
هشدار یک فعال اقتصادی؛

تورم  60 درصدی در انتظار اقتصاد ایران!

معاون وزیر نفت در امور گاز:

ایران آماده تمدید قرارداد صادرات گاز
 به عراق است

دانش آموزان، واکسن بزنند یا نه!؟
باز شدن سامانه نوبت دهی واکسیناسیون تا 
متولدین سال ۱۳۸۸، درحالی اعالم شد که نظرات 
متفاوتی درباره واکسینه کردن کودکان وجود دارد 
و این مسئله با حواشی های در فضای رسانه ای و 
شبکه های اجتماعی همراه است و همین باعث ایجاد ابهامات 
و نگرانی های بین والدین شده است؛ در این گزارش سعی شده 

به برخی از این ابهامات پاسخ داده شود.
به گزارش دنیای جوانان، واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ 
سال، موضوع حساسی که تا دو سه ماه پیش تصور می شد، 
فاصله چندان نزدیکی با آن نداریم با نوبت دهی های متوالی 
در ماه اخیر، فرا رسیده است و متولدین سال ۸۸ که امسال 
دوازده ساله اند، نیز می توانند در سامانه وزارت بهداشت ثبت 
گاه  اطالعات  با  که  مساله ای  کنند.  دریافت  واکسن  و  نام 
ضدونقیض و برخی ابهامات پیرامونش کمابیش پرسش هایی 

را برانگیخته است. 
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اپل Bionic A14 معرفی شد؛
 اولین تراشه 5 نانومتری دنیا

2
ایالم و قم  دارای بیشترین و کمترین نرخ تورم در کشور!
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1846-  پنجشنبه 8  مهر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
رضا یزداني: من 
خواننده ام ولي 

بازیگري برایم بسيار 
جدي است

سريال ميدان سرخ با داستاني جديد و ساختاري متفاوت آمده 
تا بخش گمشده سريال هاي شبكه نمايش خانگي را پُر كند. 
هستند  كمدي  يا  خانگي  شبكه  سريال هاي  اكثر  حالي كه  در 
يا عاشقانه و تاريخي، ميدان سرخ يك اكشن مهيج است كه 
سريال  يك  به  پرشمارش  ستارگان  درخشش  با  مي خواهد 

ماندگار تبديل شود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 مزایده عمومی 

نوبت سوم 
شهرداری نورآباد در نظر دارد تبليغات محيطی سطح شهر را از طريق 
مزايده عمومی با شرايط ذيل به مدت يك سال به شركت تبليغاتی 

واجد الشرايط واگذار نمايد . 
1- شركت های واجد شرايط می توانند از روز پنج شنبه مورخ 
1400/07/08 لغايت 1400/07/21 غير از ايام تعطيل در ساعات 
اداری با مراجعه به امور قراردادها نسبت به دريافت اسناد مزايده 

اقدام نمايند .
روز  اداری  پايان وقت  پيشنهادات  ارائه  مهلت جهت  آخرين   -2
چهارشنبه مورخ 1400/07/21 می باشد كه می بايست اسناد خود 

را به واحد دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند .
بعنوان  ريال   33/000/000 مبلغ  بايستی  متقاضيان  كليه   -3
  0105771307006 شماره  حساب  به  مزايده  در  شركت  سپرده 
ضميمه  را  واريزی  فيش  و  واريز  مركزی  ملی  بانك  نزد  شهرداری 

مدارک خود نمايند .
4- شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار می باشد .

يا  و  مشروط   ، مخدوش   ، مبهم   ، ناقص  های  پيشنهاد  به   -5
اثر  ترتيب  باشد  مزايده  فاقد سپرده شركت در  پيشنهادهايی كه 

داده نخواهد شد .
6- تاريخ بازگشايی پاكت های پيشنهادی رأس ساعت 10 صبح 

روز پنج شنبه مورخ 1400/07/22 می باشد .
7- ساير جزئيات و مشخصات در اسناد مزايده قيد گرديده است .

8- حضور متقاضيان در جلسه بازگشايی بالمانع می باشد .
9- هزينه چاپ و نشر آكهی به عهده برنده مزايده خواهد بود .

10- جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد امور قراردادها مراجعه 
يا با شماره تلفن 8-06632724057 تماس حاصل نمائيد .

روابط عمومی شهرداری نورآباد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

برای صادرات سوخت به انگلستان مشکلی نداریم!
ی  ژ نر ا ن  کمیسیو ی  سخنگو
مجلس گفت: ما ابتدا باید به لحاظ فنی 
ظرفیت تولید گاز طبیعی و فرآورده های 
بازاریابی  برای  و  ببریم  باال  را  نفتی 
محصوالت نیز ابتدا از همسایگان شروع 
کنیم، اکنون کشورهای اطراف از جمله 
و  انرژی  به  افغانستان  و  عراق  ترکیه، 
ابتدا  باید  بنابراین  دارند،  نیاز  فرآورده 
قائل  اولویت  اطراف  کشورهای  برای 
شویم و سپس به بازارهای دیگر مثل 

اروپا و انگلیس ورود کنیم.
بنا  نان،  جوا دنیای  گزارش  به 
سراسر  در  رانندگان  رویترز  نوشته  به 
انگلیس برای پر کردن باک خودروها در 
صف های طوالنی به انتظار می ایستند.

اعالم  بزرگ  توزیع کننده  یک 
را سهمیه بندی کرده  کرد فروش خود 
مجبورند  گفتند  اپراتورها  از  شماری  و 
بعضی از جایگاه های سوخت را ببندند 
که باعث خرید وحشت زده شد، ضمن 
اینکه فروشندگان نیز نسبت به مختل 
شدن عرضه سوخت در آستانه کریسمس 

هشدار می دهند.
انجمن  رییس  مدرسون،  برایان 
گفته  انگلستان  در  بنزین  فروشندگان 
برای  این مشکل  می رود  انتظار  است: 

مدت طوالنی ادامه پیدا کند.
این مسئله پس از این که شرکت 
ناچار شده  اعالم کرد  بریتیش پترولیوم 

است بعضی از جایگاه های سوخت خود 
کند،  تعطیل  راننده  کمبود  دلیل  به  را 

آشکار شد.
اکسون موبیل  و  شل  شرکت های 
هم مشکالتی را برای رساندن سوخت 

به پمپ بنزین ها گزارش کرده اند.
انگلیس که پنجمین اقتصاد بزرگ 
جهان است، با افزایش هزینه های گاز 
نرم  پنجه  و  دست  هم  اروپا  طبیعی 

می کند.
امکان  درباره  نخعی،  مصطفی 
تامین سوخت انگلستان از سوی ایران 
ارسال  برای  مشکلی  ما  داشت:  اظهار 
سوخت به هیچ جای دنیا را نداریم و از 
صادرات نفت و فرآورده و گاز طبیعی به 
هر نقطه ای از جهان استقبال می کنیم، 

اما باید ظرفیت مازاد ایجاد کنیم. 
وی افزود: متاسفانه رویه سنوات 
کشور  در  مصرف  شده  باعث  گذشته 
افزایش پیدا کند علیرغم ظرفیت خوبی 
که در برداشت گاز و ظرفیت پاالیشی 
در کشور ایجاد شده، در حوزه تولید و 
مصرف گاز طبیعی به ناترازی رسیدیم 
نفتی  فراورده های  از  زیادی  بخش  و 
می رسانیم.  داخلی  مصرف  به  نیز  را 
اکنون با توجه به ذخایر نامناسب بنزین 
از  مختلف  بخش های  در  نفت گاز  و 
جمله نیروگاه ها مجبوریم که صادرات 
داخل کشور  تا ذخایر  را محدود کنیم 

را افزایش دهیم، بنابرین اگر تولید گاز 
بیشتر  چه  هر  را  پاالیشی  ظرفیت  و 
را  دیگر مصرف  از سوی  و  داده  ارتقا 
بیشتری  مازاد  ظرفیت  کنیم  اصالح 

برای صادرات ایجاد می شود. 
ی  ژ نر ا ن  کمیسیو ی  سخنگو
بازار  باید  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس 
فروش محصوالت ما متنوع شود، گفت: 
باید تالش کنیم دنبال بازار جدید برای 
فرآورده های نفتی و گاز طبیعی باشیم و 
این یک فرصت مغتنم برای کشور است 
که از ظرفیت های موجود بهتر و بیشتر 

استفاده کنیم.
وی درباره لزوم ورود به بازار اروپا 
و بخصوص انگلیس با توجه به کمبود 
داشت:  بیان  کشورها  این  در  سوخت 
مسائل  در  اروپایی  کشورهای  تاکنون 
نشان  نیتی  اقتصادی حسن  و  سیاسی 
برجام  از  امریکا  وقتی  مثال  نداشته اند، 
انگلستان  بخصوص  و  اروپا  شد  خارج 
و  اهداف  تحقق  برای  قدمی  هیچ 
برنامه هایی که در برجام پیش بینی شده 
بود، برنداشتند  و به طور کامل از امریکا 
بنابراین   حرف شنوی و پیروی کردند، 
اگر قرار است ارتباطی شکل بگیرد باید 

دو طرفه باشد.
باید به  ابتدا  نخعی یادآور شد: ما 
طبیعی  گاز  تولید  ظرفیت  فنی  لحاظ 
و  ببریم  باال  را  نفتی  فرآورده های  و 

ابتدا  نیز  محصوالت  بازاریابی  برای 
اکنون  کنیم،  شروع  همسایگان  از 
ترکیه،  جمله  از  اطراف  کشورهای 
عراق و افغانستان به انرژی و فرآورده 
برای  ابتدا  باید  بنابراین  دارند،  نیاز 
شویم  قائل  اولویت  اطراف  کشورهای 
و سپس به بازارهای دیگر مثل اروپا و 
انگلیس ورود کنیم، اگر ظرفیت خوبی 
ایجاد و کشورهای اطراف را پشتیبانی 
تامین  را  نیازشان  مورد  انرژی  و  کرده 
اروپا  بازار  به  پرداختن  زمان  آن  کنیم، 
اقتصاد  حوزه  در  مثبتی  پیام  می تواند 

انرژی مخابره کند. 
وی تاکید کرد: ما در حوزه انرژی 
در  اما  داریم  گفتن  برای  زیادی  حرف 
موضوع  این  نتوانسته ایم  چندان  عمل 
بتوانیم نقش آفرینی  اگر  ثابت کنیم،  را 
بیشتری در توزیع و انتقال انرژی به اروپا 
داشته باشیم نشان دهنده اقتدار کشور در 
این حوزه است. بنابراین هرچه کشورها 
را به انرژی خودمان وابسته تر کنیم در 
مسائل سیاسی هم می توانیم امتیازگیری 

بهتری از طرف مقابل داشته باشیم.
خاطرنشان  مجلس  نماینده  این 
کرد: انرژی یک مسئله تخصصی است 
دهیم  ارتقا  را  کشور  تولید  توان  اگر 
اولویت  با  باشیم،  نداشته  مشکلی  و 
هم  اروپا  بازار  به  همسایه  کشورهای 

می رویم.

روز  معامالت  در  طال  قیمت 
تاثیر  تحت  جهانی  بازار  چهارشنبه 
کاهش اندک بازده اوراق قرضه آمریکا، 
انتظارات  دلیل  به  اما  یافت  افزایش 
های  نرخ  افزایش  درباره  که  باالیی 
به  نزدیک  همچنان  دارد،  وجود  بهره 
پایین ترین رکورد هفت هفته اخیر ماند.

بهای  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
هر اونس طال برای تحویل فوری ۰.۴ 
درصد رشد کرد و به ۱۷۴۰ دالر و ۱۹ 
بازار  این  معامالت  بهای  رسید.  سنت 
روز گذشته به ۱۷۲۶ دالر و ۱۹ سنت 
سقوط کرده بود که پایین ترین قیمت 

از ۱۱ اوت بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
به  افزایش،  درصد   ۰.۲ با  طال  اونس 
بهای  رسید.  سنت   ۸۰ و  دالر   ۱۷۴۹
بازار شب گذشته با ۰.۸  معامالت این 
درصد کاهش، در ۱۷۳۷ دالر و ۵۰ سنت 

بسته شده بود.
بانک  قتصاددان  ا لی،  هووی 
صبح  امروز  که  آنچه  گفت:   OCBC

بهبود  یک  تنها  کنید  می  مشاهده 
اندکی  بسیار  بینی  خوش  است.  فنی 
دارد.  وجود  حاضر  حال  در  طال  برای 
ما تا پایان سال ۲۰۲۲ طال را در حدود 
خصوص  به  دید  خواهیم  دالر   ۱۵۰۰
که تا آن زمان روند تعدیل برنامه خرید 
اوراق قرضه تکمیل شده است و بانک 
افزایش  آغاز  دنبال  به  آمریکا  مرکزی 

نرخ های بهره خواهد بود.
شاخص دالر نزدیک به باالترین 
از ۱۰ ماه گذشته که روز  رکورد بیش 

سه شنبه به آن صعود کرده بود، ایستاد. 
با این حال بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله 
باالتر  بازده  کرد.  پیدا  کاهش  اندکی 
هزینه نگهداری طال را که دارایی بدون 

بازدهی است، افزایش می دهد.
جیمز بوالرد، رییس بانک فدرال 
رزرو سنت لوئیس روز سه شنبه گفت: 
گامهای  است  ممکن  باال  تورم  تداوم 
جدی تر از سوی بانک مرکزی آمریکا 
از جمله دو دور افزایش نرخ های بهره 

در سال ۲۰۲۲ را ایجاب کند.

جروم پاول، رییس بانک مرکزی 
آمریکا در اظهاراتی که در برابر کمیته 
بانکی سنای آمریکا داشت، اظهار کرد: 
اقتصاد آمریکا هنوز با دستیابی به اشتغال 
حداکثری فاصله دارد. اشتغال حداکثری 
معیار بانک مرکزی آمریکا برای افزایش 

نرخ های بهره است.
ذخایر  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
طالی »اس پی دی آر گلد تراست« که 
بزرگترین صندوق ETF تحت پشتوانه 
طال در جهان است، از ۹۹۰.۳۲ تن روز 
دوشنبه به ۹۹۰.۰۳ تن در روز سه شنبه 

کاهش پیدا کرد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر 
با ۰.۴  اونس نقره برای تحویل فوری 
سنت   ۵۲ و  دالر   ۲۲ افزایش،  درصد 
پالتین  اونس  هر  بهای  شد.  معامله 
برای تحویل فوری ۰.۳ درصد افزایش 
یافت و به ۹۶۹ دالر و ۷۵ سنت رسید. 
فوری  تحویل  برای  پاالدیم  اونس  هر 
با ۱.۱ درصد افزایش، به ۱۸۹۶ دالر و 

۲۳ سنت رسید.

قیمت طال افزایش یافت!

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است 
امروز اقتصاد ایران با خطری جدی مواجه است که 
هرگونه تصمیم غلطی در این زمینه می تواند کشور 

را به مسیری دشوار وارد کند.
به گزارش دنیای جوانان، بر اساس گزارش های 
مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم در ماه های گذشته 
همواره باالتر از 40 درصد بوده و روند افزایش آن 

این  از  تحلیل ها  برخی  است.  نشده  متوقف  هنوز 
امکان  فعلی،  روند  تداوم  صورت  در  که  می گویند 
وجود  نیز  درصد   60 نرخ  به  حتی  تورم  رسیدن 

خواهد داشت.
بر  تورم  نرخ  افزایش  گسترده  فشار  کنار  در 
تداوم  صورت  در  جامعه،  درآمد  کم  اقشار  زندگی 
و  اقتصادی  واحدهای  از  بسیاری  افزایشی،  روند 

بنگاه های فعال در ایران نیز با معضالت جدی مواجه 
چنین  در  است.  نامعلوم  آن  ابعاد  که  شد  خواهند 
اولویت  که  کرده  اعالم  جمهوری  رییس  شرایط 
تمام  و  است  تورم  مهار  کشور  اقتصاد  نخست 
اتخاذ تصمیم هایی  از  اجرایی موظفند  دستگاه های 
جدی  طور  به  شود  تورم  افزایش  به  منجر  که 

خودداری کنند.

در چنین شرایطی، تداوم تخصیص ارز 4200 
تومانی نیز معضل دیگری برای اقتصاد کشور به وجود 
آورده است. هرچند بر اساس قانون مجلس صدور 
این ارز تنها تا نیمه نخست سال جاری تمدید شده 
بود اما هنوز سیاست جداگانه ای برای اصالح یا حذف 

آن ارائه نشده است.
صفحه  3

رئیس شورای فرهنگی 
اجتماعی زنان و خانواده 

مطرح کرد؛

الزام تشکیل 
وزارتخانه ای 
برای خانواده 

صفحه  2
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
واکسن برکت از سینوفارم بهتر جواب داده است!

واکسن  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
برکت از سینوفارم بهتر جواب داده است، علت شیوع قارچ سیاه را تجویز کورتون 
و رمدیسیور دانست و گفت: متاسفانه پروتکل های درمانی توسط برخی از پزشکان 
کامل اجرا نمی شود و بدون تست برای بیماران کورتون و رمدسیور تجویز می شود.
همایون سامه یح نجف آبادی نماینده مجلس یازدهم، درباره اینکه تست آنتی 
بادی واکسن سینوفارم نشان می دهد که ایمنی ایجاد شده این واکسن کم است، 
اظهار داشت: برای ما موثق است که چین از واکسن سینوفارم استفاده می کند و 
مردمش مقاومت قابل قبولی نیز پیدا کرده اند، به نحوی که از تمام دنیا راحت تر 
زندگی می کنند؛ اما چیزی که وجود دارد این است که از واکسن سینوفارم دو نوع 
وجود دارد، یک نوع ساخت ووهان و دیگری ساخت پکن است و طبیعتا آن چیزی 
که در پکن ساخته می شود نوع خیلی بهتری است. اکنون باید ببینیم چیزی که 

وارد ایران شده است از کدام نوع است. 
وی تصریح کرد: مساله ای که باید بدانیم این است که به خاطر همکاری 
زیادی در  مقدار خیلی  به  است که  واکسنی  تنها  ایران سینوفارم  با  دولت چین 
اختیار ایران قرار داده شده است و نباید آن را پس بزنیم و بخواهیم در مورد آن 

حاشیه سازی زیادی انجام دهیم. 
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در مورد اینکه کدام نوع واکسن سینوفارم 
وارد ایران می شود، اظهار بی اطالعی کرد و درباره واردات واکسن های معتبر دیگر 
بیان داشت: یک مثال راحت تر بزنم اینکه مطمئنم واکسن برکت خیلی موثرتر از 
واکسن سینوفارم است. واکسن برکت در پیک بسیار شدیدی که در سیستان و 
بلوچستان امتحان و این پیک توسط همین واکسن مهار شد. همچنین در مدتی 
که واکسن تزریق شد، تعداد فوتی ها به صفر رسید. این از آثار برکت است اما 

متاسفانه خود واکسن برکت نیز تولید خیلی کمی دارد. 
وی درباره اینکه چرا از کوواکس و دیگر واکسن ها واردات صورت نمی گیرد، 
گفت: مطلع هستم بر خالف آن چیزی که کشورهای غربی ادعا می کنند، خرید 
واکسن از اروپا به راحتی انجام نمی شود. حرف هایی زده و قول هایی داده می شود 
اما متاسفانه عملی نمی شوند و ورود واکسن از اروپا به سختی انجام می شود؛ اما 
واکسن چینی به راحتی به دست ایرانی ها می رسد. نماینده مجلس یازدهم درباره 
کرد،  پیدا  کاهش  آن  تولید  چرا  داشت،  خوبی  نتیجه  برکت  واکسن  اگر  اینکه 
خاطرنشان کرد: قولی که مسئولین شرکت برکت دادند این بود که از اول مهرماه 
ماهی ۱۳ میلیون دوز تولید دارند اما عملی نشده است و بهتر است با مسئولین آن 

صحبت کنید و علت را از خودشان بپرسید. 
پیگیری  اینکه  بیان  با  سیاه«  »قارچ  بیماری  داروهای  کمبود  درباره  وی 
داروی مختص  گفت:  است،  داده  انجام  دارو صحبت  و  غذا  سازمان  با  و  کرده 
این بیماری در اختیار بیمارستان های دولتی هست. هر بیمارستانی که واکسن یا 
»آمفوتریسین بی« را در اختیار ندارد می تواند با اداره کل تماس بگیرد و دارو را 
تحویل بگیرد. سهمیه بیمارستان دولتی تامین است و به دست مردم می رسد. اما 
موضوع مهم تر این است که تعداد خیلی زیادی از داروی قارچ سیاه سفارش داده 
شده است و خیلی سریع نیز وارد ایران خواهد شد. سامه یح نجف آبادی درباره 
تاکید: برخی  اینکه گفته می شود داروی »آمفوتریسین بی« کمیاب شده است، 
مواقع خود بیمارستان ها اهمال کاری می کنند و دارو را به علل مختلف دریافت 
نمی کنند اما داروخانه های بیمارستان های دولتی دارو را دارند. وی درباره شیوع 
قارچ سیاه با بیان اینکه همیشه دفاع می کنیم اما برخی اوقات باید واقعیت ها را 
نیز بگوییم؛ گفت: متاسفانه پروتکل های درمانی توسط برخی از پزشکان کامل 
اجرا نمی شود. زمانی بیمار باید کورتون تراپی بشود که وضعیتش به صورت جدی 
بحرانی باشد اما متاسفانه در دوران پیک کرونا تجویز رمدیسیور و کورتون تراپی 
یک موضوع شایع شده بود. عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: در این ایام 
برخی بدون تست ریه، برای بیمار رمدیسیور تجویز و از سوی دیگر نیز کورتون 
تراپی انجام می دادند متاسفانه  عدم رعایت پروتکل های درمانی برای مریض ها 

منجر به ایجاد قارچ سیاه شد. 
وی در پاسخ به این سوال که چرا علت فوت بیماران قارچ سیاه در گواهی 
فوت آن ها ذکر نمی شود و عناوین دیگری نوشته می شود، با بیان اینکه می خواهند 
مشکل و تجویز خود را پوشش دهند که مشخص نباشد چه بوده است، گفت: 
همچنین برای این ذکر نمی کنند که برای پزشک و بیمارستان مشکلی پیش نیاید. 

با حکم رهبری صورت گرفت؛
پیمان جبلی رییس سازمان صدا و سیما شد

رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی پیمان جبلی را به ریاست سازمان صدا 
و سیما منصوب کردند.

به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری متن 
حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر پیمان جبلی دام توفیقه

آقای دکتر علی عسکری که  پر تالش جناب  یافتن دوره  مسئولیت  پایان  با 
همراه  به  را  اخالص  با  و  مؤمن  مدیر  آن  دلسوزانه ی  و  خستگی ناپذیر  کوشش 
داشت، جنابعالی را که از صالحیت دینی و انقالبی، و تخصص و تجربه طوالنی 
در مدیریت های سازمان صداوسیما، و آگاهی از ماهیت و عملکرد و وظائف رسانه  

ملی برخوردارید، برای یک دوره  پنج ساله به ریاست آن سازمان منصوب می کنم.
رسانه  ملی، دانشگاهی برای ارتقاء سطح آگاهی و معرفت عمومی، و آوردگاهی 
برای مقابله با امواج خصمانه  تحریف و تفتین، و آسایشگاهی برای بهره مندی چشم 
و دل همگان از جلوه های زیبائی و هنر، و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در 
فضای عمومی کشور است.هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و 
انقالبی، ترویِج سبک زندگی اسالمی- ایرانی، و افزایش همبستگی ملی، در شمار 
اولویت هایی است که باید با ارتقاء سرمایه  انسانی و رشد کیفی برنامه ها و بهره گیری 

از ابتکار و با تالش شبانه روزی به آن دست یابید ان شاءاهلل.
وظیفه  خود می دانم که از تالش خستگی ناپذیر جناب آقای دکتر عسکری در 
مدت مسئولیتشان که حقًا در خور تقدیر است، صمیمانه تشکر کنم و جنابعالی را به 
بهره مندی از طرح های بلندمدت و ناتمام دوره  ایشان توصیه نمایم. توفیقات جنابعالی 

را از خداوند متعال مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای

۷ مهر ۱۴۰۰«

رئیسی در جلسه هیأت دولت:
اولویت امروز، حمایت از مراکز داخلی فعال در ساخت واکسن است 
رئیس جمهور با بیان اینکه آمادگی و تمایل خوبی در کشورهای مختلف برای 
گسترش همکاری ها با جمهوری اسالمی ایران به چشم می خورد،گفت: صادرات 
خدمات فنی و مهندسی زمینه بسیار مناسبی برای گسترش همکاری ها با کشورهای 

همسایه و دیگر کشورها است.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، حجت االسالم  سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور صبح روز گذشته)چهارشنبه( در جلسه هیات دولت با قدردانی از تالش های 
انجام شده برای تامین واکسن و رشد قابل توجه واکسیناسیون گفت: اولویت امروز، 
از موسسات و مراکز داخلی فعال در ساخت واکسن است،چراکه بهرحال  حمایت 

استفاده از واکسن خارجی محدودیت هایی دارد و نمی تواند دائمی باشد.
رئیسی در ادامه سخنان خود با ابراز خرسندی از آغاز فعالیت مدارس از ابتدای 
سال تحصیلی گفت: اگر چه سال تحصیلی به شکل غیرحضوری آغاز شده است که 
به تدریج با گسترش واکسیناسیون و تامین نظر خانواده ها، شرایط برقراری حضوری 
کالس ها در مدارس و دانشگاه ها فراهم  خواهد شد.رئیس جمهور در ادامه با بیان 
اینکه اصلی ترین ماموریت دولت رونق و افزایش تولید و جهش در ایجاد اشتغال است، 
گفت: همزمان با گسترش واکسیناسیون ضرورت دارد با یک حرکت منطقی، تدریجی 
و حساب شده فعالیت مراکز آموزشی و کسب و کارها به حالت عادی بازگشته و در مدار 
رونق قرار گیرد.رئیسی گفت: راه عالج مشکالت کشور رونق تولید است. باید نقدینگی ها 
در کشور به سمت تولید و اشتغال سوق یابد، چرا که رونق تولید و اشتغالزایی، مساله 
محوری دولت سیزدهم است.رئیس جمهور با اشاره به اینکه در مالقات ها و دیدارهای 
اخیر وزیر امور خارجه، آمادگی و تمایل قابل توجهی در همسایگان و دیگر کشورها 
برای همکاری با جمهوری اسالمی ایران به چشم می خورد، گفت: صدور خدمات فنی 
و مهندسی، با توجه به توانمندی های متخصصان ایرانی، می تواند یکی از بهترین 

زمینه های گسترش همکاری  منطقه ای و بین المللی باشد.

پاسخ کارشناسان به پرسش دنیای جوانان،

دانش آموزان، واکسن بزنند یا نه!؟
باز شدن سامانه نوبت دهی 
سال  متولدین  تا  واکسیناسیون 
که  شد  اعالم  درحالی   ،۱۳۸۸
واکسینه  درباره  متفاوتی  نظرات 
با  مسئله  این  و  دارد  وجود  کودکان  کردن 
حواشی های در فضای رسانه ای و شبکه های 
اجتماعی همراه است و همین باعث ایجاد 
شده  والدین  بین  نگرانی های  و  ابهامات 
است؛ در این گزارش سعی شده به برخی از 

این ابهامات پاسخ داده شود.
به گزارش دنیای جوانان، واکسیناسیون 
افراد زیر ۱۸ سال، موضوع حساسی که تا دو 
چندان  فاصله  می شد،  تصور  پیش  ماه  سه 
نزدیکی با آن نداریم با نوبت دهی های متوالی 
در ماه اخیر، فرا رسیده است و متولدین سال 
۸۸ که امسال دوازده ساله اند، نیز می توانند 
در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام و واکسن 
دریافت کنند. مساله ای که با اطالعات گاه 
پیرامونش  ابهامات  برخی  و  ضدونقیض 

کمابیش پرسش هایی را برانگیخته است. 
درحالی که در روزهای آغازین شهریور 
سخنگوی  رییسی«  »علیرضا  گفته  به 
با کرونا، قرار بر واکسیناسیون  ستاد مبارزه 
زمینه ای  بیماری های  دارای  آموزان  دانش 
بینی  پیش  و  بود  آموزان  دانش  اطرفیان  و 
می شد دو واکسن سینوفارم و پاستوکووک 
برای این دسته از افراد استفاده شود، بهرام 
عین اللهی در تاریخ ۲۳ شهریور ماه از برنامه 
واکسیناسیون افراد ۶ تا ۱۸ ساله ها خبر داد. 
این درحالی بود که سخنگوی ستاد مبارزه با 
کرونا سوم مهر ماه به خبرنگار ایلنا گفته بود: 
»واکسیناسیون فعاًل برای سن ۱۷ سال به 
باال در نظر گرفته شده است و فعاًل برنامه ای 
برای واکسیناسیون افراد کمتر از این سن را 
نداریم.« روز گذشته، ششم مهرماه اما اعالم 
باالی  افراد  برای  دهی  نوبت  سامانه  شد 
اخبار  این  سرعت  است،  شده  باز  سال   ۱۲
متفاوت به پرسش ها و ابهامات پیرامون برنامه 
واکسیناسیون کودکان در ایران دامن می زند. 
به  تزریق  تأییدیه  سینوفارم  واکسن 

سنین ۳ تا ۱۷ سال را دارد
»علیرضا رییسی« معاون وزیر بهداشت 
و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره 
چرایی باز شدن سامانه واکسیناسیون برای 
افراد ۱۲ سال به باال گفت: با توجه به اینکه 
و  داریم  اختیار  در  که  سینوفارمی  واکسن 
انشاهلل  که  پاستوکووک  واکسن  همچنین 
هفته آینده به دستمان خواهد رسید، هر دو 
تأییدیه سنین ۳ تا ۱۷ سال را دارند، براساس 
که  شد  مقرر  دادیم،  انجام  که  برنامه ریزی 
سامانه برای افراد ۱۲ سال به باال نیز باز شود. 
او با تاکید براینکه جای نگرانی برای 
خانواده ها وجود ندارد، گفت: این دو واکسن 
کامال مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و داروست و در کشورهای دیگر از جمله 
در کشور چین و برخی از کشورهای عربی 

نیز استفاده شده است. 
واکسیناسیون کودکان هم در مطالعات 
بالینی، با احتیاط بیشتر و پس از مطالعه بر 
روی بزرگساالن مورد آزمایش قرار می گیرد 
و هم در میان مردم تردیدهای بیشتری از 
عوارض احتمالی آن وجود دارد. ابراز نگرانی 
»علی پزشکیان« عضو کمیسیون بهداشت 
»واکسیناسیون  از  اسالمی  شورای  مجلس 
بدون مستندات«، از دیگر نشانه های تردید 
در سطح جامعه و حوزه درمان کشور است، 
که نگرانی های افکار عمومی از تصمیمات 
در حوزه واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ سال را 

تشدید می کند. 
برای  چه  دنیا  در  واکسنی  هیچ 
را  مراحل  تمام  کودکان  چه  و  بزرگساالن 

نگذرانده اند

ستاد  درمان  معاون  توکلی«  »نادر 
این  به  پاسخ  در  تهران  استان  کرونای 
برای واکسیناسیون  آیا مستندات  سؤال که 
سنین ۱۲ سال به باال وجود دارد می گوید: 
برای  چه  دنیا  در  واکسن ها  از  »هیچکدام 
را  مراحل  تمام  کودکان  چه  و  بزرگساالن 
فایزر،  حتی  واکسن ها  همه  نگذرانده اند. 
مدرنا و جانسون اندجانسون مجوز اضطراری 
این  هم  کودکان  برای  بنابراین  گرفته اند. 
مجوز، اضطراری است و مجوز کامل برای 

هیچکدام از واکسن ها صادر نشده است.« 
از  »بسیاری  می گوید:  ادامه  در  او 
کشورها به دلیل حساسیت موضوع و اینکه 
هستند،  پرخطر  گروه  کودکان  باالخره 
دنیا  در  را  سنی  گروه  این  واکسیناسیون 
شروع کرده اند. واکسن هایی که برای کودکان 
استفاده می شود مشخص است و در ایران هم 

قاعدتا برنامه آن وجود دارد.« 
آیا  این سؤال که  به  توکلی در پاسخ 
در  سینوفارم  واکسن  عوارض  از  مستنداتی 
چه  عوارض  این  و  است  موجود  کودکان 
»به  می کند:  خاطرنشان  هستند،  مواردی 
و  کامل  به صورت  ایران  در  که  دلیل  این 
فراگیر تزریق این واکسن انجام نشده است، 
مستنداتش موجود نیست، اما در دنیا نشان 
نیست.  پرعارضه ای  واکسن  که  است  داده 
بی خطری  واکسن  سینوفارم  خوشبختانه 
استفاده  هم  دنیا  در  و  است  کودکان  برای 

شده است.« 
او با اشاره به اینکه واکسنی که فعاًل 
برای کودکان تزریق می شود تنها سینوفارم 
است، در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه ای 
برای تزریق واکسن سوبرانا پالس به کودکان 
وجود دارد؟ می گوید: »در حال حاضر نه، مگر 
اینکه مطالعاتش کامل شود و االن وارد چرخه 

تزریق نشده است.« 
دوز  تک  کودکان  سینوفارم  واکسن 

است یا دو دوز؟ 
یکی دیگر از حواشی واکسن سینوفارم، 
برای  آن  بودن  دوز  دو  یا  دوز  تک  مساله 
کودکان بود. پیش از این »حیدر محمدی« 
دارو،  و  غذا  سازمان  دارویی  امور  مدیرکل 
واکسن  بود  کرده  عنوان  مصاحبه هایی  در 
سینوفارم کودکان و بزرگساالن با هم فرقی 
ندارند. با این وجود برخی گفته ها از تک دوز 
برای  شده  تزریق  سینوفارم  واکسن  بودن 
طبرسی«  »پیام  داشت.  حکایت  کودکان 
این  در  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
باره گفته بود: »طبق مطالعات، اعالم شده 
که واکسن سینوفارم کودکان یک دوز بوده 
است.  متفاوت  بزرگساالن  سینوفارم  با  و 
کودکان قرار است یک دوز واکسن تزریق 
کنند. پاستور هم هنوز تولید و وارداتش به 
میزان مورد نیاز انجام نشده و اکنون عمدتًا 
سینوفارم وارد شده است. البته پاسخ به این 
موضوع که واکسن کودکان یک دوز یا دو 
دوز است، هنوز دقیق نیست و باید صبر کنیم 
تا ببینیم سیاست وزارت بهداشت چیست و 

اعالم شود.« 
از طرفی دبیرکل جمعیت هالل احمر، 

 ۶ »امروز  بود:  کرده  اعالم  مهرماه   ۴ هم 
از  دوز  تک  کرونای  واکسن  دوز  میلیون 
برای  توصیه شده  دوز  میلیون  مجموع ۱۲ 
سنین ۳ الی ۱۷ سال وارد کشور و تحویل 
وزارت بهداشت شد.« پس از این خبر و با 
دوز  تک  واکسن  از  نشانی  اینکه  به  توجه 
مختلف  منابع  در  کودکان  برای  سینوفارم 
دیده نمی شود، بحث ها پیرامون این موضوع 
در فضای مجازی باال گرفت. به طوری که 
»کیانوش جهانپور« سخنگوی سابق وزارت 
بهداشت هم در دو توییت تاکید کرد واکسن 
تک دوز سینوفارم برای اطفال وجود خارجی 
ندارد. او در یکی از توییت ها نوشت: »احتمااًل 
منظور واکسن کانسینو چینی بوده که برای 
می شود،  استفاده  دوز  تک  هم  بزرگساالن 
و  است  اسپوتنیک  دوم  دوز  شبیه  پلتفرمی 
تنها یک مطالعه ۱۵۰ نفری روی کودکان 
۶-۱۷ سال داشته که تزریق تک دوز با دزاژ 
پایین تر را برای کودکان پیشنهاد کرده است.« 
اختالف نظر پیرامون واکسن تک دوز 
اطفال اما به اطالعیه وزارت بهداشت ختم 
شد که اعالم کرد این خبر به اشتباه منتقل 
شده است: »واکسن سینوفارم، واکسن تک 
دوز نبوده بلکه باید بعد از یک دوره، دوز دوم 
آن هم تزریق شود و واکسن های وارداتی اخیر 
هم مانند همان واکسن های سینوفارم قبلی 
و  می شد  استفاده  بزرگسال  برای  که  است 

دارای همان خصوصیات و برند هستند.« 
فعال واکسن سینوفارم به صورت تک 

دوز به کودکان تزریق شود
قرار  می گوید  توکلی  نادر  طرفی  از 
به  واکسن سینوفارم  فعاًل  است که  این  بر 
کودکان به صورت تک دوز تزریق شود. او 
تصریح می کند: »واکسن سینوفارم کودکان 
تا ۸۰  معمواًل ۷۰  اول  دوز  است.  دوز  تک 
حاضر  درحال  می کند.  ایجاد  ایمنی  درصد 
هدف گذاری این است که دوز اول را برای 
کودکان تزریق کنند و با بررسی های بیشتر، 
دوز  تک  فعاًل  می کنند.  تزریق  را  دوم  دوز 

مصوب شده است و انجام می شود.« 
سیون  کسینا ا و با  ه  ر شا ا با  وی 
دانش آموزان و بازگشایی تدریجی مدارس 
از  یکی  واکسیناسیون  »اگرچه  می افزاید: 
هم  دیگر  مسائل  ما  ا ردهاست،  ندا استا
ری  فاصله گذا نند  ما شود،  رعایت  ید  با
تعداد  کالس ها،  زمان  طول  اجتماعی، 
که  غربالگری  انجام  و  کودکان  مناسب 
تمام  شود.  انجام  منظم  صورت  به  باید 
می بینید  بگذارید  هم  کنار  که  را  اینها 
با  ادغام  در  کماکان  آنالین  آموزش  که 
کننده  کمک  می تواند  حضوری  آموزش 
راغب  چندان  هم  والدین  طرفی  از  باشد. 
به کالس درس  فرزندانشان  به فرستادن 
شود  کم  بیماری  پیک  اینکه  مگر  نیستند 

و شرایط بهینه شود. 
کودکان  واکسیناسیون  برای  فوریتی 

وجود ندارد
در سایر کشورها به جای واکسیناسیون 
دانش آموزان شروط مهمتری برای بازگشایی 

مدارس در نظر گرفتند

و  اپیدمولوژیست  یونسیان«  »مسعود 
با تاکید  ایران  استاد دانشگاه علوم پزشکی 
بر اینکه فوریتی برای واکسیناسیون دانش 
آموزان وجود ندارد، می گوید: »در بازگشایی 
واکسیناسیون  نه  ضروری  مساله  مدارس، 
و  آن هاست  اطرافیان  که  آموزان  دانش 
برای  الزم  شرط  واکسیناسیون  حقیقت  در 
بازگشایی مدارس نیست. کشورهای متعددی 
که توانسته اند کرونا را کنترل کنند و مدارس 
را باز کنند، چنین شرطی را قائل نشده اند که 
حتما دانش آموزان باید واکسینه شده باشند 

تا مدارس باز شود.«
عوض  »در  می کند:  خاطرنشان  وی 
این کشورها برای بازگشایی مدارس شروط 
دیگری دارند، اینکه چه گونه بتوانند فاصله 
فیزیکی و بهداشت دست را رعایت کنند و 
چه طور ماسک را برای دانش آموزان به اندازه 
کافی تامین کرده باشند و چطور سازوکاری 
داشته باشند که مطمئن شوند دانش آموزان 
بدون  کردند،  پیدا  کسالتی  اگر  معلمان  یا 
اینکه بخواهند آداب معمول را رعایت کنند، 
بتوانند از مرخصی استعالجی استفاده کنند، 
آن هم برای اینکه دیگران را آلوده نکنند و 
زودهنگام  شناسایی  برای  راهکار  واقع  در 
دانش آموزان بیمار از جمله این موارد است.« 
شرط  آموزان«  دانش  “واکسیناسیون 
مدارس  بازگشایی  در  موفق  کشورهای 

نبوده است 
این  »رعایت  می گوید:  ادامه  در  او 
شرایط و البته درصورتی که اولیاء، معلمان و 
مسئوالن مدرسه و کسانی که ممکن است 
آلودگی را از بچه ها بگیرند و دچار بیماری 
امکان  باشند،  شده  واکسینه  شوند،  شدید 
عبارت  به  دارد.  وجود  مدارس  بازگشایی 
دقیق تر واکسیناسیون درصد باالیی از جامعه، 
می تواند شرط الزمی برای بازگشایی مدرسه 
باشد، اما واکسیناسیون خود دانش آموزان به 
عنوان یک شرط برای بازگشایی در تجربه 
کشورهای متعددی که موفق عمل کرده اند، 

نبوده است.« 
که  نی  ما ز تا  ن  نسیا یو نظر  به 
واکسینه  قبولی  قابل  حد  تا  بزرگساالن 
نشده باشند، واکسینه کردن کودکان اولویتی 
ندارد. او می گوید: »نکته دیگر این است که 
یکسری از واکسن ها را کاندیدا کرده اند که 
به کودکان بزنند، اما دغدغه ای وجود دارد 
مبنی بر اینکه آیا تأییدیه دارد یا خیر، من 
اطالعی از اینکه آیا این واکسن ها تأییدیه 
برای استفاده کودکان دارند یا خیر ندارم و 
برداشتم به عنوان یک کارشناس این است 
که تا زمانی که افراد بالغ کامال واکسن شان 
را دریافت نکرده اند و اگر واکسن فراهم باشد 
باهمین سرعت حدود حداقل دو ماه طول 
می کشد، به نظر نمی رسد که واکسیناسیون 
آن  تا  انشااهلل  و  باشد  اولویت  در  کودکان 
اینکه چه  موقع هم اطالعات در خصوص 
بی خطر  و  ایمن  اثربخش،  واکسن هایی 
چشم  با  و  شد  خواهد  کامل تر  هستند، 
بازتری می شود برای واکسینه کردن کودکان 
تصمیم گیری کرد. او تاکید می کند: فوریتی 
وجود  آموزان  دانش  واکسیناسیون  برای 
به  منوط  مدارس،  بازگشایی  ثانیا  و  ندارد 

واکسیناسیون دانش آموزان نیست.
یونسیان معتقد است بازگشایی مدارس 
باید همراه با ارزیابی ابعاد مختلف و در تعامل 
با  مستقیم  ارتباط  در  که  باشد  افرادی  با 
بازگشایی مدارس هستند. او می گوید: »به 
نظر می رسد که بازگشایی مرحله به مرحله و 
نسبی به این ترتیب که تواما آموزش حضوری 
و مجازی شروع شود و بعد به سمت این بروند 
که به صورت کامل آموزش حضوری شود، 

تصمیم عاقالنه ای باشد.«

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

ثبت نام اینترنت رایگان دانش آموزان، دانشجویان، معلمان 
و اساتید آغاز شد

ثبت نام اینترنت رایگان معلمان، دانش آموزان، اساتید، دانشجویان و طالب 
در سایت https://ictgifts.ir/ آغاز شد.

از مدتی قبل خبر تخصیص بسته اینترنت رایگان از سوی وزارت ارتباطات 
برای معلمان، دانش آموزان، اساتید، دانشجویان و طالب منتشر شد. اوایل هفته، 
ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات در گفت وگو با ایرنا جزئیات 

این بسته ها را تشریح کرد.
صبح روز گذشته این سایت برای دریافت اینترنت رایگان معلمان، دانش آموزان، 
اساتید، دانشجویان و طالب باز شد. امکان فعال سازی این بسته به روی تلفن همراه 
و ثابت گروه هدف وجود دارد و هر فرد متقاضی تنها یک مرتبه می تواند ثبت نام کند.

بنابر اعالم سامانه ثبت نام بسته اینترنت رایگان، روز )چهارشنبه(  افرادی که 
رقم آخر کدملی آن ها ۰، ۱ و ۲ است امکان ثبت نام دارند. هشتم مهرماه سامانه 
برای ثبت نام افراد با رقم آخر کدملی ۳، ۴ و ۵ باز است. جمعه )نهم مهرماه( افرادی 
که کدملی آن ها با عدد ۶، ۷، ۸ و ۹ تمام می شود، امکان ثبت نام دارند. همچنین 
روز شنبه )۱۰ مهرماه(، کسانی که از این زمانبندی جا مانده اند می توانند نام خود 

را در سامانه به ثبت برسانند.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه ثبت نام برای دریافت 
اینترنت رایگان معلمان، اساتید دانشگاه و حوزه، طالب و دانشجویان به زودی آغاز 
خواهد شد، گفت: برای دانشجویان و طالب بسته ۳۰ گیگابایتی به مدت ۶ ماه 

در نظر گرفته شده است.
با آغاز مهرماه وزارت ارتباطات در راستای مسئولیت اجتماعی خود در آموزش 
الکترونیکی، مانند سال  گذشته، اینترنت شبکه دانش آموزی شاد را رایگان اعالم 
کرد. ضمن این که برای معلمان، اساتید دانشگاه و حوزه، دانشجویان و طالب بسته 

اینترنت رایگان در نظر گرفت.
با اعالم وزیر ارتباطات و اپراتورها، اکنون ترافیک راه یابی شده به سمت سامانه 
شاد در سراسر کشور و توسط تمام اپراتورها اعم از ثابت و همراه رایگان است. هر 
کدام از دانش آموزان، اولیا و معلمان در سراسر کشور به سامانه شاد متصل شوند، 
این ترافیک رایگان خواهد بود و از بسته کاربری افراد، چیزی کسر نخواهد شد. 

این مسئله به تمامی اپراتورهای کشور ابالغ شده است.
با توجه به مسئولیت اجتماعی که وزارت ارتباطات در راستای حمایت از آموزش 
الکترونیکی دارد، بسته های اینترنت هدیه ای برای اساتید حوزه و دانشگاه، معلمین و 
طالب در نظر گرفته است. برای اساتید دانشگاه بسته ۶۰ گیگابایتی، برای معلمان 
۴۰ گیگابایت و برای دانشجویان و طالب بسته ۳۰ گیگابایتی به مدت ۶ ماه در 
نظر گرفته شده است.کسانی که در دایره مشمولین این بسته قرار می گیرند، باید 

برای فعال سازی آن به سایت https://ictgifts.ir/ مراجعه کنند.
نکته مهم این است که ترافیک بسته هدیه از زمان فعال سازی به مدت ۶ 
ماه اعتبار دارد و حتی اگر با تأخیر زمانی نیز فعال شود، از همان روز به مدت ۶ ماه 

در دسترس کاربر قرار می گیرد.
حدود ۲ سال قبل و با آغاز پاندومی کرونا، دولت تصمیم گرفت برای حفاظت 
از سالمت دانش آموزان و معلمان، آموزش کشور را به سمت مجازی شدن ببرد. 
توسعه یک پلتفرم برای تبدیل شدن به شبکه دانش آموزی از جمله اولین اقداماتی 

بود که توسط اپراتورها انجام شد.
از همان زمان وزارت ارتباطات برای کمک به آموزش مجازی و دسترسی 
معلمان،  آموزان،  دانش  برای  اینترنت  بسته های  امکان  این  به  همگانی  عادالنه 
اینترنت در نظر  دانشجویان، اساتید دانشگاه و طالب طی چند مرحله بسته های 

گرفت و در فواصل مختلف به آن ها ارائه شد.
روزها و هفته های ابتدایی کرونا، ترافیک در شبکه ارتباطی کشور به قدری باال 
رفت که همه بخش های وزارت ارتباطات برای تامین ظرفیت مناسب و برطرف کردن 
مشکالتی که وجود داشت، شبانه روزی شروع به کار کردند. تخصیص بسته های 
اینترنت رایگان امکانی بود که وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت برای روشن 
دانشجویان،  دانش آموزان،  به  آموزش در کشور در چند مرحله  نگه داشتن چراغ 

معلمان و اساتید دانشگاه و حوزه اختصاص داد.  

نوجوان ۱۳ساله جاِن خود را فدای نجات سگ کرد 
عضو هیات مدیره موسسه زیست محیطی یام یاشیل گفت: 

یک نوجوان ۱۳ ساله به نام وامیر علی روحی  هنگام نجات یک قالده سگ 
از کانال آب جان خود را از دست داد. 

رشید اکبری روز اظهار داشت امیرعلی  روز چهارشنبه هقته گذشته وقتی 
در کوی گیوزباشکندی میاندوآب مشغول چراندن گوسفندبود متوجه گرفتار شدن 
یک قالده سگ در کانال آب شد وبا قصد نجات سگ به داخل کانال آب رفت، 

اما به علت عمق زیاد آب دچار حادثه شد و جان باخت

ربایندگان  دختر جوان دستگیر شدند 
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام یک باند آدم ربایی و دستگیری 
در شهر  ربودن دختر جوانی  به  اقدام  پیش  داد که چندی  آدم  ربایی خبر  چهار 

سرپل ذهاب کرده بودند
سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: روز ۳۰ فروردین چهار نفر با مراجعه 
به خانه یکی از شهروندان پس از تیراندازی به زور وارد شده و اقدام به ربودن 
دختر جوانی کردند. در تحقیقات پلیس مشخص شد سرکرده آدم ربایان خواستگار 
دختر جوان بوده و چون با مخالفت خانواده وی روبرو شده، همراه با دوستانش 

تصمیم به ربودن دختر گرفته است.

جوان سقزی با شلیک گلوله به قتل رسید 
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی کردستان گفت: شامگاه چهارشنبه هفته 
گذشته یک جوان ۲۲ ساله اهل سقز توسط افرادی ناشناس و با شلیک گلوله 

به قتل رسید. 
لی  حوا دثه  حا ین  ا داشت:  ر  ظها ا حیدریان  میرهوشنگ  ا سرهنگ 
خودرو  سوار  که  حالی  در  مقتول  و  فتاد  ا تفاق  ا سقز  سالمندان  سرای 
شدت  علت  به  و  گرفت  قرا  گلوله  اصابت  مورد  سر  پشت  ناحیه  بود،از 

کرد. فوت  جراحت 

برخورد تانکر آب با کارگران
کارگر   ۲ و  فوت  کارگر  یک  مشهد  کوه پارک  در  تصادف  سانحه  اثر  بر 

مصدوم شدند. 
امیر رمضانی، مدیر پروژه ارتفاعات جنوبی مشهد، با اعالم این خبر اظهار 
کرد: ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه هفته گذشته در حالی که کارگران در آیلند 
میانی کوه پارک در حوالی پل هاشمیه مشغول نصب تجهیزات ایمن سازی آیلند 
بودند، تانکر حمل آب متعلق به پیمانکار بخش خصوصی دچار نقص فنی شده و 

پس از طی مسافتی با ۳ نفر از کارگران برخورد می کند.
وی افزود: در این حادثه متاسفانه یکی از کارگران فوت و ۲ کارگر مصدوم 

و به بیمارستان منتقل شدند. 

حمله خرس وحشی به یک زن در پیرانشهر 
یک قالده خرس به زنی۴۵  ساله در روستای گزگسک منگور پیرانشهر 

حمله ور شد. 
رئیس اورژانس ۱۱۵ پیرانشهر از با تایید این خبر افزود: خوشبختانه این زن 

دچار جراحاتی شد و در بیمارستان پیرانشهر تحت مداوا قرار گرفت..
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اپل Bionic A14 معرفی شد؛
 اولین تراشه 5 نانومتری دنیا

A۱۴ بایونیک سریع ترین تراشه ی ساخت اپل در تمام دوران ها به حساب می آید 
که برپایه ی لیتوگرافی پنج نانومتری ساخته شده و قدرت موردنیاز آیپد ایر ۲۰۲۰ و آیفون 

۱۲ را تأمین می کند.
اپل پس از مدت ها انتظار سرانجام کنفرانس مطبوعاتی بسیار مهم خود را با شعار 
Time Flies برگزار کرد. در مراسم اپل محصوالت متنوعی معرفی شدند که یکی 
از آن ها آیپد ایر ۲۰۲۰ بود. آیپد ایر جدید درکنار داشتن طراحی مدرن، مشخصه ی بسیار 
 Apple A۱۴( مهمی دارد و آن، بهره مندی از تراشه ی جدیدی با نام ای ۱۴ بایونیک

Bionic( است.
اپل همه ساله در مراسم شهریور آیفون های جدید را به همراه نسل جدید تراشه های 
خانواده ی A معرفی می کند، اما در مراسم شب گذشته خبری از آیفون  نبود. بااین حال 
تراشه ی A۱۴ که درون آیپد ایر ۲۰۲۰ قرار گرفته، قدرت موردنیاز گوشی های خانواده ی 
آیفون ۱۲ را تأمین خواهد کرد. تراشه ی Bionic A۱۴ که نخستین بار با آیپد ایر 
۲۰۲۰ عرضه می شود، سریع ترین تراشه ی ساخته شده توسط اپل در تمام دوران ها است.

تراشه ی A۱۴ اپل در قدرت پردازشی پردازنده ی مرکزی CPU و پردازنده ی 
 A۱۴ بهبود اعمال می کند. اپل در جریان برگزاری مراسم خود گفت GPU(( گرافیکی
نخستین تراشه ی این شرکت است که برپایه ی لیتوگرافی پنج نانومتری تولید می شود. 
همچنین از A۱۴ به عنوان نخستین تراشه ی پنج نانومتری دنیا یاد می شود. این درحالی 

است که تراشه  های دنیای اندروید همچنان به لیتوگرافی هفت نانومتری متکی هستند.
لیتوگرافی پنج نانومتری باعث می شود تراشه ها نسبت به نسل قبل دارای قدرت 
 Bionic A۱۴ ،پردازشی بیشتر و مصرف انرژی کمتر باشند. آن طور که اپل اعالم می کند
میزبان ۱۱٫۸ میلیارد ترانزیستور است که به میزان ۴۰ درصد نسبت به تعداد ترانزیستورهای 
قرارگرفته روی تراشه  ی هفت نانومتری نسل قبل، افزایش پیدا کرده اند. طبق گفته ی اپل، 

این ترانزیستورها می توانند در هر ثانیه، ۱۱ تریلیون عملیات انجام دهند. 
آیپد ایر ۲۰۲۰ طراحی جذابی دارد و از آن جایی که قیمتش نسبت به آیپد پرو کمتر 
 A۱۴ است، قطعا قشر جوان توجه ویژه ای به آن نشان خواهند داد. بااین حال حضور تراشه ی
باعث می شود آیپد ایر قدرت بسیار زیادی برای انجام انواع کارها حتی اجرای سنگین ترین 

بازی های ویدئویی داشته باشد، این یعنی گیمرها نیز به آیپد ایر توجه خواهند کرد.
فرایند ویرایش تصویر در آیپد ایر ۲۰۲۰ سریع تر خواهد بود و این قضیه برای تمامی 
اپلیکیشن هایی است که در دسته ی اپلیکیشن های تحلیلی قرار می گیرند صدق می کند. اپل 
می گوید در A۱۴ از موتور عصبی ۱۶ هسته ای استفاده شده است که توانایی های دستگاه 
را در زمینه ی یادگیری ماشین بهبود می بخشد. به عالوه تمامی وظایف کاری مبتنی بر 
هوش مصنوعی، به لطف موتور عصبی ۱۶ هسته ای به شکلی بهتر انجام خواهند گرفت.

تراشه ی جدید اپل درکنار داشتن قدرت پردازشی بیشتر، انرژی کمتری نسبت به 
نسل قبل مصرف می کند. این موضوع باعث می شود دستگاهی که مجهز به A۱۴ است 
درنهایت عمر باتری بهتری ارائه دهد. تراشه ی A۱۴ اپل مجهز به پردازنده  ی مرکزی 
۶ هسته ای شامل دو هسته ی قدرتمند اصلی و چهار هسته ی کم مصرف است. به عالوه 
پردازنده ی گرافیکی تراشه از چهار هسته ی مجزا استفاده می کند. در اتفاقی عجیب، اپل 
تصمیم گرفت قدرت پردازشی A۱۴ را به جای A۱۳ با A۱۲ که دو سال پیش تولید 
شده است مقایسه کند. طبق گفته ی اپل، A۱۴ در زمینه ی پردازش های عادی و گرافیکی 

به ترتیب ۴۰ و ۳۰ درصد نسبت به A۱۲ پیشرفت کرده است.
اپل با پای بند ماندن به سنت های همیشگی خود، تصمیم گرفت سخنی از سرعت 
کالک تراشه به میان نیاورد. آن طور که اپل اعالم کرد، آیپد ایر جدید به لطف تراشه ی 
A۱۴ می تواند تا ۱۰ ساعت شارژدهی کند. البته این تبلت جدید دارای باتری ۲۸٫۶ 
وات ساعتی است، درحالی که مدل پیشین از باتری ۳۰٫۸ وات ساعتی استفاده می کرد. 
طبق ادعای اپل، تراشه ی A۱۴ به میزان حداکثر دو برابر سریع تر از »محبوب ترین 
لپ تاپ ویندوزی«، سه برابر سریع تر از »سریع ترین تبلت اندرویدی« و ۶ برابر سریع تر از 
»سریع ترین کروم بوک« بازار است.  اینکه اپل تا این حد روی تراشه ی به کاررفته در تبلت 
آیپد ایر ۲۰۲۰ مانور داد، اتفاق تعجب برانگیزی نیست. در نظر داشته باشید که تراشه در 
نقش قلب تپنده ی دستگاه ظاهر می شود و استفاده از تراشه ی قدرتمند درنهایت تجربه ی 

کار با دستگاه ها را لذت   بخش تر می کند.
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رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده مطرح کرد؛
الزام تشکیل وزارتخانه ای برای خانواده 

وزارت  تشکیل  لزوم  به  اشاره  با  خانواده  و  زنان  اجتماعی  فرهنگی  شورای  رئیس 
»رفاه زنان، کودکان، جوانان و خانواده«، گفت: در حال حاضر خانواده هیچ متولی ندارد و 
علیرغم اینکه شورای عالی انقالب فرهنگی دائما برای آن سیاست می نویسد و برای اجرای 
سیاست ها فشار می آورد اما این سیاست ها اجرا نمی شود اما در صورت تشکیل وزارتخانه، 

این وزارتخانه به مجلس پاسخگو خواهد بود.
جوانان  کودکان،  زنان،  رفاه  وزارت  تشکیل  در صورت  کرد:  اظهار  کبری خزعلی، 
بی جواب  نمی تواند  و  می گیرد  قرار  سوال  مورد  مجلس  توسط  وزارتخانه  این  خانواده،  و 
گذاشتن را در مورد اجرای سیاست ها ادامه دهد چراکه وزارتخانه مسئوالنه تر برخورد می کند.

وی در خصوص روند پیشنهاد طرح تشکیل وزارت رفاه زنان، کودکان، جوانان و 
انقالب فرهنگی(  ما )شورای عالی  الی هشت سال پیش خود  داد: هفت  ادامه  خانواده، 
بعد از اینکه به چندین مدل ساختاری در خصوص تشکیل یک متولی برای خانواده فکر 

کردیم به این طرح رسیدیم.
تبادل نظر مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی برای ایجاد وزارت »رفاه زنان، 

کودکان، جوانان و خانواده«
خزعلی افزود: در بررسی های خود متوجه شدیم شورای عالی در این راستا به نتیجه 
نمی رسد و بعد به سراغ ستاد ملی زن و خانواده رفتیم که تا هشت سال به صورت یک 
تشریفاتی در کنار روز زن رها شد و بعد مقام معظم رهبری در سال ۹۸  دو بار به وجود 
یک دستگاه قوی اجرایی برای پیگیری مسائل خانواده تاکید کردند که به همان وزارت 

رفاه زنان، کودکان، جوانان و خانواده معطوف می شود.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان 
اینکه تشکیل وزارتخانه یاد شده تا سال جاری به نتیجه نمی رسد، تصریح کرد: این طرح 
هم اکنون بین مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی و دستگاه های مرتبط در تبادل نظر 
است چراکه می خواهیم طرح به گونه ای باشد که حتما تشکیالت اضافه نشود و موازینی 
که قانون اساسی تعیین کرده نیز رعایت شده و در عین حال بین همین تشکیالت موجود 
که همگی به صورت پراکنده کاری برای مجموع اعضا خانواده انجام می دهند یک گرد 
همایی شده و از همین امکانات استفاده شود، به طوری که حتی ان شاءاهلل چابک کردن 

و محدود کردن هم در تشکیالت ایجاد شود.
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بازرگانی  تاق  ا رئیس 
است  معتقد  چین  و  ایران 
امروز اقتصاد ایران با خطری 
جدی مواجه است که هرگونه تصمیم 
این زمینه می تواند کشور را  غلطی در 

به مسیری دشوار وارد کند.
بر  نان،  جوا دنیای  گزارش  به 
بانک  و  آمار  اساس گزارش های مرکز 
گذشته  ماه های  در  تورم  نرخ  مرکزی 
همواره باالتر از ۴۰ درصد بوده و روند 
است.  نشده  متوقف  هنوز  آن  افزایش 
برخی تحلیل ها از این می گویند که در 
صورت تداوم روند فعلی، امکان رسیدن 
تورم حتی به نرخ ۶۰ درصد نیز وجود 

خواهد داشت.
در کنار فشار گسترده افزایش نرخ 
تورم بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه، 
در صورت تداوم روند افزایشی، بسیاری 
از واحدهای اقتصادی و بنگاه های فعال 
مواجه  با معضالت جدی  نیز  ایران  در 
ابعاد آن نامعلوم است.  خواهند شد که 
در چنین شرایط رییس جمهوری اعالم 
کرده که اولویت نخست اقتصاد کشور 
دستگاه های  تمام  و  است  تورم  مهار 
تصمیم هایی  اتخاذ  از  موظفند  اجرایی 
که منجر به افزایش تورم شود به طور 

جدی خودداری کنند.
در چنین شرایطی، تداوم تخصیص 
دیگری  معضل  نیز  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 
آورده  وجود  به  کشور  اقتصاد  برای 
قانون مجلس  اساس  بر  است. هرچند 
صدور این ارز تنها تا نیمه نخست سال 
جاری تمدید شده بود اما هنوز سیاست 
آن  حذف  یا  اصالح  برای  جداگانه ای 

ارائه نشده است.
اتاق  رییس  حریری،  مجیدرضا 
بازرگانی ایران و چین می گوید در حالی 
و  کارشناسان  تمامی  تقریبا  امروز  که 
بندی  جمع  این  به  اقتصادی  فعاالن 
رسیده اند که تداوم تخصیص ارز دولتی 
به زیان کشور است، در عین حال باید 
غلطی  تصمیم  هرگونه  که  شود  توجه 
اقتصادی به  که منجر به شوک جدید 
کشور شود، می تواند به افزایش دوباره 
تورم و از کنترل خارج شدن آن منجر 
از  که  است  بزرگی  خطر  این  و  شود 
تمامی دستگاه های حاکمیتی گرفته تا 
مردم در بنگاه های اقتصادی باید به طور 

جدی مراقب آن باشند.
 فعاالن بخش خصوصی در ماه ها 
اعالم  بارها  گذشته  روزهای  حتی  و 
 ۴۲۰۰ ارز  که  زمانی  تا  که  کرده اند 
تومانی حذف نشود، بسیاری معضالت 
تولیدی و تجاری کشور برطرف نخواهد 
شد. آیا در شرایط امروز اقتصاد ایران، 
سیزدهم  دولت  داشت  انتظار  می توان 
ارز  این  حذف  برای  قطعی  تصمیمی 

بگیرد؟
ارز  و  نرخی  چند  ارز  تحلیل  در 
توجه  باید  ای  یارانه  یا  دولتی  نرخ  با 
ارز  به  تنها  ما  سابقه  تمام  که  داشت 
در  ما  نمی شود.  محدود  تومانی   ۴۲۰۰
یارانه  ارزهای  نیز   ۷۰ و   ۶۰ دهه های 
ای برای بخش های مختلفی از اقتصاد 
ایران داشتیم. گاهش برای تولیدکننده، 
گاهی برای واردات ماشین آالت و گاهی 
در سایر حوزه هایی که در کوتاه مدت 
نیاز بود، این ارز به بخش های مختلف 
اقتصاد پرداخت شد. در سال های ابتدایی 
دهه ۹۰ و پس از آغاز تحریم های همه 
ارز  نیز دولت  ایران  اقتصاد  جانبه علیه 
را سه نرخی کرد. در آن دوره یک ارز 
۱۲۲۶ تومانی دولتی داشتیم، یک ارز با 
در  و  تومان عرضه می شد  نرخ ۲۴۰۰ 

تا ۴۰۰۰   ۳ بین  ارز  نرخ  نیز  آزاد  بازار 
تومان در نوسان بود. از این رو ارز دولتی 
در اقتصاد ایران سابقه طوالنی داشته و 
برای ارزیابی عملکرد آن نیز نمی توان 
به طور قاطع نقاط سیاه یا سفید دید. هر 
طرحی مزایا و معایب خاص خود را دارد 
و ارز دولتی نیز از قاعده مستثنی نیست.
 اگر این طرح نتایج مثبت و منفی 
اتاق  و  خصوصی  بخش  چرا  داشته، 

بازرگانی اصرار بر حذف آن دارد؟
تومانی،   ۴۲۰۰ ارز  طراحان  قطعا 
هدف  با  و  داشتند  سر  در  برنامه هایی 
کاهش فشار بر معیشت اقشار کم درآمد 
این برنامه را اجرا کردند. امروز و پس 
از چند سال اجرای آن باید این سوال 
را پرسید که اساسا این برنامه تا چه حد 
موفق بوده و به اهداف خود رسیده است؟ 
متاسفانه در چارچوب چنین طرح هایی، 
معموال هدف گذاری این است که بخش 
مهمی از جامعه بهره مند شوند اما در 
عمل یارانه دولت تنها به بخش بسیار 
محدودی می رسد و سایر بخش ها بی 
نصیب می مانند. در رابطه با ارز ۴۲۰۰ 
شده  تکرار  تجربه  همین  نیز  تومانی 
است و تحت تاثیر این شرایط است که 
امروز تقریبا میان کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی یک اجماع به وجود آمده که 

تخصیص این ارز باید متوقف شود.
بر  تورم  باالی  فشار  به  توجه  با   
اقشار کم درآمد، آیا این خطر وجود ندارد 
که با حذف ارز دولتی، یک شوک تورمی 

جدید به جامعه وارد شود؟
این موضوع  به  پرداختن  از  پیش 
باید ابتدا شرایط تورمی اقتصاد ایران را 
بررسی کرد. نرخ تورم ما در سال های 
امروز  بوده و  گذشته همواره دو رقمی 
است.  رسیده  خود  حد  باالترین  به 
دارد  حکایت  این  از  ارزیابی ها  برخی 
فعلی،  شرایط  تداوم  صورت  در  که 
 ۶۰ نرخ  به  ایران  تورم  رسیدن  امکان 
بسیار  نرخ  این  دارد.  وجود  نیز  درصد 
برای  بسیار مهم  مرز  و یک  خطرناک 
اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی 
نهادی  هر  سوی  از  که  تصمیمی  هر 
کردن  وارد  آن  نتیجه  و  شود  گرفته 
و  کشور  اقتصاد  به  جدید  شوک  یک 
قطعا  باشد،  تورم  رشد  افزایش سرعت 
خطرناک  بسیار  زیرا  شود  متوقف  باید 
است. در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز 
همین شرایط حاکم است. هرچند بخش 
مهمی از کارشناسان از لزوم حذف آن 
صحبت می کنند اما نحوه برنامه ریزی 
برای  جایگزین  این حذف، طرح  برای 
اطمینان  این  دادن  و  مردم  از  حمایت 
راه  در  جدیدی  شوک  که  اقتصاد  به 
نخواهد بود، اهمیت بسیار زیادی دارد. 
برای این موضوع باید تمام کارشناسان 
در کنار هم قرار بگیرند و یک اجماع در 
سیاست گذاری شکل بگیرد، در غیر این 
صورت اجرای هر طرح جایگزینی که 
به طور کامل زوایای اقتصادی کشور را 
بررسی نکرده می تواند فضایی خطرناک 

برای اقتصاد به وجود آورد.
 در شرایطی که نرخ تورم اقتصاد 

این  و  بوده  درصد   ۴۰ باالی  ایران 
روند تداوم دارد، چرا نرخ ۶۰ درصدی 

خطرناک است؟
اگر اقتصاد ایران را به یک مریض 
تشبیه کنیم، این مریض امروز تب ۳۹ 
درجه دارد. این تب باالست و باید آن 
را پایین آورد اما همچنان مریض زنده 
است. اگر این تب به باالی ۴۰ درجه 
خطری  و  شده  بحرانی  شرایط  برسد، 
در  می کند.  تهدید  را  مریض  جدی 
رابطه با تورم نیز سیاست های متفاوتی 
چهار  تورم  که  کشوری  دارد.  وجود 
درصدی دارد و می خواهد آن را به سه 
درصد برساند، یک مدل سیاست دارد و 
رقمی  دو  تورم  دارد  که قصد  کشوری 
نوع  یک  نیز  کند  رقمی  تک  را  خود 
با  این تورم ها همچنان  سیاست دیگر. 
تصمیمات عادی قابل مدیریت و کاهش 
هستند اما اگر تورم از یک سطحی فراتر 
رفت، دیگر با سیاست های معمول پایین 
نمی آید و در واقع حتی نمی توان پیش 
بینیکرد که تا کجا قرار است رشد کند. 
تجربه کشوری مانند ونزوئال به خوبی 
نشان می دهد که تورم افسار گسیخته 
تا چه درجه ای امکان بحرانی شدن دارد. 
اگر ما به چنین شرایطی برسیم، از سویی 
اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار می گیرد 
و از سوی دیگر افزایش فشارها بر مردم 
می تواند به ایجاد هزینه های اجتماعی و 

امنیتی منجر شود.
رییس  که  همانطور  رو  این  از 
ز  و مر ا ند  ه ا د کر کید  تا ی  ر جمهو
و  است  تورم  کشور  نخست  اولویت 
تا  گرفته  گیر  تصمیم  دستگاه های  از 
همه  باید  اقتصادی  فعاالن  و  بنگاه ها 
تالش خود را به کار ببندند که نرخ تورم 
با شوکی منفی، رشدی غیر قابل مهار 
پیدا نکند. در رابطه با ارز دولتی نیز هر 
تصمیمی باید با توجه به همین اولویت 
گرفته شود و تلفیقی از نظارت، انضباط، 
شفافیت و رصد موجودی انبارهایی که 
وارد  کاال  دولتی  ارز  با  این  از  پیش 

کرده اند در دستور کار قرار گیرد.
می گویند  تحلیلگران  از  بسیاری   
نرخی  چند  ارز  ایجاد  عامل  تحریم ها 
بوده و اگر امروز نیز اقتصاد ایران قصد 
برون رفت از شرایط فعلی را دارد، باید 
هرچند  کند.  تحریم ها  حال  به  فکری 
مذاکرات  سرگیری  از  درباره  صحبت 
وین مطرح شده اما آیا می توان انتظار 
داشت بدون بازگشت به برجام، اقتصاد 
دور  برای  جداگانه  راهکارهایی  ایران 

زدن تحریم پیدا کند؟
در این رابطه ما باید چند مقدمه را 
در نظر داشته باشیم. نخست آن که قطعا 
کشور  این  با  همکاری  و  آمریکا  برای 
جایگزین  گزینه های  جهان  سطح  در 
اقتصادی وجود دارد و همانطور که در 
سال های گذشته نیز ما به بسیاری از آنها 
فکر کردیم و در آینده نیز چنین ظرفیتی 
وجود دارد. مقدمه دوم اما این است که 
به  رسیدن  برای  ظرفیت ها  این  همه 
تاثیر  تحت  وری،  بهره  و  اجرا  حداکثر 
تحریم ها قرار می گیرند. اگر ما بخواهیم 

از تمام مزایای توافق ۲۵ ساله با چین 
یا عضویت در گروه شانگهای استفاده 
کنیم، قطعا باید فکری به حال تحریم ها 
کنیم. از این رو همانطور که تجربه این 
سال ها نشان داده، می توان گزینه هایی 
بیرون از تحریم پیدا کرد اما استفاده از 
آن ها هم دشوار است و هم احتماال به 

سطح حداکثر نخواهد رسید.
تمام  ز  ا استفاده  برای  یعنی   
تحریم ها  لغو  سمت  به  باید  ظرفیت ها 

برویم؟
در رابطه با برجام و تحریم ها باید 
درصد   ۵۰ تنها  ایران  که  داشت  توجه 
ماجراست و ۵۰ درصد دیگر طرف مقابل 
دنبال  به  طرف  هر  مذاکره  در  است. 
دید  باید  رو  این  از  و  است  منافع خود 
چگونه دو طرف به توافق می رسند. ما 
در ایران اعالم آمادگی کرده ایم که برای 
لغو تحریم ها تالش کنیم. از سویی مقام 
نباید  که  کرده اند  تاکید  رهبری  معظم 
فرصت برای لغو تحریم را از دست داد 
و از سوی دیگر سایر مقامات و تصمیم 
گیران نیز بر لزوم پیگیری این مسئله 
تاکید دارند، از این رو موضوع کنار زدن 
تحریم ها باید دنبال شود و هرچه ما به 
سمت عادی شدن روابط با کشورهای 
اقتصاد  قطعا  کنیم،  حرکت  خارجی 
بیشتر  را  شرایط  بهبود  امکان  ایران 
حس خواهد کرد. از سوی دیگر ما باید 
اختالفات کوچک خود را نیز حل کنیم. 
و  گسترده  بسیار  آمریکا  با  ما  اختالف 
طوالنی است اما مثال می توان اختالف 
با عربستان سعودی را کاهش داد. هرچه 
تعداد دشمنان بین المللی کاهش یافته 
و امکان ارتباط با آن ها به وجود آید، 
تحریم ها  زدن  کنار  برای  قطعا شرایط 

بهتر خواهد شد.
 در سال های گذشته ایران و چین 
یکدیگر  با  خوبی  سیاسی  ارتباطات 
به  مردم  برای  سوالی  اما  داشته اند 
وجود آمده که چرا چین برای دور زدن 
تحریم های آمریکا به ایران کمک نکرد. 

آیا چنین اتفاقی رخ داد؟
برای تحلیل این موضوع باید دو 
سطح سیاسی و اقتصادی را از یکدیگر 
جدا کنیم. در سطح سیاسی مقامات چین 
وزیر  تا  کشور  این  رییس جمهوری  از 
امور خارجه و سایر مقامات بارها اعالم 
کردند که تحریم های آمریکا علیه ایران 
را نمی پذیرند و آن را اجرا نمی کنند، از 
این رو در سطح سیاسی چنین موضوعی 
اما  اقتصادی  رخ نداده است. در سطح 
دیگر موضوع دولت ها نیستند و صحبت 
همانطور  است.  اقتصادی  بنگاه های  از 
که یک شرکت اروپایی از ترس تحریم 
آمریکا با ایران معامله نمی کند، احتمال 
همین  نیز  چینی  که یک شرکت  دارد 
امروز  دنیای  در  بگیرد.  را  تصمیم 
بسیاری از شرکت های چینی حضوری 
که  شرکتی  مثال  برای  دارند.  گسترده 
 ۱۸ در  است،  شانگهای  بندر  اپراتور 
نقطه دیگر دنیا نیز بنادری را در اختیار 
دارد، اگر این شرکت تحریم شود، تمام 
بنادرش تحریم خواهد شد. اگر کشتی 
که با ایران معامله کرده به این بندر وارد 
شود، شرکت و کشتی تحریم خواهند شد 
و تحریم های هوشمند به همین شکل 
این  این رو چین در  از  عمل می کنند. 
سال ها تالش کرده رابطه خود با ایران 
که  داشت  توجه  باید  اما  کند  حفظ  را 
وقتی بحث منافع بنگاه اقتصادی مطرح 
می شود، یک شرکت چینی نیز بر اساس 
اولویت های خود عمل می کند و ما باید 

برای عبور از این شرایط تالش کنیم.

تخفیفات ویژه بیمه پارسیان به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی
بیمه پارسیان به بهانه هفتم مهرماه به عنوان روز ایمنی 
درنظر  نشانان  آتش  برای  ای  ویژه  تخفیفات  نشانی  آتش  و 

گرفته است.
این شرکت به  پارسیان،  بیمه  از روابط عمومی  به نقل 
مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی در هفتم مهر ماه و به پاس 
تقدیر و تشکر از تالش و زحمات فداکارنه آتش نشانان عزیز 

این مرزو بوم، از تاریخ ۷ مهر ماه لغایت ۳۰ مهر ماه ۷۰% تخفیف ویژه بیمه آتش سوزی 
منازل مسکونی ایشان ارایه می نماید.

آتش نشانان گرامی به منظور استفاده از این طرح و کسب اطالعات بیشتر می توانند 
به شعب و نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه نمایند.

صالحیت حرفه ای نیما مومنی زاده
بیمه  از روابط عمومی  به نقل  نیوز    به گزارش درآمد 
حکمت، صالحیت حرفه ای نیما مومنی زاده برای تصدی به 
عنوان مدیر عامل بیمه حکمت از سوی بیمه مرکزی جمهوری 
غالمرضا  دکتر  گزارش،  این  شد.برطبق  تایید  ایران  اسالمی 
سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ، در 

تاریخ ۶ مهرماه صالحیت حرفه ای نیما مومنی زاده را به عنوان مدیر عامل بیمه حکمت 
تایید کرد.اعضای هیأت مدیره بیمه حکمت پیش از این به اتفاق آراء ایشان را به عنوان 
مدیرعامل انتخاب و برای احراز صالحیت حرفه ای به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
معرفی کرده بودند.منی زاده برای تصدی سمت »مدیر عامل شرکت بیمه حکمت« تایید شد

تمدید ششمین سال قرارداد بیمه چوب و کاغذ مازندران با تجارت نو
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، قرارداد بیمه ای 
بیمه تجارت نو برای ششمین سال متوالی،  با شرکت  را  خود 
 ۱۴۰۰ مهر   ۰۶ شنبه,  تجارت نوسه  خبر  کرد.اتاق  تمدید 
نو  تجارت  با  مازندران  کاغذ  و  ای چوب  بیمه  ۱۵:۳۶قرارداد 

برای سال ششم تمدید شد
به نقل از روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ تمدید قرارداد 
بیمه ای شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان بزرگترین 

تولید کننده انواع کاغذ در ایران با شرکت بیمه تجارت نو، بیانگر رضایت این مشتری بزرگ 
از خدمات شرکت بیمه تجارت نو است.شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بزرگترین تولید 
کننده انواع کاغذ در ایران است که تامین مصارف کاغذی مانند کاغذ کتاب های تحصیلی 

و روزنامه های کشور را بر عهده دارد.

کسب مجوز اتکایی، نشان از قدرت بیمه رازی دارد
سه شنبه های  برنامه  در  حضور  با  زین ساز  علی  دکتر 
پاسخگویی، بیمه اتکایی را نقطه قوت بیمه رازی بیان کرد و 
گفت: شرکت هایی توان دریافت مجوز قبول اتکایی را دارند 
که سرمایه، توانگری و دانش فنی بسیار باالیی داشته باشند.
به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه رازی، 
هفدهمین  عنوان  به  رازی  بیمه  اتکایی  مدیر  زین ساز-  علی 

زنده  صورت  به  را  آن  نفر   ۱۵۰۰ از  بیش  که  پاسخگویی  سه شنبه های  برنامه  میهمان 
از طریق اینستاگرام مجموعه بازدید کردند، گفت: یکی از اصلی ترین موئلفه های کسب 
مجوز قبول اتکایی سرمایه مدنظر بیمه مرکزی است که با حضور دکتر جباری به عنوان 
از ۱۸ سال بیمه رازی توانست مجوز  مدیرعامل بیمه رازی این مهم محقق شد و بعد 
بیمه اتکایی را دریافت کند.زین ساز با اشاره به سرمایه انسانی، دانش فنی، سرمایه مالی 
شرکت و توانگری قابل قبول بیمه رازی، گفت: شرکت های بیمه به دو نوع مستقیم و 
اتکایی تقسیم بندی می شوند و شرکت هایی که به دنبال قبول اتکایی هستند باید طبق 
آیین نامه های بیمه مرکزی فاکتورهای خاصی را پشت سر بگذارند.او تصریح کرد: طبق 
آیین نامه های بیمه مرکزی در زمینه دریافت مجوز قبول اتکایی شرکت مذکور بایستی 
از حداقل سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومانی و در کنار آن توانگری ۱۲۰ درصدی ، دانش فنی 
و نرم افزار مورد قبول بیمه مرکزی برخوردار باشد.زین ساز در رابطه با دانش فنی، گفت: 
کارشناسان و مدیران حوزه اتکایی شرکتی که به دنبال دریافت مجوز قبول اتکایی هستند 
باید نمره قبولی از مصاحبه و آزمون های بیمه مرکزی دریافت کنند، که این مهم با حمایت 
مدیرعامل مجموعه محقق شد.مدیر اتکایی بیمه رازی خاطرنشان کرد: به زبان ساده می توان 
گفت که بیمه اتکایی بیمه دیگر بیمه گران را بیمه می کند و به اصطالح شرکت صادرکننده 
بیمه نامه، میزانی از ریسک بیمه نامه را به یک شرکت اتکایی می سپارد و این روند در 
سطح جهانی متدوال است.او با توجه به تغییرات قوانین بیمه مرکزی پیش بینی کرد، در 
سال آینده تعداد قابل توجهی از شرکت های صنعت بیمه مجوز قبول اتکایی خود را از 
دست می دهند و از سوی دیگر شرکت های اتکایی به بازار ورود خواهند کرد که با توجه 
به این موارد، بیمه رازی با برنامه ریزی مدون به دنبال آن است تا جایگاه خود را در زمینه 
اتکایی حفظ و رشد دهد.زین ساز با نگاه به فعالیت نمایندگان بیمه رازی، بیان کرد: بیمه 
اتکایی به عنوان یک اعتبار در صنعت و بازار بیمه محسوب می شود و عاملی خواهد بود 
تا نمایندگان مزیت رقابتی بیشتری در فعالیت های بازاریابی داشته باشند مدیراتکایی بیمه 
رازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیش بینی پرتفوی قبول اتکایی شرکت چه میزان 
خواهد بود، گفت: با توجه به سال های گذشته، پرتفوی غیراجباری غیردرمان که بازار قبول 
اتکایی را تشکیل می دهد، ۲.۴ درصد حق بیمه تولیدی بازار بوده است و اگر بیمه رازی 
بتواند از این میزان ۱ درصد بازار را از آن خود کند، ۲۵ میلیارد تومان بیمه اتکایی از آن 
بیمه رازی خواهد بود.او با تاکید بر اینکه بیمه های اتکایی نقطه قوت شرکت های بیمه ای 
است، بیان کرد: طی روزهای گذشته تفاهم نامه های خوبی در زمینه اتکایی منعقد شده و 
برای سالجاری برنامه هایی در این زمینه تدوین شده است.مدیر اتکایی شرکت بیمه رازی 
در انتها خاطرنشان کرد: از سال های گذشته با شرکت ها و همکاران بین المللی در ارتباط 
هستیم و این ارتباط در دوران برجام بیش از گذشته تقویت شد اما در حال حاضر مراودات 
مالی با این شرکت ها کاهش یافته که امیدوار هستیم با رفع تحریم ها حجم مراودات مالی 
افزایش یابد.در پایان این نشست، تندیس پاسخگویی بیمه رازی توسط دکتر ناصرالدین 
اسالمی فرد مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی به وی اهدا شد.گفتنی است 
»سه شنبه های پاسخگویی« از ابتدای سال ۱۴۰۰ توسط روابط عمومی بیمه رازی برگزار 
شده و در این مدت مدیر عامل، معاونین و مدیران ارشد این شرکت در برنامه زنده به 

سواالت مطرح شده از سوی نمایندگان و شبکه فروش پاسخ داده اند.

تاکید بر نقش حمایتی بانک شهر در پیشبرد اهداف مدیریت شهری
شهردار کالنشهر قم با تاکید بر نقش حمایتی بانک شهر 
در پیشبرد اهداف مدیریت شهری، گفت: در تالش هستیم با 
افزایش تعامالت با این بانک ، از ظرفیت های آن برای ارائه 
معصومه  حضرت  حرم  زائران  و  شهروندان  به  بهتر  خدمات 

)س( استفاده کنیم.
به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سید مرتضی 
سقائیان نژاد با اشاره به تعامل مناسب بانک شهر با مدیریت 

شهری کالنشهرها اظهار کرد: حمایت های این بانک از مدیریت شهری قم همواره موجب 
تسریع در اجرای پروژه های مهم و تاثیرگذار در این شهر بوده است.

سقائیان نژاد عنوان کرد: بانک شهر با تأمین به موقع تسهیالت مورد نیاز مدیریت 
شهری در اجرای طرح های مختلف و مشارکت در این حوزه نسبت به تسریع در روند 
توسعه همه جانبه و پویای شهرهای ایران به خصوص در مراکز استان ها و کالنشهرهای 

کشور کمک جدی کرده است.
شهردار کالنشهر قم با اشاره به اینکه طی سال های اخیر شاهد کاهش درآمدهای 
پایدار در شهرداری های شهرهای مختلف هستیم، افزود: از همین رو در تامین منابع مالی 

پروژه های کالن عمرانی به حمایت و پشتوانه بانک شهر نیاز داریم.
سقائیان نژاد اظهار کرد: امروز شهرداری ها و شهروندان به نقش بانک شهر در ارائه 

خدمات خود برای تسهیل گری امور شهروندان واقف هستند.
وی با بیان اینکه ادامه توسعه شهری بدون همکاری بانک شهر میسر نیست، اضافه 
کرد: رضایتمندی شهروندان از خدمات نوین و الکترونیکی این بانک در ساعات مختلف 
افزایش  از مجموعه مدیریت شهری درخواست  تا به طور مستمر  شبانه روز باعث شده 

تعداد شعب و شهرنت ها را داشته باشند.
سقائیان نژاد با تاکید بر تالش مدیریت شهری و شهرداری قم برای برخورداری از 
خدمات نوین بانک شهر گفت: ضمن تقدیر از مدیران ارشد بانک در خصوص همکاری 

همیشگی در تمام زمینه ها؛ آمادگی خود را در راستای توسعه تعامالت اعالم می داریم.

تقدیر ویژه استاندار خراسان جنوبی از بانک مهر ایران
جلسه  ایران،  مهر  بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به 
کمیسیون هماهنگی بانک ها با محوریت مشاغل آسیب دیده از 
کرونا در محل استانداری خراسان جنوبی و با حضور مالنوری 
بانک های  مدیران شعب  همچنین  و  وی  معاونان  و  استاندار 

استان برگزار شد.
محمدعلی زرنگ، دبیر کمیسیون بانک ها گزارشی از عملکرد بانک های استان و 

به طور خاص از مشاغل آسیب دیده کرونا در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ ارائه داد.
بانک قرض الحسنه  از عملکرد  ویژه  به طور  نیز  استاندار خراسان جنوبی  مالنوری 

مهر ایران و مرادنژاد مدیر شعب این بانک در استان خراسان جنوبی تقدیر و تشکر کرد.
ارائه خدمات  دلیل  به  ایران  مهر  بانک  عملکرد  از  مردم  رضایت  کرد:  اظهار  وی 

کم نظیر آن است.
وحید مرادنژاد، مدیر شعب بانک مهر ایران در استان خراسان جنوبی نیز درباره 
و  سلیمانی  شهید  طرح  در  شرکت  همچون  ایران  مهر  بانک  اجتماعی  فعالیت های 
اهدای اقالم پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طی دو مرحله و همچنین بیمه 
و…  برکت  بنیاد  و  امداد  کمیته  با  تفاهمنامه های مخلتلف  اجرای  روستایی،  خانه های 

توضیحاتی ارائه کرد.

معاون وزیر نفت در امور گاز:
ایران آماده تمدید قرارداد صادرات گاز

 به عراق است
معاون وزیر نفت در امور گاز در دیدار با هیات عراقی اعالم کرد 

که ایران آماده تمدید قرارداد صادرات گاز به عراق است.
»مجید  ایران،  گاز  ملی  از شرکت  جوانان  دنیای  گزارش  به 
چگنی« در دیدار با مسئوالن ارشد وزارت برق عراق، گفت: رابطه 
ما با عراق، راهبردی است و جدای از روابط اقتصادی، روابط فرهنگی 
و دینی عمیقی داریم که اهمیت بسیاری دارد، از این رو هر چه 
همکاری ما به ویژه در حوزه انرژی بیشتر باشد، این روابط عمیق تر 

و عینی تر خواهد بود.
نفت  وزیر  برنامه های  از  یکی  را  انرژی  قوی  دیپلماسی  وی 
وزیر  با  نشست  در  که  همان طور  افزود:  و  خواند  سیزدهم  دولت 
نفت نیز اشاره شد، ضمن درخواست از طرف عراقی به پایبندی به 
قراردادهای جاری و توافق های پیشین، آماده بررسی پیشنهادهای 
جدید از سوی وزارت برق عراق به منظور تمدید قرارداد صادرات 

گاز به آن کشور هستیم.
 جواد اوجی، وزیر نفت نیز در دیدار با وزیر برق عراق، مذاکره 
از  را  گاز  تجارت  و  صادرات  افزایش  برای  مختلف  طرف های  با 

اولویت های دولت سیزدهم اعالم کرده بود.
در حالی که تفاهم نامه صادرات گاز ایران به کشور عراق در 
سال ۱۳۸۸ امضا و دو سال بعد به قرارداد تبدیل شد اما جریان گاز 

بین دو کشور تا سال ۹۶ به طول انجامید.
 بر اساس این قرارداد ایران متعهد می شد که روزانه ۲۰ تا ۲۵ 
میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند. البته بعدها حجم این 
و  »المنصوره«  نیروگاه های  تأمین سوخت  منظور  به  که  قرارداد 
»الصدر« بغداد است، با الحاقیه ای به ۲۵ میلیون مترمکعب رسید 
و با این تبصره که در روزهای گرم سال این مقدار تا ۳۵ میلیون 

مترمکعب افزایش یابد.
به  ایران  نیز دومین قرارداد صادرات گاز  آبان ماه سال ۹۴   
شهر بصره عراق میان حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت ایران و 

خالد حسن صالح، معاون وزیر برق عراق امضا شد.
قراردادی که هرچند ایران همواره تاکید داشت آماده اجرای آن 
است اما مسائل مختلف از جمله مسائل امنیتی در کشور عراق و 
عدم گشایش ال سی در این کشور مدام آن را به تعویق می انداخت.
سرانجام از شامگاه چهارشنبه، ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶، جریان گاز  
به صورت آزمایشی بین ایران و عراق آغاز شد. درآن زمان صادرات 
با حجم حدود هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز شد تا سرانجام 

به ۳۵ میلیون مترمکعب در روز برسد.
افزایش صادرات گاز به عراق تا آنجا ادامه داشته که اردیبهشت 
ماه سال گذشته مدیر سابق دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران به 
ایرنا گفته بود که صادرات گاز ایران به عراق به ۳۲ میلیون متر 

مکعب در روز رسیده است.

هشدار یک فعال اقتصادی؛

تورم  60 درصدی در انتظار اقتصاد ایران!
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زیر نظر: محمد امامی

ریزش قیمت نفت پس از فتح مرز ۸0 دالر
قیمت نفت روز چهارشنبه در پی رشد غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا 

و تردیدها در خصوص وضعیت تقاضا، برای دومین روز کاهش پیدا کرد.
به گزارش دنیای جوانان، بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۴۱ سنت 
معادل ۱.۸ درصد کاهش یافت و به ۷۷ دالر و ۶۸ سنت در هر بشکه رسید.

نفت برنت روز سه شنبه به ۸۰ دالر و ۷۵ سنت صعود کرده بود که 
باالترین قیمت در سه سال گذشته بود اما تا پایان معامالت حدود دو دالر 

کاهش پیدا کرد.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۳۴ سنت 
معادل ۱.۹ درصد کاهش یافت و به ۷۳ دالر و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید. 

شاخص نفت آمریکا روز گذشته ۰.۲ درصد کاهش داشت.
قیمت های نفت همزمان با احیای اقتصادهای جهان از قرنطینه های 
کرونا و بهبود تقاضا برای سوخت و همزمان مختل شدن عرضه بعضی از 

کشورهای تولیدکننده، روند صعودی پیدا کرده اند.
بنزین  نفت،  ذخایر  داد  نشان  پترولیوم  امریکن  موسسه  گزارش 
است.  کرده  پیدا  افزایش  گذشته  هفته  آمریکا  دیگر  سوخت های  و 
کرده  بینی  پیش  را  ذخایر  کاهش  رویترز  نظرسنجی  در  تحلیلگران 
بودند. آمار رسمی بعدازظهر روز جاری از سوی اداره اطالعات انرژی 

شود. می  منتشر  آمریکا 
بازار در شرکت OANDA در این باره  جفری هالی، تحلیلگر ارشد 
گفت: بر اساس شاخص های توان نسبی، هر دو قرارداد روز گذشته وضعیت 
تاثیر سفته  قیمت ها تحت  نشینی  احتماال عقب  و  کردند  پیدا  بیش خرید 

بازی باالست.
معامله گران انتظار دارند اوپک و متحدانش در نشست هفته آینده درباره 

روند عرضه تصمیم گیری کنند.
عرضه  وضعیت  اگرچه   ،ANZ Research تحلیلگران  گفته  به 
تغییر چندانی نداشته است اما صعود نفت به ۸۰ دالر ممکن است فشارها 

بر کشورهای اوپک پالس برای افزایش سهمیه تولیدشان را تشدید کند.
بر اساس گزارش رویترز، گزارش ساالنه اوپک که روز سه شنبه منتشر 
شد، نشان داد این گروه انتظار دارد تقاضا برای نفت در چند سال آینده رشد 
قوی داشته باشد که ادامه سرمایه گذاری در تولید برای جلوگیری از کمبود 

عرضه حتی با وجود گذار به سمت منابع انرژی پاک را ایجاب می کند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

گزارش مرکز آمار؛
ایالم و قم  دارای بیشترین و کمترین نرخ 

تورم در کشور!
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم )۵۳,۱ درصد( و 

کمترین آن مربوط به استان قم )۴۱.۳ درصد( است.
 به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی دنیای جوانان از مرکز آمار کشور، 
در شهریور ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( 
به ۳۵۱,۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می  دهد. در این 
ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ۵.۳ درصد 
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان    سیستان و بلوچستان با ۲.۱ 
درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور ۴۳.۷ درصد می  باشد. بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان آذربایجان غربی )۵۳.۷ درصد( و کمترین آن 
مربوط به استان همدان  )۳۸.۸ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
شهریور ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵.۸ درصد رسید. بیشترین 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم )۵۳.۱ درصد( و کمترین آن مربوط 

به استان قم )۴۱.۳ درصد( است.

خانوارهای شهری
شهری  خانوارهای  برای  کل  شاخص  عدد   ۱۴۰۰ ماه  شهریور  در 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۴۷,۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۰ درصد افزایش نشان 
می  دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به 
استان یزد با ۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های   
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با ۲.۳ درصد افزایش است. درصد تغییر 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 

شهری کشور ۴۲.۹ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای 
شهری مربوط به استان آذربایجان غربی )۵۳.۱ درصد( و کمترین آن مربوط به 
استان همدان )۳۸.۹ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 
۱۴۰۰ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۵.۱ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان ایالم  )۵۲.۴ درصد( و  کمترین آن  مربوط به  

استان   قم )۴۱.۳ درصد( است.

خانوارهای روستایی
روستایی  خانوارهای  برای  کل  شاخص  عدد   ۱۴۰۰ ماه  شهریور  در 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۷۰,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۶ درصد افزایش داشته 
است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان 
قم با ۵.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  سیستان و 
بلوچستان با ۱.۶ درصد افزایش می باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای روستایی ۴۷.۸ درصد 
می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان  آذربایجان غربی )۵۵.۱ 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان همدان )۳۸.۵ درصد( است. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۹.۷ 
درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان  ایالم )۵۵.۹درصد( 

و کمترین آن مربوط به استان  تهران )۴۳.۲ درصد( است.

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱۶۵۲ سنگ ۲
خانم بهاره حاتم مالک پالک ۱۶۵۲ سنگ ۲ بخش پنج گیالن با ارائه دو 
برگ استشهادیه محلی به این اداره مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 
۱۶۵۲ واقع در خمام سنگ ۲ بخش پنج گیالن که ذیل ثبت دفتر الکترونیکی 
۱۳۹۵۲۰۳۱۸۰۱۵۰۰۱۷۳۲ بشماره سریال ۸۰۱۴۱۹ سری ب /۹۴ بنام خانم 
بهاره حاتم فرزند محمد علی صادر گردیده که بعلت جابجایی مفقود گردیده از 
این اداره در خواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب طبق 
دستور تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت یک نوبت آگهی 
می گردید تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد مراتب را ظرف  ده روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم نمایند لذا 
پس از گذشت مهلت مقرر برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد. م/الف ۱۶۰۹ 
اداره ثبت اسناد و امالک خمام-محمد رجب پور
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محمد حسین زاده

بـا  سـرخ  میـدان  سـریال 
داسـتاني جدید و ساختاري متفاوت 
آمده تا بخش گمشـده سـریال هاي 
شـبکه نمایـش خانگـي را ُپـر کند. 
سـریال هاي  اکثـر  حالي کـه  در 
شـبکه خانگـي یـا کمـدي هسـتند 
میـدان  تاریخـي،  و  عاشـقانه  یـا 
سـرخ یـک اکشـن مهیج اسـت که 
مي خواهـد بـا درخشـش سـتارگان 
پرشـمارش به یک سـریال ماندگار 
تبدیـل شـود. ایـن روزهـا که اسـم 
و  موسـیقی  دنیـای  پـاپ  سـتاره 
متفـاوت  گریمـی  بـا  را  عکسـش 
در تبلیغـات سـریال میـدان سـرخ 
جالـب  برایتـان  حتمـا  دیده ایـد، 
اسـت بدانیـد رضـا یزدانـی دربـاره 
تجربـه بازی در سـومین سـریالش 
و از نقـش جالب و جـذاب گروچف 
چـه می گوید! او کـه تجربه خواندن 
تیتـراژ بیـش از ۳۰ فیلـم و سـریال 
ایـن  دارد،  خـود  کارنامـه  در  را 
روزها بیشـتر از خوانندگی مشـغول 
بازیگـری اسـت و بایـد ببینیم کنار 
دیگـر سـتارگان این سـریال چطور 
نقش آفرینـی کرده اسـت. بـه بهانه 
ورود کاراکتـرش بـه سـریال میدان 
سـرخ و درخشـش در نقش متفاوت 
گروچـف، بـا او همـراه شـدیم تـا 
بیشـتر دربـاره این تجربـه متفاوت 

و تـازه بدانیـم...

-در ابتـدا برایمـان بگویید که 
ورودتـان بـه میـدان سـرخ چطـور 
شـکل گرفـت و چه پروسـه اي طي 

شـد تـا وارد این سـریال شـدید؟
*اول مـن خودم اصرار داشـتم 

را  سـریال  از  قسـمت  چنـد  کـه 
ببینـم. آقـای بهرامیـان هـم برایم 
گفـت  و  کـرد  تعریـف  را  نقـش 
چطور شـخصیتي اسـت. مـن قبال 
بـا ایشـان سـریال از یادهـا رفتـه 
و  چهـره   و  بـودم  کـرده  کار  را 
حالت هـای صورتـم و زوایایـش را 
می دانسـت. در گریـم هـم مرتـب 
می گفـت ایـن صورت تخت اسـت. 
را  تغییـر  آن  و  کنیـم  را  کار  ایـن 
ایجـاد کنیـم. به خطـوط چهره من 
اضافـه می کردند. ایـن چروک های 
پیشـانی و گـودی زیـر گونه هـا را 
کـه االن می بینیـد، مـن هیچ کـدام 
را نـدارم. اینهـا همـه اضافـه شـده 
تـا به خشـونت نقـش کمـک کند. 
مـن در نگاهم و در چشـم هایم این 
حجم از خشـونت را ندارم و با گریم 

شـد! اضافه 

-چطـور به گروچف رسـیدید؟ 
تالش هایـی  چـه  گریـم  از  غیـر 

کردیـد تـا ایـن نقـش دربیایـد؟
آقـای  کارگردانـی  زمـان  *از 

بهرامیـان بـه سـریال اضافه شـدم. 
کـه  روزی  نشـود،  باورتـان  شـاید 
روز  یـک  داشـتیم،  گریـم  تسـت 
تمـام طـول کشـید. یعنـی از صبح 
آمـدم و گریمـم شـب تمـام شـد. 
آن  نـه  ولـی  بـود  بلنـد  موهایـم 
بلنـدي همیشـگی. قبلش سـر فیلم 
آهـو )آقـای گلمکانـی( بـودم آنجـا 
موهایـم را کوتـاه کـردم و بعـد هم 
بهمن و اسـفند رفتم سـر کار آقای 
کیمیایـی. آنجـا هم موهایـم کوتاه 
بـود و گریـم متفاوتـی داشـتم کـه 
مربـوط بـه سـال ۱۳۳۲ می شـود. 
امـا وقتی سـر ایـن کار آمـدم موی 
معمولـی داشـتم. اصال تصـورم این 
نبـود کـه قرار اسـت به این شـکل 

دربیایم.

-پـس گریـم شـما سـر ایـن 
سـریال خـودش داسـتان مفصلـي 

دارد...
*گریـم را همینطـور از صبـح 
شـروع کردیـم، اول موهـای کنـار 
سـرم کوتاه شـد، بعـد آلمانی شـد، 
بعـد تیـغ زدنـد، رنـگ کردنـد، بعد 
ابروهـا رنگ شـد، بعد تتوی دسـت 
انجـام شـد، بعـد تتـوی گـردن و… 
یـک دفعـه در آینـه دیـدم کـه چه 
شـده اسـت. من در همین روند این 
آدم را پیـدا کـرده ام و خیلی سـریع 
همه چیز شـکل گرفـت. از صبح تا 
بعدازظهـر این نقـش کم کم جلوی 
چشـم من داشـت جـان می گرفت.

-این گروچف کیست؟
*گروچـف یک مرد میانسـال 
را  گذشـته اش  مـا  کـه  اسـت 
حـدس  می توانیـم  امـا  نمی بینیـم 

کـه  اسـت  آدم هایـی  از  بزنیـم. 
اسـت.  کشـیده  سـختی  حسـابی 
آدم هـا همگـی  مـدل  ایـن  چـون 
گذشـته ناآرامـی داشـته اند. از یـک 
جایی باید این سـختی ها را کشـیده 
باشـند و ایـن اذیت هـا را در زندگی 
تحمـل کرده باشـند تـا چنین آدمی 
بـار بیایـد کـه ایـن همـه خشـونت 
چنیـن  خارجـی  نمونه هـای  دارد. 
دیده ایـم.  زیـاد  را  شـخصیت هایی 
گذشته شـان هـم نشـان داده شـده 
کـه چطـور چنیـن آدمـی شـده اند. 
مثـال پـدر و مـادرش را کشـته اند. 
در سـریال هـم وقتـی دختـر شـیدا 
گـروگان  را  کرامتـی(  )مهتـاب 
می گیـرد، بـا خـودم همیشـه فکـر 
می کـردم ایـن اتفـاق بـرای خـود 
گروچـف هـم افتاده اسـت. توسـط 
بـا  و  مافیایـی گرفتـه شـده  یـک 

خشـونت بـزرگ شـده اسـت.

-غیـر از ایـن گریـم سـخت و 
سـابقه نقش، کدام ویژگـی برایتان 

بود؟ جالب تـر 

*مـن عاشـق سـینمای نـوآر 
هسـتم و دوسـت داشـتم این نقش 
را بـازی کنم. دقیقـا منتظرش بودم 
و بـه آن فکـر می کردم. چند سـال 
اسـت برای بـازی کـردن در چنین 
بـه  آدم  نقشـی منتظـرم. همیشـه 
چیـزی که فکـر می کند، می رسـد.

-سـومین تجربـه بازیگری تان 
در سـریال  چطور بود؟

*تجربـه خیلـی خوبی اسـت. 
همانطـور کـه گفتم سـینمای مورد 
عالقـه ام سـینمای نوآر اسـت برای 
همیـن خیلی دوسـت داشـتم چنین 
بـازی کنـم. مـن یـک  را  نقشـی 
تجربـه البتـه نـه بـه ایـن شـکل 
منفـی و خشـن امـا تقریبـا نزدیک 
بـه ایـن فضـا در سـریال از یادهـا 
در  کـه  شـازده ای  داشـتم.  رفتـه 
قـدرت بـود و کاراکتر منفی داشـت 
اما عاشق پیشـه هم بود. یک سـال 
و نیم هم سـر آن سـریال بودم، اما 
بـه ایـن شـکل از شـخصیت منفی 
کـه نمایـش خشـونت زیـادی هـم 
داشـته باشـد، خیلـی بـرام جـذاب 
بـود و همانطـور کـه گفتـم خیلـی 

سـریع هـم بـه نقش رسـیدم.

-خودتان بیشـتر دوست دارید 
بیشـتر اکشـن کار کنید یا عاشقانه؟

ایـن  نـدارد. مـن در  *فرقـی 
دوران کرونـا و قبـل از این سـریال 
۵ تـا فیلم سـینمایی کار کـردم که 
نقش هـای متنوعی در آنها داشـتم. 
مثـال در فیلـم امیرحسـین ثقفـی، 
کوچـه ژاپنی ها، نقـش خیلی منفی 
دارم که آن هم خیلی خشـن اسـت. 
آن هـم کاراکتـر عاشـقانه ای ندارد 

ولـی یک فیلـم دیگر دارم به اسـم 
شـب هامون،-کـه نمی دانـم کـی 
دوتـا  تنهـا  ولـي  پخـش می شـود 
بازیگـر دارد، مـن و خانـم نازنیـن 
فراهانـی. آنجـا هـم نقـش منفـی 
بـازی کـرده ام اما بطِن شـخصیت، 
زوایـای  و  اسـت  احساسـاتی  آدم 

پنهـان خـودش را دارد.

-از نظـر مردم چطور؟ بازخورد 
کـدام نقـش  بیـن مخاطبان بیشـتر 

بوده؟
نقش هـای  ز  ا م  *هیچ کـدا
منفـی و ایـن فیلم هایـی کـه گفتم 
هنـوز اکـران نشـده تـا بازخوردش 
نقشـم  ببینـم.  مخاطبـان  بیـن  را 
در سـریال میـدان سـرخ هـم هنوز 
کامـل دیـده نشـده بنابرایـن بایـد 
ایـن  شـدن  دیـده  از  بعـد  ببینـم 
کارهـا، نظـر مخاطبـان چیسـت و 
چه بازخوردی می گیرم؟ در سـریال 
از یادهـا رفتـه با اینکـه نقش منفی 
داشـتم، مخاطبان دوسـتش داشتند 
و وقتی کاراکتر در قسـمت ۱۵ ُمرد، 

طبـق آمار خـود تلویزیون، سـریال 
۴۳ درصـد بیننـده اش را از دسـت 
داد. چـون یـک ضلـع از آن ۳ ضلع 

عاشـقانه حذف شـد.

-کـدام کاراکتر سـریال میدان 
سـرخ از همـه جذاب تر اسـت؟

سـریال  ایـن  در  *کاراکترهـا 
هر کـدام جذابیت های خودشـان را 
دارنـد. هر کدام به صورت مسـتقل 
جـذاب هسـتند و بیننده را می توانند 
بـا خودشـان همـراه کننـد. من هم 
همـه سـریال را ندیده ام کـه بتوانم 
کاراکتـر مـورد عالقـه ام را نام ببرم 

اما تـا اینجـا گروچـف. )می خندد(

سکانسـی  سـرخ  میـدان  -در 
بـوده کـه خیلـی دوسـتش دارید و 

منتظـر پخـش آن باشـید؟
*بلـه. یـک سـکانس هسـت 
کـه بـازی در کنـار بهرام افشـاری 
روسـی.  رولـت  سـکانس  اسـت. 
خیلی سـکانس جذابی شـده اسـت. 
حـال  بـه  تـا  ایـران  سـینمای  در 

نداشـتیم. را  مشـابهش 

-پارتنرهای شـما بیشـتر کدام 
کدام شـان  بـا  هسـتند؟  بازیگـران 
بهتـری  رابطـه  کار  در  توانسـتید 

داشـته باشـید؟
بازیگـران  همـه  بـا  *تقریبـا 
سـریال بـازی دارم. بـا همـه درگیر 
هسـتم. بچه هـا همـه از دوسـتان 
مـن هسـتند، امـا بـا خانـم مهتاب 
قدیـم دوسـتی  از خیلـی  کرامتـی 
کنسـرت های  بـه  همیشـه  دارم. 
مـن آمده اند. همیشـه آنپالگدهایی 
یـک  آمده انـد،  می گذاشـتم  کـه 

فیلـم هـم برایشـان بـازی کـرده ام 
فیلـم  تهیه کننـده  ایشـان  درواقـع 
تیـک آف بودنـد کـه مـن آنجـا در 
خدمتشـان بـودم و در بوشـهر سـر 
خوبـی  خاطـرات  خیلـی  فیلـم  آن 
داریـم و همین آشـنایی باعث شـد 
تـا بده بسـتان مـا در سـریال خیلی 

جـذاب شـده باشـد.

-و مانیا چطور؟
*مانیـا کـه عشـق من اسـت. 
مـا از قدیـم سـر تئاترهـای آقـای 
همـکار  هـم  بـا  دوبـار  رحمانیـان 
بودیـم. خیلـی دختر ناز و شـیرینی 
اسـت. یـک سکانسـی داشـتیم که 
مانیـا باالی کوه بازی داشـت. کات 
کـه دادند، از کـوه می آمد پایین که 
دیـدم در دامنه کوه دارد به سـختی 
پاییـن می آیـد. من طـوری رفتم در 
دل کـوه تـا ایـن بچـه را بگیرم که 
دسـت و پاهـای خـودم زخـم شـد. 
خوردیـم.  زمیـن  همه مـان  چـون 
خیلـی نگرانش بـودم در آن لحظه.

کـه  حـاال  می کنیـد  -فکـر 
سـریال در حـال پخـش اسـت چه 
اتفاقـی بـرای سـریال بیفتـد؟ چـه 
بازخـوردی از تماشـاگر می گیریـد؟
*فکـر می کنـم اتفـاق خیلـی 
خوبـی بیفتـد. مـردم میـدان سـرخ 
را خیلـی دوسـت خواهنـد داشـت. 
چـون ایـن جنـس از کار را تـا حاال 
در سریال سـازی ایران نداشـته ایم. 
کاری کـه اینقدر پروداکشـن قوی، 
فیلمبـرداری درجه یـک، جلوه های 
ویژه عالی و داسـتان جذابی داشـته 
باشـد. تریلـری اسـت که بـه نظرم 

شـبیه اش را نداشـته ایم.

-بـرگ برنـده سـریال میـدان 
سـرخ چیسـت؟

ل،  یا سـر فت وخیزهـای  *ا
صحنه هـای زد و خـورد و مهیجـی 
بازیگرانـی کـه همگـی  دارد،  کـه 
به نـام هسـتند، روابـط کاراکترها با 
هـم و زوایـای پنهانی کـه بیننده تا 
آخـر نمی دانـد، معمایـی بودنش که 
تـا اواخر سـریال هم حل نمی شـود 
و بـه نظـرم این هـا دلیـل جذابیـت 

میدان سـرخ اسـت.

-وقتـی بـه عنـوان بازیگـر در 
یـک سـریال باشـید، بـا وقتـی که 
بـه عنـوان خواننـده تیتـراژ همـراه 
سـریال هستید حس شما به آن کار 
و احسـاس تعلق تان چه فرقی دارد؟ 
بـه هـر حـال در بازیگـری زمـان 
بیشـتری هم همراه پروژه هسـتید!

بـه  بسـتگی  موضـوع  *ایـن 
 ۳ می بینیـد  زمانـی  دارد.  پـروژه 
هفتـه مانـده بـه پخـش می گوینـد 
تلویزیـون  در  می خواهیـم.  تیتـراژ 

بیشـتر ایـن اتفـاق می افتـد. ولـی 
در سـینما بیشـتر اینطـور اسـت که 
از پیـش تولیـد در کنار کار هسـتم. 
بنابرایـن، بـه عنوان خواننـده تیتراژ 
یـک فیلم یا سـریال، خیلـی به این 
بسـتگی دارد که چه زمانی صدایت 
کننـد و چـه زمانی کار را بخواهند و 
چقـدر وقـت داری و چقدر می توانی 

بگـذاری و… انرژی 

-اگـر شـرایط نرمـال باشـد و 
بـه موقـع هـم صدای تـان کننـد، 
کـدام بـرای رضـا یزدانـی جذاب تر 
بازیگـر  یـک  عنـوان  بـه  اسـت؟ 
جزئـی از یـک کار باشـید یـا بـه 

خواننـده؟ عنـوان 
مـن  می کنـد!  فـرق  *خیلـی 
در تمـام شـرایطی کـه می گوییـد 
بـوده ام. یـک وقت بوده که شـهرام 
شاه حسـینی زنـگ زده گفتـه رضـا 
فکـر  اصـال  خـودم  و  دارم  آنتـن 
دربیایـد.  خوبـی  کار  نمی کـردم 
امـا نتیجـه می شـود، ترانـه زخمـی 
برای سـریال پرسـتاران کـه روزبه 
بمانـی گفـت: چـی از ایـن بهتر که 
هـر  یعنـی  ایـن  می زنـی،  زخمـم 
لحظـه تـو تـن منـی، شـب خودت 
صبـح  بـرام،  می بنـدی  زخمامـو 
می زنـی…  خنجـر  دوبـاره  خـودت 
یـادم  بـود.  زیبایـی  ترانـه  خیلـی 
اسـت در تئاتـری کار می کـردم و 
پشـت صحنه آن تئاتـر، آهنگـش را 
سـاختم. حتـی یـادم هسـت بچه ها 
آمدنـد گفتنـد رضا صدایـت تا روی 
صحنـه می آید )می خنـدد(. یک ربع 
زمـان بـرد تـا سـاختمش! هـم این 
تجربـه را داشـته ام و کار مصطفـی 
کیایـی کـه آمـد و گفـت مـن دارم 
بیـا  پیش تولیـد  از  فیلـم می سـازم 
و کنـارم بـاش. زمانـی هـم بـوده 
کـه خـودم بـازی می کـردم مثل از 
یادهـا رفته و گفتنـد که می خواهیم 
کلیـپ هـم داشـته باشـیم ولی من 
ترجیـح می دادم تیتراژش را نخوانم.

ا  ر ل ها  سـوا یـن  ا -همـه 
پرسـیدیم تا برسـیم بـه اینکه پس 
دوری می کنیـد کـه هم بازیگر یک 
کار باشـید هـم خواننـده تیتراژش؟
*بله. مـن دوسـت دارم تیتراژ 

کاری را کـه در آن بـازی می کنـم، 
همینطـور  هـم  ینجـا  ا نـم.  نخوا
اسـت. فـرزاد تیتـراژ را خوانده. فکر 
می کنـم اینطوری درسـت تر اسـت. 
ولـی ُخـب مدلـی هـم بـوده که در 
کاری هـم بـازی کرده باشـم و هم 
تیتـراژ را خوانـده ام. بـه هـر حـال 
۲۰ سـال اسـت کـه کار می کنـم و 
همه شـکلش را تجربه کـرده ام. اما 
مدل درسـت تر همینی اسـت که در 

سـریال میدان سـرخ رخ داد.

-ترجیـح می دهیـد در تیتـراژ 
کارها اسـم تان بـه عنـوان خواننده 

بیایـد یـا بازیگر؟
مـن  دارد...  فـرق  *خیلـی 
االن  بدهـم.  جـواب  نمی توانـم 
اگـر بـه مـن بگوینـد تـو بازیگری 
مـن  می گویـم  ننـده ای  خوا یـا 
عمـرم  تمـام  مـن  م.  ننـده ا خوا
از یـک جایـی  خوانندگـی کـردم. 
بـرای مـن بازیگـری جـدی شـد. 
بـازی  تهـران  تهـران  در  مثـال 
کـردم، بـوی گنـدم را بـازی کردم. 
تجربه هـای  مختلـف  جاهـای  در 
نهایـت  در  ولـی  داشـتم  متنوعـی 
بـه  اینکـه رسـیدم  تـا  خواننـده ام. 
فیلـم تیـک آف احسـان عبدی پـور. 
تـا آن موقـع مـن دنبـال بازیگـری 
نبـودم. از آن فیلـم بود که بازیگری 
بـرای من جدی شـد. سـال ۸۲ که 
مـن در فیلم هـای آقـای کیمیایـی 
بـازی می کـردم اصـال اینترنـت به 
ایـن شـکل وجـود نداشـت. چهارتا 
مطبوعـات بـود و همـه سرودسـت 
روی  عکـس  بـرای  می شکسـتند 
نبـود کـه یـک  اینسـتاگرام  جلـد. 
نفـر  میلیون هـا  و  بگـذاری  پسـت 
ببیننـد. دنبـال تیـراژ ۱۰ هزارتایـی 
بودنـد همـه! ولـی بعدهـا همه چیز 
تغییـر کـرد. معـادالت عوض شـد. 
مـن همیشـه دنبـال ایـن بـودم که 

بیایـم در یـک فیلـم بخوانـم، دوتا  
صحنـه هم دیده شـوم کـه ترانه ام 
دیده شـود. چون ابـزار دیگری نبود. 
خیلـی مهم بود که تـو بتوانی بروی 
در یـک فیلـم سـینمایی بخوانـی و 
در جـای دیگـری غیـر از موسـیقی 
دیـده شـوی. ولـی بعـد از تیـک آف 
خیلی هـا بـه مـن گفتنـد تـو چقـدر 
خـوب بـازی کـردی. ایـن را من از 
خیلی هـا کـه آدم های درسـتی چون 
پـوران درخشـنده و فرهـاد اصالنی 
بودنـد، شـنیدم. اینجاسـت کـه تـو 
می فهمی داری درسـت مسیر را طی 
می کنی. همینجـوری دیالوگ حفظ 
نمی  کنـی کـه بگویـی و تمام شـود. 
بعدها شـد سـریال از یادهـا رفته که 
یـک سـال و نیـم سـر کار بـودم و 
برایـم کار کـردن با بهـرام مثل یک 
مدرسـه بـود. دیگـر بازیگـری شـد 

یـک بخشـی از زندگـی ام.

-ایـن مـدت بـدون کنسـرت 
حتمـا سـخت گذشـته؟

*ایـن دوسـالی کـه بـه خاطر 
کرونا نتوانسـته ام روی استیج بروم، 
دارم دق  واقعـا  می کنـم.  دارم دق 
می  کنم. چندروز پیش داشـتم یکی 
از کنسـرت هایم را نـگاه می کـردم 
می کنـم.  گریـه  بی اختیـار  دیـدم 
خیلی حالم بد شـد. شـما نمی دانید. 
انـرژی کـه روی اسـتیج از مـردم 
می گیـری در هیچ فیلمـی، در هیچ 
سـینمایی، در هیـچ کجـای جهـان 
نمی گیـری. یعنـی آن لحظه ای که 
وارد اسـتیج می شـوی و ۳ هزار نفر 
برایـت فریاد می کشـند و آن حجم 
از انرژی سـمتت می آیـد و تو با آن 
روبـرو می شـوی، آن لحظه ها اصال 

جـزو عمرت محاسـبه نمی شـود!

-بـرای دیدن سـریال هیجان 
زده اید؟

دارم  دوسـت  خیلـی  *قطعـا. 
بتوانـم ری اکشـن های طرفدارانـم و 
مـردم را ببینـم. تیـزر سـریال هـم 
خیلـی خـوب بـود و کاری شـد کـه 
بیننـده را دعـوت می کنـد بـه دیدن 
سـریال. طرفدارانـم از دیـدن ایـن 
کرده انـد  تعجـب  حسـابی  قیافـه 
و می خواهنـد زودتـر ببینـد ماجـرا 
چیسـت. در صفحـه ام کـه تیـزر را 
بهـت زده  خیلی هـا  کـردم،  منتشـر 
شـدند. انگار نمی دانند چی بنویسند. 
بایـد  ری اکشـنی  چـه  نمی داننـد 
مخاطبـان هـم  بـه  دهنـد.  نشـان 
پیشـنهاد مي کنـم کـه حتمـا میدان 
سـرخ را ببینید بـرای اینکه لحظات 
غافلگیرکننده زیـادی برای تان دارد.
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