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

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

اَللىُّهمَّ اِنىّ اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم

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

اِهَد ِمْنُهْم َواْلغآِئَب َنْفِس َو اَْهىل َو ماىل َو ُوْلدى َو َمْن كاَن ِمنىّى ِبَسبیٍل الشىّ

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

اَللىُّهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْیامِن َواْحَفْظ َعَلْینا

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

اَللىُّهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك واَل َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِنىّا اِلَْیَك راِغُبوَن.

خدایا ما را در كنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقیم.

ْنیا َواالِْخرَِة. ِء اْلَمْنَظِر ىِف االْْهِل َواْلامِل َواْلَولَِد ىِف الدُّ َفِر َو كاَبِة اْلُمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَللىُّهمَّ اِنىّا َنُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثآِء السَّ

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

باً اِلَْیَك. َه َطَلباً لَِمرْضاِتَك َو َتَقرُّ ُه اِلَْیَك هَذا التََّوجُّ اَللىُّهمَّ اِنىّ اََتَوجَّ

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

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

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

یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن.

امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.



ْهُت َوْجهى اَلّلُهمَّ اَِلْیَك َوجَّ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

َو َعَلْیَك َخلَّْفُت اَْهىل َو ماىل َو ما َخوَّْلَتنى َو َقْد َوِثْقُت ِبَك َفال

و به امید تو بجاى گذاردم خانواده و مامل و آنچه را به من مرحمت فرمودى

و به تو اطمینان كردم پس

ٍد َو اِلِه ُتَخیِّْبنى یا َمْن ال ُیَخیُِّب َمْن اَراَدُه واَل ُیَضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعىل ُمَحمَّ

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

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

وَاْحَفْظنى فیام ِغْبُت َعْنُه واَل َتِكْلنى اىِل َنْفىس

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

عاَء یا اَرَْحَم الرّاِحمیَن اَلدُّ

اى مهربانرتین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مس�افر پس از دع�ای 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 آیة الکرسی را از سه جانب 

بخواند. و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



س�الم بر مهدی)ع(، خورشید جان ها و امید انسان ها. مهدی)ع(، یادگار پیامبران، خالصه ابراهیم، عصاره محمد، احیا و 
زنده کننده سنت هاست. نیمه شعبان، مطلع خورشید فروزان مهدی)ع( در ظلمت تاریخ است. پیروان قائم آل محمد)ع( 
همچ�ون او اه�ل قیام و انقالبند. مهدی)عج(، کعبه مقصود و قبله موعود امت هاس�ت.غیبت کبرا، دوره آزمایش منتظران 
راس�تین حضرت مهدی)ع( است. وقتی نیمه شعبان می رسد، گلواژه های »انتظار«، »ظهور«، »فرج«، »حکومت جهانی«، 
»قسط و عدل«، »دیدار« و »مهدی« می شکفد. نیمه شعبان، عید منتظران وراثت زمین برای مستضعفان و شکست سلطه 

های جّباران است. نیمه شعبان، افروختن چراغ شوق در دل شیعیان و امید بخشیدن به محرومان است.
آخرین وصی پیامبر خدا)ص(، دوازدهمین امام شیعه و چهاردهمین معصوم از خاندان رسالت، حضرت مهدی)ع( در سپیده 
دم نیمه شعبان سال 255 هجری در شهر سامرا دیده به جهان گشود. با تولد او انتظار تحقق مژده ای که پیامبر خدا)ص( و 

امامان)ع( از دو قرن پیشتر داده بودند سر آمد و گام او زمین را برکت بخشید.
نام آن حضرت، نام پیامبر)ص( و کنیه او کنیه رسول خداست. )محمد، ابوالقاسم( توصیه شده است که در عصر غیبت، از 
او به نامش یاد نشود، بلکه با القاب متعددی که دارد، مثل مهدی، منتظر، حجت، صاحب امر، صاحب الزمان، بقیة اهلّل ، قائم، 
خلف صالح و ... نام برده شود. عمر طوالنی او از معجزات الهی است و تاکنون بیش از یازده قرن از میالد او می گذرد. وقتی 
ظهور کند، در چهره و نیروی یک مرد چهل ساله خواهد بود. در عصر غیبت، جهان از وجود او بهره می برد، آن سان که از 
خورشید پشت ابر بهره مند می شود. او حجت خدا در عصر غیبت است و هرگز زمین خالی از حجت نخواهد بود. ظهور او 
شرایطی دارد که وقتی فراهم باشد و خداوند اذن دهد، آن حضرت در روز جمعه ای در مکه و کنار خانه خدا ظهور می کند 
و تعداد 313 نفر از یاران خاص او از سراسر جهان به سرعت خود را به او می رسانند و با او بیعت می کنند و قیام جهانی او 

آغاز می شود.
در یکی از دعاهایی که در شب نیمه شعبان وارد شده است چنین می خوانیم:» اللهم بحق لیلتنا هذه و مولودها و حجتک 
و موعودها التی قرنت الی فضلها فضال فتمت کلمتک صدقا و عدال ال مبدل لکلماتک ...«؛ بار خدایا تو را می خوانیم به حق 
این شب و مولود آن، و به حق حجتت و موعود این شب، که فضیلتی دیگر بر فضیلت آن افزودی و سخن تو از روی راستی 

و عدالت  به حد کمال رسیده و هیچ کس را یارای تبدیل و تغییر سخنان تو نیست.



راه مان را ادامه می دهیم

تحریم های خارجی را دور زدیم، داخلی ها را نتوانستیم!
من از نسل دوم سازندگان اتوبوس در ایران هستم

نی
سی

ا ح
رض

س: 
عک

 

گفتگو با رئیس هیئت مدیره عقاب افشان
و تجربه 6 دهه اتوبوس سازی در ایران
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 اولین کارخانه اتوبوس سازی ایران
اکب��ری راد م��ی گوید: م��ن از نس��ل دوم 
سازندگان اتوبوس در ایران هستم. در حقیقت 
نخستین نس��ل درشکه سازانی بودند، که تنها 
وس��ایل حمل و نقل در آن روز ایران را تولید 
می کردند. بعد ها کامیون های تک چرخ روسی 
به ایران وارد ش��دند و بعد نمونه های دیگر این 
کامیون ها از اروپا و امریکا به ایران وارد شد که 
مس��افران را حمل می کردند. این اتوبوس های 
اولی��ه بی��ن ۱۸ ت��ا ۲۵ نفر را در خ��ود جای 

می دادند. 
او از آغ��از کار خ��ودش در ای��ن حرف��ه هم 
می گوید: من از دوران کودکی به نجاری عالقه 
وافری داش��تم. در واقع الزم است یادآور شوم 
ک��ه صنایع آن روزگار ب��ه چند حرفه از جمله 
نجاری، کاش��ی کاری، آهنگری، کاشی س��ازی 
محدود می ش��د. از   همان سال ها نجاری را نزد 
بس��تگانم آموخت��م و در این حرفه ممارس��ت 
کردم. نجاری در واقع به نوعی با اتوبوس سازی 
در ارتباط بود. چراکه اتوبوس با اسکلت چوبی 
س��اخته می شد و س��پس در محلی که امروز 
هم در ب��ازار تهران با   همان ن��ام قدیمی بازار 
»حلبی ساز ها« می شناسیم، با ورقه های حلبی 
پوشیده می شد. شیشه و چراغ ها را نیز خود به 
اتوبوس می افزودیم و بدین ترتیب نخس��تین 
اتوبوس هایی که کامیون های تغییر یافته برای 

حمل مسافر بودند، ساخته شدند. 
تا س��ال ۱۳۲۵ من در کارگاه ه��ای نجاری 
کار می ک��ردم و از بهترین کارگران زمان خود 
ب��ودم. پس از آن یعنی در س��ال ۱۳۲۷ خود 
یک کارگاه نجاری در خیابان س��په، بین اداره 
آمار و خیابان اس��تخر تاسیس کردم و به طور 
مس��تقل به فعالیت در زمینه حرفه خود یعنی 
اتوبوس سازی پرداختم. آن روز ها وزارتی نبود 
که به این امر رس��یدگی کند یا آن که مجوزی 
برای فعالی��ت در زمینه اتوبوس س��ازی صادر 

کند. 
پس از حدود دو س��ال یعنی در سال ۱۳۲۹ 
ش��هرداری وقت، مجوزی برای فعالیت در این 
حوزه برایم صادر کرد. این اولین پروانه ای بود 

که برای اتوبوس سازی صادر شد. 

 سوغات کودتا بیکاری اتوبوس سازان ایرانی بود
پس از آن تا قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
ش��هر تهران ۱۷خط اتوبوسرانی داشت که در 
هر خط بی��ن ۲۵ تا ۳۵ اتوبوس تردد می کرد. 
اتوبوس ها بلیط یک ریالی داش��تند و جمعیت 
ته��ران آن روزگار را جابه جا می کردند. پیش 
از کودتا فعالیت در تهران وابستگی تام به این 
خطوط اتوبوس��رانی داش��ت. تمام��ی اتفاق ها 
بوسیله این خطوط اتوبوسرانی در شهر کنترل 
می ش��د. همه اعتصاب ها از اتوبوسرانی شروع 
می ش��د و عدم فعالیت آن ها به تعطیلی ش��هر 
می انجامید. بدین سبب قطب سیاسی آن روز 
خطوط اتوبوس��رانی بودند. پس از کودتای ۲۸ 
م��رداد دولت وقت مصمم ش��د تا این خطوط 
اتوبوس��رانی را به ش��کل واحد مدیریت کند. 
در نتیج��ه اف��رادی که در این ح��وزه فعالیت 
می کردن��د، ب��ه نوعی با تحول در فعالیتش��ان 

مواجه شدند. 
آن سال ها اتوبوسرانی بین شهری رایج نبود 
و تردد در درون ش��هر ها انجام می گرفت. بنابر 
این عالوه بر ضعف ش��بکه تردد بین ش��هری 
کار اتوبوس س��ازی نیز فعالیت��ی فصلی بود و 
تنها در تابستان انجام می گرفت. با واحد شدن 
اتوبوس��رانی من و هم صنفانم که تا پیش از آن 
با ساخت اتاق های ۹ تا ۱۲ نفره برای کامیون 
آن را به اتوبوس بدل می کردیم، امکان فعالیت 
در زمینه س��اخت اتوبوس های درون شهری را 
از دس��ت دادیم و این امر موجب شد تا فعاالن 

این عرصه شغل خود را از دست بدهند. 

 اتوبوسی که ما را از بیکاری همیشگی نجات داد
پیشکس��وت صنعت ای��ران در ادام��ه اظهار 
داش��ت: در همین دوره دول��ت تصمیم گرفت 
برای سامانه حمل و نقل درون شهری بنزهای 
دم��اغ دار از آلمان وارد کن��د، این امر موجب 
شد تا ما به دولت شکایت خود را انتقال دهیم، 
چراکه این امر ش��غل ما را دچار رکود می کرد. 
بدی��ن ترتیب ما ش��کایت خود را به س��ازمان 
صنایع کش��ورکه تازه تاس��یس هم بود، اعالم 
کردیم. رئی��س وقت س��ازمان یعنی مهندس 
نفیس��ی که انسانی ش��ریف و با تدبیر بود، به 

برخی ها فقط تولیدکننده نیس��تند؛ برخی ها فقط 
نمی خواهند پول دربیاورند و پول  هایشان را آن 
طرف آب بریزند و بپاشند؛ برخی ها هنوز می دانند 
»رسالت« چیست؛ می دانند »مردمداری« چیست؛ 
می دانند »انس��انیت« چیس��ت. برخی ه��ا هنوز 
هس��تند که می دانند حقوق کارگ��ر را باید وقتی 
هنوز عرق از پیش��انی اش خشک نشده پرداخت 
ک��رد. برخی ها هنوز هس��تند که ب��ه این افتخار 
می کنن��د که از کودکی کار کرده اند و کار کرده اند 
و کار کرده ان��د. آن ه��ا حتی فرزندانش��ان را هم 
اینگونه تربیت کرده اند. این کارها فقط یک »راه 
زیس��تن« نیست برای یک انسان؛ این یک اخالق 
است، یک فرهنگ است فرهنگی که متاسفانه آن 

را به فراموشی سپرده ایم.
ای��ن را ه��م بگوی��م ک��ه برخی ه��ا هس��تند که 
تاریخچه اند؛ از ابت��دای کاری بوده اند؛ از ابتدای 
شکل گیری اش و خاکش را خوده اند. آن ها اتفاقاً 
از باال و پایین کار نمی هراسند؛ آن ها فراز و نشیب 
زی��اد دیده اند و به اصطالح زمین زیاد خورده اند؛ 
اما زمین گیر نش��ده اند. هادی اکبری راد متولد 
پانزدهم اس��فندماه ۱۳۰۵ تهران؛ از این دست 
اس��ت. او یکی از تاریخچه های زنده صنعت حمل 
و نقل در ایران است. به او نه تنها به خاطر منش 
و اخالقش شایسته است احترام بگذاریم؛ بلکه 
باید به عنوان یک سند زنده او را در یابیم. سندی 
که مکتوب ک��ردن خاطرات او می تواند برای تمام 
نسل ها آیینه ای از تالش ایرانیان در صنعت حمل 

و نقل جاده ای باشد. 
قرار بود مالقاتی با هادی اکبری راد رئیس هیئت 
مدیره شرکت »عقاب افشان« )نماینده اسکانیا در 
ایران( داشته باشیم، طبق معمول قرارهایی که 
در کالن شهری چون تهران گذاشته می شوند، به 
س��بب شلوغی خیابان طی مسافت چند دقیقه ای 
بیش از آن که انتظار داشتیم طول کشید. روزهای 
پایانی بهار خیلی گرم شده بودند و این بر خستگی 
ما اضافه می کرد. اما ورود به س��اختمان قدری از 
ش��لوغی خیابان را از یادمان برد. س��اختمان آرام 
بود و هر کس مشغول کار خود. بعد از چند دقیقه 
انتظار، مارا به اتاق رئیس هیئت مدیره راهنمایی 
کردند. آقای رئیس مردی با حدود هش��تاد سال 
س��ن و آرام، با موهایی که پیداس��ت در آسیاب 
سپید نش��ده است، ایس��تاد و ما را به نشستن 
دعوت کرد و به سرعت گفتگوی ما آغاز شد. آنچه 

می خوانید حاصل این نشست صمیمی است. 
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به بازدی��د ش��رکت های خارجی 
اتوبوس سازی کردیم تا با آخرین 
امکانات روز در حرفه خود آش��نا 
ش��ویم و زمینه های هم��کاری با 
ش��رکت های مختل��ف را فراه��م 
کنیم. به خاط��ر دارم که پیش تر 
در س��ال ۱۹۷۰ برای نخستین بار 
برای ارتباط با شرکت های خارجی 
تولید کننده اتوبوس س��فر کرده 
ب��ودم. با بازدی��د از کارخانه هایی 
نظی��ر »بوهر« و »م��ان« آلمان و 
»فیات« ایتالی��ا تصمیم گرفتم تا 
ب��ا علم روز در حرف��ه خود پیش 
روم. تا سال ۱۳۷۷ که با همراهی 
فرزندانم ش��رکت اتوبوس س��ازی 
تاسیس شد، از این شرکت ها الگو 
برداری می کردی��م. تا آن زمان با 
س��همیه ای که در ایران خودرو و 
ش��هاب خودرو داشتیم، شاسی ها 
را خری��داری و اتوب��وس تولی��د 
می کردی��م. اما پس از آن تصمیم 
گرفتی��م ت��ا ش��رکتی بیابیم که 
خود نماینده آن در ایران باش��یم. 
بنابراین با شرکت های بزرگ تولید 
اتوبوس در دنیا وارد مذاکره شدیم 

و اسکانیا را انتخاب کردیم.  
پ��س از آن س��منان نقطه آغاز 
فعالی��ت ما با نام اس��کانیا ش��د. 

زمینی به وس��عت ۲۰۰ هزار متر 
مربع ب��رای س��اخت کارخانه در 
نظر گرفته شد و استاندار سمنان 
کلن��گ س��اخت آن را ب��ر زمین 
کوبید. بن��ا با بهترین اس��تحکام 
ساخته ش��د. استحکامی که ده ها 
س��ال عم��ر آن را تضمین کند و 
ب��رای کارگ��ران امنی��ت کافی را 
تضمین کند. بن��ای این کارخانه 
ده س��ال فعالیت آن نبود. من به 
صد س��ال بعد این بن��ا و امنیت 

شغلی کارمندانش فکر می کنم. 
معتقدم ی��ک کار اقتصادی باید 
از بنیان درست شکل گیرد. عالوه 
بر آنکه یک اقتصاد درست بر سه 
محور ش��کل می گیرد و آن ارائه 
محص��ول خوب، قیمت مناس��ب 
و خدم��ات پس از فروش اس��ت. 
چنی��ن کاالی��ی نی��از ب��ه تبلیغ 
نخواهد داش��ت و مش��تری خود 
را به س��رعت خواهد یافت. امروز 
بیش از ۴۲۰۰ دس��تگاه اتوبوس 
بی��ن ش��هری از تولی��دات ما در 
شبکه حمل و نقل جاده ای کشور 

فعالیت می کند. 
اتوبوس های اسکانیا هرگز بخاطر 
نمی ش��وند.  متوقف  قطعه  فقدان 
در  اس��کانیا  اتوبوس های  قطعات 

م��ا اطمینان داد که از ما حمایت 
کن��د. در نتیجه دول��ت وقت این 
امکان را فراه��م کرد تا به عنوان 
نمون��ه کامیون های ارتش را برای 
ش��بکه حمل و نقل شهری آماده 
کنیم. این عامل سبب شد تا همه 
اتوبوس س��ازان آن زمان گرد هم 
آیند و پس از نزدیک به هش��تاد 
روز ی��ک اتوبوس ش��هری تولید 
کنن��د. پس از اتم��ام اتوبوس در 
حضور نخس��ت وزیر، وزیر کشور، 
وزیر کار و و رئیس ش��هربانی در 
پارک ارتش اتوبوس رونمایی شد 
و نخس��ت وزیر همان ج��ا فرمان 
توق��ف واردات اتوب��وس را صادر 
کرد. پ��س از آن با حمایت دولت 
وقت ما دوباره ش��غل از کف داده 
را بازیافتی��م و به فعالیت خود در 

این عرصه ادامه دادیم. 
تا سال ۱۳۴۲ اسکلت اتوبوس ها 
چوبی بود، از آن س��ال به بعد در 
ش��کل و جنس بنزه��ای آلمان و 
ماگ های روس��ی تغیی��ر حاصل 
ش��د و گل گیر و کاپوت آن دیگر 
به صورت برجس��ته ساخته نشد. 
همین موضوع سبب شد تا شیوه 
کار ما نیز دچار تحول شود. نقشه 
ت��ازه از جن��س پروفیل س��اخته 
می ش��د و در ایران تا سال ها بعد 
امکان ساخت پروفیل فراهم نشد. 
بدین سبب با پروفیل های وارداتی 
ش��روع به س��اخت اولین نسل از 
اتوبوس های فل��زی کردیم. بدین 
ترتیب فعالیت من ادامه پیدا کرد 
و تا س��ال ۱۳۷۷ ب��ا همین روند 
اتوبوس های داخل ش��هری و بین 

شهری ساخته می شد. 

 می خواستم چرخ اتوبوس هایم 
با علم روز حرکت کنند

اکب��ری راد در ادام��ه گفتگ��و 
گف��ت: در س��ال ۱۳۷۷ م��ن که 
در تمام این س��ال ها فرزندانم را 
ب��ه نوعی با حرفه اتوبوس س��ازی 
آشنا کرده  بودم، با همراهی آن ها 
یک شرکت سهامی اتوبوس سازی 
تاس��یس کردم. پس از آن شروع 

 تا س�ال 1377 که با همراهی 
فرزندانم ش�رکت اتوبوس سازی 
تاس�یس ش�د، از این شرکت ها 
ت�ا  می کردی�م.  ب�رداری  الگ�و 
آن زم�ان ب�ا س�همیه ای که در 
ایران خ�ودرو و ش�هاب خ�ودرو 
داشتیم، شاس�ی ها را خریداری 
و اتوب�وس تولی�د می کردیم. اما 
پ�س از آن تصمی�م گرفتی�م تا 
ش�رکتی بیابیم که خود نماینده 
آن در ای�ران باش�یم. بنابراین با 
شرکت های بزرگ تولید اتوبوس 
در دنی�ا وارد مذاک�ره ش�دیم و 
اس�کانیا را ک�ه محصوالتش در 
هفتاد کشور مختلف دنیا عرضه 

می شود را انتخاب کردیم.

 مادامی که خط تولید اسکانیا 
فعال اس�ت، بدین معناس�ت که 
اس�تاندارد و س�ازمان  نظ�ر  از 
بازرسی کل کش�ور مورد تأیید 
اس�ت. حال اگر ارگان های دیگر 
مس�ئولیت خود را درست انجام 
نمی دهند پاسخگویی وظیفه ما 

نخواهد بود.

اسکانیـا
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تمام نمایندگی های این شرکت در سایر نقاط 
کش��ور به راحتی قابل دسترس��ی هستند. ما 
تحریم های خارجی را دور زدیم! امروز با وجود 
آن ک��ه تبادالت بانکی با هی��چ نقطه ای از دنیا 
برقرار نیس��ت ما قطعات اس��کانیا را خریداری 
می کنی��م. با وجود آن که هیچ کش��تی تجاری 
در س��واحل ما لنگ��ر نمی اندازن��د، ما قطعات 
اسکانیا را به کش��ور وارد می کنیم و به همین 
سبب معتقدم ما به طور کامل تحریم ها را دور 
زدیم. اما نتوانس��تیم از سد تحریم های داخلی 

بگذریم!

 دیگ�ر نهاد ها تخطی می کنند، آس�یبش دامن 
ما را می گیرد! 

همه تولیدات صنعتی روند مش��خصی را در 
عرصه تولید طی می کنند. نخس��ت طرح مورد 
نظر نوش��ته ش��ده و ب��ه تایی��د وزارت صنایع 
می رسد. سپس مجوز موقت برای این محصول 
صادر می شود. پس از تولید نمونه، محصول، از 
نظر کیفیت از طرف ش��رکت بازرسی کیفیت، 
اداره استاندارد و وزارت صنایع تایید می گردد 
و پس از آن پروانه بهره برداری صادر می شود.  
پروان��ه بهره ب��رداری محص��والت م��ا ۳۰۰۰ 
دس��تگاه در س��ال اس��ت. اگر محصولی مغایر 
قوانی��ن و مقررات تولید ش��ود، تولید محصول 
متوق��ف خواهد ش��د. مادامی که خ��ط تولید 
اسکانیا فعال اس��ت، بدین معناست که از نظر 
استاندارد و ش��رکت بازرسی مورد تأیید است. 
حال اگ��ر ارگان های دیگر مس��ئولیت خود را 
درس��ت انجام نمی دهند پاسخگویی وظیفه ما 

نخواهد بود. 

 واژگون�ی اتوبوس را بر گ�ردن کارخانه 
سازنده نیاندازید! 

اتوبوس��ی که چندی پیش واژگون ش��د و 
اعالم ش��د نیمی از تقصیر بر گردن کارخانه 

س��ازنده و نیمی دیگر بر گردن راننده 
اس��ت، ای��ن س��وال را در ذه��ن 

تداعی می کند ک��ه به چه علت 
محصول ی��ک کارخانه پس از 
گذر از دریچه نظارت سازمان 
اس��تاندارد و شرکت بازرسی 
مقص��ر اع��الم می ش��ود در 
صورتی که واژگونی خودرو 

به سبب سرعت غیر مجاز 
در پیچ تند اعالم ش��ده 
اس��ت و حال پس از ۷ 

س��ال استفاده از یک خودرو در صورت خطای 
رانن��ده و واژگون��ی چگون��ه تقصی��ر بر گردن 
کارخانه سازنده خواهد بود! آیا کارخانه موظف 
به کنترل معاینه فنی خودرو و هوش��یاری 
راننده است؟ هیچ کس نپرسید که این 
خودرو معاینه فنی داشته یا خیر؟ 
راننده ب��ه هن��گام رانندگی از 
س��المت و هوشیاری کامل 

برخوردار بوده یا خیر؟ به باور من به این دلیل 
که پاس��خی برای این پرسش ها پیدا نمی شود 
راهی باقی نمی ماند جز آن که این موضوع را بر 
گردن کارخانه سازنده اتوبوس بیاندازیم. با این 
منطق اتوبوس هایی که در خط تولید هس��تند 
۵۰% مقصرن��د! معتقدم اگر ه��ر کس وظیفه 
خود را درس��ت انجام دهد هرگز مش��کلی به 
وجود نخواهد آمد. اگر این محصوالت مشکل و 
یا ایرادی داشتند، حتما وزارت صنایع از تولید 

آن جلوگیری می کرد! 
 

 هدفم ثروتمند شدن نبوده
هر روز بین ۱۰ تا ۱۸ ساعت کار کرده ام و به 
این می��زان فعالیت افتخار می کنم. اما می دانم 
که برای ثروتمند ش��دن کار نک��رده ام. هدفم 
همیشه این بوده که چرخ اقتصاد این کارخانه 
به بهترین نحوهم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ 
کمی بگ��ردد و عده ای نان ب��ه خانه ببرند. در 
کن��ار گردش ای��ن چرخ در تمام این س��ال ها 
خیلی ها به خانه هاش��ان نان برده اند. کمترین 
ویژگی دیوار و درخت سایه شان است. اگر این 
سایه را هم بر سر کارمند و کارگری نسازیم، از 

درخت و دیوار کمتریم! 
پیشکسوت موی سپید صنعت کشور در پایان 
س��خنش گفت، نگران آن نیستم که پالک به 
اتوبوس هایم نمی دهند، بیشتر به کارمندان و 
کارگرانم فکر می کنم. این کارخانه به هشتصد 
نفر ن��ان می دهد. بعد با لبخندی دلنش��ین 
گفت: افتخار می کنم که در هر شرایط سود 
و زیان هیچ گاه حقوق کارمندانم بیش از ۳ 

روز به تاخیر نیافتاده.
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شرکت »عقاب افشان«را
 از سرمایه گذاري داخلي دلسرد نکنیم

اسکانیا در نگاه نمایندگان مردم در خانه ملت قاع��ده اي س��ت جهان��ي اینکه 
همواره شرکت هاي بر تر چه به 
لحاظ کمي گرایي و چه به لحاض 
کیف��ي نگ��ري در محص��والت 
همواره در تی��ررس اقدامات 
غی��ر منصفان��ه در فضاه��اي 
رقابتي باشند. بنگاه هاي خبري 
نیز در بسیاري از موارد از روي 
بي خبري! کسادي بازار شایعات! 
ی��ا از روي غ��رض ورزي، طعمه 
انگیزه ه��اي رقابت��ي در فضاي 
اقتص��ادي مي ش��وند، ام��ا در 
این بی��ن در رابط��ه با موضوع 
اتوبوس ه��اي اس��کانیا )تولید 
شرکت عقاب افشان( ما شاهد 
غ��رض ورزي برخي رس��انه ها 
بودی��م ک��ه از آن ه��ا انتظ��ار 
اینگون��ه عملک��رد نمي رفت و 
اقدام��ات آن ها ب��ه نوبه خود 
ش��بهات زی��ادي را ب��ه ذه��ن 

متبادر مي ساخت. 
ب��راي قض��اوت در خص��وص 
پرونده اس��کانیا الزم اس��ت 
صاحبنظ��ران  و  کار شناس��ان 
فع��ال در حوزه مرتب��ط اظهار 
نظ��ر کنن��د و الزم ت��ر از این 
گونه بررسي ها توجه رسانه ها 
ب��ه اینگونه اظهارنظرهاس��ت 
و ن��ه اینک��ه خ��ود ب��ه مرجع 
اظه��ار نظر تبدیل ش��وند و از 
کس��اني نظرس��نجي کنند که 
ماهیت بي طرفان��ه آن ها خود 
در هاله اي از ابهام اس��ت. در 
همین راس��تا و براي بررسي 
اتوبوس هاي  عمیق تر موضوع 
اس��کانیا را از دید نمایندگان 
م��ورد بررس��ي ق��رار دادیم 
تا بدانی��م نماین��دگان مردم 
در ای��ن خص��وص چ��ه نقطه 

نظرهایي دارند. 

دکتر ایرج عبدي سخنگوي کمیسیون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي در خصوص پرونده اتوبوس هاي اسکانیا 
توضیح داد: ش��رکت عقاب افش��ان باید در برابر شایعاتي که نسبت به اتوبوس هاي اسکانیا زیاد شده از خود دفاع 
کرده و نگذارد دستهایي که قصد خراب کردن وجهه این نوع اتوبوس ها را دارد به مقصود خود برسد چرا که اخیراً 
حمالت رسانه اي زیادي علیه این اتوبوس ها صورت گرفته که بسیاري از این سخنان فاقد مستندات کافي است. 

این نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي تصریح کرد: بررسي هر موضوع و نظردهي درباره آن نیاز به کار کار شناسي 
دارد که این قضیه در خصوص موضوع اتوبوس هاي اسکانیا نیز مصداق دارد، براي نظر دادن در خصوص این خودرو 
باید تناسب این خودرو با جاده هاي کشور مورد ارزیابي قرار گیرد، دالیل آتش گرفتن آن بدون هیچگونه غرض ورزي 
اعالم شود. وي افزود: تنها با انجام بررسي هاي مقایسه اي مي توان پي برد که آیا موضوع اتوبوس هاي اسکانیا یک نقص 

اس��ت یا یک موضوع 
طبیعي، چرا که شاید 
این مقیاس تصادفات 
و حوادث ممکن است 
در جه��ان معمول��ي 
باش��د و تنها در ایران 
این تصادفات با اغراض 
خاص��ي بزرگنمای��ي 

مي شود. 
عب��دي گف��ت: من 
اساساً با واردات خودرو 
ب��ه کش��ور موافقم و 
معتق��دم م��ردم حق 
خ��ودروي  دارن��د 

استاندارد سوار شوند و از تکنولوژي هاي روز دنیا استفاده کنند، استانداردهاي روز دنیا هم در خودروهاي اسکانیا 
وجود دارد و نباید حق استفاده از این خودرو را از مردم گرفت. به تازگي برخي از مناطق کشور به عنوان مناطق 
آزاد تجاري اعالم شده اند که اگر به این مناطق برویم هیچ خودروي ایراني را مشاهده نخواهیم دید. در کل اجبار 

نباید در انتخاب براي مردم اجباري تعیین کرد چرا که این اجبار به مصرف خالف مصالح عمومي است. 
این نماینده مردم در مجلس نهم خاطرنشان کرد: ما شیوه درستي براي برخورد با خودرو در کشور اتخاذ 
نکردیم با وجود اینکه س��ي سال از انقالب اسالمي مي گذرد هنوز نتوانسته ایم خودرویي استاندارد در کشور 
تولی��د کنیم، بنابراین باید راه ورود خودروي خارجي را در کش��ور باز ک��رد و براي ورود این خودرو ها بهانه 
تراشي نکنیم تا مردم بتوانند از خودرو استاندارد استفاده کنند. فقدان فضاي رقابتي مناسب در کشور باعث 

شده تا تولیدات داخلي ما به تکامل الزم نرسد. 

سخنگوي کمیسیون اجتماعي:
 حوادث اسکانیا با غرض بزرگنمایي مي شود

اسکانیـا

گردشگری

فرهنگ و هنر

سالمت

ورزش
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عضو کمیسیون عمران 
مجلس ش��وراي اسالمي 
بااشاره به بررسي موضوع 
اتوبوس ه��اي  ح��وادث 
اسکانیا دراین کمیسیون 
گف��ت: درح��ال حاض��ر 
فقط تولی��د اتوبوس هاي 
تی��پ  اس��کانیاي 
»کالسیک« متوقف شده 
است و مشکلي براي تولید 
دردیگر بخش هاي شرکت 
عقاب اسکانیا وجود ندارد. 
علیرضا خسروي گفت: شرکت عقاب افشان از بدشانس ترین شرکت هاي 
تولیدي کشور در سال گذشته بود. وي افزود: باید بررسي کرد که چه کسي 
مقصر واقعي حوادث اتوبوس هاي اسکانیا است و نباید بدون بررسي و یک 
جانبه در این خصوص حکم صادر کرد. نماینده مردم سمنان، مهدي شهر و 
سرخه با اشاره به هجمه رسانه اي علیه این شرکت تولیدي در سال گذشته 
تصریح کرد: حمله یک جانبه به یکي از بهترین ش��رکت هاي تولیدي در 
کش��ور که از خروج مبلغ زیادي ارز در کشور جلوگیري مي کند با اقتصاد 
مقاومتي سازگار نیست و اتوبوس هاي عقاب تأییدیه استاندارد کشور براي 

تولید انبوه اتوبوس را دارد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر استانداردهاي الزم براي خودرو 

به ویژه اتوبوس در کشور ما پایین است مشکل خودروساز نیست. 
خسروي با بیان اینکه استانداردهاي موجود خودرو در کشور باید ارتقا یابد 
عنوان کرد: از یک طرف مجوز تولید انبوه بر اساس استانداردهاي موجود 
کشور را به خودروساز مي دهیم و از طرف دیگر مي گوئیم که این خودرو 
استاندارد نیست. وي افزود: این اقدام زیر سؤال بردن استانداردهاي موجود 
در کشور است که خودمان پاي آن را امضا کرده ایم. وي با اشاره به اینکه 
شرکت تولید کننده اتوبوس هاي اسکانیا سرمایه گذار بخش خصوصي است 
تصریح کرد: ش��اید اگر سرمایه گذار این شرکت از بخش هاي دولتي بود، 

شاهد این همجه هاي سنگین علیه اتوبوس هاي اسکانیا نبودیم. 
عضو کمیس��یون عمران مجلس شوراي اسالمي با تأکید بر لزوم توجه 
جدي نس��بت به حفظ جان و تأمیت امنیت مسافران به خبرنگار باشگاه 
خبرنگاران خاطرنشان کرد: اما این نباید به این معني باشد که یک شرکت 
تولید کننده داخلي را از شدت تخریب خرد کرده و او را از سرمایه گذاري 

در کشور دلسرد کنیم.

یک عضو کمیسیون عمران:
 اگر سرمایه گذار عقاب افشان دولتي بود

 شاهد این همجه هاي سنگین علیه اسکانیا نبودیم!

اسکانیـا

گردشگری
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اجتماع��ي  کمیس��یون 
مجلس تا کنون بررسي هاي 
خص��وص  در  متع��ددي 
اتوبوس هاي اسکانیا داشته 
است و اخبار کمیسیون هاي 
مجلس از زبان سخنگویان 
کمیسیون به بیرون انتقال 
پیدا مي کند. پرونده اسکانیا 
در کمیس��یون اص��ل نود 
مجلس و کمیسیون قضائي 
و حقوقي مجلس نیز مورد 
بررسي قرار گرفته است که 
محمد علي اسفناني سخنگوي کمیسیون حقوقي و قضایي مجلس در رابطه 
با پرونده اتوبوس هاي اس��کانیا معتقد اس��ت: در کشور ما جان انسان ها از 
اهمیت زیادي برخوردار است و به حکم شرعیات گرفتن جان یک انسان 
معادل گرفتن جان تمام انس��ان هاس��ت و لذا با اعتقاد به چنین نگرشي 
بحث ایمني خودرو ها اهمیت زیادي پیدا مي کند. در   نهایت اگر قرار است 
حساس��یت ها نس��بت به ایمني خودرو ها افزایش پیدا کند الزم است این 
حساسیت نسبت به تمام خودرو ها وجود داشته باشد و نه فقط خودروهاي 

اسکانیا. 
این نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي تأکید کرد: اما بررسي ایمني 
باید در تمام خودروهاي در تردد کش��ور ارزیابي ش��ود و تمرکز مغرضانه 
تنها بر تعداد محدودي از خودرو ها و تمرکز بر سیس��تم ایمني آن ها کار 
درستي نیست، نباید بررسي سیستم ایمني خودرو ها تنها به واسطه جهت 
گیري هاي سیاسي و اقتصادي صورت پذیرد که این موضوع هم اکنون در 
خصوص خودروي اسکانیا مصداق پیدا کرده است. حساسیت ها نسبت به 
این خودرو زیاد شده و ایجاد این حساسیت ها با اهداف سیاسي و اقتصادي 

صورت گرفته است. 
وي افزود: جان انس��ان ها ارزش زیادي دارد و اسباب دستیابي به اهداف 
سیاسي و اقتصادي نیست. اگر ثابت شود شرکتي تنها بدنبال درآمدزایي و 
اهداف اقتصادي است و در این راستا قصد ندارد به استاندارد ها توجهي کند 
لزوم برخورد با آن شرکت احساس مي شود، اما ما در کشور سازمان استاندارد 

داریم و بررسي استانداردهاي خودرو ها بر عهده این سازمان است.

سخنگوي کمیسیون حقوقي و قضایي:
 تمرکز بر ایمني یک خودرو با اغراض سیاسي و اقتصادي درست نیست

اسکانیـا

گردشگری

فرهنگ و هنر

سالمت
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عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اگر بین پلیس راهور و وزارت 
صنعت و اس��تاندارد در خصوص کیفیت اتوبوس های اسکانیا اختالفی 
هس��ت، یک ش��رکت خصوصی نباید هزینه آن را بدهد. حجت االسالم 
حمید رسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی و مسئول 
رس��یدگی به پرونده شرکت عقاب افشان)اسکانیا( در خصوص وضعیت 
پرونده اتوبوس های اس��کانیا، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه ای از 
پلیس راهور، س��ازمان استاندارد، وزیر راه و وزیر صنعت دعوت کرده تا 
در خصوص روال کاری موجود در خصوص ادعاهای پلیس در خصوص 

مسئله استاندارد در تولید اتوبوس ها گزارش دهند. 
وی با بیان اینکه ما برای گام بعدی در حقیقت از پرونده اسکانیا وارد 
موضوع اس��تاندارد اتوبوس ها و خودروها ش��ده ایم، تصریح کرد: پلیس 
راهور به عنوان مجموعه ای که در جاده ها با این موضوع درگیر اس��ت 
نظرات و ادعاهایی دارد که قابل تأمل هستند. در عین حال ما باید پاسخ 
تفصیلی س��ازمان استاندارد را هم بش��نویم. عضو کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس در مورد وضعیت پرونده اس��کانیا، گفت: شرکت »عقاب افشان« 
با نظارت اسکانیای س��وئد در ایران اتوبوس تولید می کند و تاکنون ما 
براساس مستنداتی که اطراف مختلف قضیه از جمله پلیس راهور ارائه 
داده به این جمع بندی نرسیده ایم که مشکالت موجود و حوادثی که در 

جاده اتفاق می افتد، محصول خط تولید این شرکت است.

ح�وادث ج�اده ای محصول خط تولید ش�رکت عقاب افش�ان 
نیست

حجت االس��الم رس��ایی اف��زود: ما در کمیس��یون تاکنون جلس��ات 
متعددی برگزار کرده ایم و با کارشناس��ان پلیس صحبت  داش��ته ایم و 
اس��تدالل های آنها و طرف مقابل را شنیده ایم، اما نتیجه گرفته ایم که 
حوادث جاده ای محصول خط تولید ش��رکت عقاب افش��ان نیست. وی 
تصریح کرد: ش��رکت عقاب افشان یک ادعای قابل تأمل دارد و آن این 
است که اکثر اتوبوس ها پس از اینکه از خط تولید خارج می شوند و در 
اختیار راننده ها قرار می گیرند به دالیل مختلف در آنها دستکاری هایی 
صورت می گیرد. مانند تزئیناتی که به آنها اضافه می شود و یا باک های 
اضافی که به آنها متصل می کنند و یا تغییراتی که در سیم کش��ی ها و 
المپ ه��ا به وج��ود می آورند. در حالی که این وس��ایل جدید از جمله 
باک های اضافی از شرایط اس��تاندارد برخوردار نیستند و همین موارد 

باعث حوادث می شود.
مسئول رسیدگی به این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار 
داش��ت: ما این موضوع را در کمیسیون بررسی کردیم و استدالل های 
هر دو طرف را هم شنیدیم، اما پاسخ هایی که از طرف پلیس داده شد و 
مستندات قانونی که ارائه کردند برای جلوگیری از شماره گذاری تولیدات 
این ش��رکت کافی نبود.  رسایی اضافه کرد: نظر کارشناسی پلیس این 
اس��ت که به طور مثال باید در سیم کشی های اسکانیا تغییراتی صورت 
گیرد و بر این اس��اس بنده از پلیس پرسیدم آیا سازمان استاندارد نیز 
چنین تکلیفی را به این ش��رکت خودروس��ازی وارد کرده یا خیر؟ که 
گفتند استاندارد می گوید به نظر ما نحوه سیم کشی فعلی اشکالی ندارد 
اما ما به عنوان پلیس تش��خیص می دهیم که سیم کش��ی های  اتوبوس 

عقاب افشان اشکال دارد که بنده به پلیس راهور گفتم طبق قانون شما 
در م��ورد خط تولید اختیاری ندارید و طبق مصوبه هیئت دولت که به 
امضای مهندس جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رس��یده اگر یک 
ش��رکت خودروسازی که از سازمان استاندارد، وزارت صنعت و سازمان 
محیط زیس��ت تاییدیه داشته باش��د باید شماره گذاری شود و در حال 
حاضر شرکت عقاب افشان تاییدیه هر ۳ دستگاه را دارد و از نظر این ۳ 

دستگاه تولیدات آن اشکالی ندارد. 
رس��ایی ادام��ه داد: بنده به پلیس راهور گفتم که اگر از نظر ش��ما در 
مورد سیم کش��ی ها مش��کلی وجود دارد باید در کمیته ایمنی راه ها که 
دس��تگاه های مختلف در آن عضو هستند و اتفاقا پلیس راهور از اعضای 
برجس��ته و مؤثر آن کمیته اس��ت در آنجا استدالالت خود را به نماینده 
وزارت راه، وزارت صنعت، اس��تاندارد بقبوالنید تا از طریق قانونی در این 
خصوص اقدام ش��ود و پلیس راهور نمی تواند مستقیما در این خصوص 
ورود کند، زیرا شرکت خودروسازی و بخش خصوصی می گوید استاندارد 
به من ش��اخص هایی را داده که با ش��اخصه های پلیس فرق دارد. عضو 
کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس خاطرنش��ان کرد: اگر بی��ن پلیس راهور و 
وزارت صنعت و اس��تاندارد و محیط زیست دعوایی وجود دارد نباید سر 

یک شرکت خصوصی هزینه آن را بدهد و این روال کاری مشکل دارد.
حجت االس��الم رسایی با اش��اره به خبرهایی که در خصوص حوادث 
برای اتوبوس های اس��کانیا منتشر می شود، گفت: بررسی های ما نشان 
می دهد که متأسفانه برخی شرکت های خارجی دیگر پشت صحنه این 
خبرسازی ها هس��تند و حتی برخی رسانه ها در قبال دریافت هدایایی 
خبرس��ازی می کنند و حادثه های ش��رکت عقاب افش��ان و اسکانیا را 
برجس��ته می کنند و متأسفانه کپی  کردن خبر هم شیوه معمولی شده 
اس��ت. لذا اگر یک رسانه بر خالف رس��الت خود عمل کند، رسانه های 

دیگر با اعتماد به او همان خبر را پوشش می دهند.
مسئول رس��یدگی به پرونده عقاب افش��ان، گفت: خبرهای حوادث 
درباره اتوبوس های اسکانیا در حالی بزرگ نمایی می شود که همان ایام 
اتوبوس های "ولوو" و "بنز" نیز دچار آتش سوزی می شدند، اما خبر آنها 
بدون ذکر نام برند منتش��ر می شد. حتی در مورد اخیر و اتفاقی که در 
اتوبان آزادگان رخ داد با اینکه این هنوز هیچ کارشناس��ی در خصوص 
دالی��ل حادثه اعالم نظر نکرده بود، اما چند س��اعت بعد تیتر برخی از 
رسانه ها حادثه آفرینی اسکانیا بود و البته شرکت بهره برداری کننده که 
راننده آن مقصر بود نیز در القای این خبر بی تأثیر نبود. بنده خبر دارم 
برخی رسانه ها برای برجسته کردن این خبرها سکه گرفتند و از طرف 
مقابل از ش��رکت عقاب افش��ان هم مطالبه می کردند که برای منتش��ر 

عضو کمیسیون اصل 90:
 برخی شرکت های خارجی پشت صحنه خبرسازی ها علیه اسکانیا هستند
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سال هاست که سازمان استاندارد 
کش��ور پس از ورود ه��ر خودرو یا 
س��اخت آن اقدام ب��ه ارزیابي هاي 
کیفي و امنیتي مي کند و در  نهایت 
پ��س از انجام تم��ام آزمون ها اگر 
خودروي مذکور مش��کلي نداشت 
نشان استاندارد را دریافت مي کند 
و اتفاقاً ارزیابي هاي مرتبط با خودرو 
به مراتب از سایر آزمون هاي ارزیابي 
سازمان استاندارد حساستر و بیشتر 
اس��ت که خ��ودرو اس��کانیا تمام 
استانداردهاي الزم را دریافت کرده 
که حسین گروسي عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي در این 
رابطه تأکید کرد: اتوبوس هاي اس��کانیا استانداردهاي الزم را از سازمان استاندارد 
دریافت کرده اند و نباید تغییراتي که افراد در شاکله این اتوبوس ها ایجاد مي کنند به 
پاي استاندارد نبودن آن ها نوشته شود این کار هم اعتبار سازمان استاندارد را زیر 

سوال مي برد و هم به نوعي اتهام زني به اتوبوس هاي اسکانیا است. 
نماینده مردم شهریار در مجلس شوراي اسالمي توضیح داد: این وظیفه ناجا است 
ک��ه معاینات فني خودرو ها را مورد ارزیابي قرار دهد و از طرف دیگر وظیفه مراکز 
اعطاي معاینه فني است که در زمان اعطاي معاینه فني ارزیابي هاي دقیق خود را 
داشته باشد که در   نهایت هر شخصي نتواند با تغییر در شاکله خودرو ها هم جان 

مردم را به خطر اندازد و هم اعتبار یک شرکت و سازمان استاندارد را. 
وي افزود: الزم اس��ت براي طراحي و ساخت خودروهاي مانند اتوبوس و کامیون 
همکاري هاي الزم را با س��ایر کش��ور ها داش��ته باش��یم چرا که ما هنوز در زمینه 
خودروهاي س��واري به خودکفایي نرسیده ایم بنابراین در زمینه خودروهاي تجاري 
به شدت نیازمند همکاري با کشورهاي پیشروي این صنعت هستیم. اما این موارد 
به معناي عدم حمایت از تولیدات ملي نیست، با همکاري کشورهایي که در ساخت 
خودروهاي تجاري سرآمد هستند به مرور مي توانیم این صنایع را به داخل آورده و به 

تولید داخلي دست پیدا کنیم. 
این نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي تصریح کرد: اما ما با مقصر دانستن 
افراد بي تقصیر در ماجراي اتوبوس هاي اسکانیا امکان همکاري با این شرکت ها را 
از خود مي گیریم و در این زمان است که دیگر نمي توان به اهداف تعریف شده در 

راستاي تولید خودروي تجاري دست پیدا کنیم. 
گروسي تأکید کرد: نباید گناهي که عده اي راننده سودجو مرتکب مي شوند به پاي 
تولید کنندگان خودرو اسکانیا نوشته شود و در   نهایت برخي رسانه ها با غرض ورزي 
و ناآگاهي به مسائل دامن بزنند چرا که با چنین اقداماتي تنها امکاناتي که در اختیار 
داریم از خود سلب مي کنیم. حتي اگر عیبي در کار وجود دارد باید به رفع آن اقدام 
کرد نه اینکه به طور کلي صورت مسئله را پاک کنیم. به فرض بخواهیم خودروي 
اسکانیا را از چرخه خودروهاي تجاري کشور خارج کنیم، آیا به جایگزین هاي این 
خودرو فکر کرده ایم و آیا از این موضوع مطمئنیم که خودروي جایگزین شده به 
طور کامل بي عیب و نقص خواهد بود، اگر خودروي بعدي در سیستم ترمز خود 

معیوب بود چه؟

یک عضو کمیسیون صنایع:
 شاید مي خواهند خودروي اسکانیا را از چرخه

خودروهاي تجاري کشور خارج کنند

کردن پاسخ هایش امتیازاتی بگیرند. متأسفانه این موارد هم 
وجود دارد و این در حالی است که یک خبر بالفاصله کپی 

می شود و در رسانه های دیگر بازتاب می یابد.
عضو کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: بررسی های 
بنده نشان می دهد که بخشی از پشت پرده این خبرسازی ها 
به یک خودرو س��ازی دیگر برمی گردد در حالی که رسانه ها و 
دس��تگاه های مختلف باید مراقب باشند تا در دام این مسائل 
پش��ت پرده ای نیفتند. رسایی گفت: ما می خواهیم به پلیس 
راهور به عنوان نهادی که از نزدیک با راننده، خودرو و مردم 
درگیر اس��ت کمک کنی��م و اگر نظرات پلیس کارشناس��ی 
باشد و پاسخ های سازمان استاندارد قانع کننده نباشد، با ابزار 
قانونی سازمان استاندارد یا وزارت صنعت را ملزم می کنیم تا 
از شرکت های خودروسازی، استانداردهای جدیدی را مطالبه 

کند اما هنوز ادعاهای استاندارد درست به نظر می رسد.

 فعال شماره گذاری شرکت عقاب افشان نباید متوقف 
شود

حجت االسالم رسایی با بیان اینکه فعال شماره گذاری شرکت 
عقاب افش��ان نباید متوقف ش��ود، تأکید ک��رد: هیچ محکمه 
قضایی و مجموعه کارشناس��ی تاکن��ون این ادعا را ندارد که 
حوادثی که ب��رای اتوبوس های عقاب افش��ان رخ می دهد به 
دلیل خط تولید اس��ت، بلکه شواهد و قرائن متعددی وجود 
دارد که این حوادث به دلیل تغییراتی اس��ت که بعد از خط 
تولید انجام می شود که وظیفه رسیدگی به آنها برعهده پلیس 
است و پلیس باید به صورت اتفاقی جلوی اتوبوس ها را بگیرد 

و با اتوبوس هایی که باک اضافی دارند، برخورد کند.
وی اف��زود: قان��ون ای��ن اختی��ار  را ب��ه پلی��س داده که 
اتومبیل هایی که در جاده در حال حرکت هستند و اشکالی 
دارند، مس��تقیم نس��بت به آنها اقدام کند و به دلیل اینکه 
امنیت جاده را به خطر نیاندازند آنها را متوقف کنند، اما در 
م��ورد اتوبوس هایی که در خط تولید هس��تند قانون چنین 
اجازه ای به پلیس نمی دهد و فقط به س��ازمان اس��تاندارد، 
محی��ط زیس��ت و وزارت صنعت برمی گردد ک��ه اگر این ۳ 
دس��تگاه مجوز بدهند باید ش��ماره گذاری خودروها توسط 

پلیس راهور انجام شود.
رس��ایی در پایان تاکید کرد: البت��ه پلیس راهور چون در 
ج��اده با این خودروها و مردم ارتب��اط دارد وقتی حادثه ای 
مثل تصادف اتوبان قم اتفاق می افتد، برای مدیریت بحران و 
از باب آرامش به افکارعمومی تصمیم می گیرد تا به صورت 
موقت ش��ماره گذاری خودرویی که حادثه آفریده را متوقف 
و موضوع را بررسی کند. این تصمیم پلیس از باب مدیریت 
بحران و اطمینان بخش��ی به افکارعمومی قابل فهم اس��ت، 
اما اکنون که بررسی ها نش��ان نمی دهد این مشکل مربوط 
به خط تولید باشد، منع شماره گذاری وجهی نداد. البته در 
آن مقاط��ع نیز باید از طریق راه��کار قانونی برخی اقدامات 

تأمینی صورت گیرد.
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شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران، یکي از برترین شرکت هاي ارائه دهنده خدمات مهندسي و بازرسي کشور، فعالیت هاي حرفه اي و متعهدانه خود را 
با رعایت استانداردها، قوانین و مقررات ملي و بین المللي کیفي، ایمني، بهداشت و زیست محیطي، در جهت تحقق اهداف ذیل دنبال مي نماید:

 تامین نیازها و انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان در راستاي افزایش سطح رضایتمندي آنان
 ارتقاء سطح آگاهي، دانش فني، مهارت هاي عملي و آموزش کارکنان با رویکرد باال بردن کیفیت خدمات

 استفاده از علوم و تکنولوژي هاي نوین و دستیابي به تجهیزات پیشرفته بازرسي و آزمایشگاهي
 پیشگیري از حوادث و صدمات انساني و آلودگي هاي زیست محیطي به منظور کاهش خطرات و ریسک فعالیت ها

 تنوع در ارائه خدمات بازرسي و افزایش سهم بازار
در این راستا کلیه خدمات و فرآیندهاي سیستم مدیریت شرکت، براساس استانداردهاي بین المللي ISO 9001 ، ISO 17020 و راهنماي HSE-MS و نیز 

ISO/TS 29001 )صرفاً در بخش بازرسي نفت، گاز و پتروشیمي( مستقر شده و همواره به طور مداوم در حال بهبود مي باشند.

شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران گزارش می دهد

رضایت سنجی خدمات پس از فروش
 در سه ماهه چهارم 92

 تصویر سایت شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران
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شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از نیمه دوم سال 9۰ گزارش رضایت سنجی از شبکه خدمات پس از فروش را به صورت سه ماهه و بر اساس سه 
امتیاز زیر اعالم می نماید:

1- امتیاز عملکردی )پارامترهای مورد سنجش در نمودار مربوطه عنوان گردیده است(

2- امتیاز ادارکی )پارامترهای مورد سنجش در نمودار مربوطه عنوان گردیده است(

3- امتیاز کارایی )تعمیر مناسب خودرو در زمان توقف متعارف(

امتیاز کل رضیاتمندی از شبکه خدمات پس از فروش یک گزارش تلفیقی بوده که از فرمول زیر بدست می آید:

امتیاز تلفیقی )رضایتمندی(کل= 20 % ) امتیاز کارایی( + )48 %( امتیاز ادراکی+ )32%( امتیاز عملکردی
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گ�زارش ادراکی

گزارش عملکردی و کارایی
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گزارش تلفیقی )امتیاز کل رضایتمندی(
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 ورود اتوبوس به مرکز خدمات پس از فروش
ورود اتوب��وس به مرکز خدمات پ��س از فروش وارد 
می شود نخس��ت در بخش ستادی اشکاالتی که برای 
خودرو به وجود آمده اعالم و س��پس بر حسب شماره 
شاس��ی اطالعات خودرو در دس��ترس ق��رار گرفته و 

ماشین تحویل نمایندگی می شود. 
در این بخش متخصصان آم��وزش دیده در داخل که 
توسط برخی از متخصصان شرکت اسکانیای سوئد دوره 
آموزشی را گذرانده اند تالش می کنند اتوبوس را عیب یابی 
و رفع عیب کنند. در این مسیر؛ حتی استفاده از ابزارهای 
ویژۀ هر کار، تعریف ش��ده که با »جعبه ابزار« مرس��وم 
راننده های ایرانی متفاوت اس��ت. ب��رای باز کردن حتی 

پیچ های کامال معمولی باید دقت زیادی انجام گیرد. 
نکته جالب توجه در این بخش این اس��ت که اغلب 
خودروهایی که وارد نمایندگی می ش��وند دس��تکاری 
ش��ده اند و توسط راننده این دس��تکاری گردن گرفته 
شده است. برای مثال نمایندگی اعالم می کند که سیم 
کشی اتوبوس یا الستیک های آن یا برخی بخش های 
دیگر دچار نوساناتی است که باید حتما مرتفع شود، اما 
چون راننده در برگه اولیه ننوشته که این بخش ها تغییر 
یابد و به حالت فابریک برگردد نمایندگی هم نمی تواند 

این کار را خودسر انجام دهد. و خالصه اینکه برخی از 
اتفاقاتی که روی می دهد از س��ر همین تغییرات است. 
اما برخی شهرهای ایران هستند که نمایندگی پس از 
فروش در آن ها فعال است برخی از این شهر ها عبارتند 
از: تهران، ش��ریف آباد، کرمانش��اه، همدان، کرج، یزد، 
مش��هد، اصفهان، ارومیه، اهواز، زاهدان، کرمان، تبریز، 

گرگان، بیرجند، زنجان، اراک بندرعباس و.... 
پس از تحویل اتوبوس به نمایندگی، اگر کار خودرو کم 
باشد که راننده در محل تعبیه شده استراحت می کند اما 
اگر کار زیاد باشند راننده می تواند در خوابگاه تعمیرگاه 
مرکزی بماند و استراحت کند. در واقع احترام به راننده 

هم در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. 
نکت��ه مهمی هم در این بخش تاکید می ش��ود و آن 
وجود برخی نمایندگی های غیر مجاز اس��ت. از همین 
روس��ت که شرکت عقاب افش��ان به دارندگان اسکانیا 
اعالم کرده اس��ت که مراقب باشند. در این متن که در 
سایت شرکت درج شده آمده است: »اخیرا مشاهده و 
گزارش گردیده است تعدادی از افراد سودجو در قالب 
نمایندگی شرکت »عقاب افشان« نسبت به تعمیرات 
اتوبوس های اس��کانیا اقدام نموده و خس��ارات جبران 
ناپذی��ری را ب��ه اتوبوس ها وارد کرده ان��د. لذا به اطالع 

شنیدن کی بود مانند دیدن 
گزارش دیدار از مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان )نمایندگی انحصاری اسکانیا در ایران(

روز سه شنبه قرارمان می شود 
کیلومتر ۵ بزرگراه امام رضا)ع(؛ 
خاوران ساعت 9. وقتی می رسیم 
دوس��تان آم��اده ش��ده اند ک��ه 
فعالیت های  مختل��ف  بخش های 
ستادی ش��رکت »عقاب افشان« 
اس��کانیا  انحصاری  )نمایندگ��ی 
در ایران( را به ما نش��ان دهند. 
انگیزه ما هم این بود که ببینیم 
آنچه در بیرون از کارخانه اسکانیا 
در مورد این اتوبوس فضاسازی 
ش��ده با آنچه داخل آن می گذرد 

چه تفاوت هایی دارد. 
البته با نگاه چن��دان مثبتی هم 
وارد نش��دیم. با خودم��ان قرار 
گذاش��تیم که ه��ر ج��ا نکته ای 
ب��ود بدون تع��ارف بی��ان کنیم؛ 
موض��وع ج��ان آدم هایی اس��ت 
ک��ه می خواهند با ای��ن اتوبوس 
در مس��یرهای مختلف کش��ور و 
حتی منطقه تردد کنند. اینگونه 
بود که از هر جایی س��وال مطرح 
می کردیم حتی گاه��ی بی ربط؛ و 
البت��ه مهندس محس��ن نوروزی 
مدی��ر ش��بکه خدمات پ��س از 
فروش با صبر پاسخ می دادند و 
تالش می کردند پاسخ های منطقی 

و علمی بدهند. 
به همراه دوس��تانمان در روابط 
عمومی و آقای مهندس برات زاده 
نمایندگی ه��ای  ام��ور  رئی��س 
تحوی��ل  بخ��ش  از  اس��کانیا 
ماش��ین ها ش��روع ب��ه بازدی��د 
کردی��م. آن هایی که خ��ودروی 
اس��کانیا دارند و اتوبوس خود 
را به یکی از نمایندگی های مجاز 
برده اند می دانند که نظم در این 

نمایندگی ها بسیار مهم است.
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کلیه مالکین و رانندگان محترم می رساند جهت 
خدمات اتوبوس های اس��کانیا به نمایندگی های 
مجاز این شرکت مراجعه نمایند و در صورت بروز 
هر گونه مشکل یا سوال با واحد امور نمایندگان 
شرکت عقاب افشان تماس حاصل فرمایند. قابل 
ذکر اس��ت مشخصات تماس کلیه نمایندگان در 

سایت درج گردیده است.«

 انبار قطعات
پس از معرفی بخش های مختلف س��تادی که 
مرتبط با نمایندگی ها هس��تند و نیاز س��نجی و 
بازرگانی و غیره را انجام می دهند رسیدیم به انبار 

قطعات. 
یکی دیگر از بخش هایی که در این بازدید نظر 
ما را جلب ک��رد بخش انبار قطعات بود. با وجود 
تحریم های��ی که تا امروز ب��وده و البته اوج آن در 
سال های گذشته تجربه شد؛ شرکت عقاب افشان 
توانس��ت از تمام آن ها گ��ذر کرده و قطعات ویژه 
خودروی اس��کانیا را وارد کشور کند. جالب است 

ک��ه بدانید در تمام نقاط کش��ور قطعات فابریک 
اتوبوس اس��کانیا عرضه می ش��ود. این یعنی یک 
اتفاق ب��زرگ در بخش خدمات پ��س از فروش. 
آقای محمدی یکی از مهندسان داخلی نمایندگی 
مرکزی برایمان گفت ک��ه برخی از اتوبوس های 
وارد ش��ده به کشور هم هس��تند که راننده اصال 
حاضر نیس��ت طرف آن ها برود؛ دلیل اصلی اش 
هم این اس��ت که می داند خدمات پس از فروش 
در کشور نداش��ته یا خدمات فعالی ندارد. به هر 
حال عقاب افش��ان در بخش دور زدن تحریم ها و 
رساندن قطعات الزم برای اتوبوس هایش توانسته 

تا امروز موفق عمل کند. 

 مرکز آموزش
یکی از مهم ترین بخش های نمایندگی اسکانیا 
در ایران بخش آموزش است.   همان ساعتی که ما 
در نمایندگی حضور داشتیم یک کالس آموزشی 
در حال برگزاری بود. این دوره ها غیر از بخش های 
فنی برای رانندگان هم برگزار می شود و نکته مهم 
اینک��ه مهندس نوروزی تاکید می کند که از نظر 
ما و البته ش��رکت های مهم جهان رانندگی غیر 
از رعایت آیین نامه ه��ا و تجربه به تکنیک هایی 
ه��م نیاز دارد که این تکنیک ه��ا با توجه به نوع 
خودرو ممکن اس��ت متفاوت باش��د و از همین 
روست که تمام شرکت ها غیر از گواهینامه ای که 
پلیس کش��ور اعطا می کند باید از   همان شرکت 
هم گواهینامه داش��ته باشند و البته متن اصلی 
آن را هم که مانند یک کنوانس��یون بود در یک 

پاورپوینت به ما نشان داد. 
اما مرکز آموزش خدمات پس از فروش شرکت 
عق��اب افش��ان، فعالیت خود را از مهر ماه س��ال 
۱۳۸۵ در محل جدید آغاز کرده است. این مرکز 
با ایجاد ی��ک مجموعه تخصص��ی و بهره گیری 
از همکاری و همیاری اس��اتید داخلی و خارجی 
تالش کرده اس��ت تا به بهترین شکل در راستای 
پیشبرد اهداف نوین شرکت و اصلیترین وظیفه 
خ��ود یعنی آموزش و ارتقای دانش علمی و فنی 
کارکنان اداری و متخصصین تعمیرگاهی شبکه 
نمایندگی ه��ای خدمات پس از فروش، به عنوان 

حامیان اندیشه های شرکت، گام بردارد. 
همچنین این ش��رکت برای گسترش و ارتقای 
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کمی و کیفی آم��وزش و خدمات پس از 
فروش وافزایش رضایتمندی مش��تریان، 
یک مرکز آم��وزش با تجهیزات کامل در 

نمایندگی مشهد تأسیس کرده است. 

 امداد سیار 
امداد سیار هم یکی دیگر از بخش هایی 
اس��ت که مورد توجه صاحب��ان اتوبوس 
اسکانیاست. به این معنا که اگر خودروی 
آن ها به عل��ت نقص فنی قابلیت حرکت 
نداشته و یا حرکت آن خطراتی را در پی 
داشته باشد، در هر زمان از شبانه روز و در 
سراسر کشور می توانند با تلفن  مرکز امداد 
جاده ای خدمات پس از فروش ش��رکت 
عقاب افش��ان تماس بگیرند تا امدادگران 
شرکت در سریع ترین زمان ممکن اقدام 
به رفع مشکل و راه اندازی خودروی شما 

کنند. 
تعمیرات کلی��ه خودروه��ای تولیدی 
شرکت عقاب افشان در طی دوره گارانتی 
مش��مول ضوابط گارانتی اس��ت و کلیه 
نمایندگی های مجاز عقاب افشان موظف 
به پذیرش و تعمیر این خودرو ها هستند. 
ب��رای درخواس��ت امداد س��یار با مرکز 
ام��داد ج��اده ای خدمات پ��س از فروش 
 ش��رکت عق��اب افش��ان ب��ه ش��م�اره
۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳ – ۰۲۱ تم��اس بگیری��د؛ 
پس از اعالم شماره شاسی خودرو و دیگر 
مشخصات مورد نیاز، هماهنگی های الزم 
برای ارس��ال امداد س��یار از نزدیک ترین 

نمایندگی صورت می پذیرد. 
پس از اتمام تعمی��رات، گزارش بازدید 
را در صورتحس��اب  تعمی��ر خ��ودرو  و 
خدمات رسانی س��یار مالحظه کنید؛ در 
صورت تأیید آن را امضا و یک نس��خه از 

آن را از امدادگر دریافت کنید. 
پ��س از انجام تعمیرات، همکاران ما در 
بخش نظرسنجی با شما تماس خواهند 
گرفت. خواهش��مند است نظرات خود را 
درباره نحوه خدمت دریافت ش��ده اعالم 

فرمایید. 
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در مواردی که قطعات تعویض ش��ده به حس��اب گارانتی 
باشند، قطعات تعویض شده متعلق به شرکت عقاب افشان 
هس��تند و توسط امدادگر دریافت خواهند شد، در غیر این 
صورت، امدادگر موظف است داغی قطعات تعویض شده را 

به مشتری تحویل دهد و رسید دریافت کند. 
اما باید در این فرایند این نکته را در نظر داشته باشید که 
حتما مدارک شناس��ایی خودرو )کارت خودرو( باید همراه 

شما باشد. 

 پاورپوینت شورای شهر 
وقتی بازدید از مرکز خدمات پس از فروش به اتمام رسید 
مهن��دس نوروزی ما را دعوت کرد ت��ا به پاورپوینتی توجه 
کنیم که آماده ارائه به اعضای محترم شورای شهر شده بود. 
همانطور که می دانید در شهر تهران برخی از اتوبوس هایی 
که در محورهای مختل��ف کار می کنند )اغلب هم کولردار 
هس��تند و آدم از گرما نمی پزد در ایام تابس��تان( و طبیعی 
است که شورای شهر هم درخواست داشته 

 متاسفانه در شرایط فعلی 
حت�ی رس�انه ملی ه�م نگاه 
غرض ورزانه به برند اس�کانیا 
دارد و اگر مخاطبان هوشمند 
رسانه ملی دقت کرده باشند؛ 
زمانی که اتوبوس اس�کانیا به 
دالیل مختلفی که از آن ها نام 
بردیم از جمله دستکاری های 
متعدد دچار هر نوع سانحه ای 
می ش�ود اع�الم می کن�د که 
اسکانیا  اتوبوس  یکدس�تگاه 
در ف�الن مح�ور... و ای�ن در 
حالی اس�ت که اگر ولوو، بنز، 
م�ان و... در کش�ور تص�ادف 
ه�م  را  جراحات�ی  و  ک�رده 
همراه داشته باشند نام برند 
اعالم نمی شود؛ اما در مورد 
این مورد بس�یار  اس�کانیا 

اسکانیـامشکوک است!
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باشد شرایط ایمنی اتوبوس ها را مورد توجه قرار 
دهد. در این پاورپوین��ت به دقت تمام حوادث 
و میزان قص��ور بخش های مختلف در آن مورد 

بررسی قرار گرفته شده بود. 

 گالیه از خبرنگاران 
ای��ن اتفاقاتی که برای اتوبوس اس��کانیا افتاد 
پش��ت پرده هایی داش��ت و دارد که وظیفه ما 
نه پیگیری آن اس��ت و نه افشای آن؛ اما از سر 
انصاف فقط این نکته را باید یادآوری کنیم که 
همکاران رس��انه ای با وج��دان آگاهی که دارند 
سراغ موضوع اسکانیا بیایند. نکته جالبی که پس 
از بازدید از برخی اتوبوس های اسکانیا برای ما که 
خبرنگار بودیم و کنجکاو پیش آمد این بود که با 
این همه دستکاری که برخی از خودرو ها توسط 
صاحبانشان می شوند؛ چطور روزانه اتفاقات بد تر 
از این رخ نمی دهد! که اگر این اتفاق هم بیافتد 
واقعا دور از عقل نیست؛ چرا که برخی رانندگان 
متخل��ف متاس��فانه اتوبوس را ب��ا تانکر نفت و 
نفت گاز اشتباه گرفته اند و لحظه به لحظه با جان 
مسافران بازی می کنند. این اتفاق البته فقط در 
اتوبوس اس��کانیا نیست. س��ایر برندهای داخل 
کش��ور هم دارند از این موضوع رنج می برند؛ در 
این میان پلیس محترم باید زمان اعطاء معاینه 
فنی سالیانه در این مساله وارد شود و مشکل را 

حل کند. 
متاسفانه در ش��رایط فعلی حتی رسانه ملی 
هم نگاه غرض ورزانه به برند اسکانیا دارد و اگر 
مخاطبان هوشمند رسانه ملی دقت کرده باشند؛ 
زمانی که اتوبوس اسکانیا به دالیل مختلفی که 
از آن ها نام بردیم از جمله دستکاری های متعدد 
دچار هر نوع س��انحه ای می شود اعالم می کند 
که یکدستگاه اتوبوس اسکانیا در فالن محور... 
و این در حالی اس��ت که اگر ولوو، بنز، مان و... 
در کشور تصادف کرده و جراحاتی را هم همراه 
داشته باش��ند نام برند اعالم نمی ش��ود؛ اما در 
مورد اس��کانیا این مورد بسیار مشکوک است! 
اما گالیه ای هم مدیران نمایندگی داش��تند از 

خبرنگاران. 
گالیه هم از این بابت بود که متاسفانه برخی 
از خبرنگاران ش��واهد خبر را دس��تکاری کرده 
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)خودآگاه یا ناخودآگاه( و حتی به خود زحمت پیگیری هم نمی دهند. برای نمونه یکی از اتوبوس ها در محور سمنان تصادف 
کرده و آتش گرفته بود و اتفاقا اسکانیا هم نبود؛ اما خبرنگار در خبرش بدون ذکر کردن برند اتوبوس نوشته بود: »اتوبوس 
مسافربری تنها در ۳ کیلومتری شرکت عقاب افشان )اسکانیا( آتش گرفت. این چه پیامی دارد؟ این چه انگیزه ای دارد؟« 
حاال چون کارخانه اسکانیا در سمنان است باید خبرنگار در مورد یک ماشین دیگری که در آن مسیر سوخته اینگونه با کنایه 

حرف بزند؟ آیا صحیح است؟ آیا این اخالق رسانه ای ست؟

 افتخارات شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان
ش��رکت تولیدی صنعتی عقاب افش��ان افتخارات فراوانی در عرصه تولید در کش��ور ایجاد کرده است. شاید بد نباشد به 
تاریخچه این شرکت مراجعه کنید و مرد کهنسال این شرکت را در خاطره هایش ببینید که چطور نخستین اتوبوس های این 

کشور با دست توانمند و زحمت کش این بزرگان در حدود سال های پیش از ۳۲ در کشور ساخته شد. 

 پلیس و توجه ویژه به امنیت مردم
در پایان ذکر این نکته ضروری است که پلیس راهور از جمله زحمتکشترین بخشها هستند که امنیت تردد مسافران را در 
سراسر کشور برعهده دارند. در این میان دغدغه پلیس برای رسیدن مردم به آرامش در عبور و مرور کامال قابل درک است. 
شرکت عقاب افشان هم در تولیدات خود تالش دارد آرامش و امنیت مردم را در سفرهای داخل شهری و بین شهری تامین 
کند. این دو هدف مشترک برای نیل به اهدافی است که مردم از آن بهرمند شوند. انشاهلل همسویی بیشتر نهادها باعث شود 

مردم در آسایش و آرامش در محورهای مختلف کشور به تردد ادامه دهند. 

 ای�ن اتفاقات�ی ک�ه برای 
اتوبوس اس�کانیا افتاد پشت 
پرده هایی داش�ت و دارد که 
وظیفه ما نه پیگیری آن است 
و ن�ه افش�ای آن؛ اما از س�ر 
انصاف فقط ای�ن نکته را باید 
یادآوری کنیم ک�ه همکاران 
رسانه ای با وجدان آگاهی که 
دارند س�راغ موضوع اسکانیا 
بیایند. نکته جالبی که پس از 
بازدی�د از برخی اتوبوس های 
اس�کانیا برای ما که خبرنگار 
بودیم و کنجکاو پیش آمد این 
بود که با این همه دس�تکاری 
که برخی از خودرو ها توس�ط 
صاحبانشان می شوند؛ چطور 
روزانه اتفاقات بد تر از این رخ 

نمی دهد!
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اسکانی�ا دار مي مانیم!
گفت و گوي »کالسکه سبز« با مالک نمونه 7 دستگاه اتوبوس هاي برون شهري

سال های سال است که پشت فرمان 
اتوبوس می نش��یند و ب��ا جاده های 
کش��ور آشناست. ش��مار سال های 
دوستی او و جاده حاال به ۷۰ رسیده 
اس��ت و او هن��وز پای ای��ن رفاقت 
ایستاده. چه در داخل و چه در خارج 
از کشور، عالقه اش به اتوبوسرانی 
را از دس��ت نداده و همواره پشت 
فرمان نشس��ته. حاج آقا جدیر ۸9 
ساله این روز ها مالک چند دستگاه 
اتوبوس اسکانیاست و قصد ندارد 
به خودش استراحت بدهد. از سال 
۱۳۲۶ ت��ا به ام��روز، او کار با انواع 
و اقسام اتوبوس ها را تجربه کرده 
تا به اس��کانیا رسیده و می گوید که 
قرار است تا آخر اسکانیادار باشد. 
او که عنوان نای��ب رییس اتحادیه 
مسافربری تهران را نیز در کارنامه 
خ��ود دارد، در گفت و گو با نش��ریه 
»کالس��که س��بز« از انگیزه هایش 
برای اتوبوس��رانی به مدت طوالنی 
می گوی��د. ب��ه عقی��ده او مص��رف 
ک��م و ق��درت زی��اد، کنت��رل باال و 
استحکام رمز موفقیت اسکانیاست. 
گفت و گ��و ب��ا یک��ی از قدیمی ترین 
رانندگان اتوبوس ایران را در زیر 

می خوانید: 

 چند سال اس��ت که به حرفه اتوبوسراين مشغول 
هستيد؟ 

تقریبا ۷۰ س��ال اس��ت که رانندگي مي کنم و سابقه 
کار با انواع اتوموبیل ه��ا و اتوبوس ها را دارم. هم چنین 
در کش��ورهاي مختلف اروپا و در عربس��تان سابقه کار 
اتوبوس��راني دارم و حاال هم در ایران مشغول هستم که 

بیشتر دوران فعالیتم در خط کاشان گذشته. 
 چند سال سن داريد؟ 

۸۹ سال. 
 واقعا؟ خسته نشده ايد از اين مهه سال کار؟ 

به این کار عالقه دارم. عالقه اگر واقعي باشد نمي تواني 
از کار دل بکني. س��ابق بر این، مش��اغل دیگري را هم 
تجربه کرده ام اما عالقه اصلي ام اتوبوس و اتوبوس��داري 
بوده هست. در حال حاضر هم خودم رانندگي نمي کنم، 
فقط سرپرست هستم. با این حال خوشحالم که یک راه 

را انتخاب کردم و   همان راه را ادامه دادم. 
 مشاغل ديگري که داشتيد چه بوده؟ 

من زمان جنگ جهاني دوم کارمند اداره راه آهن تهران 
بودم. بعد از آن مکانیک را تجربه کردم و از سال ۱۳۲۶ 
تا حاال هم به طور کامل اتوبوس��ران و اتوبوسدار بوده ام. 
من با انواع اتوبوس ه��ا کار کرده ام، اتوبوس ها جنگي را 
تجربه ک��رده ام، با بنزي که خ��ودم از آلمان آوردم کار 
کرده ام، اما بهترین اتوبوسي که داشته ام در تمام این ۷۰ 

سال اسکانیا بوده. 
 چند سال است اسکانيا داريد؟ 

حدود ۱۰ سال. 
 يعين اس��کانيا را حيت بيش��تر از ب��ز و ولوو تاييد 

مي کنيد؟ 
بله، در حال حاضر بهتری��ن اتوبوس ها، اتوبوس هاي 
اسکانیا هس��تند. از لحاظ کنترل و استحکام در سطح 

 فاطمه رمضانیان
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باال قرار دارند. موت��ور این اتوبوس ها 
۴۲۰ اسب بخار قدرت دارد در حالي 
که س��ایر اتوبوس ها در باال ترین حد، 
۳۷۰ اسب بخار هستند. مصرف کم و 
قدرت زیاد، رمز موفقیت اسکانیاست. 
به نسبت اتوبوس هایي که من در ایران 
و خارج دیده ام و به عنوان نایب رییس 
س��ابق اتحادیه مس��افربري مي گویم 
اسکانیا یکي از اتوبوس هاي پیشرفته 
جهان اس��ت که ۱۵۴ کش��ور از آن 
استفاده مي کنند. در حال حاضر هم 
۶۰ درصد از اتوبوس هاي ما اس��کانیا 

است. 
 خدم��ات پس از فروش اس��کانيا 

چگونه است؟ 
خدمات پس از فروش این اتوبوس، 
ب��ر ارزش آن اف��زوده. ب��ا وجود تمام 
تحریم ه��ا، همیش��ه ل��وازم یدک و 
قطعات آن به نحو احسن موجود بوده. 
قطعات همیشه آماده بوده و هیچ وقت 
راننده ها معطل نمانده اند. من بیشتر 
در خط کاشان کار کرده ام، اگر ماشین 
دچار نقص شود ش��رکت به سرعت 
راهنمای��ي ات مي کن��د و اگر برطرف 
نش��ود، سرویس سیار مي آید و کار را 
انجام مي دهد. این ها براي یک شرکت 
نقطه قوت است، به خصوص در دوران 
تحریم که بیشتر شرکت ها براي رفع 
نواقص دستگاه هایشان مشکل دارند. 
هم چنین اتوبوس هاي اس��کانیا یک 

سال گارانتي دارند. 
 اما در مورد کيفيت و استاندارد اين 
اتوبوس ها در حال حاضر، صحبت هايي 

وجود دارد. 
کیفیت و استاندارد اسکانیا نسبت به 
سایر اتوبوس هایي که هستند، بسیار 
باالست. اگر اینطور نبود من اسکانیا را 
انتخاب نمي کردم. مشکل از رانندگي 
و راننده هاي بي تجربه است. راننده اي 
که خواب مي ماند، راننده اي که تجربه 
ندارد و نمي تواند ماشین را کنترل کند 

یا رسیدگي هاي الزم به اتوبوس را بشناسد نباید پشت فرمان بنشیند و اسم خود را 
راننده بگذارد. اگر نقصي هم هست من راننده و مالک ایجاد مي کنیم. شرکت حتي 
اگر براي نقص هاي جزیي هم تماس بگیري راهنمایي ات مي کند یا سرویس سیار 
مي فرس��تد. متاسفانه در اکثر موارد مشکالت را راننده ها ایجاد مي کنند و به گردن 

اتوبوس مي افتد. 
 انگيزه تان از اتوبوسداري چه بود؟ 

در ابتدا صرفا عالقه، بعد هم رضایت باعث شد که ادامه بدهم. از اول هم کار اداري 
را دوست نداشتم، از   همان زمان که در اداره راه آهن فعالیت مي کردم. کارهاي فني 
را هم بیشتر دوست داشتم و هم استعداد بهتري براي انجام آن ها داشتم. دست آخر 
هم خودم همت کردم و رفتم در مسیري که عقلم مي گفت بیشتر به دردم مي خورد، 
در حالي که ش��اید خیلي ها فکر مي کردند اش��تباه است. شکر خدا که خوب بود و 

شرمنده خودم نشدم. 
 حاال بعد از ۷۰ سال قصد نداريد کمي استراحت کنيد؟ 

در حال حاضر رانندگي نمي کنم، سرپرس��ت چند دستگاه اسکانیا هستم. اما هم 
چنان قصد دارم به عنوان سرپرست فعالیت کنم. ۸۹ سال دارم و هنوز مشغول هستم 

چون راضي ام. 
 از حلاظ درآمد هم راضي هستيد؟ 

بله کامال. 
 فرزندانتان چطور؟ 

آن هم راضي بوده اند و هس��تند. پنج فرزند دارم، چهار پسر و یک دختر. با اینکه 
همگي تحصیل کرده هستند و مشاغل خود را دارند اما در اتوبوسداري با من هستند 
و بخش��ي از سهم اسکانیا ها متعلق به آن هاست. ما اسکانیادار هستیم و قرار است 

اسکانیادار بمانیم.

 من با انواع اتوبوس ها کار 
ک�رده ام، اتوبوس ها جنگي را 
تجربه ک�رده ام، ب�ا بنزي که 
کار  آوردم  آلم�ان  از  خ�ودم 
اتوبوسي  بهترین  اما  کرده ام، 
که داش�ته ام در تمام این 70 

سال اسکانیا بوده.

 خدمات پس از فروش این 
اتوبوس، بر ارزش آن افزوده. 
ب�ا وج�ود تم�ام تحریم ه�ا، 
همیشه لوازم یدک و قطعات 
آن ب�ه نح�و احس�ن موجود 
آماده  بوده. قطعات همیش�ه 
ب�وده و هیچ وق�ت راننده ها 

معطل نمانده اند.

 به نسبت اتوبوس هایي که 
م�ن در ایران و خارج دیده ام 
و به عنوان نایب رییس سابق 
مي گویم  مسافربري  اتحادیه 
اس�کانیا یکي از اتوبوس هاي 
پیش�رفته جه�ان اس�ت که 
154 کش�ور از آن اس�تفاده 
مي کنن�د. در حال حاضر هم 
60 درص�د از اتوبوس هاي ما 

اسکانیا است.
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نمایشگاه اتوبوس اس��تانبول با نام تخصصي 
Busworld؛ امس��ال شاهد به اهتزاز در آمدن 
پرچم مقدس کشورمان به دلیل حضور شرکت 
عقاب افشان، به عنوان تنها تولیدکننده ایراني 

حاضر در این نمایشگاه، بود.
در این نمایش��گاه، اتوبوس عقاب � اس��کانیا 
مدل ُدرس��ا که جدید ترین اتوبوس بین شهري 
ش��رکت عقاب افشان است، مورد بازدید عموم 

درآمد.
این نمایش��گاه که هر دو س��ال یکبار در این 
شهر برگزار مي شود، با حضور اغلب شرکت هاي 
معتبر ترک در کنار چند برند اروپایي در محل 
دایم��ي نمایش��گاه هاي بین المللي اس��تانبول 

برگزار شد. 
معتبر تری��ن  از  یک��ي  مذک��ور  نمایش��گاه   
نمایش��گاه هاي تخصصي اتوب��وس در جهان به 
ش��مار مي رود و هر سال در ۵ قاره جهان و در 
کشورهاي بلژیک، روس��یه، چین، هندوستان، 

برزیل، ترکیه و اکراین برگزار مي شود. 
در این نمایشگاه خبرنگاران مجالت تخصصي 
خودروهاي تجاري، مدیران ش��رکت هاي حمل 
و نقل مسافر کشور میزبان و کشورهاي مختلف 
دیگ��ر از اتوب��وس ف��وق لوکس درس��ا بازدید 
کردند. اس��تقبال چش��مگیر از اتوبوس درس��ا 
در این نمایش��گاه نش��ان دهنده کیفیت باال و 

طراحي جذاب این اتوبوس بود. 
مدیر عامل ش��رکت عقاب افشان در این باره 
معتقد اس��ت: »براي اینکه کیفیت و توانمندي 
ش��رکت در عرصه ه��اي ممت��از بی��ن المللي 
م��ورد مح��ک قرار بگی��رد، حض��ور در چنین 
نمایش��گاه هاي تخصصي بس��یار حایز اهمیت 
است. خوش��بختانه اتوبوس درسا توانست نظر 
مس��اعد مدیران عامل دو شرکت بزرگ مسافر 
بري ترکیه را بخود جلب کند و ان ش��ااهلل که 
بتوانی��م به زودي فراین��د بازاریابي محصوالت 
را با همکاري ش��رکت اس��کانیا در ترکیه آغاز 

کنیم«.
وی در مورد اس��تانداردهاي م��ورد نیاز براي 
ای��ن کار بیان کرد: »در حال حاضر در کش��ور 
ترکیه استاندارد یورو۵ براي موتور الزامي شده 
است که با توجه به نوع همکاري شرکت عقاب 

استقبال چشمگیر از اتوبوس »ُدرسا« در نمایشگاه استانبول
حضور »عقاب افشان« در نمایشگاه ترکیه اردیبهشت ۹۳

افش��ان با ش��رکت اسکانیا، قادر هستیم موتورهاي یورو ۵ و حتي یورو۶ را نیز بر روي محصوالت 
خود به کار گیریم و از این بابت مشکلي وجود ندارد. 

وی در ادامه برنامه هاي »عقاب افش��ان« براي حضور در نمایش��گاه هاي مش��ابه را ش��رکت در 
نمایش��گاه خودروهاي تجاري هانوفر آلمان در ماه س��پتامبر و ش��رکت در نمایشگاه و کنفرانس 

حمل و نقل دبي در آوریل سال ۲۰۱۵ اعالم کرد.
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گردشگري
 اتوبوسي گردش کنید به نفع شماست
 سفر به قلب زیبایي ها
 جاده، همان مقصد است
 راننده اتوبوس کیست و چه باید بکند؟
 هیجان در هیجان
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اتوبوسي گردش کنید به نفع شماست

گروه سالمت سفر: کمتر کسي 
را مي توان یاف��ت که تاکنون با 
اتوبوس به س��فر نرفته باشد. 
تقریبا همه م��ا حداقل یک بار 
در زندگي مسافرت با اتوبوس 
را تجرب��ه کرده ای��م. مثل االن 
شما. س��فرهاي دانش آموزي و 
دانشجویي، تورهاي خانوادگي و 
دوستانه و بسیاري از سفرهایي 
ک��ه ب��ه قص��د کار، آم��وزش، 
س��المت و... صورت مي گیرند، 
معم��وال در مس��افت هاي کم با 

اتوبوس برگزار مي شوند. 
بسیاري از افراد سفر با اتوبوس 
را برابر با خس��تگي مفرط، بدن 
درد و هدر رفتن زمان قلمداد 
مي کنند. در گذش��ته س��فر با 
اتوبوس کار طاقت فرسایي بود، 
اما در چند سال گذشته با ورود 
اتوبوس هاي لوکسي که امکان 
تخت ش��دن صندلي ها را براي 
مس��افران فراهم مي کنند و از 
امکان��ات صوت��ي و تصویري و 
همچنین سیستم تهویه مناسب 
برخ��وردار هس��تند، س��فر با 
اتوبوس راحت تر شده و رونق 
گرفته اس��ت. هم اکنون امکان 
س��فر به چند کشور همسایه با 
این اتوبوس هاي راحت فراهم 
شده و بس��یاري از گردشگران 
ب��ه ص��ورت زمین��ي ب��ه ای��ن 

کشورها سفر مي کنند.

 آرامش در مسیرهاي ناآشنا
قطعا س��فر با خودروي ش��خصي از مزایاي بسیاري نس��بت به اتوبوس برخوردار اس��ت، اما اگر قصد سفر به 
مکان هایي را دارید که تاکنون به آنجا س��فر نکرده اید و با مس��یرها، فرهنگ و هنجارهاي اجتماعي آن مناطق 
آشنایي ندارید، بهتر است اتوبوس را انتخاب کنید. با این کار عالوه بر داشتن امنیت و آرامش بیشتر، این امکان 
را خواهید داش��ت که با فراغت و آرامش از چش��م اندازهاي مس��یر لذت برده و در عین حال خس��تگي ناشي از 

رانندگي را نیز نداشته باشید.
 مراقب راننده باشید

اگر در طول سفر راننده اتوبوس با سرعتي غیرمجاز رانندگي کرده و به عالئم و اصول راهنمایي و رانندگي توجهي 
نداش��ت، از او درخواس��ت کنید با سرعت مطمئنه و صحیح رانندگي کند. بهتر است درخواست تان را در آرامش و 
مودبانه بیان کنید و فراموش نکنید حتي بداخالق ترین افراد نیز در مقابل روي خوش تسلیم مي شوند. همچنین 
توجه داشته باشید هیچ راننده اي نباید به طور مستمر بیش از هشت ساعت رانندگي کند. این مساله در زماني که 
با تورهاي مسافرتي در جاده هستید اهمیت بسیاري دارد، چرا که گاهي دیده شده اتوبوس هاي تورها با تنها یک 

راننده به سفر مي روند.
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 توصیه هایي دیگر
� بهتر است در سفرهاي اتوبوسي کفش راحت 
بپوش��ید تا بر اثر نشستن طوالني مدت و ورم پا، 
دچار مشکل نش��وید و با درآوردن کفش هایتان 

دیگران را نیز آزار ندهید.
� پی��ش از س��فر از غذاهاي س��بک اس��تفاده 
کنید. بهتر اس��ت از غذاهایي که از سوي شرکت 
اتوبوس��راني طي مس��یر به ش��ما داده مي شود، 
اس��تفاده کنید و کمتر از غذاهاي رستوران هاي 

بین راهي که مطمئن نیستند، استفاده کنید.
� اگر در طول مس��یر دچار س��رگیجه و حالت 
تهوع مي ش��وید، در هر توقف اتوبوس پیاده شده 
و کمي قدم بزنید. بهتر اس��ت در اتوبوس مطالعه 

نکنید و با گوش دادن به موسیقي مالیم، خود را 
آرام نگه دارید.

� در طول مس��افرت با اتوب��وس به ازاي هر نفر 
مي توان ۲۰ کیلوگرم بار به همراه داش��ت و الزم 

نیست بابت آن هزینه اضافي پرداخت کرد.
ش��رکت هاي مسافربري ملزم هستند در همان 
س��اعتي که در بلیت شما درج شده وسیله نقلیه 
مناس��بي براي س��فر ش��ما آماده کنند، ولي در 
صورت تاخیر بیش از یک ساعت در حرکت وسیله 
نقلیه عمومي، شرکت ملزم به تامین وسیله نقلیه 
جایگزین و یا استرداد کل مبلغ بلیت در صورت 

درخواست مسافر است
 حقوق اتوبوسي تان را بشناسید

سفر با اتوبوس شاید سفر طوالني و دشواري باشد 
اما در همین س��فر هم شما حق و حقوقي دارید 
که باید آنها را مطالبه کند. این حق شماست که 
بدانید در سفر اتوبوس چه مسیري را براي رسیدن 
ب��ه مقصد طي و از چه جاده ها و ش��هرهایي گذر 
مي کند. معموال شرکت هاي حمل و نقل، هنگام 
صدور بلیت، مسیر سفر را به شما اطالع مي دهند. 
نرخ خدمات حمل و نقل مسافر با اتوبوس هر سال 
را وزارت راه و ترابري از س��وي س��ازمان حمل و 
نقل پایانه هاي کش��ور صادر مي کند. شرکت هاي 
مس��افربري باید در صورت درخواست شما بدون 
دریافت وجه اضافي، بلیت صادره را تمدید کنند. 
براي کودکان زیر ۵ س��ال که صندلي جداگانه اي 
به آنها اختص��اص نمي یابد، خدمات حمل و نقل 
رایگان است. شرکت هاي مسافربري ملزم هستند 
در همان ساعتي که در بلیت شما درج شده وسیله 
نقلیه مناسبي براي سفر شما آماده کنند، ولي در 
صورت تاخیر بیش از یک ساعت در حرکت وسیله 
نقلیه عمومي، شرکت ملزم به تامین وسیله نقلیه 
جایگزین و یا اس��ترداد کل مبلغ بلیت در صورت 
درخواس��ت مسافر اس��ت. اگر شما تا یک ساعت 
قبل از حرکت از سفر منصرف شوید شرکت هاي 

مسافربري با کسر ۱۰ درصد کل مبلغ بلیت، پول 
بلیت را به شما باز مي گردانند. فراموش نکنید اگر 
اتوبوس شما در طول سفر دچار نقص فني شد و از 
ادامه سفر بازماند، شرکت حمل و نقل موظف است 
بدون ایجاد هزینه اضافي و در اسرع وقت، وسیله 
مناسب را براي انتقال مسافران فراهم کند. پذیرایي 
از مسافران در داخل اتوبوس و ارائه آب آشامیدني 
باید با اس��تفاده از ظروف یک بارمصرف استاندارد 
باشد. اگر طول س��فر شما بیش از هشت ساعت 
اس��ت باید حتما یک راننده کمک��ي در اتوبوس 
شما حضور داش��ته باشد تا در هنگام خستگي و 
خواب آلودگي راننده اول جایش را با او عوض کند.
 هی�چ راننده اي حق ندارد با س�رعت غیرمجاز 

براند.
شما در طول مسافرت با اتوبوس مي توانید ۲۰ 
کیلوگرم بار را به ازاي هر نفر همراه ببرید و اصال 
الزم نیس��ت بابت آن هزینه اضافي به ش��رکت 
اتوبوسراني بپردازید. وقتي شما بار و وسایل تان را 
تحویل مي دهید مسوولیت نگهداري آن برعهده 
شرکت مسافربري است. مس��افران باید در قبال 
تحویل بارشان به ش��رکت مسافربري، برچسب 

شماره دار مربوط به بار خود را دریافت کنند.
 یک توصیه مهم

اگر قرار است با اتوبوس سفر کنید به یاد داشته 
باش��ید که هرگز در رس��توران هاي بین راهي غذا 
نخورید. در رس��توران بین راهي استانداردي وجود 
ندارد. س��طح بهداشت این واحدها در حد ابتدایي 
اس��ت. اگر مجبورید در ای��ن مکان ها غذا بخورید 
دست کم آنهایي را برگزینید که معتبرتر هستند. 
اگر چه معموال رانندگان اتوبوس در رستوران هاي 
خاص توقف مي کنند و استفاده از رستوران بهتر، 
 مقدور نیست ولي براي ارزیابي سطح بهداشت این 
رستوران ها به وضعیت دستشویي ها، لباس کارگران،  
نظافت میزها، حضور حشرات و تمیزي وسایل غذا 

مثل چاقو و چنگال و لیوان دقت کنید.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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سفر به قلب زیبایي ها
10 جاده زیباي ایران را بشناسید

بهار فصل مس��افرت است و 
گردش. البته ن��ه اینکه ماه 
هاي دیگر نش��ود مس��افرت 
رف��ت ام��ا معم��وال در ای��ن 
فصل اس��ت که اقصي نقاط 
کش��ور پهناورم��ان دیدن��ي 
ت��ر از همیش��ه مي ش��ود و 
مي طلبد خانواده را جمع کرد 
و مس��افرتکي! رفت. ش��اید 
ایران از معدود کش��ورهاي 
دنیاس��ت که به واس��طه آب 
هواي خ��اص اش مي توان در 
گوشه گوشه اش زیبایي هاي 
منحص��ر به ف��ردي را یافت. 
زیبایي های��ي ک��ه گاه ممکن 
اس��ت با چرخ��ش گردن مان 
آنها را در نقط��ه اي که در آن 
قرار گرفته ایم، ببینیم. یکي 
از ای��ن زیبایي ه��اي ج��ذاب 
جاده ه��اي ای��ران هس��تند. 
شاید باورتان نشود اما ممکن 
است همین حاال در اتوبوسي 
که نشسته اید در حال عبور 
از یکي از زیباترین جاده هاي 
کشورمان باش��ید. پس ۱۰ 
جاده زیباي ای��ران را در زیر 
مرور کنید ت��ا اگر در یکي از 
این جاده ها هس��تید با لذت 
بیشتري عبور از آن را تجربه 

کنید. 
اگر ه��م نیس��تید اش��کال 
ندارد؛ س��عي کنید س��فر به 
یک��ي از ای��ن جاده ه��ا را در 
آینده تان  دستور مس��افرت 

قرار دهید!

کرجـ  چالوس

جمـ  فيروزآباد

سپيدانـ  نورآباد

هجيجـ  اورامانات

نمي توان از جاده هاي ایران س��خن گفت و از 
جاده چالوس یاد نکرد. این جاده که سال ۱۳۱۲ 
کرج و چالوس در دو سوي البرز را به هم متصل 
کرده، خاطرات س��فر بسیاري از ایرانیان را رقم 
زده است. کارگران را براي حفر تونل کندوان در 
دل کوه با یک سکه پنج ریالي تشویق مي کردند 
و معروف است که به ازاي هر کلنگ به کارگران 
این مبلغ را مي دادند! از دره هاي سرسبز آغاز راه 
گرفته تا دیواره هاي سنگي ارتفاعات بلند البرز، 
مناظري آش��نا و به یاد ماندني براي ایرانیان به 
ش��مار مي آیند، تا جایي که بسیاري از ایرانیان 
اصطالح��ات به »ج��اده« رفتن را مت��رادف با 
این ج��اده مي دانند. فرعي هاي این جاده مانند 
جاده هاي یوش، شهرس��تانک و کالردشت نیز 

هر یک زیبایي هاي خاص خود را دارند.

 بس��یاري از گردش��گران جاده پاوه تا هجیج 
را براي دیدن این روس��تاي زیباي کردنش��ین 
پیموده اند، اما اغلب نمي دانند  اگر همین جاده را تا 
انتها بروند با مناظر بکر و بدیعي از رودخانه پرآب 
سیروان، آبشارها و چشمه هاي گوناگون روبه رو 
مي شوند. کبابي هاي بین راه در منطقه بل بر با 

گوشتي بي مانند از شما پذیرایي مي کنند. 
عرض کم، ریزش هر از گاه کوه، ش��یب تند و 
طرح هندسي عجیب این جاده نیز هیجاني به 
یاد ماندني را براي گردش��گران رقم مي زند. در 
برخي نقاط جاده باغ هاي سرس��بز و در برخي 
نقاط مرتفع چند متر برف؛ تن��وع آب و هوایي 

بي مانندي را به شما هدیه مي دهد.

 جاده جم به فیروزآباد که مرکز اس��تان فارس به عسلویه در 
کرانه خلیج فارس را بس��یار نزدیک کرده اس��ت، از جاده هاي 
بسیار دیدني جنوب کشور است. در آغاز، جاده اي کوهستاني با 
شکل هاي خیالي و شگفت انگیز دو طرف جاده را گرفته است، اما 
هرچه بیشتر وارد استان فارس مي شوید جاده سبزتر و طبیعت 
ش��گفت انگیزتر مي ش��ود. تنگه هاي اطراف جاده بویژه شکاف 
»هایقر« تصاویري همچ��ون »گراند کانیون« را برایتان تصویر 
خواهد کرد با این تفاوت که این جادهها هم سبزترند و هم در 

عمق این شکاف رودخانه اي پرآب جاري است.

 جاده هاي شمالي استان فارس در پاییز، زمستان و بهار تصاویري 
بهشت آسا مي آفرینند. جاده سپیدان به یاسوج، دشت ارژن، دشت 
برم، جاده شیراز به سپیدان و سپیدان به نورآباد از زیباترین این 
جاده ها هستند. مزارع و زمین هاي کشاورزي، دشت هاي وسیع 
و کوه هاي زیبا به راستي بي بدیل ترین مناظر جاده هاي ایران را 
تصویر مي کنند. پوشش گیاهي انبوه درختان بلوط، بنه، کلخنگ، 
بادام وحشي، انجیر کوهي، تمشک، سپیدار و آویشن تنها برخي 
از گیاهان متنوعي هستند که مناظري رنگارنگ را در دو سوي 
جاده مي آفرینند. با این حال شاید کمترین میزان شهرت را این 

جاده ها در میان گردشگران عادي دارند.
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جندقـ  معلمان

طبسـ  خور و بيابانک

اسالمـ  خلخال

گردنه حيران

سراوانـ  فومن

کرند غربـ  بابايادگار
 اگر به تصاویر شگفت انگیز، وهم آلود و زیباي 
کویري عالقه مندید، جاده جندق به معلمان را 
ازدس��ت ندهید. این جاده از قلب کویر مرکزي 
ای��ران مي گذرد و جنوب و ش��مال آن را به هم 
وصل مي کند. به احتمال زیاد در طول جاده تنها 
خواهید بود و هنگام طي مس��افت حدود ۲۰۰ 
کیلومتري این ج��اده انواع بافت هاي عجیب و 
غریب کویري را مشاهده خواهید کرد. در برخي 
نقاط در دوسویتان تا خط افق حتي بته اي خار 
دیده نمي شود و گاهي تپه هاي سرخ رنگ خاکي 

همه میدان دیدتان را مي گیرد.
س��کوت کویر را اینجا مي توانید تجربه کنید، 
از جندق در نزدیکي شهرستان خور و بیابانک 
اس��تان اصفهان تا معلمان در نزدیکي دامغان 

استان سمنان.

 جاده هاي کویري تنها به دلیل بافت بیاباني 
اطرافش��ان زیبا نیس��تند. اگ��ر در یک غروب 
زمس��تاني یا حتي پاییزي در جاده طبس به 
خور و بیابانک باشید ممکن نیست باور کنید 
که ج��اده از میان دریا نمي گ��ذرد! بازتاب نور 
رنگارنگ در هر دوسوي جاده، دریایي را پیش 
چشمانتان ترسیم مي کند که دریا نیست، اما تا 
آن را لم��س نکنید باور نخواهید کرد که فقط 

نمک سراسر چشم اندازتان را فراگرفته است. 
دیدني هایي همچون تل ماس��ه ها، قلعه هاي 
اسماعیلي، درختان کهنسال و سدهاي تاریخي 
 که به این و هم شگفت انگیز اضافه کنید، دالیل 

کافي براي سفر به طبس را خواهید یافت.

جاده های��ي که اس��تان گیالن را به اس��تان 
اردبیل متصل مي کند، از دیدني ترین جاده هاي 
جنگلي ایران به حساب مي آیند. جاده ماسال 
به خلخال بویژه در منطقه »اولسبلنگاه«، جاده 
ماسوله به خلخال که یکي از برنامه هاي ثابت 
پیاده گ��ردي طبیعت گرد هاي حرفه اي اس��ت 
ومعروف تر از همه جاده اسالم به خلخال از این 
جاده ها هستند. مسیر پیچ در پیچي که اسالم 
و خلخال را در دو استان اردبیل و گیالن به هم 
متصل مي کند، شما را به دنیایي دیگر مي برد. 
دامنه هاي سرسبز، گله هاي گوسفند، کلبه هاي 
چوبي روستایي و مه که گاهي زیر پایتان و گاه 
تا روي جاده پیش مي آید تابلوهایي هستند که 

در این جاده به نمایش گذاشته شده اند.

بس��یاري از قدیمي تره��ا وقت��ي مي خواهن��د 
زیباترین جاده اي ک��ه رفته اند را نام ببرند نیازي 
به زمان زیادي براي انتخاب ندارند. گردنه حیران 
در غرب شهرستان آستارا یکي از مسیرهاي اصلي 
ارتباطي اردبیل به گیالن است. این گردنه از یک 
سو مشرف به کوه هاي پوشیده از جنگل هاي انبوه 
و از س��وي دیگر مش��رف به دره اي است که رود 
آستاراچاي از آن عبور مي کند. رودي که تعیین 
کنن��ده مرز ایران و جمه��وري آذربایجان )آران( 
اس��ت. پیچ هاي تند ج��اده اي که همچون ماري 
عظیم الجثه در جنگل هاي مه آلود و سبز حیران 
پیچ مي خ��ورد راهي به جز توقفي هرچند کوتاه 
پیش رویتان باقي نمي گذارد؛ آن هم براي تماشا.

 جاده هاي کوهستاني استان کرمانشاه با طبیعت 
متفاوتي که پیش روي گردش��گران قرار مي دهد 
از دیدني ترین جاده هاي ایران به ش��مار مي آیند. 
یکي از بکرترین آنه��ا خروجي بابایادگار از جاده 
کرند غرب به س��رپل ذهاب است. دو طرف جاده 
جنگل هاي بلوط و تپه هاي سبز و زرد نگاهتان را 
مجذوب و سرگردان مي کند و دیواره هاي سنگي 
عجیبي که گه��گاه اطرافتان مي بینید ش��کلي 
اس��طوره اي به جاده مي دهند. چسبیده به جاده 
بابایادگار آبشار گمنام، اما بي مانند ریجاب را هم 
مي توانید ببینید که ارتفاع آن بیش از ۱۵۰ متر 

تخمین زده مي شود.

 این بار که از جاده رشت به شمال کشور مي روید نرسیده به رشت جاده دست چپتان را که به فومن 
مي رود انتخاب کنید. جداي از سرسبزي بي همتا و بکرش، اگر پاییز یا زمستان و بویژه در ساعات اولیه 
صبح به این جاده برسید، با دیدن مه صبحگاهي که بر رنگ قهوه اي مات درختان در زمینه آبي آسمان 
نشسته، رویایي در بیداري را تجربه مي کنید. از دیدني هاي این جاده موزه بزرگ روستایي گیالن است 

که نمونه هایي از انواع خانه هاي روستایي گیالن را در دل جنگل هاي بکر سراوان پنهان کرده است.
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مریم یوشي زادهجاده، همان مقصد است

دلپذیرتر اس��ت، مي گوین��د گاهي راه، 1 مي گوین��د گاه��ي مس��یر از مقص��د 
طوري افسونت مي کند که ترجیح مي دهي کش 
بیای��د، تمام نش��ود و تو را نرس��اند ت��ا مقصد. 
س��رگرداني، آدم ها را مي ترس��اند، ام��ا جاده از 
س��رگرداني نمي ترسد و همین س��رگرداني اش 
میان این کوه و آن کوه، همین سرخوردن دیوانه 
وارش وسط دش��ت هاي سبز، همین پیچ و تاب 
خوردن هاي بي قاعده اش روي پیشاني کویر است 

که مسافرش را تسلیم مي کند و عاشق.

مي کنند، جاده ها براي مردم هر کشوري 2 راه ها، براي هرک��س خاطره اي را زنده 
معناي خاص خودشان را دارند. براي آنها که در 
کشورهاي توسعه یافته زندگي مي کنند جاده هم 
معن��اي پول مي دهد و مترادف اس��ت با یکي از 
انواع جاذبه هاي گردشگري که مي تواند مسافران 
را به خود عاش��ق کند، آنقدر که از عکس هایش 
کارت پس��تال بسازند و نرم نرمک در آن برانند تا 
رقص طبیعت را در حاش��یه هایش بهتر و بیشتر 
تماشا کنند. براي مردم برخي کشورها هم جاده 
فق��ط یعن��ي ی��ک راه طوالني ک��ه هی��چ وقت 
نمي تواني مطمئن باش��ي حتم��ا زنده به مقصد 

مي رس��اندت. جاده براي آنها یعني خون، یعني 
تصادف، یعني جسدهاي کوفته و گیرکرده الي 
آهن پاره ه��ا، یعني زباله هاي رها ش��ده بر دامن 
طبیعتي رو به نیستي، یعني هجوم مگس ها روي 
الش��ه حیوانات مرده بر آس��فالت داغ. براي آنها 
جاده معنا ندارد، فقط یک خط نازک اس��ت بین 
دو ش��هر که کیلومتر ش��مار خودروهایش��ان را 

فرسوده مي کند.

مص��رف ببینی��م ی��ا جاذب��ه اي ب��راي 3 به خودمان بستگي دارد جاده ها را یکبار 
گردشگران. به خودمان بستگي دارد طوري رفتار 
کنیم که این مسیرها، خوش تر از مقصد شوند یا 
رنجي شوند با خمیازه هاي طوالني و صحنه هاي 
هراس انگیز. این مایی��م که مي توانیم جاده را دل 
انگیز و پرخاطره کنیم یا زباله بارانش کنیم و حتي 
به وحوش حاشیه اش هم رحم نکنیم و چنان در 
آن برانی��م که حادث��ه اي ناخوش ب��راي خود یا 
دیگران رقم بزنیم. بیایید یک بار دیگر به ایران مان 
روي نقشه نگاه کنیم. خیلي از این خطوط نازک 
میان ش��هرها، س��حرانگیز و بکر هس��تند و اگر 
گردش��گراني را جذب کنن��د، مي توانند زندگي 
روستانشین هاي فقیر اطراف شان را زیر و رو کنند 

به ش��رط این که به دیگران بشناسانیم ش��ان، به 
شرط این که مراقبشان باشیم...

 خاطره جاده
جاده یعني راهي که تو را روي دوش مي گیرد 
تا برس��اند ب��ه مقصد و بعد غربت��ت را مثل یخ، 
ذره ذره آب مي کند. جاده، خط خاکستري است 
که خط مي کش��د روي پیشاني تبدار کویر، خط 
مي کش��د روي ش��انه س��بز جنگل، حتي روي 
ماسه هاي درخشان حاشیه دریا. جاده یعني باران 
شکوفه هاي صورتي و چتر سبز درختان روي سر 
مسافران در بهار، یعني سراب هاي لرزان و براق و 
بازیگوش در تابستان، یعني باران برگ هاي هزار 
رن��گ و بوي نم باران در پاییز، یعني قندیل هاي 
یخ و سپیدي یکدست در دوردست در زمستان. 
س��فر بي جاده چیزي کم دارد. حتي خس��تگي 
راندن در آن هم دلچس��ب اس��ت تا چه رسد به 
وقت هایي که رفیقش شده باشي و باور کني که 

جاده، خود سفر است نه پیش پرداختش.
ای��ن عکس ها، تحفه عکاس هایي اس��ت که به 
همی��ن حقیقت ب��اور دارند و ب��ه همین خاطر، 
جاده ها را ثبت کرده اند. این عکس ها، خاطره هاي 

جاده اند در حافظه دوربین.
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 وظایف راننده اتوبوس: 
 اطمینان یافتن از س��الم، ایم��ن و تمیز بودن 

اتوبوس
 گرفتن کرایه و بلیط

 بررس��ی پاسپورت های مسافران در سفرهای 
خارجی

 رانندگی ایمن و مطمئن در شهر ها و جاده ها
 رعایت کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی

 دادن اطالعات در خصوص مسیر ها و زمانبندی ها
 اطمینان از س��وار شدن دوباره مس��افران پس از 

توقف های بین راهی
 کمک به مس��افرانی که در س��وار شدن و پیاده 

شدن مشکل دارند. 
 مهارت و دانش مورد نیاز: 

 مه��ارت عالی در رانندگی و آگاهی از قوانین و مقررات 
رانندگی

 صبر و آرامش همراه با حفظ خونسردی
 مسئولیت پذیری

 آگاهی از مسایل بهداشتی و ایمنی مربوطه
 شناخت نشانه ها و دستورالعمل های رانندگی در جاده ها 

و عمل به آن ها
 مه��ارت ارتباطی خ��وب و ارائه خدمات مناس��ب به 

مسافران
 رفتار قاطعانه ولی مودبانه با مسافران مزاحم و بدرفتار

دانش خوب جغرافیایی
 آش��نایی با قوانین و مقررات رانندگی سایر کشور ها و 

آشنایی نسبی با زبان انگلیسی 
 فرصت شغلی و بازارکار راننده اتوبوس:

راننده اتوبوس می تواند در ش��رکت های مس��افربری 
مختلف برای انتقال مسافران و نیز در سازمان ها، شرکت 
اتوبوس��رانی شهری، ش��رکت ها و مدارس جهت انتقال 
کارکنان، دانش آموزان و... مشغول به کار شود. همچنین 
با داشتن تجربه و س��رمایه کافی، می تواند شرکت های 
مسافربری شخصی راه اندازی کند. در خصوص وضعیت 
بازارکار رانندگان اتوبوس اطالعات زیادی در دس��ترس 
نمی باش��د. ام��ا آن ها در کش��ور با برخی از مس��ایل و 

مشکالت روبرو هستند که عبارتند از: 
 مشکالت جس��می مانند آرتروز، کمردرد و... به دلیل 

ساعت های طوالنی رانندگی 
 حقوق و مزایای ناکافی و نامتناسب با هزینه ها 

 عدم امنیت ش��غلی رانن��دگان قراردادی بس��یاری از 
شرکت های اتوبوسرانی خصوصی 

 نبود اتحادیه های قوی رانندگان اتوبوس در کشور 

  وضعیت استخدام این شغل در برخی کشورهای جهان 
به شرح زیر است: 

آمریکا - پیش بینی ها نشان می دهد میزان استخدام 
رانندگان اتوبوس بین سال های۲۰۱۰ تا۲۰۲۰، رشد۱۳ 
درصدی خواهد داش��ت. در حالی که متوسط این رشد 

برای همه مشاغل۱۴ درصد می باشد. 
استرالیا - در بازه زمانی۵ سال گذشته میزان استخدام 
در این شغل رشد۲۳. ۴ درصدی داشته و رشد متوسطی 

در آینده برای آن پیش بینی شده است. 
 میزان درآمد راننده اتوبوس: 

عوامل زیادی از جمله نوع محل کار، میزان س��اعات و 
سرویس های کاری، میزان سابقه، نوع قرارداد با شرکت 
حمل و نقل و... در میزان درآمد رانندگان اتوبوس موثر 
اس��ت. البته اطالعات دقیقی که بازگوی متوسط درآمد 

این رانندگان در کشور باشد، در دسترس نمی باشد. 
 میزان درآمد این ش�غل در برخی از کشورهای جهان 

عبارتند از: 
آمریکا - متوس��ط درآمد س��االنه رانن��دگان اتوبوس 
۲۹. ۱۶۰ دالر )ب��رای همه مش��اغل۳۳. ۸۴۰ دالر( در 
س��ال۲۰۱۰ و مطابق با آخرین آمار ها در س��ال ۲۰۱۳، 

۳۶. ۲۰۰ دالر بوده است. 
استرالیا - متوسط درآمد ساالنه رانندگان اتوبوس۵۰. 

۵۰۰ دالر )قبل از کسر مالیات( می باشد. 
انگلس��تان - متوسط درآمد س��االنه این شغل برای 
رانن��دگان ت��ازه کار بین ۱۸. ۰۰۰ ت��ا۲۱. ۰۰۰ دالر، 
برای اف��راد با تجربه بین ۲۳. ۰۰۰ ت��ا۳۰. ۵۰۰ دالر 
و برای رانندگان حرفه ای و متخصص تا۳۸. ۰۰۰ دالر 

می باشد.

راننده اتوبوس کیست و چه باید بکند؟
اگر عاشق رانندگی بوده و دوست 
داری��د با افراد مختلف در ارتباط 
باشید، این کار مناسب شماست. 
راننده اتوب��وس، مس��افران را 
در مسیرهای داخل شهری، بین 
ش��هری و خ��ارج از کش��ور جابجا 
می کن��د. امنی��ت جاده ه��ا ی��ک 
بخش مهم دراین کار اس��ت زیرا 
امنیت مسافران بر عهده راننده 
می باش��د. رانن��ده اتوبوس باید 
در رانندگی بسیار حرفه ای بوده 
و گواهینام��ه رانندگ��ی پایه یک 
مخصوص اتوبوس داشته باشد. 
همچنین بای��د از کلیه قوانین و 
مقررات رانندگی آگاهی داشته، 
صبور، ب��ا آرامش و مس��ئولیت 
پذی��ر ب��وده و در ص��ورت لزوم 
مس��افران را به خوبی راهنمایی 
نماید. عالقه مندان ب��رای ورود 
به این شغل باید ابتدا به صورت 
شاگرد مدتی در کنار یک راننده 
اتوبوس حرفه ای آموزش ببینند.

ساعت کاری راننده اتوبوس بسته 
ب��ه نوع کاری که می کند، بس��یار 
متنوع اس��ت. رانن��دگان داخل 
ش��هری معموال به ص��ورت تمام 
وقت و گاهی شیفتی کار می کنند. 
رانن��دگان بین ش��هری و خارجی 
نیز در س��اعات مختلف روز و به 
صورت نوبتی رانندگی می کنند. 
رانندگان��ی ک��ه در ترمینال ه��ا 
مش��غول به کار هس��تند، تعداد 
ساعت معینی در هفته را باید کار 
کنند که شب ها و روز های تعطیل 

را نیز شامل می شود. 
در زم��ان تعطی��الت فش��ار کاری 
رانن��دگان زی��اد ب��وده و ش��اید 

چندین روز از خانه دور باشند. 
در ادامه اطالعات کاملی در مورد 
وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، 
بازار کار و فرصت های ش��غلی و 
می��زان درآمد رانن��ده اتوبوس 

ارائه می شود.
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آدم ها عالیق مختلفي دارند؛ آدم هاي آرام براي اس��تراحت به دنبال فضاهاي 
آرام هستند و مثال اگر قرار باشد فضایي را براي تعطیالت انتخاب کنند اغلب به 
دنبال مناطقي هستند که به آن ها آرامش بیشتر هدیه کند؛ گاهي این آرامش 
در کویر اس��ت؛ گاهي در دریا و گاهي هم در جنگل. برخي افراد هم هس��تند 
که با هیجان درونشان آرام مي شود. آن ها در پي ارضاء هیجانات خود هستند؛ 
آن ها اغلب به سراغ مناطقي مي روند که این حس آن ها را بر انگیخته و برطرف 
کند؛ ش��اید بشود گردشگري ماجراجویانه را براي این افراد بهترین گزینه در 
زمان تعطیالت دانست. اما ببینیم دائره المعارف گردشگري که از سوي موسسه 
انتش��اراتي راتلج و زیر نظر پروفسور جعفر جعفري منتظر شده این مفهوم را 

چگونه براي ما تعریف مي کند: در این دایره المعارف آمده:
»گردشگري ماجراجویانه )adventure tourism( شامل سفرهاي با هدف خاص براي 
کاوش تجربیات جدید است که اغلب شامل ریسک کردن یا کنترل خطر همراه با 
چالش شخصي، در یک محیط طبیعي یا عجیب و غریب است. نخست مي توان به 
طیف گردشگري ماجراجویانه از ماجراجویي »نرم« تا »سخت« اندیشید. انتخاب 
]ماجراجویي[ س��خت تر، ]همراه با[ دیدن چالش هاي فیزیکي، ریسک و عنصر 

خطر بیشتر. 
 انتخاب ماجراجویي از فعالیت هاي بالقوه اي همچون پیاده روي )hiking(، تورهاي 
پیاده روي )walking tours( براي کوه نوردي )mountaineering(، مس��ابقات آب هاي 
خروش��ان )whitewater( و قایق راني را شامل مي شود. امروزه چنین گشت هایي 

براي همه س��نین در سراسر دنیا در دس��ترس است؛ اما کشورهایي همچون 
نیوزیلند، نپال، کنیا و تانزانیا در بین مقاصد ماجراجویي مشهورترند. 

بر اساس تعریف، گردشگري ماجراجویانه شامل استفاده از منابع طبیعي مقاصد 
است. توپوگرافي و ویژگي هاي طبیعي برخي کشور ها و مناطق به طور ویژه براي 
اینگونه از گردش��گري مناسب است. در برخي قسمت هاي دنیا همچون نپال، 
نگراني های��ي درباره پایداري درازمدت گردش��گري ماجراجویان��ه وجود دارد. 
موض��وع مهم دیگر، احترام گذاش��تن به امنی��ت )safety(  فعالیت هاي خاص و 
نیاز آموزش دقیق براي کارکنان تورگردان ]تورهاي[ ماجراجویانه است. چنین 
توجهي نتیجه رشد تعداد فزاینده مرگ و میر و آسیب هاي جدي اي بوده است 

که طي گشت هاي ماجراجویانه رخ داده اند.
 گردش��گري ماجراجویان��ه ه��م ش��امل عالقه وی��ژه به تقس��یم بن��دي بازار 
)market segmentation( و ه��م ش��امل تعداد رو به رش��د تورگردانان متخصصي 

اس��ت که تجهیزات، راهنمایان ت��ور باتجربه و برنامه هاي س��فر )itineraries( را 
فراهم مي کنند. به نظر مي آید که گردش��گري ماجراجویانه، بازار پیشرفته اي 
باشد همراه با توسعه روزافزون تورهاي ماجراجویانه موجود، افزایش فروش 
تجهیزات تفریحي و چاپ مجالت تخصصي و روزنامه هاي مرتبط با این موضوع. 
افزایش عالقه در حوزه گردشگري ماجراجویانه همچنین منجر به تخصصي شدن 
ش��وهاي سفر، نمایشگاه هاي تخصصي سفر ماجراجویانه و تشکیل انجمن هاي 

حرفه اي شده است.

هیجان در هیجان
گردشگري به روش خاص!
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 ایران و امکان گردشگري ماجراجویانه
رفتینگ )»رفت« در زبان انگلیسي به معناي کلک یا   همان 
قایق چوبي است که از وصل کردن چند تنه درخت به یکدیگر 
با اس��تفاده از طناب درست مي شود( یا به قولي قایقراني در 
آب هاي خروشان یکي از رشته هاي جذاب و مفرح گردشگري 
ماجراجویانه یا عالیق خاص است که البته مي تواند در کشور 

ما نیز مورد توجه گردشگران داخلي و خارجي قرار بگیرد. 
این شاخه از ورزش قایقراني که این روز ها بیشتر زیر مجموعه 
گردشگري محسوب مي شود از دهه ۷۰ میالدي فراگیر شده 

است گرچه قدمت آن به چند هزار سال پیش باز  مي گردد. 
اما در این میان؛ آنهایي که طرفدار هیجان و کشف رودهاي 
وحش��ي و مناظر ناش��ناخته بودند قایق هاي ب��ادي خود را 
برداشتند و عازم کشورهایي شدند که رودخانه هاي پر آب و 
البته ناشناخته داشتند. مقصد براي این کار بسیار بود. اروپا، 
آمریکا، کانادا، نیوزلند، نپال، آرژانتین، ش��یلي و بس��یاري از 
کشورهاي دیگر به مرور توسط قایقرانان در نوردیده مي شدند 
تا رودهاي این کش��ور ها زیر بدنه نرم و الستیکي قایق هاي 

آن ها قرار بگیرند؛ کش��ورهایي که سفر کردن به آن ها راحت 
بود و البته دسترسي به رود ها هم آسان.

ایران از نظر موقعیت آب و هوایي در گروه کشورهاي خشک 
و کم آب قرار مي گی��رد اما با وجود این باز هم ظرفیت هاي 
قابل توجهي براي این شاخه از گردشگري ماجراجویانه وجود 
دارد. رودهاي مناسبي در رشته کوه هاي البرز و زاگرس وجود 
دارند که بس��یار مورد توجه قایقران��ان و به نوعي براي آن ها 

کشف نشده هستند. 
در منطقه البرز رودهایي چون هراز، کرج، چالوس، کرگان 
رود و... وج��ود دارند که براي قایقراني در آن ها باید حرفه اي 
بود و مناسب قایقرانان خارجي است که نمي توان تور رودخانه 
براي مسافر عادي را در آن ها اجرا کرد. از طرفي دیگر قایقرانان 
خارج��ي م��دام رودهاي مهم جهان را براي خود مش��خص 

 ایران از نظر موقعیت آب 
و هوایي در گروه کش�ورهاي 
ق�رار  آب  ک�م  و  خش�ک 
مي گیرد اما ب�ا وجود این باز 
هم ظرفیت هاي قابل توجهي 
براي این شاخه از گردشگري 
دارد.  وج�ود  ماجراجویان�ه 
رودهاي مناس�بي در رش�ته 
کوه هاي البرز و زاگرس وجود 
دارند که بس�یار مورد توجه 
قایقران�ان و ب�ه نوع�ي براي 

آن ها کشف نشده هستند. 
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مي کند تا بدانند کدام رود ها را ندیده اند. از این 
نظر ایران براي آن ها یک منطقه بکر و کشف 
نش��ده اس��ت. آن ها آرزو دارند که در رودهاي 

ایران نیز پارو بزنند. 
گویا ماجراجویان اروپایي که تعداد آن ها نیز 
کم نیست بسیار عالقه دارند افتخار نخستین 
پاروزن��ان در رودخانه هاي ناش��ناخته ایران را 
ب��ه نام خود ثب��ت کنند و همی��ن امر گامي 
دیگر براي توس��عه گردشگري ایران و معرفي 

جاذبه هاي طبیعي آن است. 

 درجه بندي آب هاي خروشان
اگر ش��ما عالقه مند هس��تید تا قایقراني در 
آب هاي خروشان را تجربه کنید باید بدانید که 
رود ها درجه بندي ش��ده اند و شما شاید هیچ 
وقت نتوانید در رودخانه کرج یا چالوس و هراز 

قایق سواري کنید. 
ای��ن رود ها که معموال درج��ه ۴ به باال دارند 
مناسب قایقرانان حرفه اي و بین المللي هستند 
که تمرینات مستمر دارند. اما براي حضور در 
تورهاي رفتینگ باید با مراجعه به دفا تر مجازي 
که خدمات این تور را مي فروشند نسبت به عقد 
قرارداد اقدام کنید. فراموش نکنید که در قرارداد 
رود مورد نظر، تعداد نفرات، تعداد مربیان همراه 

شما، وسایل و تجهیزات الزم 
قایق سواري به روشني قید 

شده باشند. 
این نکته را هم بدانید که 

در قایق سواري رودخانه باید 
جلیقه نجات و کاله مخصوص را 

به تن کنید. این امر باید از سوي 
مربي هم رعایت شود. همچنین 

در تمام مدت قایق سواري در رودخانه باید یکي از مربیان در قایق مخصوص 
کایاک در کنار شما باشد تا در موقع لزوم بتواند به مسافران سانحه دیده کمک 
کند. دقت کنید شرکت مورد نظر، شما را بیمه کند؛ بیمه اي که مربوط به 

حضور بیمه شده در آب و سوانح مربوط به آن باشد. 
کش��ور ما در رش��ته کوه هاي البرز و زاگرس رودهاي بس��یاري دارد که از 
ظرفیت استفاده براي رشته رفتینگ و جذب گردشگر برخوردارند. رودخانه 
سزار در استان لرستان که تا به حال هیچ قایقي در آن شناور نشده است، رود 
سیروان در کردستان که هنوز بخش هاي شناسایي نشده دارد، رودخانه زاب 
در آذربایجان و البته رودهاي کرج، چالوس، هراز، سفیدرود، بختیاري، ارمند 

و... تعدادي از این رود ها هستند. 
البته این نکته را هم بدانید که این رود ها درجه بندي شده اند و هرچه درجه 
مورد نظر بیشتر شود نشان دهنده سختي بیشتر مسیر قایق سواري است. 
رودهایي مانند ارمند یا سفید رود براي گردشگران عادي نیز کاربرد دارند اما 
رودهاي دیگري که نام آن ها را در باال خواندید بیشتر مناسب قایق سواران 
حرفه اي هستند. درجه بندي رود ها به شرح زیر است: درجه 1: بسیار ساده و 
بي خطر بوده و عبور از آن به مانور و تکنیک خاصي نیاز ندارد. درجه 2: اندازه 

موج ها متوسط و بلند بوده و گذر از آن ها کمي دشوار است. 
در این نوع رپید ها معموال سنگ هاي بزرگ و صخره هم دیده مي شود. براي 
عبور تکنیک هاي اولیه الزم اس��ت. درجه 3: موج ها بلند بوده با صخره هاي 
بزرگ، قطرات آب تا ارتفاع ۲ م تر در هوا پخش مي شوند. براي عبور از چنین 
رپیدهای��ي به تکنیک ه��ا و مانورهایي حرفه اي نیاز اس��ت. در نتیجه فقط 
راهنماهاي حرفه اي قادر به عبور از آن ها هستند. درجه 4: موج ها بسیار بلند 
بوده و براي عبور به تکنیک بسیار باال و سرعت عمل خیلي سریع نیاز دارد. 
درجه 5: امواج بسیار بلند با صخره هایي عظیم و کشیده که عبور از آن ها بسیار 

خطرناک بوده و مهارت بسیار باال و سرعت عمل بسیار نیاز است. 
در این امواج خطر نقص عضو و حتي خطر مرگ قایقرانان را تهدید مي کند. 
درجه۶: امواج بسیار بلند بوده با صخره هایي عظیم که معموال غیرقابل عبور 
هستند. در این نوع نیز خطر مرگ یا جراحت هاي جدي قایقرانان را تهدید 

مي کند. 

عالقه من�د  ش�ما  اگ�ر   
در  قایقران�ي  ت�ا  هس�تید 
آب ه�اي خروش�ان را تجربه 
کنی�د باید بدانی�د که رود ها 
درجه بندي ش�ده اند و شما 
ش�اید هیچ وقت نتوانید در 
رودخان�ه کرج ی�ا چالوس و 

هراز قایق سواري کنید.

 این نکته را هم بدانید که 
در قایق سواري رودخانه باید 
جلیقه نجات و کاله مخصوص 
را به تن کنید. این امر باید از 
سوي مربي هم رعایت شود. 
همچنین در تمام مدت قایق 
سواري در رودخانه باید یکي 
از مربی�ان در قایق مخصوص 
کای�اک در کنار ش�ما باش�د 
ت�ا در موق�ع ل�زوم بتواند به 
مسافران سانحه دیده کمک 

کند.
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فرهنگ و هنر
 آوازه خوان فوتب�ال ایران در ب�رزیل

 مقصد من »رفتن« است
 ستاره ها را کجا ببینیم

 داستان دختر ربوده شده مرد کفاش
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 آوازه خوان فوتب�ال ایران در ب�رزیل
اما قصه انتخاب خواننده رسمي ترانه تیم ملي فوتبال ایران به زماني بر مي گردد که سایت 
فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه اي که مربوط به انتخاب خواننده بود نوشت: کمیته فرهنگي 
فدراس��یون فوتبال بعد از بررس��ي هاي انجام شده و برگزاري جلس��ات متعدد براي انتخاب 
خواننده موس��یقي تیم ملي در جام جهاني، مراحل س��اخت و اجراي موسیقي با محوریت 
هنرمند ارجمند و فرهیخته احسان خواجه امیري، را آغاز کرد. تولید ترانه تیم ملي در جام 
جهاني کاري است با ویژگي هاي بسیار جذاب و ساده که در عین سادگي، مقبولیت عامه و 
همه گیر دارد و در تالش هستیم تا با ساخت این موسیقي و در   نهایت کلیپ تصویري آن، در 
جهت معرفي فرهنگ کشورمان، قدم موثري برداریم و سعي خواهد شد تا از تمام توانمندي 
داخلي خود استفاده کنیم. پس از ساخت ترانه و موسیقي تالش خواهیم کرد طي مراسمي 
از این موس��یقي رونمایي کنیم. این کار با همکاري احسان خواجه امیري و کمیته فرهنگي 
فدراسیون فوتبال در یک برنامه زمانبندي مشخص، انجام خواهد شد. باز هم تاکید مي کنم 
در تالشیم از همه استاندارد ها استفاده کنیم تا اثرگذاري این ترانه در ذهن مخاطبین ایراني 
در سراسر جهان نقش ببندد. در حقیقت قصد داریم تا تیم ملي را با موسیقي و ترانه اي بسیار 
جذاب و س��اده بدرقه کرده و با زمزمه این موسیقي در استادیوم هاي ورزشي داخل و خارج 
از کشور، زمینه هاي تقویت روحیه ملي و همبستگي ملي را در بین تمامي ایرانیان در اقصي 

نقاط ایران و جهان را فراهم کنیم. 
در پایان این بیانیه آمده بود: جزئیات فني بیشتر کار متعاقبا اعالم خواهد شد و در ساخت 
این قطعه از تمام ظرفیت هاي هنري استفاده مي کنیم. باز هم اعالم مي کنم که ویژگي این 
ترانه این است که در عین سادگي باید مقبولیت الزم را داشته باشد و به سرعت در زبان ها و 
افکار عالقمندان ایراني نقش ببندد. البته الزم به ذکر است که در اردي بهشت ماه )دوشنبه 
۲۲ اردیبهش��ت( س��رود ویژه تیم ملي فوتبال براي جام جهاني ۲۰۱۴ برزیل با صداي این 

خواننده رونمایي شد. 
این تصمیم موافقان و مخالفان زیادي داش��ت. اما احس��ان خواجه امیري در   همان زمان 
پیرامون این تصمیم فدراسیون فوتبال ایران گفت: »احساس بسیار خوبي دارم و این احساس 
زماني تکمیل مي ش��ود که شاهد س��ربلندي روزافزون ایران در عرصه هاي مختلف باشیم و 

گزارش »کالسکه سبز« از حاشیه هایي خواندني انتخاب خواننده رسمي ترانه تیم ملي فوتبال ایران در جام جهاني

ح��اال که تیم ملي به جام جهان��ي راه یافته، از 
م��دل پیراهن، براي مس��ئوالن اهمیت پیدا 
کرده، تا خواندن ترانه براي مش��ایعت تیم و 
انداخت��ن تصویر یوزپلنگ ایراني بر پیراهن 
بازیکنان. همه این ها البته که خوب است اما 
اگر برنامه اي فرهنگي و با پشتوانه براي آن 
داشته باشیم کار بزرگي انجام داده ایم وگرنه 
باز وارد دور تسلسلي شدیم که فقط کارهاي 

سطحي در آن صورت مي گیرد...
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به امید نمایش بهترین بازي ازسوي 
تیم ملي در جام جهاني ۲۰۱۴« 

خواجه امیري همچی��ن در مورد 
نوع موسیقي، ملودي و شعر این کار 
هم گفته بود: »س��عي کردم ترانه اي 
تولید کنم ک��ه المان هاي مربوط به 
جام جهاني ۲۰۱۴ را داش��ته باشد، 
یعني موس��یقي که در گام نخست 
ایران��ي باش��د، ازحرکت و نش��اط 
برخ��وردار ب��وده و باعث همصدایي 
در بین ایرانیان شود. براي تولید این 
اثر ماه ها درب��اره نوع ترانه و ملودي 
آن زمان گذاشته ش��د تا در   نهایت 
بتوانیم آثاري را تولید کنیم که هم 
مورد توجه کار شناس��ان و هم ملت 

عزیز ایران باشد« 
ای��ن خوانن��ده در م��ورد مراحل 
س��اخت هم اع��الم کرده ب��ود که: 
»مراح��ل س��اخت آن از ش��ش ماه 
پیش آغاز شده و حدود هفت نفر هم 
در مراحل ساخت این ترانه همکاري 
داشتند تا بتوانیم یک اثر ماندگار با 
س��بک موس��یقي کامال ایراني و در 

شایسته کشورمان ساخته شود«
در همی��ن گفتگ��و خواجه امیري 
در پاسخ به این پرسش که آیا براي 
کناره گی��ري ازخواندن ای��ن ترانه 
تحت فش��ار قرار گرفتی��د؟ اینگونه 
پاس��خ داده بود ک��ه: »قبل از اینکه 
تران��ه رونمایي ش��ود انتقادهایي از 
سوي برخي صورت گرفت که حتي 
آن را نشنیده بودند و جالب تر اینکه، 
بعضي ها ش��نیدند اما انتقاد آنان با 
اف��رادي که نش��نیده بودند، تفاوتي 
نداشت! تیم تولید تمام تالش خود 
را براي اس��تفاده از پارامترهاي الزم 
به کار گرفت. از موس��یقي آنکه باید 
یک موسیقي ایراني باشد و به همین 
س��بب از دس��تگاه ماهور اس��تفاده 
کردم، از ریتم اینکار که از یک ریتم 
موسیقي نواحي جنوب ایران برگرفته 
ش��ده است و اتفاقا نقطه اشتراکي با 
موس��یقي التین که در کشور برزیل 
اس��ت را دارد تا س��ازبندي این کار 
که با س��ازهاي ایراني و رنگ آمیزي 
موسیقي روز دنیا همراه شده است. 

 صداي خواجه امیري و ایراداتي که به آن وارد مي دانند
وحید استرون از خبرنگاران موسیقي درباره احسان خواجه امیري مي نویسد: این 
روز ها احسان خواجه امیري با خواندن آهنگ جام جهاني مورد انتقاد و تشویق اهالي 
فرهنگ و ورزش قرار گرفته است. مخالفان این آهنگ معتقدند که این کار اصال شور 
و نش��اط جام جهاني را ندارد و خواجه امیري به اندازه کافي پر انرژي نبوده است و 
صداي ُکند خواجه امیري ریتم تند آهنگ را از هیجان انداخته اس��ت. موافقان این 
آهنگ تنها مي گویند آهنگ خوبي اس��ت و بس. با این حال نظر رئیس فدراسیون 
فوتبال در خصوص آهنگ خواجه امیري ش��نیدي اس��ت وبه تابناک مي گوید: این 
آهنگ خیلي خوب بود و اگر بیشتر از این ریتم آهنگ را تند مي کردند ممکن بود 

خداي ناکرده مردم را به رقص بیاندازد و آن وقت دیگر حرام بود. 
با این حال این روز ها برخي ساخت قطعه »دروازه هاي دنیا« را غیر قانوني دانسته 
و رئیس مرکز موس��یقي وزارت ارشاد هم در این خصوص عکس العمل نشان داده 
اس��ت. وي در این باره مي گوید: اخیرا در تعدادي از رس��انه ها خبري به نقل از من 
منتشر شده که در آن ها گفته شده که ترانه تیم ملي فوتبال کشورمان غیر قانوني 
بوده و دوستان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باید از مرکز موسیقي براي ساخت 
و تولید این اثر مجوز مي گرفتند. من از همین جا چنین اظهاراتي را تکذیب کرده و 
تاکید مي کنم که صحبت هاي من اینگونه نبوده که ترانه تیم ملي فوتبال کشورمان 
غیر قانوني اس��ت چراکه من آگاه به این موضوع هس��تم که جایگاه حقوقي وزارت 
ورزش در جایي اس��ت که مي تواند به لحاظ حقوقي نس��بت ب��ه تولید چنین آثار 

فرهنگي اقدام کند. 
مدیر دفتر موس��یقي وزارت ارش��اد همچنین تاکید کرده بود: همکاري مستقیم 
احس��ان خواجه امیري با فدراسیون فوتبال به معني غیر قانوني بودن کارهاي این 
خواننده در جریان تولید ترانه تیم ملي فوتبال کشورمان در جام جهاني نیست. آنچه 
در این مورد هدف ما بوده است بخش حمایتي و کار شناسي بود که مرکز موسیقي 
پیرام��ون آن اظه��ار نظر کرد و هیچ نگاهي هم مبني بر خدش��ه دار کردن جایگاه 

حقوقي همکاران ما در وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال نداشته ایم. 
رضا یزداني و فرزاد فرزین هم ترانه هایي دارند

اما در جاي دیگر س��ید جواد هاش��مي س��عي دارد که دو آهنگ دیگر را از رضا 
یزداني و فرزاد فرزین را که خود تهیه کننده آن بوده جایگزین ترانه خواجه امیري 
کند و در این باره مي گوید: بنده با تمام ارادت و ارزش و احترامي که براي احس��ان 

تران�ه  اینک�ه  از   »قب�ل 
رونمایي ش�ود انتقادهایي از 
س�وي برخي ص�ورت گرفت 
که حتي آن را نشنیده بودند 
و جالب ت�ر اینک�ه، بعضي ها 
ش�نیدند ام�ا انتقاد آن�ان با 
اف�رادي که نش�نیده بودند، 
تفاوتي نداش�ت! تی�م تولید 
تم�ام ت�الش خ�ود را ب�راي 
اس�تفاده از پارامترهاي الزم 
ب�ه کار گرف�ت. از موس�یقي 
آنک�ه بای�د ی�ک موس�یقي 
ایراني باشد و به همین سبب 
از دس�تگاه ماهور اس�تفاده 

کردم،
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خواجه امیري و کارش قائل هستم و عالقه خاصي که به 
وي دارم، ب��ا کمال میل حاضرم این دو قطعه را تحویل 
دهم تا هرکدام از این قطعات را که در شوراي این دفتر 
پذیرفه شود، به عنوان سرود تیم ملي معرفي کنند. هر 
دو قطعه اي که به تهیه کنندگي بنده س��اخته شدند از 
کیفیت بسیار باالیي برخوردارند که بدون شک مي توانند 
رضایت اکثریت مردم و جامعه موس��یقي را جلب کنند 
چراکه بي   نهایت کیفیت کار ها باال است و به قول معروف 
یکي از یکي بهتر هستند. امیدوارم سرود تیم ملي ایران 

در جام جهاني را همه مردم دوست داشته باشند. 

 فرزاد فرزین خواننده جام جهاني فوتبال هنرمندان 
سه ش��نبه ۳۰ اردیبهش��ت اما خبر دیگري هم روي 
خروجي خبرگزاري ها آم��د. این خبر اگرچه مربوط به 
جام جهاني فوتبال در برزیل نبود اما به هر حال مرتبط 
با فوتبال و تیم فوتبال هنرمندان ایران بود. در این خبر 
آمده بود که فرزاد فرزین به عنوان اولین نماینده رسمي 
ایران در فستیوال جهاني Art Football 2014 معرفي 
شده است. این خواننده پاپ به عنوان نخستین نماینده 
رسمي ایران در جام جهاني هنرمندان در مسکو معرفي 
شد و در فضایي با گنجایش بیش از ۱۵ هزار نفر در این 

شهر به اجراي برنامه خواهد پرداخت. 
ف��رزاد فرزین هم ضمن تائید خب��ر حضورش در این 
فستیوال، درباره محتواي برنامه هاي خود براي این اجرا 

گفته است: چند کار اکتیو و چهار قطعه انگلیسي را براي 
این اجرا تدارک دیده ایم و تمام سعي ما این است که با 
برنامه اي پر انرژي و قوي بتوانیم سفیر فرهنگي خوبي 

براي ایران در این رقابت ها باشیم. 
ای��ن در حالي اس��ت که هیئت داوران فس��تیوال در 
بخش هاي مختلف )پرفورمنس، کنس��رت، رقص هاي 
آئیني و...( همه ساله با انتخاب بهترین هاي بخش هاي 
مختلف، انگیزه حاضرین در این فستیوال را براي حضور 
در این برنامه ها چند برابر کرده اند و همه ساله شبکه هاي 
معتبري چون MTV به معرفي استعداد ها و ستاره هاي 

برگزیده این فستیوال پرداخته اند. 
فس��تیوال Art Football همه س��اله در کشورهاي 
مختلف جهان برگزار مي ش��ود و هنرمندان کشورهاي 
مختلف در قالب تیم هاي فوتبال، در گروه هاي چهارتیمي 
رقابت های��ي جذاب را برگ��زار مي کنند. تیم هنرمندان 
ایران براي نخستین بار است که به دعوت رسمي کمیته 

برگزاري مسابقات، در این فستیوال حضور دارد. 
»علي لهراس��بي«، »علي عبدالمالکي« و »محمدرضا 
عیوضي« از چهره هاي موس��یقي حاضر در ترکیب تیم 
هنرمندان ایران در این رقابت ها هستند. محل برگزاري 
اجراه��اي زنده در یک محوطه باز با گنجایش ۱۵ هزار 
نفر پیش بیني ش��ده اس��ت و این اجرا ها همه روزه از 
شبکه Russia 2 به صورت زنده در تمام جهان پوشش 

داده مي شود.

 سه شنبه 30 اردیبهشت 
ام�ا خب�ر دیگري ه�م روي 
آمد.  خبرگزاري ها  خروج�ي 
این خبر اگرچه مربوط به جام 
جهاني فوتبال در برزیل نبود 
اما به هر حال مرتبط با فوتبال 
و تی�م فوتب�ال هنرمن�دان 
ایران ب�ود. در این خبر آمده 
ب�ود ک�ه ف�رزاد فرزی�ن به 
نماینده رسمي  اولین  عنوان 
 ای�ران در فس�تیوال جهاني
معرف�ي   Art Football 2014
شده است. این خواننده پاپ 
به عنوان نخس�تین نماینده 
رس�مي ایران در جام جهاني 
هنرمندان در مس�کو معرفي 
ش�د و در فضایي با گنجایش 
بی�ش از 15 ه�زار نفر در این 
شهر به اجراي برنامه خواهد 

پرداخت.
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از عشق تو بوده هر جا که رسیدم
پای تو و اسمت من جونمو می دم

گل می کنه حست هر ثانیه در من
رویای یه دنیاست تا جامو بگیرن

 گل کردن غرورت، گل کردن منم هست
باید منو ببینن تا پرچمت تنم هست

دروازه های دنیا، رو به من و تو بازه
دنیا قراره از ما اسطوره شو بسازه

ایران، تو ناجی احساس من
ایران، غرور تو میراث من

ایران، تمام حس بودنم
ایران، فدای مرز تو تنم

احسان خواجه امیری متولد ۷ آبان ۱۳۶۳ فارغ التحصیل مهندسی کامپیو تر از دانشگاه آزاد 
و فرزند آخر خانواده. پدر او »ایرج« از سر آمدان موسیقی سنتی و آواز است که بر شکوفایی 
و پرورش او تاثیر به س��زایی داشته است. خودش می گوید: در یک خانواده کامال هنرمند به 
دنیا آمدم، پدرم »ایرج« یکی از خوانندگان بنام و محبوب ایران و مادرم هم از صدای خوبی 

بهره مند است اما هیچ وقت قسمت نشده که بخواند، خواهر بزرگترم هم موسیقیدان است. 
طبیعی بود که با داشتن چنین خانواده هنرمندی به خوانندگی عالقه مند شوم. خواندن در 
خون من اس��ت مطمئنا در هیچ کاری نمی  توانستم به اندازه خوانندگی موفق شوم. از شش 
س��الگی با نوازندگی ویولن کارم را آغاز کردم اما ورودم به دنیای موس��یقی در س��ن سیزده 
س��الگی بود، آواز را هم نزد پدرم آموزش دیدم. این هنرمند ادامه می دهد: در هفده س��الگی 
اولین آلبوم را روانه بازار کردم. در آن آلبوم به همراه پدرم آواز خواندم البته هشتاد درصد آن 

آلبوم کار خودم بود. 
 او در ادامه درباره پدرش هم می گوید: من عاشق صدای پدرم هستم. هیچ وقت صدایش از 
ذهنم پاک نمی  شود. او پهلوان آواز ایران است. اصال کسانی که در آن دهه در موسیقی ایران 

زحمت می  کشیدند، بی نظیر و تکرارنشدنی بودند.

 خیلی از فاصله ها رو با سفر نمی شه پر کرد
تو رو آرزو نکردم ته تنهایی جاده

آخه حتی آرزوتم واسه من خیلی زیاده

تو رو آرزو نکردم این یعنی نهایت درد

خیلی چیزا هست تو دنیا که نمی شه آرزو کرد

تو رو تا یادمه از دور از همین پنجره دیدم

بس که فاصله گرفتی به پرستش ات رسیدم

من گذشتم از تبی که تو رو تو خونم ببینم

راضیم به این که گاهی تو رو می تونم ببینم

نه امیدی به سفر نیست از همین فاصله برگرد

خیلی از فاصله ها رو با سفر نمی شه پر کرد

عمری پای تو نشستم که منو حاال ببینی

تو مثل کوهی که باید منو از باال ببینی
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مقصد من » رفتن« است
مه��ران رجبي متولد دهم دي ماه ۱۳۴۰ 
از روستاي واریان کرج و فارغ التحصیل 
از  گرافی��ک  کار شناس��ي رش��ته  دوره 
دانش��گاه ته��ران و کار شناس��ي ارش��د 
گرافی��ک از دانش��گاه تربی��ت مدرس 
است. اس��تعداد وي در زمینه بازیگري 
ابت��دا ب��ه وس��یله رض��ا میرکریمي که 
همکالس او در دانش��گاه بود کشف شد 
و توس��ط او ب��ه تلویزیون و س��ینما راه 
یاف��ت. اولین تجربه حضورش در مقابل 
دوربی��ن در س��ال ۱۳۷۶ در مجموع��ه 
تلویزیوني »بچه هاي مدرسه همت« بود 
و در س��ال ۱۳۷۸ با بازي س��تودني اش 
در فیلم س��ینمایي »کودک و سرباز« به 
کارگرداني رضا میرکریمي نخس��تین کار 
س��ینمایي را در کارنامه اش ثبت کرد و 
کاندیداي دریافت جایزه بهترین بازیگر 

مرد در جش��نواره فیلم فجر شد. او با 
ایفاي نقش یک روحاني رئیس حوزه 
در فیلم بعدي میر کریمي که »زیر نور 
ماه« بود مورد توجه همگان و به ویژه 
منتقدان قرار گرفت و پیشنهاد بازي 
در »خان��ه اي روي آب« و »از کنار هم 

مي گذریم« را دریافت کرد. 
مه��ران رجبي که مهم تری��ن ویژگي اش 
نس��بت به دیگ��ر بازیگ��ران س��ینما و 
تلویزیون ایران این است که نقش هایش 
را بسیار راحت و واقعي بازي مي کند، تا 
کنون در نقش هاي زیادي ظاهر شده که 
بعضي از آن ها همچون میرزاعلي اصغر 
قریب پدر دکتر محمد قریب در مجموعه 
تلویزیوني »روزگار قری��ب« همواره در 

اذهان باقي خواهد ماند. 
با وي ب��راي ماهنامه »کالس��که س��بز« 
ب��ه گفتگو نشس��تیم ت��ا نظ��رش را در 
م��ورد س��فر بدانی��م، آنچ��ه مي خوانید 
حاصل این گفتگوس��ت. ه��ر چند که او 
اغلب س��فر هایش کاري اس��ت و پرسه 
زدن هایش هم با عکس گرفتن با مردم 

مي گذرد... 

 سفر يکي از چيزهايي است که در فرهنگ ما 
درباره اش بسيار گفته اند و نوشته اند و مهه بزرگان 
متفق القول رفنت به س��فر را توصي��ه کرده اند. مشا 

چقدر اهل سفر رفنت هستيد؟ 
من عالقه بس��یار زیادي به س��فر رفتن دارم اما به 
دلیل مشغله بازیگري زیادي که دارم، بیشتر سفرهایي 
که رفتم در واقع براي انجام کار بوده است. بهتر است 
بگویم من کثیرالس��فر کاري هستم. البته گاهي هم 
پیش آمده که اجرا یا فیلمبرداري در برخي ش��هر ها 
مثل مش��هد، شیراز یا کیش داش��تیم که از فرصت 
اس��تفاده کرده و افراد خانواده را هم با خودم برده ام 
وگرنه زماني براي س��فرهاي تفریح��ي و خانوادگي 

ندارم.
  به نظر مشا مردم ما در موضوع سفر رفنت درست 

عمل مي کنند؟ 
آدم ه��ا با هم فرق دارن��د، در خالیق روح هاي پاک 
هس��ت، روح هاي تیره و گل ناک هم هست. هر کس 
بن��ا به خصوصیات اخالقي و عالیقش رفتار مي کند. 
راس��تش نمي توانم قضاوت خیلي محکمي داش��ته 

باشم. 

گفت و گوی اختصاصی مهران رجبی با ماهنامه »کالسکه سبز«
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 در سفر آيا عالقه اي هم به خريد 
داريد؟ 

بل��ه عالقه زیادي ب��ه خرید کردن 
دارم، اما متاسفانه خرید رفتن قدري 
برایم مشکل است چون وقتي به مراکز 
خرید مي روم دایم باید عکس بگیرم و 
نمي توانم با فراغ بال خرید کنم. ولي 
با این حال گاهي با متوس��ل ش��دن 
ب��ه چفیه و عینک و کاله و ماس��ک 

توانسته ام به راحتي خرید کنم. 
  بيش��تر از خري��دن چه چيزي 

لذت مي بريد؟ 
به گلیم و گبه و صنایع دستي خیلي 
عالقه دارم. حتي گاهي نیاز به خریدن 
اینگونه اجناس نداشتم اما چون عالقه 

داشتم، خریدم. 
 دوست داريد وقيت در سفر هستيد 
از چه مراکزي خريد کنيد؟ مراکز 
سنيت و بازارهاي بومي يا مراکز مدرن 

و پاساژ ها؟ 
مراکز س��نتي و بازاره��اي بومي را 

ترجیح مي دهم. 
 آي��ا خريد مي توان��د به تنهايي 
تش��ويق کننده عده اي باش��د براي 

سفر به منطقه اي؟
اگر جایي که مقصد سفر است داراي 
بازار ه��ا و مراکز خرید زیبا و دیدني و 
جذاب باشد مردم تحریک مي شوند 
که به آن س��مت روي بیاورند ولي به 
هر حال بعضي از سفر ها هم سفرهاي 
محیط زیستي و طبیعت گردي است 

که ماهیتش کامال متفاوت است. 
مس��افران عالقه مند ب��ه این گونه 
س��فر ها حتي گاهي مایلن��د که در 
طول سفرش��ان کس��ي را نبینند و 
با ش��لوغي هاي جاهایي مثل بازار ها 
مواجه نشوند، بنابراین طبیعتا مراکز 
خری��د و جذابیت های��ش تاثیري بر 
عالقه مندان به اینگونه سفر ها نخواهد 
داشت. اما معموال جاهایي که امکان 
خری��د و بازاره��اي ج��ذاب و قاب��ل 

توجهي داشته باشد بیشتر مردم را به 
سوي خود جذب مي کند. 

 هبترين خريد هايي که در سفر 
اجنام داده ايد در ذهن داريد؟ 

از سراي مشیر شیراز که ۵ تا گلیم 
خریدم. 

 هبترين هديه اي که از يک مسافر 
بازگشته به س��وي مشا گرفته ايد 

چه بوده است؟ 
قالیچه ه��اي کوچک ی��ک متر در 
ش��صت س��انت که خیلي ریزبافت و 

زیبا بودند. 
  چه وسيله اي را براي محل و نقل 

در زمان گردش ترجيح مي دهيد؟ 
من سفر با اتومبیل شخصي را بیشتر 
ترجیح مي دهم زیرا به نظر من بخشي 
از مسافرت، مس��یر است. مي گویند: 
»در سفر هر کس به مقصد مي رسد 
مي ایستد/ من س��فر را دوست دارم، 
مقصد من رفتن است« رفتن خودش 
بخش مهم و لذت بخشي از مسافرت 

است و باید قدرش را دانست. 
 چق��در راهنماي س��فر ي��ا   مهان 
تورگردان در لذت بردن از سفر امهيت 

دارد؟ 
من به طور کلي با راهنماي س��فر 
سازگاري ندارم زیرا گمان مي کنم با 
توجه به اینکه رشته تحصیلي ام هنر 
و گرافیک است، جاهایي مثل اماکن 
تاریخ��ي را به خوبي و حتي مي توانم 
بگوی��م خیلي بهت��ر از بس��یاري از 

تورگردان ها مي شناسم. 
خیل��ي از مواق��ع ب��ا راهنما ه��ا و 
تورگردان ها به مشکل برخورد کردم 
زیرا دیده ام که اطالعات نادرس��تي 
مي دهند و اعت��راض کرده ام. مثال 
ی��ک مورد که به مس��جد ش��یخ 
لطف اهلل رفته بودم، توضیحاتي که 
من به مردم مي دادم بسیار بهتر و 
کامل تر از اطالعات��ي بود که آن 
شخص راهنما مي داد و در   نهایت 

خودش هم اقرار کرد که این چیزهایي را 
که مي گویي، من نمي دانستم. 

  کدام مناطق ايران را بيش��تر دوست 
داريد؟ تارخيي - تفرحيي -ورزشي-هنري- 

مذهيب؟ 
به جاهای��ي مثل آذربایجان ش��رقي و 
غربي، کلیدر، دش��ت مغ��ان و آن حوالي 
کمت��ر رفت��ه ام و خیل��ي عالق��ه دارم و 
امیدوارم که موقعیتي فراهم شود و بتوانم 

به این مناطق بروم. 
 خاطره اي از سفر؟ 

خاطره زیاد اس��ت اما االن حضور ذهن 
ندارم. از آنجا که بیش��تر سفر هایم کاري 
است در واقع همه طول مسافرت را یا در 
حال کار هستیم که بسیار خسته کننده 
است و مفهومي به عنوان سفر ندارد و یا با 
عکس گرفتن با مردم مي گذرد که هر 
چند لذت بخش اس��ت اما به هر حال 
مشکالت و سختي هاي خاص خودش 
را هم دارد. ولي در کل بهترین خاطرات 
من مربوط به زماني اس��ت که در کنار 
مردم هس��تم و طنز ها و شوخي هاي با 

مردم که موجب شادي آن ها مي شود.

 من عالقه بسیار زیادي به 
س�فر رفتن دارم اما به دلیل 
مش�غله بازیگ�ري زیادي که 
دارم، بیش�تر س�فرهایي که 
رفتم در واقع براي انجام کار 
بوده است. بهتر است بگویم 
من کثیرالسفر کاري هستم. 
البته گاهي هم پیش آمده که 
اجرا یا فیلمبرداري در برخي 
شهر ها مثل مشهد، شیراز یا 
کیش داش�تیم که از فرصت 
استفاده کرده و افراد خانواده 
را هم با خ�ودم برده ام وگرنه 
زماني براي سفرهاي تفریحي 

و خانوادگي ندارم.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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ستاره ها را کجا ببینیم
بازیگران سینما چه فیلم هایي بازي کرده اند

یکي از موضوعاتي که ممکن است براي مخاطبان سینما اهمیت داشته باشد این است که بازیگران مورد عالقه شان در کدام فیلم ها در حال ایفاي نقش هستند.
در این متن برخي از بازیگران سینماي ایران و فیلم هایي که آن ها مشغول بازي هستند معرفي کرده و اطالعات مختصري از آن ها را بیان مي کنیم.

بازي ترانه علیدوس��تي بازیگر تئا تر و سینما در 
فیلم سینمایي »استراحت مطلق« به کارگرداني 
عبدالرضا کاهاني آغاز ش��د. در فیلم س��ینمایي 
»استراحت مطلق« به کارگرداني عبدالرضا کاهاني 
که با حضور بهمن فرمان آرا جلوي دوربین رفت، 
بابک حمیدیان و فریده فرامرزي اولین بازیگراني 

بودند که جلوي دوربین ابراهیم اشرفي و معین رضا مطلبي رفتند. رضا عطاران، 
ترانه علیدوستي، مجید صالحي و امیر شهاب رضویان از جمله بازیگران اصلي 
فیلم سینمایي »استراحت مطلق« هستند. ابراهیم اشرفي و معین رضا مطلبي 
مدیران فیلمبرداري، سعید ملکان طراح چهره پردازي، ناصر انتظاري صدابردار 
از جمله عوامل این فیلم س��ینمایي هستند. »استراحت مطلق« مضموني 

اجتماعي دارد و فیلمنامه آن توسط کاهاني و سعید قطبي زاده نوشته است.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: »تهران مال تو مگه!؟«

ترانه عليدوستي جلوي دوربين استراحت مطلق

»دریا و ماهي پرنده« فیلم��ي در مورد نوجوانان 
بزهکار اس��ت که در آن نیوش��ا ضیغمي هم ایفاي 
نقش کرده است. آخرین سکانس پروژه سینمایي 
»دریا و ماهي پرنده« در جزیره کیش فیلم برداري 
شده بود. مهرداد غفارزاده کارگردان فیلم سینمایي 
»دریا و ماهي پرنده« گفت: همایون ارشادي، نیوشا 
ضیغمي، نادر فالح، امیر حسین رستمي، سید جواد طاهري، علي اکبر صحرایي، 
ارشیا طالبي، محمد رحماني، محمد حس��ین عدلي، یاشار حمیدزاده، مازیار 
نوروزي، محسن تمیزي در این فیلم به ایفاي نقش پرداخته اند. داستان »دریا و 
ماهي پرنده« درباره یک نوجوان ناشنواست که در کانون اصالح و تربیت است.

او مي خواهد با نقاشي هایش از خودش دفاع کند و حاال که قادر به پاسخگویي 
نیست، از کاغذ و رنگ به عنوان زبان خود استفاده کند.یک سري داستان هاي 
فرعي هم داریم که در خالل قصه اصلي روایت مي ش��ود.»دریا و ماهي پرنده« 
ب��ا فیلم قبلي این کارگردان تفاوت هاي زیادي دارد و دایره مخاطبانش ش��اید 
اولین آن ها باشد.کارگردان فیلم مي گوید: من همیشه دغدغه نوجوان و کودک 
را داشته ام و این موضوع را مي توان از رمان ها و داستان هاي زیادي که برایشان 
نوشته ام فهمید.به همین دلیل بود که موفق شدم قصه شسته رفته اي را بنویسم 
و نظر امیر پورکیان را براي تهیه کنندگي و سرمایه گذاري جلب کنم. وي درباره 
دعوت از نیوشا ضیغمي براي این فیلم کودک و نوجوان گفت: مي توانم ادعا کنم 
نیوش��ا ضیغمي بازي متفاوتي از خود به نمایش گذاشته و من نیز او را تنها به 
خاطر فروش بیشتر فیلم دعوت نکردم.تالش کردم در راستاي پیشبرد قصه از 
بازیگري استفاده کنم که هم مخاطب او را دوست داشته باشد و هم فضا را براي 

ارائه خالقیت کارگرداني خودم و بازیگري ایشان باز کنم.

دريا و ماهي پرنده نيوشا ضيغمي در 

فیلم س��ینمایي »خانه دختر«، اثري پر لوکیشن 
اس��ت که همه صحنه ه��اي آن در ته��ران جلوي 
دوربین رفته؛ فیلمي که به ش��یوه اسکوپ و با رنگ 
و لعابي متفاوت توسط مرتضي غفوري فیلمبرداري 
شده است. فیلمنامه »خانه دختر« را پرویز شهبازي 
نوش��ته )او پیش از این فیلم دربن��د را کارگرداني 
کرده بود( که در حال و هواي کارهاي قبلي همین 
نویسنده است.این فیلم سینمایي داستان مردي به 

نام مرتضي است که قصد دارد خانه کوچکشان را زیر قیمت بفروشد تا زود تر 
از محله و نگاه سنگین مردمانش فرار کند.

حام��د بهداد، پگاه آهنگراني، باران کوثري و رعنا آزادي ور بازیگران اصلي 
این فیلم هستند.بابک کریمي، بهناز جعفري، محمدرضا هدایتي، نسیم ادبي، 
امیر علي نبویان، پردیس احمدیه، نادر فالح، ماني شاه حسني و رویا تیموریان 
از دیگر بازیگران این فیلم سینمایي هستند و محمد شایسته تهیه کنندگي 

این فیلم سینمایي را برعهده دارد.

مهتاب کرامتي و شقايق فراهاني در  ارغوان
ارغوان« جدید ترین فیلم امید بنکدار و کیوان 
علیمحمدي اس��ت که مهتاب کرامتي و شقایق 

فراهاني در آن بازي کرده اند.
ارغوان« سومین فیلم بلند سینمایي امید بنکدار 
و کی��وان علي محمدي اس��ت ک��ه مدتي پیش 

فیلمبرداري آن در تهران آغاز شده است.
در این فیلم مهت��اب کرامتي، مهدي احمدي، 
شقایق فراهاني، آزاده صمدي، الهام کردا، یاسمین 
پازوکي و با حضور نسیم ادبي، رابعه مدني، مریم 
بوباني و با معرفي مرتضي اس��ماعیل کاش��ي و 
بازیگر خردس��ال نیکي نصیریان به ایفاي نقش 

مي پردازند.
عوامل تولید فیلم »ارغوان« عبارتند از؛ نویس��ندگان: علي حیدري، امید 
بنک��دار و کیوان علیمحمدي، مدیر فیلمب��رداري؛ مرتضي صمدي، طراح 
چهره پردازي؛ سودابه خسروي، طراح صحنه؛ امیرحسین قدسي، طراح لباس؛ 
شیده محمودزاده، صدابردار؛ مهدي صالح کرماني، عکاس؛ جالل حمیدي، 
مشاور رس��انه اي؛ بیتا موسوي، مجري طرح ناهیددل آگاه و تهیه کنندگان 
امید بنکدار و کیوان علیمحمدي. این فیلم داستان یک زن و مرد است که 
در ش��ب مرگ یک موزیسین معروف، برخورد اتفاقي شان روي گذشته و 

آینده هردوي آن ها تاثیر مي گذارد.

رعنا آزادي ور در خانه دختر 
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پگاه آهنگراني و هانيه توسلي در  جامه دران 

مستانه باران کوثري و سحر دولت شاهي در 

تهیه کننده فیلم سینمایي »جامه دران« خبرداده است 
که بازي خانم ها پگاه آهنگراني و مهتاب کرامتي در این 
فیلم به پایان رس��یده و بازي مصطفي زماني همچنان 
ادامه دارد و در فصل دوم فیلمبرداري این اثر سینمایي 

باران کوثري و جمال اجاللي به فیلم پیوسته اند.
براس��اس این گزارش، فیلم س��ینمایي »جامه دران« 
به کارگرداني حمیدرضا قطبي اقتباس��ي از رمان ناهید 
طباطبایي است.این فیلم درباره زني به نام شیرین است 
که در مراس��م خت��م پدرش پي به رواب��ط جدیدي در 
زندگي پدرش مي برد و حقایقي را کش��ف مي کن��د. در این فیلم بازیگراني از 
جمله مهتاب کرامتي، پگاه آهنگراني، هانیه توسلي، مصطفي زماني، افسر اسدي، 
جم��ال اجاللي و... به ایفاي نقش پرداخته اند. پیش از این محمدرضا فروتن و 
لیال حاتمي به عنوان بازیگران اصلي »جامه دران« در کنار بیتا فرهي و هنگامه 
حمیدزاده اعالم شده بودند، اما در   نهایت با طوالني شدن روند پیش تولید وپروانه 
ساخت حضور این بازیگران منتفي شد. الزم به ذکر است که طباطبایي نویسنده 
این داستان اغلب با نگاهي طنزگونه به زندگي دنیاي زنان مي پردازد.پیش از این 
رمان »چهل سالگي« او توسط مصطفي رستگارپور به یک فیلمنامه سینمایي 

تبدیل شد و فیلم »چهل سالگي« توسط علیرضا رئیسیان ساخته شد.

فیلمب��رداري فیلم س��ینمایي »مس��تانه« به 
کارگرداني حس��ین فرح بخش و تهیه کنندگي 
عبداهلل علیخاني با بازي برخي ستاره هاي سینما 
به اتمام رسیده است. بنا بر این گزارش، تدوین این 
فیلم توسط مستانه صورت گرفته، صداگذاري این 
فیلم نیز به عهده فرامرز ابوالصدق بوده و فرشادي 
محمدي مدیر فیلمبرداري این پروژه بوده است. 
گفتني است نقش اصلي این فیلم را سحر دولتشاهي در نقش »مستانه« به 
عهده دارد و میالد کي مرام، باران کوثري، فرهاد اصالني، محمد متوسالني و 

آتیال پسیاني دیگر نقش هاي این این فیلم را ایفا نموده اند.
»مستانه« سومین تجربه حسین فرح بخش به عنوان کارگردان است، او 
پیش از این فیلم ه��اي، »زندگي خصوصي« و »عطش« در مقام کارگردان 

روي پرده نقره اي سینما برده است.
اگر در خاطر داش��ته باشید فیلم »زندگي خصوصي« فیلمي جنجالي به 
کارگرداني محمدحسین فرح بخش بود که در این فیلم روایت زندگي فردي 
متعصب دیني به تصویر کش��یده مي شد که در ابتداي انقالب جزء افراد به 
شدت تندرو و خودسر بوده و زنان بدحجاب را در خیابان ها مورد ضرب و شتم 
قرار مي داد اما همین فرد طي گذر زمان و بعد از برچسب اختالس و … به 

شهاب حسيني در ۳۸ نقش!یکي از منتقدین جریان حاکم تبدیل مي شود و....
فیلمنامه نویس و مجري این طرح محمد هادي 
کریمي اس��ت که پیش از این آثار سینمایي او را 
دیده ایم. شهاب حسیني، محمدهادي کریمي، ساره 
بیات، حسین یاري، فرهاد اصالني، کامبیز دیرباز، 
جواد عزتي، فخرالدین صدیق شریف، فرید سمواتي، 
طناز طباطبایي و..هم از بازیگران فیلم تازه شهاب 
حسیني هستند. شهاب حسیني در کنار کارگرداني در این فیلم، نقش اصلي را 
هم برعهده دارد.این فیلمنامه درباره یک نویسنده جوان است که وارد یک خانه 
سه طبقه مي شود و در آن خانه درگیر اتفاقاتي خواهد شد.به نوعي فیلم یک 
طنز فلسفي است و قرار بوده پیش از این توسط محمدهادي کریمي با بازي 
شهاب حسیني ساخته شود که این امکان فراهم نشد.با توجه به عالقه شهاب 
حسیني به متن در   نهایت خود او تصمیم گرفت فیلمنامه را به عنوان اولین تجربه 
کارگرداني اش جلوي دوربین ببرد. ش��هاب حسیني در این فیلم در ۳۸ نقش 
مختلف بازي کرده؛ نقش هایي که از شیخ صنعان و موالنا گرفته تا سهروردي 
و زکریاي پیامبر را در بر مي گیرد و حسیني در قامت این کاراکتر ها یک سفر 
سینمایي کامال جذاب را پیموده است. این فیلم که توسط مرتضي پورصمدي 
به طریق ۳۵ میلیمتري فیلمرداري شده، حاوي صحنه هاي تروکاژي متعددي 
است.در کنار حسیني بازیگراني همچون بابک حمیدیان، بهناز جعفري، حسین 
یاري، ساره بیات، طناز طباطبایي، فرهاد اصالني، هنگامه قاضیاني، فخر الدین 
صدیق شریف، علي شادمان، سحر قریشي، کیانوش گرامي، بهنوش بختیاري، 

کامبیز دیرباز، ماني کسرائیان و...ایفاي نقش کرده اند.

فیلمبرداري فیلم سینمایي »مادر 
قل��ب اتم��ي« ب��ه کارگردان��ي علي 

احمدزاده به پایان رسید.
فیلمبرداري فیلم سینمایي »مادر 
قل��ب اتم��ي« ب��ه کارگردان��ي علي 
احمدزاده و تهیه کنندگي س��ید امیر 
س��یدزاده به پایان رس��یده اس��ت.

آخرین س��کانس این فیلم سینمایي 
در خیابان ه��اي ته��ران و ب��ا حضور 
محمدرضا گلزار و ترانه علیدوس��تي 
فیلمبرداري ش��د.ترانه علیدوس��تي، 
محمدرض��ا گلزار، پ��گاه آهنگراني و 

مهرداد صدیقیان بازیگران اصلي »مادر قلب اتمي« هستند.
داس��تان این فیلم با مهموني کامي آغاز مي ش��ود که قصد دارد ایران را 
براي همیشه به مقصد تونس ترک کند.تمام صحنه هاي »مادر قلب اتمي« 
در تهران فیلمبرداري شده است.»مهموني کامي« نام اولین فیلم بلند این 
کارگردان سینمایي است که بنا به دالیلي اجازه اکران عمومي را پیدا نکرد.

محمدرضا گلزار در  مادر قلب اتمي

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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»دیالوگ« آنچه از رئیس مانده است
نگاهی به فیلم متروپل تازه ترین ساخته مسعود کیمیایی

چند مرد به خانه زنی می روند و از او پول و طالها 
و اسناد و مدارک شوهر تازه درگذشته اش را 
درخواس��ت می کنند در پی بگو مگوها درگیری 
اتفاق می افت��د، زن را در قال��ی می پیچند وبه 
دستور زنی مسن هیستریک و به شدت پولدار 
و متنفذ زن جوان را س��وار ماش��ین می کنند و 
می دزدند در راه تصادفی رخ می دهد که باعث 
می ش��ود زن بتواند زخمی و ناالن فرار کند زن 
فرار می کند و به سینمای در حال ورشکستگی 
که در گذشته اسمش متروپل بوده پناه می برد، 
صاحبین س��ینما دو جوان مهرب��ان و با معرفت 
هس��تند که تا پای جان به رسم معرفت ولوطی 
گ��ری از زن ب��ی پن��اه وتنها محافظ��ت می کنند 
واجازه نمی دهند آدم های زن متنفذ وعصبانی 

به هدفشان برسند. 
متروپل داستان س��اده وسرراستی دارد، این 
قدر س��اده و س��ر راس��ت که وقتی با ش��روع 
چکشی وخشن خود یک سوم ابتدایی داستان 
را پش��ت س��ر م��ی گ��ذراد و ب��ه س��رگردانی 
وگفتگوهای ش��اعرانه و البته خس��ته کننده ی 
ش��خصیت ها از خ��ود و زندگی ش��ان تبدی��ل 
می رسد، احساس می کنیم داستانی که شروع 
شده و با آن همه ریتم تند و پرالتهاب دنبالش 
کردی��م اهمیت چندانی ن��دارد و موضوع اصالً 
ش��اید چیز بخصوص دیگری مثل سرگذش��ت 
ش��خصیت ها و یا داس��تان س��ینما و... است و 
وقت��ی باالخره در پایان فیلم زن آقای پولدار با 
زن صیغه ای بگو مگو می کنند و زن عقده هایش 
را با فحش وگریه زاری خالی می کند ومی رود ما 
می مانیم و یک سؤال که باالخره قصه متروپل 
چه بود؟ دعوا وخش��م یک زن که چون بچه دار 
نمی شده همسرش زن صیغه ای اختیار کرده؟! 
آن همه فرار و قایم شدن و کتک خوردن وخون 
وخون ریزی وشهرآش��وبی برای رو دررویی دو 
زن افس��رده وغمگین بود؟ آن هم به خاطر یک 

مرد مرده؟!

 دیالوگ نویسی منحصر به فرد کیمیایی
با وجود داستان بی حس وحال آخرین ساخته 
کیمیایی که در آن حتی خبری از مسائل ملتهب 
شخصی و همراهی برانگیز نیست )در دعوای دو 
زن  با همه حساس��یت هایش ی��ک طرف کاماًل 
دست هایش باال و تسلیم است و سوژه  مورد دعوا 
هم به خاک سپرده شده( و با وجود دیالوگ هایی 
که از ش��دت حجم زیادشان و توضیح مکررات و 
کلیشه ای که به شدت آزار دهنده درتمام جمالت 
نقش بسته واغراق گوییهاي گاها خنده دار، باز هم 
نمي توان به این نکته اشاره نکرد که توانایي دیالوگ 
نویسي مسعود کیمیایي یکي از منحصربفردترین 
وخاص ترین نوع دیالوگ نویسي هاست. دیالوگ 
هایي که ش��اعرانه گوش نواز و حتي در انتخاب 
کلمات بعضا خالقانه است و داستان، داستاني که 
اگر کمي از لحن ونگاه منجمد شده کارگردان به 
زندگي وآدم ها فاصله مي گرفت مي توانست قصه 
ي خوبي بش��ود و در واقع این حرف را براي اکثر 
فیلم هاي اخیر کیمیایي مي شود زد. ایده هاي کم 
و بیش خوبي که در پي عقاید و دلواره هاي سازنده 
اش سوخت مي شود و البته کیمیایي در متروپل 
در برخي المان هاي ثابتش چرخشي آشکار داشته 
است. مثل چرخش صلح طلبانه وآشتي جویانه او 

به سمت زنان.
 تونل زمان

کیمیایي همه تالش��ش را کرده 
اس��ت تا الاق��ل در جزئی��ات اثري 

امروزي بس��ازد هرچند بازهم به 
نظر مي رس��د او از نقب 
و کندوکاو گذشته لذت 
مي برد چرا که ما زن 
جوان را در آینده مي 
داستان  که  بینیم 
زمان ح��ال را در 
که  اي  گذشته 

رخ داده تعریف مي کند! کیمیایي ظاهرا شیفته 
قید زمان گذشته است..او در دیالوگ هایش  سعي 
ک��رده در زمان حال زندگي  کن��د و عبارات آدم 
هاي پنجاه سال پیش را استفاده نکند، شخصیت 
هاي فیلم او به خانم زیبا، مي گویند داف! اما هیچ 
ک��دام از این تالش ها انطور که باید موفق عمل 
نکرده است چرا نماي کشیدن پاشنه در فیلمي 
چهل سال پیش ان طور واقعي و دوست داشتني 
ودر خدمت فیلم به نظر مي رسد اما امروز در کار 
همین کارگ��ردان چرخیدن دور میز بیلیارد  
یا با موتور روي س��ن سینما رفتن تظاهر 
و نچسب و باس��مه اي است؟ جواب هاي 
زیادي براي این س��وال مي شود پیدا کرد 
ولي شاید کلي ترین جواب این 
اس��ت که مس��عود کیمیایي 
ام��روز آن ج��وان جن��وب 
خاکي  واصطالحا  شهري 
وگمنام آن سال ها براي 
طراحي این گونه نماها 

وجزئیات نیست.
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اش��باح بازگش��ت داری��وش 
اوج  دوران  ب��ه  مهرجوی��ی 
نیست، اما ثمره  تالش او برای 
س��اخت فیلمی خوب است؛ و 
به همین خاط��ر قابل احترام 
اس��ت. ای��ن ب��ار مهرجوی��ی 
بی قیدی و بی حوصلگی ای که 
در سه فیلم پیشینش دیده 
می ش��د را کن��ار گذاش��ته و 
تالش کرده با دم دست ترین 
امکان��ات، در مح��دوده  حریم 
ام��ن خ��ود ک��ه هم��ان محل 
محمدشهر  یعنی  س��کونتش 
اس��ت ب��ا کم تری��ن زحمت و 
دردس��ر، در کم��ال آرام��ش 
فیلمی دیدنی و قابل تحمل و 

تعمق بسازد. 

اول:  ن�گاه  اشباح؛  یک سر 1    
از  گ��ردن  و 
چندین فیلم اخیر مهرجویی 
باالتر می ایستد. این به معنای 
این نیس��ت که فیلم را خوب 
بینگاریم. اجرای شتاب زده و 
ب��ا  ناهم خ��وان  لحن ه��ای 
فضاه��ای پیرامون��ی متن و 
بازی های بد و شلختگی های 
میزانس��نی به ویژه در نیمه  

دوم فیل��م فراوان اس��ت، اما همین که 
فیلم روایت خود را تا به آخر با همراهی مخاطب به پایان می رساند، دست کم برای مهرجویِی »چه خوبه برگشتی« و 
»نارنجی پوش« غنیمت و موهبتی است. گره افکنی فیلم در باب خواهر و برادری که به نسبت خویشاوندی شان واقف 
نیس��تند و سرنوش��ت آن ها را به فرجامی تلخ سوق می دهد، گرچه ریشه در الگوهای قدیمی دارد، اما کم وبیش در 

فیلم جا افتاده است و با مایه های مربوط به شکاف های طبقاتی آدم های داستان هم ارتباط مناسبی پیدا می کند.
    نگاه دوم: ریتم فیلم اش��باح بس��یار ُکند است. فیلم بر اساس نمایش نامه ای از ایبسن به همین نام 

ساخته شده، اما این نمی تواند دلیل کند بودن فیلم باشد. اخیراً جاناتان دمی فیلم بی نظیری به نام 2
ترس از افتادن بر اس��اس نمایش نامه اس��تاد معمار از هنریک ایبسن ساخته که بسیار پویا و جذاب 
اس��ت.  چرا راه دور برویم؟ خود مهرجویی که فیلم س��ارا را بر اساس خانه عروسک ساخت، در زمینه اقتباس ادبی 
اس��تاد اس��ت. در سارا، دوربین متحرک و جس��ت وجوگر بود. نماهایی که از آشپزی سارا در فیلم گرفته شد، فصل 
تازه ای را برای نمایش جزییات در سینمای ایران گشود. اما حاال از آن جنب وجوش در کار مهرجویی خبری نیست. 
دوربین ایس��تا، گفت وگوها تصنعی و خود فیلم خس��ته کننده از کار درآمده اس��ت. بازیگران البته زحمت زیادی را 
متحمل ش��ده اند؛ به ویژه مهتاب کرامتی که با حرکت های چهره س��عی در قابل باور ش��دن فضا کرده است. حسن 
معجونی هم تالش زیادی از خود نش��ان داده. این که با س��ر و وضع سوخته اش شبیه اکبر عبدی در اجاره نشین ها 

شده، مشکل بازی او نیست. با این وضعیت او بیش تر به درد فضایی کمدی می خورد تا یک نمایش تراژیک.
ساده گرفتن سینما از کارگردانی گرفته تا فیلم نامه، کار خطرناکی است. عرصه سینما چیزی بیش از تصویری کردن 
یک متن است. حیف از فیلم برداری سیاه وسفید محمود کالری و طراحی صحنه و لباس با ظرافت فیلم. در قوی بودن 
نمایش نامه ایبسن تردید نیست. متن چنان قوی است که تماشاگر را حتی با همین ریتم کند همراه می کند. ولی ما 

به سینما می رویم تا لذت ببریم، نه این که فیلمی را تحمل کنیم!
    نگاه س�وم: همین که داریوش مهرجویی با اشباح از فیلم های اخیرش فاصله گرفته اتفاق مبارکی 

است. در اشباح پتانسیل و داشته های بربادرفته ای دیده می شود که به همین شکل حداقلی هم در 3
فیلم های اخیر مهرجویی دیده نمی شد؛ از الگوهای ازلی/ ابدی پدر و پسری بگیرید تا مفاهیم فلسفی 
عمیقی درباره مرگ و تقدیر. درست است که اجرای سردستی اغلب این دست مایه ها را به باد داده و 
فیلم ناخواسته به هجویه ای تمام عیار بر خودش و فیلم های سال های دور مهرجویی مثل درخت گالبی تبدیل شده 
اما حداقل در این یکی ریتم نسبتاً قابل قبولی بر حوادث حاکم است و تا نیمه ها فقط با یک فیلم معمولی طرفیم، نه 
زی مووی اعصاب خردکن و غیرقابل تحملی چون چه خوبه که برگشتی. فقط در نیمه دوم است که فیلم ساز با نابود 
کردن کاشته هایش در نیمه اول و کشاندن فیلم به فضای یک کمدی ناخواسته، اثبات می کند که با روزهای اوجش 
فاصل��ه دارد. در نیم��ه ابتدایی اش��باح کم تر نش��انی از مهرجوی��ی بی حوصله ای که با چند فیل��م اخیرش تصویر 

ناامیدکننده ای از خود ساخته بود می بینیم. 

سه نگاه به فیلم اشباح به کارگردانی داریوش مهرجویی

غنیمتی به ن�ام ب�ازگشت
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دکتر اسداهلل ناصح، مؤلف کتاب »مردان خدا » 
مي نویس��د: سرگذش��ت یک نف��ر را در ۱۳۴۰ 
هجري شمس��ي از یکي دوس��تان ش��نیدم، آن 
ش��خص را پیدا کردم، خودش موض��وع را براي 
م��ن چنین نقل کرد: من اهل خراش��اد از توابع 
بیرجند )خراشاد روستایي است خوش آب و هوا 
که حدود سي کیلومتر با شهر بیرجند فاصله دارد 
و مردم آن به دیانت و امانت شهرت دارند(  داراي 
پنج فرزند پسر و دختر بودم، به تهران آمدم و در 
کنار خیابان مي نشستم و کفش تعمیر مي کردم 
یا واکس مي زدم. بعد از مدتي دوستاني پیدا کردم 
و چون از آن کار زندگاني من اداره نمي ش��د آن 
دوستان مرا بردند هتل دربند دربان شدم. در هتل 
هر روز عصر یک زن و مردي مي آمدند و چاي و 
قهوه اي صرف مي کردند و به یکي از فرزندانم که 
دختري بود به سن ده دوازده سال خیلي محبت 
مي کردند و از من خواس��تند که ما فرزند نداریم 
این دخترت را به ما بده تا به فرزندي برداریم. من 
قبول نکردم ولي با محبت هاي آنها دخترم به آنها 

مأنوس شده بود. 
یک روز که آن زن و مرد آمدند و رفتند، غروب 
دیدم دخترم نیست، به میز آنها نگاه کردم جعبه 
سیگار خالي به جا مانده بود و پشت جعبة سیگار 
نوشته ش��ده بود خیابان سلسبیل، کوچه فالن، 
پالک فالن یقین کردم با آنها رفته و فردا خواهد 
آمد ولي فردا و پس فردا... دیگر به کلي آن زن و 
مرد نیامدند و دخترم هم پیدا نشد و به آن نشاني 
مراجعه کردم، در خیایان سلسبیل چنان کوچه 
و پالکي نب��ود. چند روز این ط��رف و آن طرف 
به جس��تجو پرداختم و نتیجه نگرفتم. روزگارم 
پریشان شد. یک س��ال تمام شب هاي جمعه به 
حض��رت عبدالعظیم رفتم و )به قول خودش( در 

بست نشستم، نتیجه نگرفتم.
آخر کس��ي به من گفت:  بعضي افراد هس��تند 
که دخترهایي را که به س��ن دختر تو هس��تند 
مي دزدند و به جنوب مي برند و به شیخ نش��ین ها 

مي فروشند، برو شاید در جنوب بتواني نشاني به 
دس��ت بیاوري. رفتم خرمشهر و س��ه روز ماندم 
و گشتم. چون کس��ي را نمي شناختم نتیجه اي 

نگرفتم. تصمیم گرفتم برگردم. 
عص��ر روز دوش��نبه نزدیک غروب کنار ش��ط 
حیران و س��رگردان نشسته بودم، بانویي با چادر 
مشکي کنار شط قدم مي زد. نزد من آمد و گفت:  
برادر تو را غمگین مي بینم، چه شده است؟ جواب 
درس��تي ندادم. ولي او اص��رار کرد که بگو ببینم 
چه شده است، شاید از من کمکي ساخته باشد. 
سرگذشت خود و دخترم را به او گفتم که دنبال 
او به این ش��هر آمده ام و به ناچار برمي گردم. آن 
بانو به من گفت:  س��واد داري؟ گفتم بلي. گفت:  
قلم و کاغذ داري؟ گفتم: بلي. گفت: بنویس، امام 
زمان )عج( تو را به وداع آخر جدت سیدالش��هدا 
)ع( قس��م مي دهم، تا دوشنبه آینده دخترم را به 
من برسان وگرنه شکایت تو را به جدت زهرا )ع(  
خواهم کرد. گفت:  نوش��ته را در رودخانه بینداز و 

به خانه ات برگرد.
م��ن نوش��ته را در آب انداختم و ف��ردا را کنار 
خ��ط آهن کار کردم تا کرایه اي به دس��ت آوردم 
و ب��ه تهران آم��دم. در تهران به ای��ن فکر افتادم 
که من تمام خیابان سلس��بیل را نگشتم. از فردا 
صبح وس��ایل کفاشي را برداشتم و از اول خیابان 
سلسبیل شروع کردم کوچه به کوچه درب منازل 
فریاد مي کردم: کفش تعمیر مي کنم، کفش واکس 
مي زنم ... به امید این  که دخترم اگر در یکي از این 

منازل باشد صداي مرا بشنود و بیرون بیاید. 
روز دوشنبه شد و من به کار خود ادامه مي دادم، 
جلوي یک کوچه بانویي بیرون آمد و چند جفت 
کف��ش بچه گانه به من داد که تعمیر کنم. همان 

جا نشستم و مشغول تعمیر کفش ها شدم. بانوي 
مزبور هر چند دقیقه بیرون مي آمد و از من خبر 
مي گرفت و داخل مي ش��د، یک مرتبه که بیرون 
آمد گفت: برادر تو کفاش نیس��تي، چون کفاش 
دوره نمي گ��ردد و فریاد نمي کن��د و در نمي زند، 
شغل اصلي تو چیست و از این کار چه منظوري 
داري؟ من علت این کار را که پیدا کردن دخترم 
بود ب��ه او  گفتم، ضمناً چند بان��وي دیگر هم از 
داخ��ل کوچه آمدند و به صحبت ما گوش  دادند. 
همین که صحبتم تمام ش��د بانویي از میان آنها 
منزلي را در همان کوچه نشان داد که اینها اوالد 
نداش��تند و چند ماه است دختري در منزل آنها 
هست و آن دختر همیشه لب حوض منزل است 
برو از باالي بام منزل این بانو )بانویي را از بین خود 
نش��ان داد( نگاه کن. ولي آن بانو اجازه نداد، لکن 
همان بانویي که به م��ن کفش براي تعمیر داده 
بود گفت: بیا از ب��االي بام منزل خودم نگاه کن. 
رفتم نگاه کردم دیدم دخترم لب حوض اس��ت! 
هیچ نگفتم و پایین آم��دم و رفتم درب منزل را 
زدم. پیرزني در را باز کرد، بدون آن که حرفي بزنم 
وارد منزل شدم. دیدم دخترم لب حوض نیست، 
ص��دا زدم:  فاطي! )نامش فاطمه بود و فاطي صدا 
مي زدیم( از اتاق بیرون آمد، تا چشمم به او افتاد 

هر دو غش کردیم و به زمین افتادیم.
بع��د از چندي به هوش آم��دم و او را به هوش 
آوردم و گفت��م:  دخترم پ��درم را درآوردي. گفت:  
بابا من تقصیر نداشتم آن زن و مردي که هر روز 
مي آمدند و به من نهایت محبت مي کردند گفتند 
ب��ا ما بیا فردا تو را مي آوریم. من با آنها آمدم ولي 
مدتي امروز و فردا کردند و باالخره خودشان چند 
ماه اس��ت به شاهرود رفته اند و مرا دست این زن 
سپرده اند، او هم نمي گذارد از منزل بیرون بروم و 
من هم کسي را نمي شناسم و جایي را بلد نیستم. 
دست او را گرفتم و از منزل بیرون آمدم و باالخره 
روز دوشنبه دخترم را یافتم. بعد اشخاصي به من 
گفتند:  برو شکایت کن. گفتم:  من دخترم را از امام 

زمان گرفتم به کسي کار ندارم. 

داستان دختر ربوده شده مرد کفاش
داستان هاي واقعي از انسان هاي مومن
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سـالمت
 خانم هاي باردار دقت کنید!

 سالم بخورید، سالمت سفر کنید
 رفیق بي کلک؛ اتوب�وس
 37 سال بدون تصادف!

 دست فرم�ان
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 سفر به مناطق پرخطر
پیشگیري از بیماري هاي اپیدمیک یا اندمیک مناطق خاص، طبق دستورالعمل هاي سازمان جهاني بهداشت 
به همه افرادي که قصد مسافرت به آن مناطق را دارند، توصیه مي شود؛ پیشگیري ها و ایمن سازي هایي مانند 
تزریق واکسن تیفوئید یا سرخک و اوریون یا خوردن قرص هاي ماالریا. در این حالت بهتر است خانم هاي باردار 
از سفر به این نقاط صرف نظر کنند چون تزریق واکسن هاي حاوي ویروس هاي زنده مانند آنچه نام برده شد 
به خانم هاي حامله توصیه نمي شود و ابتال به بیماري ماالریا هم ممکن است باعث سقط یا به دنیا آوردن نوزاد 
مرده شود. در عین حال مصرف بعضي از داروهاي ضد ماالریا هم براي جنین عوارضي را به دنبال خواهد داشت. 
در بین داروهاي ضد ماالریا هم تنها مي توان داروي کلروکین را با احتیاط به فرد باردار داد و داروهاي دیگر در 

زمان بارداري ممنوعیت مصرف دارد. 
 چه کارهایي را نباید در سفر انجام داد 

خانم ها اغلب هنگام بارداري در انجام همه کار ها جانب احتیاط را دارند اما شاید نسبت به خطرات بعضي کار ها 
به خصوص در سفر آگاه نباشند. شنا کردن در دریا به خصوص ایستادن در کنار ساحل و در برابر امواج ممکن 
است به خاطر ضربه ها و فشار آب باعث آسیب جنین شود. غواصي هم عالوه بر خطرات فوق مشکل تغییر فشار 

هوا و گازهاي خوني را هم دارد که جنین را تحت فشار قرار مي دهد. 
سوناي بخار و وان هاي حمام آب گرم از امکاناتي است که بسیاري از هتل ها در اختیار مسافران قرار مي دهند 
اما متاس��فانه خانم هاي باردار باید از این خدمات رایگان چشم پوشي کنند. استخرهاي آب گرم مثل آنچه در 
شهرهایي مانند سرعین و اردبیل وجود دارد هم مي تواند براي مادران باردار خطرناک باشد.  در ارتفاعات باال تر از 
۳ هزار متر به علت تغییر فشار هوا و کاهش اکسیژن هوا ممکن است هم مشکل تنگي نفس مادر تشدید شود 
و هم جنین در خون کم اکسیژن تحت فشار قرار بگیرد. خانم هاي باردار هم بیشتر در معرض بیماري ارتفاع 

هستند و به همین دلیل بهتر است از سفر به این مناطق خودداري کنند. 
 جعبه دارو و کمک هاي اولیه

حتما با پزشک تان مشورت کنید که چه داروهایي و چه وسایل پزشکي را باید همراه داشته باشید. حواس تان 
باشد که این وسایل همیشه در دسترس تان باشد و آن را در انتهاي چمدان لباس ها بسته بندي نکنید. حداقل 
داروها و وس��ایل الزم مي توانند موارد زیر باشند: داروهایي براي مقابله با مشکالت رایج حاملگي مثل سوزش 
سردل، ریفالکس، برفک دهان، یبوست و همورویید. به همین دلیل داروهایي مثل رانیتیدین و اومپرازول، پماد 

آنتي همورویید و داروهاي ضد قارچ مانند نیستاتین را همراه داشته باشید.

راهنمای زنان باردار برای انجام سفری سالم
سالمت در سفر

مس��افرت با کودک، کار س��خت و پر 
دردس��ري اس��ت، تصور بیماري هاي 
ک��ودک و این ک��ه م��دام م��ادر باید 
حواس��ش به ک��ودک باش��د و ممکن 
اس��ت نتواند از مسافرت لذت ببرد، 
باعث مي شود بس��یاري از مادران در 
چن��د س��ال اول زندگي کودک ش��ان 
چندان به سفر فکر نکنند. اما خیلي 
از مادر ه��ا، بیش��تر از آن ک��ه نگران 
کودکي که به دنیا آمده است باشند، 
نگران جنیني هس��تند که در ش��کم 
دارند. س��فر کردن براي مادر باردار 
کار پراسترس��ي اس��ت؛ آنق��در که 
خیلي از این مادران تصمیم مي گیرند 
س��فر کردن را تا چند سال به تاخیر 
بیندازند. اما مي توان با رعایت بعضي 
نکات زیر در هنگام س��فر از سالمت 

مادر و جنین مراقبت کرد.
به طور کلي مي توان گفت مطمئن ترین 
زمان س��فر براي یک خانم باردار در 
صورت نداش��تن مش��کل زمینه اي، 
س��ه ماهه دوم بارداري اش اس��ت. 
زماني که جنین تقریبا ش��کل گرفته 
ام��ا هنوز اندازه اش کوچک اس��ت و 
مشکالت س��قط زودهنگام سه ماهه 
اول ی��ا افزای��ش وزن و مش��کالت 
دیگر سه ماهه آخر هم وجود ندارد.  
ب��راي مس��افرت بهتر اس��ت حتما با 
پزش��ک متخص��ص زن��ان مش��ورت 
کنید. اگ��ر حاملگي پرخط��ر از جمله 
س��ابقه ناباروري، س��قط هاي مکرر و 
مش��کالتي از این قبیل داش��ته اید، 
حتما مراقبت هاي پزشکي الزم را در 
نظر بگیرید و براي اقدامات احتمالي 
خود و اطرافیان ت��ان را آماده کنید و 
اطالعات الزم را از پزشک و همچنین 

مقصد سفرتان تهیه کنید. 
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از آغازین لحظه حرکت هر انسانی در وادی حیات، سالمتی جسم و جان، قدرت بدنی، وسعت اندیشه، شور، نشاط و... 
به منظور دست یابی به تکامل و نیل به کمال وقتی میسر خواهد شد که فرد به  طور مداوم و در تمام دوران زندگی از یک 

تغذیه متعادل، متناسب، متنوع و پاکیزه برخوردار شده باشد. 
 کنترل سالمت هنگام سفر و طول اقامت

تغذیه سالم زندگی سالم - کنترل سالمت هنگام سفر و طول اقامت به خصوص در ایام سفر که غذای روح نیز فراهم 
می  شود، توجه به سالمتی جسم و تامین نیاز میلیارد ها سلول بدن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا در راستای 
دستیابی به این اهداف، توجه شما رهروان عشق، صفا و صمیمیت را به چند موضوع ساده معطوف می  داریم. آب سالم از 
حیاتی  ترین نیاز ها می  باشد بعد از اکسیژن جهت ادامه زندگی، آب از جمله اساسی ترین و اجتناب ناپذیر ترین ملزومات 
زندگی تلقی می  گردد. ولی متاسفانه دسترسی به آب سالم و گوارا و دور از آلودگی، در مسیر حرکت و حتی در محل اقامت، 

همواره امکان  پذیر نیست. 
آب ناس��الم ممکن اس��ت بیماری های ویروسی مثل هپاتیت A و E، فلج اطفال، اس��هال های ناشی از روتاویروس ها یا 
ویروس های روده ای )که به خصوص در نوزادان و کودکان امکان انتقال بیماری های مختلف از طریق آب آلوده بسیار باال 
می  باشد(، یا بیماری های باکتریایی مثل تب تیفوئید، اسهال خونی باسیلی، اسهال ناشی از ECOLI و حتی وبا، و یا تک 
یاخته هایی مثل آمیب، ژیاردیا و انگل هایی مثل کرم قالبدار، کیست هیداتیک، کرم کدو و کرم نواری را به مصرف کنندگان 
بی احتیاط و ناآگاه منتقل سازد. عالوه بر آلودگی های فوق  الذکر، اغلب آب های قابل دسترس در مسیر حرکت، ممکن است 
حاوی مواد سمی و شیمیایی ناشی از زباله های صنعتی و کشاورزی باشند. موادی مانند سیانید ها، انواع  فلزات سنگین از 

سالم بخورید، سالمت سفر کنید
همه آنچه که باید در مورد تغذیه حین مسافرت بدانید

از آغازی��ن لحظه حرکت 
وادي  در  انس��اني  ه��ر 
حیات، س��المتي جس��م 
و ج��ان، ق��درت بدن��ي، 
وسعت اندیش��ه، ش��ور، 
منظ��ور  ...ب��ه  و  نش��اط 
دس��ت یابي به تکامل و 
نیل به کمال وقتي میسر 
خواهد ش��د که فرد به 
 ط��ور م��داوم و در تمام 
دوران زندگ��ي از ی��ک 
تغذیه متعادل، متناسب، 
متنوع و پاکیزه برخوردار 

شده باشد.

اس�ت  ممک�ن  ناس�الم  آب   
مث�ل  ویروس�ي  بیماري ه�اي 
فلج اطف�ال،   ،E و   A هپاتی�ت  
اسهال هاي ناشي از روتاویروس ها 

یا ویروس هاي روده اي شود.
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دکتر سیدضیاء الدین مظهري
متخصص تغذیه



 صرف غذا در غذاخوری های بین راه
 اگر در رستوران های بین راه ناچار به تغذیه می باشید، توجه کنید که آب 
مورد مصرف آن ها از چه منبعی است. اگر از آب چاه یا آب چشمه برای پخت 
و پز و شس��ت  وشو استفاده می شود، احتمال آلودگی چنین آب هایی بسیار 
باال اس��ت، لذا از میل کردن س��االدهای تهیه ش��ده از کاهو و کلم و خیار و 

گوجه فرنگی با سس مایونز یا سس های خامه ای جدا خودداری نمایید. 
 نوش��یدن آب یخ قرار داد ش��ده در پارچ های پالستیکی یا فلزی ممکن 
است بیماری زا باشد، به  خصوص برای کودکان خردسال به هیچ وجه توصیه 
نمی  شود. حتی نوشابه های درب بسته ای که در حوضچه ها نگهداری می  شوند، 

ممکن است به صورت ثانویه، آلودگی پیدا کرده باشند. 
 از میل کردن غذاهای حاوی سس و خورش های گوشت، مرغ و خوراک 
ماه��ی خودداری کنید؛ به  خصوص اگر ادویه فراوان به این قبیل خوراکی ها 
افزوده شده باشد تا بدین ترتیب تغییر رنگ، طعم و فساد آن ها معلوم نشود، 
زیرا در چنین محیط هایی امکان آلودگی و کهنگی مواد خام اولیه بسیار باال 
بوده و عالوه بر عدم رعایت بهداشت فردی و محیطی، امکان نگهداری مواد 
پخته ش��ده در محیط  های نامناسب )با برودت یا حرارت ناکافی( وجود دارد 
که به  طور تصاعدی با مجذور زمان، گستردگی آلودگی های اولیه را به شدت 

افزایش می  دهد. 

جمله سرب، کادمیوم، جیوه، عوامل نیتروژنی، 
مواد بی رنگ کننده س��ولفید ها، آمونیاک، 
زیست کش های آلی و ده ها موارد دیگر نیز 
هس��تند که برای مصرف  کنندگان بسیار 

زیان بار و بیماری زا می  باشند. 
برای جلوگیری از هرگونه بیماری، همراه 
بردن آب س��الم و گوارا جهت نوش��یدن یا 
برای شست  و شو در مسیر سفر توصیه می  
گردد. قرار دادن آب سالم در بطری های آب  
معدن��ی و یا خرید آب ه��ای معدنی و فریز 
کردن آن، این امکان را فراهم می س��ازد که 
در تمام طول سفر با ذوب تدریجی آن ها آب 
آشامیدنی خنک، سالم و دلچسب در اختیار 
افراد خانواده به  خصوص برای بچه ها فراهم 
ش��ود یا با استفاده از فالکس می توانند آب 
جوشیده  الزم را جهت تهیه  چای در طول 
سفر به همراه داشته و از چای تمیز و پاکیزه 
برای رفع خستگی و تمدد اعصاب استفاده 
نمایند. در ضم��ن در طول اقامت در محل 
مورد نظرتان اگر نس��بت ب��ه عدم آلودگی 
کامل آب مصرفی ش��ک دارید، بهتر است 
آب مورد احتیاج تان را جوش��انیده و بعد از 
خنک شدن مصرف فرمایید یا از قرص های 
پرکلرین جهت ضدعفونی کردن آب شرب 
خود استفاده فرمایید. در صورت مشکوک 
بودن آب به آلودگی های شیمیایی، حتماً از 
مصرف آب خ��ودداری نموده و آب معدنی 

خریداری فرمایید. 

 اگر در رس�توران هاي بین راه 
ناچار به تغذیه مي  باش�ید، توجه 
کنید که آب مورد مصرف آنها از 
چه منبعي اس�ت. اگر از آب چاه 
یا آب چش�مه ب�راي پخت و پز و 
شست  وش�و اس�تفاده مي شود، 
احتم�ال آلودگي چنین آب هایي 
بسیار باال است، لذا از میل کردن 
س�االدهاي تهیه ش�ده از کاهو و 
کل�م  و خی�ار و گوجه فرنگ�ي  با 
سس مایونز یا سس هاي خامه اي 

جدا خودداري نمایید.
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 از میل کردن کباب کوبیده، همبرگر و به  طور 
کل��ی فرآورده های حاوی گوش��ت چرخ کرده که 
ناخالصی فراوان دارند، پرهیز نمایید، چرا که بسیار 
فس��اد پذیر بوده و امکان کهنگی و آلودگی آن ها 
بس��یار باال می  باشد. عالوه بر آن به دلیل نرسیدن 
حرارت الزم در زمان پخت به قسمت های داخلی 
و مرکز چنین غذاهایی، آلودگی های اولیه و ثانویه 
از بین نمی روند و به راحتی با مصرف چنین موادی 
انواع کیس��ت ها، تخم انگل ها، میکروارگانیسم ها 
و س��موم آن ها به بدن مص��رف کنندگان منتقل 

می شود. 
 به تمیز بودن کارد، چنگال، بش��قاب و به  طور 
کلی ظروف س��رو غذا و به خصوص لیوان ها توجه 
فرمایید. اگر آثار چربی یا باقیمانده مواد غذایی در 
آن ها مشاهده نمودید، احتمال آلودگی آن ها بسیار 
زیاد است. لذا قبل از استفاده، آن ها را با آب جوش 

و شوینده های مناسب بشویید. 
 برای اطمینان از تمیزی و پاک بودن لیوان ها، 
عالوه بر مسائلی که در قبل گفته شد، اگر آن ها را 
در مقابل روشنایی قرار دهید، به احتمال زیاد جای 
انگش��تان و لب هایی که قبل از شما به آن خورده، 
مالحظه خواهید کرد و یا لکه های فراوان دیگری 
که مشاهده می  شود، دلیل دیگری برعدم رعایت 
بهداشت در این محل می باشد. در مورد لیوان های 
یک بار مصرف نیز زیاد مطمئن نباش��ید که شما 
اولین نفر استفاده کننده از آن ها هستید! لذا توصیه 
می ش��ود که بعد از استفاده لیوان یک بار مصرف، 
حتماً آن را مچاله ک��رده یا پاره نمایید. در ضمن 
اغلب لیوا ن های یک بار مصرف، به علت ترکیبات 
خاصی که دارند، برای مواد غذایی و نوشیدنی های 

داغ مناسب نمی  باشند. 
 استفاده از صابون های قرار داده شده در دست 
 شویی های مراکز عمومی نه تنها عامل رفع آلودگی  
نمی باشد، بلکه خود وس��یله  انتقال انواع قارچ ها، 
ویروس ها و میکروب ها هس��تند و بهتر اس��ت در 
چنین محیط هایی از صابون مایع تمیز و مطمئن 
استفاه شود، یا به همراه بردن صابون های کاغذی یا 

معمولی بسیار مفید خواهد بود. 
 به علت تراکم کار و ازدحام مسافران در چنین 
محل هایی و عدم دسترس��ی کافی ب��ه آب گرم، 
پاکیزه و ش��وینده های مناسب، امکان تمیز بودن 
وس��ایل به کار برده شده جهت طبخ، نگهداری و 
سرو کردن بسیار بعید و دور از ذهن است و اگر به 
تمیزی ظاهری پیشخوان اکتفا می کنید، بهتر است 
چند لحظه به دستمالی که با آن محل فرآوری و 
س��رو غذاهای مختلف مرتباً تمیز می  شود، توجه 
کنید که چگونه خونآبه ها و ترشحات مواد اولیه یا 

فرآوری شده، جذب اینکهنه پارچه ها شده و به تمام 
قسمت ها انتقال داده می  شود. در ضمن دست ها و 
زیر ناخن های ف��رد ارائه  کننده غذا ها نیز از منابع 

آلودگی های گسترده به حساب می  آید. 
 چه باید کرد؟ 

قبول داشته باشید که هیچ ماده خوراکی سالم تر، 
گوارا تر و مناسب تر از مواد تهیه شده در منزل توسط 
کدبانوی هر خانواده  ای نمی باش��د، چرا که توسط 
ف��رد مطمئن و از مواد اولی��ه  ی تازه و تمیز تهیه 
و فراهم می  گردد. لذا همراه بردن غذاهای مناسب 
خانگی برای بین راه، از ابتالی شما و فرزندانتان به 
مسمومیت های غذایی خفیف و شدید جلوگیری 

خواهد کرد. 
از جمل��ه بهترین مواد خوراکی و وس��ایل برای 
طول سفر شامل مواد ذیل می باشد: ساندویچ های 

خانگی تهیه شده از نان، پنیر، گوجه  فرنگی و خیار، 
یا نان، کره، تخم  مرغ آب  پز و س��فت ش��ده خیار 
ش��ور و گوجه  فرنگی، یا کوکوی س��یب  زمینی، 
کتلت های خانگی و شامی های تهیه شده در منزل 
و یا به همراه داشتن مقداری عسل یا مربا، مقداری 
گردو و چند عدد لیوان و بش��قاب یک بار مصرف، 
سبزی جات، میوه های شسته و ضدعفونی شده و 
تنقالتی همچون نخودچی، کشمش، انجیر، بادام، 
گردو، پس��ته، خرما و فالکس آب جوشیده جهت 
تهیه  ی چای ش��ما را کام��الً راضی خواهد نمود. 
به خصوص اگر خردس��الی دارید که به نوش��یدن 
شیر عادت دارد و خود شما نیز میل دارید از شیر 
گرم و گوارا استفاده کنید، یک جعبه شیر خشک 
همراه فالکس آب جوشیده این مشکل را به راحتی 

برطرف می  سازد. 
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نقش اتوبوس ها در انتقال مس��افران به کنار، 
ک��ه اصل وجودي ش��ان به همین دلیل اس��ت، 
اما بای��د به کارکرد مهم اجتماعي این وس��یله 
نقلیه هم اش��اره کرد. با توجه به ش��بکه ریلي 
محدود راه آهن و همچنین مشکالتي که همواره 
پروازهاي داخلي به همراه داشته، هنوز در ایران 
اتوبوس ها نقش اصلي انتقال مسافران را دارند، 
هر چند تصادفات جاده اي ایران نش��ان مي دهد 
که سفر با اتوبوس هم بي خطر نیست، اما شاید 
قیمت پایین استفاده از آنها دلیل اصلي انتخاب 

این وسیله نقلیه میان مسافران باشد.
اتوب��وس  تقریب��ا در هم��ه نق��اط جه��ان، 
کارآمدترین وسیله براي گردشگران است چراکه 
شتاب خودروهاي شخصي را ندارد و مثل قطار 
از بیراهه ه��ا نمي گ��ذرد. اتوب��وس یک محیط 
اجتماعي اس��ت که جهانگردان و گردش��گران 
ع��الوه بر تماش��اي مناظر زیبا و ج��ذاب با هم 
ب��ه تبادل اطالعات و اف��کار مي پردازند و حتي 
برداشت هاي خود را طي یک کنفرانس کوچک 
اتوبوس��ي به دیگر همس��فران انتقال مي دهند. 
اتوب��وس کاراترین وس��یله نقلی��ه زمیني براي 

مس��افرت هاي طوالني اس��ت، به شرط آن که 
کیفیت و امکانات رفاهي مناس��بي داشته باشد 
و هرگ��ز از مس��یر اصلي خود منحرف نش��ود. 
 در آلمان، اس��پانیا، ایتالیا، انگلس��تان و فرانسه 
۳۰ درصد از مس��افرت هاي زمیني با اس��تفاده 
از اتوبوس هاي توریس��تي انجام مي ش��ود و در 
آمری��کاي جنوبي بیش از ۵۰ درصد س��فرهاي 

گردشگري به وسیله اتوبوس صورت مي پذیرد.
دکتر گودا کریس برنر، کارش��ناس و تحلیلگر 
توریس��م مي گوید: مس��افرت ب��ا اتوبوس مثل 
کش��تي بخار براي هر جهانگردي جالب است. 
آنها مي توانند از پش��ت شیشه هاي بلند مناظر 
دش��ت ها، ش��هرها و دهکده ها را تماشا کنند و 
عکس بگیرند. ح��ال این که مي توانند از راننده 
و راهنماي س��فر خ��ود بخواهند توقف کوتاهي 
در این نقاط داش��ته و با مردمان آنجا گفت و گو 
کنن��د. این  حرف ه��ا اگرچه براي گردش��گران 
حرفه اي کمي مضحک به نظر مي رسد، اما براي 
گردشگران تفریحي و آماتورها تحقق روزنه هاي 
جدید و کس��ب تجربه ه��اي تازه را ب��ه همراه 

دارد.«

این کارش��ناس مي گوید: »سفر با اتوبوس در 
فاصل��ه دهه هاي ۵۰ و ۶۰ میالدي رونق گرفت 
و از همان زمان شرکت هاي بزرگ و چندملیتي 
جهانگ��ردي بخش��ي از توان خ��ود را براي این 
منظ��ور س��ازماندهي کردن��د. اکن��ون در اروپا 
باکیفیت ترین تورهاي قاره  اي از طریق اتوبوس 
انجام مي ش��ود و جهانگرد ها یا مسافران داخلي 
باید از ماه ها قب��ل در برنامه این تورها جا رزرو 
کنند. این یک تبلیغ نیست بلکه واقعیتي است 
که اتوبوس در ۵۰ سال گذشته به دست آورده 
و رون��ق مس��افرت هاي زمین به دنبال داش��ته 

است.«
به نظ��ر دکتر »برنر« اتوبوس وس��یله لوکس 
و مجللي اس��ت ک��ه ظاهر یکنواخ��ت قطار ها 
و محدودی��ت فضاي اتومبیل هاي ش��خصي را 
ندارد. در طراحي اتوبوس هاي مسافرتي از نبوغ 
طراحان و معم��اران محیط براي افزایش حس 

آرامش بخشي به مسافران استفاده شده است.
 مسافرت با اتوبوس در ایران

در همه ش��هرهاي کش��ور حداقل یک پایانه 
بزرگ بین شهري براي تردد اتوبوس هاي جاده 

رفیق بي کلک؛ اتوب�وس
 مهرزاد زندگاني
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در نظر گرفته شده است و در پایتخت 
این وظیفه به عهده ۴ پایانه با ناوگاني 
 حدود ۱۵ هزار دس��تگاه اتوبوس قرار 
دارد. تا پیش از سال ۷۸ میانگین عمر 
مفید این ناوگان ۲۸ سال بود و اغلب 
اتوبوس ه��ا از وضعیت فني و ظاهري 
مناسبي برخوردار نبودند و هرازگاهي 
با سوانح تلخ و جبران ناپذیري روبه رو 
مي ش��دند. از ابتداي دهه ۸۰ شرایط 
ع��وض ش��د و ن��اوگان اتوبوس هاي 
جاده اي ایران با همکاري شرکت هاي 
خودرو سازي، اتحادیه ها و کمک هاي 
دولت به روزرساني و نوسازي شد. این 
اتفاق تا سال ۸۴ به کندي پیش رفت 
و از نیمه دوم سال ۸۵ با ورود ساالنه 
۱۵۰۰ دس��تگاه اتوب��وس جدید و از 
اتوبوس هاي فرسوده  رده خارج شدن 

و قدیمي شتاب گرفت.
از ۵ س��ال گذش��ته تا امروز بیش 
از ۱۲۰ ه��زار دس��تگاه اتوبوس بین 
شهري با میانگین س��ني ۷ سال در 
کش��ور فعالیت مي کنند و مقرر  شده 
 اس��ت ۸ کارخانه  اتوبوس ساز ایراني 
ساالنه ۷ هزار دستگاه اتوبوس جدید 

را به این ناوگان بیفزایند. 
عل��ي فرامرزنی��ا صاحب نظر حوزه 
گردش��گري مي گوید:  »قیمت باالي 
بنزین، گس��تردگي راه ها و کهنسال 
بودن س��ن ن��اوگان هوای��ي و ریلي 
کش��ور از دالیل��ي اس��ت ک��ه باعث 
ش��ده مردم از ن��اوگان اتوبوس هاي 
بین ش��هري اس��تقبال کنن��د.« به 
گفته این کارش��ناس، »آنچه بیش از 
گذش��ته باید مورد توج��ه و بازنگري 
قرار بگیرد، بهس��ازي و به روزرساني 
وضعیت پایانه هاي مس��افربري است 
که متاسفانه چندان مطلوب نیست.«

 روان شناسي سفر با اتوبوس
و  اقتص��ادي  ابع��اد  از  گذش��ته 
فرهنگي سفر، مسافرت با اتوبوس به 
لحاظ رواني اثرات مثبتي را به همراه 

دارد. دکتر ش��یرین خرمشاهي، روان شناس در این باره مي گوید: »سفر با 
اتوبوس از دو بعد اجتماعي و فردي حائز اهمیت اس��ت. وقتي مي گوییم 
اجتماعي منظور این اس��ت که ش��ما در تعامل نزدیک با مس��افران دیگر 
قرار دارید و یک خانواده مش��ترک یا تیم را تش��کیل مي دهید. در طول 
س��فر باید به حقوق آنها احترام بگذارید و باعث آزار همسفرانتان نشوید. 
همچنی��ن مي توانید با آنها ارتباط برقرار کرده و دیدگاه هاي خود را مطرح 
کنید. همین صحبت هاي چند س��اعته مي تواند ش��ما را از مسائلي که تا 
پیش از این، در زندگي تان روي داده اس��ت، دور کند و آرامش فکري را 
به ذهن ش��ما بازگرداند. در سفر هاي اتوبوسي شما این امکان را دارید تا 
در مناظر و موقعیت هاي مختلف توقف کرده و روي زیبایي ها، جذابیت ها 
و دیگ��ر ویژگي هاي مکاني آنجا تمرکز کنید. این مس��ائل را اگر کنار هم 
بگذارید، به این نتیجه خواهید رسید که سفري هدفمند و آرامش بخش 
را تجربه کرده اید و از طرفي، استرس پرواز با هواپیما و مشکالت ناشي از 
تاخیر قطارها را ندارید.  به اعتقاد این روان ش��ناس، به لحاظ فردي س��فر 
با اتوبوس صرفه جویي در هزینه هاي مس��افرت و ایمني را براي ش��ما به 
هم��راه دارد. در اتوبوس فرص��ت دارید تا برنامه هاي س��فر خود را مرور 
کنید یا به کارهاي دیگرتان برس��ید، بدون آن که دغدغه رانندگي کردن 
داشته باشید. در حال حاضر مسافرت با اتوبوس به افرادي که از مشکالت 
ناش��ي از افس��ردگي حرفه اي و اجتماعي رنج مي برند، توصیه مي شود و 
در پیش��گیري و درمان بیماري آلزایمر بسیار موثر است. این روان شناس 
توصیه مي کند اگر با اتوبوس س��فر مي کنید، حتما دفترچه کوچکي تهیه 
کنید و همه اتفاقات و نقاط مهم و دیدني س��فر خود را در آن یادداش��ت 
کنید. با مرور این دفترچه بارها س��فر خود را تکرار مي کنید و از آن لذت 

مي برید.

 قیمت باالي بنزین، گستردگي 
راه ها و کهنسال بودن سن ناوگان 
هوای�ي و ریلي کش�ور از دالیلي 
اس�ت که باعث ش�ده م�ردم از 
ناوگان اتوبوس هاي بین ش�هري 

استقبال کنند.

 در س�فر هاي اتوبوس�ي شما 
این امکان را داری�د تا در مناظر 
و موقعیت ه�اي مختل�ف توق�ف 
کرده و روي زیبایي ها، جذابیت ها 
و دیگر ویژگي ه�اي مکاني آنجا 
تمرک�ز کنید. این مس�ائل را اگر 
کنار هم بگذاری�د، به این نتیجه 
خواهید رسید که سفري هدفمند 
و آرامش بخش را تجربه کرده اید 
و از طرف�ي، اس�ترس پ�رواز ب�ا 
هواپیما و مشکالت ناشي از تاخیر 
قطارها را نداری�د.  به اعتقاد این 
روان ش�ناس، ب�ه لح�اظ ف�ردي 
س�فر با اتوب�وس صرفه جویي در 
هزینه هاي مس�افرت و ایمني را 

براي شما به همراه دارد.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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37 سال بدون تصادف!
گفت و گو با یک راننده اتوبوس قانونمند کرماني

ش��اید برایتان جالب باش��د 
بش��نوید رانندگان��ي وج��ود 
دارن��د ک��ه در ط��ول هم��ه 
عمر رانندگي ش��ان حتي یک 
تصادف هم نداش��ته اند. آقا 
محم��د ذونژند ما ک��ه اتفاقا 
اصالتي کرماني ه��م دارد از 
همین دست راننده هاست. 
او به گفته خودش ۳۷ س��ال 
اس��ت راننده جاده هاس��ت 
اما حتي یکبار ه��م تصادفي 

نداشته. 
این راننده ۵۶ ساله اتوبوس 
در عین پختگي و با افتخار از 
همه سال هاي بدون تصادف 
زندگ��ي اش براي ما مي گوید 
ک��ه خواندن صحب��ت هایش 

خالي از لطف نیست.

 چطور شد شغل رانندگي را براي خدمت انتخاب كرديد؟
بنده از سنین نوجواني به کار با اتوبوس عالقمند شده و شاید بخاطر ارتباط مستقیمي که با اقشار مختلف 
مردم داشتم باعث انتخاب این شغل در من شد. در سال۱۳۵۷ همزمان با پیروزي انقالب اسالمي موفق 
به اخذ گواهینامه پایه ۲ و در سال۱۳۶۱ نیز گواهینامه پایه یک خود را از راهنمایي و رانندگي کرمان اخذ 

نموده و در همین سال شغل رانندگي  با اتوبوس، حرفه اصلي ام شد .
 چند سال است در اين عرصه فعاليت مي كنيد؟

بیش��تر از ۳۷ س��ال افتخار خدمت در حمل ونقل مسافر جاده اي با اتوبوس را دارم و هم اکنون نیز در 
حال انجام وظیفه و خدمت رساني به مسافران جاده اي هستم . متاسفانه بدلیل عدم پرداخت حق بیمه 
رانندگان در س��ال هاي اول کارم، هنوز باید بمدت ۲ س��ال در سیستم چرخه حمل ونقل مسافر به کارم 

ادامه دهم.
 خانواده چقدر در اين زمينه با مشا مهراه بودند؟

از همان ابتدا، شرط ازدواجم انجام این شغل بود و همسرم و خانواده ایشان  نیز قبول کردند و در طي ۳۳ 
سال زندگي مشترک و دوري از خانواده برایم سخت بود اما بواسطه عالقمندي به این حرفه به آن ادامه 
داده ام و در همین جا الزم میدانم از همسر م تشکري ویژه کنم که عالوه بر حمایت ها و پشتیباني هاي 

بي دریغ ایشان از بنده و تحمل سختي ها، فرزنداني صالح را برایم تربیت کردند.
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 چند فرزند داريد و با توجه به اينكه اغلب 
اوق��ات خارج از مزل به س��ر مي بريد، خانواده 

چطور با اين شرايط كاري مشا كنار آمدند؟
خداوند را ش��اکرم که ۳ فرزند سالم و فهیم 
نصیبم کرد ، دخترم کارشناسي ارشد معماري 
و در شهرداري کرمان مشغول است ، پسر اولم 
دانشجوي هوانوردي و پسر دوم نیز دانشجوي 

مهندسي کامپیوتر دانشگاه کرمان است .
 نگاه م��ردم و جامعه را نس��بت به حرفه 

رانندگي چگونه ارزيايب مي كنيد؟
در گذش��ته متاس��فانه رانن��دگان از پای��گاه 
اجتماعي برخ��وردار نبودند و مردم توجهي به 
این حرفه نداش��تند ش��اید علت آن نیز رفتار 
هاي برخي رانن��دگان بود اما ام��روزه دیدگاه 
مردم خیلي متفاوت شده ،رانندگان داراي شان 
اجتماعي باالتري هس��تند ،میانگین تحصیلي 

رانندگان باال رفته و از طرفي ملزم نمودن رانندگان به شرکت در دوره ها وکالس هاي آموزشي که از 
طرف اداره کل حمل ونقل و پایانه هاي استان، داشتن مدرک تحصیلي براي اخذ کارت هوشمند و 

بعضا"  برنامه هاي راهنمایي ورانندگي و.....همگي در این مورد نقش داشته اند.
 به خارج از كشور هم به عنوان ترانزيت سفر كرده ايد؟ فضاي رانندگي و نگاه به اين حرفه را 

چگونه مي بينيد؟
خیرهمیشه سعي بنده بر این بود که در داخل کشور به مردم خدمت کنم.

 از مشكالت اين حرفه بگوييد.
مشکالت این حرفه بسیارند اما گراني الستیک، قطعات یدکي، سوخت و... از مشکالت عمده این 
حرفه است. از طرف دیگر سالم نگه داشتن اتوبوس خود باید بودجه کالني داشت  و به راحتي این 

امر امکان پذیر نیست.
 وضعيت راه هاي كشور را چگونه ارزيايب مي كنيد؟

اگر بخواهیم وضعیت راهها را با حدود ۲۰ سال قبل مقایسه کنیم اوضاع خیلي خیلي بهتر شده اما 
اگر بخواهیم نسبت به حدود ۱۰ سال قبل موضوع را بررسي کنیم به نظرم یک روند کند به لحاظ 
بهسازي و نوسازي بر جاده هاي کشور حاکم بوده. ما این موضوع  را بعنوان راننده و کساني که شبانه 

روز در جاده ها هستیم، مي بینیم.
 چقدر به مسائل فين خودرو آشنايي داريد؟

اگر بگویم با ۸۰ درصد مسائل فني اتوبوس آشنایي کامل دارم دروغ نیست زیرا در گذشته راننده 
بایستي عالوه بر رانندگي، یک آپارات خوب، یک مکانیک خوب، یک برقکار خوب مي بود تا در میان 
راه مردم را آواره بیابان نکند. به هر حال شما مي دانید در گذشته مثل امروز از امداد خودرو، مجتمع 

هاي بین راهي و... خبري نبود. بنا براین یک راننده قدیمي یک راننده تمام عیار بود.
 تاكنون جرميه شده ايد؟

تقریبا محال است راننده اي با ۳۷ سال سابقه ادعا کند اصال جریمه نشده. بنده هم علیرغم اینکه 
همیشه سعي وافر بر توجه کامل به قوانین رانندگي داشته ام فقط چند مرتبه جریمه شده ام اما به 
لطف پروردگاه هیچوقت تصادف نداشته و هیچ زماني از سوي پلیس، خودم، ماشینم و یا گواهینامه 

ام توقیف نشده.
 پيش آمده به دليل شرايط نامساعد جوي در راه مانده باشيد و راهداران به كمك مشا شتافته باشند؟

بله، هم در گذشته دور و هم در سال هاي نزدیک تر به دفعات دچار مشکالت عدیده اي شده ایم و 
تالشگران خستگي ناپذیر جاده ها، راهداران زحمت کش به دادمان رسیده و ما را از وضعیت بهراني 

خارج کرده اند. خداوند همیشه یار و یاورهمه راهداران فداکار همیشه بیدار جاده ها باشد.
 از خاطرات تلخ و شريين دوران كاري خود بگوييد؟

ماندني ترین خاطره ام مربوط است به دوران دفاع مقدس در سال ۶۴ زماني که نیرو به منطقه اعزام 
مي کردیم،. یک روز بعد از پیاده کردن نیروها، از منطقه جنگي به اهواز رسیدیم. در تعاوني ۲ اهواز 
مشغول صرف صبحانه بودیم که یکباره آن موسسه مسافربري مورد حمله هوایي دشمن قرار گرفت 
و من هم مثل خیلي هاي دیگر از ناحیه ساق و ران پا مورد اصابت ۳ ترکش قرار گرفتم و هنوز جاي 

پارگي آن ترکش ها برروي پایم به یادگار مانده است.
 تقاضاي مشا از سازمان به عنوان متويل خبش محل ونقل چيست؟

همان طور که پیش تر گفتم مشکالت ما رانندگان زیاد است. خوشبختانه با توجه به پیگیري هایي 
که توسط سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي کشور شده، مشکل بیمه رانندگان تاحدودي حل 
وفصل شده اما با توجه به گراني درمان مشکل بیمه هاي تکمیلي همچنان پا برجاست. یکي دیگر 
از خواس��ته هاي بنده اعطاي تسهیالت بانکي براي نوسازي ناوگان مسافربري جاده اي و همچنین 

تامین الستیک است.
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دوس��تی می گفت: لزوم پرهی��ز از رانندگی 
تهاجمی و رفتارهای پرخطر را گوش��زد کردی 
و حادثه اخیر واژگونی یک اتوبوس را که به لغو 
مجوز یک شرکت اتوبوسرانی منجر شد، ناشی 
از سبقت خطرناک یک سواری دانستی. خوب، 
اول این که بدرستی منظورت از رفتار تهاجمی 
چیست؟ دوم این که تو نقش دیگر عوامل مانند 
کاف��ی نبودن عالیم رانندگی، مناس��ب نبودن 
س��طح جاده، محکم نبودن نرده های محافظ و 

دیگر اشکاالت فنی را چگونه می بینی؟ 
در پاسخ باید گفت در بروز یک سانحه عوامل 
متعددی دخیل اس��ت. مثال شاید اگر اتوبوس 
یاد ش��ده از اس��تاندارد فنی باالتری برخوردار 
بود، میزان تلفات کاه��ش می یافت. همچنین 
اگ��ر میزان ش��یب عرض��ی در پیچ ه��ای تند 
ب��رای مهار نیروی گریز از مرکز کافی نباش��د، 
ممکن اس��ت خودروهای شاسی بلند که مرکز 

ثقل شان باالست در اثر 
س��رعت زی��اد واژگون 
متاس��فانه  ش��وند. 
گاهی س��طح راه بر اثر 
س��بز  فضای  آبی��اری 
خیس می شود که این 
می تواند باعث لغزش و 
بروز سانحه شود. همه 
این ها به جای خود، اما 
نباید  این عوامل هرگز 
موجب سلب مسئولیت 
نهای��ی و تام��ه راننده 
نس��بت به ایمنی دیگر 
خودروی  و  خودرو ه��ا 
راننده  ش��ود.  خودش 
بای��د بخوبی فرا گرفته 
باشد که چگونه در هر 
لحظه با ارزیابی شرایط 
فاصله  و  جاده، سرعت 

ایم��ن را تنظی��م کند تا خطری ب��رای خود و 
دیگران ایجاد نکند. 

یکی از دوستان تعریف می کرد هنگام تحصیل 
در یک کش��ور غربی برای گرفت��ن گواهینامه 
ثبت نام ک��رده بود. وقتی ب��ه مربی گفته بود 
که گواهینامه دارد و تجربه س��ال ها رانندگی، 
او گفته ب��ود اگر این تجربه را نداش��تی، بهتر 
بود، زیرا در کش��ور شما رانندگی یعنی مهارت 
در راندن اما اینج��ا رانندگی یعنی هنر تامین 
ایمنی؛ ایمنی برای خودت و همه کسانی که در 
ج��اده حرکت می کنند اعم از پیاده، دوچرخه، 

موتوری و دیگر خودرو ها. 
و ادام��ه داده بود ک��ه: چنانچه برای افس��ر 
ممتح��ن محرز نش��ود تو ای��ن را خوب درک 
ک��رده و می توانی در عمل اجرا کنی، مس��لما 
قبول نخواهی ش��د. باز ایش��ان تعریف می کرد 
در آن کش��ور وقتی در ی��ک راه کم عرض به 
دوچرخ��ه برخ��ورد می کنند، هم��ه خودرو ها 
کیلومتر ها با س��رعت کم و ب��دون اعمال هیچ 
گونه فشار روانی به دنبال آن حرکت می کنند، 
تا هنگامی که عرض راه و شرایط برای سبقت 

مساعد شود. 

 خطر سبقت در خطوط محذوف
نقط��ه مقابل ای��ن رفتار محتاطان��ه و ایمن، 
اق��دام خطرناک و تهاجمی برخی رانندگان در 
استفاده از خطوط محذوف برای سبقت است. 
یکی از دوس��تان نقل می ک��رد یک روز چیزی 
نمانده ب��ود در یک بزرگراه به   همان بالیی که 
بر س��ر اتوبوس آمد، گرفتار ش��ود. ظاهرا خط 
۳ بزرگراه برای تعمیر بس��ته شده بود اما یک 
راننده کم طاقت و بی احتیاط به رغم مشاهده 
بس��ته بودن خط، به جای ت��رک بموقع آن و 
قرار گرفتن در پشت خودروی دوستم، اقدام به 
سبقت می کند و چون به انتهای خط می رسد، 
بسرعت جلوی وی به داخل خط یک می پیچد 
و برای دوس��تم هی��چ چاره ای ج��ز پیچیدن 
ناگهانی به داخل خ��ط یک نمی ماند؛ حرکتی 
ک��ه ممکن بود به واژگونی ی��ا برخورد با دیگر 
خودرو ها منجر ش��ود. نمی دان��م در قانون چه 
مجازاتی برای س��بقت در خطوط محذوف در 
نظر گرفته شده است؟ اما مطمئنم بازماندگان 
حوادث ناش��ی از این رفتاره��ای خطرناک، از 

قانون انتظار برخورد جدی دارند.

دست فرم�ان
لزوم پرهیز از رانندگي تهاجمي

 دکتر حسن مقدم - استاد دانشگاه صنعتي شریف
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  ایراني ها بي صب�رانه منتظرند

  »پهلوان باشي«  علی�رضا سلیماني
  ای�ران به دنبال شگفتي در برزیل
  سفر با اتوبوس را ترجیح مي دهم

  کي روش: فوتبال ایران غول خفته است
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از »کاکسیروال« تا »برازوکا«
25 دلیل براي دوست داشتن جام جهاني 2014 برزیل

دلیل ه��اي زی��ادي براي دوس��ت 
داش��تن جام جهاني ۲۰۱۴ وجود 
دارد. بیس��تمین دوره جام جهاني 
تابس��تان س��ال جاري در کش��ور 
برزیل برگزار مي ش��ود و ۳۲ تیم 
راه یافته ب��ه بزرگتری��ن رویداد 
فوتبالي جهان در هشت گروه چهار 
تیمي برابر هم به میدان مي روند. 
هر چند برزیل در راه میزباني جام 
جهاني ۲۰۱۴ با مش��کالت زیادي 
از قبیل خشونت در ورزشگاه ها، 
شرایط میزباني در ورزشگاه هاي 
این کشور و اعتراض مردم برزیل 
ب��ه هزینه هاي زی��اد میزباني جام 
جهاني مواجه بوده است، اما دالیل 
زی��ادي هم وج��ود دارد ک��ه جام 
جهان��ي ۲۰۱۴ بهترین جام جهاني 
تاریخ از جنبه هاي مختلف خواهد 
بود. در زیر ۵۰ دلیل براي اثبات 
اینکه جام جهان��ي ۲۰۱۴ بهترین 
جام جهان��ي تاریخ خواه��د بود را 

بررسي مي کنیم.

1 بازگشت به برزیل
دیگر مي خواستید جام جهاني در کجا غیر از برزیل 
برگزار شود؟ اصال آیا مي شود جایي بهتر از برزیل براي 
میزباني یک رویداد بزرگ فوتبالي تصور کرد؟ ش��اید 
خیلي ها برزیل را ابداع کننده فوتبال ندانند اما این کشور 
را مي توان جایي براي رشد ورزش فوتبال معرفي کرد. 
برزیل از سال ۱۹۵۰ نتوانسته است میزباني جام جهاني 
را بر عهده داشته باشد. اکنون ۶۴ سال بعد از آن دوره 
برزیلي ها امیدوار هستند جام جهاني هیجان انگیزي را 

شاهد باشند.
2 مدعي بودن میزبان

برزیل در خیلي از رش��ته هاي ورزش��ي دنیا تیمي 
مدعي محسوب مي ش��ود. آنها اکنون در جام جهاني 
۲۰۱۴ میزباني جام جهان��ي را بر عهده دارند و یکي 
از مدعیان قهرماني محس��وب مي شوند. میزباني جام 
جهاني باعث شده است تا برزیلي ها براي قهرماني به 
ای��ن دوره به آب و آتش بزنند و این مي تواند به زیبا تر 

شدن مسابقات کمک کند.
3 ستاره هاي جوان

خیلي از تیم ها براي جام جهاني ۲۰۱۴ در ترکیب 
خ��ود بازیکنان جون زی��ادي دارند که م��ي تواند به 
زیباتر شدن این رقابت ها کمک کند. نیمار تنها بازیکن 
جوان جام جهاني محسوب 
نمي ش��ود. در کنار او 
جوان  س��تاره هاي 
زیادي چون ماریو 
ماری��و  گوتس��ه، 
بالوتل��ي و مارکو 

رویس قرار دارند.
تیم ه�اي  هم�ه   4

بزرگ صعود کردند
به هر گروهي نگاه کنید، 
یک��ي دو تیم مدعي حضور 
دارند. این بار برخالف دوره هاي 
قبل همه تیم هاي بزرگ صعود کردند. اسپانیا، 
هلن��د، آلمان، آرژانتی��ن، برزیل، انگلیس، 
ایتالیا، پرتغال، آمریکا، کلمبیا و اروگوئه 
همه این تیم هاي مدعي در جام جهاني 
۲۰۱۴ حضور دارند و این مي تواند 

باعث جذابیت جام شود.
5 مسي و رونالدو در اوج 

لیونل مسي و کریس��تیانو رونالدو دو بازیکن بزرگ 
جهان در حال حاضر در بهترین شرایط خود قرار دارند. 
مس��ي با ۲۶ س��ال و رونالدو با ۲۹ سال پیش از جام 
جهاني ۲۰۱۴ توانستند عملکرد خوبي از خود نشان 
دهند و اکنون در اوج آمادگي هستند و در دو سه فصل 
گذشته عملکرد خوبي داشتند. البته رونالدو در سال 
گذش��ته عملکرد بهتري از لیونل مسي داشت و باید 
ببینیم مي تواند پرتغال را به موفقیت در جام جهاني 

برساند یا خیر.
6 ورزشگاه هاي جدید

هرچند برزیل با مش��کالت زی��ادي در راه میزباني 
جام جهاني روبرو بوده اس��ت، اما تصاویر جدید از این 
ورزشگاه ها نش��ان مي دهد که این همه تاخیر و صبر 
هواداران ارزش��ش را داشته است. پنج ورزشگاه جدید 
در کشور تازه ساخته شده است، یک ورزشگاه به طور 
کامل بارسازي شده است و بقیه ورزشگاه ها نیز با تغییر 
و احول زیادي روبرو ش��دند. ورزش��گاه هاي جدید در 
کشور برزیل نشان مي دهد که جام جهاني رویایي در 

انتظار عالقه مندان به فوتبال است.
7 جو کشور میزبان

بازي هاي جام جهاني همیشه حساسیت باالیي دارند. 
اکنون تصور کنید که این بازي ها در کشور فوتبال  خیز 
برزیل برگزار شود. برزیل کشوري است که اعتبار زیادي 
در زمین��ه فوتبالي دارد. جو موجود در کش��ور برزیل 
مي تواند هیجان بازي هاي جام جهاني را افزایش بدهد 
و همه عالقه مندان به فوتبال از یک فستیوال فوتبالي 

لذت خواهند برد.
8 جشنواره هاي خیاباني

برزیل کش��وري اس��ت که به خاطر جشنواره هاي 
خیاباني مطرح است و این جشنواره ها را به خوبي اجرا 
مي کند. قطعا دیدن این جشنواره هاي خیاباني مي تواند 
یکي از سرگرمي هاي هواداران تیم هاي ملي از سراسر 
جهان در آن باشد. جشنواره برزیلي که در زمیان جام 
جهاني در برزیل برگزار مي شود جشنواره بومبا است که 
در ماه جوالي در منطقه آمازون برزیل برگزار مي شود.

9 آرژانتین – برزیل
این دیداري اس��ت که خیلي ها منتظر آن هستند. 
دی��دار آرژانتی��ن و برزیل دیداري اس��ت که مي تواند 
خیلي ها را پاي تلویزیون میخکوب کند. آرژانتین تیمي 
با ستاره هاي زیادي در جام جهاني است و برزیل نیز از 
طرفي میزباني جام جهاني را بر عهده دارد و از بازیکناني 
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خوبي در ترکیب خود استفاده مي کند.
10 ظهور مدعیان جدید

دیگر جام جهاني به دیدن یک س��ري بازي هاي 
خاص خالصه نمي ش��ود. در س��ال هاي گذشته 
کشور هایي چون کلمبیا، ژاپن ، شیلي و سوئیس 
مي توانند تیم هاي ش��گفتي ساز جام جهاني لقب 
گیرند. فوتبال زیباي این کشور ها مي تواند انگیزه 
را براي تیم هاي دیگر حاضر در جام جهاني نیز زیاد 
کنند و شاهد بازي هاي زیباي از تیم هاي حاضر در 

این رقابت ها باشیم.
11 سواحل

برزیل کش��وري است که از سواحل زیادي بهره 
مي برد. معروف ترین این سواحل کوپاکابانا است. 
عالوه بر آن س��واحل شهر هاي باهیا، سائوپائولو و 
ریو نیز شهر هاي دیگري هستند که سواحل بزرگ 
و خاصي دارند و م��ي توانند براي عالقه مندان به 

فوتبال جالب باشند.
12 فوتبال خیاباني

دیدن کودکاني که در خیابان هاي برزیل به دنبال 
توپ مي روند اتفاق کمیابي نیست و در هر گوشه و 
کنار این کشور مي تواند شاهد این صحنه بود. چیزي 
که در سایر کشور هاي دنیا خیلي کم دیده مي شود. 
شاید به همین خاطر باشد که فوتبال ساحلي برزیل 
از بقیه کشور ها سرآمد است. آنها تاکنون ۱۷ بار در 
جام جهاني فوتبال ساحلي شرکت کردند که در ۱۳ 

دوره آن به قهرماني رسیدند.
13 جنگل هاي استوایي

عالوه بر سواحل، جنگل هاي استوایي زیادي در 
کش��ور برزیل وجود دارد که یکي از مناظر زیباي 
کشور میزبان جام جهاني ۲۰۱۴ محسوب مي شود. 
قطعا جنگل هاي استوایي یکي از مقاصد هواداران 
حاضر در برزیل براي تماش��اي بزرگترین رویداد 

فوتبالي جهان محسوب مي شود.
14 کاکسیروال

پس از رهایي از ش��ر وووزال، این بار با یک وسیله 
منحصر به فرد دیگر در جام جهاني روبرو خواهیم 
بود که بعید به نظر مي رسد مانند وووزال روي مغز 
بینندگان برود. کاکسیروال یکي از ساز هاي برزیلي 
است که از آن در طول جام جهاني بیشتر خواهیم 

شنید.
15 کشوري تقریبا ارزان

برزیل برخالف کش��ور هاي دیگ��ر جام جهاني 
کشوري ارزان تر محسوب مي شود. البته قیمت هایي 
که در برزیل وجود دارد باید با قیمت هاي کشور هاي 
دیگر مقایسه شود . نسبت به کشور هاي اروپایي در 
برزیل قیمت ها پایین خهواهد بود و این نیز یکي 
دیگر از دالیل دوس��ت داشتن جام جهاني ۲۰۱۴ 

است.
16 گروه هاي هماهنگ

خیلي از گروه ها و بازي خاي جام جهاني هم سطح 
 H و C ، E هس��تند. براي مثال بازي هاي گ��روه
گروه هایي هستند که هر چهار تیم آن براي صعود 
به مرحله بعد شانس دارند. حضور کشور هایي مثال 
پرتغال و آلمان در یک گروه، اسپانیا و هلند در یک 
گروه و انگلیس و ایتالیا در گروه دیگر باعث جذابیت 

مسابقات نیز مي شود.
17 جمع تیم هاي شگفتي ساز

معموال در هر دوره جام جهاني باید منتظر یک 
تیم شگفتي ساز باشیم. همانطور که کره جنوبي در 
جام جهاني ۲۰۰۲ ش��گفتي ساز شد، و یا اروگوئه 
در ج��ام جهاني قبل، در این دوره نیز باید منتظر 
ظهور یک تیم شگفتي س��از دیگر باشیم. به نظر 
مي رسد شگفتي س��از جام جهاني ۲۰۱۴ از گروه 
نخست باشد جایي که عالوه بر تیم برزیل، تیم هاي 
کرواسي، مکزیک و کامرون نیز در آن حضور دارند 
و در صورت صعود هر کدام به مرحله بعد مي توانند 
بقیه تیم هاي حاضر در این رقابت ها را دچار سردرد 

کنند.
18 اسپانیا به دنبال جامي دیگر

اس��پانیا پس از قهرماني در جام ملت هاي اروپا 
ش��ال ۲۰۰۸ موفق شد در بقیه تورنمت هاي مهم 
به قهرماني برسد. آنها اکنون امیدوار هستند پس 
از س��ال ها به کشوري تبدیل شوند که از قهرماني 
خ��ود در جام جهاني دفاع کرده اس��ت. آنها قطعا 
براي این کار کار سختي پیش روي دارند با توجه 
به اینکه بازي ها در آمریکاي جنوبي برگزار مي شود 
که تاکنون هیچ تیم اروپایي نتوانسته است در آنجا 

به قهرماني برسد.
19 تیم هاي ترسناک

بلژیک  از جمله تیم ه��اي حاضر در جام جهاني 
محسوب مي ش��ود که با توجه به بازیکنان خوب 
زیادي که در اختیار دارد مي تواند در جام جهاني 

تاثی��ر خوبي از خ��ود به جاي بگ��ذارد. آنها که با 
قاطعیت به جام جهاني راه یافتند از جمله تیم هاي 
هستند که مي خواهند خودشان را در جام جهاني 

اثبات کنند.
20  کاپیتان هاي ستاره

کاپیتان هاي زیادي در جام جهاني ۲۰۱۴ حضور 
دارند که همگي س��تاره هاي تیم هاي ملي ش��ان 
محسوب مي شوند. فیلي الم )آلمان(، تیاگو سیلوا 
)برزیل(، لیونل مس��ي  )آرژانتین( و استیون جرارد 
)انگلی��س( کاپیتان هاي س��تاره هاي جام جهاني 

۲۰۱۴ محسوب مي شوند.
21 لباس هاي زیباي جام

تیم ه��اي جام جهاني قب��ل از آغاز این رقابت ها 
از پیراهن ه��اي خود رونمای��ي کردند که زیبایي 
این پیراهن ها باعث ش��د عالقه من��دان به فوتبال 
بي صبرانه منتظر آغاز این رقابت ها باشند تا از دیدن 

این پیراهن هاي زیبا در مسطیل سبز لذت ببرند.
22 برازوکا

توپ جام جهاني ۲۰۱۴ که برازوکا نام گذاري شده 
است طرح زیبایي دارد و بعید به نظر مي رسد مانند 
توپ قبلي جام جهاني توي ذوق بخورد. طرح زیباي 

برازوکا بسیار چشم نواز و خاص است.
23 فناوري خط دروازه

براي اولین بار در تاری��خ جام جهاني از فناوري 
خط دروازه استفاده مي شود و دیگر شاهد ناداوري و 
بحث هاي بازیکنان با داوران درباره گل شدن یا گل 

نشدن یک توپ نخواهیم بود.
24 بیش از 3 میلیون هوادار

ورزش��گاه هاي برزیل ظرفیت باالیي دارند و این 
باعث مي شود که تعداد تماشاگران جام جهاني باال 
برود. بیش از ۳ میلیون هوادار جام جهاني ۲۰۱۴ را 
از نزدیک تماشا خواهند کرد که رقم جالب توجهي 

خواهد بود.
25 مربیان با انگیزه

چند تن از مربیان حاضر در جام جهاني ۲۰۱۴ 
پس از این دوره از سمت خود کناره گیري خواهند 
کرد. لوئیس فان خال سرمربي تیم ملي هلند یکي 
از این مربي هاس��ت که هدایت تیم ملي هلند را 
ب��ر عهده دارد و قرار اس��ت بالفاصله پس از پایان 
این رقابت ها هدایت یکي تیم باشگاهي که به نظر 

منچستر یونایتد است را بر عهده گیرد.
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ای��ران در آن دوره دروازه ب��ان با اس��تعدادي همچون ناصر حجازي را در ترکیب خود داش��ت. این 
دروازه بان بعدها در س��ال ۱۹۷۹ ش��انس حضور در تیم منچس��تریونایتد را از دست داد. با این حال 
توانس��ت با درخش��ش در تیم باشگاهي و تیم ملي فوتبال ایران به اس��طوره این کشور تبدیل شود. 
احمد رضا عابدزاده جانش��ین حجازي در دو دهه بعد یعني در س��ال ۱۹۹۷ نیز دقیقا کار حجازي را 
انجام داد. ایران در بازي رفت برابر اس��ترالیا به تس��اوي یک بر یک رسید. در این دیدار ۱۰۰ هزار نفر 
در ورزشگاه آزادي به تماشاي بازي ایران رفتند. اما هري کیول جوان موفق شد گلزني کند تا نتیجه  

خوب براي استرالیا رقم خورد.
هري کیول که به تازگي از فوتبال خداحافظي کرده است در نیمه نخست دیدار برگشت نیز یک بار 
دیگ��ر گلزني کرد. اورلیو ویدمار در آغاز نیمه دوم اختالف را دو برابر کرد تا تري ونبلز و تیمش امید 
زیادي به صعود به جام جهاني ۱۹۹۸ فرانسه پیدا کند اما دو گل دیرهنگام از تیم ملي فوتبال ایران 
باعث ش��د ۸۵ هزار تماشاگر ورزشگاه کریکت استرالیا ساکت شود. این پایان ماجرا نبود. قرعه کشي 
جام جهاني انجام شد و دو تیم ایران و آمریکا در یک گروه قرار گرفتند. ایران بازي جام جهاني ۱۹۹۸ 
را با شکست یک بر صفر برابر تیم خوب یوگسالوي آغاز کرد. ایران در دیدار دوم خود در شهر لیون 
به دیدار آمریکا رفت. دیداري که هر دو تیم تالش زیادي براي پیروزي کردند. پیش از آغاز مس��ابقه 
بیل کلینتون پیغامي براي صلح فرستاد و بازیکنان تیم ملي ایران نیز در آغاز مسابقه شاخه گل هایي 
به سوي بازیکنان آمریکا بردند. ایران در پایان موفق شد با نتیجه  دو بر یک این دیدار را به سود خود 

به پایان ببرند.
حمید استیلي، ها فبک با تجربه ایران درست پنج دقیقه  پس از آغاز نیمه نخست با ضربه سر دروازه  آمریکا 
را باز کرد تا مانند مارکو تاردلي به خوشحالي بپردازد. مهدي مهدوي کیاي جوان که به تازگي از فوتبال 
خداحافظي کرده است، در دقایق پایاني مسابقه موفق شد گل دوم ایران را به ثمر برساند، اما این پایان کار 
نبود و برایان مک براید موفق شد اختالف را براي آمریکا به حداقل برساند تا این دیدار در پایان به سود ایران 
به پایان برسد. ایراني ها امیدوار بودند تا با برتري برابر آلمان شگفتي ساز جام جهاني لقب گیرند، اما شکست 
دو بر صفر برابر ژرمن ها پایاني بر حضور ایران در جام جهاني ۱۹۹۸ فرانسه بود. بازیکنان ایران در حالي به 
کشورشان باز گشتند که سرهاي شان باال بود. هیچ ایراني دوست ندارد خاطرات انتخابي جام جهاني ۲۰۰۲ 
را مرور کند. تنها یک چیز براي ایراني ها مهم بود که بتوانند روزي از بحرین انتقام بگیرند و این انتقام نیز در 

ایراني ها بي صب�رانه منتظرند
گزارشي از تاریخچه حضور ملي پوشان فوتبال ایران در جام هاي جهاني

مجله بین المللي و معتبر ساکرنت در گزارشي 
به بررسي حضور ایران در جام جهاني پرداخت 
و اعالم ک��رد کارلوس کي روش در تیم ملي 
ایران با مشکالت زیادي روبه رو بوده است. 
جام جهان��ي ۲۰۱۴ برزیل کمت��ر از ۲۰ روز 
دیگر آغاز مي ش��ود و تیم ملي فوتبال ایران 
در گروه F باید با تیم هاي آرژانتین، نیجریه و 
بوسني و هرزگوین به رقابت بپردازد.  مجله 
ساکرنت در گزارشي به بررسي حضور ایران 
در جام جهاني ۲۰۱۴ برزیل پرداخته اس��ت 

که در زیر مي آید:
هر چند ایران در سه دوره حضور خود در جام 
جهاني نتوانسته به دور دوم راه یابد  اما این 
به این معنا نیست که ایران حریفي آسان در 
تاریخ برگزاري جام جهاني بوده است. اکنون 
چهارمین حضور ای��ران در جام جهاني قطعي 
شده اس��ت و ش��اگردان کارلوس کي روش 
باید تابستان سال جاري با تیم هاي آرژانتین، 

نیجریه و بوسني و هرزگوین دیدار کنند.
حضور ایران در جام جهاني به س��ال ۱9۷۸ 
برمي گردد ک��ه رقابت ها در آمریکاي جنوبي 
برگزار ش��د و ای��ران در آن دوره با تیم هاي 
هلند، اسکاتلند و پرو در گروهي سخت قرار 
گرفت. بازیکن��ان ایران در آن دوره چهار بار 
ب��ه بازیکنان حریف پنالت��ي دادند و یک گل 
به خودي نیز به اش��تباه وارد دروازه خودي 
کردند. دو پنالت��ي در دیدار با هلند رخ داد 
که هر دوي این پنالتي ها را رابي رنسنبرینک 
وارد دروازه  نماینده آس��یا ک��رد. در بازي با 
پرو نیز بازیکن��ان ای��ران دو پنالتي به تیم 
حریف دادن��د که هر دوي ای��ن پنالتي ها را 
تئوفیلیو کوبی��الس وارد دروازه  ایران کرد. 
تنها امتی��از ایران در جام جهان��ي ۱9۷۸ در 
بازي برابر اس��کاتلند به دست آمد. ارتش 
تارتان )اسکاتلند( با امید بسیاري با مربیگري 
الي مک لئود به جام جهاني آمدند و هدفشان 
حضور در مراحل پایان��ي این رقابت ها بود. 
اس��کاتلندي ها تصور مي کردند بازي آساني 
برابر ایران در پیش رو دارند و مي توانند به 
راحتي تمام امتیا زهاي مسابقه را کسب کنند 
اما این دیدار در پایان به تساوي یک بر یک 
رسید تا نماینده آسیا اولین امتیاز خودش را 

در این رقابت ها کسب کند.
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بازي آخر ایران در مسابقات انتخابي 
جام جهاني ۲۰۰۶ رخ داد که ایران 
در این دیدار موفق شد با گل محمد 
نصرتي بحرین را شکست دهد و به 

جام جهاني راه یابد.
هواداران فوتبال ایران امیدوار بودند 
که در جام جهان��ي ۲۰۰۶ بتوانند 
ب��راي اولین ب��ار از مرحله گروهي 
صعود کنن��د. برانک��و ایوانکوویچ، 
سرمربي ایران در جام جهاني ۲۰۰۶ 
بود و این مربي کروات س��تاره هاي 
همچون علي کریم��ي، علي دایي 
و وحی��د هاش��میان را در ترکیب 
خود داشت. البته ستاره هاي جوان 
همچون آندرانیک تیموریان و جواد 
نکون��ام نیز در تی��م آن زمان ایران 
وجود داش��ت. ایران در جام جهاني 
۲۰۰۶ با تیم هاي پرتغال، مکزیک و 
آنگوال همگروه شد و در اولین دیدار 
خ��ود با نتیجه  س��ه بر یک مغلوب 

مکزیک شد. 
ای��ران در آن دیدار از خود بازي 
خوبي را به نمایش گذاشت، اما در 
نیمه دوم و درس��ت وقتي که علي 
کریمي از مسابقه خارج شد ایران 
قدرت��ش را از دس��ت داد و ب��ا دو 
گل دیر هنگام باعث شد شکست 
تلخ��ي را متحمل ش��ود. خیلي ها 
معتق��د بودن��د که ای��ران توانایي 
شکس��ت مکزیک در آن دیدار را 
داشت. رس��انه هاي ایراني پس از 
شکس��ت نخس��ت ایران به انتقاد 
از حضور عل��ي دایي در بازي برابر 

مکزیک پرداختند. 
آنها معتقد بودند که دایي با ۳۷ 
سال سن باعث شد بود که قدرت 
خط حمله ایران کاهش پیدا کند. 
ایران در دومین دیدار خود در این 
رقابت ه��ا برابر پرتغ��ال به میدان 
رف��ت و در پایان ب��ا نتیجه  دو بر 
صفر شکست خورد تا دیگر شانسي 

براي صعود به مرحله بعد نداشته باشد. 
ش��اگردان ایوانکوویچ در سومین دیدار 
خودشان برابر آنگوال به تساوي یک بر 
یک رضای��ت دادند تا جام جهاني براي 

آنها به پایان برسد.
رقابت هاي انتخابي جام جهاني ۲۰۱۰ 
هیجان زی��ادي براي ایراني ها داش��ت، 
ام��ا گل پارک جي س��ونگ باعث ش��د 
ت��ا امیدهاي ایران ب��راي صعود به جام 
جهاني به حداقل برس��د ت��ا ایراني ها با 
توجه به تساوي کره شمالي و عربستان 
در حسرت رسیدن به جام جهاني باقي 
بمانند. دو س��ال بعد کارلوس کي روش 
هدایت تیم ملي ایران را بر عهده گرفت. 
تیمي که بازیکنان با تجربه زیادي در 
خود داش��ت. هدف اول کي روش صعود 
به ج��ام جهاني ۲۰۱۴ برزیل بود.  ایران 
با کي روش رفته رفته به تیمي منضبط 
تبدیل ش��د و در هش��ت دیدار خود در 
مرحله انتخابي جام جهاني ۲۰۱۴ برزیل 

تنها دو بار دروازه خود را باز شده دید.
این تیم ملي ایران بعید است در جام 
جهاني مانند کره ش��مالي جام جهاني 
۲۰۱۰ باش��د که برابر پرتغال هفت بار 

دروازه  خود را باز ش��ده دید. البته تیم 
ملي ایران هر چند که در خط دفاع تیم 
منضبط است، در خط حمله با مشکل 
مواجه است. اگر پیروزي چهار بر صفر 
برابر لبنان را کنار بگذاریم تیم ملي ایران 
در سایر دیدارهاي خود در انتخابي جام 
جهاني نتوانس��ت در هر دیدار بیش از 
یک گل به ثمر برس��اند. در نهایت تیم 
ملي ایران موفق شد با پیروزي برابر کره 
جنوبي به جام جهاني ۲۰۱۴ برزیل راه 
پی��دا کند. اما روند آماده س��ازي ایران 
براي جام جهاني برزیل نگران کننده به 

نظر مي رسد.
ایران در حالي تنها یک دیدار دوستانه 
پس از صع��ود به جام جهاني داش��ته 
است که براي مثال کره جنوبي پس از 
صعود به جام جهاني ۱۴ دیدار دوستانه 
را تجربه کرده است. تمامي این اتفاقات 
باعث نمي شود تا هیجان فوتبال دوستان 
ایران براي دیدن بازي هاي تیم شان در 
ج��ام جهاني کاهش پیدا کند. ایراني ها 
ب��ي صبران��ه منتظرند تا ج��ام جهاني 
شروع شود تا بتوانند برگ جدیدي در 

تاریخ فوتبال شان شروع شود.

 ایراني ها امیدوار بودند تا 
با برتري برابر آلمان شگفتي 
س�از جام جهاني لقب گیرند، 
اما شکس�ت دو بر صفر برابر 
ژرمن ها پایاني بر حضور ایران 
در جام جهاني 1998 فرانسه 
بود. بازیکنان ایران در حالي 
به کشورش�ان باز گشتند که 

سرهاي شان باال بود.

  رقابت ه�اي انتخابي جام 
زیادي  جهاني 2010 هیج�ان 
ب�راي ایراني ه�ا داش�ت، اما 
گل پارک جي س�ونگ باعث 
ش�د تا امیدهاي ای�ران براي 
صع�ود ب�ه ج�ام جهان�ي به 
حداقل برس�د ت�ا ایراني ها با 
توجه به تساوي کره شمالي و 
عربستان در حسرت رسیدن 

به جام جهاني باقي بمانند.
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 کشتي پهلواني سابقه اي دیرینه در کشور دارد
پیش از ظهور و بروز کش��تي آزاد و فرنگي، در ایران کش��تي پهلواني وجود داش��ت و کش��تي پهلواني 
سابقه اي دیرینه در ایران دارد. ورزش پهلواني به زور و بازو نیست بلکه جوانمردي در خون ایراني ها است. 

در زورخانه کوتاه است و هرکسي براي ورود به این مکان مقدس باید خم شده و متواضع باشد.
 شروع کشتي از باشگاهي که تختي کشتي مي گرفت

محمد علي حساس، پس از حضور من در ورزش زورخانه اي تشخیص داد که من مي توانم وارد ورزش 
قهرماني کش��تي ش��وم و مرا به باش��گاه هژبر برد و پس از آنکه دیگر رقیبي برایم در این باش��گاه وجود 
نداش��ت به باش��گاه پوالد رفتم که بزرگاني همچون تختي از آنجا به عرصه کشتي معرفي شده بودند. در 
۱۹ س��الگي وارد تیم ملي شدم؛ تجربه نخس��تین حضورم در المپیک بسیار دشوار بود زیرا در آن زمان 
کش��تي در دنیا حرف اول را مي زد و اگر کس��ي هفتم جهان در این رشته مي شد افتخار بزرگي را کسب 

کرده بود.
 برابر کشتي گیر آمریکایي غیرتم به جوش آمد

مس��ابقات جهاني ۱۹۸۹ مارتیني س��وئیس به دلیل برد مقابل آمریکا و همزماني این مسابقات با پایان 
جنگ تحمیلي از اهمیت ویژه اي برخوردار بود و در این رقابتها “بروس بومگارتنر” را شکست دادم. قبل 
از این کش��تي بلندگوي ورزشگاه دائم نام کش��تي گیر آمریکایي را اعالم مي کرد و نام مرا خفیف معرفي 

»پهلوان باشي«  علی�رضا سلیماني
خاطره بازي با مرد طالیي که دیگر در بین ما نیست

گروه ورزش- علیرضا سلیماني 
قهرمان بلند آوازه کشتي ایران 
سحرگاه سي و یک اردیبهشت 
امسال در س��ن ۵۸ سالگي بر 

اثر سکته قلبي درگذشت. 
س��لیماني عالوه بر قهرماني در 
کش��تي آزاد، در گ��ود زورخانه 
نیز حضور چش��مگیري داشت 
و ش��ش بار در کشتي پهلواني 
قهرمان کش��ور ش��د ت��ا لقب 

پهلوان باشي به او داده شود.
علیرضا سلیماني وقتي در سال 
۱۳۳۵ به دنی��ا آمد، پنج کیلو 
وزن داش��ت. خودش مي گوید 
که پهلواني در خاندانش اصالت 
دارد. او براي اثب��ات این ادعا 
پدربزرگ��ش را مث��ال مي زند؛ 
پدربزرگ��ي ک��ه دو مت��ر قد و 
۱۸۰ کیلو وزن داش��ت و هیچ 

رقیبي برایش نبود.
ش��اید کمت��ر کس��ي بداند که 
قهرم��ان اس��بق کش��تي دنیا 
کارش را با فوتبال شروع کرده 
و س��پس راهي زورخانه شده 
اس��ت. س��لیماني خود را نوچه 

زورخانه مي داند.
در ادامه این مطلب نقل قولها 
و خاطرات��ي از مرح��وم علیرضا 

سلیماني را مي خوانید:
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مي کرد که این موضوع به من بر خورد و غیرت 
ایراني ام به جوش آمد.

 حکایت پیشنهاد رشوه و باالبردن دست داور
در یک دوره از مس��ابقات جهاني، ۴ بر صفر 
از کش��تي گیر مجارستاني جلو بودم که داورها 
مرا سه اخطاره کردند و از این رو دست داور را 
به عنوان برنده باال بردم! پیش از آغاز کش��تي، 
مربي مجارستان به من گفته بود که پول بگیرم 
و به کش��تي گیر آنان ببازم که من قبول نکرده 

بودم و آنان این پول را به داور داده بودند.
  کاریکاتور روزنامه فرانسوي

در مس��ابقات بسیاري ش��رکت نکردم در آن 
زمان یکي از روزنامه هاي فرانسوي کاریکاتوري 
را کش��یده بود ک��ه در آن من بر روي گاري از 
کش��تي گیر آمریکایي بر روي هواپیما پیشي 

گرفت��ه بودم؛ از این کاریکاتور ناراحت نش��دم 
زی��را ما با دس��ت خالي به این مدال رس��یده 

بودیم.
 در تی�م مل�ي کش�تي ب�ا قاش�ق ب�ه ما ماس�ت 

مي دادند!
ش��رایط امروز کش��تي بس��یار مس��اعد تر از 
گذش��ته است. ما براي حضور در اردوهاي تیم 
مل��ي در منزل غذا مي خوردیم زیرا غذاي اردو 
کافي نبود و با قاشق به ما ماست مي دادند! در 
آن زمان ما امکان حضور مداوم در مس��ابقات 
کش��تي را نداش��تیم و این امر موجب مي شد 
بدنمان به اصط��الح بیفتد. در زمان ما تفاوتي 
میان فوتبال و کشتي نبود. بسیاري از کشورها 
همچون ترکیه کشتي را رها کرده و به فوتبال 
بهاي بس��یاري دادند و در نهایت این سیاست 
منجر به این شد که کشتي ترکیه سوخت و در 
فوتبال نیز براي این کشور اتفاقي رخ نداد. در 
زماني که من و سوخته سرایي کشتي داشتیم 
ورزش��گاه براي دیدن ۵ دقیقه کشتي مملو از 

جمعیت مي شد.
 حواله پیکان هدیه طالي جهان

پس از دریافت مدال طالي جهاني، از دستان 
آیت اهلل هاشمي رفس��نجاني رییس جمهوري 
وقت حواله پی��کان دریافت ک��ردم که در آن 
زمان ارزش این خودرو حدود ۸۴۰ هزار تومان 
ب��ود. همچنین پ��س از حفظ عن��وان پهلواني 

در شش س��ال متوالي، عنوان پهلوان باشي را 
دریافت کردم.

 جرزني سوخته سرایي!
مهمترین رقیب داخلي ام رضا سوخته سرایي 
و مهمتری��ن رقی��ب خارجي ام تدیاش��ویلي از 
ش��وروي بودند. در کش��تي امروز هم احسان 
لشگري را قبول دارم. در یکي از کشتي هایم با 
سوخته سرایي ۱۸ ثانیه مانده به پایان، سوخته 
س��رایي گفت که بگذاریم کشتي مساوي شود 
که در همین حین به یکباره از من زیر گرفت و 
با خیمه سنگین ام مواجه شد و به قول خودش 
تا دقایقي س��رش جرقه مي زد و این تجربه اي 
شد که دیگر زیر حرفش نزد. از همان قدیم ما 

با یکدیگر رفاقت زیادي داشتیم.
 حاضرم قلبم را براي سوخته سرایي بدهم

حدود سه سال پیش سلیماني و سوخته سرایي 
به طور همزمان در یک بیمارستان بستري شدند. 
س��لیماني که به بیماري دیابت مبتال بود، در آن 
زمان گفت: س��وخته س��رایي باید عمل قلب باز 
انجام دهد که دعا مي کنم او هرچه سریعتر خوب 
شود. چهار رگ قلب این پهلوان و بزرگتر ما گرفته 
اس��ت که من حاضرم قلب��م را براي بهبودي اش 
بدهم. در این دو س��ه روزه خیلي ها به عیادت ما 
آمدند که از آنها تشکر مي کنم. این نشان مي دهد 
ک��ه هنوز هم پهلوان و پهلوان��ي در ایران نمرده 

است و مردم پهلوانانشان را دوست دارن."
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 سرمريب: کارلوس کروش
سن: ۶۱، سرمربي تیم ملي ایران از آوریل ۲۰۱۱

 چطور سرمربي ایران شد؟
پس از ناکامي ایران در رسیدن به جام جهاني ۲۰۱۰ 
و عملکرد نه چندان خوب پرتغال در همان رقابت ها، 
ایران به دنبال س��رمربي بزرگي بود و به همین خاطر 
کارلوس کروش را با قراردادي دو سال و نیمه جانشین 

افشین قطبي کرد.
 افتخارات گذشته:

کارلوس کروش موفق ش��د تیم زیر ۲۰ سال پرتغال 
را دو ب��ار قهرماني جهان کن��د. او همچنین آفریقاي 
جنوبي را به جام جهاني ۲۰۰۲ رساند. کروش همراه با 
اسپورتینگ لیسبون جام حذفي پرتغال را فتح کرد و در 
منچستر یونایتد در کنار سرآلکس فرگوسن سه قهرماني 
در لیگ برتر، یک جام حذفي و یک جام اتحادیه و یک 

لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.
 ناکامي هاي گذشته:

اولین حض��ور او روي نیمکت پرتغ��ال با ناکامي در 
رس��یدن به یورو ۹۲ و ج��ام جهاني ۹۴ هم��راه بود. 
همچنین بزرگ  ترین شکست دوران مربیگري کروش 
در رئال مادرید رقم خورد، جایي که او نتوانست از فوق 

ستاره هاي تیمش به خوبي استفاده کند.
 افتخارات به عنوان بازيکن:

محدود. او چند س��الي را براي تیمي در موزامبیک 
)محل تولدش( به میدان رفت.

 جتربه جام جهاين:
کارلوس کروش در جام جهاني ۲۰۱۰، سرمربي تیم 
ملي پرتغال بود که در نهایت در مرحله یک هشتم نهایي 

با شکست برابر اسپانیا از دور رقابت ها کنار رفت.
 رابطه با رسانه ها:

کروش شخصیت کاریزماتیکي نیست.
رابطه با مردم:

رابط��ه اي که او با مردم و اف��راد کنار تیم دارد کامال 
حرفه اي است، اما واکنش او به صحبت هاي سرمربي 
کره جنوبي در پایان دیدار حساس مقدماتي جام جهاني 

۲۰۱۴ جایگاه او در قلب مردم ایران را نهادینه کرد.
 سبک مربيگري:

مثل یک ش��طرنج باز باهوش ک��ه برنامه هاي بازي 
خودش را انتخاب مي کند. او با سیستم  محافظ کارانه 
۱-۳-۲-۴ در برزی��ل بازي خواهد کرد. برنامه کاري او 

روي نظم بازي ایران نقش بسته است.

  دروازه بانان
رحمان احمدي:

سپاهان، سن: ۳۳
آنطور که باید به این سنگربان بها داده نشد، کسي که 
در بازي برابر کره جنوبي دو ِسیو پیاپي ارزشمند داشت 
تا ایران را از صعود به برزیل مطمئن کند. شاید تجربه 
اروپایي داوري را نداشته باشد اما چابکي و شجاعت خود 

آن را جبران مي کند.
 دانيال داوري:

آینتراخت برانشوایگ آلمان، سن: ۲۶
متولد و بزرگ شده آلمان توسط پدري ایراني و مادري 
لهستاني. او اولین بازي ملي خود را ماه نوامبر انجام داد. 
برقراري ارتباط با هم تیمي هایش یک مشکل به شمار 
مي رود چرا که او به سختي فارسي حرف مي زند. این 

ناهماهنگي ممکن است جایگاه دانیل را از او بگیرد.
 حامد لک:

تراکتورسازي، سن: ۲۳
ورزش��کار و شجاع اما در این مقطع از زمان به تجربه 
بیشتري نیاز دارد. گفته مي شود اگر تمرکز بیشتري روي 
تمرینات داشته باشد و فعالیت هاي اضافي خارج از زمین 

را به حداقل برساند آینده روشني در انتظار اوست.
 مدافعان

پژمان منتظري:
ام صالل قطر، سن: ۳۰

مداف��ع مرکزي ک��ه از توانایي ب��ازي خواني خوبي 
برخوردار است. فرم اخیر او باعث شده که جاي هادي 
عقیلي را ترکیب بگیرد، کسي که از سوي کروش از تیم 
کنار گذاشته شد. او همچنین مي تواند در پست دفاع 

راست بازي کند.
 مهرداد پوالدي:

پرسپولیس، سن: ۲۷
دفاع چپي که نزدیک به یکسال به خاطر مصدومیت 
دور از میادین بود. از لحاظ دفاعي قدرتمند است اما به 
اندازه کافي براي نفوذ خالق نیس��ت. او در سال ۲۰۱۲ 
به خاطر مشت زدن به شیشه رختکن بعد از تعویض در 

بازي لیگ تحت عمل جراحي قرار گرفت.
 امريحسني صادقي:

استقالل، سن: ۳۲
دف��اع چپ پایي که در س��ه بازي حس��اس مرحله 
مقدماتي به میدان رفت و نقش مهمي در تسلط خط 
دفاعي ایران داشت. به نظر مي رسد اگر حیدري به مرز 

ای�ران به دنبال شگفتي در برزیل
تحلیل عادل فردوسي پور از شاگردان کي روش در راه جام جهاني

گروه ورزش - عادل فردوسي پور 
تهی��ه کنن��ده و مج��ري برنام��ه 
ب��ه  مطلب��ي  در  پرطرف��دار 9۰ 
تشریح ش��رایط تیم ملي فوتبال 
ای��ران در راه ج��ام جهاني ۲۰۱۴ 
برزی��ل پرداخت��ه اس��ت. او که 
تنها نویسنده ایراني مجله معتبر 
 )WorldSoccer وردس��اکر)
انگلیس اس��ت،در ای��ن گزارش 
ارکان تی��م مل��ي فوتب��ال ایران 
را م��ورد تحلی��ل ق��رار داده و از 
تیتر»ش��اگردان کروش به دنبال 
ش��گفتي در برزیل« براي مطلب 
خود اس��تفاده کرده است. او در 

این گزارش مي نویسد:
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آمادگي نرسد، انتخاب اول باشد.
 هاشم بيک زاده:
استقالل، سن: ۳۰

ی��ک حضور غافلگیرکننده در س��ه بازي پایاني 
مرحله مقدماتي، کسي که نمایشي عالي را از خود 
به اجرا گذاش��ت. او در مرکز شوخي رسانه ها قرار 
داش��ت که چطور قرار است در جام جهاني از پس 
لیونل مسي برآید. دو پا است و توانایي بازي در هر 

دو جناح زمین را دارد.
 مهرداد بيت آشور:

ونکوور وایت کپس آمریکا، سن: ۲۷
مدافع راس��ت، کسي که در سن خوزه کالیفرنیا 
به دنیا آمده است. جایي که به »استیون« معروف 
است. او دو مرتبه به تیم ملي آمریکا دعوت شد اما 
بعد از اینکه در بازي کردن براي این تیم ناکام ماند، 
تابعیت خود را به کش��ور پدر و مادرش تغییر داد. 

اولین بازي ملي خود را در اوکتبر انجام داد.
 احسان حاج صفي:

سپاهان، سن: ۲۴
یک چپ پ��اي با تجرب��ه ک��ه از باالنس خوبي 
برخوردار است. با سرعتي فریبنده و توانایي عبور از 
مدافعان. رهبر پیشین سمت چپ ایران. او در ضربات 

ایستگاهي و اوت دستي بازیکن خطرناکي است.
 خسرو حيدري:
استقالل، سن: ۳۰

مدافع راستي که زیاد نفوذ مي کند. او در صورت 
نی��از مي ت��وان در خط میاني هم ب��ازي کند. در 
این فصل گرفتار مصدومیت همسترینگ شد که 
جایگاهش در ترکیب اصل��ي را به خطر انداخت. 
تجربه زیادي دارد و براي شش باشگاه در ایران به 

میدان رفته است.
 هافبک ها
جواد نکونام:

الکویت کویت، سن: ۳۳
کاپیتاني الهام بخش که با وجود فرم باش��گاهي 
نه چندان جالب اخیر خود، ش��م گلزني در مواقع 
حس��اس را دارد. تجرب��ه اروپایي بازیکن س��ابق 
اوساسونا براي تیمي که در عرصه هاي بزرگ نبوده، 

بسیار حیاتي است.
 آندرانيک تيموريان:

استقالل، سن: ۳۱

خش��ن، دونده اي قوي که مصمم و خس��تگي 
ناپذیر اس��ت. او تجربه بازي در بولتون انگلیس را 
دارد و از جامه ارامنه ایران است که استعداد فوتبالي 

خوبي دارند.
 اشکان دژاگه:

فوالم انگلیس، سن: ۲۷
بهترین بازیکن ایران در سالهاي اخیر، استعداد و 
استقامت بازیکن سابق تیم ملي جوانان آلمان شانس 
بزرگي براي تیمش به ش��مار مي رود. در تهران به 

دنیا آمد اما در دوران کودکي به اروپا منتقل شد.
 قاسم حدادي فر:
ذوب آهن، سن: ۳۰

یک چ��پ پاي ماهر که پش��تیبان خوبي براي 
هافب��ک هاي مرکزي اس��ت. او در باش��گاه کنار 
برادرش علیرضا بازي مي کن��د. اولین بازي ملي 

خود را در سال ۲۰۱۰ برابر ارمنستان انجام داد.
 رضا حقيقي:

پرسپولیس، سن: ۲۵
هافب��ک مرک��زي که در ط��ول فصل ب��ا پیام 
صادقیان هم تیمش اش در پرسپولیس به شکل 
بحث برانگیزي به مشکل خورد. او مدعي است که 
پیشنهاد باش��گاه دیناموکیف را به خاطر بازي در 

ایران رد کرده است.
 علريضا جهانبخش:

نایمخن هلند، سن: ۲۰
هافبک آینده دار که تجربه ارزشمند بازي در لیگ 
هلند را به دس��ت آورد. با تکنیکي خوب و غزیره 
گلزني تاثیرگزار. خداحافظي مجتبي جباري شانس 

او را براي حضور در ترکیب اصلي افزایش داد.

 مهامجان
کریم انصاري فرد:

تراکتورسازي، سن: ۲۴
مهاجمي بااستعداد با رکورد گلزني خیره کننده 
درس��طح باش��گاهي. اگرچه او هنوز این فرم را در 
عرصه بین المللي تکرار نکرده است. اولین بازي ملي 
خود را در ۱۹ سالگي انجام داد و گل پیروزي بخش 

را در دیداري دوستانه برابر ایسلند به ثمر رساند.
 سردار آزمون:

رویین کازان روسیه، سن: ۱۹
هیچ وقت در لیگ ایران به میدان نرفت اما فصلي 
موفق را در لیگ روسیه پشت سر گذاشت. او چشم 
استعدادیاب باشگاه هایي چون آرسنال را به خود 

خیره کرده است.
 رضا قوچان نژاد:

چارلتون انگلیس، سن: ۲۶
در دوران کودکي به هلند مهاجرت کرد و پیش 
از انتقال به سرزمین مادري اش، براي تیم جوانان 
این کشور هم بازي کرد. یک مهاجم فرصت طلب 
در رده ملي. با وجود اینکه مدتي است از وضعیت 
باش��گاهي خود رضایت ندارد و در حال حاضر در 

یک باشگاه معمولي در انگلستان توپ مي زند.
 مسعود شجاعي:

الس پالماس اسپانیا، سن: ۳۰
فرم متناقض او در رده ملي انتقاد فوتبالدوستان 
داخلي را برانگیخته است، اما او با وجود مصدومیتي 
که بیش از یک س��ال با آن دست و پنجه نرم مي 
کرد، خوش��بختي فوتبال را در جزایر قناري پیدا 

کرده است.
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سفر با اتوبوس را ترجیح مي دهم
گفت و گوی »کالسکه سبز«  با نیلسون کوریا دروازه بان برزیلي پرسپولیس

»حضور در ایران را به عنوان یکي 
از شانس هاي زندگي ام همیشه به 
خاطر خواهم داشت. من تا پیش از 
اینکه به ای��ران بیایم تصورم چیز 
دیگري بود اما کش��ور ش��ما بسیار 
متف��اوت از آن چی��زي اس��ت ک��ه 
درباره اش م��ي گویند.« این چند 
جمله کوتاه از گفت��ه هاي یک مرد 
خارجي است. کسي که تنها بعد از 
دو س��ال حضور در ته��ران به یک 
چهره شناخته شده و حتي دوست 
داش��تني در فوتب��ال ای��ران بدل 

شده. 
»نیلسون کوریا جونیور« نام کامل 
مردي اس��ت که ح��اال محبوب همه 
ش��ده.  پرس��پولیس  ه��واداران 

دروازه بان سیاه اما برزیلي سرخ ها 
که در جریان لیگ سیزدهم به 
رکوردي تاریخي دست یافت. 

او با پرسپولیس قهرمان 
نش��د اما ثب��ت رکورد 

در  کلین ش��یت   ۱۸
۳۰ ب��ازي او را ب��ه 

بهترین دروازه بان 
تاری��خ  خارج��ي 
لیگ برتر بدل 
ک��رد؛ بگذریم 
که او یک قدم 
شکس��تن  ت��ا 
تاریخي  رک��ورد 

سیدمهدي رحمتي 
در بسته نگه داشتن 

ه��م  دروازه اش 
بیشتر فاصله نداشت. 

با این دروازه بان برزیلي 
حول چند محور به گفت و 

گو نشس��ته ایم. مسافرت، 
فوتبال، پرسپولیس و ایران. 

گفت و گوي ما با او را از دست 
ندهید.

 به عنوان يک دروزاه بان برزيلي خبش زيادي از دو س��ال گذشته عمرت را در 
ايران گذراندي. پشيمان نيسيت؟

نه چرا باشم. ایران کشور زیبایي است و مردم مهرباني دارد. واقعا تجربه بسیار 
خوبي برایم بود و امیدوارم که همچنان در کشور شما بمانم.

  تصورت از ايران پيش از پرسپوليسي شدنت، چه بود؟
به من مي گفتند دیوانه اي داري به ایران مي روي. حالت خوب 
نیس��ت، آنجا چیزهایي مي بیني که در هیچ کجا ندیده اي. 
راس��تش من هم چون شناختي نداش��تم خیلي از این 
حرف ها را ب��اور کرده بودم. واقعا ن��گاه خوبي از بیرون 
به ایران نیس��ت. اما من بع��د از صحبتي که با یکي از 
دوستانم که در ایران بازي کرده داشتم، تصمیم گرفتم 
به ایران بیایم. بعد هم که آمدم دیدم همه چیز برعکس 
آن چیزي است که مي گویند. ایران مردم خوبي دارد و 

واقعا یک روز هم از بودن در کشور شما خسته نشدم.
 در مهني مدت بيش از دوساله به شهرهاي زيادي از 
ايران سفر کردي. طبيعت و زيبايي کشور ما را 

چطور ديدي؟
واقعا ایران کشور زیبایي است. آب و 
هواي بس��یار خوبي دارد و هر فصل 
سال مي توان همه جور آب و هوایي 
در آن دی��د. به نظرم ایران جان مي 

دهد براي تفریح و گردش!
 سفر با اتوبوس را دوست داري يا 

پرواز؟
بستگي دارد به شرایط. اگر نیتم 
تفریح باش��د ترجیح مي دهم با 
اتوبوس باشد که از زیبایي هاي 
مس��یر لذت ببرم. ام��ا گاهي 
شرایط به شکل دیگري است 
و آدم مجبور است از زمان به 
بهترین شکل استفاده کند. 

از سیس��تم حمل و نقل 
ایران راضي بودي؟ 

اما  اروپا نیست  مثل 
اتب��وس  حداق��ل 
در  ک��ه  های��ي 
مي  استفاده  آن 
با  تفاوتي  شود 
ن��دارد.  اروپا 
ما در پرتغال 

اسکانیـا

گردشگری
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اتوبوس هاي ولوو، اس��کانیا و بنز سوار مي 
شدیم در ایران هم همینطور. اتفاقا باشگاه 
پرس��پولیس هم براي س��فر به ش��هرهاي 
نزدیک یا از اتوبوس هاي اس��کانیا استفاده 

مي کرد یا ولوو.
 بگذرمي؛ عملکرد پرس��پوليس در ليگ 

سيزدهم. چطور بود؟
خوب بود، یعني آس��یایي شدن مان عالي 
بود. هرچند که اگر این اواخر آن مشکالت را 
برایمان درست نمي کردند، چند هفته مانده 
به پایان لیگ قهرمان مي شدیم. متاسفانه ما 
فصل وخیمي را به لحاظ مالي تجربه کردیم 

و آن هم نتیجه عملکرد بد مسئوالن بود.
 اين وضع در فوتبال ما تقريبا طبيعي است. 
هبتر نبود ابت��دا به جاي درگ��ريي قهرمان 
مي شديد بعد تالش مي کرديد براي پول تان؟

م��ن حرف ش��ما را قب��ول ن��دارم. وقتي 
م��ا ق��رارداد داری��م یعني بای��د طرفین به 
تعهدات شان عمل کنند. اگر قراردادي نبود 
ما هم ادعایي نداش��تیم. من براي زندگي ام 
برنامه دارم و براي پولم برنامه ریزي مي کنم. 
بنده  این فصل هم مشکل مالي داشتم، هم 
مشکل ماشین داشتم و هم محل سکونتم با 
مشکل مواجه بود. انصافا من۲۰  سال است 
در فوتبال حرفه اي دنیا زندگي مي کنم اما 

هیچوقت چنین شرایطي را ندیده ام.
  االن چند درصد قراردادت را از پرسپوليس 

طلب داري؟
تمام چیزهایي که در رسانه ها منتشر شد، 
دروغ بود. من ۴۰ درصد قراردادم را گرفته ام 
در حالي که نوشتند ۶۰ درصد. من از سال 
گذشته هم ۲۰۰ میلیون طلب دارم. ضمن 
آنکه چک شخصي اي را که سعید شیریني 
بابت بخشي از قراردادم به من داد هنوز پاس 

نشده و روي دستم مانده!
  فک��ر مي کين چرا فوتبال ايران اينقدر 
در حبث قرارداد و پرداخت ها با مشکل مواجه 

است؟
فوتبال عین زندگي اس��ت. شما وقتي در 
زندگي تان برنامه نداشته باشید، قطعا موفق 
نخواهید بود. ببخشید اما من در این فوتبال 

و ورزش اصال س��اختاري نمي بینم. 
حتي فکر مي کنم موفقیت هایي هم 
اگر دارید کامال اتفاقي است. مطمئن 
باشید این ناسازماني ضربات محکمي 

به فوتبال شما مي زند.
  مشا که اين س��اختار معيوب را 
مي بيين چرا بع��د از دو فصل باز هم 

مي خواهي مباين؟
من از این شاخه به آن شاخه پریدن 
را دوس��ت ندارم. مي توانید این را در 
کارنامه من ببینید و بررسي کنید. من 
س��ال هاي متوالي در یک تیم بودم. 
بعد ۷ س��ال فوتبال پرتغال را تجربه 
کردم و س��پس به ایران آمدم. اصال 
دوس��ت ندارم خانواده ام را هر س��ال 
به یک کشور ببرم. من پرسپولیس را 
دوست دارم و از شرایطم در این تیم 
هم راضي ام. درس��ت است که گفتم 
سازماندهي فوتبال ایران خوب نیست 
اما خیلي بد هم نیست. ولي مي تواند 

بهتر از این باشد.
   بدتر از اينجا را هم ديده اي؟

تجربه ام م��ي گوید این س��اختار 
معیوب مختص ایران نیست و ممکن 
است شما این وضع را در اروپا و حتي 
برزیل هم ببیني. اما واقعا ساختار شما  

در دنیا بي نظیر است.
 چه شد که به ايران آمدي. گويا 

مانوئ��ل ژوزه بيش��ترين نق��ش را در 
پرسپوليسي شدنت داشت؟

من مانوئل را مي شناختم چون مربي 
معروفي بود. او هم مرا مي ش��ناخت. 
چند سال پیش وقتي مي خواستم به 
خاطر شرایط بد مالي از تیم پرتغالي 
ج��دا ش��وم او مرا دعوت ک��رد تا به 
ایران بیایم. در آن زمان رابطه اي با او 
نداشتم و حاال هم که رفته رابطه اي 

با او ندارم.
   برگردمي به ليگ برتر. مشا در 
ليگ امس��ال 18 کلني شيت داشتيد 
که در نوع خودش يب سابقه اس��ت. از 

اين اتفاق چقدر خوشحايل؟
فکر مي کنم خیلي سخت بود ثبت 
این رکورد، ولي این اتفاق افتاد و واقعا 
از آن خوشحالم. من و دیگران خیلي 
براي ثبت این رکورد زحمت کشیدیم 
و قول مي دهم اگر ماندم سال آینده 

آن را ارتقا بدهم.
 مدافعان پرسپوليس چقدر در ثبت 

اين رکورد تاثريگذار بودند؟
قطع��ا خیل��ي تاثیرگ��ذار بودند و 
زحمت زیادي کشیدند. امسال خط 
دفاع پرسپولیس خیلي بهتر از سال 
گذش��ته بود. یک گل��ر نمي تواند به 
تنهایي تیم را نج��ات بدهد و کلین 

شیت داشته باشد.

 من به تیم ش�ما امیدوارم 
و حتي برایتان ش�انس صعود 
قائل�م. ش�اگردان ک�ي روش 
اگر بتوانن�د از بازي اول خود 
مقاب�ل نیجری�ه ی�ک امتیاز 
بگیرند و بعد مقابل آرژانتین 
خوب ببازند و نهایتا بوس�ني 
را ه�م شکس�ت دهن�د، مي 
توانن�د ب�ه عنوان تی�م دوم 
صعود کنن�د. در این گروه به 
غیر از آرژانتین س�ایر تیم ها 
ب�ه یک اندازه ش�انس دارند. 
پ�س فکر مي کن�م هر تیمي 
مقاب�ل  خفیف ت�ري  باخ�ت 
آرژانتین کسب کند مي تواند 

امیدوار به صعود باشد.
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آخرین نفر همه چیز را مي بینم و باید تا آنجا که مي شود 
مدافع��ان و بازیکنان را هماهنگ کنم. حاال اینکه دروازه 

بانان ایراني این کار را چرا نمي کنند، را نمي دانم.
 راز ماندگاري طوالين مدت مشا در س��طح اول فوتبال 

حرفه اي بعد از 3۷ سال سن در چيست؟
چند تا دلیل دارد. یکي اینکه خدا خیلي مرا دوس��ت 
دارد. بعد هم اینکه خیلي خوب از بدنم محافظت مي کنم 

و سوم هم اینکه بیش از سایرین تمرین مي کنم.
 ليگ ايران را به حلاظ کيفي به نسبت ليگ هايي که 

در آهنا بازي کردي چطور مي بيين؟
فوتبال ایران خیلي شبیه به فوتبال برزیل است، چون 
در برزیل هم همه چیز متکي به تکنیک بازیکنان است. 
اما در اروپا تکنیک، قدرت بدني، کار ترکیبي و همه چیز 

در کنار هم هستند.
 واقعا شباهيت بني فوتبال ايران و برزيل وجود دارد؟!

منظورم شباهت بس��یار کمي بود. برزیل مهد فوتبال 
جهان است. شاید گفته جالبي نباشد اما بچه ها در برزیل 

فوتبال را از درون شکم مادرانشان شروع مي کنند!
 برنامه تان براي فصل آينده چيست؟

من دوست دارم به خاطر هواداران در پرسپولیس بمانم. 
اما دوست داشتن من کافي نیست چون باشگاه هم باید 
بخواهد. البته ابتدا باید مش��کالتي که از گذشته دارم را 

حل کنند.
 احتمال دارد سال آينده به تيم ديگري بروي؟

هر چیزي احتم��ال دارد اما گزینه اولم پرس��پولیس 
است.

 تيم مل��ي ايران را با ک��ي روش در جام جهاين چطور 
مي بيين؟

من به تیم شما امیدوارم و حتي برایتان شانس صعود 
قائلم. ش��اگردان کي روش اگر بتوانن��د از بازي اول خود 
مقابل نیجریه یک امتی��از بگیرند و بعد مقابل آرژانتین 
خوب ببازند و نهایتا بوس��ني را هم شکست دهند، مي 
توانند به عنوان تیم دوم صعود کنند. در این گروه به غیر 
از آرژانتین س��ایر تیم ها به یک اندازه شانس دارند. پس 
فکر مي کنم هر تیمي باخت خفیف تري مقابل آرژانتین 

کسب کند مي تواند امیدوار به صعود باشد.
  تقاب��ل بازيکن��ان ايراين ب��ا ليونل مس��ي را چطور 

مي بيين؟
فکر مي کنم و امیدوارم آن روز، روز لیونل مسي نباشد.

بازیکنان ایران قرار نیست آرژانتین را شکست دهند، پس 
بهتر است کامال ریلکس بازي خودشان را بکنند.

 نتيجه ب��ازي اي��ران و آرژانتني را چط��ور بيش بيين 
مي کين؟

فوتبال خیلي متفاوت است و هر اتفاقي ممکن است در 
آن بیفتد. اصال شاید ایران یک گل زد و نتیجه را به نفع 

خودش خاتمه داد!
 هبترين دروازه بان ايران از نظر مشا کيست؟

 من دوست دارم به خاطر 
پرس�پولیس  در  ه�واداران 
بمانم. اما دوس�ت داشتن من 
کافي نیست چون باشگاه هم 
باید بخواه�د. البته ابتدا باید 
مشکالتي که از گذشته دارم 

را حل کنند.

 چیزي ک�ه در دروازه باني 
من یاد گرفته ام این است که 
به عنوان آخرین نفر همه چیز 
را مي بینم و بای�د تا آنجا که 
مي ش�ود مدافعان و بازیکنان 
را هماهن�گ کنم. حاال اینکه 
دروازه بانان ایراني این کار را 

چرا نمي کنند، را نمي دانم.

 در طول دو فصلي که در پرسپوليس بودي 
با س��ه مريب )مانوئل ژوزه، حييي گل حممدي و 

علي دايي( کار کردي. کداميک هبتر بودند؟
مقایسه خوبي نیس��ت چون در فوتبال هر 
مربي س��بک خ��اص خ��ودش را دارد. اگر از 
لحاظ نتیجه گیري نگاه کنیم خب علي دایي 
بهتر بود. اما یحیي هم مربي خوبي اس��ت و 
عملکرد نفت این را نشان مي دهد. ضمن آنکه 
مانوئل هم خیلي مربي بزرگي است و قهرماني 

هاي مختلفي با تیم هاي مختلف داشته.

 مانوئل ژوزه چرا در پرسپوليس موفق نبود 
و جمبور ش��د فوتبال اي��ران را خيلي زود ترک 

کند؟
ای��ن برمي گردد به همان س��ازماندهي که 
در فوتبال ایران وجود ندارد. مس��ئوالن وقت 
پرسپولیس آن زمان در فاصله ۱۰ روز مانده به 
آغاز لیگ مانوئل ژوزه را به ایران آوردند و تیمي 
را دستش دادند که هیچیک از بازیکنانش را 
خودش انتخاب نکرده بود. متاسفانه این مربي 
تنها س��ه ماه فرصت داشت تا پرسپولیس را 

جمع وجور کند که شدني نبود.
    در زمان بازي خيلي س��ر مدافعان تيمت 

فرياد مي زين. چرا؟
چی��زي که در دروازه باني من یاد 
گرفته ام این اس��ت که به عنوان 
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به نظ��رم رحمتي بهترین اس��ت و بعد 
رحمان احمدي را هم دوس��ت دارم. فکر 
مي کن��م حامد لک هم آینده درخش��اني 

داشته باشد.
 در برهه اي با علريضا حقيقي مشکل پيدا 

کردي چرا؟
من با او مشکلي نداشتم و نمي خواهم در 

موردش صحبت کنم.
 در مورد دنيل داوري و اينکه قرار است 
دروازه بان فيکس ايران در جام جهاين باشد، 

صحبت کن.
حتما کیفیت خوبي دارد که در بوندس 
لیگا ب��ازي مي کند. من چیز زی��ادي از او 

ندیدم.
 هواداران فوتبال ايران را چطور مي بيين 

به نسبت ساير هواداران فوتبال در دنيا؟
طرف��داران  مخصوص��ا  فوق العاده ان��د. 

پرسپولیس.
 ت��ا چن��د س��الگي فوتبال��ت را ادامه 

مي دهي؟
حداقل تا ۲ سال دیگر ولي شاید بیشتر 

هم بشود.
  براي متديد قراردادت با توجه به مبلغ 

قرارداد ميلياردي رمحيت چقدر مي خواهي؟

زیاد به پول فکر نمي کنم. امیدوارم هرچه قرارداد مي بندم پرداخت شود!
 و ميزباين برزيل در جام جهاين؟

خیلي امیدوارم قهرمان ش��ویم. خیلي س��خت است و فشار زیادي را تحمل 
مي کنند اما مطمئنم برزیل با این تیم قهرمان مي ش��ود. البته اسپانیا، هلند، 

آلمان، ایتالیا و آرژانتین هم مدعي هستند.

 اولني واژه اي که به ذهنت مي رسد را بگو.
 استادیوم آزادي: بزرگ

 علي دایي: اسطوره
 علي کریمي: معجزه

 پرسپولیس: باشگاه خاص
 فوتبال ایران: خوب )با خنده(

 علي پروین: به زبان همه سلطان
 کي روش: مربي بزرگ

 علیرضا حقیقي: دروازه بان خوب
 سیدجالل حسیني: بهترین مدافع ایران

 اسکوالري: فیل بزرگ!
 نیمار: خاص

 هالک: خیلي قوي
 رونالدو برزیلي: خیلي خاص

 پله: بهترین براي همیشه
 لیونل مسي: بهترین بازیکن جهان

 مورینیو: خوب

 فوتبال عین زندگي است. 
ش�ما وقت�ي در زندگي ت�ان 
قطعا  باشید،  نداش�ته  برنامه 
موفق نخواهید بود. ببخشید 
اما من در این فوتبال و ورزش 
اصال ساختاري نمي بینم. حتي 
فکر مي کنم موفقیت هایي هم 
اگر دارید کامال اتفاقي است. 
مطمئن باشید این ناسازماني 
ضرب�ات محکمي ب�ه فوتبال 

شما مي زند.
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کي روش: فوتبال ایران غول خفته است
سرمربي تیم ملي فوتبال ایران تاکید کرد تیم او 
براي خوشگذراني به برزیل نمي رود. او تمدید قرارداد 
با ایران را براي خود افتخار بزرگي مي داند. کارلوس 
ک��ي روش در گفت وگویي که با مجله ورلدس��اکر 

داشت درباره موضوعات زیادي صحبت کرد.
سرمربي پرتغالي ایران که سومین جام جهاني خود 
را تجربه مي کند، مي گوید تیمش براي خوشگذراني 
به برزیل نمي رود. او امیدوار است که براي نخستین 

بار با تیم ملي فوتبال ایران به مرحله حذفي جام 
جهاني صعود کند.

کي روش گفت: برخي معتقدند که تیم ملي فوتبال 
ایران تنها براي خوشگذراني به برزیل مي رود. آنها بر 
این باورند که ما زنگ تفریح تیم هاي دیگر هستیم. 
قبل از قرعه کشي همه چنین نظري داشتند ولي 
ما مي خواهیم تیم هاي همگروهمان را از این که از 

همگروهي با ما خوشحال شدند، پشیمان کنیم.
کي روش در ارزیابي اش از سه تیم همگروه ایران 
گفت: باید در دیدار نخست خود به مصاف نیجریه 
برویم. االن تمرکز اصلي ما روي این دیدار اس��ت. 
بعد از آن به دیدار برابر آرژانتین فکر خواهیم کرد. از 
نظر من دیدار برابر نیجریه سرنوشت سازترین دیدار 
براي ما به شمار مي آید و مي تواند تکلیف صعود ما 
به دور بعد را مش��خص کند. براي به دست آوردن 
سربلندي و افتخار براي ایران تمام تالش خود را به 

کار خواهیم گرفت.

سرمربي س��ابق رئال مادرید درباره این سوال که 
چگونه خود را با شیوه زندگي در ایران وفق داد، این 
گونه پاسخ داد: براي سازگار کردن خود در ایران از 
تجربه باالي خود استفاده کردم. براي زندگي کردن 
در ایران تالش کردم تا با فرهنگ و هویت کشوري 
که در آن زندگي مي کنم، آش��نا شوم. از نظ�ر من 
چنین مسئله اي آسان است. آسان است که خود 
را جزئ��ي از خانواده فوتبال ای��ران بدانم. از تجربه 
مربي گ��ري خود در تیم ملي فوتب��ال ایران بهره 
بردم. ایران نشان خواهد داد که کشوري دست 

و پا بسته در فوتبال نیست. 
کشوري  ایران 
که  است 

در  فوتبال 
خون مردم آن وجود 
دارد، مثل برزی��ل، آرژانتین 
و پرتغال. مردم ایران عاشق فوتبال 
هس��تند. ایران از معدود کشورهایي 
اس��ت که براي یک بازي فوتبال ۱۰۰ 
هزار نفر تماش��اگر در ورزشگاه حاضر 

مي شوند.
کي روش افزود: در شبي که تیم ملي 
فوتبال ایران به جام جهاني صعود کرد، 
۶۵ میلیون ایراني به خیابان ریختند 
و جشن گرفتند. به همین راحتي 

مي توان فهمید که شما نیاز به 

تبلیغ و ترویج فوتبال در ایران ندارید. من ۸۰ تا ۹۰ 
درصد وقت خودم را صرف تیم ملي ایران مي کنم. 

من تقریبا شهروند ایران شده ام.
سرمربي پرتغالي تیم ملي فوتبال ایران در پایان 
س��خنان خود درباره این سوال که آیا قرارداد خود 
را با ایران تمدید خواهد کرد یا نه، این گونه جواب 
داد: براي من افتخار است که قرارداد خود را با تیم 
مل��ي ایران تمدید کنم. من ایمان دارم که فوتبال 
ایران یک غول خوابیده است و کسي که مي خواهد 
این غول را بیدار کند چالش بزرگي در پیش دارد. 
فوتب��ال در خ��ون و قلب ملت ایران وج��ود دارد. 
متاس��فانه تنها ۲۰ درصد از این پتانسل در 
ایران صرف مي ش��ود. امیدوارم که بتوانم 
از امکانات و پتانس��یل موجود در ایران 

نهایت استفاده را ببرم.
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