
یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران؛

اقتصاد ما شاهد پیامدهای عدم پذیرشFATF  است!

باعث  که  شمالی  نیمکره  داغ  تابستان  درپی 
کاهش موجودی ذخایر مصرف کنندگان بزرگ شده 
است، انتظار می رود قیمت جهانی گاز زمستان امسال 
رکوردشکنی کند.به گزارش دنیای جوانان، قیمت گاز طبیعی هلند 
که قیمت پایه در شمال غربی اروپاست، در سه ماهه گذشته ۸۰ 
درصد جهش پیدا کرده و به باالترین رکورد صعود کرده است. 

قیمت گاز طبیعی مایع )LNG( در بازار محموله های تک آسیا 
به باالترین رکورد هشت سال اخیر افزایش یافته است.

معامله گران پیش بینی می کنند میانگین قیمتها در زمستان 
از رکورد سال گذشته که یخبندان شدید در شمال آسیا باعث 

رشد بیش از ۲۰۰ درصدی LNG شده بود، فراتر می رود.
صفحه 3

یک نماینده مجلس:

آشفته بازار قیمت ها 
اگر عمدی باشد عین خیانت است! 

اختالالت خود ایمنی
یک اختالل خود ایمنی زمانی رخ می 
دهد که سیستم ایمنی فرد به اشتباه به بدن 

خود حمله می کند.
نظر  از  مختلف  خودایمنی  اختالل   ۸۰ حدود 
خفیف تا ناتوان کننده وجود دارد که بستگی به این 
دارد که کدام سیستم بدن مورد حمله قرار می گیرد و 
تا چه حدی.به طور کلی درمانی وجود ندارد ، اما عالئم 

اختالالت خود ایمنی قابل کنترل است.
سیستم ایمنی مجموعه ای از سلول ها و مواد 
شیمیایی خاص است که با عوامل ایجاد کننده عفونت 
کند. یک  می  مبارزه  ها  ویروس  و  ها  باکتری  مانند 
اختالل خود ایمنی زمانی رخ می دهد که سیستم ایمنی 

فرد به اشتباه به بافت های بدن خود حمله می کند.
صفحه 5

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه:

در شرایط تحریم و کرونا یاد گرفتیم هر تهدیدی را 
به یک فرصت تبدیل کنیم

4
صفحه 6تمدید قرادادها، جذب بازیکن جدید با جیب خالی!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
قادر آشنا: 

سخت ترین دوران 
مدیریتي  تئاتر را 

سپري كردیم

6ورزش
شرایط

 سخت نه
 بسیار 

بحرانی است! 

نک 1با

با  روز گذشته  نمایشی  اداره کل هنرهای  نشست رسانه ای 
حضور قادر آشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی و چند خبرنگار در 
سالن کنفرانس مرکز موسیقی معاونت هنری برگزار شد. این 
در شرایطي است که در یك سال اخیر و درواقع از زمان شیوع 
کرونا، تئاتر در کشور آسیب هاي جدي دیده و هنرمندان تئاتري 

در این روزها وضعیت بسیار بدي دارند

رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه این باشگاه 
در بحران مالی گرفتار است، گفت: پرسپولیس در دشوارترین 
شرایط ممکن پنجمین قهرمانی متوالی را کسب کرد.به گزارش 
دنیای جوانان، تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی پنجمین 
قهرمانی متوالی در لیگ برتر را جشن گرفت که طبق گفته 
اعضای تیم، فصل سختی را از هر نظر پشت سر گذاشته بودند.

به گزارش روابط عمومی بانك صادرات ایران، طی مراسمی با 
حضور حجت اله صیدی، مدیرعامل بانك صادرات ایران، جلیل 
مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس، امام جمعه و فرماندار 
ویژه این شهرستان، نخستین تفاهم نامه تامین اعتبار بخشی از 
طرح ساماندهی فاضالب شهر آبادان به مبلغ چهار هزار میلیارد 
ریال از طریق مشارکت بانك صادرات ایران به امضا رسید.

تامین مالی طرح 
جمع آوری فاضالب 
آبادان توسط بانک 

صادرات ایران

گاز در زمستان گران تر می شود! وقتی سفره معیشت مردم
 هر سال آب می رود!

گزارش پژوهشی اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان 
می دهد که تورم موجود در بیشتر اقالم پرمصرف سبد معیشت )گروه 
خوراکی ها( با شیب تند در حال افزایش است. در این گزارش، سه 
گروه قیمتی »حد مطلوب«، »حد هشدار« و »حد بحرانی« تعریف شده است 

که ۷۱ درصد اقالم خوارکی کلیدی در طبقه بندی حد بحرانی قرار گرفته اند.
صفحه ۲

عضو شورای شهر تهران در واکنش به اینکه اعضای 
شورای ششم به عهد خود وفادار نبودند و شهردار را برخالف 
وعده های داده شده به پرسنل شهرداری انتخاب کردند، گفت: 
رای  و  است  دموکراسی  نهاد  یک  شورا  اما  است،  درست 
اکثریت تعیین کننده است. اگر آقای زاکانی موفق شوند نظر اکثریت آرا 
را جلب کنند، شهردار تهران هستند و این انتخاب قانونی قابل احترام 
است. امیدواریم خواسته پرسنل شهرداری تهران مدنظر ایشان قرار گیرد.

به گزارش دنیای جوانان، انتخاب شهردار تهران در حالی به مرحله 
نهایی شدن رسیده است که نداشتن سابقه مدیریتی و اجرائی زاکانی و 
شناخته شدنش به عنوان یک چهره سیاسی با انتقادات فراوانی روبرو است. 
این در حالی است که اعضای کنونی شورای شهر تهران در زمان تبلیغات 
انتخابات شوراهای شهر با تاکید بر انتخاب مدیران غیرسیاسی برای اداره 

شهر، سیاسی کاری در شوراهای پنجم را مورد نقد قرار داده بودند. 
صفحه ۲

چمران: شهر با سیاست بازی اداره نمی شود!
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طی  ن  ا یر ا ت  ا ر د صا نک  با  
تفاهم نامه ای با شرکت آب و فاضالب 
خوزستان، بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال 
اعتبار به طرح جمع آوری فاضالب شهر 

آبادان تخصیص داد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
صادرات ایران، طی مراسمی با حضور 
بانک  مدیرعامل  صیدی،  له  جت ا ح
نماینده  مختار،  جلیل  ایران،  ادرات  ص
و  جمعه  امام  مجلس،  در  آبادان  ردم  م
فرماندار ویژه این شهرستان، نخستین 
تفاهم نامه تامین اعتبار بخشی از طرح 
به  آبادان  شهر  فاضالب  اماندهی  س
مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از طریق 
مشارکت بانک صادرات ایران به امضا 

رسید.
حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک 
صادرات ایران در این مراسم گفت: بیش 
از ۱۰۰ سال است که مردم آبادان در 
جنگ نرم و جنگ سخت تالش کرده اند 
از  ا ثروت ملی نفت که استخراج آن  ت
مسجد سلیمان آغاز شد، به دست خود 
دفاع  دوران  در  شود.  اداره  یرانی ها  ا
مقدس نیز این شهر برای استقالل ایران 
و دفاع در مقابل بیگانگان مقاومت کرد و 
مردم این شهر در کنار مردم سایر نقاط 

تا جنوب  از شمال غرب  درگیر جنگ 
تا  شدند  متحمل  فراوانی  ختی های  س
عزت کشور حفظ شود و یک وجب از 

خاک ایران به دست بیگانگان نیفتد.
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  ی  و
خوزستان  استان  رزمندگان  و  شهدا 
افزود: جنگ امروز جنگ نرم و جنگ 
دشمن  و  است  سایبری  و  طالعاتی  ا
در تالش است تا به کشور و به ویژه  

خوزستان ضربه بزند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با 
بیان اینکه اصوال تامین مالی پروژه های 
عمرانی وظیفه بانک های تجاری نیست، 
افزود: تحریم های ظالمانه باعث شده تا 
امکان استفاده از اعتبارات بانک جهانی 
با مشکل مواجه شود و یکی از اهداف 
را  مردم  که  است  این  دشمنان  هم  م
نسبت به نظام بانکی کشور دلسرد کنند.

ماست  وظیفه  کرد:  تاکید  ی  و
ساخت های  زیر  مشکل  رفع  برای  ه  ک
نباید  و   کنیم  کمک  آبادان  اضالب  ف
مردم  زندگی  یط  شرا که  ریم  گذا ب
سخت تر شود. به همین دلیل این طرح 
به سرعت به تصویب هیئت عامل بانک 
افتخار  با  بانک  ایران رسید و  صادرات 
عملیاتی  را  پروژه  این  در  خود  ظیفه  و

خواهد کرد.
لی  ما مین  تا  : گفت ی  ید ص
به  و  آغاز  موقع  به  که  روژه هایی  پ
موقع پایان می یابند، به سهولت صورت 
پیشرفت  و  پروژه  این  آغاز  ی گیرد،  م
مراحل آن باید با سرعت انجام شود و 
بانک صادرات ایران نیز برای پرداخت 

منابع مالی آمادگی کامل دارد.
ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
آبادان یک  اینکه  با تاکید بر  همچنین 
شهر استراتژیک و سوق الجیشی و مایه 
خیر و برکت کشور است، از صنایع بزرگ 
استان از جمله پتروشیمی ها و پاالیشی ها 
خواست تا در رفع مشکالت و پیشبرد 
از جمله حل کامل  پروژه های عمرانی 
مشکل شبکه فاضالب این شهر با بانک 

صادرات ایران همکاری کنند. 
تحریم های  اینکه  بیان  با  ی  و
تاریخ  در  ما  مردم  علیه  داکثری  ح
اقتصادی جهان بی سابقه است، افزود: 
اقتصاد  فروپاشی  برای  آمریکا  تالش 
کرونا  بیماری  شیوع  کنار  در  یران  ا
ایجاد  کشور  برای  بسیاری  مشکالت 
و  مردم  همه  مجاهدت  با  که  رد  ک
راهبری مقتدرانه مقام معظم رهبری از 
این دو گردنه بسیار سخت عبور کرده ایم 

و امروز در شرایط مناسبی قرار داریم.
 مدیرعامل بانک صادرات ایران در 
این مراسم با بیان اینکه وظیفه ما است 
که نگذاریم مردم با مشکالت  مواجه 
شوند، برای تامین مالی فوری این پروژه 
اساس  بر  گفت:  و  کرد  آمادگی  عالم  ا
درخواست نماینده محترم مردم آبادان 
بانک  از  اسالمی  شورای  مجلس  ر  د
مشکالت  رفع  برای  ایران  ادرات  ص
شبکه آب و فاضالب آبادان، این اعتبار 

را تخصیص دادیم.
جلیل مختار، نماینده مردم آبادان 
در مجلس شورای اسالمی نیز در این 
مراسم گفت: از شرکت آب و فاضالب 
می کنیم  درخواست  خوزستان  ستان  ا
موضوع این تفاهم نامه را جدی بگیرند 
ما  منطقه  مردم  فاضالب  مشکل  ا  ت

حل شود.
وی افزود: با توجه به اعتبار های 
اختصاص یافته و این تفاهم نامه،  الزم 
کار  پای  را  قوی  پیمانکار های  ست  ا
آب  و چالش های  تا مشکالت  یاوریم  ب
آبادان  و فاضالب در سطح شهرستان 

را رفع کنیم. 
مجلس  در  آبادان  مردم  ماینده  ن
این  انعقاد  با  گفت:  اسالمی  شورای 
و  حاشیه ای  مناطق  باید  فاهمنامه  ت
محروم در اولویت اصالح شبکه آب و 

فاضالب قرار بگیرد.
این  در  هم  آبادان  جمعه  مام  ا
شبکه  اصلی  مشکل  گفت:  راسم  م
فاضالب منطقه ما و سایر مناطق فقدان 
کارشناسی های دقیق و آینده نگر برای 

زیرساخت های آب و فاضالب است.
لمسلمین  ا و  السالم  ا جت  ح
اینکه چرا مناطق  بیان  با  براهیمی پور  ا
هستند  بحرانی  مناطق  جزو  ما  حاشیه 
و تا چه زمانی باید این مشکالت وجود 
داشته باشد، افزود: این تفاهم نامه اقدام 
به  نباید  آن  اجرای  ولی  است،  وبی  خ

طول بیانجامد.
این  در  نیز  آبادان  ویژه  رماندار  ف
مراسم گفت: پس از جنگ تحمیلی با 
وجود اختصاص بودجه فراوان به بخش 
آب و فاضالب،  چندین دولت گذشته 
نتوانستند مشکل فاضالب در این شهر 

را برطرف کنند.
سید زین العابدین موسوی با بیان 
اینکه در بخش آب مشکالت به خوبی 
فاضالب   بخش  در  ما  ا شده،  فع  ر
است  قرار  زمانی  چه  تا  نیست  علوم  م
افزود:  بمانند،  فرسوده  یرساخت ها  ز
مانع  دریچه ها  پلمپ  با  باید  شهرداری 
فاضالب  به  سطحی  آب های  ورود  ز  ا

با حضور حجت اله صیدی و امضای تفاهم نامه چهار هزار میلیارد ریالی صورت گرفت

تامین مالی طرح جمع آوری فاضالب آبادان توسط بانک صادرات ایران

صفحه 3
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یک نماینده مجلس:
آشفته بازار قیمت ها اگر عمدی باشد عین خیانت است! 

با بیان اینکه دولت در  نماینده شبستر در مجلس شورای اسالمی 
بازار  آشفته  این  گفت:  نکند  تلخ  را  مردم  کام  این  از  بیش  انتقال  حال 
قیمت ها اگر عمدی باشد عین خیانت است، در غیر این صورت مصداق 

بی تدبیری مدیران است.
به گزارش دنیای جوانان، جعفر راستی نماینده مجلس یازدهم در 
نشست علنی مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود گفت: 
به درگاه خداوند تبارک و تعالی شاکریم که عنایت فرمودند ملت شریف 
ایران بتوانند بعد از سال ها یک رئیس جمهور انقالبی، پاکدست و جهادی 

انتخاب کنند تا در مقابل فساد در تمام زمینه ها بایستد. 
وی ادامه داد: امروز به برکت وجود سربازان والیت در جبهه مقاومت 
ایران اسالمی امن ترین نقطه جهان است که به لطف خدا استکبار جهانی 
جرأت نگاه چپ به آن را به گور خواهد بود، لشکریان سپاه حضرت مهدی 
)عج( مدت ها است در سخت ترین میدان های رزم تربیت یافته و آماده 
ظهور آن حضرت هستند، مدت ها است صدای خرد شدن استخوان های 
لیبرالیسم به سرکردگی آمریکا به گوش می رسد و همان طور که مقام 

معظم رهبری فرمودند اسرائیل ۲5 سال آینده را نخواهد دید. 
نماینده مردم شبستر در مجلس اظهار داشت: به نوکران آمریکا و 
با نظام جمهوری  اسرائیل در منطقه هشدار می دهیم، دست از دشمنی 
اسالمی بردارند و تا دیر نشده به آغوش ملت های خود برگردند و گرنه 
زمستان می رود و رو سیاهی به شما می ماند. به اذناب داخلی دشمن نیز 
نصیحت می کنم دست از شیطنت برداشته و به آغوش گرم ملت خداجوی 
ایران برگردند و اگر هنری دارند در راستای عزت و پیشرفت ایران اسالمی 

به کار گیرند. 
وی بیان کرد: به دولت در حال انتقال توصیه می کنم در آخرین روزها 
بیش از این کام مردم را تلخ نکنند این آشفته بازار قیمت ها اگر عمدی 
باشد عین خیانت است، در غیر این صورت مصداق بی تدبیری مدیران 
است. ملت شریف ایران باید بدانند ما گرفتار چه کسانی بودیم البته که 
می دانند، کسانی که رشته های مرتبط با صنعت هسته ای در دانشگاه ها را 
تعطیل کردند، خفت بارترین بازرسی ها را به کشور تحمیل کردند، سرمایه 
مردم را در بورس به باد فنا دادند، ۶۰ تن طال را نابود و پشتوانه پول ملی 
را سوزاندند، نهاده های دامی را که کلید امنیت غذایی است در بنادر نگه 
داشتند تا نظاره گر نابودی صنعت دام کشور باشند. هواپیما و کشتی امداد 
رسان را از مرزهای یمن برگردادند تا شاهد مرگ تدریجی کودکان بی پناه 
یمنی باشند، با وجود مخالفت صریح مقام معظم رهبری اصرار بر اجرای 
سند ننگین ۲۰3۰ داشتند و دارند. کشور را برای تحمیل به دولت بعدی 
در همه زمینه ها تله گذاری کردند تا ادامه کار برای دولت آینده سخت و 

دشوار باشد و ۱۰۰ ها مورد دیگر. 
این نماینده مجلس مطرح کرد: رئیس جمهور باید در تشکیل کابینه 
دقت کامل را داشته باشند و اجازه ندهد سهم خواهان کابینه ای ضعیف و 
ناکارآمد را به ایشان تحمیل کنند، در غیراینصورت بدون تعارف مجلس 
به وظیفه خود عمل خواهد کرد، از نمایندگان ملت شریف ایران می خواهم 
ضمن حفظ جایگاه مجلس شورای اسالمی کمک کنند دولت کارآمد به 
وجود بیاوریم تا بتوانیم در کمترین زمان گشایش الزم در تمامی زمینه ها 

مخصوصا در مورد معیشت مردم به وجودآوریم. 

“ شهرداِر سیاسی« و شورای ششم؛
چمران: شهر با سیاست بازی اداره نمی شود!

عضو شورای شهر تهران در واکنش به اینکه اعضای شورای ششم به عهد خود 
وفادار نبودند و شهردار را برخالف وعده های داده شده به پرسنل شهرداری انتخاب 
کردند، گفت: درست است، اما شورا یک نهاد دموکراسی است و رای اکثریت تعیین 
کننده است. اگر آقای زاکانی موفق شوند نظر اکثریت آرا را جلب کنند، شهردار تهران 
هستند و این انتخاب قانونی قابل احترام است. امیدواریم خواسته پرسنل شهرداری 

تهران مدنظر ایشان قرار گیرد.
نهایی  مرحله  به  حالی  در  تهران  انتخاب شهردار  دنیای جوانان،  گزارش  ه  ب
شدن رسیده است که نداشتن سابقه مدیریتی و اجرائی زاکانی و شناخته شدنش 
به عنوان یک چهره سیاسی با انتقادات فراوانی روبرو است. این در حالی است که 
اعضای کنونی شورای شهر تهران در زمان تبلیغات انتخابات شوراهای شهر با تاکید 
بر انتخاب مدیران غیرسیاسی برای اداره شهر، سیاسی کاری در شوراهای پنجم را 
مورد نقد قرار داده بودند. مهدی چمران در گفت وگویی گفته بود »اعتقاد من بر این 
است که افراد شورا درست است که دارای دیدگاه های سیاسی هستند، اما شورای 
شهر جای سیاست بازی نیست. اداره و مدیریت شهر کاری کامال تخصصی است و 
نباید سیاسی شود. هر زمانی که شورا سیاسی شود به مشکل می خورد.« در همین 
از چندین  برنامه  اخذ  انتخاب شهردار و  برای  برگزاری چندین جلسه  با  نیز  راستا 
کاندیدا اعالم کردند که شهردار عالوه بر داشتن تخصص باید فردی جهادگر باشد 
که شهر را شناخته و سابقه اداره آن را داشته باشد. حال انتخاب چهره ای سیاسی از 
سوی شورای شهری ها اظهارنظرهای پیش از انتخابات را با زیر سوال برده است. 

»ناصر امانی« عضو شورای شهر تهران در واکنش به انتخاب چهره ای سیاسی 
برای اداره شهر تهران اظهار کرد: امیدوارم بعد از تکیه زدن زاکانی بر صندلی شهرداری 
مسائلی را که قبال دوستان از جمله آقای سروری و چمران پیش از انتخابات مطرح 
کردند مبنی بر اینکه شهر باید فارغ از جهت گیری سیاسی اداره شود، مدنظر قرار 
گیرد و شهرداری به شکل تخصصی و فنی اداره شود و عدم ورود به مسائل سیاسی 

رعایت شود و یک دوره کاری خوب را در پیش داشته باشیم. 
او تاکید کرد: شهردار منتخب شورای شهر تهران مورد حمایت همه اعضا خواهد 
بود، امیدوارم شهردار منتخب هم از سیاست زدگی و ورود به مسائل سیاسی پرهیز کند. 
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه آقای 
زاکانی چهره سیاسی هستند، آیا قرار است اعضای شورا از ایشان تعهدی بگیرند که 
شهر با رویکردی سیاسی اداره نشود؟ اظهار کرد: اگر ایشان وارد شهرداری بشوند و 
بیشتر با مسائل شهرداری ارتباط کاری مستقیم بگیرند، حس خواهند کرد شهرداری 
محل کار، خدمت و نوکری مردم است. مطمئن هستیم که گذشته عمده کار ایشان 
که سیاسی بوده به کار اجرائی تبدیل می شود و شهر تهران با بهره برداری از بدنه 
مدیریت شهری و کارمندان خدوم آن قابل توسعه و بازگشت به روزهای خوب است.

او در واکنش به اینکه در بدنه شهرداری معتقدند اعضای شورای ششم به عهد 
خود وفادار نبودند و شهردار را برخالف وعده های داده شده به پرسنل شهرداری 
انتخاب کردند، در حالی که تقاضای آن ها انتخاب شهردار دیگری بود، گفت: درست 
اگر  تعیین کننده است.  اکثریت  اما شورا یک نهاد دموکراسی است و رای  است، 
را جلب کنند، شهردار تهران هستند و  آرا  اکثریت  زاکانی موفق شوند نظر  قای  آ
این انتخاب قانونی قابل احترام است. امیدواریم خواسته پرسنل شهرداری تهران 

مدنظر ایشان قرار گیرد. 
امانی افزود: مطمئنم آقای زاکانی گوش شنوایی برای شنیدن به درددل پرسنل 
شهرداری دارند و امیدواریم با پرسنل صحبت کنند و ما نیز کمک می کنیم که این 
خواسته پرسنل شهرداری را به نوعی مدیریت کنند که نگرانی آنان برطرف شود. 

»زهرا نژادبهرام« عضو دوره پنجم شورای شهر تهران در واکنش به انتخاب 
شهردار تهران و انتقاداتی که به شورای پنجمی ها مبنی بر سیاسی کاری اصالح 
اساس  بر  او  حرف های  گفت:  بود  وارد  شهری  مدیریت  گذشته  دوره  در  طلب ها 
رای  و  نشده  انجام  شهردار  انتخاب  رسمی  گیری  رای  که  چرا  است،  زنی  مانه  گ
گیری استمزاجی بوده است.براساس رای استمزاجی اعضای شورا به کاندیداهای 
شهرداری دو اشکال اساسی به این انتخاب وارد است. اشکال اول اینکه براساس 
منتخب  شهردار  است.  شده  مشخص  شهردار  تحصیالت  کشور،  وزارت  صوبه  م
قرار نمی گیرند که شورای  پزشک هستند و در چارچوب تحصیلی مشخص شده 
ششم حتما باید به آن توجه کند. از طرفی باید توجه کنند که آیا سابقه اجرائی از 

شهردار منتخب وجود دارد یا خیر!؟

افزایش شیب تورمی ۷۱ درصدی كاالهای خوراكی؛

وقتی سفره معیشت مردم، هر سال آب می رود!
اخیر  پژوهشی  گزارش   
رفاه  و  کار  تعاون،  زارت  و
که  می دهد  نشان  جتماعی  ا
پرمصرف  اقالم  بیشتر  در  موجود  ورم  ت
سبد معیشت )گروه خوراکی ها( با شیب 
تند در حال افزایش است. در این گزارش، 
»حد  مطلوب«،  »حد  قیمتی  گروه  ه  س
شده  تعریف  بحرانی«  »حد  و  هشدار« 
است که ۷۱ درصد اقالم خوارکی کلیدی 
در طبقه بندی حد بحرانی قرار گرفته اند.
ی  نیا د ر  نگا خبر ش  ر ا گز ه  ب
جوانان، کوچکتر شدن اندازه ی اقتصاد، 
در  است.  اقتصادی  مکاتب  ابوِس  ک
نئوکالسیک ها  میان  تفاوتی  زمینه  ین  ا
سیک  کال ی  لیست ها سیا سو و 
هرچند  ندارد؛  وجود  نئوکالسیک  و 
قبیل  از  آن ها  سیاستی  ابزارهای  ر  د
به  جهت دهی  در  دولت  دخالت  یزان  م
تفاوتهای  مالی  و  پولی  یاست های  س
در  ایران  اقتصاد  دارد.  وجود  ساسی  ا
بدنه  در  که  دیدگاه ها  این  شاکش  ک
سال  هر  دارند،  نمایندگانی  ولت ها  د
بیشتر از سال قبل آب می رود. نبود یک 
بسته ی سیاستی مشخص و مورد اتفاق 
در  راست،  و  چپ  سیاست گذاران  یان  م
کناِر لنگر گرفتن سازه سنگین وزن تورم 
در ساحل اقتصاد ایران، موجب شده که 
کنار  از  پس  ایرانی ها،  درآمد«  سرانه  «
رفتن هر دولت، کوچکتر و کوچکترشود. 
با این حال تورم در سال های پایانی عمر 

دولت ها قد کشیده است.
نشان  ایران  آمار  مرکز  ررسی های  ب
می دهد که در سال های ۷۴، ۹۲ و تیر ماه 
۱۴۰۰ تورم از مرز ۴۴ درصد گذشته است. 
گزارش  اساس  بر  که  شرایطی  در  ین  ا
درآمد  دوازدهم،  دولت  اقتصادی  عاونت  م
سرانه ایرانی ها به نرخ ثابت از ۶.3 میلیون 
تومان در سال ۹۲ به ۴.۹ میلیون تومان در 
سال ۹۹ کاهش یافته است؛ که به معنای 
در  است.  درصدی   ۲۲ بی سابقه ی  فت  ا
همین حال، »ضریب جینی« که نشانگر 
پایان  از  است  طبقاتی  شکاف  فزایش  ا
سال ۹۹ از ۴۰ واحد گذشت و به سطح 
سال ۱3۸۰ رسید. با توجه به اینکه طبق 
بررسی های مرکز آمار، تورم در تیرماه امسال 
از ۴۰ درصد گذشت و بر اساس بررسی های 
کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور، نرخ هزینه های »سبد معیشت 
خانوارهای کارگری« از ۱۰ میلیون تومان 
گذشته است، دولت سیزدهم برای کوتاه 
سفره های  از  تورم  سنگین  دسِت  ردن  ک
کارگران و مزدبگیران مسیر پردست اندازی 
را در ۴ سال آینده در پیش روی خود دارد؛ 
بویژه اینکه اقتصاد ایران فاقد نظام منسجم 

برنامه ریزی است. 
نظام  از  بودجه ریزی،  آن  تبع  ه  ب
اساس  بر  و  گرفته  فاصله  ملکردی  ع
شکل  دیمی  کار  و  فاضله«  مدینه ی  «
ناموزون یافته است؛ بطوری که »کسری 
بودجه« ای که موجب »افزایش خالص 
مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی« 
شده، به مهم ترین عامل تحریک تورم 
تبدیل شده است. در این شرایط، مدیریت 
تورم به مهم ترین چالش پیش روی دولت 
گزارش  است.  شده  تبدیل  یزدهم  س
پژوهشی اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نشان می دهد که تورم موجود 
اقالم پرمصرف سبد معیشت  بیشتر  در 
با شیب تند در حال  )گروه خوراکی ها( 
افزایش است. در این گزارش، سه گروه 
قیمتی »حد مطلوب«، »حد هشدار« و 
که  است  شده  تعریف  بحرانی«  حد  «
در  کلیدی  خوارکی  اقالم  درصد   ۷ ۱
گرفته اند.  قرار  بحرانی  حد  بقه بندی  ط
می دهد  نشان  پژوهش  این  افته های  ی
ایرانی  برنج  مانند  اقالمی  قیمت  ه  ک
یک،  درجه  خارجی  برنج  یک،  رجه  د
ماست  پاستوریزه،  شیر  ماشینی،  رغ  م
تخم  پاستوریزه،  ایرانی  پنیر  استوریزه،  پ
روغن  پاستوریزه،  کره  ماشینی،  رغ  م
چیتی،  لوبیا  پرتقال،  سیب،  موز،  ایع،  م
عدس، قند و شکر، چای خارجی فراتر 

از حد بحرانی قرار دارد. 
این پژوهشگران تاکید می کنند که 

مرغ  تخم  ماشینی،  مرغ  مانند  قالمی  ا
ماشینی و روغن مایع در تیر ماه ۱۴۰۰ 
بر امتداد شیب خرداد ماه حرکت می کنند 
و افزایش مجدد قیمت این کاالها دور 
از انتظار نیست. با توجه به اینکه قیمت 
خارج  کنترل  از  کاالها  از  گروه  ین  ا
این پژوهش عامل  بر اساس  شده اند و 
می شوند،  محسوب  جهشی«  تورم  «
»اقدامات  حتما  آن ها  نرخ  دیریت  م
بازار«  در  مستقیم  »مداخله  و  اجل«  ع
پژوهش،  این  نتایج  از  ا می طلبد. جدا  ر
به نظر می رسد که تیم اقتصادی دولت 
سیزدهم، باید در اولین دستور کار خود 
سیاست های مرتبط با بازار را که توسط 
دولت دوازدهم رها شده بودند، با تمرکز 
بر افزایش حجم عرضه، مدیریت تقاضا 
و پرهیز از شکل گیری بازار چند نرخی 
مدیریت کند. اینکه چهره های شاخص 
تیم اقتصادی دولت جدید، در دولت های 

حضور  ششم  و  پنجم  و  دهم  و  هم  ن
کمک  جمهوری  رئیس  به  اشته اند،  د
نرود  چرخ  اختراع  دنبال  به  که  می کند 
و از همان روزهای اول، مدل حاکمیت 
دستوری  فشارهای  عدم  با  را  بازار  ر  ب
و  خام  محصوالت  عرضه کنندگان  ر  ب
راهم کردن حق دسترسی دهک های  ف
پایین جامعه و کارگران و مزدبگیران به 
نرخ های متعادل تر فراهم کند که این جز 
با عرضه های به موقع و کافی و جلوگیری 
از انبار شدن اقالم پرمصرِف سبد معیشت 

کارگران ممکن نمی شود. 
تعاون،  وزارت  حال،  همین  ر  د
در  بازنگری  باید  اجتماعی  رفاه  و  ار  ک
دستمزد  حداقل  تنظیم  یاست های  س
نرخ  وزن  تا  دهد  قرار  تاکید  مورد  ا  ر
اسمی دستمزد، به نرخ حقیقی آن )سبد 
معیشت( نزدیک شود. با توجه به اینکه 
سهم دستمزد در میان سایر مولفه های 
تعیین کننده نرخ نهاده های تولید، پایین 
نگه داشته شده است و در نتیجه هزینه 
سالیانه  نرخ  میانگین  از  آن  بر  ترتب  م
می نماید  ضروری  است؛  پایین تر  ورم  ت
مدیریت  کنار  در  سیزدهم  دولت  ه  ک
مولفه های سنگین کننده ی تورم در بازار، 
اولین دستور کار ملی خود را در حوزه ی 
دستمزد مستقر کند؛ البته دولت می تواند 
سیاست های ترمیم قدرت خرید را به بازار 
از طریق  این معنی که  متصل کند؛ به 
راهکاری غیرنقدی، سهم تورم از یک یا 
خانوارهای  مصرفی  اقالم  از  گروه  چند 
کارگری را تعدیل کند تا به ازای معادل 
ریالی آن، در بازار، قدرت خرید ایجاد کند. 
اینگونه حتی می توان قدرت خرید ایجاد 
عرضه کنندگان  ترغیب  صرف  را  شده 
محصوالت خام کرد تا آن ها با نرخ های 
در  شده  ایجاد  هزینه های  به  زدیک  ن
فرایند تولید، طرف حساب شوند و نه با 
ترغیب  را  آن ها  غیرواقعی که  رخ های  ن
عوض  در  را  خود  محصوالت  ی کند  م
فروش به دولت، در خیابان ها رها کنند. 
مستلزِم  هم  موضوع  این  حقق  ت
ماه های  در  کار«  عالی  »شورای  رود  و
آتی و تا پیش از برگزاری جلسات مزدی 
۱۴۰۱ است که غالبا جلسات رسمی آن 
از بهمن ماه آغاز می شود؛ البته بر مبنای 
صدر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی 
کار همه ساله موظف است، میزان حداقل 
مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی 
که از طرف بانک مرکزی اعالم می شود 
زندگی  هزینه  همچنین  و   )۱ تبصره  (
با توجه  تعیین کند.  )تبصره ۲(  خانواده 

به اینکه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، 
این نهاد هر ماه باید حداقل یکبار تشکیل 
جلسه دهد و در صورت ضرورت امکان 
تشکیل جلسات فوق العاده هم وجود دارد، 
دولت باید حداقل از این ظرفیت برای 
بکارگیری راهکارهای غیرنقدی تعدیل 
کننده ی نرخ تورم در سبد خوراکی های 
کارگران  سفره ی  دهنده ی  شکیل  ت
چون  حال،  همین  در  کند.  ستفاده  ا
این  در  کارگران  و  کارفرمایان  ولت،  د
کار،  روابط  حوزه  در  تصمیم گیری  هاد  ن
کرسی دارند، بهترین محل برای اجماع 
محسوب می شود؛ در حالی که مجلس در 
فرایند تصمیم گیری از این ظرفیت نهادی 
برخوردار نیست و اساسا هیچگاه نتوانسته 
بر سر راهکارهای غیرنقدی با دولت ها 
به توافق برسد. برای نمونه می توان به 
طرح توزیع بن الکترونیک خرید کاالهای 
اساسی در میان دهک های پایین درآمدی 

اشاره کرد؛ البته برای اینکه دولت بتواند 
چنین طرحی را برای نیروهای مشمول 
قانون کار کلید بزند، باید برای تخصیص 
بودجه ی آن با مجلس به توافق برسد. 

پس  دولت  اگر  شرایط،  این  ر  د
شورای  در  مذاکرات  ساختن  نهایی  ز  ا
بار  و  کند  تهیه  را  کار، الیحه ای  الی  ع
جدید  انداختِن  بدون دست  را  آن  الی  م
به ذخایر بانک مرکزی، کاستن از سهم 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  طالبات  م
و  خزانه داری  تنخواه  برداشت  ودجه،  ب
تامین  یارانه ها  هدفمندسازی  ازمان  س
جدی  موانع  ایجاد  بدون  می تواند  ند،  ک
در مجلس، مصوبه ی آن را بگیرد. برای 
نمونه، دولت می تواند از سهم شرکت های 
ریالی  و  ارزی  منابع  از  خود  بازده  م  ک
بکاهد؛  نهادهای موازی  یا حتی  ودجه  ب
بروکراسی  با  ارتباط  در  کمتر  ینگونه  ا
حاکم بر مجلس، اسیر می شود. با توجه 
به اینکه دولت سیزدهم از نیمه سال کار 
برای  چندانی  وقت  گرفته،  به دست  ا  ر

جلب رضایت کارگران  ندارد. 
حقوقی  عضو  یک  د  عتقا ا ه  ب
تشکیالت شوراهای اسالمی کار، دولت 
اتخاذ  برای  وقت  اسرع  در  باید  ینده  آ
سیاست های جبرانی اقدام کند. »محسن 
باقری« با اشاره به گزارش اخیر وزارت کار 
در مورد افزایش شیب تورمی ۷۱ درصد 
کاالهای خوراکی، گفت: »یافته های این 
دستمزد  کمیته  بررسی های  بر  زارش  گ
کار، که  اسالمی  عالی شوراهای  انون  ک
فزایش قابل مالحظه سهم خوراکی از  ا
سبد معیشت را مورد تاکید قرار می دهد، 
صحه می گذارد. این گزارش در کنار روند 
۱ ساله افزایش قیمت ها بر مبنای تیر ماه 
۱۴۰۰، ثابت می کند که اقالمی مانند شیر، 
پنیر ایرانی، تخم مرغ، قند و شکر، برنج 
درجه ۱ )خارجی یا ایرانی(، برخی میوه جات 
و حبوبات یا از سبد مصرفی خانوار حذف 
شده اند یا در شرف حذف شدن هستند. 
دولت سیزدهم مسئولیت دارد که هرچه 
سریعتر به نظام مدیریت قیمت ها ورود کند 
و همزمان، با بکارگیری یک بسته حمایتی 
چند وجهی، این اقالم را مجدد در دسترس 

خانوارهای کارگری قرار دهد.« 
وی افزود: »با توجه به اینکه قیمت 
اقالمی مانند گوشت گوسفند، گوساله یا 
گاو در ردیف مطلوب قرار گرفته اند اما 
قیمت  درصدی   3۱ افزایش  شاهد  ا  م
و 5۱ درصدی گوشت  گوشت گوسفند 
تیرماه  تا   ۹۹ تیرماه  از  گوساله  و  او  گ
۱۴۰۰ بوده ایم. با توجه به اینکه کنترل 

کنترل  موجب  مرحله  این  در  یمت ها  ق
دولت  که  می بینیم  می شود، الزم  ورم  ت
سیزدهم، از این حوزه صرف نظر نکند؛ 
لبته سیاست هایی مانند تزریق گوشت  ا
هم  دوازدهم  دولت  در  بازار،  نظیم  ت
بگیرد؛  را  مشکل  حل  جلوی  توانست  ن
چراکه عرضه ی چند نرخی در کنار ایجاد 
انحصار در واردات تعادل بازار را به نفع 

واردکنندگان برهم زد.« 
اقالم  تورم  اینکه  بیان  با  اقری  ب
خوراکی محسوس ترین تورمی است که 
خانوارهای کم درآمد آن را با پوست و 
استخوان حس می کنند، گفت: »حذف 
سبد  از  خوراکی ها  گروه  اساسی  قالم  ا
تورم  ضربه ی  مهلک ترین  صرف،  م
می توان  نمونه  برای  محسوب می شود. 
به مهم ترین آن ها یعنی شیر اشاره کرد 
که در این بازه ی زمانی با افزایش قیمت 
۷۷ درصدی روبه رو شده است. البته وضع 
سایر اقالم که ماده اولیه آن ها هم شیر 
است، تفاوت چندانی نمی کند. برای نمونه 
ماست 5۸ درصد، پنیر ایرانی ۶۹ درصد و 
کره حیوانی ۱۲۰ درصد گران تر شده اند«.
شوراهای  فعال  این  گفته ی  ه  ب
اسالمی کار، این گرانی ها موجب شده 
سرانه مصرف شیر از ۱۲۰ کیلوگرم در 
سال ۸۹ به ۶۰ کیلو در سال ۹۹ کاهش 
مدیرعامل  گفته  به  »حتی  کند؛  یدا  پ
مه  نا بر لبنی  ی  نی ها و تعا یه  د تحا ا
و  خام  قیمت شیر  افزایش  برای  دولت 
که  می شود  موجب  لبنی  حصوالت  م
سرانه مصرف از ۶۰ به ۴۰ کیلو تا پایان 

سال ۱۴۰۰ برسد.« 
شوراهای  عضو  صنفی  فعال  ین  ا
اسالمی کار، با اشاره به قیمت میوه جات، 
در  خیار  و  »سیب زمینی  کرد:  صریح  ت
محدوده هشدار قرار گرفته اند و هر کدام 
به ترتیب ۴۹ و ۸5 درصد افزایش قیمت 
داشته اند. موز هم ۹۴ درصد افزایش قیمت 
داشته است. پیاز هم با افزایش قیمت ۸5 
درصدی جهش قیمت داشته است. این 
گرانی ها می طلبد که دولت سیزدهم مطابق 
وعده های انتخاباتی، خیلی جدی به موضوع 
معیشت ورود کند؛ در غیر این صورت حذف 
مهمترین اقالم خوراکی مانند لبنیات به 
مهم ترین چالش برای نظام تغذیه ایران 
تبدیل می شود؛ به نحوی که در سال های 
اول  مسئله ی  به  استخوان  پوکی  ینده  آ
سیستم درمان تبدیل می شود و هزینه های 

گزافی را به دولت وارد می کند.« 
وی ابراز امیدواری می کند؛ »روندی 
که رئیس دولت سیزدهم برای دریافت 
 ۴ در  کرده،  آغاز  صاحب نظران  ظرات  ن
آینده در حوزه معیشت و رساندن  سال 
خانوارهای  دست  به  اساسی  قالم  ا
کارگری ادامه پیدا کند؛ چرا سبد معیشت 
با بحران کاهش سرانه مصرفی کالری، 
برای  ضروری  ویتامین های  و  روتئین  پ
بدن بی وزن شده است. در نتیجه کارگران 
نیازمند، برگردان تعادل در سبد مصرفی 
خود هستند؛ بگذریم از اینکه با میانگین 
جهانی مصرف فرسنگ ها فاصله داریم.« 
نوع  هر  زدودن  یا  الری زدایی  ک
از  حیات،  ادامه  جهت  ضروری  اده  م
مدت  کوتاه  در  کارگران،  سفره های 
ضربه  درآمد  کم  مصرف کنندگان  ه  ب
مهم ترین  به  بلندمدت  در  اما  ی زند،  م
اصناف  و  تولیدکنندگان  برای  الش  چ
در مقام عرضه کننده تبدیل می شود. هر 
نوع  عدم تعادلی در حوزه معیشت، حلقه 
اتصال تولید به عرضه را  می شکند. برای 
نمونه می توان به گفته های نایب رییس 
کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی 
ایران، اشاره کرد. »اسماعیل یزدان پناه« 
گفته که بازرگانی داخلی از کاهش بیش 
از ۴۰ درصدی تقاضا آسیب جدی دیده 
اظهار  ماه  اردیبهشت  در  وی  ست.  ا
امیدواری کرد که با افزایش حقوق ها در 
سال ۱۴۰۰ شاید بتوان آن را تا حدودی 
جبران کرد. این اضمحالل معیشت اگر 
بازرگانی  نگیرد،  قرار  دولت  توجه  ورد  م
داخلی در ادامه سال ۱۴۰۰ و تحت تاثیر 
با سرعت بیشتری  شتاب دهنده کرونا، 

از هم می پاشد.
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زیر نظر: علی هوشمند

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:
افزایش شهریه امسال را با مراعات انجام می دهیم

دسته  دو  شهریه  بحث  در  ما  اینکه  بیان  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ئیس  ر
دانشجویان قدیمی و دانشجویان جدید داریم گفت: ۴۰درصد شهریه ثابت دانشجویان 
سال های قبل که همچنان ثابت باقی می ماند. در مورد این دانشجویان فقط روی 
۶۰درصد شهریه آنها افزایش خواهیم داشت که آن هم در مجموع ۱5درصد تا 
کمتر از ۲۰درصد خواهد بود. برای دانشجویان جدید هم هنوز جلسه هیات امنا 
مرکزی تشکیل نشده ولی افزایش شهریه این دانشجویان نیز بین ۲۰ تا ۲5درصد 
با  را  افزایش شهریه  در کل  بود.  وزارت علوم( خواهد  توسط  تعیین شده  )سقف 

مراعات انجام می دهیم.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر محمدمهدی طهرانچی در نشست خبری که 
به مناسبت روز خبرنگار و به صورت مجازی برگزار شد، در مورد موضوع افزایش 
شهریه در دانشگاه آزاد اسالمی در ترم آتی اظهار کرد: در پایان دولت دوازدهم 
اتفاقاتی بدون پشتوانه قانونی افتاد که نظام آموزش عالی را با چالش جدی مواجه 
کرد. همچنین طی سه سال گذشته تورم باالی ۲5 درصد مردم را با مشکل مواجه 
کرده و کارکنان مجموعه دانشگاه آزاد نباید احساس تفاوت چندان زیادی با نظام 

دولتی داشته باشند.
وی در این رابطه ادامه داد: سبد خانوارها در تورم اخیر به شدت درگیر شده 
شهریه  افزایش  در  ندارند.  را  شهریه  باالی  افزایش  پذیرش  توان  ها  خانواده  و 
از سوی وزارت علوم است. در حال حاضر  یز مالک ما سهم مجاز اعالم شده  ن
خانواده ها، دانشجویان و خود دانشگاه آزاد با وجود اتفاقاتی که در دولت قبل رخ 

داده، دچار مشکل هستند.
دانشگاه  اساتید، کارکنان و دانشجویان  به بحث واکسیناسیون  اشاره  با  وی 
آزاد اسالمی گفت: ما در بحث واکسیناسیون در ارتباط هماهنگ با دانشگاه علوم 
پزشکی هستیم و ۷۶ مرکز واکسیناسیون ایجاد کرده ایم. اسامی کارکنان و اساتید نیز 
منتقل شده است. طی ۱۰ روز آتی واکسیناسیون مرحله اول تمامی اساتید و کارکنان 
دانشگاه آزاد انجام خواهد شد. در برخی شهرها بحث عدم رغبت به واکسیناسیون 

وجود دارد ولی باید واکسیناسیون به تعداد زیادی انجام شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به تداوم آموزش مجازی در ترم جدید 
خاطرنشان کرد: بخشی از آموزش ما با توجه به واکسیناسیون حضوری خواهد بود 
ولی طبیعتا قبل و بعد کرونا تجربه دانشگاه ها در آموزش متفاوت است و ما آموزش 
مکمل را خواهیم داشت. به نحوی که اگر آموزش تماما حضوری هم شود از بستر 
آموزش مکمل استفاده خواهیم کرد و خواه ناخواه دنیا به این سمت و سو می رود.
دکتر طهرانچی با بیان اینکه طبق نظرسنجی انجام شده از دانشجویان ۷5 
درصد آنها آموزش مجازی را ترجیح دادند ادامه داد: در طراحی نظام آموزشی جدید 

ما با محور یادگیری عمیق ترکیبی، از این دو شیوه آموزش را خواهیم داشت.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به انتظارات مردم از وزیر علوم دولت جدید 
گفت: مردم نه تنها از وزیر،  بلکه نظام آموزش عالی کشور انتظار دارند که دانشگاه ها 
آینده ساز فرزندان آنها باشند و اشتغال فرزندان آنها را بسترسازی کنند. ما هر حرکتی 
در دانشگاه آزاد شروع کردیم تا نظام آموزش عالی را از این بن بست خارج کنیم. 
همچنین،  وزیر علوم باید با نگاه تحولی نسبت به مطالبات مردم در آینده سازی فرزندان 
آنها نقش آفرینی کند.وی ادامه داد: وزیر علوم آتی باید نسبت به واکسیناسیون سریع 
دانشگاهیان اقدام کند تا آنها بتوانند هر چه سریعتر مجددا در دانشگاه ها حضور پیدا 
کنند. وزیر باید بتواند تحول در جهت گیری صحیح دانشگاه ها را آغاز کند و دانشگاه 
باید بستر اشتغال سازی دانش بنیان باشد. البته مشکالتی هم در مورد محیط کار 

کارمندان وزارت علوم وجود دارد که باید به آنها نیز رسیدگی شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص همسان سازی اساتید دانشگاه آزاد 
اظهار کرد: مربیانی که در زمان قانونی بورسیه خود در حال تحصیل هستند،  مشکلی 
ندارند. ولی مربیان کسانی هستند که در سال های گذشته امکان تحصیل به آنها 
داده شده، اگر زمان تحصیل قانونی یک مربی گذشته باشد و اعالم کند که تا بهمن 
فارغ التحصیل می شود ما به او فرصت می دهیم که در گروه الف باقی بماند ولی 
اگر از زمان بورسیه یک مربی از زمان قانونی گذشته باشد و بالتکلیف باقی بماند 
دانشگاه نمی تواند نسبت به او بی تفاوت باشد. بورسیه ۷ سال یا بیشتر بی معناست. 

کالهبردار اینستاگرامی دستگیر شد!
رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از شناسایی و دستگیری گرداننده یک صفحه 
از ۱۰۰ شهروند کالهبرداری کرده  آرایشی  لوازم  ینستاگرامی که تحت عنوان فروش  ا

بود، خبر داد.
به گزارش دنیا جوانان از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ موسوی افزود: شخصی به 
پلیس فتا مراجعه و مدعی شد فردی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی و فروش 
لوازم آرایشی بهداشتی از وی کالهبرداری کرده اند، لذا بررسی  موضوع در دستور کار 

قرار گرفت.
وی تشریح کرد: شاکی در ادامه اظهارداشت در فضای مجازی به دنبال خرید لوازم 
آرایشی بودم که با یک صفحه اینستاگرامی که تصاویری از لوازم آرایشی گران قیمت 
برای فروش گذاشته بود، برخورد کرده و به علت فروش فوری و احتمال خرید آن محصول 
توسط فردی دیگر، بدون توجه به اطمینان از هویت گردانندگان این صفحه اینستاگرامی 
و تبلیغات فریبنده آن، محصولی را به ارزش ۱۷5 میلیون ریال خریداری کرده و بعد از 

واریز مبلغ متوجه کالهبرداری شدم.
سرهنگ موسوی اظهار داشت: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و 
با انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی و علمی، هویت ادمین صفحه برای 
پلیس محرز شد و با هماهنگی مقام قضائی، مجرم در شهر تهران دستگیر و به پلیس فتا 

غرب استان تهران منتقل شد.
وی افزود: متهم پس از حضور در پلیس فتا اعتراف کرد با راه اندازی یک صفحه 

عنوان  با  را  مختلف  آرایشی  لوازم  تصاویر  آرایشی،  لوازم  فروش  بهانه  به  ینستاگرامی  ا
تصاویراختصاصی خود در صفحه بارگذاری می کرده و مراجعه کنندگان را با ترفند فروش 
فوری، ترغیب به پرداخت مبلغ قبل از ارسال کاال می کرده و پس از واریز وجه، دیگر 

پاسخگوی تلفن نبوده است.
سرهنگ موسوی ادامه داد: تاکنون ۱۰۰ نفر از شکات پرونده مطرح شده در سراسر 
کشور شناسایی شدند و با توجه به گستردگی کالهبرداری،  اقدامات در جهت شناسایی 

سایر شکات در دست انجام است.

دستگیری منتشرکننده تصاویر خصوصی در فضای مجازی
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناسایی و کشف پرونده با 

موضوع هتک حیثیت و انتشار تصاویر خصوصی در شبکه های اجتماعی خبر داد.
به گزارش دنیا جوانان از پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی 
در تشریح این خبر اظهار داشت: خانم جوانی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد 
فردی ناشناس در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی وی کرده و موجب بر 

هم زدن آرامش روانی او و خانواده اش و هتک حیثیت وی شده اند.
وی بیان داشت: شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان داشت در فضای مجازی با شخصی 
آشنا شدم و قصد ازدواج داشتیم و به دلیل جدی بودن این رابطه به این فرد اعتماد کردم 
و به دلیل اعتماد بیش از حد، تصاویر شخصی خودم را در اختیار وی قرار دادم اما بعد 
از مدتی به دالیل شخصی به این ارتباط پایان دادم و پس از آن هر روز از طرف یک 
شماره ناشناس تهدید می شدم تا اینکه متوجه شدم تمام تصاویر خصوصی ام در گروه 
های خانوادگی و دوستانه ای که در شبکه اجتماعی واتساپ داشتیم پخش شده است.  

وی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت اقدامات خود را آغاز کردند و پس 
از مطالعه اظهارات شاکی و بررسی همه جوانب پرونده موفق شدند ردپای مجرم را در 

فضای مجازی شناسایی کنند.
رئیس پلیس فتا پایتخت توضیح داد: کارشناسان این پلیس با استفاده از تجارب 
سایبری و تحقیقات گسترده در فضای مجازی ضمن به دست آوردن اطالعات هویتی 
متهم پس از تشریفات قضایی مجرم را در یکی از مناطق غربی تهران بزرگ دستگیر و 

به همراه ادله دیجیتال به پلیس فتا منتقل کردند.
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نرم افزار جاسوسی پگاسوس چیست 
و چه کسانی را هدف قرار می دهد

 NSO Group اسرائیلی  شرکت  توسط  که  پگاسوس  اسوس افزار  ج
Technologies ساخته شده است، می تواند با یک تماس، تلفن هوشمند کاربر 

هدف را آلوده و به اطالعات آن دسترسی پیدا کند.
اخیرا نرم افزار جاسوسی پگاسوس Pegasus بر اخبار دنیای فناوری سراسر 
جهان چیره شده است. این نرم افزار جاسوسی به ظاهر شکست ناپذیر می تواند تلفن های 

هوشمند کاماًل به روزشده را با یک پیام یا تماس مخرب آلوده کند.
اما پس از اینکه وحشت ابتدایی ایجادشده توسط این جاسوس افزار کنار رفت، 
مردم توانستند حقیقت پشت آن را ببینند؛ پگاسوس یک نرم افزار جاسوسی است که 
از آن برای نفوذ به حریم شخصی افراد و سرقت اطالعات کاربران استفاده می شود. 
در این مقاله تمام موارد مهم که باید درباره پگاسوس بدانید ذکر شده است؛ در نتیجه 
می توانید با خواندن آن نرم افزار جاسوسی مذکور را بهتر بشناسید و احتمال آلوده شدن 

دستگاه خود به آن را بررسی کنید.
نرم افزار جاسوسی پگاسوس چیست؟

به گزارش Makeuseof، برخالف نرم افزارهای جاسوسی قبلی که اینترنت را 
تسخیر کرده بودند، پگاسوس توسط هکرهای ناشناخته ی دارک وب توسعه نیافته است. 
 NSO Group این نرم افزار هک و جاسوسی توسط شرکت نظارتی اسرائیلی به نام

Technologies ایجاد شده و فقط برای دولت ها مجوز استفاده دارد.
پگاسوس مورد جدیدی نیست. این نرم افزار جاسوسی از سال ۲۰۱۶ وجود داشته 
و دستگاه های iOS و اندروید را به طور یکسان از طریق حمالت فیشینگ آلوده کرده 
است. فیشینگ نوعی حمله مهندسی اجتماعی است که در آن هکر شما را فریب می دهد 
تا روی لینک مخربی در پیامک یا ایمیل کلیک کنید و بدین شکل اولین قدم های نفوذ 

به حریم شخصی برداشته می شود.
اکنون که چندین سال از اولین دیده شدن این نرم افزار جاسوسی می گذرد، 
پگاسوس قوی تر از همیشه است. در حال حاضر این نرم افزار برای نفوذ به حریم شخصی 
از حمله روز صفر استفاده می کند. روز صفر به نوعی حمله  سایبری گفته می شود که برای 

نفوذ به دستگاه نیازی به تعامل کاربر یا دستگاه با نرم افزار جاسوسی ندارد.
یکی از راه هایی که پگاسوس می تواند دستگاه شما را آلوده کند، تماس ازدست رفته 
است؛ چیزی که قابل پیش بینی نیست یا نمی توان در برابر آن محافظت شد. اکنون 
نه تنها شیوه آلوده شدن تلفن های همراه بسیار آسان تر شده است، بلکه حتی کاربران 
متوجه وجود چنین نرم افزاری در دستگاه خود نمی شوند؛ زیرا در خیال خود همیشه مراقب 
بوده اند که هنگام گشت و گذار در اینترنت فایل های اضافه را وارد گوشی هوشمند خود 

نکنند؛ غافل از اینکه تنها یک تماس تلفنی برای آغاز عملیات پگاسوس کافی است.
نرم افزار جاسوسی پگاسوس چه کار می کند؟

بر داده ها و  نرم افزار جاسوسی  این  آلوده شدن توسط پگاسوس،  در صورت 
ویژگی های دستگاه شما تسلط پیدا می کند؛ به عبارت دیگر، تلفن شما به یک دستگاه 
ردیابی و نظارت ۲۴ ساعته تبدیل می شود.پگاسوس می تواند تمام اطالعات موجود در 
تلفن شما از جمله پیام ها، پست های صوتی، اسناد، فیلم ها، تصاویر و حتی داده های 
اپلیکیشن را جمع آوری کند؛ در نتیجه، تمام داده ها جست وجو می شوند تا اطالعات ورود 

به سایر حساب های آنالین شما و دستگاه های دیگر کشف شوند.
همچنین می توان با استفاده از پگاسوس دوربین یا میکروفون دستگاه را روشن 

و در لحظه، صدا یا تصویر محیط اطراف آن را ضبط کرد.
آیا باید نگران نرم افزار جاسوسی پگاسوس باشیم؟

به  و  است  بی گناه  که  کرده  اعالم   NSO Group Technologies
هیچ وجه با هک های پیش آمده در سراسر جهان ارتباطی ندارد. این گروه می گوید تنها 
تولیدکننده این نرم افزار بوده است و مهاجم نیست. گروه مذکور ادعا می کند پگاسوس 
برای استفاده علیه جنایتکاران و تروریست ها در نظر گرفته شده است؛ اما یافته های 

فعلی چیز دیگری را نشان می دهد.
در تحقیقات اخیر، فهرستی به دست آمده که شامل 5۰ هزار شماره تلفن است. 
این شماره ها ناشناس و بدون ذکر نام هستند؛ اما تحقیقات بیشتر نشان داد که آن ها 
متعلق به صدها سیاستمدار و کارمند رسمی دولت، نزدیک به ۲۰۰ روزنامه نگار و ۸5 

فعال حقوق بشر در بیش از 5۰ کشور جهان هستند.
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به گفته رئیس گروه مرکز 
مطالعات بین المللی انرژی؛ روسیه 
اکنون از هر اهرم فشاری برای 
که  می کند  استفاده  تهران  بر  اثیرگذاری  ت
آنها می تواند  از  یکی  انرژی  و  نفت  بخش 
خود  انرژی  بخش  به  نسبت  روسیه  اشد.  ب

نگاه کامال استراتژیک دارد.
میخاییل  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های 
در  مردادماه   ۱3 چهارشنبه  روز  ین المللی  ب
توئیتی در پاسخ به توئیت کاظم غریب آبادی، 
بین المللی  سازمان های  نزد  ایران  ماینده  ن
امیدواریم  مهم.  پیام  یک  نوشت:  وین  ر  د
و  ایران  درباره  تحریم ها  لغو  از  پس  ه  ک
احیای صادرات نفت این کشور، تهران به 
ثبات  حفظ  برای  اوپک پالس  تالش های 

بازار جهانی نفت بپیوندد.
غریب آبادی در توئیت خود نوشته بود: 
اسالمی  رئیس جمهوری  رئیسی،  براهیم  ا
ایران در پاسخ به پیام تبریک محمد سانوسی 
این  دبیرخانه  از  اوپک،  دبیرکل  ارکیندو،  ب
حفظ  برای  تالش هایش  به خاطر  ازمان  س
ثبات در بازار جهانی نفت در طول دو سال 
اخیر قدردانی کرده و برای او و همکارانش 

آرزوی موفقیت کرد.
اینکه  علیرغم  است؛  واضح  نچه  آ
ایران،  با  روسیه  روابط  از  عمومی  رداشت  ب
اما  است،  گرم  و  همگرا  بسیار  وابطی  ر
واقعیت های تاریخی در مورد روابط مسکو 
و تهران، نشان دهنده رابطه ای پیچیده همراه 
با فراز و فرود بسیار و وابسته به عوامل و 
و  منطقه ای  دوجانبه،  گوناگون  ؤلفه های  م
حوزه  در  را  آن  نمود  که  است  ین المللی  ب
خط  نرسیدن  برای  تالش  جمله  از  نرژی  ا
لوله گاز ایران به اروپا و رفتار کج دار و مریز 
در توسعه میادین نفتی یا نیروگاه اتمی و برق 
یا حتی  و  یران توسط شرکت های روسی  ا
اظهارات این مقام روسیه به عنوان نماینده 
دائم این کشور در وین شاهدیم. به عبارت 
دیگر اگرچه نفت ایران همواره در معرض 
تحریم های آمریکا قرار گرفته و کشورها به 
صورت آشکارا از خرید نفت ما منع و تهدید 
شده اند اما در بزنگاه های روزهای خوب نفت 
ایران و احتمال باز شدن گره ها این روس ها 
بوده اند که کامال زیرکانه و با زبان دوستی 
معرض  در  و  منحرف  را  ایران  نفت  سیر  م

سردرگمی قرار داده اند.
به هر روی این روزها که اوپک پالس 
و  احیا کرده  را  از عرضه  تدریج بخشی  ه  ب
رقم کاهش عرضه را به حدود 5.۸ میلیون 
بشکه در روز رسانده و ایران نیز که تاکنون 
به دلیل تحریم ها نفتی را وارد بازار نمی کرد 
در حال بازگشت به جایگاه قبلی خود است، 
شاید این اظهارنظر از سوی یک مقام روسی 
نفتی  تنها تصمیمات مهم  نه  در وینی که 
در آن اتخاذ می شود که مذاکرات پیرامون 
موضوع هسته ای ایران هم در این شهر در 
جریان است، چندان قابل اغماض نباشد و 

نباید ناشنیده گرفته شود.
رئیس گروه مرکز مطالعات بین المللی 
موضوع  این  بررسی  به  وین  در  نرژی  ا

پرداخته است.
در  روسیه  دائم  نماینده  اظهارات  و  ا
و  نسته  دا طنز  لمللی  بین ا ازمان های  س
می گوید: بحث سهمیه اعضای اوپک ربطی 
به تولیدکنندگان غیراوپک ندارد. اساسنامه 
و  سقف  تعیین  مکانیسم  مورد  در  وپک  ا
سهمیه در اوپک روشن است. همکاری غیر 
اوپک با اوپک، متضمن ثبات بازار جهانی 
نفت است، اما هیچ کشور غیر عضو اوپک، 
حق دخالت در سهمیه اعضای اوپک را ندارد.

وپک  ا ر  د ن  یرا ا سبق  ا ینده  ما ن
نفتی  تحریم  اولین  می کند:  اطرنشان  خ
در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  یران  ا
۱35۸ توسط کارتر، آسیب های فلج کننده ای 
بر صنعت نفت ایران وارد کرد. البته روسیه 
بخش  در  را  ایران  به  آسیب  عمده  خش  ب

گاز وارد کرد.
در ادامه گفت وگو با فریدون برکشلی 

می خوانید: 
- یکی از مقامات روسی اخیرا گفته 
ایران بعد از لغو تحریم ها باید به توافق اوپک 
پالس برای کاهش تولید و حفظ ثبات بازار 
جانب  از  پیام  این  از  شما  ارزیابی  پیوندد،  ب

سفیر این کشور در وین چیست؟
آقای  این  است.  طنز  کمی  خوب 
میخاییل اولیانوف هم برای خودش عالمی 
دارد. ایشان سفیر و نماینده دائم دولت روسیه 
نزد سازمان های بین المللی در وین است. در 
ارتباط با موضوعات مختلف صحبت می کند. 
با  ارتباط  در  هم  نقیصی  و  ضد  ظهارات  ا
مذاکرات هسته ای در وین داشت و گاهی هم 
رهنمود می کرد. حاال همتای ایرانی ایشان، 
آقای غریب آبادی مطلبی در خصوص سهم 
ایران در اوپک گفتند و  جمهوری اسالمی 

آقای اولیانوف هم چند ساعت بعد نظرش 
را در مورد سهمیه ایران ابراز کرد.

بحث سهمیه اعضای اوپک ربطی به 
تولیدکنندگان غیراوپک ندارد

مکانیسم  مورد  در  اوپک  اساسنامه   
تعیین سقف و سهمیه در اوپک روشن است. 
همکاری غیر اوپک با اوپک، متضمن ثبات 
بازار جهانی نفت است، اما هیچ کشور غیر 
عضو اوپک، حق دخالت در سهمیه اعضای 
هم،  عربی  متحده  امارات  ندارد.  را  وپک  ا
موضوع افزایش پایه سهمیه بندی خود را با 
اوپک و عربستان حل و فصل کرد. بنابراین 
از نظر من دیدگاه ایشان وجاهت قانونی ندارد 
و اعضای اوپک به اساسنامه سازمان پایبندند.
مواضع  از  را  خود  ارزیابی  کل  در  -

روس ها در قبال نفت ایران بفرمایید.
بدیهی است که در شرایطی که بازار 
نفت، سخت تقاضامحور است و عرضه نفت 
هر  مانند  هم  روسیه  تقاضاست،  از  یش  ب
بازار  از  که  می خواهد  دیگری،  ولیدکننده  ت
کنونی  تحریم  مانند  شرایطی  بگیرد.  سهم 
از  ایران و ونزوئال  که دو عضو مهم یعنی 
حضور موثر در بازار جهانی نفت دور مانده اند، 
و  سهم  تا  می کوشند  تولیدکنندگان،  قیه  ب
موقعیت خود در بازار را تحکیم کنند. زمانی 
هم که نفت عراق تحت تحریم بود، ایران 
تولید خود را باال برد. در زمان حمله صدام 
به کویت و متعاقبا، حمله امریکا به عراق، 
بازار خارج شد.  از  5.۴ میلیون بشکه نفت 
باالبردند  را  تولید خود  تولیدکنندگان،  تمام 
تا از موقعیت حفره بزرگی که در بازار ایجاد 

شده بود، بهره برداری کنند.
رقیب  نفت،  تولید  در  ایران  لبته  ا
بزرگی برای روسیه نیست. روسیه در تولید 
جهانی نفت رتبه دوم را داراست و فاصله 
زیادی با ایران دارد. در مورد برخی از انواع 
نفت خام مانند اورال، نفت خام سبک ایران 
رقیب سرسختی برای برای روسیه است، 
بخش  در  روسیه  و  ایران  مجموع  در  ما  ا
طوریکه  به  ندارند.  تنگاتنگی  رقابت  نفت 
از  یکی  از  که  نفتی  بشکه  هر  شد،  گفته 
تولیدکنندگان از بازار خارج شود، فرصتی 
مابین  بقیه فراهم می آید. تشابهاتی  برای 
که  هست  روسیه  و  ایران  فت خام های  ن
به  ایران  سریع  بازگشت  از  را  وس ها  ر

نگران می کند. ازار  ب
توضیح این نکته الزم است که نفت 
تحریم  تحت  امریکا  جانب  از  هم  وسیه  ر
است. بازاریابی و فروش نفت روسیه هم با 
دشواری هایی رو بروست، ولی نه در سطحی 
که صادرات ایران با آن مواجه است. در عین 
حال روسیه با تجارب دوران جنگ سرد با 
امریکا، ساز و کارهای متعددی برای فروش 
روسیه  است.  دیده  تدارک  خود،  خام  فت  ن
انرژی  مهم  کریدورهای  و  بازارها  اکثر  ر  د
بازاری  هر  در  حال  عین  در  و  کرده  فوذ  ن
که گاز عرضه می کند، نفت و فراورده هم 
انرژی  دیپلماسی  کل  بطور  می کند.  ادر  ص

فعالی دارند.
کرده  عنوان  همواره  نفت  وزارت  -
نداشته  بازار حضور  در  تاکنون   ایران  که 
و نباید مشمول توافق کاهش تولید شود، 
چه  برهه  این  در  روسیه  مقام  پیام  ین  ا
ایران  قبال  در  اوپک پالس  از  را  هدافی  ا

می کند؟ شکار  آ
سهمیه رسمی کنونی ایران در اوپک 
در  که  است  روز  در  بشکه  میلیون   3 .۸5
اوپک،  بر اساس نظام سهمیه بندی   ۲۰۱۸
است  زمانی  همان  این  بود.  شده  عیین  ت
گرفت  سهمیه  هم  امارات متحده عربی  ه  ک
و در اجالس ژانویه ۲۹۲۱ آن را مورد انتقاد 
قرار داد. در اجالس ژوئن ۲۰۲۱ امارات با 
اعتراض صحن اجالس را ترک کرد و پس 
از وقفه ای ۱۲ روزه در یک اجالس مجازی 

اوپک، پایه سهمیه خود را ارتقا داد.
برای ایران هم این روند تکرار خواهد 

است.  گرفتنی  نیست،  دادنی  سهمیه  شد. 
اما برای سهمیه گرفتن باید ظرفیت تولید 
داشت. یعنی بازار باید مجاب شود و بپذیرد 
که عضوی ظرفیت سازی کرده و قادر است 
که قدرت تولید بالقوه خود را بالفعل درآورد.
در  ایران  تولید  و  سهمیه  االترین  ب
سال های اخیر ۴.۲5 میلیون بشکه در روز 
بوده است. بنابراین قبل از تجربه و اعمال 
چندان  سهمیه  از  نگرانی  ظرفیت سازی، 
در  گرفتن  سهمیه  البته  نیست.  سندیده  پ
اوپک، راهکار و ترفندهای خود را دارد، اما 
در هر صورت ابتدا الزم است که از پشتوانه 
و  اوپک  در  کرد.  حاصل  اطمینان  ظرفیت 
بیرون  سرچاه  از  قدرت  نفت،  جهانی  ازار  ب
زمین  اعماق  در  که  نفتی  به  بازار  ی آید.  م
در  نمی دهد.  نشان  واکنشی  است،  هفته  ن
هیجان  از  بازار  تحلیل گران  بیشتر  حقیقت 
اوپک  در  تولید  سهم  افزایش  برای  یران  ا
متعجب شده اند. رجزخوانی یکی از ابزارهای 
الزم برای خیز سهمیه گیری است. اما باید از 

پشتوانه آن هم مطمئن بود.
-طبق قوانین موجود آیا ایران باید به 
تا  را دارد  امکان  این  یا  بپیوندد  توافق  این 

سقف قبلی، تولید و صادرات داشته باشد؟
در  سهمیه گیری  شد،  گفته  بطوریکه 
اوپک منبعث از ظرفیت تولید است. با رشد 
انواع فراورده های  بی امان مصرف بنزین و 
نفتی در داخل، با افت طبیعی سالیانه تولید 
بیشتر میادین که ناشی از پیری چاه هاست 
اثر  در  چاه ها  از  خیلی  زودهنگام  پیری  و 
فقدان  و  قدیمی  تکنولوژی  فشار،  افت 
چندانی  امید  بنده  الزم،  سرمایه گذاری 
رسمی  تولید  به سطح  راحتی  به  که  ندارم 
در  بالتکلیفی  متاسفانه  برسیم.  هم  قبلی 
استراتژی های انرژی، شرایط چندان مطلوبی 

را در برنداشته است.
گاز  با  رتباط   ا در  را  مشکل  این 
متحول  فن آوری ها  داریم.  هم  برق  و 
شده اند. نگرانی از تحقق جدی دوران گذار 
انرژی، تولیدکنندگان نفت خام های متعارف 
تحریم های  است.  نداخته  ا تکاپو  به  را 
گذارده  را  خود  تاثیرات  هم،  فلج کننده 
ایران در جهان منزوی  نفت  است. صنعت 
است. ارتباطات بین المللی به حداقل رسیده 
است. صنعت نفت دارای ماهیتی بین المللی 
بایدها  مورد  در  اکنون  ما  بنابراین  است. 
بحث  اوپک  در  سهمیه ای  نبایدهای  و 
می کنیم که دلمشغولی تولیدکنندگانی است 
که ظرفیت سازی کرده اند. ظرفیت واقعی با 

آرزوی ظرفیت فرق می کند.
-رفتار کج دار و مریز روسیه در قبال 
ایران و نفت و گاز  چه دلیلی دارد و روس ها 

چه اهدافی را دنبال می کنند؟
عرضه  افزایش  حال  در  اوپک پالس 
است. از همین ماه اوت، اوپک پالس ۴۰۰ 
کرد.  بازار  وارد  بیشتر  نفت  بشکه  هزار 
به سطح  اوپک پالس  اعضای  اغلب  اکتبر، 
دوم  نیمه  در  بازمی گردند.   ۲۰۱۹ تولید 
 ۱۰۰ مرز  از  نفت  جهانی  تقاضای   ۲۰۲۱
میلیون بشکه در روز می گذرد. در واقع در 
اوپک پالس  علی االصول   ۲۰۲۲ اول  نیمه 
سقف سهمیه های رسمی را افزایش خواهد 
جمهوری  عمده  خواستگاه  بنابراین  داد. 
اسالمی باید بر روی ظرفیت سازی متمرکز 
نظام  از  ناشی  محدودیت های  بحث  باشد. 
نیمه  به  مربوط  اوپک پالس  سهمیه بندی 

اول ۲۰۲۱ بود.
واکنش های  آیا  روس ها  از  -غیر 
و  تولیدکنندگان  دیگر  سوی  از  دیگری 
شاهد  ایران  نفت  بازگشت  قبال  در  اعضا 

خواهیم بود؟
مسکو  مناسبات  ز  ا مهمی  بخش 
می شود.  تعریف  انرژی  مدار  در  تهران  با 
رقیب  مهم ترین  ایران  که  گاز  بخش  در 
روسیه است. در بخش نفت و برق هم در 
باید مراقب  هر صورت، روسیه می داند که 

ایران باشد.
مطرح  را  سوال  ین  ا چون  حاال 
ایران  منطقه ای،  سیاست های  در  کردید 
گرفته  قرار  مهمی  فرصت های  معرض  در 
این  محور  افغانستان  بنده  اعتقاد  به  است. 
فرصت هاست. چنانچه ایران بخواهد فرصت 
شرقی  همسایگان  و  مناطق  به  بیشتری 
نوینی  افق های  شاید  دهد،  اختصاص  خود 
قابل گشایش باشد که برای مسکو چندان 

خوش آیند نیست.
آقای جی شانکر وزیر امور خارجه هند 
از تهران دیدار کرد و  طی سه هفته دوبار 
حامل پیام های مهمی بود. تهران و دهلی 
هر دو نسبت به تحوالت اخیر افغانستان و 
نگرانی  عمده  بخش  نگرانند.  آن  بی ثباتی 
هندوستان، تاثیر اوضاع افغانستان بر کشمیر 
است. البته نگرانی های ایران هم بسیار جدی 
است. در واقع این اولین بار است که ایران 
نسبت به مسائل افغانستان با نگاه استراتژیک 
و ژئوپلیتیک نظر می کند. روسیه هم از بابت 
مانند  شوروی  اتحاد  سابق  جمهوری های 
نگران است. حاال  ازبکستان  و  تاجیکستان 
ترکیه هم خود را وارد بازی کرده و شرایط 

را سخت  تر کرده است.
روسیه  شد،  بیان  آنچه  به  توجه  با 
اکنون از هر اهرم فشاری برای تاثیرگذاری 
بر تهران استفاده می کند که بخش نفت و 
روسیه  باشد.  می تواند  آنها  از  یکی  انرژی 
کامال  نگاه  خود  انرژی  بخش  به  نسبت 
استراتژیک دارد. وزیر انرژی و مدیر عامل 
گازپروم، تنها افرادی هستند که به پرزیدنت 

پوتین دسترسی آنی دارند.
انرژی  و  گاز  و  نفت  ایران  در  اما 
دلمشغولی های  است.  شده  داخلی  کامال 
انرژی ایران به یارانه و خاموشی و کمبودها 

منتهی می شود.
واقع  در  که  گفت  می توان  -آیا   
همواره نفت ایران در معرض تحریم قرار 
دارد؟ زمانی تحریم از سوی امریکا که به 
ایران  از  خرید  از  را  کشورها  آشکارا  طور 
منع می کند زمانی هم ناملموس همچون 
بواقع  و  می دهند  انجام  روس ها  آنچه 
با  ورود  سخت  شرایط  در  را  ایران  نفت 

بازار قرار می دهند؟
از  توسعه  ایران  در  است.  درست 
به  ایران  آینه  هر  می گذرد.  نفت  مسیر 
نزدیک می شود، قدرت های  آستانه توسعه 
بازداری  برای  تحریم  حربه  از  متخاصم، 
به عنوان موتور توسعه  ایران  صنعت نفت 

وارد عمل می شوند.
از اولین تحریم نفتی ایران در ۱۹5۱، 
ایران ضربات جبران ناپذیری را متحمل شد. 
الگوی مصرف انرژی ایران به دنبال تحریم 
لطمات  از  مهمی  بخش  کرد.  تغییر   ۱۹5۱
از  ایران  انرژی  توسعه  راه  نقشه  در  بعدی 
همان زمان شروع شد. در دنباله آن اولین 
انقالب  پیروزی  از  ایران پس  نفتی  تحریم 
اسالمی در ۱35۸ توسط کارتر، آسیب های 
فلج کننده ای بر صنعت نفت ایران وارد کرد. 
البته روسیه بخش عمده آسیب به ایران را 

در بخش گاز وارد کرد.
وابستگی  از  رهایی  بحث  ایران  در 
مقاومتی  اقتصاد  و  خودکفایی  نفت،  به 
به  بی اعتنایی  و  بی توجهی  به  اشتباه  به 
را  نفت  درحقیقت  انجامید.  نفت  صنعت 
نفت  که  شد  این  بر  تصور  کردیم.  رها 
من  است.  دائمی  و  خودجوش  منبع  یک 
جلسات  با  ارتباط  در  که  سال هایی  طی 
کردم  می   کنجکاوی  غالبا  بودم،  اوپک 
تمام  تقریبا  می پرسیدم.  هیئت ها  ز  ا و 
هیات های کارشناسی می گفتند که رهبران 
کشورشان حداقل یک چهارم از وقت خود را 
به امور مربوط به نفت، اختصاص می دهند. 
هیئت های عربستان و الجزایر می گفتند که 
تقریبا نیمی از وقت رهبران کشورهایشان 

به امور مربوط به نفت مربوط می شود.

پیام مدیرعامل بانک مهر ایران به مناسبت روز خبرنگار

دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران به مناسبت فرا رسیدن 
۱۷ مرداد مصادف با روز خبرنگار، در پیامی خطاب به جامعه رسانه ای کشور 
اظهار کرد: »در اهمیت قلم، همین بس که خداوند متعال به آن سوگند 
افزایش آگاهی  این قلم برای  یاد کرده است. حال چه شایسته است که 

جامعه استفاده شود.«
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در این پیام 

آمده است:
»در اهمیت قلم، همین بس که خداوند متعال به آن سوگند یاد کرده 
است. حال چه شایسته است که این قلم برای افزایش آگاهی جامعه استفاده 
شود. بی شک نمی توان جامعه کنونی را بدون رسانه تصور کرد. حتمًا یکی 
از تسریع گران پیشرفت هایی که امروزه شاهدیم، بسط رسانه ها و به تبع 
آن آگاهی مردم بوده است. افزون بر این، گسترش رسانه ها خود به عنوان 
یکی از مواهب بزرگ روزگار کنونی به شمار می رود که از یک سو نقشی 
بی بدیل در افزایش اطالع شهروندان از رویدادهای مختلف دارد و از سوی 
دیگر با افزایش انتظارات مردم از رسانه ها، کار را برای خبرنگاران و فعاالن 

رسانه ای بیش از پیش سخت کرده است.
پرتالش  فعاالن  و  خبرنگاران  همه  به  خبرنگار  روز  تبریک  ضمن 
رسانه ای و تشکر از آن ها برای تبیین خدمات بانک مهر ایران، امیدوارم در 
این روزها که همه گیری بیماری کووید۱۹ شرایط را برای فعاالن رسانه ای 
سخت تر از همیشه کرده، سالمتی و توفیق نصیب شما عزیزان باشد که در 

ترویج فرهنگ قرض الحسنه همواره پیشگام بوده اید.«

نقش کلیدی و حیاتی رسانه ها در جهت دهی و ارتقاء آگاهی 
جامعه

روابط عمومی بانک شهر، با تبریک روز خبرنگار به یاران قلم و رسانه، 
آگاهی  سطح  ارتقاء  و  جهت دهی  در  رسانه ها  حیاتی  و  کلیدی  نقش  بر 

جامعه تاکید کرد.
و  نشیب  و  فراز  پر  خبرنگاری  رسالت  است،  آمده  پیام  این  متن  در 
دشوار است و از مسیر تفکر شفاف، فعالیت سازنده، تعامل صبورانه و درک 
و دغدغه های خبرنگاران، می توان از رویدادها، چالش ها و حوادث بی پایان 

در سراسر نقاط مختلف جهان، آگاه شد.
آنان،  آینده نگرانه  نگاه تحول خواهانه و  ترتیب، خبرنگاران و  این  به 

کارآمدترین پیوند را بین مردم و رویدادها در سطح جامعه رقم می زنند.
ابراز مراتب قدرشناسی و  بانک شهر می افزاید: ضمن  روابط عمومی 
سپاسگزاری از تمامی تالش های ارزنده اهالی صبور و پرتالش رسانه و 
قلم، امیدواریم با بهره مندی از سرمایه انسانی و ارزشمند جامعه خبرنگاری 
کشور و گسترش افق های آگاهی بخشی، تمامی فعاالن اقتصادی به ویژه 
بانک ها بتوانند بیش از پیش در ارایه خدمات راستین به رونق اقتصاد کشور 
و تامین خواست و نظر مردم و نیز شکوفایی عرصه تولید و صنعت کشور 

و پیشبرد اهداف جامعه موفق و سربلند باشند.

پیام تبریک رئیس کانون بانک های خصوصی و مدیرعامل 
بانک پارسیان به مناسبت روز خبرنگار

کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
و مدیرعامل بانک پارسیان در پیامی ضمن تبریک فرا رسیدن هفدهم مرداد 
روز خبرنگار، از تالشگران عرصه خبر، رسانه و اطالع رسانی کشور تقدیر کرد.

متن پیام کورش پرویزیان بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»ن َوالَْقلَِم َوَما َیْسُطُروَن؛ سوگند به قلم و آنچه می نویسند«
بی شک رسانه ها نقشی شگرف در شکل دهی افکار عمومی دارند و 
به عنوان بازویی توانمند در کنار سازمان ها می توانند، در رونق و توسعه 

جامعه اثرگذار باشند.
اسالمی،  انقالب  پیروزی  پرتالطم  دوران  در  خبرنگاران  مسئولیت 
هشت سال دفاع مقدس و پس از آن بر هیچ کسی پوشیده نیست و در 
شرایط کنونی کشور؛ نقش و عملکرد ایشان به منظور آگاهی بخشی به 
جامعه و کمک به بنگاه های اقتصادی و بانک ها و ریل گذاری بر پشتیبانی 

و مانع زدایی  از تولید، بیش از هر زمان دیگر مشهود است.
چالش  های امروز جامعه بشری و در رأس آنها بحران پاندمی کرونا، 
زندگی را برای آحاد جامعه دشوار و مشکالت اقتصادی را دو چندان کرده 
است که در همین راستا اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم با درک موقعیت 
حساس و حیاتی در برهه های مختلف ازجمله در تلخکامی بروز و شیوع 
عمل  خود  امیدآفرینی  و  آگاهی بخشی  رسالت  به  منحوس،  ویروس  این 
کردند و در همراهی با مردم، مسئولین و نظام بانکی به خوبی پیام رسانی و 
روشنگری کردند. لذا به مناسبت گرامیداشت مقام خبرنگار؛ این روز باشکوه 
را به تالشگران این عرصه خطیر تبریک عرض نموده و ضمن پاسداشت 
خاطره شهدای اصحاب رسانه، قدردانی خود را از تمامی خبرنگاران ارجمند 
و فعاالن حوزه آگاهی بخشی، امیدآفرینی و اطالع رسانی که با اندیشه و 
قلم خود همواره حامی و پشتیبان آرمان های مقدس انقالب اسالمی و تعالی 

نظام بانکی کشور هستند، اعالم می نمایم.

گاز در زمستان گران تر می شود!
درپی تابستان داغ نیمکره شمالی که باعث کاهش موجودی ذخایر 
مصرف کنندگان بزرگ شده است، انتظار می رود قیمت جهانی گاز زمستان 

امسال رکوردشکنی کند.
به گزارش دنیای جوانان، قیمت گاز طبیعی هلند که قیمت پایه در 
شمال غربی اروپاست، در سه ماهه گذشته ۸۰ درصد جهش پیدا کرده و به 
باالترین رکورد صعود کرده است. قیمت گاز طبیعی مایع )LNG( در بازار 
محموله های تک آسیا به باالترین رکورد هشت سال اخیر افزایش یافته است.

معامله گران پیش بینی می کنند میانگین قیمتها در زمستان از رکورد 
از ۲۰۰  سال گذشته که یخبندان شدید در شمال آسیا باعث رشد بیش 

درصدی LNG شده بود، فراتر می رود.
سطح ذخیره سازی در بسیاری از نقاط کامال اندک است چرا که تابستان 
داغ فرصت چندانی برای ذخیره سازی مجدد نگذاشته و بنابراین اگر در 
زمستان دوباره یخبندان پیش بیاید، به معنای افزایش بیشتر قیمتها خواهد بود.

یک منبع صنعتی سنگاپوری به رویترز گفت: میانگین قیمت قرارداد 
مشتقات LNG برای تحویل در دسامبر در شمال شرق آسیا حدود ۱۷ دالر 
و ۶5 سنت به ازای هر واحد mmBtu و ۱۷ دالر و ۸۰ سنت به ازای هر 
mmBtu برای ژانویه است. در مقابل، قیمت دسامبر گذشته برای محموله 
های فیزیکی حدود ۱۱ دالر و 5۰ سنت و محموله های ژانویه ۱۷ دالر بود.

شی نان، نایب رییس بازارهای گاز و برق در شرکت ریستاد انرژی در 
این باره گفت: در شرق آسیا T ;a.vihd ژاپن و چین که دو واردکننده بزرگ 
LNG جهان هستند، در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۱ حدود ۱۸ میلیون تن 
LNG بیشتری نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ وارد کردند. هوای گرمتر 
و همچنین حرکت به سمت انرژی سبز در اقتصادهای ژاپن، کره جنوبی، 

تایوان و چین، عامل اصلی واردات باالتر در تابستان امسال بوده است.
ژاپن که میزبانی المپیک را برعهده داش، ت واردات LNG را برای 
اجتناب از بحران برق ناشی از دمای باال، افزایش داد. شرکتهای چینی هم 
محموله های LNG را خریداری کردند تا تقاضای باالتر در مناطق جنوبی 

این کشور را تامین کرده و برای زمستان ذخیره سازی کنند.
قیمت گاز طبیعی اروپایی هم افزایش پیدا کرده و قیمت هاب تی تی 
اف هلند در یک ماه گذشته 3۲ درصد رشد کرده و به رکورد باالیی رسیده 
که متاثر از اختالالت مربوط به تعمیرات در نروژ، عرضه اندک LNG، قیمت 

باالی کربن و ذخایر گازی اندک بوده است.
به گفته تحلیلگران، مخازن گاز در اروپا در حال حاضر حدود 5۰ تا 
۶۰ درصد پر هستند در حالی که تابستان گذشته میزا مذکور ۸۰ درصد بود. 
شرکت گازپروم روسیه از رزرو ظرفیت بیشتر ترانزیت گاز برای تامین تقاضا 
خودداری کرده و این مسئله هم فشارهای صعودی بر قیمتها در اروپا را 

تشدید کرده است.
بهای معامالت گاز طبیعی آمریکا هفته گذشته به باالترین رکورد 3۱ 
ماه اخیر صعود کرد. وضعیت فعلی نمودارهای بازار معامالت آتی نشان می 
 mmBtu دهد که قیمتها تا مارس سال ۲۰۲۲ باالی چهار دالر به ازای هر

خواهند ماند.
بر اساس گزارش رویترز، در بخش عرضه، 3۰ میلیون تن تولید بیشتر 
LNG در سال میالدی جاری پیش بینی می شود اما این میزان به راحتی 
توسط اروپا و آسیا که دو منطقه مصرف کننده بزرگ هستند، جذب خواهد شد.

هشدار رئیس گروه مرکز مطالعات بین المللی انرژی؛
روسیه، شریک دزد و رفیق قافله در موضوع تحریم نفتی علیه ایران!
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زیر نظر: محمد امامی

عدم امکان فروش 
مشکل اصلی نفت ایران!

یـک کارشـناس ارشـد حوزه انـرژی گفـت: مهمترین چالـش صنعت 
نفـت ایـن اسـت که امـکان فروش وجود نـدارد و تا زمانی که این مشـکل 
برطـرف نشـود چالش هـای زیای در این صنعـت وجود دارد لـذا امیدواریم 
کـه این مشـکل برطرف شـود تا بتوانیم سـایر مشـکالت را برطـرف کنیم.

بـه گـزارش دنیـای جوانـان، مرتضـی بهروزی فـر با بیـان اینکه حل 
مشـکالت داخلـی صنعـت نفت مهم ترین اقدامی اسـت که بایـد در دولت 
جدیـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد، اظهـار کـرد: توجه به نیـروی انسـانی در 
کنـار حـل مشـکالت بیـن المللـی مـی توانـد تحـول بزرگـی را در صنعت 
نـف کشـور رقـم بزنـد، چراکـه پتانسـیل هـای فنـی بسـیار خوبـی در این 

صنعت وجـود دارد.
وی بـا اشـاره بـه پتانسـیل و ظرفیـت ایـران بـرای صـادرات و تولید 
نفـت،  گفـت: اگر تحریم ها برداشـته شـود و ایران مشـکلی برای صادرات 
نفـت نداشـته باشـد بـه راحتـی می توانـد میزان تولیـد خود را بـه 3.۸ تا ۴ 

میلیـون بشـکه حداکثـر در شـش مـاه و حتی کمتـر از این زمان برسـاند.
ایـن کارشـناس ارشـد حـوزه انـرژی بـا بیـان اینکـه صـادرات نفت 
ایـران مـی توانـد ۱.5 تـا ۲ میلیـون بشـکه افزایـش یابـد، اظهـار کـرد: 
وضعیـت بـازار جهانـی نفـت اکنـون بـه دلیـل کرونـا مناسـب نیسـت و 
قیمـت هـا طـی یـک یـا دو سـال گذشـته در سـطوح پایینی قـرار گرفته 
امـا بـا ایـن حـال اوپک پالس بـا اعمال سیاسـت هایـی توانسـت قیمت 
هـا را مهـار کنـد ولـی بازهـم قیمـت هایی که بتوانـد غول هـای نفتی را 

راضـی کنـد باالتـر از عـدد فعلی اسـت.
بهـروزی فـر با اشـاره بـه موضع گیری های اخیر روسـیه بـرای ورود 
ایـران بـه بـازار نفـت گفـت: تحت هـر شـرایطی اگر ایـران بخواهـد وارد 
بـازار شـود و جایـگاه قبلـی خـود را بدسـت آورد مسـلما باید قواعد بـازار را 
رعایـت کنـد امـا ایـن قواعد به این معنا نیسـت کـه مبنایی کـه برای همه 
کشـورها درنظـر گرفته شـده بـرای ایران نیز لحاظ شـود، قطعا ایـران باید 
کمـک کنـد و در کنـار سـایر کشـورها قـرار بگیرد امـا ابتدا می بایسـت به 

جایـگاه قبلی خـود بازگردد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تـا زمانی کـه ایـران به بـازار بازنگـردد نمی 
توانـد متناسـب بـا جایگاهـش همراه با سـایر کشـورها شـود، تصیـح کرد: 
در آن شـرایط اگـر کشـورهای دیگـر کاهش تولید داشـتند ایـران می تواند 
از آن تبعیـت کنـد، در غیـر ایـن صـورت هـر تصمیمـی بـرای ایـران غیـر 

منطقـی اسـت و نمـی تـوان آن را لحـاظ کرد.
بـه گفتـه این کارشـناس ارشـد حـوزه انرژی نزدیک شـدن ایـران به 
بازارهـای بیـن المللـی بسـتگی زیـادی به میـزان تعامل با کشـورهای بین 
المللـی دارد اگـر ایـن توافـق صـورت بگیرد ایـران در کمتر از سـه ماه می 
توانـد بـه بـازار بازگـردد و هیـچ مشـکلی از نظر فنی وجـود نـدارد و ایران 

بـه راحتـی مـی توانـد وارد بازار بیـن المللی نفت شـد.
بهـروزی فـر اظهـار کـرد: نمـی تـوان در کوتـاه مـدت بـه عددچهار 
میلیـون بشـکه رسـید امـا در طـول دو تـا سـه مـاه مـی توانیم بـه عددی 
منطقـی در حـوزه صـادرات نفت دسـت پیدا کنیم و مشـکل جـدی در این 

حـوزه وجود نـدارد.
بـه تازگـی نیز بیـژن زنگنه از آمادگی کامل فنی ایران برای بازگشـت 
بـه بازارهـای جهانـی نفـت خـام در باالترین سـطح پس از توافق سیاسـی 
و لغـو تحریـم خبـر داد و گفـت: پس از خـروج آمریکا از برجـام )مه ۲۰۱۸ 
تاکنـون( ایـران از صـادرات حـدود ۲ میلیـارد بشـکه نفت خام محروم شـد 

کـه ایـن مقدار معادل حـدود ۱۲۰ میلیارد دالر اسـت.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران؛
اقتصاد ما شاهد پیامدهای عدم پذیرشFATF  است!

ایران اظهار  بازرگانی  اتاق  ارتباطات  فناوری اطالعات و  نایب رئیس کمیسیون 
بیشتر خواهد شد و  ارز بسیار  FATF نرود، نرخ  اگر شرایط به سمت پذیرش  داشت: 
ارزش پول ملی کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد. فاصله بین اقشار ثروتمند و فقیر گرچه 

وجود دارد ولی به شدت افزایش خواهد یافت.
به گزارش دنیای جوانان، عبدالرضا نوروزی در مورد تاثیر FATF بر اقتصاد کشور 
اظهار کرد: تاثیر مشکل FATF بر روند تجارت دیجیتال ما بسیار زیاد بوده، نه تنها در 
بلکه همه حوزه های تجارت، صنعت، واردات و صادرات موثر  حوزه تجارت دیجیتال 
بوده است. به هر صورت ما دچار تحریم های پی  در پی شدیم که بخشی از آن به خاطر 
FATF است که اکثریت کشورهای دنیا به آن پیوسته اند و ایران جزو معدود کشورهایی 

که عضو آن نشده است.
نوروزی خاطرنشان کرد: امروز شاهد پیامدهای این موضوع در کشور هستیم و 
تجار و صنعتگران ما دچار مشکل شده اند. برای مثال اگر ما بخواهیم پول را حواله تا 

کاالی خود را دریافت کنیم یا بفروشیم یا هر کار دیگری کنیم باید با دور زدن ها پیش 
برویم . این  دور زدن ها باعث می شود عالوه بر اینکه سرمایه هایمان دچار خطر شود، 
هزینه هایمان چندین برابر می شود. در نتیجه در بازار داخلی و نه بازار خارجی نمی توانیم 

رقابت مناسبی داشته باشیم. 
نایب رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: 
مطمئنا اگر ما FATF را بپذیریم، شرایط اقتصاد کشور بهبود می یابد. ممکن است این 
اتفاق با سرعت رخ ندهد ولی می توان به آن امیدوار بود. االن تجار و دارندگان بنگاه های 
اقتصادی فقط امیدوار هستند که یک چرخه کوچک حرکتی کند. چراکه وضعیت نشانگر 
این است که ما از حرکت های کوچک هم بازمانده ایم و تقریبا راکد شده است. نتیجه آن 
یعنی تورم و رکود را هم شاهد هستیم. اگر FATF پذیرفته نشود، چندان نمی توانیم به 

بهبود وضعیت اقتصادی خوشبین باشیم.
FATF داشته  برنامه ریزی برای  امیدواریم دولت جدید  ادامه اضافه کرد:  وی در 
باشد اما تا به امروز ما پاسخ شفافی را نه از رئیس جمهور و نه دیگر کسانی که نزدیک 
به دولت هستند نشنیدیم. ولی نباید پیشاپیش قضاوت کرد، باید صبر کنیم و امیدوارم در 

دولت جدید به این موضوع پرداخته و این مشکل را حل کنند. 
وی ضمن اخطار نسبت به  تشدید مشکالت در صورت نپذیرفتن FATF گفت: اگر 
این الیحه پذیرفته نشود، با وضعیتی که ما بدهی های انباشته داریم، از نظر بودجه دچار 
مشکل شده و منفی هستیم، نقدینگی زیادی هم در جامعه وجود دارد؛ اگر بازهم نتوانیم 
گردش مناسبی داشته باشیم و تعامل خود را با دنیا شروع نکنیم، طبیعتا به حکم اجبار 
دولت آینده تولید پول انجام می دهد که موجب نقدینگی اضافه خواهد شد. به تبع این 

موضوع تورم مجددا افزایش می یابد. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر شرایط به سمت پذیرش FATF نرود، نرخ ارز 
بسیار بیشتر خواهد شد و ارزش پول ملی کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد. فاصله بین 
اقشار ثروتمند و فقیر گرچه وجود دارد ولی به شدت افزایش خواهد یافت، امیدواریم با 

دولت جدید این وضعیت مورد کنترل قرار بگیرد.
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مدیرعامل شرکت آب 
بوشهر  استان  فاضالب  و 
گفت: با هدف تقویت فشار 
آب  مشترکان  آب  بیشتر  پایداری  و 
۱۰ حلقه چاه آب شرب در این استان 

تجهیز، کف شکنی و احیا شد.
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  آب  شرکت  نی،  همگا آموزش 
عبدالحمید  بوشهر،  استان  فاضالب 
حمزه پور روز دوشنبه در تشریح این 
خبر اظهار داشت: ۱۰ حلقه چاه احیاء 
شده شامل 5 چاه در شهرستان جم، 
۲ حلقه چاه در شهرستان دشتستان، 
تنگستان  در شهرستان  چاه  حلقه   ۲
و یک حلقه چاه در شهرستان دشتی 

می باشد.
 ۱۰ این  احیاء  کرد:  بیان  وی 
چهار  حدود  اعتباری  با  چاه  حلقه 
محقق  ریال  میلیون   5۰۰ و  میلیارد 
شده که در مجموع جمعیتی بالغ بر 
۱5۴ هزار و ۶۱۱ نفر را تحت پوشش 

قرار می دهد.
تامین  د:  دا مه  دا ا پور  حمزه 
استان  نقاط  از  برخی  در  شرب  آب 
در  مستقر  چاه  های  محل  از  بوشهر 
هدف  با  که  می شود  تامین  منطقه 
تقویت فشار و پایداری بیشتری آب 
مشترکان برحسب نیاز نسبت به کف 

شکنی و تجهیز آنها اقدام می شود.
وی اظهار داشت: کاهش سطح 
ایستابی آب دشت های استان امسال 
وضعیت کم آبی چاه های تامین آب 
شرب را تشدید کرد که با این شرایط 
شده  سعی  متعدد  چاه های  احیاء  با 
ترین  کوچک  آبی  کم  زمینه  در  تا 

مشکلی متوجه مشترکان نباشد.
حمزه پور افزود: کمبود بارش ها 
امسال منابع تامین آب استان را تحت 
چنین  با  که  داده  قرار  جدی  تاثیر 
سوی  از  مصرف  مدیریت  وضعیت 
دیگری  زمان  از هر  بیش  مشترکان 

ضرورت یافته است.
این  همه  با  کرد:  عنوان  وی 
آخرین  امسال  تابستان  مشکالت 
در  ها  بوشهری  پرچالش  تابستان 
تامین آب شرب است چراکه از سال 
وارد مدار شدن آب شیرین  با  آینده 
آب  تامین  مشکل  جدید  های  کن 
زیادی  تا حد  استان  پایدار در  شرب 

برطرف می شود .
زمینه  این  در  شد:  یادآور  وی 
کن  شیرین  آب  اجرا  روند  اکنون 
وضعیتی  در  بوشهر  ستان  ا های 
شده  بینی  پیش  و  ارزیابی  مطلوب 
براساس برنامه زمان بندی یکی پس 

از دیگری وارد مدار شوند.

کف شکنی وتجهیز ۱۰ حلقه چاه آب در استان بوشهر ۲۷۸ سایت همراه اول در ایالم نصب شد

ایالم_مدیرمخابرات منطقه ایالم گفت: طی ۸ ساله دولت تدبیر 
و امید در مجموع ۲۷۸ سایت همراه اول در سطح استان نصب و راه 

انداز شده است.
دولت  طی  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  اسدی   اهلل  حشمت 
در سطح   ۴G.3G.۲G ۱۶3 سایت  در مجموع  دوازدهم  و  یازدهم 

استان فعال شده است.
وی افزود: ضریب نفوذ تلفن همراه در دولتتدبیر و امید ۱۴5٫۱ 
درصد، پوشش جاده ای اصلی۸۲۶ کیلومتر و پوشش جاده ای فرعی 

۶۸۰ کیلومتر می باشد.
 ۹۷ حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  ایالم  منطقه  مخابرات  مدیر 
درصدجمعیت استان تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار دارند، گفت: 
از  روستا  روستا و 5۰3  تلفنی 5۴۰  ارتباط  دارای  مجموع روستاهای 

تلفن خانگی ثابت و سیار روستایی برخوردار هستند.
 ۱۰۸ ایالم  در  روستایی   ICT دفاتر  تعداد  داد:  ادامه  اسدی 
مورد،۲۲۰ روستای بهره مند از این خدماتICT و تعداد دفاتر خدمات 

ارتباط شهری نیز ۶۷ مورد است.

مدیرکل بیمه سالمت استان ایالم عنوان کرد:
شدگان  بیمه  برای  خانواده  پزشک  و  ارجاع  نظام 

صندوق بیمه سالمت همگان
مدیرکل بیمه سالمت استان ایالم گفت طرح نظام ارجاع و پزشک 
خانواده در صندوق بیمه سالمت همگانی در اجرای تبصره ۱۷ قانون 
به منظور رعایت عدالت در سالمت و کاهش سهم  بودجه ۱۴۰۰ و 
پرداختی بیمه شدگان در استان ایالم برای بیش از 35۰۰۰ نفر از بیمه 

شدگان صندوق بیمه سالمت همگانی انجام میشود.
»رحیمی« اظهار داشت: تا کنون با ۲۸ پزشک متقاضی همکاری 
در این طرح قرارداد منعقد شده است و مشغول ارائه خدمات به ۲۱۰۰۰ 

نفر از جمعیت منتسب شده هستند.
از  پس  همگانی  سالمت  بیمه  محترم  شدگان  بیمه  افزود:  وی 
را  پزشکی  مراقبتهای  و  خدمات  ملی  کد  ارائه  با  فقط  طرح،  اجرای 
خواهند  دریافت  خود  خانواده  پزشک  از  بیمه  دفترچه  به  نیاز  بدون 
نیاز به خدمات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی،  کرد. در صورت 
باالتر  الکترونیک به سطوح  را به صورت  بیمه شده  پزشک خانواده، 
از  ارجاع  سیستم  رعایت  با  میتوانند  شدگان  بیمه  و  مینماید  ارجاع 
خدمات تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستانها و کلینیکهای ویژه 

دانشگاهی بهره مند شوند.
پرداخت  داشت:کاهش  بیان  ایالم  استان  بیمه سالمت  مدیرکل 
از جیب بیمه شدگان، استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع، افزایش 
سطح دسترسی بیمه شدگان به خدمات تخصصی و فوق تخصصی، 
الکترونیک و  حذف کاغذ در تجویز خدمات پزشکی، تشکیل پرونده 
غربالگری دو بیماری دیابت و فشارخون از مزایای اجرای این طرح 

در استان هستند.

عملیات اطفاء حریق شش موتور لنج باری 
در بندر گناوه

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه از انجام عملیات اطفاء حریق 
شش موتور لنج باری در این بندر خبر داد.

و  بندر  اداره  رئیس  بهادری  داود  عمومی،  روابط  گزارش  به 
دریانوردی گناوه در اینباره گفت: در پی وقوع آتش سوزی یک فروند 
موتور لنج باری  درساعت 3 بامداد روز پنجشنبه مستقر در خور بندر 
،بالفاصله   دیگر  باری  لنج  موتور  فروند   5 به  آتش  سرایت  و  گناوه 
حریق  دچار  شناورهای  جداسازی   وعملیات  انجام  الزم  هماهنگی 
بمنظور عدم سرایت آتش به دیگر شناورها در دستور کار قرار گرفت
بهادری افزود : همچنین بصورت همزمان توسط  شناور آتشخوار 
آزادی و تاور های اطفاء حریق  بندر عملیات اطفاء حریق موتور لنج 

های حادثه دیده صورت پذیرفت.
رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه اضافه کرد: با توجه به حجم 
گسترده آتش سوزی و به جهت پشتبانی و انجام عملیات بهتر، طی 
یدکش  خارگ،  جزیره  از   ۹ ناجی  شناورهای  شده  انجام  هماهنگی 
تاسوعا از بندر بوشهر، شناور کروبوت گلوبال آرو از منطقه بهرگان و 
بندر  به  بندر بوشهر  از  خودروهای اتش نشانی  بهمراه تیم عملیاتی 

گناوه اعزام شدند.
وی عنوان کرد : در ساعات اولیه آتش سوزی نیز به جهت سرعت 
عمل در انجام عملیات اطفاء حریق  خودروهای اتش نشانی اداره بندر 
گناوه، شهرداری گناوه،بندر دیلم، بندر ریگ، بندر امام حسن،نیروگاه 
سیکل ترکیبی و دهیاری چهار روستایی با حضور در موقعیت حادثه، 

مشارکت کامل را در عملیات اطفاء حریق ایفاد نمودند.
بهادری بیان کرد: با انجام عملیات گسترده و حجم وسیع آتش و 
پس ازگذشت چهار ساعت نیم،  خوشبختانه آتش سوزی تحت کنترل 
درآمد  اما متاسفانه  ۴ فروند شناور  بصورت کامل  و دو فروند دیگر 

به میزان پنجاه درصد دچار خسارت شدند.
معاونین  حضور  با  افزود:  گناوه  دریانوردی  و  بندر  اداره  رئیس 
دریایی و فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و 
همچنین رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی در بندر گناوه ،بالفاصله 
جلسه اضطراری تشکیل شد و مقرر گردید ضمن بررسی دقیق علت 
حادثه نسبت به خارج سازی و پاکسازی حوضچه از بقایای شناورهای 
سوخته اقدام شود.گفتنی است، علت حادثه کماکان  توسط کارشناسان 
به اطالع عموم  بررسی میباشد و بمحض دریافت گزارش  در دست 

مردم خواهد رسید.

عضویت مدیر مهندسی شرکت توزیع برق سمنان در 
کمیته تخصصی مدیریت دانش توانیر

استان سمنان  توزیع برق  مدیر دفتر مهندسی و نظارت شرکت 
توزیع شرکت  در کمیته تخصصی مدیریت دانش در حوزه مهندسی 

توانیر منصوب شد.
مدیریت  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون  سوی  از  حکمی  در 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، »فرشید بیطرف«، مدیر دفتر 
مهندسی و نظارت شرکت توزیع برق استان سمنان به مدت دو سال 
به عضویت این کمیته در آمده است. غالمعلی رخشانی مهر، معاون 
هماهنگی توزیع توانیر در حکم ابالغی خطاب به اعضای این کمیته، 
بر اقدامات موثر در ارتقاء نگرش مهندسی در سطح شرکت های توزیع 

نیروی برق کشور تاکید نموده است.

شرکت برق منطقه ای خوزستان میزبان پیکر مطهر دو تن 
از شهدای گمنام می شود

  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با مدیرکل بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خوزستان دیدار و گفت و گو کرد. 
در این دیدار مقرر شد پیکر مطهر دو تن از شهدای گمنام در شرکت برق 

منطقه ای خوزستان تشییع و به خاک سپرده شود.
محمود دشت بزرگ با سردار عبدالرضا حاجتی دیدار و دریافت درجه 
دفاع مقدس خوزستان،  ارزش های  و  آثار   به مدیرکل حفظ  را  سرداری 

تبریک گفت.
به نقش دفاع مقدس در شکل گیری  اشاره  با  این نشست  وی در 
جمهوری اسالمی و رشادت هایی که برای حفظ خاک کشور شد، بر لزوم 
حفظ آثار و نشر ارزش های این دوران تاکید کرد و تالش های سردار 

حاجتی را در این راه قابل تقدیر خواند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در این دیدار با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای صنعت برق خوزستان از مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان خواست برای ادای دین به شهدا و پاسداری 
از نام بلند آنها، با درخواست این شرکت دو شهید گمنام را در یادمانی که 
در ساختمان جدید شرکت برق منطقه ای خوزستان آماده شده، تشییع و 

به خاک بسپارند که مورد موافقت سردار حاجتی قرار گرفت.
دشت بزرگ در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت برق استان، 
بیان کرد: همه تالش صنعت برق این است که خاموشی در بخش خانگی 
و درمانی رخ ندهد و تاکنون نیز در این راه با همکاری مردم موفق بوده ایم 
و خاموشی گسترده ای نداشتیم و تالش شد که محدودیت ها با شرایطی 

به بخش صنایع منتقل شود.
سردار حاجتی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان خوزستان نیز در این دیدار با تشکر از تالش های کارکنان صنعت 
برق در حفظ پایداری شبکه، نگاه ارزشی به دفاع مقدس و ترویج ارزش 

های آن را قابل ستایش خواند.
وی با تاکید بر مدیریت صحیح مصرف برق، گفت: به نوبه خود مبلغ 
تالش  شهدا  یادواره  و  بنیاد  جلسات  در  و  هستیم  برق  مصرف  مدیریت 
تالشگران  کنار  در  برق،  مصرف  بهینه  مدیریت  ترویج  با  که  ایم  کرده 

صنعت برق باشیم.
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بر 

مزار شهدای گمنام حاضر و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

اروند  آزاد  منطقه  در  دریافت  خود  کیوسک  تولید  خط 
بهره برداری شد

شهرک  در  فناپ  شرکت  رمسان  دریافت  خود  کیوسک  تولید  خط 
صنعتی خرمشهر به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی و امور 
اروند  تک  فناب  شرکت  مقام  قائم  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین 
خرمشهر در حاشیه افتتاحیه این خط تولید اظهار داشت: این خط تولید با 
سرمایه درگردش حدود ۱۰۰ میلیارد ریال و با ظرفیت تولید ساالنه یکهزار 

و ۲۰۰ دستگاه راه اندازی شد.
شاهین جوانمردی افزود: پیش از این مجموعه فناب تک دستگاه های 
غیرنقدی در این حوزه تولید و به بازار ارائه کرده بود اما در خارج از استان 
این کار  این ساختمان جدید  بودیم در  داده  بود و قول  افتاده  اتفاق  این 

را ادامه دهیم.
را  دریافت  خود  دستگاه های  تولید  بحث  در  امروز  خوشبختانه  وی 
استارت بزنیم و به حول قوه الهی امید است در ماه های آتی ۲ محصول 
در  هوشمند  کیوسک های  و  هوشمند  دهی  نوبت  دستگاه  جمله  از  دیگر 

نیمه دوم ۱۴۰۰ محصوالت را بازار ارائه دهیم.
برای  مجموعه  این  در  تولیدی  محصوالت  داشت:  بیان  جوانمردی 
حوزه بانکی تعریف شده ولی محصول نوبت دهی هوشمند منوط به حوزه 
این  از  می تواند  باشد  داشته  نوبت دهی  به  نیاز  حوزه  هر  و  نیست  بانکی 

محصول ما استفاده کند.
 55 محصوالت  تولید  برای  شده  دیده  ظرفیت  گفت:  ادامه  در  وی 
ایستگاه کاری در این سالن دیده شده و تقریبا در فاصله زمانی ۱۴ روزه 

می توان این محصوالت تولید شوند.
جوانمردی ادامه داد: امید است در آینده بسیار نزدیک دستگاه اندرویت 
باکس در این مجموعه تولید شود و کار این دستگاه ضبط و پخش فیلم 
از طریق شبکه تلویزیونی که به گیرنده های تلویزیونی وصل شده و یا 

از طریق فیلم اینترنتی فیلم را پخش کند.
پرداخت  محصوالت  نواع  ا تولیدکننده  تک  فناپ  واحدصنعتی 
الکترونیکی و دیجیتال چهارم خرداد۱۴۰۰ و سرمایه گذاری اولیه یکهزار 

و ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرک صنعتی خرمشهر بهره برداری شد.
هولدینگ فناپ  تک برای ۱۸۰ نفر اشتغال مستقیم و 3۶۰ نفر اشتغال 

غیرمستقیم ایجاد کرده است.
پرداخت  بانکی،  تجهیزات  محصوالت  شرکت  این  اکنون  هم 
خودپرداز  خوددریافت،  بانکی  کیوسک  خوان،  کارت  انواع   ، الکترونیکی 

کیوسک هوشمند نوبت دهی تولید می کند.
امسال هر سه ماه یک یا چند محصول جدید همچون تبلت دانش 
آموزی، گوشی تلفن همراه ، پنل پی سی به محصوالت کارخانه اضافه 
خواهد شد و تا پایان سال مودم مخابراتی ای دی اس ال و تی دی ال 

تی به سبک به مجموعه محصوالت اضافه می شود.
محدوده  در  و  شهر  این  کیلومتر   ۱۰ در  خرمشهر  صنعتی  شهرک 

منطقه آزاد اروند قرار دارد.

در میان ۱۲۷ شرکت و سازمان وابسته وزارت نیرو
 روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب رتبه دوم سومین 

جشنواره و ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور شد
ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق   در سومین جشنواره 
کشور، آثار ۱۲۷ شرکت از صنعت آب و برق در ۱۴ محور مورد داوری 
قرار گرفت.بر اساس این گزارش، ارزیابی این جشنواره در ۱۴ محور شامل 
»انتشارات و مستندسازی«، »ارتباط درون سازمانی«، »حضور در فضای 
مجازی«، »ارتباط با پایگاه خبری وزارت نیرو )پاون(«، »ارتباط با رادیو 
»تبلیغات  همگانی«،  آموزش  و  »فرهنگ سازی  اینترنتی«،  تلویزیون 
محیطی و رسانه ای«، »ارتباط با رسانه ها )دیداری، شنیداری، مکتوب و 
مجازی(«، »جشنواره و نمایشگاه«، »آموزش همکاران روابط عمومی و 
اصحاب  رسانه«، »مدیریت و برنامه ریزی«، »پژوهش و افکارسنجی«، 
#هرهفته_الف_ب_ایران« صورت  »پویش  و  و خالقیت«  »نوآوری 

گرفته است.
به گفته »صدیقه ببران« مدیرکل دفتر روابط عمومي و اطالع رسانی 
آثار که در شرکت های  نیرو، در مرحله اول غربالگری و گزینش  وزارت 
مادر تخصصی وزارت نیرو صورت گرفت، از تعداد ۲۹۹5 اثر ارسال شده 
به دبیرخانه جشنواره ۱۸۹۸ اثر به مرحله دوم داوری راه یافت. در داوری 
روابط  دفتر  گروه های تخصصی  در  که  آثار  این  میان  از  نیز  دوم  مرحله 
عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو صورت گرفت، در نهایت 5۸۶ اثر به 
مرحله داوری نهایی راه یافتند و نهایتا آثار ۶۸ شرکت در ۱۴ محور حایز 

رتبه های برتر جشنواره سوم شدند.
در آیین پایانی این جشنواره که امروز شنبه به صورت ویدئو کنفرانس 
این  رتبه دوم  اهواز که حائز  رامین  نیروگاه  روابط عمومی  از  برگزار شد 

جشنواره و ارزیابی شده بود تقدیر بعمل آمد.
را  توفیق  این  رامین  نیروگاه  عمومی  روابط  مسئول  سلیمانی  داوود 
عمومی  روابط  مجموعه  گروهی  کار  و  ای،همدلی  حرفه  تالش  حاصل 
نیروگاه در اجرای رسالت ها و انعکاس تالشها، دستاوردها وبرنامه های 
اجرایی این نیروگاه دانست و گفت: اپیدمی ویروس کرونا و کاهش سطح 
ارتباطات اجتماعی و فیزیکی، تاثیری منفی بر اجرای برنامه های درون 

و برون سازمانی روابط عمومی ها گذاشته است.
با  و  جهانی  بحران  این  از  گذر  با  نمود  امیدواری  اظهار  سلیمانی   
برنامه ریزی بهتر، رفع چالشها و تقویت نقاط قوت،شاهد بهبود عملکرد 
روابط عمومی در جهت اجرای برنامه ها و ارتقاء سطح  انگیزشی کارکنان 

تالشگر نیروگاه باشیم.

بحران  وقوع  که  شرایطی  در 
شرکت های  بقای  کرونا،  همه گیری 
صنعت  بخش  به خصوص  و  تولیدی 
می کرد  تهدید  جهانی  مقیاس  در  را 
و نتایج ویرانگر اجتماعی و اقتصادی 
داشت،  پی  در  تولید  بخش  برای  را 
شرکت فوالد مبارکه با اقدامات مؤثر 
خود نه تنها در مهار این ویروس موفق 
عمل کرد، بلکه با افزایش تولید نشان 
در  سرآمد  شرکتی  به عنوان  که  داد 

کشور و جهان مطرح است.
و  شت  ا بهد  ، یمنی ا یر  مد
اعالم  با  مبارکه  فوالد  محیط زیست 
فوالد  شرکت  در  افزود:  مطلب  این 
مبارکه با حمایت های مدیریت عالی 
تالش  و  مدیران  معاونین،  شرکت، 
تمامی کارکنان شرکت، توانستیم در 
سال ۹۹ با لبیک به فرمان مقام معظم 
رهبری، با جهش تولید، گام بزرگی در 

صنعت فوالد برداریم.
کرد:  تصریح  مدرسی فر  حسین 
افتخار ما در شرکت فوالد مبارکه این 
بسیاری  تعطیلی  علی رغم  که  است 
ما  کرونا،  اول  پیک  در  شرکت ها  از 
تولید  هم زمان  مدیریت  با  توانستیم 
کرونا  بیماری  شیوع  از  پیشگیری  و 
عالوه بر دست یابی به افزایش تولید، 
از همه گیری این بیماری در شرکت 
جلوگیری به عمل آوریم، به طوری که 
تاکنون این بیماری نتوانسته خدشه ای  
به تولید این واحد صنعتی وارد نماید.

فوالد  در  ما  کرد:  تأکید  وی   
مبارکه در شرایط تحریم ها یاد گرفتیم 
هر تهدیدی را به یک فرصت تبدیل 
شد  باعث  یادگیری  همین  و  کنیم 

چین  در  ویروس  این  انتشار  پی  در 
این  اینکه  از  قبل  اواخر سال ۹۸  در 
انجمن  با  بیاید،  ایران  به  بیماری 
دوسویه  ارتباط  یک  فوالد  جهانی 
برقرار سازیم. به همین منظور شروع 
به شناسایی این بیماری و عالئم آن 
اسفند  اواخر  در  درنهایت  و  نمودیم 
موج  شروع  با   ۹۹ فروردین  اوایل  و 
این  مقابل  در  کامل  آمادگی  با  اول 
ویروس قرار گرفتیم و موفق شدیم از 
تعطیلی شرکت جلوگیری کنیم. همین 
تجربیات و برنامه های پیشگیرانه را در 
قالب یک طرح به انجمن جهانی فوالد 
ارائه کردیم که با استقبال زیادی در 
ما  تجربیات  از  و  شد  روبه رو  دنیا 

استفاده گردید.
و  شت  ا بهد  ، یمنی ا یر  مد
بیان  با  مبارکه  فوالد  محیط زیست 

زیربنایی  کارهای  از  یکی  که  این 
پشتیبانی  ویروس  این  با  مقابله  در 
از تولید ماسک با همکاری دانشگاه 
صنعتی اصفهان بود، افزود: ایجاد ۲3 
ویروس  این  با  مقابله  دستورالعمل 
و  تهویه ها  بازنگری  روز،   3 در 
هفتگی  اظهاری  خود  سامانه  ایجاد 
مدیریت  لب  قا ر  د ن  کنا ر کا که 
می دهند  انجام  را  آن  خوداظهاری 
و  شناسایی  در  شایانی  کمک  نیز 
پیشگیری از این بیماری برای شرکت 

به همراه داشته است.
دوساله  طرح  تدوین  مدرسی فر، 
از  را  ویروس  این  با  مقابله  برای 
مهم ترین اقدامات شرکت برشمرد و 
گفت: آمار مبتالیان به این ویروس با 
تاکنون  مبارکه  فوالد  خوب  اقدامات 
که  است  بوده  میزان  کمترین  به 

نشان از پیش بینی های مؤثر و اقدامات 
ارزشمندی است که در طراحی اولیه 

به آن پرداخته شده است.
از  یکی  که  این  بیان  با  وی 
دغدغه های این مدیریت تهیه واکسن 
کرونا بوده است، گفت: با پیگیری های 
زیادی که تاکنون صورت گرفته 35۰ 
و  همکاران  برای  واکسن  دوز  هزار 
فوالد  گروه  کل  و  آنان  خانواده های 
بدین  و  کرده ایم  درخواست  مبارکه 
وزارت  با  زیادی  جلسات  منظور 
را  اطمینان  این  شد.  برقرار  بهداشت 
اولین  ما  که  می دهیم  همکاران  به 
فوالدساز خواهیم بود که واکسیناسیون 
کرد،  خواهیم  شروع  را  کارکنانمان 
زیرا تمام مجوزات مربوطه اخذ شده 
آماده  را  آن ها  نیز  چینی  طرف  و 

کرده است.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه:

در شرایط تحریم و کرونا یاد گرفتیم هر تهدیدی را به یک فرصت تبدیل کنیم

ایالم_مدیرکل راه و شهرسازی 
جرای  ا تسریع  بر  یالم   ا ستان  ا
پروژه های راه  سازی محورهای اربعین 

در استان ایالم تاکید کرد.
بازدید  ضمن  بهادری  عبداهلل 
طرح  عملیات  جرای  ا تسریع  ز  ا
اربعین)  محورهای  راهسازی  های 
ایالم- مهران و ایالم- ملکشاهی- 
پروژه  این  اجرای  بر تسریع  مهران( 

ها تاکید کرد.
بازدید از پروژه های قطعه اول 
روستای  فاصل  حد  مهران  ایالم- 
شامل:  ماربره  تقاطع  تا  آباد  مهدی 
تونل کیلومتر 5 ، تونل راه کربال ۲، 
تکمیل پل بزرگ کیلومتر ۷، ترانشه 
قطعه  تکمیل   ،… و  مسیر  برداری 
دوم محور ایالم- مهران حد فاصل 
آباد،  صالح  تقاطع  تا  ماربره  تقاطع 
لح  صا غیرهمسطح  تقاطع  احداث 

کیلومتر  پل  نی  یا پا مراحل  د،  با آ
خطه  شش  یی  جرا ا عملیات   ،5۶
سطح  هم  غیر  تقاطع  مرز،  مهران- 
و  حسن  سید  زاده  امام  راهی  سه 
آذر،  راهی  سه  همسطح  غیر  تقاطع 
شکسته  پل  منطقه  واریانت  احداث 
چهار  ملکشاهی،  مهران-  محور  در 

تقاطع   ، ملکشاهی  خروجی  خطه 
غیر همسطح سه راهی ملکشاهی و 
چهار خطه شدن محور ایالم- تقاطع 
مورد  های  جمله طرح  از  ملکشاهی 
بازدید مدیرکل راه و شهرسازی بود.

بازدید  این  در  بهادری  عبداهلل 
ر  عتبا ا تأمین  هرچند  کرد:  تأکید 

طرح  اجرای  تسریع  در  اصلی  نقش 
می  سازی  راه  های  برنامه  و  ها 
های  پروژه  اجرای  روند  اما  باشد، 
ایالم_مهران  محور  در  سازی  راه 
ر  د ن  مهرا ملکشاهی-  یالم-  ا و
برخوردار  مطلوبی  روند  از  مجموع 
اربعین  تا  شد  خواهد  و تالش  است 
سال جاری تا حد امکان پروژه هایی 
و  ایالم_مهران   ۷ کیلومتر  پل  مثل 
 5۶ کیلومتر  پل  و   طرفین  راههای 
های  گره  که  کنجانچم  منطقه  در 
ترافیکی این نقاط را مرتفع می کنند 

به بهره برداری برسانیم.
وی ادامه داد: برای سایر طرح 
باشند  می  بر  زمان  و  بزرگ  که  ها 
برنامه زمانبندی مشخصی پایه ریزی 
می شود تا در چهارچوب آن برنامه 
به صورت منظم تکمیل طرح ها را 

در آینده پی گیری نماییم.

تاکید بر تسریع اجرای پروژه های راه  سازی محورهای اربعین در استان ایالم

استان  اینکه  بیان  با  علیشائی 
قطب  ندازی  تیرا رشته  در  یالم  ا
این  توسعه  های  پایه  گفت:  است، 
ورزش در استان ایالم وجود دارد و 
با حمایت های فدراسیون تیراندازی 
استان  ورزشی  سالن  اندازی  راه  با 
هدایت  قهرمانی  ورزش  سمت  به 

می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان 
با  فروغی  د  جوا ر  دیدا در  یالم، ا
امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه ایالم، اظهار کرد: با همکاری 
استان  سپاه  فرماندهی  هماهنگی  و 
نی،  ستا ا مسئوالن  یر  سا و  یالم  ا
از  گرمی  و  خوبی  بسیار  استقبال 
در  المپیک  قهرمان  فروغی،  جواد 

برگزار شد. تیراندازی  رشته 
»مظفر علیشائی« تصریح کرد: 

امروز   از صبح  متنوعی  های  برنامه 
در  المپیک  قهرمان  این  حضور  با 
استان برگزار شده است و  با حضور 
چوار  فوتبال  زمین  در  فروغی  جواد 
به مقام شهدای زمین فوتبال، ادای 
معه  جا مظلومیت  که  شد  م  حترا ا
ایران و جامعه ورزش ایران و ایالم 
یک  عنوان  به  و  دهد  می  نشان  را 
حادثه در تاریخ پرافتخار ایالم عزیز 

ثبت شده است.
ثه  د حا مین  و د  : د و فز ا وی 
افتاد بحث مدال  اتفاق  تاریخی که 
آوری جواد فروغی است، در تاریخ 
نه  این،   از  قبل  تا  ایران  ورزش 
مدالی  تپانچه  در  نه  و  تفنگ  در 
کسب نشده بود، در چند سال اخیر 
استعداد  جواد فروغی کشف شد که 
با برنامه ها و دوره های ورزشی و 

را  ایران  توانست  ایشان  آموزشی،  
طال  مدال  صاحب  بار  اولین  برای 
کشورهایی  جز  ایران  امروز  و  کند 
ین  ا ر  د ل  مدا صاحب  که  است 

است. رشته 
مدیرکل ورزش و جوانان استان 
مدافع  هم  ایشان  کرد:  بیان  ایالم  
که  است  سالمت  مدافع  هم  حرم، 
به  تبدیل  و  مردم  افتخار   موجب 
است،  شده  جامعه  برای  لگویی  ا
مدال  کسب  برای  ایستادن  نحوه 
مدال  اهدای  در  ایستادن  نحوه  و 
که  ای  چفیه  شد،  الگو  یک  ایشان 
اتفاقاتی که در  به همراه داشت که 
این صحنه روی داد، کمتر در صحنه 
های ورزشی روی داده است که در 
عین خوشحالی، این امر را به وجود 

آورده است.

این  اینکه   بیان  با  علیشائی 
خواهد  تکرار  کشور  برای  ها  مدال 
رشته  در  ایالم  استان  افزود:  شد، 
های  پایه  است،  قطب  تیراندازی 
ایالم  استان  در  ورزش  این  توسعه 
در  استعداد  و  ورزشکار  دارد،  وجود 
استان وجود دارد و با حمایت های 
اندازی  راه  با  تیراندازی  فدراسیون 
سالن ورزشی استان به سمت ورزش 

قهرمانی هدایت می شود.
شده  تالش  کرد:  ز  برا ا وی 
شود  فراهم  ای  زمینه  که  است 
و  ملی  قهرمان  این  فروغی  جواد 
برای  بار  دو  ماهی  بتواند  جهان،  
در  مربیان  و  ورزشکاران  آموزشی 
که  باشد  داشته  ایالم حضور  استان 
را  دیگری  های  فروغی  بتوانیم  ما 

در استان داشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایالم:

سالن تیراندازی ایالم برای ورزش قهرمانی راه اندازی می شود/ ایالم قطب 
تیراندازی در کشور
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سمیرا امامی*
یک اختالل خود ایمنی زمانی 
رخ می دهد که سیستم ایمنی فرد 
به اشتباه به بدن خود حمله می کند.

خودایمنی  اختالل   ۸۰ حدود 
مختلف از نظر خفیف تا ناتوان کننده 
این دارد  به  وجود دارد که بستگی 
که کدام سیستم بدن مورد حمله قرار 

می گیرد و تا چه حدی.
به طور کلی درمانی وجود ندارد 
ایمنی  خود  اختالالت  عالئم  اما   ،

قابل کنترل است.
سیستم ایمنی مجموعه ای از 
خاص  شیمیایی  مواد  و  ها  سلول 
کننده  ایجاد  عوامل  با  که  است 
عفونت مانند باکتری ها و ویروس 
ها مبارزه می کند. یک اختالل خود 
ایمنی زمانی رخ می دهد که سیستم 
ایمنی فرد به اشتباه به بافت های 

بدن خود حمله می کند.
یمنی  ا د  خو ت  ال ختال ا
گروه  دسته  دو  به  کلی  بهطور 
معنی  ›به  خاص  بندی - “ارگان 
یک ارگان تحت تاثیر قرار است، در 
ارگان  غیر  اختالالت  در  که  حالی 
خاص، اندام متعدد یا سیستم های 

بدن ممکن است درگیر شود.  
خودایمنی  اختالل   ۸۰ حدود 
ناتوان  تا  خفیف  نظر  از  مختلف 
به  بستگی  که  دارد  وجود  کننده 
بدن  سیستم  کدام  که  دارد  این 
تا چه  و  گیرد  قرار می  مورد حمله 
زنان   ، نامعلوم  دالیل  حدی. به 
مستعدتر از مردان هستند ، به ویژه 
شود  می  باروری. تصور  دوران  در 
که هورمونهای جنسی ممکن است 
باشند. به  مسئول  حدی  تا  حداقل 
اما   ، ندارد  درمانی وجود  کلی  طور 

قابل  ایمنی  خود  اختالالت  عالئم 
کنترل است.

انواع اختالالت خود ایمنی
اختالالت خود ایمنی می تواند 
سیستم  و  ها  ارگان  همه  بر  تقریبًا 
بدن تأثیر بگذارد. برخی از اختالالت 

خود ایمنی عبارتند از:
 دیابت )نوع I( - بر لوزالمعده تأثیر 
 ، تشنگی  شامل  گذارد. عالئم  می 
تکرر ادرار ، کاهش وزن و افزایش 

حساسیت به عفونت است.  
تیروئید  غده  گریوز - بر  بیماری   
شامل  رد. عالئم  گذا می  ثیر  تأ
کاهش وزن ، افزایش ضربان قلب 

، اضطراب و اسهال است .  
روده - شامل  التهابی  بیماری   
بیماری  احتمااًل  و  اولسروز  کولیت 
ن  آ ئم  عال  . د شو می  ن  و کر

شامل اسهال و درد شکم است.  
 مولتیپل اسکلروزیس - بر سیستم 
به  گذارد. بسته  می  تأثیر  عصبی 
اینکه کدام قسمت از سیستم عصبی 
تحت تأثیر قرار گرفته است ، عالئم 
، فلج و  می تواند شامل بی حسی 

اختالل بینایی باشد.  
 پسوریازیس - بر پوست تأثیر می 
گذارد. از ویژگی های آن می توان 
به ایجاد پوسته های ضخیم و قرمز 

پوست اشاره کرد.  
توئید - مفاصل  روما آرتریت   
شامل  کند. عالئم  می  درگیر  را 
یافته  تغییر شکل  و  متورم  مفاصل 
است. چشم ها ، ریه ها و قلب نیز 
ممکن است مورد هدف قرار گیرند.  

 اسکلرودرمی - بر پوست و سایر 
باعث  و  گذارد  می  تأثیر  ساختارها 
تشکیل بافت اسکار می شود. ویژگی 
ها شامل ضخیم شدن پوست ، زخم 
های پوستی و سفت شدن مفاصل 

است.  
ز  تو یتما ر ا س  پو لو  
سیستمیک - بافت همبند را تحت 
تواند  می  و  دهد  می  قرار  تأثیر 
ضربه  بدن  ارگان  دستگاه  هر  به 

بزند. عالئم شامل التهاب مفاصل ، 
تب ، کاهش وزن و بثورات مشخصه 

صورت است.  

نقص سیستم ایمنی بدن
یمنی  ا سیستم  های  سلول 
موسوم به لنفوسیت های T )سلول 
های T( از گیرنده های خاصی در 
سطح خود برای شناسایی میکروب 
و  ها  باکتری  مانند  خارجی  های 
ویروس ها استفاده می کنند. معمواًل 
بدن  بافتهای  به  که   T سلولهای 
توسط  دهند  می  نشان  واکنش 
سیستم  اعضای  از  یکی   ، تیموس 
استخوان  پشت  در  که  بدن  ایمنی 
می  بین  ز  ا  ، رد  دا ر  قرا سینه 
حمله  “خود   T روند. سلولهای 
کننده« که از تخریب فرار می کنند 
ممکن است توسط یک ماشه فعال 
آن  دقیق  محرک  شوند. عوامل 
های  عفونت  اما   ، است  ناشناخته 
بین  در  ها  هورمون  و  ویروسی 
مشکوکین هستند. سپس سلولهای 
 B لنفوسیتهای  به  سرکش   T
تا  دهند  می  دستور   )B )سلولهای 
آنتی بادی ها را علیه بافت ، اندام یا 
آنتی  بسازند. چنین  خاصی  سیستم 
بادی هایی »اتوآنتی بادی« نامیده 

می شوند.

ی  ا بر خطر  مل  ا عو
اختالالت خود ایمنی

خود  اختالالت  دقیق  علل 
ایمنی مشخص نیست. به نظر می 

رسد عوامل خطر عبارتند از:
 ژنتیک - به نظر می رسد استعداد 
در  ایمنی  خود  اختالالت  به  ابتال 
خانواده ها وجود دارد. با این حال ، 
اعضای خانواده می توانند تحت تأثیر 
گیرند. به  قرار  مختلف  اختالالت 
یک  است  ممکن   ، مثال  عنوان 
حالی  در   ، باشد  داشته  دیابت  نفر 
آرتریت  به  مبتال  دیگر  که شخص 
روماتوئید است. به نظر می رسد که 
برای  تنهایی  به  ژنتیکی  حساسیت 

کافی  ایمنی  خود  واکنش  ایجاد 
نیست و عوامل دیگری نیز باید در 

این امر دخیل باشند.  
محیطی - حساسیت  مل  عوا  
خودایمنی  اختالالت  به  خانواده 
محیطی  عوامل  با  است  ممکن 
در  شاید   ، باشد  مرتبط  مشترک 

ارتباط با عوامل ژنتیکی.  
 جنسیت - حدود سه چهارم افراد 
ایمنی زن  اختالالت خود  به  مبتال 

هستند.  
جنسی - اختالالت  هورمونهای   
خود ایمنی در دوران باروری تمایل 
از  برخی  رسد  می  نظر  دارند. به 
 ، بد  چه  و  خوب  چه   ، اختالالت 
تحت تأثیر تغییرات عمده هورمونی 
یائسگی  و  زایمان   ، بارداری  مانند 

قرار دارند.  
 عفونت - به نظر می رسد برخی از 
اختالالت توسط عفونت های خاص 

ایجاد شده یا بدتر می شوند.  

خود  اختالالت  تشخیص 
ایمنی

خود  اختالل  یک  تشخیص 
ایمنی ، به ویژه در مراحل اولیه آن 
و در صورت وجود اندام ها یا سیستم 
است. بسته  دشوار   ، مختلف  های 
تشخیص  های  روش   ، اختالل  به 
ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 معاینهی جسمی
 تاریخچه پزشکی

 آزمایش خون ، از جمله آزمایشات 
تشخیص اتوآنتی بادی ها

 بیوپسی
 اشعه ایکس

خود  اختالالت  درمان 
ایمنی

خود  اختالالت  کلی  طور  به 
ایمنی قابل درمان نیستند ، اما این 
قابل  موارد  از  بسیاری  در  وضعیت 
کنترل است. از نظر تاریخی ، درمان 

شامل موارد زیر است:
 داروهای ضد التهابی - به منظور 

کاهش التهاب و درد  
ی  برا  - ئیدها  سترو ا تیکو ر کو  
اوقات  گاهی  التهاب. آنها  کاهش 
حاد  شدن  ور  شعله  درمان  برای 

عالئم استفاده می شوند  
 ضد درد دارو - مانند پاراستامول 

و کدئین  
 داروهای سرکوب کننده سیستم 
ایمنی - برای مهار فعالیت سیستم 

ایمنی بدن  
تحریک  برای  پی -  فیزیوترا  

تحرک  
 درمان کمبود - به عنوان مثال ، 

تزریق انسولین در مورد دیابت  
 جراحی - به عنوان مثال ، برای 
درمان انسداد روده در مورد بیماری 

کرون  
دوز  با  ایمنی  سیستم  سرکوب   
داروهای  از  استفاده  باال - اخیراً 
سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن )در 
دوزهای مورد نیاز برای درمان سرطان 
یا جلوگیری از رد اعضای بدن پیوندی( 
با نتایج امیدوارکننده ای انجام شده 
است. به ویژه هنگامی که مداخله زود 
است ، شانس درمان با برخی از این 

شرایط ممکن به نظر می رسد.  

*کارشناس ارشد ایمنی شناسی پزشکی

اختالالت خود ایمنی

در هفته ملی مهارت از 31 تیر تا 6 مرداد در اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای مازندران صورت گرفت

افتتاح ۱3 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای با اعتباری 
بالغ بر 493۰ میلیون ریال

در هفته ملی مهارت که از 3۱ تیر تا ۶ مرداد بود ۱3 آموزشگاه 
آزاد فنی و حرفه ای با اعتباری بالغ بر ۴۹3۰ میلیون ریال در ۷ شهر 

استان مازندران افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و مرکز اطالع رسانی اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای مازندران سید حسین درویشی مدیرکل در این خصوص 
امیرکال،  بهشهر،  نکا،  شهرهای  در  ها  آمورشگاه  این  داشت:  اظهار 

قائمشهر، بابل، بابلسر و تنکابن افتتاح شدند. 
وی افزود: نگرش علی اوسط هاشمی رییس سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور به آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای دارای وزن باالیی 
است و آموزشگاه¬های آزاد را شرکای آموزش فنی و حرفه ای می 
دانند که با همراهی و مشارکت آن ها می توان، وزن اجتماعی مهارت 

را ارتقا و آموزش های فنی و حرفه ای را در جامعه فراگیر ساخت.
و  فنی  آزاد  های  آموزشگاه  تا  است  انتظار  داد:  ادامه  درویشی 
مهارت  بتوان وزن  تا  تبدیل شوند  پویا  و  پرنور  به فضایی  ای  حرفه 
را در جامعه باال برد لذا الزم است افراد توانمند که نگاه توسعه ای 
به بخش غیر دولتی آموزش فنی و حرفه ای دارند برای همراهی و 

مشارکت  حضور یابند.
به  نگاه  کرد:  بیان  مازندران  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
مهارت، نگاهی توسعه ای با بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل الیزال 
آموزشگاه های آزاد و تشکل های صنفی است. کانون انجمن صنفی 
آموزشگاه آزاد در استان می تواند از ظرفیت های کانون ها و انجمن 
آموزی  مهارت  فرهنگ  ارتقای  جهت  در  ها  شهرستان  صنفی  های 
با تعامل و مشارکت پیوسته و پویا، افق روشنی برای  تا  بهره گیرند 

خانواده مهارت آموزی کشور رقم زد.

روابط عمومی های برتر سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشور ۱399 معرفی شدند

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران 
رتبه نخست روابط عمومی سازمان متبوع خود را کسب نمود.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطالع رسانی اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای مازندران جواد رشیدی مدیر روابط عمومی اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای مازندران، سینا نصرالهی مدیر روابط عمومی 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان و علی تجری مدیر روابط 
عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان به اتفاق مقام اول 
را کسب نمودند و سیروس خوش سیما مدیر روابط عمومی اداره کل 
البرز، حامد غالمی فر مدیر روابط عمومی  آموزش فنی و حرفه ای 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان و حمید محمدزاده نجمی 
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی 
به اتفاق مقام دوم و اکرم ترک مورنانی مدیر روابط عمومی اداره کل 
روابط  مدیر  قدمی  اصفهان، سعیده سادات  ای  و حرفه  فنی  آموزش 
عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سمنان و ابراهیم حسینی 
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر به اتفاق 
در  ای کشور  و حرفه  فنی  آموزش  ارزیابی سازمان  در  را  مقام سوم 

سال ۱3۹۹ کسب نمودند.

تبریک مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران 
به مناسبت ۱۷ مرداد

۱۷مرداد، روز خبرنگار و یاد آور شهید صارمی، خبرنگار خبرگزاری 
جمهوری اسالمی و سایر شهدای این عرصه ی ُپر مسئولیت و فرصتی 
برای یادآوری رسالت خطیر و قدردانی از زحمات فرهیختگانی است 
بزرگ  انعکاس حقیقت، پرچم رسالت  و  بازگویی  برای  که مجاهدانه 
اطالع رسانی را بر دوش گرفته و چراغ راه جامعه خویش گشته اند..
این روز برگ زرینی از تقویم رسانه و فرصتی برای ارج نهادن به 
قداست قلم و تالش و مسئولیت خبرنگاران بعنوان پرچمداران وادی 

قلم و آگاهی رسانی به جامعه است.
این جانب این روز شکوهمند را به همه خبرنگاران، نویسندگان، 
روزنامه نگاران و صاحبان اندیشه و قلم در عرصه اطالع رسانی تبریک 
و تهنیت عرض می نمایم و مراتب تقدیر و سپاس خالصانه خود را از 
ناپذیر جامعه شریف خبرنگاران به ویژه »خبرنگاران  تالش خستگی 
فعال در حوزه مهارت آموزی« ابراز نموده، دست همه اصحاب قلم را 
برای ادامه تعامالت و همکاری های سازنده و ترویج فرهنگ مهارت 

آموزی به گرمی می فشارم.

نماینده مردم ایرانشهر:
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای 
مجازی نیاز به بازنگری اساسی دارد

 عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم ارائه 
تفسیر درست از عبارت صیانت گفت: معتقدم طرح فعلی صیانت از حقوق 
کاربران فضای مجازی برای آحاد جامعه بسیار باالست و این طرح نیاز به 

بازنگری اساسی و تغییرات بنیادین دارد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  ایرانشهر  مردم  نماینده  درخشان  عبدالناصر 
پارلمانی دنیای جوانان، با اشاره به بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران 
فضای مجازی در مجلس شورای اسالمی گفت: صیانت از حقوق ملت شریف 
ایران وظیفه تمام ارکان نظام است، اما ما باید تفسیری درست از صیانت که 

مورد پذیرش و اتفاق حداکثری مردم است، داشته باشیم.
وی اضافه کرد: معتقدم معایب طرح فعلی صیانت از حقوق کاربران 
فضای مجازی برای آحاد جامعه باالست و این طرح نیاز به بازنگری اساسی 

و تغییر بنیادین دارد.
فساد  با  مبارزه  شعار  یادآوری  با  مجلس  در  ایرانشهر  مردم  نماینده 
نمایندگان مجلس  از سوی  اقتصادی   و  به وضعیت معیشتی  پرداختن  و 
یازدههم گفت: سال اول مجلس مصادف با سال آخر دولتی بود که با کسری 
بودجه بسیار مواجه بود و به دلیل تحریم های ظالمانه مجلس و دولت عمال 
دستاوردی در زمینه بهبود معیشت مردم نداشته اند.امروز هم قبل از ارائه 
چنین طرح هایی  بهتر است  دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به مشکالت 

اقتصادی کشور و گرفتاری های معیشتی مردم توجه کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه به عنوان خادم ملت قدرشناس ایران 
بابت تمام کم کاری ها عذرخواهی می کنم، گفت: تمام تالش مجموعه مجلس 
این است که بتوانیم با ایجاد تعامل با سایر قوا شرایط  معیشتی فعلی را در 

جهت مثبت تغییر دهیم.
 عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: مبارزه 

با فساد و بهبود شرایط اقتصادی کشور بدون تعامل قوا محقق نمی شود.
کابران  از حقوق  اینکه طرح صیانت  بیان  با  ایرانشهر  مردم  نماینده 
فضای مجازی نیاز به چکش کاری بیشتری دارد، گفت: در شرایط بحران 

اقتصادی نباید امنیت روانی مردم را به مخاطره انداخت.
وی ادامه داد: بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل خانگی و کوچک در 
بستر فعلی اینترنت رونق گرفته اند. فقط کافی است به صورت آزمایشی یک 
هفته این طرح با همین کیفت اجرا شود. بعد مشخص می شود که دولت 

سیزدهم چگونه با چالش های سهمگین آن روبرو خواهد شد.
درخشان تاکید کرد: چنین طرح هایی نیاز به کار کارشناسی جدی دارد 

و باید سود و زیان آن با حوصله مورد مطالعه قرار گیرد.
مجلس شورای اسالمی هفته گذشته با بررسی طرح صیانت از حقوق 
کاربران فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی با استناد به اصل ۸5 قانون 
اساسی موافقت کرد.  امروز جمعی از نمایندگان در نامه ای به محمد باقر 
قالیباف رییس مجلس خواستار لغو بررسی این طرح بر اسسا اصل ۸5 شدند.

مدیر عامل بانک رفاه کارگران:
خبرنگاران، طالیه دار عرصه آگاهی بخشی و مطالبه گری 

هستند
روز  ماه  مرداد   ۱۷ مناسبت  به 
مدیر  گانی  هلل  اسماعیل  خبرنگار، 
عامل بانک رفاه کارگران این روز را به 
اصحاب رسانه تبریک و تهنیت گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، متن پیام به این شرح 

است:
به  خبرنگار  روز  ماه  مرداد   ۱۷
قلم  و  اندیشه  فعاالن عرصه  تمامی 

مبارک.
روز خبرنگار فرصت گرانبهایی 

است برای پاسداشت و تقدیر از تالش های افراد فرهیخته ای که رسالت و 
مسئولیت خود را در روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه تعریف می کنند. 
افراد شایسته ای که با وجود همه سختی ها و مرارت ها در قبال جامعه، مردم 
و کشور احساس مسئولیت و به عنوان چشمان بیدار جامعه، نقش اطالع 

رسانی خود را به خوبی ایفاء می کنند.
و  است  و عشق  هنر  از  تلفیقی  و  مقدس  حرفه  و  شغل  خبرنگاری، 
که  هستند  گری  مطالبه  و  آگاهی بخشی  عرصه  داران  خبرنگاران، طالیه 
حصار زمان و مکان را می شکنند و تالش می کنند واژه ها را برای بیان 
حقایق و انعکاس پیام و صدای مردم و فتح قله های پیشرفت، سربلندی و 

سعادت کشور به خدمت بگیرند.
این روز فرخنده را بر تمامی تالشگران عرصه آگاهی، دانش و خرد 
که دل در گرو توسعه و آبادانی این سرزمین کهن و نامدار دارند، تبریک و 

شاد باش عرض می نمایم.

مدیرعامل بانک دی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار مطرح 
کرد:

خبرنگاران در قبال صداقت وقایع نگاری، مسئولیت تام دارند
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
دی، در پیام برات کریمی آمده است:
هفدهم مردادماه روز خبرنگار، به 
زیبایی، تجلی گر تالش های عاشقانه 
و خستگی ناپذیر عزیزانی است که با 
نگاه تیزبین و دقیق خود، تا پای جان 
در جست وجوی حقیقت و پاسداری از 
مرزهای روشنگری، لحظه ای آرام و 
قرار ندارند. این روز، فرصت مغتنمی 
برای بازشناسی ارزش های خبرنگاران 
آن ها  بی بدیل  نقش  پاسداشت  و 

این  و خستگی ناپذیر  بی وقفه  از تالش های  قدردانی  و  جامعه  اعتالی  در 
عزیزان است. فرصت مغتنمی است تا یاد و خاطره پیشکسوتان فرهیخته و 
شهیدان عرصه خبر و رسانه به ویژه شهید صارمی که در راه تبیین آرمان ها 
و ارزش های کشور و ارائه تصویر صحیح و اطالع رسانی آگاهانه به جامعه 

از خودگذشتگی کردند، تبیین شود.
افکار  عرصه شکل گیری  میدان داران  عنوان  به  همچنین  خبرنگاران 
عمومی، مسئولیتی تام در قبال صداقت و واقع نگاری، توسعه کشور، باورها 
و اعتقادات مردم و ارزش ها و اخالق جامعه دارند و این مهم جز با فهم 
به سواد رسانه ای، کار رسانه ای هوشمندانه و  دقیق مسائل کشور، تسلط 

مسئوالنه میسر نیست.
خداوند بزرگ را شاکرم که خانواده بانک ارزش آفرین دی افتخار دارد 
از همراهی و تعامل سازنده خبرنگارانی فهیم، مسؤولیت پذیر، ارزش گرا و 
حقیقت جو برخوردار باشد. اهالی رسانه عضو مهمی از خانواده ما هستند و امروز 
نسبت به توسعه ارتباطات دوسویه با رسانه ها و این عزیزان، مصمم تر هستیم.
با تبریک هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، از همراهی و تعامل سازنده 
خبرنگاران در انعکاس دقیق اخبار و رویدادها و خدمات بانک دی که تنویر 
افکار عمومی و آگاهی بخشی ذی نفعان و مشتریان عزیز را به ارمغان می آورد، 

تشکر و قدردانی می کنم.
تاریخ این سرزمین همواره بر جاودانگی تالشگران عرصه رسانه گواهی 
خواهد داد و فرزندان این آب و خاک، مجاهدت های مدافعان عرصه ارتباطات 

را در این شرایط سخت فراموش نخواهند کرد.

پیام مدیرعامل بانک توسعه تعاون به مناسبت روز خبرنگار
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پیامی ۱۷ مرداد ماه روز خبرنگار را 

به تمامی فعاالن عرصه اطالع رسانی و خبر تبریک گفت.
۱۷ مرداد ماه “روز خبرنگار”، پاسداشت رشادت های آنانی است که با 
کمترین چشمداشت مادی و با همه توان حرفه ای و علمی خود به کمک 
و  انحراف  از خطر  را  به تصویر کشیدن حقیقت، جامعه  با  و  زبان،  و  قلم 
انحطاط محفوظ می دارند. روز آنانی که ترسیم حقیقت را بر مصالح زودگذر 

ترجیح می دهند.
اقتصادی،  سیاسی،  رخدادهای  و  واقعیات  انعکاس  خبرنگاری،  کار 
اجتماعی و فرهنگی و اطالع رسانی با عنایت به 3 اصل سرعت، دقت و 
صحت است و الزمه خبرنگار خوب بودن، داشتن علم و دانش، تجربه و حرفه 
ای گری، و شجاعت و جسارت است و بی تردید اصحاب قلم و خبرنگاران 
از عوامل هدایتگر افکار عمومی و ارتقا دهنده آگاهی و بینش آحاد جامعه 
به شمار می روند که در سخت ترین شرایط برای حضانت از شئون انسانی 
و حرفه ای خود از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند. خبرنگاری هنر، عشق، 
حرفه ای گری و جسارت بیان حقیقت است.فرا رسیدن روز خبرنگار، بهانه ای 
برای تکریم سخت کوشان مسیر پرفراز و فرود حوزه خبر و رسانه است، 

مسیری که هر لحظه آن با خطر و حادثه روبرو است.
از شما که در به تصویر کشیدن خدمات گسترده ومتنوع جوان ترین بانک 
توسعه ای کشور در کنار بانک توسعه تعاون بودید تشکر و قدردانی می کنم.

پیام تبریک مدیرعامل بانک مسکن به مناسبت روز خبرنگار
عنوان  روزخبرنگار  مناسبت  به  بانک مسکن  مدیرعامل  شایان  دکتر 
روشن  کرونایی  سخت  درشرایط  را  رسانی  اطالع  کرد:خبرنگاران،چراغ 

نگه داشتند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، متن پیام دکتر محمود 

شایان مدیرعامل بانک مسکن بدین شرح است:
خبرنگاران ، این فعاالن عرصه آگاهی، با وجود شرایط دشوار کرونا، 
همچنان متعهدانه و دلسوزانه، بار امانت را به دوش کشیدند و در راه روشنگری 

و آگاهی بخشی در جامعه گام برداشتند.
فرارسیدن ۱۷ مرداد ، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران این مرز و 
بوم تبریک می گویم و از خداوند منان، سالمتی، تداوم عزت و اهتمام آنان 

را در عرصه حقیقت گویی خواستارم.
در این مجال ، از خبرنگاران عزیز و اصحاب رسانه دعوت می کنم 
تا با ایفای نقش موثر خود در جامعه و آگاهی رسانی الزم، ضمن کاشت 
بذر امید در دل های مردم نسبت به حل مشکالتشان توسط مسووالن ، از 
قلم خود در شکست حباب قیمت مسکن و به تعادل رساندن آن، یاری گر 

خادمان مردم در بخش مسکن باشند.
این  در  که  خبرنگارانی  و همه  یاد شهید صارمی  گرامیداشت  ضمن 
عرصه مقدس جان خود را از دست داده اند،از شهید محسن خزایی عزیز، 

نخستین خبرنگار مدافعان حرم، نیز یاد می کنیم.
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المپیک ۲0۲0 برای ایران؛
چی فکر می کردیم، چی شد!؟

 ۲۰۲۰ المپیک  های  بازی 
توکیو با تمام لحظات تلخ و شیرینش 

به پایان رسید.
به گزارش دنیای جوانان، بازی 
کاروان  برای  توکیو  المپیک  های 
برگزاری  با  مرداد  اول  از  ایران  
رقابت قایقرانی و تیروکمان آغاز شد 
و ۱۶ مرداد با کاراته به پایان رسید. 
حاصل حضور ۶5 ورزشکار ایران 3 

مدال طال، ۲ نقره و ۲ برنز بود. 
در  مدال   ۷ مجموع  با  ایران 
جایگاه بیست و هفتم المپیک ۲۰۲۰ 

قرار گرفت. 
ها  بازی  از  دوره   این  در   

شاهد صحنه های تلخ و شیرین زیادی بودیم که شیرین ترین آن مدال طالی جواد فروغی 
و محمدرضا گرایی بود که شاید کمتر کسی برای این دو نفر شانس مدال متصور می شد. 

قهرمان  و  کرد  استفاده  کاراته  حضور  آخرین  شاید  و  اولین  از  هم  زاده  گنج  سجاد 
المپیک شد.

تلخ ترین لحظات هم وقتی بود که ورزشکاران ایرانی با چشمان گریان و صورت های 
ناراحت صحنه مسابقه را ترک کردند. فریادهای حسن یزدانی پس از شکست مقابل تیلور 
آمریکایی و از دست رفتن مدال طال جزو صحنه های دردناک بازی ها برای ایران بود. قطعا 

او غمگین ترین ورزشکار نایب قهرمان در المپیک توکیو بود.
برخی ها هم هر چه تالش کردند راه به جایی نبردند مانند علی پاکدامن که ستاره ایران 

در بازی ها بود اما با وجود نمایش زیبایش دست خالی از توکیو برگشت. 
در هر صورت پرونده المپیک توکیو بسته شد و حاال برخی با خوشحالی این رویداد را 

ترک کردند و برخی دیگر با خاطره ای نه چندان خوب. 
قایقرانی: عملکرد خوب رویینگ در توکیو

المپیک   B فینال  به  ایران  ران  قایق  اولین  عنوان  به  مالیی  نازنین  رویینگ: 
در  ایران  قایقرانان  نتیجه  بهترین  این  شد.  ها  بازی  یازدهم  نهایت  در  و  کرد  صعود 

بود. المپیک  ادوار 
کایاک: علی آقا میرزایی در مرحله یک چهارم نهایی چهارم شد و به نیمه نهایی نرسید. 

 تکواندو: امید کاروان بدون مدال برگشت
ناهید کیانی: دور  اول برابر کیمیا علیزاده شکست خورد و با توجه به اینکه او نیز به 

فینال نرسید از المپیک حذف شد.
نرسیدن  به  با توجه  نهایی شکست خورد و  پور: در مرحله یک چهارم  آرمین هادی 

حریفش به فینال، حذف شد.
میرهاشم حسینی: در مرحله یک چهارم نهایی شکست خورد.  با حضور حریفش در 

فینال راهی شانس مجدد شد اما در آن مرحله هم شکست خورد.
شمشیربازی : شکست تلخی که شانس مدال را گرفت

انفرادی: مجتبی عابدینی و محمد رهبری در مرحله یک هشتم نهایی حذف شدند. علی 
پاکدامن در مرحله یک چهارم نهایی شکست خورد.

تیمی: در مرحله یک چهارم نهایی برابر ایتالیا با اختالف یک امتیاز ۴5 بر۴۴ شکست 
خورد و سپس با پیروزی بر آمریکا و باخت برابر مصر، ششم المپیک شد.

تیراندازی: از طالی غیرمنتظره فروغی تا عملکرد ضعیف در تفنگ 
جواد فروغی: در تپانچه ۱۰ متر مردان اولین مدال طالی کاروان را گرفت. در تپانچه 

میکس به همراه هانیه رستمیان در مرحله نیمه نهایی پنجم شدند و به فینال نرفتند.
مهیار صداقت: در تفنگ ۱۰ متر و 5۰ متر سه وضعیت موفق به صعود به فینال نشد. 

در تفنگ میکس به همراه نجمه خدمتی صعود نکردند و پانزدهم شدند.
نجمه خدمتی: در تفنگ 5۰ سه وضعیت از مرحله مقدماتی صعود نکرد و هجدهم شد.
فاطمه کرم زاده: در تفنگ ۱۰ متر و 5۰ متر سه وضعیت از مرحله مقدماتی صعود نکرد 

و به ترتیب در جایگاه ۲3 و ۲۲ قرار گرفت.
آرمینا صادقیان: در تفنگ ۱۰ متر موفق به صعود به فینال نشد و سی ام شد. 

هانیه رستمیان: در تپانچه ۱۰ متر  دهم شد و به فینال نرسید و در مجموع دو مرحله 
سرعت و دقت تپانچه ۲5 متر زنان بیست و هشتم شد و فینالیست نشد.

تنیس روی میز:وداع با المپیک فقط با یک مسابقه
نیما عالمیان در  اولین مسابقه شکست خورد و از بازی های المپیک توکیو حذف شد.

 تیروکمان: وداع زودهنگام با المپیک 
میالد وزیری در مرحله تعیین رنکینگ بین ۶۴ نفر، شصت و سوم شد و در  دور اول 

مرحله حذفی، برابر نماینده آمریکا شکست خورد و حذف شد. 
شنا: شکستن رکورد ملی در المپیک 

متین بالسینی با زمان ۱ دقیقه و 5۹ ثانیه از صعود به نیمه نهایی باز ماند و در مرحله 
مقدماتی در رده 33قرار گرفت. او رکورد ملی ایران را در ماده اش شکست.

دوومیدانی: حدادی و تفتیان ناکامان ورزش مادر 
فرزانه فصیحی در دوی ۱۰۰ متر زنان در مرحله مقدماتی در گروه خود هشتم شد و به 

نیمه نهایی نرسید. در رده بندی کلی هم بین 5۴ دونده، پنجاهم شد. 
حسن تفتیان در دوی ۱۰۰ متر مردان در گروه خود چهارم شد و به نیمه نهایی صعود 

نکرد. در رده بندی کلی بین ۶۲ ورزشکار در جایگاه بیست و هشتم قرار گرفت. 
احسان حدادی با رکورد 5۸.۹۸ در گروه خود بین ۱۶ نفر ، چهاردهم شد و به فینال 

المپیک نرسید. در مجموع در المپیک بیست و ششم شد.
دوچرخه سواری: رسیدن به آخر آرزو ماند

سعید صفرزاده در ماده استقامت جاده مسابقه را تمام نکرد و در ماده تایم تریل انفرادی 
بین 3۸ رکابزن، سی و پنجم شد.

بدمینتون : اولین حضور با یک برد و یک باخت
ثریا آقایی در مرحله گروهی با پیروزی بر حریف مالدیو و شکست مقابل چین از صعود 

به جدول حذفی بازماند.
والیبال: حذف غافلگیر کننده 

تیم ملی ایران در مرحله گروهی لهستان و ونزوئال را )به ترتیب 3 بر ۲ و 3 بر صفر( 
شکست داد اما برابر کانادا، ایتالیا و ژاپن )به ترتیب 3 بر صفر، 3 بر ۱ و 3 بر ۲( شکست خورد 
و از صعود به مرحله بعد بازماند. خداحافظی معروف کاپیتان تیم ملی نیز بعد از این بازی ها 

از مهمترین اتفاقات والیبال در المپیک بود. 
بسکتبال: سه باخت حاصل حضور در المپیک

تیم ملی ایران در مرحله گروهی برابر چک، آمریکا و فرانسه به ترتیب با نتایج ۸۴ بر 
۷۸، ۱۲۰ بر ۶۶ و ۷۹ بر ۶۲ باخت و حذف شد.

وزنه برداری: نقره داودی مرهمی بر اوضاع ناخوش وزنه برداری 
وزنه برداری در این دوره اوضاع خوبی نداشت و در این شرایط مدال نقره داودی تا 

حدودی نجات دهنده این رشته بود. 
علی هاشمی در دسته ۱۰۹ کیلوگرم اوت شد و به مدال نرسید.

علی داودی در دسته ۱۰۹+ کیلوگرم نایب قهرمان شد و مدال نقره المپیک را کسب کرد.
 بوکس: مشتزنها هم خیلی در المپیک نماندند

دانیال شه بخش، بوکسور وزن منهای 5۷ کیلوگرم در مرحله یک شانزدهم پیروز شد 
اما در یک هشتم نهایی باخت و حذف شد.

شاهین موسوی، بوکسور وزن ۷5 کیلوگرم  در مرحله یک شانزدهم نهایی شکست 
خورد و کنار رفت. 

کشتی آزاد: انتظار بیشتر از یک نقره و یک برنز بود
حسن یزدانی، آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم در فینال برابر تیلور آمریکایی باخت و مدال 

نقره گرفت و گریه های او صحنه های تلخی را به تصویر کشید. 
محمد حسین محمدیان، آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم در کشتی اول باخت و چون حریفش 

به فینال نرسید، حذف شد.
مرتضی قیاسی، ملی پوش وزن ۶5 کیلوگرم در کشتی دوم به هند باخت و چون حریفش 

به فینال نرسید، حذف شد.
مصطفی حسین خانی، آزادکار وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی اول باخت و چون حریفش به 

فینال نرسید، حذف شد.
امیر حسین زارع، ملی پوش وزن ۱۲5 کیلوگرم موفق شد در المپیک مدال برنز ۱۲5 

کیلوگرم را بگیرد.
رضا اطری، در وزن 5۷ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی باخت و مدال برنز را هم از 

دست داد و پنجم شد
کشتی فرنگی: برادر کوچکتر جور برادر بزرگتر را کشید

علیرضا نجاتی : در وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی اول باخت و با توجه به اینکه حریفش به 
فینال نرسید، حذف شد.

محمد علی گرایی: فرنگی کار وزن ۷۷ کیلوگرم از شانس های اصلی کسب مدال در 
المپیک بود اما در مرحله رده بندی باخت و مدال برنز را از دست داد.

محمد رضا گرایی: ملی پوش وزن ۶۷ کیلوگرم برادر کوچکتر محمد علی گرایی بسیار 
عالی کار کرد و  موفق به کسب دومین مدال طالی کاروان شد.

باخت و  کایالپ  مقابل رضا  بندی وزن ۱3۰ کیلوگرم  رده  میرزازاده: در مرحله  امین 
مدال برنز را از دست داد.

محمد هادی ساروی: در وزن ۹۷ کیلوگرم به رده بندی راه یافت و مدال برنز المپیک 
بازی ها را کسب کرد.

کاراته: طالی گنج زاده و ناکامی بانوان
کاراته بازی های المپیک توکیو را برای ایران به پایان رساند. 

سارا بهمنیار: در مرحله گروهی وزن منهای 55 کیلوگرم کومیته زنان با یک پیروزی 
و دو شکست حذف شد.

حمیده عباسعلی: کاراته کای وزن مثبت ۶۱ کیلوگرم با دو باخت و دو پیروزی حذف 
شد و به نیمه نهایی صعود نکرد. 

سجاد گنج زاده: کاراته کای وزن مثبت ۷5 کیلوگرم با 3 پیروزی و یک تساوی  در 
با  توکیو شد. همچنین  المپیک  نهایی  نیمه  راهی مرحله  به عنوان سرگروه  مرحله گروهی 
پیروزی در نیمه نهایی فینالیست شد که در این مرحله پس از بیهوشی ناشی از ضربه محکم 
حریف عربستانی خود،از سوی داوران به عنوان  برنده اعالم شد و طال گرفت و ورزشکار 

عربستانی دیسکالیفه شد.

مسی – بارسا؛
خداحافظی با چشمان کامال گریان!

لیونل مسی روز گذشته در مراسمی ویژه با هواداران بارسا خداحافظی کرد. 
او وارد سالن شد، در حالی که اشک می ریخت و قادر به صحبت نبود.

به گزارش دنیای جوانان؛ جدایی لیونل مسی از بارسا ۴ روز پیش تایید شد و 
فوق ستاره آرژانتینی پس از ۲۱ سال بارسلونا را ترک کرد. پنجشنبه شب به نظر 
می رسید خبر تمدید مسی اعالم خواهد شد ولی در عوض دو طرف خبر از قطع 
همکاری با یکدیگر دادند. مشکالت مالی بارسا و عدم انفعال اللیگا دلیل اصلی 

تمدید نشدن قرارداد مسی بود.
مسی  جدایی  دلیل  مورد  در  خبری  نشستی  در  جمعه  روز  الپورتا  خوان 
توضیحاتی داد و توپ را در زمین اللیگا انداخت. او مصرانه تاکید داشت که اگر 
اللیگا برای مسی استثنا قائل می شد، قادر به تمدید با او بودند چرا که تمایل خود 

بازیکن ماندنی شدن بود و طرفین آماده امضای قرارداد بودند.
در نهایت اما چنین اتفاقی رخ نداد و مسی از روز یکشنبه گذشته وارد مذاکراتی 
جدی با پی اس جی شده است. عصر روز یکشنبه گذشته هم اعالم شد که فوق 

ستاره آرژانتینی در نشستی خبری شرکت خواهد کرد تا با هواداران وداع کند.
مسی به طور رسمی از سال ۲۰۰۴ در تیم بزرگساالن بارسلونا حاضر شد. 
مسی در بارسلونا ۷۷۸ بازی انجام داد که در طول این بازی ها ۶۷۲ گل زد و 3۰5 
پاس گل داد. او در این مدت 35 جام و ۶ توپ طال به دست آورد و این احتمال 
وجود دارد که هفتمی را هم امسال به دست بیاورد. مسی همچنین ۶ کفش طال 

با پیراهن بارسلونا به دست آورد.
لئو در ۱۸ سال حضور در تیم اول بارسا، ۱۰ قهرمانی اللیگای اسپانیا، ۷ 
قهرمانی کوپادل ری اسپانیا، ۶ قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا، ۴ قهرمانی لیگ قهرمانان 
اروپا، 3 قهرمانی سوپرکاپ اروپا و 3 قهرمانی در جام جهانی باشگاه ها به دست آورد. 

مراسم خداحافظی مسی از ساعت ۱۴.3۰ شروع شد.
چه اتفاقی در روزهای اخیر رخ داد. تصور می کردی به بارسلونا برگردی و 
تمدید کنی؟ متاسفانه به دلیل قوانین اللیگا امکان تمدید وجود نداشت. توافق با 

باشگاه نهایی بود ولی در نهایت نشد.
بارسا برای تمدید همه توانش را گذاشت؟

نمی دانم. الپورتا گفت که همه چیز به خاطر اللیگا بود ولی من همه کار کردم 
تا بمانم. خیلی حرف ها در مورد من زدند ولی من تمام تالشم را برای تمدید کردم. 
سال قبل نمی خواستم بمانم ولی امسال شرایط فرق می کرد اما در نهایت نشد.
پایانی غم انگیز:» خیلی چیزها در ذهنم گذشت و فعال بلوکه ام. در واقعیت 
فکر نمی کردم بارسا را ترک کنم و زندگی ام به طور کامل عوض شود. ۱۶ سال 
است در تیم اول بارسا بازی می کنم و حاال همه چیز از صفر شروع می شود. 
می دانم که این تغییر به خصوص برای خانواده ام سخت است و چقدر این شهر 
را دوست دارند ولی باید با محیط جدید خودمان را وفق دهیم. سخت است ولی 

باید این کار را انجام داد.«
مقصد بعدی:» پی اس جی یک امکان ویژه است ولی تا به امروز هیچ چیز 
نهایی نشده است. پس از اعالم جدایی از بارسا تماس های زیادی گرفته شده و چند 
باشگاه ابراز عالقه کرده اند ولی هنوز چیزی قطعی نیست و در حال مذاکره ایم.«
ارزش های بارسلونا:» دوست دارم مرا به گونه ای به خاطر بیاورند که همیشه 
به ارزش های بارسا پایبند بودم. از بارسلونا بسیار ممنونم و با این تیم روزهای بسیار 
خوب و پرافتخاری داشتم. در بارسلونا یاد گرفتم و رشد کردم. در بارسا روزهای خوب 
بسیار بیشتر از روزهای بد بودند. خاطراتی بسیارخوب از بارسا برایم مانده است.«
سخت ترین روز فوتبالی:» همین امروز...قبال هم روزهای سختی داشتم ولی 
با انگیزه انتقام به تمرینات بر می گشتم. االن ولی همه چیز تمام شده و بازگشتی 

در کار نیست. حاال داستانی جدید شروع می شود و برایم بسیار سخت است.«
عاشقش  که  باشگاهی  غمگینم.  بسیار  بارسا  ترک  از  جدایی:»  احساس 
این روز فکر نمی کردم. سال قبل چرا  به  را ترک خواهم کرد و هرگز  هستم 

ولی امسال هرگز.«
آیند و برخی می روند ولی  بازیکنانی جدید می  بارسلونای بدون مسی:» 
بارسا همیشه می ماند. همانطور که الپورتا گفت، باشگاه از هر نامی بزرگتر است. 
در شروع قطعا برای بارسا سخت خواهد بود ولی مردم عادت خواهند کرد. بارسا 

بازیکنان بسیار خوبی دارد و به زندگی بدون من خودشان را وفق خواهند داد.«
انتخابات که تمام شد، با الپورتا شام  تصمیم به جدایی در پایان فصل:» 
خوردم و حرف زدیم. سپس مطمئن بودم که در بارسا خواهم ماند و مشکلی وجود 
نخواهد داشت. از طرف من هرگز مشکلی بابت قرارداد وجود نداشت. شکی نداشتم 

که تمدید خواهم کرد.«
مراسم ویژه در نوکمپ:» دوست داشتم این اتفاق رخ می داد و من برای این 

هواداران هر کاری خواهم کرد. احتمال این اتفاق در آینده وجود دارد.«
اخبار دروغین تمدید:» خیر دروغ نبودند چون من می خواستم که بمانم. 
اطمینان داشتم به این موضوع و اینکه مشکلی وجود نخواهد داشت. من همیشه 
را  و کسی  بود  چیز صادقانه  همه  من  از طرف  و  بودم  باشگاه صادق  سران  با 

قریب ندادم.«
پیغام برای خاویر تباس رئیس اللیگا:» نمی دانم. خیلی در مورد جزئیات 
اطالعی ندارم. به خاطر بدهکاری باشگاه اللیگا نمی توانست در مورد تمدید من 
همکاری کند و بارسا هم نمی توانست بیش از این زیر بار بدهی برود. تباس را یکی 
دو بار دیده ام و بین ما ارتباطی دوستانه وجود داشت. با تباس هیچ مشکلی ندارم.«
شنیدن خبر جدایی:» مثل آب یخ بود. فکر می کردم تمدید خواهم کرد و 
احتماال در روزهای آینده غمگین تر هم خواهم شد و بیشتر به حقیقت قضیه پی 
خواهم برد که دیگر بازیکن بارسا نیستم. من و خانواده ام همیشه حامی بارسا 

خواهیم بود.«
بازی  دیگر  تیمی  در  و  هستم  ای  حرفه  بازیکن  من  بارسا:»  برابر  بازی 
خواهم کرد. اگر روزی برابر بارسا قرار بگیرم برای تیمم همه توانم را می گذارم. 
به  کردم.  می  بارسا  موفقیت  برای  را  تالشم  همه  نیز  ماندم  می  بارسا  در  اگر 
دنی آلوز تبریک می گویم که دیروز با برزیل قهرمان المپیک شد و من تالش 
خواهم کرد به رکورد جام های او برسم. می خواستم بمانم و در بارسا به رکورد 

آلوز برسم ولی نشد.«
عکس یادگاری با ستاره های پی اس جی در ایبیزا:» عکس مزخرفی بود. 
با دی ماریا و پارادس بودم که نیمار به من زنگ زد و وراتی هم به جمع ما اضافه 
شد. به شوخی گفتند که به پی اس جی بیایم و آن عکس هم اتفاقی بود و بدون 
هیچ منظوری. اصال عکس مهمی نبود ولی بیش از اندازه در موردش اغراق شد. 

عکسی دوستانه در تعطیالت. همین.«
مسی چند سال دیگر بازی خواهد کرد:» بستگی به وضعیت بدنی ام دارد. 
برخی به من می گویند سن که باال می رود، همه چیز سخت تر خواهد شد. من 

به تمرینات روزانه عادت دارم و تا زمانی که بدنم اجازه دهد، بازی خواهم کرد.
دلیل رسمی شدن جدایی با وجود اینکه سه هفته به پایان نقل و انتقاالت 
باقی مانده است:» رئیس در این مورد توضیح داد. باشگاه بدهی بزرگی دارد و 
قصد نداشت بیش از این وقت تلف شود. اللیگا اجازه تمدید نداد و تصمیم بر این 

شد جدایی رسما اعالم شود.«
۴ قهرمانی چمپیونزلیگ و جای خالی چند قهرمانی دیگر:» دوست داشتم 
تعداد این جام ها بیشتر می شد و دو سال قبل در نیمه نهایی برابر لیورپول شانس 
باالیی برای صعود به فینال داشتیم ولی نشد. در دوران گواردیوال هم برابر اینتر و 
چلسی در نیمه نهایی شکست خوردیم در حالی که شایستگی قهرمانی را داشتیم. 
در هر صورت احساس پشیمانی ندارم و هدفم این است در تیم بعدی بار دیگر 

قهرمان چمپیونزلیگ شوم.«
احساس فریب خوردگی از سوی باشگاه:» خیر؛ دو طرف هر کاری انجام 
دادیم ولی نشد. از طرف خودم حرف می زنم و باید بگویم که با همه صادق بودم. 
متاسفانه وقتی کم حرف می زنید شایعه در موردتان زیاد منتشر می شود. در هر 
صورت رسانه ها باید خبر منتشر کنند و روزنامه ها نیز صفحات شان را پر کنند. 
هر کسی عقیده خودش را دارد ولی من همیشه واقعیت را به هواداران گفته ام. 
در مذاکره با باشگاه 5۰ درصد از دستمزدم را کسر کردم و باقی حرف هایی که 
زده می شود صحت ندارند. در نهایت من تالشم را کردم و البته از طرف باشگاه 

مطمئن نیستم، ولی اتفاقی که دوست داشتیم رخ نداد.«

به  جه  تو با  ه  شگا با
احتمال  و  مالی  مشکالت 
و  نقل  پنجره  شدن  بسته 
انتقاالت آن به واسطه شکایت کالدرون، 
به  را در ذهن دارد و  اقدامات مناسبی 

دنبال اجرایی کردن آن است.
به گزارش دنیای جوانان، شکایت 
گابریل کالدرون از پرسپولیس این تیم را 
در آستانه محرومیت نقل و انتقاالتی قرار 
داده و این موضوع باعث شده تا مدیران 
باشگاه به دنبال راهکاری برای حل این 

موضوع پیش از تقویت تیم باشند.
جعفر سمیعی و ابراهیم شکوری 
پرسپولیس  مدیریتی  فعال  عضو  دو 
ین  ا که  لی  ما ت  مشکال غم  علیر
هستند  راهکارهایی  دنبال  به  باشگاه 
یحیی  و  کادرفنی  خواسته  طبق  تا 
تیم  تقویت  برنامه های  گل محمدی 

ببرند. پیش  را 
این  آنها  برای  موضوع  مهمترین 
است که در شرایط فعلی به دنبال تمدید 
به  قراردادشان  که  باشند  بازیکنانی  با 
پایان رسیده و از حیث نیاز تیم نیز در 
اولویت ویژه قرار دارند. کمال کامیابی 
امید  شیری،  مهدی  امیری،  وحید  نیا، 
جمله  از  للهی  نورا احمد  و  عالیشاه 
بازیکنانی هستند که قراردادشان به پایان 
برای  باشگاه  با  نیز  رسیده و مذاکراتی 
ادامه همکاری دنبال کرده اند که بحث 
اساسی البته در این میان خواسته های 
مالی بوده است. بحث بعدی نیز ماجرای 
5۰۰هزار  درخواست  و  مغانلو  شهریار 
ادامه  برای  سانتاکالرا  باشگاه  دالری 
که  است  پرسپولیس  با  همکاری اش 
شرایط  در  مهاجم  این  تا  شده  باعث 

کنونی دور از دسترس این باشگاه باشد 
ناامید  آن  از  لحظه  این  تا  اما مدیریت 

نشده است.
تیم  تقویت  بحث  حال  این  با 
محمدحسین  جدایی  به  توجه  با  نیز 
وجود  دفاعی  خط  در  زادگان  کنعانی 
یک  از  کمتر  طی  پرسپولیس  دارد. 
را  اخیر دو مدافع ملی پوش خود  سال 
از دست داده و به دنبال این موضوع 
است تا در فرصت باقیمانده با توجه به 
کیفیت بازیکنان داخلی به دنبال گزینه 

مدنظر خود باشد.
مهمترین مساله اما در این میان 
بسته  تا  باشگاه  این  اندک  فرصت 
است.  انتقاالتی  و  نقل  پنجره  شدن 
با  که  کالدرون  گابریل  شکایت  طبق 
در  است،  شده  همراه  نیز  اخطارهایی 

معرض  در  باشگاه  این  بعدی  مرحله 
محرومیت نقل و انتقاالتی قرار خواهد 
حیث  از  باشگاه  خالی  خزانه  گرفت. 
ارزی و ریالی در شرایط کنونی باعث 
می شود تا آنها امید چندانی به پرداخت 
آرژانتینی  و  سابق  سرمربی  مطالبات 
منظور  همین  به  باشند.  نداشته  خود 
و  نقل  بحث  در  را  ویژه ای  شتاب 
در  جدید  بازیکنان  جذب  و  انتقاالتی 
ابالغیه فیفا  تاریخ  به  تا  نظر گرفته اند 
انتقاالتی  و  نقل  محرومیت  بر  مبنی 
برنخورند. آنها به دنبال این هستند تا 
هر چه زودتر با بازیکنانی که در لیست 
به  گرفته اند  قرار  محمدی  گل  یحیی 
نتیجه الزم دست یافته و قراردادشان 
را ثبت کنند. اتفاقی که در فصل گذشته 
نیز دنبال کردند و پیش از موعد اجرایی 

بعد  انتقاالتی  و  نقل  محرومیت  شدن 
قرارداد  ایوانکوویچ،  برانکو  شکایت  از 
بازیکنان تازه وارد را ثبت کردند و البته 
عربستان  النصر  باشگاه  شکایت  مورد 

قرار گرفته بود.
باید دید اینبار هم ابراهیم شکوری 
این  بود  خواهند  قادر  سمیعی  جعفر  و 
راهکار را دنبال کنند و به نتیجه مدنظر 
خود در خصوص تقویت تیم برای فصل 
آتی و خصوصا رقابت های آسیایی دست 
یابند یا این پروسه زمان بر به دردسری 

بزرگ برای آنها تبدیل خواهد شد.
البته بحث اینجاست که در صورت 
این  نیز،  انتقاالتی  و  نقل  محرومیت 
با  قرارداد  تمدید  برای  باشگاه مشکلی 
بازیکنان نخواهد داشت و این موضوع 

قانونی خواهد بود.

ماموریت سخت مدیران باشگاه پرسپولیس؛

تمدید قرادادها، جذب بازیکن جدید با جیب خالی!

ه  شگا با ه  یر مد ت  هیا ییس  ر
باشگاه  این  اینکه  بیان  با  پرسپولیس 
گفت:  است،  گرفتار  مالی  بحران  در 
پرسپولیس در دشوارترین شرایط ممکن 
پنجمین قهرمانی متوالی را کسب کرد.

تیم  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
فوتبال پرسپولیس در شرایطی پنجمین 
قهرمانی متوالی در لیگ برتر را جشن 
تیم،  اعضای  گفته  طبق  که  گرفت 
سر  پشت  نظر  هر  از  را  سختی  فصل 

گذاشته بودند.
مجید صدری رییس هیات مدیره 
پنجمین  مورد  در  پرسپولیس،  باشگاه 
که  ویژه ای  پاداش  متوالی،  قهرمانی 
داده  وعده  بازیکنان  به  قهرمانی  برای 
و  بازیکنان  قرارداد  تمدید  بود،  شده 
زیر  در  که  داد  انجام  صحبت هایی   ...

می خوانید.
پنجمین  نست  ا تو لیس  سپو پر
قهرمانی متوالی لیگ را کسب کند آن 
از مشکالت  که همه  در شرایطی  هم 

تیم و سختی کار با خبر بودند.
است  بهتر  نه،  سخت  یط  شرا
ممکن.  وضعیت  دشوارترین  بگویید 
بعد  باشگاه  مدیرعامل  سمیعی  جعفر 
د  دا نجام  ا مصاحبه ای  قهرمانی  ز  ا
و  گذشتیم  آتش  و  توفان  از  گفت  و 
جمله  این  من  رسیدیم.  قهرمانی  به 
شرایط  واقعا  چون  می کنم  تایید  را 
خاصی داشتیم. از یک سو، بی مهری 
و حواشی گسترده ای که توسط برخی 
ایجاد  پرسپولیس  تیم  علیه  دوستان 
مالی  بحران  دیگر،  طرف  از  و  شد 
خدا  اما  بود  باشگاه  گریبان گیر  که 
داشت  ما  به  ویژه ای  نگاه   و  خواست 
جا  شویم.  سربلند  هواداران،  مقابل  تا 
دارد بار دیگر، از صمیم قلب، قهرمانی 
یعنی  باشگاه  اصلی  صاحبان  به  را 
بگویم.  تبریک  پرسپولیس  هواداران 
این  خوردن  رقم  از  چقدر  نمی دانید 
قهرمانی خوشحالیم. هم در شب عید 

و  تاریخ سازی  هم  و  شدیم  قهرمان 
را  را تجربه کردیم. خدا  رکوردشکنی 
شاکریم که در پایان یک فصل سخت 
و پر از تنش و هیجان، روسیاه نشدیم. 
و  هواداران  همین  کمک  با  امیدوارم 
غیرتی که کادرفنی و بازیکنان نشان 
می دهد، قهرمانی ششم در فصل آینده 

هم به نام باشگاه سند بخورد.
از پرداخت  از قهرمانی خبر  پیش 
داده  قهرمانی  صورت  در  ویژه  پاداش 

بودید. این پاداش ها پرداخت شد؟
پاداش خوب و رقم قابل توجهی 
برای اعضای تیم در نظر گرفتیم. یحیی 
گل محمدی سرمربی تیم از ما خواست 
تا حمایت ها را افزایش دهیم و با کمک 
اسپانسر باشگاه، موفق شدیم پاداش را 
فکر  دهیم.  افزایش  دوبرابر  به  نزدیک 
انگیزه و  ایجاد  می کنم این رقم باعث 
شادی بازیکنان شد و در رقم زدن سه 
قهرمانی،  به  رسیدن  تا  پیاپی  پیروزی 
نیازی  ما،  بازیکنان  البته  بود.  اثرگذار 
و  قلب  با  همیشه  و  ندارند  پاداش  به 
بازی  پرسپولیس  برای  خود  احساس 
می کنند اما ما تالش می کنیم همیشه 
در خدمت ستاره های تیم مان باشیم. با 
این حال، آپشن هایی در قراردادشان آمده 
که به امید خدا آن هم به بازیکنان تیم 
با  آینده،  فصل  برای  تا  می گیرد  تعلق 
سرعت بیشتری به سمت موفقیت های 

جدید برویم.
نقل و انتقاالت پرسپولیس و تمدید 
قراردادها به کجا رسید؟ چرا که ممکن 
چه  هر  صنعتی  تیم های  برخی  است 
زودتر برای جذب بازیکنان مطرح لیگ 

اقدام کنند؟
این طور نیست که ما امروز به یاد 
می  کنم  فکر  بیافتیم.  انتقاالت  و  نقل 
قبل از اینکه وارد پنجره نقل و انتقاالتی 
نیم فصل شویم، تماس  با بازیکنان آغاز 
شد و از همان زمان، تالش کردیم تا با 
مذاکرات شفاهی و کتبی، ستاره هایی که 
قراردادشان رو به اتمام است را راضی به 
تمدید قرارداد کنیم. این پروسه همچنان 
باید  کادرفنی  خواسته  به  و  دارد  ادامه 
تیمی قدرتمند برای فصل آینده ببندیم. 
در بخش دوم سوال هم باید بگویم ما به 
عنوان یک شرکت دولتی، بودجه مصوب 
و محدودی داریم و بدون شک، هرگز 
نمی توانیم با باشگاه های صنعتی مقابله 
بازیکنان  که  نداریم  تردید  ولی  کنیم 
تیم  این  نام  به  متعصب  پرسپولیس، 
که  در صورتی  و  هوادارانش هستند  و 
حاصل  قرارداد  رقم  بابت  رضایت شان 
را  پرسپولیس  از  غیر  تیمی  هیچ  شود، 

انتخاب نمی کنند.
خیلی ها نگران این موضوع هستند 
که با توجه به شکایت گابریل کالدرون 
پنجره نقل و انتقاالت باشگاه در آستانه 

این  آیا  شود.  بسته  تیم  تقویت  زمان 
امکان وجود دارد؟

خودتان که وضعیت فعلی باشگاه 
باطنی،  میل  برخالف  من  می بینید.  را 
برای  مالی«  واژه »بحران  از  دیگر  بار 
گرفتار  آن  در  که  وضعیتی  تعریف 
یک  این  می کنم.  استفاده  شده ایم، 
عبور  برای  هم  ما  ولی  است  بحران 
از بحران، برنامه و هدف داریم. کارها 
آخرین  تا  و حتی  نگذاشته ایم  زمین  را 
تکاپو  و  تماس  حال  در  شب،  ساعات 
هستیم تا قدمی برای پرسپولیس برداریم 
و به هواداران، مربیان و بازیکنان خدمت 
کنیم. ماجرای پرونده کالدرون نیز، از آن 
دست بدهی هایی است که از گذشته به 
باشگاه، به ارث رسیده و باید فکری به 
حالش کنیم. ما امیدواریم که خیلی زود، 
این پرونده را ببندیم تا به تیم لطمه ای 
وارد نشود. به هواداران هم می گویم با 
کردن  اجرایی  حال  در  زیادی  سرعت 
به  هم  کالدرون  تا  هستیم  برنامه ها 
پولش برسد. هواداران بدانند هیچ کس 
ننشسته  بیکار  پرسپولیس  باشگاه  در 
از  خروج  برای  راهی  دنبال  به  همه  و 

بحران هستیم.
۶ بازیکن اصلی تیم، قراردادشان 
تمام می شود اما هنوز اقدامی صورت 
شد.  جدا  هم  کنعانی زادگان  و  نگرفته 
اقدام  قراردادها  تمدید  برای  زمانی  چه 

خواهید کرد؟
منتظر  گفتم،  که  طور  ن  هما
هستیم  باشگاه  در  بازیکنان  حضور 
تا  شود.  نهایی  قراردادها  تمدید  تا 
برای  زیادی  به حال هم، تالش های 
و  شده  انجام  فوری  قرارداد  تمدید 
هواداران هم این موضوع را می دانند 
ولی به بازیکنان هم حق می دهم که 
به خاطر طی کردن یک فصل بسیار 
سخت و طوالنی، چند روزی استراحت 
قراردادها  تمدید  مورد  در  بعد  و  کنند 
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رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس:

شرایط سخت نه، بسیار بحرانی است! 

المپیک توکیو روز گذشته)یکشنبه( پس از بیش 
بحبوحه  در  تیم ها  و  ورزشکاران  رقابت  هفته  دو  از 
محدودیت های مرتبط با ویروس کرونا، با اعالم رییس 
کمیته بین المللی به پایان رسید و پرچم المپیک به شهردار 

پاریس تحویل داده شد.
روز  ورزشکار  صدها  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
گردهم  توکیو  ملی  خالی  تقریبا  ورزشگاه  در  یکشنبه 
آمده تا با بزرگ ترین رویداد برگزار شده از زمان آغاز 
پاندمی شوم کرونا و همچنین تورنمنتی بی شباهت به 

هیچکدام از رویدادهای تاریخ، وداع کنند.
»توماس باخ« رییس کمیته بین المللی المپیک 

پایان این رویداد ۱۷ روزه را اعالم کرد.
در  افتتاحیه  المپیک که در جریان مراسم  پرچم 
ورزشگاه ملی ۶۸ هزار نفری توکیو به اهتزاز درآمده بود، 
پایین کشیده شد. »یوریکو کویکه« فرماندار توکیو این 
پرچم را به باخ تحویل داد و باخ نیز آن را در اختیار »آنه 
هیدالگو« شهردار پاریس میزبان المپیک ۲۰۲۴ قرار داد.

شاهزاده فومیهیتو، برادر امپراتور ناروهیتو در مراسم 
اختتامیه حضور داشت. 

باخ در مجمع عمومی کمیته بین المللی المپیک 
المپیکی  با اطمینان بگوییم که  گفت: حاال می توانیم 
بی نهایت موفق را تجربه کردیم. بازی های این دوره 
المپیک در زمان درستی برگزار شد و ورزشکارانی که 
برای آنان این رویداد را برگزار کردیم، به معنای واقعی 
قدردان آن بودند و از نظر آنان نیز، این بهترین زمان 
برای برگزاری المپیک بود؛ گرد هم جمع شدیم تا نه 

تنها به جامعه المپیک بلکه به جهانیان امید و اعتماد 
به نفس بدهیم.

ورزشکاران با پوشیدن ماسک، در کنار کاروان خود 
وارد ورزشگاه شده و در عین حال فاصله اجتماعی را 

رعایت می کردند. 
از زمان آغاز المپیک در اول مردادماه ۱۴۰۰، حدود 
۱۱ هزار ورزشکار از بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه جهان 
در توکیو به رقابت با یکدیگر پرداختند؛ در طول زمان 
برگزاری این تورنمنت پروتکل های بهداشتی به بهترین 
شکل ممکن برگزار و روزانه از ورزشکاران و اعضای 

کاروان ها تست کرونا گرفته می شد.
در این المپیک ورزشکاران در 33 رشته و 33۹ ماده 
ورزشی با یکدیگر رقابت کرده و کاراته، موج سواری، 
اسکیت بردینگ و صخره نوردی نخستین المپیک خود 

را تجربه کردند.
خارج از دهکده المپیک که مقامات آن را »دنیای 
موازی« می خواندند، توکیو همچنان از اوج گیری موارد 

ابتال به کرونا خبر می داد و روز پنجشنبه با گزارش ابتالی 
پنج هزار و ۴۸ مورد جدید، باالترین رکورد را برجای 
گذاشت.»یوشیهیده سوگا« نخست وزیر ژاپن اوایل ماه 
در این کشور برای سومین بار وضعیت اضطراری اعالم 
کرد که البته تنها توکیو، اوکیناوا و اوساکا را شامل می شد. 
باتوجه به تردید مردم ژاپن در مورد برگزاری بازی ها 
در تابستان در بحبوحه شیوع کرونا، المپیک که پیش تر 
در سال ۱۹۶۴ در توکیو برگزار شده بود، چالش های 
که  آورد  به وجود  ورزشکاران  برای  را  منحصربه فردی 
قابل توجه ترین آن عدم حضور هواداران در ورزشگاه های 

محل برگزاری بازی ها بود.
در پایان مراسم اختتامیه المپیک توکیو، مشعل این 
بازی ها در ورزشگاه ملی توکیو خاموش شد تا سه سال 

دیگر در پاریس برافروخته شود.
کاروان ورزشی آمریکا با 3۹ طال، ۴۱ نقره و 33 
برنز و کسب ۱۱3 مدال در رتبه نخست ایستاد. چین با 
3۸ طال، 3۲ نقره و ۱۸ برنز و ۸۸ مدال در جایگاه دوم 
قرار گرفت. ژاپن میزبان هم توانست با کسب ۲۷ طال، 

۱۴ نقره و ۱۷ برنز در رتبه سوم بایستد.
دو  و  نقره  دو  با سه طال،  ایران  ورزشی  کاروان 
برنز و مجموع هفت مدال در رده بیست و هفتم جدول 
مدالی قرار گرفت. کرواسی و صربستان نیز در رده های 
بیست و ششم و بیست و هشتم جای گرفتند. کاروان 
ایران در بین کشورهای آسیایی رتبه چهارم را به خود 
اختصاص داد. چین، ژاپن و کره جنوبی در رده های اول 

تا سوم ایستادند.

پایان توکیو ۲0۲0؛ 
پرچم المپیک به شهردار پاریس سپرده شد
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با  پیامی  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  جوانان:  دنیای 
گرامیداشت روز خبرنگار گفت: بیش از هر زمان نیاز به خبرنگارانی 
صادق، شجاع  و دوراندیش داریم که با تکیه بر بصیرت روییده در 
را کشف  اصل خبر  فرهنگ«،  و »آسماِن  تجربه ها«  میان »زمیِن 

کرده تا به جامعه و جهان برساند.
و  عمومی  روابط  مرکز  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، متن پیام سیدعباس 

صالحی به شرح زیر است:
»روز خبرنگار را به تمامی اهالی خبر و به ویژه خبرنگاران آگاه 

و سرافراز ایران اسالمی تبریک می گویم. 
هر حادثه که پدید می آید و هر فضای جدیدی که ساخته 
آشکار  ما  بر  خبررسانی  و  خبر  اهمیت  از  تازه ای  ابعاد  می شود، 
تا  گرفته  اجتماعی  و  اقتصادی  و  علمی  تحوالت  از  می شود. 
و  خبرنگار  یک  به  نیاز  همه  سیاسی،  و  نظامی  رویدادهای 
خبررسان دارند که جامعه و جهان را آگاه کنند چه اگر این کار 

نشود، گویا که رخ نداده اند. 
در روزگاری که اخبار دروغین و جعلی با سامانه های ماشینی 
به  نیاز  از هر زمان  بیش  به وفور منتشر می شوند،  و  تکثیر شده 

بر  تکیه  با  که  داریم  دوراندیش  و  شجاع   صادق،  خبرنگارانی 
بصیرت روییده در میان »زمیِن تجربه ها« و »آسماِن فرهنگ«، 
چنین  برساند.  جهان  و  جامعه  به  تا  کرده  کشف  را  خبر  اصل 
خبر  ماهیت  هم  او  نیست،  خبر  ماشین  در  مهره  یک  خبرنگاری 
را می شناسد و اصالت آن را تأیید می کند و هم دنیای مخاطب 
تمام وجود حس می کند. خبرنگار  با  را  پیامدهای آن  و  نیازها  و 
عالوه بر آن که به هر دو سویه عرصه رویدادها و جامعه آگاهی 
دارد، در هر لحظه، به نقش مؤثر و جایگاه رفیع خودش هم در 

این میانه وقوف دارد.
در چنین شرایطی است که مرز میان صداقت فعال و شجاعت 
انسانی برداشته می شود و خبرنگاری سر برمی آورد که می تواند طرحی 

نو دراندازد و جهانی را از نو بسازد.
متأسفانه شرایط به گونه ای است که در هر حادثه بهترین و 
دستمایه  را  ما مجبور می شوند که جان خود  انسان های  آگاه ترین 
روان  به  خصوص  به  و  آن ها  همه  روان  به  کنند.  خبر  و  گزارش 
شهدای اخیر عرصه خبر در میدان مبارزه انسان ها با ویروس کرونا 
توفیق  ما  همه  به  می خواهیم  بزرگ  خدای  از  و  می فرستیم  درود 

شنیدن سخن حق عطا کند.«

بیش از هر زمان به خبرنگاران صادق، شجاع  و دوراندیش نیاز داریم

ارتباطی  »مردم  شناسی 
ایران«،  سینمای  در  اسطوره 
ز  ا  : نیمیشن ا ی  فضا «
»اخالق  و  وال ای«  تا  میکی ماوس 
عناوین  مجازی«  فضای  و  اطالعات 
سوی  از  که  کتاب هایی ست  تازه ترین 
انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

اسطوره  ارتباطی  »مردم  شناسی   
در سینمای ایران«، »فضای انیمیشن: 
»اخالق  و  وال ای«  تا  میکی ماوس  از 
عناوین  مجازی«  فضای  و  اطالعات 
تازه ترین کتاب هایی است که از سوی 
انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

طی  تبا ر ا سی  م  شنا د مر ب  کتا
تحلیل  ایران:  سینمای  در  اسطوره 
بازسازی  و  جنگ  انقالب،  دوره  های 
نوشته علی اسکندری، راوی این موضوع 
روایت  ها  قصه  ها،  اسطوره ها،  که  است 
به  تصویرکشیدن  بلیت  قا هرآنچه  و 
حضور  محل  دارد،  را  انسان  رؤیاهای 
قهرمانان خواهند بود؛ اما در دورۀ مدرن 
قصه گویی  ابزار  بیستم،  قرن  به  ویژه  و 
گرفت  قرار  انسان  ها  اختیار  در  تازه  ای 
از  بهتر  را  رؤیاهایشان  می توانست  که 
این  بنمایاند.  باز  می  کردند،  فکر  آنچه 
راوی جدید سینماست که انسان را به 
خیال می  برد. او قهرمانانش را در سینما 
جست جو می  کند. درحقیقت، سینما برای 
اثرگذاری  و  داستانی  خطوط  آفرینش 
و  نقش  مایه  ها  و  ساختار  در  عمیق  تر 
سبک، پذیرای اسطوره  ها شد و فیلم  ها، 
دانسته یا ندانسته، عرضه  کنندۀ شکلی از 
جهان  بینی و حامل نوعی فرهنگ خاص 
شدند و با جای  دادن اساطیر در البه  الی 
کاربردی  ترین  به  را  آن  انسان،  زندگی 
و مخاطب  کردند  تبدیل  شکل ممکن 

را با جهان اسطوره  ها پیوند زدند.
با ظهور سینما، این وسیله محمل 
مناسبی برای بازنمایی دنیای اسطوره  ها 
شد؛ فیلم  های سینمایی همان نقشی را 
در سنت اسطوره  پردازی ایفا  کردند که 
آن  ایفاگر  قدیم  دوران  در  اسطوره  ها 
توده  های  میان  به  توانستند  و  بودند 
ساختارهای  اگرچه  یابند؛  راه  مردم 
قالبی  محتوا  یک  به  توانستند  روایتی 
خوش بخشند و تأثیر محتوا را دوچندان 
کنند. لذا می  توان این گونه برداشت کرد 
روایت گری  و  داستان  پردازی  هنر  که 
این قابلیت را داراست که جلوۀ روایت 
را فزونی دهد، روایت را جلوۀ بیشتری 
بخشد و تأثیر پیام را چندین برابر سازد. 
بنابراین استفاده از ساختار روایتی جذاب 
درصورت  مناسب،  محتوای  کنار  در 
تناسب با ویژگی  های سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی هر دوره، به  شکل 

کاملی تأثیرگذار است.
طی  تبا ر ا سی  م  شنا د مر ب  کتا
تحلیل  ایران:  سینمای  در  اسطوره 

دوره  های انقالب، جنگ و بازسازی نیز 
در راستای همین رویکرد و با استفاده 
از روش مردم  شناسی ارتباطی به تحلیل 
سه  سینمای  جامعه  شناسی  و  تاریخی 
دورۀ مذکور پرداخته و درنهایت، اسطورۀ 
از لحاظ  این دوران  آثار  را در  قهرمان 
ویژگی  های شخصیتی مطالعه و مراحل 
سیر قهرمان را با استفاده از روش تحلیل 

روایت، تحلیل کرده است.
مناسب  سازی  در  اصلی  نکتۀ 
فیلم نامۀ  برای  اسطوره  ای  مضمونی 
با  متناسب  آن  به  روزرسانی  امروزی، 
نیازها و دنیای مخاطبان امروزی است. 
مخاطب باید حس کند داستانی می  بیند 
با ویژگی  ها و  یا می  شنود که متناسب 
آن  در  وی  که  است  دوره  ای  اتفاقات 
زندگی می  کند. برای دستیابی به چنین 
هدفی، مطالعات مرتبط با مردم شناسی 
به  منظور شناخت  دوره،  با هر  متناسب 
عصر  آن  حاکم  ارزش  های  و  باورها 

کارکردها،  گونه  ها،  شناخت  کنار  در 
ویژگی  ها و جغرافیای اثر، فیلم نامه  نویس 
را در نوشتن داستانی خالقانه بر اساس 

اسطوره  ها یاری می  دهد.
قالب  در  داستانی  روایت  شناخت 
به  توجه  با  و  اسطوره  ای  مؤلفه  های 
مردم  شناسی ارتباطی هر دوره )انقالب، 
جنگ و بازسازی( و تحلیل روایت این 
موجب  یک سو،  از  دارد:  ثمره  دو  آثار، 
تحلیلگران  و  مخاطبان  آگاهی  غنای 
مورد  دیگر،  سوی  از  و  می  شود  فیلم 
که  می  گیرد  قرار  سینماگرانی  استفادۀ 
برای  رسانه  ای  متون  تولید  درصدد 
پاسخ  گویی به نیاز آن دورۀ مخاطبان  اند. 
این کتاب به  لحاظ نظری سعی دارد به 
غنای ادبیات اسطوره  ای، به  خصوص در 
حوزۀ مردم شناسی ارتباطی در مطالعات 
خالی  جای  و  کرده  کمک  رسانه  ها، 
اساس  بر  را  رسانه  ای  متون  تحلیل 

نظریات این حوزه جبران کند.
در این پژوهش، از مفاهیم نظری یا 
اصولی استفاده می  شود که پژوهشگران 

پیشین تا حدودی از آن سود جسته  اند؛ 
ارتباطی  مردم شناسی  حوزۀ  از  ولی 
تحلیل  کنار  در  دوره،  سه  تحلیل  و 
کارکرد،  )گونه،  قهرمان  شخصیت 
فرازوفرود  مراحل  و  سن  جنسیت، 
تاکنون  نام برده(  دورۀ  سه  در  قهرمان 
بهره  گیری نشده است. همچنین جامعۀ 
تحلیل  شیوه های  و  داده  ها  و  آماری 
متفاوت، این اثر را از آثار مشابه متمایز 

می  سازد.
این  از  حاصل  نتایج  ازاین  رو، 
آشنایی  موجب  است  ممکن  تحقیق 
پژوهش گران با حوزۀ سینما و اسطوره 
و همچنین آشنایی فیلم  سازان با اشکال 
قهرمانان تولیدشده در عرصۀ سینمای 
شناخت  طبیعتًا  شود.  انقالب  از  بعد 
وضع سیاسی  اجتماعی هر دوره و سپس 
با  متناسب  قهرمان  اسطوره  های  تولید 
دالیل  شناخت  درنهایت  و  وضع  آن 
از  فیلم  ها،  برخی  به  مخاطبان  اقبال 

کتاب  این  پژوهش  دست  یافتنی  نتایج 
خواهد بود.

فضای انیمیشن: از میکی ماوس تا 
وال ای اثر جی. پی. تلوت که به تازگی 
توسط محمدرضا سهرابی ترجمه شده 
است به ماهیت پیچیده آفرینش در هنر 
انیمیشن می پردازد و با موضوع مواجهه 
یا  کاغذ،  صفحه  خالی،  طلق  یک  با 
صفحه رایانه آغاز می کند. دشواری خلق 
زندگی و فضا از هیچ، در فیلم های اولیه 
انیمیشن مانند نیمو کوچولو )۱۹۱۱( و 
وینزور  ساخته   )۱۹۱۴( دایناسور  گرتی 
مک کی یک چالش به شمار می آمد و 
هنوز هم در آثار کنونی دیزنی و پیکسار 
مانند شاهدخت و قورباغه و باال وجود 
درباره  مهم  پرسش هایی  تلوت  دارد. 
هنرمند بودن، مؤلف بودن و تولید مطرح 
ساخت  فرآیند  ذات  جزو  که  می کند 
انیمیشن هستند و تاریخچه بی نظیری 
انیمیشن  تکامل  و  تحول  سیر  درباره 

فراهم می آورد.
از وینزور مک کی و برادران فالیشر 

و  وارنر  برادران  دیزنی،  والت  تا  گرفته 
و  نقش  بررسی  به  کتاب  این  پیکسار، 
مشارکت کسانی می پردازد که انیمیشن 
همین طور  و  کردند  تعریف  و  ابداع  را 
آن  از  دیجیتال  عصر  در  که  کسانی 
باز  را  سینما  امکانات  تا  می برند  بهره 

تعریف کنند.
نظیر  کم  خود  نوع  در  کتاب  این 
است. علت آن هم نگاه ویژه ای است 
دارد.  »فضا«  موضوع  به  نویسنده  که 
هرچند در آغاز به نظر می رسد نویسنده 
قصد دارد موضوع »فضا« در انیمیشن را 
مورد بحث و بررسی قرار دهد، اما هر چه 
پیش می رویم بحث های او از مرزهای 
رسانه های  کلی  طور  به  و  انیمیشن 
دیداری فراتر رفته و ساحت هنر و حتی 
تلوت  برمی گیرد.  در  را  معاصر  زندگی 
برای تبیین و توجیه عقاید و نظراتش از 
ایده ها و افکار فیلسوفان و نظریه پردازان 
بودریار،  ویریلیو،  مانند  معاصر  بزرگ 

لیوتار، ویدلر، آیزنشتاین، بازن، کاراکوئر 
و ... کمک می گیرد و همین موضوع به 

غنای کتاب می افزاید.
است  شده  سعی  موارد  تمام  در 
سبک و اسلوب نگارش نویسنده حفظ 
شود. عالوه بر این تلوت گاهی از واژه یا 
اصطالحی خاص در بخش هایی از کتاب 
استفاده  گانه  چند  و  مختلف  معانی  با 
از  بیش  نیز  نکته  این  که  است  کرده 
پیش به دشواری های ترجمه  افزود. اما 
نکته جالب این است که هنگام ترجمه 
و به طور کلی خواندن کتاب، در انتهای 
هر فصل و سرانجام کل کتاب، مترجم 
دست  دریافتی  و  درک  به  خواننده  و 
می یابند که در آغاز قابل پیش بینی نبوده 
است. شاید اگر نویسنده روش معمول 
نگارش را برمی گزید، کتاب تا این حد 

عمیق و غنی از کار در نمی آمد.
اخالق  مقاالت  مجموعه  کتاب 
نوشته  مجازی  فضای  و  اطالعات 
و  گزینش  با  دیگران  و  کاپور  رافائل 
ترجمه محمد خندان، عضو هیات علمی 

دانشگاه تهران منتشر شده، مشتمل بر 
چهره های  توسط  که  است  مقاالتی 
رافائل  مانند  اطالعات  اخالق  شاخص 
کاپورو، لوچانو فلوریدی، هرمان تاوانی، 
و  شده اند  نوشته  هونگالداروم  سوراج 
به  مربوط  اخالقی  مسائل  تحلیل  به 
مجازی  فضای  و  اطالعات  تکنولوژی 
مقاالت  این  همۀ  گرچه  می پردازند. 
به لحاظ زاویۀ دید و عمق تحلیل هایشان 
در یک سطح نیستند، اما مکمل و متمم 
یک  هر  و  می شوند  محسوب  یکدیگر 
جنبه ای از فضای مجازی را با استفاده 
اطالعات  اخالق  در  مطرح  مفاهیم  از 

مورد مطالعه قرار می دهد.
در گزینش مقاالت سعی شده هم 
مباحث نظری پوشش داده شوند و هم 
توجه  مورد  کاربردی  و  عملی  مسائل 
دو  با  کتاب  اساس  این  بر  گیرند.  قرار 
کاپورو  رافائل  از  دائرۀالمعارفی  مقالۀ 
آغاز می شود که به  ترتیب کلیات اخالق 

را معرفی  اطالعات و اخالق دیجیتال 
صبغۀ  که  مقاالتی  با  سپس  می کنند، 
نظری و فلسفی پررنگ تری دارند ادامه 
می یابد، و در نهایت با مقاالت کوتاهی 
که به بررسی برخی از مسائل انضمامی 

می پردازند خاتمه پیدا می کند.
در  که  تکثری  و  تنوع  علی رغم 
مضامین مقاالت این مجموعه به چشم 
اساسی  مضمونی  می توان  می خورد، 
اکثر  در  کم وبیش  که  کرد  مشاهده  را 
قریب به اتفاق آنها به نحوی تکرار شده 
با  اخالق  نسبت  بر  تأکید  آن،  و  است 
سیاق فرهنگی-اجتماعی زندگی مردم 
آن هاست.  زیست جهاِن  با  به عبارتی  و 
به  مجموعه  این  نویسندگان  بیشتر 
اخالق اطالعات نگاه فردانگارانه ندارند، 
جهاِن  و  اخالق  بین  می کوشند  بلکه 
کنند.  برقرار  نسبت  مردمان  زندگی 
این  مقاالت  بیشتر  دیگر،  عبارت  به 
)مأخوذ  اکولوژیک  رویکردی  مجموعه 
از ایکوس یونانی به معنای »خانه« و 
دارند.  اطالعات  اخالق  به  »مسکن«( 

ورای نحوۀ رفتار درسِت فردی، اخالق 
به نحوۀ سکناگزیدِن جمعِی ما در جهان 
راجع است و اکنون بخش قابل توجهی 
فضای  قلمرو  به  مردم  زیست جهاِن  از 
مجازی تعلق دارد. ما به نحوی از انحاء 
و  می گزینیم  سکنا  مجازی  جهان  در 
طریقۀ  می خواهد  اطالعات  اخالق 
درست و نیکوی این سکناگزینِی مجازی 

را به ما بیاموزد.
فضای مجازی به وضوح استعاره ای 
در  انسان  سکونت  از  که  است  مکانی 
می دهد.  خبر  جدید  و  متفاوت  فضایی 
اکنون بخش عمده ای از تجربۀ وجودِی 
ما در جهان مجازی رقم می خورد. بدین 
اعتبار، تفکر در باب فضای مجازی، تفکر 
دربارۀ »سکونت گاه« است. سکونت گاه، 
به  پاسخ  در  انسان  که  است  طرحی 
اکنون  ما  و  درمیاندازد  هستی  ندای 
هستی«  دیجیتالِی  ندازی  »طرح ا با 

مواجه ایم.

فضای  و  اطالعات  اخالق  رابطۀ 
می شود.  آغاز  نقطه  همین  از  مجازی 
نیازمندیم مسائل  زمان  از هر  بیش  ما 
فضای  تأثیر  تحت  که  را  اخالقی ای 
در  شده ایم  دچار  آن ها  به  مجازی 
پرتو تفکر به »سکونت گاه« به اندیشه 
درآوریم، زیرا به تعبیر هایدگر »موافق 
واژۀ  اِتوس،  واژۀ  بنیادی  معنای  با 
اخالق باید نشان دهد که این رشته به 
سکونت گاه می اندیشد«. با این رویکرد 
هستی شناسانۀ اکولوژیک است که وضع 
قاعده و قانون برای فضای مجازی، به 
»ناموس«  وضع  کلمه  حقیقی  معنای 
معرکه گیرِی  صرفًا  نه  بود،  خواهد 
بر  تسلط  و  تحکم  برای  ایدئولوژیک 

زندگی مردم.
انسان با این التزام است که اخالِق 
سکناگزیدن در سکونت گاهش را می یابد 
و به شیوۀ نیک و درست در آن رفتار 
و  سکونت گاه  به  اندیشیدن  می کند. 
قواِم تاریخی آن، رسالِت اصیِل اخالق 
اطالعات در عصر فضای مجازی است.

از مردم شناسی اسطوره در سینما تا فضای انیمیشن؛ تازه های بازار کتاب

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

وب سایت مرکز رصد فرهنگی کشور 
در دسترس قرار گرفت

وب سایت مرکز رصد فرهنگی کشور با هدف دسترسی به این مرکز راه اندازی 
شد. رصد مستمر وضع موجود و تغییر و تحوالت فرهنگی و ارائه گزارش از این 

تحوالت عمده هدف کارگروه رصد فرهنگی عنوان شده است.
ارتباطات، در  از پژوهشگاه فرهنگ و هنر  به گزارش دنیای جوانان به نقل 
وبسایت مرکز فرهنگی که با نشانی http://ircud.ir در دسترس است، می توان 
گزارش های مراکز و نهادها )اعم از گزارش های راهبردی، پیمایش ها، آمارنامه ها، 
سالنامه ها و ...( را تجمیع و دسته بندی کرد. تهیه گزارش های ترکیبی و روندی )و 
نموداری( از گزارش های موجود و تهیه گزارش های اینفوگرافیک و نیز انتشار گزارش 
های رصد  فرهنگی که در مرکز رصد تولید شده است از قابلیت های این سایت است.

دستیابی مستمر به تصاویر واقع بینانه از وضعیت فرهنگی و هنری کشور هدف 
از تشکیل »کارگروه رصد فرهنگی« عنوان شده است.

گفتنی است، شهریور ۱3۹۸، ماده واحده تشکیل کارگروه رصد فرهنگی )مصوب 
جلسه اول ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور مورخ ۲۹ تیر ۱3۹۸( از 

سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد.
متعاقب این مصوبه، آیین نامه اجرایی کارگروه رصد فرهنگی در تاریخ ۱۴ تیر 
۱3۹۹ از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

برای اجرا ابالغ شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی )رئیس کارگروه( رئیس پژوهشگاه فرهنگ، 
برنامه ریزی راهبردی  ارتباطات )دبیر کارگروه( مدیرکل دفتر مطالعات و  هنر و 
مرکز  رئیس  عمومی،  فرهنگ  شورای  دبیر  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
تحقیقات صدا و سیما، دبیر ستاد فرهنگ شورای عالی انقالب فرهنگی، مدیرکل 
مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و سه نفر از 
شخصیت های علمی، فرهنگی و هنری )به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس کارگروه( 

اعضای این کارگروه هستند.

شباهت مرگ دو نویسنده
مسعود خیام در حالی به بیان شباهت مرگ صادق هدایت و ژرار دو نروال، 
نویسنده فرانسوی می پردازد که یکی از نویسندگان مورد عالقه  هدایت را دو نروال 

معرفی می کند که با آثارش آشنایی عمیق داشته است.
این نویسنده و پژوهشگر ادبی با روایتی کوتاه از زندگی و مرگ صادق هدایت 
و ژرار دو نروال یادداشتی نوشته و آن را در اختیار ایسنا قرار داده است که در ادامه 
می خوانیم: »شباهت مرگ صادق هدایت )۱33۰-۱۲۸۱ ه.ش. ۱۹5۱-۱۹۰3 م.( 
و نویسنده فرانسوی، ژرار دو نروال )Gerard de Nerval( )۱۸55-۱۸۰۸ م.( 
قابل تعمق است. در این یادداشت به زندگی آنان نگاهی گذرا می شود. قبال در مورد 

راز یگانگی بوف کور و ارتباط آن با آثار دو نروال گفته اند.
دو نروال، رمان نویس، شاعر، نمایشنامه نویس و مترجم فرانسوی قرن ۱۹ 
فرانسه در ۲۲ ماه مه سال ۱۸۰۸ در پاریس به دنیا آمد. ژرار دو نروال، نام مستعار 
 Gerard Labrunie البرونی  ژرار  مشهور  نویسنده   این  واقعی  نام  است، 
بوده است. پدرش پزشک ارتش ناپلئون بود. در جوانی به ویکتور هوگو معرفی 
گوتیه  تئوفیل  فرانسوی  شاعر  و  نویسنده  با  داشت.  ادبی  همکاری  او  با  و  شد 
Theophile Gautier و عده ای دیگر انجمن ادبی درست کرد. با ترجمه  
آثار گوته و شیلر و سایر نویسندگان آلمانی به زبان فرانسه، در شناساندن فرهنگ 
افسانه  معروفی هست که گوته وقتی  آلمانی به فرانسویان نقش مهمی داشت. 
ترجمه  فرانسه  نروال از فاوست را خواند گفت »پس هنوز در فرانسه نوابغی وجود 
دارند!« در روایتی دیگر گوته گفته: »این ترجمه از اصل بهتر است«. نخستین 
مجموعه  اشعارش را در ۱۶ سالگی منتشر کرد. کتاب های بسیاری نوشته که بین 
آن ها »سیلوی« و »اورلیا« از شهرت ویژه برخوردار شده اند. سفرهای پرماجرایی 
به مشرق زمین داشت که شرح حوادث آن را در مقاله های متعدد در روزنامه ها 
به چاپ رساند. ژرار دو نروال را جزو شاعران رمانتیک فرانسه ذکر می کنند. او 
ویژه  به  از خود  بعد  نویسندگان  و  و شاعران  برتون  آندره  و  پروست  مارسل  بر 
او  از  که  طوری  به  داشت  عمیق  تأثیر  ادبی  سوررآلیزم  مکتب  بنیان گذاران  بر 
به عنوان یکی از بنیان گذاران سوررآلیزم نام برده اند. ژرار دو نروال دچار نوعی 
در  او  می شد.  بستری  روانی  آسایشگاه های  در  تناوب  به  و  بود  روانی  بیماری 
۲۶ ژانویه سال ۱۸55 در سن ۴۷ سالگی در یکی از کوچه های سرد و تاریک 

پاریس خود را حلق آویز کرد.

مفقودی نورآباد
جواز اسلحه  ساچمه زنی تک لول به شماره 3۰۲۶

کالیبر ۱۲
بنام: احد جهانگیری                                                                                                                                                           

فرزند : محمد حسین
کدملی: ۴۲۰۹۶۸۱3۰۱

 ساخت : آمریکا
متولد: ۱35۸

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد  

آگهی حصر وراثت 
خانم آرزو احمد ایوبی دارای شناسنامه شماره ۲۸۱ به شرح دادخواست 
وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  ۰۰۰۰۰55۴ ش5/ح  به کالسه 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد قیم احمد ایوبی به شناسنامه 
۱۲۸۲۸ مهاباد در تاریخ ۱۴۰۰/3/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به یک دختر، یک زوجه و یک خواهر 

۱- آرزو احمد ایوبی فرزند محمد قیم به ش ش ۲۸۱ دختر متوفی 
۲- فاطمه سید قادری فرزند رحیم دارای ش ش ۲۱۲ زوجه متوفی 

3- فاطمه ایوبی فرزند محمد دارای ش ش ۸ خواهر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 3۶۲ قانون 
امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  با  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱3۹۷۶۰3۰۶۲۶۷۰۰۰۱۴۴-۱3۹۷/۰۱/۲۰ هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول فهمیده طالبی فرزند 
مرتضی در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۲۰ 

متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۰۷ فرعی از ۲ فرعی ۱۶ – اصلی واقع در 
زرکش خراسان رضوی بخش ده حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از محل 

مالکیت زهرا رمضان زاده مشهدی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صودتی که  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
اعتراض طبق  انقضا مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰5/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

محمد مقدسی چوینلی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد

م الف۷۰۲

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

هیات   ۱3۹۷/۰۱/۲۰  –  ۱3۹۷۶۰3۰۶۲۶۷۰۰۰۱۴5 شماره  رای  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات 
سه  در  مرتضی  فرزند  طالبی  فهمیده  مریم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۲۰ متر مربع قسمتی 
از پالک شماره ۱۰۷ فرعی از ۲ فرعی از ۱۶- اصلی واقع در زرکش خراسان 
زهرا  مالکیت  محل  از  چهار  ناحیه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ده  بخش  رضوی 

رمضان زاده مشهدی محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰5/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

محمد مقدسی چوینلی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 

م / الف ۷۰۰

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب حمید مردانی

مالک خودرو پیکان سواری مدل ۱3۸۱به شماره شهربانی ۴۱ ایران5۹۶ 
ص ۱5وشماره بدنه

شماره   ۸۱5۱۰۰3۸ شاسی  شماره  و    Irfc۸۱۱v۰a۸5۱۰۰3۸
مذکور  اسناد  المثنی  رونوشت  تقاضای  سند  فقدان  موتور۱۱۱5۸۱۰۶5۴۲بعلت 
داردظرف  مذکور  خودروی  مورد  در  ادعایی  چنانچه هرکس  است.لذا  نموده  را 
ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
مزبور طبق  مهلت  انقضای  از  پس  است  نماید.بدیهی  مراجعه  ساختمان سمند 

ظوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

مفقودی
کلیه اوراق شناسایی خودرو شامل سند – برگ سبز و کارت پژو ۴۰5 جی 
به شماره  موتور ۱۲۴K۱۲۸۴۶۰۴ و  نقره ای  به رنگ  ایکس مدل ۱3۹۷  ال 
شماره شاسی NAAM۰۱CE۰JK۴۰35۹۹ و شماره انتظامی 5۴۴ ق ۶۷ ایران 
فاقد  زاده فرزند محمد مفقود گردیده و  اینجانب مجتبی جزینی  به  ۴5 متعلق 

اعتبار هستند.

" آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۸۰۱5۰۰۰۷۱5 مورخ ۱۴۰۰/۰3/۰۴ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي سید حامد سیدین فرزند سید مسعود به شماره شناسنامه ۱۴۴۹۹ صادره 

از تهران  در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه ومحوطه مشتمل بر 
انباری به مساحت ۶۹۶.۸۱ مترمربع در پالک شماره ۸۲۹ فرعي از۲۷ اصلي مفروز 
ومجزی شده از پالک ۱ و۷ و ۱5 فرعی از ۱۷ اصلی واقع در فشتکه خریداري از 
مالک رسمي آقای غالمحسن دوست فشتکه محرز گردیده است. .لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضائي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰3/۱3 ونوبت دوم:۱۴۰۰/۰3/۲۷

م/الف ۱۲۰۶
َ

محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک
مفقودی نورآباد

کلیه مدارک )سند وبرگ سبز(
 موتورسیکلت  ساوین CC ۱۲5 مدل ۱3۹5 

 بنام   محمد زمانی
شماره شهربانی ۷۲۹۹۴-5۴۱

 ۰۱۲۴ndr۰۸۴3۹۲ شماره موتور
 ۱۲5B۹5۰5۸۴3***NDRشماره شاسی

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می شود

مفقودی نورآباد
مدرک تحصیلی کاردانی رشته برق صنعتی

به شماره ۹3۴۱۲۴۲۶
تاریخ ۱۴۰۰/5/۱3

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد الشتر
بنام میالد مومنی فرزند مهرداد

 متولد ۱3۷۴ با کد ملی ۴۲۰۰33۷۰3۷
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

زل
ل ع

ص
ف

از راست  دکتر ابراهیم باستاني پاریزي و ایرج زبردست 
اختصاصی دنیای جوانان

او را به هیچ روی
نصیب از وفا نبود

ایرج دهقان

دیدی که در دلش اثری از وفا نبود ؟
دیدی که کرد آنچه به عاشق روا نبود ؟

یا با منش نبود وفا ، یا که از ازل ،
او را به هیچ روی، نصیب از وفا نبود

لیکن چه غم که یار وفا کرد یا نکرد
در درس عشق ، حرفی از این ماجرا نبود

ما را بس است ، این که ز یادش نمی بریم
دیگر چه غم که در غم ما بود یا نبود

صد نکته گفتمش بزبان نگه ولی ،
با من ، نگاه او ، نگه آشنا نبود

یک عمر داشتم گله از بخت و عاقبت ،
دیدم ز چشم یار که حکم قضا نبود

دی رفت و گفت در سر تو مهر دیگری ست
می خواست پا کشد زمن، اینش بهانه بود



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

دوشنبه 18  مرداد 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1807

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲75، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 6656۲801-6691731۲ -66915۲68      
فکس:661۲6139

حسن معجوبي با جاده خاکي در چک

فیلم  جشنواره  پنجاه وپنجمین 
کارلووی واری امسال میزبان نمایش 
۲ فیلم ایرانی خواهد بود. این رویداد 
 ۲۸ تا   ۲۰ تاریخ  از  که  سینمایی 
در  شهریور(   ۶ تا  مرداد   ۲۹( اوت 
در  می شود،  برگزار  چک  جمهوری 

بخش غیررقابتی افق ها ۲ فیلم قصیده گاو 
سفید، ساخته بهتاش صناعی ها و مریم مقدم و جاده خاکی به کارگردانی 
پناه پناهی را به نمایش خواهد گذاشت. فیلم جاده خاکی، امسال نماینده 
سینمای ایران در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن بود و اخیرا 
به جشنواره های ملبورن و سارایوو نیز دعوت شده است. حسن معجونی، 
پانته آ پناهی ها، رایان سرلک، امین سیمیار و بهرام ارک بازیگران اصلی 
این  در  مي تواند  فیلم  این  مي رسد  نظر  به  و  هستند  خاکی  جاده  فیلم 

جشنواره هم موفق باشد.

سریال جیران نزدیکتر از همیشه به پخش

پس از آنکه گروه تولید سریال 
جیران، به کارگردانی حسن فتحی و 
و حسن  احسان جوانمرد  نویسندگی 
عیل  سما ا تهیه کنندگی  و  فتحی 
فیلمبرداري بخش خوانسار و  عفیفه 

گلپایگان را به پایان بردند حاال براي ادامه 
کار در تهران هستند تا این سریال تاریخي 
هرچه سریعتر براي پخش از فیلیمو آماده شود. بهرام رادان، پریناز ایزدیار، 
امیرحسین فتحی، امیرجعفری، رویا تیموریان، مهدی پاکدل، رعنا آزادی ور، 
کتانه افشاری نژاد، ستاره پسیانی، غزل شاکری، هومن برق نورد، مهدی 
مهدعلیا  نقش  در  زارعی  مریال  حضور  با  و  حسن پور  سمیرا  کوشکی، 
بازیگران این سریال تاریخی هستند که به مقطعي از زندگي ناصرالدین 
شاه مي پردازد و بهرام رادان بازیگر این نقش است و پریناز ایزدیار در 

نقش جیران ظاهر شده است.

تازه ترین فیلم سینمایي پژمان جمشیدي

پژمان جمشیدی که دیگر کمتر 
روزگاري  او  که  دارد  خاطر  به  کسي 
فوتبالیست بوده، روز گذشته به عنوان 
سینمایی  پروژه  به  بازیگر  دومین 
نویسندگی  و  کارگردانی  به  بی مادر، 

در  که  او  پیوست.  فاطمی  سیدمرتضی 
سینما،  در  پرکاري  از  فارغ  اخیر  سال هاي 
این  در  بوده،  هم  بازیگران  پولسازترین  از  یکي  خانگي،  شبکه  و  تئاتر 
پروژه در کنار امیر آقایي حضور خواهد داشت که چندي پیش به عنوان 

اجراکننده برنامه پیشگو، میزبان او بود.
 به این ترتیب اولین همکاری مشترک آقایی و جمشیدی در این 
پروژه رقم خواهد خورد. فیلم اواخر تابستان در تهران و با سرمایه گذاری 
صالح مؤذن زاده و از آثار تولیدی کانون فیلم نسیم برای حضور در چهلمین 

دوره جشنواره فیلم فجر، کلید خواهد خورد.
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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

محمدحسین لطیفي و قانون کپي رایت

شب گذشته سریال دودکش ۲ 
به پایان رسید تا محمدحسین لطیفی 
که درواقع صاحب اولین فصل از این 
عنوان  به  را  یادداشتي  بود،  سریال 
سازندگان  و  صداوسیما  به  گالیه 
این اثر بنویسید و قانون زیرپاگذاشته 

برزو  شود.  یادآورد  برایشان  را  کپي رایت 
نیک نژاد که کارگرداني این فصل از دودکش را برعهده داشت، پیش از 
این هم ادامه سریال ساخت ایران را کارگرداني کرده بود که اتفاقا آن 
سریال هم ابتدا توسط لطیفي کارگرداني شده بود و به نظر مي رسد که 
با اشاره  این کار استقبال مي کند! لطیفي در یادداشت خود  از  نیک نژاد 
به اینکه سالهاست پیگیر قانون کپي رایت است، از همکاران خود گالیه 
کرده و آنها را به عنوان پهلوانان زیرپا گذاشتن قانون کپي رایت و حتي 

رفاقت معرفي کرده است.

ما
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نشست رسانه اي مدیر کل هنرهاي نمایشي

قادر آشنا: سخت ترین دوران مدیریتي  تئاتر را سپري کردیم

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲63058۲4- فکس: ۲63058۲4 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲75۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

کل  اداره  رسـانه ای  نشسـت 
گذشـته  روز  نمایشـی  هنرهـای 
بـا حضـور قـادر آشـنا، مدیـر کل 
هنرهـای نمایشـی و چنـد خبرنگار 
در سـالن کنفرانس مرکز موسـیقی 
معاونـت هنری برگزار شـد. این در 
شـرایطي اسـت کـه در یـک سـال 
اخیر و درواقع از زمان شـیوع کرونا، 
تئاتـر در کشـور آسـیب هاي جـدي 
دیـده و هنرمنـدان تئاتـري در این 
روزهـا وضعیـت بسـیار بـدي دارند 
و نـه تنهـا به لحـاظ مالـي بلکه به 
لحاظ روحي نیز شـرایط نامناسـبي 

را تجربـه مي کننـد.
نشسـت  یـن  ا ی  بتـدا ا ر  د
کارشـناس  یوسـفی کیا  مهـدی 
روابـط عمومـی اداره کل هنرهـای 
نمایشـی گفت: به دلیـل اینکه باید 
پروتکل هـای بهداشـتی را رعایـت 
می کردیـم ایـن امکان را نداشـتیم 
کـه در خدمـت سـایر خبرنـگاران 
باشـیم و بابـت این موضـوع از آنها 
عذرخواهـی می کنیـم و ناچار بودیم 
تـا تنهـا از چنـد خبرنـگار دعوت به 

بیاوریم. عمـل 
قـادر آشـنا مدیـرکل هنرهای 
نمایشـی نیـز در ایـن رابطـه عنوان 
کـرد: بسـیار افسـوس خـوردم کـه 
شـیوع  دلیـل  بـه  دوره  ایـن  در 
ویـروس کرونا نتوانسـتم درخدمت 
خبرنگاران باشـم. یک سال و اندی 
از زمـان حضـور مـن در ادامـه کل 
هنرهـای نمایشـی گذشـته و بایـد 
می شـد  داده  پاسـخ  سـواالت  بـه 
امـا شـرایط آن فراهـم نشـد. الزم 
و  خبرنـگار  روز  آسـتانه  در  دیـدم 
تبریـک و تشـکر از اصحاب رسـانه 
چنـد نکتـه را نیـز مطـرح کنم. من 
تقریبا شـانزدهم فروردین سـال ۹۹ 
فعالیت خود را در اداره کل هنرهای 
نمایشـی آغاز کـردم. ایـن برهه به 
لحـاظ اداری بدتریـن زمـان بـرای 
یـک مدیـر اسـت چراکـه ثباتی به 
لحـاظ مالـی و برنامه ریـزی وجـود 
نداشـت. ضمـن اینکـه بـا ویروس 
ناشـناخته کرونـا نیز مواجـه بودیم. 
دوران  شـرایط  سـخت ترین  مـن 
در  از سـال ۷۶  را  خـود  مدیریـت 
ایـن یـک سـال و نیـم گذرانـدم. 
برنامه ریزی هـا انجـام می شـد امـا 
کرونـا همـه را برهـم مـی زد. ایـن 
مـدت بـه مـن و همـکاران بسـیار 
سخت گذشـت. با ویروسـی مواجه 
بودیـم کـه دنیـا هم نمی دانسـت با 
آن چـه کنـد. بودجـه تئاتـر کـم و 
انتظـار هنرمندان به دلیل شـرایط و 
مشـکالت معیشت بسـیار بود. باید 
میـان حیـات و معیشـت و تعطیلـی 
نمایـش  سـالن های  بازگشـایی  و 

می شـد. تصمیم گیـری 
آشـنا دربـاره قبول مسـئولیت 
نیـم  و  سـال  یـک  در  مدیرکلـی 
اصـرار  اگـر  کـرد:  تصریـح  اخیـر 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر 
ایـن میـز برنمی گشـتم.  بـه  نبـود 
دوشـم  بـر  تکلیفـی  وقتـی  امـا 
گذاشـته شـود خـود را مجبـور بـه 
انجـام آن می بینـم. وقتـی آمـدم با 
تعهـدات مالـی سـنگینی نسـب به 
هنرمنـدان مواجـه شـدم، آن هـم 

در شـرایطی کـه بودجـه تئاتـر در 
بدبینانه تریـن حالتـش ۱۸ میلیـارد 
تومـان و در خوشـبینانه ترین حالت 
۲۴ میلیـارد تومـان بـود کـه ایـن 
بودجه پاسـخگوی تعهدات، بیکاری 
کرونایـی  شـرایط  و  هنرمنـدان 
نیسـت. ضمـن اینکـه پایـان سـال 
مالـی و هـم مزیـد بـر این هـا بـود 
و در کنـارش بـا مشـکل مالیاتـی 
 ۸۷ سـال  از  بودیـم.  روبـرو  هـم 
تـا ۹3 حـدود ۱3 میلیـارد تومـان 
و تـا سـال ۹۷، اصـل و فـرع ۲۷ 
مالیاتـی  بدهـی  تومـان  میلیـارد 
داشـتیم. اوضـاع بـه قدری بـد بود 
کـه حسـاب های انجمـن هنرهای 
ببندنـد.  می خواسـتند  را  نمایشـی 
سـعی کردیم فعالیت های انجمن را 
سـاماندهی کنیم و حـدود 3 میلیارد 
تومـان از اصـل بدهـی را به مالیات 
حسـاب های  تـا  کردیـم  پرداخـت 
مـا را نبندنـد و برخی مشـکالت را 
حـل کنیم. با جلسـاتی که داشـتیم 
توانسـتیم از جریمـه ۱۰ میلیـاردی، 
۹۰ درصـد بخشـودگی بگیریـم. اما 
چـون اساسـا فعالیت های مـا طبق 
و  اسـت  مالیـات  از  معـاف  قانـون 
درآمـدی هـم تحصیـل نمی شـود 
کـه مشـمول مالیات باشـد، در حال 
شـکایت بـه دیـوان عدالـت اداری 
هسـتیم کـه همـان را هـم پـس 
را  الزم  پیگیری هـای  و  بگیریـم 
می کنیـم تـا بـه سـرانجام قانونـی 

برسـانیم.  
قـادر آشـنا در بخـش دیگري 

اشـاره  بـا  خـود  صحبت هـاي  از 
بـه اینکـه ۱۱ برنامـه بـرای یـک 
سـال و نیـم فعالیتـش اعـالم کرده 
ایـن دوره کوتـاه،  بـود چراکـه در 
نبـود،  امکان پذیـر  بنیـادی  کار 
تشـریح کـرد: خـودم و مجموعـه 
را بـه اصحـاب رسـانه و هنرمندان 
همیـن  بـر  و  می دانـم  پاسـخگو 
ایـن  در  هنرمنـد   ۷۴۶ بـا  اصـل، 
مـدت بـه شـکل حضـوری و ۲۸۷ 
بـه  و  داشـته  گفتگـو  تلفنـی  نفـر 
کـردم.  رسـیدگی  مشکالت شـان 
انجمن هـا و نهادهـای صنفـی  بـا 
تئاتـر هـم چندیـن جلسـه داشـته 
امـا  کـرده ام.  برقـرار  ارتبـاط  و 
بـا  ارتبـاط  در  می خواسـتم  آنچـه 
محقـق  بیفتـد،  اتفـاق  صنف هـا 
نشـد و نتوانسـتیم وحدت و همدلی 
ایجـاد کنیـم. را  و همراهـی الزم 

او با اشـاره بـه برخی موارد که 
قصـد انجام شـان را در دوره اخیـر 
مدیریـت خود در اداره کل هنرهای 
نمایشـی داشـت ولـی به سـرانجام 
می خواسـت  دلـم  گفـت:  نرسـید، 
هم پوشـانی  دیگـر  نهادهـای  بـا 
داشـته باشـیم و بودجه ناچیـز تئاتر 
را بهتـر صـرف کنیـم ولـی کرونـا 
اجـازه نـداد. جشـنواره های تئاتری 
برگـزاری  کنیـم.  چابک سـازی  را 
کـودک،  تئاتـر  تئاتـر  جشـنواره   3
همچنیـن  و  آیینـی  و  عروسـکی 
تئاتـر فجـر در طـول سـال بـرای 
بایـد  و  اسـت  زیـاد  اداره کل  یـک 
در هـم ادغـام شـوند. مـا بایـد بـه 

سـمت این برویم که یک جشـنواره 
مهم داشـته باشـیم و حکـم دبیری 
جشـنواره بایـد ۴ سـاله و دبیرخانـه 
جشـنواره مسـتقل باشـد. بـه دلیل 
جشـنواره ها،  برگـزاری  وضعیـت 
از اجـرای عمومـی و تولیـد تئاتـر 

شـده ایم. غافـل 
نمایشـی  هنرهـای  مدیـرکل 
در بخـش دیگـري از ایـن نشسـت 
اقداماتـی  بـه  اشـاره  بـا  رسـانه اي 
مدیریـت  و  کرونـا  زمینـه  در  کـه 
آن انجـام شـده اسـت، یـادآور شـد: 
ایـن  در  رسـمی  اطالعیـه  اولیـن 
زمینـه تاریـخ نهم اردیبهشـت ماه و 
در پـی آن ۶ اطالعیه دیگر در زمینه 
بیمـه تامیـن اجتماعـی، شناسـایی 
گروه هـای در حـال اجـرا یـا آنها که 
مجـوز گرفتـه بودنـد، ارزیابی میزان 
خسـارت وارده به گروه ها و... منتشر 
شـد. شـرایط بـه قـدری بد بـود که 
را  سـالن ها  می خواسـتیم  وقتـی 
گفتنـد  عـده ای  کنیـم،  بازگشـایی 
هنرمنـدان را به مسـلخ گاه می برید. 
موضـوع دیگـري کـه وجود داشـت 
در حمایـت از گروه هـای نمایشـی، 
اسـاس اختصـاص مبالـغ بـر مبنای 
میـزان فـروش آنهـا در ظرفیت 5۰ 
درصدی شـان بـود و بـرای همیـن 
بعضـی آثـار بیشـتر کمـک هزینـه 
ضمـن  کمتـر.  برخـی  و  گرفتنـد 
اینکـه برخـی حمایت ها بـه صورت 
مسـتقیم و برخی دیگر غیرمسـتقیم 

شـد. انجام 
او بـا اشـاره بـه حمایت هـای 

نمایش هـا  از  برخـي  از  مسـتقیم 
گفت: از گروه هایی که اجرای شـان 
متوقـف شـده بـود و ادامـه دادند یا 
ندادنـد و همچنیـن اجـرای مجازی 
گروه هایـی کـه مجوز اجـرا گرفتند 
و نتوانسـتند اجـرا برونـد، حمایـت 
کردیـم. مبلـغ حمایـت از اجـرا در 
فضـای مجازی در ایـن مدت 5۰۰ 
میلیـون تومـان بـرای 3۴ اجـرا بود 
که ۲۹ مـورد آنها غیرتهرانی بودند.
نمایشـی  هنرهـای  مدیـرکل 
معرفـی  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن 
دریافـت  بـرای  تئاتـری  فعـاالن 
بـه  تسـهیالت، خاطرنشـان کـرد: 
معرفـی  گـروه   ۷۰۷ کارا  سـامانه 
 ۱۴ تماشـاخانه ها  بـرای  و  شـدند 
میلیـارد تومان تسـهیالت پیشـنهاد 
را  گـروه   ۲۹3 همچنیـن  دادیـم. 
بـه سـامانه تحفـه بـرای دریافـت 
۷ میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون تومـان 

کردیـم. معرفـی  تسـهیالت 
قـادر آشـنا همچنیـن بـا تاکید 
بـر اینکـه در فضای مجـازی، برای 
اجـرا و در ابتـدای کار با مشـکالتی 
از جملـه دریافت مجوز روبرو شـدیم 
امـا بعدهـا کار روی روال افتاد، ادامه 
داد: در ادامـه تلویزیـون تئاتـر ایران 
را راه انـدازی کردیـم که فعالیت های 
جشـنواره های فجـر و عروسـکی در 
آن بارگـزاری شـد. اکنـون هم 3۰5 
افتتاحیه، اختتامیه، سـمینار آموزشی 
پژوهشـی و 35 فیلـم تئاتـر در ایـن 

پلتفرم بارگزاری شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه صحبت هایـی 
میلیـاردی  بودجـه  دربـاره  کـه 
راه اندازی این سـامانه شـده اسـت، 
مبلـغ اصلـی را زیـر ۲۰۰ میلیـون 
تومـان خوانـد و گفت: در جشـنواره 
سـی دی  نـام  بـه  چیـزی  فجـر 
در  آثـار  نداریـم.  دادن  و  گرفتـن 
بارگـزاری  ایـران  تئاتـر  تلویزیـون 
می شـود و داوران در هـر کجـای 
ایـران می تواننـد آنها را مشـاهده و 
داوری کننـد و سـامانه صدور مجوز 
آنالیـن هـم در همین راسـتا ایجاد 
شـده اسـت. با همـه ایـن اوصاف، 
جشـنواره تئاتـر فجـر سـی و نهـم، 
بـود. جشـنواره  دوره  سـخت ترین 

دیگـری  بخـش  در  شـنا  آ
بـه  اشـاره  بـا  صحبت هایـش  از 
نمایشـی  اجراهـای  مستندسـازی 
کشـور گفت: تاکنون 3۱۸۸ نمایش 
اجـرا شـده از سراسـر کشـور و بـر 
اسـاس نـام هنرمنـد و سـالن و... 
بارگـزاری شـده اسـت که دو سـوم 
مابقـی  و  تهـران  بـه  مربـوط  آن 
مربـوط بـه شـهرهای دیگر اسـت.

او چابک سـازی جشـنواره های 
هنرهـای  داره کل  ا بـه  مربـوط 
نمایشـی )فجـر، عروسـکی و آیینی 
سـنتی( را هدفی خواند که نتوانست 
آن را محقـق کنـد و یادآور شـد: به 
نظـر مـن وجـود 3 جشـنواره برای 
بایـد  اسـت؛  زیـاد  اداره کل  یـک 
به جـای آن، یـک جشـنواره باشـد 
بـا بخش هـای مختلـف. البتـه کـه 
اجـرای چنین ایـده ای لعن و نفرین 
و دعـوا هـم دارد. امـا سـاماندهی 
کـه  اسـت  آرزویـی  جشـنواره ها، 
دلـم می خواهـد بعـد از رفتنـم هـم 
انجـام شـود. اینکه این 3 جشـنواره 
یکـی شـود و دبیرش برای ۴ سـال 

حکـم بگیـرد تـا هزینه کمتـری به 
سیسـتم تحمیل شـود.

مدیـرکل هنرهای نمایشـی با 
بیـان اینکه بـا این وجود توانسـتند 
را  جشـنواره ها  ایـن  حـدودی  تـا 
تغییـر رویـه دهنـد، تصریـح کـرد: 
ایـن حجـم از اجـرای جشـنواره ای 
باعـث شـده از اجـرای عمومـی و 
تولیـد تئاتـر غافـل شـویم. در ایـن 
مـدت، بابت سـنوات گذشـته حدود 
۱۱ میلیـارد تومـان پرداخت کرده ام 
و تـالش دارم وقتـی میـز مدیریت 
را بـه نفـر بعـدی تحویـل می دهم 

بدهی هـا صـاف شـده باشـد.
او بـا اشـاره بـه بودجـه تئاتـر 
خاطرنشـان  اخیـر  سـال هاي  در 
کـرد: سـال ۹۸ مبلـغ حمایتـی بـه 
اسـتان ها ۱3۰ میلیـون تومـان بود. 
اما برای سـال ۹۹ بالغ بر ۴ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیـون تومـان بودجه برای 
کـه  گرفتیـم  نظـر  در  اسـتان ها 
حـدود سـه و نیم میلیـارد تومان آن 
پرداخت شـد. همچنین برای سـال 
۱۴۰۰ هـم مبلـغ حمایـت را بـه ۸ 
میلیـارد تومـان ارتقـا دادیـم. کـف 
بودجـه تئاتـر در سـال ۹۹، حـدود 
۱۸ میلیـارد بـود و االن آن را به 3۲ 
میلیـارد تومـان رسـانده ایم. تالش 
می کنیـم در ایـن مدت باقـی مانده 
هـم آن را بـرای سـال بعـد ارتقـا 
دهیـم. چـون بـاور داریـم بودجـه 

تئاتـر کشـور بسـیار کم اسـت.
او بـا اشـاره به اینکـه »تالش 
توجـه  مـورد  را  اسـتان ها  کردیـم 
قـرار دهیـم. گفت: االن ۲۰ اسـتان 
هنرهـای  انجمن هـای  اساسـنامه 
کرده انـد  ثبـت  را  نمایشی شـان 
و دیگـر کسـی نمی توانـد آنهـا را 

منحـل کنـد.
نمایشـی  هنرهـای  مدیـرکل 
همچنیـن بـا اشـاره به شفاف سـازی 
هزینه هـا گفـت: در سـاختار اداری، 

شفاف سـازی مانـع فسـاد می شـود. 
هرچـه دامنه فسـاد بیشـتر باشـد، به 
سـمت حکمرانی بد حرکت می کنیم 
و برعکـس. بـر همیـن اسـاس بـه 
سـمت شفاف سـازی هزینه ها رفتیم. 
قبـاًل بودجه هـا خیلـی کلـی اعـالم 
می شـد امـا مـا آمدیـم و جزئیـات 
معتقـدم  و  کردیـم  اعـالم  هـم  را 
هـم  ایـن  از  بهتـر  قطعـا می شـود 
انجامـش داد. اینکـه برخی می گویند 
حمایـت  از  شهرسـتانی  گروه هـای 
مالـی کمتـری نسـبت بـه پایتخـت 
برخـوردار شـده اند بایـد بگویـم کـه 
۴۷۶ گـروه نمایشـی در جشـنواره ها 
مـورد حمایـت قـرار گرفتند کـه ۶۷ 

درصـد آنهـا اسـتانی بودند.
او در ادامـه در پاسـخ به سـوالی 
دربـاره تامیـن منابـع مالـی از طریق 
وزارت ارشاد و سایر نهادها گفت: کل 
اعتبـارات دریافتـی از وزارتخانه بود و 
از سـایر نهادها تنها امکانات گرفتیم.

مـورد  در  همچنیـن  آشـنا 
توضیـح  هنرمنـدان  واکسیناسـیون 
داد: مـا 3 اولویت به وزارت بهداشـت 
اعـالم کردیـم، کارکنان سـالن های 
تئاتـر چـه دولتـی و چـه خصوصـی، 
گروه هایـی کـه در حال اجرا هسـتند 
و سـوم گروه هایـی که مجـوز گرفته 
و در نوبـت اجـرا هسـتند و امیدواریم 

ایـن امـر محقق شـود.
نمایشـی  هنرهـای  مدیـرکل 
همچنیـن دربـاره حریم تئاتر شـهر 
و ناتمـام مانـدن آن گفـت که هنوز 
پیگیر اسـت و ادامـه داد: با مدیران 
میـراث  و  و شـهرداری ها  شـهری 
فرهنگی در سـطوح مختلـف دیدار 
داشـتیم و ایـن موضـوع را پیگیری 
می کردیـم. حتـی برخـی مـن را با 
ترامـپ مقایسـه کردنـد کـه داری 
کوتـاه  مـن  امـا  دیـوار می کشـی! 
نیامـدم و پیگیـر بـودم. آقـای دکتر 
صالحـی هـم بـا شـهردار گفتگـو 

شـود.  مشـخص  حریـم  تـا  کـرد 
میراث فرهنگـی  بـار  دو  االن  تـا 
تهـران جلسـه داشـته و آنهـا حریم 
را تعریـف کرده انـد امـا طـرح گیـر 
اسـت  ایـن  مـن  تصـور  و  کـرده 
کـه می خواهنـد اجرایـش را بـرای 
ایـن  بـا  بگذارنـد.  بعـدی  دولـت 
حـال بـاورم ایـن اسـت کـه تئاتـر 
شـهر احتیـاج جدی به حریـم دارد. 
ضمـن اینکـه در جلسـات مختلف، 
کسـی سـر موضـوع ایجـاد حریـم 
مخالفتـی نداشـت بلکـه بحـث بـر 
سـر چگونگـی ایجـاد حریـم بـود. 
بـرای  هسـتیم  پیگیـر  همچنـان 
کشـیدن نرده های شـکیل و هنری 

کـه کار سـختی هـم نیسـت.
قادر آشـنا در پاسـخ به سـوالی 
در  دوگانـه  تصمیم هـای  دربـاره 
اجـرای تئاتـر در سـالن های دولتی 
و خصوصـی و تفـاوت آن با سـینما 
گفـت: در سـینما هـم سـالن های 
دولتـی تعطیل اسـت. ضمـن اینکه 
چنـد هفتـه پیش و پـس از بحرانی 
شدن شـرایط تهران در مصاحبه ای 
و در پاسـخ به سـوالی، گفتم که بر 
اسـاس قانون، تئاتر در شرایط قرمز 
تعطیـل اسـت امـا از طرفـی درآمد 
ناچیـز هنرمندان هـم به همین اجرا 
وابسـته است. آرزویم اجرای تئاتر و 
کمک به سـالن ها و گروه هاسـت و 
گرفتـن تصمیـم تعطیلـی تئاتـر، به 
شـدت تصمیـم سـختی اسـت، من 
در انتخـاب تصمیمـی بیـن تعطیلی 
تئاتـر در شـرایط قرمـز  اجـرای  و 

کرونایـی، در رنج هسـتم.
مدیرکل اداره هنرهاي نمایشي 
در پایـان دربـاره کمـک هزینه هـا و 
حمایـت مالـی بـه هنرمنـدان هـم 
گفـت: مـا نمی توانیم بـه فرد کمک 
کنیـم مـا به گـروه کمـک می کنیم 
و بـرای ایـن کار دنبـال بهانه هایـی 

همچون اجـرای عمومی هسـتیم.
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