
افزایش هزینه خانواده های ایرانی در دوران کرونا
در حالی که دسترسی به منابع انرژی پاک و ارزان و قابل 
اعتماد برای باال بردن سطح رفاه جوامع ضروری است، بخش 
بزرگی از جمعیت جهان به منابع انرژی پاک به منظور تأمین 
برق و پخت و پز دسترسی ندارند و همه گیری کرونا سبب بدتر شدن این 
شرایط شده است. افزون بر این، کاهش سرمایه گذاری در بخش انرژی 
و تأخیر در اجرای پروژه ها در زمان همه گیری، تحقق اهداف توسعه پایدار 

کشورها را با چالش جدی روبه رو کرده است.

در زمان همه گیری کرونا کشورهای جهان سیاست های مختلفی را 
در بخش انرژی به کار بسته اند تا افزون بر خنثی کردن آثار منفی بحران، از 
مصرف کنندگان انرژی در کشورهای خود حمایت کنند. این سیاست ها شامل 
کاهش مالیات، کاهش قیمت های انرژی و منعطف کردن قوانین بخش 
انرژی بوده، اما با وجود اعمال این سیاست های حمایتی، تأثیر منفی بحران 
شیوع ویروس همه گیر کرونا بر بخش انرژی کشورها اجتناب ناپذیر است.
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وزیر کار: 

اعطای وام های پرداختی دوران کرونا 
با جدیت پیگیری می شود

دلیل نجومی شدن قبوض برق
مدتی است که برخی از مشترکان 
با قبوض نجومی مواجه می شوند که 
وجود  به  را  برق  تعرفه  افزایش  ائبه  ش
کنند  می  اعالم  مسووالن  که  آنطور  اما  ورده  آ
این  دلیل  تنها  مصرف  افزایش  و  هوا  رمای  گ
برقی  مسووالن  که  آنچه  است.براساس  ساله  م
 ۱۴ کشور،  مشترکان  همه  میان  از  گویند  ی  م
از  باالتر  که  پرمصرف هایی هستند  جزو  درصد 
الگو برق مصرف می کنند، اما از این میان تنها 
دو درصد در گروهی قرار می گیرند که بیش از 
دو برابر الگو برق مصرف و قبض هایی با ارقام 

باال را دریافت می کنند.
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با نویسنده قصه ماندگار دوران کودکي و نوجواني

هوشنگ مرادي کرماني: قصه هاي مجيد
 یك داستان ماندگار نزد مردم است
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
هوشنگ 

مرادي کرماني: 
قصه هاي مجید یک 
داستان ماندگار نزد 

مردم است

4هنر
صحبت هاي اصغر 

فرهادي درباره 
سانسور...

ناوری 2ف

اين روزها كمتر آثار ماندگاري در زمينه كودك و نوجوان ساخته 
مي شود و اگر هم ساخته شود، ماندگار نيستند چرا كه به نظر 
مي رسد نويسندگان اين آثار دنبال ماندگاري نيستند. اما به 
ياد بياوريد قصه هاي مجيد را... فقر و نداری هميشه همراه 

مجيد هوشنگ مرادی كرمانی بوده است،

ايران  در  فرهادي  اصغر  جديد  فيلم  قهرمان،  استان  د
می گذرد... فيلمی كه اولين اكران آمريکای شمالی خود را 
در فستيوال تلورايد و بعد از برنده شدن جايزه بزرگ كن 
تجربه می كند. تصميم رحيم )امير جديدی( كه به خاطر بدهی 
در زندان است، برای بازگرداندن كيف حاوی طال به صاحبش، 

برای او تصويری مثبت در زندان به ارمغان می آورد. 

رسانه 9to5mac به نقل از ProPublica در گزارشی مدعی 
فرستاده  واتساپ  در  كه  پيام هايی  فيسبوك  است  شده 
قابليت  با  امر  اين  و  بخواند  به نحوی  می تواند  ی شود،  م
رمزگذاری سرتاسری امکان پذير نيست؛ چون در رمزگذاری 
می توانند  را  محتوا  چت  در  حاضر  افراد  فقط  سرتاسری 

رمزگشايی كنند.

پیام رسان واتساپ 
احتماال از رمزگذاری 

سرتاسری پشتیبانی 
نمی کند

گاز طبیعی؛ منبع قابل اعتماد انرژی برای جهان سهميه ای برای واکسيناسيون 
دانشجویان شریف اختصاص نيافته است

دکتر عمادالدین فاطمی زاده با بیان اینکه ما به ِجد و مصرانه خواهان 
تسریع واکسیناسیون دانشجویان به خصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
و ساکنین خوابگاه ها هستیم، گفت: متاسفانه تاکنون از سوی وزارت بهداشت 
مجوز واکسیناسیون دانشجویان در هیچ کدام از مقاطع تحصیلی صادر نشده و سهمیه ای 

نیز برای واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اختصاص داده نشده است.
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به  گفت:  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  ئیس  ر
سال  التحصیل  فارغ  تحصیلی  مقاطع  تمام  شموالن  م
۱3۹۹ که در مهرماه برابر ضوابط قانونی مورد پذیرش 
دانشگاه ها قرار گرفته اند تا پایان این ماه مهلت داده می شود تا 
نسبت به ثبت نام در دانشگاه ها و تعیین تکلیف وضعیت خدمتی 

خود اقدام کنند.
افزود:  مهری  تقی  پلیس، سردار  پایگاه خبری  گزارش  به 

نتایج  اعالم  در  تاخیر  و  کرونا  ویروس  شیوع  تشدید  دلیل  ه  ب
عالی  آموزش  مراکز  و  ها  نشگاه  دا شدگان  پذیرفته  هایی  ن
مشموالن  تمام  به  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  اعالم  با  شور،  ک
تا  باید  که   ۱3۹۹ سال  تحصیلی  مقاطع  تمامی  التحصیل  ارغ  ف
پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به معرفی خود اقدام می کردند 

داده شد فرصت یک ماهه 
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تمدید مهلت معرفی مشموالن فارغ التحصیل سال ۱۳۹۹

DONYAYEJAVANANMAG.IR

دبیر انجمن برنج ایران در تشریح 
دالیل افزایش قیمت برنج عدم نظارت 
بر بازار را مهترین دلیل افزایش چشمگیر 
قیمت برنج دانست و افزود: تفاوت قیمت 
زیادی بین استان های تولیدکننده تا بازار 
مصرف وجود دارد که قابل قبول نیست.
جمیل علیزاده شایق در پاسخ به 
چرایی افزایش بیش از انتظار قیمت برنج 
در بازار اظهار کرد: برخی افزایش قیمت 
برنج را مربوط به بخش تولید و تامین 
می دانند در حالی با توجه به بارندگی های 
مناسب در اردیبهشت و فروردین تولید 

در سطحی مناسب انجام شده است. 
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 
2 میلیون و 2۵۰ هزار تن برنج در کشور 
تولید شده است که میزان آن مطابق با 

متوسط تولید ساالنه کشور است. 
اینکه  بر  تاکید  با  شایق  لیزاده  ع
نباید میزان تولید امسال را با سال ۹۹ 
و ۹۸ مقایسه کنیم، افزود: دو سال اخیر 
مناسب  بسیار  بارندگی های  دلیل  ه  ب
سال های استثنائی در تولید محصوالت 
نباید  و   بودند  برنج  از جمله  کشاورزی 

مبنا قرار گیرند. 
به گفته وی؛ افزایش تولید در این 
دو سال نتایج منفی نیز به دنبال داشته 
هزار   ۱۰۰ بی قاعده  افزایش  که  ست  ا
هکتاری سطح کشت یا دوباره برداشت 
برنج در یکسال از جمله آن ها هستند. 

علیزاده شایق تصریح کرد: افزایش 
بی قاعده سطح کشت و دوباره برداشت 

در یکسال موجب تضعیف زمین های 
زارعی و آسیب به آن ها شد که جبران 

آن زمان بر است. 
دو  در  برنج   برداشت  میزان  ی  و
سال اخیر را یک میلیون و ۴۵۰ هزار 

هکتار عنوان کرد. 
با  اینکه  بیان  با  شایق  لیزاده  ع
توجه به متوسط تولید برنج میزان نیاز 
تنها ۷۵۰  بازار  تامین  برای  واردات  ه  ب
هزار تن است، اظهار کرد: از سال ۹2 
هر ساله تقریبا یک میلیون تن برنج وارد 
کشور شده که بیش از نیاز بوده است، به 
عبارت دیگر در حال حاضر باید بیش از 
نیاز مصرف برنج خارجی در کشور انبار 

شده باشد. 
با توجه به  وی نتیجه گرفت که 
میزان تولید و واردات انجام شده گرانی 
برنج را نباید به مشکالت تولید و تامین 

نسبت داد. 
به  توجه  با  گفت:  شایق  لیزاده  ع
کاالهای  سایر  قیمت  افزایش  و  ورم  ت
برنج  قیمت  نسبی  افزایش  ساسی  ا
تا  اما شاهد تفاوت  ناپذیر بود،  اجتناب 
۱۵ درصدی قیمت برنج از استان های 
که  بازار مصرف هستیم  تا  ولیدکننده  ت

غیرقابل قبول است.
فاصله شهرهای  به  اشاره  با  وی 
تولید کننده و بازار مصرف، افزود: به طور 

یا گیالن  مازندران  استان  مثال فاصله 
تا کالن شهر تهران زیاد نیست تا این 
جانبی  هزینه های  به  را  قیمت  اصله  ف

مانند حمل و نقل نسبت داد. 
دلیل  اصلی ترین  شایق  لیزاده  ع
نظارت  عدم  را  برنج  چشمگیر  رانی  گ

دانست. 
وی دیگر نتیجه عدم نظارت که 
این روزها زیر سایه قیمت برنج، کمتر 
مورد توجه قرار می گیرد را تفاوت کیفیت 
استان های  در  شده  عرضه  رنج های  ب
اعالم  مصرف  بازار  در  و  ولیدکننده  ت
کرده نشان از تخلفی بزرگ و سودهای 
زیاد برای فرصت طلبان این بازار است.

دبير انجمن برنج ایران:

اصلی ترین دليل گرانی برنج عدم نظارت دولت است

صفحه 3

آگهی
 تمدید مناقصه

 شماره 1400/08 

مورخ  روزنامه قدس  و  جوانان  دنیای  روزنامه  اول  در صفحه  درج شده  آگهی  یرو  پ
نود  )DWDM/OTN( جهت ۱2  انتقال  تجهیزات  در خصوص خرید   ۱۴۰۰/۰6/۰3

بدینوسیله مهلت آگهی مذکور تا تاریخ ۱۴۰۰/۰6/2۷ تمدید می گردد. 
ضمنًا بازگشایی پاکات در تاریخ ۱۴۰۰/۰6/2۸ می باشد.

 WWW.chb.tci.ir و WWW.TCI.IR :آدرس سایت

شرکت مخابرات ایران )منطقه چهار محال و بختياری( 

یك گزارش اجتماعی مشخص کرد؛

عدم مسئولیت پذیری، دلیل اصلی طالق در سال های اخیر

رصــد  دبیرخانــه  ئیــس  ر
و  عــی  جتما ا ی  ســیب ها آ
معلولیت هــای ســازمان بهزیســتی 
بــا  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور 
اطالعــات  بررســی  و  شــاهده  م
عــدم   ، »تصمیــم« نه  ما ــا س
و  بی توجهــی  ولیت پذیری،  ئ ـ سـ م
کمبــود مهارت هــای ســازگارانه 
از علــل اصلــی طــالق عنــوان 
شــده اند، گفــت: بــا برگــزاری 
جلســات منظــم و تــالش همکاران 
متخصــص، در بیــش از ۱۴.6۸ 
ــون  ن ک ا ت ا  ـ ـ ه ه  د ن و ر پ د  ـ ـ ص ر د
ســازش ایجــاد شــده اســت کــه در 
طالق هــای توافقــی رقمــی بســیار 
مناســب و قابــل توجــه اســت. 
بــه گــزارش دنیــای جوانــان، 
ــا اشــاره  فاطمــه رضــوان مدنــی ب
ــامانه  ــود از س ــات موج ــه گزارش ب
ــن  ــریح باالتری ــه تش ــم، ب تصمی
علــت طــالق طــی ســال های 
گذشــته پرداخــت و گفت: در ســال 
۱3۹۷ باالتریــن علــل طــالق بــه 
ــئولیت پذیری در  ــدم مس ــل ع دلی
رتبــه اول، بی توجهــی در رتبــه دوم 
ــازگارانه  ــای س ــود مهارت ه و کمب

ــوده اســت.  در رتبــه ســوم ب
وی افــزود: در ســال ۱3۹۸ 

نیــز علت هــای طــالق بــه ترتیــب 
مربــوط بــه عــدم مســئولیت پذیری 
ول، بی توجهــی در  ا بــه  در رت
ــای  ــود مهارت ه ــه دوم و کمب رتب
ســازگارانه در رتبه ســوم و در ســال 
۱3۹۹ نیــز کمبــود مهارت هــای 
ســازگارانه در رتبــه اول، عــدم 
مســئولیت پذیری در رتبــه دوم و 
ــوده  ــوم ب ــه س ــی در رتب بی توجه

اســت. 
ــی،  ــوان مدن ــه رض ــه گفت ب
در ســال ۱۴۰۰ نیــز باالتریــن 
علــت طــالق بــه دلیــل عــدم 
مســئولیت پذیری در رتبــه اول، 
و  م  و د ه  ـ ـ ب ت ر ر  د ی  ـ ـ جه و ت ی  ب
بی احترامــی در رتبــه ســوم رخ 

داده اســت. 
رصــد  ــه  ن ا خ ر ی ب د ـس  ـ ی ئ ر
و  ی  ـ ـ ع ا م ت ج ا ی  ا ه ب  ی ـ ـ س آ
معلولیت هــای ســازمان بهزیســتی 
ــاهده و  ــا مش ــه ب ــان اینک ــا بی ب
بررســی اطالعــات ســامانه تصمیم 
ــدم  ــه ع ــود ک ــی ش ــخص م مش
مســئولیت پذیری، بی توجهــی و 
ــای ســازگارانه از  ــود مهارت ه کمب
ــه  علــل اصلــی طــالق هســتند، ب
میــزان ســازش افــراد ثبــت شــده 
در ســامانه تصمیــم اشــاره و اظهــار 

ــم  ــده ای ــق ش ــون موف ــرد: تاکن ک
۱۴.6۸ درصــد ســازش در ســامانه 

ــم. ــت کنی ــم« ثب »تصمی
وی اظهــار کــرد: براســاس 
گزارشــات موجــود امســال میانگین 
ســنی زوجیــن 3۸.۴۹ )مــرد( و 

ــت. ــوده اس 33.۸۹ ) زن( ب
د  ـ رصـ ه  ـ ـ ن ا رخ ی ب د ــس  ی ئ ر
و  ی  ـ ـ ع ا م ت ج ا ی  ا ه ب  ی ـ ـ س آ
معلولیت هــا ســازمان بهزیســتی 
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
باتوجــه بــه برآوردهــا و اطالعــات 
موجــود، ســازمان بهزیســتی بــرای 
کاهــش مشــکالت ناشــی از طالق 
ــد و  ــام می ده ــی انج ــه اقدامات چ
اقدامــات بهزیســتی چقدر توانســته 
در کاهــش میــزان طــالق زوجیــن 
موثــر باشــد؟ اینطــور توضیــح 
داد: یکــی از فعالیت هــای مهــم 
ســازمان بهزیســتی، طــرح کنتــرل 
و کاهــش طــالق اســت کــه 
ــی و در  بررســی طالق هــای توافق
برخــی مــوارد طــالق هــای یــک 
طرفــه در بســتر ســامانه »تصمیم« 
ــدار از  ــازش پای ــه س ــیدن ب و رس

ــت. ــداف آن اس ــن اه مهمتری
وی ادامــه داد: عــالوه بــر 
ایــن، اقدامــات و آموزش هــای 

ــی  ــی الزم و ارتقائ ــی اجتماع روان
ــام  ــدف انج ــه ه ــرای جامع ــز ب نی
الگــری  می شــود. هزینــه غرب
روانی-اجتماعــی کلیــه زوجیــن 
ــت  ــراد تح ــاوره اف ــه مش و هزین
ــی  ــت مال ــد بضاع ــش و فاق پوش
رایــگان بوده و ســازمان بهزیســتی 
ــه از  ــد ک ــی کن ــت م آن را پرداخ
ابتــدای راه انــدازی ســامانه تصمیم 
تاکنــون، بیــش از ۴۰۹ هزار و ۱22 
ــن  ــده و در ای ــرش ش ــده پذی پرون
ــون و  ــک میلی ــش از ی ــتا بی راس
۹۱۰ هــزار و 66۵ جلســه مشــاوره 
بــرای زوجیــن توســط مراکــز 
مشــاوره و مــددکاری اجتماعــی 

ــت. ــده اس ــرا ش اج
ــامانه  ــن س ــه وی، ای ــه گفت ب
در تمامــی مراکــز اســتان ها و 
ــزار  ــاالی ۵۰ ه ــتان های ب شهرس
ــه  ــت ک ــال اس ــت فع ــر جمعی نف
بــه طــور کلــی تعــداد ۸۴۴ مرکــز 
پیشــخوان قضایــی، 6۴۵ مرکــز 
ارزیابــی )غربالگــری( روانــی-
اجتماعــی، ۹6 کلینیــک   مددکاری  
اجتماعــی و بیــش از ۱۰۰۰ مرکــز 
ــت  ــامانه فعالی ــن س مشــاوره در ای
دارنــد. ضمنــا میــزان پشــت 
۹۰ درصــد  نوبتی هــا نیــز در 
ــه  ــت ک ــده اس ــر ش ــتانها صف اس
گســترش مراکــز غربالگــری و 
مشــاوره دلیــل اصلــی ایــن مســئله 

ــت. اس
ــوص  ــی در خص ــوان مدن رض
ــانی  ــت رس ــزان کمــک و خدم می
ســامانه تصمیــم بــه جامعــه هــدف 
گفــت: با برگــزاری جلســات منظم 
و تــالش همــکاران متخصــص، در 
ــا  ــش از ۱۴.6۸ درصــد پرونده ه بی
تاکنــون ســازش ایجاد شــده اســت 
کــه در طالق هــای توافقــی رقمــی 
قابــل توجــه و مناســب اســت. 
ــی  ــاس پژوهش ــر اس ــن ب همچنی
ــات  ــت از خدم ــزان رضای ــه می ک
ســامانه تصمیــم را از افــراد خدمت 
ــرد، مشــخص  ــی ک ــده بررس گیرن
شــد ۸۵.3 درصــد رضایــت از 
ــته  ــم داش ــامانه تصمی ــات س خدم
و ۷۹.۷ درصــد نیــز رضایــت از 

ــد. ــان دارن ــات کارشناس خدم
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با بررسی اولویت دار طرح تسهیل صدور  موافقت مجلس 
برخی مجوزهای کسب وکار

نمایندگان با در اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای 
کسب وکار در دستور کار هفته آینده مجلس موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی با در اولویت 
قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار در دستورکار 
صحن علنی مجلس با ۱۵۷ رای موافق، 22 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 
2۰2 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براین اساس طرح تسهیل صدور برخی 
مجوزها برای کسب وکارها هفته آینده در دستورکار صحن علنی مجلس شورای 

اسالمی قرار خواهد گرفت.
»محسن زنگنه« سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت 
بر اصل ۴۴ قانون اساسی در تشریح اهمیت تصویب اولویت بررسی طرح تسهیل 
صدور برخی مجوزها برای کسب وکار، گفت: یکی از موانع جدی در جهت رونق 
تولید در کشور موضوع صدور مجوزها است و رتبه ایران از حیث سهولت کسب 

وکار در دنیا بسیار پایین است.
نماینده تربیت حیدریه گفت: در سال ۸۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
تنظیم و تصویب شد که براساس ماده ۷ آن دولت ملزم به تسهیل شرایط صدور 
مجوزهای کسب و کار شده بود و این قانون در سال ۹۵ اصالح شد اما باز هم 
با وجود برخی ضعف ها در این قانون هنوز نتوانسته به طور شایسته موجب رفع 

بروکراسی ها در کسب وکار کشور شود.
وی با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای تسهیل محیط کسب وکار، اظهار 
کرد: ما از هیات رییسه مجلس خواستیم تا تقاضای بررسی خارج از دستور این 
طرح را در دستورکار صحن قرار دهد و از شما نمایندگان می خواهیم که به آن 

رای مثبت دهید تا بتوان طی هفته آینده این طرح را در دستورکار قرار دهیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص مزایای مهم 
این طرح، بیان داشت: ایجاد شفافیت اطالعات در خصوص قوانین و مقررات حوزه 
کسب وکار اولین ویژگی مهم طرح است که براساس آن دولت مکلف شده تا 
پایگاه اطالعات کسب وکار را ارتقاء داده و بعد از مدتی مجاز نخواهد بود قانون 

را بدون ثبت در این پایگاه اجرا کند.
وی تصریح کرد: موضوع بعدی ثبت محور شدن کلیه مجوزها است یعنی 
هرکسی می تواند با ثبت درخواست خود در درگاه ملی کسب وکار بعد از 3 روز 
مجوز الزم را کسب کند و تنها استثناء در این میان برای کسب وکارهای مربوط 
به سالمت، بهداشت و محیط زیست است که دولت در این خصوص نیز باید نهایتا 

تا 3 ماه مجوز الزم را صادر کند.
زنگنه گفت: شکستن تعارض منافع در این طرح دیده شده زیرا اکنون بسیاری 
از مشاغل از داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری به نوعی دچار محدودیت 
برای کسب وکار خود هستند که براساس این طرح تمامی محدودیت ها از جمله 
ظرفیت ها، محدوده صنفی، فاصله جغرافیایی و ... حذف شده است و این موضوع 

اقدام بسیار بزرگی در رونق کسب وکارها است.
 در ادامه این نشست »سیدغنی نظری خانقاه «در مخالفت با اولویت قرار 
گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکار، در دستورکار صحن، 
گفت: این طرح یکی از نیازهای اساسی کشور است اما جزو اولویت ها نیست. 
اکنون اولویت کشور بحث واکسیناسیون عمومی است و ما هنوز بعد از یک سال 

و نیم نتوانسته ایم اولویت های کشور را تشخیص دهیم.
نماینده خلخال گفت: برخی تبصره ها در این طرح موجب بیکار شدن افراد 
می شوند مانند بخش هایی که مربوط به وکالت و سردفتری است، آزمون های 
وکالت سردفتری در کشور برگزار می شود که با تصویب این طرح بسیاری از 

وکال به خیل بیکاران اضافه خواهند شد.
وی تصریح کرد: این طرح موجب برهم زدن نظم موجود براساس قوانین 
کلی می شود و بسیار اشتباه است، همچنین گزارش این طرح در اختیار نمایندگان 

برای بررسی بیشتر قرار نگرفته است.
»جعفر قادری«  در مجلس در موافقت با اولویت این طرح، گفت: این طرح 
حدود ۷ ماه با محوریت خاندوزی وزیر اقتصاد و حضور کارشناسان مرکز پژوهش 
های مجلس، دیوان محاسبات، دولت و اصناف بررسی و در نهایت با اکثریت آراء 

در کمیسیون ویژه جهش تولید تصویب شد.

فرمانده انتظامی استان البرز:
تیراندازی مامور به »فرد قمه به دست« سهوی بوده است

فرمانده انتظامی استان البرز در خصوص کلیپ منتشر شده از شلیک مامور انتظامی به 
سمت یک متهم در منطقه »مهرشهر کرج« توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار »عباسعلی محمدیان« در خصوص کلیپ منتشر 
شده در فضای مجازی مبنی بر دستگیری یک متهم که با عربده کشی اقدام به قدرت نمایی 
در منطقه مهرشهر کرده بود، بیان داشت: ساعت 2۰:2۰ دقیقه روز ۱3 شهریور خبری مبنی بر 
عربده کشی و قدرت نمایی با سالح سرد توسط شخصی در منطقه مهرشهر کرج به مرکز 
فوریت های پلیسی استان اعالم و بالفاصله ماموران کالنتری 22 مهرشهر برای بررسی 

موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه متوجه شدند که شخصی با حالت غیر 
عادی به وسیله سالح سرد اقدام به قدرت نمایی در معابر شهری کرده و عالوه بر هم زدن 
نظم عمومی، اقدام به وارد آوردن آسیب به ۴ نفر از جمله یک خانم و اموال مردم از جمله 

چند خودرو و یک سوپرمارکت کرده است.
فرمانده انتظامی استان البرز اظهار داشت: بالفاصله مامور انتظامی وارد عمل شده و 
متهم را به آرامش دعوت می کند که نامبرده بدون توجه به این موضوع به سمت مامور 
نیز حمله ور می شود که در این هنگام مامور در یک اقدام ضربتی متهم را به زمین زده که 
در حین دستبند زدن به دلیل نزدیک شدن سایر افراد برای خلع سالح پلیس، در یک اقدام 

سهوی تیری از اسلحه خارج و به متهم برخورد می کند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه رسانه های معاند فقط بخش کوچکی از کلیپ را تقطیع 
کرده و روی آن مانور می دهند، تصریح کرد: فیلم کامل اوباشی گری و حمله به شهروندان 

از سوی این متهم توسط مرکز اطالع رسانی پلیس منتشر خواهد شد.
سردار محمدیان با بیان این که این فرد ۷ فقره سابقه درگیری و نزاع داشته، خاطرنشان 
کرد: تحقیقات تخصصی از سوی مبادی نظارتی پلیس و دستگاه قضائی در خصوص این 

موضوع در حال انجام است.
فرمانده انتظامی استان البرز در پایان یادآورشد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است 

و هر کس بخواهد این مهم را خدشه دار کند با برخورد پلیس مواجه خواهد شد.

رئيس سازمان وظيفه عمومی ناجا اعالم کرد:
مهلت معرفی مشموالن فارغ التحصیل سال 1۳۹۹ تمدید شد

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: به مشموالن تمام مقاطع تحصیلی فارغ 
التحصیل سال ۱3۹۹ که در مهرماه برابر ضوابط قانونی مورد پذیرش دانشگاه ها قرار گرفته 
اند تا پایان این ماه مهلت داده می شود تا نسبت به ثبت نام در دانشگاه ها و تعیین تکلیف 

وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار تقی مهری افزود: به دلیل تشدید شیوع ویروس 
کرونا و تاخیر در اعالم نتایج نهایی پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، 
با اعالم ستاد کل نیروهای مسلح به تمام مشموالن فارغ التحصیل تمامی مقاطع تحصیلی 
سال ۱3۹۹ که باید تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به معرفی خود اقدام می کردند فرصت 
یک ماهه داده شد تا در صورت قبولی به هر نحو )با آزمون یا بدون آزمون( در نیم سال اول 
تحصیلی )مهرماه( در هر یک از واحدهای دانشگاهی مجاز تا پایان مهرماه نسبت به ثبت 
نام در دانشگاه اقدام کرده و غیبت برای آنان لحاظ نمی شود. وی ادامه داد: مدت زمان 
تعیین شده قابل تمدید نبوده و این افراد صرفا در صورت قبولی در مهرماه و ثبت معافیت 
تحصیلی خود مجاز به ادامه تحصیل هستند.رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: 
سایر مشموالن، پس از اطالع از نتایج، در صورتی که درآزمون های سراسری پذیرفته نشده 
یا تمایل به ادامه تحصیل در رشته های اعالمی را ندارند، باید تا پایان مهرماه با مراجعه به 
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰ نسبت به اخذ برگ آماده به خدمت و یا تعیین 

تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.
وی افزود: تمام مشموالنی که برابر ضوابط قانونی برای تکمیل ظرفیت و یا نیم سال 
تحصیلی دوم سال ۱۴۰۰ )بهمن ماه( پذیرفته شده اند نیز صرفا تا پایان مهر ماه )3۰ مهر ماه 
۱۴۰۰( مهلت معرفی دارند تا ضمن معرفی خود و تعیین تکلیف خدمتی، در صورت تمایل و 
با ارائه گواهی قبولی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در نیم سال دوم پس از دریافت برگ 

آماده به خدمت از تسهیالت تمدید تاریخ اعزام تا زمان الزم بهره مند شوند.

رئيس دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد؛

کاهش نامحسوس ابتال به کرونا در قله پیک پنجم

علوم  دانشگاه  ئیس  ر
تشریح  ضمن  ایران  زشکی  پ
در  کرونا  بیماری  ضعیت  و
تهران، علل طوالنی شدن پیک پنجم 

را تشریح کرد.
دکتر جلیل کوهپایه زاده، گفت: بر 
اساس آخرین اطالعات موجود اوضاع 
اندکی  بیمارستانی  مراکز  به  راجعات  م
کاهش  این  البته  است؛  یافته  اهش  ک
چندان زیاد و واضح نیست و به همان 
به  نسبت  تهران  در  بستری ها  سبت  ن
هفته گذشته کاهش یافته است. میزان 
مرگ و میر کماکان مانند گذشته است 
و به نوعی به دلیل وجود بیماران بدحال 
واضح  چندان  هم  مرگ  آمار  اهش  ک
نیست. اگر مردم به خوبی پروتکل ها را 
رعایت کنند میزان بستری ها هم تحت 

تاثیر کم شدن مراجعات، کم می شود.
در  موثر  عوامل  درخصوص  ی  و
مراجعات،  آمار  محسوس  غیر  اهش  ک
قبت های  مرا فزایش  ا کرد:  ر  ظها ا
بهداشتی و رعایت بیشتر پروتکل های 
بهداشتی، افزایش واکسیناسیون و آغاز 
آثار ایمنی زایی آن در جامعه و... از علل 
اصلی این کاهش نامحسوس آمار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران 
به  می دهد  نشان  نمودارها  کرد:  اکید  ت
حال  در  اندکی  و  رسیدیم  پیک  له  ق
افت هستیم اما همین به تنهایی کافی 
نیست. اگر به سوابق قله ها در پیک های 
قبلی نگاه کنید می بینید که گاهی اوقات 
هم دوباره به ارتفاع رفته است و حالت 
متناوب پیدا کرده است. از این نظر به 
رد  قله  از  گفت  نمی توان  قطعی  طور 
شدیم مگر اینکه کاهش آمار و مراجعات 
در سراشیبی خیلی واضحی قرار گیرد. 
همین که فعال در روند افزایشی نیستیم 
با اینکه کاهش موارد چشمگیر نیست اما 
نشان می دهد اوضاع در حال نزدیکی به 

تحت کنترل درآمدن است.
او درباره علت طوالنی شدن پیک 
پنجم کرونا، تصریح کرد: نوع جهشی 
شدیم  پنجم  پیک  درگیر  آن  با  ه  ک
واگیرداری  دلتا  جهش  بود.  تفاوت  م
از  یکی  امر  این  که  دارد  شدیدتری 
دالیل اصلی طوالنی شدن پیک است. 
خیلی  داد  نشان  دلتا  جهش  طرفی  ز  ا
ز واکسن های ما نسبت به سویه های  ا
این  و  دارد  کمتری  ایمنی زایی  دید  ج
این  رخداد  افزایش  دلیل  می تواند  هم 

پیک باشد. 
پیک  بروز  اینکه  بیان  با  ی  و
ادامه  است،  محتمل  هم  کرونا  شم  ش
رخ  قبلی  پیک های  که  همانطور  اد:  د
اما  داد پیک ششم هم محتمل است؛ 
زمان آن وابسته به رفتارهای ما است 

سرعت  یا  کنیم  پیشگیری  چگونه  ه  ک
واکسیناسیون ما به چه شکل باشد. ان 
شاءاهلل با بهبود رعایت ها و واکسیناسیون 
شاهد پیک های سنگین بیماری نباشیم 
و بتوانیم به راحتی آن را مدیریت کنیم.
صحبت هایی  درباره  وهپایه زاده  ک
که پیرامون بازگشایی مدارس به میان 
در  تصمیمات  هنوز  کرد:  بیان  ی آید،  م
این زمینه قطعی نیست و طبیعتا ستاد 
با نزدیکی به اول  با کرونا  ملی مقابله 
مهر نظر خود را اعالم می کند ولی به 
نظر می رسد ترکیبی از آموزش حضوری 
و غیر حضوری در پیش بگیریم؛ مگر 
خیلی  شرایط  نکرده  خدایی  ینکه  ا
بویژه  بیماری  اپیدمی  سختی به لحاظ 
در سنین پایین رخ دهد که مجبور باشیم 

آموزش ها را مجازی پیش بریم.
او تاکید کرد: البته فراموش نکنیم 
کودکان علی رغم تذکرات ما نمی توانند 
رعایت  درستی  به  کامال  را  روتکل ها  پ
در  دانش آموزان  تعداد  می توان  نند.  ک
کالس ها را کمتر کرد اما قطعا نمی شود 
کرد؛  رعایت  را  ها  فاصله گذاری  خیلی 
با  نتیجه طبیعی است که خطراتی  در 
باشد.  داشته  وجود  مدارس  ازگشایی  ب
اگر واکسیناسیون در سنین زیر ۱۸ سال 
بیشتری  آرامش  با  طبیعتا  شود  رقرار  ب
می توانیم کالس های آموزش حضوری 

را داشته باشیم.
درمانی  نات  مکا ا ره  دربا ی  و
بیمارستانها نیز گفت: خوشبختانه اکنون 
مشکلی در تامین دارو و تجهیزات برای 
بیماران کرونایی نداریم فقط در برخی 
تخت های  برای  تهران  شهرستان های 

بستری محدودیت هایی داریم.
لزوم  بر  تاکید  با  زاده  وهپایه  ک
اظهار  واکسیناسیون،  سرعت  فزایش  ا
جدیدی  بخش های  خوشبختانه  رد:  ک
و  است  رسیده  دستمان  به  واکسن  ز  ا
مجددا واکسیناسیون را پر قدرت ادامه 
می دهیم و سرعت واکسیناسیون را باال 
خواهیم برد. اگر بتوانیم مراکزی را هم 
امر  این  برای  شبانه روزی  شکل  ه  ب

اختصاص می دهیم.
وی گفت: در روزهای ابتدایی هفته 
میزان تزریق واکسن کاهش یافته بود 
و مراکزی موقتا از مدار خارج شدند؛ اما 
با رسیدن  را  واکسن  تلقیح  کار  مجددا 
برای  گرفتیم.  سر  از  جدید  ارت های  پ
واکسیناتور هم از نیروهای بسیج، سپاه، 
ارتش و نیروهای داوطلب هالل احمر 

کمک می گیریم.
***

خانواده های  واکسیناسیون  غاز  آ
مدافعان سالمت

واکنش  در  کوهپایه زاده  لیل  ج

رمدسیور  داروهای  دپو  کشف  خبر  ه  ب
سازمان  سوی  از  بیمارستان  یک  ر  د
زمانی که  تا  ازرسی کل کشور گفت:  ب
نام بیمارستان مشخص نشود، نمی توانیم 
بگوییم به کدام دانشگاه علوم پزشکی 
احتماالت  همه  باالخره  است.  ربوط  م
می تواند وجود داشته باشد و برخی هم 
به دنبال سودجویی هستند. در دانشگاه 
ایران مراکز کامال تحت کنترل هستند 
توسط  هم  پوششمان  تحت  مراکز  و 
ما  به  اما  می شوند،  نظارت  مکاران  ه
زیرمجموعه هایمان  از  گزارشی  نین  چ

داده نشده است.
او در ارتباط با برخی گفته ها مبنی 
سنین  در  سینوفارم  کمتر  اثربخشی  ر  ب
ما  اطالعات  گفت:  سال   6۰ االی  ب
اینگونه نشان نمی دهد. اتفاقا درابتدای 
حدود  بود،  آمده  کرونا  ویروس  ینکه  ا
باالی 6۰  ۸۰ درصد مرگ ها درسنین 
ویژه  به  که  االن  اما  می داد،  رخ  سال 
سنین باالی 6۰ سال واکسینه شده اند، 
مرگ ومیر براثر کرونا در این سنین 33 
تا 3۵ درصد افت کرده است. این نشان 
کاهش  در  واکسیناسیون  که  ی دهد  م
مرگ ومیر تاثیر گذاشته است. من چنین 
نتیجه گیری هایی را نمی توانم تایید کنم. 
نمی توان صرفا براساس تجربه یک نفر 
یا یک متخصص به نتیجه رسید و باید 
علمی  مالحظات  و  مطالعات  راساس  ب
اظهارنظری  گفته  این  درباره  اشد.  ب
نمی دانم  که  دلیل  این  به  می کنم،  ن
در  ما  تجربه  اما  چیست.  ستنداتشان  م
سطح استان تهران اطالعاتی که ذکر 

کردم را نشان داده است.
احتمال  با  ارتباط  در  کوهپایه زاده 
بازگشایی مدارس در آبان ماه و همزمانی 
به  المبدا  ورود  از  بینی ها  پیش  با  ن  آ
یران گفت: گفته می شود که ویروس  ا
المبدا در کودکان امکان ابتالی بیشتری 
به  هم  ایران  در  اگر  سویه  این  دارد. 
کرونا  ملی  ستاد  طبیعتا  برسد،  فراوانی 
اما  گرفت.  خواهد  دیگری  تصمیمات 
صحبت هایی که فعال مطرح شده و تا 
به حال نیز قطعی نشده است، دال بر 
این است که مدارس بتوانند به شکلی 
کارشان را شروع کنند که آموزش بیش 

از این آسیب نبیند.
بر  مطالعه  لزوم  با  ارتباط  در  او 
سویه های جدید احتمالی کرونا در ایران 
و اثربخشی واکسن بر آن ها گفت: این 
کار هم در سطح ملی و هم در سطح 
بین المللی درحال انجام است. مقاالتی 
در خارج از ایران داشته ایم و می دانم که 
چند مجموعه هم در ایران در حال کار 
کردن برروی این قضیه هستند. هرجا 
که گردش ویروس باال برود جهش هم 

وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران 
در پاسخ به برخی انتقادات درباره نحوه 
اولویت بندی گروه ها برای واکسیناسیون 
گفت: این اولویت ها همه براساس نتایج 
و  کروناست  ملی  ستاد  علمی  کمیته 
در سطح  که  است  اطالعاتی  براساس 
کشور  ما  قطعا  دارد.  وجود  بین المللی 
نیستیم  واکسیناسیون  زمینه  در  اول 
باال  میزان  به  دیگری  کشورهای  و 
اند. کمیته  واکسیناسیون را انجام داده 
علمی در حال بررسی تجربه آنان است. 
برداشت من این است اولویت بندی سنی 
اتفاق خوبی است واکسیناسیون برخی از 
این گروه ها هم واجب و هم نیاز است، 
اما برخی از آنان ممکن است به دلیل 
اصرارهایی که گروه های خاص می کنند، 

مدنظر قرار بگیرند.
او در ادامه گفت: اما فکر می کنم 
موضوعات  این  به  این  نباید  چندان 
باید  کشور  کل  هرحال  به   و  پرداخت 
تمام  هنوز  بزنند.  واکسن  سرعت  به 
باشیم،  ما  که  سالمت  گروه  خانواده 
واکسن نگرفته اند. واکسیناسیون خانواده 
به  است،  واجب  بسیار  سالمت  گروه 
آلودگی  در معرض  دائما  این علت که 
هستند. بسیاری از این افراد نتوانسته اند 
از  پس  و  باشند  خانواده شان  کنار 
چندروز  تا  می آیند  بیمارستان  از  اینکه 
باشند  داشته  قرنطینگی  است  ممکن 
تازگی  به  است.  سختی  وضعیت  که 
خانواده های  واکسیناسیون  می خواهیم 
گروه کادر سالمت را شروع کنیم. من 
نمی توانم راجع به اینکه گفته می شود، 
به صورت موردی برای برخی گروه ها 
چندان  نگرفته  صورت  واکسیناسیون 
اظهار نظر کنم، اما ما در دانشگاه ها از 
طریق پروتکلی که در وزارت بهداشت 
تزریق  را  واکسن  است  شده  تعریف 

می کنیم و نه چیز دیگری.
با  ط  تبا ر ا ر د ه  د ا ز یه  هپا کو
موثرنبودن  بر  مبنی  گفته ها  برخی 
من  گفت:  شبانه  تردد  محدودیت های 
نیست،  بی تاثیر  طرح  این  که  معتقدم 
اما به هرحال منع تردد شبانه به شکلی 
نتیجه بخش  رعایت می شود  االن  که 

نیست.
دارو  کمبود  مساله  با  درارتباط  او 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  ما  گفت: 
ایران هم از نظر دارو و هم از نظر سرم 
هیچ مشکلی نداریم. فقط مساله برخی 
»آکتمرا«  مانند  بیولوژیک  داروهای 
هست که بیمه هم باید از آن حمایت 
کند و در صورت حمایت بیمه، پرداخت 
بیماری  این  برای  هم  جیب  از  مردم 

کمتر می شود.
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زیر نظر: علی هوشمند

ابتکار دانشمند ایرانی »دانشگاه تگزاس« برای تشخیص کووید-1۹ 
با کمک حسگرهای نوری

پژوهشگران »دانشگاه تگزاس« با همکاری »عارف اصغری«، دانشمند ایرانی 
این دانشگاه سعی دارند امکان تشخیص فوری کووید-۱۹ را با کمک حسگرهای 

نوری فراهم کنند.
سریع  تشخیص  کووید-۱۹،  همه گیری  مهار  برای  ادونت،  دیلی  گزارش  به 
بیماری ضروری است و ارائه آزمایشی که بتواند نتایج را به سرعت فراهم کند، نیاز 

فوری به شمار می رود.
پژوهشگران »دانشگاه تگزاس در آستین” )UT Austin( و شرکت »امگا 
اوپتیکز” )Omega Optics(، فرصت ها و چالش هایی را که بر سر راه تشخیص 
سریع کووید-۱۹ قرار دارند، مورد بررسی قرار دادند و تصمیم گرفتند که چشم اندازهای 
به کارگیری بیوحسگرهای نوری را برای آزمایش کووید-۱۹ مورد بررسی قرار دهند.
“عارف اصغری” )Aref Asghari(، دانشمند ایرانی این پژوهش گفت: با توجه 
به افزایش بیماران مبتال به انواع قابل انتقال کروناویروس در سراسر جهان و نیاز به 
پیشگیری و کنترل ابتال هنگام همه گیری، باید از یک آزمایش فوری برای تشخیص 

کووید-۱۹ و توقف شیوع آن پیش از اوج گرفتن استفاده شود.
از  استفاده  دقیق،  و  سریع  آزمایش  برای  امیدوارکننده  راه حل های  از  یکی 
بیوحسگرهای نوری است. هنگامی که یک »ویریون” )virion( روی سطح یک 
حسگر نوری وجود داشته باشد، تعامل آن با پرتو نور روی حسگر، بر ویژگی های 
نور اثر می گذارد و تغییرات قابل اندازه گیری را در سیگنال نوری پدید می آورد. این 
سیستم حتی با دوز کمی از کروناویروس هم می تواند آن را به صورت کارآمد و در 
لحظه تشخیص دهد.اصغری ادامه داد: بار کروناویروس هنگام آغاز ابتال می تواند به 
اندازه ای کم باشد که نتوان آن را با بسیاری از روش های کنونی تشخیص داد. بنابراین، 
تشخیص کروناویروس به ویژه در مراحل ابتدایی ابتال می تواند بسیار چالش برانگیز باشد.
روش های متفاوتی برای استفاده از این تعامل وجود دارد؛ از جمله ادغام آن با 
اندازه گیری نوسانات پالسما یا گرافین.هر پیکربندی بالقوه ای، از مکانیسم متفاوتی برای 
تشخیص ویروس  استفاده می کند و مزایا و معایب مخصوص به خود را دارد اما راه حل 
ابتدایی، یکسان است. حتی با وجود گسترده شدن دسترسی به واکسن ها، نمی توان 
بدون توسعه روش های فوری تشخیص عفونت، بر همه گیری غلبه کرد؛ به ویژه این 

که جهش ها و انواع جدیدی از کروناویروس در حال ظهور هستند.
اصغری افزود: ترکیب واکسن ها و آزمایش های فوری، جامعه را به جایی می رساند 

که امکان از بین بردن ویروس به طور کامل فراهم شود.
چاپ  به   »Applied Physics Reviews« مجله  در  پژوهش،  این 

رسیده است.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف:
سهمیه ای برای واکسیناسیون دانشجویان شریف اختصاص نیافته است
معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف اعالم کرد: متاسفانه تاکنون سهمیه ای 

برای واکسیناسیون دانشجویان این دانشگاه درنظر گرفته نشده است.
خواهان  مصرانه  و  ِجد  به  ما  اینکه  بیان  با  زاده  فاطمی  عمادالدین  دکتر 
و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  خصوص  به  دانشجویان  واکسیناسیون  تسریع 
ساکنین خوابگاه ها هستیم، گفت: متاسفانه تاکنون از سوی وزارت بهداشت مجوز 
واکسیناسیون دانشجویان در هیچ کدام از مقاطع تحصیلی صادر نشده و سهمیه ای 
نیز برای واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اختصاص داده نشده است.
وی در رابطه با واکسیناسیون اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه شریف 
اظهار کرد: اساتید و کارکنان دانشگاه شریف نوبت اول واکسن خود را دریافت کرده اند 
و واکسیناسیون نوبت دوم بخشی از این افراد نیز انجام شده است. باقی اعضای هیات 
علمی و کارکنان نیز طبق برنامه زمانی)فاصله مجاز بین دو نوبت( واکسن خود را 

دریافت خواهند کرد.
معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در رابطه با زمان و نوع واکسن تزریق 
شده به اساتید و کارکنان دانشگاه خاطرنشان کرد: نوبت اول واکسیناسیون طی روزهای 
۵ ،۱6، ۱۷، ۱۹، 2۰ و 23 مرداد انجام شد و واکسن های سینوفارم، برکت و آسترازنکا 

بنا به انتخاب افراد، تزریق شد.

تأیید حکم اعدام رمالی که به زنان تجاوز می کرد
انرژی های منفی، بخت گشایی و  بهانه تخلیه  به  اعدام رمال یزدی که  حکم 
دیوان عالی  از سوی  بود  داده  قرار  تعرض  را مورد  زنان و دختران  حل مشکالت، 

کشور تأیید شد.
غالمعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به تأیید حکم اعدام 
این رمال از سوی دیوان عالی کشور گفت: پس از مراجعه چند نفر از شهروندان به 
مراجع ضابط و دادسرا مبنی بر سوءاستفاده مالی و عاطفی از آنان توسط یک  فالگیر، 
موضوع برای بررسی دقیق در دستور کار قرار گرفت.وی در تشریح اعمال مجرمانه این 
فرد با ظاهر فریبنده گفت: وی ابتدا با قرائت احادیث و آیاتی از قرآن، اعتماد سوژه های 
خود را جلب می کرد و سپس به انجام اقدامات مجرمانه خویش می پرداخت. فریب 
مراجعه کنندگان به پرداخت هزینه های گزاف برای تخلیه انرژی های منفی و گاهی 
انجام اعمال منافی عفت به بهانه های واهی تحت عنوان تخلیه انرژی منفی و... ازجمله 

اقدامات مجرمانه این فرد شیاد بود.
دهشیری با اشاره به این مسأله که جامعه نیازمند آگاهی بیشتر است، افزود: هر 
یک از این مجرمان هم که دستگیر شوند مادامی که جامعه به آن سطح از علم و آگاهی 
نرسد که به اینگونه افراد مراجعه نکنند، باز هم مجرم جدیدی پیدا می شود که از عواطف 
و احساسات پاک شهروندان سوءاستفاده کرده و آنها را به سخره بگیرد و به دنبال عملی 
کردن نیات شوم خود باشد.رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به سابقه این فرد 

خاطی، گفت: در این پرونده چندین زن و دختر فریب این فرد را خورده و مورد باجگیری 
در زمینه های گوناگون قرار گرفته اند، اما باید نسبت به اینگونه موارد و اتفاقات مشابه به 
شهروندان هشدار داد که افراد برای گره گشایی در امور شخصی به دنبال اقدام رحمانی 
باشند نه اقدام شیطانی و تمسک به علوم غریبه ، رمل و... که در برخی از آیات قرآن 

نیز با لحن نکوهش و عتاب آمده ، اشتباه است.

آزار زنان و دختران مسافر بعد از شکست عشقی
اوایل مرداد امسال، دختر جوانی به اداره پلیس رفت و از راننده پراید خاکستری 

شکایت کرد که او را مورد آزار و اذیت قرار داده بود.
دختر جوان گفت: بعد از پایان کارم در منطقه شرق تهران منتظر تاکسی بودم تا 
به خانه بروم. چون هوا تاریک شده بود و تاکسی هم در خیابان نبود به همین دلیل به 
ناچار سوار بر خودروی پراید خاکستری رنگی شدم . پس از طی مسافتی، راننده جوان 
تغییر مسیر داد. اعتراض که کردم مدعی شد ترافیک است و برای زودتر رسیدن این 
مسیر را انتخاب کرده است. اما پس از مدتی، وارد خیابانی خلوت شده و ناگهان از زیر 
صندلی اش یک قمه بیرون کشید و با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. بعد هم پول 

و طالهایی را که همراهم بود سرقت کرد و مرا از خودرو بیرون انداخت.
دومین شکایت

دستور  به  پایتخت  آگاهی  پلیس   ۱6 اداره  کارآگاهان  جوان،  دختر  شکایت  با 
بازپرس سهرابی تحقیقات برای دستگیری مرد پراید سوار را آغاز کردند. در نخستین 
گام با کمک شاکی پرونده، اقدام به چهره نگاری متهم کرده و تصویر چهره نگاری شده 

مرد پراید سوار به دست آمد.
در ادامه تحقیقات آنها با دومین شکایت مواجه شدند. زن جوانی با مراجعه به پلیس 
اظهار داشت از سوی راننده پراید خاکستری که تحت عنوان  مسافرکش کار می کرد 
با تهدید قمه مورد آزار و اذیت و سرقت قرار گرفته است.باتوجه به شیوه و شگرد مرد 
پراید سوار و تصویر چهره متهم این احتمال مطرح شد که هر دو شاکی توسط یک نفر 

مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.
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پيام رسان واتساپ احتماال از رمزگذاری 
سرتاسری پشتيبانی نمی کند

گزارش منبعی معتبر نشان می دهد فیسبوک، مالک پیام رسان واتساپ، 
به نحوی محتوای پیام های کاربران را می تواند مشاهده کند.

مدعی  گزارشی  در   ProPublica از  به نقل   ۹to۵mac رسانه 
شده است فیسبوک پیام هایی که در واتساپ فرستاده می شود، می تواند 
امکان پذیر  سرتاسری  رمزگذاری  قابلیت  با  امر  این  و  بخواند  به نحوی 
نیست؛ چون در رمزگذاری سرتاسری فقط افراد حاضر در چت محتوا را 

می توانند رمزگشایی کنند.
این گزارش ادعای خود را برمبنای تجزیه و تحلیل فراداده قرار داده 
پیام های  کند  سعی  آن  از  استفاده  با  فیسبوک  که  روشی  یعنی  است؛ 
مشکل دار را بدون اطالع از محتوایشان تشخیص دهد. در عین حال، این 
گزارش با استناد به حرف های خوِد ناظران و مهندسان حاضر در شرکت 
ادعا می کند که ناظران می توانند پیام ها و تصویرها و فیلم های کاربران 

را بررسی کنند.
سرتاسری  رمزگذاری  از  واتساپ  می کند  تأکید  مصرانه  فیسبوک 
پیام های  خصوصی  محتوای  اصال  شرکت  این  یعنی  می کند؛  پشتیبانی 
 ProPublica کاربران را نمی تواند مشاهده کند. با این حال، گزارش مفصل

چیزی غیر از این را نشان می دهد:
پیغام  این  بفرستند،  پیام  واتساپ  در  کاربران  آنکه  از  پیش 
اطمینان بخش روی صفحه ظاهر می شود: »هیچ کس خارج از این چت، 
حتی واتساپ، پیام ها را نمی تواند بخواند یا به آن ها گوش بدهد.« این 
پیغام اطمینان بخش صحت ندارد. واتساپ بیش از هزار کارمند قراردادی 
در طبقات ساختمان های اداری در آستین، تگزاس، دوبلین و سنگاپور دارد 

که میلیون ها پیام کاربران را بررسی می کنند.
این کارمندان با دریافت ساعتی ۱6٫۵ دالر به کمک نرم افزار ویژه 
فیسبوک،  مجموعه بزرگی از پیام ها و تصویرها و ویدئوهای شخصی را 
بررسی می کنند که کاربران واتساپ به عنوان محتوای نامناسب گزارش 
کرده اند.  فیلتر  را  آن ها  مصنوعی  هوش  مبتنی بر  سیستم های  بعد  و 
پیمان کاران یادشده معموال در کمتر از یک دقیقه درباره هر پیام ظاهرشده 
روی صفحه نمایش کامپیوترشان، از اسپم و کاله برداری گرفته تا حمله 

تروریستی احتمالی، قضاوت می کنند. 
همچنین، در این گزارش آمده است افشاگری ناشناس سال گذشته 
شکایتی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ثبت کرده که به دست 
ProPublica رسیده است. طبق این شکایت، واتساپ با استفاده گسترده 
حساب های  اطالعات  و  مصنوعی  هوش  سیستم های  و  پیمان کاران  از 
کاربری، پیام ها و تصویرها و ویدئوهای شخصی کاربران را بررسی می کند. 
این شکایت مدعی است ادعاهای فیسبوک مبنی بر حفظ حریم شخصی 
کاربران دروغ است. این در حالی است که سخن گوی این شرکت گفت 
نیز  آمریکا  بهادار  اوراق  و  بورس  ندیده است. کمیسیون  چنین شکایتی 

درباره این شکایت هیچ اقدام عمومی انجام نداده است. 
فیسبوک در واکنش به این گزارش درباره صحت رمزگذاری سرتاسری 
واتساپ صحبتی نکرده و تنها تأکید کرده است: »واتساپ را به گونه ای 
در عین حال  و  می کند  محدود  را  جمع آوری شده  داده های  که  ساخته ایم 
ابزارهایی در اختیارما می گذارد تا از اسپم جلوگیری و تهدیدها را بررسی 
کنیم و دسترسی افرادی را ببندیم که براساس گزارش های دریافت شده 
از کاربران از این پیام رسان سوء استفاده می کنند.« اگر این موضوع تأیید 

شود، رسوایی بزرگی برای پیام رسان واتساپ خواهد بود.
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است  معتقد  کار  وزیر 
اعطای  باید  در شرایط کرونا 
پرداخت  و  مالی  کمکهای 
یارانه به مشاغل رسمی در حوزه کسب 

و کارها با جدیت بیشتری دنبال شود.
به گزارش دنیای جوانان، حجت اله 
عبدالملکی با بیان اینکه بیشتر اقدامات 
تاثیر  کرونا  شرایط  در  گرفته  صورت 
در حوزه  داشته می گوید:  کوتاه مدت 
اساسی  کار  چند  باید  کارها  و  کسب 
صورت گیرد و در مورد مشاغل رسمی 
ضمن اختصاص کمک های مالی الزم 

است یارانه پرداخت کنیم.
هم  کشورها  سایر  وی  گفته  به 
تداوم  و  کار  نیروی  حفظ  شرط  با 
بیمه پردازی به این کار اقدام کرده اند.

خانگی  مشاغل  توسعه  کار،  وزیر 
و آی سی تی محور و آموزش صاحبان 
در  حیات  ادامه  برای  کارها  و  کسب 
دوران کرونا به ویژه در زمینه بازاریابی 
و فروش را از دیگر اقدامات الزم عنوان 

می کند.
که  است  این  عبدالملکی  اعتقاد 
شرایط  در  که  اقداماتی  اغلب  تاکنون 
بوده  مدت  کوتاه  گرفته  صورت  کرونا 
همچنان که در قالب اعطای تسهیالت 
شده  انجام  معیشتی  بسته های  یا  وام 
شرایط  در  باید  که  حالی  در  است 
ریشه ای  و  را جدی  این مسأله  کنونی 
پیگیری کنیم و نگاه بلند مدت به آن 

داشته باشیم.
صاحبان  از  حمایت  راستای  در 
سال  در  کارها  و  کسب  و  مشاغل 
پیامدهای  با  مقابله  کارگروه  جاری، 
اقتصادی کرونا، بسته جامع حمایت های 

اقتصادی مالی، بانکی و بیمه ای را برای 
اشتغال  معاونت  و  تمدید   ۱۴۰۰ سال 
وزارت کار، ۱2 گروه شغلی و کسب و 
کار آسیب دیده از کرونا را برای امسال 
نیز مشمول بهره مندی از مزایای بسته 
حمایتی کرونا در سال جاری اعالم کرد.
به استناد گزارش کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی کرونا در بازه زمانی 
اسفندماه ۱3۹۸ تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۰ 
بیش از ۴۰۰ هزار بنگاه آسیب دیده از 
کرونا تسهیالت ارزان دریافت کرده و 
بیش از ۱.۸ هزار میلیارد تومان مقرری 

بیمه بیکاری پرداخت شده است.
نیز  پولی  بسته سیاست  زمینه  در 
ارزان  تسهیالت  بسته  تدارک  وجود  با 
میزان  تومانی،  میلیارد  هزار  قیمت ۷۵ 
خرداد  پایان  تا  پرداختی  تسهیالت 
۱۴۰۰ حدود ۴6.۸ هزار میلیارد تومان 
بوده که معادل ۱.3 درصد تولید ناخالص 

داخلی است.
اگرچه  گزارش  این  موجب  به 
پایین  بازده  نرخ  با  پرداختی  تسهیالت 
و وجود دوره تنفس مناسب همراه بوده 

از جانب مشاغل  استقبال چندانی  ولی 
کرونا  از  آسیب دیده  کسب وکارهای  و 
صورت  تسهیالت  این  دریافت  برای 

نگرفته است.
کارشناس  اسماعیلی  حاج  حمید 
پرداخت  ضرورت  درباره  اقتصادی 
کمکهای مالی و حمایت بیشتر از صنوف 
و مشاغل آسیب دیده در شرایط کرونا 
می گوید: در اکثر کشورها کمکهایی که 
در حوزه کرونا صورت گرفته با نرخ بهره 
صفر درصد بوده تا از این طریق فشار به 
واحدهای صنفی و خدماتی وارد نشود 
در حالی که ما به دلیل محدودیت های 
طرح  چنین  اجرای  امکان  عمال  مالی 
بانکی  در حوزه  نداشتیم چون  را  های 
با مشکالتی روبه رو بوده و هستیم و 
دولت هم با محدودیت بودجه دست و 

پنجه نرم می کند.
باید تسهیالت  اینکه  بیان  با  وی 
برای  تر  سهل  شرایط  با  تر  ارزان 
متقاضیان وام و تسهیالت حمایتی کرونا 
درنظر گرفته شود، می افزاید: در زمینه 
از مشاغل و کسب و کارهای  حمایت 

آسیب دیده انتظار کمکها و حمایتهای 
بیشتری می رفت چون شخصا معتقدم 
اثرگذاری الزم  که صرف پرداخت وام 
را ندارد به عالوه مبلغ وام کرونا اندک 
بوده و صاحبان مشاغل باید آن را با سود 
بازپرداخت می کردند که چون درآمدی 
از محل فعالیت نداشتند و در دوران کرونا 
در تعطیلی به سر می بردند برای دریافت 

وام کرونا ریسک نکردند.
می  کار  حوزه  کارشناس  ین  ا
توجه  قابل  کرونا  وام  مبلغ  اگر  گوید: 
از  و  تر  طوالنی  آن  بازپرداخت  و 
قطعا  بود  ر  برخوردا بهتری  یط  شرا
صاحبان  سوی  از  بیشتری  استقبال 
صورت  دیده  آسیب  وکارهای  کسب 

می گرفت.
اگر چه دولت تالش کرده با تزریق 
تمدید  و  حمایتی  تسهیالت  موقع  به 
و  اصناف  نام،  ثبت  مهلت  باره  چندین 
از کرونا  دیده  و کارهای آسیب  کسب 
را یاری دهد و آنها را به چرخه کار و 
از  متعددی  دالیل  اما  بازگرداند  تولید 
جمله ناکافی بودن مبلغ وام، پیچ و خم 
بازپرداخت  بانکی، شرایط سخت  های 
و تضامین بانکی در بی میلی و انصراف 
متقاضیان از دریافت تسهیالت اثرگذار 

بوده است.
اعطای  لزوم  بر  کار  وزیر  تاکید 
به  یارانه  پرداخت  و  مالی  کمکهای 
در  رسمی  مشاغل  و  کارها  و  کسب 
که  است  جهت  این  از  کرونا  شرایط 
تاثیرگذاری  گرفته  صورت  اقدامات 
بازگشت  و  مجدد  احیای  برای  الزم 
کسب و کارها به چرخه فعالیت و بازار 

کار را داشته باشد.

در وب سایت بانك توسعه صادرات ایران:
نسخه اندروید سامانه ریما )رمز دوم پویا( به روز رسانی شد

در  پویا(  )رمز دوم  ریما  اندروید سامانه  نسخه 
وب سایت بانک توسعه صادرات به روز رسانی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
به نقل از مدیریت امور فناوری اطالعات و ارتباطات، 
با عنایت به تغییرات اعمال شده در سرور حاوی نسخه 
Android سامانه ریما و ارسال نسخه جدید آن 

سامانه تغییرات یاد شده از روز چهاردهم شهریور اعمال شده و در صورت 
عدم به روز رسانی، دسترسی به نسخه مخصوص Android سامانه ریما 

با اختالل مواجه می شود.
کاربران می توانند برای استفاده از نسخه جدید اندروید سامانه ریما 
با مراجعه به بخش خدمات الکترونیک وب سایت بانک توسعه صادرات و 

فعال سازی رمز دوم پویا مراجعه کنید.
همچنین کاربران می توانند با توجه به غیرفعال شدن نسخ قدیمی 
همراه بانک از تاریخ پانزدهم شهریور در صورت هرگونه ابهام و یا مشکل، 

با شماره ۸۸۵۵۴۸23 تماس حاصل کنند.

اعالم نتایج هفتمين جشنواره کشوری »بانك محبوب من«؛
بانک گردشگری در جایگاه نخست شاخص »اعتماد و اطمینان« 

قرار گرفت
بانک گردشگری در هفتمین جشنواری کشوری 
در  نخست  بانک  عنوان  به  من«  محبوب  »بانک 
شرکت کنندگان  نگاه  از  اطمینان  و  اعتماد  شاخص 

این جشنواره برگزیده شد.
گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  همچنین  گردشگری  بانک  جشنواره،  این  در 

با رای شرکت کنندگان  بانک نخست  به عنوان  نیز  ارائه خدمات متمایز 
انتخاب شده است.

جشنواره »بانک محبوب من« همه ساله با هدف انتخاب بهترین بانک 
در بین بانک های کشور از دیدگاه مردم، برگزار می شود.

بانک گردشگری برای دومین سال پیاپی توانست در بین سه بانک 
برتر کشور قرار گیرد. بانک گردشگری در ششمین دوره جشنواره ساالنه 

بانک محبوب من نیز رتبه دوم را کسب کرده بود.
بین المللی  اساس گزارش نشریه  بر  نیز  خاطرنشان می گردد پیش تر 
بنکر،  بانک گردشگری با ۵2 درصد رشد و دارایی 6 هزار و 3۱2 میلیون 
دالری در رده سومین بانک اسالمی ایران و رده هفتم جهانی جای گرفت.

این گزارش حاکیست: بانک گردشگری به عنوان تنها بانک ایرانی عضو 
سازمان جهانی جهانگردی ) unwto( نیز شناخته شده است.

جشنواره کشوری »بانک محبوب من« در این سال ها به عنوان رویداد 
معتبر و مستقل در حوزه نظرسنجی عمومی برترین بانک های ایرانی شناخته 
شده و مشتریان شبکه  بانکی کشور با پاسخ دادن به سؤاالت این نظرسنجی 

دیدگاه خود را در خصوص خدمات بانک ها اعالم می کنند.

 امکان استعالم کد رهگیری معامالت در نرم افزار فام موسسه 
اعتباری ملل

لکترونیکی  ا خدمات  توسعه  راستای  در   
کد  استعالم  امکان  حضوری  مراجعه  کاهش  و 
رهگیری معامالت در نرم افزار فام موسسه اعتباری 

ملل ایجاد شد.
 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، 
هموطنان محترم می توانند ضمن نصب نرم افزار فام 

موسسه اعتباری ملل از خدماتی همچون ورود به سامانه مسکن ملی، ثبت 
تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی و استعالم ممنوع الخروجی 

اجرای اسناد رسمی بهره مند شوند.
گفتنی است مشتریان محترم از طریق نرم افزار فام نیز می توانند از 

خدمات بانکی موسسه اعتباری ملل بهره مند شوند.

گاز طبيعی؛ 
منبع قابل اعتماد انرژی برای جهان

در حالی که دسترسی به منابع انرژی پاک و ارزان و قابل اعتماد برای باال 
بردن سطح رفاه جوامع ضروری است، بخش بزرگی از جمعیت جهان به منابع انرژی 
پاک به منظور تأمین برق و پخت و پز دسترسی ندارند و همه گیری کرونا سبب بدتر 
شدن این شرایط شده است. افزون بر این، کاهش سرمایه گذاری در بخش انرژی و 
تأخیر در اجرای پروژه ها در زمان همه گیری، تحقق اهداف توسعه پایدار کشورها را 

با چالش جدی روبه رو کرده است.
در زمان همه گیری کرونا کشورهای جهان سیاست های مختلفی را در بخش 
انرژی به کار بسته اند تا افزون بر خنثی کردن آثار منفی بحران، از مصرف کنندگان 
انرژی در کشورهای خود حمایت کنند. این سیاست ها شامل کاهش مالیات، کاهش 
قیمت های انرژی و منعطف کردن قوانین بخش انرژی بوده، اما با وجود اعمال این 
سیاست های حمایتی، تأثیر منفی بحران شیوع ویروس همه گیر کرونا بر بخش انرژی 

کشورها اجتناب ناپذیر است.
به منظور جبران تبعات بحران شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد، کشورهای جهان 
در پی ایجاد فرصت های شغلی جدید و با کمترین آثار منفی بر محیط زیست است، 
به نحوی  که ایجاد تعادل میان پارامترهای اقتصادی - اجتماعی همانند ایجاد اشتغال 

و مباحث زیست محیطی در کانون توجه کشورها قرار گرفته است.
در این زمینه، گاز طبیعی می تواند به عنوان منبع انرژی پاک و مقرون به صرفه 
و قابل اعتماد، نقشی کلیدی در زمان بازیابی و ترمیم اقتصادی کشورها ایفا کند. در 
این باره، تاکنون چند کشور برنامه های خود را برای دوران بازیابی و ترمیم اقتصادی 

پس از بحران همه گیری کرونا اعالم کرده اند.
برای نمونه، کشور استرالیا اعالم کرده است که گاز طبیعی در کانون برنامه های 
اقتصادی این کشور قرار خواهد گرفت، به نحوی  که جایگزینی نیروگاه های زغال سنگ 
با گاز طبیعی و حمایت از افزایش تولید گاز طبیعی، محور بازیابی اقتصادی در دوران 

پس از همه گیری خواهند بود.
در این مقاله سعی کرده ایم به نقش محوری گاز طبیعی در ایجاد تعادل میان 
پارامترهای اقتصادی - اجتماعی و محیط زیستی در دوران بازیابی اقتصادی بر 

اساس شواهد موجود بپردازیم.
با شیوع کرونا، تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان حدود سه درصد در سال 
2۰2۰ کاهش یافته است و حدود ۱۰۰ میلیون نفر در جهان کار خود را از دست 
داده اند، در حالی که بر اساس آمارهای بانک جهانی حدود نصف جمعیت جهان در 

گروه با درآمدهای کم و کمتر از میانگین قرار گرفته اند.
این بخش از جمعیت جهان به منابع انرژی ارزان و مطمئن دسترسی ندارند و 
هزینه های مربوط به انرژی، بخش اعظمی از درآمد این خانوارها را به خود اختصاص 
می دهد. افزون بر این، شواهد موجود نشان می دهد به دلیل اعمال سیاست های نادرست 
انرژی از سوی بعضی از کشورها برای محدود کردن مصرف گاز طبیعی، هزینه های 

اضافه تری نیز به مصرف کنندگان انرژی تحمیل شده است.
در زمینه آثار منفی عدم دسترسی به منابع مناسب انرژی بر جوامع از جمله 
تأثیر فقر انرژی بر سالمت کودکان و میزان یادگیری آنها چند کار تحقیقاتی انجام 

شده است.
بر اساس نتایج این مطالعات ارتباط مستقیمی بین نبود دسترسی به منابع 
انرژی و مقدار پایین بودن سالمت کودکان در کشورهایی که با فقر انرژی روبه رو 

هستند، وجود دارد.
ایجاد  و  انرژی  فقر  با  مقابله  برای  می تواند  طبیعی  گاز  نیز  زمینه  این  در 
فرصت های شغلی در دوران پس از بحران همه گیری نقش محوری بازی کند. امکان 
ایجاد فرصت های شغلی و با حداقل آثار منفی بر محیط زیست یکی از مشخصات 

بی نظیر گاز طبیعی است.
شایان ذکر است برای تحلیل ظرفیت حامل های انرژی برای ایجاد اشتغال افزون 
بر میزان سرمایه گذاری مورد نیاز، آثار زیست محیطی آن نیز باید مدنظر قرار گیرد.

مطالعه ای که از سوی مؤسسه  Pwc  انجام شده نشان می دهد سهم گاز 
طبیعی و نفت در تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2۰۱۵ حدود هشت درصد 
بوده و سبب ایجاد شغل برای حدود ۱۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

در این کشور شده است.
عرضه پایدار برق از پارامترهای مهم است که در دوران بازیابی اقتصادی پس از 
همه گیری کرونا باید از سوی کشورهای جهان مدنظر قرار گیرد، ماهیت فصلی بودن و 
ناپایداری انرژی های تجدیدپذیر سبب ایجاد نوسان های فراوان در شبکه برق می شود.

در این زمینه نیروگاه های گازی پایداری و انعطاف پذیری بیشتری به شبکه 
برق، با هزینه و عوارض محیط زیستی کمتر، اضافه می کنند. شواهدی وجود دارد 
که کشورهایی که سهم گاز در سبد تولید برق آنها افزایش یافته است موفق به 
کاهش سطح گازهای آالینده بخش نیروگاهی خود شده اند. شکل شماره 2 سهم 
منابع انرژی مختلف در سبد نیروگاهی آمریکا، همچنین مقدار انتشار گازهای آالینده 

از این بخش را نشان می دهد.
همان گونه که در شکل نشان داده شده است، مصرف گاز در بخش نیروگاهی 
آمریکا از 63۹ میلیارد کیلووات ساعت در سال 2۰۰۱ به ۱6۰۰ میلیارد کیلووات ساعت 
در سال 2۰۱۹ رسیده است، در حالی که آالینده های این بخش از 2۴۱۸ میلیون تن 
به ۱۷2۴ میلیون تن در همین بازه زمانی کاهش یافته است، اگرچه بخشی از این 
کاهش به افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر مربوط می شود، اما بخش اعظم آن 
مربوط به جایگزینی زغال سنگ با گاز طبیعی در 2۰ سال گذشته در این کشور است.

همان گونه که در قسمت قبل نیز اشاره شد هزینه تولید برق عامل بسیار مهمی 
است که به ویژه در زمان همه گیری ویروس کرونا به دلیل اینکه بخشی از جمعیت 

جهان شغل خود را از دست داده اند، اهمیت ویژه ای می یابد.
آمارهای موجود نشان می دهد هزینه تولید برق از گاز طبیعی همچنان پایین تر 
از دیگر منابع از جمله خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و حتی نیروگاه فوق بحرانی 
زغال سنگ است. این هزینه تولید در زمان بحران ویروس کرونا به دلیل پایین بودن 
قیمت گاز در بازارهای جهانی کاهش نیز یافت که نشان می دهد گاز طبیعی حتی 

در زمان  وقوع بحران مقرون به صرفه تر است.
اتفاق های پیش بینی نشده در سطح جهانی مانند بحران های مالی یا همه گیری 
سبب ایجاد نبود تعادل عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی انرژی می شود. همانند 
دیگر بخش های اقتصاد، این اتفاق ها با احتمال وقوع کم دارای آثار بسیار عمیقی 

در بخش انرژی هستند، همان گونه که در دوره همه گیری کرونا نیز مشاهده شد.
در ماه های ابتدایی همه گیری تقاضای انرژی در سطح جهانی به دلیل پایین آمدن 
سطح فعالیت های اقتصادی به شدت کاهش یافت که سبب پایین آمدن قیمت های 

انرژی در بازارهای جهانی شد.
در ماه های بعدی به دلیل بازگشایی نسبی فعالیت های اقتصادی، تقاضای انرژی 
بازیابی شد، این در حالی بود که بخش عرضه انرژی به دلیل کاهش سرمایه گذاری 

در ماه های ابتدایی از رشد تقاضا باز مانده بود.
شرایط آب وهوایی بسیار سرد در زمستان و گرمای بیش از حد در تابستان در 
برخی نقاط جهان کافی بود تا سبب ایجاد بحران قیمتی در بازارهای انرژی در شرق 

آسیا و بخش هایی از آمریکا در پایان سال 2۰2۰ و سال 2۰2۱ شود.
در عین حال، واکنش بازار گاز به این شوک ها به ویژه در دوران همه گیری کرونا 
نشان دهنده پایداری گاز طبیعی در شرایط بحرانی است. افزون بر این، انعطاف پذیری 

ال ان جی به مزایای گاز طبیعی در شرایط بحرانی نیز اضافه می کند.
عرضه کنندگان جهانی گاز طبیعی و به ویژه ال ان جی با وجود محدودیت های 
دوران کرونا و تأخیر در پروژه ها به عرضه پایدار این منابع انرژی ادامه دادند و حتی 
کمبود دیگر انواع انرژی را نیز در این دوران بحرانی جبران کردند، در نتیجه حجم 
تجارت ال ان جی در سال 2۰2۰ با افزایش یک ونیم درصدی به حدود 36۰ میلیون 

تن رسید.
سخن پایانی؛ با وجود مشکالت محیط زیستی، حمایت از زغال سنگ در سطح 

جهان همچنان ادامه دارد
نیروگاه های  از  درصد  پنج  تنها  که  نشان می دهد  مطالعه جدید  نتایج یک 
انرژی در سطح جهان  از آالینده های بخش  انتشار ۷3 درصد  زغال سنگ عامل 
هستند، این در حالی است که ترکیب آالینده ها و حتی مقدار آنها در اثر سوختن گاز 

طبیعی به مراتب کمتر از زغال سنگ است.
با وجود مشکالت محیط زیستی به وجودآمده در سال های اخیر، حمایت از 
زغال سنگ از سوی بعضی از کشورها همچنان ادامه دارد و اقدام های کافی برای 
جایگزینی زغال سنگ با گاز طبیعی انجام نشده است، براساس برنامه های بلندمدت 
انرژی، این کشورها قصد دارند تا سال 2۰۵۰ همچنان به استفاده از زغال سنگ 

ادامه دهند.
افزون بر این، بانک ها در سطح جهان به وام دادن به پروژه های زغال سنگ 
ادامه می دهند و سرمایه گذاران بزرگ همچنان بخش بزرگی از سرمایه خود را به 

صنعت زغال سنگ اختصاص داده اند.
صندوق های  مدیران  است  شده  انجام  به تازگی  که  مطالعه ای  اساس  بر 
زغال سنگ  در صنعت  را  از سرمایه خود  تریلیون دالر  سرمایه گذاری حدود یک 

نگه  داشته اند.

وزیر کار: 

اعطای وام های پرداختی دوران کرونا با جدیت پیگیری می شود
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توضيح مسووالن برقی؛
گرمای هوا و افزایش مصرف، دليل نجومی 

شدن قبوض برق
مدتی است که برخی از مشترکان با قبوض نجومی مواجه می شوند که 
شائبه افزایش تعرفه برق را به وجود آورده اما آنطور که مسووالن اعالم می 

کنند گرمای هوا و افزایش مصرف تنها دلیل این مساله است.
براساس آنچه که مسووالن برقی می گویند از میان همه مشترکان کشور، 
۱۴ درصد جزو پرمصرف هایی هستند که باالتر از الگو برق مصرف می کنند، اما 
از این میان تنها دو درصد در گروهی قرار می گیرند که بیش از دو برابر الگو 

برق مصرف و قبض هایی با ارقام باال را دریافت می کنند.
برای هر منطقه الگویی تعریف شده که بر این اساس پنج منطقه شامل 
یک منطقه عادی و چهار منطقه گرمسیر وجود دارد. بیش از ۸۰ درصد مناطق 

کشور در گروه مناطق عادی قرار می گیرند و 
شهرهایی مانند تهران، تبریز، مشهد و غیره در 
این گروه قرار دارند که الگوی مصرف برق در 
این مناطق 3۰۰ کیلووات ساعت است و کسانی 
که بیش از این میزان برق مصرف کنند، در زمره 

مشترکان پرمصرف قرار می گیرند.
تعرفه برق مشترکانی با مصرف کمتر از 
۱۰۰ کیلووات ساعت رایگان محاسبه می شود 
و در کشور هزینه برق مصرفی حدود ۱۰ میلیون 
مشترک رایگان شده است، مشترکانی که زیر 
3۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته باشند، در 
گروه خوش مصرف ها قرار می گیرند که حدود 

۸6 درصد از مشترکان در این بخش قرار دارند و هزینه برق ماهانه آنها حدود ۱۵ 
هزار تومان است. تعرفه برق مشترکانی که تا سطح 3۰۰ کیلووات ساعت مصرف 
کنند، تنها ۷ درصد در سال اضافه می شود، اما کسانی که بیش از این میزان 
مصرف داشته باشند، ۱6 درصد دیگر نیز به تعرفه برق آنها اضافه خواهد شد.

قبض پر مصرف ها چگونه محاسبه می شود؟
طبق گفته مصطفی رجبی مشهدی- سخنگوی صنعت برق بر اساس قانون، 
هزینه برق مصرفی مشترکان تا دو برابر الگو با تعرفه عادی مذکور محاسبه 
شده، اما مازاد بر آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر محاسبه 
می شود. به طور مثال اگر مشترکی ۷۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته باشد، تا 
سقف 6۰۰ کیلووات ساعت آن با تعرفه عادی محاسبه و ۱۰۰ کیلووات ساعت 

آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی تجدیدپذیر محاسبه می شود.
وی اظهار کرد: مشترکان پرمصرف می توانند برای تامین برق مورد نیاز خود 
اقدام به احداث مولدهای خورشیدی کوچک نمایند یا آنکه هزینه برق مصرفی 

خود را بر اساس میانگین قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر بپردازند.
ساالنه تنها ۷ درصد به قیمت برق مصرفی همه مشترکان اضافه می شود

توانیردر  مشترکان  امور  و  مدیریت مصرف  مدیرکل   - یاقوتی  عبداالمیر 
مجس  تصویب  با  تنها  برق  قیمت  محاسبه  یا  نرخ  تغییر  گفت:  رابطه  همین 
شورای اسالمی و هیات دولت صورت می گیرد که از سال ۹6 به بعد  مجلس 

شورای اسالمی  تصمیم گیری در این خصوص را به هیات دولت واگذار کرد.
وی اظهار کرد: براساس مصوبه دولت، که از سال ۹6 به بعد اجرایی شده 
است، ساالنه تنها ۷ درصد به قیمت برق مصرفی همه مشترکان اضافه می شود.

براساس  اینکه  بیان  با  توانیر  امور مشترکان  و  مدیریت مصرف  مدیرکل 
الگو های  از  بیش  برابر  دو  تا  آنها  برق  همین مصوبه، مشترکانی که مصرف 
تعیین شده باشد، )که این الگوها متناسب با  ویژگی های جغرافیایی و دمایی 
هر منطقه تعیین شده است( ۱6 درصد نسبت بیش از سایر مشترکان مشمول 
افزایش قیمت برق می شوند، افزود: اما در صورتی که این گروه از مشترکان نیز 
مصرف برق خود را کاهش دهند، تنها مشمول پرداخت همان ۷ درصد مندرج 

در بند 2 خواهند شد.
به گفته یاقوتی همچنین با تصمیم هیات دولت، مقرر شده است مشترکانی 
که بیش از دوبرابر الگوی تعیین شده برق مصرف کنند، میزان برق مصرف شده 
انرژی های تجدیدپذیر  از  با میانگین نرخ تولید برق حاصل  برابر  بر دو  مازاد 

محاسبه می شود.
برق  طرح  در  رو   این  از  داد:  ادامه  وی 
امید پیش بینی شد که این مشترکان به منظور 
به  اقدام  خود  نیاز  مورد  برق  از  بخشی  تامین 
پشت  در  کوچک  خورشیدی  مولدهای  نصب 
این صورت شبکه  در  کنند که  بام های خود 
برق به عنوان پشتیبان، در زمان هایی که به 
با تعرفه های  نیاز داشته باشند،  برق بیشتری 
معمول، به تامین برق آنها نیز اقدام خواهد کرد.

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان 
توانیر اظهار کرد: در عین حال دولت به منظور 
تشویق هموطنان به کاهش مصرف برق، مقرر 
کرد هزینه برق مشترکانی که مصرف آنها  تا سقف ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه 

باشد، رایگان محاسبه شود.
یاقوتی با بیان اینکه مشترکان با رعایت نکات ساده، می توانند هزینه برق 
مصرفی خود را به میزان بسیار زیادی کاهش دهند، گفت: استفاده از دور کند 
کولرهای آبی )ویژه در ماه های گرم(، تنظیم دمای محیط روی 2۵ درجه )ویژه 
همه فصول، خاموش کردن المپ های اضافی )در همه فصول، عدم استفاده 
از وسایل پرمصرف برقی در ساعت های گرم روز و ساعات های اولیه شب)در 
و  کار)استندبای(  به  آماده  حالت  از  برقی  وسایل  کردن  خارج  و  فصول(  همه 
خاموش کردن کامل چندراهی های برقی)در همه فصول( می تواند در کاهش 

هزینه بسیار موثر باشد.

مختلف  بخش های  کرونا  شیوع 
با  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  اقتصادی 
تعطیلی مشاغل باعث گسترش بیکاری 
شده است؛ در این میان، کرونا به صورت 
هزینه های  غیرمستقیم،  و  مستقیم 

خانواده ها را نیز افزایش داده است.
پایگاه اطالع رسانی  از  به گزارش 
و پایش آثار اقتصادی کرونا )کرونومی(، 
سهم هزینه های بهداشت و درمان در 
سبد هزینه های خانوار در تیرماه امسال 
با افزایش مواجه و به یکی از سه عامل 
اصلی تورم زایی در تابستان امسال تبدیل 
نخستین  برای  شاید  این  است.  شده 
هزینه  که  است  تورم  مطالعات  در  بار 
بهداشت و درمان، در کنار هزینه اجاره 
به  نقل  نیز هزینه های حمل و  خانه و 
معرفی  تورم زا  عامل   3 از  یکی  عنوان 

شده است.
توسط  که  آماری  تازه ترین  در 
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ارائه شده، 
ضریب تاثیر افزایش هزینه های درمان 
بر افزایش تورم ۴۵ عنوان شده که این 
از اجاره بها، در رتبه دوم  عامل را پس 
مکاتب  اقتصاددانان  می نشاند.  جدول 
که  بودند  داده  را  هشدار  این  مختلف 
تاثیرات اقتصادی کرونا اگر کنترل نشود، 

حوزه  می تواند  حوزه سالمت  از  بیشتر 
عمومی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
درمان  بهداشت،  وزیر  معاون 
یک  در  گفت  نیز  پزشکی  آموزش  و 
سال اخیر حدود 6۱2 هزار نفر به دلیل 
تامین هزینه های درمان به زیر خط فقر 
رفته اند آنقدر که هزینه های کمرشکن 
سالمت زیاد شده است. ایرج حریرچی 
گفته است: »در سال ۹6 میزان پرداختی 
هزینه های درمان از جیب مردم به 32.6 
درصد رسید اما متاسفانه به دلیل وضع 
کشور میزان پرداختی مردم به ۴۰ درصد 
افزایش یافت و ۰.۷2 درصد از مردم به 
زیر خط فقر پرداخت هزینه های ناشی 

اخیر  اما در یک سال  از درمان رسیدند 
اوضاع از این هم بدتر بوده«.

افزایش  با  می دهد  نشان  آمارها 
تقاضا برای اقالم مراقبتی، خوددرمانی 
و  محصوالت  این  قیمت  درمانی،  و 
بیماران  با  مرتبط  خدمات  همینطور 
است.  رشد  حال  در  بستری  کرونایی 
به  دارورسانی  روند  بهبود  وجود  با 
شکل گیری  همچنان   ، نه ها وخا ر ا د
فت  یا ر د ی  برا طوالنی  صف های 
داروهای وی ژه بیماران مبتال به کرونا 
به  روزها  این  دولتی،  مراکز  در  حتی 
همین  و  شده  تبدیل  بیماران  دغدغه 
بهداشت  هزینه های  افزایش  به  عامل 

و درمان منجر شده است؛ بدیهی است 
تحت تأثیر رشد تقاضا برای اقالم درمانی 
بیماران کرونایی، قیمت ها هم افزایش 
یافته. این افزایش قیمت ها، از سویی به 
گسترش فعالیت دالالن و فروشندگان 
هر  که  است  مربوط  هم  غیرقانونی 
دارویی را به هر قیمتی که می خواهند 

می فروشند.
هزینه های  تست،   هزینه های   
درمان خانگی و هزینه های بستری از 
جمله هزینه هایی هستند که در دوران 

کرونا بر افراد مبتال تحمیل می شود.
هزینه های مرتبط با این روزهای 
شیوع ویروس کرونا، صرفا به هزینه های 
است  بدیهی  نیست؛  مربوط  درمانی 
باید بابت  کسانی که مبتال نیستند نیز 
مراقبت و جلوگیری از ابتال هزینه کنند؛ 
هزینه ای که حاال ۱۹ ماه است بر دیگر 
هزینه هایشان افزوده شده است. برخی 
خانوار  سبد  به  مدت  این  در  اقالم،  از 
افزوده شده اند مانند ماسک های تنفسی، 
ی  ستکش ها د  ، ه ها نی کنند عفو ضد
یک بارمصرف و برخی دیگر نیز با وجود 
اینکه از پیش، در سبد مصرفی خانوار 
بودند، با افزایش استفاده روبه رو بوده اند 
کاغذی،  دستمال  شوینده ها،  نند  ما

ویتامین ها و مکمل های خوراکی.

افزایش هزینه خانواده های ایرانی در دوران کرونا

آگهي حصروراثت
آقای رحمت بهروزی امین به شماره شناسنامه 2۵۱6  فرزند مختار از این شورا 
بهروز  مختار  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست 
نموده است و  نشا فوت  تاریخ ۱3۷۵/۹/2۵ در شهرستان لشت  فرزند گل در  توچائی 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-قربانعلی بهروز توچاهی به ش ش 2۴ 
فرزند مختار نسبت پسر2- رحمت بهروزی امین به ش ش 2۵۱6 فرزند مختار نسبت 
پسر3-سیروس بهروز توچائی به ش ش 3۰۴۵ فرزند مختار نسبت پسر۴-زهرا بهروز 
توچائی به ش ش 2۵۱۵ فرزند مختار نسبت دختر۵- زینب بهروز توچائی به ش ش 
ش  ش  به  جوریابی  نجفی  جعفر  دختر6-فاطمه  نسبت  مختار  فرزند   2۵۹۴۸22۰۸6
2۵۸۰6۸32۴۰ فرزند موسی نسبت همسر  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد 
اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۰۰۰۰۵26  
مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه اول 
شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول لشت نشا

آگهي حصروراثت
خانم سکینه رمضانی باغی به شماره شناسنامه 2۴ فرزند خلیل از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خلیل رمضانی باغی فرزند 
احمد در تاریخ ۱3۸۸/۹/۱۵  در شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- ابراهیم رمضانی باغی به ش ش 3۱۷ فرزند خلیل نسبت 
پسر2- حمید رمضانی باغی به ش ش 62۵ فرزند خلیل نسبت پسر3-حبیب رمضانی باغی 
به ش ش ۱۱ فرزند خلیل نسبت پسر۴-صادق رمضانی باغی به ش ش 2۵۸۰33۷62۸ 
فرزند خلیل نسبت پسر۵-سجاد رمضانی باغی به ش ش 2۵۸۰۵3۱۹۸۱  فرزند خلیل 
نسبت پسر6- لیال رمضانی باغی به ش ش ۱۸۷ فرزند خلیل نسبت دختر۷-سمیه رمضانی 
باغی به ش ش ۸ فرزند خلیل نسبت دختر۸-سکینه رمضانی باغی به ش ش 2۴ فرزند 
خلیل نسبت دختر ۹-شوکت شوکتی بلوچی به  ش ش ۱362 فرزند محمدحسن نسبت 
همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۰۰۰۰۵۴۴/2  مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت 
آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید 

در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشا-احمد علمدار

مفقودی نورآباد
  ۱3۱SE برگ سبزخودرو سواری پراید

به مالکیت فریده محمودیان زمانه 
مدل ۱3۹6

شماره شهربانی: ۴۱ ایران 6۹۷ص 6۱ 
NAS۴۱۱۱۰۰H336۴3۱۱ :شماره تنه

M۱3۵۸۹۹۸۷۴ :شماره موتور
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی نورآباد
مالک خودرو پژو ۴۰۵ مظاهر سهرابی   مدل ۱3۹۰به شماره شهربانی ۴۱ایران 

۵63 ص 26وشماره بدنه
NAAM۱۱CA2CE2۸3۴2۱ شماره موتور۱2۴۹۰2۰۰۸۰۸بعلت فقدان برگ 

سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.
لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبير: مجتبی کاشی

طراحی و گرافيك: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهيمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهيد سلطانی

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

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنيای جوانان در حك و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بيانگر دیدگاه دنيای جوانان نيست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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قصه شهرزاد به پردیس شهرزاد مي آید

نمایش قصه شهرزاد به روایت 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  سنمار، 
حامد شیخی از امروز در پردیس تئاتر 
نمایش  این  می شود.  افتتاح  شهرزاد 
کاری از گروه تندیس است که پس 
بزن،  حرف  من  با  نمایش های  از 

مجلس آذر، گرسنه ها، همبازی و برای لیال 
ششمین کارگردانی حامد شیخی محسوب می شود. این نمایش که شاهکار 
هدایت تهیه کنندگی آن را به عهده دارد حکایِت سنمار معمار است که 
قصه شهرزاد را برای نعمان می خواند. حامد شیخی، ملیکا زاهدی، علی 
اسدیان، امیرحسین انصاری، امیررضا باباولیان، صادق کاوانلویی، مجتبی 
جعفری پور، نوید نوبخت، محبوبه میرزاخانی، امیر فهادان، غزال شفیعی، 
نیکی میرصادقی، سارا محبی، تداعی سعیدی فر، شاهکار هدایت، رویا 
شیخی، ساغر بهنام و سیمین میرشفیعیان بازیگران این نمایش هستند.

جواد هاشمي و مسابقه دکوراسيون!

اولین مسابقه دکوراسیون داخلی 
منزل در ایران با عنوان چیدمانه، وارد 
مرحله پیش تولید شد. مسابقه بزرگ 
چیدمانه به کارگردانی و تهیه کنندگی 
بار  نخستین  برای  سیدجواد هاشمی 

فرصتی برای رقابت چهره های سرشناس در 
عرصه دکوراسیون داخلی فراهم کرده است. 
فصل اول این مسابقه که وارد مرحله پیش  تولید شده، در 22 قسمت 
تهیه و تولید می شود. در این مسابقه، ۱2 نفر از چهره های شناخته شده 
حوزه های سینما و تلویزیون و ورزش و موسیقی همراه با همسران شان 
با اجرای دکوراسیون داخلی منزل، ذوق، سلیقه و نگاه هنری خود را به 
نمایش می گذارند. زوج های برنده را داوران، کارشناسان و بینندگان برنامه 
انتخاب می کنند و در نهایت جوایز نفیسی به شرکت کنندگان و بینندگان 

برنامه اهدا خواهد شد.

کيوان کيارس و آلبومي براي کودکان

سیقی  مو م  لبو آ ین  ه تر ز تا  
کودکان با آهنگسازی کیوان کیارس 
آلبوم   3 مجموعه  از  کیمیا،  نام  ه  ب
یان  پا با  کودکان  موسیقی  دید  ج
از سوی کانون پرورش  مراحل فنی 

کیوان  می شود.  عرضه  و  منتشر  کری  ف
ین  ا تنظیم  و  آهنگسازی  که  یارس  ک
آلبوم را بر عهده دارد، در گفتگویی توضیح داد: تمامی آثار این آلبوم 
براساس شعرهای منتشرشده در کتاب های کانون انتخاب و برایشان 

آهنگسازی شده است. 
همه این آثار ارکسترال هستند و از تمامی سازهای ارکستر در آن 
اصلی  انجام شده، هرچند محور  بزرگ  ارکستر  برای  تنظیم  و  ستفاده  ا
سازبندی روی گیتار استوار است و بعد پیانو و فلوت. آثار حال وهوای 

متنوعی دارند و به تبعیت از شعرها، ریتمیک و شاد هستند.
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دنيای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هيچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کيفی:  40

سعيد سعدي و مخالفت با اکران آنالین

سعید سعدی تهیه کننده کهنه کار 
فیلم  تازگی  به  که  سینما  موفق  و 
سینمایی گیسوم، را روانه پرده سینماها 
در  سینما  شرایط  است  معتقد  رده  ک
آینده بدتر از شرایط فعلی خواهد شد. 
شرایط  در  فیلم  فروش  مي گوید:  و  ا

فعلی فروشی نیست که برای ما راضی کننده 
باشد. تالش می کنیم تا فیلم مخاطب بیشتری هم داشته باشد اما مشخص 

نیست تا چه حدودی موفق باشیم. 
صاحبان  نمی شود،  اکران  فیلم ها  همه  هم  آنالین  بخش  ر  د
از  خیلی  هم  بخش  آن  در  و  دارند  تعاریفی  خودشان  برای  لتفرم ها  پ
توسط  اندک  مبالغ  پیشنهاد  دلیل  به  گاهی  هستند.  بالتکلیف  ثار  آ
صاحبان وی اودی ها حاضریم فیلم را به آتش بکشیم اما با این مبالغ 

نگذاریم. نمایش  به 

ما
سین

 

صحبت هاي اصغر فرهادي درباره سانسور...

مردم ایران اميدي به تغيير ندارند!

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

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکين: کلينيك رسانه

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

جدید  فیلم  قهرمان،  استان  د
ایران می گذرد...  اصغر فرهادي در 
آمریکای  اکران  اولین  که  یلمی  ف
تلوراید  فستیوال  در  را  شمالی خود 
بزرگ  جایزه  شدن  برنده  از  بعد  و 
رحیم  تصمیم  می کند.  تجربه  ن  ک
بدهی  خاطر  به  که  جدیدی(  امیر  (
بازگرداندن  برای  است،  زندان  ر  د
کیف حاوی طال به صاحبش، برای 
او تصویری مثبت در زندان به ارمغان 
می آورد. اما داستان رحیم پیچیده تر 
از داستان انسانی خوبی که در ابتدا 
می بینیم، می شود، داستانی که تمام 
می کند.  پر  را  اجتماعی  بکه های  ش
ایده ای که توجه فرهادی را در اخبار 
درباره  داستانی  کرد.  جلب  خود  ه  ب
و  ظهور  رسانه ها  در  که  هرمانانی  ق

سقوط می کنند.
فرهادی از توییتر و فیس بوک 
با  مصاحبه اي  در  نمی کند  ستفاده  ا
بسیار  خارجي می گوید:  رسانه  یک 
که  کارگردانی  اما  است  قت گیر  و
برنده جایزه اسکار شده، در  بار  دو 

تند  انتقادی  نگاه  جدیدش،  یلم  ف
به  عرش  از  پدیده ی  به  تیزی  و 
فرش رساندن آدم ها در شبکه های 
می گوید:  فرهادی  دارد.  جتماعی  ا
اجازه   و  فرصت  آدم ها  به  دیگر  ا  م
اشتباه کردن نمی دهیم. آنچه توجه 
من را به خودش جلب کرد این بود 
از  که ما می بینیم آدم ها در نقاطی 
انجام  انسانی  کارهایی  ندگی شان  ز
می دهند و آنچه اتفاق می افتد این 
آنها  انتظار دارند که  بقیه  است که 
آن  باشند که  همیشه همان فردی 
کار انسانی را انجام داده است. آنها 
نادیده  را  فرد  آن  آینده  و  ذشته  گ
که  نیست  این  منظورم  ی گیرند.  م
انجام  نادرست  کارهای  باید  دم ها  آ
واسطه  به  انسانی  هر  اما  هند  د
نیز  اشتباه  کارهای  بودنش،  نسان  ا

انجام می دهد.
در  فرهادی  فیلم  که  رچند  ه
معتقد  او  اما  می گذرد  شیراز  شهر 
قهرمان  در  که  تناقضی  ست  ا
نمایش داده می شود، جهانی ا ست. 

او در این باره می گوید: وقتی درباره 
فرهنگ حذف کردن حرف می زنیم، 
زمانی که یک نفر را باال می برند و 
بعد سعی می کنند او را به زیر بکشند، 
صحبت  جهانی  پدیده ای  رباره  د

می کنیم.
فرهادی  ر  با آخرین  قتی  و
بود،  اسکار  جایزه  دریافت  امزد  ن
سفر  منع  قانون  به  اعتراض  ر  د
کشورهای مسلمان )از جمله ایران( 
به آمریکا، به مراسم اسکار نرفت. او 
درباره آن تصمیم توضیح می دهد: 
افتاد.  اتفاق  سریع  خیلی  چیز  مه  ه
ما با پخش کننده آمریکا حرف زده 
بودیم و تصمیم این بود که به مراسم 
برویم اما این قانون، یک بی احترامی 
به مردم ایران و سایر کشورها بود. 
سفر  می توانم  من  که  حقیقت  ین  ا
کنم اما بسیاری از مردم از سفر منع 
داد.  بدی  احساس  من  به  شده اند، 
یکی دو شب  حدود  دلیل  همین  ه  ب
کار  مورد  این  در  نوشته  روی یک 
کردم که فقط درباره ممنوعیت سفر 

هست  تصمیمی  هر  درباره  و  بود  ن
که سیاستمداران می گیرند و با آن، 
انسان ها را به گروه های مختلف و 
روبروی هم تقسیم می کنند. به نظرم 
این یک نگاه به کل بشریت است.

خبرنگار  جواب  در  رهادی  ف
در  کرونا  بیماری  شیوع  مورد  ر  د
ایران چنین می گوید: ایران در حال 
موج  کردن  سپری  حال  در  اضر  ح
جان  که  کروناست  بیماری  نجم  پ
است!  گرفته  به حال  تا  را  بسیاری 
ممنوع  با  که  میری  و  مرگ  مار  آ
و  انگلیس  از  واکسن  ورود  ردن  ک
این  هرگز  مردم  شد.  بدتر  مریکا،  آ
تصمیم را نمی بخشند. موقعیت بسیار 
ناراحت کننده ای است و مردم بسیار 
خشمگین هستند. آنها هیچ امیدی 
ندارند که چیزی در آینده تغییر کند. 
هر روز اخبار بد می شنویم و اینطور 
هیچ  سیستم  که  می رسد  نظر  ه  ب
کردن  بهتر  و  تغییر  برای  زمی  ع

زندگی مردم ندارد.
او درباره اینکه اگر سانسور وجود 

نداشت، فیلم هایش چه تفاوت هایی 
داشت، پاسخ می دهد: خیلی چیزها 
متفاوت می شد. ما اسم این فیلم ها 
اما  واقع گرا می گذاریم  فیلم های  ا  ر
برای مثال وقتی زنی را در خانه اش 

بر  روسری  و  حجاب  که  ی بینیم  م
من  نیست.  واقعی  این  دارد،  ر  س
نمی توانم دقیقا بگویم که فیلم هایم 
در صورت وجود آزادی چگونه می شد 
اما می دانم که حتما متفاوت می شد 

چون ذهنم آزادتر بود.
تاثیر  درباره  پایان  در  رهادی  ف
محدود کردن آزادی اش روی مسیر 
حرفه ای خود می گوید: وقتی سال ها 
در مسیری ناهموار راه می روید شکل 

راه رفتن تان تغییر می کند بنابراین 
نمی توانم برایتان توضیح بدهم که 
و  صاف  مسیر  یک  در  رفتنم  اه  ر
اما  باشد  می توانست  چگونه  موار  ه

می دانم که حتما راحت تر بود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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چاپ: گل آذین
66791265-66

محمد حسین زاده

این روزها کمتر آثار ماندگاري 
ساخته  نوجوان  و  کودک  زمینه  ر  د
شود،  ساخته  هم  اگر  و  ي شود  م
نظر  به  که  چرا  نیستند  اندگار  م
دنبال  آثار  این  نویسندگان  مي رسد 
ماندگاري نیستند. اما به یاد بیاورید 
نداری  و  فقر  را...  مجید  صه هاي  ق
همیشه همراه مجید هوشنگ مرادی 
نداری  این  اما  است،  بوده  رمانی  ک
فقط در قصه هایش او را اذیت نکرده 
و در دنیای واقعی نیز دست از سر او 
برنداشته است. حاال نبود کاغذ باعث 
شده برای مدتی قصه های مجید در 
کتابفروشی ها نباشد. همیشه نزدیک 
تولد افراد که می شود، اطرافیان به 
این فکر می کنند که چطور آدم ها را 
برای  اتفاق  این  اما  خوشحال کنند 
مرادی  هوشنگ  سالگی   ۷۸ غاز  آ
کرمانی نیفتاد و او به نحو دیگری 
غافلگیر شد. در پی گفتگویی که با 
ناشر او )صالح رامسری، مدیر نشر 
و  نبود  از  گله اش  داشتیم،  عین(  م
این  به  بحث  و  بود  کاغذ  رانی  گ
قصه های  که  شد  کشیده  وضوع  م
برای  کاغذ  اما  شده  تمام  جید  م
جمله ها  این  نیست.  جدید  اپ  چ
یعنی ممکن است قصه های مجید 
مدتی در بازار نباشد و اگر هم ناشر 
تصمیم به چاپ با کاغذ آزاد بگیرد 
و  باشد  همراه  قیمت  افزایش  ا  ب
خانواده ها و کودکان کمتری بتوانند 

این کتاب را بخرند.
معروف ترین  از  یکی  جید،  م
در  ایرانی  کاغذی  شخصیت های 
دوره معاصر است. در مقام مقایسه 
شاید شخصیتی مانند اولیور تویست 
و هری پاتر. اولین داستان های مجید 
در سال ۱3۴۹ در مجالت منتشر شد 
و سال ها قصه هایش در رادیو پخش 
شد. بعد هم به صورت یک مجموعه 
۵جلدی در سال ۱3۵۸ منتشر شد. 
برنده  کتاب  این   ۱36۴ سال  ر  د

جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی 
در  پوراحمد  کیومرث  شد.  یران  ا
را  تلویزیونی  مجموعه   ۱36۹ سال 
و  ساخت  کتاب  همین  مبنای  ر  ب
بیرون  کتاب  دل  از  بی بی  و  مجید 
شدند.  تصویر  دنیای  وارد  و  مدند  آ
شهرت قصه های مجید، از نویسنده 
و کیومرث پوراحمد هم فراتر رفت و 
زمانی که نویسنده اش در قید حیات 
است به یک کتاب کالسیک تبدیل 
شده است. حدود ۵۰ سال از انتشار 
می گذرد  مجید  داستان های  ولین  ا
اما این کتاب ماجراهای تمام نشدنی 
دارد، گاه اتفاقات خوشایندی برایش 
پیش می آید و گاه هم با او نامهربانی 
می شود، مثال ترجمه شده و به عنوان 
دیگری  کشور  به  ایرانی  فرد  ک  ی
اجرای  برای  یا  و  می کند  فر  س
نمایش روی سن می رود، گاه لباس 
قالب جدید  در  و  جدیدی می پوشد 
می شود  عرضه  صوتی  کتاب  ثال  م
دست  ماجراهایش  در  هم  گاه  و 
می برند و می خواهند عوضش کنند. 
کرونایی  روزگار  این  در  هم  اال  ح
نبود  می پراکند،  را  ناامیدی  بذر  که 
که  کتاب  این  تا  شده  باعث  اغذ  ک
شخصیت اصلی اش همواره امیدوار 
از  مدتی  برای  است،  تالش  در  و 
شود.  غایب  کتابفروشی ها  یترین  و
درباره  کرمانی  مرادی  هوشنگ 
حرفی  من  می گوید:  موضوع  ین  ا
برای گفتن درباره این اتفاق ندارم. 
به عنوان نویسنده دوست دارم این 
که  زمانی  اما  شود  منتشر  تاب  ک
نمی شود، خود ناشر این را می داند و 
البته تا حاال این اتفاق نیفتاده است. 
این کتاب ۷۰۰ صفحه است و فکر 
از  نمی دانم  دربیاید.  گران  ی کنم  م
زیرا  نشده  چاپ  هم  زمانی  ه  چ
خود  ندارم،  مسئله  این  به  اری  ک
ناشر چاپ و پخش می کند و بعد به 
این ماجرا هم  از  من خبر می دهد. 
خبر نداشتم، البته ناشر به من تلویحا 

درباره این  ماجرا گفته بود.

این  اینکه  بیان  با  ادامه  در  و  ا
تا  است  ناشر  مسئله  بیشتر  سئله  م
نویسنده، می افزاید: درست است که 
مسئله من هم هست زیرا از این راه 
زندگی می کنم و کرایه خانه می دهم. 
دوست دارم که مردم این کتاب را 
داشته باشند زیرا معروف ترین کتاب 
من است و بیشتر از کتاب های دیگر 
موقعیت  نظر  از  می شود.  وانده  خ
مالی این اتفاق برایم خوب نیست. 
اما باید فکر کنیم چه می شود کرد. 
همه کس خوان  طنز،  کتاب  ین  ا
را  آن  نیز  بزرگساالن  حتی  ست،  ا
می خوانند و تجدید خاطره می کنند. 
قصه های مجید در دل مردم جا باز 
به  برده،  متعدد  جایزه های  رده،  ک
به  و  شده  ترجمه  دیگر  بان های  ز
کشورهای مختلف سفر کرده است. 
دوسه تا از داستان های این کتاب در 
کتاب های درسی بچه ها آمده است، 

حتی به کتاب درسی بچه های هلند 
و صربستان هم راه پیدا کرده است. 
کتاب قصه های مجید در کنار ماهی  
سیاه کوچولو و قصه های خوب برای 
کتاب    ۴-3 جزء  خوب  چه های  ب
این  است.  ایرانی  معروف  ودک  ک
کتاب از جمله کتاب هایی است که 
اصوال  است.  آورده  بیشتری  وام  د
کتاب ها هرکدام زمانی دارند، زمانی 
و  می شوند  خوانده   و  می کنند  گل 
درباره شان بحث می شود، اگر سریال 
تلویزیونی هم شوند، تمام می شوند 
و مردم به تدریج فراموش می کنند 
اما این کتاب همیشگی است، حداقل 
بیش از ۴۰ سال است که دوام آورده 
است. فریدون عموزاده خلیلی کتابی 
منتشر کرده بود درباره این بچه های 
و  دارند  که  ویژگی هایی  و  اغذی  ک
زندگی  وارد  چطور  دالیلی  که  ز  ا
اگر کسی  بود  مردم می شوند گفته 

یاد  همه  دهد،  نشان  بلندی  ماغ  د
پینوکیو می افتند، او به یک شخصیت 
از  عمرش  و  شده  تبدیل  یتالیایی  ا
خیلی از آدم هایی که به دنیا می آیند 
و زندگی می کنند و می میرند بیشتر 
است. شخصیت های کاغذی که وارد 
زندگی مردم می شوند، شناسنامه یک 
ملت را دارند و مردم آنجا همه آنها 
حافظه  وارد  مجید  می شناسند.  ا  ر
موقعیت های  و  ایران  مردم  جمعی 
شدت  به  مجید  است.  شده  بانی  ز
نی  یرا ا موقعیت  و  است  یرانی  ا
من  از  شهرت  نظر  از  مجید  ارد.  د
نویسنده اش و کیومرث پوراحمد به 
عنوان کارگردان سریالش، جلو زده 
است. زمانی که پروین دخت یزدانیان 
مریض بود، در داروخانه برای تهیه 
دارو می گفتند بی بی مجید مریض 
اینطور وارد  شده و دارو می خواهد. 
زندگی مردم ایران شد. واقعیت این 

و  است  مطرحی  کتاب  که  ست  ا
نمی تواند غیبت داشته باشد. مجید 
تنها شخصیت کاغذی معاصر است 
که او را هم در روستا می شناسند و 
هم در شهر، از زمانی که قصه های 
مجید چاپ شده، ۴ نسل عوض شده 
سرپاست.  همچنان  کتاب  این  ما  ا
اخیرا یک جمله در کتاب درسی به 
داستان مجید اضافه کردند و دیدید 
چه جنجالی شد، شما چند کتاب را 
می شناسید که اگر چنین  کاری با آن 
بکنند، همه درباره اش حرف بزنند؟ 
مجید می تواند الگوی جامعه باشد، 
درآورده   حرف  مجید  برای  مانی  ز
و  است  دروغ گو  مجید  که  ودند  ب
در  و  مدرسه  در  نیست،  ذهبی  م
خانه دروغ می گوید و نمی گذاشتند 
جعفر  مرحوم  شود.  مدارس  ارد  و
عالقمندان )رئیس سازمان پژوهش 
معاون  و  آموزشی  برنامه ریزی  و 

آموزش متوسطه در وزارت آموزش 
و پرورش، درگذشته ۱3۸3( من را 
میلیون  ما ۱۸  و گفت  دعوت کرد 
یکی  داریم،  کشور  این  در  جید  م
یکی  می گوید  دروغ  مدرسه  ر  د
و  زشت  کارهای  مجید  خانه.  ر  د
کانون  بود  قرار  نمی کرد.  اباب  ن
قصه های مجید را چاپ کند، سفارش 
زیرا  بردارید  را  قصه  دوسه  ی داد  م
نامه  همسایه  دختر  برای  جید  م
را  عکسش  می خواهد  و  ی نویسد  م
اینها  همه  بدهد!  همسایه  دختر  ه  ب

را می گفتند.
سخنان  به  اشاره  با  سپس  و  ا
زنده یاد عالقمندان درباره قصه های 
اشاره  نکته ای  به  او  گفت:  جید  م
کرد که برای من هم عجیب بود، با 
همه عیب ها و ایرادهایی به حق و 
ناحق درباره مجید می گویند مجید 
مرتب  است،  فعالی  و  امیدوار  چه  ب
در قصه هایش شکست می خورد اما 
ناامید نمی شود و وارد قصه دیگری 
و  دارد  مجید  که  تالشی  ی شود.  م
امیدی که او دارد برای زندگی قابل 
در  مثبتی  نکته  او  است.  حسین  ت
زندگی اش ندارد، کفش ندارد، لباس 
نیست،  خوش تیپ  ندارد،  خوشگل 
دوچرخه ای که با دردسر تهیه کرده 
خراب است، ریاضی اش بد است و 
نمی تواند جدول ضرب را حفظ کند، 
در کل زندگی سختی دارد و هرچه 
دارد موجب دردسرش است، اما بچه 
شیرینی است، همیشه فکر می کند 
چه کاری انجام دهد که زندگی اش 
بهتر شود، چطور شعرهایش را چاپ 
کند، چه کار کند ریاضی اش خوب 
او  بخرد.  عید  لباس  چطور  شود، 
دست روی دست نمی گذارد و گریه 
این طور  نمی کشد،  آه  و  می کند  ن
و  بکند  را  دیگران  حسادت  یست  ن
برای  بلکه  دیگر کارهای دم دستی 
انجام کار ده ها راه پیدا می کند. تمام 
وجود مجید تالش، امید و فکر است 
به همین دلیل می تواند الگوی خوبی 

برای بچه های ایران باشد.
با  کرمانی  مرادی  وشنگ  ه
این  از  متعدد  ترجمه های  به  شاره  ا
آن  از  فیلم موفقی  کتاب و ساخت 
قصه های   ۱3۵3 سال  در  فت:  گ
مجید از رادیو ایران پخش می شد، به 
مدت ۵ سال تمام روزهای پنجشنبه. 
و  نامه  با  و  نمی کردند  ول  ردم  م
زیرا  می کردند،  درخواست  ماس  ت
آن ها  مقابل  آینه ای  نفر  یک  نگار  ا
این شما هستید.  که  بود  داده  رار  ق
فقیر  ایرانی  نوجوان  عنوان  به  ن  م
لباش  و  هستم  تنها  و  بی کس  و 
درست و حسابی ندارم، درس خوان 
نیستم و ایرادهای دیگر اما من به 
هیچ عنوان از پا درنمی آیم و می مانم. 
مجید می تواند الگویی برای بچه ها 
باشد که امید به آینده داشته باشند، 
و  نترسند  تلخی ها  و  سختی ها  ز  ا
باال  دندان  و  چنگ  با  کنند  تالش 
بروند، ناله نکنند که ندارند، بروند و 
انجام  باید چه کاری  فکر کنند که 
این  شود.  بهتر  وضعیت  که  هند  د
خیلی مهم است. مجید یک داستان 
با پایان خوش ندارد و این طور نیست 
هیچ جا  به  مجید  برسد؛  چیزی  ه  ب
نمی نشیند  پا  از  هرگز  اما  می رسد  ن
و دانش آموزان ما به شدت نیازمند 

این حس هستند.
این نویسنده محبوب در پایان 
به ماجرای نام گذاری خیابان به نام 
۴ نویسنده کودک از جمله خودش 
۴تا  ما  دیدید  گفت:  و  کرد  شاره  ا
و کسی هم صدایش  کردند  رد  ا  ر
درنیامد. اگر ما ۴ نفر را کنار بگذارید، 
چه دارید؟ بقیه اش کو؟ ما هرکدام 
سبک و موقعیتی برای خود داریم که 
متفاوت از هم است، همه مان مثل 
جبار  مثال  یا  نیستم  بهرنگی  صمد 
هستیم  یکجور  هرکدام  اغچه بان،  ب
اما فله ای گفتند این ۴ نفر نباشند، 
با توجه به اینکه شورای شهر بر این 
مسئله تاکید داشت، نمی دانم با چه 

مصلحتی قبول نکردند.

با نویسنده قصه ماندگار دوران کودکي و نوجواني

هوشنگ مرادي کرماني: قصه هاي مجيد یك داستان ماندگار نزد مردم است


