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

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

اَللىُّهمَّ اِنىّ اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم

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

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

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

اَللىُّهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْیامِن َواْحَفْظ َعَلْینا

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

اَللىُّهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك َوال َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِنىّا 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 ىِف االْْهِل َواْلامِل َواْلَوَلِد ىِف الدُّ َفِر َو كاَبِة اْلُمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَللىُّهمَّ اِنىّا َنُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثآِء السَّ

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

باً اَِلْیَك. َه َطَلباً ِلَمرْضاِتَك َو َتَقرُّ ُه اَِلْیَك هَذا التََّوجُّ اَللىُّهمَّ اِنىّ اََتَوجَّ

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

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

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

یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن.

امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.



ْهُت َوْجهى اَللىُّهمَّ اَِلْیَك َوجَّ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

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

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

و به تو اطمینان كردم پس

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

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

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

وَاْحَفْظنى فیام ِغْبُت َعْنُه واَل َتِكْلنى اىِل َنْفس

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

عاَء یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن اَلدُّ

اى مهربانرتین مهربانان.

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

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

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

بخواند، و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



آموزش رانندگان و نقش سیستم مدیریت ناوگان
در ارزیابی اثربخشی آموزش ها

در دني��اي در ح��ال تغيي��ر كنوني، 
ض��رورت آموزش در س��ازمان ها و 
نهادها به داليل متع��ددی پذيرفته 
شده اس��ت. تغييرات سريع و عميق 
علمي سبب شده مطالب و نظريه هاي 
جديدي مطرح ش��وند. ب��راي ادامه 
حي��ات به ناچ��ار بايد عل��وم جديد 
را آموخ��ت و نظريه ه��اي قديمي را 
ك��ه ديگر كارايي خود را از دس��ت 

داده اند، كنار گذاشت. 
در دني��ای ام��روز، صنع��ت خودرو 
جاي��گاه و نقش مهمی را در زندگی 
مردم ايفا می كن��د و هر روز با ورود 
و به كارگي��ری فن آوری های جديد 
در س��اخت و توليد خودروها نياز به 
آموزش و آگاه��ی كاربران از نحوه 
عملکرد و استفاده بهينه از خودروها 

بيش از پيش احساس می شود.
سيس��تم های هوش��مند حمل و نقل 
)ITS( ك��ه از ده��ه گذش��ته ب��ه 

تدريج توسعه يافته اند، امروزه نقش 
بی بديل��ی را در ارتق��ای فرهن��گ 
رانندگ��ی و مديري��ت ترافيک ايفا 
می كنند. سيس��تم مديريت ناوگان 
زيربخش ه��ای  از  يک��ی   )FMS(

سيس��تم های هوش��مند حمل و نقل 
اس��ت كه می تواند به عنوان سيستم 
پشتيبان مديريت ناوگان در اختيار 
شركت های حمل و نقل و حتی پليس 
و سازمان راهداری قرار گيرد. در اين 
مقاله تالش ش��ده است كه اهميت 
آموزش رانن��دگان در ارتقای ايمنی 
ترافيک و افزايش بهره وری ناوگان 
و همچنين نقش سيس��تم مديريت 
ن��اوگان در اطمين��ان از اثربخش��ی 
آموزش ها مورد بررس��ی قرار گيرد. 
الزم به ذكر است كليه مثال ها مبتنی 
بر نرم افزار مديريت ناوگان شركت 

سوئدی اسکانيا هستند.

    محسن نوروزی، مدیر خدمات پس از فروش رشکت عقاب افشان
     رضا ولی، مدیر استاندارد رشکت عقاب افشان

اهمیت آموزش رانندگان
ورود و به کارگیری سیستم های الکترونیکی و هوشمند 
در تجهیزات ایمنی و ناوبری خودروهای جدید با هدف 
ارتقای ایمنی و رفاه سرنش��ینان خودرو و حفظ محیط 
زیست صورت گرفته است. حال آنکه یکی از ملزومات 
نیل به این هدف، آگاهی راننده از وجود این فن آوری ها 
و نحوه اس��تفاده از آنها در زمان مناسب است. تا زمانی 
که راننده از این سیستم ها به طور بهینه استفاده نکند، 
رس��یدن به این هدف بسیار سخت و حتی غیرممکن 
می شود. از سوی دیگر، آموزش نحوه صحیح رانندگی به 
رانندگان می تواند در کاهش تصادفات جاده ای و شهری 
نقش مهمی را ایفا کند. یک��ی از اهداف مهم برگزاری 
دوره های آموزشی برای رانندگان خودروهای سنگین، 
یادگی��ری رانندگی ایمن با اس��تفاده از سیس��تم های 
هوشمند خودرو و همچنین فراگیری رانندگی صحیح 

و استاندارد است.
هم اکن��ون ب��رای آم��وزش رانندگان در کش��ورهای 
توسعه یافته چهارچوب و قوانینی در نظر گرفته شده است 
و مدیران شرکت های حمل و نقل برای افزایش بهره وری 
ناوگان خود و کاهش هزینه های ناشی از مصرف سوخت 

و تصادفات از آموزش رانندگان استقبال می کنند.

بررس�ی ها نش�ان می دهد که آم�وزش رانندگان در 
تس�ریع دس�تیابی به اهداف زیر نق�ش مهمی ایفا 

می کند:
 افزایش ایمني جاده ها و کاهش تصادفات

 کاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا
 ارتقای فرهنگ نوین رانندگي

 شناخت وسیله نقلیه
 افزایش طول عمر خودرو و کاهش هزینه تعمیرات

الزم اس��ت جایگاه واالی آموزش در زمینه استفاده از 
وسایط نقلیه عمومي سنگین به ویژه اتوبوس و کامیون 
مورد توجه ق��رار گیرد و تمامي دس��تگاه هاي مرتبط 
از جمله پلیس راهور، س��ازمان راهداري، ش��رکت هاي 
تولیدکننده خودرو، س��ازمان پایانه هاي حمل و نقل و 
شرکت هاي مسافربري و باربري برای تحقق این امر مهم، 
ارتقای سطح فرهنگ رانندگي و ایمني جاده، استفاده 
صحیح و بهینه از وس��ایط نقلی��ه عمومي و همچنین 
جلوگیري از تصادفات و خسارات ناشي از آن با یکدیگر 

همکاری کنند.
بنا بر بررس��ی های شرکت اسکانیا، سیستم مدیریت 
ن��اوگان می تواند در بهبود ش��اخص های زیر تأثیرگذار 

باشد:
 بهینه سازی مصرف سوخت در ناوگان

 کاهش آلودگی زیست محیطی

اسکانیـا

گردشگری

گ و هنر
فرهن

سالمت
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 استفاده کارآمدتر از ناوگان )اتوبوس یا کامیون(
 افزایش ایمنی راننده ها

 افزایش کارایی رانندگان و نحوه رانندگی
 کاهش استهالک وسیله نقلیه

 کاهش میزان تصادفات
 نظارت بر ناوگان در هر زمان و مکانی

 اندازه گیری اثربخشی دوره های آموزشی رانندگان
 تجزیه و تحلیل مسیرهای حرکت

همان طور که مش��اهده می شود، سیستم مدیریت 
ناوگان می تواند در شاخص های مهمی به عنوان سیستم 
پشتیبان، متضمن اثربخشی دوره های آموزشی رانندگان 

باشد.

افزایش ایمني جاده ها و کاهش تصادفات
آموزش رانندگان و ارتقای سطح آگاهي آنها در رابطه 
با رعایت قوانین رانندگي، شیوه رانندگي متناسب با 
ترافیك جاده، رعایت فاصله طولي مناس��ب با خودرو 
جلویي بر اساس سرعت حرکت، ارتباط عملکرد مناسب 
ترم��ز با وزن و س��رعت و فاصله مورد نیاز برای توقف 
خودرو، آشنایی و استفاده از تجهیزات مدرن ایمنی و 
ناوبری نصب شده روی خودروها و... مي تواند موجب 
افزایش ایمني ت��ردد در جاده ها و کاهش تصادفات و 

خسارات جاني و مالي شود.
بر اساس آمارهاي منتشر شده، میزان تلفات تصادفات 
جاده اي حدود 000 ,19 نفر است و با توجه به نرخ دیه 
قابل پرداخت از طرف بیمه براي هر نفر، مبلغ بسیار 

سنگیني از سوي بیمه ها باید پرداخت شود.
به عنوان مثال:

19, 000 × 1 ,250,000 , 000 = 23, 750, 000,000, 000 
)البته آمار دقیق را مي توان از سازمان بیمه مرکزي 

استعالم کرد.(
همچنین باید مبلغ هنگفتي برای جبران هزینه هاي 
درمان مجروحین و نقص عضوهاي احتمالي پرداخت 
شود، اما آس��یب های روحي وارد شده به بازماندگان 
کشته  شدگان حوادث رانندگي به هیچ وجه قابل جبران 
نیست و براي مدت طوالني در رفتارهاي اجتماعي آنان 

تأثیرگذار خواهد بود.

کاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا
آموزش دادن راننده در زمینه نحوه و شیوه صحیح 
رانندگي، انتخاب دنده مناسب و دور موتور صحیح در 

مس��یرهاي کفي، سرباالیي و س��رازیري، پرهیز از گاز دادن بي مورد، ترمز کردن با توجه به ترافیك 
مسیر و رعایت فاصله طولي، موجب کاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا مي شود. در طي سه دهه 
اخیر، اکثر خودروسازان با انجام تحقیقات و اعمال تغییرات در طراحي و شکل ایرودینامیکي بدنه، 
کاهش ضریب مقاومت هوا، تغییر سایز الستیك و محفظه احتراق و سیستم سوخت رساني هوشمند 
توانسته اند مصرف سوخت خودروها را تا 5 درصد کاهش دهند، در حالی که یك راننده با رعایت اصول 
صحیح رانندگي مي تواند مصرف سوخت را به تنهایي 10 درصد کاهش دهد که مقدار قابل توجهي 

به شمار می رود.
تحقیقات صورت گرفته توسط شرکت سوئدی اسکانیا نشان مي دهد اگر یك راننده بتواند با رعایت 
اصول صحیح رانندگي که توسط خودروساز توصیه شده و آموزش داده می شود، به این امر مهم دست 
یابد، گازهاي خروجي اگزوز به مقدار زیادي کاهش مي یابد؛ به عنوان مثال، اگر راننده با خودرو خویش 
000 , 200 کیلومتر را در سال بپیماید، با رعایت نکات آموزشي می تواند حداقل 10 درصد در مصرف 

سوخت صرفه جویي کند که کاهش آلودگي هوا را مطابق موارد زیر در پی خواهد داشت:

1- کاهش دي اکسید کربن به مقدار 19 تن
2- کاهش اکسید نیتروژن به مقدار 133 کیلوگرم

3- کاهش ذرات معلق به مقدار 2/5 کیلوگرم
4- کاهش مصرف سوخت و صرفه جویي آن به مقدار 7000 لیتر

مقادیر ذکر شده تنها براي یك خودرو است و چنانچه در تعداد کل خودروهاي سنگین ضرب شود، 
اعداد  بس��یار بزرگتری به دست می آید که سهم بسزایي در کاهش آلودگي هوا و مصرف سوخت و 

صرفه جویي اقتصادی خواهد داشت.
سیستم مدیریت ناوگان با ثبت داده های دریافتی از عملکرد وسیله نقلیه می تواند تحلیلی از بهره وری 
خودرو و راننده به مدیر ناوگان ارائه دهد و با ثبت تغییرات در شاخص مصرف سوخت و میزان گازهای 

آالینده خارج شده از اگزوز، عملکرد خودرو و راننده را به دقت زیر نظر بگیرد.
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طول عمر خودرو و کاهش هزینه تعمیرات
در صورت آموزش راننده، ارتقای فرهنگ استفاده صحیح از خودرو و انجام 
به موقع سرویس هاي نگهداري که متناسب با کیلومتر کارکرد خودرو شامل 
س��رویس هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مي شود، طول عمر خودرو 
افزایش مي یابد و خودرو همیشه آماده به کار خواهد بود، همچنین از تعمیرات 
کلي پیشگیري مي شود. در نتیجه، با انجام سرویس هاي ادواري، هزینه تعمیرات 

کاهش مي یابد.
انجام ندادن سرویس هاي ادواري موجب خرابي خودرو، توقف آن در مسیر و 
سرگرداني مسافران می شود و مالك اتوبوس ناگزیر باید مسافران را با چند برابر 
هزینه بیشتر توسط خودروي دیگری اعزام کند و هزینه خواب خودرو، اعزام 
مکانیك، خرید قطعات و انجام تعمیرات را نیز متحمل شود. در واقع، با انجام 
سرویس هاي ادواري از خرابي هاي احتمالي، توقف اتوبوس در جاده و احتمال 

وقوع تصادف جلوگیري مي شود.
سیستم مدیریت ناوگان می تواند با ارائه گزارش های آنالین از وضعیت فنی و 
سرویس های ادواری وسیله نقلیه )کامیون و اتوبوس( نقش مهمی در افزایش 
زمان آماده به کار خودرو داشته باشد. دستگاه رابط نصب شده بر روی خودرو، 
گزارش های لحظه ای و پیغام های خطای ایجاد شده در سیستم های هوشمند 
اتوبوس )مانند باز بودن درها و کم بودن باد الستیك( را دریافت و به نرم افزار 

مدیریت ناوگان ارسال می کند.

شناخت خودرو و شیوه رانندگي
الزم است راننده قبل از شروع رانندگي، با چراغ هاي هشداردهنده پشت صفحه 
آمپر، ویژگي هاي خودرو، عملکرد سیستم هاي کنترلي و ناوبری و شیوه رانندگي 
در شرایط مختلف مسیر )کفي، سرباالیي و سرازیري( و شرایط گوناگون جوي 
آشنا باشد. این امر فقط با برگزاري دوره هاي آموزش راننده توسط شرکت هاي 
تولیدکننده خودرو و پشتیباني دستگاه هاي نظارتي میسر خواهد شد. راننده با 
شرکت در کالس هاي آموزشي و یادگیري موارد مطرح شده و اجراي آن ها هنگام 

رانندگي، به طور ایمن و بی خطر رانندگي خواهد کرد.
رانندگان باید از ارتباط بین دور موتور و تعویض دنده آگاه باش��ند و همیشه 
سعي کنند در هنگام رانندگي دور موتور را در منطقه سبز نگه دارند تا بتوانند با 

کمترین میزان استهالک خودرو، به قدرت بهینه موتور، مصرف سوخت مطلوب 
و باالترین راندمان موتور دست یابند. اگر راننده در هنگام رانندگي از ترمزهاي 
پي درپي خودداري و به جاي آن از ترمزهاي کمکي موجود از قبیل ترمز اگزوز و 
ریتاردر استفاده کند، سالمتي خودرو افزایش و مصرف لنت ترمز کاهش می یابد 
و ایمني حرکت در جاده تأمین مي شود. به عنوان مثال، اگر راننده اتوبوس حامل 
دانش آموزان راهیان نور در محور ایذه، به عالمت هش��داردهنده مبنی بر وجود 
نقص فني در سیستم ترمز ضدقفل )ABS( توجه و این ایراد را برطرف مي کرد، 
به یقین شاهد آن اتفاق ناگوار نبودیم. همواره باید این ضرب المثل را مدنظر داشته 

باشیم: »عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد«.

ترویج فرهنگ نوین رانندگي و ماشین داري 
برگزاري دوره ه��اي آموزش راننده، ارتقای فرهنگ رانندگي را به دنبال دارد. 
رعایت اصول و قوانین رانندگي از قبیل رعایت س��رعت مطمئن، حفظ فاصله 
طولي مناسب، پرهیز از سبقت هاي بي مورد، حرکت در بین خطوط، عدم تغییر 
مسیر ناگهاني و ... باعث مي شود نظم خوبی در ترافیك جاده اي و شهري پدید 
آید، ترافیك، روان و رانندگي، ایمن و بدون استرس باشد. از مزایای دیگر آموزش 
راننده، ارتقای فرهنگ ماشین داری است؛ مالك یا راننده خودرو آگاه می شود از 
وسیله نقلیه مطابق کارایي مورد نظر سازنده استفاده کند و اتوبوس را که فقط 
براي حمل و نقل مسافر طراحي شده است، با تغییر کاربري به تانکر و کامیون 

تبدیل نکند.
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کالچ
کالچ وسیله ای است که بین موتور و گیربکس قرار می گیرد و امکان قطع 

و وصل مسیر انتقال قدرت را فراهم می کند.

گیربکس
گیربکس وظیفه تغییر دور و گش��تاور را بر عه��ده دارد، به طوری که در 
دنده های س��نگین با کاهش س��رعت و دور باعث افزایش گشتاور و قدرت 
می شود و برعکس در دنده های سبك، سرعت دور خروجی گیربکس افزایش 

می یابد که منجر به کاهش قدرت در این دنده ها می شود.

گاردان
گاردان شفتی است که توانایی انتقال گشتاور پیچشی را دارد. در مواقعی که 
بین گیربکس و دیفرانسیل فاصله وجود دارد، گاردان به عنوان ارتباط دهنده 

بین آنها عمل می کند.

دیفرانسیل
دیفرانسیل به عنوان یکی از قطعات اصلی سیستم انتقال قدرت محسوب 

می شود که چندین وظیفه مهم را بر عهده دارد:
1- به عنوان کاهنده دور عمل می کند.

2- امکان تغییر جهت گشتاور را فراهم می کند.
3- س��رعت گردش چرخه��ای دو طرف محور را هماهن��گ می کند. در 
شرایطی که خودرو در حال گردش کردن است، سرعت گردش چرخ داخل 
پیچ و چرخ خارج پیچ با یکدیگر متفاوت است، زیرا چرخ داخلی بر روی یك 
دایره با شعاع کوچکتر و چرخ خارجی بر روی یك دایره با شعاع بزرگتر در 

حال گردش است.

پلوس
پلوس همان ش��فت انتقال دهنده گشتاور پیچشی از دیفرانسیل به چرخ 

است که درون پوسته اکسل قرار می گیرد.

وظایف سیستم انتقال قدرت
وظیفه سیستم انتقال قدرت، انتقال دادن قدرت تولید شده توسط موتور 
به چرخ ها است. این سیستم باید توانایی تبدیل دور و تغییر جهت های مورد 
نیاز را داشته باشد و در مواقع مقتضی، امکان قطع و وصل کردن مسیر انتقال 
قدرت را فراهم آورد. همچنین، هماهنگ کردن س��رعت چرخ ها در هنگام 

گردش خودرو بر عهده این سیستم است. 

سیستم انتـقال قدرت

سیستم انتقال قدرت برای انتقال قدرت تولید شده توسط موتور به چرخ ها طراحی شده است. ممکن است بین سیستم های مختلف انتقال 
قدرت تفاوت های جزئی وجود داش��ته باش��د، ولی در مجموع، کلیات این سیس��تم یکسان است. معموالً سیستم انتقال قدرت شامل کالچ، 

گیربکس، گاردان، دیفرانسیل و پلوس است.
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به طور کلی، فهرست مهمترین وظایف سیستم 
انتقال قدرت خودرو، موارد زیر را شامل می شود:

1- انتقال گشتاور خروجی موتور به چرخ ها
2- تغییر و تبدیل دور و گشتاور

3- قطع و وصل کردن مس��یر انتقال قدرت بین 
موتور و چرخ ها

4- گرفتن شوک ها و ضربات وارد شده و منتقل 
کردن قدرت به آرامی

5- تغییر جهت دادن مسیر قدرت
6- هماهنگ کردن س��رعت گردش چرخ ها در 

هنگام گردش خودرو
7- معکوس کردن دور موتور در وضعیت دنده عقب

در این شماره »کالسکه سبز« به توصیف کالچ و 
ویژگی های آن می پردازیم و در شماره های بعدی، 
س��ایر اجزای سیس��تم انتقال قدرت را به ترتیب 

توضیح خواهیم داد.

ک��الچ 
مقدمه:

 اولین قطعه ای که در مس��یر انتقال قدرت قرار 
می گی��رد، کالچ اس��ت. این قطعه بی��ن موتور و 
گیربک��س قرار می گی��رد و وظیفه قط��ع و وصل 
ک��ردن ارتباط موتور با گیربک��س را بر عهده دارد. 
دلی��ل وجود کالچ، جلوگیری از اعمال ش��وک به 
چرخ دنده های گیربکس است، زیرا در لحظه تعویض 
دنده، نسبت دنده به صورت ناگهانی تغییر می کند و 
باعث ایجاد شوک می شود. برای جلوگیری از ایجاد 
شوک در زمان درگیر شدن چرخ دنده ها الزم است 
که ابتدا با فش��ردن پدال کالچ، ارتباط بین موتور 
و مح��ور ورودی گیربکس قطع ش��ود تا در هنگام 
تعوی��ض دنده، محور ورودی گیربکس آزاد باش��د 
و به راحتی بتواند س��رعت خود را با سرعت محور 
خروجی گیربکس هماهنگ کند. پس از انجام این 
هماهنگی، با رها ک��ردن پدال کالچ دوباره ارتباط 
بین محور ورودی گیربکس و موتور برقرار می شود.

اجزای تشکیل دهنده کالچ
1- فالیویل 2- صفحه کالچ 3- چدنی دیسك 
کالچ 4- پوس��ته دیسك کالچ 5- دو شاخ کالچ 
6- میل رابط 7- پمپ کالچ باال 8- مخزن کالچ 
9- پدال کالچ 10- پمپ کالچ پایین 11- شیلنگ 

12- بلبرینگ کالچ 13- فنرهای خورشیدی

فالیویل
فالیوی��ل یك دیس��ك دوار توپُر اس��ت که در 
انتهای میل لنگ نصب می شود. وظیفه آن جذب 
ارتعاش��ات و نوس��انات میل لنگ و تأمین انرژی 
جنبش��ی الزم برای ادامه دوران میل لنگ است، 
بنابراین در هنگام روشن بودن موتور فالیویل نیز 

می چرخد.

پوسته دیسک کالچ
پوس��ته کالچ قطعه ای است که توسط پیچ به 
فالیویل بس��ته می شود و سایر قطعات مجموعه 
کالچ همچون دیس��ك کالچ، فنر کالچ و صفحه 
کالچ درون آن قرار می گیرند. در نظر داشته باشید 
از آنجایی که پوسته کالچ به فالیویل بسته شده 
است، در هنگام گردش فالیویل، پوسته کالچ نیز 

به همراه آن می گردد.

فنر کالچ
فنر کالچ روی پوس��ته کالچ ق��رار می گیرد و 
وظیفه آن فش��رده کردن دیس��ك کالچ بر روی 
صفحه کالچ است. از این طریق، تماس اصطکاکی 
دیسك و صفحه کالچ و انتقال گشتاور بین آن دو 

امکان پذیر می شود.

دیسک کالچ
دیسك کالچ قطعه ای حلقوی است که بر روی 
فنر کالچ قرار می گیرد و از طریق تماس اصطکاکی 
با صفحه کالچ باعث انتقال گشتاور به صفحه کالچ 
می شود. الزم است دیسك کالچ توسط پیچ یا خار 
بر روی پوسته کالچ ثابت شود و در هنگام گردش 
میل لنگ موتور، به همراه فالیویل، پوس��ته کالچ 
و فنر کالچ به گردش درآید و با آنها هم س��رعت 
باشد. دیسك کالچ قابلیت حرکت طولی را دارد و 
با کشیدن فنر کالچ می تواند از صفحه کالچ جدا 
شود و در مواقعی که فنر کالچ فشرده نشده است 
ب��ر روی صفحه کالچ باقی می ماند و تماس خود 

را حفظ می کند.

1- پوس��ته کالچ 2- دیس��ك کالچ 3- فن��ر 
خورشیدی

صفحه کالچ
صفح��ه کالچ، صفح��ه دواری اس��ت ک��ه در 
مقابل دیس��ك کالچ قرار می گیرد و با آن تماس 
اصطکاکی برقرار می کن��د. از آنجایی که صفحه 
کالچ بر روی شفت ورودی گیربکس نصب شده 
اس��ت، در صورت فشرده س��ازی دیسك کالچ بر 
روی آن امکان انتقال گشتاور از موتور به گیربکس 
فراهم می ش��ود ولی در هنگام��ی که پدال کالچ 
فشرده می گردد دیسك از صفحه کالچ جدا و این 

ارتباط قطع می شود.
ب��رای اتصال صفح��ه کالچ به ش��فت ورودی 
گیربکس، در وس��ط صفح��ه کالچ یك توپی به 
ش��کل هزارخاری وجود دارد. ای��ن هزارخاری بر 
روی هزارخاری موجود در ابتدای ش��فت ورودی 
گیربک��س قرار می گیرد و گ��ردش صفحه کالچ 
باعث گردش ش��فت ورودی گیربکس می شود. 
لنتهای کالچ ک��ه در محیط صفحه کالچ نصب 
می شوند در دو طرف صفحه قرار دارند، به طوری 
که از یك سمت با دیسك کالچ و از سمت دیگر 

با فالیویل درگیر می شوند.

بلبرینگ کالچ
بلبرینگ کالچ حول ش��فت ورودی گیربکس 
قرار می گیرد و وظیفه آن کشیدن تیغه های فنر 
دیس��ك کالچ است، به طوری که با کشیدن فنر 
دیس��ك کالچ که به قسمت محیطی فنر کالچ 
متصل است، به سمت عقب کشیده می شود و از 

صفحه کالچ جدا می گردد.

دو شاخ کالچ
دو شاخ کالچ قطعه ای است که بر روی بلبرینگ 
کالچ قرار می گیرد و آن را به حرکت در می آورد. 
این قطعه به صورت یك دو ش��اخه است که یك 
محور لوالیی دارد و از قس��مت باال به پمپ کالچ 

وصل می شود.

پمپ کالچ باال
پم��پ کالچ باال به پدال کالچ متصل اس��ت و 
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وظیفه آن تبدیل نیروی مکانیکی پدال کالچ به 
فشار روی روغن هیدرولیك است.

پمپ کالچ پایین
این پمپ روی گیربکس نصب می ش��ود. فشار 
هیدرولیك ارس��ال شده از طریق پمپ کالچ باال 
وارد پمپ کالچ پایین می شود. پمپ کالچ پایین 
به کمك هوای فشرده کار می کند، به این صورت 
که فش��ار هیدرولیك در آن مسیر هوای فشرده 
را باز می کند. هوای فشرده پیستون داخل پمپ 
را حرک��ت می ده��د و در نهای��ت، حرکت به دو 
شاخ کالچ منتقل می شود. این پمپ به شاخص 
ضخامت صفحه کالچ مجهز اس��ت، بنابراین اگر 
ضخامت لنت کم ش��ود، شاخص متناسب با آن 
از محل خود خارج می شود. هر زمانی که شاخص 
حداکثر ط��ول حرکت خود را طی کند، نش��ان 
می دهد که لنت صفحه کالچ رو به اتمام اس��ت 

و باید تعویض شود.

همان طور که در تصویر 3 نشان داده شده است، 
وقتی پدال کالچ فشرده می شود، روغن کالچ به 
وسیله پمپ کالچ باال به سمت پمپ کالچ پایین 
ارسال می گردد. این فش��ار هیدرولیك در پمپ 
کالچ پایین مس��یر هوای فش��رده را باز می کند. 
هوای فش��رده پیس��تون داخل پم��پ را حرکت 
می دهد که این حرکت ب��ه ترتیب به میل رابط 

انتهای پم��پ، دو ش��اخ کالچ، بلبرینگ کالچ و 
فنرهای کالچ منتقل می ش��ود. ای��ن حرکت بر 
نیروی فنرهای خورشیدی غلبه می کند و دیسك 
را به سمت عقب می کشد. در این هنگام، صفحه 
کالچ از دیس��ك و فالیویل جدا می شود و انتقال 
گشتاور از موتور به گیربکس قطع می گردد. باید 
در نظر داش��ت که سیس��تم کالچ با کش��یدن 
فنرهای خورشیدی، صفحه کالچ را آزاد می کند.

همان طور که تصویر 4 نشان می دهد، وقتی پدال 
کالچ رها می شود، روغن ارسالی برمی گردد، بنابراین 
هوای فشرده داخل پمپ کالچ پایین تخلیه می شود. 
با تخلیه شدن هوای فشرده، نیروی ذخیره شده داخل 

فنرهای خورش��یدی باعث می شود که این فنرها به 
حالت اولیه برگردند. برگشت فنرها دیسك کالچ را 
به صفحه کالچ می فشارد، بدین صورت ارتباط موتور 
و گیربکس برقرار می ش��ود و گشتاور موتور منتقل 
می گردد. دیس��ك کالچ، صفحه کالچ و فالیویل به 

صورت یك مجموعه شروع به چرخش می کنند.

معایب احتمالی سیستم کالچ
1- هوا داشتن مدار هیدرولیك کالچ. مدار روغن 
کالچ هیدرولیکی نیاز به هواگیری دارد. وجود هوا 

در سیستم هیدرولیك باعث می شود صفحه کالچ 
به خوبی جدا نشود.

2- لغزش )بکس��واد( کالچ. ب��ه پدیده لغزش 
صفحه کالچ بین فالیویل و دیسك کالچ، لغزش 
)بکسواد( کالچ گفته می ش��ود. در این حالت، با 
وجود این که پدال کالچ فشرده نشده است امکان 
انتقال گش��تاور بین صفحه کالچ و دیسك کالچ 
وجود ندارد. بروز این مش��کل می تواند ناش��ی از 
ساییدگی بیش از حد لنت صفحه کالچ و یا چرب 

شدن سطح آن باشد.
3- کالچ ب��ه طور کامل آزاد نمی ش��ود. در این 
وضعیت، حتی اگر پدال کالچ کامالً فشرده شود، 

ب��از هم مقداری گش��تاور از طریق کالچ منتقل 
می گ��ردد؛ یعنی امکان آزادس��ازی کالچ به طور 
کامل وجود ندارد. این مش��کل می تواند ناش��ی 
از تابیدگی صفحه کالچ یا دیس��ك کالچ باشد. 
همچنین اس��تفاده از قطعات غیر اصلی، به طور 
مثال اگر ضخامت لنت صفحه کالچ بیش از حد 

الزم باشد، باعث بروز این مشکل می شود.
4- س��فت بودن پدال کالچ. سفت بودن پدال 
کالچ می توان��د ناش��ی از پایین بودن فش��ار در 

سیستم هوای فشرده خودرو باشد.

ر 1
�وی

 تص
ر 2

�وی
 تص

ر 3
�وی

 تص
ر 4

�وی
 تص

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

]11[

اسکانیـا

گردشگری

فرهنگ و هنر

سالمت

ورزش

شمـاره 7- آذر ماه 1393

ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

News



موفقیتم را مدیون اسکانیا هستم
مدیرشرکتمسافربری»درخششبهبهان«ازتجربهاشبااسکانیامیگوید:

مديرعامل  س��ياری  اميرهوش��نگ 
ش��ركت مس��افربری »پي��ک صبا 
از  يک��ی  و  بهبه��ان«  درخش��ش 
اتوبوس ه��ای  باس��ابقه  رانن��دگان 
اسکانيا است. وی قريب به سه دهه 
است كه در ش��ركت اتوبوس رانی 
خودش فعاليت می كند و امروز بعد 
از س��ه دهه فعالي��ت، بخش زيادی 
از موفقي��ت ش��ركتش را مدي��ون 

اتوبوس های اسکانيا می داند.
بي��ن  در  »اگ��ر  می گوي��د:  او   
اس��تان  مس��افربری  ش��ركت های 
خوزس��تان اس��تعالم كنيد، متوجه 
خواهيد شد كه شركت ما شركت 
نمونه استان اس��ت و من اين نمونه 
ب��ودن را مدي��ون عقاب افش��ان و 

اتوبوس های اسکانيا می دانم.
اي��ن اتوبوس ه��ا رضايت مش��تری 
س��وی  از  و  می كنن��د  تامي��ن  را 
ديگر رانندگان��م را هم راضی نگه 
داش��ته اند. خدمات پ��س از فروش 
شركت عقاب افشان امنيت كاری ام 

را هميشه تضمين كرده است.« 
ب��ا هم گف��ت و گ��وی »كالس��که 
س��بز« با اميرهوشنگ سياری مدير 
ش��ركت مس��افربری »درخش��ش 
بهبهان« درب��اره تجربياتش از كار 
با اتوبوس های اس��کانيا را در ادامه 

می خوانيم. 

چند س��ال س��ن داريد و از چه زمانی درگير كار با 
اتوبوس و شركت مسافربری هستيد؟ 

من 54 س��ال س��ن دارم و مدت 30 سال است که 
ش��غلم با اتوبوس و مسافران مرتبط است. البته کار با 
اتوبوس ش��غل اجدادی من است و نس��ل در نسل با 

سفرهای جاده ای در ارتباط هستیم. 

از چه زمانی اتوبوس اسکانيا داريد؟ 
بیش از هشت سال است اسکانیادار هستم و خاطرم 
هست سال 85 به طور همزمان 4 دستگاه اتوبوس اسکانیا 
خریداری کردم و  در ش��رکت مس��افربری »درخشش 
بهبهان« مورد استفاده قرار دادم. از آن سال تا امروز هر 
چند ماه یك اتوبوس از ش��رکت عقاب افشان خریداری 
می کن��م و به کار می گی��رم. من امروز با داش��تن 20 
دستگاه اتوبوس اسکانیا یکی از مشتریان دائمی شرکت 

عقاب افشان هستم و از این اتفاق بسیار خوشحالم.

پيش از اس��کانيا از كدام برندهای اتوبوس استفاده 
می كرديد؟ 

قبل از اسکانیا اتوبوس های شرکت ما بنز و ناسیونال 
بودند. اما اسکانیا با اتوبوس های قبلی تفاوت بسیاری 

داشت و ما هم رو به این برند آوردیم. 

مزيت اس��کانيا نس��بت به اتوبوس های قبلی مورد 
استفاده تان چيست؟ 

اتوبوس های اس��کانیا چند ویژگی دارند که آن ها را 
از اتوبوس های دیگر متمایز می کند. مهم ترین ویژگی 
اسکانیا مرغوبیت این اتوبوس ها نسبت به سایر برندهای 
مطرح در زمینه خودروهای س��نگین اس��ت. دومین 
ویژگ��ی اس��کانیا خدمات مطلوب پ��س از فروش آن 
است. ش��اید باور نداشته باشید اما هرگز نگرانی آن را 
نداشته ام که اگر اتوبوس ها دچار نقص فنی شدند، چه 
مشکالتی در انتظارم خواهد بود. ویژگی دیگر اسکانیا 
رضایت رانندگان و نهایتا مهمترین مزیت این اتوبوس ها 
رضایت مسافران اس��ت که به نظرم با هیچ چیز قابل 
مقایس��ه نیست. ش��ما تصور کنید صاحب بزرگترین 
شرکت مسافربری باش��ید اما مشتری نداشته باشید. 
چه اتفاقی برای تان خواهد افتاد؟ من بسیار خوشحالم 
مالك اتوبوس هایی هستم که مردم از سوار کردن با آنها 

راحت و خوشحال هستند.

چه فاكتورهايی را در نگهداری از اتوبوس های اسکانيا 
مورد نظر قرار داده ايد كه امروز به اين صراحت مدعی 
هستيد اين اتوبوس ها توانسته اند در طول بيش از هشت 

سال رضايت كامل شما را جلب كنند؟ 
م��ن در انتخ��اب رانن��دگان اتوبوس های��م بس��یار 
س��خت گیری می کنم. در واقع رانندگان��ی را انتخاب 
ک��رده ام که در ای��ن حرفه از آگاهی کام��ل برخوردار 
بوده اند و حتی برای بسیاری از آن ها امکان استفاده از 
دوره های آموزشی شرکت عقاب افشان را فراهم آورده ام. 
به همین س��بب رانندگان من همیشه با اتوبوس ها به 
درستی کار کرده اند. از سوی دیگر، همواره اتوبوس ها 
را برای تعمیر، به جای تعمیرگاه های میان جاده ای به 
نمایندگی های شرکت عقاب افشان در اصفهان یا شیراز 
و یا تهران فرستاده ام، به همین سبب اتوبوس ها همیشه 
در جایی تعمیر شده اند که متخصصان اسکانیا حضور 
داش��ته اند. البته گاهی برای تعمیر جزئی ممکن است 
اتوبوس ها به سبب نیاز آنی به تعمیرگاه های دیگری هم 
فرستاده شده باشند اما این اتفاق کمتر و بنا به ضرورت 
رخ داده است، چراکه اتوبوس های اسکانیا ساختار فنی 
پیچیده ای دارند و برخی از سیس��تم های آن با جریان 
برق کار می کنند. بی شك این موضوع که متخصصان 
آگاه به سیستم اتوبوس آن ها را تعمیر کنند، اتوبوس را 

از افت کیفیت در امان می دارد. 
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عالوه بر آن چه گفتيد، فکر می كنيد 
چه عامل��ی ب��ر كيفي��ت اتوبوس ها 

اثرگذار است؟
عالوه بر تمام نکاتی که به آن ها اشاره 
کردم، عام��ل دیگر عدم افت کیفیت 
اتوبوس ها قطعات فنی اتوبوس است. 
من هرگز قطعات اتوبوس را با معمول 
در بازار تعویض نمی کن��م و از مرکز 
خدمات پس از فروش شرکت عقاب 
افشان برای این کار استفاده می کنم، 
چراکه قطعات غیر اصلی در بسیاری 
موارد با اتوبوس های اسکانیا هماهنگ 
نیستند و اس��تفاده از آن ها می تواند 

مشکالت زیادی را ایجاد کند. 

ت��ا چ��ه ح��د موفقي��ت ش��ركت 
مسافربری تان را   مرتبط با اتوبوس هايی 

كه استفاده می كنيد، می دانيد؟
اگر در بین ش��رکت های مسافربری 
اس��تان خوزس��تان اس��تعالم کنید، 
متوجه خواهید ش��د که ش��رکت ما 
شرکت نمونه اس��تان است و من این 
نمون��ه بودن را مدیون عقاب افش��ان 
و اتوبوس ه��ای اس��کانیا می دانم. این 
اتوبوس ها همانطور که گفتم رضایت 
مش��تری را تامین می کنند و از سوی 

دیگر رانندگانم را هم راضی نگه داشته اند. خدمات پس از فروش شرکت عقاب 
افشان امنیت کاری ام را همیشه تضمین کرده است.

از امنيت كاری سخن گفتيد. در اين باره بيشتر توضيح دهيد. 
شرکت عقاب افشان بر خالف سایر شرکت ها که ثبت نام دوره ای برای خرید 
اتوبوس ه��ا دارن��د، امکان آن را فراهم می کنند ک��ه در هر زمان امکان خرید 
اتوبوس وجود داش��ته باشد؛ بدین معنا که همیشه ثبت نام فروش و تحویل 
خودرو ممکن است و این یکی از مزایای مهم عقاب افشان است. از سوی دیگر 
خدمات ش��رکت عقاب افشان هرگز قطع و یا با وجود تحریم ها محدود نشده 
 اس��ت. این موضوع، عامل دوم برای رضایت همه مش��تریان از شرکت عقاب 
افشان است. از سوی دیگر، هر کجای کشور مشکلی برای اتوبوس ها به وجود 
آی��د نمایندگی هایی وجود دارند که می توان به آن ها مراجعه کرد و از اصالح 

نقص فنی توسط متخصصان مطمئن بود. 

بهترين خاطره شما از اتوبوس های اسکانيا چيست؟ 
همان طور که گفتم من با خرید 4 اتوبوس به جمع مشتریان اسکانیا پیوستم. 
همیش��ه در آغاز کار مش��کالتی وجود دارد که این موضوع برای ما هم وجود 
داش��ت. در آغاز یکی از اتوبوس هایم دچار س��انحه تصادف شد و تحمل این 
موضوع برایم بس��یار دش��وار بود. به خوبی به یاد دارم ک��ه آقای اکبری راد و 
فرزندش��ان حمید بسیار به من لطف کردند و حتی به من گفتند که »نگران 
خس��ارت وارد آمده به اتوبوست نباش. تنها این موضوع را به یاد داشته باش 
که در مقابل مش��کالتت عقب نکش��ی« و من این قول را دادم که در مس��یر 
خود مس��تحکم باشم. شاید ارادت من به آقای اکبری راد و فرزندانشان از این 
جا ش��روع شد. من کمك های آن ها را هرگز فراموش نمی کنم. بعد از آن نیز 
هر بار که دچار مشکل شده ام آقای اکبری راد با دلسوزی تمام در رفع مشکل 

کمکم کرده اند.

 من در انتخاب رانندگان 
اتوبوس هایم بسیار 

سخت گیری می کنم. در واقع 
رانندگانی را انتخاب کرده ام 

که در این حرفه از آگاهی 
کامل برخوردار بوده اند و 

حتی برای بسیاری از آن ها 
امکان استفاده از دوره های 

آموزشی شرکت عقاب افشان 
را فراهم آورده ام. به همین 
سبب رانندگان من همیشه 
با اتوبوس ها به درستی کار 

کرده اند.

 قطعات غیر اصلی در 
بسیاری موارد با اتوبوس های 

اسکانیا هماهنگ نیستند 
و استفاده از آن ها می تواند 

مشکالت زیادی را ایجاد 
کند.
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محصوالت ما باید با برندهای بزرگ دنیا مقایسه شوند
مدیربرنامهریزیعقابافشاندرگفتگوباکالسکهسبز:

مدي��ر  موس��وی  ج��الل  س��يد 
عقاب افشان  ش��ركت  برنامه ريزی 
اس��ت. وی ب��ا بي��ش از ۱۶ س��ال 
س��ابقه در زمينه فنی و مهندس��ی و 
همچنين فعالي��ت در زمينه خودرو 
از مزيت های اتوبوس های اس��کانيا 
و خدمات شركت توليدی و صنعتی 
عقاب افشان برای ما گفت. موسوی 
معتقد اس��ت: »عقاب افشان در بين 
خودرو  توليدكنن��ده  ش��ركت های 
س��نگين و از نظر مهندس��ی بر تر از 
ساير شركت های فعال داخلی  است 
و همچني��ن در زمين��ه برنامه ريزی 
تولي��د، برنامه ريزی اس��تراتژيک و 
خدمات پ��س از ف��روش از رقبای 
خ��ود ي��ک گام جلو تر اس��ت.« او 
همچني��ن می گوي��د: »اگ��ر عقاب 
افش��ان بخواهد خ��ود را ب��ا رقبای 
داخلی مقايسه كند طبيعی است كه 
شرايط به مراتب بهتری دارد اما به 
نظرم اين كافی نيست و ما بايد خود 
را با ش��ركت های بر تر دنيا مقايسه 
كني��م تا بتوانيم همچنان در مس��ير 

پيشرفت حركت كنيم.« 
ادام��ه، گفت و گوی »كالس��که  در 
س��بز« با يکی از مديران ش��ركت 
تولي��دی و صنعت��ی عقاب افش��ان، 
توليدكنن��ده اتوبوس ه��ای عقاب-

اسکانيا در ايران را بخوانيد.

از س��ابقه فعاليت خود در ش��ركت عقاب افش��ان 
بگوييد. 

من 39 س��اله هس��تم و دانش آموخته کار شناسی 
ارشد در رشته مدیریت صنعتی. مدرک کار شناسی ام 
در رشته مهندس��ی مکانیك است و بیش از 16 سال 
است که فعالیت  در خط تولید خودرو را دنبال می کنم. 
10 س��ال از ای��ن زمان به فعالی��ت در زمینه تولید و 
عرضه قطعات در گروه تولیدی صنعتی سازان فعالیت  
می کردم و در واقع در طول یك دهه مدت 6 سال است 
که در شرکت عقاب افشان به فعالیت مشغول هستم. از 
این 6 س��ال، 3 سال را در بخش مهندسی و 3 سال را 

در بخش برنامه ریزی فعالیت کرده ام.

فرايند برنامه ريزی توليد در شركت عقاب افشان به 
چه شکلی است؟

بخش برنامه ریزی سه فعالیت عمده دارد که نخستین 
بخش آن تامین قطعات و نیازمندی های خط تولید و 
خدمات پس از فروش در بخش اتوبوس است. دومین 
فعالیت تولید براس��اس نیاز مشتری است که از واحد 
فروش، اطالعات آن را به دس��ت می آوریم و بر اساس 
داده های اطالعاتی این بخ��ش، ظرفیت خط تولید و 
برنامه تولید را تدوین می کنیم. ما تولید را مطابق برنامه 
کنترل می کنیم تا در راستای تحویل به موقع اتوبوس 
به مشتری گام برداریم.  بخش سوم انبار است که کار 
انبارش کاال، تحویل کاال به پیمانکاران مختلف و تغذیه 

کاال به خط تولید بر اس��اس نی��از واحد تولید را انجام 
می دهد. 

آمار توليد در س��ال های مختلف به چ��ه نحو بوده  
است؟ 

 میزان تولید بر اساس عواملی چون ظرفیت  بازار، نیروی 
انسانی حاضر در خط تولید و همچنین تعداد دستگاه های 
موجود در خط تولید برنامه ریزی می ش��ود تا از حد اکثر 
توان تولیدی استفاده شود. ما پیش از هر کاری تجهیزات 
و نیروی انس��انی را می سنجیم و کاس��تی ها را برطرف 
می کنیم و بر اس��اس آن امکان تولید را فراهم می آوریم. 
به طور کل با توجه به میزان نیاز مشتری و ظرفیت خط 
تولید، میزان تولید ما در سال های مختلف متفاوت بوده 
 است. در واقع شرکت عقاب افشان بر اساس نیاز مشتری 
اتوبوس تولید می کن��د؛ بدین معنا که ما محصول خود 
را بر اس��اس توان خط تولید، تولید نمی کنیم و آن را به 
انبار نمی فرستیم تا به مرور زمان آن را به فروش برسانیم. 
ما نخست با مش��تریان قرارداد می بندیم؛ تعداد نیازمان 
مشخص می شود و بر اس��اس این تعداد برنامه تولید را 
تدوی��ن می کنیم. بنابراین در س��ال های مختلف، تولید 
محصوالت با نوسانات آماری همراه است. گرچه در طی 
دو سال گذشته به سبب مشکالتی که تحریم ها برایمان 
ایجاد کردند با افت آمار تولید مواجه شدیم اما برآوردی که 
برای تولید تا پایان امسال داریم دو برابر سال گذشته است 
و پیش بینی می کنیم نسبت به سال گذشته افزایش آمار 
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تولید را داشته باشیم. 
تجربيات شما در صنعت خودروسازی چقدر در تسهيل روند كار و برنامه ريزی 

موثر است؟
فعالیت من پیش از اسکانیا در حیطه تولید قطعه برای خودروهای سبك عمدتا برای 
شرکت ایران خودرو و سایپا بود و همکاری با شرکت عقاب افشان آغاز فعالیت من در 
حوزه خودروهای سنگین به حساب می آید. اساسا تولید خودرو سبك فرایند متفاوتی 
از خودروهای سنگین دارد؛ اما به طور کلی می توان گفت شرکت عقاب افشان در بین 
شرکت های تولیدکننده خودرو سنگین و از نظر مهندسی، بر تر از سایر شرکت های 
فعال داخلی  است و همچنین در زمینه برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی استراتژیك و 
خدمات پس از فروش از رقبای خود یك گام جلو تر است. عقاب افشان اگر بخواهد 
خود را با رقبای داخلی مقایسه کند طبیعی است که شرایط به مراتب بهتری دارد 
اما به نظرم این کافی نیست و ما باید خود را با شرکت های بر تر دنیا مقایسه کنیم تا 
بتوانیم همچنان در مسیر پیشرفت حرکت کنیم. ما و عقاب افشان راه بسیار طوالنی 
در پیش داریم و طبیعی اس��ت که هر تجربه ای می تواند مس��یر را برای رسیدن به 
پیشرفت تسهیل کند. مطمئنا فرایند تولید خودروسازان بزرگ و مدرن دنیا می تواند 

الگوی بسیار خوبی برای پیشرفت هرچه بیشتر شرکت عقاب افشان باشد. 

ش��ما برای توليد اتوبوس ها منتظر مشتری می مانيد يا پروسه توليد با يک شيب 
مشخص دائما در حال انجام است؟

شرکت در آغاز سال پیش بینی تولید و فروش را انجام می دهد اما از آن جا که سرمایه 
در گردش زیادی برای تولید اتوبوس نیاز اس��ت، امکان آن را نداریم که اتوبوس ها را 
تولید کنیم و بعد به دنبال مش��تری آن باش��یم. بنابراین ما تنها می توانیم مقدمات 
تولید را فراهم آوریم و فرایند تولید و فروش هم زمان اتفاق می افتد. طبیعی اس��ت 

 میزان تولید بر اساس 
عواملی چون ظرفیت  بازار، 

نیروی انسانی حاضر در 
خط تولید و همچنین تعداد 
دستگاه های موجود در خط 

تولید برنامه ریزی می شود تا از 
حد اکثر توان تولیدی استفاده 

شود. ما پیش از هر کاری 
تجهیزات و نیروی انسانی 

را می سنجیم و کاستی ها را 
برطرف می کنیم و بر اساس 

آن امکان تولید را فراهم 
می آوریم.

ک��ه تولید و جذب منابع انس��انی 
نیز روند و نوسانی بر مبنای میزان 

فروش دارد. 

اگر قرار اس��ت چش��م اندازی 
برای شركت عقاب افشان تدوين 
ش��ود فک��ر می كني��د مهم ترين 
عاملی ك��ه بايد در نظ��ر گرفته 

شود، چيست؟ 
به هر حال یك تولیدکننده وقتی 
به شرایط آرمانی تولید می رسد که 
تمامی پارامترهای مورد نیاز را به 
بهترین نحو در اختیار داشته باشد. 
فرایند تولید اتوب��وس، زنجیره ای 
متش��کل از قطع��ات اولیه، خط 
تولید و س��پس خدم��ات پس از 
فروش اس��ت که همه این عوامل 
در کنار هم س��بب تولید اتوبوس 
با کیفی��ت مطلوب می ش��ود. در 
خصوص ارتق��ای تامین کنندگان 
قطعات خود باید تالش بیش��تری 
کنیم. شرکت های بر تر تنها مدیون 
خط تولید خود نیس��تند بلکه از 
قطعات مرغوب، خط تولید خود را 

تغذیه می کنند.
ما در این بخش مش��کل داریم 
و بای��د ب��ه هر نح��وی آن را حل 
کنی��م. وقت��ی تولید م��ا محدود 
اس��ت و امکان برنام��ه بلندمدت 
وج��ود ن��دارد، تولی��د کننده هم 
نمی داند که باید چه میزان قطعه 
برای ما بسازد. برای همین امکان 
سرمایه گذاری و ارتقای خط تولید 
برای تولی��د کننده قطعات فراهم 
نمی ش��ود. این یکی از بزرگ ترین 
مشکالت ماست و اگر بخواهیم به 
شرایط آرمانی برسیم باید در حوزه 
تامین کنندگان قطعات خود روند 
را بهبود دهیم تا کیفیت قطعات را 
باال ببریم و نهایتا محصول بهتری 

تولید کنیم.

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

]15[

اسکانیـا

گردشگری

فرهنگ و هنر

سالمت

ورزش

شمـاره 7- آذر ماه 1393

ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

News



برای اولین بار در ایران، آزمون اس��تحکام سازه مطابق با استاندارد 
اروپایی R66 بر روی اتوبوس های بین شهری شرکت عقاب افشان – 
اسکانیا در حال انجام است. این فرایند با همت کارشناسان و متخصصان 
شرکت عقاب افشان و همکاری یك شرکت برجسته اروپایی در حال 

انجام است.
پیرو الزام ش��دن اس��تاندارد مل��ی ایران به ش��ماره 4160 )معادل 
/2001/85(، شرکت عقاب افشان طی عقد قرارداد  استاندارد اروپایی 
و همکاری با یك شرکت خارجی متخصص اقدام به اخذ این استاندارد 
کرده است. استاندارد مذکور، آزمون ثبات اتوبوس در زاویه 28 درجه و 

همچنین آزمون استحکام سازه اتوبوس )R66( را شامل می شود.
اتوبوس های ش��هری و بین شهری عقاب افش��ان، در آزمون ثبات 
خودرو در زاویه 28 درجه کاماًل موفق بوده اند )مطابق تصاویر(. آزمون 
مربوط به استحکام سازه نیز در حال اجرا و پیگیری است که تاکنون 
محاسبات و شبیه سازی )سیمولیشن( مربوط به آن تهیه و مورد تأیید 
شرکت مذکور قرار گرفته است و در آینده نزدیك، تست فیزیکی آن 

نیز انجام خواهد شد.

آزمون استحکام سازه بر روی محصوالت عقاب افشان - اسکانیا
بامشارکتیکشرکتبرجستهاروپاییدرحالانجاماست
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خدمات »عقاب افشان« به مردم تعطیلی ندارد
شرکتعقابافشاندرروزحملونقلازرانندگانبرترخودتقدیرکرد

شرکت تولیدی و صنعتی »عقاب افشان« 
در روز مل��ی حمل و نقل از چهار مالك و 
راننده اتوبوس های اسکانیای این شرکت 

تشکر و قدردانی کرد. 
به گزارش خبرنگار »کالسکه سبز« روز 
چهارشنبه 26 آذرماه مصادف با روز ملی 
»حمل و نقل« شرکت تولیدی و صنعتی 
»عقاب افشان« طی مراسمی صمیمی از 
4 نفر از مال��کان و رانندگان اتوبوس های 
اس��کانیا به نام های نرگس اسد پور )راننده 
اتوب��وس(، محمود ُجدیر )مالك اتوبوس(، 
مسعود ش��کاری )راننده و مالك اتوبوس( 
و س��ید محمود علیزاده )مالك اتوبوس( 

قدردانی کرد. 
ه��ادی اکبری راد رئی��س هیات مدیره 
شرکت عقاب افشان در این مراسم گفت: 
»ام��روز به مناس��بت روز »حمل و نقل« 
تصمیم گرفتیم از کس��انی که سال ها در 
این حرف��ه زحمت کش��یده اند قدردانی 

کنیم، به ویژه از سرکار خانم » نرگس اسد پور« که در حوزه مسافربری شنیده ام 
خیلی خوب درخشیده اند به طوری که مسافرین تا آمدن سرویس ایشان صبر 
می کنند تا بتوانند سوار اتوبوس ایشان بشوند. البته ما رانندگان مرد خوبی هم 

داریم که از همه آنان برای زحماتی که متحمل می شوند تشکر می کنیم«. 
وی با اشاره به تحریم ها و مشکالتی که شرکت عقاب افشان برای تهیه قطعات 
و لوازم مورد نظر اتوبوس های اسکانیا متحمل می شود ادامه داد: »اگر چه کشور 
ما س��ال ها در تحریم اس��ت و ورود کاال ها و قطعات م��ورد نظر اتوبوس های 
اس��کانیا به داخل کشور با سختی انجام می شود، ما امسال موفق شدیم لوح 
تقدیر صادرات نمونه کش��ور را از آن خودمان بکنیم. ش��رکت عقاب افشان با 
راهکارهایی که اندیشیده، هرگز اجازه نداده که اتوبوس های اسکانیا، مزه تلخ 
کمبود قطعات را بچش��ند چرا که ما با س��ختی کار کرده ایم و هیچگاه نیز از 

سختی ها نهراسیده ایم«.
هادی اکبری راد تصریح کرد: »با توجه به تعداد زیاد اتوبوس اسکانیا که در 
کشور وجود دارد، ما به گونه ای عمل کرده ایم که حتی یك اتوبوس اسکانیا هم 
بدون قطعه نماند. همکاران ما با وجود همه دشواری ها و به ویژه تحریم ها، همیشه 
سعی کرده اند خدمات پس از فروش اتوبوس های اسکانیا را به نحو احسن انجام 

دهند تا رانندگان در تامین قطعات دچار مشکل و معطلی نشوند«. 
رئیس هیات مدیره شرکت عقاب افشان با بیان اینکه نباید همیشه به فکر 
درآمد بود بلکه مالکین، رانندگان و همچنین رضایت مردم برای ما از اهمیت 

هادی اکبری راد: ما 
اتوبوس های اسکانیا را همچون 

بچه های خودمان می دانیم و 
برای سرپا ماندن آنان از هیچ 
تالشی فروگذار نخواهیم کرد. 
بنده معتقدم بازنشستگی در 

کار ما وجود ندارد؛ تا زمانی هم 
که زنده و سالمت هستیم باید 

به کار خود ادامه دهیم، چرا 
که ما مسلمانیم و کار کردن را 

عبادت می دانیم
مسعود شکاری: به نظر من 

اتوبوس های اسکانیا از نظر 
شاسی و اتاق دارای مقاومت 

زیادی هستند و همین امر 
باعث شده تا این ماشین ها 
نسبت به دیگر اتوبوس ها، 

نزد رانندگان ایرانی از اعتبار 
بیشتری برخوردار باشند
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مهمی برخوردار است، یادآور شد: »ما اتوبوس های 
اس��کانیا را همچون بچه های خودم��ان می دانیم 
و برای س��رپا ماندن آنان از هیچ تالش��ی فروگذار 
نخواهیم کرد. بنده معتقدم بازنشستگی در کار ما 
وجود ندارد؛ تا زمانی هم که زنده و سالمت هستیم 
باید به کار خود ادامه دهیم، چرا که ما مسلمانیم و 

کار کردن را عبادت می دانیم«. 

سعی می کنیم آموزش های الزم را به رانندگان 
ارائه دهیم

مهندس محس��ن نوروزی، مدیر خدمات پس از 
فروش شرکت عقاب افشان نیز در این مراسم ضمن 
تبری��ك روز حمل و نقل به دس��ت اندرکاران این 
صنعت و به ویژه رانندگان اتوبوس، کامیون و مالکان 
خودرو ها اظهار داشت: »به عنوان مسئول خدمات 
پ��س از فروش بعد از اینکه اتوبوس ها را به مالکان 
تحویل می دهیم، سعی می کنیم آموزش های الزم 
را نیز به آن��ان ارائه دهیم. بحث راننده و رانندگی 
برای امنیت جاده ها و مسافرین اهمیت زیادی دارد. 
صنعت حمل و نقل یکی از حیاتی ترین بخش های 
کش��ور اس��ت و راننده در این حوزه ح��رف اول را 
می زند. هنگامی که خیلی از مردم کش��ور خواب 
هستند عده ای به نام راننده پشت فرمان ماشین ها 
بیدارند و باید اعتراف کنیم که صنعت حمل و نقل و 

ایمنی جاده ها در دستان همین رانندگان است«. 
وی با اشاره به جایگاه واالی راننده گفت: »راننده 
مس��ئول امنیت و ایمنی اس��ت و صندلی راننده، 
صندلی بزرگ و با اهمیتی اس��ت، به گونه ای که 

برخی، نقش راننده را کمتر از خلبان نمی دانند«. 
مهندس نوروزی افزود: »این ماشین نیست که 
امنیت جانی مسافرین را تامین می کند – هرچند 
که ماشین هم تاثیر دارد – اما این راننده است که 
می توان��د با رعایت قوانین و با ش��ناخت از توانایی 
ماشینی که در اختیار دارد سالمت خود و مسافرین 
را تامی��ن کند. بهترین ماش��ین های دنیا هم، اگر 
کسی که پشت فرمان آن می نشیند قوانین رانندگی 
و حساسیت های الزم را رعایت نکند باز هم آسیب 

پذیر خواهند بود«.
مس��ئول خدمات پس از فروش ش��رکت عقاب 
افش��ان در این مراس��م با نش��ان دادن نمودار ها و 
تصاویرمختلف، به نکاتی که سبب کاهش تصادفات 

و صرفه جویی در مصرف س��وخت می شود اشاره 
کرد و در خاتمه ابراز امیدواری کرد که همواره چرخ 

ماشیِن همه رانندگان به سالمتی بچرخد. 
راننده خوب کسی است که امنیت جان مسافر 

برایش بیشتر از جان خودش باشد
به گزارش خبرنگار ما، »نرگس اس��د پور« راننده 
اتوبوس اسکانیای خط خمین – تهران نیز در این 
مراسم گفت: »متاس��فانه در کشور ما برای شغل 
رانندگی ارزشی قائل نیستند و همه رانندگان از این 
وضعیت در رنجند. من به عنوان یك خانم راننده 
البته تا کنون مش��کل خاصی نداشته ام اما بر این 
باورم ک��ه در اروپا ارزش رانندگان پایه یك خیلی 

بیشتر از ایران اس��ت و شاید داشتن پایه یك نزد 
مردم اروپا به اندازه مدرک دکترا ارزشمند باشد«. 

وی اضافه کرد:» امیدوارم در ایران ارزش راننده 
بیش از پیش افزایش یابد، ضمن اینکه رانندگان 
هم، ب��ا توجه به رعایت قوانین و حفظ ش��انیت 
خود، جایگاه رانندگی را ارتقاء دهند. باید بپذیریم 
ک��ه نقش رانن��ده در حمل و نق��ل و همچنین 
ایمنی مسافران بسیار با اهمیت است. راننده ای 
که ش��ب حرکت می کند باید آنقدر مس��ئولیت 
پذیر و حرفه ای باش��د تا مس��افرین با اطمینان 
خاطر بتوانند در ماشین او به استراحت و خواب 
بپردازند. به نظر من، راننده خوب کسی است که 
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امنیت جان مسافر برایش بیشتر از جان خودش باشد«. 

راننده مثل یک خلبان است
برن استینگل »Bernt Steinnagel« مسئول واحد آکادمیك آموزش 
اسکانیا که از سوئد در این مراسم حضور داشت، طی سخنان کوتاهی 
اظهار داشت: »یك راننده مثل یك خلبان می ماند که وظیفه او فقط 
سالمت جان مسافرین است. مسافرین هنگامی که با راننده ای سفر 
می کنند باید احساس امنیت و راحتی داشته باشند و اگر از رانندگی 
راننده ای احساس راحتی کنند، مطمئن باشید که دوباره با او همسفر 
خواهند شد. رانندگان با رعایت قوانین و شیوه های رانندگی می توانند 

به چنین جایگاهی نایل شوند«.
 وی افزود: »25 درصد از تصادفات، ناشی از سرعت زیاد است. پس 

 هادی اکبری راد رئیس 
هیات مدیره شرکت عقاب 

افشان: به مناسبت روز »حمل 
و نقل« تصمیم گرفتیم از 

کسانی که سال ها در این حرفه 
زحمت کشیده اند قدردانی 
کنیم به ویژه از سرکار خانم 

»نرگس اسد پور« که در حوزه 
مسافربری شنیده ام خیلی 

خوب درخشیده اند به طوری 
که مسافرین تا آمدن سرویس 
ایشان صبر می کنند تا بتوانند 

سوار اتوبوس ایشان بشوند. 
البته ما رانندگان مرد خوبی 

هم داریم که از همه آنان برای 
زحماتی که متحمل می شوند 

تشکر می کنیم.

یك راننده خوب، با سرعت مطمئن می تواند جان 
مسافرین خود را حفظ کند«. 

حمل و نقل هر کشوری ستون محکم آن کشور 
است

محمود ُجدیر پیشکسوت صنعت حمل و نقل و 
مالك اتوبوس اسکانیا که 60 سال است گواهینامه 
پایه یك دارد و در جاده های اروپا و ایران رانندگی 
کرده است در این مراسم گفت: » من از کارخانه 
ایران ناس��یونال به دلیل اینکه با اتوبوس 302، 
نزدیك به یك میلیون و 200 هزار کیلومتر سفر 
ک��ردم اما به موتور آن آس��یبی وارد نکردم یك 
یخچال جنرال استیل جایزه گرفتم و این کارخانه 
برای من بلیتی برای س��فر به آلم��ان و بازدید از 
کارخانجات مرسدس بنز تهیه کرد. من الحمداهلل 

تاکنون، حادثه و تصادفی نداشته ام«. 
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وی اف��زود: »معتقدم حمل و نقل هر کش��وری 
ستون محکم آن کشور است و وظیفه نگهداری این 
ستون برعهده رانندگان است. البته مسئولین هم 
باید رانندگان را حمایت کنند. متاسفانه جاده های 

ما، جاده های استانداردی نیست«.
محمود ُجدیر با بیان اینکه ماش��ین اسکانیا به 
لحاظ اس��تحکام، ماش��ین خوب و محکمی است 
ادام��ه داد: »یک��ی از مش��کالت رانندگی، حضور 
برخی رانندگان معتاد است که باید هر چه زود تر از 
گردونه حمل و نقل خارج شوند، چرا که این طیف 
از رانندگان بی مسئولیت، آمار تصادفات جاده ای را 

افزایش داده اند«. 
اسکانیا مقاوم است

»مس��عود ش��کاری« یک��ی دیگ��ر از مالکین 

اتوبوس های اس��کانیا هم در این مراسم گفت: »به 
نظر من اتوبوس های اس��کانیا از نظر شاسی و اتاق 
دارای مقاومت زیادی هس��تند و همین امر باعث 
شده تا این ماشین ها نسبت به دیگر اتوبوس ها، نزد 
رانندگان ایرانی از اعتبار بیشتری برخوردار باشند«. 
وی با اش��اره به افزودن باک اضافه از س��وی 
برخی از مال��کان اتوبوس ها یادآور ش��د: » اگر 
چه اف��زودن باک اضافی در هم��ه اتوبوس ها و 
کامیون ها رایج اس��ت اما در کشور ما در داخل 
ای��ن باک های اضافی به ج��ای گازوئیل، بنزین 
قاچاق می کنند و غافل از آن هستند که بنزین 
با کوچك ترین فشاری منفجر می شود. متاسفانه 
بعضی از مالکین اس��کانیا ب��ه خاطر یك طمع 
کوچك و همچنین اس��تفاده نکردن از خدمات 

پس ازفروش اس��کانیا، تعمیرات اتوبوس های 
خود را به دس��ت تعمیرکاران غیر متخصص 
می س��پارند و با این کار آس��یب های جانی و 
مالی بیش��تری بر اتوبوس های اس��کانیا وارد 

می سازند«. 

اولین اتوبوس اسکانیا را من خریدم
س��ید محم��ود علی��زاده مال��ك اتوبوس 
اس��کانیا نیز در این مراس��م با بی��ان اینکه 
اولین اتوبوس اس��کانیا را من خریدم گفت: 
» من هیچ مش��کلی در اتوبوس های اسکانیا 
ندیده ام و اگر مش��کلی هم هست مربوط به 
آموزش ندیدن رانندگانی اس��ت که بر روی 
ای��ن اتوبوس ها کار می کنند«. وی با اش��اره 
به خدم��ات پ��س از فروش ش��رکت عقاب 
افش��ان ادامه داد: »خوشبختانه خدمات پس 
از فروش اس��کانیا که توس��ط شرکت عقاب 
افش��ان انجام می گیرد، بس��یار عالی است و 
م��ن تاکن��ون در این زمینه مش��کل خاصی 
نداش��ته ام. تلفن امداد خودروی این شرکت 
نیز در همه شرایط پاسخگوی رانندگان است 
و من به عنوان یك مالك تاکنون مش��کلی با 

خدمات پس از فروش اسکانیا  نداشته ام«. 
این مالك اتوبوس اسکانیا اظهار داشت: »من به 
دیگر مالکین توصیه می کنم که حتما از این نوع 
اتوبوس ها استفاده کنند. من هر ساله 10 دستگاه 
اتوبوس اس��کانیا خریداری می کنم و تاکنون با 
هیچ مشکلی هم روبرو نبوده ام«. علیزاده تصریح 
کرد: » عالوه بر برتری موتوری اسکانیا نسبت به 
دیگر اتوبوس ها، معتقدم وضعیت داخلی و کابین 
اتوبوس هم نس��بت به سایر اتوبوس ها حتی در 

خاورمیانه بی همتا است«. 
وی با اشاره به تصادفات و آتش سوزی که قبال 
در برخی از اتوبوس های اسکانیا رخ داده بود افزود: 
»من تا کنون با چنین حوادثی روبرو نشده ام، اما 
معتق��دم این حوادث هی��چ ارتباطی با اتوبوس 
نداشته و همه آن ها ناشی از دستکاری هایی است 
که مالکین اتوبوس ها انجام می دهند. متاسفانه 
برخی از مالکین با اضافه کردن باک و چراغ هایی 
و  دستکاری ها بعد از تحویل گرفتن خودرو بعد از 
کارخانه، سبب بروز چنین حوادث ناگواری شدند 
وگرنه اتوبوس دس��تکاری نش��ده دچار چنین 
حوادثی نمی شود و همه اتوبوس هایی که گرفتار 
این حادثه ها شدند اتوبوس های دستکاری شده از 

سوی مالکین بودند«.
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اسـکانیا در خـبر

یکی از مهم ترین دوره های آموزشی در شرکت عقاب افشان، آموزش رانندگان 
اس��ت که قبل از تحویل و به کارگیری اتوبوس ها در ناوگان برگزار می ش��ود. 
دوره های آموزش��ی رانندگان در قالب آموزش نظری و عملی توسط مدرسان 
مورد تأیید شرکت اسکانیا برگزار می شود تا رانندگان نحوه رانندگی صحیح با 
استفاده از کلیه امکانات و تجهیزات اتوبوس و همچنین نحوه نگهداری مطلوب 
از خودرو را بیاموزند. این کار س��بب کاه��ش هزینه های نگهداری اتوبوس و 

همچنین افزایش قابل توجه ایمنی سفرها می شود.

از این رو، دوره آموزش رانندگان برای اتوبوس های شهری و بین شهری و 
همچنین دوره آموزش تکنسین ها پس از صادرات محصوالت عقاب افشان 
به کش��ور اتیوپی با همکاری س��فارت جمهوری اسالمی ایران و نمایندگی 
اسکانیا در این کشور برگزار شد. این دوره آموزشی توسط مهندس محسن 
نوروزی، مدیر خدمات پس از فروش، طی دو روز در شهر آدیس آبابا برگزار 
شد و در پایان به رانندگان حاضر در دوره مذکور، گواهی صالحیت استفاده 

از اتوبوس های عقاب � اسکانیا داده شد.

برگزاری دوره آموزش راننده در اتیوپی
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آیین تجلیل از برترین های فعاالن بخش صادرات استان سمنان با حضور 
مهندس فرهـاد نوری مدیرکل دفتر برنامه ریزی سـازمان تجارت ایران، 
مهندس محمد وکیلی اسـتاندار سـمنان، مهندس بهروز اسودی رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، حسن سعدالدین فرماندار 
شهرستان سمنان و حاج علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشـاورزی اسـتان سـمنان، همچنین تنی چند از صنعتگران و 
کارآفرینان استان به انجام رسید. در پایان این همایش از 12 صادر کننده 
بر تر اسـتان سمنان با اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد. در 
این برنامه با تاکید بر اینکه شرکت »عقاب افشان« بزرگ ترین تولیدکننده 
اتوبوس های شهری و بین شهری در بخش خصوصی کشور به شمار می رود، 
به این نکته اشاره شد که این شرکت با 60 سال سابقه در زمینه تولید انواع 
اتوبوس، توانسته نقش عمده ای را در زمینه نوسازی و توسعه ناوگان حمل 

و نقل عمومی و جاده ای ایفا کند.

الزم به ذکر است که این واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی شرق 
سمنان در زمینی به مساحت 50 هکتار قرار دارد و در حال حاضر650 نفر 
در آن مش��غول به کار هس��تند. هم اکنون میزان ظرفیت سالیانه این واحد 

تولیدی و صنعتی 1500 دستگاه اتوبوس شهری و بین شهری در یك شیفت 
است. کسب گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در کنار کیفیت 
برجسته محصوالت این شرکت سبب گسترش بازارهای این واحد صنعتی 
به خارج از مرزهای کشور شده است. اکنون اتوبوس های تولیدی این شرکت 
در جاده های کش��ورهایی همچون ترکمنس��تان، عراق، سوریه و مصر تردد 
می کنند. شرکت عقاب افشان صادر کننده نمونه استانی سال های93، 92، 

91، 90، 89، 88، 87 و 86  است.
  یکی از مهم ترین دس��تاوردهای عقاب افش��ان در این صنعت، کس��ب و 
بومی سازی دانش طراحی و ساخت اتاق انواع اتوبوس منطبق بر استانداردهای 
جهانی است که بی شك جز با برنامه ریزی دقیق و نگاه عمیق مدیران ارشد 
این شرکت به این صنعت و ظرفیت های آن امکان پذیر نبود. در سال 1390 
این شرکت موفق شد با تولید بیش از 1200 دستگاه اتوبوس، بیشترین سهم 
از بازار را با 44 درصد از تولید اتوبوس در کشور به خود داشته باشد همچنین 
17 درص��د از تولید اتوبوس اس��کانیا در جهان را در س��ال 2010 میالدی 
به خود اختصاص داد. الزم به ذکر اس��ت که محصوالت این ش��رکت دارای 

استاندارد یورو3 و یورو4 هستند.

انتخاب »عقاب افشان« به عنوان صادرکننده نمونه
اسکانیـا
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گردشگري
 از چه شـهرهایی باید فـرار کرد؟!

 بار مجـاز مسافر چقدر است
 حقوق مسافر در سفرهای جاده ای و هوایی

 منشاء انسان های مدرن در کوه های ایران
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از چه شـهرهایی باید فـرار کرد؟!
شهرهایبزرگ،پرجمعیتوپراسترسبرایگردشگر

راس��تای  در  اجتماع��ی  س��المت 
پيش��گيری از آسيب های اجتماعی 
يک��ی از مالک های اساس��ی گذار 
از جوامع سنتی به مدرن است. اين 
پديده به عنوان بخش��ی از فرهنگ 
س��المت همگانی هر جامعه ای در 
راس��تای امنيت اجتماعی، حمايت، 
رفاه، آس��ايش، عدال��ت اجتماعی 
و... دارای مضامي��ن و معانی خاص 
متناس��ب ب��ا فرهن��گ آن جامعه 
اس��ت. اهتم��ام دادن ب��ه رواب��ط 
اجتماعی، جامع��ه پذيری ارزش ها 
و هنجارهای شهری، قانون مداری 
و ش��هروند محوری، مش��اركت و 
استمرار در برنامه ريزی های محلی 
و... در بحث ارتقاء سالمت اجتماعی 

مؤثر است.
س��طح  در  پدي��ده  اي��ن  ارتق��اء   
كالنش��هر ها هم��راه با به��ره وری، 
آگاهی بخشی، رش��د سرمايه های 
انس��انی و اجتماع��ی، تقويت اطالع 
مهارت ه��ای  افزاي��ش  و  رس��انی 
اساسی و اجتماعی شهروندان همراه 
اس��ت. تأكيد بر رواب��ط اجتماعی و 
انسانی، ارائه خدمات و مراقبت های 
اجتماع��ی و بهداش��ت روانی همراه 
ب��ا رويکرده��ای س��المت محوری 
شهروندان در راستای بهزيستن آنان، 
تأكيد بر روش های ايمنی شناسی در 
س��اختار ش��هر ها، همراه با پذيرش 
اداره  قابلي��ت  ش��هروندان،  درک 
كردن شهر توسط شهروندان، ايجاد 
احس��اس جام��ع و يکپارچگ��ی در 
ميان ش��هروندان از ن��کات بارز در 
حوزه مطالعه س��المت اجتماعی در 
مديريت ش��هری كالنشهرهای هر 

جامعه ای است.

ترغیب و تشویق در حوزه مسئولیت پذیری، همکاری، 
همیاری و همفکری با یکدیگر ایجاد یك خط پیوستار 
مثبت از تأثی��رات جمعی، حمایت های متنوع، اعتماد، 
س��رمایه های انس��انی و اجتماعی و پرهی��ز از هرگونه 
قدرت پ��روری، بزهکاری و خش��ونت، بی هنجاری و از 
خود بیگانگی در حوزه زندگی شهری از موارد ضرورت 
بخش مطالعه سالمت اجتماعی در شهر ها است. رشد 
خودب��اوری و توانمند س��ازی که به نوعی ش��کوفایی 
اجتماعی است، همراه با شیوه های سازگاری اجتماعی 
در شهر ها، در کنار برخورداری از نگرش مثبت رفتاری 
و عملک��ردی، تقوی��ت رفتارهای مس��ئولیت پذیرانه، 
خودکارآم��دی و اجرای تعه��دات و پیمان ها در میان 
شهروندان، گسترش احساس تعلق به هویت شهری و 
انسجام اجتماعی از مهم ترین ابعاد شاخص های سالمت 
اجتماعی در مدیریت ش��هر ها محسوب می شود. کلید 
اساس��ی این ابعاد تحقق یافته در شهر ها، اجرا و تدوین 
سیاست های اجتماعی از جمله تأمین اجتماعی، خدمات 
و رفاه اجتماعی، اشتغال، برابری فرصت ها، عدالت پایدار، 

آموزش و پرورش و... است. 
بسترس��ازی از انواع حمایت های اجتماعی در جهت 
پیش��گیری از مصادیق آسیب ها و انحرافات اجتماعی، 
ارتقاء رهیافت جامعه محوری امنیت اجتماعی، وجود 
آموزش های مس��تقیم و غیر مستقیم رسانه های ملی 
و مطبوعات و شبکه های اجتماعی در راستای تقویت 
هنجارهای اخالقی و رفتاری و... از مهم ترین پیوندهای 
ارتباطی با س��المت اجتماعی در مدیریت کالنشهر ها 
است.  حاال در شهرهای بزرگ تمام مواردی که ذکرش 
آمد در خطر هس��تند. هم در شهرهای بزرگ و هم در 
ش��هرهایی که جمعیت آن ها متناس��ب با وسعت آن 
نیست. برای مثال توکیو با جمعیتی بالغ بر 35 میلیون 

نفر بزرگ ترین کالن شهر جهان است. مکزیکوسیتی 
و نیویورک با 19 میلیون نفر و بمبئی و س��ائوپائولو با 
جمعیتی بالغ بر 18 میلیون نفر بعد از توکیو بزرگ ترین 
کالن شهر های جهان هستند. براساس این گزارش آمار 
و ارقام جمعیت ش��هر ها بس��ته به منابع مختلف ارائه 
شده، اندکی با یکدیگر متفاوت هستند. در این گزارش 
جمعیت ش��هر ها مبتنی بر آماری اس��ت که از سوی 
بخش روابط اقتصادی و اجتماعی س��ازمان ملل اعالم 
ش��ده اس��ت. ویژگی های برخی از این کالن شهرهای 

پرجمعیت و اصلی به شرح زیر است: 
توكيو بدون توقف!

شهر توکیو 9 میلیون نفر جمعیت دارد که با احتساب 
ش��مار افرادی که در حومه این ش��هر زندگی می کنند 
جمعی��ت آن ب��ه 35 میلیون نفر می رس��د. توکیو که 
پایتخت ژاپن است به عنوان بزرگ ترین کالن شهر جهان 

شناخته می شود. 
مکزيکوسيتی در فقر

 شهر مکزیکوسیتی در 2300 متری سطح دریا قرار 
دارد و شمار ساکنانش به 19 میلیون نفر می رسد. بیش 
از نیمی از ساکنان مکزیکوسیتی در فقر به سر می برند و 
تعداد زیادی از آنان در کلبه هایی که خود ساخته اند در 
حومه شهر زندگی می کنند. دود ناشی از تردد خودرو ها 
مکزیکوس��یتی را به یکی از آلوده ترین شهرهای جهان 

تبدیل کرده است. 
نيويورک شهر شلوغ

 ش��هر نیویورک در حال حاضر 9 میلی��ون نفر را در 
خود جای داده که با احتساب ساکنان حومه، جمعیت 
آن به 19 میلیون نفر می رس��د. نیویورک مقر سازمان 
ملل متحد و ش��مار زیادی از ش��رکت های بین المللی 
است. س��االنه 50 میلیون گردشگر نیز راهی این شهر 
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می شوند. 
بمبئی شهر زاغه نشين 

نبض اقتصاد هند در ش��هر بمبئی می تپد. این 
شهر همزمان ش��مار زیادی از دانشگاه ها، موزه ها 
و س��الن های تئا تر را در دل خود جای داده است. 
حضور پرتولید ترین صنعت فیلم س��ازی جهان در 
بمبئی س��بب شده است که از این شهر به  عنوان 
بالی��وود ه��م نام برده ش��ود. بی��ش از 40 درصد 
ساکنان بمبئی زاغه نشین هستند. انتظار می رود 
که جمعیت 18 میلیونی این منطقه تا سال 2015 

میالدی به 20 میلیون نفر برسد. 
سائوپائولو مركز اقتصادی و فرهنگی

شهر س��ائوپائولو نیز مرکز اقتصادی و فرهنگی 
برزیل به ش��مار می رود. جمعیت این شهر بالغ بر 
18 میلیون نفر می شود که انتظار می رود تا دو سال 
آینده، چهار میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه شود. 
بس��یاری از شرکت های چند ملیتی در سائوپائولو 
مستقر شده اند و اداره اقتصاد برزیل تا حد زیادی 

در این شهر صورت می گیرد. 
دهلی و ظهور طبقه متوسط

منطقه دهلی، مرکز سیاسی هند به شمار می رود 
و از دو ش��هر دهلی و دهلی نو تشکیل شده است. 
این منطقه 16 میلیون نفر جمعیت دارد و انتظار 
می رود تا سال 2015 میالدی جمعیت آن به 19 
میلیون نفر برسد. در دهلی یك طبقه متوسط در 
حال ظهور است اما همچنان سه میلیون 
نفر از س��اکنان این منطقه در زاغه ها 

زندگی می کنند. 
شانگهای شهر مرگ سرسبزی

شانگهای در ش��رق چین واقع شده و با داشتن 
جمعیتی بالغ بر 15 میلیون نفر، پرجمعیت ترین 
منطقه این کش��ور به ش��مار می رود. از زمانی که 
ش��انگهای درهای خود را به روی بازارهای جهانی 
گشود، توسعه این شهر سرعتی روزافزون به خود 
گرفت. در جای جای شانگهای آسمان خراش ها از 
زمین سر بیرون آورده اند و مناطق سرسبز شهری 

به ندرت یافت می شوند. 
داكا و زيرساخت های ضعيف شهری

داکا، پایتخت بنگالدش نی��ز با 13 میلیون نفر 
جمعیت، قلب تپنده اقتصاد این کشور است. نرخ 
مهاجرت از دیگر ش��هرهای بنگالدش به داکا، باال 
است و زیرس��اخت های ضعیف شهری عمال توان 
پاس��خگویی به این جمعیت را ندارند. 40 درصد 
از س��اکنان داکا در مناطق فقیرنشین با کمترین 

امکانات زندگی می کنند. 
جاكارتا و آلودگی شديد هوا

در شهر جاکارتا، پایتخت اندونزی نیز نزدیك به 
13 میلیون نفر زندگی می کنند و انتظار می رود که 
تا دو سال آینده جمعیت این شهر به 17 میلیون 
نفر برسد. جاکارتا به دلیل موقعیت جغرافیایی با 

آلودگی شدید هوا و نیز سیالب دست و پنجه نرم 
می کند. در س��ال 2007 می��الدی نزدیك به 70 

درصد شهر برای چند روز زیر آب فرو رفت. 
قاهره مهم ترين كالن شهر دنيای عرب

قاهره، پایتخت مصر با 12 میلیون نفر جمعیت، 
بزرگ تری��ن و مهم ترین کالن ش��هر دنیای عرب 
است. بخش قدیمی شهر در فهرست میراث جهانی 
یونس��کو قرار گرفته، هر چند وضعیت بسیاری از 
ساختمان های آن رو به زوال است. کمبود مسکن، 
فقر و آلودگی ش��دید محیط زیس��ت از مشکالت 

عمده قاهره هستند. 
الگوس شهر زباله 

الگوس، بزرگترین شهر نیجریه شناخته می شود 
و 11 میلیون نفر جمعیت دارد. انتظار می رود تا دو 
سال آینده نرخ جمعیت این شهر به 16 میلیون نفر 
برسد. تراکم جمعیت باال، جمع آوری زباله و تامین 

اصل��ی الگوس آب آشامیدنی از معضالت 
فقر هستند. نیمی از مردم این  در  شهر 

کامل زندگی می کنند.
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 اشی�اء ممنوعه
ورود اشیا دارای نوک یا لبه تیز مانند ناخن گیر، چاقو، 
سوهان ناخن، س��الح، ابزار مغناطیسی و کلیه مایعات 
ش��امل: »ژل ها، خمیر ها، کرم ه��ا، ترکیبی از مایعات و 
جامدات، هرگونه بسته های فشرده مانند خمیردندان، 
ژل مو، نوشیدنی ها، سوپ، عطر، خوشبوکننده ها، خمیر 
اصالح و...« به داخل کابین هواپیما اکیدا ممنوع است. 

مسئولیت حمل و نقل داخلی و بین المللی اشخاص و 
لوازم ش��خصی و یا کاال به استناد کنوانسیون 12 ورشو 
و پروتکل 28 س��پتامبر 1955 الهه و کنوانسیون 18 
س��پتامبر 1961 گواداالخارا و پروتکل هش��تم مارس 
1971 گواتاماال به عهده ش��رکت هواپیمایی)ش��رکت 
مس��افرین  بنابرای��ن  اس��ت؛  هواپیمایی) ایرالی��ن(( 
هن��گام تحویل ب��ار به ش��رکت هواپیمایی)ش��رکت 
هواپیمایی) ایرالی��ن(( در مبداء و دریافت آن در مقصد 

باید به نکات زیر توجه کافی داشته باشند:
قبل از تحویل بار حتماً نسبت به شمارش چمدان ها 
و بس��ته هایی ک��ه قصد تحوی��ل آن ها را به ش��رکت 
هواپیمایی)ش��رکت هواپیمایی) ایرالی��ن(( دارید اقدام 
کنید. ش��ایان ذکراس��ت قراردادن برگه ای شامل نام و 

نام خانوادگی، نشانی کامل، شماره تلفن، مبداء و مقصد 
به زبان های فارس��ی و انگلیس��ی در داخ��ل هریك از 
چمدان ها، خالی از فایده نخواهد بود، چرا که در صورت 
مفقود شدن بار و بی نتیجه ماندن اقدامات قانونی صورت 
گرفته در خصوص یافتن آن،  این ش��انس وجود خواهد 
داشت که مقامات ذیصالحی که بار مزبور رایافته اند پس 
از باز ک��ردن آن، که قطعاً پس از ط��ی مراحل قانونی 
ص��ورت خواهد گرفت، صاحب بار را شناس��ائی و بار را 
تحویل نمایند. به یاد داشته باشید که به تعداد چمدان ها 
و بس��ته هائی که تحویل ش��رکت هواپیمایی)ش��رکت 
هواپیمایی) ایرالین(( داده اید می باید رس��ید در اختیار 

شما قرار گرفته باشد.
 در ص��ورت داش��تن اضاف��ه بار  این حق برای ش��ما 
محفوظ است که بخشی از بار خود را به مسافر دیگری 
انتق��ال دهید. در این صورت دقت کنید که نس��بت به 
دریافت رسید بار انتقال یافته از مسافر مورد اشاره اقدام 
کنید. رسید های تحویل بار را تا رسیدن به مقصد با دقت 

نگهداری کنید.
هنگام رسیدن به فرودگاه مقصد بالفاصله پس از عبور 
از بخش کنترل گذرنامه به بخش تحویل بار مراجعه و 

بار مجـاز مسافر چقدر است
درسفرهایهواییوزمینیطبققوانین

ميزان بار مسافر در هر پرواز بسته به 
م��دت پرواز، داخل��ی و خارجی بودن 
آن و همچنين نوع خطوط هوايی متغير 
اس��ت. ميزان بار مجاز هر مسافر در 
بلي��ط او صريحاً در قس��مت وزن بار 
ش��ده  ذك��ر   )baggage weight(
اس��ت. الزم ب��ه ذكر اس��ت وزن هر 
بس��ته يا چمدان ش��ما نبايد بيش از 
۳۰ كيلوگرم باشد. چرا كه بر اساس 
قوانين بين المللی حمل بسته های بيش 
از اي��ن وزن برای س��المتی كارگران 
فرودگاه ها مضر بوده و خطوط هوايی 
مجاز به پذيرش آن ها نيستند. همچنين 
بسته های بزرگ تر از حجم معمول بايد 
 oversize( در بخش بار غير متعارف

package( پذيرش شوند. 
هر مسافر مجاز است فقط يک بسته 
ي��ا چمدان ب��ا ابعاد حداكث��ر ۷۰ در 
۵۰ سانتی متر و حداكثر به ميزان ۷ 
كيلوگ��رم كه داخ��ل آن قابل رويت 
باش��د، به داخل كابين هواپيما ببرد. 
محتوي��ات مج��از داخل اين بس��ته 

عبارتند از: 
* كي��ف پول كه می تواند حاوی پول، 
كارت اعتباری و كارت های شناسايی 

باشد.
مانن��د  م��دارک الزم مس��افرت   *

گذرنامه و بليت.
* داروه��ای ض��روری و الزم جه��ت 
مص��رف در طول پ��رواز، داروهای به 
صورت ماي��ع مانند كيت های ديابتی 
و انسولين با مجوز پزشک مسافر قابل 

حمل به داخل هواپيما هستند.
* عينک ه��ای طبی و آفتاب��ی بدون 

جعبه.
* لنز چشم بدون بطری مايع.

* غذای اطفال كه بايد توسط والدين 
در محل های كنترل چشيده شود و هم 
چنين لوازم بهداشتی مورد نياز ضروری 

مانند دستمال، حوله، پنبه.
* كلي��ه ل��وازم الکترونيک��ی مانند، 
دوربين، لپ تاپ، بازی های كامپيوتری 

و.. بدون ريموت كنترل.
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منتظر رسیدن بار خود باشید. 
 در صورت دریافت بار بالفاصله به بخش 
گم��رک مراجع��ه و پس از ط��ی مراحل 
گمرک��ی از ف��رودگاه خارج ش��وید اما در 
صورت نرس��یدن بار نه تنها نباید به هیچ 
وجه محوطه تحویل بار را ترک کنید بلکه 
می باید با مراجعه به بخش اشیاء گمشده 
)Lost & found( نس��بت به تکمیل فرم 
مربوطه اقدام نموده و رسید دریافت دارید. 
پس از انجام  این مراحل شما می توانید به 
ت��رک فرودگاه و مراجعت ب��ه منزل اقدام 
کنید. توجه داشته باشید که اگر بدون انجام 
مراحل فوق از محل تحویل بار خارج شوید 
هیچ مرجعی پاسخگوی شما نخواهد بود. 
بدیهی است در صورت انجام درست موارد 
فوق، شرکت هواپیمایی) ایرالین( مربوطه 
موظف خواهد بود ظرف مهلت قانونی مقرر 
نسبت به یافتن و تحویل بار و یا پرداخت 

غرامت طبق مقررات اقدام نماید. 
 در صورتیکه بار شما پیدا نشود شرکت 
هواپیمایی) ایرالی��ن( مربوطه طبق قانون 
براساس وزن بار نسبت به پرداخت غرامت 

 در صورت داشتن اضافه 
بار  این حق برای شما محفوظ 
است که بخشی از بار خود را 

به مسافر دیگری انتقال دهید. 
در این صورت دقت کنید که 
نسبت به دریافت رسید بار 
انتقال یافته از مسافر مورد 

اشاره اقدام کنید. رسید های 
تحویل بار را تا رسیدن به 

مقصد با دقت نگهداری کنید.
هنگام رسیدن به فرودگاه 

مقصد بالفاصله پس از عبور از 
بخش کنترل گذرنامه به بخش 

تحویل بار مراجعه و منتظر 
رسیدن بار خود باشید.

 در هنگام سفر با اتوبوس 
در هنگام تحویل بار به کمک 
راننده شماره یا پالک مربوط 

به بار خود را دریافت کنید. از 
گذاشتن پول، اشیای قیمتی 
و مدارک و لوازم شکننده در 

بار خودداری نموده و آن ها 
را حتی االمکان در کیف های 

دستی یا جیب لباس های خود 
قرار دهید.

اقدام خواهد کرد. بنابراین ادعای شما مبنی بر وجود اشیاء گران قیمت در بار 
مسموع نخواهد بود، مگر اینکه قبل از تحویل بار وجود چنین اشیائی ابراز و 

توسط گمرک تایید شده باشد.
 بار در سفرهای زمینی

در س��فرهای زمینی اغلب جابه جایی بار و چمدان های مس��افرین بر عهده 
خودشان است. بنابر این بهتر است در این نوع سفر ها بار و چمدان ها، مقتصدانه 
و با کمترین حجم ممکن جمع آوری شوند. با این همه ذکر نکاتی برای حمل 

چمدان ها در سفرهای زمینی خالی از فایده نیست. 
 در هنگام س��فر با اتوبوس در هنگام تحویل بار به کمك راننده ش��ماره 
یا پالک مربوط به بار خود را دریافت کنید. از گذاش��تن پول، اش��یای قیمتی 
و مدارک و لوازم ش��کننده در بار خ��ودداری نموده و آن ها را حتی االمکان در 

کیف های دستی یا جیب لباس های خود قرار دهید. 
 ب��ا توجه به محدودیت فضای بار اتوبوس ها، از بردن بار اضافی خودداری 
کنید. در غیر این صورت می توانید بار خود را تحویل باربری مربوطه بدهید تا 

در چند نوبت برای شما ارسال شود.
 حمل و نقل حیوانات با وسایل نقلیه عمومی به هر شکلی ممنوع می باشد. 

لذا برای انتقال حیوانات مجاز، فقط باید از طریق باربری ها اقدام کنید

قوانین و مقررات گمرکی کاالی همراه مسافر
 الف- مسافران خروجی 

مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند عالوه بر وسایل 
س��فر و لوازم ش��خصی، کاالهای ایرانی به هر می��زان و کاالهی غیر ایرانی در 
آئین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط بر اینکه هر دو گروه کاال جنبه 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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تجاری پیدا نکند. اتباع خارجی که به طور رسمی 
در ایران به کار یا تحصیل اشتغال دارند در پایان کار 
یا تحصی��ل می توانند لوازم خود را در حد متعارف 
بدون مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج کنند. 

 خشکبار
خروج انواع خشکبار به همراه مسافر به مقداری 
که جنبه تجاری نداش��ته باش��د، بالمانع اس��ت. 
حداکثر مقدار مجاز پسته برای خروج به ازای هر 
گذرنامه10 کیلوگرم و زعفران به ازای هر گذرنامه 

100 گرم است. 
خروج پسته، مغز پسته، خشکبار و زعفران برای 
مس��افران ایرانی عازم س��ه کش��ور عراق، سوریه، 

عربستان ممنوع است. 
محدودیت فوق ش��امل جهانگردان��ی که دارای 

گذرنامه خارجی باشند، نمی شود. 

فرش و گلیم
خروج فرش دس��تباف به همراه مسافر تا سقف 
20 متر مربع مجاز بوده و محدودیتی از نظر تعداد 
قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذکر شده 

وجود نخواهد داشت. 
خروج فرش همراه مسافر عالوه بر مرزهای هوایی 

از مرز زمینی و دریایی نیز مجاز است. 
خ��روج فرش های نفیس ک��ه دارای ارزش های 

تاریخی و میراث فرهنگی هستند، ممنوع است. 
خروج فرش همراه مس��افر به مقصد کشورهای 

عراق، سوریه و عربستان مجاز نیست. 

 طال و نقره
خروج زیور آالت شخصی همراه مسافر، حداکثر 
ت��ا میزان 150 گرم از ان��واع مصنوعات طال مجاز 

خواهد بود. 
خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هدیه و 
سوغات توسط مسافر حداکثر تا میزان 2 کیلوگرم 
مجاز است. مش��روط بر اینکه اشیاء مذکور از آثار 

فرهنگی و تاریخی محسوب نشوند. 

 آثار هنری و اشیاء عتیقه
خروج اشیاء عتیقه،  آثار هنری اصیل، کتاب های 

خطی و چاپ س��نگی، قطعات خوشنویسی شده، 
اوراق مینیات��ور، انواع س��که های گرانبها و هر نوع 

اشیای تاریخی و میراث فرهنگی ممنوع است. 

 ب- مسافران ورودی
مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که از خارج از کشور 
وارد می شوند به غیر از اسباب سفر و اشیاء شخصی 
مس��تعمل همراه خود می توانند در س��ال یك بار 
کاالی ن��و به ارزش حداکث��ر80 دالر با معافیت از 
پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترخیص 
کنند. م��ازاد بر ارزش مذکور ب��ا پرداخت حقوق 
گمرک��ی و دو برابر س��ود بازرگانی قابل ترخیص 
است. اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه 
مس��افر در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد 
به طور کل��ی از پرداخت حقوق گمرکی و س��ود 

بازرگانی وارد و ترخیص کنند.
مواد اولیه و قطعات و لوازم فنی برای واحد های 

تولیدی قابل ترخیص نیست.
اسباب س��فر و اشیاء شخصی باید همراه مسافر 
بوده و یا در زمان توقف وی در خارج به موسس��ه 
حمل و نقل تحویل و به فاصله یك ماه بعد از ورود 

مسافر به گمرک برسد.  

ورود طال، نقره و ارز
ورود ارز به کشور به هر میزان آزاد است. مسافران 
ورودی باید ارز همراه خود را با تس��لیم اظهارنامه 
ارزی به شعب بانك ملی مستقر در مبادی ورودی 

اظهار و گواهی دریافت کنند. 

ورود زیور آالت همراه مس��افر از قبیل گردنبند، 
دستبند، گوشواره، انگشتری، النگو، ساعت و غیره 
در حد متعارف و برای مصارف شخصی مجاز بوده و 
ورود مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانك 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. 

کاالهای همراه ایرانیان مقیم خارج
لوازم خانه و اش��یاء ش��خصی مستعمل ایرانیان 
مقیم خارج اعم از مسافر با گذرنامه عادی، خدمت 
و یا سیاس��ی که مدت اقامت آن��ان در خارج یك 
سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد 
و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای 
اقامت به ایران وارد می شوند مشمول معافیت است، 

مشروط بر اینکه: 
 لوازم و اش��یای مزبور از کشور و محل اقامت 
مس��افر حمل و یك ماه قبل تا 9 ماه بعد از ورود 

مسافر به گمرک برسد. 
 لوازم و اشیای مزبور با وضع و شئون اجتماعی 

آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد. 
 ظرف مدت پنج س��ال قب��ل از آن از چنین 

معافیتی استفاده نکرده باشند. 
 کارمندان دولت که برای انجام ماموریت یك 
ساله و یا بیشتر به خارج اعزام می شوند در صورتی 
که قبل از پایان ماموریت و توقف یك س��اله وارد 
کشور شوند، مشمول شرط مدت یك ساله توقف 

مذکور در این بند نخواهند بود. 
 منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این 
قانون اش��یایی اس��ت که عرفاً فقط مورد استفاده 
صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی 
است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیا 

هنگام اقامت در یك محل باشند.
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حقوقتان را بدانید
این حق شماس��ت که بدانید در یك س��فر، 
اتوبوس چه مس��یری را برای رسیدن به مقصد 
طی و از چه جاده ها و ش��هرهایی گذر می کند. 
معموال ش��رکت های حمل و نقل، هنگام صدور 

بلیت، مسیر سفر را به شما اطالع می دهند. 
ش��رکت های مس��افربری بای��د در ص��ورت 
درخواست شما بدون دریافت وجه اضافی، بلیت 
صادره را تمدید کنند. برای کودکان زیر 5 سال که 
صندلی جداگانه ای به آن ها اختصاص نمی یابد، 
خدمات حمل و نقل رایگان اس��ت. شرکت های 
مسافربری ملزم هستند در   همان ساعتی که در 
بلیت شما درج شده وسیله نقلیه مناسبی برای 
سفر شما آماده کنند، ولی در صورت تاخیر بیش 
از یك س��اعت در حرکت وسیله نقلیه عمومی، 
شرکت ملزم به تامین وسیله نقلیه جایگزین و 
یا استرداد کل مبلغ بلیت در صورت درخواست 

مسافر است. 
اگر ش��ما تا یك ساعت قبل از آغاز سفر از آن 
منصرف شوید شرکت های مسافربری با کسر 10 
درصد کل مبلغ بلیت، پول بلیت را به ش��ما باز 
می گردانند. فراموش نکنید اگر اتوبوس شما در 
طول س��فر دچار نقص فنی شد و از ادامه سفر 
بازماند، شرکت حمل و نقل موظف است بدون 
ایجاد هزینه اضافی و در اس��رع وقت، وس��یله 

مناسب را برای انتقال مسافران فراهم کند. 

سالمت در اتوبوس 
رانن��دگان اتوبوس ها را ش��رکت های حمل و 
نق��ل از می��ان افرادی که صالحی��ت اخالقی و 
حرفه ای دارن��د و آزمون های الزم را گذرانده اند، 
برمی گزینن��د. کارکنان اتوبوس در طول س��فر 
موظفند اصول اخالقی و ش��ئونات اس��المی را 
رعایت کنند. همچنین در زمان و مکان مناسب 
برای به ج��ا آوردن نماز توقف کنن��د. فراموش 
نکنید رعای��ت اصول بهداش��تی اتوبوس تحت 
نظارت مسووالن شرکت مسافربری است و شما 

حقوق مسافر در سفرهای جاده ای و هوایی

 این حق شماست که بدانید 
در یک سفر، اتوبوس چه 

مسیری را برای رسیدن به 
مقصد طی و از چه جاده ها و 

شهرهایی گذر می کند. معموال 
شرکت های حمل و نقل، هنگام 

صدور بلیت، مسیر سفر را به 
شما اطالع می دهند. 

شرکت های مسافربری باید در 
صورت درخواست شما بدون 

دریافت وجه اضافی، بلیت 
صادره را تمدید کنند.

 اگر شما تا یک ساعت قبل 
از آغاز سفر از آن منصرف 

شوید شرکت های مسافربری 
با کسر 10 درصد کل مبلغ 

بلیت، پول بلیت را به شما باز 
می گردانند.

می توانید اگر شکایتی در این زمینه داشته باشید آن را با این مسووالن 
در میان بگذارید. پذیرایی از مس��افران در داخ��ل اتوبوس و ارائه آب 

آشامیدنی باید با استفاده از ظروف یك بارمصرف استاندارد باشد. 

ایمنی در اتوبوس 
اگر طول سفر شما بیش از هشت ساعت است باید حتما یك راننده 
کمکی در اتوبوس ش��ما حضور داشته باشد تا در هنگام خستگی و 
خواب آلودگی راننده اول جایش را با او عوض کند. هیچ راننده ای حق 
ندارد با سرعت غیرمجاز براند. فراموش نکنید سرنشینان اتوبوس برای 
حوادث احتمالی نزد ش��رکتی خاص بیمه شده اند و اگر خدای نکرده 
حادثه ای در طول س��فر رخ دهد ش��رکت بیمه گ��ر در حد تعهدات 

خسارات وارده به مسافران را جبران می کند. 

چند کیلو بار مجاز است 
ش��ما در طول مس��افرت با اتوبوس می توانید 20 کیلوگرم بار را به 
ازای هر نفر همراه ببرید و اصال الزم نیس��ت بابت آن هزینه اضافی 
به شرکت اتوبوس��رانی بپردازید. وقتی شما بار و وسایلتان را تحویل 
می دهید مس��وولیت نگهداری آن برعهده شرکت مسافربری است. 
مسافران باید در قبال تحویل بارشان به شرکت مسافربری، برچسب 

شماره دار مربوط به بار خود را دریافت کنند. 

برخی موضوعات را مسافران نمی دانند؛ همین امر باعث می شود در برخی مواقع سفر برایشان سخت شود. مسافر در تمام دنیا حقوقی دارد 
که باید با آن ها آشنا باشد. این متن هم برخی از این حقوق را به شما معرفی می کند و هم نکاتی را که مسافر باید در سفر رعایت کند به او 

گوشزد می کند.
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برای بدخواب ها 
اگر شما در طول سفر با اتوبوس خوابتان نمی برد 
و چندین س��اعت کالفه می شوید می توانید قبل 
از سفر یك عدد قرص خواب آور ضعیف با تجویز 

پزشکتان مصرف کنید. 

هدفون برای شما 
اگر سر و صدای مسافران، گریه کودکان و حتی 
رفت و آمد ماش��ین ها در جاده ش��ما را ناراحت 
می کن��د می توانید یك هدفون همراه ببرید و در 
طول س��فر با اتوبوس به خصوص در طول ش��ب 

گوش هایتان را با آن بپوشانید. 

شرکت مسافربری را با دقت انتخاب کنید 
ممکن است ش��ما بلیت  گران تری بخرید ولی 
در عوض سفرتان را در اتوبوسی سپری می کنید 
که ایمن تر اس��ت. خدمات بیشتری به شما ارائه 
می ش��ود و صندلی ه��ای بهت��ری دارد بنابراین 

شرکت های مسافربری بر تر را انتخاب کنید. 

در رستوران های بین راهی غذا نخورید 
باید گفت در رس��توران بین راهی استانداردی 
وجود ندارد. س��طح بهداشت این واحد ها در حد 
ابتدایی اس��ت. اگر مجبورید در این مکان ها غذا 
بخورید دست کم آنهایی را برگزینید که معتبر تر 
هس��تند. اگر چه معموال رانن��دگان اتوبوس در 
رستوران های خاص توقف می کنند و استفاده از 
رستوران بهتر،  مقدور نیس��ت ولی برای ارزیابی 
س��طح بهداش��ت این رس��توران ها به وضعیت 
دستش��ویی ها، لباس کارگ��ران،   نظافت میز ها، 
حضور حشرات و تمیزی وسایل غذا مثل چاقو و 

چنگال و لیوان دقت کنید. 

حقوق مسافر در سفرهای هوایی
ممکن اس��ت تصمیم گرفته باش��ید به یکی از 
ش��هرهای زیارتی یا توریس��تی بروید یا از میان 
آگهی های روزنامه ها یکی از کش��ورهای دیدنی 
دنیا را برای مسافرت انتخاب کرده باشید. اگر برای 
مس��افرت هواپیما را انتخاب کرده اید بدون شك 
راحت ت��ر و در زمان کمتری ب��ه مقصد خواهید 
رس��ید. ولی پی��ش از پرواز بهتر اس��ت با ایمنی 
پروازهای هوایی در هواپیما آشنا شوید تا این سفر 
هوایی بیشتر به شما و خانواده تان خوش بگذرد. 

 پروازهای یکسره را انتخاب کنید 
گاهی شما مجبورید برای پرواز به نقطه ای دور، 
پروازهای خود را عوض کنید. جالب است بدانید 

بیشتر حوادث هوایی در هنگام بلند شدن هواپیما 
از زمی��ن یا هن��گام نشس��تن آن روی زمین رخ 
می دهند بنابراین در صورتی که پروازهای یکسره 

را انتخاب کنید، ایمنی بیشتری خواهید داشت.

یک هواپیمای بزرگ 
س��عی کنید هواپیماهایی را برای پرواز انتخاب 
کنید که بزرگ باشند و حداقل بیش از 30 مسافر 
صندلی داشته باش��ند. در حوادث هوایی شانس 
زنده ماندن مسافران در هواپیماهای بزرگ بیشتر 

است. 

به توصیه های پیش از پرواز گوش دهید 
ش��اید به نظر ش��ما صحبت ه��ای مهماندار و 
ح��رکات تکراری او پیش از پرواز، خس��ته کننده 
باشد ولی به آن توجه کنید چون ممکن در خروج 
اضطراری در هواپیماهای گوناگون متفاوت باشد. 

کارت ایمنی پرواز را هم دقیقا مطالعه کنید. 

ت�ا هنگام�ی ک�ه روی صندل�ی نشس�ته اید، 
کمربندهای پرواز را بسته نگه دارید

تالش کنید هنگامی که روی صندلی هواپیما 
نشسته اید و پرواز ادامه دارد کمربندهای پرواز را 
بس��ته نگه دارید. در این ص��ورت اگر هواپیما در 
یك تور بوالنس )جریان هوا( اتفاقی افتاد و دچار 
تکان های ش��دید شد شما پرتاب نخواهید شد و 

ایمنی بیشتری خواهید داشت. 

مواد خطرناک را از چمدانتان خارج کنید 
یك لیست طوالنی از مواد خطرناک وجود دارد 
که و ش��ما نباید آن را در کیف دستی یا چمدان 
خودتان قرار دهید. بنزین و سایر مواد قابل اشتعال، 
اسید، الکل، مواد خورانده و گازهای سمی را هرگز 

همراه خود وارد هواپیما نکنید. 

مراقب نوشیدنی های داغ باشید 
ش��اید میل داشته باشید در طول پرواز چای یا 
قهوه داغ نوش جان کنید ولی ممکن اس��ت این 
نوش��یدنی ها به دلیل حرکت هواپیما روی لباس 
یا تن شما بریزند. بنابراین اجازه دهید مهمانداران 
این کار را برایتان انجام دهند آن ها در این زمینه 
آم��وزش دیده اند و می توانند نوش��یدنی ها را در 
راهروهای هواپیما حمل کنند و به دس��ت شما 

برسانند. 

چمدان های چرخ دار را انتخاب کنید 
این روز ه��ا چمدان های��ی در رنگ های زیبا به 
بازار آمده اند که شما می توانید به راحتی آن ها را 
روی چرخ هایشان روی زمین بکشید و به راحتی 
آن ها را حمل کنید. اگر الزم باش��د چمدان های 

ای: 31 71 ۴۶ 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  31۵  111 ۸۰۰  3۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ 33-۰۲1          امداد جاد  

]30[
 ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

 شمـاره 7- آذر ماه 1393

گردشگری

گردشگری

گ و هنر
فرهن

سالمت

ش
ورز

N
ew

s



سنگین را بلند کنید )حمل کنید( فشار زیادی بر 
اسکلت و ستون فقرات خودتان وارد می کنید که 
می تواند باعث دردهای عضالنی-اسکلتی پس از 
مسافرت هوایی شود. معموال حمل چمدان های 
سنگین تر از 18 کیلوگرم دشوار است و می تواند 

فشار زیادی بر بدنتان وارد کند. 

اسم و آدرستان را روی چمدان ها بنویسید 
برای اینکه خیالتان از بابت گم شدن چمدان ها 
راحت باش��د، یك برگه کاغذ کوچك بردارید و 
اس��م، نش��انی و تلفن خود را روی آن یادداشت 
کنید. این برگ��ه را روی چمدانتان نصب کنید. 
برای اطمینان بیشتر، یك عدد از این نوشته ها را 

نیز درون چمدانتان قرار دهید.

چمدانی مخصوص خودتان 
بیشتر چمدان ها شکل ها و رنگ های مشابهی 
دارند. همین مورد موجب می ش��ود شما نتوانید 
به راحتی چمدانتان را از میان چمدان های دیگر 
پیدا کنید و یا شاید مسافری دیگر، چمدان شما 
را اش��تباهی ب��ردارد. بنابرای��ن در هنگام خرید 
چمدان تالش کنید نوع��ی را انتخاب کنید که 

رنگ و شکل متمایزی داشته باشد. 

مدارکتان را در چمدان نگذارید 
مدارک و وسایلی که گران و یا بااهمیت هستند 
را درون چم��دان نگذارید. پول نق��د، لپ تاپ و 
مدارک را در کیف دس��تیتان ج��ای دهید و با 
خ��ود درون هواپیما ببری��د. در صورتی که این 

وس��ایل مهم را در چمدانتان قرار دهید و به هر 
دلیلی چمدانتان گم شود، دچار مشکالت جدی 

خواهید شد. 
 

ایمنی در توربوالنس هوا )جریان هوا(
توربوالنس هوا در حین پرواز معموال غیرقابل 
پیش بینی اس��ت و ممکن است هواپیما را دچار 
تکان ه��ای ناگهان��ی کند. بنابراین ب��رای اینکه 
خودت��ان و یا فرزندت��ان پرتاب نش��ده و دچار 
آسیب های فیزیکی نشوید، باید نکات ایمنی را 
رعایت کنید. کمربند ایمنیتان را همواره بس��ته 
نگه دارید، فقط در کشور آمریکا ساالنه 38 مسافر 
در اثر نبستن کمربند ایمنی پرواز و افتادن هواپیما 

در توربوالنس دچار صدمه فیزیکی می شوند. 

لباس های نخی بپوشید 
تالش کنید هنگامی که قصد یك مس��افرت 
هوایی داری��د، لباس های نخی به تن کنید. این 
لباس ها عالوه بر اینکه شما را خنك نگه می دارند، 
در صورتی که هواپیما دچار آتش سوزی شد، از 
ش��ما حفاظت بیش��تری می کنند، در حالی که 
لباس های نایلونی، پلی استر، هنگامی که در برابر 

حرارت قرار گیرند، ذوب می شوند. 

بیماری خود را اطالع دهید 
اگر ش��ما و یا فرزندت��ان مبتال به یك بیماری 
هستید، مثل صرع، بیماری قلبی و... که ممکن 
است طی پرواز دچار حمالتی شوید، حتما پیش 
از پرواز، مهمانداران را از وضعیت سالمت خودتان 

آگاه کنی��د تا آن ها آمادگی الزم را برای کمك به 
شما در شرایط اضطراری داشته باشند. 

مراقب کودک شیطانتان باشید 
فرام��وش نکنید این خود ش��ما هس��تید که 
مسوولیت مراقبت و نظارت بر فرزندتان را برعهده 
داری��د، نه خدمه هواپیما. بنابراین تالش کنید او 
را سرگرم نگه دارید و کنترل کنید. در پروازهای 
هوایی طوالنی جست وخیز کودک روی صندلی 
و یا راهروهای هواپیم��ا می تواند موجب ریختن 
نوش��یدنی های داغ روی مسافران شود و یا حتی 
موجب آس��یب دیدن خود کودک شود. بنابراین 
برای ایمنی فرزندتان و سایرین او را کنترل کنید. 
راه دیگر آن اس��ت که اج��ازه ندهید در صندلی 

مجاور راهرو بنشیند. 

اسباب بازی های ایمن 
اگر کودک ش��ما تمایل دارد اسباب بازی هایش 
را همراه بیاورد، اجازه ندهید اسباب بازی های تیز، 
سنگین و یا حتی قابل شکستن را با خود به درون 
کابین هواپیما بیاورد. اسباب بازی های الکترونیکی 
هم می توانند با کارکرد سیستم های الکترونیکی 
هواپیما تداخل کنند و خطرآفرین ش��وند. حتی 
اگ��ر هم اس��باب بازی همراه خودت��ان نبرید، در 
طول پرواز می توانید از مهمانداران خواهش کنید 
یك اس��باب بازی برای سرگرم کردن کودکتان در 

اختیارتان بگذارند. 

ترس از پرواز 
شما هم از پرواز می ترسید؟ خواندن خبرهای سقوط 
هواپیما در روزنامه ها ش��ما را حس��ابی وحشت زده 
می کند و در هنگام پرواز هر لحظه می ترس��ید که 
هواپیمای ش��ما هم سقوط کند؟ ترس از پرواز یك 
پدیده پیچیده روانی اس��ت که با شنیدن خبرهای 
ناخوش��ایند در این زمینه بیشتر تحریك می شود. 
توربوالنس یا جریان های شدید هوا که گاه هواپیما 
در آن گرفتار می شود می تواند موجب بروز تکان های 
ش��دید در هواپیما شود که ترس و اضطراب شما را 
از پرواز دامن می زند. فراموش نکنید این جریان های 
هوا معموال نمی توانند مشکلی در پرواز هواپیما ایجاد 
کنند و پس از لحظاتی برطرف می شوند. در هنگام 
پ��رواز آرامش خودتان را حفظ کنید و به جای فکر 
کردن به صحنه های بد به آرامش فکر کنید. سرگرم 
کردن خودتان به مطالعه نیز می تواند حواس شما را 
از ت��رس منحرف کند. اگر هیچ یك از این روش ها 
کارس��از نیست با مش��ورت پزشك یك عدد قرص 

آرام بخش پیش از پرواز میل کنید.
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مستند نگاری ظهور نخستين انسان های 
م��درن در ايران توس��ط ي��ک هيات 

بين المللی آغاز شد. 
 كاوش باستان شناختی غار كلدر واقع 
دردره خرم آباد با هدف مستندنگاری 
ظه��ور نخس��تين انس��ان های مدرن 
در اي��ران و درک انق��راض آخري��ن 
نئاندرتال ها توس��ط ي��ک هيات بين 

المللی شروع شد. 
»به��روز بازگي��ر« سرپرس��ت هيات 
باستان شناسی با اعالم اين خبر افزود: 
فرضيه ه��ای متع��ددی برای منش��اء 
اريگناسی انس��ان های مدرن در اروپا 
مطرح اس��ت ك��ه يک��ی از آن ها اين 

منشاء را در ايران می داند. 
به گفته اين باستان شناس كاوش حاضر 
تحقيقی چند رش��ته ای و دربرگيرنده 
تجزيه و تحليل های پيشرفته بر روی 
ابزارهای س��نگی و بقاي��ای گياهی و 

جانوری است. 
 بازگير با اش��اره بر اينکه اين كاوش 
تشکيل دهنده بخش��ی از يک پروژه 
بزرگ تر تحقيقاتی اس��ت، افزود: در 
پ��روژه مورد نظر بيش��تر محوطه های 
باستانی مس��تعد ايران برای افزايش 
آگاهی در زمينه عصر س��نگ )دوران 
پارينه س��نگی( م��ورد بررس��ی قرار 

خواهد گرفت. 
 اين باستان شناس تاكيد كرد: هدف 
باال ت��ر اين پروژه ب��زرگ پی بردن به 
جايگاه جهانی اين منطقه در مطالعات 
پارينه س��نگی است. او افزود: در چند 
دهه گذش��ته نظ��اره گر كش��فيات 
چش��مگير و جذابی درمورد نخستين 
شواهد سيطره در غرب آسيا بوده ايم 
كه با افزايش شواهد پيدايش و ظهور 
عصر سنگ در كش��ورهای همسايه، 
اي��ران به عن��وان يک چه��ارراه و پل 
ارتباط��ی بين آس��يا – آفريق��ا و اروپا 

برجسته تر شده است.

 هیات باستان شناسی را اعضایی از دانشگاه ها و موسسات 
مختلف اروپایی چون پروفسور اودالد کربونل، رییس موسسه 
دیرین بوم شناسی و تکامل اجتماعی بشر تاراگونا اسپانیا، 
پروفسور جان ون درماد عضو موزه ملی علوم طبیعی مادرید، 
پروفسور مارس��ل اوت از دانشگاه لیژ بلژیك، دکتر آندریا 
پیسین از دانشگاه ینا آلمان تشکیل می دهند. برخی دیگر از 
اعضای موسسه انسان شناسی تکاملی مکس پلنك تیپزیك 
آلمان، دانشگاه بلونیا ایتالیا و مرکز تحقیقاتی تکامل بشر 
بورگوس اسپانیا سال آینده به این کاوش خواهند پیوست. 
عملیات کاوش باستان شناختی غار کلدر بر اساس تفاهم 
نامه امضا شده بین سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه 
میراث فرهنگی وگردشگری و اودالدکربونل رییس موسسه 
دیرین بوم شناس��ی و تکامل اجتماعی بشر اسپانیا صورت 

می گیرد و 5 سال طول خواهد کشید.
 Homo( نئانِدرت��ال  انس��ان  اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
neanderthalensis( گونه ای از سرده انسان بود که در اروپا 
و قسمت هایی از غرب آسیا، آسیای مرکزی و شمال چین 
)آلتای( سکونت داشتند. اولین نشانه ها از نئاندرتال های اولیه 
به حدود 350 هزار سال پیش در اروپا برمی گردد. 130 هزار 
سال پیش، مشخصه های کامل نئاندرتال ها ظاهر شدند و در 
50 هزار سال قبل نئاندرتال ها دیگر در آسیا دیده نشدند، با 
این وجود نسل آن ها در اروپا تا 33 الی 24 هزار سال پیش 
منقرض نشده بود و شاید 15 هزار سال پیش یعنی بعد از 
مهاجرت انسان امروزی به اروپا نسل این انسان های اولیه 
منقرض شده باشد. برخی ژن ها میان نئاندرتال ها و انسان 
امروزی مشترک است. این به آن دلیل است که نئاندرتال ها 
و اجداد انسان مدرن زمانیکه ابتدا شروع به مهاجرت از آفریقا 
به نقاط دیگر جهان کردند، با یکدیگر آمیزش داشتند. بدن 
نئاندرتال ها برای زندگی در آب و هوای سرد سازگاری یافته 

بود، به طور مثال آن ها کاسه سر بزرگ داشتند، کوتاه قامت 
اما بسیار قوی بودند و دارای بینی بزرگی بودند، ویژگی هایی 
که مطلوب آب و هوای سرد هستند. طبق تخمین ها اندازِه 
کاسِه س��ر آن ها و مغزش��ان بزرگ تر از انسان های مدرن 
بوده اس��ت، با این وجود در این بررسی ها بدن قوی تر آن ها 
در مقایسه با انسان های امروزی در نظر گرفته نشده است. به 
طور میانگین، نئاندرتال های مذکر دارای قد 165 سانتی متر، 
از نظر وزنی س��نگین و به دلیل فعالی��ت بدنی زیاد دارای 
استخوان بندی قوی بوده اند. بلندی زن های نئاندرتال بین 

153 تا 157 سانتی متر بوده است.

منشاء انسان های مدرن در کوه های ایران
یکاتفاقنادردرایرانصورتمیگیرد
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فرهنگ و هنر
 سـفر با  اتوبوس را ترجیح می دهم

 »پرده نشین« حرفی میان عشق و طلب
 مشکل سـریال تازه  مـهران مدیری چیست؟

 پدر قصه های طهرون روی، شانه های شهر
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سـفر با  اتوبوس را ترجیح می دهم
گفتگویاختصاصیکالسکهسبزبااستادامیناهللرشیدیخوانندهوآهنگساز:

  بهترین کار سفر است
امين اهلل رش��يدی متولد شهرس��تان 
كاشان، نخستين خواننده ايرانی آشنا 
با خط بين المللی موسيقی )نت(، هنر 
آموخته در كالس های رايگان شبانه 
هنرستان موس��يقی ايران، ساختمان 
قبلی تاالر رودكی در سال های ۱۳۲۶ 
تا ۱۳۲۸ شمسی نزد استادان موسی 
خوان معروفی و دكت��ر مهدی فروغ 
است پيش از اين تاريخ مقدمات تار 
نوازی را نزد آقايان حس��ن نقشپور و 
مس��عود معارفی و نيز آموزش خط و 
نقاشی را در مدت تحصيل در دبستان 
شاهپور و دبيرس��تان پهلوی كاشان 
از اس��تاد علی اكبر صناعتی و بعد از 
تحصيالت ادامه آموزش نقاش��ی را 
در كاش��ان نزد آقاي��ان محمود دبير 
الصنايع و نقشپور تا رسيدن به مرحله 

طراحی فراگرفت. 

 آهنگ سازی و خوانندگی رشيدی در راديو تهران- ايران- از سال 
۱۳۲۷ شمس��ی آغاز و تا پايان سال ۱۳۴۴ بطور مداوم و مستمر 
ادامه داشته و در ظرف اين مدت بيش از ۱۲۰ آهنگ ساخته و با 
همکاری نوازندگان هنرمند، آقايان حبيب اهلل بديعی، پرويز ياحقی، 
همايون خرم، عباس شاپوری، انوش��يروان روحانی، رضا ياوری در 

راديو اجرا نموده است.
او غير از آهنگ هايی كه خود ساخته است، تعدادی آهنگ )ترانه( از 
ديگر اساتيد موسيقی ايران همچون آقايان موسی معروفی، حسين 
يا حقی، علی تجويدی، همايون خرم، شاپور نياكان، عباس زندی و 

ديگران را نيز به طور زنده و مستقيم در راديو خوانده است. 
 در حدود نيمی از آهنگ های ياد شده در سال های قبل از ۱۳۳۴، 
يعنی پيش از رس��يدن ضبط صوت به ايران در راديو اجرا ش��ده و 

بدين جهت اثری از آن ها برجای نمانده است.

اما بخش��ی از نيم ديگر آن آثار، از س��ال ۱۳۷۸ تا اين زمان در ۵ 
كاست و سی دی به نام های )عطرگيسو(، )من عشقم(، )افسونگر(، 
)دلم تنگ است، چاوشی( از قطعه )چاووشی( سروده مهدی اخوان 
ثالث و چش��م ش��ب محتوی ۵۰ آهنگ – ترانه و آواز - در ايران 
منتشر شده است- و دو آلبوم به نام های )شهر افسانه ها( و )زمستان( 
در س��ال آينده انتشار خواهد يافت. اش��عار ترانه های ياد شده را 
ش��اعران و ترانه سرايان مش��هور ارجمند ايران، آقايان ابوالقاسم 
حالت، رهی معيری، فريدون مشيری، مهرداد اوستا، تورج نگهبان، 
بيژن ترقی، دكتر مهدی حميدی شيرازی، عبداله الفت، پرويز وكيلی 
و ... سروده اند. رشيدی آهنگ های بسياری نيز روی اشعار شاعران 
نو پرداز، آقايان مهدی اخوان ثالث، نادر نادر پور، فريدون مشيری، 
نيما يوشيج، منوچهر آتشی، نصرت رحمانی و ديگران ساخته كه 
فقط يکی از آن ها –زمستان-سروده مهدی اخوان ثالث برای اولين 
بار در سال ۱۳۴۸ بوسيله اركستر يزرگ راديو ايران بخوانندگی 
خانم پروين و تنظيم سيروس شهردار اجرا و پخش شده و اميد است 
درآينده بقيه آن آهنگ ها بوسيله خود رشيدی يا ديگر خوانندگان 
اجرا شود.   شغل اصلی رشيدی سردفتری اسناد رسمی بوده است. 
او دارای دو فرزند دختر و پسر به نام های »افسانه« و »صباح« است 

كه دارای ذوق موسيقی هستند.
رش��يدی در نويسندگی و شاعری نيز دستی دارد. اشعار بعضی از 
ترانه هايش را منجمله )دريا( خود س��اخته است. سفرنامه ای از او 
به نام )از كاشان تا كاناری، جزائر قناری( محتوی گزارش سفرهای 
متعدد او به كشورهای اروپا تا جزائر قناری با چاشنی طنز و انتقاد 
و ش��عر و موسيقی در سال ۱۳۷۲ توسط انتشارات سنائی تهران و 
دومين كتابش به نام )خاطره ها و نغمه ها-عطر گيسو( محتوی بخشی 
از نيم قرن خاطرات راديويی هنری و يادداشت های ادبی، اجتماعی 
و سياس��ی و مطالبی نو و ناگفته در ارتباط با هنرمندان موس��يقی و 
نويسندگان و شاعران معروف ايران با چاپی نفيس در ۶۵۰ صفحه 
و ۲۶۰ تصوير از آنان بوسيله انتشارات عطايی تهران در معرض نظر 
و مطالعه عالقمندان به هنر و ادبيات قرار گرفته است. گفتگوی زير 

را با امين اله رشيدی بخوانيد:

کاظم سبزی

گ و هنر
فرهن
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جناب رشيدی به طور كلی ديدگاه شما 
نسبت به سفر چيست؟

اگر بخواهم کل��ی بگویم همه نگاهم را 
درباره سفر در این بیت از بوستان گنجانده 
می بینم:» اگر پارسایی سیاحت نکرد/سفر 
کردگانش نخوانند مرد« از قدیم بزرگان ما 
به ما آموخته اند که سفر آزموده کند مرد 
را و یا پخته کند خام را. با این آموزه های 
هزارساله معلوم است که سفر نزد ایرانیان 
از قدیم مورد توجه بوده است و من هم در 
طول زندگیم به تجربه اهمیت این امر را 
دریافته ام و به همان اندازه نیز از سفرهای 
مختلف بهره ها برده ام. در کل س��فر را از 

مهم ترین مشغله های بشر می دانم.

ش��رايط فعل��ی را برای س��فر چگونه 
می بينيد؟ 

خب نسبت به گذش��ته از جهتی سفر 
ساده شده است و از جهتی سخت. از نظر 
سیستم های حمل و نقلی با ایمنی باال و 
زمان کم س��اده شده اس��ت و از نظر باال 
رفتن هزینه های سفر، سخت شده است 
و هر کس��ی نمی تواند دست به سفرهای 
بین المللی بزند. امروز اگر امکانات باش��د 
من عاشق سفر هستم و دیدن مملکت های 
گوناگون را ی��ك تفریح خوب می پندارم. 
دیدن فرودگاه های بزرگ و آشنایی با آن 
هفتاد و دو ملت که در ادبیاتمان زیاد از آن 
اسم رفته است، هم به حکمت ما می افزاید 
و هم افق دید ما را نسبت به جهان عمیق 
می کند. به نظرم بهترین کار س��فر است 
و همیش��ه بهترین کارها بر بقیه اولویت 
دارند. متاس��فانه هزینه ها خیلی باال رفته 
است و چوب الی چرخ انجام این فریضه 
گذاشته اس��ت. حتا مسافرت های داخلی 
هم از س��بد رفاهی خیل��ی از خانواده ها 

حذف شده است.

 همه نگاهم را درباره سفر 
در این بیت از بوستان گنجانده 
می بینم:» اگر پارسایی سیاحت 

نکرد/سفر کردگانش نخوانند 
مرد« از قدیم بزرگان ما به ما 

آموخته اند که سفر آزموده 
کند مرد را و یا پخته کند خام 
را. با این آموزه های هزارساله 

معلوم است که سفر نزد 
ایرانیان از قدیم مورد توجه 
بوده است و من هم در طول 
زندگیم به تجربه اهمیت این 

امر را دریافته ام و به همان 
اندازه نیز از سفرهای مختلف 
بهره ها برده ام. در کل سفر را 
از مهم ترین مشغله های بشر 

می دانم.

به نظر شما مسافرت با تورهای گردشگری چگونه است؟ چون تا حدی 
هزينه ها را كاهش می دهد.

مسافرت با تور تنها یك مزیت ندارد، هزینه پایین اولین گزینه ی مثبت آن 
است. تورها برنامه های مختلفی می گذارند و برای هر نوع سلیقه ای برنامه ای 
را پیشنهاد می کنند، جنگل گردی، کویرنوردی، دریانوردی و... . در تور آدم 
با دوستان جدیدی آشنا می شود که همه با سلیقه های خوب دنبال برنامه ای 
خوب هستند و این امکان را به هم می دهند تا بهترین استفاده را از مسافرت 
خود ببرند. من هنوز تمام ایران را ندیده ام و دلم می خواست یك تور باشد که 

همه جا ما را ببرد و ایران را به ما نشان دهد.

از تاليفات خود در باره سفر بگوييد
یك س��فرنامه دارم به نام »از تهران تا آبادان« که در کتاب سوم من چاپ 
ش��ده اس��ت. کتاب اول من هم با عنوان: »از کاش��ان تا کاناری« در اصل به 
موضوع س��فر پرداخته شده اس��ت. در کتاب »عطر گیسو« هم به مباحث 
هنری و شعری پرداخته ام. کتاب سومم هم با عنوان »ایران در گذر تاریخ« 
ادامه دو کتاب قبلی اس��ت که در طی سال های 1384تا1392 اجازه چاپ 
پیدا نکرد. در این کتاب بیش��تر به تاریخ اجتماعی و فرهنگی صدسال اخیر 
ای��ران پرداخته ام و با رایزنی هایی که انجام داده ام امید می رود بزودی امکان 

چاپ پیدا کند.

از تمام انواع سفر با وسيله های مختلف كدام را ترجيح می دهيد؟ و چرا؟
بی تردید سفر با اتوبوس را ترجیح می دهم. مخصوصا دسته جمعی. چون 
آدم با اتوبوس در دل ماجراهای طبیعت قرار می گیرد و از منظره های رویایی 
جنگل ها و کوه ها و کویر ها از نزدیك دیدن می کند و می تواند پیاده ش��ود و 
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فضاهای مختلف را تجربه کند. با مردمان 
بومی ارتباط بگی��رد و تجربه های خود را 
بیشتر کند. این شیوه در قدیم البته با اسب 
و االغ و شتر مرسوم بوده و حتی بی مرکب 
و با پای پیاده هم سفر می کردند و همین 
موضوع باعث می شده تا بار تجربی کالنی 
بدس��ت بیاورند و به اصطالح پخته شوند. 
اینها همه از مزیت های سفر با اتوبوس است 
نسبت به هواپیما. در مسافرت با هواپیما 
لذتی از مسیر نمی بریم. در فرودگاهی سوار 
می شویم و در فرودگاه دیگری پیاده. البته 
س��ریع است و به درد سفرهایی می خورد 
که در آن طول مس��یر منظور نظر مسافر 
نباش��د. در این میان قطار هم خوب است 
که از دیدگاه بنده و با معیارهای باال مابین 
اتوبوس و هواپیما قرار می گیرد. از راه های 
صعب العب��ور ما را گذر می دهد بی آن که 

بتوانیم پیاده شویم. 

 یک سفرنامه دارم به نام 
»از تهران تا آبادان« که در 
کتاب سوم من چاپ شده 
است. کتاب اول من هم با 

عنوان: »از کاشان تا کاناری« 
در اصل با موضوع سفر 

پرداخته شده است. در کتاب 
»عطر گیسو« هم به مباحث 
هنری و شعری پرداخته ام. 

کتاب سومم هم با عنوان 
»ایران در گذر تاریخ« ادامه دو 

کتاب قبلی است که در طی 
سال های 1384تا1392 اجازه 
چاپ پیدا نکرد. در این کتاب 

بیشتر به تاریخ اجتماعی و 
فرهنگی صدسال اخیر ایران 

پرداخته ام و با رایزنی هایی 
که انجام داده ام امید می رود 
بزودی امکان چاپ پیدا کند.

گ و هنر
فرهن
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اگر بخواهيد مقايسه ای بين سفر با اتوبوس در گذشته 
و حال بکنيد، نکات بارز آن چه ها هستند؟

بله، خب س��فر با اتوبوس های قدیمی مکافاتی بود. 
از قم تا کاش��ان آن ق��در آزار دهنده بود ک��ه امروز از 
تبریز تا زاهدان آن قدر آزار ندارد. از کاش��ان تا مشهد 
س��ه ش��بانه  روز در راه بودیم. یادم هست که یك بار 
با اتوبوس هایی که صندلی نداش��ت راهی سفر مشهد 
شدیم. مصیبت عظمایی بود آن طرز سفر. اتوبوس باری 
بود و دورش را با س��یم بسته بودند و در کف اتوبوس 
پتویی  می انداختیم و راهی می ش��دیم. از سال 1320 
بود که کم کم اتوبوس هایی با صندلی وارد کش��ور شد 
و اندکی از سختی سفر کاست. ولی جاده ها و سیستم 
کند ماشین ها مشکالتی بود که همچنان وجود داشت. 
س��فرهای امروزی با اتوبوس کال ب��ا آن دوران ها قابل 
مقایسه نیست، سیستم تهویه، بخاری و کولر، تلویزیون، 
جاده های ام��ن و فراخ، صندلی های راح��ت و... اینها 
همه آن موقع نبود و مس��افر می خواست زود برسد و 
از شر ماشین خالص شود. اما امروز مسافر از جریانات 
بین راه نیز اس��تفاده می کند و لذت می برد. دوس��ت 
دارد مدت ه��ا از پنجره بی��رون را نگاه کند و این روند 
را جزئی از س��یاحت خود بشمار می آورد. یادم هست 
که وقتی از گردنه ش��وراب )در مس��یر قدیم کاشان و 
قم( عبور می کردیم مسافرها دائما صلوات می فرستادند 
و به اصطالح با س��الم و صلوات از آنجا می گذش��تیم. 
ول��ی امروز از گردنه هایی به مراتب س��خت تر از آن به 
راحتی و بی آن که متوجه س��ختی مسیر شویم عبور 
می کنیم. اینها همه تاثیر فن آوری بر س��فر اس��ت که 
هرچه زمان رو به جلو می رود از سختی های آن کاسته 
می شود و گاهی شکل آن نیز تغییر پیدا می کند. قدیم 
با اشتری و االغی راهی سفر می شدند و اوقات خود را 
در مسافرخانه های بین راه سپری می کردند و زمستان و 
تابستان از نابسامانی هوا رنج می بردند. البته این سفرها 
دس��تاورد هم داشته است. مثال س��عدی سی سال از 
عمر خود را در س��فر گذراند و حاصل تمام تجربیاتش 
که بی گمان سفرها در آن نقشی اساسی داشتند، شد 
بوس��تان و گلستان و تا امروز ما از این دو باغ معانِی او 
گل می چینیم. سفرنامه ابن بطوطه هم از همین گونه 

دستاورد است و همچنین سفرنامه ناصرخسرو.

سفرهای خارجی چطورند؟ 
ای��ن هم از فرق های س��فر امروز با دیروز اس��ت. در 
روزگاران گذش��ته با مرکب خود می توانس��تی به هر 
مملکتی ب��روی و مرز و محدودی��ت نبود و به همین 
قیاس سفر داخلی و خارجی از هم منفك نبود، کافی 
ب��ود بخواهی و در راهی بیفتی. ولی امروز به واس��طه 
قوانی��ن بین المللی عبور از مرزه��ا تابع قوانین خاصی 
است و همین قضیه پای سفر خارجی را به معادله باز 

 سفر با اتوبوس های قدیمی 
مکافاتی بود. از قم تا کاشان 

آن قدر آزار دهنده بود که 
امروز از تبریز تا زاهدان 

آن قدر آزار ندارد. از کاشان 
تا مشهد سه شبانه  روز در 

راه بودیم. یادم هست که یک 
بار با اتوبوس هایی که صندلی 

نداشت راهی سفر مشهد 
شدیم. مصیبت عظمایی بود 
آن طرز سفر. اتوبوس باری 

بود و دورش را با سیم بسته 
بودند و در کف اتوبوس پتویی 
 می انداختیم و راهی می شدیم.

کرده است. در همین راستا باید مسافر هنگام سفرهای خارجی 
چهره ی خوبی از فرهنگ و آداب و رسوم خود نشان بدهد. چون 
به همان میزان که یك گردشگر از فرهنگ و جغرافیای میزبان 
بهره می برد، مردمان آن جاها نیز مشتاق کنکاش در فرهنگ و 
آداب مردمان میهمان هس��تند. یك گردشگر عالوه بر این که 
سیاح اس��ت پیامبر فرهنگی نیز هست و همین وظیفه باعث 
می ش��ود که در حین سفر مواظب تمام کردار و گفتار خود در 
ارتباط گیری با س��اکنان محلی باشد، و نباید خطایی بکند که 
یك ملت و یك قوم زیر س��وال بروند. من اولین س��فر خارجی 
خود را در سال 1348 توسط موسسه توریستی آپادانا داشتم. 
ما در آن س��فر از ده کش��ور بازدید کردیم و کل هزینه ما شد 

5400تومان. و جابجایی ما بین کشورها تماما با هواپیما بود.

عالوه بر آن تا كنون از چه كشورهايی بازديد داشته ايد، يا بهتر 
بگويم به كدام كشورها سفر كرده ايد؟

در مقاطع مختلف کشورهای یونان، اسپانیا، فرانسه، انگلیس، 
آلمان، هلند، اسکاندیناوی، سوئد، نروژ، فنالند، جزیره مایورکا 
و جزایر قناری که از س��واحل شرقی آفریقاست. در این سفرها 
من جاهایی را دیده ام که امکان وصف آن وجود ندارد و توصیه 
می کنم همه در دس��تور کار زندگی خود سفرهای خارجی را 
بگنجانند. خصوصا که بس��یاری از این سفرها زمینی بوده و با 
اتوبوس انجام ش��ده و به دالیلی که پیش��تر گفتم اثر بخشی 

بیشتری داشته است. 

و سخن آخر
در پایان برای همه ی ایرانی��ان و هموطن های عزیزم آرزوی 
توفیق و سالمتی دارم و امیدوارم همانطور که اگر مهیا بشود باز 
هم س��فر خواهم کرد، این امکان برای همه بوجود آید. کالمم 
را با این بیت از واعظ قزوینی به پایان می رسانم: »بود رنج سفر 

درمان هر درد/بود گرد سفر آب رخ مرد«
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 شعیبی به این منظور سراغ کارگردانی »پرده نشین« 
آمد که بخشی از دغدغه های همیشگی خود در راستای 
اشاعه تصویری درست از سبك زندگی ایرانی- اسالمی 
را پیش روی مخاطبان قرار دهد. او پیش تر در »دهلیز« 
نیز تصویری از خانواده ای را نش��ان داده بود که با اتکا 
به اخالقیات اس��المی همه تالش خود را می کنند تا 
بحرانی که ناخواسته گریبانش��ان را گرفته پشت سر 
بگذارند. در »پرده نش��ین« اما به ج��ای یك خانواده، 
دو خانواده هس��تند که در کانون توجه قرار گرفته اند. 
یکی خانواده ای که چند نسلشان روحانی بوده اند و حاال 

بزرگ خانواده نیز روحانی یك مدرسه علمیه است. 
 دیگری خانواده ای که پدر خانواده کارهای خدماتی 
این مدرس��ه را انجام می دهد و پسر خانواده طلبه این 
مدرس��ه است. تعارض وقتی ش��کل می گیرد که مادر 

ع��روس خانواده اول بعد از س��ال ها اقامت در خارج از 
کش��ور به ایران باز می گردد و پس��ر خانواده دوم برای 
جواب مثبت گرفتن از خانواده دختر موردعالقه اش در 
تردی��د این قرار می گیرد که ملبس به لباس روحانیت 

بشود یا نه! 
 ش��عیبی س��عی فراوانی کرده ک��ه تصویری دقیق، 
واقعگرایانه و البته تر و تازه از مختصات حوزه های علمیه 
و مراوداتی که در این حوزه ها میان اس��اتید و طلبگان 
وجود دارد را به مخاطب ارائه کند. او برخالف بسیاری 
از همتایان خود نه س��عی دارد که با اغراق های بیهوده 
تصویری دگرگون ش��ده از روحانی��ون ارائه کند و نه 
سعی دارد از این بگوید که انسان هایی که وارد مدرسه 
طلبگی می شوند انسان هایی متمایز از اجتماعند. اتفاقا 
شعیبی می کوشد بگوید حتی در میان طلبگان نیز به    

»پرده نشین« حرفی میان عشق و طلب

»پ��رده نش��ين« تازه تري��ن تجرب��ه 
كارگردان��ی بهروز ش��عيبی اس��ت؛ 
كارگردانی كه در س��ال های اخير با 
ايفای نقش ي��ک روحانی در »طال و 
مس« در كانون توجهات قرار گرفت 
و با ساخت درام به شدت تاثيرگذار 
»دهليز« توانايی های سينمايی خود را 
به رخ كشيد. همين دو تجربه باعث 
شد بس��ياری از مخاطبان كنجکاوی 
بيش��تری در كارنام��ه اي��ن هنرمند 
داشته باش��ند و البته وقتی فهميدند 
او    همان پس��ر نوجوانی است كه در 
»آژانس شيشه ای« نقش سلمان پسر 
حاج كاظم را ايفا كرده بود كلی ذوق 

زده شدند. 
اواي��ل ده��ه هش��تاد  ش��عيبی در 
دس��تياری كارگردان��ی چهره هايی 
چون فريدون جيرانی، محمدحسين 
لطيفی و فرزاد موتمن را انجام داد و 
همين باعث شد كه وقتی اولين فيلم 
سينمايی خود را ساخت هم از وجه 
تکنيک��ی خلق درام آگاهی و هم به 
واس��طه تجربيات بازيگری اشراف 
كاملی ب��ر چگونگی هدايت بازيگر 
در برابر دوربين داشته باشد. دقيقا 
در همين راستا بود كه »دهليز« در 
دكوپاژ اشتباه يا خأل روايت نداشت 
و از آن س��و رضا عطاران بازيگری 
كه سال ها بود كمدی بازی می كرد 
را در دل نقش��ی به شدت تراژيک 

تصوير كرد.

گ و هنر
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مانند تمامی آدم های ع��ادی تردیدهای 
فراوانی پیرامون درستی مسیری که پای 

بدان نهاده اند وجود دارد. 
 اینکه یك طلبه نیز به مانند انسان های 
ع��ادی در دو راه��ی وصال ب��ه محبوب 
زمینی یا آسمانی قرار می گیرد مساله ای 
است که پیش تر چنان که باید در رسانه 

ملی پرداخت نشده بود. 
درام »پرده نشین« این شانس را هم به 
مخاطب می دهد که با سبك زندگی پالوده 
و بی تظاهرات استاد یك مدرسه علمیه هم 
بی کم و کاست آشنا شود. استادی که آن 
قدر متواضع و بابصیرت اس��ت که حتی 
برای پسرش هم تعیین تکلیف نمی کند 
و وقت��ی می بیند پس��ر جوانش عالقه ای 

به ادامه تحصیل در مدرس��ه طلبگی ن��دارد او را به 
مسیری فرامیخواند که بدان عالقه دارد. 

»پرده نش��ین« را سیدمحمود رضوی تهیه کرده 
اس��ت؛     همان تهیه کنن��ده ای که »دهلیز« را تهیه 
ک��رده بود و چندی قبل »معراجی ها« را روی آنتن 
داشت. رضوی البته تهیه »درباره الی« اصغر فرهادی 
و »خیابان های آرام« کمال تبریزی را هم در کارنامه 
دارد. پیش از شروع تولید »پرده نشین« شنیده هایی 
مبنی بر خداحافظی رضوی از دنیای تصویر شنیده 

می شد اما این اتفاق نیفتاد. 

محم�ود رض�وی: در »پ�رده نش�ین« ب�ه صورت 
اجتماعی به دین نگاه شده است.

در همین راستا محمود رضوی تهیه کننده سریال 
»پرده نشین« با اشاره به مضمون اجتماعی و دینی 
این سریال بیان کرد که این اثر از شعار و کلیشه به 
دور است و در آن سبك زندگی ایرانی و اسالمی به 

تصویر کشیده می شود. 
تهیه کننده »معراجی ها« با بیان اینکه در »پرده 
نشین« به صورت اجتماعی به دین نگاه شده است، 
بیان کرد: این سریال اساسا یك کار اجتماعی است 
و به شکل اختصاصی به یك موضوع مثل روحانیت 
نمی پردازد بلکه مش��خصا س��بك زندگ��ی ایرانی 
اس��المی را ارایه می دهد و آنچه که از آن به عنوان 
زیست مومنانه یاد می شود. این دیدگاه فارغ از نگاه 
حکومتی است و    همان نگاهی است که من نوعی و 

یا شما به دین داریم. 
تهیه کننده سینمایی »دهلیز« با بیان اینکه سریال 
»پرده نشین« نگاه شعاری ندارد، در واکنش به وجود 
بعضی از خط قرمز ها در ارائه یك اثر دینی بیان کرد: 
دی��ن خط قرمز ندارد، دین باید ها و نبایدهایی دارد 
که نویسنده و کارگردان باید آن ها را در نظر بگیرد 
و می توان اسم آن ها را روش کار گذاشت غیر از این 
باید ها و نباید ها هیچ خط قرمزی وجود ندارد و این 
تنها زاویه دوربین و نگاه ما اس��ت که باید نسبت به 

مسایل دینی تغییر کند. 

تجربه جدید در قصه پردازی
کارگردان پرده نش��ین هم نظریاتی دارد که قابل 
توجه اس��ت؛ بهروز ش��عیبی درباره حساسیت های 
ساخت این سریال با توجه به پرداختنش به موضوع 

روحانیت گفت: از اینکه برای بیننده پیش زمینه هایی 
از قبل ایجاد کنیم پرهیز می کنم. شاید ما تصورمان 
این باش��د که یك جنس کاری ساختیم اما بیننده 
ب��ا دید خودش طور دیگ��ری به آن نگاه کند. قطعا 
دیدگاه بیننده ها درست است و باید ببینیم بیننده 
چطور برخورد می کند و نقاط قوت و ضعف ما را در 

کجا می بیند. 
وی تأکید کرد: در س��اخت سریال ما باید تالش 
می کردیم تجرب��ه جدید و به نح��وی قصه پردازی 
داش��ته باش��یم که در مدت 30 قس��مت بیننده با 
سریال همراه شود. این موضوع قطعا با تالش من به 
تنهایی به وجود نمی آمد و گروه حرفه ای که من به 
عنوان یکی از اعضای آن بودم، همگی تالش کردند 

تا به این نتیجه برسیم. 

نیک پور: با عالقه و اشتیاق پذیرفتم
سعید نیك پور علت بازی در نقشی کوتاه در »پرده 
نش��ین« را درگیر بودن در پروژه »معمای شاه« ذکر 
کرد و از همکاری با بهروز شعیبی و پرداخت به موضوع 

حساس روحانیت در این سریال سخن گفت. 
س��عید نیك پور بازیگ��ر نقش ح��اج حبیب در 
سریال »پرده نش��ین« درباره همکاری با این پروژه 
اظه��ار کرد: از آنجایی که من از قبل با کارگردان و 
گروه بازیگران مجموعه آشنایی داشتم، وقتی از من 
برای بازی در س��ریال دعوت شد با عالقه و اشتیاق 
پذیرفت��م و فیلمنامه را هم ک��ه خواندم قصه برایم 

جذابیت زیادی داشت. 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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نیك پ��ور تصری��ح کرد: ب��ه نظر من 
ش��عیبی از جمله کارگردان��ان جوان و 
خاص کشورمان است که در ضمن کار 
به من ثابت ش��د او با شناخت و آگاهی 
کامل کار می کند، قصه را بس��یار خوب 
می شناسد و خیلی قشنگ آن را دکوپاژ 
می کن��د و ب��ه تصویر می کش��د. او آن 
چیزی را که در ذهنش هست به خوبی 
پیاده می کند. تیم پشت دوربین جوان، 

اما واقعا کار بلد بودند. 
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه این نخس��تین 
مجموعه تلویزیونی است که به موضوع 
روحانیت پرداخته است، یادآور شد: این 
اثر از جمله سریال های حساسی است که 
فیلمنامه خیلی خوبی داشت، دقیق به آن 
فکر شده بود و خیلی خوب تصویرسازی 
ش��د. به این موارد باید بازیگران خوب و 
قوی و لوکیش��ن های بدیع که به خوبی 
معماری ایرانی اس��المی  را به مخاطب 

نشان می دهد، اضافه کرد. 

برق نورد: دلم می خواست نقشی جدی 
بازی کنم

بازیگر نقش »حاج رحیم مهدوی« هم 
در مورد روحانی س��ریال »پرده نشین« 
گفت: برای ایفای این نقش با روحانیون 
نشست و برخاست داشتم و البته این را 
هم بگویم که تهیه کننده و کارگردان این 
سریال برای ایفای این نقش توسط من 

مدیران تلویزیون را مجاب کردند. 
»هومن برق ن��ورد« درباره حضورش به 
عنوان یك روحانی در سریال »پرده نشین«، 
گفت: من در این سریال نقش »حاج رحیم 
مهدوی« را بازی می کنم، فردی روحانی 
که به علت حضورش در سلسله برنامه های 
آفتاب شرقی در تلویزیون به فردی شناخته 

شده در جامعه مبدل شده است.
برق نورد در پاسخ به اینکه چه شد که 
در نقش یك روحانی ظاهر ش��د، اظهار 
داش��ت: البته پاسخ این س��وال را باید 
از آقای��ان محمود رض��وی تهیه کننده 
و بهروز ش��عیبی کارگ��ردان مجموعه 
بپرس��ید که بنده را برای بازی در نقش 
رحیم مهدوی انتخ��اب کردند اما علت 
پذیرش من برای بازی در این نقش این 
اس��ت که واقعا نقش روحانی یك نقش 
خیلی خاص��ی بود چرا که م��ن بعد از 

»دودکش« افزود: من تمام ش��ش فیلم س��ینمایی و همچنین سریال های 
تلویزیونی »زمانه« و »در مس��یر زاینده رود« نقش��ی ج��دی بازی کردم و 

امیدوارم بازی من در سریال پرده نشین مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. 
هومن برق نورد ادامه داد: خودم هم خیلی دوس��ت داش��تم در نقش یك 
روحانی ظاهر ش��وم و وقتی آقای ش��عیبی این نقش را به من پیشنهاد داد 

خیلی خوشحال شدم و بالفاصله پذیرفتم. 
او که در این س��ریال نقشی متفاوت را در مقایسه با سایر کار هایش دارد 
تصری��ح می کند: بازیگ��ر یعنی توانایی بازی ک��ردن در تمام نقش ها و این 
تعریفی مشترکی است برای همه بازیگران. یعنی به محض اینکه بازی تو در 
یك سریال یا فیلم به اتمام می رسد، پیشنهاد بعدی که به تو می شود ممکن 

است با نقش قبلی ات کامال متفاوت و حتی متضاد باشد. 
بازیگر فیلم »آرایش غلیظ« درباره کار کردن با بهروز شعیبی تصریح کرد: 
بهروز ش��عیبی کارگردانی جوان، با انرژی و محترم است که کار کردن با او 
ل��ذت بخش بود. بهروز با روحیه روحانی که در وجودش هس��ت، کار را به 
نحوی پیش برد که شما این آرامش را در سریال می بینید به گونه ای که حال 
و هوایی که در پرده نشین وجود دارد در سریال های دیگر نمی بینید و همه 
این اتفاقات از روحیات لطیف کارگردان نشات گرفته است. بازیگر دودکش 
در پاسخ به این سوال که برای بازی در نقش حاج رحیم مهدوی دوره های 
آموزش��ی هم طی کردید یا خیر افزود: در پی جلس��ات متعددی که تهیه 
کننده سریال آقای رضوی برای نزدیکی بازیگران با روحانیون در قم و نقاط 
دیگر فراهم کردند، توانستم با اخالق و رفتار این قشر از جامعه بیشتر آشنا 

شوم و امیدوارم این نقش برای مخاطبان باور پذیر باشد.

شیرخانلو: آقای شعیبی دوست داشت من بازی کنم
بازیگ��ران پرده نش��ین هم در مورد بازی در این س��ریال اظهار نظرهایی 
کرده اند؛ محمدرضا ش��یرخانلو درباره بازی در سریال »پرده نشین« گفت: 
زمان��ی که آقای ش��عیبی از من برای بازی در این س��ریال دعوت کرد من 
در پروژه سینمایی »شانس، عش��ق، تصادف« به کارگردانی آرش معیریان 
مشغول بودم اما از آنجایی که آقای شعیبی دوست داشت من در این سریال 
بازی کنم، با برنامه ریزی هایی که کرد توانس��تم همزم��ان در پروژه »پرده 
نشین« هم بازی کنم.  محمدرضا در پاسخ به اینکه آیا حضورش در فیلم  و 
سریال های تلویزیونی تداخلی در برنامه های درس و مدرسه اش ندارد، توضیح 
داد: حاال در کالس سوم دبستان مشغول به تحصیل هستم و در کنار بازی، 

درسم را هم می خوانم. 

 بـرق نورد: علت پذیرش 
من برای بازی در این نقش این 

است که واقعا نقش روحانی 
یک نقش خیلی خاصی بود 

چرا که من بعد از کارهای 
طنزی که انجام داده بودم دلم 

می خواست در یک نقش جدی 
بازی کنم. در این مسیر باید 
اذعان کنم که آقای رضوی 
و آقای شعیبی خیلی پای 
من ایستادند تا مدیران را 

راضی کنند تا من بتوانم در 
این سریال در نقش حاج آقا 

مهدوی بازی کنم.

کارهای طنزی که انجام داده 
بودم دلم می خواست در یك 
نقش جدی بازی کنم. در این 
مسیر باید اذعان کنم که آقای 
رضوی و آقای شعیبی خیلی 
پای من ایس��تادند تا مدیران 
را راضی کنن��د تا من بتوانم 
در این س��ریال در نقش حاج 
آقا مهدوی بازی کنم. این را 
هم بگوییم که تعداد کارهای 
جدی که ب��ازی کردم خیلی 
بیش��تر از نقش های کمدی 
من بوده ولی بدلیل اثرگذار تر 
نقش های  زبان طن��ز،  بودن 
کمدی من بیش��تر در ذهن 
مردم ماندگار شده است چرا 
که اص��وال بازی های طنز من 
مناسبتی بوده که در ایام نوروز 
و ماه مب��ارک رمضان پخش 
ش��ده به همین علت بیشتر 
دیده ش��ده اند. بازیگر سریال 

گ و هنر
فرهن
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کیایی: نگاه ش�عاری و کلیش�ه ای در کار وجود 
نداشت

محسن کیایی هم در مورد سریال پرده نشین 
گفت: تمام تالش عوامل س��ریال »پرده نشین« 
روی این مسئله معطوف است که نگاه شعاری و 
کلیشه ای در کار وجود نداشته باشد و تالش شده 

که حرف های عرفانی عمیق مطرح شود. 
محسن کیایی درباره حضورش در این مجموعه 
و ویژگی های نقش عنوان کرد: در این مجموعه 
در نقش »براتعلی« ظاهر ش��ده ام؛ طلبه جوانی 
که شهرس��تانی اس��ت و در حوزه علمیه ش��هر 
محل زندگیش مشغول تدریس است اما با پیش 
ش��رطی که پدر نامزدش برای تحق��ق ازدواج با 
دخترش ق��رار می ده��د وارد چال��ش جدیدی 
می ش��ود و مجب��ور می ش��ود در روند زندگیش 

تصمیمات جدیدی بگیرد. 
بازیگر »خط ویژه« با تاکید بر دوری سازندگان 
مجموعه »پرده نشین« از شعارگویی گفت: تمام 
تالش عوامل س��ریال »پرده نش��ین« روی این 
مسئله معطوف است که نگاه شعاری و کلیشه ای 
در کار وجود نداش��ته باش��د و تالش ش��ده که 

حرفهای عرفانی عمیق مطرح شود. 
وی ادام��ه داد: بجای اندرزگویی، س��ریال یك 
قصه خانوادگی سالم و اخالقی را روایت می کند 
و در این قصه تمرکز ویژه ای هم ش��ده اس��ت بر 
زندگی چند روحانی و البته زندگی یك روحانی 

جوان که من نقش اش را ایفا کرده ام
کیایی با اشاره به رضایت مندیش ازایفای نقش 

روحانی تاکید کرد: فیلمبرداری در محیط درست 
وخوبی انجام ش��د و بهروز شعیبی هم نشان داد 
کارش را بلد اس��ت و از اینکه به من اعتماد کرد 
و ای��ن نقش را به من محول کرد هم به هر حال 
رضایت دارم چون حتما توانایی هایم مورد تایید 

بوده که از من استفاده کرده است. 
این بازیگر افزود: اصلی ترین نگاهی که نقش��م 
در این س��ریال دارد آن است که شك و تردیدی 
را نش��ان می دهد که در زندگی یك طلبه جوان 
ایجاد می شود و البته که آغاز مسیری است برای 
اینکه طلبه جوان به درکی واقعی از زندگی برسد. 
این بازیگر جوان در پایان خاطرنش��ان س��اخت: 
سریال هایی مانند »پرده نشین« تصویری واقعی 
و درس��ت از زندگی روحانیون و طلبه ها را پیش 
روی مخاطب��ان می گذارند و ب��ه مخاطبان این 
آگاهی را می دهند که با دیدی بهتر به جایگاه این 

طبقه در اجتماع فکر کنند.

نگاه نو
در پایان نکته هایی در مورد پرده نش��ین وجود 
دارد که می توان در مورد آن ها تامل کرد. محسن 
سلیمانی فاخر در یك یادداشت می نویسد: دو نوع 
تصویر از روحانی در سینما و تلویزیون وجود داشته 
است؛ یکی تصویر تیپیك که کاری به چیزی جز 
درسش نداشته و اوج حضور اجتماعی اش کمك 
به دیگران و هم نوعان اس��ت و دیگری تصویری 
مبتنی بر شخصیت. در این بین به جز موارد معدود 
مثل »طال ومس« بیش��تر تصویر تیپیك عرضه 

شده است اما در »پرده نشین« شخصیت پردازی 
کاراکترهای روحانی در خور و بعضا جدا از کلیشه 
محوری است. شخصیت پردازی روحانی بزرگی به 
نام »شهیدی« که مراد مردم شهر است و حتی 
مردم کالهبرداری پس��رش را پای او به حساب 
نمی آورند و از سویی دیگر روحانی جوانی که در 
میانه طلب و عش��ق اس��ت و با تلنگر پدرهمسر 
ش��یرینی خورده اش می فهم��د که زندگی فقط 
درس خواندن نیست، متقاعد می شود که عالمه 
طباطبایی نیز به کار کش��اورزی پرداخته است 
و تصمیم می گی��رد که در انتخابش برای معمم 
شدن با آگاهی قدم بردارد. گفتمان مجموعه در 
مفاهیمی مانند عب��ادت، اخالق، تعلیم، خدمت، 
م��ردم داری، عش��ق و تحصیل مطرح می ش��ود 
و این پرس��ش را پی��ش روی مخاطب می گذارد 
که آیا روحانی��ون می توانند در جامعه ای در حال 
گذار رابطه خود را با مردم تنظیم کرده و همراه با 

تحوالت پیش بروند. 
فیلم براس��اس تعامل ها و کنشگری های زندگی 
روزمره آدمیان روایت می شود، زندگی های جامعه 
ایرانی را می بینیم که اخالق در کانون توجه قرار دارد 
و در تقاب��ل با افت های بی اخالقی و اخالق گریزی 
است و مذهب با گفتمان سنتی و مذهب با گفتمان 
مدرن همسازی دارد. از منظری دیگر در رسانه های 
جمعی مخاطب هم روحانیان انذاری را دیده و هم 
روحانی تبشیری، اما غلبه بیشتر با روحانی تبشیری 
بوده اس��ت چون مخاطب هم بیشتر دوست دارد 
روحانی آگاه دهندۀ او بوده و انتخاب را به او واگذارد، 

به جای اینکه مستقیم به انذار بپردازد. 
فیلمس��ازانی س��عی می کنند تصویری دقیق از 
روحانی ارائه کنند، گروهی هم هستند که می کوشند 
با داستانهای کلیش��ه ای سراغ روحانیون بروند مثال 
روحان��ی را در دوراهی یك گناه کبیره ق��رار داده و 
ش��رایطی برای قصه به وج��ود می آورند که روحانی 
از امتحان سربلند بیرون بیاید. این نگاه چون کلیشه 
است کارکرد نگاه آرمانی را ندارد. اما »پرده نشین« از 
این وادی مبرا است. از سویی دیگر ورود هر شخصیت 
اجتماعی در رسانه باعث می شود در ورطه توجه قرار 
گیرد لذا با نمای��ش روحانیت در مدیومی همچون 
تلویزیون، روحانی��ت را در معرض نقد قرار می دهد. 
وقتی فرد روحانی در قاب تصویر یك اثر تلویزیونی 
ق��رار می گیرد، بای��د بداند چه چی��زی از روحانیت 
را نش��ان می دهد. بنابراین مهم اس��ت که بدانیم در 
س��ریالی که در آن فضای طلبگی وجه قالب است، 
به چه سمت سویی و با چه هدفی در حرکت است، 
مخصوصا فضایی که طلبه به دنبال سیر کماالت است 

و این مسیر با موانع و ابتالئات باید ترسیم شود.

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

]41[

شمـاره 7- آذر ماه 1393

ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

فرهنگ و هنر

گردشگری

گردشگری

سالمت

ورزش

News



خیلی زود، لیست کامل بازیگران این سریال پربازیگر 
نیز رس��انه ای شد. سیامك انصاری، جواد رضویان، بیژن 
بنفش��ه خواه، بهنوش بختیاری، فالمك جنیدی، سحر 
زکریا، نصراهلل رادش، نادرسلیمانی، ماندانا سوری، یوسف 
صی��ادی، الیکا عبدالرزاقی، مه��ران غفوریان، رضا فیض 
نوروزی، نیما فالح، هادی کاظمی، عارف لرس��تانی، رضا 
نیکخواه، رامین ناصر نصیر، آرش نوذری، سحر ولد بیگی، 
محمدرضا هدایتی، فاطمه هاشمی، ساعد هدایتی، سپند 
امیرسلیمانی، کمند امیرسلیمانی، لیال ایرانی، بهناز توسلی، 
سام نوری، شهروز فرهادیه، شادان شهیدی، گلناز عباسی، 
علی اوجی، س��وزان عزیزی، تینا اسدی، فرزانه تفرشی و 
خود مهران مدیری، از جمله بازیگران این سریال معرفی 
شدند. همچنین اعالم شد که مهدی ژوله، خشایار الوند 
الهه زارع نژاد و… تیم نویسندگی این سریال را تشکیل 
می دهند که این گروه زیر نظر مهران مدیری کارگردان 
این مجموعه به عنوان سرپرس��ت نویسندگان، فعالیت 
می کنند. بدین ترتیب س��اخت »اطاق عمل« که ظاهراً 
به مشکالت حوزه بهداشت و درمان و بحث های پزشکی 
می پردازد و داستان آن در یك بیمارستان رخ می دهد، در 
سکوت خبری پیش رفت. اما این روز ها به نظر می رسد 
که این سریال دچار حاشیه هایی شده و حتی زمزمه هایی 

مبنی بر توقف تولید سریال به گوش می رسد. 

شنیده ها حاکی از آن است که مضمون تند و تیز سریال 
»اطاق عمل« و انتقادات آن از عملکرد برخی پزش��کان 
که از قضا با داغ ش��دن مبحث زیرمیزی گرفتن پزشکان 
و منازعات رسانه ای وزیر بهداشت با برخی از اعضای جامعه 
پزشکی نیز همزمان شده، به شایعات پیرامون توقف این 
سریال و تردید مس��ئوالن سیما برای پخش آن بیش از 

پیش دامن زده است. 
از طرف��ی، تداوم حواش��ی و اعتراضات برخی از اعضای 
جامعه پزشکی به برنامه چند هفته پیش »ثریا« با موضوع 
بحث بهداشت و درمان که رویکرد انتقادی داشت، نگرانی 
مدیران تازه منصوب شده سیما برای پخش این سریال را 
دو چندان کرده است. به ویژه آنکه حافظه تاریخی سینما 
و تلویزیون ایران نشان می دهد که جامعه پزشکی کشور 
نسبت به انتقادات رسانه ای، چندان گشاده روی نیست که 
نمونه آن را می توان در ماجرای اکران فیلم »خانه ای روی 
آب« مش��اهده کرد. به نظر می رسد کلید این مشکل، در 
کشوی میز »اصغر پورمحمدی« است که این روز ها با یك 
انتخاب س��خت روبه روست. حال باید صبر کرد و دید که 
تصمیم مدیران تازه سیما در قبال تازه ترین کار »مدیری« 
چه خواهد بود؟ آیا قدرت جامعه پزشکی بر اشتیاق مردم 
برای تماشای تازه ترین اثر »مدیری« روی جعبه جادویی 

خواهد چربید؟

مشکل سـریال تازه  مـهران مدیری چیست؟!
موضوعزیرمیزیگرفتنبرخیدکترهارویمیزتلویزیون

»اطاق عمل ش��ايد يک��ی از بهترين 
ساخته هايم شود! شايد... فکر می كنم 
بشود« اين را مهران مديری نوشته بود 
اما بايد امروز ديد كه آيا اين سريال 
پخش خواهد ش��د!  به نظر می رسد 
سريال »اطاق عمل« ساخته  »مهران 
مديری« نخستين چالش مديران تازه  

صداوسيما خواهد بود. 
ماج��را از مدت��ی پي��ش آغاز ش��د. 
جايی ك��ه »مه��ران مدي��ری« طی 
يک غافلگي��ری ب��زرگ، در برنامه  
تحويل س��ال نوروز ۹۳ شبکه سه با 
مجری گری »احسان عليخانی« حاضر 
شد و از بازگش��تش به سيما پس از 
پنج سال و ساخت يک مجموعه طنز 
تلويزيونی جديد در نيمه نخست سال 

۹۳ خبر داد. 
با اين وجود، نيمه نخس��ت سال ۹۳ 
گذشت و از سريال »مديری« خبری 
نش��د. تا اينکه در ۱۲  مهر ماه س��ال 
۹۳، باالخره س��ريال جديد او با نام 
»اطاق عمل« با بازی مهران غفوريان 
در لوكيشنی در منطقه فرمانيه مقابل 
دوربين رفت و   همان جا اعالم شد كه 
اين سريال ۹۰ قسمتی، در دی ماه و 
بعد از اتمام ماه  صفر، روی انتن شبکه 

تهران خواهد رفت. 

روابط عمومی این پروژه نیز با تائید اخبار فوق متن کوتاهی به این مضمون منتشر کرده است: »به دلیل تغییراتی 
در متن و محتوای سریال اتاق عمل، ضبط این سریال به مدت 20 روز متوقف شد که با بازنویسی و تغییراتی در متن 

و اجرا، ادامه تولید این سریال از هفته آینده شروع خواهد شد.«

جوابیه روابط عمومی 

گ و هنر
فرهن

ای: 31 71 ۴۶ 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  31۵  111 ۸۰۰  3۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ 33-۰۲1          امداد جاد  
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پدر قصه های طهرون روی، شانه های شهر
مرتضیاحمدیهمسفرخاکشد

صابر ابر )بازیگر( که اجرای این مراسم را بر عهده 
داشت به وجوه مختلف شخصیت احمدی اشاره 
کرد. به مردی که همیشه لبخند به لب داشت و به 
دیگران از جمله خود ابر توصیه می کرد که لبخند 
را از یاد نبرند: »پیش��نهادی که مرتضی احمدی 
همیشه به من می داد این بود که لبخند را از یاد 
نبرم. برای این مراسم هر چقدر دنبال عکس بدون 

لبخند او گشتند، چیزی نیافتند.«
به��زاد فراهانی اما زندگی مرتض��ی احمدی را 
خالصه در سه چیز دانست: هنر، ورزش و مردم: 
»او با صبری وصف ناش��دنی پای درد و دل مردم 
کوچه و بازار می نشست و کوله باری از خردجمعی 
را می انباش��ت و در  نهایت هم��ه آن ها را به مردم 
هدیه می داد. عشق او لبخند مردم بود و همیشه 

شادکامی را برای مردم آرزو می کرد.« 
ای��ن بازیگر به رفاقت های زنده یاد احمدی هم 
اش��اره کرد: »او در عرصه هنر جمع گرا و عاش��ق 
رفاقت بود و دوستی های احمدی در جامعه هنری 
پاک، ناب و باشکوه بود. او    همان کاری را که احمد 

شاملو می کرد؛ انجام می داد. 

فراهانی همچنین مرح��وم مرتضی احمدی را 
بزرگ ترین مرد پیش پرده کش��ور خواند و گفت: 
»هر گاه با هیبت و صدای زیبایش در صحنه های 
آزاد آن زم��ان می ایس��تاد؛ م��ردم را به ش��عف 
وامی داش��ت و من از دخترش که هس��تی اش را 
پای پدر گذاشت و بهرنگ؛ نوه اش تشکر می کنم 
که آخرین پس ان��دازش را خرج آخرین روزهای 

احمدی کردند.«
فراهان��ی با بیان این مطلب که متاس��فم برای 
آن کش��وری که مرتضی احمدی و احمدی ها با 
حس��رت و تلخ کامی دنیا را ترک می کنند؛ ادامه 
داد: ما در پاییز امس��ال هنرمندان زیادی ازجمله 
مهدی کاش��انی، مس��عود تاج بخش، انوشیروان 
و ح��ال مرتضی احم��دی را از دس��ت دادیم اما 
دولتی ها از خود نمی پرسند این غصه  هنرمندان 

از کجاست؟ ما تلخ زندگی می کنیم.«
او از وزیر ارشاد هم گله کرد و گفت: »من از وزیر 
ارش��اد گله مندم چون یکسال است که در بخش 
بیمه؛ با وجود آنکه بودجه آن در زمان احمدی نژاد 
تامین شده بود؛ بی سرو سامان مانده است. آنهم 
در کش��وری که فس��اد مالی در آن ب��ه 12 هزار 

میلیارد رسیده است.«
فراهانی افزود: »مسئوالن اجازه دهند هنرمندان 
خودشان کارهای خودشان را و با ابزارهای هنری 
خود انجام دهند. اما من خوشحالم از اینکه هرگز 
نمی توانم صدای مرتضی احمدی و احمدی ها را از 

خاطره مردم بزدایم.«

مرتضی احمدی روز چهارشنبه ۳ دی، روی شانه های مردم به سوی خانه ابدی رفت در حالی که دوستداران او از طیف های مختلف برای آخرین 
دیدار به مراس��م تش��ییعش آمده بودند.  در محوطه تاالر وحدت بنرهای مختلفی جلب توجه می کرد. پر رنگ ترین آنها بنری بود که باشگاه 
پرسپولیس نصب کرده بود: »آهای پرسپولیسی ها عمو مرتضی رفت«. اما پرچم پرسپولیس فقط روی آن بنر به چشم نمی خورد، بلکه روی 

تابوت مرتضی احمدی هم جا خوش کرده بود. البد به خاطر عشق بی شائبه او به تیم محبوبش. 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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مرضیه برومند، دیگر س��خنرانی بود که 
درباره مرتضی احمدی حرف زد: »برای او 
حسرتی نیست چون با عزت و آبرو زندگی 
ک��رد و با لبخند از دنیا رفت اما امروز تنها 
پیکر مرتضی احمدی را دفن نمی کنیم بلکه 
یك فرهنگ را با او به خاک می س��پاریم. 
فرهنگی که ه��ر روزه درحال رنگ باختن 
است و اگر نخواهم بگویم نایاب اما کمیاب 

شده است.«
او ادامه داد: »ما فرهنگ اصالت، معرفت، 
 شرافت، ادب،  احساس مسئولیت، انسانیت، 
 عشق به انس��ان، اعتقاد به فرهنگ،  هنر و 
تعصب، پایداری، احترام به دیگران و احترام 
ب��ه م��ردم را از یادبرده ایم و من حس��رت 
می خورم و امیدوارم بخش ناچیزی از آنچه 
را که با احمدی ها دفن می کنیم؛ به عنوان 

میراث نصیبمان شود.«
برومند با بیان ای��ن مطلب که احمدی 
همیش��ه بر اعتقادات پایدار بود؛ گفت: »او 
هیچ وقت خودفروشی نکرد. ساده و بی نیاز 
ب��ود و هیچ زمان از کس��ی مقام یا چیزی 
را طلب نک��رد. احمدی تا آخرین لحظات 
عمرش محتاج کسی نش��د. هنرمند باید 
طوری زندگی کند که هیچ زمان دستش 

جلوی کسی دراز نشود.« 
برومند با بیان افتخ��ار از همکاری که با 
احمدی داشت؛ گفت: »او همسرش را خیلی 
زود از دست داد اما ایستاد و به تنهایی دو 
فرزن��دش را بزرگ ک��رد و در کانون گرم 
خانواده زیست. او با سالمت کامل،  سالمت 
نفس،  روح و جس��م و مانند یك سرو بلند 
زندگی کرد. بازیگری که هر کارگردانی از 

همکاری با او لذت می برد.«
او در پای��ان با تاکید ب��ر اینکه من برای 
احمدی ناراحت نیس��تم و برای خودمان 
اندوهناکم؛ گفت: »ما باید فرهنگ را از خود 
فرهنگی ها مطالبه کنیم نه از مس��ئوالن 
و من خوش��حالم ک��ه احم��دی پیروزی 

پرسپولیس را دید.«
افش��ین پیروان��ی بازیک��ن س��ابق تیم 
پرسپولیس هم پش��ت تریبون رفت تا در 
رثای احمدی بگوید باش��گاه پرسپولیس 
برگی از شناسنامه تاریخ باشگاه را از دست 
داده اس��ت: »یك بار احمدی به من گفت 
وقتی همسرم را از دست دادم دیگر ازدواج 
نکردم. پرسیدم چرا؟ گفت چون می خواهم 
وقتی از دنیا رفتم و همسرم را دیدم پیش 

 مرضیه برومند: برای او 
حسرتی نیست چون با عزت 
و آبرو زندگی کرد و با لبخند 

از دنیا رفت اما امروز تنها 
پیکر مرتضی احمدی را دفن 
نمی کنیم بلکه یک فرهنگ 
را با او به خاک می سپاریم. 

فرهنگی که هر روزه درحال 
رنگ باختن است و اگر نخواهم 

بگویم نایاب اما کمیاب شده 
است.

 مرتضی احمدی از 
خاطراتی می گفت و وجوهی 

از تهران را در حرف هایش 
نشان می داد که کمتر کسی 

آن را می دانست یا بیان 
کرده بود.

او س��ربلند باش��م و بگویم که پای عشقش ایستادم. من درس بزرگی از این 
حرف او گرفتم.«

بهرنگ بقایی نوه مرتضی احمدی دیگر کس��ی بود که روی سن رفت تا از 
همه کسانی که به مراسم تشییع این هنرمند آمده بودند تشکر کند. او گفت: 
»بابا جون غیر از تمام وجوه هنری که داش��ت برای ما پدر بزرگواری بود. او 

طوری زندگی کرد که ما نیاز به هیچ کمکی پیدا نکردیم.«
بقایی از روزهای آخر بیمارستان مرتضی احمدی هم حرف زد: »بابا جون 
یك بار به من گفت سر من بلند است و عزت خودم را حفظ کردم. اگر هم 
دوس��تان کمکی کردند از روی لطف خودش��ان بوده و باباجون هیچ وقت از 

کسی درخواست کمك نداشت.« 
ایوبی رییس سازمان سینمایی هم با تاکید بر اینکه امروز یك الگو را به خاک 
می سپاریم اظهار داشت: »مرتضی احمدی نام نیکی است که همواره در ایران 
عزیز می ماند. امسال پاییز دردناک و خزان غم آوری داشتیم. امیدوارم ادب، 

آداب و بزرگ منشی این مرد الگوی همه ما باشد.«
عل��ی مرادخانی معاون هنری وزیر ارش��اد هم درباره ش��خصیت مرتضی 
احمدی گفت: »هروقت کسی به دیدار ایشان می رفت تا یك هفته با انرژی 
بود چون زنده یاد مرتضی احمدی از خاطراتی می گفت و وجوهی از تهران 
را در حرف هایش نشان می داد که کمتر کسی آن را می دانست یا بیان کرده 
بود.« مرادخانی یادآور شد: او در حوزه تهران شناسی و موسیقی فعالیت هایی 
داشت و ما حتی فعالیت هایی را در حوزه تهران شناسی و موزه موسیقی برای 
او در نظر گرفته بودیم تا در بخش فرهنگ و تاریخ دوره معاصر از تجربیات او 
بهره مند شویم. سرانجام با اقامه نماز میت توسط حجت االسالم دعایی بر پیکر 
مرتضی احمدی، پیکر او به سمت بهشت زهرا تشییع شد آن هم در حالی که 
پشت سرش یکی از بنرهای این مراسم به چشم می آمد. بنری که روی آن 

نوشته شده بود: »گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم؟«

ایرج نوذری، بهمن مفید، سهیل محمودی، سعید پورصمیمی، حمید شاه آبادی، 
حسین طاهری مدیر کل هنرهای نمایشی،  ایرج راد مدیر عامل خانه تئا تر، اسماعیل 
خلج، ش��هره س��لطانی، داریوش فرهنگ، داریوش اسدزاده، افشین پیروانی، مهدی 
فقیه، بهزاد فراهانی، فرزاد حسنی، سعید داخ، محمود مقامی، فرهاد بشارتی، علیرضا 
جاوید نیا، مرضیه برومند، عباس محبوب، محمود بصیری، گیتی معینی، یغما گلرویی، 

امیر موالیی و مریم بوبانی از جمله حاضران در این مراسم بودند.

گ و هنر
فرهن
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ســالمت
 دانستنی های رانندگی در سرمای زمستان

 آماده باش راهداران سراسر کشور برای زمستان
 با بیماری سینوزیت در فصول سرد چه کنیم؟

 سـفر در زمسـتان؛ خوب یا بد؟
 شلغـم معجزه   عجیب فصل سرما

 سـفر به شهری که ندیده ام
 درمـان افسردگی با تغذیه
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دانستنی های رانندگی در سرمای زمستان
برفویخبنداندرکمینجادههاست

رانندگی در فصل سرما دارای شرايط 
و ويژگی های خاص خود اس��ت. برای 
رانندگی در پاييز و زمستان بايد قبل 
از نزول برف، س��رما و گرفتار ش��دن 
در يخبن��دان- به خص��وص در جاده 
ها- پيش بينی های الزم را اتخاذ كرد 
ت��ا ضمن جلوگي��ری از بروز س��وانح 
دلخراش از ماندن در سرما و يخبندان، 
مص��ون بود.  راننده خوب پيوس��ته به 
عوام��ل و عناص��ر موث��ر در رانندگی 
مانن��د وضعيت خودرو و راه، ش��رايط 
محيط مثل هوا و نور الزم، تعداد وسايل 
نقليه در حرك��ت و وضعيت روحی و 
جسمانی خود توجه می كند و مهم تر 
آنکه پيشگيری های منطقی و مناسبی را 
برای جلوگيری از بروز تصادف انجام 
می دهد و با سرعت مطمئن رانندگی 
می كند.  برای جلوگيری از تصادفات، 
خطرات و مشکالت ناشی از سفرهای 
زمستانی و يخ و برف بايد به نکات زير 

توجه داشت:

1- با سرعت کمتر از روزهای معمولی که جاده خشك 
اس��ت حرکت کرده و خ��ودرو را در حرکت ثابت نگه 

دارید. 
2- در پیچ ها با دقت و به آرامی گردش کنید.

3- ازگ��ردش و انحراف ناگهانی خ��ودداری کرده و از 
ترمز کردن ناگهانی بپرهیزید.

4- از فش��اردادن بر روی پدال گاز یا برداشتن فشار از 
روی آن به طور ناگهانی خودداری کنید.

5- از سرعت زیاد در راه های با دست انداز بپرهیزید.
6- از رانندگی در لبه راه ها و یا شانه های راه خودداری 

کنید .
7- در یك سطح لغزنده وقتی که سرعت دارید از تغییر 

وضعیت به دنده سنگین خودداری کنید.

نحوه انتخاب الستیک در زمستان
یکی از مهم ترین موارد در سفرهای زمستانی انتخاب 
الستیك مناسب است. چون یخ و برف باعث سرخوردن 
و موجب بروز مشکالتی در رانندگی می شود، لذا برای 
ایجاد اصطکاک بیشتر باید از الستیك های یخ شکن 
و آج درشت استفاده کرد. با اینکه الستیك های برفی 
به صورت های مختلفی عرضه ش��ده اما همین که به 
زمین های یخبندان برسند مانند الستیك های معمولی 

عمل می کنند لذا باید از الستیك های میخ دار یا زنجیر 
چرخ استفاده کرد.

الستیك ها انواع بسیار دارند اما الستیك های رادیال 
بهترین نوع الس��تیك در تمام چهار فصل می باشند و 
می توان آن ها را در برف کم نیز مورد استفاده قرار داد. 
هرگز الستیك های معمولی و الستیك های رادیال را با 
هم مورد اس��تفاده قرار ندهید، چون واکنش هر کدام 
با دیگری متفاوت بوده و س��بب می شود، در لحظات 
بحرانی کنترل فرمان به راحتی از دس��ت راننده خارج 

شده و حادثه آفرین شوند.

ترمز در برف
ترمز زدن در یخ و برف کامالً باید به صورت س��بك 
انجام گیرد و راننده باید آنچنان ترمز کند که چرخ ها 
قفل نشوند چون قفل شدن چرخ ها نه تنها مسیر توقف 
را طوالنی بلک��ه فرمان را نیز از کنترل خارج می کند. 
رانن��ده خوب و محتاط معموالً س��ه ال��ی چهار برابر 
مسیری را که در مواقع عادی الزم است، برای توقف در 
برف و یخ پیش بینی می کند. همچنین باید مقداری از 
توجه خود را به راننده های مقابل و پشت سر معطوف 
کند زیرا امکان دارد که رانندگان دیگر، رعایت شرایط 

خاص را نکرده و وی را به مخاطره افکنند.
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اگر در اثر بی مباالتی و اصطکاک کم جاده، 
در ش��رایط اقلیمی خاص کنت��رل خودرو از 
دست شما خارج شد سعی کنید خونسردی 
خ��ود را کامالً حفظ ک��رده و بالفاصله پدال 
گاز را   ره��ا کنید و فرمان را در جهت مس��یر 
سرخوردن نگاه داشته که کمك بیشتری به 
چرخ های جلو بدهید تا به زمین بچسبد و به 
هیچ وج��ه ترمز نکنید، زیرا اتومبیل بیش از 

حد از کنترل خارج می شود.

سرخوردن خودرو
گرچه وضعیت خودرو و جاده در لغزیدن آن 
سهیم است ولی بدون تردید، عامل اصلی آن 
راننده اس��ت. در رانندگی سه نوع سرخوردن 

وجود دارد که به دالیل زیر اتفاق می افتد: 
1- س��رعت بیش از حد خودرو و نامناس��ب 

بودن آن با وضعیت جاده و ترافیك.
2- شتاب زیاد )گاز دادن بیش از حد(، ترمز 
گرفت��ن و نیرویی که در پیچ ه��ای جاده به 

الستیك تحمیل می شود. 
3- ترکیبی از دو حالت فوق.

س��ر خوردن چرخ های عقب در اثر کاهش 
چس��بندگی آن ها اتفاق می افت��د. این حالت 
معموالً در نتیجه سرعت بیش از اندازه و نیروی 
س��ر پیچ ها رخ می دهد. ممکن اس��ت شتاب 
خودرو و نیروی بیش از معمول ترمز نیز به این 
حالت کمك کند. این نوع لغزیدن به آس��انی 
تشخیص داده می شود. با کمی بی دقتی ممکن 
اس��ت خودرو هنگام پیچیدن کامالً دور خود 
بچرخد. برای از بین بردن عوامل لغزش خودرو 
باید پ��ا را از روی پ��دال گاز و ترمز بردارید و 

حرکت خود را با فرمان هماهنگ کنید.

 سر خوردن چرخ های 
عقب در اثر کاهش چسبندگی 
آن ها اتفاق می افتد. این حالت 
معموالً در نتیجه سرعت بیش 

از اندازه و نیروی سر پیچ ها 
اتفاق می افتد. ممکن است 

شتاب خودرو و نیروی بیش از 
معمول ترمز نیز به این حالت 

کمک کند. این نوع لغزیدن به 
آسانی تشخیص داده می شود. 

با کمی بی دقتی ممکن است 
خودرو هنگام پیچیدن کاماًل 
دور خود بچرخد. برای از بین 

بردن عوامل لغزش خودرو باید 
پا را از روی پدال گاز و ترمز 

بردارید و حرکت خود را با 
فرمان هماهنگ کنید.

وقتی خودرو در جهت نادرست حرکت می کند، عکس العمل طبیعی 
شما باید این باشد که با استفاده از فرمان آن را به مسیر صحیح برگردانید. 
سرخوردن چرخ های جلو نیز وقتی اتفاق می افتد که چسبندگی آن ها 
کم ش��ده باشد. در این حالت کنترل مس��تقیم خودرو از دست راننده 
خارج می شود. توصیه می شود فرمان را در جهت حرکت خودرو هدایت 
و س��عی کنید که با تشخیص و با از بین بردن علت به مرور چرخ های 
خودرو را به صورت مس��تقیم برگردانید و یا فشار روی پدال گاز و ترمز 

را کاهش دهید.

توقف در هنگام سر خوردن خودرو
حال این سؤال پیش می آید که در هنگام سر خوردن، چگونه خودرو 

را متوقف کنیم. 
1- اعتماد به نفس داش��ته و به خود مس��لط باشید. در غیر این صورت 

نمی توانید تصمیم درستی بگیرید. 
2- از ترمز کردن بپرهیزید. ضربه زدن به ترمز در روی یخ چرخ ها را قفل 

می کند و باعث لغزش و سرخوردن بیشتر می شود. 
3- در جهتی حرکت کنید که قسمت عقب خودرو سر می خورد )فرمان 
را به   همان طرف بچرخانید( و هر زمان خودرو به حالت مستقیم درآمد 
در جهت دلخواه خود حرکت کنید. خیلی آهسته بر روی ترمز فشار دهید 
تا از سرعت خودرو کاسته شود و یا آرام بر روی گاز فشار دهید تا خودرو 

به حرکت خود ادامه دهد. 
4- از سبقت گرفتن بپرهیزید. چرخاندن فرمان به مقدار زیاد، ضربه ای به 
عقب خودرو می زند که موجب سر خوردن آن می شود و خودرو در جهت 

عکس حرکت برمی گردد. 
5- خ��ودرو را در دنده نگه داری��د و از خالص کردن آن بپرهیزید، زیرا 
در این حالت به کم شدن سرعت کمك می کند و حداکثر کنترل را به 

راننده می دهد. 
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6- از برداش��تن پای خود از روی گاز به طور 
ناگهانی خودداری کنید. گاز را به طور متعادل 
نگه داش��ته تا از س��رخوردن خودرو در این 

وضعیت جلوگیری کنید. 

بستن زنجیر چرخ در شرایط معمولی
وضع ظاهری زنجیر چرخ را کنترل کرده، 
پیچ خوردگی های آن را باز می کنیم. سپس 
آن را روی تایر قرار می دهیم به طوری که سر 
قالب های زنجیرهای عرضی به طرف خارج 
تایر بوده و چفت ها به سمت عقب الستیك 
بیفتد. س��پس اولین زنجیر عرضی را به زیر 
قسمت جلو تایر قرار داده، خودرو را به طرف 
جل��و حرکت می دهیم تا موقعی که از طرف 
عقب سر چفت و بست ها به ارتفاع توپی چرخ 
برس��د. سپس زنجیرهای عرضی را روی تایر 
مرتب کرده دو س��ر انتهای رشته زنجیرهای 
طولی را بلن��د کرده، نزدیك چفت می آوریم 
و دقت می کنیم که کدام یك از حلقه ها باید 
چفت ش��ود. پس از آن اول رش��ته خارجی 
را انداخته و بع��د داخلی را محکم می بندیم 
و پس از محکم کردن رش��ته داخلی زنجیر 
خارجی را دوباره می کشیم و با حلقه مناسب 

محکم می کنیم. 

 الستیک ها انواع بسیار 
دارند اما الستیک های رادیال 

بهترین نوع الستیک در 
تمام چهار فصل می باشند و 
می توان آن ها را در برف کم 
نیز مورد استفاده قرار داد. 

هرگز الستیک های معمولی 
و الستیک های رادیال را با 

هم مورد استفاده قرار ندهید، 
چون واکنش هر کدام با 

دیگری متفاوت بوده و سبب 
می شود، در لحظات بحرانی 

کنترل فرمان به راحتی از 
دست راننده خارج شده و 

حادثه آفرین شوند.

توجه ش��ود که بعد از بستن زنجیر به هیچ وجه نباید حلقه های 
اضافی روی الستیك بماند و باید آن ها را طوری محکم کرد که به 

الستیك صدمه نزند. 

بستن زنجیر چرخ در برف و گل
1- وقت��ی که خ��ودرو »بکس��واد« ک��رد از گاز دادن بی مورد و 
چرخاندن س��ریع چرخ ها خودداری کنید. زیرا این عمل عالوه بر 
اینکه ثمری نمی دهد خودرو را عمیق تر و کامل تر در گل و برف یا 

شن فرو می برد. 
2- زنجیر را روی چرخ بیندازید به طوری که قالب های زنجیرهای 
عرضی به طرف خارج الستیك باشند و اولین رشته عرضی نزدیك 

خط برف یا گل قرار گیرد. 
3- حاال همین سر زنجیر را یعنی   همان رشته زنجیر عرضی که 
نزدیك خط برف و گل می باشد با یك رشته محکم از سیم، طناب 
و یا زنجیر از حفره های کاسه چرخ محکم به الستیك ببندید سپس 
زنجیرهای افقی را روی تایر مرتب کرده و زنجیر را به سمت عقب 

بکشید تا شلی آن گرفته شده و روی تایر مرتب قرار گیرد. 
4- پس از قرار دادن زنجیر روی هر دو تایر متحرک، طبق دستور 
باال موتور را روشن کرده چرخ ها را خیلی آهسته بچرخانید تا زنجیر 
دور تایر کش��یده شود. وقتی که زنجیر کامال دور الستیك ها افتاد 
چفت و بس��ت ها را بیندازید و پ��س از محکم کردن آن ها حرکت 
کنید و به محض اینکه خودرو از گل و برف و شن خارج شد و به 
زمین سفت رسید آن سیم و طناب و یا زنجیر اضافی را که به کاسه 

چرخ بسته بودید باز کنید و زنجیر را از نو بازدید کنید.
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محمدرضا اعتصام
کار شناس و مدرس امداد و نجات جمعیت هالل احمر

 درتوصیه اول پیشنهاد می گردد هنگام تردد 
در جاده های برون شهری حتماً از وضعیت راه ها 
اطالعات کامل هوا شناسی کسب گردد و چنانچه 
ضرورتی در تردد وجود ندارد س��فرهای خارج از 

شهر را به فرصتی مناسب موکول کرد. 

 همچنین شارژ کردن کامل تلفن همراه و 
بخردانه تر اینکه همراه داش��تن یك باتری یدک 
می تواند در شرایط اضطراری نقش مؤثری را ایفا 

کند. 

 توجه به تابلوهای راهنمایی و عالئم رانندگی 
باالخص در ش��ب و هنگام ک��والک در جاده که 
خطرات انحرافات و خروج از میس��ر را به حداقل 

می رساند. 

 به گون��ه ای برنامه ریزی گردد که تردد در 
قس��مت های برف گیر و خطرناک در روز صورت 
گیرد، کما اینکه همراه داشتن چراغ قوه به همراه 

باتری اضافی از الزامات سفرهای زمستانی است.

 ش��اید همراه داش��تن مواد غذای��ی، آب و 
موادی چون بیسکویت خالی از فایده نباشد، چرا 
که به دلیل وجود برودت هوا نیاز بدن به انرژی و 

کالری بیشتر احساس می شود. 

 قبل از سفر می توان از امکانات رفاهی طول 
مس��یراطالعات کافی را بدست آورد چه بسا الزم 
باشدکه استراحت و بیتوته شبانه را در این اماکن 

تجربه کنید. 

 قطعاً توجه به باک بنزین از اهمیت خاصی 
برخوردار اس��ت چه بس��ا در انس��داد میسر الزم 
باشد خودرو چند ساعتی به صورت در جا روشن 
بماند پس با باک پر نسبت به تردد در میسر های 

زمستانی اقدام کنید. 

 همراه داش��تن تلفن مراکز امدادی حداقل 
بیش از یك ش��ماره ضروری است و همچنین به 
خاطر سپردن شاخصه های میسر مانند درخت، 
کارخان��ه، پل و... می تواند در نجات افراد گرفتار و 

محبوس در برف و کوالک ارزشمند باشد. 

 نکته قابل توجه و بس��یار مه��م فراگیری 
نحوه بستن زنجیر چرخ می باشد که راننده خودرو 
موظف است حداقل چندین بار قبل از آغاز سفر 
نسبت به بازو بسته کردن زنجیر دور چرخ اقدام 
نموده تا ایرادات احتمالی، نقص ها و موارد مربوط 
به عدم توانایی دربستن این وسیله را اصالح نماید. 
پیش��نهاد می گردد برای بار اول الستیك زاپاس 
خود را در منزل انتخاب کرده و سپس نحوه بستن 

زنجیر بر روی آن را فرابگیرید. 

 توصیه اکی��د می گردد به هی��چ عنوان از 
کپس��ول های پیك نیك یا هر شعله دیگری برای 

گرم کردن خودرو اس��تفاده نکنی��د و در صورت 
استفاده حتماً قسمت هایی از پنجره را باز بگذارید 

چرا که خطر خفگی با گاز را به همراه دارد. 

 همراه داش��تن یك س��وت ورزش��ی برای 
برقراری ارتباطات اضطراری پیشنهاد کار شناسان 

امدادی است.
 همچنین همراه داشتن یك بیلچه می تواند 
در هنگام بارش برف و کوالک بس��یار س��ودمند 

باشد. 

 لباس زمستانی، دستکش، کاله، عینك ضد 
کوالک، کفش مناسب و پتو از ملزومات سفرهای 

زمستانی است.

 کیف کمك ه��ای اولیه به هم��راه لوازم و 
داروهای مورد نیاز ارزش یك سفر را باال می برد.

توصیه های امدادی به هنگام سفرهای برفی
با فرا رسیدن فصل زمستان معموالً مخاطرات طبیعی بیش از پیش نمود یافته و شرایط اجتماعی، اقتصادی و... را تحت ثائیر خود قرار می دهد. در 
همین راستا الزم است به اختالل کارکرد های اجتماعی نیز اشاره داشت که درگیر کردن نیروهای امدادی و انتظامی از جمله این خدمات خواهند 
بود. با توجه به موارد اشاره شده باید به این نکته نیز اشاره داشت که علیرغم اینکه حداکثر توان نیروهای امدادی به خدمت گرفته می شود 
چنانچه همکاری مردم در این راستا صورت نگیرد فرآیند اقدامات کمک رسانی می تواند با چالش یا زمان زیادی مواجه شود. برای رسیدن به یک 

روال مناسب و بدون دغدغه می توان با رعایت چند توصیه موارد مربوط به تردد، فصل زمستان را به خوبی پشت سرگذاشت.
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آماده باش راهداران سراسر کشور برای زمستان

رانندگی در فصل سرما دارای شرايط 
و ويژگی های خاص خود اس��ت. برای 
رانندگی در پاييز و زمستان بايد قبل 
از نزول برف، س��رما و گرفتار ش��دن 
در يخبن��دان- به خص��وص در جاده 
ها- پيش بينی های الزم را اتخاذ كرد 
ت��ا ضمن جلوگي��ری از بروز س��وانح 
دلخراش از ماندن در سرما و يخبندان، 
مص��ون بود.  راننده خوب پيوس��ته به 
عوام��ل و عناص��ر موث��ر در رانندگی 
مانن��د وضعيت خودرو و راه، ش��رايط 
محيط مثل هوا و نور الزم، تعداد وسايل 
نقليه در حرك��ت و وضعيت روحی و 
جسمانی خود توجه می كند و مهم تر 
آنکه پيشگيری های منطقی و مناسبی را 
برای جلوگيری از بروز تصادف انجام 
می دهد و با سرعت مطمئن رانندگی 
می كند.  برای جلوگيری از تصادفات، 
خطرات و مشکالت ناشی از سفرهای 
زمستانی و يخ و برف بايد به نکات زير 

توجه داشت:

در آغ��از فص��ل زمس��تان رزمای��ش ترافیک��ي طرح 
زمستاني 93 با حضور مسئولین و نیروهاي سازمان هاي 
دست اندرکار در حمل ونقل جاده ای در محل راهدارخانه 
آبعلي برگزار شد. مهندس داوود کشاورزیان معاون وزیر راه 
و شهرسازي و رئیس این سازمان در این رزمایش با بیان 
اینکه امسال با وجود محدودیت های اعتباری در بخش هاي 
عمراني، میزان اعتبارات راهداري تخصیص یافته به سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده اي رقم قابل توجهی بود، اظهار 
داش��ت: این امر نشان از توجه ویژه اعضاء  محترم هیأت 
دولت و نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمي به امر 

راهداری و نگهداري از راه ها دارد.
رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره به 
اینکه در چند ماهي که از سال 93 می گذرد فعالیت های 
راهداری نس��بت به سال گذش��ته به نحو مطلوب تري 
انجام ش��د، تصریح کرد: تصویب و ابالغ به  موقع بودجه 
و همچنین تخصیص به  موقع اعتبارات به استان ها سبب 
شد از ابتدای امسال، عملیات راهداری با سرعت بیشتری 
انجام ش��ود. ضمن اینکه امسال 2000 میلیارد تومان از 
محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برای 

انجام عملیات راهداری در اختیار استان ها قرار گرفت .
مهندس کشاورزیان در ادامه، ارتقای ایمنی راه هاي کشور 
را اولویت اول برنامه هاي سازمان و هزینه کرد اعتبارات ذکر 
ک��رد و افزود: در صورت��ي که بعد از فعالیت ایمنی راه ها 
اعتباری باقی ماند به امور دیگر اختصاص خواهد یافت، 

چرا که اعتبارات ایمنی در مقایسه با کل اعتبارات مورد نیاز، 
چندان قابل توجه نیس��ت، اما تالش مي گردد براي این 
بخش اهمیت بیش��تري قائل ش��ویم. همچنین تالش 
مي شود بخش ایمنی جاده اي در سال 94 نیز تقویت شود 
و اعتبارات بیش��تری به این حوزه اختصاص  یابد . معاون 
وزیر راه و شهرس��ازي در ادامه، از همکاری مطلوب بین 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده اي و پلیس راهور خبر 
داد و گفت: در همین راستا سال گذشته و سال جاري دو 
تفاهم نامه با پلیس راه کشور و یك تفاهم نامه با سازمان 
امداد و نجات هالل احمر منعقد شد همچنین در راستاي 
برنامه هاي هوشمند سازي جاده ها  بسیاری از دوربین های 
ثبت تخلفات س��رعت که در سراسر کشور فعال نبودند 

فعال گردید که تأثیر زیادي در رفتار رانندگان داشت.
وي ب��ا بیان اینکه در حال حاضر 400 دس��تگاه انواع 
دوربین ثبت س��رعت در جاده های کش��ور فعال است، 
خاطرنشان کرد: از چند ماه آینده پوشش راه های شریانی 
کشور توسط این دوربین ها بیشتر خواهد شد . ضمن اینکه 
500 میلی��ارد تومان صرف هزینه نصب دوربین راه های 
شریانی کشور می شود که البته هزینه نگهداری آنها هم 
رقم قابل توجهی است که تالش خواهد شد اعتبار در نظر 

گرفته شده برای این بخش افزایش یابد.
مهندس کشاورزیان در بخش دیگري از سخنان خود، از 
ساخت پاسگاه هاي جدید پلیس راه خبر داد و گفت: در این 
راستا پس از اخذ مجوز از شورای اقتصاد، پاسگاه زیرساختی 

ای: 31 71 ۴۶ 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  31۵  111 ۸۰۰  3۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ 33-۰۲1          امداد جاد  
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بتنی پلیس راه که از امکانات مطلوبی برخوردار 
بوده و از نظر پدافند غیرعامل نیز مناسب است، 
در راه ها نصب خواهد ش��د . وي افزود: اقدامات 
الزم برای نص��ب GPS بر روي ناوگان حمل و 
نقل عمومي نیز با مشارکت پلیس راهور انجام 
ش��ده است، که به زودی نصب و بهره برداری از 
اطالعات آنها آغاز خواهد ش��د. رئیس سازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي همچنین با اشاره 
به فعالیت 15 هزار نیروی رس��می و قراردادی 
و 985 راهدار خانه در طرح راهداری زمس��تانی 
اظهار داش��ت: در این طرح ک��ه از 19 آذر آغاز 
می شود و تا ابتدای سفرهای نوروزی ادامه دارد ، 
1400 اکیپ راهداری و 1400 گشت راهداری 
فعال هس��تند که امیدواریم با امکانات موجود 

مردم سفر ایمنی را در این مدت تجربه کنند .
  

اجرای طرح زمس�تانی در ۲۸ استان و ۱۱۰ 
نقطه برف گیر

سردار اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهور ناجا 
نیز در رزمایش ترافیکی طرح زمستانی با اشاره 
به اینکه س��ال گذش��ته با همت و تالش همه 
دستگاه ها خوشبختانه حدود هزار انسان کمتر 
در سوانح رانندگي کشته شدند، اظهار داشت: 

 رئیس سازمان راهداري 
و حمل ونقل جاده اي با اشاره 

به فعالیت 15 هزار نیروی 
رسمی و قراردادی و 985 

راهدار خانه در طرح راهداری 
زمستانی اظهار داشت: در این 

طرح که تا ابتدای سفرهای 
نوروزی ادامه دارد ، 1400 

اکیپ راهداری و 1400 گشت 
راهداری فعال هستند که 

امیدواریم با امکانات موجود 
مردم سفر ایمنی را در این 

مدت تجربه کنند. 

در عین حال هزاران انسان کمتر مصدوم شدند و هزاران خانواده کمتر داغ 
دیدند که این بزرگترین توفیق و افتخار برای ما محسوب می شود، چرا که 
اگر حتی یك انسان احیا شود گویی یك جامعه احیا شده و بی تردید همه 
عواملی که این موفقیت را رقم زدند، خدمتگزاران جامعه هس��تند. سردار 
مؤمني تصریح کرد: طرح راهداري زمستانی در 28 استان کشور و 110 نقطه 
و گردنه برف گیر آغاز ش��ده اس��ت که طي آن 39 تیم ثابت و سیار با 236 
هزار نفر از همراهان در راهداری، اورژانس،  هالل احمر و پلیس به مسافران 
خدمات رساني مي کنند.  وي افزود: تفاوت طرح زمستانی و تابستانی در این 
است که در طرح تابستانی حجم سفر بسیار باالست و افزایش قابل توجهی 
نسبت به ایام دیگر دارد، اما در طرح زمستانی حجم سفر کم اما مخاطرات 
بیش��تر است و شرایط ناپایدار جوی و انسداد معابر در صورت عدم آمادگی 
باعث بروز بحران  می شود. بنابراین ما به عنوان متولیان تأمین امنیت مردم 
باید از آمادگی کامل برخوردار باشیم و با در اختیار داشتن تجهیزات و حضور 
به موقع و مؤثر در صحنه نس��بت به بازگشایی معابر، امدادرسانی و اسکان 
مسافران اقدام کنیم. رئیس پلیس راهور ناجا همچنین به مردم توصیه کرد 
در س��فرهاي زمستاني تجهیزات ایمنی مورد نیاز را به همراه داشته باشند 
وضمن اطمینان از س��الم بودن خودروي خود، پیش از سفر نسبت به اخذ 

معاینه فنی اقدام کنند.
در ای��ن رزمایش رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی و 
قائم مقام جمعیت سازمان امداد و نجات هالل احمر نیز از آمادگي کامل 
سازمان خود در طرح راهداري زمستاني خبر دادند و در پایان با رژه 
ماشین آالت دستگاه هاي دست اندرکار در امر ایمني، طرح راهداري 

زمستاني در آستانه آغاز فصل سرما در سراسر کشور آغاز شد.
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با بیماری سینوزیت در فصول سرد چه کنیم؟
تفاوتهایسرماخوردگیباعفونتهایسینوسی

فصل سرما در پيش است وطبيعتا بروز 
بيماری های مرتبط با اين فصل نيز در اين 
روز ها فراوان شده است. سرفه، سردرد، 
تب، عطس��ه های مکرر، آبريزش بينی، 
گلودرد و خالصه عالئم سرماخوردگی 
را اين روز ها دوروبرمان فراوان می بينيم.  
شايد هم يکی از ما گرفتار همين عالئم 
باش��يم، اما آيا واقعا به همين سادگی 
می توان آن را س��رماخوردگی ناميد؟ 
بهتر اس��ت كمی محتاط باش��يم و در 
تشخيص يک بيماری با چنين عالئمی، 
عجوالن��ه قضاوت نکني��م. دليلش هم 
واضح اس��ت؛ عالئم س��رماخوردگی و 
سينوزيت در موارد بسياری مشابه اند. 
درست اس��ت كه يک سرماخوردگی 
ساده ممکن است به التهاب و عفونت 
سينوس ها يا   همان سينوزيت منجر شود، 
اما اين دو بيماری كامال متمايز هستند 
و هريک شيوه های درمانی مختص به 

خود را دارد. 
س��رماخوردگی معمولی يک عفونت 
ويروس��ی در ناحي��ه تنفس��ی فوقانی 
است. عالئم اين بيماری معموال بتدريج 
ط��ی ي��ک ي��ا دو روز خود را نش��ان 
می ده��د، در روزهای س��وم و چهارم 
به ش��ديد ترين حالت خود می رسد و 
پس از آن تقريبا در روز پنجم يا هفتم 
آرام آرام مرتفع می شود. اين بيماری 
با مجموعه ای از عالئم همراه است كه 
به طور كلی عبارتند از: گرفتگی بينی، 
احساس ناخوشی، آبريزش مکرر بينی، 
عطس��ه، گلودرد، ريختن اخالط بينی 
به حلق و تب كه در س��رماخوردگی 
بزرگس��االن رايج نيست، اما كودكان 
ممکن اس��ت هنگام س��رماخوردگی 
تب كنند. سرماخوردگی ممکن است 
با سرفه و سردرد نيز همراه باشد. چه 
سرماخوردگی را درمان كنيد چه آن 
را ب��ه حال خ��ود   رها كني��د، در افراد 
مختلف حدود ۳ روز تا يک هفته طول 
می كش��د و پس از طی اين دوره رفع 

خواهد شد.

درم�ان سرماخوردگی
دکتر جردن جوزفسون، نویسنده کتاب »همین حاال 
از شر سینوزیت خالص شوید« و مدیر مرکز سینوس 
و بینی نیویورک می گوید: »برای درمان سرماخوردگی 
باید از خودتان مراقبت کنید و مایعات فراوان بنوشید تا 
آب بدنتان افزایش یابد. این کار کمك قابل توجهی به 
خروج عفونت از بدن شما می کند، زیرا سبب مرطوب 
شدن مخاط و روان شدن ترشحات مخاطی در ناحیه 
عفونت خواهد شد. س��وپ مرغ را هم حتما در برنامه 
غذایی خود بگنجانید.« در کنار این موارد، اگر به پزشك 
مراجعه کنید، ممکن است برایتان داروهایی تجویز کند 
ت��ا طی این مدت عوارض آزاردهنده بیماری مانند آب 
ریزش مکرر بینی، سردرد، سرفه و... را تا حدی کاهش 
دهد و تحمل آن ها راحت تر شود.  گاهی سرما ممکن 
است وارد س��ینوس ها شود و آن ها را ملتهب کند که 
در ای��ن حالت از به جریان افتادن ترش��حات مخاطی 
جلوگی��ری خواهد ک��رد. این س��رماخوردگی درواقع 

ممکن است به عفونت سینوس تبدیل شود.  اما چگونه 
باید بفهمیم سرماخوردگی به عفونت سینوس ها تبدیل 
شده اس��ت؟ دکتر جوزفس��ون می گوید: »اگر پس از 
گذشت دو یا سه روز از بروز سرماخوردگی، حالتان بد تر 
شد یا رنگ ترشحات بینیتان به سبز یا زرد گرایید، باید 
به پزشك متخصص مراجعه کنید تا عالئم بیماری را 
بررسی کند. به احتمال بسیار زیاد باید سینوس هایتان 

چرک کرده باشد.«

عالئم عفونت سینوس ها )سینوزیت(
س��ینوزیت   همان التهاب سینوس هاست که ممکن 
اس��ت علل گوناگونی داشته باشد؛ یك سرماخوردگی 
ساده، یك عفونت یا حتی حساسیت. با این حال تمام 
التهاب های سینوس��ی ممکن است چند عالئم را بروز 

دهد: 
� احساس فشار و درد پشت چشم ها یا گونه ها

� احساس درد در دندان های باال
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� جمع ش��دن خلط و احساس گرفتگی در 
مجاری س��ر و صورت و گاهی دش��واری در 

تنفس
� آبریزش بینی که زرد یا سبزرنگ است

� سردرد
� ریختن ترشحات بینی به حلق

مبتالیان همچنین ممکن است از خستگی، 
دش��واری تنف��س از طریق بین��ی، کاهش 
ق��درت بویای��ی و بی قراری هن��گام خواب و 
اس��تراحت شکایت داشته باش��ند.  به گفته 
دکتر جوزفسون: »شما فکر می کنید هر ماه یا 
طی ماه های متمادی مبتال به سرماخوردگی 
هس��تید، باید بدانید که این س��رماخوردگی 
نیست. به احتمال بسیار زیاد شما به سینوزیت 
مزمن مبتال شده اید که گاهی عود می کند. اما 
پرس��ش این است که چگونه می توانیم میان 
این دو تفاوت قائل ش��ویم؟ دکتر جوزفسون 
در پاسخ می گوید: »سرماخوردگی معموال یك 

  اگر گمان می کنید 
سینوس های تان چرک کرده و 
عالئم بیماری تان طی مدت دو 

سه روز برطرف نشده است، 
باید سری به پزشک متخصص 
بزنید. پزشک ممکن است فقط 

به معاینه معمولی اکتفا کند، 
شاید هم الزم ببیند عکس 

اشعه x از سینوس هایتان 
بگیرید یا به شیوه های دیگری 
از آن ها تصویربرداری کنید. به 

هر حال همه این کار ها برای 
تشخیص دقیق تری بیماری 

شما الزم است.

بار در س��ال سراغ شما خواهد آمد و بیش��تر از چند روز هم مزاحمتان 
نخواهد بود و شما تا سال بعد از شرش در امان خواهید ماند.« پس اگر 
فکر می کنید س��رما خورده اید و عالئم آن را مدتی طوالنی با خود یدک 
می کشید یا اگر به دفعات در طول سال احساس سرماخوردگی دارید، به 

احتمال بسیار زیاد به سینوزیت مبتال هستید. 
متخصصان، س��ینوزیت یا   همان عفونت و التهاب سینوس ها را به سه 

نوع تقسیم می کنند: 
� سینوزیت حاد که معموال کمتر از چهار هفته طول می کشد. 

� سینوزیت مزمن که عالئم طوالنی مدتی دارد و ممکن است بیش از 
دوازده هفته یعنی حدود سه ماه، طول بکشد. 

� نوع سوم سینوزیت در واقع از نوع التهاب هایی است که هر از گاهی 
برمی گردند و عود می کنند. به چنین التهاب هایی اصطالحا التهاب راجعه 
نیز می گویند. این نوع سینوزیت اغلب چهار بار در سال یا حتی بیشتر 
از آن به صورت سینوزیت حاد بروز می کند و معموال ناشی از ویروس یا 

باکتری است. 
 

درمان عفونت سینوسی
اگر شما گمان می کنید سینوس ها یتان چرک کرده و عالئم بیماری تان 
طی مدت دو سه روز برطرف نشده است، باید سری به پزشك متخصص 
بزنید. پزشك ممکن است فقط به معاینه معمولی اکتفا کند، شاید هم 
الزم ببیند عکس اشعه x از سینوس هایتان بگیرید یا به شیوه های دیگری 
از آن ها تصویربرداری کنید. به هر حال همه این کار ها برای تش��خیص 

دقیق تر بیماری شما الزم است.
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مصرف دارو
عفونت سینوسی را با دارو می توان درمان کرد. 
پزشك متخصص نخس��ت برای شما داروهایی 
تجوی��ز می کند ک��ه وضع ترش��حات ناهنجار 
سینوس ها و بینی را بهبود بخشد و تنفس شما 
را تس��هیل کند. بیشتر افراد بدون نیاز به آنتی 
بیوتیك دوره درمان را پش��ت سر می گذارند و 
خوب می ش��وند، اما اگر عالئم بیماری در مدت 
10 تا 14 روز مرتفع نش��د، پزشك اغلب آنتی 
بیوتیك تجویز می کند. توجه داش��ته باش��ید 
مصرف دارو، بوی��ژه آنتی بیوتیك حتما باید با 

تجویز پزشك باشد. 
 

شست وشوی بینی
محلول شس��ت و ش��وی بینی چه به صورت 
اسپری باشد و چه به صورت سرم های شست و 
شو، که هر دو در داروخانه ها در دسترس است، 
مش��کالت ناحیه بینی را هنگام بروز سینوزیت 
بهبود می بخشد و دفعات عفونت سینوس ها را 
نیز کاهش می دهد. مطالعه ای که س��ال 2007 
منتش��ر ش��ده نش��ان می دهد بیمارانی که از 
محلول شست و شو یا   همان سرم نمکی استفاده 
می کنند عالئم بیماریشان سریع تر رفع می شود 
و نیز دفعات ابتالی مجدد به عفونت سینوس ها 

در این افراد کاهش می یابد. 

استنشاق استروئید
بیماران��ی که به س��ینوزیت مزم��ن مبتال هس��تند، می توانند از 
اس��پری های استروئید بینی اس��تفاده کنند. این اسپری ها درواقع 
حاوی مواد ضدالتهابی هستند که مستقیم بر بافت سینوس ها تاثیر 
می گذارد. اس��تفاده از این اس��پری ها راه موثری برای پیشگیری از 
عفونت های سینوس��ی به شمار می رود. استنشاق استروئید به این 
طریق می تواند التهاب بافت های سینوس را کاهش دهد و از انسداد 
و بس��ته شدن مجاری سینوس��ی جلوگیری کند. در این مورد هم 
توصیه می ش��ود حتما با مش��ورت و مجوز پزشك معالج از اسپری 

استفاده کنید. 
 

جراحی
در برخی موارد که سینوزیت به حالت مزمن درمی آید و طول مدت 
هر بار عفونت آن بسیار زیاد می شود، به ناچار باید از طریق جراحی، 
فضای حفره های سینوسی را افزایش داد تا به این ترتیب توان عملکرد 
آن ها بهبود یابد. س��رماخوردگی معمولی و عفونت های سینوس��ی، 
بسادگی درمان می شوند و پزشك عمومی هم می تواند اقدامات درمانی 
را پی بگیرد، اما اگر شما به عفونت های مزمن سینوسی یا سینوزیت 
راجعه مبتال هستید، پزشك عمومی ممکن است شما را به متخصص 

گوش و حلق و بینی ارجاع دهد.

 عفونت سینوسی را با دارو 
می توان درمان کرد. پزشک 
متخصص نخست برای شما 

داروهایی تجویز می کند 
که وضع ترشحات ناهنجار 
سینوس ها و بینی را بهبود 

بخشد و تنفس شما را تسهیل 
کند. بیشتر افراد بدون نیاز به 

آنتی بیوتیک دوره درمان را 
پشت سر می گذارند و خوب 

می شوند.

 در برخی موارد که 
سینوزیت به حالت مزمن 

درمی آید و طول مدت هر بار 
عفونت آن بسیار زیاد می شود، 
به ناچار باید از طریق جراحی، 
فضای حفره های سینوسی را 
افزایش داد تا به این ترتیب 

توان عملکرد آن ها بهبود یابد.
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بارو بن�ه مناس�ب بردارید: 
پیش از بس��تن وسایل سفر 
زمس��تانی خود، بهتر است 
مش��خص کنی��د  س��فرتان 
از چ��ه نوعی اس��ت. اگر به 
سفری ماجراجویانه خارج از 
محیط های شهری می روید یا 
به قصد ورزش های زمستانی 

چون اسکی عازم ارتفاعات هستید، بهتر است ترکیبی 
از مناس��ب ترین لباس های زمس��تانی را با خود همراه 
کنید. فراموش نکنید یکی از مهم ترین این لباس ها یك 
پوشش کتانی است که باید جهت حفظ رطوبت بدن به 
عنوان نخس��تین پوشش  تن کنید. بهتر است عالوه بر 
لباس های پشمی، از لباس هایی با جنس نایلونی روی 
تمامی پوشش خود استفاده کنید تا در طول بارش های 
احتمالی خیس نش��وید. بهتر است در طول سفرهای 
زمس��تانی خود، از چند الیه لباس استفاده کنید تا با 
ورود به مکان های سرپوش��یده و گرم بتوانید الیه های 

رویی را از تن درآورده و مانع سرما خوردگی شوید.
ب�ه می�زان کاف�ی آب بنوش�ید: نوش��یدن آب کافی، 
فقط مختص به فصل تابس��تان و سفر به مناطق گرم 
نمی شود. اگر چه اقلیم های سرد به اندازه اقلیم های گرم 
به کم آب شدن بدن نمی انجامد، اما همین بی توجهی در 
نوشیدن آب کافی ممکن است سالمت شما را به خطر 
بیندازد، بویژه اگر ش��ما در طول سفر زمستانی تان به 
فعالیت های شدیدی چون اسکی و اسنوبورد بپردازید، 

خیلی زودتر آب بدنتان را از 
دست می دهید.

زمس�تان بهتری�ن فص�ل 
با  بلی�ت هواپیم�ا:  خری�د 
توجه به این که در زمستان 
بس��یاری از گردش��گران به 
دالیل مختلف سفرهای خود 
را کنس��ل کرده یا به زمانی 
گرم ت��ر موکول می کنند، خریدن بلیت هواپیما کاری 
آس��ان تر اس��ت. عالوه بر این  که در طول زمستان که 
به نوعی فصل رکود گردشگری است، پیدا کردن بلیت 
هواپیما راحت تر و سریع تر انجام می شود، شرکت های 
هواپیمایی جهت فروختن تعداد بلیت بیشتر، اقدام به 
پایین آوردن قیمت ها نیز می کنند. پس اگر جزو افرادی 
هستید که به دلیل هزینه های باالی حمل و نقل هوایی 
از آن اس��تفاده نمی کنید، زمستان زمان مناسبی برای 
شماس��ت تا عالوه بر صرفه جویی در پول، زمان خود را 

نیز بهتر برنامه ریزی کنید.
توصیه های سفرهای جاده ای:  اگر به هر دلیلی ترجیح 
می دهید با ماشین شخصی خود در زمستان سفر کنید، بهتر 
اس��ت پیش از عزیمت از وضع جاده های منتهی به مقصد 
مورد نظرتان آگاهی کافی پیدا کنید. عالوه بر مجهز کردن 
ماشین به تمامی تجهیزات زمستانی، بهتر است به همراه 
خود نقش��ه کاملی از تمامی راه های اصلی و فرعی داشته 
باشید. برداشتن کمی اغذیه خشك مانند خشکبار می تواند 

در صورت بروز مشکل به شما در تامین انرژی کمك کند.

سـفر در زمسـتان؛ خوب یا بد؟

سفر در فصل سرما برای بيشتر افراد 
جامعه به درستی تعريف نشده است. 
بسياری معتقدند فصل زمستان عالوه 
بر س��ختی هايی كه در ترابری ايجاد 
می كن��د، همواره ي��ادآور بيم��اری و 
مش��کالت ديگر اس��ت، اما به راستی 
سفر در زمس��تان آنقدرها هم كه به 
نظر می آيد ناخوش��ايند نيست.  با به 
كار بس��تن چند توصيه ساده می توان 
فصل زمستان را كه همواره با رخوت 
و دلس��ردی همراه است، به روزگاری 
دلچس��ب و پرهيجان تبديل كرد و با 
يک س��فر شيرين، انرژی الزم را برای 
طی كردن س��ردترين اوقات سال به 
دست آورد. عالوه بر اينها، سفر كردن 
در طول فصل زمستان كه فصل ركود 
گردش��گری اس��ت، امتيازات��ی  برای 
بودجه س��فر فراهم می آورد. در اينجا 
عالوه بر توصيه های سفرهای زمستانی 
به برخ��ی منافع مالی س��فر در فصل 

سرما پرداخته می شود.

هستی یزدان پناه

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

]55[

شمـاره 7- آذر ماه 1393

ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

اسکانیـا

گردشگری

فرهنگ و هنر

سالمت

News

ورزش



شلغـم معجزه   عجیب فصل سرما
بابهترینآنتیبیوتیکگیاهیبیشترآشناشوید

متخصصان تغذيه توصيه می كنند در فصل 
سرما برای پيشگيری از سرماخوردگی و 
بيماری های تنفسی، حداقل چند نوبت 
در هفته ش��لغم بخوريد. گياه شلغم از 
خانواده كلم است. بر حسب سن، ريشه 
اي��ن گياه می تواند كامالً گرد و يا كمی 
كش��يده و رنگ آن نيز از سفيد تا سبز، 
زرد و ي��ا ارغوانی متفاوت باش��د. طعم 
انواع سفيد و زرد آن شيرين و كمی تيز 
است.  شلغم در هوای سرد بسيار خوب 
رشد می كند و شايد وجود همين علت 
اس��ت كه موجب می ش��ود اين سبزی 
ب��رای درمان بيماری هايی مفيد باش��د 
كه در فصل س��رما زياد اس��ت. شلغم 
گياهی بس��يار مقوی و مغذی است كه 
به دليل دارا ب��ودن قند گياهی و امالح 
مفيدی مانند كلسيم و منيزيم، جزو مواد 
غذايی بسيار با ارزش محسوب می شود. 
شلغم همچنين منبع غنی از فوليک اسيد، 
اسيد پانتوتنيک، ويتامين های ث، ب و آ 
و همچنين امالح معدنی ضروری شامل 
فس��فر، كلس��يم، گوگرد، منيزيم، يد و 
مس اس��ت. س��ايت تخصصی تغذيه 
تحت عنوان »اوری نوترينت« در مقاله 
جديدی در اين باره آورده است: شلغم 
يکی از پاک كننده ها و مواد خون ساز 
مفيد است و كلسيم و منيزيم موجود در 
آن نقش به سزايی در جلوگيری از ابتال 
به بيماری های خطرناک مانند سرطان 
دارد.  اگر به ناراحتی معده مبتال نيستيد 
به ياد داش��ته باش��يد كه خواص آب 
شلغم خام بيشتر از شلغم پخته است؛ به 
طور كلی آب شلغم، بدن را تميز كرده 
و مواد سمی را از بدن خارج می سازد.  
شلغم در درمان آسم و سرفه های خلط 
دار مؤثر، ميکروب كش و ضد باكتری 
قوی اس��ت. در واقع شلغم اثر مفيد و 
موثری در درمان بيماری های تنفس��ی 
دارد. برای اين منظور از س��وپ يا آش 
آن اس��تفاده می شود. شلغم سرشار از 
ويتامين C است و بهتر است كه شلغم 
 C بخارپز شود به دليل اينکه ويتامين
بر اثر اكسيداسيون خيلی سريع از بين 

می رود.

مروری بر خواص شلغم
 شلغم مهم ترین گیاه ضد سرطان محسوب می شود 

تا جایی که حتی گسترش سرطان را متوقف می کند. 
 این ماده غذایی سودمند حاوی نشاسته، پروتئین و 
سلولز است و به همین سبب به عنوان یك ماده غذایی 

نیروزا شناخته می شود. 
 یکی دیگر از مزایای نوشیدن آب شلغم درمان جوش 

صورت است. 
 مصرف ش��لغم، برطرف کننده س��رفه، نرم کننده 

سینه، معده و روده است. 
 شلغم به علت داش��تن ویتامین های A و C قدرت 

بینایی را افزایش می دهد. 
 ش��لغم ادرار را زیاد می کن��د؛ از این رو موجب دفع 
س��نگ های مجاری ادراری می شود و می تواند بلورهای 
اس��یداوریك را حل کند و از دردهای مفاصل و نقرس 
جلوگیری کند. این خاصیت در برگ های نازک آن بسیار 
زیاد اس��ت ولی برگ ش��لغم دیر هضم می شود و تولید 

نفخ می نماید.

سوپ شلغم
 شلغم در درمان آس��م و سرفه های خلط دار مؤثر، 
میکروب کش و ضد باکتری قوی است. در واقع شلغم اثر 

مفید و موثری در درمان بیماری های تنفسی دارد. برای 
این منظور از سوپ یا آش آن استفاده می شود. 

 مصرف شلغم به دلیل داشتن ماده ای به نام تیوسیاناد 
برای کسانی که مشکل تیروئید دارند ضرر دارد. 

 ش��لغم سرشار از پتاسیم و کلس��یم است که برای 
فشارخونی ها می تواند بسیار مفید باشد. 

 شلغم دارای فسفر است و اعصاب را تسکین می دهد 
و تقویت می نماید و کبد را اصالح کرده و بیماری آن را 

شفا می بخشد. 
 شلغم اشتهاآور است و نیروی شهوانی را تقویت کرده 

و منی را زیاد می نماید. 
 آن هایی که حافظه ضعیف دارند حتماً باید ش��لغم 
بخورند، زیرا ثابت شده است که شلغم حافظه را تقویت 

می کند.
 شلغم شب کوری را درمان می کند. 

 یکی دیگر از ترکیبات قابل توجه در شلغم فیبر آن 
است. فیبر سبب حجیم شدن مدفوع و دفع راحت تر و 
سریع تر آن شده، بنابراین خطر تماس مواد سرطان زا با 
س��لول های روده را کمتر می کند. عالوه بر اثرات فوق، 
فیبر سبب افزایش رشد و تکثیر باکتری های مفید و مانع 
رشد باکتری های مضر در روده می شود و در عین حال بر 
اثر تخمیر فیبر در روده اسید بوتیریك تولید می شود که 
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منشاء انرژی برای سلول های روده است و به 
حفظ سالمت سلول های روده کمك می کند. 
 شلغم باعث درمان تشنج می شود اما برای 
کس��انی که معده ضعی��ف دارند به علت دیر 

هضم شدن، ممکن است که باعث نفخ شود.
 این گیاه پرخاصیت همچنین برای رشد 
و نمو اس��تخوان ها سودمند است و به همین 
خاط��ر مصرف آن ب��ه زنان باردار و ش��یرده 

توصیه می شود.
 همچنین مصرف آن ب��رای مبتالیان به 
بیماری قند مفید و خام آن می تواند به عنوان 

انسولین گیاهی مصرف شود.
 برای درمان دمل، کورک و هر نوع کانون 
التهابی و تورمی یا چرکی، ضماد شلغم را روی 

موضع بگذارید.

شلغم؛  آنتی بیوتیک گیاهی
هر سال با آمدن فصل سرما، سرماخوردگی 
به بیماری رایج و فراگیری تبدیل می شود که 
تعداد قابل توجهی از مردم را مبتال می کند. در 
این بین بیماران به 3 دسته تقسیم می شوند: 
گروهی که سرماخوردگی را بیماری محسوب 
نکرده و در منزل به درمان خودسرانه آن با انواع 
دارو ها می پردازند، گروهی که به پزشك مراجعه 
می کنند و گروهی که از درمان های گیاهی برای 
سرماخوردگی استفاده می کنند. این در حالی 
است که تقریباً هر 3 گروه نمی توانند به فواید 
شلغم در درمان و پیشگیری از سرماخوردگی 
بی توجه باشند. شلغم گیاهی است که از دیرباز 
در درمان س��رماخوردگی کارایی داشته است. 
عالوه بر اینکه می توان شکل پخته یا خام شلغم 
را در انواع س��وپ ها و س��االد ها مصرف کرد یا 
اینک��ه آن را پخته و ب��ه طور جداگانه مصرف 
کرد، روش دیگری هم وجود دارد که در واقع با 
آن عصاره شلغم به دست می آید که در درمان 

سرفه و گلو درد و سرماخوردگی مؤثر است. 

عصاره شلغم
برای گرفتن عصاره شلغم می توان قسمت 
باالی��ی آن را ب��رش داده و داخل آن را خالی 
کرد. سپس به داخل شلغم مقداری عسل یا 

 یکی دیگر از ترکیبات 
قابل توجه در شلغم فیبر 

آن است. فیبر سبب حجیم 
شدن مدفوع و دفع راحت تر 
و سریع تر آن شده، بنابراین 

خطر تماس مواد سرطان زا 
با سلول های روده را کمتر 

می کند. عالوه بر اثرات فوق، 
فیبر سبب افزایش رشد و 

تکثیر باکتری های مفید و مانع 
رشد باکتری های مضر در روده 

می شود و در عین حال بر اثر 
تخمیر فیبر در روده اسید 

بوتیریک تولید می شود که 
منشاء انرژی برای سلول های 
روده است و به حفظ سالمت 

سلول های روده کمک می کند.

شکر بمالید و بگذارید برای 12 ساعت در یخچال بماند. با این روش داخل 
شلغم از مایعی پر می شود که سرماخوردگی را درمان می کند و باید چند 

بار در طول روز مصرف شود.

روش های دیگر تهیه عصاره و شربت شلغم
 برای تهیه عصاره آن، ش��لغم را با وزن مس��اوی شکر سرخ در کمی 
آب ریخته و به مالیمت حرارت می دهند. طریقه دیگر آن است که وسط 
ش��لغم بزرگی را خالی کرده، ش��کر سرخ را در آن ریخته، پر می کنند و 
می پزند. شکل سوم، آن است که شلغم را به حلقه های گرد بریده و پیاز 
را نیز به همین شکل در بیاورند. سپس در ظرف گودی، طبقات شلغم و 
پیاز را بر روی حرارت بگذارند. وقتی گرم ش��د، به تدریج شربت آن جدا 
می شود. این عصاره برای درمان سرماخوردگی و گلودرد بسیار نافع است 
و از آن می توان به عنوان غرغره در هنگام گلودرد استفاده کرد.  اگر به 
خوردن شلغم خام تمایلی ندارید می توانید شلغم را به شکل شربت شلغم 
درست کنید. روش تهیه شربت شلغم به این ترتیب است که ابتدا وسط 
یك شلغم را خالی می کنند و در آن کمی شکر می ریزند. پس از مدتی 
آب در آن جمع می شود. آب آن را با قاشق برداشته و مصرف می نمایند.

خرید شلغم
شلغم خوب، باید سفت و تازه باشد. بنابراین اگر وسط آن شل بوده و 
با فشار انگشت فرو برود، پالسیده و مانده است و چنانچه پخته و مصرف 
شود، در روده ها تولید نفخ می کند. حتماً پوست خارجی آن باید براق و 
شفاف باشد. شلغم باید سنگین باشد و وقتی وسط آن را بریدید، درونش 

را روشن و شفاف ببینید.
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سـفر به شهری که ندیده ام
اینصندلیراحتمن...

همینطور که از شهر خارج می شویم کمك راننده شروع به توزیع بسته های خوراکی در میان مسافران 
می کند. برخی از مغازه ها را می بینم که کس��به  در آن ها مش��غول کار روزانه خود شده اند. اکثر آن ها را 
می شناسم و تقریبا هر روز صبح به آن ها سالم می دهم و سر کار خودم می روم که جاییست در انتهای 
همین خیابان، خیابان انتهایی شهر. از اینکه آن ها را چند روزی نمی بینم و برنامه چند روز آینده ام به 
کس��ب و کار ربطی ندارد یك احس��اس آرامش خاص در من بوجود می آورد. آن ها مش��غول کار خود 
هستند بی آنکه از این غیبت چند روزه من بویی ببرند، البته همانطور که من از غیبت های آن ها بی اطالع 
می مانم. این روال طبیعی کار در این منطقه از شهر است. باشی جواب سالمت را می دهند و اگر نباشی 

کسی نمی فهمد که نیستی. 
همین که در جاده بیرونی ش��هر افتادیم، بهروز در حالی که روزنامه جلوی دس��تش را ورق می زد و 
دنبال صفحه اخبار ورزشی می گشت، گفت: »بهتره کمربند ایمنی رو ببندی، قبل از اینکه کمك راننده 
هشدار بده.« پیشنهاد خوبی بود، کمربند ایمنی ام را بستم و در صندلی راحت خود فرو رفتم و با بهروز 

گرم صحبت درباره همه چیز و همه کس شدیم.

دس��تی کنار صندلی را عقب می کش��م و زیرپایی صندل��ی به طرف باال دوران می کند، کم��ی پاهای خود را 
باال می آورم و دس��تی را   رها می کنم، دوس��ت من هم که کنار پنجره اتوبوس نشسته همین کار را می کند. 
پشتی های صندلی  خود را کمی  می خوابانیم و سفر آغاز می شود. برای اولین بار است راهی شهری می شوم 
که دوس��تم طی پانزده س��ال گذشته بار ها به آن سفر کرده اس��ت. باالخره بعد از بار ها و بار ها توصیه او 

همسفرش شدم.
 سفری که برای من سیاحت است و برای او ماموریت کاری. بهروز، قدیمی ترین دوست من است و با هم 
در بسیاری از جاده ها همسفر بوده ایم، شهرهای زیادی را دیده ایم و کلی خاطرات اتوبوسی با هم داریم. 
مامور مخصوص چک کردن بلیط مسافران از ابتدای اتوبوس شروع می کند به بررسی بلیط مسافران و به 
ردیف ما می رسد و پس از چک کردن بلیط تمام مسافران از اتوبوس پیاده می شود و اتوبوس به سمت 

در خروجی ترمینال حرکت می کند. 

کاظم سبزی

خاطره ها و حوادث گذشته را یك به یك با هم 
مرور می کردیم و از اینکه برخی از آن ها همچنان 
در ذه��ن ه��ر دوی ما بیدار و زن��ده بودند گاهی 
شگفت زده می شدیم و گاهی با نا باوری در سکوتی 
فرو می رفتیم که معنای آن چیزی به جز افسوس 
زمان از دست رفته نبود. در شرایطی که داشتیم، 
این م��رور خاطرات بهترین گزین��ه برای گذران 
وقت ب��ود. تازه این فرصت با وجود مش��غله های 
موجود برای ما دو تا کمتر دس��ت می داد و خوب 
می دانس��تیم که بعد از این سفر هر کدام از ما در 
کوه بار مشغله های شخصی خود گم خواهیم شد 
و تا دیدار بعدی اصال معلوم نبود کی زنده باش��د 

و کی مرده.
چند سال پیش با هم در فصل زمستان سفری 
به یکی از شهرهای سردسیری داشتیم، و در راه 
اتوب��وس ما دچار نقص فنی ش��د و در حالی که 
برف می بارید از حرکت باز ایستاد و تالش راننده 
و کم��ك راننده هم راه به جایی نبرد. ما هم مثل 
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دیگر مسافران امیدوار بودیم مشکل زود حل 
بش��ود. ماش��ینی نمی آمد و جاده کم کم در 
سفیدی برف فرو می رفت. یك لحظه احساس 
تنهایی و فراموش ش��دگی در دل من ایجاد 
شد. شاید بقیه هم همین احساس را داشتند، 
ش��اید هم برای بعضی این درماندگی ابتدای 
چیز هیجان انگیزی بود که دوس��ت داشتند، 
ولی وقتی سرما به داخل اتوبوس راه پیدا کرد 
و وضعیت از حالت عادی درآمد تقریبا می شد 
نگرانی را در چهره همه مس��افران دید. البته 
مش��کل حل شد، اما نه با راه افتادن اتوبوس، 
بلکه با جابجایی مسافران به اتوبوسی دیگر. آن 
روز همه مسافران سوار اتوبوس جدید شدند 
و از آن مهلکه برف آگین جان سالم بدر بردند، 
در حال��ی که راننده و کم��ك راننده همانجا 
کنار اتوبوس خود ماندند تا تعمیر کار برسد و 
ماشین را روبراه کند و ما نفهمیدیم ماندن در 
وس��ط راه آن هم در یك شب سرد زمستانی 

 در یکی از پیچ ها به سمت 
جنوب پیچیدیم و در راهی 

افتادیم که برای من تماما 
جدید بود. راه های جدید آدم 
را وامیدارد به باز کردن چشم 

و ثبت کردن تمام جزئیات. 
همه چیز یک راه جدید برای 

مسافر ناآشناست و هر چیزش 
برای او جذابیت خود را دارد. 
از رنگ و روی کوه ها بگیر تا 
پوشش گیاهی و خاک های 

بیابانش. همه جذاب و 
دیدنی ست. همه چیزی جدید 

است غیر از   همان صندلی 
راحت که همیشه در راه ها با 

مسافر همراه است.

در یك اتوبوس وامانده یعنی چه.
خالصه اینکه از این دس��ت خاطره های تلخ و ش��یرین اتوبوسی کم به 
ذهنمان نرس��ید و در طول مس��یر همه را برای گذران زمان با هم مرور 
می کردیم. من به بهروز گفتم: »راس��تی بهروز یادته یه سال با هم رفتیم 

تبریز ؟«
از تهران تا تبریز آن زمان با اتوبوس یازده ساعت طول می کشید و وقتی 
در پایان��ه اتوبوس های خارج ش��هری پیاده می ش��دی زانو هایت به   همان 
حالت تا شده باقی می ماند و تا بخود بیایی چند ده دقیقه ای می گذشت. 

صندلی های اتوبوس کوچك بودند و غیر قابل انعطاف. 
بهروز به شوخی گفت: »آره، من تا فردای اون روز که رسیدیم همینجوری 

به حالت نشسته بودم!.«
-یادش بخیر با همه س��ختی هایی که داش��ت، شوق رسیدن به مقصد 
باعث می شد تا سختیا رو تحمل کنیم. البته فراموش نکنیم که هر زمانی 

سختی های خودش رو داره.
- آره، فکر کنم تصور مسافرای دیروز و امروز از سفر با اتوبوس مثل هم 

نیست.
- صددرصد، اون روز ا با صندلی های قدیمی سفر یه چیز دیگه بود. چیزی 
ش��بیه مچاله شدن. اما امروز با این اتوبوس��ای جدید، انگار توی یه خونه 

سیاریم.
شروع به خوردن خوراکی های بسته بندی شده کردیم و کمك راننده 
لط��ف ک��رد و برای ما آب جوش آورد تا یك چای��ی داغ را با هم تجربه 
کنیم. در همین حال و هوا بودیم که در یکی از پیچ ها به سمت جنوب 
پیچیدیم و در راهی افتادیم که برای من تماما جدید بود. راه های جدید 
آدم را وامیدارد به باز کردن چشم و ثبت کردن تمام جزئیات. همه چیز 
یك راه جدید برای مس��افر ناآشناس��ت و هر چی��زش برای او جذابیت 
خود را دارد. از رنگ و روی کوه ها بگیر تا پوش��ش گیاهی و خاک های 
بیابانش. همه جذاب و دیدنی ست. همه چیزی جدید است غیر از   همان 
صندلی راحت که همیش��ه در راه ها با مس��افر همراه اس��ت. البته این 
صندلی از همراهان مسافران جدید و مدرن است و در قدیم به جای این 
همراه، پاپوش خوب بود که بهترین همراه مس��افر بود. صندلی هایی که 
با استانداردهای خاصی درست می شوند و از ایمنی باالیی در زمان بروز 

سانحه برخوردار هستند. 
فیزیك بدن در استفاده از آن لحاظ شده است و هر روز هم به بهترین 
ش��کلی اصالح می شود. امروز مس��افرت ها به نشستن روی یك صندلی 
راحت و گپ زدن و رس��یدن به مقصد خالصه ش��ده است. به این قضایا 
اضافه کنید هوای مطبوع را و دیدن یك فیلم و گوش کردن به موسیقی 

مورد عالقه را. 
در راه جدید کم کم سرم سنگین می شود و چشم ها را روی هم می گذارم 
و بخواب فرو می روم. امیدوارم که وقتی بیدار می شوم اتوبوس به ترمینال 
مقصد رس��یده باش��د و من بتوانم بعد از خداحافظی با صندلی راحتم، با 
انرژی از شهری که تاکنون ندیده ام بازدید کنم و از مواهب آن بهره ببرم.
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درمـان افسردگی با تغذیه

افسردگی يکی از شايع ترين مشکالت 
بهداش��ت روان اس��ت. طبق گزارش 
س��ازمان جهانی بهداش��ت در س��ال 
۲۰۰۲، افسردگی از نظر باری كه به 
جامعه تحميل می كند چهارمين رتبه را 
در بين بيماری ها داراست و شايع ترين 
علت ناتوانی محس��وب می ش��ود. در 
كش��ور ما نيز جزو هفت علت اول بار 
بيماری و ناتوانی در سنين مختلف به 

شمار می رود. 
عوام��ل تغذيه ای نقش مهمی در بروز 
افسردگی دارند. از طرف ديگر، كسانی 
كه دچار افسردگی هستند غالبا تغذيه 
نامناسب داشته و بنابراين از اين جهت 
در معرض خط��ر قرار دارند. هنگامی 
كه فردی دچار افسردگی باشد سطح 
انرژی در او كمتر از حد معمول بوده و 
اشتياق و اشتها برای بسياری از چيز ها، 
از جمل��ه غ��ذا در او از بي��ن می رود و 
در نتيج��ه تغذيه فرد دچ��ار اختالل 
می ش��ود. كاهش يا افزايش ناخواسته 
وزن و جذب ناكافی ويتامين ها و مواد 
معدنی غالبا با افسردگی ارتباط دارد. 
بايد گفت افراد مسنی كه تنها زندگی 
می كنند يا ش��خصی كه كسی را كه 
آن ها را تشويق به خوردن مواد غذايی 
مناسب و كافی كند ندارند، بيشتر در 

معرض اين خطرات هستند. 

چه بخوریم که افسرده نشویم؟ 
مصرف بیشتر سبزی، میوه، مغز ها، حبوبات و غالت 
کامل )س��بوس دار(، روغن زیتون، دانه های خوراکی، 
ماهی و لبنیات کم چرب در مقایسه با مصرف گوشت 
قرم��ز پرچ��رب، لبنیات پرچ��رب، ک��ره و روغن های 
حیوانی، الگوی غذایی مناس��ب تری برای پیشگیری و 

درمان افسردگی است. 
چای سبز: شیوع افسردگی در افرادی که بطور مرتب 

چای سبز مصرف می کنند کمتر است. 
ماهی: ش��یوع افس��ردگی در کشورهایی که مصرف 

سرانه ماهی در آن ها باالست، کمتر است. 
روغن زیتون: این روغن دارای ماده موثری است که 

اثرات ضد افسردگی دارد. 
چربی های ضروری: یکی از روش های کمك به روحیه 
فرد، خوردن چربی به مقدار کافی و نه زیاد است. برای 
این منظور باید انواع درس��ت و مناسبی از چربی ها را 
انتخاب کرد. وجود چربی های اشباع نشده )غیر جامد( 

در رژیم غذایی هر فرد ضرورت دارد. 

قهـوه و مواد دیگر حاوی کافئیـن: افرادی که دچار 
افسردگی هس��تند، معموال از کافئین برای باال بردن 
انرژی خود اس��تفاده می کنند. اما ای��ن اقدام می تواند 
کامال اشتباه باشد. کافئین، سیستم عصبی را تحریك 
می کند بنابراین مقدار زیاد آن می تواند مانع استراحت 
خوب ش��بانه شود. کافئین از خواب عمیق جلوگیری 
می کند. تحریك بیش از حد سیستم عصبی می تواند به 
طور بالقوه باعث افزایش سطح اضطراب گردد. اضطراب 
و افسردگی معموال دست در دست هم حرکت می کنند 

و این امر، بهبودی را دشوار تر می سازد.

چاق ها در معرض ابتال به افسردگی
افراد چاق به علل مختلف بیشتر به افسردگی مبتال 
می ش��وند. از سوی دیگر افسردگی نیز می تواند فرد را 
مستعد چاقی کند. بنابراین در افراد افسرده باید مراقب 
چاقی بود و افراد چاق را تشویق به داشتند فعالیت بدنی 

و کاهش مصرف مواد پرکالری کرد. 
پیروی از یك رژیم غذایی س��الم، متنوع و متعادل، 
دریاف��ت مواد مغذی ب��ه اندازه کافی و داش��تن وزن 
مناسب در پیش��گیری و درمان افسردگی موثر است. 
پیروی از هرم غذایی، راهنمای مناسبی برای انتخاب 

غذاهای سالم و متنوع است.
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ورزش
  برای هـواداران پرشور پرسپولیس ناراحتم

  یک میلیون دالر هزیـنه برای هیـچ
  باید غـرور جام جـهانی را در جام ملت ها داشته باشیم

  خشـونت برای رکوردزنی!
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برای هـواداران پرشور پرسپولیس ناراحتم
گفتوگویخواندنی»کالسکهسبز«بارضاشاهرودی

س��انترهای  ب��ارزه اش  مهم تري��ن 
بی مثال و زهردارش بود. از س��مت 
چپ زمي��ن فوتبال كه پ��ا به توپ 
می ش��د هر قدمش بوی گل می داد 
و استاديومی برايش نيم خيز می شد. 
مخصوصا اگر يک مهاجم سرزن هم 
درون محوطه جريم��ه تيم حريف 

آماده گلزنی بود. 
نفوذهای كم نظيرش آنقدر چش��م 
نواز بود كه خيلی ها او را با اسطوره 
چپ پ��ای فوتبال ايتاليا و باش��گاه 
مي��الن، پائول��و مالدين��ی مقايس��ه 
می كردند. رضا شاهرودی هنوز هم 

برای خيلی ها رضا مالدينی است. 
چپ پای خوش استيل و اسطوره ای 
دهه ۷۰ فوتبال ايران كه فرصتی داد 

پای صحبت های شيرينش بنشينيم.
م��رد خ��وش تي��پ و ج��ذاب آن 
س��ال های نه چندان دور فوتبال در 
روزهای س��يبيل و شلوارهای گشاد 
چين دار، با آن موه��ای بور و لخت 
و لباس های ش��يک الگ��وی خيلی 
از ما ده��ه پنجاه و ش��صتی ها بود. 
فوتباليست بازنشس��ته ای كه هنوز 
هم   همان قدر خوش تيپ اس��ت و 
جذاب. گفت و گوی »كالسکه سبز« 
با رضا شاهرودی را در ادامه بخوانيد 

و لذت ببريد.

رضا شاهرودی اين روز ها چه می كند؟
اگ��ر به لحاظ فوتبالی منظورتان اس��ت که این روز ها 
سر نخواس��تن ما دعواس��ت. اما اگر زندگی شخصی ام 
را می گویی��د که خدا را ش��کر داریم زندگی می کنیم و 

زنده ایم. 
يعنی كال كاری نداريد؟ 

نه که ندارم. اصال مگر می شود آدم بیکار باشد. گفتم که 
در بحث فوتبال چون ما را نمی خواهند کاری نمی کنیم 
ام��ا به هر حال ما هم زندگی داری��م، خرج داریم، بچه 

داریم. باید فکر آن ها هم بود. 
خب پس بفرماييد چکار می كنيد؟ 

دستی بر آتش س��اخت و ساز دارم و خدا را هم شکر 
می کنم. 

اينکه بد نيست؟ 
مگر من گفتم بد اس��ت؟ به هر حال ما هم مثل همه 

باید کار کنیم و فکر زندگیمان باشیم.
رضا شاهرودی كيست؟

یك فوتبالیست سابق و یك مربی تقریبا جوان. البته 
دفاع چپ سابق پرسپولیس و تیم ملی هم که هستم. 

همين؟ مفصل تر... 
مشتی و با مرام هم هستم! 

دنيای فوتبالی رضا مالدينی چگونه گذشت؟ 

هم پرهیجان و هم دوس��ت داشتنی. من با اسم رضا 
مالدینی خیلی خوشحال بودم. 

اهل شاهرودی؟ 
ن��ه، من اصلیتی آذربایجان��ی دارم. اما تهران را خیلی 

می پسندم. 
اوض��اع اين روزهای پرس��پوليس چ��را اينقدر به هم 
ريخته اس��ت؟ درخش��ان هم كه نتوانس��ت برای تيم 

محبوبت كاری بکند.
اتفاقا من دوس��ت دارم در مورد حرف های درخش��ان 
صحبت کنم. او گفته پرسپولیس بازیکن ندارد و سؤال 
من این اس��ت که اگر درخشان چنین نظری دارد، پس 
چ��را هدایت تیم را قبول ک��رد؟ او اگر نگاهش این بود، 
نباید به پرس��پولیس می آمد چ��ون همه چیز این تیم 
معلوم بود. متأسفانه پرسپولیس در این چند سال هویت 
اصلی اش را از دس��ت داده و خدا می داند چه قرار است 

بر سرش بیاید.
دليل اصلی همين وضع نابسامان و نتيجه نگرفتن های 

متوالی؟ 
همین موضوعی که گفتم دلیل نتیجه نگرفتن است. 
پرسپولیس مدام با تغییرات مدیریت و کادر فنی مواجه 
می ش��ود. بعضی از بازیکنان تأثیرگذار این تیم هم جدا 
شدند ولی جایگزین های خوبی جذب نشدند. متأسفانه 

جالل بابایی
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وضعیت پرسپولیس روز به روز بد تر می شود و 
دلم برای این هواداران پرشور می سوزد.

انتخاب درخش��ان به عنوان جايگزين دايی 
درست بود؟ آيا فرد قوی تری نبايد جايگزين 

دايی می شد؟ 
اتفاقا من هم چنین نظ��ری دارم و می گویم 
بعد از دایی باید مربی قوی تری را می آوردند که 
کارنامه داشته باشد. من برای کادر فنی احترام 
قائل هس��تم ولی قبالً هم گفته ام که درخشان 
کارنامه ندارد. اتفاقاً کرانچار بعد از دایی گزینه 

خوبی بود ولی او را انتخاب نکردند. 
برگرديم به چند س��وال در م��ورد خودتان. 
خيلی ها شما را خوشتيپ ترين فوتباليست ايرانی 

می دانند. موافقيد؟ 
این را از دیگران بپرسید. می ترسم ریا شود! 

يعنی چی؟ 
خب جواب کامال مش��خص است. بال استثنا 

می گویند رضا شاهرودی. 
در اين حد مطمئنيد؟ 

بپرسید تا متوجه شوید! 
برنامه ۹۰ را چطور برنامه ای می بينيد؟ 

با احترام ب��ه کارکردهای خوبش، خیلی ها را 
نابود کرد. 

نابود؟ چرا؟ 
خیلی ه��ا وقتی رفتند در ای��ن برنامه بعدش 

تقریبا نابود شدند. 
تيم ملی ب��ه زودی در ج��ام ملت ها كارش 
را آغ��از می كند. چه تص��وری از عملکرد آن 

داريد؟ 
قطعا کی روش کار سختی دارد. جام ملت های 
آسیا، جام جهانی نیست که بیاییم دفاعی کار 
کنیم و باید به فکر بازی خوب و نتیجه گرفتن 
باشیم. تیم های آسیایی هزینه کردند. خیلی از 
آن ها بهتر از ما هستند و در گذشته خوب کار 
کردند. البته فوتبال را نمی شود پیش بینی کرد. 
در سال های سبيل و موهای كوتاه، موی لخت 

و بور و بلند چه معنايی داشت؟ 
این یك تفاوت عمده بود. می گفتند سطحش 

با بقیه فوتبالیست ها فرق دارد. 
يعنی چی؟ 

خ��ب می گفتن��د فالنی س��طحش باال تر از 

 پرسپولیس مدام با 
تغییرات مدیریت و کادر 

فنی مواجه می شود. بعضی از 
بازیکنان تأثیرگذار این تیم هم 

جدا شدند ولی جایگزین های 
خوبی جذب نشدند. متأسفانه 

وضعیت پرسپولیس روز به روز 
بد تر می شود و دلم برای این 

هواداران پرشور می سوزد.

 یکی از آرزو هایم این 
است روزی روی نیمکت این 

تیم بنشینم.

چقدر باال تر؟ مثال اگر امروز بود چقدر دستمزد می گرفتيد؟ 
فکر می کنم امثال من، دایی، عابدزاده و آقا کریم کم کم 2 یا 3 میلیارد 

می گرفتیم برای هر سال. 
دوست داری به پرسپوليس برگرديد؟ 

صد در صد. اصال یکی از آرزو هایم این اس��ت روزی روی نیمکت این 
تیم بنشینم. 

به نظرتان چنين اتفاقی می افتد؟ 
واقعا نمی دانم اما قبال هم گفتم که فعال سر نخواستن ما ها دعواست.

جای مديرعامل پرسپوليس بوديد چه می كرديد؟ 
خیلی کار ها. اول از همه یك خانه تکانی اساسی راه می انداختم.

برای بازيکنان؟ 
بل��ه، خیلی ها را از تیم کنار می گذاش��تم و بازیکن��ان با کیفیت تر را 

جایگزینشان می کردم. 
مگر چند درصد كارايی ندارند؟ 

خیلی ، حدود 40 تا 50 درصد. 
بهترين بک چپ تاريخ فوتبال ايران؟ 

رضا شاهرودی و البته جواد منافی. 
بهترين زوج سمت چپ زمين فوتبال ايران؟ 

رضا شاهرودی و منافی. 
بهترين جانشين رضا شاهرودی؟ 

فعال کسی نیامده است! 
سرسخت ترين رقيب؟ 

جواد زرینچه. 
بهترين رفيق دوره بازيگری؟ 

افشین پیروانی. 
دوست استقاللی؟ 

علی منصوریان و محمد نوازی. 
بهترين گلی كه نزدی؟ 

دیگران اس��ت. او باید برود و 
مثال در لیگ های معتبرتری 

توپ بزند! 
شما هم ميلياردر شديد از 

قبال فوتبال؟ 
ن��ه.  ای کاش چند س��ال 
دیر تر ظهور می کردیم در این 

فوتبال. 
چند سال؟ 
مثال 5 سال.

آنوقت ميلياردر می شديد؟
شك نکنید. کیفیتی که آن 
روز ها ما داشتیم خیلی باال تر 
از فوتبالیس��ت های امروزی 

است.
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بازی با عربستان در مقدماتی 98. 
چه اتفاقی افتاد؟ 

توپ توی موقعیت حس��اس روی پای 
راستم افتاد و نتوانستم خوب بزنم.

حتما دروازه بان هم الدعايه بود؟ 
بله. گرگی بود برای خودش.

بد ترين گلی كه زدی؟ 
بازی با مالدیو بود. 

چرا بد بود؟ 
آمدم با س��ر بزنم توپ به شانه ام خورد 

و گل شد. 
امامزاده حسن؟ 

محله ای که به آن افتخار می کنم. 
مجتبی محرمی؟ 
به حقش نرسید. 

مقصر چه كسی بود؟ 
هم خودش هم حاش��یه هایی که وجود 

داشت. 
دوست داشتی مثل مجتبی، تماشاگر ها 

در دعواهای وسط زمين ياد تو بيفتند؟
ن��ه.   همان بحث خوش��گلی را بیش��تر 

دوست دارم.
اميرقلعه نوعی؟ 

یکی از ارکان استقالل که چند قهرمانی 
آورده است. 

علی دايی؟ 
یکی از ستون های پرسپولیس. 

پايان رافت؟ 
مهاجم خوبی بود.
مهرداد ميناوند؟ 

یك چپ پای خوب که وقتی مصدوم می شدم جایم 
بازی می کرد.

دربی؟ 
حساس! 

بهترين دربی؟ 
همان بازی 3 بر صفر سال 75.

بد ترين دربی؟ 
یك بر صفر به اس��تقالل باختیم ک��ه دقیقه 80 

اکبرپور گل زد.
۲�۴�۴ يا ۲ � ۵ �۳؟ 

2�  5 �  3 را بیشتر دوست دارم. 
يک كری برای استقاللی ها؟

6 تایی ها.
بهترين مربی فوتبال ايران؟

مایلی کهن. 
بد ترين مربی فوتبال ايران؟ 

نمی گویم! 
مهم ترين بازيکن سوخته فوتبال ايران؟ 

کریم باوی و فنونی زاده. 
اهل اينترنت هستی؟ 

نه خیلی. 
اما در فيسبوک صفحه داری. 

من دخالتی ندارم، شاید طرفداران ساخته اند. 
آخرين باری كه اس��م خودت را در گوگل سرچ 

كردی؟ 
من اهل این کار نیستم، معموال دوستان و فامیل ها 

می بینند. 
يعنی مصاحبه هايتان را نمی خوانيد؟ 
زمانی که مصاحبه کنم، می خوانم. 

آخرين باری كه دنبال اسم خودت در روزنامه ها 

گشتی؟ 
مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها در مورد دربی بود. 

اولين مصاحبه ای كه ازت چاپ شد؟ 
سال 69. نشریه پهلوان. 

اولين بار كه عکست روی جلد رفت؟ 
همان سال 69. 

هيچ وقت داور را نزدی؟ 
نه، برای چه همچین کاری بکنم؟ 

بد ترين لحظه عمر؟ 
گم شدن پدرم که تا این لحظه هم پیدا نشده است. 

بهترين لحظه عمر؟ 
ازدواج و پدر دوقلو ها ش��دن. ش��ینا و دینا ش��ش 

ساله.
كسی را عمدا مصدوم كرده ای؟

عمدا نه.
غيرعم��دی چطور، بد ترين مصدوميت��ی كه وارد 

كردی؟ 
سال 73 بود، محمد تقوی را زدم. 

كسی عمدا مصدومت كرده؟ 
نه.

بهترين بازيکنی كه جلويت بازی كرد؟
جواد زرینچه.

خارجی چطور؟
سامی الجابر.

بهترين سانتركننده فوتبال ايران؟
در حال حرکت: رضا شاهرودی.

ثابت چطور؟
محمد نوازی و خسرو حیدری.

آرزوی فوتبالی؟
یك روز روی نیمکت پرسپولیس بنشینم.

 اصال مگر می شود آدم 
بیکار باشد. گفتم که در بحث 
فوتبال چون ما را نمی خواهند 
کاری نمی کنیم اما به هر حال 

ما هم زندگی داریم، خرج 
داریم، بچه داریم. باید فکر 

آن ها هم بود.

 قطعا کی روش کار 
سختی دارد. جام ملت های 

آسیا، جام جهانی نیست 
که بیاییم دفاعی کار کنیم 
و باید به فکر بازی خوب و 

نتیجه گرفتن باشیم. تیم های 
آسیایی هزینه کردند. خیلی 
از آن ها بهتر از ما هستند و 
در گذشته خوب کار کردند.

ای: 31 71 ۴۶ 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  31۵  111 ۸۰۰  3۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ 33-۰۲1          امداد جاد  
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در فهرست بازیکنان خارجی که سابقه حضور در استقالل را دارند بازیکنانی 
هستند که یك دقیقه هم برای این تیم بازی نکرده اند. اگرجانواریو و جاسم 
کرار را فاکتور بگیریم باید گفت که خریدهای خارجی امیر قلعه نویی در طول 
فصل های مختلف برای استقالل چندان خرید های خوبی نبوده است. به قول 
معروف چشم بازار را کور کرده اند! جالب اینجاست که بعضی از این خرید ها 
اصال در ترکیب استقالل )در دیدار های رسمی( بازی نکردند و فقط آمدند، 

پول گرفتند و رفتند. 
بازیکنانی که رقم های متفاوتی گرفتند و باعث شدند تا بدهی های دیگری 
به بدهی های آبی پوشان اضافه شود. نگاهی به این گزارش و جدول زیر نشان 
می دهد که در بحث بازیکنان خارجی، هیچ جای دفاعی برای امیر قلعه نویی 
باق��ی نمی ماند و رفت و آمد این بازیکن��ان به تیم پرطرفدار پایتخت نقطه 

تاریکی است در کارنامه سرمربی استقالل. 

از بین بازیکنان خارجی که در زمان مربیگری قلعه نویی به استقالل آمده اند 
ویلیام ردی و داسیلوا در هیچ مسابقه ای در لیگ بر تر برای این تیم به میدان 
نرفتند. ردی فقط یك بار مقابل ابومس��لم به میدان رفت و داس��یلوا هم در 

فینال جام شهدا مقابل تراکتورسازی قرار گرفت.
 این دروازه بان برزیلی به جز حضور در بازی های دوس��تانه در هیچ دیدار 
رسمی دیگری به میدان نرفت. برای 7 بازیکن ذکر شده در جدول زیر یك 
میلیون و صد و نود هزار دالر هزینه شده است، بازیکنانی که روی هم رفته 

30 بازی در لیگ بر تر برای استقالل بازی نکرده اند.

مبلغ قـراردادتعداد بـازیملـیتنـام بازیکن
100 هزار دالر7بولیویویسنته آرزه کاماچو

200 هزار دالر9برزیلرودریگو توزی
250 هزار دالر7برزیلریکاردو کاروالیو

120 هزار دالر0استرالیاویلیام ردی
200 هزار دالر2صربستانگوران الوره
80 هزار دالر3آفریقابوبکر کبه
240 هزار دالر0برزیلداسیلوا

1190000 دالر28--

یک میلیون دالر هزیـنه برای هیـچ
وقتیقلعهنوییبازیکنانبیکیفیتخارجیرابهاستقاللمیآورد
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باید غـرور جام جـهانی را در جام ملت ها داشته باشیم
گفتوگویرضاقوچاننژاددربارهشرایطتیمملیفوتبالایران

ب��ا لهج��ه مش��هدی - اروپايی اش 
صحبت های جالب��ی انجام می دهد. 
از تک تک كلمات رضا قوچان نژاد 
امي��د و آينده نگ��ری را  می ت��وان 
دي��د، اما آينده نگری ه��ای او بدون 

پيش بينی است.
گوچی فوتبال ايران معتقد است كه 
نبايد چيزی را پيش بينی كرد و بايد 
قدم به قدم پيش رفت. مهاجم تيم 
ملی فوتبال كشورمان كه خاطره ساز 
خوبی برای ايران است، بعد از به ثمر 
رساندن گل صعود تيم ملی به جام 
جهانی مقاب��ل كره جنوبی و به ثمر 
رس��اندن تنها گل تيم ملی در جام 
جهانی ۲۰۱۴ برزيل مقابل بوسنی، 
اميدوار است در جام ملت های آسيا 

نيز برای تيم ملی گلزنی كند.
رض��ا قوچان ن��ژاد  در خصوص تيم 
مل��ی، ع��دم حض��ورش در اردوی 
آفريق��ای جنوبی، احتم��ال حضور 
ايران در فينال جام ملت های آسيا، 
ب��ازی در ليگ كوي��ت و... صحبت 
كرد. گفت وگوی او كه اخيرا انجام 

شده را در ادامه بخوانيد:

علیرضا محرمی

تيم ملی در حالی اردوی آفريقای جنوبی را برپا كرد 
كه تو در اين اردو حضور نداشتی.

از ابتدا هم حضورم در این اردو مشخص نبود، چون این 
اردو در روزهای فیفا برگزار نمی ش��ود و به همین دلیل 
نتوانستم تیم ملی را همراهی کنم. کی روش هم ترجیح 

داد در این اردو از بازیکنان جوان بیشتری دعوت کند.
فک��ر می كنی برگزاری اي��ن اردو چقدر به تيم ملی 
كمک كرد و شرايط تا آغاز رسمی جام ملت های آسيا 

چگونه پيش برود؟
امی��دوارم اتفاقاتی که رخ داده در نهایت به س��ود تیم 
ملی بوده باشد. تمام بازیکنان باید آمادگی خود را حفظ و 
بدن هایشان را برای یك تورنمنت سخت آماده کنند. جام 
ملت های آسیا کار اصلی ماست و باید خودمان را برای این 

مسابقات آماده کنیم.
تيم ملی برای جام ملت های آسيا چقدر شانس دارد و 

فکر می كنی چه نتيجه ای در اين مسابقات بگيريم؟
برنامه ما مرحله به مرحله پیش می رود و هنوز به جام 
ملت های آسیا نرسیده ایم. باید قدم به قدم پیش رفت و 
طبق برنامه ریزی جلو برویم. باید سعی کنیم تا آغاز رسمی 
مسابقات جام ملت های آس��یا روز به روز آمادگی مان را 

باالتر ببریم و به تجربه مان اضافه کنیم.
به اين فک��ر كرده ای كه تيم ملی در جام ملت ها به 

فينال برسد؟
ما از ابتدای مس��ابقات در فینال حضور داریم. 

ب��ازی با بحرین اولین فینال م��ا خواهد بود 
و اولی��ن بازی ما مهمترین فینال ماس��ت. 
تا بخواهیم به فینال اصلی برس��یم، زمان 
زیادی را باید پشت سر بگذاریم و حریفان 

زیادی را هم باید شکست دهیم. باید همانگونه که راهی 
مسابقات جام جهانی شدیم، به جام ملت های آسیا برویم. 
همان غروری که در جام جهانی داش��تیم را باید در جام 
ملت ها نیز داشته باشیم و با تفکر یکدل بودن و یك تیم 
بودن مسافر استرالیا شویم. در جام جهانی به فکر حضور 
در مرحله دوم نبودیم، بلکه به این فکر می کردیم که هر 
بازی برای ما یك فینال است و باید موفق شویم. بازی با 
نیجریه، آرژانتین و بوسنی هر کدام برای ما یك فینال بود 
که در همه این فینال ها فقط به موفقیت فکر می کردیم.

اما ج��ام جهانی و جام ملت ها تف��اوت زيادی با هم 
دارند و انتظارات نيز از تيم ملی به گونه ديگری است.

درس��ت است. ما هم فرق جام ملت ها و جام جهانی را 
می دانیم. می دانیم که مردم از ما انتظار نتیجه گیری دارند 
و می خواهند در این مس��ابقات خوب کار کنیم. باید به 
این نکته توجه کنیم که همه بازی های ما مهم اس��ت و 
در مرحله گروهی و حذفی کار سختی داریم. باید خوب 
بازی کنیم تا به نتیجه برسیم. برای رسیدن به موفقیت در 
جام ملت ها فقط باید سخت تالش کنیم و به این شکل 

می توانیم بهترین نتیجه را بگیریم.
تص��ور اين را كرده ای كه اگر تيم ملی به فينال جام 
ملت ها رسيد و با گل تو قهرمان اين مسابقات شد، چه 

اتفاقی رخ می دهد؟
)می خندد( مهم این است که تیم ملی نتیجه خوبی 
بگیرد. انش��ااهلل اینگونه که می گویید بشود. اگر 
بتوانم اینگونه برای تیم ملی تاریخ ساز شوم، از 
هر اتفاق دیگری برایم شیرین تر خواهد بود. این 

رویایی است.
قول گلزن��ی و در نهايت آقای گلی در جام 

ملت ها را می دهی؟
فقط می توانم قول بدهم مانند همیشه سعی و 
تالشم را انجام دهم. یك بازی گل می زنی 
و ی��ك بازی دیگ��ر موفق به گلزنی 
نمی شوی؛ ذات فوتبال همین 
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است اما نمی توانی چیزی را پیش بینی 
کنی. من عاشق گل زدن هستم و تمام 
س��عی ام را می کنم با تالشی که انجام 
می دهم به تیم ملی کمك کنم. با گل 
زدن، پ��اس گل دادن یا بقیه مس��ائل 
فرقی ندارد، مهم این است که بتوانم به 

تیم ملی کمك کنم.
خيلی ها حس��رت اين را می خورند 
كه چرا قوچان نژاد نتوانست پاسی كه 
جهانبخش در بازی با آرژانتين داد را 

تبديل به گل كند.
فوتبال همین است و شما نمی توانید 
همه موقعیت ها را تبدیل به گل کنید. 
آن موقع دقیقه 85 ی��ا 86 بازی بود و 
در طول بازی خیلی دویده بودم. خسته 
شده بودم و اگر بدانید با آن خستگی از 
کجا و چگونه خودم را به محوطه جریمه 

آرژانتین رساندم تعجب می کنید.
از كجا؟

از محوطه جریمه خودمان موقعیت 
ضد حمله را دیدم و ش��روع به دویدن 
کردم. وقتی به محوطه جریمه آرژانتین 
رس��یدم دیگر نفس نداشتم که ضربه 
پرقدرت تر و دقیق تری به سمت دروازه 
حریف بزنم اما قول می دهم اگر یك بار 
دیگر این موقعیت را به دس��ت آوردم 

تبدیل به گل کنم.
ش��ايد اگر در بازی با آرژانتين آن 
ت��وپ را گل می كردی يا پنالتی روی 
دژاگه گرفته می شد، ايران می توانست 
برنده باشد. با وجود باخت به آرژانتين 
مردم به خيابان ها ريختند، فکر می كنی 

اگر می برديم چه اتفاقی رخ می داد؟
خدا می داند در این صورت چه می شد. 
خودتان مردم ایران را بهتر می شناسید 
و می دانید ک��ه چگونه عمل می کنند. 
من که فکر می کنم اگر توانس��ته بودم 
گل بزنم و موفق به شکس��ت آرژانتین 

می شدیم، ایران منفجر می شد.
بگذري��م. ش��رايطت در الکوي��ت 
چگونه اس��ت و آيا از ب��ازی در ليگ 

كويت راضی هستی؟
خدا را شکر شرایط خوبی دارم و از زمانی هم که به 
الکویت آمدم توانسته ام برای تیمم مفید باشم. همین 
ک��ه کادرفنی از من رضایت دارد برایم کافی اس��ت و 

رضایت من را در پی دارد.
تيم تان هم تا به اينجا توانسته نتايج خوبی بگيرد، 

درست است؟
خوشبختانه همینطور است و پیروزی های خوبی هم 
به دس��ت آوردیم. امی��دوارم در بازی های پیش رو هم 
موفق به کسب پیروزی ش��ویم و خودم هم بتوانم به 

تیم کمك کنم.
به نظر می رسد تا به اينجا هم توانسته ای به خوبی 
الکويت را كمک كنی و گل های مهمی برای تيمت 

به ثمر رسانده ای.
درست است و تا به اینجا در بازی های لیگ و حذفی 
فک��ر می کنم 9 ی��ا 10 گل برای الکوی��ت زده ام. این 
وظیفه ام است که برای تیمم گلزنی کنم و کاری به جز 

مفید بودن انجام نمی دهم.
 كاشته زن تيمت هم هستی؟

ضربه کاش��ته و پنالتی می زنم. پ��اس گل می دهم 
و گلزنی هم می کنم. هر کاری از دس��تم برآید انجام 
می دهم و برایم اهمیت دارد که برای تیمم مهم باشم.

اگر بخواهن��د درون دروازه هم قرار بگيری، قبول 
می كنی؟

نه؛ این یك مورد را نمی توانم قبول کنم. دروازه بانی 
بلد نیستم. با این همه سؤال می خواهید از من کتاب 

بنویسید؟
صحبت هايت جالب است و بيش��تر هواداران هم 
دوست دارند بيش��تر درباره تو بخوانند. می خواهيم 
بدانيم دليل اصلی حضورت در الکويت چه بود. چون 
كويتی ها برای جذب تو تبليغات زيادی هم كردند و 

هزينه زيادی هم برای آنها داشتی؟
الکوی��ت تیمی بود که قبل از جام جهانی نیز من را 
می خواس��ت. آن موقع نتوانس��تم به این تیم بروم اما 
کویتی ها بعد از جام جهانی یك بار دیگر درخواس��ت 

دادند و این بار تصمیم گرفتم به الکویت بیایم.
فک��ر می كن��ی بازه��م بتوان��ی ب��ه فوتب��ال اروپا 

برگردی؟
حضورم در الکویت قرضی است و من هنوز بازیکن 

چارلتون محسوب می شوم.
پس تصمي��م داری در پايان اين فص��ل دوباره به 

انگليس برگردی؟
م��ن بازیکن چارلتون هس��تم، می توانم به این تیم 
برگردم اما اکنون تمرکزم روی الکویت است و می خواهم 
در این تیم موفق شوم. هر وقت اینجا کارم تمام شد به 
برنامه بعدی فکر می کنم و تا آن موقع خدا بزرگ است. 
باید روز به روز پیش برویم و هر وقت زمان بازگشتم به 

فوتبال اروپا رسید درباره آن صحبت می کنم.
امکان حضورت در فوتبال ايران هم وجود دارد؟

هر چیزی امکان دارد. خدا بزرگ است، شاید هم این 
اتفاق رخ داد.

درباره كارلوس كی روش هم صحبت كن. تو جزو 
بازيکنانی بودی كه خيلی دوس��ت داشتی او در تيم 
ملی بماند و قراردادش تمديد شود. به نظرت حاال كه 

او مانده چقدر می تواند به تيم ملی كمک كند؟
به نظرم کی روش خیلی به تیم ملی کمك می کند. 
خودتان او را می شناسید. او یك مربی خیلی خوب و 
از ط��رف دیگر مرد بزرگی اس��ت. کارش را هم خوب 
و حرفه ای انجام می دهد. همه تیم دوس��تش دارند و 
تك تك بازیکنان عاشق شخصیت کی روش هستند. 
همانط��ور که گفتم او ج��دا از اینکه یك مربی بزرگ 
محسوب می شود، یك مرد بزرگ است که روح بزرگی 

هم دارد.
فک��ر می كن��ی بتوان��د تيم مل��ی اي��ران را بعد از 
مدت ها در جام ملت ها قهرمان كند، چون اين شرط 

قراردادش است.
انش��ااهلل که این اتفاق رخ دهد، اما همه چیز دست 
کی روش نیس��ت. همه تیم باید دس��ت به دست هم 
بدهند. کادرفنی دس��تورات تاکتیکی را به ما می دهد 
و بازیکنان باید سعی کنند که خواسته کادرفنی را در 
زمین اجرا کنند. همه باید دست به دست هم دهیم، 
چون برای موفقیت همه چیز به یکدیگر مرتبط است. 
فقط کی روش نیست. فقط  نکونام و رضا گوچی نیستند 
و همه باید برای قهرمان ش��دن تالش کنند. اگر همه 
چیز درست پیش برود، امکانات برای تیم ملی فراهم 

شود و فکر ها مثبت باشد، چرا نتوانیم قهرمان شویم؟
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خشـونت برای رکوردزنی!
چهکسانیدرگرفتنکارتزردیکهتازند؟

ليگ قهرمانان اروپا از سال ۱۹۵۵ 
راه اندازی ش��د، اما از س��ال ۱۹۹۲ 
تغييراتی اساسی در نحوه برگزاری 
آن و تعداد تيم های شركت كننده در 
آن به وجود آمد تا بسياری اين سال 
را مبدا ليگ قهرمانان اروپا بدانند. به 
هر حال اين رقابت ها پر از ركورد ها 
و اتفاقات گوناگون است، از بر ترين 
گلزن و گلساز گرفته تا ركورددار 

قهرمانی در اين رقابت ها.
اما برخی از ركوردهای ثبت ش��ده 
در اي��ن رقابت ها نه جنبه مثبت كه 
حاوی جنبه منفی است؛ مانند تيمی 
كه بيش��ترين ميزان گل را در كل 
تاريخ اين رقابت ها خورده يا تيمی 
كه بيشترين آمار حذف در مرحله 

گروهی را دارد. 
يکی ديگر از ركوردهای منفی ليگ 
قهرمانان اروپا به تعداد كارت هايی 
برمی گ��ردد ك��ه ي��ک بازيکن در 
خ��الل بازی ها و س��ال های مختلف 
گرفته اس��ت. بيش��تر اين كارت ها 
به دنبال تکل حاصل ش��ده اس��ت، 
البته خطاه��ای ديگر هم جای خود 

را دارند.
با هم با خشن ترين بازيکنان تاريخ 
ليگ قهرمانان اروپا آشنا می شويم، 
بازيکنانی كه در گرفتن كارت زرد 

و قرمز ركورددار هستند.

هیلدا حسینی خواه

اسطوره منچستریونایتد، یکه تاز کارت گرفتن
اسطوره باشگاه منچستریونایتد در میان تمام بازیکنانی 
که در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفته اند از لحاظ 
خش��ونت و البته دریافت کارت یکه تاز است. پل اسکولز 
که البته چند سالی می شود از فوتبال خداحافظی کرده 
با تکل های خشن خود باعث شد گاهی اوقات جوک هایی 
درباره او ساخته شود. او در جریان رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپ��ا 32 کارت زرد دریافت کرد و عالوه بر آن دو کارت 
قرمز گرفت تا در خشونت یکه تاز باشد. بیشتر کارت هایی 
که او گرفت نتیجه تکل های خشن او بود. هیچ کدام از این 
کارت ها باعث نش��د تا اسکولز دست از بازی خشن خود 
بردارد و اتفاقا برعکس میزان تکل های او در سال های آخر 

بازی اش حتی شدید تر و خشن تر هم شده بود.

جایگاه دوم برای بداخالق ایتالیایی
گنارو گتوزو بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا نیز 
در رتبه دوم خش��ن ترین بازیکنان تاریخ لیگ قهرمانان 
اروپا قرار دارد. این بازیکن س��ابق می��الن با 28 کارت 
زرد رکوردی منفی از خود بر جا گذاش��ته است. گتوزو 
نیز بازیکن خش��نی بود که همیش��ه این خصیصه را با 
تکل های بی موقع و البته ضربات آرنجش به سر و صورت 
دیگر بازیکنان نش��ان می داد. گتوزو البته پس از پایان 
دوران فوتبالی اش روحیات ناآرام خود را به گونه ای دیگر 
نشان داد آن هم به صورت حمله کالمی به افراد مختلف 

در جریان کنفرانس های خبری. 

پشت آن چهره آرام
ژابی آلونس��و که پیش از آغاز فص��ل از رئال مادرید به 
بایرن مونیخ پیوست برخالف چهره آرام خود گاهی اوقات 
در جریان یك مسابقه بسیار خطرناک بازی می کند. این 
بازیکن اس��پانیایی ب��ا 26 کارت زردی ک��ه در جریان 
رقابت های مختلف لیگ قهرمانان اروپا گرفت در مکان 
سوم خشن ترین های لیگ اروپاست. البته او در این فصل 
از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و در حالی که پیراهن 
بایرن مونیخ را بر تن دارد هنوز کارت زردی نگرفته است 
ول��ی نباید این نکته را از یاد برد که او در سیس��تم پپ 
گواردیوال س��رمربی بایرن مونیخ گاهی اوقات در ترکیب 
اصلی جایی ن��دارد وگرنه حتما تعداد کارت های زرد او 

افزایش هم می یافت.

پویول، کاپیتان خشن
کارلوس پویول کاپیتان پیش��ین بارسلونا که در پایان 
فصل گذشته برای همیشه کفش ها را آویخت نه فقط از 
پرافتخارترین ها که از خشن ترین های لیگ قهرمانان اروپا 
هم به شمار می رود. پویول بیش از صد بار در این رقابت ها 
به میدان رفت و سه بار موفق شد بر جام قهرمانی بوسه 
بزند. او 25 مرتبه در جریان مسابقه های مختلف کارت 
زرد گرفت و البته از آن دست بازیکنانی بود که زیاد هم 
رویش خطا می شد و به همین دلیل آمار مصدومیت های 

او باال بود.
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۴ بازیکن ۲۳ کارته
23 کارته ه��ای لیگ قهرمان��ان اروپا 
چهار نفرند؛ س��رخیو راموس، آلس��یو 
تاکیناردی، والتر ساموئل و لوئیس فیگو. 
از میان این س��ه راموس از بقیه رکورد 
بدتری دارد زیرا عالوه بر این 23 کارت 
زرد، س��ه کارت قرمز هم گرفته است. 
تاکیناردی بازیکن سابق یوونتوس هم 
با بازی خش��ن خ��ود بار ها مصدومیت 
دیگ��ر بازیکنان را رق��م زد، همان طور 
که س��اموئل این ویژگی ها را داش��ت. 
لوئیس فیگو بازیکن سابق رئال مادرید و 
بارسلونا نیز هر چند دوران درخشانی در 
هر دو باش��گاه داشت، اما او هم کارنامه 
خشونت باری در زمینه دریافت کارت از 

خود بر جا گذاشته است.

پسر بد هلندی
مارکو فن بومل نیز در میان پسران بد 
لیگ قهرمانان اروپا برای خود حرف های 
زی��ادی برای گفت��ن دارد. این بازیکن 
هلندی با پیراهن 4 باشگاه آیندهوون، 
بارسلونا، بایرن مونیخ و میالن به میدان 
رفت و در این مدت عالوه بر بازی های 
درخش��ان، آن روی خشن خود را هم 
نش��ان می داد. فن بومل 22 کارت زرد 
گرفته و س��ه ب��ار نیز ب��ا کارت قرمز 
داوران مواجه شد. فن بومل که اکنون 
37 س��ال دارد در پایان فصل 2013 � 
2012 ب��ا پیراهن آیندهوون از فوتبال 

خداحافظی کرد. 

۱۰۰ کارت برای پنج بازیکن
پنج بازیکن و صد کارت زرد! این آماری اس��ت که 
دیوید آلبلدا، آندره اوجر، مارتین دمیکلیس، خورخه 
کاستا و ماسیمو آمبروسینی با یکدیگر از خود بر جا 
گذاش��ته اند و س��هم هر بازیک��ن 20 کارت زرد بوده 
اس��ت. آلبلدا در والنس��یا چنین آم��اری را از خود بر 
جا گذاشت و بیش��تر خطاهای او مربوط به کشیدن 
پیراهن بازیکنان می شود. از این جمع دمیکلیس که 
اکنون در منچسترسیتی بازی می کند با پیراهن سه 
باش��گاه مختلف این تعداد کارت زرد را گرفته است. 
روج��ر هلندی این 20 کارت زرد را با پیراهن آژاکس 
و آیندهوون گرفت. خورخه کاستا نیز پرتغالی است و 
با پورتو و استاندار دلیژ بلژیك در لیگ قهرمانان اروپا 
بازی کرد. آمبروسینی ایتالیایی هم 20 کارت زرد را با 

پیراهن میالن و فیورنتینا گرفت.

شانس بهبود رکورد منفی
پن��ج بازیکن نیز در تاریخ لی��گ قهرمانان اروپا هر 
کدام 19 کارت زرد گرفتند که میشائیل باالک آلمانی 
س��رآمد آنهاس��ت. به غیر از باالک، این بازیکنان 19 
کارته الساندرو نس��تا، پاتریك ایورا، روبرتو کارلوس و 
دنی آلوز نام دارند که هر کدام ستاره هایی برای خود 
بودند و هستند. از این میان روبرتو کارلوس و باالک از 
فوتبال خداحافظی کرده اند، نستا به لیگ فوتبال هند 

رفته و فقط ایورا و آلوز با پیراهن تیم های یوونتوس و 
بارسلونا هنوز در لیگ قهرمانان بازی می کنند و این 

شانس را دارند که رکورد خود را بهبود ببخشند! 

راه طوالنی کاپیتان تری
در   نهای��ت ب��ه 18 کارته های لی��گ قهرمانان اروپا 
می رسیم که سه نفر هستند: ادگار داویدز ستاره سابق 
و هلندی یوونتوس، پاتریك ویرا هافبك فرانس��وی و 
سابق تیم های میالن، آرسنال، یوونتوس، اینترمیالن 
و منچسترس��یتی و البته جان تری کاپیتان کنونی 
چلسی. داویدز و ویرا که دیگر جایی در لیگ قهرمانان 
اروپا ندارند؛ زیرا از بازنشستگی آن ها مدت ها می گذرد، 
ام��ا تری که همچن��ان با پیراهن چلس��ی در عرصه 
رقابت های فوتبال اروپا حضور دارد با بازی خشن خود 
احتمال دارد رکورد منفی خود را باال تر ببرد. تری البته 
با باال رفتن س��ن و باتجربه ش��دن کمتر خشن بازی 
می کند، اما باز هم احتم��ال زیادی وجود دارد تا این 
بازیک��ن تعداد کارت های زرد خ��ود را باال تر ببرد. به 
هر حال تری راهی طوالنی تا پایان کار خود در لیگ 

قهرمانان اروپا در پیش رو دارد.
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Structure Strength Test on Oghab – Scania 
Products According to R66 Eu ropean Standard

For the first time in Iran, the structure strength test is 
being conducted on Oghab – Scania coaches according 
to the R66 European standard. The procedure is being 
performed by Oghab Afshan experts in collaboration 
with a prominent European company.

After the Iran national standard No. 4160, equivalent to 
the 2001/85/EC European standard became mandatory, 
Oghab Afshan signed a contract and cooperated with a 
professional foreign company to obtain the certificate 
of the standard which includes the bus stability test in 
an angle of 28 degrees and the bus structure strength 
test (R66). Oghab – Scania buses and coaches have 
successfully passed the vehicle stability test in an angle 
of 28 degrees. The structure strength test is also being 
conducted. The related simulation and calculations have 
been prepared and approved by the above-mentioned 
company and the physical test will be performed in the 
near future.

ای: 31 71 ۴۶ 33–۰۲1  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  31۵  111 ۸۰۰  3۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ 33-۰۲1          امداد جاد  

اسکانیـا

]70[
 ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

 شمـاره 7- آذر ماه 1393

گردشگری

گ و هنر
فرهن

سالمت

ش
ورز

N
ew

s



News
Interview with the Manager of a Passenger Transportation Company

Interview with the Planning Manager

ISQI Assessment Results

Amir Houshang Sayyari is the managing director of Peik Saba Derakhshesh 
Behbahan Passenger Transportation Company and one of the most 
experienced Scania coach drivers. He has worked in his own coach driving 
company for almost 3 decades. He owes most of his company’s success to 
Scania coaches. “Our company is the exemplary passenger transportation 
company in Khouzestan province. I owe this to Oghab Afshan Co. and 
Scania coaches that have satisfied my drivers and customers. The Oghab 
Afshan after sales services have guaranteed the security and safety of my 
profession,” he says.

Based on the Iran Standard & Quality Inspection Company’s 
assessment, Oghab Afshan achieved the 2nd rank in 2013, 
one rank higher than 2012.

Seyyed Jalal Mousavi is Oghab Afshan’s 
planning manager. He has 16 years of technical, 
engineering and automotive experience. He 
mentioned the advantages of Scania coaches 
and Oghab Afshan after sales services in his 
interview with Kaleskeh Sabz. “Oghab Afshan is 
technically superior to other domestic heavy-duty 
vehicle manufacturers in terms of production 
and strategic planning and after sales services. 
However, Oghab Afshan should compare itself 
with premier international companies for further 
improvement,” he says.
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Appreciation Ceremony for the Drivers

Driver Training in Ethiopia

One of the most important training courses in Oghab Afshan 
is the driver training which is held before delivery and operation 
of the buses and coaches in fleets. The theoretical and practical 
driver training courses are held by the Scania-approved 
instructors so that the drivers can learn how to drive correctly 
using all the bus equipment and to maintain the vehicle ideally. 
This will decrease the bus maintenance costs and increase 
the travel safety considerably. Therefore, a course of bus and 
coach driver and technician training was held in cooperation 
between the embassy of the Islamic Republic of Iran and the 
Scania dealer in Ethiopia after the Oghab Afshan products were 
exported to the aforementioned country. The training course was 
held by Mohsen Norouzi, the Oghab Afshan after sales service 
manager, for two days in Addis Ababa. At the end, the drivers 
present in the course were given the competence certificate for 
driving Oghab-Scania buses and coaches.

Oghab Afshan appreciated the superior drivers 
and owners of Scania coaches on National 
Transportation Day, 17 December 2014.

The ceremony was held at the presence of Oghab 
Afshan managers and officials. First, Ms. Asadpour 
was appreciated as one of a few female Iranian 
coach drivers. She has driven Scania coaches for 
the past 4 years. At the end of the ceremony, she 
stressed that Oghab Afshan has been the only 
company appreciating her efforts and services 
during her time in the passenger transportation 
industry.

Three exemplary Scania coach owners, Mahmoud 
Jodeir, Seyyed Mahmoud Alizadeh and Massoud 
Shekari, were also appreciated.

News
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