
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: 

هدف دولت جدید، رفع تحریم ها و شکوفایی اقتصادی باشد

فرمانده نیروی انتظامی در پیامی ضمن تبریک فرارسیدن ۱۷ 
مرداد روز خبرنگار افزود: بدون شک خبرنگاران طالیه داران جبهه 
آگاهی و وجدان بیدار جامعه هستند. به گزارش دنیای جوانان، از 
پایگاه خبری پلیس، در متن پیام سردار حسین اشتری آمده است:  
فرارسیدن ۱۷ مرداد ماه که در تقویم به نام روز خبرنگار مزین شده، فرصت 
مغتنمی برای ارج نهادن به خبرنگاران و انسان های فرهیخته ای است که 
با نگرش عمیق به رخدادها و به دنبال آن حفظ انسجام و آرامش عمومی 

به بیان حقایق می پردازند؛ خبرنگاران خاضعانه و بی ادعا همچون چراغی 
هدایت گر و متواضعانه با هدف روایت حقیقت، بیرق آگاهی بخشی را بر دوش 
کشیده و در راستای پاسداری  و حراست از اندیشه ها از هیچ کوششی فروگذار 
نمی کنند؛ به راستی که رسالت اصحاب رسانه بسیار خطیر و حساس است 
و این نیک اندیشان بلند نظر نیز تجسم امانت، مسئولیت، تعهد و دلسوزی 
و چشم بینا، زبان صادق، صریح و گویای مردم در تمامی عرصه ها هستند.
صفحه 2

هشدار یک مقام مسئول صنفی؛

رکود بازار مسکن به دلیل عدم اعتماد
 بین دولت و بخش خصوصی 

برنامه ریزی برای کالن کردن اقتصاد وجود ندارد! 
داشت:  اظهار  ایران  کارآفرینان  مجمع  دبیر 
سیاست غرب به نوعی بالتکلیفی صنعت است 
همان کاری را که با دولت آقای روحانی کردند 
با دولت آقای رئیسی هم می کنند. تکلیف ما 
با غرب مشخص نیست و نمی توانیم سرنوشت ملت را به 
آن گره بزنیمبه گزارش دنیای جوانان، حمیدرضا غزنوی 
در نشست خبری روز گذشته)شنبه( اظهار  کرد: کشور در 
مجموع ۸۳ هزار واحد تولیدی دارد که از این بین تنها سه 
هزار واحد تولیدی بیشتر از از ۱۰۰ نفر کارگر و پرسنل دارند 
این موضوع نشانگر این است که در کشور برنامه ریزی 
برای کالن کردن اقتصاد وجود ندارد. کشورهای پیشرفته 
از طریق پیشران ها، اقتصاد خود را توسعه داده اند بنابراین 
باید  نباشیم  مصرفی  کشور  یک  می خواهیم  ما  اگر 

پیشران های اقتصادی خود را حمایت استراتژیک کنیم.
صفحه ۳

مدیرعامل فوالدمبارکه در جلسه ای با حضور معاونین و جمعی از مدیران:

کاهش دغدغه های کارگران باعث
 بهره وری و دستاوردهای بیشتر خواهد شد 

4
دولت توان معیشتی کارگران را باال ببرد!

صفحه 3

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1806- یکشنبه 17  مرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
منصور خلج: تئاتر 

در کشور ما همواره 
مظلوم و دوره گرد 

بوده است!

7فرهنگ
رئالیسم جادویی

 در ادبیات
 معاصر جهان

نک 1با

مشاهير عرصه هنر و ادبيات در كشورمان كم نيستند و به واقع 
افرادي هستند كه بايد همواره قدر حضورشان را بدانيم. آنها 
هستند كه مي توانند فرهنگ و هنر را به سمت و سوي درستش 
هدايت كنند و اين روزها كه هم در هنر و هم در فرهنگ دچار 
نقصان و ضعف شده ايم، همين اساتيد هستند كه مي توانند به 

عنوان هدايتگر عمل كنند. 

دنيای جوانان: »محمد حنيف«، نويسنده، پژوهشگر و برگزيده 
به  با اشاره  از جمله جايزه كتاب سال و جالل  ادبی؛  جوايز 
اهميت شناخت فرهنگ و افسانه های بومی و استفاده از آن 
در رمان نويسی گفت كه با نوشتن آثاری از ابتدای دهه ۹۰، 
روند تجربه آزمايی را آغاز كرده و رمان »با اعمال شاقه« نيز 

در همين مسير پديد آمده است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ايران، مراسم قرعه كشی سومين 
مرحله طرح دابل كارت هديه باشگاه مشتريان بانک صادرات ايران با 
حضور كارشناسان و نمايندگان واحدهای نظارتی اين بانک برگزار و  ٢٥۰ 
برنده خوش شانس اين مرحله، در مجموع از هزار و ٥۰ ميليون ريال 
جوايز نقدی بهره مند شدند كه نتايج اين قرعه كشی در سايت باشگاه 

مشتريان به نشانی: https://club.bsi.ir قابل مشاهده است.

طرح »دابل کارت 
هدیه« بانک صادرات 

ایران برندگان خود 
را شناخت

خبرنگاران وجدان بیدار جامعه هستند همکاری مردم و نخبگان
 زمینه ساز توسعه پایدار است

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در 
مجلس شورای اسالمی همکاری مردم و نخبگان را زمینه ساز توسعه 

پایدار در شهرستان کامیاران عنوان کرد.
محسن فتحی افزود: همراهی دولت، مردم و نخبگان شهرستان می تواند 

در راستای توسعه و اجرای پروژه های راهبردی اثرگذار باشد.
صفحه 2

در  رضا  امام  بیمارستان  کرونا  آی سی یو  بخش  رئیس 
مشهد گفت: تبعات تجمعاتی که در عید غدیر و قربان 
تلفات  منتظر  باید  و  آمد  خواهد  در  صدایش  داشتیم، 
ناشی از این تجمعات باشیم، در حالی که هنوز به پیک این موج 

هم نرسیده ایم.
بخش  رئیس  صداقت  علیرضا  جوانان،  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
آی سی یو کرونا بیمارستان امام رضا)ع( در مشهد با اشاره به اینکه 

اکنون بدترین شرایط را در بخش بستری، مراقبت ویژه و فوتی ها 
از زمان شروع کرونا داریم، بیان کرد: بدتر از همه اینکه ما یک سیر 
باال رونده داریم که همین یک فاجعه است که به حداکثر شدت ابتال، 
بدحالی و فوت خواهیم رسید. همچنان آمارها رو به فزونی خواهد بود، 
اگر شرایط همین طور بماند و ما اقدامی برای کنترل آن نکنیم، آمار 

مبتالیان و فوتی ها خیلی بیشتر خواهد شد.
صفحه 2

رعایت کنید، بیمارستان ها دیگر جا ندارند!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی اخراج 
بدینوسیله به علت مجهول المکان بودن و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی خانم سیما عباسی شایان فرزند عبدالرسول 
ابالغ می گردد که به استناد رای شماره ۸2 مورخ  امیرالمومنین )ع( گناوه  بیمارستان  تحت عنوان ماما شاغل در 
۱۳99/۱۱/۱2 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
بوشهر محکوم به اخراج از دستگاه متبوع گردیده ظرف یک ماه از انتشار این آگهی جهت دریافت رای مذکور به اداره 
کارگزینی دانشگاه واقع در بوشهر – خیابان معلم روبروی مصلی نماز جمعه مراجعه نمائید در غیر این صورت رای 

فوق الذکر به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. 
اداره کارگزینی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 

بانک صادرات ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد 
محصوالت  »بین المللی  شرکت  سهامداران  تمامی 
پارس« با نماد »شپارس« می توانند از روز شنبه ۱٦ 
مردادماه ۱٤۰۰ به مدت یک سال برای دریافت سود 
سهام این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 
کشور  سراسر  در  ایران  صادرات  بانک  شعب  به   99

مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در 
این اطالعیه از سهامداران شرکت »بین المللی محصوالت 
پارس« خواسته شده ضمن مراجعه حضوری به شعب بانک 
صادرات ایران در سراسر کشور، با ارائه اصل کارت ملی یا 
شناسنامه و کد سهامداری )کد بورسی( نسبت به دریافت 
نقدی یا واریز آن به حساب های سپهری خود اقدام کنند.
عالوه بر این، پرداخت سود سهام افراد کمتر از 

احراز هویت کامل و دریافت کپی  از  ۱۸ سال، پس 
شناسنامه، صرفًا به ولی )پدر( بالمانع خواهد بود.

پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار تنها 
با ارائه وکالت نامه رسمی معتبر به همراه اصل کارت 
انتقال سپرده سهام  ملی یا شناسنامه، گواهی نقل و 
سازمان بورس و یا اعالم شفاهی کد بورسی سهامدار 

امکان پذیر است.

سهامداران شرکت»بین المللی محصوالت پارس« سود سهام خود را
 در شعب بانک صادرات ایران دریافت کنند

در سومین مرحله قرعه کشی

طرح »دابل کارت هدیه« بانک صادرات ایران برندگان خود را شناخت
ــومین  ــانس س ــده خوش ش  2٥۰ برن
مرحلــه طــرح »دابــل کارت هدیه« باشــگاه 
مشــتریان بانــک صــادرات ایــران، بــه قیــد 

قرعــه مشــخص شــدند.
ــک  ــی بان ــزارش روابط عموم ــه گ ب
قرعه کشــی  مراســم  ایــران،  درات  ا ـ صـ
ســومین مرحلــه طــرح دابــل کارت هدیــه 
باشــگاه مشــتریان بانــک صــادرات ایــران 
ــا حضــور کارشناســان و نماینــدگان  ب
ــزار و   ــک برگ ــن بان ــی ای ــای نظارت واحده
2٥۰ برنــده خوش شــانس ایــن مرحلــه، در 
مجمــوع از هــزار و ٥۰ میلیــون ریــال جوایز 
ــن  ــج ای ــه نتای ــدند ک ــد ش ــدی بهره من نق
ــتریان  ــگاه مش ــایت باش ــی در س قرعه کش
بــه نشــانی: https://club.bsi.ir قابــل 

مشــاهده اســت.
بــر اســاس قرعه کشــی انجــام شــده 
در ایــن مرحلــه، در هــر کــدام از پنــج 
ــی،  ــون ریال ــدی ۱۰ میلی ــز نق ســطح جوای
پنــج میلیــون ریالــی، ســه میلیــون ریالــی، 
دو میلیــون ریالــی و یــک میلیــون ریالــی، 
ــد قرعــه مشــخص  ــه قی ــده ب ــر برن ٥۰ نف
شــدند و تعــداد برنــدگان نهایی بــه 2٥۰ نفر 
رســید. ایــن در حالــی اســت کــه در مرحلــه 
اول ایــن تعــداد ۱۰۰ نفــر و در مرحلــه دوم 
2۰۰ نفــر بــود. بــر اســاس آمارهــای ایــن 

طــرح کــه بــا اســتقبال مناســبی از ســوی 
مشــتریان بانــک در اغلــب اســتان های 
کشــور همراه شــد، تعــداد کارت هــای هدیه 
ــک  ــتریان بان ــگاه مش ــده در باش ــت ش ثب
صــادرات ایــران در پایــان خردادمــاه ســال 
جــاری نســبت بــه زمــان آغــاز طــرح، هزار 
و ٤۷ درصــد  و نســبت بــه اســفندماه ســال 
99 بیــش از ٤٥ درصــد رشــد داشــته اســت.
ــه  ــر اســاس مصوب یــن ب همچن
هیئت عامــل بانــک صــادرات ایــران به دلیل 
شــیوع بیمــاری کرونــا و کاهــش مراجعــات 
حضــوری به شــعب صادرکننــده کارت های 
هدیــه، جوایــز نقــدی برنــدگان ایــن طــرح 
بــه حســاب آنهــا واریز می شــود. خریــداران 
و دارنــدگان کارت هــای هدیــه بانــک 
صــادرات ایــران در صــورت تعویــق در خرید 
و حفــظ موجــودی آن، می تواننــد در قالــب 
ــا عضویــت  ــه« ب ــل کارت هدی طــرح »داب
در باشــگاه مشــتریان ایــن بانــک، بــه قیــد 
قرعــه از صدهــا میلیــون ریال جوایــز نقدی 

برخــوردار شــوند.
در ایــن طــرح یــک ســاله کــه 
قرعه کشــی آن در چهــار مرحلــه ســه ماهــه 
صــورت خواهــد گرفــت، کارت هــای هدیــه 
ــران  ــادرات ای ــک ص ــده بان ــداری ش خری
ــودی کارت  ــده موج ــزان مان ــه می بســته ب

ــی  ــده، در قرعه کش ــب ش ــازات کس و امتی
شــرکت داده شــده و دارنــدگان آن از صدها 
ــمند  ــدی ارزش ــز نق ــال جوای ــون ری میلی
بهره منــد خواهنــد شــد.این طــرح بــه مــدت 
۱2 مــاه و از یکــم شــهریورماه ۱۳99 آغــاز 
ــال ۱٤۰۰ در  ــاه س ــا ۳۱ مردادم ــده و ت ش
چهــار دوره ســه ماهــه ادامــه خواهــد یافــت 
و تمامــی افــرادی کــه کارت هدیــه بانــک 
صــادرات ایــران را در اختیــار داشــته باشــند، 
ــد. ــرکت کنن ــرح ش ــن ط ــد در ای می توانن

در ایــن طــرح، بــه ازای هــر ٥۰۰ هزار 
ریــال مانــده در هــر کارت هدیــه، روزانــه ٥۰ 
امتیــاز بــه کارت تخصیــص داده می شــود و 

امتیازهــا بــه صورت روزشــمار محاســبه و در 
ــر اســاس  ــی ســه ماهــه و ب بازه هــای زمان
مجمــوع امتیاز کســب شــده برای هــر کارت 
بــه تفکیــک، قرعه کشــی صــورت می گیــرد. 
ــدت  ــول م ــه در ط ــی ک ــی کارت های تمام
زمــان اجــرای طــرح، حداقــل ٤٥۰۰ امتیــاز 
کســب کننــد، می تواننــد در قرعه کشــی 
شــرکت داده شــوند. امتیــاز کارت هایــی کــه 
در دوره هــای اول ایــن طــرح برنــده نشــده 
باشــند، بــه امتیــاز دوره جدیــد آنهــا اضافــه 
خواهــد شــد، لــذا افــرادی کــه در دوره قبلــی 
قرعه کشــی برنــده نشــده   اند در صــورت 
ــت  ــه ثب ــع در کارت هدی ــت مناب نگاه داش
شــده در باشــگاه مشــتریان بانــک صــادرات 
ایــران، شــانس بیشــتری برای کســب جایزه 

خواهنــد داشــت.
ــرح  ــن ط ــرکت در ای ــان ش متقاضی
الزم اســت پــس از خریــد کارت هدیــه، بــه 
ســایت باشــگاه مشــتریان بانــک صــادرات 
https://club.bsi.  :ایــران بــه نشــانی
ir مراجعــه و در طــرح »دابــل کارت هدیه« 
مشــخصات کارت هدیــه خــود را ثبت کنند. 
بــرای آگاهــی از نــام و میــزان جوایــز نقدی 
برنــدگان خوش شــانس دومیــن مرحلــه این 
ــده  ــر ش ــانی ذک ــه نش ــوان ب ــرح می ت ط

مراجعــه کــرد.

 این روزها و شاید هم از خیلی وقت  پیش قلم بدجوری در چنبره تنهایی گرفتار شده 
است، گویی از قلم تنها »ن والقلم » آن سوگند مقدس باقی مانده است و دیگر در این جهان 
خاکی چیزی نیست جز تنهایی و غربت برای قلم، اما خبرنگار در این وانفسا همچنان می نویسد 

چون رسالتش جز نوشتن نیست.
دیگر جوهری مقدسی که از قلم تراوش کرده خشک نشده  برباد بی توجهی ها می رود و 
کلمات خلق شده از ذهن نویسنده و خبرنگار  جز تصویری بی روح  کارکرد دیگری نمی یابد. 
قلم و خالق کلمات تراوش شده از جوهرش خیلی وقت پیش جان تاثیربخش خود به 
باد نیستی داده است؛ دیگر حقیقت خلق شده و راوی دردها و سختی ها  توجه ای به خود 
جلب نمی کند، واقعیت های حک شده از دل و زبان خبرنگار و قلمش دیگر خریداری ندارد و 

دروغ و شایعه در جهان رسانه ای امروزی فرمانروای بی چون و چراست.
قلم  و تراوش ملکوتی آن بدجوری به هجران رفته است و قلم نماها با جوهر دروغ و 

تهمت و شایعه پرده ضخیمی از تاریکی و ناراستی بر چهره حقیقت و راستی ها کشانده اند.
دیگر خبرنگار فراموشش شده است که روزش فرارسیده است، حس و حالش را نیز 
ندارد؛ به چه حال خود مبارک باد بگوید این روز را بر خود؛ بر قلمی که دیگر کسی سطور 
خلق شده اش را نمی تابد و نمی فهمد و یا خود به نفهمی می زند و ترجیح می دهد که دروغ ها 

و شایعه ها را باور کند و بر دامی که صاحبان ثروت و قدرت بر قلمش پهن کرده اند.
چه بنویسد در سالگرد عروج کسی که به حرمت خونش ۱۷ مرداد روز خبرنگار نامیده 
شد و اکنون در سرزمین به ناحق ریخته خونش باز اسلحه ها حکمرانی کرده و قلمها  شکسته 

می شود و زنان و کودکان آواره می شوند و خون های بیگناهان بسیاری بر زمین می ریزد.

چه بنویسد از ظلم هایی که همچنان جاری است، از تبعیض هایی که جهان را فرا گرفته 
است، از خروش سالح ها و موشک هایی که در گوشه گوشه جهان همچنان کودک می کشد، 
از آوارگانی که دریا جان آنها را در رسیدن به سراب آرامش در موج های سهمگینش می گیرد، 
از گرسنگانی که مجال و امکان خوردن حتی دورریخته غذای متموالن و ثروتمندان را نیز 
ندارند، به محیط زیستی که انسان طماع هر روز دامنه سبزینگی زمین را محدود می کند و به 

زمین های تشنه ای که در فراق باران فریاد خشکی و عطش سر می دهند.
چه بنویسد از  این روزها و زمانه حکمرانی ویروس های جورا جور کرونایی؛  قلم خسته 
از نگاشته هایی است که هر روز مویه سرایی می کند در غم از دست رفتن نیک انسان هایی 
که مظلومانه پر می کشند و پشت سرشان داغ و گریه و ضجه های بلندی به یادگار می گذارند 
و  قلم چقدر خسته است از انبوه توصیه ها و پیام هایی که از زبان فرزانگان بهداشت و سالمت 
در باره خطر بالی قرن می نویسد و گوش شنوایی نیست و نیشخندی که هر روز بی توجهی 

انسان های لجوج به سویش روانه  می کنند.
 و خبرنگار دیگر نایی برای نوشتن ندارد، دوربینش توان ثبت صحنه های زجر آلود و 
ویرانگرش را ندارد، آخر چقدر از ردیف های رو به افزایش قبرهایی بنویسد و تصویر بگیرد که 

هر لحضه منزلگاه ابدی نازنین رفتگان هر خانواده ای است و تکرار و تکرار...
و قلم و خبرنگار خسته است، دیگر رمقی ندارد، چه بنویسد از خود و تنهایی اش و از 
فضایی که به اسارت رفته در میان انبوه آفریده های مجازی ، دروغ ها و شایعه ها ، حقیقت های 
که  محو می شوند و سر به دار آویخته می شوند و خبرنگار خسته است و قلم تنها و تنها و 

فغان از این تنهایی ....

سرمقاله

به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار؛

و خبرنگار خسته است...

صفحه ۳
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»قانون مجازات اسالمی« نیاز به اصالح دارد
نماینده مردم بم در مجلس گفت: ضرورت دارد که هر چه سریع تر 
برخی از مواد قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری در مجلس 

اصالح شود.
کمیسیون  درباره اولویت های  غضنفرآبادی  موسی  حجت االسالم 
این  ما  هدف  داشت:  اظهار  اسالمی،  شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی 
قوه  مجلس، اولویت های  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  در  که  ست  ا

قضائیه را پیگیری کنیم.
قوه  برای  و  مانده  باقی  قبل  از  لوایحی که  و  افزود: طرح ها  ی  و
قضائیه حائز اهمیت است، در اولویت بررسی ما در کمیسیون حقوقی و 

قضایی مجلس قرار خواهد گرفت.

مبارزه با فساد نباید نمایشی باشد
آزمون  آرا، اولین  شفافیت  گفت:  مجلس  در  مالیر  مردم  ماینده  ن
عملی مجلس یازدهم در فسادستیزی است و آنان باید تمام امور خود را 

به صورت شفاف به اطالع مردم برسانند.
هادی بیگی نژاد با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد از سوی هر یک 
از نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان نباید در حوزه فسادستیزی صرفا از 
تریبون مجلس شعار دهند و باید از این حالت به مرحله عمل تغییر کنند.

با  مبارزه  از گفتن حرف  بدانیم که مردم  باید  ما  وی تصریح کرد: 
قضاییه به  قوه  یازدهم مانند  مجلس  دارند  انتظار  و  شده اند  فساد خسته 
شعارهای خویش فعلیت ببخشد و بدانیم که اگر در مبارزه با فساد صرفًا 

در مرحله حرف بمانیم، قطعًا در فساد ایجاد شده سهیم خواهیم بود.

همکاری مردم و نخبگان زمینه ساز توسعه پایدار است
نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس 
شورای اسالمی همکاری مردم و نخبگان را زمینه ساز توسعه پایدار در 

شهرستان کامیاران عنوان کرد.
شهرستان  نخبگان  و  مردم  دولت،  همراهی  افزود:  فتحی  حسن  م

می تواند در راستای توسعه و اجرای پروژه های راهبردی اثرگذار باشد.
وی ضمن تاکید بر لزوم خدمت رسانی به مردم، افزود: نظارت مستمر 
بر عملکرد مدیران در راستای خدمت به مردم صورت می گیرد و در این 

بین از تمام ظرفیت های موجود برای رفع چالش ها استفاده می کنیم.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس 
شورای اسالمی با بیان دغدغه مجلس یازدهم در خصوص معیشت مردم، 
از سرمایه  اقتصادی، حمایت  پروژه های  اجرای  اظهار داشت: تسریع در 

گذاران و توجه به اقشار آسیب پذیر باید راهبرد اجرایی دولت باشد.
وی ضمن اشاره به وضعیت کرونا در کامیاران، خواستار تسریع در 

احداث ساخت بیمارستان جدید در این شهرستان تاکید کرد.
وی ضمن اشاره به وضعیت تصفیه خانه در شهرستان کامیاران، گفت: 
رفع مشکالت مسکن، تسریع در راستای رفع مشکالت کشاورزان از دیگر 

مسائل مهم و ضروری در این شهرستان به شمار می رود.
شمال  کریدور  و  حوزه  سدهای  پایاب  روستایی،  جاده ای  ضعیت  و
جنوب از موارد مهمی بود که در این جلسه با حضور دکتر فتحی مورد 

بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران همچنین 
مدیران  و  فرماندار  با حضور  اداری بخش موچش که  در جلسه شورای 
دستگاه های اجرایی و خدمات رسان برگزار شد، با اشاره به لزوم تالش 
مدیران برای جلب رضایت عمومی، گفت: فضایی به دور از سیاسی کاری و 
منافع مدیریتی در راستای رفع مشکالت مردم در بخش موچش ایجاد شود.

فرمانده ناجا:
خبرنگاران وجدان بیدار جامعه هستند

فرمانده نیروی انتظامی در پیامی ضمن تبریک فرارسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار 
افزود: بدون شک خبرنگاران طالیه داران جبهه آگاهی و وجدان بیدار جامعه هستند.

به گزارش دنیای جوانان، از پایگاه خبری پلیس، در متن پیام سردار حسین 
اشتری آمده است:  فرارسیدن ۱۷ مرداد ماه که در تقویم به نام روز خبرنگار مزین 
انسان های فرهیخته ای  و  به خبرنگاران  نهادن  ارج  برای  شده، فرصت مغتنمی 
است که با نگرش عمیق به رخدادها و به دنبال آن حفظ انسجام و آرامش عمومی 
به بیان حقایق می پردازند؛ خبرنگاران خاضعانه و بی ادعا همچون چراغی هدایت 
گر و متواضعانه با هدف روایت حقیقت، بیرق آگاهی بخشی را بر دوش کشیده و 
در راستای پاسداری  و حراست از اندیشه ها از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند؛ به 
راستی که رسالت اصحاب رسانه بسیار خطیر و حساس است و این نیک اندیشان 
بینا، زبان صادق،  امانت، مسئولیت، تعهد و دلسوزی و چشم  لند نظر نیز تجسم  ب

صریح و گویای مردم در تمامی عرصه ها هستند.
وی افزود: بدون شک خبرنگاران طالیه داران جبهه آگاهی و وجدان بیدار 
جامعه هستند و برای اطالع رسانی صحیح، دقیق و سریع حوادث و رخدادها تالش 
می کنند؛ امید است در راستای هدایت افکار عمومی و هموار کردن راه پیشرفت از 

هیچ کوششی فروگذار نکنند.
سردار اشتری تصریح کرد: اینجانب ضمن گرامی داشت هفدهم مرداد ماه سالروز 
شهادت »محمود صارمی« و روز خبرنگار از تالش های بی وقفه خبرنگاران در عرصه 
خبر خصوصا در ارتباط با اطالع رسانی صحیح، شفاف و آموزش در رابطه با مقابله با 
شیوع ویروس کرونا قدردانی می کنم؛ تالش های خبرنگاران در این عرصه بر کسی 
پوشیده نیست چه بسا بسیاری از خبرنگاران را بر اثر ابتال به این ویروس منحوس 
از دست دادیم؛ از تالش های خستگی ناپذیر و ارزشمند تمامی خبرنگاران و نقش 

موثر آنان در جامعه قدردانی می کنیم که انصافا شایسته بهترین تکریم ها هستند.
در هفدهم مرداد سال ۱۳۷۷، محمود صارمی خبرنگار خبرگزارِی جمهوری 
اسالمی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان 
به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید، به همین مناسبت، شورای 
فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان »روز خبرنگار« نامگذاری کرد.

تکذیب شایعه آغاز واکسیناسیون متولدین ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۱
»آغاز  شایعه  اطالعیه ای  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  زارت  و

واکسیناسیون متولدین ۱۳٤۸ تا ۱۳۸۱ به تفکیک روز« را تکذیب کرد.
به گزارش دنیای جوانان، در اطالعیه وزارت بهداشت آمده است: در روزهای 
اخیر شایعه ای در فضای مجازی مبنی بر »آغاز واکسیناسیون متولدین ۱۳٤۸ تا ۱۳۸۱ 

به تفکیک روز« منتشر شده که به هیچ عنوان مورد تایید وزارت بهداشت نیست.
آخرین  از  اطالع  برای  عزیز  است: هموطنان  تصریح شده  اطالعیه  این  ر  د
تصمیمات گروه های هدف فراخوانده شده برای واکسیناسیون می توانند به سایت 
وزارت بهداشت به آدرس Behdasht.gov.ir، رسانه ملی و خبرگزاری های معتبر 

و نیز سامانه Salamat.gov.ir مراجعه کنند.
مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به ٤ میلیون و ۱۱9 هزار و ۱۱۰ نفر  و 
مجموع جان باختگان این بیماری به 9۳ هزار و ٤۷۳ نفر رسید.تا کنون سه میلیون 
٥۱٥ هزار و 2٦۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.٦ 
به کووید۱9 در بخش های مراقبت های ویژه  بیماران مبتال  از  نفر  هزار و ۳۷٥ 

بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون 2٦ میلیون و ۳99 هزار و ۳۷٤ آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور 

انجام شده است.
تا کنون ۱2 میلیون و ۱2٥ هزار و ۸29 نفر ُدز اول واکسن کرونا و سه میلیون 
و ۷ هزار و 9۸۱ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 

شده در کشور به ۱٥ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۸۱۰ ُدز رسید.
salamat.gov. سامانه  در  حتما  واکسن  تزریق  برای  شرایط  واجد  فراد  ا

ir ثبت نام کنند.

سیر باال رونده آمار نشانه یک فاجعه است؛

رعایت کنید، بیمارستان ها دیگر جا ندارند!
آی سی یو  بخش  ئیس  ر
در  رضا  امام  بیمارستان  رونا  ک
مشهد گفت: تبعات تجمعاتی که 
داشتیم،  قربان  و  غدیر  عید  ر  د
صدایش در خواهد آمد و باید منتظر تلفات 
باشیم، در حالی که  این تجمعات  از  اشی  ن

هنوز به پیک این موج هم نرسیده ایم.
جوانان،  دنیای  خبرنگار  گزارش  ه  ب
آی سی یو  بخش  رئیس  صداقت  لیرضا  ع
با  مشهد  در  رضا)ع(  امام  بیمارستان  کرونا 
اشاره به اینکه اکنون بدترین شرایط را در 
از  فوتی ها  و  ویژه  مراقبت  بستری،  خش  ب
زمان شروع کرونا داریم، بیان کرد: بدتر از 
همه اینکه ما یک سیر باال رونده داریم که 
همین یک فاجعه است که به حداکثر شدت 
ابتال، بدحالی و فوت خواهیم رسید. همچنان 
آمارها رو به فزونی خواهد بود، اگر شرایط 
کنترل  برای  اقدامی  ما  و  بماند  همین طور 
خیلی  فوتی ها  و  مبتالیان  آمار  نکنیم،  ن  آ

بیشتر خواهد شد.
صداقت افزود: در این شرایط اگر به 
کنید،  مراجعه  شهر  سطح  یمارستان های  ب
نیازی به جستجو و کار ژورنالیستی نیست 
مراجعه  یک  بلکه  شوید،  شرایط  متوجه  ا  ت
کننده ی معمولی هم باشید، التهاب موجود 
که  می شوید   متوجه  را  بیمارستان  آن  ر  د
نسبت به گذشته ازدحام بیش تر شده است 
و همینطور مراجعه بیماران هم رو به فزونی 
است و اینها شرایط بدی را رقم زده است.

وی بیان کرد: چند نکته در این غم 
نامه است که باید به آن توجه کرد، اول اینکه 
ما داریم افراد زیادی از همشهری های خود را 
به دلیل این اپیدمی از دست می دهیم و یا 
با شرایط بد در بیمارستان بستری می شوند 
و هم اینکه ماه ها است که کرونا زندگی و 
مسایل اقتصادی آنها را تحت الشعاع قرار داده 

و این یک حقیقت وحشتناک است.
دیگر  موضوع  داد:  ادامه  صداقت 
توسط  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  دم  ع
این  و  ابتال  که  است  ما  عزیز  همشهریان 
شرایط غمناک را تداوم می بخشد،  اگر یک 
هم  سیل بند  ما  حتی  و  بیفتد  اتفاق  یلی  س
زیادی  خسارت های  باعث  و  باشیم  بسته  ن

شده باشد، تمام می شود، اما وقتی می دانیم 
سیلی از بیماری های عفونی در سطح شهر 
داریم و تنها راه عدم انتقال آن در رعایت 
برخی اصول است، باید به آن توجه کنیم که 
متاسفانه در مقام عمل ساده انگاری اتفاق 
می افتد.وی افزود: گاهی فکر می کنم شاید 
یک لجبازی در کار است، وقتی در خیابان 
راه می روم و برخی بدون رعایت پروتکل ها 
تردد می کنند به عنوان عضوی از کادر درمان 
که در خط اول بوده، حس دهن کجی به 

من دست می دهد.
صداقت گفت: در این شرایط به جای 
کمتر سرویس  تاالرها  و  رستوران ها  نکه  آ
برنامه های مهمانی  اجرای  دهند، در حال 
و مساجد هم در حال برگزاری مراسم های 
ترحیم هستند، برای هر کدام از این ها من 
یک مصداق دارم، همین االن بیماری که 
نرم  پنجه  و  دست  مرگ  با  آی سی یو  ر  د
مراسم  در  که  است  جوانی  پسر  ی کند،  م
دایی خود که آن هم به دلیل کرونا فوت 
شده، به کرونا مبتال شده و آن چند نفر دیگر 
هم که آنجا حضور داشتند به کرونا مبتال 
شدند و ما تقریبا در حال از دست دادن این 

پسر جوان هستیم.
وی افزود: خیلی از افراد فکر می کنند، 
وقتی در مورد خطر ابتال در مهمانی صحبت 
می کنیم، منظور جمعیت زیاد در باغ و تاالر ها 
است، در حالی که دورهمی های کوچک هم 
به  مهمانی  مراسم  فردی  است،  اثیرگذار  ت

مناسبت تولد برگزار کرده بود که حدود ۱٥ 
یا ۱٦ نفر به ویروس مبتال شدند، االن سه 
الی چهار نفر از آنها در آی سی یو هستند و 

۱ یا 2 نفر هم از دست دادیم.
صداقت در مورد کلیپ منتشر شده از 
جلوی درب بیمارستان امام رضا که عده ای 
پشت در، روی چمن دراز کشیدند، که بعد 
گفت:  هستند،  بیماران  همراهان  شد  فته  گ
درست است که ما جا نداریم و شرایط خیلی 
استاندارد نیست، اما شرایط خیلی نزدیک به 
همین است و چیزی نمانده که همین شرایط 

را داشته باشیم.
نزدیک  فعلی  شرایط  داد:  ادامه  ی  و
به این شرایط است، چرا که چنین بیماری 
درمان  روی  که  نیست  بیماری هایی  زو  ج
تمرکز و سرمایه گزاری کنیم، بلکه در سطح 

پیشگیری، باید برنامه ریزی کنیم.
بیمارستان هایی  در  افزود:  صداقت 
کرونایی  بیمار  اختصاصی تر  صورت  به  ه  ک
این  نیست  واقعا دیگر جا  پذیرش می کنند 
موضوع دیگر نیاز به کتمان ندارد، چون این 
بیماری را باید در سطح پیشگیری جلوگیری 
کرد، االن بیمارستان ها جا ندارند و شرایط 
بدتر از این خواهد شد، هفته ی آینده آمارها 
تخت های  دیگر  می رود،  این  از  االتر  ب
بیمارستانی و تیم درمان جوابگوی این حجم 

از بیمار نخواهد بود.
وی با اشاره به نزدیکی مراسم های ماه 
محرم و بازگشایی مدارس گفت: تا بازگشایی 

مدارس زمان بیشتری مانده و حتما در این 
زمان باقی مانده باید در رابطه با بازگشایی 
کارشناسی ها انجام شود، اما مراسم عزاداری 
نزدیک تر است و حتی ما از طرف دانشگاه 
استاندار  به  علمی  کمیته  و  پزشکی  لوم  ع
مانع  جدی تر  طور  به  تا  دادیم  رخواست  د
قبل  دفعات  چون  شود،  مراسم ها  رگزاری  ب
از  یکسری  که  داشتیم  را  این  تجربه  م  ه
مجوزها را صادر می کردند که بعد از صدور 
مجوز کنترل آن سخت می شود، باید به طور 

کامل جلوی صدور مجوز ها گرفته شود.
عید  در  که  تجمعاتی  افزود:  صداقت 
خواهد  در  داشتیم، صدایش  قربان  و  غدیر 
آمد و باید منتظر تلفات ناشی از این تجمعات 
باشیم، هنوز به پیک این موج نرسیدیم، حتما 

باید جلوی تجمعات گرفته شود.
از  دالیلی  به  اگر  حتی  گفت:  ی  و
نشود،  جلوگیری  عزاداری  مراسم   رگزاری  ب
باید خودمان به این مسائل فکر کنیم که آیا 
واقعا امام حسین)ع( راضی است، مسلمانی 
را  خود  جان  عزاداری  مراسم  در  حضور  ا  ب
به خطر اندازد؟ آنهایی که متشرع تر از من 
هستند باید جواب دهند، چون تجمع حتی 

در فضای باز هم خطرناک است.
که  است  درست  داد:  ادامه  صداقت 
ایرانی ها  ما  با  صفر  و  محرم  رامیداشت  گ
امام  پیروان  اگر  قطعا  ولی  است،  جین  ع
شوند،  کم  دنیا  در  شیعیان  و  )ع(  سین  ح
باید مقداری  ضررش بیشتر خواهد بود، ما 
مسائل  به  مذهبی  دید  با  حتی  نطقی تر  م
بپردازیم، ممکن است مسئوالن این مراسم ها 
خاصی  مذهبی  افراد  اما  کنند،  ممنوع  ا  ر
هستند که در خانه های خود این مراسم ها 
را برگزار می کنند، خانه های کوچک با تعداد 
زیاد افراد که شرایط به شکلی می شود که 

چند فوتی از این جمع ها خواهیم داشت.
وی افزود: در مورد بازگشایی مدارس 
و دانشگاه هم بحث همین است، البته باید 
ببینیم که روند واکسیناسیون در آن زمان به 
چه صورت می شود، سیاست های کشور آن 
زمان چگونه است، ولی قطعا با این میزان 
واکسیناسیون که انجام شده، بازگشایی کار 

بسیار خطرناکی است.
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زیر نظر: علی هوشمند

انتخاب  »سامانه  از طریق  ها  کنکوری  رشته  انتخاب  فرایند 
رشته مجازی”

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور به تشریح فرایند انتخاب رشته کنکوری 
ها از طریق سامانه انتخاب رشته مجازی این سازمان پرداخت و گفت: این نرم افزار با 
استفاده از اطالعات داوطلبان سال جاری و اطالعات رشته محل های سال گذشته، 

رشته هایی که شانس قبولی آنها بیشتر است را معرفی می کند. 
به گزارش دنیای جوانان، فاطمه زرین آمیزی، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: 
فرآیند گزینش آزمون سراسری، فرآیندی علمی و مبتنی بر داده و اطالعات مستند 
و معتبراست و مشاورات انتخاب رشته در موسسات به طور احتمالی و در بهترین 
حالت براساس اطالعات تعداد محدودی از داوطلبان سال گذشته نسبت به مشاوره و 

انتخاب رشته اقدام می کنند. 
وی در ادامه تصریح کرد: نرم افزار انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش با 
استفاده از اطالعات داوطلبان سال جاری و اطالعات رشته محل های سال گذشته 
و با رعایت تمامی شرایط و ضوابط، رشته هایی که شانس قبولی آنها بیشتر است 

را معرفی می کند. 
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: نرم افزار انتخاب رشته 
در اولین گام پس از ورود داوطلب اطالعات کلی و اصول و مبانی استفاده از سیستم 
را نمایش میدهد و پس از آن حداکثر تا ۳۰۰ رشته محل را به داوطلب نمایش می 
دهد. الزم به ذکر است در رشته های ارائه شده تا حدودی از باال به پایین شانس 

قبولی افزایش می یابد.
زرین افزود:  نوع دوره ) روزانه، نوبت دوم، پیام نور و ...(، مقطع دوره) دکتری 
حرفه ای، کارشناسی ارشد پیوسته، کارشناسی و ....(، انتخاب حداکثر تا سه استان 
به عنوان محل تحصیل و انتخاب حداکثر تا سه رشته تحصیلی مورد عالقه از جمله 
مواردی است که نرم افزار قابلیت جستجو و محدود کردن اطالعات رشته محل ها 
براساس شرایط مورد نظر داوطلب را دارد. البته می توان در گزارش های متفاوت 

جستجوهای متفاوتی را از نرم افزار درخواست نمود.
وی تاکید کرد: داوطلب به این نکته توجه داشته باشد که اگر رشته محل های 
انتخابی خود را در نرم افزار انتخاب رشته اصلی ثبت نکند از چرخه گزینش آزمون 
سراسری حذف خواهد شد. به عبارت بهتر نرم افزار انتخاب رشته مجازی صرفا نقش 
راهنمایی و هدایت داوطلبان براساس گزینه های انتخابی و نیز آمادگی برای انتخاب 

رشته اصلی را دارد.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نرم افزار انتخاب رشته مجازی 
سازمان سنجش دقیق ترین انتخاب ها را براساس عالقمندی داوطلب و نمره حاصل 
شده در آزمون را اعالم می کند و داوطلب نیازمند پرداخت هزینه های گزاف نخواهد بود.

مهلت ثبت نام مجدد کاردانی و کاردانی به کارشناسی بر اساس 
سوابق تحصیلی

سازمان سنجش آموزش برای ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش براساس 
سوابق تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات 
آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و داوطلبان کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 

۱٤۰۰ تاریخ تعیین کرد.
با  آموزش کشور روز گذشته  دنیای جوانان، سازمان سنجش و  ه گزارش  ب
انتشار بیانیه ای اعالم کرد: به اطالع متقاضیان ثبت نام در رشته هایی که پذیرش 
آنها در دوره های  مقطع  کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات 
آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سال ۱٤۰۰ صرفًا براساس سوابق تحصیلی 
»معدل کل دیپلم« صورت می گیرد، می رساند در صورتی که در زمان مقرر ۳۰ 
خردادتا ۱۱ تیرماه ۱٤۰۰ موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند برای پذیرش در این 
رشته ها از روز سه شنبه ۱9 تا 22 مردادماه ۱٤۰۰ به درگاه اطالع رسانی این سازمان 

مراجعه و ثبت نام کنند.
در این بیانیه به داوطلبان مزبور توصیه شده است دفترچه راهنما و اصالحات 
مربوط به آن )موضوع اطالعیه ششم تیرماه ۱٤۰۰ که از طریق درگاه اطالع رسانی 

این سازمان در دسترس است( را حتما مطالعه کنند.

قتل به خاطرگم شدن کفش در عروسی
در سال 9٤ یکی از میهمانان جشن عروسی به نام اکبر در ورامین در درگیری 

با یک پدر و پسر بشدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
اکبر که از ناحیه سر آسیب دیده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت اما چند 

روز بعد به خاطر خونریزی مغزی جان باخت.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، با مرگ این پسر جوان، مأموران پلیس 
به بازجویی از میهمانان جشن عروسی پرداختند و معلوم شد اکبر به خاطر گم 
و  نام های سیامک  به  پسر  و  پدر  با یک  در جشن عروسی  شدن کفش هایش 

شهرام درگیر شده بود.
با افشای این ماجرا پلیس به ردیابی پدر و پسر پرداخت و توانست سیامک 
٥۷ ساله را بازداشت کند. اما شهرام به مکان نامعلومی گریخته بود و مأموران 

موفق نشدند ردی از او به دست آورند.
یکی از شاهدان به مأموران گفت: ما در مراسم عروسی بودیم که یکباره 
مقتول داد و فریاد کرد و مدعی شد که سیامک و شهرام کفش هایم را دزدیدند و 
این پدر و پسر هم موضوع را انکار می کردند. تا اینکه سیامک و شهرام از محل 
جشن خارج شدند و بعد از آن متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاد ؛ البته من سیامک 
را ندیدم اما شهرام به سراغ اکبر رفت و باهم درگیر شدند و مقتول ضربه ای 
به سرش خورد و بیهوش شد. ما هم به سرعت او را به بیمارستان رساندیم و 

دیگر از سیامک و شهرام خبری نداشتیم چون در آن لحظه بیشتر حواس مان 
به حال اکبر بود.

با شکایت اولیای دم و  در حالی که شش سال از این ماجرا گذشته بود، 
پلیس ردی از شهرام به دست نیاورد و برای او و پدرش به اتهام مشارکت در 
قتل کیفرخواست صادر و پرونده شان  به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده، اولیای دم درخواست دیه کردند.

مادر قربانی گفت: پسرم آن شب به جشن عروسی رفته بود اما کفش هایش 
سرقت شد و به همین خاطر با دو متهم درگیر شده بود و آنها بی رحمانه با آجر 
و چوب به سر پسرم زدند و گریختند. حاال هم پس از ٦ سال از این ماجرا پلیس 
هنوز ردی از شهرام به دست نیاورده است. اگرچه داغ پسرم را هنوز در دل دارم 
اما حاضرم با دریافت دیه از خون پسرم گذشت کنم. من می دانم ضارب پسرم 
شهرام بوده و نمی خواهم پدر و مادر او هم داغدار شوند. اما از اینکه خودش را 
مخفی کرده، خیلی ناراحتم او باید بازداشت شود و تاوان کاری را که کرده است 
، پس بدهد.سپس سیامک در جایگاه ویژه ایستاد و منکر مشارکت در قتل شد 
و گفت: من و پسرم آن شب به جشن عروسی رفته بودیم اما اکبر به خاطر گم 
شدن کفش هایش شروع به داد و فریاد کرد. او به من و پسرم مظنون شده بود و 
می گفت ما کفش های نوی او را سرقت کرده ایم. ما سعی کردیم او را آرام کنیم 
اما اکبر دست بردار نبود و فحاشی می کرد. به همین خاطر دعوا  باال گرفت. من 
که عصبانی شده بودم، جشن عروسی را ترک کردم و از حیاط بیرون رفتم؛ اما 
چند دقیقه بعد وقتی به آنجا برگشتم دیدم اکبر خونین  روی زمین افتاده است. 
بازداشت شده ام. همه دیدند که من  دلیل  بی  و  نزدم  او  به  من هیچ ضربه ای 

ضربه ای نزده ام اما چون پسرم نیست من را بازداشت کردند.
وی افزود: البته من خودم ندیدم که پسرم ضربه ای به مقتول زده باشد. در 

آن دعوا چند نفر شرکت داشتند و شاید فرد دیگری اکبر را زده است.
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ASMR چیست و چرا میلیون ها نفر 
در دنیا مجذوب آن هستند

سومین جستجوی محبوب در یوتیوب کلمه ASMR است؛ همان حس 
عجیب خوشایندی که برخی از افراد هنگام شنیدن یا تماشای چیزی در مغز خود 
احساس می کنند. برای آشنایی بیشتر با این پدیده مرموز با این مقاله همراه شوید.

میلیون ها نفر در دنیا به تماشای ویدئویی در یوتیوب نشسته اند که در آن زنی 
رو به دوربین، چیزی زمزمه می کند. این زن بدون اینکه کار خاصی انجام بدهد، 
فقط با صدایی آهنگین و آهسته زیر لب زمزمه می کند و دست هایش را به طور 

تصادفی در هوا تکان می دهد؛ اما میلیون ها نفر انگار افسون این ویدئو شده اند.
برای کسی که با این پدیده آشنا نیست،  واکنش این مخاطبان ممکن است 

عجیب و سؤال برانگیز باشد.
این دنیای ASMR است که با بیش از ۱٤ میلیون جستجو، سومین سرچ 
محبوب یوتیوب در دنیا است. در گوشه ای از اینترنت، ده ها یا شاید صدها سازنده 
ویدئو در حال نجوا کردن یا نقش آفرینی های پیچیده و داستان سرایی درباره سفر در 
زمان و شیاطین از خود فیلم می گیرند و میلیون ها بیننده را ساعت ها درگیر می کنند. 
اگر شما هنوز چیزی درباره پدیده ASMR یا »واکنش درونی اوج حسی« 
نشنیده اید، این مقاله شاید برایتان عجیب به نظر برسد و اگرچه برای آن دلیل 
علمی قطعی یافت نشده است، این حس واقعا وجود دارد و افراد بسیاری در دنیا 

آن را از راه های مختلف تجربه می کنند. 
البته شاید هم این حس را تجربه کرده باشید؛ اما نمی دانستید برای آن اسمی 
وجود دارد یا اینکه در تجربه آن تنها نیستید. برای آشنایی بیشتر با این پدیده 

عجیب اما خوشایند با این مقاله همراه باشید.
 Autonomous Sensory« مخفف  آر(  ام  اس  )ای   A SMR
Meridian Response« به معنی »واکنش درونی اوج حسی« است و به 
حس لذت بخش و »سوزن سوزنی« در مغز اشاره دارد که برخی افراد در واکنش 
به تصاویر یا صداهای خاصی تجربه می کنند. افراد مختلف توصیف های گوناگونی 
هم از این حس دارند؛ اما طبق تجربه ای شخصی،  حس ASMR را می توان 
شبیه غنچه بزرگ گلی توصیف کرد که به آرامی در مغز باز می شود و گلبرگ های 
مغز  ناحیه  در  فقط  این حس  قلقلک می دهند. گاهی  را  مغز  نرم  بافت های  آن 
احساس می شود و گاهی تا شانه ها و ستون فقرات هم می رسد و احساس خوشایند 

آرامش بخشی به فرد دست می دهد.
احساس  شکل  به  را  آن  کرده اند  تجربه  را   ASMR پدیده  که  فرادی  ا
خوب سوزن سوزن شدن در پوست سر توصیف می کنند. این احساس لذت بخش 
به آن ها محرک های  ایجاد می شود که  یا تصاویر خاصی  به صداها  ز واکنش  ا
ASMR می گویند. در همان حال که فرد به گوش دادن به یا تماشای ویدئویی 
حاوی محرک های ای اس ام آر مشغول است، احساس سوزن سوزن شدن و باز 
شدن غنچه گلی به آرامی در بدن او از سر و شانه ها تا ستون فقرات، کمر، بازوها 

و پاها پخش می شود.
حس ASMR اغلب آرامش بخش و بسیار خوشایند توصیف شده و از آنجایی 
که محرک های آن برای افرادی که این تجربه را نداشته اند، بسیار منحصر به فرد 
و گاهی عجیب به نظر می رسد، ممکن است درباره این پدیده تصورات نادرستی 

وجود داشته باشد.
از 2  با بیش   Gentle Whispering یوتیوب  به گفته صاحب کانال 
میلیون عضو که ویدئوهای ASMR منتشر می کند، واکنش افراد به محرک های 
ASMR ممکن است در روزهای مختلف و بسته به حالت روحی شان متفاوت 
باشد؛ مثال یک روز نسبت به تماشای ویدئوهای نقش آفرینی واکنش نشان می دهند 

و روز دیگر نسبت به صدای خش خش ورق زدن کتاب. 
عالوه بر این، اگر بیش از حد در معرض یک محرک خاص قرار بگیرید، 
ممکن است بعد از مدتی حساسیت خود را نسبت به آن از دست بدهید. به همین 
برای ساخت  ایده جدیدی  بار  باید هر   ASMR تولیدکنندگان محتوای  خاطر 
قلقلک دهنده  حس  این  همچنان  مخاطبان  تا  بگیرند  نظر  در  خود  یدئوهای  و

خوشایند را تجربه کنند.

فضای  در  چنان  الغری  بلیغات  ت
سودجویان  که  می دهد  جوالن  جازی  م
تبلیغات  برای  سلبریتی ها  تصاویر  از  تی  ح
کاذب خود اعم از الغری بدون رژیم و یا 
الغری در ۱۰ روز استفاده می کنند تا از این 
طریق طعمه های خود را به دام بیندازند در 
حالی که هیچ یک از این تبلیغات بر پایه 

علم پزشکی نیست.
جوانان،  خبرنگاردنیای  گزارش  به 
مانند  ادعاهایی  فراوان  صورت  به  امروزه 
دهید،  دست  از  کیلوگرم   ٥ روز   ۱۰ طی 
هر چقدر می خواهید بخورید، روزی یک 
سایز لباس کم کنید و  وزن کم کنید را در 

تبلیغات می بینیم.
در این تبلیغات ده ها مکمل غذایی 
نوید تسریع در کاهش وزن را می دهند به 
ادعا می کنند که جذب  طور کلی، آن ها 
سوخت  کنند،  می  مسدود  را  غذایی  مواد 
یا چربی  دهند  افزایش می  را  بدن  و ساز 
سوزی می کنند یا اینکه یکی از روش های 
کاهش سریع وزن، رژیم غذایی بسیار کم 
کالری است و بیشتر مواردی که در مورد 
کاهش سریع وزن شناخته می شود، ناشی 
از مطالعات افرادی است که این رژیم ها 

را انجام داده اند.
داروها، کرم ها، دستگاه ها وایده های 
مشکوکی که به نام کاهش وزن سریع تبلیغ 
می شوند، پایان ندارند بیشتر آن ها قول می 
دهند که این وسایل جایگزین رژیم غذایی 

یا ورزش  هستند.
آیا کاهش سریع وزن موثر است؟

علی رضا زارعی نسب کارشناس دفتر 
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در این زمینه می گوید: 
جدا از رژیم های غذایی، ورزش و جراحی 
شرایط،  واجد  افراد  برای  وزن  کاهش 
عجیبی  رژیم  یا  قرص  محصول،  هیچ 
و  نشده   اثبات  وزن  سریع  کاهش  برای 
دارد،  وجود  وزن  کاهش  برای  داروهایی 
اگرچه هیچ یک از آنها برای کاهش سریع 
وزن در نظر گرفته نشده و حتی عوارض 

جانبی  نیز دارند.
وی می افزاید: در هر برنامه کاهش 
وزن سریع، چیزی که باعث چربی سوزی 
این  نیست.  غذا  نوع  یا  قرص  شود  می 

با  ه  ا همر لری،  کا توجه  بل  قا کاهش 
ورزش است .

این کارشناس اظهار می دارد: کاهش 
سریع وزن باعث ایجاد عوارض جسمی در 
از  احتمالی   بدن می شود، خطرات جدی 
تا   ۱2 در  که  صفراوی  های  سنگ  جمله 
ماه  چند  طی  در  که  افراد  از  درصد   2٥
می  کاهش  را  خود  وزن  زیادی  مقدار 
نخوردن  دلیل  به  )عمدتا  تغذیه  دهند، سو 
کافی پروتئین برای هفته ها(، عدم تعادل 
کننده  تهدید  تواند  می  که  ها،  الکترولیت 

زندگی باشد، هستند.
پذیری،   تحریک   ، د ر د سر وی، 
خستگی،  سرگیجه، یبوست، بی نظمی در 
قاعدگی،  ریزش مو و از دست دادن عضله 
از خطرات ناشی از کاهش سریع وزن می 
داند و می گوید:باید به یاد داشته باشید که 
رژیم های غذایی و داروهای تبلیغاتی نمی 
توانند کاهش وزن سریع و بدون عوارضی 
را برای شما به ارمغان بیاورند بنابراین بهتر 
به  ایمن  رژیم غذایی  دریافت  است جهت 

کارشناسان تغذیه مراجعه کنید.
شد:  یادآور  تغذیه  کارشناس  این 
رسیدن به الغری در افراد چاق به معنای به 
مصرف رساندن این دسته از چربی ها است 
که انباشتگی آنها می تواند خطرات بالقوه 
ای را برای سیستم های بدن داشته باشد.
مظهری خاطرنشان کرد :هر کیلوگرم 
چربی انباشته شده در بدن، معادل ۷ هزار 
کیلوکالری )واحد انرژی( است. انرژی هیچ 
گاه از بین نمی رود بلکه تنها تغییر شکل 
می دهد و به نور، حرارت و حرکت تبدیل 

می شود؛ بنابراین افراد چاق تنها با انجام 
ورزش و فعالیت های بدنی می توانند انرژی 
های ذخیره شده را که از حد تامین نیازهای 
بدن فراتر رفته، به حرکت و حرارت تبدیل 
کنند و به این طریق وزن خود را کاهش 
دهند.وی ادامه داد: افراد چاق برای کاهش 
وزن خود در کنار انجام فعالیت های بدنی، 
باید بدون حذف گروه های غذایی ویتامین 
ها، سبزی ها، پروتئین ها، چربی ها و نان 
و غالت و میزان مصرف موادغذایی روزانه 

خود را کاهش دهند.
غذایی  رژیم  هیچ  افزود:  مظهری 
چربی  کوتاه  زمانی  مدت  در  تواند  نمی 
های انباشته شده در بدن را کاهش دهد. 
آب  از  ما  بدن  درصد   ٦۰ که  آنجایی  از 
کم  خیلی  های  رژیم  است،  شده  تشکیل 
به  که  پروتئینی  های  رژیم  مانند  کالری 
عنوان سریع ترین راه برای کم کردن وزن 
از آنها نام برده می شود، تنها می تواند به 
خروج آب بدن کمک کند و وزن را سریع 
پایین بیاورد اما بعد از مدت کوتاهی روند 
کاهش وزن متوقف می شود و حتی با ادامه 

رژیم تغییری ایجاد نمی شود.
 عوارض رژیم های سخت الغری

د  ستا ا مظهری  لدین  ا ء  ضیا سید 
دانشگاه علوم پزشکی ایران در این زمینه 
و  سخت  سریع،  های  رژیم  گوید:  می 
زایی  بیماری  عوارض  الغری،  غیرمعقول 
بسیار خطرناکی دارند که به مرور زمان در 
افرادی که از این دسته از رژیم ها تبعیت 

می کنند، بروز می کند.
بدن  ایمنی  سیستم  افزاید:  می  وی 

وظیفه حفظ حیات را برعهده دارد،  بنابراین 
در زمانی که با کمبود انرژی مواجه می شود 
در اولین اقدام برای جبران این کمبود به 
سمت عضالت می رود و با مصرف چربی 
را  خود  سوخت  عضالت  در  موجود  های 
رژیم  گونه  این  نتیجه  در  کند،  می  تامین 
ها نه تنها فرد به وزن و سایز ایده آل خود 
نمی رسد بلکه با عوارضی همچون تحلیل 
خونی،  کم  استخوان،  پوکی  عضالنی، 
ریزش مو و ازبین رفتن طراوت پوست نیز 

مواجه می شود.
ادامه  ایران  تغذیه  انجمن  عضو  این 
های  رژیم  از  تبعیت  همچنین  دهد:  می 
ایجاد  خوردن  ولع  فرد  در  سخت الغری، 
می کند بنابراین پس از مدتی فرد از گرفتن 
این رژیم ها خسته می شود و به پرخوری 
روی می آورد و این روند زمینه ساز افزایش 

سریع تر وزن می شود.
داروهای  کند:  می  تصریح  مظهری 
الغری یا کمک الغری هایی که این روزها 
درآمدهای  با  مافیایی  بازار  شده اند  باب 
میلیاردی برای افراد سودجو ایجاد کرده اند 
شبکه های  در  تبلیغ  با  به خصوص  که 
 9٥ می دهند،  فریب  را  مردم  ماهواره ای 
درصد داروهای الغری مورد تایید وزارت 
بهداشت نیست، نمی توان برای هر فردی 
متناسب  تغذیه  متخصص  و  کرد  تجویز 
و  فیزیولوژیکی  وضعیت  جنس،  سن،  با 
به  فرد  که  زمانی  فرد،  زمینه ای  بیماری  
ندهد،  جواب  الغری  معمولی  درمان های 
بنا به صالحدید این قرص ها را برای دوره 

محدود زمانی تجویز می کند.
می  خاطرنشان  دانشگاه  استاد  این 
مجازات  تعیین  و  مردم  کردن  آگاه  کند: 
مهم ترین  پخش کنندگان   برای  سنگین 
راه حل برای جمع شدن این داروها بوده و 
یکی از خاصیت هایی که برای این داروها 
بیان  می شود، کاهش سایز است، درصورتی 
سایز  کاهش  علمی  مفهوم  در  که الغری 
نیاز فرد را که  از  انرژی مازاد  نیست بلکه 
کرده،  پیدا  تجمع  بدنش  در  سال ها  طی 
ناآگاهی مردم،  به دلیل  باید کم کرد ولی 
تبلیغ  قرص ها  این  سایز،  کاهش  وعده  با 
این  افراد زودباور در دام  می شود و برخی 

تبلیغات گرفتار می شوند.

تبلیغاتی که هزینه اش جان انسان هاست؛

کاهش سریع وزن )جان( شما فقط در چند روز!
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ن  سیو ا ر کنفد ئیس  ر
صادرات ایران می گوید دولت 
سیزدهم راهی جز حمایت از 
اقتصاد درون زا و برون نگر ندارد و در این 
مسیر صادرات به عنوان موتور پیشران 

عمل می کند.
محمد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
انداز صادرات در  درباره چشم  الهوتی 
باقی ماندن  دولت سیزدهم در صورت 
تحریم ها، اظهار کرد: همانطور که آقای 
اعالم  تنفیذ  مراسم  جریان  در  رییسی 
کردند، دولت ایشان به دنبال کنار زدن 
تمام مسیرهای  از  استفاده  و  تحریم ها 
اقتصاد  بر  فشار  کاهش  برای  موجود 
کشور است. از این رو چه در چارچوب 
دیگری  چارچوب  هر  در  چه  و  برجام 
می توان انتظار داشت که شرایط متفاوتی 

پیدا کنند، کنار بروند یا کاهش یابند.
از  نظر  صرف  اینکه  بیان  با  وی 
و  تولید  از  حمایت  تحریم ها،  سرنوشت 
صادرات اولویت مهمی است که نمی توان 
آن را کنار گذاشت، تشریح کرد: همانطور 
که در سال های گذشته نیز برای بسیاری از 
تصمیم گیران محرز شده، برای آنکه اقتصاد 
ایران بتواند از شرایط امروز و مشکالت 
فعلی عبور کند، حمایت از تولید و فراهم 
کردن مقدمات صادرات این کاالها در هر 

شرایطی باید اولویت نخست باشد.
ق  تا ا ن  یندگا نما هیئت  عضو 
نخستین  ه  ر با ر د ن  ا تهر نی  گا ر ز با
اولویت های صادراتی دولت  رئیسی نیز 
اظهار کرد: حوزه صادرات ایران در طول 
سه سال گذشته و در دوره تحریم های 

کرده  تجربه  را  خاصی  شرایط  جدید 
است. به نظر می رسد نگاهی دقیق به 
این تجربه سه ساله و اشکاالتی که در 
وجود  بخش  این  اجرایی  سیاست های 

داشت اهمیت فراوانی خواهد داشت.
با  ایران  در  ما  داد:  ادامه  الهوتی 
معضل گستردگی و حجم باالی قوانین 
و مقرراتی مواجهیم که بسیاری از آنها 
حتی با یکدیگر تناقض دارند و خود به 
رو  این  از  می کنند.  اضافه  مشکالت 
بازنگری در این قوانین و کنار گذاشتن 
مقررات دست و پا گیر در این حوزه نیز 
دیگر  اولویت  یک  عنوان  به  می تواند 

مشکالت  از  بخشی  تا  شود  پیگیری 
این حوزه کنار بروند.

و   ۱۷۷ ابالغیه  به  اشاره  با  وی 
نهایی  برای  خصوصی  بخش  تالش 
ابالغیه  این  داد:  توضیح  آن،  کردن 
پیگیری  و  تالش  سال  سه  نتیجه 
سرانجام  که  است  خصوصی  بخش 
شد  نهایی  اجرا  برای  مدت ها  از  پس 
نگاه  نیز  بخش  این  در  ما  هنوز  اما 
سلیقه ای و عدم اجرای دقیق مصوبات 
را مثال در بخش هایی مانند واردات در 
از  دیگر  یکی  می بینیم.  صادرات  ازای 
خواسته های بخش خصوصی  از دولت 

جدید اجرای این ابالغیه به شکل دقیق 
و به دور از نگاه های شخصی است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
مشوق  بسته  اجرای  کرد:  خاطرنشان 
از ظرفیت های  بهره گیری  و  صادرات 
حمایتی که در قانون بودجه پیش بینی 
شده و تالش برای مانع زدایی از فعالیت 
صادرکنندگان می تواند به افزایش آمار 
آمارها در  بردن  باال  و  صادراتی کشور 
سیاست  در  باید  و  شود  منجر  آینده 
کنار  در  را  تحریم ها  و  تنش  کاهش 
در  داخلی  سیاست گذاری های  بهبود 

دستور کار قرار داد.

اعطای تسهیالت خرید خودرو ایرانی در موسسه اعتباری ملل 
موسسه اعتباری ملل به منظور تسهیل در خرید 
خودرو  خرید  تسهیالت  پرداخت  به  نسبت  خودرو 

ایرانی اقدام می نماید.
 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: 
این موسسه در راستای افزایش توان خرید خودرو به 
هم وطنان عزیز و حمایت از تولید خودروی ایرانی، 
تسهیالت خرید خودروی ایرانی در قالب طرح آفاق 

یک به متقاضیان پرداخت می نماید.
 مشتریان محترم می توانند جهت اطالع و بهره مندی از این تسهیالت 

به کلیه شعب موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور مراجعه نمایند.

پیام تبریک مدیر عامل بانک سرمایه به مناسبت روز خبرنگار

فرج اله قدمی، مدیرعامل بانک سرمایه به مناسبت روز خبرنگار پیامی 
به شرح زیر صادر نمود:

به برکت خون پاک خبرنگار شهید، محمود صارمی فرصتی نیکو در 
مردادماه فراهم شده است تا از مردان و زنان بزرگی یاد کنیم که عمر خویش 
را بی هیچ منتی و تنها از سر عشق به حقیقت بر سر آگاهی بخشی به آحاد 
جامعه گذاشته اند و در این راه از بذل نام و مال و جان خویش دریغ نداشته اند.

بی شک در دنیای امروز، پیشرفت جوامع جز با آگاهی نسبت به عملکرد 
خویش به منظور تقویت مزیت ها و کاهش نقاط ضعف حاصل نمی گردد و 
در این میان، خبرنگاران در تحقق این مهم از مسئولیتی بس واال و خطیر 
برخوردارند. آن ها هستند که همچون چشم بیدار جامعه، اوضاع و احوال 
آن را به دقت رصد کرده و مردم و مسئوالن را در ترسیم تصویری هرچه 

واقع بینانه تر از جامعه خویش یاری می رسانند.
با گرامیداشت دوباره نام و یاد همه خبرنگاران شهید، خصوصًا شهید 
سرمایه  بانک  بزرگ  خانواده  از  نمایندگی  به  اینجانب  صارمی،  محمود 
فرارسیدن روز خبرنگار را خدمت خبرنگاران ارجمند و سایر فعاالن عرصه 
رسانه تبریک و تهنیت عرض نموده، ضمن آرزوی سالمتی و بهروزی برای 
ایشان، از درگاه خداوند متعال برای شهیدان بزرگوار و سایر درگذشتگان 

عرصه رسانه رحمت و رضوان الهی را مسألت دارم.

بهره برداری از مجتمع کشتارگاهی بندرگناوه با تسهیالت بانک 
توسعه تعاون

یکی از بزرگترین و مدرن ترین کشتارگاه های 
صنعتی طیور جنوب کشور ، با ظرفیت کشتار ٤ هزار 
توسعه  بانک  تسهیالت  با  ساعت  در  طیور  قطعه 
به  بوشهر  استان  گناوه  بندر  درشهرستان  تعاون 

بهره برداری رسید.
یکی   ، بوشهر  استان  تعاون  توسعه  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
از بزرگترین و مدرن ترین کشتارگاه های صنعتی طیور در جنوب کشور 
»مجتمع کشتارگاهی ضامن آهو « با حمایت و مشارکت ۸2 میلیارد ریالی 
بانک توسعه تعاون از محل تسهیالت طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
مورد بهره برداری قرار گرفته و با ایجاد اشتغال برای ۱۰۰نفر به صورت 
مستقیم و چندین نمایندگی در استان بوشهر ، نقش به سزایی را در توسعه 
و بهبود ساختار تولید و پرورش طیور و رونق اقتصادی منطقه ایفا می کند .

با بهره  برداری از این پروژه اقتصادی که فعالیت آن در زمینه کشتار، 
بسته بندی و انجماد، قطعه بندی و تبدیل ضایعات طیور است زنجیره تکمیلی 

تولیدی گوشت سفید در استان بوشهر اجرایی شده است.
این پروژه در زمینی به مساحت 2هکتار و زیربنای هشت هزار مترمربع با 
ظرفیت کشتار ٤ هزار قطعه طیور در ساعت احداث شده  است و از مشخصات 
بارز این واحد صنعتی برخورداری از سردخانه ٥۰۰تنی، تخلیه اتوماتیک سالن، 

پخت ضایعات و تبدیل به پودر و طرح تصفیه فاضالب است.
اندازی و فعالیت این کشتارگاه ،اطمینان الزم در جهت بهره  با راه 
گیری از محصول مرغی بهداشتی مناسب برای استفاده عمومی در داخل 
فرصت  کشتارگاهی  ظرفیت  این  دیگر  سوی  از  شود  می  فراهم  کشور 
مناسبی را نیز با چشم انداز صادرات محصوالت تولیدی با برند بهداشتی 

مناسب فراهم می آورد.
در این پروژه مهم اقتصادی تاکنون ٤٥۰ میلیارد ریال از سوی سرمایه 
گذار طرح با هدف ایجاد اشتغال پایدار و تکمیل چرخه تولید گوشت سفید در 

استان بوشهر و جنوب کشور سرمایه گذاری انجام شده  است.
همراهی بانک توسعه تعاون با این مجموعه مدرن کشتارگاهی ، زمینه 
دستیابی به اهداف توسعه و بهبود ساختار تولید و پرورش طیور، تکمیل 
زنجیره تولید گوشت مرغ در عالی ترین سطح )از مزرعه تا سفره(، داشتن 
جامعه ای سالم تر با افزایش سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور و در نهایت 

افزایش ظرفیت و چشم انداز صادرات محصوالت را محقق کرده است .

پیام دکتر علی صالح آبادی به مناسبت روز خبرنگار

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفدهم مردادماه در 
پیامی روز خبرنگار را به اهالی رسانه تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر علی صالح 
آبادی روز خبرنگار را به اهالی رسانه تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:اقتضای جان چو ای دل آگهی است/هر 
که آگه تر بود جانش قوی است

قدم گذاشتن درمسیردشوار شفاف سازی و آگاهی بخشی بر مبنای 
اطالعات دقیق و موثق، امری شجاعانه است که دستاوردی ارزشمند برای 

جامعه به دنبال دارد.
خوشبختانه جامعه خبری کشور در شرایط دشوار، نشان داده که همواره 
در اوج شرافت و تعهد رسالت خود را دنبال می کند و اسیر تنگ نظری 

های جانب دارانه نمی شود.
بدینوسیله ضمن گرامی داشت یاد و نام شهید رسانه، محمود صارمی، 
از  کنم  می  خبرتبریک عرض  تالشگران عرصه  همه  به  را  خبرنگار  روز 
خداوند متعال، برای شما توفیق روزافزون در مسئولیت خطیرتان خواستارم.

کارشناس ارشد حوزه انرژی:
تحریم، مانع سرمایه گذاری در صنعت نفت شده است

یک کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه میادین نفتی ساالنه بین ٥ تا 
۸ درصد افت تولید دارند، گفت: اگر قرار باشد ٤ میلیون بشکه تولید داشته 
هزار   2٥۰ حدود  بازیافت  افزایش ضریب  برنامه های  نبود  خاطر  به  باشیم 

بشکه کمتر تولید خواهیم کرد.
به گزارش دنیای جوانان، نرسی قربان، درباره چالش تولید و صادرات 
بازیافت  افزایش ضریب  و  توسعه  در  سرمایه گذاری  عدم  به  توجه  با  نفت 
اظهار داشت: ما همچنان به لحاظ ورود سرمایه و نحوه اجرا معضل داریم، 
زیرا موضوع اف ای تی اف حل نشده و تحریم هم ادامه دارد، بنابراین هنوز 

نمی دانیم چه میزان سرمایه می توانیم به صنعت نفت تزریق کنیم.
وی با بیان اینکه اکنون 2۰۰ میلیارد دالر سرمایه برای تحقق اهداف 
توسعه ای این صنعت نیاز داریم، افزود: با یک حساب سرانگشتی می توان 
گفت که میادین نفتی ساالنه بین ٥ تا ۸ درصد افت تولید دارند که برای 
اقدامات  و  سرمایه گذاری  به  نیاز  تولید  کاهش  این  تداوم  از  جلوگیری 

تکنیکال مورد نیاز است. 
اضافه  جدید  حوزه  اگر  کرد:  تاکید  انرژی  حوزه  ارشد  کارشناس  این 
نشود و حوزه های قدیمی به لحاظ تکنولوژی به روز نشوند، قطعا افت تولید 
داشته  تولید  بشکه  میلیون   ٤ باشد  قرار  اگر  مثال  طور  به  داشت،  خواهیم 
هزار   2٥۰ حدود  بازیافت  افزایش ضریب  برنامه های  نبود  خاطر  به  باشیم 

بشکه کمتر تولید خواهیم کرد.
بانکی،  سیستم  امور  شود،  برداشته  تحریم ها  اگر  شد:  یادآور  وی 
حوزه های  می توانیم  ما  شود  تسهیل  نفت  فروش  و  جدید  سرمایه گذاری 
تکنولوژیکی  لحاظ  به  را  قدیمی  حوزه های  و  کرده  عرصه  وارد  را  جدید 
بروزرسانی کنیم، بنابراین نه تنها جلوی افت تولید را می گیریم بلکه تولید 

را اضافه خواهیم کرد.
قربان تاکید کرد: در صورت لغو محدودیت های تحریمی امکان تولید و 
برداشت ٤ میلیون بشکه را داریم اما در درازمدت و میان مدت باز هم مجبوریم 
تا  باشیم  داشته  پتروشیمی  و  نفت  حوزه  در  کالنی  سرمایه گذاری های  که 
نه تنها میادین دچار آسیب نشوند بلکه از حوزه صادرات هم عقب نمانیم.

کرونای دلتا، نفت را ارزان کرد!
برای  تقاضا  متاثر شدن  به  نسبت  ها  نگرانی  تاثیر  تحت  نفت  قیمت 
سوخت در پی شیوع کرونای دلتا، روز جمعه حدود یک درصد سقوط کرد 

و بزرگترین کاهش هفتگی در 9 ماه گذشته را رقم زد.
به گزارش دنیای جوانان بهای معامالت نفت برنت با ٥9 سنت معادل 
۰.۸ درصد کاهش، در ۷۰ دالر و ۷۰ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای 
درصد   ۱.2 معادل  سنت   ۸۱ با  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  وست  معامالت 
کاهش، در ٦۸ دالر و 2۸ سنت در هر بشکه بسته شد.نفت برنت برای کل 
هفته بیش از شش درصد کاهش قیمت داشت که بزرگترین کاهش هفتگی 
در چهار ماه گذشته بود و شاخص نفت آمریکا حدود هفت درصد کاهش پیدا 

کرد که بزرگترین کاهش هفتگی در 9 ماه گذشته بود.
قیمتهای نفت در پی افزایش جهانی موارد ابتال به ویروس کرونا که 
مربوط به شیوع نوع به شدت مسری کرونای دلتاست، در سه روز نخست 
تنش های  تاثیر  تحت  شنبه  پنج  روز  اما  بودند  کرده  ریزش  گذشته  هفته 

ژئوپلیتیکی در خاورمیانه روند نزولی قیمت ها متوقف شده بود.
آمار روزانه ابتال به کووید ۱9 در آمریکا به باالترین میزان در شش 
ماه گذشته صعود کرده و ژاپن و چین هم محدودیت هایی را برای متوقف 
کردن شیوع ویروس وضع کرده اند. شیوع کرونای دلتا در کشورهای مصرف 
کننده بزرگ نفت نگرانی ها نسبت به محدود شدن دوباره سفرها و آسیب 

دیدن تقاضا برای سوخت را برانگیخته است.
کرد:  اظهار  آسوشیتس  و  ریتربوش  شرکت  رییس  ریتربوش،  جیم 
قرار  گران  معامله  میکروسکوپ  زیر  چین  در  سفر  محدودیت های  افزایش 
گرفته و ممکن است به عامل تاثیرگذار بر قیمت ها در ماه جاری تبدیل شود.
کووید  به  ابتال  آمار  که  کرد  اعالم  آمریکا  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
۱9 در این کشور پیش از این که کاهش پیدا کند، اوج بیشتری می گیرد و 

کرونای دلتا آسیب بی موردی به این کشور وارد می کند.
عامل دیگری که در کاهش قیمت ها موثر بود، رشد ارزش دالر در پی 
انتشار آمار اشتغال ماهانه بهتر از حد مطلوب در آمریکا بود. دالر قوی تر نفت 
را که به این ارز قیمت گذاری می شود برای خریداران غیرآمریکایی گران تر 
می کند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه 
اعالم کرد شرکت های انرژی آمریکایی هفته گذشته برای پنجمین هفته در 
شش هفته گذشته به شمار دکل های حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه کردند.
به ششم  منتهی  در هفته  گاز طبیعی  و  نفت  شمار دکل های حفاری 
اوت، سه حلقه افزایش یافت و به ٤9۱ حلقه رسید. شمار دکل ها نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 2٤٤ حلقه معادل 99 درصد افزایش یافت. شمار 
دکل های حفاری نفت آمریکا از رکورد پایین 2٤٤ حلقه در هفته منتهی به 

۱٤ اوت سال 2۰2۰ بیش از دو برابر افزایش یافته است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: 

هدف دولت جدید، رفع تحریم ها و شکوفایی اقتصادی باشد

مه
و بی
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زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

گرانفروشی نفت عربستان به آسیایی ها!
اقدام عربستان سعودی در افزایش قیمت فروش نفت به آسیا ممکن 
است نتیجه نامطلوبی به همراه داشته باشد زیرا شیوع کرونای دلتا به تقاضای 
چین آسیب زده و همزمان آمریکا و روسیه با قیمت رقابتی تری نفت به 

این منطقه عرضه می کنند.
به گزارش دنیای جوانان، آرامکوی سعودی قیمت فروش گریدهای 
نفتی مدیوم و سنگین به آسیا برای سپتامبر را به میزان 2۰ تا ۳۰ سنت در 
هر بشکه افزایش داد و به باالترین میزان در چهار ماه گذشته رساند. اگرچه 
گذاری  قیمت  مبنای  که  دوبی  پایه  قیمت  با  چندانی  اختالف  قیمت  این 
ترش  سنگین  و  مدیوم  نفتی  گریدهای  برای  تقاضا  اما  ندارد  آرامکوست، 
ممکن است ضعیف شود زیرا چین با شیوع نوع شدیدا مسری کرونای دلتا 

دست و پنجه نرم می کند.
از سوی دیگر گریدهای نفتی آمریکایی مانند مارس که کیفیت مدیوم 
مشابهی دارند، ماه گذشته با نرخ پایینتری عرضه شدند. همزمان معامله گران 
می گویند نفت اورال روسیه ارزانتر شده است. قیمت پریمیوم نفت برنت 
نسبت به نفت دوبی روز جمعه سه دالر و ٥۱ سنت در مقایسه با چهار دالر 

و ۳٦ سنت در ماه پیش بود.
این وضعیت ممکن است پاالیشگاههای آسیایی را ترغیب کند میزان 
کمتری نفت از آرامکو خریداری کنند. همچنین بازار محموله های تک که 
وضعیت چندان پرفروغی در ژوییه نداشت، ممکن است راکد بماند. محموله 
های بعضی از گریدهای نفتی مدیوم و سنگین ترش خاورمیانه ای نسبت 

به قیمت فروش رسمی آنها تخفیف پیدا کرده اند.
بازار همچنان با عرضه محموله های فوری در پی تصویب برنامه افزایش 
تولید اوپک و متحدانش روبرو شده است. گروه اوپک پالس که در راس آن 
عربستان سعودی و روسیه قرار دارند ماه میالدی گذشته با افزایش تولید 

ماهانه تا پایان سال 2۰2۱ موافقت کردند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت ملی نفت چین پیش بینی می کند 
که جدیدترین موج شیوع کرونا ممکن است پنج درصد از تقاضای چین برای 
نفت در کوتاه مدت کم کند. دولتهای محلی بعضی از شهرها را قرنطینه 

کرده اند و ترافیک در نقاط آلوده کاهش پیدا کرده است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

کارشناس حوزه کار:
دولت توان معیشتی کارگران را باال ببرد!

علی اکبر سیارمه درباره اقدامات دولت در خصوص بهبود وضع معیشت 
کارگران، گفت: با توجه به مسائل و مشکالتی که هم اکنون در جامعه حاکم 
است، بحث معیشت تمام اقشار به خصوص جامعه کارگری به عنوان یکی از 
آسیب پذیرترین اقشار جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است لذا انتظار داریم 
که دولت افزایش توان و قدرت معیشت خانوارهای کارگری را در دستور کار 

قرار بدهد.
به گزارش دنیای جوانان، وی بر لزوم اختصاص بن خواربار به کارگران 
تاکید کرد و گفت: با توجه به وضع معیشتی کارگران و تامین کالری و موادغذایی 
مورد نیاز خانوارهای کارگری ضروری است که بسته های معیشتی و بن خواربار 

برای کارگران درنظر گرفته شود.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به افزایش حداقل دستمزد سال ۱٤۰۰ 
گفت: در بحث افزایش دستمزدها امسال تحولی را شاهد بودیم که انتظار داشتیم 
جلوی هزینه ها را بگیرد ولی این افزایش و تحول با تورم منطبق نبود در حالی 
که باید بین دستمزد و تورم هماهنگی به وجود بیاید؛ از این رو درخواستمان 
از دولت این است که جلوی افزایش هزینه ها را بگیرد و در قالب برنامه های 

کوتاه مدت توان معیشتی کارگران را باال ببرد.
وی در پایان با تاکید بر تحقق اجرای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد 
از فساد و اجرای  امیدواری کرد: شعارهای دولت رئیسی برای جلوگیری  ابراز 

عدالت اجتماعی به نتیجه برسد.

تهیه و تنظیم: احمد جاوید
وزارت  منتشره  آمارهای  بررسی 
صنعت، معدن و تجارت حاکی است از 
ابتدای امسال تا پایان تیرماه ۳22 هزار 
و 9۱9 دستگاه خودرو در کشور از سوی 

خودروسازان داخلی شد.
این  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال )تولید ۳2۰ هزار و 22۸ دستگاه 
خودرو( رشد ناچیز هشت دهم درصدی 

نشان می دهد.
همچون همیشه بیشترین آمارهای 
تولید مربوط به خودروهای سواری است. 
در چهار ماهه نخست امسال 29٦ هزار 
و ٥٦۰ دستگاه خودروی سواری )9۱.۸ 
درصد تولید خودرو( در کشور تولید شد 

که حاکی از رشد ۱.2 درصدی است.
مینی بوس  تولید  مدت  این  در 
نت،  میو کا همچنین  میدل باس  و 

شد،  همراه  رشد  با  کشنده  و  کامیون 
و  وانت  ون،  تولید  در  اما خودروسازان 

اتوبوس عملکرد کاهشی داشتند.
 ٥9۰ و  هزار   2 تیرماه  پایان  تا 
کشنده  و  کامیونت  کامیون،  دستگاه 
در کشور تولید شد که نسبت به مدت 
درصدی   9۰.۳ رشد  پارسال  مشابه 

نشان می دهد.
همچنین خودروسازان با تولید 2۷٤ 

رشد  میدل باس  و  مینی بوس  دستگاه 
پارسال  با  هم سنجی  در  درصدی   ٦.2

ثبت کردند.
خودروسازان  گزارش،  این  برپایه 
و  هزار   2۳ شده  یاد  مدت  در  داخلی 
۱9٥ دستگاه وانت )افت ۸.۳ درصدی(، 
 ۱۳.۷ )کاهش  اتوبوس  دستگاه   22۷
درصدی( و فقط 2٦ دستگاه ون )افت 

٦۷.٥ درصدی( تولید کردند.

بررسی آمارها حاکی است ۸٦ هزار 
و ٦2۱ دستگاه از مجموعه تولیدات چهار 
عملکرد  به  مربوط  خودروسازان  ماهه 
با  هم سنجی  در  که  است  آنها  تیرماه 
تیر ماه پارسال افت ۱۷ درصدی نشان 

می دهد.
بزرگترین خودروسازان کشور

ایران خودرو  گزارش،  این  برپایه 
به عنوان دو خودروساز بزرگ  و سایپا 
کشور بیشترین سهم را با 9۳.۷ درصدی 
خودروسازان  ماهه  چهار  تولیدات  در 
داشتند.در این میان ایران خودرو با تولید 
۱٥۷ هزار و ۱٤۳ دستگاه خودرو )افت 
پارسال(  با  ۱.۸ درصدی در هم سنجی 
به  را  کشور  خودروساز  بزرگترین  لقب 
با  سایپا  همچنین  داد.  اختصاص  خود 
تولید ۱٤٥ هزار و ۳۱۳ دستگاه خودرو 
دومین  درصدی،   ۱.٤ رشد  ثبت  و 

خودروساز بزرگ کشور نام گرفت.

با وجود کاهش آمار تولید به نسبت سال گذشته؛

ایران خودرو بزرگترین خودروساز کشورشد

انبوه  رئیس کانون سراسری  نایب 
ماندگی  عقب  به  اشاره  با  کشور  سازان 
سالیانه ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی 
گفت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
در سال، در صورت تامین زمین و منابع 

مالی، قابل اجرا است.
به گزارش دنیای جوانان ایرج رهبر 
درباره امکان ساخت و ساز سالیانه یک 
که  کشور  در  مسکونی  واحد  میلیون 
قرار است به عنوان طرح مسکنی دولت 
سیزدهم اجرایی شود، گفت: برای جبران 
عقب ماندگی در حوزه ساخت و ساز به 

اراده و مدیریت قوی نیازمندیم.
وی توضیح داد: موضوع »زمین« و 
»تامین منابع مالی« دو عامل مهم برای 
اجرای موفقیت آمیز هر طرح مسکن است 
و اگر این دو تدارک دیده شود، مشکل 
در  مسکونی  واحد  میلیون  یک  ساخت 
سال حل خواهد شد؛ در سه سال گذشته 
تالش های زیادی برای الحاق زمین به 
وزارت راه و شهرسازی و استفاده از آنها 
در طرح مسکن ملی شد، اما مطابق نیازها 
زمین آزاد نشد. عدم تامین زمین باعت دم 
توسعه شهری و شهرک سازی می شود 
نهایی مسکن  قیمت  نهایت روی  در  و 
تاثیر می گذارد.نایب رئیس کانون سراسری 
انبوه سازان کشور با بیان اینکه روش های 

برای  مالی  منابع  جذب  برای  مختلفی 
ساخت مسکن وجود دارد، گفت: اگر اعتماد 
بین بخش خصوصی و دولت افزایش یابد و 
موضوع مالیات گیری از طرح های مسکنی 
و خلف وعده در قراردادهای بین دولت و 
انبوه  بخش خصوصی حل شود، انگیزه 
برای مشارکت در ساخت و ساز  سازان 

افزایش خواهد داشت.
وی افزود: عدم اعتماد بین دولت و 
بخش خصوصی ضربه زیادی به اجرای 
طرح های مسکنی زده است؛ برای مثال 
درحالی که مسکن مهر با مصوبه دولت نهم 

و دهم از پرداخت مالیات معاف شده بود اما 
این مصوبه نیمه کاره اجرایی شد و باعث 

شد پیمانکاران ضرر آن را پرداخت کنند.
به گفته رهبر اکنون نقدینگی عظیمی 
در دست بخش خصوصی است که باید 
بکار گرفته شود اما راه اصلی آن تضمین 
دهی دولت به بخش خصوصی است که 
از سرمایه آنها بعد از مشارکت در ساخت 

مسکن حمایتی، کاسته نشود.
انبوه  رئیس کانون سراسری  نایب 
مصوبه  اکنون  داد:  ادامه  کشور  سازان 
مجلس برای جهش تولید مسکن و تامین 

منابع مالی مسکن مصوب شده است که 
امکان تحقق سالی یک میلیون واحد را 
فراهم می کند، ضمن اینکه 2۰ درصد از 
رقم کل تسهیالت کشور باید به بخش 
مسکن تخصیص یابد که این خود نیز راه 
را هموار کرده است. اکنون سالی ۷۰۰ هزار 
واحد از برنامه ساخت مسکن عقب هستیم 
که به طور مستقیم به عدم همکاری دولت 

با سازندگان مربوط می شود.
رهبر با اشاره به گرانی اخیر قیمت 
»سیمان« و »فوالد« به عنوان نهاده های 
ساختمانی ادامه داد: گرانی سیمان و فوالد 
یکی از موانع در امر تولید مسکن است که 
دولت باید به آن ورود پیدا کند؛ اکنون دولت 
همه امکانات را در اختیار کارخانه از قبیل 
انرژی ارزان قیمت گذاشته است اما شاهد 
هستیم فوالد به جای عرضه به بازار داخلی 
به خارج از کشور صادر می شود.آیت اهلل سید 
ابراهیم رییسی از تدوین طرح ویژه مسکن 
خبر داده و گفته است: در این طرح ساخت 
٤ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین 
رایگان و وام ارزان بدون یک ریال بودجه 
دولتی پیش بینی شده است. طرح یادشده، 
طرح ارتقایافته مسکن مهر است؛ به گونه ای 
که هم مشکالت آن را ندارد و هم کیفیت 
مسکن را افزایش می دهد و هم فشاری به 

بودجه دولت وارد نخواهد کرد.

هشدار یک مقام مسئول صنفی؛

رکود بازار مسکن به دلیل عدم اعتماد بین دولت و بخش خصوصی 
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مشارکت  نامه  تفاهم 
در ایجاد و تکمیل تاسیسات 
روستایي  مجتمع  آبرسانی 
عشایرنشین  مناطق  و  باد  آ دولت 
کوگانک شهرستان چادگان به امضای 
امور  کل  اداره  و  آبفا  ارشد  مدیران 

عشایر استان اصفهان رسید.
این تفاهم نامه را روز چهارشنبه 
سیزدهم مرداد ماه جاری هاشم امینی 
فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
اسفندیاری  مختار  و  اصفهان  استان 

مدیرکل امور عشایر امضا کردند.
بر اساس این تفاهم نامه با صرف 
هزینه ای بالغ بر ۷2 میلیارد ریال و 
اجرای ۳۳ هزار و ٥۰۰ متر خط انتقال 
با قطرهای مختلف، احداث یک مخزن 
بتونی با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب، یک 
کامپوزیتی  مکعبی  متر   2۰ مخزن 
آب  چاه،  حلقه  تجهیز یک  و  حفر  و 
شرب پایدار جمعیتی بالغ بر ۱٤2۰ نفر 
از عشایر و روستائیان مناطق کوگانک 
و مجتمع های آبرسانی روستایی دولت 
آباد ها، خرسانک ها و حرمانک ها در 

شهرستان چادگان تامین می شود.
این طرح قرار است در مدت سه 
سال و با مشارکت ٦۸ درصدی شرکت 
آب و فاضالب و ۳2 درصدی اداره کل 
امور عشایر استان اصفهان اجرا شود .
مدیرعامل آّبفای استان اصفهان 
با  نامه  تفاهم  این  امضای  آیین  در 
یکپارچه سازی  از  این که پس  بیان 

شهری  وفاضالب  آب  های  شرکت 
و روستایی فاصله خدمات رسانی به 
روستائیان از لحاظ کمی و کیفی رو 
به کاهش است اظهار داشت: یکی از 
دغدغه های آبفای اصفهان چگونگی 
عشایر  به  مطلوب  رسانی  خدمات 

زحمت کش در استان است.
آبفای  کرد:  اعالم  امینی  هاشم 
های  شهرستان  در  اصفهان  استان 
فریدونشهر، سمیرم، چادگان و جرقویه 
که سکونتگاه عشایر است، زیرساخت 
های الزم را برای دسترسی این قشر 

و  سالم  آب شرب  به  اقتصادی  مولد 
بهداشتی در دستور کار قرار داده است .

سطح  ارتقا  به   اشاره  با  وی 
عشایر  به  اصفهان   آبفای  خدمات 
تصریح کرد: در سکونتگاه های عشایر 
در استان حداقل باید یک شیر برداشت 
آب نصب شده باشد تا دسترسی این 
قشر به آب شرب سالم و بهداشتی به 

راحتی صورت گیرد. 
مدیرکل  مراسم  این  درادامه 
امور عشایر استان اصفهان  به نقش 
اقتصادی جامعه عشایری در چند دهه 

گذشته پرداخت و گفت: به رغم نقش 
کشور،  اقتصادی  توسعه  در  عشایر 
سهم آنان در برخورداری از خدمات، 
مناسب نبوده است و  عشایر خواهان 
دسترسی پایدار به آب، راه، سوخت و 

بهداشت هستند.
در  گفت:  اسفندیاری  ر  مختا
سازی  یکپارچه  با  گذشته  سال  یک 
و فاضالب شهری  شرکت های آب 
و روستایی، نهایت همکاری در زمینه 
خدمات رسانی آبفا به عشایر در سطح 

استان صورت گرفته است.

امضای تفاهم نامه آبرسانی پایدار به عشایر 
میان آبفا و اداره کل امور عشایر استان اصفهان

سال   ۱۷ از  پس  عسلویه  در  اجتماعی  تامین  اداره 
دارای ساختمان ملکی می شود

بوشهر- مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: زمین مورد نیاز 
اداره تامین اجتماعی عسلویه که در واحدی استیجاری استقرار دارد به میزان 
چهار هزار متر مربع خریداری شده تا پس از گذشت ۱۷ سال این مرکز 

دارای ساختمان ملکی شود.
عباس دیری در مراسم تکریم و تقدیر از بازنشستگان نمونه استان 
بوشهر افزود: برای اجرا این پروژه چهار و نیم میلیارد تومان اعتبار پیش 
اکنون  می شود.هم  اجرایی  مناقصه  طراحی  از  بعد  بزودی  که  شده  بینی 
این  ساختمان شرکت رفاه گستر گناوه در حال احداث است و ساختمان 
برای  زمینه  تا  شده  گرفته  از شهرداری  آن  پروانه  نیز  بوشهر  در  شرکت 

احداث آن فراهم شود.
وی  اظهارداشت: همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان یادآور 
تالش و تکاپوی ارزنده و ارزشمند قشری فرهیخته و اندیشمند و صاحب 
تجربه و مهارت است که صادقانه و بی منت ۳۰ سال از بهترین سالهای عمر 
خود را در مسیر خدمت رسانی به هموطنان و همنوعان خود صرف کرده و 
همچنین با همت مضاعف و حمیت سازمانی در جهت توسعه ، پیشرفت و 
آبادانی کشورمان دستاوردهای گرانسنگ و افتخارات بزرگی به ارمغان آوردند.

 مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: براساس مصوبه شورای 
و  شایسته  خدمات  از  تقدیر  و  تجلیل  هدف  با  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
بایسته بازنشستگان و ارتقای جایگاه و رشد و تعالی منزلت اجتماعی این 
تکریم  و  روز خانواده  نام  به  الحجه  روز 2٥ ذی  فرهیخته هر سال  قشر 
بازنشستگان در تقویم ساالنه نامگذاری شده و  موجب افتخار و مباهات 
خدمات  ارائه  و  صادقانه  کوشش  و  تالش  عمر  یک  پاس  به  که  است 
ارزشمند و ماندگار بازنشستگان هشتمین همایش ملی روز خانواده و تکریم 
بازنشستگان را با جدیت و اهتمام افزونتر از گذشته و با احساس ضرورت 

بیشتر از پیش برگزار کنیم.
وی ادامه داد: بی تردید این تالش جمعی و دستاوردهای آن نتیجه 
تناسب  به  بزرگوارانی است که  فعال همه  همدلی، همفکری و مشارکت 
مسئولیت خود ایفای نقش کرده تا همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان 
به عنوان رویدادی جریان ساز، پویا و بالنده در میان بازنشستگان کشوری 
جایگاه ویژه ای یافته است.سازمان تامین اجتماعی تمهیدات ویژه ای را برای 
جایگاه و رشد و تعالی منزلت اجتماعی بازنشستگان، افزایش رفاه اجتماعی، 
ارائه خدمات درمانی مطلوب به این عزیزان پیش بینی کرده است که یکی 

پس از دیگری اجرایی خواهد شد.
باتجربه، صاحب ذوق و  افراد  از جمله  بازنشستگان  تاکید کرد:  وی 
مهارت، متخصص و توانمند و کارآزموده هستند که استفاده و بهره گیری 
از نیرو و تجارب گرانبهای آنها می تواند موجبات رونق اقتصادی و بهبود 
فضای کسب و کار کشور را به همراه داشته باشد و از طرفی اشتغال آنها و 
یا فرزندانشان به فعالیت ها و کارهایی که خودشان به آن عالقه مند هستند 

می تواند باعث رضایت مندی بازنشستگان و خانواده آنان شود.
خدمات  و  ها  فعالیت  مجموع  اخیر  یکسال  در  کرد:  عنوان  دیری   
ارائه شده به جامعه هدف رضایت مندی بازنشستگان را به همراه داشته 
در  اهتمام  و  بازنشستگان  معیشتی  وضعیت  به  توجه  زمینه  این  در  که 
افزایش حقوق آنان ، برگزاری تورهای زیارتی و سیاحتی، پرداخت وام به  
بازنشستگان با حمایت و مساعدت دولت،  تعامل و همکاری با کانونهای 
بازنشستگی به منظور ایجاد بستری مناسب برای مشارکت هر چه بیشتر 
بازنشستگان در امور مربوط به خود ، برگزاری مراسم تجلیل و سپاس از 
بازنشستگان در روز خانواده و تکریم بازنشستگان ) 2٥ ذی الحجه ( و 
معرفی بازنشستگان نمونه در سطح ملّی از مهمترین اقداماتی است که 
سازمان تأمین اجتماعی با حمایت دولت و مساعدت مدیر عامل سازمان 

انجام داده است .
ساختمان  گفت:  نیز  بوشهر  استان  در  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
درمانگاه  های برازجان، خورموج، جم ،دیلم و دلوار  در حال احداث هستند 
که پیشرفت شماری از آنها به 9۰ درصد رسیده است.احداث درمانگاه در 
اهرم و شبانکاره در فرایند برگزاری مناقصه هستند و درمانگاه  خارگ نیز 

اقدام های اولیه آن در حال انجام است.
رکاب پور ادامه داد: افزایش تخت های بیمارستان سلمان فارسی و 
همچنین توسعه بخش ام.آر.آی و سی.تی.اسکن از دیگر اقدام های ارزشمند 
سازمان تامین اجتماعی در استان بوشهر است که محقق شده است.احداث 
دومین درمانگاه تامین اجتماعی در بوشهر با دریافت مجوز از هیات مدیره 

سازمان تامین اجتماعی اجرایی خواهد شد.
رکاب پور افزود: مجوز افزایش تخت های بیمارستان تامین اجتماعی 
در برازجان نیز گرفته شده و مقرر شده تا همزمان با افتتاحیه درمانگاه این 
مهم محقق شود.در این آیین  از پنج بازنشسته برتر  و همچنین ۱۰ بازنشسته 
همراه با رعایت شیوه  نامه  های بهداشتی تجلیل و یک نفر نیز به عنوان نامزد 

کسب عنوان بازنشسته نمونه کشوری معرفی شد.

توسط  غیرمجاز  ارز  رمز  529دستگاه  ضبط  و  کشف 
نخست  چهارماهه  در  مازندران  برق  توزیع  شرکت 

سالجاری
و ضبط  کشف  از  مازندران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  سرپرست 
٥29  دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز از ابتدای سال ۱٤۰۰ خبر داد. 
مهندس سید کاظم حسینی کارنامی  گفت : استفاده و بکارگیری 
لوازم  به  رساندن  آسیب  احتمال  ماینرافزایش  دستگاه های  غیرمجاز 
الکتریکی همسایگان از قبیل تلویزیون، یخچال و کولر و اعمال جرایم 
سنگین برای سوءاستفاده کنندگان از برق یارانه ای را به همراه خواهد 

داشت . 
وی ادامه داد :  از ابتدای سال جاری تاکنون ٥29 دستگاه ماینر 
و  همکاران  توسط  رمزارز  استخراج  غیرقانونی  مرکز   ٥۳ از  غیرمجاز 
با هماهنگی  برق  توزیع  امورهای  و  استان  بازرسی  و  مسئولین تست 
مسئولین قضایی و با همکاری ماموران انتظامی در نقاط مختلف مازندران 
کشف و ضبط شده است که مبلغی حدود ٤ میلیارد ریال بهای انرژی 

بابت جریمه این دسته از مشرکین صادر شده است.
وی گفت: از ابتدای  این طرح تاکنون که  به منظور  کشف و ضبط  
دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز که از سال 9۸ آغاز شده است  حدود 
۳۱2۰ دستگاه  استخراج رمز ارز از ۱29 مرکز غیر مجاز جمع آوری 
شده که  مبلغی  حدود ٦9 میلیارد ریال بابت جریمه برای این دسته از 

مشترکین صادر شده است . 
دستورالعمل  ارائه  وجود  با   : کرد  خاطرنشان  کارنامی  حسینی 
واگذاری انشعاب برق به صورت قانونی برای این دسته از مشترکین 
فعالیت  به  اقدام  غیرقانونی  صورت  به  سودجو  افراد  برخی  متاسفانه 
مشکالت  بروز  و  مصرف  افزایش  باعث  که  نمایند  می  زمینه  دراین 
فراوان در کنترل بار مشترکین و در شرایط بحرانی بروز خاموشی های 
ناخواسته می شود . به همین منظور این شرکت طی قرادادی اقدام 
به انجام فرآیند شناسایی این دسته از افراد با جدیدترین روش ها در 

حوزه داده کاوی نموده است.

مدیرعامــل فوالدمبارکــه در جلســه ای با حضــور معاونین 
و جمعــی از مدیران:

کاهش دغدغه های کارگران باعث
 بهره وری و دستاوردهای بیشتر خواهد شد 

حمیدرضــا عظیمیــان مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه در جلســه 
ای کــه بــا حضــور معاونیــن وجمعــی از مدیــران ایــن شــرکت برگــزار 
گردیــد ضمــن اشــاره بــه برگــزاری مجمــع عــادی ســالیانه شــرکت 
ــی  ــه خوب ــت ب ــه توانس ــوالد مبارک ــه ف ــته از اینک ــد روز گذش در چن
پاســخ اعتمــاد ســهامداران محتــرم را بدهــد ابــراز خورســندی کــرد و 
قــرار گرفتــن شــرکت فــوالد مبارکــه را در جایــگاه بزرگتریــن شــرکت 
بورســی کشــور را امــری بســیار مبــارک قلمــداد کــرد کــه چشــم انــداز 
بســیار روشــنی را بــرای ایــن شــرکت معظــم بــه ارمغــان آورده اســت.
وی  اصلــی تریــن عامــل قــرار گرفتــن فــوالد مبارکــه را در ایــن 
جایــگاه ویــژه، عــزم و اراده آهنیــن کارکنــان و نیروی انســانی شــرکت 
بــه عنــوان مهمتریــن ســرمایه موجــود برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: 
اعتبــار و ثبــات عملکــرد شــرکت فــوالد مبارکــه بــا ثبــت رکوردهــای 
ــود مــواد  ــا و کمب ــا وجــود بحــران کرون مختلــف در ســال گذشــته ب
اولیــه و انــرژی بــر همــگان نمایــان شــد و عیــار بــاالی ایــن شــرکت 
بــه معــرض نمایــش دشــمنان خارجــی گذاشــته شــد چــرا کــه اگــر 
ــه در  ــه ک ــوالد مبارک ــوش ف ــخت ک ــد و س ــانی توانمن ــروی انس نی
قالــب کارکنــان شــاغل و پیمانــکار بــه ایفــای وظایــف خــود مشــغول 
و متعهــد بــوده انــد نبــود، هیــچ کــدام از موفقیــت هــا و رکوردهــای 

چشــمگیر بــه دســت نمــی آمــد. 
ــه از روز  ــی ک ــت های ــه اولوی ــا اشــاره ب ــان ب حمیدرضــا عظیمی
ــده در  ــت: بن ــود گف ــرده ب ــان ک ــه بی ــوالد مبارک ــود در ف ــه خ معارف
ــردم  ــد ک ــانی تاکی ــروی انس ــه نی ــت ب ــر اهمی ــن روز کاری ام ب اولی
چــرا کــه اعتقــاد راســخ دارم هرچقــدر بتوانیــم دغدغــه هــای نیــروی 
کار خودمــان را کاهــش دهیــم بهــره وری در کار بــاال خواهــد رفــت 

ــم آورد. ــه دســت خواهی و دســتاوردهای بیشــتری را ب
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در ادامه بر اهمیت رســیدگی 
بــه مســائل معیشــتی و نیازهــای کارکنــان شــاغل و پیمانــکار تاکیــد 
کــرد و از مدیــران بخــش هــای مختلــف خواســت تــا ضمــن برقــراری 
ــه رصــد نیازهــا و مشــکالت  ــاط ســازماندهی شــده و دوره ای ب ارتب
تالشــگران عرصــه خطیــر صنعــت کشــور در فــوالد مبارکــه بپردازنــد 
و دفاتــر مشــخصی بــرای مراجعــه ایشــان در ســطح شــرکت و نواحــی 
مختلــف بــا حضــور نماینــدگان شــرکت های پیمانــکار   و حــوزه اداری 
فــوالد مبارکــه شــکل بگیــرد تا هرشــخصی کــه بــه نوعــی در خانواده 
بــزرگ فــوالد مبارکــه مشــغول بــه کار اســت ازآرامــش روانــی الزم 
برخــوردار و اقدامــات الزم  طبــق قوانــی انجــام شــود و خــدای ناکــرده 

حقــی از هیــچ کــس از بیــن نــرود.
ــاغل و  ــان ش ــا کارکن ــویه ب ــاط دو س ــت ارتب ــان تقوی عظیمی
پیمانــکار را از جملــه اولویــت هــای پیــش رو برشــمرد و ایجــاد ســامانه 
ای بــه عنــوان یــک راهــکار ارتباطــی مســتقیم جهــت دریافــت نقطــه 
نظــرات کارکنــان در ســطوح مختلــف را نحــو مطلــوب خواســتار شــد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در ادامــه  گفت: همه مدیــران در فوالد 
مبارکــه بایــد در نظــر داشــته باشــند کــه همــه افــراد شــاغل و پیمانکار 
در موفقیــت هــای بــه دســت آمــده ســهیم بــوده انــد و همــه آن هــا 
بایــد بــه نحــو مقتضــی مــورد تکریــم و توجــه قــرار بگیرنــد چراکــه 
صنعــت  و اقتصــاد کشــور مدیــون تــالش هــای قشــر زحمــت کــش 
کارگــری در کشــور اســت و در عیــن حــال همــه بایــد متوجــه باشــند 
کــه دشــمنان پیشــرفت و آبادانــی کشــور در کمیــن نشســته انــد کــه از 
هــر مســئله ای  ســو اســتفاده کننــد و فضــای کار و تالش را به ســمت 
حواشــی بکشــانند و تصویــر زیبــای ســاخته شــده را مخــدوش نماینــد.    

بزرگراه »اردبیل - مشگین شهر«
 مشکل اعتباری دارد

ــن  ــت: تأمی ــل گف ــازی اردبی ــرکل راه و شهرس ــدری، مدی حی
ــراه  ــروژه بزرگ ــکالت پ ــم مش ــات از اه ــی تأسیس ــار و جابه جای اعتب

»اردبیــل - مشگین شــهر« محســوب می شــود.
محبــوب حیــدری اظهــار داشــت: اقدامات خوبــی در اســتان برای 
توســعه بزرگراه هــا انجــام شــده و شــاهد تحقــق اهــداف مــورد نظــر 

و جلــب رضایتمنــدی مــردم در ایــن راســتا هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تأمیــن اعتبــار و جابه جایــی تأسیســات 
از اهــم مشــکالت پــروژه بزرگــراه اردبیــل - مشگین شــهر محســوب 
می شــود، بیــان کــرد: انتظــار مــی رود ایــن پــروژه بــا اعتبــارات مــورد 
نیــاز و مســاعدت مســئوالن دســتگاه های اجرایــی تــا پایــان امســال به 
نتیجــه برســد و بتوانیــم شــاهد تسریع بخشــی در اجــرای پروژه باشــیم.
مدیــرکل راه و شهرســازی اردبیــل ادامــه داد: در حــال حاضــر ٤۳ 
ــا همــکاری و مشــارکت  ــده کــه ب ــراه باقی مان ــن بزرگ ــر از ای کیلومت
ــه  ــه و هفت ــرار گرفت ــای کار ق ــرای آن مبن ــاء اج ــرارگاه خاتم االنبی ق
آینــده عملیــات آســفالت ریزی بــه اتمــام می رســد و عملیــات اجرایــی 

هشــت کیلومتــر نیــز بــه زودی شــروع می شــود.
ــه  ــراه ب ــعه بزرگ ــه توس ــتان ب ــن اس ــرد: ای ــح ک ــدری تصری حی
میــزان ۷٥۰ کیلومتــر نیــاز دارد کــه بــه همیــن منظــور 2۰۰ کیلومتــر 
ــرار  ــی ق ــه اجرای ــز در مرحل ــر نی ــیده و ۳۰۰ کیلومت ــام رس ــه انج ب

ــه اســت. گرفت
وی بیــان کــرد: ۳۳۰ میلیــارد تومــان اعتبــار از ردیــف ملــی بــرای 
اجــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفتــه شــده کــه بیــش از ۳۱۰ میلیــارد 
تومــان جــذب شــده و بــا توجــه بــه ایــن کــه نیازمنــد یــک هــزار و 
۸۰۰ میلیــارد تومــان بــرای بهســازی جــاده هســتیم بــه همیــن منظور 
درصددیــم در راســتای جــذب ٤۰۰ میلیــارد تومــان منابــع بــرای پروژه 

اقدامــات الزم را انجــام دهیــم.
حیــدری تصریــح کــرد: بانــک مســکن نیــز بــه همیــن منظــور 
۱۰۰ میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل پــروژه در نظــر گرفتــه تــا بتوانیــم 
بــه ایــن شــکل توســعه بزرگراه هــای اســتان را محقــق کــرده و بــه 

اهــداف مــورد نظــر در ایــن زمینــه جامــه عمــل بپوشــانیم.

سمنان-رضا تبیانیان-جهان امروز الاقل از 
حیث صورت و ظاهر جهان آگاهی و دانایی است 
و گویا قاعده ای نانوشته وجود دارد که بر اساس 
آن در این جهان اهل علم و اطالع بر صدر می 
وقتی هنوز  پیش  قرنها  بینند.  قدر می  و  نشینند 
جوامع خاصیت هسته ای خود را از دست نداده 
بودند، فرایند تولید و توزیع اطالعات هم اگرچه 
به کیفیت و اهمیت امروز نبود اما الاقل به قدر 
می  پیچیدگی  و  آلودگی  از  دور  و  ساده  کافی 
و  مهیب  موجود  همزاد  خبرنگاری  حرفه  نمود. 
این  است.  رسانه  نام  به  داشتنی  دوست  البته 
درست است که جریان توزیع اطالعات با برتری 
تکنولوژی رسانه ای مالزمه پیدا کرده است. اما 
نباید  البته غافل  این نکته مهم و بدیهی هم  از 
ماند که فرایند تولید اطالعات همچنان در قبضه 

آدمیان است و در کار کسب اخبار و اطالعات هیچ 
ماشینی به اندازه عامل انسانی کارایی ندارد. هنوز 
این خبرنگاران هستند که با تقویت شامه خبری 
به جای  زدنی  مثال  و جسارتی  با جرات  و  خود 
جای عالم سرک می کشند و آنچه را انسانها به 
مقتضای انسان بودنشان باید از آن باخبر باشند 
فراهم می آورند و به دلیل حقی عظیم به گردن 

جامعه انسانی دارند.
هفدهم مرداد ماه روز جهانی خبرنگار است و 
کار چندان عظیمی نیست که در سال یک روز را 
به خبرنگاران اختصاص دهند و به جای برداشتن 
ولو یک نیم قدم در راه تسهیل امور کار و معیشت 
آنها در محاسن و منافعشان سخنرانی کنند. آری، 
در هر صنف و طایفه ای از جمله در میان جماعت 
خبرنگار کسانی را می توان یافت که راه کج کرده 

و حیثیت حرفه ای خود را پیش پای هوای نفس 
بی بند و مهارشان قربانی نموده باشند.

اما انصاف نیست که تر و خشک با هم بسوزند 
و کژروی های جماعتی بدخواه و بی بهره از ادب 
به پای همه خبرنگاران دلسوز و متعهد نوشته شود. 
شان و منزلت خبرنگاران را کسانی می دانند که از 
نقش آنها در تنگ کردن عرصه بر خودفروختگان 
و  باشند  باخبر  المال  بیت  غارتگران  و  اجنبی  به 
خون دل خوردن و از دیده خون گریستن آنها را 

مشاهده کرده باشند.
و باالخره اینکه امیدوار باید بود به رسیدن آن 
روزی که باالخره حق بر زمین مانده خبرنگاران و 
روزنامه نگاران متعهد استیفا شود و دست آنها که 
شب و روز در کار خیانت به فکر و اندیشه مردم 

اند از این عرصه کوتاه گردد.      

هر که آگه تر بود جانش فزون

نشست تخصصی جایگاه و نقش 
تبلیغات اسالمی در  ورای هماهنگی 
به  ایالم  در  انقالب  دوم  گام  اجرای 
مردادماه   ۱2 گرامیداشت  مناسبت 
این  تأسیس  سالروز  یکمین  و  چهل 

نهاد برگزار شد.
هماهنگی  شورای  سرپرست 
تبلیغات اسالمی استان ایالم،  در این 
دوم  گام  بیانیه  کرد:  اظهار  نشست، 
جامع  راهبردی  و  منشور  انقالب،  
برای  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
شکوهمند  انقالب  اهداف  به  نیل 

اسالمی است.
چراغی  »علی  االسالم  حجت 
در  که  بیانیه  این  کرد:  تصریح  پور« 
از  پیش  زمانی  مقطع  سه  با  ارتباط 
انقالب، چهل سالگی انقالب و چشم 
ایران و  انداز انقالب خطاب به ملت 
به ویژه جوانان انتشار یافته تنها برای 
و  ابعاد  بلکه  نیست  امسال  و  امروز 
بیشتر  آینده  نامه قطعا در  این  اثرات 

نمایان خواهد شد.
هماهنگی  شورای  سرپرست 
اینکه  بیان  با  ایالم  اسالمی  تبلیغات 
آنچه برای عموم مردم و دلسوزان این 
دارد مطالبه  انقالب ضرورت  و  نظام 
گری بندها و موارد این منشور است.

وی بیان کرد: تجربه چهل سال 
داده هر کجا مردم در  نشان  گذشته 

صحنه بوده اند ، حضور پر رنگ آنها 
به تسریع و تحقق امور کمک کرده 
و نسخه شفابخش مشکالت بزرگ و 

کوچک بوده است.
پور  غی  چرا االسالم  حجت 
بیانیه  تصریح کرد: در همین راستا ، 
مرحله  در  باید  رهبری  معظم  مقام 
نخست به گفتمان و سپس به مطالبه 
عمومی آحاد مردم از مسئولین تبدیل 

شود.

هماهنگی  شورای  سرپرست 
تبلیغات اسالمی ایالم بیان کرد: همه 
گروه ها و دستگاه ها می بایست در 
ترویج  تجویز،  تحلیل،  تبیین،  جهت 
و تحقق گام های عملیاتی این سند 
قدم  انقالب،  سالگی  چهل  درخشان 

بردارند.
این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  مراسم  باشکوه  برگزاری  راستا 
انقالب  اهلل  ایام  و  های  مناسبت 

نظام اسالمی  بعنوان شعائر  اسالمی 
جدی  توجه  د  مور ید  با ه  ر ا همو
شورای  میان  این  در  و  بگیرد  قرار 
بعنوان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
متولی اصلی اجرای این برنامه ها و 
مناسبت ها بی تردید جایگاه ویژه و 
رسالتی عظیم و خطیر بر عهده دارد 
نشست  این  ادامه  در  است،  .گفتنی 
هر یک از شرکت کنندگان پیرامون 
محور جلسه بحث و تبادل نظر کردند.

برگزاری نشست تخصصی نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
در اجرای بیانیه گام دوم انقالب

علم  پارک  رئیس  پور،  ابراهیم 
و فناوری استان اردبیل از راه اندازی 
در  جانبه  و سه  مرکز رشد مشترک 

داد. نمین خبر  شهرستان 
گفت و  در  هیم پور  برا ا حبیب 
در  کرد:  اظهار  بازار،  خبرنگار  با  گو 
ساختمان دانشگاه فناوری های نوین 
به  رشد  مرکز  این  است  قرار  نمین 
شکل سه  جانبه و با همکاری دانشگاه 
محقق اردبیلی، پارک علم و فناوری 
و همچنین فرمانداری نمین با هدف 
و  فناوران  به  توجه  و  علم  توسعه 
مبتکران راه اندازی خواهد شد تا بستر 
تحول و حمایت از فعاالن بخش های 

علمی و پژوهشی به وجود آید.
وی تصریح کرد: استان اردبیل 

توسعه  در  پیشرو  ستان های  ا ز  ا
واحدهای فناور و شرکت های وابسته 
حال  در  که  است  مجموعه  این  به 
در  فناور  واحد   ٤۰۰ از  بیش  حاضر 
اردبیل  حوزه های مختلف در استان 

می کنند. فعالیت 
فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
ین  ا ر  حضو بیل  د ر ا ن  ستا ا
را  فناورانه  و  علمی  مجموعه های 
تحول  ایجاد  برای  مناسب  فرصتی 
صنعتی  توسعه ای  بخش های  در 
تجارب  از  قطعا  گفت:  و  برشمرد 
شرکت های  فعاالن  یده های  ا و 
فناورمحور و مراکز رشد دانشگاهی 
و  تولید  رونق  در  و  کرده  استفاده 
و  داخلی  مناسب  بازارهای  یافتن 

خارجی حرکت های مؤثری را انجام 
داد. خواهیم 

شرکت   2۷ افزود:  ابراهیم پور 
بخش  در  اردبیل  استان  در  فناور 

صادرات کاالهای تولیدی نیز فعالیت 
پارک علم و  دارند که قطعا حمایت 
دانشگاهی  مجموعه های  و  فناوری 
این  در  را  تحرک  و  تحول  زمینه 

بخش بیش از گذشته فراهم می آورد.
خالق  نان  جوا وجود  به  وی 
و  علم  پارک  مجموعه  در  نوآور  و 
و  کرد  اشاره  رشد  مراکز  و  فناوری 
که  ایده هایی  و  طرح ها  داد:  ادامه 
این جوانان ارائه می کنند در حقیقت 
استان  همه جانبه  توسعه  زمینه ساز 
کشاورزی،  مختلف  بخش های  در 
صنعتی، گردشگری و حتی خدماتی 
اختراع  ثبت  مرحله  در  ما  و  شده 
لید  تو و  شرکت ها  ثبت  همچنین 
زی  ری سا تجا و  محصول  ه  نبو ا
شکل  به  را  همه جانبه  حمایت های 

مادی و معنوی انجام می دهیم.
دیگری  بخش  در  ابراهیم پور 
کرد:  نشان  خاطر  خود  سخنان  از 

در شهرستان نمین نیز با راه اندازی 
بر  نوین سعی  فناوری های  دانشگاه 
رشد  مراکز  تقویت  به  تا  است  این 
همکاری  با  و  مشترک  صورت  به 
دانشگاه محقق اردبیلی کمک کنیم 
نوآوری  و  خالقیت  بروز  زمینه  تا 

آید. جوانان فراهم 
و  ه ها  نشگا دا تعامل  به  وی 
علم  پارک  با  آنها  نزدیک  ارتباط 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  فناوری  و 
تعامل  بهترین  خیر  ا سال  دو  در 
در  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  بین 
و سعی  آمده  به وجود  استان  سطح 
از ظرفیت دو جانبه  تا  این است  بر 
در جهت حمایت از جوانان خالق و 

نوآور استفاده شود

رئیس پارک علم و فناوری اردبیل خبر داد
راه اندازی مرکز رشد مشترک در شهرستان نمین
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سمیرا امامی*

بیماری خود ایمنی شرایطی است 
به  بدن شما  ایمنی  آن سیستم  در  که 

اشتباه به بدن شما حمله می کند.
سیستم ایمنی بدن به طور معمول 
و  ها  باکتری  مانند  هایی  میکروب  از 
ویروس ها محافظت می کند. هنگامی 
این مهاجمان خارجی را حس می  که 
کند ، ارتش سلول های جنگنده را برای 

حمله به آنها می فرستد.
به طور معمول ، سیستم ایمنی بدن 
می تواند تفاوت بین سلول های خارجی 

و سلول های شما را تشخیص دهد.
 ، ایمنی  خود  بیماری  یک  در 
 ، شما  بدن  از  قسمتی  ایمنی  سیستم 
مانند مفاصل یا پوست شما را به عنوان 
بیگانه اشتباه می گیرد. پروتئین هایی 
به نام اتوآنتی بادی آزاد می کند که به 

سلول های سالم حمله می کنند.
برخی بیماریهای خود ایمنی تنها 
یک اندام را هدف قرار می دهند. دیابت 
رساند.  می  آسیب  لوزالمعده  به   ۱ نوع 
بیماریهای دیگر مانند لوپوس اریتماتوز 
سیستمیک )SLE( بر کل بدن تأثیر 

می گذارد.
مورد  را  بدن  ایمنی  سیستم  چرا 

حمله قرار می دهد؟
پزشکان دقیقاً نمی دانند چه چیزی 
باعث نقص سیستم ایمنی بدن می شود. 
با این حال ، برخی افراد بیشتر از دیگران 
به بیماری خود ایمنی مبتال می شوند.

سال  در  مطالعه  یک  اساس  بر 
2۰۱٤ ، زنان به میزان 2 تا ۱ در مقایسه 
با مردان به بیماریهای خود ایمنی مبتال 
می شوند - ٦.٤ درصد از زنان در مقابل 
2.۷ درصد از مردان. اغلب این بیماری 
در دوران باروری یک زن )سنین ۱٥ تا 

٤٤ سال( شروع می شود. 
برخی از بیماری های خود ایمنی 
تر  شایع  خاصی  قومی  های  گروه  در 
هستند. به عنوان مثال ، لوپوس بیشتر 
اسپانیایی  و  ها  آفریقایی-آمریکایی  از 

تبارها از قفقازی ها تاثیر می گذارد.
برخی از بیماری های خود ایمنی 
لوپوس  و  اسکلروزیس  مولتیپل  مانند 
ها مشاهده می شود. همه  خانواده  در 
بیماری یکسانی  لزومًا  اعضای خانواده 
یک  به  ابتال  مستعد  آنها  اما   ، ندارند 

بیماری خود ایمنی هستند.
از آنجا که شیوع بیماری های خود 
ایمنی در حال افزایش است ، محققان 
گمان می کنند که عوامل محیطی مانند 
معرض  در  گرفتن  قرار  و  ها  عفونت 
آن  در  نیز  ها  حالل  یا  شیمیایی  مواد 

دخیل هستند.
“ رژیم غذایی غربی » یکی دیگر 
از عوامل خطر مشکوک برای ایجاد یک 
بیماری خود ایمنی است. تصور می شود 
که خوردن غذاهای پرچرب ، پر قند و 
مرتبط  التهاب  با  شده  فرآوری  بسیار 
است که ممکن است واکنش ایمنی را 
ایجاد کند. با این حال ، این به اثبات 

نرسیده است. 
بر   2۰۱٥ سال  در  مطالعه  یک 
بهداشت  نام فرضیه  به  نظریه دیگری 
متمرکز شد. به دلیل واکسن ها و ضد 
عفونی کننده ها ، امروزه کودکان مانند 
گذشته در معرض میکروب قرار ندارند. 
عدم قرار گرفتن در معرض آن می تواند 
سیستم ایمنی بدن آنها را مستعد واکنش 

بیش از حد به مواد بی ضرر کند.  
نمی  دقیقًا  محققان  پایین:  خط 

های  بیماری  باعث  چیزی  چه  دانند 
رژیم   ، ژنتیک  شود.  می  ایمنی  خود 
در  گرفتن  قرار  و  ها  عفونت   ، غذایی 
معرض مواد شیمیایی ممکن است در 

این زمینه دخیل باشند. 

۱٤ بیماری شایع خود ایمنی
ایمنی  خود  بیماری   ۸۰ از  بیش 
مختلف وجود دارد . در اینجا ۱٤ مورد 

از رایج ترین آنها ذکر شده است.  

1. دیابت نوع 1
را  انسولین  هورمون  لوزالمعده 
تولید می کند که به تنظیم سطح قند 
خون کمک می کند. در دیابت نوع ۱ ، 
سیستم ایمنی به سلول های تولید کننده 
انسولین در پانکراس حمله کرده و آنها 

را از بین می برد. 
تواند  می  باال  خون  قند  نتایج 
منجر به آسیب رگ های خونی و اندام 
هایی مانند قلب ، کلیه ها ، چشم ها و 

اعصاب شود.

)RA( 2. آرتریت روماتوئید
 ،  )RA ( روماتوئید  آرتریت  در 
سیستم ایمنی به مفاصل حمله می کند. 
این حمله باعث قرمزی ، گرما ، درد و 

سفتی مفاصل می شود. 
معمواًل  که   ، آرتروز  خالف  بر 
افراد را در سنین باالتر مبتال می کند ، 
RA می تواند از ۳۰ سالگی یا زودتر 

شروع شود .  

یت  تر ر آ / یس ز یا ر پسو  .3
پسوریاتیک

معمول  طور  به  پوست  سلولهای 
رشد می کنند و سپس در مواقعی که 
می  بین  از   ، نیستند  نیاز  مورد  دیگر 
سریع  تکثیر  باعث  پسوریازیس  روند. 
سلول های پوست می شود. سلولهای 
های  لکه  و  شوند  می  ایجاد  اضافی 
قرمز ملتهب ایجاد می کنند ، معمواًل با 
پوسته های سفید نقره ای روی پوست 

ایجاد می شود.  
به  مبتال  افراد  از  درصد   ۳۰ تا 
دچار  خود  مفاصل  در  نیز  پسوریازیس 
تورم ، سفتی و درد می شوند. به این 
پسوریاتیک  آرتریت  بیماری  از  شکل 

گفته می شود .   

4. مولتیپل اسکلروزیس
به   )MS( اسکلروزیس  مولتیپل 
که  محافظتی  پوشش   ، میلین  غالف 
سلول های عصبی را احاطه کرده است 
، در سیستم عصبی مرکزی شما آسیب 
میلین  غالف  به  آسیب  رساند.  می 
سرعت انتقال پیام ها را بین مغز و نخاع 
شما به و از بقیه بدن شما کند می کند. 
به  منجر  تواند  می  آسیب  این 
 ، ضعف   ، حسی  بی  مانند  عالئمی 
مشکالت تعادل و مشکل در راه رفتن 
دارد  مختلفی  انواع  بیماری  این  شود. 

پیشرفت  مختلف  های  سرعت  با  که 
می کند. با توجه به 2۰۱2 مطالعه مورد 
اعتماد منبع ، حدود ٥۰ درصد از افراد 
مبتال به MS نیاز به کمک راه رفتن 
در عرض ۱٥ سال پس از شروع بیماری. 

5. لوپوس اریتماتوز سیستمیک 
)SLE(

 ۱۸۰۰ دهه  در  پزشکان  اگرچه 
بیماری  بار لوپوس را یک  اولین  برای 
بثورات  زیرا  کردند  توصیف  پوستی 
شکل  اما   ، کرد  می  ایجاد  رایجی 
در   ، است  ترین  شایع  که  سیستمیک 
واقع بسیاری از اندام ها از جمله مفاصل 
، کلیه ها ، مغز و قلب را تحت تاثیر قرار 

می دهد.    
بثورات  و  ، خستگی  مفاصل  درد 

شایع ترین عالئم هستند.

6. بیماری التهابی روده
 )IBD ( روده  التهابی  بیماری 
توصیف  برای  که  است  اصطالحی 
دیواره  در  التهاب  باعث  که  شرایطی 
روده می شود ، به کار می رود. هر نوع 
IBD بخش متفاوتی از دستگاه گوارش 

را تحت تأثیر قرار می دهد. 
بیماری کرون می تواند هر قسمت 
تا مقعد  از دهان  را  از دستگاه گوارش 

ملتهب کند. 
پوشش  فقط  تیو  اولسرا کولیت 
راست  و  )کولون(  بزرگ  روده  داخلی 

روده را تحت تاثیر قرار می دهد .

7. بیماری آدیسون
فوق  غدد  بر  آدیسون  بیماری 
هورمون  که   ، گذارد  می  تأثیر  کلیوی 
های کورتیزول و آلدوسترون و همچنین 
هورمون های آندروژن را تولید می کند. 
داشتن مقدار کمی کورتیزول می تواند بر 
نحوه استفاده و ذخیره کربوهیدرات ها 
و قند )گلوکز( توسط بدن تأثیر بگذارد 
از دست  به  آلدوسترون منجر  . کمبود 
دادن سدیم و پتاسیم اضافی در جریان 

خون می شود. 
 ، خستگی   ، ضعف  شامل  عالئم 

کاهش وزن و کاهش قند خون است.

8. بیماری گریوز
تیروئید  غده  به  گریوز  بیماری 
در گردن حمله می کند و باعث تولید 
بیش از حد هورمون های خود می شود. 
انرژی  مصرف  تیروئید  های  هورمون 
شود  می  نامیده  متابولیسم  که  را  بدن 

، کنترل می کنند. 
مصرف بیش از حد این هورمون 
ها باعث افزایش فعالیت های بدن شما 
می شود و عالئمی مانند عصبی بودن 
، ضربان قلب سریع ، عدم تحمل گرما 

و کاهش وزن را ایجاد می کند.
یکی از عالئم بالقوه این بیماری 
آن  به  که  است  چشم  برجستگی 
اساس  بر   . گویند  می  اگزوفتالموس 

توسط   ۱99۳ سال  در  که  ای  مطالعه 
 ، شد  انجام   Trusted Source
این می تواند به عنوان بخشی از آنچه 
چشم گراوز نامیده می شود رخ دهد ، که 
در حدود ۳۰ درصد از افرادی که مبتال 
به بیماری گریوز هستند رخ می دهد .  

9. سندرم شوگرن
این وضعیت به غدد که باعث چرب 
شدن چشم و دهان می شوند ، حمله 
شوگرن  سندرم  بارز  عالئم  کند.  می 
 ، است  خشکی چشم و خشکی دهان 
اما ممکن است مفاصل یا پوست را نیز 

تحت تاثیر قرار دهد.  

10. تیروئیدیت هاشیموتو
تولید   ، هاشیموتو  تیروئیدیت  در 
کاهش  کمبود  به  تیروئید  هورمون 
 ، وزن  افزایش  شامل  یابد. عالئم  می 
حساسیت به سرما ، خستگی ، ریزش 

مو و تورم تیروئید ) گواتر ( است. 

11. میاستنی گراویس
های  تکانه  بر  گراویس  میاستنی 
در  مغز  به  که  گذارد  می  تأثیر  عصبی 
کند.  می  کمک  ها  ماهیچه  کنترل 
هنگامی که ارتباط اعصاب به ماهیچه 
نمی  ، سیگنال ها  ها مختل می شود 
انقباض  را به سمت  توانند ماهیچه ها 

سوق دهند. 
شایع ترین عالمت ضعف عضالنی 
با  بدتر می شود و  فعالیت  با  است که 
استراحت بهبود می یابد. اغلب ماهیچه 
هایی که حرکات چشم ، باز شدن پلک ، 
بلع و حرکات صورت را کنترل می کنند 

، درگیر می شوند.

12. واسکولیت خود ایمنی
واسکولیت خود ایمنی زمانی اتفاق 
می افتد که سیستم ایمنی به رگ های 
از  ناشی  التهاب  کند.  می  خونی حمله 
و  کرده  باریک  را  وریدها  و  آن عروق 
آنها  در  کمتری  خون  شود  می  باعث 

جریان یابد.

13. کم خونی خطرناک
این وضعیت باعث کمبود پروتئین 
پوشش  سلولهای  توسط  شده  ساخته 
معده می شود که به عنوان عامل ذاتی 
روده  جذب  برای  و  شود  می  شناخته 
باریک ویتامین B-۱2 از غذا مورد نیاز 
است. بدون مقدار کافی از این ویتامین 
، فرد دچار کم خونی می شود و توانایی 
بدن برای سنتز مناسب DNA تغییر 

می کند.  
کم خونی خطرناک در افراد مسن 
بیشتر شایع است. طبق مطالعه ای در 
درصد   ۰.۱ بیماری  این   ،  2۰۱2 سال 
 2 تقریبا  اما   ، کلی  به طور  را  افراد  از 
درصد از افراد باالی ٦۰ سال را تحت 

تاثیر قرار می دهد.  

14. بیماری سلیاک
افراد مبتال به بیماری سلیاک نمی 
توانند غذاهای حاوی گلوتن ، پروتئینی 
که در گندم ، چاودار و سایر محصوالت 
غالت وجود دارد ، بخورند. هنگامی که 
گلوتن در روده کوچک است ، سیستم 
ایمنی به این قسمت از دستگاه گوارش 
حمله کرده و باعث التهاب می شود.  

یک مطالعه معتبر در سال 2۰۱٥ 
نشان می دهد  که بیماری سلیاک حدود 
را  ایاالت متحده  در  از مردم  ۱ درصد 
تحت تاثیر قرار می دهد. تعداد بیشتری 
از مردم حساسیت به گلوتن را گزارش 
کرده اند ، که یک بیماری خود ایمنی 
مشابهی  عالئم  تواند  می  اما   ، نیست 

مانند اسهال و درد شکم داشته باشد.

*کارشناس ارشد ایمنی شناسی پزشکی

بیماریهای خود ایمنی: انواع ، عالئم ، علل و موارد دیگر

بیماری خود ایمنی چیست؟

ــانی  ــع انس ــرمایه و مناب ــالق س ــده ط پدی
ــد ــی ده ــرار م ــدف ق ــه را ه جامع

ایــالم_   آذر یعقوبیــان :  معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از 
وقــوع جــرم دادگســتری اســتان ایــالم گفــت: پدیــده اجتماعــی 
طــالق بــه عنــوان یــک آســیب اجتماعــی، باعــث آثــار مخربــی از 

جملــه فرزنــدان حاصــل از طــالق مــی شــود.
ــه منظــور  عبدالوهــاب بخشــنده در نشســت هــم اندیشــی ب
رفــع چالــش هــا و موانــع مرکــز مالقــات فرزنــدان طــالق گفــت: 
پدیــده اجتماعــی طــالق بــه عنــوان یــک آســیب اجتماعــی، باعث 
آثــار مخربــی از جملــه فرزنــدان حاصــل از طــالق مــی شــود و در 
واقــع مــی تــوان گفــت کــه طــالق، ســرمایه و منابــع انســانی یک 

جامعــه بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان را هــدف قــرار مــی دهــد.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در دهــه گذشــته طــالق در کشــور 
ــزود: کــودکان حاصــل از طــالق  ــوده اســت اف ــه افزایــش ب رو ب
بدلیــل حــق قانونــی والدیــن بــرای مالقــات بــا فرزنــد در معــرض 
تعــارض بیــن والدیــن هســتندکه در روابــط عمومــی شــان دچــار 
بــن بســت شــده انــد و ایــن دســته از والدیــن مجبــور بــه تبــادل 
و تحویــل فرزنــد خــود در مراکــز انتظامــی بــوده انــد، کــه فضــای 
کالنتــری هــا بعنــوان بســتر برخــورد مجرمــان و کانون گــردآوری 
انــواع آســیب هــای اجتماعــی، محــل مناســبی بــرای ایــن مالقات 

و نظــم بخشــی بــه روابــط زوجیــن پــس از طــالق نیســت.
ــرم دادگســتری  ــوع ج ــی و پیشــگیری از وق ــاون اجتماع مع
ــطه  ــه واس ــا ب ــری ه ــه کالنت ــت ک ــی اس ــت: بدیه ــالم گف ای
فضــای فیزیکــی، افــرادی کــه بــه آنجــا رفــت و آمــد مــی کننــد، 
محیطــی تنــش زا و آســیب زا بــه حســاب مــی آیــد. در کالنتــری 
هــا کــه عمدتــًا بــه پرونــده هــای کیفــری رســیدگی مــی کننــد 
و در برخــی مــوارد تحقیــق از متهــم، شــاکی یــا شــهود صــورت 
ــدر و  ــک از پ ــات هــر ی ــرای مالق ــرد محــل مناســبی ب ــی گی م

مــادر بــا طفــل نیســت.
ــت  ــون حمای ــب قان ــه تصوی ــت ب ــا عنای ــرد: ب ــان ک وی بی
خانــواده و  ابــالغ آییــن نامــه اجرایــی آن در اواخــر ســال ۱۳9۳، 
ــاده  ــره م ــودن تبص ــی نم ــور اجرای ــه بمنظ ــن نام ــاده ٦۸ آیی م
ــای  ــص مکانه ــه تخصی ــه را ب ــوه قضائی ــور، ق ــون مذک ٤۱ قان
متناســب بــا روحیــات اطفــال جهــت مالقــات بــا والدیــن موظــف 
نمــوده اســت و اجــرای ایــن وظیفــه را بــا اســتفاده از امکانــات و 
منابــع انســانی ســازمان بهزیســتی و ادارات کل تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعــی، بهداشــت و درمــان و ســایر مراکــز ذیربــط و اســتفاده  از 
تعــداد کافــی مــددکار اجتماعــی )بویــژه زنــان ( و مامــور نیــروی 

انتظامــی تبییــن نمــوده اســت.
ــی و  ــت اجتماع ــتا معاون ــن راس ــزود: در همی ــنده اف بخش
پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری اســتان بــا همــکاری اداره 
کل بهزیســتی، نیــروی انتظامــی و … بــه منظــور ایجــاد مکانــی 
امــن و آرام جهــت مالقــات فرزنــدان طــالق اقــدام بــه تاســیس 

ــدان طــالق نمــوده اســت. ــات فرزن مرکــز مالق
                

۴5 درصــد کشــفیات ماینــر در ایــالم توســط 
گزارشــات مردمــی اســت

ایالم_مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان ایالم 
از کشــف ٤٥ درصــد کشــفیات ماینــر در ایــالم توســط گزارشــات 

مردمــی خبــر داد.
ــتگاه  ــون ۱٦۱ دس ــا کن ــار داشــت: ت ــیرخانی اظه ــادی ش ه
غیــر مجــاز اســتخراج رمــز ارز )ماینــر( در اســتان کشــف شــد کــه 
٤٥ درصــد ایــن کشــفیات توســط گزارشــات مردمــی مــی باشــد.
ــه  ــی ب ــل قانون ــی مراح ــد ط ــف بع ــراد متخل ــزود: اف وی اف

ــد. ــد ش ــی خواهن ــی معرف ــع قضای مراج
ــان  ــا بی ــالم ب ــرق ای ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
اینکــه صنعــت بــرق کشــور بــا مشــکل جــدی عــدم تــراز تولیــد 
بــا مصــرف روبروســت، تاکیــد کــرد: یکــی از عوامــل خاموشــی ها 

وجــود جوینــدگان غیــر مجــاز رمــزارز اســت.
ــتان خواســت در صــورت  ــردم  اس ــان از م ــیرخانی در پای ش
مشــاهده مــوارد مشــکوک لطفــا مراتــب را بــا شــماره تلفن هــای  
ــالع  ــی ۳۰۰۰29۰۱2۷ اط ــماره پیامک ــا ش ۱2۱ و۳۳۳٥۳۷2۱ و ی

رســانی کننــد.

ــتان از  ــز ارز در اس ــاز رم ــز غیرمج ۱۶ 9 مرک
ابتــدای امســال شناســایی شــده اســت

ــورد  ــل در م ــتان اردبی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
اســتخراج رمــز ارزهــا و دســتگاه های مرتبــط بــا آن ادامــه داد: در 

اســتان اردبیــل هیــچ دســتگاه رمــز ارز قانونــی نداریــم.
قدیمــی اظهــار کــرد: ۱٦9 مرکــز غیرمجــاز رمز ارز در اســتان 
از ابتــدای امســال شناســایی و بیــش از یک هــزار و ۷9٦ دســتگاه 

ماینــر در اســتان کشــف شــده اســت.
ــز ارز را بیــش از  ــن دســتگاه های رم ــزان مصــرف ای وی می
٤۰۰ هــزار کیلــووات اعــالم کــرد و گفــت: تمــام تالشــمان بــر این 
اســت تــا بــا همــکاری شــهروندان شناســایی ایــن دســتگاه های 
غیرمجــاز کــه بــه شــبکه بــرق ضربــه می زنــد بــه صــورت دقیــق 

و ســریع اتفــاق بیفتــد.
ــورد  ــل در م ــتان اردبی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــور  ــب کنت ــرق و نص ــرف ب ــترک پرمص ــزار مش ــایی ۳ ه شناس
ــا  هوشــمند نیــز افــزود: امیدواریــم ایــن کار در ماه هــای آینــده ب
ــه صــورت اقســاطی انجــام  ــکاری مشــترکان پرمصــرف و ب هم

شــود.

 اجرای عملیات جابجائی لوله گاز در مسیر
ــم  ــدوی قائ ــهید مه ــی ش ــه راه ــذر س  زیرگ

ــهر ش
ــات  ــرد : عملی ــان ک ــدران بی ــرکت گاز مازن ــت ش سرپرس
جابجایــی و جمــع آوری خــط لولــه گاز شــهری ٦ و ۱۰ اینــچ در 
مســیر زیرگــذر ســه راهــی شــهید مهــدوی قائــم شــهر انجام شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان مازنــدران، 
» مقــدم بیگلریــان » گفــت: در ایــن عملیــات در راســتای اجــرای 
عملیــات ســاخت زیرگــذر در کمربنــدی قائمشــهر بــا جابجایــی ، 
اجــرا و جمــع آوری مجموعــا ۱۱٥ متــر از خطــوط ٦ و ۱۰ اینــج 

انجــام شــد.
وی اظهــار داشــت :  بــا توانایــی بــاالی عملیاتــی و تــالش 
ــان  ــر کارکن ــداد و دیگ ــرات و ام ــرداری ، تعمی ــای بهره ب نیرو ه
 ،HSE اداره گاز قائمشــهر و از جملــه خدمــات فنــی ،امــور
حراســت و تــدارکات کاال و بــا حداقــل زمــان قطعــی گاز بــرای 
حــدود ۱٥۰۰ مشــترک در کمربنــدی و در شــرایط کامــال ایمــن 

انجــام شــد.
ــه  ــروژه ب ــن پ ــزود: ای ــدران اف ــرکت گاز مازن ــت ش سرپرس
صــورت همزمــان مشــتمل برعملیــات حفــاری، اجــرای خــط لولــه 
جدیــد، جوشــکاری، برشــکاری، نصــب شــیر های جدیــد گاز، جمــع 
ــا  ــا روش هــای اســتاندارد انجــام و ب آوری شــیر های قدیمــی و ب
ــرویس  ــهر در س ــم ش ــوی اداره گاز قائ ــن از س ــرداری ایم بهره ب

قــرار گرفــت

مدیر رفاه و درمان بانک مسکن خبر داد
بانک مسکن در خدمات کارکنان مبتال  تیم  های مددکاری 

به کرونا
بانک  درمان  و  رفاه  مدیر 
واکسیناسیون  مراسم  در  مسکن 
کارکنان شبکه بانکی در مجتمع 
پردیس بانک مسکن اعالم کرد، 
مبتال می   به کرونا  کارکنانی که 
شوند تحت مراقبت اولیه و مشاوره 
پزشکی تیم  های مددکاری بانک 

قرار می  گیرند.
علیرضا ابراهیمی در گفت و 
گو با پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا با اشاره به هماهنگی  هایی 
برای  گذشته  ماه  یک  طی  که 
تامین واکسن مورد نیاز کارکنان 

بانک مسکن صورت گرفت، افزود: هم در تهران و هم در سایر استان های 
کشور، عملیات واکسیناسیون آغاز شده و با همکاری خوب وزارت بهداشت 

و سایر بانک  های کشور، این مهم در حال انجام است.
وی تصریح کرد، از سال گذشته که کرونا شیوع پیدا کرد و کل جهان 
را به مخاطره انداخت و همین طور کشورمان را در بر گرفت، نظام بانکی 

نیز از این پاندمی مرگبار دچار آسیب شد و تاثیر منفی گرفت.
مدیر رفاه و درمان بانک مسکن گفت: بانک مسکن با توجه به مراجعات 
بابت  از دو  انبوه مردم برای دریافت تسهیالت مسکن و پرداخت اقساط، 
وضعیت اضطراری پیدا کرد؛ یکی از بابت افزایش ریسک ابتالی کارمندان 
شعبه به کرونا و دوم هم از بابت لزوم رعایت پروتکل های کرونایی در شعب 
برای افزایش ضریب ایمنی و سالمت مشتریانی که به شعب مراجعه می 
کنند. اما با تالش و سخت کوشی همکاران و تدابیر مدیران بانک مسکن، 
اطالعیه های ستاد ملی مقابله با کرونا، بند به بند ابالغ و اجرایی شد و 

توصیه های مراقبتی نیز به همکاران صورت گرفت.
بانک  خانواده  از  نفر  هزار   ٤ از  بیش  شاید  امروز  تا  افزود:  ابراهیمی 
مسکن به کرونا مبتال شدند که حدود ۳۰ درصد پرسنل را شامل می  شود. 
همچنین تا کنون ۳٤ نفر از همکارانمان را از دست دادیم و این خسارت 

جبران ناپذیری است.
هیبنا  با  گو  و  گفت  ادامه  در  مسکن  بانک  درمان  و  رفاه  مدیر 
او  با  بانک  مددکار  شود،  می  مبتال  کرونا  به  که  همکاری  هر  افزود: 
تماس می گیرد و حال و اوضاع بیمار را تا پایان ابتال تحت کنترل و 
اکسیژن  های  دستگاه  امکان  حد  تا  همچنین  دهیم.  می  قرار  پیگیری 
آنجا کمبود دارد  استان هایی که تجهیزات در  برای همکاران در  ساز 

کرده  ایم. تامین 
بانک  طرف  از  مناسبی  تدبیر  نیز  امسال  عید  شب  در  افزود:  وی 
متوفیان  خانواده  برای  شد.  انجام  محترم  عامل  مدیر  ابتکار  با  مسکن 
بانک مسکن  مدیرعامل  از طرف  ای  امسال کمک هزینه  در شب عید 
خانواده  اختیار  در  احترام  و  و عزت  و سیاق  نظم  با  و  دیده شد  تدارک 

های آنها قرار دادیم.
ابراهیمی درباره شروع واکسیناسیون کارکنان شبکه بانکی و اجرای این 
طرح در مجتمع رفاهی فرهنگی پردیس بانک مسکن نیز گفت: واکسیناسیون 
هماهنگی  برای  مسکن  بانک  در  سازی  آماده  اقدامات  هفته  یک  از  بعد 
امور مورد نیاز در روز پنج شنبه گذشته شروع شد و هر روز واکسیناسیون 
کارکنان تا ساعت ۳ بعدازظهر ادامه دارد. در این مجتمع از کل کارکنان 
اند،  بانک های دولتی و خصوصی براساس ثبت نامی که به عمل آورده 

پذیرش صورت می  گیرد.

دبیر مجمع کارآفرینان ایران مطرح کرد:
برنامه ریزی برای کالن کردن اقتصاد وجود ندارد! 

دبیـر مجمع کارآفرینان ایران اظهار داشـت: سیاسـت غـرب به نوعی 
بالتکلیفـی صنعـت اسـت همـان کاری را که با دولت آقـای روحانی کردند 
بـا دولـت آقـای رئیسـی هم می کننـد. تکلیف ما با غرب مشـخص نیسـت 

و نمی توانیـم سرنوشـت ملت را بـه آن گره بزنیم
بـه گـزارش دنیـای جوانان، حمیدرضـا غزنوی در نشسـت خبری روز 
گذشته)شـنبه( اظهـار  کرد: کشـور در مجمـوع ۸۳ هزار واحـد تولیدی دارد 
کـه از ایـن بیـن تنها سـه هـزار واحـد تولیدی بیشـتر از از ۱۰۰ نفـر کارگر 
و پرسـنل دارنـد ایـن موضوع نشـانگر این اسـت که در کشـور برنامه ریزی 
بـرای کالن کـردن اقتصـاد وجـود نـدارد. کشـورهای پیشـرفته از طریـق 
پیشـران ها، اقتصـاد خـود را توسـعه داده انـد بنابرایـن اگـر مـا می خواهیـم 
یـک کشـور مصرفـی نباشـیم بایـد پیشـران های اقتصادی خـود را حمایت 

اسـتراتژیک کنیم.
وی افـزود: آقـای رئیسـی قبـل از انتخابـات گفته بودند کـه کارگران 
و تولیدکننـدگان سـربازان جنـگ اقتصـادی هسـتند امـا باید توجه داشـت 
کـه در ایـن جنـگ اقتصـادی فرمانده هـای رده بـاال کارآفرینان هسـتند و 

بایـد از آنهـا حمایت شـود.
غزنـوی تصریـح کـرد: بنـد ۷ سـند تحـول قضایی کشـور بـه حقوق 
مالکیـت می پـردازد کـه ایـن اصـل می توانـد تحـول بزرگـی در اقتصاد ما 
ایجـاد کنـد و بایـد بـه آن توجـه شـود، مـا نیاز بـه یـک برنامه اسـتراتژی 
صنعتـی داریـم. امـا در این بخـش به توصیه های بخـش خصوصی توجهی 

نشـده و بایـد بـه فوریـت در آن بازنگری شـود.
وی بـا اشـاره بـه مذاکـرات هسـته ای گفت: سیاسـت غرب بـه نوعی 
بالتکلیفـی صنعت اسـت، همـان کاری را که با دولت آقـای روحانی کردند 
بـا دولـت آقـای رئیسـی هم می کننـد. تکلیف ما با غرب مشـخص نیسـت 
و نمی توانیـم سرنوشـت ملـت را بـه آن گـره بزنیـم امـا اگـر فـرض را بـر 
بازگشـت تحریم هـا بگذاریم هم می توانیم اسـتراتژی داشـته باشـیم و هم 

سـرمایه گـذاری خارجـی را در صورت امـکان جذب کنیم.
دبیـر مجمـع کارآفرینـان ایـران خاطرنشـان کـرد: طبـق گفتـه آقای 
رئیسـی ٤۰ درصـد از ظرفیـت تولیـد کشـور غیرفعـال اسـت. متاسـفانه ما 
اتالف منابع داریم، اینکه یک نفر با کارشناسـی ارشـد در اسـنپ مشـغول 
بـه کار اسـت اتـالف منابـع اسـت. مـا نیـاز بـه خلـق ارزش هـای جدیـد 
داریـم عمـده بیـکاران در کشـور از میـان تحصیل کـردگان هسـتند بایـد 
ایـن مشـکل حـل شـود و بهتریـن راه آن حمایت از شـرکت های پیشـران 
اسـت مـا بایـد بـرای افزایـش عمق سـاخت داخـل برنامه ریزی بیشـتری 
کنیـم. امـا تاکنـون به جـز واردات کار دیگـری در این جهت انجام نشـده، 
باید سیاسـت های تشـویقی بیشـتری در پیش گرفته شـود. در دیپلماسـی 
اقتصـادی بـه کارآفرینـان چنـدان بهـا داده نمی شـود کـه امیدواریـم ایـن 

مشـکل نیـز حل شـود.
وی اضافه کرد: در سـال 9۸ تشـکیل سـرمایه ناخالص در کشور منفی 
٥.9 بود که این رقم در سـال 99 به 2.٥ درصد رسـید این موضوع نماینگر 
ایـن اسـت کـه مـا از تحریم فرصت سـاختیم بایـد در مورد هـر توافقی که 
می شـود بـا بخـش خصوصی مشـورت شـود. بایـد در این مورد اسـتراتژی 
داشـته باشـیم و سـرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم که نیاز به سـرمایه 

گذاری هنگفت اسـت یا سـطح تکنولـوژی باال دارد.
غزنـوی در پایان افزود: متاسـفانه ایرانیان سـه میلیـارد دالر در ترکیه 
خانـه خریـداری کردنـد، صـادرات ترکیـه بـه سـوریه ۱۳ برابر ایـران بوده 
ایـن موضـوع نمایانگر اهمیت دیپلماسـی اقتصادی اسـت. سـرمایه گذاری 
خارجـی بایـد سـه رکـن ارزآوری، انتقـال تکنولـوژی و ممانعـت از خـروج 
ارز را داشـته باشـد، اگـر ایـن فاکتورهـا وجـود داشـته باشـد مـا مخالفتـی 

بـا آن نداریم.
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نتایج روز پایانی در المپیک توکیو؛
عجیب ترین طال برای کاروان ایران!

سجاد گنج زاده در پانزدهمین روز المپیک توکیو در کاراته موفق به کسب آخرین 
مدال طال برای کاروان ایران شد اما با وضعیتی نگران کننده راهی بیمارستان شد.

به گزارش دنیای جوانان، در پانزدهمین روز از بازی های المپیک توکیو 2۰2۰ 
و روز پایانی برای نمایندگان ایران، دو ملی پوش کاراته به روی تاتامی رفتند. سجاد 
گنج زاده آخرین نماینده ایران در المپیک توکیو توانست در وزن مثبت ۷٥ کیلوگرم 
صاحب مدال طال شود. حمیده عباسعلی دیگر نماینده ایران در کاراته با وجودی که از 

شانس های کاروان ایران بود در دور نخست متوقف شد. 
 کاروان ورزش ایران با این حساب با ۳ طال، 2 نقره و 2 برنز به کار خود در 

المپیک توکیو پایان داد. 
جواد فروغی در نخستین روز المپیک در تپانچه بادی صاحب مدال طال شد که 
نخستین مدال تیراندازی در المپیک و نخستین مدال کاروان ایران در المپیک توکیو 
است. بعد از آن محمدعلی ساروی در یازدهمین روز بازی های المپیک توکیو در کشتی 

فرنگی به مدال برنز رسید.
در دوازدهمین روز المپیک محمدرضا گرایی در کشتی فرنگی صاحب مدال طال 

و علی داوودی در فوق سنگین وزنه برداری صاحب مدال نقره شدند.
حسن یزدانی در سیزدهمین روز بازی ها در کشتی فرنگی صاحب مدال نقره و 
امیرحسین زارع در چهاردهمین روز از المپیک در کشتی آزاد صاحب مدال برنز شدند.

*کاراته: 
حمیده عباسعلی نماینده ایران در وزن مثبت ٦۱ کیلوگرم در المپیک 2۰2۰ توکیو 
و دارنده مدال های نقره و برنز جهان در گروه B کومیته زنان، در مبارزه نخست خود 
مقابل المیا معطوب دارنده مدال  برنز جهان 2۰۱۸ از الجزایر به روی تاتامی رفت و 
در پایان با نتیجه ٤ بر صفر به برتری رسید اما در دومین مبارزه مقابل النا کویریچی از 
سوئیس ٤ بر صفر شکست خورد تا کارش برای صعود به نیمه نهایی سخت تر شود. او 
در سومین مبارزه مقابل فریال عبدالعزیز از مصر که پیش از این دو مبارزه خود مقابل 
رقبای چین و سوئیس را با پیروزی پشت سر گذاشته بود، به روی تاتامی رفت و در پایان 
با نمایشی خوب در حالی که از حریف عقب افتاده بود در نهایت به برتری 9 بر ۷ رسید.

حمیده عباسعلی در چهارمین و آخرین مبارزه مرحله گروهی مقابل گونگ لی 
از چین به روی تاتامی رفت و در پایان با نتیجه ۸ بر ٤ شکست خورد تا با مجموع 2 
پیروزی و 2 شکست از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازبماند و از دور رقابت ها کنار 

برود. روز جمعه گذشته سارا بهمنیار نیز در دور نخست متوقف شد. 
سجاد گنج زاده تنها کاراته کای مردان ایران در المپیک توکیو و دارنده یک مدال 
طال و 2 نقره جهان، در دور نخست رقابت های گروهی وزن ۷٥+ کیلوگرم، برابر ایوان 
کوسیچ دارنده مدال طالی جهان 2۰۱۸ از کرواسی به روی تاتامی رفت و در پایان با 
نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید. گنج زاده در دومین دیدار مرحله گروهی برابر طارق 

حامدی از عربستان به نتیجه تساوی رضایت داد.
او در سومین مبارزه مقابل بریان ایر از آمریکا ٦ بر صفر و در چهارمین مبارزه مقابل 
دانیل گایسینسکی از کانادا با نتیجه 2 بر یک به برتری رسید. گنج زاده در مجموع با ۳ 
پیروزی و یک تساوی به عنوان سرگروه راهی مرحله نیمه نهایی المپیک توکیو شد.

گنج زاده در مرحله نیمه نهایی مقابل اوگور آکتاش دارنده مدال برنز جهان و 
نفر نخست رنکینگ از ترکیه با نتیجه 2 بر 2 و با امتیاز سانشو به برتری رسید و راهی 

فینال المپیک توکیو راه یافت.
او در دیدار فینال برابر طارق حامدی از عربستان در حالیکه پس از یک دقیقه با 
نتیجه ٤ بر یک عقب بود با ضربه محکم پای چپ حریف عربستانی بر روی صورتش 
به روی تاتامی افتاد و در حالت بیهوشی قرار گرفت. گنج زاده سپس با برانکارد از 
تاتامی خارج شد. پس از این اتفاق ٥ داور میدان وارد شور شدند و در نهایت کاراته کای 
عربستانی را به دلیل وارد ضربه محکم به گنج زاده دیسکالیفه اعالم کردند تا مدال 

طال از آن سجاد گنج زاده شود.
اما شدت ضربه به حدی بود که گنج زاده هیچ حرکتی نداشت و او را با برانکارد 

از سالن خارج کردند تا وضعیت او نگران کننده به نظر برسد.

قهرمانی کشتی آزاد روسیه در المپیک با ۳ طال و 2 برنز
تیم های کشتی آزاد روسیه و آمریکا با درخشش در المپیک توکیو به ترتیب با ۳ 

و 2 طال به عناوین اول و دوم المپیک رسیدند.
به گزارش دنیای جوانان، رقابت های کشتی آزاد المپیک توکیو در ٦ وزن المپیکی 
به پایان رسید و در پایان تیم ملی کشتی آزاد روسیه با کسب ۳ مدال طال و 2 برنز 
قاطعانه به عنوان قهرمانی تیمی المپیک رسید، آمریکا نیز به لحاظ مرغوبیت مدال 
با کسب 2 طال، یک نقره و 2 برنز دوم شد و ژاپن نیز با کسب یک مدال طال در 

جایگاه سومی قرار گرفت.
تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز که با سرمربیگری غالمرضا محمدی با ٦ آزادکار 
عازم المپیک توکیو شده بود، در نهایت بدون کسب مدال طال و با یک نقره و یک 

برنز به همراه هند مشترکا در جایگاه چهارم المپیک جای گرفت.
بالروس، گرجستان و آذربایجان نیز هر کدام با کسب یک مدال نقره مشترکا 

ششم شدند.
تیم های قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، کوبا، سن مارینو و ایتالیا نیز هر کدام با 

کسب یک مدال برنز در جایگاه بعدی جدول مدالی المپیک جای گرفتند.
رده بندی نفرات برتر اوزان کشتی آزاد در المپیک توکیو به شرح زیر است:

٥۷ کیلوگرم: ۱- زائور اوگویف )روسیه( 2- کومار راوی )هند( ۳- نوریسالم 
سانایف )قزاقستان( و توماس گیلمان )آمریکا( ٥- گئورگی وانگلوف )بلغارستان( و 

رضا اطری )ایران(
٦٥ کیلوگرم: ۱- تاکوتو اتوگورو )ژاپن( 2- حاجی علی اف )آذربایجان( ۳- گادجی 
مراد رشیداف )روسیه( و باجرانگ )هند( ٥- دولت نیازبیکوف )قزاقستان( و اسماعیل 

موسکایف )مجارستان(... ۸- مرتضی قیاسی )ایران(
کادزی  حبیب  محمد   -2 )روسیه(  سیداکوف  زائوربک   -۱ کیلوگرم:   ۷٤
محمداف )بالروس( ۳- کایل دیک )آمریکا( و بکزاد عبدالرحمن اف )ازبکستان( 
٥- فرانک چامیزو )ایتالیا( و دانیار کایسانوف )قزاقستان( ... ۱٥- مصطفی حسین 

خانی )ایران(
۸٦ کیلوگرم: ۱- دیوید تیلور )آمریکا( 2- حسن یزدانی )ایران( ۳- آرتور نایفون 
اف )روسیه( و مایل ناظم امینه )سن مارینو( ٥- جاورایل شاپیف )ازبکستان( و دیپاک 

پونیا )هند(
9۷ کیلوگرم: ۱- عبدالرشید سعداله یف )روسیه(  2- کایل اسنایدر )آمریکا(  
۳- رانیریز ساالس پرز )کوبا(  و آبراهام کونیدو روآنو )ایتالیا( ٥- شریف شریف اف 

)آذربایجان( و سلیمان کارادنیز )ترکیه( ... ۱۳- محمدحسین محمدیان )ایران(
۱2٥ کیلوگرم: ۱-  گیبل استیوسن )آمریکا( 2- گنو پتریاشویلی )گرجستان( 
۳- امیرحسین زارع )ایران( و طاها آکگول )ترکیه( ٥- ژی وی دنگ )چین( و لخاگواگرل 

مونختور )مغولستان(

فرانسه قهرمان هندبال المپیک شد
تیم ملی هندبال فرانسه قهرمان المپیک لندن توانست در فینال بازی های المپیک 

توکیو به عنوان قهرمانی برسد.
به گزارش دنیای جوانان، در پانزدهمین روز از بازی های المپیک توکیو مسابقه 
فینال هندبال میان دو تیم فرانسه و دانمارک انجام شد. فرانسه قهرمان المپیک لندن  

با نتیجه 2٥ بر 2۳ به برتری رسید و قهرمان شد.
در المپیک ریو نیز فینال مسابقات هندبال میان دانمارک و فرانسه بود که در 

نهایت دانمارک به عنوان قهرمانی رسید.
پیش از این نیز دیدار رده بندی میان تیم های مصر و اسپانیا انجام شد و تیم  

اسپانیا با نتیجه ۳۳ بر ۳۱ به برتری رسید تا به مدال برنز برسد. 
در المپیک ریو آلمان توانسته بود با برتری در دیدار رده بندی مقابل لهستان 

مدال برنز را برگردن بی آویزد.
مرحله گروهی مسابقات هندبال بازی های المپیک توکیو از دوم مرداد آغاز شد. 
در این مسابقات ۱2 تیم در غالب دو گروه )آلمان، اسپانیا، فرانسه، نروژ، آرژانتین 
و برزیل در گروه A و دانمارک، پرتغال، سوئد، مصر، بحرین و ژاپن( با هم رقابت 
کردند و در پایان دور مقدماتی چهار تیم اول هر گروه یعنی فرانسه، بحرین، آلمان، 
مصر، سوئد، اسپانیا، دانمارک و نروژ به دور اصلی رسیدند که فرانسه، مصر، اسپانیا 
و دانمارک به نیمه نهایی راه یافتند. فرانسه و دانمارک به فینال رسیدند و مصر و 
اسپانیا هم در دیدار رده بندی رقابت کردند. با این نتیجه فرانسه قهرمان و دانمارک 

نایب قهرمان شدند.

برزیل قهرمان فوتبال المپیک شد

برزیل برای دومین بار پیاپی قهرمان فوتبال المپیک شد.
به گزارش دنیای جوانان، تیم فوتبال برزیل عصر روز گذشته در دیدار نهایی 
فوتبال المپیک به دیدار اسپانیا رفت که این دیدار در پایان 9۰ دقیقه با تساوی یک 

بر یک به پایان رسید.
کانها برای برزیل و مایکل اویارزابال برای اسپانیا گلزنی کردند تا بازی به 
وقت های اضافه کشیده شود تا اینکه در نهایت سلسائو توانست طعم پیروزی را بچشد.
مالکوم در دقیقه ۱۰9 زننده گل پیروزی بخش این تیم بود تا برزیل برای 

دومین بار پیاپی قهرمان المپیک ریو شود.
این تیم در دور قبلی با درخشش نیمار توانسته بود در ریو عنوان قهرمانی را 

به دست بیاورد.
در دیدار رده بندی نیز روز گذشته مکزیک توانست با نتیجه ۳ بر یک ژاپن 

میزبان رقابت ها را شکست دهد و عنوان سومی را به دست بیاورد.

شماره ۱0 لیونل مسی در بارسا بایگانی می شود؟

ممفیس دیپای و سرخیو آگوئرو حاضر نشدند پیراهن شماره ۱۰ لیونل مسی 
را انتخاب کنند.

به گزارش دنیای جوانان، بارسلونا خود را برای بازی امروز برابر یوونتوس در 
جام خوان گامپر مهیا می کند. دیداری که بدون لیونل مسی به انجام می رسد و 

فوق ستاره آرژانتینی دیگر پیراهن بارسا را به تن نخواهد کرد.
به نظر می رسد پیراهن شماره ۱۰ لیونل مسی حداقل در کوتاه مدت به بازیکنی 

نخواهد رسید و برخی منابع معتقدند بارسلونا این شماره را بایگانی خواهد کرد.
بارسلونا در شرایطی به مصاف یاران رونالدو می رود که امروز اعالم شد ممفیس 
دیپای پیراهن شماره 9 را به تن می کند و مارتین برایثویت از این فصل به جای 9، 
شماره ۱2 خواهد پوشید. سرخیو آگوئرو نیز پیراهن شماره ۱9 را انتخاب کرده است.

هر دو بازیکن در لیون و سیتی شماره ۱۰ را به تن داشتند ولی به احترام لیونل 
مسی حاضر نشدند در بارسا پیراهن شماره ۱۰ را انتخاب کنند.

شماره ٦ و ۱۷ نیز به ریکی پویچ و آنسو فاتی رسید.

خورخه مسی به الپورتا؛ 
از پسرم سوءاستفاده کردی!

در مذاکرات پنجشنبه شب بین خوان الپورتا و پدر لیونل مسی شرایط به 
تنش کشیده شد.

به گزارش دنیای جوانان، پنجشنبه شب گذشته بسیاری منتظر اعالم شدن 
خبر تمدید قرارداد لیونل مسی با بارسلونا بودند. خورخه مسی به همین منظور به 
بارسلون آمده بود تا مذاکرات نهایی را با خوان الپورتا رئیس باشگاه انجام دهد ولی 
در عوض خبری که انتشار یافت، به قطع همکاری دو طرف اشاره داشت تا فوتبال 

در شوک فرو رود.
بارسلونا رسما اعالم کرد که قرارداد مسی تمدید نخواهد شد و او به تیمی دیگر 
می رود. دیروز خوان الپورتا در نشستی خبری اللیگا را مقصر اصلی قطع همکاری 
با مسی عنوان کرد و گفت که این نهاد حاضر نشد با باشگاه همکاری کرده و برای 

دستمزد مسی استثنا قائل شود و به همین دلیل چاره ای جز جدایی بازیکن نبود.
جمعه شب در برنامه ال چیرینگیتو جزئیاتی جدید از مذاکره الپورتا و خورخه 
مسی فاش شد. رئیس بارسا پیش از این توانسته بود مسی را به قراردادی ٥ ساله 
با دستمزد ۳٥ میلیون یورویی)نصف دستمزد قبلی( راضی کند ولی پس از پاسخ 
منفی اللیگا از پدر مسی می خواهد که ۳۰ درصد دیگر نیز از دستمزد کسر شود 
که با مخالفت قاطع او مواجه می شود.ورخه مسی به رئیس بارسا می گوید:» تو از 
لئو سواستفاده کردی. از نام پسرم برای برنده شدن در انتخابات ریاست باشگاه بهره 
بردی در حالی که از ابتدا می دانستی به دلیل مشکالت مالی توان تمدید قرارداد لئو 

را نداری و همچنین مطلع بودی که اللیگا حاضر نیست استثنا قائل شود.«
سرانجام پس از دقایقی پرتنش، خورخه مسی جلسه را در حالی ترک کرد که 

دو طرف برای قطع همکاری به نتیجه نهایی رسیده بودند.

تقالی ستاره سیتی برای انتقال به بارسلونا

برناردو سیلوا، ستاره پرتغالی منچسترسیتی تالش می کند راهی برای انتقال 
به بارسلونا در تابستان امسال پیدا کند.

به گزارش دنیای جوانان، ستاره سابق موناکو بعد از سپری کردن چند فصل 
موفق در استادیوم اتحاد، حاال به دنبال جدایی از جمع سیتیزن ها است. برناردو سیلوا 
مدیران منچسترسیتی را تحت فشار قرار داده تا مقدمات انتقال او به بارسلونا را فراهم 
کنند و البته رخ دادن این انتقال بسته به شرایط مالی بلوگرانا در هفته های پیش رو 
خواهد بود. نشریه دیلی میل مدعی شد برناردو سیلوای 2٦ ساله عالقه زیادی به 

بازی کردن در اللیگا و انتقال به بارسلونا دارد.
در ساعات اخیر ژرژ مندس، مدیر برنامه مشهور این بازیکن در تالش است تا 
برای انتقال برناردو با مدیران بارسلونا مذاکره کند. البته باشگاه منچسترسیتی اعالم 
کرده در شرایط فعلی از مذاکره در مورد پیشنهادات زیر ٤٥ میلیون پوند خودداری 
می کند و همین رقم هنگفت باعث شده بارسلونا شرایط دشواری برای خرید این 
هافبک تکنیکی داشته باشد. البته با جدایی لیونل مسی و کاهش دستمزدهای پرداختی 
برای فصل بعد، ممکن است بارسلونا بتواند این ستاره خالق و پرتغالی را جذب کند.
برناردو سیلوا به دوستان نزدیک خود گفته که قصد دارد از پپ گواردیوال بخواهد 
کاری کند تا شرایط انتقال او به بارسلونا در تابستان امسال فراهم شود. سرمربی سابق 
بارسلونا دیروز اعالم کرد چهار بازیکن خواهان جدایی از منچسترسیتی شده اند که نام 
برناردو سیلوا نیز در این لیست قرار دارد. بدین ترتیب ممکن است بعد از ممفیس دیپای 
و سرخیو آگوئرو، برناردو سیلوا سومین خرید هجومی بارسلونا در تابستان لقب بگیرد.

ز  ا د  ال فو بی  مر سر
حریفشان در دیدار فینال جام 

حذفی تمجید کرد.
به گزارش دنیای جوانان، استقالل 
چارچوب  در  امروز)یکشنبه(  فوالد  و 
ورزشگاه  در  فوتبال  حذفی  جام  فینال 
می روند.  هم  مصاف  به  جهان  نقش 
جواد نکونام، سرمربی فوالد در نشست 
خبری پیش از این دیدار اظهار کرد: اول 
از همه روز خبرنگار را تبریک می گویم. 
ما می دانیم با چه تیمی بازی داریم. آنها 
تیمی پر مهره، با بازیکنان تاثیرگذار و 
استقالل  هستند.  احترام  قابل  و  خوب 
می کنند  سعی  و  می کند  بازی  فوتبال 
و  کنند  بازی سازی  خودشان  زمین  از 
زمان  ما  بیایند. گرچه  زمین حریف  به 
برای تمرین نداشتیم ولی صحبت های 
الزم را با بازیکنان مان انجام دادیم. به 
و  است  بزرگی  تیم  استقالل  حال  هر 
تیمی است که هر سال برای قهرمانی 
و سهمیه می جنگد. این موضوع شرایط 

ما را سخت می کند.
در  داده  نشان  ما  تیم  افزود:  او 
ظاهر  خودمان  اندازه  در  که  بازی هایی 
شدیم، هر حریفی را شکست میدهیم. 
رخ  جام حذفی  و  لیگ  در  بازی ها  این 
فینال  در  االن  که  خوشحالم  و  داده 
که  تیم هایی  از  خیلی  داریم.  حضور 
برای هر دو جام برنامه ریزی داشتند به 

این مرحله راه پیدا نکردند. این موضوع 
نشان می دهد که فوتبال تنها هزینه کردن 
نیست و اینطور نیست که با بازیکن تاپ 
به نتیجه برسید. شما نیاز دارید که تیم 
و باشگاه برای رسیدن به موفقیت  در 
در  ما  می کنم  فکر  و  باشید  هم  کنار 
این سه سال این کار را به نحو احسن 
انجام دادیم. ما پارسال توانستیم سهمیه 
آسیایی بگیریم و االن هم به فینال جام 
حذفی رسیدیم. ان شاءاهلل بتوانیم به جام 
برسیم. من به بازیکنانم تاکید کردم که 
و  تمرکز  تمام  با  باید  بازی یکشنبه  در 
توان مان مقابل استقالل قرار بگیریم تا 
بتوانیم پایان خوبی در انتهای این فصل 

داشته باشیم. سرمربی فوالد درباره داوری 
دیدار فینال گفت: صحبت خاصی ندارم. 
آقای حیدری از داوران باتجربه و خوب 
ما هستند. صحبت هایی راجع به داوری 
ما  که  دارد  وجود  استقالل  قبلی  دیدار 
توجهی به آن نداریم. قطعا داور در بازی 
بهترین عملکردش  ارائه  دنبال  به  فردا 
است و هر دو تیم می خواهند در زمین 
به نتیجه دلخواهشان برسند. با شناختی 
که از آقای حیدری و کمک هایش داریم 
می دانیم که قطعا قضاوت بی نقصی در 

بازی فردا خواهند داشت.
دومین  درباره  ادامه  در  نکونام 
صعودش به فینال جام حذفی به عنوان 

به  خونه  تیم  با  من  کرد:  بیان  مربی 
بازی  در  ولی  رسیدم  فینال  به  خونه 
حذفی  جام  در  نداشتم.  حضور  فینال 
شما تک بازی دارید و باید تمرکزتان را 
روی بازی بگذارید و باید با برنامه ریزی 
این دو دوره  به موفقیت برسید. ما در 
امسال  دادیم.  انجام  را  کار  این  خوب 
وجود  برتر  لیگ  در  زیادی  فشار  هم 
داشت و ما برنامه ریزی زیادی برای جام 
حذفی کرده بودیم و از اولین بازی مان 
بودیم.  جام  این  در  موفقیت  دنبال  به 
شما در فوتبال باید هدف گذاری داشته 
باشید. البته قرار نیست شما به هدفتان 
رسیدن  برای  تیم ها  همه  چون  برسید 
به هدفشان تالش می کنند و در نهایت 
کسی که تالش بیشتری کند به هدفش 
پیش بینی  قابل  غیر  فوتبال  می رسد. 
ایران دقت کنید،  است. اگر به فوتبال 
تیم هایی هستند که هر سال به دنبال 
آن  به  ولی  و سهمیه هستند  قهرمانی 
دست پیدا نمی کنند. استقالل، سپاهان و 
پرسپولیس هر سال به دنبال جام هستند 
اما در نهایت یک تیم به جام قهرمانی 
انجام  را  برنامه ریزی مان  ما  می رسد. 
می کنیم و تالش می کنیم به هدفمان 
از جذابیت های  فوتبال  اتفاقات  برسید. 
از  جذابی  بازی  امیدوارم  است.  فوتبال 
دو تیم ببینیم و ما بتوانیم در نهایت به 

موفقیت برسیم.

می دانیم با چه تیمی بازی داریم؛

نکونام: امیدوارم بازی جذابی از دو تیم ببینیم

لفته حمیدی گفت: فوالدی ها در 
از نظر روحی و روانی بهتر هستند، همه 
اعضای تیم دوست دارند قهرمان شوند 
استقالل  مقابل  وجودشان  تمام  با  و 

می جنگند.
بازیکن سابق فوالد در گفت وگو 
با دنیای جوانان درباره صعود فوالد به 
را  خدا  کرد:  اظهار  حذفی  جام  فینال 
فینال  به  فوالد  بار  اولین  برای  شکر 
با زحمت های  جام حذفی صعود کرد. 
و  نکونام  جواد  کمک  و  آذری  سعید 
از  پس  و  شدیم  موفق  تیم  اعضای 
امسال  گذشته،  سال  آسیایی  سهمیه 
قهرمان جام حذفی شوند. سعید آذری 
باتوجه به سابقه ای که در گذشته دارد 
توانسته است بارها با ذوب آهن در جام 

حذفی موفق باشد.
رسانه ها  متاسفانه  کرد:  اضافه  او 
ناپسندی  حرف های  سیما  و  صدا  و 
نیست.  لب  جا صال  ا که  نند  می ز
در  و  ندارند  را  کسی  خوزستانی ها 
ان شاءاهلل  می گویند  هم  ملی  رسانه 
سیما  و  صدا  شود.  قهرمان  استقالل 
برای همه است و فقط برای تهران یا 
استان های دیگر نیست. خوزستان جزو 
ایران است و فوالد هم دو بار قهرمان 
هم  فینال  در  است.  شده  برتر  لیگ 
می توانیم راحت پیروز و قهرمان شویم، 
این هاست و  از  بیشتر  لیاقت مان  چون 

در لیگ هم بدشانسی آوردیم.
بازیکن سابق فوالد با بیان این که 
شکست  را  استقالل  صددرصد  فوالد 

می دهد، گفت: بازی اگر در آزادی هم 
حاال  نداشت.  فوالد  برای  فرقی  بود، 
که در اصفهان است کار راحت تر شده 
سعید  هم فکری  با  نکونام  جواد  است. 
آذری و کادرفنی می تواند قهرمانی جام 

حذفی را به دست آورد.
بر  مبنی  صحبت های  درباره  او 
فینال  از  پس  فوالد  از  نکونام  جدایی 
نکونام  اگر  کرد:  بیان  حذفی  جام 
تیم  این  در  شود،  قهرمان  فوالد  با 
مردم  کنار  در  نکونام  جواد  می ماند. 
هم  من  و  است  خوشحال  خوزستان 
صحبت  او  با  فینال  به  صعود  از  پس 
کردم و دیدم که چقدر خوشحال است. 
صحبت از رفتن نکونام و آذری حاشیه 
حاشیه  تیم  برای  می خواهند  و  است 

درست کنند.
در  فوالد  کرد:  اضافه  حمیدی 
جدول  نه  میا در  گذشته  سال های 
حضور  دوران  در  اما  داشت  حضور 
پیدا  خوبی  شرایط  نکونام  و  آذری 
کرده  است و در دو فصل اخیر موفق 
شود  قهرمان  فوالد  امیدوارم  بودیم. 
نکونام  جواد  قهرمانی  این  از  پس  و 
می ماند.  تیم  این  در  و  می کند  تمدید 
به  لیگ  بازی های  در  داوری  اگر 
در  می توانستند  نمی شد،  فوالد  ضرر 
خداراشکر  بگیرند.  قرار  هم  سوم  رده 
روانی  و  روحی  نظر  از  در  فوالدی ها 
بهتر هستند، همه اعضای تیم دوست 
دارند قهرمان شوند و با تمام وجودشان 

مقابل استقالل می جنگند.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

صحبت از رفتن نکونام و آذری حاشیه است؛

بازیکن سابق فوالد: استقالل را شکست می دهیم!

یک کانال تلگرامی روسیه به نقل 
زنیت  باشگاه  در  خود  موثق  منابع  از 
سن پترزبورگ، از موافقت این باشگاه 

با انتقال سردار به لورکوزن خبر داد.
در  جوانانف  دنیای  گزارش  به 
روسیه  برتر  لیگ  از  هفته  دو  حالیکه 
زنی  نیز گذشته است، بحث و گمانه 
و  آزمون  ر  سردا ینده  آ درخصوص 
ترک  را  زنیت  باالخره  آیا  او  اینکه 
دارد  ادامه  خیر، همچنان  یا  کند  می 
موافقت  از  روسی  رسانه  چند  حاال  و 
خبر  سردار  جدایی  با  زنیت  باشگاه 

داده اند.
جمله  از  روسیه  سایت  وب  چند 
 euro-football و rusfootball
نام  به  تلگرامی  کانال  یک  از  نقل  به 
Perv Sport خبر داده اند که زنیت 
با انتقال آزمون موافقت کرده است. این 
کانال تلگرامی به نقل از منابع موثق خود 
در باشگاه زنیت، مدعی شده که دو طرف 

به توافق رسیده اند و این انتقال به زودی 
رسمی می شود.

این  پایان  تا  تنها  آزمون  سردار 
قرارداد  پترزبورگ  سن  زنیت  با  فصل 
ای  عالقه  روسی  باشگاه  این  و  دارد 
ستاره  بعدی،  تابستانی  در  که  ندارد 
از  رایگان  صورت  به  را  خود  ایرانی 
پیش  روز  چند  همچنین  بدهد.  دست 
نیز روزنامه گاتزتا دلو اسپورت از آزمون 
به عنوان یکی از گزینه های جانشینی 

روملو لوکاکو نام برده بود.
به  آزمون  نجام  سرا دید  ید  با
فوتبالش در چه تیمی ادامه خواهد بود. 
با  اینکه لورکوزن قراردادش را  از  پس 
لوکاس آالریو تمدید کرد، گفته می شد 
که شانس انتقال آزمون به بایر کاهش 
یافته است ولی اکنون رسانه های روسی 
از توافق دو باشگاه خبر می دهند. باید 
منتظر ماند و دید سرنوشت ستاره ایرانی 

چه خواهد شد.

:rusfootball ادعای

موافقت زنیت با انتقال آزمون به لورکوزن

سرنوشت شهریار مغانلو به عالمت 
تبدیل  ایران  فوتبال  در  بزرگی  سوال 
شده است و شاید او در فصل آینده با 
پرسپولیس  رقیب  ترین  اصلی  پیراهن 

به میدان برود.

چند  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
روزی از پایان لیگ بیستم سپری شده 
و تیم های مختلف به صورت زیرپوستی 
تالش خود را برای بستن  تیمی قدرتمند 
در مسابقات آماده کرده اند، تا از همین 
حاال بازار داغ نقل و انتقاالت تابستانی 
شکل بگیرد و عالقمندان به فوتبال در 

انتظار اخبار هیجان انگیز آن باشند.
جذاب  از  یکی  حاال  همین  از 
ترین پرونده های نقل و انتقاالت روی 
آینده  روزهای  طی  و  گرفته  قرار  میز 
می  روشن  مغانلو  شهریار  سرنوشت 
تهران  گذشته  روز  که  بازیکنی  شود؛ 
را به مقصد پرتغال ترک کرد تا تکلیف 
خود را با باشگاه سانتاکالرا روشن کند؛ 
باشگاهی که کلید حل این معمای بزرگ 

فوتبال ایران است.
در  نویدکیا  دیگر محرم  در سوی 
کنفرانس پیش از دیدار پایانی فصل از 
لژیونر شدن سه بازیکن تیمش حرف زد 
که یکی از آنها محمد محبی بود. پس 
از پایان بازی از این بازیکن تقدیر شد 
علی  خبرنگاران  با  در مصاحبه  او  ولی 
پرتغال  لیگ  در  حضورش  اینکه  رغم 
برای فصل آینده را قطعی دانست ولی 
تا  کرد  خودداری  تیمش  بردن  نام  از 

خبر  که  اینطور  بیفزاید.اما  ابهامات  بر 
محبی  محمد  بعدی  باشگاه  رسد  می 
سپاهان  فوتبال  تیم  مهاجم  هافبک 
باشگاه سانتاکالرای پرتغال است و در 
صورتی که این فرضیه را در نظر بگیریم، 
می توانیم فرضیه دیگری را در این زمینه 
محمد  معاوضه  هم  آن  و  کنیم  مطرح 

محبی و شهریار مغانلو است.
پرتغالی  باشگاه  رابطه  این  در 
خواهان مبلغ ٥۰۰ هزار دالر برای آزاد 
کردن شهریار مغانلو شده و در این بین 

اعالم  صراحت  به  پرسپولیس  باشگاه 
را  مبلغ  این  پرداخت  توانایی  که  کرده 
به سانتاکالرا ندارد، ولی برای سپاهان 
قطعا ماجرا با توجه به وارد شدن محبی 
به این معامله متفاوت است و با توجه 
 ۱2۰ حداقل  که  محبی  فسخ  بند  به 
هزار دالر تعیین شده، محمدرضا ساکت 
شرایط مناسب تری برای جذب شهریار 
مغانلو نسبت به مدیران پرسپولیس پیش 

رو دارد.
محرم  عالقه  باید  موارد  این  به 

نویدکیا را نیز به این مهاجم بلندقامت و 
زهردار فوتبال ایران اضافه کرد. نویدکیا 
که در اولین سال مربیگری نیز شهریار 
را در لیست بازیکنان مدنظر خود قرار 
داده بود، تنها به این دلیل موفق به جذب 
این بازیکن نشد که مغانلو راهی فوتبال 
اروپا شد و اگر در ایران می ماند شاید 
از ابتدای لیگ بیستم برای سپاهان به 
میدان می رفت، اما حاال یکسال گذشته 
در  دیگری  فرمول  با  نویدکیا  محرم  و 
خود  مورد عالقه  مهاجم  آستانه جذب 

قرار گرفته است.
پرسپولیس و سپاهان رقابت جانانه 
کسب  برای  بیستم  لیگ  در  را  ای 
کردند  دنبال  پایانی  هفته  تا  قهرمانی 
و به نظر می رسد این رقابت همچنان 
علی رغم نمایش خوبی که استقالل در 
جدی  داشت،  لیگ  پایانی  های  هفته 
ترین رقابت برای کسب عنوان قهرمانی 
باشد و در این مسیر حاال سپاهان روی 
یکی از مهم ترین مهره های پرسپولیس 
دست گذاشته و به آن نزدیک شده که 
در نیم فصل دوم با اضافه شدن به این 
های  موفقیت  در  پررنگی  نقش  تیم، 
سرخپوشان در لیگ و آسیا داشت. اگر 
دهد  می  نشان  شواهد  که  انتقال  این 
خواهد  رقم  اصفهانی  باشگاه  سود  به 
می  حاال  همین  از  شود،  نهایی  خورد، 
توان گفت رقابت برای کسب قهرمانی 
لیگ بیستم میان پرافتخارترین تیم های 
لیگ آغاز شده و باید دید واکنش باشگاه  

پرسپولیس به آن چگونه خواهد بود.

سفر مغانلو به پرتغال؛

شهریار، اولین تقابل پرسپولیس با سپاهان!
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از دالوری  روایتی  ادب«،  و  آب  رمان »سقای  جوانان:  دنیای 
برای  سیدمهدی شجاعی  نوشته  عباس ابن علی،  وفاداری حضرت  و 

بیست ویکمین بار چاپ شد.
به گزارشدنیای جوانان از نشر نیستان، سقای آب و ادب، اثری از 
سید مهدی شجاعی؛ رمان و روایتی از زندگی حضرت عباس )ع( است 
که بعد از سال ها، اندک اندک جامه خلق پوشیده و در ظرف کتاب تقدیم 

مخاطبان شده است.
اثر شامل ده فصل است: عباِس علی. عباِس ام البنین. عباِس عباس. 
عباِس سکینه. عباِس مواسات. عباِس زینب. عباِس ادب. عباِس حسین. 

عباِس فرشتگان. عباِس فاطمه.
در هر فصل رفت و برگشت روایی متعدد و متنوعی دیده می شود 
و در حرکتی سیال، راویان جای به هم می دهند و شکست ها به سرعت 

خوانش می افزاید و زوایایی جدید از مفهوم را روشن می کند.
اما آن چه این کتاب را از حیث محتوا با دیگر آثار شجاعی متمایز 
می کند، بیشتر در فصل عباِس فرشتگان به چشم می آید. در سایر فصول 
نویسنده دقیق و کامل بر اساس مستندات تاریخی، به روایت زندگی 
حضرت عباس )ع( می پردازد؛ اما در فصل نهم، شجاعی شیوه ای جدید 
را پیش می گیرد، روایتی متفاوت با مضامینی که بیشتر استحسان اوست، 

مفاهیمی جدید و نگاهی نو به شخصیت حضرت عباس بن علی )ع(.
هر فصل کتاب به دقت بر اساس مستندات تاریخی به نگارش 
درآمده است؛ قسمت اعظم اثر موثق و مستند بوده اما قسمت هایی از آن 
هم از ذوق هنری شخص نویسنده و از ارادت خاص او به شخصیت این 
چهره بزرگ جهان اسالم منشا گرفته و صرفا نظرهای شخصی جهت 

تلطیف ادبی و ستایش حضرت عباس )ع( است.
این فصل چنین آغاز می شود:

پیش از آن که راوی این داستان، قدم به فصل پایان بگذارد، ما 
فرشتگان؛ فرشتگان هفت آسمان، بر خود فرض می شماریم که پا به 
میدان بگذاریم و پرده از رخسار حضرت ابوالفضائل برداریم. و ناگفته 
پیداست که این نه بدان معناست که ما قادریم پرده از اسرار حضرت 
ابوالفضائل برداریم. چرا که رخسار، جلوه ای از جلوات حضور عیان است 
و اسرار، جنس و جوهری از علوم در پرده و معارف پنهان. و فاصله میان 
این دو، فاصله میان زمین است تا آسمان. دلیل یا فلسفه حضورمان در 
این میدان را در سطور آتی در خواهید یافت، و اّما چرا این فصل را برای 
حضور انتخاب کردیم و در این مقطع از روایت داستان، وارد میدان شدیم!؟ 
پیش از این نیامدیم، چون امید یا انتظار یا توقع داشتیم که سایه و شبحی 

از رخسار حضرتش را در البه الی خطوط داستان ببینیم....

تجدید چاپ »سقای آب و ادب«؛ داستانی از دالوری های حضرت عباس

»محمد  جوانان:  دنیای 
پژوهشگر  نویسنده،  حنیف«، 
از  ادبی؛  جوایز  برگزیده  و 
با  جالل  و  سال  کتاب  جایزه  جمله 
و  فرهنگ  شناخت  اهمیت  به  اشاره 
در  آن  از  استفاده  و  بومی  افسانه های 
رمان نویسی گفت که با نوشتن آثاری 
از ابتدای دهه 9۰، روند تجربه آزمایی 
را آغاز کرده و رمان »با اعمال شاقه« 

نیز در همین مسیر پدید آمده است.
محمد حنیف )متولد ۱۳۳9( چهره 
کتاب های  زمینه  در  شناخته شده ای 
داستان نویسی  البته  و  داستان  تئوری 
بیشتر در حوزه دفاع مقدس و انقالب 
اسالمی است. او سال ۱۳9۸ همراه با 
محسن حنیف )متولد ۱۳٦٤( برگزیده 
کتاب  جایزه  دوره  هفتمین  و  سی 
رئالیسم  بومی سازی  کتاب  برای  سال 
در   )۱۳9۷ فرهنگی،  )علمی  جادویی 
آثار  ادبی شد. وی صاحب  نقد  بخش 
دیگری از جمله ادبیات داستانی جنگ 
بهره  های  قابلیت  و  مقدس  دفاع  و 
 ،۱۳9۱( ملی  رسانه  در  آن  از  گیری 
از  جنگ  صداوسیما(،  تحقیقات  مرکز 
سه دیدگاه، نقد و بررسی بیست رمان 
و داستان بلند جنگ )صریر، ۱۳۸٦( و 
راز و رمزهای داستان نویسی )مدرسه، 

۱۳۷9( نیز هست.  
ادبیات  پژوهشگر  و  منتقد  این 
فارسی همزمان با نقد ادبی و شیوه های 
عملی  حوزه  از  داستان نویسی  مختلف 
و  نشده  غافل  نیز  داستان  نوشتن 
موقع  همان  از  مرد  این  های  داستان 
بوی مرگ می داد )اسم، ۱۳9٥(، کاله 
جادویی و مجسمۀ مسی )عصر داستان، 
)انتشارات  فریاد  برای  زمانی   ،)۱۳92
مدرسه، ۱۳۸۱(، قفس )عروج،  ۱۳۸۸( 
ده ها  و  بلند  داستان  دیگر  تعدادی  و 
نوشته  مرتبط  زمینه های  در  را  مقاله 

است.
در  آموزگاری  سابقه  که  حنیف 
روستاهای بروجرد و ازنا را در کارنامه 
و  دیو  را تهیه کنندگی  و  رد  دا خود 
پژوهشگری مرکز تحقیقات صداوسیما 
تجربه  نیز  را  دانشگاه  در  تدریس  و 
کرده، سال ۱۳9۱ با عنوان پژوهشگر 
در  وی  شد.  بازنشسته  صداوسیما  از 
سال ۱۳9۸ برگزیده جایزه کتاب سال و 
جایزه جالل برای بومی سازی رئالیسم 
جادویی در ایران بود. در حالیکه حوزه 
اخیر مطالعاتی حنیف رئالیسم جادویی 
بوده است به نظر می رسد وی در آثار 
اخیر داستانی  اش به تجربه آزمایی در 

این ژانر پرداخته است.
یک  عنوان  به  جادویی  رئالیسم 

در  مدرنیسم  ز  ا بعد  دبی،  ا جریان 
شد.  مطرح  جهان  معاصر  بیات  د ا
جدیدتری  نظریه   اساس  بر  چند  هر 
پدید  آثار  اولین  ادبی  مکتب های  در 
جادویی  رئالیسم  خصوصیات  با  آمده 
یا  التینی  آمریکای  نویسندگان  ز  ا
اروپایی نیست و در قرن حاضر نوشته 
در  دور،  گذشته های  به  بلکه  نشده، 
مربوط  زمین  مشرق  و  نیا  د دب  ا
عنوان  به   آنها  از  تاکنون  که  است 
برده  نام  جادویی  رئالیست  اثر  یک 
خصوصیات  به  توجه  با  ولی  نشده 
ساختاری  محسوس در این آثار از نظر 
قرار  نوع  این  در  ادبی  نوع  طبقه بندی 
در  چارچوب بندی  آنکه   با  می گیرند. 
حوزه علوم انسانی بسیار مشکل است 
و مکتب های ادبی و هنری نیز از این 
مقوله مستثنی نیست، به طور خالصه 
آن  های  ویژگی  مورد  در  توان  می 
ناکاستنی  و  کافی  عالئم  وجود  گفت 
و  علت  بین  شکاف  معنای  به  تخیل 
یا  شخصیت ها  اتفاقات،  عقلی،  معلول  
هرچیزی که با نظام های این جهانی 

قابل توجیه نباشد.
در  پژوهشگر  و  نویسنده  ین  ا
)نشر  ّقه  شا اعمال  با  بلند  داستان 
نیستان، ۱۳9۸( نوعی رئالیسم جادویی 
منحصر به خود را پیش روی مخاطب 
قرار می دهد و تمام تمهیدات رئالیسم 
جادویی بومی شده را در این داستان به 
کار می بندد. رمان با اعمال شاّقه که در 
موقعیت زمانی و مکانی فرضی )شهر 
محل زندگی قهرمان سلیقاس( و حتی 
واحد  به  اشاره  )مانند  فرضی  اشارات 
زاویه های  با  پاپاسی(  عنوان  با  پولی 
دید متفاوت اول شخص و دانای کل 
محدود به ذهن اول شخص روایت می 
شود، داستان فردی )مانوش، قهرمان 
مرور  خالل  در  که  است  داستان( 
زندگی،  از  بخش هایی  خود  خاطرات 
متناوب  و  متعدد  موقعیت های  و  افراد 
و در عین حال پیچیده و عجیب زندگی 
خود را به یاد می آورد و مخاطب را به 

هزارتوی داستانی خود می برد.
برگزیدگان  میان  در  کتاب  این 
جایزه  رمان  بخش  دوره  سیزدهمین 
جایزه شهید  دوره  نوزدهمین  و  جالل 
حبیب غنی پور  بوده و اخیرا به عنوان 
متفاوت  ر  ثا آ مزد  نا هفت  ز  ا یکی 
»واو«  ادبی  جایزه   دوره   هفدهمین 

معرفی شد.

استفاده از ظرفیت های فرهنگ 
بومی و افسانه سازی در 

رمان نویسی 
محمد حنیف در مورد روند نوشتن 
با اشاره به جلسه  نقدی برای  اثر  این 
بوی  موقع  همان  از  مرد  این  کتاب 
مرگ می داد، توضیح داد: جلسه نقدی 
عالمه  دانشگاه  در  کتاب  این  برای 
دبیات  ا تید  اسا حضور  با  طباطبایی 
برگزار  دانشجویان  و  عربی  انگلیسی، 
این  در  خوبی  نکات  به  که  بود  شده 
کتاب و وجود مولفه های پست مدرنیسم 

در آن اشاره شد.
من  شناخت  لبته  ا فزود:  ا وی 
اساتید  اندازه  به  مدرنیسم  پست  از 
جلسه  آن  در  حاضر  دانشجویان  و 
و  غریزی  شکل  به  بیشتر  و  نبود 
شکل  به  و  آثار  این  خواندن  راه  از 
بودم  گرفته  درس  آنها  از  ناخودآگاه 
مجسمه  و  جادویی  کاله  رمان  در  و 
در  که   )۱۳92 داستان،  )عصر  مسی 
جایزه واو )۱۳9۳( هم نامزد شده بود 
آن  در  البته  که  بودم  گرفته  کار  به 

زمان خیلی بطئی و ُکند بود. 
داستانی  ادبیات  پژوهشگر  این 
ادامه داد: بعد از آن زمان کارهایی را 
شروع کردم که بتوانم از ظرفیت های 
و  می  بو هنگ  فر  ، یی قصه گو
امروز  نویسی  رمان  در  افسانه سازی 
کتاب ها  این  به  توجه  کنم.  استفاده 
شد  نوشته  آن  روی  که  نقدهایی  و 
حسن  یا  پژمان  عباس  نقدهای  مثل 
میرعابدینی، به من نشان داد این کار 
بوده هر  جذابیت داشته و کار درستی 

چند در آن مقطع گام سستی بود و در 
شاقه  اعمال  با  مانند  بعدی؛  کارهای 
موجود  سه  که  جایی  تا  شد  جدی تر 
یعنی  نی  یرا ا فرهنگ  ز  ا قعی  وا فرا
داستان  در  آل  و  مردآزمان  نسناس، 
هم  هنوز  البته  می کنند.  پیدا  حضور 
جدی تر  روند  این  تا  قدم هاست  اولین 
جواد  مانند  هم  دیگری  افراد  شود. 
جزینی این مسیر را رفته اند، من هم از 
تجربیات آنها به عنوان یک عالقه مند 

داستان نویسی استفاده کرده ام.

نبود عالقه فردی و 
سرمایه گذاری در بخش 

تئوری های ادبیات داستانی 
روند  در  اختالل  مورد  در  وی 
به  شاقه  اعمال  با  رمان  در  داستان 
رئالیسم  تکنیک های  از  استفاده  دلیل 
اثر  با  ارتباط مخاطب  قطع  و  جادویی 
دارم.  قبول  تا حدی  را  امر  این  گفت: 
به  شخصیت ها  و  ماجراها  نوع  ولی 
فردی  که  اصلی  شخصیت  خصوص 
است  بیمار  جامعه ای  در  روان پریش 
نویسنده را ناخودآگاه به سمت استفاده 

از این تکنیک ها می برد. 
حنیف در پاسخ به چرایی کاهش 
ژانر  در  نوشتن  به  نویسندگان  رغبت 
غلبه  و  اوج گیری  و  جادویی  رئالیسم 
لیسم  ئا ر ه  یژ و به  لیسم  ئا ر مل  کا
داستانی  ادبیات  عرصه  بر  اجتماعی 
توضیح داد: ادبیات داستانی ما از نظر 
تئوری از زادگاهش؛ یعنی کشورهای 
آثاری  است.  عقب  اروپایی،  و  غربی 
آنجا  قبل  سال   ٥۰ یا   ٤۰ حتی  که 
فارسی  به  تازه  امروزه  شده  منتشر 

می شود. ترجمه 
بیات  د ا ر  د ما  تئوری  نش  ا د
نداشتن  مختلف  دالیل  به  داستانی 
و  سرمایه گذاران  برای  اقتصادی  سود 
اینکه  با  نیست.  به روز  سیاست گذاران 
آخرین دستاوردهای  مورد  در  کتاب ها 
موشکی  حتی  یا  نه  یا را یا  فناوری 
ترجمه  فارسی  به  سریع  پزشکی  و 
که  پولی  داستانی  ادبیات  در  می شود، 
خیلی  یا  نمی شود  شود،  هزینه  باید 

نمی شود.  استقبال 
دیگری  دالیل  البته  افزود:  وی 
از  خیلی  مترجم  اینکه  مثل  دارد؛  هم 
ترجمه تئوری ها استقبال نمی کند چون 
باید مدت ها روی یک کتاب کار کند 
و در نهایت در ۱۰۰ یا ۳۰۰ یا ۱۰۰۰ 
نسخه فروش رود و دستمزد او برابر با 
حقوق یک ماه یک فرد معمولی نیست. 
بنابراین عالیق و انگیزه های فردی هم 

در این زمینه مهم است.  

نویسنده و پژوهشگر ادبیات مطرح کرد:

رئالیسم جادویی در ادبیات معاصر جهان

»حق بر آب در اسناد سازمان ملل متحد« منتشر شد
دنیای جوانان: کتاب »حق بر آب 
تالیف  متحد«  ملل  سازمان  اسناد  در 
محمدمهدی سیدناصری مدرس دانشگاه 
و پژوهشگر حقوق بین الملل، وارد بازار 

کتاب شد.
از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
انتشارات ذکر، آب عنصری ضرور برای 
زندگی است. توسعه اجتماعی و اقتصادی 

یکسره به آب گره خورده است. منابع آب در سراسر جهان از جمله مهم ترین موضوع 
مورد توجه جامعه جهانی در سال های اخیر بوده است. بسیاری کنفرانس ها و مجامع 
برگزار شده و قطعنامه ها و اعالمیه هایی توسط سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین 

و بزرگترین سازمان بین المللی در جهان به تصویب رسیده است. 
حق دسترسی بشر به آب از دهه ۱9۷۰ میالی )۱۳٥۰ ه.ش( در دستور کار جامعه 
جهانی بوده است. اما همواره در مورد اعالم آب به عنوان نیاز اساسی بشر تردید وجود 
داشته است. امروزه حقی تحت عنوان حق دسترسی بشر به آب جزء مواردی است 
که حقوق بین الملل به آن می پردازد و این حق در اسناد بین المللی به طور صریح و 

ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. 
آب مایه حیات است و آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی، در تداوم زندگی 
و سالمت انسان ها ضروری بوده و برای حفظ کرامت همگان اساسی و بسیار مهم 
است. با این حال، تا به حال ۸۸٤ میلیون انسان به منابع آب آشامیدنی سالم دسترسی 
ندارند، همانگونه که دو و نیم میلیارد انسان به تأسیسات و امکانات بهداشتی سالم 
دسترسی ندارند. اگرچه این ارقام روشنگر موقعیتی نگران کننده هستند، این حقیقت 
نشان دهنده وضعیتی بسیار وخیم در سراسر جهان است. ریشه بحران کنونی آب و 
تأسیسات بهداشتی را می توان در فقر، نابرابری و مناسبات نابرابر قدرت جست و جو 
کرد که به واسطه چالش های اجتماعی و زیست محیطی تشدید می شوند و می توان 
به چالش هایی همانند؛ سرعت فزاینده در شهرسازی، تغییرات اقلیمی، افزایش آلودگی ها 

و کاهش منابع آب اشاره کرد. 
به  توجه  به گونه ای چشمگیر  این موضوع، جامعه جهانی  به  برای رسیدگی 
دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تاسیسات بهداشتی را در چهارچوبی حقوق بشری 
به رسمیت شناخت. همچنین دسترسی به آب سالم به روشنی در کنوانسیون هایی 
مانند »کنوانسیون حقوق کودک«، »کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان« و 

»کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت« اشاره شده است.
کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد در سال 2۰۰2، نظر 
تفسیری شماره ۱٥ خود را در مورد حق بر آب تصویب و این حق را به عنوان حقی 
همگانی برای داشتن آب کافی، سالم و قابل دسترس و مقرون به صرفه برای مصارف 

شخصی و خانگی تعریف کرد.
چهار سال بعد، کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر سازمان ملل متحده 
دستورالعمل هایی برای تحقق حق بر آب آشامیدنی و دسترسی به تأسیسات بهداشتی 
)مانند سرویس بهداشتی( ارائه کرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد تأکید کرد نقطه 
شروع و اصل متحد کننده برای اقدام جمعی در بحث آب و فاضالب، شناسایی آب 
به عنوان حق اولیه بشری است. در سال 2۰۰۸ شورای حقوق بشر برای شفاف کردن 
محتوای این الزامات، مأموریتی را با عنوان »کارشناس مستقل درباره الزامات حقوق 
بشری مربوط به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی« تأسیس کرد.  
قانون اساسی دولت های متعددی از جمله دولت جمهوری اسالمی ایران از حق 
بر آب حمایت کرده و وظایف عمومی دولت برای تضمین دسترسی همگان به آب 
آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی را تعیین می کند. افزون بر این، در سیاست های کلی 
نظام جمهوری اسالمی ایران، بخش منابع آب، ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب و در 
قوانین برنامه توسعه بر ایجاد نظام جامع مدیریت منابع آب، حفظ کیفیت آب و مقابله با 
خشکسالی تأکید شده است. همچنین مراجع قضایی در سیستم های حقوقی مختلف، 
به پرونده های گوناگونی در زمینه برخورداری از حق بر آب رسیدگی کرده اند که شامل 
موضوعاتی همانند آلودگی منابع آب، یا عدم دسترسی به تأسیسات بهداشتی می شود.  
کتاب حق بر آب در اسناد سازمان ملل متحد تالیف محمدمهدی سیدناصری 
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل از سوی کتاب های متمم واحد حقوق 
و روابط بین الملل موسسه نشر و تحقیقات ذکر با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در ۱2٦ 

صفحه منتشر شد.
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پروانه رسولی خوشبخت

سلطاِن وحشت از کرونا می نویسد

دنیای جوانان: »استیون کینگ« در رمان بعدی خود به طور مستقیم 
به مقوله همه گیری ویروس کرونا می پردازد.

تب  هاب،  لیترری  اطالع رسانی  پایگاه  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
گری  چون  نویسندگانی  کردن  آلوده  از  پس  کرونایی  رمان های  نگارش 
استیون  به  حاال  اگرز  دیو  و  گریشام  جان  آتوود،  مارگارت  گارت،  اشتین 

کینگ هم سرایت کرده است.
اثر جدید این نویسنده معروف آمریکایی با عنوان بیلی سامرز سوم اوت 
)سه شنبه، ۱2 مرداد( منتشر شد. وی در یک مصاحبه تصویری به مناسب 
انتشار این رمان جنایی، از تصمیم خود برای نوشتن رمانی درباره ویروس 
کرونا خبر داد و گفت: بعد از این رمان می خواهم کتابی بنویسم که مستقیما 
به ویروس کرونا می پردازد. ماجراهای این کتاب را در سال 2۰2۰ پیش 
می برم تا ببینم چطور از آب درمی آید. کار سختی پیش رو خواهم داشت.   
تاثیری که شیوع کرونا بر روند  کینگ در این مصاحبه همچنین به 
نوشتن رمان بیلی سامرز داشت، اشاره کرد و گفت: نوشتن بیلی سامرز را 
قبل از همه گیری کرونا شروع کردم. چند کاراکتر داشتم که باید آنها را از 
صحنه داستان خارج می کردم. به فکرم رسید که آنها را با یک کشتی تفریحی 
به سفر بفرستم که در زمان خودش ایده معقولی بود و موردی نداشت اما 
یکدفعه )به دلیل شیوع کرونا( همه سفرهای تفریحی با کشتی های کروز 
متوقف شدند و با خودم فکر کردم که باید همه ماجراهای این کتاب را تا 

سال 2۰۱9 به عقب برگردانم تا باورپذیر شود.
این نویسنده سرشناس در بخش دیگری از اظهاراتش بر اهمیت استفاده 
از ماسک تاکید کرد و گفت: ماسک زدن یا نزدن به حوزه آزادی های فردی 
برنمی گردد و یک مساله اجتماعی مربوط به بهداشت عمومی است و باید 

رعایت شود.  
آمریکایی و یکی  نویسنده ۷۳ ساله  استیون کینگ  ایرنا،  به گزارش 
از پرطرفدارترین نویسندگان ژانر وحشت و فانتزی در جهان است. از این 
نویسنده پرکار که اولین بار با رمان َکری پا به عرصه نویسندگی گذاشت، 
تاکنون بیش از 2۰۰ اثر منتشر شده است، کتابهایی که جوایز متعددی چون 
جایزه برم استوکر، جایزه ی جهانی فانتزی و جایزه ی جامعه ی فانتزی انگلیس 

را برای وی به ارمغان آوردند.
 کینگ که به عنوان سلطان وحشت شناخته می شود، در ادامه افتخارات 
ادبی خود در سال 2۰۱٥ مدال ملی هنر آمریکا را دریافت کرد. این نویسنده با 
قلم جادویی خود آثار ماندگاری را برای عالقمندان به داستان های ترسناک 
خلق کرده که بسیاری از آنها به فهرست پرفروش ترین کتابهای نیویورک 

تایمز نیز راه یافتند.
این  آثار  از  نیز محبوب است.  کینگ در میان عالقه مندان به سینما 
اثر تلویزیونی و سینمایی ساخته  نویسنده آمریکایی در مجموع حدود ٤۸ 
 شده است که از جمله شناخته شده ترین آنها می توان به فیلم درخشش ساخته 
استنلی کوبریک، مسیر سبز و رستگاری در شاوشنگ به کارگردانی فرانک 
دارابونت اشاره کرد. فیلم پرطرفدار آن )It( ساخته اندی موسکیِتی که در 

سال 2۰۱۷ اکران شد نیز اقتباسی از یکی از آثار کینگ است.
آثار زیادی از کینگ توسط مترجمان مختلف ایرانی به فارسی برگردانده 
و به همت ناشران منتشر شده اند، وی مخاطبان زیادی در میان کتابخوانان 

ایرانی نیز دارد.

کشف قدیمی ترین ضرابخانه جهان
دنیای جوانان:  قدیمی ترین ضرابخانه جهان در یک کارخانه 2 هزار و 

۸۰۰ ساله ذوب فلز در چین کشف شد.
پایگاه اطالع رسانی نشنال جئوگرافیک،  از  دنیای جوانان  به گزارش 
به همراه  را  باستان شناسان قدیمی ترین ضرابخانه شناخته شده در جهان 
قطعاتی از چند سکه فلزی، در یک کارخانه ذوب برنز در شهر باستانی گوانگ 

جونگ واقع در شرق چین کشف کردند.
هائو ژائو )Hao Zhao( مولف ارشد پژوهشی درباره این کشف مهم 
که اخیرا در مجله Antiquity منتشر شده، می گوید: شهر گوانگ جونگ 
با دیوارها و خندق هایی که به دورش کشیده شده بودند، ۸۰۰ سال قبل از 
میالد بنا نهاده شد و کارخانه ذوب فلز این شهر که در آن از قالب گیری و 
کوبیدن فلز برنز برای درست کردن ظروف مناسبتی، سالح و ابزار استفاده 
می شد، ۷۷۰ سال قبل از میالد به راه افتاد. با وجود این، ۱٥۰ سال طول 

کشید تا کارگران این کارخانه دست به ضرب سکه بزنند.
باستان شناسان برای تعیین قدمت این ضرابخانه، از روش تاریخ گذاری 
روش های  از  یکی  رادیوکربن  تاریخ گذاری  کردند.  استفاده  رادیوکربن 
تاریخ گذاری رادیومتریک می باشد که برای تخمین تاریخ مرگ موجوداتی 
نشان  کربن  رادیو  تاریخ گذاری  دارد.  کاربرد  می کنند  مصرف  کربن  که 
داد این ضرابخانه در بازه زمانی ٦٤۰ تا ٥٥۰ سال قبل از میالد آغاز به 
قدمت  شناسی،  باستان  پژوهش های  دیگر  حالی که  در  است.  کرده  کار 
نهایت  را  امروزی  ترکیه  در  واقه  لیدیه  امپراطور  به  مربوط  سکه های 
قدیمی ترین  ژائو،  گفته  به  و  بودند  کرده  تعیین  میالد  از  قبل  ٦۳۰ سال 
ضرابخانه ای که سکه های لیدیه را ضرب می کرد، به حدود ٥۷٥ تا ٥٥۰ 
سال قبل از میالد تعلق دارد. بنابراین ضرابخانه گوانگ جونگ را می توان 
قدیمی ترین ضرابخانه شناخته شده در جهان دانست که قدمت آن به دقت 

تعیین شده است.

»پیش از آنکه قهوه ات سرد شود« 
به  سفر  کاواگوچی  توشیکازو  از  اثری 
کوچه و پس کوچه های توکیو و کافه ای 
کوچک و دنج است که می توان از آنجا 
باید  اما در نهایت  به گذشته سفر کرد 
پیش از آنکه قهوه مسافر سرد شود به 

زمان حاضر بازگردد.
شود  سرد  قهوه ات  آنکه  از  پیش 
اثری از توشیکازو کاواگوچی نویسنده و 
نمایشنامه نویس ژاپنی است. کاواگوچی 
در این کتاب، داستان چهار مسافر زمان 
را روایت می کند که سعی دارند از طریق 
خود  گذشته   در  لحظه ای  به  کافه  این 
سفر کنند؛ سفری که قوانین آن خیلی 
سفت و سخت است و اگر پیش از سرد 
شدن قهوه از آن باز نگردند، تبدیل به 
روحی کز کرده در گوشه  کافه خواهند 
به  داستان  این  در  کاواگوچی  شد. 
زمان  سفر  از  فرد  به  منحصر  جنبه ای 
می پردازد: اگر نمی توان چیزی در گذشته 
را تغییر داد، در جستجوی چه تجربه ای 

به گذشته سفر خواهید کرد؟
با  را  کارش  کاواگوچی  توشیکازو 
تهیه کنندگی  و  کارگردانی  نویسندگی، 
سانیک  تئاتری  گروه  با  ژاپن  در  تئاتر 
آغاز  صوت(  مافوق  )حلزون  اسنیل 
برجسته   نمایشنامه های  جمله  از  کرد. 
او می توان به زوج، ترانه  غروب و زماِن 
آنکه  از  پیش  کرد.  اشاره  خانوادگی 
از  یکی  اساس  بر  شود،  سرد  قهوه ات 
نمایشنامه های او نوشته شده است. این 
نمایشنامه در دهمین جشنواره  هنرهای 

جایزه   برنده   ژاپن  سوگینامی  نمایشی 
اصلی شده است.

توکیو،  در  کوچکی  محله ی  در 
قدمت  از یکصد سال  بیش  با  کافه ای 
وجود دارد که برای مشتریانش قهوه های 
ویژه ای آماده می کند. این کافه در کنار 
ِسرو قهوه، تجربه  منحصربه فردی هم 
برای  فرصتی  می کند:  هدیه  آدم ها  به 

برگشتن به عقب در محور زمان.
در رمان پیش از آنکه قهوه ات سرد 
شود، ما با چهار مشتری همراه می شویم 
که برای سفر به زمان گذشته انگیزه های 
خاصی دارند: مواجهه با مردی که آن ها 
را ترک کرده، گرفتن نامه ای از شوهری 
دیدن  شده،  زودرس  آلزایمر  دچار  که 
خواهری برای آخرین بار و دیدن دختری 
که هرگز فرصت خوب شناخته شدنش به 

دست نیامده است.
اما سفر به گذشته، خطرات خاص 
خود را هم دارد: مشتریان باید روی یک 
صندلی خاص بنشینند، آن ها نمی توانند 
باید  نهایت  در  و  کنند  ترک  را  کافه 
آنکه قهوه سرد شود به زمان  از  پیش 

حاضر بازگردند.
داستان کاواگوچی سؤالی به قدمت 
پیش  را  تفکر  مقوله   با  بشر  مواجهه  
می کشد: اگر بتوانید در محور زمان به 
تغییراتی می کنید؟  بازگردید، چه  عقب 
مهم تر از آن، در این بازگشت چه کسی 
را می خواهید مالقات کنید؟ شاید برای 

آخرین بار در عمرتان؟
در بخشی از کتاب می خوانیم:

کافه تهویه ندارد. این کافه سال 
ز  ا بیش  یعنی  شد،  تأسیس   ۱۸۷٤
صدوچهل سال پیش، آن زمان، هنوز از 
چراغ های نفتی برای روشنایی استفاده 
بازسازی  چند  سال ها  این  در  می شد. 
داخل  اما  شد،  انجام  کافه  در  کوچک 
اولش  مثل  و  تغییر  بدون  کاماًل  کافه 
در  آن  احتمااًل دکور  است.  مانده  باقی 
زمان افتتاحش بسیار آوانگارد به شمار 
می آمد. تاریخ پیدایش کافه ی مدرن در 
دانسته اند،   ۱۸۸۸ سال  حدود  را  ژاپن 

یعنی چهارده سال بعد.
قهوه در دوره ی اِدو، حدوداً اواخر 
ابتدا  شد.  وارد  ژاپن  به  هفدهم،  قرن 
طعم آن به مذاق ژاپنی ها خوش نیامد 
و قطعًا به این فکر نمی کردند که این 
نوشیدنی را از سر لذت بنوشند که البته 
آب  مانند  آن  مزه ی  اینکه  به  توجه  با 

سیاه و تلخی بود، داشتن چنین احساسی 
تعجبی نداشت.

شد،  کشور  رد  ا و برق  وقتی 
چراغ های نفتی کافه هم به المپ های 
اما نصب  الکتریکی تغییر شکل دادند؛ 
را  کافه  داخل  زیبایی  تهویه،  دستگاه 

نابود می کرد. برای همین تابه حال، کافه 
سیستم تهویه ی مطبوع نداشته است.

اواسط  تابستان،  سال  هر  ما  ا
درجه ی   ۳۰ باالی  به  دما  وقتی  روز 
این می رود  انتظار  سانتی گراد می رسد، 
باشد،  زیرزمین  اگر  حتی  مغازه  که 
به شدت گرم شود. یک پنکه ی سقفی 
اضافه  بعدها  احتمااًل  که  برقی  بزرگ 
شده، در کافه هست؛ اما چنین پنکه ای 
باِد مطبوعی تولید نمی کند و تنها هوا 

را جابه جا می کند.
گرم ترین هوایی که تا االن در ژاپن 
ثبت شده ٤۱ درجه ی سانتی گراد در شهر 
تصور  است.  استان کوچی  ایکاوازاکی، 
گرمایی  چنین  در  سقفی  پنکه  اینکه 
اما حتی در  باشد، دشوار است.  کارآمد 
گرم ترین روزهای تابستان هم همیشه 
داخل این کافه خنکی مطبوعی احساس 
نگه  خنک  را  آن  کسی  چه  می شود، 
می دارد؟ به جز کارکنان کافه، هیچ کس 

نمی داند و کسی هم نخواهد فهمید.
بعدازظهر یکی از روزهای تابستان 
بود. با اینکه اوایل تابستان بود، دمای 
بیرون به گرمای روزهای چله تابستان 

می مانست.

کنار  نی  جوا زن  کافه،  داخل 
پیشخان نشسته و مشغول نوشتن بود 
و آیس کافی روی میزش به خاطر یِخ 
پیراهن  زن،  بود.  شده  رقیق  شده  آب 
تابستانی به تن داشت؛ تیشرت چین دار 
سفید، دامن کوتاِه خاکستری و صندل 

بندداری پوشیده بود. صاف نشسته بود 
کاغذنامه ی  روی  سریع  خودکارش  و 
در  که  می کرد  حرکت  صورتی رنگی 
گیالس  شکوفه ی  شاخه ی  حاشیه اش 

نقش بسته بود.
ندام  الغرا زنی  پیشخان  پشت 
و  بود  ایستاده  رنگ پریده  چهره ای  با 
چشم هایش با برق جوانی می درخشید. 
او ِکی توکیتا بود و بی شک محتویات 
بود.  برانگیخته  را  نامه، کنجکاوی اش 
در  که  بچگانه ای  شیطنت  با  گاهی 
نگاهی  دزدکی  می زد،  موج  قیافه اش 

می انداخت.
عالوه بر زنی که کنار پیشخان نامه 
می نوشت، زنی با پیراهن سفید روی آن 
صندلی و مردی به نام فوساگی نزدیِک 
ورودی نشسته بودند. فوساگی باز هم 

مجله ای روی میز باز کرده بود.
نفس  می نوشت،  نامه  که  زنی 
او  دنبال  به  هم  ِکی  و  کشید  عمیقی 

نفس عمیقی کشید.
زن نامه اش را داخل پاکت گذاشت 
وقته  خیلی  که  »ببخشید  گفت:  و 

اینجام.«
گفت:  و  کرد  نگاه  پایین  به  ِکی 

»مشکلی نیست.«
اوم… می تونین این رو به خواهرم 

برسونین؟... )ص. ٥9(
روشنک ضرابی کتاب پیش از آنکه 
قهوه ات سرد شود را ترجمه کرد است. 
این اثر در 2۰۰ صفحه از سوی نشر مون 

راهی بازار کتاب شده است.

سفر به گذشته و بازگشت به حال »پیش از آنکه قهوه سرد شود«
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از راست پرویز شهریاری، احمد آرام و باقر امامی در مراسم سالگرد بیست و 
پنجمین سال انتشار مجله سخن اختصاصی دنیای جوانان

نمی خواهم که پابند
دل بی طاقتم باشی

نغمه مستشارنظامی

تو باشی، رازقی باشد، غزل باشد، خدا باشد
بگو این دل اگر آن جا نباشد، پس کجا باشد

خدا می خواست هم عصر تو باشم،هم کالم تو
خدا می خواست چشمانت برایم آشنا باشد

خودش می خواست لبخندت سالمم را بلرزاند
خودش می خواست قلب ساده من مبتال باشد

بگو وقتی دو دل با هم یکی باشد چرا باید
هزاران سال نوری دستشان از هم جدا باشد

بگو وقتی دو دلواپس، دو دلداده دو دلبسته
دلت را بسته می خواهم چرا؟! باید رها باشد

نمی خواهم که پابند دل بی طاقتم باشی
تو باید شاد باشی تا جهان بوده ست و تا باشد

رها کن شاعران را...ما به غم شادیم  و آزادی
مگر آزادگی باید میان قیدها باشد
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محمد حسین زاده

ادبیات  و  هنر  عرصه  مشاهیر 
در کشورمان کم نیستند و به واقع 
افرادي هستند که باید همواره قدر 
هستند  آنها  بدانیم.  را  حضورشان 
به  را  هنر  و  فرهنگ  مي توانند  که 
سمت و سوي درستش هدایت کنند 
و این روزها که هم در هنر و هم 
ضعف  و  نقصان  دچار  فرهنگ  در 
که  هستند  اساتید  همین  شده ایم، 
عمل  هدایتگر  عنوان  به  مي توانند 
کنند. منصور خلج را با کتاب هایش 
ی  برا که  بعدها  و  سیم  می  شنا
تئاتر  و  دانشکده سینما  به  تدریس 
گره  هنر  عرصه  با  عمال  پیوست 
خورد و حاال سالهاست که نوشته ها 
و تدریس هایش پلي میان فرهنگ 
 ۱۳29 سال  در  خلج  است.  هنر  و 
در تهران متولد و از سن ٥ سالگی 
تا مقطع دیپلم در کرمانشاه به سر 
برد، اما در سال ۱۳٥۰ در دانشکده 
هنرهای زیبا پذیرفته و تحصیالتش 
را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته 
فعالیت  او  داد.  ادامه  کارگردانی 
هنری خود را در زمان دانشجویی با 
مربیگری تئاتر کتابخانه های کانون 
آغاز کرد. بعد از انقالب نیز در تئاتر 
شهر به عنوان مسئول روابط عمومی 
به  عنوان سرپرست و طراح  بعد  و 
را  خود  فعالیت  کتابخانه تخصصی 
ادامه داد. از جمله فعالیت های دیگر 
دانشگاه  در  تدریس  به  او می توان 
جهاد  و  تئاتر  سینما،  سوره،  هنر، 
همچنین  کرد.  اشاره  دانشگاهی 
در  و  امید  تئاتر  گروه  موسس  او 
است.  گروه  این  با  همکاری  حال 
یونسکو  دعوت  به   ٦9 سال  در  او 
در سمینار تئاتر در اروگوئه شرکت 
کرد و همچنین مدیر پروژه یک صد 
تئاتر کودک و  تاریخ شفاهی  سال 
این روزها  او  نیز مي باشد.  نوجوان 
نگارش کرده  را هم  تازه اي  کتاب 
خواهد  منتشر  زودي  به  که  است 
شد. با این استاد ارزنده کشور همراه 
و  جدیدش  کتاب  درباره  تا  شدیم 
مسیر  شکل گیري  چگونگي  البته 
زندگي اش به سمت فرهنگ و هنر 

بدانیم... بیشتر 

-جناب خلج ابتدا درباره کتاب 
جدیدتان برایمان بگویید؟

جان  نوشته   ، سینما *کتاب 
در  و  کرده  ترجمه  ا  ر اسکات 
انتشارات نودا در دست چاپ دارم. 
بدو  از  سینما  تاریخ  درباره  اثر  این 
آغاز تا سیر تحول آن است. کتاب از 
تبدیل سینمای صامت به سینمای 
نیمیشن،  ا آمدن  به وجود  ناطق، 
سینمای  و  ستاره سازی  کمپانی 
علمی تخیلی و کودک گفته است. 
عنوان  با  ناشر، بخشی  پیشنهاد  به 
به  است  تالیفی  که  ایران  سینمای 
مهم  جریانات  به  و  افزوده ام  آن 
هنرمندانی  کارهای  به  اشاره  با 
داریوش  بیضایی،  بهرام  همچون 
مهرجویی، مسعود کیمیایی و اصغر 

فرهادی پرداخته ام.

سال  یک صد  پروژه  درباره 
تاریخ شفاهی تئاتر کودک و نوجوان 

بگویید؟ برایمان 
د  بنیا لیت  فعا ین  ا *متولی 
نمایش کودک و نوجوان است که 
اسناد  مدارک  و  مرکز  همکاری  با 
از  می شود.  انجام  ملی  کتابخانه 
عناوینی  با  کتاب   ۷ پروژه  این 
چون پروانه باغچه بان، رضا بابک، 
و  کیانیان  رضا  شاه محمدلو،  بهرام 
قطب الدین صادقی آماده شده و در 
سپری  را  انتشار  مراحل  گویا  نشر 
دیگر  گفتگوی   ۳۰ حدود  می کند. 
ملی  نه  بخا کتا در  تصویری  نیز 
است.  شده  آماده  مکتوب  و  ضبط 
مصور  و  گفتگو  قالب  در  کتاب ها 

منتشر می شوند. به نوعی هنرمندان 
حوزه کودک و نوجوان اتوبیوگرافی 
از فعالیت هنری و تجربیات کاری 
کرده اند.  بازگو  را  خود  نوشتاری  و 
خودم  توسط  گفتگوها  از  بخشی 
کیانیان  داوود  توسط  تعدادی  و 
دادشکر،  حسن  است.  شده  انجام 
رضا  فیض،  فائزه  بزدوده،  عادل 
فاطمه  قاسمی،  مسلم  فیاضی، 
ابطحی، سوسن مقصودلو و عباس 
جهانگیریان نیز از جمله اشخاصی 
داشتیم.  گفتگو  آنها  با  که  هستند 
تدوین و انتشار کتاب هایی در قالب 
تاریخ شفاهی تئاتر کودک و نوجوان 
بسیار مهم است. صدسال تاریخچه 
که  داریم  نوجوان  و  کودک  تئاتر 
این  در  است.  نشده  ثبت  و  بازگو 
پروژه افرادی که در این سال ها در 
کودک  عرصه  مختلف  بخش های 
و نوجوان جریان ساز، صاحب سبک 
شده اند.  انتخاب  بودند  تاثیرگذار  و 
تئاتر کودک داریم.  از سال ۱29۸ 
این جریان  آغازگر  باغچه بان  جبار 
در  او  از  اندکی  اطالعات  که  بوده 
کانون  مقطعی  در  است.  دسترس 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
عرصه  این  در  مهمی  بسیار  نقش 
کانون  در  دان الفون  ایفا می کند. 
برای مربیان آموزش تئاتر می گذارد 
دعوت  رشته  این  دانشجویان  از  و 
خودم  ببینند.  موزش  آ می شود 
افراد  این  از  یکی   ٥۰ دهه  در 
معروف  چهره های  از  بسیار  بودم. 
در  کردند.  شروع  کانون  از  امروز 
ادامه تاالر هنر شروع به کار کرد. 
دانشگاه های مختلف در این رشته 
فعال شدند. جشنواره تئاتر کودک و 
نوجوان برگزار شد و به مرور سطح 
بین المللی به خود گرفت. کتاب های 
مرجع مهمی در عرصه تئاتر کودک 
و نوجوان به چاپ رسیدند. ضروری 
بود این تاریخ مرور شود و در قالب 
کتاب در دسترس عالقمندان قرار 

بگیرد.

عقب  به  کمي  خلج  -جناب 
برویم... نحوه آشنایی و عالقمندی 

شما به تئاتر چگونه بود؟
*من متولد تهران هستم ولی 
شغل  خاطر  به   ۳۳ یا   ۱۳۳2 سال 
کار  اقتصاد  وزارت  در  که  پدرم 
می کرد به کرمانشاه منتقل شدیم. 
سپری  کرمانشاه  در  من  کودکی 
من  رفتم.  مدرسه  به  آنجا  و  شد 
انشاهای خوبی  دبیرستان  در دوره 
می نوشتم و نتیجتا یک گروه نشریه 
گروه  یک  کنارش  در  و  دیواری 
تئاتر در مدرسه تشکیل دادیم. چند 
بودیم  تئاتر  به  دانش آموز عالقمند 
نمایشنامه  مثل  نمایش  چند  که 
زندگی نادرشاه را تمرین می کردیم. 
این اولین آشنایی من با تئاتر بود. 
در همان گروه یکی از دوستان به 
من گفت که بیرون از مدرسه هم 
نمایشی  گروه  اسم  به  جایی  یک 
ر  کا تر  تئا که  هست  ه  نشا کرما
می کنند و یک روز من را به آنجا 
برد. جدای از آن، پدرم تابستان ها 
آمریکا  و  ایران  انجمن  در  را  من 
انگلیسی  زبان  تا  می کرد  ثبت نام 
بخوانم. آنجا یک گروه تئاتر هم بود 
که من در آن عضو شدم. یک آقایی 
و  ایران  انجمن  در  عطایی  نام  با 
آمریکا، شهر کرمانشاه حضور داشت 
بود و گویا  آمده  از تهران  تازه  که 
نوشته  پل،  از  چشم اندازی  نمایش 
به  سمندریان  آقای  که  میلر  آرتور 
آقای  بود.  دیده  هم  را  برد  صحنه 
را  نمایشنامه  ین  ا گفت  عطایی 
تمرین کنید و نقش رودولفو را هم 
به من داد. من آنجا شروع به کار 
گروه  با  کنارش  در  و  کردم  تئاتر 
شدم.  آشنا  هم  کرمانشاه  نمایشی 
نمایشی کرمانشاه یک گروه  گروه 
مستقل بود و یک آقایی با نام ناجی 
را  یک جایی  بود.  سرپرست  آنجا 
به  بعدازظهرها  و  بود  کرده  اجاره 
نمایشنامه هایی  و  می رفتیم  آنجا 
مثل چوب بدست های ورزیل، آی 
با کاله، آی بی کاله و سلطان مار را 
تمرین می کردیم. یادم است زمانی 
بدست های  چوب  نمایشنامه  که 
ورزیل را تمرین می کردیم، مرحوم 
غالمحسین  و  حمد  ل آ آ جالل 

ساعدی سر تمرین ما آمدند و این 
ساله   ۱۷ جوان های  که  ما  برای 
در  بود.  جالبی  اتفاق  خیلی  بودیم، 
آن گروه بعدها آدم های سرشناسی 
مثل نوذر آزادی یا دکتر رضا خاکی 
و چندین نفر دیگر معرفی شدند و 
بعضی  از آنها هم مهاجرت کردند.

تهران  تئاتر  با  رتباط تان  -ا
چگونه شکل گرفت؟

*آن موقع هر سال جشن های 
و  می شد  برگزار  هنر  و  فرهنگ 
کرمانشاه  به  تهران  از  گروه هایی 
و  فتند  می ر یگر  د شهرهای  و 
آقای  مثال  می کردند.  اجرا  تئاتر 
مه  یشنا نما خسروی  لدین  رکن ا
حکومت زمان خان بروجردی را به 
دیدم.  را  آن  من  و  آورد  کرمانشاه 
بازیگران شناخته شده ای مثل پرویز 
پورحسینی، سعید پورصمیمی، علی 
اوحدی، آقای کشاورز و خانم جمیله 
بازی  نمایش  آن  در  هم  شیخی 
رشیدی  داوود  استاد  می کردند. 
کاردان  آقای  و  پرواربندان  نمایش 
هم نمایش امیرارسالن نامدار را به 
کرمانشاه آوردند. ما از آنجا با چند 
دوستی  تهران  تئاتری های  از  نفر 
پیدا کردیم و رابطه مان نزدیک شد. 
من هنوز وارد دانشگاه نشده بودم 
دوستان  و  می آمدم  تهران  به  اما 
را  می شد  اجرا  که  نمایش هایی  و 
می دیدم. هنوز تئاتر شهر فعال نبود 
تئاتر  اصلی  مرکز  سنگلج  سالن  و 
حرفه ای در تهران محسوب می شد.

ه  نشگا دا رد  وا نی  زما -چه 
شدید؟

و  دادم  کنکور   ٥۰ *من سال 
در دانشکده هنرهای زیبا دانشجوی 

تئاتر شدم.

دوره ای  آن  می کنم  -فکر 
نقدر  آ بودید،  ه  نشا کرما در  که 
بعدها یک کتاب  بود که  تاثیرگذار 
کرمانشاه  تئاتر  به  راجع  پژوهشی 
وارد  غریبه  یک  به عنوان   نوشتید. 
و  شهر  آن  با  اما  شدید  کرمانشاه 

و  شدید  آشنا  هنرمندانش  و  تئاتر 
یک کتاب راجع به تئاتر کرمانشاه 
نوشتید. کتاب تاریخچه نمایش در 

کرمانشاه، اولین کتاب تان است؟
*بله. من این کتاب را به عنوان 
پایان نامه با آقای بیضایی در میان 
دانشجویی  در دوران  گذاشتم. من 
فکری  پرورش  کانون  تئاتر  مربی 
کودکان و نوجوانان بودم. آن موقع 
تجسمی،  حوزه های  در  نون  کا
کار  به  شروع  موسیقی  و  نمایشی 
کتاب هایی  حاصلش  و  بود  کرده 
فرشید  گرافیک  کتاب های  مثل 
ممیز،  استاد  گرافیک،  و  مثقالی 
در  شد.  شیوا  قباد  و  کلک  زرین 
دستور  در  هم  تئاتر  این ها  کنار 
کارشان بود. کانون پرورش فکری 
ساختن  به  شروع  کشور  سطح  در 
یکسری کتابخانه کرده بود که برای 
این کتابخانه ها مربی می فرستاد و 
نستند  می توا که  کسانی  بهترین 
تر  تئا نشجوهای  دا هم  بفرستند 
بودند. ما به آنجا رفتیم و آقای دان 
الفون یک دوره چند ماهه برایمان 
 ، تودها ا کرد  شروع  و  گذاشت 
یشی  نما بازی های  و  تمرین ها 
آن  داد.  آموزش  ما  به  را  خودش 
موقع هنوز کتاب بداهه پردازی برای 
تئاتر، نوشته ویوال اسپولین ترجمه 
منبع  کتاب  آن  بعدها  و  بود  نشده 
شد. در کانون جزواتی از این کتاب 
روی  مفید  بیژن  و  می شد  ترجمه 
کردن  تنظیم  و  نمایش  و  بازی ها 
آنها برای اتودهای کالسی با ما کار 
می کرد. بنابراین ما در عین حال که 
دانشجوی تئاتر بودیم، پنجشنبه ها 
و جمعه ها به شهرستان ها می رفتیم 
خردسال ها  با  نه ها  کتابخا در  و 
می کردیم،  تئاتر  کار  نوجوانان  و 
به  امروزه  که  تئاتری  شیوه  همان 
می شود.  گفته  خالق  نمایش  آن 
رایج  اسمی  چنین  اصال  موقع  آن 
مثل  شهرستان هایی  به  من  نبود. 
شیرین  قصر  و  کرمانشاه  همدان، 
که  دوستانی  از  خیلی  می رفتم. 
امروز در تئاتر ما صاحب نام هستند، 
نوجوان  و  کودک  تئاتر  مربیان  از 
 . ند د بو فکری  پرورش  نون  کا
مربی  غریب پور  بهروز  آقای  مثال 
صادقی،  قطب الدین  بود.  سنندج 
نصرآبادی،  حسین  کیانیان،  آقای 
خیلی های  و  رحیمی  لدین  عالءا
وقتی  بعدها  من  بودند.  هم  دیگر 
تجربیاتم را جمع بندی کردم، دیدم 
کتابخانه ها  در  کودکان  با  کار  در 
چه چیزهای زیادی را یاد گرفته ام. 
با  عملی  صورت  به  می رفتیم  ما 
بچه ها اتود می زدیم و گاه به اجرا 

هم می رسیدیم.

-بنابراین سفرهایی که شما به 
داشتید  شهرستان ها  کتابخانه های 
در  و  نبود  آموزش  قصد  به  فقط 

نهایت به اجرا ختم می شد؟
به  نبود  قرار  کار  فرآیند  *در 
اجرا برسد و ما معموال تئاتر خالق 
که  آنجایی  از  اما  می کردیم  کار 
هر  از  بعد  داشتند،  عالقه  بچه ها 
و  می گذاشتیم  هم  اجرا  یک  دوره 
کتابخانه ها  اعضای  و  خانواده ها 
این  می دیدند.  را  آن  می آمدند 
داشت  ادامه  شکل  همین  به  روند 
که   ٥٥ سال  از  بعد  حتی  من  و 
همچنان  هم  شدم  فارغ التحصیل 
اینکه  تا  بودم  کانون  تئاتر  مربی 
تعریف  دلیل  به  انقالب  از  پس 
کانون  جدید  مدیران  که  جدیدی 
می خواست از آموزش داشته باشد، 
کالس های تئاتر تعطیل شد. من در 
کتابخانه های تهران مثل کتابخانه 
دیه  جوا نه  بخا کتا بان،  آ سیزده 
موزش  آ تابک  ا میر ا نه  بخا کتا و 
تئاتر  کار  حال  عین  در  می دادم. 
استاد  که  زمانی  می کردم.  هم 
بانوی  مالقات  نمایش  سمندریان 
ما  می کرد،  ر  کا ا  ر لخورده،  سا

به  که  بودیم  یشان  ا دانشجوی 
اجرایش  در  و  رفتیم  ایشان  گروه 
را  کاری  یک  یا  داشتیم.  حضور 
زنده یاد هوشنگ حسامی  با  همراه 
مادرم  بار  آخرین  برای  کی  نام  با 
بردیم.  صحنه  روی  را  دیدی؟  را 
آذر  خانم  محرابی،  اسماعیل  بنده، 
فخر و خانم شهال میربختیار در این 
نمایش  یک  کردیم.  بازی  نمایش 
اثر  لوتر،  نمایش  بنام  هم  دیگر 
جان آزبرن بود که رجب محمدین 
آن  در  من  و  برد  به صحنه  را  آن 
فصل،  چهار  نمایش  داشتم.  بازی 
با سیروس  نیز  را  آرنولد وسکر  اثر 
هنرهای  دانشکده  تاالر  در  شاملو 
زیبا کار کردیم. در آن دوره بیشتر 
فعالیت هایم در زمینه بازیگری بود.

-زمینه های نوشتن چگونه در 
شما شکل گرفت؟

آقای  دانشجویی  زمان  *در 
بهرام بیضایی هم رئیس دپارتمان 
هم  و  بود  زیبا  هنرهای  دانشکده 
درس  را  ایران  در  نمایش  ما  به 
به  روزی  یک  یشان  ا  . د ا می د
د  تعدا یک  نی  می توا گفت  من 
تکیه  کاشی کاری های  از  عکس 
من  برای  کرمانشاه  معاون الملک 
دقت  با  زمان  آن  تا  من  بگیری؟ 
نکرده  نگاه  معاون الملک  تکیه  به 
به  که  سفری  ولین  ا در  بودم. 
کاشی کاری ها  از  داشتم،  کرمانشاه 
و  زینبیه  حسینیه،  صحنه های  و 
عکس  معاون الملک  تکیه  عباسیه 
گرفتم. این را هم در نظر بگیرید که 
من طی سال هایی که در کرمانشاه 
بودم، تجربیات مختلفی با گروه های 
شروع  و  داشتم  کرمانشاه  در  تئاتر 
یادداشت ها  سری  یک  نوشتن  به 
به  یم  سفرها در  معموال  کردم. 
هم  صوت  ضبط  یک  کرمانشاه 
تئاتر  پیشکسوت های  با  و  می بردم 
کرمانشاه مصاحبه می کردم. خودم 
که  داشتم  تجربیات  یکسری  هم 
فکر کردم این تجربیات را می شود 
به صورت یک کتاب درآورد، اما با 
انقالب در سال ٥۷ این کار مدتی 
مسکوت ماند. من پیش از انقالب 
می کردم.  کار  هم  شهر  تئاتر  در 
مدیر  رفیعی  علی  آقای   ٥٥ سال 
تئاتر شهر شد. دکتر رفیعی در تئاتر 
شهر هدفش این بود که یک گروه 
تکیه  با  و  بدهد  تشکیل  بازیگری 
بگذارد.  اجرا  بتواند  بازیگرها  بر 
همین کار را هم کرد. یک گروه از 
بازیگران تشکیل داد که آقای پرویز 
پروانه معصومی،  خانم  پورحسینی، 
خانم ژیال سهرابی، محمود هاشمی 
و رضا ژیان، گالب ادینه، هوشنگ 

توکلی، تانیا جوهری و دیگران در 
این گروه حضور داشتند و حاصلش 
اولین اجرای نمایشنامه خاطرات و 
کابوس های یک جامه دار از زندگی 
و قتل میرزاتقی خان امیرکبیر، شد. 
از طرفی برای اینکه حوزه فعالیت 
آربی آوانسیان گسترده تر باشد، تئاتر 
و  اوانسیان  آربی  به  هم  را  چارسو 
آوانسیان  آربی  و  دادند  گروهش 
و  خفتگان  خلوت  مثل  کارهایش 
پیرمرد مضحک، را در تئاتر چارسو 
آن  تئاتر شهر  برد. پس  به صحنه 
و  نداشت  بیشتر  سالن   2 موقع 
پرسنل آن هم ٤ نفر بیشتر نبودند. 
من هم مسئول هماهنگی و روابط 
بودم.  شهر  تئاتر  مجموعه  عمومی 
و  آهنگری  و  دکور  کارگاه  یک 
از  بعد  که  بود  آنجا  هم  پارکینگ 
آقای  مدیریت  زمان  در  و  انقالب 
سالن   2 به  تبدیل  حجت  مهدی 

قشقایی و سایه شدند.

-بعد از انقالب چطور به تئاتر 
برگشتید و کتاب تاریخچه نمایش 
و  تکمیل  چگونه  را  کرمانشاه،  در 

منتشر کردید؟
*بعد از انقالب ما به فکر این 
می شود،  چطور  را  تئاتر  که  بودیم 
شورایی  یک  انداخت.  راه  دوباره 
اولین  شب  یک  و  دادیم  تشکیل 
سخنرانی را با حضور زنده یاد خانم 
موسوی  علی  و  صفارزاده  طاهره 
درب  تا  کردیم  برگزار  گرمارودی 
برنامه  آن  با  شود.  باز  شهر  تئاتر 
اما  باز شد  تئاتر شهر مجددا  درب 
و  بود  بالتکلیف  هنوز  شهر  تئاتر 
اجرایی هم برایش پیش بینی نشده 
بود. یک گروهی را فرستادند تا تئاتر 
شهر را مدیریت کنند. یک گروهی 
آقای  که  بود  فیلم،  آیت  نام  با 
محمدعلی  آقای  انوار،  فخرالدین 
نجفی، آقای بهشتی و آقای مهدی 
اینها آمدند  حجت عضو آن بودند. 
تئاتر  اسم  به  پدیده ای  با  ببینند  تا 
ببینند چطوری  و  کنند  باید چه کار 
را  تئاتری  فضای  یک  می توانند 
ایجاد کنند که با منویات جمهوری 
ما  باشد.  داشته  اسالمی همخوانی 
بکنیم  باید  بودیم که چه کار  مانده 
قراردادی  حقوق بگیر  ما  چون  و 
بودیم، به ما گفتند شما به تلویزیون 
شهر  تئاتر  شرایط  ببینیم  تا  بروید 
وزارت  بعد  اینکه  تا  می  شود،  چه 
وزارت  جای  به  ارشاد  و  فرهنگ 
به  و  گرفت  شکل  هنر  و  فرهنگ 
برگردید.  شهر  تئاتر  به  گفتند  ما 
من آن موقع دیدم هنوز کار اجرایی 
به  شروع  بنابراین  کرد،  نمی شود 
مطالعه کردم و بعد یک سری متن 

آن  نوشتم. عالوه بر  برای کودکان 
سعی کردم کار نیمه تمام تاریخچه 
نمایش در کرمانشاه، را هم به انجام 
برسانم که جمع و جورش کردم و 
آن را برای مجوز فرستادم تا اینکه 
چاپ  به  را  آن  توانستم  باالخره 
برسانم. این ماجرا به سال ٦۱ یا ٦2 
به دنبال  برمی گردد. من آن زمان 
این بودم که ببینم با تجربیاتی که 
دارم چه کار  تئاتر کودک  زمینه  در 
متوجه  ادامه  در  بکنم.  می توانم 
نداریم  کودک  متن  ما  که  شدم 
کار  به  شروع  خاطر  همین  به  و 
تا  کردم.  تئاتر کودک  روی  کردن 
تئاتر کودک  از  وقت  زمان هر  آن 
تر  تئا می گفتند  می شد،  صحبت 
کودک یعنی بیژن مفید. واقعیت این 
است که نمایشنامه های بیژن مفید 
چون  است  کودک  برای  ظاهر  به 
استفاده  و...  موسیقی  ماسک،  از 
می کند، اما مضمون کارهایش برای 

بزرگساالن است.

-به عنوان سوال آخر... درباره 
نوجوان  و  کودک  نمایش  بنیاد 
چگونه  بنیاد  این  بدهید.  توضیح 

بنیادی است؟
و  دک  کو یش  نما د  بنیا *
نهاد  مردم  سازمان  یک  نوجوان 
خصوصی است و هدف ما در این 
فعالیت هایی  که  است  این  بنیاد 
کودک  تئاتر  زمینه  در  ثمر  مثمر 
انقالب  از  بعد  ما  بدهیم.  انجام 
هم  دست  انگشتان  تعداد  به  حتی 
آدم هایی را نداریم که همه انرژی  
و تالش شان را برای نمایش کودک 
عاشق  ما  بچه های  تمام  بگذارند. 
سالن  تولیدات،  ولی  هستند  تئاتر 
یا بودجه ای که متعلق به آنها باشد 
خیلی کم است. تئاتر زمانی در یک 
جا شکل می گیرد که مکان داشته 
در  تئاتر  که  دالیلی  از  یکی  باشد. 
بود  این  نگرفت  شکل  ما  کشور 
تئاتر  نداشتیم.  تئاتر  مکان  ما  که 
است.  بوده  دوره گرد  همواره  ما 
یا  عروسکی  تر  تئا تعزیه،  مثل 
تازه  تعزیه  خیمه شب بازی.  نمایش 
از زمانی پدر و مادر دار می شود که 
و  می رود  فرنگ  به  ناصرالدین شاه 
تکیه  می دهد  دستور  و  برمی گردد 
تعزیه  آن  از  بعد  بسازند.  را  دولت 
یواش یواش حرفه ای می شود. اگر 
تئاتر در یونان و روم رشد کرد به 
خاطر این بود که آنها برای اجرای 
تئاتر مکان های مشخصی را داشتند 
به  و مردم در جشن ها و مراسم ها 
محل های برگزاری تئاتر می رفتند و 
تئاتر می دیدند. مثل تئاتر اپیداروس 

و کلوسئوه.
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