
همسان سازی برای هیات علمی ها، مالیات و فقر برای بازنشستگان؛

مجلس به دنبال تصویب قانون برای خودی ها!

آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرد جهان 
برای عرضه بیشتر نفت باید تا اکتبر منتظر بماند زیرا 
تولید از دست رفته پس از وقوع طوفان آیدا افزایش تولید 
اوپک پالس را خنثی کرده است.آژانس بین المللی انرژی در گزارش 
ماهانه خود اعالم کرد مصرف کنندگان بایستی از رشد قوی تولید 
برخوردار می شدند زیرا اوپک و متحدانش به تسهیل محدودیت 

عرضه ادامه می دهند اما عرضه جهان در اوت به دلیل مختل شدن 
غیرمنتظره تولید آمریکا ۵۴۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد و 
ماه جاری ثابت می ماند. این آژانس اعالم کرد اختالل غیرمنتظره 
تولید، روند صعودی عرضه جهانی نفت را که از مارس آغاز شد، 

موقتا متوقف کرد اما رشد عرضه در اکتبر ازسرگرفته می شود.
صفحه 3

فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران:

۱۵ مرکز شبانه روزی واکسیناسیون در تهران 
در حال فعالیت هستند

واردات خودرو به صورت مشروط آزاد شد!
نمایندگان مجلس شورای اسالمی جهت 
خودروی  واردات  با  نگهبان  شورای  نظر  تامین 
خارجی موافقت کردند.به گزارش دنیای جوانان 
جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   ،
علنی روز گذشته )چهارشنبه( ایرادات شورای نگهبان در طرح 

ساماندهی صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس ماده ۴ به شرح زیر اصالح می شود:

هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات 
خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با 
انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز 
نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( 
و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب 
)b( و باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر 
بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی 

خود اقدام نماید.
صفحه 3

مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد؛ 

پل های بزرگ منطقه کنجانچم درمحور ایالم- مهران 
درحال تکمیل شدن است
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سينماي ما در حال 

حاضر قهرمان 
ندارد!

6ورزش
مهدی، گارانتی 

پيروزی؛
ترابی؛ آچار فرانسه 

پرسپوليس!

هنگ 7فر

به مناسبت روز ملی سینما و در ادامه سلسله نشست های تاریخ 
شفاهی، موزه سینمای ایران طی یک هفته هر روز گفتگوی 
تفصیلی با یکی از عوامل تاثیرگذار سینمای ایران را  منتشر 
می کند. امروز ناگفته های سعید راد، از پیشکسوتان عرصه 
بازیگری و یکي از محبوب ترین چهره هاي قدیمي سینمای ایران 

را در صفحه 8 می خوانید.

نوراللهی  کنعانی زادگان،  جدایی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
و شهریار مغانلو که سه ستاره سرخپوشان پایتخت در لیگ 
بیستم و مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا بودند و 
با پایان فصل از این تیم جدا شدند، باعث شده بود تا نماینده 
ایران با شرایط سختی عازم تاجیکستان و مصاف با استقالل 

این کشور شود.

ادب  و  شعر  »شب  در  ادبی  و  فرهنگی  کارشناسان 
گیالن بزرگداشت، شیون فومنی« بر این موضوع تاکید 
کردند که وی در اشعارش به انسان امروز و بشریت 

توجه می کرد.

انسان امروز و 
بشریت در اندیشه و 

شعر فومنی

برای نفت بيشتر تا ماه آینده صبر کنيد زائران دانشجویی اربعین
 سفیران فرهنگی دانشگاه ها هستند

به گزارش دنیای جوانان از وزارت علوم، غالمرضا غفاری در دومین 
جلسه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان، ضمن تسلیت و گرامیداشت ایام حزن 
و اندوه اهل بیت )ع(، افزود: هر ساله در ایام اربعین حسینی، دانشگاهیان 
همگام با اقشار دیگر در این حرکت عظیم فرهنگی حضور پیدا می کنند و این حرکت 

نقش محوری در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان دارد.
صفحه 2

نماینده مردم سمنان گفت: اگر می خواهیم آینده 
ایران را ساخته و نسل متعادل تربیت کنیم باید آموزش 
و پرورش را به لحاظ بودجه، امکانات و نیروی انسانی 
دریابیم و دانشگاه فرهنگیان را تقویت کرده و مشکالت معلمان 
را  فرهنگ  خود  دستور  میان  نطق  در  گلرو  کنیم.عباس  حل  را 
اولویت امروز جامعه عنوان کرد و گفت: اقتصاد و معیشت اهمیت 

دارد اما شرایط موجود معلول فرهنگ غلط است؛ به اندازه ای که 
اندیشه و  به ساخت و ساز و اقتصاد نیاز داریم، به ساختن فکر، 
فرهنگ نیازمندتریم چون امروز فرهنگ ما در معرض خطر جدی 
بوده و یکی از دو اولویتی است که رهبر معظم انقالب درباره آن 

به مجلس توصیه کرد.
صفحه 2

برای ساختن ایران باید به آموزش و پرورش توجه کنيم
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معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تمام 
خودکار،  صورت  به  اجاره  قراردادهای 
تمدیدشده حساب می شود، گفت: اجرای 
اجاره بها  نرخ  تعیین  کرونایی  مصوبه 
بدون تغییر ادامه دارد مگر اینکه توافقی 

بین مالک و مستاجر انجام شود.
محمود محمودزاده درباره وضعیت 
نظر  ما  افزود:  پایتخت،  در  اجاره  بازار 
وزارت راه و شهرسازی را درباره قیمت 
زمین، ساختمان و نرخ اجاره چندین بار 
اعالم  ارقام  و  اعداد  ایم.   کرده  اعالم 
تسری  قابل  نهادها  سایر  توسط  شده 
به  اگر  و   نیست  شهر  جای  همه  به 
اعالم  ای  منطقه  یا  ای  محله  صورت 
شود مشخص خواهد شد که نرخ ها در 
از مناطق برخوردار شهر عدد  یکسری 
باالتری است و در مناطقی از شهر بسیار 

پایین تر از قیمت اعالم شده است.
اجاره  بازار  ساماندهی  درباره  وی 
برای  آن  ابالغ  و  مصوبات  اخذ  گفت: 
برای  راه  وزارت  برنامه  مهمترین  اجرا 
فعلی  شرایط  در  اجاره  بازار  ساماندهی 
فرق  بازار  کنترل  اما بحث  است.  بوده 
دارد و موضوع جدایی است که متاسفانه 
بازار  کنترل  بر  نظارت  برای  ما  دست 
اجاره به دلیل عدم پشتوانه قانونی بسته 
دولت  توسط  اقدامی  هر  و چون  است 
باید  انجام شود  قانونی  پشتوانه  با  باید 

این شرایط با کمک مجلس تغییر کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه 
داد: در همین راستا اخیرا نیز مجلس در 
برای  راهکاری  دنبال  به  طرحی  قالب 
در  اکنون  و  است  اجاره  بازار  مدیریت 
کنترل  برای  مجلس  در  طرحی  قالب 
بازار توسط وزارت راه و شهرسازی در 

حال تدارک هستیم.
وی تاکید کرد: این تغییر به شدت 
دنبال می شود تا مکانیزم نظارت بر بازار 
اجاره به یک چارچوب مشخص برسد.

مصوبه  اجرای  وضعیت  آخرین 
تمدید خودکار قراردادها

رعایت  عدم  درباره  محمودزاده 
ر  کا د خو ید  تمد یی  نا و کر به  مصو
نیز  مصوب  نرخ  با  اجاره  قراردادهای 
گفت: افزایش قیمت خارج از این مصوبه 
یک توافق بین مالک و مستاجر است و 

اگر مالک و مستاجر قصد عبور از مصوبه 
را داشته باشند با توافق با یکدیگر ممکن 
است. با این حال محتوای مصوبه کامال 
مشخص است و تمام قراردادهای اجاره، 
موارد  مگر  شود  می  تلقی  شده  تمدید 
استثنا که دستگاه قضایی روی آن حکم 
تخلیه صادر می کند که در متن مصوبه 

قید شده است.  
معاون مسکن و ساختمان وزارت 
مصوبه  کرد:  تاکید  شهرسازی  و  راه 
تعیین نرخ اجاره بها مالک عمل است 
و  کاهش  یا  لغو  برای  دستورالعملی  و 

افزایش آن وجود ندارد.
وی درباره اثرات اجرای این مصوبه 
در تابستان سال گذشته گفت: بر اساس 
بار  های خدمات  از شرکت  که  آماری 
استخراج کردیم در پی اجرای مصوبه، 
۶۵ درصد کاهش جابجایی در پایتخت 

داشتیم.
این  اینکه  توضیح  با  محمودزاده 
از  جلوگیری  دوبخش   شامل  مصوبه 
ها  قیمت  کنترل  و  مستاجر  جابجایی 
است، ادامه داد: متوسط رشد نرخ اجاره 
با  که  بود  درصد   32 گذشته  سال  در 
وجود اینکه تورم عمومی پایین تر بود،  
زیاد  بسیار  نیز  افزایش  میزان  همین 
است و مورد قبول ما نیست.  اما در حد 
امکانات با مصوبه ستاد تا حدودی قیمت 
ها را کنترل کردیم که برای بهتر شدن 
شرایط به دنبال حمایت قانونی از سمت 

مجلس هستیم.
مطابق جدیدترین آمار منتشر شده 
از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره مسکن 
شهری  مناطق  کل  و  تهران  شهر  در 
 3۷.۸ ترتیب  به   ۱۴۰۰ مردادماه  طی 
مردادماه  با  مقایسه  در  درصد   ۴۱.2 و 
سال ۹۹ افزایش یافته است.  بر اساس 
مصوبه ستاد ملی کرونا حداکثر افزایش 
در کالن  رهن  مبلغ  یا  بها  اجاره  مبلغ 
شهر تهران تا سقف 2۵ درصد و سایر 
کالن شهرها تا سقف 2۰ درصد وبرای 
سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ 

درصد است.
هم چنین تمام قراردادهای اجاره 
مربوط به امالک مسکونی استیجاری تا 
سه ماه بعد از اعالم رسمی پایان کرونا 

به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

معاون وزیر راه وشهرسازی: 

کنترل بازار اجاره نیازمند مجوز قانونی است
حجم  افزایش  از  بهداشت  وزیر 
واکسن  تامین  کنار  در  واکسن  ورود 
های داخلی کرونا خبر داد و گفت: این 
هفته ایران رکورد تزریق واکسن کرونا 

را در جهان خواهد شکست.
بهرام  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
رکورد  اکنون  هم  افزود:  اللهی  عین 
تزریق هفتگی واکسن در اختیار آلمان 
هفته  یک  در  ُدز  میلیون   ۵ تزریق  با 
می  را  رکورد  این  هفته  این  که  است 

شکنیم.
وی اظهار داشت: اگر تولید داخلی 
کردیم  نمی  وارد  واکسن  بود  کافی  ما 
اما چون شروع کار است و حجم زیادی 
واکسن احتیاج داریم به طوری که ۶۰ 
و  شوند  واکسینه  باید  جمعیت  میلیون 
اگر ضرب در دو شود، ۱2۰ میلیون ُدز 

و اگر بچه ها هم بخواهند واکسینه شوند 
داریم؛  احتیاج  واکسن  ُدز  میلیون   ۱۴۰
بنابراین برای ما زمان خیلی مهم است 
چرا که اگر امروز واکسن بزنیم بهتر از 

فردا است.
عین اللهی ادامه داد: متاسفانه موج 
پنجم باعث غم و اندوه مردم شد و هم 
اکنون تالش می شود با کمک نیروهای 
وزارت بهداشت، دانشجویان و مردم به 

سرعت واکسینه شوند.
وزیر بهداشت با اشاره به تالش ها 
نیاز  واکسن کرونای مورد  تامین  برای 
مردم، گفت: در دولت جدید مجوز تولید 
داخلی پنج واکسن کرونا سیناژن، رازی، 

پاستور، فخرا و برکت داده شده است.
وی درباره دالیل افزایش بی سابقه 
ورود محموله های جدید واکسن کرونا 

درباره  وقت  هیچ  من  گفت:  کشور  به 
گذشته صحبت نمی کنم بلکه صحبت 
که  وقتی  از  و  است  آینده  درباره  من 
و  دادند  اعتماد  رأی  ما  به  نمایندگان 
تکلیف به دوش ما افتاد شبانه روز برای 

تامین واکسن کار کردیم.
مهمترین  افزود:  بهداشت  وزیر 
تالش  شد  موفقیت  باعث  که  مسأله 
های شخص رییس جمهور، معاون اول، 
بانک مرکزی و سایر وزارتخانه ها بود و 
این همکاری و همدلی موجب شد که 
شاهد ورود محموله های جدید واکسن 

به کشور باشیم.
صدور  به  اشاره  با  اللهی  عین 
از  استفاده  برای  اضطراری  مجوزهای 
در  گفت:  کرونا،  داخلی  های  واکسن 
بحث مجوزهای اضطراری به تولیدات 

داخلی باید به این مساله اشاره کرد که 
واکسن   « فقط  دولت جدید  از  قبل  تا 
داخلی  مصرف  و  تولید  مجوز  برکت« 
داشت اما امروز ما شاهد هستیم که پنج 
مرکز ما از جمله سیناژن، رازی، پاستور و 
فخرا مجوز تولید داخلی دریافت کردند 
که  شود  می  باعث  موضوع  همین  و 
کشورهای دیگر از این فرصت استفاده 
به  واکسن  ورود  راغب  بیشتر  و  کنند 

کشور ما باشند.
وزیر بهداشت تاکید کرد: همانطور 
که قبال قول داده شده تا پایان شهریور 
۵۰ میلیون دز وارد می شود و در مهر ۴۰ 
میلیون دز دیگر وارد می کنیم البته این 
میزان واردات عالوه بر تولیدات داخلی 
است و ما سعی می کنیم که همه مردم 

واکسن را دریافت کنند.

وزیر بهداشت: 
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پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
افت  موجب  مدارس  تعطیلی  گفت: 
تحرکی  کم  و  افسردگی  تحصیلی، 
کالس  باید  و  شده  آموزان  دانش 
های حضوری را به تدریج و با رعایت 

پروتکلها آغاز کنیم.
شاپور  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
محمدزاده در این باره اظهار کرد: باید 
تالش کنیم شروع سال تحصیلی توام با 
آرامش و نشاط و با حفظ سالمت دانش 

آموزان باشد.
پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
افت  موجب  مدارس  تعطیلی  گفت: 
تحرکی  کم  و  افسردگی  تحصیلی، 
کالس  باید  و  شده  آموزان  دانش 
های حضوری را به تدریج و با رعایت 

پروتکلها آغاز کنیم.
وی افزود: بعد از دو سال تعطیلی 
خیلی  مدرسه  به  آموزان  دانش  اوردن 
سخت است و در کنار تامین مقدمات در 
مدارس و رعایت فاصله گذاری و رعایت 
پروتکل های بهداشتی و واکسیناسیون 
کامل باید اقناع سازی والدین هم بخوبی 

صورت گیرد.
محمدزاده تصریح کرد: تعطیلی دو 
دستاوردهای  از  بسیاری  مدارس  ساله 
آموزشی کشور را هدر داد و شاهد کاهش 
شدید افت تحصیلی، کم تحرکی و چاقی 
اختالالت  آموزان،  دانش  افسردگی  و 
رفتاری، کاهش نشاط و شادابی کودکان 

خود بودیم.
پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
باید  بحرانی  هر  از  بعد  کرد:  تصریح 

شود  می  تعطیل  که  مکانی  آخرین 
مدارس و اولین جایی که باز می شود 
نیز مدرسه باشد و ما از تعطیلی کالسها 

در این ایام بشدت آسیب دیده ایم.
تعطیلی  لیل  د به   : فزود ا وی 
 ۵۰ روزانه  ما  آموزان  دانش  مدارس، 
چاق  و  اند  برداشته  کمتر  گام  هزار 
شده اند و ما باید مدارس را باز کنیم 
در  عاطفی  و  اجتماعی  یادگیری  تا 
مورد  و  گرفته  شکل  دوباره  مدارس 

توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی 
ادامه داد: بهترین سیستم آموزش فقط 
حضوری است و هیچ روشی نمی تواند 
جایگزین آن شود و ما هم اصرار داریم 
در صورت ایجاد شرایط بهداشتی مناسب 
حتما مدارس بازگشایی شده و کالس ها 

حضوری باشد.
وی گفت: تعطیلی مدارس و حضور 
کودکان در خانه برای والدین شاغل هم 
مشکل ساز شده و باید پیامدهای ناشی 
از این وضعیت را بتوانیم برطرف کنیم.

محمدزاده اظهار کرد: شعار امسال 
آرام،  تحصیلی  سال  شروع  وزارتخانه 
تدریجی، باشکوه و بدون دغدغه است 
و ما هم باید کمک کنیم نگرانی خانواده 

ها دراین زمینه برطرف شود.
وی بیان کرد: مدارس ۱۸۰کشور 
باز شده و در 3۰ کشور تعطیل  جهان 
است و بر اثر کرونا یک میلیارد و ۸۵۰ 
تاثیر شرایط  تحت  آموز  دانش  میلیون 
قرار گرفتند و 2۴ میلیون نفر از تحصیل 

بازماندند.
تالش  امسال  گفت:  وزیر  معاون 

خصوص  در  صدایی  چند  کنیم  می 
صدایی  یک  به  را  مدارس  بازگشایی 
بگیریم  تبدیل کرده و تصمیم واحدی 

تا مردم نگران نشوند.
سال  برای   : کرد ر  ظها ا وی 
تحصیلی امسال سه مسیر تعریف کرده 
تلویزیونی  مدرسه  اول  روش  که  ایم 
جا  هر  و  بود  خواهد  جبرانی  که  است 
کالس حضوری و اینترنت نباشد استفاده 

خواهد شد.
معاون وزیر تاکید کرد: مسیر دوم 
درفضای مجازی و شبکه شاد و مسیر 
و  مناطق  در  حضوری  آموزش  سوم 

مدارس کم جمعیت است.
وی گفت: در مدارسی که جمعیت 
کمی دارد به شرط رعایت فاصله گذاری 
سه  و  هوا  تهویه  از  استفاده  اجتماعی، 
می  روز  در  مدارس  عفونی  ضد  نوبت 

توانیم کالس حضوری داشته باشیم.
این  باید در  بیان کرد:  محمدزاده 
رسانه  هم  و  ها  خانواده  هم  راستان 
های  کاالس  برای  تا  شوند  اقناع  ها 
و  روحی  بستر  آموزان  دانش  حضوری 

روانی کار هم مهیا شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
سازمان  رئیس  آموزی؛  سواد  نهضت 
یادآورشد:  کشور  سوادآموزی  نهضت 
تا زمانی که واکسیناسیون کامل نشده 
معلمان،  والدین،  و  آموزان  دانش  و 
رانندگان سرویس ها و سرایداران ایمن 
نشوند و مدارس از نظر بهداشتی مهیا 
نشود کالس ها را به طور کامل حضوری 

نخواهیم کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

مادامی که مدارس از نظر بهداشتی مهیا نشوند، کالس حضوری نداریم!

صفحه 3

آگهی
 مناقصه عمومی

 شماره 2-400-011
بدینوسیله به اطالع می رساند شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر در نظر دارد تامین و به کارگیری تدریجی ۱۵۰ نفر 
نیروی انسانی را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. در همین راستا از پیمانکارانی 
که دارای سوابق کافی در این زمینه می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ نشر این آگهی منحصرا در 
اوقات اداری )به استثنا روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل رسمی( جهت دریافت اسناد با به همراه داشتن رزومه کاری به نشانی 
اهواز کیلومتر ۴۵ جاده خرمشهر )جاده امام جعفر صادق )ع( شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر مدیریت بازرگانی – امور 
قراردادها مراجعه یا جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن ۰۶۱33۱32۰۹2، نمابر ۰۶۱33۱32۰۹3 تماس حاصل نموده یا به وب 

سایت شرکت به آدرس http://www.ak-sugarcane.ir مراجعه نمایند. 
۱- مبلغ برآورد اولیه ۱۹۴/۸۱3/۷۹۴/۴۷۷ ریال می باشد. 

2- مدت قرارداد: یکسال شمسی می باشد. 
3- ارائه گواهینامه تایید صالحیتی ایمنی الزامی است. 

۴- سپرده شرکت در مناقصه: ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 
۵- هزینه درج این آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
۶- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ می باشد. 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر 
شناسه آگهی :۱۱۹2۶۱۸
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عضو کمیسیون انرژی مجلس:
استخراج رمز ارز یارانه ای باالترین ضرر برای مردم است

ای  یارانه  ارز  رمز  استخراج  اینکه  بیان  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
باالترین ضرر برای مردم است، گفت: ما از تکنولوژی عقب نخواهیم ماند اما اجازه 

توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمی دهیم.
عبدالعلی رحیمی مظفری با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد 
وضعیت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادالت داخلی آن گفت: امروز رمزارزها 
با استفاده از برق یارانه ای استخراج می شوند و این باالترین ضرر برای مردم است.
وی اضافه کرد: در شرایطی که شرکت های رسمی و بزرگ در حال استخراج 
رمزارزها هستند و از طریق فروش محصوالتشان ارز تولید می کنند، آنها را در سامانه 
تزریق نمی کنند، چطور می خواهیم این رمزارزها را کنترل کنیم؟ بانک مرکزی 
چه راهکار کنترلی در این زمینه دارد؟ وقتی به راحتی در کمترین زمان بدون هیچ 
نظارتی از کشور خارج می شوند، چگونه می خواهیم این موضوع را رهگیری کنیم؟
آسیب  بزرگترین  رهگیری  عدم  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  گفته  به 

رمز ارزهاست.
نماینده سروستان، کوار و خرامه در مجلس اضافه کرد: هنگامی که کارگاهی 
با ۷۰ الی ۸۰ کارگر تعطیل شده و تنها با چند نگهبان رمزارز تولید می کند، چگونه 
در مسیر تولید و اشتغالزایی گام برمی دارد؟ در شرایط فعلی تولید یک بیت کوین 
۱3 الی ۱۵ هزار دالر هزینه دارد اما متوسط فروش آن در سال ۵۱ هزار دالر 
بوده و تا سقف ۶۰ هزار دالر هم افزایش یافته است. سوال این است که سود 
آن به جیب چه کسی می رود؟ مالیات آن چگونه پرداخت می شود و عایدی آن 

برای کشور چیست؟
وی افزود: رمزارزها می توانند یک شبه فردی را پولدار و فردا شب وی را 
ورشکست کنند، همانگونه که بارها درصحن مجلس در رابطه با بورس تذکر دادیم 
که جیب مردم را خالی می کند، اما برخی مسئوالن و مردم توجهی نکردند و بورس 
سقوط کرد و تعداد زیادی ورشکسته شدند. رمزارز بسیار بدتر از بورس است، چرا 

که با شدت بیشتری افراد را ورشکسته می کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: وقتی در زمینه تولید برق مشکل 
داریم و تراز انرژی کشور منفی است. چطور می توانیم به موضوع استخراج رمزارزها 
ورود کنیم؟ اگر یک تکنولوژی است باید جامع و کامل مورد بررسی قرار بگیرد، 
چرا برخی افراد موضوع تحریم ها را مطرح می کنند در حالی که ما زیر ذره بین 

همان کشورهای تحریم کننده رمزارز استخراج می کنیم.
وی افزود: چطور می توانیم تحریم را دور بزنیم؟ اگر قرار است چنین کاری 
انجام شود، باید این کار بومی شود، لذا معتقدم گزارش کمیسیون اقتصادی در 
این رابطه بسیار سطح پایین بوده است، چرا که پوشش این کارها تولید ارز بوده 
اما معتقدیم صدمات زیادی به کشور وارد می کند. ما از تکنولوژی عقب نخواهیم 
ماند، اما اجازه توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمی دهیم.

نماینده مردم سمنان:
برای ساختن ایران باید به آموزش و پرورش توجه کنیم

نماینده مردم سمنان گفت: اگر می خواهیم آینده ایران را ساخته و نسل 
متعادل تربیت کنیم باید آموزش و پرورش را به لحاظ بودجه، امکانات و نیروی 
انسانی دریابیم و دانشگاه فرهنگیان را تقویت کرده و مشکالت معلمان را حل کنیم.

عباس گلرو در نطق میان دستور خود فرهنگ را اولویت امروز جامعه عنوان 
فرهنگ  معلول  موجود  شرایط  اما  دارد  اهمیت  معیشت  و  اقتصاد  گفت:  و  کرد 
غلط است؛ به اندازه ای که به ساخت و ساز و اقتصاد نیاز داریم، به ساختن فکر، 
اندیشه و فرهنگ نیازمندتریم چون امروز فرهنگ ما در معرض خطر جدی بوده و 
یکی از دو اولویتی است که رهبر معظم انقالب درباره آن به مجلس توصیه کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان داشت: به دولت رئیسی امیدواریم 
کار کردن  بیشتر  و  با کمتر  اما  را حل می کند  از مشکالت  بسیاری  و می دانیم 
رانت،  بسترساز  که  بیاید  دولتی  اگر  شود؛  نمی  حل  ای  ریشه  مشکل  دولت ها، 
فساد و بی عدالتی باشد و سپس دولت انقالبی که پرچمدار مبارزه با فساد و رانت 
است ممکن است چند صباحی مشکل را حل و ضعف دولت قبل را جبران کند 
اما مشکل اساسی حل نمی شود چرا که جامعه ساختارمحور نبوده بلکه کارگزار 
محور است و بر اساس سلیقه روسا، وزرا و وکال اداره می شود نه بر اساس فرهنگ 

سازی بنیادین و قوانین الزام آور.

فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران:
1۵ مرکز شبانه روزی واکسیناسیون در تهران در حال فعالیت هستند

فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران از فعالیت ۱۵ مرکز واکسیناسیون شبانه 
روزی و رکورد تزریق 2۴۵ هزار دوز تزریق روزانه واکسن در تهران خبر داد.

علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت در برنامه طبیب، با اشاره 
به  انجام  واکسیناسیون براساس گروه های سنی در تهران تاکید کرد: شهروندان 
تهرانی باید پس از ثبت نام در سامانه نوبت دهی واکسیناسیون و دریافت پیامک 

برای تزریق واکسن به مراکز مراجعه کنند.
با توجه به پیامک های اعالم شده باعث اجرای  افراد  به گفته وی مراجعه 
طرح واکسیناسیون با نظم و ترتیب می شود اما مراجعه افراد بدون دریافت نوبت به 

مراکز باعث ایجاد ازدحام و اختالل در اجرای کار می شود
به گفته زالی عالوه بر گروههای سنی واکسیناسیون ۱۰ گروه از مشاغل پرخطر 
نیز در حال انجام است، نظیر رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و رانندگان تاکسی، 
اساتید دانشگاهها، معلمان، کارکنان  بانکی،  اداری، دانشجویان، کارکنان  کارکنان 

پسماند شهرداری، کارکنان بهشت زهرا و ....
وی یادآور شد:  براساس پروتکل جهانی و با توجه به بروز مرگ و میر باال در 
سالمندان باالی ۶۵ سال واکسیناسیون از این سنین شروع شده است و به تدریج 

واکسیناسیون گروه های سنی جوانتر نیز انجام می شود.
زالی از فعالیت ۱۵ مرکز 2۴ ساعته واکسیناسون در تهران خبر داد و گفت: در 
هفته آتی تعداد قابل توجهی از مراکز به صورت شبانه روزی به مدار واکسیناسون 
خواهند پیوست و هم اکنون ۹۰ درصد مراکز دو شیفته هستند که هر روز به صورت 

سرزده  از آنها بازدید می کنیم.
به گفته وی تزریق واکسن در تهران از روزی 2۴۵ هزار دوز گذشت که یک 
رکوردشکنی است و هدفگذاری را رسیدن به تزریق 32۰ هزار واکسن  روزانه در 

تهران عنوان کرد.
از  بیش  تهران  در  اکنون  با کرونا خاطرنشان کرد: هم  مقابله  فرمانده ستاد 
شش میلیون و 3۰۰ هزار دوز واکسن تزریق شده که از این آمار 2 میلیون و 2۰۰ 
هزار نفر هر دو دوز را دریافت کردند. خوشبختانه اکثر مشاغل پرخطر هر دو دوز 

واکسن را دریافت کردند.

ایام  تزریق واکسن در  پشتیبانی  برای  تهران  استانداری  آمادگی 
پایان هفته

استاندار تهران از آمادگی استانداری تهران برای پشتیبانی تزریق واکسن در 
ایام پایان هفته خبر داد.

محسنی بندپی استاندار تهران گفت: پایانه های حمل و نقل درون شهری و 
برون شهری بانک ها و پاساژها همچنان در زمره اصنافی بودند  که کمترین میزان 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی را شاهد هستیم  و مکاتبه ای با این اصناف داشتیم 
که در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی برخورد می کنیم و البته قبل از 
اعمال قانون سعی در  اقناع سازی این اصناف داریم.وی با اشاره به افزایش سرعت 
استان تهران تحول  داد: در روند واکسیناسیون  در  ادامه  واکسیناسیون در کشور 
خوبی شاهد بودیم و در مجموع تا دیروز شش میلیون و پانصد  و بیست و پنج هزار 
نفر  در استان واکسینه شدند و به تنهایی دیروز 2۶۰ هزار نفر در استان واکسینه 

شدند و شاهد جهش خوبی در واسیناسیون استان بودیم.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: جمعیت سالمند استان تهران باال است  و از 
طرفی شاهد تراکم باالی جمعیت در این استان هستیم و سهمیه واکسن استان 
تهران قاعدتا باید افزایش پیدا کند در هفته گذشته شاهد روند کاهشی مراجعین 

سرپایی بستری و فوتی ها در استان تهران بودیم.
بندپی درباره بازگشایی مدارس نیز گفت: در خصوص بازگشایی مدارس تابع 
تصمیمات ستاد ملی هستیم و تمامی تمهیدات در این خصوص اندیشیده شده است

وی ادامه داد:استانداری تهران آمادگی کامل دارد تا نسبت به تامین لجستیک 
و پرداخت هزینه های عوامل واکسیناسیون حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه برای 

افزایش  ساعات واکسیناسیون در سطح شهر و استان تهران اقدام کند.

یک کار شناس آموزش و پرورش:

آموزش مجازی پاسخگوی نیازهای یادگیری دانش آموزان نیست
در یک سال و نیم اخیر 
با  را  دنیا  کرونا  ویروس  که 
روبرو  بزرگ  پاندمی  یک 
تربیت  و  تعلیم  نظام های  است،  کرده 
بلند  کشورها دوره های کوتاه مدت و 
انتخاب  را برای تعطیلی مدارس  مدت 
فضای  طریق  از  آموزش  و  کردند 
دادند  قرار  کار  دستور  در  را  مجازی 
اما حاال با توجه به هشدار متخصصان 
حوزه آموزش و تربیت و سنجش مبنی 
می تواند  موجود  وضع  تداوم  اینکه  بر 
عواقب جبران ناپذیر روحی، سالمتی و 
یادگیری را برای دانش آموزان به همراه 
داشته باشد، اغلب کشورها در سال جدید 
کرده   برنامه ریزی  آموزش حضوری  بر 
مختلف  روشهای  با  می کنند  تالش  و 
مدارس به روی دانش آموزان باز باشد.

رضا  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
کالنتری، سرپرست پژوهشکده آموزش 
چند  و  عشایری  روستایی،  پرورش  و 
و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه  زبانه 
پرورش، با اشاره به شواهد پژوهشی و 
مستندات جهانی درباره مشکالت تداوم 
نهادهای  کرد:  اظهار  مدارس  تعطیلی 
یونسکو  و  یونیسف  مانند  بین المللی 
همواره مخاطرات دور بودن کودکان از 
مدرسه را هشدار می دهند و نسبت به 

آن حساس هستند.
افزود: طبق گزارش یونسکو  وی 
کووید-۱۹  علت  به   2۰2۱ مارس  در 
مدارِس بیش از ۱۶۸ میلیون دانش آموز 
در سراسر جهان به مدت یک ساِل کامل 
تعطیل شده اند و در این میان توانایی 
ریاضی  و  نوشتن  خواندن،  در  کودکان 
پایه که به عنوان مهارت های ضروری 
برای رسیدن به توانمندی آینده کودکان 

است، به شدت آسیب دیده است.
۱۰۰ میلیون دانش آموز در جهان 
هم  یادگیری  سطح  ترین  پایین  به 

نرسیدند
و  آموزش  پژوهشکده  سرپرست 
پرورش روستایی، عشایری و چند زبانه 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
میلیون   ۱۰۰ از  بیش  اینکه  بیان  با 
سطح  پایین ترین  به  حتی  آموز  دانش 
یادگیری در مهارت خواندن که معادل 
با ساده ترین انتظارات یادگیری در پایه 
کرد:  اظهار  نرسیده اند  است،  تحصیلی 
آمار کودکان خارج از مدرسه و تارکان 
تحصیل در حال افزایش است. البته اینها 
تنها بخشی از بُعد یادگیری مهارت های 
شناختی را شامل می شود و تأثیر عدم 
حضور دانش آموزان در مدرسه پیامدها 

و ابعاد مختلفی دارد.
وضعیت  د:  دا مه  دا ا کالنتری 
آموزش در کشور ما هم راستای سایر 
بخش ها و کشورها از این همه گیری 
جهانی به شدت تأثیر پذیرفته و روندها 
و نتایج پژوهش ها نشان می دهد، فقط 
3۵ درصد دانش آموزان کشور در دوره 
کرونا در کالس های آموزش مجازی 
حضور کافی داشته اند. ضمن اینکه 33 
درصد دانش آموزان کمتر از پنج ساعت 
در هفته در کالس های مجازی شرکت 
کرده اند. دسترسی دانش آموزان به ابزار 
دیجیتال و اینترنت آسان نیز حدود ۶۰ 
دانش  از هر چهار  و  بوده است  درصد 
آموز، سه نفر معتقدند آموزش های از راه 
دور نتوانسته است خأل آموزش حضوری 

را به طور کامل جبران کند.
از هر ۱۰ نفر، ۸ نفر احساس می 
کنند مطالب اندکی از طریق آموزش از 

راه دور آموخته اند
و  آموزش  پژوهشکده  سرپرست 
پرورش روستایی، عشایری و چند زبانه 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
با بیان اینکه البته این موضوع جهانی 
است گفت: به عنوان مثال، مطالعه در 
از هر  ۴۶ کشور جهان نشان می دهد، 
۱۰ نفر هشت نفر احساس می کنند که 
کمی  چیز  دور  راه  آموزش  طریق  از 
می رسد،  نظر  به  بنابراین  اند.  آموخته 
است  تهدیدی  مدارس  تعطیلی  تداوم 
برای نسل آینده و ادامه این امر باعث 
تداوم فقر و نابرابری بین نسلی می شود. 

در این راستا، یونسکو از کشورهایی که 
مدارس  تعطیلی  تأثیر  کردن  کم  برای 
روش  تطبیق  دنبال  به  و  می کوشند 
هستند،  جدید  شرایط  با  آموزش  های 
به ویژه از جوامع آسیب پذیر و محروم 

حمایت می کند.
میزان  چه  تا  مجازی  آموزش 
توانسته است جایگزین آموزش حضوری 

شود؟
مجازی  آموزش  چالش های  وی 
اینکه  به  پاسخ  در  و  برشمرد  نیز  را 
توانسته  میزان  چه  تا  مجازی  آموزش 
است جایگزین آموزش حضوری شود؟ 
و  مجازی  آموزش های  کرد:  عنوان 
آموزش از راه دور چه از طریق فضای 
مجازی شاد و یا آموزش های تلویزیونی 
و رادیویی در ماه های اولیه شیوع کرونا 
و شرایط اضطراری قابل قبول بود اما با 
توجه به ماهیت این برنامه ها که فقط 
رسانه های پیام رسان و یا یک-طرفه 
هستند، در دراز مدت پاسخگوی نیازهای 
این  با  نیستند.  آموزان  دانش  یادگیری 
سال  یک  گذشت  از  بعد  هنوز  وجود، 
جدی  تغییرات  بحران،  این  از  نیم  و 
در آموزش فضای مجازی چه از لحاظ 
سخت افزاری و یا نرم افزاری به وجود 

نیامده است.
این  در  که  کرد  تاکید  کالنتری 
مدت الزم بود کالس های درس ما به 
امکانات رایانه ای و لپتاپ مجهز می شد 
حضور  درس  کالس  در  باید  معلم  و 
های  پلتفرم  از  استفاده  با  و  می یافت 
فعالیت های  مناسب،  مجازی  آموزش 
می کرد.  هدایت  را  یاددهی-یادگیری 
سرعت پایین اینترنت، مشکل بارگذاری 
و دانلود، عدم امکان گروه بندی دانش 
تصویری،  تماس  امکان  عدم  آموزان، 
عدم امکان حضور و غیاب و ثبت سابقه 
آن، نامناسب بودن برنامه برای دروس 
عملی و کارگاهی، عدم امکان ارزشیابی 
هنگ  و  آرشیو  بخش  فقدان  صحیح، 
و  عدم  مانند شاد  برنامه هایی  کردن 
داشتن سواد دیجیتالی معلمان، حضور 
برخط  در کالس های  معلمان  ناکافی 
و تقلیل ساعات آموزش و عدم استقبال 
برخی از دانش آموزان از سامانه شاد و 
از جمله چالش  تلویزیونی  برنامه های 

های آموزش مجازی است.
ر  د س  ر ا مد تعطیلی  ن  ا میز

کشورهای مختلف چقدر است؟
و  آموزش  پژوهشکده  سرپرست 
پرورش روستایی، عشایری و چند زبانه 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
تعطیلی  میزان  به  اشاره  با  همچنین 
گفت:  مختلف  کشورهای  در  مدارس 
سایت  در  اخیر  هفته  که  آماری  طبق 
کشور  متاسفانه  یافت،  انتشار  یونسکو 
بیشترین  که  است  کشورهایی  جز  ما 
تعطیلی مدارس را در زمان همه گیری 
داشته  ای  مقایسه  اگر  داشتند.  کرونا 
باشیم، میزان عدم حضور دانش آموزان 
است،  هفته   ۵3 که  ایران  مدارس  در 
و  جنوبی  آمریکای  کشورهای  مشابه 
در  است.  آسیایی  کشورهای  برخی 
حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی، 
وضعیت  آسیایی  و  شمالی  آمریکای 
مثال  عنوان  به  دارند.  بهتری  خیلی 
از 3۰  اروپایی کمتر  عمومًا کشورهای 

هفته تعطیلی داشته اند و حتی مدارس 
کشورهایی مانند روسیه، سوئد، فرانسه 
و اسپانیا حدود ۱۵ هفته تعطیل بوده اند.
از کشورهای همجوار  افزود:  وی 
حتی  و  عربستان  و  عراق  ترکیه،  ما 
کشورهای آسیای میانه مانند ازبکستان، 
تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان، 
به  نسبت  کمتری  ر  بسیا تعطیالت 
مالزی  کشور  البته  داشتند.  ما  کشور 
به  مدارس  تعطیلی  هفته   ۴۸ وجود  با 
لطف آموزش مجازی پیشرفته وضعیت 
بهتری را تجربه کرده است. کشورهایی 
مانند چین با 2۷ هفته، مصر ۱۹ هفته 
و ژاپن با ۱۱ هفته تعطیلی توانسته اند 
حق حضور دانش آموزان در مدرسه را 

بهتر فراهم کنند.
وضعیت بازگشایی مدارس جهان 

در سال جدید
وضعیت  بر  نیز  مروری  کالنتری 
در  جدید  سال  در  مدارس  بازگشایی 
بازگشایی  برای  گفت:  و  داشت  جهان 
شرایط،   به  بسته  کشوری  هر  جدید، 
سه  بیماری  شیوع  وضعیت  و  موقعیت 
راهبرد را اتخاذ کرده اند؛ بازگشایی کامل 
مدارس، نیمه تعطیل و تعطیلی کامل. 
گرینلند،  مانند  آمریکایی  کشورهای  از 
کانادا، اروگوئه و کلمبیا بازگشایی کامل 
مدارس را اتخاذ کرده اند. در حالی که 
کشورهایی مانند آمریکا، برزیل، شیلی، 
تعطیل  نیمه  پرو  و  مکزیک  آرژانتین، 

آموزش را ادامه می دهند.
آموزش  پژوهشکده  سرپرست 
چند  و  عشایری  روستایی،  پرورش  و 
و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه  زبانه 
آفریقایی  کشورهای  افزود:  پرورش 
هستند  تابستانی  تعطیالت  در  عمومًا 
دستور  در  را  مدارس  بازگشایی  یا  و 
باز  مدارس  عمومًا  اروپا  در  دارند.  کار 
است و سیاست حضور دانش آموزان در 
مدارس به طور جدی پیگیری می شود. 
در آسیا کشورهای ژاپن، اردن، سوریه، 
یمن، کره شمالی، امارات، ترکمنستان، 
تاجیکستان، سنگاپور سیاست بازگشایی 
مدارس را پیگیری می کنند و عربستان، 
کره  اندونزی،  تایلند،  هند،  پاکستان، 
جنوبی، بحرین مدارس به صورت نیمه 
تعطیل هستند. به نظر می رسد مدارس 
شرایط  دنیا،  جاهای  بقیه  از  اروپا  در 
بهتر  را  آموزان  دانش  فیزیکی  حضور 

فراهم کرده است.
حال  در  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
به عنوان  باید کرد؟ گفت:  حاضر چه 
زندگی  بایستی  ابتدا  یک پیش فرض 
کرده  قبول  را  کرونایی  شرایط  در 
سالمتی  حق  دوگانه  انتخاب  بین  و 
دو  این  نکنیم.  گیر  آموزش  حق  و 
با  که  نیستند  هم  تضاِد  در  موضوع 
شود.  رفع  دیگری  آن  یکی  انتخاب 
سی  س شنا و یر و ن  متخصصا نچه  آ
کرونا  که  است  این  می کنند،  مطرح 
فرض  با  حتی  ینده  آ سال  چند  تا 
وجود  عمومی  های  کسیناسیون  وا
خواهد داشت و با فرض اینکه تاکنون 
جهش  ویروس  متفاوت  های  سویه 
کرد،  خواهد  جهش  یا  و  است  یافته 
حضوری  های  آموزش  نمی توانیم  ما 
تأخیر  به  ها  سال  را  آموزان  دانش 

بیندازیم.

چالش های جدی آموزشی برای 
دانش آموزان مناطق دوزبانه

و  آموزش  پژوهشکده  سرپرست 
پرورش روستایی، عشایری و چند زبانه 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
ادامه داد: باید بازگشایی مدارس به یک 
مطالبه عمومی تبدیل شود. همانطور که 
عرض کردم، متاسفانه ۵3 هفته دانش 
آموزان ما در مدرسه حضور نداشتند و 
حدود یک سوم دانش آموزان در طول 
هفته آموزش معنی داری نداشته اند که 
عمومًا در مناطق روستایی، عشایری و 
مناطق محروم هستند. از طرفی آموزش 
مجازی برای دانش آموزان اول و دوم 
با  دوزبانه  مناطق  در  ویژه  به  ابتدایی 

چالش جدی روبرست.
وی با بیان اینکه در مدارس مرزی 
و عشایری مناطق دوزبانه عمدتًا منبع 
فراگیری زبان فارسی، حضور در کالس 
درس و تعامل با معلم، همسان و بسته 
های یادگیری و بازی است که متاسفانه 
این فرصت از این کودکان گرفته شده 
بسیار  تفاوت های  کرد:  عنوان  است 
مناطق دوزبانه و عشایری  بین  مهمی 
از نظر اجرای فرایندهای آموزشی وجود 
دارد و بی توجهی به این تفاوت ها و 
در نظر نگرفتن متغیرهای مؤثر، سبب 
آموزش  امر  بهینه  اجرای  در  نقصان 

خواهد شد.
به  آبان  تا  را  مدارس  بازگشایی 

تاخیر نیندازیم
این  ما  پیشنهاد  افزود:  کالنتری 
است که مدارس روستایی و عشایری 
و مرزی به ویژه کالس های دوره اول 
ابتدایی از هفته دوم مهرماه به صورت 
اقتضایی بازگشایی شود و دانش آموزان 
به صورت حضوری در مدارس حضور 
یابند تا ارتباط و روبروشدن اولیه دانش 
را  کار  این  بگیرد.  شکل  آموز-معلم 
ساختار  نیندازیم.  تأخیر  به  ماه  آبان  تا 
از  ببینیم،  منعطف  را  مدارس  مدیریت 
و  مناطق  به  و  بپرهیزیم  تمرکزگرایی 
مدیران مدارس اختیارات الزم را بدهیم 
فیزیکی  حضور  اقتضایی  به صورت  تا 
دانش آموزان را در این مناطق از هفته 
دوم مهرماه فراهم سازند. برای اینکه با 
توجه به افت دما و سرد شدن هوا در 
آبان ماه به ویژه در استان های غربی و 
شمال غربی کشور و آغاز سرماخوردگی 
های فصلی به خصوص در کودکان و 
ششم  پیک  شروع  احتمال  همچنین 
کرونا، شائبه تأثیر بازگشایی مدارس در 
افزایش تعداد مبتالیان به کرونا بیشتر 
خواهد شد و عماًل مدارس را به تعطیلی 

خواهد کشاند.
و  آموزش  پژوهشکده  سرپرست 
پرورش روستایی، عشایری و چند زبانه 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در 
پایان از رسانه ها خواست که با استفاده از 
تکنیک های هنری نسبت به بازگشایی 
افکار عمومی حساس  اقناع  و  مدارس 
کنند  را  خود  تالش  نهایت  و  باشند 
و  روحی  سالمت  صورت،  غیراین  در 
کیفیت تحصیلی کودکان آسیب می بیند، 
خواهد  دست  از  یادگیری  فرصت های 
رفت و لذا در سال های آینده در آزمون 
سایر  با  مقایسه  در  المللی  بین  های 

کشورها وضع بدتری خواهیم داشت.
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زیر نظر: علی هوشمند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم:
زائران دانشجویی اربعین، سفیران فرهنگی دانشگاه ها هستند

گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
دانشجویان زائر در اربعین حسینی به عنوان سفیران فرهنگی انتقال دهنده 

ارزش های عاشورایی به دانشگاه ها هستند.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت علوم، غالمرضا غفاری در دومین 
جلسه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان، ضمن تسلیت و گرامیداشت ایام حزن 
و اندوه اهل بیت )ع(، افزود: هر ساله در ایام اربعین حسینی، دانشگاهیان 
همگام با اقشار دیگر در این حرکت عظیم فرهنگی حضور پیدا می کنند و این 
حرکت نقش محوری در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان دارد.

وی ادامه داد: اگر چه شرایط همه گیری کرونا باعث شده امکان شرکت 
حضوری در این حرکت فرهنگی را کمتر کرده است، اما دانشگاهیان در 
های  نشست  برگزاری  پردازند.  می  فعالیت ها  به  جدیدی  بندی  صورت 
مجازی، ایجاد پویش های مجازی، برگزاری هیئت های مجازی، برگزاری 
سوگواره اربعین و … نمونه های از این حرکت دانشگاهیان در پاسداشت 
از  با تقدیر  اربعین حسینی است.معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 
فعالیت های دانشگاه ها و به ویژه بسیج دانشجویی، تاکید کرد: دانشجویان 
زائر اربعین به عنوان سفیران فرهنگی انتقال دهنده ارزش های عاشورایی 
به دانشگاه ها هستند و از این رو برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که 

این سفیران فرهنگی در همه واحدهای دانشگاهی حضور داشته باشند.
 غفاری ضمن تاکید بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی در همه برنامه ها، 
افزود: اهتمام دانشگاهیان بر برگزاری سوگواره ملی اربعین ستودنی است و 

این برنامه دستاوردهای متعددی دارد.
وی همچنین ضمن تاکید بر هم افزایی همه دانشگاه ها برای روشن 
نگه داشتن این مشعل و چراغ نورانی هدایت، یادآور شد: در این شرایط 
»اربعین  خدمت«،  »اربعین  طرح های  سمت  به  باید  فعالیت ها  از  بخشی 

سالمت«، »کمک های مومنانه« و »اردوهای جهادی« سوق داده شود.
دومین جلسه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان با حضور معاون فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم و نمایندگان دستگاه های دانشگاهی در دفتر معاونت 

فرهنگی و اجتماعی این وزارت برگزار شد.

از مهرماه سال جاری صورت می گیرد؛ 
صدور معافیت تحصیلی دانشجویان به صورت اینترنتی 

امور  سازمان  در  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  نمایندگان  حضور  با 
دانشجویان، کارگاه آموزشی درخواست و صدور اینترنتی معافیت تحصیلی 
دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی برای کارشناسان آموزشی حوزه نظام 

وظیفه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شیوه مجازی برگزار شد.
موافقت  و  دانشجویان  امور  سازمان  پیگیری  با  اینکه  به  توجه  با 
سازمان وظیفه عمومی ناجا، از مهرماه سال جاری جهت دانشجویان جدید 
الورود در خواست و صدور معافیت های تحصیلی در همه مقاطع تحصیلی 
بدون نیاز به مراجعه حضوری به شیوه اینترنتی صادر خواهد شد، کارگاه 
آموزشی فرایند انجام این اقدام برای کارشناسان آموزشی حوزه نظام وظیفه 

دانشگاه ها برگزار شد. 
در این نشست، نمایندگان و کارشناسان سازمان وظیفه عمومی ناجا و 
رئیس اداره خدمات آموزشی و کارشناسان اداره کل امور دانشجویان داخل 
و صدور  درخواست  ثبت  فرآیند  مراحل  تمامی  دانشجویان،  امور  سازمان 
نهایی معافیت تحصیلی را برای کارشناسان دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی تشریح کرده و به سواالت مطروحه پاسخ دادند.

درگیری مسلحانه پلیس و سارقان در 2 نقطه از پایتخت
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری سارقان مسلح در پایتخت در اجرای طرح 

برخورد ضربتی با سارقان خبر داد.
به  با سارقان گفت:  برخورد ضربتی  اجرای طرح  سردار حسین رحیمی در حاشیه 
دنبال وقوع چندین مورد سرقت مسلحانه ازسوی سارقان و افراد شرور در سطح پایتخت، 
طرح برخورد با سارقان مسلح به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی 

تهران بزرگ قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح  تیم های گشت ضربت خودرویی 
و موتوری پلیس در نقاط مختلف شهر مستقر شدند، گفت: این تیم ها در صورت وقوع 
هرگونه حادثه ای به سرعت وارد عمل شده و با سارق یا سارقان برخورد خواهند کرد. در 
همین راستا نیز عوامل گشت کالنتری قلهک به سرنشینان یک دستگاه موتور سیکلت 
با پالک مخدوش مشکوک شده و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند، اما این افراد با 

مشاهده ماموران با موتورسیکلت متواری شدند.
رحیمی با اشاره به آغاز تعقیب و گریز میان این افراد و ماموران ادامه داد: مجرمان 
که همراه با خود سالح نیز داشتند در جریان تعقیب و گریز شروع به تیراندازی به سمت 
ماموران کردند که در واکنش به آن ماموران نیز الستیک موتور سیکلت مجرمان را مورد 
هدف قرار داده و آنان را متوقف و دستگیر کردند. با دستگیری این افراد و بررسی سوابقشان 

مشخص شد که یکی از آنان دارای 2۴ فقره سابقه سرقت، شرارت و...  بوده و فرد دیگر 
نیز دارای چندین مورد سابقه بود.

نیز اشاره کرد و گفت: در اجرای طرح  پایتخت به پرونده ای دیگر  رییس پلیس 
برخورد ضربتی با سارقان عوامل ضربتی کالنتری ولنجک نیز با رفتار مشکوک فردی که 
با ماسک در حال زاغ زنی مراجعین یکی از اماکن تجاری بوده و همدستش نیز با موتور 
سیکلت روشن و پالک مخدوش در کنارش ایستاده بود، مشکوک شده و برای رسیدگی 
به موضوع وارد عمل شدند که این افراد نیز به محض مشاهده ماموران پا به فرار گذاشتند.
وی ادامه داد: با اقدام متقابل ماموران پلیس، این افراد نیز دقایقی پس از آغاز تعقیب 
و گریز متوقف و دستگیر شدند که در جریان آن یک قبضه سالح کمری از آنان کشف 
و ضبط شد. همچنین در این عملیات یکی از سارقان که سالح به همراه داشت از ناحیه 

پا هدف گلوله پلیس قرار گرفت.

جانباختن یک نفر در تصادف کامیون و پراید
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از جانباختن یک 

تن در پی وقوع تصادف بین خودروی پراید و کامیون خبر داد.
بامداد روز گذشته  اظهار کرد: ساعت 3:۱۴ دقیقه  باره  این  سید جالل ملکی، در 
زمانی که ایستگاه 33 آتش نشانی در حال بازگشت از یک محل آتش سوزی در جاده 
قدیم کرج بود، متوجه یک مورد حادثه تصادف در مسیر شرق به غرب بزرگراه فتح،  پل 
بار رنگ حمل می کرده در  ادامه داد: یک دستگاه کامیون که  شیر پاستوریزه شد.وی 
حاشیه بزرگراه متوقف بوده که یک دستگاه خودرو سواری پراید به شدت با قسمت عقب 
کامیون برخورد می کند طوری که نیمی از خودرو زیر کامیون قرار می گیرد. یک نفر داخل 
خودروی پراید محبوس بوده و راننده کامیون هم که روی بار کامیون در حال استراحت 

بوده به پایین پرتاب می شود اما آسیب چندانی به او وارد نشده بود.
سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: در ابتدا با احتیاط خودروها از یکدیگر جدا شدند 
و راننده که تنها فرد داخل خودرو پراید بود را از آن شرایط خارج کردند. متاسفانه مشخص 

شد راننده پراید به علت شدت جراحات وارده شده جان خود را از دست داده است.
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در پلتفرم باگ بانتی راورو، برای هک  نشدن 
از هکرها کمک بگیرید

فرایند  در  هکرها  هم کاری  با  امنیتی  حفره ی  هزار   ۱۸۰ تابه حال 
باگ بانتی کشف و گزارش شده اند. اگر نمی شدند، ممکن بود االن به جای 

این خبر، خبر هک های صورت گرفته از طریق آن ها را بخوانید.
تبلیغاتی  محتوای  این  تهیه   در  زومیت  تحریریه ی  مسئولیت:  سلب  

نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.
فرایند  در  هکرها  هم کاری  با  امنیتی  حفره ی  هزار   ۱۸۰ تابه حال   
از  یکی  به  مربوط  فقط  آمار،  این  و  شده اند  گزارش  و  کشف  باگ بانتی 
پلتفرم های باگ بانتی جهانی است. برای لحظه ای، تصور کنید اگر این ۱۸۰ 
هزار حفره ی امنیتی، کشف و گزارش نمی شدند، چه اتفاق هایی ممکن بود 
کنند؟  تهدید  را  امنیتی  حفره های  این  به  مربوط  کسب وکارهای  از   ۱ هر 
اندازه می تواند  تا چه  بیان می کند که هم کاری هکر ها  به تنهایی  این عدد 
در  همچنین  باشد.  مؤثر  کسب وکارها  سامانه  ی  سایبری  امنیت  ارتقای  در 
میلیون   ۱۰۰ تا به حال  جهان،  کسب و کارهای  که  است  آمده  گزارش  این 
سامانه هایشان  آسیب پذیری  گزارش های  تا  کرده اند  باگ بانتی  صرف  دالر 

را دریافت کنند و امن تر شوند.
باگ بانتی  اوست؟  دیوانه ی  همه  عالم  که  چیست  باگ بانتی  این  اما 
)BugBounty( راهکاری برای ارتقای امنیت و نسل جدیدی از روش 
آشنای تست نفوذ )Penetration Test( است. نام »باگ بانتی« تلفیقی 
فارسی  زبان  در  و  است   )Bounty( بانتی  و   )Bug( باگ  از دو کلمه ی 
های  )باگ(  آسیب پذیری  ازای  در  پاداش  »پرداخت  فرایند  را  آن  می توان 
گزارش شده« دانست. یک پلتفرم باگ بانتی ُپلی میان »نیاز کسب وکارهای 
و  »تخصص  و  خود«  سامانه ی  آسیب پذیری های  از  آگاهی  به  آنالین 
توانایی هکرهای کاله سفید« است. در باگ بانتی کسب وکار، تمایل خود را 
امنیتی سامانه ی  از حفره های  دریافت گزارش  ازای  در  پاداش  پرداخت  به 
متخصصان  کاله سفید،  هکرهای  از  جمعی  سپس  می کند.  اعالم  خود، 
امنیتی و شکارچیان آسیب پذیری، هر یک از دیدگاه خود به ارزیابی امنیتی 
سامانه ی کسب وکار می پردازند. این افراد، از دانش هک و تجربه های خود 
در جهت کشف آسیب پذیری ها، باگ ها و حفره های امنیتی، بهره می گیرند 
و آسیب پذیری های کشف کرده را در چارچوبی قانونی به کسب وکار گزارش 
دریافت  که  آسیب پذیری ای  گزارش  هر  ازای  در  نیز  کسب وکار  می دهند. 

می کند، به ارائه ی پاداش می پردازد.
روزبه روز به طرفداران باگ بانتی در جهان افزوده می شود. کسب وکارهای 
آنالین کوچک، بزرگ و پیشروان تکنولوژی نیز باگ بانتی را راه حل کارآمدی 
دانسته اند و برای ارتقای امنیت خود از آن کمک گرفته اند. غول فناوری جهان، 
گوگل، ۱2 سالی ست که به طور مستمر در برنامه های باگ بانتی حضور دارد؛ 
که  آسیب پذیری هایی  ازای  در  را  دالر  میلیون   3۰ گذشته،  سال   ۱۰ در  و 
پاداش  شده اند،  کشف  آن  برنامه های  روی  امنیتی  متخصص   2۰۰۰ توسط 
)Bounty( داده است و همچنان نیز حضور مستمری در برنامه ی باگ بانتی 
بالغ  دارد. اسپاتیفای نیز از سال 2۰۱۷ به باگ بانتی پیوسته است و تاکنون 
بر 3۱۰ هزار دالر در برنامه ی باگ بانتی خود پاداش )Bounty( داده است.
چرا با گ بانتی؟ پس بقیه ی روش های ارتقای امنیت چه ؟ گفتنی است که 
امنیت یک کاال نیست؛ و تنها با انجام یکی از اقدام های امنیتی نظیر؛ ردتیم، 
تست نفوذ یا ... کسب وکار مهیا و محقق نمی شود. امنیت تنها در باگ بانتی، 
نمی شود.  خالصه  و …  گران قیمت  تجهیزات  خرید  قرمز،  تیم  نفوذ،  تست 
تمامی راهکارهای نام برده شده در ارتقای امنیت مؤثر هستند، اما کافی نه. 
باگ بانتی راهکاری است که در آن با بهره گیری از خرد جمعی، بسیاری از 
باگ ها و حفره های امنیتی  کسب وکارها کشف می شوند. این گونه بسیاری 
از نقاط آسیب پذیر سامانه که می توانستند نقطه ی نفوذ بیگانگان باشند، رفع 
می شوند و به این ترتیب امنیت بیش تری برای کسب وکارها فراهم می شود.
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ن  یندگا نما تصمیمات 
شدن  منتفع  موجب  مجلس 
خودی ها می شود و در مقابل، 
گروه  که  بازنشستگان  بزرگ  جمعیت 
نیازمند جامعه هستند و برای نمایندگان 
بی نصیب  نمی شوند،  محسوب  خودی 
و  کارگران  دارند  توقع  بعد  می مانند. 
خودشان  نشوند؛  معترض  بازنشستگان 
اعتراضات  به  این تصمیمات دوگانه  با 

کارگران و بازنشستگان دامن می زنند.
به گزارش دنیای جوانان، مجلس 
پرداخت  از  امروز  تا  اسالمی،  شورای 
۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت 
برای  که  اجتماعی  تامین  سازمان  به 
آن در قانون بودجه ردیف خاص دیده 
شده، خودداری کرده و نمایندگان آن، 
غریب،  و  عجیب  اظهارنظرهای  در 
»متناسب سازی  کرده اند  ادعا  بارها 
بازنشستگان« تورم زاست و به  حقوق 
تصویب  به  تن  امروز  تا  دلیل،  همین 
الیحه دائمی شدن حقوق بازنشستگان 
همین  که  الیحه ای  همان  نداده اند، 
برای تدوین  به دولت قبلی  نمایندگان 
آن فشار می آوردند، اما در گردشی ۱۸۰ 
درجه ای، همه سعی و تالش خود را به 
حقوِق  همسان سازی  تا  گرفته اند  کار 
را  دانشگاه ها  علمی  هیات  اعضای 
هرطور شده به تصویب برسانند! این در 
حالیست که دیوان محاسبات به صراحت 
اعالم کرده اجرای همسان سازی حقوق 
هیات علمی های دانشگاه، در این شرایط 
بودجه ای کشور غیرقانونی است و نباید 

دنبال شود.
سیاست  همان  دوگانه،  رویه  این 
نمایندگان مجلس  و دوهوای  بام  یک 
حقوق  فزایش  ا معتقدند؛  که  است 
هیات  اعضای  تومانی  میلیون   33
تورم زا  کشور،  نشگاه های  دا علمی 
حقوق  تناسب سازی  تداوم  اما  نیست 
بازنشستگانی که فقط ۴ میلیون تومان 
ملی  اقتصاد  برای  می گیرند،  حقوق 
می کند!  ایجاد  تورم  و  است  مخرب 
باید دید چرا مجلسی که  رو  از همین 
از  حمایت  و  انقالبی گری  رویکرد  با 
آمده  کار  سر  مستضعفان  و  محرومان 
و نمایندگانی که کرسی های خانه ملت 
را با شعارهای عدالت خواهانه به دست 
از  متفاوتی  رویکرد  در عمل،  آورده اند، 

خود نشان می دهند؟
رای دیوان محاسبات:

ت  هیا ق  حقو ی  ز ن سا همسا
علمی ها غیرقانونی است

جاری،  سال  مردادماه  دوازدهم 
دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به 
واحده  ماده   2 تبصره  »و«  بند   2 جزء 
قانون بودجه امسال اعالم کرد اعمال 
هیات  اعضای  حقوق  همسان سازی 
بدون  محل  این  از  دانشگاه ها  علمی 
تحقق منابع بند مذکور، غیرقانونی است.

در گزارش این نهاد نظارتی درباره 
آمده است: »در خصوص  این موضوع 
هیات  اعضای  حقوق  همسان سازی 
بند   2 جزء  محل  از  دانشگاه ها  علمی 
»و« تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه 
نکته  این  ذکر  کشور  کل   ۱۴۰۰ سال 
الزامی است با توجه به اینکه بودجه سال 
۱۴۰۰ دو سقفی می باشد و همانطور که 
مفاد قانونی فوق الذکر اشاره دارد که از 
شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفا پس 
از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با 
روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول، 
قابل ابالغ به مصارف مصوب می باشد، 
لذا اعمال همسان سازی حقوق اعضای 
محل  این  از  دانشگاه ها  علمی  هیات 
بدون تحقق منابع بند فوق غیرقانونی 

می باشد.«
در ادامه گزارش دیوان محاسبات 
آمده  مذکور  درباره موضوع  کل کشور 
است: »منصرف از میزان افزایش حقوق 
سازمان  اقدام  علمی،  هیات  اعضای 
 ۱۰ افزایش  در  کشور  بودجه  و  برنامه 
درصدی بودجه مجموعه وزارت علوم، 
اول  ماه های  در  فناوری  و  تحقیقات 
وصولی  میزان  به  توجه  بدون  و  سال 
تصمیم  مصادیق  از  کشور،  درآمدهای 

علوم  وزارت  نادرست می باشد…اقدام 
در صدور احکام متناسب سازی اعضای 
دانشگاه های زیرمجموعه  هیات علمی 
وزارت علوم از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ و استناد 
به تامین اعتبار مورد نیاز از محل افزایش 
وزارت  مجموعه  بودجه  درصدی   ۱۰
علوم، تحقیقات و فناوری، مغایر با مفاد 
حکم جزء 2 بند »و« تبصره 2 و جزء ۵ 
بند »الف« تبصره ۱2 ماده واحده قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد.«

این  نظر  براساس  این حساب،  با 
در  که  صورتی  در  تنها  نظارتی،  نهاد 
خزانه  در  اضافی  پول  سال،  دوم  نیمه 
باقی ماند و پیش از آن، اعتبارات سقف 
یک بند )و( تبصره 2 بودجه و به طور 
به  مشخص پرداخت بدهی های دولت 
شد،  محقق  اجتماعی  تامین  سازمان 
می توان در مورد اجرای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان تصمیم گرفت؛ اما 
نمایندگان مجلس همین االن در تکاپو 
هستند که از هر جا شده این اعتبار را 
سرانجام  به  را  کار  این  و  کنند  فراهم 

برسانند.
کافی  اصاًل  تومان  میلیون   33

نیست!
یندگان  نما رات  ظها ا براساس 
موجب  همسان سازی  اجرای  مجلس، 
افزایش ۶ تا ۱۴ میلیون تومانی حقوق 
دانشگاه ها  تمام  در  علمی ها  هیات 
در  که  حالیست  در  این  و  می شود 
االن  همین  علوم،  وزارت  زیرمجموعه 
این افزایش اتفاق افتاده است؛ آمارهای 
از وضعیت پرداخت حقوق در  دریافتی 
کشور  اصلی  دانشگاه های  از  برخی 
اعضای  حقوق  که  است  آن  از  حاکی 
هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه 
وزارت علوم در سال جاری به صورت 
متوسط حدود ۸۰ درصد افزایش یافته 
است. اعضای هیات علمی دانشگاه ها تا 
مرز 33 میلیون تومان حقوق می گیرند؛ 
جالب این است که نمایندگان مجلس 
رقم  این  بازهم  که  هستند  تالش  در 
اعضای هیات  افزایش دهند و خود  را 
علمی دانشگاه ها مدعی هستند این مبلغ 
حقوقی برای انگیزه داشتن به هیچ وجه 

کافی نیست!
اردیبهشت ماه سال  برای مثال، 
جاری، یک عضو هیات علمی دانشگاه 
مجلس  مصوبه  از  انتقاد  با  کرمانشاه 
سقف  و  حقوق  سقف  تعیین  درباره 
هیات  اعضای  برای  حقوق  افزایش 
پزشکی  علوم  ه های  نشگا ا د علمی 
یک  دریافتی  برای  وقتی  که  گفته 
میلیون   33 سقف  علمی  هیات  عضو 
انگیزه ای  می کنند،  تعیین  را  تومان 
انجام  و  فناوری  و  علم  تولید  برای 

نمی ماند! باقی  کار 
و اما تالش نمایندگان مجلس؛ بعد 
از رای دیوان محاسبات، نمایندگان در 
شهریورماه بازهم جلسه و نشست برگزار 
همسان سازی  راه  سر  موانع  تا  کردند 
حقوق اساتید را به سرعت برطرف کنند؛ 
منادی  علیرضا  شهریور،  دوم  و  بیست 
آموزش،  کمیسیون  )رئیس  سفیدان 
موانع  رفع  درباره  فناوری(  و  تحقیقات 
هیأت  حقوق  همسان سازی  اجرای  در 
علمی دانشگاه ها که با حضور زلفی گل 

مفتح  و  بابائی  حاجی  علوم(،  )وزیر 
)رئیس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
کمیته  )رئیس  دهمرده  محاسبات(،  و 
آموزش(،  کمیسیون  عالی  آموزش 
مجلس،  نظارت  و  نین  قوا معاونان 
 ۵ رؤسای  و  محاسبات  دیوان  معاون 
امیرکبیر،  بهشتی،  شریف،  دانشگاه 
تربیت مدرس و تهران برگزار شد، گفت: 
در این نشست راهکارهای بودجه برای 
حقوق  همسان سازی  جهت  موانع  رفع 

هیأت علمی بررسی شد.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات 
به نحوه پرداخت حقوق به هیأت علمی 
ایراداتی گرفته که این مسئله با اتخاذ 
راهکارهایی حل خواهد شد، افزود: ایراد 
وارده این بود که ردیف بودجه  ای مربوط 
به این مهم، در سقف دوم قانون بودجه 
اینکه  به  توجه  با  و  شده  دیده   ۱۴۰۰
سقف دوم درآمدی بودجه هنوز به طور 
کامل محقق نشده، قانون همسان سازی 

نیز نباید اجرایی شود.
هوا  دو  و  بام  یک  سیاست  این 
چطور  کرد؟  تبیین  می توان  چطور  را 
کارشان  است  سال  دو  که  اساتیدی 
پشت  خانه  در  ایمن  و  است  مجازی 
میلیون   33 با  نشسته اند،  کامپیوترها 
تومان انگیزه ای برای تولید علم ندارند، 
بار  که  بازنشستگانی  و  کارگران  اما 
خطرات  همه  با  را  کشور  تولید  اصلی 
 ۴ با  می کشند  بردوش  ناگواری ها  و 
میلیون تومان باید انگیزه ادامه زندگی 
و کار و تولید داشته باشند؟ چگونه است 
که نمایندگانی که به فکر تامین اعتبار 
برای سقف یِک بند )و( تبصره دو قانون 
بودجه ۱۴۰۰ و پرداخت بدهی دولت به 
شدن  دائمی  الیحه  و  نیستند  سازمان 
بودن  تورم زا  بهانه  به  را  همسان سازی 
تصویب  دولت  برای  مالی  بار  ایجاد  و 
نمی کنند، خود را به آب و آتش می زنند 
و نشست پشت نشست برگزار می کنند 
که همسان سازی حقوق هیات علمی ها 

»حتمًا« جامه عمل بپوشد؟!
نمایندگان با اعضای هیات علمی 

دانشگاه ها »اشتراک منافع« دارند
اتحادیه  )رئیس  صادقی  حسن 
که  رگری(  کا معه  جا ن  تا پیشکسو
متناسب سازی  اجرای  پیگیر  مدتهاست 
است،  کارگری  بازنشستگان  حقوق 
به سیاست های  اشاره  با  رابطه  این  در 
د  تضا و  مجلس  یندگان  نما د  متضا
کارگران  با  نمایندگان  این  که  منافعی 
هیات  می گوید:  دارند؛  بازنشستگان  و 
از  آن ها  حقوق  و  دانشگاه  علمی های 
مجلس  نمایندگان  توجه  مورد  دیرباز 
بوده چراکه اکثریت نمایندگان پیش یا 
پس از بازنشستگی به این جرگه خواهند 
دانشگاه،  اساتید  با  درواقع  و  پیوست 
تصویب  بنابراین  دارند  منافع  اشتراک 
بازنشستگان،  حقوق  همسان سازی 
خودشان  نفع  به  که  است  تصمیمی 
درحالیکه الیحه  نمایندگان  این  است. 
دائمی شدن متناسب سازی را با ادعای 
تورم زا بودن آن و اینکه بار مالی سنگین 
همسان سازی  کرده اند،  متوقف  دارد، 
حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
را با جدیت دنبال می کنند و این جای 

تاسف بسیار دارد.

شدِن  اجرایی  می دهد:  ادامه  وی 
علمی ها  هیات  حقوق  همسان سازی 
برای نمایندگان مجلس، منفعِت بخشی 
است  دلیل  همین  به  دارد،  و شخصی 
این  اما  موافقند؛  آن  اجرای  با  که 
سیاست های یک بام و دو هوا برای ما 
علمی ها  هیات  برای  نیست.  پذیرفتنی 
بگیرند و همسان سازی  بودجه در نظر 
نیز  را  آن  مالی  بار  و  کنند  تصویب  را 
ببینند بدون اینکه تورم زا باشد اما برای 
با  هستند،  نیازمندتر  که  دیگر  اقشار 
یک  و  کنند  مخالفت  الیحه  تصویب 
کنند  درست  بودن  تورم زا  اسم  به  دیو 
و به خورد اذهان عمومی بدهند! اینجا 
دارد؛  وجود  عمیق  منافع  تعارض  یک 
اما  تورم زاست  بازنشستگان  برای  چرا 

برای هیات علمی ها خیر؟!
به گفته وی، این تعارض منافع و 
پیگیری منافع شخصی، ابهامات عمیقی 
نمایندگان  »انقالبی گری  با  ارتباط  در 
نوع  چه  می آورد؛  وجود  به  مجلس« 
انقالبی گری هست که در مسیر بهبود 
معیشت اقشار نیازمند، مدام سنگ اندازی 
می شود و برای افرادی که 33 میلیون 
حقوق می گیرند، خود را به آب و آتش 

می زنند؟!
صادقی تاکید می کند: تصمیمات 
نمایندگان مجلس موجب منتفع شدن 
خودی ها می شود و در مقابل، جمعیت 
نیازمند  گروه  که  بازنشستگان  بزرگ 
ن  یندگا نما ی  برا و  هستند  معه  جا
بی نصیب  نمی شوند،  محسوب  خودی 
و  کارگران  دارند  توقع  بعد  می مانند. 
بازنشستگان معترض نشوند؛ خودشان 
با این تصمیمات دوگانه به اعتراضات 
من  ا د ن  نشستگا ز با و  ن  ا گر ر کا
سلیقه ای  ذوقی،  تصمیمات  می زنند؛ 
ا  ر یی  ینه ها هز نه،  سا رشنا غیرکا و 
می کنند  تحمیل  جامعه  به  ناخواسته 
می گذارند  را  تصمیم ها  این  اسم  و 

»انقالبی گری«!
میلیون  چند  که  روزهایی  در 
تصویب  نتظار  ا در  کشور  بازنشسته 
همسان سازی  شدن  ئمی  دا الیحه 
معیشت  علیه  مدام  نمایندگان  هستند، 
می کنند  موضع گیری  انبوه  گروه  این 
را  خود  تالش  همه  زمان  همان  در  و 
میلیون   33 حقوق  تا  می بندند  کار  به 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  تومانی 
افزایش یابد؛ همان حقوق 33 میلیونی 
که از پرداخت مالیات به بیت المال معاف 
است ولی جالب است که اگر کارگران و 
بازنشستگان بیش از ۴.۵ میلیون تومان 
را  مازاد  درصد  ده  باید  بگیرند،  حقوق 
نیست  شکی  بدهند؛  مالیات  دولت  به 
که چارچوب سیاستگذاری های مزدی، 
که  تبعیضی  است،  تبعیض  بر  مبتنی 
و  شده  نهادینه  سطوح  تمام  در  ظاهراً 
می دهد؛  آزار  را  مزدبگیران  شدت  به 
بازنشسته  )یک  مروتی  که  همانطور 
»کاش  می گوید  کارگری(  حداقل بگیر 
نمایندگان  این  که  اهتمامی  دهم  یک 
هیات  حقوق  همسان سازی  برای 
الیحه  تصویب  برای  دارند،  عملی ها 
دائمی شدن همسان سازی بازنشستگان 
داشتند؛ ما برای اینها شهروند درجه دوم 

محسوب می شویم!«

مدیر عامل در مراسم آغاز به کار ۱20 نیروی جدیداالستخدام:
ارتقای جایگاه بانک توسعه تعاون از شعبه شروع می شود

ویدئو  ارتباط  در  تعاون  توسعه  بانک  عامل  مدیر 
آغاز  مراسم  در  و  استان   ۱۷ شعب  مدیریت  با  کنفرانس 
به کار رسمی ۱2۰ نیروی جدید االستخدام گفت: بانک 
ها در نظام اقتصادی و مالی کشور ها و خصوصا در ایران 

نقش ویژه ای دارند.
حجت اله مهدیان با اشاره به اینکه حدود ۸۰ تا ۹۰ 
درصد فعالیت اقتصادی کشور متاثر از نظام بانکی کشور 

است و همین موضوع اهمیت و جایگاه بانک را اثبات می کند خاطرنشان کرد : 
شعب بانک در سراسر کشور به عنوان خط مقدم و ویترین بانک هستند و هر اتفاقی 

که منجر به ارتقای جایگاه بانک می شود از شعبه شروع می گردد .
مهدیان تاکید کرد: تردیدی نداریم که نیروی انسانی مهم ترین سرمایه بانک 

است وهمه کارکنان بانک در سراسر ایران باید قدر خود را بدانند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه آموزش گفت: آموزش 
جزو اصول الینفک بانک و یک اصل بنیادین در همه سازمان ها به شمار می رود 

و بحث آموزش می تواند هم به صورت تئوری و هم سینه به سینه انجام شود.
اینکه فعالیتش در نظام بانکی را از  با بیان  مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
باجه و شعبه شروع کرده است ،یادآور شد: در برخورد با ارباب رجوع و مشتری باید 
بسیار صبور بود.چرا که با انواع مختلفی از انسان ها با رفتارهای متنوع روبرو هستیم.

وی به نیروهای جدید االستخدام توصیه کرد:مشتریان در بین 3۰ بانک فعال 
در کشور حق انتخاب دارند اما مطمئنا بانکی را انتخاب می کنند که به آنها احترام 

بگذارد و بتوانند تمام خدمات را از یک بانک بگیرند.
باید سرلوحه همه همکاران در  تاکید کرد:رعایت اصل محرمانگی  مهدیان 

شعب بانک توسعه تعاون باشد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت:موفقیت های بانک در سال های اخیر 
مرهون تالش و کوشش تک تک همکاران در واحد صف و ستاد بوده است.بدون 
شک نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده در بانک باعث کسب موفقیت های بانک 

توسعه تعاون در سال های آینده خواهد شد.
سعید معادی ، معاون امور استان ها و بازاریابی نیز در این نشست گفت:در 
بقای  و  جذب  وموجب  کنیم  سازی  اعتماد  بخواهیم  اگر  کنونی  رقابت  پر  دنیای 
مشتریان شویم باید کیفیت خدمات را افزایش دهیم.بخشی از کیفیت خدمات به 

رفتار فردی و سازمانی بر می گردد.
وی افزود:هر کسب و کاری رویه ، شیوه و کدهای رفتاری مخصوص به خود 
را دارد و بانک توسعه تعاون تالش کرده است طی این سال ها این رویه ها را 

اجرایی کند و ارتقا بخشد.
معادی یادآور شد:بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای با جامعه 

هدف متنوعی روبرو می باشد که این امر می تواند اثرات باالیی داشته باشد.
رسول ارجمند ،مدیر امور سرمایه انسانی بانک نیز در این نشست با ارائه گزارشی 
از جذب نیروهای جدید افزود : بانک درخواست جذب ۱۰۵۷ نفر از سازمان امور 
اداری و استخدامی را داشت که تنها با جذب ۱2۰ نفر موافقت گردید که از بین 

نیروهای جذب شده ۶۱ نفر خانم و ۵۹ نفر آقا هستند.

بررسی راهکاری سرمایه گذاری بانک ملی ایران در ایالم
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران 
در سفر خود به استان ایالم از چند طرح صنعتی و تعدادی 
از شعب مناطق کم برخوردار و مرزی استان بازدید و از 

نزدیک با همکاران دیدار و گفت وگو کرد.
ایران، حسن  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایران  ملی  بانک  اینکه  از  ابراز خرسندی  مونسان ضمن 

توانسته در شرایط بحرانی در کنار صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد کشور به عنوان 
بازوی توانمند دولت حضوری موثر داشته باشد، اظهار کرد: در سال جاری سیاست 
های اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری، مشارکت، ارتباط موثر و پشتیبانی و حمایت 
از شرکت های دانش بنیان از مهمترین اولویت های بانک ملی ایران بوده و تمامی 

استان ها این امر مهم را در دستور کار خود قرار داده اند.
ایالم،  پتروشیمی  زاگرس،  قند  نگین  های  شرکت  از  سفر  این  در  مونسان 
شرکت فوالد سبک سازه و تصفیه خانه فاضالب ایوان بازدید و بر سرمایه گذاری 
و مشارکت در طرح توسعه، تامین تجهیزات و ماشین آالت، مواد اولیه در راستای 

گسترش تولید و صادرات و ارزآوری تاکید کرد.
در ادامه این سفر مونسان با حجت االسالم والمسلمین حاج آقا کریمی تبار 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایالم دیدار و گفت و گو کرد.
حجت االسالم کریمی تبار با ابراز خرسندی از حضور مسئوالن بانک ملی 
ایران در استان، بر استفاده حداکثری از فرصت خدمتگزاری به مردم و محرومان و 

صنعت استان با اشاره به شعار سال تاکید کرد.
دیدار و گفت و گو با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیر کل 
گمرکات استان و بازدید از شعب ممتاز ایالم، خیابان ولیعصر)عج( ایالم، بلوار جنوبی 
امام، مرکزی مهران، بلوار جانبازان مهران و باجه مرزی مهران در نقطه صفر مرزی 

با کشور عراق از دیگر برنامه های مونسان در سفر به استان ایالم بود.
معاون شعب بانک در جلسه بررسی عملکرد اداره امور شعب استان که به 
صورت وبینار برگزار شد، سیاست های اعتباری بانک ملی ایران را در راستای رونق 
تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها دانسته و افزایش حدود اختیارات استانی روسای 
ادارات امور سراسر کشور را موجب تسریع در حمایت از تولیدکنندگان عنوان کرد.

در پایان این سفر و به منظور جذب سرمایه گذاران جدید در استان و تبیین 
بسته های جدید حمایتی بانک ملی ایران به فعاالن اقتصادی، نشستی با حضور 

روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و… برگزار شد.

پرداخت 2۵۵ میلیارد تومان تسهیالت طرح اقدام ملی مسکن
عضو هیات  مدیره بانک  مسکن با اشاره به اینکه در 
از  تومان  میلیارد  اقدام ملی مسکن 3 هزار و ۶۵۴  طرح 
محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شد، از 
پرداخت 2۵۵ میلیارد تومان تسهیالت در اجرای این طرح 

به متقاضیان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از 
وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری عضو هیات 

مدیره بانک مسکن ، تازه ترین وضعیت افتتاح حساب و واریز وجوه متقاضیان طرح 
اقدام ملی مسکن در آن بانک را اعالم کرد.عضو هیات مدیره بانک  مسکن با اشاره 
به اینکه تعداد افتتاح حساب طرح اقدام ملی مسکن در آن بانک، 23۷هزار و 2۷2 
حساب است، گفت: میزان واریز وجوه مبالغ ۹ هزار و 3۸۶ میلیارد تومان است که 
از این میزان 3 هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان برای احداث پروژه های طرح اقدام ملی 
مسکن به حساب سازندگان واریز شده است.علمداری ادامه داد: در حال حاضر ۵ 
هزار و ۷32 میلیارد تومان نیز در حساب بانک است و به تدریج با پیشرفت فیزیکی 

و آغاز احداث به پروژه ها تخصیص خواهد یافت.
از محل تسهیالت 2۵۵ میلیارد تومان  بانک مسکن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به متقاضیان پرداخت کرده است، افزود: در مجموعه یک هزار و ۱۷2 پروژه طرح 
اقدام ملی مسکن به تعداد ۶۷ هزار و ۱32 واحد معرفی شده که تعداد ۱۶ هزار و 

۶2۵ واحد قراردادهایشان منعقد شده است.

کمک بانک صادرات ایران به آزادی 100 بازنشسته زندانی
با امضای یک تفاهم نامه سه  ایران  بانک صادرات 
جانبه با صندوق بازنشستگی کشوری و ستاد دیه کشور 

آزادی ۱۰۰ زندانی غیرعمد را تسهیل کرد.
این  ایران،  به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
از  حمایت  و  اجتماعی  مسئولیت  ایفای  منظور  به  بانک 
آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با امضای یک تفاهم نامه با 
صندوق بازنشستگی کشوری و ستاد دیه کشور از زندانیان 
جرائم غیرعمد بازنشسته کشوری با اعتباری در حدود 2۰۰ 

میلیارد ریال حمایت می کند.
دو  مذکور  زندانیان  برای  فردی  تسهیالت  سقف  تفاهم نامه،  این  اساس  بر 
ایران، صندوق  بانک صادرات  امکانات  از  استفاده  با  تعیین شده که  ریال  میلیارد 
بازنشستگی کشوری و ستاد دیه برای تسهیل روند آزادی ۱۰۰ بازنشسته کشوری 
زندانی استفاده خواهد شد.تفاهم نامه صندوق بازنشستگی کشوری با ستاد دیه کشور 
و بانک صادرات ایران، برای نخستین بار و با هدف آزادسازی حداکثر ۱۰۰ بازنشسته 
زندانی جرائم غیرعمد با سقف هر فرد 2میلیارد ریال و با استفاده از امکانات این 

سه نهاد اجرا می شود.
و  بازنشستگی  تشکل های  از ظرفیت  مقرر شد  تفاهم نامه همچنین  این  در 

مدیران استانی صندوق برای حمایت از بازنشستگان زندانی استفاده شود.

آژانس بین المللی انرژی:
برای نفت بیشتر تا ماه آینده صبر کنید

آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرد جهان برای عرضه بیشتر نفت 
باید تا اکتبر منتظر بماند زیرا تولید از دست رفته پس از وقوع طوفان آیدا افزایش 

تولید اوپک پالس را خنثی کرده است.
مصرف  کرد  اعالم  خود  ماهانه  گزارش  در  انرژی  بین المللی  آژانس 
کنندگان بایستی از رشد قوی تولید برخوردار می شدند زیرا اوپک و متحدانش 
به تسهیل محدودیت عرضه ادامه می دهند اما عرضه جهان در اوت به دلیل 
مختل شدن غیرمنتظره تولید آمریکا ۵۴۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد 

و ماه جاری ثابت می ماند.
این آژانس اعالم کرد اختالل غیرمنتظره تولید، روند صعودی عرضه 
جهانی نفت را که از مارس آغاز شد، موقتا متوقف کرد اما رشد عرضه در اکتبر 

ازسرگرفته می شود.
این وضعیت به دلیل روندهای منفی در مصرف سوخت تاثیر چندانی 
روی قیمتها نداشته است. تقاضای جهانی برای نفت از ژوییه به دلیل افزایش 
آمار ابتال به کووید ۱۹ و وضع محدودیتهای جدید در آسیا، کاهش پیدا کرده 
است. نفت خام در بازار نیویورک ماه جاری نزدیک به ۷۰ دالر در هر بشکه 

معامله شده است.
آژانس بین المللی انرژی برآورد کرد مصرف جهانی سوخت از ژوییه تا 
سپتامبر به طور میانگین هر ماه 3۱۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. 
با این حال نشانه هایی از مهار شدن موج اخیر شیوع ویروس کرونا وجود دارد 
و انتظار می رود تقاضا ماه آینده بهبود چشمگیری پیدا کرده و ۱.۶ میلیون 
بشکه در روز افزایش پیدا کند و روند رشد آن تا پایان سال ادامه داشته باشد.

تغییر موازنه عرضه و تقاضا به معنای آن است که امسال روند کاهش 
ذخایر ادامه پیدا کرده است. ذخایر سوخت در اقتصادهای توسعه یافته ماه گذشته 
3۰ میلیون بشکه کاهش یافت و ۱۸۶ میلیون بشکه پایین متوسط پنج ساله 
قرار گرفت. ماه جاری هم برداشت چشمگیری از ذخایر صورت خواهد گرفت 
و تنها در اوایل سال 2۰22 میزان عرضه به حد کافی خواهد بود تا اجازه دهد 
ذخیره سازی دوباره انجام گیرد. در این بین، برداشت از ذخایر استراتژیک در 
آمریکا و چین می تواند تا حدودی شکاف به وجود آمده در عرضه را رفع کند.

طوفان آیدا که در 2۹ اوت منطقه گلف کاست آمریکا را درنوردید باعث 
توقف تولید ۱.۷ میلیون بشکه در روز نفت شد. با گذشت هفته ها، صنعت نفت 
آمریکا برای ازسرگیری فعالیت بسیاری از میادین تقال می کند و بنا بر پیش 
بینی آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت این منطقه ماه جاری ۶۵۰ هزار بشکه 

در روز کاهش پیدا خواهد کرد.
اگرچه اکثر اعضای اوپک تولیدشان را در اوت افزایش دادند اما شماری 
از آنها با کاهش تولید روبرو شدند. در مجموع، عرضه اوپک پالس ۱۵۰ هزار 
بشکه در روز کاهش یافت و به ۴۱.۵۸ میلیون بشکه در روز رسید زیرا افزایش 
تولید عربستان سعودی، عراق و روسیه نتوانست کاهش تولید نیجریه، قزاقستان 

و مکزیک را جبران کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد این 
گروه ماه جاری افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز را تصویب می کند 
اما نیجریه، آنگوال و مالزی برای افزایش تولید همچنان مشکل خواهند داشت.

همسان سازی برای هیات علمی ها، مالیات و فقر برای بازنشستگان؛

مجلس به دنبال تصویب قانون برای خودی ها!
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زیر نظر: محمد امامی

راه اندازی خط لوله پارسی، مسیری مطمئن 
برای صادرات گاز به اروپا

کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: باید با توجه به همکاری هایی که 
بین کشورهای ایران، سوریه، عراق و لبنان وجود دارد، هرچه سریع تر وارد 
این مسیر شویم؛ چراکه عالوه بر اینکه سوریه و لبنان به گاز و انرژی ما نیاز 
دارند، می توانیم مسیری امن و مطمئن برای صادرات گاز به اروپا داشته باشیم.
به گزارش دنیای جوانان، علی اصغر زارعی درباره لزوم راه اندازی خط 
لوله پارسی برای انتقال انرژی ایران از مسیر عراق به سوریه و لبنان اظهار 
داشت:  یکی از باصرفه  و اقتصادی ترین راه ها برای صادرات گاز و انرژی ما 
مسیر عراق و سوریه است که نزدیک ترین مسیر به دریای مدیترانه و غرب 
اروپا خواهد بود اگر این پروژه اجرا شود می توانیم با بازسازی خطوط لوله واقع 
در بندر نفتی بانیاس که از قدیم وجود داشت و زیرساخت های آن نیز آماده 
است انتقال گاز به سوریه و لبنان و برخی از کشورهای اروپایی داشته باشیم.

وی با اشاره به پروژه های گازی روسیه گفت: اکنون روس ها دومین 
خط انتقال گاز خود یعنی نورد استریم2 را به آلمان از طریق دریا به اجرا 
رساندند و بخش بزرگی از بازار انرژی اروپا را در اختیار دارند و آلمان ها نیز 
با توجه به منافع بلندمدت خود بر خالف میل امریکا این پروژه را به نتیجه 
رساندند و منتظر هستند که انتقال گاز انجام شود، بنابراین یکی از فوریت ها 
و اولویت های ما برای ارسال انرژی حتی نفت و سایر فرآورده ها می تواند 
مسیر کوتاه و مقرون به صرفه عراق و سوریه باشد و از خط ترانزیت انرژی 
این کارشناس حوزه  اروپا استفاه کنیم.  لبنان و جنوب و غرب  به سوریه، 
بین الملل انرژی تاکید کرد: اگر وارد این پروژه شویم یک گام اساسی جهت 
ایجاد مسیر امن برای انتقال انرژی خودمان به غرب آسیا و اروپا را در پیش رو 

خواهیم داشت که باید با اولویت در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: قاعدتا در این پروژه رقبای عمده ای خواهیم داشت، 
زیرا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان دنیا روس ها هستند، 
هرچند منابع گازی ما رتبه اول دارد اما به خاطر تحریم ها و مشکالتی که 
وجود داشت در برداشت و صادرات گاز با مشکل مواجه هستیم، همانگونه 
که در برداشت از منابع انرژی پارس جنوبی رقیب بزرگی مثل قطر را روبروی 
از منابع استراتژیک گاز خلیج فارس را  خود داریم که بخش قابل توجهی 
استخراج بهره برداری و صادر می کند، ولی علیرغم همه مشکالت، باید با 
توجه به همکاری هایی که بین کشورهای ایران، سوریه، عراق و لبنان وجود 
دارد، هرچه سریع تر وارد این مسیر شویم؛ چراکه عالوه بر اینکه سوریه و 
لنبان به گاز و انرژی ما نیاز دارند، می توانیم مسیری امن و مطمئن برای 

صادرات گاز به اروپا داشته باشیم.
زارعی بیان داشت: امروز ضرورت و نیاز به ماده استراتژیک گاز باعث 
شده همکاری و همراهی بین کشورها در اولویت قرار بگیرد هرچند که رژیم 
صهیونیستی و امریکا در منطقه قطعا کارشکنی خواهند داشت، حتی برخی 
رقبای منطقه ای مثل عربستان و مصر نیز وجود دارند، به طوری که اکنون 
بخشی از گاز رژیم صهیونیستی از کشور مصر تامین می شود و همکاری 
بین رژیم صهیونیستی با کشورهای عرب منطقه مثل عربستان و امارات را 
شاهدیم، اما باتوجه به اینکه امروز مقاومت حرف اول را در منطقه می زند 
و حضور قدرتمند و نفوذی که ما در هر سه کشور داریم، این پروژه انجام 
لبنان  به  ایران  از  به طوری که دیدیم کشتی حامل سوخت  شدنی است. 
علیرغم همه تهدیدها با قدرت مسیر را طی کرد اولین محموله صادر شد. 

وی با بیان اینکه ضرورت ها؛ جریانات سیاسی و حتی دولت ها را وارد به 
ورورد جدی به این مسئله کرده است یادآور شد: اگر بخواهیم مسیر انتقال را 
از طریق خط لوله طی کنیم قطعا برای ما و این کشورها مقرون به صرفه تر 
است و شرایط پایداری خواهیم داشت و از دوران شکنندگی و بی ثباتی که 
در دهه گذشته شاهد بودیم تا حدود زیادی عبور خواهیم کرد. ضمن اینکه 

اجازه نداده ایم شرایط ناامنی در منطقه ایجاد شود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

مجلس تصویب کرد؛
واردات خودرو به صورت مشروط آزاد شد!

با  نگهبان  تامین نظر شورای  نمایندگان مجلس شورای اسالمی جهت 
واردات خودروی خارجی موافقت کردند.

به گزارش دنیای جوانان ، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی روز گذشته )چهارشنبه( ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت 

خودرو را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس ماده ۴ به شرح زیر اصالح می شود:

هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات 
خودرو یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از 
طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی 
 )b( و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب )هیبریدی(
و باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر بر اساس گواهی های 

استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای 

کشور ایجاد نماید.
تبصره2- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط 
شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی 

سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.
تبصره3- منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، 
صرفًا از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت 

صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
تبصره۴- واردات مجدد اقالم صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در 

حکم کاالی قاچاق است.
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حمیدرضا عظیمیان  در 
که  زنده  گوی  و  گفت  این 
جتماعی  ا شبکه  طریق  ز  ا
بل  قا ن  طبا مخا ی  ا بر م  ا گر ینستا ا
دوران  از  کرد:  اظهار  بود،  مشاهده 
و  بودم  مند  عالقه  به صنعت  کودکی 
تمایل داشتم در بخش صنعت فعالیت 
کنم و مدیرعاملی شرکت فوالد مبارکه، 
به عنوان بزرگترین واحد صنعتی کشور، 
را به دیگر تجربه های مدیریتی ام در 
سیمانی  صنایع  و  اصفهان  شهرداری 

ترجیح می دهم.
شروع  شدن  همزمان  به  وی 
تشدید  با  مبارکه  فوالد  در  فعالیتش 
و  کرد  اشاره  ظالمانه  های  تحریم 
ز  ا هفته  دو  حدود  ز  ا پس  فزود:  ا
پذیرفتن سمت مدیرعاملی، در مهرماه 
۹۷، شرکت فوالدمبارکه هم همچون 
صنایع پتروشیمی، نفت، حمل ونقل و 
بود.  شده  ها  تحریم  مشمول  هوایی 
در آبان ماه همان سال، وزارت خزانه 
داری آمریکا، شرکت فوالد مبارکه را 
در لیست تحریم های سختگیرانه )اس 
دی ان( قرار داد و در این سه سال دو 
اطالعیه عمومی و یک اطالعیه خاص 
شد  صادر  مبارکه  فوالد  شرکت  برای 
عنوان  به  شخصًا  هم  را  بنده  حتی  و 
تحریم  مورد  شرکت  این  مدیرعامل 

قرار دادند.
های  تحریم  فزود:  ا عظیمیان 
واردات،  صادرات،  بر  ناجوانمردانه 

ارزی  جایی  جابه  و  تکنولوژی  توسعه 
ها  تحریم  ین  ا ما  ا گذاشت؛  ثیر  تا
هیچگاه حرکت پیشروانه شرکت فوالد 
مبارکه را متوقف نساخت. همواره روند 
و  داشته  تداوم  شرکت  این  صادراتی 
برداری  بهره  مورد  هم  ارزی  منابع 
قرار گرفته است و در برهه هایی همین 
درآمد ارزی به بخش های غیرفوالدی 

کشور هم تخصیص یافته است.
عظیمیان با اشاره به بلوکه شدن 
ارز و کاالهای خریداری شده شرکت 
شرکت  نبارهای  ا در  مبارکه  فوالد 
پول  ارزش  داد:  ادامه  اروپایی،  های 
فوالد  شرکت  شده  بلوکه  نقد  های 
معادل  اروپایی  های  بانک  در  مبارکه 
بلوکه  کاالهای  و  یورو  میلیون   ۱۰۰
شده در انبار هم به ارزش ۶۰ میلیون 
یورو است؛ البته شرکت طرف حساب 

و بانک ها، از اعتبار کافی برخوردارند 
ولی در چارچوب تحریم ها به این اقدام 
مبادرت ورزیدند که با رفع تحریم های 
ظالمانه این دارایی ها به حساب شرکت 

فوالد مبارکه واریز می شود.
عی  جتما ا لیت  مسئو ن  عظیمیا
شرکت فوالد مبارکه را تشریح کرد و 
توضیح داد: با شیوع کرونا، اکسیژن به 
عنوان ماده پیش از درمان مطرح شد و 
در تمام دنیا این عنصر حیاتی با کمبود 
شدید مواجه شد. شرکت فوالدمبارکه 
اجتماعی  مسئولیت  ایفای  راستای  در 
پوشید  چشم  مازاد  اکسیژن  فروش  از 
و بدون منت تاکنون بیش از 2۰ هزار 
تن اکسیژن رایگان را در اختیار مراکز 
درمانگر سراسر کشور قرار داده است. 
در سال گذشته  اضافه کرد:  وی 
برای  تومان  میلیارد   ۱3۰ بر  لغ  با

بیمارستان ها هزینه کردیم  تجهیزات 
تومان  میلیارد   ۱۰۰ هم  امسال  و 
دادیم  اختصاص  کرونا  کنترل  برای 
و خرسندیم که همواره در کنار مردم 

هستیم. 
فوالدمبارکه  شرکت  مدیرعامل 
دولت  توسط  مسکن  ساخت  برنامه  از 
استقبال کرد و گفت: از همین فرصت 
هرگونه  آماده  که  کنیم  می  اعالم 
همکاری برای این تامین این نیاز مهم 
در  را  امکانات  تمامی  و  هستیم  مردم 
این  به  تا  کنیم  می  بسیج  بخش  این 
پروژه بزرگ ملی کشور یاری برسانیم.

وی با اشاره به تنش آبی موجود 
در  گفت:  کشور  مرکزی  فالت  در 
مصرف  رساندن  حداقل  به  راستای 
آب شرکت فوالد مبارکه هم اقدامات 
بر  عالوه  که  دادیم  انجام  بنیادین 
ارتقای  به  خام  آب  به  اتکا  کاهش 
که  شهرستان   ۹ محیط  بهداشت  به 
تصفیه  و  آوری  جمع  را  آنها  پساب 
سوی  از  است.  شده  کمک  کردیم، 
ایجاد تصفیه خانه در شرکت  با  دیگر 
فوالد مبارکه در چندین مرحله آب را 
بازچرخانی می کنیم و درصدد هستیم 
با استفاده از تکنولوژی روز دنیا مصرف 
برسانیم  ممکن  حداقل  به  را  خام  آب 
برداشت  کل  که  است  درحالی  این 
ساالنه شرکت فوالدمبارکه از رودخانه 
 2۰ حدود  درصد،  یک  با  رود  زاینده 

میلیون مترمکعب است.

تامین بیش از 20 هزار تن اکسیژن رایگان فوالد مبارکه برای مراکز درمانگر مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد؛ 
پل های بزرگ منطقه کنجانچم درمحور ایالم- مهران درحال 

تکمیل شدن است

  ایالم_مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم، آخریت وضعیت ساخت 
سه پل در طرح چهاربانده کردن جاده ایالم-مهران را تشریح کرد.

عبداهلل بهادری در بازدید از مراحل ساخت پل های مسیر ایالم-مهران، 
از انجام آخرین مراحل احداث پل های عظیم بزرگراه ایالم- مهران خبر داد.

وی افزود: سه دستگاه پل عظیم بر روی رودخانه کنجانچم در کیلومتر 
۵۵ و ۵۶ در مراحل پایانی احداث قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی ایالم عنوان کرد: 2 دستگاه از این پل ها مربوط 
به باند برگشت کیلومتر ۵۵ محور ایالم- مهران بوده، طول هر کدام از این 
دو دستگاه پل ۱۰۰ متر است، با چهار دهنه 2۵ متری که در مجموع باالی 

۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی ادامه داد: باند برگشت بزرگراه ایالم- مهران در منطقه کنجانچم 

به طول هشت کیلومتر در حال احداث است.
بهادری تصریح کرد: در کیلومتر ۵۶ مسیر رفت ایالم- مهران نیز یک 
پل عظیم دیگر به طول ۱۸۰ متر با هفت دهنه، با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
در حال احداث است که با بهره برداری از این پل بزرگ چند پیچ پرحادثه و 

گره ترافیکی این نقطه حذف خواهد شد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان:
 پیش بینی می شود تولید انگور استان سمنان امسال نسبت به سال 

گذشته بیش از 20 درصد افزایش داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، مهدی 
انگور در  باغات  اظهار داشت: سطح زیر کشت  قرائیان در جمع خبرنگاران 

استان سمنان پنج هزار و ۶3۴ هکتار است.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود ۱2۹ هزار تن انگور از باغات استان 
سمنان برداشت شود افزود: سال گذشته تولید انگور به خاطر سرمازدگی و 
همچنین تگرگ کم بود اما امسال تولید نسبت به سال گذشته افزایش دارد.

ارقام  مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درباره 
کشت شده انگور در این استان نیز گفت: سرخ فخری، سفید فخری و ارقام 

بی دانه در استان سمنان کشت می شود.
اما  دارد  وجود  در شهرستان  عمده  به طور  انگور  باغات  افزود:  قرائیان 
این باغات در شهرستان های دامغان، سمنان، گرمسار، آرادان و میامی هم 

وجود دارد.
وی با بیان اینکه برداشت ارقام زودرس در اواسط تابستان انجام شده 
است افزود: عمده تولید انگور استان مربوط به ارقام پاییزه است که برداشت 
در فصل  به صورت سردخانه ای  و  آغاز می شود  و مهر  اواخر شهریور  از  آن 

زمستان به تدریج به بازار عرضه می شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه 
طرح »فراز« برای باغات انگور استان سمنان اجرا می شود افزود: برای اجرای 
طرح فراز »داربستی کردن انگور« به بهره برداران تسهیالت پرداخت می شود.

قرائیان به برخی از اهداف اجرای طرح »فراز« نیز اشاره کرد و گفت: 
مدیریت آفات و بیماری ها و کاهش آن، امکان مدیریت بهتر کف باغ و افزایش 

کیفی و کمی محصول برخی از اهداف اجرای این طرح است.

سال  چهارمین  برای  اصفهان  استان  برق  شرکت  درخشش 
متوالی در جشنواره شهید رجایی

شرکت توزیع برق استان اصفهان برای چهارمین سال پیاپی در بیست 
و چهارمین دوره جشنواره شهید رجایی ، در بین۶۵ دستگاه  اجرایی استان 
در  برتر  عنوان دستگاه  به  اختصاصی  و  در  مجموع شاخص  های عمومی 

سال ۹۹ معرفی شد.
خصوص  در  شرکت  ریزی  برنامه  معاون  روستایی(  رسول  )مهندس 
از  تقدیر  و  شناسایي  منظور  به  کرد:  ابراز  رجایی  شهید  جشنواره  برگزاری 
تالشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي  و ملت شریف و 
بزرگوار ایران اسالمي و نهادینه کردن فرهنگ ارتقا و بهبود عملکرد دستگاه هاي 
اجرایي در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها، به استناد آیین نامه 
اجرایي مواد ۸۱ و ۸2 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل هاي اجرایي 
مربوط در خصوص ارزیابي عملکرد، بخشنامه جشنواره شهیدرجایي ساالنه ابالغ 
و جشنواره شهید رجایي در سطح ملي، دستگاهي و استاني برگزار مي شود.

روستایی در تشریح اقدامات شرکت عنوان کرد:  شاخص  های ارزیابی 
عملکرد اختصاصی شرکت های توزیع برق کشور شامل میزان کاهش پیک 
 GIS بار، تلفات در شبکه های توزیع، استقرار و نفوذ سیستم اطالعات مکانی
توزیع، ظرفیت منصوبه جدید به مشترک جدید، طول خطوط فشار ضعیف به 
ازای هر مشترک جدید، برق رسانی به روستاها، کاهش مدت زمان خاموشی 
به  دستگاه  پیشنهاد  به  که  است  سال  کل  وصول  درصد  توزیع،  شبکه  در 
تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد.وی بیان داشت: از سویی، 
جانب  از  هرساله  بخشنامه ای  فراگیر طی  به طور  نیز  عمومی  شاخص های 
سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب ۷ محور اصالح ساختار سازمانی، 
توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی، 
بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری، ارتقای سالمت اداری، مسوولیت 
پذیری و پاسخگویی و استقرار نظام مدیریت عملکرد به دستگاه های اجرایی 
ابالغ می شود. همچنین شرکت توزیع برق استان اصفهان موفق به کسب 

رتبه برتر در این جشنواره شده است.
در این مراسم همچنین دکتر عباس رضایی، استاندار اصفهان به تشریح 
اهداف جشنواره پرداخت و با بیان این که بهترین راهبرد برای دستگاه های 
برنامه  و  اهداف  عملکرد،  ارزیابی  گفت:  آنهاست،   عملکرد  ارزیابی  اجرایی 
های هر سازمان را مشخص می کند و یکی از فعالیت کلیدی و عناصر اصلی 

مدیریت به شمار می آید.
دکتر رضایی در بخش دیگر صحبت های خود افزود: هدف از برگزاری 
این جشنواره، آگاهی سازمان ها و دستگاه های اجرایی از نقاط ضعف و قوت 
خود است تا با بررسی این نقاط، نسبت به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت 
شاخص های مثبت اهتمام ورزند.در خاتمه، استاندار اصفهان، عملکرد سازمان 
ها و دستگاه های اجرایی را در زندگی مردم تاثیرگذار دانست و گفت: عملکرد 
سازمان ها و دستگاه های اجرایی با کیفیت زندگی مردم گره خورده است 
و هرگونه تالش برای ارتقای سازمانها و دستگاه های اجرایی بهبود کیفیت 

زندگی مردم را به همراه دارد

از  ها  عاطفه  شور  برگزاری  داد؛  خبر  امداد  کمیته  مدیرکل 
طریق فضای مجازی در ایالم

ایالم_مدیرکل کمیته امداد ایالم از برگزاری شور عاطفه ها از طریق 
فضای مجازی در استان ایالم خبر داد.قنبر موسی نژاد با اعالم این خبر اظهار 
داشت: امسال به علت شرایط خاص کرونایی کمک های مردمی از بستر فضای 

مجازی و اپلیکیشن شاد برگزار می شود.
وی افزود: به دلیل شرایط کرونایی متاسفانه امکان برگزاری پایگاه ثابت 
کمک های مردمی در مناطق نداریم، اما شرایطی فراهم شده که مردم هم 
می توانند به دفاتر کمیته امداد مراجعه و هم می توانند در اپلیکیشن های پیش 
بینی شده کمک کنند.مدیرکل کمیته امداد ایالم عنوان کرد: کد دستوری 
*۸۸۷۷*۰۸۴* ۱# نیز در این راستا پیش بینی شده که مردم نیز به صورت 
غیرحضوری بتوانند کمک های خود را به نیازمندان برسانند.موسی نژاد بیان 
داشت: کمک هایی که از طریق مدارس با محوریت مدیران مدارس جمع خواهد 
شد، با نظر اولیای مدرسه در اختیار نیازمندان همان مدرسه قرار خواهد گرفت.

کرمانشاه  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
خبر داد؛

کاهش 1۶ درصدی تعداد تصادفات منجر به فوت 
 فرهنگ سازی نیاز اصلی کاربران جاده ای 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت:از ابتدای 
سالجاری تا کنون ۱۶.۵ درصد تعداد تصادفات منجر به فوت در محورهای 
مواصالتی استان کرمانشاه کمتر شده و فرهنگ سازی و آموزش در زمینه 

ترافیک، موثرترین راهکار کاهش میزان تصادفات است.
 فریبرز کرمی اظهار داشت: انسان، خودرو و جاده فاکتورهایی است که 
بارها و بارها در ارتباط با تصادفات جاده ای درباره آنها شنیده ایم.  انسان 
یکی از عوامل اصلی وقوع حوادث جاده ای می باشد با توجه به افزایش 
روز افزون تصادفات جاده ای و علیرغم تمامی تالشی های شبانه  - روزی 
این اداره کل در ایمن سازی محور های مواصالتی متاسفانه باز هم شاهد 

تصادفات کاربران جاده ای هستیم.
وی گفت: در سال گذشته تعداد تصادفات منجر به فوت ۱۱۵ تصادف 
با سال  به ۹۶ تصادف رسیده است که در مقایسه  بوده که در سالجاری 

گذشته کاهش ۱۶.۵ درصدی داشته است.
کرمی افزود: دو عامل اصلی در تصادفات جاده ای استان کرمانشاه، 

سرعت و سبقت غیر مجاز است.
کرمی عنوان کرد: تعداد افراد جانباخته طی ۵ ماهه سالجاری ۱2۷ نفر 

است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نداشته است.
کرمی با تاکید بر لزوم اتخاذ رویکرد فرهنگ محوری در حوزه ترافیک، 
خاطر نشان کرد: در جهت کاهش میزان تصادفات، اقدامات مختلفی می 
تواند موثر باشد اما ارتقای فرهنگ ترافیک و فرهنگ سازی در این زمینه، 
یکی از موثرترین راهکارها جهت پیشگیری از وقوع تصادفات محسوب می 

شود که باید توجه ویژه ای به این مقوله اثربخش بشود.
وی در پایان خواستار بسیج همگانی جهت برنامه ریزی مناسب و دقیق 
در کاهش تصادفات و تلفات جاده ای از سوی تمامی اقشار جامعه و مسئولین 
امر شد و عنوان نمود: هریک از ما باید در جهت اعتالی فرهنگ ایمنی و 

رعایت قوانین و مقررات بکوشیم تا شاهد کاهش سوانح جاده ای باشیم.

اقتصادی  اخاللگران  با  مبارزه  در  ایالم  استان  سپاه 
جدی است

ایالم  استان  امیرالمومنین)ع(  سپاه  فرمانده    : یعقوبیان  آدر  ایالم-   
گفت: سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم در مبارزه با اخاللگران اقتصادی 

جدی است.
سردار جمال شاکرمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان اطالعات 
سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم فرامین مقام معظم رهبری را در برخورد 
با اخالگران اقتصادی را نصب العین خود دارد و این مبارزه را به صورت جد 

در دستور کار خود دارد.
فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم گفت: کشف ۴ انبار کاالی 
انواع  لیترروغن  هزار  کشف۴2  دام،  قاچاق  محموله  مورد  یک  احتکاری، 
خودروها به ارزش ریالی 3۵ میلیارد ریال نمونه ای از برخورد جدی و بدون 
اغماض سازمان اطالعات سپاه استان در برخورد با مخالن نظم اقتصادی 
است.ارشد نظامی استان ایالم یادآورشد: این کشفیات طی ۵ عملیات مختلف 
در نوارمرزی استان و شهر ایالم حاصل شده است و قاچاقچیان و محتکران 

نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.
به  کرمان  در  شده  احتکار  و  قاچاق  داروی  سنگین  محموله  •کشف 

روایت تصاویر
•قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۱۶ میلیارد ریال جریمه شدند

•محموله 3۰ میلیارد ریالی کاالی قاچاق در اصفهان کشف شد
وی گفت: در راستای همکاری و نظارت مردمی سامانه تلفن گویای 
۱۱۴ ستاد خبری سپاه پاسداران استان ایالم به صورت 2۴ ساعته آماده اخذ 
اخبار و اطالعات در تمام زمینه ها خاصه قاچاق و احتکار بوده و انتظار آن 

است که مردم در این راستا فرزندان خود را در سپاه کمک کنند .

متخصصان مدیریت نگهداری و تعمیرات شرکت ملی حفاری 
ایران موفق شدند

اصالح شبکه مّبدل های حرارتی با هدف کاهش دمای 
موتورهای دستگاه حفاری

متخصصان مدیریت نگهداری و تعمیرات شرکت ملی حفاری ایران با 
اجرای یک طرح ابداعی موفق به اصالح شبکه مبّدل های حرارتی با هدف 
کاهش دمای موتورهای دستگاه حفاری خشکی در حد استاندارد در شرایط 

خاص اقلیمی و محیطی شدند.
سید عبدالحسین آلبوشوکه مدیر نگهداری و تعمیرات )نت( این شرکت 
در توضیح بیشتر در این باره گفت: تصور دستیابی به این راهکار ابداعی از 
آنجا نشات گرفت که شرایط استقرار یکی از دکل های حفاری شرکت در 
نزدیکی چند مشعل )فلر( گاز سوز به موازات گرمای شدید خوزستان موجب 
توقف  و  سانتیگراد  درجه   ۹۶ میزان  به  دستگاه  موتورهای  دمای  افزایش 

موتورها در ساعات اوج گرمی هوا می شد.
وی با اشاره به اینکه دمای هوای موتورهای دستگاه حفاری در روال 
طبیعی ۵۰ تا ۶۰ درجه است، افزود: در طرح پیشنهادی متخصصان با ارائه 
دانش فنی بر مبنای علم مکانیک سیاالت، سعی کردند نسبت گرمای انتقال 
یافته از طریق جابجایی به گرمای انتقال یافته از طریق هدایت )عدد ناسد( 
تغییر و زمینه کاهش دما در دستگاه حفاری 3۸ فتح به میزان قابل قبول 
۷۰ تا ۷2 درجه فراهم آوردند.آلبوشوکه اظهار کرد: تحقق این طرح ابداعی 
که با همکاری کارشناسان اداره تعمیرات مکانیک حاصل گردید ، موجب 
کارکرد بی وقفه دستگاه حفاری 3۸ فتح و شتاب بخشی به عملیات حفاری 
و تشویق و تحسین کارفرمای پروژه حفاری در شرایط و موقعیت خاص 
استقرار دکل در میدان نفتی اهواز در مناطق نفتخیز جنوب را به همراه داشت.

مدیر نگهداری و تعمیرات )نت(  شرکت ملی حفاری ایران گفت: این 
مدیریت خدمات خود را در دو بخش نگهداری و تعمیر تجهیزات دستگاه 
های حفاری اعم از مکانیک، برق، ابزار دقیق و الکترونیک و نگهداری تاپ 
درایو در محل دستگاه و همچنین انجام تعمیرات اساسی تجهیزات در محل 
کارگاه های فنی شرکت به سه مدیریت عملیات حفاری خشکی یک، 2 ، 3 و 
عملیات حفاری در دریا که زیر مجموعه معاونت مدیرعامل در عملیات حفاری 
می باشند توسط پرسنل مدیریت نت مقیم دستگاه و یا اعزام متخصصان و 

کارکنان فنی به مناطق عملیاتی ارائه می دهد.

صرفه جویی ۷0 میلیون دالری با بومی سازی 2 کاتالیست 
راهبردی صنعت پتروشیمی

دهیدروژناسیون  کاتالیست  بومی سازی  به  موفق  داخلی  متخصصان 
در  در کشور شدند که  آمونیاک  کاتالیست سنتز  و  استایرن  به  بنزن  اتیل 
مجموع صرفه جویی ارزی ۷۰ میلیون دالری را برای کشور به همراه دارد.

به نقل از شرکت »اسمارت کاتالیست«، این شرکت برای نخستین بار 
موفق به تولید صنعتی روزانه یک تن کاتالیست دهیدروژناسیون اتیل بنزن 

به استایرن و سه تن کاتالیست سنتز آمونیاک شده است.
کاتالیست دهیدروژناسیون اتیل بنزن به استایرن در پتروشیمی پارس و 
پتروشیمی تبریز و کاتالیست سنتز آمونیاک در پتروشیمی های اوره و آمونیاک 
مصرف می شود. پتروشیمی های اوره و آمونیاک مصرف کننده کاتالیست سنتز 
لردگان،  هنگام،  خراسان،  پردیس،  رازی،  پتروشیمی های  شامل  آمونیاک 
کرمانشاه و مسجد سلیمان هستند که اکنون پنج طرح پتروشیمی آمونیاک 

جدید نیز در حال ساخت است.
تولید کاتالیست دهیدروژناسیون اتیل بنزن به استایرن صرفه جویی 2۰ 
میلیون دالری و کاتالیست سنتز آمونیاک صرفه جویی ۵۰ میلیون دالری را 
برای کشور محقق می کند و دیگر نیازی به واردات این کاتالیست ها نیست.

تمامی فرآیند ساخت کاتالیست دهیدروژناسیون اتیل بنزن به استایرن 
و کاتالیست سنتز آمونیاک با تکیه بر دانش بومی و تالش محققان داخلی 
انجام شده است. تولید کاتالیست آمونیاک طی ۱۵ سال تحقیقات گسترده 
تولید مونو  با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و کاتالیست 

استایرن نیز در طول سه سال تحقیقات تولید شده است.

 ایالم- آذر یعقوبیان : مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 
از  هوا  دمای  آمدن  پایین  با  گفت: 
اما  گرفت  خواهیم  فاصله  خاموشی ها 
باید بدانیم برای داشتن شبکه ی پایدار 
می بایست  نیاز  مورد  مصرفی  برق  و 
الگوهای  رعایت  با  را  صحیح  مصرف 
مصرف برای خود و فرزندان تبدیل به 

یک رفتار درست و همیشگی نمائیم.
دکتر »هادی شیرخانی« با بیان 
نیاز مصرف استان در دو بخش  اینکه 
است  مگاوات   ۴۰۰ خانگی  و  صنعتی 
به  روزانه  سهمیه  عنوان  به  آنچه  اما 
مگاوات   3۰۰ تنها  گرفته  تعلق  استان 
هوا،  شدن  سرد  با  کرد:  اظهار  است، 
می رسد  صفر  به  خاموشی ها  احتمال 
اما این مبحث نباید منجر به فراموش 
ز  ا مصرف  صحیح  مدیریت  شدن 
با در  باید  بلکه  سوی شهروندان گردد 
مصرف  درست  الگوهای  گرفتن  پیش 

حامل های انرژی به فرزندانمان درست 
استفاده کردن را در هر برهه و شرایطی 

آموزش دهیم..
وی با اشاره به اینکه مصرف برق 
جهانی  مصرف  برابر   3 ما  کشور  در 
است و این زینبده ی فرهنگ غنی ما 
نیست، افزود: هر گاه فرهنگ یک امر 

نهادینه شود شاهد آرامش، سالمتی و 
رفاه بوده ایم مثال این امر نوع برخورد 
و  کرونا  منحوس  ویروس  با  مردم 
رعایت پروتکل های بهداشتی است که 
با رعایت الگوهای صحیح می توان از 
بیماری به دور بود و اگر از سوی همه 
اعمال  شاهد  نشود  رعایت  موارد  این 

رنجش  و  میر  و  مرگ  محدودیت ها، 
مردم خواهیم بود.

نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
در  کرد:  تصریح  ایالم  استان  برق 
نهادینه  دنبال  به  امسال  دوم  نیمه ی 
با  مصرف  صحیح  لگوهای  ا کردن 
تعویض المپ ها بخصوص از پرمصرف 
به کم مصرف؛ حذف استفاده همزمان از 
وسایل پرمصرف در ساعات اوج مصرف 
مانند  اداری  وسایل  کردن  خاموش  و 
ساعات  زمان  در   . .. و  پرینتر  و  رایانه 
از  پس  و  نیاز  عدم  صورت  در  اداری 
تعطیلی ادارات می تواند به پس انداز برق 

و مصرف بهینه کمک نماید.
شیرخانی بر این موضوع که بسیار 
راحت و ساده می توان الگوهای صحیح 
نهادینه  فرزندانمان  بین  در  را  مصرف 
مصرف  مدیریت  کرد:  یادآوری  کنیم، 
بلکه  نیست  کردن  مصرف  کم  برق، 

درست مصرف کردن است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم:

مصرف صحیح نیازمند تبدیل شدن به یک رفتار درست

برق  نیروی  توزیع  شرکت  همکاران  مقاله 
المللی شبکه  استان سمنان در کنفرانس های بین 
های توزیع نیروی برق و فناوری و مدیریت انرژی 

واقع شد. پذیرش  مورد 
»رویت  عنوان  تحت  ای  مقاله  است:  گفتنی 
از  آمپری  مشترکین  مصرفی  رفتار  نمودن  پذیر 
فشار  فیدر  مبنای  بر  شناسایی  تخصیص  طریق 
ضعیف و فشار متوسط تغذیه کننده اشتراک« ارائه 

شده از سوی وحید تیموری، محمدرضا لشکری و 
پنجمین  بیست و  اکرم، توسط کمیته علمی  محمد 
کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق 
مورد پذیرش جهت ارائه شفاهی و چاپ قرار گرفته 

است. رسیده  ثبت  به  کنفرانس  مستندات  در  و 
تیموری،  وحید  ی  مقاله  شود:  می  یادآور 
عنوان  با  ئیان  کسا بهروز  سید  و  قدس  مهشید 
در  انرژی  مصرف  افزایش  عمده  دالیل  »بررسی 

بخش خانگی استان سمنان« در هفتمین کنفرانس 
دانشگاه  در  انرژی  مدیریت  و  فناوری  المللی  بین 
و  گردیده  ارائه  شفاهی  صورت  به  اردبیلی  محقق 
بین  رابطه  »بررسی  موضوع  با  دیگر  ای  مقاله 
سازی  بهینه  با  ن  شهروندا مشارکت  و  گاهی  آ
وحید  و  قدس  مهشید  سوی  از  انرژی«  مصرف 
ارسال و به طور  اشاره  به کنفرانس مورد  تیموری 

است. ارائه شده  شفاهی 

پذیرش مقاالت همکاران شرکت توزیع برق استان سمنان
 در کنفرانس های بین المللی

و  ر  د بنا کل  یر مد  - شهر بو
همراه  به  بوشهر  استان  دریانوردی 
حال  در  های  پروژه  از  خود،  معاونین 
اجرای بنادر دیر و کنگان دیدن کرد. 
سیاوش  عمومی،  روابط  گزارش  به 
ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر به همراه معاونین خود از 
پروژه های در حال اجرا در بنادر کنگان 

و دیر دیدن کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
اینباره گفت: یکی از پروژه  بوشهر در 
کنگان  بندر  در  کل   اداره  این  های 
طرح  های  شکن  موج  احداث  پروژه 
ز  ا که  میباشد  کنگان  بندر  توسعه 
تاثیر  و  بوده  مردم  جدی  مطالبات 
بسزایی  در صنعت دریانوردی منطقه 

و استان خواهد داشت.
ارجمندزاده افزود: این پروژه شامل 
اجرای موج شکن شرقی به طول ۱3۵۰ 
متر طول و موج شکن غربی به طول 
۴۴۰ متر طول و برچیدن 2۰۰ متر طول 
همچنین  باشد  می  موجود  شکن  موج 
شکنها،  موج  روی  آسفالتی  راه  اجرای 
روی  روشنایی  و  بوالرد  نصب  و  تهیه 
دو موج شکن در قالب این قرارداد اجرا 

خواهد شد. 
وی اضافه کرد: این پروژه با هزینه 
در حال  تومان  میلیارد  بر۱۶۵  بالغ  ای 
حال اجرا میباشد که با اتمام آن مساحت 

حوضچه بندر کنگان از ۸ هکتار به 3۶ 
هکتار و عمق دهانه از ۴ متر به ۶ متر  

افزایش می یابد.
مدیرکل  ارجمندزاده  سیاوش   
بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان 
کرد: دیگر پروژه این اداره کل ، احداث 
یگان  آسایشگاه  و  اداری  ساختمان 
حفاظت بنادر دیر و کنگان می باشد که 

با مساحت 2۸۵ متر مربع  در یک طبقه 
و با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان در 
پیشرفت  دارای  و   است  انجام  حال 

فیزیکی ۵۰ درصد می باشد.
محل  از  بازدید  در  ارجمندزاده 
جدید  اسکله  احداث  پروژه  اجرای 
مطالعاتی  فاز  گفت:  دیر  بندر  تجاری 
تجاری  اسکله  متر   2۰۰ احداث  پروژه 

تومان  میلیون   23۰ اعتبار  با  دیر  بندر 
حال  در  اکنون  هم  و  رسیده  پایان  به 
انجام فرایندهای اداری جهت برگزاری 

مناقصه  می باشد.
این پروژه در مجموع  افزود:  وی 
شامل احداث3۰۰ متر اسکله است که 
طراحی  تن   2۰۰۰ تا  شناورهای  برای 

شده است.

ارجمند زاده عنوان کرد:
رشد ۵0 درصدی پروژه های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

 در بنادر دیر و کنگان

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان و هیات 
همراه، نشان درجه هنری به »محمد رضا برزگر« هنرمند موسیقی 

کتولی در محل دفتر فرماندار علی آباد کتول به وی اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گلستان، مراسم اهدای نشان درجه 2 هنری به »محمدرضا 
برزگر« پژوهشگر و نوازنده ی دوتار کتولی ، به وی در دفتر 

فرماندار شهرستان علی اباد کتول  اهدا شد.
در این مراسم عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
دارای  کتول  آباد  علی  شهرستان  گفت:  گلستان،  اسالمی 

ظرفیت ها و استعدادهای درخشانی در زمینه های مختلف 
فرهنگی و هنری به ویژه موسیقی است.وی از ارسال مدارک 
و مستندات به منظور ثبت موسیقی کتولی به وزارت مربوطه 
خبر داد و افزود: به طور جد پیگیر این موضوع هستیم زیرا 
شهرستا علی آباد کتول ظرفیتی ریشه دار در این حوزه دارد. 
سپس مجتبی جمالی فرماندار علی آباد کتول ضمن تبریک 
به محمد رضا برزگر و جامعه فرهنگی هنری شهرستان علی 
آباد کتول، گفت: خواستار ثبت موسیقی کتولی به نام علی آباد 
کتول هستیم و امید است با جدیت بیشتر این مهم پیگیری 

شود.وی افزود: علی آباد کتول ویژگی های فرهنگی هنری 
ویژه ای دارد و سرشار از نیروای توانمند در این حوزه است.
همچنین در این مراسم محمدرضا برزگر کسب نشان درجه 
2هنری ازسوی شورای ارزشیابی هنری راحاصل حمایتها و 
زحمات پدر و خانواده  اش دانست و گفت: امید است مسئوالن 

توجه بیشتری به هنرمندان داشته باشند.
در پایان  گواهینامه درجه 2 هنری محمد رضا برزگر که 
از او  کتاب هایی چون »اورشم« و »نغمه های کتولی« نیز با 

موضوع و محوریت موسیقی منطقه کتول منتشر شده است.

در مراسمی هنرمند موسیقی کتولی نشان درجه هنری اش را دریافت کرد
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سمیرا امامی*

ی  ژ لـو نو یمو ا
 Medical ( پزشـکی 
 )I m m u n o l o g y
شـاخه ای از علوم زیسـت 
پزشـکی اسـت که مطالعه 
سـاختار و عملکـرد سیسـتم ایمنـی بـدن در تمـام 
ایمنـی  سیسـتم  می گیـرد.  بـر  در  را  ارگانیسـم ها 
مهم تریـن نقش را در شـناخت بیماری ها ایفا می کند 
و همچنیـن با انواع مختلفی از مکانیسـم های دفاعی 
از بـدن انسـان در برابر عفونت هـا محافظت می کند. 
فیزیکـی،  واکنش هـای  کلیـه  شـامل  ایمونولـوژی 
شـیمیایی و بیولوژیکـی ارگانیسـم در برابـر مـواد و 
ارگانیسـم های خارجـی اسـت. سیسـتم ایمنـی به دو 
نـوع تقسـیم می شـود: ایمنی ذاتی و ایمنـی تطبیقی. 
ایمنـی تطبیقـی نیـز خود به دو نوع تقسـیم می شـود 

کـه ایمنـی هومـورال و سـلولی نـام دارنـد.
ایمونولوژی پزشـکی حوزه گسترد ه ای از زیست 
شناسـی اسـت که شامل مطالعه سیسـتم ایمنی بدن 
اسـت. سیسـتم ایمنـی همچنیـن به عنوان سیسـتم 
دفاعـی بـدن نیـز شـناخته می شـود. ایمونولـوژی با 
عملکـرد طبیعـی و غیرطبیعـی سیسـتم ایمنـی بدن 

دارد. سروکار 
ایمونولوژی مطالعه سیسـتم ایمنی بدن و شاخه 
بسـیار مهمی از علوم پزشـکی و بیولوژیکی به شـمار 
می آید. سیسـتم ایمنی بـدن از طریق خطوط مختلف 
دفاعـی، مـا را از انـواع عفونت هـا محافظـت می کند. 
اگـر سیسـتم ایمنی بدن آن طـور که باید عمل نکند، 
می توانـد منجـر به بیماری هایـی از جمله خود ایمنی، 
حساسـیت و سـرطان شـود. هـم اکنـون مشـخص 
شـده اسـت کـه پاسـخ های ایمنـی در روند بسـیاری 
از اختـالالت شـایع کـه بـه طـور معمـول بـه عنوان 
بیمـاری ایمنولوژیک شـناخته نمی شـوند، نقش دارد. 
از جملـه ایـن اختـالالت می تـوان بـه بیماری هـای 
متابولیکـی، قلبـی و عروقـی و اختـالالت عصبـی 

ماننـد آلزایمر اشـاره کرد.

گلبول سفید
تصویـر ۱: حملـه گلبول هـای سـفید سیسـتم 

ایمنـی بـرای از بیـن بـردن سـلول سـرطانی
 )Immunologist ( »ایمونولوژیسـت« 
شـخصی اسـت کـه سیسـتم ایمنـی بـدن را، چه در 
انسـان و چـه در حیوانات، مـورد مطالعه قرار می دهد. 
سیسـتم ایمنـی بدن دفـاع بدن در برابـر بیماری ها را 
بـر عهـده دارد. به عنـوان مثال، سیسـتم ایمنی بدن 
شـما چیزی اسـت کـه با سـرماخوردگی یـا آنفوالنزا 
مبـارزه می کنـد. ایمونولوژیسـت  ها بـه بررسـی نحوه 
تأثیـر  چگونگـی  بـدن،  ایمنـی  سیسـتم  عملکـرد 
عوامـل محیطـی بـر عملکرد آن، چگونگـی و چرایی 
اختـالالت سیسـتم ایمنـی بـدن و چگونگـی درمان 

اختـالالت می پردازند. ایـن 

چرا ایمونولوژی مهم است؟
 Edward( »از کار های پیشـگام »ادوارد جنر
Jenner( در قـرن ۱۸ کـه در نهایـت منجـر بـه 
امـروزی  مـدرن  شـکل  بـه  واکسیناسـیون  ایجـاد 
شـد )واکسیناسـیون نـوآوری بـود که احتمـاال از هر 
پیشـرفت پزشـکی دیگـری جـان افـراد بیشـتری را 
نجات داده اسـت(، تا پیشـرفت  های علمی  بسـیاری 
در قـرن ۱۹ و 2۰ کـه بـه نوآوری هـای دیگـری از 
جملـه  پیونـد اعضا ایمن، شناسـایی گروه  های خونی 
و اسـتفاده گسـترده از آنتـی بادی هـای مونوکلونـال 
مراقبت  هـای  و  پزشـکی  مختلـف  زمینه هـای  در 
بهداشـتی ختم شـد، ایمونولـوژی چهره طـب مدرن 

را تغییـر داده اسـت.
تحقیقـات ایمونولوژیکـی بـا تالش هـای مداوم 
تحقیقاتـی در زمینـه ایمونوتراپی یا درمان های ایمنی 
شناسـی بیماری هـای خـود ایمنـی و واکسـن های 
عوامـل بیمـاری زای در حـال ظهـور، ماننـد ابـوال، 
درمـان  چگونگـی  مـورد  در  مـا  درک  افق هـای 
بیماری ها و حل مسـائل مهم بهداشـتی را گسـترش 
می دهد. پیشـرفت و درک انسان در مورد ایمونولوژی 
پایـه بـرای کاربرد هـای بالینـی و تجـاری ضـروری 
اسـت و کشـف راه های نوین تشخیصی و درمان  های 
جدیـد را بـرای مدیریت طیـف وسـیعی از بیماری  ها 
تسـهیل کـرده اسـت. عـالوه بر مـوارد فـوق، همراه 
ایمونولوژیکـی  تحقیقـات  فـن آوری،  پیشـرفت  بـا 
ماننـد  تحقیقاتـی  مهـم  ابزار هـای  و  نیـز روش هـا 
فلوسـایتومتری و فـن آوری آنتـی بـادی را ارائـه داده 

ست. ا

سیستم ایمنی بدن
سیسـتم ایمنـی بـدن، سیسـتم پیچیـده ای از 
سـاختار ها و فرآیند هایـی اسـت کـه بـرای محافظت 
از بـدن در برابـر بیمـاری تکامل یافته اسـت. اجزای 
مولکولـی و سـلولی، سیسـتم ایمنی بدن را تشـکیل 
می دهنـد. عملکـرد ایـن عوامـل به دو گروه تقسـیم 

می شـوند:

 Innate ( ذاتـی  ایمنـی  مکانیسـم  های 
Immunity(: مکانیسـم هایی غیراختصاصـی که 
بـه صورت ذاتـی در یک ارگانیسـم انجام می شـوند، 

ایمنـی ذاتـی می گوینـد.
 Adaptive( اکتسـابی  ایمنـی  مکانیسـم 
انـواع  برابـر  در  کـه  پاسـخ هایی   :)Immunity
عوامـل بیمـاری زا و سـازگار با آن ها توسـط سیسـتم 
ایمنـی بـدن، ایجـاد می شـود مکانیسـم های ایمنـی 
اکتسـابی می گویند. در واقـع این نوع ایمنی برای هر 
پاتـوژن بـه صورت اختصاصی پاسـخ ایجـاد می کند.

انواع ایمنی
تصویـر 3: ایمنـی ذاتی، ایمنی اکتسـابی، ایمنی 
ذاتـی در سـاعات اولیـه بعـد از ورود پاتـوژن فعـال 
می شـود، در حالـی کـه ایمنـی اکتسـابی بعـد از چند 
روز از حضـور پاتـوژن در بـدن فعـال شـده و آنتـی 

بادی هـای اختصاصـی مناسـب تولیـد می کنـد.

ایمونولوژی بنیادی یا کالسـیک شـامل مطالعه 
مؤلفه  هایی اسـت که سیسـتم ایمنی ذاتی و اکتسابی 

را تشـکیل می دهند.

مصونیت یا ایمنی ذاتی
اولیـن خـط دفاعـی بـدن ایمنی ذاتی اسـت که 
بـه صـورت غیراختصاصـی عمـل می کننـد. یعنـی 
پاسـخ های مکانیسـم ایمنـی ذاتی هر چقـدر هم که 
نـوع عوامل عفونی متفاوت باشـد، بـرای همه عوامل 

بیماری زای احتمالی یکسـان اسـت.
ایمنـی ذاتـی شـامل موانـع فیزیکی )بـه عنوان 
مثـال پوسـت، بـزاق و غیـره( و سـلول  های سیسـتم 
ایمنـی )بـه عنـوان مثـال ماکروفاژ هـا، نوتروفیل  ها، 
بازوفیل  هـا، ماسـت سـل ها و غیـره( می شـود. ایـن 
عوامـل همیشـه برای دفاع و محافظـت از بدن آماده 
هسـتند و از ارگانیسـم بـرای چنـد روز اول عفونـت 
محافظـت می کنند. در بعضی موارد، مکانیسـم ایمنی 
ذاتـی بـرای حذف کـردن پاتوژن کافی اسـت، اما در 
مـوارد دیگـر خط دفاعی اول دچار مشـکل می شـود 
و نیـاز اسـت که بـدن از مکانیسـم دفاعـی دوم خود 

اسـتفاده کند.

ایمنی تطبیقی یا ایمنی اکتسابی
  این مکانیسـم دومین خط دفاعی بدن به شـمار 
می آید که شـامل ایجاد حافظه )در قالب سـلول های 
لنفوسـیت B خاطره( از عوامل عفونی اسـت که بدن 
بـا آن ها روبرو می شـود، بنابراین می تواند یک پاسـخ 
تقویـت شـده خـاص بـرای عامل بیمـاری زا یـا ماده 

خارجـی را ایجـاد کنـد. ایمنـی تطبیقی   شـامل آنتی 
بادی  هایـی اسـت کـه بـه طـور کلـی پاتوژن  هـای 
خارجـی کـه بـه طـور آزاد در جریـان خـون گـردش 
قـرار  هـدف  اختصاصـی  بـه صـورت  را  کننـد  می 
می دهند. سـلول  های T یا لنفوسـیت های تی نیز در 
ایـن عمـل درگیر هسـتند، این سـلول ها می توانند به 
طور مسـتقیم به سـمت پاتوژن ها رفته و سـلول های 
آلـوده شـده بـا پاتوژن هـا را از بین ببرند یـا به کنترل 

پاسـخ آنتـی بادی کمـک کنند.

نقص ایمنی و ایمنی شناسی بالینی
سیسـتم ایمنی بدن یک سیسـتم بسـیار تنظیم 
شـده و متعادل اسـت و وقتی تعادل آن دچار اختالل 
می شـود، انـواع بیماری هـا می توانند بروز پیـدا کنند. 
تحقیقـات در ایـن زمینـه شـامل مطالعـه بیماری هـا 
اسـت کـه در اثـر اختـالل در سیسـتم ایمنـی ایجاد 
می شـود. بخـش اعظـم تحقیقـات ایمنـی شناسـی 
بالینـی بـر ایجاد روش هـای درمانی جدیـد و درمانی 
کـه می تواننـد بـا تغییـر در روش کار سیسـتم ایمنی 
بـدن، بیمـاری را کنتـرل یـا درمـان کند یـا در مورد 
واکسـن  ها )عملکـرد سیسـتم ایمنـی بـدن و تقویت 
واکنـش ایمنـی بـدن در برابـر عوامـل بیمـاری زا 

خاص( تمرکـز دارد.

روش االیزا
تصویـر ۴: یکـی از تکنیک هـای مورد اسـتفاده 
در ایمونولـوژی بالینـی، روش االیـزا برای شناسـایی 

آنتـی  ژن و آنتـی بادی اسـت.
یمنـی  ا سیسـتم  ص  ـ ق ن ت  ال ال ـ ت خ ا
)Immunodeficiency Disorders (
این اختالالت شـامل مشـکالت سیستم ایمنی 
بـدن اسـت کـه توانایـی آن در ایجـاد راه دفاعـی 
مناسـب را مختـل می کنـد. در نتیجـه، افـراد دارای 
نقض سیسـتم ایمنی، تقریباً همیشـه بـا عفونت  های 
شـدید دسـت و پنجـه نـرم می کننـد کـه اغلـب این 
عفونت هـا پایـدار و عـود کننـده هسـتند و یـا منجـر 
بـه عوارض شـدیدی در بدن می شـوند، در بسـیاری 
از مـوارد نیـز ایـن اختالالت به شـدت ناتـوان کننده 

و حتـی کشـنده می شـوند.
دو نـوع اختـالل نقص ایمنی وجـود دارد: نقص 
ایمنـی اولیـه معمواًل از بـدو تولد وجـود دارد، به طور 
کلـی یـک اختـالل ارثـی بـه شـمار می آید و نسـبتًا 
نـادر اسـت. بـه عنـوان نمونـه ای از ایـن نـوع ایمنی 
 Common( »می تـوان به »نقـص متغیر ایمنـی
Variable Immunodeficiency( یـا 
)CVID( اشـاره کـرد. نقـص ایمنی ثانویـه عمومًا 
در طـول زندگـی ایجـاد می شـود و ممکـن اسـت 
در نتیجـه یـک عفونـت بـه وجـود آیـد، ماننـد ابتال 
بـه بیمـاری ایـدز کـه در نتیجـه عفونـت بـا ویروس

HIV بـروز می یابـد.

 Autoimmune( بیماری  های خود ایمنـی
)Diseases

ایـن نـوع از بیمار ی هـا هنـگام حملـه سیسـتم 
ایمنـی بـدن بـه سـلول  های خـودی بـدن اتفـاق 
می افتـد. افرادی کـه از بیماری های خـود ایمنی رنج 
می برنـد، دارای نقصـی هسـتند کـه باعـث می شـود 
آن هـا نتواننـد سـلول های خـودی را از مولکول های 

غیرخـودی یـا »خارجـی« متمایـز کنند.
از  گسـترده ای  ـف  ـوژی طی ل و ن مو ی ا صـول  ا
تشـخیص  ی  را ـ ب ا  ر هی  گا شـ ی ا م ز آ های  سـت  ت
بیماری هـای خـود ایمنـی فراهـم کـرده اسـت. 
بیماری هـای خـود ایمنـی ممکـن اسـت بـه عنـوان 
بیماری هـای اولیـه خود ایمنی نیز شـناخته شـوند، از 
جملـه این بیماری هـا می توان از بیمـاری دیابت نوع 
۱ نـام بـرد کـه ممکن اسـت از بـدو تولد یـا در اوایل 
زندگـی بـروز پیـدا کند. برخـی دیگـر از بیماری های 
خـود ایمنـی شـامل بیماری های خـود ایمنـی ثانویه 
هسـتند کـه در طول زندگی به دلیـل عوامل مختلف 

بـروز می یابنـد.
تصـور می شـود کـه »آرتریـت روماتوئیـد« 
)Rheumatoid Arthritis( و »مولتیپـل 
اسـکلروزیس« )Multiple Sclerosis( متعلق 
بـه ایـن گـروه از بیماری هـای خـود ایمنـی باشـند. 
همچنیـن، بیماری هـای خـود ایمنـی می تواننـد در 
مکان هـای خاصی از بدن ایجاد  شـوند، مانند بیماری 
کـرون کـه بـر دسـتگاه گـوارش یـا ماننـد بیمـاری 

 Systemic( »لوپـوس اریتماتـوز سیسـتمیک«
Lupus Erythematosus( یـا )SLE( که 

بـر دسـتگاه پوششـی اثـر می گـذارد.

آلرژی
و  اختـالل  نوعـی   )Allergies( ی  ژ ر ـ ل آ
حساسـیت اسـت و هنگامی  رخ می دهد که سیسـتم 
ایمنـی بـدن پاسـخی در برابر مواد بی ضـرر خارجی 
ایجـاد می کنـد و در نتیجه باعث آسـیب به بافت  های 
بـدن می شـود. تقریبـاً هـر مـاده ای می توانـد باعـث 
حساسـیت )آلـرژن( شـود، امـا معمـواًل آلـرژی بعـد 
از خـوردن انـواع خاصـی از مـواد غذایی ماننـد بادام 
زمینی یا از استنشـاق ذرات موجود در هوا مانند گرده 

یـا گـرد و غبـار در بـدن بـه وجـود می آید.
در واکنش هـای آلرژیـک، بـدن آلرژن  هـا را بـه 
عنـوان مواد خطرناک تشـخیص می دهد و بالفاصله 
مـوادی را بـرای حملـه بـه آن هـا تولید می کنـد. این 
باعـث می شـود سـلول  های سیسـتم ایمنـی بـدن 
مـواد شـیمیایی قدرتمنـدی ماننـد هیسـتامین را آزاد 
کننـد کـه موجـب ایجاد التهـاب و بسـیاری از عالئم 
مرتبـط بـا آلـرژی در بـدن می شـود. ایمونولـوژی در 
تـالش اسـت تـا آنچـه را کـه در طـی یـک واکنش 
آلرژیـک در بـدن اتفـاق می افتد و عواملـی که باعث 
ایجـاد آن ها می شـود را شناسـایی کند. ایـن امر باید 
بـه روش هـای بهتری برای تشـخیص، پیشـگیری و 

کنتـرل بیماری هـای آلرژیـک منجر شـود.

آسم
آسـم )Asthma( یک بیمـاری ناتوان کننده 
و گاه کشـنده اسـت کـه در آن راه های تنفسـی بدن 
درگیـر هسـتند. بـه طـور کلـی وقتی سیسـتم ایمنی 
بـدن به ذرات استنشـاق شـده از هوا پاسـخ می دهد، 
می توانـد بـه مـرور زمـان منجـر بـه ضخیـم شـدن 
مجـاری هوایـی در بیمـاران شـود. این پاسـخ ایمنی 
یکـی از عوامـل اصلی بیماری آسـم اسـت و به ویژه 
در کـودکان شـیوع دارد. در بعضـی مـوارد دلیل ابتال 
بـه آسـم یـک عامـل آلرژیـک اسـت، امـا در بعضی 
موارد منشـا پیچیده تر اسـت که هنوز شـناخت کافی 

در مـورد آن ها وجـود ندارد.

سرطان
سـرطان بیمـاری اسـت کـه بـا رشـد و تکثیـر 
غیرطبیعـی و کنتـرل نشـده سـلول ها همراه اسـت و 
توسـط مجموعه ای از مشـخصه  ها تعریف شده است 
که یکی از آن ها ظرفیت سـلول  های سـرطانی برای 
جلوگیـری از تخریـب ایمنی اسـت. با آگاهـی از این 
کـه فرار از سیسـتم ایمنـی بدن می تواند به سـرطان 
کمـک کنـد، محققـان بـرای دسـت یابـی بـه هدف 
سیسـتم ایمنـی بـدن بـرای شکسـت دادن سـرطان 

)سیسـتم ایمنی درمانی( به سـمت دستکاری سیستم 
ایمنی روی آورده اند. سیسـتم ایمنی درمانی سـرطان 
بـه دنبـال تحریک قـدرت ذاتی سیسـتم ایمنی بدن 
در مبـارزه بـا بافـت سـرطانی عمـل می کنـد و بـه 
عنـوان سـالح جدید مـا در برابـر انواع سـرطان امید 

بخش اسـت.
برابـر  ایمنـی در  ربرد هـای دیگـر دانـش  کا
بادی  هـای  آنتـی  از  اسـتفاده  ل  م ا ـ ش ن  ا ط ر سـ
سـاختار  کـه  )پروتئین  هایـی  سـت  ا ل  ا ـ ن و ل ک و ن و م
پروتئیـن  یـک  بـه  و مسـتقیماً  ـد  ن ر ا د یـژه ای  و
متصـل  ژن  آنتـی  ـه  ب م  و ـ س و م ص  ا خـ ف  د ـ ه
می شـوند. نمونـه ای از ایـن مـاده »هرسـپتین« 
Herceptin( اسـت کـه یـک آنتـی بـادی  (
مونوکلونال اسـت که برای معالجه سـرطان پسـتان 
و معـده اسـتفاده می شـود(. عالوه بر ایـن، تعدادی 
از واکسـن های موفق سـرطان ایجاد شـده است که 

HPV اسـت. مهم تریـن آن هـا واکسـن 

)Transplants( پیوند
پیوند هـا شـامل انتقـال سـلول  ها، بافت  هـا یـا 
اندام  هـا از اهداکننـده بـه گیرنـده اسـت. بارزتریـن 
مانـع بـرای پیونـد ایـن اسـت کـه سیسـتم ایمنـی 
بـدن اعضـای پیوند شـده را به عنـوان عامل مهاجم 
شناسـایی کنـد. شـناخت مکانیسـم  ها و خصوصیات 
بالینـی رد پیونـد در تعیین نـوع توصیه به درمان مهم 
اسـت و بـرای تدویـن اسـتراتژی  ها و دارو های جدید 
بـرای مدیریـت پیونـد و محـدود کردن خطـر رد آن 

بسـیار اهمیت دارد.

)Vaccines( واکسن  ها
بـدن  بـه  ملـی هسـتند کـه  کسـن ها عوا وا
می آموزنـد تـا از خـود در برابـر عفونت  هـای ایجـاد 
شـده بـا عوامـل بیمـاری زا و خطرنـاک ماننـد 
باکتری  هـا، ویروس  هـا و انگل  هـا محافظـت کنـد. 
واکسـن  ها یـک پیـش نمایش خـاص از یک عامل 
بیمـاری زا خـاص هسـتند کـه سیسـتم ایمنـی بدن 
را تحریـک می کننـد تـا در صـورت بـروز عفونـت، 
خـود را آمـاده کنـد. بـه عبـارت دیگـر، واکسـن  ها 
حـاوی یـک عنصر بی ضـرر از ماده عفونی هسـتند 
کـه سیسـتم ایمنـی بـدن را بـرای ایجـاد پاسـخ، 
تحریـک می کننـد و ایـن امـر بـا تولید آنتـی بادی 

آغـاز می شـود.
سـلول هایی کـه بـه واکسـن پاسـخ می دهنـد، 
بـه منظـور تولیـد آنتـی بادی هـای اختصاصـی وارد 
عمـل شـده و همچنیـن سـلول ها یا لنفوسـیت های 
خاطـره را تکثیـر می کنند. این سـلول های خاطره به 
محـض مواجهـه دوباره بـا عامل عفونی، به سـرعت 
بـا تولیـد مقادیـر کافـی آنتی بـادی قادر بـه مقابله با 
این تهدید هسـتند. پاتوژن  های داخل بدن سـرانجام 
از بیـن می رونـد و از ایـن طریـق عفونـت با سـرعت 
بیشـتری خنثـی می شـود. چندین بیمـاری عفونی از 
جمله آبله، سـرخک، اوریون، سرخچه، دیفتری، کزاز، 
سـرفه سـرفه، سـل و فلـج اطفـال بـه دلیـل کاربرد 
موفـق واکسـن  ها، دیگـر به عنـوان تهدیـدی در دنیا 

محسـوب نمی شوند.

ایمونولوژی دامپزشکی
ایمونولوژی دامپزشـکی شاخه ای از ایمونولوژی 
اسـت که به بهبود سـالمت حیوانات اختصاص دارد. 
حیوانـات نیـز ماننـد انسـان ها، دچـار بیماری   هایـی 
می شـوند که شـامل انـواع بیماری هایی اسـت که به 
وسـیله عوامـل مهاجم در بـدن آن ها ایجاد می شـود 
یـا بیماری هایـی که از عدم کارکرد صحیح  سیسـتم 
ایمنـی بـدن بـه وجـود می آیـد. حیوانـات وحشـی، 
خانگـی و انـواع دام هـا معمـواًل در معـرض طیـف 
گسـترده ای از باکتری  هـای خطرنـاک، ویروس  هـا 
و انگل  هـا قـرار دارنـد کـه زندگـی آن هـا را به خطر 
می انـدازد. عفونت  هـای حیوانـات می تواننـد اثـرات 
گسـترده ای بـر روی بخش  هـای مختلـف فعالیـت 
و زندگـی انسـان، ماننـد تولیـد غـذا و کشـاورزی 

داشـته باشند.

ایمونولوژی دامپزشکی
از  یکـی  دامپزشـکی  ولـوژی  من ی ا  :۹ ـر  تصوی
شـاخه ایمنی شناسـی پزشکی اسـت بر بیماری های 

حیوانـات تمرکـز دارد.
عفونت  هـای  از  اری  ی بسـ یـن،  ا ـر  ب ه  عـالو
حیوانـات می تواننـد بـه طـور طبیعـی از طریق سـد 
بیـن گونه  هـا موجـب انتقـال عفونـت بـه انسـان و 
برعکـس شـوند، فرایندی که بـه آن بیماری ُزئونوز 
)Zoonosis( گفتـه می شـود. بـه عنـوان مثـال، 
عفونت  هـای مـورد مطالعـه از جملـه آنفلوانـزای 
خوکـی و مرغـی و همچنیـن بیمـاری ماالریـا و 
الیم ناشـی از انتقال عفونت از حیوانات و حشـرات 
بـه انسـان هسـتند. بنابرایـن بسـیار مهم اسـت که 
ایـن نـوع بیماری  هـا بـه طـور مؤثـر کنترل شـوند. 
ایـن اقدامـات نـه تنهـا از انتقـال بیشـتر عفونـت 
بیـن حیوانـات و انسـان ها جلوگیری می کنـد، بلکه 
پیامد   هـای اجتماعـی و اقتصـادی بالقـوه ویرانگر را 

نیـز کاهـش می دهـد.

ایمونولوژیست کیست؟
 )Immunologist ( وژیسـت«  ول مون ی »ا
محقق و یا پزشـک متخصـص در زمینه ایمونولوژی 
اسـت. بسـیاری از ایمونولوژیسـت   ها در آزمایشگاه با 
تمرکـز بـر تحقیقات، در دانشـگاه یا صنعت پزشـکی 
و درمانـی )بـه عنـوان مثـال در صنعـت داروسـازی( 
فعالیـت می کننـد. سـایر ایمونولوژیسـت   ها کـه بـه 
 Clinical( »آن   هـا »ایمونولوژیسـت  های بالینـی
Immunologists( گفتـه می شـود، پزشـکانی 
هسـتند که بر روی تشخیص و مدیریت بیماری   های 
سیسـتم ایمنـی ماننـد بیماری   هـای خـود ایمنـی و 

آلـرژی تمرکـز می کنند.

موثر بر آن مطالعه می کند.
ایمونولوژیسـت یـک پزشـک متخصص اسـت 
کـه در مدیریت مشـکالت مربوط به سیسـتم ایمنی 
بـدن مانند آلـرژی و بیماری های خود ایمنی آموزش 
دیـده اسـت. پزشـکان سـایر زمینه های پزشـکی، در 
صورتـی کـه گمـان کننـد وضعیت پزشـکی بیمار در 
ارتبـاط بـا سیسـتم ایمنـی بدن اسـت، بیمـاران خود 
را بـه متخصصـان ایمنی شناسـی ارجاع مـی دهند.

تعـداد کمـی از متخصصـان ایمونولوژیسـت، 
محققانی هسـتند که مدرک پیشـرفته )یا کارشناسی 
ارشـد یا دکتـرا( در زمینـه ایمونولوژی دارنـد.در واقع 
بـا تحقیقاتـی کـه متخصصـان ایمنی شناسـی انجام 
می دهند، دنیای پزشـکی بـه درک بهتری از عملکرد 
سیسـتم ایمنـی بدن رسـیده اسـت، آن هـا همچنین 
تحقیقاتـی را انجـام می دهنـد تـا دریابنـد کـه اگـر 
سیسـتم ایمنی بدن به درسـتی کار نکنـد، چه اتفاقی 
می افتـد و همچنیـن می تواننـد روش هـای بهتـری 
برای تشـخیص و ارائه درمان در بسـیاری از شـرایط 

ایمنـی ایجـاد کنند.
ایمونولوژیسـت  ها در بسـیاری از زمینه  هـای 
مختلـف تحقیقـات زیسـت پزشـکی و همچنیـن در 
مراقبت  هـای بهداشـتی، کشـاورزی و نظـارت بـر 

محیـط زیسـت فعالیـت می کننـد.

ایمونولوژیسـت  های کشـور   های توسـعه یافتـه 
بـرای کمـک بـه پیشـگیری و حل معضـالت عمده 
مرتبـط بـا بهداشـت و بیماری  هـای جهانـی، در حال 
همـکاری بـا کشـور   هایی در حـال توسـعه جهـان 
هسـتند. ایـن    مشـکالت شـامل بیماری   هـای قابـل 
پیشـگیری با واکسـن، بیماری   های عفونـی نوظهور، 
بیمـاری ایـدز، ماالریـا، بیماری   هـای مقاربتی، سـل، 
سـرطان و سـایر بیماری   هـای عفونی کمتر شـناخته 

شـده است.

ایمونولوژیست چه کاری انجام می دهد؟
متخصصـان ایمونولوژیسـت بـرای جلوگیـری 
از اختـالالت سیسـتم ایمنـی ماننـد آلـرژی شـدید، 
آسـم، لوپوس و آرتریت روماتوئیـد، در زمینه مطالعه، 
تشـخیص و درمـان آن هـا کار می کننـد. برخـی از 
محققان ایمنی شناسـی پزشـکی تنها در آزمایشـگاه 
فعالیـت می کننـد و بـه بررسـی و شـناخت سیسـتم 
ایمنـی، اجـزای تشـکیل دهنـده آن و همچنیـن 

چگونگـی عملکـرد آن می پردازنـد.
ایمونولوژیسـت  های بالینـی بـه طـور مسـتقیم 
بـا بیمـاران کار می کننـد، افـراد مبتـال بـه اختالالت 
سیسـتم ایمنـی را تشـخیص داده و معالجـه می کنند 
و روش   هـای جدیـد تشـخیصی و درمانـی را ابـداع 
می کننـد. برخـی از آن   هـا در جلوگیـری از رد پیونـد 
عضـو متخصص هسـتند. برخـی دیگر در سـاخت و 

تولیـد واکسـن تخصـص دارند.
ایمونولوژیسـت  های محیـط زیسـت بررسـی 
می کننـد که چگونـه مواد طبیعی و شـیمیایی موجود 
در محیـط می تواند بر سیسـتم ایمنـی بدن اثر بگذارد 
یـا عـوارض جانبـی که ایـن عوامل بر سـالمت بدن 
دارنـد در اختالالتی ماننـد بیماری  های قلبی عروقی، 
سـرطان، آلـرژی و آسـم و اختـالالت خـود ایمنی را 

مـورد مطالعه قـرار می دهند.

آن   هـا ممکـن اسـت روی آالینده  هـای داخلـی 
و خارجـی تمرکـز کننـد. آن   هـا آزمایشـاتی را انجـام 
می دهنـد تـا بررسـی کنند کـه چگونـه واکنش  های 
ایمنی از آالینده  های محیط زیسـت و عوامل سـبک 

زندگـی و مکانیسـم  های مولکولـی موجـود در ایـن 
اثـرات تأثیـر می پذیرند. برخی از ایمونولوژیسـت  های 
محیطـی روی سیسـتم ایمنی بدن حیوانات وحشـی 
تمرکـز می کننـد. تحقیقـات آن   ها می تواند بـه ایجاد 
روش هـای درمانـی در تهدید   هایـی ماننـد سـندرم 
بینـی سـفید در خفاش  ها یا بیماری قـارچ دیگچه ای 

دوزیسـتان کمـک کنند.

ایمونولوژیست در کجا کار می کند؟
بسـیاری از ایمونولوژیسـت  ها در دانشـگاه  ها 
تدریـس و تحقیـق می کننـد. برخـی دیگـر در مراکز 
تحقیقـات پزشـکی کار می کننـد، جایـی کـه معمواًل 
در تحقیقـات آزمایشـگاهی شـرکت می کننـد. برخی 
در شـرکت  های داروسـازی و بیوتکنولـوژی مشـغول 
بـه کار هسـتند و در آنجـا به پیشـرفت محصوالت و 

دارو  هـای جدیـد پزشـکی کمـک می کنند.
بسـیاری از دکترهـای ایمنی شناسـی پزشـکی 
هسـتند کـه در مطـب پزشـکی کار می کننـد و 
بیمـاران مبتـال بـه بیماری  هـای خـود ایمنـی را 

معالجـه می کننـد.
ولوژیسـت  های دامپزشـکی عفونت  هـا،  یمون ا
بیماری  هـا و شـرایط ایمنـی در حیوانـات را درمـان و 
از آن جلوگیـری می کننـد. ایمونولوژیسـت  ها به طور 
معمـول ماننـد پزشـکان در طـول تحقیـق و درمـان 
اختـالالت ایمنی به صورت تمـام وقت کار می کنند.
شـغل ایمونولوژیسـت و نقـش آن   هـا اغلـب به 
نوع سـازمانی که برای آن کار می کنند بسـتگی دارد:
متخصصـان ایمونولوژیسـت شـاغل در خدمات 
بهداشـتی و درمانی، پزشـکان متخصصی هستند که 
در بررسـی بیماری  هـا )آسـیب شناسـی( یـا مطالعـه 
آلـرژی تخصـص دارنـد. آن   هـا همچنیـن می تواننـد 

محققـی متخصـص در آزمایشـگاه بالینی باشـند.
ایمونولوژیسـت  های شاغل در صنعت داروسازی 
و بیوتکنولوژی به توسـعه محصوالت جدید پزشـکی 
و درمانـی کمـک می کننـد. آن   ها به طـور کلی برای 
تولیـد محصوالت جدید یا بهبـود محصوالت موجود 

با دانشـمندان دیگر همـکاری می کنند.
ایمونولوژیسـت  هایی کـه در دانشـگاه  ها بـه کار 
گرفتـه می شـوند، تقریبـاً در هـر بخـش از دپارتمـان 
علـوم زیسـتی در انجـام تحقیقـات بـرای افزایـش 
درک مـا از سیسـتم ایمنـی بـدن مشـغول بـه کار 
هسـتند. آن   ها همچنیـن می توانند بـه عنوان مدرس 
فعالیت کنند و دانشـجویان را در دوروس ایمونولوژی 
آمـوزش دهنـد و در عیـن حال تحقیقات خـود را نیز 

انجـام دهند.
ایمونولوژیسـت  های شاغل در علوم دامپزشکی، 
بـه عنوان ایمونولوژیسـت  های دامپزشـکی به شـمار 
می آینـد که روش  های بهتـری را برای بهبود مراقبت 
از حیوانـات با پیشـگیری از بیمـاری و با ایجاد درمان 
بـرای آن دسـته از حیوانـات کـه دچـار عفونـت و 
بیماری های سیسـتم ایمنی شـده اند، ارائـه می دهند.
بسـیاری از بیماری  هـا هنگامی  ایجاد می شـوند 

کـه سیسـتم ایمنـی بـدن بـه درسـتی کار نمی کنـد. 
تـی سـعی می کننـد  ا ق وژیسـت  های تحقی ول یمون ا
درک کننـد کـه چگونـه و چـرا سیسـتم ایمنـی بدن 
عملکـرد ناصحیحـی دارد و باعـث بیماری می شـود. 
چنیـن بیماری   هایـی را می تـوان بـه سـه دسـته زیر 

تقسـیم کرد:
کـه  می دهـد  هنگامـی  رخ   : ی ـ ن م ی ا ـص  ق ن
بـه  قـادر  بـدن  ایمنـی  سیسـتم  ز  ا ی  ـ ی ا ه بخش  
پاسـخگویی مناسـب به یک ماده یا ارگانیسـم مضر 

خارجـی نیسـتند.
خـود ایمنـی: هنگامی بروز می یابد که سیسـتم 
ایمنـی بدن به همان بافتـی )بافت خودی( حمله کند 
کـه بایـد از آن محافظت می کنـد. این نوع بیماری به 
دلیل عدم موفقیت سیسـتم ایمنی بدن در تشـخیص 

بافت   هـای خودی اتفـاق می افتد.
حساسـیت: هنگامـی  رخ می دهـد کـه سیسـتم 
ایمنـی بـدن به طـور نامناسـب )گاهی اوقـات خیلی 

شـدید( بـه ترکیبـات بی ضـرر پاسـخ دهد.

تحصیل در رشته ایمنی شناسی پزشکی
رشـته ایمنـی شناسـی پزشـکی یکـی از زیـر 
شـاخه های علـوم زیسـتی اسـت. در اغلب کشـورها 
ایـن رشـته از مقطـع کارشناسـی پذیـرش می شـود 
امـا در ایـران رشـته ایمنـی شناسـی پزشـکی در 
مقطـع کارشناسـی ارشـد بـه بـاال در دانشـگاه ها 
تدریـس می شـود. ایمونولـوژی پزشـکی یکـی از 
رشـته هایی اسـت کـه توسـط دانشـگاه های مربـوط 
بـه وزارت بهداشـت و خدمات درمانی ارائه می شـود. 
دانشـجویان و فـارغ التحصیالن برخی از رشـته های 
زیسـت شناسـی ماننـد زیسـت شناسـی سـلولی 
و مولکولـی )تمـام گرایش هـا(، میکروبیولـوژی، 
بیوشـیمی، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی، زیسـت شناسی 
جانـوری و علـوم آزمایشـگاهی می تواننـد در آزمـون 
کارشناسـی ارشـد رشـته ایمنـی شناسـی پزشـکی 

شـرکت کنند.

*کارشناس ارشد ایمنی شناسی پزشکی

ایمونولوژی پزشکی؛ مطالعه ساختار و عملکرد سیستم ایمنی بدن در تمام ارگانیسم ها
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انتخابات فدراسیون بدنسازی باطل اعالم شد
شعبه 3۵ دیوان عدالت اداری در حکم بدوی که تا 2۰ روز قابل اعتراض 

است، انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را باطل اعالم کرد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با رقابت عبدالمهدی 
نصیرزاده، حسین یارمحمدیان و کاوه درودی به عنوان 3 کاندیدای نهایی در 
تاریخ ۱3 دی سال ۱3۹۹ به ریاست مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی 
و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان برگزار و در پایان عبدالمهدی نصیرزاده 
با کسب 2۸ رای از مجموع ۴3 رای اعضای مجمع، به عنوان رییس جدید 

این فدراسیون انتخاب شد.
فدراسیون  سابق  دبیر  درودی  کاوه  انتخابات،  این  برگزاری  از  س  پ
بدنسازی و یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بدنسازی، در اعتراض به 
تخلف صورت گرفته در انتخابات، از وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری 

برگزاری انتخابات، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
انتخابات ریاست این  از کاندیداهای  دلیل این شکایت، حضور یکی 
فدراسیون در رای گیری بوده است. به گونه ایی که رای دادن این کاندیدا، 

تخلف محسوب و در نهایت منجر به صدور حکم بدوی شده است. 
شعبه 3۵ دیوان عدالت اداری پس از بررسی  و با اعالم احراز تخلف 
صورت گرفته در برگزاری انتخابات مذکور، به  تاریخ ۱۶ شهریور و شماره 
پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۰2۰۴۹۴۵ و شماره بایگانی ۹۹۰۵۸۵2 حکم به ابطال 

انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام داده است.
در پایان حکم صادره آمده است: »رای صادر شده به استناد ماده ۶۵ 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 2۰ روز از 
تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد«. 
این شعبه در رای خود اعالم کرده، علی رغم ابالغیه 22 اسفند ۹۹، 

هیچ دفاعی از نحوه برگزاری انتخابات انجام نشده است.
پیش از این و با حکم دیوان عدالت اداری انتخابات فدراسیون زورخانه 

و ورزش های باستانی نیز باطل اعالم شده بود.

پس از 4۵ سال صورت می گیرد؛
اولین اعزام تیم بوکس نیروهای مسلح به مسابقات جهانی سیزم

در  سال   ۴۵ از  بعد  نخستین بار  برای  مسلح  نیروهای  ۱۰بوکسور   
برگزار می شود،  میزبانی روسیه  به  ارتش های جهان )سیزم( که  مسابقات 

شرکت خواهند کرد.
به گزارش دنیای جوانان، مسابقات جهانی بوکس ارتش های جهان 
)سیزم( از 2۷ شهریور تا پنجم مهر در مسکو روسیه برگزار می شود و تیم 
بوکس نیروهای مسلح ایران متشکل از ارتش، سپاه و بسیج با ۱۰ ورزشکار 
و ۱۰ نفر کادر فنی فردا پنج شنبه 2۵ شهریور برای شرکت در این مسابقات 

عازم روسیه می شوند. 
بوکسورهای اعزامی به این مسابقات را سعید عزیزی کاکاوند در وزن 
۴۹ کیلوگرم، محمدحسین حقی در ۵2 کیلوگرم، سبحان صحرایی در ۵۷ 
کیلوگرم، حسین جدی در ۶۵ کیلوگرم، مسلم مقصودی در ۶۹ کیلوگرم، 
مهدی سرباز در ۷۵ کیلوگرم، نیثم قشالقی در ۸۱ کیلوگرم، محمد عزیزی 

در ۹۱ کیلوگرم و ایمان رمضانپور در مثبت ۹۱ کیلوگرم تشکیل می دهند.
تیم بوکس نیروهای مسلح بعد از پیروزی انقالب در هیچ تورنمنت برون 
مرزی حضور نداشته و مسابقات ارتش های جهان )سیزم( اولین تورنمنت 

برون مرزی آن ها پس از ۴۵ سال است.

مصطفی هاشمی: لیگ بسکتبال 10 تیمی با کیفیت است
سرمربی تیم بسکتبال مهرام تهران گفت: همه می دانند که لیگ برتر 

با حضور ۱۰ تیم کیفیت باالتری دارد.
مصطفی هاشمی، درباره شرایط تیم مهرام تهران برای شروع لیگ 
برتر بسکتبال، توضیح داد: ما هم مثل همه تیم ها در حال تمرین سخت 
هستیم و بازیکنان هم برای انتخاب تیم هدفگذاری  کرده اند، پس با تعهد و 
انگیزه تمرین می کنند تا برای 22 مهر که شروع مسابقات است، آماده شویم.

او در پاسخ به این سوال که صمد نیکخواه بهرامی چه زمانی به تمرینات 
مهرامی ها اضافه می شود؟ توضیح داد: او در مسافرت خارج از کشور است 
و فعال زمان آمدنش را نمی دانم. گویا کارهای شخصی دارد که باید آن ها 

را انجام دهد.
ایران ظرفیت  لیگ بسکتبال  آیا  این سوال که  به  پاسخ  در  هاشمی 
پیگیری با ۱۶ تیم را دارد؟ توضیح داد: به نظر من برای پاسخ به این سوال 
بهتر است مسئوالن فدراسیون جواب بدهند، چرا که من در کم و کیف کار 
نیستم، شاید اصال نظر شما نباشد که لیگ ۱۶ تیمی پیگیری شود، اما گاها 

ناچار هستید تصمیماتی بگیرید که برخالف میل شماست.
سرمربی تیم ملی بسکتبال در پاسخ به این سوال که آیا با این اقدام 
موافق است؟ اظهار کرد: اگر بپرسید صادقانه می گویم که ۷ - ۸ تیم داریم 
که رقابت جذابی خواهند داشت، اما باید شرایط را در نظر گرفت. لیگ پارسال 
۱۶ تیمی بود و امسال اگر بخواهند به یکباره تیم ها را کنار بگذارند، حاشیه 

ساز خواهد شد. بهتر است کم کم این اتفاق رخ دهد.
سرمربی مهرام در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش تعداد تیم ها 
باعث توسعه می شود؟ توضیح داد: من فکر می کنم دکتر طباطبایی و همه  
می دانند اگر لیگ قوی بخواهید، ۸ تا ۱۰ تیم خوب است، اما امسال نمی توانید 
تعداد تیم ها را کم  کنید چون سال گذشته ۱۶ تیم داشتیم. به نظر می شود 
به تدریج تعداد تیم ها را کمتر کرد اما قبول دارم که توسعه بسکتبال، به 

افزایش تیم ها بستگی دارد.

لیگ قهرمانان اروپا؛
بایرن باز هم  بارسلونا را شکست داد

هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با شکست سنگین 
بارسا برابر بایرن مونیخ و پیروزی چلسی برابر زنیت پیگیری شد.

به گزارش دنیای جوانان، هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 
سه شنبه شب با برگزاری ۶ دیدار از ساعت 23:3۰ پیگیری شد که در مهمترین 
دیدار آن تیم بایرن مونیخ توانست بارسلونا را در خانه با سه گل تحقیر کند.  

E گروه
بایرن بی رحم؛ بارسلونای بی خطر

در مهم ترین دیدار شب اول تیم فوتبال بارسلونا در نیوکمپ میزبان بایرن 
مونیخ بود. تیم میهمان از همان ابتدای بازی توپ و میدان را در اختیار داشت 
و با مالکیت بیشتر توپ توانست بازی خود را به خوبی به بارسلونا دیکته کند. 
بایرن که حمالت بیشتری روی دروازه کاتاالن ها داشت، سرانجام 
در دقیقه 3۴ توسط توماس مولر موفق شد که به گل برسد. بارسا بعد از 
این گل هم نتوانست به خود بیاید تا نتیجه نیمه نخست با همان یک گل 

مشخص شود. 
در نیمه دوم هم شاگردان رونالد کومان حرفی برای گفتن نداشتند و در 
عوض شاگردان ناگلزمن توانستند حمالت زیادی را در این نیمه داشته باشند. 
حمالت مداوم باواریایی ها در دقیقه ۵۵ جواب داد و روبرت لواندوفسکی در 

یک توپ برگشتی موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند. 
در ادامه نیز حمالت نصفه و نیمه بارسا راه به جایی نبرد تا لواندوفسکی 
در دقیقه ۸۴ آب یخ را بر پیکره بارسا ریخت و نتیجه بازی را سه بر صفر 

به سود تیمش کرد.  
در دیگر دیدار این گروه نیز تیم های دیناموکیف و بنفیکا برابر یکدیگر 

قرار گرفتند که در پایان هر دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. 
 H گروه

ارزش اصرارهای توخل برای خرید »لوکاکو« مشخص شد
در یکی دیگر از دیدار های مهم این هفته تیم فوتبال چلسی میزبان 
زنیت بود و با تک گل روملو لوکاکو در دقیقه ۶۹ موفق شد میهمان خود را 
با شکست بدرقه کند. شاگردان توماس توخل با این پیروزی به روند موفقیت 
های خود ادامه دادند. آنها مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها هستند و 
امسال نیز حرف های زیادی برای گفتن دارند.  سردار آزمون در این بازی 

از ابتدا در ترکیب زنیت حضور داشت.  
یوونتوس سری آ را فراموش و در لیگ قهرمانان طوفانی شروع کرد

تیم های مالمو و یوونتوس نیز دیگر دیدار این گروه را برگزار کردند. 
یوونتوسی ها که در سری آ شرایط خوبی را سپری نمی کنند، در این دیدار 
توانستند به خوبی بازی خود را به حریف سوئدی دیکته کنند و با نتیجه 
سه بر صفر برنده بازی باشند. ساندرو، موراتا و دیباال گلزنان بانوی پیر در 

این دیدار بودند.  
 F گروه

قهرمان لیگ اروپا حریف ایتالیایی سرسخت نشد
ویارئال که به عنوان قهرمان لیگ اروپا در لیگ قهرمانان حضور پیدا 
کرده در خانه خود میزبان آتاالنتا بود و در نهایت این دیدار با تساوی دو بر 
دو به پایان رسید. رمو فرئولر و گوسنس برای آتاالنتا و مانوئل تریگوروس 

و دانجوما برای ویارئال گلزنی کردند. 
دیگر دیدار این گروه بین تیم های یانگ بویز و منچستر از ساعت 
2۱:3۰ برگزار شد که در پایام تیم یانگ بویز موفق شد منچستر پر ستاره را 

با نتیجه دو بر یک شکست دهد. 
 G گروه

تیم های فوتبال لیل و ولفسبورگ در دومین دیدار این گروه روبروی 
یکدیگر صف آرایی کرده و در نهایت با تساوی بدون گل به کار خود پایان 

دادند. 
دقیقه  از ساعت 2۱:3۰  را  این گروه  دیدار  دیگر  و سالزبورگ  سویا 
برگزار کرده و این دو تیم نیز در پایان به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

لوتار ماتیوس: هیچ تیم اسپانیایی و ایتالیایی در حد قهرمانی نیست

اسطوره فوتبال آلمان تیم های اسپانیایی و ایتالیایی را دارای قدرت 
الزم برای فتح لیگ قهرمانان نمی بیند.

دور اول لیگ قهرمانان از سه شنبه شب گذشته آغاز شد و 3 تیم 
اسپانیایی بارسا، سویا و ویارئال نتوانستند از سد حریفان شان بگذرند. سویا 
در سانچس پیسخوان برابر سالزبورگ به تساوی ۱-۱ رسید. بارسا در نوکمپ 
با سه گل به بایرن باخت و ویارئال نیز در زمین خود برابر آتاالنتا با تساوی 
متوقف شد. لوتار ماتیوس اسطوره فوتبال آلمان معتقد است تیم های اسپانیایی 

در حال حاضر قدرت رقابت با تیم های انگلیسی و حتی آلمانی را ندارند.
او به اسکای آلمان گفت:»هر ۴ تیم انگلیسی حاضر در لیگ قهرمانان 
کامال خود را تقویت کرده و قوی شده اند. شروع خوبی هم در فصل جدید 
داشته اند. پی اس جی با مسی و دیگر خریدهایش، روی کاغذ یکی از شانس 
های مسلم قهرمانی است و سپس به بایرن می رسیم. اگر بایرن به مشکل 
مصدومیت بازیکنانش برخورد نکند، می تواند یک مدعی جدی محسوب 

شود. اینها گزینه های من برای قهرمانی چمپیونزلیگ هستند.«
ماتیوس ادامه داد:» فعال هیچ تیم اسپانیایی و ایتالیایی را در حد قهرمانی 
نمی بینم. جدایی لیونل مسی، گریزمان، سرخیو راموس و واران، بارسا و 
رئال را تضعیف کرده است. اشرف و لوکاکو هم به اینتر قدرت بیشتری داده 
بودند که هر دو جدا شدند. میالن پس از سال ها به لیگ قهرمانان برگشته 
و یووه هم پس از رفتن رونالدو دیگر قدرت سابق را نخواهد داشت. اتلتیکو 

هم با وجود بازیکنان خوبش، از نظر من شانسی ندارد.«

با پیروزی الوحده مقابل 
همراه  به  تیم  این  الشارجه، 
النصر  و  الهالل  پرسپولیس، 
راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و تیم 
ها منتظر هستند تا در قرعه کشی ظهر 

جمعه، حریف خود را بشناسند.
دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب آسیا 
به پایان رسید و چهره ۴ تیم حاضر در این 
مرحله مشخص شد. ایران که با 3 نماینده 
در این دور از رقابت ها رکورددار بود، تنها 
پرسپولیس را در مرحله یک چهارم نهایی 
می بیند. الهالل و النصر نیز از عربستان 
موفق شدند به دور بعدی راه پیدا کنند و 
الوحده از امارات نیز آخرین تیمی بود که 

راهی این مرحله شد.
* الهالل به دنبال ستاره چهارم

قهرمان فصل گذشته لیگ حرفه 
شاهد  تابستان  این  در  عربستان،  ای 
تغییرات زیادی در تیم خود بود. آنها پس 
از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، ژوزه 
سرمربی  عنوان  به  را  پرتغالی  مورایس 
او با وجود  انتخاب کردند و  جدید خود 
قهرمانی در لیگ عربستان، از این تیم 
جدا شد و جایش را به لئوناردو ژاردیم 
داد. ژاردیم که سابقه قهرمانی با موناکو 
به  دارد،  کارنامه  در  را  فرانسه  لیگ  در 
عنوان کاشف امباپه شناخته می شود و 
این فوق ستاره فرانسوی در زمان حضور 
ژاردیم روی نیمکت موناکو به یک ستاره 
تبدیل شد. عالوه بر این مربی پرتغالی، 
متئوس  و  پورتو  مهاجم  مارگا  موسی 
پریرا وینگر برزیلی وست برومویچ دیگر 
خریدهای بزرگ الهالل بودند. این تیم به 
حدی ستاره های بزرگی در ترکیبش دارد 
که گوستاوو کوئالر و آندره کاریلو دو ملی 
پوش کلمبیایی و پرویی به همراه لوسیانو 
ویتو در لیست آسیایی آنها حضور ندارند.

پیروزی  از  پس  پرستاره  الهالل 
تیم  نخستین  عنوان  به  استقالل،  برابر 
راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. آنها 
به لطف گل های گومیس و الدوسری 
مغلوب  گل   2 با  را  مجیدی  شاگردان 
کردند و زمان تقریبا یک ماهه ای را تا 
آغاز مراحل بعدی ACL در اختیار دارند 
و این مسئله می تواند به هماهنگی بیشتر 
آنها کمک کند. به هر حال مراحل بعدی 
لیگ قهرمانان آسیا تا فینال این مسابقات، 
به میزبانی عربستان برگزار می شود و با 
نشین  پایتخت  تیم  دو  به حضور  توجه 
چهارم  یک  مرحله  در  الهالل  و  النصر 
در  بعد  مرحله  های  بازی  قطعا  نهایی، 
این  و  شد  خواهد  برگزار  ریاض  شهر 
مسئله شانس الهالل را برای قهرمانی 
افزایش داده بخصوص اینکه فدراسیون 
فوتبال عربستان به دنبال دریافت مجوز 
حضور تماشاگران در ورزشگاه هاست که 
این مسئله کار را برای رقبای تیم های 

عربستانی سخت می کند.
در  سخت  کار  و  پرسپولیس   *

عربستان
با پیروزی  شاگردان گل محمدی 
یک بر صفر برابر استقالل تاجیکستان، 

لیگ  نهایی  چهارم  یک  مرحله  راهی 
تنها  پرسپولیس  شدند.  آسیا  قهرمانان 
تیم مرحله یک چهارم نهایی است که در 
رقابت های لیگ قهرمانان امسال هرگز 
در تهران مقابل رقبایش میزبان نبود و 
تمامی بازی های این تیم خارج از ایران 
مرحله  در  النصر  و  الهالل  شد.  برگزار 
خودشان  های  گروه  میزبان  گروهی 
بودند و هر ۶ بازی خود را در خانه انجام 
دادند و با توجه به اعطای میزبانی مراحل 
باقیمانده به عربستان، آنها باز هم در خاک 
خودشان بازی می کنند. الوحده هر چند 
به همراه پرسپولیس بازی های مرحله 
گروهی اش را در هند برگزار کرد اما در 
دیدار مرحله یک هشتم نهایی به مصاف 
هموطن خود الشارجه رفت و به هر شکل 
یک بازی را در خاک امارات برگزار کرد.
سرخپوشان طی سه دوره گذشته 
دیدار  راهی  بار  آسیا، 2  قهرمانان  لیگ 
فینال شده اند و امسال نیز قصد دارند در 
این زمینه هت تریک کنند و با شکستن 
جام  به  پایانی،  بازی  در  ناکامی  طلسم 
قهرمانی بوسه بزنند هر چند کار سختی 
را در پیش دارند. پرسپولیس در صورتی 
طور  به  برود،  پیش  نهایی  نیمه  تا  که 
قطع حداقل با یکی از تیم های النصر و 
الهالل روبرو می شود با توجه به برگزاری 
دیدارهای مرحله بعد در ریاض، آنها کار 
دیدارهای  البته  دارند.  پیش  در  سختی 
مرحله یک چهارم نهایی روز جمعه قرعه 
کشی می شود و حتی ممکن است در 
صورت صعود به نیمه نهایی، پرسپولیس 

با هر دو تیم عربستانی روبرو شود.
پرسپولیس در تابستان امسال سه 
کنعانی  های  نام  به  خود  اصلی  ستاره 
زادگان، نوراللهی و مغانلو را از دست داد 
و گل محمدی مجبور است جای خالی 
آنها را با بازیکنان جدید پر کند. نکته مهم 
دیگر اینکه هر 3 تیم دیگر حاضر در این 
مرحله از بازیکنان خارجی با کیفیتی بهره 
می برند ولی با توجه به قانون منع جذب 
بازیکن خارجی، دست گل محمدی در 
این زمینه نسبت به رقبایش بسته است.
* رویابافی النصر برای اولین جام 

آسیایی
عربستان،  پایتخت  نماینده  دیگر 
همواره زیر سایه افتخارات الهالل بوده 
است. النصر که هیچ گاه موفق به کسب 
بابت مورد  این  از  نشده،  آسیا  قهرمانی 

تمسخر هواداران رقیب قرار گرفته است 
امیدوار  ولی مدیریت جدید این باشگاه 
است این طلسم را امسال بشکند. النصری 
ها فصل گذشته تا پای حضور در دیدار 
فینال نیز پیش رفتند اما در ضربات پنالتی 
و  کردند  واگذار  پرسپولیس  به  را  بازی 
رویای کسب جام برای آنها به باد رفت. 
قهرمانان  لیگ  بعد  فصل  سهمیه  آنها 
آسیا را کسب نکرده اند و تنها در صورت 
قهرمانی در نسخه امسال می توانند به 
عنوان سهمیه چهارم عربستان در رقابت 
های فصل آینده شرکت کنند و همین 
برای  تیم  این  بازیکنان  انگیزه  مسئله 

قهرمانی را افزایش داده است.
مانند  نیز  ریاض  شهر  تیم  دیگر 
الهالل تغییرات زیادی در تیمش داشته 
است. مانو منزس در اواسط فصل گذشته 
مربی  عنوان  به  ویتوریا  روی  جای  به 
النصر انتخاب شد و نتایج قابل قبولی را 
با این تیم کسب کرده است. آنها تابستان 
شلوغی را پشت سر گذاشتند. اندرسون 
ده  انسیلمو  ابوبکر،  وینسنت  تالیسکا، 
مورایس و فونس ماری بازیکنان خارجی 
الدین  جالل  و  هستند  تیم  این  جدید 
قرضی  قرارداد  پایان  با  نیز  ماشاریپوف 
اش، به این تیم بازگشت. البته انسیلمو 
و فونس ماری در لیست آسیایی این تیم 
بتوان گفت سایر  ندارند و شاید  حضور 
تیم های آسیایی خوش شانس هستند 
بازیکن  که AFC محدودیت حضور ۴ 
خارجی را در لیست تیم ها منظور کرده 
وگرنه تیم های عربستان با ستاره های 
زیادی پای به این مسابقات می گذاشتند.
که  چقدر  هر  النصر  هر شکل  به 
را  آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله 
خوب آغاز نکرد، در ادامه با غلبه بر السد 
پرقدرت و پرستاره، به عنوان تیم نخست 
گروه راهی مرحله بعد شد و آنها با وجود 
غایبین پرتعدادی که داشتند، با یک گل 
از سد تراکتور عبور کردند و راهی مرحله 
یک چهارم نهایی شده اند. این تیم عالوه 
بر بازیکنان خارجی که ذکر شد، محمد 
الفتیل و محمد قاسم دو مدافع عربستانی 
هستند که به این تیم پیوسته اند. آنها 
در بازی مرحله بعد می توانند از تمامی 
حمداهلل،  عبدالرزاق  نظیر  بازیکنانشان 
عبداهلل مادو، علی الگامی و عبدالمجید 

الصلیهم استفاده کنند.
مرحله  ساز  شگفتی  الوحده   *

یک هشتم
شاید کمتر کسی انتظار داشت که 
چهارم  یک  مرحله  راهی  بتواند  الوحده 
نهایی شود. آنها در نبرد تیم های اماراتی 
شکست  به  موفق  پنالتی  ضربات  در 
الشارجه شدند آن هم در حالیکه اگر بن 
ماالنگو بازیکن کنگویی الشارجه پنالتی 
پنجم را به گل تبدیل می کرد، الوحده 
از دور رقابت ها کنار می رفت. به هر 
گروهی  مرحله  در  که  تیم  این  شکل 
تنها شکست پرسپولیس را به شاگردان 
گل محمدی تحمیل کرده است، پای به 
دیدار مرحله یک چهارم نهایی گذاشته 
راهی  اش  همگروهی  و  پرسپولیس  تا 
این دور از رقابت ها شوند. آنها بازیکنان 
خوبی نظیر عمر خریبین و لی میونگ جو 
را در ترکیب خود دارند. این دو بازیکن به 
همراه دو مهره جدید این تیم به نام های 
خوزه آنخل خورادو و ژوائو پدرو خارجی 

های الوحده هستند.
البته الوحده فصل نقل و انتقاالت 
یکی از بهترین بازیکنان خود را از دست 
داد. تیم ماتاوز که فصل قبل ۱3 گل 
به ثمر رساند و ۶ پاس گل داد، راهی 
تیم شاهد جدایی چند  این  ترکیه شد. 
بازیکن دیگر خارجی خود نیز بود. آنها 
از  کارتاگنا  تیم  از  خورادو  آنخل  خوزه 
اللیگای دو، ژوائو پدرو و ماجد عبداهلل 
گرفته  خدمت  به  را  یاس  بنی  تیم  از 
اند. پدرو که فصل گذشته در 2۸ بازی 
موفق به زدن 2۰ گل برای بنی یاس شد، 
می تواند خرید خوبی برای تیم تن کاته 
باشد. البته الوحده در لیگ قبلی امارات 
نتوانست سهمیه فصل بعد لیگ قهرمانان 
آسیا را کسب کند. آنها فصل را در رتبه 
ناامید کننده هفتم از جدول ۱۴ تیمی به 
پایان رساندند. این تیم فصل جدید لیگ 
کشورش را با پیروزی پر گل ۴ بر صفر 
دیدار،  این  در  کرد.  آغاز  العروبه  مقابل 
ژوائو پدرو خرید جدید این تیم به همراه 
عمر خریبین مهاجم سوری الوحده هر 
کدام 2 گل به ثمر رساندند. آنها در ادامه 
با 2 تساوی ناامید کننده برابر بنی یاس 
و خورفکان، با ۵ امتیاز از 3 مسابقه در 

رده پنجم لیگ امارات قرار گرفته اند.
به هر حال با پیروزی الوحده برابر 
الشارجه، چهره ۴ تیم منطقه غرب آسیا 
مشخص شد. پرسپولیس در کنار الهالل 
و النصر عربستان و همچنین الوحده، ۴ 
تیمی هستند که باید روز جمعه منتظر 
نهایی  چهارم  یک  مرحله  کشی  قرعه 
باشند. دیدارهایی که تا فینال در عربستان 
و احتمال زیاد شهر ریاض برگزار خواهد 
شد. باید دید فدراسیون فوتبال عربستان 
خانگی  استادیوم  فهد  ملک  ورزشگاه 
دیدارهای  میزبان  عنوان  به  را  الهالل 
حذفی انتخاب می کند یا این بازی ها را 
در مرسول پارک ورزشگاه خانگی النصر 
برگزار می کند. در صورتی که دو تیم 
عربستانی در مرحله یک چهارم نهایی 
ممکن  حتی  نکنند،  برخورد  یکدیگر  با 
است آنها هر دو استادیوم را برای میزبانی 

مراحل حذفی معرفی کنند.

الوحده، الهالل و النصر؛
رقیب احتمالی پرسپولیس از بین این 3 تیم مشخص می شود

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهي حصروراثت
خانم رقیه زینعلی توحدانی به شماره شناسنامه ۹۰۷  فرزند رجبعلی  از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا خان زاده 
طارمسری فرزند محمدقاسم در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۶ در شهرستان لشت نشا فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- عبداهلل زینعلی نوحدانی به ش ش 
۹۶۶ فرزند رجبعلی نسبت پسر2-علی زینعلی نوحدانی به ش ش ۱۷۸۹ فرزند رجبعلی 
نسبت پسر3-پریوش زینعلی نوحدانی به ش ش ۱۷۹۰ فرزند رجبعلی نسبت دختر ۴-رقیه 
زینعلی نوحدانی به ش ش ۹۰۷ فرزند رجبعلی نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره ۰۰۰۰۵۵۶ 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-محمد قربانی

آگهی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت امالک 
آقای ابوالقاسم اکبری فوالدی مالک ششدانگ پالک ثبتی ۱۵۷/۱2۸۴ بخش 
2۷ مهدیشهر به استناد درخواست وارده به شماره ۸۰۷2 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ذیل ثبت 
۱۸۶۵ صفحه ۱۹۴ از دفتر ۱۷ به شماره سند ۵3۸2۸۵ که به نام ایشان صادر و تسلیم 

شده ادعا نموده است که سند مذکور به علت سرقت مفقود گردیده و چون در نظر 
است سند مالکیت المثنی نسبت به پالک فوق صادر گردد لذا مراتب یک نوبت آگهی 
می گردد تا هر کس که مدعی انجام معامله با پالک صدر االشاره می باشد یا مدعی 
وجود سند مالکیت در نزد خود است ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان مهدیشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات صادر خواهد شد. 
حسین فزونی تلوکی 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر 
ش آگهی ۱۱۹32۸2

مفقودی نورآباد
برگ سبزتراکتور کشاورزی

به مالکیت صید عیسی ویس کرمی 
مدل ۱3۹۱

شماره شهربانی:3۱ ایران ۱۹۶ک ۱3
N3HKA۱CE2TAM۱۵۵۴2 :شماره شاسی

LFW۱3۱۹۵Y :شماره موتور
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی دعوت از بستانکاران)نوبت اول(
شرکت تعاونی روستایی زنان سرا در حال تصفیه

)شماره ثبت ۱3۵۰ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷۷3۰۸( در اجرای ماده 22۵ قانون تجارت.وبا عنایت به آگهی 
انحالل چاپ شده  در روزنامه رسمی کشور به شماره 22۱۵۷ مورخه ۱۴۰۰/۱/2۵ .بدینوسیله از کلیه اشخاص 
حقیقی وحقوقی که طلب یا ادعایی نسبت به شرکت فوق الذکر دارند دعوت بعمل می آید. حداکثر ظرف مدت 
۶ ماه ازتاریخ انتشار این آگهی )نوبت ال( به محل دفتر شرکت به آدرس سقز – روستای سرا مراجعه نمایند 

.بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی پذیرفته نمی شود.
مدیر تصفیه – خرامان امین پور کندالن

انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/2۵
انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/۷/2۵
انتشارنوبت سوم:۱۴۰۰/۸/2۵

مهدی ترابی بار دیگر نشان داد چطور 
روزهای  در  می تواند  کلیدی  مهره  یک 

سخت به کمک تیم بیاید.
جدایی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
کنعانی زادگان، نوراللهی و شهریار مغانلو 
که سه ستاره سرخپوشان پایتخت در لیگ 
بیستم و مرحله گروهی رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا بودند و با پایان فصل از این 
تیم جدا شدند، باعث شده بود تا نماینده 
ایران با شرایط سختی عازم تاجیکستان 
و مصاف با استقالل این کشور شود. با 
این حال پرسپولیسی ها هنوز مهره ای را 
در اختیار داشتند که توانایی تغییر جریان 
بازی را با خالقیت فردی خود داشت و 
این بازیکن کسی نیست جز مهدی ترابی.

اگرچه سرخ پوشان مهره های ارزشمند 
دیگری نظیر امیری، عبدی، عالیشاه، آل 
کثیر، سرلک و نعمتی را در ترکیب می بینند 
و می توانند روی توانایی های آنها در بخش 
هجومی حساب ویژه ای باز کنند، اما مهدی 
ترابی حسابش جدا است و با خصوصیات 
منحصربه فردی که به خصوص در فواصل 
نزدیک به دروازه دارد، می تواند بازکننده و 

گره گشای مسابقاتی باشد که همانند دیدار 
برابر استقالل تاجیکستان گره می خورد.

برای  موعود  لحظه  این  از  پیش 
ارسال  ترابی روی  پرسپولیس،  هواداران 
آستانه  تا  نعمتی  سیامک  خوب  بسیار 
گشودن دروازه استقالل در دقیقه ۸۹ رفته 
بود، ولی مدافعین میزبان بار دیگر بهتر کار 

کردند و توپ را به زمین برگردانند.
هواداران  بین ترین  خوش  حتی 
میزبان  که  نمایشی  با  هم  پرسپولیس 
مقابل هوادارانش داشت، فکر پیروزی در 
۹۰ دقیقه را از ذهنشان بیرون کرده بودند 
و آرزو می کردند، کار تیمشان برای صعود 

حداقل به ضربات پنالتی نکشد. در همین 
دقایق بود که محمد سیانکی گزارشگر 
که  را  سرخپوشان  شرایط  اینطور  بازی 
کارشان حسابی گره خورده بود، توصیف 
کرد:» امان از زمانی که مقابل تیمی بازی 
کنی که چیزی برای از دست دادن ندارد 
و حاال پرسپولیس به همچین تیمی خورده 
است«. در حین این صحبت های سیانکی، 
پرسپولیس یکبار دیگر توپ را از بازیکنان 
استقالل گرفته بود و توسط اسدی در حال 

طراحی یک حمله دیگر بود.
شانسی  که  هم  مسابقه  گزارشگر 
اسدی  پاس  از  پس  ترابی  گلزنی  برای 
تنها  این صحنه  گزارش  در  نبود،  قائل 
به گفتن نام مهاجم ملی پوش پرسپولیس 
اکتفا کرد و در حال گفتن این جمله بود که 
هفت هشت بازیکن استقالِل .... اما جمله 
سیانکی ناتمام ماند و او که ناباورانه در حال 
تماشای ضربه فنی و گل بی نظیر ترابی با 
پای چپ بود، تن صدایش را باال برد و در 
حالی که کلمات را کشیده به زبان می آورد، 
با هیجان فریاد زد:» هفت هشت بازیکِن 
استقالِل ترکمنستااااان، تاجیکستاااااان و 

توی دروازه. چه گلی می زنه این مهدی 
ترابی؛ یک نفسی به راحتی که دیگر کار 
به اما و اگر کشیده نشود. خیال مان راحت 
شد و ممنون از مهدی ترابی که ما را به 

مرحله بعد می فرسته.«
البته باید به گزارشگر مسابقه حق 
داد که ضربه عجیب ترابی سبب شد او 
تاجیکستان  جای  به  را  ترکمنستان  نام 
استفاده کند؛ چرا که همانطور که خودش 
معموال  گفت،  گل  آهسته  روی صحنه 
برای زدن ضربات خود در چنین  ترابی 
موقعیت هایی، توپ را در عرض محوطه 
جریمه روی پای راست خود می آورد و با 
کات داخل پا مانند گل هایی که مقابل 
است،  زده  دیگر  تیم  چند  و  گل گهر 
آنها را  یا  باز می کرد  را  دروازه حریفان 
با تهدید جدی مواجه می کرد؛ اما مقابل 
استقالل تاجیکستان مهاجم خوش فکر 
دیگری  تصمیم  پرسپولیس  تکنیکی  و 
گرفت؛ او اینبار ضربه ای را برای گلزنی 
انتخاب کرد، که اصال متدوال نیست و 
حتی بهترین وینگرها و مهاجمان جهان 

هم از زدن آن عاجزند!

مهدی، گارانتی پیروزی؛

ترابی؛ آچار فرانسه پرسپولیس!
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 نامزدهای نهایی جایزه »بوکر 2۰2۱« در حالی اعالم شد 
که »کازوئو ایشی گورو« نویسنده معروف ژاپنی و برنده جایزه نوبل 

2۰۱۷،  از راهیابی به این فهرست جا ماند.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی لیترری هاب، 
مایا جیسونوف )Maya Jasanoff( رئیس هیات داوران جایزه 
بوکر فهرست ۶ نامزد نهایی این جایزه معتبر ادبی را که هر ساله 
اهدا  ایرلند  یا  انگلیس  در  منتشرشده  انگلیسی  رمان  بهترین  به 

می شود، اعالم کرد.
نوشته   )A Passage North( به سمت شمال  مسیری 
دیمون  نوشته   )The Promise ( عهد  آرودپراگسام،  آنوک 
 No One is( نمی زد  حرف  باره  این  در  هیچ کس  گالگوت، 
مردان  الکوود،  پاتریشیا  نوشته   )Talking About This
The Fortune Men( نوشته نظیفه محمد،  خوش شانس ), 
حیرت )Bewilderment( نوشته ریچارد پاورز و دایره بزرگ 
)Great Circle( نوشته مگی شیپ استد فینالیست هایی هستند 
که امسال برای رسیدن به این جایزه ادبی با هم رقابت می کنند.

۱3 نامزد اولیه جایزه امسال از بین ۱۵۸ رمان منتشرشده از 
۱ اکتبر 2۰2۰ تا 3۰ سپتامبر 2۰2۱ )حدودا ۹ مهر ۱3۹۹ تا ۸ مهر 

۱۴۰۰( انتخاب شده بودند و رمان کالرا و خورشید نوشته کازوئو 
ایشی گورو یکی از این رمان ها بود که شانس باالیی برای برد آن 
جا  نهایی  نامزدهای  فهرست  به  راهیابی  از  اما  پیش بینی می شد؛ 
ماند. همچنین اگرچه این جایزه به بهترین رمان انگلیسی منتشر 
نامزدهای نهایی  ایرلند اهدا می شود، فهرست  انگلیس و  شده در 
آن  نظیفه محمد که  بود:  انگلیس  اهل  نویسنده  تنها یک  امسال 

هم تبار سومالیایی دارد. 
برنده نهایی این جایزه ۵۰ هزار پوندی، 2 نوامبر 2۰2۱ )۱۱ 

آبان ۱۴۰۰( اعالم خواهد شد.
طی  کانل  مک  بوکر  نام  به  این  از  پیش  بوکر  ادبی  جایزه 
به  تا 2۰۱۹  تا 2۰۰۱ و طی سال های 2۰۰2  سال های ۱۹۶۹ 
نام جایزه من بوکر شناخته می شد. این جایزه هر سال به بهترین 
رمان اصلی نوشته شده به زبان انگلیسی و چاپ شده در انگلیس 
اهدا می شود. نویسندگان شهروند کشورهای همسود )اتحادیه ای 
بعدها  و  جنوبی  آفریقای  ایرلند،  عالوه  به  کشور(   ۵3 از  متشکل 
زیمبابوه در سال های اول تا سال 2۰۱۴ واجد شرایط دریافت این 
نوشته  انگلیسی  زبان  به  که  رمانی  هر  به  ادامه  در  بودند،  جایزه 

شده باشد، گسترش یافت.

فهرست نامزدهای نهایی »بوکر 202۱« اعالم شد

کارشناسان فرهنگی و 
ادبی در »شـب شـعر و ادب 
گیالن بزرگداشـت، شـیون 
تاکیـد  موضـوع  ایـن  بـر  فومنـی« 
کردند که وی در اشـعارش به انسـان 

امـروز و بشـریت توجـه می کرد.
بـه گـزارش دنیـای جوانـان از 
یونسـکو-ایران،  ملـی  کمیسـیون 
شـب شـعر و ادب گیالن به مناسـبت 
سـالروز درگذشـت شـیون فومنـی با 
اجـرای بـاران نیکراه و حضـور حامد 
فومنـی رئیـس بنیاد فرهنگی شـیون 
فومنـی، صفرعلی رمضانـی محقق و 
عبدالمهـدی  گیالنـی،  موسـیقی دان 
فرهنـگ  گـروه  مدیـر  مسـتکین 
و  یونسـکو-ایران  ملـی  کمیسـیون 
اسـتاد شـمس لنگـرودی شـاعر بـه 

صـورت مجـازی برگـزار شـد.
نیکـراه در ابتـدای ایـن برنامـه 
اظهـار کرد: شـیون فومنی جز معدود 
شـاعرانی اسـت که به گویش گیلکی 
و زبان فارسـی شـعر می گفته اسـت. 
جـای تبریـک دارد کـه گیالنی ها به 
نشـر اشـعار شـیون همـت گماردنـد. 
ولـی چقـدر حیـف اسـت کـه مـن 
وقتـی نـام شـیون را به شعردوسـتان 
می گویـم کمتـر او را می شناسـند و 
البتـه از خواندن اشـعار او شـگفت زده 

می شـوند.
شـمس  اسـتاد  پیـام  ادامـه  در 
لنگـرودی شـاعر پخش شـد. در این 
پیام شـمس لنگرودی صحبت هایش 
را بـا خوانـدن یکـی از اشـعار شـیون 

فومنـی آغـاز کرد:

وزیـد صاعقـه - از مـن چـه مانــد! 
خاکسـتر  -

سـوز  چشـم  همـه  کـه  وکنـده ای 
آور واشـک 

خــزان، کشیــد نخ بخیـه کتابـم را
ورق ورق همــه برگـم بـه بـاد رفت 

گر د
گرفـت شـعله در آغـوش قهر خویش 

ا مر
شـدنــد  مـن  بــا  همـه  پرنده هـا 

کسـتر خا
پرنده هـای  آری  مـن  پرنده هـای 

جـوان
پـر از غـرور پـریدن پر از سرور سفر

وی یـادآور شـد: غزلـی نـو کـه 
از  بـود؛  فومنـی  شـیون  از  خوانـدم 
دوسـت قدیمـی ام. چـرا غـزل نو؟ در 
نـگاه مـن غـزل نـو تعابیـر و الفاظ و 
تصاویـر تـازه دارد. در ایـن اثـر یـک 
زیبایی شناسـی نـو در قالـب غـزل به 
چشـم می خـورد. غـزل نـو برخـورد 
احساسـی بـا یک قالب قدیم نیسـت. 
غـزل نو بـا شـعری از فـروغ فرخزاد 
شـروع شـد؛ چـون سـنگ ها صدای 

مـرا گـوش می کنیـد و...
این شـاعر عنوان کـرد: غزل نو 
بـه ناگهـان پیدا نشـد و نـادر نادرپور 
و فـروغ فرخـزاد پیشـروی ایـن غزل 
بودنـد. در ادامـه شـاعرانی در این راه 
قـدم گذاشـتند کـه متاسـفانه نامی از 
آنـان بـرده نمی شـود. محمـد زکایی 
بـا تخلـص هومـن یکی از این شـعرا 
بـود. منوچهر نیسـتانی یکـی دیگر از 
این افراد بود. حسـین منزوی، محمد 
علی بهمنی و شـیون فومنی در ادامه 

در ایـن عرصه قدم گذاشـتند.
لنگـرودی توضیـح داد: نـام این 
شـاعران کمتـر در بررسـی ها دیـده 
می شـود. شـیون فومنـی اواخـر دهه 
۴۰ سـر پرشـور غزل سـرایی در ذهن 
داشـت بـود. ایـن غزلـی کـه خواندم 
یـک صـدم قـدرت شـیون در اشـعار 
گیلکـی اسـت. در ایـن اشـعار خـون 
)شـریان حیات( و زندگی جریان دارد. 
الشـه لفـظ نیسـت بلکـه موجـودات 
زنده ای در کنار هم در اشـعار شـیون 
دیده می شـوند و طنزهـای جذابی در 

الفـاظ او دیـده می شـود.
توجـه  علـت  کـرد:  تاکیـد  وی 
گیلکی زبانـان بـر روی شـعر شـیون 
او  اشـعار  فضـای  کـه  اسـت  ایـن 

اسـت.  شـیرین  و  زنـده  دلچسـب، 
عـالوه بـر همـه این هـا شـیون بـه 
بسـیار  روحیـات  و  اخالقـی  لحـاظ 
در  کـه  بـود  کسـی  و  بـود  جـذاب 
بـه  چیـزی  روابـط  در  و  رفاقـت 
انسـان می افـزود. نوعـی حافظانگـی 
مشـاهده  رفتـارش  در  سـرزندگی  و 
می شـد. حیـف بـود شـاعری بـا این 
خصوصیـات از دسـت بـرود. و حیف 
اسـت وقتـی چنین شـاعر و رفیقی را 
از دسـت می دهیـم. شـیون فومنی از 
شـاعران درخشـانی اسـت کـه یاد و 

نامـش همـواره گرامـی اسـت.

حکایت تخلص شیون
در ادامـه حامـد فومنـی رییـس 
بنیـاد فرهنگـی شـیون فومنـی اظهار 
کرد: 23 سـال است که شیون فومنی 
حیـات آسـمانی دارد و از کمیسـیون 

ملـی یونسـکو- ایران تشـکر می کنم 
کـه در روز درگذشـت شـیون عزیـز، 
دربـاره او گفت وگو می کنیـم و یادش 

را گرامـی می داریـم.
 ۱3۶۶ سـال  در  افـزود:  وی 
شـبی در منـزل اخوان ثالـث بودیم، 
در آن شـب اسـتاد اخوان از شـیون 
و  پرسـید  مـی  تخلصـش  دربـاره 
دلنشـین  و  ارجمنـد  ایشـان  بـرای 
گفـت:  پاسـخ  در  شـیون  کـه  بـود 
سرشـکم همچو آب روشـن هسـتی 
غـم ناشسـته رویان بـا مـن هسـتی 
بـه دوش نالـه دارم بار خاطر، از آن 

شـعر نـام شـیون هسـتی.
رییـس بنیـاد فرهنگـی شـیون 
فومنـی توضیـح داد: وقتـی بـا نـام 
شـیون روبـرو می شـوم ارتبـاط پـدر 
فرزنـدی از مـن دور شـده و به عنوان 
یکی از شـهروندان گیالنی شـیون را 
شـیون  می کنـم.  درک  و  می فهمـم 
فرزنـدان معنـوی بسـیاری در گیالن 
را  او  مـن  از  بهتـر  آن هـا  کـه  دارد 
می شناسـند. مـن خادمی هسـتم که 
در راهی که شـیون می اندیشـید قدم 
اشـعار  بـا  گیلک زبان هـا  می گـذارم. 
شـیون زندگـی می کننـد و در معابـر 
و کوچه و بازار و شـالیزارها اشـعار او 
زمزمـه می شـود و گویی همـواره این 

اشـعار زنده هسـتند.
فومنـی تاکید کرد: شـیون یعنی 
او  اشـعار  مـردم،  آینـه  در  و  مـردم 
می گیـرد.  خـود  بـه  خـاص  شـکل 
قدیمی تریـن اثـر مکتوب ما در شـعر 

گیلکـی بـه قـرن هشـتم بازمی گردد 
و در دوره مشـروطه شعر گیلکی جان 
می گیرد. شـیون با شـعر زندگی کرد. 
مخاطب شـعر شـیون با دقایق اشعار 
او همـراه اسـت مـا ایـن مهـم را در 

زندگـی بـا او لمـس کردیم.

شـیون شـاعر بی مـرز و جغرافیا 
ست ا

وی عنوان کرد: در شـعر فارسی 
و گیلکـی ترانه هـای شـیون را داریم 
کـه او مفاهیـم ادبـی خـود را از ایـن 
طریـق بـه مخاطبـان عرضـه کـرده 
اسـت  اسـت. شـیون شـاعر عشـق 
نیسـتند.  مرزپذیـر  عشـق  اهالـی  و 
شـاعران اقـوام و هـر قـوم بـه اقلیم 
و زبـان و فرهنـگ خـود می پردازنـد 
اما شـیون شـاعر بـی مـرز و جغرافیا 
بـود. هنرمنـدان و شـاعران سـفیران 

را  ملت هـا  کـه  هسـتند  فرهنگـی 
می دهنـد. پیونـد  به هـم 

رییـس بنیـاد فرهنگـی شـیون 
فومنـی توضیـح داد: شـیون در جایی 
گفتـه بـود: بـس کـه سـر در قـدح 
حضـرت حافـظ دارم/ لهجـه نرگـس 
فومن شـنوم شـیرازی. که این نشـان 
از تفکر او دارد. شـیون به انسان امروز 
و بشـریت می اندیشـید. بـاز در جایی 
بـرای اردبیلـی ها شـیون می سـراید. 
حتـی یـک روز بـه مـن گفـت اگـر 
انگلیسـی می دانسـتم شـعر بـه زبان 
انگلیسـی مـی گفتم. گیلک مـن دارد 
کرسـی های دانشـگاهی را در سـطح 
دنیـا در مـی نـوردد و شـعر گیلکـی 
بـه قـدری وسـیع اسـت مـی خواهم 
بـا همـه زبـان هـا در ارتباط باشـم و 
بـا حفـظ باورهـای خـود، ارزشـگذار 

فرهنـگ ملـی خودم هسـتم.
ه  نـگا یـن  ا گفـت:  فومنـی 
پیشـروی شـیون در دهـه ۶۰ بود اما 
شـیون اهل رسـانه نبود و بسیاری از 
نـگاه هـای شـیون برای خیلـی افراد 
یـک  شـیون  اسـت.  نشـده  عریـان 
ماهـی بوده کـه به اقیانـوس ها فکر 
مـی کرده اسـت و در آن اقیانوس ها 

نیـز شـیون گیلکـی بوده اسـت.
فیلـم  تولیـد  شـد:  یـادآور  وی 
یکسـال  حـدود  را  شـیون  مسـتند 
اسـت آغـاز کردیم و بـه بخش های 
پایانـی رسـیدیم و امیـدوارم تـا پایان 

سـال آمـاده نمایـش شـود.
وی در ادامـه غزلـی گیلکـی از 

خواند. شـیون 

عالم از ناله عشاق مبادا خالی
مدیـر  مسـتکین  عبدالمهـدی 
ملـی  کمیسـیون  فرهنـگ  گـروه 
یونسـکو- ایـران نیـز در ادامـه ایـن 
برنامـه اظهار کرد: واژه شـیون غریب 
و لطیف اسـت. حافـظ می گوید: عالم 
از نالـه عشـاق مبـادا خالـی و به ظن 
من اسـتاد فومنـی در تخلص خود به 
ایـن کالم حافظ اقتباس کرده اسـت. 
گراهام فولر از اندیشـمندان آمریکایی 
ژئوپولتیـک  خصـوص  در  کتابـی 
ایـران دارد که در آن نوشـته ایرانیان 
به سـان قالی هاشـان هسـتند. وقتـی 
از نزدیـک بـه ایـن قالـی می نگریـد 
مفتـون می شـوید و حیـرت می کنیـد 
و هرآینـه از دور بـه آن می نگریـد از 
ایرانیـان  و  بی خـود می شـوید  خـود 

چـون قالـی درهـم تنیده هسـتند.
بـه  وقتـی  د:  دا مـه  دا ا وی 
شـهرهای ایـران می اندیشـیم همـه 
کـه  هسـتند  تنیـده  درهـم  چنـان 
می کنـم  فتخـار  ا وصف ناپذیرنـد. 
چنیـن شایسـتگانی در ایـران داریـم. 
شـیون به شـعر و ادب پارسـی عشق 
می ورزیـد و گیله خوانـی را در صـدر 
قـرار داده بـود. شـیون ناله و شـرحه 
شـرحه درد اشـتیاق اسـت که موالنا 
گفـت. او ۵2 سـال عمـر کـرد امـا 

گنجینـه او بسـیار پربـار اسـت.
مدیـر گـروه فرهنگ کمیسـیون 
خوانـدن  بـا  ایـران  یونسـکو-  ملـی 
شـعری از شیون عنوان کرد: واژه های 
اسـتفاده شـده از سوی شـیون فومنی 
شـاهکار اسـت. قافلـه شـعر و ادب ما 
سـر بازایسـتادن نـدارد. از گیـالن و 
مازنـدران تـا سیسـتان و کرمـان و... 

مملـو از شـگفت انگیزی اسـت.
رمضانـی  صفرعلـی  ادامـه  در 
گیالنـی  موسـیقی دان  و  محقـق 
بـه اجـرای موسـیقی بـا ترانـه ای از 
شـیون فومنـی پرداخـت. وی یکی از 
احیاکنندگان کمانچه ۵ سـیم اسـت.

وی عنـوان کرد: از عزیزان گله مند 
هسـتم کـه در برنامه هـای فرهنگـی 
از شـیون نامـی نمی برنـد و صراحتـا 
می خواهـم بـه ایـن چهـره فراگیالنـی 
بیشـتر بپردازند. رمضانـی در ادامه یاد و 
خاطر اسـتاد فریـدون پوررضا خواننده و 
موسیقی دان نامدار گیلک و صاحب نظر 
در زمینه موسیقی فولکلوریک گیلکی را 

نیز گرامی داشـت.
میراحمـد سـید فخـری نـژاد با 
نـام شـاعری شـیون فومنـی سـوم 
فومـن  شهرسـتان  در   ۱32۵ دی 
متولـد شـد.تحصیالت ابتدایـی خود 
را در رشـت سـپری و بعـد همـراه 
خانـواده بـه کرمانشـاه کـوچ کـرد و 
سـه سـاله دوم دبیرسـتان را تـا اخذ 
آنجـا  در   ۱3۴۵ در  طبیعـی  دیپلـم 
وارد   ۱3۴۶ سـال  شـیون  گذرانـد. 
سـپاه دانـش در طـارم شـد و یـک 
کل  اداره  اسـتخدام  بـه  بعـد  سـال 
آمـوزش و پرورش مازنـدران درآمد.
شـیون با سرایش اشـعار ساده و 
دلنشـین ، زبـان گیلکـی را  با اشـعار 
زیبایـش بـار دیگـر در مرکـز توجـه 
مردم قرار داد و در حوزه شـعر فارسی 
با انتشـار مجموعه های شـعر فارسی 
و ارائـه قالـب های معمول و مرسـوم 
شـعر فارسی از شـاعران تأثیر گذار و 
توانای شـعر معاصر به شـمار می رود.

از آثـار ایـن شـاعر می تـوان به 
پیـش پـای برگ، یک آسـمان پرواز، 
از تـو بـرای تـو )مجموعـه  غـزل، 
رباعـی، دو بیتـی، مثنـوی(، رودخانه 
در بهار و کوچه باغ حرف اشـاره کرد.
شـیون فومنی در شهریور ۱3۷۷ 
بیمـاری مزمـن  از یـک دوره  پـس 
کلیـوی و انجـام پیوند کلیـه در یکی 
از بیمارسـتان هـای تهـران از دنیـا 
رفـت و بنـا بـه وصیتـش در جـوار 
آرامـگاه میـرزا کوچـک جنگلـی در 
آرامسـتان سـلیمان داراب رشـت بـه 

خاک سـپرده شـد.

 انسان امروز و بشریت در اندیشه و شعر فومنی

غالمرضا امامی »نادان« تولستوی را ترجمه کرد

مجموعه  مجلدات  از  یکی  تولستوی  لئو  از  اثری  عنوان  »نادان«   
»نویسنده های بزرگ، خواننده های کوچک« است که به تازگی از سوی 
نویسنده و مترجم کشور غالمرضا امامی ترجمه و وارد بازار کتاب کودک 

شده است.
، »انتشارات پرتقال« در مجموعه ای تحت عنوان نویسنده های بزرگ، 
خواننده های کوچک داستان هایی معروف از نویسندگان بزرگ جهان را با 

تصویر و زبانی روان برای کودکان گردآوری و منتشر می کند.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم پیشکسوت کشور انتخاب داستان ها 
و ترجمه این مجموعه را برعهده دارد. او در انتخاب قصه های این مجموعه 
انتخاب کند که دربردارنده چهار  به گفته خودش کوشیده است آثاری را 
عنصر شادی، بازی، لذت و آگاهی برای کودکان و نوجوانان باشند. هدف از 
انتشار این مجموعه آشنا کردن کودکان و نوجوانان با اندیشه های نویسندگان 

پرآوازه جهان است. 
با  امیدوار است این مجموعه سبب شود کودکان و نوجوانان  امامی 
ادبیات و کتاب بیشتر انس بگیرند و به مطالعه دل ببندند و در جوانی آثار 

این نویسندگان بزرگ را بخوانند. 
نادان نوشته لئو تولستوی یکی از جدیدترین های این مجموعه است 
که به تازگی ترجمه و برای رده سنی ج در یکهزار نسخه وارد بازار کتاب 

کودک شده است.
کتاب اینگونه آغاز می شود: روزی روزگاری در کشور روسیه مرد ساده 
لوح نادانی راهی سفر به دور دنیا شد. او می خواست به تنهایی دور دنیا بگردد 
و شرق، غرب، شمال و جنوب جهان را ببیند. همینطور که به راهش ادامه 
می داد، چشمش به دو کلبه کوچک خالی افتاد که کسی داخلش نبود، در 
زیرزمین ها کامال باز و توی آن ها پر از شیطان بود. ریش شیطان ها همه 
سیخ شده، کله هایشان نوک تیز و کشیده و انگشت هایشان کج و کوله و 

دراز بود. آن ها مشغول قمار و ورق بازی بودند.
آن ها مشغول حساب کردن بردهایشان بودند که موقع خداحافظی 
مرد نادان برای آن ها روز خوبی را آرزو کرد و گفت: شیطان های داخل 

این اتاق خدا نگهدارتان باشد.
شیطان ها از حرف مرد خیلی عصبانی و ناراحت شدند. به او حمله 
کردند، حسابی کتکش زدند و آن قدر گلویش را فشار دادند که نزدیک بود 

خفه شود، آخر سر هم بدن نیمه جانش را به بیرون پرت کنند...
نادان در 2۴ صفحه توسط کلود الپوئنت تصویرگری شده است.

لئو تولستوی )۱۸2۸-۱۹۱۰ م( نویسنده اهل روسیه با نوشتن داستان 
ریزی  پایه  به  او  آناکارنینا مشهور شد.  و  و صلح  رمان های جنگ  و  ها 
دبستان هایی با برنامه های تازه و نوشتن داستان های زیبایی برای کودکان 
و نوجوانان پرداخت و در راه انسان دوستی و برقراری صلح و عدالت اجتماعی 
بسیار تالش کرد. تولستوی به خاطر توقیف پیش نویس رمان هایش در 
سال ۱۹۰۸ و نیز مشکالت خانوادگی ناچار شد به جنوب روسیه سفر کند 

و در این سفر از دنیا رفت. 
از ویژگی های مجموعه نویسنده های بزرگ، خواننده  های کوچک 
هم این است که برخی از داستان های آن برای اولین بار است که به فارسی 

ترجمه می شوند.
قدرت جهانی شش مرد اثر برادران گریم، گربه و شیطان به قلم جیمز 
جویس، نویسنده شهیر ایرلندی، زیبای خفته شارل پرو شاعر و نویسنده 
مشهور فرانسوی و بلبل امپراتور چین اثر هانس کریستین اندرسن از دیگر 
کتاب هایی بوده اند که تاکنون در این مجموعه ترجمه و وارد بازار کتاب 

کودک شده اند.
نویسنده،  اراک(  شهر  در   ۱32۵ شهریور   ۶ )متولد  امامی  غالمرضا 
مترجم، پژوهشگر و سرویراستار ایرانی است. امامی در سال ۱32۵ در اراک 

زاده شد. او تاکنون بیش از ۷۰ عنوان اثر چاپ کرده است. 
او در سال ۱3۵۰ به عنوان ویراستار در کانون پرورش فکری کودکان 
مشغول به کار شد. اندکی بعد و تا سال ۱3۵۹ ریاست انتشارات کانون را 
بر عهده داشت. در آذر ۱3۵۹ و با اخذ جایزه نمایشگاه جهانی الیپزیک 
به آلمان سفر کرد و پس از آن به ایتالیا رفت و سال هاست که در آنجا 
اقامت دارد. امامی در زمان مدیریت انتشارات موج، آثار بسیاری از چهره 
های برجسته ایرانی از قبیل سیمین دانشور، جالل آل احمد، م- ع.سپانلو، 
احمد شاملو، حمید عنایت، رضا براهنی، جواد مجابی، مهدی سمسار، محمد 

قاضی، سیروس طاهباز و... را منتشر کرد.
نوشته های فراوانی از او درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و ادبی در 
مطبوعات ایران و دیگر کشورها منتشر شده است. او بیش از ۱۰ عنوان 
کتاب از فارسی به ایتالیایی ترجمه کرده که از آن جمله می توان به آنتولوژی 

شعر معاصر ایران اشاره کرد.
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2۷ شهریور؛ آخرین مهلت ارسال ایده به 
رویداد »لیبتک ۳« کتابخانه ملی

موضوع  با   »3 »لیبتک  رویداد   
»استخراج و مدل سازی موضوع« در 
موجود  های  داده  دادن  قرار  راستای 
و  کسب  دسترس  در  ملی  کتابخانه 
کارهای نوپا و فناور محور کشور تا 2۷ 

شهریور مدل و ایده می پذیرد.
کسب  توسعه  و  نوآوری  مرکز   
اسناد و  و کارهای داده محور سازمان 
ایران در تالش است تا  کتابخانه ملی 
با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای 
در  موجود  های  داده  کشور،  اجرایی 
و  کسب  دسترس  در  را  ملی  کتابخانه 
کارهای نوپا و فناوری محور کشور قرار 

دهد. تمرکز این مرکز، بر توسعه کسب و کارهای حوزه هوش مصنوعی، تحلیل 
داده های حجیم، محتوا و رسانه، واقعیت افزوده و مجازی میباشد و در تالش 
است تا با طراحی و توسعه اکوسیستم نوآوری مرتبط با فناوری های کتابخانه 

ای لیبتک گامی موثر در توسعه نوآوری در کشور بردارد.
این مرکز در ادامه مسیر نوآوری، اقدام به برگزاری رویداد لیبتک 3 نموده 
است. این رویداد با موضوع »استخراج و مدل سازی موضوع« در ادامه رویداد 
لیبتک 2 و در راستای استفاده از ظرفیت دانشجویان، کسب و کارهای نوپا و 
شرکت های حوزه هوش مصنوعی به منظور رفع چالش های کتابخانه ملی 

برگزار می گردد.
همچون رویداد پیشین از تمامی افراد، تیم ها و شرکت های حوزه فناوری 
اطالعات و هوش مصنوعی دعوت می شود تا به این چالش پیوسته و تحت 
نظارت افراد متخصص و برجسته به رقابت بپردازند. امید است مرکز نوآوری 
و توسعه کسب و کارهای داده محور سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با 
هموار نمودن مسیر نوآوری بتواند فرصتی برای نخبگان و خبرگان حوزه هوش 
مصنوعی ایجاد نموده و با رفع چالش های ملی، گامی هر چند کوچک در پیاده 

سازی فرهنگ نوآوری بردارد.
با هدف  موضوع  سازی  مدل  و  استخراج  عنوان  تحت   3 لیبتک  رویداد 
و  معنایی  جوی  و  جست  منظور  به  موضوعی،  برچسب  محور  داده  استخراج 
توصیه موضوعی کتاب ها برگزار می گردد. استخراج این موضوعات با استفاده 
 Probabilistic topic modeling از روش های یادگیری ماشین مانند

یا هر روش دیگر باید به گونه ای باشد که:
۱. نمایشی برداری از منابع وجود داشته باشد که امکان جست و جوی 

معنایی در میان مجموعه مورد نظر، به وسیله آن میسر باشد.
2. منابع برچسب های موضوعی مشخصی داشته باشند، به گونه ای که 
برای کاربران و متخصصین ملموس بوده و کاربران به وسیله این برچسب های 
موضوعی بتوانند در مجموعه منابع مشابه تفرج کنند. این برچسب ها به گونه 
ای هستند که هر منبع می تواند یک یا بیش از یک برچسب موضوعی داشته 
از این برچسب ها دارای احتمالی هستند و مجموع احتماالت  باشد. هر یک 

برچسب های هر منبع برابر یک می شود. 
چالش گران این رویداد می توانند در قالب فرد حقیقی، تیم، شرکت نوپا 
یا شرکت توسعه یافته در این رویداد ثبت نام نمایند. پس از پایان مهلت ثبت 
نام، یک لینک حاوی نام کاربری و رمز عبور به منظور دسترسی به دیتاستی 
شامل منابع OCR شده کتابخانه ملی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. 
شرکت کنندگان میبایست با استفاده از این دیتاست، طی مدت مقرر مدل خود را 
بر اساس معیارهای ذکر شده ایجاد نموده و خروجی خود را برای مرکز نوآوری 

و توسعه کسب و کارهای داده محور ارسال نمایند.
اول، خروجی شرکت  ارزیابی در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله 
کنندگان بر اساس دو معیار فوق توسط تیم ارزیابی کتابخانه ملی ایران مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و پنج شرکت کننده برتر که خروجی آن ها دقت باالتری 
را  ارائه می دهد، شناسایی می گردند.در مرحله دوم، این پنج تیم در مراسم 
اختتامیه رویداد به ارائه حضوری مدل خود می پردازند و پس از بررسی داوران 
و داوری نهایی، شرکت کننده برتر تعیین می گردد. ۸۰ درصد داوری بر اساس 
دقت خروجی و 2۰ درصد آن بر اساس نظر داوران خواهد بود. به شرکت کننده 
برتر این رویداد مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی و امکان عقد قرارداد با 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعطا می گردد.
پایان مهلت ثبت نام در رویداد لیبتک 3 )استخراج و مدل سازی موضوع( 

2۷ شهریور و اختتامیه این رویداد یازدهم آبان خواهد بود.

ادبیات قربانی ساختار کتاب های درسی 
شده است

 حاضران نشست »آموزش ادبیات معاصر« مشکالت کتاب های درسی 
فارسی را اصرار گروه مولفان بر یکسان کردن ساختار همه کتاب ها دانستند؛ 
یعنی مثاًل فصل دوم همه کتاب ها ادبیات تعلیمی باشد، در همه کتاب ها 
فصل ادبیات حماسی باشد که این امر هم فضا را گرفته و هم تنوع را از 

بین برده است.
، هشتمین نشست مجازی از مجموعه برنامه سخن؛ جستاری در ادبیات 
و شعر پارسی با موضوع »آموزش ادبیات معاصر« در صفحه اینستاگرام خانه 
هنرمندان ایران برگزار شد. در این برنامه رامک رامیار، پژوهشگر ادبیات 
فارسی به گفت وگو با دکتر زینب افضلی، مدیر موسسه سخ تازه دنیای تازه 

و دکتر آزاده شریفی، دبیر زبان و ادبیات فارسی پرداخت. 
در ابتدای این نشست زینب افضلی درباره تعریف ادبیات معاصر عنوان 
کرد: وقتی نظرهای مختلف را درباره چیستی ادبیات معاصر می خوانیم، چون 
معاصر نشان دهنده یک دوره زمانی است، بیشترین چیزی که جلب توجه 
می کند این است که هر کدام از بزرگوارانی که در این زمینه نظر دادند، 
چه بازه زمانی را در نظر گرفتند. صد سال اخیر؟ ۷۵ سال اخیر؟ و... بر این 
اساس طبیعتا آنچه شامل و مشمول این حیطه می دانند متفاوت می شود. به 
نظرم در دوره های زمانی که به عنوان ادبیات معاصر در نظر می گیریم، یک 
بخشی داریم که باید در اولویت قرار بگیرد. وقتی کلمه معاصر را می آوریم، 
با چند تعبیر از آن یاد می کنند و یکی از آن »ادبیات هم عمر ما« است.  
یعنی آن ادبیاتی که در طول عمر ما در این لحظه ای که زنده هستیم، خلق 
می شود و پدیدآورندگانش زنده هستند و می توان از آن به »ادبیات زنده« 

یا »ادبیات زندگان« یاد کرد.
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نشسته از راست جلیل ثقفی،مخبرالسلطنه، احمدرضا بیک،علی اکبر دهخدا، محمد 
قزوینی، معاضد السلطنه و اسماعیل امین الملک اختصاصی دنیای جوانان

رِگ جان است
بدو دست درازی نتوان

علی اکبر دهخدا

با سِرُطره دلبند تو بازی نتوان
رِگ جان است بدو دست درازی نتوان

ناز پرورده حسن است و جز از راِه نیاز
دست در گردِن آن یاِر نیازی نتوان

ید بیضاست عذار بتم، ای گل ! به خود آی
بردن از معجزه با شعبده بازی نتوان

گردوصد دامن یاقوت فشانم زمژه
سیر بر خوردن از آن لعل پیازی نتوان

دست یازی به َزنَخ خواستمش، گفت بهل
کاندر این بوته ، به جز قلب گدازی نتوان

صورت خوب پسندند ُکلَه داران لیک
جز که با سیرت محمود ایازی نتوان

جز به شور طلب ذره و جذب خوش مهر
قطع این مرحله ، با دور و درازی نتوان
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

خاطره بازي با سعید راد...

سینماي ما در حال حاضر قهرمان ندارد!
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hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

در  و  سینما  ملی  روز  مناسبت  به 
ادامه سلسله نشست های تاریخ شفاهی، 
موزه سینمای ایران طی یک هفته هر 
روز گفتگوی تفصیلی با یکی از عوامل 
منتشر  را   ایران  سینمای  تاثیرگذار 
می کند. امروز ناگفته های سعید راد، از 
پیشکسوتان عرصه بازیگری و یکي از 
محبوب ترین چهره هاي قدیمي سینمای 

ایران را می خوانید.
سعید راد در ابتداي گفتگوي خود 
با موزه سینما با بیان اینکه متولد محله 
زمانی که  گفت:  است،  تهران  سنگلج 
پدربزرگ  عموها،  پیش  بودم  ساله   ۵
و مادر بزرگم بودم و با آنها از سنگلج 
بچه  من  درواقع  آمدیم.  شمیران  به 

شمیران هستم.
فیلم  در  حضورش  درباره  وی 
صادق کرده، ساخته ناصر تقوایی گفت: 
تهیه کننده این فیلم موافق حضور من در 
صادق کرده نبود. حتی یکی از بازیگران 
برای تهیه کننده نوشته بود که اگر سعید 
راد نقش صادق کرده را بازی کند دیگر 
این  و  بازی نمی کند  فیلم  در آن دفتر 
به  بود.  شده  من  رنجش  باعث  حرف 
او  و  نمی آیم  دیگر  گفتم  تقوایی  ناصر 
در پاسخ به من گفت یا صادق کرده را 
تو بازی می کنی یا من در آن دفتر فیلم 
فیلم  آن  در  نهایت من  در  نمی سازم! 

بازی کردم.
لفت  مخا علت  ه  ر با ر د ی  و
تهیه کننده صادق کرده، گفت: به دلیل 
اینکه بهروز وثوقی در آن دفتر فیلم های 
زیادی از جمله گوزن ها و خاک را کار 
کرده بود و این نقش را برای او در نظر 
بود.  مخالف  من  حضور  با  بود  گرفته 
نقش تنگسیر را قرار بود من بازی کنم 
که به بهروز وثوقی داده شد و انتخاب 
به  نمی توانستم  من  شاید  بود  درستی 
می خواست  نادری  امیر  که  شکلی  آن 

آن نقش را درآورم.
بود  قرار  اینکه  بیان  با  راد  سعید 
ناصر  ساخته  خورشید،  ناخدا  فیلم  در 
تقوایی بازی کند، گفت: داریوش ارجمند 

اما  بازی کرد  را بسیار خوب  آن نقش 
اگر من حضور داشتم به شکل دیگری 
می شد زیرا من اسحله وینچستر گرفته 
بودم و در خانه تمرین می کردم که نشد 
بازی کنم. درواقع فکر مي کنم اگر من 
شاید  مي کردم  بازي  را  خورشید  ناخدا 
با  درمي آمد  آب  از  دیگري  فیلم  اصال 
این حال فکر مي کنم داریوش ارجمند 

این نقش را خوب بازي کرد.
سنگ،  سفر  اینکه  بیان  با  وی 
از  گفت:  بود،  شناسامه  یک  او  برای 
مسعود کیمیایی در بازیگری درس های 
فیلمبرداری  شروع  در  گرفتم.  زیادی 
تیپ ُکردی درنمی آمد و مسعود کیمیایی 
می گفت یک جای کار ایراد دارد، من هم 
خیلی ناراحت شده بودم یک دفعه آقای 

کیمیایی با بلندگویی که در دستش بود 
با صدای بلند گفت سعید مشکل را پیدا 
کردم، گام هایت را بلندتر بردار و درست 
این  می خواست.  که  شد  چیزی  همان 
خوبی  به  کارگردان  یعنی  جزئی نگری 

صحنه را می شناسد.
از  دیگري  بخش  در  راد  سعید 
همکاري اش  به  دیگر  بار  گفتگو  این 
با کیمیایي در فیلم دیگري اشاره کرد 
و گفت: در فیلم خط قرمز، که یکی از 
کارهای خوب من است مسعود کیمیایی 
نقاشی می کرد که  را  طوری حرکت ها 
باید چه  من به راحتی متوجه می شدم 
کاری انجام بدهم یعنی من را از یک 
فضای معمولی درمی آورد و به یک آدم 
عصبی که خون باال می آورد و در حین 

آن  در  کرد.  تبدیل  بود،  امنیتی  حال 
نبودند  زیاد  کارگردان های خوب  زمان 
مسعود  مانند  کارگردان هایی  وجود  و 

کیمیایی نعمت بود. 
نیز  بازیگرها  دستمزد  درباره  وی 
توضیح داد: دستمزد محمدعلی فردین 
از همه ما بیشتر بود و بعد از او بهروز 
وثوقی و بعد من. البته دستمزدها متغیر 
بود. به عنوان مثال، دستمزدی که من 
پورسانت  خاطر  به  هدف،  فیلم  برای 
زمانی که  بود.  بیشتر  فردین  از  گرفتم 
تومان و  فردین دستمزدش 3۰۰ هزار 
بهروز وثوقی 2۰۰ هزار تومان می گرفت 

دستمزد من ۱۵۰ هزار تومان بود.
وی با بیان اینکه قصه عقاب ها، در 
زمان خود جدید بود گفت: در این فیلم 
سکانسی که من با اسلحه عراقی ها را 
می زدم و جمشید هاشم پور از هلیکوپتر 
بود.  طبیعی  و  واقعی  خیلی  می پرید، 
در  بار  اولین  برای  وقتی  می آید  یادم 
زمانی که  می دیدیم  را  فیلم  این  سینما 
مردم  می پرید  هلیکوپتر  از  هاشم پور 
قهرمان  فیلم ها  در  مردم  دست  زدند. 
را دوست داشتند و در مقابل بازی ها در 
متاسفانه  می دادند.  نشان  واکنش  فیلم 
در حال حاضر سینمای ما قهرمان ندارد.
با  خود  همکاری  درباره  وی 
نیز  دوئل،  فیلم  در  درویش  احمدرضا 
توضیح داد: آقای درویش من را خیلی 
دوست داشت و انصافا در فیلم دوئل پای 
من ایستاد. در آن زمان که از من دعوت 
کرد تا در این فیلم حضور داشته باشم 
فیلم متولد ماه مهر، او هم اکران بود که 
به من گفت متولد ماه مهر، در سینما 
آفریقا درحال اکران است دوست دارم 
شما این فیلم را ببینید و با کار من آشنا 
شوید. من بعد از دیدن فیلم به دفتر او 
رفتم و درباره فیلم باهم صحبت کردیم. 
درویش در فیلم دوئل، برای من فرش 
قرمز پهن کرد. در دوئل یک نقش منفی 
چندوجهی که آن را بسیار دوست داشتم 

توسط آقای درویش به من داده شد.
از  یکی  اینکه  بیان  با  راد  سعید 

است،  دوئل  در  نقش هایش  بهترین 
اولین  در  می آید  یادم  کرد:  خاطرنشان 
نمایش جشنواره در سینما سپیده زمانی 
مردم  آمد  فیلم  اول  در  من  اسم  که 
از  من  و  می زدند  دست  خوشحالی  از 
از  بعد  می ریختم.  اشک  خوشحالی 

سال ها دوباره با مردم فیلم می دیدم. 
وی با بیان اینکه بازی های هدیه 
تهرانی را دوست دارد، بیان داشت: هدیه 
تهرانی در جایی با او مصاحبه شده بود 
و پرسیده بودند که چرا در فیلم دوئل 
پذیرفته  را  بود  کوتاه  بسیار  که  نقشی 
است؟ او در پاسخ گفته بود حضورم در 
این فیلم برای خوشامدگویی به سعید راد 
است. چنین رفتاری فقط از یک بازیگر 
حرفه ای برمی آید. هروقت از من درباره 
من  می کنند  زن سوال  بازیگر  بهترین 

نام او را می گویم.
با  باید  بازیگر  اینکه  بیان  با  وی 
باشد،  آشنایی کامل داشته  دو موضوع 
افزود: مهمترین آن تکنیک بازی است 
که بازیگر باید بداند. یک بازیگر در کار 
با کارگردان هایی مانند مسعود کیمیایی 
و امیر نادری این مشخصه را به خوبی 
می تواند درک کند و من تکنیک بازی 
از  مهمتر  گرفتم.  یاد  نادری  امیر  از  را 
اگر  که  است  بازیگری  حس  تکنیک، 
هردو را با هم داشته باشیم یک بازیگر 

خوب هستیم. 
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
بازیگری  از شروع  از روندی که  اینکه 
تا به امروز طی شده راضی است، پاسخ 
هم  باز  برمی گشتم  عقب  به  اگر  داد: 
تشنه  هم  هنوز  من  می شدم.  بازیگر 
دارم  سعی  هستم،  بازیگری  در  تجربه 
فرم بدنم را نگه دارم و هنوز هم منتظر 
معتقدم  من  هستم.  خوب  نقش  یک 
حضور  به  وابسته  بازیگر،  یک  بودن 
مداوم اوست و این بودن جلوی دوربین 
است. زمانی که دوربین دیجیتال شد از 
امروز  بعد دیدم  اما  آن خوشم نمی آمد 

دنیا با دیجیتال کار می کند.
سعید راد درباره بهترین بازیگران 

سینمای ایران بیان داشت: پیمان معادی 
حامد  و  است  فیزیکالی  بازیگر  بسیار 
بهداد خوب بازی می کند. امیر جدیدی 
متین و فوق العاده ورزشکار خوبی است، 
دیده ام.  او  از  خوب  بسیار  نقش  چند 
شهاب حسینی آنقدر خوب بازی می کند 
که جایزه بین المللی گرفته است و هدیه 
تهرانی بازی های درخشانی دارد و همه 
فیلم های او حتی فیلم های تجاری اش 

را هم دیده ام.
ز  ا بعد  د  را سعید  است  گفتنی 
انقالب در فیلم هایی همچون ساخت 
ایران، مرز، خط قرمز، برزخی ها، عبور 
 ، عقاب ها ه،  دشا دا مین،  میدان  ز  ا
پایان  چ،  گیرنده،  پروانگی،  دوئل، 
نقش آفرینی  جنون  و  و عشق  خدمت 

است. داشته 
سینمای  موزه  می شود،  یادآور 

ایران به عنوان مجموعه ای فرهنگی و 
تاریخی که راوی سیر تاریخ و تحوالت 
موظف  را  خود  است  ایران  سینمای 
می داند نظرات و دیدگاه های سینماگران 
باتجربه و پیشکسوت را جمع آوری کرده 
تا نسل های آینده با نگاه و مسیر زندگی 
حرفه ای و نحوه خلق و شکل گیری آثار 
هنرمندان و صاحب نظران هنر سینما 

آشنا شوند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

از  عالم  قبله  سریال  روزها  این 
پخش  حال  در  خانگي  نمایش  شبکه 
است ولي سانسور و ممیزي، این سریال 
را عمال نابود کرده است. زماني که تنها 
شده  پخش  سریال  این  از  قسمت   2
تیغ سانسور روي  از قسمت سوم  بود، 
آن شدت گرفت و در قسمت هاي سوم 
و چهارم چیزي حدود 2۰ دقیقه از هر 
قسمت سانسور شد! اتفاقي که به شدت 
عجیب اشت و به نظر مي رسد که ساترا 
شبکه  سریال هاي  بردن  بین  از  روش 
پیش  در  سانسور  با  را  خانگي  نمایش 
گرفته تا رقیب اصلي خود را از میدان 
به در کند! با این حال سریال قبله عالم 
سعي  که  است  طنز  هجو  سریال  یک 
تازه  شکلي  خود،  بدعت هاي  با  کرده 
دیدن  دهد.  نشان  را  سریال سازي  ار 
عکس های سریال قبله عالم و اسامی 
بازیگرانش آنقدر جالب بود، که خیلی ها 
آن  در  ستاره ها  بازی  تماشای  منتظر 
از  هم  مخاطبان  از  بسیاری  باشند. 
داستان  این  مهدعلیای  منتظر  قبل 
ناصرالدین شاه بودند. شخصیتی محکم، 

تاریخ  در  فراموش نشدنی  و  تاثیرگذار 
برای جذاب کردن یک  تنهایی  به  که 
کنید  تصور  حاال  است.  کافی  سریال 
طنز  می خواهد  تاریخی  شخصیت  این 
هم باشد و ایفای آن به عهده شقایق 
دهقان، یکی از بهترین بازیگران کمدی 
در همه این سال ها. شقایق دهقان نیز 
از  را در گالیه  یادداشتي  هفته گذشته 
منتشر  سریال  این  شدید  سانسورهاي 
کرد و رسما اعالم کرد که این سریالي 
که در حال پخش است، سریالي نیست 

که او بازي کرده است!

-نقش مهدعلیا در قبله عالم چه 
ویژگی هایی داشت که شما بازی در آن 

را پذیرفتید؟
*نقش هایی که مابه ازای تاریخی 
می دهد  قلقلک  را  بازیگری  هر  دارد، 
که آن را بازی کند. هرچند این سریال 
کمدی است و بخش هایی از آن ارتباطی 
به مهدعلیای حقیقی ندارد، ولی به هر 
حال این بُعد تاریخی، کاراکتر را جذاب 
می کند. به ویژه مهد علیا که شخصیت 
مهمی در تاریخ کشورمان بوده و شوخی 

با او هم بامزه است.

-هم طنز و هم تاریخی بودن این 
سریال، برای شما به عنوان بازیگر چه 
تاثیری دارد؟ کار را سخت تر کرده یا نه 

فقط بر جذابیت ها افزوده؟
است  قرار  وقتی  حال  هر  *به 
کنید،  بازی  جدی  و  واقعی  را  نقش 
پارامترهایی داری برای اینکه به نقش 
نزدیک شوی. وقتی هم قرار است نقش 
را کمدی بازی کنی اول باید آن نقش 
را در واقعیت درک کنی که بعد بتوانی 
زوایای کمدی اش را از آن بیرون بکشی. 
می کند  مشکل  را  کار  مقدار  یک  این 
برای  جذاب  چالشی  حال  عین  در  و 

بازیگر است.

-این نقش پیش تر توسط بازیگران 
دیگری بازی شده هرچند کامال جدی، 

ولی آیا شما آنها را دیده بودید؟
*بله من هم سال ها قبل آن کارها 
و تحسین شان می کردم.  بودم  دیده  را 
عالم  قبله  در  کردن  بازی  برای  ولی 
دوباره به آنها رجوع نکردم. چون فکر 
کردم دلم می خواهد خودم به نقش برسم 

و بعد هم این کاراکتر با آن اتفاقی که 
در تاریخ افتاده، خیلی مرتبط نیست و 
در نتیجه دیدنش هم کمکی نمی کرد.

یا دیالوگ  -در سریال تکیه کالم 
مشابه  که  دارید  هم  شونده ای  تکرار 

طنزهای نود شبی جا بیفتد؟
خودم  را  جمله ام  این  ولی  *نه 
کاراکترها  از  یکی  دارم،  دوست  خیلی 
از من می پرسد: شما اگر بچه دار بشید 
می گویم:  من  می شه؟  شاه  بچه تون 
می سازه.  شاه  بزاد،  هرچی  از  مهدعلیا 
محمدی  حامد  به  هم  تولید  پیش  در 
دیالوگ  یک  می خواهم  که  می گفتم 
من  بگویم:  و  مهدعلیا  برای  بگذارم 
یک مادرشوهر هستم با ۸۵ تا عروس. 

می فهمی چی میگم؟

اینجای  تا  کاراکتر  -جذاب ترین 
کار کدام است؟

به  را می خواندم  فیلمنامه  *وقتی 
نظرم این ناصرالدین شاه کاراکتر بسیار 
مابه ازای  دلیل  همان  به  است.  جذابی 
تاریخی داشتن و اینکه آن نقش با آن 
برای  شود.  بازی  کمدی  باید  جدیت 

همین فکر می کنم چالش جالبی برای 
بازیگر است. به نظرم حامد کمیلی هم 
هادی  درآورده.  عالی  را  کاراکتر  این 
کاظمی هم اصوال کمدین خوبی است. 
سام درخشانی بازی جدید و متفاوتی از 
خلیق  سوگل  می دهد.  نشان  خودش 
با  ونهل  مارین  است،  شیرین  بسیار 
وجود اینکه هلندی است و زبان فارسی 
را خوب حرف می زند، اما نقش سختی 
دارد. به ویژه اینکه باید سعی کند فارسی 

را اشتباه حرف بزند!

-تعامل و بازی با این همه بازیگر 
شناخته شده در حوزه طنز، چطور است؟ 

کار را راحت تر می کند یا سخت تر؟
نیست.  عجیبی  اتفاق  ما  *برای 
من  است.  بده بستان  کار  کمدی  کار 
با  و  بوده  کمدی  کار  کارهایم  عمده 
کرده ام.  کار  هم  خوبی  کمدین های 
می کند  بازی  روبرویت  که  بازیگری 
فکر  خودش  بازی  به  فقط  که  وقتی 
نکند و بازی تو هم برایش مهم باشد 
کمک  کار  کل  به  بلکه  تو  به  تنها  نه 
می کند. خب بله پس این شرایط برای 

من هم بهتر است.

با  بازیگران  از  یکی  عنوان  -به 
سابقه و موفق طنز، جنس فانتزی این 
انجام  که  دیگری  طنز  کارهای  با  کار 

داده اید چه تفاوتی دارد؟
کارگردان های  با  من  *ببینید 
کمدی زیادی که سریال ساخته اند، کار 
کرده ام. روش هر کدام با دیگری فرق 
کامال  روش  محمدی  حامد  ولی  دارد. 
متفاوتی دارد. حتی جاهایی بود که من با 
تجربه هایی که داشتم، جور دیگری فکر 
می کردم و با خودم مجموعه تصمیمات 
اما در  دیگری برای نقش آورده بودم، 
مشورت و تعامل با هم به یک نتیجه 

دیگری رسیدیم.

محمدی  حامد  می رسد  نظر  -به 
طنز را خیلی جدی می سازد... همینطور 

است؟
نه  و  زیگر  با عنوان  به  *من 
نگاه  بیرون  از  را  منتقدی که کل کار 
که  چیزی  می گویم،  را  این  می کند، 
است  این  نمی کند  خوشحال  را  من 

حامد  برای  مهمی  عنصر  بازیگر  که 
محمدی نیست! یعنی برخالف خیلی از 
کارگردان هایی که کار کمدی می کنند 
و تمام هم و غم و انرژی و خالصه همه 
چیز را می خواهند از بازیگر بگیرند، او 
داشته  زیبایی  صحنه  می خواهد  دلش 
باشد، دکوپاژ قشنگی هم داشته باشد، 
زیبا،  هنری  اتفاق  می خواهد  دلش 
تصویر زیبا و قاب زیبا هم داشته باشد 
و به همین دلیل برای منی که بیشتر 
با کارگردان هایی کار کرده ام که آیتم 
همه،  از  اول  برایشان  صحنه  مهم 
بازیگر بوده، شاید کمی کار را سخت 
کند. مخصوصا در کار کمدی به نظرم 
بده بستان بین بازیگران، حال و هوای 
بین آنها و انرژی شان خیلی مهم است. 
همه  می خواهد  دلش  محمدی  حامد 
این ها را با هم داشته باشد که این هم 

روش خودش است.

تا  که  طنزی  کارهای  بین  -اگر 
به حال انجام داده اید، رتبه بندی داشته 
باشید، این کار را در چه جایگاهی قرار 

می دهید؟
*رتبه نمی هم، اما خیلی دوستش 

دارم. برایم تجربه جالبی بود.

-پیش بینی تان نسبت به تماشای 
سریال چیست؟ فکر می کنید چقدر مورد 

استقبال قرار بگیرد؟
*فکر می کنم مورد استقبال قرار 
بگیرد چون مجموعه ای از فاکتورها را 
با هم دارد. داستان جالب دارد، صحنه 
و لباس های زیبا دارد و تصاویر خوش 
اتفاقات  و چشمگیر،  است  رنگ  و  آب 
بازیگران  و  می افتد  آن  در  هم  بامزه 
خوبی هم دارد. برای همین فکر می کنم 
مورد استقبال قرار بگیرد. فکر می کنم 
چه  نمی دانیم  وقتی  داستان  شروع  در 
که  همین  بیفتد  است  ر  قرا تفاقی  ا
تصویر خوب و چشمگیر به بیننده داده 
شود، عالقمند می شود سریال را ببیند. 
هرچند که تا اینجا سانسور شدید واقعا 
این سریال را نابوده کرده ولي بازهم از 
مردم و مخاطبان مي شنوم که این کار 

را دوست دارند.

-شما تجربه بازی در سریال های 
شبکه نمایش خانگی هم داشته اید، آیا 
آنقدر تجربه خوبی بوده که االن دوباره 

نمایش  شبکه  یعنی  کردید؟  تکرارش 
از  نقشی  انتخاب  برای  خانگی مالکی 
طرف شماست یا فرقی نمی کند کار از 

کجا پخش شود؟
*اگر منظور در قیاس با تلویزیون 
خیلی  سوال  این  جواب  خب  است، 
مشخص است. به مراتب کارهایی که 
در شبکه نمایش خانگی ساخته می شود 
خط قرمزهای کمتری دارد. خط قرمز 
هر  به  ولی  نیست  منطقی  چیز  اصوال 
است  چیزی  از  منطقی تر  اینجا  حال 
ولی  می افتد.  اتفاق  صداوسیما  در  که 
سریال های  در  کردن  بازی  به  من 
در  کردن  کار  عالقمندم.  صداوسیما 
تلویزیون را دوست دارم به دلیل اینکه 
تلویزیون شروع کردم و در  از  را  کارم 
تلویزیون بزرگ شدم و رابطه ای که در 
سریال های تلویزیون با مخاطب برقرار 

می شود، برایم جالب است.

-کمي بیشتر برایمان درباره شرایط 
ممیزي و سانسور بگویید...

*ماجرای ممیزی سر درازی دارد. 
کار  تلویزیون  در  سال  سال های  من 
کرده ام و این یعنی سروکله زدن طوالنی 
با خط قرمزها و ممیزی ها. چیزی که در 
تمام این سال ها فهمیده ام این است که 
نمی شود قانون و قاعده ای برای چیزی 
به اسم ممیزی گذاشته شود که مثال شما 
اینقدر از مو یا آستین تان بیرون باشد، 
اشکال دارد یا این حرف را بزنید یا آن 
بنابراین  دارد.  مشکل  نزنید،  را  حرف 
نسبت به سلیقه مدیریتی که در همان 
لحظه آنجاست و تصمیم می گیرد، این 
قانون قابل تغییر است. باز به این بستگی 
دارد که شما چقدر حرف تان برش داشته 
باشد و چقدر آن  باشد و چقدر نداشته 
آقایی که تصمیم می گیرد امروز حالش 
خوب باشد یا فردا حالش خوب نباشد و 
چقدر از جای دیگر و ارگان های دیگر به 
آنها فشاری وارد شود یا نه! به نظر من 
االن مسئله اصلی این است که چیزی به 
اسم قانون نداریم که ما به عنوان کسانی 
که کار می کنیم، بدانیم که می بایست 
این موارد را رعایت کنیم تا دچار مشکل 
این قضیه حل نشود،  تا وقتی  نشویم. 
وجود  حاشیه هایش  و  ممیزی  مشکل 

خواهد داشت.

وقتي سانسور یک نقش را پپچیده مي کند!

شقایق دهقان: سانسور و ممیزي ها سلیقه اي است و قانون مشخصي ندارد


