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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند، پس از آن دو ركعت �از بگزارد و از خدا خیر خود را طلب �اید 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:

اَلّلُهمَّ اىِّن اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم

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

َنْفِىس َو اَْهىل َو ماىل َو ُوْلدى َو َمْن كاَن ِمّنى ِبَسبیٍل الّشاِهَد ِمْنُهْم َواْلغآِئَب

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

اَلّلُهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْی�ِن َواْحَفْظ َعَلْینا

خدایا حفظ كن ما را به حفظ ای�ن و نگهبان بر ما باش

اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك َوال َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِّنا اَِلْیَك 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 ِىف االْْهِل َواْل�ِل َواْلَوَلِد ِىف الدُّ َفِر َو كاَبِة اْلُمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِّنا َنُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثآِء السَّ

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

باً اَِلْیَك. َه َطَلباً ِلَمرْضاِتَك َو َتَقرُّ ُه اَِلْیَك هَذا التََّوجُّ اَلّلُهمَّ اىِّن اََتَوجَّ

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

ُلُه َو اَرُْجوُه فیَك َوىف اَْوِلیآِئَك ] َفَبلِّْغنى ما اَُؤمِّ [اَلّلُهمَّ

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

یا اَرَْحَم الرّاِحمیَن.

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 وَال ُ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 فی� ِغْبُت َعْنُه وَال َتِكْلنى اِىل َ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 دعـاى صفحه مقابل تسـبيحات 
حضرت فاطمه سـالم اهللا عليها را بخواند و سوره 
حمـد را از پيـش رو و از جانب راسـت و از جانب 
چپ بخواند و همچنين آيه الكرسى را از سه جانب 

بخواند، و بگويد:

منبع:مفاتیح الجنان



تاریخ اتوبوس سواری در تهران
تاریخچه مختصر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

 تا قب��ل از اینکه به پایتختی انتخاب 
ش��ود دهکده کوچکی ب��ود در دامنه 
کوه البرز و نزدی�ک ب�ه ش���هرری که 
در آن زم��ان مرکزی��ت ش��هری قابل 
مالحظه ای داش��ت. ته���ران حت�ی ت�ا 
س���ال ها بع���د از آنک���ه ب��ه عن�وان 
پایتخت انتخاب شد شهر کوچکی بود 
که به چند دروازه محصور می ش��د و 
جمعیت قلیلی هم داشت. در تهران 
آن روز وس��ایل حم��ل و نقل محدود 
ب��ه گاری و درش��که و کالس��که های 
اخت�صاصی می شد و بی�شتر مردم پای 
پیاده از این س��وی شهر به آن سوی 
شهر می رفتند. س�رویس گ�اری در آن 
زم�ان توس���ط دو نف�ر از سردمداران 
گاریچی ها به نام میرزاعلی علی اصغر 
و سید حسن گاریچی اداره می شد. در 
تهران قدیم چندین کاروانسرا وجود 
داشت که اصطالحاً »بارانداز« خوانده 
می شد. به غی�ر از ای�ن کاروان�سرا ها، 
چاپارخان�ه ه�ایی در تهران ایجاد شده 
بود که کار حمل مس��افر ب��ه خارج از 
ش���هر از هم�ین چاپارخان�ه ه�ا انج�ام 
می ش��د و مس��افرین ب��رای رفتن به 
مس��افرت های خارج از ش��هر به یکی 
از این چاپارخانه ها که حکم بنگاه های 
مسافربری امروز را داشت می رفتند 
و از آنج��ا ب��ا گاری و دلیجان یا اس��ب 
مس��افرت می کردند. ت���ا ای�ن زم�ان 
وس�ایل نقلی�ه عمومی در تهران وجود 
نداش��ت و نی��ازی هم ب��ه این چنین 
وسایلی احساس نمی ش��د. اما رفته 
رفته با اف�زایش جمعیت مسأله نقل 
و انتقال مس��افر در داخل شهر مورد 
توجه قرار گرفت. نخس��تین وسیله 
نقلیه عم�ومی ک�ه در پایتخت آغاز به 

کار  کرد واگن های اسبی بود. 

بلژیکی ها و حمل و نقل مسافر در تهران 
بلژیکی ها بعد از ایجاد راه آهن حضرت عبدالعظیم 
)ماش��ین دودی ش��هر ری( به فکر تأس��یس چند 
خ�ط حم�ل و نقل مسافر در شهر تهران افتادند. به 
همین منظور حدود سال ۱۲۹۸ هجری شمسی در 

خیابان های ری - الل�ه زار ناصریه )ناصرخسرو فعلی( 
و س��په )خیابان امام خمینی( و ش��اهپور )وحدت 
اسالمی( ریل ک�ار گذاش�تند و پس از نصب ریل در 
این خیابان ها مسافرین را سوار بر واگن اسبی که از 
روی ریل عب�ور م�ی ک�رد ب�ه انتهای خط می بردند. 

اسکانیـا

گردشگری

گ و هنر
فرهن

سالمت

ش
ورز

ای: 31 ۷1 ۴6 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  31۵  111 ۸۰۰  3۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 6۲ ۴۲ ۴۵ 33-۰۲1          امداد جاد  
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این واگن ها که گنجایش حدود ۱۰۰ 
مسافر را داشتند به وسیله اسب های 
قوی هیکل�ی بر روی ریل کش��یده 
می ش��دند. معموالً ۲ اسب در جلو و 
چند اسب در اط�راف واگ�ن ب�سته و 

درآخ�ر خ�ط اسب ها را باز می کردند و به طرف دیگر واگن می بستند. کرایه 
این واگن ها شاهی بود و از ساعت ۶ صبح تا ۹ شب یکسره کار می کردند. 
یک خط از کار ماش��ین از س��ه راه امین حضور شروع می شد و با عبور از 
میدان توپخانه )امام خمینی »ره«( به ش��مس العماره می رسید. خط دوم 
از سبزه می�دان آغ�از می شد و ت�ا انتهای امیریه می رفت. خط سوم از بازار 
ش��روع می شد و به خیابان لختی یا س��عدی فعلی می رسید و از آنجا ب�ه 
ش�اه آباد و بهارستان ختم می شد. بعد ها خط چهارمی نیز در زمان نخست 

وزیری رضاخان تا باغ شاه کشیده شد. 
دانمارکی ها و ورودشان به تهران

س��رویس واگن اسبی چند سالی ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۰۳ به 
واسطه اختالف نظری که بین ش�هردار تهران و مدیر بلژیکی این سرویس 
بر س��ر احداث یک خط واگن اس��بی جدید در اطراف ش��هر ایجاد ش�د، 
ای�ن ش��رکت کار خود را متوقف کرد و مسئولین آن به کشور متبوع خود 
مراجعت کردند. چندی بعد دانمارکی ها وارد میدان شدند. آن ها با استفاده 
از اتوبوس های بنزینی بزرگ چند خط اتوبوس��رانی در تهران و ش��میران 
دای��ر کردند ولی به علت کم�ی درآم�د ص�الح را در انح�الل ش���رکت و 
برچی�دن خط�وط اتوبوس��رانی دانستند. درسال ۱۳۰۵ و زمان س�لطنت 
رض�اخان تع�دادی اتوب�وس م�دل »ری�س« از ش�وروی خریداری گردید 
و با ورود آن ها ۸ خط اتوبوسرانی خصوصی در تهران دایر شد. مسیر اولین 
خط اح�داثی از س��بزه میدان تا کار ماش��ین بود زیرا در آن موقع حضرت 
عبدالعظیم گذش��ته از موقعیت زیارتی خ�ود، تفریح گ�اه عموم مردم نیز 
محسوب می شد و به همین جهت مسافرین از این مسیر بیش از سایر نقاط 

استفاده می کردند. 
ماشین دارهای جدید اشخاص نسبتاً متمکن بودند که یک یا چند دستگاه 
اتوبوس خریده بودند و م�س��افرین را ب�ه مقصد می رساندند. در ابتدا برای 
اتوبوسرانی مقررات خاصی وجود نداشت. اتوبوس ها نه مب�دأ و ن�ه مق�صد 
مشخصی داشتند، ایستگاهی درکار نبود و هرجا مسافر بود اتوبوس توقف 
می کرد و پارکابی )کمک رانن�ده( مسافر را سوار می کرد و هرجا مسافر مایل 
بود پیاده می شد. با افزایش جمعیت به تدریج به تعداد اتوبوس ها اضافه شد 

ایجـاد  از  بعـد  بلژیکی هـا 
راه آهن حضـرت عبدالعظیم 
)ماشـین دودی شـهر ری( به 
فکر تأسیس چند خـط حمـل 
و نقل مسـافر در شـهر تهران 
افتادند. به همین منظور حدود 
سال 12۹8 هجری شمسی در 
خیابان هـای ری - اللــه زار 
ناصریه )ناصرخسـرو فعلی( و 
سـپه )خیابان امام خمینی( و 
شاهپور )وحدت اسالمی( ریل 
کـار گذاشـتند و پس از نصب 
ریل در این خیابان ها مسافرین 
را سـوار بر واگن اسـبی که از 
روی ریل عبـور مـی کـرد بـه 

انتهای خط می بردند
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و به موازات آن صاحبان اتوبوس 
به فکر ایجاد ش��رکت اتوبوسرانی 
افتادند و هر خ���ط ب�ه ت�صرف 
یک��ی از ش��رکت ها درآم��د و به 
کارگی��ری اتوب��وس دریک خط 

سرقفلی پیدا کرد. 
امپراطوری پا رکابی ها

از آنجاک��ه مس��یر خطوط این 
ش��رکت ها در چند نقط��ه با هم 
تالقی داشت، اص�طکاک من�افع 
ای���ن ش��رکت ها اختالفاتی بین 
شرکت ها ایجاد می کرد و باالخره 
۷ س��ال قب��ل از تأس��یس اداره 
راهنمایی و رانن�دگی ق�رار ش�د 
خطوط اتوبوس��رانی ب��ه مناطق 
شمالی - جنوبی - شرقی و غربی 
تقسیم ش��ود تا از اختالف ب�ین 
ش���رکته�ای اتوبوسرانی کاسته 
گردد. برای هر دس��تگاه اتوبوس 
یک راننده و یک پارکابی استخدام 
می شد. کرای�ه اتوب�وس یک ریال 
ب��ود و پارکابی ها موظ��ف بودند 
آخر ش��ب به صاحب یا صاحبان 
اتوب���وس ه�ا دخ���ل روزان�ه را 
تحوی���ل دهند. اما این روش کار 
به صرف صاح��ب اتوبوس نبود، 
چ��ون از دخ��ل واقع��ی اتوبوس 
اطالع درس��تی پی��دا نمی ک�رد. 
باالخ��ره صاحب��ان اتوبوس فکر 

دیگری کردند. آن ها برای دخل روزانه هر اتوبوس مبلغی ثابت تعی�ین کردند که 
هر شب باید به آنها تحویل داداه می شد. این رویه جدید موجب شد ت�ا ته�ران 
ش���اهد م�سابقه وح�شت آور اتوبوس ها در شهر باشد، چون هر پا رکابی سعی 
داش��ت با حداکثر توان اتوبوس را ممل�و از م�س��افر کند و راننده تالش می کرد 
در حداقل زمان به انتهای خط برس��د تا سقف تعیین شده برای دخ�ل روزان�ه 

ک�سری نیاورد و صاحب اتوبوس نیز رضایت خاطرش جلب شود. 
اوضاع بد مسافر در زمان تردد

وضعیت مسافرین در این اتوبوس ها رقت انگی�ز ب�ود، چ�ون ب�ه تناس�ب اف�زایش 
جمعی�ت مح�الت تع�داد اتوبوس ها افزایش نمی یافت و صاحبان اتوبوس ها سعی 
داشتند با افزایش طول مسیر و معدود نگ�ه داش�تن تعداد اتوبوس ها در هر مسیر 
حداکثر بهره برداری از اتوبوس را به عمل آورند و ت�ا م�ی توانن�د م�س��افر ب�ار 
اتوبوس کنند و اگر مس��افر بخت برگش��ته ای هم به این وضع اعتراض می کرد، 
رکی���ک ت�رین فح�ش ه�ا از طرف راننده و پارکابی نثار او می گش��ت و گاه نیز 
مشت و مالی نوش جان می کرد. داخل اتوبوس ها ب�سیار کثیف و غیر بهداشتی 
بود و از همه بد تر آن که س��وار ش��دن به اتوبوس در ساعات اول روز و آخر شب 
دس���ت کمی از یک جنگ تن به تن نداشت و چه لباس ها که در معرکه پاره و 
چه جیب ها که توسط جیب بر ها خالی نمی شد. مجادله و کتک کاری پارکابی ها 
برای جذب مسافر از سایر اتوبوس ها از مناظر یومیه آن روزهای تهران بود. بعد از 
شهریور ۱۳۲۰ اتوبوسرانی شکل مرتب تری به خود گرفت و مردم خود مبادرت 
به ایجاد صف برای س��وار شدن به اتوبوس ها کردند و تا قبل از تأسیس شرکت 
واحد اتوبوس�رانی ته�ران در س�ال ۱۳۳۵ تع�داد خطوط اتوبوسرانی تهران به ۳۸ 

خط افزایش یافت. 
چکه کردن سقف اتوبوس

اغل��ب اتوبوس هایی که در این خطوط کار می کردند قدیمی و قراض�ه بودن�د 
ام�ا ص�احبان آنه�ا حاض�ر ب�ه تعویض اتوبوس نمی ش��دند. در زمس��تان اغلب 
سقف این اتوبوس ها چکه می کرد و م�سافرین ب�ه ش�وخی می گفتند در تابستان 
به فکر کاه گل کردن س��قف آن ها نبوده اند. س��خت گیری های م�أمورین اداره 
راهنم�ایی و رانندگی و اخذ جریمه از اتوبوس ها برای ایجاد نظم و ترتیب بهتر 
برای اتوبوسرانی نیز نتوانست بهبود قابل مالحظه ای در این زمینه ایجاد کند و 

دولت حریف بی بندو باریهای شرکت های خ�صوصی اتوبوس�رانی نمی شد. 
 در سال ۱۳۳۳ در زمان نخست وزیری زاهدی تعدادی اتوبوس بنز از شرکت 
دایمل�ر بن�ز آلم�ان وارد ای�ران ش��د که بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت، 
چون راحتی و آس���ایش زی�ادی ب���رای م�ردم ایج�اد م�ی ک��رد. با این وجود 
جمعیت ۱/۵ میلیون نفری آن زمان تهران را نمی ش��د با این وضع اتوبوس��رانی 
آش�فته جابج�ا کرد، بنابراین از چندسال قبل دولت به فکر ایجاد شرکت واحد 
اتوبوسرانی با س�رمایه دولت�ی افت�اد و ق�انون تأس�یس چنین مؤسساتی در بهمن 

ماه ۱۳۳۱ از تصویب مجلس شورای ملی وقت گذشت. 
تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

دول��ت مصمم گردید در جهت ایجاد رفاه برای عامه و نش��ان دادن چه�ره ای 
مردم�ی از خود در امر ایاب و ذهاب ش��هری رأس��اً سرمایه گذاری کند. ب�دین 

در زمسـتان اغلـب سـقف 
این اتوبوس ها چکه می کردند 
و مـسـافرین بــه شــوخی 
می گفتند در تابسـتان به فکر 
کاه گل کـردن سـقف آن هـا 
نبوده انـد. سـخت گیری های 
مـأموریـن اداره راهنمـایـی 
و رانندگـی و اخـذ جریمـه از 
اتوبوس هـا برای ایجـاد نظم و 
ترتیب بهتر برای اتوبوسـرانی 
نیـز نتوانسـت بهبـود قابـل 
مالحظه ای در این زمینه ایجاد 
کنـد و دولت حریـف بی بندو 
باریهای شرکت های خـصوصی 

اتوبوسـرانی نمی شد
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موجبات آزار و نارض�ایتی عم�ومی م�ردم را 
ف�راهم آورده بودند نه تنها خلع ید نمی شدند 
بلکه افتخار به ورود به جرگه کارکنان دولت�ی 
را ه�م م�ی یافتن�د، ب�ه دیگر سخن، با گردنی 
افراش��ته تر و اتکا به ق��درت دولتی مجدداً بر 

مردم حاکم می شدند. 
اولین شرکت سهامی اتوبوسرانی عمومی کشور

باالخره اولین شرکت س��هامی اتوبوسرانی 
عمومی کشور در شهر تهران با ن�ام ش�رکت 
واح�د اتوبوس���رانی تهران و حومه با سرمایه 
۳۰۰ میلیون ریال )س��ی هزار سهم ده هزار 
ریال��ی با ن�ام( در ۲۵ ف�روردین م�اه س���ال 
۱۳۳۵ تحت ش��ماره ۵۱۳۷ به ثبت رسید و 
محل قانونی آن در ساختمان شهرداری وقت 
تعیین گردید. ۵۱ درصد سهام شرکت واحد 
اتوبوس��رانی متعلق به شهرداری تهران و ۴۹ 
درصد بقیه آن متعلق به اتوبوس��داران سابق 
ش��د. هیأت مدیره ای هفت نفره مس��ئولیت 
اداره ش��رکت را به عهده گرفتند که ۳ نفر از 
اعضای آن از بین ۴۹ درصد سهامداران بخش 
خصوصی س��ابق و ۴ نفر به طرفیت س��هام 
شهرداری تهران انتخ�اب گردیدند. اخذ کرایه 
بلیط یک ریالی خدمات اتوبوسرانی آغاز گردید 
و سپس به تدریج خطوط اتوبوسرانی موجود از 
بخ�ش خصوصی تحویل گرفت�ه ش�د. ش�روع 
ب�ه ک�ار ش���رکت واح�د اتوبوس�رانی ته�ران 
ب�ه معن�ای پای�ان ک�ار اتوبوسرانی های بی بند 
و ب��ار بخش خصوصی در تهران بود و آنچنان 
ک�ه از من�درجات س���ال ۱۳۳۵ م�س��تفاد 
می گردد این اقدام دولت همواره با نظارت های 

شدیدی همراه بود که در آغاز کار بر فعالیت 
خط�وط اتوبوس�رانی اعم�ال می شد. پاکیزگی 
و نظم و ترتیب سیس��تم جدید اتوبوس��رانی 
با اس��تقبال باالی مردم ته�ران روب�رو شد و 

رضایت عامه را جلب کرد. 
وضعیت شرکت واحد در اولین سال تأسیس 

تاریخ تصویب اولین قانون تأس��یس شرکت 
اتوبوس��رانی عموم��ی ته��ران: ۱۷ آب��ان ماه 

 ۱۳۳۴
نخس��تین س��رمایه قانون��ی ش��رکت واحد: 

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
درآمد روزانه اتوبوس��رانی ته��ران: ۸۰۰۰۰۰ 

ریال 
درآمد یک روز یک دس��تگاه اتوبوس: ۲۰۰۰ 

ریال 
س��ال  در  روزان��ه  جابجای��ی  آم��ار 

)۱۳۳۵(۱۵۰۰۰۰نفر 
نرخ کرایه ها: ۲/۱ ریال 

اولین خط شرکت واحد: خط ۱- میدان امام 
حسین )شهناز( - )سبزه میدان( 

تعداد ناوگان ش��رکت واحد: ۲۴۶ دس��تگاه 
اتوبوس 

تعداد خطوط شبکه: ۵ خط 
سود سال اولین فعالیت: ۱۲میلیون  ریال 

هزینه های اس��تهالک و بهره ب��رداری از هر 
اتوبوس: ۷۳۰ ریال 

هزینه س��وخت مصرفی هر اتوب��وس در روز: 
۲۵۰ ریال 

طول اولین شبکه خطوط: ۳۰/۸ کیلومتر 

منظ�ور در س�ال ۱۳۳۱ ق�انون تأس�یس 
ش��رکت های اتوبوس��رانی عموم��ی در 
ش��هر ها از تصوی��ب مجلس گذش��ت. 
مطابق این قانون، امتیاز اتوبوس��رانی و 
نقل و انتقال دسته جمعی م�سافرین در 
ش�هر ها ک�اًل ب�ه ش�هرداری ه�ا واگذار 
گردید. ش��هرداری ها مخی��ر گردیدند 
ت��ا نس��بت به تأس��یس ش��رکت های 
اتوبوسرانی عمومی که به صورت شرکت 
س��هامی در قانون پیش بینی شده بود، 
اق�دام کنند، م�شروط براینک�ه ح�داقل 
۵۱ درصد س�هام ای�ن شرکت ها متعلق 
به ش��هرداری و بقیه سهام قابل عرضه 
به سایر افراد ایران�ی س�اکن ش�هرهای 
مح�ل تأس�یس شرکت های اتوبوسرانی 

عمومی باشد. 
از آنجاکه دولت پیش از تصویب قانون 
شرکت های اتوبوسرانی هیچگاه به طور 
مس��تقیم درگیر خدمات اتوبوس��رانی 
ش��هری نبود، به طور طبیعی تجربه ای 
نی��ز در ای��ن زمین��ه وجود نداش��ت و 
بنابراین الزم بود که با ش���رکت دادن 
بعض��ی از صاحب��ان اتوبوس��رانی های 
موجود در امور شرکت واحد و استفاده 
از پرس���نل عملی�اتی اتوبوس�رانی ه�ا 
از  رانن��دگان(  کم��ک  و  )رانن��دگان 
تجربیات موجود این گ�روه اس���تفاده 
ش�ود. چنانچ�ه کلی�ه عوام�ل فیزیکی 
و پرسنلی اتوبوسرانی های موجود به کار 
گمارده می شدند در عمل تنها مالکیت 
اتوبوس ها به دول�ت منتقل ش��ده بود و 
رانندگان و پارکابی های سابق که همه 
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اسکانیا در دنیا حرف اول را می زند
گفت وگوی »کالسکه سبز« با مصطفی جنگی، راننده و مالک اتوبوس اسکانیا

رانن��ده  جنگ��ی،  مصطف��ی 
اتوبوس ه��ای  س��اله   ۴۳
اسکانیاس��ت. وی ک��ه از ۲۳ 
س��الگی به این فن اش��تغال 
س��ال  هش��ت  ح��اال  دارد، 
اس��ت ک��ه اس��کانیا را برای 
سفرهای برون ش��هری خود 
انتخاب کرده و اسکانیا رفیق 
س��فرهای دور و نزدیک��ش 
دارد  اعتق��اد  او  ش��ده. 
اسکانیا بهترین برندی است 
که می ت��وان ب��رای رانندگی 
انتخ��اب کرد. گفتگ��وی این 
راننده را با »کالس��که سبز« 

در ادامه می خوانیم.

فروش سبب شده است تا به این باور برسم که اسکانیا 
بر ترین برند در حرفه من است. 

مهم ترین مسئولیت یک اسکانیادار چیست؟ 
از اتوبوسی که دارد درست استفاده کند، همین! 

فکر می کنید مهمترین عاملی که س��بب می ش��ود 
رانندگان به درستی از اتوبوس های شان استفاده نکنند، 

چیست؟ 
وقتی درآمد ها پایی��ن می آید و هزینه ها باال می رود، 
رانندگان هم سعی می کنند هزینه های اتوبوس خود را 
پایین بیاورند و برای همین هم هست که برای اتوبوس 
مشکل پیش می آید. از همین جاست که اشتباهات آغاز 
می ش��ود. ماشین دستکاری می شود و مشکالتی برای 

سیستم فنی اش پیش می آید. 
فکر نمی کنید این موضوع به سبب عدم آگاهی اتفاق 

می افتد؟ 
به نظرم در طول سال های گذشته آنقدر اتفاقات ناگوار 
برای اتوبوس ها افتاده و رس��انه ها آنقدر به این موضوع 
پرداخته اند که نمی توان گفت مشکل ناآگاهی است. من 
فکر نمی کنم از نظر آگاهی فقدانی وجود داشته باشد. 
همه می دانند ماشین را نباید دستکاری کرد و باید آن 
را به نمایندگی مجاز سپرد اما باز هم می بینیم که این 

اتفاق نمی افتد. به نظر من مش��کل اصلی این است که 
درآمد با هزینه سازگاری ندارد و راهکار حل این مشکل 
تنها این است که مسئولین بیشتر از این صنف حمایت 
کنند. اگر راننده مش��کل مالی نداشته باشد، سیستم 
خ��ودرو را دس��تکاری نخواهد کرد. در ش��رایطی که 
درآمد ها به نسبت میزان هزینه ها پایین است نمی توان 
انتظار تصمیم منطقی و برخورد اصولی داشت، چراکه 
پرداخت هزینه ها  گاه در توان راننده نیست. در چنین 
شرایطی چرا بیمه اتوبوس ها اینقدر گران هستند؟ در 
ش��رایطی که در طول سال تنها یک بار بلیط اتوبوس 
افزایش می یابد اما تا آخر س��ال روغن موتور شش بار 
افزایش قیمت دارد. مطمئن��ا در چنین فضایی دور از 
ذهن نیست که راننده خطر را به جان بخرد و سعی در 

کم کردن هزینه ها داشته باشد. 
پس چ��را گاهی همه کاس��ه کوزه ها س��ر کمپانی 

تولیدکننده شکسته می شود؟
این واقعا بی انصافی اس��ت. متاسفانه ما هم می بینیم 
وقتی مش��کلی پیش می آید همه چیز به اسم صاحب 
برن��د محصول تمام می ش��ود، در حالی که اش��تباه از 
راننده اس��ت نه ش��رکت تولیدکننده. به عنوان مثال، 
رانندگان سیم کشی را دستکاری می کنند و چراغ های 

چند سال اس��ت راننده اتوبوس 
هستید؟ 

من چهل و سه سال سن دارم و 
بیش از دو دهه است که به حرفه 
رانندگی اشتغال دارم. از بیست و 
سه سالگی شغلم رانندگی است و 

عاشق این شغل هستم. 
تجرب��ه کار ب��ا چ��ه برندهای 
اتوبوسی را دارید و چند سال است 

که مالک اسکانیا هستید؟ 
من با یک اتوبوس ولوو رانندگی 
را آغاز کردم و از سال ۸۵ اتوبوسم 
را به اسکانیا تغییر دادم و تا امروز 
با همین اتوبوس وظیفه جابجایی 

مسافران را دارم. 
چه چیز باعث شد که اسکانیا را 

به سایر برند ها ترجیح دهید؟ 
اس��کانیا از ه��ر نظ��ر محصول 
مطمئن و تضمین  ش��ده ای  است. 
خدم��ات به روز فنی و اطمینان از 
کیفیت محصول و خدمات پس از 
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داخلی را تغییر می دهند تا اتوبوس را برای 
مس��افر جذاب کنن��د. در صورتی که من 
معتقدم ماشین اگر سالم باشد نیاز به هیچ 
چیز دیگری ندارد. طبیعی  اس��ت که برق 
دستگاه جوابگوی این همه چراغ نیست و 
با تغییر استاندارد ها سیستم برق خودرو به 
مشکل برمی خورد. آیا در این مورد شرکت 
تولیدکننده تقصیری در نقص سیستم برق 

دارد.
به عنوان یک راننده، چطور از این خودرو 

نگهداری می کنید؟ 
اسکانیا در دنیا حرف اول را می زند و من 
با آن هیچ مشکلی نداشته ام. تا امروز که ۴ 
دستگاه اسکانیا دارم معتقدم هیچ ماشینی 
به اندازه اس��کانیا کم هزینه نیست. کارایی 
این اتوبوس را هیچکدام از برند ها ندارند و 
من از داشتن شان راضی هستم. تنها کاری 
که تا امروز کرده ام این اس��ت که به موقع 
اتوبوس را ب��رای بازدید به تعمیرگاه مجاز 
می برم و آن را به هنگام نیاز برای تعمیر یا 
سرویس تنها به دست تعمیرکاران شرکت 

عقاب افشان می سپارم. 
فک��ر می کنید ای��ن عوامل چ��ه قدر در 
جلوگیری از بروز نقص فنی و دیر مستهلک 

شدن خودرو موثر باشند؟ 
هیچ تردیدی نیست که استفاده درست 
از محصول مش��کالت را کاهش می دهد و 
احتمال بروز خطر را به حداقل می رس��اند. 
بهترین شیوه استفاده از نظر من این است 
که راننده باید کتابی که موقع تحویل خودرو 

به او داده می شود را مطالعه کند و اگر نکات مورد نظر را رعایت و به توصیه 
کارخانه سازنده توجه نکند؛ مشکالتی پیش می آید که مسئول مشکالت خود 

راننده است و مقصر هیچ کس دیگری نیست.
همه راننده ها مثل شما فکر می کنند؟ 

این نظر شخصی من است اما مطمئنم هر کس از این اتوبوس به درستی 
اس��تفاده کند همین نظر را خواهد داش��ت و هیچ مشکلی برای او به وجود 

نخواهد آمد. 
در این چند سال بهترین خاطره ای که از هم سفری با اسکانیا داشته اید 

چه بوده؟ 
بهتری��ن خاطره من به ن��وروز ۱۳۸۸ بر می گردد. در نوروز آن س��ال که 
اتوبوس های وی آی پی تازگی داشتند، من به همراه چندین راننده دیگر در 
مسیر ترکیه کار می کردیم. جاده های ترکیه عموماً کوهستانی هستند و بعضاً 
تردد در آن ها آسان نیست. خاطره من به مسیر آنکارا که گردنه ای برف گیر 
است مربوط می شود. مسیری که آن روز ها عالوه بر من و چند اتوبوس دیگر 
ایرانی، اتوبوس های ترک نیز در آن تردد داشتند و مسافران هموطن خود را 
به مقصد آنکارا حمل می کردند. اما در جاده پر برف و یخ آن روز در مس��یر 
آنکارا هیچ یک از اتوبوس ها نتوانستند از گردنه عبور کنند به جز اتوبوس من 
و اس��کانیاهای دیگری که تردد از مسیر آن گردنه برف گیر را انتخاب کرده 
بودند. اسکانیا به سبب همخوانی قطعات و کیفیت برترش بدون ُسر خوردن 
و با امنیت کامل از گردنه گذشت و تنها ماشینی بود که به راحتی از کوالک 
عبور کرد؛ در حالی که نه بنز توانست عبور کند و نه ولوو. معتقدم اگر راننده 

واقعی پشت فرمان اسکانیا بنشیند با هیچ مشکلی روبرو نخواهد شد. 
خانواده از اینکه اسکانیادار هستید رضایت دارند؟ 

بله، من و برادرم همکار هستیم و شکر خدا از شغل خود رضایت داریم. 
پس همیشه مالک و راننده اسکانیا خواهید ماند؟ 

سال هاست که بدون دردسر با اسکانیا کار می کنم. خدمات پس از فروش 
ش��رکت اسکانیا را هیچ شرکتی ندارد. حتی اگر ایرادی مربوط به مجموعه 
اسکانیا اتفاق افتاده به سرعت رفع شده است. اگر روزی بگویند اسکانیا دیگر 

تولید نمی شود اتوبوس داری را کنار می گذارم!

اسکانیا در دنیا حرف اول 
را می زند و مـن با آن هیچ 
مشکلی نداشته ام. تا امروز 
که 4 دستگاه اسکانیا دارم 
معتقدم هیچ ماشـینی به 
انـدازه اسـکانیا کم هزینه 
نیست. کارایی این اتوبوس 
برند هـا  از  هیچکـدام  را 
ندارند و من از داشتن شان 
راضی هستم. تنها کاری که 
تا امروز کرده ام این اسـت 
که به موقع اتوبوس را برای 
بازدید به تعمیـرگاه مجاز 
می برم و آن را به هنگام نیاز 
برای تعمیر یا سرویس تنها 
به دست تعمیرکاران شرکت 

عقاب افشان می سپارم.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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آقاداداشی: صندلی های ما چیزی از صندلی های اتوبوس های توریستی 
بین المللی کم ندارد

رئیس بخش مهندسی خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان در گفت وگو با »کالسکه  سبز«

مرتض��ی آقاداداش��ی متولد 
مردادماه 1۳57، ۳6 س��اله 
و رئی��س بخ��ش مهندس��ی 
ف��روش  از  پ��س  خدم��ات 
ش��رکت عقاب افشان است. 
رش��ته  دانش��آموخته  وی 
مهندسی مکانیک است و کار 
در مجموعه مهندسی خدمات 
پس از فروش اس��کانیا وی 
را به یک متخصص تمام عیار 

تبدیل کرده است.
گفت و گوی »کالس��که سبز« 
ب��ا رئی��س بخش مهندس��ی 
ف��روش  از  پ��س  خدم��ات 
شرکت عقاب افش��ان را در 

خودروهای سنگین نداشتم.ادامه می خوانید:
فکر می کنید چرا اسکانیا در طی فعالیت کاری خود 
تجربه موفق تری را نس��بت به سایر برند ها به دست 

آورده است؟ 
وقتی شرکت عقاب افشان اتوبوس های اسکانیا را عرضه 
کرد، بازار ما پر از ماشین های فرسوده بود. در واقع، این 
ش��رکت محصول مطلوبی را در بازاری عرضه کرد که 
مملو از اتوبوس های فرسوده بود. آغاز راه سخت بود اما 
کیفیت باالی محصول و خدمات پس از فروش شرکت 
عقاب افش��ان باعث شد این بَِرند جایگاه خود را خیلی 
زود در میان صنف اتوبوس��داران و رانندگان به دست 
آورد. بعد از مدتی، ش��رکت عقاب افشان کیفیت اتاق 
اتوبوس را ارتقا داد، به طوری که امروز صندلی های ما 
چیزی از صندلی های اتوبوس های توریستی بین المللی 
کم ندارد. همه مسافران با بهبود کیفیت صندلی، بسیار 
راحت تر از گذشته سفر می کنند و با خستگی کمتری 
به مقصد می رسند. در واقع، اسکانیا با قدرت و کیفیت 
باال وارد ش��د و دو هدف را که یکی رضایت مش��تری 
اولیه یعنی صاحبان اتوبوس و دیگری رضایت مشتریان 
نهایی یعنی مسافران بود به بهترین شکل مورد توجه 
قرار داد. شاید کیفیت خدمات رسانی به مسافران یکی از 

دالیل رونق بازار صاحبان اتوبوسهای اسکانیاست. 
بار ها گفته شده دستکاری راننده ها یا تعمیرکاران 

غیرمتخصص آسیب زاست. چرا راننده ها همچنان این 
موضوع را رعایت نمی کنند؟ 

ما ایرانی ها ضربالمثلهایی از نسلهای گذشته به یادگار 
داری��م که گاه آنها را فرام��وش می کنیم. اگر رانندهها 
ضربالمثِل »هیچ گرانی بی حکمت و هیچ ارزانی بی علت 
نیست« را فراموش نکنند خیلی از مسائل حل می شود. 
اگر قطعات اصلی گران هستند، در واقع، کیفیت تولید 
باالتر و همچنین گارانتی دارند، اما متأسفانه راننده ها و 
صاحبان اتوبوس ترجیح می دهند مشکالت اتوبوس را 
با هزینه پایین تری برطرف کنند و ش��اید هم حوصله 
منتظر مان��دن در صف نمایندگیهای مجاز را ندارند و 
می خواهند س��ریع تر به مقصود خود برس��ند. آنها در 
نهای��ت با خودرویی ب��ه نمایندگیهای عقاب افش��ان 
مراجعه می کنند که سیستم های آن توسط تعمیرکاران 
غیرمتخصص دستکاری و فرسوده شدهاند و سرانجام، 
هزینه ای که متحمل می شوند و زمانی که صرف می کنند 
خیلی بیشتر از هزینه و زمانی است که می توانستند در 
همان ابتدا با مراجعه به تعمیرگاه های مجاز و استفاده 
از قطعات اصلی برای رفع مشکالت اتوبوس های خود 

اختصاص دهند.
عدم استفاده درس��ت و مراجعه به نمایندگی های 
مجاز اسکانیا گاهی حاصل بی اطالعی راننده هاست؛ 
در صورتی که شرکت عقاب افشان در هنگام تحویل 

کار در ش��رکت عقاب افشان را 
از چه زمانی آغاز کردید؟ 

فعالیت خود را در ش��رکت عقاب 
افشان از تیر ماه ۱۳۸۳ شروع کردم. 
در ابتدای راه، کار خود را به عنوان 
مکانیک آغاز کردم و بعد از مدتی در 
بخش لیزر تعمیرگاه مشغول به کار 
شدم. مدتی بعد، به عنوان کارشناس 
مهندسی کارم را ادامه دادم و چند 
س��ال با این عن��وان فعالیت کردم. 
هم اکنون بیش از یک س��ال است 
که ریاست بخش مهندسی خدمات 
پس از فروش شرکت عقاب افشان 

را بر عهده دارم.
اسکانیا اولین تجربه کاری شما 

بود؟
پیش از این هم در زمینه مکانیک 
خ��ودرو فعالیت ک��رده ب��ودم، اما 
فق��ط خودروهای س��بک. در واقع 
تجربه مش��خصی در بخش تعمیر 
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خودرو به رانندگان آموزش می دهد. چرا 
با وجود آموزش اولیه چنین خطاهایی بروز 

میکند؟
ما هنگام تحویل خودرو به راننده ها، نحوه 
اس��تفاده از آن را تعلیم می دهیم. اما یک 
راننده خ��ودرو را تحوی��ل می گیرد و بعد 
خودرو در اختیار رانندگان مختلف گذاشته 
می شود و دست به دست می گردد. بیشتر 
مشکالت خودرو حاصل بی اطالعی راننده 
آموزش ندیده ای است که استفاده درست از 
خودرو را بلد نیس��ت. این قصور از شرکت 
عقاب افش��ان نیس��ت، بلکه از بی اطالعی 

برخی رانندگان است. 
فک��ر میکنی��د چگونه میت��وان خطا در 
استفاده صحیح از خودرو را کاهش داد؟

م��ا ع��ادت کرده ایم در پاس��خ به چنین 
سؤاالتی بگوییم »فرهنگ سازی میخواهد«. 
ام��ا این یک ش��عار نیس��ت. ما واقع��اً به 
فرهنگ س��ازی نیاز داریم. فرهنگ س��ازی 
در این زمینه به ابتدایی ترین آموزش های 
رانندگی مربوط اس��ت. در واقع، ش��رایط 
اعطای گواهی نامه ها ای��راد دارد. این ایراد 
نه تنها در مورد خودروهای س��نگین بلکه 
در م��ورد گواهینامههای پایه دو هم وجود 
دارد. آموزش��گاه های رانندگ��ی فقط نحوه 
حرکت با خ��ودرو را میآموزند و رانندهای 
که در نهایت پشت فرمان می نشیند حتی 
مهارت رانندگی را هم ندارد، چه رس��د به 
مه��ارت فنی! به عنوان مث��ال، راننده های 
کش��ور آلمان کم خالف تری��ن راننده های 
دنیا هستند. کسب گواهینامه در آلمان کار 
راحتی نیست؛ پروسه طوالنی و هزینهبری 
دارد و ب��ا اخذ گواه��ی از هر مرحله امکان 
ورود به مرحله بعدی ممکن خواهد بود. از 
طرف دیگر، کوچک ترین خطا بر گواهینامه 

تأثیر می گذارد. 
معتقدم برخی مسائل باید به بنیان رفتاری 
مردم نفوذ کند. در ایران، فرهنگسازی کار 
دشواری نیست، همان طور که بستن کمربند 
ایمنی برخالف بسیاری از کشورهای دیگر 

اما فکر نمی کنند که چه کس��ی چنین نظری را ارائه کرده اس��ت. چند نفر 
که کارشناس نیستند چنین نظری را دادهاند. به عنوان مثال، پمپ باد غیر 
اس��تاندارد را جایگزین پمپ باد خودرو می کنند اما از خود نمیپرسند چرا 
این محصول ارزان تر است. بدتر آن که اگر همین قطعه به درستی کار نکند 
به بس��یاری از قطعات دیگر هم صدمه میزند. تعویض دیرهنگام فیلترهای 
سیستم هوا در یکی از خودروها سبب از بین رفتن پمپ باد شده بود و پمپ 
باد معیوب نیز باعث انتقال روغن به مدار هوای فش��رده و در نهایت خرابی 
قطعاتی شده بود که با باد کار می کنند. این مشکل و سهل انگاری راننده در 
تعویض فیلترها و انجام تعمیرات تا جایی پیش رفته بود که روغن حتی به 
بوق بادی روی سقف اتوبوس نیز نفوذ کرده بود! مشکالت سیستم هوا اتفاقی 
است که سسلسله وار در عملکرد سیستم های دیگر تأثیر می گذارد. گیربکس، 
درها، کالچ، صندلی  راننده، فنرها و ... همه به باد نیاز دارند. باد در همه جای 
ماشین می چرخد و همچون رگ در کل بدن وجود دارد. اختالل کوچکی در 
سیستم باد، کل ماشین را به هم میریزد. وقتی پمپ باد آسیب ببیند، بقیه 
اجزای ماشین هم دچار مشکل می شوند. میتوان برای تعویض به موقع قطعه 
فرسوده از جایگزین مرغوب آن استفاده کرد و نباید برای صرفه جویی،  خودرو 
آسیب ببیند و صاحب آن متضرر شود. هزینه تعویض فیلترهای هوا خیلی 
زیاد نیست، اما عدم تعویض به موقع آنها منجر به تخریب قطعات گران قیمت 
می شود. چنین مشکلی را نمی توان به پای کارخانه تولیدکننده نوشت. مثال 
دیگر در این زمینه، فواصل اس��تاندارد مش��خصی است که در طراحی اتاق 
خودرو برای فضای بین صندلی ها در نظر گرفته می شود. اگر صاحب اتوبوس 
برای افزایش تعداد صندلی، فاصله میان صندلیها را کم کند و یا فضایی برای 
قاچاق اضافه کند، باعث از بین رفتن آسایش مسافران می شود. این مشکالت 
به شرکت تولیدکننده مربوط نمی شود و نباید تولیدکننده اتوبوس را مسؤول 

دانست.
و سخن آخر؟

امیدوارم روزی برس��د که فرهنگ در همه زمینه ها نهادینه ش��ود و دیگر 
نگوییم این مش��کل نیاز به فرهنگ سازی دارد؛ روزی برسد که هر کس در 

تخصص خودش کار کند و متخصص واقعی حرفه خود باشد.

وقتی شـرکت عقاب افشان 
اتوبوس های اسکانیا را عرضه 
کرد؛ بازار ما پر از ماشـین های 
فرسـوده بـود. در واقـع یک 
محصول مطلـوب را در بازاری 
عرضه کـرد کـه اتوبوس های 
فرسـوده در ناوگان جـاده ای 
آن جوالن می دادنـد. آغاز راه 
سـخت بود اما کیفیـت باالی 
محصـول و خدمـات پـس از 
فروش شـرکت عقاب افشـان 
باعث شد این بَِرند جایگاه خود 
را خیلـی زود در میـان صنف 
اتوبـوس داران و راننـدگان به 

دست آورد.

خیلی زود تبدیل به فرهنگ 
ش��د.  اگ��ر هن��گام تعلیم 
رانندگ��ی، متقاضی مراحل 
فن��ی دقیق��ی را بگذراند، 
آگاه��ی او باالت��ر میرود و 
به خودرو خس��ارت  کمتر 
وارد می ش��ود. بس��یاری از 
مش��کالت ما به سبب عدم 
آگاه��ی و مش��ورت با افراد 
غیرمتخصص اس��ت. وقتی 
علت استفاده از یک قطعه 
نامطلوب را می پرس��یم، در 
پاسخ می شنویم: »می گویند 
این قطعه جواب می دهد!« 
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نامه کارخانه اسکانیا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران
وفاداری عقاب افشان به انتظارات اسکانیا بی همتاست

بدین وسیله گواهی می شود شرکت عقاب افشان، نماینده ما در حوزه اتوبوس در کشور ایران 
است و همکاری عالی و متقابل ما به مدت یک دهه است که ادامه دارد. 

شرکت عقاب افشان با شصت سال سابقه توسعه، تولید و بازاریابی اتوبوس ها امروز دارای طیف 
گوناگونی از محصوالت با کیفیت باال شامل اتوبوس های شهری و بین شهری است. 

مرکز تولیدی ش��رکت عقاب افشان واقع در شهرستان سمنان، مطابق با دستور العمل اتاق 
س��ازی اسکانیا فعالیت می کند. تعهد و وفاداری شرکت عقاب افش��ان به توقعات و انتظارات 
اسکانیا، بی همتاست. دستاورد ها و محصوالت عقاب افشان نیز در داخل اسکانیا محترم شمرده 

می شوند. 
به منظور بهبود کیفیت و با هدف حفظ سطح کیفیت باال، کارمندان بخش تولید فنی اسکانیا 

به طور منظم از مرکز تولیدی عقاب افشان بازدید می کنند. 
همچنین در حوزه خدمات پس از فروش، دو شرکت عقاب افشان و اسکانیا همکاری نزدیکی 
با یکدیگر دارند و بدین منظور ش��رکت اس��کانیا بازدیدهای منظمی را با هدف بهبود مستمر 

توسعه کارمندان و شبکه خدمات پس از فروش ایران انجام می دهد. 

             
         

ُدرسا  در نمایشگاه ترکمنستان

شرکت عقاب افشان در تاریخ ۲۷ آبان ماه 
۱۳۹۳ )۱۸ نوامبر ۲۰۱۴( با ارائه اتوبوس 
عقاب – اس��کانیا مدل ُدرسا در نمایشگاه 
بین الملل��ی نف��ت و گاز ک��ه در کش��ور 
ترکمنستان برگزار شد، پرچم جمهوری 
اس��المی ایران را به اهتزاز درآورد. الزم به 
ذکر است که هنگام انجام تست جاده ای 
اتوبوس های حاضر در این نمایشگاه توسط 
کار شناسان حمل و نقل کشور ترکمنستان 
در جاده ای که به محل استقرار مرکز صدا 
و سیمای آن کشور ختم می شود و باالی 
تپه ای با شیب نسبتاً تند قرار دارد، اتوبوس 
عقاب – اس��کانیا با ظرفیت مسافر کامل 
تنها اتوبوس��ی بوده که تست مذکور را با 
موفقیت طی کرده است و سایر برند ها در 

این مورد با مشکل مواجه شده اند.

هنریک اورلینک
معاون مدیرعامل در بخش فروش و 

بازاریابی در خاورمیانه

اسکانیا در  اخبار

تورستن لیندر 
مدیر پروژه فروش و بازاریابی ایران 
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توضی��ح عملک��رد و نحوه تعوی��ض دنده و 
رانندگی با گیربکس های اُپتی کروز و تشریح 
عملکرد و نحوه  تعوی��ض دنده و رانندگی با 
گیربکس های زِد اِف )ZF( را از جمله موارد 

آموزشی در این دوره ها عنوان کرد. 
حبیب��ی ادامه داد: »در این دوره همچنین 
بر اهمیت بازدید اطراف وسیله نقلیه قبل از 
شروع رانندگی تأکید می شود و توضیحاتی 
درب��اره عملکرد ریت��اردر و مزیت های مهم 
اس��تفاده از آن، عملکرد و استفاده  بهینه از 
ترمز پایی، عوامل تأثیرگذار بر کاهش مصرف 
سوخت و آلودگی هوا، سرویس های ادواری و 
تأثیر آن در کاهش هزینه های تعمیرات، نحوه  
استفاده صحیح از سیستم سرمایش/گرمایش، 
کم شدن روغن و دالیل آن، الستیک سایی، 
شرایط گارانتی، جابه جایی الستیک های جلو 
با عقب، انتخاب دنده مناس��ب برای ش��روع 
حرکت )با مس��افر یا بی مسافر(، کور نکردن 
کلیدهای درهای بادی از بیرون، در دسترس 
قرار دادن چکش های اضطراری، جلوگیری از 
یخ زدن گازوئیل در فصل زمس��تان، رعایت 
نکات ایمنی در مواقع لزوم و استفاده از باتری 

کمکی به رانندگان ارائه می شود.«
 وی همچنی��ن با توجه به اهمیت آموزش 
رانن��دگان در پیش��گیری از ح��وادث ناگوار 
خاطرنشان کرد شرکت عقاب افشان آمادگی 
دارد تا با مش��ارکت نهاده��ای مرتبط برای 
آموزش رانندگان فعال در چرخه حمل و نقل 

همکاری الزم را به عمل آورد.

دوره های  گواهینامه  کسب 
آموزشی برای تمامی رانندگان 
اسکانیا   – اتوبوس های عقاب 
الزامی است، چراکه رانندگان 
از  صحیـح  اسـتفاده  نحـوه 
تجهیـزات جدید و سیسـتم 
کامپیوتـری ایـن خودرو هـا 
حوالـه  و  می گیرنـد  فـرا  را 
تحویل خودرو بدون اخذ این 
گواهینامه به آنان تحویل داده 

نمی شود.

مصطفی حبیبی، رییس واحد آموزش خدمات پس از فروش ش��رکت 
عقاب افشان، با اشاره به روند برگزاری دوره های آموزشی این شرکت برای 
رانندگان اتوبوس های عقاب – اسکانیا، گفت: »کسب گواهینامه این دوره ها 
برای تمامی رانندگان این اتوبوس ها الزامی اس��ت، چراکه رانندگان نحوه 
استفاده صحیح از تجهیزات جدید و سیستم کامپیوتری این خودرو ها را 

فرا می گیرند.« 
 ایش��ان با اش��اره به اینکه آموزش رانندگان در زمینه نحوه استفاده از 
اتوبوس های عقاب - اسکانیا همواره در طول سال های گذشته انجام شده 
اس��ت، افزود: »حضور در این دوره ها برای رانندگان الزامی اس��ت و حواله 
تحویل خودرو بدون اخذ این گواهینامه به آنان تحویل داده نمی شود.« وی 
با اشاره به اینکه آموزش رانندگان به دو دسته اتوبوس های شهری و بین 
شهری تقسیم می شود، ادامه داد: »از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، 
۹۰۴ نفرساعت معادل ۱۱۳ نفر در بخش شهری و ۷۳۶ نفرساعت معادل 

۹۲ نفر در بخش بین شهری آموزش دیده اند.« 
حبیبی با بیان اینکه آموزش های اس��کانیا به رانندگان از س��ال ۱۳۸۵ 
ش��روع شده است، بیان کرد: »از س��ال ۱۳۸۵ تا پایان آبان ماه امسال در 
مجموع ۱۸۱۰۴ نفرس��اعت معادل ۲۲۶۳ نفر در بخش شهری و ۷۲۱۶ 
نفرساعت معادل ۹۰۲ نفر در بخش بین شهری از آموزش های اسکانیا بهره 
برده اند.« وی تشریح عملکرد برخی سیستم های جدید اتوبوس، عملکرد 
عالئم و چراغ های روی صفحه آمپر و لزوم توجه به آن، کارکرد کلید ها و 
اهرم ه��ای کنترلی خودرو، توضیح عمومی فنی خودرو به صورت تئوری، 

برای مالکان و رانندگان محصوالت شرکت عقاب افشان برگزار می شود

دوره های آموزشی »نحوه استفاده بهینه از اتوبوس های عقاب -اسکانیا« 
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استانداردهای آالیندگی وسایل نقلیه

ایاالت متحده آمریکا
آمری��کا،  متح��ده  ای��االت  در 
اس��تانداردهای آالیندگ��ی زی��ر نظر 
آژان��س حمای��ت از محیط زیس��ت 
)EPA( مدیریت می ش��ود. عالوه بر 
ای��ن، ایالت کالیفرنیا اس��تانداردهای 
آالیندگ��ی ویژه خود را دارد و س��ایر 
ایالته��ای آمریکا نیز از یکی از قوانین 
مل��ی )EPA( و ی��ا قوانی��ن ایال��ت 

کالیفرنیا تبعیت می کنند.
اس��تانداردهای آالیندگ��ی ایال��ت 
کالیفرنیا )CARB( از آن جا اهمیت 
دارد که ای��ن ایالت یکی از بزرگترین 
بازارهای خودرو در جهان اس��ت و از 
این رو، تمام خودروس��ازانی که قصد 
فروش محصوالت خود را در این بازار 
دارند باید این اس��تانداردها را رعایت 
کنند. به دلیل نفوذ زیاد قوانین ایالت 
کالیفرنیا در صنعت خودرو، ۱۶ ایالت 
دیگر آمریکا نی��ز از قوانین آالیندگی 
این ایالت تبعی��ت می کنند. عالوه بر 

آالیندگ��ی  اس��تانداردهای 
الزامات قانونی هستند که بر 
آالینده های انتش��ار یافته در 
هوای جو نظارت می کنند. این 
استانداردها که در کشورهای 
مختلف شرایط متفاوتی دارند، 
محدودیتهای کم��ی را بر روی 
آالینده ه��ای خاص��ی  می��زان 
اعم��ال می کنند ک��ه از منابع 
مختل��ف در ط��ی ی��ک زم��ان 

مشخص خارج می شوند. 
در ادامه م��روری بر وضعیت 
قوانین آالیندگ��ی در آمریکا، 
اتحادیه اروپا و ایران خواهیم 

این ایالت ها، استانداردهای آالیندگی ایالت کالیفرنیا بر استانداردهای مشابه اتحادیه اروپا نیز تأثیر گذاشته است.داشت.
اتحادیه اروپا

استانداردهای آالیندگی اتحادیه اروپا محدودیت هایی را برای میزان آالیندگی خودروهای نو که در کشورهای 
عضو این اتحادیه به فروش می رسند، وضع می کند. استانداردهای آالیندگی در ذیل یک سری دستورالعمل های 
اتحادیه اروپا تعریف می شوند که همواره محدودیت های سخت گیرانه تری را برای آالیندگی خودروها به صورت 
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از زمان اجباری ش��دن، با اس��تاندارد یورو۵ 
مطابقت داشته باشند.

همچنین از تاریخ ۱ ش��هریور ۱۳۹۳ کلیه 
خودروهای س��نگین و نیمه سنگین دیزلی 
تولید داخل باید اس��تاندارد یورو۳ داش��ته 
باش��ند و از سال ۱۳۹۶ باید استاندارد یورو۴ 
را اخذ کنند. همچنین کلیه تولیدکنندگان 
اتوبوس ها و مینی بوس ه��ای تولید داخل از 
 )DPF( ابتدای سال ۱۳۹۴ باید فیلتر ذرات

را بر روی خودروهای تولیدی نصب کنند.
بر اس��اس جدول زی��ر، در اتحادی��ه اروپا 
محدودیت های کمی مشابهی برای سوخت 
دیزل نیز وضع شده اس��ت.این استانداردها 
که به عنوان EN۵۹۰ شناخته می شوند، بر 
اساس طبقه بندی استاندارد آالیندگی، میزان 
گوگرد موجود در سوخت دیزل را نیز کاهش 
داده اند. از سال ۲۰۰۷ نوعی سوخت دیزل به 
نام سوخت دیزل ULSD رواج پیدا کرد که 
در آن گوگرد به میزان بسیار کمی وجود دارد 
و نقش روان کنندگی گوگرد به وس��یله مواد 

افزودنی به سوخت جبران می شود.

اسـتانداردهای آالیندگـی 
الزامات قانونی هسـتند که بر 
آالینده های انتشـار یافته در 
هوای جو نظارت می کنند. این 
استانداردها که در کشورهای 
مختلف شرایط متفاوتی دارند.

مرحله به مرحله وضع می کنند. در حال حاضر، آالیندگی های ناش��ی از 
اکس��ید نیت��روژن )NOx(، هیدروکربن ه��ا )THC(، هیدروکربن های 
غیرمتانی )NMHC(، مونوکسیدکربن )CO( و ذرات معلق )PM( دارای 
قوانینی در بسیاری از وسایل نقلیه به غیر از کشتی ها و هواپیماها هستند. 
برای هر نوع وسیله نقلیه، استانداردهای مختلفی اعمال می شود. انطباق 
وسایل نقلیه با قوانین اتحادیه اروپا به وسیله آزمون موتور آنها در یک دوره 
آزمون استاندارد تعیین می شود و در صورت عدم انطباق، وسیله نقلیه اجازه 
فروش در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به دست نخواهد آورد. استفاده 
از هیچ گونه فن آوری خاصی به منظور انطباق با این اس��تانداردها الزام آور 
نمی شود ولی در عین حال، فن آوریهای موجود در زمان وضع قوانین جدید 
مد نظر قرار می گیرند. پس از وضع قوانین جدید، مدل های جدید خودروها 

باید با الزامات جاری و یا برنامه ریزی شده انطباق داشته باشند. 
مراحل مختلف ارتقای استانداردهای آالیندگی

مراح��ل مختلف اس��تانداردهای آالیندگی در اتحادی��ه اروپا به صورت 
Euro۱ تا Euro۶ٍ دسته بندی و برای خودروهای سنگین همین مراحل 

.Euro VI تا Euro I به صورت اعداد رومی نوشته می شوند؛ یعنی
زمان بندی مراحل مختلف ارتقای استانداردهای آالیندگی اتحادیه اروپا 

به شرح زیر است:
- استاندارد یورو ۱: سال ۱۹۹۳
- استاندارد یورو ۲: سال ۱۹۹۶
- استاندارد یورو۳: سال ۲۰۰۰
- استاندارد یورو۴: سال ۲۰۰۵

- استاندارد یورو۵: سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ 
- استاندارد یورو۶: سال ۲۰۱۴

در جدول زیر، محدودیت های وضع شده بر میزان آالینده های مختلف 
را که از اگزوز اتوبوس ها و کامیون های س��نگین خارج می شود، مشاهده 
می کنید. الزم به ذکر اس��ت برای دس��ته بندی های مختلف محصوالت، 
جداول مش��ابهی وجود دارد که در اینجا فقط جدول مربوط به اتوبوس و 

کامیون ذکر شده است.
ایران

اس��تانداردهای اتحادیه اروپا به دلیل دقت، آینده نگری و جامعیتی که 
دارند، در اکثر کشورهای جهان به عنوان استاندارد مرجع آالیندگی مورد 
قبول واقع ش��ده اند. در ایران نیز طبقه بندی اس��تانداردهای آالیندگی بر 

مبنای الزامات اتحادیه اروپا است.
در س��الیان اخیر، ک��ش و قوس های فراوانی بین خودروس��ازان از یک 
س��و و سازمان محیط زیست و وزارت نفت از سوی دیگر در مورد ارتقای 
استانداردهای آالیندگی وجود داشته است. پس از چند بار تعویق،استاندارد 
آالیندگی یورو۴ از اول ش��هریور ۱۳۹۳ برای خودروهای سواری بنزینی 
تولید داخل اجباری شد و استاندارد یورو۵ از ابتدای سال ۱۳۹۷ اجباری 
خواهد شد. در ضمن، خودروهای جدید )پلتفرم جدید( باید ۲ سال زودتر 

همچنین در نمودار زیر، مراحل مختلفي که در جدول صفحه قبل ذکر شده، 
قابل مشاهده است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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طبق آمار اعالم ش��ده از س��وی مراکز خدمات پس از فروش شرکت تولیدی و صنعتی 
عقاب افشان تاکنون ۱۶۶۳ دستگاه از اتوبوس های اسکانیا در سراسر کشور در طرح فراخوان 
به این مراکز مراجعه کرده اند که از این تعداد بعد از بررسی های صورت گرفته ۶۴۹ دستگاه 

نمره قبولی گرفته اند، ۸۳۲ دستگاه مشروط و تعداد ۱۸۲ دستگاه نیز مردود اعالم شده اند. 
طبق قانون خدمات پس از فروش عقاب افشان، اتوبوس های قبول شده بدون مشکل به فعالیت خود در ناوگان 
مسافری بین شهری ادامه خواهند داد. اتوبوس های مشروط شده به این خاطر که دستکاری شان پرخطر نبوده 
اما در بلند مدت ممکن است مشکالتی ایجاد کند، فعال به این شرط که در یک زمان محدود معین نسبت 
به رفع نقص آن ها از سوی مالک اقدام شود، مشکلی برای ادامه کار خود نخواهند داشت اما اتوبوس هایی که 
مردود شده اند به این خاطر که دستکاری های پرخطر در آن ها صورت گرفته است، با همکاری نهادهای مرتبط 

از فعالیت شان خودداری خواهد شد تا نسبت به رفع معایب پرخطر این اتوبوس ها اقدام شود. 
سه نموداری که در ادامه مشاهده می شوند بیانگر گستره فعالیت مراکز خدمات پس از فروش عقاب افشان 
در سراسر کشور است، به این شرح که در نمودار شماره یک )نمودار مقایسه ای عملکرد نمایندگی ها در انجام 
کمپین کنترل و بازرسی( میزان بازرسی اتوبوس های اسکانیا به تفکیک نمایندگی های استانی بیان شده است، 
در نمودار شماره دو )نمودار وضعیت فراخوان بازرسی بر اساس مدل اتوبوس( شرایط بازرسی فنی اتوبوس های 
اسکانیا بر اساس مدل یا سال تولید مطرح شده است و نمودار سوم )نمودار فراخوان بازرسی بر اساس مدل 

اتوبوس( هم بیانگر میزان کل فراخوان اتوبوس ها بر اساس سال تولید آن ها است. 
در همین رابطه چندی پیش مهندس محس��ن نوروزی، مدیر خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان، 
درباره طرح فراخوان اتوبوس های اسکانیای تولید شده در ایران گفت: »هدف از انجام این فراخوان با توجه به 
نظر کمیسیون ایمنی راه ها و دستگاه های ذیربط در راستای شناسایی نواقص و دستکاری های انجام شده از 

زمان تحویل خودرو به خریدار است. «
مدیر خدمات پس از فروش ش��رکت عقاب افش��ان با اشاره به اینکه نواقص ایمنی این اتوبوس ها به مراجع 
ذیربط اعالم می شود، افزود: »بر اساس مصوبه کمیسیون ایمنی راه ها، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
نیز نسبت به تعلیق کارت هوشمند رانندگان و جلوگیری از صدور صورت وضعیت برای این اتوبوس ها اقدام 
می کند.« وی با بیان اینکه انجام بررس��ی س��المت فنی اتوبوس ها تا انتهای س��ال جاری در ۲۰ مرکز مجاز 
خدمات پس از فروش اسکانیا در سراسر کشور ادامه خواهد داشت، افزود: ۴۰ آیتم سالمت و ایمنی اتوبوس ها 
در این مراکز بررسی می شود و برچسبی که گویای سالمتی و یا وضعیت مشروط اتوبوس هاست بر روی خودرو 

نصب می شود. 
مهندس نوروزی تصریح کرد: »در بررس��ی سالمت فنی، دو وضعیت مشخص شده است؛ وضعیت سالم و 
وضعیت تغییر داده شده در وضعیت ناسالم یا اعمال دستکاری دو حالت وجود دارد؛ حالتی که دستکاری ها 
مخل حرکت است خودرو از فعالیت تعلیق می شود و حالتی که مخل حرکت نیست و خودرو می تواند مشروط 
بر رفع سریع دستکاری های غیرمجاز، به فعالیت خود ادامه دهد.« به گفته وی، این برچسب ها دستگاه های 
ذیربط را از وضعیت س��المت اتوبوس ها مطلع می کند. وی با تاکید بر اینکه هرگونه دس��تکاری که پس از 
تحویل خودرو اعمال ش��ود می تواند ایمنی خودرو را کاهش و در اس��تانداردهای خودرو اختالل ایجاد کند، 
افزود: »متاسفانه بسیاری از رانندگان از این موضوع اطالع ندارند که در این طرح آگاهی های الزم به آن ها داده 
می شود.« وی تاکید کرد: »مراجعه تمامی اتوبوس های اسکانیا به مراکز مجاز خدمات پس از فروش و دریافت 

برچسب سالمت فنی الزامی است.«

ج��اری  س��ال  م��اه  م��رداد 
کمیس��یون ایمن��ی راه ه��ای 
کش��ور در مصوب��ه ای اعالم 
کرد تمامی اتوبوس های برون 
ش��هری تح��ت بهره ب��رداری 
اس��کانیا در ای��ران بای��د به 
منظ��ور بررس��ی نواق��ص و 
افزایش ضریب ایمنی آن ها 
توس��ط ش��رکت تولی��دی و 
صنعتی عقاب افش��ان مورد 
بررس��ی مجدد ق��رار گیرد؛ 
تصمیم��ی ک��ه بالفاصل��ه با 
استقبال این شرکت مواجه 
ش��د و مراکز خدمات پس از 
فروش شرکت عقاب افشان 
در سراس��ر کش��ور مصوبه 
کمیسیون ایمنی راه ها را در 
مس��یر عملیاتی ش��دن قرار 

دادند. 
حال با گذش��ت تنها چند ماه 
از مصوبه کمیس��یون ایمنی 
راه ها بیش از 166۰ دستگاه 
از اتوبوس های اسکانیا توسط 
مراکز  مج��رب  کار شناس��ان 
ف��روش  از  پ��س  خدم��ات 
شرکت عقاب افش��ان مورد 
بررس��ی مجدد قرار گرفته و 
پروس��ه رفع نقص آن ها، یا 
صورت پذیرفته و یا در حال 
انجام است. ضمن آنکه برخی 
اتوبوس هایی هم که در تست 
و بازبین��ی مجدد نمره قبولی 
را دریافت نکرده اند، عنوان 
مردود گرفته و تا رفع نقص 
کامل قرار اس��ت با همکاری 
نهادهای مرتبط از فعالیتشان 
در ناوگان مس��افری کش��ور 

جلوگیری شود. 

فراخوان و بازرسی فنی 166۳ دستگاه اتوبوس اسکانیا 
از سوی خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان صورت گرفت
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کابوس مسافر؛ سرویس بهداشتی بین راهی 
به بهانه روز جهانی توالت

البته شاید از نظر ما طرح چنین 
مودبانه  چن��دان  موضوعاتی 
نباش��د و حتی دور از ش��أن 
به حس��اب بیاید؛ اما یکی از 
مشکالتی که ما در سفر با آن 
مواجه هستیم سرویس های 
بهداشتی اس��ت. به راستی 
س��رویس ها  ای��ن  متول��ی 
کیس��ت؟ آیا رس��توران های 
بین راهی که این روز ها دیگر 
اس��تراحتگاه های  به  تبدیل 
متول��ی  ش��ده اند  بزرگ ت��ر 
بهداشتی  سرویس های  این 
هستند؛ این را از این جهت 
طرح می کنم که واقعا ش��اید 
یکی از مشکالت عمده مسافر 
در س��فرهای طوالن��ی همین 
و  بهداش��تی  س��رویس های 
لزوم استفاده از آن هاست. 

1۹ نوامب��ر/ ۲۸ آب��ان روز 
جهان��ی توالت اس��ت. از این 
جه��ت ب��د نیس��ت ب��ه این 
موض��وع پرداخت��ه و تاکی��د 
کنیم که نظافت در این بخش 
بس��یار مهم است و باید این 
فرهن��گ ک��ه بای��د نظاف��ت 
عموم��ی  توالت ه��ای  در  را 
بهداش��تی  )س��رویس های 
عمومی( رعایت کرد در کشور 

تسری یابد. 

۱۹ نوامبر؛ روز جهانی توالت!
هنوز هم اروپایی ها با واژه بهداش��ت، خصوصاً واژه ای 
همچون توالت و س��رویس بهداشتی چندان میانه ای 
ندارند و آنچه در شهر به عنوان سرویس قرارداده اند صرفاً 
روشی است که بسیاری از پزشکان وحتی روانپزشکان 
نی��ز درمورد آن انتقادهای علمی فراوانی دارند. از اینرو 
غربی ها با نامگذاری روز ۱۹ نوامبر به عنوان روز جهانی 
توالت سعی دارند درجهت گسترش فرهنگ بهداشت 
فردی گام هایی را بردارند. با این حال شاید هنوز خیلی ها 
در اروپا حتی اسم این روز هم به گوششان نخورده باشد، 
اما درحقیقت حساس��یت موضوع دسترسی داشتن به 
توالت های باکیفیت و تسهیالت بیشتر تا جایی اهمیت 
داش��ته که عالوه بر ای��ن نامگذاری در س��ال ۲۰۰۱، 

مؤسسه ای جهانی نیز با همین نام شکل گرفته است. 
این مؤسسه از هر فرد خواسته است تا در کشور خود 
خواهان توالت هایی با کیفیت بهتر، تسهیالت بهداشتی 
بیشتر برای زنان، دسترسی بهتر به توالت برای ناتوانان، 
مادران و نوزادان و به عالوه توالت های تمیز تر و بیشتر 
باش��د. اگرچه ممکن است همه این مباحث برای شما 
کمی خنده دار و بی معنا به نظر برس��د، اما باید بدانید 
براساس جدید ترین تحقیقات دانشگاهی سازمان ملل، 
دسترسی به مواد ش��وینده و رعایت بهداشت عمومی 
از باصرفه تری��ن راه های مبارزه با مرگ و میر ناش��ی از 
اسهال گزارش شده است؛ چرا که اوالً - مطابق گزارش 
یونیس��ف ح��دود ۲ و نیم میلیارد نفر فاقد س��رویس 

بهداشتی هستند و ثانیاً ساالنه ۱ و نیم میلیون کودک 
در جهان به علت دسترس��ی نداشتن به سرویس های 
بهداشتی مناسب به اس��هال مبتال می شوند؛ به عالوه 
نتایج این تحقیقات نش��ان داده اس��ت که با یک دالر 
س��رمایه گذاری در بخش دستشویی های بهداشتی، ۹ 
دالر به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به اقتصاد جوامع 

کمک خواهد شد. 
سرویس های بهداشتی عمومی در جاده های کشور

درست است که دسترسی به دستشویی های بهداشتی، 
سیس��تم آبرسانی مناسب، محیط پاک و دسترسی به 
مواد شوینده و خشک کننده بهداشتی از حقوق اساسی 
افراد و تأمین آن از وظایف اصلی مسئوالن جوامع است، 
اما نباید از نقش تأثیرگذار و غیرقابل انکار بهره بران این 
امکانات در حفظ بهداش��ت و نگه��داری از این اماکن، 
غاف��ل ماند. همه بر این واقعی��ت صحه می گذارند که 
»فرهنگ« استفاده از هر نوع امکانات جدید و تکنولوژی 
تازه ای و ارتقای آن حرف اول را می زند. ش��اهد این امر 
را می توان با نگاهی به وضع بهداش��ت س��رویس های 
بهداشتی عمومی که در س��ال های اخیر در جاده ها و 
کالنش��هرهای بزرگ کشور ساخته ش��ده است، دید. 
متأسفانه در بعضی از این اماکن که به تازگی هم ساخته 
شده، رعایت بهداشت عمومی از سوی استفاده کنندگان 
به اندازه ای نامناس��ب اس��ت که گاه به نظر می رس��د 
استفاده کردن از آن ها ریسک به خطر افتادن سالمت 
و بهداش��ت را خواهد داش��ت. این ضعف فرهنگی در 

گردشگری

اسکانیـا

گ و هنر
فرهن

سالمت

ش
ورز

ای: 31 ۷1 ۴6 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  31۵  111 ۸۰۰  3۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 6۲ ۴۲ ۴۵ 33-۰۲1          امداد جاد  

]22[
 ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

 شمـاره 6- آبان ماه 1393



استفاده از سرویس های بهداشتی عمومی 
منحصر به دستش��ویی های شهری و بین 
راهی نمی شود. متأسفانه در بعضی ادارات و 
دستگاه ها هم آنچنان که شایسته بوده و از 
گروه های صاحب فرهنگ انتظار می رود، به 
بهداشت دستشویی ها توجه نمی شود و صد 
البته که در این میان نمی توان تقصیر را به 
گردن فرد دیگری انداخت؛ چرا که خود ما 
که حاضر نمی شویم حتی دستمال کوچکی 
در دستشویی خانه مان بیفتد، به راحتی به 
رعایت بهداش��ت در دستشویی اداره ای که 
س��اعت ها وقت خود را در آن می گذرانیم، 
بی توجه��ی ک��رده و حتی ب��ه تذکرهای 
بهداش��تی نصب شده در آن ها کمتر توجه 
می کنیم.   به نظر می رس��د آنچه پیش از 
هم��ه باید در برابر آن حساس��یت به خرج 
دهیم، باور این اصل مهم اس��ت: »به طور 
حتم گذراندن ساعات متمادی در محل کار 
بدون توجه به رعایت اصول بهداش��تی، به 
خطر انداختن س��المت فردی و اجتماعی 
تک تک ماس��ت که نمی توان از کنار آن به 

راحتی گذشت.«
یک سوم مردم جهان به توالت تمیز دسترسی 

ندارند
بیماری ه��ای واگی��ردار در جاهای��ی که 
توال��ت بهداش��تی وجود ندارد با س��رعت 
بیشتری رواج می یابند. نمونه های فراوانی 
برای اثبات این مدعا وجود دارد. برای مثال 
در »کیب��را«، بزرگ ترین حلبی آباد آفریقا، 
ساکنان آن در درون کیسه های پالستیک 
مدف��وع می کنند و آن را دور می اندازند. اما 
از زمانی که توالت ها در محالت فقیرنشین 
نایروبی ساخته شده اند از میزان بیماری های 

واگیردار نیز بشدت کاسته شده است. 
کش��ور دیگری که می ت��وان از آن مثال 
زد هند اس��ت. در بخش های وس��یعی از 
هند فاضالب وجود ندارد. به همین منظور 
افرادی اس��تخدام می ش��وند که با دس��ت 
توالت ه��ا را خالی می کنند. کاری که انجام 
آن از ۲۰ سال پیش رسما ممنوع شده، اما 
تاکنون هیچ کارفرمایی به خاطر استخدام 

افراد برای انجام این کار به دادگاه کشیده نشده است. نزدیک به ۲۰ میلیون 
نفر از ش��هروندان اتحادیه اروپا در ش��رق این قاره از توالت های بهداش��تی 
برخوردار نیستند. این توالت ها مخصوصا در مناطق روستایی چاه های آب را 
آلوده می کنند. در ایران البته نظافت کمی قاعده مند تر است؛ دلیلش هم به 
دو بخش باز می گردد. نخست اینکه ما در شریعت نظافت را یکی از نشانه های 
مهم ایمان می دانیم و دوم اینکه الاقل فرهنگ عمومی مردم، مکانی را برای 
ای��ن کار در منزل؛ محل کار و... در نظر گرفته و به این موضوع حساس��یت 
داریم. فقط نکته ای که می ماند این اس��ت که مکان سرویس بهداشتی باید 
تمیز و مناسب باش��د. آن هایی که سن و سالی دارند می دانند که تا قبل از 
انقالب »آبریزگاه ایس��تاده« در ایران رایج ب��ود. این آبریزگاه ها اما در احکام 
ش��ریعت »مکروه« هس��تند و بعد از انقالب در بس��یاری از اماکن همچون 

سینما ها برچیده شدند. 
کمپین »توالت تمیز« در تایلند

یکی از مهم ترین کشورهای گردشگرپذیر تایلند است. آن ها تالش می کنند هر 
طور که شده گردشگر را راضی نگه دارند. یکی از این ویژگی ها می تواند نظافت در 
سرویس های بهداشتی باشد. در همین راستا؛ وزارت گردشگری تایلند همزمان با 
روز جهانی توالت و با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به اهمیت توالت 
تمیز در جذب گردش��گر، کمپین سراسری »توالت تمیز« برگزار کرد. وزارت 
گردشگری تایلند اعالم کرد که با همکاری آژانس های مسافرتی دولتی و بخش 
خصوصی کمپین »توالت تمیز« را با هدف ایجاد انگیزه و آگاهی عموم مردم 
درپاکیزگی تمام توالت ها واهمیت آن درجذب گردشگر به مدت سه ماه در این 
کشور راه اندازی می کند. این اقدام وزارت گردشگری تایلند درراستای بزرگداشت 
روز جهانی توالت که ۱۹ نوامبر هر سال برگزار می شود صورت گرفته است که 
مسئوالن و کارکنان بخش های دیگر دولتی همانند وزارت بهداشت و اداره حمل 
و نقل جاده ای و مرکز نظارت بر پارک های ملی و موسس��ات حیات وحش و 
نیزشهرداری بانکوک و مقامات خطوط آهن تایلند، مراکز خرید و هتل ها ودیگر 
بخش های مرتبط با گردشگری دراین کشور همگی در این کمپین ملی شرکت 
کرده اند. این کمپین با حضور وزیر و مقامات گردشگری تایلند در معبد »سپیده 
دم« یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری تایلند که دستشویی های بسیار 
تمیز آن نمونه کاملی از نظافت و بهداشت توالت برای همگان در این کشوراست، 
آغاز شد. این کمپین درچهار منطقه کشور از ماه آینده آغاز و تا مارس ۲۰۱۵ 
در تایلند ادامه خواهد داشت. یکی از برنامه های این کمپین برگزاری مسابقه 
عکس توالت پاک است که با به اشتراک گذاشتن در رسانه های اجتماعی مردم 
را درمقیاس گسترده ای به همکاری دراین فعالیت اجتماعی جذب خواهد کرد. 
در پایان این کمپین اطالعات و داده های مرتبط با این فعالیت ها جمع آوری و 
برای تصمیم گیری بهتر دراین زمینه و اهمیت توالت تمیز در جذب گردشگران 
به کار برده می شوند. این اولین بار نیست که در تایلند کمپین سراسری توالت 
تمیز برگزار می شود و در سال ۲۰۰۴ نیز وزارت گردشگری تمیز بودن توالت ها 
را از شرایط مهم و الزامی برای مهر تایید در کسب نشان استاندارد گردشگری 
اعالم کرد. امیدواریم در ایران هم چنین کمپین هایی برای سالمت عمومی مردم 

به ویژه مسافران مسیرهای طوالنی شکل بگیرد.

غربی ها با نامگذاری روز 1۹ 
نوامبـر به عنـوان روز جهانی 
توالت سـعی دارنـد درجهت 
گسـترش فرهنگ بهداشـت 
فـردی گام هایـی را بردارند. با 
این حال شـاید هنوز خیلی ها 
در اروپا حتی اسم این روز هم 
به گوششان نخورده باشد، اما 
درحقیقت حساسیت موضوع 
دسترسی داشتن به توالت های 
باکیفیت و تسهیالت بیشتر تا 
جایی اهمیت داشته که عالوه 
بر این نامگذاری در سال 2001، 
مؤسسه ای جهانی نیز با همین 

نام شکل گرفته است.
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نگاهی به برخی کاروانسراهای ایران؛

هتل هایی که ستاره هایش در آسمان ها بودند

در کاروانسرا ها اتاق های مسافران معموال پیرامون 
حیاط ساخته می شد و پشت آن ها اصطبل قرار داشته که 
درهای ورودی اصطبل ها در چهار گوشه داخلی بنا قرار 

داشتند و گاهی در ایوان ورودی حیاط باز می شدند. 
در دوره صفوی طرح معماری کاروانسرا ها متنوع شد و 
عالوه بر کاروانسراهای چهار ایوانی نوع کوهستانی، مدور، 
هش��ت ضلعی و کویری بر طبق موقعیت جغرافیائی و 

مکانی احداث شد. 
 در دوره ه��ای زندی��ه، افش��اریه و قاجاری��ه اح��داث 

کاروانسرا ها به شیوه گذشته ادامه پیدا کرد. 
آثاری که از کاروانس��راهای کهن بدس��ت آمده نشان 
می دهد که اتاق هائ��ی برای نگهبانان، کاروانس��رادار یا 
مامورین ساخته می شده است و کاروانسراهای تجارتی 

داخل شهر ها عموما دوطبقه بودند. 
در دو طرف دروازه ورودی داخل کاروانسرا نیز معموال 

اتاق هائی برای پاسداران و کاروانسرادار ساخته می شد. 
معموال هر کاروانسرا دارای چاه آب و آب انباری است 

کلم��ه کاروانس��را ترکیبی از 
ب��ه معن��ی  کاروان )کارب��ان( 
تعدادی مس��افر ک��ه گ�روهی 
سفر می کنند و سرای، به معنی 
خانه و مکان است. ه�ردو واژه 
برگرفته از زبان پهلوی است. 
کاروانسرا محل یا بنایی است 
ک��ه کاروان را در خ��ود ج��ای 
می دهد. نقش��ه کاروانسرا ها 
معموالً مربع یا مستطیل شکل 
اس��ت، با یک ورودی برجسته 
عظیم و بلن��د، و بدون نقش، 
با دیوارهایی که گاهی اوقات 
آن  انته��ای  در  بادگیرهای��ی 
تعبی��ه ش��ده اس��ت. تحول و 
گسترش کاروانسراهای ایران 
در ادوار مختل��ف بس��تگی به 
وضعی��ت اجتماعی، اقتصادی، 

مذهبی و … داشته است. 
اساس معماری کاروانسراهای 
ای��ران، مانن��د س��ایر بنا ه��ا، 
تابع ش��یوه، س��نت و س��بک 
رایج زمان بوده اس��ت. با این 
پنداش��ت  ترتی��ب می ت��وان 
ک��ه کاروانس��راهای پیش از 
اس��الم نیز تابع شیوه معماری 
زمان ب��وده و معم��اری خاصی 
نداش��ته اند. ش��یوه معماری، 
محل و منطقه، مصالح ساختمانی 
و موقعی��ت جغرافیائی نقش 
موثری در ایجاد اینگونه بنا ها 

داشته است. 
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در مسیر شاهراه ها و راه های ارتباطی ساخته 
می شدند، توجه بسیاری می شده است. 

از این رو در ای��ران و در دوره های مختلف 
تاریخ��ی در اغلب جاده ها و به خصوص جاده 
معروف ابریشم بنا ها و کاروانسراهای زیادی 

ایجاد شد. 
در روزگار صفوی��ان ایجاد کاروانس��راهای 
درون ش��هری نیز گس��ترش پیدا کرد و این 
کاروانس��ر ها هر یک محل داد و ستد کاالی 

ویژه ای بودند. 
اس��تان س��منان نیز به واس��طه اهمیت و 
موقعیت سوق الجیش��ی بودنش همواره و در 
دوره های مختل��ف از وجود کاروانس��راهای 
متعدد که مرکز رونق هر والیتی در آن دوران 

بودند، بی بهره نبوده است. 
سمنان به عنوان حلقه واسط ری، خراسان 
و والیات شمالی ایران در گذشته همواره یکی 
از مهم ترین گذرگاه های ایران بوده است و از 
این رو ساخت کاروانسرا در اقصی نقاط آن در 

دوره های مختلف مرسوم بوده است. 
آنچه در ادامه می آید معرفی مختصر شماری 
از این بناهای تاریخی است که اگرچه امروز 
و در روزگار ما در خاموشی سنگینی روزگار 
می گذرانند، اما در گذشته های نه چندان دور 

شریان های اقتصاد این جغرافیا بوده اند. 
کاروانسرای ده نمک:

کاروانسرای ده نمک که در ۴۰ کیلومتری 
ش��رقی گرمس��ار قرار دارد مرب��وط به دوره 
صفویه می باشد، داری سردر ورودی با چهار 
ایوان و ۲۴ حجره در طرفین و یک شاه نشین 
است. در جوار آن آب انباری که تقریبا سالم 
اس��ت و یک یخچال قدیمی وج��ود دارد، از 
دیگر قس��مت های این کاروانسرا می توان به 
ش��ترخوان زیبای دور کاروانس��را، برجهای 
دیدبانی چهارگانه بیرون از کاروانسرا و بارانداز 

در چهار گوشه آن نام برد. 
یخچال قدیمی این کاروانسرا متاسفانه به 
دلیل بی توجهی تقریباً از بین رفته است و به 

زباله دانی تبدیل شده است.
قصر بهرام:

کاروانس��رای »قصر بهرام«، متعلق به عهد 

در روزگار صفویـان ایجـاد 
درون شهری  کاروانسـراهای 
نیز گسـترش پیدا کرد و این 
کاروانسر ها هر یک محل داد و 

ستد کاالی ویژه ای بودند.

که گاهی در وسط کاروانسرا و گاهی خارج از محوطه جهت تامین آب مورد 
نیاز مسافران ساخته شده است. 

در بسیاری از کاروانسرا ها بخصوص از دوره صفویه به بعد بخاری دیواری 
یا مکانی برای بر افروختن آتش تعبیه شده است. بخاری های دیواری یا در 

اتاق ها ساخته می شد یا در محل های سر پوشیده. 
در کاروانس��راهای نوع کوهستانی اهمیت بخاری به حدی بود که محل 

وسیعی را برای قرار دادن آتش و بخاری انتخاب می کردند. 
مصالح ساختمانی اصلی بنای کاروانسرا ها در ایران از سنگ و آجر بوده 
اس��ت، در بعضی موارد سنگ ها کامالً اس��تادانه تراش داده می شدند و در 

برخی اوقات از قطعات کوچک سنگ های نتراشیده استفاده می کردند. 
بام ها اکثراً مس��طح و با شیب کم س��اخته می شدند و در قسمت هایی 

که اتاق های بزرگ دارند سقف ها قوسی 
شکل هستند. 

آب باران بوس��یله ناودان هایی که در 
روی دیوار خارجی کاروانس��را س��اخته 
می  ش��د به بیرون از کاروانس��را هدایت 

می شد. 
در دوره اسالمی، معماری کاروانسراه�ا 
از دیدگاه س��بک و تنوع نقشه ها به اوج 
شکوفائ�ی رس��ید و در مسیر شهر ها و 
روس��تاها و معابر کوهستانی و ن�واحی 

کویری، کاروانس��را و رباط های برون شه�ری و در مراکز اقتصادی و راسته 
بازار ها، با ویژگی های متفاوت کاربری احداث شدند. 

نم�ون�ه های بسیار زیب�ا وجالب ت�وجه از معماری این گونه ب�نا ها که در 
س��رزمین پ�هناور ای�ران از کرانه های رود ارس ت�ا س�واحل خلیج فارس 
ب�ه ی�ادگ�ار م�ان�ده، م�ع�رف ذوق هن�ری و م�هارت م�ع�م�اران، بن�ای�ان 
واس��تادکارانی است که در ادوار مخت�لف و با توجه به نیازهای گون�اگون، 
باعالقه ف�راوان در طریق تحول، تکامل، زیب�ائی و گسترش کاروانسرا ها به 

جان کوشیدند. 
انواع کاروانسرا: 

کاروانسرا ها به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: 
 کاروانسراهای درون شهری
 کاروانسراهای برون شهری

کاروانسراهای ایران را می توان به گروه های زیر تقسیم بندی کرد:
کاروانسراهای کامالً پوشیده منطقه کوهستانی

کاروانسراهای کرانه های پست خلیج فارس
کاروانسراهای حیاط دار مناطق مرکزی ایران

کاروانسراهای سمنان
باستان شناسان س��اخت کاروانس��را ها را به روزگار هخامنشیان نسبت 
می دهن��د و در هم��ه دوره های تاریخی بعد از آن به این کاروانس��را ها که 
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صفویه اس��ت که از دیوارهای بلند با چهار برج نیم دایره تش��کیل شده است. 
این کاروانسرا به دستور شاه عباس صفوی و بر سر سه راهی قدیمی و تاریخی 
کاروان  روی کویری اصفهان، خراس��ان و مازندران بنا شده است. قصر بهرام از 
سنگ ساخته شده و چهار ایوان و ۲۴ حجره دارد. این بنا که در دوره صفویه 
تعمیر اساسی شد، به بنای شاه  عباسی معروف شده است. این بنای تاریخی به 

شماره ۱۰۵۹ در فهرست آثار تاریخی به ثبت ملی رسیده است. 
کاروانسرای آجری نو:

این کاروانسرا در بازار سرپوشیده شهر دامغان واقع شده و از پیشینه تاریخی 
برخوردار اس��ت. کاروانسرای آجری در واقع دو کاروانسرا است که کاروانسرای 
آجری نو ش��امل داالن و محوطه مربع ش��کلی وسیعی است که دور تا دور آن 
اتاق ها و حجره های تجاری قرار گرفته و یک دس��تگاه کارخانه پنبه  پاک کنی 

مربوط به قبل از جنگ جهانی اول در آن کار گذاشته شده است. 
کاروانسرای آجری کهنه:

این کاروانسرا از دیگر جاذبه های تاریخی دامغان است که در بازار اصلی شهر 
دامغان واقع ش��ده و در داالن ورودی آن حجره های تجاری قرار گرفته اس��ت. 
در گذشته افراد و تاجر ها بار و مال التجاره خود را در آنجا قرار می دادند. قبل از 

انقالب روسیه این کاروانسرا مرکز تجاری بوده است. 
ایوانکی:

استان کویری سمنان به واسطه موقعیت محلی و وجود راه های مواصالتی بین 
شرق و غرب ایران و همچنین مسیر جاده ابریشم که از چین، تبت و افغانستان 
می گذش��ته و به خراسان و س��پس حد فاصل کویر و رشته کوههای شمالی 
متصل می شده، دارای محل هایی برای توقف و استراحت کاروان ها بوده است. از 
معروف ترین این کاروانسرا ها، کاروانسرای ایوانکی در کیلومتر ۸۲ جاده تهران به 
گرمسار و یک کیلومتری جنوب روستای ایوانکی است. این کاروانسرا در سمت 

شمال غربی بخش ایوانکی واقع شده و از بناهای دوره صفوی است.
کاروانسرای عین الرشید:

تاریخ بنای این قصر به درس��تی مشخص نیس��ت. کاروانسرای عین الرشید 
جزء اقامتگاههای میان راهی اس��ت که به دستور ش��اه عباس اول صفوی در 
مسیر اصفهان به مناطق شمالی به ویژه فرح آباد ساری احداث شده است. این 
کاروانسرا با نقشه چهار ایوانی دارای چهار برج مدور و نیم برجهایی در حدفاصل 
جبهه های شمالی، جنوبی و غربی با روزنه هایی است که عالوه بر تأمین نور مورد 
نیاز برج ها به عنوان تیرکش نیز مورد استفاده بوده و جنبه دفاعی داشته است. 
کاروانسرای عین الرشید گرمس��ار در دو کیلومتری شمال قصر شاه عباسی 
)قصر بهرام( و در قسمت میانی فاصله دریاچه نمک و کویر بزرگ قرار گرفته 
است. این کاروانسرا به شماره ۴۰۴ در فهرست آثار تاریخی به ثبت ملی رسیده 

است. 
کاروانسرای میامی:

این بنا از جمله کاروانسرهای صفوی است که در مرکز شهر میامی، واقع در 
۶۵ کیلومتری شرق شاهرود واقع است. نقشه کاروانسرا به شکل مستطیل بوده 

و مساحت آن ۵۲۵۰ متر مربع است. ورودی بنا 
از سمت شمال بوده و در قسمت ورودی هشتی 
وجود دارد ک��ه با زیبایی هرچ��ه تما م تر اجرا 
شده است. در وسط کاروانسرا حیاط مستطیل 
ش��کل و در پیرامون حیاط ایوانچه ها و اطاق ها 
و در پیرامون حیاط )پش��ت اطاق ها و ایوان ها( 

شترخوان ها قرار دارند. 
ورودی شترخوان ها از چهار کنج حیاط است، 
در دیواره خارجی بنا روزنه هایی جهت هدایت 
نور به داخل ش��تر خوان ها تعبیه ش��ده است. 
فرم نقش��ه کاروانسرا چهار ایوانی است که این 
ایوانهای رفیع در چهار سمت حیاط قرار دارند. 
در جداره خارجی دیوار ضلع شمالی رواق هایی 
جهت سکنای موقت تعبیه شده است. در سر در 
ورودی کتیبه حجاری شده زیبایی وجود دارد 
که تاریخ ساخت کاروانسرا و نام بانی و معمار آن 

درج شده است. 
کاروانسرای ده مال: 

این کاروانس��را از جمله کاروانس��راهای شاه 
عباس��ی است که در مجاورت جاده شاهرود به 
دامغان )۲۲ کیلومتری غرب شاهرود( قرار دارد. 
این مجموعه چهار ایوان��ی دارای ۲۴۰ حجره 
اس��ت. این بن��ا دارای ایوانهایی در مقابل هم و 
شاه نشین است و مانند سایر کاروانسراهای دوره 
صفوی در پش��ت حجره  ه��ا باره بندهایی برای 

نگهداری احشام وجود دارد. 
کاروانسرای صدرآباد:

این بنا در ش��رق شاهرود و در کیلومتر ۱۵۵ 
جاده ش��اهرود – مش��هد قرار دارد. این بنا از 
جمله کاروانس��راهای دوره صفوی است که در 
محور تهران – مشهد احداث شده اند. نقشه این 
کاروانسرا مستطیل شکل و از نوع کاروانسراهای 
چهار ایوانی بوده و مس��احت آن بالغ بر ۳۵۰۰ 

متر مربع است. 
ورودی کاروانسرا از ضلع شمالی است و یک 
داالن در ورودی را ب��ه حی��اط مرکزی متصل 
می کند و در طرفی��ن داالن دو راه پله مارپیچ 
امکان دسترسی به پشت بام را مقدور می کند. 
حیاط مستطیل شکل کاروانسرا در مرکز واقع 
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شده و پیرامون آن اطاق ها، ایوانچه ها و در پشت اطاق ها، شترخوان ها 
در پیرامون کاروانسرا قرار دارند. در چهار گوشه کاروانسرا چهار برج 
وج��ود دارد و نیز در جداره خارجی دیواره ضلع ش��مالی ۱۲ رواق 

جهت اسکان موقت تعبیه شده است. 
از جمله تزئینات این بنا آجرکاری های س��قف داالن ورودی بوده 
و ش��الوده این بنا از آجر ختایی اس��ت. این بنا در اثر نزوالت جوی 
و بی توجهی نس��بت به مرمت و نگهداری آن در س��الهای گذشته 
آسیب های جدی و فراوانی دیده است. عمده این آسیب ها به سقف 
شترخوان ها و پایه ها و پی دیوار ها وارد شده که نیازمند تخصیص 
اعتبار کالن و مرمت اساسی است. همچنین افرادی که در سالیان 
گذشته نزدیک این بنا ساکن شده اند، الحاقاتی را بوجود آورده اند که 

باید این الحاقات حذف و بنا به حالت اولیه باز گردانده شود. 
کاروانسراهای میاندشت:

یکی از زیبا ترین مجموعه های تاریخی استان سمنان کاروانسراهای 
میاندش��ت اس��ت که شامل س��ه کاروانسرا و س��ه آب انبار است. 
کاروانسرای شمالی صفوی بوده و از معماری جالبی برخوردار است 
و حجره ها مشابه سایر کاروانسرا ها گرداگرد حیاط مرکزی ساخته 
شده اند. شاه نشین زمستانی در ضلع شمالی و شاه نشین تابستانی 
در ضلع جنوبی قرار دارد. این کاروانس��را دارای چهار ایوان است و 
باره بند ها در پشت حجره ها قرار دارند. دو کاروانسرای دیگر مربوط 
به دوره قاجار است که در سطح وسیعی ساخته شده و کاروانسرای 
میانی دارای آب انباری بوده که آب آن خود جوش است و در وسط 

حیاط قرار دارد. 
کاروانسرای جنوبی سردر بسیار زیبایی دارد و دارای حجره های 
متعددی اس��ت ک��ه احتماالً مورد اس��تفاده مس��افرین متاهل با 
خانواده ش��ان قرار می گرفته اس��ت و باید به خاطر داشت که این 
مجموعه در یک زمان چند هزار مس��افر را در خود جای می داده و 

پاسخگوی نیازهای آنان از جمله آب بوده است. 

ای��ن بن��ا در بی��رون دارای آب انباری 
خودجوش اس��ت. این مجموعه در ۱۰۵ 
کیلومتری شرق ش��اهرود در مسیر جاده 
ش��اهرود – تهران واقع شده و مرمت های 
انجام شده در بنا شامل استحکام بخشی 
الزم، دوخت و دوزهای الزم در کاروانسرای 
صفوی، س��بک ک��ردن بام ه��ا و دوغاب 
ریزی طاق ها و پوش��ش با بتون س��بک 
در کاروانس��رای صفوی، آجر فرش ضلع 
غربی کاروانسرای میامی، مرمت سکوهای 
مربوط��ه و حجره های مجموعه ، پی بندی 
مخزن آب انبار ش��ماره یک و مرمت های 
مربوطه، گشودن دیوار حجره و باره بند و 
درآوردن یک سوئیت از تلفیق سه حجره، 
تعبیه یک تخ��ت دو نفره در ارتفاع ۲۵/۲ 
متری یکی از حجره ه��ای حیاط جنوب 
غربی است. این بنا در شهریور سال ۱۳۳۶ 
به ش��ماره ۱۴۳۹ در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسیده است. 
کاروانسرای عباس آباد:

این بن��ا از جمله بناه��ای دوره صفوی 
اس��ت که در روس��تای عباس آب��اد و در 
۱۳۵ کیلومتری شرق شاهرود واقع شده و 
مساحت ۸۵۰۰ و نقشه آن مستطیل شکل 
است. نقشه بنا از نوع کاروانسراهای چهار 
ایوانی است. حیاط آن در وسط و اطاق ها و 
ایوانچه ها در پیرامون حیاط قرار دارند. در 
پشت اطاق ها شترخوان ها در چهار جهت 
واقع است. در چهار گوشه کاروانسرا چهار 

برج وجود دارد. 
ورودی برج ها از داخل شترخوانهاس��ت 
و کاروانس��را دارای دو ورودی ب��وده ک��ه 
ورودی اصلی آن در ضلع ش��رقی اس��ت. 
دسترس��ی به پش��ت بام که از طریق راه 
پله های طرفین ایوانهای ش��رقی و غربی 
تعبیه ش��ده، امکانپذیر اس��ت. این بنا به 
لحاظ نقشه، بزرگی و تزئینات آجرکاری 
و کاربندی ه��ای ایوانچه ه��ا و… دیدنی 

است.

اسـتان کویری سـمنان به 
واسطه موقعیت محلی و وجود 
راه های مواصالتی بین شرق و 
غرب ایران و همچنین مسیر 
جـاده ابریشـم کـه از چین، 
تبت و افغانسـتان می گذشته 
و بـه خراسـان و سـپس حد 
فاصل کویر و رشـته کوههای 
می شـده،  متصـل  شـمالی 
دارای محل هایـی برای توقف 
و اسـتراحت کاروان هـا بوده 

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

]27[

 شمـاره 6- آبان ماه 1393

ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان



زندگی آیندگان روی دریا 
شهرهایی که روی دریا ساخته می شوند

به تازگی یک شرکت ژاپنی از 
طرح هایی برای ایجاد شهرهای 
ش��ناور رونمایی کرده که هم 
ب��ر رو ه��م در زی��ر آب قرار 

می گیرند. 
زمی��ن،  روی  انس��ان های 
بیابان ها، جنگل ه��ا، کوه ها و 
بس��یاری از جاهای دیگر را به 
استعمار خود در آورده اند اما 
هنوز فراوان ترین جای زمین 
یعن��ی اقیانوس ه��ا از قبضه 
آن ها خارج است. اقیانوس ها 
71 درص��د س��طح زمی��ن را 

پوشانده اند. 

با استفاده از چند فناوری پیشرفته، ساختمان های 
کروی ژاپنی ها می توانند مأمن ۵۰۰۰ نفر باش��ند و 
همچنین برای تحقیقات بر روی بس��تر دریا به کار 
روند. این مفاهیم آینده گرانه توسط »شرکت شیمیزو« 
در توکیو و با همکاری دانشگاه توکیو و »آژانس علم 
و فن��اوری دریایی-زمینی ژاپ��ن« )Jamstec( ارائه 

شده اند. 

ه��ر یک از این کره های بزرگ بر روی س��طح دریا 
شناور می ش��وند و می توانند در آب و هوای نامطلوب 
زیر آب بروند و به مرکز سازه مارپیچی عظیمی وارد 
شوند که در عمق چهار کیلومتری قرار دارد. این سازه 
مارپیچی، جاده ای ۱۵ کیلومتری را به ساختمانی در 
بس��تر اقیانوس متصل می کند که به عنوان کارخانه 
توس��عه مناب��ع و جمع آوری فل��زات نای��اب به کار 
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خواهد رفت.  طرح های ارائه ش��ده شامل چندین کره 
 Ocean(»بزرگ موس��وم به »مارپیچ های اقیانوسی
Spirals( هستند که بر روی اقیانوس قرار می گیرند. 
این سازه ها می توانند از وضعیت های حوادث طبیعی 
مانند زلزله جان به در برند. شرکت شیمیزو مدعی است 
میکرو ارگانیسم هایی موسوم به methanogens را 
می توان برای تبدیل دی اکس��ید کربن شکارشده در 

سطح، به متان به کار برد. 
همچنی��ن می ت��وان از تف��اوت ب��زرگ در دما ها 
و فش��ارهای آب بی��ن ف��راز و عمق اقیان��وس برای 
تولید برق اس��تفاده کرد. بهای س��اخت هر »مارپیچ 
اقیانوس��ی« ۲۵ میلیارد دالر اعالم شده و در صورت 

شروع ساخت و ساز، نخستین مارپیچ را می توان تا سال 
۲۰۳۰ ساخت. شرکت ژاپنی قصد دارد برای ساخت 
این س��ازه های بزرگ از چاپگرهای سه بعدی صنعتی 
استفاده کند و در ساخت آن ها به جای موادی مانند 

بتن از رزین بهره ببرد. 
قطر هر ک��ره ۵۰۰ متر اعالم ش��ده و دارای هتل، 
نواحی مس��کونی و فضاهای تج��اری خواهد بود. هر 
یک از این کره ها ضدآب خواهد بود و تمامی سازه ها 
می توانند کامال زیر آب شناور شده یا اینکه بخشی از 

آن ها از اقیانوس بیرون باشد. 
شرکت ژاپنی به همراه بسیاری از سازمان های دیگر 
حدود دو سال را به طراحی این پروژه پرداخته است.

شامل  ارائه شـده  طرح های 
چندیـن کـره بزرگ موسـوم 
بـه »مارپیچ های اقیانوسـی« 
)Ocean Spirals( هستند که 
بر روی اقیانوس قرار می گیرند. 
از  می تواننـد  سـازه ها  ایـن 
وضعیت های حـوادث طبیعی 

مانند زلزله جان به در برند.
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جای خالی شهرهای ایران در گردشگری ادبی جهان
شیراز، نیشابور، توس، همدان

پترزب��ورگ،  س��ن  لن��دن، 
پاری��س،  نیوی��ورک، 
رم،  فرانسیس��کو،  س��ان 
ادینب��ورگ،  اس��تراتفورد، 
ماساچوس��ت،  و  دوبلی��ن 
شهرهایی اند که در فهرست 
محب��وب  و  بر ت��ر  مقاص��د 
جه��ان  ادب��ی  گردش��گران 
ق��رار دارن��د، هرک��دام ب��ه 
اعتبار نام های��ی چون: گوته، 
شکس��پیر، میلت��ون، جیم��ز 
الکس��اندر دوم��ا،  جوی��س، 
ویرژیل، تولس��توی، چخوف، 
داستایوس��کی و چندین نام 
دیگر از این ش��مار. این خود 
کافی اس��ت تا بپرس��یم چرا 
نام��ی از ش��یراز، نیش��ابور 
و ت��وس )مش��هد( و حت��ی 
»قونیه« در این میان نیست. 
مگر نه اینکه ش��هرت حافظ،  
س��عدی، موالنا و فردوس��ی 
چند قرن است که به این سو 
و آن سوی جهان کشیده شده 
است؟ مگر نه اینکه بزرگان 
ادب��ی جهان گاه ب��ه صراحت 
و آش��کارا از این نامبرداران 
ادب فارس��ی سخن گفته اند 
و گاه ب��ه اس��تقبال از آن ه��ا 
شعری سروده اند و یا حرفی 
زده اند؟ آیا حافظ و س��عدی و 
خیام در تراز گوته و شکسپیر 
و میلت��ون و جیم��ز جوی��س 
نیستند؟ همین پرسش کافی 
است تا برای پاسخ آن درنگی 

کنیم. 

می گوین��د در ۱۶۳۶ آن��دره دوری��د گزی��ده ای از 
گلس��تان را به فرانس��وی ترجمه کرد و موجب شد 
فرانس��ویان پیش از هر شاعر دیگری با سعدی آشنا 
شوند. می گویند »آلفرد دوموسه« تحت تاثیر سعدی 
»سرگذشت سارسفید« را نوشت و در ۱۸۵۳ منتشر 
کرد. می گویند اطالعاتی که »سر آنتون جنکینسون« 
جهانگرد انگلیس��ی در س��فرنامه خود نوشت، مورد 
توجه ش��اعران بزرگی چون شکسپیر و میلتون قرار 

گرفت. 
خیام از نام آوران ایرانی در جهان است و در برخی 
دانشگاه های معتبر جهان آثار او تدریس می شود که 
نقش فیتز جرالد در این شناسایی بسیار مهم است. 
انگلیس��ی، فرانس��وی، اردو، آلمانی، روس��ی، ترکی، 
ایتالیایی، عربی، سوئدی و دانمارکی آن هم هرکدام 
چند بار از جمله زبان هایی است که رباعیات خیام به 
آن ها ترجمه شده است. در معرفی حافظ   همان بس 
که »گوته« شیفته او می شود و به او رشک می برد. او 
دیوان شرقی خود را بر اثر این دلباختگی می نویسد 
و در معرفی فردوسی همین بس که در کنار حماسه 
هومر، شاهنامه حماسه شرقی است و پروفسور کاول 
در عظمت ش��اهنامه می گوید: »شاهنامه چو رودی 
است که ما در کرانه آن ایستاده ایم و با دید حیرت به 

جهانی از احساس، اندیشه و عمل او می نگریم.« 
از ظرفیت ه��ای ف��راوان گردش��گری در کش��ور 
می گویی��م و یک��ی از مهم ترین آن ها گردش��گری 
ادبی اس��ت. کافی اس��ت س��ری به آمار بزنیم. برای 
افزای��ش بازدیدکننده از آرامگاه مش��اهیر ادبی چه 
کرده ایم؟ ب��رای افزایش بهره وری ه��ای فرهنگی و 
توسعه گردش��گری در اطراف این بناهای فرهنگی- 
ادبی چقدر هزینه می کنیم؟ برای شناس��اندن آن ها 
به گردشگران چه تدابیری اندیشیده ایم؟ هدف های 
گردش��گری ادبی چگونه تعیین و مدیریت می شود؟ 
ظرفیت هایی مثل جلس��ات ادبی، نقالی، ش��اهنامه 
خوانی، مثنوی خوانی و حافظ خوانی و بس��یاری از 
ظرفیت های هنری که از قب��ل آن به وجود می آید، 
چگونه ساماندهی می شود؟ آیا نقاشی قهوه خانه ای، 
اجرای نمایش و سایر نمایشگاه های هنری که بتواند 
بر جاذبه های گردش��گری ادبی بیفزاید در شهرهایی 
که مش��اهیر ادبی ما آرمیده اند، دیده می ش��ود؟ آیا 
مدیریت فرهنگی کش��ور در حوزه گردشگری اساسا 
برای این ماجرا ها برنامه و راهبرد دارد و یا به صورت 
جزیره ای عمل می کند و نتیجه اش همین می شود که 
هست؟ گردشگری ادبی ما می تواند در جهان سرآمد 

باشد اگر مدیریت فرهنگی به این درک برسد... .

علیرضا حیدری
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فرهنگ و هنر
  بی نََفس شدم ...

  کتاب های فیس بوکی!
  پشت صحنه  کار با کارگردان های معروف

  استقبال گسترده از اولین نمایشگاه گروه هنری یوتاب
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بی نََفس شدم ...
چطور دلت آمد بری بعد هزار تا خاطره

مرتضی پاشایی که از چندی 
پیش به دلیل بیماری سرطان 
معده در بیمارستان بستری 
شده بود، صبح روز جمعه ۲۳ 
آبان ماه در بیمارستان »بهمن« 
تهران درگذشت. انتشار خبر 
م��رگ وی در خبرگزاری ها و 
فضاهای مجازی، موجی از غم 
و ان��دوه در بی��ن طرفداران 
او و قشرهای مختلف جامعه 
به وج��ود آورد؛ ت��ا جایی که 
این خبر آنچن��ان مورد توجه 
قرار گرفت که موجب شکل 
گیری مراسم مختلف یادبود 
و حضور گس��ترده م��ردم در 
مراسم تشییع پیکر وی شد. 
در یادداش��ت های مختلف��ی 
که به ن��گارش در آمد برخی 
ن��گاه دقیق تری ب��ه موضوع 
داش��تند. یکی از این نگاه ها 
مربوط به س��عید اصغرزاده 
بود که نوش��ت: ب��ه ذهنتان 
متبادر شده که چرا هیچ کس 
پیش بین��ی  نمی توانس��ت 
کند ک��ه مرتضی پاش��ایی تا 
این حد محبوب باش��د؟ حاال 
مرتضی نه، بگویید یکی که با 
سرطان می جنگد، حاال سرطان 
ن��ه، بگویی��د یکی ک��ه اهل 
موسیقی است، حاال موسیقی 
نه، بگویید ی��ک جوان که نه 
روحانی است، نه سیاستمدار 

است و نه هر چیز دیگر!.... 

کاری به ش��ایعات و این حرف ها نداریم؛ اما به این 
کار داریم که چه شد که میلیون ها آدم متأثر شدند؟ 
چه شد جوانان بی مقدمه  پرسروصدا، به خیابان آمدند؟ 
آیا باید مانند برخی به سراغ محتوای آثار فردی به نام 
پاش��ایی رفت؛ آن جا که می گویند: مرتضی پاش��ایی 
آهنگ هایش بیش��تر از مرگش قل��ب آدم را به درد 
م��ی آورد! مانند مازیار، فریدون فروغی، فرهاد و ناصر 
عبداللهی! اما مرتضی پاشایی خواننده ای است ۴ساله 
و نه ستاره بود و نه تا پیش از ابتال به سرطان چندان 

معروف... 
آیا مرتضی پاش��ایی، نماد بخش عمده ای از نس��ل 
جوان ایرانی به شمار می رفت؛ نسلی غرقه در مسائل و 
مشکالت اجتماعی توأم با بیماری العالج و سرنوشتی 
محتوم. جوانانی س��وگوار خویش و مادران و پدرانی 
سوگوار آینده فرزندان خویش! آیا باید سراغ این رفت 
که مردم خواس��ته اند مس��ئوالنی را که با لغو و برهم 
زدن کنسرت ها و برنامه های هنرمندان همواره سعی 
در طرد هنر به ویژه موسیقی و محدود کردن گسترش 
آن در بین جوانان داشته اند را متوجه شکاف سلیقه ای 

بین خود با آنان کنند؟ 
آی��ا این نمایش یک همبس��تگی اجتماعی جدید 
است. آن هم توسط شبکه های اجتماعی که فیلتر باید 
می ش��دند و نشدند؟ قدرتی خارج از کنترل دولت ها! 
و اخبار و درخواس��ت هایی که توسط گروه های مورد 
توجه قرار نگرفته اجتماعی به انس��ان ها و شهروندان 
با رسانه ای در جیب منتقل می شود! آیا ابراز هیجانات 
و نیاز به فوران احساس��ات به ویژه در جوانان به دنبال 
امری کم هزینه تر از سیاست و حواشی آن می گردد؟ 
آیا تش��ییع و مراسم پاشایی چیزی اس��ت در قواره 
تجمعات زیست محیطی و مناسباتی که نمی توان به 

آن انگ و برچسب سیاست زد؟ آیا ... 
نمی دانیم، اما گویا پیش��ی گرفتن امر اجتماعی بر 
سیاست، پیشی گرفتن امر اجتماعی بر باورهای سنتی 
و پیش��ی گرفتن امر اجتماع��ی بر کلیه فعالیت های 
انسانی که خطرس��از محسوب می شوند، امری است 
اجتناب ناپذیر. ش��اید توجه مردم به مرتضی پاشایی 
پدیده ای اس��ت که باید مورد کنکاش و بررسی قرار 
بگیرد اما یک خطر دیگر ه��م دارد. خطر اصلی این 
است که سیاست بازان و آن ها که دایم به فکر مصادره 

حرکت هایی هستند که می توانند جریان ساز باشند از 
فردا بیفتند دنبال جریان سازی اجتماعی کاریکاتوری. 
آن ها عادتش��ان اس��ت که عادت های خوب مردم را 
خراب کنند. آن ها از موج ها و شعار ها و اشک ها درس 
نمی گیرند. آن ها می خواهند از مردم جلو تر باش��ند و 
مردم پشت سرشان حرکت کنند اما غافلند از این که 
حرک��ت مردم این بار چندین قدم جلو تر از آنان بود و 

دفعه بعد اما شاید قدری بیشتر! 
نسخه آسان شده این است: از مخالفت با موسیقی 
چیزی عاید نشد! از مخالفت با شبکه های اجتماعی 
چیزی عاید نشد! از مخالفت با فوران احساسات جوانان 
چیزی عاید نشد! از... بیایید یک بار هم برای تک تک 
این افرادی که برای مرتضی نگران بودند، گریستند و 
از کنج خانه هایشان بیرون آمدند اهمیت قائل شویم. 
این ها داوطلبان زندگی آزاد، کرامت انس��انی و شعر و 
ترانه اند. اینان شعارشان مرگ ندارد. اینان آمده بودند 
تا تابوت مرگ را به خاک بس��پارند. تابوت س��رطان 
را. تابوت طاعونی که دارد گریبان نس��لی را می گیرد. 
این ها آمدند و نش��ان دادند پاشایی زنده است. اما آیا 
پیامشان را گرفتیم؟ فکر نمی کنم. فرق بین خیلی ها 
در همین است. برخی از االن به دنبال تحریف ماجرای 

پاشایی اند. 
مفهوم آهنگ های پاشایی؛ دلیلی برای حضور گسترده 

مردم
اما در اظهار نظرهای دیگری هم آمده است: حضور 
پررنگ قش��رهای مختل��ف مردم در مراس��م مرگ 
هنرمندان، نویسندگان یا چهره های ورزشی موضوع 
تازه یی نیس��ت؛ بلکه یک رویه است که در سال های 
گذش��ته ما آن را در مراس��م مختلفی چون تشییع 
پیک��ر »ناصرحجازی« مرب��ی و دروازه بان نامدار تیم 
ملی فوتبال، »سیمین بهبهانی« بانوی غزل معاصر و 
»خسرو شکیبایی« بازیگر سینما و تلویزیون مشاهده 
کرده ایم؛ اما آنچه در این چند روز ذهن بس��یاری از 
کار شناسان را به خود مش��غول کرده چرایی حضور 
گس��ترده قشرهای مختلف جامعه در مراسمی است 
که در سراس��ر کشور به صورت خودجوش برای یک 
خواننده جوان و به نس��بت دیگران، کم نام و نش��ان 

برگزار شد. 
برخ��ی از کار شناس��ان ب��ر این باورن��د که مفهوم 
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آهنگ های پاش��ایی دلیل دیگری برای 
حضور گسترده مردم در روز خاکسپاری 
وی ب��ود. آن ه��ا با اش��اره ب��ه مضامین 
آهنگ های این خواننده پاپ، تاکید دارند 
که در آهنگ های مرتضی پاشایی نوعی 
احساس دلتنگی و پرداختن به مشکالت 
جامع��ه وج��ود دارد و با توج��ه به اینکه 
جامعه امروزی ما دچار مشکالت فراوانی 
است، قش��رهای مختلف به نوعی بازتاب 
مش��کالت خود را در آهنگ های پاشایی 

می دیدند و با مرگ وی نوعی احساس دلتنگی در آن ها به وجود آمد. 
افزون بر موارد یادشده از نقش »شبکه های اجتماعی« در فراخوان مردم، 
برای ش��رکت در مراس��م یادبود مرحوم پاشایی نباید چشم پوشی کرد. 
امروزه و با توجه به اینکه قش��رهای مختلف جامعه براحتی به فضاهای 
مجازی دسترس��ی دارند، دعوت به یک مراس��م یا تجمع کاری آسان و 

غیرقابل هزینه است. 
نیازهای قشرهای مختلف جامعه

 »سعید معیدفر« جامعه شناس و استاد بازنشسته دانشگاه تهران درباره 
حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر پاشایی اظهار داشت: هر چند 
که این حضور موجب شگفتی شده ولی این شگفتی ناشی از این است که 

ما نتوانسته ایم بسیاری از نیازهای قشرهای مختلف جامعه را بشناسیم. 
وی با انتقاد از کسانی که مرتضی پاشایی را خواننده ای کم نام و نشان 
می دانند، گفت: باید از این افراد پرسید که پاشایی برای چه کسی ناشناخته 

بود؟ برای ما یا برای نسل جوان؟ 
این جامعه ش��ناس با اش��اره به کم توجهی مس��ووالن و خانواده ها به 
نیازهای قشر جوان در جامعه، گفت: ما بدون اینکه از نیاز جوانان باخبر 
ش��ویم برای آن ها از طریق مختلف برنامه تولید و آن ها را مخاطب تلقی 
می کنیم در حالی که آن ها دنیای خود را دارند و نیاز هایش��ان باید مورد 

توجه قرار گیرد. 
وی نتیجه این نوع تفکر را بیگانگی دو سویه جوانان و جامعه دانست و 
افزود: این وضعیت موجب می شود یک احساس خفته در این قشر شکل 

گیرد و در این مراسم به یکباره سر باز کند. 
معیدف��ر در ادامه تصریح کرد: اگر به صورت واقع بینانه بخواهیم دلیل 
حضور مردم در مراس��م مرحوم پاش��ایی را بررس��ی کنیم نباید از نقش 
شبکه های اجتماعی چشم پوشی کرد. فضای مجازی، امروز به بخشی از 
واقعیت زندگی جوانان تبدیل شده و این قشر »گروه های مرجع« خود را 

نیز به وسیله شبکه های اجتماعی تعیین می کنند. 
حضور برای اعالم مشکالت خود!

در یک اظهار نظر دیگر »مصطفی اقلیما« رییس انجمن علمی مددکاران 
اجتماعی با اشاره به حرکت خودجوش هواداران مرتضی پاشایی در مراسم 
یادبود و تش��ییع پیکر وی، گفت: این حرکت قش��رهای مختلف مردم 
غافلگیرکنن��ده بود و نیاز به یک واکاوی در زمینه های روانی و اجتماعی 

دارد. 
وی افزود: برخی از افراد شرکت کننده در این مراسم بیشتر برای اعالم 
مشکالت خود آمده بودند. در میان این جمعیت افراد زیادی وجود داشتند 
که مشکالت شخصی داشتند و این نوع مراسم می تواند تبدیل به جایی 

برای ابراز مشکالت فردی، خانوادگی و اجتماعی باشد. 
مرز خاکستری میان ممنوعه ها و مجاز ها

سید علی محقق یکی دیگر از نویسندگانی بود که در مورد این پدیده 
فرهنگ و هنر

اسکانیـا

گردشگری
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اظهار نظر کرد. او ب��ه این پدیده از 
منظ��ر چند مرز خاکس��تری میان 
ممنوعه ها و مجاز ها نگاه کرد و نوشت: 
اولین مورد اینکه پاش��ایی خواننده 
پاپ بود. موس��یقی پاپ در طول دو 
سه دهه گذشته در مرزی خاکستری 
حدفاصل ممنوع و مجاز زیست کرده 
است. این نوع از موسیقی همواره در 
میانه آنچه که موسیقی غیر مجاز و 
زیر زمینی خوانده می شود و موسیقی 
مورد تایید وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی و مقررات و بخشنامه های 
رسمی، رشد یافته است. خوانندگان 
و طرفداران موزی��ک پاپ در داخل 
کش��ور تقریبا هیچ گاه تمام و کمال 
تعیین تکلیف نشده اند. گاهی مجوز 
انتشار آلبوم گرفته اند و گاهی اجازه 
برگزاری کنسرت نداشته اند. گاهی 
محبوب القلوب عده ای شدند و گاهی 
مغضوب عده ای دیگر. صدا و س��یما 
با همه س��ختگیری ها در برخورد با 
موسیقی به معنای عام کلمه، گاهی 
میزبان مهرب��ان خوانن��دگان پاپ 
بوده اس��ت و گاه در مذمت این گونه 
برنامه ها و کنسرت ها و آلبوم های این 
دسته از خوانندگان داد سخن داده 
اس��ت. به طور کلی نگاهی به پشت 
سر نشان می دهد که بخش دولتی 
و دیگر نهادهای حکومتی در برخورد 
با موس��یقی پاپ هی��چ گاه موضع 
مشخِص سیاه یا س��فیدی نداشته 
اس��ت. در این مورد خاص گاهی از 
س��وراخ سوزن رد شده اند و گاهی از 

دروازه هم رد نشده اند! 
دومین دلیل گرای��ش به او از این 
ق��رار بود. پاش��ایی ۳۰ س��اله، دهه 
ش��صتی و جوان ب��ود و ۹۵ درصد 
س��وگواران م��رگ او ه��م جوانان 
بوده ان��د. تکلی��ف جوان در کش��ور 
اگرچه کمابیش مش��خص است اما 

واقعیت این است که تکلیف جوانی کردن حداقل برای خود جوانان چندان مشخص و شفاف نیست. 
نوع و جنس حساسیت ها و خط قرمزهای نوشته و نانوشته طیف ها و قرائت های مختلف بدنه جامعه و 
حاکمیت )دولت، مجلس و دیگر نهاد ها( هیچ گاه درباره این مقوله یکدست و واضح نبوده و تفاوت نوع 
نگاه در مواردی از یک جناح تا جناح مقابل و از یک دولت تا دولت بعدی بسیار زیاد و گاهی از زمین 
تا آسمان بوده است! این تنوع دیدگاه و برخورد سلیقه ای دست اندرکاران از نهاد خانواده گرفته تا نهاد 
حاکمیت و همه نهادهای واقع درمیانه این دو باعث شده است تا تکلیف حد و حدود جوانی کردن و 
چند و چون گذران اوقات فراغت و روابط هیچ گاه در کشور به طور واضح مشخص نباشد. به گونه ای که از 
نگاه یک جوان امروزی انگار که این مساله خاص را مرزی خاکستری از ممنوعه های رسمی و غیررسمی، 
قانونی و غیرقانونی، عرفی و غیرعرفی و خانوادگی یا اجتماعی احاطه کرده است. از این رو است که جوان 
برای جوانی کردن خود را بالتکلیف ببیند و به ناچار گاهی دست به اجتهاد و انتخاب و یا اجتناب بزند. 
سومین دلیل توجه به او این بود که پاشایی سرطان داشت. هم آمارهای رسمی و هم شواهد کوچه 
وبازار می گوید که در س��ال های اخیر سرطان عیان تر و بی پروا تر از هرزمانی برای جامعه ایرانی شاخ و 
شانه می کشد. کمتر کسی را می توان یافت که خانواده و بستگانش زخم خورده سرطان نبوده باشند. 
روایت ها درباره عوامل تش��دید سرطان در سال های اخیر متعدد و البته خاکستری و غیرشفاف است. 
جماعتی می گویند ترکیبات بنزین پتروشیمی سال های گذشته آلوده و سرطان زا بوده و از این رو ممنوع 
ش��ده است، طرف مقابل به طور کامل کتمان می کند و اصال چیزی به روی خود نمی آورد، می گویند 
افزودنی های غیرمجاز و ممنوع در محصوالت غذایی بیداد می کند، می گویند »آزبس��ت« باید ممنوع 
ش��ود، می گویند مواد ش��یمیایی و... اما به جز اتفاق نظر صحیح همگان درباره دخانیات در بقیه موارد 
موثر در تشدید سرطان ها انگار هیچ چیز شفاف نیست. جو روانی اجتماع مانند آسمان شهر خاکستری 
اس��ت و کس��ی زیر بار پذیرش عوامل موثر در تشدید سرطان ها نمی رود. سرطان هم که دیگر سن و 
سال نمی شناسد و کودک و پیر و جوان را به یک چشم نگاه می کند و در زیر جلد شهر و زیر پوست 

شهروندان جوالن می دهد. 
چهارمین مورد اما به این بر می گردد که همیش��ه پای یک یا چند ش��بکه اجتماعی در میان است. 
ش��بکه های اجتماعی در ایران هنوز تکلیف خود را نمی دانند و در مرزی خاکس��تری میان فیلترینگ 
و آزادی قرار دارند. فیس��بوک و توئیتر و چند ش��بکه دیگر با وجود عضویت میلیون ها ایرانی فیلتر و 
ممنوع است. وایبر و اینستاگرام واتس اپ و دیگران در برزخ تصمیم گیری شورای عالی فضای مجازی 
است. خبر ها، گزارش ها، شنیده ها و دیگر نوشته هایی که در این شبکه ها دست به دست می شود هم 
ترکیبی خاکستری است از راست و دروغ، واقعیات و شایعات، خبرهای سیاه و خبرهای سفید، گفته ها 
و ناگفته هایی درباره همه چیز از جمله موس��یقی، پاپ، پاش��ایی، جوانی، سرطان، پارازیت، ماه عسل، 
بیمارستان بهمن، خبرفوت، تکذیب فوت و... کاربران شبکه های اجتماعی هر چند همواره شرایط حضور 
خود در این فضای مجازی را در حال و هوایی نه سفید و نه سیاه بلکه خاکستری می بینند، اما این مانع 
از آن نمی شود که خبر ها و نظرهای خود را با هم درمیان نگذارند، با هم همراه نشوند، شادی و غم خود 

را با همفکران خود به اشتراک نگذارند و برای شادمانی یا سوگواری قرار مدار نگذارند. 

پیام تسلیت و اظهار نظرهای برخی از هنرمندان کشور در صفحات مجازیشان 
علیرضا عصار

درگذشت هنرمند عزیز مرتضی پاشایی را به خانواده محترمش و جامعه موسیقی تسلیت می گویم. 
عمیقا متاس��فم که اینقدر زود این جوان نازنین از بین ما رفت. از خداوند برای خانواده گرامیش صبر 

آرزو دارم. 
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محسن یگانه 
دیگه نگرانت نیس��تیم. االن تو نگرانمونی! یه عالمه 
حرف مونده تو گلوم که دلم می خواد بنویس��م تو این 
پست ولی بازم ساکت می شم. مرتضی عزیز، فک نکنم 
خودت هم راضی به ناراحتی دوست ها و دوست دارانت 
باش��ی، واسه همین فک کنم به تو و یادت فقط رنگ 
سفید می آد. آروم بخواب دوست من. دوستان شما هم 
ناراحت نباش��ید. االن حال مرتضی خیلی از همیشه 
بهتره. اشک نریزید. لبخند بزنید به خاطر آدمی که یه 
تصویر خوب از خودش به جا گذاشت و رفت. هنوز هم 

یکی هست. 
محمد علیزاده

خیلی دلم گرفته مرتضی، خیلی گرفته رفیق. همیشه 
مرحم دل گرفتگی هام بودی و االن تنهامو رفیقم نیست 
که مرحمم باش��ه. عزیزم ببخش اگه نتونستم دوست 
خوبی برات باشم ببخش اگه نتونستم بهت آرامش بدم 
ببخش تو فقط ببخش. رفیق آروم باشو خوب بخواب. 

خدایا راضییم به رضای تو.
علی لهراسبی 

مرتضی عزیزم رفتی و میلیون ها دل پاک در اندوه تو 
میمونن ولی بدون، احساس زیبات صدای ماندگارت و 
قلب مهربونت تا ابد در این س��رزمین ماندگاره روحت 

شاد داداشی. 

علی عبدالمالکی
مرتضی اینجا جای تو نبود مرد. ابدی شدی، خداحافظ اسطوره.

محسن چاوشی
مرتضی هم رفت … 

حسین تهی 
تا حاال ندیدمت، ولی با رفتنت چشمام خیس شد اینم می دونم مرگ 
حقه، همه ما یک روز می ریم ولی اشکم واسه خودت نبود، واسه دل های 
شکس��ته یه ملت و خانواده ات ب��ود، خودت که رفتی و راحت ش��دی، 
مطمئن ام جات خوبه. تنها نیستی، چون این همه دل عاشق باهاته، این 
همه دعا. قسمت بود پر بکشی؛ حاال تو مارو دعا کن، چون تو بهشتی و 

نزدیک خدا، روحت شاد هنرمند ابدی. 
مهناز افشار

پیش از این با تمام وجود آرزو و خواس��تمان س��المتی شما بود و حاال 
باید عمیقاً عزادار باشیم. کاش اینقدر عجله نمی کردیم و پیشتاز در خبر 
رفتنت نبودیم و عمیقا با مثبت اندیشی بیشتری منتظر ایستادن دوباره ات 
بودیم افسوس شما با صدای زیبایت همیشه هستی آقای پاشایی در میان 
عمیق ترین تاریکی ها به دو چشم غمگینی می اندیشم و به پنجه هایی که 

خاک، خاک مهربان آن را می پوشاند. 
آناهیتا نعمتی

تسلیت عرض می کنم خدمت خانواده پاشائی و طرفداران این هنرمند 
عزیز و مردمی، روحش شاد، قطعأ که همیشه با صدای گرمش و هنرش 

در بین همه ایرانی ها جاودانه خواهد بود. 
علی انصاریان

دیگه راحت بخواب رفیق منو ببخش که که شب ها تا بیمارستان اومدم 
نتونس��تم بیام تو ببینمت؛ منو ببخش که نتونستم روی تخت ببینمت 
رفیق؛ منو ببخش که نتونستم با این حالت عکس یادگاری بگیرم باهات؛ 
من همیشه تورو سر پا می بینم بزرگ و محبوب مرتضی داداش گلم؛ حالل 
کن بعضی از دوستان همکارتو که نتونستن بزرگ شدنت ببینن؛ مرتضی 
خیلی ها به هر در و دیوار می زنند برا ماندگار شدن ولی تو ماندگار شدی 
و جاودان و اس��طوره راحت بخواب داداش ببخش که هنوز برای ما زنده 
ای ببخش که نمی تونم عکس سیاه و رفتن بزارم یکی هست تو قلبم... تو 

همیشه هستی تو قلب من؛ دیوونه به بابام سالم برسون مرتضی. 
مجید صالحی 

رنگین کمان سرزمینم رنگی دگر باخت؛ فقدان سحر صوت تو این خاک 
را مغموم تر س��اخت؛ مرتضی عزیز از بین ما رفت، باورش سخته. بدرود 

مرتضی جان بدرود. 
الهام پاوه نژاد

عاش��قی ج��اده یک طرفه بود مهرب��ان. روحت   رها ش��د و جانت آرام 
فرهنگ و هنرگرفت... 
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خون بازی!
کسانی که برای ایفای نقش با جان خود بازی کردند

سر ش��ناس  بازیگ��ران  ام��روزه 
هالی��وودی ب��رای ایف��ای برخی از 
نقش ها متحمل تغییرات فیزیکی 
قابل مالحظه ای می شوند، تغییراتی 
که شاید جوایز س��ینمایی را برای 
آن ها ب��ه ارمغ��ان بیاورد ام��ا آثار 
مخربی بر سالمت این هنرمندان بر 

جای می گذارد. 
جدید ترین مطالعات انجام شده بر 
روی هنرمندان که برای ایفای نقش 
در فیلم های هالیوودی افزایش و 
کاهش قابل مالحظه  وزن را به جان 
می خرند، حاکی از آن است که این 
تغییرات وزنی موجب بروز صدمه 
به ع��روق و افزای��ش خطر حمالت 

قلبی می شوند. 
مانن��د تمامی اف��رادی که س��ابقه 
بیماری های��ی چون دیابت و فش��ار 
خ��ون را دارن��د، افزای��ش قاب��ل 
مالحظه  وزن برای بازیگران هر چند 
که موقتی باشد امری خطرناک است 
که موج��ب وخامت این بیماری ها و 
ب��اال رفتن کلس��ترول و چربی کبد 
می ش��ود. البته نباید آثار فیزیکی 
افزای��ش وزن چون خط و خطوط به 
جا مانده بر روی بدن را نیز نادیده 

گرفت. 
از سویی دیگر کاهش قابل مالحظه 
و ناگهان��ی وزن در بازیگران نیز به 
فشار خون و قند خون پایین، کمبود 
آب بدن، کاهش قابل مالحظه حجم 
عضالنی و همچنین نقص در عملکرد 

ایمنی بدن منجر می شود. 
در ادام��ه نگاهی خواهیم داش��ت 
به بازیگران سر شناس هالیوودی 
ک��ه قاب��ل مالحظه تری��ن کاهش و 
افزای��ش وزن را برای ایفای نقش 

در یک فیلم تجربه کرده اند. 

جورج کلونی در فیلم »سیریانا«
»جورج کلونی« برای ایفای نقش در فیلم »س��یریانا« 
۱۷ کیلو وزن خود را افزایش داد، نقشی که جایزه اسکار 
بهتری��ن بازیگر نقش مکمل و جایزه گلدن گلوب را برای 

او به ارمغان آورد. 
وی در این باره می گوید کار من فقط خوردن بود و آنقدر 
می خوردم که به مرز باال آوردن می رس��یدم و این کار را 

برای یک ماه انجام می دادم. 

»جود ال« در فیلم »ُدم همینگوی«
»جود ال« بازیگر سر ش��ناس هالیوودی برای بازی در فیلم »ُدم همینگوی« با رژیم غذایی مملو از برگر ها، 
بستنی و نوشابه توانست ۱۳ کیلو در مدت کوتاهی اضافه کند.  »ریچارد شپرد« کارگردان این فیلم می گوید: 

به »جودال« می گفتم خواهش می کنم تا پایان فیلمبرداری دچار حمله قلبی نشو!

مارک والبرگ در فیلم »گنج و رنج«
»مارک والبرگ« برای بازی در فیلم »گنج و رنج« 
در س��ال ۲۰۱۲ موفق شد ۲۰ کیلو اضافه کند و با 
فیزیکی بسیار عضالنی مقابل دوربین برود و بالفاصله 
برای بازی در نقش یک معتاد در فیلم »قمارباز« وزن 

خود را از ۹۸ کیلو به ۶۸ کیلو رساند. 
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راسل کرو در فیلم »مجموعه دروغ ها«
»راس��ل کرو« بازیگر سر شناس هالیوودی که سابقه بازی در فیلم 
»گالدیاتور« را دارد، برای فیلم »مجموعه دروغ ها« ناگزیر به افزایش 
وزن ۳۰ کیلویی شد. وی درباره تجربه افزایش وزن خود در این فیلم 

می گوید: برای صبحانه هم چیزبرگر می خوردم. 

متئ�و مک کان�وی در فیلم »باش�گاه خری�داران 
داالس«

»متئو مک کانوی« در جوایز اس��کار س��ال 
۲۰۱۴ ب��رای بازی در نقش یک بیمار مبتال به 
ویروس »HIV«  در فیلم »باش��گاه خریداران 
داالس« موفق به کس��ب جایزه اسکار بهترین 
بازیگر مرد ش��د، نقش��ی که برای آن ۲۵ کیلو 
کم کرد. »مک کانوی« درباره تجربه این کاهش 
وزن می گوید: در دوره ای که برای کاهش وزن 
تالش می کردم بسیار منزوی شده بودم چرا که 
در صورتی که مبتال به آنفوالنزا یا یک بیماری 
عفونی می شدم، نمی دانم چه اتفاقی برایم رخ 
می داد چون سیستم ایمنی بدنم خیلی ضعیف 

شده بود. 

»مت دیمون« در فیلم 
»شجاعت زیر آتش«

ابتدا  دیمون«  »مت 
ب��رای ب��ازی در فیلم 
آتش«  زیر  »شجاعت 
و ب��ازی در نقش یک 
 ۲۰ معت��اد  س��رباز 
کیل��و، کم کرد و چند 
س��ال بعد برای فیلم 
مجبور  »خبرچی��ن« 
به افزایش ۱۵ کیلویی 
وزنش ش��د و س��ال 
گذشته نیز برای فیلم 
»بهشت« بدن خود را 

کامال عضالنی کرد.

مایکل فاسبندر در »گرسنگی«
»مایکل فاسنبدر« در سال ۲۰۰۸ در فیلم »گرسنگی« ساخته »استیو مک کوئین« 
مقاب��ل دوربین رف��ت و نقش یک زندانی را ایفا کرد که ب��رای ۶۶ روز اعتصاب غذا 
می کند. وی برای ایفای این نقش با رژیم تنها ۹۰۰ کالری در روز همراه با ورزش و 

پیاده روی توانست وزن خود را تا ۲۰ کیلوگرم کاهش دهد. 

»کریستین بیل« در فیلم »ماشین کار«
شاید قابل مالحظه ترین کاهش وزن در میان بازیگران هالیوودی 
مربوط به »کریستین بیل« بازیگر فیلم »شوالیه تاریکی« باشد که 
برای بازی در فیلم »ماشین کار« در سال ۲۰۰۴، ۳۰ کیلو وزن 
خود را کاهش داد، به گونه ای که به گفته نزدیکانش تپش قلب او 
از زیر پوستش مشخص بود و سال بعد از آن برای بازی در فیلم 
»بتمن« ۵۰ کیلو وزن خود را در طول پنج ماه افزایش داد، کاری 

که به گفته خودش فشار زیادی را به او وارد کرد. 
»بی��ل« که برای بازی در فیلم »مبارز« در س��ال ۲۰۱۰ دیگر 
نمی توانست وزن خود را به صورت قابل مالحظه ای کاهش دهد 
وزن خود را به حد معمول رساند و با استفاده از گریم فیزیک خود 

را مطابق نقش کرد. 
»بیل« در سال ۲۰۱۳ برای بازی در فیلم »اخاذی آمریکایی« 

نیز مجدداً ۲۰ کیلو افزایش وزن داشت.
فرهنگ و هنر
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بهروز افخمی
عادت او، بدقولی اس��ت. این حرف را اکثر کس��انی 
که با او همکاری داش��ته اند تائی��د می کنند. او هنگام 
فیلمبرداری زیاد سیگار می کشد. فضای پشت صحنه 
فیلم های او معموال صمیمی است و عوامل عادت دارند 

سر صحنه او را با اسم کوچکش صدا بزنند. 

پشت صحنه  کار با کارگردان های معروف 

ش��اید برایتان جالب باشد که 
کارگردان های معروف  بدانید 
ایران��ی، هنگام کار در پش��ت 
صحنه فیلمشان چه عادت های 

جالبی دارند. 
فیلمس��ازان وقتی سر صحنه 
کارهای��ی  می ش��وند  حاض��ر 
خواس��ته هایی  و  می کنن��د 
دارن��د که بیش��تر ب��ه عادت 
ش��باهت دارد. عادت هایی که 
چن��د موردش را ب��ا هم مرور 

می کنیم:

ابراهیم حاتمی کیا

یکی از عادت های حاتمی 
کیا س��ر فیلمبرداری این 
است که تمام دستوراتش 
به عوامل و بازیگران را از 
س��فید  بلندگوی  طریق 
کوچک��ش منتق��ل کند. 
او همچنی��ن قب��ل از هر 
پالن، با دوربین دستی اش 
یکبار صحنه مورد نظر را 
م��رور می کند و اگر مورد 
پس��ندش ب��ود دس��تور 

»حرکت« می دهد!

مجید مجیدی
او زم��ان فیلمب��رداری آدمی 
عصبانی اس��ت و خیلی جوش 
می آورد. معم��وال در حال فریاد 
کش��یدن اس��ت و برای همین، 
عوام��ل حس��ابی از او حس��اب 

می برند. 
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داریوش مهرجویی
او به سنت ها خیلی اعتقاد دارد. می گویند برای فروش »لیال« شله زرد، 
نذر کرده و با همس��رش آنرا پخش کرده اس��ت. ضمن اینکه سر صحنه 
هرحرفی ممکن است از دهان او خارج شود. به همین دلیل کمتر پیش 

می آید خبرنگاران را به پشت صحنه فیلم های او دعوت کنند! 

مازیار میری
او بنا به گفته اطرافیانش، جدیت خاصی در زمان فیلمبرداری دارد و 
عادت دارد در این مدت موهای سرش را بتراشد و کچل باشد. او صبح 

زود بیدار می شود و معموال هم بدون صبحانه سرکار نمی رود. 

ناصر تقوایی
او با هیچکس رودربایستی ندارد و اگر ببیند صحنه ای آنطور 
که در ذهنش اس��ت در نیامده بار ها و بار ها آنرا تکرار می کند. 
یکی از عادت های تقوایی این است که فیلمنامه اش را خودش 
می نویسد و از تایپ کردن، خوشش نمی آید. او تمام فیلمنامه 
را با خودنویس روی کاغذ A ۴می نویسد و جالب اینجاست که 

حتما باید روی کاغِذ خط کشی شده، این کار را بکند!

مسعود کیمیایی
اطرافیان مس��عود کیمیایی می گویند س��ر صحنه فیلم های او معموال 
اتفاق های خوبی می افتد و همه حال خوش��ی دارند. او یک کیف چرمی 
قدیمی و یک دفترچه مخصوص دکوپاژ دارد که همیشه همراهش است. 
او ع��ادت دارد که بین کار هایش حتما روزنامه ها را ورق بزند تا از اخبار 
روز عقب نماند. همچنین عادت دارد بازیگرانش را با پیشونِد آقا یا خانم 

صدا کند و هرگز اسم کوچکشان را نمی گوید!
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با فیس بوک و وایبر می  شود کتاب خوان شد؟ 

کتاب های فیس بوکی!

کتاب های فیس بوک از کدام قفسه فکری آمده اند؟!
شبکه های اجتماعی درون مرزی در ایجاد فضایی برای پشتیبانی فکری اعضایشان اغلب تا حدی ضعیف 
عمل می کنند که طیف زیادی از مردم جامعه برای بیان واگویه های درونی خویش، دیدار دوستان و استفاده از 

ظرفیت های فضای مجازی ناگزیر از استفاده از شبکه های اجتماعی برون مرزی هستند. 
این شبکه ها به رغم آنکه تسهیالت خوبی را در اختیار اعضای خود قرار می دهند اما پاره ای ناهنجاری ها را به 

دنبال دارند که اختالل در فرهنگ اجتماعی و فرهنگ درونی جامعه محسوب می شود. 
اعضای فیس بوک در بدو ورود یا عضویت خود به این شبکه پس از معرفی، باید از عالقه مندی های خود 
بگویند که بخش��ی از آن با کتاب هایی که خوانده اند، فیلم ها و فعالیت هایی که دوس��ت دارند همراه اس��ت، 

کتاب هایی که گستره آن ها را فیس بوک برای اعضایش تعیین می کند. 
در این گس��تره برای بسیاری از کتاب ها، صفحات مجزایی تدارک دیده شده است و عالقه مندان قادرند با 

کن��ار  در  دنی��ا  در  ام��روزه 
کاغ��ذی،  کتاب خوان��ی 
ه��م  دیجیت��ال  کتاب خوان��ی 
رونق گرفته اس��ت. همچنین 
شبکه  های اجتماعی به فضایی 
برای ترویج کتا ب خوانی تبدیل 
شده اند و کتابخانه  های دنیا با 
ایجاد شبکه های اجتماعی برای 
عالقه  مندان در حال وارد کردن 
کتاب به این شبکه  ها هستند. 
اما آیا ما ه��م در کتابخانه  های 
کشور توانسته  ایم از این فضا 
برای تروی��ج کتاب خوانی بهره 

ببریم؟ 

مریم خاکیان
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که البه الی کتاب ه��ای فوق الذکر قرار 
دارد و به دلی��ل فضای موجود در فیس 
بوک طیف زیادی خوانده و نخوانده این 
کتاب ها را مورد پسند قرار می دهند؛ اما 
چه فضایی سبب می شود تا مردم به این 
کتاب ها اقبال نشان دهند؟!؛ فیس بوک 
محیطی اس��ت که با داعیه روشنفکری، 
آزادی بی��ان، آزادی اندیش��ه، مس��اوات 
تفکر جمعی در فرهنگ ما رس��وخ کرده 
است؛ این ش��بکه اجتماعی قابلیت های 
خود را در شعار آزادی اندیشه به گونه ای 
فراگیر کرده اس��ت ک��ه همه اعضای آن 
س��مت و س��وی واحدی به گرایش های 
خاصی داش��ته باشند و همانند ویروسی 
اس��ت که بخش��ی از تفکر انتقادی افراد 
را در سایه این گرایش ها فلج می کند به 
گونه ای که بسیاری از اعضای فیس بوک 
به رغم آنک��ه گرایش های مذهبی دارند 
و یا با گرایش ه��ای فیس بوک در تضاد 
هس��تند تحت تأثیر این فضا جرأت ابراز 
نظرات خود را ندارند چراکه مورد هجمه 
وسیع انتقادهای به ظاهر روشنفکری قرار 

می گیرند. 
درباره این دسته از کتاب ها نیز شرایط 
به همین صورت اس��ت؛ افراد در س��ایه 
گرایش های فیس بوکی با ازدحام کالن، 
صفحه یک کت��اب را الیک می کنند در 
حالیکه از سمت و سوی این کتاب ها در 
این شبکه اجتماعی غافلند و تنها صرف 
همرن��گ جماعت ش��دن در فیس بوک 

آن ها را به این سمت سوق می دهد. 
نکته بس��یار مه��م در این می��ان این 
است که اگر اقدام به جمع آوری لیست 
کتاب های ایران��ی موجود در فیس بوک 
شود و بر روی آن ها پژوهشی به عمل آید 
خواهیم دید طیف زیادی از این کتاب ها، 
آنهایی اس��ت که مستش��رقان غربی از 
گذشته تا امروز آن ها را مورد بررسی قرار 
داده اند، مستش��رقانی که تعداد زیادی از 
آن ها بنا به گفته ادوارد س��عید از ش��رق 

افراد در سـایه گرایش های 
فیـس بوکی با ازدحـام کالن، 
صفحه یـک کتـاب را الیک 
می کنند در حالیکه از سـمت 
و سـوی این کتاب هـا در این 
شبکه اجتماعی غافلند و تنها 
صرف همرنگ جماعت شدن 
در فیس بـوک آن ها را به این 

سمت سوق می دهد.

پس��ندیدن این صفحات از اخبار آن اطالع یابند، نیز آمار استقبال از 
آن کتاب برای همیش��ه در لوح فیس بوک محفوظ خواهند ماند و از 
این طریق اندازه تفکر اجتماعی و زیرس��اخت های آن قابل تشخیص 
خواهد بود، برای مثال بوستان و گلستان سعدی از کتاب هایی هستند 
که هزاران نفر در سراسر جهان به آن ابراز عالقه مندی )الیک کردن( 
می کنند، یا کتاب های دیگری از شاعرانی چون فردوسی، خیام، عطار، 
موالنا که به دلیل آنکه در زیرساخت ادبیات و فرهنگ ما بسیار ارزنده اند 

مورد اقبال سراسری قرار می گیرند. 
دسته دیگر کتاب هایی از نویس��ندگان و شاعران غربی هستند که 
اغل��ب مردم آن ها را خوانده اند همچون آثار ویکتور هوگو، همینگوی، 
اشتاین بک، ژید، ساراماگو، تولستوی و... که جمیع این کتاب ها در همه 
جوامع طرفداران پر و پا قرصی دارند و اساس��ا مطالعه آن ها رویکردی 

فراگیر و مثبت تلقی می شود. 
دسته سوم این کتاب ها، مربوط به کتاب های ممنوعه در ایران است 
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همپوشانی فکری مناس��بی در برابر غرب نداشته اند و شناسنامه صادره آن ها برای شرق سبب 
ویرانی های زیادی در فرهنگ ملی شرق شد. اهمیت این قضیه اگرچه برای افراد ملموس نیست 
اما حکایت هایی از حرکت های زیرپوستی غرب در زیربنای فکری ایرانیان در حوزه فرهنگ دارد. 
گفتنی اس��ت صفحات زیادی نیز تحت عناوینی چون کافه کتاب ها، طرفداران و انجمن های 
کتاب محور در فیس بوک وجود دارند که در کنار اطالع رسانی های خود، به معرفی کتاب هایی 
در حوزه ه��ای مختلف می پردازند که اعضای این صفحات باید با نگاه تیزبین، طیف کتاب های 
معرفی شده در این صفحات را بررسی کنند و از صحت فکری آنان اطمینان یابند چراکه شعار 
آزادی اندیشه در فیس بوک به عنوان یک شبکه اجتماعی بیگانه خطراتی را چون گروه سازی، 
صف کشی جناحی و از همه مهم تر تیشه به ریشه های اعتقادی و باورهای درونی جامعه با خود 

همراه دارد. 
شبکه اجتماعی فیس بوک همچنین در گستره نشر، اقدام به اطالع رسانی های بعضا مفید و 

اغلب انحرافی می کند . 
تبلیغ کتاب های ممنوع الچاپ در ایران

 بدون شک پیش از آنکه شبکه های اینترنتی و فضای مجازی در قلمرو افزایش دانش بشری به 
وجود آید، کتاب مهم ترین فرآیند تاثیر گذار بر حرکت های گسترده جوامع بوده است، کما اینکه 
همی��ن امروز نمی توان جایگاه مه��م آن را در رویکردهای فکری و حرکت های اجتماعی نادیده 

گرفت. 
 در ایران، ناش��ران زیادی در حوزه های مختلف وجود دارند که اغلب آن ها خصوصا ناش��ران 
خصوصی به فیس بوک پیوسته و از اعضای آن به شمار می آیند. تعدادی از این ناشران، به دالیلی 

لغو مجوز شده و یا در حالت تعلیق قرار گرفته اند. 
 اگرچه این ناشر، دفاعیه و یا حاشیه ای برای خود در فیس بوک ایجاد نکرد اما گروه های مرتبط، 
مولفان و مترجمانی که با این ناشر همکاری داشتند و هواداران نشر چشمه و نیز شبکه های برون 
مرزی که در فیس بوک صفحه دارند همچون شبکه بی بی سی به نشر اخبار و حواشی گوناگونی 

در باب لغو مجوز این ناشر اقدام کردند که برخی از آن ها دارای شائبه است. 
نیز اخباری که گاه و بیگاه درباره برخی ناشران منتشر می شد با پاره ای حواشی همراه بود که 
به نظر می رسد اگرچه دغدغه این ناشران اهتمام به کار فرهنگی است اما هاله فضای فیس بوک 
رغبتی در کالن س��ازی حواش��ی کوچک و از کاه کوه ساختن است و به ناگاه پای همه ناشران 
را در مسیری باز می کند که شاید خود آن ها چندان مایل به کشیده شدن به این سمت و سو 

نباشند. 
در فیس بوک مفهوم نشر، دارای شبهاتی است که در دایره نشر داخلی تعریف نمی شود؛ چه 
بسا به دلیل عدم تصویب قانون کپی رایت در ایران، نوشته ها و دست نوشته های اهالی قلم، نیز 
انواع و اقسام کتاب ها به گونه ای در این شبکه در دسترس است که سرقت های فرهنگی، عمال 

عنوان نشر فرهنگ به خود می گیرد. 
اگرچه برخی ناشران الکترونیک از فضای این شبکه اجتماعی برای تبلیغ و فروش کتاب هایشان 
بهره می جویند و ضوابط این حوزه از نشر را نیز رعایت می کنند لیکن عده ای نیز بدون توجه به 
حقوق مادی و معنوی نشر، دست به اقداماتی چون تکه سازی متون کتاب ها و قرار دادن آن در 

فیس بوک می کنند. 
کتاب های ممنوع الچاپ در ایران نیز در فیس بوک ماجرایی طوالنی دارد که گویی ابزار فشار 
برای انتشار آنهاست؛ کما اینکه به کرات دیده می شود کتاب ممنوعه ای با طرح جلد و یادداشت های 
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بسیار، نقد و نظر در فیس بوک قرار داده شده و یا صفحه ای اختصاصا برای آن کتاب 
در نظر گرفته می شود تا اعضا با الیک کردن آن به طیف عالقه مندان آن ملحق شوند؛ 
ممکن است در اینجا این پرسش مطرح شود که اساسا این شبکه اجتماعی، شبکه ای 
آزاد است و چرا باید محدودیتی برای آن متصور شد؟! پاسخ این است که متاسفانه به 
دلیل عدم فرهنگ س��ازی در ایران، خیل زیادی بدون توجه به جریان های پس پرده 
در حوزه فرهنگ با توجه به جریان آب و همرنگ جماعت شدن در فیس بوک و از سر 
هیجان کتاب هایی را چون »آیات شیطانی« به قلم سلمان رشدی و یا برخی کتاب هایی 

که ریشه در اندیشه های ضد دینی دارند مورد اقبال قرار می دهند. 
گاه حتی اینطور به نظر می رسد که عده ای حضورشان در فیس بوک آنقدر تنفننی 
و تهی مغزانه اس��ت که به هر صفحه ای ورود پیدا کنند آن را الیک می کنند_مورد 
پس��ند قرار می دهند_ و هیچ دورنمایی از فعالیت های خود در این شبکه اجتماعی 

متصور نیستند. 
به هرحال ضابطه نشر در هر کشوری بسته به قانون آن کشور، چه درست یا در برخی 
موارد نادرس��ت باید مورد احترام باش��د و موجی انتقادی به هر بخش از این قانون که 
نیاز به بازنگری دارد باید در سایه تعامل اجتماعی باشد؛ این فضایی است که در دولت 
یازدهم وجود دارد و باید از رهگذر قانون به آن وارد ش��د و نباید بدون دوراندیش��ی به 

جریان های لطمه ساز به فرهنگ ملی پیوست و آب در آسیاب سودجویان ریخت. 
ادبیات شقه شده در فیس بوک

زبان و ادبیات فارس��ی برای حفظ مواریث خود در بستر فرهنگ ملی نیازمند پرورش 
نهال ها و درختانی است که ثمره آن ها در بدنه اجتماع بارور می شود. 

 یک��ی از مهم ترین حرکت هایی که پ��س از ورود هر عضو در فیس بوک از او انتظار 
می رود، توجه به بخش هایی از ادبیات اس��ت که پاره بندی های فیس بوکی از اش��عار، 
داستان ها و عبارات مهم در ادبیات معاصر تلقی می شود؛ اعضای فیس بوک در این فضا 
پاره های ادبی را در صفحه خود درج می کنند و دیگران از رهگذر »خانه« قادرند تا به 

نوشته های افراد دسترسی داشته باشند و از آن ها مطلع شوند. 
برخی از مهم ترین نوشته های ادبی، سروده ها، متن ها و داستان های خود افراد است 
که پس از درج در فیس بوک قابلیت اشتراک گذاری دارد و این امکان به گونه ایست 
که احتمال انتشار یک شعر یا داستان بدون رعایت حقوق معنوی مولف زیاد است، کما 
اینکه انتقاد بس��یاری از شاعران و نویسندگان در این فضای مجازی، سوءاستفاده های 

ادبی از این دست آثار است. 
ممکن است گفته شود این خاصیت همه شبکه های اجتماعی و فرهنگی در فضای 
مجازی است و احتمال سرقت آثار در این فضا وجود دارد؛ در پاسخ باید گفت هنگامیکه 
شبکه های اجتماعی برون مرزی به طرز هجمه واری در ایران گسترده شد نحوه استفاده 
از آن ها و نیز نحوه خصوصی سازی اطالعات شخصی در این سایت ها به مردم داخل 
آموزش داده نش��ده بود، از دیگر سو قانون ش��کنی در حوزه کپی رایت به دلیل عدم 
فرهنگ س��ازی در ایران موجبات س��رقت های ادبی را در این فضا و سایر شبکه های 
اجتماعی فراهم می ک��رد؛ این دو عامل به انضمام جهت دهی های غیر فرهنگی یا به 
عبارتی ضد فرهنگ ملی سبب شد تا موجی از حضور افراطی ایرانیان در بزرگ ترین 
شبکه اجتماعی - فیس بوک - اتفاق بیفتد و سوءاستفاده های غیر فرهنگی از داده های 

فرهنگی اعضا سرعت و کرات پیدا کند. 

بس��یاری از اعض��ای فیس ب��وک ب��رای بیان 
دیدگاه های خود در ح��وزه ادبیات از مقاالت و یا 
انعکاس اشعار شاعران یا نوشته های نویسندگانی 
استفاده می کنند که وصف الحال تفکرات خودشان 
اس��ت؛ برخی با درج بریده ه��ای کتاب های دکتر 
شریعتی، برخی با درج اشعار احمد شاملو، برخی 
با انتش��ار نوشته های هوش��نگ گلشیری و دیگر 
افراد شاخص از جریان های مختلف فکری به ارائه 
نظرگاه ها و دیدگاه های خود می پردازند و نظرات، 
تاییدیه یا ردیه دیگ��ران را دریافت می کنند؛ این 
موضوع ام��ری طبیعی در یک ش��بکه اجتماعی 
محسوب می شود و گوناگونی سالیق و نظرات عضو 
تازه وارد و یا اعضای کهنه کار فیس بوک را به خود 
جلب می کند اما برخی اعضای عام فیس بوک، تهی 
مغزانه در این ش��بکه اجتماعی دور دور می زنند و 
از خود هیچ دیدگاه��ی ندارند و جذب تفکرات و 
دیدگاه های فکری فیس بوکی می شوند که اساسا 
بارانتقادی و اعتراضی ناشی از تفکرات برون مرزی 

را در خود حامله است. 
به نظر می رسد مهم ترین برنامه ریزی کالن در 
جهت دهی های فکری فی��س بوک، در مورد این 
اش��خاص صورت گرفته است چراکه آن ها پس از 
مدتی به این ش��بکه اجتماع��ی اعتیاد می یابند و 
چنان در جریان های فکری آن حل می ش��وند که 
عضو ورزیده و پرورش یافته فیس بوک می شوند که 
هتاکی ها و تهی اندیشی هایشان در تمام رگه های 

حضورشان در این فضای مجازی پیداست. 
در فیس بوک اصحاب قلم و اساتید دانشگاه نیز 
حضور دارند که نمی توان از خطوط فکری علمی و 
یا پژوهشی آنان به تسامح گذشت؛ این افراد فضای 
فیس بوک را نه به خاط��ر جاذبه های آن بلکه به 
خاطر دیدار های گروهی و یا انتشار اخبار کتاب ها، 
مجموعه ها و مقاالتشان انتخاب نموده اند که خود 

تلطیف گر این شبکه اجتماعی است. 
اگرچه ادبیات فارس��ی در فی��س بوک و ادبیات 
فارس��ی فیس بوکی دو مقوله جدا هستند لیکن 
دیدگاه ه��ای ادب��ی ادبا در این فض��ای مجازی با 
ادبیاتی که از جنس فرهیختگی اس��ت دوس��ت 
داشتنی است درس��ت برخالف عده ای که از این 

دغدغه فارغ هستند.
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استقبال گسترده از اولین نمایشگاه گروه هنری یوتاب
س��ینا برگزار شده اس��ت. وی گفت: در این نمایشگاه 
۱۵ اثر از س��ه عکاس گروه یوتاب به نام های مجتبی 
خسروی، مینا بهکار و هیراد رحمانی به نمایش گذاشته 
شد. خسروی اظهار داش��ت: این نمایشگاه با موضوع 
آلودگی محیط زیس��ت و به سبک فتومونتاژ دایر شد 
و مورد اس��تقبال جمع کثیری از اساتید، هنرمندان، 
مسئوالن و بازدیدکنندگان قرار گرفت. بیانیه نمایشگاه 

مذکور را می توانید در زیر مطالعه فرمایید: 
 بیانیه نمایشگاه »مرگ رنگ

صدای اعتصاب آب، آرامش سالیان دراز را از برهوت 
گرفته بود. برای بوسیدن لبهای خشک و ترک خورده 
زمین، چقدر وقت الزم بود؟! می خواس��ت چه چیز را 
فریاد بکش��د؟ کمک از کجا؟ از چه کس��ی؟ به خود 
می پیچی��د از درد دانه ای که در وجود خاک س��رد و 
خش��ک اذن حضور می طلبید. ب��ه گمانم دل خوش 
ک��رده به کمک من و تو... چه خیال باطلی آتش من، 
تو و خرمن دنیا؛ س��وختند و سوزاندند و بردند و مات 

کردند آسمان آبی باال و حجم دل درون را. آینه تمام 
قد سیاه پوش، درد و بوی تعفن را به ما تزریق می کرد؛ 
جنون بی آبی را سر کشیدیم و به قصد نابودی هستی، 
قدم به قدم آلودگی را به کل دنیا تزریق کردیم. همه 
ش��هر پر از تکه های آینه های زنگاری، شیشه های لب 
پَر، خاکستر سیگار مرد همسایه و چشمهای همیشه 
منتظر ماهی های مجبور به ترک وطن. تو آنقدر بیمار 
که حتی نگاهت را می دزدی از خورشید و من از طنین 
کاش��ی آبی تهی... ب��اوری تلخ در فراس��وی آینده ای 
مبهم، انتظار التماس کودکانمان را به تماش��ایی تلخ 
نشسته و قربانی ش��دنمان را در لحظه لحظه زندگی 
ناپاک و آلوده مان، بی صدا اشک می ریزد. چه احساس 
زجرآوری را ب��ه خورد آیندگان می دهیم! خش��کی، 
تباهی، خفقان، فرس��ودگی، دود و آلودگی. آه؛ حتی 
ب��ا یأس هم نمی توان به فردا امید داد. ش��اید اما یک 
پنجره کافی باش��د. پنجره ای به لحظه آگاهی و نگاه 

و سکوت...

مجتبی خسروی عضو گروه هنری 
یوتاب در گفتگو با خبرنگار کالسکه 
سبز گفت: نمایشگاه عکس »مرگ 
رنگ« آبان ماه در فرهنگسرای ابن 
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سـالمت
  10 شهر امن برای مسافرت زنان

  چشمه های آب گرم و درمان های طبیعی
  بایدهای مراقبت از پوست هنگام مسافرت

  12 راه برای درمان اسهال کودک در سفر
  ارزش های سفر با اتوبوس
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کپنهاگ می روید، هلسینکی یا اسلو؟

10 شهر امن برای مسافرت زنان
کپنهاگ، دانمارک

کپنه��اگ پایتخت دانم��ارک، بزرگترین ش��هر این 
کشور با ۲ میلیون جمعیت است. این شهر شلوغ پر از 
معماری های زیبا و مراکز خرید مشهور است. از چشمه 
الهه گفیون دیدن کنید تا برایتان داستان تاریخی خلق 

دانمارک را بازگو کند.
اتاوا، کانادا

اتاوا پایتخت کانادا اس��ت. زمانی که در این شهر قدم 
بزنید خواهید فهمید که مردم به دو زبان انگلیس��ی و 
فرانسه با هم صحبت می کنند. از بازار بایوارد نیز دیدن 
کنید. این بازار یکی از قدیمی ترین مکان های کانادا است 
و بی��ش از ۵۰ هزار نفر هر هفته از آن بازدید می کنند. 
محصوالت محلی و نان  و پنیرهای س��نتی و لباس ها و 
جواهرات آنجا را بخرید و با رفتن به یکی از رستوران های 

مشهور  در این شهر سفر خود را تکمیل کنید.

اوکلند، نیوزلند
اوکلن��د بزرگترین ش��هر نیوزلند اس��ت ک��ه حدود 
۱۴۰۰۰۰۰ س��اکن دارد. این شهر به دلیل تعداد زیاد 
لنگرگاه ه��ای آن به »ش��هر قایق رانی« ش��هرت دارد. 
از س��واحل زیبا و کش��تی های آن دیدن کنید. ش��ما 
می توانید در س��احل ۳ کیلومتری سفید آن قدم بزنید 
و از زیبایی ه��ای آن لذت ببرید. پس از یک روز آفتابی، 
استراحت در چشمه های آب طبیعی بسیار لذت بخش 

خواهد بود.
هلسینکی، فنالند

هلسینکی پایتخت و بزرگترین شهر فنالند است که 
بیش از ۱۳۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد. از معماری شگفت 
انگیز هلسینکی و ساختمان های سبک هنر نو آن لذت 
ببرید. این شهر به عنوان مرکز جهانی طراحی در سال 
۲۰۱۲ توس��ط شورای بین المللی انجمن های طراحی 

مس��افرت ب��رای ی��ک زن به 
تنهای��ی خطرن��اک اس��ت. هر 
را  اخب��ار وحش��تناکی  س��اله 
درباره زنانی که به تنهایی سفر 
می کنند می شنویم.  برای مثال 
برخی ها سعی می کنند از زنانی 
که به تنهایی سفر می کنند پول 
بیش��تری برای هتل بگیرند. 
مکان ه��ای زیادی وج��ود دارد 
که ب��رای زنانی که می خواهند 
به تنهایی س��فر کنند خطرناک 
اس��ت. تمام جنبه ه��ای آن را 
در نظر بگیرید. شما می توانید 
در شب به تنهایی در خیابان ها 
قدم بزنی��د؟ می توانید بدون 
سرپرست تور به تنهایی تمام 
ش��هر را بگردی��د؟ آی��ا در آن 
شهر دوس��ت یا فامیلی دارید 
که در شرایط خاص بتوانند به 

شما کمک کنند؟
م��ا در ای��ن ج��ا فهرس��تی از 
شهرهایی را که برای مسافرت 
زنان تنها امن اس��ت، برایتان 
آورده ایم. هر کسی زمانی که 
به ش��هر جدیدی سفر می کند 
باید از خطراتی که ممکن است 
در پیش رو داش��ته باش��د و 
چگونگی کم��ک گرفتن آگاهی 
داشته باشد. برای یافتن این 
ش��هرها ما حقوق و مزایایی را 
که هر شهر برای زنان قائل اند 
و میزان ج��رم و جنایات علیه 
آنان را بررس��ی کرده ایم. در 
این جا با امن ترین شهرهایی 
که برای مس��افرت زنان وجود 

دارد، آشنا شوید.
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 ستوبال، پرتغال
س��فر یه کشور پرتغال بسیار جذاب است. 
اگر به دنبال مسافرتی آرام و خلوت هستید، 
به س��توبال س��فر کنید. این شهر کوچک 
جمعیتی زی��ر ۸۰۰۰۰۰ نف��ر دارد. در این 
شهر گشت و گذار کنید و از غذاهای دریایی 
تازه آن لذت ببرید. از پارک مرکزی س��را دا 
ارابی��دا، جایی که جنگل به دریا می رس��د، 
دیدن کنید. این مکان با ساحلی آرام و بدون 
موج زیباترین ساحلی اس��ت که تا به حال 

دیده اید.
مالمو، سوئد

مردم و فرهنگ زیبای س��وئد در همه جا 
شهرت دارند. مالمو سومین شهر بزرگ سوئد 
است که در جنوب این کشور قرار دارد. این 
شهر برای تعطیالت مکان بسیار خوبی است. 
با پیاده روی یا با قایق سواری از منظره های 
زیبای آن لذت ببرید. این ش��هر برای بازی 
گلف نیز مناسب اس��ت. اگر می خواهید در 
این شهر بمانید به مراکز خرید آن نیز سری 

بزنید.
مارسی، فرانسه

اگر چه همه جای فرانسه برای مسافرت 
خوب اس��ت اما مارس��ی کام��ال متفاوت 
است. این ش��هر تاریخی با فرهنگ خاص 
خود، دومین ش��هر بزرگ فرانس��ه اس��ت 
که جمعی��ت آن تقریبا به ۳۰۰۰۰۰۰ نفر 
می رس��د. این شهر در س��واحل مدیترانه 
واقع ش��ده و غذاهای دریایی خوشمزه ای 
را در اختیار شما قرار می دهند. با اتوبوس 
یا یک تاکس��ی از سواحل زیبای آن دیدن 

کنید.

مـا در این جا فهرسـتی از 
شهرهایی را که برای مسافرت 
زنان تنها امن اسـت، برایتان 
آورده ایم. هر کسـی زمانی که 
به شهر جدیدی سفر می کند 
باید از خطراتی که ممکن است 
در پیـش رو داشـته باشـد و 
چگونگی کمک گرفتن آگاهی 
داشته باشـد. برای یافتن این 
شـهرها ما حقوق و مزایایی را 
که هر شهر برای زنان قائل اند 
و میـزان جرم و جنایات علیه 
آنـان را بررسـی کرده ایم. در 
این جا با امن ترین شهرهایی 
که برای مسـافرت زنان وجود 

دارد، آشنا شوید.

صنعتی انتخاب شد. اگر با یک تور اطراف شهر را بگردید، با دیدن گالری 
و معماری های این شهر خواهید فهمید که چرا این مکان به عنوان مرکز 

طراحی انتخاب شده است.
هیلو، هاوایی

ش��هرهای امن زیادی برای مسافرت زنان تنها در آمریکا وجود دارد اما 
هاوایی چیز دیگری است.  هیلو در جزیره هاوایی به عنوان »جزیره بزرگ« 
ش��ناخته می شود که بیشترین س��اکنین را با حدود بیش از ۴۰۰۰۰ نفر 
دارد. آبشار آکاکادر با ۴۰۰ فوت ارتفاع شما را به شگفتی وا می دارد. از این 

آبشار حتما دیدن کنید.
پرث، استرالیا

س��واحل استرالیا با س��واحل دیگر جهان رقابت می کند. پرث پایتخت 
استرالیای غربی اس��ت و جمعیتی بیش از ۱۸۰۰۰۰۰ نفر دارد. از پارک 
کینگز که بزرگ ترین پارک داخل ش��هری جهان است دیدن کنید. بیش 
از ۶۰۰۰۰۰۰ نفر هر ساله از این پارک دیدن می کنند. این ساحل به هر 

فردی آرامش می دهد.
اسلو، نروژ

هر س��اله کش��ورهای اس��کاندیناوی جزو ۱۰ کش��ور برتر در تساوی 
حقوق زنان و مردان می ش��وند. نروژ کشور زیبایی است. شما می توانید 
مجسمه های شگفت انگیزی را در پارک مجسمه ویگلند مشاهده کنید. 
این پارک هنرهای زیبا هر س��اله بی��ش از ۱۰۰۰۰۰۰ بازدید کننده را 
به خود جذب می کند. مجس��مه های این پارک توس��ط گوستاو ویگلند 

ساخته شده و بیش از ۲۰۰ مجسمه آهنی، سنگی و برنز دارد.
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سفر کنید و سالم شوید

چشمه های آب گرم و درمان های طبیعی
تسکین از نوع سرعین

تصور کنید در چشمه ای نشسته اید و آب گرم بدنتان 
را ماس��اژ می دهد. همی��ن ویژگی ب��ه ظاهر معمولی 
بس��یاری از گردش��گران را راهی ش��مال غربی ایران 
می کند تا همین لذت معمولی و مفید را تجربه کنند. 
شهر سرعین یا سرقین در ۲۸ کیلومتری شرق اردبیل 
است با چشمه های معدنی و آب گرم متعدد. آب درمانی 
مهم ترین انگیزه گردشگرانی است که به این شهر وارد 
می شوند. در سرعین چشمه های آب گرم متعددی وجود 
دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به قره سو، ساری 
سو، گاومیش گلی، گزال، آب یل سویی، قهوه خانه، بش 
باجی الر، آب چشم و آب پهن اشاره کرد. استحمام در 
چشمه های سرعین آرامبخش است و دردهای عصبی، 
روماتیسمی و دردهای مفصلی با ریشه عصبی را تسکین 

می دهد.
آهن بنوشید، نفس بکشید

جای��ی در دل ک��وه، ل��م داده در اس��تخر آب گرم با 
منظره ای دوس��ت داش��تنی. ای��ن تصوی��ر رویایی را 
می توانید در کردس��تان محقق کنی��د. تحقق این رویا 

در ۵۰ کیلومتری شمال غربی کامیاران و ده کیلومتری 
ش��مال غربی روستای پلنگان میسر می شود در دامنه 
کوه های روستای گواز. آب این چشمه ها گوگردی بوده 
و سولفور دارد. در محل خروج آب از دل زمین، رنگ آن 
شیری است که نشان دهنده وجود ترکیبات آهن در این 
آب هاست. گردشگران بسیاری در فصل بهار و تابستان 
از س��نندج، کامیاران و مریوان به این گردشگاه درمانی 
می آیند تا از آب قابل ش��رب این چش��مه ها نوشیده و 
در آن اس��تحمام کنند. آب این چشمه ها جهت بهبود 
روماتیس��م، بیماری های تنفسی، آلرژی و بیماری های 
پوستی بسیار موثر اس��ت. وجود مناظر بکر طبیعی و 
آب و هوای خوش س��بب شده گردشگرانی که به قصد 
درمان به این منطقه س��فر می کنن��د، مدتی را نیز در 

گردشگاه ها و مراکز تفریحی آن سپری کنند.
 آب تنی در حاشیه راین

شهرت آب گرم های ایران را بدون شک استان اردبیل 
برده اس��ت، اما وج��ود آب گرم های متعدد در سراس��ر 
ایران نش��ان می دهد این مورد تنها معدود به اردبیلی ها 
نمی شود، بس��یاری از استان های دیگر هم مملو از این 

 س��فر می کنی��م ک��ه س��الم 
بمانی��م، اما ن��ه این ک��ه خود 
س��فر س��المتمان را تضمی��ن 
کند ک��ه بهان��ه س��فر درمان 
اس��ت. گردش��گری س��المت 
عن��وان پرطمطراقی اس��ت و 
کم��ی دافع��ه دارد ب��رای آنها 
ک��ه دل در گرو جاده ها دارند، 
ام��ا مفه��وم حقیقی ای��ن نوع 
گردش��گری با ترکی��ب کلمات 
تف��اوت  مثبت��ش  نه چن��دان 
آش��کاری دارد. برای به جاده 
زدن چه انگیزه ای بهتر از این 
ک��ه چمدان ت��ان را ببنیدید و 
راهی مقصدی شوید که قرار 
اس��ت ش��ما را س��ر حال کند 
و اتفاق��ا خس��تگی را از تنتان 

بیرون کند.
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ییالق با طعم گوگرد
رامسر هم فال است و هم تماشا. از گذشته 
تا امروز این شهر به نوعی ویترینی بوده است 
از شهرهای شمالی ایران. اما چشمه های آب 
گرم ای��ن منطقه دو نوع هس��تند، آب های 
معدنی گوگردی و گازدار که هر کدام خاصیت 
خود را دارند. آب های معدنی گوگردی برای 
تس��کین و درم��ان امراض پوس��تی، ضعف 
اعصاب، بیماری های مفصلی و استخوان درد 
مفید هس��تند. این آب ها که در اطراف هتل 
رامس��ر و همچنین منطقه سادات شهر قرار 
گرفته اند، قابل شرب نیستند. آب های معدنی 
گازدار برای بیماران کلیوی بسیار مفید است. 
این چشمه ها که در دو منطقه ییالق لپاسر 
)آب سیاه( و روستای جواهرده قرار گرفته اند، 
هر دو قابل شرب هستند. گردشگران با سفر 
به رامسر عالوه بر بهره گیری از این آب های 
معدنی ش��فابخش می توانند ب��ا حضور در 
مناطق ییالقی و استراحت در این مکان های 
طبیعی به بهبود شرایط بدنی و روحی خود 

کمک کنند.
 تمدد اعصاب در دمای 70 درجه

دوش آب داغ ) ن��ه گرم(  حس آرامبخش 
فوق الع��اده ای را دارد و هم��ه  م��ا تجربه آن 
را داری��م، اما یکی از آب گرم ه��ای ایران در 
مشگین شهر ویژگی عجیبی دارد. این چشمه 
گرم ترین چشمه ایران است و دمای آب آن 
تا ۷۰ درجه هم می رس��د. چش��مه آب گرم 
قینرجه در ۱۵ کیلومتری جنوب مشگین شهر 
گرم ترین چشمه آب گرم ایران و البته جهان 
محسوب می شود. چشمه آب گرم قوتورسوئی 
هم در ۴۸ کیلومتری جنوب مش��گین شهر 
است که در درمان بیماری هایی چون آماس 
و درده��ای مفصلی، س��رفه های تش��نجی، 
برونش��یت مزمن همراه با آسم، جوش های 
بدن و... مفید اس��ت. چشمه آب گرم ایالندو 
در ۱۱ کیلومت��ری جنوب مش��گین ش��هر 
از زمین می جوش��د و به خاطر دمای باالی 
آب، تس��کین دهنده دردهای عمومی بدن، 
تقویت کننده حاالت عمومی بدن و نیز سبب 

تمدد اعصاب است.

جایی در دل کوه، لم داده در 
اسـتخر آب گرم بـا منظره ای 
دوست داشـتنی. این تصویر 
در  می توانیـد  را  رویایـی 
کردستان محقق کنید. تحقق 
ایـن رویـا در 50 کیلومتـری 
و  کامیـاران  غربـی  شـمال 
غربی  شـمال  ده کیلومتـری 
میسـر  پلنـگان  روسـتای 
می شـود در دامنـه کوه های 

روستای گواز.

نعمت های طبیعی هستند. یکی از آنها کرمان است که وجود بیش از ۳۰ 
چشمه آب گرم و معدنی در نقاط مختلف این استان، از مهم ترین ویژگی های 
طبیعی کرمان و قابلیتی ارزشمند در جهت توسعه گردشگری سالمت است. 
بیشتر چشمه های این منطقه به سبب خروج از شکاف سنگ های آتشفشانی، 
سرشار از مواد معدنی مفید برای بدن هستند و در درمان دردهای مفصلی و 
روماتیسم، دردهای عصبی و تشنج، بیماری های دستگاه گوارش و همچنین 
بیماری های پوستی بسیار مفید هستند. آب این چشمه های آتشفشانی در 
آرامش بخش��ی و تسکین ناراحتی های روحی بسیار موثر هستند. چشمه 

معدنی غرغره )باباترش( در ۴۰ کیلومتری راین قرار دارد.
با آهک دوش بگیرید

هر چند تن به آب گرم زدن در ش��هرهای سرد مثل سرعین مزه دیگری 
دارد، اما آب گرم هرمزگان از جنس دیگر و مزه دیگری است. چش��مه آب 
معدنی گنو در دره ای مشرف به کوه گنو )که دارای ارتفاعات سخت آهکی 
است( قرار گرفته است. این چشمه در ۳۴کیلومتری شمال شرقی بندرعباس 
است. آب گرم گنو معروف ترین چشمه معدنی در سراسر هرمزگان است و 
تقریبا در تمامی سال پذیرای گردشگران درمانی گوناگونی از نقاط مختلف 
هرمزگان    است. آب چشمه معدنی گنو از دسته آب های گوگردی کلروره 
سولفاته کلسیک محسوب می شود که بسیار گرم است. آب گرم گنو مجهز 
به دو اس��تخر بزرگ زنانه و مردانه، چندین اتاقک و رواق برای استراحت 
و اقامت گردش��گران، فروشگاهی برای مواد خوراکی و نوشیدنی به همراه 
سایر امکانات نظیر محل توقف اتومبیل است. نخلستان های اطراف چشمه 
به همراه چشم اندازهای کوه گنو و آبشار مجاورش از دیگر جاذبه های این 

منطقه محسوب می شود.

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

اسکانیـا

گردشگری

فرهنگ و هنر

ورزش

سالمت

]49[

 شمـاره 6- آبان ماه 1393

ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان



12 راه برای درمان اسهال کودک در سفر

 مواقعی که میزان مسافرت ها 
و  اس��هال  می ش��ود،  زی��اد 
ب��ه  گوارش��ی  بیماری ه��ای 
یکی از ش��ایع ترین مشکالت 
کودکان در هنگام مس��افرت 
تبدی��ل می ش��ود. در ط��ول 
سفر، کودکان باید بیشتر از 
زمانی که در منزل هس��تند، 
بای��د  و  آب مص��رف کنن��د 
توجه داش��ت که س��رعت از 
دست دادن آب بدن کودکان 
خیلی بیش��تر از بزرگساالن 
اس��ت. در این نوشتار برخی 
از راهه��ای مقابل��ه ب��ا ای��ن 
مش��کل در ک��ودکان توضیح 
داده شده است. شایع ترین 
بیماری های��ی ک��ه س��المتی 
کودکان را در طی مس��افرت 
تهدید می کنن��د عبارتند از: 
اس��هال، مش��کالت پوستی، 
به  سیس��تمیک  بیماری های 
خصوص ماالریا و بیماری های 

تنفسی. 
عالی��م و عوارض اس��هال در 
ک��ودکان نیز عبارتن��د از، از 
دس��ت دادن آب ب��دن ب��ه 
طور متوسط یا شدید، اسهال 
خونی، ت��ب کردن ک��ودک و 
استفراغ. اگر در اثر اسهال، 
چش��مان کودک گ��ود رفت، 
ادرارش ک��م ش��د و تولی��د 
اش��ک او کاهش یافت، حتما 
او را ن��زد پزش��ک متخصص 
اطف��ال ببری��د، زی��را این ها 
عالیم ک��م آبی ش��دید بدن 
کودک هستند و ممکن است 

با زدن سرم خوب شود.

 علل اسهال 
علت اس��هال در کودک شما می تواند مختلف باشد، 
مانند مسمومیت غذایی، حساسیت غذایی، آلودگی به 
میکروبی خاص و... بهترین راه برای جلوگیری از کم آبی 
بدن و جبران کمبود امالح، استفاده از محلول او آر اس 

)ORS( است. 
 برای بهبود اسهال کودک چه کنیم؟ 

۱. به س��رعت جلوی کم آبی بدن کودک را بگیرید. 
مهم ترین مش��کل کودک مبتال به اس��هال واستفراغ، 
کمبود آب و امالح بدن می باش��د تب کودک نیز سبب 
تس��ریع از دس��ت دادن آب ب��دن او می ش��ود. یادتان 
باش��د اگر آب و امالح بدن کودک ش��ما از دست برود 
و جبران نش��ود، می تواند عواقب خطرناکی برای او در 
پی داش��ته باشد. بهترین راه برای جلوگیری از کم آبی 
بدن و جبران کمبود امالح، استفاده از محلول او آر اس 
)ORS( می باشد. پودر او آر اس را در تمام داروخانه ها 

می فروشند. 
 ب��رای تهیه محلول او آر اس، آب را بگذارید تا خوب 

بجوشد. آب جوش��یده را بگذارید تا خنک شود. چهار 
لیوان )یک لیتر( از این آب جوشیده را در پارچ بریزید و 
یک پاکت پودر ORS را در آن حل کنید. این محلول را 
در یخچال نگه دارید. در طی روز هر چقدر که می توانید 
از این محلول، به کودک بدهید. بعد از ۲۴ س��اعت هر 
چق��در از ای��ن محلول را که مانده اس��ت دور بریزید و 
برای ۲۴ ساعت بعدی، یک بسته جدید درست کنید. 
مهم ترین نکته این اس��ت که پدر و مادر باید باور کنند 
که این محلول برای فرزندش��ان حیاتی است پس باید 
با حوصله و آرام��ش، در دادن محلول به کودک جدی 
باش��ند. برای اینکه ک��ودک بهتر محل��ول او آر اس را 
بخورد، آن را در یخچال بگذارید تا خنک شود. اینطوری 
قابل تحمل تر می شود. همچنین می توانید با کمی آب 
میوه طبیعی )مثل آب سیب( آن را مخلوط کنید. اخیرا 

ORS طعم دار هم ساخته شده است. 
 ۲. س��رم قندی نمکی که برخی افراد در منزل تهیه 
می کنند، مناس��ب نیست و تاثیرات مفید محلول او آر 

اس را ندارد. 
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۳. اگر اس��هال با اس��تفراغ همراه بود، از 
دادن غذا به کودک خودداری کنید و تنها 
از محلول او آر اس استفاده کنید تا بدن او 

دچار کمبود آب و امالح نشود. 
۴. در صورت تجویز پزش��ک متخصص 
اطف��ال، از داروه��ای ض��د اس��هال برای 

کودکتان استفاده کنید. 
 ۵. اگ��ر خون در اس��هال ک��ودک خود 
مش��اهده کردید، ف��ورا او را نزد پزش��ک 
متخصص اطف��ال ببرید. بع��د از تعویض 
پوش��ک کودک یا بعد از شس��تن او بعد از 
اجابت مزاج، دست های خود را حتما با آب 

و صابون بشویید.
۶. اگر فکر می کنی��د کودکتان به دلیل 
مصرف غذای فاس��د و آلوده دچار اس��هال 
شده است، آن را به پزشک بگویید. اسهال 
ناشی از مسمومیت غذایی اغلب با دل درد 
شدید همراه است و ممکن است خون هم 

در مدفوع دیده ش��ود. معموال طی ۴۸ ساعت پس از مصرف غذای آلوده و 
فاسد، عالیم آن ظاهر می شود. 

 ۷. از دادن مایعاتی مانند شیر و دوغ به کودکی که دچار اسهال شده است، 
خودداری کنید. 

 ۸. در طول س��فر، کودکان باید بیشتر از زمانی که در منزل هستند، آب 
مصرف کنند. باید توجه داش��ت که سرعت از دست دادن آب بدن کودکان 

خیلی بیشتر از بزرگساالن است. 
 ۹. حتما از آب های بهداش��تی و بس��ته بندی شده برای کودکان خود در 

طول سفر استفاده کنید. 
 ۱۰. غذاهایی که در طول سفر به کودکتان می دهید، کامال پخته باشند و 

پوست میوه ها را قبل از خوردن بگیرید. 
 ۱۱. م��واد لبنی تازه به کودکان خود بدهید و از مصرف مواد لبنی مانده 
خودداری کنید. همچنین مواد لبنی بدون بسته بندی و غیر پاستوریزه را به 

کودک خود ندهید. 
 ۱۲. کودکان در طول سفر تنقالت بیشتری مصرف می کنند و معموال از 
مصرف وعده هایی مثل ناهار و شام خودداری می کنند. حتی المقدور سعی 
کنید تنقالت کمتری در اختیارشان قرار دهید تا از وعده های اصلی غذایی 

استفاده کنند. 
 توجه توجه 

بیماری اسهال معموال بیماری مسری و واگیرداری است. برای جلوگیری 
از انتش��ار آن، بعد از آمدن از توالت، دس��ت های خود را حتما با آب وصابون 
بش��ویید. همچنین بعد از تعویض پوشک کودک یا بعد از شستن او بعد از 

اجابت مزاج، دست های خود را حتما با آب و صابون بشویید.

علت اسهال در کودک شما 
می تواند مختلف باشـد، مانند 
مسمومیت غذایی، حساسیت 
غذایی، آلودگـی به میکروبی 
خـاص و... بهتریـن راه بـرای 
جلوگیـری از کم آبـی بدن و 
جبران کمبود امالح، اسـتفاده 
 )ORS( آر اس  او  از محلـول 

می باشد. 

سرم قندی نمکی که برخی 
افـراد در منزل تهیه می کنند، 
مناسب نیست و تاثیرات مفید 

محلول او آر اس را ندارد. 
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بایدهای مراقبت از پوست هنگام مسافرت

آی��ا در تعطی��الت ب��ه س��احل 
می روید و یا ب��ه یک کوهپایه  
س��رد؟ در این مطلب با برخی 
از بایدهای مراقبت از پوست 
آشنا خواهید شد. برای تدارک 
یک سفر ایده آل و خوب همه 
م��ا باید خیلی چیزها را در نظر 
بگیریم. به خاطر بسپارید که 
مس��افرت معموال پوست ما را 
در معرض عوامل مضری قرار 
خواهد داد، حرارت، خورشید، 
آب شور و رطوبت مناطقی که 
دریا دارند. حتی باد خش��ک و 
سرد، و بی آبی پوست در آب 
و هوای سرد. متخصص پوست 
دکتر آپراتیم گ��ول، می گوید 
حت��ی اگر ب��رای مدت��ی کوتاه 
نی��ز در مع��رض ای��ن عوامل 
باش��ید، باز هم پوست و موی 
ش��ما تأثیر خواهند پذیرفت. 
برای اینکه از پوس��ت و موی 
خود در مس��افرت ها مراقبت 
کنی��د، تنه��ا چند ق��دم کافی 
است. مثالً اینکه از صابون ها 
و شامپوهای هتل ها استفاده 
نکنید، چرا که به احتمال زیاد 
حاوی م��واد خوش��بو کننده و 
ش��یمیایی مض��ری هس��تند. 
در این مطلب چند ش��اه نکته 
یادتان خواهیم داد که هنگام 

سفر بخاطر داشته باشید.

محافظت در برابر خورشید بایدی است
بهترین راه برای محافظت در برابر خورشید این است که 
در طول داغ ترین ساعات روز زیر سقف بمانید و لباس های 
پارچه ای آزادی که مناطق حساس پوستتان را می پوشانند 
بپوشید. چه در منطقه ای مرتفع و کوهستانی باشید و چه 
در سـاحلی آفتابی، حداقل ضد آفتابی با SPF ۳5 یا حتی 
باالتر را 20 دقیقه قبل از اینکه بیرون بروید استفاده کنید. 
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محیط آزاد هستید، استفاده از اسپری صورت 
مهم است.

پاکسازی روزانه برای پوست خوب ضروری 
اس��ت. آلودگی می توان��د الیه ای از کثیفی 
و چربی را بر س��طح پوست شما ایجاد کند. 
دکتر گول توصیه می کند که برای پیشگیری 
از جوش زدن، مسدود شدن منافذ پوست و 
بوجود آمدن جوش های سر سیاه، پاکسازی 
و تمیز کردن هر روزه پوس��ت بس��یار مهم 

است.
پاک کننده

برای بسیاری از انواع پوست، پاک کننده های 
سبک بر مبنای لوسیون و غیر فومی بهترین 
انتخاب است. فوم و کف، با عوامل شیمیایی 
ایجاد می ش��وند که منجر به خشکی پوست 
می گردند. برای پوست های چرب می توانید 
از پاک کننده های ژلی ک��ه حاوی مقداری 
دانه های الیه بردار هم هستند استفاده کنید.

تونر
تونرها کمک می کنند تا تعادل پوس��تتان 
حف��ظ و چربی پوس��تتان کنترل ش��ود و 
پوس��تتان از هرگونه آلودگی و باکتری تمیز 
گردد. از تونرها هر روز استفاده کنید. تونری 
را هم انتخاب کنید که حاوی الکل، و رنگ و 
رایحه های مصنوعی نباشد. اگر پوست خیلی 

خشکی دارید، از تونر دوری کنید.
مرطوب کننده

اگر برایتان مقدور اس��ت هر س��ه تا چهار 
ساعت، پوس��تتان را هیدراته کنید. یک نرم 
کننده ی س��بک و غیر چرب، پوس��تتان را 
درخشان نگاه خواهد داشت. انواعی که حاوی 
روغن های طبیعی مانند روغن بادام، هسته ی 
زردآلو و جوجوبا هس��تند، بدون اینکه منافذ 
پوست را مسدود کنند، پوستتان را مرطوب 
خواهند کرد. از مرطوب کننده هایی که خیلی 
س��نگین بوده و حاوی وازلی��ن، روغن های 
معدنی، رنگ ها و رایحه های مصنوعی هستند 
دوری کنید. این اجزا می توانند پوست را آزرده 
و منافذ پوست را مسدود کنند، مخصوصا زمانی 

که در آب و هوای گرم زندگی می کنید.

اگر می خواهید از پوستتان 
محافظت کنید حداقل سه بار 
در روز بایـد کـرم ضد آفتاب 

بمالید.

ش��تی،  راش��می  دکت��ر 
متخصص زیبایی می گوید: 
اگر می خواهید از پوستتان 
محافظت کنید حداقل سه 
ب��ار در روز بای��د کرم ضد 

آفتاب بمالید.
هوای گ��رم باعث بی آبی 
پوس��ت و هوای س��رد هم 
باعث خش��کی آن می شود. 
برای اینکه پوس��تتان را تر 
و تازه کنی��د، می توانید در 
طول س��فر از اس��پری های 
 مخص�����وص ص�����ورت
اس��تفاده   )face mist(  
از  کنی��د  س��عی  کنی��د. 
کنید  استفاده  اسپری هایی 
که ح��اوی الکل نباش��ند، 
این ها پوس��ت را خشک تر 
گ��ول  دکت��ر  می کنن��د. 
که  می گوید:اس��پری هایی 
حاوی گالب، گلیسیرین های 
گیاهی، منتول، عنبر سائل، 
و اسانس های خالص هستند 
بهترین انتخابند. اسپری تان 
را وقت��ی ب��ه س��احل یا به 
گشت و گذار می روید همراه 
خود داشته باشید. استفاده 
از این اسپری ها باعث خواهد 
شد تا صورتتان همیشه تازه 
بوده و از تولید چربی اضافه 
پیشگیری ش��ود. وقتی در 
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استانداردسازی چقدر در کاهش مرگ و میر تأثیر دارد؟

سازمان ایزو )ISO( و اهمیت ایمنی جاده های دنیا

سوئد:  متعهد به استانداردها
فراوانی اقدام انجام شده، گواه محکمی بر عزم مقامات بخش حمل و نقل و جاده ای سوئد در 
اجرای اس��تاندارد ISO 39001 و الزامات آن است. آقای پیتر هارتزل »Peter Hartzell« از 
کارکنان موسس��ه استاندارد س��وئد و دبیر کمیته فنی ISO/TC 241 می گوید: تا ماه آگوست 
 ISO ۲۰۱۳، ۴۱ نهاد وابس��ته به انجمن ش��رکت های حمل و نقل جاده ای س��وئد گواهینامه

39001  را دریافت کرده اند که این تعداد تا سال ۲۰۱۴ به ۱۰۰ شرکت افزایش یافت.
فرانسه: تشویق مشارکت فعال

انجمن استاندارد فرانسه  )AFNOR(، استاندارد ISO 39001  را پذیرفته و نشستی را برای 
اطالع رسانی و تشویق ذینفعان فرانسوی به مشارکت فعال در اجرای این استاندارد برگزار کرد. 
از دیگر برنامه ها ایجاد برنامه تائید صالحیت با محوریت AFNOR  و حضور س��ایر سازمان های 

هر روز در حدود ۳5۰۰ نفر در اثر تصادفات 
جاده ای در سرتاسر جهان جان خود را از دست 
می دهند. این رقم فاجعه بار در سال به حدود 
1 میلیون و سیصد هزار نفر می رسد که روند 
افزایشی دارد. اما سازمان ایزو امیدوار است 
ب��ا نقش مهمی که ایفا خواه��د کرد این روند 
را کاهش دهد. تصادفات جاده ای هش��تمین 
عام��ل م��رگ و می��ر در جه��ان اس��ت. نکت��ه 
تکان دهنده تر این است که  تصادفات جاده ای 
عم��ده ترین عامل م��رگ نوجوان��ان و جوانان 
بین 15 تا ۲۹ س��ال می باش��د. واقعیت تلخ 
اینک��ه این آمار روند صعودی دارد و بیش��تر 
به کش��ورهایی با سطح درآمد متوسط و اندک 
تعلق دارد. کارشناسان معتقدند چنانچه برای 
کاه��ش این روند اقدامی ص��ورت نگیرد، در 
س��ال ۲۰۲۰ این رقم به یک میلیون و نهصد 
ه��زار نفر خواهد رس��ید و میلیون ها نفر نیز 
از جراحت ه��ای به جای مان��ده از تصادف رنج 
خواهند برد. خوش��بختانه به کمک استاندارد 
ISO 39001ایمن��ی جاده ه��ا، می ت��وان به 
ایمنی حم��ل و نقل ج��اده ای در آین��ده امید 

داشت.
در برنام��ه عملیاتی 1۰ س��اله س��ازمان ملل 
)ب��رای س��ال های ۲۰۲۰-۲۰11( برای حفظ 
ج��ان م��ردم در جاده ه��ا، تالش ه��ای زی��ادی 
انجام می ش��ود. این برنام��ه در بیش از 1۰۰ 
کش��ور جه��ان از تاریخ 11 م��ه ۲۰11 آغاز و 
هدف نهایی آن پیش��گیری از وقوع 5 میلیون 
کشته در اثر س��وانح رانندگی تا سال ۲۰۲۰ 
است. اس��تانداردISO 39001،  استاندارد 
سیستم های مدیریتی جدید در ایمنی حمل و 
نقل جاده ای اس��ت که در سال ۲۰1۲ منتشر 
شد و ایزو مشارکت چشمگیری در این برنامه 
بلن��د پروازانه س��ازمان ملل داش��ت. انتظار 
می رود این اس��تاندارد جدید با ارایه آخرین 
الزامات مربوط به ایمن��ی در مواردی همچون 
س��رعت مجاز، وضعیت خودرو و میزان سطح 
هوشیاری راننده، اثرات قابل توجهی بر آینده 
حمل و نقل جاده ای داشته باشد. در سال های 
پس از معرفی اس��تاندارد ISO 39001چه 
 ISOfocus تحوالتی به وقوع پیوسته؟ مجله

 ISO/ TC از کش��ورهای عضو کمیته فن��ی
241  که این استاندارد را تدوین کرده میزان 

پیشرفت های بدست آمده را جویا شد.

ای: 31 ۷1 ۴6 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  31۵  111 ۸۰۰  3۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: 6۲ ۴۲ ۴۵ 33-۰۲1          امداد جاد  
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راه و جاده، ایمنی و ش��رکت های خصوصی 
 عالقمن��د، به فعالی��ت در کمیت��ه متناظر

ISO/ TC 241 دعوت شده اند.
مالزی: پیشتاز

اداره اس��تاندارد مالزی در اکتب��ر ۲۰۱۳،  
این اس��تاندارد را به عنوان اس��تاندارد ملی 
MS ISO 39001 از س��وی وزارت عل��وم، 
فناوری و نوآوری مورد پذیرش قرار داد و آن 
را طی یک سمینار اطالع رسانی که یک ماه 
بعد برگزار ش��د، اجرا کرد. در حال حاضر، ۴ 
سازمان – پلیس مالزی، نهاد بازرسی وسایل 
 Puspakom، Century Total( نقلی��ه 
 Shell بازرگان��ی  ش��رکت  و   )Logistics
 ISO 39001 اس��تاندارد    –  Malaysia
را به صورت آزمایش��ی اجرا کرده اند. نظرات 
دریافتی بسیار مثبت بود حتی یک شرکت 
اظهار داش��ته آنها پ��س از اج��رای الزامات 
استاندارد ISO 39001 از خطرات جاده ای 
تهدید کننده جان کارکنان شان بیشتر آگاه 

شدند.

هـر روز در حدود ۳500 نفر 
در اثـر تصادفات جـاده ای در 
سرتاسر جهان جان خود را از 
دست می دهند. این رقم فاجعه 
بار در سال به حدود 1 میلیون 
و سیصد هزار نفر می رسد که 
روند افزایشی دارد. اما سازمان 
ایـزو امیدوار اسـت بـا نقش 
مهمی که ایفا خواهد کرد این 

روند را کاهش دهد.

گواهی کننده داخلی است.
بریتانیا: تبدل جاده ها به مکانی امن تر

 موسس��ه اس��تاندارد بریتانی��ا )BSI( این اس��تاندارد را ب��ا عنوان
BSI ISO 39001 پذیرفته و در حال حاضر به ارایه راهنمایی، آموزش 
روش اج��را و خدم��ات صدور گواهینامه می پ��ردازد. بازدیدکنندگان 
تارنمای ایمنی حمل و نقل جاده ای BSI، لینک های مستقیم همچون 
»ش��روع« با استاندارد BSI ISO 39001، اجرا و تداوم سیستم های 
مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای و دریافت گواهینامه را به آسانی 

مشاهده خواهند کرد.
نیوزیلند: آزمایش استاندارد

آژانس حم��ل و نقل نیوزیلند )NZTA( در حال انجام آزمایش��اتی 
جهت اجرا اس��تاندارد ISO 39001 در نیوزیلند است. مشاور ارشد 
NZTA می گوید: بر اساس راهبرد آژانس حمل و نقل نیوزیلند با عنوان 
»س��فر ایمن«، به دنبال آن هس��تیم تا با امضای پروژه های مشترک، 
رویکرد سیس��تم ایمن را به تصویر در آوریم و با مشکالت حاد ایمنی 

جاده مقابله نمائیم.
اسپانیا: شور و هیجان

پس از تصویب اس��تاندارد ISO 39001 به عنوان اس��تاندارد ملی 
UNE-ISO 39001 در آوریل ۲۰۱۳،  این استاندارد توانسته توجهات 
زیادی را به خود جلب نماید. استاندارد اسپانیا چندی پیش یک کارگاه 
آموزش��ی را در ش��هر مادرید برگزار کرد و این اس��تاندارد را در کنار 
اعطای گواهینامه اس��تاندارد ISO 39001 به اولین شرکت حمل و 
نقل عمومی اسپانیا، همراه با ذکر خالصه ای از تجربه اجرای آن معرفی 

نمود.
 آفریقای جنوبی: موفقیت در کسب و کار

اخبار دریافتی از آفریقای جنوبی مثبت است. آقای  پاول نوردنجن 
»Paul Nordengen«، رئیس گروه تحقیقات در شورای تحقیقات 
  ISO 39001 صنعتی و علمی، خبر از اجرای قریب الوقوع اس��تاندارد
به عنوان اس��تاندارد ملی آفریقای جنوب��ی )SANS 39001( داد و 
اعالم کرد کارهای ممیزی و گواهی در س��ال ۲۰۱۴ آغاز شد. کمیته 
 )RTMS( ملی سیس��تم های مدیریت حمل و نقل آفریقای جنوبی
چندین کارگاه آموزشی را برگزار کرده تا حوزه این استاندارد و اهداف 
آن را با بخش حمل و نقل جاده ای بررس��ی نماید. انتظار می رود ۷۲ 
ناوگان حمل و نقل عمومی مشتمل بر حدود ۴۶۰۰ دستگاه اتوبوس 
و کامیون که گواهی اس��تاندارد RTMS را دریافت کرده اند، استاندارد

ISO 39001 را نیز مورد پذیرش قرار دهند.
نروژ: درابتدای راه

اس��تاندارد نروژ )NSF( نس��خه مل��ی اس��تاندارد ISO 39001 را 
اجرا نموده اس��ت و امیدوار اس��ت که س��ازمان های آن کشور گواهی 
ای��ن اس��تاندارد را دریافت کنند. عالوه بر مقامات دولتی، مس��ئوالن 
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15 کلید طالیی برای کسب لذت بیشتر از خوراکی های سفر

۱( درست اس��ت که بهترین گزینه برای غذا خوردن 
در سفر این است که مواداولیه سالم و تازه را تهیه کرده 
و ش��خصا طبخ کنید اما در همین مورد هم باید توجه 
داش��ته باشید که از خریداری مواد غذایی در کنار جاده 
پرهیز کنید چرا که این مواد غذایی معموال مدت زمان 
زیادی را در خارج از یخچال مانده اند، اغلب فله ای بوده 
و از کیفی��ت آنها اطالع کافی ندارید. در همین راس��تا 
بد نیس��ت بدانید که مواد حاوی پروتئین، فساد پذیری 
باالیی دارند بنابراین گوش��ت، مرغ، ماهی و تخم  مرغ را 
فقط از مراکز مجاز که زیر نظر سازمان دامپزشکی کشور 

هستند تهیه کنید.
۲( در طول س��فر، نوع غذایی ک��ه می خورید هم، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است با توجه به اینکه رطوبت 
زیاد، رش��د و تکثیر میکروب ها را بیش��تر می کند، باید 
سعی کنید از غذاهای نیمه خشک با رطوبت کم استفاده 
کنید، در این میان، غذاهای کامال داغ و تازه، میوه های 
تازه پوست کنده، انواع کنسروها، بستنی  های پاستوریزه، 
غذاهای خش��ک و ن��ان تازه جزو غذاهای س��الم تلقی 
می  شوند. اما ساالد ها به ویژه ساالدهایی که در آنها کاهو 
به کار رفته است و غذاهای دریایی در غذاخوری  های بین 

راهی مناسب نیستند.
۳( بهترین میوه هایی که برای مسافرت می  توان همراه 
داشت، میوه هایی مانند موز، سیب و پرتقال هستند که 

برای مصرف باید پوست آنها کنده شود.
۴( از خوردن میان وعده های بین راهی مثل لواشک های 

محلی، فالفل، سمبوسه و پیراشکی به دلیل عدم نظارت 
بهداشتی خودداری کنید.

۵( ب��ا توجه به مدت تعطی��الت و احتماالً تعجیل در 
س��اعت حرکت، ممکن است در تهیه غذا کوتاهی شود 
اما هر چقدر هم عجله داشتید، سعی کنید غذا به شکل 
کامل پخته شود چراکه غذا، به ویژه گوشت ها اگر به طور 
کامل پخته نشوند، آلودگی و فساد آنها افزایش می یابد. 
در م��ورد کباب ها هم این تفکر عامه که چون گوش��ت 
روی شعله مستقیم قرار گرفته، بنابراین قسمت درونی 
آن پخته می ش��ود، اشتباه است چرا که بارها دیده شده 
که روی )سطح( کباب به حالت سوخته درآمده اما درون 
آن همچنان نپخته مانده است. همچنین از خوردن تخم 

مرغ نیم پز )عسلی( نیز به طور جدی بپرهیزید.
۶( زمانی که در بیرون از منزل کباب می پزید، از ظروف 
تمیز برای کباب های پخته استفاده کنید و هیچوقت از 
ظروفی که در آنها گوشت خام قرار داشته و هنوز شسته 

نشده است برای کباب های پخته استفاده نکنید.
۷( در سفر به مناطق محلی و روستاها، از خوردن شیر 
تازه دوش��یده شده از دام یا بستنی و پنیر محلی و کال 
محصوالت لبنی تازه خودداری کنید چرا که قرارگرفتن 
تحت این تفکر که غذاهای روستایی، طبیعی و در نتیجه 
س��الم هستند، ممکن است ش��ما را در آستانه ابتال به 

بیماری هایی نظیر تب مالت قراردهد.
۸( هنگام اس��تفاده از غذاهای محل��ی یا برای یافتن 
رس��توران های معتبر در شهرس��تان ها، ازاف��راد بومی 

خوردن غذاهای سالم و متنوع، 
از مواردی است که لذت سفر 
را چند براب��ر می کند و گاهی 
اساس��ا دلیل س��فرهای کوتاه 

خارج شهری است.
اگر به موارد یاد ش��ده، لزوم 
غذا خ��وردن در بین راه برای 
س��فر های طوالنی یا وسوس��ه 
چشیدن طعم های تازه در سفر 
به مناط��ق محلی را هم اضافه 
کنی��م، در می یابی��م که غذا و 
غذا خوردن، جزء الینفک سفر 
اس��ت اما از آنجایی که همین 
غذای لذت بخ��ش، درصورت 
آلوده ب��ودن می تواند خطرات 
س��المت  ب��رای  را  زی��ادی 
مس��افران به هم��راه آورده و 
تبدیل به یکی از خطرات سفر 
شود، ذکر نکاتی برای تشخیص 
کیفیت مناسب غذاها ضروری 
اس��ت تا ش��اید به این وسیله 
در گذراندن تعطیالتی س��الم 
و خوش، به ش��ما کمک ش��ده 

باشد. 
افزایش اش��تها در طول سفر 
س��بب می ش��ود ت��ا اش��تیاق 
مس��افران برای خوردن مواد 
غذای��ی بیش��تر ش��ود. برای 
از مش��کالت احتمال��ی  دوری 
خ��وردن  از  آم��ده  به وج��ود 
غذاهای گوناگون بهتر اس��ت 

نکات زیر را رعایت کنید:
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این واحدها ابتدایی است. چنانچه مجبور به 
خوردن غذا در رستوران های بین راهی شدید، 
درصورت امکان از رستوران های معتبر و مورد 
اطمینان استفاده کنید. برای ارزیابی سطح 
)رعایت( بهداشت در اینگونه واحدها باید به 
وضعیت دستشویی ها، لباس کارگران نظافت 
میزه��ا، حضورمگس ها و س��ایر حش��رات، 
وسایل صرف غذا مانند چنگال، قاشق، لیوان، 
پارچ آب و غیره توجه کرد. همچنین دراین 
واحدها برای تشخیص سالم بودن غذا باید از 
حواس خوداس��تفاده کنید، مانند استفاده از 
حس بینایی برای تشخیص رنگ و کیفیت 
غ��ذا، حس بویای��ی برای بوی غ��ذا و حس 

چشایی برای طعم غذا!
۱۴( تا حد امکان از خوردن انواع خورش ها، 
کب��اب کوبی��ده، س��االد الوی��ه و همبرگر 
خودداری کنید. از انواع غذاهایی که می توان 
آن را چندی��ن ب��ار گرم ک��رد و ماندگی آن 
به سختی قابل تش��خیص است، خورش ها 
هس��تند. از مصرف کباب کوبیده و همبرگر 
به دلیل عدم اطالع از کیفیت گوش��ت به کار 
برده ش��ده، عدم اط��الع از ماندگی چندروزه 
گوش��ت چرخ ش��ده و به کاربردن مواداولیه 
مختل��ف از جمله خرده ن��ان، ادویه جات و 
غیره، از مصرف ساالد الویه به دلیل خام بودن 
مواداولیه موجود درس��س مایونز مانند تخم 
مرغ و…، همچنین عدم نظارت بر چگونگی 
تهیه الویه )به صورت دس��تی تهیه می شود( 
در رستوران های غیرمعتبر بین راهی به طور 

جدی خودداری کنید.
۱۵( دستور طالیی پیشگیری از مسمومیت 
غذایی، پختن غذا و خوردن آن در همان روز 
است. طی سفر برای حمل مواد غذایی فاسد 
شدنی، از یخدان مناسب استفاده کنید، هرگز 
غذاهای پخته شده را بیش از دو ساعت )اگر 
هوای اتاق گرم اس��ت، بیش از یک ساعت( 
در دم��ای محی��ط رها نکنید. ب��رای دوباره 
گ��رم کردن غذاه��ا باقیمانده آنه��ا را تا ۷۴ 
درجه س��انتی گراد گرم��ا دهید وهمچنین 
غذاهایی که بیش از سه روز حتی در یخچال 

باقی مانده اند را مصرف نکنید.

در طول سـفر آب را فقط از 
منابع مطمئن تهیه کرده یا از 
آب های معدنی استفاده کنید 
و اگـر درکنار جوی آبی توقف 
کرده ایـد تا غـذا را در آن جا 
میل کنید به هیچ وجه به فکر 

استفاده ازآب نیفتید.

راهنمای��ی بخواهید چرا که اس��تفاده ازغذاهای محلی، نیاز به ش��ناخت 
کیفیت آن دارد. به عنوان مثال، اگر به اس��تان های ش��مالی کش��ور سفر 

می کنید، هنگام خوردن ماهی و… از افراد بومی راهنمایی بخواهید.
۹( چنانچه به مناطق کوهستانی مسافرت می کنید از خوردن قارچ به طور 

جدی خودداری کنید.
۱۰( در طول سفر آب را فقط از منابع مطمئن تهیه کرده یا از آب های 
معدنی استفاده کنید و اگر درکنار جوی آبی توقف کرده اید تا غذا را در آن 
جا میل کنید به هیچ وجه به فکر اس��تفاده ازآب نیفتید. مصرف آب  های 
سطحی، چشمه ها و دریاچه ها به هیچ وجه توصیه نمی شود.در مواردی هم 
که به س��المت آب مشکوک هستید یا برای کودکان غذا تهیه می کنید، 
جوش��اندن آب به مدت ۵ دقیقه یا اس��تفاده از قرص  ه��ای هالوژن طبق 

دستورالعمل سازنده، به سالمت آب کمک می کند.
۱۱( یخ را از مراکز مطمئن تهیه کرده و از مصرف یخ  هایی که در شرایط 

غیربهداشتی و روی زمین نگهداری یا خرد می  شوند، خودداری کنید.
۱۲( در سفر ممکن اس��ت برای بازدید چرخ های ماشین به آنها دست 
بزنید یا اگر از وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس یا قطار استفاده می کنید 
به صندلی ها، پنجره و… دست بزنید اما فراموش نکنید که قبل از خوردن 
غذا، دست های خود را بشویید. به طور کلی پس از استفاده از سرویس های 
بهداشتی، برداشتن گوشت خام، سیگار کشیدن، دست زدن به حیوانات و 

دست زدن به زباله یا چمن حتما دست های خود را بشویید.
۱۳( باید به کس��انی که از غذاهای رس��توران های بین راهی اس��تفاده 
می کنند یادآوری کنیم که در بین رستوران های بین راهی، رستوران های 
غیراس��تاندارد زیادی وجود دارد که متأسفانه سطح نظارت و بهداشت در 
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ارزش های سفر با اتوبوس

کمتر کس��ی را می توان یافت 
ک��ه تاکن��ون ب��ا اتوب��وس به 
س��فر نرفت��ه باش��د. تقریب��ا 
هم��ه ما حداق��ل یک ب��ار در 
زندگی مس��افرت ب��ا اتوبوس 
را تجربه کرده ایم. س��فرهای 
دان��ش آموزی و دانش��جویی، 
تورهای خانوادگی و دوستانه 
و بس��یاری از سفرهایی که به 
قص��د کار، آموزش، س��المت 
و... ص��ورت می گیرند، معموال 
در مسافت های کم با اتوبوس 
برگزار می ش��وند. بسیاری از 
افراد سفر با اتوبوس را برابر 
با خس��تگی مفرط، ب��دن درد 
و ه��در رفت��ن زم��ان قلمداد 
می کنند. در گذش��ته س��فر با 
اتوب��وس کار طاقت فرس��ایی 
بود، اما در چند سال گذشته با 
ورود اتوبوس های لوکسی که 
امکان تخت شدن صندلی ها را 
برای مسافران فراهم می کنند 
و از امکانات صوتی و تصویری 
و همچنی��ن سیس��تم تهوی��ه 
مناس��ب برخوردار هس��تند، 
سفر با اتوبوس راحت تر شده 
و رونق گرفته است. هم اکنون 
ام��کان س��فر به چند کش��ور 
همس��ایه با این اتوبوس های 
راحت فراهم شده و بسیاری 
ب��ه ص��ورت  گردش��گران  از 
زمینی به این کش��ور ها سفر 

می کنند. 

هستی یزدان پناه

آرامش در مسیرهای ناآشنا
به نظر می رسد س��فر با خودروی شخصی از مزایای 
بسیاری نسبت به اتوبوس برخوردار است، اما اگر قصد 
س��فر به مکان هایی را دارید که تاکنون به آنجا س��فر 
نکرده اید و با مس��یر ها، فرهنگ و هنجارهای اجتماعی 
آن مناطق آشنایی ندارید، بهتر است اتوبوس را انتخاب 
کنید. با این کار عالوه بر داشتن امنیت و آرامش بیشتر، 
این امکان را خواهید داش��ت که ب��ا فراغت و آرامش از 
چشم اندازهای مسیر لذت برده و در عین حال خستگی 

ناشی از رانندگی را نیز نداشته باشید. 
 مراقب راننده باشید

اگر در طول س��فر راننده اتوبوس با سرعتی غیرمجاز 
رانندگی کرده و به عالئم و اصول راهنمایی و رانندگی 
توجهی نداشت، از او درخواست کنید با سرعت مطمئنه 
و صحیح رانندگی کند. بهتر اس��ت درخواستتان را در 
آرام��ش و مودبانه بیان کنی��د و فراموش نکنید حتی 
بداخالق تری��ن افراد نیز در مقابل روی خوش تس��لیم 
می ش��وند. همچنین توجه داشته باشید هیچ راننده ای 
نباید به طور مستمر بیش از هشت ساعت رانندگی کند. 
این مس��اله در زمانی که با تورهای مس��افرتی در جاده 

هستید اهمیت بسیاری دارد، چرا که گاهی دیده شده 
اتوبوس های تور ها با تنها یک راننده به سفر می روند. 

توصیه هایی دیگر
� بهتر است در سفرهای اتوبوسی کفش راحت بپوشید 
تا بر اثر نشس��تن طوالنی مدت و ورم پا، دچار مشکل 
نش��وید و با درآوردن کفش هایتان دیگ��ران را نیز آزار 

ندهید. 
� پیش از س��فر از غذاهای سبک استفاده کنید. بهتر 
اس��ت از غذاهایی که از س��وی شرکت اتوبوسرانی طی 
مس��یر به شما داده می شود، اس��تفاده کنید و کمتر از 
غذاهای رس��توران های بین راهی که مطمئن نیستند، 

استفاده کنید. 
� اگر در طول مس��یر دچار س��رگیجه و حالت تهوع 
می ش��وید، در هر توقف اتوبوس پیاده شده و کمی قدم 
بزنید. بهتر اس��ت در اتوبوس مطالعه نکنید و با گوش 

دادن به موسیقی مالیم، خود را آرام نگه دارید. 
� در طول مسافرت با اتوبوس به ازای هر نفر می توان 
۲۰ کیلوگرم بار به همراه داشت و الزم نیست بابت آن 

هزینه اضافی پرداخت کرد.
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ورزش
  بسکتبال زندگی من است

  در سوگ آن مرد »سر طالیی«
  برترین گلزنان تاریخ لیگ برتر انگلیس را بشناسید

  لیونل مسی؛ نابغه ای دست نیافتنی
  برنده ها و بازنده های شهرآورد هفتاد و نهم پایتخت
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بسکتبال زندگی من است
گفت و گو با حامد حدادی آسمانخراش ورزش ایران

اگ��ر  حت��ی  ح��دادی،  حام��د 
بسکتبالیست نمی شد و عناوین 
قهرمان��ی متع��ددی در آس��یا 
کس��ب نمی ک��رد و ب��ه عنوان 
اولی��ن بازیک��ن ایران��ی وارد 
ان بی ای نمی ش��د، ب��از هم در 
کانون توجه قرار می گرفت. دو 
متر و 1۸ سانتی متر قد، همین 
طوری اش هم آدم را از دیگران 
متمایز می کند، چه برسد به این 
که یک نفر ب��ا چنین قدی، این 
همه موفقیت هم کسب کرده 
باش��د؛ موفقیت هایی که البته 
بی ارتب��اط ب��ا قد بلن��دش هم 
نیست، همان مشخصه ای که در 
دوران کودکی، اسباب تمسخر و 
»بابالنگ دراز« نامیده شدنش 
ب��وده و ح��اال ش��اید مهم ترین 
عامل توفیقش. حدادی، دومین 
بازیکن بلندقد بسکتبال ایران 
پس از جابر روزبهانی محسوب 
می ش��ود؛ مهرب��ان اس��ت، اما 
زود عصبانی می شود. می گوید 
تاری��خ برایش جذاب اس��ت و 
به همین دلیل سفر به گذشته 
را ب��ه آینده ترجی��ح می دهد، 
البته چن��ان که افت��د و دانی، 
س��فر خیال��ی ب��ه گذش��ته را. 
می گوید اهل سیاس��ت نیست 
و ب��ه همین دلیل س��وال های 
سیاسی را پاسخ نمی دهد. آبی 
رن��گ م��ورد عالقه اش اس��ت 
و غیر از بس��کتبال اس��تعداد 
دیگ��ری ن��دارد. گف��ت و گوی 
آس��مانخراش ورزش ایران را 

در ادامه بخوانید.

جالل بابایی

کسی را هم زده اید؟
نه تا این حد، اجازه نمی دهم به خشونت کشیده شود.
ب��ا دو متر و 18 س��انتی مت��ر قد، آن ب��اال هوا چطور 

است؟
کامال ابری رو به آفتاب!

به دیدن آدم ها از باال عادت کرده اید؟
من عادت کرده ام، اما مردم تعجب می کنند.

چرا؟
به هر حال قد من از سایز طبیعی خارج است.

از بلندقدترین آدم دنیا چقدر کوتاه تری؟
خیلی! شاید نزدیک ۴۰ سانت.

دوست داری قدت بلندتر هم می شد؟
دو متر و ۱۸ سانتی متر کم است؟!

نه نیست... 
پس بگو خدا بدهد برکت. )با خنده(

خانواده قد بلندی دارید؟

بله، تقریبا همه قدشان بلند است، اما نه به اندازه من.
قد بلند دردسر هم دارد؟

بله، محدودیت هایی به وجود می آورد، اما خیلی جاها 
به درد می خورد.

مثال؟
همین بازی بسکتبال.

چه حس��ی داری از این که باران زودتر از بقیه به سر 
تو می رسد؟

وقتی چیزی را زودتر از بقیه متوجه می شوید، لذتبخش 
است.

تختخواب اندازه خودت از کجا پیدا می کنی؟
پیدا نمی شود، سفارش می دهم برایم بسازند.

ایرانی یا خارجی؟
ما تولید ملی استفاده می کنیم.

بچگی ها به شما می گفتند بابالنگ دراز؟
دوستانم خیلی می گفتند.

خودتان را تعریف کنید.
نمی توانم تعریف کنم.

چرا؟
آدم که خودش را تعریف نمی کند.

مثال بگویید خصوصیات بارزتان چیست؟
مهربانم، اما زود عصبانی می شوم.
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ناراحت نمی شدید؟
در ابتدا بله، اما دیگرعادت کرده بودم.
جودی ابوت خودت را پیدا کرده ای؟

نه هنوز، شاید در آینده این اتفاق افتاد.
چرا فوتبالیست نشدید؟

حاال این همه رشته، چرا فوتبال؟
چون پرطرفدارترین ورزش است.

بچه بودم بازی می کردم.
بازی ات چطور بود؟
خوب، خیلی خوب.

خب چرا ادامه ندادی؟
قدم به این رشته نمی خورد.

کاره  چ��ه  نمی ش��دی  بسکتبالیس��ت  اگ��ر 
می شدی؟

هیچ کاره!
جدا؟

راستش تا حاال فکر نکرده ام.
خب االن فکر کن.

مطمئنم در هیچ کار دیگری استعداد ندارم.
زشت ترین بسکتبالیست ایران کیست؟

خانواده ام اینجا می گویند نگو!
چرا؟

چون دردسر می شود.
زشت ترین بسکتبالیست دنیا چطور؟

بسکتبالیست ها همه خوشگل اند!
بسکتبالیس��ت های چینی ه��م مثل جنس های 

چینی هستند؟
مثل جنس ها ش��ان هس��تند، اما از ی��ک تا ۴ 

درجه بندی می شوند!
بزرگ ترین حسرت؟

از دس��ت رفت��ن ط��الی بازی های آس��یایی 
اینچئون.

بزرگ ترین اشتباه؟
جراحی نکردن دستم برای مدت طوالنی.

بالک شات.
روحیه دادن به تیم.

اسلم دانگ.
قدرت نمایی در زمین.

خطای سد؟
تا حاال جرات انجام آن را نداشته ام.

در زندگ��ی ه��م تا ح��اال راه کس��ی را س��د 
کرده اید؟

نه، چون روحیه ام این طور نیست.
پشت پا چطور، به کسی زده اید؟

زیاد!
به کی؟

به دوستان و آشنایان.
کسی هم آسیب دیده است؟

نه دیگر حاال تا آن حد!
به شما چی، کسی تا حاال پشت پا زده؟

با دو و نیم متر قد کسی جرات ندارد!
علی دایی.

اسطوره فوتبال ایران
محمدجواد ظریف.

زیاد اهل سیاست نیستم.
مشحون؟

گاد فادر بسکتبال ایران.
آخرین باری که اسم خودتان را گوگل کرده اید 

کی بود؟
اینترنت ایران ضعیف است، نمی شود این کار را 

کرد.
در خارج چطور؟

برای دیدن مصاحبه هایم در بازی های آسیایی 
اینچئون این کار را کردم.

هر چند وقت یک بار مصاحبه می کنی؟
خیلی کم، مگر در م��ورد اتفاقات خاص مانند 

باخت تیم ملی.
الگویتان کیست؟

الگ��وی داخل��ی و بچگی ام احمد س��عیدی در 
خوزستان.

الگوی خارج از کشور چطور؟
شکیل اونیل را از همه بیشتر دوست داشتم.

اگ��ر همین االن بفهمید تا ش��ب بیش��تر وقت 
ندارید، چه کارهایی می کنید؟

دوستانم را جمع می کنم و می گیم می خندیم.
اگر ماشین زمان داشته باشید دوست دارید به 

گذشته بروید یا آینده؟
به گذشته باز می گشتم.

آینده را دوست ندارید؟
تاریخ را بیشتر دوس��ت دارم و به همین دلیل 

می خواهم به گذشته بازگردم.
کتاب تاریخ هم می خوانید؟

اگر وقت داشته باشم، حتما می خوانم.
اگر به گذش��ته برگردید، کدام کارها را قطعا 

انجام نمی دهید؟
بسکتبالیست نمی شدم.

چرا؟ گفتید که فقط در بس��کتبال اس��تعداد 
دارید؟

شوخی کردم، بسکتبال زندگی من است.
تا حاال چه سوالی دوست داشتی از تو بپرسند، اما 

هیچ کس نپرسیده است؟
جواب دادن به س��واالت همیش��ه برایم سخت 

است، کال هیچ سوالی پرسیده نشود بهتر است!
رنگ مورد عالقه ات چیست؟

آبی، رنگ آسمان و آرامش بخش است.
به همین دلیل طرفدار استقالل هستید؟

نه، استقالل را دلی دوست دارم.
بهترین بازیکن استقالل چه کسی است؟

بازی های جواد زرینچه را دوست داشتم، اما شما 
بنویسید همه بازیکنان.

نظرت در مورد پرسپولیس چیست؟
این تیم را هم دوست دارم.

زیاد کری می خوانید؟
با دوستان قرمز وقتی دور هم جمع شویم، کری 

زیادی داریم!
خانواده تان را چند وقت یک بار می بینید؟

شاید سالی دو هفته.
ای��ن مدت خیلی کم نیس��ت، پ��در و مادرت 

ناراحت نمی شوند؟
دس��ت خودم بود، دوس��ت داش��تم ه��ر روز 

ببینمشان.
از اردوها و مسابقات طوالنی خسته نشدید؟

هر کاری سختی خودش را دارد.
حامد حدادی به مارک لباس توجه می کند؟

نه زیاد، لباس باید برازنده آدم باشد.
بهترین کادویی که دریافت کرده اید؟

همه کادوها ارزشمند است، فرقی نمی گذارم.
چه زمانی از بسکتبال خداحافظی می کنید؟

تازه اول جوانی ام است، وقتش برسد خداحافظی 
می کنم.
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در سوگ آن مرد »سر طالیی«
غالمحسین مظلومی هم سر به دنیای ابدی نهاد

بهتری��ن  معم��وال  می گوین��د 
بازیکن های شیفته های فوتبال 
آنهایی هس��تند که در سنین 
نوجوانی بازی  هایشان را دنبال 
کرده ای��د. همان های��ی ک��ه با 
ش��یفتگی به دویدن  هایشان 
خیره ش��دید. ب��ه ضربه ها و 
درگیری ها  ب��ه  گل  هایش��ان. 
و فریاد هایش��ان. ب��ه غم ه��ا 
ب��ه  شادی  هایش��ان.  و 
عکس  هایش��ان. غالمحس��ین 
مظلومی برای ما چهارده پانزده 
س��اله های امجدیه اواخر دهه 
1۳۴۰ و اوایل 1۳5۰ یکی از 
آن بازیکنان بود. مهاجمی - کنار 
صفر ایرانپاک در   همان دوره 
در پرس��پولیس -ب��ا گل های 
پرش��مار که ضربه هایش هم 
آمیخت��ه ب��ه ق��درت بودند و 
هم زیرک��ی. هن��وز می توانم 
آلبوم ه��ای فوتبالی آن دوران 
را بیرون بکشم و به امضاهای 
گرفت��ه ش��ده از هر دوش��ان 
خیره شوم و خاطرات نوجوانی 

را دوره کنم و دوره... 

غالمحسین مظلومی مهاجم نوک تاج بود. بلند باال و 
با اندامی ورزیده که مدافع��ان مقابلش را عذاب می داد 
و عذاب. اهمیتی نداش��ت تاج��ی بودید یا نبودید، به او 
ن��گاه می کردید و می دانس��تید مهاجم��ی انکارناپذیر 
اس��ت. یکی از بهترین گلزن های عصر خود که بی اعتنا 
به خش��ونت حریفان یا ش��عارهای پرسپولیس��ی های 
روی س��کو ها وظیفه اش را انجام می داد. او را با فرصت 
طلبی اش تعریف می کردند. با ضربه های تمام کننده اش 
به توپ های سرگردان در محوطه جریمه. در کورس های 
ده تا بیس��ت متری بسیار سریع می دوید و ضربه هایش   
همان چیزی بودند که تمام کننده خوانده می شدند. هم 

با پا گل می زد و هم با سر. 
اولین بار عکس��ش را در نش��ریه تاج ورزشی ۱۴ آذر 
۱۳۴۷ دیدیم. جایی که او را پس��ر نوزده س��اله آبادانی 
معرفی کرده بودند که در تیم های منتخب آبادان و کلنی 
خوزستان همشهری هایش را مفتون خود کرده. می گفتند 
احمد هدایت مربی تاج آبادان او را در زمین های باوارده 
و س��ده آبادان در حالی که دنبال توپ های چرمی چند 
الیه سنگین می دویده به جلو رانده و نوید داده »تو روزی 
کسی خواهی ش��د«. نام آن جوان آبادانی غالمحسین 
مظلومی بود. غالمحس��ین مظلومی را زدراکف رایکف 
کش��ف کرد. مربی یوگس��الو او را به تیم جوانان دعوت 
کرد و مظلومی کنار مهدی حاج محمد، جهانگیر فتاحی 
و حس��ین باباخانلو در صف مهاجمانش قرار گرفت و با 

زدن ۷ گل در بانکوک رتبه سوم را برای ایران به ارمغان 
آورد. وقتی رایکف در تابستان ۱۳۴۸ او را برای همراهی 
در سفر به شوروی انتخاب کرد خیلی ها تعجب کردند. 
ولی کمی بعد تر بازی اش برابر مردان بزرگسال و پر زور 
زسکا مسکو در زمین ناهموار امجدیه -   همان شبی که 
ناصر حجازی درون دروازه یکی از بهترین بازی هایش را 
انجام داد - نش��ان داد آماده پرواز است و پرواز هم کرد. 

جلو رفت و جلو... 
وقتی رایکف مربی تاج شد با کنار گذاشتن قدیمی ها 
او را در خط حمله قرار داد. آن هایی که روی س��کوهای 
امجدیه می نشستند نمی توانستند گل های غالمحسین 
مظلومی را نش��مرند: تاج ۴ - دیهیم صفر با سه گل او. 
ت��اج ۷ - دخانیات صفر با چه��ار گل او... ولی در دیدار 
نیم��ه کاره تاج و پرس��پولیس در ۱۷ بهمن ۱۳۴۸ بود 
که همه او را در میدانی که چهره های سر شناس دوران 
از همایون بهزادی و محراب شاهرخی و جعفر کاشانی 
گرفت��ه تا علی جباری و پرویز قلیچ خانی در آن بودند، 
ش��ناختند. مظلومی بود که در دقیق��ه ۹ از تردید اکبر 
محمدی بهره برد و دروازه عزیز اصلی را باز کرد.   همان 
دیدار پرهیاهویی که حاج ابوالحسن گل تساوی بخش 
محم��ود خوردبین را نادیده گرف��ت و عزیز اصلی همه 
طول میدان را طی کرد و آن سیلی تاریخی را بر گوش 
مرد سیاه پوش نواخت و دیدار او نیمه کاره ماند... بعد ها 
جایگاه تاریخی غالمحسین مظلومی در دیدارهای تاج / 

دکتر حمیدرضا صدر
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اس��تقالل - پرسپولیس نادیده گرفته شد، 
در حالی که تک گل برادرش پرویزمظلومی 
در مهر م��اه ۱۳۶۲ پس از انقالب به دلیل 
هجوم حیرت آور تماشاگران به سکو ها مورد 
اشاره قرار گرفت، بار ها و بار ها. غالمحسین 
مظلوم��ی بود که طی تس��اوی یک - یک 
دو تی��م در ۱۳۵۰ - دی��داری ک��ه توفیق 
بهرام��ف آن را س��وت زد - گل ت��اج را در 
نیمه اول وارد دروازه عزیز اصلی کرد و صفر 
ایرانپاک در واپسین لحظات ضربه تساوی 
بخش را نواخت. او بود که در پیروزی ۱-۲ 
پرس��پولیس در ۱۳۵۲ تک گل تاجی ها را 
زد و در پی��روزی ۳-۱ تاج در بهار۱۳۵۴ او 
بود که دو گل را به ثمر رس��اند. حتی سال 
۱۳۵۲ که پرسپولیس در آن نبرد تاریخی 
۶ گل ب��ه تاج زد و با بهترین خط حمله به 
عنوان تیمی بی شکست قهرمان جام شد، 
غالمحس��ین مظلومی بود ک��ه با ۱۵ گل 
عنوان بهترین گلزن را کس��ب کرده بود. با 
پاس او بود که حس��ن روشن دروازه بهرام 
مودت را در خرداد ۱۳۵۳ باز کرد و پیروزی 
یک - صفر تاج برابر پرسپولیس رقم خورد. 
غالمحسین مظلومی مرد دیدارهای بین 
المللی هم بش��مار می رفت و مایه تاس��ف 

است فقط فیلم دو گلی که او به کره جنوبی در دیدارهای آسیایی ۱۹۷۴ زده 
برجای مانده است. دو گل دیرهنگام برابر حریفی سرسخت که خوشبختانه 
در همین حد هم بازتابنده قدرت و و طراوت او هست و می توانیم بار ها و بار ها 
تماشایش کنیم. بی ترحم بودنش برابر مدافعان را پیشتر ها در شهریور ۱۳۴۹ 
طی پیروزی با ۸ گل برابر س��یالنی ها در امجدی��ه دوره کرده بودیم.   همان 
ش��بی که او ۴ گل زد و علی پروین ۳ گل. وقتی تاج سال ۱۳۴۹ با پیروزی 
بر هاپوئل قهرمان آسیا شد او یکی از آبی پوش ها بود. آن سال ها تاج راهی 
مالزی می شد و در جامی تحت عنوان میلز شرکت می کرد و جام میلز پاییز 
۱۳۵۰ با ۷ گل او طی ۴ دیدار به تاج تعلق گرفت. وقتی بایرن مونیخ در تیر 
۱۳۵۱ به تهران آمد و ۲-۶ خرد شد یکی از گل ها را او زده بود. او بود که در 
آستانه المپیک ۱۹۷۲ در دیدار تدارکاتی برابر تیم فرانسه که میشل پالتینی 

یکی از بازیکنانش بود ۲ گل زد تا ایران ۴-۳ پیروز شود. 
وقت��ی دیدارهای مقدماتی جام جهانی ۱۹۷۸ آغاز ش��د او بهترین گلزن 
نوک حمله ما بش��مار می رفت. در نخستین دیدار که با سه گل عربستان را 
در ریاض خرد کردیم دو گل از سه گل ما را او زد. هنوز می توانیم تصویری 
که سنگر عربستان را فتح کرده و به سوی نیمکت کنار زمین می دود به یاد 
آوریم. نیمکتی که حشمت مهاجرانی، اصغرشرفی و پرویز قلیچ خانی برایش 
دست می زنند و غالمحسین مظلومی سبکباالنه به سویشان می دود. ولی آن 
روز آخرین نقطه اوج زندگی حرفه ای اش هم بود. کمی بعد مصدوم ش��د و 
از همراهی تیم در ادامه دیدارهای مقدماتی بازماند. نتوانست در جام جهانی 
۱۹۷۸ که عصاره فوتب��ال دهه ۱۳۵۰ ایران بود به میدان رود، در حالی که 
یکی از مردان کلیدی آن فوتبال در آن عصر بش��مار می رفت و حضورش - 
اگر   همان غالمحس��ین مظلومی بود که می شناختیم - نیش زهردارتری به 

مهاجمانمان می بخشید که نبخشید. 
غالمحسین مظلومی مهاجم بزرگ آبی پوش های تهران در ۲۳ دی ۱۳۲۸ 
در آبادان زاده ش��د و در ۲۸ آب��ان ۱۳۹۳ در تهران پس از مبارزه طوالنی با 
سرطان وداع کرد و رفت. شش سال پیش تر در ۱۳۸۷ صفر ایرانپاک شمایل 
سرخپوش های آن دوران که موازی با مظلومی دروازه ها را می گشود مغلوب 

این بیماری لعنتی شده بود... و خاطره  هایشان ما را نشانه می روند و نشانه.

وقتی رایکف مربی تاج شد 
با کنار گذاشتن قدیمی ها او را 
در خط حمله قرار داد. آن هایی 
کـه روی سـکوهای امجدیـه 
نمی توانسـتند  می نشسـتند 
مظلومی  غالمحسین  گل های 

را نشمرند.

مقدماتی  دیدارهـای  وقتی 
جـام جهانی 1۹78 آغاز شـد 
او بهترین گلزن نوک حمله ما 
بشـمار می رفت. در نخستین 
دیدار که با سه گل عربستان را 
در ریاض خرد کردیم دو گل از 

سه گل ما را او زد.
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از تیه ری آنری و آلن شیرر تا کانتونا و دنیس برگ کمپ

برترین گلزنان تاریخ لیگ برتر انگلیس را بشناسید

2 آلن شیرر )ساوتهمپتون، بلکبرن روورز، نیوکاسل(
۲۸۳ گل ب��رای یک مهاجم لیگ برتری آماری خیره کننده به 
شمار می رود. اس��طوره بی بدیل باشگاه نیوکاسل از سال ۱۹۸۸ 
میالدی تا ۲۰۰۶ در لیگ برتر بازی کرد که بخش عمده و البته 
درخش��ان عمر فوتبالی او در نیوکاس��ل سپری شد. شیرر ۱۴۸ 
مرتبه برای نیوکاس��ل گلزنی ک��رده و برترین بازیکن تاریخ این 
باشگاه انگلیسی محسوب می شود و البته جایگاهی انکارنشدنی 

در میان برترین بازیکنان تاریخ لیگ برتر دارد.
3   اریک کانتونا )منچستریونایتد(

دیگر مهاجم برتر تاریخ لیگ برتر انگلیس باز هم فرانسوی است. 
او س��ابقه بازی در دو باشگاه لیدزیونایتد و منچستریونایتد را در 
کارنامه دارد، اما چیزی که بیش��تر در م��ورد او اهمیت دارد، به 
حضور او در منچستریونایتد مربوط می شود. او در این باشگاه به 
یکی از برترین بازیکنان دنیا تبدیل ش��د. او ۳۶۹ مرتبه در لیگ 
برتر موفق به گلزنی ش��د که ۱۴۳ بار آن را با پیراهن منچس��تر 
یونایتد به ثمر رساند. این نکته بسیار حائزاهمیت است که او تنها 

پنج سال در لیگ برتر انگلیس بازی کرد.
4  دنیس برگ کمپ )آرسنال(

ای��ن تخص��ص برگ کمپ هلندی ب��ود که مدافع��ان حریف 

شاید باورش سخت باشد که 
در فهرس��ت ده نفره برترین 
مهاجمان تاریخ لیگ برتر، نامی 
از س��رخیو آگوئ��رو، لوئی��س 
س��وارز و رود فن نیستلروی 
نباشد. البته هیچ جای تعجبی 
هم نیس��ت که پیتر ک��راچ یا 
دارن هاکرب��ی نی��ز جای��ی در 
فهرس��ت مورد نظ��ر ندارند؛ 
برت��ر  لی��گ  تاری��خ  هرچن��د 
انگلی��س ممل��و از مهاجم��ان 
ای��ن  در  ام��ا  اس��ت،  گل��زن 
می��ان برخی از ای��ن مهاجمان 
درخشان تری  بس��یار  کارنامه 
از خ��ود بر جای گذاش��ته و به 
اس��طوره های تاریخ لیگ برتر 
انگلیس تبدیل شده اند. این 
اس��طوره ها محبوبی��ت باالیی 
ب��رای باش��گاه های خ��ود هم 
داش��ته و دارند و حتی برخی 
از آنها به نماد باش��گاه تبدیل 

شده اند.
در ادامه ب��ا ده مهاجم یکه تاز 
تاریخ لیگ برتر انگلیس بیشتر 
آش��نا می شویم. بیش��تر این 
مهاجمان از فوتبال خداحافظی 
کرده اند و فق��ط بازیکنان این 
فهرست که هنوز فوتبال بازی 
می کنن��د، تیه ری آن��ری، وین 
رونی و دیدیه دروگبا هستند 
که البته سومی اعالم کرده در 
پایان این فصل از رقابت های 
لیگ برتر فوتبال برای همیشه 
کفش ها را می آویزد. آنچه در 
ادامه می آید، فهرست مهاجمان 
برتر تاریخ لیگ برتر انگلیس 
به انتخاب کارشناسان، مربیان 
ورزش��ی  روزنامه ن��گاران  و 
بریتانیاست که به طور اختصار 

با آنها بیشتر آشنا می شویم:

۱ تیه ری آنری )آرسنال(هیلدا حسینی خواه
این فرانس��وی، یکه تاز لیگ برتر انگلیس 
اس��ت. او نه فقط یک گل��زن تمام عیار که 
بازیکنی موثر و گلساز برای تیمش بود. زدن 

۱۷۵ گل در لی��گ برت��ر انگلیس 
نشان می دهد او تا چه اندازه بازیکن بزرگی 
بوده است. آنری  اکنون در نیویورک رد بولز 
آمریکا بازی می کن��د، اما اخباری مبنی بر 
بازگشت او به فوتبال اروپا شنیده می شود. 
آنری در آرسنال به افتخارات متعددی دست 
یافت، از جمله دو قهرمانی با آرسنال در لیگ 
برتر، سه جام حذفی، دو بار تصاحب جایزه 
برترین بازیکن فصل و چهار مرتبه تصاحب 
عنوان برترین گلزن فصل. دالیلی  که آنری 
برترین مهاجم تاریخ لیگ برتر است یکی 

دو تا نیست.
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که ۱۷ س��ال داشت. ۱۱۸ گل در لیگ برتر 
به تنهایی موید این نکته است که اوون چه 
مهاجم بزرگی بوده اس��ت، البته اوون گاهی 
اوقات راه را اش��تباه رفت، مثل زمانی که در 
اوج کار خ��ود در لیورپول راهی رئال مادرید 
شد و پس از آن انتخاب های اشتباه دیگرش 
مثل نیوکاسل، اما به هر حال نظیر او هنوز در 

لیگ برتر انگلیس دیده نشده است.
۹ ایان رایت )آرسنال، وستهام(

مهاجم طالیی دهه ۹۰ لیگ برتر انگلیس 
در آرسنال به اوج رسید. هفت سال بازی در 
این تیم و به ثمر رساندن ۱۲۸ گل ایان رایت 
را به یکی از اساطیر توپچی های لندن تبدیل 
کرد. بیشترین گلی که رایت در یک فصل به 
ثمر رساند، ۲۳ گل بود. هت تریک های او به 
اضافه ضربات چیپ��ش هرگز از یاد هواداران 

آرسنال نمی رود.
لیدزیونایت�د،  )لیورپ�ول،  فاول�ر  راب�ی   ۱0

منچسترسیتی، بلکبرن روورز(
مهاجمان کمی مانند فاولر هستند که غریزی 
به صورت خطرناکی گلزن هس��تند. او س��ال 
۱۹۹۳ گام به صحنه لیگ برتر انگلیس گذاشت 
و دو فصل بعد با پیشرفتی که در کارش کرد، به 
تنهایی ۲۵ گل با پیراهن لیورپول به ثمر رساند. 
اوج کار او هت تریکی بود که مقابل آرسنال انجام 
داد و شگفت آور این که این هت تریک در چهار 
دقیقه و ۳۳ ثانیه ب��ه ثمر رسید. فاولر ۱۸۶ بار 
در لیگ برتر انگلیس گلزنی کرد که ۱۲۸ تای 

آن با پیراهن تیم محبوبش یعنی لیورپول بود.

شـاید باورش سخت باشد 
نفـره  ده  فهرسـت  در  کـه 
برترین مهاجمان تاریخ لیگ 
برتر، نامی از سـرخیو آگوئرو، 
فـن  رود  و  سـوارز  لوئیـس 
البته هیچ  نیستلروی نباشد. 
جـای تعجبی هم نیسـت که 
پیتر کراچ یا دارن هاکربی نیز 
جایی در فهرسـت مورد نظر 
ندارنـد؛ هرچنـد تاریخ لیگ 
برتر انگلیس مملو از مهاجمان 
گلزن اسـت، اما در این میان 
برخی از این مهاجمان کارنامه 
بسیار درخشان تری از خود بر 
جای گذاشته و به اسطوره های 
تاریـخ لیـگ برتـر انگلیس 

تبدیل شده اند.

را به بهترین ش��کل ممکن جا بگذارد و برای تیمش گل بزند. ۱۱ س��ال 
حضور مستمر در آرسنال برای او توام با موفقیت های بی نظیر و پیشرفت 
جهش��ی بود. این هلن��دی در این ۱۱ س��ال ۸۶ گل برای تیمش به ثمر 
رساند. برگ کمپ هت تریک های متعددی هم از خود بر جای گذاشت که 

به یادماندنی ترین هت تریک او مقابل لسترسیتی ثبت شد.
5  وین رونی )اورتون، منچستریونایتد(

در حالی که رونی با ۱۶ سال سن با پیراهن اورتون در لیگ برتر انگلیس 
می درخش��ید،  هم  سن و سال های او به مدرسه می رفتند، اما رونی خیلی 
زودتر از هم سن و سال هایش بزرگ شد. چه کسی می تواند نام او را فراموش 
کن��د؟ او کاپیتان تیم ملی انگلیس اس��ت و عالوه ب��ر آن یکی از بهترین 
مهاجمان ده س��ال اخیر لیگ برتر انگلیس به ش��مار می رود. برای اثبات 
این موضوع که او از برترین های لیگ برتر است و همیشه در موفقیت های 
تیمش نقش اصلی داشته، همین بس که پنج بار با یونایتد قهرمان لیگ 
برتر ش��د، دو بار قهرمانی در جام حذفی را تجربه کرد و بر کاپ قهرمانی 

لیگ قهرمانان اروپا هم بوسه زد.
6  ان�دی ک�ول )نیوکاس�ل، منچس�تریونایتد بلکب�رن، فوالم، منچسترس�یتی، 

پورتموث(
ن��ام او بی درنگ تداعی کننده گل بود. او ۱۸۷ گل را با پیراهن تیم های 
مختلف لیگ برتری از نیوکاسل و منچستریونایتد گرفته تا منچسترسیتی 
به ثمر رساند. کول که بزرگ ترین موفقیتش پنج قهرمانی در لیگ برتر با 
یونایتد و تصاحب قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا با همین تیم در سال ۱۹۹۹ 

است، از خطرناک ترین مهاجمان تاریخ لیگ برتر شناخته می شود.
7 دیدیه دروگبا )چلسی(

این مهاجم ساحل عاجی هنوز فوتبال بازی می کند و عضو چلسی است. 
البته او در مقطعی به گاالتاسرای ترکیه رفت، اما در ابتدای این فصل دوباره 
به تیمی برگش��ت که اسطوره اش محس��وب می شود. این مهاجم ساحل 
عاجی سال ۲۰۰۴ به چلسی پیوست و تا سال ۲۰۱۲ با این باشگاه انبوهی 
از موفقیت های مختلف نظیر قهرمانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا را 
به دست آورد. زمانی که دروگبا در سال ۲۰۱۲ از چلسی جدا شد، دقیقا 

۱۰۰ گل برای این تیم به ثمر رسانده بود.
8  مایکل اوون )لیورپول، نیوکاسل منچستریونایتد، استوک سیتی(

درخشش او در لیگ برتر انگلیس از سال ۱۹۹۷ شروع شد؛ یعنی وقتی 
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ستاره بارسلونا رکورد باالترین گلزنی تاریخ اللیگا را به نام خود ثبت کرد

لیونل مسی؛ نابغه ای دست نیافتنی
نابغه فوتبال آرژانتین پس از شکس��تن رکورد گلزنی 
در اللیگا به تقدیر از تمام کسانی که در این مسیر از او 
حمایت کردند، پرداخت. وی اعالم کرد: »وقتی اولین گلم 
را در اللیگا زدم، تصور نمی کردم هیچ رکوردی را جابجا 
کنم. تنها به خاطر حمایتی که از سوی افراد بیشماری 
در طول دوران حرفه ای ام دریافت کردم، توانس��تم این 
رکورد را بزنم و دوست دارم این موفقیت را به همه آنها 
تقدیم کنم.  از اینکه همیش��ه در کنارم هستید، تشکر 
می کنم. همچنین دوست دارم این موفقیت را به افرادی 
که دیگر در کنار ما نیس��تند، تقدیم کنم. هرگز ش��ما 
را فراموش نمی کن��م. از همه به خاطر اینکه در کنارم 
هستند، تشکر می کنم.« اما بخوانید از واکنش سرمربی 
جوان بارسا بعد از این رکوردشکنی. لوییس انریکه پس 
از رکوردش��کنی لیونل مسی در حالی که به وجد آمده 
بود، گفت: »مسی واقعا بازیکن منحصر به فردی است. 
همیشه گل های او باعث شده ما در سخت ترین شرایط 
به نتیجه برسیم و موفق باشیم. من هیچ وقت بازیکنی 
در حد و اندازه های او ندیده ام. به نظرم هیچ بازیکنی در 
جهان وجود ندارد که مثل مس��ی باشد. او منحصر به 
فرد و تکرار نشدنی است. خوشحالم که بهترین بازیکن 

جهان در تیم من بازی می کند. هیچ کس فکر نمی کرد 
روزی رکورد گلزنی زارا شکس��ته شود، ولی مسی این 
کار را کرد. از این رکورد و پیروزی پر گل تیمم بس��یار 
خوشحالم. « سرمربی بارسلونا در پاسخ به این پرسش 
که آیا او نمی ترسد یک روز مسی از تیمش جدا شود؟ 
گفت: »من آدمی هستم که در حال زندگی می کنم و 
کاری به احتم��االت ندارم. در حال حاضر همه چیز به 
سود تیم من است. او در حال حاضر بازیکن بارسا است و 
همین کافی است. اگر قرار باشد به حرف رسانه ها توجه 

کرد، مسی هر روز برای یک تیم است. « 
نکته جالب این رکوردشکنی اولین اقدام مسی بعد از 
آن بود. مس��ی جوان که همواره نشان داده مرد خانواده 
دوستی است و معموال همسر و فرزندش همه جا کنارش 
هستند، این رکوردشکنی را به فرزند خردسالش تقدیم 
کرد. ستاره آرژانتینی پس از این رکوردشکنی تصویری 
دسته جمعی از خانواده خود)همسر و فرزندش تیاگو( را 
در شبکه های اجتماعی منتشر کرد و گفت: »می خواهم 

این موفقیت بزرگ را به فرزندم تیاگو اهدا کنم.«
اما بخوانید از دیگر رکوردهای این نابغه دست نیافتنی. 
مس��ی در ۲۱ س��الگی توپ طالی اروپ��ا را از آن خود 

لیون��ل  رکوردش��کنی های 
مسی در دنیای فوتبال تمامی 
ندارد. نابغه آرژانتینی فوتبال 
بع��د هم��ه افتخاراتی ک��ه با 
بارس��لونا کس��ب کرده اخیرا 
ب��ه یک عن��وان عجی��ب دیگر 
در فوتب��ال باش��گاهی اروپ��ا 
رس��یده اس��ت. او در یکی از 
خود  رکوردشکنی های  آخرین 
س��رانجام رک��ورد 6۰ س��اله 
تع��داد گل ه��ای زده در اللیگا 
را ب��ه نام خ��ودش ثبت کرد. 
مس��ی اخیرا با هت تریکی که 
براب��ر س��ویا در جری��ان لیگ 
برتر فوتبال اسپانیا انجام داد، 
تعداد گل هایش را در لیگا به 
عدد ۲5۳ گل رساند تا برترین 
گلزن تاری��خ این رقابت ها نام 
گیرد.  6۰  سال پس از آن که 
»تلمو زارا« موفق شد در سال 
1۹55 ب��رای آتلتیک بیلبائ��و 
رکوردش��کنی کن��د و برترین 
گلزن اللیگا لقب گیرد، لیونل 
مس��ی موفق ش��د این رکورد 
را به نام خود ثبت کند. البته 
17 س��ال طول کشید تا تلمو 
زارا به این رکورد ارزش��مند 
دست یابد. این در حالی است 
که لیونل مس��ی در 1۰ س��ال 
به این رکورد دس��ت یافت و 

برترین گلزن اللیگا شد. 
البت��ه میانگی��ن گلزن��ی تلمو 
زارا نس��بت به لیونل مس��ی 

بهتر اس��ت. زارا 
در ۲77 ب��ازی 
ش��د  موف��ق 
ب��ه  گل   ۲51

برس��اند،  ثم��ر 
یعن��ی میانگی��ن ۰.۹1 درصد 
برای آتلتیک بیلبائو. در طرف 
مقابل لیونل مسی موفق شده 
اس��ت ط��ی ۲۸۹ ب��ازی ۲5۳ 
گل را ب��ه ثمر برس��اند، یعنی 
میانگین ۰.۸7 برای بارسلونا. 
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۷۳ گل ب��ه نام خود ثبت کرده اس��ت.او 
در همان فصِل اللیگا رکورد ۵۰ گل را از 
خود به جای گذاشت و همچنین اولین 
بازیکنی شد که در شش رقابت مختلف 
در یک فص��ل ه��م گل زده و هم پاس 
گل داده اس��ت. لئو در ۱۶ فوریه ۲۰۱۳ 
س��یصدمین گل خود در تیم بارسلونا را 
به ثمر رساند. او در ۳۰ مارس ۲۰۱۳ در 
نوزدهمی��ن بازی متوالی در اللیگا موفق 
به گلزنی ش��د و اولین بازیکن تاریخ شد 
که در یک لیگ حرفه ای فوتبال در تمام 
بازی ه��ای متوالی در براب��ر همه تیم ها 
موفق به گلزنی ش��ده است. او در مارس 
۲۰۱۴ مقابل رئال مادرید موفق به هت 
تریک ش��د که تبدیل به بازیکنی ش��د 
که در تاریِخ ال کالسیکو بیشترین هت 
تریک را داش��ته است. او یکی از اعضای 
تیم ملی جوانان آرژانتین در جام جهانی 
جوانان ۲۰۰۵ بود که توانستند قهرمان 
آن مسابقات شوند. مسی در آن مسابقات 
بهترین بازیکن و همچنین بهترین گلزن 
آن مسابقات شد. مسی در المپیک پکن 
نی��ز به همراه تیم المپی��ک آرژانتین به 
مقام قهرمانی دس��ت یافت. او تیم ملی 
کش��ورش را در تورنمنت  هایی همچون 
جام های جهانی ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ 
و مس��ابقات کوپ��ا آمریکا در س��ال های 
۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ همراه��ی کرده اس��ت. 
وی جوانترین آرژانتینی است که در جام 
جهانی بازی کرده و موفق به گلزنی شده 
است. در سال ۲۰۰۸ مسی به همراه تیم 
فوتبال آرژانتین مدال طالی المپیک را 
کس��ب کرد. در سال ۲۰۱۳، اسپورتزپرو 
او را در رده دوم پولس��از ترین ورزش��کار 
جهان جای داد. مسی در سال ۲۰۱۴ با 
کسب چهار عنواِن بهترین بازیکن زمین 
در چهار بازِی متوالی آرژانتین را به فینال 
جام جهانی رساند. وی همچنین جایزۀ 
توپ طالیی را، به عنوان بهترین بازیکن 

جام جهانی ازآن خود کرد.

مسی جوان که همواره نشان 
داده مرد خانواده دوستی است 
و معمـوال همسـر و فرزندش 
همه جا کنارش هسـتند، این 
رکوردشـکنی را بـه فرزنـد 

خردسالش تقدیم کرد.

وی موفقیت هـای خود را با 
دریافت توپ طالی سـالهای 
تکمیـل   2012 و   2011،  2010
کـرد. او در سـال 2011 عنوان 
بهترین بازیکن سـال یوفا را 

دریافت کرد.

ک��رد. وی همچنین در همین س��ال نامزد دریافت عنوان بهترین بازیکن 
س��ال فوتبال جهان شد. او سال بعد یعنی در س��ال ۲۰۰۹، اولین جایزه 
توپ طالی خود را دریافت کرد و همچنین بهترین بازیکن سال شد. وی 
موفقیت های خود را با دریافت توپ طالی سالهای ۲۰۱۱،۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ 
تکمیل کرد. او در سال ۲۰۱۱ عنوان بهترین بازیکن سال یوفا را دریافت 
کرد. مس��ی در ۲۴ سالگی بهترین گلزن تاریخ فوتبال بارسلونا در تمامی 
رقابت ها ش��د. لئو در سن ۲۵ سالگی جوانترین بازیکن تاریخ رقابت های 
اللیگا لقب گرفت که توانس��ته ۲۰۰ گل در این لیگ به ثمر رس��اند؛ از او 
می توان به عنوان بهترین بازیکن نسل خود نام برد. همچنین وی از دیدگاه 
کارشناسان بزرگ فوتبال و تحقیقات کالج هلند باهوش ترین بازیکن دنیا 
به حساب می آید. بازیکنی که در یک صدم ثانیه توانایی تصمیم گیری با 
توپ را دارد. مسی اولین بازیکنی است که چهار بار برنده توپ طالی اروپا 
و جهان و یک بار هم به عنوان بهترین بازیکن زیر ۲۱ سال جهان برگزیده 
شده اس��ت. او هم چنین بهترین بازیکن سال فوتبال جهان در سال های 

۲۰۰۹، ۲۰۱۰،  ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲بوده است و از این حیث رکورددار است.
همانطور که گفته ش��د مس��ی بهترین گلزن تاریخ باشگاه بارسلونا در 
بازی های رس��می به شمار می آید. او در کنار همه افتخاراتش توانست در 
سال ۲۰۱۲ صاحب رکورد بیشترین گل زده در یک سال با ۹۱ گل شود. 
البته این رکورد را فیفا به دالیلی ثبت نکرد. مسی به همراه بارسلونا ۶ بار 
قهرمان اللیگا، دو بار قهرمان جام حذفی اسپانیا، پنج بار برنده سوپرکاپ 
اسپانیا، سه بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، دو بار قهرمان سوپر کاپ اروپا 
و دو بار قهرمان جام باش��گاه های جهان ش��ده اس��ت. مسی اولین و تنها 
بازیکنی است که در چهار رقابت لیگ قهرمانان اروپا به عنوان آقای گلی 
دس��ت یافته اس��ت. وی همچنین اولین بازیکنی است که در این رقابت 
ها رکورد بیش��ترین هت تریک)۴( را در اختیار دارد. او در س��ال ۲۰۱۲ 
در لیگ قهرمانان اروپا تاریخ س��از شد و نخستین بازیکنی شد که در یک 
مسابقه این جام پنج گل به ثمر رسانده است. وی همچنین به رکورد خوزه 
آلتافینی رسید و در یک فصل لیگ قهرمانان ۱۴ گل به ثمر رساند. مسی 
رکورد بیش��ترین گل زده در لیگ های اروپایی را در فصل ۱۲-۲۰۱۱ با 
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کاپیتان صمد »معروف« 
مروری بر زندگی کاپیتان های موفق ۲ تیم ملی والیبال و بسکتبال ایران

در این س��ال ها فوت آیدین، برادر بزرگ ترش اس��ت که در س��انحه تصادف، همبازی دوران کودکی تا تیم ملی 
بسکتبال را از دست داد. با وجود این صمد، طفل بازیگوش بعدازظهرهای طوالنی تابستان، به بازیکنی برای تمام 

فصول تبدیل شد و حتی آوازه اش فرا تر از مرزهای ایران و آسیا رسید. 
۲- دایی های والیبالیست و بچه ای که به دایی هایش رفته! اما کدام یک از بین دایی ها بیشتر روی سعید معروف 
تاثیر گذاشته است؟ ژن والیبال در خانواده سیدعباسی ها وجود داشت زیرا جهانگیر، نوبخت و توحید سیدعباسی در 
والیبال ارومیه هر کدام سر شناس شدند و بعد ها نام برادران سیدعباسی در والیبال ایران سر زبان ها افتاد. نام نوبخت 

بیشتر از بقیه که خودش پاسور بود و سعید معروف خواهرزاده این سه نفر بیشتر از همه دایی ها. 
سعید معروف در کانون های والیبال ارومیه و پس از آن در سفری که به اردوی دانش آموزی داشت، کشف شد. 
بازی های دانش آموزی ۱۵�۱۴ سال پیش مهم ترین اتفاق زندگی پاسور نوجوان آن روز ها بود تا پنجه های ظریف 
خود را به توپ بزند. دوره، دوره جوانان بود و هر جوانی در والیبال که ترکه ای بود و توسط استعدادیاب ها به اردو 
می رسید، دیگر سخت بود از اردو دل بکند مگر توانایی اش را نداشته باشد اما معروف در   همان روز ها ظرفیت های 

نهفته اش را آشکار کرد و می شد حدس زد روزی معروف والیبال شود. 
۳- بعد از بازی در لیگ بر تر بسکتبال ایران فضای بیشتری برای پرواز می خواست. همین بهانه ای شد تا لیگ بر تر 
در ایران را ترک کند. به اتفاق برادر فقیدش چند ماه به آلمان رفت اما شرایط بازی در هامبورگ جور نشد. به ایران 

بازگشت اما چند سال بعد به آرزوی ورزشی اش که بازی کردن در خارج از ایران بود، رسید. 
بازی در لیگ فرانسه به صمد نیکخواه بهرامی فرصت داد توانایی های خود را در بین بازیکنان بین المللی بسنجد. او 
اگرچه در تیم های نه چندان مطرح پائو اورتز یا شوله بازی کرد اما همین مقدار حضور در لیگ خارجی سبب شد 
تا صمد نیکخواه بهرامی قواعد بازی با استانداردهای بین المللی را درست فرا بگیرد و در بازگشت به ایران، آن را در 
اختیار بازیکنان هم تیمی قرار بدهد؛ همان هایی که در لیگ بر تر ایران در کنار خارجی ها بازی می کردند و هنوز تا 
رسیدن به لقب نسل طالیی فاصله داشتند. پس از بازی در فرانسه، اینک صمد نیکخواه بهرامی به یک خط شکن 
تبدیل شده بود، هر چند موفقیت های حامد حدادی نیز برای بازی کردن در لیگ NBA کافی بود تا بسکتبال این 

دو نفر چشم و چراغ بسکتبال ایران در سطح بین المللی شود. 
۴- با وجود پیشنهاد از لیگ های خارجی، لیگ بر تر والیبال ایران را ترجیح داد. لیگ های خارجی دو حالت دارد. 
یا پول دارند با سطح کیفی فنی پایین یا سطح کیفی باالست اما پول خوب نیست، از این رو سعید معروف وقتی 

پیشنهادی به او می رسد، فکر می کند و سر آخر لیگ ایران را ترجیح می دهد. 

۱- ب��ازی ت��ک ب��ه ت��ک در 
زمین های روب��از محالت تهران. 
از شمال تا جنوب. زمین قدیمی 
حاف��ظ روبه روی پ��ارک ملت یا 
کوچه پس کوچه های شمیرانات. 
خیاب��ان فرش��ته وقتی س��کوت 
سنگین بعد از ظهرهای تابستان با 
صدای توپ بسکتبال می شکست. 
کری خوانی های متداول با برادر 
بزرگ تر ک��ه زود از پیش او و ما 
رفت. هدیه یک ضبط صوت برای 
تولد یک ستاره در بسکتبال ایران 
و گام های محکمت��ر بعدی برای 
رس��یدن به اوج قله تکامل. برای 
کاپیتان��ی آن ه��م در تیم ملی 

بسکتبال. 
صم��د  ورزش��ی  زندگ��ی 
دوازده   � ده  از  نیکخواه بهرام��ی 
سالگی تا امروز که در آستانه سی 
و یک سالگی است، از این تصاویر 
و صحنه ه��ای ب��ازی در رده های 
پایه در تاالر شیخ االسالمی یا لقب 
بهترین بازیکن جوانان غرب آسیا 
که هدیه اش ضبط صوت بود، پر 
اس��ت. تلخ ترین صحنه زندگی او 

محمد رضاپور
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سعید بازیکن فکوری است که زرق و برق 
لیگ های خارجی مانند لیگ روسیه که از 
آنجا پیشنهاد داشت و اکنون بهترین لیگ 
دنیاست، او را فریب نداده است. کاپیتان تیم 
ملی والیبال امسال در تیم شهرداری ارومیه، 
تیم زادگاهش بازی می کند به اتفاق دایی 
جهانگیر که س��رمربی تیم است. جهانگیر 
سیدعباسی در این سال ها نشان داده نکات 
فنی بازی والیبال را بدرستی آموخته و به 
پش��توانه قدرت مالی و تماشاگران مشتاق 
والیبال در ارومیه نتایج خوبی گرفته است. 
تیم ارومیه حتی یکی از مدعیان این فصل 

پیکارهای لیگ بر تر است. 
با این حال پنجه های س��عید معروف در 
این تیم یک امتیاز ویژه است. یک توانایی 
منحصر به فرد که اعتماد به نفس مهاجمان 

روی تور را به همراه دارد. 
کاپیتان های میلیاردی

پیراه��ن طالیی به صمد نیکخواه بهرامی 
می آید. بعد از یک فصل بازی در لیگ چین 
امسال با پتروش��یمی بندرامام می خواهد 
جام قهرمانی را که دو فصل از دس��ت های 

او دور شده است، دوباره لمس کند. 
درب��اره ق��رارداد او در این س��ال ها بار ها 
صحبت شده است مانند سعید معروف که 
اکنون هر دو بازیکن یا کاپیتان های تیم های 
ملی والیبال و بس��کتبال ایران را بازیکنان 
میلیاردی می نامند. سعید معروف تودار که 
رابطه اش ب��ا روزنامه نگاران و خبرنگاران به 
اندازه صمد نیس��ت برای حرف هایی که از 
رقم های میلیاردی می شنود بیشتر لبخند 
می زند اما صم��د نیکخواه بهرامی با دیدن 

چنین نوشته هایی حتی جلوی برخی افراد درمی آید که این عدد را از کجا 
آورده اند. با این حال بعد از یک س��ال حضور در لیگ بس��کتبال چین و سر 
وصداهایی که انتقال او به پتروش��یمی بندرامام به وج��ود آورد، باید بحث 
میلیاردی برای صمد عادی شده باشد   همان گونه که معروف دوست ندارد 

درباره مبلغ قراردادش با شهرداری ارومیه با کسی کلنجار برود. 
از طرف��ی پول میلیاردی دو بازیکن پ��رآوازه و حضور تاثیرگذار نزدیک به 
۱۲ سال در تیم های ملی و باشگاهی و به دست آوردن افتخارات فراوان در 
دو رشته تیمی، نباید برای خیلی ها غیرعادی جلوه کند زیرا تاکنون این دو 
شایستگی های خود را به نسبت خیلی از ورزشکاران رشته های دیگر نشان 

داده اند. 
کاپیتان های تیم های ملی والیبال و بس��کتبال ایران در این سال ها نقش 
مهمی در ش��ناخت دوباره این ورزش ها بین مردم داش��تند. سعید معروف 
ب��ا قهرمانی ایران در بازی های آس��یایی، جام ملت ها و البته درخش��ش در 
لیگ جهان��ی و رقابت های جهان، چند گام جلو تر رفت. گام هایی که صمد 
با تیم ملی بس��کتبال حدود هفت س��ال پیش در حال برداشتنشان بود اما 
ضعف مدیریت اجازه نداد تا صمد به اتفاق جمعی دیگر از برترین های ایران، 
بسکتبالیس��ت های موفق جام جهانی شوند یا در بازی های آسیایی به حق 

خود برسند. 
همان گونه که سعید در والیبال دنیا معروف شد، استعداد ذاتی صمد نیز در 
بسکتبال دنیا شناخته شده است به طوری که سایت فدراسیون جهانی در 

معرفی بسکتبال ایران از او به عنوان یکی از برترین های آسیا نام می برد. 
س��عید و صمد؛ بچه معروف های والیبال و بس��کتبال ایران در عرصه های 
بین المللی هستند که عالوه بر آوازه و شهرت جهانی، سبب ارتقای تیم هایی 
که در آن حضور داشتند، شدند نمونه اش مجتبی میرزاجانپور جوان بلندقامت 
تیم ملی والیبال که قدر پاس های سعید معروف را بخوبی می داند یا صمد 
نیکخواه بهرامی که در دوره های اخیر سعی می کند در تیم های باشگاهی و 
ملی دس��ت جوانان نورس��یده را پیش مربیان خارجی بگیرد و کمک حال 

بازیکنان و حتی مربیان باشد. 
کاری که سعید معروف در دوره مربیگری کواچ می کند، صمد نیکخواه بهرامی 
در تیم بچیروویچ انجام می دهد. مشاوره فنی که خاص بازیکنان بزرگ است 

به ویژه از سوی کاپیتان ها؛ صمد و معروف. 

فکـوری  بازیکـن  سـعید 
اسـت که زرق و برق لیگ های 
خارجی مانند لیگ روسیه که 
از آنجا پیشنهاد داشت و اکنون 
بهتریـن لیگ دنیاسـت، او را 

فریب نداده است.

ملی  تیم های  کاپیتان هـای 
والیبال و بسکتبال ایران در این 
سال ها نقش مهمی در شناخت 
دوباره این ورزش ها بین مردم 

داشتند.

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

اسکانیـا

گردشگری

فرهنگ و هنر

سالمت

ورزش

]69[

 شمـاره 6- آبان ماه 1393

ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان



پرسپولیس فاتح بزرگ جدال سنتی پایتخت لقب گرفت

برنده ها و بازنده های شهرآورد هفتاد و نهم پایتخت

برنده ها:
حمید درخشان

برنده بزرگ و اول شهرآورد ۷۹ بی تردید او بود. او که در میانه فصل یک تیم بی ستاره را از علی دایی با هیاهو و 
جنجال تحویل گرفت، اما با تیم کم ستاره و بی بضاعت نتایجی قابل قبول گرفته که شاهکار آن برد در شهرآورد 
بود. مردی که با پرسپولیس بی ستاره طلسم شهرآورد و مهمتر از همه رکورد امیر قلعه نویی را شکست تا ثابت کند 
تحت هر شرایطی به استقالل نمی بازد. استراتژی هوشمندانه درخشان، ترکیب جالب و نوآورانه اش و مهمتر از همه 
تعویض های فوق العاده و بی  نظیرش سبب شد تا پرسپولیس بازی باخته را ببرد، در حالی که شاید پیش از شهرآورد 
کمتر هوادار پرسپولیس حاضر بود روی موفقیت درخشان در این بازی شرط ببندد. درخشان با نمایش درخشان و 
برد درخشان تر تیمش حاال می تواند با آرامش بیشتری تیمش را مهیای نیم فصل دوم رقابت ها کند؛ آنچه در تمام 

طول نیم فصل اول از او دریغ شده بود.
مهدی طارمی

او را می توان تعویض فصل نامید. س��تاره ای که به عنوان برگ برنده پرس��پولیس در نیمه دوم به میدان آمد و با 
حضورش روند بازی را دگرگون کرد. ستاره ای که در تمام این هفته ها مهاجم اصلی بوده، اما سرمربی پرسپولیس 
به دلیل بی تجربگی و جوانی طارمی، او را در ترکیب اصلی شهرآورد قرار نداد و ترجیح داد از او به عنوان برگ برنده 
استفاده کند. تاکتیکی که حسابی جواب داد و وقتی طارمی در دقیقه ۶۰ وارد زمین شد، پرسپولیس جان گرفت. 
مهاجم بوشهری پرسپولیس در خط حمله فوق العاده موثر واقع شد و روی گل اول پرسپولیس تاثیر گذاشت و با یک 
ضربه زیبا و قیچی برگردان به تیر دروازه استقالل کوبید؛ همان ضربه ای که در برگشت تبدیل به گل اول پرسپولیس 
شد. نکته جالب اما، خونسردی طارمی در دقایق پایانی بود؛ جایی که همه بازیکنان پرسپولیس زیر توپ می زدند، 
طارمی حفظ توپ می کرد و با خونسردی توپ را در اختیار هم تیمی هایش قرار می داد تا تبدیل به ضدحمله شود.

ش��هرآورد 7۹ یک ش��هرآورد 
ب��ود.  همیش��ه  از  متف��اوت 
ش��هرآوردی که بعد از ۴ بازی 
طلسم تس��اوی های مالل آور و 
زجرآور را شکست و سرانجام 
یک تیم برن��ده از زمین خارج 
ش��د. ش��هرآورد 7۹ اگرچ��ه 
ش��هرآورد های  هم��ه  بس��ان 
اخیر بی خاصیت و س��رد آغاز 
ش��د، اما در ادام��ه و با خارج 
ش��دن تیم ها از پیل��ه احتیاط 
تبدیل به همان بازی ای ش��د 
ک��ه می خواس��تیم. ی��ک بازی 
جذاب، پرشور و پرهیجان که 
گل داش��ت و س��رانجام ی��ک 
تیم برنده از زمین خارج شد. 
شهرآورد 7۹ همانند هر بازی 
دیگری چند ستاره داشت که 
خوش درخشیدند و چند آنتی 
ستاره داش��ت که پایین تر از 
انتظارات ظاهر ش��دند و حتی 
به عوامل ناکامی تیمشان لقب 
گرفتند. سیاهه زیر برنده ها و 
بازنده های شهرآورد 7۹ را در 

بر می گیرد. 

مهیار آذر 
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کند، اما تک گل او به اندازه ای ارزشمند بود 
که بدون توجه به آن حرکت بچگانه بتوان نام 

او را در میان برنده ها قرار داد.
بازنده ها:

امیر قلعه نویی
بازن��ده بزرگ بازی بی تردی��د او بود که با 
شکس��ت تلخ در ش��هرآورد رکورد ویژه اش 
سرانجام شکسته شد و البته روند بازی های 
بدون برد اس��تقالل در لی��گ چهاردهم به 
۸ هفته رس��ید. آقای سرمربی در نیمه دوم 
سپر را به زمین انداخت. نیمه ای که به نیمه 
مربیان شهره اس��ت. استقالل در تمام نیمه 
دوم زیر سایه پرسپولیس بود تا نیمه مربیان 
دربس��ت متعلق به مربی رقیب باشد. نقش 
امی��ر قلعه نویی با تصمیماتش در این باخت 
از همه پررنگ تر اس��ت. دو تعویض سرمربی 
اس��تقالل بیشتر احساس��ی و بر پایه همان 
کلیشه های س��ابق و نخ نما شده همیشگی 
استفاده از مدافعان در خط حمله و دل بستن 
به س��انترهای بی هدف از هر جای زمین بود 
و البته طبق انتظارات ناکام بود. امیر برخالف 
همیشه مربیگری حین بازی نداشت، چراکه 
بازی برده را با باخت عوض کرد و بعد از گل 
دوم پرسپولیس نتوانست بازیکنان احساسی 
و مضطرب تیمش را هدایت کند و در مدت 
۱۴ دقیقه به پرسپولیس ده نفره گل بزند و 

از شکست بگریزد.
هاشم بیک زاده

امیر قلعه نویی برای شهرآورد یک سورپرایز 
ویژه داشت. او برای این بازی پژمان نوری را 
در دف��اع چپ قرار داد و هاش��م بیک زاده را 
ی��ک خط جلوتر برد و به عنوان هافبک چپ 
اس��تفاده کرد. س��ورپرایزی که البته کامال 
معکوس ج��واب داد و به نفع پرس��پولیس 
عمل کرد تا برنامه س��رمربی استقالل نقش 
بر آب ش��ود. بیک زاده در ش��هرآورد یکی از 
ضعیف تری��ن بازیکنان زمین ب��ود که کانال 
راست پرسپولیس را با مشارکت پژمان نوری 
تبدی��ل به یک اتوبان دوبان��ده کرده بود که 
هرکدام از بازیکنان پرسپولیس از امید عالیشاه 
گرفته تا هادی نوروزی و محمد نوری در آن 

هوشـمندانه  اسـتراتژی 
جالـب  ترکیـب  درخشـان، 
از  مهمتـر  و  نوآورانـه اش  و 
فوق العاده  تعویض هـای  همه 
و بـی  نظیرش سـبب شـد تا 
پرسـپولیس بـازی باختـه را 
ببرد، در حالی که شاید پیش 
از شـهرآورد کمتـر هـوادار 
پرسـپولیس حاضر بـود روی 
موفقیت درخشان در این بازی 

شرط ببندد.

محمد نوری
کاپیتان پرس��پولیس بی تردید ش��هرآورد بازترین بازیکن سرخ ها قبل 
از ش��هرآورد محسوب می ش��د. مردی که امید نخست پرسپولیس برای 
موفقیت در ش��هرآورد محسوب می شد و حمید درخشان بارها و بارها به 
نقش کلیدی وی در تیمش اشاره کرده بود و نوری تمام و کمال این نقش 
را ایفا کرد. س��تاره  ای که در میانه میدان همانند یک ژنرال تمام عیار ۹۰ 
دقیقه هافبک های استقالل را مقهور کرد و با پاس های خط کشی شده اش 
بارها برای پرسپولیس موقعیت ساخت و در نهایت روز درخشان خود را با 
یک گل روحیه بخش کامل کرد. گلی که پرسپولیس را به بازی بازگرداند. 
نوری بدون تردید بهترین بازیکن شهرآورد بود. بعد از این نمایش درخشان 
بی اختیار یک پرسش کلیدی به ذهن ما متبادر شد که چطور هافبکی با 

این کیفیت در تابستان در لیست فروش قرار گرفته بود؟
امید عالیشاه

امید عالیش��اه ستاره ریزنقش و تکنیکی پرسپولیس قرار بود با فرارها و 
خالقیتش یکی از کلیدهای اصلی پرس��پولیس در فاز تهاجمی باشد و او 
نق��ش کلیدی خود را در این بازی بخوب��ی ایفا کرد. مردی که در تمامی 
حمالت سرخ ها بویژه در نیمه دوم نقش موثر و پررنگ داشت و در نهایت 
روز درخشان خود را با یک گل تماشایی کامل کرد گلی که البته به شکلی 
به ثمر رس��اند که کسی فکر نمی کرد! اگر قبل از بازی به شما می گفتند 
امید عالیشاه به چه شکل دروازه استقالل را باز می کند آیا بین ۱۰ گزینه 
ابتدایی تان، ضربه سر را حدس می زدید؟ بخصوص این که امید عالیشاه را 
هرگز به عنوان یک سرزن ندیده بودیم! عالیشاه اگرچه با شادی بچگانه اش 
بعد از این گل اخراج شد تا پرسپولیس دقایق پایانی دلهره آوری را تجربه 
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ج��والن می دادند! بی��ک زاده حتی یک 
حرکت موثر هم در طول بازی نداش��ت 
تا عمال بدل به یار دوازدهم پرس��پولیس 
ش��ود. این یک ادعای اغراق آمیز نیست؛ 
صحنه گل نخست پرسپولیس را دوباره 
مرور کنید تا با ما هم عقیده شوید. جایی 
که بیک زاده در میانه میدان توپ را بدون 
این که کس��ی او را تحت فشار قرار دهد، 
لو داد تا مقدمات گل پرسپولیس فراهم 

شود.
آندرانیک تیموریان

هافبک  اس��تقالل در دربی ۷۹ به هیچ 
 وجه درخشان ظاهر نشد و میانه میدان 
را کامال به حریف و هافبک های نه چندان 
بزرگ��ش داد. متهم اول ای��ن وا دادن اما 
آندرانیک تیموریان ب��ود. او در این بازی 
و در غیبت جاس��م کرار ق��رار بود نقش 
بازی س��از اس��تقالل را به عه��ده بگیرد، 
اما آن��دو در ادامه بازی های ضعیفش در 
فصل جاری هرگز موف��ق نبود و در حد 
و اندازه ه��ای خ��ود ظاهر نش��د تا خط 
میانی اس��تقالل به یک خ��ط خنثی و 
منفعل تبدیل شود. آندرانیک تیموریان 
فکر و تمرک��ز خود را تنه��ا معطوف به 
درگیری های وسط زمین و البته حواشی 
کرده بود و در این زمینه هم کمتر موفق 
بود تا در نهایت امر بازی سازی در این تیم 
مغفول بماند. همین نکته سبب شده بود 
س��ایر بازیکنان اس��تقالل توپ ها را به او 

نسپارند و رو به بازی مستقیم بیاورند؛ روشی که به سود پرسپولیس بود و باعث شد مدافعان میانی این تیم 
تمام توپ های مستقیم را روی سر مهاجمان استقالل بزنند و آنها را براحتی مهار کنند .

محسن فروزان
قب��ل از بازی ادعا کرده بود از لقب عقاب آس��یا که هواداران اس��تقالل به او اعط��ا کرده اند رضایت دارد و 
خوش��حال اس��ت. غافل از این که فروزان برای نزدیک شدن به چند کیلومتری اسطوره ای مانند احمدرضا 
عابدزاده راه طوالنی در پیش دارد و قیاس خودش با عابدزاده یک قیاس مع الفارق است. شهرآورد ۷۹ نشان 
داد که فروزان هرگز گلر ششدانگی نیست. او اگرچه در ابتدای نیمه نخست ضربه سر مهرداد کفشگری را 
روی خ��ط دروازه ب��ه خوبی مهار کرد و دروازه تیمش را نجات داد، اما در ادامه دو گل بد خورد؛ دو گلی که 
فروزان باید روی آنها واکنش بهتری انجام می داد و می شد ادعا کرد اگر گلر دیگری درون چارچوب دروازه 
اس��تقالل بود، شاید آبی ها با شکست زمین بازی را ترک نمی کردند. هر دو گل پرسپولیس از روی ضربات 
داخل محوطه شش قدم به ثمر رسید؛ محوطه ای که دربست حوزه استحفاظی گلرها محسوب می شود، اما 

فروزان در حوزه استحفاظی اش فقط یک تماشاگر بود!
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