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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 
آیۀ 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 اَْسَتْوِدُعَك 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 َرْحَمِتَك َوال تَْسُلْبنا َفْضَلَك اِنّا اِلَْیَك 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 کابَِۀ الُْمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِنّا نَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناک برگشتن و بدی دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و 

آخرت.
باً اِلَْیَك. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِك َو تََقرُّ ُه اِلَْیَك 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 فیَك َوفی اَْولِیآئَِك ]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 اِلَْیَك َوجَّ
خدایا به سوی تو گرداندم رویم را

لَْتنی َو َقْد َوثِْقُت بَِك َفال َو َعَلْیَك َ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 آیۀ 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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صنعت��ی  و  تولی��دی  ش��رکت 
عقاب افش��ان ب��ه عنوان ش��ریک 
تجاری شرکت اسکانیای سوئد با 4 
محصول پرفروش خود در سومین 
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و 
صنایع وابسته تهران حضور دارد. 
این شرکت به واسطه تجربه طوالنی 
در عرصه تولید اتوبوس های درون 
و برون ش��هری، امروزه به یکی از 
مهمترین قطب های خودروس��ازی 
کش��ور بدل شده اس��ت. همه ما 
امروز دو محصول پرطرفدار ُدرسا 
و مارال شرکت عقاب افشان را به 
وفور در جاده های بین شهری کشور 
می بینیم؛ در عین ح��ال تولیدات 
ش��هری این ش��رکت در شهرهای 
مختل��ف کش��ور و خدمات رس��انی 
این اتوبوس ها به شهروندان نیز 
نقش پررنگ و چش��م نوازی دارد. 
ضمن آنک��ه مینی ب��وس تولی��دی 
عقاب افش��ان هم که به تازگی به 
جمع محصوالت این شرکت اضافه 
شده است رفته رفته جایگاه خود 
را در عرصه جابه جایی مس��افر به 
دست می آورد. در همین ارتباط با 
مهندس بهروز مرادی، مدیرعامل 
شرکت عقاب افشان، به گفت وگو 
نشس��ته ایم. او که س��ال گذشته 
حض��وری پررن��گ در نمایش��گاه 
حمل و نقل داشت، درباره مباحث 
مختلفی از جمله اهمیت برگزاری 
نمایش��گاه حمل و نق��ل و اهداف 
شرکت عقاب افش��ان از حضور در 
این نمایشگاه برای ما سخن گفت. 
گفت وگوی کالسکه سبز با مهندس 

مرادی را در ادامه بخوانید.

رویک�رد ش�رکت عقاب افش�ان ب�رای حضور 
در نمایش�گاه بین المللی حم�ل و نقل و صنایع 

وابسته چیست؟
با توجه به آمار رس��می سازمان صنعت، معدن 
و تجارت در ش��رایط فعلی 83 درصد س��هم بازار 
از تولید اتوبوس های بین ش��هری ایران مختص به 
ش��رکت عقاب افشان اس��ت. با توجه به این سهم 
قابل توجه و جایگاهی که شرکت عقاب افشان در 
صنعت حمل ونقل کشور دارد، در این نمایشگاه و 
نمایشگاه های مشابه حضوری فعال خواهیم داشت.

ش�رکت عقاب افش�ان ب�ا 4 محص�ول در این 
نمایش�گاه حضور یافته است. در این باره توضیح 

می دهید؟
م��ا طبق برنامه ریزی قبل��ی تصمیم گرفتیم با 
4 محصول خود اعم از اتوبوس های بین ش��هری 
ُدرسا و مارال، اتوبوس شهری گازسوز و همچنین 
مینی بوس تولیدی شرکت عقاب افشان در سومین 
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته 
حض��ور پیدا کنی��م. این ها محصوالتی هس��تند 
که تولیدش��ان از قبل صورت گرفته و هم اکنون 
حضور فعال��ی در جاده های کش��ور دارند. ضمن 
آنک��ه این محصوالت امتحان خ��ود را بارها پس 
داده و مشتریان هم از کیفیت آنها رضایت دارند. 
همچنین ه��ر 4 محصولی که نام بردم به صورت 
کامالً برنامه ریزی ش��ده توس��ط واحد طراحی و 

توسعه شرکت عقاب افشان و همچنین واحد فنی 
و مهندسی ما در حال به روزرسانی هستند. اینها 
محص��والت کامالً به روزی هس��تند که در داخل 
کشور تولید می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند 
و بر همین اساس شرکت عقاب افشان هم تصمیم 
گرفته با این محصوالت در سومین نمایشگاه حمل 

و نقل و صنایع وابسته حضور یابد.

برای مجموعه عقاب افشان چقدر اهمیت دارد که 
در این نمایشگاه حضور یابد؟

به هر حال شرکت عقاب افشان در قالب چشم انداز 
و سند باالدستی خودش حرکت می کند و هر جا 
حس کند باید حضور فعالی داش��ته باشد، ورود 
می کند. ما در مجموعه خود این سیاس��ت کلی 
را دنبال می کنیم که در بحث نمایش��گاه ها باید 
ورود ک��رد و حض��ور فعال داش��ت. همانطور که 
گفتم ما سهم قابل توجهی در ناوگان حمل ونقل 
مس��افری جاده ای داریم و این سهم می طلبد که 
م��ا در چنین فرصت هایی ه��م در عرصه داخلی 
و هم در عرصه ه��ای خارجی حضور تأثیرگذار و 
پررنگی داشته باشیم. به نظر بنده این حضور فعال 
چند حسن بزرگ برای مجموعه های نظیر ما دارد. 
اول اینکه ما می توانیم محصوالت خود را به طور 
مرتب به روز کنیم. دوم اینکه ما در این نمایشگاه ها 
می توانیم توانمندی رقبای خود را بسنجیم و در 
جریان این قبیل اطالعات قرار بگیریم. سوم اینکه 

عقاب افشان با 4 محصول در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

حسین ابوالفتحی
روزنامه نگار

مهندس بهروز مرادی، مدیرعامل شرکت عقاب افشان در گفتگو با کالسکه سبز تشریح کرد
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با توجه به حضور شرکت های معتبر و بزرگ 
خارج��ی ما می توانیم با دانش روز دنیا در این 
حوزه آشنا شویم و نهایتاً هم اینکه می توانیم 
بسیاری از این تکنولوژی ها را بومی سازی کنیم 

و در محصوالت خود به کار گیریم.

ش�رکت عقاب افش�ان تجرب�ه حض�ور در 
دوره های گذش�ته ای�ن نمایش�گاه را دارد. از 
منظ�ر حضرتعال�ی آیا این ش�رکت با حضور 
در این نمایش�گاه دستاوردی در جهت بهبود 

کیفیت محصوالت خود داشته است؟
ب��ه نظ��رم عقاب افش��ان به عن��وان برند و 
ش��رکتی که باید در تعامل با س��ایر صنایع 
هم صنف خود باش��د، همواره سعی می کند 
با برنامه ریزی ازپیش تعیین ش��ده به خروجی 
مدنظر خود برس��د؛ حال گاهی کمتر از حد 
انتظار و گاهی هم بیش��تر. از این رو امس��ال 
هم ما حضور پررنگی در نمایشگاه داریم و به 

دنبال برنامه های خود هستیم.
البته این دستاوردها زمانی برای مجموعه هایی 
مثل عقاب افشان بیشتر می شود که متولیان 
برگزاری هر سال بتوانند کیفیت این نمایشگاه 
را ارتقا دهند. من فکر می کنم اگر بتوانیم در 
نمایشگاه ها حضور مسؤوالن و مدیران ارشد 
مرتبط با حوزه حمل ونقل را پررنگ تر ببینیم 
قطعاً خیلی بیش��تر می توانیم از این فرصت 
اس��تفاده  کنیم. این موض��وع اهمیت زیادی 
دارد. هم��ه ما می دانیم بس��یاری از نهادها و 
دستگاه های دولتی، مشکالت اعتباری زیادی 
برای خرید محصوالت ش��رکت هایی نظیر ما 
دارن��د. حضور این مدیران در نمایش��گاه ها و 
ایجاد ارتباط بین آنها و نهادهایی که مشکالت 
مالی دارند، می تواند بس��یاری از مشکالت را 
مرتفع س��ازد. ضمن اینکه چنین رویکردی، 
دیگ��ر مجموعه ه��ا را ب��رای حض��ور در این 

نمایشگاه بیشتر ترغیب می کند.

اساس�اً اهمیت برگزاری این نمایش�گاه را 
برای صنعت حمل و نقل کش�ور تا چه میزان 

الزم می دانید؟
به هر ح��ال وزارت راه به عنوان متولی این 
نمایشگاه حتماً استراتژی و برنامه هایی برای 

خ��ود دارد اما مهمتر از برگزاری نمایش��گاه 
حمل و نقل و صنایع وابسته، کیفیت برگزاری 
آن اس��ت. ب��ه نظ��رم وزارت راه بای��د بهای 
بیش��تری به این نمایش��گاه بدهد و در عین 
حال نمایشگاه های سال های قبل را هم برای 
افزایش کیفیت و تأثیر گذاری بیش��تر همواره 
رصد کند. بی ش��ک این انتظار وجود دارد که 
مجموعه وزارت راه از افراد و مجموعه هایی که 
بیشترین سهم و فعالیت را در این صنعت دارند 
به نحو شایسته تری حمایت و تقدیر کند و در 
عین حال آنها را در مناسبات خود بیشتر مورد 
توجه قرار ده��د. من فکر می کنم حتی وزیر 
محترم راه و شهرسازی در سفرهای خارجی 
خود که با هدف تقویت مناسبات کشور با سایر 
کشورهای همسایه انجام می شود باید مدیران 
ش��رکت هایی نظیر عقاب افشان را نیز با خود 
همراه س��ازد و ظرفیت های داخلی موجود را 
به دیگر کش��ورها معرفی کند. این کار عالوه 
براینکه تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور خواهد 
داشت، می تواند به مجموعه صنعت حمل و نقل 
جاده ای کشور کمک کند و توان شرکت های 
داخل��ی را افزایش دهد. امروزه اهمیت چنین 
رویکردی در دنیا آنقدر زیاد است که مثالً اگر 
قرار باشد یک مناقصه بین المللی برگزار شود، 
رئیس جمهور کشورها دست به کار می شوند و 
با پشتوانه سیاسی بزرگی که دارند، شرکت های 
خصوصی کشور خود را رسماً معرفی می کنند؛ 
بدین معنا که سیاست و عرصه دیپلماسی در 
خدمت اقتصاد کشور است. البته متأسفانه در 
کش��ور ما به خاطر حواش��ی احتمالی، از این 

قبیل کارها انجام نمی ش��ود، که این موضوع 
باع��ث می گردد نگاه ملی ب��ه اقتصاد صورت 
نگیرد. زمینه بس��یاری از مشکالت کشور در 
بحث صادرات همین نگاه نادرس��ت است. ما 
از ارتباطات سیاس��ی خ��ود در حوزه اقتصاد 
اس��تفاده نمی کنیم، در حالی که در خیلی از 

کشورها نگاه به این موضوع متفاوت است.

این نمایش�گاه چقدر می تواند در خصوص 
تحریم های اقتصادی کمک کننده باشد؟

اساساً نمایشگاه هایی که به صورت بین المللی 
برگزار می ش��ود و شرکت های خارجی در آن 
حض��ور دارند، فرصت بزرگی ب��رای تبادالت 
تکنولوژیکی و مراودات بین المللی هس��تند. 
صنعت حمل و نقل ما هم می تواند از چنین 
فرصت  های��ی در جهت منافع خود اس��تفاده 
کند. امروز کشور ما درگیر تحریم های ظالمانه 
آمریکاست و نمی توان مشکالت ناشی از این 
تحریم ها را انکار کرد اما با توان داخلی کشور 
باید به فکر راهکارها بود و تا جایی که می شود 
مشکالت را به حداقل رساند. شرکت تولیدی 
و صنعتی عقاب افش��ان ه��م از این تحریم ها 
مستثنی نیست و به عنوان یک شرکت ایرانی 
با مشکالتی مواجه است که امیدوارم بتوانیم 

آن را حل کنیم.

و صحبت پایانی.
من از مس��ؤوالن برگزاری نمایشگاه نهایت 
تش��کر را دارم و از همکاران پرتالش خود در 

مجموعه عقاب افشان نیز سپاسگزارم.
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تیم ش��رکت عقاب افش��ان در مس��ابقات 
بین الملل��ی top team )تی��م  برتر( که به 
میزبانی کش��ور مالزی برگزار شد، به عنوان 

سومی دست یافت.
در این مسابقات که با حضور 18 کشور بین 
تیم های تعمیرات��ی و مراکز خدمات پس از 
فروش شرکت اسکانیا برگزار شد، تیم نیوزیلند 
عنوان قهرمانی را کسب کرد، چین به عنوان 
نایب قهرمانی رسید و تیم شرکت عقاب افشان 
ایران نیز باالتر از س��ایر تیم های باقیمانده به 
عنوان س��ومی دست یافت. عالوه بر این سه 
تیم و کش��ور میزبان، نمایندگان کشورهایی 
نظیر کره جنوبی، فیلیپین، هن��د، اندونزی، 
استرالیا، ژاپن، امارات و ... نیز حضور داشتند. 
نکته جالب اینکه تیم نیوزیلند چند روز بعد از 
این مسابقات توانست عنوان قهرمانی مرحله 

دوم را هم به خود اختصاص دهد.
اعضای تیم عقاب افشان را مهندس نوروزی 
)سرپرس��ت تی��م(، مهن��دس میرمحمدی 
)هماهنگ کننده(، فرهاد فصیحی )سر تیم( 
حجت ش��ریفی )برقکار(، رس��ول اَبیش��ی و 
مهدی لطفی )مکانی��ک( و ابراهیم کاظمی 

)انبار قطعه شناسی( تشکیل داده بودند.
گفتنی اس��ت، top team مس��ابقه ای بین 
تیم های تعمیرات��ی و مراکز خدمات پس از 
فروش ش��رکت اسکانیای سوئد است که هر 
دو س��ال یک بار به ص��ورت منطقه ای مثاًل 
آفریقا، آس��یا، اروپا و... توسط دفاتر خدماتی 
اس��کانیا برگزار می شود و تیم های اول و دوم 
هر منطقه به دور بعد مسابقات صعود خواهند 

کرد.
این مس��ابقات در بخش ه��ای مختلفی از 

جمله کس��ب تاریخچه کلی اس��کانیا، نحوه 
 Multi عملکرد بهت��ر در نرم افزارهایی مثل
و SDP3 )نرم افزارعیب یابی(، افزایش س��طح 
علم و توانایی، مح��ک زدن تیم، پیدا کردن 
نقاط ضعف، و بررس��ی و رف��ع نقاط ضعف 

برگزار شد.
الزم به ذکر است که اولین دوره مسابقات 
تاپ تیم اس��کانیا در ایران ش��هریورماه بین 
نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت 
تولیدی و صنعتی عقاب افش��ان از شهرهای 
ته��ران، تبریز، اصفهان و مش��هد در حضور 
کارشناس��ان سوئدی برگزار شد که در پایان 
این رقابت ها تیم تهران ب��ا ثبت رکوردهای 
بهتر ب��ه مقام قهرمانی رس��ید و پس از این 
تیم، نمایندگی های تبریز، اصفهان و مشهد 

به ترتیب دوم تا چهارم شدند.

کسب عنوان سومی مسابقات بین المللی
TOP TEAM توسط شرکت عقاب افشان
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این روزها مصلی امام خمینی)ره( میزبان سومین نمایشگاه بین المللی حمل  ونقل و صنایع وابسته است. جایی که بسیاری از صنایع بزرگ بخش حمل و 
نقل در زمینه های مختلف را گرد هم آورده تا دستاوردهای خود را در معرض دید عموم قرار دهند. طبق اعالم مسؤوالن برگزاری این نمایشگاه، سومین 
نمایش��گاه بین المللی حمل  ونقل و صنایع وابس��ته در جریان هفته حمل ونقل و از ۲۵ الی ۲۷ آذرماه در محل شبس��تان اصلی مصلی امام خمینی )ره(  با 

حمایت وزارت راه و شهرسازی و فدراسیون جهانی راه و البته همکاری برخی از وزارتخانه ها، سازمان ها، انجمن ها و اتحادیه های مرتبط برگزار می شود.

بزرگان صنعت حمل و نقل گرد هم می آیند
حضور 200 شرکت بزرگ در سومین نمایشگاه بین المللی حمل  ونقل و صنایع وابسته

در نمایشگاه امسال عالوه بر حضور فعال 
ش��رکت های داخلی، هیأت ه��ای تجاری و 
اقتصادی از کشورهای کره جنوبی، کرواسی، 
بلژیک،  آلمان، ایتالیا، امارات متحده عربی، 
فیلیپین،  س��وئیس، ویتن��ام،  هنگ کنگ و 
اندون��زی حضور خواهند داش��ت تا ضمن 
بررس��ی زمینه ه��ای همکاری مش��ترک، 
پتانسیل های سرمایه گذاری پروژه ها را نیز 

مورد بررسی قرار دهند.
تمرکز این نمایش��گاه عالوه بر گروه های 
مختل��ف حم��ل و نق��ل زمین��ی، دریایی، 
هوای��ی، ریل��ی و ج��اده ای ب��ر زمینه های 
تخصصی راهس��ازی، راهداری، تجهیزات و 
ایمن��ی راه ها نیز هس��ت و همچنین حمل 
و نقل هوش��مند، تونل ها، پل ها، آس��فالت، 
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راهس��ازی، سیستم های  ماشین آالت  قیر، 
کنترل جاده ها، موسسات و مراکز آموزشی، 
دانشگاه ها، بیمه، بانک ها، موسسات مالی و 
اعتباری نیز از دیگر محورهای مورد تمرکز 
سومین نمایش��گاه بین المللی حمل و نقل 
و صنایع وابس��ته اس��ت. این نمایشگاه که 
با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونانش 
در بخ��ش حم��ل و نقل برگزار می ش��ود، 
همچنین میزبان رایزنان و سفرای خارجی 
از کش��ورهای مختلف است تا زمینه تبادل 
دانش فنی و ایده های جدید در حوزه حمل 
و نق��ل را ایجاد کند. ایجاد فرصت و فضای 
مناسب جهت معرفی فن آوری، تولیدات و 
نوآوری های صنعت حمل و نقل، آش��نایی 
بیشتر کارشناسان و مدیران با فناوری های 
روز دنیا درکنار بررسی کیفیت محصوالت 
صنعت حمل و نقل، راهس��ازی و راهداری 
کش��ور و تطابق آن با نمونه های خارجی و 
استانداردهای بین المللی از اهداف برگزاری 
این نمایش��گاه عنوان شده است. همچنین 
ش��ناخت نیازه��ا، امکان��ات، ظرفیت ها و 
توانمن��دی ه��ای این صنعت در راس��تای 
حمای��ت از نوآوری ه��ا، فناوری ها و فضای 
کارآفرین��ی از دیگر اهداف این نمایش��گاه  

اس��ت ک��ه درکن��ار برنامه ری��زی ب��رای 
ارتقای حمل و نقل هوش��مند در کش��ور، 
اولویت ه��ای آینده صنع��ت حمل و نقل را 
در طول برگزاری این نمایش��گاه به نمایش 

خواهد گذاشت.

نمایش�گاه س�وم بهترین فرص�ت برای 
فعاالن حمل ونقل

غالمرضا رضائیان دبیر اجرایی س��ومین 
نمایشگاه حمل ونقل و صنایع وابسته ضمن 
اعالم حض��ور بیش از ۲۰۰ ش��رکت فعال 
و معتب��ر داخلی و خارج��ی در حوزه های 
مختل��ف حمل و نق��ل در ای��ن نمایش��گاه، 
اظه��ار کرد: این دوره از نمایش��گاه یکی از 
معتبرترین نمایشگاه های تخصصی کشور با 
حمایت وزارت راه و شهرسازی و فدراسیون 
جهانی راه و همچنین همکاری وزارتخانه ها، 
سازمان ها، انجمن ها و اتحادیه های مرتبط 
به مناس��بت هفته حمل و نقل از تاریخ ۲۵ 
ال��ی ۲۷ آذر م��اه س��ال ج��اری در محل 
شبس��تان اصلی مصالی امام خمینی )ره( 

تهران برگزار می شود.
وی اف��زود: قطعا نیت ه��ای مختلفی در 
پ��ی برگزاری چنی��ن نمایش��گاهی با این 
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وس��عت وجود دارد اما ه��دف از برگزاری 
این نمایش��گاه ایجاد فرصتی برای معرفی 
و  توانمندی ه��ا  دس��تاوردها،  آخری��ن 
فناوری های حمل و نقل کش��ور و آش��نایی 
بیش��تر کارشناس��ان و مدیران کش��ور با 
حمل و نق��ل،  صنع��ت  روز  فن آوری ه��ای 
راهس��ازی و راهداری با حضور شرکت ها و 
موسس��ات بین المللی همچنین هیأت های 

بازرگانی و تجاری بین المللی است.
دبیر اجرایی سومین نمایشگاه بین المللی 
حمل ونق��ل و صنایع وابس��ته گف��ت: این 
نمایش��گاه ش��امل بخش ه��ای متنوعی از 
صنای��ع و حوزه های مرتب��ط با حمل ونقل 
شامل زمینی )راه آهن و جاده ای(، دریایی، 
هوای��ی و عملیات حمل و نقل، راهس��ازی، 

راهداری و صنایع وابسته است.
به گفته رضائیان؛ در این دوره نمایش��گاه 
بی��ش از ۲۰۰ ش��رکت فع��ال و معتب��ر در 
حوزه های حمل و نقل، خودروهای س��بک و 
سنگین، حمل و نقل هوشمند، راهسازی، قیر 
و آس��فالت، مجالت، پیمانکاران، مهندسین 
مش��اور، تجهیزات ایمنی راه ها، نش��ریات و 
اس��تارتاپ های حوزه حمل و نقل در سومین 

نمایش��گاه بین المللی حمل ونق��ل و صنایع 
وابس��ته مش��ارکت کرده اند. وی با توجه به 
حمایت های به عمل آمده از سوی وزارت راه 
و شهرسازی، س��ازمان ها، نهادها ، انجمن ها، 
اتحادیه ه��ا و بخش خصوص��ی از برگزاری 
این دوره از نمایشگاه گفت: فرصت ایده آلی 
جه��ت دی��دار مدیران و متخصصان ارش��د 
دولت��ی با بخش خصوص��ی، همچنین ارائه 
تولیدات و دستاوردهای شرکت های مرتبط 
این صنعت با حضور مدیران، کارشناس��ان و 

سرمایه گذاران فراهم می شود.
دبی��ر اجرایی ای��ن نمایش��گاه در ادامه 
با اش��اره به برنامه های تدارک دیده ش��ده 
در حی��ن برگزاری این روی��داد بین المللی 
بیان داش��ت: یکی از مهم تری��ن برنامه ها، 
برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی اس��ت که 
موج��ب اش��تراک تفکری جدی��د و ایجاد 
فرصتی برجس��ته به منظور نمایش ویترین 
مل��ی از حمل و نق��ل کش��ور و همچنی��ن 
ارائ��ه دس��تاوردها و توانمندی های صنعت 
حمل و نق��ل کش��ور خواهد ب��ود. رضائیان 
نمایش��گاه س��وم را بهترین فرصت جهت 
روابط تجاری، برقراری روابط جدید و حفظ 

روابط گذش��ته صنع��ت حمل ونقل عنوان 
ک��رد و یادآور ش��د: در دوره گذش��ته این 
نمایش��گاه، مذاکرات بسیاری شکل گرفت 
که منجر به عقد قراردادهای متعددی شد 
و ش��رکت های فعال متعددی با استفاده از 
توانایی ها و پتانس��یل های خود توانستند با 
بازارس��ازی و بازاریابی، مش��تریان ویژه ای 
برای محصوالت و خدمات خود پیدا کنند.
دبیر اجرایی این نمایش��گاه در پایان اعالم 
کرد که پیش بیني مي ش��ود بازدیدکنندگان 
این نمایشگاه عمدتاً فعاالن برجسته داخلی 
و بین الملل��ی در ح��وزه حمل ونق��ل اعم از 
حمل ونق��ل، زمین��ی )راه آهن و ج��اده ای(، 
حمل ونق��ل دریای��ی، حمل ونق��ل هوایی و 
عملی��ات حمل ونقل، راهس��ازی، راهداری و 

صنایع وابسته باشند.
گفتنی اس��ت ش��رکت ب��زرگ تولیدی و 
صنعتی عقاب افشان تولیدکننده اتوبوس های 
اسکانیا در ایران نیز با 4 محصول اتوبوس های 
بین ش��هری مارال و درس��ا، اتوبوس شهری 
گازس��وز و مینی ب��وس نویگو در س��ومین 
نمایش��گاه بین الملل��ی حمل  ونقل و صنایع 

وابسته حضوری پررنگ دارد.
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یکی از مهمترین عوامل جذب 
و رضای��ت مش��تری، خدم��ات 
پ��س از ف��روش اس��ت. این 
عامل، بی ش��ک در هر صنعتی 
مطرح است و بسیاری از صنایع 
ب��زرگ هم��واره آن را مدنظ��ر 
دارند و در به روزرس��انی نوع 
خدم��ات از هیچ تالش��ی دریغ 

نمی کنند.
بین المللی  نمایشگاه  برگزاری 
حمل و نقل و صنایع وابس��ته 
در ته��ران، بهانه ای ش��د تا با 
مهندس محسن نوروزی، مدیر 
ش��بکه خدمات پس از فروش 
ش��رکت عقاب افش��ان، درباره 
اهمیت خدمات پس از فروش 
در صنع��ت خودروس��ازی ب��ه 

گفت وگو بنشینیم. 
او البته در البه الی این مصاحبه 
ضمن تش��ریح دقی��ق عملکرد 
خدمات پس از فروش شرکت 
توصیه های��ی  عقاب افش��ان، 
به هم��کاران خ��ود در صنعت 
حمل ونق��ل داش��ت و در عین 
برگ��زاری  اهمی��ت  از  ح��ال 
نمایش��گاه بین الملل��ی حمل و 
نقل در داخل کشور گفت. این 
گفت وگو را در ادامه بخوانید.

گفت وگو با مهندس نوروزی، مدیر شبکه خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان

ای�ن روزها تهران میزبان برگزاری نمایش�گاه 
بین المللی حمل ونقل و صنایع وابس�ته اس�ت. به 
عنوان یک فعال بخش صنعت خودروسازی فکر 
می کنید برگزاری چنین نمایشگاه هایی چقدر برای 

توسعه این صنعت در کشور اهمیت دارد؟
به نظرم هر نمایش��گاهی ک��ه در هر جای دنیا 
برگزار شود، اهداف و مخاطبان خاص خود را دارد 
و می تواند برای معرفی محصوالت جدید به بازار 
و جذب مشتریان آن بخش نقش مؤثری داشته 
باشد. طبیعتاً برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل 
و نقل و صنایع وابسته تهران نیز از این منظر که 
محص��والت و خودروهای متنوع و متناس��ب با 
صنعت حمل و نقل را به معرض نمایش می گذارد، 
می تواند اهالی بخش های مختلف صنعت حمل و 
نقل را با آخرین دستاوردها و تکنولوژی های این 

صنعت آشنا کند. 
ضمن اینکه به نظر می رس��د ب��ا توجه به عمر 
متوسط باالی وسایل نقلیه فعلی در صنعت حمل 
و نقل، برگزاری چنین نمایش��گاهی می تواند در 
تناسب با بحث سیاس��ت گذاری نوسازی ناوگان 

حمل و نقل عمومی مفید باشد.

با توج�ه ب�ه موض�وع تحریم ه�ای اقتصادی، 
چقدر مهم اس�ت که در چنین نمایشگاه هایی از 

کش�ورهای صاحب صنع�ت در دنیا دع�وت و بر 
حضور آنها اصرار شود؟

البته این س��ؤال را باید مسؤوالن برگزارکننده 
نمایش��گاه پاسخ دهند اما به عنوان یک شهروند 
و فعال صنعت حمل ونقل، به نظر من با برگزاری 
چنین نمایشگاه هایی می توان پتانسیل موجود در 
کشور را به سایر کشورها نشان داد و در عین حال 
از حضور آنها نیز در جنبه های مختلف بهره برد. 
ما در این نمایشگاه می توانیم به شرکت های معتبر 
خارجی اهمیت بازاری که داریم را توضیح دهیم 
و در کنار آن با رایزنی، تالش و ترسیم راهکارهای 
عملیاتی از چنین فرصت هایی به بهترین شکل 
اس��تفاده کنیم. به هر حال، نمی توانیم به دلیل 
موضوع تحریم دست روی دست بگذاریم و کاری 
نکنیم. تجربه س��ال های گذشته نش��ان داده که 
باید در زمان س��ختی ها با تالش و همت راه حل 

مناسب را پیدا کنیم.

با توجه به تجربه حضور حضرتعالی در دوره های 
قبلی نمایشگاه بین المللی حمل نقل و صنایع وابسته، 
سطح ادوار گذشته این نمایشگاه را چطور دیدید و 
فکر می کنید چگونه می شود هر ساله سطح کیفی 

آن را باالتر برد؟
یکی از مهمترین ویژگی های برگزاری نمایشگاه 

از طریق نمایشگاه باید توان داخلی را به سایر کشورها نشان داد
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در هر بخش و صنعتی، افزایش سطح کیفی 
تولیدات آن بخش و آن صنعت است. برهمین 
اساس به نظرم هر س��ال که از برگزاری این 
نمایشگاه و نمایشگاه های مشابه با موضوعات 
حمل و نقل می گذرد، دس��تاوردهای جدید 
و تولیدات به روز توس��ط ش��رکت کننده ها و 
مجموعه ه��ای صنعتی ارائه می ش��ود و این 
موض��وع توانس��ته به خوبی در زمینه رش��د 
صنعت حمل و نقل مؤثر باش��د. ضمن اینکه 
من احساس می کنم این روند و تولیدات به روز 
توانسته انتظارات جامعه و مشتریان را تا حد 
زیادی برآورده کند که یکی از آن ها می تواند 
تولید محصول مطابق با اس��تانداردهای روز 
دنیا باش��د. برای مثال، ش��رکت عقاب افشان 
به عنوان یک��ی از ش��رکت کننده های فعال 
نمایش��گاه حمل و نقل و صنایع وابس��ته در 
زمینه تولید اتوبوس شهری و بین شهری سعی 
کرده است از طریق تولید اتوبوس های مطابق 
با استاندارد یورو 4 در جهت کاهش آلودگی 
هوا و مصرف سوخت گامی بزرگ بردارد. این 
شرکت همچنین توانسته با معرفی جدیدترین 
اتوبوس شهری تولیدی خود با موتور گازسوز، 

مطابق با استاندارد یورو 6 گام دیگری در جهت کاهش آلودگی 
هوای شهرهای بزرگ بردارد و امیدوارم با حمایت دستگاه های 
ذیربط بتوان موانع پیش روی تولید این محصول را برداشت و 

آن را به تولید انبوه رساند.

یک�ی از مهمترین بخش ها در صنعت حم�ل و نقل، بخش 
خدمات پس از فروش این صنعت اس�ت. اساساً این بخش 
در صنعت حمل و نقل و مخصوصاً صنعت خودروسازی ما چقدر 

پررنگ دیده شده و روی آن تمرکز شده است؟
صنع��ت حمل و نقل را می توان یک��ی از مهمترین صنایع 
کشور دانست و با توجه به مسؤولیت شرکت های فعال در این 
صنعت که در امر جابه جایی بار و مسافر نقش بسزایی دارند، 
به موقع رسیدن به مقصد از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
در همین ارتباط، یکی از ابزارهایی که می تواند به شرکت های 
حمل و نقل کمک کند، موضوع خدمات پس از فروش است 
و چنانچه خدمات رسانی به این شرکت ها به نحو مطلوب انجام 
شود، وسایل نقلیه موجود در این صنعت به ویژه اتوبوس های 
بین شهری که مسؤولیت حمل و نقل مسافر را به عهده دارند 
می توانند با خیال راحت به سفرهای شان ادامه دهند، چراکه 
یکی از منافع خدمات رسانی به اتوبوس ها جلوگیری از توقف 
اتوبوس در میانه مس��یر است که این امر، رسیدن به موقع به 

مقصد و ایمنی سفر برای مسافران را به دنبال دارد.

ما در این نمایشگاه می توانیم 
به ش�رکت های معتبر خارجی 
اهمی�ت ب�ازاری ک�ه داریم را 
توضی�ح دهی�م و در کنار آن 
ب�ا رایزن�ی، تالش و ترس�یم 
راهکارهای عملیاتی از چنین 
فرصت هایی به بهترین شکل 
اس�تفاده کنیم. به ه�ر حال، 
نمی توانی�م به دلی�ل موضوع 
تحری�م دس�ت روی دس�ت 

بگذاریم و کاری نکنیم.
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چقدر مهم اس�ت که در جریان نمایش�گاه 
بین المللی حمل ونقل و صنایع وابسته، موضوع 
خدمات پس از فروش هم به شکل جدی دیده 
ش�ود، و اساس�اً آیا این نمایشگاه به موضوع 
خدمات پس از فروش صنعت حمل و نقل هم 

توجه دارد؟
همانطور که ش��رکت در نمایشگاه، معرفی 
محصول و مشخصات فنی آن و همینطور به 
نمایش گذاشتن آخرین مدل اتوبوس تولیدی 
می تواند برای بازدیدکنندگان به ویژه مشتریان 
خاص جذاب باش��د و بر قدرت تصمیم گیری 
و انتخاب آنه��ا تأثیر بگذارد، یقین بدانید که 
کیفیت خدمات پس از فروش، میزان فعالیت  
شبکه خدمات و نحوه ارائه سرویس با استفاده 
از ابزارهای مخصوص و قطعات یدکی اصلی 
نیز می تواند به مشتریان اطمینان خاطر بدهد 
محصولی را که می خواهند انتخاب کنند در 
بحث خدمات رس��انی بع��د از خرید هم آنها 
را با مش��کلی مواجه نخواهد کرد. در نتیجه، 
خدمات پ��س از فروش نیز ب��ر انتخاب آنها 

تأثیرگذار خواهد بود.

به عنوان مدیر شبکه خدمات پس از فروش 
شرکت عقاب افشان لطفاً توضیحاتی درباره 
عملکرد این مجموعه بفرمایید و توضیح دهید 

که رویکرد این مجموعه در خدمت رسانی به مشتریان شرکت 
عقاب افشان چگونه است؟

شبکه خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان با 18 مرکز 
خدمات تعمیرگاهی و 3 مرکز عاملیت اتاقس��ازی و سرویس 
روغ��ن، خدمات مورد نیاز را به مش��تریان ارائه می کند. بنده 
اهم فعالیت های مجموعه خدم��ات پس از فروش را در ادامه 

تشریح می کنم. 

آموزش
ش��بکه خدمات پس از فروش ش��رکت عقاب افشان دارای 
۲ مرکز آموزش در تهران و مش��هد اس��ت و در این ۲ مرکز 
آموزش های الزم برای رانندگان و تعمیرکاران مطابق با جدول 

زمانبندی فصلی تدوین و اجرا می شود.

اهمیت آموزش رانندگان و مکانیك ها
م��ا معتقدیم چنانچه راننده آموزش الزم در مورد چگونگی 
اس��تفاده از امکانات و سیس��تم های موجود در اتوبوس ها را 
فرا گی��رد می تواند با اتوبوس به خوبی رانندگی کند و میزان 
خراب��ی و صدمات احتمالی را کاهش دهد و همچنین ایمنی 
سفر و راحتی مسافران را تضمین کند. آموزش تکنیسین ها و 
مکانیک ها نیز به آن ها کمک می کند تا هنگام انجام تعمیرات 
به درستی از ابزارهای مخصوص و قطعات یدکی اصلی استفاده 
کنند. به این ترتیب، کیفیت تعمیرات باال می رود، طول عمر 
اج��زای اتوب��وس افزایش می یاب��د و از خرابی ه��ای تکراری 

جلوگیری می شود.

به منظور رفاه حال مالکان و 
رانندگان محترم اتوبوس های 
عقاب - اس�کانیا و به منظور 
جلوگیری از اتالف وقت، برای 
انجام برخی از س�رویس های 
مش�خص، سیستم نوبت دهی 

تلفنی راه اندازی شده است.
ب�رای اطالع بیش�تر از این 
ط�رح، مال�کان و رانن�دگان 
محت�رم می توانند با ش�ماره 
 )021(  33454262 تلف�ن 

تماس حاصل کنند.
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کلیه تعمیرات و س��رویس های انجام شده 
در تعمیرگاه های شرکت عقاب افشان مشمول 
گارانتی اند و قطعات مورد استفاده نیز اصلی و 

برخوردار از گارانتی هستند.

واحد امداد سیار  
کلیه تعمیرگاه های ش��بکه خدمات پس از 
فروش دارای واحد امداد س��یار هستند و در 
مواقع لزوم چنانچه مشتریان محترم و مالکان 
و رانندگان اتوبوس های اسکانیا دچار مشکلی 
شوند و نیاز به کمک داشته باشند، واحد امداد 
سیار آمادگی ارائه هر نوع سرویس را دارد و در 

اسرع وقت به محل اعزام خواهد شد.

نوبت دهی تلفنی
ب��ه منظور رفاه ح��ال مال��کان و رانندگان 
محترم اتوبوس ه��ای عقاب - اس��کانیا و به 
منظور جلوگیری از ات��الف وقت، برای انجام 
برخی از س��رویس های مش��خص، سیستم 

نوبت دهی تلفنی راه اندازی شده است.
برای اطالع بیش��تر از ای��ن طرح، مالکان و 
رانن��دگان محترم می توانند با ش��ماره تلفن 

334۵4۲6۲ )۰۲1( تماس حاصل کنند. 

سرویس های دوره ای
به منظور جلوگیری از خرابی های احتمالی و 
افزایش طول عمر اتوبوس، انجام سرویس های 
ادواری الزم است. این سرویس ها بر مبنای هر 
6۰ هزار کیلومتر طراحی شده است و شامل 

موارد زیر می شود:
 6۰۰۰۰ ← S س��رویس کوتاه مدت ی��ا 

کیلومتر
 1۲۰۰۰۰ ← M س��رویس میان مدت یا 

کیلومتر
 ← S س��رویس تک��راری کوتاه م��دت یا 

18۰۰۰۰ کیلومتر
 ۲4۰۰۰۰ ← L س��رویس بلندمدت ی��ا 

کیلومتر

با انجام این سرویس ها اتوبوس همیشه آماده به کار خواهد 
بود و از تبدیل شدن اشکاالت کوچک و کم هزینه به خرابی های 
بزرگ و پرهزینه جلوگیری می شود. این رویکرد قطعاً از لحاظ 

اقتصادی نیز به نفع مشتری خواهد بود.

FMS سیستم هوشمند کنترل ناوگان یا
با نصب یک سامانه هوشمند بر روی اتوبوس ها می توان از راه 
دور اتوبوس را کنترل کرد و در صورت بروز اشکال در هر یک 
از سیستم های کامپیوتری اتوبوس، می توان طی تماس تلفنی 
با راننده، ایش��ان را از ایراد به وج��ود آمده آگاه کرد تا از بروز 

خرابی و صدمات بیشتر جلوگیری به عمل آید.

ش�رکت عقاب افشان در این نمایشگاه با 4 محصول اعم از 
اتوبوس های بین شهری درسا و مارال، اتوبوس شهری گازسوز 
و مینی بوس  نویگو حضور خواهد داش�ت. روند خدمت رسانی 
مجموع�ه عقاب افش�ان در مورد خدمات پ�س از فروش این 

محصوالت چگونه است؟
خدمات رس��انی ب��ه محص��والت جدید تولیدی ش��رکت 
عقاب افشان نیز در تعمیرگاه های شبکه خدمات عقاب افشان و 
با استفاده از کادر آموزش دیده و ابزارهای مخصوص و قطعات 

یدکی اصلی به مشتریان ارائه خواهد شد.

ب�ه عن�وان ی�ک پیشکس�وت صنع�ت خودروس�ازی، چه 
توصیه هایی به شرکت های خودروسازی در مورد خدمات پس 

از فروش این صنعت دارید؟
بنده در جایگاهی نیس��تم که بخواهم برای دیگران در این 
زمینه صحبتی داش��ته باشم ولی به عنوان یک همکار عرض 
می کنم که تولید یک محصول از لحاظ طراحی و ساخت بسیار 
سخت است و بعد از آن پیدا کردن مشتری بسیار سخت تر، اما 
مطمئناً حفظ مشتری چندین بار مشکل تر از تولید و فروش 
اس��ت. بنابراین برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب باید 

بیشتر از دو مرحله اول سعی و تالش کرد.

 همانط�ور ک�ه ش�رکت در 
نمایش�گاه، معرف�ی محصول 
و  آن  فن�ی  مش�خصات  و 
نمایش گذاشتن  به  همینطور 
آخرین مدل اتوبوس تولیدی 
می تواند برای بازدیدکنندگان 
ب�ه وی�ژه مش�تریان خ�اص 
ج�ذاب باش�د و ب�ر ق�درت 
انتخاب آنها  تصمیم گی�ری و 
تأثیر بگذارد، کیفیت خدمات 
پ�س از فروش، میزان فعالیت  
ش�بکه خدمات و نح�وه ارائه 
سرویس به مشتریان اطمینان 
خاط�ر بدهد محصول�ی را که 
می خواهن�د انتخاب کنند در 
بح�ث خدمات رس�انی بعد از 
خری�د هم آنها را با مش�کلی 

مواجه نخواهد کرد

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
News
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کاربرد پوشش های الیه نازک در صنعت خودرو

مقدمه
امروزه صنعت خودرو یکی از عرصه های تعیین کننده قدرت یک کشور 
اس��ت. فناوری های نوین در این صنعت نیز به عنوان بخش مهمی از این 
عرصه جایگاه ویژه ای دارند. یکی از بخش های مهم، موضوع پوشش های 
الیه نازک در این صنعت اس��ت. پوش��ش های الیه نازک با کنترل ابعاد و 
ساختار ماده در محدوده چند صد نانو متر تا چند ده میکرومتر، ویژگی های 
جدید و منحصر به فردی را به مواد و بستر پوشش می دهند. در صنعت 
خودرو، استفاده از پوشش های الیه نازک از چند بعد حائز اهمیت است. در 
وهله اول حفظ و نگهداری تجهیزات، س��اخت و تولید قطعات خودرو در 
برابر خوردگی، سایش، اکسیداسیون و عوامل مخرب دیگر، از موارد مهم و 
تأثیرگذار در افزایش راندمان اقتصادی هستند که بی اعتنایی به این مسائل 
س��بب افزایش هزینه های تولید و کاهش کیفیت قطعات خواهد شد. در 
مرحله بعد، بهبود کیفیت محصوالت تولیدی از لحاظ افزایش عمر کاری 
بسیار حائز اهمیت است و بی توجهی به این مورد کاهش رضایت مشتری 
را در بر خواهد داشت. در این مقاله سعی خواهد شد جنبه های کاربردی 
پوش��ش های الیه نازک در صنعت خودرو و مزایایی که این نوع پوشش ها 

ایجاد می کند، معرفی شوند و مورد بررسی قرار گیرند.

پوشش هایی با ضریب اصطکاک پایین جهت کاهش مصرف سوخت 
در طول دو دهه گذشته تمرکز بر سوخت های مصرفی در سیستم های 
حمل و نقل به علت کاهش ذخایر سوخت های فسیلی و محیط زیست به 
شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. با توجه به تحقیقات صورت 

گرفته در مصرف انرژی در خودروهای مسافربری، بیش از نیمی از انرژی 
موتور صرف احتراق )33%( و خنک سازی )۲9%( می شود در حالی که 
38% انرژی باقی مانده به نیروی محرکه انتقال پیدا می کند. از این مقدار 
33% در اصطکاک قطع��ات و ۵% از آن صرف نیروهای آیرودینامیک 

می شود]3-1[. )شکل 1(

محمدامین غریبشاهیان
واحد تحقیق و توسعه

استفاده از پوشش های الیه نازک در صنعت خودرو یکی از نقش های مهم اقتصادی و محیط زیستی را در این صنعت ایفا می کند. این پوشش ها امکان توسعه ویژگی های گوناگون در 
زمینه های مقاومت در برابر سایش، کاهش وزن و مقاومت در برابر خوردگی را در قطعات خودرو ایجاد می کنند. در این مقاله سعی شده است به عنوان هدف اصلی به چگونگی کاهش 
اصطکاک در قطعات خودرو و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره وری با استفاده از ایجاد الیه های نازک پرداخته شود و نمونه هایی از کاربردهای این پوشش ها در صنعت 

خودرو و مزیت های ایجاد شده به علت افزایش مقاومت در برابر سایش، کاهش مصرف سوخت، مقاومت در برابر خوردگی و ویژگی های تزیینی اشاره گردد.
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شکل 1: نحوه تقسیم مصرف انرژی سوخت به صورت متوسط در خودرو مسافربری
با توج��ه به ارزیابی صورت گرفته، باالترین مص��رف انرژی در نتیجه 
اصطکاک مابین قطعات است. به این دلیل تالش ها و تمرکز تحقیقات 
روی تریبولوژی س��طح، سبب کاهش انرژی از دست رفته در سال های 
اخیر ش��ده و ب��ا توجه به رون��د پیش رو، پیش بینی می ش��ود در طی 
س��ال های ۲۰۲۵-۲۰۰۰ این مقدار در اتوبوس ها و کامیون ها در حدود 
9۰% کاهش داش��ته باشد. در شکل )۲( روند کاهش ضریب اصطکاک 
به دلیل استفاده از پوشش ها و مواد با ضرایب اصطکاک پایین در 4 دوره 

زمانی مشاهده می گردد]۲[.

شکل 2: روند کاهش ضریب اصطکاک در چهار دوره زمانی برای کامیون  و اتوبوس،  
)EHD( شامل مکانیزم روانکاری - اصطکاک غلطشی – الکتروهیدرودینامیك

در ح��ال حاضر اس��تفاده از مواد با ضریب اصط��کاک خیلی پایین با 
اس��تفاده از مکانیزم دارای لغزندگی باال، توانسته است نرخ سایش را به 
کمتر از ۰/۰1 کاهش دهد. در س��ال های اخیر اس��تفاده از پوشش های 
مقاوم به س��ایش با استفاده از ذرات تقویت کننده به شکل چشمگیری 

افزایش پیدا کرده است. 
اساس این بهبود در افزایش سختی مکانیکی، استحکام کششی و نیروی 
برش��ی به آسانی در شرایط اعمال نیروهای االستیک - هیدرودینامیک 
روی الیه های لغزشی پوشش های روانکاری نشان داده می شود. امروزه، 
ای��ن پوش��ش ها روی هر نوع از قطعات موتور با اس��تفاده از وس��ایل و 

PVD1-( روش های پیش��رفته رسوب دهی به روش شیمیایی و فیزیکی
CVD2( قابلیت اعمال دارند. )جدول 1(

از میان مواد با ضریب اصطکاک پایین در س��ال های اخیر، استفاده از 
DLC ها )الماس های شبه کربن( گسترش یافته است، در نیروهای زیر 
بار غلطش��ی و لغزش��ی که با یکدیگر در ارتباط و تقابل هستند )فلز – 
فلز( وجود پوش��ش های خود روانکاری DLC با به کارگیری دو مکانیزیم 
روانکاری سطحی و فیلم لغزشی موجب کاهش میزان سایش می شود. 
در موارد مشابه اثرات اصطکاک لغزشی با حضور الیه های مد نظر باعث 
افزایش 1۰ برابری عمر خستگی و افزایش ۷ برابری در مقاومت سایشی 

و 3 برابری در مکانیزم لغزشی نمونه ها شده است]4[.
CrN/ و Cr/CrN گزارش های مش��ابهی در مورد پوشش های چندالیه
ZrCrN روی دنده های پوش��ش داده ش��ده در شرایط فشارهای باالی 
خارجی، حتی در حضور NaCl به صورت خوردگی سطحی دیده می شود. 
اضافه کردن سیلیکون به DLC مقاومت به سایش را افزایش داد اما در 

مورد کاهش اصطکاک، بهبود خاصی حاصل نشده است.
DLC و دیگر پوشش های با ضریب اصطکاک پایین همانند MoS2 در 
اصل به شکل روانکاری و نرم بوده از این رو اصطکاک در محیط لغزشی 
خش��ک در فشارهای باال نسبت به حالت بدون پوشش در حدود %9۰ 
کاهش پیدا کرده است. در گذشته، چسبندگی بین پوشش های فوقانی و 
زیر الیه به عنوان یکی از مشکالت مطرح بوده که با استفاده از روش های 
PVD و با استفاده از جریان های مستقیم، قوس الکتریکی و انرژی باال در 
افزایش چسبندگی الیه ها روی سطح مورد نظر به شکل قابل مالحظه ای 
مرتف��ع گردید ]۵-6[. ش��رکت اورلیکون بالزرز4 به عنوان یک ش��رکت 
شناخته شده در حوزه پوشش دهی، انواع پوشش های نانو ساختار را برای 

کاربردهای مختلف توسعه داده است.
این ش��رکت برای کاهش مصرف س��وخت، کاهش انتش��ار گازهای 
گلخانه ای و افزایش توان موتور اقدام به استفاده از فناوری های جدیدی 
مانن��د نانو پوش��ش در خودروها کرده اس��ت. این ش��رکت با تمرکز بر 
پوش��ش دهی قطعات داخلی در حال اصطکاک، پیستون ها، میله های 
متصل کننده، میل لنگ، مجموعه سوپاپ، پمپ روغن و دیگر اجزاء باعث 

بهبود عملکرد موتورهای تولیدی خود می شود. )شکل 3(

مزایافرآیند الیه نشانینوع پوشش اعمالیچالشنام قطعه

اصطکاک زیاد، سایش شدید، برقراری چرخ دنده ها
جوش سرد بین ذرات

کربن شبه الماس
)DLC(

Plasma PVD رفتار سایشی عالی و ضریب اصطکاک
پایین

بهبود رفتار خستگی، کاهش ضریب فرآیند نفوذینیتروژن دهی پالسماییسایش و خستگی بسیار زیاد، جوش سرددنده توقف تدریجی
اصطکاک

اتصاالت توپی
شفت انتخاب کننده دنده

شفت چرخ دنده دیفرانسیل
نیتروژن دهی / خوردگی و سایش اصطکاکی

اکسیژن دهی
IONIT OX رفتار سایشی و خوردگی عالی، کاهش

اصطکاک، صرفه جویی اقتصادی

مصرف سوخت باال، اصطکاک، وزن باالی دهانه سیلندر
الیه ی چدنی

پوشش از موادی همچون 
... ،Fe، Moکاهش وزن با از بین بردن آسترها، پاشش پالسمایی

کوچکتر شدن، بهینه سازی مصرف سوخت
عملکرد بهتر موتور، کاهش اصطکاکپالسما Arc، احتراق پودر، Mo+NiCrBSiHVOF3 یا Cr3C2سایش چسبان، مصرف روغن باالرینگ های پیستون

افزایش عمر کاریسیم آرک الکتریکیفوالد/ آلومینیومسایش / خوردگیدریچه / استم دریچه

خوردگی / سایشپیستون های موتور دیزلی
 Cr3C2-NiCr

WC:HMo
پالسما اسپری، HVOF و یا فرآیند 

maxit pvd-arcافزایش عمر کاری، کاهش خوردگی

جدول 1: کاربرد پوشش های الیه نازک در قطعات نیروی محرکه
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شکل 3: کاربرد پوشش های الیه نازک در موتور خودروهای مسافربری
یکی از قطعات تحت سایش موتور، رینگ پیستون  است و از این  رو از 
پوش��ش های مقاوم به سایش متنوعی برای بهبود عملکرد آنها استفاده 
می شود. پوشش های آبکاری، پوشش های PVD و فرایند نیتروژن دهی 
برای الیه نشانی رینگ های فوالدی پیستون جهت بهبود مقاومت در برابر 

سایش مورد استفاده قرار می گیرند. 
پوش��ش DLC در می��ان پوش��ش ها بهتری��ن عملک��رد را از خ��ود 
نش��ان می دهد و در مقایس��ه با پوش��ش های دیگر برای الیه نش��انی 
قط��ر خارج��ی رینگ ه��ا مناس��ب تر اس��ت. نتای��ج مطالع��ات انجام 
 گرفته، نش��ان داده اس��ت که پوشش های نانوس��اختار PVD-CrN و

-WC/C - PVD مقاومت باالتری نسبت به رینگ های نیتروژن دهی و 
آبکاری ش��ده در برابر سایش دارند. با استفاده از نانوپوشش های CrN و 
WC/C در مقایسه با آبکاری کروم و نیتروژن دهی، میزان توان مصرفی 

۲۰- 9% کاهش می یابد]6[.
بلبرینگ های غلطکی استوانه ای از دیگر قطعات تحت سایش در خودرو 
هستند که با استفاده از نانوپوشش های WC/C خواص تریبولوژیکی آنها 
بهبود پیدا می کند. براس��اس گزارش��ات عمر کاری بلبرینگ با پوشش 

DLC به بیش از 1۵۰ برابر افزایش می یابد.
پوشش پاشش حرارتی را به عنوان یک روش استاندارد برای پوشش دهی 
رینگ های سنکرونیزه۵، دیسک های کالچ و دوشاخه گیربکس پیشنهاد 
می کنن��د. به دلیل س��رعت، راحتی در تعویض دن��ده و غیره در حدود 
 PVD ۵۰% خودروهای جهان دارای جعبه دنده دستی هستند. به روش
می توان  پوشش های کربن سخت را برای حلقه های سنکرونیزه استفاده 

کرد که باعث افزایش عملکرد و عمرکاری آنها می گردد.
مزایای استفاده از پوشش های نانوساختار DLC روی تایپیت های موتور 
برای کاهش اصطکاک و در نتیجه افزایش بهره وری نش��ان داده ش��ده 
اس��ت. این پوشش ها میزان توان مصرفی جهت غلبه بر اصطکاک برای 
تایپیت های چدنی و فوالدی را در مقایس��ه با حالت بدون پوشش 4۰۰ 

وات کاهش می دهند]۵-۷[.
بیش��تر پمپ های تزریقی مورد اس��تفاده در خودروه��ای دیزلی، از 
آلومینیوم ریخته گری ساخته می شوند که با پوشش های نیکل به روش 
الکترولس پوشش داده شده اند. از پمپ ها و قطعاتی چون چرخ دنده ها و 
زنجیرهای میل لنگ ها که تحت فشار باال بوده اند، با استفاده از پوشش های 
الکترولس، در مقابل خوردگی و سایش محفاظت می شود. برای داشتن 
مقاومت بیشتر در برابر سایش و کاهش ضریب اصطکاک در بوش های 

سیلندر از پوشش های کروم سخت استفاده می شود.

پوشش های تزیینی
در محدوده محصوالت مربوط به پوشش های تزیینی، مهمترین پارامترها 
شامل عملیات های مربوط به سطح جهت تقویت و بهبود شاخص هایی 
مثل درخش��ندگی، دوام و مقاومت به خوردگی س��طح اس��ت که باید 
قابلیت الیه نشانی روی سطوح آلومینیومی، استیل و حتی پالستیک که 
در قسمت های مختلف مانند سپر خودرو، چرخ ها، دستگیره ها، قطعات 

تزیینی و وسایل الکتریکی استفاده شده اند را داشته باشند.
پوشش های تزیینی در حال حاضر از موادی چون ورق ها، پالستیک ها، 

مس، نیکل، کروم و فلزات گرانبها شکل می گیرند.
پالستیک ها و کامپوزیت ها از جمله موادی هستند که به سبب داشتن 
ویژگی هایی چون سبکی، مقاومت در برابر خوردگی و توانایی شکل گیری 

مناسب، استفاده از آنها افزایش یافته است.
پوشش های پاالدیم و پاالدیم نیکل نیز در بردهای الکتریکی و قطعات 
تزیینی کاربرد گسترده ای دارد؛ پوشش های پاالدیم در خیلی از خواص 
مشابه پوشش های طال هستند. حضور نیکل در پوشش های پاالدیم امکان 

نفوذ و چسبندگی پوشش ها را به شکل چشم گیری باال خواهد برد.
در پوشش های رنگی، شفافیت و انعکاس نور از مهمترین پارامترهای 
این نوع پوشش هاس��ت که اضافه کردن عنصر رادنیوم به پوشش طال و 
پاالدیم اثر عالی بر این ویژگی داشته و به عالوه موجب افزایش مقاومت 

به سایش خواهد شد.
باالترین و بیش��ترین اس��تفاده در پوش��ش های تزیین��ی مربوط به 
پوش��ش های مس اس��ت. یکی از مهمترین ویژگی های این پوشش ها 
چقرمگی مناس��ب و قابلیت پوش��ش دهی روی پالس��تیک و بردهای 

الکتریکی در خودرو است.
در صنعت خودرو یکی از خواس��ته ها مربوط ب��ه کاهش وزن خودرو 
بوده است که باعث کاهش مصرف سوخت خواهد شد. در مورد قطعات 
تزیینی پالس��تیکی مثل دس��تگیره های در، از قطعات پالس��تیکی با 
روکش های فلزی به س��بب وزن کم و انعکاس نور در س��ال های اخیر 

استفاده شده است.

پوشش های کامپوزیتی به روش الکترولس
رسوب فلزی همگام با توسعه فرآیندها و کاربردهای آن ها و سیستم های 
رسوب فلزات در حال توسعه و دگرگونی است. این فلزات از یک محیط 
مایع )معموالً آبی( با الکترولیز یا الکترولس )خود کاتالیزوری( رس��وب 
می یابند. با استفاده از برخی روش ها نه تنها فلزات خالص بلکه محدوده 
وسیعی از آلیاژها نیز می توانند رسوب داده شوند. در واقع این فلزات روی 
زمینه های فلزی رسوب داده می شوند، ولی با بهره گیری از عملیات های 
اولیه مناسب، محدوده وسیعی از پالستیک ها نیز می توانند با استفاده از 

حمام های الکترولس، پوشش دهی شوند.
س��اختار میکروسکوپی پوشش های الکترولس نیکل- فسفر به مقدار 
زیادی به درصد فسفر وابسته است. پوشش های کم فسفر )1 تا 3 درصد 
وزن( ساختاری بلوری دارند که سختی و مقاومت سایشی آن ها باالست، 
ام��ا در محیط کلرید در برابر خوردگی مقاومت نس��بتاً کمی دارند. در 
پوشش هایی با فسفر متوسط )۵ تا 8 درصد وزن( میزان ساختار بلوری 
کمتر است و دارای ساختار شبکه بی شکلی هستند و مقاومت آن ها در 
برابر خوردگی مش��ابه پوشش های کم فسفر است. پوشش های با فسفر 
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بیشتر بهترین مقاومت را در برابر خوردگی دارند و سرعت سخت شدن 
آنها حین عملیات حرارتی باالتر از پوشش های دیگر است. صافی سطح 
پوش��ش نیز به درصد فسفر وابسته است، به طوری که با افزایش درصد 

فسفر، سطح پوشش صاف تر می گردد.
یکی از مزیت های پوش��ش های الکترولس نس��بت به پوش��ش های 
الکتریکی، یکنواختی در پوشش و عدم نیاز به الکترودهای گران قیمت 
است. جدیدترین پیش��رفت در زمینه پوشش الکترولس نیکل- فسفر 
رس��وب دهي همزمان ذرات جامد در طول پوشش دهي است که بسته 
به نوع ذره، مي تواند در پوشش الکترولس کامپوزیتي دما خیلی پایین یا 
خیلی باال باشد. ذرات سرامیکي B4C حاصل بهبود ویژگي هاي سایشي، 
 SiO2 و Al2O3 ، SiC اصطکاکي و خوردگي هستند. ذرات سختي نظیر
جهت افزایش س��ختي و مقاومت در برابر س��ایش سطح پوشش مورد 
استفاده قرار می گیرند و ذراتي چون PTFE، گرافیت و MoS2 به عنوان 
روانکار خشک با قرار گرفتن در پوشش الکترولس نیکل، موجب کاهش 
ضریب اصطکاک و افزایش روانکاري پوش��ش می گردند. با بررسی های 
ص��ورت گرفته، وجود ذرات تقویت کننده در پوش��ش نیکل – فس��فر 
NPH( و به ص��ورت همزمان وجود ذرات B4C (NPB)،Al2O3 ((NPA

AL2O3+B4C( موجب افزایش س��ختی در س��طح پوش��ش می شوند 
ک��ه متعاقباً موجب بهبود مقاومت در برابر س��ایش نمونه ها می گردند، 
به گونه ای که حضور ذرات موجب بهبود 4۵% مقاومت در برابر سایش 

در حضور ذرات B4C می شود]8[. )شکل 4(

شکل 4- نمودار میکروسختی و آزمون سایش روی نمونه های
)NPH( Ni-P,Ni-P+B4C)NPB(, Ni-P+Al2O3)NPA(, 

 Ni-P+B4C+Al2O3

نتیجه گیری
در سال های اخیر فرایند های جدید توسعه فعالیت های مربوط به سطح 
با به کارگیری مواد دارای ویژگی های مناس��ب موجب بهبود عملکرد و 
طول عمر قطعات گردیده اس��ت. اس��تفاده از پوشش های الیه نازک به 
س��بب حصول این ویژگی ها و ارتقای خواصی چ��ون مقاومت در برابر 
سایش، خوردگی، کاهش وزن قطعات و ویژگی های تزیینی در صنعت 
خودرو مقبولیت باالیی پیدا کرده اند. در میان پوشش های الیه نازک سه 
نوع پوش��ش به سبب عملکرد منحصر به فرد مورد توجه بیشتری قرار 
گرفته ان��د: 1- پوش��ش های DLC، دارای خواص باالیی از نظر مقاومت 
به س��ایش هس��تند. ۲- پوش��ش های کامپوزیتی الکترولس نیکل، به 
دلیل اس��تفاده از ذرات مختلف درون خ��ود به صورت همزمان قابلیت 
افزایش مقاومت در برابر س��ایش و خوردگی قطعات را دارا هستند. 3- 
پوشش های تزیینی که در صنعت خودرو بیشتر از فلزات مس – کروم و 

نیکل استفاده می شود.
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زمستان از راه رسیده است و این فصل می تواند برای برخی رانندگان جاده ای مثل رانندگان اتوبوس و کامیون در مسیرهای صعب العبور یک چالش تمام عیار را رقم بزند. زمستان 
فصلی است که زیبایی ها و سرگرمی هایی مانند برف بازی و اسکیت روی یخ را به همراه می آورد، اما اگر در جاده باشید، این فصل برایتان چندان دلچسب نخواهد بود. در این مطلب 
قصد داریم نکاتی را با شما به اشتراک بگذاریم که با رعایت آنها می توانید امنیت  خود و سرنشینان خودرو را در روزهای برفی و سرد زمستان افزایش دهید. این آموزش ها روی 

روش صحیح رانندگی در شرایط لغزنده تمرکز دارند.

 تایرهای مناسب برای خودرو انتخاب 
کنید

وقتی که برف ش��روع ب��ه باریدن می کند، 
اولی��ن کاری که افراد بای��د انجام دهند این 
اس��ت که ماش��ین خود را به الستیک های 
مناسب زمستان مجهز کنند. اگر تایرهای تان 
چسبندگی خوبی نداش��ته باشند می توانند 
خودرو را به یک جسم غیرقابل کنترل در جاده 
تبدیل کنند که مدام به این طرف و آن طرف 
لیز می خورد. برای خرید الس��تیک مناسب 
زمس��تان در ابتدا یک تحقیق خوب و جامع 
انجام دهید تا بتوانید بهترین الس��تیک های 
ممک��ن را خری��داری کنی��د. همچنین اگر 
جاده ها بیش از حد لغزنده هستند، عالوه بر 
خرید تایر مناس��ب، باید برای حفظ پایداری 
خودرو و جلوگیری از لغزندگی، این تایرها را 

با زنجیر چرخ همراه کنید.
 

 خودرو خ�ود را ب�رای روزهای برفی 
آماده کنید

خرید تایر مناس��ب زمس��تان معموال باید 
اولین کاری باش��د که توس��ط راننده انجام 
می گیرد. اما عالوه بر خرید تایر مناسب، باید 
مطمئن شوید که خودرو شما برای زمستان 
آماده اس��ت. بای��د خ��ودرو را از جنبه های 
گوناگون مانند عملکرد صحیح باتری، بخاری، 
برف پاک کن، مایعات موجود، درز پنجره ها، 
آینه های جانبی، چراغ های جلو و بس��یاری 

دیگر از موارد بررسی کنید.
 

 لوازم مورد نیاز را ذخیره کنید
گاهی اوقات ش��رایط در زمس��تان ممکن 

است غیرقابل پیش بینی شود و مجبور شوید 
که برای مدتی در خودرو بمانید یا در جایی 
اقامت کنید. در هنگام سفر در زمستان باید 
وسایلی مانند لباس های گرم، غذا، چراغ قوه، 
پت��و، پاوربانک، رادیو، بیل، جعبه کمک های 
اولیه و تایر زاپاس را به همراه داش��ته باشید. 
به اقالم ذکر ش��ده می توانید به انتخاب خود 

وسایل ضروری دیگری را نیز بیفزایید.
 

 خودرو را تمیز نگه دارید
بس��یاری از افراد در زمستان، تمیز کردن 
خودرو را به کل فراموش می کنند و بر این 
عقیده اند که تمیز ک��ردن و کارواش بردن 
مخصوص فصولی غیر از زمستان است. اما 
باید بدانید که تمیز نگه داش��تن خودرو در 
زمس��تان از تابس��تان مهم تر است. یخ قرار 

همه چیز را بررسی کنید و مراقب خود و مسافران تان باشید

نکات مهم رانندگی در فصل سرد زمستان

حمید گنجی
مترجم
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گرفته روی خودرو و به خصوص شیشه ها 
می تواند خطرناک باش��د. بنابراین وقتی 
که خ��ودرو را برای گرم کردن روش��ن 
می کنی��د، زمانی را نیز ب��ه زدودن برف 
و تمیز کردن شیشه ها اختصاص دهید. 
همچنین مطمئن ش��وید که هیچ گونه 
آلودگ��ی روی چراغ های خ��ودرو وجود 
ن��دارد. دلیل دیگر تمی��ز کردن خودرو 
در زمس��تان این اس��ت که ب��ا این کار 
مانع از زنگ زدن بدنه خودرو می شوید. 
شرکت های راهس��ازی برای آب کردن 
یخ ه��ای روی ج��اده معم��وال از نمک 
اس��تفاده می کنند و این نمک می تواند 
روی س��طوح ف��والدی، آلومینوم��ی و 

پالستیکی خودرو اثر بگذارد.
 

 نور چراغ ها را بررسی کنید
رانندگی در زمس��تان و ش��رایط برفی 
می تواند دید راننده نس��بت به ش��رایط 
اطراف را ب��ه میزان قابل توجهی کاهش 
ده��د. اولین کاری که قبل از س��فر باید 
انجام دهید این اس��ت که نور چراغ های 
خودرو، چه جلو و چه عقب، را چک کنید 
تا مطمئن ش��وید که هیچ نقصی در آنها 
وج��ود ندارد. نور پایین، ن��ور باال و چراغ 
مه ش��کن خودرو را به دقت چک کنید. 
همچنین توجه داش��ته باشید که شدت 
زیاد نور در شرایط برف سنگین می تواند 
بازتابی از نور را در چش��م خودتان ایجاد 
کن��د و این برایتان خطرناک خواهد بود. 
عالوه بر چک ک��ردن چراغ های خودرو، 
وسایلی مانند لباس شبرنگ و چراغ قوه 

را نیز به همراه خود ببرید.
 

 مسیر را بررسی کنید
در فصل زمستان و قبل از اینکه به سفر 
بروید، همیشه مسیر خود را بررسی کنید. 
اگر قصد سفر در اطراف شهر را دارید، این 
بررسی زیاد لزومی ندارد، اما اگر سفرهای 
طوالن��ی را در برنامه ق��رار داده اید، چک 
کردن مسیر یک ضرورت است. اطالعات 
ترافیکی، وضعیت آب و هوایی و وضعیت 
جاده از جمله مواردی هستند که قبل از 
سفر در زمستان باید از آنها آگاهی داشته 

باشید.

  آهسته برانید
تنها موردی که اهمیتش از آماده کردن 
خودرو بیشتر است، طرز استفاده صحیح 
از آن اس��ت. حتی اگر بهترین سیس��تم 
چهار چرخ جهان را نیز زیرپای خود داشته 
باشید، اگر به آرامی و با احتیاط رانندگی 
نکنید، در صورت تصادف شانس چندانی 
برای زنده ماندن نخواهید داشت. هنگامی 
که جاده لغزنده اس��ت، آهس��ته برانید و 
از انجام جابجایی ه��ای ناگهانی در جاده 
خودداری کنید. همچنین در این شرایط 
باید زمان بیشتری را نیز به اعمالی مانند 
شتاب گیری، ترمز، چرخش و حتی تغییر 
خطوط اختصاص دهید. وقتی که خودرو 
ش��روع به لغزیدن می کند، پای خود را از 
روی ترمز بردارید و سعی کنید به آرامی 
وسیله نقیله را تحت کنترل خود بگیرید و 
آن را به گوشه ای هدایت کنید. البته این 
عمل شاید فقط در بیان آسان باشد و در 
شرایط واقعی انجام چنین کاری از عهده 
راننده بر نیاید. اما با تمرین بسیار می توان 
در این کار به مهارت رسید. عکس العمل 
به شرایط لغزنده جاده با حفظ خونسردی 
کامل از جمله مهارت هایی است که یک 

راننده باید داشته باشد.

 سالمت باتری را بررسی کنید
هوای س��رد می تواند ق��درت باتری را 
کاه��ش دهد و همچنین زمان الزم برای 
راه اندازی یک موت��ور گازوئیلی یا دیزلی 
را نیز باال ببرد. قبل از ش��روع زمس��تان، 
مطمئ��ن ش��وید ک��ه باتری خ��ودرو در 
وضعیت مناس��بی قرار دارد. با استفاده از 
ی��ک دس��تگاه multimeter، خودتان 
می توانید وضعیت سالمت باتری خودرو 
را چک کنید. برای اس��تفاده از دس��تگاه 
multimeter الزم اس��ت ک��ه بع��د از 
خاموش ک��ردن خودرو، این دس��تگاه را 
روی ولت��اژ DC تنظیم کرده و زبانه های 
آن را ب��ه پایانه های بات��ری وصل کنید. 
اگر عدد نش��ان داده ش��ده در نمایشگر 
multimeter برابر با 1۲.4۵ یا بیش از 
آن بود، این خبر خوبی اس��ت و به ش��ما 
می گوید که بات��ری خودرو به طور کامل 
شارژ شده اس��ت. هر عددی کمتر از این 

مق��دار حکایت از آن دارد ک��ه باتری در 
تامین قدرت با مشکل مواجه است.

 
   س�وخت کافی به همراه داش�ته 

باشید
رفت��ن به پمپ بنزی��ن و ماندن در صف 
شاید به مذاق بسیاری از افراد خوش نیاید، 
اما در فصل زمستان و وقتی که دما به نقطه 
انجماد می رسد، پر بودن باک خودرو به یک 
ضرورت تبدیل می شود. پر بودن باک مانع 
از ایجاد تراکم در لوله های سوختی می شود. 
اگ��ر این تراک��م به وجود بیای��د، احتمال 
یخ زدگی را به دنبال دارد که می تواند در نوع 
خود مشکل ساز باشد. سوخت تنها مایعی 
نیست که در زمس��تان باید مورد بررسی 
قرار بگیرد، بلکه مایعات دیگری مانند ضد 
یخ و آب خودرو نیز از جمله مواردی است 
ک��ه باید به آن توجه کنید. همچنین باید 
مطمئن ش��وید که در مخازن این مایعات 

هیچ گونه نشتی وجود ندارد.
 

 ب�رای ش�رایط اضط�راری آماده 
باشید

عالوه بر به همراه داش��تن لوازم شرایط 
اضطراری، برخی فعالیت ها نیز وجود دارد 
که برای حفظ کردن خود، وسیله نقلیه و 
سایر کاربران راه از خطرهای احتمالی باید 
انجام دهید. اگر در راه ماندید، از وس��یله 
نقلیه خود جدا نش��وید، زی��را در صورت 
انجام این کار شانس شما برای پیدا شدن 
توس��ط گروه های ام��داد و نجات کاهش 
می یابد. گروه های امداد و نجات می توانند 
خودرو را سریع تر از نفر شناسایی کنند و 
به کمک بیایند. اگر مجبور ش��دید برای 
مدتی طوالنی وس��یله نقلیه خ��ود را در 
مکان��ی متوقف کنید، حتم��ا مثلث های 
شب رنگ را در اطراف خودرو قرار دهید و 
یا پرچم های قرمز رنگ را به آنتن خودرو 
یا پنجره ها متصل کنید. همچنین سعی 
نکنید که برای گرم کردن خود و استفاده 
از بخ��اری، خ��ودرو را برای م��دت زمان 
زیادی روش��ن نگه دارید. این کار ممکن 
است باعث مسدود شدن لوله اگزوز توسط 
برف ش��ود و منوکسید کربن را به داخل 

خودرو انتقال دهد.
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رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی ناجا از 
آغاز طرح زمس��تانه پلیس و دیگر دستگاه ها 
در جاده های سراسر کشور از ۲۲ آذر ماه خبر 

داد.
س��ردار تق��ی مه��ری در جلس��ه کمیته 
هماهنگی اجرای طرح های زمس��تانی گفت: 
طرح زمس��تانی پلیس و دیگر دس��تگاه ها از 
۲۲ آذرماه در جاده های سراسر کشور به ویژه 
جاده ها و گردنه های برفی آغاز ش��ده و تا ۲۲ 
اسفند ماه ادامه خواهد داشت. وی با بیان این 
که الزم اس��ت تمامی دس��تگاه ها با آمادگی 
کام��ل در این طرح حضور داش��ته باش��ند، 
ادامه داد: در زمستان سال 96، 34۰۰ نفر در 
تصادف��ات جان خود را از دس��ت دادند که از 
این تعداد 68 درصد در معابر برون ش��هری و 
3۲ درصد در معابر درون شهری دچار حادثه 
شدند. همچنین 38 درصد تصادفات به دلیل 
خس��تگی و عدم توجه به جل��و؛ ۲۲ درصد 
تصادفات به دلیل س��رعت غیرمج��از و 13 
درصد تصادفات به دلیل سبقت غیرمجاز رخ 

داد که این نشان می دهد تنها سه عامل باعث 
وقوع بیش از ۷۰ درصد از تصادفات شده است. 
سردار مهری از دستگاه های مسؤول خواست 
تا خودروها و تجهیزات خود را به شکل دقیق 
بررس��ی کنند و نیروهای ام��داد و نجات نیز 
آمادگی خ��ود را ارتقا دهن��د. رئیس پلیس 
راهور ناج��ا  در عین حال اظهار کرد:  هرچند 
پیش بینی ش��ده بارش ها زودتر آغاز شود؛ اما 
الزم است هواشناسی نیز پیش بینی های خود 

را زودتر و به موقع اعالم کند.
وی ب��ا بی��ان این که ریزش ک��وه و ریزش 
بهمن، برف و کوالک و آبگرفتگی و یخ زدگی 
معابر از جمله مهمترین اتفاقات در زمستان 
هستند، گفت: الزم است رانندگان نیز حتما 
ب��ا باک پر در جاده ها ت��ردد کنند. تجهیزات 
زمس��تانی همچون زنجیر چ��رخ را به همراه 
داشته باشند و تجهیزات گرمایشی خودرو نیز 
سالم باشند. همچنین در طول سفر نیز باید 
وعده غذایی کافی به همراه داش��ته باشند و 
قبل از حرکت وضعیت جاده ها را از س��امانه 

88۲۵۵۵۵۵ اس��تعالم کنند. رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی همچنین 
به اقدامات پلیس در اربعین اشاره کرد و گفت: 
امسال به کارگیری سامانه ها و تجهیزات نقش 
موثری در کاهش تصادفات و حوادث داشت 
و استفاده از س��امانه سپهتن در حمل ونقل 

عمومی بسیار موثر بود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اجرای طرح 
سراسری معاینه فنی نیز گفت: دوربین های 
قبل��ی که فع��ال هس��تند ام��ا در خصوص 
دوربین های جدی��د و امکاناتی ک��ه باید در 
اختیار بگیرند نیز پلیس تهران بزرگ اقدامات 

خود را انجام خواهد داد.

اس�تقرار 1100 دس�تگاه آمبوالن�س و 24 
فروند بالگرد در طرح زمستانه امسال

مع��اون عملیات س��ازمان ام��داد و نجات 
جمعیت هالل احمر نیز از آمادگی هالل احمر 
برای طرح زمستانه 9۷ خبر داد و گفت: 11۰۰ 
دستگاه آمبوالنس، 364 خودرو نجات و ۲4 

آغاز طرح سراسری زمستانی پلیس راه در جاده ها از 22 آذر ماه
همه دستگاه ها موظف به همکاری هستند
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فرون��د بالگرد برای ارائه خدمت به هموطنان 
در آماده باش هستند. شاهین فتحی در کمیته 
هماهنگی طرح های وی��ژه ترافیکی، افزود: با 
توجه به بارش باران و شرایط جوی عمال طرح 
زمستانه در هالل احمر آغاز شده است. وی به 
طرح اربعین امسال اشاره کرد و افزود: در ایام 
اربعین در مسیرهای مواصالتی به مرزها، 1۲۰ 
هزار نفر از خدمات هالل احمر استفاده کردند 
و بیش از ۷4۰ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل 
شدند. در طول مدت برگزاری اربعین همکاران 
ما در مرزهای میرجاوه، دوقارون و بازرگان به 
زائران خارجی خدمت رسانی کردند عالوه بر 
اینکه در سه مرز چذابه، مهران و شلمچه نیز 
حض��ور فعال داش��تند. در مجموع هر جایی 
ک��ه زائران حضور داش��تند نیروهای امدادی 
نیز مس��تقر بودند و در کشور عراق نیز مرکز 
پزشکی جمعیت هالل احمر در کنار اورژانس 
به خدمت رس��انی مش��غول بود. به گفته وی 
در ایام اربعین با توجه به بارندگی ها خدمات 

اسکان اضطراری و تغذیه به زائران ارائه شد.

به کارگیری 400 دستگاه آمبوالنس کمک دار 
جدید در طرح زمستانه امسال

سرپرس��ت اورژانس کشور گفت: امسال در 
طرح زمستانه حدود 4۰۰ دستگاه آمبوالنس 
کم��ک دار جدید وارد عرص��ه خدمات دهی 
شدند. حسین کولیوند در کمیته هماهنگی 
اج��رای طرح های ویژه ترافیک��ی به اقدامات 
طرح اربعین امسال اشاره کرد و گفت: امسال 
حتی یک مورد بیماری واگیردار نداش��تیم و 
کنترل خوبی ش��کل گرف��ت؛ علیرغم اینکه 
متخصصان ما در مرزها به صورت محسوس 
تمام زائران را پایش می کردند.وی نقش پلیس 
راهور در اربعین امس��ال را  پررنگ ارزیابی و 
اظهار داش��ت: تردد آمبوالنس های اورژانس 
در اربعین امسال خیلی روانتر از پارسال بود. 
سرپرست اورژانس کشور تصریح کرد: امسال 
اولین س��الی بود که با گ��روه عراقی بصورت 
مش��ترک در نجف، کربال، سامرا و کاظمین 
حضور و فعالیت  داش��تیم و گروه ما با گروه 
بهداشت عراق با همان کارت شناسایی عراقی 

کار کرد.

تجهیز تمام�ی گردنه ها و مناطق برفگیر به 
دستگاه گریدر و نمک  پاش

حیدر مطاع��ی معاون راهداری س��ازمان 
راه��داری و حم��ل و نقل ج��اده ای هم در 
اینباره ضمن تاکید بر آمادگی کامل سازمان 
راه��داری با اش��اره به اینکه وق��وع حوادث 
طبیعی نظیر س��یل، غیرمترقبه اس��ت اما 
داشتن برنامه  ریزی و پیش  آمادگی در ارتباط 

ب��ا ابنیه فنی راه حائز اهمیت اس��ت، گفت: 
تجهیز تمام��ی گردنه ها و مناطق برفگیر به 
دستگاه گریدر و نمک  پاش و همچنین انجام 
بازدیدهای مستمر از راهدارخانه  ها و بررسی 
نیروهای راهداری، وضعیت آن  ها و امکانات 
و ماشین  آالت راهداری و آمادگی دائما باید 
رصد و مورد انجام قرار گیرد. در مواقع بارش 
در فصول سرد سال، گاهی شرایط برف  روبی 
و مقابل��ه با اث��رات بارش های ش��دید باران 
و وقوع س��یل بر جس��م خاک و ابنیه فنی 
راه ه��ا، باید با دیدگاه  حاکمیتی و با کمک و 
بهره مندی از امکانات حاکمیتی انجام شود. 
این در حالیس��ت که در مواقع بحران هایی 
این چنین، همکاری مردم و کاربران جاده  ها 

و پلیس راه بسیار اهمیت دارد. 
وی اف��زود: نظارت بر اعمال مقررات عبور و 
م��رور در طول جاده ها در ای��ام بارش برف و 
همراه داشتن ادوات و وسایل ایمنی از سوی 
پلیس راه تا حد زیادی در تأمین ایمنی تردد 
مسافران تأثیرگذار است و همچنین به ما در 
امر راهداری زمستانی کمک می کند. برای ما 
نجات جان انسان ها اهمیت فراوانی دارد، حتی 
نجات جان یک انسان نیز برای قشر راهداری 
مهم است و تالش می کند همواره راه را برای 
عبور کاربران و مس��افران هموار کرده و نوید 
بخش آرامش در جاده  ها باشد که این امر در 
فصول سرد سال از ضرورت و اهمیت بیشتری 

برخوردار است.
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یکی از اولویت های مهم ش��رکت عقاب افش��ان، خدمت رس��انی به مش��تریان اس��ت. از این رو به مالکان و رانندگان محترم توصیه می شود برای 
بهره گیری از خدمات مورد نیاز، با واحد امداد و خدمات رس��انی عقاب افش��ان یا یکی از نزدیک ترین نمایندگی های این ش��رکت تماس بگیرند. 
مرکز تماس خدمات رس��انی عقاب افش��ان به صورت ۲4 س��اعته آماده ارائه خدمات به مش��تریان اس��ت. مش��تریان در هر ساعتی از شبانه روز 
می توانن��د ب��رای بهره گی��ری از ام��داد ج��اده ای، ب��ا نزدیک ترین نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش ش��رکت تولیدی و صنعتی عقاب افش��ان 
تماس حاصل نمایند. کارشناسان فنی جزئیات مشکل را به صورت تلفنی بررسی و آن را مرتفع خواهند کرد و در صورتی که به تعمیر خودرو 
در محل نیاز باش��د، تیم امدادی اعزام خواهد ش��د و تعمیر و رفع ایراد خودرو در کمترین زمان ممکن انجام خواهد گرفت. تمامی قطعات و 
لوازم یدکی که در نمایندگی های مجاز عقاب افش��ان مورد اس��تفاده قرار می گیرند و توزیع می ش��وند، اصل هس��تند و در بس��ته بندی ویژه با 
هولوگ��رام اختصاص��ی عرض��ه می گردن��د. بنابراین به منظور جلوگیری از خس��ارات جبران ناپذیر، از خرید هرگونه قطعه یدکی بدون مش��خصه 

اسکانیا )عقاب افشان( جداً خودداری کنید.

توصیه های ایمنی برای اتوبوس های عقاب - اسکانیا

توصیه می ش��ود رانندگان محترم عالوه بر بازدیدهای روزانه معمول، به 
م��وارد زی��ر توجه بیش��تری داش��ته باش��ند ت��ا از بروز هرگونه آس��یب و 

خسارت جدی جلوگیری شود:

موتور
تعویض روغن موتور از مهمترین اولویت های س��رویس و نگهداری 
اتوبوس به حس��اب می آید. توصیه می شود مقدار روغن به طور مداوم 
بازدید شود و در زمان مشخص تعویض روغن انجام گیرد. برای بررسی 
روغن باید خودرو را روی زمین مسطح پارک و صبر کنید تا سرد شود. 
سپس شاخص روغن را بیرون بکشید، با دستمال پاک کنید و دوباره 
در محفظه روغن قرار دهید و پس از چند ثانیه دوباره آن را درآورید. 

اگر س��طح روغن تنظیم بود، مقدار روغن اتوبوس شما مناسب است. 
درصورتی که سطح روغن پایین تر از عالمت min باشد، و خودرو نقص 
فنی نداشته باشد، حتماً باید مقداری روغن سرریز به آن اضافه گردد 
تا س��طح آن تنظیم ش��ود. البته الزم به ذکر اس��ت که روغن سرریز 
از لحاظ مش��خصه نباید با روغن اصلی تفاوت داشته باشد. از طرفی 
توجه داشته باشید که زیاد بودن روغن خوب نیست و به موتور آسیب 
می رساند. کم شدن روغن موتور امری عادیست اما مصرف آن بر اساس 
اس��تاندارد تولیدکنندگان خودرو متفاوت است. در مورد اتوبوس های 
عقاب - اس��کانیا به ازای هر هزار لیتر مصرف گازوئیل 3 لیتر روغن 
مصرف می ش��ود. مراقب باشید که اگر مصرف روغن غیرعادی است، 

باید در اولین فرصت به نمایندگی های مجاز مراجعه شود.

جواد لنگری
واحد فنی و مهندسی خدمات پس از فروش
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باتری ها
اس��تفاده از تجهیزات الکترونیکی هنگام خاموش بودن خودرو 
موجب تخلیه و فرسودگی بیشتر باتری می شود. شارژ خیلی کم 
یا بیش ازحد مجاز به باتری آس��یب می رس��اند. همچنین گرما و 
سرمای زیاد، صفحات مثبت و شبکه های باتری را خراب می کند 
و ضمن کاهش کارایی باتری، فرس��ودگی زودرس آن را به همراه 
دارد. بنابراین توجه داشته باشید که هنگام خاموش بودن اتوبوس 
از تجهیزات الکترونیکی اس��تفاده نشود تا در هنگام تردد، مشکل 

خالی شدن باتری پیش نیاید.

سیستم ترمز
وظیفه ترمز، ایجاد شتاب منفی الزم برای توقف خودرو در حال 
حرکت است. عالوه بر متوقف کردن کامل خودرو، کنترل حرکت 
خودرو در سراش��یبی، توقف مرحله ای و کاهش سرعت به اندازه 

دلخواه را می توان از وظایف اصلی این سیستم دانست.
لن��ت ترم��ز، اصط��کاک الزم را ب��رای ایجاد ش��تاب منفی در 
خودرو ایجاد می کند. بازدی��د ضخامت لنت ها یا عملکرد ترمزها 
از پارامترهای مهم ایمنی به ش��مار می رود که بررسی آنها الزامی 
است و باید آن را جدی گرفت. اگر ضخامت لنت کمتر از حد مجاز 
و استاندارد باشد و یا سطح لنت به روغن آغشته باشد حتماً باید 
نسبت به تعویض آن اقدام کرد. الزم به ذکر است که بعد از تعویض 

لنت ها باید مدار ترمز از نظر عملکرد بررسی شود.

سیستم تعلیق
سیستم تعلیق دو وظیفه مهم بر عهده دارد؛ یکی جذب نوسانات 
و ارتعاش��ات وارد ش��ده به چرخ ها که بر اثر ناهمواری جاده ایجاد 
می شود و دیگری تماس مؤثر الستیک چرخ ها با سطح جاده. یک 
سیس��تم تعلیق مناس��ب، عالوه براین که راحتی و آرامش را برای 
سرنشینان به همراه می آورد، به پایداری خودرو در جاده هم کمک 

بسیاری می کند و نقش مهمی در تعادل خودرو دارد.

نقص عملکرد سیس��تم تعلیق باعث می شود هنگام پیچیدن و 
تمایل به انحراف از مس��یر، راننده امکان کنترل مناسب در جاده 
را نداش��ته باشد و ایمنی خود و مس��افرانش به خطر بیفتد. پس 
الزم است سیستم تعلیق در بازه زمانی/کیلومتر مشخص بررسی و 
در صورت نیاز، تعمیرات مربوطه توسط کارشناسان نمایندگی های 

خدمات پس از فروش عقاب افشان انجام شود.

سیستم خنک کننده خودرو )ضدیخ(
سیستم خنک کاری موتور از باال رفتن درجه حرارت آن و ایجاد 
ضایعات در اجزای موتور جلوگیری می کند. آب در مجاری مخصوص 
اطراف سیلندر و سرسیلندر حرکت می کند؛ ضدیخ در زمستان از 
یخ زدگی و در تابس��تان از داغ ش��دن بیش ازحد موتور جلوگیری 
می کند. از آنجایی که خواص مایع خنك کننده با گذش�ت زمان 
تغییر می کند، توصیه می ش�ود سالی یك بار آن را تعویض کنید. 
از طرف دیگ��ر، به دلیل این که در اتوب��وس، از َجنت ها )لوله های 
الس��تیکی( و لوله های دیگری با جنس های مختلف استفاده شده 
اس��ت، جریان یافتن ضدیخ در آنها باعث طول عمر بیشتر قطعات 

می شود و امکان سولفاته شدن را از بین می برد.

سرویس های ادواری
با مراجعه به نمایندگی های مجاز و انجام س��رویس های ادواری 
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در زمان تعیین شده مطابق با جدول سرویس و نگهداری، به بهترین 
درجه کیفیت تعمیراتی و ایمنی دست خواهید یافت. این سرویس ها 
برای اتوبوس های شهری و بین شهری بر اساس کیلومتر تقسیم بندی 

شده اند:
1- بین شهری

2- شهری

انجام این سرویس ها برای اتوبوس های دارای گارانتی یک امر الزامی 
است و مراجعه به نمایندگی ها در فواصل کیلومتری تعیین شده، در 

افزایش طول عمر قطعات تأثیر مثبت و مستقیمی دارد. بی عیب و 
نقص بودن اتوبوس از هرلحاظ با ایمنی مسافران هنگام سفر ارتباط 
مس��تقیم دارد، بنابراین در بازدید هایی که در س��رویس های ادواری 
توسط کارشناسان فنی انجام می گیرد، سالمت اتوبوس به طور کامل 

بررسی می شود و ایرادات کامالً رفع می گردد. 

شرایط نگهداری ادبلو
دما اثری مستقیم روی عمر ادبلو دارد، در نتیجه از مهمترین عواملی 
است که هنگام نگهداری محلول باید به آن توجه شود. ارتباط دما و 

ادبلو در جدول زیر قابل مشاهده است.

دمای انبارش محیطی -C oحداقل عمر محلول- ماه
36≥1۰
18≥۲۵*

1۲≥3۰
6≥3۵
b˃3۵

*: برای جلوگیری از تجزیه Adblue (AUS32)، از انبارش طوالنی 
مدت یا نگهداری در دمای باالتر از ۲۵ درجه س��انتی گراد خودداری 

شود.
b: کاهش قابل مالحظه عمر محلول. ادبلو را قبل از استفاده بررسی 

کنید.
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علموفناوری
تولید پوست مصنوعی از آدامس با فناوری نانو

10 نکته درباره تجارت جدید گوگل

تحوالت امروز، خاطره های فردا!

چگونه پیه مرغ به گازوئیل تبدیل می  شود؟!

هاتگرام و طالگرام دلیل رشد نکردن پیام رسان های داخلی نیستند
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 محققان دانشکده فنی دانشگاه گیالن 
موفق شدند با ترکیب ۲ نوع پلیمر با صمغ 
)آدام��س( عربی الیاف��ی تولید کنند که 
شباهت زیادی به پوست دارد و می  تواند 
جه��ت ترمیم زخم  های عمیق پوس��تی 
مورد استفاده قرار گیرد. پوست یک عضو 
پیچیده و در حقیقت بزرگترین ارگان بدن 
انسان است که آن را در برابر ورود میکروب 
محافظ��ت می کند و همچون س��دی در 
برابر اشعه  فرابنفش است. از دست دادن 
یا تغییر ش��کل پوس��ت ک��ه می تواند به 
دالیل بسیاری از جمله اختالالت ژنتیکی، 
جراحی و س��وختگی رخ دهد، منجر به 
بروز زخم  ه��ای طوالنی  مدت ش��ده که 
ای��ن موضوع منجر به کاهش ایمنی بدن 
می شود. ازاین رو، به  منظور کاهش احتمال 
ابتال به بیماری، ترمیم زخم بس��یار حائز 
اهمیت خواهد ب��ود. دکترجواد مختاری، 
دانش��یار دانش��کده فنی دانشگاه گیالن، 
ضمن اشاره به تولید بافت مصنوعی جهت 
جایگزینی عملکرد بیولوژیکی و بازسازی 
بافت و بهب��ود زخم به  عنوان اصلی ترین 

نقش فرایند مهندسی بافت، هدف از انجام 
این طرح را تولید یک داربس��ت نانولیفی 
جهت ترمیم آس��یب های عمیق پوستی 
معرف��ی کرد. وی اف��زود:  به منظور ایجاد 
ساختاری با خصوصیات شبیه به پوست 
ب��دن، از مخلوط پروتئی��ن ذرت، صمغ 
عرب��ی و یک جزء پلیم��ری دیگر جهت 
تولید داربست استفاده  شده است. با توجه 
به خواص پلیمرهای مورد استفاده در این 
تحقیق، داربست تهیه  شده عالوه بر شبیه 
بودن به ساختار پوس��ت طبیعی، دارای 
خ��واص بندآوری خ��ون، ضد میکروب و 
باکتری، ضدالتهاب، و سازگاری سلولی نیز 
است. »این داربست از نفوذ و تکثیر سلول 
حمایت می کند و از طرفی باعث تحریک 
رگ س��ازی می شود. همچنین با توجه به 
اینکه پلیمرهای طبیعی انتخاب  شده در 
این پژوهش )زئین و صمغ عربی( از خواص 
آنتی  اکسیدانی برخوردارند، انتظار می رود 
داربست تولیدشده در این پژوهش سبب 
بهبود دفاع آنتی اکسیدانی بدن و کاهش 
ضایعات بافتی ش��ود. به عالوه پلیمرهای 

انتخاب شده در این پژوهش قیمت نسبتاً 
ارزانی دارند؛ ازاین رو داربست ساخته شده 
ازنظ��ر اقتص��ادی مقرون به صرفه خواهد 
بود.« مختاری با اش��اره به ساختار نانویی 
بافت های بدن گفت: تمام بافت  های بدن 
از قبیل رگ ، غضروف، استخوان، عصب و 
پوست از منظر بیولوژیکی شامل فرم های 
نانولیفی هس��تند. ازاین رو، داربست  های 
نانولیفی گزینه  مناس��بی ب��رای اتصال و 
تکثیر سلول ها نسبت به سایر داربست های 
رایج اس��ت. این ن��وع داربس��ت ها دارای 
تخلخل های زیاد و نسبت سطح به حجم 
باالیی هستند که این امر موجب افزایش 
چسبندگی سلولی و انتقال مواد مغذی به 
س��لول ها و دفع ضایعات سلولی می شود. 
در ط��رح حاضر از مخلوطی از پلیمرهای 
زئین، پلی کاپروالکت��ان و صمغ عربی با 
غلظت ها و نسبت های مختلف جهت تولید 
نانوداربست به روش الکتروریسی استفاده 
شده است. نانوداربست های تولید شده پس 
از مراحل تولید تحت ارزیابی های ساختاری، 

مکانیکی و بیولوژیکی قرارگرفته اند.

تولید پوست مصنوعی از آدامس با فناوری نانو
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در سال ۲۰۱۰ گوگل پا در راهی گذاشت که هدف آن جایگزینی کامل برق مصرفی این شرکت با انرژی های تجدیدپذیر بود. اما مقصد نهایی این نبود. این شرکت در اولین 
اقدام خود با یک »مزرعه ی باد« ۱۱4 مگاواتی در ایالت آیووای آمریکا توافقنامه ی خرید برق امضا کرد. گوگل برای اینکه مطمئن شود این خرید تأثیر معناداری روی »محیط 
زیست« دارد، به دنبال این بود که تمام پولی که برای این خرید می پردازد، صرف توسعه ی پروژه های انرژی تجدیدپذیر شود. در ادامه ۱۰ نکته درباره ی »تجارت جدید« 

گوگل می خوانیم:

گوگل در س��ال ۲۰1۷ ب��ا اجرای  بیش از ۲۰ پروژه، بعد از هفت سال 1
و دس��تیابی به تولید ۲.6 گیگاوات برق، اعالم 
ک��رد به هدف تأمین 1۰۰ درصد انرژی اش از 
منابع تجدیدپذیر دست یافته است. این یک 
دس��ت آورد عظیم بود؛ بخص��وص که وقتی 
گ��وگل ای��ن برنام��ه را آغاز ک��رد، پنل های 
خورش��یدی یک فناوری  الکچری محسوب 
می ش��د و برابرِی قیمت انرژی بادی با انرژی 

فسیلی در حد رؤیا بود.

انرژی های پاک به مرحله ای رسیده 2 حقیق��ت دارد که گوگل در تولید 
ک��ه می توان��د تم��ام ب��رق خ��ود را از منابع 
تجدیدپذیر تأمین کند اما به نظر نمی رس��د 
تم��ام ب��رق مصرفی ای��ن ش��رکت از منابع 
تجدیدپذیر باشد. کارشناسان معتقدند گوگل 
نمی تواند همیشه به منابع تجدیدپذیر فعلی اش 
اتکا کند. به این خاطر که انرژی خورشیدی و 
ب��ادی گاه��ی هس��تند و گاهی نه؛ درس��ت 
برخالف مصرف برق گوگل. از طرف دیگر نیاز 

گوگل به برق همواره رو به افزایش است.

ح��اال  می کن��د  ادع��ا  گ��وگل  خری��دار 3  ش��رکت  »بزرگ تری��ن 
انرژی های تجدیدپذیر در جهان« اس��ت. این 
شرکت ساالنه بطور مستقیم ۲.6 گیگا وات - 
ب��ه ان��دازه ای که مص��رف می کن��د - انرژی 
تجدیدپذیر می خرد. اما این بدان معنا نیست 
که تمام انرژی خریداری ش��ده، توسط گوگل 
مصرف می ش��ود. ب��ه بیان دیگ��ر، زمان ها و 
مکان هایی هس��ت که گوگل بیش��تر انرژی 
مصرفی اش را از منابع سنتی تأمین می کند؛ 
درحال��ی که بط��ور همزم��ان برق��ی که از 
سرمایه گذاری گوگل روی منابع تجدیدپذیر 

تولید شده، از بین می رود.

انرژی تجدیدپذیر امضا کرده است. 4 گوگل با پنج کشور قرارداد تأمین 

این قراردادها در واقع برای پیشبرد ساخت وساز 
پروژه های انرژی های تجدیدپذیر در گوشه و 
کنار جهان اس��ت و موجب بیش از سه  و نیم 
میلیارد دالر س��رمایه گذاری برای توس��عه ی 

پروژه های انرژی های تجدیدپذیر می شود.

بلندم��دت،  در  گ��وگل  ه��دف  جایگزینی ان��رژی پاک ب��ا انرژی 5
فسیلی است. برای گوگل، رسیدن به مرحله ای 
که 1۰۰ درصد انرژی مصرفی خود را از منابع 
تجدیدپذیر تأمین کند، تنها آغاز راه است اما 
ای��ن گام��ی کلی��دی و الزامی ب��رای تبدیل 
انرژی های تجدیدپذی��ر از یک منبع محدود 
برای گوگل، به منبعی است که در آینده تمام 

نیروی مورد نیاز شبکه ی برق را تأمین کند.

گ��وگل تصمی��م دارد به م��وازات  خرید 6 فعالیت های��ش،  گس��ترش 
انرژی های تجدیدپذیر را ه��م افزایش دهد و 
انرژی مصرفی اش را از همان محلی که در آن 
فعالیت می کند یا پایگاه داده هایش آنجا مستقر 
اس��ت، تهیه  کند. ب��رای این کار گ��وگل در 
تجدیدپذی��ر  انرژی ه��ای  نیروگاه ه��ای 
سرمایه گذاری می کند و به عبارتی عمالً وارد 

حوزه ی انرژی شده است.

گوگل برای اهمیت دادن به انرژی  دالیل زی��ادی دارد اما دلیل اصلی 7
آن این است که تجارت این شرکت به انرژی 
بس��تگی دارد؛ تجارتی که در س��ال تقریباً به 
اندازه ی کل شهر سانفرانسیسکو برق مصرف 
می کند! پس برای این شرکت مهم است که 
یک منبع انرژی مطمئن و پایدار برای عرضه ی 
خدمات��ی نظیر جس��ت وجو، ایمیل، نقش��ه، 

یوتیوب، حافظه ی ابری و ... داشته باشد.

شرکت های تجاری نقش مهمی در  انتقالی قدرتمند و پایدار به اقتصاِد 8
انرژی پاک بازی می کنند. در این میان گوگل 

به عنوان پردرآمدترین شرکت تجاری جهان در 
سال ۲۰1۷، نقش خود را در تغییرات اقلیمی 
پررنگ می بیند و تالش می کند با گس��ترش 
انرژی های پاک راه را برای س��ایر شرکت ها هم 
باز کند تا آنها هم از انرژی های تجدیدپذیر برای 

فعالیت های خود استفاده کنند.

کار گ��وگل به معنی »مب��ارزه« با  تغیی��رات اقلیمی نیس��ت؛ خرید 9
انرژی های پاک به دو دلیل برای کس��ب وکار 
گ��وگل اهمی��ت دارد: اول اینک��ه انرژی های 
تجدیدپذیر بیشتر مقرون به صرفه اند و دیگر 
اینک��ه منابع ان��رژی  تجدیدپذیر مث��ل باد و 
خورشید رایگانند و این بدان معناست که خرید 
انرژی از این منابع اطمینان مالی فوق العاده ای 
به همراه دارد. در واقع گوگل همزمان که برای 
سیاره ی زمین دل می سوزاند، دلش برای جیب 

خودش هم می سوزد.

ورود گوگل به این کار یک »مزیت  ضمنی« دارد: این شرکت قصد دارد 10
ان��رژی م��ورد نی��از خ��ود را از نیروگاه هایی 
خریداری کند که هنوز ساخته نشده اند؛ نوعی 
س��رمایه گذاری ک��ه ب��ه اح��داث و تکمیل 
نیروگاه ه��ای ان��رژی پاک کم��ک می کند و 
موج��ب »رش��د اقتص��ادی« در مناطقی که 
گ��وگل آنج��ا فعالیت دارد می ش��ود. رش��د 
اقتصادی آنها مس��اوی است با رشد اقتصادی 
گوگل و به این ترتیب گوگل هرگز از چرخه ی 

کسب سود خارج نخواهد شد!
از روزی ک��ه گوگل با خری��د 114 مگاوات 
انرژی پاک از یک نیروگاه، وارد این روند شد، 
ت��ا امروز که ۲.6 گیگاوات انرژی پاک را از ۲۰ 
نی��روگاه خریداری می کند، تنها هفت س��ال 
گذش��ته و این شرکت ضمن تبدیل شدن به 
پردرآمدترین شرکت جهان، بزرگ ترین خریدار 
انرژی های پاک در جهان نیز هست؛ شرکتی 
که برای آین��ده ی زمین برنامه ریزی می کند؛ 

چیزی شبیه داستان های علمی - تخیلی!

10 نکته درباره تجارت جدید گوگل
میثم خدمتی

مترجم
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خبرهای دنیای علم و فناوری اطالعات

تحوالت امروز، خاطره های فردا!
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.

س�اخت مفص�ل مصنوع�ی مچ دس�ت با 
حرکات طبیعی و بازخورد حسی

محققان دانشگاه فنی چالمرز واقع در سوئد 
نوعی مفصل مصنوعی ساختند که قادر است 
حرکات مهم مفصل مچ دست را شبیه سازی 

کند.
یک��ی از مهم ترین چالش ه��ای افرادی که 
دس��ت آن ها قطع ش��ده و از اندام مصنوعی 
بهره می برند، ناتوان��ی در چرخاندن مفصل 
مچ دس��ت مصنوعی به داخل و خارج است. 
هنگامی که ساعد و کف دست را روی سطح 
میز قرار می دهید مفصل مچ به طور کامل به 
داخل چرخیده اس��ت و زمانی که در همین 
حالت پشت دست را روی میز قرار می دهید 
مفص��ل مچ به طور کامل به بیرون چرخیده 
اس��ت. با وجود این که اغلب این حرکات مچ 
دست نادیده گرفته می شود، چرخش مفصل 
به داخل و خ��ارج برای انج��ام فعالیت های 
روزان��ه امری حیات��ی اس��ت. در روش های 
فعلی کنترل اندام مصنوعی، از سیگنال های 
عضالت برای کنترل کف دست و مفصل مچ 
استفاده می شود. اما کنترل این دو بخش به 

صورت همزمان ممکن نیست. 
در نتیجه حرکت ان��دام مصنوعی عجیب 
ب��وده و بیمار ناچار اس��ت در ه��ر مرحله از 
حرک��ت یک��ی از دو بخش دس��ت را جابه 
جاکند. عالوه بر این هیچ نوع بازخورد حسی 
از اندام حس��ی وجود ندارد و بیمار موقعیت 
دس��ت و حرکات آن را احس��اس نمی کند. 

اما این مفصل جدید مجهز به یک سیس��تم 
ایمپلنت یکپارچه با استخوان است که درون 
دو اس��تخوان س��اعد قرار می گیرد. س��پس 
مفصل مصنوع��ی به عنوان رابط بین این دو 
ایمپلنت و دس��ت مصنوعی نصب می شود. 
این س��اختار امکان حرکات بسیار طبیعی تر 
اندام مصنوعی و تعامل آن با سیستم عصبی 
بدن فراهم می کند و بازخوردهای حسی را در 

اختیار بیمار می گذارد.

تش�خیص نشتی آب با اس�تفاده از هوش 
مصنوعی

محققان دانشگاه واترلو کانادا با استفاده از 
فناوری پردازش سیگنال و هوش مصنوعی، 
راهکار جدیدی را برای تش��خیص نشتی در 

لوله های انتقال آب ابداع کردند.
در این فناوری به منظور تشخیص صدای 
مربوط به نشتی آب در لوله ها، از حسگرهای 
هیدروفونی استفاده می شود که بدون نیاز به 
حفاری از طریق دریچه های آتشنش��انی در 

خط لوله آب نصب می شوند. 
س��پس اطالعات صوتی به دس��ت آمده با 
اس��تفاده از تکنیک های پردازش س��یگنال 
م��ورد تجزی��ه و تحلیل ق��رار می گی��رد تا 
مولفه های مربوط به نش��تی آب شناس��ایی 
ش��ود. بدین ترتیب الگوریتم ه��ای آموزش 
ماشین با اس��تفاده از عالئم صوتی به دست 
آمده از درون سیس��تم توزیع آب می توانند 

وجود نشتی در لوله ها را تشخیص دهند.

یوتیوب طالیی هم آمد
درحالیکه این روزها بحث از دسترس خارج 
شدن تلگرام طالیی طرح شده است، یوتیوب 

طالیی در دسترس کاربران قرار گرفت.
یوتیوب طالیی با ن��ام تجاری »دیدئو« به 
ادرس Dideo.ir امکان دسترسی به یوتیوب 
را برای کاربران ایرانی فراهم س��اخته است. 
در صفحه رس��می دیدئو آمده است:بستری 
فراهم شده است تا کاربران بتوانند در فضای 
مورد تایید قوانین کشور موضوع مورد عالقه 
خ��ود را از بین مطرح تری��ن منابع ذخیره 
ویدئوی داخلی و خارجی جست و جو کرده 
و به سادگی و با سرعت باال مشاهده کنند. 

تبدیل دی اکسید کربن به پالستیک
محققان دانشگاه راتجرز آمریکا، کاتالیزور 
جدیدی را ساختند که قادر است دی اکسید 
کربن را به پالس��تیک، پارچه، رزین و سایر 

محصوالت کاربردی تبدیل کند.
واکنش ه��ای  در  ک��ه  کات���الیزوهای��ی 
الکتروش��یمیایی نق��ش ایف��ا می کنند و به 
عنوان الکتروکاتالیس��ت شناخته می شوند، 
صرف نظر از آنزیم ها، اولین موادی هس��تند 
که توانایی تبدیل دی اکسید کربن و آب را 
به واحدهای س��ازنده کربنی حاوی یک، دو، 
س��ه یا چهار اتم کربن با کارآیی بیش از 99 

درصد دارند.
پی��ش از این محقق��ان نش��ان دادند که 

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

گ و هنر
فرهن

گردشگری

اسکانیا

علم و فناوری

 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

]36[

شماره 55 - آذر ماه 1397

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



می توان دی اکس��ید کربن را با اس��تفاده از 
واکنش های الکتروشیمیایی با بازدهی نسبتا 
باالیی به اتانول، متانول، متان و اتیلن تبدیل 
کرد. اما این ش��یوه تولید ناکارآمد و بس��یار 

پرهزینه است و صرفه اقتصادی ندارد.
اکن��ون محقق��ان نش��ان دادند ب��ا بهره 
گی��ری از پنج کاتالیزور متش��کل از نیکل و 
فس��فر می توان آب و دی اکس��ید کربن را 
در فرآیندهای الکتروش��یمیایی به مجموعه 
وسیعی از محصوالت مبتنی بر کربن تبدیل 

کرد. 

ترکی�ب ابریش�م و نان�و لوله  کربنی برای 
تولید فیلم

محققان با ترکیب نانولوله کربنی و ابریشم 
و تاب��ش ام��واج ماکروویو موفق ب��ه تولید 
فیلم هایی شدند که زیس��ت  تخریب پذیر و 
منعطف است، این فیلم ها کاربرد وسیعی در 

بخش پزشکی و الکترونیک دارد.
ابریش��م به دلی��ل کیفی��ت و عملکرد از 
قیمت بس��یار باالی��ی برخوردار اس��ت، هر 
چند پلیمرهای سنتزی نظیر نایلون ارزان تر 
هستند اما از نظر خواص مکانیکی و کیفیت، 

قابل مقایسه با ابریشم نیستند.
تحقیقات اخیر محققان دانشگاه پترزبورگ 
نش��ان می ده��د ک��ه ترکی��ب ابریش��م با 
نانولوله ه��ای کربنی می تواند منجر به تولید 
نسل جدیدی از الیاف شود که برای استفاده 
در صنع��ت زیست پزش��کی و الکترونی��ک 

زیست تخریب پذیر مناسب است.
مصطف��ی ب��دوی از محققان ای��ن پروژه 
می گوید: »ابریشم ماده بسیار جالب توجهی 
اس��ت که اخی��را کاربرده��ای زی��ادی در 
حوزه های مختلف پیدا کرده است. برای این 
که بتوان از ابریش��م اس��تفاده کرد، به جای 
ساختار الیافی، نیاز به تولید پروتئین ابریشم 
موسوم به فیبروئین به صورت فیلم داریم که 

خواص شیمیایی، مکانیکی و نوری مورد نظر 
را داشته باشد.«

درم�ان آب س�یاه ب���ا اس�تفاده از ذرات 
مغناطیسی

محققان دانش��گاه پردو آمری��کا موفق به 
س��اخت ایمپلنتی ش��ده اند که حاوی ذرات 
مغناطیسی است و با استفاده از یک میدان 
مغناطیس��ی ضعیف، قادر به کنترل گلوکوم 

)آب سیاه( است.
عالوه بر عوامل ارثی، عفونت شدید چشم، 
مواد شیمیایی، بیماری های التهابی و انسداد 
عروق خونی داخل چشم از عوامل غیر شایع 
آب س��یاه هستند. بیماری آب سیاه معموالً 
هر دو چش��م را تحت تأثیر قرار می دهد؛ اما 

ممکن است در یک چشم شدید تر باشد.
محقق��ان از چن��دی قب��ل با اس��تفاده از 
ایمپلنت های گوناگون بیم��اری را تا حدی 
کنترل کردند. تمام این فناوری ها مشکالتی 
را به همراه داش��تند، از جمله اینکه به دلیل 
رش��د میکروارگانیس��م ها روی ایمپلن��ت، 
کانال های آن مسدود شده و تقریباً در عرض 

پنج سال کارایی خود را از دست می دهند.
محققان دانش��گاه پ��ردو ب��رای حل این 
مش��کل راه حلی اندیش��یده اند و ایمپلنتی 
تولی��د کرده اند که فش��ار داخل چش��م را 
کاهش می دهد. این ایمپلن��ت دارای کانال 
زهکشی است و این کانال حاوی ذرات بسیار 

ریز مغناطیسی از جنس نیکل است.
ای��ن ذرات زمان��ی که در مع��رض میدان 
مغناطیسی قرار می گیرند، ارتعاش می کنند 
و می توانند تمام میکرو ارگانیس��م های مضر 
ایجاد شده را همراه با مایع به بیرون هدایت 
کنند و مشکالت فناوری های پیشین را حل 
نمایند. میدان مغناطیس��ی بسیار ضعیف از 

خارج از بدن قابل هدایت است. 
امید م��ی رود که ای��ن عارضه ب��ه زودی 
ب��ا اس��تفاده از ایمپلنت محققان دانش��گاه 

پردو قابل کنترل ش��ود. محقق��ان به دنبال 
سرمایه گذار برای تجاری سازی این محصول 

هستند.
پرواز اولین هواپیمای فاقد اجزای متحرک

محقق��ان دانش��گاه »ام ای ت��ی« اولی��ن 
هواپیم��ا فاقد اجزای متح��رک در جهان را 
ب��ه پ��رواز درآوردند. این هواپیمای س��بک 
به جای اس��تفاده از پروانه ی��ا توربین، برای 
تامین نی��روی محرکه خ��ود از »باد یونی« 
اس��تفاده می کند. باد یون��ی یک جریان بی 
صدا و پرتوان از یون ها اس��ت که روی بدنه 
هواپیما ایجاد می ش��ود و شتاب کافی برای 
حرکت هواپیما را در یک پرواز پایدار فراهم 

می کند.
این هواپیما برخالف هواپیماهای توربینی، 
نیازی به اس��تفاده از س��وخت های فسیلی 
ندارد و کامال بی صدا اس��ت. باتری هایی که 
در محفظه خورش��یدی دماغه هواپیما قرار 
گرفته اند، ولت��اژ الکتریکی موردنیاز را درون 
الکترودهای��ی ک��ه در ط��ول هواپیما نصب 
شده اند، برقرار می کنند و موجی از یون ها را 
ایجاد می کنند که هواپیما را به جلو هدایت 

می کند.
این اولین بار است که یک هواپیمای فاقد 
اج��زای متحرک در سیس��تم تامین نیروی 
محرکه، به صورت پایدار به پرواز در می آید و 
این پرواز موفقیت آمیز فرصت های بسیاری را 

پیش روی صنعت هواپیمایی قرار می دهد.

160 فیل را به یک س�انتی متر نخ آویزان 
کنید

محققان چینی دانشگاه سینگوا با استفاده 
از نانولوله های کربنی، الیافی ساختند که هر 
س��انتی متر مربع از آن ق��ادر به تحمل وزن 
16۰ فی��ل یعن��ی بیش از 8۰۰ تن اس��ت. 
این الیاف را می توان برای س��اخت آسانسور 

فضایی مورد استفاده قرار داد. 
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محققان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت و بوشهر در یک همکاری آزمایشگاهی موفق به سنتز نانوکاتالیستی شدند که می  توان به کمک آن پیه مرغ را به گازوئیل طبیعی 
)بیودیزل( تبدیل کرد. سوخت حاصل از این فرایند آلودگی به  مراتب کمتری نسبت به گازوئیل رایج دارد. نفت خام اصلی  ترین منبع تولید گازوئیل به شمار می رود. با توجه به 
کاهش روزافزون منابع نفتی، محققان همواره به دنبال جایگزینی مناسب برای تولید سوخت بوده  اند. یکی از این سوخت  ها، بیودیزل است که از منابع روغنی و در حضور کاتالیست 

تولید می شود.

دکتر حسین اسماعیلی، عضو هیأت علمی 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد بوشهر، با بیان 
اینکه حدود ۷۰ درصد هزینه  تولید بیودیزل 
مربوط به منبع روغن اولیه است، گفت: »در 
طی سال های اخیر، یافتن منبع روغنی ارزان  
قیمت و همچنین یک کاتالیست مناسب برای 
تبدیل روغن به بیودیزل از اهداف محققان این 
حوزه بوده  اس��ت. ما در طرح حاضر با سنتز 
یک نانوکاتالیس��ت جدید و کارا و استفاده از 
پیه مرغ به  عنوان منبع روغنی، موفق به تولید 

گازوئیل زیستی شدیم.«
وی بازدهی باالی تولید بیودیزل را به  عنوان 
مهم ترین مزیت نانوکاتالیس��ت س��نتز شده 
برش��مرد و افزود: »از آنجا  که در این طرح از 
ماده بی  مصرف پیه مرغ به  عنوان منبع روغنی 
تولید بیودیزل استفاده ش��ده  است؛ ازاین رو 

انتظار می  رود هزینه تمام شده  محصول نهایی 
کاهش قابل توجهی داشته باشد. همچنین این 
محصول در مقایس��ه با گازوئیل مشتق شده 
از نفت خام آالیندگی بس��یار کمتری ایجاد 
می کند.« به گفته این محقق، اندازه  نانومتری 
ذرات کاتالیس��تی تولید شده موجب شده تا 
این کاتالیس��ت از س��طح ویژه بسیار باالیی 
برخوردار باشد. از آنجا  که محل واکنش سطح 
ذرات است، افزایش سطح ویژه موجب افزایش 
هم زمان سرعت و بازدهی واکنش تبدیل پیه 

مرغ به بیودیزل می  شود.
اسماعیلی در تبیین مراحل انجام طرح گفت: 
» ابتدا از پیه مرغ، روغن تولید شد و ترکیبات 
اس��یدهای چ��رب موجود در آن به  وس��یله 
آزمون GC مورد بررس��ی قرار گرفت. سپس 
 CaO/CuFe2O4 نانوکاتالیس��ت غیر همگن

سنتز و مشخصه یابی شد. در ادامه بیودیزل از 
روغن پیه مرغ در حضور نانوکاتالیست و تحت 
شرایط مختلف از جمله نسبت اتانول به روغن، 
دما، زمان واکنش و درصد نانوکاتالیست تولید 
و ش��رایط بهینه تعیین شد.« نتایج حاکی از 
آن است که باالترین بازدهی فرایند مربوط به 
نسبت اتانول به روغن 1۵ به 1، زمان واکنش 
4 ساعت، دمای ۷۰ درجه و درصد کاتالیست 
3 درصد اس��ت ک��ه 94.۵۲ درص��د گزارش 
شده اس��ت. این تحقیقات حاصل تالش های 
دکتر حسین اسماعیلی - عضو هیأت علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، دکتر بیژن 
هنرور و دکتر نادیا اسفندیاری - اعضای هیأت 
علمی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 
و کامبیز صفتی - دانش��جوی مقطع دکتری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت است. 

با فناوری نانو و توسط محققان وطنی

چگونه پیه مرغ به گازوئیل تبدیل می  شود؟!
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دبیر شورای عالی فضای مجازی:

هاتگرام و طالگرام 
دلیل رشد نکردن پیام رسان های داخلی نیستند
راه اندازی پیام رسان داخلی صدها میلیارد هزینه دارد نه 5 میلیارد!

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص 
این که پیام رسان ها اعالم کرده اند که هاتگرام 
و تلگرام طالیی همچن��ان مقصر اصلی عدم 
رشد آنها هستند، گفت: ما به هیج وجه معتقد 
نیستیم که وجود هاتگرام و طالگرام دلیل عدم 

رشد پیام رسان های داخلی هستند.
دکت��ر ابوالحس��ن فیروزآب��ادی در جم��ع 
خبرنگاران با تاکید بر اینکه پیام رس��ان های 
داخلی ضعیف هس��تند، عل��ت آن را در کل 
ضعی��ف ب��ودن بخ��ش خصوصی درکش��ور 

دانست.
وی اف��زود: البت��ه در جاهای��ی ک��ه بخش 
خصوصی نیز قوی اس��ت، متاسفانه آنها زیاد 
تمایل و رغبتی به س��رمایه گذاری در بخش 

پیام رسان های داخلی ندارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در عین حال 
ضمن تاکید بر حمایت دولت از پیام رسان های 
داخلی گفت:ما معتقدیم این حوزه ها مش��ابه 
فوالد و پتروش��یمی نیازمن��د ورود و حمایت 
دولت است و به دلیل اینکه دولت ما یک دولت 
نفتی و پرقدرت اس��ت باید حمایت بیشتری 
کند و فض��ای الزم را برای ایجاد پلتفرم های 

مناسب ملی در داخل کشور فراهم کند.
از  وی در خص��وص چگونگ��ی حمای��ت 

پیام رسان های داخلی نیز گفت: ما یک مصوبه 
حمایت��ی در ش��ورای عالی فض��ای مجازی 
داشته ایم که در حقیقت روال صدور مجوز را 
برای پیام رس��ان ها تسهیل کرده ایم که البته 
متاس��فانه این س��ند اجرا نش��ده و هنوز این 

قسمت زمین مانده است.
البت��ه بع��د از ص��دور مج��وز در حقیقت 
تسهیالتی در نظر گرفته بودیم از جمله اتصال 
به شبکه، و ما منتظر هستیم که دو پیام رسان 
س��روش و گپ را که از بین پنج پیام رس��ان 
انتخاب کردیم به شبکه متصل شوند که خود 
همین اتصال به شبکه باعث قدرت افزایی آنها 

خواهد شد.
وی ادام��ه داد: فازه��ای بعدی حمایتی نیز 
آن اس��ت که ب��ه اصطالح س��خت افزارهای 
بیشتری در اختیار پیام رسان های داخلی قرار 
دهیم البته معتقدیم باید بیش از اینها حمایت 

صورت گیرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص 
ادع��ای وزارت ارتباطات مبن��ی بر عدم اعالم 
ش��ورای فضای مجازی مبنی بر قطع دو پیام 
رسان طالگرام و  هاتگرام نیز گفت: ما دستور 
داده ایم که تا آخر آذرماه فقط اینترنت این دو 

پیام رسان را قطع کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی 
افزود: م��ا اینترنت آنه��ا را قطع 
می کنیم که در حقیقت مستقل 
از تلگرام کار کنند و آنها نیز قول 
داده اند ک��ه تا آخ��ر آذر بتوانند 

آماده شوند.
وی همچنین گفت: در حقیقت 
پیام رسان های داخلی توقع دارند 
ک��ه ما مردم را مدت��ی از قابلیت 
پیام رس��ان های هاتگرام و تلگرام 
محروم کنیم که به تدریج مردم 

آماده پذیرش آنها شوند.
فیروز آبادی همچنین اظهارکرد: 
پیام رس��ان های داخلی متاسفانه 
ظرفی��ت پوش��ش جمعیت کل 
کشور را ندارند و ما امیدواریم که 
با تمهیدات و فرصتی که داده شد 
پوسته های تلگرامی بتوانند در آخر 
آذرماه خودکفا شده و نیاز ملی را 
برطرف کنند و م��ا در این مدت 
سکوهای دیگری نیز دیده ایم که 

به شبکه اضافه شده است.
وی گف��ت: همانطور که گفتم 
حمایت ه��ا در حقیقت بیش��تر 
این بوده اس��ت که اینها به سراغ 
بخ��ش خصوص��ی برون��د چون 
این کارها صده��ا میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری نی��از دارد و اگر 
آنها انتظ��ار دارند ب��ا ۵ میلیارد 
پیام رس��ان ملی راه اندازی کنند، 

در اشتباه هستند.
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گردش��گری
رشد قارچ گونۀ اقامتگاه های بومگردی

خطر موزه ای شدن تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد

تصویری پر از دلهره در موزه!

ایران در فهرست امن ترین کشورهای جهان قرار دارد
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»بومگ��ردی« بیش��تر از یک دهه 
است به ادبیات گردشگری ایران 
وارد ش��ده، چالش ه��ا و مخالفان 
زیادی، ه��م در چارچوب قانون و 
ه��م در جوامع محلی داش��ته اما 
س��رانجام ش��اخ غول را شکسته 
و جایگاهش را در کش��ور تثبیت 
کرده اس��ت؛ خانه های س��نتی که 
معموالً ب��رای ارزان تمام ش��دن 
سفر و تجربه زندگی اصیل ایرانی 

پیشنهاد می شوند.
می��راث  س��ازمان  رو  همی��ن  از 
و  دس��تی  صنای��ع  فرهنگ��ی، 
گردشگری ساخت دو هزار واحد 
از آن را هدف گ��ذاری ک��رده، ب��ا 
این حال به نظر می رسد سناریوی 
این خانه ها دست خوش تغییراتی 

شده است.
این اقامتگاه ه��ای بومی قرار بود 
زندگی ایرانی را به جریان اندازند 
و محلی برای عرض��ه خوراک های 
س��نتی و صنای��ع دس��تی ایرانی 
باشند و به توانمندی جامعه محلی 
و جلوگیری از مهاجرت آن ها کمک 
کنند، اما ح��اال اوضاع در برخی از 

آن ها تغییر کرده است. 
اعتراف  بومگردی  پیشکس��وتان 
کرده ان��د ک��ه خیلی ه��ا فق��ط ب��ا 
انگیزه پول،   این کس��ب و کار را 
راه انداخته اند، درحالی که تعریف 
این اقامتگاه ها ورای یک بیزنس 

رایج اقتصادی بوده است.

ش��مار ای��ن خانه ها رو فزون��ی رفته، جمعیت 
بومگردی در برخی روس��تاها و شهرها بیشتر از 
ظرفیت مسافران و حتی ساکنان آن شده است. 
در روستایی مثل مصر در شرق استان اصفهان، در 
زمانی چون تعطیالت نوروز تقریباً تمام خانه های 
روستا به بومگردی تبدیل می شوند، چه آن هایی 
که مج��وز گرفته اند و چه آن هایی که نان گندم 
را فقط در دس��ت دیگران دیده اند و بدون مجوز 
به تقلید از آن برآمده اند. در شهری مثل کاشان 
نیز بومگردی ها به هتل ها ش��بیه شده اند، حتی 
استاندارد پذیرایی در آن ها که قرار بوده گوشه ای 
از زندگی و مهمان نوازی خانواده ایرانی را واقعیت 
ببخشد، از بین رفته و پذیرایی از مهمان در آن ها 
به مهمانس��را یا هتل ش��باهت پیدا کرده است. 
کیفیت خدمات در برخی از این اقامتگاه ها پس 
از یک دوره کارِی منظم و منضبط، معموالً افت 
می کند و در بعضی از آن ها هم نظافت ش��اخص 

چندان قابل اعتنایی نیست.
ش��هرهای  در  اقامتگاه ه��ا  ای��ن  از  بعض��ی 
پرگردشگری همچون شیراز، درهایشان را فقط 
و فق��ط ب��ه روی خارجی ها ب��از می کنند، مگر 
آن که از مشتری خارجی خبری نباشد. با تشدید 
نوسانات ارز هم قیمت برخی هایشان برای ایرانی 
و خارجی متفاوت ش��ده است، هزینه ای که یک 
مس��افر خارجی می پردازد معموالً دو تا سه برابر 

وجهی است که مسافر ایرانی می دهد.

هرچن��د ای��ن می��ان ش��مار زی��ادی از این 
بومگردی ها مطابق استانداردهای سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حتی فراتر 
از آن، شاخص های محیط زیست و بازیافت زباله 
را رعایت می کنند، به حقوق مدنی جامعه محلی 
احت��رام می گذارن��د و از درآمد گردش��گری نیز 
آن ه��ا را منتفع می کنند و برای احیای هنرهای 
دستی، خوراک، بازی و آیین های بومی فراموش 
شده آن منطقه گام های اساسی برداشته اند، اما 
مازیار آل داوود، پیشکسوت بومگردی در ایران و 
عضو هیات مدیره جامعه حرفه ای بومگردی های 
کش��ور، به اس��تناد برخی رفتارهای مشاهده در 
بومگردی ها به این باور رسیده که راه اندازی این 
اقامتگاه ها به فعلی هیجانی تبدیل شده است و 
در این باره به ایسنا می گوید: از هر 1۰۰ نفری که 
به عرصه بومگردی وارد شده اند، شاید 1۵ تا ۲۰ 
نفر تحقیق و مطالعه کرده باشند. رفتارها بیشتر 
هیجانی شده، چون بیشتر به دنبال پول هستند.

او که در روستای گرمه از توابع استان اصفهان، 
بومگردی آتش��ونی را مدیری��ت می کند و جزو 
نخس��تین افرادی ب��وده که اقامتگاه س��نتی و 
خان��ه ای با مهمان نوازی ایرانی را راه اندازی کرده 
است، به افزایش قارچ گونه این اقامتگاه ها و تراکم 
زیاد آن ها در یک منطقه کوچک اش��اره می کند 
و ادامه می دهد: فق��ط در اصفهان بیش از 1۰۰ 
خانه وجود دارد که برخی از آن ها حتی مجوز هم 

رشد قارچ گونۀ اقامتگاه های بومگردی
خیلی ها به طمع پول آمده اند
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ندارند. زیاد شدن این اقامتگاه ها مهم نیست، 
مهم آن است که گردشگر خارجی زیاد شود 
تا شاید به خاطر استانداردهای مورد مطالبه 
آن ها، نحوه کار در برخ��ی از این اقامتگاه ها 

اصالح شود.
وی اضاف��ه می کند: هرچند که کیفیت در 
برخ��ی از بومگردی ها ارتقاء یافته، اما برخی 
از آن ها از حالت بومی خارج ش��ده اند و ما با 
شکل دیگری از این اقامتگاه ها با عنوان هتل 
س��نتی روبرو ش��ده ایم. برخی از این خانه ها 
تحت تأثیر سلیقه ش��خصی راهنماهای تور 
قرار گرفته اند و همین مس��اله باعث ش��ده 
بومگردی ها از اصالت و اس��تانداردی که باید 

داشته باشند، فاصله بگیرند.
اکبر رضوانیان � عض��و دیگر هیات مدیره 
جامعه اقامتگاه های بومگردی � که مدیریت 
تعدادی از بومگردی ها را در ش��هر کاشان به 
عه��ده دارد، در واکنش به انتقادهایی که به 
کاه��ش کیفیت در برخی از ای��ن واحدها و 
تمرکز آن ها بر درآمد ش��ده تا جلب رضایت 
مشتری به ایسنا می گوید: گردشگر خارجی 
معموالً با اطالع و آگاهی اقامت در بومگردی ها 
و اکولوژه��ا را انتخاب می کند و می داند کجا 
قرار است بماند. درحالی که برخی از مهمانان 
ایرانی داستان بومگردی را با اقامتگاه سنتی 
اشتباه می گیرند، مثاًل اگر قباًل در یک هتل 
سنتی اقامت داشته اند دنبال همان تجربه در 
این خانه ها هستند. وی اضافه می کند: مساله 
دیگ��ر به خود صاحبان بومگردی برمی گردد 
که وقتی بدون هیچ آموزش��ی وارد این کار 
می ش��ود، نمی دانند چطور باید عمل کنند، 
برخی از آن ه��ا اصاًل مهمان نوازی و یا غذای 

ایرانی را نمی شناسند.
رضوانیان از تجربه شخصی خودش مثالی 
م��ی آورد و می گوید: م��ن در این محله 11 
سال کار می کنم و تا االن که سیستم غذا را 
به رستوران تبدیل کرده ام، به مهمان جوجه 
و کباب ن��داده ام چون در محل��ه ای زندگی 
می کنم که همس��ایگانم در سال یک بار هم 
این غذا را مصرف نمی کنند. مهم ترین بحث 
بومگردی جامعه محلی است، معموالً آن هایی 
که بومگردی را به چالش کشیده اند، جامعه 

محلی را نمی شناسند و آن را نادیده گرفته اند، 
توس��عه پایدار را نمی شناسد، خیلی ها فقط 
فضای��ی را احیاء می کنند که مهمان بگیرند 

و از آن پول درآورند.
او همچنین معتقد اس��ت: مشکالتی که در 
بومگردی ها پیش آمده ریشه در نگاه های آماری 
دارد و مهم ت��ر از آن آموزش ندادن به آن هایی 

است که به فعالیت بومگردی وارد شده اند.
رضوانیان همچنین در واکنش به انتقادهای 
وارد شده به افزایش نرخ بومگردی ها در چند 
س��ال گذش��ته که هم ردیف با هزینه اقامت 
در هتل ها ش��ده اس��ت، درحالی که اصلوب 
بومگردی بر اساس گردشگری ارزان تعریف 
ش��ده اس��ت، می گوید: همین ح��اال هم در 
بین تاسیسات گردش��گری پایین ترین نرخ 
ب��ه اقامتگاه های بومگردی تعلق دارد. این که 
یک ش��ب اقامت به همراه س��ه وعده غذایی 
ب��رای یک نفر 1۵۰ هزار تومان ش��ود گران 
است؟ گرانی را چه تعریف می کنید؟ آن هم 
درحالی که ی��ک اتاق دو تخته با صبحانه در 
هتل کم ستاره خیلی معمولی حداقل 1۷۰ 
هزار تومان می شود. تعرفه بومگردی ها درحال 
حاضر پایین ترین اس��ت، مگر این که کسی 

خارج از استاندارد تعیین شده رفتار کند.
منیر تقدیس��ی، از جمله بانوان پیش رو در 
بومگردی که تجربه موفق��ی در زنده کردن 
روستای »قله باال« از طریق بومگردی داشته 

و اینک بومگردی دیگری را در پاده گرمسار 
س��منان مدیریت می کند، نیز ب��ا نگاه صرفاً 
درآمدزا که به بومگردی رخنه کرده، مخالف 
است و به ایسنا می گوید: قرارِ بومگردی این 
بود که فضای متفاوتی از مهمان نوازی ایرانی 
را به تصویر بکش��د، قرار نبود ن��گاه درآمدزا 
داش��ته باش��د. هرچند که اگر درست پیش 
رویم، درآمدزایی هم خواهیم داشت. مهمان، 
خیلی خوب متوجه می شود که این خانه برای 
کس��ب درآمد ایجاد شده یا با عشق بنا شده 
است. مهمانی که بومگردی را انتخاب می کند، 
محبت و ارتباط می خواهد، چون داستان این 

خانه ها با هتل کاماًل فرق می کند.
بومگ��ردی تحقیق��اً یک ربع ق��رن تجربه 
را در جهان پش��ت سر گذاش��ته اند، از سال 
199۵ میالدی که در کنفرانس کاس��تاریکا 
دستورالعمل  بین المللی این اقامتگاه ها بعد از 
صرف پنج سال تحقیق، صادر شد و مقرر کرد 
این خانه ها، فرهنگ و هویت بومی و س��نتی 
جامعه میزبان را حفظ کنند، آن ها را توسعه 
دهند، به محیط زیست و هویت جامعه میزبان 
آسیبی وارد نکنند و در عین سنتی بودن از 
انرژی های نو اس��تفاده کنند ت��ا به پایداری 
محیط زیست منجر شود، خانه هایی که قرار 
بوده جامعه محلی را حفظ کنند نه نابود. اما 
به نظر می رسد در ایران، برخی از این خانه ها 

مسیر دیگری را انتخاب کرده اند.
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این روزها عمیق شدن ترک های زمین در 
نزدیکی تخت جمش�ید و نقش رستم باعث 
ش�ده تا این آثار مهم تاری�خ ایران در خطر 
موزه ای شدن قرار بگیرند و ارتباط خود را با 
دنیایی که نخستین بار در آن ساخته شدند 
از دست بدهند. بر اساس این گزارش منتشر 
ش�ده توسط ایلنا، مدتی اس�ت در نزدیکی 
آثار باستانی استان فارس مانند نقش رستم، 
تخت جمشید و پاسارگاد ترک های عمیقی 
در زمی�ن ب�ه وجود آم�ده و این آث�ار را در 
مع�رض تهدیدهایی چ�ون فروپاش�ی قرار 
داده اس�ت. میراثی که از 2500 سال بالهای 
مختلف طبیعی جان س�الم به دربرده اند اما 
امروز به دلیل برداشت های بی رویه آب های 
زیرزمینی با خطر تخریب رو به رو هستند. در 
حال حاضر در محدوده نقش رستم و اطراف 
تخت جمش�ید ترک ها و شکستگی هایی با 
عمق زیاد در بس�تر زمین دیده می شود که 
پهنای برخی از آنها به دو متر می رسد و اگر 
بر عمق و تعداد آنها اضافه ش�ود به خطری 
جدی برای آثار هخامنش�ی اس�تان فارس 
تبدیل می ش�وند. در همین زمینه، افش�ین 
یزدانی، باس�تان شناس و عضو شورای فنی 
پای�گاه می�راث جهانی تخت جمش�ید، در 
صحبتی به ش�کل گیری و ایج�اد ترک ها و 
فرونشست هایی در منطقه مرودشت و حریم 
محوطه میراث جهانی تخت جمشید اشاره 

کرد و گفت:
 با توجه به نزدیکی فروچاله  ها و نشست  ها 
و بازش�دگی زمین نس�بت به تختگاه شهر 
پارس�ه )تخت جمش�ید( باید گفت اگرچه 
بیش�تر بخش  های تختگاه بر روی صخره  ها 
دامن�ه  در  صخ�ره ای  برون زدگی  ه�ای  و 
کوهستان مهر بنا شده است اما به دلیل آنکه 
قسمت  هایی نیز وجود دارد که روی نهشت 
خاک رس دشت بنا شده، این خطر و احتمال 
وجود دارد که ادامه برداشت آبهای زیرزمینی 
و تخلیه سفره  های آب در بستر عمیق زمین 
منج�ر به ایج�اد فروچاله  های مش�ابه و حتا 
بسیار بزرگتر در بخش  های رسی زیر دیواره 
تختگاه ش�ود که به دلیل نیروی وزن بسیار 
زیاد بن�ای تخت جمش�ید می تواند موجب 

فرونشس�ت  های جدی و ایج�اد فرورفتگی 
و ترک ه�ا و شکس�تگی  های س�اختاری در 

بخش  های فرو نشسته شود.
کاهش میانگین بارندگی  ها، توس�عه بدون 
آینده  نگری کش�اورزی و کشت گندم، ذرت 
و حتی برنج، ساخت س�دهای متعدد در باال 
دس�ت و حفر هزاران چ�اه در منطقه، باعث 
کاهش منابع آب  های زیرزمینی و فرونشست 
زمین شده است. یزدانی در مورد تأثیراتی که 
سدها بر روی این منطقه گذاشته اند، گفت: در 
حوضه آبریز دشت مرودشت که شامل مناطق 
مرتفع ش�مال اس�تان فارس می شود، شاهد 
ساخت چندین سد بزرگ مخزنی در یك دهه 
گذش�ته بوده ایم از جمله سد تنگه بالغی در 
پاسارگاد روی رودخانه پلوار که در نهایت وارد 
دشت مرودشت می ش�ود. با ساخت این سد 
ضمن در معرض خطر قرار دادن محوطه  های 
بس�یار از دوره  های مختل�ف فرهنگی که در 
حوض�ه دریاچ�ه آن واقع ش�ده اند، گذرگاه 
باستانی و بسیار جالب توجه تنگه بالغی که 
یك پتانس�یل قوی برای توسعه گردشگری 
در منطقه به ش�مار می رود، مسدود و پس از 
س�اخت موجب شد تا بس�تر رود پلوار برای 

همیشه به یك بستر خشك بدل شود.
وی در ادامه توضیح داد: افزون بر این سد 
درودزن که بزرگ ترین س�د اس�تان فارس 
اس�ت و سد تازه ساخت سلمان فارسی روی 
دیگر رود دش�ت مرودش�ت یعن�ی رود کر 
سبب ش�ده اند تا ضمن خشك شدن کامل 
دریاچه های طش�ك و بختگان؛ این رود نیز 
به یك بس�تر نیمه خشك و بی جاِن متعفن 
بدل ش�ود. این درحالی است که  این دو رود 
ش�ریان های حی�ات و زندگی بخش دش�ت 
مرودش�ت به ش�مار می رفتن�د و از دیرباز 
آبراه هایی در دش�ت ایجاد ش�ده بود که به 
صورت یك ش�بکه مویرگ�ی آب را به تمام 
مناطق دش�ت می رس�اند و به همین سبب 
هم این منطقه هم�واره از بارورترین مناطق 
کش�اورزی ایران محس�وب می شد. خشك 
ش�دن این رودها ضمن عدم مدیریت کافی 
موجب فش�ار افزون بر منابع آب زیرزمینی 
در جهت سیراب ساختن کشتزارهای گندم، 

ذرت، برنج و دیگر مواد کشاورزی شده است. 
حفر چاه های عمیق و استفاده دائمی از موتور 
آب و کشت غرقابی و کشت  هایی چون برنج و 
ذرت سبب شده تا ذخیره آب  های زیرزمینی 

به شدت رو به افول نهد.

 مردم مرودشت بی نصیب از 
درآمدهای تخت جمشید

این عضو شورای فنی پایگاه میراث جهانی 
تخت جمش�ید اعتقاد دارد که تغییر درآمد 
مردم از کشاورزی به گردشگری و تأثیردادن 
درآم�د حاصله از بازدید از آثار باس�تانی در 
زندگی آنها می تواند تا اندازه ای این مشکالت 

را حل کند:
مش�کل بزرگی که مردم مرودش�ت با آن 
روبه رو هس�تند، اتکا به اقتصاد کش�اورزی 
محور است چراکه از یکسو، توسعه صنعتی 
محدود بوده و در زمینه گردشگری و صنعت 
درآمدزای توریسم هنوز در گام های نخست 
به س�ر می بریم و به هیچ رو نتوانسته ایم آن 
درآم�دی که وجود محوطه  هایی چون تخت 
جمش�ید، نقش رس�تم، پاس�ارگاد در کنار 
فرهنگ غنی عش�ایری، زندگی روس�تایی 
و طبیع�ت خاص منطق�ه در قالب بوم گردی 
و طبیعت گ�ردی ب�رای ما فراهم کن�د را به 
دست آوریم و همین ضعف در رشد و توسعه 
صنعت گردش�گری نیز سبب شده تا وزنه و 
ب�ار اقتصادی ت�ا حد زیادی بر پایه توس�عه 
کش�اورزی و بهره  برداری حداکثری از آب و 
خاک به هر شکلی چون کاشت برنج در پای 
نقش رستم و در چند قدمی ترک های ناشی 

از فرونشست باقی بماند.
در کل می توان این گونه گفت که توس�عه 
کش�اورزی در مرودش�ت بدون اس�تفاده از 
ش�یوه  های ب�ه روز مدیریت آب، کاش�ت و 
برداشت در سطح اس�تانداردهای جهانی و 
استفاده بی  رویه از آب  های زیر زمینی و حفر 
هزاران حلقه چاه کش�اورزی باعث ش�ده تا 

مشکالت ترک زمین به وجود آید.

 حفر چاه با مجوز استانداری
یزدان�ی، مش�اور بازنگ�ری حری�م تخت 

خطر موزه ای شدن تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد
در گزارشی مشروح توضیح داده شد
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جمش�ید و نقش رس�تم در س�ال 1390 در 
مورد نحوه صدور مجوز اس�تفاده از چاه های 
زیرزمین�ی در حریم تخت جمش�ید چنین 

گفت:
ما حریم یکپارچه برای این منطقه در نظر 
گرفتیم؛ همچنین در ضواب�ط تاکید کردیم 
که حفر هر نوع چاه در حریم تخت جمشید 
باید ب�ا نظر کارشناس�ان می�راث فرهنگی 
انجام شود اما متاسفانه در آن سالها یکی از 
زمین داران بانفوذ منطقه که درصدد حفر چاه 
بود و از پایگاه میراث جهانی تخت جمشید 
مجوز دریافت نمی کرد، درصدد پیگیری امر 
برآمد و در نهایت منجر به این شد تا از طریق 
اس�تانداری نامه ای به تخت جمشید ارسال 
 گردد که اختی�ار ارائه مجوز حفر چ�اه را از 
میراث فرهنگی به استانداری منتقل می کرد. 
اکنون نیز این امر ادامه دارد و از آن زمان به 
بعد شاهد صدور مجوزهای متعدد حفر چاه 
در حریم این محوطه میراث جهانی بوده ایم.

این باستان شناس در ادامه صحبت هایش 
یادآور شد: در جریان کاوش هایی که در سال 
1387 در نزدیک�ی تخت�گاه و پلکان بزرگ 
و رودی تخت جمش�ید به انجام رس�اندیم، 
تع�دادی چاه آب برای برداش�ت و تهیه آب 
شرب متعلق به دوره هخامنشی به دست آمد 
که نش�ان م�ی داد در آن دوران تنها با حفر 
3 مت�ر الیه های آب های زی�ر زمینی هویدا 
می شد و امکان برداشت آب فراهم بود. این 
امر تا چند دهه پیش نیز مشاهده می شد در 
حالی که امروزه سطح آب به بیش از 100 متر 

افت کرده است.

 خطر موزه ای شدن تخت جمشید 
وجود دارد

یزدانی، مش�اور بازنگری حریم های تخت 
جمشید و پاسارگاد در ادامه از زیست بومی 
که تخت جمشید و نقش رستم در آن ساخته 

و ش�کل گرفته اند سخن گفت و افزود: نکته 
بس�یار مهم عجین بودن می�راث  فرهنگی و 
زمینه  های شکل گیری تمدنی با زیست بوم 
و جغرافیای طبیعی اس�ت. با تغییر زیس�ت 
بوم مرودشت و منطقه تخت جمشید و نقش 
رس�تم از یك دش�ت پر آب و ب�ارور، دارای 
چش�مه  های پرآب و رودخان�ه و آبراهه  های 
دست س�از انسان، به زیس�ت بوم خشك و 
بیابانی، ارتباط منطقی جایگاه ش�کل گیری 
یک�ی از مهمترین تمدن های بش�ری مورد 

خدشه و آسیب جدی قرار می گیرد.
ایش�ان در انتهای صحبت هایشان بر این 
موضوع تاکید کرد ک�ه ادامه روش فعلی در 
نگه�داری از میراث جهانی اس�تان فارس و 
ش�یوه های انج�ام کش�اورزی در زمین های 
مرودشت باعث می ش�ود میراث باقی مانده 
از هخامنش�یان در نهای�ت ب�ه مجموعه ای 
موزه ای تبدیل ش�ود: با ب�روز چنین اتفاقی 
ش�اهد آن خواهی�م ب�ود که ارتب�اط تخت 
جمشید و پاسارگاد با زیست بوم شکل دهنده 
پیرامون خود قطع می شود و به نوعی بستر 
ش�کل گیری تخ�ت جمش�ید و پاس�ارگاد 
که محیطی سرس�بز و خ�رم و پ�ر از آب و 
چشمه سار بوده از بین می رود و فقط شاهد 

یك اث�ر موزه ای خواهیم ب�ود. امری که هم 
اکنون نیز شوربختانه با خشك شدن و بایر 
شدن صدها هکتار زمین کش�اورزی و بدل 
ش�دن برخی از آنها به خارزار و ش�وره  زار و 
خشکیدن بیشتر چشمه  ها و رودها و تخریب 
زیستگاه  های طبیعی گیاهی و جانوری تا حد 

زیادی اتفاق افتاده است.
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نام م��وزه و بازدی��د از موزه ها 
که به میان می آید افراد زیادی 
از انج��ام ای��ن فعالیت س��ر باز 
می زنن��د و اظه��ار می کنن��د که 
عالقه ای به تاریخ و گذش��تگان 
ندارن��د، بخص��وص جوان��ان و 
نوجوان��ان که ترجی��ح می دهند 
در دنیای هیجانات و شور و حال 

جوانی زندگی کنند.
ام��ا بای��د بدانید که بس��یاری 
از موزه ه��ا در زمین��ه تاریخ��ی 
ی��ا آنچه عم��وم م��ردم از تاریخ 
تصور می کنند فعالیت نمی کنند 
بلکه موزه هایی وجود دارند که 
اگر جوانان از وجودش��ان با خبر 
باشند حتماً برای چشیدن طعم 
ماجراجویی ه��ای باورنکردنی از 

آن ها دیدن خواهند کرد.
قص��د داری��م تصورات ت��ان را 
ب��ه چال��ش بکش��یم و ش��ما را 
ب��ا موزه های��ی آش��نا کنی��م که 
اشیایی وحشتناک را به نمایش 
گذاش��ته اند و به عبارتی دیگر 
ترس��ناکترین موزه ه��ای دنی��ا 
هس��تند و ب��ا بازدی��د از آن ها 
احتم��ال جی��غ زدن از ش��دت 
دلهره بس��یار زیاد است. اما چه 
چیزهای��ی در ای��ن مکان ها در 
معرض دید عموم اند؟ چرا این 
موزه ها ملقب ب��ه هولناکترین 
مکان ه��ای دنی��ا ش��ده اند؟ ب��ا 
م��ا همراه باش��ید تا بیش��تر با 
این موزه ها آش��نا ش��ویم و راز 
آن ها را کش��ف کنی��م ابتدا از 
موزه های��ی ش��روع می کنیم که 
کمتر ترسناک هس��تند تا آرام 
آرام ب��ه وحش��تناک ترین موزه 

جهان برسیم.

ترسناک ترین موزه های جهان را بشناسید

زهرا میرزایی
مترجم

موزه مومیایی های
اینجا م��وزه ای پر از مومیایی اس��ت، از زن و 
بچه گرفته تا پیرم��رد و پیرزن همه اینجا گرد 
ه��م جمع ش��ده اند. اما داس��تان وجود چنین 
موزه ای چیس��ت؟ ماجرا از این قرار اس��ت که 
در س��ال 1833 می��الدی در مکزیک بیماری 
وبا ش��یوع پی��دا کرد و در طی آن انس��ان های 
کوچک و بزرگ زیادی جان باختند؛ انسان هایی 
که تع��دادی از آن ها مومیایی ش��ده بودند. در 
اطراف ش��هر گوآناخوآتو (Guanajuato) شمار 
مومیایی ها و مبتالیان وبا بیشتر بود. مومیایی ها 
چندین س��ال در زمین دفن شده بودند تا این 
که در طی یک حفاری باس��تان شناسان گوری 
بزرگ از مومیایی ه��ا یافتند که به خودی خود 
شمارش��ان به اندازه اهالی یک ش��هر می رسید، 
آن ها پس از انج��ام مطالعات، مومیایی ها را در 
این موزه به نمایش گذاشتند تا یادواره ای باشد 
از شیوع وبا در گوآناخوآتوی مکزیک. مومیایی 
نوزاد و کودکان زیادی هم در این موزه نگهداری 
می ش��وند که از هولناک ترین قسمت های این 

مرکز تفریحی به حساب می آیند.

موزه کاتاکمب دی کپوچینی
در س��ال 1۵99 میالدی راهبان ایتالیایی به 
راهی جدید برای مومیایی کردن اجساد و انتظار 
برای جه��ان آخرت و روز قیام��ت پیدا کردند 
آن ها دخم��ه بزرگی حفر نمودند و اجس��اد را 

پس از مردن به داخل قفسه های موجود در این 
حفره برده و آویزان می کردند و گاهی آن ها را با 
سرکه و مواد ضدعفونی کننده دیگر می شستند. 
در نهایت برخی از جس��د ها را مومیایی کرده و 
بعضی دیگر را در محفظه هایی شیش��ه ای قرار 
می دادن��د. لباس این افراد ه��م با یکدیگر فرق 
داش��ت، بعضی ها لباس های ن��و و خوبی به تن 
داشتند و برخی دیگر فقط در طناب پیچ شده 
بودند که باس��تان شناس��ان این عمل را کاری 

برای طلب بخشش می دانستند.
بیشتر مومیایی های این دخمه راهبه هستند 
و به گونه ای قرار گرفته اند که گویا واقعاً منتظر 
روز قیام��ت هس��تند. ب��ه مرور ای��ن دخمه به 
محیطی ترس��ناک تبدیل ش��د که پر از اجساد 
ایس��تاده بود. امروزه این م��کان به موزه تبدیل 
شده و عالقمندان می توانند از آن دیدن کنند.

موزه روانپزشکی گلور
موزۀ گلور در آمریکا قرار دارد و س��ابقۀ 13۰ 
س��الۀ پزش��کان این دیار را در زمین��ۀ درمان 
بیماری های روانی به بینندگان نش��ان می دهد. 
ش��ما در این م��وزه می توانید به وض��وح آثار و 
نش��انه های بیماری های روان��ی را در این موزه 
تماش��ا کنید، دس��ت نوش��ته هایی که از ذهن 
بیماران نش��ات گرفته، وس��ایل و داروهایی که 
برای درمان بیماران اس��تفاده می شده و حتی 
لب��اس افراد روان��ی را در این م��کان می توانید 

تصویری پر از دلهره در موزه!
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مش��اهده کنی��د. با بازدی��د از ای��ن مکان 
صحنه ه��ای دردن��اک و خش��نی هم پیش 
رویت��ان نقش خواهد بس��ت و با روش های 
وحشتناکی که برای کنترل بیماران استفاده 

می شده آشنا خواهید شد.
بازدید از این موزه می تواند به اندازۀ بازدید 
از زندان گوانتانامو ترسناک باشد و بازدید از 
آن را به ماجراجویان و افراد شجاع پیشنهاد 

می کنیم.

موزه سالمتی زنان
این م��وزه بیانگر داس��تان زندگی مردی 
 Harry) »آمریکایی به ن��ام »هری فینل��ی
Finley) اس��ت، او از س��ال 199۵ میالدی 
زندگی خود را وقف بررسی و تحقیق دربارۀ 
بیماری ه��ای زنان��ه و به خص��وص معقولۀ 
قاعدگی زنان کرد. همۀ وس��ایل و ابزاراالتی 
که هری در این راس��تا از آن ها بهره گرفت 
را می توانید در موزۀ سالمتی زنان مشاهده 

کنید.
انواع لباس های مناس��ب و نامناسب برای 
بانوان و مانکن های گوناگون و جالب در این 
موزه گرد هم آمده اند، این موزه در زیرزمین 
یک خانه که قباًل محل کار هری بوده برقرار 
است و همین موضوع کمی موزه را ترسناک 
و منحصر به فرد کرده اس��ت. کارهای هری 
بارها توانسته تمجید مجلۀ نیویورک تایمز و 

دانشگاه جانز هاپکینز را بر انگیزد.

موزه عروسک های سخنگو
م��وزه ای در ایالت کنتاک��ی آمریکا وجود 
دارد ک��ه راوی بعدی ترس��ناک اس��ت که 
همیش��ه در پس ذهن همۀ ما وجود داشته 
اما کمتر به آن توجه می کنیم. در این موزه 
انواع و اقسام عروسک های سخنگو نگهداری 
ش��ده و در معرض دید عموم قرار دارند اما 
نه عروس��ک های زیبا و دلفریب که دختران 
کوچک را شیفتۀ خود می کنند بلکه سبک 
عروسک های این موزه دقیقاً شبیه به همان 
عروسک هایی اس��ت که اغلب در فیلم های 
ترسناک آن ها را می بینیم. بازدید کنندگان 
در این موزه باید در اتاق هایی قرار بگیرند که 

در آن ها حدوداً ۷۵۰ عروسک وجود دارد.
شاید جالب باشد که بدانید به وجود آمدن 
این موزه به پسر بچه ای کوچک به نام ویلیام 
شکسپیر برگر بر می گردد. که در خیمه ای 
کوچ��ک ش��روع به جم��ع آوری عروس��ک 
می کرد، کم کم سرمایه گذارانی پیدا شدند و 
به تعداد عروسک ها افزوده و خیمه ای بزرگ 
و در واقع بزرگترین خیمۀ عروسکی جهان 

را تشکیل دادند.
در این موزۀ عروسکی انواع و اقسام دلقک ها 
نیز به چش��م می خورند که از ترس��ناک و 

مرموزترین اشیای این موزه هستند.

موزه ملی تاریخ مراسم تشییع جنازه
اعتق��ادات و عکس العمل ه��ای مختلفی 
درب��ارۀ م��رگ و چگونگی وداع ب��ا زندگی 
دنیوی وجود دارد، برخی از مرگ وحش��ت 
دارن��د و بعضی ها هم ب��رای رویارویی با آن 
لحظه شماری می کنند. در طی تاریخ افراد 
مختلف روش های متفاوتی را برای تش��ییع 
جسد خود انتخاب می کردند که آشنایی با 

آن ها جذاب است. 
در همی��ن راس��تا م��وزه ای در ش��یکاگو 
س��اخته اند ک��ه در آن می توانید ب��ا تاریخ 
و ان��واع و اقس��ام روش های تش��ییع جنازه 
آش��نا ش��وید. این موزه بزرگترین مجموعۀ 
تاریخی دربارۀ مراس��م مرگ در سراسر قارۀ 
آمریکاس��ت. با بازدید از این موزه می توانید 
با روش های مختلف خاکس��پاری و مراسم 
وداع با زندگی در سنین مختلف و دوره های 
متفاوت تاریخی آشنا شوید و انواع تابوت ها 
و وس��ایل خاکس��پاری را از نزدیک دیده و 

لمس کنید.

موزه ماتر
موزۀ ماتر بدون ش��ک هولناک ترین موزۀ 
دنیاس��ت و مجله ه��ای خبری زی��ادی این 
موض��وع را تأیی��د می کنند. این م��وزه در 
فیالدلفیا قرار دارد و موضوع اشیای موجود 
در آن بس��یار جالب اس��ت. در ماتر انواع و 
اقس��ام بدن ها و ماکت های افرادی که دچار 
بیماری های عجیب و غریب و بعضاً العالج 

شده اند جمع آوری شده است.
این مرکز تفریحی در سال 18۵8 میالدی 
با تالش ه��ا و کمک های مالی دکتر توماس 
 (Thomas Dent Mutter) دنت موتر یا ماتر
آغاز به کار کرد. شاید تا به اینجای موزه به 
نظر شما ترسناک نباشد اما زمانی که بدانید 
در این موزه اش��یایی مثل بزرگترین جوش 
چرکین دنیا، بزرگ ترین مدفوع تولید شده 
توسط انسان، مغز انسان های عقب افتاده و 
چیزهایی از این قبیل به نمایش در آمده اند 
حتماً نظر شما تغییر خواهد کرد. اگر مسافر 
فیالدلفیا هس��تید به هیچ عنوان بازدید از 

این موزه را از دست ندهید.
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بر مبنای ارزیابی کارشناسان بین المللی؛

ایران در فهرست امن ترین کشورهای جهان قرار دارد
»کنت��رل  بین الملل��ی  مؤسس��ه  دو 
ریسکس« و »اینترنش��نال SOS« در 
ارزیاب��ی خود برای س��ال ۲۰19، ایران 
را جزو امن ترین کشورهای جهان برای 
گردشگران ش��ناختند. امنیت ایران در 
این گزارش در س��طح کشورهای اروپا، 
آمریکا، کانادا و اس��ترالیا ارزیابی ش��ده 

است.
ب��ه غی��ر از ای��ران، تنه��ا در تع��داد 
انگشت ش��ماری از دیگ��ر کش��ورهای 
خاورمیانه مانند کویت و قطر نیز سطح 
خطرهای امنیتی »پایین« ارزیابی شده 
اس��ت. امنیت کشورهای ترکمنستان و 
عربستان سعودی متوسط ارزیابی شده 
و پاکس��تان، عراق، افغانستان به همراه 
بس��یاری از کشورهای آفریقایی در رده 
کشورهای »خطرناک« برای گردشگران 

قرار گرفته اند.
در میان کش��ورهای جه��ان، فنالند، 

ن��روژ و دانمارک به عن��وان امن ترین ها 
معرفی ش��ده اند. این گ��زارش در کنار 
 Ipsos گ��زارش دیگ��ری از مؤسس��ه
منتشر شده که در آن چشم انداز اقتصاد 
و بازار در سال ۲۰19 مورد بررسی قرار 

گرفته است.
ب��ر مبن��ای آن گ��زارش، 43 درصد 
تصمیم گیران حوزه کسب و کار، انتظار 
افزایش تهدیدهای امنیتی در جهان در 
 SOS س��ال ۲۰19 را دارند. اینترنشنال
بزرگ ترین شرکت ارائه دهنده خدمات 
پزش��کی و آموزش های مس��افرتی در 
جهان و طرف قرارداد بیش از دو س��وم 
از ۵۰۰ شرکت  برتر در حوزه بین المللی 

از نگاه مجله اقتصادی فورچون است.
ایران به عنوان کش��وری چهار فصل 
با انبوه جاذبه ه��ای طبیعی و تاریخی، 
همواره م��ورد توجه گردش��گران بوده 

است.

اخی��راً »محم��د خیاطی��ان« معاون 
توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور گفته 
بود که تنها در نیمه نخست سال جاری، 
بیش از شش میلیون گردشگر خارجی 
به ایران س��فر کردند. این رقم رشد ۵1 
درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال 

گذشته را نشان می دهد.
از دیگر رویدادهای برجسته مرتبط با 
حوزه گردش��گری ایران در سال جاری، 
انتخ��اب همدان ب��ه عن��وان پایتخت 

گردشگری کشورهای آسیایی است.
ویژگی های تاریخی، طبیعی، تمدنی و 
گردشگری همدان باعث شد چهلمین 
 (UNWTO) اجالس جهانی گردشگری
آبان ماه در این ش��هر برگزار شود و 8۰ 
نفر از اعضای اجالس جهانی گردشگری 
از 3۰ کش��ور جهان در آن حضور بهم 

رسانند.
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فرهنگوهنر

 ابوالفضل زرویی نصرآباد، طنزپرداز

مرد  شوخی جدی جدی رفت!

الهام بخش ترین فیلم صنعت سینما در بین 47 هزار فیلم

باز کن دکان که وقت عاشقی ست

خیلی از حرفۀ بازیگری دلگیرم!

»اوشین« زنده است
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مرد  شوخی
جدی جدی رفت!

ابوالفضل زرویی نصرآباد درگذشت

مرد طناز ادبیات و مطبوعات ایران پش��ت 
می��زش در خانه اش در احمدآباد مس��توفی 
نفس های آخر را کشید و هنوز به ۵۰ سالگی 
نرس��یده جدی جدی با زندگی خداحافظی 

کرد و رفت.
ابوالفض��ل زروی��ی نصرآب��اد هرچن��د که 
س��ال ها بود گوش��ه عزلت گزیده و از تهران 
و هیاهوهای��ش فاصله گرفته ب��ود اما چنان 
کارنام��ه ای دارد که ن��ام و تأثیرش همچنان 
حضور دارد. شنبه )دهم آذرماه( محمد زرویی 
نصرآب��اد با پیکر بی جان برادرش در خانه اش 
مواجه شد. تعدادی از طنزپردازان و دوستانش 
خود را ب��رای دیدار آخر به خان��ه احمدآباد 
رس��اندند؛ همه در بهت و شوک. خبر رفتن 
ابوالفضل زرویی نصرآباد در 49 س��الگی هم 
دیگر پیچید و آخرین خبر شامگاه شنبه شد.

یار قدیمی »گل آقا« رفت. او امید کیومرث 
صابری فومنی بود؛ گل آقا در پاسخ به این که 
»امیدتان در طنزنویس��ی امروز به کیست« 
گفته بود: »…قلمی ک��ه عبید و دهخدا در 
دست داشتند، االن بی صاحب نیست. طنز دارد 
جان می گیرد. یکی از مشهورترین طنزنویسان 
امروز م��ا � مالنصرالدین �  )ابوالفضل زرویی 

نصرآب��اد( فقط ۲3 س��ال دارد! چراغ ها دارند 
روش��ن می ش��وند. ش��هر چراغان��ی خواهد 
شد…«. زرویی با نوشته هایش در مطبوعات، 
با کتاب ه��ای طنزش، ب��ا پژوهش هایش در 
عرصه طنز و ش��اید مهم ت��ر از آن با آموزش 
طنزپردازان جوان و حمای��ت از آن ها، چراغ 
طنز را روشن نگه داشت و به قول گل آقا، شهر 

را چراغانی کرد.
حاال بعد از رفتنش، اکبر اکس��یر می گوید: 
انصاف نیس��ت مرثیه گوی شاعری باشیم که 
خود، نوش��ته هایش و قلمش برای خنداندن 
مردم ب��ود؛ از طنزپ��ردازان می خواهم برای 
تدفی��ن او مراس��م ش��ادی برگ��زار کنند. او 
می افزای��د: زرویی خدمات بس��یاری به طنز 
کرد و طنزپردازان جوانی را به جامعه ادبی ما 
معرفی کرد، به خاطر همین کارش می توانیم 
برایش کف بلند بزنیم تا صدایش به بهش��ت 

برسد.
رؤیا صدر با اش��اره به نق��ش بی نظیر او در 
جامع��ه طنز ایران اظهار می کند: اس��تحکام 
ساختاری آثار و عمق و تلخی نگاه زرویی، او را 

از دیگر طنزپردازان متمایز می کرد.
ابراهیم رها هم با تأکید بر تأثیرگذاری او بر 

طنز ایران و این که تس��بیح طنز کشور یکی 
از دانه های درش��ت خود را از دس��ت داد به 
این وجه از کار زرویی نصرآباد اشاره می کند: 
زرویی خ��ود را به ام��واج پرتالطم پیرامونی 
نمی سپرد؛ تالش داشت سنگ زیر آب باشد و 

کارهای ماندگار انجام دهد.
شهرام شهیدی می گوید: طنز ایران یکی از 
بزرگ ترین و بی ادعاترین آدم هایش را از دست 
داد. او ب��ا بغض و گری��ه از خاطره ورودش به 
»گل آقا« و حمایت ه��ای زرویی نصرآباد یاد 

می کند.
سیدمهدی شجاعی هم با تجلیل از ابوالفضل 
زرویی با این جمله که »او نه تنها ش��خصیتی 
بی بدیل در ادبیات طنز معاصر بود که در تاریخ 
طن��ز ایران مثل و نظیر نداش��ت« انتقادهای 
تندی را خطاب به مس��ؤوالن مطرح می کند: 
رحلت غریبانه ابوالفضل زرویی نش��ان داد که 
در کش��ور ما هیچ مقام مس��ؤولی دلش برای 
فرهن��گ و ادب نمی تپد... در رحلت مظلومانه 
این شخصیت بی بدیل عرصه ادب، همه مدیران 
و مس��ؤوالن عالی و دانی مسؤول اند و باید در 
هر دو جهان پاسخگوی بی توجهی، سهل انگاری 
و بی رحمی خود باشند. در این واقعه مؤلمه و 
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مصیبت جانسوز هیچ کدام حق ندارند ابراز تأثر 
و تأس��ف کنند و پیام تس��لیت بدهند و برای 
خود کسب آبرو کنند. کسانی که از وضعیت و 
شرایط این عزیز خبر داشتند و هیچ کدام هیچ 
قدمی برنداشتند. همان بهتر که ما را با غم خود 

رها کنند و به کار و بار خود بپردازند.
ابوالفض��ل زرویی نصرآباد زاده اردیبهش��ت 
1348 در تهران بود. او با اس��م های مستعار 
مالنصرالدی��ن، چغندر میرزا، ننه قمر، کلثوم 
نن��ه، آمیز ممتقی، میرزا یحی��ی و عبدل در 
نش��ریاتی مانند نش��ریات مؤسس��ه گل آقا، 
همش��هری، جام جم، ایرانیان، انتخاب، زن، 
مهر، کیهان ورزشی، بانو، جستجو، عروس و 

تماشاگران، طنز نوشته  است.
از کتاب های این طنزپرداز و پژوهشگر هم 
به این عنوان ها می توان اش��اره کرد: »تذکرهًْ 
المقامات«، »افسانه های امروزی«، »وقایع نامه 
طن��ز ایران« )همکاری با فریبا فرش��ادمهر(، 
»بامعرفت های عالم« )کت��اب گویای طنز(، 
»رفوزه ه��ا« )مجموعه ش��عر طنز(، »حدیث 
قند« )مجموعه مقاالت طنزپژوهی(، »غالغه 
به خونه ش نرس��ید« )مجموعه افس��انه های 
طنزآمی��ز(، »م��اه به روای��ت آه«، »خاطرات 
سر پروفسور حسنعلی خان مستوفی«، »یک 
بغل کاکتوس: صد شعر طنز«، »اصل مطلب: 
مجموعه ش��عر طنز«، »اندر حکایت شیرین 

بیمه« و »این مرد مشکوک«.

بخش�ی از شعر طنز ابوالفضل زرویی که در 
محضر رهبری قرائت شد.

ای جماعت، چطوره حاالت تون
قربون اون فهم و کماالت تون
گردنتون پیش کسی خم نشه
از سربنده، سایه تون کم نشه

راز و نیاز و بندگی تون درست
حساب کتاب زندگی تون درست

بنده می شم غالم دربست تون
پیش کسی دراز نشه دست تون

از لب تون خنده فراری نشه
خدا نکرده، اشکی جاری نشه

باز، یه هوا دلم گرفته امروز
جون شما، دلم گرفته امروز

راست و حسینی ش، نمی دونم چرا
بینی و بینی ش، نمی دونم چرا
خالفامون از سراختالف نیست

خالف خالفه، توش خطا خالف نیست

فرقی نداره دیگه شهر و روستا
حال نمی دن، مثل قدیما، دوستا
شاپرک ها به نیش مجهز شدن

غریب گزا هم آشناگز شدن

سرزده آفتاب از پشت بوم
ما موندیم و یه قصه ناتموم
بازم همون دوره بی سواتی

قربون اون حرفای عشق التی
قربون اون »مخلصتم، فداتم«

قربون اون »من خاک زیرپاتم«
قربون اون حافظ روی تاقچه
قربون حسن یوسف تو باغچه
قربون مردمی که مردم بودن

اهل صفا، اهل تبسم بودن
قربون اون دوره تردماغی

قربون اون تصنیف کوچه باغی
قربون دوره ای که خوش بینی بود

تار سبیل ها چک تضمینی بود

مردای ناب و اهل دل نداره
شهری که بوی کاهگل نداره

بوی خوش کباب و نون سنگک
عطر اقاقیا و یاس و پیچک

بوی گالب و بوی دود اسفند
جمع قشنگ اشک شوق و لبخند

بوی خیار تازه، توی ایوون
تو سفره ای پر از پنیر و ریحون

بوی سالم گرم مرد خونه
تو حوض خونه، رقص هندونه
بوی خوش کتاب های کاهی

تو امتحان کتبی و شفاهی
قدم زدن تو مرز خواب و رؤیا

خدا، خدا، خدا، خدا، خدایا!

خوشا به حال اون که تو محله ش
هوای عاشقی زده به کله ش
کسی که قلبش اتصالی داره

می دونه عاشقی چه حالی داره
با این که سخته، بازدلنشینه

»تپش، تپش، وای از تپش« همینه
رد وبدل که شد نگاه اول

بیرون میاد از سینه آه اول

دل می گه هرچی بش بگی فوتینا
خواب و خوراک و زندگی فوتینا

عاشق شدن شیدایی داره واال
»خاطرخواهی رسوایی داره« واال
وقتی طرف توکوچه پیدا می شه

توی دلت یه باره غوغا می شه
آرزوهات خیلی دورن انگاری

توی دلت، رخت می شون انگاری
صدای قلبت اون قدر بلنده

که دلبرت می شنوه و می خنده
دین و مرام و اعتقادت می ره

اون که می خواستی بگی، یادت می ره
می خوای بگی: »فدات بشم الهی«

می گی که: »خیلی مونده تا سه راهی؟«
می خوای بگی: »عاشقتم عزیزم«

می گی که: »من عاعاعاعا، چیچیزم!«
می خوای بگی: »بیام به خواستگاری؟«

می گی: »هوای خوبی داره ساری«
کوزه ضربه دیده بی ترک نیست

حال طرف هم از تو بهترک نیست
می خواد بگه، »برات می میرم اصغر!«

می گه »تمنا می کنم برادر!«
می خواد بگه: »بیا به خواستگاریم«

می گه که: »ما پالک شصت وچاریم«
...

شهر بدون مرد، شهر درده
قربون شکل ماه هرچی مرده
قربون اون مردای دل شکسته
قربون اون دستای پینه بسته

مردای ده، مردای کاه و گندم
مردای ده، مردای خوان هشتم

مردای پشت کوه، مثل خورشید
تو دلشون هزار جام جمشید

مردای سوخته زیر هرم آفتاب
مردای ناب و کم نظیر و کم یاب

کیسه چپق ها به پرشالشون
لشکر بچه ها به دنبالشون

بیل و کلنگشون همیشه براق
قلیونشون به راه، دماغشون چاق

صبح سحر پا می شن از رختخواب
یکسره روپان تا غروب آفتاب
چارتای رستمند به قدوقامت

هیکلشون توپ، تنشون سالمت
نبوده غیرگرده گالشون

غبار اگر نشسته روکالشون
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کالمشون دعا، دعاشون روا
سالم و نون و عشقشون بی ریا

مردای نازدار، مرد شهرن
با خودشون هم این قبیله قهرن

مردای اخم و طعنه بی دلیل
مردای سرشکسته زن ذلیل
مردای دکترای حل جدول
مردای نق نقوی لوس تنبل

لعنت و نفرین می کنند به جاده
اگر برن چار تا قدم پیاده

مردای خواب تو ساعت اداری
تازه دو ساعتم اضافه کاری

توی رگاشون می کشه تنوره
تری گلیسیرید و قند و اوره

انگار آتیش گرفته ترمه هاشون
همیشه تو همه سگرمه هاشون
به زیردست، ترشی و عبوسی

به منشی اداره چاپلوسی
برای جستن از مظان شک ها

دائره المعارف کلک ها
بچه به دنیا می آرن با نذور

اغلبشون یه دونه اون هم به زور
پیش هم از عاطفه دم می زنن
پشت سر اما واسه هم می زنن
اینجا فقط مهم مقام و پسته

مردای شهری کارشون درسته

مشتی حسن، حال شما چطوره؟
حالت امسال شما چطوره؟

مشتی حسن کافر و دهری شدی
اومدی از دهات و شهری شدی

این چیه پاته؟ آخه گیوه هات کوش؟
کی گفته دمپایی صندل بپوش؟

ای شده از قاطر خود منصرف
نمره پیکان تو، تهران - الف

شد بدل از باغ و زمین سرکشی
شغل شریفت به مسافرکشی

گله رو که »هی« می زدی، یادته؟
کوه و کمرنی می زدی، یادته؟

یادته اون سال که با مشتی شعبون
ماه صفر، راهی شدین خراسون

یادت میاد »ربابه«، دستش درست،
کنار چشمه، رخت ها تو می شست

یادته دستاتو حنا می ذاشتی
شب که می شد،  درها رو وا می ذاشتی

تو دهتون، سرقت و دزدی نبود
کار واسه همسایه، مزدی نبود

قبل شما، جن های طفل معصوم
صبح سحر، جمع می شدن تو حموم

لنگ و قطیفه توی بقچه هاشون
نگاه آدما به سم پاشون!

اصالتاً جنای ناموس پرست
به هیچ خانمی، نمی زدن دست

نه زن، سحر، بیرون خونه می رفت
نه جن به حموم زنونه می رفت

جن واسه خانم ها یه جور خیال بود
اونم که تازه، جن نبود و »آل« بود!

 

مشدی حسن چای و سماورت کو؟
سینی با قالی و گلپرت کو؟

ای به فدای ریخت و شکل و تیپت
بوی چپق نمی ده عطر پیپت

مشدی حسن، قربون میز و فایلت
قربون زنگ گوشی موبایلت

اون که دهاتی و نجیبه، مشدی
میون شهریا غریبه، مشدی
چقدر خوبه چله زمستون

سنبل طیب و کاسنی و سه پستون
کنج اتاق، یه جای خلوت و دنج

شربت نعنا و بهارنارنج
کرسی و چای نبات و هورتش خوبه

خارش و خمیازه و چرتش خوبه

عطر چلو که از خونه در می رفت
تا هف تا کوچه اون طرف تر می رفت
شیطونه وقتی رخنه تو دل می کرد

بوی غذا روزه  رو باطل می کرد
اون زمونا که نقل تربیت بود

آدم کشی یه جور معصیت بود
کسی، کسی رو سرسری نمی کشت

به خاطر دری وری نمی کشت
معنی نداره توی عصر »سی دی«
بزرگ و کوچیکی و ریش سفیدی

پدر با ترس و لرز و با احتیاط
می کشه سیگارشو کنج حیاط
پسر که بی شراب، تب می کنه

بدون ترس و لرز، »حب« می کنه

مادره با خفت و خونه داری
می سازه اما دختره فراری

اگر دیدی دختره دست تکون داد
یه وقت بهت در باغ سبز نشون داد
بپا یه وقتی دست و پات شل نشه؟

پنالتی ش از صدقدمی گل نشه؟

فتنه و دعوا سرنونه مشدی
دوره آخرالزمونه مشدی...

مشدی حسن، مرد سیاسی شدی
اهل اصول دیپلماسی شدی

سیورساتت شده بحث و تفسیر
نقل و نباتت شده بحث و تفسیر

با تقی و امیر و سام و خسرو
تو تاکسی و تو ایستگاه مترو
تو هرکجا آدم زنده ای هست

یا محفل کسل کننده ای هست
بد به حفاظت و حراست می گی
لم می دی و نقل سیاست می گی

سیات خارجه و داخله
حکومت مدینه فاضله

نظم نوین و چالش رواندا
مخالفان دولت اوگاندا

روابط جدید مصر و سودان
کناره گیری امیرعمان

نرفته ای هنوز تا ورامین
کنایه می زنی به چین و ماچین

با چشم بسته، تیر درمی کنی
تو هر چی اظهارنظر می کنی
از مد و سایز کفش آلن دلون

تا به گشادی شکاف ازن
هرچی که چشمت دید و خواست،  می شی

یه روز »چپ«، یه روز »راست« می شی
یه روز مشتت روهوا می بری

برای لغو حکم آقاجری
یه روز می گی که »واال این کافره

د یاال زودتر بکشیدش، بره«

یه روز فکر جنگ با جهانی
یه روز اهل بحث و گفتمانی

عینهو رنگ چشم آبجی اقدس
حزب و گروه تو نشد مشخص
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گروه��ی از محققان در ایتالیا با بررس��ی 
بی��ش از 4۷ ه��زار فیلم، اق��دام به معرفی 
تأثیرگذارتری��ن و الهام بخش تری��ن فیلم ها، 
کارگردانان و بازیگران تاریخ سینمای جهان 

کردند.
به نقل از گاردین، در این پژوهش محققان 
با بررسی 4۷ هزار فیلم در ۲6 ژانر مختلف 
سینمایی و با استفاده از ارجاعات موجود در 
پایگاه اطالعات سینمایی »IMDB« به این 
نتیجه رس��یدند که فیلم »جادوگر شهر اُز« 

به کارگردان��ی »ویکتور فلمینگ« محصول 
س��ال 193۷ میالدی، الهام بخش ترین فیلم 
صنعت سینما بوده است و تاکنون بیشترین 

ارجاعات به آن شده است.
محقق��ان ب��ا اس��تفاده از چه��ار رویکرد 
محاسباتی و بدون در نظر گرفتن فیلم های 
کوت��اه و فیلم های��ی ک��ه هی��چ ارجاعی به 
آن ها نش��ده است؛ اقدام به معرفی ۲۰ فیلم 
تأثیرگ��ذار تاریخ س��ینما کردن��د که همه 
آنه��ا محصول قبل از س��ال 198۰ میالدی 
هس��تند و پس از »جادوگر شهر اُز« که در 
رتبه نخست جای گرفته، فیلم های »جنگ 
س��تارگان« و »روانی« رتبه های دوم و سوم 

را به خود اختصاص داده اند.

»متروپلی��س«،  کی��ن«،  »همش��هری 
»کازابالنکا«، »دکتر اس��ترنج الو« و »رزم ناو 
پوتمکین« از دیگر آثار برجس��ته حاضر در 

این فهرست هستند.
دکت��ر »لیویو بیوگلیو« اس��تاد دانش��گاه 
تورین و یکی از محققان گفت: هدف اصلی 
این پژوهش، یافتن فیلم هایی اس��ت که از 
نقطه نظر تاریخی دارای بیش��ترین اهمیت 

هستند.
ازجمله یافته های این تحقیق این است که 

کشورهای هند، ژاپن و آمریکا معموالً تمایل 
کمتری به تولیدات مش��ترک س��ینمایی با 
س��ایر کش��ورها دارند، این در حالی اس��ت 
که فرانس��ه و بلژیک کش��ورهایی هس��تند 
که بیش��ترین مشارکت سینمایی را با دیگر 
مل��ل در صنعت س��ینما دارن��د. همچنین 
تأثیرگذارترین فیلم ه��ای ایتالیایی در دهه 
196۰ میالدی ساخته شده اند اما سینمای 
آلم��ان در دهه 193۰ مهم ترین آثار خود را 

تولید کرده است.

این محققان برای رتبه بندی تأثیرگذارترین 
کارگردانان و بازیگران تاریخ س��ینما و برای 
جلوگیری از عدم یک جانبه گری به س��مت 
فیلم های قدیمی تر، از روشی استفاده کردن 
که ب��ر اس��اس آن تأثیرگ��ذاری فیلم ها با 
فیلم های اکران شده در همان سال مقایسه 

شده اند.
ب��ر ای��ن اس��اس، »آلف��رد هیچ��کاک« 
تأثیرگذارترین کارگردان تاریخ سینما معرفی 
ش��د و پس از آن »استیون اسپیلبرگ« در 
جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین »ساموئل 
ال جکسون«، »تام کروز«، »لوئیز مکسول« 
و »کری فیشر« نیز به عنوان الهام بخش ترین 

بازیگران سینما شناخته شدند.

الهام بخش ترین فیلم صنعت سینما در بین 47 هزار فیلم
ماندگارهای تاریخ سینما معرفی شدند

۲۰ فیلم  مهم تاریخ سینما

فهرست کامل 20 فیلم تأثیرگذار 
و الهام بخ�ش تاری�خ س�ینمای 

جهان از این قرار است:

1. جادوگر شهر اُز )1939(
۲. جنگ ستارگان )19۷۷(

3. روانی )196۰(
4. کینگ کونگ )1933(

۵. ۲۰۰1: ادیسه فضایی )1968(
6. متروپلیس )19۲۷(

۷. همشهری کین )1941(
8. تولد یک ملت )191۵(

9. فرانکشتاین )1931(
1۰. س��فیدبرفی و هفت کوتوله 

)193۷(
11. کازابالنکا )194۲(

1۲. دراکوال )1931(
13. پدرخوانده )19۷۲(

14. آرواره ها )19۷۵(
1۵. نوسفراتو )19۲۲(

16. جویندگان )19۵6(
1۷. کابیریا )1914(

18. دکتر استرنج الو )1964(
19. بر باد رفته )1939(

۲۰. رزم ناو پوتمکین )19۲۵(
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خوش شانس��ی، اتفاق��ی پیچیده 
نیس��ت!  دس��ترس  از  دور  و 
همی��ن  گاه��ی  خوش شانس��ی 
روزمر گی هایی اس��ت ک��ه حال و 
حس��ت را خوب می کن��د و روزت 
را می س��ازد. معجزه هایی کوچک 
ک��ه بای��د آنه��ا را به ف��ال نیک 
گرفت. باران از دیشب بی وقفه 
ببارد و تو خی��س از برکت باران 
به روزنامه برس��ی و س��ردبیرت 
پیش��نهاد بده��د ک��ه ب��ه یم��ن 
بارانی که پاییز امسال همه ما را 
غافلگیر کرده با شاعر، نویسنده 
یا پژوهش��گری درباره باران گپ 

بزنی.
باید خوش شانس باشی که محمد 
صالح عال یکی از آدم هایی اس��ت 
که در فهرس��ت سردبیر است و 
باز هم باید شانس با تو یار باشد 
ک��ه صالح عال که همیش��ه حالش 
خوب است، تلفنت را جواب دهد 
و آنقدر مست از بارش بی وقفه 
باران باش��د که دل به دلت دهد 
و کل��ی برایت حرف ه��ای بارانی 
بزن��د. نام باران ک��ه می آید این 
ش��اعر و ترانه س��رای قدیمی به 
وج��د می آید و خ��ودش را مردی 
ب��اران  دوس��تدار  و  همج��وار 
می داند، ش��اید ب��ه همین دلیل 
اس��ت که ن��ام »ب��اران« را برای 

پسرش انتخاب کرده است.

پیش بینی ک�رده بودند تغیی�رات اقلیمی، پاییز 
امس�ال را از رون�ق خواهد انداخ�ت، اما غافلگیر 
ش�دیم و پاییز 97 تا اینجا یک�ی از بهترین ها در 
س�ال های اخیر بوده، حال ش�ما در ای�ن روزهای 

پاییزی چگونه است؟
فصلی ُرک تر از پاییز نداریم ! پاییز ش��بیه ترین 
فصل به روحیات من اس��ت. پاییز در کش��ور ما 
خیلی زیباس��ت، پایی��ز را در کش��ورهای دیگر 
هم دیده ام، اما پاییز ایران یک چیز دیگر اس��ت 
و من بس��یار دوس��تش دارم. باران عزیز هم که 
می بارد... از کودکی زلف گره زده ای با باران داشته 
و دارم . سال ها قبل با دوس��تانم، قرارهای بارانی 
می گذاش��تیم؛ قرارمان این بود هر زمان که باران 
بارید برویم فالن پاتوق، ب��اران که می بارید الزم 
نب��ود یکدیگر را خبر کنیم، خبرم��ان باران بود ! 
فرق نمی کرد روز باشد یا شب، باران که می بارید 
می رفتیم س��رقرار؛ باران ب��ود و پنجره و چای و 
نسکافه ! باران، با اخالق ترین پدیده طبیعت است. 
بچه که بودم از پاس��بان ها می ترسیدم، نمی دانم 
چرا، طفلکی ها آنها کار خودشان را انجام می دهند 
و باید عبوس باش��ند، اما وقتی ب��اران می بارید، 
پاس��بان ها خیس می شدند و دیگر جدی نبودند 
و من این را خیلی دوست داشتم ! یکی از محاسن 
باران این اس��ت که هم��ه را به یک اندازه خیس 
می کند، انحصاری نیست که برای یک عده ببارد 
و برای عده ای ن��ه. باران خیلی »آقا« و با معرفت 

است. باران هرگز خودش را پس نمی گیرد وقتی 
می آید، پیش ما ماندگار می شود، باران وقتی ببارد 
دیگر پش��یمان نمی ش��ود، خیلی کارش درست 
است، می داند چگونه باید قطره قطره بیاید، بعضی 
وقت ها فکر می کنم اگر باران مثل دریا بر ما فرود 
می آمد چه روزگار غریبی داشتیم! پشت باریدن 

قطره قطره باران خیلی تدبیر و فلسفه است.

اسم پسرتان باران است، برای خیلی ها این اسم 
دخترانه است ؟

نه ! باران اصالً اسم منحصر دخترها نیست ! یکی 
از ارزش های زبان فارسی این است که انحصاری 
نیس��ت، زبان فارسی خیلی انس��انی است. برای 
خیلی ها خورش��ید اسم خانم است و ماه، آقاست 
اما نگاه من به خورش��ید به گونه ای دیگر است، 
ترانه ای دارم با این ترجیع بند که »چقدر این آفتاب 
آقاست«. ماه به نظرم روحیات خانمانه دارد. باران 
در قدیم  فقط اس��م پسر بود به خصوص در میان 
کردها و بعدها برای نام دخترانه از آن اس��تفاده 
کردند. آقای بروجردی پیشکاری داشت که نامش 
باران ب��ود، اما نمی دانم چ��را او را آقا »رحمت« 
خطاب می کرد و نمی گفت باران ! چقدر زیبا بود 
اگر می گفت: باران بیا، باران برو، باران بشین،  باران 
بیاور... باران برای من شبیه پیک موتوری هاست، 
که می آین��د و برای��م بس��ته هایی می آورند که 

دوستشان دارم و حالم را خوب می کنند.

باز کن دکان که وقت عاشقی ست
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گفتی�د ک�ه پایی�ز فص�ل »ُرک« ی اس�ت، 
منظورتان از رک بودن پاییز چیست؟

پاییز فصل بی حیایی نیس��ت، ام��ا خود را 
نمی پوشاند و خیلی باوقار و ُرک هر چی دارد 
بروز می دهد. خودم ُرک نیستم! اما موجودات 
و پدیده های رک را دوس��ت دارم. آینه یکی 
از ُرک ترین اشیاس��ت تا مقابل آن هستی، تو 
را نشان می دهد، همین که از روبه رویش دور 

می شوی دیگر تو را نشان نمی دهد !

تا حاال شده از آینه فرار کنید؟
م��ا در خانه مان زیاد آینه نداریم ! یکی، دوتا 
آینه هم که داریم خواهرم به مناس��بت های 
مختلف برای مان آورده است. من زیاد با آینه  
کاری ندارم ! آینه فقط زمانی به کار می آید که 
بخواهی خودت را برای دیگران آراس��ته کنی 
وگرنه خودم که نیازی به آینه ندارم. اما خوش  
به حال کس��ی که خ��ودش را برای خودش 
آراسته می کند، مثالً چقدر خوب است با باران 
قرار بگذاری، خودت را آراسته کنی و به دیدار 
باران بروی. باران پدیده ای با کرامت اس��ت و 
چه بهتر که با باران به گردش بروی. خیلی از 
خاطرات زندگی ام را به سهو یا عمد فراموش 
کرده ام، اما هیچ کدام از خاطرات بارانی ام را از 
یاد نبرده ام. شادی هایم همیشه حوالی باران 
بوده و هست. فکر می کنم سرنوشت من مثل 
سرنوشت باران است. بیشترین ترانه هایم برای 

باران است.

وقت�ی ب�اران می آی�د ان�گار روح آدم باالتر 
می رود ؟

عالی گفتید ! دقیقاً همین طور اس��ت، باران 
مثل شعبده بازهاس��ت که غافلگیرت کرده و 
به وجدت می آورند. باران وقتی می بارد انگار 
چشم بندی می کند، همه چیز رشد می کند 
و سبز می ش��ود حتی علف های هرز که من 

خیلی دوستشان دارم... .

آق�ای صالح عال ش�ما هم�ه چی�ز را خوب 
می بینید، این به زاویه نگاه خودتان برمی گردد، 

در گستره نگاه شما هیچ چیز بد نیست.
بای��د همین طور باش��د ! هی��چ چیز بدی 

در دنی��ا وجود ندارد ! این را هم بگوی��م که باران جزو اموال 
عمومی اس��ت، اما این اجازه را به ما داده که بخشی از آن را 
برای خودمان برداریم و این هم از کرامات باران است. نباید با 
اموال عمومی بد برخورد کنیم و بسیار باید مراقب آن باشیم 

و حفظش کنیم.

از دنی�ای پس از مرگ به عنوان »دنیای ناز« یاد کردید، این 
واژه از چه زمانی به دایره لغات شما اضافه شد؟

وقتی مادرم رفت، دوست نداشتم او را رفته بدانم ! در آن دوره 
پریشانی به ذهنم رسید که مادرم به دنیای ناز رفته است.

با مادرتان زیر باران هم می رفتید؟
مادرم، خانم خاص��ی بودند. وقتی باران می بارید با احتیاط 
به همه چیز دس��ت می زد ! برای او باران برکتی ارزشمند بود. 
اولی��ن بارانی که می بارید، ظرف��ی را از آب باران پر می کرد و 
برای مدتی آن را نگه می داش��ت و به ما هم می داد از آن آب 
بخوریم ! گاهی فکر می کنم همان آب باران مرا چنین شیفته 
خودش کرده است. همان آب با برکت زندگی ام را پر از رنگ و 

پر از شادی و پر از خوبی کرده است.

زبان فارس�ی خیلی انسانی 
است. برای خیلی ها خورشید 
اسم خانم است و ماه، آقاست 
ام�ا ن�گاه من ب�ه خورش�ید 
به گونه ای دیگر است، ترانه ای 
دارم ب�ا ای�ن ترجیع بن�د که 
»چقدر این آفتاب آقاست«. ماه 
به نظرم روحیات خانمانه دارد. 
باران در قدیم  فقط اس�م پسر 
بود به خصوص در میان کردها 
و بعدها برای نام دخترانه از آن 

استفاده کردند.

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

News

ورزش

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

فرهنگ و هنر

]55[

شماره 55 - آذر ماه 1397

ماهنامه داخلی شرکت عقاب افشان



می گوی��د مدت ه��ا بی��کار اس��ت و دیگ��ر کارگ��ردان و تهی����ه کنن��ده ای ب������ه او پیش��نهاد کار نمی دهد، رنجیده اس��ت و می گوی��د این بیکاری 
افس��رده اش کرده، برای او که از پنج س��الگی روی س��ن تئاتر بوده، این بیکاری  آزار دهنده اس��ت. از حضور جوان ها در س��ینما، تلویزیون و تئاتر 
ناراحت نیس��ت اما نمی تواند قبول کند که همه س��ینما، تئاتر و تلویزیون فقط روی انگش��ت چند جوان بچرخد و بقیه بیکار باش��ند! می گوید در 

چنین شرایطی دیگر نمی توان از مافیای بازیگری صحبت نکرد.

خیلی از حرفۀ بازیگری دلگیرم!
گفت وگو با زهره صفوی، بازیگر قدیمی تلویزیون و سینما

هیچ دوره ای مثل چند سال اخیر نبود
زهره صفوی، بازیگر قدیمی که س��ال ها 
او را در نق��ش مادری مهرب��ان می دیدیم 
به گذش��ته م��ی رود و س��ال های زیادی 
که در حرفه بازیگری فع��ال بوده را مرور 
می کن��د و می گوید: »هی��چ دوره ای مثل 
چند سال اخیر نبود، من سال های زیادی 
در ای��ن حرفه فعال بودم ب��ا کارگردانان و 
تهیه کننده ه��ای زیادی کار ک��ردم با هر 
طرز فک��ر و دیدگاهی؛ قب��ل از انقالب و 
بعد از آن اما هیچ وقت این جوری نبود که 
پیشکس��وتان هنر بازیگری ت��ا این میزان 
خانه نشین باشند و اصاًل برای آنها نقشی در 
نظر نگیرند یا برای آنها داستان ننویسند. 
همه فیلم ها شده داستان دختر و پسرهای 
جوانی که با هم دوست می شوند و برایشان 

ماجراهای بدی رخ می دهد، یکی نیس��ت 
از س��ازندگان این آثار بپرسد این جوان  ها 
از کج��ا آمده اند که پدر و م��ادر و اصل و 
نس��ب ندارند؟! نکته جالب اینجاست که 
وقتی هم در فیلمنامه نقش��ی می نویسند 
که مناس��ب بازیگرانی مانند من است، آن 
را ب��ه یک بازیگر جوان می دهند! و با هزار 
ترفند پیرش می کنند! کجای دنیا چنین 

رسمی وجود دارد؟

نقش زنان را به بازیگران مرد می دهند
تازگی ه��ا باب ش��ده، نقش زن��ان را به 
بازیگ��ران مرد می دهن��د، آن ها را با گریم 
به ش��کل زن درمی آورند! مدافع حقوق ما 
فقط مس��ؤوالن فرهنگی هستند که آنها 
هم هی��چ کاری برای م��ا نمی کنند. مگر 
آنها فیلمنامه ها و نمایشنامه ها را تصویب 
نمی کنند؟ مگر بر روند ساخت آثار نظارت 
ندارند، پس چگونه اجازه چنین کار هایی 

را می دهند؟«

پدرم، میراحمد صف�وی یکی از بزرگان 
تئاتر ایران بود

زهره صفوی از پنج س��الگی به واس��طه 
پدرش وارد حرفه بازیگری تئاتر شده است. 
او با احترام بسیار زیادی از مرحوم پدرش 
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یاد می کند و می گوید: »پدرم، میراحمد 
صفوی یکی از ب��زرگان تئاتر ایران بود و 
در اولین فیلم س��ینمای ای��ران؛ »آبی و 
رابی« ب��ازی کرد. در خان��واده ای متولد 
و بزرگ ش��دم که بس��یار مقید اخالق و 
آداب اجتماع��ی ب��ود. از همان بچگی به 
همراه مس��تخدم به مدرس��ه می رفتم و 
عصر ماش��ین می آمد دنبالم و برای بازی 
به س��الن تئاتر می رفتم. پدرم حساسیت 
زیادی روی بچه های��ش به خصوص من 
ک��ه بازیگر ب��ودم، داش��ت. اجدادمان به 

شاه عباس صفوی می رسد.«

حس خوبی اس�ت ش�جره نامه داشته 
باشی

از صف��وی می پرس��م این ک��ه اج��داد 
معتبری داش��ته باشی و ش��جره نامه  ات 
به پادش��اهان برس��د حس خوبی است؟ 
یا این که آخرش می پرس��ی که چی؟ در 
ج��واب می گوید: »به هرحال حس خوبی 
است. همیش��ه به اطرافیان، به فرزندانم، 
عروس  ه��ا و داماد های��م می گوی��م، من 
شاهزاده هستم! درست است که از اسب 
افت��ادم اما از اصل نیفتاده ام. هنوز هم در 
مناس��بات خانوادگی و اجتماعی رسم و 

رسومات را رعایت می کنم. 
انگار همی��ن دیروز بود که آن همه آدم 
به خانه پدری ام رف��ت و  آمد می کردند. 
اصیل ب��ودن خیلی خوب اس��ت و تأثیر 
زی��ادی در تربیت بچه  ها دارد. همیش��ه 
به بچه هایم می گویم ش��ما ش��اهزاده  و 
اصی��ل هس��تید، مراقب رفت��ار و گفتار 
خودتان باشید. از پدرم یاد گرفتم در کار 
بازیگری مناعت طبع داشته باشم. هرگز 
برای گرفتن یک نقش نه به کسی تلفن 
کرده ام و نه از کسی خواسته ام سفارشم 

را بکند. 
ی��ک نفر را پیدا نمی کنی��د که بگوید، 
زهره صفوی به ما زنگ زده و درخواست 
کار کرده. مناعت طب��ع بهترین نعمتی 
اس��ت که خداوند به من داده است. من 
هفت تا فرزند دارم؛ س��ه پسر و چهار تا 
دختر که همه ش��ان را به بهترین شکل 
بزرگ کرده ا م. پس��ر بزرگم مهندس صدا 
و سیماست، دومی دختر است و پزشک 

متخص��ص بیماری ه��ای عفونی، پس��ر 
سومم، پزشک و استاد دانشگاه است در 
آمریکا، چهارمین فرزندم وکیل اس��ت و 
پنجمی؛ ماندانا اویس��ی، عروس خانواده 
مسعود جعفری جوزانی است و در سینما 
و تلویزیون نویسنده، برنامه ریز، گریمور، 
بازیگر و ... اس��ت. ششمین فرزندم پسر 
است و مهندس و دیزاینر است و هفتمی 
هم که زهرا اویس��ی، بازیگر است. خدا را 
ش��کر بچه  های خوبی دارم و به همه آنها 

افتخار می کنم.«

هفت تا نوه دارم
هفت تا ن��وه دارم. روزهای خوبی دارم 
و از زندگ��ی راضیم ام��ا تنها چیزی که 
ناراحت��م می کند این اس��ت که عمرم را 
برای بازیگری گذاش��تم اما نمی دانستم 
آخ��ر و عاقبت��ش ای��ن می ش��ود و باید 
خانه نش��ین شوم. نیاز مالی ندارم اما یک 
عمر عادت به بازیگری داشتم و االن باید 
بنش��ینم کنج خانه و به دیوار نگاه کنم! 
در هیچ کج��ای دنیا برای بازیگران دوره 
بازنشستگی تعریف نمی کنند اما در کشور 
م��ا رفتار خوبی با بازیگران پیشکس��وت 
ندارند. همسرم سرهنگ بازنشسته است. 
اول انقالب بازنشس��ته شد و خدا را شکر 
حقوقی دارد که ب��ا آن امورات زندگی را 

سر و سامان می دهیم. اما دوست دارم باز 
هم مقابل دوربین بروم...«

ب�ا ای�ن حرفه چط�ور هفت ت�ا بچه را 
بزرگ کردید؟

ای��ن روزها بیش��تر خانواده ها یک یا دو 
فرزن��د دارند، ام��ا زهره صف��وی خانواده 
شلوغی دارد و از این شرایط راضی است. 
از او می پرسم بازیگر هستید و این حرفه 
زمان و وقت مشخصی ندارد، با این حرفه 
چط��ور هفت تا بچ��ه را ب��زرگ کردید؟ 
می گوی��د: »بچه ها پرس��تار داش��تند اما 
تربیت  آنها به عهده خ��ودم بود و جوری 
برنامه ریزی می کردم که برای بچه ها هم 
وقت داشته باش��م. بچه هایم را همانگونه 
تربیت کردم که پدرم ما را. به شدت مبادی 
آداب هس��تند و می دانند باید به بزرگتر 
احترام گذاشت. هیچ وقت بدون هماهنگی 
به خانه ما نمی آیند، مثالً اگر قرار است پنج 
شنبه پیش ما بیایند از چند روز قبل خبر 
می دهند. این را نباید به این معنا گذاشت 
که بین ما صمیمت وجود ندارد؛ آن ها یاد 
گرفته ان��د که به پدر و م��ادر خود احترام 
بگذارن��د و حد و اندازه خود را بدانند. من 
تعجب می کنم وقتی بچه هایی را می بینم 
که به والدین خود بی احترامی می کنند و با 
کلمات تند جواب آنها را می دهند. معتقدم 
هر جور بچه  را بزرگ کنی، همانطور با تو 
رفت��ار خواهد کرد. مگر می ش��ود، بچه  را 
اشتباه و نادرس��ت تربیت کرد و بعد از او 

توقع ادب داشت.«
زهره صفوی ۷6 س��اله،  ب��ا کارگردانان 
زیادی کار کرده و آثار زیادی را در کارنامه 
خود از کمدی تا جدی، از فیلم وسریال های 
اجتماعی تا آثار خانوادگی به ثبت رسانده 
اس��ت. خودش می گوید: »آنقدر از حرفه 
بازیگری دلگیرم که اگر به عقب برگردم، 

این حرفه را انتخاب نمی کنم.«
او از این که این هم��ه جوان به بازیگری 
عالقمندند، متعجب است و می گوید: »به 
گمانم عالقمن��دان به بازیگ��ری از تعداد 
تئاترها و فیلم ها و س��ریال های ما بیشتر 
است. این همه آموزشگاه و دانشگاه بازیگری 
و این همه جوان عالقمند به بازیگری برای 
چیست؟ این هم یکی از شگفتی هایی است 

که فقط در کشور ما دیده می شود.«
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معروف تری��ن  تان��اکا«  »یوک��و 
بازیگ��ر نق��ش »اوش��ین« در 
سریال معروف »سال های دور 
از خان��ه« ۶۳ س��اله و در قید 

حیات است.
ب��ا درگذش��ت »ه��ارو آکاگی« 
� بازیگ��ر ژاپن��ی � در س��ن ۹4 
س��الگی برخی از رس��انه ها به 
نق��ش  بازیگ��ر  را  او  اش��تباه 
»اوشین«  شخصیت  کهن سالی 
در س��ریال معروف »سال های 
دور از خان��ه« معرف��ی کردند؛ 
ای��ن در حالی اس��ت که بازیگر 
دیگری به ن��ام »نوبوکو اوتاوا« 
در این مجموعه نق��ش دوران 
کهنس��الی »اوش��ین« را ب��ازی 
کرده و در سال ۱۹۹4 در سن 

۷۰ سالگی درگذشته است.
در س��ریال معروف »اوش��ین« 
محص��ول س��ال ۱۹۸۳ ژاپن، 
»آیاکو کوب��ا یاش��ایی«، »یوکو 
تان��اکا« و »نوبوک��و اوت��اوا« به 
ترتیب در نقش دوران کودکی، 
جوانی و میانس��الی و کهنسالی 

شخصیت اصلی بازی کردند.
ک��ه  یاش��ایی«  کوب��ا  »آیاک��و 
هم اکن��ون 4۶ س��اله اس��ت، 
همچنان به ب��ازی در نقش های 
مختل��ف در س��ریال های ژاپنی 

ادامه می دهد.

خبر فوتش تکذیب شد

»یوکو تاناکا« که بیشترین حضور را در این نقش 
»اوش��ین« بازی کرده است و شناخته شده ترین 
چهره در این سریال تلویزیونی است نیز هم اکنون 
63 س��اله اس��ت و »نوبوکو اوتاوا« بازیگر نقش 
کهنس��الی »اوشین« نیز در س��ال 1994 فوت 

کرده است.
س��ریال »اوش��ین« اولین بار در بین سال های 
1983 تا 1984 در ۲9۷ قسمت 1۵ دقیقه ای از 
شبکه »NHK« ژاپن به روی آنتن رفت. این سریال 
که رکورددار پرمخاطب ترین سریال تلویزیونی در 
تاریخ ژاپن اس��ت، در ش��بکه های تلویزیونی 68 

کشور جهان نیز به روی آنتن رفت.

»سال های دور از خانه« / رویای شنبه شب ها
»سال های دور از خانه« )عنوان اصلی اوشین( 
نام یک س��ریال تلویزیونی ژاپنی بود، همانگونه 
که توضیحش آمد شخصیت اصلی این داستان 

خانمی بود که اوش��ین تانوکورا نام داش��ت و در 
س��نین پیری خاطرات زندگی سختش از زمان 

کودکی تا بزرگسالی را تعریف می کرد.
این س��ریال که از سال 136۵ شنبه شب ها در 
ایران پخش می ش��د، تأثیر فرهنگ��ی زیادی در 

جامعه آن روز ایران بر جای گذاشت.
به عنوان مثال فروشگاه های لباس های دست 
دوم، نام تاناکورا را از نام فامیل اوش��ین تانوکورا 
که در س��ریال صاحب و گرداننده فروشگاه های 

زنجیره ای تانوکورا بود، وام گرفته اند.
ژال��ه عل��و، سانس��ورهای گس��ترده در ای��ن 
س��ریال را رد می کند و تنه��ا تحریف های انجام  
ش��ده در س��ریال را در خص��وص دیدگاه ه��ای 
سیاس��ی و ضدجنگ اوش��ین معرفی کرده که 
 بناب��ر مقتضیات دهه 6۰ ایران، تحریف ش��دند.

این سریال در سال 139۲ از شبکه تماشا بازپخش 
شد.

»اوشین« زنده است
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سالمت
راهکارهای تغذیه ای برای عفونت های زمستانی

عدد فشار خون مناسب هر سن چند است؟

از خودمان مراقبت کنیم
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مناس��ب  و  مرت��ب  شستش��وی 
دست ها در طی روز یکی از اصول 
بهداشت فردی محسوب می شود. 
اما به تازگی یک مطالعه گس��ترده 
نش��ان داد که شستش��وی منظم 
دس��ت ها می تواند میزان ابتالی 
به سرماخوردگی را تا ۵۵ درصد 
کاهش دهد. ناگفته پیداست که 
شستشوی دس��ت موجب کاهش 
بار میکروبی و ویروس موجود در 
دست ها ش��ده و عالوه بر کاهش 
انتقال میک��روب از فرد مبتال به 
افراد س��الم، موجب کاهش بروز 
بیم��اری در خود ف��رد نیز خواهد 

شد. 
البته به عنوان یک اصل بهداشتی، 
توصیه می ش��ود تا افراد مبتال به 
س��رماخوردگی از دس��ت دادن و 
دیده  بوس��ی )به ویژه با کودکان و 
سالمندان( خودداری کنند. همه 
ساله با شروع فصل سرما، شاهد 
بروز سرماخوردگی و عفونت های 
باکتریای��ی پ��س از آن، در افراد 
جامع��ه هس��تیم. البت��ه در بین 
افراد مختلف، کودکان و سالمندان 
بیش��تر در مع��رض خط��ر ابتالی 
ب��ه این بیماری ها هس��تند. نکته 
قاب��ل توجه و تأم��ل در این قبیل 
بیماری ها، ش��یوع زیاد و سرایت 
بسیار س��ریع آن ها در خانواده ها 
اس��ت که از فردی ب��ه فرد دیگر 
منتقل شده و در بازه زمانی کمتر 
از یک هفته می تواند تمامی افراد 

خانواده را مبتال کند.
ل��ذا در ای��ن مقاله تالش ش��ده 
تا مهم تری��ن راهکاره��ای مرتبط 
با اص��ول تغذیه ب��رای افزایش 
قدرت سیس��تم ایمنی و کاهش 
ابتالی به ای��ن بیماری ها را مرور 

کنیم.

از غذاهای گرم لذت ببرید
در فصل سرما مصرف مواد غذایی با الگوی مایع 
که اغلب گرم مصرف می شوند )نظیر انواع سوپ و 
آش( به عنوان یکی از راهکارهای تغذیه ای مناسب 
و ارزنده توصیه می ش��ود. به این خوراکی ها، مواد 
غذایی تقویت کننده سیس��تم ایمنی نظیر سیر، 
پیاز، لیموی تازه و.. را اضافه کنید تا بهتر به هدف 

خود برسید.

از دریاف�ت کافی مواد مغذی مؤثر بر سیس�تم 
ایمنی مطمئن شوید

کفایت دریافت بعضی مواد مغذی خاص، نقش 
مهمی در پیشگیری و کنترل عالیم بیماری های 
تنفسی و عفونت های متعاقب آن دارد. از مهمترین 
 ،C ویتامین ،A این مواد مغذی می توان به ویتامین
ویتامین D و عنصر روی اش��اره کرد. نوشیدنی ها 
و دمنوش های س��الم هم راهکاری شایع هستند 
که تأثیر آن ها هنوز کامالً اثبات نش��ده است. در 
ش��نیده ها و توصیه های مختلف از نوشیدنی های 
 (Echinacea) گیاهی نظیر دمنوش گیاه اکیناسه
یا سرخارگل به عنوان راهکار درمان و کنترل عالیم 
سرماخوردگی یاد شده است. اگرچه برخی شواهد 
بالینی بر این مطلب تأیید و تاکید می کنند، ولی 
هنوز مطالعات موجود نتوانسته اند تأثیر این دمنوش 

را به طور قطع تأیید کنند. البته فراموش نکنیم که 
این دمنوش با توجه به خصلت مایع و گرم بودن، 
در زمان مصرف قطعاً احس��اس خوش��ایندی در 

مجاری هوایی ایجاد می کند.

C ویتامین
 تبلیغ��ات و نوش��ته های مختلف��ی از تأثی��ر 
ویتامی��نC بر پیش��گیری و یا درم��ان زودرس 
س��رماخوردگی حکایت دارد. این مطالب اغلب 
ریش��ه در تحقیق��ات یک محق��ق روس به نام 
پاوول��ف دارد که معتقد بود ب��ا مصرف روزانه ۲ 
گرم ویتامین C می توان از بروز س��رماخوردگی 
پیش��گیری ک��رد. اما ش��واهد موجود گ��واه آن 
هس��تند که مصرف ویتامی��ن C در مقادیر باال 
)نظیر قرص های جوش��ان 1۰۰۰ میلی گرمی( 
در زم��ان ابتالی ب��ه س��رماخوردگی هیچ گونه 
تأثیری در درمان س��ریع تر ای��ن بیماری ندارند. 
مص��رف روزان��ه آن نیز تأثیری بر ع��دم ابتالی 
به بیماری نداش��ته اس��ت، اما مصرف معمول و 
روزان��ه آن موجب گردیده اس��ت که اگر فرد به 
سرماخوردگی مبتال گردد، طول دوره ابتال و بروز 
عالی��م آن 18-8 درصد کمتر باش��د. در برخی 
مطالعات مصرف منظم و روزانه این ویتامین در 
کاهش ابتال به عفونت های مجاری تنفس��ی در 

راهکارهای تغذیه ای برای عفونت های زمستانی
دکتر محمد حضوری

متخصص تغذیه
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گروه های خاصی نظیر دوندگان ماراتن مؤثر 
بوده است. بنابراین تالش کنید تا آبمیوه های 
تازه و میوه های فصل س��رما )ب��ه ویژه انواع 
 C مرکبات( ک��ه منابع ارزش��مند ویتامین
هستند را در برنامه غذایی روزانه خانواده به 
ویژه افراد در معرض خطر ابتال به عفونت ها و 

سرماخوردگی بگنجانید.

از مص�رف پروبیوتیک ه�ا و پره بیوتیک ه�ا 
غافل نشوید

میکروب ه��ای مفی��د موج��ود در مجرای 
گوارش ما عالوه بر تولید برخی ویتامین های 
م��ورد نیاز، نقش مهم��ی در بهبود عملکرد 
سیس��تم ایمنی بدن ما ایفا می کنند. امروزه 
مطالعات مختلف نش��انگر آن هس��تند که 
کمبود و یا تغییر نوع این میکروب ها می تواند 
ب��ه بروز بیماری های مختلف و خطرناکی در 
بدن انسان منجر ش��ود. نکته قابل تأمل آن 
است که ما در زمان بروز عفونت های زمستانی 
و ی��ا عفونت های مرتبط با س��رماخوردگی، 
با مص��رف آنتی بیوتیک ها، به ش��دت تعداد 
این میکروب های مفید در مجرای گوارش��ی 
را کاه��ش داده و به س��المتی آنها آس��یب 
می زنیم. مطالعات موجود نش��انگر آن است 
که مصرف پروبیوتیک ها موجب کاهش بروز 
سرماخوردگی شده است همچنین در صورت 
ابتال نیز در ف��رد مصرف کننده پروبیوتیک، 
ط��ول دوره ابتالی ح��دود ۲-1 روز کوتاه تر 
خواهد بود. بر همین اس��اس توصیه می شود 
تا در فصول سرد سال - به ویژه افرادی که به 
دلیل بیماری های این فصل مجبور به مصرف 
آنتی بیوتیک ش��ده اند- مصرف مواد غذایی 
و یا مکمل های غذایی پروبیوتیک در برنامه 

غذایی افزایش یابد. 

A ویتامین
ای��ن ویتامین که ب��ه ویتامین ضد عفونت 
نیز مع��روف اس��ت، تأثیر قاب��ل توجهی در 
بهبود عملکرد سیس��تم ایمنی بدن انس��ان 
دارد. ویتامین A در فعال ش��دن نوع خاصی 
از گلبول های س��فید به نام ماکروفاژها نقش 
دارد که موجب ارتقای سیس��تم ایمنی بدن 

می شوند. عالوه بر این، ویتامین A در سالمت 
بافت ریه و مجاری تنفسی مؤثر بوده و کمبود 
آن ب��ا بروز عفونت های تنفس��ی در کودکان 
همراه است. اگرچه بهترین منبع غذایی این 
ویتامی��ن در برنامه غذایی جگر اس��ت، اما از 
منابع غذایی گیاهی آن نظیر هویج در فصل 
زمس��تان غفلت نکنید. هویج منبعی غنی از 
پیش ساز ویتامین A به نام کاروتن است که 
عالوه بر تأمین ویتامین A، یک آنتی اکسیدان 

بسیار قدرتمند است.

عنصر روی
روی ی��ک عنصر ض��روری در برنامه غذایی 
اس��ت و کمبود آن با اختالل در بس��یاری از 
عملکردهای سیس��تم ایمنی مرتبط اس��ت. 
امروزه تالش ش��ده است تا با مکمل یاری و یا 
تولید مکمل های غذایی، کمبود این عنصر که 
متأسفانه در کشور عزیزمان ایران نیز بسیار شایع 
است را جبران کنند. البته مصرف این مکمل ها 
پس از ابتال به عفونت ها و سرماخوردگی تأثیری 
در بهب��ود عالیم و یا کاهش طول دوره درمان 

فرد نداشته اس��ت. از طرف دیگر، انواع جدید 
مکمل های روی به صورت قرص های مکیدنی 
(Lozenges) وجود دارد که برخی شواهد گواه 
آن اس��ت که مصرف این قرص های مکیدنی 
موجب کاه��ش 3-۲ روزه در مدت ابتالی به 

سرماخوردگی گردیده است.

D ویتامین
ویتامین D از ویتامین های با ش��یوع باالی 
کمبود در کشور است که بر اساس اغلب شواهد 
موج��ود، از هر چهار نف��ر، یک نفر به کمبود 
این ویتامین مبتال اس��ت. بر اساس مطالعات 
موجود این ویتامین در سیستم ایمنی نقش 
دارد و کمبود آن با نقص در عملکرد سیستم 
ایمنی مرتبط است. همچنین مطالعات نشان 
داده اند که با کمبود آن، عفونت های تنفسی 

در مجاری هوایی بیشتر بروز می کند.

جمع بندی
س��رماخوردگی عارض��ه ای س��اده ب��وده و 
خوشبختانه بیماری خطرناک و یا تهدیدکننده 
سالمتی محسوب نمی شود، اما به دلیل قدرت 
س��رایت باال و تأثیر آن بر غیب��ت از مدارس و 
یا محیط کاری، تأثیر قاب��ل توجهی بر میزان 
بهره وری جامعه دارد. لذا با رعایت توصیه های 
تغذیه ای فوق همراه با توصیه های بهداش��تی 
می توان میزان ش��یوع و طول مدت ابتالی به 
این عارضه را کاهش داده و از مصرف بی رویه و 
خودسرانه داروها و آنتی بیوتیک ها اجتناب کرد.
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اخت��الالت  ش��ایع ترین  از 
متابولی��ک ب��دن فش��ار خون 
اس��ت ک��ه در گذش��ته افراد 
در س��نین پی��ری ب��دان مبتال 
می ش��دند اما ام��روزه به علت 
ش��یوه غلط زندگی این بیماری 
خ��ود را در س��نین جوانی نیز 
نش��ان می دهد. بیماری فشار 
خون بی عالمت است و از آن با 
نام قاتل خاموش یاد می ش��ود 
چرا که افراد نسبت به درمان 
آن توجه کافی نشان نمی دهند. 
در این مطلب ما شما را با برخی 
جزئیات درمان های فشار خون 
آش��نا و فش��ار خون مناس��ب 
برای هر س��ن و س��ال را بیان 

می کنیم.

یك مطلب کاربردی و خواندنی

بهتری�ن عدد فش�ار خون مناس�ب با س�نین 
مختلف

انسان به محض به دنیا آمدن دارای فشار خون 
است و نوزادان نیز دارای فشار خون هستند. اگر 
فش��ار خون نداشته باشیم خون به مغز و قلب و 
هیچک��دام از اعضای حیاتی نمی رس��د. نوزادان 
دارای فش��ار خون پایین تری به نسبت کودکان 
و نوجوانان هستند. حداقل فشار خون در دوران 
نوزادی و در سنین 1 تا 1۲ ماهگی ۷۰ روی ۵۰ 
است و فشار خون طبیعی در این دوران 9۰ روی 
6۰ است و حداکثر فشار خون در این دوران 11۰ 
روی ۷۵ است. اما کم کم با باال رفتن سن و ورود به 
مرحله کودکی و در سنین 1 تا ۵ سالگی حداقل 
این فش��ار به حدود 8۰ روی ۵۵ می رسد. فشار 
خ��ون طبیعی در این دوران 9۵ روی 6۵ اس��ت 
و اگر فش��ار خون در این س��نین 11۰ روی ۷9 
باشد بسیار خطرناک است. فشار خون طبیعی در 
سنین 6 تا 13 سالگی هم 1۰۵ روی ۷۰ است و 
حداقل این فشار 9۰ روی 6۰ و حداکثر این فشار 

11۵ روی 8۰ است.
 

عدد فشار خون کودکان
در س��نین بین 14 تا 19 س��الگی فشار خون 
طبیعی 11۷ روی ۷۷ اس��ت، حداقل فشار خون 
برای این س��نین 1۰۵ روی ۷3 و حداکثر فشار 
خون برای این سنین 1۲۰ روی 81 است. فشار 
خون نرمال برای افراد جوان در سنین ۲۰ تا ۲4 
س��الگی 1۲۰ روی ۷9 است، حداقل فشار خون 
برای این س��نین 1۰8 روی ۷۵ و حداکثر فشار 

خون برای این سنین 13۲ روی 83 است. فشار 
خون نرمال برای افراد جوان در سنین ۲۵ تا ۲9 
س��الگی 1۲۰ روی ۷9 است، حداقل فشار خون 
برای این س��نین 1۰8 روی ۷۵ و حداکثر فشار 

خون برای این سنین 133 روی 84 است.
 

عدد فشار خون افراد جوان و میان سال
فشار خون طبیعی در سنین 3۰ تا 34 سالگی 
1۲۲روی 81 اس��ت و حداقل این فش��ار در این 
س��نین 11۰ روی ۷۷ و حداکثر این فشار 134 
روی 8۵ است. فشار خون طبیعی در سنین 3۵تا 
39 س��الگی 1۲3 روی 8۲ اس��ت و حداقل این 
فش��ار در این سنین 111 روی ۷8و حداکثر این 
فشار 13۵ روی 86 است. در سنین بین 4۰ تا 44 
س��الگی فشار خون طبیعی 1۲۵ روی 83 است، 
حداقل فشار خون برای این سنین 11۲ روی ۷9 
و حداکثر فشار خون برای این سنین 13۷ روی 
8۷ اس��ت. در سنین بین 4۵ تا 49 سالگی فشار 
خون طبیعی 1۲۷ روی 84 اس��ت، حداقل فشار 
خون برای این سنین نیز 11۵ روی 8۰ و حداکثر 

فشار خون برای این سنین 138 روی 88 است.
 

عدد فش�ار خ�ون برای افراد مس�ن چه مقدار 
است؟

فشار خون نرمال برای افراد در سنین ۵۰ تا ۵4 
س��الگی 1۲8 روی 8۵ است، حداقل فشار خون 
برای این س��نین 116 روی 81 و حداکثر فش��ار 
خون برای این سنین 14۲ روی 89 است. برهمین 
اس��اس فشار خون نرمال برای افراد در سنین ۵۵ 

عدد فشار خون مناسب هر سن چند است؟
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تا ۵9 سالگی 131 روی 86 است، حداقل فشار 
خون برای این س��نین 118 روی 8۲ و حداکثر 
فشار خون برای این سنین 144 روی 9۰ است. 
فش��ار خون نرمال برای افراد در س��نین 6۰ تا 
64 س��الگی 134 روی 8۷ است، حداقل فشار 
خون برای این س��نین 1۲1 روی 83 و حداکثر 
فشار خون برای این سنین 14۷ روی 91 است. 
طبیعتا با افزایش سن، فشار خون کمی افزایش 
می یابد. میانگین فشار خون برای افراد مسن 6۰ 

تا ۷۰ ساله 134 روی8۷ است.
 

عدد فشار خون نرمال و غیرنرمال
ورزش��کاران به دلیل ورزش و فعالیت بدنی، 
ضرب��ان قلب پایین تر و در نتیجه فش��ار خون 
پایین تری نس��بت به افراد عادی دارند، فش��ار 
خون مطلوب برای ورزش��کاران کمتر از 1۲۰ 
روی8۰ است. اگر فشار خون نرمال است یعنی 
کمتر از 1۲۰ روی 8۰ است حداقل هر ۲ سال 
یکبار فشار خون را اندازه بگیرید. اگر فشار خون 
سیس��تولیک )فشار باالیی( بین 1۲۰ و 139 و 
دیاستولیک )فشار پایینی( بین 8۰ تا 89 است 
هر س��ال فشار خون خود را اندازه بگیرید. شما 
مستعد ابتال به فشار خون باال هستید. اگر فشار 
خون 14۰ روی 9۰ یا باالتر باش��د ش��ما فشار 
خون باال دارید و باید به پزش��ک خود مراجعه 
کرده و اقدامات الزم برای کنترل فش��ار خون 

باال را آغاز کنید.
 

ع�دد فش�ار خ�ون، غیرقابل عالج ام�ا قابل 
کنترل

فشار خون مانند بسیاری از بیماری های دیگر 
غیرقابل درمان اما قابل کنترل است و افراد مبتال 
به این بیماری باید تا آخر عمر تحت درمان قرار 
بگیرند. فش��ار خون اگ��ر اثر عواملی مثل زمینه 
ژنتیکی، اختالل های ساختاری عروق، مشکالت 
کلیه و... ایجاد ش��ود، بدون مصرف دارو کنترل 
نمی ش��ود مخصوصا اگر باالتر از 16۰ روی 1۰۰ 
باشد اما در صورتی که فرد در مرحله پیش فشار 
خون )حداکثر فشار 14۰ روی 9۰( باشد، می تواند 
این بیماری را با شیوه زندگی درست، ورزش منظم، 
کاهش وزن و رعایت نکات تغذیه ای،کنترل کند و 

از درمان دارویی بی نیاز شود.

راه های کنترل فشار خون و رسیدن به عدد نرمال فشار
آخرین دستورالعمل ها برای تعریف فشار خون کنترل شده 
اینگونه است که فشارخون سیستولیک )فشار باالیی( باید 
زیر 14۰ و فش��ار خون دیاستولیک )فشار پایینی( باید زیر 
9۰ باش��د. برای اینکه فش��ار خون مان در حالت نرمال قرار 
گیرد، راهکارهای غیردارویی و دارویی مختلفی وجود دارد 

که عبارتند از :

1. کاهش وزن:
چاقی یکی از عوامل افزایش فشار خون محسوب می شود، 
پس بهتر اس��ت افراد چ��اق وزن خ��ود را کاهش دهند تا 
 BMI یا نمای توده بدنی زیر ۲۵ باشد. برای محاسبه BMI
می توانید وزن تان را برحسب کیلوگرم بر قدتان برحسب متر 
تقسیم کنید و عدد حاصل را دوباره بر عدد قدتان برحسب 
متر تقسیم کنید یا به عبارت دیگر وزن برحسب کیلوگرم 

تقسیم بر مجذور عدد قد به متر.
تفسیر عدد BMI به این صورت است:

• اگر عدد به دس��ت آمده کمتر از 18/۵ است، بیانگر آن 
است که وزن شما کمتر از حد طبیعی است.

• عدد بین 18/۵ تا ۲4/9 به معنای وزن سالم است.
• ع��دد بین ۲۵ ت��ا ۲9/9 به معنای داش��تن اضافه وزن 

است.
• عدد بین 3۰ تا 39/9 بیانگر چاقی است.

• عدد 4۰ و باالتر چاقی مرضی را نشان می دهد.

2. اصالح تغذیه:
افراد مبتال به فش��ار خون باید برنامه غذایی مناس��بی 
داش��ته باش��ند و نکات تغذیه ای زیر را برای کاهش فشار 

خون رعایت کنند:
• مصرف نمک را محدود سازید زیرا از عوامل اصلی باال رفتن 

فشار خون است.
• مقدار نمک مصرفی روزانه باید کمتر از 6 گرم باشد.

• از مصرف چیپس و پفک خ��ودداری کنید چرا که دارای 
مقدار زیادی نمک هستند.

• میوه ها و س��بزی های تازه را به جای تنقالت ش��ور مانند 
تخمه و... انتخاب کنید.

• سبزی ها و میوه های حاوی پتاسیم مانند موز عوارض فشار 
خون مثل سکته های مغزی را کاهش می دهد.

• از مصرف چربی و غذاهای چرب برای کنترل فش��ار خون 
خودداری کنید.

• الکل مصرف نکنید زیرا مش��روبات الکلی فش��ار خون را باال 
می برد.

فشار خون نرمال برای افراد 
در س�نین 50 تا 54 س�الگی 
128 بر روی 85 است، حداقل 
فش�ار خون برای این س�نین 
و حداکث�ر  روی 81  ب�ر   116
فش�ار خون برای این س�نین 

142 بر روی 89 می باشد.
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در آی��ه ۱۹۵ س��وره بق��ره آمده 
است: »با دست خویش خود را به 
هالکت نیفکنید«. در روزگار کنونی، 
با حجم گسترده عوامل استرس زا، 
اخب��ار و اتفاقات منف��ی، خطر ابتال 
ب��ه بیماری های جس��مانی و روانی 
قابل پیش بینی اس��ت. همه ما در 
طول زندگ��ی فراز و نش��یب های 
عاطفی فراوانی را تجربه کرده ایم 
و خواهی��م کرد. این حوادث باعث 
می شود زندگی ما چالش برانگیز و 
گاه پرهیجان باشد و اگر هر کدام از 
ما به تنهایی نتوانیم از عهده مسائل 
خویش برآییم، شاید مجبور شویم 
هزینه گزافی بپردازیم، چراکه در 
وهل��ه اول هر فردی مس��ؤولیت 
زندگ��ی اش را خود برعهده دارد و 
در مراحل بعدی می تواند از کمک 
دیگ��ران بهره مند ش��ود. در این 
بحث ب��ا واژه خودمراقبتی مواجه 
می شویم. گام نخست سالمت این 
اس��ت که یاد بگیری��م از خودمان 
مراقب��ت کنیم، چراک��ه ۶۵ تا ۸۵ 
درص��د از مراقبت هایی که منجر 
به س��المت ما می ش��ود، محصول 

خودمراقبتی است.

خودمراقبتی عملی اس��ت که در آن، هر فردی 
از دان��ش، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع 
استفاده می کند تا »به طور مستقل«، از سالمت 
خ��ود مراقبت کن��د. منظور از به طور مس��تقل، 
تصمیم گیری درباره خود و با اتکا به خود اس��ت. 
خود مراقبتی به مس��ؤولیت پذیری اف��راد درباره 
سالمت خود، از طریق اتخاذ سبک زندگی سالم، 
تدبیراندیشی جهت جلوگیری از رخداد حوادث و 
بیماری ها، نگهداری و استفاده صحیح از داروهای 
بدون نسخه در بیماری های جزئی و مراقبت بهینه 
بیماری ه��ای مزمن اطالق می ش��ود. البته بین 
خودمراقبت��ی و خود درمانی تفاوت مهمی وجود 
دارد. خوددرمانی به مفهوم اقدام به درمان بدون 
داشتن اطالعات کافی در زمینه عالئم و بیماری ها 
یا تصمیم گیری های خودس��رانه و غیراستاندارد 
است. از جمله اقدامات خودسرانه مصرف داروهای 
نابه جا است که عوارض خطرناکی را در پی دارد. 
اما خودمراقبتی یعنی مراقبت از خویش در جهت 
سالمتی، از مسواک زدن دندان ها گرفته تا خوردن 
به موقع و صحیح داروهایی که پزشک تجویز کرده 
و یا انجام حرکات ورزشی، همه را شامل می شود. 
هر آنچه که انجام دادن آن در توان و آگاهی فرد 

است را می توان در این بحث وارد کرد.

خودمراقبتی دارای چهار بعد است:
- خود مراقبتی روانی و عاطفی

- خودمراقبتی جسمانی
- خودمراقبتی اجتماعی

- خودمراقبتی معنوی
عاطف�ی:  و  روان�ی  خود مراقبت�ی 
دربرگیرنده احساسی است که نسبت 
ب��ه خودم��ان و توانایی های مان ب��رای مدیریت 
احساس��ات و مقابله با مش��کالت داریم. سالمت 
روانی و عاطفی چیزی بیش از فقدان افسردگی، 
اضطراب و دیگر مس��ائل روانی اس��ت و به وجود 
ویژگی ه��ای مثب��ت روان��ی مانند س��ازگاری، 
خوش خلقی، نوع دوستی، اعتماد به نفس، وجود 
رضایت و شادی و نشاط، آرامش داشتن، توجه به 
اوقات فراغت و لذت بردن از زندگی و غیره اشاره 
دارد. به طور مثال یاد بگیریم که وقتی الزم است، 
»نه بگویم« )مهارت جرأت مندی(، »احساس��ات 
خود را بیان کنم«، »با مشاور صحبت کنم«، »به 

مسافرت بروم« ...
خود مراقبتی جس�مانی: شامل تغذیه 
منظم و استفاده از غذاهای سالم، انجام 
ورزش روزانه، انجام معاینه های پزشکی ادواری و 
دریافت خدمات و مراقبت های پزشکی مورد نیاز، 
اس��تراحت کافی هنگام بیماری، داش��تن خواب 
کافی و منظم، رعایت پوش��ش مناس��ب در هر 
فصل و دوری از رفتارهای پرخطر است. مثالً در 
برنامه هفتگی می توان 3 تا 4 بار پیاده روی داشته 
باش��یم و یک بار در هفته شنا کنیم. یک لیوان 

از خودمان مراقبت کنیم
نازنین شادابی

روانشناس و مشاور خانواده
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اضاف��ی آب بخوری��م. برنامه می��وه خوردن 
منظمی داش��ته باش��یم. به جای فست فود، 
خودمان غذا درست کنیم. اطاق و کمد لباس 

خود را مرتب کنیم.
به معنای  اجتماعی:  خودمراقبتی 
معاش��رت و م��راوده ب��ا دیگران، 
برقراری ارتباط با خانواده و دوستان، مهربانی 
ب��ا خود و دیگ��ران، نیاز به تعلق و عش��ق و 
داش��تن فعالیت های اجتماعی اس��ت. مثالً، 
»می توانم هفته ای یک بار دوس��تان خود را 
ببین��م«، »به یک گروه همس��ان ب��ا خودم 
بپیوندم«، »یا اینکه به نظم اجتماعی احترام 
بگ��ذارم«، »قوانین راهنمای��ی و رانندگی را 
رعایت کن��م«، »در خیابان آش��غال نریزم«، 

»روی صندلی اتوبوس یادگاری ننویسم«.
یعن��ی  معن�وی:  خودمراقبت�ی 
اختص��اص دادن زمان روزانه برای 
عبادت و نیایش، تالوت و شنیدن آیات قرآن 
و کتاب های مق��دس دیگر بر مبنای مذهب 
فرد، انجام کارهای خیر و عام المنفعه، کمک 
به نیازمندان، ش��کرگزاری نعمت های الهی، 
شرکت در مناسک دینی و مذهبی و تأمل در 
ارزش ها. در واقع خودمراقبتی معنوی یعنی با 
خالق هس��تی آشنا شویم و معنای زندگی را 
درک کنیم. همانطور که جسم نیاز به تغذیه 
ب��ا مواد غذای��ی دارد برای پ��رورش روح نیز 

احتیاج به خودمراقبتی معنوی مثل خواندن 
نماز، رفتن به خانه سالمندان و مراقبت کردن 
از آنها، رفتن به کلیس��ا و یا س��ایر مکان های 

مذهبی است.

تأکید اصلی بحث ما بر خودمراقبتی روانی 
و عاطفی اس��ت، چرا که قطع��اً تأثیر فراوانی 
روی جس��م و روح فرد دارد که توجه به این 
ام��ر می تواند حتی روی کاهش بس��یاری از 
بیماری های جسمی نیز تأثیرگذار باشد. عالوه 
بر مطالب ذکر ش��ده در زمینه خودمراقبتی 
روانی به راهکارهای دیگری اش��اره می کنیم. 
هدف اکثر راهکاره��ا، بهبود کیفیت زندگی 
فرد از طریق کاهش افکار و احساسات منفی 
و کمک به ترش��ح بیش��تر انتقال دهنده های 
عصبی مثل س��روتونین و اندروفین است که 

نشاط آور و ضد دردند.
مدیتیشن: مدیتیش��ن به معنای 
متمرکز ک��ردن ذهن اس��ت. این 
روش می توان��د ب��ه آرامش اف��راد، به حفظ 
س��المتی و بهب��ودی بیماران کم��ک کند. 
کس��انی که به طور مرتب مدیتیش��ن انجام 
می دهند، هم کمتر دچار اضطراب و افسردگی 
می شوند و هم شادمانی و رضایت بیشتری از 
زندگ��ی دارند. حتی با ای��ن روش به درمان 
بیماری ه��ای جس��مانی فراوان��ی از جمل��ه 

زخم ه��ای گوارش��ی، الته��اب روده بزرگ، 
گرفتگی عضالت، التهاب مفاصل، سکته قلبی، 

ام اس و انواع آلرژی کمک می شود.
ذهن آگاهی: معنای ساده آن آگاه 
بودن از اف��کار، رفتار، هیجانات و 
احساس��ات در زمان حال است و شامل دو 
عنص��ر اساس��ی )حض��ور در زم��ان حال و 
قضاوت نکردن در مورد رخدادها، کنش ها و 
واکنش ها( اس��ت. پژوهش ها نشان داده که 
ذهن آگاهی در درمان بس��یاری از مشکالت 
جس��می، روانی، ذهنی و دردهای مزمن و 
استرس تأثیر فوق العاده ای داشته است. در 
واقع، ذهن آگاهی کیفیتی از هشیاری است 
که انس��ان باید در تمام ساعات شبانه روز و 
در هر موقعیتی که اس��ت، سعی کند به آن 
دس��ت یابد. نوعی س��بک زندگ��ی که در 
نهایت فرد شادی را در زندگی خود خواهد 

یافت.
اختصاص دادن زم�ان برای خود: 
مشغله کاری و خانوادگی، رسیدگی 
به امور فرزندان، والدین و خانواده، مانع از قرار 
دادن زمانی برای خود فرد می ش��ود. اما برای 
اینک��ه فرد حال بهتری داش��ته باش��د باید 
حداقل در هفته چندین ساعت را به خودش 
اختصاص دهد و ب��ه کارهایی که عالقه دارد 
بپردازد. مثالً زبان جدیدی یاد بگیرد یا کاری 
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هنری انجام دهد. کتاب های مورد عالقه خود 
را مطالعه کند و فیلم هایی را ببیند که دوست 
دارد. با این کار، احس��اس قربانی بودن از بین 
م��ی رود و خود فرد و دیگران یاد می گیرند تا 
ب��رای او ارزش قائل ش��وند. در نهایت، انجام 
کارهای ش��خصی احس��اس لذت ب��ردن از 

زندگی را نصیب فرد می کند.
گرفتن هدیه برای خود: بهتر است 
قبل از این که منتظر گرفتن هدیه 
از سوی دیگران باش��یم، خودمان برای خود 
هدیه بخریم. هرچند وقت یک بار به خودتان 
کادو بدهی��د و خود را تش��ویق کنید. حتی 
می توانید خود را به کافی ش��اپ یا رس��توران 
دعوت کنید. وقتی یاد بگیرید مهم ترین فرد 
زندگی تان خودتان هس��تید، به مرور زمان، 
حال خوش در ش��ما ایجاد می ش��ود و حتی 
ای��ن ح��س مثبت ب��ه دیگران نیز س��رایت 

می کند.
ورزش کردن: ورزش، هم در دسته 
ه��م  و  جس��می  خودمراقبت��ی 
خودمراقبتی روانی اس��ت. همانطور که گفته 
شد عالوه بر کاهش کلسترول مضر، قند خون 
و وزن، باعث ترشح هورمون های آرامش بخش 
می ش��ود. البته باید در انجام حرکات ورزشی 
جان��ب احتیاط را رعایت کنید و بهتر اس��ت 
تحت نظر مربی مجرب، حرکاتی متناسب با 
سن و وضعیت جس��مانی خود انجام دهید. 

این کار را می توان نوعی خودمراقبتی نامید. 
مثالً فردی که در س��نین باال ناگهان تصمیم 
ب��ه کوهن��وردی می گی��رد، خودمراقبتی را 

فراموش کرده است.
از  یک��ی  خاط�رات:  نوش�تن 
تکنیک های روان درمانی، نوش��تن 
افکار و احساسات است. گویی که برای فردی 
دیگر صحبت می کنید. نوشتن اتفاقات روزانه، 
احساسات و افکار روزمره، برای سالمت روان 

کمک کننده است.
رفتن ب�ه مس�افرت و مکان های 
دیدنی: مسافرت و تفریح فرد را از 
درگیری ه��ای روزمره دور می کن��د و باعث 
تجدید انرژی در فرد می ش��ود ت��ا با آرامش 
بیش��تری به س��رکار و زندگ��ی روزانه خود 
برگردد. حتی اگر امکان مس��افرت ندارید با 
تفریح��ات کوچک می توانید اوقات خوش��ی 

داشته باشید.
بازی کردن: تفریح یکی از نیازهای 
اساس��ی اف��راد اس��ت. می توانید 
بازی های چندنفره با دوستان یا فرزندان خود 
ترتیب دهید و در نهایت خوشی مضاعفی را 

تجربه خواهید کرد.
مثبت نگری: چنانچه انسان خود را 
درگی��ر افکار منفی کن��د، موجب 
آس��یب روانی بیش��تری به خود می ش��ود و 
برعکس، مثبت اندیشی در روحیه افراد تأثیرگذار 

است و شادابی و نشاط را به دنبال دارد.
هنگام هج��وم افکار منفی بهتر اس��ت به 
جنبه های مثبت موضوع توجه بیشتری شود. 
برای مدیریت افکار منفی می توانید وضعیت 
خود را تغییر دهید، مثالً تغییر مکانی که فرد 
در آن قرار دارد، یا می توانید کش��ی به دست 
خود بیندازید و هنگام افکار منفی آن را محکم 
بکشید و درد مختصری در دست خود ایجاد 
کنی��د. یا اینکه زمان خاص��ی را در طول روز 
برای افکار منفی قرار دهید تا فقط در آن زمان 
اجازه ورود افکار منفی را به ذهن خود بدهید. 
در کل، اگر این اقدامات کارساز نبود از مشاور 

کمک گیرید. 
ب��رای طراحی برنام��ه خودمراقبتی فردی، 
باید ابتدا وضعیت س��المت خ��ود را ارزیابی 
کنید. این کار می تواند به صورت خودارزیابی 
یا ارزیابی تیم سالمت صورت گیرد و مشخص 
ش��ود که شما چه تغییراتی را باید در زندگی 
خ��ود اعم��ال کنید و ت��ا چه ح��د آمادگی 
ایج��اد تغییرات مثبت را داری��د. به هر حال، 
خودمراقبتی، نوع��ی توانمندی حیاتی برای 

بقاء نسل بشر است.

منابع
- یک عمر سالمتی با خودمراقبتی، تهیه و 

تنظیم دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
- آموزش ساده مدیتیشن، افشین عباسپور.
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ورزش
پایان امپراتوری مسی و رونالدو

خداحافظ »آقای صخره«
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پایان امپراتوری مسی و رونالدو
لوکا مودریچ کروات توپ طالی 2018 جهان را به خانه برد

لوکا مودریچ به سلطه کریستیانو رونالدو و 
لیونل مس��ی پایان داد و توپ طالی فوتبال 
جهان در سال ۲۰18 را به دست آورد. اتفاقی 
که بعد از 11 سال رخ داد و هافبک فوق العاده 
کرواسی و رئال مادرید توانست در قلب شهر 
پاریس جشن کسب اولین توپ طالی خود را 

با هوادارانش برگزار کند.
او به همراه تیم باشگاهی اش رئال مادرید در 
سال ۲۰18 توانست فاتح لیگ قهرمانان اروپا 
ش��ود و در جام جهانی نیز به کرواسی کمک 
کرد تا به باالترین افتخار خود دست یابد و به 
دیدار نهایی جام جهانی برسد. هرچند که آنها 
در فینال شکس��ت سنگینی را مقابل فرانسه 

متحمل شدند. 

چرا مودریچ برنده توپ طال شد؟
ام��ا لوکا مودریچ بعد از کس��ب این افتخار 
بزرگ می گوید ک��ه تصاحب توپ طال، فراتر 
از رویاهای��ش بوده اس��ت. هافبک تیم ملی 

کرواس��ی معتقد اس��ت او کار خاصی انجام 
داده که توانس��ته است این عنوان را به دست 
آورد. بازیکن رئال مادرید پس از کس��ب این 
جایزه از همه تش��کر کرد و گفت: می خواهم 
از کسانی که به من کمک کردند تشکر کنم، 
آنهایی که در رئال مادرید و تیم ملی کرواسی 

حضور داشتند. همچنین از دوستان، همسرم 
و فرزندانم قدردانی می کنم. 

همه ما از کودکی رویایی داریم. رویای من 
بازی ک��ردن در یک تیم بزرگ بود که به آن 
رسیدم. توپ طال اما فراتر از رویاهای من بود. 
پس از 11 س��ال، لیونل مس��ی و کریستیانو 
رونالدو برنده این جایزه نشدند. این باورنکردنی 
اس��ت. نه تنها به این خاطر که پس از این دو 
بازیکن، من برنده شدم. بلکه بازیکنان بزرگ 
دیگری نیز برای کس��ب این عن��وان رقابت 
می کردند و اگر من برنده این جایزه ش��دم به 

این دلیل بود که کار خاصی انجام دادم.
او در م��ورد کلی��د موفقیتش اظه��ار کرد: 
گفتنش سخت است. تالش زیاد و تدوام این 
موضوع ... من بهترین ها را به آسانی به دست 
نیاوردم. به نظرم هر جایزه ای اهمیت زیادی 
دارد. عن��وان گروهی نیز این چنین اس��ت و 
من جام ه��ای زیادی دارم. برای من کس��ب 
چنین عنوانی باعث افتخار اس��ت. خوشحالم 
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که دیگران بازی و تالش��م را دیدند. مطمئناً 
خیلی خوب اس��ت که من را با کاکا )هافبک 
س��ابق تیم ملی برزیل( مقایس��ه می کنند. 
اکنون درباره ام می گویند او کسی است که به 
حکمرانی مسی و رونالدو پایان داد. مودریچ در 
پایان به رای هایش اشاره کرد و گفت: به رافائل 

واران، رونالدو و آنتوان گریزمان رای دادم.

نکات جالب توپ طالی 201۸
واکنش رسانه های پرتغالی و آرای برخی از 
روزنامه ن��گاران از نکات عجیب و جالب توپ 
طالی ۲۰18 بود. باالخره لوکا مودریچ برنده 
توپ طالی س��ال ۲۰18 ش��د و کریستیانو 
رونالدو و آنتوان گریزم��ان با اختالف زیادی 
نس��بت به هافبک ک��روات در رتبه های دوم 
و س��وم قرار گرفتند. این انتخاب با حواش��ی 
زیادی همراه ب��ود و عده ای معتقد بودند که 
بازیکن رئال مادرید، شایسته کسب این جایزه 
نبود. با این حال برخی دیگر مودریچ را بهترین 

انتخاب می دانستند.

بایکوت از نوع پرتغالی
رس��انه های ورزشی جهان، تیتر اصلی خود 
را به ت��وپ طال اختصاص دادن��د و به پایان 
حکمرانی لیونل مس��ی و کریستیانو رونالدو 
اش��اره کردند. مودریچ موض��وع اصلی همه 
صفحه های ورزشی و وب سایت های جهان بود 
به جز پرتغال. آنه��ا ترجیح دادند به موضوع 
دیگری بپردازند شاید به این خاطر که رونالدو 
برنده این جایزه نبود. در نخس��تین ساعات 
اولیه بعد از مراسم، روزنامه »ابوال« تیتر یک 
خود را به مصاحبه آرین روبن اختصاص داد 
و رکورد پیروزی اس��پورتینگ لیسبون برابر 
ریو آوه را برجس��ته کرد. باید در سایت های 
این رسانه ها جست وجو می کردید تا خبری 

درباره مراسم توپ طال پیدا کنید.

تمجید رسانه های جهان از مودریچ
ب��ا این ح��ال رس��انه های دیگ��ر جهان، 
مودریچ را شایسته کسب توپ طال دانستند 
و اکیپ، فرانس فوتبال، اوله، گلوبو اسپورت 
و گاتزتا دلو اسپورت به تمجید از این بازیکن 

پرداختند.

آرای عجیب و جالب
موضوع قابل توجه دیگر، آرای عجیب برخی 

از روزنامه ن��گاران بود. در آرژانتین مس��ی در 
جایگاه سوم قرار داشت و رونالدو در میان پنج 
انتخاب نبود. مس��ی در فهرست روزنامه نگار 

برزیلی نیز وجود نداشت.
در مقابل، پرتغالی ها رونالدو را باالتر از همه 
قرار دادند. عالوه بر بازیکنانی مانند مودریچ، 
گریزمان، رونالدو، مس��ی و کیلیان ام باپه که 
ش��انس های اصلی کس��ب این جایزه بودند، 
نام دیگر فوتبالیس��ت ها نیز دیده می ش��ود. 
روزنامه نگار آفریقای جنوبی نخستین رای خود 
را به کریم بنزما داد. برای او ماریو مانژوکیچ، 

پنجمین بازیکن برتر جهان بود. 
در لوکزامب��ورگ، هند و س��ورینام، رافائل 
واران، بهتری��ن انتخاب بود. ای��ن در حالی 
بود که برای قرقیزس��تان، تیب��وا کورتوا در 
رتبه نخس��ت جای داشت. از طرفی مارسلو 
در لیس��ت فنالند، جایگاه چهارم را به خود 
اختص��اص داد و ب��رای کام��رون، پنجمین 

بازیک��ن برتر ب��ود. گرت بیل ب��رای لیختن 
اش��تاین در چهارمی��ن رتبه ق��رار گرفت و 
روزنام��ه ن��گار توگویی نیز چنی��ن انتخابی 
داش��ت. در گواتماال او رتبه پنجم را به خود 

اختصاص داد.
ب��ه  متعل��ق  دیگ��ر،  عجی��ب  انتخ��اب 
روزنامه نگار س��نت کیتس و نویس بود. او 
به ترتیب، نیمار، س��رخیو راموس، لوییس 
س��وارس، آلیس��ون و س��رخیو آگوئ��رو را 
انتخاب کرد. برای گرن��ادا بهترین بازیکن 
س��ال، آگوئرو بود. بولیوی س��وارس را در 

رتبه نخست قرار داد. 
ایوان راکیتیچ، هم تیمی سوارس در بارسلونا، 
در ترکمنستان، رتبه سوم و در عربستان، رتبه 
پنجم را به دس��ت آورد. به جز گریزمان، تنها 
بازیکن اتلتیکو که در میان پنج فوتبالیس��ت 
برتر قرار داشت، دیگو گودین بود. روزنامه نگار 

نپال چنین انتخابی داشت.
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س��یدجالل حسینی بدون شک تا همیش��ه یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال ایران 
خواهد بود. کسی که دنیای فوتبال از او به عنوان معنای جدیدی از پایداری و استحکام یاد 
می کند. الگویی برای جوانانی که همیشه فکر می کردند حرفه ای زندگی کردن برای یک فوتبالیست 
از دویدن روی زمین چمن س��خت تر اس��ت. س��ید اما در طول 11 س��ال حضورش در تیم  ملی و 
همچنین حضور ادامه داری که االن در پرسپولیس و فوتبال باشگاهی دارد ثابت کرد حرفه ای زندگی 

کردن رابطه مستقیمی با بستن راه بهترین مهاجمانی دارد که روبه روی مدافعان قرار می گیرند.

چند وقت پیش که حضورش در باش��گاه صدتایی ها را جش��ن گرفت، مرزهای س��ن و 
س��الش کلیش��ه ای ترین نکاتی بودند که اتفاقاً هیچکس درباره آنها صحبت نکرد. چون 
رابطه مس��تقیم بین باال رفتن س��ن و بیشتر شدن استحکام در سبک بازی سیدجالل برای همه 
ثابت و تبدیل به یکی از بدیهی ترین اتفاقات ممکن ش��ده بود. مدافعی که انگار مسیر روبه رویش 
هرچقدر طوالنی تر می ش��د، بندکفش هایش نیز خود به خود س��فت تر می شدند. کفش هایی که 

سفت می شدند تا دل جماعت عاشق تیم  ملی و البته عاشق پرسپولیس همیشه قرص بماند.

تراژدی پوشیدن پیراهن شماره 4 تیم ملی و حضور در خط دفاعی برای سید تلخ تمام 
ش��د. با دوری از جام جهان��ی ۲۰18 و البته اردوهای بع��دی. در حالیکه او به نظر تنها 
بازیکنی بود که بین سال های ۲۰۰۷ تا پیش از جام جهانی روسیه در تمامی اردوهای تیم ملی زیر 
نظر تمامی مربیان حضور داش��ت. داس��تان جالل و کی روش از نگاه مرد پرتغالی به ایده آل ترین 
شکل ممکن دنبال شد. در سمت مقابل اما کسی حضور داشت که روزی اشک های اسطوره هایی 
مث��ل مهدوی کیا و علی کریمی و... دیده بود و هرچند س��خت باید باور می کرد که نه می تواند با 

پایان تلخ کنار بیاید و نه با تلخی بی پایان.

خداحافظ »آقای صخره«
سیدجالل حسینی برای همیشه با تیم ملی وداع کرد

احسان خراسانی
روزنامه نگار

س��یدجالل حس��ینی چن��دی پی��ش با 
کارنام��ه ای درخش��ان از بازی ه��ای ملی 
خداحافظی ک��رد. از دل روزهای بارانی 
انزلی ک��ه کار را ب��رای او در خط دفاعی 
مل��وان س��خت می ک��رد ت��ا روزی ک��ه 
گران ترین مهاجمان دنیا هم دلیلی کافی 
برای از بین رفتن اطمینان و استحکامی 
که همه از او سراغ دارند، نبود. از بین 
همه فراز و نش��یب ها ح��اال که چندین 
روز از خبر خداحافظ��ی اش از بازی های 
ملی می گذرد، در ذهن کس��ی نش��یبی 
نمی گ��ذرد و هم��ه فرازها را ب��ه خاطر 

دارند. 
از پرواز روی هوا و زدن آن گل معروف 
ب��ه ازبکس��تان در جام ملت ه��ا تا ظاهر 
ش��دن در نق��ش فرش��ته نج��ات برای 
پ��اره ک��ردن ت��ور دروازه ه��ای میلیون 
دالری. خداحافظی س��یدجالل حس��ینی 
از بازی ه��ای ملی هم��ان اتفاقی بود که 
خیلی ها انتظ��ارش را داش��تند اما باور 

کردنش برای همه سخت است.
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سیدجالل بعد از خداحافظی

با حمایت مردم این افتخار را داشتم تا 
بیش از 11 س��ال این پیراهن ارزشمند 
را ب��ر تن کنم و یک روز برای همه اتفاق 
می افتد و این بار نی��ز من این تصمیم را 
گرفتم. اکنون و بع��د از این خداحافظی 
بهتری��ن ش��رایط و تصمیم این اس��ت 
که تمام تمرکزم را روی پرس��پولیس و 

بازی های این تیم قرار دهم.
می خواهم یکبار دیگر از تمام کس��انی 
ک��ه در این مدت از م��ن حمایت کردند 
تش��کر کنم. کس��انی که باعث شدند تا 
روحیه مبارزه و جنگندگی تحت پوشش 
پیراهن تیم ملی برای پرچم کش��ورم را 
داشته باشم. خودم را مدیون آنها می دانم 
و از تمامی آنها تش��کر می کنم. خودم را 
همیشه مدیون مردم عزیز کشورم می دانم 
و مطمئنا تا روزی که این افتخار را داشتم 
به دنبال این بودم تا از هیچ تالشی برای 
موفقیت تیم ملی کم نگذارم. از حمایت 
آنه��ا چه روزی که لیاقت پوش��یدن این 
پیراهن را داش��تم و چه روزی که در تیم 
ملی حاضر نبودم تش��کر می کنم. اکنون 
بهترین فرصت و تصمیم این اس��ت که 
تمام تمرکزم را روی پرسپولیس قرار دهم. 
از خانواده ام بابت حمایت ش��ان و روزهای 
سختی که پشت س��ر گذاشتند تشکر و 
عذرخواهی می کنم. آقای برانکو در جریان 
تصمیمی که در نظر داش��تم بودند و مرا 
حمایت کردند. از تک تک کس��انی که از 
من حمایت کردند تشکر می کنم و از امروز 
همانند این چند س��ال اخیر حامی تیم 
ملی کشورم و پرچم پرافتخار آن خواهم 
ب��ود و می خواهم اکنون که دیگر تصمیم 
خداحافظی گرفته ام فقط در قامت هوادار 

مثل تمام مردم عزیز کشورم باشم.

 116 ب��ازی مل��ی، 8 گل زده، یک بار حضور در جام جهانی و 3 بار حضور در 
جام ملت ها، کارنامه ای نیست که هیچکس بتواند به راحتی از کنار آن عبور 
کند. هرچند برای محکم ترین س��ید فوتبال ایران آمار همیشه در درجه اهمیت بوده 
است. مهم تر از هر آمار و ارقامی، این حضور به عنوان یک قوت قلب در تک تک لحظات 

هر بازی بود که از جالل کاپیتانی مقتدر ساخت.
کاپیتان مقتدری که این اواخر تمام قدرت خودش را برای رهبری ارتش میلیونی سرخ 
گذاشت و اتفاقاً بعد از یکی از سخت ترین بازی های تیمش طی چند سال اخیر تصمیم 
خودش برای خداحافظی از بازی های ملی را اعالم کرد. او نه در جریان یکی از بازی های 
جام جهانی و نه روی دوش جوانان تیم ملی یکی از بازی های جام ملت ها بلکه بعد از یک 

جلسه تمرینی در کنار جوانان پرسپولیس این تصمیم را اعالم کرد.
دس��تان همیشه کمک کننده، خش��م پدرانه و تعصب تکرارنشدنی سه مؤلفه اصلی 
شناخته شده از سیدجالل هستند که این روزها نمود بیشتری دارند. این روزها که با 
دفاع همه جانبه او از حیثیت تیم محبوبش می گذرد، روزهایی که هیچکس در کشور 

انتظار ندارد این قدر غریبانه و به دور از عشق برای جالل به پایان رسند.
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In his interview with Kaleskeh Sabz, Behrooz Moradi, Oghab’s Managing 
Director stated that 83 percent of the Iranian coach manufacture 
market in the current conditions belongs to Oghab Afshan Industrial 
and Manufacturing Company according to the official statistical report 
issued by Ministry of Industry, Mine and Trade. “With regard to the said 
considerable share of the market and position of our company in the 
transport industry of Iran, we have participated in the 3rd International 
Exhibition of Transportation and Related Industries. According to our 
predetermined plan, we have exhibited 4 products, i.e. Dorsa and Maral 
(coaches), gas-fueled city bus and Navigo (minibus). These products 
have already been manufactured and operated and our customers 
are satisfied with their quality. They are constantly updated by our 
Research and Development (R & D) and Engineering departments. 
Our participation in this exhibition has the following benefits: 1. We can 
constantly keep our products updated. 2. We can compare capabilities 
of our competitors with ours. 3. With regard to participation of foreign 
and international accredited companies, we can acquaint ourselves with 
state-of-the-art technologies and systems in the industry. Hence, we will 
be able to localize and use them in our products,” added Mr. Moradi.

Being interviewed by Kaleskeh 
Sabz, Mr. Mohsen Norouzi, 
Oghab’s After-sales Service 
Network Manager expressed 
his views on different aspects of 
the 3rd International Exhibition 
of Transportation and Related 
Industries held in Tehran and 
attended by many companies 
including Oghab Afshan 
Industrial and Manufacturing 
Company. “Since diverse 
products and vehicles related to 
transport industry are exhibited, 
the companies involved can 
acquaint themselves with 
the latest achievements and 
technologies. Considering the 
relative old transportation fleet 

of our country, this exhibition 
is regarded as a beneficial 
opportunity for renovation. 
We can show the domestic 
potential of Iran and the 
significance of our market to 
other countries, and enjoy the 
advantages of their presence 
in the exhibition, e.g. improve 
our products according to 
the latest achievements. For 
example, our new products are 
in compliance with international 
standards. Our gas-fueled city 
bus is in conformity with Euro4 
which drastically reduces air 
pollution. Besides introduction 
of our newest products and 
their specifications in the 

exhibition, we can also assure 
our customers of the quality 
after-sales services rendered 
by our well-trained technicians 
using genuine spare parts 
and special tools. It should be 
mentioned that the Oghab’s 
after-sales service network 
consists of 18 workshops and 
3 body repair and oil change 
agents,” Mr. Norouzi said.

Interview with Oghab’s 
Managing Director

Interview with Oghab’s After-sales 
Service Network Manager
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