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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند، پس از آن دو ركعت نماز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب نماید و 
آیة الكرسی بخواند و حمد و ثناى الهی بجا آورد و صلوات بر حضرت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا 

را بخواند:
اَلّلُهمَّ اِنّی اَْسَتْوِدُعَك الَْیْوَم

خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم
نَْفِسی َو اَْهلی َو مالی َو ُولْدى َو َمْن كاَن ِمّنی بَِسبیٍل الّشاِهَد ِمْنُهْم َوالْغآئَِب

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با من راهی دارد حاضرشان و غائبشان را
اَلّلُهمَّ اْحَفْظنا بِِحْفِظ االِْیْماِن َواْحَفْظ َعَلْینا

خدایا حفظ كن ما را به حفظ ایمان و نگهبان بر ما باش
اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا فی َرْحَمِتَك َوال تَْسُلْبنا َفْضَلَك اِنّا اِلَْیَك راِغُبوَن.

خدایا ما را در كنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقیم.
نْیا َواالِْخَرِة. ِء الَْمْنَظِر ِفی االْْهِل َوالْماِل َوالَْولَِد ِفی الدُّ َفِر َو كابَِة الُْمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَلّلُهمَّ اِنّا نَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثآِء السَّ
خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدى دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و 

آخرت.
باً اِلَْیَك. َه َطَلباً لَِمْرضاتَِك َو تََقرُّ ُه اِلَْیَك هَذا التََّوجُّ اَلّلُهمَّ اِنّی اَتََوجَّ

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

[ َفَبلِّْغنی ما اَُؤمُِّلُه َو اَْرُجوُه فیَك َوفی اَْولِیآئَِك ]اَلّلُهمَّ
خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان

یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.

ْهُت َوْجهی اَلّلُهمَّ اِلَْیَك َوجَّ
خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

لَْتنی َو َقْد َوثِْقُت بَِك َفال َو َعَلْیَك َخلَّْفُت اَْهلی َو مالی َو ما َخوَّ
و به امید تو بجاى گذاردم خانواده و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمودى

و به تو اطمینان كردم پس
ٍد َو الِِه تَُخیِّْبنی یا َمْن ال یَُخیُِّب َمْن اَراَدُه َوال یَُضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُ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،

َواْحَفْظنی فیما ِغْبُت َعْنُه َوال تَِكْلنی اِلی نَْفسی
و محافظت كن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار

عاَء یا اَْرَحَم الّراِحمیَن اَلدُّ
اى مهربانترین مهربانان.

سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِنّا اَنَْزلْناُه و آیة الكرسی و سوره 
ناس و سوره فلق را بخواند 

و صدقه بدهد و سفر را آغاز كند.

مس�افر پس از دعاى صفحه مقابل تس�بیحات 
حضرت فاطمه س�الم اهلل علیها را بخواند و سوره 
حم�د را از پی�ش رو و از جانب راس�ت و از جانب 
چپ بخواند و همچنین آیه الكرسی را از سه جانب 

بخواند، و بگوید:
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در حضور دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور، 
از پنج محصول ش��هری جدید گروه صنایع 

خودروسازی عقاب افشان رونمایی شد.
دکتر وحیدی که در جریان سفر سیزدهم 
آبان هیأت دولت به استان سمنان سفر کرده 
بود، با حضور در محل کارخانه عقاب افش��ان، 
از 5 محصول جدید این گروه خودروس��ازی 
رس��ماً رونمایی کرد. این محصوالت جدید از 

نوع مینی بوس و اتوبوس های شهری هستند.
محصوالت رونمایی شده توسط وزیر کشور 
عبارتند از: مینی بوس 8/5 متری، اتوبوس 10 
متری، اتوبوس 12 متری، اتوبوس 14 متری 

و اتوبوس 18 متری.
 دکت��ر وحیدی در جری��ان حضور خود در 
گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان، ضمن 
گفتگو با مدیران ارشد این مجموعه از برخی 

تولی��دات این گ��روه خودروس��ازی از جمله 
اتوبوس های برون شهری و درون شهری بازدید 
کرد و پشت فرمان یکی از این محصوالت هم 

نشست. 
برخ��ی مدی��ران ارش��د وزارت کش��ور و 
مس��ؤوالن اس��تان س��منان نیز دکتر احمد 
 وحیدی را در جریان بازدید از عقاب افش��ان 

همراهی کردند.

رونمایی از 5 محصول جدید شرکت عقاب افشان توسط وزیر کشور
در جریان سفر هیأت دولت به استان سمنان صورت گرفت
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پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی 
 Iran( حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته
Trans Expo 2021( طی روزهای 28 تا 
۳0 آذر ماه 1400 در حالی در محل مصلی 
بزرگ تهران برگزار ش��د که گ��روه صنایع 
خودروسازی عقاب افشان حضوری پررنگ و 

چشمگیر در این نمایشگاه داشت.
در ای��ن نمایش��گاه که با حضور پرش��ور 
صنای��ع و ش��رکت های داخل��ی و خارجی 
مرتبط با صنعت حمل ونقل کش��ور برگزار 
شد، گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان 

با س��ه غرفه متشکل از شرکت عقاب افشان 
تولیدکننده انواع اتوبوس ها و مینی بوس های 
درون شهری و برون ش��هری، شرکت تولید 
اتوبوس برقی پارسان با نام تجاری »شتاب« 
تولیدکنن��ده اتوبوس برقی درون ش��هری با 
هم��کاری گ��روه مپنا و همچنین ش��رکت 
دانش بنیان ایده فناوران الکترونیک پارسان 
فعال در حوزه طراحی و تولید س��امانه های 
هوشمند مدیریت ناوگان، مدیریت ساختمان 
و تولید بردهای الکترونیکی، حضوری موفق 

و چشمگیر داشت.

حمل ونق��ل،  بین الملل��ی  نمایش��گاه  در 
لجس��تیک و صنایع وابس��ته که طی ۳ روز 
برگ��زار ش��د، مهمان��ان و بازدیدکنندگان، 
عالوه بر حض��ور در غرفه های گروه صنایع 
خودروس��ازی عقاب افش��ان و آش��نایی ب��ا 
محص��والت این گ��روه، اس��تقبال پررنگی 
و  برون ش��هری  اتوبوس ه��ای  حض��ور  از 
درون شهری عقاب و همچنین اتوبوس برقی 
ش��تاب داشتند و به ش��کل قابل توجهی از 
محص��والت این گ��روه تولی��دی و صنعتی 

بازدید کردند.

فعاالن بخش حمل ونقل و صنایع وابسته گرد هم آمدند

حضور چشمگیر گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان
 در نمایشگاه بین المللی حمل ونقل تهران
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پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی 
حمل ونقل، لجس��تیک و صنایع وابسته روز 
28 آذر ماه با حضور رستم قاسمی، وزیر راه و 
شهرسازی، رسماً آغاز شد و تا روز سی ام همان 
ماه ادامه داشت. وی در مراسم افتتاحیه این 
نمایشگاه با تأکید بر تقویت بخش حمل ونقل 
توضیح داد: »چنانچه حوزه حمل ونقل رشد 

کند، می تواند بالغ ب��ر 20 درصد GDP را در 
اختیار بگیرد؛ مثالً اگر کانتینر بخواهد از هند 
و مس��یر ایران به فنالند برود، 20 روز بیشتر 
طول نمی کشد، حال آنکه از مسیر فعلی چند 
ماه به طول می انجامد، بنابراین به لحاظ زمان 
و هزینه، ترانزیت کاال از مس��یر ایران، منافع 

زیادی برای صاحبان کاال دارد.«

در نمایشگاه امس��ال بیش از 22۳ شرکت 
دولت��ی و خصوصی )10 درصد بخش دولتی 
و ۹0 درصد بخش خصوصی(، 40 استارتاپ 
و 22 ش��رکت دانش بنیان حضور داش��تند. 
همچنی��ن نمایندگانی از کش��ورهای ژاپن، 
چین، فرانسه، روس��یه و سوئد در نمایشگاه 

حاضر بودند.
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از اهداف برگزاری این نمایشگاه می توان به ایجاد 
فرصت و فضای مناسب جهت معرفی فناوری ها، 
تولی��دات و نوآوری ه��ای صنعت حمل ونقل و 
لجستیک کش��ور، آشنایی بیشتر کارشناسان 
و مدیران کش��ور با فناوری ها و تکنولوژی های 
روز دنی��ا در صنعت حمل ونقل و لجس��تیک 
کشور، معرفی آخرین دستاوردها، توانمندی ها و 
فناوری های صنعت حمل ونقل، بررسی زمینه ها 
و پتانس��یل های موجود ب��رای ارتقای صنعت 

حمل ونقل و لجستیک کشور، بررسی کیفیت 
محصوالت صنع��ت حمل ونقل، راهس��ازی و 
راهداری کشور و تطابق آن با نمونه های خارجی 
و استانداردها، تبیین و تشریح اهداف صنعت، 
توسعه صنعت حمل ونقل در افق 1404، بهبود 
فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال مولد در صنعت 
حمل ونقل کش��ور، ش��ناخت نیازها، امکانات، 
ظرفیت ها و توانمندی های صنعت حمل ونقل، 
حمایت و پش��تیبانی از نوآوری ها، فناوری ها و 

کارآفرینی، تثبیت فضای اطمینان بخش برای 
فعاالن اقتص��ادی و س��رمایه گذاران داخلی و 
بین المللی، تقویت غرور ملی و اقتصاد مقاومتی 
درحوزه حمل ونقل، جذب نخبگان و فرهیختگان 
در بومی س��ازی صنع��ت حمل ونقل کش��ور، 
دستاوردهای پژوهشی محققان در گرایش های 
صنعت حمل ونقل کش��ور، ارتقای حمل ونقل 
هوشمند در کشور و توسعه زیرساخت، نوسازی 

ناوگان و حمل ونقل کارآمد اشاره کرد.
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این نمایشگاه شامل بخش های متنوعی از صنایع و حوزه های مرتبط با حمل ونقل زمینی )راه آهن و جاده(، حمل ونقل دریایی، حمل ونقل هوایی و 
عملیات حمل ونقل، راهسازی، راهداری و صنایع وابسته بود.
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در چند سال اخیر، معموالً زمستان ها چندان سرد و یخبندان نیستند اما این بدان معنا نیست که احتمال وقوع کوالک ها و طوفان برف وجود ندارد. زمانی که صحبت 
از رانندگی در برف می شود، می بایست احتیاط راننده دو چندان شود و عالوه بر حفظ تعادل خودرو روی برف، برخی موارد مهم تر را نیز در نظر بگیرد. اکنون در این 
مقاله نکاتی برای رانندگی در برف که باید به آن ها توجه داشت را بیان خواهیم کرد. حال شما می توانید یک راننده اتوبوس، کامیون یاراننده یک خودرو سواری 

شخصی یا عمومی باشید.

بدانید که در چ�ه زمان هرگز نباید رانندگی 
کنید

 فرض کنیم که ش��ما تجرب��ه ی زیادی در 
رانندگی در برف دارید و ماش��ین ش��ما نیز 
توانایی حرکت در چنین ش��رایطی را دارد. با 
این اوصاف آیا شما توانایی آن را دارید که در 
هر شرایط جوی رانندگی کنید؟ مسلماً خیر.

هیچکس نباید در زمان کوالک رانندگی کند 
که دو دلیل اصلی دارد. اوالً زمانی که ماشین 
شما در جاده باشد، مسئوالن نمی توانند جاده 
را پاکسازی و برف روبی کنند و این کار باعث 

گیر افتادن سایرین می شود.
دوماً، زمانی که شما در کوالک گیر می افتید، 
نیروهای اورژانس��ی باید به ج��ای کمک به 
افرادی که نیازمند واقعی کمک هس��تند، به 

ش��ما و افرادی که به دلیل س��هل انگاری در 
کوالک گیر کرده اند امدادرسانی کنند و این 
کار باعث تلف ش��دن وقت آن ها می شود. اگر 
راننده خودرو س��واری هستید در زمان وقوع 
کوالک های شدید، هرگز از خانه خارج نشوید 
و ماش��ین خود را رها کنی��د، مگر آنکه مورد 

کامالً اضطراری پیش بیاید.

از الس�تیک های مخصوص برف اس�تفاده 
کنید

فرقی نمی کند که ماشین شما دیفرانسیل 
عقب باش��د یا جلو یا حتی AWD یا 4WD؛ 
بهترین محافظ ش��ما در برابر مش��کالت در 
برف، الس��تیک های مخص��وص رانندگی در 

برف هستند.

البته شما می توانید از الستیک های عادی 
که برای تمام فصول هس��تند استفاده کنید 
اما زمانی که برف س��نگینی شروع به بارش 
می کند، هیچ الستیکی به اندازه الستیک های 
مخص��وص ب��رف مؤث��ر نخواهد ب��ود. این 
الستیک ها از مواد متفاوتی ساخته شده اند که 
باعث افزایش قدرت چسبندگی چرخ با برف 
می شود. همچنین عاج ها و طرح روی الستیک 
به گونه ای طراحی شده اند که از جمع شدن 
برف و یخ در میان آن ها جلوگیری می کنند و 

کنترل ماشین را آسان تر می کنند.
با تمامی این اوصاف، استفاده از الستیک های 
مخصوص برف بدان معنا نیس��ت که ماشین 
شما هرگز در برف لیز نخورده یا گیر نمی کند، 
اما این الس��تیک ها به ط��ور تخصصی برای 

نکاتی مهم برای رانندگی در جاده های برفی و یخ زده
رانندگان عزیز، هوشیار باشید
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شرایط برفی طراحی ش��ده اند و به عقیده ی 
بسیاری از متخصصان، افرادی که در مناطقی 
با ب��ارش برف فراوان زندگ��ی می کنند، باید 

همواره از این الستیک ها استفاده کنند.

آرام برانید
 اگر شما جزو آن دسته از رانندگانی هستید 
که عادت به فشردن ناگهانی پدال ترمز دارید 
یا آنکه گاز بیش از حد به ماش��ین می دهید، 
می بایس��ت حتماً در زمان رانندگی در برف 

عادت خود را تغییر دهید.
اصلی ترین مش��کل رانندگ��ی در برف آن 
است که چسبندگی چرخ ها با زمین کاهش 
می یابد و کنترل ماش��ین به راحتی از دست 
ش��ما خارج خواهد شد. این مشکل در زمانی 
ک��ه یخ هم روی جاده وجود داش��ته باش��د، 
دو چن��دان می ش��ود. در حقیق��ت، برف در 
مقایس��ه با یخ چسبندگی بهتری دارد اما در 
اغل��ب اوقات، یخ در زیر الیه ای از برف پنهان 
می ش��ود و به همین دلیل به آن »یخ سیاه« 

 4WD یا AWD می گویند. حتی ماشین های
نیز می توانند در برف س��نگین گیر بیافتند. 
سیس��تم های کشش پیش��رفته یا ABS نیز 
همیشه به کمک شما نمی آیند؛ زمانی که یک 
ماشین چند هزار کیلوگرمی شروع به لغزیدن 
می کند، قوانین فیزیک کنترل فرمان شما را 
به دس��ت می گیرند. پس اگر ماشین در حال 
لغزیدن روی برف بود، بهتر است که سرعت 
کمتری داشته باشیم. رانندگی در برف یعنی 
رانندگی آهس��ته. نگران نباشید، تنها با چند 
دقیقه تأخیر به مقصد خود خواهید رسید اما 
اگر ماش��ین تان به درون یک چاله یا کناره ی 
جاده بیافتد، باید زمان بس��یار طوالنی تری را 
صرف رهای��ی از آن وضعیت کنید. پس آرام 
برانید. مخصوص��اً اینکه اگر راننده اتوبوس یا 
مینی بوس باشید مسئولیت تان چندین برابر 

خواهد شد.

در برف های سنگین، حتماً کنار زده و توقف 
کنید

 اگر بارش برف عادی و نس��بتاً آرام باشد، 
رانندگی در برف خطر زیادی نخواهد داشت 
اما در زمانی که کوالک ها شکل می گیرند و 
مس��یر جاده کاماًل س��فید و غیر قابل دیدن 
می شود، بدون توجه به اینکه راننده کامیون 
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هستید یا اتوبوس و یک خودرو سواری حتماً 
در کن��ار جاده توقف کنی��د و منتظر بمانید 
تا کوالک س��پری ش��ود. این قانون طالیی 
رانندگی در برف است: توقف کردن در کنار 
جاده همیش��ه بهتر از تصادف کردن با سایر 
ماشین ها یا حتی باعث تصادف دیگران شدن 

است.

هنگام رانندگی در برف آماده باشید
 ماشین شما باید برای مواجهه با برف آماده 
باشد. این بدان معناست که باید تجهیزات و 
وسایل موردنیاز را از قبل در ماشین جاسازی 
کرده باشید. حداقل یک برس مخصوص برای 
پاک کردن برف و یخ از روی شیشه و بدنه به 
همراه داشته باشید. همچنین داشتن یک بیل 
کوچک برای خلوت ک��ردن اطراف چرخ در 
زمان گیر افتادن، مقداری شن و نمک و زنجیر 
چرخ ایده های بسیار خوبی هستند. عالوه بر 
این ها، در روزهای برفی، همواره با این فرض 
از خانه خارج ش��وید که قرار است از ماشین 
پیاده شوید. بدین ترتیب لباس مناسب شامل 
چکمه، دستکش، کاله و کاپشن گرم به همراه 

داشته باشید.

مسیر خود را بررسی کنید
 اکثر ماشین های مدرن امروزی می توانند از 
طریق سیستم اطالعاتی خود به پیش بینی های 
آب و هوا دسترس��ی داشته باشند. حتی اگر 
ماشین شما مجهز به چنین تکنولوژی نیست، 

اغلب گوشی های تلفن همراه امروزی چنین 
قابلیتی دارند. این کار به شما کمک می کند 
که طوفان های پیش رو را شناسایی کنید و از 
میزان بارش برف باخبر ش��وید. همچنین به 
عنوان یک روش جایگزین دیگر، می توانید از 
رادیوهای هواشناسی و اخبار نیز برای اطالع 

از وضعیت جاده ها استفاده کنید.

در زمان لیز خوردن ماشین دستپاچه نشوید
 یک��ی از اص��ول رانندگی در ب��رف و به 
خصوص زمانی که ماش��ین ش��روع به لیز 
خوردن می کند آن اس��ت که به هر جهتی 
که عقب ماشین در حال لیز خوردن است، 
فرمان را به همان س��مت بچرخانید. با این 
کار، شما کنترل ماشین را مجدداً به دست 
می آورید و از بدتر ش��دن اوضاع جلوگیری 
می کنی��د. س��عی نکنید که ب��ا لیز خوردن 
مبارزه کنی��د چراکه اینکار فق��ط باعث از 
دست رفتن کنترل و طوالنی تر شدن مسیر 

لغزش می شود.
اما اگر دچار لغزش ه��ای کوچک در حین 
گذر از لبه های لیز یا در زمان ترمز ش��ده اید، 
نی��ازی به واکنش نش��ان دادن زیاد نیس��ت 
چراک��ه خ��ود اتومبی��ل پس از چن��د ثانیه 
تعادل را برقرار می کن��د. در جاده های برفی، 
چسبندگی ماشین با جاده خوب نخواهد بود، 
پس می بایست آماده باش��ید و در زمانی که 
ماشین شروع به لغزش کرد، با آرامش، کنترل 

ماشین را به دست بگیرید.

شیشه های خود را تمیز کنید
مطمئناً نمی توان تمامی شیشه ها را به بهترین 
شکل تمیز کرد اما می بایست شیشه های جلو 
و پشت را تا حد امکان تمیز و واضح نگه دارید. 
شیشه شورها و یخ باز کن ها همیشه نمی توانند 
مؤثر باشند و گاهی اوقات مایع شیشه شور یخ 
می زند. باید همواره پنجره های اطراف را تا جای 
ممکن تمیز نگاه داشت پس بهتر است که در 
رانندگی های طوالنی مدت در برف، هر از چند 

گاهی توقف کرده و شیشه ها را پاک کنید.

حواس تان به سایر راننده ها و ماشین ها باشد
ی��ک راننده ی خوب بای��د آگاهی محیطی 
باالیی داشته باشد. این مهارت باید در شرایط 
برفی دو برابر باشد. شما به عنوان یک راننده 
اتوب��وس، کامیون یا هر خودرو س��واری باید 
بدانید که در اطراف و پش��ت سر ماشین تان 
چه ماشین هایی قرار دارند و آیا رانندگان آن ها 
به درس��تی و با احتیاط رانندگی می کنند یا 
خیر. با در نظر گرفتن این موارد، فاصله ی خود 
با دیگران را بسیار بیشتر کنید. همچنین باید 
به این نکته اشاره کرد که در جاده های برفی و 
یخی، از قابلیت های کمکی مانند کروز کنترل 
استفاده نکنید. مطمئناً رانندگان در جاده های 
برفی از این قابلیت ها اس��تفاده نمی کنند اما 
بهتر است در زمان بارش برف هم تا حد امکان 
آن ها را رها کنید چراکه برف و یخ می توانند 
در عملکرد سنس��ورها تداخل ایجاد کرده و 

آن ها را از کار بیاندازند.
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حاج ه��ادی اکب��ری راد، بنیانگ��ذار گروه 
صنایع خودروسازی عقاب افشان، با حضور در 
مصلی امام خمینی)ره( از پنجمین نمایشگاه 
بین المللی حمل ونقل، لجس��تیک و صنایع 

وابسته تهران بازدید کرد.

حاج هادی اکبری راد در جریان حضور خود 
در این نمایش��گاه، ضمن بازدید از غرفه های 
گ��روه صنایع خودروس��ازی عقاب افش��ان، 
بازدیدی ه��م از برخی محصوالت این گروه 

تولیدی و صنعتی داشت.

پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، 
لجس��تیک و صنای��ع وابس��ته ته��ران طی 
روزه��ای 28 تا ۳0 آذر ماه 1400 در مصلی 

بزرگ تهران برگزار شد.

بازدید بنیانگذار گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان از نمایشگاه حمل ونقل تهران
در جریان سفر هیات دولت به استان سمنان صورت گرفت
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رئیس شورای شهر قوچان به همراه معاون 
ش��هردار و مدیرعامل س��ازمان حمل و نقل 
وترافیک این ش��هر با سفر به استان سمنان 
از خط تولید محصوالت شهری گروه صنایع 

خودروسازی عقاب افشان بازدید کردند.
در جریان بازدید مدیران ش��هری قوچان از 
گروه صنایع خودروس��ازی عقاب افشان که با 

هدف آشنایی با کیفیت و تولیدات این گروه 
تولیدی و صنعتی صورت گرفت، امیرسرتیپ 
علیرضا فخرآبادی رییس شورای شهر قوچان، 
مهندس مظف��ری معاون ش��هردار و رئیس 
هیات مدیره س��ازمان حمل و نقل و ترافیک 
قوچان، مهندس وطن دوست مدیرعامل این 
س��ازمان و همچنین تعدادی دیگر از مدیران 

شهری قوچان حضور داشتند.
مسئوالن شهری قوچان در این بازدید ضمن 
آگاهی از جزئیات و کیفیت محصوالت شهری 
شرکت عقاب افشان، در گفتگو با مدیران این 
مجموعه در جریان نحوه خرید و اس��تفاده از 
اتوبوس و مینی بوس ها ش��هری گروه عقاب 

افشان قرار گرفتند.

بازدید رئیس شورای شهر و معاون شهردار قوچان 
از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان 
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در عصر حاضر، بدون ترديد 
يك���ي از بنيان هاي اساس���ي 
در ه���ر س���ازمان، تجهيزات، 
ماشين آالت و نیروی انسانی 
افزاي���ش  ب���راي  و  اس���ت، 
ب���ه  دس���تيابي  و  به���ره وري 
اس���تانداردهاي جهان���ي باید 
توج���ه خاص���ي ب���ه افزايش 
كارايي ماشين آالت و كاهش 
هزينه هاي تعميراتي و توقف 
ماشين آالت داشت. به طور 
کل���ی، موفقيت س���ازمان ها 
در ارائ���ه خدم���ات و افزايش 
كيفيت آن به علل گوناگوني 
بس���تگي دارد. در ای���ن بین، 
داش���تن يك نظام نگهداري 
و تعمی���رات اصولی كه يكي 
از مباحث مهم هر س���ازمان 

است، ضرورت دارد.

گفتگو با مهندس علی دامغانیان

تمام تالش واحد نگهداری و تعمیرات عقاب افشان متمرکز بر جلوگیری از کاهش تولید است

نظ���ر ب���ه اي���ن كه نگهداري و تعميرات، يكي از اركان مهم و اصلي بهره وري اس���ت، مي ت���وان از آن به عنوان يك 
فرهنگ كه س���عي در بهبود ش���رايط موجود دارد، نام برد؛ فرهنگي كه به نيروي انس���اني مي آموزد چه جهتي را 

انتخاب كند و چه مسيري را بپیماید تا بهترين و بيشترين بازدهي حاصل گردد.
بر همین اس���اس، واحد نگهداری و تعمیرات در گروه صنایع خودروس���ازی عقاب افشان نیز یکی از کلیدی ترین 
واحدهای س���ازمانی در این مجموعه تولیدی و صنعتی اس���ت و از آغازین روزهای فعالیت عقاب افش���ان شکل 
گرفته و همچنان به بهترین نحو ارائه خدمت می کند. مهندس علی دامغانیان، مدیر این واحد سازمانی در گروه 
صنایع خودروسازی عقاب افشان است. با او گفتگویی درباره وظایف و فعالیت های این واحد داشته ایم که در 

ادامه می خوانید.

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

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

گردشگری

علم و فناوری

اسکانیا

]19[

شماره ۸۲ - آذر ماه ۱۴۰۰

ماهنامه داخلی شركت عقاب افشان



لطفاً در ابتدا خودتان را معرفی کنید.
عل��ی دامغانیان هس��تم و از آذر ماه س��ال 
1۳88 در واحد نگهداری و تعمیرات شرکت 
عقاب افش��ان مش��غول به فعالیت بوده ام. در 
دانش��گاه، رشته مهندسی مکانیک با گرایش 
تبدی��ل ان��رژی خوان��دم و آخری��ن مدرک 
تحصیلی ام هم کارشناس��ی ارشد است. بنده 
س��ال های طوالنی اس��ت ک��ه در مجموعه 
عقاب افشان فعال هستم و از این بابت بسیار 

خوشحالم.

به عنوان مدیر واحد نگه�داری و تعمیرات 
گ�روه صنای�ع خودروس�ازی عقاب افش�ان 
بفرمایید که این واحد چ�ه وظایفی را در این 

مجموعه برعهده دارد؟
اگر بخواهم به طور کلی اشاره کنم، وظایف و 
مأموریت های ما در واحد نگهداری و تعمیرات 
عبارتن��د از برنامه ریزی، نگهداری و تعمیرات 
پیشگیرانه، پیش��گویانه و اصالحی، نوسازی 
ماشین آالت و نظارت بر اثربخشی فعالیت های 
مذک��ور جهت کاه��ش توقف ماش��ین آالت 
که ش��امل تجهیزات، ابزار، تأسیسات برقی و 
مکانیکی، تهویه صنعتی، سرمایش وگرمایش، 
تهویه مطبوع و ... می شود. عالوه براین، افزایش 

عمر و کاهش اس��تهالک تجهیزات و ماش��ین آالت با انجام 
فعالیت های س��رویس منظم و دوره ای و تعمیرات اضطراری 
از مهمترین وظایف واحد نگهداری و تعمیرات در گروه صنایع 
خودروسازی عقاب افشان است. در کنار این وظایف، طراحی، 
اج��را و نظارت بر اجرای تأسیس��ات برقی و مکانیکی، تهویه 
صنعتی، تهویه مطبوع و ... نیز از جمله مأموریت های محول 

شده به این واحد است.

چرا باید در ساختار فنی یک مجموعه صنعتی، واحدی تحت 
عنوان نگهداری و تعمیرات وجود داشته باشد؟

ب��ه هر حال، واحد نگه��داری و تعمیرات جزو کلیدی ترین 
واحدهای هر مجموعه تولیدی و صنعتی است. این واحد در 
همه س��ازمان ها ضمن شناسایی تخصصی تمامی تجهیزات 
و برنامه ری��زی برای نگهداری و تعمیرات، افزایش بهره وری و 
کاهش توقفات، از کاهش تولید به علت توقف ماش��ین آالت 
جلوگی��ری می کند. ضمن اینکه چنین رویک��ردی در نهایت 
منجر ب��ه محافظت مطلوب از دارایی های فیزیکی س��ازمان 

می شود که موضوع بسیار مهمی است.

 رویکرد مدیران ارشد گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان 
به مقوله نگهداری و تعمیرات تجهیزات این مجموعه چیست 
و چقدر برای ش�ان مهم اس�ت که این واحد عملکرد چابک و 

درستی داشته باشد؟
خوش��بختانه رویکرد مدیران ارشد س��ازمان در این حوزه 

به هر حال واح�د نگهدارى 
و تعمیرات ج�زو كلیدى ترین 
واحدهاى هر مجموعه تولیدى 
و صنعتی اس�ت. این واحد در 
همه سازمان ها ضمن شناسایی 
تخصصی تمام�ی تجهیزات و 
برنامه ریزى ب�راى نگهدارى و 
تعمی�رات، افزایش به�ره ورى 
وكاهش توقفات از كاهش تولید 
به عل�ت توقف ماش�ین آالت 

جلوگیرى می كند
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بسیار روشن و سیستم محور است و به فعالیت 
حرفه ای و درست واحد ما کمک شایانی کرده 
است. البته مدیران مجموعه به صورت مستمر 
با کنترل و بررس��ی های دقیق شاخص های 
عملکردی واحد نگهداری و تعمیرات همچون 
شاخص میانگین زمان بین خرابی ها، متوسط 
زم��ان تعمیر، تحلیل علل ریش��ه ای خرابی، 
مص��رف حامل ه��ای ان��رژی و ... چابک��ی و 
درستی عملکرد این واحد را کنترل و بررسی 

می کنند.

نقص در فعالیت واحد نگهداری و تعمیرات، 
چه تأثیری بر فعالیت دیگر بخش های کارخانه 

عقاب افشان خواهد گذاشت؟
وجود نقص در ارائه خدمات واحد نگهداری 
و تعمی��رات، بخش های مختلف س��ازمان را 
تحت الش��عاع ق��رار داده و پیامدهایی مانند 
کاه��ش تولی��د، افزایش هزین��ه و ضایعات، 
خط��رات جانی و نارضایتی پرس��نل و بعضاً 
خس��ارات جبران ناپذیری را برای سازمان به 
بار خواهد آورد. بنابراین بسیار مهم است که 
عملکرد واحد نگه��داری و تعمیرات منظم و 

کامالً حرفه ای باشد.
 

ب�ا توجه به اهمیت این واحد، لطفاً بفرمایید چه اقداماتی در 
واحد نگهداری و تعمیرات باعث می شود که کمترین خللی در 
روند تولید کارخانه عقاب افشان و شرکت های زیرمجموعه آن 

به وجود نیاید؟
اقدامات متعددی در این زمینه برنامه ریزی و انجام می شود 
ک��ه از آن جمله می توان به طراح��ی صحیح و نظارت دقیق 
بر اجرای تأسیس��ات برقی و مکانیکی، شناسایی نیاز واحدها 
و کنترل دقیق مشخصات تجهیزات، ماشین آالت و ابزارآالت 
جهت خرید باکیفیت، مطلوب و کاربردی، کنترل درجه اهمیت 
و اولویت بندی، برنامه ریزی دقیق نگهداری و تعمیرات، تحلیل 
خرابی های به وجود آمده، استفاده از شاخص های تخصصی و 
کاربردی نگهداری و تعمیرات و کنترل آنها در دوره های زمانی 
مشخص، کنترل موجودی قطعات یدکی پرمصرف و کلیدی، 
افزای��ش بهره وری، کنترل هزینه ه��ای تعمیرات و همچنین 
آموزش های تخصصی پرسنل نگهداری و تعمیرات اشاره کرد. 
البته باید به این نکته اشاره کنم که تمام تالش واحد نگهداری 
و تعمیرات عقاب افشان متمرکز بر جلوگیری از کاهش تولید 

در این مجموعه بزرگ است.

ب�ه عنوان مدی�ر واحد نگه�داری و تعمیرات گ�روه صنایع 
خودروسازی عقاب افشان چقدر بر فعالیت حرفه ای و درست 
این واحد تأکید دارید و کارکنان واحد تحت مدیریت شما چقدر 

از دانش فنی الزم برخوردارند؟
این واحد هم��واره تالش دارد با هدف ارتق��ا و به روز بودن 
پرسنل از آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین آموزش های 

به طوركلی هر تجهیزات یا 
اب�زارى بعد از انتخاب صحیح 
و خری�د، ب�راى اس�تفاده از 
حداكث�ر راندم�ان و افزایش 
طول عم�ر آن نیازمند كاربر 
پرس�نل  و  دی�ده  آم�وزش 
متخصص نگهدارى و تعمیرات 
جهت اجراى دقیق و اثربخش 
تعمیرات  و  نگه�دارى  برنامه 
اس�ت. جداى از ای�ن در این 
خص�وص به صورت مس�تمر 
به پرس�نل واحد نگهدارى و 
تعمی�رات آموزش ه�اى الزم 
مطاب�ق ماتریس هاى ش�غلی 

داده می شود.
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حین کار غافل نشود و در عین حال با استفاده 
از ماتریس جابه جایی پرس��نل س��عی بر آن 
داریم تا تمامی همکاران محترم، آموزش های 
الزم جه��ت انواع تعمیرات و س��رویس های 

تخصصی را فرا گیرند.

بهره برداری صحیح یا به عبارتی نگهداری از 
تجهیزات و ابزارها چقدر در افزایش طول عمر 
آنها مؤثر است؟ و آیا آموزش های الزم در این 

زمینه به پرسنل داده می شود؟
به طورکلی، هریک از تجهیزات و ابزارآالت 
بع��د از انتخاب صحیح، خریداری می ش��ود. 
برای اس��تفاده از حداکث��ر راندمان و افزایش 
ط��ول عمر این تجهی��زات و اب��زارآالت نیاز 
به کارب��ر آموزش دیده و پرس��نل متخصص 
نگه��داری و تعمیرات جه��ت اجرای دقیق و 
اثربخش برنامه نگهداری و تعمیرات اس��ت. 
عالوه براین، در همین زمینه، پرس��نل واحد 
نگهداری و تعمیرات به صورت مستمر مطابق 
ب��ا ماتریس های ش��غلی، آموزش های الزم را 

می بینند.

همراهی و همدلی س�ایر کارکنان مجموعه 
عقاب افشان در استفاده صحیح از تجهیزات 

ای�ن مجموعه چقدر اهمی�ت دارد و فکر می کنید این 
همراه�ی و همدلی به معنای واقع�ی در گروه صنایع 

خودروسازی عقاب افشان وجود دارد؟
خوش��بختانه همه ما در گروه عقاب افشان اعضای 
یک خانواده هستیم که سعی می کنیم وظایف خود 
را به بهترین ش��کل انجام دهیم. با این حال، نظر به 
دیدگاه مثبت مدیران مجموعه، برای بهره وری هرچه 
بیشتر از تجهیزات و ماشین آالت، فرم هایی با عنوان 
کنت��رل عملکرد حین تولید تهیه ش��ده که کاربران 
محترم، قبل و حین انجام کار، نس��بت به بررس��ی، 
صحت عملکرد و اطالع رسانی ایرادات احتمالی اقدام 
می کنن��د. این کار به صورت روزان��ه ما را در جریان 
شرایط تجهیزات و ماشین آالت مجموعه قرار می دهد 

و بسیار راه گشاست.

در پایان اگر موضوعی هس�ت که دوست دارید در 
مورد آن صحبت کنید، بفرمایید.

بنده معتقدم اندیش��ه و تالش صنعتگران صدیق 
هی��چ گاه از ی��اد نخواهد رف��ت. بنابرای��ن، در اینجا 
می خواهم از تالش و زحمات مستمر خانواده محترم 
اکبری راد تقدیر و تش��کر داشته باش��م و از خداوند 
متعال برایش��ان سالمتی، بهروزی و توفیق روزافزون 

آرزو می کنم.

ارائ�ه  در  ك�ه  درصورت�ی 
خدم�ات واح�د نگه�دارى و 
تعمیرات نقصی وجود داشته 
مختل�ف  بخش ه�اى  باش�د 
قرار  تحت الش�عاع  س�ازمان 
گرفته و تبعاتی مانند كاهش 
و  هزین�ه  افزای�ش  تولی�د، 
جان�ی،  خط�رات  ضایع�ات، 
نارضایت�ی پرس�نل و بعض�ًا 
جبران ناپذیرى  خسارات هاى 
را براى سازمان به بار خواهد 
آورد. لذا بس�یار مهم اس�ت 
نگهدارى  كه عملكرد واح�د 
و تعمی�رات منظ�م و كام�اًل 

حرفه اى باشد.
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بازی جنگی حمله به ماهواره ها توسط نیروی 
فضایی ارتش آمریکا

چن��د هفته پ��س از آنک��ه روس��یه یکی از 
ماهواره های قدیمی خود را در فضا نابود کرد، 
ارتش آمریکا به فکر افتاد تا یک بازی جنگی 
را برای بررسی پیامدهای حمله به ماهواره های 
خود توسط کش��ورهای متخاصم آغاز کند. 
شبیه س��ازی های کامپیوتری شامل بررسی 
س��رنگونی بالقوه ماهواره های ردیاب موشک 
ایاالت متحده، ارسال پارازیت روی ماهواره ها 
و تحقی��ق در م��ورد دیگر »اث��رات« جنگ 
الکترونیکی اس��ت که از جمله تاکتیک های 
احتمالی در جنگ فضایی و ماهواره ای هستند. 
در جری��ان این بازی جنگ��ی از ماهواره های 
واقعی استفاده نشد. این سیزدهمین تمرین 
از این دس��ت و س��ومین تمرینی بود که در 
آن متح��دان آمریکا مانند بریتانی��ا، کانادا و 
استرالیا شرکت داشتند. این بازی جنگی در 
شرایطی انجام شد که پیش نویس بودجه سال 
202۳ دولت بایدن در حال شکل گیری است 
و وزارت دفاع آمریکا امیدوار اس��ت با دریافت 
بودجه بیش��تر بتواند در برابر چین و روسیه 

بازدارندگی ایجاد کند.

فرو ریختن یخچ�ال ۱۲۰ کیلومتری قطب 
جنوب تا ۵ سال دیگر

یخچال بزرگ توئیت��س در قطب جنوب به 
علت گرمایش زمین در حال تخریب است و 
پیش بینی می ش��ود تا پنج سال دیگر بخش 

زیادی از آن فرو بریزد. این یخچال که گاهی 
اوقات به عنوان یخچال رستاخیز نیز شناخته 
می ش��ود، یک یخچال طبیعی بسیار وسیع 
در قطب جنوب اس��ت که نگرانی ها در مورد 
س��رعت ذوب ش��دن آن روز به روز در حال 

افزایش است. 

یک تیم تحقیقاتی بین المللی دریافته است که 
یک قفسه یخی محافظ این یخچال احتماالً 
ظرف پنج س��ال آینده فرو خواهد ریخت که 
این امر بی ثباتی صفحه یخی مذکور در غرب 
قطب جنوب را تسریع خواهد کرد. محققان 
می گویند این یخچال که در مس��یری 120 
کیلومت��ری در قطب جنوب امتداد یافته، در 
برابر تغییرات مداوم آب و هوایی آسیب پذیر 

است و نابودی آن ویرانگر خواهد بود.

اپلیکیشن اندرویدی اپل برای حفاظت از حریم 
خصوصی

 ش��رکت اپ��ل از عرض��ه اپلیکیش��نی به نام 

تراکر دیتکت خبر داده که برای گوش��ی های 
اندرویدی طراحی ش��ده و مهم ترین ویژگی 
آن تقویت حفاظت از حریم خصوصی است. 
اپلیکیشن یادشده به افرادی که آیفون یا آی پد 
ندارند کمک می کند تا اقالم و سخت افزارهایی 
را ک��ه در محی��ط اطراف ب��رای نقض حریم 
ش��خصی آنها فعال هستند، شناسایی کنند. 
بخش عمده این اقالم از نوع ایرتگ ها هستند. 
ایرتگ به ابزار و وسایل کوچکی گفته می شود 
که به اقالمی مانند کلیدها و کیف های دستی 
و غیره چسبانده می ش��وند تا در صورت گم 
شدن آنها برای شناسایی موقعیت جغرافیایی 
ب��ه کار روند. این اب��زار می توانند برای نقض 
حریم شخصی و جمع آوری اطالعات شخصی 

از افراد هم به کار روند.

ابرس�یاهچاله کهکش�ان راه شیری نشتی 
دارد

محققان ناسا متوجه ش��ده اند ابر سیاهچاله 
کهکشان راه شیری نشتی دارد. این سیاهچاله 
ک��ه Sagittarius A نام دارد به دلیل نش��تی 
موجود به طور دوره ای جریانی پر س��رعت از 
مواد در فضا منتشر می کند. به گفته محققان 
این جریان س��ریع احتماالً هرچند هزار سال 
یک بار منتش��ر می ش��ود. کارشناسان تصور 
می کردند سیاهچاله مذکور پس از آنکه شی 
آس��مانی بزرگی مانند ابری از گاز را می بلعد، 
جریان س��ریع مواد را منتشر می کند. سپس 
این جریان با یک ابر هیدروژنی بزرگ برخورد 

جهانی که در انتظار ماست
در دنیای فناوری نمی توان ادعا داشت که هر روز اتفاقاًت تازه ای رخ می دهد! شاید این تعبیر برای دنیای فناوری بهتر باشد که بگوییم در هر لحظه، رخداد تازه ای 
در این دنیا به وقوع پیوسته که می تواند تمام معادالت پیش از خود را دستخوش تردید کند. امروز فناوری اطالعات یکی از مهمترین مولفه های قدرت های 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی است. کشوری که توانایی فناورانه دارد می تواند در لیست قدرت های بزرگ باشد. با این مقدمه به برخی از اخبار این حوزه 

که قطره ای از دریاست اشاره می کنیم.
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می کند. تحقیق جدید توسط پروفسور جرالد 
سیسل در دانشگاه نورث کارولینا انجام شده 
اس��ت. برای این منظور محققان مش��اهدات 
تلس��کوپ های مختل��ف در ط��ور موج های 
متفاوت را مانند یک پازل کنار هم قرار دادند. 
البته هابل هنوز از جریان سریع مواد منتشر 
ش��ده تصویری ثبت نکرده و به همین دلیل 
این پدیده به »جریان س��ریع شبح« مشهور 
شده اس��ت. با این وجود داده های تلسکوپ 

مذکور به کشف شواهدی کمک کرده است.

اپل در مرز ۳ هزار میلیارد دالری شدن
ارزش اپل در بازار سهام به حدود ۳ هزار میلیارد 
دالر رس��ید. این درحالی اس��ت که طی دهه 
گذشته میالدی اپل به ارزشمندترین شرکت 
جهان تبدیل شده بود. ارزش سهام اپل مدتی 
پیش کمی بیش از 2 درصد کاهش یافت و به 
1۷۳.۷4 دالر رسید. این درحالی است که پیش 
از آن قیمت س��هام شرکت به حدود 182.8۶ 
دالر نزدیک شده بود. برای آنکه ارزش اپل به ۳ 
هزار میلیارد دالر برسد باید بهای سهام آن به 
همین قیمت برسد. چندی پیش ارزش سهام 
اپل 11 درصد رشد کرد. این درحالی است که 
سرمایه گذاران در این شرکت اطمینان دارند 
مشتریان همچنان به خرید آیفون، مک بوک و 
سرویس های این شرکت مانند اپل تی وی و اپل 
موزیک ادامه می دهند. نکته جالب توجه دیگر 
آنک��ه ارتقای ارزش اپ��ل از 2 به حدود ۳ هزار 
میلیارد دالر فقط 1۶ ماه طول کش��یده است. 
برایان فرانک یکی از مدیران ش��رکت فرانک 
کپیتال در این باره می گوید: اپل اکنون یکی از 
ثروتمندترین شرکت های بازار است. همین امر 
نشان دهنده اعتماد سرمایه گذاران به شرکت 

به حساب می آید.

ظرفیت پش�تیبان برای قطع�ی کابل دریایی 
اینترنت تأمین شد

مع��اون وزیر ارتباط��ات با اش��اره به قطعی 

اخیر کابل دریای��ی بین الملل که باعث افت 
کیفیت اینترنت در کش��ور شده است، گفت: 
بخش عمده ای از ای��ن قطعی، با جایگزینی 
ظرفیت های پش��تیبان تأمین شد. از اواسط 
آذرم��اه ب��ه دنبال قطع��ی بخش��ی از کابل 
دریایی ارتباطات بین الملل شرکت ارتباطات 
زیرس��اخت در مس��یر قطر و امارات، شبکه 
اینترنت کش��ور دچار اختالالت مقطعی در 

برخی ساعات شده است. 

1۶ آذرماه جاری شرکت ارتباطات زیرساخت 
ب��ا تأیید بروز این مش��کل اعالم ک��رد: 4۳0 
گیگابیت از ظرفیت پهن��ای باند بین الملل 
ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت به علت قطع 
سگمنت دوم فیبر دریایی متعلق به شرکت 
GBI در مح��دوده دریایی بین قطر و امارات 
دچار قطعی و اختالل شده است که با توجه 
به قطعی به وجود آمده در این مسیر دریایی و 
زمان بر بودن بازیابی مجدد آن، اقدامات فوری 
جهت تأمین ظرفیت جایگزین از سایر مسیرها 
در دستور کار مهندسان فنی شرکت ارتباطات 
زیرساخت قرار گرفته و با تالش های صورت 
گرفت��ه به زودی ظرفیت ه��ای جدید جهت 
تأمین این بخش از ترافیک آماده بهره برداری 
خواهد بود. هم اکنون صادق عباسی شاهکوه 
رئیس س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیویی در یک برنامه تلویزیونی از رفع بخش 

عمده ای از این مشکل خبر داده است.

اخراج کارمندانی که واکسن نزنند
گوگل به کارمندان خود هشدار داده اگر از قوانین 
واکسیناسیون کرونا در آمریکا تبعیت نکنند، 
ابتدا شاهد عدم پرداخت حقوق و دستمزد و در 
نهایت اخراج از محل کار خواهند بود. بر اساس 
یادداشتی که توسط مدیران ارشد گوگل تهیه و 
در این شرکت توزیع شده، کارکنان آن تا سوم 
دسامبر فرصت داشتند وضعیت واکسیناسیون 
خود را اعالم کنند و اسناد مرتبط را برای اثبات 

ادعاهای خود ارسال کنند. در عین حال افرادی 
که به دالیل پزش��کی یا مذهبی می توانستند 
واکسن نزنند نیز باید برای اثبات ادعاهای خود 

مدارکی را ارائه می کردند. 

در یادداش��ت مذکور تصریح شده گوگل بعد 
از تاریخ سوم دسامبر با کارکنانی که وضعیت 
واکسیناسیون خود را مشخص نکرده باشند، 
تماس می گیرد. در نهایت افرادی که تا تاریخ 
18 ژانوی��ه از قوانین واکسیناس��یون تبعیت 
نکنن��د به مدت س��ی روز در فهرس��ت عدم 
پرداخ��ت حقوق قرار می گیرن��د و در نهایت 
حداکثر ظرف مدت شش ماه لغو قرارداد شده 

و باید گوگل را ترک کنند.

پرتاب تلسکوپ فضایی »جیمزوب« بار دیگر 
به تعویق افتاد

پرتاب تلس��کوپ فضایی جیم��زوب به دلیل 
بروز مشکل در سیستم ارتباطی، بار دیگر به 
تعویق افتاد. مقامات ناس��ا در بیانیه روز س��ه 
شنبه 14 دسامبر )2۳ آذر( خود اعالم کردند 
که تیم مسئول تلس��کوپ جیمزوب در حال 
کار روی یک مشکل ارتباطی میان تلسکوپ 
و سیستم موش��ک حمل کننده آن هستند. 
»جیمزوب«سوار بر موشک آریان 5 که توسط 
شرکت پرتاب فضایی آریان ساخته شده است، 
به فضا خواهد رفت. مهندسین در مرکز فضایی 
گویان در کورو )Kourou( فرانسه، به تازگی در 
روز شنبه 11 دسامبر )20 آذر( این تلسکوپ را 
روی موشک قرار داده بودند. تأخیر اعالم شده، 
آخرین تعویق در پرتاب تلس��کوپ جیمزوب 
پس تاخیرهای بس��یار است. »وب« ابتدا قرار 
بود در س��ال 200۷ به فضا پرتاب ش��ود اما 
مأموریت آن بارها با تأخیر روبه رو شد. آخرین 
تعویق آن سه هفته قبل اعالم شد زمانی که 
ناس��ا خبر از بروز مش��کلی در هنگام جابه جا 
کردن تلسکوپ و آزاد شدن یکی از سیم ها و 

تکان خوردن شدید آن داد. 
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الکسا بازنشسته می شود؟!
ش��رکت آمازون ق��رار اس��ت خدمات 
رتبه بن��دی اینترنت خ��ود را که در قالب 
وب سایت Alexa.com ارائه می شد، متوقف 
کند. این وب سایت در سال 1۹۹۶ میالدی 
راه اندازی ش��د و در سال 1۹۹۹ میالدی 
توسط غول اینترنتی آمازون خریداری شد. 
این شرکت 15 سال بعد دستیار دیجیتالی 
خود را با همین نام معرفی کرد. وب سایت 
الکس��ا به مدت دو ده��ه خدمات تحلیل 
ترافی��ک وب را ارائه کرد و مش��هورترین 
خدم��ت آن Alexa Rank ن��ام داش��ت 
که وب س��ایت های محبوب را رتبه بندی 
می کرد. اطالعات حاص��ل از این خدمت 
اینترنتی به طور مستمر در اخبار و منابع 
عمومی مانند ویکی پدیا مورد استناد قرار 

می گرفت.
گروه پشتیبانی الکسا اعالمیه ای منتشر 
کرده است که بر اساس آن عضوگیری این 
وب سایت از تاریخ 8 دسامبر 2021 متوقف 
ش��ده و قرار است این وب سایت در اولین 
روز از ماه می سال 2022 میالدی به طور 

کامل تعطیل شود.
خدمات رتبه بندی الکسا همواره به طور 
همزمان محبوب و بحث برانگیز بوده است. 
البت��ه ای��ن وضعیت با توج��ه به اهمیت 
ترافیک  اندازه گیری  ابزارهای  پیاده سازی 

در کسب وکارهای آنالین، عجیب نیست.
در طول سال ها اتهامات زیادی درخصوص 
امکان فری��ب دادن این وب س��ایت برای 
باالبردن رتبه سایت ها مطرح شده است. اما 
الکسا همواره محبوب ترین و مشهورترین 
ن��ام در دنیای رتبه بندی وب س��ایت های 

اینترنتی باقی ماند.
 Alexa.com تا روز تعطیلی وب س��ایت
کاربرانی که خدم��ات پولی آن را دریافت 
می کنند، امکان استخراج اطالعات و حذف 

حساب کاربری خود را دارند.
در ح��ال حاض��ر چن��د وب س��ایت 
جایگزین مانند SimilarWeb،Tranco و 
ComScore برای رتبه بندی کسب وکارهای 

اینترنتی وجود دارند.

درباره الکسا بدانیم
الکس��ا، یک وبگاه آنالیزکننده ترافیک 
وب که یکی از ش��رکت های تابعه شرکت 
آمازون، واقع در س��ان فراسیس��کو است. 
الکسا در آوریل سال 1۹۹۶ کار خود را آغاز 
کرد و روز به روز دامنه خدمات و فعالیت 
خود در س��طح اینترنت را گسترش داد و 
امروزه به عنوان یک منبع مفید از داده های 
وبگاه های اینترنتی شناخته می شود. رتبه 
الکسا بعد از پیج رنک گوگل، برای صاحبان 

وب سایت ها اهمیت زیادی دارد.
وب سایت الکس��ا در سال 1۹۹۶ توسط 
دو کارآفری��ن وب، ب��ه نام های بروس��تر 
کیل و بروس گلیت تأسیس شد. نام این 
وب س��ایت برای ادای احترام به کتابخانه 
اسکندریه مصر، به عنوان یکی از بزرگترین 
محل ه��ای دانش و با نظر به اینکه دنیای 
اینترنت قابلیت تبدیل ش��دن به چنین 

محلی را دارد، انتخاب شده است.
این ش��رکت دارای نوار ابزاری است که 
می توان��د به کاربرانش اعالم کند تا بعد از 
صفح��ه در حال مش��اهده به چه صفحه 
وبی بروند، که این پیشنهاد براساس آنالیز 

ترافیک کاربر است.
همچنین الکسا برای مدیران وب سایت ها 
امکان��ات فراوان��ی نظیر نمای��ش تعداد 
بازدیدکنن��ده، بازدی��د کل، لینک ه��ای 
ورودی، میانگی��ن زمان حض��ور و تعداد 
صفحات��ی بازدیدی هر کارب��ر، ورودی از 
موتورهای جستجو و… به صورت رایگان 

در نظر گرفته است.
الکسا با ارائه نمودارهایی در زمینه موارد 
ذکر شده در طول بازه های زمانی مختلف 
1 روزه تا 2 ساله به مدیریت وب سایت ها 
کمک می کند تا آنالیز و بررسی دقیقی از 

وب سایت خود داشته باشند.
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رییس مرکز تحقیقات ویروس شناس���ی دانش���گاه علوم پزش���کی ش���هید بهش���تی ضمن اعتراض به تحجر و بی توجهی که در ایران نسبت به علم 
ویروس شناسی وجود دارد، به توضیح زمینه های بروز این مشکل پرداخت و دالیل عقب ماندگی نشریات علمی ایرانی را در حوزه کاری خود تشریح 
کرد. دکتر سیدعلیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص وضعیت نشریات علمی پژوهشی حوزه ویروس شناسی گفت: به شخصه کمی در 
حوزه نشریات ویروس شناسی ضعف می بینم. تعداد مجالتی که عناوین ویروس شناسی داشته باشند، در ایران بسیار بسیار محدود است و تنها 
یک مجله ویروس شناسی که وابسته به انجمن علمی ویروس شناسی است، با این عنوان منتشر می شود. البته این مجله سال های زیادی است 

که در حال انتشار است، ولی در این مدت پیشرفت زیادی نداشته است.

چرا نشریات علمی در ایران رشد نمی کنند؟

وی ادام��ه داد: با این که مجالت بالینی و 
علوم پایه ای وجود دارند که مباحث مربوط 
به ویروس شناس��ی را نیز پوشش می دهند 
و مقاالتی در این زمینه منتش��ر می کنند؛ 
ول��ی مج��الت با عن��وان ویروس شناس��ی 
بس��یار محدود هس��تند. در صورتی که در 
کشورهای دیگر مجالت متنوعی با عناوین 

ویروس شناسی وجود دارند.
ریی��س مرکز تحقیقات ویروس شناس��ی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دلیل 
این مش��کل را م��وارد مختلفی عنوان کرد 
و گفت: یک��ی از مهم ترین دالیل بروز این 
مشکل، فشارهای زیادی است که در زمینه 

ارتقای اعضای هیئت علمی وجود دارد و به 
دلیل ارزش گذاری بیشتر مجالت خارجی، 
بیش��تر افراد تمایل دارند که مقاالتش��ان 
را ابتدا در مجالت خارج از کش��ور منتشر 

کنند.
وی تش��ریح کرد: برای مث��ال برای ارتقا 
چند معیار گذاش��ته اند ک��ه چاپ مقاله در 
مج��الت با اچ ایندک��س باال ی��ا مقاالت با 
ایمپکت فکت��ور باال، نمونه های��ی از آن ها 
هس��تند و تاکید زیاد بر این مسئله، افراد 
را به س��مت مج��الت خارج��ی می برد. به 
همین دلیل اشتیاق به مقاالت داخلی زیاد 

نیست.

اس��تاد ویروس شناسی پزش��کی دانشگاه 
شهید علوم پزشکی شهید بهشتی دلیل دیگر 
این معضل را »بی میلی و بی توجهی تاریخی 
در ایران نس��بت به علم ویروس شناس��ی« 
دانست و تصریح کرد: رشته ویروس شناسی 
در ایران ب��ه دلیل قرابت و یک پارچگی که 
با گروه میکروب شناس��ی و باکتری شناسی 
داش��ته، زیاد رشد نکرده اس��ت. در کشور 
ما مقاوم��ت به گروه های ویروس شناس��ی 
بس��یار زیاد است و همکاران باکتری شناس 
ما به دلیل کج فهمی و تحجری که نس��بت 
ب��ه این رش��ته دارن��د، خواهان گس��ترش 

ویروس شناسی در کشور نیستند.
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وی با ذکر مثالی به تش��ریح این معضل 
پرداخت و گفت: در دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هید بهش��تی که م��ن از س��ال 1۳85 
افتخ��ار عضوی��ت به عن��وان اس��تاد تمام 
ویروس شناس��ی را دارم، مقاومت و تحجر 
گروه میکروب شناسی موجب شده که این 
دانشگاه مادر، گروه ویروس شناسی نداشته 
باش��د؛ در حالی که تمام دانشگاه های مادر 

گروه علمی ویروس شناسی دارند. 
در ای��ن دانش��گاه علی رغم تع��داد افراد 
در  ک��ه  ویروس شناس��ی  هیئت علم��ی 
پایه ه��ای مختلف وجود دارد، مقاومتی که 
از سمت رش��ته های پزشکی و به خصوص 
گروه میکروب شناسی صورت گرفته، اجازه 
ارتقای این افراد را نمی دهد. این مقاومت ها 
در سراس��ر ای��ران وج��ود دارد. حت��ی در 
مقاطع��ی مش��اهده کردی��م که ب��ه جای 
ویروس شناس��ان، اعضای میکروب ش��ناس 
در بُرد ویروس شناس��ی حضور داشتند. در 
صورتی که جامعه ویروس شناسی ما بسیار 

متنوع، متکثر و بزرگ است.
عض��و هیئت علمی بیمارس��تان مس��یح 
دانش��وری با تاکید بر ای��ن نکته که »دید 
ما در کش��ور به ویروس شناس��ی اصال دید 

تخصص��ی نیس��ت«، گف��ت: در مباح��ث 
تدریس��ی به دانش��جویان پزش��کی، توجه 
زیادی به مباحث ویروس شناسی نمی شود. 
در صورتی که در معضالت بهداش��تی دنیا 
نق��ش ویروس ها اصال کم ت��ر از باکتری ها، 
انگل ه��ا و قارچ ها نیس��ت. حت��ی می توان 
گفت که بیش��تر هم هس��ت؛ چ��را که در 
چن��د ده��ه اخی��ر بیماری های ویروس��ی 
مهم تری��ن معضالت بهداش��تی را در دنیا 
ایجاد کرده اند. اما همچنان دید ما نس��بت 

به ویروس شناسی متحجر است!
وی ادامه داد: جالب اس��ت بگویم که در 
همین دوره کووید، در کمیته های واکسن 
این همه در مورد ویروس صحبت می شود، 
اما ویروس شناس��ان در آن کمیته ها عضو 
نبودن��د! با صحبت ها و مس��ائلی که پیش 
آم��د، معدود افرادی را عض��و آن کمیته ها 
کردن��د. در مورد کمیته ه��ای دیگر هم به 

همین صورت است.
ناج��ی به این نکت��ه نیز اش��اره کرد که 
جامعه ویروس شناس��ی ایران نیز سس��ت 
و تنبل اس��ت؛ چ��را که همچن��ان در برد 
ویروس شناس��ی می توان دی��د که اعضای 
بس��یار بس��یار قدیمی در آن حضور دارند 
و جایگاهی را ب��ه جوانان نمی دهند. حتی 
اگر اعضای جوان را وارد کنند، افراد آش��نا 
و هم پالگی های خودشان را وارد می کنند. 
یعنی آن فرد اص��ال منتخب جامعه علمی 

قوی ویروس شناسی در ایران نیست.
وی افزود: البته اعضای بسیار خوب هم داریم 
که جایگاه و کرسی صحبت کردن، ندارند و 
مورد مخاطب قرار نمی گیرند. وقتی صحبتی 

 م�ا بای�د رویكردهایمان را 
تغییر دهیم و مجالت داخلی 
خودمان را تقویت كنیم. باید 
به ای�ن موضوع به�ا دهیم تا 
مج�الت بتوانند در این زمینه 
پیش�رفت كنن�د. در برخ�ی 
علوم بالینی ب�ه دلیل این كه 
قدیم�ی  و  متن�وع  متكث�ر، 
هستند، این اتفاقات افتاده و 

بعضی مجالت پا گرفته اند.
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پیش می آید، افراد به جای رفتن به س��مت 
افراد متخصص، به سمت افراد غیر متخصص 
در رشته های ژنتیک و میکروب شناسی و ... 
می روند. در صورتی که علم ویروس شناسی، 
علم بس��یار تخصصی است و مباحث مربوط 
به این رشته، چه در تحقیق، چه در تدریس 
و چ��ه در تش��خیص، بای��د، بای��د و باید به 

ویروس شناسان واگذار شود.
ریی��س مرکز تحقیقات ویروس شناس��ی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید بهشتی، 
مجددا به معضل تاکید زیاد به چاپ مقاالت 
در نش��ریات با ایمپکت فکتور و اچ ایندکس 
باال اشاره کرد و گفت: این تاکید زیاد باعث 
نقضِ  غرض می ش��ود و اجازه نمی دهد که 
مجالت داخلی ما رشد کنند. معیارهای ما 
بر اساس ایمپکت فکتورهای مجالت خارج 
اس��ت. مگر س��االنه از هر مرکز تحقیقاتی 
چند مقاله بی��رون می آید؟ همین تاکیدها 
باعث می ش��ود که مراکز تحقیقاتی س��عی 
می کنند مقاالتش��ان را در مجالت خارجی 

منتشر کنند.
وی ادام��ه داد: ما بای��د رویکردهایمان را 
تغییر دهیم و مج��الت داخلی خودمان را 
تقویت کنیم. باید به این موضوع بها دهیم 
تا مجالت بتوانند در این زمینه پیش��رفت 
کنند. در برخی علوم بالینی به دلیل این که 
متکثر، متنوع و قدیمی هستند، این اتفاقات 

افتاده و بعضی مجالت پا گرفته اند.
ناج��ی ب��ه مجل��ه علم��ی »هپاتی��ت« 
)Hepatitis Monthly( دکت��ر مؤید علویان 
اش��اره کرد و گفت: دکت��ر علویان در این 

زمینه الگوی خوبی اس��ت. ایش��ان انسان 
بزرگ��ی بودند و با یک س��عه صدر در یک 
مقطع��ی، با تالش بس��یار مجله هپاتیت را 
باال آوردن��د؛ ولی من این پتانس��یل را در 

رشته ویروس شناسی نمی بینم.
پزش��کی،  ویروس شناس��ی  اس��تاد 
»کم س��وادی در نگارش به زبان انگلیسی« 
را یکی از مش��کالت نشریات علمی دانست 
و عنوان کرد: در یک نش��ریه علمی، بسیار 
بس��یار مهم اس��ت که یک تیم علمی قوی 
حضور دش��ته باش��د. ما در ایران به دلیل 
این ک��ه می خواهی��م مق��االت را ب��ه زبان 
انگلیسی منتش��ر کنیم، مشکل کم سوادی 
نگارش به زبان انگلیس��ی داریم و باید این 
مشکل را رفع کنیم. باید در تیم سردبیری 
یک نشریه، اعضای هیئت علمی را انتخاب 
کنیم که در این زمینه توانمند باشند. این 

موضوع بسیار مهمی در کشور ماست.
وی در انتها مجدد به این نکته تاکید کرد 
که علم ویروس شناس��ی نیاز به مجالتی با 
عناوی��ن مختلف دارد و کم کم باید در این 
مسیر قرار بگیریم یا حداقل آن نشریاتی که 
االن وجود دارند را با مشاوره بهبود بخشیم. 
در ح��ال حاضر مجله ویروس شناس��ی که 
منتسب به یک گروه ویروس شناسی است 
و سابقه زیادی دارد، هنوز به جایگاه خوبی 
نرس��یده، در صورتی که در این مدت باید 
به این جایگاه می رس��ید. این نشان دهنده 
نقص اس��ت و باید مش��اوره های زیادی در 

این زمینه گرفته شود.

 ب�راى ارتق�ا چن�د معی�ار 
گذاش�ته اند كه چاپ مقاله در 
مج�الت با اچ ایندك�س باال یا 
مقاالت با ایمپكت فكتور باال، 
نمونه های�ی از آن ها هس�تند 
و تاكی�د زیاد بر این مس�ئله، 
اف�راد را ب�ه س�مت مج�الت 
خارجی می برد. به همین دلیل 
اشتیاق به مقاالت داخلی زیاد 

نیست.
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از زم���ان اخت���راع اولی���ن 
دوربی���ن تا همی���ن االن، 
م���ردم همیش���ه در حال 
ساخت فیلم های خانگی 
بوده ان���د. فی�����������لم ه���ای 
ف��������یلم ه���ای  خانگ���������ی 
آمات���وری هس���تند که در 
خان���ه و ب���دون تجهیزات 
مناس���ب، منابع انس���انی 
یا اس���تودیوی اختصاصی 
ضبط می ش���وند. بعضی 
از این فیلم های خانگی با 
دوربین هایی  از  استفاده 
مثل DSLR یا سایبرشات 
س���اخته می ش���وند؛ ولی 
ب���رای س���اخت برخ���ی از 
آنها ه���م از گوش���ی های 
اس���تفاده  هوش���مند 
اینک���ه  ب���رای  می ش���ود. 
کیفیت فیلم های خانگی 
ب���اال ب���رود و بهتر ش���ود، 
اف���رادی که ب���ه این حرفه 
عالقه دارند از برنامه های 
مختل���ف ویرای���ش فیلم 

استفاده می کنند.
م���ا در اینج���ا لیس���تی از 
۱۰ برنامه برتر س���اخت و 
ویرایش فیل���م و ویدئو را 
در اختیارت���ان می گذاریم 
ک���ه می توانی���د از آنها در 

خانه استفاده کنید.

)Dubsmash( ۱- دابسمش
دابس��مش یک��ی از برنامه ه��ای طراح��ی ش��ده 
ب��رای اندروی��د و »آی او اس« اس��ت ک��ه توس��ط 
Jonas Drüppel تولید شده. این برنامه موفقیت آمیز 
در سال 2015 ساخته شد و بعد از آن هر کاربری که 
روی گوشی اش برنامه دابسمش را داشت می توانست 
با دوس��تان و اعضای خانواده اش فیلم های س��رگرم 

کننده بسازد.
امکانات:

- همگام س��ازی لب )لیپ س��ینک( ب��ا گفتگوها، 
جمالت و آهنگ ها
- فیلترهای رنگی

- انیمیشن های متنی
- بارگذاری فیلم های ضبط شده شخصی

- امکان به اشتراک گذاری ویدئوها بعد از ذخیره آنها 
روی گوشی

- زبان ه��ای پش��تیبانی ش��ده: انگلیس��ی، عربی، 
فرانسوی، آلمانی، هندی، ماالیایی، پرتغالی، روسی، 

اسپانیایی، تامیل، تلوگو، تایلندی، ویتنامی

۲- ادوبی پریمیر کلیپ 
)Adobe Premiere Clip(

   ادوب��ی پریمیر کلیپ یک برنام��ه ویرایش فیلم 
رای��گان برای کاربران اندروید و آی او اس اس��ت که 
 )Adobe( در اوایل سال 2010 توسط شرکت ادوبی
راه اندازی شد. این برنامه ویژگی های مبتکرانه زیادی 
را در اختیار ش��ما قرار می دهد که با استفاده از آن ها 

می توانید فیلم هایتان را به ویدئوهای حرفه ای تبدیل 
کنید.

امکانات:
-  فیلمبرداری، ویرایش و به اشتراک گذاری فیلم ها

- جلوه ها و فیلترهای تصویری
)Auto-ducking( داکینگ خودکار -

- صدای پس زمینه
- ویرایش��گر فیلم با کیفیت مناسب برای ساخت 

فیلم های حرفه ای
- همگام سازی خودکار فیلم با کلود

- زبان های پش��تیبانی ش��ده: فرانس��وی، آلمانی، 
ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، لهس��تانی، پرتغالی، روسی، 

چینی ساده، اسپانیایی

۳- اینشات )Inshot(-پرطرفدارترین-پیشنهادی
اینشات پر امتیازترین برنامه ویرایش و ساخت فیلم/
کلیپ هم برای گوشی های اندروید و هم آیفون است. 
هر کاری که بخواهید از برش ویدیو، تغییر و ویرایش 
ویدیو، آهنگ گذاری، اضافه کردن تصاویر، نوشته به 

ویدیو و … در این اپلیکیشن وجود دارد.
امکانات:

-  برش ویدیوهای مختلف
- اضافه کردن متن، تصویر به ویدیو

- س��اخت ویدی��و از تصاویر و آهنگ گ��ذاری روی 
عکس

- ترکیب و یکی کردن ویدیوها
- میکس کردن

1۰ اپلیکیشن برتر برای ساخت فیلم برای تلفن همراه
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)PocketVideo( ۴- پاکت ویدئو
پاکت ویدئو یک برنامه قدرتمند فیلمبردای 
و ویرایش فیلم برای کاربران آیفون و محصول 
ش��رکت Pocket Supernova س��اخته شده 
است. حجم این برنامه زیر 100 مگابایت است 
و به زبان های انگلیسی، ژاپنی، چینی ساده، 

اسپانیایی و تایلندی ارائه می شود.
امکانات:

-  ویرایش فیلم های حداکثر 10 دقیقه ای
- اورلی یا همپوشانی فیلم، تصویر در تصویر، 

اورلی صفحه سبز
ایج��اد  و  متحرک س��ازی  ابزاره��ای   -

انیمیشن های درون برنامه ای
- کتابخانه موسیقی رایگان تجاری

- فیلت��ر، گی��ف، برچس��ب و PNGه��ای 
مختلف

HD ضبط فیلم های -
- زبان پشتیبانی شده: انگلیسی

 ۵- نرم اف�زار برتر میکس آهنگ روی فیلم 
برای کامپیوتر 

برنامه دوربین فیلمبرداری وی اچ اس، نرم 
اف��زاری برای کاربران اندروی��د و آی او اس و 
محصول شرکت Rarevision است. این برنامه 
به کاربران امکان می دهد با استفاده از افکت ها 
و فیلترهای مختلف فیلم های واقع بینانه ای 

بسازند.
امکانات:

- افکت ها و فیلترهای ویدئویی هیجان انگیز 
و زیبا

- س��اخت فیلم ه��ای یکپارچه به س��بک 
وی اچ اس

- زبان پشتیبانی شده: انگلیسی

)Mobcrush( ۶- موب کراش
م��وب ک��راش یک��ی دیگ��ر از برنامه های 
مخصوص اندروی��د و آی او اس اس��ت که به 
کاربران اجازه می دهد موقع بازی کردن، الیو 
استریم های بازیکنان را تماشا کنند. عالوه بر 
این با استفاده از این برنامه می توانند گیم پلی 
خودش��ان را برای دوس��تان و طرفدارانشان 

پخش کنند.

امکانات:
- پخش زنده

- رایگان بودن
-  امکان کسب درآمد از طریق پخش زنده

- ابزارهای رایگان برای افزایش مخاطب
-  زبان پشتیبانی شده: انگلیسی

)Boomerang( ۷- بومرنگ اینستاگرام
برنامه بومرنگ اینستاگرام یکی از برنامه های 
کاربرپس��ند برای آی او اس و اندروید است که 
می توان با آن ویدئوهای سرگرم کننده ساخت. 
با استفاده از این برنامه فیلم ها به عنوان مینی 
کلیپ های ویدیویی ضبط می شود که به عقب 

و جلو می روند.
امکانات:

- س��اخت مینی فیلم با استفاده از دوربین 
جلو و عقب

- بدون نیاز به ایجاد اکانت برای ثبت نام
- ضبط فیلم فقط با یک کلیک

- اش��تراک گذاری فیلم در اینس��تاگرام و 
فیس بوک

- زبان پشتیبانی شده: انگلیسی

)FilmoraGo( ۸- فیلمورا
فیلمورا برنامه س��اخت ویدیوی پیش��رفته 
ب��رای آی او اس و اندروید اس��ت. این برنامه 
هیچ واترمارکی روی فیلم ایجاد نمی کند و در 
هر دو فروشگاه اندروید و آیفون رایگان است.

امکانات:
- ام��کان وارد ک��ردن عک��س و فیلم ها به 

برنامه
- پیش نمایش تمام کلیپ های شما

- اضافه ک��ردن آهنگ از مجموعه موزیک 
رایگان برنامه

- ویرایشگر همه کاره ویدئوها
- زبان پشتیبانی شده: انگلیسی

)Magistro( ۹- ماجیسترو
ماجیسترو یک برنامه ساده و کاربرپسند برای 
کاربران اندروید و آی او اس است. این برنامه 
یکی از بهترین اپلیکیشن ها در فروشگاه های 
هر دو سیستم عامل است که در سال 201۷ 

برنده بهترین برنامه ویرایش ویدئو بر اساس 
گزارشات کاربران شد.

امکانات:
-  ساخت فیلم های بازاریابی حرفه ای برای 

رسانه های اجتماعی
-  ساخت کالژ فیلم

- امکان واردکردن فیلم و عکس از گالری
- امکان انتخاب موسیقی از کتابخانه برنامه

-  ام��کان ب��ه اش��تراک گذاری فیل��م در 
شبکه های اجتماعی فقط با یک ضربه

- زبان های پشتیبانی شده: انگلیسی، عربی، 
کروات��ی، چکی، هلندی، فرانس��وی، آلمانی، 
یونان��ی، عب��ری، مجارس��تانی، اندونزیایی، 
ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، لهس��تانی، پرتغالی، 

رومانیایی، روسی

 )Powerdirector(  ۱۰- پاوردایرکتور
 حتماً نام ش��رکت معروف سایبرلینک را 
ش��نیده اید. پاوردایرکتور کامپیوتر بس��یار 
معروف اس��ت و چند س��الی س��ت نسخه 
موبای��ل آن نی��ز عرضه ش��ده اس��ت. یک 
برنام��ه فوق العاده محبوب ب��رای ویرایش و 
س��اخت ویدیو در آیف��ون و اندروید. تقریباً 
هم��ه امکانات الزم را به صورت رایگان ارائه 

می دهد.
امکانات:

- ویرایش، برش، ادغ��ام، صداگذاری و … 
روی فیلم

-  محیط کاربری آسان
- کامالً حرفه ای در عین حال ساده

4K پشتیبانی از فرمت -
- میکس و آهنگ گذاری

-  ساخت هر نوع ویدیو با نوشته و عکس
برنامه مورد عالقه تان برای ویرایش فیلم را 
انتخاب کنید! برای ویرایش فیلم، گزینه های 
زیادی پیش روی کاربران اندروید و آی او اس 
قرار دارد و همین مس��اله انتخ��اب بهترین 
گزینه را مشکل می کند. با این حال ساده ترین 
راه برای انتخ��اب برنامه مورد عالقه تان برای 
ویرایش فیلم این اس��ت ک��ه دنبال برنامه ای 
رایگان، با کاربرد آسان و امتیاز باال در فروشگاه 

اندروید یا اپل بگردید.
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با گوشی های هوشمندی که با 4 دوربین یا 
بیشتر در بازار عرضه می شوند و باعث افزایش 
تعداد مگاپیکس��ل می ش��ود، در چند س��ال 
گذش��ته، عکاسی با تلفن های هوشمند رشد 
چشمگیری داشته است. با وجود سنسورهای 
پیشرفته، اما برخی از عکس ها نیاز به ویرایش 
خواهند داش��ت. ما در اینجا برنامه های ادیت 
عکس را که برای سیستم عامل اندروید وجود 
دارد معرفی می کنیم. برنامه گالری پیش فرض 
در اکثر گوش��ی های هوش��مند، ویژگی های 
اساسی ویرایش عکس را ارائه می دهد، اما اگر 
می خواهید فراتر از س��طح معمولی عکس را 
ویرایش کنید، ممکن است به حرفه ای ترین و 
بهترین نرم افزارهای ادیت تصاویر سال 2021 

احتیاج داشته باشید.
با توجه به برنامه های زیادی که پیش روی 
شماس��ت، در این متن بهترین برنامه ادیت 
عک��س را که می توانید پی��دا کنید و آن ها را 
که در گوگل پلی هم در دس��ترس هستند، 

دانلود کنید.
در صورت تمایل ما لیست برنامه هایی برای 
متحرک کردن عک��س را معرفی کرده ایم که 
می توانید برای زیبا نشان دادن عکس ها از این 
روش نیز استفاده کنید و فایل با فرمت گیف 

دریافت کنید.

الزم به ذکر اس��ت که این لیست به ترتیب 
بهترین ها مرتب نشده اند. این ها مجموعه ای 
از حرفه ای ترین برنامه های ادیت عکس برای 
گوشی اندروید است. به شما توصیه می شود بر 

اساس نیاز خود یکی از انتخاب کنید.

1. Photoshop Express
2. PicsArt Photo Studio
3. Fotor Photo Editor
4. PhotoDirectorad
5. Snapseed

Photoshop Express برنامه اندروید
ب��ا یک راب��ط کارب��ری س��اده و حداقلی، 
Adobe Photoshop Express یک ویرایشگر 
عکس بس��یار عالی اندروید برای ادیت سریع 
عکس، آس��ان قدرتمند بحساب می آید. این 
برنامه دارای ویژگی های اساسی مانند برش، 
راس��ت ک��ردن، چرخ��ش و دادن افکت به 
عک��س اس��ت. Photoshop Express دارای 
فیلترهای مختلف، ان��واع جلوه، رنگ، اصالح 
خودکار، فریم ها و همچنین برخی از ابزارهای 
 Image rendering Engine پیش��رفته مانند
برای مدیری��ت عکس های با حجم باال مانند 
عکس ه��ای پانورام��ا اس��ت. ویژگی کاهش 

نویز می تواند دانه ها و لکه های ناخواس��ته در 
عکس هایی که در ش��ب گرفته می شود را به 
حداقل برساند. دانلود این برنامه رایگان است 
و حاوی تبلیغات درون برنامه نیست. عالوه بر 
این ویژگی ها، این نرم افزار ویرایش عکس، به 
ش��ما این امکان را می دهد تا عکس ها را در 
فیسبوک، توییتر و سایر شبکه های اجتماعی 

به اشتراک بگذارید.

Photoshop Express ویژگی های خاص
-  بی��ش از 80 فیلت��ر ب��رای ادیت فوری 

عکس ها
- ویژگی تصحیح چشم انداز برای اصالح با 

دورنمای کج
- عکس ه��ای ویرای��ش ش��ده را ف��وراً در 
اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی 

به اشتراک بگذارید

PicsArt برنامه
 PicsArt ،با بی��ش از 100 میلیون دانل��ود
یک��ی از بهتری��ن برنامه ه��ای ادیت عکس 
کاربران اندرویدی در سال 2021 است. دلیل 
محبوبیت Picsart گزینه های زیادی است که 
برای شخصی س��ازی عکس های خود دارد. 
همچنین امکان اشتراک تصاویر در شبکه های 

12 برنامه ویرایش عکس در تلفن همراه
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اجتماعی وجود دارد. از سایر ویژگی های 
این برنامه می توان به کالژ، نقاشی، قاب، 
برچسب و موارد دیگر اشاره کرد. در کنار 
رای��گان بودن این نرم افزار نس��خه پولی 
باعث می شود امکانات بیشتری به برنامه 

شما جهت ویرایش عکس داشته باشید.

 Picsart Photo خ�اص  ویژگی ه�ای 
Studio

-  اعم��ال افک��ت بط��ور انتخابی روی 
قسمت خاصی از عکس

-  اث��رات ه��وش مصنوع��ی در برنامه 
روزبه روز در حال پیشرفت می باشد

-  دوربین داخلی با جلوه های زنده
- تنظیم��ات الیه ای و ش��فافیت قابل 

تنظیم.

Fotor برنامه ادیت
در این قس��مت از آم��وزش موبایل، به 
 Fotor .معرفی نرم افزار فوتور می پردازیم
یکی از توصیه شده ترین و بهترین برنامه 
ویرای��ش عکس برای اندروید اس��ت که 
دارای چندی��ن ویژگی جالب و ابزار قوی 
برای بهبود تصاویر است. این برنامه طیف 
گسترده ای از جلوه های عکس و فیلترها 
را برای ویرایش تصویر ارائه می دهد. شما 
می توانید از بیش از 10 عملکرد »ادیت« 
قاب��ل تنظی��م ب��رای تغییر روش��نایی، 
نوردهی، کنتراس��ت و س��ایر جنبه های 
عک��س اس��تفاده کنید. این ویرایش��گر 

عکس همچنین به ش��ما امکان می دهد 
با تعداد زیادی قالب کالژ درس��ت کنید. 
دانلود این برنامه رایگان است، ولی دارای 

تبلیغات است.

Fotor ویژگی های خاص
- دارای امکان��ات متنوع ب��رای خاص 

کردن عکس
 Slide“ با قابلیت ”Enhance“ ویژگی -

On Screen” برای تنظیمات سریع
- قالب ه��ای کالژ بس��یار زیاد از جمله 

کالسیک و روزنامه ای

عک�س  ویرای�ش  نرم اف�زار 
PhotoDirector

Photodirector نوع��ی برنام��ه ادیتور 
عکس چند منظوره اس��ت. ای��ن نرم افزار 
یک رابط کاربری ش��یک و کاربرپس��ند 
دارد که می توانید با کمک ابزارهای ساده 
و در عین حال قدرتمند، جان به تصاویر 
بدهید و آن ها را به سرعت تنظیم کنید. 
ای��ن برنامه دارای ویژگ��ی دوربین درون 
برنامه ای است که می توانید عکس بگیرید 
و بصورت زنده فیلترها و جلوه ها را امتحان 
کنید. می توانید عکس ها را ادیت کرده و به 
سرعت در اینستاگرام، فیسبوک و موارد 
دیگر منتشر کنید. برخی از امکانات این 
نرم افزار ادیت عکس پولی می باشد، ولی 
بیشتر ابزار رایگان اس��ت و برنامه حاوی 

تبلیغات است.

PhotoDirector ویژگی های خاص
- دادن جلوه های زیبا به عکس

- اب��زاری برای رفع تیرگ��ی و مه روی 
تصاویر

- اعم��ال جل��وه در مناط��ق خاصی از 
تصاویر

Snapseed برنامه ویرایش عکس
عک��س  ویرایش��گر  ی��ک   Snapseed
قدرتمند اندروید اس��ت که توسط گوگل 
س��اخته شده اس��ت و دارای ویژگی های 
بسیار زیادی است. این برنامه ادیت عکس 
ب��ه صورت رایگان در دس��ترس اس��ت و 
همچنین بدون تبلیغات اس��ت. این نرم 
افزار دارای یک رابط کاربرپسند است که 
استفاده از آن بسیار آسان می باشد. کافی 
است روی صفحه ضربه بزنید تا هر فالی را 
که خواستید باز کنید و شروع به کار کنید. 
Snapseed انواع مختلفی از فیلترها را برای 
اصالح عک��س ارائه می دهد. پس از اتمام 
ادیت، می توانید فایل را به راحتی ذخیره 

کنید یا برای دوستان خود بفرستید.

:Snapseed ویژگی های خاص
-  فایل های ROW DNG می توانند به 

صورت JPG ویرایش شوند
- محیط زیبا و کاربرپسند با تم تاریک

- فیلترگذاری روی بخشی از تصویر
-  گزینه ذخیره پیش فرض سفارش��ی 

برای اعمال تغییرات در زمانی دیگر
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گردشگری
در جنوب شرقی آسیا كساد است/۳۶

چشم انداز صنعت گردشگرى در سال ۳۷/۲۰۲۲
نگاه�ی ب�ه نق�ش و جای�گاه زن�ان در اداره اقامت گاه ه�اى 

بوم گردى/۳۸
آغاز پاكسازى آرامگاه داریوش/۳9

و دیواره صفه در تخت جمشید /۳9
آسیب گلسنگ ها به تخت جمشید/۴۰
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برخی از مقاصد گردشگری جنوب شرقی 
آسیا بازگشایی شده اند اما شمار گردشگران 
در مقایس��ه با گذشته بسیار کاهش پیدا 
کرده است. اندونزی از ماه اکتبر جزیره بالی 
را به روی گردشگران کامالً واکسینه شده 
کووید - 1۹ کشور بازگشایی کرد. اما در 
آن ماه فقط دو مسافر خارجی که هر دو از 

راه دریا سفر کرده بودند به بالی رسیدند.
بالی که یک��ی از محبوب ترین مقاصد 
گردش��گری جهان است، یکی از چندین 
مقصد گردش��گری جنوب ش��رقی آسیا 
به ش��مار می رود ک��ه در هفته های اخیر 
مرزهای��ش را ب��ه روی بازدیدکنن��دگان 
بین المللی باز کرده است. برای هتل داران، 
راهنماه��ای ت��ور و س��ایر مش��اغلی که 
درآمدهای ش��ان در اوایل شیوع ویروس 
کرونا متوقف ش��د، اعالم خبر بازگشایی 
بارق��ه ای از امید برای بهتر بودن وضعیت 

سال 2021 بود.
اما س��فر به این مقاصد گردش��گری با 
توجه به مقررات، هزینه ها، کمبود پروازها 
و مشخص نبودن وضعیت کرونا انتخاب 

افراد بسیار کمی بوده است.

در س��ال 201۹ در »بال��ی«، جایی که 
در آن گردشگری بیش از نیمی از اقتصاد 
پیش از شیوع کرونا را در برمی گرفت، آمار 
ورود بیش از ش��ش میلیون نفر گردشگر 

بین المللی به ثبت رسیده بود.
ام��ا تاکن��ون در س��ال جاری، ش��مار 
گردش��گران بین المللی در بالی فقط 45 

نفر بوده است.
به اس��تناد آمار و ارقام منتش��ر ش��ده 
توسط آژانس آمار مرکزی بالی، بیشتر این 
گردشگران در اوایل سال جاری میالدی 
وارد بالی ش��دند؛ این جزی��ره اندونزیایی 
در م��اه ژانویه )دی- بهم��ن ۹۹( و فوریه 
)بهمن- اس��فند( به ترتیب میزبان 10 و 
12 گردش��گر بود. خلوت تری��ن ماه های 
سال نیز مربوط به تابستان امسال بود به 
طوری ک��ه در ماه های ژوئیه )تیر- مرداد 
1400(، اوت )مرداد- شهریور( و سپتامبر 
)شهریور- مهر( هیچ گردشگری خارجی 

به بالی قدم نگذاشت.
به گفته نیومن گ��ده گونادیکا، رئیس 
گردش��گری بالی، این پایین ترین آمار به 
ثبت رسیده از شمار گردشگران خارجی 

در کل تاریخ این جزیره است.
بیش از یک میلیون گردش��گر خارجی 
در س��ال 2020 از بالی بازدید کردند که 
بیشترش��ان در سه ماهه اول سال به این 
جزیره سفر کرده بودند. البته این آمار در 
مقایسه با ۶ میلیون و 200 گردشگر سال 
201۹ همچنان به طرز قابل توجهی کم 
بود. بالی در ماه اکتبر )مهر- آبان( با کاهش 
و سختگیری های  محدودیت ها کرونایی 
پیشگیرانه سرانجام اعالم کرد گردشگران 
واکسینه شده از 1۹ کشور از جمله چین، 
هند و فرانسه می توانند به این جزیره سفر 
کنند. از ۳ دس��امبر )12 آذر( اما به دلیل 
نگرانی های موجود درباره ش��یوع س��ویه 
اومیک��رون همه چیز تغییر ک��رد و از آن 
پس قرار شد گردشگرانی که از کشورهای 
مجاز به بالی می رس��ند نیز 10 روزی را 
در قرنطینه بگذرانند حتی اگر هر دو دوز 

واکسن کرونا را دریافت کرده باشند.
آمار سایر مقاصد گردشگری جنوب شرقی 
آسیا به این وخامت نیست اما در مقایسه 
ب��ا آمارهای پی��ش از همه گی��ری کرونا 

ناامیدکننده است.

گردشگری 
در جنوب شرقی آسیا کساد است
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پس از یک سال زیان های سنگین باالخره 
نش��انه هایی از بهبود در صنعت گردش��گری 
دیده می ش��ود حتی در ش��رایطی که ظهور 
سویه اُمیکرون کووید-1۹ باعث شده است که 
برخی کشورها دوباره مرزهای خود را محدود 

کنند.
افزای��ش می��زان واکسیناس��یون، تقاضای 
س��رکوب  ش��ده و پس اندازهای انباش��ته به 
افزایش تقاضا برای گردشگری جهانی در سال 
2021 کمک کرد زیرا قرنطینه های سراسری 
کاهش یافت و کشورها محدودیت های مرزی 

را لغو کردند.

بهبودهای منطقه ای
بر اس��اس تحلیلی که توس��ط یک شرکت 
تحقیقاتی و خبری گردشگری )Skift( انجام 
ش��ده بهبود گردش��گری در مناطق مختلف 

نابرابر باقی مانده است.

تجزیه و تحلیل با استفاده از شاخصی با بیش 
از 50 مقیاس مختلف، بهبود را در مقایسه با 
جایی که صنعت گردشگری در سال 201۹ 
قب��ل از همه گیری ب��ود، در مناطق مختلف 
ارزیابی کرد. این مقیاس ها شامل جستجوهای 
سفر همچنین میزان اشغال هتل، درآمد هر 

شب و کنسلی هاست.
ووتر گیرتس، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی گفت: 
»آنچه ما دریافتیم این است که ارتباط بسیار 
قوی بین تعداد موارد جدید کووید و بهبودی 

گردشگری وجود دارد.«
وی بیان کرد: »وقتی موارد افزایش می یابد، 
مرزها بسته می ش��وند، قرنطینه های محلی 
اعمال می ش��وند و شاهد کاهش چشمگیر و 

فوری سفر هستیم.«
به گفته این تحلیلگر، مرزهای کش��ورهای 
آمری��کای ش��مالی مانن��د ایاالت متح��ده و 
مکزیک گشوده باقی مانده اند و این به صنایع 
گردشگری آنها کمک کرده است. در مقابل، 
گیرتس با اشاره به رویکردی که کشورها در 
صورت شناسایی موارد معدودی، قرنطینه های 
گسترده، آزمایش های وسیع و محدودیت های 
سختگیرانه را اعمال می کنند گفت: تا همین 

اواخر، راهبردهای »کووید صفر« در سراس��ر 
آسیا سفرها را ممنوع کرده  بود.

در هفته های اخیر نیز کشورهای متعددی 
ازجمله ایاالت متحده، کانادا، بریتانیا و سنگاپور 
پس از نام گذاری س��ویه جدی��د کووید-1۹، 
اُمیکرون، توسط سازمان بهداشت جهانی که 
برای اولین بار در آفریقای جنوبی کشف شد، 
اقدام به محدود کردن س��فر از جنوب آفریقا 

کردند.

ضرر و زیان خطوط هوایی
طب��ق برآورده��ای انجم��ن بین الملل��ی 
حمل ونق��ل هوایی، خطوط هوایی در س��ال 
2020 زیان خالص را گزارش کردند و انتظار 
می رود این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.

انجمن تجارت هوانوردی در گزارشی که در 
ماه اکتبر منتشر شد اظهار کرد: ممکن است 

این ضررها در سال جاری کاهش یابد.
به گفته انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی 
)یاتا(، انتظار م��ی رود درآمد جهانی کیلومتر 
مس��افری )RPK( در س��ال ج��اری افزایش 
یابد اما تنه��ا به حدود 40 درص��د از میزان 
قبل از کووید برسد. RPK یک معیار صنعت 
هواپیمایی است که تعداد کیلومترهای پیموده 

شده توسط مسافران پولی را نشان می دهد.
رتبه بندی فیچ )رتبه بندی فیچ ارائه دهنده 
پیشرو رتبه بندی اعتبار، تفسیر و تحقیق برای 
بازارهای سرمایه جهانی است( پیش بینی های 
RPK جهانی خود را برای سال های 2021 و 
2022 کاهش داد و دلیل آن کاهش کمتر از 
حد انتظار در ترافیک بین المللی و محدودیت 

سفرهای تجاری است. این آژانس هشدار داد 
که ش��رایط عملیاتی خطوط هوایی با ظهور 

اُمیکرون بی ثبات خواهد بود.
فیچ در گزارش ماه نوامبر ابراز کرد: »در حالی 
که هنوز ب��رای ارزیابی اثرات اُمیکرون خیلی 
زود است، موج جدید عفونت ها و واکنش های 
سیاسی می تواند منجر به محدودیت های سفر 
و توقف یا کاهش موقت ترافیک مس��افربری 

شود.«
یاتا می گوید: در سال آینده، آمریکای شمالی 
می تواند تنها منطقه ای باشد که خطوط هوایی 

در آن سودآور می شوند.
در کنار سودآوری خطوط هوایی، رزرو هتل 
نیز در سال 2021 به کندی بهبود یافته است. 
بر اس��اس داده های جمع آوری ش��ده توسط 
س��ازمان جهانی گردشگری س��ازمان ملل، 
رزرو هتل در مناطق مختلف بس��یار متفاوت 
اس��ت. اروپا کندترین روند بهبود را داش��ته 
است، به طوری که رزرو هتل از ژانویه تا اکتبر 
امسال ۷0 درصد کمتر از مدت مشابه در سال 
201۹ قبل از همه گیری بود. بر اساس داده ها، 
خاورمیانه به طور قابل توجهی بهبود یافته است 
به طوری که رزرو هتل از ژانویه تا اکتبر 2021 
تنها 1۳ درصد کمتر از مدت مشابه در سال 

201۹ بود.
مایک تانس��ی، مدیر عامل رش��د بازارهای 
گردشگری در شرکت مشاوره اکسنچر گفت: 
میزان باالی واکسیناسیون هم زمان با فصول 
اوج س��فر در اروپ��ا، عامل اصل��ی بهبود در 
خاورمیانه بوده اس��ت چون اروپا منبع اصلی 

بازدیدکنندگان خاورمیانه است.

چشم انداز صنعت گردشگری در سال 2۰22

راحله بختیارى
روزنامه نگار
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مدیر ی��ک اقامت گاه بوم گردی گفت: نقش 
بان��وان در ترویج و آم��وزش صنایع  دستی و 
آداب و رس��وم سنتی ک��ه در اقامت گاه های 

بوم گردی عرضه می شود، بسیار موثر است.
آزاده زارعی در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
نقش زن��ان و اثرگذاری فعالیت های آن ها در 
توسعه اقامت گاه های بوم گ��ردی اظهار کرد: 
نقش زنان در اقامت گاه های بوم گردی بسیار 
پررنگ و اثرگذار است. به عقیده من زنان در 
مقایسه با مردان در این زمینه نقش پررنگ تری 
ایفا می کنند چرا که صنایع دستی، پختن و 
آماده ک��ردن غذاهای متنوع و محلی توسط 

آنان انجام می شود.
وی اضاف��ه ک��رد: عالوه بر ای��ن ، زنان نقش 
بس��یار مؤثری در ترویج آداب و رسوم منطقه 
ایفا می کنند؛ به تعبیری حضور و فعالیت بانوان 
در اقامت گاه ها و فضاهای ایجاد شده منجر به 
معرفی این مجموعه های فرهنگی و گردشگری 
می شود. مدیر این اقامت گاه  بوم گردی بیان کرد: 
میزان ارتباط زنان با میهمانان اقامت گاه ها در 
مناطق مختلف متفاوت است. در برخی مناطق 
بانوان بس��یار فعال و با اعتماد به نفس حضور 
دارند و در ارتباط مستقیم با میهمانان چگونگی 
تولید صنایع  دستی و پخت غذاهای متنوع و 
محلی منطقه را برای آن ها شرح می دهند. وی 
اضافه کرد: ترویج فرهنگ و اهمیت حضور زنان 
و ارتباط مستقیم آن ها با میهمانان باید به مرور 
زمان و به تدریج ایجاد شود. در این راستا الزم 
است مسئوالن برگزاری نمایشگاه های بیشتر 
با موضوع زنان روستایی توانمند و کارآفرین و 
همچنین عرضه محصوالت صنایع دستی آنان 
را م��ورد توجه قرار دهند تا از این طریق نقش 
زنان بر گردشگری و اقامت گاه های بوم گردی 
معرفی شود و اهمیت زنان نمود بیشتری پیدا 
کند.  مدیر این اقامت گاه بوم گردی در خصوص 
آم��وزش  فعالیت ه��ای مختل��ف مخصوص 
تاسیس و ارائه خدمات در اقامت گاه ها اظهار 
کرد: متأسفانه آم��وزش ویژه ای در خصوص 
ارتباط گیری با گردشگران، پذیرش میهمانان 
و همچنی��ن ارتباط با کارمن��دان و همکاران 
ارائه نمی شود. از این رو در حال حاضر عمدتا 
این ارتباط��ات بر اس��اس آموزه های زندگی 

و تجربه های گوناگون ایجاد ش��ده و صورت 
می گی��رد. زارعی تصریح کرد: نباید از یاد برد 
که آموزش فعالیت ه��ا و بخش های مختلف 
مربوط به مدیریت یک اقامت گاه بوم گردی از 
اهمیت ویژه ای برخ��وردار است زیرا عالوه بر 
آموزش روابط اجتماعی، آموزش علمی صنایع 
دستی ممکن است تولی��د صنایع  دستی را 
افزایش داده، تس��هیل کرده و تسریع بخشد. 
همچنین آموزش باعث خواهد شد محصوالت 
تولید ش��ده توسط بانوان در این مجموعه ها 
به ش��کلی بهتر به مس��افران عرضه شود. به 
عالوه تلفیق غذاه��ای سنتی و مدرن سبب 
جذب افراد با سنین مختلف خواهد شد. وی 
با اشاره به ترویج آداب و رسوم سنتی توسط 
زنان خاطرنشان کرد: نقش بانوان در ترویج و 
آموزش صنایع  دستی و آداب و رسوم بس��یار 
سنتی مؤثر است؛ به گونه ای که عالوه بر زنده 

نگاه  داش��تن صنایع  دستی و رسوم مختلف 
مرب��وط به مناط��ق، سبب ص��ادرات آن به 
شهرستان ها و مناطق مختلف نیز می شود. از 
همین مسیر آنان نسل های امروزی را با آداب 
و رسوم و زندگی گذشتگان آشنا می کنند که 
ب��ه واسطه آن نق��ش و ارزش خانم ها بیشتر 

مورد توجه قرار می گیرد.

رشد سریع تر گردشگری با توجه به مهارت 
و فعالیت های بانوان

وی تصریح کرد: به طور کلی معرفی و جلوه 
نق��ش زنان در توسعه گردش��گری روستایی 
و صنع��ت گردش��گری بای��د بیشت��ر مورد 
توجه قرار گیرد ت��ا ارزش و نقش خانم ها در 
بخش های مختلف، به ویژه گردشگری دیده 
ش��ود و بانوان مورد حمایت قرار گیرند تا در 
مس��یر کسب توانمندی بیشتر حرکت کنند 
و امک��ان پیشرفت اجتماعی و فرهنگی برای 
آن ها فراهم شود. بنابراین توجه به مهارت ها 
و فعالیت های بانوان رشد گردشگری را تسریع 
می بخشد و به تب��ع آن بخش های اقتصادی 
کشور نیز رون��ق می یابد. مدیر این اقامت گاه 
بوم گردی در خصوص درآم��د زنان فعال در 
اقامت گاه های بوم گردی گف��ت: درآمد زنان 
فعال در اقامت گاه ها اغلب در راستای مصارف 
خانواده ش��ان صرف می ش��ود و تنه��ا تعداد 
مع��دودی از آن ها درآمد خ��ود را صرف امور 

شخصی می کنند.

نگاهی به نقش و جایگاه زنان در اداره اقامت گاه های بوم گردی
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آغاز پاکسازی آرامگاه داریوش
و دیواره صفه در تخت جمشید 

مدیرپایگاه می��راث جهانی تخت جمشید، 
ش��نبه 2۷ آذر اعالم کرد: عملیات پاکسازی 
تحت نظارت مستقیم کارشناسان حفاظت و 
مرمت آرامگ��اه داریوش و دیواره صفه در این 

محل از هفته پیش آغاز شده است.
با دعوت از تیم صخره  نوردی در شهرستان 
مرودش��ت و پ��س از تهی��ه نقش��ه دقیق از 
موقعیت گیاه��ان آسیب رسان و آموزش های 
کافی درزمینه حفاظت و صیانت از آثار به این 
تیم، عملیات پاکسازی تحت نظارت مستقیم 
کارش��ناسان حفاظت و مرم��ت این محوطه 

تاریخی از هفته پیش آغاز شده است.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید با 
تاکید بر ضرورت و اهمیت پاکس��ازی فصلی 
گیاهان از سط��وح آثار تاریخی افزود: رش��د 
گیاهان، بوته ها و علف های هرز بطور مستقیم 
ب��ا نف��وذ و ریشه دوانی عمقی بی��ن مصالح و 
بلوک های سنگی، باعث شکستگی و جابجایی 
سنگ ها می شود و به خصوص در دیواره های 
بلند با خ��ارج نمودن سنگ ها از حالت عمود 
و ایس��تای خود، به تدریج ش��رایط ناپایداری 

دیواره ها را فراهم می آورد.
حمید فدای��ی افزود: فرآیند خاکس��ازی و 
افزای��ش رطوب��ت در سطوح سن��گ از دیگر 

پیامدهای رویش های گیاهی و ریشه دوانی در 
سط��وح دیواره ها است که در کنار تأثیر سایر 
عوامل محیطی موجبات فرسایس و تخریب را 
در سنگ ها فراهم می آورند و لذا انجام مجموعه 
اقدامات��ی ب��رای کنترل ان��واع فرسایش های 

بیولوژیکی الزم و ضروری است.
مدیر پایگ��اه جهانی تخ��ت جمشید بیان 
داش��ت: اگر چه ح��ذف گیاه��ان در سطوح 
سنگی در دسترس و از جمله در سطوح افقی 
از سهولت بیشتری برخوردار است اما پاکسازی 
آن ها از روی دیواره های عمودی و در ارتفاع با 
مشکالت زیادی روبروست و به همین منظور 
سالهاست که گروهی از صخره نوردان مجرب 
شهرستان مرودشت و دوستدار میراث فرهنگی، 
در پاکسازی گیاهان در مکان های سخت گذر 
محوطه و به ویژه روی دیواره مرتفع تختگاه و 
همچنین روی آرامگاه های هخامنشی در نقش 

رستم، ما را یاری کرده اند.
فدایی در مورد زمان پایان این عملیات گفت: 
این پروژه از هفته گذشته آغاز شده است و در 
صورت عدم وج��ود بارندگی احتماالً تا روزها 

آتی ادامه داشته باشد.
مصطفی رخشنده خو، مس��ئول کارگاه های 
حفاظت و مرمت تخت جمشید و نقش رستم 

نیز با اشاره به لزوم کنترل عوامل 
بیولوژیکی متنوع��ی که موجب 
تخریب آثار تاریخی می شوند، به 
لزوم طراح��ی برنامه های متنوع 
برای مهار آنها اشاره کرد و گفت: 
ب��رای کنترل عوام��ل مختلف از 
جمل��ه رویش انواع گلس��نگ ها، 
گیاه��ان، درختچه ها که تاثیرات 
دارن��د،  متفاوت��ی  فرسایش��ی 
راهکاره��ای مختلفی ب��کار برده 
می ش��ود که برنام��ه اخیر نیز در 

همین مورد است.

این کارش��ناس ارشد حفاظت 
و مرمت ادام��ه داد: ریشه گیاهان 
سطوح چینهبندی، ترک و حفره 
را در سنگ ها تعقیب و بر دیواره ها 
فشار وارد می کن��د، ل��ذا عالوه بر 
تأثیر در فرسایش های شیمیایی 
سنگ، در بعد فرسایش مکانیکی 
نی��ز تأثی��ر مشابه یخبندان را در 
سنگ ها بر جای می گذارد که باید 

از آن پیشگیری کرد.
رخشنده خو افزود: در این فصل 
از همکاری با گروه صخره نوردی، 
عالوه بر پاکسازی گیاهان، عملیات 
الیروب��ی و پاکس��ازی رسوب��ات 
کانال های آب واقع در ارتفاع باالی 
آرامگ��اه داریوش ب��زرگ نیز در 
برنامه ق��رار گرفته است. به گفته 
وی ای��ن کانال های روباز در زمره 
اقدام��ات مهندسی ک��م نظیری 
است که در دوران هخامنشی و به 
منظور دور کردن آب های جاری 
ناشی از بارندگی از روی تزیینات 
سنگی آرامگاه و هدایت و انتقال 
آب ها ب��ه طرفین آرامگ��اه انجام 

شده است.
مجموعه تخت جمشید به یادگار 
مانده از دوران هخامنشیان و ثبت 
شده در فهرست جهانی یونسکو 
در 55 کیلومتری شمال شیراز و 
در محدوده شهرستان مرودشت 

قرار دارد.

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

News

ورزش

سالمت

فرهنگ و هنر

علم و فناوری

اسکانیا

گردشگری

]39[

شماره ۸۲ - آذر ماه ۱۴۰۰

ماهنامه داخلی شركت عقاب افشان



تخت جمشید عظیم ترین بنای سنگی ایران و جهان است. این بنای عظیم که به عنوان یکی از شاهکارهای معماری جهان نیز محسوب می شود در طول دوران های 
مختلف با خطرات و تهدیدات طبیعی مواجه بوده است. یکی از این خطرات طبیعی برای میراث جهانی تخت جمشید، گلسنگ ها محسوب می شود. همواره در 
شرایط طبیعی، امکان رشد گلسنگ ها در کتیبه ها، نقوش و سایر بخش های این بنای جهانی فراهم است و چنانچه این روند کنترل نشود، حفاظت و زیبایی 
نقوش تخت جمشید با آسیب های جدی مواجه خواهد شد. بر اساس نظر پژوهشگران گلسنگ شناسی، از نظر ریخت شناسی و صفات ظاهری تاکنون بالغ 
بر ۱۲۵ گونه از قارچ های گلسنگی و گلسنگ دوست در تخت جمشید و پاسارگاد شناسایی شده و به تناسب میزان فعالیت آنها بر سطوح سنگی به سه گروه 

گلسنگ های خطرناک، کم خطر و بی خطر تقسیم بندی شده اند.
در این میان دو گروه گلس���نگ های خطرناک و کم خطر در محو کردن نقوش و کتیبه های این بنای عظیم جهانی نقش تأثیرگذاری دارند. در گزارش های اولیه 
سال ۸۳ مجموع گونه های شناسایی شده از میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد به ۶۵ گلسنگ می رسید که با پیشرفت علم و بکارگیری روش های دقیق تر 

شناسایی گونه ها و بررسی دقیق تر منابع این تعداد در سال های اخیر به ۱۲۵ گونه از مجموع تخت جمشید و پاسارگاد رسیده است.
چند سال قبل بود که اعالم شد روش های نوین مهار گلسنگ در تخت جمشید از سوی کارشناسان شناسایی شده و مقرر بود که به زودی عملیات از بین بردن 

این گلسنگ ها در عرصه های تاریخی با روش های جدید آغاز شود.

تحقیق�ات گلسنگ شناس�ی ب�دون بودجه 
متوقف شد

حال پس از گذش��ت سه سال از اعالم این 
دست��اورد، هنوز نه تنها نتیجه این تحقیقات 
کاربردی به عرصه های تاریخی منتقل نشده 
بلکه به دلیل کمبود اعتبار کار به طور کامل 
تعطیل ش��ده اس��ت در حالی ک��ه بر اساس 
اعالم کارشناسان این حوزه اگر اعتبار تأمین 
می ش��د کشور ایران به قطب تحقیقات علم 
گلسنگ ش��ناسی مرتبط با حوزه فرسودگی 
زیستی بر سطوح کتیبه های تاریخی و نقوش 

سنگی جهان تبدیل می شد.
البت��ه نباید این موضوع را فراموش کرد که 
عدم توجه ب��ه این پدیده طبیعی فرسودگی 
زیس��تی می تواند در آینده مشکالتی را برای 
عظیم ترین بنای سنگی جهان به وجود آورد از 
این رو انتظار می رود که متولیان امر از جمله 
معاونت می��راث فرهنگ��ی در وزارت میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی هرچه 
سریع تر دست به کار ش��ده و با تأمین اعتبار 
الزم که بر اساس اعالم کارشناسان متخصص 
ح��دود ۶00 میلی��ون تومان برای ف��از دوم 
مطالعات گلس��نگ شناسی تخت جمشید و 

پاسارگاد الزم است.
مجری طرح اطلس گلس��نگ های میراث 
جهانی تخت جمشی��د و پاسارگاد به سؤال 
خبرنگار مهر با اش��اره به آخرین اقدامات در 
زمینه تحقیقات گلسنگ شناسی در مجموعه 
جهانی تخت جمشید گفت: نزدیک به دو سال 

متوالی از شروع شیوع کرونا به طور کامل کار 
روی این پروژه به دلیل عدم تخصیص اعتبار 
مطالعاتی تعطیل شده و هیچ گونه اقدام عملی 

در این مدت انجام نشده است.
محمد سهراب��ی در خصوص پیشرفت های 
مطالعات گلسنگ شناسی در سطوح تاریخی 
می��راث جهان��ی تخت جمشی��د و پاسارگاد 
توضی��ح داد: ط��ی سال ه��ای گذش��ته ب��ا 
حمایت های دلسوزانه مدیریت میراث جهانی 
تخت جمشید و پاسارگ��اد، فاز اول مطالعات 
ب��ا موفقیت تکمیل ش��ده و ماک��ت اطلس 
گلسنگ های تخت جمشید و پاسارگاد تهیه 
ش��ده که حاوی اطالعات بس��یار مفیدی از 
وضعیت توزیع گونه ها، نقاط پراکندگی آنها، و 
تنوع ریخت شناسی آنها به همراه تصاویر دقیق 

و نقشه و موقعیت جانمایی شده گونه ها است. 
اما به دلیل کمبود اعتبار امکان چاپ آن اطلس 
نیز وجود ندارد. وی ادامه داد: در مس��یر این 
تحقیقات با انجام مطالعات مقدماتی گونه هایی 
جدید از گلس��نگ در مجموعه جهانی تخت 
جمشید نیز کشف و شناسایی شده برای علم 
گلسنگ شناسی جهان جدید هستند. مجری 
طرح اطلس گلسنگ های میراث جهانی تخت 
جمشید و پاسارگاد به شرایط سخت مطالعه 
گلسنگ ها به دلیل عدم تأمین بودجه نیز اشاره 
کرد و افزود: به دلیل سرعت رشد فزاینده علم 
در حوزه گلسنگ شناسی، شناسایی مولکولی 
گلس��نگ ها که یک نی��از روز برای تشخیص 
گونه ها است با پیشرفت های جهانی بس��یار 

فاصله پیدا خواهد کرد.

آسیب گلسنگ ها به تخت جمشید
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عدم توجه به گلس�نگ ها عواقب سنگینی 
دارد

وی با تاکید بر اینکه عدم توجه به این پدیده 
طبیعی فرسودگی زیستی عواقب سنگینی به 
همراه دارد، اظهار کرد: بررسی نرخ افزایش یا 
کاهش گونه های گلسنگی در تخت جمشید 
مرب��وط به یک یا دو س��ال اخیر را نمی توان 
دقیق بر آورد کرد. زیرا برای تشکیل یک تال 
گلسنگ در سطح سنگ های تاریخی حداقل 
10 ال��ی ۳0 سال زمان نی��از است. اما با این 
وجود بر اساس مطالعات انجام ش��ده از سال 
8۳ تاکن��ون ک��ه فرصت پایش گلس��نگ ها 
برای اینجانب وجود داش��ته این روند از نظر 
تشخیص و شناسایی گونه ها افزایش زیادی 

داشته است.
سهرابی عوارض ناشی از فعالیت طرح اوره 
و آمونیاک پتروش��یمی شهدای مرودشت - 
شیراز و افزایش بی رویه کودهای شیمیایی 
در زمین های کشاورزی اطراف این مجموعه 
میراث جهانی را یکی از دالیل علمی تسریع 
رش��د گلس��نگ ها در تخت جمشید عنوان 

کرد.
وی با اش��اره به اینک��ه در داخل ایران از 
طریق آزمایشگاه ها و تجهیزات وابس��ته به 
ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
تم��ام زمینه ه��ای الزم ب��رای مطالع��ه و 
تحقیق��ات در زمین��ه فرسودگی زیس��تی 
سطوح تاریخی وج��ود دارد و تنها مشکل 
جدید در ح��ال حاضر همین تأمین اعتبار 
مطالعات��ی اس��ت، ادام��ه داد: اگ��ر وزارت 
می��راث فرهنگی برای ش��روع فاز دوم این 
تحقیقات حدود ۶00 میلیون تومان اعتبار 

تخصی��ص دهد به طور حت��م نتایج خوبی 
حاصل خواهد ش��د. بدون تکمیل فاز دوم 
طرح گلس��نگ های تخت جمشید، امکان 
اجرای مراحل گلس��نگ زدایی در سطوح 

تاریخی وجود ندارد
وی اف��زود: تا به حال ه��ر چه پیشرفت 
حاص��ل ش��ده در پایلوت گلس��نگ زدایی 
تخ��ت جمشید حاصل ش��ده ک��ه انتقال 
این تجربه به عرصه ه��ای تاریخی نیازمند 

تکمیل مراحل تحقیقات کاربردی است.
این متخصص گلسنگ به مطالعات انجام 
ش��ده در این حوزه اشاره کرد و افزود: گام 
اول که مربوط به اطلس گلسنگ ها با هدف 
تعیین وضعیت توزیع یا پراکنش، تشخیص 
تعداد گونه های گلس��نگی بر اساس صفات 
ظاه��ری و ریخت ش��ناسی گونه های قابل 
تشخیص در سطوح ب��ود با موفقیت انجام 
ش��ده و گ��ام دوم مرب��وط به ش��ناسایی 
مولکول��ی گونه ها با استفاده از تکنیک های 
بارکدگ��ذاری مولکول��ی و گ��ام س��وم نیز 
مربوط به از بین بردن این گلس��نگ ها بود 
ک��ه در حال حاضر کار در گام دوم متوقف 

شده است.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید 
در گف��ت و گو با خبرنگار مهر با اش��اره به 
اینکه پیرامون موضوع گلس��نگ در تخت 
جمشید مطالعات زیادی انجام شده، گفت: 
در واقع موضوع گلسنگ یکی از اصلی ترین 
مطالبات عمومی ب��وده که از سالیان سال 
در دستور کار ق��رار گرفته و در این رابطه 

مطالعات بسیاری انجام شده است.

موضوع گلسنگ ها سیاست میراث فرهنگی 
است

حمی��د فدای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه یکی از 
سیاست های میراث فرهنگ��ی تمرکز روی 
موضوع گلس��نگ ها در تخت جمشید بوده، 
اظه��ار کرد: طی این مطالعات انجام ش��ده 
دو گونه جدید گلس��نگ در تخت جمشید 
ش��ناسایی ش��ده که این دو نوع گونه برای 
اولین بار در واقع به فرهنگ گلسنگ اضافه 

شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط 
سهراب��ی دانش آموخته رش��ته گلس��نگ و 
دستاوردهای این مطالعات اظهار کرد: طی 
دو ده��ه وی مطالعات دقیق��ی را پیرامون 
ش��ناسایی گلس��نگ ها انجام داده و در این 
راست��ا دستاوردهای زیادی نیز برای کنترل 

آن به دست آمده است.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید 
به انجام دی ان ای روی این گلسنگ ها اشاره 
کرد و گفت: یکی از موضوعات اساسی انجام 
آزمای��ش دی��ان ای روی ای��ن گونه هاست 
ک��ه بر این اساس به عن��وان دی ان ای روی 
گونه ها کدگذاری می ش��ود و در این راستا 
از ظرفیت ه��ای مراک��ز آزمایشگاهی ایران 
استفاده می ش��ود. وی با اش��اره ب��ه اینکه 
انجام این مطالع��ات و آزمایش ها هزینه بر 
است، تاکید کرد: اما با این وجود از ش��بکه 
آزمایشگاهی داخل استفاده شده اما به طور 
حتم انج��ام مطالعات دقیق ت��ر و راهبردی 
نیاز به اعتبارات��ی دارد که در حال حاضر با 

مشکالتی در این راه روبه رو هستیم.
فدایی با تاکید بر پیگیری تخصیص اعتبار 
ب��رای این موضوع گف��ت: در واقع عالوه بر 
موضوع گلسنگ پایگاه هزینه های زیادی را 
برای نگهداری متحمل می شود که در حال 
حاض��ر به دلیل پ��اره ای از مشکالت تأمین 
اعتبار با مشکالتی روبروست اما با این وجود 
به دنبال آن هستیم که با تأمین اعتبار نتایج 

به دست آمده را اجرایی کنیم.
تخت جمشید یکی از میراث های عظیمی 
است که باید با تخصیص اعتبارات الزم، این 
سایت جهانی را به خوبی و با کیفیت مناسب 
م��ورد مطالع��ه ق��رار دارد و آن را از گزند 
آسیب حفظ کرد. از این رو باید متولیان امر 
نس��بت به تخصیص دوباره بودجه مطالعات 

گلسنگ ها همت بیشتری داشته باشند.
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گونه های زبانی ایران از کجا آمده اند؟
عض��و گروه زب��ان و گویش ه��ای رایج 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردش��گری 
گفت: گونه های زبانی ایران از پنج خانواده 

زبانی برآمده اند.
رضا امین��ی دکتری زبان ش��ناسی در 
گردهمایی علمی هفته پژوهش که از سوی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردش��گری 
درح��ال برگزاری است، ب��ه پروژه اطلس 
زبانی ایران اشاره کرد که بیش از 400 نام 
تا کنون در آن برای گونه های زبانی ثبت 
ش��ده است و گفت: گونه های زبانی ایران 
برآمده از پنج خانواده زبانی شامل، هند و 
اروپایی، زبان های سامی، زبان های ترکی 
تبارآلتای��ی، زبان های قفقازی و زبان های 

دراویدی است.
او در سخنران��ی با موض��وع »نیآمده ی 
گونه ه��ای زبان��ی: مالحظ��ات زبان��ی و 
غیرزبان��ی«، ب��ه چرایی و اهمی��ت نام و 
دش��واری نام گ��ذاری، مالحظ��ات زبانی 
دسته بندی و تعیین نام گونه های زبانی و 
مالحظات غیرزبانی در تعیین نام گونه های 

زبانی و تشریح هر یک پرداخت.

اطلس زبانی ایران در دست تهیه
مژگ��ان اسماعیلی � رییس پژوهشکده 
در  مت��ون  و  کتیبه ه��ا  زبان ش��ناسی، 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردش��گری 
� نی��ز دستاوردهای ای��ن پژوهشکده را 

تشریح کرد و گفت که ۳1 طرح پژوهشی 
درحال انجام است. پونه مصطفوی - عضو 
هیأت علمی و گروه زب��ان و گویش رایج 
پژوهشکده زبان شناسی کتیبه ها و متون - 
هم هدف اصلی این گروه را مستندسازی، 
بررسی و پاسداری از میراث زبانی شفاهی 
ایران ذکر کرد و از اجرای طرح ملی اطلس 
زبانی ایران که از سال 1۳۹4 برنامه ریزی 

آن آغاز شده است، خبر داد.

کدام س�که ها و کتیبه ها درحال خوانش 
است؟

فریب��ا ریفی��ان � عض��و هیأت علمی و 
گروه زبان ه��ای باستان��ی و متون کهن 
پژوهشک��ده زبان ش��ناسی کتیبه ه��ا و 
مت��ون �  نیز طرح های گنجینه سکه های 
ساسانی موزه شهرکرد، بررسی و پژوهش 
بر سکه های ساسانی نهاوند، قیاس میان 
گوی های اورارتویی بس��طام با گوی های 
ساسانی، بررسی ُمهرهای نشان ساسانی 
و مس��تندسازی سکه های پیش از اسالم 
موزه و مخزن کرمان را طرح های موظفی 
این پژوهشکده در سال پژوهشی گذشته 
اعالم کرد و درباره تهیه طرح ملی اطلس 
کتیبه ه��ای ایران که ش��امل کتیبه های 
غیرمنقول و کتیبه های منقول مشتمل بر 
ُمهر، ِگل، سکه، آجرنوشته، سفال نوشته و 

ِگل نوشته است، توضیحاتی داد.

وی اف��زود: پس از تکمیل ش��ناسنامه 
کتیبه های غیرمنقول و منقول که شامل 
حرف نویسی،  باستان ش��ناسی  اطالعات 
آوانویسی و ترجمه کتیبه ها است، اطالعات 
شناسنامه ها وارد سایت ساترا خواهد شد.

ش��ریفیان از مطالع��ه و پژوهش روی 
مجموعه سکه های ساسان��ی موزه بانک 
ملی ای��ران، پژوه��ش و مس��تندسازی 
سکه ه��ای قلعه فلک االف��الک لرستان و 
هنر ُمهرسازی در دوران ساسانی به عنوان 
طرح های پژوهشی خارج از مرکز یاد کرد 

که پیشرفت قابل توجهی داشته اند.
نادرکریمیان سردش��تی � عضو هیأت 
علم��ی پژوهشگ��اه می��راث فرهنگی و 
گردش��گری در تشریح موضوع شناخت 
اصول و مبانی خط ثلث، مواردی را درباره 
ش��ناخت این خط، پیشینه آن، اصول و 

مبانی خط ثلث مطرح کرد.
او با اش��اره به برخ��ی کتیبه های ثلث 
موجود، از عب��داهلل صرفی، ارغون کاملی 
و محمدرضا امامی به عنوان ثلث نویسان 
و کتیبه نگ��اران ایرانی نام ب��رد و از میان 
ثلث نویس��ان و کتیبه نگاران دوره معاصر 
به عبدالحمی��د ملک الکالم��ی سقزی، 
محمدعلی غروی کاتب و احد نجفی اشاره 
کرد و از میان ثلث نویسان و کتیبه نگاران 
جهان اس��الم از حم��داهلل آماسی، راسم 

افندی و ابراهیم الرفاعی یاد کرد.
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گونه هاى زبانی ایران از كجا آمده اند؟/۴۲
»بیهقی« اعتالبخش نثر پارسی/۴۴

چرا خوش نویسی به نام كشورهاى عربی و تركیه ثبت شد؟/۴۶
در فقدان شاعر خطوط/۴۸

زیبا شدن به قیمت جان!/۵۲
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اول آبان ماه به عنوان »روز ملی 
بزرگداشِت ابوالفضل بیهقی، 
پ���در نثر پارس���ی« نامگ���ذاری 
ش���ده اس���ت؛ ه���ر چن���د ک���ه 
عنوان »پدر نثر پارسی« قدری 
اغراق آمیز به نظر می رسد زیرا 
ابوالفضل بیهقی اگر چه نثر را 
در هزار سال پیش به درجه ای 
از زیبایی و ش���یوایی رساند که 
بعدتر س���عدی و حافظ، شعر 
را ام���ا س���عدی و حاف���ظ نی���ز 
اوج دهن���دگان غ���زل بودند نه 
پدر آن. اعتال بخش���یدند و پدر 

نبودند.
ادام���ه  در  خدی���ر  مه���رداد 
نوش���ت:  خ���ود  یادداش���ت 
»ابوالفضل بیهقی از سه منظر 

اهمیت دارد:
هم���ه  ک���ه  چن���ان   نخس���ت: 
می دانند نثر اوست که به رغم 
گذار هزار سال همچنان تازه و 

درخشان است.
دوم: ش���یوۀ تاریخ نگاری او که 
اگر چه دبیر و نزدیک حاکمان 
ب���وده ام���ا ب���ه م���ردم گرای���ش 

داشته است.

نکت��ۀ سوم هم این که پاره ای نوش��ته های او با 
اسلوب های روزنامه نگاری مدرن هم سازگار است 
در حال��ی ک��ه در آن دوران ن��ه رسانه به مفهوم 
امروزین بوده نه روزنامه نگار و به همین خاطر استاِد 
روزنامه نگ��اری - علی اکبر قاضی زاده - در ترجمۀ 
کتاب بسیار خواندنی و دوست داشتنِی »تجربه های 
ماندگار در گزارش نویسی« - جان کری - نوشتۀ 
مشهور بیهقی را به آن افزوده و در آغاز کتاب و به 
عنوان نخستین »گزارش« آورده و به عبارت دیگر 

او را »روزنامه نگار« دانسته است.
این یادداشت یک مقالۀ علمی و تحقیقی نیست 
و تنها به قصد ی��ادآوری همین سه نکته است و 
توصیه به آشتی با متون کالسیک و اگر احساس 
می کنید متون کالسیک سنگین و دشوارند، ذکر 
این که نویسندۀ زبردست ایرانی که با داستان هایش 
شهرۀ خاص و عام است - جعفر مدرس صادقی - 
دست به کار سترگی زده و اقدام به بازخوانی متون 
ک��رده تا خواننده حس نکند با کتابی پر از ارجاع 
و توضی��ح روبه روست و بتواند لذت ببرد و یکی از 
بازخوانی ه��ای او هم »تاریخ بیهقی« است و رنج 
فراوان کشیده تا ما موقع خواندن، آسوده باش��یم 

و رنج نبریم.

جعفر مدرس صادقی می نویسد: »شاید یکی از 
علل قهربودن خوانندۀ روزگار ما با متون کهن، جنبۀ 
صرفاً آموزشِی تحمیل شده به این متون باشد. وقتی 
فقط اساتید و پژوهشگران با متون کهن، سروکار 
داشته باشند و همان ها این متون را در دانشگاه ها 
و م��دارس تدریس کنن��د و برگزیده هایی از این 
متون را به سلیق��ۀ خود برای خوانندگان ُمتفّنن 
به چاپ برسانن��د، هیچ خوانندۀ آزاد و فارغ البالی 
تصور طبیعی و درستی از این متون نخواهد داشت 
و صرفاً به درد کس��انی می خورد که اهل تحقیق 
و تفحص ان��د یا می خواهند »چیزی یاد بگیرند«؛ 
حال آن که ادبیات »چیزی یاد نمی دهد« و فراتر از 
این حرف هاست و هیچکس نمی خواهد با خواندن 
ُرمان و داستان کوتاه »چیزی یاد بگیرد.« خواندن 
ادبیات، تجرب��ه ای است فراتر از آموختن. ادبیات، 
حدود را در هم  می شکند و نگاه تازۀ ما به جهان، 

ابعاد گم شده و بکری را در برابر ما می گشاید.«
ای��ن جمله هم ج��ان کالم اوس��ت: »مخاطب 
ادبیات، یک خوانندۀ آزاد است که با رغبت و شوق، 
سراغ کالم مکتوب می آید و متن، هیچگاه برای او 
تجلی گاه آرا و عقاید انتزاعی و آموختنی نیست و در 

درجۀ اول می خواهد از خواندن متن، لذت ببرد.«

»بیهقی« اعتالبخش نثر پارسی
راوى حسنك وزیر را بكاوید و لذت ببرید

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

گ و هنر
فرهن

 شمار سامانه پیام كوتاه شركت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شمار تماس دریافت شكایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد ه اى: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱

]44[

شماره ۸۲ - آذر ماه ۱۴۰۰

ماهنامه داخلی شركت عقاب افشان



جعفر مدرس صادقی بر نکتۀ درستی انگشت 
گذاش��ته است. آن  قدر در مدرسه و دانشگاه 
بر »معنی« متن، تأکید کرده و پرسیده اند که 
ل��ذت آن را گرفته اند و مخاطب عام ترسیده، 
س��راغ آنها برود و این بالیی است که مدعیان 
هر عرصه بر سر متون آورده  و خود را صاحب 
و مالک آن پنداشته اند. بر این سیاق می توان 
گفت این متون برای هم��ه است؛ نه این که 
عده ای خود را مال��ک و صاحب آنها بدانند و 
چنان بر ریزه کاری ه��ای آن تأکید کنند که 

اصل داستان فراموش شود.
از این رو اقدام مدرس صادقی بسیار ستودنی 
است و دوست��داران متون کهن را می توان به 
ویرایش های او ارجاع داد. ویرایش و نه تفسیر و 
تصحیح و توضیح و انطباق نسخه ها و کارهایی 
از این دس��ت بلکه با این هدف که بخوانیم و 
به همین خاطر نام پ��روژۀ خود را »بازخوانی 

متون« گذاشته است.

اما آن سه وجه:
اش��اره ش��د ک��ه وج��ه اول، نث��ر اوست و 
»اصطالح��ات زنده و متن��وع زبان گفتاری«؛ 
چنان که ویراستار بازخوانی متون چنین اشاره 

کرده است:
»ترکیباتی از قیبل »گرگ آشتی« به معنی 
»صل��ح آبک��ی«، »در خط ش��د« ب��ه معنی 
»خشمگین ش��د«، »از جای بشد« به معنی 
»از ک��وره در رف��ت«، »نان خوردن« به معنی 
»غذاخ��وردن«، »یال برکشی��دن« به معنی 
»بزرگ  ش��دن«، »س��رد ک��ردن« به معنی 

»سرزنش کردن« و این تعابیر:
لشک��ری در پَِر کالغ انداخت )لشکری را به 
مهلک��ه فرستاد(، بادی در این میان ُجس��ت 
)فاصل��ه ای در این میان پی��ش آمد(، خاک و 
نمکی بیختند ) به اصطالح امروز، ظاهرسازی 
یا َسمَبل کردند(، چون خر بر یخ بماند ) همان 
که ام��روز می گوییم مثل خر توی گل ماند(، 
موی، در کار نتوانستی خزید )مو، الی درزش 
نمی رفت(، چون خاک یافت، مراغه دانست کرد 
)اگر آب پیدا کند شناگر قابلی است(، دست بر 
رگ او نه��اد ) رگ خواب او را پیدا کرد(، خرما 
به بص��ره بردن )زیره به کرمان بردن(، خشت 

از جای خویش برفت )کار از کار گذش��ت( و 
نمونه های فراوان دیگر.

وجه دوم، شیوۀ متفاوت روایت تاریخی است 
و از زبان خود او:

»در دیگ��ر تواری��خ، چنین ط��ول و عرض 
تی  نیست؛ که احوال را آسان تر گرفته اند و ِشمَّ
بیش یاد نکرده اند. اما من چون این کار پیش 
گرفتم، می خواهم که داِد این تاریخ به تمامی 
بدهم و گرِد زوایا برگردم تا هیچ چیز از احوال 
پوشیده نمانَد ... در تواریخ، چنان می خوانند که 
فالن پادشاه، فالن ساالر را به جنگ فرستاد و 
ف��الن روز، صلح کردند و این، آن را یا آن، این 
را بَزد و بر این بگذش��تند. اما من آنچه واجب 

است برجای آَرم.«
و سرانجام گزارش نویس��ی او و مشهورتر از 

همه داستان »حسنک وزیر«:
»و حس��نک، قریب هفت سال بر دار بماند؛ 
چنان که پاهایش فرو تراشید و خشک شد و 
اثری نماند تا فروگرفتند و دفن کردندش؛ چنان 
که کس ندانست، سرش کجاست و تنش کجا. 
و مادر حس��نک، زنی بود سخت جگرآور. دو 
سه ماه از او این حدیث، نهان داش��تند. چون 
بشنید َجَزعی نکرد؛ چنان که زنان کنند. بلکه 
بگریس��ت به درد؛ چنان که حاض��ران از درِد 
وی، خون گریس��تند. پس گفت: »بزرگا مردا 
که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود، 
این جهان به او داد و پادشاهی چون مسعود، 
آن جهان.« ماتِم پس��ر، سخت نیکو بداشت و 
هر خردمند که این بشنید، پس��ندید و جای 

آن بود.«
نثر هزار سال پیش باید بوی کهنگی بدهد 
اما نثر بیهقی چنان تازه و شورانگیز است که 
هزار سال بعد رّد آن را در ش��عر مدرن پارسی 

می توان ُجست:
»و ش��یرآهن کوه مردی از این گونه عاشق/
میداِن خونیِن سرنوش��ت، به پاش��نۀ آشیل، 
درنوش��ت/رویینه تنی ک��ه راز مرگش، اندوه 
عش��ق و غم تنهایی بود/آه! اسفندیار مغموم:/
تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی/ آیا نه/
یکی »نه« بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟/
من تنها فریاد زدم: نه/من از فرو رفتن، تن زدم!/
دریغا شیرآهن کوه  مردا که تو بودی/و کوه وار 
پیش از آن چه به خاک افتی/نستوه و استوار 

مرده بودی...«/
آش��کار است که ش��عر سپید شاملو تحت 
تأثی��ر نثر بیهقی است و همی��ن به تنهایی از 
تأثیرگذاری تأثیر نثر او حکایت می کند. آن قدر 
در پ��ی معنی و تفس��یر بوده ایم که م��ا را از 
لذت بردن بازداشته  و مدام گفته اند معنی آن 
چیست. مثل قیمت پرسیدن در گفت وگوهای 
روزانه و به جای این که زیبایی لباس یا عطر 
دیگری را یادآور شویم می پرسیم چند؟ انگار به 

فروشگاه رفته ایم.
با همتی که جعف��ر مدرس صادقی به خرج 
داده می ت��وان این متون را ب��ه آسانی خواند؛ 

چنان  که خود نوشته است:
»دیگر، غول بی ش��اخ و ُدمی به نام ادبیات 
کهن وجود ندارد. این کتاب را باز کنید. اینک 
عین مت��ن ۹50 سالۀ ش��اهکارِ یگانۀ روزگاِر 
ش��کوفایی و اعتالی نثر فارس��ی که با کمال 

تعجب به راحتی می توان خواند.«
با این توصیفات، روشن است که می خواهم 
به بهانۀ اول آبان سفارش کنم تاریخ بیهقی 
بخوانید؛ نه برای یادگرفتن، برای لذت بردن: 
»این است حس��نک و روزگ��ارش. گفتارش 
این بود که »مرا دعای نشابوریان بس��ازد« و 
نس��اخت. چندان غالم و اسباب زر و سیم و 
نعمت، هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم 
که این مکر ساخت��ه بودند نیز رفتند و این 
افس��انه ای است با بس��یار عبرت و این همه 
اسباِب منازعت و ُمکاَوَحت از بهر ُحطاِم دنیا 
به یک س��وی نهادند. احمق مردا که دل در 
این جهان ببندد که نعمتی بدهد و زش��ت، 

بستاند.«
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خوش نویس���ی ایران با عنوان اصلی 
»برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی 
خوشنویس���ی در ای���ران« درحالی در 
یونسکو ثبت شد که ۱۶ کشور عربی 
و ترکیه نیز خوش نویسی را همزمان 
ب���ه نام خ���ود ثب���ت کرده ان���د. اقدام 
آن کش���ورها و عنوان پروندۀ ایران، 
ابهامات���ی را مط���رح کرده اس���ت، از 
جمله این که آیا ایران فقط توانسته 
ی���ک برنامه مل���ی برای پاس���داری از 
خوش نویسی را در یونسکو ثبت کند؟ 
و چرا در زم���ان ثبت پرونده های آن 
کشورها، به خاستگاه خوش نویسی 

در ایران توجهی نشده است؟
مصطف���ی پورعلی � مدی���رکل ثبت و 
حری���م آث���ار و حفظ و احی���اء میراث 
معن���وی و طبیع���ی � در گفت وگ���و با 
ایس���نا درباره پرونده خوش نویس���ی 
ای���ران که ب���ا عن���وان »برنام���ه ملی 
پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی 
در ایران« در ش���انزدهمین نشست 
کمیت���ه بین الدول حفاظت از میراث 
فرهنگ���ی ناملم���وس و در بخ���ش 
»برنامه های خوب پاس���داری« ثبت 
ش���د و در توضیح تف���اوت ثبت این 
پرونده با پرونده های خوش نویسی 
ترکی���ه و کش���ورهای عرب���ی ک���ه در 
فهرست میراث ناملموس ثبت شده 
اس���ت، گف���ت: کنوانس���یون ۲۰۰۳ 
یونس���کو که کش���ورها به موجب آن 
عناص���ر فرهنگی ناملم���وس خود را 
ثبت جهانی می کنند س���ه فهرست 
»می���راث  فهرس���ت  نخس���ت  دارد؛ 
عناص���ر  ک���ه  ناملم���وس«  مُع���رف 
فرهنگی در این فهرست هم راستا با 
شاخص های آن کنوانسیون معرفی 
و ثبت می ش���وند. بیش���تر ثبت های 
جهان���ی در فهرس���ت مُع���رف اتفاق 
می افت���د، از ای���ران نی���ز تاکن���ون ۱۴ 
عنصر فرهنگی ناملموس ثبت شده 

است.

مصطفی پورعلی � مدیرکل ثبت و حریم آثار 
و حف��ظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی افزود: 
دسته دوم »میراث ناملموس درخطر« است که 
ثبت آثار در این فهرست به نسبت میراث ُمعرف 
آسان تر است. معموالً آثاری که شرایط پاسداری 
و حفاظ��ت خوبی ندارند و ی��ا درحال نابودی و 
در خطر انقراض هس��تند، در این فهرست ثبت 
می ش��وند که از ایران دو میراِث »دانش ساخت 
لن��ج و دریان��وردی با لنج در خلی��ج فارس« و 
»نقال��ی؛ قصه گویی نمایش��ی« در این فهرست 
قرار گرفته اند و متاسفانه امکان تغییر هم وجود 
ندارد که البته یونس��کو با همفکری کشورهای 
عضو دنبال راه حل منطقی و مناسب برای آثاری 
است که وضعیت آن ها بهبود پیدا کرده و باید از 

فهرست میراث ناملموس در خطر خارج شوند.
پورعلی ادامه داد: فهرست سوم این کنوانسیون 
که ثبت آثار در آن دشوارتر از دو فهرست دیگر 
بوده، »برنامه های خوب پاسداری یونسکو« است. 
آثاری که به این فهرست وارد ش��ده اند در عین 
معرفی، پاسداری خوبی هم باید داش��ته باشند 
ک��ه کامال برخالف فهرست میراث ناملموس در 
خطر است، یعنی کشورها آن قدر آن اثر را خوب 
پاس��داری کرده ان��د که می توان��د در عین ثبت 
در فهرس��ت میراث ناملموس جهانی یونس��کو، 
ترویج دهنده باش��د. این فهرست اهمیت باالیی 

دارد و برای کشورها و یونسکو مهم است.
مدیرکل ثب��ت و حریم آثار و حف��ظ و احیاء 

می��راث معن��وی و طبیعی گف��ت: در اجالس 
امسال حدود 48 پرونده برای ثبت در »فهرست 
ُمع��رف« میراث ناملموس مطرح ش��د که ثبت 
در این دسته، دش��واری چندانی ندارد و معموالً 
کشورها عالق��ه زیادی برای ثبت آثارش��ان در 
فهرست ُمعرف میراث ناملموس یونس��کو دارند. 
درحالی که برای برنامه های خوب پاسداری فقط 
پنج کشور از جمله ای��ران پرونده ارائه کرده اند 
ک��ه ثبت پرونده »برنامه مل��ی پاسداری از هنر 
سنتی خوش نویسی در ایران« در این فهرست، 
دستاورد بزرگ و مهمی برای جمهوری اسالمی 
ایران، به ویژه برای مردم کشور محسوب می شود. 
شش پرونده نیز امس��ال از سوی کشورها برای 
ثبت در فهرست میراث ناملموس در خطر مطرح 

شده است.
او اضافه کرد: برنامه ملِی پاسداری از یک عنصر 
فرهنگی ناملموس به منزله دو ثبِت همزمان یک 
پرونده است، یعنی هم عنصر فرهنگی ناملموس 
ثب��ت جهان��ی ش��ده و هم ب��ه تایید یونس��کو 
رسانده اید که به خوب��ی می توانید از این عنصر 
پاسداری کنی��د. اتفاقا تهیه چنین پرونده ای به 
مراتب سخت تر از میراث معرفی و در خطر است 
که دستاورد بس��یار مهمی برای ایران به شمار 

می آید.
پورعلی در عین حال بی��ان کرد: نکته مثبت 
و مهم دیگ��ِر ورود به این فهرست، آن است که 
برنام��ه پاسداری کشورها جنب��ه ترویجی دارد 

چرا خوش نویسی به نام کشورهای عربی و ترکیه ثبت شد؟
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و برنام��ه آن ه��ا چاپ می ش��ود و در اختیار 
کشورهای��ی که آثار و می��راث مشابه دارند، 

قرار می گیرد.
او همچنی��ن گفت: ای��ران پرونده »زیارت 
رض��وی« را نی��ز ب��رای ط��رح در فهرست 
برنامه های خوب پاسداری میراث ناملموس 
در اجالس سال 202۳ میالدی به یونس��کو 
فرست��اده است. عالوه بر این، ش��ش پرونده 
دیگ��ر از جمل��ه »جشن یل��دا« مشترک با 
افغانس��تان، »نوغان داری و ابریشم ریس��ی« 
مشترک ب��ا ترکیه، افغانس��تان، آذربایجان، 
ترکمنس��تان، تاجیکس��تان و ازبکس��تان، 
»ترکم��ن دوزی« مشترک با ترکمنس��تان، 
»جشن مهرگان« مشترک با تاجیکستان و 
»مهارت ساختن و نواختن عود« مشترک با 
سوریه در نوبت بررس��ی اجالس آینده قرار 
دارن��د که این پرونده ه��ا در بخش »میراث 

ناملموس ُمعرف«مطرح شده اند.
پورعل��ی در توضیح این که چرا کشورهای 
عربی، ترکیه و ایران هر یک خوش نویس��ی 
را در پرونده های��ی مج��زا به ن��ام خود ثبت 
کرده اند، اظه��ار کرد: ما هم می توانس��تیم 
مثل ترکیه و کشورهای عربی، خوش نویسی 
را در فهرس��ت ُمعرف میراث ناملموس ثبت 
کنیم. خیلی راحت بود، اما می خواستیم گام 
بلندتری برداریم و برنامه پاسداری، در عین 
معرفی خوش نویس��ی را ارائه کردیم. حتی 

تمایل داریم »نوروز« را که قبال در فهرست 
معرفی به صورت مشترک با چند کشور ثبت 
ش��ده است، در برنامه خوب پاسداری ثبت 

کنیم.
مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء 
میراث معنوی و طبیعی در پاسخ به این ابهام 
و برداشت که یونسکو فقط »برنامه پاسداری 
ایران از خوش نویسی« را پذیرفته، درحالی که 
این نوع خوش نویسی خاستگاه ایرانی دارد، 

ول��ی به نام کشورهای عرب��ی و ترکیه ثبت 
ش��ده است؟ تصریح کرد: کشورهای عربی، 
خط یا خوش نویس��ی عربی را ثبت کرده اند، 
رسم الخ��ط ما فارسی اس��ت و منطقی نبود 
با کشورهای عربی پرونده مشترک داش��ته 

باشیم. 
از طرف��ی، اولوی��ت ه��ر کش��ور استفاده 
از سهمی��ه مل��ی خ��ود است، مگ��ر این که 
محدودی��ت و ی��ا مس��اله ای پی��ش آی��د. 
ترکی��ه یک پرونده ملی ارائ��ه کرد و ما هم 
می خواستیم از سهمیه مل��ی خود استفاده 
کنیم. البته ما به اقدام ترکیه معترض ش��ده 
بودی��م، چرا که قب��ال عنوان پرون��ده آن ها 
»خوش نویس��ی اسالمی« ب��ود، ولی پس از 
پیگی��ری و اعتراض ایران، عنوان این پرونده 
تغییر کرد و به »خوش نویسی سنتی در هنر 
اسالمی در ترکیه« تبدیل شد. در واقع ترکیه 
خوش نویسی سنتی کشور خود را ثبت کرده 
است. ترکیه همکاری دوستانه ای در جریان 
اصالح عنوان پرونده داشت و اعتراض ایران 

هم فنی بود.
او یادآور شد: بارها گفته شده کنوانسیون 
200۳ هیچ منعی برای ثبت عناصر فرهنگی 
کشورهای مختلف ن��دارد. طبیعی است که 
خوش نویس��ی در کشوره��ا و فرهنگ های 
مختلف وجود داش��ته باش��د، همان طور که 
چین هم خوش نویس��ی خود را ثبت جهانی 

کرده است.
پورعلی درب��اره این که با توجه به پذیرش 
پرون��ده خوش نویس��ی ای��ران در »فهرست 
برنامه های خوب پاس��دارِی« کمیته میراث 
ناملموس یونس��کو، آیا این برنامه در شمار 
میراث ناملموس ایران در یونسکو قرار گرفته 
و هفدمین میراث ناملموس جهانی ایران به 
حس��اب می آید؟ گفت: خوش نویسی ایران، 
هفدهمین عنصر میراث فرهنگی ایران است 
ک��ه در فهرس��ت جهانی می��راث ناملموس 
یونسکو ثبت شده. درحال حاضر 14 میراث 
ناملم��وس در فهرس��ت ُمع��رف، دو اثر در 
فهرس��ت میاث ناملموس در خطر و یک اثر 
در برنامه خوب پاسداری یونسکو به نام ایران 

ثبت شده است.
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در روزهای��ی که عال��م هنر ب��ار دیگر یکی 
از سرآمدان��ش را از دس��ت داد، طرح ه��ا و 
نوش��ته ها از دردی م��ی گویند ک��ه با رفتن 
کامبیز درمبخش حاال دیگر صدچندان شده 
است. »کرونای لعنتی« این روزها بد به جان 
هنرمندان تجسمی افتاده است و گلچین هم 
می کند؛ ایران درودی، علی گلستانه، جمشید 
سماواتیان، ایرج یکه زارع و ... حاال هم کامبیز 

درمبخش.
ساعاتی پس از باورِ از دست دادن همیشگی 
کامبیز درمبخش، دوستان و شاگردانش برای 
او نوشتند؛ نوشته هایی که اغلب با طرح هایی 
همراه ش��ده اس��ت از جنس خ��ود او. آنچه 
می خوانید گزارش ایسناست از این طرح ها و 

نوشتارهای دردناک.
جواد علیزاده، کارتونیست و کاریکاتوریست 
باسابقه کشورمان با این عنوان که »جای خالی 
او با اقیانوسی از اشک هم پر نخواهد شد....« 

طرحی را در فضای مجازی بازنشر داد.
او برای کامبیز درمبخش نوشت: »زبانم قاصر 
است که با کلمات بتوانم شدت شوک و بهت 
و اندوه��م را از رفتن کامبیز درم بخش عزیز 
بیان کنم و تنها کاری که می توانم بکنم این 
است که به زب��ان تصویری روی بیاورم و اوج 
ان��دوه و غم درونی خود را با بازنشر این طرح 
تکراری ام درباره مرد تکرار نشدنی کاریکاتور 

ایران، بیان کنم.
نه... مرگ کامبیز درم بخش را باور نمی کنم. 
او عاش��ق ترین و ش��اعرترین کاریکاتوریست 
ای��ران و جهان ب��ود و الهام بخ��ش و مشوق 
چندین نس��ل از کاریکاتوریست های ایران و 
نزدیکترین عزیز همه ما کارتونیست ها بود و 
مرگ نزدیکان ب��ه ما پیام می دهد که چقدر 

مرگ به خود ما نزدیک است...«

علی��زاده در ادام��ه آورده اس��ت: »تاری��خ 
کاریکاتور ایران دیگر چنین کارتونیست عاشق 
و خالق را به خود نخواهد دید و این روز تلخ 
را هرگ��ز فراموش نخواهد کرد. ب��ا رفتن او، 
پشتوانه و سرمایه معنوی و اعتبار کاریکاتور 
ایران هم رفت ... او بیست سال پیش آلمان را 
رها کرد و با همس��ر آلمانی خود به ایران آمد 
تا به هنر و فرهنگ و تمدن کشورش خدمت 
کند اما این ش��والیه هنر ای��ران، در تمام این 
مدت مستأجر بود و هرگز صاحب خانه و دفتر 
کار نشد و همیشه نگرانی مالی داشت او حتی 
رانندگی هم بلد نبود و ترجیح می داد به دور از 
هیاهوی زندگی ماشینی، یکسره خود را وقف 

هنر کاریکاتور و شعرهای تصویریش کند. او 
آرام ترین، نجیب ترین و محجوب ترین هنرمند 
زمانه بود و آنچنان عاشق قلم و کاغد بود که 
چند روزی را که در بیمارستان بس��تری بود 
من نگران او بودم که چگونه می تواند دوریش 
را از همدم و مونس های خود یعنی کاغذ و قلم 
تحمل کند و امیدوار بودم زودتر مرخص شود 

و نزد همدمان و همنشینان خود برگردد.
ی��ادم است در آخرین دی��دار حضوری که 
با او در جری��ان یکی از داوری های کاریکاتور 
داش��تیم وقت��ی که بح��ث کرون��ا و رعایت 
پروتکل های بهداشتی و ماسک پیش آمد، او 
با آن نحوه بیان شیرین خود به شوخی گفت: 

براى كامبیز درم بخش

در فقدان شاعر خطوط
پیوند مرزوقی

روزنامه نگار
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»به این چیزها نیست، هزاری هم که ماسک 
و الکل بزنی، اگر قرار باشه کرونا سراغ کسی 

بیاد، میاد.«.
افسوس که ویروس لعنتی کرونا سراغ او هم 
آمد و متاسفانه نیکان روزگار و شادی آفرینان 
و طنزاندیشان ما یکی یک��ی می روند و ما را 
با غم ها و استرس هایمان تنها می گذارند. کی 
نوبت خودمان )خودم را می گویم( می شود؟ 
تس��لیت به جامعه کاریکاتور ایران، لعنت به 

کرونا.«
همچنی��ن احمد عربانی، کاریکاتوریس��ت 
پیشکس��وت کشورمان در غم ف��راق کامبیز 
درمبخش چنین نوشت: در رسای این هنرمند 
چ��ه می توان گفت، استادی ب��ه تمام معنا و 
کس��ی که با مصائب این هنر دست و پنجه 
نرم کرد، با مسائلش ساخت و همچنان پیش 
رفت، چه در خارج از ایران و کوشش سال ها 
در اروپا و کسب جوائزی آبرومند و ارزشمدار با 
نامی درخشان در عرصه کاریکاتور، از فعالیت 
در نشریات ایرانی تا مطبوعات و نمایشگاه های 
خارج از ایران، ایشان الگوی اکثر کارتونیست 
های ایران��ی بودند و واقع��اً فقدانشان دردی 
جانگداز بر پیکر هنرهای تجس��می این دیار 
می باشد و سالها رنج بسیار بباید تا دگر مادر 

گیتی چنین فرزندی بوجود آورد.
بزرگمهر حسین پور � کارتونی است و نقاش 
� هم در دو مطلب جداگانه تنها به گفتن یک 
جمله کوتاه اکتفا کرد، »باورم نمی شه کامبیز« 
او ضمن انتشار عکسی مشترک با درمبخش، 
طرحی را هم برای رفتنش کشید. حسین پور 
پیش تر به مناسبت تولد کامبیز درمبخش در 
شانزدهمین جشن تصویر سال تابلویی را از او 

کشیده و به این هنرمند تقدیم کرده بود.
جمال رحیمی، کارتون��ی است با انتخاب 
عنوان »خداحافظ جناب ش��والیه خطوط«، 
ب��رای کامبی��ز درمبخ��ش نوش��ت: »ه��ر 
ساختمانی روی ستون و پایه ای استوار است 
و هر خیمه ای که بر پاست، دیرکی دارد. اگر 
آن ست��ون و دی��رک را از میان بردارند، نه از 
خیمه خبری هس��ت و ن��ه از خیمه نشین. 
آن وقت از آن خیمه چیزی جز آوار غم زده و 
ملول نمی ماند. شاید میخ ها و لته های دور و 
برش را تعویض کنند و جایشان را با چیزهای 
جدید پر کنند. ولی دیرک را دست به دست 
و نس��ل به نس��ل با خودش��ان به هر جایی 
می برند. تحمل بار چادر را روی دوش هر تکه 
چوبی، هرچند قوی و جوان نمی گذارند. برای 
این تحمل این مس��ئولیت، باید کهنه و قیر 

اندود و چغر بود و این میس��ر نمی شود، مگر 
ب��ا گذر ایام. برای همی��ن است که آدم هایی 
که عمرش��ان را صرف اعتالی هنر و فرهنگ 
این مملکت کرده اند را عزیز می داریم و روی 
دست می بری��م. آن ها دیرک ه��ای فرهنگ 
و هنر ما هس��تند. دیرک های��ی که بیماری 
کرونا یکی یکی دارد از روی سرمان می کشد. 
»کامبیز درمبخش« را کمتر کارتونیس��ت و 
کاریکاتوریستی پیدا می ش��ود که نشناسد. 
اصاًل کمتر آدم هنردوست و هنرمندی � در 
هر زمینه ای � پیدا می شود که الاقل یک کار 
از او ندیده باشد و یا یک بار اسمش به گوشش 
نخورده باشد. یکی از آدم حسابی های مملکت 
و یکی از ستون های هنرهای تجسمی، یکی 
از آن هایی که ه��ر خطش کالس درس بود 
و چراغ دار راه جوان ترها. یکی از آن هایی که 
آدم دلش نمی آید فکر کند جهان بعد او چه 
ش��کلی خواهد بود. یک��ی از آن هایی که در 
دهان نمی چرخد بگویی خدا رحمتش کند 
و افعال را به صورت گذش��ته برایش استفاده 
کند. خبر فوت »کامبیز درمبخش« به قدری 
ناگوار ب��ود که جامعه کارتون و کاریکاتور، تا 
چند ساعت اول باور نمی کرد چه سایه ای از 
سرش بلند ش��ده است. باور نمی کردیم که 
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کسی که تا همین چند روز قبل با او صحبت 
می کردیم و به کارهایش استناد می کردیم به 
رحمت خدا رفته باشد. البته که آن خطوط 
صاف و قدرتمند، آن آدمک های بی چهره و 
در موقعیت های سورئال، آن ایجاز در گفتار و 
رفتار و آن اعجاب در ایده های ناب، هرگز از 
میان ما نمی رود. ولی دیدن کارهای بی شمار 
جدی��دش را از دس��ت داده ای��م. آثاری که 
می ش��د چند سال و به قدر چند هزار دیگر 
ازشان دید و لذت برد. ولی انگار کرونا بخیل 
است. این همه که گفتم فقط بخش کوچکی 
از درمبخش ب��ود. از هیچ ک��س برنمی آید 
که ای��ن آدم را کوچک تر از اندازه اش نشان 
بدهد. بزرگ است ب��ه اندازه ای که در ذهن 
هنرمندان و کارتونیس��ت های جهان است. 
بزرگ است به قدر تاثیری که روی نسل های 
هم دوره خودش و نسل های بعدی می گذارد 
و به قدر آرزوی تمام کسانی که می خواستند 

مثل او بشوند.«
اما ه��ادی حی��دری، دیگر کارتونیس��ت 
کشورم��ان پس از رفت��ن کامبیز درمبخش 
با انتش��ار طرح صفحه یک ف��ردای روزنامه 
سازندگی، نوش��ت: »کمرمان شکست آقای 
درم بخ��ش! ب��اور کنید دستم ب��ه کشیدن 
خط های صورتت��ان نمی رف��ت؛ می لرزید و 

روی صفحه ُسر می خورد. من از ش��ما بسیار 
آموختم. ش��ما یک��ی از مناب��ع الهام بخش 
زندگی ام بودید. وقتی ناامید و دلزده از روزگار 
می شدم، پشتکار و جوشش بی نهایِت فکر و 
ذهن و دست ش��ما مرا از خودم خجالت زده 
می کرد. تنها نگرانی که در این قریب به بیست 
سال آشنایی نزدیک از شما شنیدم، این بود 
که هزاران ای��ده در ذهن دارید و می ترسید 

برای به تصویرکشیدنشان، وقت کم بیاورید.
هر سال که تولدتان می شد و برای شنیدن 
صدایت��ان تماس می گرفت��م، نفس راحتی 
می کشیدم که یک سال دیگر اقبال زیستن 

در کنارتان را یافته ام.
اما امروز کمر ما را با رفتنتان شکس��تید. 
خط ه��ا و نقش ها با رفتنتان یتیم ش��دند. 
قلب کاریکاتور ایران شکس��ت، درست مثل 
قلب های ما که به قلب ش��ما گ��ره خورده 
بودند. غروِب شوم شنبه پانزدهم آبان ماه هزار 

و چهارصد«.
بهرام عظیمی هم در مطلبی کوتاه با انتشار 
عکس��ی از کامبیز درمبخش چنین نوشت: 
»استاد کامبیز درم بخش برترین کارتونیست 
تاریخ ایران و یکی از بهترین کارتونیست های 
جهان بر اثر کرونا به رحمت خدا رفت. روحت 

شاد استاد بزرگ«.

N
ew

s

ش
ورز

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

گ و هنر
فرهن

 شمار سامانه پیام كوتاه شركت عقاب افشان:  ۳۱۵  ۱۱۱ ۸۰۰  ۳۰۰۰۵          شمار تماس دریافت شكایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶۲ ۴۲ ۴۵ ۳۳-۰۲۱          امداد جاد ه اى: ۳۱ ۷۱ ۴۶ ۳۳–۰۲۱

]50[

شماره ۸۲ - آذر ماه ۱۴۰۰

ماهنامه داخلی شركت عقاب افشان



سالمت
دوز سوم، چه واكسنی بزنیم؟/۵۶

دانستنی هاى مهم پیرامون سرطان كبد/۶۰
چرا پرسپولیس امسال عملكرد پرفرازونشیبی دارد؟/۶۴

افشاى راز بركنارى علی دایی از تیم ملی بعد از ۱۴ سال!/۶۶
ژن خوب سربلند/۶۸

ناگفته هاى پدر پینگ پنگ ایران/۷۰

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

News

ورزش

فرهنگ و هنر

فناوری اطالعات

گردشگری

اسکانیا

سالمت

]51[

شماره ۸۲ - آذر ماه ۱۴۰۰

ماهنامه داخلی شركت عقاب افشان



»ب���رادرم ش���نبه ۲۰ آذر 
مط���ب  در   ۱۳ س���اعت 
یکی از پزش���کان عمومی 
ش���هر اراک ب���رای تزریق 
بوتاک���س حاض���ر ش���ده 
اس���ت. تزری���ق خط اخم 
انج���ام  مش���کل  ب���دون 
شده، اما بالفاصله پس 
ش���قیقه  در  تزری���ق  از 
دچار درد بس���یار ش���دید 
شده و روی زمین افتاده 
و ش���روع به تشنج کرده 

است«.
ی���ک  خواه���ر  را  این ه���ا 
ج���وان ۲۸ س���اله اراک���ی 
گفت���ه ک���ه خب���ر ب���ه کما 
رفتن ب���رادرش خبرس���از 
ش���ده اس���ت. بعد از این 
اتف���اق، مع���اون درم���ان 
دانش���گاه علوم پزش���کی 
اراک در خص���وص اتفاق 
رخ داده گفته: »تا امروز 
هیچ مصوبه قانونی برای 
منع ورود پزشک عمومی 
ب���ه عرص���ه تزری���ق ژل و 
نش���ده  دی���ده  بوتاک���س 
است و کمیسیون تأمین 
صالحیت های بالینی هم 
مص���وب کرده اس���ت که 
پزشک عمومی دوره دیده 
می توان���د به ای���ن عرصه 

ورود کند.«
این اتفاق که نمونه های 
مش���ابه داخلی و خارجی 
اس���ت،  داش���ته  ه���م 
بهان���ه ای ش���د ت���ا درباره 
این عمل زیبایی، این که 
برای چه اف���رادی ممنوع 
عوارض���ی  چ���ه  اس���ت، 
می تواند داش���ته باشد و 
... بگویی���م. همچنین با 
ش���هیدی  دکت���ر »محمد 
متخص���ص  دادرس«، 
بیماری ه���ای پوس���تی در 
همین ب���اره گفت وگویی 
صورت گرفته که خواهید 

خواند.

تزریق بوتاكس و قربانیانی كه می گیرد

از فوت دختر نخبه اهوازی تا فلج شدن صورت 
یک رومانیایی

تزریق ژل و بوتاکس که این روزها بازار داغی هم 
دارد باید به افراد متخصص سپرده شود و در کنار 
آن هم باید بهترین مواد مورد استفاده قرار گیرد. 
ماجرایی که برای این جوان اراکی پیش آمد، برای 
اولین بار نبود و ممکن است برای آخرین بار هم 
نباشد. در ادامه به چند مورد مشابه اشاره خواهد 

شد.

مرگ زن جوان به خاطر تزریق گونه
دوشنبه ۹ اردیبهشت 1۳۹8، مأموران کالنتری 
1۶4 قائم در تماس با بازپرس کشیک قتل از مرگ 
زن جوانی در یکی از بیمارستان های شمال تهران 
خبر دادند. در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد که زن جوان، پنج شنبه گذشته  برای تزریق 
گونه به یکی از درمانگاه های شمال تهران رفته اما 
حین تزریق، دچار تشنج ش��ده و ساعاتی پس از 
انتقال به بیمارستان مرگ مغزی این زن ۳۷ ساله 

از سوی پزشکان تأیید شده است.

فوت رتبه ۷۰ کنکور به خاطر عمل زیبایی
آبان امسال در بیمارستان گلستان اهواز اعضای 
بدن نوجوان 1۹ ساله رتبه ۷0 کنکور که در پی 
انجام عمل زیبایی دچار مرگ مغزی شده بود، با 
رضایت خانواده اش به بیماران نیازمند اهدا ش��د. 
ای��ن دختر 1۹ ساله چن��د روز پیش از فوتش با 

مراجعه به یک کلینیک زیبایی، تحت عمل توسط 
افراد غیرمتخصص قرار گرفت و پس از تزریق دوز 
باال، دچار ایست قلبی تنفسی شد و بعد از چند روز 

بستری در بیمارستان، دچار مرگ مغزی شد.

فلج شدن صورت زن رومانیایی
رالوسا کریسان ۳8 ساله خانمی که تنها خواستار 
تزری��ق ژل بوتاکس به منظور حفظ خطوط دور 
چشم و پیشانی اش بود پس از تزریق دارو توسط 
جراح زیبایی با یک صورت فلج و تغییر شکل داده 
مواجه شد! این جراحی در یکی از بیمارستان های 
ش��هر آلبا در مرکز رومانی صورت گرفت. وی در 
حالی ک��ه دو سال از زمان تزری��ق ژل بوتاکس 
صورتش می گذرد هنوز نتوانس��ته درمان قطعی 

برای آن پیدا کند.

بوتاکس افسردگی می آورد؟
پژوهشگران در دانشکده علوم داروسازی دانشگاه 
کالیفرنیا در سان دیه گو دریافته اند تزریق بوتاکس 
در اطراف چشم لبخند اشخاص را تحت تأثیر قرار 
می دهد و چنین به نظ��ر می رسد که گویی این 
افراد به هیچ وجه نمی خندند و اگر این را در نظر 
بگیریم که ش��ادی و خوشحالی از درون ماست و 
خندیدن جلوه بیرون��ی، می تواند در خوب جلوه 
کردن و شادی بخشی ما مؤثر باشد پس می توان 
گفت انج��ام بوتاکس به هر چه بیشتر افس��رده 
ش��دن کمک می کند. پژوهشگران در ضمن این 

زیبا شدن به قیمت جان!
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تحقیقات خ��ود به این نتیج��ه رسیدند که 
اشخاصی که در ناحیه چشم نسبت به دیگر 
قس��مت های خود بوتاکس انج��ام می دهند 
نس��بت به دیگران افسرده تر هستند و کمتر 
احساس شادی می کنند، در واقع افرادی که 
در ناحیه دور چشم بوتاکس انجام می دهند، 
نمی توانند تا مدت زیادی احس��اسات خود را 
ب��روز دهند و همین سبب افس��ردگی آن ها 
می شود. یافته های این پژوهشگران در مجله 

Scientific Reports منتشر شده است.

بوتاکس چیست و در چه مواردی ممنوع است؟
تزری��ق این م��اده جوان کنن��ده این روزها 
ش��ایع ترین عمل زیبایی در آمریکاست و در 
کشور ما هم ش��یوع باالیی دارد تا جایی که 
در اطراف مان افراد زیادی را می ش��ناسیم که 
از ای��ن راه جوانی را به خود هدیه کرده اند! در 
ادامه نکاتی درباره بوتاکس مطرح خواهد شد 

که به احتمال زیاد نشنیده اید.

روشی سریع و مؤثر برای رفع چروک
تزریق بوتاک��س روش سری��ع و موثری 
برای رفع چ��روک است. زمان ش��روع اثر 
بوتاکس بین 4 تا ۷ روز است. مدت تزریق 
آن بی��ن 10 تا 20 دقیق��ه طول می کشد 
و می توانی��د بع��د از تزریق سری��ع به سر 
کار خود برگردید، حت��ی در بیشتر مواقع 
هنگام خروج کمتر کس��ی متوجه تزریق ها 
خواهد ش��د. اثرات تزریق بوتاکس بسته به 
تع��داد تزریق قبلی بین 4 ت��ا ۶ ماه طول 

می کش��د. اگر هر س��ه ماه ب��ه مدت یک 
سال تزریق بوتاکس انجام ش��ود، به تدریج 
فواصل تزریق های بعدی بیشتر می ش��ود، 
یعنی عماًل با تزری��ق بوتاکس کمتر اثرات 

طوالنی تری حاصل می شود.

در چ�ه م�واردی تزری�ق بوتاک�س ممنوع 
است؟

1- ابتالی متقاضی بوتاکس به اختالالت 
انعق��ادی. 2- استفاده از داروهای ضدانعقاد 
خون. ۳- دوران بارداری. 4- سن کمتر از 18 
س��ال و همچنین سن باالتر از ۷5 سال. 5- 
بیماران ام اس، میاستنی گراویس، نفروپاتی 
و نارسای��ی کلیه. ۶- بیماری ه��ای قلبی و 
عروقی حاد. ۷- ضعف ایمنی یا کس��انی که 
عفون��ت فعال دارند. 8- واکس��یناسیون در 
2 هفته اخیر. ۹- کس��انی ک��ه بدون دلیل 
مشخ��ص مبتال ب��ه بیماری فل��ج عضالنی 

هستند.
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شایع ترین عوارض بوتاکس
بعد از بوتاکس ممک��ن است این عارضه ها 

سراغ شما بیاید:
1- صورتتان بی حرکت می ماند و مانند یک 
روبات هس��تید؟ این در نتیجه دوز نادرست 

بوتاکس است و احساس راحتی ندارید.
2- ابروهای قوسی غیر طبیعی رو به باال که 
همیشه نگاه متعجبانه را به صورت تان می دهد 
و ممکن است چین و چروک های غیر طبیعی 
در اطراف ابروها به وجود آید. همه این ها زمانی 
رخ می دهد که تزریق بوتاکس درست انجام 

نشود.
۳- افتادگی پلک هم بسیار رایج است. وقتی 
ابرو پژمرده می ش��ود پلک احساس سنگینی 
می کند، اگرچه ای��ن عارضه موقتی است اما 
احساس ترس را در کسی که بوتاکس تزریق 

کرده به وجود می آورد.
4- اگ��ر دوز بوتاک��س بیش از حد باش��د 
مخصوصاً در قسمت عضله، احساس می شود 
که پیشانی سنگین ش��ده است و چهره شما 

عبوس و افسرده دیده می شود.
5- مسمومیت غذایی حاد هم  می تواند پدید 

بیای��د و از چند ساعت تا چن��د هفته بعد از 
تزریق ادامه داشته باش��د، یعنی از زمانی که 
سم بوتاک��س اثر می کند دوبینی، تاری دید، 
از دس��ت دادن ص��دا و کنت��رل مثانه ایجاد 

می شود.
۶- سوزن سوزن ش��دن یا کبودی در محل 
تزریق و دیگر عوارض جانبی مثل سردرد، درد 

صورت، سرخی صورت و حالت تهوع.

اول باید با متخصص پوست مشورت کنید
از دکتر »محمد ش��هیدی دادرس« استاد 
پوست دانشگاه شهید بهشتی پرسیدیم برای 
بوتاکس باید به کجاها مراجعه کرد؟ در ابتدا 
درباره دالیل احتمالی به کما رفتن یک جوان 
اراک��ی پس از تزریق بوتاک��س از آقای دکتر 
»ش��هیدی دادرس« می پرسم که می گوید: 
»یک دلی��ل آن می تواند استفاده از داروهای 
غیر استاندارد باش��د و یکی هم شاید کسی 
که تزریق می کرده، تبحر کافی نداشته است، 
اما بیشتر احتمال این که از داروی نامناسب 
استفاده کرده باشند، بیشتر است. این هم به 
این دلیل است که این ژل ها با قیمت بس��یار 

پایی��ن و از جاهای مختلف وارد می ش��ود و 
بس��یاری از افراد ب��ه دنبال جن��س ارزان تر 
هستند و همین اتفاق باعث می شود تا عارضه 

بوتاکس باال برود«.

فقط به متخصصان پوس�ت شناخته ش�ده 
مراجعه کنید

از است��اد پوست دانشگاه ش��هید بهشتی 
می پرسم ک��ه آیا برای بوتاک��س می توان به 
پزش��ک عمومی، مراکز زیبایی یا آرایشگاه ها 
مراجعه ک��رد که می گوی��د: »این یک عمل 
زیبایی است و نباید سالمت فرد را تهدید کند. 
بنابراین به مردم عزیز توصیه می کنم، قبل از 
بوتاکس حتماً مشورت بگیرند، تحقیق کنند و 
فقط به متخصصان پوست که شناخته شده اند، 
مراجعه کنند، ن��ه آرایشگاه ها و هر کلینیک 
زیبای��ی. مردم متاسفانه گاه��ی اوقات فریب 
تبلیغات را می خورند و به س��راغ افراد ناوارد 
می روند حتی در این راه پول قابل مالحظه ای 
ه��م هزینه می کنند و بعدش گرفتار عوارض 
آن می شوند. مشورت از متخصص های پوست 
به وی��ژه استادان دانشگاه��ی و هیئت علمی 
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می تواند مفید باش��د. هرچند شاید خیلی از 
آن ها خودش��ان انجام ندهند ام��ا می توانند 
راهنمای��ی کنند که به چه کس��انی مراجعه 
کنید، اما یک عده متاسفانه گول کلینیک های 
زیبایی نامعتبر یا آرایشگاه ها را می خورند که 

نظارت درستی هم بر آن ها نیست.«

به شخصه بوتاکس را پیشنهاد نمی کنم
به عنوان سؤال آخ��ر، نظر این متخصص 
بیماری ه��ای پوستی را درب��اره بوتاکس و 
عوارض آن می پرسم که می گوید: »بوتاکس 
ع��وارض دارد، به ویژه اگر درست و زیر نظر 
یک متخص��ص انجام نشود مث��اًل افتادگی 
پلک در چشم ها یا پیشانی. من به شخصه به 
هیچ فردی، بوتاکس را پیشنهاد نمی کنم اما 
این از آن چیزهایی است که در این مملکت 
رایج اس��ت و االن می بینید که در سن های 
خیلی پایین هم انجام می شود، در حالی که 
این کار برای سنین باال و بیشتر در خانم ها 
رای��ج است ام��ا متاسفانه خیل��ی اوقات به 
صورت تفننی استفاده می شود که خب این 
خیلی خطرناک است. یک عده ممکن است 
آلرژی داش��ته باشند، یک سری هم ممکن 

است در اثر تزریق اش��تباه یا جنس غلط و 
اش��تباه به مشکل بخورند، در حالی که این 
کار حساب و کتاب دارد. نه که بگویم 100 
درصد مخالف این کار هس��تم اما کسی که 
ب��ه نظرم واقعاً تغییر فاحشی پیدا نمی کند، 

اص��اًل نیازی به این کار ن��دارد. برای همین 
است که می گویم به متخصص مراجعه کنند 
چراکه اغلب آن ها سعی می کنند موردشان 
را درس��ت انتخاب کنن��د و در صورت لزوم 

منصرف اش کنند.«
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تزری���ق دوز س���وم واکس���ن 
کووی���د-۱۹ برای اف���راد باالی 
۴۰س���ال، ب���ه ش���رط فاصله 
زمانی س���ه تا چه���ار ماهه از 
تزری���ق دوز دوم، در حال���ی 
آغاز شده که با وجود توصیه 
وزارت بهداش���ت مبن���ی ب���ر 
تزری���ق همان واکس���ن های 
دوز اول و دوم باز هم برخی 
ب���ه  دنب���ال واکس���ن هایی با 
برندهای دیگرند تا سناریوی 
کمیاب شدن آسترازنکا برای 
واکس���ن  اول  دوز  تزری���ق 
تکرار ش���ود. ح���اال خبرهایی 
ک���ه از مراکز واکسیناس���یون 
به گوش می رسد حکایت از 
مراجعه تعداد زیادی از افراد 
برای تزریق واکسن آسترازنکا 
دارد؛ ب���ا این تصور که ایمنی 

بیشتری به فرد می دهد.

كرونا هنوز تمام نشده

تزریق دو دوز واکس��ن کرونا در کشور روند 
مناسبی را طی می کند و بر اساس آمار وزارت 
بهداش��ت، نزدیک به 80درصد جمعیت باالی 
12سال حداقل یک دوز واکسن شان را دریافت 
کرده اند. در ش��بانه روز اخیر، بیش از 101هزار 
دوز واکس��ن برای نوب��ت اول و بیش از 220 
هزار دوز برای نوبت دوم تزریق ش��ده است و 

سهم دوز سوم 22۶هزار دوز بوده است. 
از چهارده��م مه��ر هم ب��ا آغ��از تزریق دوز 
سوم بر اس��اس همان اولویت ه��ای گروه های 

پرخط��ر، تاکنون بی��ش از دو میلیون و 500 
هزار دوز تزریق ش��ده است. با گسترس شیوع 
اومیکرون در ۶۹ کشور جهان، تزریق دوز سوم 
با گذش��ت سه تا ش��ش  ماه از ترزیق دوز دوم 
واکس��ن، ضروری اعالم ش��ده است؛ دوز سوم 
یا تقویت��ی واکس��ن در اف��راد دریافت کننده 
دو دوز واکس��ن کرونا، با ه��دف بهبود ایمنی 
ناش��ی از دو دوز قبلی تزریق می شود و کمک 
می کند ت��ا در طوالنی مدت محافظت و ایمنی 
در برابر نوع ش��دید کووید-1۹ ایجاد شود. به 

دوز سوم، چه واکسنی بزنیم؟
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استناد مطالعات انجام ش��ده درباره کارایی 
دوز سوم بر ب��دن، افراد دریافت کننده این 
واکسن نس��بت به آنها که حداقل پنج  ماه 
از تزریق دوز دوم ش��ان گذشته، ۹۳درصد 
خطر کمتری برای بستری ش��دن به  دلیل 
ابت��ال ب��ه کرونا دارن��د. همچنین ش��دت 
بیم��اری و خطر م��رگ ناش��ی از ویروس 
کرون��ا در افرادی که دوز س��وم را دریافت 
کرده اند به  ترتی��ب ۹2 و 81 درصد کمتر 
اعالم شده است. در این میان کمیته علمی 
کش��وری ستاد مقابله ب��ا کرونا تزریق دوز 
سوم برای گروه سنی باالی 18سال را هم 
تصوی��ب کرده و حاال اف��راد باالی 40سال 
به  ترتی��ب دیگر گروه های سنی در اولویت 
تزریق قرار خواهند گرفت. تزریق دوز سوم 
برای تمامی واکس��ن ها توصیه می شود؛ در 
حالی  که عده ای تصور می کنند، تزریق دوز 
سوم تنها برای دریافت کنندگان سینوفارم 
است؛ واکس��نی که بیشتری��ن سهم را در 

واکسینه کردن جمعیت کشور داشت. 
در حالی  که ب��ر اساس اعالم متخصصان 
نظ��ام سالم��ت، تزری��ق دوز س��وم برای 
واکس��ن های آمریکای��ی هم توصیه ش��ده 
اس��ت، تنها تف��اوت در فاصل��ه زمانی بین 
دریافت دوز دوم و سوم واکس��ن است. این 
فاصل��ه زمانی برای سینوف��ارم سه تا چهار 
 م��اه و ب��رای فایزر پنج تا ش��ش  ماه اعالم 
شده است. گفته می شود اختالف چندانی 
در م��دت زمان کم ش��دن اثربخش��ی آنها 

وجود ندارد.

مع�اون وزی�ر: تم�ام واکس�ن ها موجود 
است

از می��ان گزینه ه��ای تزری��ق دوز س��وم 
واکس��ن، ه��ر روز ب��ه تع��داد متقاضیان 
آسترازنکا افزوده می ش��ود. انتشار اخبار و 
مقاالت متعدد درباره ایمنی زایی آسترازنکا 
و اثربخشی آن نس��بت به سایر واکسن ها، 
منجر ش��ده تا افراد تمای��ل بیشتری برای 
دریافت این واکس��ن داشته باشند؛ درست 
مانن��د اتفاقی که در اوای��ل تزریق دوز اول 
واکس��ن کرون��ا رخ داده ب��ود و هم��ه در 

جست وجوی آسترازنکا بودند. میزان تقاضای باال برای این 
برند از واکس��ن، موجودی مراکز واکسیناسیون برای این 
واکس��ن را صفر کرد. این در حالی است که اولویت تزریق 
این واکسن برای دوز دوم یا  تزریق سومین دوز به سالمندان 
باالی ۶0 سال است. با این که بسیاری از مراجعه کنندگان 
با نبود این واکسن در مراکز واکسیناسیون مواجه شده اند 
اما کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، کمبود 
واکس��ن های آسترازنکا در مراکز واکس��یناسیون کشور را 
تأیی��د نمی کند و ب��ه همشهری می گوی��د: »در وهله اول 
ب��ه هیچ  عن��وان برای تامی��ن دوز دوم تزری��ق آسترازنکا 
مشکلی وجود نداش��ته است و در تمام استان ها توزیع به  
ص��ورت مرتب انجام می ش��ود اما این که ب��ه  دلیل برخی 
تص��ورات و تقاض��ای زیاد برای دوز سوم عنوان ش��ود که 
آسترازنکا موجود نیس��ت یا کم است را تأیید نمی کنم. ما 
تمام واکسن های مورد نیاز برای تزریق دوز سوم را تامین 
کرده ایم و م��ردم می توانند با مراجعه به مراکز تزریق دوز 
سوم واکسن ش��ان را با ه��دف افزایش سطح ایمنی تزریق 

کنند.«
به  گفته این مسئول حتی درباره تزریق دوز سوم واکسن 
هم همان ش��عار سازمان بهداش��ت جهان��ی یعنی »اولین 
واکس��ن در دسترس، بهترین واکسن« مطرح است و تنها 
ه��دف از مرحله سوم واکس��یناسیون در کش��ور افزایش 
ایمن��ی در جامع��ه و مقابله با جهش ه��ای جدید ویروس 
و پیک ش��شم است. بر اساس دستورالعمل اعالم ش��ده از 
سوی وزارت بهداش��ت برای تزریق دوز یادآور، کسانی که 
در نوب��ت اول و دوم، اسپوتنیک وی، سینوفارم، آسترازنکا 
و کووایران برکت تزریق کرده باش��ند، بهتر است دوز سوم 

ب�اره  ای�ن   در  باره�ا 
ش�ده.  انج�ام  اطالع رس�انی 
س�وم  نوبت  واكسیناس�یون 
از ۱۴ مه�ر ابت�دا ب�راى كادر 
بهداش�ت و درم�ان، افراد در 
معرض ابتالى ش�دید كرونا و 
گروه سنی باالى ۶۰ سال آغاز 
شد. در مرحله دوم افراد باالى 
۴۰ س�ال فراخوان ش�دند كه 
این اف�راد می توانند با در نظر 
گرفتن فاصله زمانی (گذشت 
چهار  ماه از تزریق سینوفارم و 
شش  ماه از تزریق آسترازنكا) 
واكسیناس�یون  مراك�ز  ب�ه 
مراجع�ه و تزریق دوز س�وم 

واكسن شان را انجام دهند
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را ه��م از همان ن��وع اول تزریق کنند که 
البت��ه ب��ا توجه ب��ه واردات کم به��ارات و 
اسپوتنی��ک وی، واکس��ن های آسترازنکا یا 
پاستوک��ووک پ��الس به  عن��وان دوز سوم 
در نظ��ر گرفته ش��ده است. البت��ه تزریق 
آسترازنکا یا پاستوک��ووک پالس در نوبت 
یادآور دیگر واکس��ن ها هم مج��از و مورد 

تأیید است.
اطالع رسان��ی  درب��اره تزری��ق دوز سوم 
واکس��ن مناسب نیست. هر کس اطالعات 
م��ورد نی��ازش را از جس��ت وجو در گوگل 
ی��ا در فضای مج��ازی یا حت��ی پرس وجو 
از پزش��کان ب��ه  دست م��ی آورد. با این که 
تاکن��ون اطالعیه ه��ای زی��ادی از س��وی 
وزارت بهداش��ت منتش��ر ش��ده، اما مردم 
همچنان برای تزریق دوز سوم سرگردانند 
و نمی دانند باید چه واکسنی تزریق کنند. 
اخب��ار ضدونقیض درباره عوارض واکس��ن 

هم به آشفتگی مردم دامن زده است.
معاون بهداش��ت وزارت بهداشت درباره 
ض��رورت افزای��ش اطالع رسان��ی درب��اره 
تزری��ق دوزهای یادآور واکس��ن می گوید: 
»باره��ا در این  ب��اره اطالع رسان��ی انجام 
ش��ده. واکسیناسیون نوبت سوم از 14 مهر 
ابتدا ب��رای کادر بهداش��ت و درمان، افراد 
در مع��رض ابتالی ش��دید کرون��ا و گروه 
سن��ی باالی ۶0 سال آغاز ش��د. در مرحله 

دوم اف��راد باالی 40 سال فراخوان ش��دند 
که ای��ن افراد می توانند ب��ا در نظر گرفتن 
فاصله زمانی )گذش��ت چهار  ماه از تزریق 
سینوفارم و ش��ش  ماه از تزریق آسترازنکا( 
ب��ه مراکز واکس��یناسیون مراجعه و تزریق 
دوز سوم واکسن ش��ان را انج��ام دهند. در 
مرحله بع��دی هم دیگ��ر گروه های باالی 
18سال دعوت می ش��وند. تمام توضیحات 
درب��اره تزری��ق دوز سوم واکس��ن در این 
مراکز به مردم ارائه و به آنها گفته می شود 
با توجه به واکسن های تزریق شده در نوبت 
اول و دوم مجاز به تزریق چه نوع واکسنی 

هستند.«

دو واکس�ن ایران�ی در س�بد تزریق دوز 
سوم

بر اساس اعالم سازمان بهداش��ت جهانی 
(WHO) استفاده از یک واکس��ن با پلتفرم 
متفاوت با نوع واکس��ن در دوزهای قبلی، 
م��ورد تأیید است. ش��اید همین مس��ئله 
منجر ش��ده تا م��ردم درخواست بیشتری 
برای تزری��ق دوز سوم، متفاوت با دوزهای 
قبلی ش��ان داش��ته باش��ند. از آنجایی که 
بسیاری از جمعیت کشور، سینوفارم تزریق 
کرده اند، ح��اال تمایل دارند ت��ا آسترازنکا 

دریافت کنند.
البت��ه معاون وزیر بهداش��ت، تقاضا برای 

واكس�ن ها  تم�ام  درب�اره 
جزئ�ی  و  مش�ابه  ع�وارض 
وج�ود دارد كه در حال رصد 
و بررسی اس�ت و به معاونت 
بهداش�ت  وزارت  درم�ان 
البت�ه  می ش�ود.  گ�زارش 
تاكن�ون هی�چ عارضه جدى 
و خطرناك�ی درب�اره تزریق 
واكس�ن ها گزارش نشده، اما 
ع�وارض گزارش ش�ده هم با 
تش�كیل پرون�ده  در دس�ت 

بررسی است
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برنده��ای خ��اص در تزری��ق دوز سوم را 
علم��ی نمی داند و می گوید: »توصیه ها در 
تزریق دوز سوم واکس��ن، همان واکس��ن 
ن��وع اول و دوم اس��ت. هی��چ توصیه ای 
مبنی بر تزریق نوع واکس��ن خاصی نشده 
ک��ه هج��وم و تقاضا تنها ب��رای یک برند 
را افزای��ش دهد و باع��ث کمبود یک نوع 
واکس��ن در کشور شود. ما بر اساس سبد 
واکس��یناسیون کشور، تزریق دوز یادآور 
را برنامه ریزی کرده ای��م و خدمات رسانی 
انجام می ش��ود و ای��ن را که چه تقاضایی 
درب��اره چه واکس��ن هایی است ش��اید ما 

نتوانیم اجابت کنیم.«
از می��ان پنج واکس��ن ایران��ی در سبد 
واکس��یناسیون کش��ور، به ج��ز برکت و 
فخرا که پلتفرم مشاب��ه سینوفارم دارند، 
سه واکس��ن دیگ��ر یعن��ی پاستوکووک، 
اسپایک��وژن و کووپ��ارس ب��ا پلتفرم های 
متفاوت می توانند به  عنوان واکس��ن های 
متفاوت در دوز سوم م��ورد استفاده قرار 
بگیرن��د که تنه��ا برک��ت و پاستوکووک 
پالس به  عنوان واکس��ن ی��ادآور مجاز به 

تزریق اعالم شده اند.
معاون وزیر بهداشت درباره اضافه نشدن 
ب��ه سب��د  ایران��ی  واکس��ن های  دیگ��ر 
واکس��یناسیون تزریق دوز سوم هم بیان 
می کن��د: »در تم��ام مراکز واکس��ن های 
ایران��ی هم تزریق می ش��ود اما هم اکنون 
تنه��ا دو واکس��ن برک��ت و پاستوکووک 
پالس برای تزریق دوز سوم در نظر گرفته 
ش��ده است. ما تنها کشوری هس��تیم که 
انواع واکس��ن ها را در سبد واکسیناسیون 
داری��م اما تمام تدبیرمان پوش��ش سریع 
واکس��یناسیون دوز س��وم ب��رای افرادی 
است که چهار تا ش��ش  ماه از تزریق دوز 
دوم آنه��ا گذش��ته است. در تم��ام مراکز 
واکسیناسیون، واکسن های در نظر گرفته 
ش��ده برای تزریق دوز س��وم فراهم است 
و هیچ مشکل��ی وجود ن��دارد. اما درباره 
توصیه های��ی مبنی ب��ر تزری��ق متفاوت 
واکس��ن هایی ب��ا پلتفرم ه��ای متف��اوت 
ه��م باید بگوی��م که تم��ام سیاست های 
اعمال ش��ده برای واکسیناسیون در کشور 
با ه��دف سالمتی، اثربخشی و ایمنی زایی 

بیشتر در جامعه صورت گرفته است.«

چرا باید دوز سوم بزنیم؟
حی��دری در پاس��خ به این س��ؤال که 
اگ��ر افراد برای تزری��ق دوز سوم مراجعه 
نکنند، آیا در معرض خطر قرار می گیرند 
هم توضی��ح می دهد: »تزری��ق دوز سوم 
ب��رای تمام افراد ب��االی 18 سال تصویب 
ش��ده، اما برای جلوگی��ری از ازدحام در 
مراکز، گروه های سن��ی به  ترتیب اولویت 
اعالم می شوند. اگر با گذشت زمان اعالم 
ش��ده از تزریق دوز دوم هم افرادی برای 
تزریق دوز س��وم مراجعه کنند با کاهش 
سطح ایمنی بدن ش��ان بیشتر در معرض 
ابتال به بیماری قرار خواهند گرفت. یکی 
از راه ه��ای مقابله با پیک ش��شم و سویه 
اومیکرون، افزایش ایمنی در سطح جامعه 
با افزایش سطح پوش��ش واکس��یناسیون 
برای تزریق ه��ر دو دوز اولیه و دوز سوم 
است. البت��ه درباره وی��روس جهش یافته 
جدید از آفریقای جنوبی هنوز گزارش��ی 
از ورود آن به کشور با توجه به آزمایشات 
انجام ش��ده و رص��د جامعه نداش��ته ایم 
اما به ه��ر صورت اومیک��رون در بیش از 
۶0 کش��ور جهان مشاهده ش��ده و ما هم 
نمی توانیم ادعا کنیم که قطعا ویروس به 
کشور وارد نشده باشد. بهترین استراتژی، 
واکسیناسیون و باالبردن پوشش واکسن 
اس��ت و همچنی��ن رعای��ت پروتکل های 
بهداش��تی. تزریق دوز س��وم هم می تواند 

ایمنی جامعه را باال ببرد.«
ای��ن در حال��ی است که برخ��ی عنوان 
می کنند با تزریق یک یا دوز واکسن کرونا 
عوارض مختلفی را تجربه کرده اند و همین 
مسئله باعث ترس شان از تزریق دوز دوم 
می ش��ود، حی��دری در این  ب��اره توضیح 
می دهد: »درباره تمام واکس��ن ها عوارض 
مشاب��ه و جزئی وج��ود دارد که در حال 
رصد و بررس��ی است و به معاونت درمان 
وزارت بهداش��ت گزارش می ش��ود. البته 
تاکن��ون هیچ عارضه ج��دی و خطرناکی 
درباره تزریق واکسن ها گزارش نشده، اما 
عوارض گزارش شده هم با تشکیل پرونده  
در دست بررسی است. در صورت گزارش 
موارد جدی هم پرونده بیماران در کمیته 
علمی مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت و 
درب��اره بروز آن ع��وارض تصمیم گیری و 

اظهار نظر می شود.«

در تمام مراكز واكسن هاى 
ایرانی هم تزریق می شود اما 
واكس�ن  دو  تنها  هم اكن�ون 
بركت و پاس�توكووك پالس 
ب�راى تزری�ق دوز س�وم در 
نظ�ر گرفته ش�ده اس�ت. ما 
تنه�ا كش�ورى هس�تیم كه 
انواع واكس�ن ها را در س�بد 
ام�ا  داری�م  واكسیناس�یون 
تمام تدبیرمان پوشش سریع 
س�وم  دوز  واكسیناس�یون 
براى افرادى اس�ت كه چهار 
تا ش�ش  م�اه از تزری�ق دوز 

دوم آنها گذشته است
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س���رطان کبد یکی از بیماری های مزمن اس���ت. کبد عضوی حیاتی اس���ت که به طور مداوم خون موجود در بدن را فیلتر می کند. این عضو مواد مغذی و 
داروهای جذب شده از دستگاه گوارش را به مواد شیمیایی آماده برای استفاده سلول های بدن تبدیل می کند. کبد بسیاری از کارهای مهم دیگر مانند 
دفع س���موم از خون و آماده س���ازی آن ها برای دفع را انجام می دهد. به همین دلیل بیماری های کبدی باید جدی تلقی گردد. در این مقاله توضیحات 

جامعی برای سرطان کبد ارائه داده ایم.

 سرطان کبد چیست؟
ای��ن بیماری نوع��ی سرطان اس��ت که از 
سلول های کبد ش��روع می شود. کبد عضوی 
به اندازه ی توپ فوتبال است که در قس��مت 
باالی سمت راست ب��دن، در زیر دیافراگم و 
باالی شکم قرار دارد. انواع مختلفی از سرطان 
در کبد ایجاد می شود. از آنجایی که تمام خون 
موج��ود در بدن بای��د از کبد عبور کند، کبد 
برای سلول های سرطان��ی موجود در جریان 

خون قابل دسترسی است.
کب��د،  سرط��ان  ن��وع  متداول تری��ن 
کارسین��وم سلول ه��ای کبدی اس��ت. انواع 
دیگ��ر آن مانن��د سرطان مج��اری صفراوی 
)Cholangiocarcinoma( و هپاتوبالستوم��ا 
کمتر ش��ایع هس��تند. سرطانی ک��ه به کبد 
منتقل می شود، شایع تر از سرطانی است که از 
سلول های خود کبد به وجود می آید. عارضه ای 

که از ناحیه دیگری از بدن شروع شود - مانند 
روده بزرگ، ریه یا پس��تان - و سپس به کبد 
گس��ترش یابد، سرطان متاستاتیک نام دارد. 
این نوع سرطان به نام عضوی که در آن آغاز 
ش��ده است، نامگذاری می ش��ود. برای مثال 
سرطان روده بزرگ متاستاتیک برای توصیف 
عارضه ای به کار می رود که از روده بزرگ آغاز 

شده و به کبد سرایت می کند.

میزان شیوع
حدود 2٪ از سرطان ه��ا در ایاالت متحده 
سرطان اولیه است که از کبد شروع می شود. 
این بیماری حدود نیمی از سرطان ها در برخی 
از کشورهای توسعه نیافته را شامل می شود 
که عمدتاً به دلیل ش��یوع هپاتیت ناش��ی از 
ویروس های مس��ری است که فرد را مستعد 
سرطان کبد می کند. همچنین مطالعات نشان 

داده اس��ت که افراد ب��االی ۶5 سال دو برابر 
بیشت��ر از افراد زیر این سن به بیماری مبتال 
می شوند. برای اطالعات بیشتر می توانید مقاله 

سایت mayoclinic را مطالعه کنید.

انواع سرطان کبد کدامند؟
به ط��ور کلی بیماری سرطان به دو ش��کل 
کبد را درگیر می کند. در نوع اول سلول های 
بیم��ار سرطان��ی از خود کبد هس��تند و در 
آن گس��ترش پیدا می کنند. ام��ا در نوع دوم 
سلول های سرطانی ابتدا در سایر اعضای بدن 
ایجاد شده اند و سپس به کبد منتقل می شوند. 

نوع دوم این بیماری شایع تر است.
کبد از چندین نوع سلول مختلف تشکیل 
ش��ده است. به همین دلیل انواع مختلفی از 
تومورها می توانند در این عضو ایجاد ش��وند. 
برخ��ی از ای��ن توموره��ا خوش خی��م )غیر 

دانستنی های مهم پیرامون سرطان کبد

دكتر وهاب آقایی
رادیولوژیست
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سرطانی( هس��تند و برخ��ی دیگر سرطانی 
هستند و می توانند به سایر قسمت های بدن 
گس��ترش )متاستاز( پیدا کنند. این تومورها 
به دالیل مختلف ایجاد می شوند درمان های 
گوناگون��ی دارن��د. چشم ان��داز سالمت��ی یا 
بهبود به نوع تومور بس��تگی دارد. تومورهای 
خوش خیم کبد شایع تر عبارتند از؛ همانژیوم 
)Hemangioma(، آدنوم )adenoma( کبدی، 
هایپرپالزی )hyperplasia(، کیس��ت، لیپوم 
)Lipoma(، فیب��روم )Fibroma( و الیمی��وم 

.)Leiomyoma(
 هیچ یک از این تومورها مانند سرطان کبد 
درمان نمی ش��وند. در صورت ایج��اد درد یا 
خونریزی ممکن است الزم باش��د با جراحی 

برداشته شوند.

عالئم سرطان کبد چیست؟
بیشتر افراد در مراحل اولیه ابتال به سرطان 
اولیه کبد عالئم و نشانه های خاصی ندارند. اما 
با پیشرفت بیماری، ممکن است عالئمی مثل 
از دست دادن وزن بدون دلیل، از دست دادن 
اشتها، احس��اس درد در قسمت باالی شکم، 
حالت ته��وع و استفراغ، ضعف و خس��تگی 
عمومی، تورم ش��کم، تغیی��ر رنگ پوست به 

رنگ زرد، زرد شدن سفیدی چشم و مدفوع 
سفید و گچی را مشاهده کنند.

 به یاد داشته باشید که کبد جزو مهم ترین 
اعضای ب��دن است و بای��د همیشه عملکرد 
خوبی داشته باشد. در غیر این صورت حیات 
بیمار با خطر روبرو می شود. بنابراین الزم است 
که در صورت مشاهده هر یک از عالئم باال به 

پزشک مراجعه کنید.

علت ابتال به سرطان کبد چیست؟
سرطان کب��د زمان��ی اتف��اق می افتد که 
تغییرات و جهش هایی در DNA ایجاد شود. 
DNA ماده ای است که دستورالعمل هایی را 
برای هر فرآیند شیمیایی در سلول های بدن 
ارائه می دهد. جه��ش DNA باعث تغییر در 
ای��ن دستورالعمل ها می ش��ود. این تغییرات 
نتایج مختلفی دارند. یک��ی از رایج ترین این 

تغییرات رشد خارج از کنترل سلول هاست که 
در نهایت باعث ایجاد تومور می شود. تومور ها 
در واقع توده ای از سلول های سرطانی هستند. 
گاهی اوقات علت سرطان کبد مشخص است؛ 
مانند عفونت های مزمن و هپاتیت. اما گاهی 
این بیماری در اف��رادی رخ می دهد که هیچ 
بیماری زمینه ای ندارند و مشخص نیست که 

چه عواملی باعث بروز آن شده اند.

عوام�ل افزایش خطر ابتال به س�رطان کبد 
کدامند؟

عواملی که خطر ابتال به سرطان اولیه کبد را 
افزایش می دهند عبارتند از:

جنس��یت: مردان بیشتر در معرض ابتال به 
این نوع سرطان قرار دارند.

عفون��ت مزمن با HBV ی��ا HCV: عفونت 
مزمن با ویروس هپاتیت خطر ابتال به سرطان 

کبد را افزایش می دهد.
سیروز: این شرایط پیشرونده و برگشت ناپذیر 
باعث تشکیل بافت اسکار در کبد می شود و 
احتمال ابتال به این ن��وع سرطان را افزایش 

می دهد.
برخی بیماری های ارثی کبدی: این مشکالت 

شامل هموکروماتوز و بیماری ویلسون هستند.
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دیابت: خطر ابتال به این سرطان در افراد 
مبتال به بیماری قند خون بیشتر از کسانی 

است که دیابت ندارند.
بیماری کبد چرب غیرالکلی: تجمع چربی 
در کبد خطر ابتال به سرطان کبد را افزایش 

می دهد.
ق��رار گرفتن در معرض آفالتوکس��ین ها: 
آفالتوکسین ها سمومی هستند که توسط 
کپک ها تولید می شوند. محصوالت زراعی، 
مانن��د غ��الت و مغزه��ا، ممک��ن است به 

آفالتوکسین آلوده شوند.
مص��رف بیش از حد ال��کل: مصرف الکل 
باعث تخریب بافت کبد می ش��ود و در دراز 
مدت به سرطان ای��ن عضو منتهی خواهد 

شد.

  پیشگیری از سیروز کبدی
سیروز کبد وضعیتی است که در آن بافت 
زخمی به تدریج جایگزین سلول های سالم 
کبدی می شود و ریسک ابتال به سرطان را 
افزایش می دهد. سیروز یک بیماری پیشرفته 
است که طی سال ها به آرامی در حال رشد 
ب��وده و در صورت عدم درمان و ادامه یافتن 

عملکرد کبد مختل می شود.
هنگامی ک��ه بافت سالم کب��د تخریب و 
با بافت اسکار جایگزین می ش��ود می تواند 
جریان خون به کبد متوقف شود. سیروز به 
علت بسیاری از بیماری ها مانند هپاتیت و 
مصرف مداوم الکل ایجاد می شود. در صورت 
رعایت کردن موارد زیر می توان خطر ابتال به 

سیروز را کاهش داد.
- پرهیز از مصرف الکل

- کنترل وزن با تمرینات ورزشی و تغذیه 
سالم

- کاه��ش استف��اده از چربی های مضر و 
نمک

B تزریق واکسن هپاتیت
با دریافت واکسن هپاتیت B می توان خطر 
ابتال به هپاتیت B را کاهش داد. این واکسن 
تقریباً برای همه افراد کاربرد دارد. اما برخی 
از گروه ها از جمله نوزادان، بزرگساالن مسن 
و کس��انی که دارای ضعف سیستم ایمنی 
بدن هستند، باید حتماً این واکسن را تزریق 
کنند. ایمنی در برابر هپاتیت به معنی ایمنی 

در برابر سرطان کبد است.

C پیشگیری از هپاتیت 
در حال حاضر هیچ واکسنی برای جلوگیری 
از ابتال به هپاتیت C وجود ندارد. اما می توان 
با انجام برخی از اقدامات، احتمال ابتال به آن 

را کاهش داد. این اقدامات عبارتند از:
- عدم برقراری رابطه جنس��ی به صورت 

محافظت نشده
- اطمینان از عدم ابتالی شریک جنسی 
به HBV، HCV یا هرگونه عفونت آمیزشی

- استف��اده از ادوات جلوگی��ری از انتقال 
بیماری های مقاربتی

- استف��اده از سوزن ه��ای جدید هنگام 
تزریق داروهای وریدی

- خرید آمپول ها از داروخانه ها و برندهای 
معتبر

- مراجعه به مراکز استانداردی که بهداشت 
را رعایت می کنند برای انجام پیرسینگ یا 

خالکوبی

روش های درمان سرطان کبد چیست؟
راه های مختلف��ی برای درم��ان این نوع 
سرطان استفاده می ش��ود. هر کدام از این 
روش ها جزئی��ات خاص خ��ود را دارند. به 
همین دلیل انتخاب درمان مناسب به شرایط 
بیمار و نظر پزشک وابسته است. مهم ترین 
روش هایی که برای درمان این بیماری مورد 

استفاده قرار می گیرند، عبارتند از؛ 
 جراحی کبد: این روش به عنوان بهترین 
درمان سرطان کبد ش��ناخته می ش��ود. با 
جراحی بافت سرطانی کبد حذف می شود. 
در صورتی که این عضو آسیب دیده باشد، 
پزشک پیوند کبد نیز انجام خواهد داد. این 
روش ب��رای سرطان های پیشرفته می تواند 

کارساز باشد.
درمان آمبولیزاسیون: در این روش موادی 
به صورت مستقیم به رگ های بیمار تزریق 
می ش��ود تا جریان خ��ون ورودی به بافت 

سرطانی را قطع کند یا کاهش دهد.
پرتودرمانی: این روش برای از بین بردن 
سلول  ه��ای سرطانی مورد استف��اده قرار 
می گیرد و ب��رای بیمارانی ک��ه به سیروز 
یا هپاتیت مبتال هس��تند، مناسب نیست. 
ای��ن روش برای اف��رادی ک��ه نمی توانند 
درمان ه��ای دیگر را انجام دهند یا بیماری 
به سایر اعضای بدنشان گسترش یافته به 

کار می رود.
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چرا پرسپولیس امسال عملکرد پرفرازونشیبی دارد؟
سرخ ها و راه دشوار تا فتح جام ششم

پرس���پولیس امس���ال فراز و فروده���ای زیادی را 
تجربه کرده که این مس���ئله عوامل زیادی دارد. 
ای���ن تیم ب���ا وجود ش���روع خوب در س���ه هفته 
آغازی���ن لیگ رفته رفته دچار افت ش���د و نتایج 
پرف���راز و نش���یبی گرف���ت. ای���ن در حالی اس���ت 
که تیم هایی نظیر س���پاهان، اس���تقالل و حتی 
گل گهر و آلومینی���وم اراک که این فصل در کنار 
پرسپولیس سودای قهرمانی و فتح جام قهرمانی 
لی���گ برت���ر را دارن���د ب���ه مراتب ثبات بیش���تری 
در نتیجه گی���ری داش���ته اند. در ادام���ه به برخی 
دالیل روند پرنوسان شاگردان یحیی گلمحمدی 

پرداخته ایم.

۱. شهر بی دفاع
بی گمان یکی از مشکالت بزرگ پرسپولیس، 
تزلزل ساخت��ار دفاعی این تیم است. قرمزها 
در فصول گذش��ته عمدتاً به اعتبار یک خط 
دفاعی مس��تحکم موفق به کس��ب قهرمانی 
می ش��دند اما امسال شرایط فرق کرده است. 

پرسپولیس طی ۹ هفته گذشته تنها در سه 
بازی کلین شیت کرده که در همان رقابت ها 
هم تا حدودی خوش ش��انس ب��وده است. از 
ای��ن تیم مدافعانی مثل ش��جاع خلیل زاده و 
محمدحس��ین کنعانی زادگان جدا ش��دند، 
جالل حس��ینی هم پا به سن گذاشته و زیاد 
مصدوم می شود. در این شرایط پرسپولیس با 
زوج فرشاد فرجی و علی نعمتی پیش می رود 
اما آنها )به ویژه فرجی( قابل مقایسه با مدافعان 
نامدار پرسپولیس در فصول گذشته نیستند. 
به عالوه ساخت��ار تیم در میان��ه میدان هم 
طوری ش��ده که زیاد موقعیت گل در اختیار 
رقبا قرار می گیرد. شاید کوچ احمد نوراللهی 
و ناآمادگ��ی کمال کامیابی نی��ا در وقوع این 
ش��رایط دخیل بوده باشد. حقیقت آن است 
ک��ه اغلب تیم های لیگ برتری ایران کیفیت 
چندانی ندارند اما پرسپولیس با این ساختار 
دفاعی در آسیا مشکل خواهد داشت. یادتان 
باشد آنها از تیمی دو گل خوردند که در هشت 

بازی قبلی فقط دو گل زده بود. تازه هوادار در 
این دیدار گل دیگری هم به ثمر رساند که با 

فاصله نزدیک آفساید اعالم شد.

۲. اینجا همه وینگر هستند
پرسپولی��س لیگ بیس��ت ویکم، با مشکل 
تعدد وینگر و هافبک های کناری مواجه است. 
در این تیم ش��مار زیادی از نفرات متخصص 
بازی در کناره ها هس��تند و کسی که از مرکز 
میدان توانایی بازیس��ازی داشته باشد، دیده 
نمی شود. ترافیک وینگرها آن قدر زیاد است 
که ستاره ای مثل وحید امیری گاهی در دفاع 
چپ یا حتی به  عنوان هافبک راست به میدان 
م��ی رود. غیر از او امثال مه��دی ترابی، امید 
عالیشاه، احسان پهلوان، سیامک نعمتی و ... 
هم اصالتاً وینگر هستند. گاهی به تناوب از این 
بازیکنان در میانه زمین استفاده می ش��ود اما 
طبیعی است که این تغییر پست باعث کاهش 
کیفیت آنها می ش��ود. نکته عجیب تر این که 
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یحیی گل محمدی هم هر چه خریده وینگر 
بوده؛ از علی شجاعی و مهدی مهدی خانی تا 
رضا دهقانی که خیلی زود ناچار به ترک تیم 
شد. حتی گویا یکی از دو خرید تاجیکستانی 
هم در همین پست بازی می کنند. با جدایی 
احمد نوراللهی، وزن بازیسازی از میانه میدان 
در پرسپولی��س کاهش یافت��ه، اما کادر فنی 

اعتنایی به این مسئله ندارد.

۳. افت چند ستاره
ب��ا وجود هم��ه ریزش ه��ا و خریدهای بد 
ک��ادر فن��ی، پرسپولیس هنوز ه��م یکی از 
پرمهره ترین تیم های لیگ را دارد. با این حال 
مشکل اینجاست که برخی از نفرات کلیدی 
سرخپوش��ان در این فصل به شکلی عجیب 
دچ��ار افت ش��ده اند. مهدی تراب��ی در لیگ 
21 به ندرت نمایش های خوب و قانع کننده 
داشته است. او البته در نیمه اول بازی با تیم 
هوادار بعد از مدت ها فوتبال خوبی بازی کرد 
اما اینجا هم با بدشانسی بین دو نیمه آسیب 
دید و تعویض ش��د. یک مصداق شش دانگ 
دیگر از این مسئله در پرسپولیس، عیسی آل  
کثیر است؛ بازیکنی که با درخشش در لیگ 
قهرمانان آسیا اسمش را سر زبان ها انداخت اما 
بعد از محرومیت شش ماهه به کیفیت سابق 
بازنگشت. مخصوصاً در این فصل عیس��ی در 
خیلی از مس��ابقات کامالً »محو« بوده است. 
این که چرا برخی نفرات مهم تیم دچار نزول 
کیفی محسوس شدند، پرسشی است که کادر 

فنی باید به آن جواب بدهد.

۴. دروازه بان معمولی
دوران حض��ور حامد ل��ک در پرسپولیس، 
به نوعی با یک سی��ر نزولی همراه بوده است. 
او در نخس��تین روزهای پیوستنش به جمع 
سرخپوشان، در لیگ قهرمانان آسیا در قامت 
یک منجی ظاهر ش��د. بعد اما لک تبدیل به 
یک گلر معمولی ش��د؛ دروازه بانی که گل بد 
نمی خورد اما مهارهای خارق العاده چندانی هم 
نداش��ت. با این حال به تدریج به  نظر می رسد 
ل��ک در حال ی��ک نزول دیگر اس��ت. او این 
هفته ها گاهی اشتباهات فاحشی هم داشته 
که بعضاً مثل رهاشدن توپ از زیر پایش برابر 
نفت آبادان مشکل ساز نشده و گاهی مثل گل 
دوم هوادار، به پرسپولیس ضرر زده است. البته 
که این گل هند ب��ود اما لک باید با خروجی 

مقتدرانه تر ت��وپ را تصاحب می کرد. به  طور 
کلی او در خروج ها عملکرد چندان مطمئنی 
ندارد. لک در حال اثب��ات این واقعیت است 

که یک دروازه بان معمولی و متوسط به شمار 
می آید، نه ستاره ای که زهر اش��تباهات خط 

دفاعی را بگیرد.
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در آخرین ماه س���ال ۱۳۸۶ علی دایی اسطوره 
فوتب���ال ای���ران به عن���وان س���رمربی تیم ملی 
فوتب���ال ایران انتخاب ش���د و مأموریت او هم 
صعود به جام جهان���ی ۲۰۱۰ بود. پررنگ ترین 
خاطره ای که از دوره حضور دایی روی نیمکت 
تی���م ملی وجود دارد حواش���ی بع���د از بازی با 
عربس���تان اس���ت. او در تعطیالت ن���وروز و دو 
روز بعد از بازی از سمتش کنار گذاشته شد تا 
یک اتفاق عجیب ب���رای نفر اول فوتبال ایران 
رخ ده���د؛ آن هم در حالی که ایران هنوز هم 

شانس صعود داشت.
بع���د از ای���ن برکن���اری، عل���ی دای���ی بالفاصله 
اع���الم کرد که رئیس جمه���ور وقت که در بازی 
با عربستان هم در ورزشگاه حاضر بود، عامل 
اصلی برکناری اش اس���ت اما علی کفاش���یان، 
رئی���س وقت فدراس���یون فوتب���ال، در این باره 
تش���کیل  فدراس���یون  »هیات رئیس���ه  گف���ت: 
جلس���ه دادند و تصمیم به برکناری علی دایی 

گرفتند.«

تکذیبیه احمدی نژاد در برکناری سرمربی 
تیم ملی

با وجود تکذیب کفاش��یان اما علی دایی 
هیچگاه از موضع خ��ود کوتاه نیامد و این 
حاشیه به اندازه ای بزرگ شد که چند سال 
بعد از این اتف��اق در یکی از مصاحبه های 
محمود احمدی نژاد از او در این باره سؤال 
ش��د: »آیا ش��ما دایی را برکن��ار کردید؟« 
رئیس جمه��ور اسب��ق ب��ا خاموش ک��ردن 
ضبط ص��وت گفت: »من این قدر کار مهم 
در کشور داش��تم که وقت نداش��تم به این 
مس��ائل بپ��ردازم. همان موقع مس��ئوالن 
ورزش تصمی��م گرفتن��د و ایش��ان را کنار 

گذاشتند. به من ارتباطی نداشت.«

تأیی�د عدم اج�ازه علی دای�ی به حضور 
رئیس جمهوری برای حضور در رختکن

در این سال ها ب��از هم به صورت رسمی 
یا غیررسمی اهال��ی فوتبال این موضوع را 
تأیی��د کردند یا حداقل بارها درباره آن روز 
و آن اتف��اق حرف زدند. محمد علی آبادی، 

رئیس وقت سازم��ان تربیت بدنی، اعضای 
هی��ات رئیس��ه فدراسیون، ش��خص علی 
کفاش��یان و حتی بازیکن��ان آن دوره تیم 
مل��ی در مصاحبه های مختل��ف درباره این 

اتفاق سیاسی - ورزشی صحبت کردند.
حسین کاظمی، ملی پوش اسبق تیم ملی 
و باشگاه های استقالل و سپاهان، درباره آن 
گفت: »بین دو نیمه همراهان رئیس جمهور 
آمدن��د و گفتند که ایش��ان می خواهد به 
رختک��ن بیاید اما علی آقا قب��ول نکردند و 
گفتند االن وسط بازی هستیم. در واقع او 
جلو ورود رئیس جمهور به رختکن را گرفت 

و رأی به برکناری اش دادند.«

گمانه زنی ۱۲ ساله سرانجام رسمی شد
اما باالخ��ره همه گمانه زنی ه��ا به پایان 
رسی��د و محمد آخون��دی، سخنگو و مدیر 
روابط عمومی وق��ت سازمان تربیت بدنی، 
بع��د از 12 س��ال اتفاق جنجالی را ش��رح 
داد و تأیی��د کرد که محم��ود احمدی نژاد 
دستور به برکناری عل��ی دایی داده است. 

كفاشیان: احمدى نژاد به من كه زنگ نزد

افشای راز برکناری علی دایی از تیم ملی بعد از 14 سال!
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او در برنام��ه س��الم صبح بخی��ر تلویزیون 
گفت: »حرف��ی که می زنم برای��م عواقبی 
خواه��د داش��ت. چیزی که م��ن می دانم 
این است که حکم برکن��اری دایی از نهاد 
ریاست جمه��وری ابالغ ش��د. حتی یکی از 
مسئوالن رسانه ای نهاد با من تماس گرفت 
و گفت دایی برکنار شده، شما اعالم کنید 
ک��ه من گفتم مس��ئولیت سازم��ان با فرد 
دیگری اس��ت و ایشان باید ب��ه من اعالم 
کند دایی برکنار ش��ده ی��ا نه؟ تاکیدم این 
بود مسئولیت در اختیار فدراسیون فوتبال 
است. بنابراین م��ن از اعالم خبر برکناری 
علی دایی در روابط عمومی سازمان امتناع 
کردم ولی چند ساعت بعد خبر اعالم شد. 
با توجه به اطالعات غیررسمی بنده شخص 
رئیس جمه��ور ایشان را برکن��ار کردند. در 
واق��ع نه��اد ریاست جمهوری بن��ا به فشار 
افکار عمومی و همی��ن طور نظر اطرافیان 
تصمیم گرفت در آن مقطع دایی سرمربی 

تیم ملی نباشد.«

علی دایی: من 12 سال واقعیت را گفتم
علی دایی، سرمربی سابق تیم ملی، بارها 
این موض��وع را گفته بود ام��ا هیچ یک از 
مس��ئوالن سیاسی ی��ا ورزش��ی آن زمان 
حرف های او را تأیید نکردند. او در واکنش 
ب��ه افشاگری آخوندی گف��ت: »حرف های 
آق��ای آخوندی را ش��نیدم. 12 سال است 

بنده این حرف را می زنم و مشخص شد که 
صحت داشته است.«

کفاشیان: دنبال قاتل بروسلی هستید؟!
علی کفاش��یان، رئیس اسبق فدراسیون 
فوتبال، که اصرار زیادی داش��ت برکناری 
عل��ی دایی به پ��ای رئیس جمهور نوش��ته 
آخون��دی  صحبت ه��ای  درب��اره  نش��ود 
مصاحب��ه ای انج��ام داد. او در پاسخ به این 
سؤال که آیا اظهارنظرهای آخوندی مبنی 
بر دستور احمدی ن��ژاد برای برکناری علی 
دای��ی را خوان��ده است یا نه گفت: »ش��ما 
دنبال قات��ل بروسلی هس��تید؟ خود علی 
دای��ی یادش رفته، ش��ما هن��وز پیگیرید؟ 
)خنده(« نکته جالب توجه این است که او 
ب��از هم از موضع خود کوتاه نیامد و درباره 
این که صحبت های آخوندی درست است 
یا خیر گفت: »شاید رئیس جمهور به آقای 
آخوندی دستور داده ک��ه دایی را بردارند. 
م��ن که با احمدی نژاد ارتباطی نداش��تم و 
ی��ادم نمی آید که زنگ زده باش��د و بگوید 

دایی را بردار!«
او درب��اره این موض��وع که باره��ا تأثیر 
رئیس جمهور در این اتفاق را تکذیب کرده، 
اظهار کرد: »من گفتم ک��ه با احمدی نژاد 
ارتباطی نداش��تم. ارتباط ایش��ان با آقای 
علی آب��ادی ب��ود و به هر ح��ال اگر نظری 

داشتند، به ایشان می گفتند.«
کفاش��یان در توضی��ح ای��ن مس��ئله که 
چرا اعالم کرده علی دایی را هیات رئیس��ه 
برکنار کرده است، گفت: »ش��ما که من را 
می ش��ناسید؟ اگر چیزی ب��اب میلم نبود، 
انج��ام نمی دادم. هم��ان موق��ع از وزارت 
ورزش نظ��ر دادند که علی دایی را بردارید. 
ما هم در هیات رئیسه مطرح کردیم دیدیم 
هم��ه مواف��ق هس��تند و او را از تیم ملی 
برکنار کردیم. شک نکنید اگر هیات رئیسه 
نظر مخالف م��ی داد ما علی دایی را برکنار 
نمی کردی��م. به نظرم هم��ان موقع هم ما 
ک��ار درستی نکردیم. باید علی دایی را نگه 
می داش��تیم تا پای��ان رقابت های مقدماتی 
همراه تیم ملی باشد. در آن صورت شانس 
بیشتری هم برای صعود داش��تیم. ببینید 
آق��ای علی آب��ادی گفت و تاکی��د کرد که 
ایشان نباش��د. نظرش��ان این بود که علی 
دایی نباش��د. م��ا گفتیم بگذارید جلس��ه 
هیات رئیس��ه را تشکیل دهیم و نظرات را 
بپرسیم. شک نکنید اگر مخالفت می کردند، 

دایی را برکنار نمی کردیم.«

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

News

فرهنگ و هنر

سالمت

علم و فناوری

گردشگری

اسکانیا

ورزش

]67[

شماره ۸۲ - آذر ماه ۱۴۰۰

ماهنامه داخلی شركت عقاب افشان



خبر این اس���ت که هر هفته 
ن���ام امیر عابدزاده در ترکیب 
دوم  دس���ته  منتخ���ب  تی���م 
فوتبال اس���پانیا قرار گرفته. 
دروازه ب���ان ملی پ���وش ایران 
عضوی���ت  در  فص���ل  ای���ن 
تیم���ی  اس���ت؛  پونفرادین���ا 
ک���ه در هفت���ه نوزده���م ب���ا 
درخشش تکراری امیر موفق 
ش���د رقیبش میران���دس را با 
نتیج���ه دو ب���ر یک شکس���ت 
بده���د. امی���ر در ای���ن ب���ازی 
ش���ش مهار و از جمله چهار 
س���یو کلیدی داشت و نهایتاً 
از س���وی کارشناسان فوتبال 
اسپانیا به  عنوان بهترین گلر 
هفته انتخاب شد؛ هفته ای 
ک���ه در آن ۱۱ ب���ازی با حضور 
۲۲ دروازه ب���ان برگزار ش���د و 
از همی���ن رو انتخ���اب امیر، 

بسیار ارزشمند است.

در مدح امیر عابدزاده فرزند خلف عقاب آسیا

در نزدیکی رؤیای اللیگا
امیر 28 ساله بعد از فصل فوق العاده درخشانی 
که در ماریتیمو پشت سر گذاش��ت و باعث بقای 
این تیم در لیگ برتر پرتغال ش��د، ابتدای فصل 
جاری به پونفرادینا پیوست؛ تیمی در دسته دوم 
اسپانیا که برای خیلی از ه��واداران فوتبال ایران 
ناش��ناخته بود. بعضاً حتی انتقادهایی هم از این 
انتخ��اب امیر به عمل آم��د اما به  نظر می رسد او 
ایده درستی داشت و می خواست جایی بازی کند 
که بیشتر مورد توجه است. حتماً مدیران برنامه ها 

و خیلی از مربیان و مدیران اسپانیایی مس��ابقات 
دسته دوم لیگ این کشور را می بینند، بنابراین او 
می تواند امیدوار باشد که به اللیگای اصلی برسد. 
مخصوصاً با نمایش هایی که امیر در این فصل ارائه 
داده، دستیاب��ی به این مهم ب��ه هیچ  وجه دور از 
انتظار نیست. حتی خود پونفرادینا هم این شانس 
را دارد ک��ه به اللیگا صع��ود کند. تیم اسپانیایی 
این هفته با نتیج��ه دو بر یک بر میراندس غلبه 
ک��رد تا ب��ا 1۹ ب��ازی و ۳5 امتیاز ب��ه رده دوم 
جدول صعود کند. آن ها البته هفت امتیاز کمتر 

ژن خوب سربلند
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از آلمری��ای صدرنشین دارند و ایبار و تنریف 
را هم بس��یار نزدیک به  خود می بینند. با این 
حال قرارگرفتن در این جایگاه برای پونفرادینا 
اتفاق بسیار خوب و نویدبخشی است. دسته 

دوم فوتبال اسپانیا 22 تیم دارد.

رشد در سکوت
رون��دی که امیر عاب��دزاده برای رسیدن به 
این نقط��ه در فوتبال باش��گاهی و ملی طی 
کرد، بسیار قابل تأمل و ستایش برانگیز است. 
در ش��رایطی که خیلی ها فک��ر می کردند او 
عزیزدردانه احمدرضا عاب��دزاده است و فقط 
به  خاطر نام و آوازه پدرش وارد فوتبال شده، 
آن ق��در جنگید و جنگید که باالخره حقش 
را گرفت و جایگاه خودش را پیدا کرد. ش��اید 
آن روزها که عابدزاده کوچک در پرسپولیس 
یا راه آهن جدی گرفته نمی شد، کمتر کسی 
می توانس��ت تصور کند این پسر بدون حتی 

یک کلمه ادعا در فوتبال اروپا حقش را بگیرد، 
به فهرست تیم مل��ی در جام  جهانی 2018 
روسیه برسد و در مرحله انتخابی جام  جهانی 
2022 حتی پیراهن ش��ماره یک تیم ملی را 
هم به تن کند. این اتفاق اما رخ داده؛ آن هم 
از سوی دروازه بانی که در طول یک فصل در 
ماریتیموی پرتغال بیش از 100 سیو داشت و 
حاال در پونفرادینا آقایی می کند. امیر عابدزاده 
نشان داد حتی ژن های خوب هم می توانند از 
صفر شروع کنند و اگر لیاقت داشته باشند، در 

سکوت و سالمت، به رویاهای شان برسند. جدا 
که باید به او آفرین گفت.

چهار سانتی متر کوتاه تر از احمدرضا
امیر عابدزاده طبیعتاً کاریزمای منحصربه فرد 
پ��درش احمدرض��ا را ن��دارد. در ای��ن مورد 
زی��اد هم نبای��د از او خرده گرف��ت. باالخره 
احمدرضا بی نظیر بود. با این حال بس��یاری 
تص��ور می کنند امیر خیلی از پدرش کوتاه تر 
است که این ذهنیت دقیق نیست. احمدرضا 
عابدزاده 1۹0 سانتی متر قد دارد و پس��رش 
امی��ر 18۶ سانتی متر. در حقیقت بچه عقاب 
فقط چهار سانتی مت��ر از خود عقاب کوتاه تر 
است. ش��اید به  خاطر استایل و فیزیک امیر 
است ک��ه جثه او ریزتر به  نظ��ر می رسد. در 
هر صورت اما عاب��دزاده کوچک با همین قد 
و قواره هم خ��وش درخشیده و گام به گام به 

تحقق رویاهای بزرگش نزدیک تر می شود.
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گوشه قاب بزرگی که روی ویترین کاپ ها و جام های گوشه اتاق آرام گرفته نوشته شده: »امیر احتشام زاده، اسطوره پینگ پنگ ایران.« نام احتشام زاده ها برای 
طرفداران پینگ پنگ در ایران کامالً آشناست و خیلی ها پینگ پنگ را با نام آنها شناخته اند. از امیر احتشام زاده که در سال های دور برای نخستین بار تیم ملی 
پینگ پنگ را سروشکل داد تا حمید و مجید احتشام زاده که اگرچه نتوانستند افتخارات پدر را تکرار کنند اما تا وقتی راکت در دست می گرفتند رقیب نداشتند و 
محصولی جز موفقیت درو نکردند. امیر احتشام زاده کسی است که در زمانه خودش بارها قهرمانان بزرگ پینگ پنگ جهان را برد، یک بار به عنوان بهترین بازیکن 
جهان انتخاب شد و پینگ پنگ ایران را که آن روزها یک ورزش نوظهور بود به دنیا معرفی کرد. او نقش بی بدیلی در شکل گیری تیم ملی و اعزام به مسابقات 

مهم بین المللی داشت و حاال در ۸۸ سالگی بهتر از هر کسی خاطرات آن سال ها را بازگو می کند.

ناگفته های پدر پینگ پنگ ایران
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ش�ما ج�زو نخس�تین بازیکنان تی�م ملی 
پینگ پنگ ایران محس�وب می شوید و بهتر 
از هر کس�ی می توانید از شکل گیری تیم ملی 
پینگ پن�گ در ایران صحبت کنی�د. این تیم 

چگونه و از چه سال هایی شکل گرفت؟
تی��م ملی ایران از هم��ان سال هایی که در 
دبیرستان البرز درس می خواندم شکل گرفت 
و من ه��م در همان سال ه��ا و به طور کاماًل 
اتفاقی به سم��ت پینگ پنگ رفتم. آن موقع 
در تیم های والیبال و فوتبال دبیرستان بازی 
می کردم. روزی که ب��ا تیم مدرسه ایرانشهر 
بازی داشتیم، محمود بیاتی که بعدها کاپیتان 
و سرمرب��ی تیم ملی فوتبال ش��د، روی پایم 
تکل رفت و به ش��دت مصدوم شدم؛ به طوری 
که استخوان پایم تراش��یده شد و تا مدت ها 
نتوانستم فوتبال بازی کنم. وقتی فوتبال بازی 
می کردم از همه بازیکنان آن موقع بهتر بودم. 
سیستم فوتبال هم به کلی با سیستم هایی که 
ام��روز بازی می کنند متفاوت بود. تیم ها با 2 
بازیکن در دف��اع، ۳ بازیکن در خط میانی و 
5 بازیکن در خط جلو ب��ازی می کردند. من 
هم خط حمل��ه بازی می کردم ام��ا بعدازآن 
مصدومیت وحشتناک تا ۳  ماه تحت معالجه 
قرار گرفتم و به توصیه پزشک تمرینات سبک 
را شروع کردم. وقتی به البرز برگشتم بچه ها 
گفتن��د حاال که مصدوم ش��دی و نمی توانی 
فوتبال بازی کنی به سالن طبقه دوم مدرسه 
برویم و پینگ پنگ تماشا کنیم. چند دقیقه 
بعد از تماشای پینگ پنگ یک راکت از بچه ها 
گرفت��م و بازی ک��ردم. آن قدر خ��وب بازی 
کردم ک��ه همه می پرسیدند چند وقت است 
پینگ پنگ ب��ازی می کنی؟ درحالی که تا آن 

موقع اصالً راکت دستم نگرفته بودم.

ماجرای حضور در تیم فوتبال دبیرستان به 
کجا ختم شد؟

ش��دت مصدومیتم به حدی زی��اد بود که 
دیگر نتوانستم فوتبال بازی کنم و برای همین 
تمرکزم را روی پینگ پنگ گذاشتم. ۳ ماه بعد 
هم قهرمان مس��ابقات آموزشگاه های تهران 
شدم و این اتفاق در سال 1۳28 افتاد. بعدازاین 
مسابقات به تیم تاج سابق پیوستم و با این تیم 
در بخش انفرادی و دوبل قهرمان باشگاه های 
تهران ش��دم. ی��ک سال برای نخس��تین بار 
مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار شد و بدون 
باخت نفر اول شدم. در آن مسابقات من اول 
ش��دم و پرویز خاموشی و احمد مدرسی دوم 
و سوم ش��دند و هر سه به عضویت تیم ملی 
درآمدیم. آن موقع تیمسار جهانبانی، رئیس 
سازم��ان تربیت بدنی ب��ود و کل تشکیالت 
این سازمان به ۳ ات��اق اجاره ای که روبه روی 
دانشکده افس��ری بود خالصه می ش��د. یک 
گوشه هم سالن محقری ساخته بودند و تیم 

ملی پینگ پنگ آنجا تمرین می کرد.

ظاهراً همان موقع ها تیم ملی پینگ پنگ برای 
نخستین بار به مس�ابقات جام جهانی اعزام 

می شود.
همینط��ور است. ق��رار بود با تی��م ملی به 
مسابقات جهانی 1۹51 وین برویم اما گفتند 
برای اعزام تیم ملی پول نداریم. آن موقع 1۶ 
سالم بود و هنوز صغیر به حساب می آمدم اما 
پدرم ۷ دوره وکیل مجلس بود و تمکن مالی 
داشت. از ما خواستند کمک کنیم تا تیم ملی 

به اتریش برود. من هم با وکیلم صحبت کردم 
تا 5 هزار متر زمینی که در بلوار کشاورز فعلی 
داش��تیم را به متری 25 ریال بفروشد که ده 
ه��زار و 500 تومان می ش��د. این پ��ول را به 
تیمسار جهانبانی دادیم و حتی پول توجیبی 
محم��ود حاجب��ی، رئیس وق��ت فدراسیون 
پینگ پن��گ را هم دادم. بخش��ی از آن پول 
هم صرف خرید لباس برای تیم ملی ش��د تا 
راهی مس��ابقات جهانی شود. تیم ملی با من 
به عنوان نفر اول، پرویز خاموش��ی، نفر دوم و 
احمد مدرسی، نفر سوم تشکیل شد و اینگونه 

بود راهی وین شدیم.

نخستین حضور پینگ پنگ بازهای ایرانی در 
مسابقات جهانی چه دستاوردی داشت؟

آن موق��ع مثل حاال سفر ب��ه کشورهای 
دیگ��ر اینقدر آسان نبود. ما ب��ا هواپیما به 
مص��ر رفتیم و 5 روز آنج��ا تمرین کردیم. 
بعد به رم رفتیم و از آنجا به وین رسیدیم. 
م��ن در 1۷ سالگی کاپیت��ان و مربی تیم 
ملی بودم و ی��ک جورهایی همه کاره تیم 
ملی ش��دم. در وین خوب بازی کردیم اما 
چون تجربه زیادی نداش��تیم حذف شدیم 
و ب��ه تهران برگشتیم. وقت��ی برگشتیم به 
م��ا گفتند به واسطه رواب��ط خوب ایران با 
ظاهرش��اه، پادش��اه وقت افغانس��تان باید 
ب��ا دعوت او ب��ه مس��ابقات بین المللی که 
در ای��ن کشور برگزار می ش��ود، بروید. آن 
موق��ع من در خانه ییالقی م��ان در حوالی 
فش��م بودم. ساعت ۷ ش��ب چاروادارها که 
از آنج��ا عبور می کردند ی��ک نامه از طرف 
تیمس��ار جهانبانی برای من آوردند، در آن 
نوش��ته بود ساعت 5 صبح بای��د فرودگاه 
مهرآباد باش��ید و تیم ملی را به افغانستان 
ببری��د. حدود ۷ کیلومتر پی��اده رفتم و به 
قهوه خان��ه ای رسیدم که پاتوق مس��افران 
لواسان بود اما ماشینی در کار نبود. صاحب 
قهوه خانه گفت یک ماش��ین زغال سنگی 
از اینج��ا عبور می کند و راننده برای صرف 
چای نگه می دارد. ماش��ین زغال سنگی آمد 
و با همان ماشین خودم را به خانه خواهرم 
در ته��ران رساندم. بعد هم استحمام کردم 
و 5 صب��ح خ��ودم را به فرودگ��اه رساندم. 
به هرحال خودمان را به افغانستان رساندیم 
و من در مسابقات انفرادی و دوبل اول شدم 

و تیم ملی ایران هم افغانستان را برد.
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اوج درخش�ش ش�ما در مس�ابقات جهانی 
۱۹۵۷ بود و تیم ملی هم نتایج آبرومندانه تری 
گرف�ت. چند س�ال طول کش�ید ت�ا تیم ملی 
پینگ پنگ به یک تیم قابل احترام در مسابقات 

بین المللی بدل شود؟
حدود ی��ک دهه طول کشی��د. در همین 
مس��ابقات جهانی 1۹5۷ ک��ه در استکهلم 
برگزار ش��د، تیم ملی ای��ران رقابت نزدیکی 
با هم��ه کشورها داش��ت و در بخش تیمی 

کمترین باخت را داشتیم. 
من در مس��ابقات تیم��ی از همه بازیکنان 
کمتر باختم و برای همین به عنوان بهترین 
بازیکن جهان انتخاب شدم. یک کاپ هم به 
من دادند که االن در موزه ملی ورزش ایران 

نگهداری می شود.

فک�ر می کنید چند س�ال دیگر بای�د بگذرد 
تا یک پینگ پنگ ب�از ایرانی به عنوان بهترین 

بازیکن جهان انتخاب شود؟
در مس��ابقات جهانی 1۹5۷ ه��ر ۶ بازی 
نخست را بردم و به جمع 1۶ نفر اول دنیا راه 
پیدا کردم و در این مرحله به تاناکا که یکی 
از بهتری��ن بازیکنان جهان بود، دو گیم را با 
امتیاز 18 باختم. راهیابی یک پینگ پنگ باز 
ایران��ی به جمع 1۶ بازیک��ن برتر دنیا هرگز 
تک��رار نخواهد ش��د. در بخش تیمی همین 
مسابقات نفر سوم و پنجم دنیا را برده بودم. 
2 سال بعد به مسابقات جهانی آلمان رفتیم 
و با نتیجه 5 بر ۳ به چکسلواکی که 15 سال 
قهرمان جهان بود باختیم. در آن مسابقه هر 
س��ه بازیکن چک را دو گیمه بردم. آن سال 
من باید قهرمان جهان می شدم اما به خاطر 
درگی��ری با سرپرس��ت تیم ملی م��را کنار 
گذاشتند. البته چند وقت بعد مورد بخشش 
قرار گرفتم و به تیم ملی برگشتم و در سال 
1۹۶۳ برای نخس��تین و آخری��ن بار با تیم 

ملی، مقام نهم جهان را کسب کردیم.

آرزوی شما این بود که به بهترین فوتبالیست 
ایران بدل شوید اما اسطوره پینگ پنگ ایران 
شدید. حاال که در ۸۸ سالگی به گذشته نگاه 

می کنید از زندگی ورزشی تان راضی هستید؟
اگر مصدوم نمی ش��دم فوتبالیست بزرگی 
می ش��دم. به لحاظ فیزی��ک بدنی و تکنیک 
ف��ردی از محمود بیاتی که کاپیتان تیم ملی 
ایران ش��د بازیکن بهتری بودم. شاید اگر آن 

مصدومیت وحشتناک نبود به همه آرزوهای 
زندگی ورزش��ی ام می رسیدم. بعد از من هر 
دو پس��رم سال ها قهرم��ان پینگ پنگ ایران 
بودند. یک بار تیم ملی با کانادا چهار بر چهار 
مساوی بود و حمید با برد در بازی آخر سند 
برنده شدن ایران را امضا کرد. مجید هم مثل 
م��ن 25 سال قهرمان ایران ب��ود اما به بهانه 
جوان گرایی او را از تیم ملی کنار گذاش��تند. 
من هم 25 سال قهرمان ایران بودم و ما روی 
هم رفت��ه 50 سال قهرمان پینگ پنگ ایران 
شدیم و این هم رکوردی است که هرگز تکرار 

نخواهد شد.

ب�ازی خداحافظی تان با پینگ پنگ را به یاد 
دارید؟

بل��ه، در س��ال 1۳51 ب��ود که ی��ک بازی 
خداحافظی برای من ترتیب دادند و قرار شد 
با 12 بازیکن برتر ایران مسابقه بدهم. در آن 
مس��ابقات هر 12 بازیکن را بردم و روزنامه ها 
تیتر زدند؛ امیر احتشام زاده 24 گیم بازی، 24 
پیروزی. یعنی 12 نفر را دو بر صفر شکست 

داده بودم.

االن بازیکن�ی را س�راغ داری�د ک�ه بتوان�د 
افتخارات شما را تکرار کند؟

برادران عالمیان از 5 سالگی بازی کرده اند و 
روزبه روز بهتر شده اند اما نمی توانند تیم ملی را 
به مقام نهم جهان برسانند. االن تیم ملی چک 
با آن سابقه درخشان تیم بیستم جهان است. 
در آسی��ا هم رقب��ای قدرتمندی مثل چین، 

ژاپن، تایوان و هنگ کنگ را داریم.

به عنوان اس�طوره پینگ پنگ ای�ران انتظار 
می رفت یکی از پست های مدیریتی را تصاحب 
کنید. چ�را در همه این س�ال ها از ورزش دور 

مانده اید؟
بع��د از پیروزی انقالب، داوود شمس��ی که 
رئیس سازمان تربیت بدنی ش��ده بود از من 
دعوت کرد که رئیس فدراسیون پینگ پنگ 
ایران ش��وم اما قبول نکردم. به آقای شمسی 
گفتم اگر رئیس فدراسیون شوم بعد از چند 
سال برکنار خواهم شد و آن وقت دیگر امیر 
احتشام زاده نیستم؛ رئیس فدراسیونی هستم 
که برکن��ار ش��ده ام. االن همین ک��ه به من 
می گویند پدر پینگ پن��گ ایران برایم کافی 

است.
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