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اختصاصــی قرن/حســین فرهــادی: سالهاســت در 
ــرش و  ــا مدی ــد مرحب ــرد گفتن ــه ب ــر ک ــوزه ورزش ه ح
ــت!!!  ــکار اس ــت ورزش ــت باخ ــد عل ــت گفتن ــه باخ هرک
ــرد و باخــت هــا باعــث شــد  ــون نانوشــته ی ب ــن قان ای
ــاد  ــواره ب ــی هم ــران ورزش ــئوالن و مدی ــی مس ــا برخ ت
ــه  ــان را نگ ــری ش ــی تدبی ــار ب ــوده و افس ــب ب ــه غبغ ب
ــن  ــردی در ای ــهای ف ــر ورزش ــویی دیگ ــد… از س ندارن
بیــن مظلــوم تــر واقــع شــدند و هــر کــه باخــت منفــور 
ــد و  ــول ش ــرد مقب ــه ب ــر ک ــاد و ه ــم افت ــد و از چش ش
ــت  ــه ی زش ــن نمای ــرش.. و ای ــی مدی ــه رخ نمای ــزار ب اب
ــه  ــران ب ــی از مدی ــا گروه ــد ت ــب ش ــخگویی موج پاس
خــود اجــازه دهنــد هــر طــور صــاح مــی داننــد چشــم 
ــه  ــر آنچ ــوده و ه ــن نم ــان را تبیی ــی ش ــداز مدیریت ان
مقبــول خودشــان اســت را بــه دیگــران دیکتــه کننــد.
ــن  ــر ای ــواره در زنجی ــتی هم ــوم کش ــیون مظل فدراس
ــر  ــن اواخ ــا  ای ــاخت و دم نزد…ت ــوخت و س ــده س عقی
ــش  ــای رئیس ــی بازیه ــامانی و سیاس ــی سروس ــه در ب ک
ــوق  ــان حق ــل بازرس ــد در مقاب ــیری در بن ــون اس همچ
بشــر بــه اجبــار لبخنــدی زد و در تنهایــی اش گریســت!
ایــن روزهــا کــه علیرضــا دبیــر بــاد بــه غبغــب مقــام 
هــای کســب شــده ، فخرفروشــی کاپ هــای بــه دســت 
ــومدیریت  ــد س ــی توان ــا نم ــن لبخنده ــده را دارد ای آم
وی را در عــدم کســب رضایــت حداکثــری هیــات هــای 
ــی  ــه کس ــد! چ ــگ نمای ــتانی کمرن ــتانی و شهرس اس
غافــل از ایــن اســت کــه شــبانه روز ایــن ورزشــکاران در 
هیــات هــای اســتانی جــان کندنــد و بــه دســت توانمنــد 
مربیــان بــی نــام نشــان چنیــن پهلــوان گشــتند. آنهــم 
در حالــی کــه علــی رضــا دبیــر در کوچــه و پــس کوچــه 
هــا بــه دنبــال جیــب هــای پــر پــول جهــت زمامــداری 

هیــات هایــش بــود! تدبیــری کــه بــه قــول خــودش بــا 
ــه  ــی هزین ــدر میخواه ــول داری و چق ــد پ گفتمان»چق

کنــی« بــه دنبــال تامیــن نیــاز مالــی اســتان هــا بــود!
امــا آقــای دبیــر ! خــودت در ایــن راســتا چــه کــردی؟ 
ــی هیــات هــای اســتانی را ســبک  ــار مال چــه میــزان ب
ــان  ــا و مربی ــات ه ــه هی ــی ک ــم در حال ــردی!؟!  آن ه ک
را بــه سواســتفاده از پــدران پولــدار در کاس هــا و 
ــه فرزندانشــان متهــم مــی کنیــد! آن کــس  بهــادادن ب
ــی  ــاز مال ــع نی ــب رف ــر حس ــم را ب ــتان تی ــه سرپرس ک
ــرون  ــابقات ب ــا و مس ــه اردوه ــوب و ب ــیون منص فدراس

ــران ؟!  ــه دیگ ــد و ن ــما بودی ــتاد ش ــرزی فرس م
و اگــر ایــن روش ننــگ اســت و نبایــد چشــم داشــت 
مالــی داشــت پــس خودتــان چــرا بــه ایــن رویــه پایبند 
ــت  ــم ، سرپرس ــی نمائی ــرض م ــتند ع ــتید!  مس نیس
هیــات مازنــدران مگــر بــر اســاس آورده هــای مالــی اش 

منصــوب نگردیــد؟!
ــه در  ــما ریش ــاری ش ــاری و رفت ــض گفت ــن تناق ای
چیســت؟ اصــا با خــودت چنــد چنــدی آقــای دبیــر!!!؟!!
ــد  ــی ده ــان م ــت در کار نش ــدم صداق ــه ع ــن هم ای
اعتمــاد بــه تدابیــر شــما اشــتباه محــض اســت … مگــر 
نــه اینکــه عســگری محمدیــان بــه ضمانــت شــما رئیس 
هیــات کشــتی اســتان مازنــدران گردیــد آنهــم در میــان 
مخالفــت دیگــران و بــه همیــن ضمانــت لــرزان شــما بــه 

دســتور خــود شــما برکنــار گردیــد؟!
ایــن بــه خطــا دانســتن دیگــران و حقیقــت دانســتن 
خــود کــه بــی شــک نمــاد خودشــیفتگی فــردی ســت 
در میــان جامعــه ی ورزشــی کــه همــواره منــش پهلوانی 
در آن مرســوم بــوده و هرچــه غیــر آن مــردود، بــه زودی 

شــما را بــه قهقهــرا خواهــد بــرد آقــای رئیــس….
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اختصاصــی ســرویس اجتماعــی قــرن: یکــی از اقداماتــی کــه در شــهرداری ســاری بایــد بــرای آن برنامــه 

ریــزی مناســب و مدونــی انجــام شــود، بحــث پرداخــت حقــوق کارکنــان در ایــن مجموعــه اســت.

بــه گــزارش قرن،یکــی از قول هــای شــهرداری و اعضــای شــورا پرداخــت بــه موقــع حقــوق کارکنــان ایــن 

مجموعــه بــوده اســت کــه خلــف وعــده شــهرداری در پرداخــت حقــوق کارکنــان ســه ماهــه شــده و برخــی 

از مجموعــه هــای شــهرداری ســاری تاکنــون ســه مــاه حقــوق دریافــت نکردند.تاخیــر بــه وجــود آمــده در 

بحــث حقــوق بیشــتر متوجــه نیروهــای عملیاتــی شــهرداری ســاری اســت کــه بیشــترین زحمات شــهرداری 
ســاری روی دوش آنهــا اســت.

ــا تعلــل در عیــدی و پــاداش  تاخیــر در پرداخــت حقــوق کارکنــان شــهرداری از اواخــر ســال گذشــته ب

ــته  ــاری نتوانس ــهرداری س ــه ش ــت ک ــار اس ــن ب ــرای دومی ــاری ب ــال ج ــورد و در س ــد خ ــال کلی ــان س پای

ــه موقــع پرداخــت کنــد. ــژه کارگــران را ب ــه وی حقــوق کارکنــان ب

ــه  ــت ب ــا صحب ــوق ه ــت حق ــر در پرداخ ــل تاخی ــاره دلی ــاری درب ــهرداری س ــه ش ــود مجموع ــه خ البت

میــان نمــی آورد و اعضــای شــورای شــهر در ســاری هــم تقریبــا در ایــن ارتبــاط ســکوت اختیــار کردنــد.

ــت. ــرده اس ــی نب ــه جای ــم راه ب ــهردار ه ــتیضاح ش ــرای اس ــهر ب ــورای ش ــای ش ــای اعض ــرا تاش ه ظاه

ــی در  ــگ طبقات ــی، پارکین ــل کابل ــت، پ ــری نیس ــه خب ــاری ک ــهر س ــی در ش ــای عمران ــرای پروژه ه از اج

حاشــیه میــدان امــام حســین)ع( ســاری دم دســت پروژه هــای اســت کــه در مــدت حضــور طالبــی بــه آن

توجهی نمی شود. 

بحــث توســعه پــارک ملــل ســاری کــه در ظاهــر از دســتور کار خــارج شــده و همــه هــم و غــم شــهرداری 

ــهرداری  ــات ش ــت اقدام ــرا در اولوی ــم ظاه ــوع ه ــن موض ــه ای ــوده ک ــان ب ــوق کارکن ــت حق ــاری پرداخ س
ســاری قــرار نــدارد.

بــر اســاس اطاعــات موثقــی کــه خبرنــگار تیتــر آنــی کســب کــرد حقــوق شــهریور و مهرمــاه تاکنــون 

پرداخــت نشــده و در آســتانه اتمــام آبــان مــاه هنــوز دربــاره پرداخــت حقــوق بخشــی از پرســنل شــهرداری 

ســاری خبــری در دســت نیســت.

پرداخــت حقــوق کــه ابتداي تریــن عملکــرد یــک مدیــر در مجموعــه اســت در مرکــز اســتان بــا امــا و اگــر 

همــراه اســت امــا همیــن شــهردار کل ســطح شــهر را بــا بیلبوردهــای بنــر برگــزاری دومیــن جشــنوراه کئی 

پــا پــر کــرده کــه بــه اصطــاح زمینــه نشــاط اجتماعــی بــرای شــهروندان فراهــم کنــد، بحــث اینجاســت 

ــهر  ــن ش ــراد ای ــز اف ــری ج ــزار نف ــدود ۱۵ ه ــواده ح ــهرداری و خان ــنل ش ــزار پرس ــج ه ــدود پن ــه ح ک

نیســتند کــه در حســرت دریافــت انــدک حقــوق پایــان مــاه بســوزند و حتــی فکــر حضــور در جشــنواره

 هم آزارشان می دهد؟ 

بازهم تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری ساری/ نیروهای رسمی همبازهم تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری ساری/ نیروهای رسمی هم

تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری 
ساری وارد سومین ماه می شود!!!!ساری وارد سومین ماه می شود!!!!



6

سال نهم - شماره 96- سه شنبه 24 آبان 1401

GHARN

مجله سراسری دو زبانه 

سینماهای مازندران در مسیر تحولسینماهای مازندران در مسیر تحول

مشــکالت کمــی و کیفــی مازنــدران کــه همــواره بــه عنــوان دغدغــه فعــاالن ایــن حــوزه 
و مــردم هنــر دوســت اســتان بــوده اســت، حــال بــا نــگاه ویــژه دولــت ســیزدهم همــراه بــا 

توســعه زیرســاخت هــا و استاندارســازی در مســیر تحــول قــرار گرفتــه اســت.
ــعه  ــی توس ــن اصل ــوان رک ــه عن ــرگرمی و نشــاط، همیشــه ب ــاد س ــار ایج ــینما در کن س
فرهنگــی و هنــری شــناخته مــی شــود. ســینما بســتری مناســب بــرای آگاه ســازی، تعمیق 
ــت.  ــن اس ــاد تبیی ــی جه ــی و حت ــوع اجتماع ــای مطب ــاد فض ــی، ایج ــات فرهنگ موضوع
اســتان مازنــدران تاریخــی طوالنــی بــرای برخــورداری از ســینما دارد؛ زمــان ورود ســینما 
ــه اوایــل قــرن چهاردهــم هجــری شمســی توســط نیــروی هــای  ــوط ب ــدران مرب ــه مازن ب
اشــغالگر روس و آلمــان بــاز مــی گــردد و در ایــن مــدت فــراز و فرودهــای بســیاری را چــه 

از لحــاظ کمــی و چــه از لحــاظ کیفــی تجربــه کــرد. 
ــف  ــهرهای مختل ــینما در ش ــالن س ــش از ۴۰ س ــخ بی ــه ای از تاری ــال در بره ــرای مث ب
مازنــدران فعــال بــود کــه بســیاری از آن هــا اکنــون تخریــب شــدند و اواخــر دهــه ۹۰ تنهــا 
۱۸ ســینما در ایــن خطــه هنــر دوســت فعــال بود.حــال آنکــه امــروزه برخــالف ســده قبــل 
مازنــدران بــا تغییــر چهــره عــالوه بــر تغییــرات جمعیتــی، ســاالنه بــه واســطه ورود حــدود 
۳۰ میلیــون گردشــگر بیــش از گذشــته نیازمنــد فضــای فرهنگــی و هنری همچون ســینما، 
تئاتــر و از ایــن قبیــل صحنــه هــای هنــری اســت. عصــر حاضــر اســتان مازنــدران نیــز بــه 
ــا ســواد و بیــش از گذشــته تشــنه  واســطه توســعه آمــوزش و تحصیــالت از جامعــه ای ب
هنــر برخــوردار مــی باشــد کــه توســعه زیرســاخت هــای فرهنگــی از جملــه هنــر هفتــم را 
بیــش از پیــش مــی طلبــد. نیــازی کــه بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم گویــا رنــگ و 

بــوی واقعیــت و تحقــق گرفتــه اســت. 
نخستین گام: افزایش تعداد سالن های سینما

همانطــور کــه پیش تــر گفتــه شــد زمانــی ۴۰ ســینمای فعــال در سراســر پهنــه 
ــان در  ــول زم ــینما در ط ــداد س ــن تع ــاندند. ای ــی کش ــرده م ــای پ ــردم را پ ــدران م مازن
ــت،  ــگ فرســودگی گرف ــا رن ــه تنه ــینما ن ــدات س ــور ســرد تولی ــی و تن ــی توجه ــایه ب س
 بلکــه بــر شــمار آن کاســته شــد و در برهــه ای بــه حــدود ۱۰ ســینمای فعــال امــا بســیار

مستهلک رسید.
ــای  ــزارش ه ــل در گ ــت) حداق ــارات هنگف ــده و صــرف اعتب ــالها وع ــا وجــود س ــی ب حت
رســمی( ایــن شــمار در اواخــر قــرن بــه حــدود ۱۸ ســینما رســید کــه نــه تنهــا پاســخگوی 
ــرای  ــی ب ــچ ظرفیت ــه هی ــود، بلک ــتان نب ــری اس ــزار نف ــون و 5۰۰ ه ــه میلی ــت س جمعی
میلیــون هــا گردشــگری ورودی بــه اســتان نداشــت. امــا تــازه تریــن گــزارش هــا نشــان می 
دهــد ســینمای مازنــدران مســیری تــازه را در حــوزه کمــی و کیفــی آغــاز کــرده کــه نویــد 
روزهــای خــوش بــرای هنــر هفتــم در خطــه فرهنــگ و هنــر مــی دهــد. نمونــه بــارز ایــن 
تحــول در مردادمــاه امســال بــا افتتــاح پردیــس ســینمایی غــرب مازنــدران در نوشــهر بــا 

برخــورداری از چهــار ســالن ســینما رخ داد. 
مجتمــع تجــاری همافــران نوشــهر ۱۷ هــزار مترمربــع زیربنــا و ۲۰۰ واحــد تجــاری دارد 
کــه چهــار ســالن ســینما، شــهربازی، رســتوران و پارکینــگ بــه ظرفیــت یکصــد خــودرو نیز 
ــرداری رســید. همانطــور  ــه بهره ب ــان ب ــارد توم ــار ۴۰۰ میلی ــا اعتب ــه شــده و ب در آن تعبی
کــه گفتــه شــد ایــن مجموعــه دارای چهــار ســالن شــامل یــک ســالن ۸۰ نفــره، ۲ ســالن 

ــاون هنــری و ســینمایی  ــژه کــودکان اســت.حال مع ــره وی ــک ســالن ۳۰ نف ــره و ی ۴۰ نف
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مازنــدران در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا از افزایــش 
ایــن تعــداد ســینما در برنامــه هــای پیــش رو خبــر مــی دهــد. محمــد روحــی اظهارکــرد: در 
حــال حاضــر نیــز پیگیــر احــداث ســه مجموعــه ســینمایی در ســه شهرســتان نــور، تنکابــن 
ــا اشــاره بــه رونــد روبــه  و قائمشــهر هســتیم کــه در مرحلــه مطالعــات قــرار دارنــد. وی ب
رشــد تعــداد ســال های ســینمایی در اســتان افــزود: بــا وجــود حرکــت مطلــوب امــا بــاور 
داریــم ظرفیــت و نیــاز اســتان مازنــدران بیــش از ایــن تعــداد اســت کــه بــرای تامیــن آن 
بایــد برنامــه هــای مــدون، مطالعــات میدانــی و همچنیــن تشــویق ســرمایه گذاران بخــش 
خصوصــی را در اولویــت قــرار دهیــم. معــاون هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی مازنــدران همچنیــن بــه مســئله کیفیــت ســینماهای اســتان اشــاره کــرد و گفــت: 
خوشــبختانه اکنــون تمامــی ســینماهای اســتان از لحــاظ کیفیــت بــه شــرایط اســتاندارد 
ــرای نمایــش فیلــم هــا، بلکــه  ــه تنهــا ب نزدیــک شــده انــد و تقریبــاً وضعیــت مناســبی ن
میزبانــی از رویدادهــای فرهنگــی دارنــد. روحــی بــه تاکیــد وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
ــد  ــاق نیازمن ــن اتف ــزود: تحقــق ای ــر توســعه فضــای ســینمایی اســتان اشــاره کــرد و اف ب
پیگیــری هــای جــدی، همراهــی نماینــدگان مجلــس جهــت تامیــن منابــع مــورد نیــاز و 

همچنیــن جــذب ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی اســت. 
تئاتر و نیازهایی که دیده نشد

معــاون هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مازنــدران همچنیــن بــه 
وضعیــت تئاتــر اســتان پرداخــت و گفــت: مازنــدران دارای اســتعدادهای خــوب و فاخــری در 
حــوزه تئاتــر اســت کــه بخشــی از ایــن اســتعدادها بــه دلیــل فقــدان فضــای آموزشــی دیده 

نشــده یــا بــه اســتان های دیگــر مــی رونــد. 
ــفانه  ــزود: متاس ــت و اف ــول دانس ــل قب ــدران را قاب ــر مازن ــالن های تئات ــداد س ــی تع روح
ــرای  ــر در اســتان فضــای آموزشــی و پالتو)ســالن تمریــن( ب ــا رشــد هنــر تئات همزمــان ب
فعــاالن ایــن بخــش دیــده نشــده کــه اکنــون بــزرگ تریــن ضعــف اســتان محســوب مــی 
شــود. وی بــر برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد پالتوهــای تئاتــر در برخــی شهرســتان ها اشــاره و 
بیــان کــرد: بــا همراهــی اســاتید ایــن حــوزه و مجموعــه هــای شهرســتانی بــه دنبــال ایجــاد 
فضــای مــورد نیــاز بــرای تمریــن و آمــوزش هســتیم و در آینــده نزدیــک حتمــا چنــد مرکــز 

در مناطــق مختلــف اســتان ایجــاد خواهیــم کــرد. 
هنر مازندران نیازمند جمع گرایی

معــاون هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مازنــدران، وجــود انجمــن 
هــای متعــدد تئاتــر در اســتان را نشــان از پویایــی اســتان در ایــن هنــر کهــن دانســت و 
گفــت: هنــر ســینما و تئاتــر مازنــدران طــی چندیــن دهــه بــر مــدار فردگرایــی اداره شــد 
کــه آســیب هــای جــدی وارد کرد.روحــی روحیــه جمــع گرایــی را اولویــت اداره کل فرهــگ 
ــه دانســت و افــزود: طبــق سیاســت هــای جدیــد تمامــی گام  و ارشــاد اســالمی و وزاتخان
ــا مشــورت و همراهــی انجمــن هــای هنــری برداشــته خواهــد  هــای هنــری در اســتان ب
شــد تــا شــاهد اثرگــذاری و بســت فرهنگــی باشــیم. بــه طــور حتــم چتــر حمایتــی دولــت 
بــر ســینما و هنــر هفتــم منجــر بــه اقبــال مــردم بــرای حضــور در ســینماها و رونــق ایــن 

هنــر خواهــد شــد.
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ــال ۱۲۷۶ ه.ش در  ــان س ــیج ۲۱ آب ــا یوش ــه نیم ــروف ب ــفندیاری مع ــی اس عل
منطقــه کوهســتانی یــوش شهرســتان نــور در غــرب مازنــدران بدنیــا آمــد، ایــن 
ــم  ــت و نظ ــتن آموخ ــه نگریس ــه جامع ــر ب ــق عصیانگ ــاز عاش ــاعر اسطوره س ش

نوینــی را در تاریــخ ادبیــات ایــران پــا نهــاده اســت.
عمــوم مــردم از آشــفتگی هــای اجتماعــی و جبر سیاســی ترســناک محکــوم به 
ســکوت و صبــر و ضیافــت روزگار خویــش بودنــد و اغلــب در غــرش ســیاهی؛ نان 
را بــه گدایــی مــی بردنــد، نــه دســتی در آســتین داشــتند نــه بزمی راســتین می 
ســاختند.فضای جامعــه در آرامــش اجبــاری و ســکوت انتحــاری مقدمــه رهایــی 
را رقــم مــی زد ، ســرپوش ابرآلــود جامعــه و کشــاکش نهضــت هــای اجتماعــی 
ــد، وقتــی جنبــش هــای قــرن بیســتم  ــل هــم صــف آرایــی مــی کردن در مقاب
ــا نیــروی محرکــه قلــم  میــدان تحــول را تغییــر داد، کنــش هــای اجتماعــی ب
دســتان فرهنگــی بیشــتر شــد و دامنــه اش را گســترش داد و تــار و پــود جامعــه 
را  زیــرو رو کرد.آســتانه ایــن تغییــرات در انتهــای افــول سلســله قاجاریــه زنگولــه 
نویــد بخــش رهایــی را از انجمــاد و رکــود بصــدا در آورد، تاریــخ در حــال ورق 
خــوردن بــود کــه در روســتای کوهســتانی یــوش شهرســتان نــور مازنــدران در 
قبیلــه  ایلخــان علــی اســفندیاری معــروف بــه نیمــا یوشــیج متولــد شــد.جامعه 
یــخ زده در حــال فروپاشــی بــود و هــر لحظــه نویــد دگرگونــی جدیــدی را رقــم 
مــی زد، ســکون بــی وقفــه و ســکوت ممتــد جامعــه پــرواز پرنــدگان را فرامــوش 
نکــرد و قفنــوس بیــدار از خاکســتر ســیاهی برخاســت و اشــکال رنگیــن ســیمرغ  

را نهادینــه مــی کــرد و بــرگ زریــن فصــل نــو را نویــد مــی داد.
ســال ۱۲۹۹ ســرآغاز قدمهایــی شــد کــه تحــول را تدویــن و تغییــر را تضمیــن 
کــرد، نیمــا اوان کودکــی را در کوهســتان هــای ســر بــه فلــک کشــیده 
ــه  ــت ک ــتان آموخ ــز کوهس ــگ و گری ــات جن ــد و در تمرین ــوش( گذران البرز)ی
زندگــی او همچــون صخــره هــای زمخــت وحشــی در مســیر او همــوار نیســت و 
از ســنگالخ هــای تــو در تــو بایــد گذشــت و در انــدام طبیعــت نوشــت سرنوشــت 

را از کــوه و دشــت بایــد سرشــت.
ــی زیســت،  ــل ایل ــان قبای ــه در می ــاز شــد ک ــی نیمــا از آنجــا آغ خــوش اقبال
ــا  ــا نغمــه کوههــا ب ــا نالــه نــی هــا، ب ــا هــی هــی گلــه هــا ب شــور جوانــی را  ب
ــه  ــق را تجرب ــیفتگی عش ــد و ش ــان دی ــان  را عری ــت آن ــا، طبیع ــران زیب دخت
ــد.جوانی  ــم ش ــا ه ــری ب ــگ دیگ ــا رن ــش ب ــد و دامن ــش ش ــیر دام ــرد و اس ک
سرگشــته در جوالنگــه عشــق خودباختــه ســاخته ســاز جدیــدی شــد و ســازهای 
 درونــش را در ریخــت و آوازه اش بــر قلــه هــای کــوه در نالــه هــای شــب در آواز 

پرستو های مهاجر می توان دید.
نیما، شاعری کنشگر و متحول کننده ادبیات ایران

او تنهــا گوشــواره نگارخانــه یــوش اســت کــه در افــق زیبــای عشــق برافروختــه 
شــد و آتشفشــان عشــق او زبانــزد خــاص و عــام گردیــد، او بــا اللــه هــای مســت 
روان در پایکوبــان زمــان دامــن عشــق را زنجیــر کــرد و از هجــوم ســیاه تهمــت 
و تهدیــد افســرده خاطــر نشــد کــه گلــواژه هــای ایــن دلباختگــی در تــک تــک 
ســطور منظومــه هایــش رقــم خــورده اســت، او در دامــن عشــق  هــم روســتایی 
ــده  شــد.این  ــم تنی ــی را در  ره معشــوق اش دره اش ســوخت و شــیرازه جوان
الهــام درونــی او گــذاره هایــش را بــا نوشــته ســربی در تاریــخ  ثبــت نموده اســت 
و دســتاوردش تربیــت نســل هایــی اســت کــه در مکتب عشــق و شــعر بــه پیروی 
او جــان دادنــد و درخــت نیمایــی را بارورتــر و جهانگیرتــر کردند.نیمــا قــدم در 
ــن  ــود و غمهایــش را در گامهایــش مزی ــار ب راهــی گذاشــت کــه آشــفته کام ی
مــی کــرد، وقتــی از کام یــار فــرو مانــد پــای در رکاب  خویــش  زنجیــر بســت و 
در  بوســتان شــعر و ادب  النــه گزیــد تــا دلباختکــی خویــش را در عرصــه ملــی 
جهانــی کنــد و آوازه اش در افســانه عشــق بــه  اثبــات  رســانید، هــم او بــود کــه 

گفــت: »مــن ازیــن دونــان شهرســتانیم -- خاطــره پــردرد کوهســتانیم«
ــاک عاشــقی اوســت و در ســبک نویــن اش  کتــاب افســانه اش منظومــه دردن

پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت و آنچــه در  قالبهــای گذشــته هــای دور وجــود 
ــا نهــاد. منظومــه اش دشــمنان  ــر پ ــا گذاشــت و نظــم نوینــی ب ــر پ داشــت زی
ــق او  ــن عش ــش در دام ــک یاران ــه کوچ ــرد، حلق ــا ک ــادی را برپ ــتان زی و دوس
ــد و دیــده  شــعله هــا را برافروختنــد و گرمــای وجــودش همــه را درهــم نوردی
هــای کــور را شــفا بخشــید و بخشــنامه هــای بیــت و مصــرع و قافیــه جدیــدی 
را مــدون کــرد و گــردا گــرد وجــودش شــمع فــروزان و محفــل یارانــش شــد و 
گســتره نویــن شــعر را جهانــی کــرد و آنچــه نمــی خواســتند خــود را آراســتند و 
در کتیبــه کشــور نوشــتند نیمــا یوشــیج پــدر و بنیانگــذار شــعر نــو و دارای درون 

مایــه جدیــد و و رهایــی از قالــب هــای کهــن و ســنتی را تثبیــت کــرد.
شــعر نــو بــا وانهــادن قالــب هــای شــعر کالســیک پدیــدار شــد و آزادی شــعر از 
فــرم و محتــوا بــه شــاعر جــان دوبــاره بخشــید، نبایــد فرامــوش کــرد ایــن نیمــا 
ــه کــرد،  ــازه ارائ ــود کــه جهــان بینــی ژرف یــک صــورت شناســی ت یوشــیج ب
اشــعار افســانه نیمــا در واقــع مانیفســت شــعرنو  اســت و انقالبــی را در فرهنــگ و 
نوشــتار شــعری ایجــاد کــرد  کــه در ســال ۱۳۰۷ قســمتی از آن منتشــر گردیــد.

ایــن شــاعر عاشــق عصیانگــر کوشــید شــعر معاصــر را بــا نیازهــای ایــران مــدرن 
ســازگار کنــد و بــا ایــن تحــول جامعــه در زمــان مشــروطه حیــات ایــران متغیــر 
ســازد، در واقــع شــعر نــو جنبــش شــعری بــود کــه بــا نیمــا آغــاز گردیــد و در 
تحــوالت اجتماعــی بــه اشــکال ســپید، مــوج نــو  قالــب هــای نیمایــی در عرصــه 

ملــی ظهــور یافتنــد.
نیما، شاعری کنشگر و متحول کننده ادبیات ایران

نیمــا آگاهانــه تمــام بنیادهــا و ســاختارهای شــعر کهــن فارســی را بــه چالــش 
کشــید و همچــون ققنــوس وارســته از زنجیــر اســارت رهایــی یافــت.

ــا آن  ایــن شــاعر اســطوره ســاز از طبیعــت الهــام گرفــت و ظاهــر حیــات را ب
ــدی را  ــی خــود درهــم کــرد و ســبک جدی ــا تجســم رویای درهــم آمیخــت و ب
اختــراع کــرد و بــه اعتقــاد بســیاری از شــاعران علــل تغییــر و چگونگــی تئــوری 
هــای ادبــی شــهر باالخــص در تدویــن و انتشــار افــکار نویــن نیمــا در ســطوح 
جامعــه ادبــی الزم بــه بازبینــی و بازرســی اســت. شــاعری کــه در همــه اعصــار 

بــه همــگان نگریســتن، اندیشــیدن، تغییــر و تحــول را آموخــت.
ــتان  ــیقی در اس ــدرس موس ــم و م ــی معل ــر ابراهیم ــی اصغ ــاد عل ــه اعتق ب
مازنــدران، جامعــه امــروز هنــوز بــه عظمــت اندیشــه متعالــی نیمــا یوشــیج ایــن 
شــاعر عاشــق عصیانگــر و مبتکــر شــعر نــو پــی نبــرده اســت و فراتــر از بحــث 
و بررســی در حــوزه ادبیــات بایــد نســل هــای امــروز نیــز از چنیــن نخبنــگان و 

بزرگمــردان ســرزمین کهــن ایــران بیشــتر آشــنا شــوند.
وی خاطرنشــان کــرد: نیمــا بــا اندیشــه هایــش توانســت فصــل نویــی در تاریــخ 
ــا اشــعارش بــه جامعــه نگریســتن آموخــت و بــرای  ادبیــات ایــران بگشــاید و ب
ایجــاد تغییــر و تحــول بــا چالــش هــای زیــادی مواجــه بــود امــا دســت از اهداف 
بــر نداشــت و ســرانجام توانســت راه جدیــدی را در حــوزه شــعر بــرای آینــدگان 

بــاز کنــد کــه دســتاوردی بزرگــی در ادبیــات اســت. 
ــام  ــد در نظ ــی را بای ــول فرهنگ ــتاره تح ــن س ــه ای ــرد ک ــد ک ــی تاکی ابراهیم
ــوش  ــن شــاعر در منطقــه کوهســتانی ی آموزشــی بیشــتر شناســاند و زادگاه ای
شهرســتان نــور بایــد ســاالنه پذیــرای میلیــون هــا گردشــگران داخلــی و خارجی 
ــف  ــای مختل ــش ه ــزاری همای ــی و برگ ــی و تاریخ ــگران ادب ــژه گردش ــه وی ب
فرهنگــی نیــز باشــد.این فرهنگــی مازندرانــی در خصــوص ابعــاد شــعری نیمــا 
ــت  ــعار او الزم اس ــتر در اش ــر بیش ــل و تفک ــر تام ــزون ب ــه اف ــرد ک ــح ک تصری
اســتادان ادبیــات نیــز دانشــجویان را بــرای انجــام پایــان نامــه هــای دانشــجویی 
ترغیــب کننــد.      نیمــا در شــب ۱۶ مــاه دی ۱۳۳۸ خورشــیدی برابــر بــا ششــم 
ژانویــه ۱۹5۹ میــالدی در شــمیران ، تجریــش ، کوچــه فردوســی در خانــه ای 
کــه پــس از ســالها ســاخته بــود، بــر اثــر بیمــاری ذات الریــه چشــم از جهــان 

ــا فروبســت./ ایرن

به بهانه سالروز تولد نیما یوشیج

نیما، شاعری کنشگر و متحول کننده ادبیات ایراننیما، شاعری کنشگر و متحول کننده ادبیات ایران
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مجله سراسری دو زیانه 
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عکس  اختصاصی هفته

هفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد  در سالن امامعلی حبیبی قائمشهرهفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد  در سالن امامعلی حبیبی قائمشهر
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هفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد  در سالن امامعلی حبیبی قائمشهرهفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد  در سالن امامعلی حبیبی قائمشهر



با این داروها آستانه تحمل تان را می ُکشید!
بیماری هــای  دنبــال  بــه  درد  معمــوال 
انجــام  یــا  آســیب دیدگی  مختلــف، 
ظهــور  فیزیکــی  شــدید  فعالیت هــای 
می کنــد. میــزان تحمــل فــرد در برابــر درد 
بــا اصطالحــی بــه نــام آســتانه تحمــل درد 
شــناخته می شــود. متخصصــان مــی گوینــد 
شــیوع اســتفاده از داروهــای مســکن قــوی 
ــدت  ــه ش ــاران را ب ــل در بیم ــتانه تحم آس

ــت. ــش داده اس کاه
ــه گوشــتان  ــام داروهــای OTC ب حتمــا ن
ــه  ــه از داروخان ــی ک خــورده اســت. داروهای
بــدون نســخه پزشــک می تــوان تهیــه کــرد. 
ــن  ــزو ای ــا( ج بیشــتر مســکن ها)ضد درده
دســته داروهــا هســتند. بیشــترین فــروش 
ــه  ــوط ب ــا مرب در بخــش  OTC داروخانه ه

ــت.  ــکن ها اس مس
ــه  ــد ب ــراد می آی ــراغ اف ــه س ــی درد ب وقت
دنبــال راهــی بــرای تســکین آن هســتند. با 
توجــه بــه شــواهد می تــوان گفــت در ایــران 
اولیــن گزینــه مــورد نظــر بــرای تســکین و 
کنتــرل درد، پنــاه بــردن بــه مســکن ها 
اســت. ایرانی هــا معمــوال در منــزل حداقــل 
ــف  ــواع مختل ــد. ان ــکن دارن ــوع مس ــک ن ی
اســتامینوفن،  مثــل  مســکن  داروهــای 
ایبوپروفــن، مفنامیــک اســید و دیکلوفنــاک 
ــه  ــتند ک ــف هس ــای مختل دارای کاربرده
پزشــک  عهــده  بــه  آن هــا  تشــخیص 
ــد درد را  ــک داروی ض ــی ی ــد. وقت می باش
بــدون تجویــز پزشــک مصــرف کنیــم، بــدن 
خــود را مقــاوم می کنیــم و آســتانه تحمــل 
را کاهــش می دهیــم. بســته بــه نــوع و 
شــدت درد بایــد مســکن های متناســب 
ــرف  ــورت مص ــر اینص ــود در غی ــز ش تجوی
داروهــای غیــر متناســب قطعــا بــرای بــدن 
مشکل ســاز خواهــد شــد. دکتــر ایــرج 
خســرونیا رئیــس جامع پزشــکی متخصصان 
داخلــی ایــران در گفت وگویی بــا ایرنازندگی 
از آســتانه تحمــل درد و ارتبــاط آن با شــیوع 
ــر  ــد. اگ ــوی می گوی مصــرف مســکن های ق
ــا آســتانه تحمــل  می خواهیــد در ارتبــاط ب
درد و عوامــل موثــر بــر آن بیشــتر بدانیــد در 
ــد. ــو را بخوانی ــن گفت وگ ــب، ای ــه مطل ادام
ــا درد  ــه ب آقــای دکتــر بــدن انســان چگون

ــد؟ ــه می کن مقابل
مراکــزی در مغــز انســان، وجــود دارد کــه 
تــا یــک میزانــی شــروع درد را تحمــل 
می کنــد و بعــد بــا قرص هــای مســکن 
را  آن  می تــوان  هــم  ضعیــف  خیلــی 
تســکین داد. ایــن مراکــز بیشــتر در نخــاع 
و بصل النخــاع هســتند. اگــر درد کــم کــم، 
قــوی و ادامــه دار باشــد و مزمــن شــود 
ــن داروهــای ضعیــف،  ــه ای ممکــن اســت ب
جــواب ندهــد و مجبــور هســتیم از داروهای 

مخــدر یــا قوی تــر اســتفاده کنیــم کــه ایــن 
مراکــز درد را از بیــن ببــرد یــا بــه اصطــالح 
ــم درد را تحمــل  ــا بتوانی ــد و م ســاکت کن
ــم. ــاس نکنی ــع درد را احس ــم و در واق کنی
ــکن های  ــرف مس ــیوع مص ــا ش آی
قــوی باعــث ضعیــف شــدن آســتانه 
تحمــل درد می شــود؟ شــایع ترین 
عــوارض مصــرف خودســرانه مســکن 

ــت؟ چیس
افــرادی کــه بــدون تجویــز پزشــک بــرای 
آرام کــردن درد خــود از مســکن های قــوی 
اســتفاده می کننــد، اعتیــاد پیــدا می کننــد 
ــه  و کــم کــم دیگــر مراکــز احســاس درد ب
آن مقــدار دارو جــواب نمی دهــد. مثــل 
ــدار بســیار  ــا مق ــل ب ــه اوای ــاد ک ــراد معت اف
کــم مــواد مخــدر، حالــت شــادی بــه آن هــا 
ــدار  ــد مق ــم بای ــم ک ــد و ک ــت می ده دس
آن را اضافــه کننــد، ارتبــاط مســکن ها 
ــن طــور  ــا آســتانه تحمــل درد هــم همی ب
اســت. ابتــدا بــا مقــدار بســیار کــم مســکن 
)ُدز پاییــن( جــواب می دهــد ولــی کــم 
ــدار  ــد مق ــد و بای ــادت می کن ــدن ع ــم ب ک
بیشــتری مصــرف کنــد. قطعــا مصــرف 
خودســرانه داروهــای مســکن عوارضــی برای 
ــه  ــز دارد ک ــدن نی ــف ب ــمت های مختل قس
ــتگاه  ــزی دس ــوارض، خونری ــایع ترین ع ش
گــوارش اســت )از معــده و اثنــی عشــر 
ــر  ــی اگ ــد( و حت ــدا می کنن ــزی پی خونری
ــه بســتری شــدن در  تکــرار شــود منجــر ب
ــن  ــم شــود. ای ــرد ه ــوت ف بیمارســتان و ف
ــی در  ــم کم ــعی کنی ــد س ــه بای ــت ک اس
مقابــل درد مقاومــت کنیــم و بــدون تجویــز 

ــم. ــرف نکنی ــکن مص ــک مس پزش
چــه مــواردی باعــث کاهــش آســتانه 

ــود؟ ــل درد می ش تحم
ــل درد تحمــل  ــد در مقاب فــردی کــه بتوان
کنــد، بــا مقــدار داروی کــم می توانــد 
تســکین پیــدا کنــد امــا گاهــی افــراد، 
ضعیــف هســتند و بــه محــض داشــتن 
اســتفاده  مســکن  از  دردی  کوچکتریــن 

ــش  ــث کاه ــن کار باع ــود ای ــد. خ می کنن
آســتانه تحمــل درد می شــود. از طرفــی 
ــکن آن درد  ــه داروی مس ــت ک ــت اس درس
ــا ممکــن اســت عارضــه  ــد ام را آرام می کن
بــرای قســمت های دیگــر بــدن ایجــاد کنــد.
ــری در  ــی تاثی ــرات دمای ــا تغیی آی

ــد؟ ــل درد دارن ــتانه تحم آس
بلــه، ســرما و گرمــا بــه میزانــی در آســتانه 
اگــر  مثــال  دارنــد.  تاثیــر  درد  تحمــل 
ــرد  ــاد س ــردن دارد و ب ــروز گ ــخصی آرت ش
ــکان ســرد  ــک م ــا در ی ــد ی ــه گــردن بزن ب
ــن  ــد. همی ــدا می کن ــدت پی ــد، درد ش باش
طــور ســردرد و ســینوزیت بــه محــض ایــن 
ــن درد  ــورد ای ــر بخ ــه س ــرد ب ــاد س ــه ب  ک

بدتر می شود.
ــتانه  ــری در آس ــه تاثی ــترس چ اس

تحمــل درد دارد؟
اســترس باعــث می شــود کــه آســتانه 
تحمــل درد کاهــش پیــدا کنــد و فــرد 
نتوانــد درد را تحمــل کنــد. چــون تصــوری 
ــد درد  ــر می کن ــه فک ــد ک ــرد می ده ــه ف ب
شــدت پیــدا می کنــد. ایــن باعــث می شــود 
ــرای  ــت، اســتفاده از مســکن ب ــن حال در ای
ــای  ــرل درد بیشــتر شــود و عارضــه ه کنت
متعــدد ایــن مســکن هــا در اســتفاده بــدون 
ــت.  ــر اس ــاب ناپذی ــک اجتن ــز پزش تجوی
انــواع و اقســام مســکن هــا در بــازار وجــود 
ــراد  ــدون نســخه در دســترس اف دارد کــه ب
ــتفاده از  ــد از اس ــراد بع ــی از اف ــت. بعض اس
انــواع مســکن های قــوی کــه دیگــر جــواب 
نمی گیرنــد بــه مــواد مخــدر پنــاه می برنــد 

ــوند. ــاد می ش ــفانه معت و متاس
ــه روی  ــری ک ــا تاثی ــن اســترس ب همچنی
ــی شــبانه دارد هــم باعــث کاهــش  بی خواب
آســتانه تحمــل درد می شــود. در واقــع اگــر 
ــبانه  ــواب ش ــیم، خ ــته باش ــترس نداش اس
خوبــی خواهیــم داشــت و تحمــل درد بــرای 

انســان راحت تــر می شــود.
ــا  ــراد ب ــل درد اف ــتانه تحم ــا آس آی

ــت؟ ــاوت اس ــر متف یکدیگ

بلــه صــد در صــد متفــاوت اســت. تحمــل 
درد، بســتگی بــه ژنتیــک دارد. بعضــی افراد 
بــدون مصــرف دارو درد را تحمــل می کننــد. 
مثــال می بینیــم کــه برخــی افــراد در طــول 
ــی مصــرف نکــرده  عمــر خــود هیــچ داروی
ــا  ــراد ب ــن اف ــل درد ای ــتانه تحم ــد. آس ان
ــد  ــدام دارو مصــرف می کنن ــه م ــرادی ک اف
قطعــا متفــاوت اســت. پــس در واقع آســتانه 
ــتگی  ــرد بس ــاب ف ــتم اعص ــه سیس درد ب
داشــته و خــود افــراد نقــش چندانــی در آن 

ــد. ــا نمی کنن ایف
ــل درد را در  ــتانه تحم ــوان آس می ت

ــان مقایســه کــرد؟ مــردان و زن
ــرد  ــود ف ــه خ ــتگی ب ــوع بس ــن موض ای
دارد. نمی تــوان گفــت زنــان یــا مــردان 
ــد. البتــه  ــری دارن آســتانه تحمــل درد باالت
ــان  ــل دردش ــتانه تحم ــان آس ــوال زن معم
ــه درد  ــریعتر ب ــی س ــت یعن ــر اس پایین ت
تحریــک می شــوند امــا گاهــی برخــی 
زنــان هــم تحمــل درد باالیــی دارنــد. پــس 
ــخص دارد.  ــه ش ــته ب ــی بس ــور کل ــه ط ب
ــم  ــن اســت دســتش ه ــال کســی ممک مث
ــد  ــرف نکن ــی مص ــچ داروی ــکند و هی بش
ولــی یــک شــخص حتــی تحمــل درد یــک 
ــه خــوردن  ــدارد و شــروع ب ــه را هــم ن  ضرب

مسکن می کند.
آیــا راهــکار کاربــردی بــرای تقویــت 

آســتانه تحمــل درد وجــود دارد؟
ــی  ــر روح ــخص را از نظ ــد ش ــوال بای معم
تقویــت کــرد. البتــه کــه قبــال هــم اشــاره 
اســت.  ژنتیــک  بیشــتر  کــه  کردیــم 
دردشــان  تحمــل  خانواده هــا  برخــی 
ــاوت  ــر متف ــای دیگ ــه خانواده ه ــبت ب نس
طفولیــت زمــان  از  عــادت  بــه   اســت. 

 هم بستگی دارد.
ــیقی  ــه موس ــود ک ــی ش ــه م گفت
و فعالیــت هــای آرامبخــش مــی 
توانــد تحمــل را در افــراد بــاال ببــرد.
ــد  ــوع را تایی ــن موض ــان ای متخصص

ــد؟ ــی کنن م
موســیقی حتــی روی گیاهــان و حیوانــات 
نیــز تاثیــرات مثبــت دارد. در مــورد تحمــل 
درد، فقــط ممکــن اســت بــه واســطه ایجــاد 
ــد  ــی کمــک کن ــی از درد، کم ــواس پرت ح
امــا نمی تــوان گفــت آســتانه تحمــل درد را 

ــد. ــر می ده ــی تغیی خیل
آســتانه تحمــل درد در طــول شــبانه 

روز متفــاوت اســت؟
آســتانه تحمــل درد  در شــب بــا روز 
متفــاوت اســت. اکثــر دردهــا شــب بیشــتر 
می توانیــم  پــس  می شــود  احســاس 
بگوییــم کــه در ســاعات شــب آســتانه 

افــراد پایین تــر اســت. تحمــل درد 
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حس وطن دوستی در نوجوانان چگونه شکل می گیرد؟
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ــان،  ــای نوجوان ــی از رفتاره ــش قابل توجه بخ
ــه  ــت ک ــنی آنهاس ــات دوره س ــر از اقتضائ متاث
ــد، بیندیشــند  ــاوت ببینن ــد متف ــالش می کنن ت
و ســخن بگوینــد امــا  ارزش قائــل نشــدن بــرای 
ــه و  ــه و مدرس ــا در خان ــای آنه ــق و آرزوه عالی
جامعــه موجــب عدم شــکل گیری توجــه بــه 
ارزش هــا، فرهنــگ، وطــن و هویــت در نوجــوان 
می شــود.وطن واژه ارزشــمندی اســت. نــه فقــط 
واژه اش کــه خــودش و هــر آنچــه بــه آن تعلــق 
دارد و تمــام واژه هایــی کــه در پــس آن می آیند و 
ــل وطن دوســتی،  وطن خواهــی.  می نشــینند؛  مث
ــک  ــمند، کار ی ــس ارزش ــن ح ــکل گیری ای ش
روز و ۲روز و نمایــش یــک فیلــم و پخــش یــک 
ســرود نیســت، از دوران کودکــی تــا نوجوانــی و 
بــا انــواع آموزه هــا و رفتارهــا آغــاز می شــود و در 

ــد. ــور می یاب ــروز و ظه ــی ب دوران جوان
در ایــن میــان اگــر اتفاقاتــی رخ ندهــد و 
ــا از  ــت و نابه ج ــی نادرس ــا و واکنش های کنش ه
ــی و آموزشــی  ــان تربیت ــن و متولی ــب والدی جان
کــودکان و نوجوانــان رخ دهــد، چنــد ســال 
ــه  ــد ک ــم ش ــه خواهی ــی مواج ــا فرزندان ــد ب بع
چنگــی  وطن گرایی شــان  و  وطن دوســتی 
ــی  ــر، گاه ــال های اخی ــد. در س ــه دل نمی زن ب
بــا ادبیــات خودتحقیــری و زیرســؤال بــردن 
جوامــع  و  قومیت هــا  فرهنگــی  ارزش هــای 
مختلــف ایــران مواجــه می شــویم،  ادبیاتــی 
کــه خــاص نوجوانــان نیســت و در ســنین 
ــی  ــود.بخش قابل توجه ــده می ش ــز دی ــر نی باالت
ــارغ  ــه ف ــان رواج یافت ــان نوجوان ــه در می از آنچ
از اینکــه براینــد گفتــار و رفتــار والدیــن اســت، 
ــات ایــن دوره ســنی اســت کــه  متاثــر از اقتضائ
ــد و  ــد، بیندیش ــاوت ببین ــد متف ــالش می کن ت
ــت  ــرودار اس ــن گی ــا در همی ــد. ام ــخن بگوی س
کــه می تــوان متوجــه کم کاری هــا و نقــص 
ــا  ــان بچه ه ــا می ــی و ارتباط ه ــای تربیت رفتاره
و متولیــان تربیتــی آنهــا در خانــه و محیط هــای 
آموزشــی شــد. همــه آنچــه در ایــن قالــب ظهــور 
ــد  ــه و معان می کنــد،  محصــول رســانه های بیگان
ــود  ــان موج ــا و نقص ــا از کم کاری ه ــت، آنه نیس

ســود می برنــد.
رابطه دوسویه احترام به ارزش ها

»مــن زمانــی بــه خانــه آبــا و اجــدادی ام 
علقــه داشــته و آن را حفــظ می کنــم کــه 
رخ  برایــم  دوست داشــتنی  اتفاقــات  آن  در 
داده باشــد،  جایــی کــه مــن را می بیننــد، 
  مــن را دوســت دارنــد و مــن در آنجــا ارزش

پیدا می کنم.« 
اعالیــی،  را حجت االســالم احمدرضــا  ایــن 
ــد.  ــهری می گوی ــه همش ــی ب ــناس تربیت کارش
ــد از  ــان بای ــان و جوان ــت نوجوان ــد اس او معتق
ــده شــوند و برایشــان  ــی خــوب دی دوران کودک
در خانــه و مدرســه ارزش قائــل بــود امــا گاهــی 
مواقــع در محیط هــای آموزشــی چنــان بــا آنهــا 
ــاس  ــا احس ــای م ــه بچه ه ــود ک ــار می ش رفت
ــودن  ــمند ب ــودن و غیرارزش ــتنی نب دوست داش
و  خانــه  می افزایــد:  »در  می کنند.اعالیــی 
واقعیت هــای درونی شــان،  بــه  بــه  مدرســه 
دوره هــای رشدشــان و بــه عالیــق و آرزوهایشــان 

توجــه نمی کنیــم. غــرق شــدن در موبایــل 
و تلویزیــون، رســیدگی بــه ســر و وضعــش، 
شــنیدن موســیقی و حتــی مهــم شــدن آدم های 
عجیــب و غریــب و... را نبایــد بــه چشــم تهدیــد 
نــگاه کــرد، اینهــا بخشــی از انتخاب هــای دوران 
نوجوانــی اســت و مــا بایــد بــه آن بهــا دهیــم و 
ــا را  ــر اینه ــا اگ ــیم. ام ــل باش ــش ارزش قائ برای
بــی ارزش و وقــت تلــف کــردن و مســخره بدانیم، 
اصالــت و ریشــه و هویــت و وطــن مــا هــم بــرای 

بچه هــا بــی ارزش می شــود.«
ــتین  ــی، نخس ــناس تربیت ــن کارش ــه ای به گفت
نکتــه کــه موجــب عدم شــکل گیری توجــه 
ــت در  ــن و هوی ــگ و وط ــا و فرهن ــه ارزش ه ب
نوجــوان می شــود،  ارزش قائــل نشــدن بــه 
ــه و  ــه و مدرس ــا در خان ــای آنه ــق و آرزوه عالی
ــا و  ــه و از دیگــر ســو برچســب زدن های م جامع
مقایســه ذهنــی مــا بــا بچــه مطلــوب ذهنی مــان 
ــبت  ــا را نس ــای م ــت بچه ه ــه در نهای ــت ک اس
ــه ریشــه ها و داشته هایشــان متنفــر و گریــزان  ب

می کنــد.
جای خالی زبان مشترک

بــه جــز عدم شــناخت ویژگی هــا، مســئله 
دیگــری کــه موجــب ایــن فاصلــه و شــکل گیری 
چنیــن شــرایطی می شــود، »عدم شــناخت زبــان 
نوجــوان« اســت؛ اتفاقــی کــه نتیجــه اش شــکل 
نگرفتــن ارتباط درســت میــان نوجــوان و والدین 
حجت االســالم  اســت.  تربیتــی  متولیــان  و 
ــوان اصــل  ــان اینکــه وطــن به عن ــا بی ــی ب اعالی
بچه هــا  بــرای  ریشــه،  زمانــی  می توانــد  و 
ــا  ــد ام ــاط بگیرن ــا آن ارتب موضــوع باشــد کــه ب
ــدارد،  ــا آن وجــود ن ــاط ب ــان ارتب ــه زب ــی ک وقت
طبیعتــا ایــن ارتبــاط نیــز شــکل نخواهــد گرفت، 
معلمــان  و  مــدارس  می گویــد:  »خانواده هــا، 
ــم  ــا گ ــا بچه ه ــان ب ــان ارتباط ش ــر زب قدیمی ت
شــده اســت. مســئوالن کشــور کــه فرســنگ ها 
ــد و دنیــای آنهــا  ــه دارن ــان نوجــوان فاصل ــا زب ب
را متوجــه نمی شــوند و هیــچ تالشــی بــرای 
ــوان،  ــان نوج ــد. زب ــان نکردن ــن زب ــدن ای فهمی

 زبــان احســاس و هیجــان و آرمان خواهــی اســت. 
ــت  ــاوت اس ــای متف ــی و دنیاه ــان تنوع طلب زب
امــا بــرای بســیاری از بزرگ ترهــا،  نوجوانــان 
ــان را  ــط وقت ش ــه فق ــتند ک ــی هس ــراد نادان اف
تلــف می کنند.«ایــن کارشــناس تربیتــی بــا 
طــرح ایــن پرســش کــه مــا چقــدر بــرای فهــم 
ــریال ها  ــته ایم، س ــت گذاش ــوان وق ــلیقه نوج س
ــم،  ــگاه کرده ای ــان را ن ــای موردعالقه ش و فیلم ه
ــور  ــری کش ــای هن ــوج گروه ه ــدر م ــال چق مث
ــم  ــعی کرده ای ــدر س ــناخته ایم و چق ــره  را ش ک
پــای صحبــت نوجوانــان بنشــینیم و بــا آنهــا هم 
ــا  ــم ب ــا نمی دانی ــد:  » م ــت شــویم، می گوی صحب
آنهــا چگونــه صحبــت کنیــم. اینهــا ناشــی از این 
ــان  ــا بچه هایم ــاط ب ــان ارتب ــا زب ــه م ــت ک اس
ــا  ــد ب ــه بای ــی ک ــم. از کودک ــت داده ای را از دس
آنهــا بــازی می کردیــم زمــان نگذاشــته ایم و 
ــرا  ــتیم؛ چ ــد نیس ــا را بل ــان آنه ــر زب ــاال دیگ ح
کــه نوجــوان مــا پــای رســانه و گروه هــای 
دوســتی اش بــزرگ شــده و زبانــش رشــد کــرده 
اســت.ما نیــز دائــم از موضــع باال بــا آنهــا برخورد 
کــرده و از حرف زدن شــان ایــراد گرفته ایــم. 
ــان  ــا زب ــن ســن، ب ــان بچــه در ای ــم زب نفهمیدی
ــت.«  ــاوت اس ــا متف ــیده م ــته رفته و اتوکش شس
اعالیــی بــه متولیــان رســانه نیــز انتقــاد کــرده و 
بــا ضعیــف دانســتن شــبکه های تلویزیونــی ویژه 
نوجوان هــا خاطرنشــان می کنــد کــه مســئوالن 
رســانه هــم کــه کارشــان برقــراری ارتباط اســت، 

ــا نوجــوان را بلــد نیســتند. ارتبــاط ب
فاصلــه جبران ناپذیــر از فرهنــگ 

ــی بوم
ــی و  ــگ قوم ــت و فرهن ــه قومی ــی ب بی توجه
محلــی و فاصلــه گرفتــن از آن،  گاهــی در میــان 
ــا  ــورد؛ آنه ــم می خ ــه چش ــا ب ــی خانواده ه برخ
کــه ارزش قومیــت و فرهنــگ بومی شــان را 
ندانســتند و عمدتا به واســطه حضــور در پایتخت 
ــگ  ــان فرهن ــزرگ، در می ــهرهای ب ــر ش و دیگ
ــب،  دچــار اســتحاله شــدند و از اصالت شــان  غال
فاصلــه می گیرنــد. فرزنــدان ایــن خانواده هــا 

ــه  نیــز همیــن راه را طــی می کننــد و نســبت ب
هویــت و قومیت شــان بی تفــاوت می شــوند و 
ــیدن و  ــان و آداب لباس پوش ــه و زب ــی لهج حت
ــرار  ــم موردتمسخرشــان ق خــوراک قوم شــان ه
فاصلــه  آن  از  تــالش می کننــد  و  می گیــرد 

بگیرنــد.
ایــن مســئله ریشــه در چنددهــه قبــل و زمانــی 
پیــش از انقــالب اســالمی دارد و تــا چنــد ســال 
بعــد از آن نیــز ادامــه یافتــه و برخــی تولیــدات 
ــدت آن  ــر ش ــال ها ب ــان س ــز در هم ــانه نی رس
افــزود. اعالیــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال های 
ــه شــده کــه  ــر در پیــش گرفت ــن تدبی ــر ای اخی
معلمــان در شــهرها و قومیت هــای مختلــف، 
بــر زبــان محلــی نیــز تأکیــد کننــد نــگاه 
ــودک و  ــه ک ــت و ارزشــمندی اســت؛ چراک مثب
ــته  ــت داش ــته هایش را دوس ــد داش ــوان بای نوج
باشــد. او می افزایــد:  »دلیــل اینکــه نوجــوان 
آنهــا  و  اســت  بی تفــاوت  داشــته هایش  بــه 
ــگ  ــی و فرهن ــای عموم ــدارد، فض ــت ن را دوس
بعضــی خانواده هاســت کــه تالشــی بــرای حفــظ 
ــه  ــا فاصل ــد و از آنه ــت قومی شــان نمی کنن هوی

می گیرنــد.«
شــاه کلید  ملــی؛  عزت نفــس 

ســتی و طن د و
می کنــد  تأکیــد  اعالیــی  حجت االســالم 
ــد  ــتی بای ــس وطن دوس ــای ح ــرای احی ــه ب ک
ــزت  ــت؛ ع ــی« رف ــس مل ــراغ »عزت نف ــه س ب
نفســی کــه بایــد از دوران کودکــی و نوجوانــی در 
ــی  ــا در دوران جوان فرزندان مــان ایجــاد کنیــم ت
ــا  ــار بنشــیند. او ب ــه ب و بزرگســالی بــه خوبــی ب
اشــاره بــه اینکــه عزت نفــس یعنــی شــناخت از 
ــا و  ــرای ویژگی ه ــدن ب ــل ش ــود و ارزش قائ خ
پذیرفتــن نقص هــا و کمبودهــا و تــالش تــا حــد 
امــکان بــرای رفــع آنهــا، درخصــوص عزت نفــس 
ملــی می گویــد: »بایــد بدانیــم در کشــوری 
ــادی  ــیار زی ــی بس ــه دارای ــم ک ــی می کنی زندگ
دارد و از آن ســو،  نقص هــای بســیاری هــم دارد. 
 تمــام اینهــا را بــا هــم بایــد بپذیریــم و اولویــت 
قائــل شــویم؛  اینکــه بــا وجــود نقص هــای 
بســیار،  اســتقالل داریــم و نبایــد آن را از دســت 
بدهیــم«.او بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا قبــل از هــر 
چیــز بایــد خودمــان را دوســت داشــته باشــیم و 
ــان منتقــل  ــه فرزندان م ــن دوست داشــتن را ب ای
کنیــم،  بــه برخــی نگاه هــا و رفتارهــای متضــاد با 
ایــن دیــدگاه انتقــاده کــرده و می گویــد:  »وقتــی 
ــکل  ــا ش ــن و آداب ب ــوزش دی ــه آم ــا ب ــگاه م ن
و روش نامناســبی اســت، وقتــی در سیســتم 
ــرج داده  ــه خ ــادگان ب ــدار پ ــی مان، اقت آموزش
ــای  ــی فض ــم،  وقت ــر می کنی ــا را تحقی و بچه ه
ــا  ــگری م ــی سرزنش ــت، وقت ــی اس ــانه منف رس
زیــاد اســت،  همــه اینهــا موجــب از بیــن بــردن 
ــن  ــی را از بی ــس مل ــده و عزت نف ــس ش عزت نف
ــس  ــاد عزت نف ــر ایج ــر ب ــا اگ ــرد. ام ــد ب خواه
ملــی پابرجــا بــوده و عوامــل برهم زننــده آن 
را رفــع کــرده و فضــای مثبــت در جامعــه 
ایجــاد کنیــم در نهایــت همیــن عزت نفــس 
منجــر وطن گرایــی  و  وطن دوســتی   بــه 

 خواهد شد.«



  چک الکترونیک چیست
و چگونه صادر و نقد می شود؟

ســامانه چــکاد بــا هــدف ایجــاد بســتری 
بــرای ارائــه چــک امــن دیجیتــال و رفــع 
مخاطــرات احتمالــی چک هــای کاغــذی 
راه انــدازی شــده اســت کــه امــکان 
مدیریــت و نظــارت آنالیــن مبادلــه چــک 
را بــرای شــبکه بانکــی و بانــک مرکــزی 

ــد. ــم می کن فراه
بانــک مرکــزی در مراســمی بــا حضــور 
ــک  و وزای اقتصــاد  ــن بان ــس کل ای رئی
»چــک  نویــن  خدمــت  از  صمــت  و 

ــرد. ــی ک ــک« رونمای الکترونی
 چــک الکترونیــک نــوع جدیــدی از 
چــک اســت کــه ســرعت، دقــت و امنیت 
ــوندگی  ــد ش ــرد و نق ــتری در عملک بیش
دارد  بــه چک هــای کاغــذی  نســبت 
ــرای  ــذی ب ــک کاغ ــن چ ــام قوانی و تم
ــای  ــک امض ــا ی ــت و ب ــل اجراس آن قاب

الکترونیکــی اعتبــار پیــدا می  کنــد.
بــه همیــن منظــور، ســامانه چــکاد 
ــه  ــرای ارائ ــتری ب ــاد بس ــدف ایج ــا ه ب
چــک امــن دیجیتــال و رفــع مخاطــرات 
ــدازی  ــی چک هــای کاغــذی راه ان احتمال
مدیریــت  امــکان  کــه  اســت  شــده 
را  چــک  مبادلــه  آنالیــن  نظــارت  و 
ــزی ــک مرک ــی و بان ــبکه بانک ــرای ش  ب

چــک  مزایــای  می کنــد.از  فراهــم   
ســرعت  بــه  می تــوان  الکترونیــک 
زیــاد در ثبــت و پــردازش چک هــای 
الکترونیکــی، عــدم نیــاز بــه ارســال 
ــی  نســخه فیزیکــی چــک، حــذف نگران
در  چــک  ثبــت  خصــوص  در  افــراد 
ــکان  ــدم ام ــاال و ع ــت ب ــامانه و امنی س
ــا تحریــف چــک اشــاره کــرد. ســرقت ی

 چک الکترونیکی چیست؟
چــک دیجیتــال موجودیتــی مشــابه 
ــررات  ــی مق ــذی دارد و تمام ــک کاغ چ
آن صــدق مــورد  در  کاغــذی   چــک 

ــال کاغــذی  مــی کنــد. در چــک دیجیت
بــا  و  حــذف  چــک  موجودیــت  از 
 اســتفاده از امضــای دیجیتــال چــک

معتبر می شود.

 چــک الکترونیــک چیســت و 
ــه صــادر و نقــد مــی شــود؟ چگون

ــا  ــکاد ب ــامانه چ ــوص س ــن خص در ای
ــی  ــن بانک ــن بی ــتر ام ــاد بس ــدف ایج ه
جهــت ارایــه چــک دیجیتــال و برطــرف 
فیزیکــی  چــک  مشــکالت  نمــودن 
ــری  ــره گی ــا به ــا ب ــده و بانکه ــاد ش ایج
ــط  ــده توس ــه ش ــای ارای ــرویس ه از س

ایــن ســامانه مــی تواننــد ســرویس هــای 
چــک دیجیتــال را بــرای مشــتریان خــود 

ــد. ــه کنن عرض
ــات  ــتفاده از خدم ــای اس ــش نیازه پی
ســامانه چــکاد )ســامانه چــک امن 

ــال( دیجیت
نصــب  بانــک،  همــراه  در  عضویــت 
هامــون جهــت  برنامــه  فعالســازی  و 
ــن  ــت امضــای الکترونیکــی و همچنی ثب
داشــتن  یــک حســاب جــاری بــا امــکان 
ــای  ــش نیازه ــک پی ــته چ ــدور دس ص
از خدمــات ســامانه چــکاد  اســتفاده 
 بــه منظــور دریافــت و صــدور چــک

ــازی  ــال س ــت.پس از فع ــال اس  دیجیت
خدمــت چــک دیجیتــال در منــوی 
خدمــات  بانــک  همــراه  در  مربوطــه 
مربــوط بــه چــک دیجیتــال اعــم از 
درخواســت صــدور دســته چــک، صــدور 
چــک، امــکان وصــول درون بانکــی و بین 
ــته  ــاهده دس ــی مش ــک، بانک ــی چ بانک
چــک صــادر شــده و برگــه هــای چــک 
دیجیتــال، مشــاهده چک هــای دریافتی، 
انتقــال چــک دیجیتــال، ضمانــت چــک، 
ــک و  ــال چ ــک، ابط ــازی چ ــدود س مس
ــه  ــه ب ــدون مراجع ــک ب ــردن چ ــد ک نق

ــود. ــد ب ــام خواه ــل انج ــعبه قاب ش

نقد کردن چک الکترونیکی
کســی  کاغــذی،  چک هــای  ماننــد 
ــان  ــی هم ــه چــک را می نویســد )یعن ک
ــته  ــات خواس ــد اطالع ــده( بای صادرکنن
شــده را وارد ســامانه کنــد و درخواســت 
در  دیجیتــال  صــورت  بــه  را  خــود 
ســامانه  در  شــده  تعییــن  قســمت 
تــا  کنــد  ثبــت  الکترونیکــی  چــک 
ترمینـــال های دســتگاه، آن را بــه بانــک 
انتقــال دهنــد. دریافت کننــده  هــم بایــد 
اطالعــات چــک الکترونیکــی را بــه دقــت 
مطالعــه کــرده و ثبــت آن را تاییــد کنــد 
ــار  ــپرده در اختی ــب س ــک در قال ــا چ ت
بانــک پرداخت کننــده قــرار بگیــرد. 

ــد  ــت نق ــده درخواس ــه گیرن ــی ک زمان
شــدن چــک را کنــد، بانــک عامــل بعــد 
از تاییــد چــک دیجیتــال ثبــت شــده در 
ــه آن  ــوط ب ــه مرب ــابی ک ــتم، حس سیس
اســت را شــارژ می کنــد تــا پرداخــت در 

زمــان مقــرر صــورت بگیــرد.

 امنیت چک دیجیتال
بــدون شــک چــک الکترونیکــی خیلــی 
ــر از چــک کاغــذی اســت، چراکــه  امن ت

ــه طــور  ــا ب ــر داد ی ــوان آن را تغیی نمی ت
کلــی منکــر صدورش شــد. از آن گذشــته 
بانــک مرکــزی زیرســاختی ایجــاد کــرده 
ــدگان  ــا انتقال دهن ــدگان ی ــا صادرکنن ت
چــک از طریــق امضــای دیجیتــال، احراز 
هویــت و اعتبارســنجی شــوند و همیــن 
ــال  ــای دیجیت ــت چک  ه ــر امنی ــر ب ام
ــه در  ــد ک ــوش نکنی ــه می کند.فرام اضاف
چک هــای کاغــذی ســنتی احتمــال خط 
ــتن همیشــه  ــتباه نوش ــا اش ــی ی  خوردگ
ــد،  ــاق بیافت ــن اتف ــر ای ــود دارد و اگ وج
راهــی نداریــد جــز اینکــه برگــه چــک را 
پشت نویســی یــا ابطــال کنیــد کــه البتــه 
پشت نویســی هــم در قانــون جدیــد 
چــک بــا محدودیت هایــی روبــه رو اســت. 
امــا در خصــوص صــدور ایــن نــوع چــک، 
ــه ــرهایی مواج ــن دردس ــا چنی ــر ب  دیگ

ســامانه  شــد.همچنین  نخواهیــد   
ــای  ــت چک ه ــاب امنی ــد نه ــکاد و ک چ
ــن  الکترونیکــی را بیــش از پیــش تضمی
ســامانه  مخفــف  چــکاد  می کننــد. 
و  اســت  الکترونیــک  مرکــزی چــک 
نهــاب هــم ســامانه ای  حــاوی اطالعــات 
ــا  هویتــی مشــتریان بانکــی اســت کــه ب
اختصــاص دادن شــماره شناســایی ویــژه 
ــکان احــراز  ــر بانکــی، ام ــرای هــر کارب ب
هویــت آســان و ســریع افــراد در شــبکه 

بانکــی را فراهــم می کنــد.

مزایای چک الکترونیکی
بی هیــچ تردیــد یکــی از مهم تریــن 
مزایــای چــک الکترونیکــی امنیــت باالی 
اعتبارســنجی  بــا  چراکــه  اســت.  آن 
وضعیــت اعتبــار بانکــی فــردی کــه چک 
می کشــد مشــخص می شــود، امــکان 
ــدارد و  ــف آن وجــود ن ــا تحری ســرقت ی
شــما می توانیــد در صــورت مشــاهده 
به راحتــی  را  چــک  تخلــف،  اولیــن 
ــم  ــا مه ــر مزای ــد. از دیگ ــدود کنی مس
ــوان  ــوارد می ت ــن م ــه ای ــا ب ــن چک ه ای

ــرد؛ ــاره ک اش
* عدم محدودیت تعداد برگ چک

*  عــدم امــکان تغییــر در بــرگ چــک 
الکترونیکــی

*  صرفه جویی در مصرف کاغذ
وضعیــت  از  اطالع رســانی   *

چــک نقل وانتقــاالت 

مثــل  زمان گیــر  مراحــل  حــذف   *
ــابداری  ــته بندی و حس ــی، دس جابه جای

چک هــا
*  کارمزد و هزینه عملیاتی پایین تر

*  مدیریت ریسک بهتر
ــدور و  ــای ص ــاال فرآینده ــرعت ب *  س

ــک ــت چ پرداخ
ــاب  ــردش حس ــی از گ ــکان آگاه *  ام
و مدیریــت موجــودی حســاب بــرای 
جلوگیــری از برگشــت خــوردن چــک بــه 
کمــک ابزار هــای مــدرن همچــون تلفــن 

ــت ــا و اینترن ــراه، ای تی ام ه هم
تمامــی  در  جایگزینــی  *امــکان 

ت مــال معا
* مطلــع شــدن صاحــب چــک بعــد از 

پرداخــت وجــه
نمی تــوان  نیــز  موضــوع  ایــن  از 
ــد چــک و  ــون جدی ــه قان ــل شــد ک غاف
ــادی  ــد زی ــا ح ــال ت ــای دیجیت چک ه
جرایــم بانکــی را کاهــش داده اســت. 
از آنجــا کــه بــا ثبــت اطالعــات در 
ســامانه های الکترونیکــی، امــکان صــدور 
چــک بــه وعــده و بی محــل وجــود 
نــدارد، احتمــال برگشــت خــوردن و 

کمتــر می شــود. نیــز  کالهبــرداری 

خدمات سامانه چک دیجیتال
ــر  ــر نظ ــی زی ــک الکترونیک ــامانه چ س
بانــک مرکــزی بســتری امن بــرای صدور 
و پرداخــت چــک فراهــم می کنــد.  یکــی 
از مهم تریــن خدمــات ســامانه چــک 
ــر  ــه کارب ــه ب ــت ک ــن اس ــال ای دیجیت
ــت  ــازی خدم ــا فعالس ــد ب ــازه می ده اج
ــی  ــی گواه ــا معرف ــی و ب چک الکترونیک
ــته  ــت دس ــی درخواس ــاء الکترونیک امض
درگاه هــای  بدهــد.  دیجیتــال  چــک 
ماننــد  بانک هــا  امــن  الکترونیکــی 
اینترنــت بانــک و موبایــل بانــک یــا 
از  شــعب  مخصــوص  نرم افزارهــای 
ــتفاده  ــی و اس ــای دسترس ــه راه ه جمل
از ایــن ســامانه هســتند. بــه واســطه 
ــان  ــی می ــاط مطمئن ــا ارتب ــن درگاه ه ای
سیســتم متمرکــز بانک هــا و ســامانه 
چک هــای الکترونیکــی شــکل می گیــرد 
تــا بــه واســطه آن، ایــن خدمــت از 
خدمــات بانکــداری الکترونیــک بــه مردم 

ــود. ــه  ش ارائ
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 زباله هایی که مغز را زودتر
 از موعد پیر می کنند

چــه رازی اســت کــه برخــی از افــراد ۱۰۰ ســال 
بــه بــاال حافظه هایــی چنیــن قــوی دارنــد؟

ــزی  ــه ســن مغ ــم ک ــد نوشــت: »می دانی فرادی
ــرای  ــر نیســت. ب ــا ســن تقویمــی براب معمــوالً ب
مثــال گروهــی از آدم هــا بــا عنــواِن ســوپرایجرها 
عملکــرِد  کــه  هســتند   SuperAgers
شناختی شــان در ســنین دهــه هشــتاد و باالتــر 
از آن بــه انــدازه فــردی اســت کــه ده هــا ســال از 
ــس آن  ــت. عک ــر اس ــا جوان ت ــوی آن ه ــِن تق س
ــت  ــن اس ــد و ممک ــت باش ــد درس ــز می توان نی
ــد.  ــان باش ــن تقوی ت ــن تر از س ــما مس ــز ش مغ
ــه  ــت ک ــزی نیس ــی چی ــه دوم ــت ک ــح اس واض

دوســتش داشــته باشــید!
ــن  ــن س ــرای تعیی ــی ب ــچ آزمون ــه هی  بااینک
مغــز در خانــه وجــود نــدارد، می توانیــم بگوییــم 
ــک مغــز جــوان و ســالم در اوج عملکــرِد  کــه ی
شــناختی اش قــرار دارد؛ و اغلــِب اوقــات، اوج 
عملکــرِد مغــز بــا حافظــه قــوی مرتبــط اســت. 
هرچــه ســن مان باالتــر مــی رود، بــه خاطــر 
ــای  ــا، چیزه ــا، رویداده ــامی، چهره ه آوردِن اس
ــم رفته رفتــه  ــا خورده ای ــده ی کــه به تازگــی خوان

می شــود. ســخت تر 
ــز  ــاب پ ــل و کب ــول گری ــن محص ــا جدیدتری ب

ــنا شــوید ــا آش ــه پوی ــد کاره م چن
ــاِم تمایــز  در مغزهــای جوان تــر فراینــدی بــه ن
عصبــی کارامــد و قــوی اســت. در جریــاِن 
ایــن فراینــد، وظیفــه ســلول های خاصــی از 
ــه  ــت. هرچ ــر آوردِن چهره هاس ــه خاط ــز ب مغ
ســن مان افزایــش پیــدا می کنــد، فراینــِد تمایــز 
ــلول ها  ــن س ــود، بنابرای ــب می ش ــر تخری بیش ت
بــه  و  می دهنــد  دســت  از  را  تخصص شــان 
ــه  ــا ب ــد. آن ه ــل نمی کنن ــته عم ــِی گذش خوب
جــای آنکــه روی چهــره تمرکــز کننــد، تــالش 
می کننــد انــواع دیگــری از اطالعــات را بــه 
ــِز عصبــی در ســوپرایجرها  ــد. تمای خاطــر بیاورن
شــبیه بــه تمایــِز عصبــی در یــک فــرد ۲5 ســاله 
عملکــرِد  کــه  اســت  به همین دلیــل  اســت. 
حافظــه یــک ســوپرایجر ماننــد عملکــرِد حافظــه 

ــت. ــاله اس ــرد ۲5 س ــک ف ی
ــانی  ــام کس ــوپرایجرها و تم ــر س ــای دیگ  رازه
ــان  ــِن تقویمی ش ــر از س ــان جوان ت ــه مغزش ک
در  کــه  مطالعــه  یــک  چیســت؟  اســت، 
ســال ۲۰۲۱ انجــام شــده اســت پاســخ های 
ــرای ایــن پرســش پیــدا کــرده  حیرت انگیــزی ب
ــِی ۱۸  ــازه زمان ــک ب ــه در ی ــن مطالع ــت. ای اس
ــا ســنین  مــاه در حــدود ۳۳۰ نفــر ســوپرایجر ب
۱۰۰ و بــه بــاال را دنبــال کرد؛ محققــان دریافتند 
ــراد زوال  کــه در هیــچ ناحیــه ای از مغــز ایــن اف
حافظــه یــا کاهــِش توانایــی شــناختی رخ نــداده 
اســت. یک ســال ونیم زمــاِن طوالنــی ای بــه 
ــردی ۱۰۰  ــی ف ــال وقت ــد، بااین ح ــر نمی رس نظ
ــرای ســالمتی  ســالگی را رد می کنــد، ۲ ســال ب
ــرد ۷5  ــک ف ــرای ی ــال ب ــادِل ۲5 س ــِز او مع مغ

ــار شــدن  ــال خطــر دچ ــرای مث ــاله اســت. ب س
ــه ازای  ــاله ب ــرِد ۱۰۰ س ــک ف ــر در ی ــه آلزایم ب
هــر دو ســال ۶۰ درصــد افزایــش پیــدا می کنــد. 
ــد  ــول می کش ــال ط ــه ۲5 س ــت ک این درحالیس
تــا خطــر ابتال بــه آلزایمــر در یــک فرد ۷5 ســاله 
ــارِت  ــد. به عب ــدا کن ــش پی ــرخ افزای ــن ن ــا ای ب
ــالگی  ــد از ۱۰۰ س ــر، بع ــال خط ــر ۲5 س دیگ
ــه رازی  ــس چ ــود. پ ــرده می ش ــال فش ــه ۲ س ب
ــاال  ــه ب ــراد ۱۰۰ ســال ب اســت کــه برخــی از اف
حافظه هایــی چنیــن قــوی دارنــد؟ ممکــن اســت 
وسوســه شــوید در بیــِن حدس های تــان بــه 
نقــِش »ژن« اشــاره کنیــد. درحالیکــه ژن قطعــاً 
نقــِش تعیین کننــده ای بــازی می کنــد، ۱۶.۸ 
درصــد از کســانی کــه در ایــن مطالعــه شــرکت 
کــرده بودنــد دارای ژن هایــی بودنــد کــه احتمــال 
دچــار شــدن بــه آلزایمــر را افزایــش مــی داد، ولی 
آن هــا تــا آن زمــان دچــار بیمــارِی آلزایمر نشــده 
بودنــد. قطعــه کلیــدِی ایــن معمــا به نظر ســبک 
زندگــی بــود! یکــی از عوامــل کلیــدی آن بــود که 
آن هــا در تمــام طول عمرشــان در حــاِل یادگیری 

چیــزی جدیــد بودنــد. 
 مــا از طریــِق یــاد گرفتــِن مهــارت و کارهــای 
ــازه  ــاالِت ت ــم )اتص ــپرده گذاری می کنی ــازه، س ت
برقــرار می کنیــم( ؛ وقتــی ســن مان باالتــر 
ــاالِت  ــی از اتص ــی برخ ــور طبیع ــی رود و به ط م
ســلول های مان را ازدســت می دهیــم، هنــوز 
اتصــاالِت زیــادی خواهیــم داشــت. یــک جملــه 
اســپانیایی هســتند کــه می گویــد »هــر روز 
یــک چیــز تــازه یــاد بگیــر.« ایــن توصیــه ســاده، 
نخســتین وعالی تریــن قانــون بــرای حفــِظ 

ــت.  ــز اس ــالمتِی مغ س
ــد آن  ــد کمــک کن ــه می توان ــدی ک ــه کلی نکت
اســت کــه یادگیــرِی اطالعــات تــازه یــا مهــارِت 
جدیــد مغــز را جــوان نگــه مــی دارد. پــس اگــر 
ــن  ــن مت ــدِن ای ــغول خوان ــه مش ــاال ک همین ح
هســتند، داریــد چیــز تــازه ای می آموزیــد، بایــد 
بدانیــد کــه ایــن کارتــان بــرای ســالمتِی مغزتان 
بســیار اهمیــت دارد.  در ادامــه عوامــِل کلیــدِی 
دیگــری را معرفــی می کنیــم کــه می تواننــد 
ــان  ــان در اختیارم ــِن مغزم ــاره س ــی درب دانش
ــد. به خاطــر داشــته باشــید کــه ترکیبــی  بگذارن
از ایــن عوامــل، و نــه فقــط یکــی از آن هــا، 

ــد. ــن کنن ــز را تعیی ــِن مغ ــد س می توانن
 زباله مغزی و سِن مغز

 حــاال کــه می دانیــد مغزتــان ممکــن اســت از 
ــر باشــد، ممکــن اســت  ــان پیرت ســِن تقویمی ت
تعجــب کــرده باشــید کــه چگونــه چنیــن چیزی 
امــکان دارد. یکــی از چیزهایــی کــه مغــز را پیرتر 
ــی  ــز خیل ــه مغ ــود ک ــث می ش ــا باع ــد ی می کن
ــمی  ــواد س ــع م ــود، تجم ــری ش ــار پی زود دچ
و زبالــه در مغــز اســت. زباله هــا محصــوالِت 
جانبــی ای هســتند کــه درنتیجــه کارکــرِد مغــز 
ــم هــر  ایجــاد می شــوند.یادتان باشــد کــه گفتی

ــک  ــد ی ــما مانن ــزی ش ــلول های مغ ــدام از س ک
ــت  ــت. درس ــلوغ اس ــوش و ش ــهِر پرجنب وج ش
ــز شــما  ــوده می شــود، مغ ــه آل ــل شــهری ک مث
می شــود.  کثیــف  زندگــی  فراینــِد  در  نیــز 
ســموِم  شــیمیایی،  واکنش هــای  بقایــاِی 
محیطــی، ســلول های پیــر و آســیب دیده و 
پروتئین هایــی کــه دیگــر بــه آن هــا نیــازی 
نداریــم می تواننــد مغــز را پــر کننــد. مغــِز 
ــد  ــال 5 پون ــر س ــد ه ــما می توان ــه پوندِی ش س
زبالــه تولیــد کنــد. ایــن زباله هــا به طــور طبیعــی 
یــا بازیافــت می شــوند یــا شســته می شــوند و از 
مغــز بیــرون می ریزنــد، امــا اگــر بــه هــر دلیلــی 
ــا  ــوند، زباله ه ــکل ش ــار مش ــا دچ ــن فراینده ای
ــه  ــد ب ــد و می توانن ــع می کنن ــا تجم ــز م در مغ
مغــز مــا آســیب بزننــد. زباله هایــی کــه در مغــز 
تجمــع کرده انــد می تواننــد در توانایــی مغــز 
در برقــرارِی ارتبــاط بــا دیگــران اختــالل ایجــاد 
ــلول ها  ــه س ــوند ک ــث ش ــت باع ــد و درنهای کنن
ــای  ــی از زباله ه ــد. انواع ــده و بمیرن ــک ش کوچ
مغــزی وجــود دارنــد، امــا دو نــوع از اصلی تریــن 
و  آمیلوئیــد  پالک هــای  مغــزی  زباله هــای 

ــتند. ــو هس ــای تائ تنیدگی ه
 پاک ها

 بــرای آنکــه بهتــر درک کنیــد پالک هــا از 
ــه  ــد ک ــور کنی ــه ای را تص ــد، خان ــا می آین کج
روی ســقفش یــک آنتــن نصــب شــده کــه 
برخــی از ایســتگاه های اصلــی تلویزیونــی را 
ــکند،  ــن بش ــن آنت ــر ای ــد. اگ ــت می کن دریاف
ــی را  ــد ایســتگاه های تلویزیون ــا نمی توانی نه تن ه
دریافــت کنیــد بلکــه آنتــن می توانــد بــه ســقِف 
خانــه هــم آســیب برســاند. چنیــن چیــزی بــرای 
ســلول های شــما هــم می توانــد رخ دهــد. 
ــبیه  ــی ش ــما گیرنده های ــلول های ش ــطِح س س
بــه آنتــن دارنــد کــه در نقــِش سیســتم ِ گســترده 
ــی  ــد. انواع ــل می کنن ــی عم ــی و امنیت ارتباط
ــا و  ــه در رفتاره ــد ک ــود دارن ــا وج از گیرنده ه
عواطــِف پیچیــدۀ زندگــی نقــش ایفــا می کننــد. 
ــان  ــا وظیفه ش ــی از گیرنده ه ــال، برخ ــرای مث ب
ــت  ــیگنال هایی اس ــت س ــاص دریاف ــور خ به ط
 کــه بــه ســلول ها می گوینــد رشــد کننــد

 یا نکنند.
ــیمیایی ای  ــواد ش ــه م ــن ب ــا هم چنی  گیرنده ه
کــه تــالش می کننــد وارد ســلول ها شــوند 
ــیمیایی را  ــاده ش ــده م ــر گیرن ــبند. اگ می چس
تشــخیص دهــد، قفــل ســلول را بــرای ورود ماده 
شــیمیایی ـ کــه می توانــد روی عملکردهــای 
ــا یادگیــرِی احساســاتی  ــف از خلق وخــو ت مختل

ــد. ــاز می کن ــذارد ـ ب ــر بگ ــقی اث ــِل عاش مث
تنیدگی ها

ســلول های  بیــِن  پالک هــا  درحالی کــه   
تنیدگی هــا  می شــوند،  تشــکیل  مغــزی 
دروِن ســلول ها  در  کــه  زباله هایــی هســتند 
ــما  ــلول های ش ــِل س ــد. در داخ ــکل می گیرن ش
سیســتِم گســترده ای از رشــته ها و لوله هــای 
ــکلِت  ــا اس ــه آن ه ــه ب ــود دارد ک ــک وج کوچ
انتقــال  آن  کار  و  می شــود  گفتــه  ســلولی 

پروتئین هــا و مــواد مغــذی بــه بخش هــای 
ــِل  ــلولی مث ــکلت س ــت. اس ــاوِت سلول هاس متف
ــرو اســت.  نســخه میکروســکوپِی مســیرهای مت
ــام  ــه ن ــه کمــِک پروتئینــی ب اســکلت ســلولی ب
تائــو در جــای خــودش قــرار می گیــرد کــه 
ــاالِت  ــه اتص ــبیه ب ــر ش ــل بیش ت ــن تمثی در ای
ــای  ــا در ج ــه ریل ه ــت ک ــن اس ــای آه ریل ه

ــی دارد. ــه م ــان نگ خودش
 گاهی اوقــات مولکول هــای تائــو کــه ایــن 
ــت  ــش ثاب ــل را در جای ــاِل مفص ــتِم انتق سیس
نگــه مــی دارد از اســکلِت ســلولی جــدا می شــود 
و بــه مولکول هــای دیگــِر تائــو می چســبد. 
ــن  ــه ُمشــتی از اتصــاالِت راه آه ــد ک تصــور کنی
ُشــل شــود و تــوده ای درهم تنیــده را شــکل 
ــک درهم تنیدگــی ــِر ی ــاً تصوی ــن دقیق ــد؛ ای  ده

 در مغز است.
 هنــوز کامــالً مشــخص نیســت کــه چــه چیزی 
ــر  ــو دیگ ــای تائ ــن مولکول ه ــود ای ــث می ش باع
نخواهنــد مســیرها را در جــای خــود نگــه دارنــد، 
امــا شــواهدی هســت کــه نشــان می دهــد 
التهــاب، تجمــع ترکیبــات ســمی و واکنش هــای 
می تواننــد همگــی  ســلولی   ِ  شــیمیایی 

 دخیل باشند.
ــلول های  ــی از س ــی در یک ــی درهم تنیدگ  وقت
مغــزی شــکل می گیــرد، از آن ســلول مغــزی بــه 
ــالمی  ــلوِل س ــد و وارِد س ــت می کن ــرون نش بی

ــرار دارد. ــش ق ــه در مجاورت می شــود ک
 ایــن ســلوِل ســالم فریــب می خــورد تــا 
تنیدگی هــای بیش تــری تولیــد کنــد و بنابرایــن 
ســلول های آســیب دیده در تمــام مغــز پراکنــده 
می شــوند. مطالعــه ای کــه در ســال ۲۰۲۱ انجــام 
ــو در  ــن تائ ــِع پروتئی ــه تجم ــان داد ک ــد نش ش
مغــز بهتــر از تجمــع پالک هــا در مغــز می توانــد 
کنــد. پالک هــا  پیش بینــی  را  زوال حافظــه 
اشــکاِل  رایج تریــن  دو  هــر  تنیدگی هــا  و 
زباله هــای مغــزی هســتند کــه در بیمــارِی 
ــو  آلزایمــر مشــاهده می شــوند. تنیدگی هــای تائ
در اشــکاِل دیگــر فراموشــی ماننــد انســفالوپاتِی 
ــِل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــن )وضعیت ــِک مزم تروماتی
ــش  ــز نق ــود( نی ــاد می ش ــز ایج ــه مغ ــه ب ضرب
دارنــد. حــاال پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــا 
می توانیــم از شــِر ایــن زباله هــا خــالص شــویم؟ 
ــوی  ــرای شستش ــامپویی ب ــچ ش ــه هی درحالیک
مغــز وجــود نــدارد، دانشــمندان کشــفیاتی دارند 
ــی  ــما روش های ــدن ش ــد ب ــان می ده ــه نش ک
ــِن ــرون ریخت ــازی و بی ــرای پاک س ــد ب  قدرتمن

 زباله ها دارد.
ــازه کــه اتصــاالِت بیــِن   یادگیــرِی چیزهــای ت
ــی  ــد یک ــش می ده ــزی را افزای ــلول های مغ س

ــن روش هاســت! از ای
 یکــی دیگــر از روش هــای پاک ســازی بــه 
سیســتِم ایمنــی مرتبــط اســت کــه بــرای 
ــه  ــد ب ــاره آن بای ــر درب ــات بیش ت ــِب اطالع کس
ــارک  ــر م ــری! »نوشــته دکت ــِز ضدپی ــاِب مغ کت
ــی از  ــز بخش ــته ها نی ــن نوش ــه ای ــتین، ک میلس

ــد.« ــه کنی ــود، مراجع ــاب ِ او ب کت
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عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای 
اســامی بــا اعــام اینکــه بــا وارد کــردن برنــج، برنــج 
ــت: در  ــت، گف ــده اس ــاورز مان ــت کش ــول دس پرمحص
روزهــای اخیــر خبــر دادنــد در یکــی از فروشــگاه های 
ــزار  ــر از ۳۰ ه ــت کمت ــا قیم ــی ب ــج خارج ــاری برن س
ــه  ــان در حــال عرضــه اســت و همیــن موضــوع ب توم

ــد. ــن می زن ــدگان دام ــکات تولیدکنن مش
برنــج  عرضــه  از  تولیدکننــدگان  نگرانی هــای 
خارجــی بــا قیمــت کمتــر از ۳۰ هــزار تومــان/ عرضــه 
برنــج خارجــی دســت رد بــه ســینه برنــج پرمحصــول

ــاورزی  ــیون کش ــو کمیس ــی عض ــی زارع منصورعل
ــج  ــت برن ــاره وضعی ــامی درب ــورای اس ــس ش مجل
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــدران در گفت وگ ــول در مازن پرمحص
خبرگــزاری فــارس در ســاری، اظهــار کــرد: در ارتبــاط 
ــاورزی  ــول از وزارت جهادکش ــج پرمحص ــت برن وضعی

ــم. ــه داری گای
ــره وری  ــود به ــن ب ــت ای ــت دول ــت: سیاس وی گف
زمیــن را بــاال ببرد،به گونــه ای کــه کشــاورز بــه کشــت 
ــورت  ــن ص ــه ای ــود و ب ــب ش ــول ترغی ــج پرمحص برن
کشــت قــراردادی بــا برنــج کاران قــرارداد بســته شــد 
ــی  ــد محصول ــتند خری ــد نتوانس ــر می رس ــه نظ ــه ب ک

داشــته باشــند.
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا بیــان اینکه 
امســال در زمــان برداشــت برنــج می بینیــم بافاصلــه 
واردات برنــج انجــام شــد، تصریــح کــرد: البتــه 
ــی را وارد ــج خارج ــه برن ــد ک ــار می کن ــت اظه  دول

 بازار نکردیم.
زارعــی اضافــه کــرد: از مردادمــاه تــا آبان مــاه بایــد 
ــرار  ــتور کار ق ــج در دس ــی واردات برن ــت فصل ممنوعی
می گرفــت ولــی براســاس اخبــار رســیده برنــج واردات 

شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه عرضــه برنــج خارجــی بــا قیمــت 
ــینه  ــه س ــت رد ب ــع دس ــان در واق ــزار توم ــر ۳۰ ه زی
ــج  ــن برن ــه داد: همچنی ــت، ادام ــول اس ــج پرمحص برن
ــه  ــال عرض ــتان در ح ــگاه های اس ــی در فروش خارج
اســت ولــی اذعــان دارنــد ایــن برنــج از قبــل در بــازار 

وجــود داشــته اســت.
ــام  ــا اع ــس ب ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس عض
برنــج  خارجــی،  برنــج  کــردن  وارد  بــا  اینکــه 
ــح  ــت، تصری ــده اس ــاورز مان ــت کش ــول دس پرمحص
ــی از  ــد در یک ــر دادن ــر خب ــای اخی ــرد: در روزه ک
فروشــگاه های ســاری برنــج خارجــی بــا قیمــت 
ــت  ــه اس ــال عرض ــان در ح ــزار توم ــر از ۳۰ ه کمت
 و همیــن موضــوع بــه مشــکات تولیدکننــدگان

 دامن می زند.
ــای  ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــد: ب ــادآور ش ــی ی زارع
بــاالی تولیــد، برنــج کاران بایــد دســت  کم برنــج 
ــه  ــان ب ــزار توم ــا ۵۵ ه ــی ۵۰ ت ــول را کیلوی پرمحص
فــروش برســانند امــا ایــن محصــول کمتــر از ۴۰هــزار 
ــت  ــن قیم ــا ای ــت و ب ــروش اس ــال ف ــان در ح توم
مشــتری نــدارد و همیــن موضــوع موجــب شــد بــازار 

از برنــج وارداتــی دارد اشــباع می شــود.
ــداری  ــج از کشــاورز خری وی تصریــح کــرد: اگــر برن
ــد  ــال بع ــود س ــاد نش ــاد ایج ــن اعتم ــود و ای نش
کشــاورز رغبتــی بــرای کشــت پرمحصــول نــدارد کــه 

ــرت دارد. ــت مغای ــت دول ــا سیاس ب
ــورای  ــس ش ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس ــن عض ای
اســامی در پایــان گفــت: نگرانــی کشــاورزان را 
ــر  ــؤوالن از وزی ــا مس ــکات را ب ــن مش ــم و ای می دان
ــاورزی  ــیون کش ــس کمیس ــا رئی ــاورزی ت ــاد کش جه
ــا را در  ــام پیگیری ه ــتم و تم ــان گذاش ــس در می مجل

ــم. ــتور کار داری ــه در دس ــن زمین ای
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 درب  خانه هـای روستایـی درب  خانه هـای روستایـی
 در غـرب مازنـدران در غـرب مازنـدران

خانه های قدیمی روستایی در مازندران 
بخشی از هویت و فرهنگ روستا را 

در اعصار مختلف نشان می دهند و از 
این رو این نمادها همواره مورد عاقه 

فرهنگ دوستان بوده است. درب هایی 
که با رنگ ها و طرح های مختلف بخشی 

از فرهنگ روستا را نشان می دهد.
عکاس)غامرضا شمس ناتری(



 لیگ برتر کشتی آزاد؛ برتری یزدانی لیگ برتر کشتی آزاد؛ برتری یزدانی
 و قاسم پور در روز شکست نخودی و کریمی و قاسم پور در روز شکست نخودی و کریمی

هفته هفته چهارمچهارم رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد با انجام  رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد با انجام ۲۲ مسابقه پیگیری شد  مسابقه پیگیری شد 
که در یکی از مسابقات  تیم انبوه سازان هوتن با وجود تساوی که در یکی از مسابقات  تیم انبوه سازان هوتن با وجود تساوی ۵۵ بر  بر ۵۵، از سد ، از سد 
نماینده تاکستان گذشت.در مهمترین مبارزه های برگزار شده، کامران قاسم نماینده تاکستان گذشت.در مهمترین مبارزه های برگزار شده، کامران قاسم 

پور از تیم هوتن پور از تیم هوتن ۸۸ بر صفر از سد احمد بذری گذشت اما محمد نخودی، دارنده  بر صفر از سد احمد بذری گذشت اما محمد نخودی، دارنده 
مدال نقره جهان برابر مصطفی قیاسی تن به شکست داد. عزت اهلل اکبری نیز مدال نقره جهان برابر مصطفی قیاسی تن به شکست داد. عزت اهلل اکبری نیز 

۹۹ بر  بر ۶۶ از سد علیرضا کریمی گذشت.نتایج رقابت تیم انبوه سازان هوتن و  از سد علیرضا کریمی گذشت.نتایج رقابت تیم انبوه سازان هوتن و 
پتروپاالیش تاکستان به شرح زیر اشت:پتروپاالیش تاکستان به شرح زیر اشت:

تیم انبوه سازان هوتن تیم انبوه سازان هوتن ۵۵ )برنده( - پتروپاالیش تاکستان  )برنده( - پتروپاالیش تاکستان ۵۵  
۵۷۵۷ کیلوگرم: رضا مومنی )برنده(  کیلوگرم: رضا مومنی )برنده( ۳۳ - احمد محمدنژاد جوان  - احمد محمدنژاد جوان ۳۳

۶۱۶۱ کیلوگرم: داریوش حضرتقلی زاده  کیلوگرم: داریوش حضرتقلی زاده ۱۱۱۱ - آمین حبیب زاده  - آمین حبیب زاده ۴۴
۶۵۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل حاجی پور  کیلوگرم: ابوالفضل حاجی پور ۵۵ - کیان محمودجانلو )برنده(  - کیان محمودجانلو )برنده( ۵۵

۷۰۷۰ کیلوگرم: امیررضا اکبرزاده  کیلوگرم: امیررضا اکبرزاده ۷۷ - علی اکبر فضلی  - علی اکبر فضلی ۸۸
۷۴۷۴ کیلوگرم: فریبرز بابایی  کیلوگرم: فریبرز بابایی ۳۳ - محمدصادق فیروزپور  - محمدصادق فیروزپور ۶۶

۷۹۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی  کیلوگرم: محمد نخودی ۴۴ - مصطفی قیاسی  - مصطفی قیاسی ۷۷
۸۶۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری  کیلوگرم: عزت اله اکبری ۹۹ - علیرضا کریمی  - علیرضا کریمی ۶۶

۹۲۹۲ کیلوگرم: کامران قاسم پور  کیلوگرم: کامران قاسم پور ۸۸ - احمد بذری صفر - احمد بذری صفر
۹۷۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج  کیلوگرم: مجتبی گلیج ۳۳ - امیرعلی آذرپیرا  - امیرعلی آذرپیرا ۲۲

۱۲۵۱۲۵ کیلوگرم: سیدامیررضا صحرایی یک - امیررضا معصومی  کیلوگرم: سیدامیررضا صحرایی یک - امیررضا معصومی ۳۳
همچنین در دیگر دیدار برگزار شده دور برگشت هفته چهارم لیگ همچنین در دیگر دیدار برگزار شده دور برگشت هفته چهارم لیگ 

برتر آزاد، تیم بانک شهر با نتیجه برتر آزاد، تیم بانک شهر با نتیجه ۶۶ بر  بر ۴۴ از سد ستارگان ساری گذشت. از سد ستارگان ساری گذشت.
در دیدارهای مهم، حسن یزدانی در دیدارهای مهم، حسن یزدانی ۱۰۱۰ بر صفر از سد مجتبی اصغری گذشت و  بر صفر از سد مجتبی اصغری گذشت و 

محمدجواد ابراهیمی نیز محمدجواد ابراهیمی نیز ۳۳ بر مهدی حاجیلوییان را از پیش رو برداشت.نتایج  بر مهدی حاجیلوییان را از پیش رو برداشت.نتایج 
تیم بانک شهر و ستارگان ساری به شرح زیر است: تیم بانک شهر و ستارگان ساری به شرح زیر است: 

بانک شهر بانک شهر ۶۶ - ستارگان ساری  - ستارگان ساری ۴۴
۵۷۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقانیا  کیلوگرم: نادر حاج آقانیا ۵۵ - صابر خانجانی  - صابر خانجانی ۹۹

۶۱۶۱ کیلوگرم: محمد رمضانپور  کیلوگرم: محمد رمضانپور ۱۱ - رضا اطری  - رضا اطری ۳۳
۶۵۶۵ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد  کیلوگرم: محمدعلی عموزاد ۱۰۱۰ - علی علیزاده  - علی علیزاده ۹۹

۷۰۷۰ کیلوگرم: عادل پناهیان  کیلوگرم: عادل پناهیان ۲۲- علی اکبر زرودی، برنده - علی اکبر زرودی، برنده ۲۲
۷۴۷۴ کیلوگرم: حسین ابوذری صفر - عرفان الهی  کیلوگرم: حسین ابوذری صفر - عرفان الهی ۳۳

۷۹۷۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی  کیلوگرم: علی سوادکوهی ۵۵ - امیرحسین کاووسی صفر - امیرحسین کاووسی صفر
۸۶۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی  کیلوگرم: حسن یزدانی ۱۰۱۰ - مجتبی اصغری صفر - مجتبی اصغری صفر

۹۲۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی  کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی ۳۳ - مهدی حاجیلوئیان  - مهدی حاجیلوئیان ۱۱
۹۷۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان  کیلوگرم: محمدحسین محمدیان ۴۴ - اسماعیل نجاتیان  - اسماعیل نجاتیان ۱۱

۱۲۵۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری  کیلوگرم: امین طاهری ۵۵ -  امیر محمدی .  -  امیر محمدی . 


