
  5 اردیبهشت ماه 1398
 شماره 65 پنج شنبه
 سال سوم جنوب

مقاالت3

27 فروردین ماه 1398 خورشیدی به مغازه زنده یاد آمالی 
پسرش  رفتم.  کازرون  جنوبی  شهدای  خیابان  در  واقع 
پذیرایم شد و مرا به داخل مغازه دعوت کرد. روی صندلی 
کنار میز کارش نشستم و یادی از پدر بزرگوارش کردم.

برایم تعریف کرد روز هشتم فروردین همین  هاشم آقا 
و  سالم  از  بعد  آمد،  مغازه ام  به  میانسال  شخصی  سال، 
احوالپرسی جویای حال پدر شد! گفتم فوت کرده، آهی 
گفت:  اندوهگین  و  فرستاد  درود  روحش  به  و  کشید 
چون  می رسم.  خدمتشان  می آیم،  کازرون  به  وقت  »هر 
حق بزرگی به گردن خانواده ما دارد. ولی حدود 5 ساله 
از  اصرار  با  گفت.  برایم  ماجرایی  و  نیامده ام«  کازرون 
میانسال  مرد  اکراه گفت:  با  کند.  نقل  برایم  خواستم  او 
پرسید  من  از  و  کرد  معرفی  نیک سرشت  آقای  را  خود 
من  با  هستم.  پسرش  دارید؟ گفتم  زنده یاد  با  نسبتی  چه 
همدردی کرد و گفت: شهریور 1351 خورشیدی، پدرم 
ما  به علت سکته درگذشت و  بود  که کارگر ساختمان 

مادرم، بی سرپرست  با  بودیم  برادر و 3 خواهر  را که 4 
آقای  خدمت  پدرم،  فوت  از  بعد  هفته  یک  گذاشت. 
تا اگر ممکن است  آمالی رسیدم و ماجرا را نقل کردم 
تأمین  را  خانواده  هزینه  بتوانم  که  کند  پیدا  شغلی  برایم 
کنم. کالس هفتم متوسطه را گذرانده بودم و قصد ترک 

تحصیل داشتم. چون فرزند ارشد خانواده بودم.
آقای آمالی پرسید: درست خوبه؟ گفتم: بله آقای آمالی 
و  و سن  ماجرا  بود گفت: شرح  متأثر شده  به شدت  که 
سال برادران و خواهرانت را دقیق بگو تا نامه ای به بنیاد 

نیکوکاری بنویسم ببینم چی میشه.
نقل  را  زندگی مان  شرایط سخت  و  کردم  را  کار  همین 
تا گواهی  از من خواست  نامه ای نوشت و  ایشان  کردم. 
فوت پدر و یک استشهاد محلی تهیه کنم تا به پیوست 
نامه ارسال نماید. خالصه هرچه فرموده بود تهیه نمودم و 
او با نامه ارسال کرد و از من خواست تا ثبت نام کنم و 
تحصیل را رها نکنم. من هم پذیرفتم و در کالس هشتم 

متوسطه ثبت نام کردم. اوایل آبان همان سال سر کالس 
بودم که ناظم مدرسه آمد و مرا صدا زد و گفت: آقای 
اجازه  ریاضی  دبیر  از  آموزشگاه.  دفتر  بیا  نیک سرشت 
و  قامت  متوسط  مرد  رفتم.  آموزشگاه  دفتر  به  و  گرفته 

خوش رویی بالباس نظامی کنار مدیر و ناظم دیدم.
نظامی  مرد  دانش آموزِ،  همان  ایشان  گفت:  او  به  ناظم 
لیستی جلوی  که خود را مأمور ژاندارمری معرفی کرد، 
من گذاشت و گفت: جلوی اسمت را امضا کن. من هم 
امضا کردم. بعد با مالطفت و مهربانی به من گفت: آقای 
نیک سرشت، شما ازاین پس تحت پوشش بنیاد نیکوکاری 
هستید و بسته ای به من تحویل داد و گفت: هرماه چنین 

بسته ای به شما داده می شود.
آن را گرفتم و تشکر کردم. ناظم گفت: بسته را همین جا 
بگذار، ساعت آخر بیا ببر. نیمه زنگ آخر بود به کالس 
اهدایی بسته  فکر  در  زنگ  پایان  تا  بی تاب  و   رفتم 

بودم. 

من  دغدغه  خورد  زنگ  تا  می گذشت  به کندی  دقایق 
پایان یافت. به دفتر آموزشگاه رفتم و بسته را گرفتم و با 
سرعت به سمت خانه دویدم. به خانه که رسیدم، دو برادر 
و یک خواهر که آنها هم دانش آموز بودند، بسته ای شبیه 
من به خانه آورده بودند و مادرم خوشحال از این رویداد 

و دعا برای آقای آمالی.
محتوای بسته ها: لباس )بلوز و شلوار(، یک جفت کفش، 
چند دفتر و مداد و خودکار، پاک کن، قلم تراش و مبلغ 

دویست ریال پول نقد بود )اسکناس 200 ریالی(.
تحصیالت  به  بتوانیم  ما  تا  شد  باعث  کمک ها  همین  و 
ادامه دهیم و خود و سه برادرم آموزگار شویم و یکی از 

خواهرانم به استخدام دولت درآمد.
حاال خدمت رسیدم تا طبق معمول از او قدردانی کنم که 
را شنیدم. روحش  بزرگوار  این  متأسفانه خبر درگذشت 
شاد و یادش گرامی. تا هستم، وامدار مهربانیش هستم و 

برای بازماندگانش سرافرازی خواستاریم.

  محمد رجبی

پایکار فرهنگی
یادی از شادروان یداله آمالی

مؤذنی، کارشناس مکانیک و برق خودرو

لرزش خودرو هنگام حرکت ناشی از چیست؟
می شود:  شامل  را  علت های  خودرو  لرزش 
)هرز  کردن  بکسباد  دسته موتور،  در  خرابی 

چرخیدن( صفحه کالچ ها، خرابی پلوس
آیا گیربکس های هیبرید )هایبرید( هم نیاز به 

تعویض روغن دارند؟
 75 پریوس،  تویوتا  نظیر  خودروهای  در  بلی. 
هزار کیلومتر و در خودروهای نظیر هیوندای 
سوناتا، همان 45 هزار کیلومتر تعویض روغن 

انجام می گیرد.
وظیفه سیستم ترمز CBC در خودرو 

توزیع  جهت  است  سیستمی   ،CBC سیستم 
با  بین چرخ های خودرو  ترمز  نیروی  متناسب 
سیستم  این  درواقع  چرخ،  هر  به سرعت  توجه 
ترمز  حین  در  خودرو  پایداری  حفظ  برای 

کردن در پیچ ها طراحی شده است.
سیستم ترمز CBC اولین بار توسط شرکت بی 
ام و معرفی شد و در حقیقت نوعی مکمل برای 

سیستم ABS بشمار می آید. 

 Corner کلمه های  از  اختصار   CBC سیستم
Braking Control است که به معنی کنترل 

ترمز گیری در پیچ ترجمه شده است. 
متناسب  توزیع   ،CBC سیستم  اصلی  وظیفه 
نیروی ترمز در حین ترمز کردن در سر پیچ ها 
زمان  در  خودروها  وزنی  تعادل  درواقع  است. 
پیچیدن برهم می خورد و چرخ های بیرونی فشار 
اساس  بر همین  متحمل می شوند و  را  بیشتری 
کمتری  فشار  و  وزن  پیچ  داخلی  چرخ های 
سیستم  این  وجود  ازاین رو  می کنند.  تحمل  را 
تعادل خودرو  به حفظ  می تواند کمک شایانی 

در مسیرهای پرپیچ وخم کند.
دایره  یک  شعاع  چه  هر  می دانید  ازآنجایی که 
بیشتر باشد، محیط آن نیز بیشتر است؛ بنابراین 
کند،  طی  را  دایره  یک  محیط  خودرویی  اگر 
در  چون  هستند  دایره  خارج  که  چرخ هایی 
شعاع بیشتری از مرکز دایره قرار دارند، مسیر 

بیشتری را باید بپیمایند. 
بیشتری  گردش  بیرونی  چرخ های  ازاین رو 

نسبت به چرخ های داخلی پیچ دارند.
حال فرض کنید راننده ای در مسیر پیچ اقدام به 
این حالت سیستم ترمز،  ترمز گیری کند، در 
به  محور  هر  در  را  مساوی  هیدرولیک  فشار 
اما در حقیقت  چرخ های طرفین وارد می کند، 
را  بیشتری  فشار  پیچ،  بیرونی  چرخ های  چون 
متحمل می شوند بنابراین باید فشار هیدرولیک 

بیشتری را نیز دریافت نمایند.
قادر   CBC ترمز  سیستم  شرایط  این  در 
خواهد بود نیروی ترمز متناسب با فشار وارده 
توزیع  طرفین  چرخ های  بین  را  چرخ ها  بر 
قرار  پایدارتری  حالت  در  خودرو  تا   نماید 

گیرد. 
در  سیستم  این  کاربرد  است  گفتنی  البته 
و  بلند  ثقل  مرکز  که  شاسی بلند  خودروهای 

وزن زیادی دارند بیشتر حائز اهمیت است.
سرویس  هشدار  چراغ  کردن  ریست  روش 

مگان: 
۱. سوئیچ را بازنموده اما استارت نزنید.

چندین  را  پاکن  برف  دسته  انتهای  دکمه   .۲
مرتبه فشار داده و رها کنید تا در صفحه نمایش 
گزینه SERVICE DUE NOW ظاهر شود.

 SWEVICE DUE NOW هنگامی که   .۳
فشار  را  پاکن  برف  انتهای  دکمه  شد،  ظاهر 

داده و ثابت نگه دارید. 
 SERVICE DUE NOW هنگام  این  در 

شروع به چشمک زدن می کند.
داده  نشان  صفر  گزینه  صفحه نمایش  در   .۴

می شود و همچنان چشمک می زند.
۵. همچنان کلید را ثابت نگه داشته تا چشمک 
هنگام  این  در  شود.  تمام  صفحه نمایش  زدن 

چراغ سرویس ریست شده است.
نحوه چک کردن سنسور دمای آب

بدون نیاز به دیاگ و اهم متر:
فقط کافی است که سوکت سنسور دمای آب 

را بکشید.
از  ایراد  که  شد  روشن  به راحتی  موتور  اگر 

سنسور دمای آب است واال سالم است.

حال چرا؟
آب  دمای  سنسور  سوکت  که  زمانی  چون 
و  یک  پایه های  بین  مقاومت  کنیم  جدا  را 
هرچه  چون  و  شده  بین هایت  سوکت  دو 
شود  گزارش   ECU به  باالتری  مقاومت 
 ECU است.  موتور  بودن  سردتر  نشانه 
و  گرفته  موتور  دمای  سردترین  بر  را  فرض 
می دهد.  را  سوخت  پاشش  بیشترین  دستور 
روشن  راحت  موتور  سرد  هوای  در   درنتیجه 

می شود.
دسته بندی سیستم های انژکتوری

به سه دسته  انژکتوری  به طورکلی سیستم های 
تقسیم می گردند:

نقطه ای  تک  پاشش  انژکتوری  سیستم   .1
)SPEI( مانند  دوو ریسر

چندنقطه ای  پاشش  انژکتوری  سیستم   .2
تمام  خودروهای  تقریبًا در  در  )MPFI( که 

استفاده شده است
بنزینی  مستقیم  پاشش  انژکتوری  سیستم   .3

)GDI(
مدل های انژکتوری مختلف:

A: دسته غیرترتیبی:
عمل  هم  با  انژکتور  چهار  دسته  این  در  که 

مگنتی  دسته  این  به  می دهند  انجام  را  پاشش 
اول پژوپرشیا  مانند سری  مارلی گفته می شود 

و سمند 
B: دسته نیمه ترتیبی:

در این دسته انژکتورها به صورت جفت جفت 
و  با هم   4 و   1 انژگتور  یعنی  می کنند  پاشش 
را  پاشش  عمل  باهم  نیز   3 و   2 انژکتورهای 
معروف    SL96 گروه  به  که  می دهند  انجام 

RD است مانند پژو 405 و پژو
ادامه دارد...

قسمت سومدانستنی های اتومبیل

امسال، چند  باران فروردین ماه  باد و  دنبال  به 
درخت هم در کازرون سقوط کرد و این شد 
بهانه ای که به جان  همه درختان بلند و کهنسال 
هر  وقوع  از  که  مجوز  این  با  بیفتند.  شهر 
حادثه ای که منجر به آسیب زدن به خودروها 

و منازل و افراد شود، جلوگیری نمایند.
اما به راستی چنین است؟ تجربه نشان داده که 
قطع کردن درختان و به نوعی دست درازی به 
بهانه ای  به  بار  هر  کازرون،  شهر  سبز  فضای 
را  درختانی  حتی  می گیرد.  و  گرفته  صورت 
نه تنها خطری  که  و خشکانده اند  برده  بین  از 
در حومه  بلکه  نداشته،  مکانی  یا  و  فرد  برای 

شهر قرار داشته اند.
با  گویا  که  است  عجیبی  حکایت  خالصه 
عوض شدن شهردار و یا شروع به کار دوره ای 
نیست.  حل شدنی  معضل  این  شورا،  از  جدید 
البته خود شهرداری که طی سال های اخیر به 
را  از درختان  تعداد زیادی  بهانه های مختلف، 
جابجا یا قطع نموده، اولین و اصلی ترین عامل 
دست درازی به فضای سبز شهرمان است. به 
همین دلیل هم بعدازاین نهاد که باید حامی و 
در  خالف  هرگونه  پیگیر  و  درختان  نگهبان 
را  راه  باشد،  این ها  نظیر  و  سبز  فضای  حوزه 
جان  به  که  می کند  باز  ارگان ها  دیگر  برای 
درختان بیفتند و هر طور که صالح و نفعشان 
است به درختان و فضای سبز حمله ور شوند.

ناخوشایند  روند  این  کجا،  و  تا کی  به راستی 
و نامیمون ادامه خواهد یافت؟ دیدن درختانی 
که از درخت بودنشان تنها تنه آنها باقی مانده، 
به حقوق  تعدی  نماد  شهر،  مختلف  درجاهای 
شهروندان و در راستای از شکل انداختن شهر 

کازرون است.
البته هرسال در نیمه اسفندماه برنامه درختکاری 
انجام  زیادی  دردسرهای  و  فراوان  هزینه  با 
می شود؛ اما در کل، آنچه رخ می دهد، کاهش 
بی توجهی  یا  و  شهر  سطح  در  درختان  تعداد 
هزینه  که  است  حالی  در  این  آن هاست.  به 
میزان  به اصطالح  و  درخت  یک  از  نگهداری 
جریمه قطع بی اجازه هر درخت، از بهای یک 
بیشتر  برق  انتقال  کابل  متر  چند  یا  برق  تیر 

نباشد، کمتر هم نیست.
پای برق به میان آمد، باید به اطالع برسانم که 
شاخ  به  درازی  دست  از  بزرگی  سهم  هرسال 
اداره  این  سوی  از  درختان،  حتی  و  برگ  و 
باالبر  به طوری که خودروی  می گیرد.  صورت 
است.  درختان  قطع  حال  در  مرتب  نهاد،  این 
واقعًا چه باید کرد و به چه کسی باید گالیه 

کرد؟
درختان  که  است  کازرون  شهر  فقط  این  آیا 
رشدشان  میزان  حداکثر  که  دارد  متری  چند 
برسد؟  برق  انتقال  سیم های  و  کابل  به  نباید 
بزرگ،  شهرهای  در  و  دیگر  نقاط  در  چرا 
درختان کهنسال و سر به فلک کشیده و حتی 
درختان  چرا  دارند؟  ساله  یک صد  از  بیش 
خشکیده شان را تزیین می کنند و عده ای از این 
ارگان و یا آن نهاد و مغازه داران، حق دست 
محیط  و  شهر  به  که  سبزی  فضای  به  درازی 
زندگی شهروندان، طراوت و شادابی می دهد، 
ندارند؟ چرا برخی از آقایان و مسئولین که در 
می کنند،  سفر  شیراز  به  بار  چندین  سال  طول 
درخت  که  ببینند  نمی خواهند  یا  و  نمی بینند 
خشکیده نخل ده پانزده متری را به جای بریدن، 

خود،  که  می کنند  تزیین  پیچک  نوعی  با 
موجب زیبایی بیشتر شهر می شود؟

و  برنمی دارند  کار  این  از  دست  عده ای  چرا 
به جای بریدن درختان، برای جلوگیری از بروز 
قابل قبول که هم  ایمن سازی  به  هر حادثه ای، 
فضای  هم  و  بگیرد  را  خسارت  بروز  جلوی 
روی  بمانند،  پایدار  و  سالم  درختان،  و  سبز 

نمی آورند؟
برق  تیر  و  گذاشتن  دست  روی  دست  قطعًا 
می آورد  شهر  این  سر  بر  بالیی  کاشتن، 
تنها  شهروندان  را،  طراوت  و  سبزی  که 
اگر  آن  هم  ببینند،  دیوارها  نقاشی های  روی 
دیوارها  روی  کردن  نقاشی  برای  بودجه ای 

اختصاص یابد.

                     دست درازی به درختان تا کی؟!
منوچهر حبیبی

خطای  دلیل  به  آسانسور  در  حوادث  اغلب 
تعمیرکار در هنگام تعمیرات در آسانسورهای 
آسانسورهایی  و  )قدیمی(  مکانیکی  و  تک در 
که فاقد چشم الکترونیک هستند، روی می دهد. 
یا  چاهک  داخل  در  افراد  سقوط  درعین حال 
روی اتاقک آسانسور را می توان به دلیل پاره 
قفل  همچون  مختلف  دالیل  به  کابل ها  شدن 
نشدن در ورودی هنگامی که آسانسور در طبقه 
توقف نکرده است و خطای تعمیرکار آسانسور 
شرایط،  این  در  دانست.  تعمیرات  هنگام  در 
وقوع  از  پیشگیری  برای  ایمنی  موارد  رعایت 
تنها  است، چراکه  مناسب تری  راه حل  حوادث 
با رعایت اصول و ضوابط معین می توان از بروز 

حوادث جلوگیری کرد.
وضعیت آسانسورها در شهرها

اغلب  بعد  به   ۱۳۸۰ سال  از  قانون  اساس  بر 
برای  ساختمان ها  در  نصب  شده  آسانسورهای 
استاندارد  داشتن  به  ملزم  کار  پایان  گرفتن 
برخی  در  قانون  این  اما  هستند،  آسانسور 
پروژه های جدیداالحداث اجرا نشد. در سنوات 
از  بسیاری  مهر  مسکن های  در  خصوصًا  قبل 
افرادی که این آسانسورها را نصب می کردند، 
در این رشته تخصصی نداشتند و حتی به منظور 
یا  کابینت سازها  از  تمام  شده  قیمت  کاهش 
نصب  برای  تأسیساتی  کارهای  در  فعال  افراد 
آسانسور استفاده شد. در این زمینه، سندیکای 
که  کرده  اعالم  به کرات  پله برقی  و  آسانسور 
آسانسورهای واحدهای مسکن مهر و بسیاری 

از ساختمان های دولتی در وضعیت خطرناکی 
به سر می برند و امکان بروز هرگونه اتفاقی در 

آنها وجود دارد.
چه  آسانسور  در  گیرکردن  زمان  در 

کنیم؟
ناخوشایندی  موضوع  آسانسور  در  گیرکردن 
افراد  از  بسیاری  گریبان گیر  امروزه  که  است 
می شود و شاید خود ما هم روزی آن را تجربه 
این  با  رویارویی  از  قبل  است  بهتر  اما  کنیم، 
همین که  بدانید.  دراین باره  را  نکاتی  مشکل 
متوجه شدید آسانسور گیرکرده است، احتمااًل 
را  آرامش خود  باید  می کنید. هرچند  وحشت 
نفس  کنید.  فکر  درست  بتوانید  تا  کنید  حفظ 
اگر  کنید.  شل  را  خود  بدن  و  بکشید  عمیق 
در آسانسور تنها نیستید، وحشت شما دیگران 
را به وحشت می اندازد و هنگامی که چند فرد 
وحشت زده در شرایط نامناسب قرار می گیرند، 
انجام  اشتباه و خطرناک  ممکن است کارهای 
دهند. درصورتی که برق آسانسور خاموش شد 
و فضای داخل اتاقک تاریک بود، سعی کنید 
منبع نوری پیدا کنید. برای مثال می توانید از نور 
گوشی تلفن همراه خود استفاده کنید. گوشی 
خود را برای مدت طوالنی روشن نگه ندارید، 
چون باتری آن تمام می شود، درحالی که شاید 
به آن نیاز داشته باشید. دکمه تلفن یا زنگ را 

فشار دهید.
اگر پاسخی نگرفتید، با گوشی خود تلفن کنید. 
دهید.  اطالع  آتش نشانی  به  دارید،  آنتن  اگر 

بازهم چندین مرتبه دکمه زنگ را فشار دهید. 
فشار  با  گاه  بفشارید.  را  در  شدن  باز  دکمه 
آسانسور  درِ  در،  شدن  باز  دکمه  مجدد  دادن 
خنده دار  نظرتان  به  است  ممکن  می شود.  باز 
می کنند  فکر  که  افرادی  از  بسیاری  اما  بیاید، 
کمک  خواستار  و  گیرکرده  آسانسور  در 
شدن  باز  دکمه  دوباره  هنگامی که  هستند، 
همچنین  می شود.  باز  در  می دهند،  فشار  را  در 
می توانید دکمه بسته شدن و دکمه یک طبقه 
بدهید.  فشار  هستید،  که  را  جایی  از  پایین تر 
اگر نمی توانید از هیچ یک از روش های عنوان  
شده کمک بگیرید، سعی کنید توجه دیگران 
را جلب کنید. برای مثال با کفش خود یا اشیای 
دیگر به در آسانسور بزنید تا صدا ایجاد شود. 
فریاد نیز ممکن است، توجه دیگران را جلب 
زیادی  زدن  فریاد  که  دانست  باید  اما  کند، 
می شود.  اطرافیان  و  فرد  بیشتر  وحشت  باعث 
ممکن است هنگامی که می خواهید خود را در 
برق گرفتگی  دچار  بکشید،  باال  آسانسور  چاله 
شوید.  دیوارها  روی  برق  سیم های  به واسطه 
باید دانست فرد فقط درصورتی که در وضعیت 
بحرانی و خطر فوری قرار دارد، می تواند چنین 
بدانند که در  باید  افراد  انجام دهد.  ریسکی را 
از  نباید سیگار کشیده و  بحرانی  این وضعیت 
کبریت استفاده کنند، چون ممکن است باعث 
روشن شدن هشدار آتش سوزی و متوقف شدن 

آسانسور شود.
ادامه دارد...

خطرات آسانسور و راهکارهای پیشگیری از آن
گردآورنده: محمد بازیار

رابط پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کازرون


