
کاهش مرگ و میر با واکسیناسیون حداقل ۹۰ درصد مردم؛

رویکرد خردمندانه برای کنترل اپیدمی در کشور وجود ندارد!

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر گفت: اعضای 
این انجمن مصوبه خود در خصوص افزایش قیمت 15 

درصدی تایر از ابتدای شهریور ماه را ملغی کردند.
به گزارش دنیا جوانان، هفته پیش تولیدکنندگان تایر در جلسه 
ای افزایش 15 درصدی قیمت تولیداتشان را از ابتدای شهریور ماه 
روز  از  جدید  های  نرخ  شد  مقرر  اساس  این  بر  و  کردند  مصوب 
نخست ماه جاری اعمال شود اما پس از گذشت سه روز از موعد 

تعیین شده، سخنگوی انجمن تایر از تصمیم جدید تایرسازان برای 
لغو این مصوبه خبر داد.

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان با بیان اینکه 
در جلسه قبلی انجمن، افزایش 15 درصدی قیمت تایر و اعمال آن 
از ابتدای شهریورماه مصوب شده بود، اظهار داشت: فعال اجرای این 
مصوبه عقب افتاده و تولیدکنندگان این رشد قیمت را ملغی کرده اند.
صفحه 3

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

تزریق ُدز سوم واکسن 
ضروری است

رییس دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی ایران گفت: 
در سطح بیمارستان های زیرمجموعه 
دانشگاه علوم پزشکی ایران گزارشی از عفونت 
رییس  کوهپایه زاده،  جلیل  نداشتیم.  سیاه  قارچ 
بهداشتی،  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
درمانی ایران در ارتباط با گزارش هایی از شیوع 
دنیای  خبرنگار  به  بیمارستان ها  در  سیاه  قارچ 
زیر  بیمارستان های  سطح  در  ما  گفت:  جوانان 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران گزارشی از 
عفونت قارچ سیاه نداشتیم.کوهپایه زاده در پاسخ 
به این پرسش که این بیماری چه بخش هایی از 
بدن را درگیر می کند؟ افزود: هرگاه ضعف ایمنی 
پیش بیاید بدن انسان در معرض انواع بیماری، 
ویروس، قارچ، باکتری و عوامل زیان آور مختلف 
قرار می گیرد. در واقع درصورتی که بدن انسان 
میکروارگانیسم های  شود،  ایمنی  نقص  دچار 
اذیت می کنند و  آزار و  به  فرصت طلب شروع 
بیماری هایی  و  اکثر مشکالت  باعث  نتیجه  در 
می شوند که در حالت عادی بدن در مواجهه با 

آن ها از خود دفاع می کند.
صفحه 2

المبدا ثبت کننده باال ترین مرگ و میرهای کرونایی!
صفحه 2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1817- پنجشنبه 4  شهریور  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
حسین سهیلي زاده: 
تلویزیون از دوران 

اوج خود فاصله 
گرفته است

3اقتصاد
تحوالت افغانستان، 

عامل افزایش قیمت 
ارز در بازار ایران

نک 1با

آپارات،  کافه  برنامه  هفتمین  و  شصت  در  و  گذشته  شب 
فریدون جیرانی میزبان حسین سهیلی زاده و رحمان سیفی آزاد 
کارگردان و تهیه کننده سریال ملکه گدایان بود که درباره این 
سریال صحبت کردند. این سریال که چندروز پیش به پایان 
رسید یکي از سریال هاي پرمخاطب و موفق شبکه خانگي بود 

که ستارگان زیادي در آن حضور داشتند.

یک کارشناس اقتصادی درباره علت افزایش قیمت ارز در 
بازار گفت: عامل اثر گذار بر افزایش نرخ ارز، تحوالت کشور 
افغانستان است چراکه مقداری از منابع ارزی کشورمان از 
مسیر صادرات به افغانستان و صادرات مجدد از این کشور 
تامین می شود و کاهش فعالیت های تجاری با این کشور باعث 

شده التهاباتی ایجاد شود.

تمامی  کرد  اعالم  اطالعیه ای  طی  ایران  صادرات  بانک   
نماد »شگل« و »گروه  با  سهامداران شرکت های »گلتاش« 
صنعتی پاکشو« با نماد »پاکشو« می توانند برای دریافت سود 
سهام این شرکت ها به شعب بانک صادرات ایران در سراسر 

کشور مراجعه کنند.

سهامداران شرکت های 
»گلتاش« و »گروه صنعتی 
پاکشو« سود سهام خود را 

در شعب بانک صادرات 
ایران دریافت کنند

مصوبه افزایش قیمت تایر لغو شد! امروز آخرین مهلت انتخاب
 رشته آزمون ارشد علوم پزشکی

مهلت انتخاب رشته محل های رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی 
امروز پنجشنبه، چهارم شهریور ماه پایان می یابد.

به گزارش دنیای جوانان، مهلت انتخاب رشته محل های رشته های 
امروز چهارم  از روز دوم شهریور شروع شده اشت،  ارشد علوم پزشکی  کارشناسی 
شهریور ماه پایان می یابد و همزمان، ویرایش انتخاب محل تحصیل نیز امکانپذیر 

است.
صفحه 2

دولت  وزیران  از  تذکری  در  تهران  مردم  ماینده  ن
سیزدهم خواست برای مالقات با نمایندگان مردم وقت 

گذاشته و با مردم و مجلس شفاف باشند.
شاکری  اقبال  جوانان،  دنیای  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  ه  ب
و  جمهور  رئیس  به  تذکری  در  چهارشنبه  روز  علنی  نشست  ر  د
مسئوالن دولت گفت: کمر همت ببندید برای موفقیت خودتان و 
دولت برخاسته از دل مردم و اولین دولت گام دوم انقالب، کارهای 

خوب خودتان را اطالع رسانی کنید. نماینده مردم تهران خطاب 
به اعضای دولت بیان داشت: نشست خبری داشته باشید، با مردم 
و مجلس صادق و شفاف باشید، روح امام و شهدا و حاج قاسم را 
ناظر بر اعمالتان بدانید، ریل گذاری با مجلس است از این ریل خارج 
نشوید. در بین مردم باشید و از امکانات اختصاصی کمتر استفاده 

کنید. قوی ترین و دلسوزترین فرد را معاون پارلمانی خود کنید.
صفحه 2

با مردم و مجلس شفاف باشید

DONYAYEJAVANANMAG.IR

این  اینکه  بر  تاکید  با  رستی  د
گونه عالوه بر اینکه کشنده تر از گونه 
باالیی  انتقال پذیری  درصد  لتاست،  د
ضروری  دارد:  می  اظهار  دارد،  یز  ن
و  تجمعات  در  حضور  از  مردم  ست  ا
خودداری  خانوادگی  های  ورهمی  د
و  جتماعی  ا ری  فاصله گذا و  رده  ک
و  بگیرند  جدی  را  ماسک  از  ستفاده  ا
و  آب  با  دست ها  شستن  هیچ وجه  ه  ب

زنجیره  تا  نکنند  فراموش  را  ابون  ص
نتقال بیماری کرونا قطع شود. ا

وی می گوید: در هفته آخر مرداد 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در کشور مانند دو ماه اخیر به شدت 
پایین بوده و با اندکی افزایش نسبت 
رسیده  3۹درصد  به  تر،  قبل  هفته  به 
است و این بی توجهی ها به مسایل 
را  المبدا  به  ابتال  زمینه  هداشتی،  ب

فراهم می کند.
کند:  می  تصریح  پزشک  ین  ا
مهمی  تهدید  عنوان  به  سرما  فصل 
در دوره فراگیری یک بیماری عفونی 
سرما  و  رطوبت  و  شده  حسوب  م
شیوع  برای  مناسبی  شرایط  مواره  ه
محسوب  تنفسی  های  بیماری  یشتر  ب
پذیری  نتقال  ا سرعت  و  شود  ی  م
جهش  از  باالتر  برابر  چندین  المبدا 

های دیگر کرونا است.
وضعیت  در  تغییر  ایجاد  روز  هر 
های  واریانت  با   1۹ کووید  ویروس 
مختلف مانند آلفا، دلتا، المبدا و غیره 
پیش بینی  بنابراین  می شود،  مشاهده 
ادامه  روند  این  نیز  آینده  در  می شود 
داشته باشد و سویه های جدید ویروس 
و  نتقال  ا در  متفاوت  باقدرت های 

آید. بیماری زایی به وجود 

جناب آقای وحید ملک
مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را 
بارزترین تفسیر فلسفه  این  بنشیند و  انتظار  به  خزانی ماتم زده 
آفرینش در فراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست. 
تسلیت  محترمتان  خانواده  و  شما  به  را  مادرگرامیتان  درگذشت 
عرض نموده؛ برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما 

و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.
         

       داود جراری- احمد جراری )توزیع مطبوعات کشور(

آگهی
 تجدید مناقصه عمومی

 )نوبت اول(
شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره ۹۹8 مورخ 1400/01/26 معاونت فنی وعمرانی شهرداری درخصوص )موضوعات مندرج درجدول ذیل( ازطریق تجدید مناقصه عمومی 
نسبت به انتخاب پیمانکاراقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد تجدید مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق 

درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1- لیست مناقصه به شرح جدول ذیل میباشد.

 مبلغ سپرده شرکتمبلغ اعتبار)ریال(شماره فراخوان درسامانه حداقل رتبهشرحردیف
درمناقصه)ریال(

200009389700004715/000/000/000750/000/000راه وباند5زیرسازی وجدول گذاری معابرامیریه ))تجدید((1
2- سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. )سپرده به صورت واریزنقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانتنامه بانکی(

3- سایراطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.
4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.

5- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
6- متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه مندرج درجدول فوق از سازمان برنامه و بودجه کشورباشند.

7- مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ1400/06/06تا تاریخ 1400/06/13ساعت13/00ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
8- مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت14/00مورخ1400/06/23درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۹- زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت14/30مورخ1400/06/23درمحل:شهریارمیدان نماز،جنب پایانه 22بهمن شهرداری شهریار
یاسرحیدریان-سرپرست شهرداری شهریار

تاریخ انتشارنوبت اول:1400/6/4
تاریخ انتشارنوبت دوم:1400/6/11

جناب آقای وحید ملک
مادر  گذشت  در  تاسف  و  تاثر  نهایت  با 
گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده و 
از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو 
درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر 

بازماندگان صیر و بردباری مسئلت دارم.
هرمز هوشمندراد
 مدیر مسئول روزنامه دنیای جوانان

المبدا کشنده تر از دلتا

صفحه 2

کرد  اعالم  اطالعیه ای  طی  ایران  صادرات  بانک   
تمامی سهامداران شرکت های »گلتاش« با نماد »شگل« 
و »گروه صنعتی پاکشو« با نماد »پاکشو« می توانند برای 
دریافت سود سهام این شرکت ها به شعب بانک صادرات 

ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سود 
سهام شرکت گلتاش در سال مالی منتهی به 30 آذرماه 
۹۹، از روز سه شنبه دوم شهریورماه 1400 به مدت یک 

سال و سود سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو در سال مالی 
منتهی به 2۹ اسفند 13۹۹ از روز چهارشنبه 20 مردادماه 

1400 در شعب بانک صادرات ایران قابل دریافت است.
در این اطالعیه از سهامداران شرکت های »گلتاش« 
مراجعه  ضمن  شده  خواسته  پاکشو«  صنعتی  »گروه  و 
حضوری به شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور، 
با ارائه اصل کارت ملی یا شناسنامه و کد سهامداری )کد 
بورسی( نسبت به دریافت نقدی یا واریز آن به حساب های 

سپهری خود اقدام کنند.
عالوه بر این، پرداخت سود سهام افراد کمتر از 18 
سال، پس از احراز هویت کامل و دریافت کپی شناسنامه، 

صرفًا به ولی )پدر( بالمانع خواهد بود.
پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار تنها با 
ارائه وکالت نامه رسمی معتبر به همراه اصل کارت ملی یا 
شناسنامه، گواهی نقل و انتقال سپرده سهام سازمان بورس 

و یا اعالم شفاهی کد بورسی سهامدار امکان پذیر است.

سهامداران شرکت های »گلتاش« و »گروه صنعتی پاکشو« سود سهام خود را در شعب بانک صادرات ایران دریافت کنند
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نماینده میانه: وزرا دارایی و اموال خود را اعالم کنند
مرتضی حسینی در جلسه علنی عصر روز گذشته)چهارشنبه( مجلس 
شورای اسالمی در تذکری اظهار کرد: الزم است وزرا بعد از رای اعتماد، 
نمایندگان  و  اسالمی  شورای  مجلس  به  را  خود  اموال  و  دارایی  یزان  م

ارائه کنند.
وی ادامه داد: نمایندگان در مقام موافقت و مخالفت و اثبات دیدگاه 
خود به عقل شان بسنده کرده و چیزی را به رهبری نسبت ندهند که مضر 
است، ممکن است در آینده آن وزرا تصمیمات نادرستی بگیرند، پس به 

رهبری جفا نکنید.
این نماینده مجلس شورای اسالمی از نحوه گزارشات کمیسیون های 
گزارش  باید  که  گفت  و  کرد  انتقاد  پیشنهادی  وزرای  درباره  تخصصی 
کمیسیون ها درباره انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد باالدستی و بررسی 
و سوابق علمی و اجرایی و مدارک وزرای پیشنهادی باشد نه این که بگویند 

فالن وزیر را تایید می کنند.
محمد باقر قالیباف رئیس جلسه در این باره گفت: در آیین نامه به 
صراحت آمده که کمیسیون ها باید انطباق برنامه و سوابق وزرای پیشنهادی 
با اسناد باالدستی را اعالم کنند و هرگونه توضیح دیگر مبنی بر خوب یا 
بد بودن وزیر در آیین نامه نیامده است در نهایت هم نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی هستند که درباره وزرا تصمیم گیری کرده و رای خود را 

اعالم می کنند.

تذکر نماینده تهران به وزیران دولت سیزدهم:
با مردم و مجلس شفاف باشید

نماینده مردم تهران در تذکری از وزیران دولت سیزدهم خواست برای 
مالقات با نمایندگان مردم وقت گذاشته و با مردم و مجلس شفاف باشند.

در  شاکری  اقبال  جوانان،  دنیای  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  ه  ب
رئیس جمهور و مسئوالن  به  روز چهارشنبه در تذکری  نشست علنی 
دولت گفت: کمر همت ببندید برای موفقیت خودتان و دولت برخاسته 
خودتان  کارهای خوب  انقالب،  دوم  گام  دولت  اولین  و  مردم  دل  ز  ا

را اطالع رسانی کنید.
نماینده مردم تهران خطاب به اعضای دولت بیان داشت: نشست 
روح  باشید،  شفاف  و  صادق  مجلس  و  مردم  با  باشید،  داشته  خبری 
با  گذاری  ریل  بدانید،  اعمالتان  بر  ناظر  را  قاسم  و حاج  و شهدا  مام  ا
مجلس است از این ریل خارج نشوید. در بین مردم باشید و از امکانات 
را معاون  استفاده کنید. قوی ترین و دلسوزترین فرد  اختصاصی کمتر 

کنید. خود  ارلمانی  پ
وی بیان داشت: برای مالقات با نمایندگان مردم وقت بگذارید و با 
آنان در امور حوزه انتخابیه مشورت کنید و درخواست های مردمی آنان 
را اجابت کنید و با مجامع استانی همکاری کنید. حضور در کمیسیون ها 
و فراکسیون ها را قدر بشناسید و با آمادگی کامل در آن ها شرکت کنید. 
به تذکرات و سواالت نمایندگان با فوریت و مسئوالنه پاسخ دهید. این ها 
بیدارباش و تذکر کاری اند. ترک فعل شما پایش می شود و از ابزارهای 
نظارتی تذکر سوال و استیضاح استفاده می شود ولی مچ گیری نمی شود 

بلکه کمک می شود و نظارت می شود.
اگر قصوری  توجه کنند  عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: وزرا 
ارائه  آمار  با  را  خود  عملکرد  گزارش  کنند،  عذرخواهی  مردم  از  اشتند  د
کنند، تنظیم بودجه 1401 و برنامه هفتم با دقت انجام شود و آن ها را 
با نمایندگان در میان بگذارند و در آخر دولت محترم، ریاست جمهوری 

از ارتباط با ریاست مجلس و نشست سران قوا حداکثر استفاده را ببرند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران:
تزریق ُدز سوم واکسن ضروری است

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی، درمانـی ایران 
گفت: در سـطح بیمارسـتان های زیرمجموعه دانشـگاه علوم پزشـکی ایران 

گزارشـی از عفونت قارچ سـیاه نداشـتیم.
خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس  کوهپایـه زاده،  لیـل  ج
قـارچ  از شـیوع  گزارش هایـی  بـا  ارتبـاط  در  ایـران  درمانـی  هداشـتی،  ب
سـیاه در بیمارسـتان ها بـه خبرنـگار دنیـای جوانـان گفـت: مـا در سـطح 
بیمارسـتان های زیـر مجموعـه دانشـگاه علـوم پزشـکی ایران گزارشـی از 

عفونـت قـارچ سـیاه نداشـتیم.
کوهپایـه زاده در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه ایـن بیمـاری چـه 
بخش هایـی از بـدن را درگیـر می کنـد؟ افـزود: هـرگاه ضعـف ایمنـی 
پیـش بیایـد بـدن انسـان در معـرض انـواع بیمـاری، ویـروس، قـارچ، 
باکتـری و عوامـل زیـان آور مختلـف قـرار می گیـرد. در واقـع درصورتـی 
کـه بدن انسـان دچـار نقـص ایمنـی شـود، میکروارگانیسـم های فرصت 
طلـب شـروع بـه آزار و اذیـت می کننـد و در نتیجه باعث اکثر مشـکالت 
و بیماری هایـی می شـوند کـه در حالـت عـادی بـدن در مواجهـه با آن ها 

از خـود دفـاع می کنـد.
او بـا اشـاره بـه علـت بـه وجود آمـدن این بیمـاری گفـت: در صورت 
ابتـالی افـراد بـه نقـص ایمنـی، عالئـم و عوارضـی در آن هـا بـروز پیـدا 
می کند. قارچ سـیاه نیز یکی از میکروارگانیسـم هایی اسـت که متخصصان 
مختلـف در ارتبـاط با این موضوع آن را شناسـایی کرده انـد. به عنوان مثال 
ایـن بیمـاری می توانـد باعث تورم چشـم، افتادگـی پلک و ترشـحات تیره 
رنـگ داخـل بینـی شـود. در صـورت تشـدید بیمـاری، عفونت هـای داخل 

مغـزی نیـز می تواند ایجاد شـود.
کوهپایـه زاده بـا اشـاره بـه گروه های تحـت خطر عفونت قارچ سـیاه 
افـزود: در افـراد مبتـال بـه نقص ایمنـی، بیماری هـای زمینه ای و سـرطان 
درصـورت اسـتفاده از داروهایـی کـه نقـص ایمنـی را تشـدید می   کننـد، 
بیمارهایی هـای فرصـت طلـب دیگـر نیز از طریـق این میکروارگانیسـم ها 

ایجاد می شـود.
او درباره درمان قارچ سـیاه و  داروی »آمفوتریسـین بی« برای درمان 
گفـت: ایـن بیماری یک عفونت قارچی اسـت و این نـوع بیماری ها معموال 
درمـان پذیرنـد. همانطـور کـه گفتـم ایمنـی بـدن مـا دائمـا و بـه صورت 
نرمـال از عهـده ی میکروارگانیسـم های فرصـت طلـب برمی آیـد. داروی 
»آمفوتریسـین بـی« هـم مصـرف زیـادی نـدارد و از داروهـای ضدقارچی 

اسـت که چنـدان نایاب نیسـت.
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران در پاسـخ بـه ایـن سـوال که 
آیـا ایـن بیمـاری می توانـد منجـر بـه فوت شـود؟ گفـت: بسـتگی دارد که 
بیمـاری چـه قـدر عمـق پیدا کند و گسـتره داشـته باشـد. گاهـی برخی از 
بیمـاران دیـر مراجعـه می کننـد و وضعیـت بیمار هم بسـیار ضعیف اسـت، 

در ایـن صـورت ممکن اسـت بـه فـوت بیانجامد.
کوهپایـه زاده با اشـاره به لزوم واکسیناسـیون دز سـوم واکسـن کرونا 
گفـت: بسـیار ضـروری اسـت و می توانـد در پیشـگیری از موج هـای بعدی 
ویـروس موثـر باشـد، بـه خصـوص اگـر تزریـق آن اول بـرای نظـام ارائه 
دهنده سـالمت و بعد برای بقیه مردم انجام شـود. ما برای واکسیناسـیون 

دوز سـوم درخواسـت دادیـم و منتظـر مجوزیـم که آن را انجـام بدهیم.

کاهش مرگ و میر با واکسیناسیون حداقل ۹۰ درصد مردم؛

رویکرد خردمندانه برای کنترل اپیدمی در کشور وجود ندارد!
 رییس کمیته کشوری 
اپیدمیولوژی و واکنش سریع 
اپیدمی کرونا با تاکید بر اینکه 
واکسن نزدن مانند حرکت در جاده ای 
است که خطر تصادف در آن بسیار باال 
است، گفت: واکسن زدن بهتر از نزدن 
نادرست  تصمیم  یک  ا  ب و  ست  ا ن  آ
جان خود و سایر هموطنان را به خطر 

نیاندازیم.
ه گزارش دنیای جوانان، دکتر  ب
حمید سوری با تاکید بر اینکه واکسن 
یکی از مولفه های مهم در قطع زنجیره 
انتقال ویروس است، اظهار داشت: در 
و  بهترین  اکسیناسیون  و ضر  ا ح ل  ا ح
موثرترین ابزار کنترل بیماری در دست 
بشر است و تا حدودی می تواند بار ناشی 
از اپیدمی را بکاهد اما به تنهایی کافی 
اقدامات  سایر  با  همراه  د  ی ا ب و  یست  ن

الزم پیش برود.
واکسن  تزریق  ر ضرورت  ب وی 
کرونا و اولویت قرار دادن آن تاکید و 
باید به مدیریت واکسن  تصریح کرد: 
اگر  که  معنا  این  به  شود  ه  ج و ت م  ه
می خواهیم تعداد بستری ها و مرگ 
و میر را کم کنیم عالوه بر تمرکز بر 
واکسیناسیون باید بر روی گروه هایی 
را  مرگ  و  بستری  رین خطر  یشت ب که 

دارند هم تمرکز کرد.
رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی 
ابراز  با  اپیدمی کرونا  و واکنش سریع 
 40 تا   20 بین  هنوز  ینکه  ا ز  ا اسف  ت
درصد گروهای پرخطر اعم از سالمندان 
و جوانان در کشور واکسینه نشده اند در 
حالیکه همین افراد عمدتا تخت های 
آمار فوتی ها  یا  اشغال  را  نی  ا یمارست ب
را افزایش می دهند، خاطرنشان کرد: 
رویکرد مدبرانه و خردمندانه برای کنترل 
اپیدمی در کشور وجود ندارد؛ موضوعی 
که دستمایه برخی افراد سودجو شده و 
گزارش های منفی علیه واکسیناسیون 

انتشار می دهند.
آمارهای  به  اکنش  و ر  د سوری 
از  پس   فوت  و  ابتال  نگیز  ا ر ب ل  جا جن
واکسیناسیون کرونا که این روزها توسط 
افراد و با هدفی خاص در حال انتشار 
است، تاکید کرد: افزایش بی سابقه تعداد 
بیماری و رکوردزنی های  به  ان  مبتالی
پیاپی و غم انگیز در تعداد مرگ ومیرها 
به  آلوده  کشورهای  صدر  ر  د ا  ر ا  م
امری  است؛  داده  قرار  کرونا  ویروس 
که ناشی از سرعت کم واکسیناسیون و 
امتناع گروهی از اقشار جامعه از تزریق 

آن است.
ببینیم  اینکه بگردیم  فزود:  ا وی 
یک نفر که دز اول یا دوم واکسن را 
زده دوباره مبتال شده یا فوت کرده است 
رویکردی کامال نادرست است در حالی 
که باید ارزیابی خطر کنیم و ببینیم که 
خطر بستری یا فوت در واکسن زده ها 
چقدر و در واکسن نزده ها چقدر است 
آن موقع قضاوت کنیم که آیا واکسن 

بزنیم یا نزنیم.
سوری، شک در واکسن زدن را با 
مثالی از جاده ها تبیین و توضیح داد: 

مانند این می ماند که دو جاده را برای 
سفر داریم؛ در یکی خطر تصادف 50 
درصد و دیگری یک درصد است. در 
اینجا عقل می گوید از جاده ای با خطر 

یک درصد عبور کنیم.
رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی 
و واکنش سریع اپیدمی کرونا تاکید کرد: 
که  نکرده  ادعا  واکسنی  یچ  ه ن  و ن ک ا
اینکه آن  صددرصد موثر است ضمن 
به  آزمایشگاهی  محیط  در  که  چیزی 
لحاظ اثر بخشی واکسن نشان داده شده 
وقتی در زندگی طبیعی و شرایط عادی 
محیط واکسن را استفاده می کنیم درصد 
اثر بخشی کاهش پیدا می کند. بنابراین 
همیشه درصدی از افراد جامعه را داریم 
که باوجود آنکه واکسن می زنند، واکسن 

روی  آنها مؤثر نبوده باشد.
 وی ادامه داد: پس اینکه ذره بین 
برداریم و بگردیم دنبال افرادی که با 
وجود تزریق واکسن مبتال به کرونا شده 
اند درست نیست زیرا برخی از این افراد 
است اگر واکسن هم نمی زدند به دلیل 
بیماری زمینه ای که دارند در گروه های 
پرخطر قرار می گرفتند و دچار سکته 

قلبی یا فوت می شدند پس نباید این 
موضوع را به واکسن زدن تعمیم داد.

رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی 
خطاب به افرادی که واکسن هراسی می 
کنند، گفت: اگر مطالعه جدی صورت 
نگیرد وضعیت کرونا به ضرر مردم ادامه 
پیدا می کند. استدعا دارم این افراد به 
خود بیایند و احساس شرم کنند که باعث 

مرگ بیشتر هموطنان شده اند.
واکسن  زدن  کرد:  کید  ا ت سوری 
بهتر از نزدن آن است و با یک تصمیم 
نادرست جان خود و سایر هموطنان را 

به خطر نیاندازیم.
وی در پاسخ به اینکه چند درصد 
ایمنی  تا  شوند  واکسینه  اید  ب ت  ی ع جم
با  داد:  توضیح  بیاید،  دست  ه  ب مل  کا
کرونا  ویروس  ماهیت  تغییر  ه  ب وجه  ت
و مقاومت هایی که پیدا کرده، برآورد 
درصد   ۹0 باید  که حداقل  است  ین  ا
پرخطر  های  گروه  در  امعه  ج د  ا ر ف ا
واکسن بزنند تا مرگ و میر و بستری 
یابد. ضمن  افزایش  ایمنی  و  کاهش 
همگانی  زدن  واکسن  پایان  ا  ت که  ن ی ا

باید پروتکل ها رعایت شود.

ث
واد
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زیر نظر: علی هوشمند

امروز آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد علوم پزشکی
مهلت انتخاب رشته محل های رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی امروز 

پنجشنبه، چهارم شهریور ماه پایان می یابد.
به گزارش دنیای جوانان، مهلت انتخاب رشته محل های رشته های کارشناسی 
ارشد علوم پزشکی از روز دوم شهریور شروع شده اشت، امروز چهارم شهریور ماه پایان 

می یابد و همزمان، ویرایش انتخاب محل تحصیل نیز امکانپذیر است.
 اسامی نهایی پذیرفته شدگان به همراه کارنامه نهایی آزمون کارشناسی ارشد 
گروه پزشکی 27 شهریورماه 1400 اعالم می شود. همچنین ثبت نام پذیرفته شدگان 
در دانشگاه ها اواخر شهریور ماه از طریق سامانه دانشگاه محل پذیرش انجام می شود.
انتخاب رشته محل کلیه داوطلبان مجاز در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی 
نیز با توجه به دفترچه راهنمای انتخاب رشته از طریق سایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی از دوم تا چهارم شهریور قابل انجام است.
کلیه داوطلبان رشته ها و مجموعه های امتحانی مجاز به انتخاب رشته محل، 
باید رشته هایی را انتخاب کنند که مدرک تحصیلی مورد پذیرش مقطع قبلی، مطابق 
ضوابط و مدارک مورد پذیرش هر رشته امتحانی مندرج در جدول شماره 1 دفترچه 

راهنمای ثبت نام آزمون، باشد.
بدیهی است در هر مرحله از روند آزمون، پذیرش، تحصیل مشخص شود که 
این امر توسط داوطلب رعایت نشده و مجاز به شرکت در آزمون رشته مذکور و یا 
انتخاب آن رشته نبوده است، قبولی فرد لغو شده و ضمن محرومیت از شرکت در 
آزمون بعدی، طبق مصوبات هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون ها، در مورد فرد 

تصمیم گیری خواهد شد.
بر اساس اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی، عدم تکمیل فرم انتخاب رشته 
محل تحصیل در زمان مقرر به منزله انصراف بوده و داوطلب از روند آزمون حذف 

می شود و متعاقباً انجام اقدامی میسر نخواهد بود.
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت، کلیه 
پذیرفته شدگان دوره روزانه )رایگان( و غیر روزانه )شهریه پرداز( آزمون سال 1400 و 
بعد از آن، چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، سال بعد از سال 
قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محروم از شرکت در آزمون می شوند.
همچنین کلیه پذیرفته شدگان سنوات قبل )به جز پذیرفته شدگان سال گذشته 
دوره رایگان )روزانه( و شهریه پرداز )غیر روزانه( که مجاز به شرکت در آزمون سال 
جاری نیستند( در صورت ثبت نام در دانشگاه باید تا زمان قبولی در آزمون، انصراف 
دهند. بدیهی است در صورتی که دانشجویان این امر را رعایت نکنند، ضمن لغو قبولی، 
طبق مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد شد.دانشگاه های علوم پزشکی کشور تعهدی 
در قبال اسکان و تامین خوابگاه ندارند و بر اساس امکانات موجود، خوابگاه در اختیار 
دانشجو قرار می دهند. لذا داوطلبان جهت دریافت اطالعات بیشـتر به سـایت اینترنتی 
دانشـگاه یا مرکز مورد نظر مراجعه کنند. دبیرخانه شـورای آموزش علوم پایه پزشکی، 
بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرده اند که در مورد ارائه 

یا عدم ارائه خوابگاه هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت.
با توجه به اینکه داوطلبان تا تاریخ 31 شهریور باید فارغ التحصیل شوند، لذا 
کسانی که بعد از تاریخ مذکور فارغ التحصیل خواهند شد، به دلیل اینکه مجاز به شرکت 

در آزمون نبوده اند، باید از تکمیل فرم انتخاب رشته محل تحصیل خودداری کنند.
ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده دانشجو رایگان و شهریه ای در دفترچه 
راهنما ذکر شده است. داوطلبان بر اساس دفترچه الزم است ابتدا انتخاب خود را 
تعیین کرده و سپس در زمان مقرر نسبت به تکمیل فرم اینترنتی مربوطه اقدام کنند.
داوطلبان توجه کنند اطالعات الزم در خصوص گرایش های مختلف در هر 
رشته توسط گروه آموزشی دانشگاه تعیین می شود.کلیه متقاضیان استعداد درخشان با 
آزمون و بدون آزمون ورودی باید همزمان با سایر داوطلبان عادی از تاریخ تاریخ 2 تا  
4 شهریور ماه جاری نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام کنند. بنابراین الزم است 
با کد رهگیری خود وارد سامانه شده و انتخاب رشته محل را انجام دهند. به عبارتی 

این افراد فقط در زمان یاد شده مجاز به انتخاب رشته محل هستند.
داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره های مجازی دانشگاه های علوم پزشکی 
موظفند آیین نامه آموزش از راه دور دانشگاه های علوم پزشکی را مطالعه کنند. تحصیل 

در این دوره با پرداخت شهریه بوده و مبلغ آن توسط دانشگاه اعالم می شود. 

قصاص، مجازات قاتل مست به خاطر کشتن رفیق مست
عصر هجدهم تیر سال ۹7 جنازه پتوپیچ یک پسر جوان در حاشیه یک زمین فوتبال 
پیدا شد. در بررسی ها روشن شد جنازه متعلق به پسر 28ساله ای به نام نیما است که با 

ضربات چاقو کشته شده است.
جنازه با دستور قضائی به پزشکی قانونی فرستاده شد و پدر نیما که ساعاتی قبل 
ناپدیدشدن پسرش را به پلیس اطالع داده بود، به سردخانه پزشکی قانونی رفت و جسد 

را شناسایی کرد.
این مرد به پلیس گفت: پسرم چند روز به مرخصی زندان آمده بود. قرار بود فردا 
به زندان برگردد. به همین خاطر برای تفریح با دوستانش بیرون رفت و دیگر بازنگشت؛ تا 

اینکه پلیس جنازه او را در پارک پیدا کرد.
وقتی مأموران به پدر مقتول گفتند از میان دوستان پسرش که در کنار او بودند به 
چه کسی مشکوک است، او نام جوانی به نام سیاوش را آورد. این مرد گفت: پسرم از 
سال ها پیش با یکی از دوستانش به نام سیاوش اختالف داشت. ممکن است سیاوش به  

خاطر کینه قدیمی که از او به دل دارد، پسرم را کشته باشد.
به  دنبال اطالعاتی که این مرد به پلیس داد سیاوش ردیابی و بازداشت شد. او که 

قصد داشت پلیس را گمراه کند سرانجام لب به اعتراف گشود و به قتل اعتراف کرد.
سیاوش در دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.درابتدای 
این جلسه پدر و مادرنیما برای سیاوش حکم قصاص خواستند.سپس سیاوش درجایگاه 
نیما  با  ایستاد و گفت:آن روز مشروب     خورده و مست بودم که در خیابان  متهم 

با  بار  یک  کودکی  در  او  و  بودیم  دوست  با هم  بچگی  از  نیما  و  من  به رو شدم.  و ر
چاقو به سرم زده بود. به همین خاطر از او خوشم نمی آمد اما از او کینه به دل نداشتم 
دوست  هم  با  خیلی  بودیم  بچه  وقتی  بکشم.  را  او  کینه جویی  خاطر  به   بخواهم  که 
بودیم؛ اما بعد از آن حادثه دیگر با نیما رفاقت زیادی نداشتم. به  جز این مسئله دیگر 
بین  بودیم و دعوایی که  اینکه ما بزرگ شده  نداشتیم. ضمن  به هم  کینه ای نسبت 
ما اتفاق افتاده بود دعوای بچگی بود. ما مدت ها بود که با هم سالم علیک داشتیم. 
نباشم. چون  نیما هست،  لبته دورهمی نمی گذاشتیم و من سعی می کردم جایی که  ا

نمی خواستم دوباره چشم در چشم بشویم.
متهم ادامه داد: نیما مدتی بود که در زندان بود. مدت زمان زندانی او طوالنی نبود، 
با این حال به او مرخصی داده بودند. چند روز قبل از حادثه به او مرخصی داده بودند و 
فردای روز حادثه هم قرار بود به زندان برگردد. نیما به من گفت قرار است فردا به زندان 
برگردد. او از من خواست تا با هم مشروب بخوردیم و خوش بگذرانیم. من به او گفتم 
مشروب خورده ام و می دانم ظرفیتم بیشتر از این نیست و اگر زیاده روی کنم حالم بد 
می شود ولی او اصرار کرد دور هم باشیم. به همراه دوست مشترک مان به نام مجید به 
خانه ما آمدند و با هم مشروب خوردیم. او حتی بعد از خوردن مشروب مقداری مواد مخدر 
مصرف کرد. من می خواستم به دیدن نامزدم بروم، از بچه ها خواستم تا خانه ما را ترک 
کنند ولی نیما گفت می خواهد بیشتر بماند و با تندی به من گفت که کمی بیشتر تحمل 
کنم چون شب آخری است که بیرون است. دقایقی بعد مجید که همراه نیما آمده بود، 
خانه ما را ترک کرد اما نیما هیچ اعتراضی به او نکرد. من به او گفتم چرا مانع رفتن مجید 
نشد ولی به من اجازه نداد تا به دیدن نامزدم بروم که از شنیدن این حرف عصبانی شد 
و با هم درگیر شدیم. او با چاقو خودزنی کرد و یک ضربه هم به من زد و من که مست 
بودم و حال طبیعی نداشتم چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه به او زدم. چند ساعت 
بعد وقتی متوجه شدم نیما مرده از ترسم جنازه را پتوپیچ کردم. می خواستم آن را از خانه 
بیرون ببرم که پدرم سر رسید و ماجرا را فهمید. پدرم می خواست موضوع را به پلیس 
گزارش کند و به من گفت این راه بهتری است. من پدرم را تهدید کردم در این باره به 
کسی حرفی نزند. سپس به تنهایی شبانه جنازه را به حوالی زمین فوتبال بردم و آنجا رها 
کردم. من از ترس این کار را کردم چون می دانستم اگر کسی چیزی بفهمد و من دستگیر 

شوم همه زندگی ام و خانواده ام تحت تأثیر قرار می گیرند.
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استفاده از گرافیک یکپارچه در نسل بعدی 
AMD Ryzen پردازنده های

اسناد فاش شده از AMD تأیید می کند که نسل جدید پردازنده های سری 
بهره مند  تراشه  روی  یکپارچه  گرافیک  از   Zen4 معماری بر  مبتنی   Ryzen

خواهند شد.
جدید  نسل  طراحی  در  سخت افزار،  و  فناوری  اخبار  جدیدترین  اس  س ا ر ب
 GPU از ،Zen4 مبتنی بر معماری ،AMD Ryzen پردازنده های مرکزی
یکپارچه استفاده خواهد شد. البته این به معنی آن نیست که همه ی پردازنده های این 
نسل به iGPU فعال مجهز خواهند شد، اما حداقل تأیید می کند که برخی تراشه های 
نسل Zen4 برای اولین بار با گرافیک یکپارچه همراه خواهند شد. بنابراین، استفاده از 
GPU روی تراشه دیگر منحصر به APUهای سری Ryzen G نخواهد بود.

این اطالعات بار دیگر ازطریق اسنادی که از حمله ی هکری به وب سایت 
Gigabyte به سرقت رفت، استخراج شده است. در این اسناد، یک جدول حاوی 
اطالعات مربوط به پردازنده هایی که با سوکت AM5 سازگار خواهند بود فاش شده 
که توسط وب سایت  Chips and Cheese در معرض عموم مخاطبان قرار گرفته 
است. در این فهرست، سه نوع پردازنده سازگار با پلتفرم AM5 دیده می شود که 
براساس معماری 1۹h Family یا همان Zen4 تولید خواهند شد. در این جدول 
به وضوح نوشته شده که این تراشه ها به گرافیک یکپارچه آن-بورد مجهز خواهند بود.
ظاهراً در این اسناد نوشته شده که برخی از OPNها از GFX پشتیبانی 
نمی کنند؛ یعنی AMD این پردازنده ها را با GPU غیرفعال نیز به فروش خواهد 
رساند که علت آن می تواند مشکالت فنی برخی تراشه ها یا عرضه ی آن ها بسته به 
نیاز خاصی باشد؛ اما درنهایت این پردازنده ها با سری Intel F به رقابت خواهند 
 Ryzen جداگانه نیاز دارند. درست مثل همه ی پردازنده های GPU پرداخت که به

G 3 مدل های غیر از Zen 1 تا Zen سری
اسنادی که قباًل از برنامه های پیش روی AMD در آینده منتشر شده، به 
 Raphael در گرافیک یکپارچه ی تراشه های RDNA2 یا Navi2 معماری
اشاره داشتند. این نام رمز برای نسل جدید پردازنده های AMD به کار می رود 
که قرار است با پسوند تجاری Ryzen 7000 در سال آینده ی میالدی به بازار 
APUهای  به روزرسانی  به  هم زمان  به طور  همچنین   AMD شوند.  عرضه 
Zen3 خود با گرافیک های Navi2 خواهد پرداخت. این پردازنده ها برپایه ی 
سوکت های FP7 و برای بازار دستگاه های قابل حمل )موبایل( عرضه خواهند شد؛ 
اما ممکن است درنهایت به عنوان APU دسکتاپ نیز عرضه شوند که می توانند 
مبتنی بر پلتفرم های AM4 یا AM5 باشند. البته جدول باال به وضوح به سری 
1۹H Family اشاره می کند که منظور همان تراشه های AMD با معماری 
Zen4 است. یعنی در اینجا با سری Rembrandt سروکار نداریم و بلکه منظور 
سری Raphael یا نسل بعدی پردازنده های Rembrandt هستند که با اسم 

رمز Phoenix شناخته می شوند.
درنهایت، Chips and Cheese یک نمودار شماتیک از اسناد داخلی 
AMD را منتشر کرده که پلتفرم AMD AM5 را به تصویر می کشد. در این 
نمودار، به طور کلی تمامی مسیرهای ارتباطی و رابط هایی که بین CPU و تراشه 
وجود دارد، نمایش داده شده است. این تصویر تأیید می کند که همان طور که پیش 
از این هم گفته شده بود، پردازنده های مبتنی بر سوکت AMD AM5 چهار 
مسیر PCIe Gen4 بیشتر خواهند داشت که پهنای باند مورد نیاز جهت استفاده 
از یک درایور NVMe یا یک دستگاه متصل به USB پرسرعت را تأمین می کند.
به طور کلی می توان گفت که به جز پشتیبانی از DDR5 و USB4 تغییر 
خاص دیگری در ساختار ورودی/خروجی AM5 نسبت به نسل قبل دیده نمی شود. 
باید دید که AMD چه زمانی تصمیم به ورود به فناوری PCI-E 5.0 خواهد 
گرفت؛ چیزی که بعید است حداقل تا عرضه پردازنده های سری Ryzen 8000 و 
۹000 به آن نیاز داشته باشد. بنابراین باید مادربردهای سری 700 یا 800 را برای این 
منظور در نظر داشته باشیم. پیش از این هم اطالعاتی ازطریق یک منبع غیررسمی 
در رابطه با نسل جدید پلتفرم های دسکتاپ AMD فاش شده بود که تغییر سوکت 
PGA به LGA و همچنین پشتیبانی از حافظه های دو کاناله DDR5 محوریت 

اصلی آن را تشکیل می داد.

با گذشت بیش از یکسال از شیوع 
کرونا، اکنون درگیر دلتا هستیم، اما به 
تازگی واریانت »المبدا« جهش جدیدی 
از کرونا در حال تبدیل شدن به تهدید 
پروتکل های  اگر  که  است  ی  ن ا ه ج
نشود،  رعایت  صددرصد  شتی  ا د ه ب
فاجعه ای عظیم تلفات را در پی خواهد 

داشت.
به گزارش دنیای جوانان، تاکنون 
ثبت  و  در 2۹ کشور المبدا شناسایی 
شده و این نوع واریانت برای اولین بار 
در پرو مشاهده شد و با باال ترین مرگ 
و میرهای کرونایی که ۹7 درصد مربوط 
به واریانت المبداست و لهستان با ثبت 
307 مرگ کرونایی در روز بعد از کشور 
پرو رتبه دوم چرخش این واریانت را را 

به خود اختصاص داده است.
هشدار  بهداشت  جهانی  ان  م ز ا س
خطرناکی  شرایط  المبدا  هد،  د ی  م
کرونا  شیوع  لحاظ  به  کشورها  ی  ا ر ب
رقم زده است، این واریانت خطرناک، 
ایمنی  از  قدرت گریز  و  ت پذیری  ی ا ر س
واکسن ها  اثرگذاری  و  دارد  ری  شت ی ب
زیادی  جهش های  و  گرفته  شانه  ن ا  ر
که  می شود  شامل  ژنی  رمفاهیم  د ا  ر
می تواند به افزایش قابلیت سرایت پذیری 
و همچنین افزایش مقاومت آن درمقابل 

آنتی بادی ها منجر شود.
معاون  حریرچی  ایرج  فته  گ ه  ب
کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، المبدا هنوز در ایران مشاهده 
نشده و البته کل دنیا نگران این موضوع 

هستند.
همین مسئله باعث شده بسیاری 
عفونی،  های  بیماری  تخصصان  م ز  ا
گونه  را روی  تمرکز خود  کنون همه  ا

المبدا قرار دهند.
به باور برخی متخصصان عفونی 

عالئم مبتالیان به کرونا المبدا با دیگر 
اصلی  و عالئم  بوده  مشترک  یه ها  سو
شامل تب، سرفه خشک، تنگی نفس، 
سردرد،  ملتحمه،  ورم  اسهال،  ودرد،  ل گ
از دست دادن حس بویایی و چشایی، 
انگشتان  تغییر رنگ  یا  پوستی  ثورات  ب
اگر  می رسد  نظر  است.به  ست وپا  د
سویه المبدا بتواند وارد کشور شود، به  
راحتی می تواند سویه غالب کشور شود 
بنابراین تنها راه چاره ای که برای مقابله 
با این اتفاق برای ما وجود دارد، افزایش 
سرعت واکسیناسیون و برقراری مقررات 
نظارت  و  مرزها  در  ختگیرانه تری  س
کشورهای  از  مسافران  ورود  بر  جدی 

همسایه است.  
متخصص  ناجی  علیرضا  تر  ک د
بیماری های عفونی در این زمینه می 
گوید: جهش در واریانت المبدا به میزان 
قابل توجهی سرایت و عفونت زایی این 
گونه جدید کووید 1۹ را افزایش داده و 
این جهش ایمن گریز است، به نظر می 
رسد واریانت المبدا می تواند به پاسخ 

سیستم ایمنی، غلبه کند.
وی اظهار می دارد: مطالعات اخیر 

در مورد واکسن های فایزر و مدرنا گواه 
برابر  در  المبدا  واریانت  که  است  ن  ی ا
ایمنی حاصل از این واکسن ها مقاومت 
دو تا سه برابری از خود نشان می دهد.

تقویت  کند:  می  تصریح  جی  ا ن
و  بهداشتی  سیستم  در  مایه گذار  سر
تخت های  ظرفیت  افزایش  مانی،  ر د
در  تسریع  ویژه،  مراقبت  و  ستری  ب
ظرفیت  توسعه  واکسیناسیون،  ند  و ر
تقویت  تشخیصی،  تست های  جام  ن ا
باالی  اقتصادی مردم و جمعیت  توان 
برای  اقدامات  مهمترین  از  نواده ها  ا خ
جدید  گونه های  چرخش  از  شگیری  ی پ

کرونا است.
این متخصص بیماری های عفونی 
ادامه می دهد: مردم باید جهش های 
مختلف کرونا بویژه دلتا و المبدا را جدی 
بگیرند و پروتکل های بهداشتی را بطور 
کامل از جمله استفاده از ماسک، شست 
وشوی مرتب دست ها با آب و صابون یا 
استفاده از مواد ضدعفونی کننده، پرهیز 
از تجمعات و دورهمی ها را رعایت کنند 
حتی در صورت تزریق واکسن نیز باید 
این موارد را جدی بگیرند زیرا کرونا با 

جهش های مختلف، رفتارهای متفاوتی 
را از خود نشان می دهد.

بستگی  پیک ششم المبدا  وع  ق و
و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  ه  ب
کنترل محدودیت ها داردناجی تاکید می 
کند:  وقوع پیک ششم کرونا با واریانت 
المبدا بستگی به شرایط و نحوه کنترل  
فراگیری  خطر  و  دارد  محدودیت ها  و 
سرعت  و  جدی  بسیاری  المبدا  سویه 

انتقال آن باالتر از دلتا است.
متخصص  ستی  ر د س  با ع
بیماریهای عفونی نیز در این زمینه می 
گوید: سویه جدید ویروس کرونا با نام 
المبدا که در برخی کشورهای اروپایی 
اینکه  احتمال  شده،  دیده  آمریکایی  و 
در آینده به دنبال مراودات جهانی وارد  
کشور شود، زیاد بوده و به دلیل اینکه 
المبدا  مرگ  قدرت  و  سرایت  قدرت 
بسیار باالست.وی می افزاید: باتوجه به 
تنها  است،  گریز  واکسن  اینکه المبدا، 
رعایت  المبدا،  با  مقابله  در  ما  اسلحه 
دستورالعملی بهداشتی است و امیدواریم 
مردم با حساسیت بیشتر فاصله اجتماعی 

را رعایت و از ماسک استفاده کنند.

مراقب غول مرحله بعد باشیم؛

المبدا ثبت کننده باال ترین مرگ و میرهای کرونایی!
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اقتصادی  کارشناس  یک 
ارز  قیمت  افزایش  علت  درباره 
در بازار گفت: عامل اثر گذار بر 
افزایش نرخ ارز، تحوالت کشور افغانستان 
است چراکه مقداری از منابع ارزی کشورمان 
صادرات  و  افغانستان  به  صادرات  مسیر  از 
مجدد از این کشور تامین می شود و کاهش 
فعالیت های تجاری با این کشور باعث شده 
التهاباتی ایجاد شود و نامعلوم بودن شرایط 
ایران  ارز  بازار  در  هم  افغانستان  آینده  و 

اثر گذاشت.
مرتضی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
عزتی در پاسخ به این سوال که در شرایطی 
که جریان منتقد به دولت قبل معتقد بود، 
اما  بوده  دولت  سیاست  ارز  نرخ  افزایش 
سیزدهم  دولت  به  کار  که  حاضر  حال  در 
قیمت  افزایش  شاهد  روز  هر  شده  واگذار 
قیمت   افزایش  این  علت  و  هستیم  دالر 
داشت:  اظهار  را چه می دانید،  بازار  در  ارز 
عامل  واقعی  معنای  به  دوازدهم  دولت 
نبود و شاهد آن بودیم  ارز  افزایش قیمت 
که دولت در ماه های اول خروج امریکا از 
برجام در دوران بانک مرکزی قبلی سعی 
داشت عرضه ارز را افزایش دهد تا قیمت ها 
کاهش یابد اما غافل از اینکه جریانی منتظر 
کاهش ذخایر ارزی دولت بودند و در این 
دنبال  به  و  کردند  را  خودشان  کار  مدت 

جمع آوری ارز از بازاربودند.
هر  که  می دانیم  البته  داد:  ادامه  وی 
به  تمایل  بودجه  کسری  شرایط  در  دولتی 
آیا می توان ثابت  اما  ارز گران دارد  فروش 
کرد دولت قبل به صورت تعمدی دست به 
این اقدام زده؟ چراکه شواهد نشان می دهد 
دولت در روزهای اول تالش کرد با تزریق 
با  از آن هم  ببرد و پس  باال  را  ارز  عرضه 
مدیریت ارز صادراتی به دنبال حفظ ذخایر 

موجود و مدیریت عرضه ارز بود.   
این کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز 
از نظر علمی در علم اقتصاد مانند سایر اقالم 
و قیمت ها تحت تاثیر عرضه و تقاضا است 
و پس از خروج امریکا از برجام اصلی ترین 
علتی که باعث افزایش نرخ ارز های خارجی 
به ویژه دالر شد، کاهش درآمدهای ارزی 
ارز  عرضه  کاهش  آن  تبع  به  و  کشورمان 

در بازار بود.

عزتی تاکید کرد: در هر شرایطی اگر 
هم  را  قیمت  شود،  برابر  تقاضا  و  عرضه 
می توان ثابت نگه داشت اما یکسری دیگر 
از  بوده اند که  اثرگذار  ایران  اقتصاد  در  هم 
جمله این عوامل نیروهای وابسته به خارج 
بودند که در مقطعی فشار آوردند تا نرخ ارز 
در  و  شوند  متالطم  بازارها  و  یابد  افزایش 
نهایت با یک بهم ریختگی در بازارها مواجه 
باشیم. در آن کنار، برخی عوامل داخل اقتصاد 
ایران هم فعال بودند که برای این جریان 
سودجو و رانت طلب مهم نبوده و نیست که 
سود از چه محلی به دست می آید و همین 
بازارها دست  متالطم سازی  در  جریان هم 
داشتند که لزوما این افراد وابسته به خارج 
هم نبودند بلکه فقط برای آنها سود بیشتر 

مهم بوده است.
وی گفت: به غیر از این عوامل باید 
هم  مالی  بازارهای  که  باشیم  داشته  توجه 
مثال  برای  هستند،  تاثیرگذار  هم  روی  بر 
هم  آن  جایگزین  شود،  گران  طال  اگر 
بانک های  افزایش قیمت خواهد شد.  دچار 
مرکزی معموال طال یا ارز ذخیره می کنند، 
زمانی که طال گران شود به تبع آن ارز هم 
افزایش  امکان  جایگزین  کاالی  عنوان  به 

قیمت را دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حال 
اینکه در ایران با افزایش قیمت در هر یک از 
بازارهای مالی مانند بورس و بازارهای ارز و 
طال و بازار مسکن که شکلی از بازار مالی 
به خود گرفته، قیمت ها در بازار دیگر هم به 
دنبال، باال می رود. چنانکه شاهد آن بودیم 

با افزایش نرخ ارز سایر بازارها هم به سمت 
با تحرکاتی در  اخیرا  افزایش قیمت رفتند. 
بازار بورس، شاخص از یک میلون و 100 
میلیون و 400  از یک  بیش  به  واحد  هزار 
هزار واحد رسید که می تواند به افزایش نرخ 

ارز کمک کرده  باشد.
وی با اشاره به سایر عوامل اثرگذار در 
افزایش  ارز اظهار داشت: عامل دیگر  بازار 
فعلی،  شرایط  و  روزها  این  در  ارز  نرخ 
و  است  آینده  دولت  از وضعیت  نااطمینانی 
هنوز سیاست های دولتی سیزدهم مشخص 
نشده از این رو برخی از عرضه کنندگان ارز 
فعال دست نگه  داشته اند و عرضه ارز کاهش 

پیدا کرده  و محدود شده  است.
عزتی درباره اثرگذاری تحوالت کشور 
همسایه بر بازار ارز ایران گفت:  عامل دیگر 
اثر گذار بر افزایش نرخ ارز، تحوالت کشور 
افغانستان است چراکه مقداری از منابع ارزی 
کشورمان از مسیر صادرات به افغانستان و 
صادرات مجدد از این کشور تامین می شود 
و کاهش فعالیت های تجاری با این کشور 
نامعلوم  و  شود  ایجاد  التهاباتی  شده  باعث 
بودن شرایط و آینده افغانستان هم در بازار 

ارز ایران اثر گذاشت.
وی با بیان اینکه بازار به تیم اقتصادی 
دولت سیزدهم واکنش نشان داده، ادامه داد: 
موضوع حائز اهمیت این است که اثرگذاری 
این عوامل چیزی حدود 10 درصد بوده و در 
همین دامنه نرخ ارزهای خارجی تغییر کرده 
اما عامل دیگر اثرگذار در بازار امروز ارز، اثر 
واکنش  این  است و شاید  بازار  بر  سیاسی 

بازار به تیم اقتصادی دولت سیزدهم باشد. 
معتقدم این تیم اقتصادی دولت توان قوی 
ایام  این  در  و  ندارد  را  اقتصاد  اداره  بای 
رای اعتماد هم نشان ندادند که می توانند 
ایجاد  کشور  اقتصاد  برای  خوبی  ساختار 
در  می تواند  موضوع  همین  بنابراین  کنند 

بازار اثر گذاشته باشد.
به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  این 
وضعیت بازار ارز با فرض احیای برجام گفت: 
به طور قطع با بازگشت آمریکا به برجام و 
کاهش  ارز  نرخ  ایران،  نفت  فروش  آغاز 
خواهد  افزایش  ارز  عرضه  چراکه  می یابد 
یافت اما در این شرایط هم دو سناریو محتمل 
است. می دانیم که عامل مهم در تعیین نرخ 
درآمدهای  ریال،  که  است  دولت  خود  ارز 

ارزی را به چه قیمتی بفروشد.
هزار   20 دالر  البته  کرد:  تاکید  وی 
تومانی قطعا از دالر 15 هزار تومانی منافع 
بیشتری برای دولت دارد و فعال هم اقتصاد 
به این نرخ های چند ماه گذشته عادت کرده 
به  تومانی  هزار   20 دالر  دیگر  سوی  از  و 
گران  ارز  البته  صادرات هم کمک می کند 
هزینه هایی هم اقتصاد خواهد داشت بنابراین 
شاید دولت تصمیم بگیرد در همین محدوده 

نرخ ارز را نگه دارد.
عزتی افزود: اما سناریو دیگر این است 
که دولت تعیین نرخ ارز را به بازار بسپارد و 
آنچه را که به دست می آورد، به بازار عرضه 
کند که در اینش رایط قطعا نرخ دالر و انواع 
ارز خارجی کاهش می یابد البته شرط اینکه 

عرضه ارز به بازار آزاد باال باشد.
به  پاسخ  اقتصادی در  این کارشناس 
این سوال که با ادامه همین روند نرخ دالر 
توجه  باید  گفت:  می رسد،  قیمتی  چه  به 
و  ظرفیت  ایران  اقتصاد  که  باشیم  داشته 
را  ارز  قیمت  جهشی  افزایش  تحمل  توان 
نرخ دالر،  در صورت رشد جهشی  و  ندارد 
بعید  و  کند  می  پیدا  افت  شدت  به  تقاضا 
می دانم در آینده نزدیک با افزایش جهشی 
نرخ ارز مواجه باشیم چراکه اگر نرخ باالتر 
برود، شاهد بهم ریختگی در اقتصاد خواهیم 
بود و این نرخ ارز را نمی تواند تحمل کند. 
این میزان عرضه و تقاضا در شرایط فعلی 
نشان می دهد که همین نوسان 10 درصدی 

در بازار باقی می ماند.

رونمایی از سامانه داشبورد مدیریت ریسک بانک ایران زمین
بانک ایران زمین در راستای مدیریت فرهنگ 
ریسک و ایجاد شفافیت در فضای تصمیم گیری برای 
مدیران این بانک اقدام به راه اندازی و رونمایی از 

سامانه داشبورد مدیریت ریسک کرده است.
با توجه به جایگاه مدیریت  ایران زمین  بانک 
ریسک در اصول حاکمیت شرکتی و رویکرد ریسک 

محور در تصمیم گیری های کالن، با بهره مندی از نیروهای مستعد داخلی 
از سامانه داشبورد مدیریت ریسک  اندازی و رونمایی  اقدام به ایجاد، راه 

کرده است.
 قاسم رئیسی رئیس اداره ریسک در این باره گفت: سامانه داشبورد 
مدیریت ریسک با هدف ارزیابی و شناسایی ریسک در حوزه های ریسک 
اعتباری، بازار، نقدینگی و عملیاتی با رصد روزانه و مستمر انواع شاخص های 
ریسک و همچنین برخی شاخص های مالی از جمله نسبت کفایت سرمایه 
راه  کشور  بانکی  شبکه  در  بار  نخستین  برای  نقدینگی  پوشش  نسبت  و 

اندازی شده است.
ایران زمین را می توان به عنوان بانک پیشرو در  وی افزود: بانک 
عرصه مدیریت ریسک و ایجاد شفافیت در فضای تصمیم گیری معرفی کرد.

پیام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل به مناسبت هفته دولت
سالروز شهادت دولتمردان عمل و اندیشه های 
روشن و ضمیرهای آگاه، شهیدان رجایی و باهنر و 

هفته دولت گرامی باد. 
بدو  از  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
در  را  اثرگذاری  و  نامدار  کنون چهره های  تا  ظهور 
راه شکوفایی و آبادانی ایران اسالمی از دست داده 

است که هر یک به تنهایی چراغ راهی بودند که مسیرها را برایمان روشن 
می ساختند.

تاریخ این سرزمین همواره شاهد ایثارگری ها و از خودگذشتگی های 
دلیر مردانی بوده که تمام هم و غم شان خدمت به مردم و اعتالی نام بلند 

ایران اسالمی بوده است؛ کسانی که غیر خدا هیچ ندیدند.
هفته دولت تداعی کننده فداکاری ها و از خودگذشتگی های فرزندان 
یادآور روزهای پرشور خدمتگزاری شهیدان عظیم  این نظام و  نهاد  پاک 

الشان رجایی و باهنر است.
این وظیفه سنگین ماست که با تاسی از ویژگی های اخالقی و رفتاری 
شهدای این سرزمین و خاصه شهیدان رجایی و باهنر آنان را الگوی همیشگی 
خود قرار دهیم و با بهره گیری از رفتار آنان تالش و کوشش خود را به 
کار بندیم تا در راه تعالی میهنمان و تحقق اهداف دولت و نظام اسالمی 
در عرصه بانکی و جبهه جنگ اقتصادی گام برداشته و زمینه شکوفایی و 

سرافرازی ایران اسالمی را در زمینه های مختلف فراهم آوریم.
 اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام دولت به 
ویژه شهیدان رجایی و باهنر،  هفته دولت را به همه دولتمردان خاصه رییس 
جمهور محترم و سایر اعضای دولت جدید و کارمندان خدوم و متعهد، تبریک 
عرض نموده و موفقیت روز افزون همگان را در راستای تحقق آرمان های 
بنیانگذار کبیر انقالب و مقام عظمای والیت تا رسیدن به قلل افتخار از 

درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.
والسالم علی عباداهلل الصالحین

سید امین جوادی
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل

مدیران  معارفه  و  تکریم  آیین  در  سینا  بانک  مدیرعامل 
منطقه اصفهان و چهارمحال و بختیاری:

سرمایه انسانی توانمند و کارآمد از بارزه های بانک سینا است

مدیرعامل بانک سینا با تاکید بر توانمندی های کارکنان ارزش آفرین 
بانک اظهار داشت: سرمایه انسانی توانمند و کارآمد از بارزه ها و عاملی مهم 
در رشد و توسعه بانک سینا است و تالش دلسوزانه و همدلی همکاران، زمینه 

را برای ارتقاء جایگاه و شکوفایی بیشتر بانک فراهم می سازد.
منطقه  و جدید  قبلی  مدیران  معارفه  و  تکریم  آئین  در  ایمانی  دکتر 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل باالی 
منطقه در افزایش سهم بازار و تقویت جامعه مشتریان اعالم کرد: استفاده 
نقشی  از ظرفیت های موجود منطقه،  بهره مندی  و  از فرصت ها  بهینه 
مهم در ارائه خدمات و رضایتمندی مشتریان ایفا می کند. با پیاده سازی 
و اجرای مناسب برنامه های تحول نیز می توان به اهدافی مهم در زمینه 

جذب مشتریان و تقویت بازار هدف بانک دست پیدا کرد.
وی در ادامه افزود: امیدواریم در راستای تحقق شعار سال مبنی بر 
“تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها” در گرو تالش های همگانی با بهره 
مندی از ظرفیت ها و ارائه ایده های نو از سوی مدیران و کارکنان سازمان، 
گام های مثبتی در جهت اشتغالزایی، رونق تولید و حمایت از کسب و کارهای 

آسیب دیده از کرونا برداریم.
در پایان این مراسم ضمن قدردانی از زحمات اکبر جلیلی مدیر سابق 
انتصاب علیرضا برآور به  منطقه اصفهان و چهارمحال و بختیاری، حکم 

سمت مدیر جدید منطقه ابالغ شد.
گفتنی است در این مراسم مهدی رزمی عضو هیأت مدیره، جعفری 
معاون سرمایه های انسانی و جمعی از همکاران منطقه نیز حضور داشتند.

پیام دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به 
مناسبت هفته دولت

بانک  مدیرعامل  آبادی  صالح  دکترعلی 
هفته  پیامی،  صدور  با  ایران  صادرات  توسعه 
نظام  خدمتگزاران  و  کارمندان  به  را  دولت 

اسالمی تبریک گفت.
توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
صادرات ایران، متن پیام دکتر صالح آبادی به 

مناسبت هفته دولت به شرح زیر است:
هفته اول شهریور ماه، هفته دولت و یادآور 
فداکاری های فرزندان پاک نهاد روزهای پرشور انقالب، شهدای واالمقام 

رجایی و باهنر است.
با شهادت این دو عزیز، تقویم ایران اسالمی مزین به نام دولتی شد 
که نمادی ماندگار از وحدت ملت و دولت در مسیر پیشرفت و سرافرازی 

تاریخ پرافتخار انقالب بوده است.
به همین مناسبت، هفته دولت و روزکارمند را به تمامی کارمندان و 
دولتمردان خدوم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در مجموعه دولت 

تبریک گفته و توفیق تداوم خدمتگزاری را برای آنان خواستارم.
مبارک  رخداد  ایران  صادرات  توسعه  بانک  مجموعه  دیگر  سوی  از 
همزمانی هفته دولت و انتخاب اعضای کابینه سیزدهم را به فال نیک گرفته 
و پیشاپیش موفقیت خدمتگزاران آتی نظام را از خداوند منان آرزو می کند.

روایت رویترز از آغاز دوباره صادرات بنزین ایران به 
افغانستان

بر اساس گزارشی که یک موسسه تحقیق و مشاوره نفت و گاز ایران منتشر 
کرده است، ایران از ماه مه 2020 تا مه 2021 حدود 400 هزار تن سوخت به افغانستان 

صادر کرده است.
به گزارش دنیای جوانان، رویترز به نقل از یک فعال تجاری ایران اعالم کرد 
که در پی درخواست دولت جدید افغانستان که احساس می کند با خروج آمریکا از 
این کشور می تواند به صورت آشکارتری نفت تحریم شده را خریداری کند، صادرات 

سوخت ایران به افغانستان چند روز پیش از سر گرفته شد.
گروه طالبان هفته گذشته قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و ایاالت متحده 

و متحدانش پس از یک جنگ 20 ساله نیروهای خود را از این کشور خارج کردند.
در حالی که بسیاری از افغان ها به دلیل ترس از انتقام جویی طالبان و بازگشت 
به نسخه ای سختگیرانه از قوانین اسالمی که دو دهه پیش در این کشور اجرا می شد، 
از شهرهای خود بیرون رفته اند، قیمت بنزین در افغانستان به ۹00 دالر در هر تن رسید.
اکنون طالبان برای مقابله با افزایش قیمت ها از ایران خواسته است تا مرزها را 

برای تجار باز نگه دارند.
حمید حسینی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و 
پتروشیمی ایران در تهران، گفت: طالبان به ایران پیام هایی ارسال کرده است که می 

گوید »می توانید صادرات فرآورده های نفتی را ادامه دهید “.
بر اساس این گزارش، طالبان برای تجار ایرانی و اتاق بازرگانی ایران که ارتباط 

نزدیکی با دولت این کشور دارد، پیام هایی را ارسال کرده است.
در نتیجه، اداره گمرک جمهوری اسالمی ایران، ممنوعیت صادرات سوخت به 
افغانستان را که از تاریخ 6 اوت به دلیل نگرانی های تهران در مورد امنیت تجارت 

برقرار بود، لغو کرد.
حسینی گفت این نگرانی ها با رویکرد طالبان برطرف شده است.

وی همچنین به تصمیم طالبان مبنی بر کاهش تعرفه واردات سوخت از ایران 
و دیگر کشورهای همسایه اشاره کرد و سند رسمی صادر شده توسط امارت اسالمی 
افغانستان )نامی که طالبان برای خود استفاده می کند( را با رویترز به اشتراک گذاشت.
این سند تخفیف 70   درصدی بر تعرفه واردات بنزین، گازوئیل و گاز مایع از 

کشورهای همسایه به افغانستان را اعمال می کند.
ایران چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را در اختیار دارد، اما آخرین دور تحریم 
های آمریکا که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 وضع 

شده، صادرات نفت ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
حسینی گفت: با این وجود، ایران به ویژه با صادرات کامیون های سوخت به 
همسایگانی مانند افغانستان، موفق به انجام تجارت خود شده است. خروج نیروهای 
آمریکایی نیز باعث کاهش نگرانی مقامات ایران و افغانستان درباره تجارت آشکارتر 

دو طرف شده است.
بنزین و گازوئیل عمده محصوالت صادراتی ایران به افغانستان است. بر اساس 
گزارشی که »پترو ویو«، یک موسسه تحقیق و مشاوره نفت و گاز ایران منتشر کرده 
است، ایران از ماه مه 2020 تا مه 2021 حدود 400 هزار تن سوخت به همسایه خود 

صادر کرده است.
به گفته تجار و گزارش دولت افغانستان، صادرات سوخت ایران به افغانستان در 

چند سال گذشته برای این کشور حیاتی بوده است.
طبق این گزارش که توسط وزارت دارایی افغانستان، اتاق های بازرگانی و داده های 
شرکت های خصوصی تهیه شده است، بین ماه های مارس 2020 تا مارس 2021، ایران 
367 میلیون دالر از واردات را به خود اختصاص داده که بیشتر آن سوخت بوده است.

دو کشور مهم دیگر برای صادرات نفت به افغانسان، ترکمنستان و ازبکستان 
هستند که تجارت آنها عمدتا نفت است و به ترتیب 257 میلیون و 236 میلیون دالر 

را به خود اختصاص می دهند.
یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، نیز گفت که بیش از 1 میلیون 
تن در سال یا بیش از 20000 بشکه در روز سوخت ایران به افغانستان وارد می شود.

گسترش همکاری؟
حسینی گفت، مقاصد اصلی سوخت ایران استان های شرقی این کشور در نزدیکی 
مرز و مناطق جنوبی افغانستان مانند قندهار و نیمروز که طالبان حتی قبل از به قدرت 

رسیدن طی هفته های اخیر در آن ها نفوذ زیادی داشته، بوده است.
حسینی گفت: من فکر می کنم دولت جدید ایران همکاری های خود را با دولت 
طالبان به میزان قابل توجهی گسترش خواهد داد. ایران به راحتی می تواند تجارت 
خود را با افغانستان دو برابر کند. دولت )اشرف( غنی همیشه در تالش بود تا همکاری 

با ایران را محدود کند زیرا ایران تحت تحریم های آمریکا بود.
بر اساس این گزارش، افغانستان صنعت نفت خود را توسعه نداده است. این 
کشور دارای شش پاالیشگاه کوچک است که هر کدام تنها چندین هزار بشکه در روز 
محصوالت تصفیه شده تولید می کنند.آنها با نفت سبک ترکمنستان کار می کنند که 

دو پاالیشگاه آنها نیز مستقیماً سوخت دیزل و جت را تأمین می کنند.
دو پاالیشگاه اصلی ازبکستان نیز محصوالت پاالیش شده را از طریق راه آهن و 
کامیون عرضه می کنند.این منبع همچنین گفت که عرضه میعانات ترکمنستان )نفت 
خام سبک( یک ماه پیش به دلیل وضعیت امنیتی متوقف شده است، اما پیش بینی 

کرد که حدود دو هفته دیگر از سر گرفته شود.
این منبع می گوید: مشکل این است که بانک ها از سه روز پیش کار خود را متوقف 

کرده اند، بنابراین ممکن است به روش های پرداخت نقدی بازگردیم.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

تحوالت افغانستان، عامل افزایش قیمت ارز در بازار ایران
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زیر نظر: محمد امامی

رئیس امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛
افزایش 10 درصدی بومی سازی صنعت 

گاز در سال 1400
رئیس امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر وابستگی 
حداقلی صنعت گاز به کاالهای خارجی اعالم کرد بومی سازی این صنعت 

امسال 10 درصد افزایش می یابد.
به گزارش دنیای جوانان، حمید نجفی با بیان اینکه هدف کالن امور 
تخصصی بازرگانی و کاال این است که بخش خصوصی را در ساخت، نصب 
و بهره برداری پاالیشگاه ها، ایستگاه های تقویت فشار و مخازن ذخیره سازی 
با عبور از مسیر بومی سازی بیش از پیش دخالت دهد، اظهار کرد: این مهم 
که با هدف افزایش تأمین کنندگان کاال انجام شده، ما را به اهداف خود در 
سال 13۹۹ در مبحث داخلی سازی کاالها در بخش های مختلف انتقال و 

پاالیش نزدیک و نزدیک تر کرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که ایجاد ساختاری منسجم با توجه 
به وظایف سازمانی، توجه به درآمدها و هزینه ها، همچنین تربیت نیروی 
انسانی متخصص در چند سال اخیر، سبب پیشرفت چشمگیر این شرکت در 
زمینه خودکفایی در بخش های مختلف پاالیشگاهی، انتقال گاز و گازرسانی 

شده است.
اینکه  بیان  با  ایران  گاز  ملی  بازرگانی شرکت  امور تخصصی  رئیس 
حمایت از ساخت داخل در شرکت ملی گاز ایران از پیش تر یعنی حدود 30 
سال پیش شکل گرفت، گفت: ترغیب تولیدکنندگان و سازندگان ایرانی به 
ساخت کاالهای با کیفیت باال و قیمت مناسب و معرفی آنها به مجریان 
طرح و متقاضیان کاال و تقویت بنیه مالی آنان از طریق خریدهای مستمر، 

تفسیری کامل از حمایت از کاالی ایرانی است.
نجفی تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران اکنون کمترین وابستگی را 
به کاالهای خارجی دارد و این رویداد مهم تنها به واسطه آن است که این 
بین بخش صنعت و  تا همیشه  شرکت در دهه های گذشته تالش داشته 

بازرگانی وحدت رویه و پیوندی خوب ایجاد کند.
اینکه امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز  با بیان  وی در پایان 
ایران، تالش دارد به عنوان حلقه واسط میان تولیدکننده و مصرف کننده نهایی، 
بهترین عملکرد را داشته باشد، اظهار کرد: هدف گذاری ما برای امسال افزایش 
10 درصدی بومی سازی در بخش انتقال تا 70 درصد و پاالیش تا 60 درصد 

است که این مهم بی شک انجام می شود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

ارمغان کاهش واردات و کاهش تولید؛
گرانی سرسام آور برنج در بازار!

با کاهش 6۹ درصدی واردات و نیز کاهش تولید برنج، قیمت به شدت باال رفت 
و در شرایطی که قانون انتزاع کامل برنگشته و یا وزیری که آن را اجرا کند بر صندلی 

وزارت ننشسته، گرانی بی رحمانه می تازد.
به گزارش دنیای جوانان، برنج محصول استراتژیک که عجین شده با هزاران رنج 
است این روزها رکورددار گرانی در بازار است و قیمت های کیلویی 45 هزار تومان را 
نیز ثبت کرده است. اما آن طور که مسئوالن می گویند این قیمت ها حباب زیادی دارد 
و آنچه دست کشاورز را می گیرد زیر 30 هزار تومان است که برای آن هزینه های 
زیادی کرده است، پس در این میان این تفاوت قیمت به جیب عده ای خاص می رود.
اما این  قیمت های عجیب و غریب چگونه شکل می گیرد؟ ساالنه بخشی از نیاز 
برنج کشور از طریق واردات تامین می شود که  بین 600 هزار تن تا یک میلیون تن در 
سال متغیر است. به گواه آمار گمرک امسال میزان واردات 6۹ درصد نسبت به مشابه 

سال گذشته کاهش داشته است.
دلیل  به  امسال  است.  تن  میلیون  دو  معموال  داخلی ساالنه  تولید  آن  بر  عالوه 
خشکسالی که  به استناد آمار وزارت نیرو  بارندگی کاهش 50 درصدی داشته تولید 
برنج نیز کم شده است. اما چون فصل برداشت برنج تمام نشده هنوز آمار دقیقی از 

سوی وزارت  جهاد کشاورزی درباره میزان تولید ارائه نشده است.
بنابراین با توجه به دو دلیل یاد شده عطشی در بازار برای برنج وجود دارد که 
فرصتی را برای دالالن ایجاد کرده تا قیمت ها را روز به روز افزایش دهند. نکته دوم 
در شرایطی که اختیارات قانون انتزاع که تصمیمات بازرگانی محصوالت کشاورزی از 
به وزارت جهاد برگشته تصمیم  از وزارت صمت  تازه  جمله واردات را شامل می شد 

گیرنده ای برای وارد کردن یا نکردن این محصول  وجود ندارد.
نکته سوم آن است که تغییر و تحوالت دولت که هنوز وزیر جدید معرفی نشده است 
تا در این باره تصمیم بگیرد نیز به این بلبشویی اضافه کرده است و ظاهرا وزیران دولت 
دوازدهم هم نمی خواهند خودشان را در آستان تحویل قدرت بیشتر درگیر موضوع کنند.

* گرانی برنج از کجا شروع شد؟
همه چیز از 15 تیرماه شروع شد که معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر 
ستاد تنظیم بازار در نامه ای به گمرک اعالم کرد که واردات برنج از ابتدای مرداد تا 
پایان آبان ماه ممنوع است و تنها به محموله های برنج وارداتی که تا قبل از 31 تیر ماه 

سال جاری وارد بنادر و گمرک کشور شده اند اجازه ترخیص داده شود.  
این خبر در شرایطی که تولید امسال به اندازه سال گذشته نبود قیمت را در بازار 
افزایش داد به طوری که خریداران این محصول تقریبا روزانه و هفتگی افزایش قیمت ها 

را لمس می کردند، آرام آرام فروشندگان سفارش های خریداران را به تاخیر می انداختند و 
در نهایت قیمت را گران می کردند و یا از فروش منصرف می شدند تا اینکه قیمت به 45 
هزار تومان هم رسید و بدیهی است که این افزایش قیمت ها به خاطر دالل بازی هایی 

بودکه بیشتر در پرتو عطش بازار صورت گرفت.
*قیمت برنج حباب دارد

در  45هزارتومانی  برنج  فروش  است  گفته  برنج  انجمن  نایب رییس  اکبری  علی 
تهران حباب و گران فروشی است و در صورتی که شرکتی هر کیلوگرم از این محصول 
را 45 هزار تومان به فروش می رساند باید از آن سؤال شود که مگر شالی را به چه قیمتی 
خریداری کرده است.این مساله نشان می دهد تقاضا در بازار بود اما برنج به اندازه ای 
که بتواند این عطش بازار را بخواباند وجود نداشت زیرا از یک طرف واردات ممنوع شده 

بود و از سوی دیگر تولید کم.
*درخواست گمرک برای تجدید نظر در ممنوعیت واردات برنج

گمرک جمهوری اسالمی ایران در 26 تیرماه یعنی 11 روز پس از نامه قبادی و در 
پاسخ به نامه وی اعالم کرد که درباره ممنوعیت واردات برنج تجدید نظر شود.

براساس نامه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران مبنی 
بر کاهش 6۹ درصدی واردات برنج به کشور و هم چنین  ترکیب این موضوع با تامین 
ارز نیمایی برای این کاالی اساسی ما شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم. در این بین 
ممنوعیت واردات فصلی در چنین شرایطی موجب تشدید این مسئله و در نتیجه رشد 

بیشتر قیمت برنج در بازار شده است.
وی در این نامه تاکید کرد: در حاضر 8 تا 10 محموله برنج به مقصد کشور در حال 
بارگیری هستند که صاحبان کاال به دلیل محدودیت موجود و برای جلوگیری از رسوب 
این موضوع  نتیجه  به واردات نمی کنند که در  اقدام  کاالهای خود در گمرکات کشور 

ممکن است شاهد کمبود بیشتر در بازار باشیم.
*ستاد  تنظیم بازار تصمیم نمی گیرد

کارگروه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 12 مرداد امسال اعالم کرد به زودی 
درباره اجرای قانون ممنوعیت واردات برنج در چهار ماه برای امسال تصمیم گیری می کند 

اما تصمیم گیری دراین زمینه انجام نشد.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاال های کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی گفت: با 
توجه به شرایط خشکسالی امسال و واقعیت های موجود، درباره اجرای ممنوعیت واردات 
برنج که هر سال در چهار ماه از سال از ابتدای مرداد تا آبان به منظور حمایت از تولید 

داخلی انجام می شد، تصمیم گیری نهایی را انجام خواهیم داد.
ابراهیم زارع افزود: کارگروه تنظیم بازار کشور در خردادماه امسال به علت خشکسالی، 
ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد و در آن زمان وزارت جهاد کشاورزی با این موضوع 
مخالفت کرده بود.وی با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهوری در ۹ مردادماه و اعالم 
قانون تمرکز  قالب  به وزارت جهاد کشاورزی در  با کشاورزی  بازگشت وظایف مرتبط 
وظایف کشاورزی، گفت: با بازگشت وظایف مرتبط به کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، 
در مورد موضوع ممنوعیت واردات برنج در مدت یاد شده، جلسه کارشناسی برگزار و 
نتیجه آن این چهارشنبه در نخستین جلسه کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی 

مطرح و بررسی خواهد شد..
وی درعین حال با تاکید بر کاهش تولید برنج امسال گفت: تصمیم درباره اجازه 
باید  واردات یا ممنوعیت واردات برنج در چهار ماه یاد شده طی سال جاری در حالی 
اتخاذ شود که بر اساس گزارش ها، واردات برنج در چند ماهه ابتدای امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

تایر  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی 
در  انجمن مصوبه خود  این  اعضای  گفت: 
خصوص افزایش قیمت 15 درصدی تایر از 

ابتدای شهریور ماه را ملغی کردند.
پیش  هفته  جوانان،  دنیا  گزارش  به 
افزایش  ای  جلسه  در  تایر  تولیدکنندگان 
15 درصدی قیمت تولیداتشان را از ابتدای 
شهریور ماه مصوب کردند و بر این اساس 
مقرر شد نرخ های جدید از روز نخست ماه 
سه  گذشت  از  پس  اما  شود  اعمال  جاری 
روز از موعد تعیین شده، سخنگوی انجمن 
تایر از تصمیم جدید تایرسازان برای لغو این 

مصوبه خبر داد.
نجمن  ا سخنگوی   ، تنها مصطفی 
تولیدکنندگان با بیان اینکه در جلسه قبلی 
انجمن، افزایش 15 درصدی قیمت تایر و 
اعمال آن از ابتدای شهریورماه مصوب شده 
بود، اظهار داشت: فعال اجرای این مصوبه 
عقب افتاده و تولیدکنندگان این رشد قیمت 

را ملغی کرده اند.
وی دلیل این تصمیم را امیدوار شدن 
اقتصادی  شرایط  بهبود  به  تولیدکنندگان 
کشور و وضعیت تولید عنوان کرد و گفت: 
شرایط طوری است که همه امیدوارند اتفاق 
مثبتی بیفتد تا قیمت تمام شده تولید در حدی 

باشد که صنعتگران ضررده نباشند.
تمام  قیمت  رشد  به  اشاره  با  وی 
شده تولید تایر در کشور، گفت: هم اکنون 
تولیدکنندگان تایر با زیان روبرو هستند ولی 

با توجه به اینکه بازار کشش افزایش قیمت 
را ندارد، تصمیم گرفتیم که نرخ ها را فعال 

تغییر ندهیم.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  تنها 
مصوبه  اجرای  از  مانع  حمایت  سازمان 
افزایش قیمت تایر شده است؟ اظهار داشت: 
خیر، اینطور نیست و تولیدکنندگان، خودشان 
تصمیم گرفتند که مصوبه افزایش قیمت را 

اجرا نکنند.
که  موضوع  این  به  واکنش  در  وی 
به  گذشته  هفته  تایر  انجمن  اعضای  چرا 
این نتیجه نرسیدند و رشد قیمت را مصوب 
شده  طوری  کشور  شرایط  گفت:  کردند؟ 
شده  امیدوار  وضعیت  بهبود  به  همه  که 
اما  نیست  خوب  بازار  وضعیت  هرچند  اند، 

امیدواریم که اتفاقات خوبی رخ دهد.
سخنگوی انجمن تایر ادامه داد: فعال 
قیمت های مصوب در دی ۹۹ برای عرضه 

تایر اعمال می شود.
وی با بیان اینکه نرخ گذاری الستیک 

به فعاالن صنعت تایر واگذار شده اما سازمان 
حمایت بر آن نظارت خواهد داشت، گفت: 
جمله  از  تولید  مولفه های  قیمت  افزایش 
روغن،   دوده،  جمله  از  اولیه  مواد  قیمت 
کائوچو، نخ و اکسید روی مشکالتی را به 
برای  تولید  شرایط  این  در  و  آورده  وجود 

کارخانه ها به صرفه نخواهد بود.
* خریدار نداریم؛ بازار تایر اشباع شد

اتحادیه  رییس  نژاد  سعادتی  داوود 
فیلتر  و  روغن  الستیک،  فروشندگان 
قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  اخیراً  تهران 
تا  بود:  گفته  است،  نیفتاده  تفاق  ا تایر 
ارسال  این خصوص  امروز مصوبه ای در 
نشده است و نمی توان خودسرانه تایر را 
گران کرد، این گران شدن باید از طریق 
سازمان حمایت  و تنظیم بازار کارشناسی 

و به ما ابالغ شود.
به گفته وی، الستیک در بازار اشباع 
ندارد.  حضور  خریداری  هیچ  و  است  شده 
افزایش  الستیک،  اشباع  و  اوضاع  این  با 

قیمت به نفع نیست چرا که تقاضا کاهش 
پیدا کرده است.

انبارها  رسوب  شود،  گران  تایر   *
بیشتر می شود

وحید خراسان، یک فعال بازار الستیک 
نیز در مورد وضعیت این بازار اظهار داشت: 
هم اکنون شاهد رسوب تایرهای تولیدی در 
بازار تایر هستیم و در صورت افزایش قیمت 
بیشتر  تایر  انبارهای  در  رسوب  کاال،  این 
خواهد شد زیرا قدرت خرید مردم پاسخ گوی 

این افزایش قیمت نیست.
به گفته فعاالن صنعت تایر، نیاز ساالنه 
کشور به تایر حدود 400 تا 450 هزار تن 
است. از این مقدار حدود 25 میلیون حلقه 
مربوط تایر سواری و حدود 4 میلیون حلقه 
آن نیز مربوط به تایرهای سنگین، کشاورزی 

و صنعتی است.
تایر می گویند: در حال  بازار  فعاالن 
تایرهای سواری حدود ۹0  تولید  حاضر در 
درصد به خودکفایی رسیده ایم و شرکت های 
تولیدی در حال تأمین بازار هستند و در حوزه 
تایرهای سنگین، در برخی از سایزها مانند 
اما در دیگر  سایز 24-12 خودکفا هستیم، 
سایزها مانند سایز 315 حدود 70 درصد به 

واردات وابسته ایم.
باید دید دولت جدید و وزیر صمت آن 
چه برنامه ای برای مدیریت قیمت تمام شده 
تولید در کشور دارند و قیمت گذاری کاالها 

به چه صورت انجام می شود.

الستیک خریدار ندارد؛

مصوبه افزایش قیمت تایر لغو شد!



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

پنجشنبه 4  شهریور 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1817

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917312 -66915268      
فکس:66126139

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

پایان ملکه گدایان و توضیحات آقاي کارگردان

حسین سهیلي زاده: تلویزیون از دوران اوج خود فاصله گرفته است

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

شب گذشته و در شصت و هفتمین 
جیرانی  فریدون  آپارات،  کافه  برنامه 
رحمان  و  سهیلی زاده  حسین  میزبان 
سیفی آزاد کارگردان و تهیه کننده سریال 
ملکه گدایان بود که درباره این سریال 
صحبت کردند. این سریال که چندروز 
پیش به پایان رسید یکي از سریال هاي 
پرمخاطب و موفق شبکه خانگي بود که 

ستارگان زیادي در آن حضور داشتند.
برنامه حسین سهیلی زاده  این  در 
در پاسخ به پرسش جیرانی که دیگر به 
تلویزیون برنمی گردد؟ گفت: هیچکس 
از آینده خبر ندارد. کار من کارگردانی 
است و فرقی نمی کند در کجا کار کنم. 
هر جا که بتوانم اثر بهتری ارائه کنم و 

فضا مناسب باشد کار می کنم.
تفاوت  به  اشاره  با  سهیلی زاده 
تلویزیون و نمایش خانگی گفت: واقعیت 
این است که تلویزیون در دهه 80 یک 
ما  اینکه  را تجربه کرد.  دوران طالیی 
در کارگردانی توانستیم رشد کنیم خیلی 

مدیون تلویزیون و اعتمادی که در دهه 
آن  هستیم.  کردند  ما  به  مدیران   80
تلویزیون  در  مصلحتی  نیاز  هم  موقع 
اما  بود  مختلف  مضامین  طرح  برای 
چارچوب ها با امروز متفاوت بود. ضمن 
اینکه مسائل مالی و مشکالت ناشی از 
آن باعث شده است امروز تلویزیون از 

دوران خوبش فاصله بگیرد. 
وی درباره شکل گیری قصه ملکه 
گدایان گفت: من پیش از ملکه گدایان، 
تلویزیون  برای  را  باران  آوای  سریال 
درباره  موضوعش  که  بودم  ساخته 
کودکان کار بود. احساس کردم بعد از 
برگردیم  بازهم  نیاز هست که  7 سال 
به کودکان کار و یک کار دیگر برای 
مشغول  که  وقتی  دهیم.  انجام  آنها 
یک  بودیم  مانکن،  سریال  ساخت 
ایده ای را برای دستیارم امین محمودی 
که فیلمنامه نویسی هم می کند تعریف 
کردم و به او گفتم که دوست دارم درباره 
کودکان کار و اعتیاد یک کار جدید و 

متفاوت بسازم. من در ذهنم یک قصه ای 
داشتم ولی وقتی که به نگارش درآمد 
و آن چیزی که امروز در قالب سریال 
ملکه گدایان می بینید خیلی متفاوت تر 
از قصه من است. ما در آوای باران بحث 
اعتیاد را نداشتیم و برای همین از لحاظ 
موضوعی با آن سریال تفاوت هایی دارد.  
ما باید فرق قائل باشیم بین کودک کار 
کودک  که  چند  هر  بزهکار.  کودک  و 
بزهکار هم مجبور است به خاطر شرایط 
سعی  ما  اما  باشد  موقعیتی  چنین  در 
کردیم به نحوی در سریال این تفاوت 
را توضیح بدهیم و بگوییم که کودکان 
نباید کار کنند و وظیفه کودکان شادی 
و تحصیل است. برای انتخاب بازیگران 
دو گروه بازیگر باید انتخاب می کردیم. 
اول بازیگران حرفه ای که باالخره بعد از 
مطرح کردن چند گزینه با یکی از آنها به 
توافق می رسیدیم. مرحله دوم که خیلی 
سخت بود انتخاب بازیگران کودک بود. 
چون هیچ مابه ازایي ندارد و باید خیلی 

به دنبال آن می گشتیم. برای نقش افرا، 
باران کوثری انتخاب دوم ما بود که البته 
خیلی خوشحالم که این نقش را پذیرفت 
چرا که خیلی خوب از پس نقش برآمد. 
ممیزی های  درباره  پایان  در  وی 
لطمه ای  ممیزی ها  گفت:  سریال  این 
به کلیت کار ما نزد. شاید در حد چند 
دیالوگ دچار ممیزی شده باشیم ولی در 
کل فضا برای انتشار سریال مناسب بود.
تهیه کننده  د،  ا ز سیفی آ رحمان 
سریال ملکه گدایان نیز در این برنامه 
نمایش  و  تلویزیون  تفاوت  به  اشاره  با 
خانگی گفت: فرق تلویزیون و نمایش 
است.  آن  مخاطب  مدل  در  خانگی 
مخاطب  یک  با  ما  خانگی  نمایش  در 
مشخصی طرف هستیم که آمار آن از 
طریق پلتفرم ها قابل ارزیابی است. ولی 
به صورت  آمار مخاطبان  تلویزیون  در 
رندمی است و خیلی نمی توان گستردگی 

آن را مورد سنجش قرار داد. 
درباره  تلویزیون  سابق  مدیر  این 

رویکرد محتوایی نمایش خانگی و تفاوت 
و  فضاسازی  در  گفت:  تلویزیون  با  آن 
داستان ها بین تلویزیون و نمایش خانگی 
تفاوت وجود دارد. فضای نمایش خانگی 
همواره  و  است  محور  مخاطب  بیشتر 
در جهت جذب مخاطب بیشتر و راضی 
این  می کند.  حرکت  آن  داشتن  نگه 
موضوع در تلویزیون بوده است ولی در 
بسیاری از مواقع جنس موضوعات و نیاز 
به تعریف کردن برخی موضوعات از نیاز 
گاهی  دارد.  بیشتری  ارجحیت  مخاطب 
نیاز مصلحتی برای مطرح کردن برخی 
بیشتری  وزنه  موضوعات  و  مضامین 
نسبت به جذب مخاطب داشت. تلویزیون 
می تواند به دوران اوج خودش بازگردد 
به شرطی که بتواند تغییر نگرش در نوع 
این  واقعیت  باشد.  داشته  داستان پردازی 
است که رقابت میان نمایش خانگی و 
حدی  به  اقتصادی  زمینه  در  تلویزیون 
تلویزیون  است  بعید  که  است  رسیده 
بتواند از ستاره ها و چهره های مطرح برای 
سریال هایش بهره ببرد و تنها مزیتی که 
در حال حاضر می تواند با تکیه بر آن پیش 
برود تغییر در نگرش و ساختار قصه ها است. 
هم  دنیا  دولتی  تلویزیون های  تمام  در 
وضعیت به همین شکل است. ستاره ها 
کمتر در تلویزیون های دولتی حضور دارند 
و بیشتر پلتفرم های نمایش خانگی هستند 
که به سراغ ستاره ها می روند. اما این به 
نیست و  تلویزیون  برای  معنی بن بست 
می تواند همانند دهه 80 که آثار بیشمار 
و درخشانی تولید شد باز هم تولید کند 
برود  قصه هایی  و  مضامین  سراغ  به  و 
که مخاطب دوست دارد. ما در دهه 80 
قصه های ماورایی را در تلویزیون تجربه 
کردیم که در دوران پس از انقالب تا آن 
موقع تجربه نشده بود. بچه هایی که در دهه 
80 به دنیا آمدند امروز بین 15 تا 20 سال 
سن دارند و تقریبا در تلویزیون هیچگونه 
سریال و موضوعی برای آنها و ذائقه آنها 

ساخته نمی شود. 
رحمان سیفی آزاد درباره پیوستنش 
به سریال ملکه گدایان گفت: من بعد از 
تصمیم  پیکچرز  نبراس  شرکت  اینکه 
 20 طرح  یک  با  را  سریال  این  گرفت 
صفحه ای بسازد به این گروه و به دعوت 
از  بعد  شدم.  ملحق  سهیلی زاده  آقای 
اینکه طرح اصلی چند باری بازنویسی شد 

قسمت به قسمت فیلمنامه نوشته می شد 
و نظرات تهیه کنندگان و کارگردان گرفته 
جمع بندی  یک  به  نهایت  در  و  می شد 
نهایی رسیدیم که همین چکش کاری ها 
باعث شد که حتی در مراحل مجوز هم 

با مشکلی روبرو نباشیم. 
وی با اشاره به اعتراض برخی از 
NGOها نسبت به موضوع سریال و 
اینکه به کودکان کار توهین شده است 
گفت: واقعیت این است که ما هیچ وقت 
قصد چنین کاری را نداشتیم و در طول 
داستان هم به این موضوعات با وسواس 

اما  کنیم.  دقت  کردیم  سعی  بسیاری 
این  مطالبات  به  نسبت  اینکه  برای 
انجمن ها پاسخی بدهیم مستندهای یک 
دقیقه ای با هماهنگی آقای سهیلی زاده 
تولید کردیم که ابتدای هر قسمت پخش 
و  مختلف  موضوعات  درباره  و  می شد 
مشکالت کودکان کار صحبت کردیم. 
نمایش  شبکه  اینکه  بیان  با  وی 
خانگی باید مواظب باشد به ورطه تکرار 
نیفتد گفت: یکی از مسائل آسیب شناسی 
که باید در مورد نمایش خانگی مطرح 
کرد این است که به دلیل تولید انبوه و 

رقابت برای جذب مخاطب کم کم شاهد 
به  سریال ها  اصلی  عناصر  که  هستیم 
هم نزدیک شده است و انگار به خاطر 
امتحان  ریسک کمتر سراغ مولفه های 
پس داده شده می روند که این می تواند 
نمایش خانگی آسیب زا  برای  آینده  در 
به  انسانی  نیروی  از  متاسفانه  باشد. 
درستی استفاده نمی کنیم. این اتفاق در 
مقطعی در تلویزیون افتاد و ضربه اش را 
دید و االن این اتفاق در نمایش خانگی 
در حال رخ دادن است و باید تا دیر نشده 

فکر چاره کرد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده
چهـره اي  پورعابدینـی  پردیـس 
تازه نفـس در دنیـاي بازیگـري اسـت 
کـه با سـریال آقازاده و نقشـي متفاوت 
و خـاص بـه یکبـاره تبدیـل به سـتاره 
را  او  شـدن  سـتاره  ایـن  ولـي  شـد 
پرکاري هـاي  و  حواشـي  گـرداب  در 
بي فکـر نینداخـت و او بدون سـروصدا 
بـه تئاتـر پرداخـت و حاال بعـد از ماه ها 
مـاه  ویـژه  بی تـاب،  دل  برنامـه  در 
محـرم کـه از فیلیمـو پخش می شـود، 
راوی وقایـع عاشـورا شـده اسـت. با او 
کـه در ایـن مـدت تجربه بـازی در کار 
فیلـم  مسـعود کیمیایـی و حضـور در 
سـیاوش اسـعدی را داشـته، بـه بهانـه 
برنامـه دل بی تـاب، گفتگـو کرده ایـم. 
پـور عابدینـی، ایـن روزهـا در انتظـار 
بـاز شـدن دانشگاه هاسـت تا در رشـته 
موردعالقـه اش، سـینما، تحصیل کند.

-این کار چطور به شـما پیشـنهاد 
شـد و چه شـد که قبولش کردید؟

یکبـار  بخواهیـد  را  *راسـتش 
ایـن کار بـه مـن پیشـنهاد شـد، تقریبا 
سـر  چـون  مـن  و  پیـش  مـاه  یـک 
بـودم،  دیگـری  پـروژه  فیلمبـرداری 
نتوانسـتم همـکاری کنـم. ولـی 3 روز 
قبـل از محـرم بـود کـه دوبـاره تماس 
گرفتنـد و خواسـتند ببینـم برنامه هایـم 
چطـور اسـت کـه در نهایـت ایـن کار 
انجـام شـد و خیلـی اتفاقـی و خیلـی 
اول محـرم  مـا همـان شـب  سـریع، 
سـاعت از 12 هم گذشته بود که رفتیم 
سـر ضبـط. مـن ایـن کار را واقعـا دلی 
انجـام دادم. همان موقع هم انجام شـد 
و بالفاصلـه رفت بـرای تدوین و صبح 

هـم قسـمت اول پخـش شـد.

شـما  قسـمت ها  همـه  -راوی 
؟ هسـتید

*بلـه، 10 روایـت اسـت که همه 
را هـم همـان شـب کـه سـاعت از 12 
گذشـته بـود و اول محـرم می شـد، تـا 
سـاعت نزدیـک 4 صبح ضبـط کردیم.

-پـس متن هـا را تمریـن نکردید! 
پیـش از ایـن برنامـه خودتـان مقتل را 

خوانـده بودید؟
*بلـه، ولـی در زمان هـای خیلـی 
دور. امـا بیشـتر شـنیده بـودم و با متن 
فرصتـی  داشـتم.  آشـنایی  کمابیـش 
زیـادی هـم بـرای تمرین نبـود. خودم 

همـان شـب کمـی تمرین کـردم.

-همـه کسـانی واقعـه کربـال را 
از  یکی دوتـا  بـه  نسـبت  شـنیده اند، 
شـخصیت هایی کـه در کربـال حضـور 
داشـته اند احسـاس نزدیکـی بیشـتری 
می کننـد یـا آنچه بـر آن شـخصیت ها 
گذشـته برایشـان قابل تأمل تر است. در 
جریـان این واقعـه، کدام شـخصیت ها 

بـرای شـما پررنگ تـر هسـتند؟

*مـن خـودم یـک حس ویـژه و 
ارادت خاصـی به امام حسـین)ع( دارم. 
ایشـان را خیلی دوست دارم یعنی برای 
مـن همـه در ایـن واقعه ویژه هسـتند، 

اما ایشـان خیلی بیشـتر.

-در فاصلـه بیـن سـریال آقـازاده 
تـا برنامـه دل بی تـاب، هیـچ کاری از 
شـما پخش و دید نشـده. مشـغول چه 

کاری بودیـد؟
تماس هـای  آقـازاده،  از  *بعـد 
زیـادی برای کار داشـتم چه سـینمایی 
و چـه سـریال های نمایـش خانگی. اما 
سـعی کردم در این مـدت خیلی کم کار 
و گزیـده کار کنم و نتیجه اش شـد دوتا 
بـه  خائن کشـی  یکـی  سـینمایی  کار 
کارگردانـی آقـای کیمیایـی و دیگـری 

غریـزه کار آقـای اسـعدی و یک پروژه 
دیگـری کـه بـه زودی خبـرش بیـرون 

می آیـد.

-چـرا سـریال نمایـش خانگی را 
انتخـاب نکردید؟ دلیل خاصی داشـت؟
*نـه. مـن فقـط خواسـتم خیلـی 
گزیـده و بـا طمأنینـه یـک بـه یـک 
اینطـور  و  کنـم  انتخـاب  را  کارهایـم 
نیسـتم کـه تمرکـزم را بگـذارم صرفـا 
روی زیـاد کار کـردن. کیفیـت برایـم 

مهـم اسـت در ایـن مسـیر.

-آقازاده خیلی پرسـروصدا شـد... 
توجهـات زیادی، هم از طرف رسـانه ها 
و هم مخاطبان روی کارتان بود. نقدها 
و تمجیـدات زیادی هم مطرح شـد. آن 

موقـع این اتفاقات چه تصوری نسـبت 
بـه آینـده زندگـی حرفه ای تـان بـرای 

شـما به وجود آورد؟
اولـم  تجربـه  کـه  مـن  *بـرای 
ایـن  بـود.  لذت بخـش  خیلـی  بـود، 
تکاپوهـا، خبرهایـی که همه جا منتشـر 
می شـد و اتفاقاتـی که می افتـاد، خیلی 
جدیـد و جـذاب بـود، ولـی مـن خودم 
سـعی می کـردم کـه سـوار ایـن مـوج 
نشـوم و آگاهانـه تک تـک قدم  هایم را 
بـردارم. حتـی در آن زمانـی کـه خیلی 
پرسـروصدا شـده بـود، من مشـاورها و 
راهنماهایـی را در کنـار خـودم داشـتم 
کـه از تجربه هایشـان بهـره بـردم؛ در 
همین طـور  هـم  االن  و  مسـیر  ایـن 
اسـت. آن موقـع کـه همه چیـز شـلوغ 
شـده بود سـعی کـردم خیلی آهسـته و 

پیوسـته باشـم و االن هم همین اسـت 
و امیـدوارم همین طور هـم باقی بماند.

-سـکوتی که بعدش اتفـاق افتاد 
و از توجـه عمومـی و توجـه رسـانه ای 

دور شـدید، چطـور بود؟
*آن هـم یـک لـذت جداگانـه ای 
دارد، آن آرامـش و اسـتراحت، بعـد از 
شـلوغی هایی بود که بـه وجود آمد. من 
حـدود 6-7 ماه بعد از اتمام فیلمبرداری 
آقازاده کاری نکردم و مشـغول بررسـی 
پیشـنهادات بـودم و بعـدش رفتـم سـر 
یـک کار دیگـری. هـر چیـزی لـذت 
خـاص خـودش را دارد و آن هم به نظرم 

خیلـی اتفـاق درسـتی بود.

-همـان موقـع فکـر نکردیـد اگر 

بعـدش هیـچ پیشـنهاد خوبـی نداشـته 
باشـید چـه کار می کنیـد؟

بـه  نـه!  را بخواهیـد،  *راسـتش 
خاطـر اینکـه مـن سـعی می کنـم آدم 
صبـوری باشـم. هـم در زندگـی خودم 
و هـم در زندگـی کاری سـعی می کنم 
صبـر بـه خـرج بدهـم. چـون باالخـره 
بعـدش یـک اتفـاق درسـتی می افتـد. 
نکـردم  عجلـه  خیلـی  همیـن  بـرای 
مـاه   ۹ پایـان  از  بعـد  بالفاصلـه  کـه 
فیلمبـرداری کـه خسـتگی هـم دارد، 
کاری کنم. اسـتراحت و آرامش و دیدن 
و بررسـی کردن کارهـای مختلف، آن 
هـم یـک حـس متفاوتـی داشـت. از 
همان هـا هم مـن تجربه کسـب کردم 
و باعـث شـد با ذهـن بازتـر و آزادتری 

رفتـم سـر کار بعـدی.

-بـا توجـه بـه موفقیـت آقـازاده 
دچـار  بعـدی  نتخاب هـای  ا بـرای 

نشـدید؟ وسـواس 
*طبیعتـا آدم ناخـودآگاه بـه ایـن 
چیزهـا فکـر می کنـد و باید دقـت کند. 
چـون در ایـن راه باید قدم های بعدی ات 
را محکم تـر و درسـت تر بـرداری. بدون 
خطـا یا بـا کمتریـن خطـا. بنابراین من 
هـم وسـواس داشـتم امـا خـودم را زیاد 
و  عنقـا  آقـای  از  و  نکـردم  درگیـرش 
آقـای توفیقی کمک گرفتم و مشـاوران 
دیگـری هـم کنـار خـودم داشـتم کـه 
می توانسـتم از تجربه آنها کمک بگیرم. 
هرچه بیشـتر درگیر این وسواس بشوی 

خـودت را اذیـت می کنی.

-اگـر اسـم مسـیری کـه در آن 
هسـتید را مسـیر موفقیـت بگذاریـم با 
توجـه بـه زمان بندی که بـرای خودت 
موقع پا گذاشـتن در این حرفه داشـتید، 
با چیـزی که برایتان اتفـاق افتاد چقدر 
تفـاوت دارد؟ آن زمـان فکـر می کردید 
که مثال امسـال یا سـال آینـده در این 

نقطه ایسـتاده باشـید؟
شـاکرم  را  خـدا  مـن  *راسـتش 
بـرای اتفاقـی کـه برایـم افتـاد. مـن 

در سـن 1۹ سـالگی سـریال آقـازاده را 
بـازی کـردم. همـان موقـع هـم خیلی 
تـالش می کردم؛ همچنـان هم تالش 
می کنـم و تـالش خواهـم کـرد ولـی 
همـان موقعـی که مـن تئاتر را شـروع 
کـردم، همین صبـر همراهم بـود. این 
را اطرافیـان خـودم در جریـان هسـتند 
کـه بـه همه شـان گفتـه بـودم؛ اصـال 
شـاید 10 سـال دیگر 15 سال دیگر آن 
اتفاقـی کـه باید، بـرای مـن بیفتد ولی 
مـن آنقدر تالش و تمریـن می کنم که 
باالخـره بشـود. یعنی خیلـی دنبال زود 
انجـام شـدنش نبـودم. بیشـتر دوسـت 
داشـتم درسـت و تمـام و کمـال انجام 
شـود. کـه به لطـف خـدا و اتفاقاتی که 
پیـش آمـد، باعـث شـد که این مسـیر 

بـرای من جلوتـر پیـش بیاید.

-بـرای بهتـر شـدن و یادگیـری 
بیشـتر چـه تصمیمـی داریـد؟

*مـدام در حـال آپدیـت کـردن 
زمـان  هرقـدر  چـون  هسـتم.  خـودم 
بگـذرد و تجربه ام بیشـتر شـود، بازهم 
نیاز اسـت کـه اطالعاتـم را باالتر ببرم 
و پیگیـر ایـن ماجرا هسـتم به شـدت! 
چه در دانشـگاه چه بـا کتاب خواندن و 
فیلم دیدن و شـرکت در ورکشاپ هایی 
که در این مسـیر کمک کننده هسـتند.

خواهـد  چـه  آینده تـان  -برنامـه 
؟ د بو

از  کـه  نیسـت  هیچکـس  قطعـا 
تشـویق شـدن خوشـش نیایـد. مثـل 
جوایـزی کـه وجـود دارد و بازیگـران 
می تواننـد دریافـت کننـد امـا بـه نظـر 
مـن و بـرای مـن مسـیری کـه بـه آن 
خـود  به انـدازه  هـم  می رسـد  جایـزه 
جایـزه مهـم اسـت. یعنـی قدم هایـی 
که در آن مسـیر برمی داری اگر درست 
باشـد باعـث می شـود کـه تـو بـه آن 
جایـزه برسـی. بـرای همیـن عجله ای 
نـدارم. سـعی می کنم تک تـک پالن ها 
درسـت بازی شـود که وقتـی کنار هم 
قـرار می گیـرد، کارم قابل قبـول باشـد.

دل بي تاب در ماه محرم
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