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میالد امام رضا)ع(
روز یازدهم این ماه )ذی القعده( میالد با سعادت امام هشتم علی بن موسی 

الرضا علیه السالم است. 
شب نیمه ماه ذی القعده

شب مبارکی است و خداوند متعال نظر رحمت می فرماید بر بندگان خود و 
روایت نبوی در این زمینه داریم که مضمون آن چنین است: کسی که در این 
شب )شب نیمه ماه ذی القعده( به طاعت حق تعالی مشغول باشد برای او باشد 
اجر صد نفر روزه داری که مالزم شب باشد در این شب عظیم هر که حاجتی 

از خداوند متعال طلب کند به او اعطا خواهد شد ان شاء اهلل. 
 دحو االرض

روز ۲۵ ماه ذی القعده روز دحو االرض اس��ت که یکی از چهار روزی که در 
تمام س��ال به فضیلت روزه مشهور است و ثواب روزه در این روز معادل ثواب 
هفتاد سال روزه داری است و به روایتی کفاره هفتاد سال گناه می باشد. امید 
است که جوانان مؤمن خود را از ثواب روزه داری و مناجات در شب و روز دحو 
االرض محروم ننمایند. در مفاتیح الجنان ذیل اعمال ذی القعده برای شب و 
روز بیست و پنجم این ماه که دحو االرض است اعمالی ذکر شده که عالقمندان 

می توانند به این کتاب شریف مراجعه نمایند. 
 شهادت امام جواد علیه السالم

روز آخر این ماه روز سوگ و ماتم اهل بیت علیهم السالم می باشد از آنجا که 
جواد االئمه علیه السالم در این روز به زهر معتصم عباسی علیه اللعنه به شهادت 
رسیدند، امام محمد تقی علیه السالم معروف به جواد االئمه علیه السالم در 
کاظمین کنار جد بزرگوارشان باب الحوائج موسی بن جعفر علیهما السالم به 
خاک سپرده شدند و مرقد مطهرشان زیارتگاه عاشقان و محبان است خداوند 

ما را از پیروان واقعی اهل بیت علیهم السالم قرار دهد. 

مناسبت های ماه ذی الحجه: 
آخرین حج پیامبر اعظم )ص(

روز چهارم. در چنین روزی پیامبر اعظم )ص( برای انجام واپسین حج وارد 
مکه ش��د و اعمال و مناسک حج را به انجام رس��انید. در روز عرفه ایشان در 
سرزمین عرفات خطبه تاریخی خود مبنی بر حرمت خون و مال مسلمانان، 
کنار گذاشتن اختالفات جاهلی، پایبندی به امانت، حرمت ماه های حرام و... 

را ایراد فرمود. 
شهادت امام باقر)ع(

روز هفتم. آن حضرت در سال پنجاه و هفت هجری در مدینه به دنیا آمد 
و مادرش دختر امام حس��ن مجتبی )ع( بود. در س��ی و هش��ت سالگی پدر 
بزرگوارش امام سجاد )ع( به شهادت رسید و امامت به ایشان منتقل شد. در 
دوران آن حضرت که میان بنی امیه و بنی عباس برای غصب خالفت جنگ و 
درگیری بود، ایشان از این فرصت کمال استفاده را در جهت تربیت شاگرد و 

استحکام و گسترش تشیع و انقالب فرهنگی نمود. 

شب و روز عرفه 
شب و روز نهم. این شب یکی از شب های بافضیلت است و کسی که این شب 
را به عبادت بپردازد اجر و ثواب صد و هفتاد سال عبادت را دارد. روز عرفه یکی 
از اعیاد بزرگ اسالمی است و روزی است که خداوند سفره جود و احسان خود 

را برای بندگانش گسترده و شیطان را خوار و ذلیل کرده است. 
شب و روز عید قربان 

ش��ب و روز دهم. ش��ب عید قربان یکی از چهار شبی است که احیای آن 
مستحب است و درهای آسمان در این شب به روی بندگان باز است. دعاهایی 

نیز برای این روز در کتب ادعیه وارد شده است. 
والدت امام هادی )ع( 

روز پانزدهم. پانزدهم ماه ذی حجه روز والدت با سعادت امام علی النقی )ع( 
است. آن حضرت در سال دویست و دوازده هجری در مدینه به دنیا آمد. در 
هشت سالگی پدر بزرگوارش امام جواد )ع( به شهادت رسید و امامت به ایشان 
منتقل شد. امام هادی بعد از پدرش دو سال در دوره حکومت معتصم عباسی 
بود، سپس دوره های حکومت واثق، متوکل، منتصر، مستعین، معتز، و معتمد 
عباسی را نیز درک کردند. در میان حکام وقت، متوکل عباسی بیش از دیگران، 
آن حضرت را مورد اذیت و آزار قرار داد. او کینه و عداوتش نسبت به اهل بیت 
)ع( بیش از دیگران بود و چون برخالفت خود ترسید آن حضرت را از مدینه به 
بغداد احضار کرد. دوره امامت آن حضرت سی و چهار سال بود. چهارده سال 
آن را در مدینه و بیست سال در سامرا به سر بردند. تا اینکه در جمادی االخر 
س��ال دویست و پنجاه و چهار هجری در چهل و دو سالگی به دست معتمد 

عباسی مسموم و در سامرا در خانه خودش دفن شد. 
عید غدیر

روز هجدهم. ندایی بلند شد: آنان که جلو تر رفته اند بازگردند و آنان که عقب 
مانده اند سریع تر خود را برسانند. در کنار برکه ای در سرزمین غدیر خم، دستی 
دست دیگر را باال برد و ندایی در گوش تاریخ پیچید: هر کس من موالی اویم 
علی )ع( موالی اوس��ت. پروردگارا! دوس��تانش را دوست بدار و دشمنانش را 

دشمن بدار و یارانش را یاری کن و کینه توزانش را خوار گردان. 
هجدهم ماه ذی حجه روز عید غدیر است، روزی که خداوند در آن گناهان 
شصت ساله مومنان را می آمرزد و در این روز آزاد می کند دو برابر آنچه را که 
ماه رمضان از آتش جهنم آزاد کرده است. یک درهم انفاق در راه خدا در این 

روز معادل هزار درهم است. 
روز مباهله 

روز بیس��ت و چهارم. آمده بودند تا با هیبت پوش��الی و دعایی که از سقف 
خانه های گلیشان باال تر نمی رفت عظمت آخرین فرستاده خدا را بشکنند. 
مسیحیان نجران با پیامبر اعظم )ص( به جدال برخاسته بودند، اما قرار گذاشته 
شد تا مباهله تکلیف را روشن سازد، اما هنوز دعایی و نفرینی در نگرفته بود 
ک��ه حریف از میدان به در رفت و اهل بیت عصمت پیامبر اعظم )ص( پیروز 

شدند.

مناسبت های ماه های ذی القعده و ذی الحجه
ماه ذی القعده و ذی الحجه دو ماه از ماه های حرام اند که خداوند متعال در قرآن از آن ها یاد کرده است. ماه های حرام عبارتند از ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. از 
خصوصیات ماه های حرام این است که ثواب عمل خیر مضاعف و عقاب عمل حرام نیز دو چندان می گردد وجه تسمیه این ماه ها به حرام بودن، این است که در این ماه هرگونه 
خونریزی و کشتاری متوقف می گردد. این حرمت را اعراب جاهلیت نیز برای این ماه ها قائل بودند و در این ماه ها از هر گونه جنگ و ستیزی خودداری می کردند اسالم این 

آئین را امضاء کرد و مهر تاییدی بر آن زد. 

]3[

 ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

 شمـاره ۳ مرداد ماه ۱۳9۳

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



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.

مسـافر پس از دعـای صفحه مقابل تسـبیحات 
حضرت فاطمه سـالم اهلل علیها را بخواند و سوره 
حمـد را از پیـش رو و از جانب راسـت و از جانب 
چپ بخواند و همچنین آیة الکرسی را از سه جانب 

بخواند. و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



روز هجدهم ماه ذی الحجه پیامبر بزرگوار اسالم به امر خداوند جانشین بعد از خود را 
تعیین فرمود تا راه تعالی مردم را در نیل به اهداف بزرگ خیر و س��عادت بشری فراهم 
نماید. علی علیه الس��الم یار و همراه واقعی و صادق پیامبر به عنوان شایسته ترین فرد 
برای هدایت مردم بعد از وفات پیامبر تعیین شد تا تاریخ بشریت نموداری برجسته از 
شایس��ته ساالری را ش��اهد گردد. به گواهی تاریخ در میان یاران و اصحاب رسول خدا، 
علی شایسته ترین فرد برای تصدی امور مردم پس از پیامبر بود. شایستگی این مرد یگانه 
پس از ۲۵ سال کنج عزلت اجباریش با تشکیل حکومتی توحیدی و با محوریت عدالت 
و کرامت انسانی به همگان اثبات گردید و اگرچه حکومت کوتاه موالی متقیان کمتر از 
پنج سال و با آن همه دسیسه و توطئه طول کشید، اما چونان آفتابی درخشان می تواند 
سرمشق حاکمان و ملت ها در همه دوره ها باشد. خداوند متعال با برانگیختگی آخرین 
رسول خویش و ابالغ دین اسالم بر ایشان، بلوغ و کمال فکری بشر را پس از قرن ها بعثت 
انبیا و فرستادن کتب آسمانی در وجود نبی مکرم اسالم به تجلی رساند و با تعیین امامت 
پس از پیامبر کرامت و منزلت انس��ان را به عرصه تحقق درآورد. بعد از رسالت پیامبر 
اسالم بشریت به کمال فکری و بالندگی دست یافت و این بزرگ ترین دلیل برای خاتمه 
بخشیدن به بعثت انبیا بود و نیازی نبود که رسول دیگری مبعوث گردد و دین تازه ای 
معرفی شود. اما بعد از کمال فکری بشر، نوبت متجلی شدن آرمان بزرگ خلقت انسان 
که   همان جانشینی خداوند و دستیابی به منزلت و کرامت او بود، رسید و خداوند متعال 
با ایجاد امامت در پرتو نبوت این آرمان را دست یافتنی ساخت. اگر پژوهشی صحیح و 
عاری از تعصب و بدون حب و بغض در خصوص فلسفه غدیر خم و پیامدهای تاریخی 
آن صورت گیرد، به یقین این نتیجه حاصل خواهد شد که لزوم دستیابی بشر به منزلت 
و کرامت انسانی خود از این محور حاصل می شود. عنصر بسیار مهم و ارزشمندی که در 
نتیجه صد ها سال تالش و کوشش خردمندان و مصلحان بزرگ اجتماعی بشریت بدست 
آمده و منزلت و کرامت انسانی را موجب گشته است، بی ارتباط با فلسفه بعثت انبیا و 
هدایت آنان نبوده و اصوال دین چیزی نبوده و نیست جز عامل هدایت بشر به سرمنزل 
رستگاری و کمال. دین عنصر راهنمایی و برنامه زندگی انسان است و هنگامی که خداوند 
متعال بلوغ فکری و بالندگی او را مشاهده فرمود دست به اکمال دین و اتمام نعمت زد تا 
فلسفه اصلی خلقت انسان را بعنوان بر ترین مخلوق عالم هستی تحقق بخشد و در پرتو 
هدایت ارزنده بود که زمینه ظهور مصلحان بزرگ اجتماعی پدید آمد و بشر امروز با وجود 
تمام مشکالت به دستاوردهای ارزشمندی رسیده که راه برای طی مسیر بالنده و درخور 
او فراهم گشته است. به امید آن روز که انسان به ارزش و کمال واقعی خود دست پیدا 

کند و صلح و سعادت جایگزین شر و بدی گردد.

»غدیـر« درخشش آفتابی به بلندای تاریخ
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قربانی یک عبادت مالی و از شعائر اسالم است و در مقابل دیگر عبادت های 
مالی ویژگی ه��ای خاصی در بر دارد، با توجه به آن ویژگی های قربانی بین 

عبادت های دیگر جایگاه و اهمیت ممتازی را حائز است. 
 

مفهوم و معنی قربانی 
از نظر معنای لغوی »قربانی« از لفظ »قربان« ماخوذ است، هر آن چیزی 
که ذریعه و وسیله تقرب و نزدیکی اهلل تعالی باشد آن را »قربانی« می گویند، 
آن چیز خواه ذبح حیوان باشد یا دیگر صدقات. بعضی از علماء هر نیکی و 

عمل خیر را که باعث قرب و رحمت الهی باشد »قربانی« می نامند. 
البته در عرف عام به آن حیوان مخصوص »قربانی« گفته می ش��ود که به 
خاطر رضای اهلل در روزهای معین عید االضحی- عید قربان- مسلمانان آن را 
ذبح می کنند و کلمه قربانی از لفظ قربان گرفته شده و چندین بار در قرآن 

مجید آمده است، در اکثر مواقع مراد از آن »حیوان مذبوحه« است
قربان عبارت از کارهای نیکی است که انسان بوسیله آن بخواهد خود را به 
رحمت خداوند نزدیک کند، بنابراین عمل نیکی که انسان انجام دهد تا بدان 
وسیله خویشتن را به رحمت حق تعالی نزدیک سازد آن کار را قربان گویند؛ 

مانند فرمایش رسول اکرم )ص( که 
فرم��ود: نماز موجب تقرب و نزدیکی 
هر پرهی��زکار به رحمت پ��روردگار 
است.  بدیهی است که مراد از تقرب 
به خدای تعالی، قرابت زمانی و مکانی 
نیس��ت چرا که بین خالق و مخلوق 
هیچگونه خویش��اوندی وجود ندارد 
بلکه منظور آن است که از راه طاعت 
و انج��ام کارهای شایس��ته می تواند 
مش��مول الطاف الهی ق��رار گرفته و 
به رحمت او نزدیک ش��ود. از جمله 
اعمالی که حجاج در روز دهم ذیحجه 
در سرزمین منا انجام می دهند کشتن 

شتر، گاو و یا گوسفند و انفاق آن به مستحقین است تا به وسیله این عمل 
نیک به رحمت پروردگار نزدیک شوند که آنرا قربانی گویند. 

 
اسرار و حکمت قربانی 

فدا کردن مال و انفاق آن در راه خدا از جمله اسراسر و حکمت های قربانی 
است. کشتن حیوان در مراسم قربانی اشاره به کشتن نفس اماره است و مرد 
خدا شناس با شمشیر برنده عقل و ایمان، حیوان نفس را که به طور دائم وی 
را به کارهای زشت وا می دارد مقتول سازد و خانه دل را از لوث نفس لئیم 
پاک گردانده، آنرا در راه حق و پیشگاه محبوب قربانی کند و حج اکبر نماید 
که اگر نفس اماره و خواهش های او کشته نشوند و آرام نگیرند هرگاه تمام 
نعمت ها و ثروتهای دنیوی در اختیارش باشد و زمین و آسمان را ببلعد باز 

هم سیر نمی شود و ندای هل من مزید دارد. 
در روایات می خوانیم اولین قطره خون قربانی که ریخت، خداوند گناهان 
صاحبش را می بخش��د، اوقاتی که به خاطر تولد نوزاد یا ورود مسافر یا دفع 
بال، گوسفند ذبح می شود، در روح و روان و حرکت اهل خانه شور و نشاطی 
پدید می آید. به هرحال، ذبح صد ها هزار گوس��فند و نحر هزاران شتر، یک 
نوع جلوه و زیبایی بوده، مظهر روحیه ایثار دس��ته جمعی است که خود از 

شعائر الهی است. 

سیر کردن گرسنه ها: یکی از اسرار قربانی سیر کردن گرسنه ها است قرآن 
در این باره می فرماید: »فکلوا منها واطعمواالقانع والمع تر« از گوشت هایی که 
قربانی می کنید ه��م خودتان میل نمائید، هم به قانع و مع تر بدهید. قانع، 
فقیری اس��ت که به آنچه می گیرد، قانع است. مع تر، فقیری است که عالوه 
بر تقاضای کمک اعتراض هم می کند. این نشان دهنده بینش وسیع اسالم 
است که سفارش به خود را فراموش کنید نه دیگران را و در تقسیم گوشت 
و اطعام، پای بند تملق یا دعا و تواضع فقیر نباشید؛ او را سیر کنید، گرچه با 

شنیدن زخم زبان باشد. 
 

تاریخچه قربانی
ذبح قربانی جهت تقرب پروردگار از زمان ابو البشر حضرت آدم علیه السالم 
ش��روع شد، وقتی که دو فرزندش هابیل قوچی و قابیل مقداری گندم را به 
عنوان قربانی به بارگاه خداوندی تقدیم نمودند. به دس��تور و روال آن زمان 
آتشی از آسمان آمده، قربانی هابیل را سوخت، که این عالمت قبولیت بود 
و قربان��ی قابیل به حال خود باقی ماند. بع��د از آن این عمل در تمام ادیان 
سماوی به عنوان یک عبادت و ذریعه قرب و در مناسبات و مواقع خاص به 
عنوان یک دستور و آیین جای ماند. 
اینجاست که می بینم تمام ملت ها 
اعم از پیروان ادیان س��ماوی و غیر 
س��ماوی با ذبح حی��وان یا صدقه 
دادن پول و کاال به بارگاه خداوندی 
یا معبود ه��ای باطل خویش تقرب 

می جویند. 
 

واقعه تاریخی بی نظیر
قربانی به عنوان شعار دین و آیین 
و مش��روعیت آن به زمان حضرت 
آدم علیه اس��الم بر می گ��ردد اما 
وقتی که واقعه بی نظیر و ش��گفت 
انگیز، ابر مرد تاریخ حضرت ابراهیم علیه السالم پیش آمد، که در آن واقعه 
تاریخی بی مثال، ایشان برای ذبح و قربان کردن یکتا فرزند برومندش حضرت 
اس��ماعیل علیه السالم اقدام فرمودند و پس از پیروز و نامدار شدن حضرت 
ابراهیم در آن آزمایش سخت و تاریخی، قربانی جایگاه و اهمیت ویژه ای را در 
ادیان سماوی کسب کرد، چرا که شخصیت حضرت ابراهیم علیه السالم برای 
تمام اهل ادیان سماوی یهودیان، مسیحیان و اهل اسالم مورد قبول و قابل 
احترام است، و آن داستان تکان دهنده و شگفت انگیز )قربانی پدرارجمند، 
فرزند دلبند را( درس��وره صافات قرآن مجید آمده است و کتاب مقدس نیز 
آن را تثبی��ت می کند. س��یرت و زندگانی تمام انبی��اء )ص( پر از قربانی و 
مجاهده هاست اما زندگانی شخصیت ابر مرد تاریخ، ابواالنبیاء حضرت ابراهیم 
علیه الصالة والسالم به تنهایی تاریخی است زنده و جاویدان پر از قربانی ها، 
مجاهده ها، رنج ها و مشقت ها، هجرت ها و دعوت ها. وقتی دعوت راه حق را 
آغ��از نمود، پدر و تمام خانواده در مقابل او ایس��تادند. در راه توحید و یکتا 

پرستی پادشاه وقت ایشان را به آتش مجازات کرد. 
باالخره او مجبور شد که راه هجرت را پیشه کند لذا از وطن اصلی خویش 
در سرزمین عراق )بابل( به سوی فلسطین هجرت فرمود. »و قال إنی ذاهب 
الی ربی س��یهدین« و گفت من به سوی پروردگارم می روم و او مرا هدایت 

خواهد کرد.

»قربان« وسیله تقرب به خداوند
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در حالی عضو کمیس��یون بررسی س��وانح اتوبوس 
اسکانیا یکی از مقصران سانحه آتش گرفتن این خودرو 
را س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران اعالم کرده که این 
س��ازمان بالفاصله با انتشار اطالعیه ای اظهارات وی را 

تکذیب کرد. 
در اطالعیه سازمان ملی استاندارد ایران آمده است: 
»پرونده یاد ش��ده در دادس��رای قم در 
مرحله تحقیق��ات مقدماتی بوده و 
تاکنون منجر به صدور رای و تعیین 
مقصران حادثه نش��ده اس��ت، 
بنابراین با توج��ه به عدم صدور 
رای در خصوص پرونده مذکور، 
هرگون��ه اظهارنظ��ر در تعیین 
و معرفی مقص��ران این حادثه 
موجب مسوولیت و مستوجب 
تعقیب قانونی است و سازمان 
ملی اس��تاندارد ایران حق 
برخورد قانونی با متخلفان را 

برای خود محفوظ می داند.«
پیش ت��ر سیدمس��عود هرات��ی، عضو 
کمیسیون بررسی سوانح اتوبوس اسکانیا در برنامه زنده 
تلویزیونی شبکه یک سیما در ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ سازمان 
ملی اس��تاندارد ایران را یکی از مقصران سانحه آتش 

گرفتن اتوبوس اسکانیا اعالم کرد.
در همی��ن حال ب��رای اطالع بیش��تر در این باره 
خبرنگار ایسنا با وحید مرندی مقدم، معاون نظارت 
بر اجرای اس��تاندارد سازمان ملی اس��تاندارد ایران 
تماس گرفت ک��ه وی ارائه توضیح در این باره را به 
روابط عمومی سازمان استاندارد ارجاع داد اما در عین 
حال در واکنش به اصرار ایسنا عنوان کرد: »دادگاه 
هنوز حکمی نداده است و گزارش منتشر شده صرفا 
گزارش کار شناسی کار شناسان دادگستری بوده که 

نباید منتشر می شده است«.
وی افزود: »به نظر من این کار خیانت در امانت بوده 
اس��ت و تنها رای دادگاه مالک عمل ما خواهد بود«. 
چندین س��انحه رخ داده برای اتوبوس های اسکانیا در 
ماه های گذشته انتقادات زیادی را از سوی کار شناسان 
برانگیخته است که سازمان ملی استاندارد ایران چندین 
بار تاکید کرده این اتوبوس، استانداردهای الزم را داشته 
و اتفاق��ات رخ داده مربوط به تغییرات اتوبوس بعد از 

فرایند تولید توسط مالکان اتوبوس بوده است. 

بازدید مدیرعامل شرکت خودرو ساز هلندی
از خط تولید کارخانه عقاب افشان

سازمان ملی استاندارد
 زیر تیغ اتهام

اعتراض سازمان ملی استاندارد ایران
 به انتشار غیر قانونی گزارش کار شناسی اسکانیا

 تئ�������و ت��وس���این���ت
مدیرعامل   )Theo Toussaint(
ش��رکت VDL هلن��د ب��رای 
بررسی و مذاکره پیرامون توسعه 
همکاری های دو جانبه در تاریخ 
۶ تیرم��اه ۹۳ از خطوط تولید 
شرکت واقع در سمنان بازدید 
به عمل آوردند. ایش��ان در این 
بازدید با ابراز رضایت از کیفیت 
محصوالت تولیدی این کارخانه 
ابراز امیدواری کردند دو شرکت 
عقاب افشان و VDL بتوانند در 
زمینه های مختلف اعم از تولید 
اتوبوس و مینی بوس با یکدیگر 

همکاری داشته باشند.
الزم بذکر است شرکت هلندی 
VDL یکی از مطرح ترین تولید 
کنندگان اتوبوس در اروپا است 
و متشکل از۸۰ شرکت در انواع 
زمینه های اتوبوس سازی، قطعه 
سازی، خودرو سازی، طراحی و 

قالب سازی و... است.

اسکانیـا

گردشگری

گ و هنر
فرهن

سالمت

ش
ورز
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با اعالم کارگروه ناوگان کمیسیون ایمنی راه ها، سازمان راهداری و حمل  
و  نقل جاده ای نس��بت به تعلیق کارت هوشمند رانندگان و جلوگیری از 
ص��دور صورت وضعیت برای ۱۲۶ اتوبوس اق��دام کرد. این تعداد اتوبوس 

دارای دستکاری های عمده و تاثیرگذار بر عملکرد ایمنی آن ها بودند.
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: در 
پنجاه و یکمین نشست کمیسیون ایمنی راه های کشور که با حضور وزیر 
راه و شهرسازی در ساختمان شهید دادمان برگزار شد با اشاره به فراخوان 
بازرسی فنی اتوبوس های اسکانیای در حال بهره برداری با هدف شناسایی 
نواقص و دس��تکاری های، تصریح ش��د  در فرایند، ۵۳۰ دستگاه به مراکز 
مجاز مراجعه کردند که از بین آن ها، تعداد ۱۲۶ دس��تگاه دارای نواقص و 

دستکاری های عمده و تاثیرگذار بر عملکرد ایمن آن ها بودند.
بنابر ای��ن گزارش موضوع نواقص و دس��تکاری های عم��ده اتوبوس های 
اسکانیا به کارگروه ناوگان کمیسیون ایمنی راه ها )با مسؤولیت سازمان ملی 
اس��تاندارد ایران( واگذار ش��د که با اعالم این کارگروه، سازمان راهداری و 
حمل  و  نقل جاده ای نسبت به تعلیق کارت هوشمند رانندگان و جلوگیری 
از صدور صورت وضعیت برای این اتوبوس ها اقدام کرده اس��ت. طبق این 
مصوبه، فراخوان سایر اتوبوس ها توسط شرکت های تولیدی و پشتیبانی نیز 

در دستور کار قرار دارد و درحال پیگیری است. 
در پنجاه و یکمین نشس��ت کمیس��یون ایمنی راه های کش��ور مقرر 

ش��د با دعوت از بازرس��ان با تجربه خودروس��ازان چند شرکت معتبر 
اروپایی برای بازدید و اعالم نظر از کارخانه های س��ازنده داخلی که در 
تولید اتوبوس هس��تند مس��ایل ایمنی آن ها را مورد ارزیابی قرار گیرد. 
همچنی��ن از دیگر مصوبات این جلس��ه جلوگیری از تردد اتوبوس ها و 
مینی بوس ه��ای دولتی فاقد مجوزهای الزم برای ت��ردد در جاده های 

برون شهری بود.
همچنین در این جلس��ه بر تکمیل هرچه س��ریع تر چهار خطه کردن 
محوره��ای هراز و فیروزکوه با تخصیص اعتبارات ویژه مورد تاکید س��ایر 
اعضا قرار گرفت. نماینده اورژانس کشور نیز از بهره مند شدن ۱۴ استان از 
خدمات هلکوپتری در حوادث رانندگی جاده ای با شعاع ۱۵۰ کیلومتری 
فرودگاه های محل اس��تقرار هلکوپترهای م��ورد نظر خبر داد. در پنجاه و 
یکمین نشست کمیسیون ایمنی راه های کشور گزارش اقدامات و عملکرد 
دس��تگاه ها در سفرهای تابستانی توسط پلیس ارائه شد. بر اساس مصوبه 
جلسه ۴۹ کمیسیون ایمنی راه ها و در راستای ارتقاء ایمنی و نظارت بیشتر 
و مؤثر تر بر ناوگان حمل ونقل عمومی، فراخوان بازرسی فنی اتوبوس های 
در حال بهره برداری با هدف شناسایی نواقص و دستکاری هایی که توسط 
شرکت ها یا رانندگان بر روی اتوبوس ها اعمال می شود، صورت گرفت که 
در مرحله نخست شرکت عقاب افشان تولیدکننده اتوبوس های اسکانیا این 

فراخوان را عملیاتی کرد.

فراخوان ۱۲۶ اسکانیای دستکاری شده به شرکت عقاب افشان
با اعالم کارگروه ناوگان کمیسیون ایمنی راه ها صورت گرفت

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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 ایمنی سفر و ارتقاء سطح خدمات اولویت های اصلی 
در سفر های تابستانی 

وی با اش��اره به ارائه خدمات به مسافران حمل و نقل 
عمومی جاده ای در دور دوم س��فرهای تابستانی، اظهار 
داشت: سفرهای تابستانی هر سال دستور العملی دارد که 
در این دستور العمل به چند مورد اشاره شده است؛ در این 
باره »ارتقاء سطح خدمات«، »ایمنی سفر« و »جمع آوری 
نظریات، انتقادات و پیشنهادات مردم« مورد تاکید قرار 
گرفته اس��ت. مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان 
تهران با بیان اینکه بیشترین تقاضای سفر و پرتردد ترین 
جاده ها در اس��تان تهران وجود دارد، بیان کرد: در طول 
این ایام بیشترین فروش بلیت ناوگان عمومی از استان 
تهران انجام می شود و در واقع بیشترین خدمات باید در 

مبدأ )تهران( انجام شود. 
 لزوم انجام سفر ها با برنامه

شهرکی ثانوی اظهار داشت: در چارچوب دستور العمل 
مذکور موضوع سفرهای با برنامه مورد تاکید قرار گرفته 
است، یعنی تهیه بلیت از قبل انجام شود. این مورد کمک 
می کند بتوانیم تقاضای واقعی را به نوعی پیش بینی کنیم 
و ش��اخص های آماری که از پیش ف��روش بلیت حاصل 
می شود و بر اساس نوع ناوگان طبق تقاضا، عرضه ناوگان 
را به مناسب ترین وجه انجام دهیم. مدیرکل حمل و نقل 
و پایانه های استان تهران اظهار داشت:   در این راستا عمده 
برنامه  ما این اس��ت که مردم به سمت سفرهای با برنامه 

حرکت کنند. 

 تخفیف  ۱۰ درصدی بلیت برای مسافران تحت پوشش 
کمیته امداد

شهرکی ثانوی یادآور شد: بنا بر موافقت انجمن صنفی 
ش��رکت های حمل و نقل مس��افربری تهران و اتحادیه 
تعاونی های مس��افربری ۱۷گانه تهران، مقرر ش��د که 
نس��بت به اعطای تخفیف به میزان ۱۰ درصد از بهای 
بلیت مسافری به اشخاص تحت پوشش کمیته با ارائه 
کارت شناس��ایی از سوی شرکت های مس��افری اقدام 
ش��ود. وی اظهار داشت: در بخش حمل و نقل عمومی 
جاده ای ضریب اشغال صندلی ۱۰۰ درصد نیست و رقم 
پایینی است که شامل ۴۰ تا ۶۰ درصد است؛ اهمیت کار 
آنجاست که بخش حمل و نقل عمومی جاده ای سهم ۹۰ 
درصدی و بیشتر در حمل و نقل عمومی مسافری دارد. 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان تهران با تاکید 
بر لزوم ارتقاء کیفیت خدمات در بخش ناوگان مسافری، 
بیان کرد:   برای امسال هدف گذاری افزایش پنج درصدی 

جابه جایی مسافر را در نظر گرفته ایم. 
 جابه جایی مسافران توسط ۶۰۵۰ دستگاه انواع ناوگان 

عمومی استان تهران
مدی��رکل حمل و نقل و پایانه های اس��تان تهران با 
بی��ان اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای ۱۰۰ 
درص��د در اختی��ار بخش خصوصی اس��ت، افزود: در 
اس��تان تهران ظرفیت ناوگان نس��بت به استان های 
دیگر بیش��تر اس��ت؛ هم اکنون  تعداد ۳ ه��زار و ۸۹ 
دس��تگاه اتوبوس، یک هزار و ۳۸ دستگاه مینی بوس 

جریمه سنگین شرکت های مسافری متخلف در ایمنی
مدیرکل پایانه های استان تهران تشریح کرد

مدی��رکل پایانه های اس��تان 
ته��ران با اش��اره ب��ه نظارت 
دقیق بر عملکرد مدیران فنی 
شرکت ها مبنی بر لزوم رعایت 
ایمنی و بررسی دقیق تخلفات 
آن ها، از راه اندازی س��امانه  
CRM)مدیری��ت ارتب��اط ب��ا 

مشتری( در آینده نزدیک خبر 
داد و گفت: رعایت ایمنی سفر 
باید اولویت شرکت مسافری 

و مدیران فنی باشد. 
حمیدرضا ش��هرکی ثانوی در 
گفت وگ��و با فارس با اش��اره 
به رشد سریع تکنولوژی در 
بخ��ش ان��واع مدل های حمل 
و نقلی، اظهار داش��ت: وقت 
آن رسیده است که به حمل 
نقل به صورت تخصصی نگاه 
کرد و مس��ئوالن، مسافران، 
رانن��دگان و در کن��ار آن ه��ا 
متولیان خب��ر در این عرصه، 
باید نگاهی نوین و تخصصی 
داش��ته  صنع��ت  ای��ن  ب��ه 
باش��ند، بدین ترتیب اس��ت 
که مس��افران حق��وق خود را 
می شناس��ند، رانن��دگان ب��ا 
وظایف خود  آگاه می ش��وند و 
نح��وه اطالع رس��انی دقیق تر 

می شود. 

اسکانیـا

گردشگری

گ و هنر
فرهن

سالمت

ش
ورز

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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و ۱۹۲۳ دستگاه س��واری کرایه برون شهری در 
ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای استان تهران 
فعال است. ش��هرکی ثانوی افزود: بر اساس آمار 
منتهی به پایان س��ال ۹۲، متوسط سن ناوگان 
عمومی جاده ای مسافری استان تهران در بخش 
اتوبوسی ۸.۸ سال، در بخش ناوگان مینی بوسی 
۱۸.۹۵ سال و در ناوگان سواری کرایه ۷.۴۴ سال 
است. وی تأکید کرد: نوسازی و توسعه ناوگان را 
به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده ایم 
ضمن آنکه از منابع سازمان نیز تسهیالتی برای 
نوسازی ناوگان ارائه می دهیم، البته ستاد مدیریت 
و حم��ل و نقل س��وخت متولی اصلی نوس��ازی 
ناوگان اس��ت که اولویت ه��ای آن ها هم متفاوت 
اس��ت. مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان 
تهران اضافه کرد: البته در این عرصه باید  خدمات 
ناوگان سواری های کرایه عمومی نیز ساماندهی 
شود، مشکالتی در این باره وجود دارد، اما سعی 

می کنیم این مشکالت را رفع کنیم. 
 فعالیت ۱۳ هزار و ۸۷۹ نفر راننده در بخش ناوگان 

جاده ای استان تهران
شهرکی ثانوی با بیان اینکه صدور کارت هوشمند 
راننده به صورت آنالین انجام می شود، یادآور شد:   
راننده های سیستم ناوگان عمومی جاده ای که در 
بخش مس��افری عمومی جاده ای اس��تان فعالیت 
می کنند، ۱۳ هزار و ۸۷۹ نفر هستند که در سامانه 
ما کارت هوشمند دریافت کرده اند و مجاز به رانندگی 
با ناوگان عمومی جاده ای هستند. مدیرکل حمل و 
نقل و پایانه های اس��تان تهران افزود:   ۹۷ شرکت 
تعاونی نیز در بخش مسافری فعالیت می کنند که 
۲ شرکت آن بسیار توانمند بوده و در سطح کشور 

فعال هستند. 
 نظارت دقیق بر عملکرد مدیران فنی شرکت ها

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان تهران با 
تأکید بر اینکه رعایت ایمنی سیر جاده ای اولویت 
اصلی س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
است، گفت: توجه به مدیران فنی و عملکرد آن ها 
در دستور کار قرار دارد که باید هر چه بهتر اجرایی 
شود، ضمن آنکه از آن ها انتظار داریم ابالغیه های 
س��ازمان مبنی بر نظارت را به دق��ت اجرا کنند. 
شهرکی ثانوی با اشاره به رسیدگی دقیق به تخلفات 
رانندگی راننده ه��ای انواع ناوگان عمومی جاد ه ای 

سفرهای تابستانی هر سال 
دسـتور العملی دارد که در این 
دسـتور العمل بـه چنـد مورد 
اشاره شده اسـت؛ در این باره 
»ارتقاء سطح خدمات«، »ایمنی 
سـفر« و »جمع آوری نظریات، 
انتقادات و پیشنهادات مردم« 
مورد تاکید قرار گرفته است. در 
چارچوب دستور العمل مذکور 
موضوع سفرهای با برنامه مورد 
تاکید قرار گرفته است، یعنی 
تهیه بلیت از قبل انجام شود. 
این مورد کمک می کند بتوانیم 
تقاضـای واقعـی را بـه نوعی 
پیش بینی کنیم و شاخص های 
آماری که از پیش فروش بلیت 
حاصـل می شـود و بر اسـاس 
نوع ناوگان طبق تقاضا، عرضه 
ناوگان را به مناسب ترین وجه 

انجام دهیم. 

یادآور شد:   کمیسیون رسیدگی به تخلفات ماده ۱۲ و ۱۳ به تخلفات 
احتمالی شرکت ها و رانندگان رسیدگی خواهد کرد و در صورت احراز 

تخلف، جریمه ان ها سنگین خواهد بود. 
CRM برنامه ریزی برای پیاده سازی سامانه 

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های اس��تان تهران با تأکید بر اینکه 
حاکمیت  باید ارتباط قوی با مس��افر داشته باشد، بیان کرد:  قدرت 
ارتباط گی��ری در کنار س��هولت ارتباط گی��ری و مدیریت صحیح، 
ارتباط گیری را تس��ریع می کند. ش��هرکی ثانوی با اشاره به اینکه 
شفافیت و سرعت ارتباط گیری با ابزارهایی که وجود دارد امکانپذیر 
است، افزود:  به دست اندرکاران بخش مسافری ابالغ رسمی کرده ایم، 
با وجود سامانه های ارتباطی مختلف نظیر پیامک، تلفن ثابت و پایگاه 
اینترنتی، در کنار حضور نمایندگان سازمان راهداری در پایانه های 
مس��افری، سامانه CRM )مدیریت ارتباط با مشتری( نیز راه اندازی 
شود. مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان تهران افزود: معتقدیم 
که چون در بخش جابه جایی مس��افر برای مسافران تصمیم گیری 
می کنیم و در بخش حمل کاال برای صاحبان کاال تصمیم  می گیریم،   
الزم اس��ت نظریات مس��افران و صاحبان کاال را نیز ش��نیده و در 
نظ��ر بگیریم. وی ادامه داد: در اج��ر ای این مورد  تنها به توزیع فرم 
نظر س��نجی بین مس��افران بس��نده نمی کنیم، در قالب مدل های 
مختلف نظریات مردم را می شنویم و با روش های مختلف به عنوان 
ی��ک مجموعه نظارتی به بخش خصوصی کمک می کنیم تا بخش 
خصوصی به عنوان صاحبان ناوگان، نیازهای مسافر را بشناسد؛  این 
مورد در دس��تور کار جدی قرار گرفته اس��ت. شهرکی ثانوی بیان 
کرد:   مدیریت ارتباط با مش��تری )CRM( مفهوم نس��بتاً جدیدی 
از رویکرد توجه به خواس��ته های مشتری است که با پیشرفت های 
وس��یع IT، نرم افزارهای خاص آن در حال توسعه هستند. مدیرکل 
حمل و نقل و پایانه های اس��تان تهران بیان کرد : در اینباره مفاهیم 
 CRM بررس��ی شده و تعامل اجزای اصلی طراحی CRM مرتبط با

بیان می شود. 
 آموزش ۱۵۰۰ مهماندار اتوبوس

شهرکی ثانوی با بیان اینکه دستور العملی پیشنهادی تحت عنوان 
تکریم مسافر تهیه کرده ایم که در آن به نوعی وظایف مهماندار و راننده 
تعیین و تفکیک شده است، افزود:   از  هدفگذاری های امسال  که در قالب 
دستور العمل ارائه خدمت به مسافران آمده است، ساماندهی مهمانداران 
اتوبوس است. مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان تهران با اشاره 
به اینکه در سنوات اخیر ۱۵۰۰ مهماندار آموزش رسمی دیده اند، ادامه 
داد: برای مهمانداران اتوبوس دوره های آموزش برگزار کرده ایم که آن ها 
باید در این دوره ها شرکت کرده و گواهینامه اخذ کنند، امسال هم  این 
موضوع آموزش را به طور کامل فعال می کنیم. وی گفت:   مهمانداران 
باید توجیه باش��ند که چه خدماتی الزم است ارائه دهند باید آموزش  
استاندارد به آن ها ارائه شود، ضمن آنکه موضوع حقوق و دستمزد آن ها 
نیز باید بررسی شود. مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان تهران به 
لزوم استفاده از لباس فرم توسط مهمانداران اشاره کرد و درباره نحوه 
ج��ذب مهماندار گفت:   جذب مهماندار در واقع رابطه مالک، راننده و 
مهماندار است در بحث مسائل دستمزد آن ها در حیطه سازمان تامین 
اجتماعی است، اما اگر ساماندهی شوند از نظر حقوق و دستمزد شرایط 

بهتری خواهند داشت.
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در این راستا بررس��ی های متعددی درخصوص رابطه 
بین ویژگی های شخصیتی و رفتار رانندگی صورت گرفته 
اس��ت. به نظر می رسد، عناصر خاصی از شخصیت باعث 
رفتارهای قانون شکنانه در رانندگی می شود، از این رو این 
رفتار ها منجر به برآورده شدن برخی از نیازهای شخصی 
فرد شده، هرچند که با سیستم قانونمند محیط اطراف 
مغای��رت دارد. محققین ترافیک معتقدن��د بیش از ۹۰ 
درصد تصادفات تا اندازه ای به دلیل ش��خصیت راننده و 
وابسته به رفتارهای راننده است و رانندگی مخاطره آمیز 

سبب نتایج منفی می شود.
رانندگی خطرناک شامل رانندگی رقابت جویانه )لذت 
ب��ردن از مانور دادن در می��ان دیگر رانندگان(، رانندگی 
خطرپذیر )پذی��رش خطرات رانندگی ب��رای هیجان و 
ل��ذت(، رانندگی هم��راه با خطر پذیری باال )س��رعت و 
سبقت ناگهانی(، رانندگی پرخاشجویانه مانند )رانندگی 
ب��ا فاصله کم ب��ا خودروهای دیگر که اغل��ب به منظور 
تنبیه رانندگان صورت می گیرد، گاز دادن از روی خشم، 
ژست های خش��مناک( نگرش های مزبور و ویژگی های 
شخصیتی که گسترش این رفتار ها، ایمنی را به طور جدی 
تهدید می کند. به هر حال اکثر جوانان با رفتار رانندگی 

پرمخاطره درگیر هستند که آمار تصادفات جوانان بیانگر 
این موضوع می باشد. ویژگی های شخصیتی این افراد به 
احتمال قوی در بروز رفتارهای پرخطر دخیل می باشد که 
برای بس��ط و توسعه سیاست های ایمنی ترافیک نیاز به 
توضیح و بررسی بیشتر دارد تا راه حل هایی برای کاهش 

درصد تصادف و مرگ و میر پیدا شود. 
اخیرا با افزایش توجه افراد به اتومبیل، رفتارهای جالبی 
از بعضی رانندگانی که س��عی دارند با اتومبیل یا ش��یوه 
رانندگی خود نظر دیگران را جلب کنند، سر می زند. آن ها 
معموال با سرعت و سبقت غیرمجاز و هراس انگیز و انجام 
حرکات نمایش��ی در محل هایی که رانندگان معمولی و 
خانواده دیگران در آن رهگذرند، لجبازی با دیگر رانندگان، 
سعی بر جذب افراد خاص و جلب توجه اطرافیان دارند، 
اما این کار نه تنها جذاب و ش��اهکار نیس��ت بلکه نشانه 
ضعف فرهنگی و عدم کنترل فردی نیز به شمار می رود. 
در هیچ کجای قوانین رانندگی یا اجتماعی درج نشده 
است که اس��تفاده از سیستم صوتی پرقدرت همچنین 
استفاده از شیشه های تیره یا المپ های غیرمجاز، سرعت 
و س��بقت های حادثه آفرین و خطرناک، نصب بوق های 
گوشخراش و استفاده عمدی و بی مورد از آن ها، اتومبیل 

فرهنگ صحیح رانندگی را بیاموزیم

برخ��الف تص��ور برخ��ی از 
اف��راد، نح��وه رانندگی با 
از ظاهر  بی��ش  اتومبی��ل 
و  آن می توان��د فرهن��گ 
س��طح اجتماع��ی ف��رد را 
نمایان سازد. زیرا چگونگی 
رانندگ��ی ب��ا اتومبیل، به 
خوبی نش��ان دهنده وجوه 
مختلف شخصیتی و رفتاری 
و درک اجتماعی یک انسان 
می باش��د. در واق��ع نحوه 
رانندگی نمون��ه ای بارز از 
اخ��الق اجتماعی اش��خاص 
است، چراکه رعایت قانون 
ب��ه  و مق��ررات، احت��رام 
افزایش  حقوق دیگ��ران، 
آس��تانه تحمل ف��ردی در 
مقابل محرک های ترافیکی 
و میزان پاکیزگی و سالمت 
اتومبی��ل و ایج��اد فضای 
آرام ب��رای سرنش��ینان و 
رانن��دگان دیگ��ر، همگی 
رفت��ار  از  نمونه های��ی 
اجتماعی راننده اس��ت که 
هنگام رانندگی ناخودآگاه 
او  واقع��ی  ش��خصیت  از 

منعکس می شود. 
آمار ها نشان می دهد که در 
۹۵ � ۹۰ درصد تصادفات، 
رفتار انسان، عامل تعیین 
و  اس��ت  اصل��ی  کنن��ده 
رفتاره��ای ضداجتماعی با 
خش��ونت در رانندگ��ی و 
نحوه رانندگی خش��ن نیز 
با تصادفات رابطه داشته 

است. 
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و رانندگی افراد را به نوعی هنر و افتخار 
تبدیل می کند. 

برخالف تصور این اف��راد، احترام به 
قانون و مق��ررات رانندگ��ی و رعایت 
آن ها، نوعی هنر و خودنمایی است که 
شخصیت این رانندگان را نزد دیگران 
زیب��ا و کامل جلوه می ده��د و معتبر 
می سازد. عدم توجه به فرهنگ رانندگی 
موجب بروز اش��تباهات متعددی از ما 
می ش��ود که جوان��ب مختلف رفتاری 
را خدش��ه دار می کند. مثال فردی که 
ب��ه قان��ون و مق��ررات رانندگی توجه 
نمی کند، از ضع��ف فرهنگی و تربیت 
غل��ط اجتماعی خود نش��ان به میان 

آورده است. 
عدم رعایت حقوق دیگر رانندگان و 
تجاوز به حریم آن ها یا ایجاد وحشت و 
اضطراب در بین دیگران نشانه خشونت 

اخیرا با افزایش توجه افراد 
به اتومبیـل، رفتارهای جالبی 
از بعضی رانندگانی که سـعی 
دارنـد بـا اتومبیل یا شـیوه 
رانندگی خـود نظر دیگران را 
جلب کنند، سر می زند. آن ها 
معموال با سـرعت و سـبقت 
غیرمجاز و هراس انگیز و انجام 
حرکات نمایشی در محل هایی 
که رانندگان معمولی و خانواده 
رهگذرنـد،  آن  در  دیگـران 
لجبازی بـا دیگـر رانندگان، 
سـعی بر جذب افراد خاص و 
جلب توجه اطرافیـان دارند، 
اما ایـن کار نه تنهـا جذاب و 
شـاهکار نیسـت بلکه نشانه 
ضعف فرهنگی و عدم کنترل 

فردی نیز به شمار می رود.

و بدرفتاری فرد می باش��د و او را ش��خصی گستاخ و متجاوز معرفی می کند. 
رانندگ��ی، در ۲ جمله یعنی رعایت قانون و مقررات و رعایت حقوق و حریم 
دیگ��ران. ما باید این باور را در ذهن خود بپرورانیم که از عدم رعایت قانون و 
مقررات راهنمایی و رانندگی نمی توان برای نمایش توانمندی ها و استعدادهای 

نهفته خود استفاده کرد. 
چراکه با این کار تنها ش��خصیت ما نزد دیگران تضعیف می شود و موجب 
ترویج و توسعه فرهنگ غلط رانندگی در بین اطرافیان و اعضای خانواده خود 

می شویم. 
تحقیقات متعدد نش��ان می دهد که ویژگی های ش��خصیتی در رانندگی 
پرمخاط��ره نقش دارد. با توجه به ش��یوع رفتارهای حادثه س��از رانندگی و 
رانندگی ه��ای پرمخاطره و همچنین ازدیاد تصادفات در بین رانندگان جوان 
پیشنهاد می گردد: شناس��ایی رانندگان پرخطر و ارائه مشاوره و راهنمایی و 
آموزش اختصاصی به آنان از طریق مشاورین روان شناسی و پلیس از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و همچنین تشویق رانندگان هیجان جو برای حضور در 
فضاهای کنترل شده همچون مسابقات اتومبیلرانی، موتور سواری و... می تواند 
سبب ارضا نیازهای هیجان جویی و تجربه جویی آنان گردد که با افزایش این 
فضا ها می توان رفتارهای رانندگی پرمخاطره را کم و نهایتا التهاب و هیجانات 
رانندگی پرخطر آنان را در بزرگراه های ش��هری و آزادراه های خارج از ش��هر 

شدیدا کاهش داد.
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 چند سال است که راننده اتوبوس هستید؟ 
بیست و پنج سال. از دوازده سالگی به عنوان کمک راننده 

شروع کردم و از سال ۷۸ به عنوان راننده ادامه دادم. 

 تجربه کار با چه برندهایی را دارید؟ 
بنز ۳۰۲، بنز ۴۵۷، ولوو و اسکانیا. 

اسکانیا آخرین برندی هست که با آن کار کرده اید؟ 
ن��ه. در کنار آن س��ال قبل یک دس��تگاه ولوو هم 
خریداری کردم که ظرف مدت کوتاهی فروختم چون 
راضی نبودم. ش��اید چون با اسکانیا کار کرده ام دیگر 

برندهای دیگر برایم قابل قبول نیستند. 

 چند سال است که اسکانیادار هستید؟ 
ده س��ال. از سال ۸۳ تا امروز مالک و راننده اسکانیا 

هستم. 

 کیفیت این اتوبوس چگونه بوده که آن را به برندهای 
دیگر ترجیح داده اید؟ 

بس��یار متفاوت از بنز و ولوو. چه از لحاظ فنی، چه 
خود شرکت عقاب افشان و خدماتی که ارائه می کنند. 
نمایندگی های ش��رکت عقاب افش��ان در تمام کشور 
حض��ور دارند و نیرو ها، مس��ئولیت پذیر و پاس��خگو 
هستند. من تا به حال نشده که در جاده مانده باشم. 

همیش��ه با یک تماس نیرو ها آم��اده بوده اند تا نقص 
ماش��ین را برطرف کنند. اگر س��اعت ش��ش تماس 
گرفت��ه ام و نقص خودرو را اط��الع داده ام، در   نهایت 
اتوبوس را س��اعت نه صحیح و سالم تحویلم داده اند. 
فکر می کن��م برای ی��ک راننده، مهم تری��ن موضوع 
مس��ئولیت پذیری شرکت و عوامل فنی باشد. همین 
که نمی گذارند در جاده بمانی یا همیشه قطعات اصل 
و با کیفی��ت در اختیارت می گذارند، به نظرم یکی از 
مهم ترین دالیلی اس��ت که باعث شده این برند را به 
سایر برند ها ترجیح بدهم. از رانندگی و مسافرت با آن 
هم همیش��ه لذت برده ام و احساس ایمنی و آرامش 

کرده ام، هم خودم و هم مسافرانم. 

 به عنوان ی�ک راننده، چطور از این خودرو نگهداری 
می کنید؟ 

به لحاظ فنی همیشه رسیدگی های الزم را دارم. اگر 
خودرو با مشکلی مواجه شود جز به تعمیر کار متخصص 
ش��رکت به جایی مراجعه نمی کن��م. موعد مقرری که 
برای رسیدگی های الزم مش��خص است را هیچ وقت 
پش��ت گوش نینداخته ام. هر وقت در راه مانده ام از هر 
کجای ایران که بوده با شرکت تماس گرفته ام و قطعات 
را نیز فقط از نمایندگی ها خریده ام، حاال ش��اید کمی 
گران ت��ر اما می دانم که اصل هس��تند، تا مدت ها عمر 

خواهند کرد و به خودور آسیب نمی زنند. 

اسکانیـا رفیق نیمه راه نیست!
محمد دهقان، راننده و مالک اتوبوس در گفت و گو با »کالسکه سبز«

کار کردن طبق قاعده و قانون 
و پیش رفتن بر اساس نظم، 
ظرافت و دقتی می طلبد که 
از عهده همه ساخته نیست. 
رانندگی و رس��یدگی منظم 
به خودرو و تبدیل شدن به 
یک مالک شایسته نیز همین 
ط��ور. اما هس��تند مالکان و 
رانندگان��ی که هم��واره بر 
اساس اصول صحیح حرکت 
کرده اند و به سالمت خودرو 
و حفظ جان خود و مسافران 
اهمیت داده اند. یکی از این 
افراد، محمد دهقان، راننده 
و مال��ک ۳۹ س��اله اتوبوس 

اسکانیا است.
دهق��ان ک��ه به گفت��ه خود 
از نوجوانی س��فر به همراه 
اتوب��وس را آغاز ک��رده حاال 
یک دهه اس��ت ک��ه تبدیل 
به یکی از مالکان شایس��ته 
اسکانیا ش��ده. وی اتوبوس 
را به مثاب��ه کودکی می داند 
که رسیدگی، اهمیت دادن 
و وقت گذاش��تن برایش او 
را تبدیل به فرزندی س��الم 
و س��ربه راه خواه��د ک��رد. 
گفت و گوی »کالسکه سبز« با 
ای��ن راننده نمونه را در زیر 

می خوانید: 

فاطمه رمضانیان
روزنـامه نگار
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 فک�ر می کنید این عوامل چه قدر در جلوگیری 
از بروز نقص فنی و دیر مس�تهلک شدن خودرو 

موثر باشند؟ 
 بسیار زیاد. اسکانیا مانند یک بچه است. دقیقا 
مانند یک بچه رسیدگی و تر و خشک می خواهد. 
اگر همه چیز طبق روال و بر اساس قاعده انجام 
ش��ود، این بچه س��ر به راه و مطیع و یار و یاور 
اس��ت، در غیر این صورت اگر قرار باش��د آن را 
زیر دست هر کس بیندازیم، رسیدگی نکنیم و 
فقط کار بکش��یم، بچه ای لجوج و دردسر ساز 

خواهد بود. 

 همه راننده ها مثل شما فکر می کنند؟ 
هم��ه نه. بیش��تر راننده ها قدر ای��ن بچه را 
نمی دانند. دلس��وز نیس��تند. ب��ه خصوص آن 
دس��ته که مالک نیس��تند و برایش��ان فرقی 
ندارد امروز س��وار این اتوبوس باش��ند و فردا 
سوار دیگری. سیم کشی اتوبوس را دستکاری 
می کنن��د. دنب��ال جن��س ارزان و بی کیفیت 
می رون��د. خ��ودرو را ب��ه ه��ر تعمی��ر کاری 
می س��پارند. اجن��اس اضاف��ه روی آن تعبیه 
می کنند. من خودم از یک دس��تگاه اس��کانیا 
ک��ه مدتی قب��ل خریدم چراغ اضاف��ه و گالن 
۶۰ لیتری اضاف��ه و غیره جدا کردم. راننده ها 
نصب می کنند و یکی نیس��ت بگوید این همه 
مهندس و متخصص، اگر می خواس��تند تمام 
این ها را تعبیه کرده بودند. حتما نیاز نیس��ت. 
اس��کانیا به خودی خود نقص ن��دارد، هر چه 

هست راننده ها به سرش می آورند. 

 اگر قرار باشد روزی فقط مالک باشید و رانندگی 
را به شخص دیگری بسپارید، از او چه انتظاری 

دارید؟ 
اول اینکه خودم مرتب نظارت خواهم داشت 
و اجازه س��هل انگاری نمی دهم، اما واقعا انتظار 
دارم که اتوبوس را وس��یله خود بداند و دلسوز 
باش��د.   همان طور که خودم نگهداری می کردم 
از ان نگهداری کند، مثل چش��مش. حتما باید 
از نمایندگی خرید کند، حتی در بد ترین مواقع. 
م��ن روز قبل چه��ار ش��اخه گاردن را قیمت 
کردم ۴۲۰ هزار تومان، از نمایندگی پرس��یدم 

نمایندگی های شرکت عقاب 
افشـان در تمام کشور حضور 
دارند و نیرو ها، مسئولیت پذیر 
و پاسـخگو هسـتند. من تا به 
حال نشـده که در جاده مانده 
باشـم. همیشـه با یک تماس 
نیرو ها آمـاده بوده اند تا نقص 
ماشـین را برطـرف کنند. اگر 
ساعت شش تماس گرفته ام و 
نقص خودرو را اطـالع داده ام، 
در   نهایت اتوبوس را ساعت نه 
صحیح و سالم تحویلم داده اند. 
فکر می کنـم برای یک راننده، 
مهم ترین موضوع مسـئولیت 
پذیری شـرکت و عوامل فنی 
باشد. همین که نمی گذارند در 
جاده بمانی یا همیشه قطعات 
اصل و با کیفیـت در اختیارت 
می گذارنـد، به نظـرم یکی از 
مهم تریـن دالیلـی اسـت که 
باعث شده این برند را به سایر 

برند ها ترجیح بدهم.

گفتن��د ۵۶۰ هزار تومان. تفاوت قیمت تقریبا زیاد اس��ت اما ارزش 
دارد. جنس اصل س��وئد با گارانتی، با جنس��ی که به راننده های ما 
می اندازند فرق دارد، حاال کمی گران تر. راننده ها باید این را متوجه 

شوند. 

 در ای�ن ده س�ال بهترین خاطره ای که از هم س�فری با اس�کانیا 
داشته اید چه بوده؟ 

بهتری��ن خاطره ام   همان بود که اول گفتم. اینکه هیچ وقت در راه 
نمانده ام. از اینکه در جاده ها اس��یر خوروی خراب باش��م متنفرم و 
خدا را شکر شرکت عقاب افشان هرگز چنین اجازه ای نداده. همین 
حاال هم در جاده هستم. از مشهد به سمت تهران می آیم و می دانم 
که هر جا باشم با یک تماس، به داد خودم و این خودرو می رسند. 
همین جا باید از کادر عالی و خدمات بی نظیر این ش��رکت تش��کر 
کنم و بگویم خیلی راضی هس��تم. این را هم بگویم که من خیالم 

راحت است اسکانیا هیچ وقت رفیق نیمه راه نیست.

 مهم ترین مسئولیت یک اسکانیادار چیست؟ 
اول اینکه موظف است همیشه خودرو را شیک و تمیز نگاه دارد، 
یعنی   همان اندازه که به مسائل فنی خودرو توجه می کند، از ظاهر 
آن هم غافل نماند. دوم اینکه با مس��افران اخالق نیکو داشته باشد، 
احت��رام بگ��ذارد و احترام بیند. این ها مهم ترین مس��دولیت من به 
عنوان راننده اس��ت. در کنارآن آنچه تا کنون گفته ام هم از اهمیت 

بسیاری برخوردار است. 

 وضعیت جاده های کشور را چطور می بینید؟ 
چندان مطلوب نیست. به خصوص مسیر من که اغلب از شبستر 
به تهران و برعکس اس��ت، پر از دست انداز است. اگر بخواهیم این 
دس��ت انداز ها را رد کنیم بای��د از باند ۳ عبور کنیم که عبور از آن 
برای ما غدقن اس��ت. پیچ های جاده هایی مث��ل میانه به تبریز هم 

بسیار خطرناک است که امیدوارم به آن رسیدگی کنند. 

 خانواده از اینکه اسکانیادار هستید رضایت دارند؟ 
فرزندانم کوچک هستند. ۱۴ و ۹ سال دارند اما اسکانیا را دوست 
دارند. همسرم هم راضی است. درآمد مناسبی با این اتوبوس دارم، 

چرا راضی نباشیم؟ 

 پس همیشه مالک و راننده اسکانیا خواهید ماند؟ 
بله همین طور اس��ت. تا جایی که بتوانم رانندگی می کنم و بعد 
از آن هم اس��کانیا دار خواهم بود. برای رانندگی هم هنوز فرصت 
زیادی باقی اس��ت. من و اس��کانیا هنوز فرصت زیادی داریم تا با 

هم باشیم.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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 چند س�ال اس�ت که در ش�رکت عقاب افش�ان 
مشغول هستید؟

یازده س��ال. بیس��ت و یک س��اله بودم که شاغل 
شدم و از   همان ابتدا با عقاب افشان شروع کردم.

 
 پس تجربه کار روی سایر اتوبوس ها را ندارید؟

نه اما تا آن حدی می شناس��م که بدانم سیس��تم 
فنی اسکانیا به سایر برند ها ارجحیت دارد.

 چطور؟
اس��کانیا اتوبوس پیش��رفته و خوبی اس��ت. طبق 
آنچه من دیده ام باید بگویم بهترین اس��ت. امکانات 
پیش��رفته ای دارد که مختص خودش اس��ت. مانند 
ترم��ز ریتاردر، یعن��ی ترمزی که نی��روی خروجی 

گاردن را می گی��رد و به ص��ورت یک ترمز مضاعف 
عم��ل می کند. یا کول��ر قوی که در ات��اق اتوبوس 
تبعیه ش��ده. سوپر، توربو ش��ارژر، قدرت و سرعت 
متفاوت. نس��ل جدید این برند، بدون کالج اس��ت 
یعنی نیاز نیس��ت راننده کالج را زیر پایش داشته 
باشد. همچنین دنده اتوبوس با دکمه کار می کند و 
کار راننده را راحت کرده. مواردی از این دست این 
اتوبوس را از سایر برند ها جدا می کند. اما متاسفانه 

برخی راننده ها قدر آن را نمی دانند.

 ش�اید چون ب�ه لحاظ فن�ی با اتوبوس آش�نایی 
ندارند.

همیشه اینطور نیست. بعضاً می دانند که باید کی 
و کجا چه بکنند ام��ا تنبلی می کنند. در حالی که 

به ما تعمیرکاران اطمینان کنید!
مهدی کردبچه، تعمیر کار نمونه شرکت عقاب افشان در گفت و گو با »کالسکه سبز«

این روز ها چه مالکان اتوبوس ها و 
چه تعمیرکاران، انگار دل پری از 
برخی راننده ها دارند. پای صحبت 
هر کدام که می نشینی حر فشان 
یکی است: »بی توجهی راننده ها«. 
آن ها معتقدن��د: »رانن��ده برای 
خ��ودرو دل نمی س��وزاند چ��ون 
مالک نیس��ت. امروز پش��ت یک 
فرمان است و فردا پش فرمانی 
دیگر و در ای��ن بین، اتوبوس ها 
قربانی بی توجهی می شوند.« یکی 
از افرادی که از راننده ها بس��یار 
گله مند اس��ت، مه��دی کردبچه 
یکی از تعمیرکاران نمونه شرکت 
عقاب افشان است که یازده سال 
سابقه رسیدگی به نقص های فنی 
این اتوبوس ها را در کارنامه خود 
دارد. او ک��ه اس��کانیا را بهترین 
می داند، در گفت و گو با »کالسکه 
سبز« با اشاره به اینکه راننده ها 
قدر این اتوب��وس را نمی دانند، 
می گوید: »ش��اید فک��ر می کنند 
م��ا دروغ می گوییم و می خواهیم 
پول��ی به جی��ب زده باش��یم، اما 
اینطور نیس��ت. خودشان هم به 
مرور متوجه می ش��وند که اول و 
آخر باید این خودرو را به دس��ت 
ما بسپارند.« این جوان ۳۲ ساله 
از رانن��دگان می خواهد ت��ا باور 
کنند که تعمیرکاران و کادر فنی 
این شرکت نیز مثل آن ها شاغل 
هستند نه ذینفع، و می گوید: »به 

ما اطمینان کنید.«
گفت و گ��وی »کالس��که س��بز« با 
این تعمی��ر کار نمون��ه را در زیر 

می خوانید:

فاطمه رمضانیان
روزنـامه نگار
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فکر نمی کنم نشان دادن خودرو 
به تعمیر کار آن قدر ها وقت گیر 
باش��د. ما که همیش��ه هستیم. 
هیچ ک��س را از س��ر خ��ود باز 
نمی کنیم و کارمان را هم بلدیم. 
اما راننده ه��ا ترجیح می دهند یا 
مراجعه نکنند، ی��ا بگذارند کارد 
به استخوان برس��د، یا خودرو را 
بیرون از اینجا و به دست دیگری 
می س��پارند، بعد که نقص شدید 
و بارز ش��د و دستشان به جایی 

نرسید، نزد ما می آورند.
اینط�ور ک�ه پیداس�ت، مال�کان 
از  تعمی�رکاران  و  اتوبوس ه�ا 

راننده ها بسیار گله دارند.
رانن��ده در اغلب م��وارد نقصی 
که م��ا می بینیم مدت هاس��ت 
بوده و برطرف نشده و به دستگاه 
آسیب زده را شاید فکر می کنند 
آن قدر ها موضوع مهمی نیست؛ 
اما خودش��ان هم به مرور متوجه 
می ش��وند که اول و آخر باید این 
خودرو را به دس��ت ما بسپارند، 
پ��س از اول این کار را بکنند. به 
ف��رض موتور خ��ودرو نزد ما ۱۵ 
الی ۲۰ هزار تومان هزینه تعمیر 
دارد، بیرون از اینجا ۳ هزار تومان 
می گیرن��د. ترجیح می دهند این 
۳ ه��زار تومان را هزینه کنند در 
حالی که می دانند بعد باید دوباره 

خرج کنند و نزد ما بیاورند.

 م�وردی دیده اید ک�ه به خاطر 
کم توجهی، آسیب جبران نشدنی 

به خودرو وارد شده باشد؟
نا پذیری  جب��ران  آس��یب  چه 
باال ت��ر از کم ش��دن ط��ول عمر 
خودرو؟ ای��ن را ه��م بگویم که 
خیلی از راننده ها نیز رس��یدگی 
الزم را به دق��ت انجام می دهند. 

برخی اتوبوس ها اینجا پرونده دارند، یعنی مالک و راننده حتی 
برای باد الستیک هم فقط به شرکت مراجعه کرده است.

 چه عواملی باعث می ش�ود خودرو زود تر از موعد مس�تهلک 
شود؟

فک��ر می کنم در وهل��ه اول توجیه نبودن رانن��ده. راننده ها 
اغلب مرتباً عوض می ش��وند چون مالک شخص دیگری است. 
راننده ها عوض می ش��وند و چون اتوبوس متعلق به خودش��ان 
نیس��ت توجه الزم را ندارند. امروز اینجاست و فردا جای دیگر. 
فکر می کنم راننده ها باید کمی متهعد تر و مس��ئول تر باشند و 
به ما نیز اعتماد بیشتری داشته باشند. به غریبه ای که از سابقه 

او هیچ نمی دانند بیش از ما اطمینان نکنند. 
از خدمات پس از فروش ش��رکت، از تعمیر کاران ش��رکت و 
کادر فنی متخصص عقاب افش��ان استفاده کنند. گارانتی یک 
ساله اجناسی که از شرکت خریداری می کنند یک مزیت است 
که نظیر آن را بیرون از نمایندگی نمی توانند به آن دسترس��ی 
داش��ته باشند. از این امکان اس��تفاده کنند و به خودرویی که 
پشت فرمان آن می نشینند اهمیت دهند. از همین جا به همه 
راننده های عزیز می گویم که ما هم مثل شما شاغل هستیم نه 

ذینفع، به ما اطمینان کنید.

فکـر می کنـم راننده ها باید 
کمـی متهعد تـر و مسـئول تر 
باشـند و بـه مـا نیـز اعتماد 
بیشـتری داشـته باشـند. به 
غریبـه ای که از سـابقه او هیچ 
نمی دانند بیـش از ما اطمینان 
نکنند. از خدمات پس از فروش 
شرکت، از تعمیر کاران شرکت 
و کادر فنـی متخصـص عقاب 
افشان استفاده کنند. گارانتی 
یک ساله اجناسی که خریداری 
می کنند یک موهبت است که 
بیرون از نمایندگی نمی توانند به 
آن دسترسی داشته باشند. باور 
کنند رانندگان هر شـرکتی تا 
این حد از توجه شرکت در مورد 
خود و دستگاه شـان برخوردار 
نیسـتند. از این توجه استفاده 
کنند و به خودرویی که پشـت 
فرمان آن می نشـینند اهمیت 
بگذارنـد. از همیـن جا به همه 
راننده های عزیز می گویم که ما 
هم مثل شما شاغل هستیم نه 

ذینفع، به ما اطمینان کنید.
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... چش��مم را ب��از می کنم، چیزی مرا نگاه داش��ته 
و نمی گ��ذارد حرکت کنم، هنوز به خ��ود نیامده ام و 
اصال نمی دانم کجا هس��تم و چرا؟ هدفون را از گوشم 
برمی دارم و اطراف را برانداز می کنم. فقط می دانم چند 
ساعتی هست که خواب بودم. چشمم به مانیتور روبرو 
می افتد که در واقع پشت صندلی جلویی نصب شده و 
کمی پایین تر در مقابل خود ظرف پذیرایی را می بینم 
ک��ه در آن چند مدل ش��کوالت و آب میوه هس��ت، 
احساس تشنگی سرتاس��ر وجودم را گرفته، و در این 
لحظه اس��ت که کم کم متوجه می شوم چند ساعتی 
هس��ت که در اتوبوس نشس��ته ام و براه افتاده ام، چند 
س��اعت را راحت و بی دغدغه در خواب بس��ر برده ام و 
اتوبوس با سرعت معمول خود به سمت مقصد خود که 

مقصد همه مسافران است پیش می تازد. 
دست راس��تم بی هوا به سمت قفل کمربند ایمنی 
می رود و آن را باز می کند، بعد ضامن پش��تی صندلی 
را نگه می دارد تا بصورت عم��ودی درآید. اولین کارم 
رفع تشنگیس��ت. با عجله آب می��وه موجود در ظرف 
بس��ته بندی ش��ده پذیرایی را درمی آورم و تا آخر سر 
می کش��م. از شیش��ه اتوبوس بیرون را نظاره  می کنم 
ببینم کجای راه هس��تیم؟ فضاهای بیرون و اماکن و 
کوه هایی که یکی یکی پش��ت سر گذاشته می شوند را 

می شناسم چون سال هاست به خاطر شغلی که دارم 
مسافر این مسیر هستم و دفعاتی هم بوده است که از 

شیشه تمام مسیر را به بیرون خیره شده ام.
االن هم در حال گذش��تن از کوه های سرخ هستیم. 
همیشه بعد از روستای بعدی دوساعتی را میهمان این 
صندلی راحت هستم و بعد در پایانه اتوبوس رانی بین 
شهری آن را وداع می گویم و با چمدانم از پایانه بیرون 

می روم. 
ای��ن صندلی... این صندل��ی راحت من کار اصلیش 
همین که وداعش می کنی تمام می شود و خود را برای 
پذیرایی از مسافر دیگری آماده می کند. با خاطره های 
ترش و ش��یرین همه مس��افران خود همراه می شود 
و طوری که آن ها متوجه نش��وند امنیت و آرامش��ی 

دل انگیز را همراه سفرشان می کند.

این صندلی راحت من...

دس��تی کنار صندل��ی را عقب 
می کشم و زیرپایی صندلی به 
طرف ب��اال دوران می کند، کمی 
پاهای خ��ود را باال م��ی آورم و 
دستی را   رها می کنم. چشمم را 

می بندم و سفر آغاز می شود.
موس��یقی م��ورد عالق��ه ام از 
ح��ال  در  موبایل��م  هدف��ون 
پخش ش��دن اس��ت و کم ک��م 
خ��واب ب��ه س��راغم می آید و 
توجهم به اطراف کم می ش��ود 
و در حالی که پشتی صندلی ام 
را خوابان��ده ام گ��وش جان به 
آوای موس��یقی می س��پارم و 
کمربن��د ایمن��ی را می بندم و 
بخ��واب م��ی روم. حرکت های 
چ��پ و راس��ت اتوب��وس در 
این صندل��ی راحت مرا به یاد 
گهواره های قدیمی می اندازد. 
روز پر حادثه ای را پش��ت سر 
گذاشته ام و روز شلوغ تری را 
در پیش رو دارم، اس��تراحت 
در حین سفر می تواند کمی مرا 
احیا کند تا با انرژِی بیشتری به 

کار مشغول شوم. 

شاهین نادری
روزنـامه نگار
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در جای خود جابجا می ش��وم و قس��مت زیر 
پایی را کمی می خوابانم و دوباره کمربند  ایمنی 
را دور کم��ر خود می ان��دازم و مانیتور مقابلم را 
روش��ن می کنم، کاری که تغریبا همه مسافر ها 
در ای��ن هن��گام انجام می دهند همین اس��ت. 
لیس��ت فیلم های موجود را چ��ک می کنم و از 
داخل لیس��ت یک فیلم را که قبال نصفه نیمه 
دی��ده ام پیدا می کنم و چ��ون می دانم فرصتی 
دست نمی دهد تا آن را در موقعیتی دیگر ببینم، 
تصمیم می گیرم تا رسیدن به پایانه آن را تماشا 

کنم. پرده را می کشم و فیلم را play می کنم.
س��ال ها پیش پا گذاشتن در این مسیر برایم 
مصیبت عظما بود. وقتی از اتوبوس پیاده می شدم 
باید نیم ساعتی را روی نیمکتی دیگر می نشستم 
و بدنم را کش و قوس می دادم تا به حالت عادی 
دربیاید و بتوانم کار حمل چمدان بزرگ خود را 
تا رسیدن به ایستگاه تاکسی انجام دهم، عالوه 
بر آنکه مس��افت زیاد بود و حرکت های عرضی 
ماشین هم کمی احوالم را بر هم می زد و سرم را 
گیج می برد. از آن بد تر وقتی بود که در رستورانی 
توقف می کردیم و علی رغم نقشه قبلیم وسوسه 

می شدم و غذایی سفارش می دادم.
همیش��ه بعد از خوردن غذاهای توی مسیر از 
این کار پشیمان می شدم و همین که اتوبوس به 
راه می افتاد شکم درد کوچکی احساس می کردم، 
اگر روز براه می افتادیم ش��ب می رسیدیم و اگر 
شب براه می افتادیم روز می رسیدیم. ولی امروز 
با این همه کار که بر روی جاده ها ش��ده است و 
همه عریض ش��ده اند این مسافت دراز به شش 
هفت ساعت تقلیل پیدا کرده است آن مشقت ها 
و سختی ها به خاطره هایی تبدیل شده است که 
نسل جدید از درک سختی و حقیقت آن قاصر 
است همانگونه که نسل ما با سختی های سفر در 
زمان پدرانمان بیگانه هستیم. با این اتوبوس های 
راحت سختی راه احس��اس نمی شود، زمان در 
حال سپری مفید طی می شود و حتی اگر اهل 
خواندن در اتوبوس هم باشی می توانی ساعاتی را 
بهه این کار اختصاص دهی، چون لرزش ها کمتر 
است و چشم به اندازه قدیم ها خسته نمی شود، 

خصوصا در این صندلی، صندلی راحت من. 
بقیه پذیرایی ها را در هنگام شروع شدن فیلم 

چشـمم بـه مانیتـور روبرو 
می افتـد کـه در واقع پشـت 
صندلـی جلویی نصب شـده 
وکمی پایین تـر در مقابل خود 
ظرف پذیرایـی را می بینم که 
درآن چند مدل شکوالت و آب 
میوه هست، احساس تشنگی 
سرتاسـر وجـود مـرا گرفته، 
ودراین لحظه است که کم کمک 
متوجه می شـوم چند ساعتی 
هست که در اتوبوس نشسته ام 
و براه افتاده ام، چند سـاعت را 
راحـت و بی دغدغـه درخواب 
بسر برده ام و اتوبوس با سرعت 
معمول خود به سـمت مقصد 
خود که مقصد هم همسافران 

است پیش می تازد. 

باز می کنم و یکی یکی می خورم، کمک راننده با یک چرخ مخصوص 
پذیرایی در طول اتوبوس حرکت می کند و به مس��افر ها آب جوش 
می دهد تا هر کس خواست چایی درست کند و خستگی را از تن در 

کند. نسکافه و قهوه آماده هم دارد.
بیشتر مسافر ها مثل من تنها آب جوش می گیرند تا با چایی آماده 
درون بسته پذیرایی یک چایی گرم درست کنند و نوش جان کنند. 
هدفون گوشیم را به مانیتور مقابل وصل می کنم و مشغول تماشای 

فیلم می شوم. 
... خس��ته شده ام و فیلم هم تمام شد، طبق براورد من باید تا نیم 
س��اعت دیگر با صندلیم ای��ن صندلی راح��ت وداع بگویم، ترجیح 
می دهم در این لحظات پایانی سفر سری به قسمت موسیقی مانیتور 
روبرو یم بزنم و یک آهنگ بی کالم را گوش کنم. آه! چقدر جالب! به 
لیست موسیقی ها چند پوشه اضافه شده است. این را فقط مسافرهایی 

می دانند که مشتری دائم این خط و اتوبوس هستند.
یکی از پوشه ها جز عالقه مندی های من است و   همان را برای آخرین 
لحظات و ورود به ش��هر مقصد انتخاب می کنم. مسافر ها یکی یکی 
صندلی های خود را به حالت اول در می آورند و لوازم خود را جمع و 
جور می کنند تا با صندلی های خود وداع بگویند! با صندلی های راحت 

خود. 
من هم دوربین خود را بر می دارم تا از پشت شیشه اتوبوس لحظاتی 
را شکار کنم. لحظاتی از زندگی مردم در کنار بزرگ راه ورودی شهر را 
و خوشحالم که سفر را با ایمنی کامل و بی خطر و در   نهایت آرامش و 
آسایش به پایان می برم. زباله های شکالت ها را در کیسه تعبیه شده 
می ریزم و صندلی را به   همان ش��کل اول در می آورم و دس��تی کنار 

صندلی را   رها می کنم تا برای مسافر بعدی آماده باشد.
من همیشه احس��اس می کنم این سفر راحت را مدیون صندلیم 
هستم، البته بی آن از اهمیت خود اتوبوس و نوع و مدل آن غافل باشم 
اشاره کنم. در دوره ای که در اتوبوس مشغول سفر هستم این صندلی! 

صندلی راحت من است که مسکن موقت من می شود...

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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حاج حسن عباس زاده یکی از هزاران مجاور امام رئوف 
اس��ت که حداقل هر هفته یکبار سری به حرم می زند 
و ب��رای این رف��ت و آمد ها ترجیح می دهد از وس��ایل 
نقلیه عمومی اس��تفاده کند. اما از حدود دوسال قبل و 
بعد از راه اندازی مترو مشهد یکی از اقدامات خوبی که 
توسط شهرداری این شهر انجام گرفت ایجاد خط ویژه 
اتوبوس های تندرو یا بی آر تی بود که محدوده حرم مطهر 
تا ترمینال را پوشش می دهد و باعث شده زوار امام رضا 
با راحتی و بدون دغدغه این مسیر را طی کنند و در کنار 
آن بار ترافیکی این مس��یر که از پرتردد ترین بلوارهای 
ارتباط��ی اطراف حرم مطهر اس��ت نیز به ش��کل قابل 
توجهی کم شده است. با تشخیص سازمان اتوبوسرانی 
شهرداری مشهد اتوبوسهای ساخت شرکت عقاب در این 
مسیر اتوبوس های بی آرتی مورد استفاده قرار می گیرد و 
به نظر می رسد دلیل اصلی این تصمیم بازدهی خوب و 
مطلوب و پیشینه مثبت این اتوبوس ها در سیستم های 
دیگر حمل و نقل درون شهری مشهد بوده که توانسته 
مسئوالن را مجاب به بهره گیری از این اتوبوس ها نماید. 
محمدرضا که حدودا ۳۰ ساله به نظر می رسد می گوید 
از لرس��تان به مش��هد آمده و چند روزی را برای زیارت 
مهمان ش��هر امام رضاس��ت، او درخصوص استفاده از 

سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری در این شهر 
به ویژه خط��وط اتوبوس های بی آرتی می گوید: برای ما 
که از شهرهای کوچک به مشهد آمده ایم گیرافتادن در 
خیابان های پرترافیک و شلوغ این شهر به یکی از کابوس ها 
تبدیل می ش��ود ولی خوش��بختانه طی چندسال اخیر 
سیستم حمل و نقل درون شهری مشهد پیشرفت خوبی 
داشته و یکی از بارز ترین اتفاقاتی که من در طی دوسال 
گذش��ته ش��اهد روی دادن آن بودم راه اندازی خطوط 
اتوبوسهای تندرو یا بی آر تی بوده که توانسته بسیاری از 
مشکالتی را که پیش از این با آن ها مواجه بودیم را کمک 
کند. این زائر لرستانی درخصوص اتوبوس هایی که در این 
خطوط استفاده می شود هم می گوید: من هر روز حداقل 
دوبار از این اتوبوس ها استفاده می کنم واقعا اگر شرایطی 
پیش می آمد که در تمامی ش��هر ها از این وسایل برای 
شرکت های اتوبوسرانی استفاده کنند قطعا رضایتمندی 

بیشتری را به دنبال خواهد داشت. 
اما همس��ر محمدرضا ه��م که ب��ا او در اتوبوس های 
بی آرتی به س��مت حرم می رود به نکته جالبی اش��اره 
می کند: در این هوای گرم مشهد و بخصوص با آلودگی 
هوایی که در اطراف حرم وجود دارد وجود اتوبوس هایی 
از این دست واقعا نعمتی به شمار می رود. هوای خنکی 

دس��ت به س��ینه می گذارد و 
س��المی می ده��د، رو به حرم 
نورانی امام رضا )ع( ایستاده 
و از دردل های خود با امامش 
می گوی��د، امروز صب��ح که از 
خواب بیدار ش��د هوای حرم 
آقا به سرش زد و بعد از نماز 

راهی حریم یار شد.
ای��ن روز ه��ا ک��ه دیگر س��ن 
وس��الی از او گذش��ته دیگر 
مث��ل س��ابق نمی توان��د ب��ه 
راحت��ی برای زی��ارت به حرم 
امام رض��ا )ع( برود بخصوص 
در این ایام که فصل تابستان 
یاع��ث  م��دارس  تعطیل��ی  و 
هجوم زائران به مشهد شده 
و ترافی��ک و آلودگی هوا هم 
او را آزار می ده��د، از س��وی 
دیگر برای استفاده از ماشین 
ش��خصی اش ه��م باتوجه به 
اجرای طرح ترافیک در حریم 

حرم محدودیت دارد. 

خادمان حـرم عشق
آرامش زائرین و مجاورین در شهر بهشت

مهدی مجیدی فرد
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ک��ه در داخل این اتوبوس ها وجود دارد و تهویه مناس��ب 
آن ها باعث راحتی مسافرین بویژه افراد سالمند می شود. او 
می گوید: وقتی مسیری را بدون ترافیک و با اتوبوسهایی که 
راحت و بی صدا هستند طی می کنی قطعا آرامش بیشتری 
را در کارهای خود داری و بالطبع باعث می شود سیاحت و 

زیارت بهتری را تجربه کنی. 

علی مرد ۶۰ ساله ای که در کنارمان ایستاده هم بعد از 
متوجه شدن موضوع گزارش ما می گوید: از چندسال قبل 
که اتوبوس های اس��کانیا وارد سیستم حمل و نقل درون 
شهری مشهد ش��د همه مردم بویژه کسانی که بیشتر از 
سایرین از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می کردند 
از این ورود این اتوبوس ها که دارای امکانات خوبی هم بود 
رضایت داشتند و خوشبختانه االن در خطوط بی آرتی هم 
ش��اهد استفاده از همین وسایل هستیم که باعث راحتی 
مسافرین می شود. او البته پیشنهادی هم به سازندگان این 
اتوبوس ها دارد که ش��رایطی فراهم کنند تا بتوان در این 
اتوبوس ها از اینترنت اس��تفاده کرد تا زمانی که مسافران 
مس��یری را طی می کنند بتوانند از وقت خود اس��تفاده 

مطلوبی ببرند. 
رضا راننده ۳۹ ساله یکی از اتوبوس های اسکانیا خطوط 
بی آرتی مشهد است، او درخصوص شرایط وسیله نقلیه ای 
که راهبری آن را برعه��ده دارد اظهار می کند: مهم ترین 
ویژگی اتوبوسهای اس��کانیا که در خط بی آرتی استفاده 
می ش��ود این است که بدون س��روصدا هستند و کنترل 
خودرو برای راننده بس��یار س��اده تر از اتوبوس��های درون 
شهری دیگر اس��ت. او ادامه می دهد: برای من که حدود 

  رضـا راننـده 39 سـاله 
یکـی از اتوبوس های اسـکانیا 
خطوط بی آرتی مشـهد است، 
او درخصوص شـرایط وسـیله 
نقلیـه ای کـه راهبـری آن را 
برعهـده دارد اظهـار می کند: 
مهم ترین ویژگی اتوبوسـهای 
اسـکانیا که در خـط بی آرتی 
اسـتفاده می شـود این است 
کـه بدون سـروصدا هسـتند 
و کنتـرل خودرو بـرای راننده 
بسیار سـاده تر از اتوبوسهای 

درون شهری دیگر است. 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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۹ ساعت از شبانه روز را در پشت فرمان 
این اتوبوس نشسته ام راحتی اعصاب و 
آرامش بدن��ی یکی از مهم ترین اولویت 
هاس��ت، این اتوبوس ه��ا به خوبی تمام 
این موارد را پوش��ش می دهد، دیگر در 
داخل اتوبوس نه از س��رمای آزاردهنده 
در زمس��تان خبری هس��ت و نه اینکه 
گرمای س��وزناک تابس��تان مسافران و 
راننده را تحت فش��ار می گ��ذارد، اغلب 
مس��افرانی که از این اتوبوس ها استفاده 
می کنند از ش��رایط آن رضایت دارند و 
بخصوص سیستم تهویه و کم صدا بودن 
آن باعث افزایش رضایتمندی مسافران 

شده است. 
محمدکاظم یک��ی دیگر از رانندگانی 
اس��ت که در این خ��ط بی آرتی درون 
ش��هری وظیفه جابجایی مس��افران را 
برعهده دارد، او که به ظاهرش می خورد 
چهل و اندی بهار را پش��ت سرگذاشته 
باش��د در م��ورد اتوبوس های اس��کانیا 
بی آرتی مشهد می گوید: به هرحال هر 
وس��یله نقلیه ای در نوع خودش دارای 
اشکاالتی است ولی باید بگویم به اعتقاد 
من استفاده از خودروهای ساخت برند 

محمدرضـا کـه حـدودا 30 
سـاله به نظر می رسد می گوید 
از لرسـتان بـه مشـهد آمـده  
درخصوص استفاده از سیستم 
حمل و نقل عمومی درون شهری 
در ایـن شـهر به ویـژه خطوط 
می گوید:  بی آرتی  اتوبوس های 
برای ما که از شهرهای کوچک 
به مشهد آمده ایم گیرافتادن در 
خیابان های پرترافیک و شلوغ 
این شـهر به یکـی از کابوس ها 
تبدیل می شود ولی خوشبختانه 
طی چندسـال اخیر سیسـتم 
حمل و نقل درون شهری مشهد 
پیشـرفت خوبی داشته و یکی 
از بارز تریـن اتفاقاتی که من در 
طی دوسال گذشته شاهد روی 
دادن آن بودم راه اندازی خطوط 
اتوبوسـهای تندرو یا بی آر تی 
بوده که توانسـته بسـیاری از 
مشـکالتی را که پیش از این با 
آن ها مواجه بودیم را کمک کند.

اسکانیا بهترین تصمیمی بود که مسئوالن اتوبوسرانی می توانستند در خصوص 
این خطوط بگیرند. او ادامه می دهد: چندس��ال قبل که نسل اول اتوبوس های 
درون شهری اسکانیا به مشهد آمد همه مردم از تحولی صحبت می کردند که 
در بخش حمل و نقل درون شهری اتفاق افتاده و خودروهایی به کار گرفته شده 
اس��ت که مردم را باراحتی و آسایش بیشتری جابجا می کنند همین موضوع 
باعث شد بسیاری از شهروندان در مسیرهای پرترافیک استفاده از اتوبوس را به 
بهره بردن از خودرو شخصی خود ترجیح دهند و در  نهایت امروز هم با استفاده 
از این اتوبوس ها در خطوط بی آرتی شاهد رضایت و آرامش مسافران بویژه زوار 

امام رضا )ع( هستیم. 
فاطمه یک��ی از خانم های جوانی که در داخل اتوبوس بی آرتی مش��هد با او 
صحبت کردم در یک جمله نکته جالب��ی را به من یادآوری کرد، او گفت: اگر 
در همه شرایط و لحظات دوست داریم شهروندان مان به جای خودروهای تک 
سرنش��ین از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و اگر به دنبال شهری 
سالم و هوایی پاک هستیم باید شرایطی را ایجاد کنیم که همه مردم به استفاده 
از اتوبوس و تاکس��ی تمایل داشته باش��ند و برای این کار هیچ چاره ای نداریم 
جز اینکه از وسایل نقلیه مدرن و دارای امکانات بهره بگیریم. او ادامه می دهد: 
نمی توان با شعار دادن مشکل آلودگی هوا را حل کرد، اگر مردم امروز به اینجا 
بیایند و مشاهده کنند با اتوبوس هایی راحت و دارای امکانات به سفرهای درون 
ش��هری خود می رسند و در ترافیک سرسام آور هم گرفتار نمی شوند مطمئن 
باشید دیگر تمایلی به اس��تفاده از خودرو شخصی خود جز در مواقع ضروری 

نخواهند داشت. 
حاال دیگر حاج حسن با خیال راحت تری در مسیر حرم امام هشتم گام برمی 
دارد، او می داند با پیاده ش��دن از قطار مترو می تواند وارد ایستگاه اتوبوس های 

بی آرتی شود و بدون دغدغه و مشکل با راحتی مسیر خود تا حرم را طی کند.
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ش��اید یکی از تسهیالت مهم برای گردشگران، آس��انی ورود به یک کشور یا منطقه باشد تعداد و موقعیت مکانی 
فرودگاه ها، بندر ها و توسعه جاده ها و دیگر شبکه های حمل و نقل از اهمیت اساسی برخوردار است. گردشگران گاهی 

برای رسیدن به مقصد و بازگشت ازطریق ترکیبی از حمل و نقل هوایی – دریایی یا هوایی – زمینی بهره می برند. 
همچنین معموالً گردشگران مبادی ورودی – خروجی مختلفی را در بازدید از یک مقصد انتخاب می کنند )داسویل، 
۱۹۹۷: ۶۰( که هر یک از آن ها ویژگی ها و ساختار خاصی دارند؛ برای مثال سفرهای هوایی، سریع تر و ایمن تر انجام 

می شود، اما معموالً هزینه های بیشتری 
دارد در حالی که سفر با اتوبوس یا وسایل 
نقلیه شخصی نسبت به سفرهای هوایی 
مدت زمان بیشتری به طول می انجامد 
و ایمنی کمت��ری دارد، اما ارزان تر انجام 
می شود )سینکلر و استبلر، ۱۹۹۷: ۷۸( 
پیاده روی، دوچرخه سواری، ماشین های 
شخصی، وسایل نقلیه جاده ای همگانی، 
ترددهای ریلی، دریایی و هوایی از اشکال 
گوناگون حمل و نقل محسوب می شوند. 
فاجعه آمیز تری��ن  از  یک��ی  متأس��فانه 
بخش های مرتبط باگردشگری درایران، 

حمل و نقل است.
راه ه��ا بس��یار ناام��ن، هواپیماه��ای 
فرس��وده، قطارهای قدیمی با س��رعت 
ان��دک و تکان ه��ای بس��یار، اتوبوس ها 
ومینی بوس های فرسوده و دودزا، رانندگان 
آموزش ندیده که بسیاری از آنان رفتار ها 
و برخورده��ای زنن��ده ای دارند و اغلب 
با مس��افران بحث و مش��اجره می کنند. 
ترافی��ک س��نگین خیابان ه��ا در اغلب 
شهر ها، علی الخصوص تهران و شهرهای 
بزرگ، آلودگی هوا، نرخ های نامشخص، 
زیاد بودن مس��افرکش ها چ��ه از لحاظ 
نوع اتومبیل و چه از لحاظ مس��یر، میز 
ان باالی اتالف وقت، )مس��افر در هنگام 
ورود ب��ه فرودگاه بای��د مراحل مختلفی 
شامل موارد امنیتی، گمرکی، بازرسی و 
... رادر زم��ان طوالنی طی کند(، کمبود 

بلیط قطار، اتوبوس، هواپیما در تمامی فصول سال مشاهده می شود علی الخصوص در مواقع تعطیالت و عید نوروز این 
کمبود ها بیشتر احساس می شود و اغلب مردم مجبورند چند برابر قیمت بلیط مورد نظر خود را از بازار سیاه تهیه کنند. 

اما ازآنجا که جهانگرد حوصله و وقت این کار ها را ندارد، همه این ها باعث سردرگمی و نارضایتی توریست ها می شود.
درزمینه خدمات هوایی ایران تحت تحریم است. همچنین در سه دهه اخیر سرمایه گذاری الزم در راه آهن صورت 
نگرفته است و هنوز برخی استان های که دارای جاذبه های گردشگری فراوانی هستند نظیر گیالن، کرمانشاه و همدان 

تحت پوشش شبکه راه آهن قرار ندارند.

اهمیت توسعه حمل و نقل در گردشگری

در  نق��ل  و  حم��ل  سیس��تم 
قلب صنعت گردشگری قرار 
دارد. این سیس��تم رابط بین 
مقص��د، میهمانخانه، جاذبه ها 
و س��ایر مکان های گردشگری 

می باشد. 
و  ب��ودن  راح��ت  کارآی��ی، 
میزان س��المت و امنیت این 
سیس��تم تعیین کنن��ده نوع 
تجربه و منفعتی اس��ت که از 
س��فر به دست می آیند )چاک 
رابط��ه   .)۶۶  :۱۳۸۵ وای، 
مثبت��ی بین افزای��ش کمی و 
کیفی زیرس��اخت ها و تعداد 

گردشگران وجود دارد.
بس��ط و گس��ترش ارتباط��ات 
وس��ایل مدرن حم��ل و نقل، 
توسعه هواپیمایی و فرودگاهی 
و بهره برداری از راه های خوب 
ارتباطی )راه آهن، قطار شهری 
و نظی��ر این ها( بر اس��تقبال 
گردشگران به مقاصد خواهد 
افزود )غف��اری، ۱۳۸۱: ۲۲۲ 
نقل از پاپلی ی��زدی، ۱۳۸۵: 

.)۱۲۹

رحیم یعقوب زاده

گردشگری
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شرکت عقاب افشان شرکتی دانش محور و صادرات محور است. این 
واحد در اجرای فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری با بکارگیری نیروهای 
مس��تعد و متخصص داخلی، در مس��یر ارتقای تولیدات ملی و اتکا به 
داخل حرکت و تالش می کند. در همین راستا این نکته را باید بدانیم 
که صادرات موجب رشد و ارتقای کیفیت تولیدات است و توسعه یکی از 

ابزارهای مهم هر واحد صنعتی است و ابزار توسعه بهبود کیفیت است.
ما در شرکت عقاب افشان در تالش هستیم که تامین امنیت برای جان 
مردم داشته باشیم. در این میان مردم یقین داشته باشند که نهایت سعی 
و تالش خود را به کار خواهیم بست تا محصولی ایمن و قابل توجه در 

خدمت آنها باشد.
ما مکرراً گفته ایم که مدیران شرکت عقاب افشان سمنان هرگز حاضر 

نیستند حتی قطره ای خون از بینی مسافران بریزد، عمده مشکالتی هم 
که در بررسی سوانح رانندگی اتوبوس های اسکانیا گزارش شده، مربوط 
به تغییراتی اس��ت که پس از تحویل اتوبوس ها و از س��وی کاربران در 

خودروها ایجاد شده است.
ما برنامه داش��ته و داریم که تولید محصول ایمن، راحت و مستحکم 
برای خانواده های ایرانی داش��ته باشیم و همین امر مهم از اهداف این 
شرکت است به عالوه اینکه تقویت تولید ایرانی در سال اقتصاد و فرهنگ 
با تکیه بر اقتصاد مقاومتی از تاکیدات رهبری است که باید مورد توجه 
قرار گیرد. بر همین اس��اس برنامه ریزی هایی انجام ش��ده، که امسال 
انشاهلل در این شرکت، ۵۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه اتوبوس اسکانیا تولید شود 

به مردم عرضه شود. 

»عقاب افشـان«، شرکتی دانش محور و صادرات محور

عبدالله اکربی راد 
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شهری که همیشه بیدار است

 جاذبه های توریستی بارسلونا: 
از اماکن دیدنی این شهر می توان خیابان الرامبال، منطقه  باری گوتیک، کلیسای ساگرادا فامیلیا، 
خانه  گائودی: کاس��ا می ال، پوبله اسپانیول )دهکده اس��پانیا(، پارک گوئل، پارک سیتادال و دروازه  
تریومف، ساحل بارسلونتا، موزه  باشگاه فوتبال بارسلونا، موزه  هنر ملی کاتالونیا، موزه  خوان می رو، 
موزه  پیکاسو، موزه  دالی، موزه  دریانوردی، آکواریوم بارسلونا، باغ  وحش شهر، تپه  مونت  خوییک و 
تله  کابین، قلعه و شهربازی تیبی  دابو، خانه  کاسا باتلو از آثار گائودی، موزه  واکس، خیابان گراسیا 

را نام برد

 مراکز خرید بارسلونا: 
بارس��لون شهری است که می توان در آن به خوبی و راحتی خرید انجام داد بدون اینکه دغدغه 
خرید بی کیفیت یا گران داش��ته باشید. اما ش��ما می توانید در گوشه و کنار شهر و در مرکز شهر، 
خریده��ای مختلف انجام دهید اما به ش��ما توصیه می کنیم خرید خ��ود را حول میدان کاتالونیا 

نام بارس��لون از زبان فنیقی های ساکن ایبری که 
آن را بارکنو می خواندند آمده است. این مطلب را 
می توان بواسطه یک سکه قدیمی که برروی آن به 

خط ایبری، 
 Barkeno in Levantine Iberian( بارکن��و 
script( نوش��ته شده اس��ت تایید کرد. در متون 

یونان باس��تان آن را بارکین��ون و در التین آن را 
بارسیلونوم نوشته اند. در قرون وسطی این شهر 
به ش��کل های مختلفی چون بارچینونا، بارسالونا، 
بارچلونا و بارچنونا شناخته می شده است. همچنین 
برخی نوش��ته ها نام این شهر را به جنرال کارتاژ٬ 
همیلکار بارسا مرتبط دانسته اند. در رابطه با تاریخ 
س��اخت این شهر دو داستان متفاوت وجود دارد. 
داستان اول ساخت ش��هر را به ۴۰۰ سال پیش 
از س��اخت رم توس��ط اس��طوره ای به نام هرکول 
نقل می کند. داستان دوم تاسیس این شهر را به 
همیلکار بارسا کارتاژی پدر هانیبال نسبت می دهد 
که نام این شهر را بارسینو نام نهاد. در حدود ۱۵ 
پیش از میالد رومی ها ش��هر را به یک کاس��تروم 
)اردوگاه نظام��ی روم( متمرکز بر روی مانس تبر، 
یک تپه کوچک در نزدیکی تاالر قدیمی شهر، پالزا 
سنت خومه تغییر دادند. بارسلون در زیر استعمار 
روم فاونتیا یا به شکل کامل مستعمره فاونتیا جولیا 

آگوستا پیا بارسینو نام داشت. 
بارسلون دومین شهر پر جمعیت در اسپانیا منطقه 
کاتالونیا است. بارس��لون از مهم ترین بنادر اروپا 
در دریای مدیترانه است. این شهر یکی از مراکز 
فرهنگی اس��پانیا و اروپاس��ت. و ب��ه نوعی قلب 
موس��یقی زنده و تئا تر در این ش��هر هم��واره در 
تپش است. بارسلون همان  است که از یک شهر 
اروپایی انتظار دارید؛ دریا و س��احل، رستوران ها 
و کافه هایی که تا پاس��ی از ش��ب گذشته بازند، 
خیابان های پر توریست، آثار دیدنی و موزه ها، آثار 
معماری معروف، خرید و تفریح. بارس��لون شهری 
ا س��ت برای همه؛ شهری پر جنب  و جوش و شاد و 
زیباس��ت و هر چند روزی هم که آنجا بمانید، باز 

هم جایی برای دیدن دارد. 
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به انجام رسانید. در کنار میدان کاتالونیا شما انواع 
و اقسام فروش��گاه های بزرگ و کوچک را خواهید 
دی��د. برند ها و مارک های مختل��ف در کوچه های 
اطراف میدان کاتالونیا به کرات به چشم می خورند. 
ام��ا مهم ترین مرکز خرید با برند معروف ال کورت 
آنگلز )El Corte Ingles( در بارس��لون را ش��ما در 
قالب س��اختمانی بزرگ و هفت طبقه در گوش��ه 
میدان کاتالونی��ا خواهید یافت. این مجتمع خرید 
کلیه اجناس مورد نیاز شما را خواهد داشت هرچند 
که اجناس بی تردید ارزان نخواهد بود اما از کیفیت 
خوبی برخوردار است. در فصل حراج اجناس خوب 

با کیفیت مناسب و با قیمت عالی یافت می شود. 
 فرودگاه بارسلونا: 

فرودگاه بارسلونا در منطقه ال پرات دی لیوبرگات 
در فاصله ۱۷ کیلومتری مرکز ش��هر بارسلون واقع 
ش��ده اس��ت. این فرودگاه دومین ف��رودگاه بزرگ 
اسپانیا و بزرگ ترین فرودگاه کنار دریای مدیترانه 
اس��ت. فرودگاه بارس��لون مرکز فعالیت ش��رکت 

بارسلون شـهری است که 
می تـوان در آن بـه خوبـی و 
راحتی خریـد انجام داد بدون 
اینکه دغدغه خرید بی کیفیت 
یا گران داشته باشید. اما شما 
می توانید در گوشه و کنار شهر 
و در مرکـز شـهر، خریدهای 
مختلـف انجـام دهیـد اما به 
شـما توصیه می کنیـم خرید 
خود را حول میدان کاتالونیا به 
انجام رسـانید. در کنار میدان 
کاتالونیا شـما انواع و اقسـام 
فروشگاه های بزرگ و کوچک 

را خواهید دید.

هواپیمایی ویولینگ، اسپن ایر و ایر اروپا است. پروازهای این فرودگاه 
غالبا داخلی و یا مقاصدی در اروپا می باشد، اگرچه برخی شرکت های 
هواپیمایی پروازهایی به مقاصد دیگر دنیا نظیر آمریکای التین، ایاالت 
متحده و آس��یا نیز دارند. فرودگاه از طریق بزرگراه، اتوبوس و قطار 
شهری به شهر ارتباط دارد. فرودگاه سابادل فرودگاه کوچک و دیگر 
فرودگاه بارسلون است که در نزدیکی منطقه سابادل قرار دارد. این 
فرودگاه به آموزش خلبانی، پروازهای تجاری و پروازهای خصوصی 
اختصاص دارد. همچنین برخی از شرکت های هواپیمایی ارزان قیمت 
مثل ترانساویا. کام و ریان ایر از فرودگاه خرونا واقع در ۹۰ کیلومتری 
شمال بارسلون یا فرودگاه رئوس در ۷۷ کیلومتری جنوب بارسلون 

استفاده می کنند. 

 حمل و نقل عمومی بارسلونا: 
حمل و نقل عمومی در بارسلونا کارآمد است. قطار ها و متروی این 
شهر به عنوان اصلیترین بخش حمل و نقل عمومی فعالیت می کنند 
و در کنار این دو اتوبوس، تراموا و تاکس��ی به عنوان مکمل فعالیت 

می کنند. 
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 اقتصاد بارسلونا: 
هم اکنون اسپانیا سیزدهمین قدرت اقتصاد 
جهانی بر اساس حجم تولید ناخالص داخلی 
می باشد. اقتصاد اسپانیا از سال ۱۹۹۴ تا سال 
۲۰۰۷ از رش��د اقتصادی ۳ درصدی در سال 
بهره برده است. از این رهگذر اسپانیا توانست 
نرخ بیکاری در این کش��ور را در سال ۲۰۰۷ 
به ۸ درصد برس��اند. در سال ۲۰۰۸ به دلیل 
بحران اقتصادی و مالی جهانی رشد اقتصادی 
این کشور در سه ماه سوم سال متوقف گردید 
و در س��ال ۲۰۰۹ رش��د اقتصادی اسپانیا به 

منفی ۳/۷ درصد رسید.
در س��ال ۲۰۱۰ نیز حجم اقتصاد اسپانیا با 
کاهش منفی ۰/۲ درصد مواجه گردید. رکود 
و کاهش رشد اقتصادی اسپانیا موجب افزایش 
ن��رخ بیکاری در س��ال ۲۰۱۰ ت��ا ۲۰ درصد 
گردید. عالوه بر بحران اقتصادی و مالی جهان 
از عواملی که نقش عمده ای در توقف و کاهش 
رشد اقتصادی اسپانیا نقش اساسی ایفا نمود 
ترکیدن حباب مسکن و کاهش حجم بخش 
ساخت و ساز در اقتصاد این کشور می باشد. 

همچنین موضوع مسکن و کاهش سهم آن 
در تولید ناخالص ملی موجبات درگیر شدن 
بخ��ش عمده ای از بانکهای اس��پانیا را که در 
این بخش سرمایه گذاری نموده بودند، فراهم 
نمود و دولت اس��پانیا جه��ت برطرف کردن 
این مش��کالت در حال تغییر ساختار بانکی 
این کش��ور از جمله ادغام بانک ها مخصوصا 

صندوق ها پس انداز )کاخا( می باشد. 

بارسـلون دارای ۱۲ پـارک 
تاریخی و دارای آثار باسـتانی 
اسـت. آثارمعمـاری دو معمار 
یعنـی  اسـپانیایی  مشـهور 
آنتونیوگائـودی و لوئیز مونانز 
در بارسـلون به ثبـت جهانی 
رسـیده اند و کلیسای ساگراد 
فامیلیا، از شاهکارهای بی نظیر 
نئو گوتیک، چشمان  سـبک 
هـر بازدید کننـده ای را خیره 
می سـازد. بارسـلون شـهری 
اسـت که هر نوع گردشگری 
را با هر سـلیقه عالقه به خود 

جذب می کند. 

 ساختار بارسلونا: 
بارسلون دارای ۱۲ پارک تاریخی و دارای آثار باستانی است. آثارمعماری 
دو معمار مشهور اسپانیایی یعنی آنتونیوگائودی و لوئیز مونانز در بارسلون 
به ثبت جهانی رسیده اند و کلیسای ساگراد فامیلیا، از شاهکارهای بی نظیر 

سبک نئو گوتیک، چشمان هر بازدید کننده ای را خیره می سازد.
بارسلون شهری است که هر نوع گردشگری را با هر سلیقه عالقه به خود 
جذب می کند. از شاهکارهای پیکاسو در »موزه پیکاسو« موزه خوان می رو 
و موزه دریایی بارس��لون و آس��مان خراش قرن بیست و یکمی توره آگبار 

)Torre agbar( از دیگر آثار شهر بارسلون می باشد.
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گزارش یک موسسه رسمي سعودي نشان مي دهد 
که تعداد حجاج موسم حج امسال در همان سطح 
سال گذش��ته یعني یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفر 
باقي مي ماند. بر اساس گزارشي که در عربستان از 
سوي یک نهاد رسمي اعالم شده است، امسال نیز 
تصمیم کاهش تعداد حجاج اعمال خواهد شد به 
طوري که تعداد حجاج موسم حج امسال در همان 
سطح سال گذشته یعني یک میلیون و ۹۸۰ هزار 

نفر باقي مي ماند.
بر این اساس نسبت حجاج داخل عربستان، ۳۰ 
درص��د یعني ۶۰۷ هزار نف��ر در مقابل ۷۰ درصد 
حجاج خارج از عربس��تان به تعداد یک میلیون و 
۳۸۰ هزار نفر خواهد بود. بر اس��اس این گزارش، 
موسم حج امسال مطابق شروط سال گذشته برگزار 
شود به طوري که تصمیم مقامات سعودي مبني بر 
کاه��ش ۵۰ درصدي حجاج داخل و ۲۰ درصدي 
حجاج خارج از عربستان به سبب اجراي طرحهاي 

توسعه امسال هم اعمال مي شود. 
البته اگر تصمیم مقامات سعودي مبني بر منع 
صدور روادید براي کشورهایي که ویروس ابوال در 
آنجا شیوع پیدا کرده، در نظر بگیریم، تعداد حجاج 
خارج از عربستان در موسم حج امسال، چند هزار 
نفر کاهش خواهد یافت، در صورتي که این تصمیم 

تا آخرین لحظه به قوت خود باقي بماند.
بر اس��اس اعالم رسمي مقامات سعودي، امسال 
از جمهوري اسالمي ایران، بیش از ۶۳ هزار نفر به 
سرزمین وحي مشرف مي شوند. این مطلب را طالل 
بن صالح قطب رئیس شوراي اداري موسسه مطوفان 

حجاج ایران گفته است که بر آمادگي این موسسه 
براي خدمت به حجاج ایراني در موسم حج امسال 
تاکید کرده است. محرومیت حجاج داخل سوریه 
براي سومین سال پیاپي از اداي فریضه حج تمتع 
را هم باید اضافه کرد، هر چند مقامات س��عودي، 
س��همیه اي را براي سوري هاي مقیم چهار کشور 
در صورت تمایل به اداي فریضه حج در نظر گرفته 
اند. اندونزي، هند و پاکستان بیشترین تعداد حجاج 
موس��م حج امسال را همانند سال هاي گذشته به 

خود اختصاص داده اند.
حجاج مالزي و اندونزي از جمله پیشگامان ورود 
حجاج به سرزمین وحي هستند، بر اساس گزارش 
وزارت حج عربستان، تا کنون بیش از هزار حاجي 
وارد عربس��تان ش��ده اند. حاتم بن حسن قاضي 
س��خنگوي رس��انه اي وزارت حج عربستان گفته 
است عربستان به خدمت به حجاج بیت اهلل الحرام 

افتخار مي کند.

 ۸ و نیم میلیارد دالر درآمد امسال عربستان از حج
یک موسسه سعودي در گزارشي به بررسي میزان 
درآمد احتمالي عربس��تان از موسم حج امسال و 
میانگین هزینه هاي حجاج داخل و خارج این کشور 
پرداخته است. روزنامه الریاض نوشت: این گزارش 
را اتاق تجاري صنعتي مکه مکرمه تهیه کرده است 
که درآمد قابل پیش بیني در موسم حج امسال، با 
افزایش ۸۳۴ میلیون ریال سعودي نسبت به موسم 
سال گذش��ته به حدود ۳۲ میلیارد ریال سعودي 
)هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر( مي رسد. این 

گزارش بنا را بر این گذاشته که تعداد حجاج موسم 
حج امسال در همان سطح سال گذشته یعني یک 
میلیون و ۹۸۰ هزار نفر باشد بر این اساس که نسبت 
حجاج داخل عربستان، ۳۰ درصد یعني ۶۰۷ هزار 
نفر در مقابل ۷۰ درصد حجاج خارج از عربستان به 

تعداد یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفر باشد.
این گزارش بر اس��اس اینکه موسم حج امسال 
مطابق شروط سال گذشته برگزار شود به طوري 
که تصمیم مقامات س��عودي مبني بر کاهش ۵۰ 
درصدي حجاج داخل و ۲۰ درصدي حجاج خارج 
از عربس��تان به س��بب اجراي طرحهاي توس��عه 
امسال هم اعمال ش��ود. این گزارش درباره حجم 
درآمدهاي قابل پیش بیني موس��م حج امسال با 
توجه به میانگین هزینه اي که در گزارش میداني 
سال ۱۴۳۰ ق مشخص شد، برآورد کرده است که 
میانگین هزینه هر یک از حجاج داخل عربستان، 
چهار ه��زار و ۹۴۸ ریال س��عودي )بیش از چهار 
میلی��ون و ۲۰۰ هزار تومان با احتس��اب هر ریال 
سعودي معادل ۸۵۰ تومان( و میانگین هزینه هر 
حاجي خارجي، حدود ۱۷ هزار و ۳۸۱ ریال )بیش 
از ۱۴ میلیون تومان( باش��د. این گزارش افزایش 
قیمتها در نتیجه میانگین تورم س��الیانه را عاملي 
ب��راي افزایش میزان کل درآمدها در موس��م حج 

امسال دانسته است. 
گ��زارش اتاق مکه در تحلیل خود بر آمار واقعي 
اداره کل آمار در سال گذشته تکیه کرده است که 
تعداد حجاج حدود ۳۷ درصد درمقایس��ه با سال 

قبل )حج ۹۱( کاهش یافته بود.

دو میلیون زائر در خانه خدا
مسلمانان دنیا به سرزمین وحی می روند
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قلعه رودخان از دو بخش ارگ )محل زندگی حاکم و حرمسرای وی( و قورخانه )محل فعالیت های نظامی 
و زندگی سربازان( تشکیل شده  است. ارگ در قسمت غربی این بنا در دو طبقه واقع شده و جنس آن از 
آجر است. قراول خانه ها در قسمت شرقی در دو طبقه با نورگیر ها و روزنه های متعدد بر اطراف مسلط است. 

چشمه ای نیز میان قلعه و گود ترین محل آن وجود دارد.

قلعه ای که هیچگاه در تاریخ فتح نشد
یکی از عجائب شمال کشور؛

در بین اهالی روس��تاهای منطقه، این قلعه 
به نام »قلعه رودخ��ان« و »قلعه هزار پله« 
معروف اس��ت و در متون تاریخ��ی از آن به 
نام های »قلعه حس��امی« و »قلعه سگسال« 
نام برده ش��ده اس��ت. اصطالح مرکب قلعه 
رودخان برگرفته از موقعیت جغرافیایی آن 
است، عنوان قلعه حسامی بیانگر تجدید بنای 
آن توسط حس��ام الدین دباج اسحقی است، 
هم چنی��ن از آنجایی ک��ه در طی کاوش های 
باستان شناس��ی در قلع��ه رودخ��ان تعداد 
۹۳۵ پل��ه در امت��داد دیوار ه��ا و برج ها از 
زیر خاک بیرون کشیده شده است، لذا نام 
قلعه »هزار پله« می تواند گویای این مطلب 
باشد، گفتنی است این نام تنها اعتقاد عمومی 
مردم منطقه از قلعه مزبور اس��ت که در پی 
حفاری های اخیر به واقعیت پیوسته است. 
از نام سگس��ال نیز تنها چی��زی که به ذهن 
می رس��د، این است که شاید قلعه در سال 
سگ ساخته شده و کلمه سگ اشاره به سن 

تقویمی قلعه دارد. 
این بنا سومین بنا از عجائب هفتگانه گیالن 
محسوب شده است. این قلعه  تاریخی در ۲۰ 
کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در استان 
گیالن اس��ت. برخی از کار شناس��ان، ساخت 
قلعه را در دوران ساسانیان دانسته اند. این 
قلعه با ۲، ۶ هکتار مساحت بر فراز ارتفاعات 
روس��تای رودخان ق��رار دارد. دی��وار قلعه 
۱۵۰۰ متر طول دارد و در آن ۶۵ برج و بارو 
قرار گرفته شده  است. در دوره سلجوقیان 
ای��ن قلعه تجدید بن��ا ش��ده و از پایگاه های 
مبارزاتی اس��ماعیلیان بوده  اس��ت. بر روی 
کتیبه سردر ورودی قلعه که اکنون در موزه 
گنجینه رشت نگهداری می ش��ود، درج شده  
که این قلعه در س��ال ۹۱۸ ت��ا ۹۲۱ هجری 
قمری برای سلطان حسام الدین امیردباج بن 
امیر عالءالدین اسحق تجدید بنا شده  است. 
این قلعه در ارتفاعی بین ۶۶۵ تا ۷۱۵ متر از 
سطح دریا واقع شده  و در کنار آن رودخانه ای 

با همین نام جاری است.
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بخش شرقی قلعه شامل دوازده 
اضط��راری،  در  زن��دان،  ورودی، 
حم��ام و آبری��زگاه اس��ت. بخش 
غربی دوازده ورودی دارد، چشمه، 
حوض، آب انبار، س��ردخانه، حمام، 
آبری��زگاه شاه نش��ین و چند واحد 
مس��کونی که با برج و بارو محصور 
شده اند، دیگر بناهای این بخش را 
تشکیل می دهند. ۴۰ برج دیده بانی 
دور ت��ا دور قلع��ه را احاطه کرده 
ک��ه اتاق های هش��ت ضلعی آن با 
طاق های گنبدی پوش��انده ش��ده  
اس��ت. دور تا دور دیوار ها و برج ها 
روزنه هایی شیب دار دیده می شود 
کره ب��رای ریختن م��واد مذاب و 
تیراندازی تعبیه ش��ده اند. الزم به 
ذکر است که در طول تاریخ قلعه، 
هیچ گاه دشمنی به آن نفوذ نکرده 

و نتوانسته  آن را فتح کند. 
چون این قلع��ه تاریخی در کنار 
رودخانه ای بنا شده ، معادل باستانی 
»دژ رودگان« ی��ا »روگان« )دژی 
که در کن��ار رود قرار دارد( یاتغییر 
یافت��ه آن به ن��ام قلع��ه رودخان 
خوانده می ش��ود. این واژه در اصل 
»قلعه روخ��ان« بوده که »روخان« 
در زبان گیلکی به معنای رودخانه 
است. سپس به مرور زمان به »قلعه 

نظـر  از  رودخـان  قلعـه 
زمین شناسـی در منطقـه ای 
بنا شـده  که در تقسیم بندی 
زمین شناسـی بـه مجموعـه 
و  دارد  شـهرت  »گشـت« 
طبق بررسـی های اشتوکلین 
شامل دو فاز دگرگونی است. 
اولی مربوط بـه پرکامبرین-

شـدت  بـا  پالئوزوئیـک 
دگرگونی باال اسـت و دیگری 
بـه زمـان مزوزوئیـک و بـا 
شدت دگرگونی پایین مطلق 
است. با توجه به گزارش های 
وجود  احتمال  زمین شناسی، 
ذخایر آهن در این منطقه باال 
فعالیت  برای  است. شواهدی 
معدن کاری باسـتانی در این 

منطقه گزارش شده  است. 

رودخان« تبدیل شده است. این قلعه در دوران های تاریخی به نام های »قلعه 
هزارپله«، »حس��امی«، »سکسار«، »سگس��ار« و »سگسال« نیز خوانده شده  

است. 
قلعه رودخان از نظر زمین شناسی در منطقه ای بنا شده  که در تقسیم بندی 
زمین شناسی به مجموعه »گشت« شهرت دارد و طبق بررسی های اشتوکلین 
ش��امل دو فاز دگرگونی است. اولی مربوط به پرکامبرین-پالئوزوئیک با شدت 
دگرگونی باال اس��ت و دیگری به زمان مزوزوئیک و با ش��دت دگرگونی پایین 
مطلق است. با توجه به گزارش های زمین شناسی، احتمال وجود ذخایر آهن در 
این منطقه باال است. شواهدی برای فعالیت معدن کاری باستانی در این منطقه 

گزارش شده  است. ازجمله آن ها پس مانده های ذوب در این منطقه  است. 
مجموعه بنای قلعه رودخان دارای اهمیت و اعتبار تاریخی، معماری، هنری، 
نظامی و وس��عت قابل توجه بوده، همچنین منطقه نمونه گردش��گری قلعه 

رودخان نیز در استان و کشور دارای موقعیتی شاخص و ممتاز است.

گردشگری

اسکانیـا

فرهنگ و هنر

سالمت

ورزش

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

]31[
 ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

شمـاره ۳ مرداد ماه ۱۳9۳



حج در لغت به معن��ای »قصد« و یا »زیارت« آمده و 
در اصطالح ش��ریعت اسالمی، شعار ساالنهای است که 
حاجیان با آهنگ مکه و طواف کعبه و حضور در عرفات 
و انجام سایر مناسک، به نمایش می گذاردند. حج عبادتی 
است جامع که انفاق مال و رنج تن و ذکر خدا و قربانی 
در راه معبود را در بر دارد، عبادتی اس��ت که روح سایر 
عبادات را در چهرهای دیگر متجلّی می س��ازد. کانون 
انجام فرائض حج، خانه خدا و مکه مکّرمه است. خانهای 
که یاد آور حیات ایمانی و با ش��کوه گروهی از بهترین 
بندگان خدا است که در بستر زمین با آن زیستند. این 
حیات ایمانی با تاریخ ابراهیم خلیل آغاز می گردد و به 
تاریخ پیامبر آخر الزمان حضرت محّمد )صلی اهلل علیه 
وآله( می انجامد. خانه خدا به یاد ما می آورد که چگونه 
بنده خالص خدا با تمام آنچه در اختیار دارد در راه او باید 
ف��داکاری کند و قربانی دهد و چگونه زندگی خود را با 
خوشنودی خدای یگانه شکل دهد و چگونه نفس خود 
را در راه رسالت خداوندی تا لحظهای که جان در کالبد 

دارد به تسخیر در آورد. 

 رسالت حج
حج چیس��ت؟ حج ترک دیار و هجرت به س��وی یار 
اس��ت، مقام وصل اس��ت که با تصفیه جان و رنج تن و 

بذل مال بدان می توان رسید، شعائر و مقاماتی است که 
با خاطره جاودان بندگان صالح خدا پیوند خورده. هریک 
از این شعائر تبلور عینیای از تالش و حرکت انسان برای 
خداوند و در راه رضای او است؛ زائر در طواف خود حقایق 
عالی��ه عالم را در فضایی به وس��عت گیتی و عرصهگاه 
حیات انس��ان، محور حرکت خویش می سازد. با اولیای 
خدا از س��ر صدق دست وفاداری می دهد و از دشمنان 
خدا برائت می جوید و پوشیدن لباس احرام و حضور در 
عرفات و خشوع و تذلّل، یاد محشر را تداعی می کند. با 
ذکر و خش��ّیت خداوندی دمساز می شود و در راه انجام 
رسالت خویش و سپرد ن میراث معنوی اسالم به نسل ها 
و عصرهای آینده و گسترش آن به صحنه گیتی قرار و 
آرام به خود راه نمی دهد هر چند حج به حس��ب ظاهر 
در زمان و مکانی خاص انجام می ش��ود اما در حقیقت 
جلوهای است که حیات ایمانی انسان را در کّل هستی 
به نمایش می گذارد و اعترافی است که بندگی خدا را تا 

آخرین لحظه های حیات به تصویر می کشد. 

 فلسفه حج چیست؟ 
مهم ترین و سودمند ترین حکمت حج اظهار عبودیت 
و بندگی به پیشگاه خداوند متعال است که این امر در 
تمام اعمال حج نظیر احرام و طواف و س��عی و قربانی 

مردان و زنان خدا در مسیر سرزمین وحی
آغاز موسم حج تمتع

با توجه به فرارسیدن موسم 
اعزام زائران به سرزمین وحی 
در کالمی مختصر به اهمیت حج 
می پردازیم و برخی از جنبه های 
آن را تشریح می کنیم. حج یکی 
از ارکان اساسی اسالم است، 
و روح و جوه��ره بنیادین آن، 
همانن��د دیگر عب��ادات، تقوا 
و پرهی��زکاری اس��ت. با این 
امتیاز ک��ه حج از ویژگی خاص 
برخ��وردار اس��ت و عب��ادات 
دیگ��ر فاق��د چنی��ن ویژگ��ی 
هستند. ویژگی حج در اصل، 
ب��ه زندگان��ی پ��در پیامبران، 
سرور ما ابراهیم خلیل )علیه 

السالم( پیوند خورده است. 
هدف از حج این اس��ت که هر 
یک از بندگان خدا در صورت 
داش��تن اس��تطاعت، دس��ت 
ک��م یک ب��ار در ط��ول زندگی 
به انج��ام آن توفی��ق یابند و 
با اعمال و مناس��ک و ش��عائر 
گوناگ��ون، عبودی��ت و بندگی 
خ��ود را ب��ه اثبات رس��انند و 
بکوشند تا ظاهر و باطن خود را 
با صبغه ابراهیمی آراسته و با 

آیین حنیف وی پیوند دهند. 
)علی��ه  ابراهی��م  حض��رت 
الس��الم( پ��س از بن��ای خانه 
کعبه صالی حج در داد تا مردم 
بیایند و خانه خ��دا را زیارت 
نموده، و ح��ج گزارند. آهنگ 
حج در حقیقت پاس��خی است 
به ندای ابراهیمی و آهنگهای 
»لبّیک أللّهمَّ لبّیک...« اجابت 
دعوت آن پیامبر عظیم الشأن 

است. 
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و.... مش��هود و مشخص اس��ت. عالوه بر این 
منافع روحی و روانی و اخالقی بس��یاری به 
شخص حاجی و به جامعه اسالمی می رسد 
از جمله: ش��خص با احرام و قطع وابستگی 
خود از تعلقات مادی و دنیوی، از تمام قیود و 
وابستگی های خسران آور   رها گشته و آماده 
عروج و پ��رواز در فضاهای معنوی و عرفانی 
می گردد. مسلمانان از اقصی نقاط کشورهای 
اسالمی و غیر اس��المی در ایام مشخص در 
کنگره عظیم حج جمع می گردند و با اتحاد و 
همفکری راه حل مشکالت مسلمانان جهان 
را بررسی کرده و در رفع مشکالت از نیروی 
عظیم مس��لمانان کمک می گیرند. و اتحاد 
اسالمی را بین همه مسلمانان جهان برقرار 
می س��ازند انش��اء اهلل. تحرک بازار و اقتصاد 
مس��لمانان. موسم حج از قدیم االیام فرصت 
خوبی برای رونق خری��د و فروش بازرگانان 
مسلمان و گردش سرمایه در دست کسبه و 

مستمندان از شرق تا غرب عالم می شود. 
 آشنایی با آثار و اخبار پیغمبر اکرم )ص( 
و زنده نگه داش��تن این آثار. برای تیمن به 

هشـام بن حکـم می گوید 
از امـام صـادق علیه السـالم 
پرسـیدم: چرا خداونـد مردم 
را بـه انجام حـج و طواف خانه 
خود فرمان داده است؟ فرمود: 
خداوند انسـان ها را آفرید... و 
آنان را به عملی )حج( دسـتور 
داد کـه اطاعت دیـن و مصالح 
دنیـای آنـان را در بـردارد، در 
موسـم حج مسلمان از مشرق 
و مغرب گرد هم جمع می شوند 
تا با یکدیگر آشنا گردند و برای 
اینکه هر ملتـی از تجارت ها و 
فرآورده های اقتصادی ملتهای 

دیگر استفاده کند و...
 این است فلسفه حج.

نقل روایتی در این زمینه بسنده می کنیم: هشام بن حکم می گوید از امام 
صادق علیه السالم پرسیدم: چرا خداوند مردم را به انجام حج و طواف خانه 
خود فرمان داده است؟ فرمود: خداوند انسان ها را آفرید... و آنان را به عملی 
)حج( دس��تور داد که اطاعت دین و مصالح دنیای آن��ان را در بردارد، در 
موسم حج مسلمان از مشرق و مغرب گرد هم جمع می شوند تا با یکدیگر 
آش��نا گردند و برای اینکه هر ملتی از تجارت ها و فرآورده های اقتصادی 
ملتهای دیگر استفاده کند، و بخاطر اینکه مسافران و حمل و نقل کنندگان 
در این سفر با کرایه دادن وسیله های نقلیه خود بهره ببرند، و برای اینکه با 
آثار و اخبار پیغمبر اکرم )ص( آشنا گردند و این آثار همچنان زنده بماند و 
بدست فراموشی سپرده نشود، و اگر بنا باشد هر ملتی فقط درباره محیط 
خود سخن بگویند هالک می گردند و شهر ها ویران می شود، و استفاده ها 
و مناف��ع تجارتی از بین می رود و اخبار و آثار پیغمبر نابود می گردد، این 

است فلسفه حج. 

 راهی به سوی خدا
حج راهی است که بندگان به سوی خدا می پویند، آخرین منزل قرب است 
که می توانند در این زندگی دنیوی بدان راه یابند. هر چند سایر عبادات نیز 
متضّمن ذکر خداوند می باشند اّما مرحله تقّرب بنده به خدا در حج بر تر و 
باال تر است. آنگاه که حجگزار در برابر کعبه می ایستد ایمان دارد که در برابر 
پروردگار کعبه ایس��تاده است، طواف پیرامون کعبه، نمایانگر این حقیقت 
است که گویی، خدا را یافته و در پیرامون او طواف می کند، آنسان که پروانه 

گردشگری

اسکانیـا

فرهنگ و هنر

سالمت

ورزش

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

]33[
 ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

شمـاره ۳ مرداد ماه ۱۳9۳



گرد ش��مع می گردد و آنگاه که حاجی »ملتزم« )۱( را در 
آغوش می گیرد و به دعا و تض��ّرع می پردازد. گویی دامن 
صاحب خانه را گرفته و صاحبخانه بدو التفات و توّجه نموده 

تا هر چه بنده در سویدای دل دارد با او در میان بگذارد.
آری، حج دارای این خواص و آثار اس��ت؛ زیرا شعائر آن 
در جایگاه مقدس��ی صورت می پذیرد که تجلّیات الهّیه از 
عرش بر فرش نازل می ش��ود؛ جایگاهی که خداوند آن را 
برای مرکزیّت رس��الت دینی خود و به رهبری بزرگ ترین 
داع��ی توحید و مظهر حیات پ��اک و عبودیّت کامل حق؛ 
یعنی ابراهیم )علیه السالم( برگزید. این   همان مکانی است 
که بر بستر آن حوادثی رخ داده که آن حوادث زمینه ساز 
درخش��ش تاریخ اس��الم بوده اس��ت و دعوت بزرگ ترین 
منادی ربّانی خاتم پیامبران چهارده قرن قبل، از آنجا منتشر 

گردیده است. 
در پرتو این خصائص و وقایع است که دیار حرم اهّمیت 
فوق العادهای کس��ب کرده و فضایی روحانی و تاریخی از 
نوع خاص خود در آن ش��کل گرفته است و کسی نیست 
که به زیارت کعبه بیاید مگر آنکه کموبیش تحتتأثیر عمق 
ای��ن فضای روحانی قرار گیرد و پس از حج با طهارت روح 
و پاک��ی نفس باز نمی گردد مگر آنک��ه از نهر زالل و زمزم 
معنوی آن شستشو کرده است. حج تنها این نیست که ما 
به دیار حرم برویم و بازگردیم، بلکه حقیقت حج برخورداری 
از آثار و دس��ت آوردهایی است که حج به خاطر آن واجب 
گردیده است. بدین ترتیب حج بهترین عبادت است برای 
آن بندهای که شعائر حج را با روح معنوی و با آداب صحیح 
بجای آورد. همانگونه که بهترین غذا ها تنها با دیدن آن مایه 

نیرومندی تن نخواهد بود. 

 حج، سازنده تاریخ
یکی از ابعاد ویژه حج این اس��ت که به یک طرح بزرگ 
الهی وابسته است. طرحی که از دوران ابراهیم بینان نهاده 
شد و با بعثت محمد )صلی اهلل علیه وآله( تکمیل گردید و 
مناسک حج مراحل این طرح الهی است که حج کننده به 

صورت رمز آن را تکرار می کند. 
حج گزار از وطن خود بار س��فر به سوی حجاز می بندد؛ 
آنگونه که ابراهیم از عراق راهی حجاز شد. حاجی از لباسهای 
معمولی هنگام احرام خارج می شود و دو قطعه پارچه ساده 
در بر می کند؛ همانند لباسهایی که ابراهیم و اسماعیل در بر 
می کردند و چون به مکه می رسد و به طواف خانه می پردازد 
به ابراهیم و اس��ماعیل تأسی می کند و عهد و میثاق الهی 
را م��ورد تأکید قرار می دهد و چون میان صفا و مروه هفت 
بار س��عی می کند، عهد سعی هاجر را میان این دو کوه یاد 
می آورد که در آن صحرای سوزان در طلب آب بود و چون 
به منا می رود و قربانی می کند، به صورت رمز، قربانی کردن 
ابراهیم )علیه الس��الم( را تجدید می نمای��د که برای ذبح 
فرزندش آماده شد و خداوند گوسفندی از بهشت برای وی 
فرا فرستاد و چون عازم جمرات می شود تا شیطان را رمی 
کند، عمل اسماعیل را تکرار می کند که شیطان را رمی کرد؛ 
آنگاه که در پی اِغوا و گمراه ساختن او بود. و آنگاه که همه 
حاجیان در عرصه عرفات اجتماع می کنند و آخرین لبیکهای 
خود را بر زبان می رانند، در آن منطقه باز و گسترده با خدای 
خود به صورت جمعی عهد می بندند که در حیات اجتماعی 
و گروهی به یاری هم بشتابند و در جهت آرمانهای مشترک 
اسالمی، همگام باشند و به راه و روش صالحانی تأسی جویند 

که حج تذکاری از خاطرات معنوی آنهاست.

حج راهی است که بندگان 
به سوی خدا می پویند، آخرین 
منزل قرب است که می توانند 
در این زندگی دنیوی بدان راه 
یابند. هر چند سـایر عبادات 
نیـز متضّمـن ذکـر خداوند 
می باشـند اّما مرحلـه تقّرب 
بنده بـه خدا در حـج بر تر و 
باال تر است. آنگاه که حج گزار 
در برابر کعبه می ایستد ایمان 
دارد کـه در برابر پـروردگار 
کعبه ایسـتاده اسـت، طواف 
پیرامون کعبـه، نمایانگر این 
حقیقـت اسـت کـه گویـی، 
خـدا را یافتـه و در پیرامون 
او طواف می کند، آنسـان که 
پروانه گرد شـمع می گردد و 
آنگاه کـه حاجی »ملتزم« )۱( 
را در آغوش می گیرد و به دعا 

و تضّرع می پردازد.
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فرهنگ و هنر
 »پدر ساالر« و پـایـان زندگی جمعی در ایران جدید

 خندیدن به مـرگ!
 زیبایی انقالب!

 بی نیازی از توجه مخاطب
 سفـر به خاطـره ها

 »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران« بدون خط روایی منسجم
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س��ریال »پدرس��االر« آیینه زندگی مردم دوران خودش بود. مردمی که در حال گذار از زندگی سنتی 
ب��ه زندگی مدرن بودند. خانه های بزرگ و پر اتاق، دیگر جایش را آرام آرام به آپارتمان های النه زنبوری 
می داد، میهمانی های بزرگ خانوادگی، شروع به زوال کرده بود تا دست آخر به جمع های کوچک دوستانه 
که عمرشان به یک سال هم نمی کشد، تبدیل شوند و همه چیز در حال تغییر. زنده یاد اکبر خواجویی 
کارگردان »پدر ساالر« هم این تغییر را دیده بود. سرعت حرکتش را حس کرده و فهمیده بود که جلوی 
این تغییر و تحول را نمی ش��ود گرفت. به خاطر همین ش��خصیت اصلی داس��تانش، آخر داستان راضی 
می شد آن خانه بزرگ قاجاری را بکوبد و تبدیلش کند به آپارتمان تا هر کدام از بچه هایش، سر به خانه 

خود فرو برند و به خیال خودشان مستقل شوند.
خانه ای که در اصل متعلق به »مهرانگیز خانم« از نوادگان قاجار بود و حاال تبدیل شده به خانه فرهنگ 

و هنوز در محله امامزاده یحیی تهران نفس می کشد.
خیلی ها با پایان »پدرس��االر« کنار نیامدند. آنها که این تغییر و تحول را می دیدند اما نمی خواس��تند 
باورش کنند. درس��ت مثل خود اس��داهلل. خیلی ها پا به پای حمیده خیرآبادی وقتی که داشت وسایلش 
را از توی خانه جمع می کرد و با حسرت به گوشه و کنار خانه اش نگاه می کرد که قرار بود به زودی زود 

کوبیده و ساخته شود، اشک ریختند. اما واقعیت اجتناب ناپذیر است حتی در سریال »پدرساالر«.
اکبر خواجویی کارش را از اصفهان آغاز کرده بود. از ش��هر زادگاهش. اول به عنوان بازیگر وارد س��ینما 
و تلویزیون ش��د اما خیلی زود، به س��راغ دغدغه اصلی اش یعنی کارگردانی رفت. طی سال هایی که کار 
کرد، هم فیلم س��ینمایی ساخت هم سریال. فیلم های مثل »محیا«،  »سیرک بزرگ« و »خانه ابری« یا 
سریال هایی چون »آقای مطالعه«، »عکاس باشی«، »دبیرستان خضراء«، »کهنه سوار«، »رسم شیدایی« و 
البته »پدر ساالر«. در میان کارهایش، »پدر ساالر« پرمخاطب ترین اثرش بود. کاری که همیشه همراهش 
بود. همه جا او را به اس��م کارگردان »پدر س��االر« می شناختند و این ناشی از هوشمندی خواجویی در 

ساخت و پرداخت اثری بود که حرف زمانه اش را می زد.
دی ماه ۹۲، اکبر خواجویی و تنی چند از بازیگران س��ریال »پدرس��االر« به عیادت محمدعلی کشاورز 
رفتن��د. آن روز ش��اید هیچ کس فکر نمی کرد که چند ماه بعد، اکب��ر خواجویی از میان عکس هایی که 
عوامل سریال بعد از این به مناسبت های مختلف می گیرند قرار است غایب باشد. او طی سال های گذشته 
بیماری های س��ختی را پشت سر گذاش��ت. قلبش چندین و چند بار او را به بیمارستان کشاند و هر بار 

س��ریال »پدر س��االر« آن روزه��ا فکر و 
ذکر خیلی ها ش��ده ب��ود. هم��ه زنانی که 
مجبور بودند در خانه پدر ش��وهر زندگی 
کنند، همه پدرانی که دلشان می خواست 
بچه های ش��ان دم دست ش��ان باشند و از 
آنها جدا نش��وند و مردمی که این وس��ط 
گاه��ی آنق��در جوگی��ر می ش��دند که به 
فکر پ��ا درمیانی بین آذر و آقا اس��داهلل 

می افتادند.
دهه هفتاد تلویزیون هن��وز حرف اول را 
م��ی زد. کافی بود س��ریالی کارش بگیرد، 
خیابان ها که خلوت می ش��د، هیچ، تا چند 
روز بعد، درباره سریال و شخصیت هایش 
بازار بحث و گفت وگو داغ بود. آن وقت ها، 
سریال ها هفته ای یک بار پخش می شدند. 
ب��رای دیدن باقی س��ریال باید یک هفته 
صبر می کردی. تا هفته تمام شود و نوبت 
پخش قسمت جدید س��ریال برسد، دل 
مردم هزار راه می رفت. توی میهمانی های 
خانوادگی، پشت میز کار، توی صف نان، همه 
جا صحبت آقا اسداهلل و آذر بود. مردها از 
دس��ت زنده یاد جمیله شیخی و دخترش 
زه��ره ح��رص می خوردند. زن ه��ا به یاد 
کارهای آقای اسداهلل و یک دندگی هایش 
که می افتادند س��ری به افس��وس تکان 
می دادند و چه بسا برای زندگی دو جوان 
که به دس��ت اسداهلل خراب شده بود در 

خفا اشک هم می ریختند.
کار ب��ه آنجا کش��ید ک��ه می گویند کمند 
ی��ک  توس��ط  ب��ار  ی��ک  امیرس��لیمانی 
رانن��ده کامیون تهدید ش��د ک��ه برگردد 
س��ر زندگ��ی اش و مث��ل آدم در خان��ه 
پدرش��وهرش زندگی اش را بکند. ناصر 
هاش��می هم می گوید که گاه گداری توی 
کوچه و خیابان مردم او را کنار می کشیدند 
و نصحیتش می کردند که یک جوری زودتر 
این قائل��ه را ختم به خیر کن��د و احترام 

پدرش را نگه دارد.

»پدر ساالر« و پـایـان زندگی جمعی در ایران جدید
به بهانه درگذشت اکبر خواجویی کارگردان فقید سریال خاطره انگیز دهه 70
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سـاالر«  »پدر  کارگـردان 
رفت تا آه از نهـاد آدم هایی 
کـه تقریبـا دو دهـه پیـش 
بـا او و اثـرش زندگـی کرده 
کارگردانـی  برآیـد.  بودنـد 
که می دانسـت حـرف مردم 
و چه دغدغه هایی  چیسـت 
دارنـد. کارگردانی که جلوتر 
از زمانه اش حرکت می کرد و 
آینده را نشان امروز می داد. 
کسـی که جای هوشـمندی 
در  جامعـه  از  شـناختش  و 
رسانه ملی این روزها حسابی 

خالی ست.

خبر بستری شدنش عالقمندان او و سریال 
پرطرفدارش را نگران کرد اما با خبرنگارهایی 
که ب��ه مالقاتش می رفتند همیش��ه درباره 
کاره��ای جدیدی ک��ه می خواهد بس��ازد 
صحبت می کرد. انگار که مرگ را پشت در 

نگه داشته باشد.
اما مرگ اس��تثناء قائل نیست. ۳۱ امرداد 
۹۳، خبر فوت اکبر خواجویی در رس��انه ها 
منتشر شد. کارگردان »پدر ساالر« رفت تا آه 
از نهاد آدم هایی که تقریبا دو دهه پیش با او 
و اثرش زندگی کرده بودند برآید. کارگردانی 
که می دانس��ت حرف مردم چیس��ت و چه 
دغدغه های��ی دارند. کارگردانی که جلوتر از 
زمانه اش حرکت می کرد و آینده را نش��ان 
امروز می داد. کس��ی که جای هوش��مندی 
و ش��ناختش از جامع��ه در رس��انه صوتی 

تصویری این روزها حسابی خالی ست. 

 محمدعلی کشـاورز: خواجویی یکی از بهترین، باشرف ترین و 
نجیب ترین کارگردانان ایران بود

اکبر خواجویی به گواه یادگارها، کارگردانی آرام بوده که هرگاه 
فرصتی فراهم شده و حرفی برای گفتن داشته، دست به ساختن 
فیلم یا س��ریالی زده است. در کارنامه حرفه ای او حدود ۱۵ اثر 
می توان دید که طی ۴۰ س��ال فعالیت حرفه ای او ساخته شده 
است و این یعنی فرصت خواهی و جاه طلبی در مرام و مسلک او 

معنایی نداشته است.
محمدعلی کش��اورز، بازیگر نقش پدرس��االر که در روزهای 
کسالت بیش از هر دوست و همکاری جویای احوال خواجویی 
بوده، درباره او به ایسنا گفت: خدا رحمت کند اکبر خواجویی 
را؛ او یک��ی از بهترین، باش��رف ترین و نجیب ترین کارگردانان 
ای��ران ب��ود و در تمام مدتی که با او کار ک��ردم، غیر از نجابت 
و کاردان��ی از ای��ن مرد هیچ ندیدم. فک��ر نمی کنم دیگر مثل 
آقای خواجویی در این مملکت پیدا ش��ود؛ چراکه او در نجابت 
ت��ک بود. خواجویی یک هنرمند به تمام معنا بود که نجابت او 

بهترین حسنش بود.
قلب خالق پدرساالر، این سال های آخر او را به تنگ آورده بود 
و اجازه نداد بیشتر از ۶۷ سال برای زندگی کردن فرصت داشته 
باش��د. او دو سال پیش تحت عمل جراحی قرار گرفت و بعد از 
دو سال تحمل روزهای بیماری در حالی که امیدوار بود از بستر 

بیماری بلند شود و فیلم تازه اش را بسازد، از میان ما رفت.
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رابین ویلیام��ز روز ۲۱ جوالی 
س��ال ۱۹۵۲ از پدری که مدیر 
یک شرکت س��ازنده اتومبیل 
فورد و مادری ک��ه مدل لباس 
بود در ش��یکاگو متولد شد. به 
دلیل ش��غل پ��درش دائم در 
حال س��فر از این شهر به شهر 
دیگر بودند و او به دلیل ظاهر 
فیزیک��ی خود که چ��اق و کوتاه 
قد بود بیش��تر اوق��ات خود را 
در خانه و در تنهایی می گذراند. 
در جوانی ب��ه ورزش روی آورد 
و در آن دوران به قول خودش 
دیگر یاد گرفته بود که چگونه 

بچه های دیگر را بخنداند.
پ��در،  بازنشس��تگی  از  پ��س 
خان��واده او به کالیفرنی��ا و در 
سان فرانسیس��کو  نزدیک��ی 
از  پ��س  او  و  ک��رد  مهاج��رت 
دبیرس��تان  از  فارغ التحصیلی 
در س��ال ۱۹۶۹ برای تحصیل 
رشته علوم سیاسی وارد کالج 
پس��ران کلرمونت ش��د. ولی 
دانشگاه کلرمونت را   رها کرد 

و ب��ه نیویورک رف��ت تا در 
دانش��گاه جیالرد نمایش 
بخوان��د. او در آنج��ا ب��ا 

»کریس��توفر ریو« دوست 
شد. 

کمدین  افسرده!
به مناسبت درگذشت »رابین ویلیامز«؛ 

ویلیامز بعد ها به سانفرانسیس��کو بازگشت به باشگاه کمدی »وست کالس��ت« پیوست و شروع به بازیگری در یاسین پورعزیزی
زمینه های نمایش و پانتومیم و نمایش های خیابانی کرد. او سال ۷۸ در فیلم روزهای خوش در نقش یک موجود 
فضایی دوس��ت داش��تنی به نام »مورک« ظاهر شد.   همان س��ال و خیلی زود با بازی در »صبح بخیر ویتنام« به 

کارگردانی »بری لوینسون« نامزد دریافت جایزه اسکار شد.
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»ماجراهای بارون مایچوزن« فیلم بعدی او 
بود که »تری گیلیام« هدایت آن را بر عهده 
داشت. او به بازی در سینما ادامه داد تا اینکه 
به فیلم »خانم داوت فایر )۱۹۹۳(« رسید، 
فیلمی با بازی »س��الی فیل��د« و »پیرس 
برازن��ان« و به تهیه کنندگ��ی خودش که 
در آن نقش ی��ک خدمتکار زن را هم بازی 
ک��رد. در این فیل��م او در نقش پدری بازی 
کرد که از همسرش جدا شده است ولی به 
خاطر نزدیک بودن به فرزندانش، خود را به 
ش��کل یک خدمتکار زن در می آورد. »فالبر 
)۱۹۹۷(« محص��ول دیزنی محبوبیت او را 
بین تماشاگران تثبیت کرد. او در همین سال 
باالخره برای بازی در فیلم »ش��کار باحسن 
نیت« برنده جایزه اسکار بهترین هنرپیشه 

نقش مکمل شد. 
اگر چه او برای بازی در نقش های کمدی 
ش��ناخته می ش��ود ولی ویلیامز ب��ازی در 
فیلم های دراماتیک را هم تجربه کرده است 

ک��ه برایش دو نامزدی اس��کار پیاپی در بر 
داشته اند. اولین آن ها نقش معلم انگلیسی 
در فیلم »انجمن شاعران مرده )۱۹۸۹(« و 
دومی نقش مرد بی خانمان در فیلم »ش��اه 
ماهیگیر )۱۹۹۱(«. ویلیامز در سال ۲۰۰۲ 

در درام ترسناک »بی خوابی« نقش یک نویسنده، قاتل را داشت که در منطقه ای روستایی در آالسکا از دست 
پلیس بی خواب لس آنجلسی با بازی »آل پاچینو« فرار می کند. او در سال ۱۹۹۸ جایزه، اسکار بهترین بازیگر 
مکمل را به خاطر ایفای نقش یک روان ش��ناس در فیلم »ویل هانتینگ نابغه« به دست آورد. »بیداری ها 
)۱۹۹۰(«، جومانجی )۱۹۹۵(«، »شب در موزه )۲۰۰۶(« و »چه رویاهایی که می آیند )۱۹۹۸(« از فیلمهای 

شناخته شده او در ایران هستند. 
او از ه��واداران فع��ال ح��زب دموکرات آمریکا بود و بار ها مخالفت خود را با جنگ ع��راق اعالم کرده بود. 
اینترتینمنت ویکلی سال ۱۹۹۸ از او به عنوان یکی از ۲۵ بازیگر بر تر نام برد و نام او را در لیست ۵۰ بازیگر بر تر 
تمام دوران ها قرار داد. ویلیامز در کارنامه، کاری اش سه بار کاندید اسکار بهترین بازیگر شده و یک بار اسکار 

بهترین بازیگر نقش مکمل را از آن خود کرده است. همچنین مفتخر به دریافت دو جایزه »امی«، 
چهار جایزه »گولدن گلوب«، دو جایزه »انجمن بازیگران« و پنج  جایزه »ِگَرمی« شده است. 

ویلیامز پیش تر درباره اعتیادش به الکل و مواد مخدر آزادنه صحبت کرده بود و ژوئیه 
س��ال ۲۰۱۴ برای آنچه که خودش »خرده کاری« می نامید به یک مرکز ترک 

اعتیاد رفته بود. او که به مدت بیش از س��ه دهه به ایفای نقش در فیلم های 
امریکایی پرداخته بود و بیشتر آن ها کمدی بودند، خود از بیماری افسردگی 

رنج می برد تا اینکه باالخره پلیس ۱۱ آگوست ۲۰۱۴ جسد این بازیگر 
بزرگ را در خانه اش در لس آنجلس پیدا و علت مرگ او را خودکشی 

از طریق خفگی اعالم کردند.

ویلیامز بـازی در فیلم های 
دراماتیک را هم تجربه کرده 
اسـت که برایـش دو نامزدی 
اسکار پیاپی در بر داشته اند. 
نقـش معلـم  اولیـن آن هـا 
انگلیسـی در فیلـم »انجمن 
و   »)۱989( مـرده  شـاعران 
دومی نقش مرد بی خانمان در 
فیلم »شاه ماهیگیر )۱99۱(«. 
ویلیامز در سال ۲00۲ در درام 
نقش  »بی خوابی«  ترسـناک 
یک نویسـنده قاتل را داشت 
کـه در منطقه ای روسـتایی 
در آالسـکا از دسـت پلیس 
بی خواب لس آنجلسی با بازی 

»آل پاچینو« فرار می کند.

فرهنگ و هنر

اسکانیـا
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تمرکز نگاه س��ازنده این مجموعه به زندگی و تغییرات روحی، روانی و خانوادگی »زیبا« عالوه بر اینکه حاوی نکات 
شخصیت پردازی است از منظر زیبا شناسی هنری هم قال توجه است. روایت اتفاقات و حوادث زندگی »زیبا« و گذشته 
با پدرش با بازی خوب »آتیال پسیانی« و همچنین عملکرد فعال پلیس به دلیل پرداخت درست نمایشی زمینه ساز بروز 
بحران ها و تغییرات در »زیبا« ش��ده اس��ت. این مهم نشان دهنده آن است که گروه سازنده این مجموعه کار پژوهشی 

تاریخی مکفی داشته و در ساختار فیلمنامه و سریال تالش به نسبت موقتی به خرج داده اند. 
از سوی دیگر؛ استفاده به جا از گونه های درام و معمایی- پلیسی، فضاسازی های تاثیرگذار، تصاویر فکر شده دوربین، 
تدوین و موسیقی هنرمندانه، تعلیق ها و کشمکش های خوب، پردازش قابل قبول شخصیت ها و بازی های متفاوت آزاده 
صمدی، مجید مظفری، علیرضا کمالی، شقایق فراهانی ومجید واشقانی از جمله امتیازهای و ویژگی های مثبت »انقالب 

زیبا« است. 

 توفیقی: »بازگشت« پدر بسیاری از ارتباط ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد
در ادامه بهرنگ توفیقی »انقالب زیبا« را سریالی پرلوکیشن می داند که به بهانه بازگشت پدر شخصیت اصلی به قصه، 
گذشته شخصیت ها در پیش از انقالب اسالمی را بررسی می کند. بهرنگ توفیقی کارگردان »انقالب زیبا« درباره سریال 
تازه خود می گوید: این سریال درباره زیبا و حامد زوجی است که به تازگی عقد کرده اند و قرار است به زودی با هم ازدواج 
کنند. این زوج در حال سپری کردن روزهای خوش زندگی هستند اما بازگشت پدر زیبا موجب بروز اتفاقاتی در رابطه 

این دو نفر می شود. 
وی افزود: این »بازگشت« پدر، مسائلی را ایجاد می کند که بسیاری از ارتباط ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. در 
حقیقت این داستان خط اصلی قصه است؛ قصه ای که حامد عنقا نوشته و بر اساس روابط و جزئیات حاکم بر قصه شکل 
گرفته است. امیدوارم که کار در زمان پخش مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. این داستان الیه رویی سریال است ولی در 

کار قصه هایی هم در گذشته مرور می شود و نگاهی به گذشته این افراد داریم که به مسائل انقالب برمی گردد. 

 مجید مظفری: کم فروشی نمی کنم
مجید مظفری درباره بازی در نقش طنز و کار در این سریال می گوید: سریال های تلویزیونی »میلیاردر« اولین انتخاب 

زیبایی انقالب!
نگاهی به سریـال انقالب زیبا

را  زیب��ا«  »انق��الب  س��ریال 
»حام��د عنق��ا« ب��ا نگاه��ی به 
فیلم سینمایی »مرگ دوشیزه 
جوان« ساخته رومن پوالنسکی 
و تورق بخشی از تاریخ معاصر 
کش��ور با مرکزیت ش��خصیت 
صم��دی(  )آزاده  »زیب��ا« 
دختر ی��ک ف��راری طاغوتی و 
دغدغه های زندگی زناش��ویی 
و عوارض منفی پدرش نوشته 

است. 
»انق��الب زیبا« ی��ک مجموعه 
پلیس��ی - معمایی و اجتماعی 
را  آن  مضامی��ن  ک��ه  اس��ت 
مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی 
ای��ن  تش��کیل می ده��د. در 
مجموعه نویسنده و کارگردان 
با ارائه داستانی  کوشیده اند 
جذاب و س��ریالی قابل توجه 
مس��ائل مرتب��ط با انق��الب و 
ضد انق��الب، ارزش ها و ضد 

ارزش ها را بازتعریف کنند. 
از همی��ن رو؛ تعریف مس��یر 
تغیی��ر و تح��والت اجتماع��ی، 
از  تصویرس��ازی  و  انس��انی 
کش��مکش های زندگی »زیبا« 
و همس��رش »حامد« از زوایه 
انقالب های اجتماعی و فردی، 
محتوای سریال »انقالب زیبا« 

را تشکیل می دهد. 
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طنز بودن��د. گرچه مجموعه انقالب زیبا مایه های 
طنز ندارد و قصه جدی است، اما بستر طنازی در 
آن از طرف نویسنده فراهم شده بود و من هم سعی 
کردم نق��ش را طناز کنم تا رنگ و لعاب متفاوتی 

پیدا کند. 
با پیش��رفت قصه ش��ما متوجه خواهید ش��د 
ش��خصیت صف��ر چ��ه برخورده��ای جالبی در 
موقعیت های مختلف دارد. برخی مواقع جدی است 
و بعضی مواقع معمولی و حتی گاهی کمیک و طناز 
می شود. باید قصه را تا آخر ببینید تا متوجه فراز و 
نشیب های بیشتر این شخصیت شوید. من هم در 
حد بضاعتم سعی کردم این نقش را درست بازی 

کنم تا مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. 
وی در مورد همکاری در این کار و کارهای دیگر 
و ارتباط ب��ا کارگردان گفت: وقت��ی من در مقام 
بازیگر در اثری ظاهر می ش��وم به هیچ وجه کاری 
را بدون مش��ورت با کارگردان انجام نمی دهم. در 
واقع عالقه مند هستم به اندازه اندیشه کارگردانان 
و بضاعت��م کارم را درس��ت انجام بدهم، به همین 
دلی��ل خودم را به اندیش��ه های کارگردان نزدیک 
می کنم. بازیگر باید این گونه عمل کند و نس��بت 
به کارش حساسیت داشته باشد. چه وقتی من به 
عنوان بازیگر حضور داش��ته باشم و چه به عنوان 
کارگردان، همیشه برای کارم اهمیت زیادی قائل 
هستم و نسبت به آن وسواس دارم. به قول معروف 
کم فروشی نمی کنم. در واقع کاری را که کارگردان 
به من می سپارد سعی می کنم به نحو مطلوب انجام 

بدهم. 
وی درباره تعاملش با کارگردان هم گفت: تعامل 
بسیار خوبی در زمان تصویربرداری کار وجود داشت. 
او جزو جوانان مستعد است و کارش را خیلی خوب 
بلد اس��ت. همه چیز در این سریال حرفه ای بود. 
خوشبختانه هم افراد پشت صحنه و هم بازیگران از 
بهترین ها انتخاب شده بودند. در واقع تهیه کننده و 
کارگردان سریال تالش کردند این سریال بهترین ها 
را در اختیار داش��ته باشد تا سریال شسته رفته ای 

تولید شود. 
وی ادام��ه داد: بزرگ ترین انگیزه ام برای بازی در 
سریال تلویزیونی انقالب زیبا هم حضور یک گروه 
حرفه ای چه در پشت صحنه و چه جلوی صحنه 

بود. ضمن این که نقشی به من پیشنهاد شده بود که تا به حال نمونه 
آن را بازی نکرده بودم. همین مساله من را برای بازی در این سریال 

ترغیب کرد. 

 آثار معمایی از »شلیک نهایی« تا »انقالب زیبا«
گره افکن��ی و گره گش��ایی پی  در پی که مخاط��ب را تا انتهای اثر 
درگیر حدس و پیش بینی می کند، مهم ترین و جدی ترین مولفه برای 
ش��کل گیری یک اثر معمایی است و با این تعریف تعداد سریال های 

تلویزیونی که در این گونه می گنجد بسیار محدود است. 
از قدیمی ترین سریال های معمایی می توان به »شلیک نهایی« به 
کارگردانی محسن شاه محمدی اشاره کرد که داستان نفوذ یک مامور 
پلیس در یک باند قاچاق را به تصویر می کشید. این سریال که در زمان 
خود با استقبال قابل توجه مخاطب روبه رو شد، بیشتر از آن که سریالی 
معمایی باش��د، یک اثر پلیسی به حساب می آید، چراکه مخاطب را 

چندان درگیر حدس  و گمان برای حل معمای داستان نمی کرد. 
بعد از شلیک نهایی نیز سریال های متعددی از تلویزیون به نمایش 
درآمد که به واسطه داستان پلیسی یا طرح داستان هایی با محوریت 
یکی از مشاغل مرتبط با امور قضایی، به عنوان سریال معمایی شناخته 
شده اند. به عنوان مثال »ساعت فراموشی« به کارگردانی عباس رنجبر 
داس��تان یک قاضی اس��ت که درگیر یک پرونده جنایی شده است. 
سریال »دایره تردید« به کارگردانی زنده یاد امیر قویدل یکی دیگر از 
سریال های معمایی تلویزیون است که با نگاهی به پرونده های قضایی 
ساخته شد و مخاطبان بسیاری هم پیدا کرد، اما این سریال اپیزودیک 
بود و در پایان هر قسمت معمای   همان قسمت حل می شد و فرصت 

زیادی برای درگیر شدن به مخاطب نمی داد. 

از قدیمی ترین سـریال های 
معمایی می توان به »شـلیک 
نهایی« به کارگردانی محسـن 
شـاه محمدی اشـاره کرد که 
داسـتان نفـوذ یـک مامـور 
پلیس در یک باند قاچاق را به 
تصویر می کشید.  این سریال 
کـه در زمان خود با اسـتقبال 
قابل توجـه مخاطـب روبه رو 
شد، بیشـتر از آن که سریالی 
معمایی باشد، یک اثر پلیسی 
بـه حسـاب می آیـد، چراکه 
مخاطـب را چنـدان درگیـر 
حدس  و گمان برای حل معمای 
داستان نمی کرد.  بعد از شلیک 
نهایی نیز سریال های متعددی 
از تلویزیـون به نمایش درآمد 
که به واسطه داستان پلیسی یا 
طرح داستان هایی با محوریت 
یکـی از مشـاغل مرتبـط با 
امور قضایی، به عنوان سـریال 

معمایی شناخته شده اند.
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سریال »جستجوگران« و »داوران« هم از دیگر سریال هایی هستند که گاه در 
زمره آثار معمایی تلویزیون معرفی می شوند، اما در هیچ کدام از این سریال ها 
شاهد گره های قوی و جدی  نبوده ایم، ضمن این که جستجوگران به وظایف 
بازرسان سازمان بازرسی کل کش��ور می پرداخت و داوران هم درباره وظایف 
وکال بود، اما هر دو سریال در نشان دادن ویژگی ها و ابعاد این حرفه ها با انتقاد 

روبه رو شدند. 
رد معما و رمزآلودگی را می توان در سریال های »خواب و بیدار« و »ساختمان 

۸۵« مهدی فخیم زاده یا دو س��ری س��ریال »هوش سیاه« هم 
یافت، اما این سریال ها هم بیش از آن که آثار معمایی تلقی شوند 
در گونه آثار پلیسی جنایی جای می گیرند، چراکه مخاطب برای 
کشف خالفکار اصلی چندان دچار دردسر نمی شود و خیلی زود 
می فهمد یا از   همان ابتدا می داند کدام یک از شخصیت ها مرتکب 
جرم اصلی شده اس��ت؛ آنچه در این سریال ها مطرح می شود، 
بازنمایی چرایی و چگونگی ارتکاب جرم و اقدامات و تالش های 

پلیس برای دستگیری مجرم یا مجرمان است. 
شاید در میان سریال های معمایی تلویزیون سریال »کارآگاه 

علوی« بیش از تمام موارد نامبرده از ساختار معماگونه بهره برده است، چراکه 
همیشه مخاطب تا دقایق آخر درگیر حدس ها و گمان های متعدد بوده و عمدتا 
شناسایی مجرم بسادگی می سر نمی شده اس��ت، اما کارآگاه علوی هم یک 
سریال اپیزودیک بود و در بیشتر موارد یک داستان بیشتر از دو یا سه قسمت 

ادامه پیدا نمی کرد. 
با استناد به موارد ذکر شده می توان گفت آنچه تاکنون به عنوان سریال 
معمایی از تلویزیون شاهد بوده ایم یا سریال های پلیسی جنایی بوده اند یا 

داس��تان های معمایی مستقل که به واسطه چند عنصر مشترک در قالب 
یک مجموعه به نمایش درآمده اند، اما این روز ها با نمایش سریال  »انقالب 
زیبا« می توان گفت مخاطب ش��اهد یک اثر معمایی به معنای واقعی آن 
اس��ت. این سریال از   همان قسمت اول معمایی طرح می کند؛ جابر بعد از 
سال ها به کشور بر می گردد و به صورت مرموزی به قتل می رسد. هیچ کس 
نمی داند قاتل کیست و به مخاطب هیچ کد یا نشانه ای برای معرفی قاتل 
ارائه نمی ش��ود. از همین قسمت اول هر کسی که در ارتباط با جابر بوده، 
می تواند قاتل او باشد از همسر زیبا که معتقد است پدرش در 
زندان های رژیم پهلوی توس��ط جابر شکنجه و شهید شده تا 
خود زیبا که س��ال ها پیش پ��درش او و مادرش را   رها کرده و 
رفته است و هر چه داستان جلو تر می رود از دالیل قاتل بودن 
یک شخصیت کاسته می شود، اما شخصیت های دیگر بیشتر در 

مظان اتهام قرار می گیرند.
از ویژگی های سریال انقالب زیبا آن است که به عنوان یک اثر 
معمایی، داستانی درهم تنیده دارد. به محض بازگشایی از یک 
گره، گره های بعدی شکل می گیرند و شخصیت های قصه ابعاد 
پیچیده و پنهانی دارند که به مرور خودش��ان را نشان می دهند. به عنوان 
نمونه صفر با بازی مجید مظفری در چند قسمت اول یک گماشته ساده 
و شخصیتی پیش پا افتاده محسوب می شود، اما بعد از چند قسمت بعد 
دیگری از آن به نمایش در می آید و بر پیچیدگی داس��تان می افزاید. باقی 

شخصیت ها هم اینگونه هستند تا پایان سریال. 
این اثر می تواند در   نهایت به عنوان یک اثر جنایی مناسب در کارنامه کاری 

رسانه ملی باشد. 
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ایران  قهرمان گری��ز  س��ینمای 
همچن��ان در م��دار غل��ط قصه 
نگفت��ن گ��رد خ��ود می چرخد و 
انبوهی از آثار ناموفق را پشت 
س��ر هم عرضه می کن��د. حتی 
فیلمساز نخبه س��ینمای ایران 
ه��م از ای��ن چرخ��ه بیهودگی   
رها نمی ش��ود و فیلم تازه اش 
̋ بهره چندانی از جذابیت  ˝امروز
نبرده اس��ت.  »امروز« روایتی 
کند و بطئی از برخورد یک مرد 
س��اکت با جامعه ای پرهیاهو و 
بی حوصله است. قهرمان فیلم 
یک راننده تاکس��ی تل��خ و کم 
حرف است که حتی اگر کتکش 
ه��م بزنند، حاضر نمی ش��ود از 
خودش دفاع کند و مس��یح وار 
ترجیح می دهد در جایگاه متهم 
باقی بماند. انگار که بیمارستان 
جلجت��ای او باش��د و بخواهد با 
صلیب س��کوتی که ب��ر دوش 
می کش��د، یک تنه ب��ار گناهان 
تمام بشریت را حمل کند! مرد 
که قرار است پختگی و دنیادیده 
ب��ودن از رفتارش بب��ارد، عمال 
انگار گنگی است خواب دیده که 
در برقراری ارتباط با دنیا ناتوان 
است، و بیش از آنکه رفتارش 
ویژه و اصطالحا قهرمانانه باشد، 
نشانه هایی از نوعی مات بودن و 
بی بهرگی از هوش در کار هایش 
دیده می شود. انگار نه انگار که 
او یک راننده تاکس��ی اس��ت و 
همیشه با جامعه در ارتباط است، 
تقریبا در تمام فیلم نشانه ای از 
بلوغ رفت��اری در این مرد دیده 
نمی ش��ود و چرایی س��کوتش 

رازی سربسته باقی می ماند!

اصرار بی دلیل مرد به سکوت، پرهیزش از گره گشایی که در 
  نهایت به قیمت جان زن تمام می شود و رفتار بی خردانه اهالی 
بیمارستان که به جای خبر دادن به پلیس مشغول قضاوت 
شخصی این مرد مرموز هستند، تمام منطق های داستانی را 
سست جلوه می دهد. نیمه دیگر ماجرا هم زنی است بی هویت. 
به روال سالیان دراز سینمای ایران، زن هم لهجه شهرستانی 
دارد، هم حامله است و هم نحیف و کتک خورده و بدین سان 
تمام ویژگی های الزم برای تحریک کردن گیرنده های حسی 
مخاطب را دارد. مرد که – احتماال - جانباز جنگ اس��ت و 
این را قرار است از نگاه حسرت بار او به ساختمان قدیمی تر 
بیمارستان و اشاره هایش به هیاهوی آن زمان در گفت و گو با 
سوپروایزر بیمارستان بفهمیم نشانه ای از رفتار قهرمانانه ندارد 
و هرگز نمی تواند عنصری پیش برنده برای داس��تان باشد. 
فیلمنامه امروز مشخصا دچار ضعف هایی بزرگ در استدالل 
و کاس��تی های فراوان در ایجاد منطق رفتاری است و ریتم 
مناسبی هم ندارد. نتیجه، طبعا بی نفس بودن فیلم و پیش 

نرفتن داستان و سخت بودن همراهی با روایت است.
 »امروز« عمده جذابیت نس��بی خود را مدیون دو عنصر 
اس��ت: کارگردانی بسیار هوش��مندانه میرکریمی، و بازی 
درخش��ان – و البته تکراری – پرویز پرس��تویی. پرستویی 
که بی تردید یکی از اس��اتید مسلم بازی در سینمای ایران 
است، پیش تر نقشی تقریبا مشابه را در »روبان قرمز« بازی 
کرده بود، با همین س��کوت و کندی رفتار و تلخی فزاینده. 
اینج��ا اما او زیرکانه با افزودن برخی رفتارهای بس��یار ریز، 
طمانینه ای مضاعف در راه رفتن و حرکات دس��ت و نگاهی 
غمبار موفق می شود نقش تخت و تک بعدی خود را دارای 
عمقی نسبی کند. پرس��تویی که انگار مادرزاد برای ایفای 
چنین نقش هایی خلق شده، با هوشمندی وافر همیشگی 
خود از چاله های فراوان داس��تان به س��هولت عبور می کند 
و در س��کانس درخشان گفت و گو با دکتری که او را تهدید 

می کند، به خوبی تصویر ذهنی مخاطب از این راننده منجمد 
را کامل می کند. با این وجود، فیلم جایی برای درخشش او 
ندارد و حتی در تک سکانسی که او حرف می زند و بر بالین 
زن بیمار از زندگی می گوید، دیالوگ ها مجال خودنمایی به 
او نمی دهد. ش��بنم مقدمی هم در ادامه مسیر موفق خود با 
تزریق س��ردی بسیار متناسب به نقش کوتاه اما موثر خود، 
یکی از آدم های ماندگار قصه می ش��ود، درک درست بازیگر 
از اندازه های نقش در کنار هدایت دقیق او توسط کارگردان، 
مقدمی را به سوی تثبیت پرسونای موفق دیگری در کارنامه 

هنری خود راهنمایی می کند. 
س��یدرضا میرکریمی که با کارگردانی فیلم هایی مانند 
»زیر نور ماه«، »خیل��ی دور خیلی نزدیک« و به »همین 
سادگی« خود را تثبیت کرد و با »یه حبه قند« به جمع قله 
نشینان سینمای ما پیوست، کار خود را در قامت کارگردان 
فیلم بس��یار خوب انجام داده است. فیلم پر از ویژگی های 
بصری قابل تحسین است، از دکوپاژ درخشان فصل ابتدایی 
داخل ماشین گرفته تا میزانسن های سهل و ممتنع داخل 
بیمارس��تان که هرگز به ورطه تکرار نمی افتد. میرکریمی 
ک��ه در اوج پختگی بدل به کارگردانی با توانایی های فنی 
و تکنیکی وافر ش��ده اس��ت، به خوبی موفق شده با ایجاد 
فضای بصری سرد و تهدیدآمیز در بیمارستان، حس و حال 
زن تنها را به مخاطب تزریق کند، و این ش��اید مهم ترین 
عاملی باشد که تماشای این فیلم بی رمق را تا پایان ممکن 
می کن��د. میرکریمی بدون اصرار به پیچیده کردن فیلم و 
فرم گرایی بیهوده در دکوپاژ، صرفا بهترین نماهای ممکن 
را برای خلق حال و هوای داستان انتخاب کرده، و این خود 

دستاورد کمی نیست. 
»امروز« فیلمی است کند، کم جاذبه و خسته کننده. فیلمی 
که نه برای مخاطب عام جذابیتی دارد، و نه مخاطب جدی تر 

سینما را چندان درگیر خواهد کرد.

کارگردانی هوشمند، بازی درخشان
نگاهی به فیلم »امـروز«

حمید سلیمی
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 قاسم زارع: علیصدر از عجایب روزگار است
قاسم زارع می گوید: برای اولین بار رفتن ما به علیصدر و دیدن غار آن 

هم به شکل محدود خیلی سخت بود. اما واقعاً از عجایب روزگار بود. 
 قاسم زارع می گوید: همدان شهری است که به صورت دایره های متحد 
المرکز س��اخته شده و میدان امام خمینی دایره اصلی و میدان مرکزی 
شهر است. از این میدان به هر نقطه همدان و بالعکس از همه نقاط شهر 

به راحتی به این میدان دسترسی دارید.
شش خیابان اصلی شهر یعنی باباطاهر، بوعلی، اکباتان، شریعتی، تختی 
و شهدا به میدان مرکزی همدان وصل شده اند. این طور که من شنیدم 
یک معمار شهرس��از آلمانی، به نام »کارل فریش« در سال ۱۳۰۷ نقشه 
شهر را تهیه کرده و دو سال بعد هم شروع کردند به ساختنش و تا ۱۳۱۲ 
ش��هر به این شکل در آمده است. یعنی ۲۴ سال قبل از اینکه من بدنیا 
بیایم. این طور که می گویند میدان مرکزی همدان خواهر خوانده ش��هر 
»کارل س��روهه« آلمان است چون تعداد خیابان هایشان یکسان است و 
ظاهراً معماری هر دو شبیه به هم. میدان همدان به دلیل معماری خاص 
و گنبده��ای دور تا دور آن و نقش و نگار موجود بر در و دیوار، جذابیت 
خاص خودش را دارد اما متأس��فانه یک بخش��ی از میدان بانک شد و از 
بین رفت. البته گنبد ها را دوباره برایش ساختند اما آن نما و جلوه سابق 
را ندارد. هنوز هم نقش حیوانات و آدم ها که بعضی از آن با عنوان فرشته 
نگهبان یاد می کنند، آجرکاری  ها، نقش برجسته ها، گچبری ها، پنجره های 

چوبی و سردر ها یادآور قدمت میدان همدان است. 
این بازیگر سینما ادامه می دهد: تمام ایران واقعاً دیدنی است. متأسفانه 

مسووالن مملکت با دنیای گردش و گردشگری بیگانه اند. ایران حداقل می تواند نگین گردشگری خاورمیانه و آسیا باشد به 
جهت دیدنی هایی که در شهرهای بزرگ شیراز، اصفهان، تبریز، همدان و... هست. تازه شهرهای کوچک تر هم بسیار زیبایند 
اما آن ها را نمی شناسیم. در تمام ایران می توان خیمه گردشگری زد ولی دیدگاه مسووالن ما به دنیا گردشگری وارونه است 
و متأس��فانه به آن بها نمی دهند. کش��ورهای همسایه  ما با گردشگری کشور خودشان را اداره می کنند. یعنی دخل و خرج 
مملکتشان با گردشگری تأمین می شود نه با نفت و گاز، حتی در اروپا با صنعت گردشگری اقتصادشان را پویا و زنده نگه 
می دارند اما متأسفانه ما اسیر یکسری مسایل هستیم که از گردشگری محروم شدیم. در حالی که بوسیلة گردشگری می توانیم 
به بهترین نحو اقتصادمان را اداره کنیم. طبیعت، هنر، تاریخ، فرهنگ و... حتا خودمان ایرانگردی نمی کنیم چه برسد به اینکه 

بخواهیم جذب توریست و کسب درآمد کنیم.

همیشه هنرمندان در سفر 
هستند؛ البته این سفر ها 
اغلب کاری است و فضایی 
پیش نمی آورد که بتوانند 
آنگونه ک��ه می خواهند از 
اس��تفاده  سفر هایش��ان 
کنن��د؛ آن ه��ا در ش��هری 
که س��اکن می ش��وند در 
فیلمبرداری  گروه  اختیار 
هستند؛ در واقع آن زمان 
به عنوان کارمند یک گروه 
به حس��اب می آیند؛ باید 
قوانی��ن گ��روه را رعایت 
کنند؛ از ای��ن دریچه اگر 
بنگریم دیگر همه سفر ها 
ب��رای هنرمن��دان جذاب 
مت��ن  ای��ن  در  نیس��ت. 
برخ��ی از هنرمن��دان از 
دغدغه های خود در س��فر 

یا برای سفر می گویند: 

سفـر به خاطـره ها
هنرمندان از عالقه  هایشان به سفر می گویند

 مریم بوبانی: یکی از آرزو هایم دیدن کویر است
مریم بوبانی می گوید: من تا به حال کویر نرفتم اما یکی از آرزو هایم این است که کویر را ببینم

این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه می دهد: با وجود آنکه کردستان را به خوبی ندیدم و ۶ ماهه بودم که این استان را به قصد 
خوزستان ترک گفتم و به اندازة کرد ها با این منطقه آشنایی ندارم، اما به نظرم بهترین جای دنیا کردستان است. این را به 
حساب ناسیونالیست )ملی گرا( بودن من نگذارید، چون چنین آدمی نیستم. من زاده سنندج و بزرگ شده خوزستان و آبادانم 
و این دوگانگی هویت باعث شده که من همه سرزمینم را دوست داشته باشم. اما از نظر نوع طبیعت و بکر بودن و از این لحاظ 
که سرتان را به هر سو بچرخانید طبیعت یک رنگ دیگر به خود می گیرد، کردستان فوق العاده بی نظیر است. هر چند شمال 

سرسبزی خاص خود را دارد اما یک نوع سرسختی در طبیعت کردستان وجود دارد که من در کمتر جایی دیده ام.« 
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 فرحناز منافی ظاهر: آذری هستم اما لباس آذری ندارم! 
فرحناز منافی ظاهر می گوید: جالب اینکه خودم آذری هستم اما هنوز لباس محلی آذری ها را ندارم. 

 او ادامه می دهد: در میان شهرهای ایران کاشان را دوست دارم؛ مخصوصا خانه طباطبایی ها، چون روان شناسی خواندم یک سری کالس 
برای خانم ها در خانه طباطبایی ها داشتم. همسرانشان می گفتند ساعات کالس را بیشتر کنید. 

این بازیگر تئا تر و تلویزیون می گوید: رامسر هم برایم بسیار جذاب است. ساحل زیبا، منطقه های ییالقی خوش آب و هوا، قله های سبز با 
پوشش متراکم از انواع درختان مثل جنگل دالخانی در مسیر رامسر به تنکابن، باغ های مرکبات، چای، مزرعه های برنج، آبهای معدنی گرم 
برای درمان بیماریهای پوستی، رماتیسم و دردهای عصبی و عضالنی در شهرهای کتالم و سادات شهر، که باعث جذب گردشگر شده و شاید 
برای همین محسنات صاحب فرودگاه و هتل های مختلف است. بوستان جنگلی صفارود در میان دره و در ابتدای جاده جواهرده که پوشیده 
از جنگل، رودخانه، آب معدنی، آب و هوای دلپذیر است، روستای جواهرده با چشمه ساران فراوان و گورستان گبری ها، قله مخروطی شکل 
مارکو درختان انجیلی، بلوط، شمشاد و ازگیل، کاخ موزه تماشاگه خزر نزدیک هتل بزرگ رامسر، هتل قدیم رامسر و تله کابین و ده ها اثر 

تاریخی و دیدنی سبب شده  است که ساالنه هزاران مسافر و گردشگر داخلی و خارجی از رامسر عروس شهرهای ایران دیدن کنند. 

 بهنام تشکر: شیراز را دوست دارم
بهنام تشکر می گوید: اگر بخواهم سفری بروم حتما سری به شیراز می زنم. 

وی در پاسخ به این سوال که در سفر به مناطق مختلف کشور کدام یک از شهر ها و استان ها برای شما جذاب تر هستند؟ می گوید: شیراز، 
اصفهان، تبریز و اردبیل.  این هنرمند تئا تر و تلویزیون همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در سفر هایتان روستای خاصی را هم به یاد 
دارید که خاطره انگیز باشد؟ می گوید: سفری به خراسان جنوبی داشتم. در شهرستان قائن بازدید از آرامگاه بوذرجمهر برایم بسیار جذاب بود. 
در ۵ کیلومتری جنوب قائن بر دامنه کوه بزرگمهر، مقبره ای قرار دارد که متعلق به یکی از عرفای نامدار، سیاست مدار و شاعر قرن چهارم و 
پنجم هجری قمری به نام قسیم بن ابراهیم بن منصور معروف بزرگمهر قائنی است. آرامگاه بزرگمهر قائنی به شکل چلیپایی با معماری زیبا 
بقعه ای چهار ایوانی دارد که گنبدی بر فراز این ایوان ها استوار شده است. نوادگان بزرگمهر، خانواده »نوری ابوذری« هستند که هم اکنون 
اکثرا ساکن همین شهر هستند. پسوند خانوادگی »ابوذری« متعلق به این خانواده و برگرفته از نام بوذرجمهر است. این هنرمند در ادامه 
با اشاره به اینکه اگر قرار باشد در ایران سفری داشته باشم الویت شیراز است می گوید: اولویت اول سفر من به شیراز است. شیراز به خاطر 
پیشینه تاریخی و مردم مهمانواز و خونگرمش. به شیراز یکبار سفر کردم. برای کاری دعوت شده بودم و فقط یکشب در این شهر زیبا ماندم. 
بنابراین الویتم این است اگر بخواهم سفری بروم حتما سری به شیراز بزنم.  او درباره ارادت اش به دو شاعر شیرازی سعدی و حافظ هم 
می گوید: من هر دو را دوست دارم. سعدی یک جور دوست داشتنی است و حافظ هم جایگاهش آنچنان واال است که دیوانش بعد از کتاب 

قرآنی که داریم در همه خانه ها یافت می شود. حافظ دلی تر از سعدی است و یک جور دیگر با ایرانیان ارتباط برقرار می کند.

بازیگر »خاک آشنا« معتقد است به هزار و یک دلیل ما آدم های شهریم. آدم های 
شهری انباشتی از آلودگی ها اعم از صوتی، ترافیکی، محیط زیستی، عاطفی، روانی، 
هوایی هس��تند. هر چند برخی از روس��تا ها هم با ورود صنعت و ماشین با این 
مشکالت دست به گریبانند، اما هنوز یافت می شوند روستاهایی که فارغ از این قیل 
و قال ها باشند. یعنی وقتی شما به آنجا می روید نوعی احساس یگانگی با طبیعت 
می کنی��د. صدای آب جویبار ها، صدای باد پیچیده در درختان، صدای پرندگان، 
چرندگان و خزندگان را می ش��نوید. با صداهایی که در ش��هر از شما دریغ شده، 
الفت و نزدیکی پیدا می کنید. بشر در نهاد همیشه این حس هم خوانی و دوستی 
با طبیعت را دارد، اما زندگی شهری آن را از او دریغ کرده است بنابراین وقتی به 

روستا می روید شاید به نهاد خود باز می گردید. 
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اولین و اصلیترین نیاز یک اثر عامه پس��ند، داشتن یک 
خط داستانی جذاب، منسجم و پیش رونده است. فیلمنامه 
»آذر...« فاقد یک خط روایی منس��جم است، با داستانی 
درباره مشکالت آقای بازیگر و همسرش شروع می شود و 
با لحنی دوپاره فضایی دیگر را در پیش می گیرد. فیلمنامه 
س��ردرگم است و هرگز موفق نمی ش��ود داستان خود را 
کامل کند، و در  نهایت هم با لحنی الکن همه چیز را معلق 
و نامشخص   رها می کند! فیلم نه میانه تنومندی دارد که 
کاستی های شروع و پایان را بپوشاند و نه داستانش دارای 
نوآوری و جذابیت های متنی و فرامتنی است. چنین ایراد 
فاحش و مرگباری، دردس��ر بزرگی برای فیلمی است که 
آش��کارا مخاطب عام را هدف گرفته اس��ت. فیلمنامه اما 
دچار ایرادات س��اختاری متعددی نیز هست. بزرگ ترین 
ایراد ش��اید شیوه اس��تفاده از راوی باش��د که نزدیک به 
پنجاه دقیقه از او خبری نیس��ت و وقتی فیلمنامه نویس 
در پیشبرد داس��تان در نیمه دوم فیلمنامه دچار مشکل 

می ش��ود دوباره به 
راوی پن��اه می برد 
و حتی او را تغییر 
ب��ه  و  می ده��د 
شکلی خارق العاده 
دان��ای  راوی  از 
کل به آذر س��وق 
همچنین  می کند! 
ش��یوه  اس��ت 

معرفی ش��خصیت های اصلی که گاه در تعارضی آشکار با 
واقعیت های وجودی آنان قرار می گیرد. ساختار فیلمنامه 
دچار نوعی تشتت آشکار است که یکدستی و هماهنگی 
عناصر تش��کیل دهنده داستان را از بین برده است. ریتم 
درس��تی بر فیلمنامه حاکم نیست و وقایع نه به اقتضای 

داستان که بنا به میل نویسنده اتفاق می افتند. 
ش��یوه پرداخت ش��خصیت ها در فیلمنامه نیز مشکل 
بزرگ دیگری اس��ت که گریبان این متن را گرفته است. 
نوع پرداخت ش��خصیت های اصلی دچار نوعی دوگانگی 
عجیب اس��ت، بدان معنا که ش��خصیت در ادامه داستان 
ب��دل به فردی با رفتار و تفک��ر کامال متعارض با معرفی 
ابتدایی می ش��ود! نگاهی به ش��خصیت شهدخت نشان 
می دهد تعدد موقعیت ها س��بب تعدد رفتاری او می شود 
و درواقع فیلمنامه نویس هرگز موفق نمی ش��ود پردازش 
کاملی از شخصیت های اصلی فیلمش انجام دهد. آذر به 
عنوان عنصر جذاب نیمه دوم به جای پیش برنده بودن و 

تغییرآفرینی، صرفا ناظر بی طرفی است که کشمکش های 
اط��راف خود را نگاه می کن��د و در اوج انفعال و بی عملی 
فقط تماشاگر بقیه است. نگاه کنید به صحنه ای که بعد از 
مدت ها گیاه خواری، آذر با یک جمله س��اده پدر مشغول 
کباب خوردن می شود و اتفاقا صدای او در قالب راوی این 
رفتار را توجیه هم می کند! پرداخت سایر شخصیت ها نیز 
همین گونه فاقد ظرافتهای الزم اس��ت، و شخصیت های 
فرعی هم ک��ه اصال پرداختی ندارند و رفتاری تیپیکال و 
بیهوده را به نمایش می گذارند، مثل اجزای بالتکلیف یک 

سیرک بزرگ! 
فیلمنامه پر از ایراداتی است که سطح کیفی اش را پایین 
جل��وه می دهد. اما نکته دردناک تر ش��یوه نگاه افخمی – 
و البته ش��یرمحمدی – به تازگی های رفتاری در زندگی 
جمعی است، آنچه که ما به نام زندگی غربی می شناسیم. 
فیلم سرشار از کنایه ها و حتی توهین های آشکار به زندگی 
نوگرایانه و نیز لبریز از تقدیس زندگی سنتی است، جمع 
ش��دن خانواده در باغ 
– ویالی بزرگ بیرون 
شهر، شکار و سفالگری 
را مثب��ت می بیند و 
زندگی  خواری،  گیاه 
با مردان غربی و حتی 
اس��تقالل طلبی آذر 
می کند  نکوه��ش  را 
دردس��ر  مس��بب  و 
می بیند. چنین نگاهی از فیلمس��از معتبر و اندیشمندی 
نظیر افخمی بسیار تردیدآفرین است، گرچه مصاحبه های 
متعددی که او بعد از اکران فیلم انجام داده و اس��تفاده از 
الفاظی نظیر کارگردان باید کمی ش��ارالتان باش��د و من 
نظرباز هستم و...، نشان از نوعی تحول عجیب در ادبیات او 

و احتماال افکارش دارد. 
 »آذر، ش��هدخت، پروی��ز و دیگ��ران« بی تردید بهترین 
فیلمنامه جش��نواره سال پیش نبود، گرچه باید به سلیقه 
هیات محترم داوران احترام گذاشت. اما شاید اگر اسم بزرگ 
افخمی روی فیلم نبود و هرلحظه به مقایسه با شوکران و 
عروس مجبور نبودیم، این فیلم قابل تحمل تر بود. افخمی 
فیلمسازی است فن ساالر و به شدت مسلط به کارگردانی، 
که در داستان گویی هم تبحر فراوانی دارد و فیلم ساختن 
امثال او به شدت به نفع سینمای ایران است، البته به شرط 
اینکه تغییرات ذائقه مخاطب را ب��اور کند و نوگرایی های 

جامعه را دست کم نگیرد. 

آیا س��ینمای ما دچار بحران 
ای��ن  ش��ده؟  می انس��الی 
مهم تری��ن س��والی اس��ت 
که ب��ا دیدن فیلم ه��ای بد 
کارگردان ه��ای نام��دار ب��ه 
ذهن خطور می کند! آیا عصر 
انقراض رویا ها فرا رسیده 

است؟ 
وقتی فیلمنامه تازه افخمی 
ب��ا اس��م عجیبش س��یمرغ 
بلورین بهترین فیلمنامه را 
از هیات داوران جش��نواره 
دریافت کرد، ش��اید خود او 
که یک کار ش��ناس س��ینما 
به مفهوم مطلق کلمه است 
و ضعف ه��ای فیلمنامه خود 
را خوب می شناس��د، بیش 
از هم��ه تعجب ک��رده بود! 
ش��هدخت،  »آذر،  فیلمنامه 
پرویز و دیگران« که افخمی 
آن را ب��ر اس��اس رمانی به 
همین ن��ام نوش��ته مرجان 
ش��یرمحمدی ب��ه ن��گارش 
درآورده، داس��تانی س��اده 
و بس��یار معمولی را روایت 
ب��دون ظرافت ها  می کن��د، 
و ویژگی ه��ای یک ش��اهکار 
س��ینمایی. ام��ا ضعف ه��ای 
اصلی فیلمنامه کدامند که 
باعث می شوند تماشای این 
فیلم چنین تجربه مالل آور 

و ناخوشایندی باشد؟

»آذر، شهدخت، پرویز و دیگران« بدون خط روایی منسجم
یادداشتی بر فیلم تازه بهروز افخمی

حمید سلیمی
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سـالمت
 باید ها و نبایدهای سفرهای تابستانی
 راهنمای مبارزه با گرمازدگی در سفر

 تغذیه مناسب یک سفر خوب چیست؟
 چطور کودکان را در سفر سرگرم کنیم؟

 دیـابتی ها در سفر چه کنند؟ 
 سبقت در خطوط ممنوعه
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هر ساله با آغاز مسافرت های تابستانی شاهد حوادث زیادی برای مسافران هستیم. غرق شدن در دریا، کمبود امکانات رفاهی، تصادفات جاده ای، گرانی های 
بی رویه و…. مشکلتی است که با کمی تدبیر می توان جلوی بسیاری ازآن ها را گرفت و سفر به یاد ماندنی ای را رقم زد. 

 غرق شده ها
س��ازمان پزشکی قانونی سال گذشته در 
همین روز ها )۸ م��رداد ۱۳۹۲( اعالم کرد 
تنها در تیرماه همین سال ۸۳ نفر در دریای 
کاس��پی )خزر( غرق شده اند که نسبت به 
سال پیش از آنکه ۴۳ نفر بوده است رشد ۹۳ 
درصدی داشته است؛ اما شاید جالب باشد 
بدانیم که غرق شدگی تنها در استان هایی 
که دریا دارند، اتف��اق نمی افتد. گزارش ها 
نشان می دهد؛ در بعضی از شهر ها؛ افراد با 
شنا در رودخانه ها، کانال های آب، استخر ها، 
دریاچه ه��ای مصنوع��ی و اطراف س��د ها، 

دریاچه های طبیعی و… غرق شده اند. 

 مازندران، گیالن و خوزستان رکورددار
آمارهای س��ال ۹۲ نشان می دهد استان 
مازندران بیش��ترین آمار غرق ش��ده ها را 
داراس��ت، این اس��تان البته در س��ال های 
پیش نیز همیش��ه رکورددار بوده است، به 
طوری که در س��ال ۹۱ تعداد ۲۱۵ نفر در 
آب های این اس��تان غرق شده اند. براساس 
آمار سازمان پزش��کی قانونی در سه ماهه 
اول سال ۹۲، از مجموع غرق شدگان، ۹۸ 
درصد در مناطقی زیرآب رفته اند که طرح 
سالم سازی دریا صورت نگرفته است. و این 
نشان از یک بی توجهی و سهل انگاری دارد. 
همین آمار ها همچنین به ما می گوید پس 
از مازندران، خوزس��تان ب��ا ۱۴۳ و گیالن 

۱۰۷ در رده های بعدی قرار می گیرند. 

 نقبی تاسف برانگیز
هدف چیس��ت؟ ب��ار و بندیل خ��ود را 
می بندی��م و س��وار خ��ودرو می ش��ویم تا 
چند روزی با هدف تفریح، ش��ادی وتمدد 
اعصاب روان��هٔ جنگل و دریا ش��ویم؛ اما 
یک بی احتیاطی کوچک، یک لجاجت گاه 
کودکان��ه و البت��ه در پاره ی��ی اوقات یک 
حادثه پیش بینی نشده، سفر را برایمان تلخ 

باید ها و نبایدهای سفرهای تابستانی

خواهد کرد. هنوز داس��تان هفت جوان که در قالب 
اردوی هیئت محله شان به سفر شمال رفته بودند و 
در آب های خزر گرفتار شدند و جنازه شان به تهران 

بازگشت، از خاطره ها پاک نشده است. 

 طرح سالم سازی
هر س��اله با آغاز فصل شنا، در شهرهای ساحلی 
طرح سالم سازی دریا اجرا می شود تا عالقه مندان 
در محل ه��ای مجاز با خیال راحت ش��ناکنند؛ اما 
بی توجهی برخی، باعث بروز اتفاقاتی می ش��ود که 
جبران آن ممکن نیس��ت، خبر ه��ا می گوید: از ۶۳ 
مورد غرق ش��ده س��ه ماهه اول سال ۹۲ در استان 
مازندران، تعداد ۵۵ نفر در خارج از طرح سالم سازی 
و از مجموع ۲۹ مورد غرق ش��ده استان گیالن در 
همین زمان، تع��داد ۱۶ نفر در محدوده غیر مجاز 

شنا کشته شده اند. 

 ساحل های پرخطر برای شنا
ه م��ان طور ک��ه می دانیم س��احل خ��زر بخش 
گسترده ای از شمال کشورمان را در بر می گیرد و از 
میان این مناطق، بعضیشان بسیار خطرناک اند. طبق 
آمار موجود، ساحل نور با ۲۹ کشته خطرناک ترین 

س��احل در سه ماهه اول سال ۹۲ لقب گرفته، پس 
از این س��احل، ساری، محمودآباد و بابلسر هرکدام 
با ۹ مورد، س��احل بندرانزلی با هفت مورد و ساحل 
فریدونکنار با شش غرق شده؛ صاحب بیشترین آمار 
مرگ و میر بوده اند؛ اما پس از س��ه استان یاد شده، 
فارس با ۶۴، خراسان رضوی با ۵۰، گلستان با ۴۵ و 
اصفهان با ۴۲ غرق شده بیشترین آمار را دارند. که 
البته برخالف باور عمومی، بانوان نیز درصد زیادی 
از این آمار را به خود اختصاص می دهند. از مجموع 
یک هزار و ۷۴ نفر غرق ش��ده در س��ال ۹۱، تعداد 

۸۹۲ مرد و ۱۸۲ زن بودند. 
در این حال ش��اید بد نباش��د دوباره به آغاز سفر 
برگردیم و مراحل را یک به یک بررسی کنیم تا سفر 
بی خطر و ایمنی داش��ته باشیم، زیرا غرق شدن در 

دریا تنها اتفاق ناگوار سفرهای تابستانی نیست. 

 بررسی فنی اتومبیل
اغلب وقتی به سفر می رویم غافل از آن هستیم که 
اصوال رانندگی در جاده بسیار متفاوت با شهرهاست. 
س��رعت اتومبیل در شهر ها محدود است و موانعی 
مانند س��رعت گیر بیشتر اس��ت، در نتیجه شدت 
برخورد ها و حوادث کمتر و خسارت ها نیز جزئی تر 

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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است به همین دلیل رسیدگی به امکانات 
فنی پیش از سفر می باید دستور کار قرار 
گیرد و جزئی ترین آن ها را نیز نباید فراموش 
کرد. رس��یدگی به روغن موتور، سیستم 
ترمز، آب پاش، چراغ ها و باد الس��تیک ها، 
خصوصا الستیک زاپاس که اغلب فراموش 
می کنیم گاه��ی آن را از محل مخصوص 
در بیاوریم و میزان بادش را امتحان کنیم. 
َمَثل عامیانه ای این س��ال ها باب شده که 
می گوید »رفیق زاپاس ماشین نیست که 
هر وقت نیازش داریم به سراغش برویم« 
که این خود البته بی توجهی بسیاری از ما 
را در سرکش��ی ادواری به الستیک زاپاس 
می رس��اند، چنانکه بار ها مش��اهده شده 
راننده ای کنار ج��اده معطل زاپاس مانده 

است. 

 جاده دشمن نیست
باور کنیم جاده دش��من ما نیست که با 
س��رعت زیاد می خواهیم تمامش کنیم و 
از ش��رش راحت شویم. راننده کناری هم 
احتماال قات��ل عزیزانمان نیس��ت. او هم 
یکی از ماست که به دالیلی نظیر ماشین 
خوب تر، حساب بانکی پر و پیمان تر، بومی 
بودن در منطقه ای که در حال رانندگی در 
آن هستیم، سابقه بیشتر در رانندگی و… 
توقع دارد ما مقابلش کوتاه بیاییم و احتماال 
به نفع او سرعتمان را کم کنیم. رانندگان 
حرفه ای در این مواقع می گویند: »اگر یک 
پ��اره آجر را هم روی پ��دال گاز بگذاریم، 
ماش��ینمان راه می رود، مهم این است که 
وق��ت خطر چطور آن را مهار کنیم« صبر 
داش��ته باش��یم، با احتیاط برانی��م، چراغ 
زدن های رانندگان پش��ت س��رمان را که 
بسیار از اوقات ناحق است، کالفه نشویم، 
س��بقت بیجا نگیریم، شانه خاکی جاده را 
محلی برای زرنگی خودمان فرض نکنیم 
و خاک به خورد دیگ��ران ندهیم، قوانین 
را محترم بش��ماریم ت��ا خانواده مان را که 
می خواهند فارغ از ه��ر چیز، چند روزی 

خوش بگذرانند، نگران نکنیم. 

باور کنیم جاده دشـمن ما 
نیسـت که با سرعت زیاد می 
خواهیـم تمامش کنیـم و از 
شـرش راحت شـویم. راننده 
کنـاری هـم احتمـاال قاتـل 
عزیزان مـان نیسـت. او هم 
یکی از ماسـت که به دالیلی 
نظیر ماشین خوب تر، حساب 
بانکـی پر و پیمـان تر، بومی 
بـودن در منطقـه ای کـه در 
حال رانندگی در آن هستیم، 
سابقه ی بیشـتر در رانندگی 
و… توقـع دارد مـا مقابلش 
کوتاه بیاییم و احتماال به نفع 

او سرعت مان را کم کنیم.

 مقصد اولیه
حاال به س��المت به مقصد رسیده ایم. اولین کاری که باید کرد اینکه به 
یاد بیاوریم اینجا دیگر جاده نیست.   همان طور که پیش تر گفته شد قواعد 
رانندگی در جاده و شهر تفاوتی اساسی دارد. سرعت را کنترل کنیم. پیش 
از رسیدن به میدان ها سرعتمان را کم و مسیرمان را مشخص کنیم. به یاد 
بیاوریم بسیاری از راننده هایی که هم اکنون دور و بَِرمان رانندگی می کنند 
وضعیتی مشابه ما دارند و ساعت ها پشت فرمان بوده اند و راننده های محلی 
ه��م صاحب خانه اند و ما می ه مان، احترام به صاحب خانه در واقع احترام 

به خودمان است. 

 اسکان
خوشبختانه در یکی دو سال اخیر در بسیاری از شهر ها راهنمایانی برای 
اسکان مسافران در نظر گرفته شده است. اگر پیش از حرکت هتل، ُمتل، 
مسافرخانه یا ویالیی را برای اسکان رزرو نکرده ایم و مکان شخصی نداریم، 
بهتر است به افرادی که از طرف سازمان گردشگری در »ورودی شهر ها« 
حض��ور دارند، مراجعه کنیم و از ای��ن طریق اقدام کنیم. اگر می خواهیم 
چادر بزنیم؛ توجه داشته باشیم محل چادر را طوری انتخاب کنیم که برای 
اجابت مزاج، شستش��و، تهیه غذا و… مشکلی نداشته باشیم و صد البته 
مکان هایی را انتخاب نکنیم که س��د معبر محسوب می شود و یا از لحاظ 

جغرافیایی ممکن است محل تردد اراذل و اوباش باشد. 
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 استراحت مناسب و ادامه سفر
اغل��ب حوادث رانندگی از اس��تراحت 
ناکاف��ی رانندگان سرچش��مه می گیرد. 
بهتر اس��ت خواب کافی داش��ته باشیم. 
تعجیل در رانندگی اصال خوب نیس��ت. 
به یاد داش��ته باش��یم آمده ایم از مناظر 
کوه، دریا، جنگل و حتی در بعضی نقاط 
کویر اس��تفاده کنیم. رانندگی با سرعت 
باال به هیچ عنوان در سفرهای تفریحی 
توجیهی ندارد. گاهی ایستادن در بیابانی 
برهوت و نشستن زیر سایه تک درختی، 
می توان��د خاط��ره ش��یرین س��ال های 
آینده مان باش��د. با عجله این امکان را از 

خود و همسفرمانمان دریغ نکنیم. 

 اگر به دریا می روید
ش��ما احتماال قهرمان شنای المپیک 
نیستید، که اگر هم باشید شنا کردن در 
دریا بسیار متفاوت با شنا در استخرهای 
استانداردی است که قبال تجربه کرده اید. 
بس��یاری از کس��انی که مغل��وب دریا 
می ش��وند در یک رودرواسی و گاهی رو 
کم کنی، کاری را ک��ه نباید، می کنند! 
این یعنی خطر کردن تا س��ر حد مرگ 
که البته چیزی جز افس��وس و آه برای 
خانواده و همراهان به ارمغان ندارد. شنا 
در محل های مجاز و یا نهایتا مکان هایی 
که دیگ��ران نیز در انجا حض��ور دارند، 

می تواند قوت قلبی مسافران باشد. 

اغلـب وقتـی به سـفر می 
رویم غافل از آن هسـتیم که 
اصوال رانندگی در جاده بسیار 
متفاوت با شهرهاست. سرعت 
اتومبیـل در شـهرها محدود 
اسـت و موانعی مانند سرعت 
گیر بیشـتر اسـت، در نتیجه 
شدت برخوردها و حوادث کم 
تر و خسـارت ها نیز جزئی تر 
است به همین دلیل رسیدگی 
به امکانات فنی پیش از سـفر 
می باید دستور کار قرار گیرد 
و جزئـی تریـن آن هـا را نیز 
نباید فراموش کرد. رسیدگی 
بـه روغـن موتور، سیسـتم 
ترمز، آب پاش، چراغ ها و باد 
الستیک ها، خصوصا الستیک 
زاپاس کـه اغلب فراموش می 
کنیـم گاهـی آن را از محـل 
مخصوص در بیاوریم و میزان 

بادش را امتحان کنیم.

 اگر به کوه و جنگل می روید
به یاد داشته باشید طبیعت عطیه ای الهی است. قرار نیست بعد از شما 
محل استقرارتان را خاک برداری کنند و ابنیه بسازند.   رها کردن ظروف 
مختلف پالس��تیکی، شکستن شاخه های درختان، آتش زدن بخشی از 
طبیعت و   رها کردن ان به حال خود، متاسفانه معضلی است که همواره 
عالقه مندان به طبیعت با ان دست و پنجه نرم می کنند. به یاد داشته 
باش��یم مراتع و جنگل ها میراث مشترکی برای ما انسان ها و گونه های 
جانوری اس��ت. بسیار دیده ش��ده آب دریاچه ها، نهر ها، رودخانه ها آن 
چنان به زباله آلوده ش��ده که حتی به طور اضط��راری نمی توان از آب 

آن استفاده کرد. 

 سخن پایانی
ی��ک بار امتحان کنیم. از درون خودرو زباله پرتاب نکنیم. برای این کار 
می توانیم با نصب دو کیسه پالستیکی در بخش هایی از اتومبیل که مهیای 
این کار اس��ت )مانند دس��ته صندلی یا قفل داشبورد( به نظافت محیط 
کمک کنیم و کار فرهنگی را از جمع کوچک خانواده خودمان شروع کنیم، 
کار سختی نیست. به جای ویراژ دادن موزیکی مالیمی درون پخش قرار 
دهیم، هر چند دقیقه یک بار با لبخند به اطرافیانمان نگاه کنیم و چیزی 
بگوییم تا آن ها هم در شادی سفر با ما همراه شوند. تجربه نشان داده توقف 
کوتاه مدت در نقاط س��ر سبز و نوشیدن چای یا دیکر نوشیدنی ها کمک 
شایانی در شادی ادامه سفر خواهد داشت. در دریا؛ نترسیم از اینکه دیگران 
فکر می کنند ما می ترس��یم. بیش از آنچه در توانمان است جلو تر نرویم، 
اصوال دریای جای شنا به معنایی که در استخر ها رایج است، نیست، نهایتا 
می توان نام آب درمانی را روی آب تنی کردن در دریا گذاشت. سفر خوش 
خواهد گذشت؛ اگر بخواهیم و این نه به داشتن ویالیی اختصاصی مربوط 
است و نه داشتن اتومبیل آنچنانی! یقینا تدبیر و تدبّر در سفر باعث آرامش 
خاطر ما و خانواده مان خواهد ش��د. با بی احتیاطی لحظات خوشمان را به 

کابوسی برای همه عمر تبدیل نکنیم.

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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گرمازدگی یکی از بیماری های 
شایع س��فر است. با این که 
فرقی نمی کند در چه فصلی 
از سال یا به کجا سفر کرده 
باشید، مقصد سفر شما قطب 
شمال باشد یا سواحل آنتالیا، 
در صورت باال و پایین شدن 
حرارت بدن انس��ان، امکان 
دارد  وج��ود  آن  ب��ه  ابت��ال 
ول��ی گرمازدگی بیش��تر در 
روزه��ای طوالن��ی و آفتابی 
تابستان، اتفاق می افتد. از 
طرفی تعطیالت تابستانی و 
آب وه��وای مس��اعد دریا و 
آب تنی، تابستان ها را فصل 
خوب سفر ساخته و انتخاب 
ش��هرهای گرم و آفتابی به 
عنوان مقصد مسافرت رونق 

زیادی دارد. 
در ش��رایط عادی، س��اختار 
طبیعی بدن انسان می تواند 
گرمای خ��ود را تنظیم کند؛ 
هر گاه تعادل این ساختار به 
هم بریزد، گرمای زیاد باعث 
باالرفتن غیرطبیعی حرارت 
بدن شده و گرمازدگی اتفاق 
می افتد. تبخیر بیش از حد 
آب از ب��دن، ب��ه علت گرما، 
فش��ارخون  کاهش  س��بب 
می ش��ود و در نتیج��ه خون 
به طور مرتب ب��ه کلیه ها و 
مغ��ر نخواهد رس��ید؛ فرد 
گرمازده دچار سرگیجه شده 
و در حالت نیمه  بی هوش��ی 
به س��ر می ب��رد. گرمازدگی 
می توان��د با عالئم��ی مانند 
خس��تگی و گیجی، اخالل در 
هوش��یاری، عدم تعرق، سر 
درد، گرفتگی عضالت، تهوع 
یا اس��تفراغ، تش��نج کوتاه 
و س��ریع و ی��ا نبض ضعیف 

خودش را نشان دهد.

رعایـت یک سـری نـکات، می تواند جلـوی بروز 
گرمازدگی را بگیـرد یا در صورت ابتال، باعث کنترل 

آن خواهد شد: 
۱- فعالیت های س��نگین فیزیکی را در هوای گرم و 
آفتابی فراموش کنید؛ مگر این که بدن شما به این آب 

و هوا عادت داشته باشد. 
۲- آب خن��ک زیاد بنوش��ید؛ حتی اگر احس��اس 

تشنگی نمی کنید، بدن شما به مایعات نیاز دارد. 
3- آب می��وه و مایع��ات 
خن��ک را جایگزین چای و 
قهوه کنی��د؛ چون کافئین 
موج��ود در چ��ای و قهوه 
باعث از بین رفتن بیش��تر 

آب بدن می شود. 
4- غذاه��ای پر چرب و 
دیر هضم یا دارای پروتئین 
برای  مناسبی  انتخاب  باال، 

روزهای گرم نیست. به جای آن ها میوه و سبزی تازه 
میل کنید؛ س��بزیجات تازه کم��ک می کند که بدن 

خودش را راحت تر با گرما تطبیق دهد. 
5- همراه با غذا، لیموت��رش میل کنید. می توانید 
چند قطره لیموترش و یک قاش��ق شکر یا قند توی 

بطری آب همراهتات داشته باشید. 
6- لباس زیاد نپوش��ید؛ لباس های تنگ با جنس 

پالستیکی هم مناسب فصل گرما نیستند. 
7- لباس نخی و آزاد بپوشید. لباس های آستین دار 
ولی خنک، انتخاب بهتری نسبت به لباس های بدون 
آستین هستند. گرمای هوا باعث سوختن سرشانه ها 

می شود و عرق س��وز شدن پوست بدن دردسر زیادی 
دارد. 

8- اگ��ر با کودک خود س��فر می کنید، برای او نیز 
لباس ه��ای خنک و نخی مناس��ب بردارید. کرم ضد 
آفتاب، کرم سوختگی و لوسیون های شستشو همراه 

داشته باشید و بیشتر مراقب تغذیه او باشید. 
9- از کاله های لبه دار یا چترهای آفتابی اس��تفاده 

کنید. 
۱0- اگر گرمازدگی اتفاق 
افتاد، بیمار را ببرید در جای 
خنک یا س��ایه دراز بکشد، 
پا ها را باال بگیرید و سر روی 
سطح باشد تا جریان خون 
کافی به مغزش برسد. کمی 
آب و نم��ک و ی��ا آب میوه 
شیرین بنوشد و یک دفعه 
از جایش بلند نش��ود. بهتر 
اس��ت حداقل یک ساعتی در این وضعیت باشد و اگر 
استفراغ کرد، سریعاً او را به بیمارستان برسانید تا سرم 
برایش تجویز شود. یکی از عالئم گرمازدگی، گرفتگی 
عضالت اس��ت. گرفتن عضالت به خاطر تعرق زیاد و 
خروج زیاد نمک از بدن اتفاق می افتد. در این حالت، 
ماساژ باعث از بین رفتن درد و گرفتگی نمی شود و فرد 

تنها باید مقداری آب و نمک بنوشد. 
۱۱- ممکن اس��ت پوس��ت بدن در اثر گرمای زیاد، 
عرق سوز شود؛ با صابون مالیم و آب سرد سطح پوست 
را مرتب شستش��و دهید و اگر پوست حساسی دارید 

حتماً کرم های سوختگی همراه داشته باشید.

راهنمای مبارزه با گرمازدگی در سفر

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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 چند فراموشکاری ساده
داش��تن الگوی تغذیه ای صحیح، یکی از نکات اساس��ی اس��ت که باید در طول سفر 
ب��ه آن توجه ش��ود؛ یعنی باید این امکان فراهم آید که اف��راد در یک روز از چهار گروه 
غذایی شامل نان و غالت، میوه و سبزی ها، لبنیات و گوشت استفاده کنند؛ البته در حد 
متعادل و متناس��ب. در حالی که متاسفانه دیده می شود در اغلب مسافرت ها برخی از 
این گروه های غذایی بیش از بقیه حذف می شوند؛ زیرا امکان تهیه شان محدود تر است. 
مهم ترین گروه های غذایی که مصرفش��ان محدود می شود، میوه ها و سبزی ها هستند؛ 
حال آن که این گروه از منابع غذایی تأمین کنندة ویتامین ها و مواد معدنی به حساب می آیند و باید به مصرف آن ها 
توجه ویژه داشت؛ زیرا در صورتی که این کاهش مصرف طوالنی شود، کمبودهایی مانند کمبود ویتامین C و اسید 
فولیک و فیبر را به همراه دارد که زمینه های بروز یبوست را در سفر به بار خواهند آورند. از این رو، به خانواده ها 
توصیه می شود امکانی را فراهم آورند که بتوان میوه و سبزی حداقل دوبار در روز به شکل می ان وعده یا همراه با 
غذا، به شکل سبزی خوردن یا ساالد، مصرف شود. البته باید به منظور پیشگیری از ابتال به آلودگی های انگلی، به 

تمیزی و تازگی سبزی ها نیز توجه خاص داشت. 
شیر و ماست

شیر و سایر لبنیات هم اغلب در طول سفر به دست فراموشی سپرده می شوند یا مصرفشان محدود می شود. نتایج 
بررسی ها در کشور نشان داده اند که مصرف سرانه شیر و لبنیات در میان ایرانیان از مصرف سرانه جهانی بسیار 
کمتر است؛ که می تواند عاملی برای بروز کمبود کلسیم در میان مردم باشد؛ چون با کمترخوردن شیر و ماست که 
از منابع کلسیم به حساب می آیند، کمبود کلسیم شیوع پیدا می کند. اگر مصرف لبنیات در سفر محدود شود این 
مشکل بزرگ تر خواهد شد. از این رو، توصیه می شود که حداقل ماست تازه در طول سفر به مصرف برسد- خصوصاً 

اینکه ماست می تواند از بروز بسیاری از عفونت های روده ای مولد اسهال جلوگیری کند. 

بچه که بودیم وقت��ی در خانه، 
می ش��د،  مس��افرت  از  ح��رف 
س��راز پا نمی شناختیم؛ آن قدر 
ذوق زده می ش��دیم ک��ه خواب 
به چش��مانمان نمی آمد تا صبح 
شود و عازم ش��هری شویم که 
ت��ا آن روز، پا به آن نگذاش��ته 
بودیم؛ اما هر قدر که بزرگ تر 
شدیم، این ذوق وشوق ها کمتر 
شد- جوری که این روز ها وقتی 
برنامه سفر تازه ای را با خانواده 
می ریزی��م، آن را راه��ی برای 
تمدد اعصاب می دانیم و بس؛ و 
در صورت فراهم نشدن تمامی 
 شرایط، آن را به روزهای دیگر 
موک��ول می کنی��م؛ درحالی ک��ه 
ای��ن تغیی��ر در دوران کودکی، 
برایمان حکم مرگ داشت و به 
پدر و م��ادر التماس می کردیم 
به هر شکلی ش��ده رخت سفر 

را ببندند. 
کم��ی به خودت��ان فک��ر کنید! 
اصالً کس��ی ش��ما را ب��ه اینکه 
خوش سفر هستید، می شناسد 
یا س��الی یک بار را هم، به اجبار 
خان��واده، س��فر می کنید؟ هیچ 
می دانید که اگر تعداد سفر ها 
در طول س��ال زیاد باشند باید 
به نکات تغذی��ه ای مهمی برای 
حفظ س��المت جس��م و جانتان 
توجه کنید؟ از این رو، به سراغ 
دکت��ر محمدرضا وفا، متخصص 
تغذیه و رژی��م درمانی، رفتیم 
و ن��کات تغذی��ه ای س��فر را از 

ایشان جویا شدیم. 

تغذیه مناسب یک سفر خوب چیست؟
نویسنده: دکرت محمدرضا وفا
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 آب
تغییر دیگری که اغلب در طول سفر در 
برنامه غذایی افراد دیده می شود، مصرف 
آب و نوشیدنی هاست که خشکی بدن یا 
دهیدراتاسیون را به دنبال خواهد داشت 
و به اختالالت عملکرد دستگاه گوارشی و 

یبوست منجر خواهد شد.
 از این رو، توصیه می شود در طول همه 
س��فر ها، چه هوایی و چه زمینی، در هر 
ش��رایطی، بطری آب به همراه مسافران 
باش��د و از غذاهای��ی که نیاز ب��ه آب را 
افزایش می دهند هم پرهیز شود. حتماً 
می پرسید چه غذاهایی؟ باید در جوابتان 
بگوییم غذاهایی که پروتئین باالیی دارند، 
مثل انواع کباب ها، زیرا این ماده مغذی 
برای هضم و جذب، به آب بیش��تر نیاز 
دارد. به عالوه، از آنجا که کنسرو ها نیز در 
سفر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند 
و نم��ک موجود در آن ها نی��از به آب را 

در  غذا هـا  از  بسـیاری 
راهـی  بیـن  رسـتوران های 
میـل می شـوند و چـون این 
هسـتند،  دور  رسـتوران ها 
نظـارت چندانـی بـر آن هـا 
نیست. پس باید بیشتر مراقب 
بـود. غذا ها یا بر اثـر ماندگی 
و بیات شـدن خاصیـت خود 
را از دسـت داده اند یا فاسـد 
شده اند، کپک زده اند و با انواع 
میکروب ها آلوده شده اند. پس 
در انتخاب رستوران ها وسواس 
به خـرج دهیـد و به وضعیت 
بهداشتی آن ها و کارکنانشان 
توجه کنید. اما در صورتی که 
فرد در طول سـفر به اسـهال 
مبتال شود، بسـته به شدت و 
ضعف بیماریش الزم است آب 
و الکترولیت های ازدست رفته 

بدنش تأمین شود.

افزایش می دهد، توصیه می شود که از آن ها نیز کمتر استفاده شود. 
حتی در طول س��فر دیده می ش��ود که افراد از نوشابه ها و نوشیدنی های 
کوالدار بیشتر اس��تفاده می کنند، که این هم موجب بروز خشکی بدن یا 
دهیدراتاس��یون می شود و چون ترکیباتش��ان پلی فنولی هستند، حرکات 
دودی روده ه��ا را نیز کاهش می دهند و از دو طریق موجب بروز یبوس��ت 

می شوند.
 بنابراین، انتخاب نوش��یدنی ها هم بسیار مهم است. حتی چای، قهوه و 
نسکافه اگر بیش از حد میل می شوند، ادرارآور هستند، موجب خروج زیاد 
آب از بدن می شوند و تعادل میان الکترولیت ها در بدن را برهم می زنند. به 
این دلیل، بهترین نوش��یدنی، آب است. توصیه می شود آب را جرعه جرعه 

میل کنید تا در طول روز، آب به تدریج به بدن برسد. 
 همه چیز خوار نباشید! 

تا به حال، در طول مس��افرت به مسمومیت دچار شده اید؟ احتمال بروز 
اسهال و استفراغ در این ایام بسیار زیاد است، که نه تنها لذت سفر را از بین 
می برد، بلکه افراد را به جای تفریح راهی بیمارستان ها می کند. دلیلش این 
اس��ت که امکان همراه بردن غذا کم اس��ت و افراد مجبور می شوند غالبا از 

بیرون غذا بگیرند، و به این ترتیب، امکان آلودگی بسیار زیاد است.
در ضمن، بس��یاری از غذا ها در رستوران های بین راهی میل می شوند و 
چون این رستوران ها دور هستند، نظارت چندانی بر آن ها نیست. پس باید 
بیش��تر مراقب بود. غذا ها یا بر اثر ماندگی و بیات ش��دن خاصیت خود را از 
دست داده اند یا فاسد شده اند، کپک زده اند و با انواع میکروب ها آلوده شده اند. 
پس در انتخاب رس��توران ها وسواس به خرج دهید و به وضعیت بهداشتی 

آن ها و کارکنانشان توجه کنید.
 اما در صورتی که فرد در طول سفر به اسهال مبتال شود، بسته به شدت 
و ضعف بیماریش الزم است آب و الکترولیت های ازدست رفته بدنش تأمین 
شود. مایع درمانی بهترین کار است؛ اما انواع اسهال، روش های درمانی متفاوتی 
را می طلبد. به طور مثال، اسهال هایی که عامل آن میکروب ایکالی هستند، 
خفیف اند اما اسهالی هایی که بر اثر میکروب شیگال به وجود آمده اند و خونی 
هستند، یا مسمومیت های بر اثر میکروب سالمونالیی که بر اثر مصرف گوشت 
مرغ آلوده ایجاد می ش��وند، ظاهر متفاوتی دارند و باید اقدامات ویژه ای برای 
آن ها صورت پذیرد. اما مجموعا می توان پودر او. آر. اس را در چهار لیتر آب 
حل کرد و در فواصل زمانی معین به بیمار داد. در غیر این صورت، یک لیوان 
آبمیوه تازه را با یک قاش��ق مرباخوری شکر و یک قاشق چای خوری نمک 
مخلوط کنید و به او بدهید، تا به این ترتیب آب و الکترولیت های مورد نیاز 
به بدن بیمار برسد. در ضمن، در ابتدا باید غذا کمتر میل می کند. به عالوه، 
به افرادی که در حال کاهش وزن هس��تند، توصیه می شود به منظور ادامه 
رژیم الغریشان، بیشتر از غذاهای پرحجم و کم کالری استفاده کنند تا دچار 
اضافه وزن نشوند و در عین حال، به همراه سایر همسفر هایشان غذا بخورند. در 
ضمن، باید به دمای مکانی که به آن سفر کرده اند، نیز توجه شود؛ زیرا افراد در 
هوای سرد، بیشتر به غذاهای شیرین و پرکالری تمایل دارند و به این ترتیب، 

الگوی غذاییشان به هم می خورد و ممکن است اضافه وزن پیدا کنند.
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چطور کودکان را در سفر سرگرم کنیم؟

آیا در فکر آن هستید که امسال 
تابستان به همراه فرزندانتان 
با اتومبیل به مکان دوری سفر 
کنید، اما از طوالنی بودن مسیر 
ه��راس دارید؟ در اینجا، بنا به 
نظرس��نجی ای ک��ه از والدین و 
ک��ودکان در این زمینه به عمل 
آمده اس��ت، بهتری��ن کارهایی 
که در طول راه می توانید برای 
سرگرم کردن بچه ها انجام دهید 
فهرس��ت شده اس��ت. از میان 
تمام فعالیت ها و س��رگرمی ها، 
موسیقی موردپسند اکثر افراد 
است. کودکان در هر رده سنی 
که باش��ند، موس��یقی همواره 
لحظات زیبا و ش��ادی آفرینی را 
در داخ��ل اتومبیل ب��رای آنان 

فراهم می سازد. 

هنگامی که شما با فرزندانتان عازم سفر می شوید در 
هنگام حرکت می توانید نه تنها رانندگی کنید بلکه همراه 
آنان سرود دسته جمعی بخوانید. »هیچ چیزی نمی تواند 
به اندازه آوازهای گروهی حواس کودکان را پرت کند.« 
کتا ب هایی که همراه نوارهای کاس��ت هستند نیز به 
اندازه سرود دسته جمعی مورد توجه و پسند کودکان 
در هر رده س��نی بوده و در اکثر کتابخانه های عمومی 
قابل دسترس��ی هس��تند. تمام والدینی که در مورد 
س��رگرم کردن کودکان در اتومبیل مورد پرسش قرار 
گرفته اند، به اس��تفاده از مناظر اطراف به هنگام سفر 
تمایل نش��ان داده اند. تابلوهای عالئم و اعالنات، پالک 
اتومبیل ها، اتومبیل هایی که در اطراف در حال حرکت 
هستند، مزرعه ها، خانه ها 
و دهکده ه��ا همگ��ی 
از  تا  بهانه ای هستند 
طریق آن ها، بازی های 
گوناگونی را با مشاهده 
و دیدن انجام داد. مثال 
رنگ هایی  جس��ت وجوی 

که در مناظر اط��راف وجود دارند، رنگ زرد، قرمز، آب، 
حروف الفبا، اعداد، یک توپ، یک گوس��فند، آقایی که 
کاله به سر دارد و…. این گونه مثال ها نامحدود بوده و 

بنا به سن کودکان تنظیم می شود.
قبل از حرکت، اجازه دهید فرزندان اسباب بازی ها یا 
بازی های دلخواه خود را انتخاب کرده و همراه بیاورند. 
اسباب بازی های انتخاب شده باید کوچک و جمع وجور 
بوده و از اجزا و تکه های متعدد و ریز تش��کیل نشده 
باشند چرا که احتمال افتادن و گم  شدن آن ها وجود 
دارد. اسباب بازی ها را کنار یکدیگر و داخل یک ساک 
گذاش��ته و مس��ئولیت نگه��داری از آن را به کودک 
بس��پارید. تخته صاف و کوچکی همراه داشته باشید 
تا کودک بتواند روی سطحی سفت، بازی، نقاشی یا 
رنگ آمیزی کند. در ضمن کاغذ، مداد و ماژیک را نیز 
فراموش نکنید. به ان��دازه کافی از هر کدام به همراه 
بیاورید. می توانید به کمک یک بازی ویدئویی کوچک 
که قابل حمل باش��د، ساعت ها کودکانی را که کمی 
بزرگ تر هستند سرگرم کنید و خوشبختانه می توان 

صدای آن را کم کرد. 
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 کتاب های داستان
گرچ��ه کت��اب خوان��دن در داخل 
اتومبیل، گاه دش��وار تر از مواقع دیگر 
اس��ت، اما ب��ا این حال روش��ی عالی 
برای سرگرم کردن کودکان به شمار 
می آید. می توانید به کودکان بزرگ تر، 
کتاب هایی را که حاوی شخصیت های 
مهم کارتونی هستند پیشنهاد کنید 
و در مورد بچه ه��ای خیلی کوچک، 
کتاب ه��ای بزرگ مص��ور و کارتونی 

موجب شادی آنان خواهد شد. 

خردسـاالن باید همیشه 
روی صندلی های مخصوصی 
بنشینند که بنا به قدوقواره 
و  می شـود  تنظیـم  آنـان 
کـودکان کمتر از ۱۲ سـال 
همیشـه باید روی صندلی 
عقـب اتومبیل بنشـینند، 
خصوصا اگر اتومبیل مجهز 
به کیسه های هوا باشد.پدر 
دارم  می گوید:»دوسـت  ی 
خودم را با بچه ها سـرگرم 
کنم. اما در کنـار آن مایلم 
لحظاتـی را در آرامـش به 
گفت وگـو بـا بزرگترهـا یا 
حتی غرق شـدن در رویاها 

و افکارم سپری کنم.«

 کیف های شادی
همیش��ه قبل از آنکه تعطیالت از راه برس��د، برخی از پدر ها به مغازهایی که 
اجناسش ۱۰۰۰ تومانی هستند، رفته و ساک جادویی خود را از اسباب بازی های 
کوچک پر می کند تا در زمان س��فر با اتومبیل، هنگامی که بچه ها ش��روع به 
بی قراری کرده و حوصله آن ها س��ر می رود، اسباب بازی ها را یکی یکی از ساک 
بیرون آورده و بین بچه ها تقسیم کند. نشان دادن اشیای جدید به بچه، روش 
خوب��ی برای تحریک کردن حس کنجکاویش بوده و او را به مدت نیم یا حتی 
یک س��اعت سرگرم می کند. همچنین می توانیم یک خوراکی مختصر و ساده 
داخل کیسه اسرارآمیز خود بگنجانیم. یک میان وعده مختصر و مغذی نه فقط 
گرسنگی کودکان را برطرف می کند بلکه می تواند به موقع کسالت و یکنواختی 
ناشی از سفر را از بین ببرد. خوراکی های سالمی که مورد عالقه فرزندتان است 
و آشغال کمی تولید می کند را انتخاب کنید؛ میوه های تازه، پنیر، سبزیجات، 
کش��مش، گردو، میوه های خشک شده، شیرینی های س��اده و غالت. در مورد 
نوشیدنی ها، بطری های نوشیدنی را همراه با نی انتخاب کرده و از شب قبل آن ها 
را داخل فریزر بگذارید تا منجمد شوند و برای روز سفر چندین ساعت خنک 
بمانند. اگر مواد داخل س��اندویچ هایی که همراه می آورید فاسد شدنی باشند، 

برای آنکه دیر تر فاسد شوند، ساندویچ ها را با نان یخ زده تهیه کنید. 

 من دستشویی دارم...
توقفگاه های عمومی میان راه خصوصا پارک ها و بوستان ها و مناطق جنگلی 
را مدنظر داشته باشید. اکثر این پارک ها گذشته از توالت ، مجهز به زمین های 
بازی هستند. به هنگام توقف در این مکان ها، می توانید از فرصت استفاده کرده 
و کمی کرختی و کوفتگی ناش��ی از س��فر را به در کنید و کودکان نیز فرصت 
خواهند یافت تا انرژی سرشار خود را تخلیه کنند. یک توپ و یک طناب بازی 
همراه آورده و بازی های مختلفی انجام دهید؛ در هر حال، مهم آن است که قبل 
از ادامه دادن سفر، با جنبش و جست وخیز کوفتگی و خستگی ناشی از ساعت ها 

رانندگی را کامال از بدن دور کرده و اکسیژن کافی به بدنتان برسانید. 
زمانی ک��ه مجددا به حرکت خود ادامه می دهید، در صورت امکان جای خود 
را در داخل اتومبیل عوض کنید. اگرچه عوض کردن جا، سفر را خوشایند تر و 
راحت تر می کند، اما هرگز نباید نکات ایمنی سفر را نادیده گرفت. خردساالن 
باید همیشه روی صندلی های مخصوصی بنشینند که بنا به قدوقواره آنان تنظیم 
می ش��ود و کودکان کمتر از ۱۲ سال همیشه باید روی صندلی عقب اتومبیل 

بنشینند، خصوصا اگر اتومبیل مجهز به کیسه های هوا باشد.
پدری می گوید: »دوس��ت دارم خودم را با بچه ها سرگرم کنم. اما در کنار آن 
مایلم لحظاتی را در آرامش به گفت وگو با بزرگتر ها یا حتی غرق شدن در رویا ها 

و افکارم سپری کنم.«
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 پیش از رفتن
قبل از هر تصمیمی، با پزشک خود 
راج��ع به مقصد س��فر، رژیم غذایی 
و فعالیت هایی که قرار اس��ت انجام 
دهید، مش��ورت کنید. با این که یک 
س��ری توصیه های عمومی در مورد 
تم��ام مبتالیان به دیابت مش��ترک 
اس��ت، ولی ه��ر فردی متناس��ب با 
فیزیک و سطح سالمتی خود، احتیاج 
به مراقبت های شخصی تری دارد. اگر 
قصد سفر به خارج از کشور را دارید، 
باید از پزشک خود بخواهید دو تا نامه 
برای شما بنویسد؛ یکی برای ماموران 
امنیتی فرودگاه است که مبنی بر آن 
گواهی می شود شما مبتال به دیابت 
هستید و باید دارو و سرنگ های مورد 
نیاز را همراه خود ببرید. این گواهی به 
خاطر این است که در مورد بسیاری 
از کش��ور ها امکان ورود داروی بدون 
مجوز همراه با مس��افر، وجود ندارد. 

دیـابتی ها در سفر چه کنند؟ 

سفر همیش��ه با تجربه های جدید 
و متف��اوت و برهم زدن عادت های 
زندگ��ی روزم��ره هم��راه اس��ت؛ 
موقعیت ه��ای ت��ازه اگ��ر ب��دون 
باش��د،  آگاه��ی  و  برنامه ری��زی 
می تواند موجب استرس و نگرانی 
مسافر شده و حتی گاهی او را به 

دردسر بیاندازد. 
افرادی که ب��ه بیماری های خاصی 
مانن��د دیابت مبتال هس��تند، نیاز 
دارند در مورد ش��یوه سفرکردن، 
وس��ایلی ک��ه باید همراه داش��ته 
باشند، فعالیت های که باید انجام 
مراقبت ه��ای  کل  در  و  دهن��د 
الزم مرب��وط ب��ه بیماریش��ان، ب��ا 
تصمیم گی��ری  بیش��تری  دق��ت 
بیم��اری،  کنن��د.  برنامه ری��زی  و 
مانع س��فرکردن نیس��ت؛ تنها به 
مراقبت های بیشتری احتیاج دارد 

تا لذت مسافرت را از بین نبرد. 

نامه دوم هم باید شامل اطالعاتی در مورد نوع و شدت 
بیماری ش��ما باشد که در صورت نیاز بتوانید آن را به 

پزشکی در کشور مقصد ارائه کنید. 
سفر به جاهایی که قبالً نرفته اید، می تواند استرس زا 
باش��د و فرام��وش نکنید که کوچک ترین استرس��ی 
موجب باالرفتن میزان قند خون می شود. با جمع آوری 
اطالعات در مورد شهر مقصد و پیداکردن تصویری کلی 
از سفرتان، تا حد زیادی استرس را از بین خواهید برد. 
تنها سفر نکنید؛ احتمال هر اتفاقی را در نظر بگیرید و 
با دیگران همسفر شوید؛ امیدواریم چنین چیزی پیش 
نیاید ولی شاید در موقعیتی قرار بگیرید که احتیاج به 
کمک شخص دیگری داشته باشید. اگر مجبور هستید 
تنها س��فر کنید، باید بیشتر مراقبت خودتان باشید و 
کاری نکنید که کنترلش از عهده شما خارج باشد. از 
طرفی همراه داش��تن کارتی که نشان دهنده بیماری 

شما باشد، ضروری است. 
نسبت به آب و هوای مقصد آگاهی داشته باشید؛ هم 
می توانید لباس مناسب همراه خود ببرید و هم فکری 
به حال داروهای مصرفی و انسولین ها که باید در دمای 
خاصی نگهداری ش��وند، داشته باشید. یک چمدان یا 

س��اک مناس��ب انتخاب کنید و داروهای موردنیاز را 
جایی بگذارید که دسترس��ی بهتری دارید. بد نیست 
داروهای ضروری را دو قسمت کنید و هر کدام را داخل 
یک کیف قرار دهید تا در صورتی که یکی از بس��ته ها 
از دس��ت رفت، نگران نداشتن انس��ولین یا هر داروی 
دیگری نباشید. کفش مناسب سفر تهیه کنید. کفشی 
راح��ت و س��بک که خیلی هم تخت نباش��د. مراقب 
سالمت پا هایتان باشید؛ اگر با هواپیما سفر می کنید، 
می توانید نرمش های مربوط به مچ یا حرکات کششی 
ساق پا را به صورت نشسته انجام دهید. اگر با اتومبیل 
یا اتوبوس به مس��افرت می روید و راه طوالنی اس��ت، 
مراقب لخته ش��دن خون در پا ها باشید، به طور مرتب 

توقف کنید و کمی قدم بزنید. 
 چه چیزهایی باید با خود ببریم؟ 

دارو ها و وسایل پزشکی موردنیازتان را حتماً باید در 
ش��رایطی مطلوب که آسیبی به آن ها نرسد، به مقدار 
الزم هم��راه ببرید. ضروری ترین اقالمی که یک بیمار 
دیابتی باید در سفر همراه داشته باشد، این ها هستند: 
انسولین یا داروی مصرفی، سرنگ های تزریق انسولین، 
دستگاه قندخون و باطری، النست نمونه گیری خون، 
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نوار تس��ت قندخون و ادرار، گلوکوم تر و تیغ 
مخصوص آن، الکل پزشکی، دستمال مرطوب 
و موادقندی سریع الجذب مانند قندحبه ای، 
بیسکوئیت یا آب میوه. احتمال دارد در شهری 
که به آن س��فر می کنید، انسولین مورد نیاز 
در دس��ترس شما نباشد، بنابراین انسولین و 
سرنگ را به مقداری بیشتر از مدت اقامتتان 

همراه ببرید. 
نگهداری از دارو ها نیز خیلی اهمیت دارد؛ 
انسولین را تا یک ماه می توان در دمای طبیعی 
اتاق نگهداری کرد پس هنگام سفر به مناطقی 
ب��ا آب و هوای معتدل، لزوم��ی به نگهداری 
انس��ولین در یخچال نیست اما مراقب باشید 
که شیشه انس��ولین در معرض نور مستقیم 
آفتاب یا فریزر قرار نگیرد چرا که انس��ولین 
در اثر حرارت زیاد یا یخ زدن آسیب می بیند. 
اگر به جایی با آب و هوای خیلی گرم س��فر 
می کنید، بهتر است انسولین را داخل یخچال 
بگذارید یا می توانید از کیسه و فالسک حاوی 
یخ اس��تفاده کنید؛ فراموش نکنید از تماس 
مستقیم انسولین و یخ جلوگیری کنید، برای 
این کار بهتر اس��ت انسولین ها را داخل یک 

پارچه مرطوب بپیچید. 
شیش��ه های انس��ولین را در ج��ای تاریک 
بگذارید و حواس��تان باشد که در صورتی که 
انسولی   نهایتان به شکل های زیر درآمد، نباید 

از آن ها استفاده کنید: 
 انسولین کریستال یا انسولین شفاف در 

صورت فاسد شدن، کدر می شود. 
 N. P. H انسولین شیری رنگ یا انسولین 
در صورتی که فاسد شود، یکنواختی خود را 
از دس��ت داده و به صورت دانه دانه به دیواره 

شیشه می چسبد. 
 اگ��ر انس��ولین در مقابل نور مس��تقیم 
خورشید قرار گرفته باش��د، به رنگ قهوه ای 

در می آید. 
نوارهای آزمایش قندخون را در دمای اتاق 
قرار دهید، چون اگر س��رد باشد ممکن است 
به طور کاذب قندخون را کمتر از مقدار واقعی 
نش��ان دهد. اگر با هواپیما س��فر می کنید، 
انسولین ها را داخل چمدان به بار نسپارید و 

بهتر است همیشه مقداری 
مـواد کربوهیدراتـی در کیف 
دسـتی خـود همراه داشـته 
باشید؛ شاید به خاطر تاخیر در 
صرف غذا، به دردتان بخورد. با 
خوردن به موقع میان وعده های 
کوچـک، مشـکلی نخواهید 
داشـتید و مجبور نمی شوید 
بـه خاطر افـت قنـد خونتان 
بخورید. یکی  شـیرینی جات 
از کارهایی که بیماران دیابتی 
در سـفر نباید فراموش کنند، 
اندازه گیری قند خون اسـت. 
الزم اسـت که به خاطر تغییر 
عادت های مسـافرت، این کار 
را بـا فواصـل زمانـی کمتر و 
دفعات بیشـتری انجام دهید. 
از اختالف ساعت شهر خودتان 
و مقصد سـفر به طـور دقیق 
آگاهی داشته باشید؛ تا از نظر 
زمان بنـدی تزریق انسـولین 

دچار مشکلی نشوید.

آن ها را در کیف دستی با خود 
حمل کنید، چرا ک��ه احتمال 
دارد انس��ولین در ارتفاع باال در 

قسمت بار هواپیما، یخ بزند. 
 پس از رسیدن به مقصد

بهتر است همیش��ه مقداری 
م��واد کربوهیدرات��ی در کیف 
دستی خود همراه داشته باشید؛ 
شاید به خاطر تاخیر در صرف 
غذا، به دردتان بخورد. با خوردن 
به موقع میان وعده های کوچک، 
مش��کلی نخواهید داش��تید و 
مجبور نمی شوید به خاطر افت قند خونتان شیرینی جات بخورید. یکی از 
کارهایی که بیماران دیابتی در سفر نباید فراموش کنند، اندازه گیری قند 
خون است. الزم است که به خاطر تغییر عادت های مسافرت، این کار را 
با فواصل زمانی کمتر و دفعات بیش��تری انجام دهید. از اختالف ساعت 
شهر خودتان و مقصد سفر به طور دقیق آگاهی داشته باشید؛ تا از نظر 

زمان بندی تزریق انسولین دچار مشکلی نشوید. 
انجام فعالیت های فیزیکی در سفر ممکن است باعث کاهش قندخون 
ش��ود و از طرف دیگر استرس، نداشتن فعالیت و نشستن طوالنی مدت، 
می تواند میزان قندخون را افزایش دهد؛ به طور مرتب باید قندخون خود 
را تست کنید. در هواپیما و رستوران غذاهای مخصوص بیماران دیابتی 
س��فارش دهید. غذاهای معمولی داخل هواپیما اغلب مناس��ب بیماران 
نیستند و به همین دلیل تنها بخشی از غذا را بخورید که می دانید آسیبی 

به سالمتی شما نمی رساند. 
در مصرف نمک زیاده روی نکنید. فیبرهای غذایی مانند میوه، سبزیجات، 
حبوبات، سبوس گندم و سیب زمینی را جایگزین غذاهای حاوی کلسترول 
باال مثل تخم مرغ و روغن های حیوانی کنید. نوشابه های رژیمی بنوشید. 
به جای قند از کشمش، خرما یا توت خشک استفاده کنید. نان سبوس دار 
برای بیماران دیابتی مناسب تر از نان سفید است. در ساحل یا کناره های 
اس��تخر، پابرهنه راه نروید. مراقب آفتاب س��وختگی باشید و از کرم های 
ضدآفتاب استفاده کنید که دچار زخم نشوید. پا هایتان را هر روز جلوی 
آینه معاینه کنید. در آب و هوای خیلی سرد، انسولین دیر تر جذب می شود 
و آب  و هوای خیلی گرم با عث جذب سریع انسولین خواهد شد؛ هر دوی 
این ها می تواند افت قند خوت به همراه داشته باشد؛ با تست مکرر قندخون، 
مراقب میزان آن باشید. یادتان نرود اگر در معرض هوای سرد قرار گرفتید 
و احساس لرزش داشتید، انرژی ای که صرف لرزیدن بدن می شود سبب 
کاهش قند خون می شود. سرما ممکن است باعث بی حسی در پا ها شود، 
مراقب یخ زدگی آن ها باشید. قرار گرفتن طوالنی مدت در آفتاب، قندخون 
را باال می برد و اگر قندخون افزایش پیدا کند، آب بدن خود را از دس��ت 

خواهید داد؛ بهتر است آب بدون شیرینی زیاد بنوشید.
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دوس��تی وقتی این را ش��نید، گفت این سوال برایم 
بی جواب مانده اس��ت که چرا فقط برخی از این فرصت 
استثنایی استفاده می کنند اما بقیه که اکثریت را تشکیل 
می دهند، خیر؟ و آیا در بقیه کشور ها این خطوط برای 
س��بقت مورد اس��تفاده قرار می گیرد. در پاسخ به این 
پرسش که ممکن است برای خوانندگان عزیز نیز مطرح 

شده باشد، باید دانست: 
۱. سبقت در خطوط محذوفی 
همچ��ون خط��وط افزای��ش یا 
کاهش سرعت، کاری است بسیار 
ناشایست و خطرناک و در بیشتر 
کش��ور ها مجازاتی در حد باطل 

کردن گواهینامه به دنبال دارد. 
۲. س��بقت در ای��ن خطوط 

مصداق بارز جا زدن در صف است. زشت است و شایسته 
تقبیح؛ زیرا هم تجاوز به حقوق دیگران است و هم زمینه 

ساز تصادف و ایجاد قیف و راهبندان. 
3. عل��ت اینکه اکثریت به ای��ن عمل قبیح مبادرت 
نمی کنند، این است که؛ اول اینکه به علت طول کوتاه 
این خطوط همه در آنجا نمی ش��وند و فقط عده کمی 
می توانند در آنجای گیرند! دوم اینکه هنوز کم نیستند 

کس��انی که به اصول پایبندند و با دیدن خطا از جانب 
برخی، حاضر نیستند اصول را زیر پا گذارند. 

4. عدم واکنش عمومی به این رفتار قبیح علل متفاوتی 
دارد: عده ای اصال این کار را غلط نمی دانند بلکه فرصتی 
محسوب می کنند که فعال نصیبشان نشده، اما مترصدند 
در اولین فرصت به چنگ آرند و به نوبه خود از دیگران 
جلو افتند. این رویه ای است که 
متاسفانه در بسیاری از زمینه های 
اجتماعی حاکم اس��ت، از عمق 
اعصار به ارث رس��یده و یکی از 
ضعف های اخالقی اصلی جامعه 
اس��ت! گروهی نیز به آن عادت 
کرده ان��د و آن را عمل��ی عادی 
می پندارن��د و واکنش ذهنی یا 
عملی خاصی نس��بت ب��ه آن ندارند. اقلیتی نیز از بطن 
موضوع آگاهند و جز خون دل خوردن، چاره ای ندارند. 

5. موضع قانون در کش��ورمان نسبت به این موضوع 
برای بنده روش��ن نیست و چنانچه خوانندگان محترم 
در این خصوص اطالعی دارند، لطفا بنده را آگاه سازند. 
البته شخصا تاکنون شاهد هیچ گونه برخورد قانونی با 

سبقت گیرندگان در خطوط افزایش سرعت نبوده ام.

سبقت در خطوط ممنوعه
دست فرمان

همین جا خدم��ت خوانندگان عزیز 
عرض کنم سبقت در خطوط محذوف 
از ابداعات پرافتخار ماست و به نظر 
می رس��د در ای��ن زمین��ه از جهان 
پیشی گرفته ایم. بی خود نیست که 
گفته اند هنر نزد ایرانیان است و 
بس. و اما این هنر چیست؟ شما در 
حال رانندگی در یک مسیر هستید 
که به یک س��ه راهی می رسید. در 
سمت راس��ت شما یک خط اضافی 
ظاهر می ش��ود. این خ��ط فرعی که 
طول کوتاه��ی دارد و از این رو خط 
محذوف نامیده می ش��ود، مختص 
اس��تفاده خودروهایی است که از 
جاده سمت راست وارد سه راهی 
می شوند. آن ها در این خط سرعت 
پیدا می کنن��د و همین که با دیگر 
خودرو ها هم سرعت شدند، وارد 

راه اصلی می شوند.
از این رو آن را خط افزایش سرعت 
نیز نامیده اند. و اما ابتکار ما؛ برخی 
کش��ف کرده اند ک��ه از این خطوط 
می توان ب��رای پیش افتادن و جلو 
زدن از دیگران استفاده کرد بویژه 
وقتی که سرعت کاهش می یابد و 
بوی راهبندان به مش��ام می رسد. 
اگر دقت کرده باش��ید، تقریبا در 
همه راه های درون ش��هری و برون 
شهری، به محض کند شدن حرکت، 
برخی با فرصت طلبی، از این خطوط 
برای س��بقت اس��تفاده می کنند و 
حیفشان می آید از این فرصت کم 
نظیر برای پیش افتادن از دیگران 

بهره نجویند. 

دکرت حسن مقدم
استاد دانشگاه رشیف
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ورزش
 وداع با جادوی ساق های یک جادوگر

 ۱0 استادیوم بزرگ دنیا را بشناسید
 بازیکنان ایرانی که »داورزنی« کرده اند

 احکام تاریخی انضباطی علیه پرسپولیسی ها
 خالکوبی ستاره های فوتبال در آرایشگاه مجلل شمال تهران

 خانه نشینی، آخرین نسخه برای آرامکردن عصیانگر
 میلیاردهای لیگ برتر فوتبال ایران
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 و باالخره کریمی رفت
علی کریمی که هیچ گاه تصور نمی کرد روزی حسرت 
خداحافظی با پیراهن ش��ماره هشت قرمز ها بر دلش 
بماند، در   نهایت با آه و افس��وس بر تن داشتن پیراهن 
پرس��پولیس در اس��تادیوم آزادی فوتبالش را به پایان 
رساند. بازیکنی که بزرگ ترین چالش دوران فوتبالی اش 
را برای آقایی در دنیای فوتبال بی برنامگی می دانند، تا 
جایی که علی دایی در برنامه ۹۰ هرچند او را جزء سه 
بازیکن بزرگ تاریخ فوتبال ایران دانست اما به صراحت 
عنوان کرد که علت عدم رشد علی کریمی بیش از آنچه 
از او در دنیای فوتبال شاهدش بودیم بی برنامگی خود 
او و حضور کسانی بود که در زندگی فوتبالی وی خیر 
و صالح اش را نمی خواستند. نابغه پا به توپ کشور که 
از زم��ان ورود فوتب��ال در ایران تاکنون مردم همچون 
اوی��ی را ندیده بودند بیش از حضور در بایرن مونیخ و 
شالکه توفیقی نداشت. بازیکنی که سبک فوتبالی اش 

ب��ه بوندس لیگا هیچ ش��باهتی نداش��ت، در آن زمان 
پیشنهاد های جدی که از فوتبال اسپانیا و ایتالیا به او 
شده بود را رد کرد تا شاید با یک تصمیم غلط و حضور 
در فوتبال آلمان، فوتبال ایران سوختن نابغه اش را پس 
از مصدومیت در دیدار بایرن مونیخ با هامبورگ در یک 
روز برفی به چشم ببیند. ژست فوتبالی، موهای بور و 
لخت »علی آقا«، سکوتی که هر از گاهی بد می شکست، 
دریبل های ویرانگری که کابوس مرگ بار مدافعان تیم 
حریف بود و غ��روری که هیچگاه در قبال تصمیمات 
غلط مدیران فوتبالی شکسته نشد حتی اگر قیمتش 
تعلیق می شد بیش از هرچیز دیگری او را شبیه لقبی 
کرده بود که از عرب ها تا پایان عمر بر رویش باقی ماند، 
»جادوگر...«او که با جرقه ای در فوتبال ایران درخشید 
و زیر خاکس تر بی تدبیری پرورش نوابغ و استعداد های 
فوتبالی این مملکت خاموش شد نامش همیشه برای ما 
ایرانی ها طنین انداز خواهد بود، تا هرجا که کم آوردیم و 

وداع با جادوی ساق های یک جادوگر
وباالخره علی کریمی بازنشسته شد

چ��ه زود دلمان برای روزهایی 
ک��ه او ب��ا ت��وپ هم��گان را 
»هیپنوتی��زم« می ک��رد تنگ 
خواهد ش��د، فوتبالیستی که 
نوازش توپ ب��ا کفش هایش 

بی شباهت به »جادو« نبود... 
آرزوهای پسر بچه ای که برای 
نخس��تین بار فوتسالش تولد 
اعجبوبه ای جدید برای کشور را 
نوید می داد یکی یکی برآورده 
شد، از پیوستن زود هنگامش 
در ۲۰ سالگی به پرسپولیس، 
استیش��ن  پی��کان  تعوی��ض 
گوجه ای اش با بی ام و، س��اق 
به ساق شدن با بزرگان بایرن 
مونیخ در باال ترین سطح فوتبال 
دنیا، کس��ب عن��وان بر ترین 
فوتبالیس��ت آس��یا در س��ال 
۲۰۰۴ و ده ه��ا عن��وان دیگر 
که بس��یاری از فوتبالیست ها 
در حسرت داشتنش با دنیای 
کردند،  خداحافظ��ی  فوتب��ال 
از محبوبیت گرفته تا کس��ب 
احت��رام و اعتب��اری بی ری��ا و 
بی غل و غش آن هم نه تنها در 

میان پرسپولیسی ها... 
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از نداشتن رونالدو ها و مسی ها در فوتبال کشورمان 
مایوس ش��دیم همچون کودکان لجباز تنها اسم 

علی کریمی را برای قیاس به زبان آوریم... 

 کریمی و پیکان گوجه  ای  اش
کریم��ی در ۱۷ آبان ۱۳۵۷ در کرج به دنیا آمد و 
فرزند سوم خانواده اش بود. او که اصالتاً الهیجانی 
است در کرج متولد شد. مادرش که دوست داشت 

فرزندش پزشک یا مهندس شود هیچوقت فکر نمی کرد کودکش به یکی از محبوب ترین فوتبالیست های 
تاریخ این کشور تبدیل شود. یکی از جالب ترین خاطرات فوتبالی کریمی به حضورش بر سر یکی از تمرینات 
باشگاه پرسپولس برمی گردد. اولین ماشینی که داشت یک پیکان استیشن گوجه ای رنگ بود که خجالت 
می کشید با آن سر تمرین پرسپولیس برود، گویا یک بار که خیلی برای رسیدن به تمرین عجله داشته و 
دیرش شده بود، مجبور می شود با همین ماشین سر تمرین حاضر شود، اما می خواهد زمانی به تمرین برسد 
که همه درحال تمرین اند و کسی نیست که او را ببیند... از شانس بدش، اسماعیل حاللی هم آن روز دیر سر 
تمرین رسیده و شروع می کند به مسخره کردنش؛ »این دیگه چه ماشینیه که سوار شدی؟!«... زمانی هم که 
تمرین تمام می شود ودر حال دوش گرفتن هستند دوباره شروع می کند به مسخره کردن ماشین وی! زمانی 
که یحیی گل محمدی موضوع را می فهمد به شوخی می گوید: »بنده خدا، کار درست رو علی می کنه؛ االن تا 
آزادی ۵ تا مسافر می زنه و ۱۰۰۰ تومن کاسب می شه!« خالصه آن روز کلی سر این پیکان می خندند. مجله 
کیکر در سال ۲۰۰۴، پس از بازی درخشان این بازیکن در مقابل تیم ملی فوتبال آلمان، او را »مارادونای 
آسیا« نامید. کریمی که در دریبل زنی مهارت فوق العاده ای داشت در کنار زین الدین زیدان و رونالدینیو از 

سوی سایت فیفا به عنوان یکی از نامزدهای سلطان دریبل جهان در سال ۲۰۰۵ انتخاب شد. 

 سفر به سرزمین باواریایی ها
علی کریمی در سال ۲۰۰۱ به رغم داشتن پیشنهادهایی از تیم های اروپایی به خاطر نزدیکی به خانواده 
ترجیح داد در آس��یا بماند و به االهلی امارات پیوس��ت، اما در   نهایت در سال ۲۰۰۵ در حالی که مورد 
توجه تیم های مطرحی چون آ. اس. رم و یوونتوس ایتالیا قرار داشت، به عنوان دومین خرید بایرن مونیخ 
پس از فیلیپ الم به این تیم آلمانی پیوست. او پس از پایان قراردادش با باشگاه بایرن مونیخ، از باشگاه 
موناکو و چند تیم آلمانی و اسپانیایی پیشنهادهایی دریافت کرد اما به همگی آن ها پاسخ منفی داد تا با 
عقد قراردادی ۲ ساله به ارزش ۶ میلیون دالر به تیم القطر بپیوندد. پس از این در سال ۲۰۰۸ علی رغم 
پیشنهادهایی از اسپانیا، آمریکا، ژاپن و امارات به طور رسمی قرارداد یک ساله با تیم سابقش امضا کرد. 
در سال ۱۳۸۸ به سبب عدم تمایل مدیران وقت باشگاه پرسپولیس برای تمدید قرارداد این باشگاه را 
ترک کرد و به استیل آذین پیوست. پس از درخشش در بازی دوستانه االهلی امارات و آ. ث. میالن ایتالیا 
در سن ۳۲ سالگی با عقد قراردادی ۵ ماهه در نیم فصل دوم بوندسلیگا به شالکه آلمان پیوست. حضور 
مجدد در پرسپولیس و یک فصل حضور در تراکتورسازی تبریز پایان دوران فوتبالی این فوتبالیست بود. 
کریمی در حالی پس از بازی پرسپولیس با سپاهان در فینال جام حذفی در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ یک 
بار از دنیای فوتبال خدا حافظی کرد و با طعنه ای تامل برانگیز فوتبال ایران را جای امثال خود ندانست 
و اظهار کرد که »دایه های مهربان تر از مادر« باید فوتبال کشور را بچرخانند که خداحافظی اش بازتاب 
گسترده ای داشت و سایت رسمی فیفا با اشاره به خداحافظی علی کریمی از دنیای فوتبال، از او به عنوان 

اسطوره فوتبال ایران یاد کرد و خداحافظی او از میادین را »غیر منتظره« خواند.
از س��ال ۱۳۷۷ استارت این س��تاره فوتبال در تیم ملی ایران کلید خورد. او در دوران ملی خود حضور 
پیوسته ای داشت و در ۳ دوره جام ملت های آسیا )۲۰۰۰، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷(، یک دوره بازی های آسیایی 
)۱۹۹۸( بازی کرد. کریمی در ۴ دوره انتخابی جام جهانی )۲۰۰۲، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴( مجموعاً در 
۳۶ بازی به میدان رفته و ۲ بار در راهیابی ایران به جام جهانی )۲۰۰۶ و ۲۰۱۴( مشارکت داشت که در 
یک دوره جام جهانی )۲۰۰۶( حضور داشت و ۲ بازی انجام داد. او با ۱۲۷ بازی پس از علی دایی و جواد 
نکونام، از لحاظ تعداد بازی ملی سومین بازیکن تاریخ تیم ملی فوتبال ایران به شمار می رود. همچنین با ۳۸ 
گل ملی پس از علی دایی و کریم باقری در رتبه سوم قرار دارد. نام نیک و محبوبیت برای هرکسی به یادگار 
نمی ماند. مرحوم ناصر حجازی هرچند تمامی عمرش آبی پوشید اما هیچ ایرانی نیست که او را دوست 
نداشته باشد و از ایرانی بودنش به خود نبالد. علی کریمی هم نامش در کنار نام بزرگانی به تابلو خاطرات 

فوتبالی این آب و خاک حک شد که هرگز محبوبیتشان به رنگ لباس باشگاهیشان معطوف نمی شود...
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۱ استادیوم  روگرا دو می دی
برای دیدن بزرگ ترین استادیوم فوتبال حاضر در جهان 
باید به کره شمالی سفر کرد، در جایی به نام پیونگ  یانگ 
استادیوم  بسیار بزرگی به نام روگرادو  می  دی با ظرفیتی 
معادل صد و پنجاه هزار نفر وجود دارد در این استادیوم 
برخ��ی بازی های تیم ملی فوتبال کره ش��مالی و برخی 
مسابقات فوتبال زنان کشور در سطح ملی برگزار می شود. 
همچنین این استادیوم میزبان برخی از رقابت های ورزشی 

مثل فستیوال مشهور آریرانگ  هم می باشد. 

۲ استادیوم یوا باهاراتی  کرینگان
دومین استادیوم بزرگ دنیا به نام یوا  باهاراتی  کرینگان  
با این س��الت کیک اس��تادیوم اس��ت که در کشور هند 
قرار داش��ته و در حدود بیس��ت هزار نف��ر ظرفیت دارد 
این اس��تادیوم معموال میزبان مسابقات تیم ملی فوتبال 
این کشور اس��ت در این استادیوم همچنین مسابقه دو 
تیم ملی آ ژانتی��ن و ونزوئال  که در تاریخ دوم س��پتامبر 
۲۰۱۱ برگزار ش��د که با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم 
ملی فوتبال آرژانتین به پیروزی رس��ید همچنین برخی 
مسابقات دوستان تیم های اروپایی که می توان به آخرین 
بازی اولیورکان با تیم فوتبال بایرن مونیخ اشاره کرد درا ین 

استادیوم برگزار شد. 

3  می شیگان  استادیوم 
سومین اس��تادیوم بزرگ دنیا در ایاالت متحده آمریکا 
قرار داش��ته و می شیگان  استادیوم  نام دارد این استادیوم  
 ظرفیتی معادل ص��د ونه هزارو  نهصد و یک دارد در این 
استادیو م رکورد هزار تماشاچیان فوتبال در چهارچوب 
رقابت ه��ای بین المللی گینس کاپ رقم خ��ورد در این 
اس��تاد یوم همچنین رویارویی دو تیم منچستریونایتد  و 
رئال مادرید هم انجام گرفت که در حدود صد و نه هزار و 

سیصد هیجده نفر در آن شرکت کردند. 

4  استادیوم  آز تکا
چهارمین اس��تادیو م بزرگ حاضر در دنیای فوتبال در 
مکزیک قرار داشته و ظر فیتی معادل صد و پنج هزار نفر 
دارد. به دلیل وسعت این استاد یوم همیشه تعداد هواداران 
فوتبال در این استادیوم به بیشتر از صد هزار نفر می رسد 
در این اس��تادیوم رقابت های تیم ملی فوتبال مکزیک و 
همچنین مسابقات باشگاه های آمریکا برگزار شده است 
این استادیوم به دلیل میزبانی در مسابقه دو تیم ملی ایتالیا 
و آلمان که با نتیجه چهار بر سه به نفع ایتالیا به پایان رسید 
در تاریخ هفدهم ژاوئیه ۱۹۷۰ میالدی از ش��هرت باالیی 
برخوردار است. این استادیوم همچنین میزبان فینال دو 

جام جهانی ۱۹۸۶ و ۱۹۷۰ هم بوده است. 

۱0 استادیوم بزرگ دنیا را بشناسید
آزادی ایران در جمع بزرگان

صحنه تئا تر فوتبال در جایی 
به ن��ام اس��تا دیوم برگزار 
می شود، جائیکه  هواداران 
فوتبال اواخر هفته خود را 
بیش از نود دقیقه در آنجا 
س��پری کرده و از تیم های 
حمایت  عالقه ش��ان  م��ورد 

می کنند. 
صحنه تئا تر فوتبال در جایی 
به ن��ام اس��تا دیوم برگزار 
می شود، جائیکه  هواداران 
فوتبال اواخر هفته خود را 
بیش از نود دقیقه در آنجا 
س��پری کرده و از تیم های 
حمایت  عالقه ش��ان  م��ورد 

می کنند. 
ط��ی مطالعه ای ک��ه صورت 
گرفت��ه اس��ت اس��امی ده 
اس��تادیوم بزرگ جهان در 
دنیای فوتبال به طور رسمی 
منتشر شد که به شرح زیر 

است: 
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و همچنین بازی دو تیم پرطرفدار اس��تقالل و پرس��پولیس در این استادیوم برگزار می شود. استادیوم 
آزادی سومین استادیوم بزرگ حاضر در آسیا و بزرگ ترین استادیوم خاورمیانه می باشد. نوستالژی ترین 

بازی های طرفداران فوتبال ایران در ایین استادیوم برگزار شده است. 

8  استادیوم نیوکمپ
هشتمین استادیوم بزرگ حاضر در دنیا استادیوم تیم فوتبال بارسلوناست که نیوکمپ نام دارد و دارای 
ظرفیتی معادل نود و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار نفر است. به طور کلی این استادیوم ظرفیت صد 
هزار تماشاچی را داشته و در سال ۱۹۵۷ میالدی به طور رسمی افتتاح شده است آنطور که پیش بینی 
ش��ده اس��ت. در ابتدا نام بارسا خوان کمپر موسس این استادیوم روی آن قرار داشته است ولی در ادامه 
بسیاری از مالکان این باشگاه در آن زمان تصمیم به تصحیح این نام از نظر سیاسی گرفته و آن را به نام 
جدید استادیوم کلوب فوتبال بارسلونا نامیدند. در سال ۱۹۶۱ یعنی چهار سال بعد از افتتاحیه رسمی 
این اس��تایوم با پولهایی که لوئیزیتو س��وارز از این تر گرفت این استادیوم را تکمیل کرد و نام جدید این 
استادیوم توسط خوان گسپارت نیوکمپ نامیده شد. استادیوم نیوکمپ میزبان دو فینال از رقابتهای لیگ 
قهرمانان اروپا در س��ال ۱۹۸۹ میان دو تیم میالن و اس��تیوا و در سال ۱۹۹۹ میان دو تیم منچس تر و 

بایرن مونیخ بوده است. 

9  استادیوم فرست نشنال بانک
نهمین استادیوم بزرگ حاضر در دنیای فوتبال در سال 
۱۹۸۶ میالدی ساخته و در سال ۱۹۸۹ میالدی ساخته 
و در س��ال ۱۹۸۹ به افتتاح ش��د این استادیوم فرست 
نشنال بانک نام داشته و در آفریقای جنوبی قرار دارد و 
دارای ظرفیتی معادل نود و چهار هزار و هفتصد و سی و 
شش نفر می باشد. این استادیوم در سال ۲۰۰۹ میالدی 
دوباره بازسازی ش��د تا آماده استفاده در رقابتهای جام 
جهانی ۲۰۱۰ باشد این استادیوم در شهر ژوهانسبورگ 
قرار دارد و نش��ان دهنده تاریخ فوتبال آفریقای جنوبی 
اس��ت. این اس��تادیوم با نام ساکر س��یتی هم خوانده 
می شود و نلسون ماندال چهره مطرح حاضر در آفریقا بعد 
از سالهای طوالنی که در زندان به سر می برد برای اولین 

بار در این مکان با مردم مالقات کرد. 

۱0  استادیوم ومبلی
دهمین استادیوم بزرگ حاضر در جهان استادیوم ومبلی است که در شهر لندن قرار داشته و ظرفیتی 
معادل نود هزار تماشاچی دارد بی شک این استادیوم از قدمت زیادی در مقایسه با ده استادیوم نام برده 
برخوردار نیست و در مقایسه با بقیه کمی جوان به نظر میر سد این استادیوم یک بار بازسازی شد و در 
سال ۲۰۰۷ میالدی بار صرف هزینه ای معادل ۹۱۸ میلیون یورو میزبان نودهزار تماشاچی فوتبال شد. 
بعد از یانکی استادیوم که با صرف هزینه یک میلیارد وصد میلیون یورو ساخته شده استادیوم ومبلی 
هم جزو پرهزینه ترین و گران ترین اس��تادیومهای حاضر در دنیا بوده است در این استادیوم رقابت های 
تیم ملی فوتبال انگلستان و فینال جام اتحادیه انگلستان برگزار می شود. دراین استادیوم همچنین فینال 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ میالدی برگزار شد. اولین گلی که در استادیوم 

جدید ومبلی زده شد توسط یک فوتبالیست ایتالیایی به نام جان پائولو پاتزینی به ثبت رسید.

5  استادیوم ملبورن کریکت  گراند
پنجمین اس��تادیوم بزرگ حاض��ر در دنیای 
فوتبال استادیوم ملبورن کریکت گراند است که 
در شهر ملبورن  استرالیا قراردارد در این استادیوم 
فقط رقابت های کرکیت در آن برگزار نمی شود 
بلکه از این اس��تادیوم برای برگزاری مسابقات 
فوتبال این کشور و همچنین برگزاری مسابقات 
فوتبال آمریکایی اس��تفاده می ش��ود. ظرفیت 
این اس��تادیوم صد هزار و هیجده نفر اس��ت و 
استادیومی چند منظوره محسوب می شود که 
مجهز به بلند ترین بر جهای روشنایی در جهان 
می باش��د در این استادیوم رقابت های المپیک 
۱۹۵۶ برگزار شد. ظرفیت ابتدایی این استادیوم 
در حدود صد و بیس��ت هزار نفر بوده ولی طی 
سال های اخیر با توجه به مسائل امنیتی به صد 

هزار و هیجده نفر کاهش یافت. 

6  استادیوم بوکیت جلیل نشنال
شش��مین اس��تادیوم بزرگ حاضر در جهان 
بوکیت  جلیل نش��نال  نام دارد که در کش��ور 
مالزی قرار دارد این اس��تادیوم در ش��هر کواال 
المپ��ور  اس��ت و در تاریخ یک��م ژانویه ۱۹۹۸ 
میالدی افتتاح ش��د و مس��ابقات کمون ولس  
در آن برگزار گردید. این اس��تادیوم جایگزین 
استادیوم س��ا ها آدام و همچنین قدیمی ترین 
اس��تادیوم کواالالمپور  یعنی اس��تادیوم مردکا  
گردید. این استادیوم میزبان رقابتهای تیم ملی 
فوتبال مالزی و همچنین فینال رقابتهای سوپر 
لیگ این کشور اس��ت. در عین حال هر ساله 
برخی از رقابتهای دوستانه میان بزرگان حاضر 
در لیگ بر تر انگلس��تان با تیم ملی فوتبال این 

کشور هم برگزار می شود. 

7  استادیوم  آزادی
هفتمین اس��تادیوم بزرگ حاض��ر در جهان 
استادیوم آزادی اس��ت که در تهران، پایتخت 
ایران قراردارد. این اس��تادیوم در س��ال ۱۹۷۱ 
افتتاح ش��د و بازیهای آس��یایی ۱۹۷۴ در این 
استادیوم انجام شد. ظرفیت این استادیوم صد 
هزار نفر است و رقابتهای تیم ملی فوتبال ایران 
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۱. عزیز اصلی: 
۲ س��یلی از هنرپیشه فیلمفارسی، یعنی 
عزیز اصلی، خاطره ساز ش��د، او هر ۲بار با 
پیراهن پرس��پولیس داوران را زد. س��یلی 
س��ال ۴۸ او به ابوالقاس��م حاج ابوالحسن و 
س��یلی سال ۴۹ به ارش��د برازنده، هر ۲ بار 
برابر اس��تقالل )تاج سابق( بود. عزیز اصلی 
در سینمای ایران بازیگر فیلم های فاتحین 
صحرا، پلی به سوی بهشت، پنجه آهنین، 
تونل، کشتی نوح، بی عشق هرگز، خداحافظ 

تهران و مامور دوجانبه... 
۲. منصور پورحیدری: 

مدیر فنی استقالل هم سابقه دار است... 
سال ۴۸، س��یلی به سعید صدری! البته او 
از خوش اخالق ترین مردان فوتبال ماست. 
او بعدها همراه تیم ملی به عنوان سرمربی 
قهرمان جام ملت های آسیا شد و با استقالل 
هم چند عنوان قهرمانی کسب کرد. منصور 
پورحیدری هم اکنون مدیرفنی تیم فوتبال 
اس��تقالل اس��ت. تیمی که امیر قلعه نویی 

هدایت آن را بر عهده دارد.
3. رضا نعلچگر: 

در بازی استقالل تهرانجوان سال ۱۳۶۱، 
رضا نعلچگر به رحیم عباسقلی داور خوب 
آن زمان س��یلی زد و ۶ماه محروم ش��د. او 
که بازیکن تیم ملی  بود، بعد ها تیم ملی  را از 

دست داد. 
4. علی گیوه ای:  
دروازه بان  راه آهن که کاپیتان این تیم بود 
در بهار سال ۱۳۵۶، یک سیلی به داور خوب 
بازی رشید حس��ن زاده زد. او به مدت یک 

سال از حضور در رقابت ها محروم شد. 
5. مرتضی کرمانی و مجتبی محرمی:

در دقیقه ۹۰ بازی ای��ران و ژاپن در جام 
ملت های ۱۹۹۲ آس��یا، وقت��ی ایران با گل 

بازیکنان ایرانی که »داورزنی« کرده اند
از لگد علی کریمی تا سیلی پورحیدری به سعید صدری

درباره پیام صادقیان، اظهارنظرات متفاوتی وجود دارد. گروهی مثل نصیرزاده اعتقاد دارند که صادقیان نباید اخراج می  شد اما با توجه به تکرار پیوسته رفتارهای 
ناهنجار از س��وی صادقیان، اخراج توس��ط اکبریان و اعمال محرومیت طوالنی مدت، موجه به نظر می  رسد.  در س��ال ۱۳۴۸ )۴۵ سال قبل( مضروب ساختن داور، 
بی احترامی با انجام رفتارهای خشن فیزیکی، هل دادن داور و... شروع شد و در این عرصه اتفاقاتی از سوی فوتبالیست های ما در داخل و خارج رخ داده که متنوع 

است و ما تنها برخی از مهم ترین رفتارهای زشت مورد اشاره را با هم مرور می کنیم: 

مشکوک ژاپنی ها در آستانه حذف بود، جمال الشریف 
داور دی��دار نادر محمدخانی را اخراج کرد و بازیکنان 
خسته و عصبانی ما را عصبانی تر کرد. همه دور داور 
را گرفتند. محرمی به س��اق جمال الشریف لگد زد و 
مرتضی کرمانی گردن او را با ناخن هایش خراش داد. 
حق این ۲ محرومیت یک س��اله ب��ود اما همراه این 

۲نفر، فرشاد پیوس هم یک سال محروم شد. 
6. مسعود غفوری های اصل: 

بازی تاریخی ۳۰ دی ۷۳، پر از حرف و حاش��یه و 
فح��ش و لگد بود اما در آن بازی تنها یک نفر داور را 
زد! وقتی ابهران خطا روی پیوس را پنالتی به س��ود 
پرسپولیس اعالم کرد؛ مدافع جوان استقالل به سوی 
داور رفت و با ۲ دست به سینه داور کوبید اما در اوج 
استرس و التهاب هیچ تصمیمی مبنی بر جریمه او 

نگرفت! 
7. حمید استیلی: 

در یک خطای کمتر دیده شده! در دیدار پرسپولیس 
بانک ملی در لیگ هشتم حرفه ای، در اردیبهشت ۷۸، 

سیامک بخشی داور دیدار را هل داد. 
8. علی کریمی: 

در بهمن سال ۱۳۷۷، در تورنمنت دان هیل ویتنام 
علی کریمی به داور ژاپنی لگد زد و او هم یک س��ال 

دچار محرومیت ش��د. کریمی از این حرکت خود به 
عنوان بزرگترین اش��تباه زندگی اش یاد کرد و بارها 
تاکید کرد که اگر زم��ان به عقب برگردد هیچوقت 
چنین اش��تباهی را مرتکب نخواهد شد. کریمی در 
طول دوران فوتبالی اش هیچ گاه دیگر چنین حرکتی 

را تکرار نکرد.
9. مجید جاللی:  

حسین عس��گری در دیدار س��ال ۶۸ پرسپولیس 
وحدت مور هج��وم مجید جاللی، س��رمربی جوان 
وحدت قرار گرفت، هر چند جاللی به صورت مستقیم 
عس��گری را نزد اما یکی از دوستان خود را که قصد 
می انجی گیری داش��تند را هل داد و او در برخورد با 

عسگری موجب برهم خوردن تعادل عسگری شد. 
۱0. پیام صادقیان: 

ش��اخ به ش��اخ ش��دن پیام صادقیان ب��ا اکبریان 
ش��دت عمل کمتری نسبت به سایر موارد داشت اما 
قان��ون مجازات او را کم ننوش��ت. این بازیکن جوان 
و پرحاش��یه در جریان دیدار پرسپولیس و فوالد در 
جریان هفتهدوم لیگ چهاردهم فوتبال بود که بعد از 
اشتباهی که داور بازی مرتکب شد به سمت او حمله 
ور شد و با دست به سینه او زد و بالفاصله سه ماه از 

حضور در همه میادین فوتبالی منع شد.

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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احکام تاریخی انضباطی علیه پرسپولیسی ها

۱ 3 6 ۲

اما شاید یکی از عجیب ترین حکم های انضباطی مربوط به بازی پرسپولیس و شاهین در 
فصل ۶۲ باشگاههای تهران باشد. سرخپوشان در هفته چهارم با نتیجه ۵-۲ تیم قدرتمند 
و پرستاره شاهین را در هم کوبیدند، اما هیات فوتبال تهران حکم به تکرار این بازی داد! در 
اطالعیه هیات فوتبال آمده بود که »جو حاکم بر ورزشگاه طوری بوده است که شاهین با 
ترس و لرز به میدان آمده و چون بازیکنان این تیم زیر فشار بوده اند و بازی غیر طبیعی پیش 
رفته است بنابراین باید بازی تجدید شود!« در   نهایت پرسپولیس پذیرفت که بازی با حضور 
تماشاگر و بدون بلیت فروشی در ورزشگاه اکباتان برگزار شود، اما هیات فوتبال این شرط 
را قبول نکرد و بدین ترتیب پرسپولیس از حضور در بازی تکراری که قرار بود ۹ آبان انجام 
شود، خوداری کرد و ۳- صفر بازنده شد. همچنین ۴۰ هزار و ۶۰۰ تومان نیز بابت جریمه از 

درآمد پرسپولیس در این فصل مسابقات کسر شد. 

پیام صادقیان آخرین فردی نیست که در پرسپولیس با محرومیت 
سنگینی روبرو شده. تاریخ این باشگاه پر از احکام های انضباطی 
عجیب اس��ت. باشگاه پرسپولیس در طول دوران فعالیت خود با 
احکام انضباطی مختلف و بعضاً نادری جریمه شده است که برخی 

از آن ها در فوتبال ایران بی نظیر بوده است: 

۱ 3 4 9

دیدار نیمه نهایی لیگ ایران بین پرس��پولیس و تاج در 
س��ال ۱۳۴۹ به جنجال کشیده ش��د و این بازی دومین 
دربی ناتمام تاریخ محس��وب می شد. پرسپولیس در نیمه 
نهایی با استقالل روبرو ش��د و در   همان اوایل بازی با گل 
حسین کالنی از حریف پیش افتاد. اما پس از گل مشکوک 
اس��تقالل که بازی را در دقیقه ۷۵ مساوی کرد، برخورد ها 
ش��روع شد. درگیری لواسانی و بهزادی منجر به اخراج هر 
دو ش��د و اعتراض کالنی به داور به خاطر مصدوم ش��دن 
محراب شاهرخی، کارت قرمز برای وی را به همراه داشت. 
بازی نیمه کاره   رها ش��د و فدارسیون فوتبال طبق انتظار 
ای��ن ب��ازی را ۳- صفر به ضرر قرمزپوش��ان اعالم کرد. اما 
عجیب ترین حکم انضباطی محرومیت یک ساله کالنی و 
ش��اهرخی بود، در حالی که داور بازی اعتراف کرده بود که 

هیچ گونه توهینی از طرف محراب ش��اهرخی 
نشنیده است. بدین ترتیب پرسپولیس ۲ بازیکن 

ارزشمند خود را تا یک سال از دست داد، هر 
چند که محرومیت این دو بازیکن پس از 

۹ ماه بخشیده شد. 

۱ 3 5 ۱

در س��ال ۱۳۵۱ باشگاه پرسپولیس تیم 
فوتب��ال خود را حرفه ای کرد و قرار ش��د با 

بازیکنان آماتور در مسابقات داخلی شرکت کند 
و ستارگان این تیم در قالب تیم حرفه ای به مصاف 

تیم های خارجی بروند تا از این راه درآمدزایی ش��ود. 
تیم آماتور پرسپولیس قرار بود روز ۴ آبان در امجدیه یک 

بازی دوستانه با آتش نشانی انجام دهد، اما سرخپوشان برای 
این بازی در زمین حاضر نشدند. همین موضوع باعث شد 
تا فدراسیون فوتبال در حکمی عجیب و منحصر بفرد قبل 
از آغاز مسابقات باشگاههای تهران، دو بازی اول پرسپولیس 
در این مس��ابقات مقابل شهربانی و گارد را ۳- صفر اعالم 
کند و پرسپولیس با دو باخت فصل را آغاز کند. در توجیه 
این حکم آمده ب��ود که این رای به دلیل احترام به نظم و 

انضباط صادر شده است! 
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۱ 3 6 4

در فصل ۶۴ باش��گاه های تهران، پرسپولیس 
در گروه خ��ود با اقتدار پیش می رفت و مدعی 
اول قهرمان��ی بود. ام��ا در فاصله یک هفته به 
پایان، اعالم شد که این تیم نمی توانسته است 
از رضا عابدیان مهاجم جوان خود استفاده کند 
چرا که وی س��رباز بوده و حق بازی در این تیم 
را نداشته اس��ت. اعتراض پرسپولیس به اینکه 
عابدی��ان دفترچ��ه آماده به خدمت داش��ته و 
غایب محس��وب نمی شده است نیز مورد قبول 
هیات فوتبال تهران قرار نگرفت و هیات فوتبال 
در حالی که خودش از روی مدارک ارائه ش��ده 
برای عابدی��ان کارت بازی صادر کرده بود، رای 
به ۳- صفر شدن بازی هایی داد که عابدیان در 
آن حضور داشته است. پرسپولیس با این حکم 
ناگهان به میانه جدول سقوط کرد و از راهیابی 
به نیمه نهایی بازماند. گفته می شد اعمال نفوذ 
مس��والن یکی از تیم ها در هیات فوتبال علت 

صدور این رای تاریخی بود. 

۱ 3 7 3

یک بار دیگر درب��ی پایتخت در نیمه نهایی 
لیگ به جنجال کشیده شد. پرسپولیس فصل 
۷۳ را با اقتدار شروع کرد و در دیدار رفت مرحله 
نیمه نهایی نیز با دو گل از حریف سنتی پیش 
افتاد، اما بازی پس از به تساوی کشیده شدن در 
دو دقیقه پایانی جنجالی شد و دعوای مجتبی 
محرمی و امیر قلعه نوع��ی یکی از بزرگ ترین 
جنجال های تاریخ فوتبال ایران را رقم زد. بازی 
به دلیل ورود تماش��اگران به زمین ناتمام ماند 
و فدراس��یون بالفاصله تشکیل جلسه داد و به 
سرعت پرس��پولیس را مقصر و ۳- صفر بازنده 
اعالم کرد! ۱۱ سال محرومیت برای ۵ بازیکن، 
مدیر عامل، سرپرست و پزشکان تیم صادر شد 
که در تاریخ بی نظیر است. مجتبی محرمی با ۳ 
سال محرومیت به یکی از سنگین ترین احکام 
انضباطی تاریخ فوتبال ایران محکوم ش��د و در 
مجم��وع ۲۰ میلیون تومان جریمه هم نصیب 
سرخپوشان شد که در آن زمان این مبلغ حتی 
بیشتر از دستمزد بزرگ ترین ستارگان فوتبال 
ایران بود! این در حالی بود که فقط چهار بازیکن 
موثر استقالل در این درگیری مجموعاً ۲ سال 

محروم شدند. 

۱ 3 7 9

درب��ی ۹ دی ۱۳۷۹ ب��ه دلیل حضور مهدی 
هاشمی نسب در تیم استقالل حساستر از هر 

زمان دیگری بود. اما این بازی که تا دقیقه ۹۰ با تساوی ۲-۲ پیش 
می رفت، مشکل خاصی نداشت تا اینکه درگیری پرویز برومند و 
پایان رافت نقطه آغاز جنجال ها شد. بازی با داوری ضعیف داوری از 
کره جنوبی در   نهایت با اخراج برومند به پایان رسید، اما درگیری ها 
پس از بازی آغاز ش��د و بازیکنان از خجالت هم درآمدند. کمیته 
انضباطی مثل همیشه پرسپولیس را مقصر درگیری اعالم کرد و 
استیلی، تارتار و رهبری فر را به ترتیب ۹، ۶ و ۴ ماه محروم کرد. 
نکته عجیب محرومیت ناصر ابراهیمی مربی تیم پرسپولیس بود 
که به دلیل شادی پس از گل به محرومیت ۶ ماهه محکوم شد! 

باشـگاه   ۱35۱ سـال  در 
پرسـپولیس تیم فوتبال خود 
را حرفـه ای کرد و قرار شـد با 
بازیکنان آماتور در مسـابقات 
داخلی شرکت کند و ستارگان 
این تیم در قالب تیم حرفه ای 
به مصـاف تیم هـای خارجی 
بروند تـا از این راه درآمدزایی 
شـود. تیم آماتور پرسپولیس 
در  آبـان   4 روز  بـود  قـرار 
امجدیه یک بازی دوسـتانه با 
آتش نشـانی انجام دهـد، اما 
سرخپوشـان برای ایـن بازی 
در زمین حاضر نشدند. همین 
موضوع باعث شد تا فدراسیون 
فوتبـال در حکمـی عجیـب 
و منحصـر بفرد قبـل از آغاز 
تهران،  باشگاههای  مسابقات 
دو بـازی اول پرسـپولیس در 
این مسابقات مقابل شهربانی 
و گارد را 3- صفر اعالم کند و 
پرسپولیس با دو باخت فصل را 

آغاز کند.

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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۱ 3 8 4

فینال جام حذفی فصل ۸۴ پس از کش 
و قوس های فراوان ب��ه فصل ۸۵ موکول 
شد. سرخپوشان پس از اینکه بازی رفت را 
در تهران با تساوی ۱-۱ به پایان بردند، در 
بازی برگشت نیز نتیجه ای بهتر از تساوی 
۱-۱ حاصل نشد و در ضربات پنالتی نیز 
سپاهان پیروز و قهرمان جام حذفی شد. 
اما پس از پایان بازی، پرسپولیسی ها ادعا 
کردند که س��پاهان پس از پایان فصل و 
نق��ل و انتقاالت عماد رض��ا را به خدمت 
گرفت��ه و ب��ا او قرارداد امضا کرده اس��ت. 
پرونده ای در کمیته انضباطی تشکیل شد 
و زمان زیادی صرف تحقیقات این پرونده 
ش��د. در حالی که به نظر می رسید عماد 
رضا در موعد مقرر در اصفهان حاضر نشده 
تا دفتر نقل و انتقاالت را امضا کند، اما رای 
کمیته انضباطی علیه پرس��پولیس بود و 
اعالم ش��د که او ش��خصاً و پیش از پایان 
نقل و انتقاالت در اصفهان حاضر شده و با 
سپاهان قرارداد امضا کرده است. داریوش 
مصطفوی دبیر وقت فدراسیون فوتبال نیز 

گفت: من با اطمینان به شما می گویم که در تاریخ فوتبال هیچ گاه حکمی تا این حد قطعی نبوده و هیچ 
شکی در این حکم وجود ندارد. پرسپولیس با ارائه اسناد و مدارک به رای صادره اعتراض کرد، اما در   نهایت 

تغییری در حکم صادره بوجود نیامد. 
۱ 3 8 9

محمود رفیعی داور بازی پرسپولیس و نفت تهران در فصل ۸۹ یک پنالتی اشتباه برای حریف گرفت که 
پ��س از بازی علی دایی در مصاحبه ای علیه رفیعی صحبت کرد و گفت: »من به بازیکنان تیم گفته ام که 
باید فکر کنند دو بر صفر از حریف عقب هستند تا بتوانیم اینگونه جلوی این ناحقی ها را بگیریم. متاسفانه 
این داور شرایط جسمانی مناسبی هم نداشت. فکر می کنم اگر بین من با ۱۱۰ کیلو وزن و این داور تست 
بگیرند وضعیت من بهتر خواهد بود. نمی دانم چه اتفاقی افتاد که داور مثل آب خوردن و به اشتباه پنالتی 
گرفت«. بالفاصله پس از مصاحبه دایی، کمیته انضباطی سرمربی پرسپولیس را ممنوع المصاحبه کرد که 
جریمه جدیدی در تاریخ فوتبال ایران محس��وب می ش��د. در   نهایت پس از اینکه دایی در بازی های بعدی 
درباره توصیه های پیش��گیری از سرماخوردگی و... حرف می زد، کمیته انضباطی زیر فشار رسانه ها و افکار 

عمومی مجبور شد حکم خود را پس بگیرد. 

۱ 3 9 0

بازی رفت پرسپولیس و داماش در فصل ۹۰ لیگ بر تر نیز جنجالی و پرحاشیه بود. بعد از اتفاقات این بازی، 
کمیته انضباطی تحت فش��ار رسانه ها و به خصوص تلویزیون مجبور به صدور یکی از سنگین ترین احکام 
انضباطی در لیگ بر تر شد. بر اساس حکم کمیته انضباطی، شیث رضایی به ۳۰ میلیون تومان جریمه و ۲۰ 
ماه محرومیت محکوم شده و برای محمد نصرتی نیز ۳۰ میلیون تومان جریمه و ۱۰ ماه محرومیت در نظر 
گرفته شد. اگرچه یک ماه بعد کمیته استیناف حکم کمیته انضباطی را تعدیل کرد و شیث رضایی را ۶ ماه و 
محمد نصرتی را ۴ ماه محروم کرد، ضمن آنکه جریمه های این دو بازیکن را نیز به ۱۰ میلیون تومان کاهش 
داد. صدور حکم سنگین محرومیت برای دو بازیکن پرسپولیس در حالی اتفاق افتاد که در   همان فصل دو 
بازیکن دیگر در لیگ بر تر کارهای بدتری نظیر ادرار در زمین فوتبال کردند، اما با یک حکم محرومیت چند 

جلسه ای قضیه خاتمه داده شد. 

۱ 3 9 0

دیدار برگشت پرسپولیس و داماش در فصل ۹۰ مثل بازی رفت جنجالی از آب درآمد. در دقیقه ۸۹ بازی 
محمود رفیعی که در طول بازی قضوات ضعیفی داشت، بازی را به دلیل شعارهای تماشاگران ناتمام گذاشت 
و راهی رختکن شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در حکمی که برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران 
صادر می شود، رای به کسر ۲ امتیاز از پرسپولیس به دلیل توهین تماشاگران به داور بازی این تیم مقابل 
داماش داد که بعد ها به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات در کمیته استیناف این رای شکسته شد و فقط 

نتیجه بازی ۳- صفر به نفع داماش اعالم شد.
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یکی از مشتریان این آرایش��گاه که ارتباط صمیمی و 
نزدیکی با اکثر فوتبالیس��ت ها و بازیگران برقرار کرده در 
این خصوص به می گوید: در این آرایشگاه که البته بیشتر 
تبدیل به پاتوق فوتبالیست ها 
و برخی بازیگران سینما تبدیل 
شده، انواع و اقسام خالکوبی ها 
بصورت کام��ال مدرن و البته 
با صرف هزینه های هنگفت 
صورت می گیرد. بس��یاری از 
فوتبالیس��ت های مع��روف و 
سرش��ناس به این آرایشگاه 
رفت و آمد دارند و نکته جالب 
اینکه حتی بازیکنان ش��اغل 
در تیم های شهرس��تانی نیز 
برای خالکوبی و گرفتن مدل موی جدید به این آرایشگاه 

مراجعه می کنند!
وی در خصوص هزین��ه خالکوبی ها می گوید: قیمت 
خالکوبی بس��تگی به طرح اندازه و البت��ه موادی که به 
کار م��ی رود، دارد و گاها تا بیش از ده میلیون تومان هم 
افزایش پیدا می کند! البته برای تجدید خالکوبی که هر 
چند وقت یکبار انجام می ش��ود نیز هزینه جداگانه باید 
پرداخت شود. نکته جالب توجه اینکه تمامی ورزشکاران 

مشتری این آرایشگاه با اطالع از ممنوعیت خالکوبی اقدام 
به انجام این کار می کنند و معموال زمان انجام مسابقه با 

چسب مخصوص رفع مصدومیت آنرا می پوشانند.
 البته با این توضیح که بیشتر خالکوبی ها روی نقاطی 
از بدن آن ها انجام می شود که هنگام پوشیدن لباس قابل 

رویت نیست!
یکی دیگر از مش��تریان این آرایشگاه در این خصوص 
می گوید:خالکوبی در بین فوتبالیست ها و بقیه رشته ها 
که البته تعداد آن کمتر اس��ت، تبدیل به چش��م و هم 
چشمی شده، بیشتر آن ها بخاطر حضور در مهمانی ها و 

مراسم ها اقدام به خالکوبی می کنند.
خالکوبی هایی که معموال هزینه های هنگفتی را برای 
آن ها در پی دارد و معموال زود به زود پاک می شود و جای 
خودش را به طرح ونقشی جدیدتر می دهد! البته در جنوب 
تهران نیز افرادی هستند که در خانه شان و بصورت سنتی 
این کار را انجام می دهند و برخی ورزشکاران برای صرف 
هزینه کمتر به آن ها مراجعه می کنند که گفته می شود به 

لحاظ بهداشتی و سالمت پوست را به خطر می اندازد. 
متاس��فانه باید پذیرفت که زیر پوس��ت ورزش ایران و 
بخصوص فوتبال، اتفاقات تلخ و تاریکی رخ می دهد که با 
روح پاک ورزش کامال منافات دارد و قطعا ریشه در ضعف 

فرهنگی افراد دارد.

خالکوبی ستاره های فوتبال در آرایشگاه مجلل شمال تهران

ش��اید جال��ب باش��د بدانی��م 
و  ورزش��کاران  خالکوب��ی 
فوتبالیس��ت ه��ای ایرانی در 
کجای این شهر بر تن آنها نقش 
م��ی بن��دد. خالکوبی ان��واع و 
اقسام تصاویر و نوشته هایی با 
زبان های مختلف رسمی و غیر 
رسمی روی اندام مختلف بدن، 
تبدیل به ی��ک اپیدمی بزرگ 
ش��ده که ای��ن روزه��ا دامنه 
وس��یعی در بین ورزش��کاران 

حرفه ای پیدا کرده است. 
از فوتبالیست هایی گرفته که 
مشتری پر و پا قرص آرایشگاه 
های ش��مال تهران هستند تا 
ورزشکارانی که برای پرداخت 
هزینه کمتر، س��ر از خانه های 
متروک��ه جنوب ته��ران در می 
آورند! پاتوق اصلی عده زیادی 
لی��گ  ه��ای  فوتبالیس��ت  از 
برت��ری ک��ه به مش��تری ثابت 
خالکوبی تبدیل شده اند، یکی 
از آرایش��گاه ه��ای مع��روف و 
سرشناس و البته زیبا و مجلل 
شمال تهران اس��ت که اتفاقا 
س��رمایه گذار اصل��ی آن یکی 
از بازیکن��ان پرحاش��یه س��ال 
های نه چندان دور اس��تقالل 
است! آرایشگاهی که هر هفته 
پذیرای بسیاری از ورزشکاران 
رش��ته های مختل��ف از جمله 
فوتبال، بسکتبال و والیبال و 
البته برخی بازیگران سینما و 
تلویزیون اس��ت و با دریافت 
هزین��ه های هنگف��ت نقوش 
مختلفی را روی بدن ستاره های 

ورزش و هنر پیاده می کند.

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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آرنج��ی که به اولین محرومیت انضباطی صادقیان در 
پرسپولیس انجامید، نه اولین حرکت خشونت آمیز او بود 
و ن��ه آخرینش. دو هفته بعد صادقیان با وجود گذراندن 
محرومیت یک جلس��ه ای، در همان دقیقه ۸ شهرآورد 
تکلی خشن روی پای سیاوش اکبرپور زد و در ادامه هم با 
لگد به شکم بازیکن استقالل کوبید. صادقیان این بار هم 
قسر در رفت؛ شاید به این دلیل که آن شهرآورد آخرین 

قضاوت سعید مظفری زاده بود.
صادقیان به خاطر آن لگد کارت قرمز نگرفت، اما چنان 
با پرخاش خلعتبری روبه رو ش��د که کم مانده بود وسط 
زمین با هم تیمی خود دست به یقه شود. شاید اگر او در 
همان دقیقه ۸ بازی با استقالل اخراج می شد، تا همیشه 
یاد می گرفت مستطیل سبز جای رفتارهای شیطنت آمیز 
نیست. ۲۰ روز بعد در بازی با فجرسپاسی دوباره صادقیان 
حاشیه ساز شد. او این بار با آرنج خود بازیکن فجرسپاسی 
را نقش بر زمین کرد، اما باز هم رفتار غیرورزشی ستاره 

شماره ۱۱ پرسپولیس از چشم داور پنهان ماند.
اما اینها همه حاشیه های پیام صادقیان نبود. در همان 
روزهایی که او به دلیآلرنجزدن به بازیکن ملوان مشغول 
گذراندن محرومیت یک جلس��ه ای ب��ود، ناخودآگاه در 
کانون یکی از جنجالی ترین پرونده های انضباطی فوتبال 
ایران قرار گرفت؛ پرونده قلیان کشیدن بازیکنان تیم امید 
در کیش. همه چیز از افش��اگری یکی از مسئوالن هتل 
آغاز شد. البته او نه اسمی از صادقیان برد و نه به دنبال 
تخریب بازیکنان تیم امید بود. او فقط می خواست فاکتور 
۱.۵ میلیون تومانی رس��تورانش وصول شود؛ فاکتوری 
از قلیان های کشیده ش��ده در زمان اقامت تیم امید در 
کیش! اما مصاحبه محمد علیپور، دبیر ستاد رسیدگی به 
تخلفات فدراسیون فوتبال در آن برهه مثل پتکی بر سر 
پیام صادقیان و محسن مسلمان فرود آمد. او بدون آن که 
ادله کافی در اختیار داش��ته باشد، از احتمال محرومیت 
این دو بازیکن در کنار آنالیزور و سرپرست تیم امید حرف 
زد تا به پشتوانه همین اظهار نظر تا مدت ها در ورزشگاه ها 

علیه صادقیان و مسلمان، شعارهای قلیانی سر داده شود.
خ��ط خوردن پیام صادقیان از اردوی اتریش هم بدون 
حاش��یه نبود. تا قب��ل از این که ترکیب نهایی تیم ملی 
برای حضور در جام جهانی برزیل مشخص شود، کارلوس 
کرش روی نام خیلی ها خط قرمز کش��ید اما هیچ یک 
از آنها به اندازه کنار گذاش��تن پیام صادقیان پر حرف و 
حدیث نبود. او فق��ط به فاصله چند دقیقه بعد از اعالم 
خبر در اینستاگرامش مطلبی منتشر کرد که مهم ترین 
بخش آن این بود: »بر باعث و بانی اش لعنت!« همه تکل 
خطرناک او روی پای کاپیتان تیم ملی در شهرآورد رفت 
استقالل و پرس��پولیس را در ذهن داشتند. آن تکل در 
ظاهر فقط خشم نکونام و یک کارت زرد جریمه اش بود، 
اما در نهایت برای خود صادقیان به تنها دلیل قانع کننده 
برای خط خوردن از تیم ملی و از دست دادن جام جهانی 
تبدیل ش��د. و حاال جریمه همه آن ناآرامی ها، س��ه ماه 

محرومیت پیام صادقیان از میادین فوتبال است.
بازیکن پرخاش��گر قرمزها که به خاطر تکل ها و آرنج 
زدن های بی محابایش و البته برخی رفتارهای جنجالی 
س��ر زبان ها افتاده بود، این ب��ار داور را هل داد تا با کلی 
اغماض فقط سه ماه از میادین فوتبال محروم شود. انگار 
همه بازیکنان تکنیکی فوتبال ایران باید ناآرام باشند. حاال 
بیش از هر زمان دیگر صادقیان برای هواداران پرسپولیس 

یادآور روزهای نخس��ت حضور علی کریمی در این تیم 
است؛ روزهایی که خیلی زود با هل دادن داور ژاپنی توسط 
کریمی تیره و تار شد. مشابه محرومیت اخیر صادقیان را 
علی کریمی ۱۵ سال پیش در عرصه بین المللی تجربه 
کرد؛ زمانی که به دلیل هل دادن داور ژاپنی مجبور شد 
یک سال از بهترین سال های فوتبالی اش خانه نشین شود، 
اما انگار س��ن پیام برای آن ک��ه از آن محرومیت درس 
بگیرد هم کم بود. برای او همین خانه نش��ینی سه ماهه 

می تواند بزرگ ترین درس عبرت باشد.

خانه نشینی، آخرین نسخه برای آرامکردن عصیانگر
همه حاشیه های پیام صادقیان در یک سال اخیر

زی��اد از خان��ه بی��رون نمی رود 
اه��ل  باش��د.  آرام ت��ر  ت��ا 
نیس��ت  ه��م  مصاحبه ک��ردن 
ت��ا مبادا به حاش��یه ب��رود، اما 
عجیب ک��ه هم ناآرام اس��ت و 
هم پرحاشیه. پیام صادقیان را 
می گوییم. بازیکنی که با تکنیک 
ناب��ش در هم��ان اولین فصل 
حضور در پرسپولیس بهترین 
بازیکن ای��ن تیم لقب گرفت و 
البته یکی از س��ه بازیکن برتر 
فصل، اما همین بازیکن خوب، 
همیشه یک پس��ر خوب نبوده 
اس��ت. ب��دون ش��ک تردیدی 
در کیفی��ت فنی پیام صادقیان 
پی��ام،  دریبل ه��ای  نیس��ت. 
پاس های طالی��ی اش و تبحری 
که در زدن ضربات ایستگاهی 
دارد، او را از خیلی ه��ای دیگر 
متمای��ز می کند، ام��ا انگار وجه 
تمای��ز اصل��ی او را با بقیه باید 
در رفتارهای خش��ونت آمیزش 
جس��تجو کرد. س��ال گذش��ته 
وقت��ی در بازی پرس��پولیس و 
ملوان با آرنج به صورت بازیکن 
حریف کوبید، خوش شانس بود 
که این صحنه از چشم داور دور 
ماند. البته این خوش شانس��ی 
فق��ط چن��د روز دوام داش��ت، 
چ��ون ع��ادل فردوس��ی پور در 
برنامه اش با پخ��ش تصاویری 
از آرن��ج زدن صادقیان،کمیته 
فوتبال  انضباطی فدراس��یون 
را مجب��ور ب��ه واکن��ش ک��رد؛ 
محرومیتی یک جلسه ای که به 
خاطر تاثیر برنامه نود در صدور 
حکم، سروصدای زیادی به راه 

انداخت. 

رضا پورعالی  
روزنامه نگار
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سیدمهدی رحمتی )پیکان تهران(: 
دو میلیارد تومان

می گویند گران قیمت ترین بازیکن لیگ بر تر امسال است. شما باور می کنید 
مهدی رحمتی که کف تقاضایش از استقالل یک و نیم میلیارد تومان بود، با   
همان عدد به پیکان برود؟ طبق آخرین خبر ها رحمتی با دو میلیارد تومان برای 
یک فصل به پیکان رفته است. اگر استقالل یک و نیم میلیارد به او می داد هم 
در این تیم می ماند اما قلعه نویی گفت بیشتر از یک میلیارد به رحمتی نمی دهد. 
رحمتی که هفته اول لیگ بر تر در اصفهان، دو گل از تیم سپاهان خورد تا نشان 

دهد امسال به زور   همان یک و نیم میلیارد می ارزد. 

احمد آل نعمه )تراکتورسازی تبریز(: 
یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

حضورش در تیم ملی باعث شد تا قیمتش حسابی باال برود و البته خودش تا 
این پیشنهاد را از تراکتورسازی گرفت، با سر قبول کرد. البته جالب این بود که 
نامش در لیست تیم های استقالل و پرسپولیس و حتی سپاهان هم نبود. رقم 

قرارداد او واقعی است و یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان گرفته است. 

میلیاردهای لیگ برتر فوتبال ایران
اگر گفته می شود که کریس رونالدو سالی ۸۵ میلیارد تومان می گیرد،  ای 
کاش گفته می شد که این ۸۵ میلیارد تومان از درآمدزایی باشگاه ها و حق 
پخش تلویزیونی رئال مادرید پرداخت می ش��ود نه از جیب مردم مادرید. 
این ارقام را منتشر می کنیم تا بدانید که باشگاه ها بدون درآمدزایی چنین 
پول هایی می دهند و از بیت المال قرارداد ها پرداخت می شود. شفاف سازی 
در فوتبال ایران دستور محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان بود. او در   
هم��ان آغاز کارش از ریخت و پاش های حاک��م بر فوتبال ایران انتقاد کرد 
و نتیجه این انتقاد انتش��ار ریز قراردادهای بازیکنان توس��ط باشگاه ها به 
دستور وزارت ورزش و جوانان بود. در این راه مقاومت فدراسیون فوتبال 

و سازمان لیگ نتیجه نداد و ارقام اعالم شدند. 
همان طور که کفاش��یان در مراس��م معرفی بهترین های فوتبال ایران هم 
نش��ان داد که با وزیر ورزش در ماجرای شفاف س��ازی موافق نیس��ت. او 
مقابل بینندگان تلویزیونی، مخالفت ضمنی اش را با وزیر ورزش اعالم کرد 
و گفت: »ما در جاهایی با افش��اگری مخالف بودیم اما سازمان لیگ تصمیم 
به افش��اگری گرفت و ما از این تصمیم حمایت کردیم.« در هر حال نکته 
اینجاست که اوال شفاف سازی به درستی انجام نشده و چند بازیکن رقم های 
باالتری از رقم های اعالم شده گرفته اند و نکته دوم این است که این پول 
از بیت المال پرداخت می شود. اگر در   همان مراسم گفته می شود که کریس 
رونالدو سالی ۸۵ میلیارد تومان می گیرد،  ای کاش گفته می شد که این ۸۵ 
میلیارد تومان از درآمدزایی باشگاه ها و حق پخش تلویزیونی رئال مادرید 
پرداخت می ش��ود نه از جیب مردم مادرید. این ارقام را منتش��ر می کنیم 
تا بدانید که باش��گاه ها ب��دون درآمدزایی چنین پول های��ی می دهند و از 
بیت المال قرارداد ها پرداخت می ش��ود. اگر لیست قراردادهای باشگاه ها 
را که به ضرب و زور وزارت ورزش و س��ازمان لیگ اعالم ش��ده اند مالک 
قرار دهیم، )که واقعا هم بسیاری نمی دانند اعداد درست هستند یا نه( 
بازیکنان میلیاردی را می ش��ود راحت اس��تخراج کرد. اما ماجرا فقط اعالم 
کردن نام بازیکنان نیس��ت، ماجرا این است که فرهیختگان طبق اطالعاتی 
که به دس��ت آورده بخشی از ارقام قراردادهای اعالم شده کامال نادرست 
است. ما از طریق برخی منابع آگاه که مطمئنا نمی خواهند نامشان فاش شود 
متوجه شده ایم که برخی ارقام اعالمی )مخصوصا درباره بازیکنانی که یک 
میلیارد تومان یا باال تر گرفته اند( درست نیستند. در این گزارش شما طبق 
اس��تعالم هایی که انجام داده ایم، متوجه می شوید که رقم های اعالم شده 
درست هس��تند یا نه. منابع آگاه البته چنین اخباری داده اند و مسئولیت 
تایید ارقام هم با ما نیس��ت و باید فدراس��یون فوتبال و س��ازمان لیگ و 
در  نهایت وزارت ورزش ته و توی ماجرا را دربیاورد که چرا این باش��گاه ها 
باالی س��قف قرارداد باشگاه های دارای سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و حتی 
بدون سهمیه به بازیکنان پول داده اند. ما نگران پول بیت المال هستیم که 
این گزارش را منتشر می کنیم. امیدواریم دوستان رسیدگی کنند و مو را 

از ماست بکشند. باور کنید جرات نکردیم رقم ها را با هم جمع کنیم.

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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قاسم حدادی فر )ذوب آهن(: 
یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

حضور در تیم ملی و جام جهانی برزیل قیمت 
همه ملی پوش��ان را باال ب��رده و آن ها به زیر یک 
میلیارد تومان رضایت نمی دهند. قاسم حدادی فر 
هم خواهان زیاد داش��ت ام��ا ذوب آهن به او یک 
میلیارد و سیصد میلیون تومان داد و در این تیم 
ماندگار ش��د. رقم ق��رارداد حدادی فر هم واقعی 

است. 

محمدرضا خلعتبری )سپاهان اصفهان(: 
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

خط خوردنش از تیم ملی به او ضربه زد، شاید 
اگر در برزیل حضور داشت می توانست تا دومیلیارد 
تومان هم بگیرد، اما او با س��ر و صدا به س��پاهان 
رفت و طبق اعالم سپاهان یک میلیارد و دویست 
میلیون تومان پول گرفته اما واقعیتش این است 

که خلعتبری یک و نیم میلیارد تومان گرفته است هرچند خودش می گوید که بیشتر از یک میلیارد و 
دویست نگرفته اما شما هم اگر جای خلعتبری بودید، به کمتر از یک میلیارد و نیم رضایت نمی دادید. 

لوسیانو ادینیو )تراکتورسازی تبریز(: 
یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان

تیم های بزرگی ادینیو را می خواس��تند اما آن ها هم بیش��تر از یک میلیارد و دویست میلیون تومان 
نمی دادند. اما در  نهایت تراکتورسازی تبریز با یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان ادینیو را به خدمت 
گرفت. رقم ادینیو که گل پیروزی بخش تراکتورسازی مقابل فوالد را در تبریز زد، مطمئنا بیشتر از این 

یک میلیارد و دویست تومان اعالمی بود. 

احسان حاج صفی )سپاهان اصفهان(: 
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

چه کسی باور می کند احسان حاج صفی با نمایش فوق العاده خوبش در جام جهانی یک میلیارد و صد 
میلیون تومان بگیرد؟ آن طور که خبر رسیده حاج صفی یک میلیارد و پانصد میلیون تومان گرفته است. 

البته حاج صفی می خواست بیشتر از یک و نیم میلیارد تومان بگیرد. 

شجاع خلیل زاده )سپاهان اصفهان(: 
یک میلیارد و یکصد میلیون تومان

درباره شجاع خلیل زاده خیلی راحت به شما می گوییم که رقم قراردادش واقعی است و شاید کمتر از 
این قیمت هم می ارزید. 

هادی عقیلی )سپاهان اصفهان(: 
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

سپاهان معموال به بازیکنان خط دفاعش پول های خوبی می دهد و البته به ما گفته اند که عقیلی حدود 
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان گرفته اس��ت. او مدافع مطمئنی اس��ت و با توجه به قیمت هایی که 
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دیدید، مطمئنا او بیشتر از رقم قرارداد اعالمی اش یعنی یک میلیارد و یکصد 
میلیون تومان پول گرفته اس��ت. شاید اگر با کی روش لج نمی کرد، در جام 

جهانی می توانست مدافع فیکس تیم ملی باشد. 

عبداله کرمی )سپاهان اصفهان(: 
یک میلیارد تومان

ممکن است فرق معامله ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان باشد، وقتی صحبت 
درباره میلیارد اس��ت، آن وقت ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون رقم گنده ای نیس��ت. 

هست؟ اما کرمی همین یک میلیارد تومان را گرفته است. 

رحمان احمدی )سپاهان اصفهان(: 
یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

هم��ه می دانند رحمان احمدی، با یک میلیارد تومان، با س��پاهان تمدید 
نکرده است. کسی که تا آخرین لحظات ممکن بود دروازه بان اول تیم ملی 
ایران باشد، با ۳۰۰ میلیون اضافی سپاهانی شده است. یک میلیارد و سیصد 

میلیون تومان ناقابل! 

لوسیانو پریرا )سپاهان اصفهان(: 
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

این را دیگر همه می دانند که لوسیانو با یک میلیارد و پانصد میلیون تومان 
سپاهانی شده بود. جالب است که دوستان، وقتی رقم ها را گرد می کنند به 

سمت عدد کمتر این گرد کردن را انجام می دهند. 

بلیکس برایان )فوالد خوزستان(: 
یک میلیارد تومان

با توجه به هزینه هایی که فوالد خوزس��تان در فصل های گذش��ته و این 
فص��ل کرده چنین هزینه کردی، منطقی به نظر می آید. رقم قرارداد برایان 

درست است. 

جاسم کرار )استقالل تهران(: 
یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

قرارداد اس��تقاللی ها هم کامال گرد ش��ده است. جاس��م کرار خودش به 
رسانه ها گفته بود که با کمتر از یک میلیارد و سیصد میلیون تومان استقاللی 
نمی شود. رقم پیشنهاد اولیه او یک و نیم میلیارد بود که استاد تخفیف داد و 

با یک میلیارد و سیصد میلیون استقاللی شده است. 

امید ابراهیمی )استقالل تهران(: 
یک میلیارد و دویست میلیون تومان

ق��راردادش یک میلیارد و دویس��ت میلیون تومان اس��ت نه یک میلیارد 
تومان. او بازیکن مورد عالقه امیرقلعه نویی در سپاهان هم بود و حاال به او در 

استقالل خیلی امیدوار است. 

امیرحسین صادقی )استقالل تهران(: 
یک میلیارد و دویست میلیون تومان

در جام جهانی بازی کنی و یک میلیارد تومان بگیری؟ امکان ندارد. به ما گفته اند 
امیرحسین با یک میلیارد و دویست میلیون تومان استقاللی مانده است. 

آندرانیک تیموریان )استقالل تهران(: 
دو و نیم میلیارد تومان

مگر می ش��ود فصل قبل از استقالل دو و نیم میلیارد تومان بگیری و این 
فص��ل یک میلیارد تومان؟ می گویند آندو   همان دو میلیارد و نیم را گرفته 
است و البته دوستان سایت باشگاه استقالل، رقم قراردادش را یک میلیارد 
تومان اعالم کرده اند. الاقل می توانستند بگویند برای دو سال با آندو به توافق 

رسیده اند و به او دو و نیم میلیون تومان داده اند. 

هاشم بیگ زاده )استقالل تهران(: 
یک میلیارد تومان

هاش��م بیگ زاده به دلیل مصدومیت در جام جهان��ی بازی نکرد و طبق 
آخرین اخبار   همان یک میلیارد تومان را گرفته اس��ت و خدا را هم ش��کر 

می کند. 

خسرو حیدری )استقالل تهران(: 
یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

خسرو از اول هم گفته بود که یک و نیم میلیارد تومان کف خواسته او از 
استقالل است و حاال خبر رسیده او ۱۰۰ میلیون تومان تخفیف داده است و 
با یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان استقاللی شده است نه یک میلیارد 

تومان! 

سعید دقیقی )پیکان تهران( :
یک میلیارد تومان

با توجه به هزینه ای که پیکان برای رحمتی کرده است، این یک میلیارد 
تومان برای دقیقی، کامال دقیق است و این رقم از معدود قراردادهای تایید 

شده است.

ای: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد  
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