
نبرد بیامان با نداری در روزگار 
جوان��ی و روزهای س��المندی و 

تنهایی اش را.
مهدی آذریزدی 87 س��ال بین 
آخری��ن روزهای س��ال 1300 
ت��ا 18 تیر م��اه 1388 فرصت 
داش��ت که زندگی کن��د و این 
س��ال ها اگر چ��ه بر او س��خت 
گذشت ولی برای ادبیات ایران 
س��رمایه ای ارزشمند محسوب 
می ش��ود. آذر ی��زدی مجموع��ه 
»قصه های خ��وب برای بچه های 
خوب« را نوشت و جایزه یونسکو 
و جایزه سلطنتی کتاب سال را که 
به دلیل شرایط سخت مالی حتی 
نتوانست در مراسم اهدای این 
جایزه ش��رکت کند را به دست 
آورد. مهم ت��ر از هم��ه اینک��ه 
آذریزدی با کتاب ها و اشعارش، 
ادبیات بومی کودک و نوجوان را 
در ای��ران پایه ریزی کرده بود و 
بعدها بسیاری متأثر از او دست 
به قلم شدند و برای کودکان و 
نوجوانان این سرزمین قصه های 
خواندنی نوش��تند و ش��عرهای 

جذاب سرودند.

به مناسبت سالروز فوت مهدی آذریزدی پیرمرد قصه گو

آذر مهاجر
خبرنگار

از قصه گو بیش��تر از 30 اثر به یادگار مانده که 
برخی به نظم و برخی به نثر هستند. دوره هشت 
جلدی »قصه های خوب برای بچه های خوب«، 
دوره ده جل��دی »قصه های ت��ازه از کتاب های 
که��ن«، »گربه ناقال«، »ش��عر قند و عس��ل«، 
»مثنوی بچ��ه خوب«، »قصه های س��اده برای 
نوآم��وزان«، »تصحیح مثن��وی مولوی«، »گربه 
تنبل«، »خودآموز مقدماتی شطرنج«، »خودآموز 
عکاس��ی برای هم��ه«، »قصه ه��ای پیامبران«، 
»یاد عاشورا«، »تذکره ش��عرای معاصر ایران«، 
»لبخند«، »چهل کلمه قصار حضرت امیر )ع(«، 
»دستور طباخی و تدبیر منزل« و »خاله گوهر« 
از آن جمله هستند و البته کتاب های دیگری که 

در زمان حیاتش فرصت انتشار پیدا نکردند.
جوانی اش را البه الی دستگاه های جوراب بافی 
می گذراند. ممکن بود استعدادش برای همیشه 
الی رشته های نخ جوراب بافی در هم بپیچد اما 
گویا اهل کتاب بود یا شاید هم فقط جوانکی سر 
به زیر و قابل اعتماد؛ هر چه بود صاحب کارگاه 
پس از آنکه تصمیم به تأسیس دومین کتابفروشی 
ش��هر یزد گرفت، او را از میان شاگردان کارگاه 
به کتابفروش��ی منتقل کرد. کار در کتابفروشی 
فرصتی شد برای آشنایی آذریزدی با اهالی شعر 
و ادب. این ش��د که بع��د از مدتی به تهران نقل 
مکان کرد و به س��فارش یک همشهری مهربان 
به نام حسین مکی در چاپخانه حاج محمدعلی 
علمی واقع در خیابان ناصرخسرو مشغول به کار 

شد. روزهای جوانی آماده می شدند که جای شان 
را به روزگار میانس��الی بدهند اما قصه گو هنوز 
تنها بود؛ نه همس��ری داشت و نه فرزندی. سال 
1335 ب��ود و او هم 35 س��اله. روزها از پی هم 
می آمدن��د و می رفتند و قصه گ��و در خلوت پر 
هیاهوی خودش بود که چشمش به کتاب انوار 
سهیلی افتاد؛ کتاب را در چاپخانه حاج علمی دید 
و فکری به س��رش زد. تصمیم گرفت، قصه های 
کهن را برای کودکان ساده بنویسد و این چنین 
ش��د که »قصه های خوب برای بچه های خوب« 

نوشته شد.

پدر همه بچه ها به عالوه یکی
قصه گ��و زیر گنبدکب��ود تنها نشس��ته بود و 
اگرچه برای همه بچه ها قصه می گفت اما هرگز 
پدر فرزندی نش��د که با قصه هایش او را شب ها 
بخواباند. مهدی آذریزدی تا پایان عمرش مجرد 
ماند ولی به ناچار پسرکی به نام محمد صبوری 

را به فرزندخواندگی پذیرفته بود!
در مراس��م بزرگداش��تی که مؤسسه سپاس 
بع��د از ف��وت قصه گو برایش ترتی��ب داده بود، 
محم��د صبوری تعریف کرده ب��ود که در پایان 
س��ال های کودکی برای پیدا کردن کار به یک 
شرکت عکاس��ی رفته بود؛ صبوری می خواست 
آنجا ش��اگردی کند اما آذریزدی نمی توانس��ت 
یک کودک را به کار بگیرد. دس��ت رد به سینه 
پس��رک زده بود و دلش را شکس��ته ب��ود؛ اما 

قصه گوی همیشه تنها
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همکارش نشس��ت و یک دل سیر با پسرک 
ح��رف زد. از زندگی محمد پرس��یده بود و 
از یتیمی و ن��داری اش. تمام قصه را بی کم 
و کاس��ت به آذریزدی منتقل کرده و گفته 
بود: بچه مودبی است. تو فرض کن فرزندی 
داشتی که مادرش مرده است، پس این بچه 
را به فرزندی قب��ول کن. آذریزدی که آرزو 
داش��ت فرزندی داشته باش��د، محمد را به 

خانه برد.
کودکی یتیم و بی سرپرست به کسی پناه 
برده بود که روزگار چندان بهتری نداش��ت؛ 
فرق��ش این بود ک��ه نداری و فق��ر را با هم 
تحم��ل می کردند. چه کس��ی می تواند باور 
کند ک��ه آذریزدی یک س��ال برای خریدن 
لباس های عید فرزندخوانده اش، کتاب هایش 

را فروخت؟!
و  آذری��زدی  و س��اکت  آرام  دنی��ای  در 
فرزندخوانده اش، فقر حسابی جوالن داده بود. 
صبوری در مراسم بزرگداشت پدرخوانده اش، 
تعریف ک��رده بود: تا زمانی ک��ه من ازدواج 
کنم ب��ا آذریزدی در یک خانه 36 متری در 
نازی آباد زندگی می کردیم. زمانی که ایشان 
برنده جایزه کتاب سلطنتی شد، گفتند باید 
با تشریفات به دربار بروید و جایزه را از دست 
شاه بگیرید، اما ما به دلیل اینکه فقیر بودیم 
و نمی توانس��تیم لباس مناس��بی برای خود 

تهیه کنیم، برای دریافت جایزه نرفتیم.
بع��د از ازدواج فرزند خوان��ده، قصه گو تنها 
زندگی می کرد و بعدها مسائلی پیش آمد که 
او را ناگزیر کرد به شهر یزد برگردد. مصطفی 
رحماندوس��ت می گوید که چند سال بعد از 
مرگ قصه گو، فرزندخوان��ده هم دار فانی را 
وداع گفت و حاال بازیابی قصه های خانه آرام 
و روزگار ناآرام آذریزدی از همیشه دشوارتر 

است.

قصه گوی همیشه تنها
آرام ب��ود و درون گ��را؛ این را می ش��ود از 
خاطرات��ش در کتاب حکای��ت پیر قصه گو 
که به کوش��ش پیام ش��مس الدینی توسط 
انتشارات جهان کتاب منتشر شده به راحتی 
فهمی��د. آذری��زدی در فرازهای مختلفی از 

این گفت وگ��و، از زودرنجی، مردم گری��زی یا حتی روحیه 
ناس��ازگار خود با زندگی اجتماعی و روزمره مردم س��خن 
گفته اس��ت. او در جایی از ای��ن گفت وگوی بلند می گوید: 
»نمی دانم چرا هرجا منزل کردم، همس��ایه هایش بد از آب 

درآمدند!«
شاید تنهایی قصه گو عجیب نباشد و اینکه عشق بی پایانش 
به بچه ها نتوانس��ت او را به پدر شدن مشتاق کند. مصطفی 
رحماندوست که چند جلد از »قصه های خوب برای بچه های 
خوب« را زیر نظر آذریزدی بازنویسی کرده و به همین بهانه 
فرصت همراهی و معاشرت با قصه گو را بیشتر از قبل داشته 
اس��ت، درباره مجرد ماندنش تا پایان عمر می گوید: همیشه 
به شوخی می گفت من از زن ها می ترسم اما این یک شوخی 
بود. شاید برای کسی که همه عمر را با سختی و تنگدستی 
گذران��ده بود، زندگی و صاحب فرزند ش��دن، آرزویی دور و 

غیرمنطقی بود.
قصه گ��و همه عمرش را به نوش��تن گذران��ده بود؛ گاهی 
غلط گی��ری و ویرایش و گاهی هم فهرس��ت اعالم نویس��ی 
می ک��رد. در تمام این س��ال ها نه وارد کار دولتی ش��د و نه 
از جوای��ز، تقدیرها با صله ها و اعانه ها س��همی برای خودش 
خواست تا زمانی که در بیمارستان آتیه تهران برای همیشه 

از جهان فانی رخ بر بست.
رحماندوس��ت تعریف می کند ک��ه روزی با هم در خیابان 
آذریزدی در ش��هر یزد قدم می زدن��د. رو به قصه گو کرده و 
گفته بود: »میدانی اینجا را به نام تو زده اند. قصه گو بی درنگ 
اما آهسته جواب داده بود: چه فایده که نه همسری دارم و نه 

فرزندی که به آنها فخر بفروشم!«

همان بود که دنبالش بودم
رهبر معظم انقالب 15 دی س��ال 1386 با اشاره به اینکه 
رس��یدگی به فرزندانش را مدیون این م��رد و کتاب های او 
بوده اس��ت، درباره مهدی آذری��زدی فرموده اند: »بچه های 
ما داش��تند ب��ه دوران ُمراهقی - یعنی نزدیک��ی به بلوغ – 
می رس��یدند، دوره هم دوره طاغوت ب��ود و همه عوامل در 
جهت گمراه سازی ذهن و دل جوان حرکت می کرد. من دلم 
می خواست چیزی باشد که جوان های ما با او هدایت شوند و 

جاذبه هم داشته باشد. خب، کتاب خوب که خیلی بود. 
بنده فهرست پیشنهادی کتاب می نوشتم و بین جوان های 
دانش��جو و دانش آموزهای سطوح باالی دبیرستان ها پخش 
می ش��د، اما برای بچه های کوچک، دس��تمان خالی بود، تا 
اینک��ه کتاب ایش��ان را پیدا کردم. نگاه ک��ردم دیدم این از 
جهات متعددی، از دو سه جهت، همان چیزی است که من 

دنبالش می گردم.«

بعد از ازدواج فرزند خوانده، 
قصه گو تنها زندگی می کرد و 
بعدها مس�ائلی پیش آمد که 
او را ناگزیر کرد به ش�هر یزد 
برگردد. مصطفی رحماندوست 
می گوید که چند س�ال بعد از 
فرزندخوانده  قصه گ�و،  مرگ 
ه�م دار فان�ی را وداع گفت و 
ح�اال بازیابی قصه ه�ای خانه 
آرام و روزگار ناآرام آذریزدی 

از همیشه دشوارتر است.
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کارگردان فیلم »هزارپا« که این روزها بر پرده سینماهاست از شرایط ساخت فیلم کمدی گفت و از اینکه چرا 18 سال بعد از »نان، عشق، موتور 
1000« فیلم کمدی نس��اخته اس��ت و این روزها با چه دغدغه ای فیلم کمدی س��اخته اس��ت و همچنین از دغدغه های صنفی و برخی حاش��یه های 

سینما سخن گفت. متن کامل گفت وگو با ابوالحسن داودی را در ذیل می خوانید:

هیچ چیز در شرایط فعلی قابل پیش بینی نیست
ابوالحسن داودی کارگردان »هزارپا«

شما یک مقطع طوالنی بعد از ساخت فیلم 
»نان، عشق، موتور 1000« تاکنون، فیلم کمدی 
نس�اختید؛ این در حالی است که در سال های 
اخیر گیشه سینمای ایران را فیلم های کمدی 
داغ کرده اند، چرا بعد از ساخت فیلم هایی چون 
»تقاطع«، »زادبوم« و »رخ دیوانه« دوباره سراغ 

ساخت فیلم کمدی رفتید؟
بعد از س��اخت و نمایش موفقیت آمیز فیلم 
»نان، عشق، موتور 1000«، موقعیت ویژه ای 
برایم به وجود آمد. طبق عادت سینمای ایران 
که س��ینمایی محتاط و دست به دهان است 
و دائماً دنبال کارهای امتحان پس داده است 
پیشنهادات زیادی برای تهیه و سرمایه گذاری 

به من شد.
ام��ا دو عامل باعث ش��د ک��ه درمقابل این 
جریان مقاومت کنم و تا هجده سال بعد هم 

فیلم کمدی نساختم. دلیل اولش این بود که 
برایم مس��جل شده بود این طی دوباره مسیر 
در ک��وران موفقیت ی��ک کار، رفتن به قهقرا 
و سرسره ای اس��ت که فیلمساز برای سقوط 

خودش انتخاب می کند. 
خوابی��دن در باد مواف��ق کارِ به اصطالح به 
س��امان رس��یده، چه از نظر ارتباط با مردم و 
ف��روش و چه از نظر جل��ب توجه منتقدان و 
جشنواره ها، باعث می ش��ود که ناخودآگاه در 
فیلمساز غروری ایجاد شود که احساس کند 
این کار را به اندازه کافی بلد اس��ت و نیازی به 

تجربه های جدید ندارد. 
دراین به زمینه به یقین رس��یده ام که این 
شرایط زمینه س��قوطی خواهد بود که دیگر 
فیلمس��از نمی تواند از طاس لغزنده آن خارج 

شود.

یعن�ی این اتف�اق باعث به تکرار رس�یدن 
فیلمساز می شود؟

بله، خودش را به تکرار و قهقرا می کش��اند، 
یعنی وقتی ش��ما کاری را انجام می دهید و 
دوب��اره همان را تکرار می کنی��د، ناخودآگاه 
به طرف س��طحی نگری سوق داده می شوید. 
چ��ون فکر می کنی��د کار را بلدی��د بنابراین 
ساده انگارانه تر به آن می پردازید. این ها باعث 
می شود که فیلمساز با نزول کاری روبرو شود 
و بتدریج و عماًل به فیلم س��ازی تبدیل شود 
که دورانش ب��ه اتمام رس��یده و موقعیتش 
به گونه ای می شود که حتی امکان برگشت به 

موفقیت های قبلی را از دست بدهد.
دلیل دومی که باعث ش��د صادقانه در برابر 
ای��ن جریان مقاومت کنم، ای��ن واقعیت بود 
که اصوالً ش��روع کارم در س��ینمای کمدی 

شیما غفاری
خبرنگار
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خیلی تصادفی شروع شده بود. یعنی از ابتدا 
هم ژان��ر موردعالقه خودم و آن س��بکی که 
اش��تیاق تجربه و تداومش را داش��تم، فاصله 
بسیار زیادی با س��ینمای کمدی داشت. در 
آن زمان ترجیح می دادم به خاطر بخش��ی از 
تحصیالتم که جامعه شناس��ی بود، در زمینه  
ژانره��ای ملودرام و اجتماع��ی فعالیت کنم، 
اما در فیلم »س��فر جادویی« به شکل کاماًل 
تصادفی وارد طرحی ش��دم که اگر به حالت 
عادی می خواستم تصمیم گیری کنم، هیچ گاه 
وارد آن نمی ش��دم. بنابرای��ن موفقیت��ی که 
در »س��فر جادویی« به وجود آمد و بعد هم 
در فیلم »جیب برها به بهش��ت نمی روند« و 
»من زمین را دوس��ت دارم« ادامه  پیدا کرد، 
ناخودآگاه مرا به عنوان یک فیلمساز کمدی، 

به جامعه هنری شناساند.
به یقین بزرگتری��ن تجربه ای که به کمکم 
آمد، شکست س��ختی بود که در فیلم »بوی 
خوش زندگ��ی« خوردم! ی��ک فیلم کمدی 
خیلی سخت و پر از گرفتاری و مسائل پشت 
صحن��ه که اصالً آن طوری که می خواس��تم 
درنیامد و شکست بدی نیز در ارتباط با مردم 
و گیشه سینما خورد، اما تجربه بسیاری برای 
من به وجود آورد و این تجربه همانی بود که 
گفتم و اینکه  چگونه موفقیت یک فیلمساز، 
بدون مراقبت از خودش، می تواند باعث نزول 

او شود.
بحث دیگ��ری ک��ه برایم خیل��ی اهمیت 
داش��ت، این بود که اصوالً در سینمای ایران، 
ژان��ر کم��دی کم بهاتری��ن و کم ارزش ترین 
س��بک فیلمس��ازی به لحاظ اعتب��ار بود و 
هنوز هم هس��ت. یعنی ناخ��ودآگاه در ذهن 
همه مس��ؤوالن و س��ینماگران به این شکل 
درآمده که س��طحی ترین و دم دس��ت ترین 
ش��کل س��ینما، کمدی اس��ت. در طول این 
سال ها پیش��رفت هایی در عرصه فیلمسازی 
تجربی و فیلم های مخاطب پسند ایجاد شده 
بود، اما سینمای کمدی کمترین پیشرفت را 
ب��ه لحاظ کیفیت پیدا کرده بود و در واقع به 
نوعی جا افتاده بود که س��طح خواست مردم 
همین است و برای سرمایه گذاران این بخش 
مس��جل ش��ده بود که باید روی کف سلیقه 
مردم سرمایه گذاری کنند و این چیزی بود که 
من بعد از آن فیلم شکست خورده، به شدت 

از آن پرهیز می کردم.
بعد از »ب��وی خوش زندگی«، ترجیح دادم 

مدتی به س��مت کمدی نروم. پیشنهاد فیلم 
»نان، عشق و موتور 1000« به شکلی کاماًل 
تصادفی پیش آمد، به گونه ای که شکل اجرایی 
آن بیشتر شبیه به یک فیلم تجربی بود. یعنی 
فرصتی پیش آمد که من بتوانم یک فیلم تازه 
را در حیط��ه ای جدید با مضامین روز جامعه 
تجربه کنم که در آن، هم زمینه های سیاسی 
و هم موضوعات اجتماع��ی با لحن جدیدی 
ارائه می ش��دند. اس��تقبالی که از فیلم »نان، 
عش��ق، موتور 1000« شد، هم چنان تجربه 
ساخت فیلمی مثل »بوی خوش زندگی« را 
به شکل جدی تری جلو چشمم قرار داد و آینه 
عبرت ش��د تا از حضور دوباره در این مس��یر 
پرهی��ز کنم. بعد از آن نی��ز در اولین فرصت 
پیش آمده به سراغ سینمای اجتماعی رفتم 
و فیلم »تقاطع« را س��اختم. و نیز »زادبوم« 
ک��ه جوان مرگ ش��د!، بع��د از موفقیت های 
فیلم »رخ دیوانه« طبق همان رس��می که در 
سینمای ایران وجود دارد، دوباره پیشنهاداتی 

برای ساخت فیلم هایی جوانانه، غیر خطی و 
اجتماعی به من شد که با قاطعیت بیشتری 
از آن پرهی��ز کردم. این تفکرات هنوز هم در 

ذهن من وجود دارد.
شرایط خاص اجتماعی امروز جامعه ما که 
در س��الهای اخیر تشدید شده و رو به بحران 
رفته، باعث شد که بعد از هجده سال، دوباره 
به سمت کمدی کشیده شوم. دلیل عمده ای 
که به سمت س��اخت »هزارپا« رفتم این بود 
که احساس کردم جامعه ما به لحاظ شرایط 
اجتماعی بس��یار پس��رفت کرده و گسترس 
فضای ناامیدی در ملت و همچنین احساس 
عس��ر و حرجی که در مردم ایجاد شده، این 
مس��ؤولیت را برگردن من فیلمساز انداخته 
که ب��ه جای تصویر کردن واقعیات تلخ و گاه 
آزارن��ده جامعه، تصویری را ایجاد کنم که در 
درجه اول همانند اوقات فراغتی واقعی برای 
مخاطبان باشد. البته نه بر اساس کف سلیقه 
آنان،  بلکه تا جایی که در توانم باشد آن را باال 
بیاورم. بنابر این حدود 9 ماه با نویس��ندگان 
فیلم نامه کار کردیم و بخش های متعددی به 

این فیلمنامه  اضافه و یا کم شد.

با پیش�نهاد فیلمنامه »هزارپا« برای ساخت 
کمدی انگیزه تان جدی شد؟

در ابتدا تصمیم اولیه ام بر این بود که ادامه  
فیلم »نان، عش��ق، موتور 1000« را بس��ازم 
و سرنوش��ت ش��خصیت های آن فیلم که در 
18 س��ال قبل در آن شرایط و فضای جامعه 
امیدوارتر بودند و نس��بت به وقایع سیاسی و 
اجتماع��ی خوش بین تر؛ را بیان  کنم و بگویم 
اکنون اگر آنها بخواهند در واقعیت، زندگی شان 
را ادامه  دهند کجا هستند و در چه شرایطی به 
سر می برند. نتایج آن سوژه برایم بسیار جذاب 
بود البته هم��ان تیم نویس��ندگی »هزارپا« 
اکنون در حال نوش��تن داستان »نان، عشق، 
موتور 1000« جدید هم هس��ت. چیزی که 
عجیب بود این بود که در نگارش طرح ها، به 
جای طنز سرخوشانه فیلم »نان، عشق، موتور 
1000«، طرح های جدید به س��مت یک نوع 
طنز سیاه پیش می رفت. این اتفاق از شرایط 
روحی � روانی ما و کل فضای جامعه نش��ات 
می گرفت. گویی سیطره یک جور بی اخالقی 
جاری شده در جامعه انقدر گسترش یافته و 
عادی شده  که به فضلیت های اخالقی تبدیل 
شده  است. این فضا به گونه ای غالب شده که 
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احساس کردم تأثیر خودش را بر نگارش  فیلم 
نامه گذاشته است به همین دلیل ترجیح دادم 
قب��ل از این که به آن فیلم بپ��ردازم، اثری را 
بسازم که از غلبه این فضاها پرهیز کند. البته 
با توجه به زمینه کاری ام در س��ینما، گریزی 
نداشتم که مشکالت جامعه را هم در آن فیلم 
بی��اورم اما این خود به خود فیلم مرا از هدف 
اولیه که ایجاد لحظاتی شاد، برای تماشاچی 

مصیبت زده در این زمانه بود، دور می کرد.

ب�رای این که ب�ه مخاطب بگویی�د با فیلم 
»هزارپ�ا« کم�دی متفاوت�ی س�اخته اید، چه 
تدارکی چیده اید، آیا تبلیغات رسانه ای دارید؟

هم��ه فیلم ها یک مراس��م شناس��ایی یا 
افتتاحیه برگزار می کنند. »هزار پا« به دلیل 
این که تبلیغات الزم را برای شناسانده شدن 
و مش��خص کردن ن��وع مخاطبش پیش از 
اکران نداشت و همچنین در جشنواره  فیلم 
فجر هم شرکت نکرده بود، ناشناخته تر بود. 
ایام جشنواره فیلم ها با هم مقایسه می شوند 

و من هم احساس می کردم با وجود این که 
نسخه اولیه فیلمم آماده بود تا به جشنواره 
برسد، اما احساس کردم حضور در این رویداد 
برای این نوع فیلم )کمدی( مناسب نبود و 
می توانس��ت حواشی را برایش به وجود آورد 
که به ضرر فیلم می ش��د. به هرحال من هم 

بعد از فیلم »زادبوم« مار گزیده ش��ده بودم 
و نگ��ران بودم اگر این فیلم را به جش��نواره 
بدهم برایش سرنوش��تی مش��ابه آن ایجاد 
 شود. ما در یک شرایطی زندگی می کنیم که 
چیزی قابل پیش بینی نیست و اگر جو خاصی 
برای اثری ایجاد شود، نمی توانیم بگوییم که 

حق او بوده است.
 مثالً مصیبت های فیلم »زادبوم« هنوز مثل 
یک تکه آتش در جگر من باقی  مانده اس��ت، 
هنوز بزرگترین و مهمترین سؤالم از زعمای 
فرهنگی و سیاسی نظام این است که آیا یک 
نفر مسؤول نیمه شجاع پیدا می شود که بگوید 
اشکال این فیلم چه بود که 8 سال نگذاشتند 
اکران شود!؟ چگونه است که بعد از این همه 
مدت حتی یک نفر پیدا نشد که این صراحت 
کالم را داش��ته باشد و دلیل این ظلم رفته بر 
فیل��م را بگوید، گویی فقط سیاس��تی وجود 
دارد برای این که هر جور که هس��ت پرونده 
فیلم های توقیفی را ببندن��د و این آتش زیر 

خاکستر را خاموش کنند.
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برای فیلم »زادبوم« بیشترین مشکل چه بود؟ 
آیا مشکل از طرف حوزه هنری بود؟

 در واقع بزرگترین مش��کل آن بی برنامگی و 
بی اعتباری فرهنگی جریان دولتی بود. از حوزه 
هنری گرفته تا وزارت ارش��اد هیچ کسی پیدا 
نمی شد که فکر کند و با شهامت بپذیرد و بگوید 

که مشکل این فیلم چه بوده است.

فیلمنامه »هزارپا« را س�ه نفر نوشتند، آیا این 
رون�د، کار ش�ما را به عنوان کارگردان س�خت 
نکرد؟ و در واقع ش�ما از ک�دام مرحله وارد این 

پروژه شدید؟
این س��ه نفر که نوشتن فیلمنامه را بر عهده 
داش��تند، قبالً هم با هم کار کرده بودند. شیوه 
آن ها نیز به این شکل بود که من به همراه این 
سه نفر در جلس��ات حضور پیدا می کردیم اما 
در نهایت با یک��ی از آن ها در تماس بودم. من 
به عن��وان کارگردان تصمیم گرفتم به ش��کل 
مس��تقیم به عنوان ی��ک فیلمنامه نویس وارد 
کار نش��وم یا اینکه خودم فیلمنامه را ننویسم؛ 
ام��ا در عین حال نظارت کاملی بر آن داش��ته 
باش��م. این اتفاق در فیلم »رخ دیوانه« افتاد و 
چیزهایی که من دوس��ت داشتم را با جزئیات 
به فیلمنامه نویس منتقل می کردم. خوشبختانه 
این ش��رایط برای »هزارپ��ا« نیز به وجود آمد و 
فیلمنامه ابتدایی آن تغییرات فاحش��ی کرد و 

شخصیت های زیادی حذف یا اضافه شدند.
وج��ه اصلی و تفاوت مه��م آن به لحاظ روح 
حاکم ب��ر فیلمنامه، این بود ک��ه تا جایی که 
می توانستیم از جهت گیری سیاسی و عقیدتی 
دوری کنیم؛ یعنی از اینکه چه کس��ی آدم بد 
یا خوبی اس��ت فاصله بگیریم و در داستان به 
خاطرات تلخ و ش��یرینی که از دوران دهه 60 

باقی مانده است، تکیه کنیم.

اگربخواهیم راجع به بازیگران این اثر صحبت 
کنی�م اول از هم�ه رض�ا عط�اران اس�ت که از 
بازیگران ش�اخص کمدی است. به نظر می آید 
ش�ما هیچ گزینه دیگری به غیر از رضا عطاران 
نداش�تید، همچنین کنار هم ق�رار گرفتن جواد 
عزتی و رضا عطاران شرایط خوبی را برای این 

فیلم رقم زده است.
از ابتدا ش��خصیت مورد نظر من رضا عطاران 
بود. او یک ویژگی کامالً منحصر به فرد دارد که 
آن را در شخص دیگری تاکنون پیدا نکرده ام، او 
به راحتی می تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند 

و در حین ب��ازی حضور دوربین را حذف کند. 
این نکته برایم خیلی مهم بود که بازیگر بتواند با 
مخاطب این ارتباط راحت را برقرار کند. براساس 
تجربه شخصی، فکر می کردم اگر یک هم آورد 
در مقابل او قرار بگیرد و براس��اس کلیشه این 
گونه فیلم ها که قهرمان با یک وردست داستان 
را پیش می برد، حضور چنین شخصی می تواند 
ان��رژی مضاعفی به قهرمان بدهد. البته در این 
فیل��م نقش جواد عزتی چیزی بیش��تر از یک 
وردست است و کامالً به یک چالش بین این دو 
نفر تبدیل شده است. در حین فیلمبرداری هر 
کدام سعی می کردند، هم بازِی یکدیگر را کامل 
کنند و هم خودش��ان جنس بازی شان را بهتر 
کنند. در تجربه کاری ام در این فیلم، ارتباط با 
این دو بازیگر راحت ترین بخش بود زیرا هردو به 

هدف ذهنی من بسیار نزدیک بودند.

انتخاب دیگر بازیگران با یک فراخوان انجام 
شد یا تک به تک افراد را انتخاب کردید؟

در این فیلم حدود 38 بازیگر حضور داشتند. 
فیلم های��ی از این دس��ت بس��یار ب��ه انتخاب 
بازیگران��ش متکی اس��ت، حتی کس��انی که 
کوچکترین نقش ها را ایفا می کنند. زیرا هر کدام 
از آن ها با بد انتخاب ش��دن، می توانند به شدت 
سطح فیلم را پایین بیاورند و به طور کلی فیلم را 
از ارزش بیاندازند. بنابراین انتخاب تمام بازیگران 
به هم��ان اندازه انتخاب رض��ا عطاران اهمیت 
داشتند و خودم شخصاً در آن حضور داشتم و 
این مرحله از کار در این فیلم از تمام فیلم های 

دیگرم برایم مهم تر بود.

ب�ه عن�وان کارگ�ردان »هزارپا«، خط�اب به 
مخاطبان چه چیزی می گویید تا تشویق شوند 

و پای تماشای فیلم شما بنشیند؟
بیش��ترین عالقه  من در س��ینمای جهان به 
جنس سینمای »بیلی وایلدر« است. ویژگی نوع 
کمدی این س��ینما این است که قبل از اینکه 
فیلمساز بخواهد معنا و مفهومی را به تماشاگرش 
حقنه کند، به یک شیرینی و فضای مفرح فکر 
می کند و س��عی دارد به این ش��کل با مخاطب 
ارتباط برقرار کند. من هم س��عی کردم به این 
شکل رفتار کنم و شرایطی را به وجود بیاورم که 
تماشاچی دو ساعت در موقعیتی قرار بگیرد که 
از بحران عمیقی که او را فرا گرفته خارج شود و 
آن را فراموش کند، این حداقل کاری است که 

من می توانستم برای مخاطب انجام دهم.

فیلم های�ی از ای�ن دس�ت 
بس�یار به انتخاب بازیگرانش 
اس�ت، حتی کس�انی  متکی 
که کوچکترین نقش ها را ایفا 
می کنند. زیرا هر کدام از آن ها 
با بد انتخاب شدن، می توانند 
به شدت س�طح فیلم را پایین 
بیاورن�د و به طور کلی فیلم را 
از ارزش بیاندازن�د. بنابرای�ن 
انتخ�اب تم�ام بازیگ�ران به 
انتخ�اب رضا  ان�دازه  هم�ان 

عطاران اهمیت داشتند
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ت��ار را کش��ور آذربایج��ان ثبت 
کش��ورهای  را  ع��ود  می کن��د، 
دیگ��ری اس��تفاده می کنند و ما 
در به��ره ب��ردن از ظرفیت های 
فوق العاده این ساز از کشورهای 
همسایه جا می مانیم. بادگیرهای 
قدیم��ی خانه های ش��هر یزد که 
عم��ری طوالن��ی دارن��د را ه��م 
ام��ارات متحده عرب��ی تصاحب 
می کند و می خواهد آن را به نام 

خودش ثبت کند.
بازی چوگان را هم آذربایجانی ها 
به نام خ��ود ثبت کردند، ترکیه 
درخواس��ت ثب��ت قهوه خانه را 
هم داده اس��ت و نان لواش را 
ه��م ارمنی ها به ن��ام خود ثبت 

کردند.
موسیقی عاشیقالر که در زمان 
ش��اه اسماعیل صفوی در ایران 
پا گرفت��ه، ب��ه ن��ام آذربایجان 
ثب��ت ش��ده اس��ت. آذربایجان 
البت��ه مدعی ثبت ش��ب یلدای 
8000 س��اله ما با ن��ام خودش 
هم هست و حتی قصد داشت، 
خراسان  بخش��ی های  موسیقی 
شمالی را هم به دلیل این که به 
ترکی هم می خوانند، به نام خود 
ثبت کند! این کشور حتی برای 
ثب��ت جنگل ه��ای هیرکانی هم 
اقدام کرده بود اما دلیل این که 
سهمش تنها ۲0 هزار هکتار در 
مقابل سهم دو میلیون هکتاری 
ای��ران از ای��ن جن��گل متعل��ق 
به دوره ژوراس��یک اس��ت، به 
تنهایی موفق به ثبت جهانی آن 
نشده است. پس از آن مقامات 
فرهنگی ایران پیشنهادی را به 
آذربایجان ارائه دادند مبنی بر 
ثبت مش��ترک این اثر طبیعی. 
تاکنون این امر به دلیل اختالفات 

دو طرف میسر نشده است.

سرقت بی شرمانة فرهنگ ایران

زینب مرتضایی فرد
خبرنگار

این ها بخش��ی اس��ت از داش��ته های ایران که 
کشورهای همسایه از آن بسیار بهره برده و البته 
اغلب آنها را به نام خود و به عنوان میراث فرهنگی 
و معنوی ش��ان ثب��ت کرده اند. ای��ن اتفاقاً خوب 
نیست، آزاردهنده است، اما بخش دیگری هم دارد 
که حیرت انگیز هم هست! شاعران و دانشمندان 
برجسته ایرانی هم از دستبرد برخی همسایگان 
در ام��ان نمانده اند و تا دل ت��ان بخواهد، مدعی 
دارند! البته ش��کی در این نیست که ما مقصریم 
و از داشته های فرهنگی مان آن طور که باید بهره 

نبرده و آنها را در جهان معرفی نمی کنیم.

مولوی؛ افندی یا برادر؟
موالنا عارف و ش��اعر بزرگ ایرانی در صدر این 
ماجراست. دولت ترکیه مولوی را به عنوان شاعر 
ترک معرفی می کند. در سال 2007 ثبت پرونده 
جهانی »هشتصدمین زادسال مولوی« با نام موالنا 

جالل الدین بلخی رومی توسط کشور ترکیه انجام 
گرفت. در س��ال، یک و نیم میلیون توریس��ت از 
آرامگاه موالنا )ش��هره به دلی��ل خلق آثارِ مثنوی 
معنوی و دیوان شمس(، بازدید می کنند و البته 
آمار بازدیدکنندگان از آرامگاه شمس تبریزی در 

خوی )ایران(، به 20 هزار نفر هم نمی رسد!

نصرالدین؛ بازار مشترک!
ایرانیان، ترک ها، عرب ه��ا، افغانی ها، قفقازها، 
هندی ه��ا، پاکس��تانی ها و بوس��نیایی ها عقیده 
دارند مالنصرالدین متعلق به فرهنگ آن کش��ور 
اس��ت. خسرو معتضد معتقد است مالنصرالدین 
شخصیتی ایرانی بوده است و معرفی او به عنوان 
یک ش��خصیت ترک دروغ تاریخی است. با این 
وج��ود، طبق ادع��ای دولت ترکیه س��نگ قبر 
مالنصرالدین در منطقه آک ش��هیر در نزدیکی 

قونیه پیدا شده  است.

حواسمان هست؟
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نظامی؛ از دل زمین
اش��عار  آذربایج��ان  جمه��وری  دول��ت 
کاش��ی کاری  شده روی بدنه مقبره نظامی را 
که به فارسی بودند، با اشعار ترکی جایگزین 
و س��فیر جمهوری آذربایج��ان در لندن به 
معرفی نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی، 
به عنوان اثر فرهنگی ایرانی، در کتابخانه ملی 
انگلس��تان اعتراض کرد. نظامی درباره ایران 
چنین می گوید: همه عالم تن اس��ت و ایران 
دل/ نیس��ت گوینده زین قیاس خجل/ چون 
که ای��ران دل زمین باش��د/ دل زتن به بود، 

یقین باشد

خاقانی شروانی؛ ترک، اما ترک تبریز!
خاقانی ش��روانی ش��اعر بزرگ ایرانی است 
و قبرش هم در مقبره الش��عرای تبریز است. 
کشور آذربایجان سعی در معرفی او به عنوان 
شاعری ترک دارد و اقدامات بسیاری را هم در 

این راستا آغاز کرده است.

بیهقی؛ خسته از جفا!
در مراس��م بزرگداش��ت انتخاب »غزنین« 
به عن��وان پایتخ��ت فرهنگی جهان اس��الم 
در س��ال 2013، وزیر و س��فیر افغانس��تان 
در صحبت های��ش بیهق��ی را ب��ه غزنین در 
افغانستان نس��بت داد. جفای این همسایه را 
که خود همیشه از جفا نالیده، کجای دلمان 

باید بگذاریم؟

ابن سینا؛ یک ربات عربی!
ابن سینا، پزشک و شاعر ایرانی نیز مورد ادعای کشورهای 
همس��ایه است. از س��ویی عالوه بر ترکیه کش��ور ازبکستان 
ابن سینا را ازبک می خواند. شبکه خبری بی بی سی نیز در یکی 
از برنامه هایش از عنوان دانشمند عرب برای ابن سینا استفاده 
کرد که مورد انتقاد ش��دید ایران قرار گرفت. همچنین دولت 
امارات متحده عربی جایزه اختراعات و ابداعات با نام ابن سینا 
را به صورت ساالنه به مخترعین اهدا می کند و روبات ابن سینا 
با لباس عربی هم ساخته شد. همچنین به تازگی کشور ترکیه 

او را پزشک بزرگ ترک معرفی کرده است!

فردوسی؛ دو راهی غزنین -خراسان
در مراسم بزرگداش��ت انتخاب »غزنین« به عنوان پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم در سال 2013، وزیر و سفیر افغانستان 

در صحبت هایش فردوسی را برخاسته از افغانستان دانست.
این در حالی اس��ت که روزگاری افغانس��تان، جزو خراسان 
بزرگ و ایران بوده اس��ت. این ش��اعر بزرگ هم در سراس��ر 
شاهنامه از ایران می گوید و ایران را می ستاید و این موضوعی 

است که بر هیچ کس پوشیده نیست.

فارابی؛ سه راهی آستانه -آنکارا - تهران
رئیس فرهنگستان هنر قزاقستان، ملیت فارابی را قزاقستانی 
دانست که با واکنش شدید مجامع ادبی و علمی ایران مواجه 
شد و از س��وی دیگر رادیو و تلویزیون دولتی کشور ترکیه با 
انتش��ار گزارشی نسبتاً مفصل از معتقدان به ایرانی بودن این 
فیلس��وف بزرگ انتقاد و تأکید کرده است که این شخصیت 

علمی، ترک بوده است.

خواجه نصیرالدین طوسی؛ باز هم عرب ها!
در س��ال 2013 میالدی، پایگاه جس��ت وجوگر گوگل، به 
مناس��بت 812 امین سالگرد تولد خواجه نصیرالدین طوسی، 
تصویری از او را در وبس��ایت خود گذاش��ت که در کشورهای 
عربی قابل دسترسی بود. به گفته بی بی سی، در این عکس بر 
ایرانی تباربودن این دانشمند تأکید شده بود که واکنش هایی را 

در کشورهای عربی درپی داشت.

ابوریحان بیرونی؛ یک مثلث ترکی-فارسی
ش��بکه تی آرتی ترکیه طی برنام��ه ای، عالوه ب��ر فارابی و 
ابن سینا، ابوریحان بیرونی را هم به عنوان مفاخر تاریخی ترکیه 
معرفی کرده  است. ترکیه را می توان از این لحاظ به عنوان یکی 

از فعاالن فرهنگی ]![ در نظر آورد.

ابن سینا، پزش�ک و شاعر 
ادع�ای  م�ورد  نی�ز  ایران�ی 
کش�ورهای همس�ایه اس�ت. 
از س�ویی ع�الوه ب�ر ترکی�ه 
کش�ور ازبکس�تان ابن س�ینا 
را ازب�ک می خوان�د. ش�بکه 
خبری بی بی س�ی نیز در یکی 
عن�وان  از  برنامه های�ش  از 
دانشمند عرب برای ابن سینا 
اس�تفاده کرد که مورد انتقاد 

شدید ایران قرار گرفت.
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تنها بازیگر خانمی بودم که در کمدی مشهور شدم
گفت وگو با الله صبوری:

دیگر با مهران مدیری بازی نمی کنم

علی رستگار
خبرنگار

رضا رشیدپور چند سال قبل و در یکی از قسمت های برنامه »شب شیشه ای« میزبان مهران مدیری بود. وقتی آقای مجری در اواخر برنامه نام چند همکار مدیری را 
به زبان می آورد و از این کمدین می خواهد که نظرش را درباره آن ها بگوید، اتفاق جالبی می افتد. مدیری بعد از این که از خجالت دو همکار تقریباً ثابتش یعنی جواد 
رضویان و رضا ش��فیعی جم در می آید و به ترتیب درباره آن ها می گوید: »بی معرفته!« و »یه روز به عمرم مونده باش��ه، می کش��مش!«، عجیب ترین نظر را درباره الله 
صبوری می دهد. بعد از این که رشیدپور، می گوید: »سرکار خانم الله صبوری«، مدیری مکثی طوالنی می کند و می گوید: »بیشتر انرژی خوبی داره توی کار تا بازیگر 

خوبی باشه!« بعد هم لبخند تلخی می زند و تمام. این جمله مدیری باعث دلخوری الله صبوری شد و مدتی قبل هم در گفت وگویی تصویری درباره آن صحبت کرد.
به نظر می آید آن اظهارنظر مدیری چندان آغشته به انصاف و مبتنی بر کارشناسی نبوده باشد، چرا که بسیاری از اهل فن می دانند که بخش مهمی از موفقیت »جنگ 
77« به هنر بازیگری الله صبوری مربوط می شد و اگر استعداد و توانایی بازیگر نقش مریم نبود، نقش رامین با بازی خوب مدیری هم به آن اندازه دیده نمی شد و به 
چشم نمی آمد. اما جنگ 77 نام مجموعه تلویزیونی محبوب و پرطرفداری به کارگردانی مهران مدیری بود که سال 77 به صورت روزانه از شبکه سه پخش می شد. 
مهران مدیری و الله صبوری در این مجموعه نقش زوجی به نام رامین و مریم را بازی می کردند. این دو از بهترین پارتنرها و همبازی های تاریخ تلویزیون ایران بودند 
و کمتر فیلم و سریال دیگری توانست تا این حد زوج بازیگری محبوب و بی نقصی داشته باشد. سروش صحت، عارف لرستانی، علی ابوالحسنی، غالمرضا نیکخواه و 

مهران غفوریان از دیگر بازیگران جنگ 77 بودند. به بهانه تولد این بازیگر گفتگو با او را در ادامه بخوانید.

49 س�الگی چه شکلی اس�ت و چه حس و 
حالی دارد؟

ظاهراً آدم باید خیلی بترسد که دارد پنجاه 
س��اله می شود، ولی من نه، این ترس را ندارم. 
احس��اس می کنم، س��ن چیزی اس��ت که از 
بیرون اتفاق می افتد و بقیه این مالک را تعیین 
می کنند که فالنی 20 س��الش اس��ت یا 30 

س��ال یا 50 سال دارد. سن، نگاه بقیه است و 
آنها یک رقمی به تو می دهند. مهم این است 
که خودت، خودت را چند س��اله ببینی. 49 
سالگی هم سنی است مثل سنین دیگر و هیچ 
حس خاصی نسبت به آن ندارم. البته قبلش 
می ترسیدم و فکر می کردم، نکند پیر شده ام. 
احس��اس می کردم که این س��ن و سال مثل 

دری اس��ت که وقتی آن را باز کنم، یک سری 
چیزها عوض می شود و یک سری امتیازات را از 
دست می دهم، در صورتی که واقعاً هیچ چیز 
نیست و همه چیز در آن مسیر اتفاق می افتد.

این روزها چه می کنید؟
قرار است به زودی کاری را با گروه فیتیله ای ها 
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به تهیه کنندگی آقای بصیری شروع کنم. اما 
به جز این کار، غالب نقش هایی که پیش��نهاد 
می شود، بد اس��ت و جای کار ندارد و اگر هم 
سر کار بروید، پول نمی دهند. برای همین وقتی 
به من پیشنهاد کار می دهند، می گویم خیلی 
ممنونم، من نمی آیم. )می خندد( ولی این کاری 
که گفتم، توسط گروه خوبی به من پیشنهاد 

شد و ان شاءا... کار خوبی هم خواهد شد.

باوجود برخی فعالیت ها، قبول دارید که در باور 
عمومی، بازیگر کم کاری به نظر می رسید؟

بله، همین طور اس��ت و خیلی ه��ا هم این 
مس��أله را ب��ه م��ن می گویند. ول��ی یکی از 
مهم تری��ن دالیل ای��ن وضع این اس��ت که 
برخی از مردم مثل گذشته مخاطب تلویزیون 
نیستند. مثالً دی ماه س��ال قبل، سریالی با 
ب��ازی من به نام »لژیونر« به کارگردانی آقای 
آب پرور پخش می ش��د و روی آنتن بودم، اما 
باز وقتی مردم مرا می دیدند، می گفتند »خانم! 
اصالً نیستی.« می گفتم: »اما االن کاری از من 
پخش می شود. ش��ما تلویزیون می بینید؟« 
می گفتند بله! واقعیت این است که متأسفانه 
آن اقبال گذشته نسبت به کارها دیگر وجود 
ندارد. مگر این که کار پخش هر شبی داشته 
باشد و 40 قسمت آن برود تا این که یکی به 
یکی دیگر درباره آن بگوید، تازه آیا ببینند آیا 
نبینند. اما قبالً مردم هر شب مشتاقانه منتظر 
پخش س��ریال ها بودند. این ب��ه معنای این 
نیست که مردم ماهواره می بینند، چون آنها 

هم واقعاً کارهای بی خودی است.

بیشترین فعالیت شما در تلویزیون بود، در 
حالی که ظرفیت بسیار خوبی برای نقش های 
سینمایی داشتید و دارید. چرا در سینما اتفاق 

خوبی برای تان نیفتاده است؟
بخش زیادی از آن، تقصی��ر خودم بود. در 
زمان ش��روع فعالیتم در تلویزیون، خیلی ها 
ب��ه من توصیه های��ی در این زمین��ه کردند. 
من تنها بازیگر خانم��ی بودم که کار کمدی 
انج��ام می دادم و به یک ش��هرت غیرعادی و 
غیرمعمولی رسیده بودم. آن موقع نقش هایی 
در سینما به من پیشنهاد شد. مثالً در اولین 
کار س��ینمایی که حدود 20 س��ال پیش به 
سروش صحت پیشنهاد شد، من هم بودم. کار 
آقای سیامک ش��ایقی بود و تعداد دیگری از 
بازیگران مطرح سینما و تلویزیون در آن بازی 

می کردند. اما من گفتم از این کارها نمی کنم و 
حتماً باید نقش اول فیلم را بازی کنم و... بارها 
این پیش��نهادات اتفاق افتاد و من نپذیرفتم. 
احساس می کردم حتماً باید کار ویژه ای برای 
من نوش��ته ش��ود. بعدها هم یکی دو کار در 
سینما کردم که اصالً راهی به اکران پیدا نکرد 

و در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

ظاهراً س�ینما و تلویزیون ایران هم چندان 
به کمدین زن بها نمی دهد و نقش های خوبی 

برای آنها نوشته نمی شود.
نه، م��ن این را قبول ندارم. مثالً نقش هایی 
که ویش��کا آس��ایش بازی می کند را خیلی 
دوس��ت دارم. به نظرم ای��ن نقش ها برایش 
نوشته می شود، چون خیلی خوب آنها را ارائه 

می دهد.

اما خیلی محدود است دیگر و تعداد بازیگران 
زن کمدی در سینما زیاد نیست.

بله، چون نگاهی که االن در سینمای کمدی 
وجود دارد و با تمرکزی که روی گیشه است، 
جای چندانی برای فعالیت خانم ها در این زمینه 
نیست. همه چیز به این خالصه می شود که 
مخاطب به هر صورتی بخندد تا کار بفروشد. 
راهکارهای��ی ب��رای پرفروش ش��دن در این 
فیلم هاس��ت که خیلی از آنها برازنده خانم ها 
نیست. مگر این که فیلم، کمدی موقعیت باشد 
که نوشتن آن خیلی س��خت است و کار هر 
کسی نیست. به همین دلیل کار برای خانم ها 
خیلی سخت تر می شود و آنها در این آثار در 

اولویت های بعدی قرار می گیرند.

در این چند س�ال اخیر، اس�تندآپ کمدی 
هم در ایران باب شده و در برخی برنامه های 
برخ�ی  مج�ازی،  فض�ای  ی�ا  تلویزیون�ی 
دخترخانم ها هم می توانند استعداد خود را در 
زمینه کمدی نشان دهند. نظرتان در این باره 

چیست؟
هرجایی که جوان ها بتوانند کار کنند و هنر 

خود را بروز دهند و دیده شوند، خوب است، 
اما این که تعریف استندآپ کمدی چیست و 
چه اس��تفاده ای از این بچه ها می شود، بحث 
دیگری اس��ت. در کل با ای��ن قضیه مخالف 

نیستم و نظر خاصی درباره آن ندارم.

بع�د از کتاب ش�عر »ج�ا ماندن« که س�ال 
94 منتش�ر ش�د، اثر دیگری در زمینه ش�عر 

نداشتید؟
نه، فعالً آرام آرام مش��غول نوشتن داستان 

هستم و با وسواس پیش می روم.

اساساً در شعر و داستان، انگار ما با یک الله 
صبوری دیگر طرفیم.

م��ردم این ط��رف را می شناس��ند و از بقیه 
فعالیت هایم مطلع نیستند. مثالً من دو سال 
کالس آموزش فیلمنامه نویسی داشتم، یعنی 
من آرام مشغول فعالیت های مختلف هستم، 
اما مردم فقط مرا با بازیگری می شناس��ند. اما 
در بازیگری هم خبری نیست و نقشی که من 
انتظار دارم، پیشنهاد نمی شود. اگر هم باشد، 
آدم بای��د از بین همان ها انتخاب کند. من هم 
ثابت کرده ام آدمی نیستم که به هر قیمتی در 
تصویر و قاب تلویزیون باش��م. خیلی ها به من 
می گویند فراموش می شوی، اما من عکس آن 

را می بینم. 
مردم همان طور که یک زمانی س��ریال هر 
ش��بی روی آنتن داش��تم، به من لطف دارند. 
به طوری که تعجب می کنم. مثالً عینک بزرگ 
زده ام و دارم از گوش��ه خیابان رد می شوم، اما 
همین که دهانم را باز و ش��روع به حرف زدن 
می کنم، مردم نزدیک می ش��وند و می گویند 
شما خانم صبوری نیستید؟ می گویم از کجا مرا 
شناختید؟ می گویند از صدای تان. واقعاً تعداد 
کارهایی که من رد می کنم، خیلی زیاد است. 
اما کارهای خوبی نیس��تند که بازی در آنها را 

قبول کنم. 
یعنی اگر پخش هم شود، دیده نمی شود. من 
تجربه اجرا هم داشته ام، اما برنامه وزینی بود و 
لطمه ای به اعتبار من نزد. در مجموع احساس 
می کنم در خطی که می خواستم باقی مانده ام و 

شانیت بازیگری را حفظ کرده ام.

ممکن اس�ت دوباره روزی ب�ا آقای مهران 
مدیری کار کنید؟

نه، نه، اصالً. )می خندد(
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آیا من وسواس دارم؟
ش�ما خانه خود را به قصد مسافرت ترك 
می کنید، اما همین که در ماشین می نشینید، 
تردیدها هجوم می آورند: »آیا گاز را خاموش 
ک�رده ام؟«، .... س�عی می کنید ای�ن افکار را 
نادیده بگیرید ولی نمی توانید به یاد بیاورید 
که آیا اج�اق گاز را خاموش کرده اید یا خیر. 
آنقدر شک و دودلی در شما اوج می گیرد که 
به خانه برمی گردید و اجاق گاز را چندین بار 

وارسی می کنید.
چش�مان شما خاموش بودن را می بیند اما 
نمی توانید به ذهن خود اطمینان کنید و شاید 
بارها آن را مورد بررسی قرار دهید. باالخره 
شاید پس از مدتی بتوانید اجاق گاز را رها و 
خانه را ترك کنید اما باز هم این فکر که اجاق 
گاز روش�ن مانده و امکان دارد آتش س�وزی 

صورت گیرد، راحتتان نمی گذارد.
در حال خرید مواد غذایی از سوپرمارکت 
هس�تید که صندوق دار به کیس�ه های شما 
دست می زند. شما احساس می کنید او سرما 
خورده اس�ت. وقتی به خانه می رسید یقین 
حاصل می کنید که مواد غذایی که خریده اید 
آل�وده به میک�روب اس�ت. فک�ر می کنید 
میکروب ه�ا از طری�ق م�واد غذای�ی وارد 
آش�پزخانه ش�ده اند و به همه مواد و وسایل 

س�رایت کرده اند. وحش�ت زده می ش�وید؛ 
اگر بچه های تان بیمار ش�وند چ�ه؟ ناچاراً به 
شستش�وی کل وسایل روی می آورید. با هر 
بار شس�تن مطمئن می ش�وید که همچنان 
آلودگ�ی در حال گس�ترش اس�ت و وقتی 
به خ�ود می آیید که ساعت هاس�ت در حال 
شستن هستید ولی همچنان از آلوده بودن 

مواد و سرایت بیماری ها در وحشتید.
س�وار اتوبوس شده اید و س�عی می کنید 

طبق قانون نانوش�ته ای که برای خود دارید، 
تماس چش�می با کس�ی برق�رار نکنید. اما 
ناگهان فردی از شما سؤالی می پرسد و شما 
مجبور می ش�وید به او ن�گاه کنید و ناگهان 
دوباره افکار ناخواس�ته جنسی در خصوص 

آن فرد غریبه به ذهن شما می آید. 
شما فردی مذهبی هستید و از آمدن این 
افکار به ذهن تان حالت تهوع می گیرید ولی 
در عین حال تصاویر اعمال جنسی ممنوع در 

نازنین شادابی
روانشناس و مشاور خانواده
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ذهن تان مانند فیلمی  تکرار می شوند. هرچه 
سعی می کنید جلو افکار را بگیرید، نمی شود. 
ترجیح می دهید پیاده ش�وید و از خیر سفر 
می گذری�د و س�اعت ها پی�اده می روی�د تا 

آرامش خود را بازیابید.
ای�ن نمونه ها، نگاه اجمالی به افکار افرادی 
اس�ت ک�ه ب�ه گون�ه ای از اف�کار و کارهای 
غیرقابل کنت�رل و اختالل وس�واس-اجبار 
گرفتارند. آن ها دیوانه نیس�تند بلکه نوعی 
اختالل، زندگی آنها را تحت الشعاع قرار داده 

است.
وسواس عبارت است از یک فکر تکراری یا 
تصویر ذهنی سمج و یا برانگیختگی آنی که 
به صورت ناخواسته، ناخوانده و تکرارشونده 
روی می دهد. وس�واس هی�چ وقت به صورت 
ارادی رخ نمی ده�د، بلک�ه اف�کار یا تصاویر 
و اعم�ال متعاق�ب آن فارغ از خواس�ت فرد 
اس�ت. موضوع فکر وسواس�ی ممکن است 
ناراحت کننده، متناقض، کفرآلود، ش�رم آور، 
شهوت برانگیز، قبیح، غیراجتماعی و یا همه 
این ها با هم باش�د. فرد هیچ عالقه ای به این 
اف�کار ندارد و س�عی می کند آنه�ا را از بین 

ببرد. 
ام�کان دارد فرد در حال انجام کاری مانند 
کتاب خواندن باشد که ناگهان این افکار به او 
هجوم می آورند و طرز تفکر و رفتار طبیعی او 

را دستخوش تأثیرات ناخواسته می سازند.
بای�د توجه داش�ت که واژه وس�واس و در 
اصطالح، »اختالل وس�واس فکری/عملی«، 
معنایش غیر از آن اس�ت که در زبان روزمره 

از آن برداشت می شود. 
برای مث�ال، در گفتگوهای روزم�ره غالبًا 
جمالتی از این دس�ت می ش�نویم که فردی 
نسبت به کارش یا فالنی نسبت به همسرش 
وس�واس دارد یا بازی فوتب�ال برایش نوعی 
وسواس شده است. در این گونه موارد منظور 
از آنچه در مورد این افراد مطرح می شود، این 
است که آنها نسبت به شخص و یا عمل خاصی 
به طور زائدالوصفی عالقه و اش�تیاق نشان 
می دهند، اما این عالقه ناخواسته، نامطلوب و 
ناپذیرفتنی نیست و فرد سعی ندارد در برابر 
آنها مقاومت کند یا خودش را نجات دهد. در 
صورتی که افکار و اعمال وسواسی برای خود 
افراد بس�یار عذاب آور است اما فرد توانایی 

رها شدن از آن را ندارد.
پس در این نوع اختالل، ما افکار، تکانه ها و 

تصویرهایی داریم که آزاردهنده  و تکراری اند؛ 
و همین طور اجبارها مطرح هستند که شامل 
رفتارهایی تکرارشونده، هدفمند و ارادی اند 
و در پاسخ به یک فکر وسواسی یا بر اساس 
قواعدی خاص و به صورت کلیش�ه ای انجام 
می پذیرند. فرد این رفتاره�ا را برای خنثی 
ساختن یا پیشگیری از ناراحتی، یا وضعیت 
و حادث�ه ای ترس�ناك انجام می ده�د. این 
رفتارها افراطی هس�تند و خ�ود فرد هم به 
افراطی ب�ودن آنها واقف اس�ت. برای انجام 
این اجبارها، مانند شستشو یا وارسی کردن، 
فرد احس�اس اجبار می کند. انگار فشاری از 
درون باع�ث انجام حرکاتی مداوم و تکراری 

می شود.
مکانیس�م عمل وسواس این گونه است که 
مثالً یک فکر وحشتناك به ذهن فرد خطور 
می کند؛ مانن�د اینکه »من آلوده ش�ده ام«، 
»من ب�ه کس�ی آس�یب رس�انده ام«، و در 
نتیج�ه، برای کاهش احس�اس گناه و ترس، 
فرد ش�روع به انجام اعمالی مانند شستشو 
و وارسی کردن و یا شمردن می کند. اما این 
کارها موقتاً اضطراب را پایین می آورند و فرد 
مجبور است دائماً آنها را انجام دهد. به مرور 
زمان، دوباره فکر می کند اعمالش برای خنثی 
س�اختن خطرات کافی نیس�ت و اضطراب 
دوب�اره باال م�ی رود و به ص�ورت حلقه ای از 
وس�واس و اجبار، ساعت ها و روزهای فرد را 

در بر می گیرد.

اشکال مختلف اختالل وسواس - اجبار
آداب تمیز کردن و ترس از آلودگی:

در برخ�ی از اف�راد مبتال به ای�ن اختالل، 
ترس از آلودگی ممکن اس�ت منجر به آداب 
شستشو ش�ود که این آداب می تواند ده ها 
س�ال و س�اعت های متم�ادی، حت�ی بیش 
از دوازده س�اعت در ش�بانه روز ب�ه ط�ول 

بینجامد. بعضی از این افراد از ورود به برخی 
قس�مت های خانه اجتناب می کنند. بعضی 
دیگر از خانه خارج نمی ش�وند تا به آلودگی 
دچار نگردند. اگر ش�ما به ت�رس از آلودگی 
دچار باش�ید، ام�کان دارد از احتمال آلوده 

کردن دیگران نیز نگران شوید.
در اغلب موارد این افراد آنقدر شستشو را 
ادامه می دهند که پوست دست شان آسیب 
می بین�د. حتی ممک�ن اس�ت از آمونیاك و 
سفیدکننده های قوی استفاده کنند و دچار 
س�وختگی ش�وند. این نوع شستشو بعد از 
تماس با شیء، دس�ت دادن با کسی، بیرون 
رفتن از خانه، رابطه جنسی یا آمدن مهمان 
به خانه شروع می ش�ود. این مدل شستشو 
با شستشوی عادی متفاوت است. این افراد 
ممک�ن اس�ت صدها ب�ار دست هایش�ان را 
بش�ویند و س�اعت ها در حمام بمانند. حتی 
امکان دارد با تشریفات خاصی قسمت های 
مختلف خود را بشویند و هر گونه خللی در 

انجام آن باعث انجام مجدد شستشو شود.

آداب وارس�ی کردن و ترس های مربوط به 
سالمتی:

اگر مبتال به این ترس باش�ید، نمی توانید 
مطمئن شوید که مرتکب خطایی خطرناك 
نشده اید. برای حصول اطمینان مرتباً امور و 
وسایل را وارسی می کنید تا آسیبی به خود 
و دیگران نزنی�د. درها، پنجره  ها و اجاق گاز 
می تواند از مواردی باش�د که مرتباً بررس�ی 
می کنید. حتی با چشمان خود می بینید که 
در را قفل کرده اید، اما باز هم بررسی می کنید. 
می توان فردی را مثال زد که هنگام رانندگی 
فکر می کند به کس�ی برخورد کرده اس�ت. 
پس برمی گردد و مس�یر را وارس�ی می کند 
ولی چیزی نمی بیند. به راه می افتد اما دوباره 
تردید می کند و برمی گردد و ساعت ها اطراف 
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را ن�گاه می کند و به دنبال جس�د می گردد. 
دائم�اً فکر می کند با کس�ی تص�ادف کرده 
اس�ت. اطمینان دادن های اطرافیان هم او را 
متقاعد نمی کند. این مدل افراد حتی بعضی 
مواقع برای کاهش ع�ذاب وجدان به پلیس 

زنگ می زنند.

از دیگر موارد بررسی کردن می توان به این 
نمونه ها اشاره کرد:

 در حی�ن صحبت با دیگران به طور مکرر 
می پرسند آیا به آنها توهین کرده اند؟

 برای جلوگیری از صدمه زدن به دیگران یا 
خودشان از چاقو و قیچی اجتناب می کنند.

 مدام ب�دن خود را وارس�ی می کنند که 
مبادا آسیبی به خود زده باشند.

 انجام محاسبات، خواندن و نوشتن سخت 
می ش�ود، چون باید دائم وارس�ی کنند که 

خطایی کرده اند یا خیر.

آداب تکرار و اجبارهای شمارش:
اف�رادی که به آداب تکرار مبتال هس�تند، 
فک�ر می کنن�د ناچارن�د حرکات س�اده ای 
مانند وارد ش�دن به اتاق، شستن بخشی از 
بدن خود، ش�انه کردن موهای سر به تعداد 

مشخص را چندین بار انجام دهند. 
وقتی این حرکات را به تعداد مشخص انجام 
ندهند، احس�اس راحت�ی نمی کنند، چراکه 
گمان می برند اگر اعمال را به تعداد »درست« 
انجام ندهند، حادثه ای برای خودشان یا افرد 
مورد عالقه شان رخ خواهد داد. به طور مثال، 
تعداد کاش�ی های زمین را می شمارند. علت 
این شمارش برای خود فرد هم واضح نیست. 

فقط می دانند که اگر اشیا یا چیزهای دیگر را 
نشمارند اتفاق بدی خواهد افتاد.

بیماران گرفتار سایر وسواس های آشکار:
بیمارانی هس�تند که اخت�الل اصلی آنها 
وس�واس هایی اس�ت ک�ه نمی ت�وان آنها را 
در طبق�ه خاصی گنجاند. بعض�ی از افراد به 
کارهای تکراری معینی دست می زنند؛ برای 

مثال، بارها لباس می پوشند و درمی آورند.
بعض�ی از بیم�اران، دچار وس�واس نظم و 
ترتیب و تقارن هس�تند. هم�ه خطوط باید 
متقارن باشد. کتاب ها باید با نظم چیده شوند. 
از زوایای مختلف به اجسام نگاه می کنند تا 

مطمئن شوند به ترتیب چیده شده اند.
عده ای دیگر دچار وس�واس احتکار کردن 
هستند؛ یعنی، احس�اس اجبار به گردآوری 
تعداد زی�ادی از اش�یای بی اهمی�ت دارند. 
آن ها نمی توانند وس�ایلی مثل روزنامه های 
کهنه و اسناد به دردنخور را دور بریزند، زیرا 
نگرانند که شاید روزی به دردشان بخورد و 
یا مطلب مهمی  در آنها وجود داش�ته باشد 
که باید اول خوانده ش�ود؛ البته هرگز زمان 
برای خواندن آن همه مطلب نخواهند داشت. 
این گونه احتکار ممکن است در مورد لباس و 

قوطی های غذا هم وجود داشته باشد.
ن�وع بس�یار رایج دیگ�ر، وس�واس ایجاد 
ناراحتی ش�دید در شخص به سبب وقفه در 
کارهایش بر اثر عوامل نامطلوب است. برای 
مثال، اگر شخصی ضمن درست کردن چای، 
کلمه مرگ ی�ا جنایت را از رادیو بش�نود یا 
چش�مش به چی�ز کثیفی مثل س�طل زباله 
بیفتد، همین ممکن است باعث شود بیمار بار 

دیگر کارش را از ابتدا ش�روع کند. این عمل 
آنقدر تکرار می ش�ود تا حین انجام آن، چیز 
دیگری رخ ندهد. ی�ا فرد می خواهد از خانه 
خارج شود و چش�مش به غذای نیم خورده 
می افتد، مجبور می ش�ود برگردد و دوباره از 

در خارج شود.
بعضی از افراد دچار وسواس فکری هستند 
و اعمال اجباری آشکاری ندارند. آن ها برای 
فروکش کردن اضطراب و خنثی کردن خطر، 
دس�ت به اعمال ذهنی مثل شمارش اعداد، 
ذکر گفت�ن، دع�ا خواندن، تصویرس�ازی و 
گفتن عباراتی خاص می زنن�د. این اعمال و 
تش�ریفات جنبه بیرونی ندارند و فقط خود 

فرد از آنها آگاه می شود. 
مث�اًل زن�ی مذهبی که تصاویر جنس�ی یا 
کفرگوی�ی به ذهن�ش می آیند و ب�ه دنبال 
آن شروع به فرس�تادن صلوات برای خنثی 

ساختن خطرات افکارش می کند.
توضیحات و مثال های گفته شده، بخشی از 
زندگی افراد مبتال به اختالل وسواس فکری/

عملی را نش�ان می دهد. اگر نشانه ها با شما 
و ی�ا فردی از خانواده ش�ما همخوانی دارند، 
بای�د بدانید که کل خان�واده تحت تأثیر این 
بیماری ق�رار خواهد گرفت و ب�ه مرور زمان 
زندگی ش�ما دچار فرسایش خواهد شد. چه 
بس�یار طالق هایی که به علت وسواس یکی 
از زوجی�ن اتفاق افتاده و ی�ا فرزندانی که به 
علت وس�واس پدر یا مادر خویش از محبت 
کاف�ی بهره نبرده اند، چراک�ه این افراد وقت 
کافی برای زندگی س�الم ندارند و همه انرژی 
آنها بیهوده، صرف اعمال تکراری می شود و 
اضطراب یار همیشگی آنهاست. این بیماری 
هم جنبه ژنتیک و هم جنبه اکتسابی یعنی 
یادگیری از والدین دارد و الزم به ذکر اس�ت 
ک�ه در اکث�ر مواقع، ت�الش خود ف�رد برای 
درمان بدون کمک متخصص، بی فایده است. 
دارو درمانی و روان درمانی در کنار هم به این 
بیماران و خانواده های آنها کمک خواهد کرد.

منابع
 غلبه بر وس�واس، دکتر ل�ی بائر، ترجمه 
مس�عود محم�دی، لی�ال کوه�ی و محم�د 

دهگانپور.
 حقایقی درباره اختالل وس�واس، پادمال 
دسیلوا و استانلی راچمان، ترجمه دکتر رضا 

شاپوریان.
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غذاهای پر خطر فصل گرم 
سال  را  بهتر بشناسید 

برگره�ا: بخش های نپخته گوش��ت به ویژه 
برگرها می تواند شما را در خطر مسمومیت با 
باکتری خطرناکی به نام اشرشیاکلی قرار دهد. 
مس��مومیت ناشی از مصرف گوشت نپخته با 
عالئمی از قبیل اس��هال، درد ش��کمی، تب و 
اس��تفراغ همراه است و دوره نهفتگی آن بین 

دو تا هشت روز است.
جوانه ها: دانه حبوبات و غالت برای رش��د و 
جوانه زنی نیاز به محیط مرطوب و گرم دارند و 
این شرایط محیط مناسبی برای رشد باکتری ها 
به ویژه سالمونال و اشرشیا کلی خواهد بود. حتی 
اگر این جوانه ها در شرایط بهداشتی و در منزل 
تهیه ش��وند، بازهم در این فص��ل در معرض 

آلودگی با این میکروب های خطرناک هستند.
س�االد تهی�ه ش�ده از س�بزیجات برگی: 
س��االدها و س��س های تهی��ه ش��ده ب��رای 
پوشش دهی آنها، به ویژه اگر به صورت دستی 
تهیه شده اند، می توانند شما را در تابستان در 
معرض بیماری ق��رار دهند. کاهو و فردی که 
ساالد را تهیه کرده خود از منابع اصلی آلودگی 
ساالد محسوب می شوند. مواد اولیه برای تهیه 

این ساالدها به طرق مختلف آلوده می شوند؛ 
از آبیاری با آب آلوده در مزرعه تا دستان آلوده 

افراد و وسایل آلوده.
بس�تنی های دست س�از و خانگی: یکی از 
مواد مورد اس��تفاده در تهیه بستنی تخم مرغ 
خام اس��ت که حاوی باکتری خطرناکی به نام 
سالمونالس��ت. در بس��یاری از کارخانجات از 
تخم مرغ پاستوریزه برای تهیه بستنی استفاده 
می شود حال آنکه در منزل یا فروشگاه ها ممکن 
است از تخم مرغ خام استفاده شود. سالمونال 
با ح��رارت و پاستوریزاس��یون از بین می رود. 
بنابراین بستنی های ساخته شده در فروشگاه ها 
ممکن است آلوده به این باکتری باشند. عالوه 
بر سالمونال، خطر مسمومیت با لیستریا نیز با 

مصرف این گونه بستنی ها وجود دارد.
خرب�زه و هندوان�ه: ای��ن دو میوه محبوب 
تابستانی در معرض آلودگی با لیستریا هستند. 
این میکروب در سطح پوست این میوه ها باقی 
می ماند. بنابراین قبل از قرار دادن این میوه ها 
در یخچال و نیز برش حتماً آنها را شس��ته و 
حتی با وسیله مناسبی بس��ائید. در غیر این 

ص��ورت هنگام ب��رش باکتری ها 
از س��طح به داخل وارد ش��ده و 
در ص��ورت نگه��داری باقیمانده 
میوه برای روزهای بیشتر، آنها را 

به شدت آلوده می کند.
گوجه فرنگ��ی  گوجه فرنگ�ی: 
اغلب در ساالد و ساندویچ ها مورد 
استفاده قرار می گیرد اما به دلیل 
این که پخته نمی ش��ود، می تواند 
منشأ شیوع بسیاری از بیماری ها 
باش��د. بنابراین قبل از مصرف آن 
را به دقت شس��ته و فاسد شده ها 

را دور بریزید.
خط��ر  ش�ده:  زده  تخم م�رغ 
آلودگی با س��المونال در تخم مرغ 
بسیار باالست به ویژه اگر در دمای 
مناس��ب نگهداری نش��ود )دمای 
یخچال یا کمتر(. همیش��ه سعی 
کنید تخم مرغ را از فروشگاه هائی 
تهیه کنید که آن را در قسمت سرد 
نگهداری می کنن��د. اگر در حین 
آشپزی الزم است تخم مرغ همزده 
را برای زمانی نگهداری کنید، حتماً 

آن را در ظرف یخ قرار دهید.
ساالد ماکارونی: استافیلوکوکوس 
اورئ��وس در پوس��ت و موی افراد 
وجود دارد و ممکن است در حین 
تهیه این غذا منتقل شود به ویژه 

اگر در یخچال نگهداری نشود.
ساالد س�یب زمینی: زمانی که 
سیب زمینی پخته می شود، ممکن 
است باکتری به نام کلستریدیوم 
بوتولینوم در آن زنده باقی بماند. 
سرد کردن آرام این سیب زمینی 
در ش��رایط مس��اعدی ب����رای 
جوانه زنی اس��پورهای آن فراهم 
می آورد و این باکتری سم بسیار 

خطرناکی تولید می کند.
بنابراین اگر قصد تهیه این غذا را 
دارید سیب زمینی را در همان روز 
تهیه کنید و هرگز از س��االدهای 
سیب زمینی تهیه شده در بیرون 
از من��زل به دلیل عدم اطمینان از 
چگونگی تهیه آن استفاده نکنید.

دکتر مریم قادری قهفرخی
متخصص صنایع غذایی
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در هوای گرم امسال که در طول روز نمی توان بدون کولر یا پنکه سر کرد، تنها یک لیوان نوشیدنی خنک می چسبد. با فرارسیدن فصل گرما مصرف شربت خاکشیر در میان مردم 
بیشتر می شود، زیرا خاکشیر از زمان های گذشته برای رفع عطش و گرمازدگی کاربرد داشته و البته بهترین کاربرد آن به خاطر خاصیت ضدعفونی  کنندگی آن است. خوردن مایعات 
در طی روز چه می خواهد آب باشد یا آب میوه برای سالمت بدن مفید است، همان طور که ثابت شده مصرف کافی مایعات بدون قند مصنوعی می تواند در کاهش وزن بدن کمک 
کند. در روزهای گرم، نوشیدنی های خنک طرفدارهای بیشتری پیدا می کنند، اما گاهی تنها نمی توان با آب روزها را گذراند، چرا که افت فشار و گرمازدگی در روزهای گرم  بیشتر 
است. بنابراین  خوب است از میوه های تازه و خوشمزه این فصل برای درست کردن نوشیدنی های سالم استفاده کنیم و از آبمیوه های مصنوعی که پر از رنگ های شیمیایی و اسانس 
هستند، دوری کنیم. با توجه به اینکه در روزهای گرم بیماری های گوارشی ناشی از خوردن نوشیدنی های ناسالم »نوشیدنی های باز و غیراستریلیزه« سبب ایجاد مشکالت زیادی 

می شود، بنابراین با خوردن نوشیدنی های طبیعی و سالم مراقب سالمت مان باشیم.

شربت خاکشیر برای مقابله با 
گرمازدگی

گیاه دارویی خاکشیر تب بُر و 
مس��کن بوده و مصرف آن برای 
تسکین التهاب پوست و درمان 
کهی��ر توصیه می ش��ود. گل و 
برگ خاکشیر برای رفع عوارض 
ناشی از کمبود ویتامین C مؤثر 
اس��ت، همچنین خاکش��یر در 
درمان بیماری های برونش��یت، 
تب، عوارض سرخچه، سرخک 
و مخملک نیز بسیار مفید است. 
درخصوص تأثیر دارویی خاکشیر 
در تقوی��ت مع��ده و افزای��ش 
اش��تها، نیز باید گفت که روغن 
چرب دانه های خاکش��یر دارای 
لینولئی��ک اس��ید، لینولینیک 
اولئیک اس��ید، اروسیک اسید 

و اس��تئاریک اس��ید است و در 
اس��انس آن نیز بنزیل، برونپیل 
و آلیل دی سولفید وجود دارد. 
خاکشیر به طور تقریبی در تمام 
مناط��ق زراعی و زمین های بایر 
اطراف م��زارع و نیز زمین های 

آیش مشاهده می شود.

ش�ربت زرش�ک ت�����ازه، 
تصفیه کننده خون

با اس��تفاده از زرش��ک تازه به 
صورت شربت به عنوان تصفیه 
کننده خون، به یک نوش��یدنی 
بس��یار گوارا در تابستان دست 
یابید. البته مص��رف مقدار زیاد 
زرشک و یا ریشه و ساقه و برگ 
آن ب��رای زنان حامله مناس��ب 
نیس��ت، زیرا رح��م را تحریک 

می کند و ممکن است باعث سقط 
جنین شود. مصرف زیاد این گیاه 
به مدت طوالنی می تواند سبب 
ناراحتی معده و روده ها ش��ود و 
جذب ویتامین ه��ای گروه B را 
در بدن مختل کند. بیماری های 
قلبی- عروقی امروزه به مشکل 
جدی جوامع بشری تبدیل شده 
و مطالعات نش��ان می دهد که 
در دنیا در حال افزایش اس��ت. 
داروهای زیادی برای درمان این 
بیماری ساخته شده، اما برخی 
از ای��ن داروها ع��وارض جانبی 
دارد که مصرف آن ها را محدود 
می کند. با مطالعات��ی که روی 
گیاه زرشک انجام شده این دانه 
خوش رنگ نه تنها مشکل س��از 
نیس��ت، بلکه آثار مفیدی برای 

بیماری های قلبی- عروقی دارد 
که کاهش فشار خون و مقاومت 

عروق از آن جمله است.
زرش��ک  ریش��ه  پوس��ت  در 
ماده ای وجود دارد که از خاصیت 
آنتی اکسیدان قوی برخوردار است، 
ریشه و اندام هوایی زرشک نیز در 
درمان سالک مؤثر است. از عصاره 
پوست ساقه و ریشه این گیاه یک 
نوع ژل دندانی تهیه می شود که 
تس��کین دهنده دردهای شدید 
دن��دان و برط��رف کننده آماس 
لثه است. عرق طبی زرشک که 
از تقطی��ر آب میوه زرش��ک به 
دست می آید، نیز خواص زیادی 
دارد از جمله کاهش کلس��ترول 
خون، کاهش قند خون، تقویت 
معده، رفع س��وء هاضمه، درمان 
زخم معده و رماتیس��م. پوست 
ریشه زرشک از نظر طبیعت گرم 
و خشک است و در عین حال در 
آن نیروی سردی و قابضه وجود 
دارد، همچنین مدر بوده و شربت 

آن تلخ است.

س�کنجبین، ش�ربت مناسبی 
برای فصل گرم

مناسبی  ش��ربت  سکنجبین 
برای فصل گرم است. پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها با روش تهیه این 
نوع شربت آشنایی کامل دارند، 
چراکه از قدیم سکنجبین رفیق 
کاهو بوده و هر وقت که سفره ای 
از کاهو می گسترانند، سکنجبین 

در هوای داغ این روزها مصرف مایعات را فراموش نکنید

سالِم سالم مثل نوشیدنی!
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نی��ز در کنارش بوده و هن��وز هم ما ایرانی ها 
دوس��ت داریم این دو را با هم مصرف کنیم. 
سکنجبین در واقع سرکه و انگبین و مخلوطی 
است از سرکه و عس��ل که به میزان و مقدار 
معی��ن در هم می آمیختن��د و از مخلوط آن 
ش��ربتی خوش گوار و معطر وفرح بخش به 
وج��ود می آوردند. در برخی نقاط که عس��ل 
یافت نمی ش��د یا می خواستند شربتی ارزان 
قیمت فراهم کنند، سکنجبین را از مخلوط 
س��رکه و شکر تهیه می کردند، ولی همچنان 
آن را سکنجبین می نامیدند. و امروز که عسل 
گران یا کمیاب تر از گذشته شده به طور کلی 

این شربت را با شکر تهیه می کنند.

چند قاچ هندوانه برای تابستان گرم
هندوان��ه نوع��ی بوت��ه و می��وه از دس��ته 
صیفی جات اس��ت که در جالیز رشد می کند. 
این میوه پرفایده التهاباتی را که در بیماری هایی 
مثل آس��م، تصلب شرائین، س��رطان روده و 
التهاب مفاص��ل وج��ود دارد، از بین می برد. 
همچنین منبع خیلی خوبی از آنتی اکسیدان 
کاروتنوئیدی به نام لیکوپن است. هم چنین یک 
رنگدانه ش��یمیایی است که باعث ایجاد رنگ 
قرمز در هندوانه می شود و اثرات ضد اکسیدانی 
قوی دارد. این آنتی اکسیدان به تمامی نقاط 
بدن رفته و رادیکال های آزاد را خنثی می کند. 
رادیکال های آزاد مولکول هایی هستند که باعث 
تخریب بس��یاری از بافت های بدن می شوند. 
فواید هندوانه برای سالمتی بسیار زیاد است. 
مهم نیست که هندوانه را چطور برش بزنید، 
چرا که بهترین آنتی  اکسیدان ها در آن یافت 
می شود. هندوانه منبع بسیار خوبی از ویتامین 
C و A است، همچنین هندوانه قرمز خوشمزه 
منبع قوی از آنتی  اکسیدان کاروتن است که 
لیکوپن نامیده می شود. این آنتی  اکسیدان ها 
در ب��دن حرکت کرده و رادیکال ه��ای آزاد را 
خنثی می کنند. رادیکال ه��ای آزاد موادی در 
بدن هس��تند که می توانند آسیب زیادی به 
ما وارد کنند. این مواد می توانند کلسترول را 
اکسید کرده و باعث شده که به دیواره رگ های 
خونی چس��بیده و موجب ضخیم تر شدن آن 
شود و این عمل می تواند منجر به سکته قلبی 
شود. لیکوپن که رنگ قرمز زیبا را به هندوانه 
می دهد به کاهش خطر س��رطان پروس��تات 
هم کم��ک می کند. جالب اس��ت بدانید که 
هندوانه تنها میوه ای است که نسبت به میوه ها 

و س��بزی جات دیگر دارای مقدار بیش��تری 
بتاکاروتن اس��ت. هندوانه میوه ای اس��ت که 
حاوی میزان باالیی الکترولیت سدیم و پتاسیم 
اس��ت که آن را از طریق عرق دفع می کنیم. 
 B هندوانه همچنین سرش��ار از ویتامین های
اس��ت که برای تولید انرژی، حیاتی هستند. 
متخصصین تغذیه توصیه می کنند که هندوانه 
منبع بسیار خوبی از ویتامین B6، B1 و منیزیم 
است. این میوه به خاطر میزان باالی آبی که در 
خود دارد که تقریبا 90 درصد آن را می گیرد 
و ارزش کال��ری آن، جزء باارزش ترین میوه ها 

دسته بندی می شود.

هندوان��ه خاصی��ت خنک کنندگی خاصی 
دارد و به طرز ش��گرفی سرشار از سیترولین 
بوده که آمینو اسیدی است که بدن مان برای 
ساخت یک آمینواسید دیگر و آرژنین که در 
چرخه اوره برای از بین بردن آمونیاک استفاده 
می ش��ود، مصرف می کند.آنتی اکسیدان ها به 

کاهش شدت آسم کمک می کنند. 
همچنین خطر سرطان روده، آسم، بیماری 
قلبی، آرتروز هماتوئید و س��رطان پروستات 
را کاه��ش می دهد. هندوانه منب��ع خوبی از 
ویتامین، پتاسیم و منیزیم است که از بدن در 
برابر بیماری های مختلفی محافظت می کنند. 
هندوانه فاقد چربی اس��ت، اما به تولید انرژی 
کمک می کند. دربرابر زوال ماکوال هم محافظ 
خوبی محسوب می شود. وقتی گرمای تابستان 
ما را به تش��نگی می اندازد، خ��وردن هندوانه 
یک راه بسیار سالم و مطمئن برای جایگزین 
شدن نوشابه های انرژی زاست. ازآنجا که مقدار 
آب زیادی دارد، آب موردنیاز بدن ما را تامین 
می کند و هیچ چیز در یک روز گرم تابستانی 
بهتر از خوردن یک تکه هندوانه دلچس��ب و 

آب دار نیست!

کاهش فشار خون با یک لیوان آب طالبی
مطالعات نشان داده است، مصرف یک لیوان 
آب طالبی در روز به میزان 25 درصد احتمال 
بروز فش��ار خون را کاهش می دهد. محققان 

برای آزمایش، مق��داری از پالکت های خون 
را گرفته با مقدار کم��ی عصاره یا آب طالبی 
ش��یرین مخلوط کرده و مش��اهده کردند در 
طالبی عاملی وجود دارد که به شدت مانع از 
انباشته شدن غیرطبیعی پالکت ها می شود و 
در نتیجه از انعقاد و لخته شدن خون در رگ ها 
)که عامل حمله های قلبی اس��ت( جلوگیری 
می شود. طالبی را بدون شکر یا چیزهایی دیگر 
به طور س��اده باید پیش از غذا خورد، کسانی 
که طالبی را با نمک و فلفل می خورند، هضم 
آن را آسان تر می کنند ولی در مقابل، خاصیت 
ملین آن را کم می کند. گوشت طالبی را اگر 
روی سوختگی های س��بک و سطحی یا ورم 
پوس��ت بگذارند، آن را تس��کین داده و ش��فا 
می بخشد. تخم طالبی یا گرمک با تخم کدو 
و تخم خیار جزء تخم های خنک بوده و برای 
تسکین و نرم کردن سینه و رفع اگزما مصرف 
می شود. فراموش نکنید مصرف زیاد دستنبو، 
طالبی و گرمک برای بیماران دیابتی، ورم روده 
و س��وءهاضمه ضرر دارد و موجب نفخ روده، 
مع��ده و درد معده می ش��ود. همچنین بهتر 
است گرمک و طالبی را قبل از هر غذای اصلی 
بخورید چرا که همراه با غذا باعث سوء هضم 
شدید می شود. دانشمندان با تحقیق بر پوست 
میوه های��ی مثل خربزه و طالب��ی دریافته اند 
که پوس��ت این میوه ها می تواند منبعی برای 
مس��مومیت غذایی باش��د، از این رو شستن 

کامل میوه ها بسیار توصیه می شود.

بس�تنی یخی، بی ضررترین ماده نشاط آور 
تابستانی

مصرف مواد یخی مانند بس��تنی های یخی 
و شربت های خانگی که به صورت یخی تهیه 
می شوند، عطش ناشی از گرمای تابستان را از 
بین می برد. یخ بودن موادی مانند شربت آبلیمو 
و یا شربت آلبالو که به طور خانگی تهیه شده، 
مصرف این نوع مواد در کاهش عطش ناش��ی 
از گرمای تابس��تان بسیار مفید بوده و توصیه 
می شود افراد به جای استفاده از انواع بستنی 
و نوش��ابه های خنک، خود اقدام به تهیه مواد 
یخی خانگی کنند. مصرف بس��تنی در فصل 
تابس��تان حالت یخ بودن بستنی خوب است، 
ام��ا نباید در مصرف آن اف��راط کرد و به طور 
معمول هفته ای یک یا دو بار مصرف بستنی 
توصیه می شود تا چربی ها و مواد قندی موجود 

در آن به سالمت بدن آسیب نرساند.
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بیماری در کمین شماست!
توصیه های بهداشتی در سفرهای تابستانی

برنامه داشته باشید
قبل از ش��روع س��فر، برنامه مس��افرت تان 
را تنظی��م کنید و در ای��ن برنامه مدت زمان 
مسافرت، مسیر دقیق و توقف گاه های بین راه 
را مشخص کنید. بهتر است از وضعیت هوای 
مقصد و مسیر س��فر نیز اطالع کافی داشته 
باش��ید و مراکز امدادرسانی را در طول مسیر 
شناسایی کنید. همچنین در صورت سفر به 
کشورهای دیگر، از وضعیت بهداشتی و غذایی 
آنجا اطالعات کافی کسب کرده و در صورت 

نیاز واکسن بزنید.
نکته مهم اینکه اگر با وسیله نقلیه شخصی 
مس��افرت می کنید، آن را از لحاظ فنی کاماًل 
بررس��ی کنید و نقایص��ش را برطرف کنید. 
همچنین لوازم یدکی و ایمنی ضروری و لوازم 
پرمصرف نظیر شمع، پالتین، تسمه پروانه و 
الستیک یدکی را به همراه ببرید و از مسافرت 
با خودرو معیوب به طور جدی بپرهیزید. در 
عین حال برای پیشگیری از سوانح رانندگی، 
در زمانی که مضطرب، ناراحت و خس��ته اید، 

رانندگ��ی نکنید و اگر خواب آلوده هس��تید، 
خودرو خود را در محل مناس��بی نگه دارید 

و استراحت کنید.

آرامش داشته باشید
در هنگام بروز حادثه، آرامش خود را حفظ 
کنید، چ��ون اگر با عجله و ش��تاب تصمیم 
بگیرید، مشکالت را بیشتر خواهید کرد. تا حد 
امکان در صورت نیاز به توقف، از توقفگاه های 
تعبیه شده در طی مسیر استفاده کرده و در 
توقف های اضطراری نیز موارد ایمنی الزم را 
رعایت کنید. همچنین دقت کنید افرادی که 
دارای ش��رایط خاصی هستند، باید در طول 
سفرشان از دستورهای ویژهای پیروی کنند. 
مثالً سفرهای هوایی برای زنان باردار در اواخر 
بارداری ممنوع است. همچنین افراد مبتال به 
نارسایی قلبی و یا لخته شدن خون باید پرواز 
کوتاهی داشته باش��ند و از نشستن طوالنی 
مدت خودداری کنند. بیماران مبتال به آسم 
و یا س��ایر بیماری های ریوی نیز باید اقامت 

خود را در شهرهای آلوده و یا مرتفع محدود 
کنند. در هر صورت، اگر ش��رایط جس��می و 
روحی خاصی دارید یا به بیماری خاصی مبتال 
هستید، حتماً درباره نحوه مسافرت با پزشک 

خود مشورت کنید.

کودکان حساس تر هستند
همیش��ه توجه داشته باش��ید که کودکان 
نس��بت به تغییر ش��رایط محیط حساس تر 
هستند، بنابراین نسبت به کودکان در طول 
سفر توجه بیشتری داشته باشید و دست های 
خ��ود و ک��ودکان را مرتب��اً ب��ا آب و صابون 
بش��ویید. در عین حال آب و غذای کافی به 
همراه داشته باشید و تا جای ممکن در طول 
مسافرت، غذا را برای مصرف یک وعده غذایی 
تهیه کنید. در هر ص��ورت باقی مانده غذا را 
در ظرف سربس��ته و در مکان سرد نگهداری 
کنید و قبل از مصرف غذای باقیمانده آن را به 
مدت کافی حرارت دهید. اگر مجبور به صرف 
غذا در اغذیه فروشی ها و رستوران های بین راه 

با فرا رسیدن فصل تابستان، دور جدیدی از سفرها هم در کشور آغاز شده است، اما باید توجه کرد که گرمای هوا در 
این فصل می تواند مشکالتی را برای سالمتی مسافران به ویژه بیماران به دنبال داشته باشد. بنابراین بهتر است چند 

نکته ساده بهداشتی را رعایت کنیم تا خاطرات شادی را از سفر برای خود و عزیزانمان بسازیم.

غالمرضا معصومی
 متخصص طب اورژانس
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هستید، از تهیه بهداشتی غذاها مطمئن شوید 
در غی��ر این صورت از مص��رف غذا در اماکن 

غیربهداشتی خودداری کنید.
در عین حال مهم است بدانید که استفاده 
از غذاهای بسته بندی شده به نفع شماست. 
کنس��روها را قبل از مصرف حتماً 20 دقیقه 
بجوشانید، از خرید قوطی های کنسرو دارای 
برآمدگ��ی، فرورفتگ��ی و ی��ا دارای نش��تی 
خودداری کنید، در طی مس��افرت از مصرف 
ش��یر و فرآورده های لبنی غیر پاس��توریزه از 
جمله خامه، کره، پنیر و کشک غیرپاستوریزه 
خودداری کنید، اگر در مس��افرت مجبور به 
اس��تفاده از شیرخام غیر پاس��توریزه شدید، 
حتم��اً آن را جوش��انده و 10 دقیقه در حال 

جوش به هم بزنید.

فقط آب آشامیدنی سالم
در س��فر حتم��اً از آب آش��امیدنی س��الم 
اس��تفاده کنی��د، لذا در صورتی که از س��الم 
ب��ودن آب مصرفی خود اطمینان ندارید باید 
آن را جوش��انده و سپس مصرف کنید. برای 
پیشگیری از اسهال در مسافرت از مصرف غذا 
در رستوران های غیربهداشتی بپرهیزید و در 
تهیه و مصرف غذا و میوه نکات بهداشتی را به 

دقت رعایت کنید. 
در ص��ورت ابتال به اس��هال در مس��افرت 
بکوش��ید مایعات بیشتری مصرف کنید و از 
مصرف خودس��رانه داروها خ��ودداری کنید. 
چ��ون عوارض آن ه��ا زیاد اس��ت و اثری در 
کاهش دوره اسهال ندارند. برای جلوگیری از 
رش��د باکتری در مواد غذایی، هنگام مصرف 
غذاهای گرم آنها را در دمای باالی 60 درجه 
س��انتی گراد حرارت داده و س��پس مصرف 

کنید. 
غذاهای سرد را هم در دمای کمتر از چهار 
درجه سانتی گراد نگهدارید. همچنین توجه 
کنید که غذاهای خام و نیم پز ممکن اس��ت 
آلوده ب��ه عوامل عفونی باش��ند، بنابراین در 
مسافرت از مصرف آنها بپرهیزید. عالوه بر این 
از مصرف مواد غذایی، به ویژه نوشیدنی های 

دستفروشان در مسافرت بپرهیزید.

بیماری مسافرت نگیرید!
پژوهش ها نشان می دهد از هر 10 نفر، 9 نفر 
در طول زندگی خود دچار بیماری مسافرت 
می ش��وند. خوب است بدانید که این بیماری 

که در کودکان ش��ایع تر است، موجب تهوع، 
استفراغ و س��ردرد در افراد حساس می شود. 
اگر در حین س��فر به بیماری مسافرت دچار 
شدید، سعی کنید در طول نشستن در وسایل 
نقلیه کامالً به صندلی تکیه داده و صندلی را 

به حالت نیمه خوابیده درآورید. 
بهتر اس��ت در قس��متی از وس��یله نقلیه 
بنش��ینید ک��ه کمتری��ن ت��کان را دارد و از 
درون خ��ودرو به مناظر ن��گاه نکنید و یا اگر 
در قایق یا کش��تی هستید به موج ها ننگرید 
 و فقط به افق چش��م بدوزید. س��عی کنید از 
شب قبل از مس��افرت کمتر غذا و نوشیدنی 
بخورید و در طول راه نیز شکم خود را سبک 

نگاه دارید. 
سعی کنید در مسافرت یک کیف مخصوص 
وس��ایل و اقالم بهداش��تی به همراه داش��ته 
باش��ید. در این کی��ف کارت یا دفترچه بیمه 
خدم��ات درمانی خ��ود و همس��فران تان و 
آخرین نس��خه های پزشکی تان را قرار دهید. 
بیماران قلبی هم هنگام مسافرت آخرین نوار 
قلب و نسخه خود را همراه داشته باشند. اگر 
داروهایی را به طور مرتب مصرف می کنید، به 

مقدار کافی آن ها را به همراه ببرید.

با دقت عمل کنید
اگر مبتال به آسم، حساسیت، تشنج صرعی، 
بیماری های قلبی، بیماری قند یا بیماری های 
خاص دیگری هستید، هنگام مسافرت برچسب 
هشداردهنده روی پیراهن، گردن بند یا مچ بند 
داشته باش��ید. در مسافرت مقداری داروهای 
اولیه مانند مسکن های ساده، پماد سوختگی، 
قرص مس��افرت، محلول ه��ای ضدعفونی و 

وسایل پانسمان در کیف بهداشتی خود همراه 
ببرید. در مسافرت به مناطق گرم و پیاده روی 
در زیر نور خورشید، حتماً خود را بپوشانید تا 
از ابتال به آفتاب سوختگی پیشگیری شود. از 
کرم های ضد آفتاب مناسب استفاده کنید و 
هنگام مس��افرت در کیف بهداشتی خود نام 
و نش��انی نزدیک ترین اقوام و آشنایان خود را 

بگذارید. 
همچنین در صورت ابت��ال به بیماری های 
خاص در یک دفترچه نوع بیماری و وضعیت 
خود، داروهای مصرفی و مدت ابتال به بیماری 
را بنویسید. افراد دیابتی  هم مراقب باشند. زیرا 
در طول س��فر به دلیل تغییرات منطقه ای و 
نوع غذای متفاوت، حفظ قند خون در مقدار 

طبیعی مشکل خواهد بود. 
همچنین قبل از س��فر تعداد بیش��تری از 
قرص های خود را بردارن��د. برای این که قند 
خون را در حد نرمال نگه دارند نیز فاصله بین 
خوردن غذا و داروهای شان را کم کنید. بیماران 
دیابتی هم باید در سفر بیشتر از مواقع عادی 
قند خون خود را اندازه بگیرند و داروهای خود 

را در ظرف ضد آب بسته بندی کند.
و در پایان بدانید که باید ش��رایط نگهداری 
داروها را بر اس��اس بروشور آنها رعایت کنید 
وغذاهای باقیمانده را س��ریعاً در یخچال قرار 
دهید. از نگهداری غذا در فضای اتاق بیش از 

دو ساعت خودداری کنید.
 غذاهای پخته و خام را در قفس��ه های جدا 
از هم در یخچال قرار دهید. گوش��ت قرمز را 
در دمای 70 درجه سانتی گراد کامالً پخته و 
سپس مصرف کنید و گوشت ماکیان را نیز در 
دمای 73 درجه سانتی گراد پخته میل کنید.
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آبروی مردم و حق الناس
 آب��رو به معنای اعتبار، قدر، جاه، ش��رف، عرض و ناموس اس��ت. و در اصطالح آبروی 
کسی را ریختن: وی را مفتضح کردن است. احترام به آبروی مردم هم از موارد حق الناس 

است. 
پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وآله فرمود: مسلمان بر برادر مسلمانش 30 حق دارد که برائت 
ذمه از آن حاصل نمی کند، مگر به ادای این حقوق یا عفو کردن برادر مسلمان او: لغزش های 
او را ببخشد، در ناراحتی ها نسبت به او مهربان باشد، اسرار او را پنهان دارد، اشتباهات او 
را جبران کند، عذر او را بپذیرد، در برابر بدگویان از او دفاع کند، همواره خیرخواه او باشد، 
دوس��تی او را پاسداری کند، پیمان او را رعایت کند و در حال مرض از او عیادت کند. در 
حال مرگ به تشییع او حاضر شود، دعوت او را اجابت کند، هدیه اورا بپذیرد، عطای او را 
جزا دهد، نعمت او را ش��کرگوید، در یاری او بکوشد، ناموس او را حفظ کند، حاجت او را 
برآورد، برای خواسته اش شفاعت کند و عطسه اش را تحیت گوید. گمشده اش را راهنمایی 
کند، سالمش را جواب دهد، گفته او را نیکو شمرد، انعام او را خوب قرار دهد، سوگندهایش 
را تصدیق کند، دوستش را دوست دارد و با او دشمنی نکند، در یاری او بکوشد خواه ظالم 
باشد یا مظلوم،)دوست ظالمش را در جهت دور کردنش از ظلم یاری دهد( اما یاری او در 
حالی که مظلوم است به این است که او را در گرفتن حقش کمک کند، او را در برابر حوادث 
تنها نگذارد، آنچه از نیکی های برای خود دوس��ت دارد برای او هم دوست بدارد و آنچه از 

بدی ها برای خود نمی خواهد برای او نیز نخواهد.1
از منظر قرآن کریم، انسان متقی نسبت به سایر مخلوقات از کرامت و جایگاه ویژه ای 

برخوردار است: 
إن أکرمکم عنداهلل أتقاُکم 

به درستی که گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست.2

1. )تفسیر نمونه، ج 22، ص 183( 
2. حجرات/13

آبروی مردم و حق الناس

برگرفته از کتاب عبور از گذرگاه
نوشته عبدالکریم شمشیری)محمددوست(
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ورزش

من مسی ایرانی ام!
خ�وش استقبال و خ�وش بدرقه!

آیا وقت رفتن است؟
بیرانوند بهترین است
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جام جهانی ۲018 برای علیرضا بیرانوند س��کوی پرش��ی بود که او را به جایگاهی ممتاز در تاریخ دروازه بانی در فوتبال ایران رس��اند. بیرانوند که تا 
پیش از جام مدام در معرض انتقادات فراوانی بود، در این جام نه فقط منتقدانش را به تحسین واداشت، بلکه عنوان بهترین دروازه بان ایران در 
کل ادوار جام جهانی را هم از آن خودش کرد. مقایس��ه عملکرد بیرانوند با همه دروازه بانان قبلی ایران در چهار دوره قبلی حضور ما در جام جهانی، 
فاش تر از آفتاب نش��ان می دهد که بیرانوند از حجازی و عابدزاده و نکیس��ا و میرزاپور و حقیقی بهتر کار کرده اس��ت. در بین این 6 دروازه بان، نیما 
نکیسا فقط در یک بازی سنگربان ایران در جام جهانی بوده است؛ ایران و یوگسالوی. نکیسا در آن بازی عملکرد خوبی در دروازه ایران داشت ولی 
روی گلی که دریافت کرد، به وضوح مقصر بود. اگر جاگیری او هنگام ضربه ایس��تگاه میهالوویچ درس��ت بود، ش��اید ما در آن جام هم ٤ امتیاز کس��ب 
می کردیم اما از نیمای جوان آن سال ها، این مختصر اشتباه پذیرفته بود. او اگر چه روی آن گل مقصر بود ولی در یکی دو صحنه دیگر با واکنش های 

خوبش دروازه ایران را بسته نگه داشت.

بیرانوند بهترین است
بررسی عملکرد گلرهای ایران در تاریخ جام های جهانی

اگر چه ناصر حجازی در جام 1978 هشت 
گل در س��ه ب��ازی دریاف��ت ک��رد و ابراهیم 
میرزاپور در س��ه بازی جام 2006 شش گل 
دریافت کرد ولی ضعیف ترین دروازه بان ما در 
این پنج دوره حضورمان در جام جهانی قطعاً 
میرزاپور بوده است که با اشتباه فاحشش در 
بازی با مکزیک، تیم را در اولین بازی ایران در 
جام به فنا داد و در بازی با پرتغال و مکزیک 

هم تقریباً هیچ کار مهمی انجام نداد.
احمدرضا عابدزاده اما در دو بازی اش در جام 
1998، مقابل آمریکا »بهترین مهار روز« را در 
آن مصاف تک به تک با بازیکن آمریکایی به 

نام خودش ثبت ک��رد و در نیمه اول بازی با 
آلمان هم روی توپ های هوایی عالی کار کرد. 
اما عابدزاده روی گل��ی که از آمریکا دریافت 
کردیم اشتباه کرد و روی گل اول آلمان، که 
با ضربه سر اولیور بیرهوف حاصل شد، بسیار 
پایین تر از حد انتظار ظاهر ش��د. به هر حال 
عاب��دزاده در دو ب��ازی 3 گل خورد. علیرضا 
حقیق��ی در جام 2006، در س��ه بازی 4 گل 
خورد که در بازی با بوسنی، عملکرد چندان 
خوبی نداش��ت؛ اگر چه هیچ کدام از گل های 

بوسنی محصول اشتباه آشکار او نبود.
حقیقی اولین دروازه بان ایران در جام جهانی 

بود که موفق شد کلین شیت کند. بیرانوند هم 
در ای��ن جام یک  بار کلین ش��یت ک��رد و در 
مجموع در س��ه بازی 2 گل خورد. حتی اگر 
بگویی��م دفاع جانانه ایران در این مس��ابقات 
نقش مهمی در کم گل خوردن بیرانوند داشته، 
نباید فراموش کنیم که ایران در سال 2014 
هم با همین غلظت و تراکم دفاع می کرد اما 
حقیقی آن س��ال دو برابر بیرانوند گل خورد. 
بیرانوند البته در بازی با پرتغال خوش شانس 
بود که یکی دو اشتباه خطرناکش در نیمه اول 
منجر به گل پرتغال نشد ولی شاهکار او، مهار 

پنالتی کریس رونالدو بود.
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وقتی رونالدو پشت نقطه پنالتی قرار گرفت، 
ما با شش��مین پنالتی علیه خودمان در جام 
جهانی مواجه ش��ده بودیم؛ چهار پنالتی در 
1978 و ی��ک پنالتی هم در 2006. حجازی 
و میرزاپور نتوانسته بودند پنج پنالتی قبلی را 
مهار کنند. حجازی در بازی با هلند دو بار در 
برابر پنالتی رنسن برینگ مغلوب شد، در بازی 
با پرو هم دو بار تسلیم ضربه پنالتی کوبیالس 

شد. 
میرزاپور هم که در 2006 نتوانس��ت ضربه 
پنالتی همین کریس رونالدو را مهار کند. از آن 
پنج پنالتی، حجازی ضربات رنسن برینگ را 
خالف جهت رفته بود و در ضربات کوبیالس، 
جهت پنالتی را تش��خیص داده بود. میرزاپور 

هم مقابل رونالدو پنالتی را خالف جهت پرید. 
اما بیرانوند نه فقط جهت توپ را تشخیص داد 

بلکه توپ را تمام و کمال مهار کرد.
ناصر حجازی را بزرگ ترین دروازه بان تاریخ 
فوتب��ال ایران می دانند ول��ی او در مواجهه با 
چهار ضربه پنالتی، حتی موفق نشد یک ضربه 
را مه��ار کند. اما بیرانوند با یک ضربه پنالتی 
مواج��ه ش��د و آن را مهار ک��رد. بگذریم که 
رونالدوی 2018 در مقایس��ه با رنسن برینگ 
و کوبیالس 1978 صد بار بازیکن بزرگ تر و 

مخوف تری است.
در مجم��وع اگ��ر تعداد ب��ازی و تعداد گل 
خ��ورده دروازه بان های م��ان را لحاظ کنیم، 
بیرانون��د بهتری��ن دروازه بان ای��ران در تمام 

ادوار جام جهانی بوده است. با این دو مالک، 
حجازی ضعیف تری��ن دروازه بان ایران در این 
پنج دوره می شود اما اگر »اشتباهات فاحش 
گلر« هم به دو مالک قبلی اضافه شود، عنوان 
ضعیف ترین دروازه بان ایران در همه ادوار جام 
جهانی، نصیب میرزاپور می ش��ود و پس از او 
باید کلی بحث کنیم تا ببینیم بین عابدزاده 
و حجازی و نکیسا و حقیقی کدام دروازه بان 

اشتباهات بیشتری داشته است.
 به نظر می رس��د که از این حیث عملکرد 
حجازی و حقیقی بهتر از عابدزاده و نکیس��ا 
بوده است؛ چرا که اشتباه نکیسا و به خصوص 
عاب��دزاده روی گل هایی ک��ه دریافت کردند، 

کامالً آشکار و غیر قابل انکار بود.
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آیا وقت رفتن است؟
نگاهی متفاوت به کارنامه کی روش در تیم ملی

قرار نیس��ت مهدی طارمی از دروازه  تاریخ عبور کند. مقدر نیست که نام 1
او مث��ل خ��داداد و دای��ی و مهدوی کی��ا و 
عاب��دزاده برای ما یادآور لحظات ش��یرین و 
گرم قدیمی باشد. پسر بلندباالی بوشهری، با 
فیزیکی ک��ه مهاجم��ان دنیا را ب��ه چالش 
می کشد، با پرش های بلند و گام های سریع و 
تکنی��ک فوق العاده اش قرار نیس��ت برای ما 
تاریخ را عوض کند. نشد دیگر. چه در بازی با 
اس��پانیا و چه پرتغ��ال. سرنوش��ت بهترین 
پیش��نهادهای ممکن را پی��ش روی طارمی 
ق��رار داد. او می توانس��ت نتایج را به ش��کل 
ش��گفت انگیزی عوض کند. وقتی دقیقه 84 
بازی با اسپانیا، سانتر وحید امیری را از روی 
ش��ش قدم با آن پرش بلند به ب��االی دروازه 
فرس��تاد و در ب��ازی ب��ا پرتغال که ش��وت 
بلوکه شده س��امام قدوس جلو پای او افتاد و 
در لحظه ای جادویی از وسط مدافعان پرتغال 
عب��ور کرد اما ضربه آخرش ب��ه خارج رفت. 

لحظه ای ک��ه می توانس��ت مهم ترین لحظه 
تاری��خ فوتب��ال ای��ران باش��د و طارمی که 
می توانس��ت با این گل از دروازه تاریخ عبور 

کند. اما نشد. مقدر نبود.

در تم��ام پن��ج دوره ای ک��ه به جام  جهانی آمده ایم، در گروه بندی شانس 2
نیاورده ایم. ب��ا تیم های صاحب نامی هم گروه 
ش��ده ایم که باعث ش��ده عموماً سه تا بازی 
مرحله گروهی مان جذاب و دراماتیک از آب 
درآیند ولی همیش��ه هم شانس کمی برای 
صعود به مرحله بعدی داش��ته باشیم. سال 
78 با هلند، پرو، اس��کاتلند هم گروه بودیم. 
هلند عنوان نایب قهرمانی جهان را داشت و 
در هم��ان جام هم دوباره این عنوان را تکرار 
کرد. س��ال 98 با آلمان، یوگسالوی، آمریکا 
هم گ��روه بودیم. آلمان با عنوان قهرمان اروپا 
به مسابقات آمده بود. سال 2006 با پرتغال، 
مکزیک، آنگوال همگ��روه بودیم. آن پرتغال 

پرستاره نایب قهرمان اروپا بود و در نهایت به 
مق��ام چهارم جهان رس��ید و مکزیک هم با 
ضربات پنالتی توسط آرژانتین حذف شد. در 
ج��ام جهانی قبل هم آرژانتین و بوس��نی و 
نیجریه که در نهای��ت آرژانتین تا فینال هم 
پیش رفت. امس��ال هم دو تا از شش مدعی 
قهرمانی جهان همراه با بهترین تیم آفریقایی 

در گروه ما قرار داشتند.

ماجرا از این جهت عجیب تر می شود  ک��ه تمام رقبای آس��یایی ما قبل از 3
این موفق به صعود به مرحله دوم ش��ده اند. 
عربستان با نس��ل طالیی اش در جام جهانی 
94 ب��ا غلبه بر مراکش و بلژیک از گروه خود 
ب��اال آمد و توس��ط س��وئد حذف ش��د. کره 
جنوب��ی با اتکا بر میزبانی اش در جام جهانی 
2002 ت��ا نیمه نهایی پیش رفت و در نهایت 
چهارم ش��د. ژاپن در جام های جهانی 2002 
و 2010 خ��ودش را به مراحل بعد رس��اند و 

آرش خوش خو
روزنامه نگار

N
ew

s

�
گ و ه

فرهن

ت
الم

س

ی
مل و فناور

ع

گردشگری

اکنیا
اس

ش
ورز

 شمار سامانه پیام کوتاه شرکت عقاب افشان:  315  111 800  30005          شمار تماس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 62 42 45 33-021          امداد جاد ه ای: 31 71 46 33–021

]74[

شماره 50 - تیر و مرداد ماه 1397

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



استرالیا در جام جهانی 2006 در یک هشتم 
نهایی توس��ط قهرمان جهان یعن��ی ایتالیا 
حذف شد. به این ها کره شمالی جام جهانی 
1966را ه��م اضافه کنی��د که در یک چهارم 
نهایی توسط پرتغال حذف شده بود اما ایران 

هیچ وقت موفق به این صعود نشده است.

ستاره های جام جهانی گذشته ایران  ای��ن دوره اقبال چندانی نداش��تند. 4
یادمان هس��ت که س��تاره های بازی ایران و 
آرژانتین چهره های��ی مثل دژآگه، منتظری، 
قوچان نژاد، ش��جاعی و پوالدی بودند. اما سه 
نفر اول تمام بازی های این دوره روی نیمکت 
بودند، ش��جاعی یک 60 دقیقه ضعیف را در 
بازی با مراکش ب��ازی کرد و پوالدی هم که 

داستان خودش را دارد.

این یک ش��ب جهنمی برای رونالدو  بود. بدون گلزنی، ب��ا یک پنالتی از 5
دست رفته، یک کارت زرد که می توانست به 
سادگی کارت قرمز باشد و همین طور چشم 
بستن داور به خطای َهند اواخر بازی اش که 
می توانس��ت کارت زرد دوم را ب��رای او ب��ه 
ارمغان بیاورد اما او به عنوان یک فوق ستاره 
کار خودش را کرد. ش��ش  بار مس��تقیماً به 

سمت دروازه بیرانوند شلیک کرد.
 البته سازمان دفاعی ایران به شکلی بود که 
ضرب��ات او از زوایای تنگ و یا از فواصل دور 
نواخته شدند. دو بار از روی ضربات آزاد، یک  
بار یک ش��وت ناگهان��ی از راه دور، یک  بار با 
ضرب��ه ای زهردار از روی خ��ط هجده که به 
بیرون رف��ت و یک بار هم با حرکت زیبایش 
از کانال میان مدافع راس��ت و وسط ایران و 
ضربه ای زمینی که در سینه بیرانوند نشست. 
او پنالتی را هم خودش به دست آورد که باز 

هم بیرانوند مغلوبش کرد.

ایران در هر س��ه بازی با حذف خط  میانی و فرس��تادن توپ های بلند به 6
زمین حریف به ش��کل مس��تقیم بازی کرد. 
س��پس تصاحب ت��وپ در زمی��ن حریف و 
تدارک حمالت با پاس های سریع و متوالی را 
داشت. تقریباً مش��ابه کاری که لیورپول در 

یک سطح متعالی انجام می دهد. 
در لیورپ��ول هم خط هافبک بیش��تر برای 
جنگ های میانه میدان طراحی شده است تا 

بازی س��ازی )مقایسه اش کنید مثاًل با سبک 
رئال مادرید که مرکز ثقل همه حوادث زوج 
کروس و مودریچ هستند.( در همان بازی اول 
با مراکش و بازی ضعیف 60 دقیقه ای مسعود 
شجاعی، کی روش کاًل گزینه هافبک بازی ساز 

را کنار گذاشت. 
ش��جاعی به نیمکت رفت، حاج صفی هم که 
در دفاع چپ بازی می کرد و س��امان قدوس 
هم مورد اعتماد کی روش نبود. پس به تیمی 
ب��ا دو هافبک میان��ی توپ گیر و چند وینگر 
تهاجمی دونده و س��ریع بدل شدیم. و هضم 
این اس��تراتژی برای خیلی از کارشناس��ان 

وطنی ثقیل است.

کی روش آن چه باید را به فوتبال ما  یاد داده اس��ت. کالس، همبستگی، 7
مبارزه با بازیکن ساالری، اعتبار جهانی، جذب 

س��تاره های دو ملیت��ی متعص��ب، انضباط، 
جنگندگ��ی، کنترل پ��روژه، ارزش تاکتیک، 
تالش تا آخرین لحظه. شیوه بازی کی روش 
ب��رای رویارویی ب��ا تیم های ب��زرگ جهان 
طرح ریزی شده است و استراتژی فوق العاده 

جذاب و چشم نوازی است.
مردی که با اعتماد ب��ه نفس، رئیس فیفا را 
خطاب قرار می دهد، دهان راموس را می بندد، 
کمیته داوری را به چالش می کشد و هم زمان 
مجبور است فحاشی های زامبی های کم سواد 
و بی مص��رف فض��ای مج��ازی و لیدره��ای 
صاحب نامشان را تحمل کند شایسته احترام 
اس��ت. به او احترام می گذاریم به خاطر این 
10 روز طالیی و شگفت انگیز که تیم زیبای 

او تقدیم ما کرد. 
پرهیجان تری��ن  از  ش��اید  ک��ه  روزی   10
دوران عمر ما ایرانی ها باش��د. 10 روزی که 
همبس��تگی، نش��اط و اعتم��اد اجتماعی را 
ب��ا تمام وج��ود حس کردی��م. در مواجهه با 
حریفان هم س��طح در جام ملت های آسیا به 
یک تیم ملی متفاوت، یک تیم تکنیکی تر و 

مسلط تر نیاز داریم. 
مثل تی��م ملی دوران بالژوی��چ. کی روش 8 
س��ال است که مربی تیم ایران است و به نظر 
می رس��د که مأموریت او در ایران تمام شده 
اس��ت. اصرار بر ادامه حضور کی روش چیزی 
بیش از ای��ن به فوتبال م��ا اضافه نمی کند. 
تمدید قرارداد تا س��ال 2022 اشتباه بزرگی 
است. کی روش بزرگ ترین مربی فوتبال بعد 
از انقالب ایران است اما وقتش است که فضا 

را عوض کنیم.«
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تیم ملی فوتبال ایران در جریان جام 
جهانی ۲018 عملکردی جس��ورانه و 

امیدوارکننده  داشت. 
تیمی که با هدایت کارلوس کیروش، 
مراک��ش را یک بر صف��ر برد، مقابل 
اسپانیا تن به شکست یک صفر داد 
و در ش��بی خاطرهانگی��ز در تقابل با 
رونالدو و دیگر ستاره های پرتغال به 
تس��اوی یک بر یک رس��ید و در عین 
شایستگی از صعود به جمع 16 تیم 

پایانی بازماند.
این تیم بر خالف بسیاری از تجربه های 
گذشته اینبار هم بدرقه باشکوهی را 
به چشم دید و هم استقبال دلچسبی 
را تجربه کرد. ضم��ن اینکه نباید از 
قضاوت های کم نقص علیرضا فغانی 
و کمک های��ش ه��م در ای��ن رویداد 

باشکوه غافل بود. 
مراس��م  از  تصاوی��ری  ادام��ه  در 
اس��تقبال و بدرقه تیم ملی فوتبال 

را می بینید.

خ�وش 
استقبال 
و خ�وش 
بدرقه!
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بعد از فروکش کردن تب بدل 
مس��ی در ای��ران، این ب��ار رضا 
پرستش به روس��یه سفر کرد 
و در بحبوح��ه جام جهانی حال و 
هوای شهر مس��کو را داغ کرد. 
روز اول حضور مسی ایرانی در 
روسیه حواش��ی زیادی داشت 
و اس��تقبال از او به قدری زیاد 
بود که پلیس روسیه مجبور به 
واکنش ش��د و او را از جمعیت 
دور ک��رد. در ادامه هم ش��اهد 
مصاحبه رضا پرستش با عنوان 
»مس��ی ایرانی« با رس��انه های 
مختل��ف و البت��ه مط��رح جهان 

بودیم. 
در حقیقت مسی ایرانی، روسیه 
را به هم ریخته بود و مردم برای 
عکس گرفت با او س��ر و دست 
می ش��کنند. هر جایی می رفت 
مردم جمع می شدند و شاید از 
خیلی از فوتبالیست های مطرحی 
ک��ه ب��ه روس��یه رفت��ه  بودند 
بیش��تر هواخ��واه داش��ت. به 
همین بهانه گفتی��م ما هم یک 
گپی با این اعجوبه ش��بکه های 
اجتماع��ی بزنی��م و ببینی��م در 
زندگش اش چ��ه می گذرد و کالً 
با دنیا چند چند است. او معتقد 
است شبیه مسی بودن برایش 
مس��ؤولیت به همراه داشته و 
خوبی ه��ا و بدی هایی برایش به 
ارمغ��ان آورده اس��ت. خواننده 
این گفت وگو با رضا پرس��تش 

»مسی ایرانی« باشید.

گفتگو با رضا پرستش شبیه ترین فرد جهان به نابغه آرژانتینی

علی کربالیی
روزنامه نگار

اینکه شبیه مسی هس�تی چه حسی دارد؟ در 
روسیه اوضاعت چطور بود؟

شبیه مس��ی بودن در کل خیلی خوب است. 
این که مردم مرا می شناسند )احتماالً منظور از 
نظر چهره است و اینکه فکر می کنند مسی است( 
احساس خیلی خوبی به من می  دهد. در روسیه 
مجبور بودم با ماسک و عینک تردد کنم. اینقدر 
فضا فوتبالی بود و همه مس��ی را می ش��ناختند 
که واقعاً آدم اذیت می ش��د و برای جلوگیری از 
ازدح��ام مجبور بودم این گونه تردد کنم. معموالً 
تا به خیابان می رس��یدم ازدحام زیادی می شد و 
هر جای��ی که من بودم بای��د پلیس هم حضور 

می داشت تا اتفاق بدی رخ ندهد.

فیلمی منتشر شد که شما را در ماشین پلیس 
و در حال اس�کورت شدن توسط پلیس روسیه 

نشان می داد، دلیلش چه بود؟
مردم خیلی ب��ه من لطف دارن��د و زمانی که 
می خواس��تم جایی بروم که مرکز تجمعات بود، 
باید با اس��کورت پلیس می رفتم تا دچار مشکل 
نش��وم. رفتار پلیس روس��یه با م��ن عالی بود و 
خیلی کمکم کردند. بیشتر جاها همراهم بودند 
و حواس شان بود که دچار مشکل نشوم. اگر آنها 
نبودند ش��اید همه چیز به ای��ن خوبی که انتظار 
داش��تم پی��ش نمی رفت و با مش��کالتی روبه رو 

می شدم.

مردم در خیابان های مس�کو ه�م مثل فضای 
اینستاگرام به تو فحاشی می کردند؟

نه آنجا اصاًل فضا کاماًل متفاوت بود و احساس 
می کردم همه عاشقم هستند. مردم حسابی سنگ 
تمام گذاش��تند و از زمانی که من را شناس��ایی 
می کردند تا وقتی از آنها جدا شوم همیشه همراه 
با احترام با من ح��رف می زدند. اصاًل و ابداً مثل 

اینستاگرام کسی به من بد و بیراه نگفت.

سراغ تیم ملی هم رفتی؟
نه حقیقتاً وقت نش��د. از زمانی که به روس��یه 
رسیدم مدام درگیر مصاحبه با رسانه های مختلف 
بودم. از کشورهایی مثل رومانی، روسیه، اسپانیا، 
آرژانتی��ن، آلمان و ... با من صحبت کردند. برای 
ب��ازی ایران و مراکش هم بلی��ت خریده بودم و 
قرار بود به ورزشگاه برسم، اما متأسفانه به پروازم 
نرس��یدم و با مشکالتی که به وجود آمد مجبور 
شدم از مسکو بازی را ببینم. خیلی دوست داشتم 
در آن روز تاریخی در ورزش��گاه باشم و پیروزی 
تیم ملی ایران را از نزدیک ببینیم. اما متأس��فانه 
نشد. به کمپ تیم ملی راه یافتن هم کار ساده ای 
نبود و ش��لوغ نکردن آنجا ه��م کار منطقی تر و 

بهتری به نظر می رسید.

واکنش مردم وقتی می فهمند تو ایرانی هستی 
چطور است؟

حداقل نصف آنها من را با اس��م مس��ی ایرانی 

من مسی ایرانی ام!
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می شناسند. بعد از مصاحبه های چند روز اول، 
خیلی ها می گفتند تو در ایتالیا و آرژانتین و 
چند کشور دیگر حس��ابی معروف شده ای و 
نقل محافل هستی. مخصوصاً در پرو، مکزیک 
و برزیل خیلی از من حرف می زنند. حتی در 
برنامه ویژه عید فطر تلویزیون مراکش حضور 
داش��تم و عید را به آنها تبریک گفتم. البته 
خیلی ها هم هستند که نمی دانند من ایرانی ام 
و زمانی ک��ه متوجه این موضوع می ش��وند 
حس��ابی تعجب می کنند که نمی دانم دلیل 
متعجب شدنشان چیست. شاید توقع دارند 

من آرژانتینی باشم.

آق�ا رض�ا، از اول فوتبالی بودی ی�ا از وقتی 
فهمیدی شبیه مسی هستی فوتبالی شدی؟ 

مسی بهتر است یا مارادونا؟
من از ابت��دا فوتبالی بودم، از دوره کودکی. 
اتفاقاً طرفدار آرژانتین و برزیل هم هس��تم و 
خیلی این دو تیم را دوس��ت دارم. به نظر من 
مس��ی و مارادونا ه��ر دو اعجوبه های فوتبال 
هستند و هر کدام در زمان خودشان بهترین 

بازیکن فوتبال بودند. 
فوتبال یکی از جذاب ترین ورزش هاست و 
همه ایرانی ها کودکی شان با فوتبال گذشته 

است.

فکر می کنی شبیه مسی بودن مسؤولیتی هم 
دارد؟

ص��د در ص��د. مس��ؤولیت بزرگ��ی روی 
شانه های من است. حاال دیگر خیلی از کارها 
را نمی توانم انجام بدهم. ممکن است عکسی 
از من بیرون بیاید که روی ش��هرت مس��ی 
اثرگذار باش��د! من در زندگی جدیدم )بعد از 
بدل مسی ش��دن( خیلی روزهای سختی را 
تجربه کردم. وقتی که رس��انه ها از قول من 
تیتر می زدند و می خواستند واکنش مردم به 

من را بد کنند. 
من خیلی نمی توانم در مکان های عمومی 
ظاهر ش��وم و هر جا بروم تجمع می ش��ود. 
جدای از جذابیت هایی که ابتدای مصاحبه 
با ش��ما عنوان ک��ردم، این س��ختی ها هم 

هست.

منبع درآمدت هم همین بدل مس�ی بودن است؟ اگر مسی 
خداحافظی کند می خواهی چی کار کنی؟

جدای از اینکه کارهای تبلیغاتی می کنم )با عنوان چهره ای 
شبیه به مسی(، کارهای خودم را هم دارم. بیزینس می کنم 
و زندگی ام را می گذرانم. قبل از اینکه بدل مس��ی بشوم هم 
کار و زندگی خودم را داشتم. البته بعید می دانم مسی به این 
زودی ها خداحافظی کند و او مدت ها در همین س��طح و در 
اوج بازی خواهد کرد. زندگی من در بدل مسی بودن خالصه 
نشده است. همچنان بیزینس های خودم را دارم و فقط بخشی 
کوتاهی از زندگیم را به کارهای تبلیغاتی اختصاص می دهم.

آیا از رسانه ها برای مصاحبه کردن پول هم می گیری؟
بل��ه، ج��دای از رس��انه های خیلی مطرحی مث��ل بی این 
اس��پورتس، از خیلی از رس��انه های خارج��ی برای مصاحبه 
ک��ردن پول می گی��رم. البته این یک امر رایج اس��ت و همه 
آدم ه��ای معروف برای مصاحبه کردن با رس��انه ها مبلغی را 

طلب می کنند.

دوست داشتی به غیر از مسی شبیه کدام چهره مشهور دیگر 
باشی؟

واال از اینکه ش��بیه مسی هستم خوشحالم و به این سؤال 
اصاًل تا به امروز فکر نکرده بودم. ترجیح می دهم فقط شبیه 
مسی باشم. جدای از چهره، دوست دارم اخالق و شخصیتم 
هم شبیه به مسی باشد. مسی یک بازیکن فوق العاده است و 
حضور در خیابان ها به عنوان کسی که خیلی شبیه به اوست 
واقعاً جذاب است. واقعاً دوست دارم فقط شبیه مسی باشم و 

از این وضعیتی که االن دارم خیلی راضی ام.

از اینکه شبیه مسی هستم 
خوش�حالم و ب�ه این س�ؤال 
اص�اًل تا به ام�روز فکر نکرده 
ب�ودم. ترجی�ح می دهم فقط 
ش�بیه مسی باش�م. جدای از 
چهره، دوس�ت دارم اخالق و 
ش�خصیتم هم شبیه به مسی 
باش�د. مس�ی ی�ک بازیک�ن 
فوق العاده اس�ت و حضور در 
خیابان ها به عنوان کس�ی که 
خیلی ش�بیه به اوس�ت واقعًا 

جذاب است

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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The first Scania’s Top Team competition in Iran 
was held by Oghab Afshan under the supervision of 
Swedish experts among Iranian top technicians of four 
major cities, i.e. Tehran, Tabriz, Isfahan and Mashhad.

 The competition consisted of five sections, i.e. 
engine, electrical system, gearbox, brakes and written 

examination. It totally took four hours and Tehran 
Team was declared champion, and Tabriz, Isfahan and 
Mashhad teams secured second, third and fourth places 
respectively. It should be noted that the competition is 
held to increase productivity and boost team spirit of 
the after sales service technicians.

On the sidelines of the specialized 
conference on safety of buses against 
fire held in Center of Research on Roads, 
Housing and Urban Development, the 
Fire Risk Management Certificate was 
awarded to Oghab Afshan by Research 
Institutes of Sweden.

 The certificate was awarded to Oghab 
Afshan subsequent to two and a half 
years of testing. The respective tests 
were conducted in Turkey.

Tehran Team, Winner of Domestic Top Team

Award of Fire Risk Management Certificate to Oghab Afshan
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