
رییس اتاق ایران و ایتالیا:

با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی حال اقتصاد خوب می شود

با  حالی  در  امسال  بهار  در  اقتصادی  رشد 
آن  ایجاد  در  بخش  هفت  که  بود  همراه  افزایش 
آنها، نفت و گاز است که  بین  سهم داشتند و در 
سهم خود را نسبت به پارسال افزایش داده است و بقیه عمدتا 

ثابت یا کاهشی بوده اند.
اخیرا  ایران  آمار  آنچه مرکز  دنیای جوانان،  به گزارش 

درباره وضعیت رشد اقتصادی در بهار امسال اعالم کرده از 
این حکایت دارد که تولید ناخالص داخلی نسبت به دوره مشابه 
سال قبل، افزایش داشته و رشد اقتصادی مثبت شده است؛ به 
گونه ای که رشد با احتساب نفت به ۷.۸ درصد و بدون نفت به 

۴.۶ درصد رسیده است.
صفحه 3

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:

 خانواده ها، شرکای اصلی 
جریان تعلیم و تربیت هستند

ثبت نام مسکن خبرنگاران هنوز آغاز نشده است
محمود محمودزاده ادعای آغاز ثبت 
نام مسکن خبرنگاران در سامانه اقدام ملی 
را تکذیب کرد و افزود: ما در حال رایزنی 
برای افزایش ظرفیت ساخت مسکن برای خبرنگاران 
هستیم و هنوز تعداد متقاضیان واجد شرایط از طرف 
معرفی  شهرسازی  و  راه  وزارت  به  ارشاد  وزارت 
تفاهم  تر  پیش  اینکه  توضیح  با  وی  است.  نشده 
رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  مسکن  برای  ای  نامه 
۱۰ هزار  با ظرفیت  ارشاد  راه و وزارت  بین وزارت 
مسکن منعقد شده است، ادامه داد: با تغییر سیستم 
افزایش ظرفیت  برای  رایزنی های جدید  مدیریتی، 
برای  نامی  ثبت  فعال  دلیل  همین  به  و  شد  آغاز 

نداریم. خبرنگاران  مسکن 
صفحه 3

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

نیازمند تحول بنیادی 
در شورای عالی انقالب فرهنگی هستیم

2
تولیدکنندگان داخلی به دنبال انحصار طلبی هستند

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1841-  پنجشنبه 1  مهر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
قادر آشنا: تئاتر 

سخت ترين دوران 
خود را تجربه 

کرده است

روز گذشته، قادر آشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی در نشستي 
و  تئاتر  حوزه  پيرامون  رسانه اي  از سواالت  برخي  به  آنالین 
اتفاقاتي که در ایام کرونا رخ داده است، پاسخ داد. این در 
شرایطي است که در یك سال و نيم اخير و درواقع از زمان 
شيوع کرونا، تئاتر در کشور آسيب هاي جدي دیده و هنرمندان 

تئاتري در این روزها وضعيت بسيار بدي دارند 

افزايش نقش نفت و گاز در رشد اقتصادی کشور هفته دفاع مقدس یادآور خلق حماسه جاودان
 امت ایران اسالمی است

دفاع  هفته  مناسبت  به  پیامی  در  اطالعات  وزیر   
یادآور  که  را  مقدس  دفاع  هفته  ایام اهلل  نوشت:  مقدس 
خلق حماسه ی جاودان مقاومت اّمت مؤمن و والیتمدار 

ایران اسالمی است.
صفحه 2

شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی گفت: وضعیت نهاده های دامی، به گونه ای 
و  دیده  آسیب  مردم  متاسفانه سفره های  که  شده 
این موضوع  به  نسبت  تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم 

گله مند هستند.
محمدجواد عسکری با اشاره  به طرحی که این روزها در 

قالب طرح امنیت غذایی یا طرح مانع زدایی، در حال بررسی 
است، گفت: بر اساس این طرح یک مسیر سهل الوصول و 
از  آن  تایید  و  تولید، ترسیم خواهد شد  مانع در حوزه  بدون 
سوی شورای نگهبان، کمیسیون کشاورزی دولت را مکلف 

به انجام آن خواهد کرد.
صفحه 2

وضعیت تامین نهاده ها بر سفره مردم اثر منفی داشته است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

را  بهداشتي  هاي  توصیه  است،  درمان  قابل  سیاه  قارچ 
جدي بگیرید.

وقتي تاخت و تاز اسب سرکش کروناي جهش یافته دلتا 
باعث گستردگي دامنه ابتالي بسیاري از مردم به این ویروس 
نامرئي شد، ناگهان شاهد اتفاقات تلخ دیگري در پس این بیماري 
بودیم. بیماري قارچ سیاه این روزها نامش بیشتر از همیشه در 
محافل مختلف شنیده مي شود. اما ناآگاهي عامه افراد جامعه 
درباره این بیماري سبب بروز ابهاماتي پیرامون آن شده است. 
بیشترین عامل دل نگراني ها شاید به خاطر اطالعات نادرستي 
باشد که درباره قارچ سیاه هر روزه در فضاي مجازي در قالب 
شایعات انتشار پیدا مي کند. شایعاتي  درباره مسری بودن این 
نوع عفونت، یکی از آن اطالعات نادرستی است که این روزها 
در فضای مجازی درباره قارچ سیاه دست به دست می شود. خیلي 
ها اکنون نمي دانند که بیماري قارچ سیاه بعد از کرونا نبوده و 
طي سال هاي گذشته، قبل از آنکه نامي از کووید -۱9 در میان 
باشد نیز این بیماري گریبان بسیاري از کساني که سیستم ایمني 
بدنشان ضعیف بوده را مي گرفت. روابط عمومي دانشگاه علوم 
پزشکي مازندران در راستاي اطالع رساني و آگاهي مردم زوایاي 
مختلف بروز و ظهور این بیماري و چگونگي ابتال و تبعات آن را 
در گفت و گو با صاحب نظران و متخصصان علوم پزشکي مورد 

واکاوي و بحث و بررسي قرار داده است.

*قارچ سیاه چیست؟
بیماری قارچ سیاه بیماری جدیدی نیست. این بیماری از 
سال های بسیار دور وجود داشته است. این قارچ معموال درون 
خاک و توده های پوسیده گیاهان و بافت مرده برخی از حیوانات 
وجود دارد و از طریق استنشاق )تنفس( و یا تماس پوستی در 
مواقعی که پوست آسیب دیده باشد، انتقال می یابد؛ اما بیشترین 

راه انتقال از طریق تنفس است.

*بدنتان ایمن باشد، قارچ سیاه نمي گیرید
این قارچ همواره در محیط زندگی انسان وجود دارد اما اگر 
سیستم ایمنی بدن انسان سالم باشد می تواند از ایجاد بیماری 
اینکه  توسط این قارچ در بدن جلوگیری کند؛ یعنی علی رغم 
این قارچ از طریق تنفس وارد بدن می شود اما در انسان هایی با 
سیستم ایمنی سالم بیماری به وجود نمی آید. بیماری قارچ سیاه 
یک عفونت فرصت طلب در بین بیمارانی است که به هر علت 

دچار نقص سیستم ایمنی بدن می شوند.

*چه کساني قارچ سیاه مي گیرند
این بیماری بیشتر در بیماران مبتال به دیابت کنترل نشده 
دیده می شود. بیماری دیابت به دالیل مختلف می تواند سبب 
تضعیف سیستم ایمنی بدن شود. از دیگر افرادی که در معرض 
خطر قارچ سیاه قرار دارند مبتالیان به سرطان یا بیماری های 
بدخیمی هستند که در آنها هم سیستم ایمنی بدن تضعیف شده 
است . افرادی که تحت پیوند مغز استخوان یا پیوند عضو قرار 
می گیرند نیز در معرض خطر ابتال به قارچ سیاه هستند زیرا در 
)از  پیوند شده  دفع عضو  از  پیشگیری  برای  پیوندی  بیمارانی 
سوی بدن فرد گیرنده پیوند(، داروهای تضعیف کننده سیستم 
ابتال  افراد مستعد  این  دلیل  به همین  ایمنی تجویز می گردد، 
از جمله  بروز عفونت هایی  برای  به عفونت های فرصت طلب 
قارچ سیاه هستند. بنابراین بیماری عفونت با قارچ سیاه صرفا 
در بیمارانی که به هر علت دچار تضعیف سیستم ایمنی بدن 

می شوند رویت می شود.
از داروهایی که در فرم های شدید  در حال حاضر یکی 
با  تا  هستند  کورتون ها  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  کووید۱9 
استفاده از آنها از التهاب و طوفان سیتوکینی که در بدن رخ می دهد 
جلوگیری کنند؛ تجویز ُدوز باالی کورتون باعث تضعیف سیستم 
ایمنی بدن می شود. در افرادی که بیماری دیابت دارند و به علت 
ابتال به فرم شدید کووید۱9 تحت درمان با کورتون قرار می گیرند 

بیشتر از سایر بیماران مستعد ابتال به عفونت با قارچ سیاه هستند. 
همچنین مبتالیان به HIV، معتادین تزریقی و کسانی که دچار 
سوختگی شدید شدند نیز در خطر ابتال به قارچ سیاه قرار دارند.

این قارچ قرار نیست برای همه افراد سبب بیماری شود و 
تنها کسانی را هدف قرار می دهد که سیستم ایمنی ضعیفی داشته 
باشند. همچنین گروه دیگری که ممکن است به بیماری مبتال 
شوند کسانی هستند که در اثر حوادث طبیعی نظیر طوفان، زلزله 
و یا سیل و یا حوادث ساخته دست بشر نظیر جنگ و یا انفجار 
دچار آسیب شدید پوست و بافت نرم بدن می شوند. در اثر آسیب 
به الیه محافظتی پوست، هاگ های قارچ به بافت آسیب دیده 
نفوذ می کند و امکان ابتال به فرم پوستی بیماری فراهم می شود.

*قارچ سیاه مسري نیست
عفونت قارچ سیاه قابلیت سرایت از انسان به انسان را ندارد. 
شایع ترین راه انتقال استنشاق هاگ های قارچ است که در خاک 
یا گیاهان در حال پوسیدگی قرار دارد و راه دوم انتقال از طریق 

تماس پوستی با قارچ است.
بروز قارچ سیاه به دنبال ابتال به کرونا شایع نبوده است. این 
در حالی است که در سال های گذشته )پیش از بروز کووید ۱9 
در جهان( در بیماران مبتال به دیابت ابتال به قارچ  سیاه مشاهده 
می شده است. خوشبختانه دارو و درمان قارچ سیاه در کشور وجود 
دارد و اگر به موقع شناسایی شود امکان بهبودی مبتالیان وجود دارد.

*توصیه به دیابتي ها
توصیه ما به مبتالیان دیابت و سایر گروه های در معرض 
خطر قارچ سیاه این است که در محل های پر گرد و غبار نظیر 
اماکنی که در حال تخریب ساختمانی و ساخت و ساز هستند 
تردد نکنند تا مبادا هاگ های قارچ از طریق تنفس وارد بدنشان 
شود و اگر مجبور به حضور در چنین مکان هایی هستند از ماسک 
استفاده کنند. در مواردی که احتمال ابتالی پوستی وجود دارد نیز 
به افراد در معرض خطر توصیه می کنیم از کارهای ساختمانی، 
اگر  و  کنند  خودداری  جاروب  و  نظافت  خاکبرداری،  باغبانی، 
ناگزیر به انجام این فعالیت ها هستند از وسایل حفاظت فردی 

مناسب استفاده کنند.

*چه افرادی در معرض عفونت »قارچ سیاه« هستند؟
قارچ سیاه بیماری ناشناخته ای نیست. با این حال همزمانی 
شیوع آن با آمار باالی مرگ و میر در کشورمان خیلی زود باعث 
رعب و وحشت عمومی شد. سیاه شدن پل بینی، تیره شدن اطراف 
سینوس ها، تورم صورت، ضعف شدید و آسیب های جدی عصبی 
و در نهایت نابینایی همه از عوارضی بود که بیماری قارچ سیاه را 
به عنوان یک عفونت مسری خطرناک تر از کرونا بر سر زبان ها 
انداخت. ابهامات پیرامون این بیماری به شایعات درباره آن دامن 
زده است. مسری بودن این نوع از عفونت یکی از آن اطالعات 
نادرستی است که این روزها در فضای مجازی درباره قارچ سیاه 
با هدف شناخت  به دست می شود. متخصصان عفونی  دست 
بیشتری این بیماری عفونی در افکار عمومی به سوال های متداول 

شما در این باره پاسخ داده اند. 

دلتا  مبتالیان  همه  *آیا 
قارچ سیاه مي گیرند؟

در بحث کرونای دلتا یک 
نکته از اهمیت زیادی برخوردار 
که  است  این  واقعیت  است. 
بیماری،  این  سرایت  قدرت 
تعداد بیماران، چرخش ویروس 
در جامعه و همچنین طول دوره 
درمان بیمار را افزایش داده است. 
یعنی بیمار مبتال به کرونای دلتا 
دیرتر از کسی که مبتال به نوع 

آن  کالسیک  کرونای 
بود بهبود می یابد. شدت 
از  بیش  ویروس  شیوع 
شدن  درگیر  باعث  قبل 
ویژه  به  بیماران  در  ریه 
نقص  دچار  بیمارانی که 
در سیستم ایمنی و دیابت 
برای  می شود.  هستند 
بیماران  این  نجات جان 
آن  به  اکسیژن رسانی  و 
تجویزی  به  مجبور  ها 
که  هستیم  روهایی  دا
نت  عفو ست  ا ممکن 
ها  آن  در  را  سیاه  قارچ 

بوجود بیاورد. به طور کلی افرادی که دارای قند باال هستند، 
سیستم ایمنی ضعیفی دارند، مبتال به انواع سرطان های بدخیم 
هستند و پیوند عضو انجام داده اند بیش از دیگران در معرض 

ابتال به این بیماری هستند. 

*عالئم و نشانه های ابتدایی عفونت قارچ سیاه
عالئم اولیه این بیماری شباهت زیادی با نشانه های بروز 
ویروس کرونا در بدن دارد. تب، سرفه، آبریزش بینی، سردرد، 
بدن درد به ویژه در قسمت های قفسه سینه و شکم و تنگی نفس 
از عالئم اولیه قارچ سیاه هستند. در صورت عدم درمان بیمار 
دچار تورم در صورت، لکه های سیاه بر روی بینی و در قسمت 
نابینایی  و  عصبی  سیستم  آسیب  دهان،  داخل  و  ها  سینوس 
ایمنی هستند  دارای نقص  افرادی که  قارچ سیاه در  می شود. 

زودتر به مرگ منجر می شود. 

*عفونت قارچ سیاه در کشور ما درمان پذیر است
بیماری موکور مایکوزیس که عامل ایجاد قارچ سیاه در 
بدن است بیماری ناشناخته ای نیست و از قبل وجود داشته است. 
تشخیص عالئم این بیماری به سادگی برای پزشکان امکان پذیر 
است و درمان آن نیز در داخل کشور وجود داشته است. پیش از 
بروز پاندمی کرونا در کشور برخی از بیماران مبتال به دیابت های 
بیمارانی که دوره های شیمی درمانی طوالنی مدت  پیشرفته، 
داشتند، در بدن آن ها پیوند عضو انجام شده بود و به دلیل ابتال 
این  به  بودند  متعدد  متاستازهای  دچار  بدخیم  به سرطان های 
بیماری نیز مبتال می شدند که در بیشتر موارد از پیش روندگی 

این بیماری پیشگیری می شد.
دکتر فرهنگ بابامحمودی عضو هیئت علمی دانشگاه و 
متخصص بیماری های عفونی دراین باره مي گوید: وقتی که 
یک بیماری جدید در دنیا اتفاق می افتد تا مدت های طوالنی 
و پزشکی در یک سردرگمی  انسان ها و جوامع بشری  همه 
هستند تا علت بیماری، راه های انتقال، راه های تشخیص و راه 

های درمان  را پیدا کنند.
است  کرده  تجربه  را  ویروس  نوع  سه  حال  به  تا  بشر 

همه  یا  پاندمی  قدرت 
گیری دارد. یکی از آنها 
دیگری  و  سرماخوردگی 
آنفوالنزا و دیگری کرونا 
که  ست.   ا ویروس 
انت  از  کرونا  ویروس 
2۰29در  سال  های 

ووهان چین اتفاق افتاد.
ز  ا بعد  نا  و کر
های  جهش  دچار  آن 
متعدد و جدید شده  باید 
ویروس  یک  که  بدانیم 
لتهابی  ا عفونی  عامل 

سیستمیک است.
ویروس هایی که در گذشته وجود داشت نوعاً به سیستم 
تنفسی بسنده می کردند یا قسمت فوقانی بدن یا قسمت تحتانی 
بدن را درگیر می کردند. اما متاسفانه با گذشت زمان هر چه 
انسان و علم  پیشرفت می کند میکرو ارگانیسم ها هم پیشرفت 
می کنند یعنی مقاوم شدن آنها به داروها و سرعت سرایت آنها 

بیشتر می شود.
شناخته  دیرباز  از  و  نیستند  جدید  قارچی،  بیماری های 
شده اند اما شیوع قارچ سیاه کم است و جزو بیماری های نادر 

محسوب می شود. 
این روزها کویید-۱9 منجر به افزایش موارد عفونت قارچی 
به نام موکورمیکوزیس شده است که در بین مردم به عنوان “قارچ 
سیاه” شناخته می شود. افراد مبتال به کرونا به واسطه مصرف 

یکسری از داروها مستعد ابتال به این عفونت قارچی هستند.
کووید  - ۱9 یک وحشت  بیماران  در  قارچ سیاه  بروز 
مضاعف ایجاد کرده، اما همه افراد به این عفونت مبتال نمی 

شوند و باید شرایط خاصی وجود داشته باشد.
عامل این بیماری کپک موکور است. این کپک معموال در 
خاک، گیاهان، کود حیوانی، میوه ها و سبزیجات فاسد وجود دارد.

هندی ها مواردی را گزارش کردند که به دنبال استفاده از 
استروئید یا کورتون ها  نوعی بیماری قارچی به اصطالح عامیانه 
مردم قارچ سیاه در این افراد شایع می شود. حدود صد و یک مورد 

را چینی ها در یک مقاله مشخص کردند.
زمانی که داروهای ضد التهابی یعنی کورتون ها را استفاده 
می کنیم برای اینکه آتش التهاب را در بدن مالیم یا خاموش 
کنیم است. به دنبال آن عفونت های فرصت طلبی که در بدن 

ما حضور دارند مشتعل می شوند.
قارچ سیاه می تواند شبیه سینوزیت معمولی آغاز شود، درد 
چشم و صورت، سردرد، احساس پر شدگی و ترشحات بینی را 

باید جدی بگیریم.
بدن  در  توانند  می  که  دارند  وجود  متعددی  های  قارچ 
انسان ایجاد عفونت کنند و بسیاری از مردم تجربه عفونت های 
قارچی به ویژه روی پوست بدن را دارند. موکورمایکوزیس)قارچ 
سیاه( نیز نوعی عفونت قارچی است که محل درگیری آن در 

داخل بدن یعنی ریه ها و سینوس ها و دستگاه گوارش بوده و 
در مواردی می تواند پوست های آسیب دیده را نیز درگیر کند.

و  پیوند عضو، سرطان  واسطه  به  ایمنی  ضعف سیستم 
دیابت کنترل نشده را از جمله عوامل ابتال به قارچ سیاه است. 
افراد دارای ضعف سیستم ایمنی بیش از سایرین مستعد ابتال 
به قارچ سیاه هستند؛ متاسفانه بسیاری از افراد مبتال به کووید 
که تحت درمان قرار دارند، از بیماری های زمینه ای همچون 
دیابت رنج می برند یا سابقه پیوند عضو دارند که در نتیجه شاهد 

ضعف سیستم ایمنی آنان هستیم.
الزم به ذکر است که در بیشتر مواقع سیستم ایمنی بدن 
قادر به دفع این نوع آلودگی قارچی هست و تنها کسانی را به 
شدت درگیر می کند که سیستم ایمنی به شدت ضعیف داشته یا 

بیماران سرطانی باشند.
قارچ سیاه مبتال شده  به  تاکنون  ۸۰ درصد کسانی که 
کورتون  بیماران  این  و۷۰درصد  بوده  دیابت  بیماری  دچار  اند 

دریافت کرده بودند.
برای رشد قارچ سیاه  افزایش قند خون بهترین شرایط 

را فراهم می کند.
قارچ سیاه از راه هوا و تنفس وارد بدن انسان می شود، 
و ریه ها و دستگاه تنفسی فوقانی شایع ترین محل درگیری با 
این عفونت قارچی است که در کووید نیز شاهد آن هستیم؛ البته 
افرادی که سیستم ایمنی سالم و قوی دارند و داروی خاصی 
مصرف نمی کنند به ندرت به قارچ سیاه مبتال می شوند، بنابراین 
برای پیشگیری از ابتال به این عفونت پروتکل خاصی وجود ندارد، 
اما برای افرادی که به کووید مبتال و برای درمان بستری می 
شوند، احتمال ابتال به قارچ سیاه را می دهیم و طی مدت بستری 
کامال تحت نظر قرار دارند و در صورت بروز عالئم عفونت قارچی، 

درمان های الزم برای آن ها آغاز می شود.
افراد در صورت ابتال به این عفونت معموال در قسمت 
فوقاتی دستگاه تنفسی به ویژه بینی احساس ُپری و گرفتگی 
دارند و دچار سردرد می شوند و لکه های سیاه رنگی را در سقف 

دهان و روی بینی آنان مشاهده می کنیم.

*این توصیه ها را جدي بگیرید
حاوی  داروهای  مصرف  به  اقدام  خودسرانه  نباید  افراد 
کورتون همچون دگزامتازون کنند. عالئم عفونت قارچ سیاه در 
دستگاه تنفسی تحتانی یعنی ریه ها همانند عالئم کروناست و 
شاهد تب و سرفه و خلط و درد قفسه سینه هستیم. در موارد 
خاص نیز درگیری دستگاه گوارش و دل درد و تهوع و استفراغ 

مشاهده می شود.
استراحت کافی، تغذیه مناسب و مصرف مایعات را سه شرط 
برخورداری از یک سیستم ایمنی خوب است. مهمترین مسئله 
برای اینکه یک سیستم ایمنی خوب داشته باشیم، خواب کافی 
است؛ اکثر افرادی که به کرونا مبتال می شوند، استراحت کافی 

ندارند که سبب پیشرفت بیماری می شود.
تغذیه در بیماری های عفونی بسیار مهم است، همه مواد 
غذایی باید به بدن انسان برسد و فقط افراد با بیماری های خاص 
مانند دیابت، فشار خون و کبد 
چرب باید براساس رژیم تغذیه 
باشند. همچنین استفاده  داشته 
از مایعات به مقدار فراوان توصیه 
می شود، زیرا در زمان عفونت با 
تعریق زیاد مواجه هستیم و بدن 
آب زیادی را از دست می دهد و 
هیچ جایگزینی بهتر از آب نداریم 

و حتما باید آب مصرف شود.

*عالئم بیماری قارچ سیاه
به  بستگی  عالیم  این 
از بدن که قارچ در آن  بخشی 

رشد می کند دارد. از جمله عالئم این عفونت قارچی می توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

تب
سرفه

سینه درد
تنگی نفس

تورم در یک سمت صورت
سردرد

گرفتگی سینوس
ضایعات سیاه رنگ روی پل بینی یا دهان

شکم درد
حالت تهوع و استفراغ

خونریزی گوارشی
خون در مدفوع

اسهال
در صورتی که پوست تحت تاثیر این قارچ قرار گرفته و 
آلوده شده باشد، آن قسمت ممکن است تاول زده قرمز یا متورم 

شود! یا حتی امکان دارد دردناک شود.
نقاط بدن  به سایر  از طریق خون  این عفونت می تواند 
شناخته  موکورمایکوزیس  عنوان  تحت  که  یابد  گسترش 
دارد که  را  این  توانایی  قارچ  وقوع عفونت،  زمان  در  می شود. 
به اندام هایی مانند طحال و قلب گسترش یابد. در موارد شدید 
بیماری، فرد ممکن است تغییرات روانی را تجربه کرده یا گرفتار 

کما یا فوت شود.

*عوارض قارچ سیاه
از جمله عوارض موکورمایکوزیس)قارچ سیاه( می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
نابینایی

لخته های خون یا رگ های خونی مسدود شده
آسیب عصبی

*چه افرادی به بیماری قارچ سیاه مبتال می شوند
بیشتر در بین افرادی که بهداشت فردی و محیطی را رعایت 
نکرده یا افرادی دیده می شود که  داروهایشان، سیستم ایمنی 
بدنشان را تضعیف کرده است. افرادی که بیشتر به این بیماری 

دچار می شوند در زیر شرح داده شده است:
۱. افرادی که دیابت دارند 

2. افراد مبتال به سرطان
3. افرادی که در آن ها پیوند عضو صورت گرفته است

۴. افرادی که در آن ها پیوند سلول های بنیادی صورت 
گرفته باشد

افراد مبتال به  نوتروپنی )Neutropenia( یعنی   .۵
تعداد گلبول های سفید خونشان کم است.

۶. افرادی که به صورت طوالنی مدت از کورتیکواستروئیدها 
استفاده کرده اند

۷. افرادی که طوالنی مدت داروی تزریقی مصرف کرده اند
۸. افراد دارای آهن زیادی در بدن 

9. نارس بودن و وزن کم هنگام تولد

*درمان قارچ سیاه
شود،  شناسایی  زودتر  خطرناک  بیماری  این  چنانچه 
تشخیص و تجویز سریع درمان ضد قارچی مناسب برای بهبود 
بیماران مبتال به قارچ سیاه اهمیت دارد.همان طور که اشاره شد 
موکورمایکوزیس یک عفونت بسیار حاد و جدی ست که نیاز مبرم 
به درمان ضد قارچی دارد. داروهای فعال ضد آسپرژیولس مثل 
ووریکونازول در برابر موکورمیست ها فعال نبوده و نشان می دهد 
درمان با این دارو در مراحل اولیه بیماری نتیجه بخش بوده است.

عالوه براین، از طریق جراحی نیز می بایست ناحیه آلوده 
برداشته شود. برخی از اوقات نمی توان این بیماری را کنترل کرد.

توصیه هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران درباره بیماری »قارچ سیاه« و افراد در معرض خطر؛

ایمني بدنتان را تقویت کنید، قارچ سیاه نمي گیرید!
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مردم تخلف ایرالین ها در گران فروشی بلیت اربعین را گزارش کنند
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: تمامی ایرالین 
ها باید مطابق قیمت تعیین شده بلیت رفت و برگشت هواپیما را به زائران اربعین 
بفروشند.به گزارش دنیای جوانان رحمت اهلل فیروزی پوربادی با تاکید بر ضرورت 
برخورد با گران فروشی ایرالین ها، بیان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری نرخ معینی 
را برای خرید بلیت ایرالین ها در ایام اربعین تعیین و آن را به شرکت ها ابالغ کرده 

است، حال باید بر اجرای آن نیز نظارت داشته باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی از شرکت ها معتقدند که نرخ تعیین شده 
مقرون به صرفه نیست، اظهار کرد: خوشبختانه وزیر راه و شهرسازی به این موضوع 

ورود کرده و دستور نظارت جدی بر نرخ فروش بلیت ها داده است.
نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: تمامی ایرالین 
ها باید مطابق قیمت تعیین شده بلیت رفت و برگشت را به زائران بفروش برسانند 
و هرگونه افزایش قیمت چند برابری خالف قانون است. از مردم می خواهیم این 

موارد را انعکاس داده تا سازمان هواپیمایی به موضوع ورود کند.

وضعیت تامین نهاده ها بر سفره مردم اثر منفی داشته است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: وضعیت نهاده های 
دامی، به گونه ای شده که متاسفانه سفره های مردم آسیب دیده و تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان هم نسبت به این موضوع گله مند هستند.محمدجواد عسکری با اشاره  
به طرحی که این روزها در قالب طرح امنیت غذایی یا طرح مانع زدایی، در حال بررسی 
است، گفت: بر اساس این طرح یک مسیر سهل الوصول و بدون مانع در حوزه تولید، 
ترسیم خواهد شد و تایید آن از سوی شورای نگهبان، کمیسیون کشاورزی دولت 
را مکلف به انجام آن خواهد کرد. به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی 
سازمان جهاد کشاورزی فارس، او در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، 
با بیان اینکه برای اولین بار پس از انقالب بیشترین بودجه و اعتبار ساالنه بخش 
کشاورزی در سال ۱۴۰۰ رقم خورده است، گفت: در راستای برنامه هفتم توسعه 
در بخش کشاورزی به طور ویژه برنامه داریم و نیاز است که بانک کشاورزی نیز 
با جدیت ورود کند.نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس به میزان تولیدات 
ذرت، سویا و جو گریزی زد و افزود: ما به 9.2  میلیون تن ذرت نیاز داریم که تقریبا 
سه میلیون تن تولید می  شود و نیاز ما به سویا ۴.3 تا ۴.۵  میلیون تن است که از 

این میزان 3۰۰ هزارتن تولید می شود.

هیچ موردی از حضور مردم در مرزهای غربی کشور وجود ندارد
 دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با تاکید بر این که امسال مرزهای زمینی 
کشور برای شرکت در مراسم امسال اربعین حسینی بسته است، گفت: کلیپ منتشر 
شده در فضای مجازی آرشیوی است و هیچ موردی از حضور مردم در مرزهای 

غربی کشور وجود ندارد.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، احمد محمدی 
فر در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی درباره حضور مردم و برخی حواشی تجمع 
تاکید کرد:  اربعین حسینی  امسال  در مرز شلمچه تحت عنوان شرکت در مراسم 
هیچ مورد و گزارشی از حضور مردم در مرزهای چهارگانه کشور، شلمچه، مهران، 
چذابه و خسروی وجود ندارد و کلیپ منتشر شده در فضای مجازی آرشیوی است.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با یادآوری اینکه امسال طبق مصوبه ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا مرزهای زمینی کشور به سمت عراق بسته است؛ از مردم 
خواست تحت هیچ شرایطی به سمت مرزهای کشور برای حضور در مراسم امسال 

اربعین حسینی حرکت نکنند.
به  زائرین  هوایی  مرزهای  طریق  از  تنها  امسال  اربعین  در  کرد:  تاکید  وی 

عراق اعزام می شوند.

هفته دفاع مقدس یادآور خلق حماسه جاودان امت ایران اسالمی 
است

 وزیر اطالعات در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس نوشت: ایام اهلل هفته 
دفاع مقدس را که یادآور خلق حماسه ی جاودان مقاومت اّمت مؤمن و والیتمدار 

ایران اسالمی است
به گزارش دنیای جوانان  از پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات، حجت االسالم 
و المسلمین سید اسماعیل خطیب در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس نوشت: 
ایام اهلل هفته دفاع مقدس را که یادآور خلق حماسه  جاودان مقاومت امت مومن و 
والیتمدار ایران اسالمی است گرامی داشته، به روح بلند امام عظیم الشان )رضوان اهلل 
تعالی علیه(، شهدای گلگون کفن انقالب شکوهمند اسالمی، شهدای دوران دفاع 
با  ادای احترام و به محضر  امنیت،  مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای عرصه  
سعادت رهبر حکیم و فرزانه، حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مّدظلّه العالی(، 
خانواده معظم شهداء، جانبازان و ایثارگران ظفرمند، ملت آگاه والیتمدار و آزاداندیشان 

سراسر پهنه ی گیتی سالم و درود می فرستم.
 وزیر اطالعات در این پیام افزود: موفقیت، سربلندی و بهروزی آحاد ملّت 
شریف و فهیم کشورمان را در این ایام پر برکت که با اربعین سرور و ساالر شهیدان 
حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( نیز تقارن یافته است، از درگاه خداوند منان خواهانم.

برای واکسیناسیون دانش آموزان به حدود ۱۳ میلیون ُدز واکسن نیاز است
ی  کسن ها ا و ع  مجمو
به ۴3  تزریق شده در کشور 
 2۷۰ و  هزار   3۷2 و  میلیون 
زیر  واکسیناسیون  اکنون  و  رسیده  ُدز 
دانش  دیگر  عبارتی  به  و  ساله ها   ۱۸
آموزان آغاز شده و تا دو هفته دیگر در 

کل کشور اجرا می شود.
به گزارش دنیای جوانان،  واکسن 
طور  به  تنها  نه   ۱9 کووید-  های 
بیماری،  از  جلوگیری  در  باورنکردنی 
مرگ  و  بیمارستانها  در  شدن  بستری 
می  کمک  نوجوانان  به  هستند   موثر 
کنند تا  به فعالیت عادی در مدرسه و 
در کنار همساالن خود برگردند. مطالعات 
اخیر نشان می دهد واکسن ها علیه انواع  
ویروس های جدید که تاکنون شناسایی 
به  انتقال  از  و  شدند، موثر عمل کرده 

دیگران جلوگیری می کنند.
گیرند  می  تصمیم  که  نوجوانانی 
از  تنها  نه  شوند  واکسینه  کرونا  علیه 
خود در برابر ویروس محافظت می کنند 
بلکه به محافظت از افراد جامعه نیز که 
انجام  به  قادر  یا  باشند  پذیرتر  آسیب 

واکسیناسیون نیستند کمک می کنند.
احمر  هالل  جمعیت  تازگی  به 
۱۰ میلیون دز واکسن برای گروه های 
سنی زیر ۱۸ سال وارد کرده که برای 
واکسن  از  افراد  این  واکسیناسیون 
از  سینوفارم  و   2 سوبرانا  تک دوزی 
کشورهای کوبا و چین استفاده می شود.

با  و  گذشته  ی  هفته ها طی 
اوج گیری شیوع کرونا، موضوع بازگشایی 
مدارس به نگرانی ها دامن زده است و با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم و دستور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ها،  ساله   ۱۸ زیر  واکسیناسیون  برای 
بسترهای الزم برای اجرایی شدن این 
اقدام مهم آغاز شده و در برخی شهرها، 
دانش آموزان باالی ۱2 سال می توانند 

واکسن علیه کرونا بزنند.
است  گفته  للهی  ا عین  م  بهرا
به  دانش آموزان  واکسیناسیون  برای 
حدود ۱3 میلیون ُدز واکسن نیاز است 
طریق  از  هم  مقدماتی   کارهای  که 
انجام  واردات  و  داخلی  واکسن های 
دو  در  بتوانیم  که  امیدواریم  که   شده 
به  کرونا  واکسن  تزریق  آینده،  هفته 
سنین زیر ۱۸ سال را آغاز کنیم تا پس 
از انجام واکسیناسیون کرونا در کودکان، 
بتوانیم بازگشایی مدارس را انجام دهیم.

محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان 
بود  گفته  پیش  چندی  نیز  دارو  و  غذا 
می توانند  پاستور  و  سینوفارم  واکسن 
شوند،  استفاده  نیز  نوجوانی  سنین  در 
گفت: واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ سال 
بهداشت  وزارت  اولویت بندی  طبق 
در  واکسن  دو  این  و  می شود  انجام 
دارد  وجود  نیز  ما  واکسیناسیون  سبد 
اعالم  اولویت بندی  و  برنامه  طبق  و 

شده از سوی معاونت بهداشتی وزارت 
بهداشت این واکسن ها برای نوجوانان 

استفاده خواهد شد.
آموزرش  مسوالن  دیگر  از سوی 
بازگشایی  بر  را  خود  همت  پرورش  و 
معطوف  سالمت  و  امن  بطور  مدارس 

کرده اند.
و  آموزش  وزارت  سرپرست   
نسخه  از  رونمایی  مراسم  در  پرورش 
جدید شاد گفت: زیر ساخت های الزم 
پروتکل های  رعایت  برای  درمدارس 
بهداشتی آماده شده  است، بودجه سرانه 
بهداشتی نیز در این روزها واریز می شود 
تا مدیران بتوانند الزامات بهداشتی را در 

فضای مدرسه فراهم کنند.
سالمت  فزود:  کاظمی   علیرضا 
دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی برای 
ما  اهمیت بسیاری دارد، به همین دلیل 
و مدرسه  با شبکه شاد  سال تحصیلی 
البته  می شود.  آغاز  ایران  تلویزیونی 
الگوی بازگشایی تدریجی و آرام مدارس 
منطبق با سیاست های ریاست جمهوری 
و ستاد کرونا به مدارس کشور ابالغ شده 
و مدارس برای ایجاد فضای حضوری و 

مهیا کردن آن آماده می شوند.
وی ادامه داد: واکسیناسیون معلمان 
همچنین  دارد.  قرار  پایانی  مراحل  در 
و  دانش آموزان  اولیای  واکسیناسیون 
کار  دستور  در  نیز  سرویس  رانندگان 
پایه  دانش آموزان  واکسیناسیون  است. 
دوازدهم به سنین پایین تر نیز در حال 
اقدامات  این  است  امید  است.  انجام 
زمینه حضور دانش آموزان را فراهم کند.

علمی  کمیته  دبیر  پیوند،  این  در 
والدین  است  معتقد  نیز  کرونا  کشوری 
به  کرونا  واکسن  تزریق  در  نگرانی 

فرزندانشان نداشته باشند

زمینه  این  در  جماعتی  حمیدرضا 
خیلی  عارضه  کرونا  واکسن  گفت: 
و  نمی کند  ایجاد  نوجوانان  در  مهمی 
شاید در تعداد کمی از این گروه سنی 
تزریق،  ناحیه محل  در  به صورت درد 
کند،  بروز  سردرد  و  خفیف  لرز  و  تب 
گفت: والدین نگرانی در تزریق واکسن 
و  باشند  نداشته  فرزندانشان  به  کرونا 
اکنون انجمن های حمایت از کودکان 
در بسیاری از کشورهای جهان توصیه 
برای  کرونا  ضد  واکسن  که  اند  کرده 
نوجوانان ۱2 تا ۱۸ سال استفاده شود.  
در  اکنون  ینکه  ا بیان  با  وی 
بسیاری  و  آمریکا  اروپایی،  کشورهای 
از دیگر کشورهای جهان واکسیناسیون 
اظهار  است،  انجام  حال  در  کودکان 
داشت: واکسن ها معموال ایمن هستند 
و عارضه جدی برای فرد به وجود نمی 
قاعده  این  از  کرونا هم  واکسن  آورند. 
مستثنی نیست و عوارض جدی ایجاد 

نمی کند.
براساس   : د ا د مه  دا ا جماعتی 
کرونا  واکسن  شده،  انجام  مطالعات 
عارضه خیلی مهمی در نوجوانان ایجاد 
نمی کند و شاید در تعداد کمی از این 
گروه سنی به صورت درد در ناحیه محل 
تزریق، تب و لرز خفیف و سردرد بروز 
کند و این عوارض معموال کوتاه مدت 
بوده و طی یک تا دو روز از بین می رود.

شیوع  زمان  از  کرد:  تصریح  وی 
میلیون   2۰۰ به  نزدیک  تاکنون  کرونا 
مبتال شده  بیماری  این  به  دنیا  در  نفر 
میلیون   ۴ حدود  تعداد  این  از  که  اند 
مرگ گزارش شده و براساس آمار ارائه 
شده درگیری کودکان نسبت به والدین 
بسیار کمتر بوده است و حدود ۵ درصد 
از موارد درگیری مربوط به کودکان بوده 

است. بسیاری از کودکان عالئم بسیار 
خفیف تری نسبت به بزرگساالن داشتند 
و اغلب این بیماری به صورت تب، سرفه 
و ضعف و بدن درد در آنها بروز می کند.

 جماعتی با بیان اینکه تعداد کمی 
در  کرونا  به  ابتال  دلیل  به  کودکان  از 
بیمارستان بستری شده اند، گفت: البته 
یک سوم آنهایی که به دلیل درگیری 
ریوی بستری شده اند بیماری شدیدی 

داشته و در آی سی یو هستند.

طنین دوباره »همشاگردی 
سالم« با واکسیناسیون 

دانش آموزی
کرونا  دبیر کمیته علمی کشوری 
بیماری  که  کودکانی  اغلب  داد:  ادامه 
ریسک  دارند  عروقی  قلبی  یا  تنفسی 
در  کودکان  دیگر  به  نسبت  بیشتری 
خصوص نارسایی تنفسی و ریوی در پی 
ابتال به کرونا داشته اند. واکسیناسیون 
بستری  بیماری،  شدت  از  نوجوانان 
شدن و درگیری ریوی این گروه سنی 

جلوگیری خواهد کرد.  
وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون 
اهمیت  بسیار  نوجوانان  و  کودکان  در 
دارد، گفت: کودکانی که واکسینه شده 
اند عالوه بر اینکه نسبت به اطرافیان 
سبب  دیگر  سوی  از  شوند  می  ایمن 
و  رفته  مدرسه  به  زودتر  که  شود  می 
ماندن همچون  از خانه  ناشی  عوارض 
خانوادگی  و  جسمی  روحی،  مشکالت 
نیم است وجود  و  که حدود یک سال 

دارد، رها می شوند.

بهترین نوع واکسن کرونا برای 
نوجوانان 1۲ تا 1۸ سال

جماعتی افزود: توصیه ما این است 
که واکسیناسیون در نوجوانان ۱2 تا ۱۸ 
سال انجام شود؛ واکسیناسیون کودکان 
کمتر از این سال هنوز در حال مطالعه 
بوده و ُدز واکسنی که باید به آنها تزریق 
شود در حال بررسی است. مطالعات هنوز 
کامل نشده و بعد از اتمام تصمیم نهایی 

اخذ خواهد شد.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با 
اشاره به اینکه واکسیناسیون در سنین 
۱2 تا ۱۸ سال در اکثر کشورها در حال 
انجام است، به نوع واکسن تزریقی به 
به  تاکید کرد:  اشاره و  این گروه سنی 
سوی  از  که  واکسنی  هر  کلی  طور 
سازمان غذا و داروی کشور تایید شود 
تا ۱۸ سال  نوجوانان ۱2  در  تواند  می 
استفاده شود و نیازی نیست که به سمت 

و سوی واکسن خاصی برویم.
به گفته وی، در کشورهای دیگر 
تمامی واکسن هایی که توسط  از  هم 
سازمان غذا و داروی آن کشورها تایید 
نوجوانان  واکسیناسیون  برای  شده، 

استفاده می کنند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

 نحوه فعالیت دانشگاه تربیت مدرس اعالم شد 
دانشگاه تربیت مدرس،  نحوه حضور و فعالیت اعضای هیات علمی و کارکنان 

این دانشگاه با توجه به تغییر وضعیت اپیدمی شهر تهران را اعالم کرد.
با توجه  به گزارش دنیای جوانان، بر اساس اعالم دانشگاه تربیت مدرس، 
تأکید  نارنجی و  به وضعیت  اپیدمی کووید-۱9 در شهر تهران  تغییر وضعیت  به 
استانداری تهران مبنی بر حضور ۷۰ درصدی کارکنان دستگاه های اجرایی و نظر 
به اجرای موفقیت آمیز دو مرحله واکسیناسیون اعضای هیأت علمی، کارکنان و 
دانشجویان این دانشگاه و نیز آغاز سال تحصیلی جدید، بر اساس مصوبه مورخ 2۸ 
شهریور هیأت رئیسه این دانشگاه، نحوه حضور دانشگاهیان تربیت مدرس از تاریخ 

شنبه 3 مهرماه برای اجراء، ابالغ شد.
بر اساس اعالم معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی دانشگاه تربیت مدرس،  
کلیه فعالیت های اعضای هیأت علمی این دانشگاه اعم از آموزشی، پژوهشی، حضور 
در جلسات گروه، جلسات دفاع از پروپوزال، پایان نامه و رساله، راهنمایی و مشاوره 
دانشجویان همچنان به صورت مجازی ولی با حضور در دفتر کار دانشگاه و رعایت 

کامل شیوه نامه های بهداشتی خواهد بود.
و  سالمت  مدیریت  تایید  با  زمینه ای  بیماری  دارای  افراد  است  بدیهی 
بهداشت دانشگاه تربیت مدرس ،جانبازان شیمیایی، زنان باردار و دارای فرزند 
بخش مشخصی  در  توانند  می  واحد،  مسئول  با  هفتگی  هماهنگی  با  خردسال 
و  آموزشی  فعالیت های  به  دورکاری  بصورت  خود  موظف  خدمت  زمان  از 
صورت  به  مختلف  واحدهای  در  کارکنان  اداری  فعالیت  بپردازند.  پژوهشی 

بود. حضوری خواهد 
با  کارکنان،  اعالم کرد:حداکثر 3۰ درصد  تربیت مدرس همچنین  دانشگاه 
اولویت افراد دارای بیماری زمینه ای که به تایید مدیریت سالمت و بهداشت دانشگاه 
می رسد، جانبازان شیمیایی، زنان باردار و دارای فرزند خردسال صرفًا با تشخیص 
و اجازه مسئول هر واحد می توانند در بخشی از زمان خدمت موظف خود، بصورت 

دورکاری فعالیت نمایند.

نیازمند تحول بنیادی در شورای عالی انقالب فرهنگی هستیم
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: دیدگاه ریاست شورای عالی انقالب 
فرهنگی و اعضای شورا این است که نیازمند یک تحول بنیادی در شورای عالی 
حوزه  و  کشور  پیشرفت  در  بهینه  تاثیرگذاری  شاهد  تا  هستیم  فرهنگی  انقالب 

فرهنگ باشیم.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر سعیدرضا عاملی؛ دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی در پایان جلسه ۸۴۵ شورای عالی انقالب فرهنگی که به ریاست آیت اهلل 
دکتر سید ابراهیم رییسی و اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد، به 
مصوبه ای در شورای معین اشاره کرد و گفت: این مصوبه درباره اصالح و تکمیل 
ظرفیت  که  است  ایران  و  اسالم  تمدن  و  فرهنگ  کمیته  سیاست های  و  اهداف 
این کمیته را در برنامه ریزی آموزشی در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور 

افزایش می دهد.
تمدنی  میراث  و  سرمایه  ایران  افزود:  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
هزاره ای در حوزه علم دارد، در علوم پایه مانند ریاضیات، فیزیک و شیمی سوابق 
در  و  است  نشده  آن  از  بهره برداری جدی  که  دارد  وجود  ما  تمدن  در  بسیاری 
تاریخ تمدن علمی و فرهنگی ایران انعکاس مناسبی پیدا نکرده است؛ بنابراین 
شده  ایجاد  تمدن  و  فرهنگ  کمیته  برای  مصوبه  این  با  بیشتری  ظرفیت های 
معرفی  و  دانشمندان  معرفی  با  کتاب درسی  در ۱۰۰۰  این کمیته  اگرچه  است. 
دستاوردهای علمی در علوم مختلف تاثیرگذار بوده است اما این مصوبه ظرفیت 

بهتری را ایجاد کرده است.
وی به گزارش ارائه شده از سوی دکتر موالی زاده دبیر شورای فرهنگ عمومی 
کشور، و تقدیر و تشکر ریاست و اعضاء شورای عالی از زحمات و خدمات ارزنده 
ایشان اشاره کرد و در خصوص واگذاری این سمت بیان کرد: جناب آقای دکتر 
امامی از اساتید برجسته کشور با اتفاق آراء اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 

به عنوان دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور انتخاب شدند.

حریق گسترده در کارگاه چاپ
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از حریق در کارگاه 

چاپ خبر داد.
سید جالل ملکی، در این باره اظهار کرد: ساعت 9:3۸ دقیقه صبح امروز یک مورد 
 ۱2۵ سامانه  به  رنجبر  خیابان  قزوین،  خیابان  در  کارگاه  یک  در  گسترده  سوزی  آتش 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد. بالفاصله پس از 
آن پنج ایستگاه آتش نشانی به همراه باالبر هیدرولیکی و خودروهای تجهیزات تنفسی 

به محل اعزام شدند.
و  رسیده  حادثه  به محل  دقیقه  چهار  زمان  مدت  در  نشانان  آتش  داد:  ادامه  وی 
مشاهده کردند که در یک گاراژ که بخش های مختلفی داشته و وسعت آن بیش از هزار 
و ۵۰۰ متر بود حریق رخ داده است. بخشی از این کارگاه سقف های چوبی قدیمی داشت 

و بخشی با سقف های نامقاوم پوشانده شده بود.
ملکی گفت: حدود ۶۰۰ متر از این محل دچار حریق بود که در حوزه چاپ فعالیت 

می کردند. در مجاورت این بخش مقداری مواد شوینده نیز نگهداری می شد.
وی اظهار کرد: آتش در حال گسترش بود که آتش نشانان از طریق باالبر و داخل 
نفوذ کردند و عملیات را آغاز کردند. شعله زنی اولیه انجام شده است و در حال حاضر 

نیروها در حال ایمن سازی محل هستند.

سفیدکوه همچنان می سوزد
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: با حضور محیط بانان تالش برای مهار 
آتش در منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد مشرف به روستای چگه میرزاوند شهرستان 

چگنی همچنان ادامه دارد.
بیرانوند اظهار کرد: این آتش سوزی که در نیمه شب گذشته شروع  مهرداد فتحی 
شده بود و تا صبح ادامه داشت در یک مرحله خاموش شده که متأسفانه با توجه به وزش 

باد و توپوگرافی منطقه و همچنین جنگلی بودن این منطقه فرو امروز دوباره آتش شعله ور 
شده که هم اکنون محیط بانان مشغول اطفای این حریق هستند.

وی با اشاره به سختی مهار آتش در این منطقه به علت صخره ای بودن و صعب العبور 
بودن آن، تصریح کرد: تخمین های اولیه نشان می دهد نزدیک به ده هکتار از این منطقه 

از این حریق آسیب دیده باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان خاطرنشان کرد: تحقیقات در خصوص علل 
و  بررسی  آتش سوزی  کامل  مهار  از  بعد  دقیق خسارت  میزان  و  دارد  ادامه  آتش سوزی 

اعالم خواهد شد.

پرونده اکثر قتل های خوزستان نه با احکام قضایی بلکه با میانجیگری 
حل می شود

فرمانده انتظامی خوزستان در زمینه قتل های استان خوزستان، به پایین آمدن آستانه 
تحمل مردم اشاره کرد و گفت: اکثر این قتل ها ارتباطی به پلیس نداشته و بسیاری از آن ها نه 
با احکام قضایی و قصاص بلکه با میانجیگری حل شده و این موضوع باعث تکرار جرم است.

سردار سید محمد صالحی در دیدار با مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس 
شورای اسالمی ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: 
با توجه به نقش موثر نمایندگان در ارتقاء امنیت استان، انتظار ما بر این است نمایندگان 
با وضع قوانین جدید و بازدارنده در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آسیب های 

اجتماعی کمک موثری را داشته باشند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، وی با شاره به اهمیت و جایگاه خاص 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی خطاب به آن ها افزود: تقاضای ما از شما این 
است که در مباحث فرهنگی مرتبط با تیراندازی های غیرمجاز ورود موثر و جدی داشته 
باشید چرا که این امر موجب آسیب های اجتماعی و فرار سرمایه ها از این استان شده است.

فرمانده انتظامی خوزستان بیان کرد: ما اقدامات سلبی خودمان را انجام داده ایم به 
گونه ای که حدود ۸۵ درصد از تیراندازی های غیرمجاز کشف و متهمان مرتبط شناسایی 

و دستگیر شده اند.
وی در زمینه قتل های استان خوزستان، به پایین آمدن آستانه تحمل مردم اشاره کرد 
و گفت: اکثر این قتل ها ارتباطی به پلیس نداشته و بسیاری از آن ها نه با احکام قضایی و 

قصاص بلکه با میانجیگری حل شده و این موضوع باعث تکرار جرم است.
سردار صالحی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از سرقت های خرد توسط معتادین متجاهر 
اتفاق می افتد، افزود: محلی برای نگهداری آن ها وجود ندارد و در اینجا نیازمند ارتقای 

کمپ های ماده ۱۶ در استان خوزستان هستیم.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
این که  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش 
خانواده ها شرکای اصلی جریان تعلیم 
و تربیت هستند بر حضور مؤثر خانواده 
آموزان،  دانش  یادگیری  جریان  در  ها 

تأکید کرد.
به گزارش دنیای جوانان، رضوان 
حکیم زاده اظهار کرد: برای این که نظام 
تعلیم و تربیت اثر بخشی بهتری داشته 
باشد، الزم است؛ خانواده ها نقش مهمی 
را بر عهده داشته باشند. وی گفت: در 
سال گذشته خانواده ها به صورت جدی 
پای کار آمدند و پا به پای معلمان عزیز 
تالش کردند و انتظار ما این است که 
همچنان حضور مؤثر خود را حفظ کرده 
و به مدرسه اعتماد و اطمینان داشته و 
در امر نظارت با مدرسه همکاری کنند.

حکیم زاده افزود: با توجه به دستور 

برای  شرایط  شد؛  ابالغ  که  العملی 
بازگشایی مدارس مشخص شده است 
و این امر نیازمند نظارت جدی است و 
حضور خانواده ها در کنار کادر مدرسه 
و معلمان و همراهی و پشتیبانی آن ها، 

می تواند شرایط بهتری را برای دانش 
آموزان ایجاد نماید چراکه ما همه یک 
هدف داریم و آن برقراری آموزش بدون 

هیچ آسیبی به دانش آموزان است.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه 

برنامه  اولیاء و مربیان هم  انجمن  داد: 
هایی برای نظارت بر شرایط مدرسه از 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  لحاظ 
خانواده  فکری  هم  و  مشارکت  و  دارد 
سخت،  شرایط  این  در  مدرسه  با  ها 
اطمینان دانش آموزان را فراهم آورده 
است که با آرامش خاطر بیشتری سال 

تحصیلی را آغاز کنند.
اطالع  مرکز  گزارش  اساس  بر 
رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش 
به  اشاره  با  زاده  حکیم  وپرورش، 
گفت:  مدارس  بازگشایی  دستورالعمل 
تفویض  بازگشایی،  نحوه  خصوص  در 
است  گرفته  صورت  مدارس  به  اختیار 
و  مدرسه  به شورای  بار  اولین  برای  و 
انجمن اولیا و مربیان، »نقش محوری« 
را  تصمیماتی  بتوانند  که  شده  داده 

اتخاذ کنند.

خانواده ها، شرکای اصلی جریان تعلیم و تربیت هستند

آگهی حصر وراثت 
آقای دیاکو خضری دارای شناسنامه شماره 2۸۶۰2۵92۴۴ به شرح دادخواست 
به کالسه ۰۰۰۰۷92 ش ۵/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کریم خضری به شناسنامه 3۴۴ مهاباد در تاریخ 
۱۴۰۰/۶/2۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه 

منحصر است به دو پسر، سه دختر و یک زوجه 
۱- دیاکو خضری فرزند کریم دارای ش ش 2۸۶۰2۵92۴۴ پسر متوفی 

2- یاسین خضری فرزند کریم دارای ش ش 2۸۶۰۵9۱222 پسر متوفی 
3- شادی خضری فرزند کریم دارای ش ش 2۸۶۰۵32۴۸۱ دختر متوفی 
۴- زینب خضری فرزند کریم دارای ش ش 2۸۶۰2۱۷۱۱۸ دختر متوفی 

۵- شیرین خضری فرزند کریم دارای ش ش 2۸۶۰۱2۴۵3۵ 
۶- مریم افشار فرزند احمد دارای ش ش 23۴ زوجه متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 3۶2 قانون 
امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

مفقودی
اسناد مالکیت برگ سبز و برگ کمپانی خودرو سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس 
 NAAM۰۱CA3R۵۴۶۰۷3 مدل ۱3۸9 به رنگ نقره ای متالیک شماره شاسی
شناسه   ۱9 ن   ۴۴۷  –  ۷2 پالک  شماره   ۱2۴۸92۴۵۱9۷ موتور  شماره 
IRFC۸9۱V3۰B۵۴۶۰۷3 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مریوان

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب  محمد تقی زارعی توپخانه 

مالک خودرو پژو پارس  TU۵ مدل ۱39۴به شماره شهربانی ۴۱ ایران 
2۵۴ ص ۱۷شماره بدنه

NAAN۱۱FC۴FK۸۸۶۷32 شماره موتور۱39B۰۱۰۰۵3۸ بعلت فقدان 
سند تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.

لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1840- پنجشنبه 1 مهر 1400 اقتصاد- 

ک  مشتر ق  تا ا ییس  ر
اظهار  ایتالیا  و  ایران  بازرگانی 
که  کنیم  سعی  ما  اگر  داشت: 
بین  دنیا  در  خود  تعامالت  بین  توازنی 
باشیم،  داشته  غربی  و  شرقی  کشورهای 
اگر همه تخم  اما  نمی شود.  ایجاد  مشکلی 
مرغ های خود را در یک سبد بگذاریم قطعا 
دیگر  طرف  از  محدودیت  سری  یک  با 

مواجه می شویم.
احمد  نان،  جوا دنیای  گزارش  به 
و  ایران  تجاری  وضعیت  مورد  در  پورفالح 
تجاری  ارتباطات  میزان  کرد:  اظهار  ایتالیا 
سرعت  با  و  نداشته  کاهش  ایتالیا  و  ایران 
قطره چکانی رو به افزایش است. روز گذشته 
ما یک سمینار با حدود ۴۰۰ تاجر ایرانی و 
و  کشور  دو  سفرای  که  داشتیم  ایتالیایی 
روسای اتاق های مشترک نیز در آن حضور 
داشتند. این سمینار خود نوید همکاری های 
بیشتر را می دهد و با روی کار آمدن دولت 
ارتباطی،  راه های  شدن  باز  کمی  و  جدید 

می تواند شروع خوبی باشد.
وی ادامه داد: ما کماکان برای افزایش 
هستیم.  خوشبین  لیا  یتا ا با  ستد  و  د  دا
از  گذشته  روز  سمینار  در  هم  ایتالیایی ها 
می کنند.  استقبال  ایران  در  سرمایه گذاری 
سال  چند  از  بعد  که  کردیم  اعالم  نیز  ما 

بسته بودن درها، به دنبال خرید تجهیزات 
و کاالی ساخته شده نیستیم ما امروز نیاز 
داریم که در زمینه تکنولوژی های نو بتوانیم 
سرمایه گذاری های مشترک یا مستقل را از 

طرف ایتالیایی  ها داشته باشیم.
وی با اشاره به حجم تجارت دو کشور 
 ۷ تجاری  مبادالت  حجم  تا  هنوز  گفت: 
میلیارد یورویی که ۱۵ سال گذشته داشتیم 
فاصله زیادی داریم. اکنون میزان مبادالت 
میلیارد   ۱ حدود  ساالنه  کشور  دو  تجاری 
تا  بین ۴۰۰  نیز  ماهه  پنج  در  و  بوده  دالر 
افزایش  به  رو  ولی  است،  یورو  هزار   ۴۵۰
پایان سال شاهد  در  امیدواریم که  و  است 

رقم بیشتری باشیم.
وبینارهای  ما  کرد:  تصریح  پورفالح 

کنسولگری،  سفارت ها،  طریق  از  مشترکی 
اتاق های ایران و ایتالیا و همچنین ایتالیا و 
ایران داشتیم. بخش بازرگانی سفارت ایتالیا 
تجار  با  خوبی  بسیار  ارتباط  هم  ایران  در 
ایرانی دارد. با نگاه به آینده است که ما این 

ارتباطات را برقرار می کنیم.
و  ایران  مذاکرات  به  اشاره  با  وی 
۵+۱ گفت: من امیدوارم که مسیر توافقات 
برجام به خوبی پیش برود، مشکالت ما با 
کشورهای متقابل حل شود و به یک نتیجه 
برد برد برسیم. من به عنوان یک تاجر در این 
مورد خوشبین هم هستم، دنیا به سمت حل 
مسائل می رود و امیدوارم که ما هم مستثنی 
نباشیم. مسلما اگر این اتفاق نیافتد و ما به 
کنوانسیون های بین المللی نپیوندیم و مشکل 

FATF را حل نکنیم، نباید منتظر باشیم که 
شرایط نسبت به سال قبل بهتر شود.

ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رییس 
شانگهای  در  ما  کرد: حضور  بیان  ایتالیا  و 
می تواند بارقه امیدی باشد که ما بتوانیم در 
آینده نزدیک سهم خود را از اقتصاد بین الملل 
بگیریم. امیدواریم که هرچه زودتر مشکالتی 
که امروز دامنگیر اقتصاد ما است حل شود.

نگاه  لزوم  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
متوازن به شرق و غرب خاطرنشان ساخت: 
کشورهای غربی ارتباطات زیادی با چین، 
ما  اگر  دارند.  شرقی  کشورهای  و  روسیه 
سعی کنیم که توازنی بین تعامالت خود در 
داشته  و غربی  بین کشورهای شرقی  دنیا 
ما  اگر  اما  ایجاد نمی شود.  باشیم، مشکلی 
سبد  یک  در  را  خود  مرغ های  تخم  همه 
از  محدودیت  سری  یک  با  قطعا  بگذاریم 
طرف دیگر طرف ها مواجه می شویم. امروز 
دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده است 
و مرزها برداشته شده است. قطعا اختالف 
یا  با چین  اگر غرب  اما  دارد  نظرها وجود 
بالعکس چین با اروپا و آمریکا تعامالت خود 
را انجام ندهند، نمی توانند این دستاوردها را 
داشته باشند. ما باید ضمن حفظ استقالل 
خود بر اساس منافع ملی و برد- برد با شرق 

و غرب کار کنیم.

 ۱5 IOS اطالعیه بانک توسعه صادرات درباره سیستم عامل
گوشی های همراه آیفون

بانک توسعه صادرات ایران با توجه به انتشار 
 IOS  ( آیفون  عامل گوشی  نسخه جدید سیستم 
۱۵ ( و عدم سازگاری اپلیکیشن همراه بانک هما و 

رمزساز ریما با آن، اطالعیه داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
به نقل از مدیریت امور فناوری اطالعات و ارتباطات، 

ضروری است کاربران در صورت نیاز به استفاده از اپلیکیشن های بانکی 
یاد شده تا زمان بروز رسانی آنها، از ارتقاء سیستم عامل گوشی های خود 

به IOS ۱۵ خودداری کنند.
برنامه  بروز رسانی  به محض  آمده است که،  این اطالعیه  ادامه  در 
همراه بانک هما و رمزساز ریما منطبق با سیستم عامل IOS۱۵، اطالع 

رسانی الزم انجام خواهد شد.

تعاون؛ رمز پیروزی در دفاع مقدس اقتصادی 
 مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پیامی هفته 

دفاع مقدس را تبریک گفت.
بزرگداشت مناسبت هایی مانند سالروز آغاز جنگ 
بنا بر فطرت صلح طلب بشر، امری غریب و متباین با 
ذات آرامش جوی انسان ها است و بر این اساس شاید 
پیروزی یک ملت  با  نبردها چه  پایان  گرامی داشت 
همراه بوده باشد چه با شکست آن ها بیشتر قابل فهم 

و پسندیده تلقی شود اما دقیق تر که به این مقوله بنگریم، خواهیم دید که 
این آرمان های یک ملت است که به کنش های آنان چه جنگ باشد و چه 

صلح، رنگ و بوی ارزش یا ضد ارزش می دهد.
انقالب  ادبیات  در  که  تحمیلی  آغاز جنگ  سالگرد  اساس  همین  بر 
اسالمی ما بدرستی و با درایت، »دفاع مقدس« نام گرفته، یادآور دالوری ها، 
فداکاری ها و مجاهدت های انسان های ارزشمند و غیوری است که با شناخت 
درستی از آرمان های انقالب اسالمی و باور به خداوند متعال از هیچ تالش 

و ایثاری برای دفاع از سرزمین و دین شان فروگذار نکردند.
تکریم این مناسبت گذشته از اینکه امری اخالقی و پسندیده است، 
در شرایط امروز کشورمان ضرورتی صد چندان دارد؛ در شرایطی که بدون 
هیچ اغراقی باید همچنان مردم صبور ایران را درگیر جنگی نابرابر و ظالمانه 
دانست که سال ها است با انواع محدودیت ها و تحریم ها ، از مرزهای سرزمین 
خود در عرصه های مختلف خصوصا اقتصاد دفاع می کنند و با پایمردی بر 

این دفاع مقدس توطئه های اقتصادی دشمنان را ناکام گذاشته اند.
تردیدی نیست که در این نبرد اقتصادی نیز مانند تمامی نبردها به انواع 
سالح، تاکتیک و نیروهای رزمنده ای نیاز است که در برابر هجوم متجاوزان 
مقاومت کنند و حافظ کیان کشور باشند و باز هم تردیدی نیست که همچون 
سال های دفاع مقدس، این سربازان کسانی نیستند جز همان مردم باورمند 
به آرمان ها و ارزش ها که می توان و باید با اعتماد و تکیه بر آنان پیروزی 
را در آغوش کشید. تنها تفاوت این است که در نبرد اقتصادی، مهم ترین 
و اثربخش ترین تاکتیک، اتکا به نیروی »تعاون« است تا به این ترتیب، 
توان و روحیه رزمندگان اقتصادی مضاعف شود و دست قادر متعال باالی 

دست های درهم تنیده تعاون گران قرار گیرد.
ضمن بزرگداشت یاد همه شهدای عرصه هشت ساله دفاع مقدس و 
تبریک این ایام، فراموش نکنیم که امروز با تکیه بر نیروهای مردمی و مردم 
نهاد کردن اقتصاد کشور می توانیم بر ظلمی که استکبار جهانی از رهگذر 
تحریم ها بر کشورمان روا داشته فائق شویم و با تدبیر و تعاون، تاب آوری 
اقتصاد ایران را بیش از پیش در برابر هجوم بدخواهان و دشمنان اقتصادی 
محفوظ نگه  داریم مشروط بر اینکه باور داشته باشیم تعاون و حمایت از 

تعاون گران که کسانی نیستند جز همان مردم، رمز و راه پیروزی است.

به پاس جانفشانی کادر درمان در مبارزه با کرونا:
بانک آینده بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت اعطا کرد/

اجرای موفق طرح فرشتگان سالمت در سراسر کشور 
در  کشور  سراسر  درمانی  کادر  به  آینده  بانک 
مبارزه با کرونا بالغ بر ۱۰،۰3۸ میلیارد ریال تسهیالت 

پرداخت کرد.
در  خود  نقش  ایفای  راستای  در  آینده  بانک 
اجرای  با  تا  کوشید  اجتماعی؛  مسئولیت های  انجام 
از فرشتگان سالمت«،  موفقیت آمیز طرح »حمایت 
بخش اندکی از قدردانی و پاسداشت خود را از کادر 
درمانی سراسر کشور در مبارزه با کرونا، ابراز نماید.

بر این اساس، این طرح که از اسفند ۱399، با هدف قدردانی از تالش ها 
و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیری بیماری کرونا و در قالب 
اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر درمانی شاغل 
به  ارائه دهنده خدمات  معین  و  اصلی  بیمارستان  از 3۰۰  بیش  در  کشور 
بیماران کرونایی آغاز شد، در مجموع تعداد ۵۰،۵2۸ فقره تسهیالت به مبلغ 

کلی بالغ بر ۱۰،۰3۸ میلیارد ریال پرداخت کرد.
بانک آینده در راستای حمایت از کادر درمان سراسر کشور و قدردانی 
کرونا،  ویژه  شرایط  در  عزیزان  این  فداکاری های  و  مجاهدانه  زحمات  از 
نسبت به پرداخت تسهیالت سهل و آسان در قالب این طرح، به صورت 
غیر حضوری و بدون حضور کادر درمان و ایجاد ازدحام غیر ضروری، بدون 
نیاز به معرفی ضامن، رعایت پروتکل های بهداشتی و هم چنین رعایت شان 
به سهولت  با توجه  نمود که  اقدام  فداکار،  این قشر پرتالش و  و منزلت 
اعطای این تسهیالت و نرخ مطلوب آن برای کادر درمانی از جمله پزشکان، 
از  پرستاران و سایر خدمت گزاران فعال در مراکز درمانی، طرح »حمایت 
فرشتگان سالمت«، با استقبال گسترده ای از سوی این عزیزان مواجه شد. 
در  آینده  بانک  عام المنفعه  خدمات  ارائه  اقدامات  دیگر  از  هم چنین، 
راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، اختصاص بخش بزرگی از امکانات 
بازار بزرگ ایران )ایران مال( برای راه اندازی یکی از بزرگ ترین و مجهزترین 
مراکز واکسیناسیون کشور به منظور کمک، همراهی و هم دلی برای مدیریت 
بحران کرونا است که شهروندان عزیز بی شماری در این مرکز واکسن دریافت 

کرده و این روند هم چنان با قوت ادامه دارد.

افزایش نقش نفت و گاز در رشد اقتصادی کشور
رشد اقتصادی در بهار امسال در حالی با افزایش همراه بود که هفت بخش 
در ایجاد آن سهم داشتند و در بین آنها، نفت و گاز است که سهم خود را نسبت 

به پارسال افزایش داده است و بقیه عمدتا ثابت یا کاهشی بوده اند.
به گزارش دنیای جوانان، آنچه مرکز آمار ایران اخیرا درباره وضعیت رشد 
اقتصادی در بهار امسال اعالم کرده از این حکایت دارد که تولید ناخالص داخلی 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش داشته و رشد اقتصادی مثبت شده است؛ 
به ۴.۶ درصد  به ۷.۸ درصد و بدون نفت  با احتساب نفت  به گونه ای که رشد 

رسیده است.
از  هریک  داخلی  ناخالص  تولید  و  اقتصادی  رشد  ایجاد  در  رشد  اینکه   
بخش های اقتصادی چه سهمی داشتند، موضوعی است که بررسی آن  در جزئیات 
نشان می دهد در سه ماه اول سال گذشته تولید ناخالص داخلی ایران ۱۶۵ هزار 
و 2۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در بهار امسال به ۱۷۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
افزایش داشته است. در این حجم از تولید بیشترین سهم مربوط به حوزه خدمات 
است که در سال گذشته ۵۴ درصد بوده ولی به ۵3 درصد در سال جاری کاهش 

یافته است.
با این حال، بخش خدمات همچنان در صدر بیشترین سهم از تولید قرار 

داشته و رشد آن به ۴.۵ درصد رسیده است.
فعالیت های  فروشی،  خرده  و  عمده  شامل  مجموعه ای  خدمات  بخش 
خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطالعات و 
کار،  و  کسب  خدمات  و  کرایه  مستقالت  بیمه،  و  مالی  فعالیت های  ارتباطات، 
دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به 
اجتماعی شخصی  و سایر خدمات عمومی  اجتماعی  انسان، مددکاری  سالمت 

و خانگی می شود.
اما بعد از خدمات، بیشترین سهم مربوط به حوزه صنعت است که در سال 
گذشته و امسال سهم آن تغییری نکرده و ۱3 درصد و رشد آن ۵.۵ درصد بوده 
است. البته رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در سال جاری در مجموع ۱3.۸ 
درصد بوده که شامل 2۷.۵ درصد استخراج نفت خام و گاز طبیعی، منفی یک درصد 

معادن، صنعت ۵.۵، انرژی 9 و ساختمان ۱2.9 درصد بوده است.
همچنین ۱3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به استخراج 
نفت و گاز طبیعی اختصاص داشت که سال جاری به ۱۵ درصد رسیده که تنها 

بخشی است که سهم آن اضافه شده است.
سهم کشاورزی نیز از شش درصد در بهار گذشته به پنج درصد کاهش یافته 
که دارای رشد منفی ۴.۵ درصد بوده است و شامل زراعت و باغداری، دامداری، 

جنگداری و ماهیگیری می شود. 
از سال گذشته  ثابتی  تامین آب، برق و گاز طبیعی سهم هشت درصدی 
تاکنون داشته است. ساختمان نیز چهار درصد و سایر معادن با سهم دو درصد از 

سال ۱399 تا بهار ۱۴۰۰ سهمی ثابتی داشته اند.

واکنش تولیدکنندگان اوپک به افزایش قیمت گاز
بزرگترین تولیدکنندگان و بازرگانان گاز جهان هفته جاری برای کنفرانس 
گازتِک که نخستین رویداد حضوری این صنعت از زمان شیوع همه گیری ویروس 

کروناست، در دوبی گردهم آمدند.
این کنفرانس از 2۱ تا 23 سپتامبر برگزار می شود و برگزاری آن با بحران 
کمبود گاز در اروپا همزمان شده که باعث افزایش کم سابقه قیمتها شده است. 
تحلیلگران هشدار داده اند در نتیجه این بحران انرژی، بعضی از کشورها ممکن 

است با فرا رسیدن زمستان با خاموشی روبرو شوند.
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک که در پنلی به همراه وزیران انرژی قطر و 
امارات متحده عربی حضور داشت، گفت: بحران کمبود گاز اروپا منعکس کننده 
این است که سرمایه گذاری بیشتر در سوختهای فسیلی ضروری است. دولتها 
باید دریابند که سوئیچ به اشکال پاکتر انرژی به شکل تدریجی می تواند انجام 
بگیرد. احساسات جای واقعیتها را در صنعت گرفته است. چطور این روایت را تغییر 
دهیم زیرا در حال باختن آن هستیم؟ جامعه مدنی و فعاالن اقلیمی عرصه را در 
اختیار گرفته اند و سهامداران فعال، صنعت را برای باج گرفتن متوقف کرده اند.

وزیران انرژی قطر که بزرگترین صادرکننده LNG جهان است و امارات 
متحده عربی دیدگاه مشابهی داشتند.

سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر در  این کنفرانس گفت: بر این باور است که 
قیمتهای باالی فعلی منعکس کننده عدم سرمایه گذاری و کمبود عرضه است اما 
وضعیت فعلی را یک بحران نمی داند. وی اظهار کرد: تقاضای عظیمی از سوی 
همه مشتریان ما وجود دارد و متاسفانه ما نمی توانیم پاسخگوی همه باشیم. از 
بازار به حد کافی در صنعت گاز  نظر من، وضعیت فعلی به این دلیل است که 

سرمایه گذاری نکرده است.

رییس اتاق ایران و ایتالیا:

با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی حال اقتصاد خوب می شود
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش یک دالری قیمت نفت
قیمت نفت روز چهارشنبه در واکنش به آماری که کاهش بیش از حد 
انتظار ذخایر سوخت آمریکا در هفته گذشته را نشان داد، بیش از یک دالر 

افزایش یافت و به صعود شب گذشته افزود.
اینترمدیت  تگزاس  وست  معامالت  بهای  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
آمریکا با یک دالر و هشت سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش، به ۷۱ دالر و 
۵۷ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا شب گذشته با 3۵ سنت 

افزایش بسته شده بود.
بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و سه سنت معادل ۱.۴ درصد 
افزایش، به ۷۵ دالر و 39 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته 

۴۴ سنت افزایش داشت.
پس از فشار ناشی از نگرانیهای بازار نسبت به ورشکستگی احتمالی 
گروه سازنده امالک اورگرند چین در روز دوشنبه، توجه بازار نفت به سمت 

نگرانیهای محدودیت عرضه برگشت.
راویندرا رائو، نایب رییس شرکت کوتاک سکیوریتیز گفت: نفت تحت 
تاثیر گزارش هفتگی موسسه امریکن پترولیوم تقویت شده است. قیمتها در 
آستانه انتشار گزارش رسمی اداره اطالعات انرژی آمریکا و تصمیم سیاست 
پولی بانک مرکزی آمریکا در بازه محدودی ثابت مانده اند. در آینده نزدیک، 

نفت ممکن است همسو با بازارهای دیگر روند صعودی را دنبال کند.
آمریکا در هفته  نفت  پترولیوم، ذخایر  امریکن  طبق گزارش موسسه 
منتهی به ۱۷ سپتامبر به میزان ۶.۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است که 
بسیار بزرگتر از کاهش 2.۴ میلیون بشکه است که تحلیلگران در نظرسنجی 
رویترز پیش بینی کرده بودند. بازار اکنون منتظر آمار اداره اطالعات انرژی 
آمریکا در روز جاری است تا کاهش بزرگ ذخایر نفت و سوخت را تایید کند.

عوامل  به  توجه  با  گفت:   OANDA تحلیلگر شرکت  هالی،  جفری 
حمایت کننده مختلف در فضای انرژی به خصوص قیمت باالی گاز طبیعی 
که جذابیت نفت به عنوان سوخت جایگزین را تقویت کرده و تقاضای فیزیکی 

قوی، کاهش قیمتها در حال حاضر احتماال عمر کوتاهی خواهد داشت.
بر اساس گزارش رویترز، انتظار می رود قیمت جهانی گاز در زمستان 
امسال رکوردشکنی کند زیرا تابستان داغ نیمکره شمالی باعث کاهش سطح 

ذخایر در بازارهای بزرگ شده است.
در  تولیدکننده  بزرگترین  که  داچ شل  رویال  این که شرکت  از  پس 
تاسیسات  به  شده  وارد  خسارت  کرد  اعالم  آمریکاست،  مکزیکوی  خلیج 
انتقال فراساحلی این شرکت تولید را تا اوایل سال آینده کاهش خواهد داد، 

انتظار می رود عرضه محدودتر شود.
عامل دیگری که از قیمتها پشتیبانی کرد اظهارات دو منبع آگاه در اوپک 
پالس بود که گفتند اوپک پالس برای افزایش تولید به سطح توافق شده 
به سختی تقال می کند. عمده کاهش تولید مربوط به کشورهای نیجریه، 

آنگوال و قزاقستان است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس اتحادیه انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران:
خودروی برقی در ایران نمایشی و آدرس غلط 

است
رئیس اتحادیه انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران گفت: اکنون خودروساز باید در 
بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کند اما به جای این کار خرج سیاسی می کند تا 

حمایت نمایندگان را برای خودش بخرد.
تامین  از خودروی برقی در کشور و زیرساخت های  اورعی، درباره استفاده  هاشم 
سوخت اظهار داشت: تا سال 2۰۵۰ تقاضای انرژی در جهان روند کاهشی پیدا می کند، 
یعنی تا 2۰3۰ تا حدی افزایش و تا 2۰۵۰ کاهش خواهد یافت و این تعجب آور است زیرا 
 GDP انتظار این است که تا 3۰ سال آینده هم جمعیت جهان زیاد می شود و هم اینکه
جهان با شیب زیادی افزایش خواهد یافت، بنابراین وقتی هم جمعیت افزایش پیدا می کند 
و هم مردم جهان پولدار می شوند، باید تقاضای انرژی افزایش یابد اما شاهدیم که روند 
کاهشی است زیرا تکنولوژی به کمک انرژی می آید نتیجه اینکه علیرغم افزایش جمعیت 
انرژی  تقاضای  بیشتر می شود  انرژی هم  راندمان مصرف  اینکه  به  توجه  با  و مصرف 
کاهش پیدا می کند، اما وقتی عمیق تر نگاه می کنیم بزرگترین دلیل اینکه مصرف انرژی 
در 3۰ سال آینده کاهش پیدا می کند این است که جهان به شدت به سمت برقی شدن 
می رود یعنی در 3۰ سال آینده علیرغم اینکه تقاضا انرژی کاهش می یابد، تقاضای نفت، 
گاز زغالسنگ و انرژی هسته ای کاهش پیدا می کند بر خالف آنها تقاضا برای برق دو 
برابر و در واقع عمق نفوذ این انرژی افزایش پیدا می کند. وی افزود: تا نیمه قرن  سیستم 
انرژی جهان برقی می شود و بزرگترین دلیل آن حمل و نقل جاده ای است یعنی در 3۰ 
آینده خودروهای سواری و تجاری از بنزینی و گازوئیلی به سمت برقی شدن می روند، در 
نتیجه تقاضای سوخت فسیلی کم و برق زیاد می شود، اما مهمترین دلیل اینکه جهان به 
سمت برقی شدن می رود این است که خودروهای برقی صحنه را به خود متعلق می کنند.

استاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: تقریبا در تمام اروپا قانون شده که تا 2۰3۰ 
اجازه فروش خودروی برقی و دیزلی را نخواهند داد یعنی عمر خودروی دیزلی تا پایان این 
دهه است حتی نروژ پایان عصر خودروی بنزینی را سال 2۰2۵ اعالم کرده است، یعنی تا 

۱۰ سال بعد چیزی به نام خودروی غیربرقی نخواهیم داشت. 
به گفته وی؛ تاکنون مهمترین عامل بازدارنده در توسعه سریع خودروی برقی؛ باتری 
بود چون باتری تا چند سال پیش نیمی از قیمت یک خودروی برقی بود و محدودیت اصلی 
نیز تکنولوژی باتری بود، تحقیقات گسترده ای انجام شد و در همین سال اخیر تحوالت بسیار 

بزرگی در فناوری باتری انجام شد و ذخیره انرژی در دنیا نتیجه داد به طوری که باتری ها 
کوچک و ارزان می شوند، قیمت باتری خودروی برقی که تا چند سال پیش ۵۰ درصد بود 

اکنون یک سوم شده و به شدت پایین تر خواهد آمد.
اورعی خاطرنشان کرد: شرکت امریکایی تسال با همکاری یک شرکت کره ای و 
جنرال موتورز سرمایه گذاری میلیارد دالری کردند تا در کمتر از یک سال آینده باتری های 
جدیدی به بازار ارائه می دهند که هم سبک و هم ارزان است و به این دلیل ما شاهد تحول 
بسیار سریع در توسعه خودروی برقی در جهان هستیم و جایگزین خودروهای بنزینی و 

فسیلی خواهند شد. 
وی گفت: اما آیا در ایران می توانیم انتظار داشته باشیم صنعت خودروسازی ما همگام 
با تحوالت جهانی پیش برود؟ پاسخ خیر است، زیرا ما با فساد و رانت به میزانی از صنعت 
خودرو حمایت کردیم که اجازه ندادیم با کسی رقابت کند ما در صنعت خودروسازی وقتی 
دِر کشور را می بندیم و تعرفه 2۰۰ درصدی اعمال می کنیم، پیشرفتی رخ نمی دهد. وقتی 
۱۰ هزار خودروی خودروسازان در پارکینگ دپو می شود و دولت بسته حمایتی ارائه و بانک 
مرکزی به مردم وام داد تا خودرو بخرند، این رویه حمایت از صنعت نبود در واقع رانت برای 
این صنعت بود در نتیجه ما چه داخل و چه صحنه بین الملل به حدی حمایت بیجا کرده ایم 

که امروز این صنعت نه توان رقابت با تحوالت جهانی داد و نه نیازی به رقابت می بیند. 
رئیس اتحادیه انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران بیان داشت: اکنون خودروساز باید 
در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کند اما به جای این کار خرج سیاسی می کند تا 
حمایت نمایندگان را برای خودش بخرد.  در نتیجه اینکه جدای خودروی برقی؛ در صنعت 
خودروی بنزینی ایران که 3 برابر تویوتای ژاپن بفروش می رسد، 3 برابر تویوتا هم مصرف 
بنزین دارد،  پیشرفتی حاصل نمی شود. خودروی ایرانی از هر زاویه قدرت، اطمینان و عمر 
مفید، راحتی و تجهیزات قابلیت رقابت ندارد اما قیمت آن سه برابر خارجی است، زیرا در 
طول چند دهه ما حمایت کردیم و این خودروسازان فقط خورده و چاق شده اند و دیگر 

نمی توانند رقابت کنند. 
وی تاکید کرد: در این شرایط صحبت خودروی برقی آدرس غلط  و نمایشی است 
چون شرایط الزم فراهم نیست، اولین گام برای اینکه خودروی برقی را در کشور راه اندازی 
کنیم ایجاد رقابت در این صنعت و کوتاه کردن دست دولت و جلوگیری از رانت است، ما 
شرایط رقابت، تحقیق و توسعه را از خودروسازان گرفته ایم، بنابراین شرایط حداقلی برای 
صحبت از تکنولوژی روز را نداریم، راه این است که صنعت رها شود اگر قرار است حمایت 
شود در راستای جلوگیری از رقابت نباشد بلکه تشویق در ازای تحقیق بیشتر صورت بگیرد. 
اورعی درباره تامین سوخت خودروی برقی گفت: استفاده از این خودروها باری روی 
شبکه برق کشور اضافه نمی کند چه بسا در گام اول شرایط را بهتر هم می کند، این خودروها 
سیم برق که به شبکه متصل شوند، ندارند باتری ها شب تا صبح شارژ می شوند، به این ترتیب 
که اگر تعرفه بندی اصالح شود و نرخ برق مصرفی در شب و روز متفاوت باشد نگرانی بابت 
تامین برق خودروی برقی نداریم، ضمن اینکه در گام دوم به صنعت برق کشور کمک هم 
می کند. وی یادآور شد: در دنیا برای این موضوع برنامه ریزی می شود وقتی خودروی برقی 
زیاد شود برای شبکه برق مدیریت اعمال می شود یعنی در طول شب برق را در باتری 
ذخیره می کنند و در طول روز در صورتی که با کمبود مواجه شویم برق ذخیره شده را به 
شبکه تحویل می دهند، بعبارت دیگر تا پایان دهه جاری خودروی برقی نه تنها باری اضافی 

بر شبکه برق ایجاد نمی کند بلکه می تواند به مدیریت مصرف کمک کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و 
با وزارت  رایزنی  شهرسازی گفت: در حال 
فرهنگ و ارشاد برای افزایش ظرفیت مسکن 
خبرنگاران هستیم و زمان ثبت نام در سامانه 
نتیجه گیری نهایی اعالم  از  بعد  اقدام ملی 

خواهد شد.
ثبت  آغاز  ادعای  محمودزاده  محمود 
نام مسکن خبرنگاران در سامانه اقدام ملی 

رایزنی  حال  در  ما  افزود:  و  کرد  تکذیب  را 
برای  افزایش ظرفیت ساخت مسکن  برای 
متقاضیان  تعداد  هنوز  و  هستیم  خبرنگاران 
واجد شرایط از طرف وزارت ارشاد به وزارت 
راه و شهرسازی معرفی نشده است. وی با 
توضیح اینکه پیش تر تفاهم نامه ای برای 
مسکن خبرنگاران و اصحاب رسانه بین وزارت 
راه و وزارت ارشاد با ظرفیت ۱۰ هزار مسکن 

منعقد شده است، ادامه داد: با تغییر سیستم 
افزایش  برای  جدید  های  رایزنی  مدیریتی، 
ظرفیت آغاز شد و به همین دلیل فعال ثبت 

نامی برای مسکن خبرنگاران نداریم.
تفاهم نامه  پیرو  امسال  ماه  مرداد 
ساخت مسکن برای اصحاب هنر و رسانه 
بین وزارتخانه های راه و ارشاد قرار شد به 
زودی عملیات اجرایی پروژه ها آغاز می شود.

احداث ۱۰ هزار واحد  اول  در مرحله 
در دستور کار قرار گرفت که تاکنون 9 هزار 
نفر معرفی شده اند و منتظر لیست یک هزار 
نفر باقی مانده هستند، هنرمندان و خبرنگاران 
حال  در  پروژه های  به  طرح  این  مشمول 
خواهند  معرفی  جدید  پروژه های  یا  احداث 
شد، اما به دلیل افزایش ظرفیت تا ۶۰ هزار 

نفر فعال ثبت نامی انجام نخواهد شد.

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه:

ثبت نام مسكن خبرنگاران هنوز آغاز نشده است

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
بهره  سپرده ها  به  درصد   ۱۸ بانک  گفت: 
می دهد و مشخص نیست چگونه می خواهد 
با ۴ درصد به مردم کاال بفروشد. عماًل در این 
شرایط تولید کننده قیمت خود را باال می برد، 
بعد به بانک سود می دهد و در سوی دیگر 
بانک می گوید با بهره چهار درصد به مردم 

کاال می فروشد.
اکبر پازوکی، از فروش اجباری از سوی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی خبر داد و گفت: 
را  خود  فروش  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان 
سبدی و فروش برخی اقالم را مشروط به 
خرید اقالم دیگر کرده اند. برای مثال می گویند 
ماشین  دو  باید  میخواهی  یخچال  اگر یک 
کار  کنندگان  تولید  بخرید.  هم  لباسشویی 
خود را با بقالی اشتباه گرفته اند، میخواهند 
محصوالتی که سود خوب دارد را تولید کنند 
و آن ها را از طریق سبد کاال بفروشند. این در 
حالی است که بر اساس قانون نظام صنفی 
این کار خالف است که کاالیی به اجبار با 
کاالهای دیگر به مصرف کننده فروخته شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
در ادامه از کمبود برخی کاالها در این حوزه 
خبر داد و گفت: خود تولیدکنندگان هم به 
موضوع ازعان می کنند که هنوز به سطحی که 
به طور کامل نیاز داخل را تامین کنند نرسیدند. 
در این شرایط به نظر می رسد تولیدکنندگان 
به دنبال انحصار طلبی هستند، به طوری که 
اقدام به راه اندازی فروشگاه کردند و تظاهر 
می کنند کاال به اندازه کافی هست تا واردات 
آزاد نشود. ما هم مخالف آزاد شدن واردات 
هستیم، اما وارد نشدن کاال نباید به این منجر 
شود که تولید کننده پای خود را در کفش 

توزیع کننده کند.
قاچاق،  احتکار،  اینکه  بیان  با  وی 
نام  به  همه  کم فروشی  و  نفروشی  گرا
فروشندگان تمام می شود، اظهار کرد: در بازار 
شاهد گرانی هستیم نه گرانفروشی، اما همیشه 

در  این  می شکند.  کسبه  سر  کوزه ها  کاسه 
حالی است که قیمت را تولید کنندگان تعیین 
می کنند و فروشندگان با سود مشخص کاال 

را خرید و فروش می کنند.
پازوکی همچنین تاکید کرد که تولید 
و  باشد  کننده  توزیع  ندارد خود  کننده حق 
واحدهای  به  را  آن  باید  دارد  کاالیی  اگر 
زیرمجموعه اتحادیه لوازم خانگی عرضه کند. 
اما در حال حاضر انجمن های تولیدکننده با 
توزیع کنندگان موازی کاری میکنند. برای 
فروشگاه ها  با  تولیدکنندگان  برخی  مثال 
از  می کنند،  اجاره  را  آن  می بندند  قرارداد 
حضور  دیگر  می خواهند  فروشگاه  صاحب 
نداشته باشد و به جای او کارمندی خودشان 
را قرار می دهند و می گویند پول آب، برق، 
مالیات و غیره را نیز پرداخت می کنند. این 

انحصار طلبی است.
وی  گفته  به  که  است  حالی  در  این 
مواد  از  خانگی  لوازم  تولید  چرخه  قانون 
و  توزیع  تا  مربوطه  سازمان های  و  معدنی 
نظر گرفته و  را در  از فروش  خدمات پس 
توزیع  با  مساوی  را  تولیدکننده  وقت  هیچ 
کننده قرار نداده است. تولید کننده باید به 
بهبود  کاال،  رسانی  روز  به  دنبال صادرات، 
با  اینکه  نه  باشد،  قیمت  کاهش  و  کیفیت 
ببندد  قرارداد  بانک ها  با  قیمت  رفتن  باال 

اینکه  یا  کند  بانک ها  بدهکار  را  مردم  و 
مختلف  طرق  به  و  کند  اجاره  فروشگاه 
با  موارد  این  بفروشد.  را  خود  محصوالت 
سیاست های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. 
به طور کلی مردم به طرق مختلف در حالت 
بدهکار شدن به بانک ها هستند، چرا که به 
دلیل گرانی برای خرید هر کاالیی از جمله 
خودرو، لوازم خانگی و غیره ناچار به دریافت 

تسهیالت هستند.
گرانی  عوامل  از  یکی  همچنین  وی 
را دولت دانست و گفت: دولت باید از تولید 
حمایت بی دریغ در زمینه تأمین مواد اولیه، 
ارز، تامین اجتماعی، مالیات و غیره کند. در 
حال حاضر در برخی موارد کاالهای قاچاق که 
ارزش افزوده، حقوق گمرکی، مالیات و غیره 
را پرداخت نمی کند با کاالی ایرانی هم تراز 

یا از آن ارزانتر است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
معتقد است اگر در سال ۱39۶ دولت از این 
اتحادیه که ۴۰۰۰ عضو در تهران و بیش از 
۱۰۰۰ عضو در سایر استان ها دارد، مشورت 
می گرفت، با مشخص کردن میزان تولید و 
پول  خود  که  تجاری  از  می توانست  تقاضا 
تولید  به  تا  کند  استفاده  داشتند  ارتباط  و 
کنندگان کمک کنند، کاالهایی که در کشور 
تولید نمی شود را وارد می کردند و به تدریج با 

افزایش تولید داخل واردات کاهش می یافت. 
در این صورت شاهد خال کاال نبودیم، لوازم 
خانگی هم تا این حد گران نمی شد و بازار 

قاچاق رونق نمی گرفت.
پازوکی با بیان اینکه در صنعت لوازم 
مشخصی  مسیر  و  راه  نقشه  هیچ  خانگی 
وجود ندارد و تا زمانی که این نقشه وجود 
کرد:  تصریح  دارد،  ادامه  تداخالت  ندارد 
تصمیمات اشتباه باعث شده امروز یخچال 
ساید ایرانی که سال ۱39۶ یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان بود به 3۰ میلیون تومان و 
لباسشویی 23۰ هزار تومانی به هفت میلیون 
تومان برسد. اما تولیدکنندگان همچنان پنج 
از  باید  اما  می خواهند،  فرصت  دیگر  سال 
آن ها پرسید در این چهار سال چه اقدامی 
انجام داده ند که پنج سال دیگر هم خواستار 

ممنوعیت واردات هستند.
وی تاکید کرد که در صورت موافقت با 
تداوم ممنوعیت واردات باید از تولیدکنندگان 
ضمانت کتبی گرفته شود که کیفیت و میزان 
تولید خود را افزایش دهند و محصوالت خود 
را به روز رسانی کنند. ما با واردات مخالفیم 
اما باید تکنولوژی به روز وارد کشور شود، از 
تولیدکنندگان حمایت کرد و در عین حال باید 

مقابل انحصار ایستاد.
پازوکی در پایان با بیان اینکه تسهیالت 
3۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی 
تاثیری بر رکود در این بازار نداشته، تصریح 
کرد: ما اصاًل این تسهیالت را قبول نداریم، 
چرا که بانک  ۱۸ درصد به سپرده ها بهره 
می دهد و مشخص نیست چگونه می خواهد 
با ۴ درصد به مردم کاال بفروشد. عماًل در این 
شرایط تولید کننده قیمت خود را باال می برد، 
بعد به بانک سود می دهد و در سوی دیگر 
بانک می گوید با بهره چهار درصد به مردم 
کاال می فروشد. از طرف دیگر بازپرداخت این 
کاالها  بودن  گران  دلیل  به  هم  تسهیالت 

باال است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

تولیدکنندگان داخلی به دنبال انحصار طلبی هستند

ادامه ریزش سنگین رمزارزها!
ارزهای دیجیتالی برای دومین روز متوالی ریزش سنگینی را تجربه کردند.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از سی ان بی سی، در حالی که برخی از مدل ها خبر 
از ریزش بیتکوین به کانال 3۰ هزار دالری می دهند، مایک نوگراتس- تحلیلگر مشهور 
بتواند در باالی ۴۰ هزار دالر  این رمزارز  تا زمانی که قیمت  دنیای رمزارزها معتقد است 
حفظ شود، خیلی جایی برای نگرانی وجود نخواهد داشت. نوگراتس با بیان اینکه اصالح ها 
بخشی از طبیعت هر بازار مالی هستند افزود: این به خوبی نشان می دهد که بازار در حال 

تبدیل به یک بازار معقول است.  
تریلیون  زیر دو  به  بار دیگر  روز سپتامبر  بیستمین  در  ارزهای دیجیتالی  بازار  ارزش 
دالر برگشت. در همین زمان السالوادور که به عنوان نخستین کشور جهان بیتکوین را به 
عنوان پول رسمی پذیرفته است، اقدام به خرید ۱۵۰ بیتکوین کرد. السالوادور اکنون ۷۰۰ 
بیتکوین در اختیار دارد. نایب بوکله- رییس جمهور السالوادور- در توییتی نوشت: کشور در 
کف قیمتی اقدام به خرید بیتکوین کرد. یک نصیحت: در کف قیمتی خرید کنید تا نوسانات 

بازار نتواند به شما آسیبی برساند!
به رمزارزها دارد، در سخنان  اروپا که سابقه طوالنی در حمله  بانک مرکزی  رییس 
جدیدی ارزهای دیجیتالی را مشکوک و پرریسک دانسته و افزوده است نباید آن ها را به 
عنوان طبقه جدیدی از ارز در نظر گرفت. کریستین الگارد با انتقاد از مصرف باالی انرژی 
برای استخراج رمزارزها گفت: می توان به جای اسکناس، چیزی با کارکرد مشابه را به شکل 

دیجیتالی داشت اما این کار باید توسط بانک های مرکزی انجام شود.  
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محمدرضا فروتن و فیلم سینمایي جدید

لباس  با  فیلم سینمایی دختری 
چون  بازیگرانی  حضور  با  ارغوانی، 
نصری  سمانه  و  فروتن  محمدرضا 
وارد مرحله پیش تولید شد. این فیلم به 
نویسندگی و کارگردانی خداداد جاللی 
از چندی پیش وارد مرحله پیش تولید 

شده و با انتخاب کامل بازیگران و عوامل 
پشت دوربین اواسط مهر ماه مقابل دوربین خواهد رفت.

سمانه  و  فروتن  محمدرضا  حضور  بازیگران  میان  از  تاکنون   
نیز  بازیگران  اسامی سایر  و  است  پروژه قطعی شده  این  در  نصری 
به زودی رسانه ای می شود. فروتن و نصری پیش از این در ساخته 
نقش   2 ایفاگر  چوبی،  ارابه  با  زنی  عنوان  با  جاللی  خداداد  دیگر 
و  درنیامده  عمومی  نمایش  به  هنوز  که  فیلمی  بودند.  فیلم  اصلی 

در نوبت اکران قرار دارد.

خوشه هاي خشم با صداي علي دهكردي

کهنه کار  چهره  دهکردی  علی 
و شاخص عرصه هنر، فیلم سینمایی 
و تحسین شده خوشه های  کالسیک 
برای  را  فورد  جان  ساخته  خشم، 
نابینایان توضیح دار کرد. گروه سوینا 

سینماي  از  شاخص  فیلمي  هفته  هر  که 
ایران و جهان را به صورت توضیح دار براي 
نابینایان آماده مي کند در این هفته فیلم سینمایی کالسیک خوشه های 
خشم را آماده کرده است که از امشب در اختیار مخاطبان قرار خواهد 
گرفت. علي دهکردي که از جمله بازیگراني است که به داشتن صدایي 
دلنشین معروف است، این فیلم را توضیح دار کرده است. نظارت متن و 
ضبط این برنامه به عهده کیوان کثیریان بوده و متن روایت این فیلم را 
محدثه واعظی پور نوشته که در استو فراز ضبط شده و مسعود زرگران نیز 

صدای آن را تدوین و میکس کرده است.

اکران فیلم سینمایي ابلق در سطح جهان

پخش  آمریکایی  کمپانی  یک 
به  ابلق،  سینمایي  فیلم  بین المللی 
کارگردانی نرگس آبیار و تهیه کنندگی 
ه  برعهد ا  ر سمی  قا محمدحسین 
 Outsider کمپانی  گرفت. 

مجموعه های  جزو  که   Pictures
سینمادار آمریکاست ساالنه ۶ تا ۸ فیلم را 
اکران و تنها 3 تا ۴ فیلم برای پخش و فروش بین المللی خریداری می کند. 
محصوالت این کمپانی از زمان راه اندازی در سال 2۰۰۵ تاکنون در جشنوار 
های مهمی چون کن،  ونیز،  برلین،  تورنتو، سن سباستین،  ساندنس و بسیاری 
از جشنواره های مهم بین المللی دیگر حضور داشته است. فیلم سینمایی ابلق 
برای نخستین بار در سی  و نهمین جشنواره  فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق 
به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن، بهترین چهره پردازی و بهترین جلوه های ویژه بصری شد.

ما
سین

ما
سین ما

سین

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

نوید محمدزاده در جشنواره فیلم ورشو

به  سگ،  دو  سینمایی  فیلم 
کارگردانی امیر عزیزی و تهیه کنندگی 
نوید محمدزاده و پوریا حیدری اوره در 
فیلم ورشو روی  بین المللی  جشنواره 
پرده می رود. این فیلم در اولین نمایش 
جهانی در بخش مسابقه فیلم های اول 

بین المللی  و هفتمین جشنواره  دوم سی  و 
فیلم ورشو به نمایش درخواهد آمد. این فیلم توسط نوید محمدزاده و 
را محمد  آن  بین المللی  و پخش  و عرضه  تهیه شده  پوریا حیدری اوره 
سجاد  صیادبرهانی،  ایمان  دارد.  عهده  به  ایرانی(  )مستقل های  اطبایی 
حمیدیان، علی باقری، معصومه بیگی، گلنوش قهرمانی، بهروز جعفری و 
مریم پالیزبان با حضوِر سهیال گلستانی بازیگران فیلم سینمایی دو سگ، 
هستند تا تجربه تهیه کنندگي نوید محمدزاده اولین حضور بین المللي خود 

را پشت سر بگذارد.

ما
سین
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محمد حسین زاده

مدیر  آشنا،  قادر  گذشته،  روز 
نشستي  در  نمایشی  هنرهای  کل 
آنالین به برخي از سواالت رسانه اي 
که  اتفاقاتي  و  تئاتر  حوزه  پیرامون 
پاسخ  است،  داده  ایام کرونا رخ  در 
در  که  است  شرایطي  در  این  داد. 
از  درواقع  و  اخیر  نیم  و  سال  یک 
کشور  در  تئاتر  کرونا،  شیوع  زمان 
آسیب هاي جدي دیده و هنرمندان 
تئاتري در این روزها وضعیت بسیار 
بدي دارند و نه تنها به لحاظ مالي 
شرایط  نیز  روحي  لحاظ  به  بلکه 

نامناسبي را تجربه مي کنند.
مهدی  گفتگو  این  ابتدای  در 
یوسفی کیا کارشناس روابط عمومی 
گفت:  نمایشی  هنرهای  کل  اداره 
پروتکل های  باید  اینکه  دلیل  به 
این  می کردیم  رعایت  را  بهداشتی 
خدمت  در  که  نداشتیم  را  امکان 
بابت این  سایر خبرنگاران باشیم و 
موضوع از آنها عذرخواهی می کنیم 
و ناچار بودیم تا تنها از چند خبرنگار 

دعوت به عمل بیاوریم.
هنرهای  مدیرکل  آشنا  قادر 
عنوان  رابطه  این  در  نیز  نمایشی 
کرد: بسیار افسوس خوردم که در این 
ویروس کرونا  دلیل شیوع  به  دوره 
نتوانستم درخدمت خبرنگاران باشم. 
یک سال و اندی از زمان حضور من 
در ادامه کل هنرهای نمایشی گذشته 
و باید به سواالت پاسخ داده می شد 
اما شرایط آن فراهم نشد. الزم دیدم 
در آستانه روز خبرنگار و تبریک و 
تشکر از اصحاب رسانه چند نکته را 
نیز مطرح کنم. من تقریبا شانزدهم 
خود  فعالیت   99 سال  فروردین 
نمایشی  هنرهای  کل  اداره  در  را 
لحاظ  به  برهه  این  کردم.  آغاز 
اداری بدترین زمان برای یک مدیر 
است چراکه ثباتی به لحاظ مالی و 
ضمن  نداشت.  وجود  برنامه ریزی 
اینکه با ویروس ناشناخته کرونا نیز 
مواجه بودیم. من سخت ترین شرایط 
از سال ۷۶  را  دوران مدیریت خود 
گذراندم.  نیم  و  سال  یک  این  در 
برنامه ریزی ها انجام می شد اما کرونا 
همه را برهم می زد. این مدت به من 
و همکاران بسیار سخت گذشت. با 
هم  دنیا  که  بودیم  مواجه  ویروسی 
بودجه  کند.  چه  آن  با  نمی دانست 
تئاتر کم و انتظار هنرمندان به دلیل 
بسیار  معیشت  مشکالت  و  شرایط 
و  معیشت  و  حیات  میان  باید  بود. 
لن های  سا بازگشایی  و  تعطیلی 

نمایش تصمیم گیری می شد.
مسئولیت  قبول  درباره  آشنا 
اخیر  نیم  و  سال  در یک  مدیرکلی 
تصریح کرد: اگر اصرار وزیر فرهنگ 
میز  این  به  نبود  اسالمی  ارشاد  و 
بر  تکلیفی  وقتی  اما  برنمی گشتم. 
مجبور  را  خود  شود  گذاشته  دوشم 
آمدم  وقتی  می بینم.  آن  انجام  به 
نسب  سنگینی  مالی  تعهدات  با 
هم  آن  شدم،  مواجه  هنرمندان  به 
در  تئاتر  بودجه  که  شرایطی  در 
میلیارد   ۱۸ حالتش  بدبینانه ترین 
حالت  خوشبینانه ترین  در  و  تومان 
این  که  بود  تومان  میلیارد   2۴
بودجه پاسخگوی تعهدات، بیکاری 
هنرمندان و شرایط کرونایی نیست. 

ضمن اینکه پایان سال مالی و هم 
با  بود و در کنارش  این ها  بر  مزید 
بودیم.  روبرو  هم  مالیاتی  مشکل 
از سال ۸۷ تا 93 حدود ۱3 میلیارد 
فرع  و  اصل   ،9۷ سال  تا  و  تومان 
مالیاتی  بدهی  تومان  میلیارد   2۷
داشتیم. اوضاع به قدری بد بود که 
حساب های انجمن هنرهای نمایشی 
ببندند. سعی کردیم  را می خواستند 
ساماندهی  را  انجمن  فعالیت های 
از  تومان  میلیارد   3 حدود  و  کنیم 
پرداخت  مالیات  به  را  بدهی  اصل 
نبندند  را  ما  حساب های  تا  کردیم 
با  کنیم.  را حل  برخی مشکالت  و 
از  توانستیم  داشتیم  که  جلساتی 
درصد   9۰ میلیاردی،   ۱۰ جریمه 
اساسا  اما چون  بگیریم.  بخشودگی 
فعالیت های ما طبق قانون معاف از 
مالیات است و درآمدی هم تحصیل 
نمی شود که مشمول مالیات باشد، در 
حال شکایت به دیوان عدالت اداری 
هستیم که همان را هم پس بگیریم 
و پیگیری های الزم را می کنیم تا به 

سرانجام قانونی برسانیم.  
قادر آشنا در بخش دیگري از 
صحبت هاي خود با اشاره به اینکه 
نیم  و  سال  یک  برای  برنامه   ۱۱
چراکه  بود  کرده  اعالم  فعالیتش 
بنیادی  کار  کوتاه،  دوره  این  در 
امکان پذیر نبود، تشریح کرد: خودم 
رسانه  اصحاب  به  را  مجموعه  و 
و  می دانم  پاسخگو  هنرمندان  و 
هنرمند   ۷۴۶ با  اصل،  همین  بر 
و  به شکل حضوری  مدت  این  در 
به  و  داشته  گفتگو  تلفنی  نفر   2۸۷
با  کردم.  رسیدگی  مشکالت شان 
انجمن ها و نهادهای صنفی تئاتر هم 
چندین جلسه داشته و ارتباط برقرار 
در  می خواستم  آنچه  اما  کرده ام. 
ارتباط با صنف ها اتفاق بیفتد، محقق 
نشد و نتوانستیم وحدت و همدلی و 

همراهی الزم را ایجاد کنیم.
با اشاره به برخی موارد که  او 
اخیر  دوره  در  را  انجام شان  قصد 
مدیریت خود در اداره کل هنرهای 
سرانجام  به  ولی  داشت  نمایشی 
با  می خواست  دلم  گفت:  نرسید، 
داشته  هم پوشانی  دیگر  نهادهای 
بهتر  را  تئاتر  ناچیز  بودجه  و  باشیم 
نداد.  اجازه  کرونا  ولی  کنیم  صرف 
جشنواره های تئاتری را چابک سازی 
تئاتر  جشنواره   3 برگزاری  کنیم. 
و  آیینی  و  عروسکی  کودک،  تئاتر 

سال  طول  در  فجر  تئاتر  همچنین 
برای یک اداره کل زیاد است و باید 
در هم ادغام شوند. ما باید به سمت 
مهم  جشنواره  یک  که  برویم  این 
داشته باشیم و حکم دبیری جشنواره 
جشنواره  دبیرخانه  و  ساله   ۴ باید 
وضعیت  دلیل  به  باشد.  مستقل 
اجرای  از  جشنواره ها،  برگزاری 
عمومی و تولید تئاتر غافل شده ایم.

یشی  نما هنرهای  مدیرکل 
نشست  این  از  دیگري  بخش  در 
که  اقداماتی  به  اشاره  با  رسانه اي 
آن  مدیریت  و  کرونا  زمینه  در 
اولین  انجام شده است، یادآور شد: 
اطالعیه رسمی در این زمینه تاریخ 
نهم اردیبهشت ماه و در پی آن ۶ 
اطالعیه دیگر در زمینه بیمه تامین 
در  گروه های  شناسایی  اجتماعی، 
گرفته  مجوز  که  آنها  یا  اجرا  حال 
بودند، ارزیابی میزان خسارت وارده 
به گروه ها و... منتشر شد. شرایط به 
قدری بد بود که وقتی می خواستیم 
بازگشایی کنیم، عده ای  را  سالن ها 
مسلخ گاه  به  را  هنرمندان  گفتند 
می برید. موضوع دیگري که وجود 
گروه های  از  حمایت  در  داشت 
نمایشی، اساس اختصاص مبالغ بر 
مبنای میزان فروش آنها در ظرفیت 
۵۰ درصدی شان بود و برای همین 
هزینه  کمک  بیشتر  ر  ثا آ بعضی 
گرفتند و برخی کمتر. ضمن اینکه 
برخی حمایت ها به صورت مستقیم 
و برخی دیگر غیرمستقیم انجام شد.

حمایت های  به  اشاره  با  او 
مستقیم از برخي از نمایش ها گفت: 
از گروه هایی که اجرای شان متوقف 
و  ندادند  یا  دادند  ادامه  و  بود  شده 
همچنین اجرای مجازی گروه هایی 
نتوانستند  و  گرفتند  اجرا  مجوز  که 
مبلغ  کردیم.  حمایت  بروند،  اجرا 
مجازی  فضای  در  اجرا  از  حمایت 
تومان  میلیون   ۵۰۰ مدت  این  در 
برای 3۴ اجرا بود که 29 مورد آنها 

غیرتهرانی بودند.
یشی  نما هنرهای  مدیرکل 
همچنین با اشاره به معرفی فعاالن 
تسهیالت،  دریافت  برای  تئاتری 
کارا  سامانه  به  کرد:  خاطرنشان 
برای  و  شدند  معرفی  گروه   ۷۰۷
تومان  میلیارد   ۱۴ تماشاخانه ها 
تسهیالت پیشنهاد دادیم. همچنین 
293 گروه را به سامانه تحفه برای 
میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   ۷ دریافت 

تومان تسهیالت معرفی کردیم.
تاکید  با  همچنین  آشنا  قادر 
برای  مجازی،  فضای  در  اینکه  بر 
مشکالتی  با  کار  ابتدای  در  و  اجرا 
از جمله دریافت مجوز روبرو شدیم 
اما بعدها کار روی روال افتاد، ادامه 
ایران  تئاتر  تلویزیون  ادامه  در  داد: 
را راه اندازی کردیم که فعالیت های 
در  عروسکی  و  فجر  جشنواره های 
 3۰۵ هم  اکنون  شد.  بارگزاری  آن 
افتتاحیه، اختتامیه، سمینار آموزشی 
این  در  تئاتر  فیلم   3۵ و  پژوهشی 

پلتفرم بارگزاری شده است.
او با اشاره به صحبت هایی که 
راه اندازی  میلیاردی  بودجه  درباره 
مبلغ اصلی  این سامانه شده است، 
را زیر 2۰۰ میلیون تومان خواند و 
گفت: در جشنواره فجر چیزی به نام 
سی دی گرفتن و دادن نداریم. آثار 
بارگزاری  ایران  تئاتر  تلویزیون  در 
کجای  هر  در  داوران  و  می شود 
و  مشاهده  را  آنها  می توانند  ایران 
داوری کنند و سامانه صدور مجوز 
آنالین هم در همین راستا ایجاد شده 
است. با همه این اوصاف، جشنواره 
نهم، سخت ترین  و  فجر سی  تئاتر 

دوره جشنواره بود.
ی  یگر د بخش  ر  د شنا  آ
به  ه  ر شا ا با  یش  صحبت ها ز  ا
یشی  نما های  جرا ا زی  مستندسا
کشور گفت: تاکنون 3۱۸۸ نمایش 
اجرا شده از سراسر کشور و بر اساس 
بارگزاری  و...  سالن  و  هنرمند  نام 
شده است که دو سوم آن مربوط به 
تهران و مابقی مربوط به شهرهای 

دیگر است.
جشنواره های  چابک سازی  او 
مربوط به اداره کل هنرهای نمایشی 
آیینی سنتی( را  )فجر، عروسکی و 
را  آن  نتوانست  که  خواند  هدفی 
محقق کند و یادآور شد: به نظر من 
وجود 3 جشنواره برای یک اداره کل 
یک  آن،  به جای  باید  است؛  زیاد 
جشنواره باشد با بخش های مختلف. 
البته که اجرای چنین ایده ای لعن و 
نفرین و دعوا هم دارد. اما ساماندهی 
دلم  که  است  آرزویی  جشنواره ها، 
انجام  هم  رفتنم  از  بعد  می خواهد 
یکی  جشنواره   3 این  اینکه  شود. 
۴ سال حکم  برای  دبیرش  و  شود 
به سیستم  تا هزینه کمتری  بگیرد 

تحمیل شود.
با  نمایشی  هنرهای  مدیرکل 

توانستند  وجود  این  با  اینکه  بیان 
تغییر  را  این جشنواره ها  تا حدودی 
رویه دهند، تصریح کرد: این حجم 
از اجرای جشنواره ای باعث شده از 
غافل  تئاتر  تولید  و  عمومی  اجرای 
سنوات  بابت  مدت،  این  در  شویم. 
تومان  میلیارد   ۱۱ حدود  گذشته 
پرداخت کرده ام و تالش دارم وقتی 
میز مدیریت را به نفر بعدی تحویل 

می دهم بدهی ها صاف شده باشد.
در  تئاتر  بودجه  به  اشاره  با  او 
سال هاي اخیر خاطرنشان کرد: سال 
استان ها ۱3۰  به  9۸ مبلغ حمایتی 
سال  برای  اما  بود.  تومان  میلیون 
99 بالغ بر ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان بودجه برای استان ها در نظر 
گرفتیم که حدود سه و نیم میلیارد 
همچنین  شد.  پرداخت  آن  تومان 
برای سال ۱۴۰۰ هم مبلغ حمایت 
دادیم.  ارتقا  تومان  میلیارد   ۸ به  را 
کف بودجه تئاتر در سال 99، حدود 
۱۸ میلیارد بود و االن آن را به 32 
تالش  رسانده ایم.  تومان  میلیارد 
مانده  باقی  مدت  این  در  می کنیم 
هم آن را برای سال بعد ارتقا دهیم. 
چون باور داریم بودجه تئاتر کشور 

بسیار کم است.
»تالش  اینکه  به  اشاره  با  او 
توجه  مورد  را  استان ها  کردیم 

استان   2۰ االن  گفت:  دهیم.  قرار 
هنرهای  نجمن های  ا مه  سنا سا ا
نمایشی شان را ثبت کرده اند و دیگر 

کسی نمی تواند آنها را منحل کند.
یشی  نما هنرهای  مدیرکل 
شفاف سازی  به  اشاره  با  همچنین 
اداری،  ساختار  در  گفت:  هزینه ها 
می شود.  فساد  مانع  شفاف سازی 
به  باشد،  بیشتر  فساد  دامنه  هرچه 
سمت حکمرانی بد حرکت می کنیم 
و برعکس. بر همین اساس به سمت 
قباًل  رفتیم.  هزینه ها  شفاف سازی 
می شد  اعالم  کلی  خیلی  بودجه ها 
اما ما آمدیم و جزئیات را هم اعالم 
کردیم و معتقدم قطعا می شود بهتر 
از این هم انجامش داد. اینکه برخی 
نی  شهرستا گروه های  می گویند 
به  نسبت  کمتری  مالی  حمایت  از 
پایتخت برخوردار شده اند باید بگویم 
که ۴۷۶ گروه نمایشی در جشنواره ها 
 ۶۷ که  گرفتند  قرار  حمایت  مورد 

درصد آنها استانی بودند.
او در ادامه در پاسخ به سوالی 
طریق  از  مالی  منابع  تامین  درباره 
نهادها گفت:  ارشاد و سایر  وزارت 
کل اعتبارات دریافتی از وزارتخانه 
بود و از سایر نهادها تنها امکانات 

گرفتیم.
د  ر مو ر  د همچنین  شنا  آ

توضیح  هنرمندان  واکسیناسیون 
داد: ما 3 اولویت به وزارت بهداشت 
سالن های  کارکنان  کردیم،  اعالم 
خصوصی،  چه  و  دولتی  چه  تئاتر 
گروه هایی که در حال اجرا هستند 
و سوم گروه هایی که مجوز گرفته 
و در نوبت اجرا هستند و امیدواریم 

این امر محقق شود.
یشی  نما هنرهای  مدیرکل 
همچنین درباره حریم تئاتر شهر و 
ناتمام ماندن آن گفت که هنوز پیگیر 
است و ادامه داد: با مدیران شهری 
فرهنگی  میراث  و  شهرداری ها  و 
و  داشتیم  دیدار  مختلف  در سطوح 
می کردیم.  پیگیری  را  موضوع  این 
حتی برخی من را با ترامپ مقایسه 
کردند که داری دیوار می کشی! اما 
من کوتاه نیامدم و پیگیر بودم. آقای 
دکتر صالحی هم با شهردار گفتگو 
کرد تا حریم مشخص شود. تا االن 
دو بار میراث فرهنگی تهران جلسه 
داشته و آنها حریم را تعریف کرده اند 
اما طرح گیر کرده و تصور من این 
است که می خواهند اجرایش را برای 
حال  این  با  بگذارند.  بعدی  دولت 
باورم این است که تئاتر شهر احتیاج 
جدی به حریم دارد. ضمن اینکه در 
جلسات مختلف، کسی سر موضوع 
بلکه  نداشت  مخالفتی  حریم  ایجاد 

ایجاد حریم  بر سر چگونگی  بحث 
برای  هستیم  پیگیر  همچنان  بود. 
هنری  و  شکیل  نرده های  کشیدن 

که کار سختی هم نیست.
سوالی  به  پاسخ  در  آشنا  قادر 
درباره تصمیم های دوگانه در اجرای 
تئاتر در سالن های دولتی و خصوصی 
و تفاوت آن با سینما گفت: در سینما 
هم سالن های دولتی تعطیل است. 
ضمن اینکه چند هفته پیش و پس 
در  تهران  شرایط  شدن  بحرانی  از 
سوالی،  به  پاسخ  در  و  مصاحبه ای 
تئاتر  قانون،  اساس  بر  که  گفتم 
در شرایط قرمز تعطیل است اما از 
هم  هنرمندان  ناچیز  درآمد  طرفی 
به همین اجرا وابسته است. آرزویم 
و  به سالن ها  تئاتر و کمک  اجرای 
گروه هاست و گرفتن تصمیم تعطیلی 
تئاتر، به شدت تصمیم سختی است، 
من در انتخاب تصمیمی بین تعطیلی 
قرمز  شرایط  در  تئاتر  اجرای  و 

کرونایی، در رنج هستم.
مدیرکل اداره هنرهاي نمایشي 
و  هزینه ها  کمک  درباره  پایان  در 
حمایت مالی به هنرمندان هم گفت: 
ما نمی توانیم به فرد کمک کنیم ما 
به گروه کمک می کنیم و برای این 
کار دنبال بهانه هایی همچون اجرای 

عمومی هستیم.
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