
وزیر کشور:

تعطیالت کرونایی؛ نیاز به اقناع سازی همه مردم را دارد

نماینده سراوان:

مرگ و میر کرونا در سیستان و بلوچستان 
خارج از تصور است

مصائب جهانی چاپ کتاب در دوران کرونا
پایگاه  از  جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
اطالع رسانی ان پی آر، اولین کتاب سارا ریمی 
)Sarah Ramey( قرار بود مثل توپ صدا 
راهنمای  اثر غیرداستانی که کتاب  این  کند. 
یک بانو برای بیماری مرموزش نام دارد، از زنانی می گوید 
مثل  خودایمنی  بیماری های  از  نویسنده  خود  چون  ه  ک
سندرم خستگی مزمن رنج می برند. ناشران می گفتند این 
کتاب به طرز خارج از کنترلی پرفروش خواهد شد. به گفته 
ریمی، او و ناشرانش برای تبلیغات گسترده در شبکه های 
مختلف برنامه ریخته بودند. اما ریمی به جای این که در 
برنامه های تلویزیونی به معرفی نخستین اثرش بپردازد، 
در مصاحبه با ان پی آر از زمان بندی فاجعه بار انتشار این 
کتاب گفت: ۱۷ مارس ۲۰۲۰ )۲۷ اسفند ۹۸( یعنی همان 

هفته ای که ویروس کرونا در جهان شایع شد. 
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زمان توزیع کارت آزمون استخدامی دانشگاه ها 
مشخص شد

2 کتابخوانی کودکان ایران، از تبریز تا زابل
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
به دنبال انسجام 

ميان تهيه کنندگان 
و توليدکنندگان 

فيلم هستيم

4هنر
امير آقایي اولين 

بازیگر پروژه 
بي مادر

هنگ 3فر

از چندي پیش خبر تشکیل صنف اتحادیه تولیدکنندگان فیلم 
و برنامه های تصویری ایران، رسانه ای شده است و آنطور که 
در اساسنامه این اتحادیه درج شده است، این صنف اولین 
تشکیالت مرکزی در حوزه سینما و رسانه های دیداری و متشکل 
از کلیه مراکز فیلمسازی دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

امیر آقایی بازیگر محبوب و پرکار این روزهاي سینما و شبکه 
بی مادر،  سینمایی  فیلم  بازیگر  نخستین  عنوان  به  خانگي 
مشترک  تهیه کنندگی  و  فاطمی  کارگردانی سیدمرتضی  ه  ب

محمدرضا مصباح و علی اوجی معرفی شد.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  جوانان:   نیای  د
ایران  اندیشه  و  فرهنگ  باشگاه  را  تابفروشی ها  ک
با حضور و خرید، رونق شان را  تاکید کرد:  دانست و 

جدی تر بگیریم.

کتابفروشی ها باشگاه 
فرهنگ و اندیشه 

ایران هستند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ــی؛ در  ــی کرونای ــاره تعطیل ــری درب ــم گی ــر کشــور از تصمی وزی
ــر داد. ــا خب ــا کرون ــه ب ــی مقابل جلســات بعــدی ســتاد مل

بــه گــزارش دنیــای جوانــان، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی رییــس 
ــا  ــا در پایــان جلســه ایــن قــرارگاه گفــت: ب ــا کرون قــرارگاه مقابلــه ب
ــا  ــاری کرون ــل بیم ــه دلی ــم اســت ب ــه یکســال و نی ــه اینک ــه ب توج
ــه در  ــت ک ــال اس ــه س ــدود س ــن ح ــتیم همچنی ــار هس ــت فش تح
ــه ای  شــرایط تحریمــی و مشــکالت ناشــی از این هــا هســتیم به گون

کــه هرگونــه اقــدام در ایــن زمینــه بایــد هوشــمندانه، دقیــق و هدفمند 
ــتان  ــه دوس ــد و هم ــه ش ــی در جلس ــه داد: بحث های ــد.وی ادام باش
مباحــث خــود را مطــرح کردنــد. تجربه هــای جهانــی نیــز مطــرح شــد. 
همــه این هــا نشــان داد کــه تعطیــالت نیــز یکــی از راه هــا و اقدامــات 
اثرگــذار اســت امــا انجــام ایــن کار احتیــاج بــه مقدمــات، تمهیــدات، 
برنامه ریــزی، اقناع ســازی و همراه ســازی همــه مســئوالن و بــه 

ویــژه همــه مــردم را دارد.

رییــس قــرارگاه مقابلــه بــا کرونــا تصریــح کــرد: اگر ایــن موضوع 
بــه صــورت دقیــق و هوشــمندانه برنامه ریــزی نشــود چــه بســا نتوانیــم 
بــا دادن هزینه هــای بســیار بــاالی اقتصــادی و اجتماعــی بــه هــدف 
خــود برســیم. از همیــن رو  مقــرر شــد نســبت بــه ایــن موضــوع مطالعه 
دقیق تــر صــورت بگیــرد و در روزهــای آینــده ایــن موضــوع را جدی تــر 
ــه  ــی هم ــود ول ــری ش ــا تصمیم گی ــم و در آنج ــرح کنی ــتاد مط در س

ابعــاد موضــوع دیــده شــود.

وی ادامــه داد: ارزش قائــل شــدن، حمایــت کــردن و قددرانــی و 
احتــرام بــه تمــام کادر درمــان کــه در یــک ســال و نیــم گذشــته درگیر 
ایــن موضــوع هســتند بایــد انجــام شــود و بایــد کمــک کنیــم تــا آن ها 
در شــرایط بهتــر باشــند. از همیــن رو قــرار شــد از نظــر مــکان، دارو، 
امکانــات مالــی و مــادی دکتــر نمکــی بازنگــری داشــته باشــند و ایــن 

موضوعــات نیــز در ســتاد مطــرح و بررســی شــود.
صفحه ۲

سریع  کنش  ا و ه  رو گ س  ی ی ر
کووید۱۹ وزارت بهداشت، با اشاره به 
درباره  پیشروی کرونا در کشور،  د  رون
روزهای آتی و مراسم های پیش رو در 
ایام ماه محرم، ضمن هشدار نسبت به 
هرگونه تجمع در شرایط فعلی بیماری در 
کشور گفت: سوگواری ایام محرم قطعا 
الزم است اما شکل اجرای آن در شرایط 
اپیدمی مهم است. در کنار اینکه سالمت 
معنوی جامعه باید حفظ شود ولی باید 

سنجیده اقدام کنیم.
دکتر  جوانان،  دنیای  ارش  ز گ ه  ب
کشوری  روند  درباره  سوری  د  ی م ح
کرونا، گفت: رخداد طغیان های ناشی از 
اپیدمی عمدتا از جنوب و جنوب شرقی 
سمت  به  چابهار  از  و  شد  آغاز  ر  کشو
زابل و باالتر حرکت کرد و با توجه به 
مراوداتی که بین سیستان و بلوچستان 
گلستان   دارد،  وجود  گلستان  ان  ست ا و 
هم به یکی از استان هایی تبدیل شد که 
وضعیت خیلی مناسبی ندارد؛ هرچند که 
اقدامات مناسبی برای کنترل اپیدمی در 

این استان  هم آغاز شده است.
و  پیدمی  ا نتشار  ا زود:  ف ا ی  و
به  رو  کشور  سطح  در  دلتا  نت  ا ی ر ا و
به  بیشتر  االن  و  است  بوده  گسترش 
پیش  کشور  مرکزی  بادی  م سمت 
می رود. پیش از آنکه در مورد قرنطینه 
است صحبت  پرهزینه ای  اخله  د م که 
کنیم، معتقدم  کنترل مبادی شهرها و 
سفرها و سایر رخدادها مهم تر است  و 
این در حالی است که وقتی به جاده ها 

نگاه می کنیم می بینیم این مقررات به 
اجرا در نمی آید و سفرها کماکان ادامه 
در  بیماری  طغیان  از  بخشی  و  د  ر ا د
استان گلستان به دلیل سفرهایی است  
که برای رفتن به مشهد مقدس انجام 
می شود. سفرها باید ممنوع شود تا از 

انتشار ویروس جلوگیری شود.
سوری تاکید کرد: اعالم می کنیم 
تمهیدات الزم  اما  است  قرمز  شهری 
اجرا  مقررات  شدن  عملیاتی  ی  ا ر ب
نشود  اجرایی  که  قانونی  و  شود  می  ن
طبیعتا ارزش الزم را ندارد. قوانین باید 
ضمانت اجرایی داشته باشند و پایش و 

نظارت شوند تا اثربخش باشند.
وزارت  طرفی  از  داد:  امه  د ا وی 
بهداشت امکان مقابله با این شرایط را 
ندارد و در وظایفش هم نیست؛ بنابراین 
هدایت  با  سازمان ها  سایر  است  م  الز

استانداری، بخشداری و فرمانداری وارد 
عرصه شوند. خانه نشینی کارکنانی که 
باید  و  یابد  ادامه  نباید  کسینه شدند  ا و
حاضر  اپیدمی  کنترل  به  کمک  ی  را ب
که  از خدماتی  بخشی  واقع  در   . د ن شو
اپیدمی  کنترل  برای  بهداشت  رت  ا ز و
غیر  و  حرفه ای  غیر  می دهد  م  ا ج ن ا
سایر  از  می تواند  و  است  صی  خص ت

سازمان ها استفاده کند.
وی درباره تقاضاها و صحبت هایی 
کشور  هفته ای  دو  تعطیلی  رای  ب ه  ک
اگر قرار بر  بیان کرد:  مطرح می شود، 
خواهد  موثر  درصورتی  باشد،  لی  ی ط ع ت
باشیم  داشته  برنامه  آن  برای  که  د  و ب
وگرنه اینکه دو هفته تعطیل کنیم که در 
خانه بنشینیم و بعد از دو هفته باز همان 
اثربخشی  شاهد  شود،  تکرار  رها  ا ت ف ر

تعطیالت نخواهیم بود.

در  کرونا  شرایط  درباره  ی  ر سو
روزهای آتی با توجه به آغاز ماه محرم، 
نگران  بسیار  موضوع  این  کرد:  ن  ا ی ب
کننده است. زمانی گفته می شد که اگر 
واکسن  با  چه  ویروس  برابر  در  منی  ی ا
و چه به صورت طبیعی به ۷۰ درصد 
می شود؛  کامل  بیماری  کنترل  سد  ر ب
درحالی که اکنون می بینیم ویروس هم 
دارد هوشمندانه برای بقای خود تالش 
قطعا  واکسیناسیون  بنابراین  ند؛  ک ی  م
کافی  اپیدمی  کنترل  برای  نهایی  ت ه  ب
نیست و باید در کنار آن سایر اقدامات 
ماسک  اجتماعی،  گذاری  فاصله  ر  ظی ن
زدن، عدم شرکت در تجمعات و... را 

دنبال کنیم.
این اپیدمیولوژیست افزود: با ساده 
انگاری و عدم رعایت پروتکل ها قطعا با 
وضعیت وخیمی بعد از مراسمات محرم 
روبرو خواهیم بود که هزینه زیادی به 
عنوان یک  به  تحمیل می کند.  کشور 
مراسم  نم  ا نمی د صالح  ص  ص خ ت م
عزاداری امسال به شکل عادی برگزار 
معنوی  سالمت  اینکه  کنار  در   . د شو
جامعه باید حفظ شود ولی باید سنجیده 
اقدام کنیم، به نظر نمی رسد الزاما حضور 
فیزیکی افراد در مراسمات مذهبی مثل 
باشد.  دینی  اصل  محرم  اری  و گ سو
شکل  اما  است  الزم  قطعا  اری  و گ سو
اجرای آن در شرایط اپیدمی مهم است و 
بهتر است شکل متفاوت عزاداری توسط 
علما تنظیم شود تا با حداقل اثرات سوء 

این رفتارها مواجه باشیم.

رییس گروه واکنش سریع کووید 1۹:

تعطیلی 2 هفته ای بدون برنامه ریزی نتیجه مناسبی ندارد!

مصرف بنزین در تیرماه سال جاری 
و هم زمان با شروع موج پنجم کرونا در 
کشور به ۱۰۷ میلیون لیتر در روز رسید 
که در مقایسه با تیر سال ۹۹، رشدی 

3۵ درصدی را نشان می دهد.
رشد  جوانان،  دنیای  زارش  گ ه  ب
مصرف بنزین در ایران همواره یکی از 
دغدغه های اصلی سیاستگذاران حوزه 

سوخت به شمار می رود. 
رشد  که  زمان  هر  رو  مین  ه ز  ا
مصرف این فرآورده نفتی شتاب گرفته، 
فکر  به  کشور  سیاستگذاران  عه  و جم م
و  مصرف  کنترل  برای  ارهایی  ک ه ا ر
بهینه سازی آن افتاده اند. برای نخستین 
سیاست  که  بود   ۸۰ دهه  اواخر  ر  ا ب
بنزین در دستور کار قرار  سهمیه بندی 

گرفت. 
در آن زمان مصرف بنزین رو به 
افزایش بود، قیمت دالر چند سالی ثابت 

مانده بود و این در شرایطی بود که نفت 
در بازارهای جهانی گران می شد. 

همین موضوع قیمت واقعی بنزین 
را افزایش داد اما در عمل قیمت در ایران 
ثابت بود که باعث می شد مصرف هر روز 
بیشتر شود. همچنین قاچاق سوخت نیز 
بیشتر شده بود و روزانه تا ۲۵ میلیون لیتر 
سوخت که از آن جمله می توان به بنزین 
نیز اشاره کرد، از کشور قاچاق می شد. 

با آن اقدام، مصرف بنزین تا حدی 
فروکش کرد اما این روند دوام چندانی 
ثبات  و  نفت  قیمت  کاهش  شت.  ا د ن
قیمت ارز از سال ۹3 به بعد سبب شد 
تا به تدریج سهمیه بندی بی اثر شود. در 
میانه دهه ۹۰ بود که بنزین تک نرخی 
شد و سهمیه بندی دیگر لزومی نداشت. 
که  ارز  نرخ  شدید  ن های  ا س و ن
دوباره  اما  آغاز شد   ۹۶ واخر سال  ا ز  ا
فاصله قیمت بنزین را با قیمت واقعی 

دیگر،  اقدام  در  و  داد  فزایش  ا ن  آ
بار دیگر  آبان سال ۹۸ بود که بنزین 

سهمیه بندی شد. 
از  بنزین  نیز مصرف  اقدام  ا آن  ب
باالی ۱۰۰ میلیون لیتر در روز به حدود 
اواخر سال ۹۸  لیتر رسید.  میلیون   ۷۵
محدودیت ها،  اعمال  و  کرونا  شیوع  ا  ب
مصرف بنزین کمتر شد. فروردین سال 
 ۴۰ تا  مصرف  روزهایی  در  حتی   ،۹۹

میلیون لیتر در روز پایین آمد. 
روند مصرف بنزین اگرچه در سال 
گذشته حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز بود 
اما از ابتدای امسال مصرف بنزین دوباره 
مدیرعامل  که  آن گونه  و  گرفت  ج  و ا
نفتی  فرآورده های  ملی پخش  شرکت 
مصرف  میانگین  کرده،  اعالم  ان  ر ی ا
بنزنی در تیرماه به ۱۰۷ میلیون لیتر در 

روز رسیده است. 
این در حالی است که در تیر سال 

بنزین  روزانه  مصرف  میانگین   ،۹ ۹
۷۹.۴ میلیون لیتر در روز بوده است که 
نشان می دهد مصرف بنزین در تیرماه 
و هم زمان با آغاز موج پنجم کرونا 3۵ 

درصد افزایش داشته است. 
در  مصرف  کنونی  روند  مه  ا د ا
کرونا  محدودیت های  رفع  ت  ر و ص
می تواند مصرف بنزین در کشور را به 

شدت افزایش دهد.
دایره  از  را  ایران  که  ضوعی  و م
صادرکنندگان بنزین خارج کرده و حتی 
واردکننده  به  دوباره  آینده  سال   ۲ ا  ت

بنزین تبدیل کند.
و  مصرف  الگوی  اصالح  با  ته  ب ل ا
سوخت  مصرف  بهینه سازی  ایش  ز ف ا
می توان از این اتفاق جلوگیری کرد. با 
این حال در کنار اصالح الگوی مصرف 
باید افزایش مصرف سی. ان. جی را نیز 

در دستور کار قرار داد.

افزایش ۳۵ درصدی مصرف بنزین در موج پنجم کرونا
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نماینده سراوان:
مرگ و میر کرونا در سیستان و بلوچستان

 خارج از تصور است
عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان وضعیت کرونای استانش را 
حاد دانست و همچنین وضعیت آب در این استان را بسیار خطرناک عنوان کرد و 
گفت: اگر تا دو سال دیگر آب به این منطقه نرسد، هیچ آبی وجود نخواهد داشت.

با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  سراوان  نماینده  فاضلی  لک  م
خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان، درباره شرایط کرونا در استان سیستان و بلوچستان 
با اشاره به حضور خودش در مراکز درمانی اظهار داشت: میزان شیوع بیماری در 
استان بسیار گسترده است و ما در استان یک جمعیت پراکنده بکر داریم. افرادی 
که به ویروس اولیه و جهش نیافته مبتال شدند، راحت تر توانستند آن را تحمل 
کنند چون شدت بیماری ضعیف و شدت کشندگی آن کمتر بود، اما آن جمعیت 

آماده، گرفتار نوع جهش یافته کرونا شده اند. 
وی با اشاره به شرایط استان سیستان و بلوچستان گفت: جامعه از نظر تغذیه، 
زیرساخت و موارد دیگر آسیب پذیر است، همچنین از سویی ویروس، ویروس قویی 
است؛ این دو آیتم باعث شده ما مرگ و میر خارج از توان و تصور در استان سیستان 

و بلوچستان داشته باشیم. 
نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: با آمدن وزیر موارد پایه ای و اساسی درمان با 
ایشان مطرح شد اما موضوع مهم تر این بود که خدمات بیماری کرونا رایگان شود، 
وقتی دسترسی افراد افزایش پیدا کند، به راحتی می توان بیمار کووید را شناسایی 

کرد و پیشگیری نیز با محافظت جامعه به وجود می آید. 
وی درباره واکسیناسیون در استان با بیان اینکه سن واکسیناسیون را پایین 
آورده و به پنجاه سال رساندند، خاطرنشان کرد: اما درخواست ما از وزیر بهداشت 
این بود که اگر واکسیناسیون را در مرحله اول برای گروه های آسیب پذیر در نظر 
را به صورت واقعی تعریف کنیم،  بلوچستان  استان سیستان و  می گیریم، وقتی 
می بینیم کل جمعیت آن آسیب پذیر است و در نهایت آنجا نباید سن را در نظر 
بگیرند. اگر ما بتوانیم نزدیک به دو و نیم میلیون دوز واکسن را طی زمان یک ماه 
در آن جمعیت تزریق کنیم، بهترین کار را انجام داده ایم؛ چراکه ما توان خدمت رسانی 

درمانی را نداریم ضمن اینکه هزینه ها به میزان یک هزارم کاهش می یابد. 
آن  دقیق  مقدار  از  داشت:  اظهار  استان  واکسیناسیون  آمار  درباره  اضلی  ف
اطالع ندارم اما می شود گفت که درصد باالیی از جمعیت باالی شصت سال که 
دسترسی دارند، یعنی در مناطق شهری ساکن و یا در جایی هستند که می توانند 

واکسن بزنند، واکسن دریافت کرده اند. 
وی با تاکید کرد: ما برای دو و نیم میلیون دوز واکسن، برنامه ریزی گسترده 
و همچنین آموزش به خانه های بهداشت را نیاز داریم، تا به صورت گسترده و 
در طول یک ماه به همه این واکسن زده شود. بهترین نوع پیشگیری عبارتند از 

تزریق واکسن در حجم گسترده و در فاصله زمانی کوتاه. 
نماینده مجلس یازدهم همچنین درباره وضعیت آب در استان سیستان و 
بلوچستان با بیان اینکه استان ما همیشه مشکل آب داشته است، یادآور شد: اخیرا 
مشکل آب خیلی حاد است. شاید در جاهای دیگر در حوزه کشاورزی مشکل آب 
داشته باشند، ما گاه گاهی یادمان می رود که در سیستان و بلوچستان مشکل آب 

خوردن وجود دارد. 
وی با اشاره به وضعیت آب در حوزه انتخابیه خود تصریح کرد: اگر در جهت تامین  
آب به استان اقدام فوری نشود، دوسال دیگر با توجه به آماری که وجود دارد و آقایان 
مسئول نیز از آن اطالع دارند، در حوزه شهری با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، دیگر 
آبی وجود نخواهد داشت؛ چراکه سفره آب های زیرزمینی خشک می شود. در نهایت 
پیشنهادی که ما دادیم، انتقال آب است. یک حوزه آب زیرزمینی به اسم »روتک« 
با کشور پاکستان داریم، اگر بودجه کافی بگذارند در فاصله زمانی دو سال می تواند 
آب رسانی را انجام دهند. امیدواریم وزارت نیرو حرف های ما را جدی بگیرد. مسئله آب 
خیلی مهم است و ما باید از بحران پیشگیری کنیم. هنر این است که بحران به وجود 
نیاید، کنترل بحران به معنای این است که حواس مسئوالن به مسائل نبوده است. 
کرد:  تصریح  خود  استان  شرایط  درباره  خوزستان  نمایندگان  مجمع  عضو 
زجری که درون جامعه آنجا از نظر بی آبی، اشتغال، نبود زیر ساخت ها و… وجود 
دارد از همه جا بیشتر است، اما مردم صبور، قانع، والیت مدار و ایران دوستی دارد 

که با وجود تمام مشکالت ساکت هستند؛ اما به آدم ساکت بیشتر باید رسید.

وزیر کشور:
تعطیالت کرونایی؛ نیاز به اقناع سازی همه مردم را دارد

وزیر کشور از تصمیم گیری درباره تعطیلی کرونایی؛ در جلسات بعدی ستاد 
ملی مقابله با کرونا خبر داد.

با  مقابله  قرارگاه  رییس  عبدالرضا رحمانی فضلی  دنیای جوانان،  ه گزارش  ب
به  نیم است  اینکه یکسال و  به  با توجه  این قرارگاه گفت:  پایان جلسه  کرونا در 
دلیل بیماری کرونا تحت فشار هستیم همچنین حدود سه سال است که در شرایط 
تحریمی و مشکالت ناشی از این ها هستیم به گونه ای که هرگونه اقدام در این زمینه 

باید هوشمندانه، دقیق و هدفمند باشد.
وی ادامه داد: بحث هایی در جلسه شد و همه دوستان مباحث خود را مطرح 
نیز  تعطیالت  داد که  نشان  این ها  نیز مطرح شد. همه  کردند. تجربه های جهانی 
یکی از راه ها و اقدامات اثرگذار است اما انجام این کار احتیاج به مقدمات، تمهیدات، 
برنامه ریزی، اقناع سازی و همراه سازی همه مسئوالن و به ویژه همه مردم را دارد.

رییس قرارگاه مقابله با کرونا تصریح کرد: اگر این موضوع به صورت دقیق و 
هوشمندانه برنامه ریزی نشود چه بسا نتوانیم با دادن هزینه های بسیار باالی اقتصادی 
و اجتماعی به هدف خود برسیم. از همین رو  مقرر شد نسبت به این موضوع مطالعه 
دقیق تر صورت بگیرد و در روزهای آینده این موضوع را جدی تر در ستاد مطرح کنیم 

و در آنجا تصمیم گیری شود ولی همه ابعاد موضوع دیده شود.
وی ادامه داد: ارزش قائل شدن، حمایت کردن و قددرانی و احترام به تمام 
کادر درمان که در یک سال و نیم گذشته درگیر این موضوع هستند باید انجام شود 
و باید کمک کنیم تا آن ها در شرایط بهتر باشند. از همین رو قرار شد از نظر مکان، 
دارو، امکانات مالی و مادی دکتر نمکی بازنگری داشته باشند و این موضوعات نیز 

در ستاد مطرح و بررسی شود.
از  دیگر  یکی  کرد:  خاطرنشان  کرونایی  جرائم  به  اشاره  با  فضلی  حمانی  ر
موضوعاتی که در جلسه مطرح شد موضوع جرائم کرونایی بود. باید جرائم و شرایط 
کنترلی را با پیشنهادات جدید موثرتر کنیم. با توجه به اینکه نوع جرائم با تخلفات 
هماهنگی ندارد باید به گونه ای این جرائم تنظیم شود که تاثیرگذاری آن باال باشد  
از همین رو مقرر شد اصناف در زمینه صنوف و نیروی انتظامی برای جرائم تردد 

پیشنهادات خود را به ما بدهند.
وزیر  گفته  به  دارویی گفت:  درباره مشکالت  با کرونا  مقابله  قرارگاه  رییس 
بهداشت در زمینه تامین دارو و امکانات در کشور هیچ مشکلی نیست و جای نگرانی 

وجود ندارد و تمهیدات الزم اندیشیده شده است.
رحمانی فضلی همچنین درباره واکسیناسیون گفت: یکی از موضوعات مطرح 
شده در این جلسه نیز بحث واکسیناسیون بود. در این جلسه همه تاکید داشتند 
در کنار رعایت پروتکل ها موضوع واکسیناسیون بسیار مهم است. خوشبختانه ما 
توانستیم از تزریق روزانه ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ُدز واکسن به روزانه تا ۴۰۰  الی 
۵۰۰ هزار ُدز واکسن برسیم. برای افزایش میزان واکسیناسیون نیز مقرر شد تا 
دستگاه ها کمک کنند و این رقم افزایش پیدا کند. خوشبختانه در تامین واکسن 
نیز مشکلی نیست. در زمینه تولید واکسن داخلی از هفته دیگر تولید قابل قبولی 
خواهیم داشت و به یک میلیون تا یک میلیون و دویست تولید نیز ممکن است 

در هفته برسد.
وی ادامه داد: در کنار واردات و تولید داخل دوستان اعالم کردند که برای 

واکسیناسیون برای تزریق روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار ُدز واکسن مشکلی نداریم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: همه کارهایی که اتفاق می افتد باز هم برمی گردد 
به نحوه تلقی مردم از این موضوع و همچنین نحوه  همکاری در رعایت پروتکل ها. 
موضوع کرونا بزرگترین ریسک را برای همه فراهم آورده است و آن ریسک هم 

ریسک جان باختن است.
تعدادی  روز  باشیم هر  ما شاهد  رحمانی فضلی تصریح کرد: حیف است که 
از مردم عزیزمان فوت می کنند. همه مواردی که مطرح می شود مقدمه و الزامش 
رعایت پروتکل ها از سوی مردم است. مردم رعایت کنند که ماسک بزنند در تجمعات 
حضور نداشته باشند و از دورهمی پرهیز کنند. ما از مردم می  خواهیم تا ما را در 

این زمینه  یاری دهند.

دردسرهای تکنولوژی؛
عشق  مجازی آمد ندارد!

بخش پایانی
ساسان  تنظیم:  و  هیه  ت

رعنایی

اول  بخش  و  گذشته  شماره  ر  د
این گزارش، به اهمیت عصر دیجیتال 
و گرایش جوانان به فضای مجازی و 
نقش تعیین کننده آن حتی در انتخاب 
شریک زندگی پرداخته شد. در قسمت 
پیشین به نظرات والدین و واکنش آنها 
موضوع  در  فرزندشان  رفتارهای  ه  ب
آن  پیرامون  حواشی  و  مجازی  فضای 
اشاره شد. در ادامه نظرات کارشناسان 
اجتماعی و انتظامی هم ارایه شده که 

خواندن آن خارج از لطف نخواهد بود.
در  مجازی  ارتباطات  سترش  گ
برخی  پایداری  و  دوام  اخیر  ال های  س
ازدواج ها را با تهدید روبه رو کرده است، 
مبتنی  دلیل  به  اینترنتی  زدواج های  ا
نبودن بر پایه های فرهنگی ارزش های 
یکدیگر  با  افراد  نبودن  آشنا  و  امعه  ج
مقابل  طرف  خانوادگی  ارزش های  و 
شیوه  این  در  می پاشد  فرو  ه سرعت  ب
آشنایی به دلیل این که مواجهه فیزیکی 
به وجود نمی آید، افراد می توانند هویت 
به   و  کنند  دست وپا  خود  برای  اذب  ک
طرف مقابل اطالعات غیر واقعی بدهند 
انحراف  امر نخستین حلقه زنجیر  ین  ا
آشنایی های  در  که  است  اخالقیات  ز  ا

اینترنتی رخ می دهد.
این  بر  خانواده  حوزه  ارشناسان  ک
باور هستند که در اینترنت بسیار آسان 
است که افراد را با خلق شخصیت های 
کامال تخیلی فریب داد کاری که امکان 
است؛  مشکل تر  بسیار  واقعیت  در  ن  آ
مقایسه  در  اینترنتی  روابط  نابراین  ب
حضور  با  همراه  و  واقعی  روابط  ا  ب
عین   در  و  ضعیف  روانی   - سمانی  ج

حال پیچیده است.
ج  زدوا ا به  که  نی  کسا یشتر  ب
مجازی  فضای  در  آشنایی  و  ینترنتی  ا
گرایش دارند، امکان برقراری ارتباط و 
تعامل با جنس مخالف را در فضاها و 
محیط های متعارف ندارند و در رویاها 
و آرزوهای غیرواقعی سیر می کنند در 
اینترنتی  ازدواج  افرادی به سمت  واقع 
در  کمتری  معاشرت های  که  ی روند  م
را  واقعیت هایی  و  داشته  واقعی  نیای  د
نیست،  آنها  میل  مطابق  می بینند  ه  ک
و  آرمان  دنبال  به  اینترنت  در  نابراین  ب

آرزوهای خود هستند.
کارشناسان حوزه فضای مجازی 
به  گذرا  نگاهی  با  هستند،  معتقد  یز  ن
در  کوتاه  تفحصی  و  اینترنت  نیای  د
دنیای مجازی مشخص می شود در نگاه 
اول، اتکا به اینترنت و فضای مجازی 
آسان ترین راه همسریابی تلقی شود اما 
نامطمئن  واقعیت آن است که فضای 
مجازی نمی تواند مالک دقیق و خوبی 
به  حساب  زندگی  یافتن شریک  رای  ب
آید زیرا بررسی ها نشان می دهد چون 
ینترنتی  ا آشنایی های  و  وستی ها  د
به وجود نمی آورد،  افراد  تعهدی میان 
منجر  جدایی  به  زود  خیلی  ی تواند  م
ین  ا ز  ا که  شناختی  همچنین  ود  ش
کامل  چندان  می گیرد  شکل  طریق 
و  آگاهی  با  باید  ازدواج  چون  یست  ن

درک عمیق صورت بگیرد.
تحقیقات نشان می دهد ازدواج های 
روی  از  بیفتند  اتفاق  اگر هم  ینترنتی  ا
نه  متأسفا و  نیستند  منطق  و  قل  ع
سوءاستفاده در این سایت ها بسیار زیاد 
است و بیشترین رابطه هایی که به شکلی 
در این سایت ها ایجاد می شود با اهداف 
جنسی است و اخالق در بسیاری از موارد 
در این سایت ها زیر پا گذاشته می شود.

از  ای  نمونه  به  گزارش  این  ر  د
پلیس  در  زمینه  در  که  هایی  رونده  پ
فتا تشکیل شده است، اشاره می شود: 
دستگیری عامل تهدید و اخاذی از 

بانوان در شبکه های اجتماعی
فتخاری  ا اصغر  علی  رهنگ  س
از  هرمزگان  استان  فتا  پلیس  ئیس  ر
کشف یک فقره پرونده با موضوع تهدید 
و اخاذی خبر داد و گفت: متهم با شگرد 
کرده  اخاذی  به  اقدام  ازدواج  یشنهاد  پ
است. خانمی با ارائه مرجوعه قضائی به 
پلیس فتا استان مراجعه کرد و مدعی 
شد حدود سه ماه پیش از طریق شبکه 
اجتماعی اینستاگرام با شخصی ناشناس 
آشنا شده که متهم با شگردهای خاص 
مبالغی قابل توجهی وجه از وی دریافت 
موضوع  اساس  همین  بر  است،  رده  ک
برای پیگیری در دستور کار پلیس فتا 

استان قرار گرفت.
این مقام انتظامی اضافه کرد: متهم 
برای  ریزی  برنامه  و  ازدواج  وعده  ا  ب
مراسم خواستگاری، به بهانه های خاص 
از شاکیه دریافت  قابل توجهی  مبالغی 
تلفن های همراه خود  از مدتی  بعد  و 
را خاموش تا اینکه بعد از گذشت چند 
دلیل  و  تلفنی  تماس  شاکیه  با  فته  ه
خانوادگی  مشکالت  را  حضورش  عدم 
از وی درخواست پول  عنوان و مجدداً 

داشته است.
رئیس پلیس فتا هرمزگان با بیان 
اینکه  با توجه به عدم واریز وجه توسط 
شاکیه، متهم  وی را به  انتشار تصاویر 
حتی  و  مجازی  فضای  در  خصوصی 
تهدید  خانواده اش  برای  ها  آن  رسال  ا
اقدامات  با   : کرد  تصریح  است،  رده  ک
فنی و هماهنگی های قضایی سرانجام 
دریافت  برای  حضور  زمان  در  تهم  م
پول از شاکیه دستگیر و  به پلیس فتا 

منتقل شد.
افتخاری افزود: با تحقیقات جامع و 
کامل از متهم و بررسی فنی تلفن همراه 
توقیفی از وی توسط کارشناسان اداره 
فنی و ادله دیجیتال این پلیس مشخص 
از ۴۲ خانم  با همین شگرد  شد متهم 
دیگر پس از دریافت تصاویر خصوصی 
ز آنها اخاذی کرده است، متهم برای  ا
صدور کیفرخواست کیفری و شناسایی 

سایر شکات به دادسرا منتقل شد.
فضای  در  شاکی  تصاویر  نتشار  ا

مجازی به بهانه ازدواج
سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس 
پلیس فتا استان فارس از دستگیری دو 
نفر از اتباع خارجی که با انتشار تصاویر 
اجتماعی  شبکه  در  شاکی  خصوصی 
داشتند،  را  او  از  اخاذی  قصد  اتساپ  و

خبر داد.
اظهار  خبر  این  تشریح  در  ی  و
مرجوعه  ارائه  با  خانمی جوان  داشت: 
مدعی  و  مراجعه  فتا  پلیس  به  قضائی 
بود فردی ناشناس در فضای مجازی با 
انتشار تصاویر خصوصی وی در شبکه 
اجتماعی واتساپ قصد اخاذی به مبلغ 
را دارد که رسیدگی  ۵۰ میلیون ریال 
به این پرونده  به  صورت ویژه در دستور 
کار کارشناسان پلیس  فتا قرار گرفت. 

فنی  اقدامات  با  فتا  پلیس  کارشناسان 
و تخصصی موفق شدند هویت متهم 
و دوستش که از اتباع خارجی بودند را 
شناسایی و آنان را در یکی از محالت 

شیراز دستگیر کنند.
بیان  با  فارس  فتا  پلیس  ئیس  ر
خود  ارتکابی  بزه  به  متهمان  ینکه  ا
به  اصلی  متهم  افزود:  کردند،  قرار  ا
شاکی  خصوصی  تصاویر  ازدواج  هانه  ب
را اخذ و با همکاری یکی از دوستانش 
اقدام به انتشار آنها در فضای مجازی 
کرده بود.  برابر قانون هرگونه توهین، 
اهانت و یا پخش تصاویر شخصی افراد 
در فضای مجازی جرم محسوب شده 
و عواقب جبران ناپذیری برای فرد به 
همراه دارد، لذا رعایت اخالق در فضای 
سایبر و به خصوص شبکه های اجتماعی 

امری مهم محسوب می شود.
مزاحمت  خواستگار  به  رد  واب  ج

اینترنتی را در پی داشت
گفت:  اصفهان  فتا  پلیس  ئیس  ر
فردی که با ایجاد پروفایلی در یکی از 
شبکه اجتماعی موبایلی اقدام به انتشار 
از  یکی  خصوصی  و  شخصی  صاویر  ت
موجبات هتک  و  بود  کرده  شهروندان 
حیثیت و آبروریزی او را فراهم آورده بود، 
شناسایی و دستگیر شد. در پی شکایت 
خانمی جوان مبنی بر هتک حیثیت او در 
فضای مجازی بررسی پرونده در دستور 

کار این پلیس قرار گرفت.
مرتضوی  سیدمرتضی  سرهنگ 
خود  اظهارات  در  شاکی  کرد:  نوان  ع
عنوان داشت، فرد ناشناسی در یکی از 
شبکه اجتماعی اقدام به ایجاد پروفایلی 
به نام وی و قرار دادن تصاویر شخصی 
او به همراه مطالب کذب و توهین آمیز 

علیه او کرده است. 
فته  گر صورت  تحقیقات  ر  د
شاکی  از  اخیراً  فردی  شد  شخص  م
منفی  دلیل  به  و  کرده  واستگاری  خ
بار  چندین  را  او  وی  جواب  ودن  ب
کرده  تصاویرش  ر  نتشا ا به  هدید  ت
است. با اظهارات شاکی و جمع آوری 
ادله دیجیتالی الزم در این زمینه متهم 
ظرف ۲۴ ساعت دستگیر و در تحقیقات 
صورت گرفته عنوان کرد که با شاکی 
خواستگاری  به  که  بودم  گذاشته  رار  ق
وی بروم ولی او به یکباره از تصمیم 
خود منصرف و پیشنهاد ازدواج من را 
رد کرد و من به قصد انتقام جویی از 
او  تصاویرش را با ایجاد پروفایلی به 
نام او در یکی از شبکه های اجتماعی 

مجازی منتشر کردم.  
دردسر  مجازی  سبک  به  زدواج  ا

آفرین شد
رئیس پلیس فتا استان زنجان از 
و  اخاذی  عامل  دستگیری  و  شناسایی 
تهدید به انتشار تصاویر خصوصی شاکیه 
خبر دادو گفت: فضای مجازی باالخص 
شبکه های اجتماعی محل مناسبی برای 
نگهداری اطالعات خصوصی و ارسال 

آن به افراد غریبه نیست. در پی شکایت 
بر  مبنی  زنجانی  شهروندان  از  کی  ی
تهدید و اخاذی از طریق انتشار تصاویر 
مراتب  مجازی،  فضای  در  خصوصی 
به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان 
پلیس فتا قرار گرفت.  با اقدامات فنی و 
شیوه و شگردهای خاص پلیسی متهم به 
هویت معلوم در استان زنجان شناسایی 
یک  در  قضایی   مقام  هماهنگی  با  و 
عملیات غافلگیرانه دستگیر و ابزارهای 
دخیل در ارتکاب جرم توقیف و به پلیس 

فتا انتقال داده شد.
سرهنگ محمدعلی آدینه لو گفت: 
بزه  منکر  اولیه متهم  بازجویی های  در 
روبه رو  از  پس  ولی  شد،  می  رتکابی  ا
شدن با مستندات، ضمن اعتراف به جرم 
خود اظهار داشت از طریق شبکه تلگرام 
با شاکی پرونده آشنا شده و پس از جلب 
ازدواج،  بهانه آشنایی و  به  عتماد وی  ا
اقدام به دریافت تصاویر خصوصی کرده 
و با تهدید به انتشار این تصاویر، قصد 
اخاذی و برقراری ارتباطات نامتعارف را 
داشت که توسط پلیس فتا استان زنجان 

دستگیر شد.
هشدار پلیس فتا نسبت به دوستی 

و ازدواج های اینترنتی 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
به  ناجا  فتا  پلیس  سایبری  جرایم  ز  ا
موضوع دوستی و ازدواج های اینترنتی 
اشاره  کرد و گفت: این روزها به دلیل 
شکل  اجتماعی،  شبکه های  گستردگی 
گیری روابط دوستانه در این فضا رو به 

افزایش است.
سرهنگ علی محمد رجبی افزود: 
مجازی  فضای  در  که  دوستی  وابط  ر
شکل می گیرد، فرصت شناخت عمیق 
را به فرد نمی دهد،  این نوع روابط در 
دنیای مجازی می تواند آسیب های جدی 
شبکه های  چراکه  باشد؛  داشته  پی  ر  د
اختیار  در  را  آزادی  فضای  جتماعی  ا
افراد  ورود  باعث  و  داده  قرار  اربر  ک
مدت  در  که  شده  نامتعارف  روابط  ه  ب
طوالنی اثرات مخربی را متوجه فرد و 

خانواده اش می کند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: با 
توجه به این که فرصت شناخت عمیق 
از طرف مقابل در فضای مجازی امکان 
ندارد، پس بهتر است کاربران اطالعات 
چراکه  نکنند؛  افشا  را  خود  خصی  ش
سوءاستفاده  مورد  بعدها  است  مکن  م

قرار گیرد.
این  در  که  پرونده هایی  به  ی  و
شده  تشکیل  فتا  پلیس  در  خصوص 
اشتراک  و  انتشار  گفت:  و  کرد  شاره  ا
گذاری عکس ها و فیلم های خصوصی 
ده  ستفا ا سوء مورد  بعدها  ند  ا ی تو م
قرار  مجرمان و کالهبرداران سایبری 
داشته  دقت  بنابراین شهروندان  گیرد، 
مجازی  دوستی های  به  که  اشند  ب

اعتماد نکنند.
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زیر نظر: علی هوشمند

زمان توزیع کارت آزمون استخدامی دانشگاه ها مشخص شد
مؤسسات  دانشگاه ها،  پیمانی  استخدام  آزمون  جلسه  به  ورود  ارت  ک
آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فّناوری وزارت علوم، تحقیقات و فّناوری 

سال ۱۴۰۰ از سه شنبه ۱۹ مرداد توزیع می شود.
به گزارش دنیای جوانان، آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، مؤسسات 
آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فّناوری وزارت علوم، تحقیقات و فّناوری 
سال ۱۴۰۰ روز جمعه مورخ ۲۲ مرداد در ۱۸۸ شهرستان برگزار می شود. فرآیند 
برگزاری آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز می شود و درهای ورود به جلسه آزمون 
در ساعت ۷:3۰ صبح بسته خواهد شد، لذا متقاضیان باید قبل از بسته شدن 

درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.
و  مشاهده  برای  مرداد   ۱۹ شنبه  روز سه  از  آزمون   در  کارت  شرکت 
پرینت بر روی درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 
برای  آزمون ،  متقاضیان   لذا  گرفت.  خواهد  قرار   www.sanjesh.org
شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به درگاه اطالع رسانی 
مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه ای )نام، نام خانوادگی، کد 
ملی، سال تولد و ...( و یا اطالعات ثبت نامی )شماره پرونده، شماره سریال 
و کد پیگیری و ...( از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه 
و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به 

حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.
برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون 
و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
با توجه به اطالعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه 
مغایرتی در اطالعات مندرج در کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد و یا 
در صورت مشاهده اشکاالت الزم است برای اصالح مورد یا موارد مذکور 
در روز پنجشنبه مورخ ۲۱ مرداد  صبح از ساعت ۸:3۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر 
از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ با همراه داشتن مدارک مربوطه )کارت ملی و 
رفع  باجه  در  مستقر  نماینده سازمان سنجش  به  اصل شناسنامه عکسدار( 

نقص مراجعه کنند.
 همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، همچنین اصل کارت ملی 

و یا اصل شناسنامه عکسدار در زمان حضور در جلسه آزمون الزامی است.
متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله پیجر، تلفن همراه، ساعت 
هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه 
نُت و یادداشت و نظایر آن به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. به همراه 
داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با 
متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های 

سراسری رفتار خواهد شد.
به همراه داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب 

محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد. 
 حوزه های آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن 
همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... معذور می 
باشند، بنابراین اکیدا توصیه می شود به غیر از موارد اعالم شده در اطالعیه 
پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از 

همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.
متقاضیان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون 
اینترنتی  الزم است، حداکثر تا تاریخ۲۸ مرداد از طریق سیستم پاسخگویی 
با این سازمان مکاتبه نمایند. درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل 

بررسی و پیگیری نخواهد بود.
متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون الزم است از برگ راهنمای 
شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش قرار دارد 

پرینت تهیه کرده و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

تجاوز پسر 34 ساله به دختر20 ساله!
دختر جوانی با مراجعه به مأموران پلیس از پسر 3۴ ساله ای به نام سپهر شکایت کرد.
به گزارش دنیای جوانان، رونیکای ۲۰ ساله درحالی که اشک می ریخت به مأموران 
گفت: من دانشجو هستم و مدتی قبل در خیابان با سپهر آشنا شدم. او به من ابراز عالقه 
کرد و پس از مدتی به بهانه ای من را به خانه اش کشاند، اما مرا تحت آزار قرار داد. من 
که از رفتار او شوکه شده بودم، وقتی به او اعتراض کردم با من درگیر شد و گوشی موبایلم 
را به دیوار کوبید و آن را شکست. سپهر سپس کارت عابربانک و رمز آن را به  زور از من 

گرفت و از کارتم پول برداشت کرد. حاال آمده ام تا از او شکایت کنم.
  با شکایت دختر جوان، او به پزشکی قانونی معرفی و سپهر بازداشت شد. پسر 
جوان در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام تجاوز به عنف و سرقت پای 
میز محاکمه ایستاد، اما اتهام هایش را انکار کرد و مدعی شد به خواست دختر جوان با او 

رابطه برقرار کرده و از او سرقت نکرده است. 
در پایان جلسه، قضات دادگاه متهم را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و او را به خاطر 
رابطه نامشروع به صد ضربه شالق و دو سال تبعید به منطقه بدآب وهوا محکوم کردند. 
پسر جوان از اتهام سرقت نیز تبرئه شد، اما دختر جوان به این حکم اعتراض کرد و خواستار 

رسیدگی دوباره به پرونده شد.
با اعتراض دختر جوان، پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و 
قضات دیوان عالی کشور حکم شالق و تبعید سپهر را تأیید کردند، اما حکم تبرئه او از 

اتهام سرقت شکسته شد تا او بار دیگر در شعبه هم عرض محاکمه شود.
میز  پای  تهران  استان  دادگاه کیفری یک  این بار در شعبه ۱۱  به این ترتیب سپهر 
محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه رونیکا درحالی که اشک می ریخت، گفت: این ماجرا تأثیر 

بدی در روحیه من گذاشته و باعث شده از نظر روحی و روانی دچار مشکل شوم. من 
به سپهر عالقه مند بودم، اما او بی رحمانه مرا آزار داد و از من سرقت کرد. قضات دادگاه 
مجازات کمی برای او در نظر گرفتند و او را از اتهام سرقت تبرئه کردند، اما او کارت 

عابربانکم را سرقت کرد. من از او شاکی هستم و حاضر به گذشت نیستم.
ندارم.  قبول  را  سرقت  اتهام  من  گفت:  ایستاد،  متهم  جایگاه  در  جوان  پسر  وقتی 
هزار  صد  که  کردم  برداشت  تومان  هزار   ۲۰۰ فقط  رونیکا  عابربانک  کارت  از  من 
نبود و ما  اجبار  از روی  رابطه من و رونیکا  اینکه  برگرداندم؛ ضمن  او  به  را  تومان 
اما حاال  او خودش می داند دراین باره دروغ گفته است،  را دوست داشتیم.  همدیگر 
او  از  من  کند.  گذشت  اعالم  تا  بپردازم  او  به  بخواهد  که  مبلغی  هر  هستم  حاضر 

می کنم.  عذرخواهی 

دستگیری عامل چاقوکشی و درگیری با شهروندان
جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری عامل چاقوکشی و مجروحیت 

تعدادی از شهروندان در گرگان خبر داد.
از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »فرزاد تاجره«  به گزارش دنیای جوانان به نقل 
اظهار کرد: در ساعت ۱۹ روز گذشته به دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی 
بر یک فقره درگیری و چاقوکشی در چهار راه میدان گرگان بالفاصله ماموران یگان امداد 

شهرستان به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور پلیس در محل مشاهده شد فردی با تبر و چاقو در حال درگیری 

با تعدادی از رهگذران بوده که طی آن چند نفر از شهروندان مجروح شدند.
جانشین فرمانده انتظامی گلستان گفت: متهم با مشاهده ماموران قصد حمله ور شدن 
به سمت پلیس را داشت که ماموران ضمن رعایت قانون بکارگیری سالح اقدام به شلیک 

تیر هوایی کردند که در این لحظه متهم اقدام به فرار کرد.
سرهنگ تاجره خاطرنشان کرد: با سرعت عمل و آمادگی باالی ماموران، متهم که 
مسلح به سالح سرد تبر و کارد بود در عملیاتی ضربتی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
وی تصریح کرد: در این حادثه متاسفانه یکی از شهروندان به علت شدت جراحت 
وارده فوت کرد و ۹ نفر نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شدند که حال دو نفر از آنها 

بدحال گزارش شده است.
این مقام انتظامی استان با اشاره به اینکه با اخذ دستورات قضایی تحقیقات در حال 

انجام است ، گفت: علت و انگیزه این حادثه دلخراش در حال بررسی است.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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دنیای جوانان:  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کتابفروشی ها 
را باشگاه فرهنگ و اندیشه ایران دانست و تاکید کرد: با حضور و 

خرید، رونق شان را جدی تر بگیریم.
سیدعباس صالحی دیشب )سه شنبه، ۱۲ مرداد( در حساب 
کاربری خود در توییتر به آغاز هجدهمین فصالنه )طرح فروش 
فصلی( کتاب در کشور اشاره کرد و نوشت: در سه روز هجدهمین 
فصالنه، حدود ۱۲ میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ هزار نسخه 

فروش شده است.
وزیر فرهنگ همچنین به دستاورد »۱۷ فصالنه کتاب در 
کتابفروشی های کشور« اشاره کرد و نوشت: در این ۱۷ فصالنه 
، حدود ۲۰۲ میلیارد تومان و بیش از ۶.۵ میلیون نسخه فروش 

شده است.
صالحی خاطرنشان کرد: کتابفروشی ها باشگاه فرهنگ و 
اندیشه ایران هستند. با حضور و خرید، رونق شان را جدی تر بگیریم.

طرح های فصلی فروش کتاب در یک نگاه
برای   ۱3۹۴ سال  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

را  کتاب  فروش  فصلی  های  طرح  نشر  یارانه  هدفمندکردن 
آغاز کرد؛ در این طرح ها کتابفروشی ها می توانند روی فروش 
کتاب به خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده شده را از 

وزارت خانه دریافت کنند.
در این طرح ها که با نام طرح های فروش فصلی مشهور شده 
اند، کتابفروشی هایی که شرایط الزم را داشته باشند، پس از ثبت 
نام، می توانند کتاب های خود را که با شرایط تعیین شده مطابقت 
داشته باشند به خریداران بفروشند. پاییزه کتاب ۹۹، پانزدهمین دوره 
از طرح های فصلی فروش کتاب، با هدف حمایت از کتابفروشان 
آبان و عیدانه کتاب ۱۴۰۰ نیز شانزدهمین دوره از این طرح ها بود 

که فروردین برگزار شد.
طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰ به عنوان هفدهمین دوره طرح های 
فروش فصلی از ۱۷ خرداد جاری در کتابفروشی های سراسر کشور 
آغاز و تا ۲۵ خرداد ادامه می یابد. تاکنون بیش از ۱۶ طرح فصلی 
کتاب برگزار شده که درآخرین دوره ۹3۶ کتابفروشی از سراسر 

کشور در این طرح مشارکت فعال داشته اند.

کتابفروشی ها باشگاه فرهنگ و اندیشه ایران هستند

کتابخوانی کودکان ایران، از تبریز تا زابل

»دوست ابدی من« داستان یک رفاقت شوم ترجمه شد
 »دوست ابدی من« اولین جلد از 
است«  دلهره  های »شب  مجموعه رمان 
و  کودک  )کتاب  چ  کتاب  همت  به  که 
این  می شود.  منتشر  نشرچشمه(  نوجوان 
مجموعه به انتشار رمان های ژانر وحشت 

برای نوجوانان اختصاص دارد.
.جی  پی  نوشته  من  ابدی  دوست 
.نایت با ترجمه مائده مرتضوی برای گروه 

سنی باالی ۱۲ سال منتشر شده است.
است:  آمده  کتاب  این  توضیح  در 
همه  ما دوستانی داریم که بیش تر اوقاتمان 
را با آن ها می گذرانیم و به بعضی از آن ها 
آن قدر نزدیک می شویم که جای خواهر 
یا برادر نداشته مان را برایمان ُپر می کنند و 
برایمان زندگی بدون او غیرممکن می شود.

حاال اگر یک روز آن دوسِت نزدیک و صمیمی از ما دور شود و دیگر نتوانیم مثل 
گذشته او را ببینیم چه؟ جایگزین کردن چنین دوستی خیلی سخت و گاهی غیرممکن 
به نظر می رسد، نه؟ اتفاق بدتری هم ممکن است بیفتد؛ تنهایی چشم هایمان را به 
روی واقعیت ببندد و نگذارد همکالسی مان تازه واردمان را بشناسیم و فکر کنیم مثل 
خودمان تنهاست و می تواند دوسِت خوبی باشد. گاهی رابطه های بدون شناخت به 

ما آسیب می زنند و ما را درگیر اتفاق های بد و ناخوشایند کنند.
و  همه چیز خوب  همسایه.  دوست اند، هم همکالسی، هم  هم  اِمی  و  َکتی 
قشنگ و رؤیایی است تا این که امی مجبور می شود به ایالت دیگری برود. کتی تنها 
و افسرده می شود و بعد از مدتی با دختری تازه وارد، به نام ویتنی، دوست می شود.

کتی همه  رفتارهای عجیب وغریب ویتنی را می بیند، اما باز هم به دوستی با 
او ادامه می دهد؛ غافل از این که ویتنی برای او نقشه  شومی کشیده است؛ اتفاقی 

که ممکن است زندگی کتی را تا پایان عمر تغییر می دهد.
این کتاب عالوه بر داستان هیجان انگیزی برای نوجوان ها پیام مهمی برای 
بزرگ ترها هم دارد: تک فرزندی، گوشه گیر بودن، ناتوانایی فرزند در برقراری ارتباط 
عادی از مسائلی است که در زندگی مدرن امروزی با آن مواجه ایم. فرزند ما ممکن 
با  افراطی  به طور  و  نکند  رفتار  عادی  با همساالن خود  ارتباط  برقراری  در  است 
همساالنش رابطه داشته باشد. رفت وآمد بیش از حد متعارف، تماس های طوالنی 
تلفنی و... گاهی باعث وابستگی غیرعادی فرزند نوجوان ما به دوستان نزدیکش 

می شود.
آسیب ارتباطات افراطی بر آن سمتی فرود می آید که شکننده تر است. اگر این 
ارتباط به هر دلیلی یک باره قطع شود؛ نوجوانی آسیب می بیند که در برقراری ارتباط با 
دیگران ضعیف تر است؛ نوجوانی که تنهاتر است و این جا نقش والدین پررنگ می شود.

دوست ابدی من از سوی کتاب چ در ۱۵۴ صفحه منتشر شده است.

یک  »خاطرات  در  مصحفی  علی اکبر  سرتیپ  با  شفاهی  تاریخ 
فرمانده پلیس«

کتاب »خاطرات یک فرمانده پلیس« 
امیر  با  تاریخ شفاهی  با موضوع مصاحبه 
سرتیپ علی اکبر مصحفی به تالش اکبر 
فالحی و علی سوری به عنوان مصاحبه 
کننده و مالحت مصحفی به عنوان تدوین 
و  اسناد  سازمان  انتشارات  همت  به  گر، 

کتابخانه ملی ایران منتشر شد.
و  اسناد  از سازمان  ایرنا  گزارش  به 
کتابخانه ملی، کتاب خاطرات یک فرمانده 
و  اسناد  سازمان  انتشارات  توسط  پلیس، 
و  پژوهش  معاونت  ایران-  ملی  کتابخانه 
نشر  بازار  روانه  و  چاپ  دیجیتال-  منابع 
شده است. این کتاب در سه فصل و هشت 

پیوست شامل زندگی نامه، خدمت در شهربانی قبل از انقالب اسالمی و خدمت در 
شهربانی پس از پیروزی انقالب اسالمی تنظیم شده است.

در فصل زندگی نامه مشخصات فردی و خانوادگی، چگونگی تعلیم و تربیت، علت 
مهاجرت به تهران و تشکیل خانواده ارائه شده است، فصل خدمت در شهربانی قبل 
از انقالب اسالمی در سه بخش تهران، تبریز و تهران تنظیم شده و خاطرات ارزشمند 
مصاحبه شونده در مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان ملی و بین المللی را از سال ۱33۹ 
الی ۱3۵۷ در بر می گیرد و  فصل خدمت در شهربانی پس از پیروزی انقالب اسالمی 
چهار بخش تهران، کاشان، اراک و تهران تنظیم شده و اطالعاتی درباره ترورها، 

انفجارها، سرقت ها و قاچاق ارز و سکه دارد.
پیوست های آورده شده در این اثر شامل آمار کشفیات بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، رؤسای شهربانی جمهوری اسالمی ایران، رؤسای پلیس تهران از ۱3۵۷ 
تا ۱3۷۰،رؤسای اداره مبارزه با مواد مخدر، خالصه سوابق تحصیلی و نظامی علی اکبر 
مصحفی، تاپ چارت اداری شهربانی جمهوری اسالمی ایران، اسناد و مدارک، و  تصاویر 
می شود. خاطرات یک فرمانده پلیس، مصاحبه تاریخ شفاهی با امیر سرتیپ علی اکبر 
مصحفی را در بر می گیرد. بی تردید این اثر، بخش مهمی از نیم قرن شناسنامه، کارنامه و 
فعالیت های پلیس در عرصه های متعدد، به ویژه در حوزه مبارزه با مواد مخدر در سطح ملی 
و بین المللی است.مصاحبه شونده عالوه بر تجارب خدمتی در دوران قبل و بعد از انقالب، 
دارای تخصص های فنی و حرفه ای بوده و بیان ماجراهای تلخ و شیرین واقعی، همراه 
با جزئیات مستند و دقیق، متن کتاب را برای مخاطبان عام و خاص جذاب کرده است.

 بیان تاریخچه و تغییرات ساختار اداره پلیس در کشور، مسائل و چالش های 
اجتماعی و فرهنگی کشور و نحوه تعامل و برخورد پلیس در پیش گیری از آنها، نقش 
پلیس در نظم و امنیت جامعه، به اثر اعتبار علمی بخشیده، همچنین نمونه بارزی از 
یک پلیس مسئولیت پذیر، متعهد و ایثارگر را در شرایط سخت و دشوار به تصویر 
کشیده است. از دیگر امتیازات بارز این اثر ارائه شواهد است که خواننده را در فضای 

اتفاقات قرار می دهد.
مالحت مصحفی تدوین گر و پژوهشگر در بخشی از پیشگفتار این اثر چنین 
آورده است: یکی از روش ها در زمینه پژوهش های تاریخی، تاریخ شفاهی است. 
ورود این شیوه به عرصه تاریخ نگاری، از سال ۱۹۴۸ در بسیاری از مراکز تحقیقاتی، 

پنجره نوینی را در مقابل دیدگاه مورخان و محققان جهان گشود. 
در این تکنیک با استفاده از ضبط صدا و تصویر برداری در هنگام مصاحبه، خاطرات  
و مشاهدات بیان شده توسط صاحب نظران، اندیشمندان و مدعوین در زمینه های 
مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ثبت و ضبط می شود، سپس اطالعات 
مضبوط بدون هیچ دخل و تصرفی به صورت مکتوب در می آید و پس از ویرایش 
و چاپ، در ردیف دیگر اسناد تاریخی نگهداری می شود. هدف از چنین شیوه ای ، 
ضبط و ثبت کالم روای و ایجاد یک منبع پژوهشی قابل اعتماد و ارائه صادقانه و بی 

طرفانه وقایع به عالقه  مندان و تاریخ پژوهان است.
 کتاب خاطرات یک فرمانده پلیس: مصاحبه تاریخ شفاهی با امیر سرتیپ علی اکبر 
مصحفی در ۴۹۲ صفحه منتشر و روانه بازار نشر شده است.عالقه مندان برای تهیه این 

کتاب می توانند به فروشگاه مجازی سازمان اسناد ملی مراجعه کنند.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

مصائب جهانی چاپ کتاب در دوران کرونا

دنیای جوانان:  ابعاد گسترده بحران شیوع کرونا، حرفه نویسندگان و به 
ویژه کتاب اولی ها را در سراسر دنیا با چالشی ویرانگر روبه رو کرد. 

به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی ان پی آر، اولین کتاب سارا 
ریمی )Sarah Ramey( قرار بود مثل توپ صدا کند. این اثر غیرداستانی 
که کتاب راهنمای یک بانو برای بیماری مرموزش نام دارد، از زنانی می گوید 
که چون خود نویسنده از بیماری های خودایمنی مثل سندرم خستگی مزمن رنج 
می برند. ناشران می گفتند این کتاب به طرز خارج از کنترلی پرفروش خواهد 
شد. به گفته ریمی، او و ناشرانش برای تبلیغات گسترده در شبکه های مختلف 
برنامه ریخته بودند. اما ریمی به جای این که در برنامه های تلویزیونی به معرفی 
نخستین اثرش بپردازد، در مصاحبه با ان پی آر از زمان بندی فاجعه بار انتشار این 
کتاب گفت: ۱۷ مارس ۲۰۲۰ )۲۷ اسفند ۹۸( یعنی همان هفته ای که ویروس 

کرونا در جهان شایع شد. 
ریمی صفت ویران کننده را توصیف دقیقی از چالشی دانست که پس از 
چاپ کتابش با آن روبه رو شد؛ به دلیل همزمانی با شیوع کرونا، تمام پوشش 
آغاز  با  و  شد  لغو  بود،  شده  برنامه ریزی  کتاب  این  انتشار  برای  که  رسانه ای 
تعطیلی های سراسری همه محافل نقد کتاب به بعد موکول شدند. البته ریمی 
فورا تاکید کرد رنج های یک نویسنده تازه کار که با کندی غیرمنتظره فروش در 
بازار کتاب روبه رو شده به هیچ وجه با رنج از دست دادن عزیزان یا ضربه روحی 
بیکار شدن به دلیل کرونا یکی نیست. اما به گفته این نویسنده، از دست دادن 
حاصل دسترنج چندین و چند ساله به دلیل یک فاجعه جهانی هم به خودی 

خود یک تجربه دردآور است. 
وی در این باره گفت: واقعا ۱۲ سال از عمرم را صرف نوشتن این کتاب 
کردم. من معلولم و بنابراین فقط چند ساعت از روز می توانم روی چیزی به جز 
سالمت جسمانیم تمرکز کنم، تازه آن هم فقط در روزهای خوبم. برای نوشتن 
این کتاب خیلی از لحاظ جسمی سختی کشیدم و راستش را بخواهید خیلی 
اوقات نوشتن باعث می شد حالم بدتر شود اما حس می کردم ادامه دادن این 
راه اهمیت دارد چون برای رسیدن به چیزی کار می کردم که از نظر خودم یک 

هدف درست و به جا بود. 
این نویسنده بااراده به مناسبت چاپ کتابش یک مهمانی تدارک دیده بود 
که قرار بود توسط شبکه سی ان ان پوشش خبری داده شود اما به خاطر کرونا 
برگزار  را  این مهمانی  لغو شد. ریمی می گوید حاال تصمیم دارد هرطور شده 
کند چون به گفته خودش: )چاپ این کتاب( یک دستاورد بزرگ بود و این که 
توانستم تمامش کنم برای من اهمیت داشت. چون بیشتر وقت ها فکر می کردم 
نمی توانم انجامش دهم و حاال فقط یک شانس می خواهم که بگویم من توانستم!
آثارشان زیر  بداقبالی است که  نویسندگان  از آن دسته  تنها یکی  ریمی 
بهمن کرونا مدفون شد. پم فسلر )Pam Fessler( روزنامه نگار ان پی آر یکی 
دیگر از آنهاست که کتابش درباره تاریخچه تنها کلونی جذام در کل قاره آمریکا، 
ژوئیه سال گذشته )تیر- مرداد ۹۹( در بحبوحه کرونا چاپ و روانه بازار شد. فسلر 
حاال عضو یکی از گروه های حمایتی آنالین شده که برای حمایت از نویسندگانی 

که در دوران کرونا کتاب چاپ کردند، تشکیل شدند. 
از کروناست که  )Aimee Liu( دیگر نویسنده زخم خورده  لیو  ایمی 
رمانش، پسر سربلند )Glorious Boy(، مه سال ۲۰۲۰ )اردیبهشت- خرداد 
لیو که تاکنون چند کتاب منتشر کرده می گوید بحران سال  ۹۹( بیرون آمد. 
گذشته به طور خاص متوجه نویسندگان تازه کار و گمنام بود. وی تصریح کرد: 
صنعت نشر فقط یک شانس به شما می دهد؛ اگر اولین کتابت خوب فروش نکند 
بالفاصله حذفت خواهد کرد. در بازار نشر از شانس دوباره خبری نیست و چون 

کتابت وسط یک همه گیری منتشر شده به تو آوانس نخواهند داد. 
در سالی که گذشت با وجود بحران جهانی کرونا، برخی کتابها هم بودند 
که خوب فروش کردند به ویژه آثار نویسندگان معروف و شناخته شده و کتابهای 
نویسندگان  از  نمونه  یک  گارسیا  مورنو-  سیلویا  معمایی.  و  عاشقانه  آشپزی، 
پرفروش دوران کروناست. وقتی هفتمین رمان وی با عنوان گوتیک مکزیکی 
)Mexican Gothic( تابستان ۲۰۲۰ در شمارگان ۲ هزار نسخه به بازار 
کتاب آمد، او به طرز غافلگیرکننده ای برای اولین بار به فهرست نویسندگان 

پرفروش راه یافت. 
مورنو-گارسیا در این باره می گوید: )رمانم( بالفاصله بعد از انتشار تمام شد 
و ناشران نمی توانستند به اندازه کافی کتاب چاپ کنند. به خاطر کرونا همه چیز 
ُکند شده بود و همه انتشاراتی ها سرشان شلوغ بود. به نظر می آمد موفقیت بزرگی 

در راه باشد اما کتاب نبود! همه چیز خیلی اعصاب خردکن بود. 
بعد از پنجمین یا ششمین نوبت چاپ، باالخره ناشران دریافتند که با یک 
کتاب پرفروش سروکار دارند. مورنو- گارسیا که در کانادا زندگی می کند معتقد 
است کرونا به نویسندگانی که ساکن آمریکا نیستند، لطف بزرگی کرد. او به 
یکباره به کلوب ها و میزگردهای آنالین حوزه کتاب با حضور نویسندگانی از 

سراسر جهان دعوت می شد و دیگر به تور معرفی کتاب نیازی نداشت.  
شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی بسیاری فعالیت و رویدادهای مختلف 
بسته شدن  و  ها  نمایشگاه  از جمله جشنواره ها،  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
سینماها، سالن های تئاتر و کنسرت و کتابفروشی ها شد و تأثیرات منفی زیادی بر 
بازارهای جهانی و اقتصاد کشورها در بخش های گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت. 
ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر )۲۴ آذر( در شهر ووهان در استان هوبی 
از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما  ابتدا  چین گزارش شد. 
کمیسیون ملی بهداشت چین در 3۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی ماه ۹۸( به 

صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.
این بیماری که به تدریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان جهانی بهداشت 
از آن با واژه همه گیری یاد کرد، تا لحظه تنظیم خبر ۱۹۴ میلیون نفر را در جهان 

مبتال کرده است که از این میان بیش از ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار نفر جان باخته اند.

  : ن نا ا جو ی  نیا د
برگزیدگان بخش های مختلف 
پنجمین دوره جام باشگاه های 
کتاب خوانی کودک و نوجوان طی آیینی 

مجازی تجلیل شدند.
م  جا ه  ر و د پنجمین  میه  ختتا ا
و  کودک  نی  کتاب خوا باشگاه های 
 ۱۴۰۰ مردادماه   ۱۲ شنبه  سه  نوجوان 
به صورت مجازی و آنالین برگزار شد.

دفتر  حیدری مدیرکل  براهیم  ا
مطالعات و برنامه ریزی این وزارتخانه 
خوانی  کتاب  های  باشگاه  جام  دبیر  و 
کودک و نوجوان در این آیین گفت: علی 
رغم شیوع و گسترش بیماری کووید ۱۹ 
کتاب  ترویجی  های  برنامه  کشور  در 
خوانی این دفتر نه تنها متوقف نشد بلکه 
با گستردگی بیشتر و با بهره گیری از 
بستر فضای مجازی، با استقبال بسیاری 
خوبی از سوی عالقمندان به حوزه کتاب 

و کتاب خوانی همراه شد.
جام  دوره  پنجمین  افزود:  وی 
و  کودک  خوانی  کتاب  های  باشگاه 
با اعالم  ابتدای مهرماه ۹۹  از  نوجوان 
از  استفاده  بر  تاکید  با  و  آن  فراخوان 
بسترهای فضای مجازی اطالع رسانی 
شد و کارگاه های این برنامه علی رغم 
شیوع گسترش ویروس کرونا در کشور 
به صورت مجازی در ۷ کارگاه شامل 
تکمیلی  کارگاه   3 و  اصلی  کارگاه   ۴
و  کودک  ادبیات  حوزه  اساتید  توسط 
نوجوان کشور  برگزار شد که با استقبال 
مواجهه  نوجوان  و  کودک  تسهیلگران 
شد و در هر برنامه هزار تسهیلگر کتاب 
خوانی شرکت کردند و نزدیک به ۱۲ 
هزار نفر ساعت در چهار کارگاه اصلی 
شرکت و آموزش های الزم به مربیان 
جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و 

نوجوان داده شد.
برنامه  و  مطالعات  دفتر  مدیرکل 
ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ادامه داد: در طی برگزاری این 
دولتی  های  سازمان  و  ها  نهاد  برنامه 
نهاد  جمله  از  مختلفی  دولتی  غیر  و 
وزارت  کشور،  عمومی  های  کتابخانه 
پرورش  کانون  پرورش،  و  آموزش 
فکری کودکان و نوجوان کشور، انجمن 

و  کشور  نوجوان  و  کودک  نویسندگان 
مجموعه ای از نهادها و سازمان ها این 
یاری  برنامه  این  برگزاری  در  را  دفتر 
نمودند که از همه این نهاد ها و سازمان 

ها تقدیر و تشکر می کنم.
با اشاره به تشکیل بیش  حیدری 
از ۲۷ هزار باشگاه کتاب خوانی کودک 
و نوجوان در کشور گفت: در این دوره 
بیش از ۴۵۰ هزار عضو در بیش از ۱۹۶۰ 
شهر و روستا در جام باشگاه های کتاب 
خوانی کودک و نوجوان شرکت کردند 
کتاب   خرید  درصدی   ۵۰ یارانه  از  و 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برخوردار شدند و بیش از 
3۵۰ کتاب فروشی در سراسر کشور به 
اعضای جام باشگاه های کتاب خوانی 
کودک و نوجوان خدمات خرید کتاب را 

ارائه نمودند.
و  شهرها  هماهنگی  ستاد  دبیر 
روستاهای دوستدار کتاب کشور در مورد 
داوری این دوره از جام باشگاه های کتاب 
خوانی کودک و نوجوان اظهار کرد: این 
باشگاه های کتاب خوانی  از جام  دوره 
هزار   ۲۷ از  بیش  با  نوجوان  و  کودک 
باشگاه فعالیت های خود را به سرانجام 
این دوره در دو مرحله  رساند و داوری 
شهرستان های سراسر کشور و مرحله 

رویداد  این  مرکزی  دبیرخانه  در  نهایی 
مرحله  از  یافته  راه  آثار   و  شد  برگزار 
توسط  کشوری،  مرحله  به  شهرستان 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  حوزه  اساتید 
داوری  و  ارزیابی  مورد  مرحله  دو  در 

قرار گرفت.
نیه  بیا مه  نا بر ین  ا مه  ا د ا ر  د
م  جا دوره  پنجمین  ن  ا ور ا د هیئت 
و  کودک  خوانی  کتاب  های  باشگاه 
بیانیه  این  طبق  شد.  قرائت  نوجوان 
پنجمین  منتخب  آثار  نهایی  داوری 
کودک  کتابخوانی  های  باشگاه  جام 
نهم  تا  پنجم  روزهای  در  نوجوان  و 

فتر  د محل  ر  د  ۱۴۰۰ ه  ما د ا د مر
فرهنگی  ریزی  برنامه  و  لعات  مطا
شتی  بهدا های  پروتکل  یت  رعا با 
توسط  آثار  مرتبه  چندین  بررسی  با 
داوران صورت پذیرفت و برگزیدگان 
های  بخش  در  تقدیر  شایستگان  و 
فیلم   ، ه یسند نو به  مه  نا مختلف 
فی  معر  ، منتخب ه  شگا با  ، ه تا کو
باشگاهها،  اعضای  منتخب  نویسنده 
فعال،  های  کتابخانه  فعال،  مدارس 
باشگاه های روستایی، مهدکودک ها 
اعضای دبیرخانه ها و رابطان منتخب 
وکتابفروشی های فعال معرفی شدند.

 انجمن صنفی سراسری نویسندگان کودک و نوجوان پس 
از برگزاری نخستین مجمع عمومی، با عضویت بیش از ۲3۰ 

نویسنده از سراسر کشور تاسیس شد.
سراسری  صنفی  انجمن  عمومی  مجمع  نخستین   
نویسندگان کودک و نوجوان با عضویت بیش از ۲3۰ نویسنده 
از سراسر کشور روز گذشته برگزار شد. حاضران در این مجمع 
عمومی، اعضای هیات مدیره و بازرسان نخستین دوره  فعالیت 

انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان را برگزیدند.
نخستین مجمع عمومی که مجمع عمومی مؤسس انجمن 
صنفی است با حضور ۱3۵ نفر از اعضا به طور مجازی آغاز به  کار 
کرد و با رأی اکثریت شرکت کنندگان ضمن تصویب اساسنامه  
انجمن صنفی، فریدون عموزاده خلیلی، محسن هجری، مناف 
یحیی پور، سولماز خواجه وند، طاهره ایبد، افسون امینی و حسین 
توالیی، به عنوان اعضای اصلی به عضویت هیات مدیره نخستین 

دوره  انجمن درآمدند. 
بنا به این گزارش، معصومه یزدانی، حسین نوروزی و زهره 
مسکنی نیز به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره 
برگزیده شدند. همچنین اکثریت حاضران در مجمع عمومی 
فاطمه زمانی، شیدا رنجبر و علی بیگدلی را  به عنوان بازرسان 

اصلی و سمیه آورند و فرزانه رحمانی را به عنوان بازرسان علی البدل 
برای سال نخست فعالیت انجمن انتخاب کردند.

حاضران در مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی سراسری 
نویسندگان کودک و نوجوان، پس از رسمیت یافتن مجمع با 
مشارکت اکثریت مطلق اعضا و با حضور نماینده  وزارت رفاه، 
کار و تعاون، در آغاز اعضای هیات رئیسه  مجمع را برگزیدند و با 
رأی آنان مهدی حجوانی در سمت رئیس، حمیدرضا شاه آبادی 
نایب رئیس، شهال انتظاریان و معصومه انصاریان ناظر و شیوا 

حریری منشی اداره  مجمع را بر عهده گرفتند. 
در این جلسه شاه آبادی، از اعضای مؤسس انجمن، در 
سخنانی کوتاه از اهمیت راه اندازی انجمن صنفی گفت و به 
نقش انجمن صنفی در شناخته شدن شغل نویسندگی به عنوان 
حرفه، امکان بهتر برای دفاع از حقوق صنفی نویسندگان و ایجاد 
فرصت هایی برای استفاده ی نویسندگان از امتیازها و مزایای 

صنفی به طور رسمی و از راه های قانونی اشاره کرد. 
بررسی اساسنامه که متن آن از پیش در دسترس اعضا قرار 
گرفته بود و رأی گیری برای تصویب آن، مهم ترین گام در رسمیت 
یافتن تأسیس انجمن صنفی نویسندگان به شمار می رفت، پس 
از ارائه  توضیحی درباره ی اساسنامه، طرح پیشنهاد یکی از اعضا 

و رأی گیری انجام شد و اساسنامه  انجمن صنفی با رأی اکثریت 
مطلق شرکت کنندگان به تصویب رسید. این مجمع عمومی مبلغ 
ورودی، حق  عضویت ساالنه و تعیین روزنامه ی کثیراالنتشار برای 
درج آگهی های انجمن را نیز به تصویب رساند و وارد بحث انتخاب 

اعضای هیات مدیره و بازرسان شد.
 ۱۷ نفر از اعضا برای عضویت در هیات مدیره و هفت 
نفر نیز برای بازرسی آمادگی خود را ابراز داشتند و هر یک در 
متن یا سخنان کوتاهی به معرفی خود پرداختند یا از انگیزه های 
داوطلب شدن برای عضویت در هیات مدیره یا فعالیت به عنوان 
بازرس انجمن گفتند. باألخره پس از نزدیک به سه ساعت 
فعالیت، مجمع عمومی با انتخاب هفت نفر اعضای اصلی و سه 
نفر اعضای علی البدل هیات مدیره و همچنین برگزیدن سه تن 
بازرسان اصلی و دو تن بازرسان علی البدل، به کار خود پایان داد.
طبق ماده ۲۲ اساسنامه  انجمن صنفی، هیات مدیره باید 
ظرف دو هفته اولین جلسه ی خود را تشکیل بدهد و از میان 
خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس 
هیات مدیره و یک نفر را هم به عنوان مسئول امور مالی انجمن 
انتخاب کند. هیات مدیره همچنین باید یک نفر را از میان خود 

یا خارج از اعضای خود، به عنوان دبیر انجمن برگزیند.

انجمن صنفی سراسری نویسندگان کودک و نوجوان تأسیس شد
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از راست باستانی پاریزی، هوشنگ ابتهاج و دکتر شفیعی کدکنی
اختصاصی دنیای جوانان

رقص گیسویت
تماشایی ترین عکس جهان

زهره  جعفر پناه

طعم باران، عطر گیسوی دل انگیز خزان
می رسی از دورها، با آن نگاه مهربان

چشم هایت سوز و سرمای دلم را می برد
دست هایت وسعتی از اشتیاق بیکران

مست باران می شوم، از من دلت، دل می برد
ای هوایت در سرم، آن اتفاق ناگهان

شور شعری، می رسی، پر می شود از جان من...
»یاد یار مهربان« و »بوی جوی مولیان«

من شرابم، صد پیاله از تنم هر شب بنوش
مست می خواهم تو را، ای مستیت آرام جان

تو شکوه رقص یک شعری، تنت گرمای عشق
رقص گیسویت، تماشایی ترین عکس جهان
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حسین پارسایي و بازتولید یک نمایش

د  ر ا د قصد  یی  رسا پا حسین 
خیزران،  وقت  به  خواهرانه  نمایش 
این  کند.  بازتولید  ۸سال  از  پس  را 
صورت  در  دارد  نظر  در  کارگردان 
تئاتر،  اجرای  شرایط  بودن  فراهم 
همزمان  مهر   ۴ از  را  نمایش  این 

صفر  ماه  آخر  دهه  و  حسینی  اربعین  با 
به وقت خیزران، کابوس کودکی است که  ببرد. خواهرانه  به صحنه 
پا در وادی سفری  آگاه می شود و  رازی کهنه  از  برهوتی سوزان  در 

می گذارد.  بی بازگشت 
این نمایش در ادامه سه گانه عاشورایی پارسایی در سال ۱3۹۲ در 
تاالر وحدت روی صحنه رفت و حاال او قصد دارد با همکاری محمدرضا 
کوهستانی در مقام نویسنده و علی براتی به عنوان تهیه کننده و ترکیبی 

از هنرمندان شناخته شده و جوان آن را معاصرسازی و بازتولید کند.

سریال خاتون از اواسط مردادماه مي آید

پوستر رسمی سریال خاتون، به 
نویسندگی و کارگردانی تینا پاکروان 
روز  اسدزاده  علی  تهیه کنندگی  و 
به  عالقمندان  تا  شد  منتشر  گذشته 
این سریال پربازیگر از ۱۸ مردادماه 

بتوانند به صورت هفتگي شاهد این سریال 
از  داستانی-تاریخی  روایت  خاتون،  باشند. 
خانواده ای است که از اول شهریور ۱3۲۰ آغاز شده و در دوران اشغال ایران 
توسط متفقین دچار تحوالتی می شود. نگار جواهریان، اشکان خطیبی، 
ستاره  بهبودی،  رضا  بابک حمیدیان،  مقدمی،  شبنم  مولویان،  میرسعید 
پسیانی، شاهرخ فروتنیان، بهناز جعفری، مهدی قربانی، مهتاب ثروتی و 
با حضور مهران غفوریان، پیام دهکردی و فرخ نعمتی و با حضور افتخاری 
عاطفه رضوی، پژمان بازغی، غزل شاکری، قربان نجفی، سروش صحت 

و باهنرمندی مهران مدیری بازیگران این سریال هستند.

آنسامبل سیریا و اجراي غزلي از موالنا

آنسامبل  تک آهنگ  تازه ترین 
از  غزلی  با  بیچاره،  عنوان  با  سیریا 
وزارت  موسیقی  دفتر  مجوز  با  موالنا 
روی  پیش  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

مخاطبان قرار گرفت. 
آمده  اثر  این  تکمیلی  توضیحات  در 
است: در این اثر که همزمان در سایت ها 
و پلتفرم های داخلی و خارجی منتشر شده است، آنسامبل سیریا دست 
به نوآوری در زمینه تلفیق موسیقی زده و غزلی از موالنا را با گویش 
و لحن بوشهری اجرا و به مخاطبان شان ارائه داده است درواقع هدف 
گروه بر این بوده که در اجرای اشعار کهن پارسی نیز امضای خودش 
را که همان گویش بوشهری است، داشته باشد. این گروه در سال هاي 
پایه گذار  نیز  بار  این  و  پرداخته  متفاوت  آثاري  اجراي  به  اخیر همواره 

بدعتي جدید شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

امیر آقایي اولین بازیگر پروژه بي مادر

و  محبوب  بازیگر  آقایی  امیر 
شبکه  و  سینما  روزهاي  این  پرکار 
بازیگر  نخستین  عنوان  به  خانگي 
به کارگردانی  فیلم سینمایی بی مادر، 
تهیه کنندگی  و  فاطمی  سیدمرتضی 
مشترک محمدرضا مصباح و علی اوجی 

معرفی شد. بی مادر، نخستین ساخته سینمایی 
سیدمرتضی فاطمی در مقام کارگردان است. وی کارگردانی مستند و فیلم 
کوتاه و تهیه کنندگی چندین سریال را در کارنامه دارد. محمدرضا مصباح 
که تهیه کنندگی فیلم های اولی همچون پوست را در سال های اخیر برعهده 
داشته و سال گذشته با اثر یدو، سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فجر 
را بدست آورد، یکی از تهیه کنندگان این فیلم است. علی اوجی نیز که این 
روزها با تهیه کنندگي فیلم جدید مسعود کیمیایي سروصدا کرده، تهیه کنندگی 

مشترک این اثر را برعهده خواهد داشت.
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همراه با اتجادیه تولیدکنندگان فیلم و برنامه هاي تصویري
بهروز مفید: به دنبال انسجام میان تهیه کنندگان 

و تولیدکنندگان فیلم هستیم
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تشکیل  خبر  پیش  چندي  ز  ا
و  فیلم  تولیدکنندگان  اتحادیه  صنف 
رسانه ای  ایران،  تصویری  برنامه های 
اساسنامه  در  که  آنطور  و  است  شده 
این  است،  شده  درج  اتحادیه  این 
صنف اولین تشکیالت مرکزی در حوزه 
سینما و رسانه های دیداری و متشکل 
از کلیه مراکز فیلمسازی دارای مجوز 
و  فرهنگ  وزارت  از  فعالیت  رسمی 
ارشاد اسالمی است. هماهنگ ساختن 
تالش ها و فعالیت های مرتبط با سینما 
انگیزه  ایجاد  تصویری،  رسانه های  و 
جهت سرمایه گذاری، تولید، صادرات و 
خلق زمینه های مطلوب برای همکاری 
ملی در تبادل نظر و تجربیات به منظور 
دستیابی به توسعه پایدار تولید فیلم و 
سریال و... از جمله اهداف تأسیس این 

اتحادیه ذکر شده است.

ین  ا رئیس  نائب  مفید،  بهروز 
اتحادیه تازه تاسیس نیز در گفتگویی 
وت  تفا ه  ر با ر د ن  نا ا جو نیاي  د با 
کانون  با  فیلم  تولیدکنندگان  اتحادیه 
تهیه کنندگان رسانه های دیداری را در 
دانست  آن  حقوقی  و  حقیقی  ماهیت 
ماهیت  اتحادیه  اعضای  کرد:  بیان  و 
و  موسسات  شامل  و  دارند  حقوقی 
حالی  در  می شود  فیلمسازی  دفاتر 
ن  گا تهیه کنند نون  کا ی  عضا ا که 
خاطر  به  بیشتر  دیداری  رسانه های 
ماهیت حقیقی خود عضو آن شده اند.

خود  که  تهیه کننده شاخص  این 
در  را  پرمخاطبي  بسیار  سریال هاي 
داد:  ادامه  دارد،  تولیدي خود  کارنامه 
تهیه کنندگان  کانون  تشکیل  از  پیش 
خانه  وجود  با  و  دیداری  رسانه های 
سینما و آیفیک، افراد نمی توانستند به 

صورت حقیقی در این تشکل ها عضو 
نیازمند بازنگری  شوند و این موضوع 
این  ایجاد  با  که  بود  رویه  تغییر  و 
افراد  از حضور  تا  کانون سعی کردیم 
به صورت مستقل نیز بهره مند شویم.

ز  ا میدواری  ا ز  برا ا ضمن  وی 
صنفی  تشکل  دو  این  حضور  اینکه 
به  بتواند  تلویزیون  و  سینما  حوزه  در 
تصویری  کارهای  در  سامان  و  سر 
کمک کند، عنوان کرد: این تشکل ها 
اهداف  پیشبرد  برای  تا  دارند  سعی 
تعامل  خود  صنفی  مشکالت  حل  و 
مختلف  دهای  نها و  ن ها  ما ز سا با 
رت  ا ز و  ، وسیما ا صد مان  ز سا مثل 
را  و...  اسالمی  رشاد  ا و  فرهنگ 
تا  دهند  ر  ا قر خود  ر  کا دستور در 
آنها  با  اعضا  که  مختلفی  مشکالت 
انسجام  کنند.  حل  را  هستند  روبرو 

و شکل گیری اتحاد میان اعضا، یکی 
تولیدکنندگان  اتحادیه  ویژگی های  از 
یران  ا تصویری  برنامه های  و  فیلم 
هر  در  بنده  اینکه  به  توجه  با  است. 
گفت  باید  دارم  عضویت  تشکل  دو 
حضور  و  یه  د تحا ا شکل گیری  که 
فیلمسازی  بزرگ  نماینده شرکت های 
در آن می تواند به رشد اقتصاد صنعت 
فیلمسازی و جذب اسپانسر کمک کند 
و فکر می کنم با وجود این اتحادیه در 
خوبی  دستاوردهای  شاهد  باید  آینده 

در حوزه جذب سرمایه باشیم.
ل  فعا ر  حضو مفید  ز  و بهر
فیلم  تولیدکنندگان  اتحادیه  اعضای 
در  را  ایران  تصویری  برنامه های  و 
در  اگر  گفت:  و  شد  خواستار  مجامع 
وظایف  که  مدیره  هیات  اعضای  کنار 
سنگینی بر دوش آنها است اعضا هم در 

قالب گروه های کاری حضور موثرتری 
داشته باشند و با تضارب آراء و تبادل 
افکار خود باعث پویایی و نشاط اتحادیه 
نتیجه  می توان  بهتر  نظرم  به  شوند 
نزدیک  آینده ای  در  می توان  و  گرفت 

اثار خوبی را شاهد باشیم.
این تهیه کننده سینما و تلویزیون 
در پایان در خصوص تازه ترین کارهای 
خود گفت: یک کار کودک به نام بام 
باال، که سومین تجربه حضور بنده در 
جشنواره  برای  را  است  کودک  حوزه 
کودک اصفهان در دست آماده دارم. 
کنار  در  عنوان  با  سریالی  همچنین 
برای  و  مناسبتی  کاری  که  پروانه ها، 
ایام محرم است نیز در حال تهیه دارم 
کارگردانی  به  و  قسمت   3۰ در  که 
از  و  ماه  شهریور  در  یاری  داریوش 
شبکه دوم سیما به روی آنتن می رود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

صبــح   ۴ ســاعت  حــدود  در 
 ،۲۰۱۷ پاییــز  روزهــای  از  یکــی 
ــته کننده و  ــرداری خس ــس از فیلمب پ
ــم  ــکانس های فیل ــی از س ــبانه یک ش
یونیورســال،  تولیــد  آســمان خراش، 
مســلما  کــه  نســون  جا یــن  دوا
اســت،  هالیــوود  فــرد  پرکارتریــن 
وقــت گذاشــت و یــک فیلــم ویدیویــی 
بــرای امیلــی بالنــت ضبــط کــرد. در 
آن زمــان، قــرار بــود او در فیلم گشــت 
ــه  ــد ک ــازی کن ــگل، ب ــذار در جن و گ
از  حداقــل  مختلــف  تهیه کننــدگان 
ســال ۲۰۰۴، وقتــی اولین فیلــم دزدان 
دریایــی کارائیــب، نشــان داد کــه یــک 
پــارک تفریحــی می توانــد مبنــای 
ــروش  ــینمایی پرف ــه س ــک مجموع ی
ــه  ــی ب ــتند در دیزن ــد، ســعی داش باش
ــد  ــد. جانســون کــه بع ــر درآورن تصوی
ــیطان  ــم ش ــت در فیل ــدن بالن از دی
ــده  ــیفته کار او ش ــد، ش ــرادا می پوش پ
بالنــت  می کــرد  احســاس  بــود، 
ایده آل تریــن حریــف تمرینــی او در 
گشــت و گــذار در جنــگل، اســت 
کــه به عنــوان فیلمــی دونفــره تصــور 

. می شــد
دوایــن جانســون کــه مدتــي 
اســت ســوداي ریاســت جمهــوري 
آمریــکا را هــم در ســر دارد، می گویــد: 
به عنــوان  را  امیلــی  مــن همیشــه 
یــک بازیگــر تحســین می کــردم، 
در  را  او  وقتــی  حــال  عیــن  در  و 
می دیــدم،  تلویزیونــی  برنامه هــای 
حــس می کــردم یــک شــخصیت 
ــه  ــروش دارد ک ــوش و خ ــیار پرج بس
خیلــی باحــال و خیلــی خیلــی جــذاب 

ــت. اس
تــا اینجــای کار بالنــت بــرای بــو 
ــت  ــدگان گش ــی از تهیه کنن ــن یک فلی
و گــذار در جنــگل، غیرقابــل نفــوذ 
بــود. او ۲ فیلــم بازگشــت مــری پاپینــز 
و مکانــی ســاکت، را پشــت ســر هــم 
بــازی کــرده بــود و می خواســت مدتــی 
اســتراحت کنــد، بــرای همیــن حاضــر 
نشــد فیلمنامــه را بخوانــد و حتــی پــس 
از دریافــت نامــه ای صمیمانــه از شــان 
ــن  ــو اکش ــش الی ــس بخ ــی، رئی بیل
دیزنــی، نظــرش تغییــر نکــرد. بنابراین 
ــردان  ــرا، کارگ ــوم کولیت س ــی جائ وقت
ــگل  ــذار در جن ــت و گ ــپانیایی گش اس
قصــد داشــت بــه نیویــورک پــرواز کند 
تــا فیلمنامــه را مســتقیما بــه بالنــت در 
ــد،  ــل ده ــن تحوی ــه اش در بروکلی خان

ــا  ــت او ب ــون می خواس ــن جانس دوای
خــود یــک فیلــم ویدیویــی نیــز ببــرد تا 
شــاید کمــک کنــد نظــر بالنــت عوض 
شــود. جانســون می گویــد: فکــر کنــم 
ــرداری  ــار آن را فیلمب ــا ۶ ب حــدود ۵ ی
کــردم چــون هنــوز بــا امیلــی ارتبــاط 
را  او  حتــی  بــودم.  نکــرده  برقــرار 
ــتم  ــودم و می خواس ــرده ب ــات نک مالق
از طریــق ایــن ویدئــو بــه او بگویــم که 
چقــدر بــرای ایــن فیلــم مهــم اســت و 
فقــط او را بــرای ایــن فیلــم می خواهــم 
و عالــی بــود. درواقــع هرگــز از امیلــی 
چیــزی نشــنیدم. او اصــال جــواب نــداد. 
کال ارتبــاط خــود را بــا مــن قطــع کرد!

امیلــي بالنــت بــا لبخنــد در ایــن 
رابطــه می گویــد: بــه نظــرم ویدیــوی 
ــدر  ــتم اینق ــود. نمی دانس ــیرینی ب ش

ــی! ــرج می ده ــه خ حساســیت ب
را  ســوءتفاهم  ایــن  می تــوان 
ــط داد،  ــی رب ــای فرهنگ ــه تفاوت ه ب
ــت در  ــی بالن ــتن داری بریتانیای خویش
ــر اشــتیاق ورزشــکاری جانســون!  براب
ســرانجام، بالنــت بــا توضیحــات 
کولیت ســرا درمــورد ایــن کــه گشــت 
ــای  ــادآور فیلم ه ــگل ی ــذار در جن و گ
ــک  ــه ی ــت و البت ــز اس ــا جون ایندیان
ــد  ــر ش ــوب، حاض ــی خ ــنهاد مال پیش
فیلمنامــه را بخوانــد و راضــی شــد در 
ــت و  ــت گش ــد. درنهای ــازی کن آن ب
گــذار در جنــگل، بــا بودجــه ای حــدود 
۲۰۰ میلیــون دالر و بــا بــازی بالنــت 

3۸ ســاله و جانســون ۴۹ ســاله مقابــل 
ــک  ــس از ی ــم پ ــت. فیل ــن رف دوربی
ــری  ــل همه گی ــه دلی ــر ب ــال تاخی س
کرونــا، از3۰ ژوئیــه ۲۰۲۱ به طــور 
ایــاالت  ســینماهای  در  هم زمــان 
از  دیجیتالــی  به صــورت  و  متحــده 
ــا پرداخــت  ــالس )ب ــی پ ــق دیزن طری
ــم  ــد. فیل ــران ش ــغ 3۰  دالر(، اک مبل
ــش  ــران بی ــه اک ــر هفت ــن آخ در اولی
از ۶3 میلیــون دالر در سراســر جهــان 
فــروش داشــت و همچنیــن از دیزنــی 
ــت  ــه دس ــون دالر ب ــالس 3۰ میلی پ
آورد. تولیــد جدیــد والــت دیزنــی 
پیکچــرز در حالــی روی پرده ســینماها 
رفتــه اســت کــه بعــد از یــک ســال و 
ــاگران  ــا، تماش ــری کرون ــم همه گی نی
در سراســر جهــان تمایــل زیــادی بــه 
ــا در ســالن های ســینما  ــدن فیلم ه دی
دارنــد. گشــت و گــذار در جنــگل، یک 
ــی  ــت و در زمان ــی اس ــم خانوادگ فیل
ــودکان  ــر ک ــه اکث ــود ک ــران می ش اک
ــان  ــاالت متحــده و سراســر جه در ای
هنــوز واکســینه نشــده اند و مــوارد 
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــد ب ــه کووی ــال ب ابت
ــروس، مجــددا  ــن وی ــد ای ــواع جدی ان
در جهــان در حــال افزایــش اســت. بــا 
ــه بهداشــت و  وجــود اخبــار مربــوط ب
ــده ای  ــانه های دلگرم کنن ــان، نش درم
ــه  ــود. نمون ــاهده می ش ــه مش در گیش
آن، اکــران ترکیبــی فیلــم ابرقهرمانــی 
بیــوه ســیاه از ۹ ژوئیــه توســط دیزنــی 

اســت، کــه در دوران پاندمــی بهتریــن 
ــون  ــروش را داشــت، و ۱۵۸٫۸ میلی ف
دالر در گیشــه جهانــی بــه همــراه ۶۰ 
میلیــون دالر دیگــر در دیزنــی پــالس 

ــه دســت آورد. ب
ــه  ــاره اینک ــن جانســون درب دوای
کرونــا چگونــه صنعــت ســینما را تغییر 
داد، می گویــد: همــه مــا در خانه هــای 
نظــر  در  شــخصی  فضایــی  خــود 
فیلم های مــان  آن  در  کــه  گرفتیــم 
فکــر  ایــن  بــه  کنیــم.  تماشــا  را 
ســینماها  وقتــی  کــه  می کردیــم 
دوبــاره باز شــود، آیــا اکثریت مــردم از 
ــد  ــا می گوین ــد ی ــتقبال می کنن آن اس
ــا  ــن فیلم ه ــد بعدازای ــح می دهن ترجی

ــود ببینــد!؟ ــای خ را در خانه ه
ــات  ــت در جلس ــون و بالن جانس
ــورد  ــی درم ــئوالن دیزن ــا مس ــود ب خ
نــوع اکــران گشــت و گــذار در جنگل، 
ــتودیو  ــت اس ــد و درنهای ــث کردن بح
ــدی  ــل کن ــه دلی ــت ب ــم گرف تصمی
ســطح  در  واکسیناســیون  ســرعت 
ــی  ــورت ترکیب ــم را به ص ــان، فیل جه
نمایــش دهــد. گشــت و گــذار در 
جنــگل، کــه بــر اســاس یــک کشــتی 
مســافربِر رودخانــه رو ۶۵ ســاله در 
ــد، ســاخته  ــارک موضوعــی دیزنی لن پ

شــده اســت، فیلمــی نبــود کــه خیلــی 
آن  موفقیــت  روی  بتــوان  راحــت 
دزدان  درحالی کــه  کــرد.  حســاب 
ــک  ــه ی ــب )۲۰۰3( ب ــی کارائی دریای
مجموعــه ۵فیلمــی بســیار موفــق 
تبدیــل شــد، عمــارت تسخیرشــده، در 
ــه  ــاد گرفت ــاد انتق ــه ب ــال ب ــان س هم
شــد، و ســرزمین فــردا، آخریــن فیلــم 
الهــام گرفته شــده از پــارک موضوعــی 
ــی  ــورد! دیزن ــت خ ــه شکس در گیش
در طــول ســال ها بــا نســخه های 
متعــددی از گشــت و گــذار در جنــگل 
ــا  ــی ب ــه یک ــت، ازجمل ــروکار داش س
بــازی تــام هنکــس و تیــم آلــن. 
و  دیویــس  جــان  در ســال ۲۰۱۵، 
ــروژه،  ــدگان پ ــس تهیه کنن ــان فاک ج
ایــده ای را بــا الهــام از ریشــه های 
پــارک موضوعــی مطــرح کردنــد، 
کــه خــود از فیلــم ماجراجویــی قایــق 
ــازی  ــا ب ــن )۱۹۵۱( ب ــن کویی افریک
همفــری بــوگارت و کاتریــن هپبــورن 
ــه  ــا ب ــود. آنه ــده ب ــه ش ــام گرفت اله
ــک  ــیدند: ی ــتانی رس ــط داس ــن خ ای
گــروه دو نفــری مــرد و زن کــه دائــم 
ــا  ــد، ام ــر و بحــث می کنن ــم ج ــا ه ب
ــتند،  ــوان هس ــات هم ت ــی جه از خیل
در یــک ماجراجویــی در یــک کشــتی 

ــا هــم همــراه  ــه رو ب مســافربر رودخان
بــا  فاکــس  و  دیویــس  می شــوند. 
حمایــت دیزنــی ایــن ایــده را بــه 
شــرکت فیلمســازی ســون باکــس 
او  و  بردنــد  بــه جانســون  متعلــق 
ظــرف دو روز قــرارداد بــازی در فیلــم 
را امضــا کــرد. بیــش از ۲ســال طــول 
ــت در نقــش  ــا بالن ــا آنهــا ب  کشــید ت
ــون  ــِی جانس ــل بوگ ــورن در مقاب هپب
قــرارداد امضــا کننــد. آنهــا همچنیــن 
روی چنــد نســخه از فیلمنامــه کار 
کردنــد تــا بــه نســخه نهایــی رســیدند 
ــن  ــنده را دارد )گل ــام ۵ نویس ــه ن ک
فیــکارا، جــان ریکــوا، مایــکل گریــن، 
جــاش گلدســتاین و جــان نورویل(. در 
فیلــم کــه داســتان آن در اوایــل قــرن 
بیســتم اتفــاق می افتــد، بالنــت نقــش 
ــمند  ــک دانش ــن ی ــی هاوت ــر لیل دکت
شــلوار پوش را بــازی می کنــد کــه 
ــان یــک کشــتی  ــف کاپیت ــک ول فران
بخــار )جانســون( را اســتخدام می کنــد 
تــا او را در جســتجوی درخــت زندگــی 
در رودخانــه ای در دل جنــگل هدایــت 
کنــد. وقتــی بالنــت وارد پــروژه شــد، 
مــوارد زیــادی را مــورد فیلمنامــه 
یادداشــت کــرده بــود کــه حــذف 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــیاری از آنه ــوند، بس ش

پیش داســتان لیلــی بــود کــه بــه 
اعتقــاد بالنــت ضرورتــی نداشــت. 
ــل  ــه قاب ــت نکت ــد: بالن فلیــن می گوی
ــرد،  ــادآوری ک ــا ی ــه م ــی را ب توجه
شــخصیت های  از  بســیاری  اینکــه 
ــگر  ــا کاوش ــو ی ــط ماجراج ــرد فق م
هیــچ  جونــز  ایندیانــا  در  هســتند، 
ــط  ــدارد. او فق ــود ن ــتانی وج پیش داس
یــک باستان شــناس سرســخت اســت.

ــب  ــم، اغل ــت در فیل ــي بالن امیل
ــه  ــه را تجرب ــی ماجراجویان لحظه های
ــا  ــون غالب ــه جانس ــد، درحالی ک می کن
لحظه هایــی کمیــک را رقــم می زنــد. 
بالنــت می گویــد: شــما بــه بازیگــری 
ــا از  ــتید ت ــاز داش ــی نی ــد دی ج مانن
مســخره کردن خــودش ابایی نداشــته 
باشــد و ســوژه همــه شــوخی ها باشــد.

گشــت و گــذار در جنــگل، یــک 
فیلــم بــا مجموعــه  ای از ســکانس های 
ــه و شــخصیت های  اکشــن بلندپروازان
ــری  ــک کامپیوت ــا گرافی ــده ب خلق ش
اســت و در عیــن حــال تــا حــد 
ی  یی هــا هه گو ا بد بــر  دی  یــا ز
و  خــود  ره های  ســتا معمــول  نا
ــای مکمــل شــامل  بازیگــران نقش ه
جــک وایتهــال، جســی پلمونــز و پــل 
ــرا  ــت. کولیت س ــی اس ــی متک جیامات

ســاختن  بــرای  هالیــوود  در  کــه 
فیلم هــای وابســته بــه ژانــر کــه 
بهتــر از حــد معمــول هســتند، شــهرت 
دارد، ماننــد فیلــم کوســه ای آب هــای 
ــک  ــازی بلی ــا ب ــق )۲۰۱۶( ب کم عم
الیولــی و چنــد فیلــم تریلــر بــا 
بــازی لیــام نیســون، می گویــد: در 
ــم اســتودیویی عــادی شــما  یــک فیل
می گوییــد اوه، مــن وقــت نــدارم. 
فقــط چیــزی را بــه مــن بدهیــد کــه 
ــم.  ــام بده ــت انج ــم کار را درس بتوان
امــا در ایــن فیلــم، مــا ســعی کردیــم 
برخــی از صحنه هــا را از نظــر بصــری 
کمــی آزاد نگــه داریــم تا بــه بازیگران 
اجــازه بداهه گویــی بدهیــم. مــا کلــی 
 ۲ می توانــم  مــن  گرفتیــم.  فیلــم 
فیلــم دیگــر بــا شــوخی های مختلــف 
تدویــن کنــم، چــون آنهــا خیلــی 

ــد. ــن دادن ــه م ــا ب چیزه
وقتــی دیزنــی، گشــت و گــذار در 
ــری  ــش از همه گی ــه پی ــگل، را ک جن
ــد و تقریبــا به طــور  فیلمبــرداری ش
کامــل بــه پایــان رســیده بــود، به طــور 
آزمایشــی بــه نمایش گذاشــت، متوجه 
شــد آنچــه تماشــاگران، بیشــتر از 
ــتند،  ــایی می خواس ــای تماش صحنه ه
جواب هــای دندان شــکن ۲ بازیگــر 
اصلــی بــه هــم بــود. کولیت ســرا 
ــم  ــی زود فهمیدی ــا خیل ــد: م می گوی
ــت و  ــی اس ــا جادوی ــیمی آنه ــه ش ک
ــا  ــا ی ــدن آنه ــه جنگی ــا ب ــردم واقع م
ــد  ــه هــم می گوین ــه ب ــی ک متلک های
پی رنــگ  مــا  می دهنــد.  اهمیــت 
بیشــتری داشــتیم. امــا در برخــی 
ــه،  ــه، بل ــد بل ــردم می گفتن ــوارد، م م
بلــه، این هــا همــه خــوب اســت، امــا 
از ایــن ۲ بیشــتر بــه مــا نشــان بدهید.
بــا وجــود شــروع ناخوشــایند این 
۲، جانســون، بالنــت را به طــور رســمی 
بــه مــدار همــکاران دائمــی خــود 
ــن  ــدز و کوی ــان رینول ــه شــامل رای ک
ــرد.  ــه ک ــود، اضاف ــز می ش ــارت نی ه
ــه   ــاره ســاخت دنبال ــی درب صحبت های
گشــت و گــذار در جنــگل مطرح شــده 
ــک  ــازی در ی ــرای ب ــت را ب و او بالن
ــی  ــه تهیه کنندگ ــینمایی ب ــروژه س پ
هنــوز  آن  جزئیــات  کــه  خــودش 
اعــالم نشــده، انتخــاب کــرده اســت. 
دوایــن جانســون می گویــد: او نه تنهــا 
یــک ســتاره بــزرگ سینماســت، بلکــه 
ــی  ــن آدم ــه، همدل تری ــر از هم مهمت

ــده ام. ــال دی ــه تابه ح ــت ک اس
می گویــد:  پاســخ  در  بالنــت 

خدایــا، از اینجــا بــرو بیــرون!

همراه با پرفروش ترین فیلم این روزهاي هالیوود
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