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در کنار مشکالت مالی 
ونا, در حال  ناشی از کر

حاضر به رسانه های 
بخش خصوصی یارانه 

تعلق نمی گیرد و این 
مورد به همراه گرانی 

کاغذ, مطبوعات را با 
چالش های اقتصادی 

و کرده  و به ر جدی ر
است.

اسحاقی گفت: 
رسانه ها بنگاه 

اقتصادی نیستند 
و مولد اشتغال و 

سرمایه گذاری محسوب 
نمی شوند اما می توانند 

در حوزه اقتصاد و 
مسائل اقتصادی, 

جریان آزاد اطالعات 
و اخبار و شفافیت 

اقتصادی را پیش ببرند 
که این موارد در قانون 

مطبوعات ...

رسانه های جدار مرزی کشور، حمایت ویژه می شوند
ســپهرغرب، گروه تیک: معاون مطبوعاتی وزیر ارشــاد از اهتمام ویژه دولت در حمایت از رســانه های اســتان های جدار مرزی خبر داد. فرشاد مهدی پور ضمن اشاره به سیاست های حمایتی از رسانه ها گفت: با برگزاری جشنواره های منطقه ای و استانی می توان 
موجبات حرکت، رشد و شکوفایی رسانه های این استان را بیش از پیش فراهم کرد. وی درباره فعالیت رسانه های بدون مجوز افزود: این آسیب تنها به خراسان شمالی ختم نمی شود، بلکه در سراسر کشور وجود دارد و به موقعیت رسانه های مجوزدار ضربه 
می زند. معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: این مطالبه باید از طریق خود رسانه های مجوزدار صورت بگیرد تا با استفاده از ابزار قانونی موجود با رسانه هایی که فاقد مجوز هستند برخورد الزم صورت گیرد. مهدی پور همچنین با تاکید 
بر امنیت شغلی خبرنگاران، این موضوع را به عنوان یک مطالبه از مدیران رسانه های استان عنوان کرد و گفت: مدیران رسانه ها باید ضمن تأمین مالی، همکاران رسانه ای خود را بیمه کنند و در این صورت است که از مزایای یارانه ای برخوردار خواهد شد. وی 

افزود: چنانچه امنیت شغلی خبرنگاران حفظ نشود، صندوق هنر برای این موضوع فعال شده تا خبرنگاران حمایت های الزم را از این صندوق دریافت کنند.

چطور از هک شدن خود 
در پیا م رسان ها و شبکه های 

اجتماعی جلوگیری کنیم؟!
معاون  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
فتای  پلیس  اجتماعی  فرهنگی- 
برای  را  راهکارایی  کشور،  انتظامی 
یا  پیام رسان ها  شدن  هک  از  جلوگیری 
تشریح  کاربران،  اجتماعی  شبکه های 

کرد.
دربــاره  پاشــایی  رامیــن  ســرهنگ 
راهکارهای جلوگیری از هک پیام رســان ها و شــبکه های 
اجتماعــی هموطنــان که طی یک ســال اخیر به شــدت 
افزایــش یافتــه اســت، اظهــار کــرد: یکــی از اقدامــات 
بــرای جلوگیــری از هــک شــدن شــبکه های اجتماعی یا 
پیام رســان ها، "فعــال کــردن رمــز تأییــد دو مرحلــه ای" 

است.
معــاون فرهنگــی- اجتماعی پلیس فتــای انتظامی 
کشــور افزود: اگر کاربــری در تلگرام هک شــود، متوجه 
موضــوع نخواهــد شــد امــا در واتس آپ موضــوع فرق 
می کنــد و کاربر متوجه می شــود که هک شــده اســت؛ 
در واتس آپ بیشــتر از یک اکانت روی یک حساب کاربری 
نمی توانــد فعــال باشــد امــا در تلگرام چندین حســاب 

کاربری می تواند روی آن اکانت فعال باشد.
وی خاطرنشــان کرد: بیشتر افرادی که گوشی همراه  
یــا کیف پــول )َولــت( آن ها هک می شــود، جــزو افرادی 
هســتند که تلفن  همراهشــان خراب شــده و آن را برای 
تعمیر به افراد ناشناس و تعمیرکاران غیرمجاز سپردند 
و زمانیکــه نــزد پلیــس فتــا مراجعــه می کننــد، بــه ایــن 
موضوع اذعان دارند که تلفن همراه خود را مدتی قبل 

به افراد مذکور سپرده بودند.
این مقام انتظامی، استفاده از شماره هایی همچون 
کــد ملی یــا شــماره تلفن  همــراه را بــرای نــام کاربری و 
رمــز عبور نامناســب دانســت و گفت: دلیــل اصلی هک 
شــبکه های اجتماعی یا پیام رســان ها، "اخاذی مالی" از 

کاربران است.
پاشــایی از کاربــران شــبکه های اجتماعــی خواســت 
پیام هــای خصوصــی و اطالعــات محرمانــه موجــود در 
 savde شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها را از قسمت
messages یــا چت هــای خصوصی با دیگــران را بعد از 
یکی، دو روز پاک کنند و یادآور شــد: افرادی که گوشــی 
کاربــران را هک می کنند، این اطالعات شــخصی را رؤیت 
کــرده و می خوانند و این اطالعات خصوصی، در صورت 
افتــادن در دســت هکرهــا، زمینــه اخــاذی از کاربــران را 

فراهم می کند.
معــاون فرهنگــی- اجتماعی پلیس فتــای انتظامی 
کشــور درباره اینکه کاربران چگونه باید متوجه شــوند 
که در پیام رســان واتس آپ هک شــده اند، عنــوان کرد: 
یکــی از نشــانه های اصلی هک واتس آپ، عــدم توانایی 
کاربر در وارد شدن به آن است، در این حالت کاربر باید 
یــک واتــس آپ دیگر در گوشــی خــوب نصب کــرده و در 
قســمت تنظیمات همان شماره تلفن قبلی را وارد کند، 
در ادامــه بــرای کاربر پیامک آمــده و در نهایت می تواند 

دسترسی هکر را از بین ببرد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که گوشی تلفن فردی در 
اختیار افراد نانشــاس قرار بگیرد یا هک شــود، احتمال 
دارد کــه پیامک هــا یــا پیام هایــی مبنــی بــر درخواســت 
تقاضای وجه برای مخاطبان آن گوشــی ارســال شــود، 
در ایــن حالــت باید هموطنان درنظر داشــته باشــند در 
صــورت دریافــت و رؤیت چنین پیامک هــا و پیام ها حتی 
از طــرف نزدیک تریــن افــراد ماننــد پدر، مادر، همســر و 
فرزنــدان خــود، ابتدا بــا وی تمــاس برقــرار، از صحت و 
ســقم آن درخواســت اطمینــان حاصل پیدا کــرده و در 

صورت اطمینان نهایی، پول را واریز کنند.
ایــن مقــام انتظامــی با بیــان اینکــه کالهبــرداران در 
اینگونــه مــوارد، شــماره کارت بانکــی فرد دیگــری را در 
پیامــک و پیام ها برای مخاطبان ارســال کــرده و از آن ها 
می خواهند وجه موردنظر برای آن شــماره کارت بانکی 
واریــز شــود، تصریح کــرد: وقتــی اطالعــات کاربری یک 
کاربر در شــبکه اجتماعی اینستاگرام در اختیار فرد هکر 
قــرار بگیــرد، وی می تواند با همان شــرکت اینســتاگرام 
ارتبــاط برقــرار کرده و پیام دهــد، در آنجا راســتی آزمایی 
انجــام شــده و اینســتاگرام پــس از حصــول اطمینان از 
هــک و هویت ســنجی کاربــر، صفحــه را به کاربــر اصلی 
برمی گرداننــد همچنین افراد و شــرکت های معتبری نیز 
در ایــن رابطــه وجــود دارند کــه می توانند بــه کاربرانی 
که هک شــده اند، کمــک کنند البته ما بــه عنوان پلیس 
فتــا به هیچ عنوان هیچ فردی را در این رابطه پیشــنهاد 

نمی کنیم.

نـــگاه

دبیر  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
ملی  ستاد  اطالع رسانی  ملی  کمیته 
از  بارها  من  گفت:  کرونا  با  مقابله 
درخواسته  مختلف  دانشگاه های 
داخل  را  دانشجوها  که  کرده ام 
متأسفانه  اما  بفرستید  رسانه ها 
مهم  این  از  رسانه  معیوب  چرخه 

جلوگیری کرده است.
مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و دبیر 
کمیته ملی اطالع رســانی ستاد ملی مقابله با کرونا 
اظهار کرد: در 2.5 ســال گذشــته که کرونا بر جهان 
غالــب شــد, بحرانی متفــاوت بر جهان چیره شــد و 
بــر همه افراد از همه اقشــار تأثیر گذاشــت؛ در این 
دوران 2 گــروه کادر بهداشــت و درمان و رســانه ها 
که با روح و افکار مردم سر و کار داشتند, بیشترین 
انتشــار  در  رســانه  کار  و  داشــتند  را  تأثیرگــذاری 
اطالعــات بــر اســاس واقعیــت بــه خروجی هایی از 
جمله ماســک زدن, مســافرت نرفتن, عدم برگزاری 

مراسم در روز عاشورا و... ختم شد.
محمــد خــدادی ادامه داد: کرونــا جلوی حرکت 
مــردم را گرفت و ارتباط فیزیکی افــراد را به حداقل 
رســاند لذا در زمان شــیوع کرونا میزان درخواست 
بــرای دریافــت اطالعــات از رســانه ها بیشــتر شــد 
و بــه همیــن دلیــل با چالشــی تحــت عنــوان تغییر 
کارکــرد رســانه ای در فضــای فنــاوری اطالعــات رو 
بــه رو شــدیم. بنــده معتقــدم کــه فضــای مجازی 
رقیب رســانه های ســنتی نیســت و در واقع شریک 
آن هاســت و اگــر بتوانیــم در دنیــای جدید رســانه 
نقش خــود را بازتعریف کنیــم, می توانیم از فضای 

مجازی بهره ببریم.
وی گفــت: دوران کرونا فضایــی را فراهم کرد که 
اســتفاده از ظرفیت هــای برخــط افزایــش پیدا کند 

البته زمانی که کرونا هم نبود این فضا را داشتیم 
امــا کرونــا این مهم را ســرعت را بخشــید؛ در 

اول  داشــتیم؛  موضــوع   3 کرونــا  دوران 
مشــکالت اقتصادی است که رسانه را نیز 
مانند ســایر شــغل ها با مشــکل مواجه 
کرد, موضوع دوم کارکرد رســانه بود که 
در فضــای کرونا اجازه ندادیم مصوبه ای 

شکل بگیرد که چاپ روزنامه و مجله ها 
کنــد  متوقــف  را 

و تنهــا در یــک مقطــع یــک هفتــه ای بــا نظــر خود 
مدیریان مطبوعات, روزنامه ها تعطیل شدند.

دبیر کمیته ملی اطالع رسانی ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا تصریــح کرد: در حال حاضــر جمع بندی ما 
این اســت که در حال حاضر و در دوران پســاکرونا, 
تقاضــای دریافــت اطالعــات افزایــش پیــدا کــرده 
اســت و بــه دنبــال ایــن افزایــش تقاضا عرضــه نیز 
بایــد افزایــش پیــدا کنــد. اگــر در فضای پســاکرونا 
کارکــرد رســانه های ما تخصصــی, مخاطــب محور 
و پاســخ بــه یک نیاز شــود, می تــوان در پاســخ به 
نیازهــا ظرفیت های خود را تقویت کند. اگر تقاضا را 
نشناســیم و با آن ارتباط نگیریم, عمًال دلیلی ندارد 

که کسی از رسانه ما استفاده کند.
وی بیان کرد: چالش پیشــرو رســانه های ما این 
اســت که بخواهنــد در همان قالب ســنتی بمانند 
و نخواهنــد قاب خــود را عوض کنند. در حال حاضر 
دیگر روزنامه برای اعالم خبر نیست و برای بعد از خبر 
و تحلیل خبر است و این فضای مجازی است که خبر 
را در دست گرفته است. در گذشته انحصار اطالعات 
داشــتیم و مردم در تولید اطالعات نقش نداشتند 
و تنها دریافت کننده خبر بودند اما امروزه هرکســی 

می تواند در تولید اخبار نقش داشته باشد.
دبیر کمیته ملی اطالع رسانی ستاد ملی مقابله با 
کرونا توضیح داد: بحران اصلی جریان رسانه ما این 
است که در حال حاضر رسانه تبدیل به شغل شده 
و دیگــر مهارت نیســت؛ ما در کشــور دانش رســانه 
داریم اما مهارت رســانه نداریم و این در حالی است 
که کسب و کار و همچنین تقاضا نیز رابطه مستقیم 
بــا همین مهــارت دارد. امروزه خبرنــگار باید بر زبان 
انگلیسی مسلط باشــد و مهارت های مربوط به کار 

خود را بشناسد.
خــدادی اظهــار کــرد: در حال حاضــر دوران 
انحصــار اطالعات به پایان رســیده و 
ما در دوران انتقال اطالعات قرار 
داریم, ما باید پاسخ به یک نیاز 
باشــیم و کسب و کار در جریان 
رســانه به همین معنای پاسخ 
بــه تقاضا و رفع نیــاز اطالعاتی 
در  پوششــی  کارکــرد  اســت. 
رســانه های ما ســبب اضمحالل 
شده و این کارکرد باید 

به کارکرد سوژه ای تغییر پیدا کند.
وی در پاســخ بــه ســؤالی درباره اقدامــات انجام 
شــده برای ارتباط بیشــتر رســانه ها با مراکز آموزش 
از  بارهــا  مــن  گفــت:  روزنامه نــگاری  و  خبرنــگاری 
کــه  کــرده ام  درخواســته  مختلــف  دانشــگاه های 
دانشجوها را داخل رسانه ها بفرستید اما متأسفانه 
چرخــه معیوب رســانه از ایــن مهم جلوگیــری کرده 
اســت؛ چرخه معیوب به این معنا که به دلیل اینکه 
بودجــه کافــی نداریــم, حقــوق خــوب نمی دهیم و 
چــون حقــوق خــوب نداریــم, تولید خــوب نداریم و 
چون تولید خــوب نداریم اخبار ما خریدار ندارد و در 
نتیجه برمی گریدم به همین نقطه که بودجه خوب 

نداریم.
دبیر کمیته ملی اطالع رســانی ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا خاطرنشــان کــرد: ریشــه ایــن چرخــه نیــز 
کارکــرد بنگاهی رســانه و روزنامه اســت, مــا به 400 
روزنامــه و 41 خبرگزاری مجــوز داده ایم و باید فکری 
اساســی برای این مورد شــود. مورد دیگر این است 
که دانشــجویانی که جذب رشــته های حوزه رســانه 
می شــوند باید عالوه بر کار آموزشــی، کار مهارتی را 
نیز در دانشــگاه دنبــال کننند که بنــده زمانی که در 
خبرگزاری ایرنا مشــغول بودم و در زمان ریاســت در 
معاونــت مطبوعاتــی ایــن مــورد را به طور مســتمر 
پیگیری می کردم؛ در حال حاضر نیز شــرط پیشــرفت 
رســانه، اضافــه شــدن کار مهارتــی به کار آموزشــی 

است.
در ادامــه عضــو هیئــت علمی دانشــکده علوم 
ماهنامــه  مدیرمســئول  و  ارتباطــات  و  اجتماعــی 
صنایــع و معادن اظهــار کرد: کرونــا تصویر جدید از 
تجربــه زیســت جهانی به مــا داد و وضعیــت نرمال 
زندگــی مــا را دگرگــون کــرد و ارتباطات مــا را تحت 
تأثیــر قرار داد تا جایی که برای همه ما داشــتن یک 
ارتبــاط بی دغدغــه و صمیمی آرزو شــده بود. کرونا 
بــازار فیک نیوزها را گســترش داد و تولید و انتشــار 
انبــوه اطالعــات غلــط ســردرگمی و بی اطمینانی را 
در جامعــه ایجاد کرد که تبعــات آن هنوز هم باقی 

است.
امیرحســام اســحاقی، ادامــه داد: رســانه های 
مــا بــه شــدت تحــت تأثیــر بحــران کرونــا بودنــد و 
و  زندگــی  ســبک  کرونــا  شــد؛  ضعیــف  و  ناتــوان 
تحــوالت  و  تغییــر داد  را  مــا  ارتباطــی  شــیوه های 
مطبوعاتــی نیــز از این تأثیــرات بی نصیــب نبودند. 
کرونــا هم آثــار ارتباطی مثبت ماننــد ارتقا ارتباطات 
افزایــش  و  مجــازی  ارتباطــات  سالمت,گســترش 
اســتفاده از فضــای وب را در پــی داشــت و هم آثار 
منفــی ماننــد مشــکالت اقتصــادی در رســانه ها و 

روزنامه ها را بر جای گذاشت.
مدیرمسئول ماهنامه صنایع و معادن گفت: در 
کنار مشکالت مالی ناشی از کرونا, در حال حاضر به 
رســانه های بخش خصوصی یارانه تعلق نمی گیرد 
و ایــن مورد بــه همراه گرانی کاغــذ, مطبوعات را با 

چالش های اقتصادی جدی رو به رو کرده است.

اقتصــادی  بنــگاه  رســانه ها  گفــت:  اســحاقی 
نیستند و مولد اشتغال و سرمایه گذاری محسوب 
نمی شوند اما می توانند در حوزه اقتصاد و مسائل 
اقتصــادی, جریان آزاد اطالعات و اخبار و شــفافیت 
اقتصــادی را پیــش ببرنــد که ایــن مــوارد در قانون 
مطبوعــات نیــز آمــده اســت. اگــر رســانه ها نقش 
شــفافیت را بــه درســتی اعمــال بکنند بــا توجه به 
ســوء مدیریت و ناکارآمدی اقتصادی که در کشــور 
حاکــم اســت, می توانند کمک شــایانی بــه برطرف 

شدن مشکالت اقتصادی کشور بکنند.
وی تأکید کرد: باید قراردادی بین دانشکده های 
علــوم ارتباطــات و رســانه با رســانه ها بــرای تبادل 
مهارت هــا, اطالعــات و نیــرو زبــده منعقــد شــود. 
همچنین مسئله مخاطب شناســی در رسانه ها که 
کرونا به شدن بر آن تأثیر گذاشته باید توسط مراکز 

آموزش عالی پیگیری شود.
در حاشــیه این نشســت, منصور مظفری؛ مدیر 
مسئول روزنامه آفتاب یزد با بیان اینکه رسانه های 
مــا بایــد زودتر از ایــن برای کمــک گرفتــن از فضای 
مجــازی آماده می شــدند, اظهار کــرد: کرونا در کنار 
فرصت هایی که برای رسانه های مکتوب ایجاد کرد, 
چالش هــای را نیز به همراه داشــت که نه رســانه و 
نــه دولــت آمادگی رفع ایــن چالش ها را نداشــتند. 
در حال حاضر اخبار لحظه ای شــده اســت و رسانه 
را  خبــر  از  بعــد  موضوعــات  و  تحلیل هــا  مکتــوب 

پیگیری می کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط ایجاد کرده 
که ما به دنبال تحلیل خبر برویم و مردم نیز تشــنه 
تحلیل هــای دقیــق از جانب رســانه های مکتوب به 
عنوان مراجع اصلی خبر هســتند. ما باید به سمت 
تحلیــل حرکــت کنیــم و در کنــار آن بایــد بــه فضای 
مجــازی هــم توجــه داشــته باشــیم. متأســفانه در 
زمان کرونا شــرایط روزنامه ها و رسانه های مکتوب 
به شــدت خراب شــد و دولت نیز در راستای برطرف 

کردن این مشکالت همکاری نکرد.
گفــت:  یــزد  آفتــاب  روزنامــه  مســئول  مدیــر 
متأســفانه در بخــش رســانه ای کشــور نیروهــا در 
جــای خود قــرار نگرفته انــد و با وجود تعــداد 400 
روزنامــه رســمی, بیشــتر آ ن هــا بــه محــل کاســبی 
عده ای ســودجو تبدیل شــده است و دلیل آن هم 
این اســت که دانش آموخته رسانه مجالی نداشته 
تا در رأس کار رســانه قرار گیرد. کســی که خبرنگاری 
را انتخــاب می کنــد و در دانشــگاه دانش رســانه را 
دنبــال می کنــد به ایــن کار عشــق دارد و اگــر امروز 
مدیــران رســانه مــا از دانش آموختــگان ایــن علــم 

بودند قطعًا شرایط بهتری بر رسانه حاکم بود.
وی یــادآور شــد: دولــت بایــد در بخــش روابــط 
عمومــی و رســانه از دانش آموختگان علم رســانه 
استفاده کند و از این طریق ضعف رسانه را برطرف 
کنــد؛ از طرفی نیز دانشــکده های رســانه باید برای 
دانشــجویان کارگاه آموزشی بگذارند و دانشجوها 

را برای آموزش به کارآموزی در رسانه ها بفرستند.

درباره فانتزی های غیراخالقی پسربچه اینستاگرامی و دو دختر

تجارت ابتذال با استثمار کودکان کار الکچری
تیک:  گروه  سپهرغرب، 
و  عکاس  نفر  چند  حضور  آیا 
حرفه ای  تجهیزات  با  فیلمبردار 
در صفحات متعلق به این افراد 
قیمت  آنها  همراه  تجهیزات  که 
هدف  با  صرفًا  دارد،  زیادی 
پست های  تولید  و  فیلم  ضبط 
اینستاگرامی از "فانتزی های غیراخالقی یک پسر 

خردسال" معقول به نظر می رسد؟
در  خردســال  پســر  یــک  پســت های  اخیــرًا 
اینســتاگرام با بازخوردها و واکنش های مختلفی 
مواجــه شــده اســت. در پســت های او دو دختــر 
کم سن وســال به عنــوان "ملکه های زیبــای او" نیز 
حضــوری نامتعارف دارنــد و دیالوگ هایی که میان 
آن ها رد و بدل می شود نشان از این دارد که آن ها 
صرفًا مجریان ســناریوهای از پیش تعیین شده ای 
هستند که تیمی بزرگسال برای آن ها نوشته است.

فعالیت روزانه و ســطح فیلم های تولیدشــده 
در صفحــه منتســب به این پســربچه، ســؤاالت و 
ابهاماتی متعدد و جدی را ایجاد کرده بود تا اینکه 
درز برخــی اطالعــات و تصاویــر از "پشــت صحنه" 
صفحــه،  ایــن  خــاص  محتــوای  تولیــد  و  ضبــط 
به روشــنی بــر گمانه فــوق تأکید گذاشــت که یک 
تیم حرفــه ای با برنامه ریزی قبلی بــرای تولید این 
پســت های خاص با هزینه کردهای ســنگین مالی 
در عقبــه این صفحــه حضور دارد و ایــن کودکان 

تنها مجریان دیدگاه های آن ها هستند.
این کــه ایجــاد چنیــن صفحاتــی بــا چه هدفی 

انجــام می شــود و عقبــه تولیــد محتــوای آنهــا 
چه کسانی هســتند، از ســؤاالت مهمی است که 
ایــن روزهــا، افــکار عمومی دوســت دارد پاســخ 

روشنی برای آن ها داشته باشد.
آیــا حضــور چنــد نفــر عــکاس و فیلمبــردار با 
تجهیــزات حرفــه ای در صفحــات متعلــق بــه این 
افراد کــه تجهیزات همراه آنها قیمت زیادی دارد، 
صرفــًا بــا هــدف ضبــط فیلــم و تولید پســت های 
یــک  غیراخالقــی  "فانتزی هــای  از  اینســتاگرامی 
پســر خردســال" معقــول به نظــر می رســد؟ یــا 
اینکــه تصــور کنیم در اختیار گذاشــتن یک اســب 
بــا نژاد برتر با قیمتی بیــن یک تا 2 میلیارد تومان 
در اختیــار یــک پســر خردســال صرفًا بــرای تولید 
شــبکه های  در  خودنمایــی  بــرای  پســت هایی 
اجتماعی، انجام می شــود و اهداف پس پرده ای 
بــرای تولید چنیــن محتواهایی بــا هزینه کردهای 

سنگین وجود ندارد؟
به نظر می رســد حداقلی ترین پاســخ بــرای این 
دســت اقدامــات، می توانــد تــالش بــرای تبلیــغ و 
ترویج یک صفحه با رویکردی خاص با هدف شــکار 
فالوور و کســب درآمد از صفحات پرمخاطب شــده 
از این طریق باشــد، اقدامــی که در پس آن نگاهی 
ســرمایه دارانه قرار دارد و این بار هم جنس دیگری 
از کودکان برای کســب ســرمایه و ثروت در خدمت 
جریانی خاص به کار گرفته شده اند و تنها تفاوت آن 
با واقعه تلخ کودکان کار و زباله گردی که در سطح 
شــهر ها دیده می شــوند تنها همین نمایش های 

رنگ ولعاب دار و بزک شده از ایشان است.

ی دانشگاه ها و رسانه شده است چرخه معیوب رسانه مانع از همکار

سرهنگ رامین 
پاشایی

رسانه

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
از  ماه   6 از  بیش  گذشت  با 
دست  منتقدان   2022 سال 
به کار انتخاب فیلم های برتر 
و مورد عالقه خود زده اند و 
فهرستی از آنها ارائه کرده اند 
این  عالقه مندان  از  اگر  که 
صنعت هستید پیشنهاد می کنیم حتما این 

فیلم ها را ببینید.
منتقدان هالیوود ریپورتر فیلم های مورد 
عالقه خود از نیمه اول ســال 2022 را انتخاب 
کرده انــد کــه در این مطلــب به آنهــا پرداخته 

شده است.

 کیــــارا
فیلــم ایتالیایــی »کیــارا« )A Chiara( بــه 
کارگردانــی جونــاس کارپینانــو کــه در بخش 
»دو هفتــه کارگردانــان« هفتــاد و ســومین 
دوره جشــنواره فیلــم کــن هــم برنــده جایزه 

بهترین فیلم اروپایی شد.
 داســتان فیلم در مورد خانواده گوئرازیو 
و دوستانشــان در شــب تولد هجده ســالگی 

بزرگ ترین دخترشان است، 
در حالــی کــه کیارا خواهر 16 ســاله او پا را 
فراتــر از رقابت خواهرانه می گذارد و شــروع 
می کنــد بــه تحقیق در مورد رابطــه خانواده 

با مافیا.
کارپینانــو بــرای تمامــی نقش هــای این 
اســتفاده  غیرحرفــه ای  بازیگــران  از  فیلــم 

است. کرده 
 این درام سه گانه کارگردان ایتالیایی را که 
با »مدیترانه« )Mediterranea( آغاز شــده 

بود کامل می کند.

 بعد از یانـــگ
درام  علمــی- یــک   After Yang فیلــم 
تخیلــی آمریکایی  اســت که توســط کوگونادا 

نوشته، تدوین و کارگردانی شده است.
 این فیلم اقتباســی  اســت از یک داســتان 

کوتــاه به نــام »خداحافظی با یانــگ« اثری از 
الکساندر واینستاین.

فیلــم »پــس از یانگ«، داســتانی  اســت از 
پدری به نام جیک )کالین فارل(. 

همــدم و همــراه عزیزتــر از جــان دختــر 
اچ.  )جاســتین  یانــگ  میــکا.  کوچکــش، 
میــن( اندرویــدی  اســت )رباتــی کــه از نظر 
ظاهــری شــبیه به انســان اســت( کــه گویا 
ناگهــان در عملکــرد خود دچــار نقص فنی 
پــدر درمانــده قرار اســت  می شــود؛ حــاال 
ربــات هرچــه در  ایــن  کــردن  بــرای تعمیــر 

دهد.  انجام  دارد  توان 
در ایــن مســیر، جیــک مفهــوم زندگــی در 
جریــان و شــیوه  ارتبــاط بــا خانــواده را از نو 

کشف می کند.

نائیس عاشـــق  آ
 )Anaïs in Love »فیلم »آنائیس عاشق
2021( ســاخت کشور فرانسه و در ژانر کمدی، 
درام، عاشــقانه و به کارگردانی و نویســندگی 

شارلین بورژوا تاکت است.
فیلــم داســتان »آنائیــس« داســتان یــک 
زن جــوان پاریســی را دنبــال می کنــد کــه در 
زندگــی اش شکســت خورده ولی معشــوقی 
دارد کــه فکر می کنــد دیگر دوســتش ندارد. 
هنگامــی کــه او بــا دنیــل مالقــات می کنــد، 
بالفاصله عاشقش می شود اما در این مسیر 

مشکالتی بر سر راهش قرار دارد.

 دختـــر و عنکبوت
دومین فیلم کارگردانــان دوقلوی برلینی، 
رامــون و ســیلوان زورچر بســیار موفق بوده 
اســت. این فیلم داســتان لیزا، دختری جوان 
اســت که از آپارتمانی که با مارا هم اتاقی اش 
به اشــتراک گذاشــته نقل مــکان می کند و به 
آپارتمــان دیگری می رود تا در آنجا تنها زندگی 
کنــد. در »دختــر و عنکبوت« بیــش از دوازده 
شخصیت داســتان این دختر و هم اتاقی اش 
را بــه روش هایــی کــه در عین اینکــه غیرقابل 

تکان دهنــده  و  کمیــک  مبهمنــد،  و  درک 
هســتند، روایت می کنند. این فیلم به عجیب 

بودن چیزهای آشنا می پردازد.

 آقای باخمـــن و کالسش
ایــن فیلــم بــه کارگردانــی ماریا اشــپت در 
اتفــاق  آلمــان  آلنــدروف، شــهری در  اشــتات 
بــه  ســختگیری  بــا  تاریخــش  کــه  می افتــد 
خارجی ها گره خورده است. معلمی باهوش 
به نام دیتر باخمان در کالس شرایطی را مهیا 
کــرده کــه دانش آموزانش حــس راحتی و در 
خانه بودن را داشــته باشند. دانش آموزان از 
12 ملیت مختلف هستند. باخمان در آستانه 
بازنشســتگی، مشتاق است شهروندان آینده 
را بــرای پذیرش طیــف وســیعی از مهارت ها، 

فرهنگ ها و عقاید آماده کند.

ی  زمین بـــاز
لورا وندل در اولین فیلم بلند خود »زمین 
بچه مدرســه ای ها  دنیــای  درون  بــه  بــازی«، 
رفتــه و بــا دقتی کم نظیــر و خیره کننــده، فراز 
و نشــیب های آن را به تصویر کشــیده اســت. 
ایــن فیلم مثل مطالعــه ای درباره قلدری ها و 
آزارهــای بین بچه ها و برخــورد والدین با این 

مسائل است.

 قرمز شـــدن
داستان انیمیشن »قرمز شدن« در مورد 
دختــری چینی-کانادایــی اســت که در ســال 
2002 در تورنتو زندگی می کند. می به مراقبت 
از معبــد خانــواده که به جدشــان، ســان یی 
اختصاص داده شــده اســت کمــک می کند و 
تالش می کند تا مادر ســختگیر و بیش از حد 

محافظ کاِر خود، مینگ را راضی کند.
ایــن اولیــن فیلم پیکســار اســت کــه صرفا 
و  اســت  شــده  کارگردانــی  زن  یــک  توســط 
 )2009( Up دومیــن فیلمی اســت که پــس از
یــک شــخصیت اصلی آســیایی را بــه نمایش 

می گذارد.

بهترین فیلم های سال 2022 که حتما باید آنها را ببینید

هالیوود

فضای مجازی



  یکشنبه 5 تیر ماه 1401  شماره 2331 

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

11

از وضعیت مسکن خبرنگاران 
و هنرمندان چه خبر؟

فرهنگ  وزیر  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
شدن  نهایی  درباره  اسالمی  ارشاد  و 
ساخت و تکمیل مسکن خبرنگاران خبر 
یا  اواسط  این موضوع  داد و اعالم کرد: 
اواخر تیرماه نهایی می شود و اکنون به 
سرعت کارهای آن مشخص شده است.

محمدمهدی اسماعیلی درباره آخرین 
اقدامــات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در ســاخت و 
تحویل مســکن خبرنگاران گفت: ســال گذشــته توافق 
نامه ایی را با وزارت راه و شهرسازی امضا کردیم و امسال 
آن را بــه 24 هــزار نفــر افزایش دادیــم و در همین زمینه 
چنــد روز پیش بــا مســووالن همین وزاتخانه نشســتی 

برگزار و تفاهم نامه جامعی را به امضا رساندیم.
وی ادامــه داد: مضمــون این تفاهم نامــه درباره رفع 
مســکن هنرمنــدان و پیشکســوتان کــه رئیــس جمهور 
در مــاه رمضــان دســتور داد و هــم بــرای اهالی رســانه و 
مطبوعات است و تالش داریم که با تسهیالت ارزان قیمت 
در جاهای مناسبی در کنار شهرهای بزرگ به ویژه تهران و 
کالنشــهرها این اتفاق مهم بیفتد. همچنیــن وزارت راه  و 
شهرســازی همکاری بســیار خوبی با ما در این زمینه دارد 
که امیدواریم یک اتفاق مهم را در حوزه خدمات مســکن 

به اهالی فرهنگ و هنر رسانه شاهد باشیم.
اســماعیلی دربــاره نهایــی شــدن ســاخت و تکمیل 
مســکن خبرنــگاران اعــالم کــرد کــه دو هفته بــرای آن 
فرصــت تعییــن شــده، ایــن موضــوع اواســط یــا اواخر 
تیر مــاه نهایــی شــده و اکنــون بــه ســرعت کارهــای آن 

مشخص است که انشااهلل محقق می شود.

 ترمیم حقوق خبرنگاران در دستور کار
عضــو کابینــه دولــت رئیســی دربــاره اقــدام وزارت 
فرهنگ در ترمیــم حقوق خبرنگاران گفــت: خبرنگارانی 
کــه در جایگاه هــای رســمی ماننــد »ایرنــا« و »صــداو 
ســیما« فعالیــت دارنــد براســاس قوانیــن خودشــان 
دنبال می شود و اکنون افزایش حداقل حقوق ها برای 
افرادی که خارج از این هســتند اتفــاق افتاد. اما برخی 
خبرنــگاران را داریــم که به طــور دائمی فعالیــت ندارند 
و مســاله در ایــن اســت کــه ایــن موضوع بــه معاونت 

مطبوعاتی سپرده شد.
اســماعیلی در ادامــه از بررســی دو الیحــه مهــم این 
وزارت خانه در کمیسیون فرهنگی دولت خبر داد و گفت: 
این الیحه با هدف ارتقا کار حرفه ای رســانه ای اســت که 
هرهفتــه در کمیســیون فرهنگــی مفــاد آن بــه تصویب 
می رســد و بــه زودی ایــن الیحه برای تصویــب به هیئت 
وزیران ارسال می شود. در واقع کار زیر بنایی که در ارتقا 
وضعیــت حوزه هــای فرهنگــی و هنــری و رســانه ای آغاز 
کردیم، آثار آن در فعالیت های آینده نمایان خواهد شد.

 آخرین وضعیت پیگیری تصویب سخت و زیان 
آور بودن حرفه خبرنگاران

وزیر فرهنگ و ارشــاد درباره آخرین وضعیت پیگیری 
تصویب ســخت و زیان آور بــودن حرفه خبرنگاران گفت 
کــه بــرای بخشــی از خبرنــگاران در حال برطرف شــدن 
اســت. »علــی نــادری« مدیرعامــل ایرنــا گزارشــی ارائه 
کــرد و ایــن کار رو بــه جلو اســت و بخش هایی کــه قرار 
شــد دوســتان پیگیری کنند که البته شرایط کاری با هم 
متفاوت اســت و نمی توان همه را به یک موضوع وارد 
کرد، در این تفکیکی که انجام خواهد شــد بدون تردید 

من حامی اصلی این کار هستم.

خبـــر

تیــک نتفلیکس برای نجات به بازی مرکب چنگ می زند
سپهرغرب، گروه تیک:الجزیره در گزارشی در این زمینه نوشت: نتفلیکس تصمیم دارد پروژه جدیدی را آغاز کند و آن تبدیل سریال مشهورش، »بازی مرکب«، به یک رئالیتی شو است. این مستند مسابقه که در 10 قسمت تولید می شود، مثل سریال اصلی قتل و 

خونریزی ندارد اما برنده این بازی پول زیادی را با خود به خانه خواهد برد
جایزه این مســابقه 4.56 میلیون دالر اســت که این مبلغ، بیشــترین جایزه ای اســت که تاکنون در تاریخ مســتند مسابقات تلویزیونی تعیین شده است. 465 نفر نیز تعداد شــرکت کننده های این مسابقه است. سریال »بازی مرکب« را می توان مشهورترین 
سریال نتفلیکس دانست، زیرا توسط 111 میلیون کاربر در 1.65 میلیارد ساعت، تنها 28 روز پس از انتشارش دیده شده است. ساخت فصل دوم و نیز رئالیتی شو از این سریال، تالش های آخر نتفلیکس برای نجات خودش و نیز جبران خسارت هایی است که 

در سال های اخیر به این پلتفرم تولید محتوا، وارد شده است. نتفلیکس اکنون مشترکان زیادی را از دست داده و ارزش سهامش در بازار بیش از 50 میلیارد دالر کاهش یافته است.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
کمپانی  و  ژاپنی ها  خود  شاید 
نیپون  -استودیو  تولیدکننده 
قرار  می دانستند  اگر  انیمیشن- 
که  کنند  تولید  را  کارتونی  است 
پس از گذشت 41 سال از ساخت، 
هنوز هم که هنوز است چند وقت 
از تلویزیون ایران پخش می شود، ترغیب  یک بار 
را  می شدند که کمی بیشتر اعضای این خانواده 
در جزیره نگه دارند تا شاید داستان های بیشتری 

برایشان رقم بخورد!
»خانــواده دکتر ارنســت« کارتونی بــود که چهار 
دهه قبل برای پخش از تلویزیون توکیو ساخته شد 
و حدود یک ســال هم از این شبکه )فوجی تلویژن( 
روی آنتــن رفــت. این انیمیشــن در کشــور مــا هم با 
فاصله ای چندســاله ترجمه و دوبله شــد و اتفاقا از 
آن دســت انیمیشــن هایی بــود که هم کــودکان به 
تماشای آن نشستند و هم محبوب بزرگساالن شد.

کارتون »خانواده دکتر ارنســت« در این ســال ها 
بارها از شــبکه های تلویزیونی پخش شــده و اتفاقا 
تابستان امســال هم برای پخش از شبکه کودک در 
نظر گرفته شده است؛ اما به رغم تکنیک ابتدایی این 
انیمیشن نســبت به تولیدات این روزهای غول های 
انیمیشــن ســازی دنیا، هنوز هم صداوسیما و البته 
بســیاری از خانواده هــای ایرانــی ترجیــح می دهنــد، 
کودکِی فرزندانشــان را با همیــن کارتون های تاریخ 
مصرف گذشته ژاپنی پر کنند تا انیمیشن های بعضا 
اکشن و خشن یا تولیداتی که با فرهنگ و ضوابط ما 

چندان هم خوانی ندارند.
»خانــواده دکتــر ارنســت« در دهــه 80 میــالدی 
بــر اســاس یک رمان ســاخته شــد. اســم اصلی این 
کارتون هم چیز دیگری اســت: »خانواده سوئیســی 

رابینسون: جزیره اسرارآمیز فلون« و البته رمان هم 
عنوان دیگری دارد: »خانواده سوئیسی رابینسون«.
کتاب در سال 1812 توسط نویسنده ای سوئیسی 
به نــام یوهان داویــد ویس به زبان آلمانی نوشــته 
شــده بود و اتفاقا این نویســنده بــا نگارش همین 
رمان هم به شــهرت رســید. نکته جالــب اینکه خود 
داویــد ویس هــم اذعان کرده که رمانــش را با الهام 
از کتاب »رابینســون کروزوئه« اثر دانیل دفو نوشته  

است.
از نکات قابل توجه دیگر در کارتون خانواده دکتر 
ارنســت، آن اســت که اصال شــخصیت اصلــی با نام 
»فلون« در رمان وجود ندارد. در کتاب یوهان داوید 
ویس، خانواده رابینســون فقط شــامل پدر، مادر و 
چهار پســر )بدون دختر( اســت و احتماًال شخصیت 
فلــون برای نســخه کارتونی معرفی شــده  اســت تا 
دختران بیشتری جذب مجموعه شوند. او شخصیت 
اصلی و دختر میانی خانواده رابینسون است. فلون 
دارای روحیــه آزاد اســت و مایــل بــه انجام هــر کاری 
اســت. او همیشــه با ذهن خود صحبت می کند و از 
انجام کارهای جدید لذت می برد. داســتان معموًال 
از دیدگاه او گفته می شود. خانواده اش یازدهمین 
سالگرد تولد او را در 13 سپتامبر در این جزیره جشن 

می گیرند.
مابه ازای سایر شــخصیت های کارتون، خصوصا 
فرزنــدانـ  هــم بعضا بــا کمی تفاوت ســنی و نام، در 

رمان دیده می شوند.
امــادر ایــران آنچــه »خانــواده دکتــر ارنســت« را 
برای مخاطبانش جذاب تــر کرد، قطعا دوبله موفق 
کار اســت. در آن زمــان تلویزیــون و دوبلورهــا بــه 
قشــر کــودک و کارتــون اهمیــت بســیار می دادند و 
نســل طالیی دوبله هنوز هم که هنوز اســت در کنار 
فیلم های ماندگار تاریخ سینما، بسیاری از افتخارات 

خود را در همکاری با همین کارتون ها می داند.
مدیــر دوبــالژ کارتون »خانــواده دکتر ارنســت«، 
و  قدیمی هــا  از  بــود.  علیمحمــدی  مهــدی 
تحصیلکرده هــای این حــوزه، که از ســال 40، پس از 
گذرانــدن تجارب موفــق در تئاتر و رادیــو، وارد رادیو 
شد و پس از مدتی عرصه دوبله و گویندگی را انتخاب 
کرد. علیمحمــدی همکاری با کارتون »نیک و نیکو« 
را هــم در کارنامه هنری اش داشــت. علیمحمدی در 

سال 98، در حالی که 95 سال درگذشت.
اما شــخصیت اصلــی کارتون یــا همان فلــون را 
ناهیــد امیریــان شــمس آبادی گویندگی کــرد. او در 
ســال 1338 و زمانــی کــه فقــط پنج ســال داشــت 
توســط پدرش رضا امیریان وارد عرصه دوبله شــد. 
هنوز خواندن و نوشتن نیاموخته بود که دوبلورها 
دیالــوگ را بــه او می گفتنــد و امیریــان آن را حفــظ 
می کرد و می گفت. حتی چند قوطی فیلم زیر پایش 
می گذاشــتند تا قــد او به میکروفن برســد و بتواند 

گویندگی کند.
او به همراه زهره شــکوفنده، شــهرام شــکوفنده 
و منیژه نویدی از نخســتین و فعال ترین بچه گویان 
دوبله ایران به طور حرفه ای بوده اند. در کارنامه هنری 
ناهید امیریان شمس آبادی که تمایل چندانی هم به 
گفت وگو با رسانه ها نشان نمی دهد، صداپیشگی به 
جای شخصیت های سندباد، بنر، بامزی، هاچ، لوسی 
می )مهاجران(، سباستین )پل وسباستین(، پینوکیو، 

لی لی بیت و... به چشم می خورد.
از دیگر نکات قابل توجه در این کارتون، همکاری 
نوشــابه امیــری به عنوان صداپیشــه »جــک« بوده 
است. جک کوچکترین پسر خانواده است و همیشه 
وارد کارهــای دردســرآمیز می شــود. دوســت دارد 
چیزهایــی را از صدف های دریایی گرفتــه تا حیوانات 
کوچک و خزندگان جمع کند. صدای نوشابه امیری 

که بعدها بیشــتر به عنــوان منتقد خــود را به عالم 
ســینما معرفی کــرد، در کارتــون »بچه هــای آلپ«، 
»ُکنــا« در کارتــون ســرندیپیتی و »اســترلینگ« در 

رامکال هم شنیده می شود.
از مریم شیرزاد، دوبلور باسابقه کشورمان هم به 
عنوان دیگر صداپیشــه شــخصیت »جک« نام برده 

می شود.
اما شخصیت دکتر ارنســت را حسین معمارزاده 
دوبلــه کرد. از اســتادان ایــن حوزه که زیــر نظر علی 
صــدای  بــود.  کــرده  آغــاز  را  فعالیتــش  کســمایی 
معمــارزاده بر اولین فیلم هــای بروس لی به ماندگار 
مانــده اســت و بــا ســریال هایی چــون جنگجویــان 
شــمالی،  ســرزمین  از  ســری،  ارتــش  کوهســتان، 
هــم  زندگــی  داســتان  و  خانــه  از  دور  ســال های 
همکاری داشــته است. آنا )همسر دکتر ارنست( هم 
به شــهال ناظریان ســپرده شــد؛ هنرمندی که رفتن 
همیشــگی اش همیــن دو ماه قبــل عالــم دوبله را 

عزادار کرد.
با این نگاه، شاید کارتون خانواده دکتر ارنست را 
باید کلکســیونی از بهترین  صداهای ایرانی در امروز 
و دیــروز دانســت. ویژگــی  ای که در کنــار متن معتبر 
اقتباس شده از کتاب و محتوای جذاب و خانوادگی، 
به اعتبار نسخه پخش شده کارتون در ایران افزوده 

است.
در نسخه اصلی که در قالب 50 قسمت تهیه شده 
 Yoshihiro Kuroda کــورودا  یوشــی هیرو  اســت، 
کارگردانی را عهده دار بوده است. او کارگردان چندان 
شناخته شده و پرکاری نبود و این کارتون هم آخرین 
و ســومین کارش محســوب می شــود. ونــدی لــی، 
هنرمنــد آمریکایــی تبار نقش آنــا را گویندگی کرده و 
Michael McConnohie هم به جای دکتر ارنســت 

صداپیشگی کرده است.

را  مافیا  بازی  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
که  البته  می نامند.  گرگ نما  انسان  گاه 
دلیل خوبی نیز برای این نام گذاری وجود 
دارد؛ چون اعضای مافیا در روز خود را در 
می دهند؛  نشان  آرام  شهروندانی  نقش 
اما در شب از این لباس خارج شده و روی 
باید  آن  ها  می دهند.  نشان  را  خود  دیگر 
برای برنده شدن، دروغ بگویند و هرچه دروغ گوی ماهرتری 
برنده شدنشان بیشتر می شود. موضوعی  باشند، شانس 

که یکی از آسیب های مهم و غیر قابل  انکار این بازی است.
تبهــکار  گــروه  و  کارتــل  یــک  اســم  دیگــر  امروزه»مافیــا« 
در فیلم هــای آمریکایــی و ایتالیایــی نیســت. ایــن کلمــه نقــل 
محافلمــان شــده و جوان هــا بــه بهانــه آن دور هــم جمــع 
می شــوند. یک بــازی ســرتاپا غربی کــه کیلومترها بــا فرهنگ 
اصیــل مــا فاصله دارد اما در چند ســال اخیر ابتــدا تلویزیون 
و حاال شــبکه نمایش خانگی برای تبلیغ آن در جامعه آستین 
بــاال زده انــد و مصرانــه در تالش اند تا بــا کپی کاری از نســخه 
خارجی آن چه در معنا و مفهوم و چه در ظاهر- یادمان بیاید 
پوشــش غربی و گانگســتری مهمانــان در برنامه»شــب های 
برهــوت  را در  زا  آســیب  و  بــازی خطرنــاک  ایــن  را-،  مافیــا« 

برنامه سازی اصولی و نوآورانه به خورد مخاطب بدهند.
بــازی مافیــا در ایــران از دهه 1380 با نام مافیــا و گاهی نیز 
»دزد و پلیس« وارد فضاهای خوابگاهی و دانشــجویی شــد 
و پــس از مدتی به عرصه های تجــاری همچون کافه ها نیز راه 
یافت و پس از اینکه صحنه تئاتر و تلویزیون را در ایران تجربه 
کــرد، وارد شــبکه نمایش خانگی شــد. مافیا یک بازی دســته 
جمعی است و با دو گروه مافیا و شهروند قابل انجام است. 
در ابتدای بازی با رأی گیری همه بازیکنان یک نفر به عنوان 

حاکم یا خدا انتخاب می شود. 
در ایــن بازی افراد به دو گروه مافیا و شــهروندان تقســیم 
شده و نبرد میان دو گروه آگاه و ناآگاه شبیه سازی می شود. 
در این مسابقه افراد به صورت پنهانی تعیین نقش می شوند 
و اکثریت شــهروند این فرصــت را پیدا می کنند تا افراد مافیا را 
شناســایی و برای حــذف آن ها رأی دهند. این بــازی در دو فاز 
شــب و روز صورت می گیرد. داور اعالم می کند که شــب شده 
و همــه افــراد با این فرمــان باید بخوابند و چشم هایشــان را 

ببندنــد. بــا اعالم داور، مافیا چشمانشــان را بــاز می کنند و با 
همــکاری یکدیگــر یــک نفر را می کشــند.  پــس از اعــالم داور، 
مافیــا نیز می خوابند و صبح آغاز می شــود و همه افراد بیدار 
می شوند، در این لحظه با توجه به اینکه در شب گذشته چه 
کســی کشته شــده بحث بر ســر این موضوع که مافیا کیست 
اتفــاق می افتــد. در هــر مرحلــه بــا رأی گیــری، یک نفــر حذف 
می شــود. ایــن بازی دوبــاره در بخش های صبح و شــب تکرار 

می شود تا یکی از دو گروه پیروز این رقابت شوند. 
ایــن بازی بســیار پــر هیجــان و درگیرکننــده اســت. به طور 
خالصه، هدف نهایی بازی مافیا از بین بردن یا به عبارت بهتر، 
از بازی به در کردن »شهروندها« توسط گروه مافیا یا برعکس 
آن از بین بردن "مافیا های بازی" توســط شهروند ها است، در 
حقیقــت در بازی مافیا افراد باید ســعی کنند دیگران را گمراه 

کرده و نفرات را به تدریج از بازی حذف کنند.
ایــن روزها نام این بازی با برنامه»شــب های مافیا« عجین 
شــده اســت. »شــب های مافیــا« رئالیتــی شــویی از ســعید 
ابوطالــب اســت کــه قبــال مســابقه های تلویزیونــی دیگــری 
همچــون »رالی ایرانــی« و »شــام ایرانــی« را کارگردانی کرده 
اســت و بــر اســاس مســابقه تلویزیونــی شــهروند و مافیا با 
اجــرای علیرام نورایی که در شــبکه ســالمت پخش می شــود 
ســاخته شده اســت.  مجموعه ای که با توجه به آزادی عمل 
فیلمسازان در شــبکه نمایش خانگی، تفاوت های فاحشی با 

نسخه تلویزیونی خود دارد. 
در »شــب های مافیا«بــرای جــذب بیشــتر مخاطــب بجای 
مــردم عــادی از چهره هــای مشــهور و گاه محبــوب ســینما، 
تلویزیون و موســیقی به عنوان شرکت کننده استفاده شده 
اســت و زنــان نیز بــا گریم هــای ســنگین، آرایش هــای غلیظ و 
پوشــش های عجیب و غریب غربی و گنگستری حضور دارند، 
زنانــی کــه ابتــدا در بین خودشــان بازی می کنند و ســپس در 
فینــال هــم بازی مردان می شــوند تا فیلمســاز با اســتفاده از 
ترفنــد تکــراری َکل َکل میــان زن و مــرد که گاه بــه دور از ادب 
بــوده و شــأن زنانه را زیر پــا می گذارد، در واقع بــا قبح زدایی 
از روابــط صمیمانــه بــا نامحــرم و اســتفاده ابــزاری از زنــان، 
مخاطبان بیشتری را جذب کند؛ به ویژه قشر نوجوان و جوان 
را کــه عالقه زیادی به شــناخت شــخصیت واقعــی بازیگران و 

خوانندگان را دارند.

سعید ابوطالب که عالقه ویژه ای بر ساخت رئالیتی شو در 
فضای نمایش خانگی و زیرپاگذاشتن محدودیت های رسانه 
ملــی دارد، هماننــد آثار پیشــین خود بــدور از اندکــی نوآوری 
و بومی ســازی بــه کپی بــرداری ایــن بــازی روی آورده اســت، 
حــال آنکــه اولین و مهمترین شــرط برای الگوبــرداری موفق، 
همگام ســازی فرهنــگ اســت. وقتــی قــرار اســت محصولــی 
خارجی، مشابه سازی شــود باید در بطن اثر مسائل فرهنگی 
به زیســت بومــی ما همخوانی داشــته باشــد اما ایــن اتفاق 
عمومــا رخ نمی دهــد و نــه تنهــا این کپــی کاری ها ســنخیتی 
بــا فرهنــگ و اعتقــادات دینی جامعه مــا ندارند بلکــه گاه در 

تعارض آشکار با آموزه های اخالقی و دینی ما هستند.
بازی مافیا را گاه انســان گرگ نما می نامنــد. البته که دلیل 
خوبــی نیز برای این نام گذاری وجود دارد؛ چون اعضای مافیا 
در روز خود را در نقش شــهروندانی آرام نشــان می دهند؛ اما 
در شــب از ایــن لباس خارج شــده و روی دیگر خود را نشــان 
می دهند.  آن  ها باید برای برنده شدن، دروغ بگویند و هرچه 
دروغ گوی ماهرتری باشــند، شــانس برنده شدنشــان بیشــتر 
می شــود. موضوعی که یکی از آســیب های مهــم و غیر قابل 

 انکار این بازی است. 
عالوه بر ریخته شــدن قبــح دروغ گویی، ترویج دورویی این 
بــازی باعث ترویج شــکاکیت در میان افراد جامعه می شــود. 
اینکــه ما از طریــق بازی در قالب یک برنامــه خوش آب و رنگ 
و پر زرق و برق و از طریق بازیکنانی مشــهور و گاه مورد عالقه 
جوانــان جامعه، عملی خالف اخالقــی را تبلیغ کنیم، بازخورد 

مناســبی در جامعه پذیری افراد توســط رســانه ندارد؛ چرا که 
ما می دانیم اســالم دین اخالق اســت؛ دینی که دروغ و فریب 
را همــواره منــع می کنــد. عالوه بــر ذات خطرناک خــود بازی، 
ادعــای نایــت زدن و دیــدن و متهم کــردن برخــی از بازیکن ها 
در ایــن برنامــه، موضوعــی فراگیــر اســت و تقریبــا از همــان 
قســمت های آغازین ایــن برنامــه، گروه های قبلــی و حتی باز 
هم مخاطبان آن قســمت های برنامــه، این موضوع را مطرح 
کرده انــد و بازتاب برنامه در فضای مجازی نشــان می دهد که 
مخاطبان این برنامه نسبت به برخی از اتفاقات پشت صحنه 
بدبیــن شــده اند و این بدبینی تا جایی ادامــه پیدا می کند که 
حتــی گا هــی، کار بــه ذکر نــام یکی از ســلبریتی ها می کشــد و 
گروهــی او را متهم به تقلــب می کنند و عده ای از هواخواهان 
آن بازیگر هم مجبور به دفاع از او می شــوند و این یعنی تلف 
کردن وقت و انرژی مخاطب و مشوش کردن فضای جامعه.

بــه دیــدن  را  کــه مخاطــب مــا  متأســفانه نکتــه مهمــی 
برنامه هــای بی محتوا همچون مافیا ترغیــب می کند، کمبود 
برنامه هــای ســرگرمی خــوب و هدفمند اســت که با داشــتن 
اهداف آموزشی و تربیتی بتواند بیننده را به خود جذب کند. 
توجیه مسئوالن برای ساخت چنین برنامه هایی این است که 
در وضعیت کرونا توانسته اند مردم را سرگرم و مشغول کنند 
تا مشــکالت یادشــان برود و بیشــتر در خانه بماننــد؛ اما باید 
گفت هدف وســیله را توجیه نمی کند و سرگرم کردن مخاطب 
به هر قیمتی و از بین بردن ارزش های اخالقی و دینی جامعه 

کار ناپسندی است.

سینما خانگی

کمپانی ژراپنی

شــــب های مافیـــــــا 
یی وغگو یج در و تر

 در قـــالب یـــک 
ی جـذاب باز

عــالوه بــر ذات خطرنــاک خــود بــازی، ادعــای نایــت زدن و دیــدن و متهــم کــردن برخــی از بازیکن هــا در ایــن برنامــه، 
وه های قبلی و حتی باز هم مخاطبان آن  موضوعی فراگیر اســت و تقریبا از همان قســمت های آغازین این برنامه، گر
قســمت های برنامــه، این موضوع را مطــرح کرده اند و بازتاب برنامه در فضای مجازی نشــان می دهد که مخاطبان 
ایــن برنامــه نســبت بــه برخی از اتفاقات پشــت صحنه بدبین شــده اند و این بدبینــی تا جایی ادامه پیــدا می کند که 
وهی او را متهم به تقلب می کنند و عده ای از هواخواهان  حتی گا هی، کار به ذکر نام یکی از سلبریتی ها می کشد و گر
آن بازیگــر هــم مجبــور بــه دفاع از او می شــوند و این یعنــی تلف کردن وقت و انــرژی مخاطب و مشــوش کردن فضای 

جامعه...

چرا خانواده دکتر ارنست بیشتر در جزیره نماندند؟

اسماعیلی



امیر مومنان، حضرت علی )ع(:
هَوَة َعِمَی الَقلُب عِن العاِقَبِة. إذا أبَصَرِت الَعیُن الّشَ

گردد. کور  گر چشم، شهوت بین شود، دل از عاقبت بینی  ا
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کاهش 100 هزار تومانی 
حق مسکن کارگران قانونی بود؟

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
در  ماندگاری  اینکه  به  اشاره  با  کارگران 
یافته،  افزایش  جاری  سال  در  شغل 
کارگران  معیشت  بهبود  برای  گفت: 

پیشنهاد بن الکترونیک را داده ایم.
هــادی ابــوی بــا اشــاره بــه افزایــش 
حقوق ها در ســال جاری گفــت: افزایش حقوق ها باعث 
افزایــش مانــدگاری کارگــر در محیط کار شــده. با توجه 
بــه افزایــش هزینه هــای زندگــی و عقب ماندگــی مزدی 
کارگــران طی ســال های گذشــته ماندگاری در مشــاغل 
مختلــف بســیار پاییــن بــود. مطابــق گــزارش وزارت کار 
ماندگاری در مشــاغل 30 درصد در ســال جاری افزایش 
یافته که شــاید بتوان گفت که افزایش حقوق ها یکی از 

دالیل این میزان رشد است.
وی ادامــه داد: درســت اســت کــه حقــوق 57درصد 
افزایــش یافــت, هم بــا جراحــی اقتصادی قیمــت تمام 
کاالها هم افزایش یافت. سهم مزد در قیمت تمام شده 
کاال حدود 7تا8درصد است. بنابراین نمی تواند دلیل بر 

گرانی ها باشد.
ابــوی با اشــاره بــه اینکــه مســکن یکی از مشــکالت 
متعدد کارگران اســت، گفت: رقم حق مســکن چشم گیر 
نیســت و حتــی هزینه کارمزد مشــاور امــالک را هم برای 
کارگــر پوشــش نمی دهــد و به عنــوان یــک کمک هزینــه 
مطرح اســت. عمده تمرکز شــورای عالی کار روی حقوق 
و معیشــت اســت و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر 
کــه در وضــع اقتصادی موجود یــک زندگــی آبرومندانه 
و در رفاه داشــته باشــد، فاصله داریــم. مصوباتی مانند 
تعییــن نرخ حــق مســکن دومرحله ای اســت و تصویب 
آن از ســوی شــورای کار و تأیید آن از سوی وزارت کشور 
صــورت می گیــرد. کــه این مســئله یــا باید کامــل قبول 
شــود یا کامل رد شود. در جلسات شورای کار بر اساس 
گفتگــو بــا جامعه کارگــری و کارفرمایی، دســتمزد و حق 
مســکن تعییــن می شــود. اینکــه در هیئت وزیــران رقم 
حــق مســکن را از 650 هزار تومان بــه 550 هزار تومان 
تغییــر دهنــد، به هیچ عنــوان وجود نــدارد و ایــن تغییر 

به هیچ وجه قانونی نیست.
وی بــا تأکید بر اینکه دســتمزد کارگران قبــل از جراحی 
اقتصادی بود، گفت: برای بهبود معیشت کارگری، پیشنهاد 
ما بن الکترونیک است که موافقان و مخالفان خودش را 
داشت. باتوجه  به تحوالت اقتصادی و مشکالت کارگران و 
اینکه این قشر جز دستمزد حمایت دیگری ندارد, پیشنهاد 
پرداخت بن الکترونیک می تواند کمک حال آن ها باشد که 

امیدواریم در دستور کار قرار گیرد.

ایران و جهان

هادی ابوی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: رئیس اداره بیماری های 
وزارت  غذای  و  آب  از  منتقله 
اینکه  به  اشاره  با  بهداشت 
آب  به  دسترسی  کاهش 
آشامیدنی سالم تهدیدی برای 
در  وبا  بیماری  شیوع  گسترش 
آب  به  مناسب  دسترسی  گفت:  است،  منطقه 
بهداشتی  دفع  و  جمع آوری  سالم،   بهداشتی 
از  همگی  و...  فردی  بهداشت  رعایت  فاضالب، 
وبا  شیوع  گسترش  از  جلوگیری  موثر  عوامل 
است که اگر هرکدام از عوامل به درستی رعایت 
بیماری  گسترش  شاهد  است  ممکن  نشود 

باشیم.
شــیوع  دربــاره  مســعودی فر  مریــم  دکتــر 
بیمــاری وبــا، گفت: بر اســاس بــرآورد ســازمان 
جهانی بهداشــت بیمــاری وبا هنــوز در تعدادی 
از کشــورهای دنیا تهدید محســوب می شــود و 
در منطقه ما اندمیک اســت. سازمان بهداشت 
جهانــی تخمیــن می زنــد کــه 47 کشــور در دنیا 
هستند که این بیماری را بومی دارند؛ به همین 
دلیل هدف گذاری کرده اســت که تا ســال 2030 
بتوانــد این تعــداد را به حداقل رســانده و خطر 

مرگ و میر ناشی از وبا را کاهش دهد.
وی افزود: برخی از کشورهایی که بیماری وبا 
در آنها بومی و اندمیک است در مجاورت ما قرار 
دارند که ســبب می شــود همه  ساله تعدادی از 
موارد بیماری را داشــته باشیم. بر اساس اعالم 
ســازمان بهداشــت جهانی از اواخر سال 2021 و 
از ابتــدای ســال 2022 افزایــش مــوارد وبــا را در 

تعدادی از کشورهای همجوار خود داشته ایم.

 عوامل موثر در گسترش شیوع وبا
او با اشــاره بــه اینکه بیماری وبا به شــدت با 
محیــط زندگــی افــراد در ارتبــاط اســت، تصریح 
کرد: دسترســی مناســب به آب بهداشتی سالم،  
جمــع آوری و دفــع بهداشــتی فاضــالب، رعایت 
بهداشــت فــردی و... همگــی از عوامــل موثــر 
جلوگیــری از گســترش شــیوع وبا اســت کــه اگر 
هرکــدام از عوامــل بــه درســتی رعایــت نشــود 
ممکن اســت شــاهد گســترش بیماری باشــیم. 
از ســوی دیگــر مــا در منطقــه وارد ســال های 
کــم بارش و خشکســالی شــده ایم و از طرفی با 
جابه جایی های جمعیتی شکل گرفته دسترسی 

بــه آب بهداشــتی ســالم تحــت تاثیر قــرار گرفته 
اســت کــه می تواند عاملــی برای شــیوع مجدد 

بیماری باشد.

 وضعیت مبتالیان در ایران
وی دربــاره تعداد موارد مبتال به وبا در ایران، 
اظهار کرد: طی سال های 99 و 1400 هر سال کال 
یــک مورد ابتال به وبا داشــته ایم. در واقع وبا در 
ایران کنترل شــده است و به عنوان یک دغدغه 
مطــرح نیســت. امســال نیز تاکنــون کمتــر از 10 
مورد مشــکوک وبــا به ما گزارش شــده اســت. 
در واقــع بعــد از افزایش مــوارد مبتال بــه وبا در 
زائرینــی که ســال 1396 به عراق تردد داشــتند، 
دیگر تعداد موارد حتی پیش از شیوع کرونا هم 

کمتر از 10مورد بوده است.
او ادامه داد: روال بررسی موارد وبا در کشور 
بــه این صــورت اســت که کســانی  که بــا تابلوی 
عالئم اسهال حاد آبکی مراجعه می کنند و شک 
به وبا برایشــان مطرح می شــود، آزمایش شــان 
در آزمایشــگاه هایی که به این منظور در ســطح 
شهرســتان تعریف شده چک می شــود و اگر به 
عنوان مورد مثبت اعالم شد، باید به آزمایشگاه 
دانشــگاه بیاید تا مجددا تایید شــود. در مرحله 
آخر نیز تایید نهایی در آزمایشــگاه مرجع صورت 
می گیرد تا مطمئن شــویم فرد مشــکوک واقعا 
به وبا مبتال شــده اســت یــا خیر. تاکنــون موارد 
مشــکوک در آزمایشــگاه های منطقــه ای تاییــد 

شدند.
مســعودی فر، ادامــه داد: تمــام ایــن افــراد 
مشــکوک سابقه سفر به کشــورهای همجوار را 
داشتند. شیوع وبا در کشورهای منطقه وجود 
دارد، پــس اصــل این اســت کــه ترددهــای بین 
مرزی ایمن شوند تا سالمت مسافرین و زائرین 

با رعایت بهداشت حفظ شود.

 هشدار گسترش وبا در فصول گرم سال
او بــا تاکید بر اینکه شــیوع و گســترش وبا در 
فصل تابســتان بیش از سایر فصول است، بیان 
کرد: خطر بیماری وبا در تمام فصول وجود دارد 
امــا منطقا بیشــترین انتظار بروز مــوارد بیماری 
وبــا در کشــور مــا تقریبــا از اوایل اردیبهشــت تا 

آبان  ماه است.
رئیس اداره بیماری های منتقله از آب و غذای 
وزارت بهداشــت، بیان کرد: در مــورد بیماری وبا 

دو نگرانی عمده داریم؛ اول آنکه بیماری سرایت 
پذیــری باالیــی دارد و دوم اینکــه اگــر بــه موقع 
درمــان نشــود می تواند با کشــندگی بــاالی 50 
درصــد همراه باشــد. اگر اقدامات پیشــگیری در 
حین ســفر یا در طول فعالیت روزانه به درســتی 
انجــام شــود و اگــر فــردی کــه عالئم مشــکوک 
بیماری را داشــت به ســرعت به مرکز بهداشــتی 
مراجعــه کنــد تا درمان مناســب آغاز شــود این 
خطــر به شــدت کاهــش می یابد و حتــی مرگ و 

میر ناشی از وبا به کمتر از یک درصد می رسد.
او تاکیــد کــرد: مهم تریــن نکته این اســت که 
در هر مســافرت و ترددی از آب آشامیدنی سالم 
اســتفاده کنیم و به هیچ عنوان از آب های روان 
برای آشــامیدن استفاده نکنیم. نکته مهم دیگر 
رعایت بهداشــت دســت ها و شست و شوی آنها 
است. درواقع می بایست قبل و بعد از استفاده 
از ســرویس بهداشــتی و قبل از طبــخ و خوردن 
غذا حتما دست های خود را بشوییم. همچنین 
باید دقت شــود تا میوه و سبزیجات به درستی 

شسته و ضدعفونی شوند.

 راه های انتقال وبا
از  پــس  بیمــاری  کمــون  دوره  دربــاره  وی 
از  بــدن، گفــت: دوره کمــون  بــه  باکتــری  ورود 
12 ســاعت تــا 5 روز متغیــر اســت. طــول دوره 

بیماری نیز به طور متوســط دو تا سه روز است. 
میکروارگانیســم وبــا از طریق دهان بــا خوردن 
مــواد غذایــی آلــوده وارد بدن شــده و از طریق 
مدفــوع دفــع می شــود؛ بنابراین ممکن اســت 
فرد بیمار حتی یک هفته تا 10 روز بعد از بیماری، 

میکروارگانیسم را از طریق مدفوع دفع کند. 
نکتــه حائــز اهمیــت این اســت کــه مبتالیان 
یــا دچــار عالئــم  بــه وبــا در 80 درصــد مــوارد 
بالینــی نمی شــوند و یــا عالئــم خفیفــی از خود 
نشــان می دهند امــا حتی افراد فاقــد عالئم نیز 
میکروارگانیســم را دفــع می کننــد کــه به همین 
دلیل بر دفع بهداشتی فاضالب تاکید می شود.

مســعودی فر با اشاره به این که روش اصلی 
انتقال وبا اســتفاده از آب یــا مواد غذایی آلوده 
به میکروب اســت، ادامه داد: انتقال فرد به فرد 
با دســت دادن یا روبوســی کردن معموال خیلی 
بــه نــدرت ممکــن اســت رخ دهــد. راه معمول 
انتقال بیماری این است که اگر فرد بیمار پس از 
اجابت مزاج دســت خود را نشــوید و به سطوح 

بزند، سایرین را هم آلوده می کند.

 تأکید بر لزوم آب درمانی خوراکی پس از 
ابتال به وبا

وی افــزود: اگــر افراد بــه موقع بــرای درمان 
مراجعه کنند میزان کشــندگی وبا به کمتر از یک 

درصد می رســد. اصل عارضه وبا برای افراد، کم 
آبی ناشــی از بروز وبا است که مهم ترین کار این 
اســت که اگر فرد دچار اســهال و اســتفراغ شــد 
حتما جایگزین کردن آب و الکترولیت ها را انجام 
دهد و به مراکز درمانی مراجعه کند. برخی افراد 
مانند خانم های باردار، افراد دچار ســوء تغذیه 
و بیماران زمینه ای بیشتر در معرض خطر نشان 
دادن تابلــوی عالئم بیماری هســتند که باید به 
 ORS ســرعت مایع  درمانی خوراکی را با محلول
آغــاز کند. باید هر یک بســته از پــودر در یک لیتر 
آب حل شــود تا جایگزین مایعات از دست رفته 
بدن شــود. در صورتی که فرد به دلیل استفراغ 
تحمل مایــع درمانی خوراکی را ندارد یا کم آبی، 
بــدن او را بــه ســمت ضعــف و بی حالــی ســوق 
می دهــد باید به مراکــز درمانی مراجعــه کند تا 

مایع درمانی وریدی آغاز شود.

 آنتی بیوتیک درمانی خودسرانه؛ ممنوع
او تاکیــد کــرد: بــرای هــر بیمــاری مهم تریــن 
توصیه این اســت که به هیچ عنوان خودسرانه 
آنتی بیوتیــک مصــرف نشــود. بــرای بیمــاری وبا 
توصیه این است که ارزیابی توسط پزشک انجام 
شــود و در صورتی که تابلوی بیماری شدید بود 
بایــد همراه با مایــع درمانی با نظر پزشــک آنتی 

بیوتیک هم مصرف کنند.

ی در برخی کشورهای همجوار وضعیت وبـــــا در ایران؛  افزایش بیمار

مریم مسعودی فر

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره 
رهبری  معظم  مقام  تأکیدات  به 
طول  در  ایشان  مکرر  دستورات  و 
ماه های  در  همچنین  و  سالیان 
مگاوات  هزار   10 تولید  گفت:  اخیر 
کمی  صورت  به  را  جدید  برق 
هدف گذاری کرده ایم و این مهم در دستور کار قرار 

گرفت.
بتن ریــزی واحدهــای  محمــد اســالمی دربــاره 
شــماره 2 و 3 نیــروگاه اتمــی بوشــهر اظهــار کــرد: 
شــب گذشــته بتن ریزی دیواره راکتور واحد شماره 
2 آغاز و بخشــی از پیشــرفت عملیــات عمرانی این 
واحد انجام شــد و در این لحظه قرار اســت تحکیم 
 3 و   2 واحدهــای  جانبــی  ســاختمان های  بســتر 
نیروگاه اتمی بوشــهر انجام شــود و در مرحله بعد 
قرار اســت سپرکوبی با هدف آماده سازی سایت به 
منظور احداث واحدها و تاسیســاتی که قرار است 

اجرایی شود را انجام دهیم.
وی افــزود: موضــوع حائز اهمیت این اســت که 
از ایــن بــه بعد و با توجــه به اراده ای کــه اکنون در 
دولــت وجــود دارد و بــا برنامه ریزی هــای صــورت 
گرفتــه، تمــام بخش هایی کــه مقرر شــده در پروژه 
فعــال شــود را بــه صــورت همزمــان و بــا همدیگر 
فعــال کنیم تا راندمان و بهــره وری را در این بخش 
افزایــش و ارتقــاء دهیم و تالش می کنیــم تاخیری 
به پروژه تحمیل نشــود تا بتوانیم با سرعت باالتری 
امور را دنبال کرده و این طرح را به نتیجه برسانیم.
رئیس ســازمان انــرژی اتمی با بیــان اینکه امروز 
شــاهدیم که همه بــه صورت فوق العاده شــتابان 
بــرای توســعه نیروگاه هــای اتمــی در حــال حرکت 
هســتند زیرا با توسعه این نیروگاه ها می توان برق 
و انــرژی پایدار تولیــد کرد، توضیــح داد: در نیروگاه 
شماره یک به صورت ثابت حدود 1000 مگاوات برق 
تولید می شــود که به صورت پیوسته و با فرکانس 
ثابت این برق تولیدی به شــبکه تزریق می شــود و 
این مساله برای وزارت نیرو ایران و همچنین وزارت 
انرژی کشــورهای جهان بسیار کارســاز خواهد بود 
زیــرا برق تولیدی می تواند به صورت همیشــگی در 

شبکه وجود داشته باشد.
اســالمی تصریــح کرد: باید توجه داشــت ســایر 
دچــار  هوایــی  و  آب  شــرایط  از  متاثــر  نیروگاه هــا 
کاهــش ظرفیــت می شــوند و راندمــان خــود را از 
دســت می دهنــد امــا نیروگاه هــای اتمی عــالوه بر 
نداشــتن هیــچ آالینگــی؛ دارای عمــر بهره بــرداری 

باالتر و حداقل 2 برابری نســبت به سایر نیروگاه ها 
هســتند. تولید بــرق در این نیروگاه هــا پایدار بوده 

و نقصانی در روند تولید آن مشاهده نمی شود.
وی تاکیــد کرد: امروز تولید برق هســته ای مورد 
اســتقبال واقع شــده و ما نیز با توجــه به تاکیدات 
مقــام معظــم رهبری و دســتورات مکرر ایشــان در 
طول ســالیان و همچنین در ماه هــای اخیر؛ تولید 
10 هــزار مــگاوات بــرق جدیــد را بــه صــورت کمــی 
هدف گذاری کرده ایم و این مهم در دســتور کار قرار 
گرفته و باید توجه داشــت این طرح غیر از تولید 2 
هزار مگاوات برقی است که اکنون عملیات اجرایی 
آن در دســت اجرا بــوده و روند آن قابل مشــاهده 
اســت و این مــوارد کمک می کنــد تــا گام بزرگی در 

توسعه این قبیل طرح ها و برنامه ها برداریم.
کار  امســال  همچنیــن  کــرد:  عنــوان  اســالمی 
متفاوتــی را آغــاز کرده ایم به طوری کــه یک نیروگاه 

ایرانــی را طراحــی می کنیــم  360 مگاواتــی تمــام 
کــه مقرر شــده بود برای ســاخت آن با کشــورهای 
خارجــی همــکاری شــود و امــروز ایــن هــدف را به 
صــورت قاطعانــه تغییــر داده ایــم و بــا اســتفاده 
از ظرفیــت ملــی، ســاخت نیــروگاه تمــام ایرانــی را 
هدف گــذاری کرده ایم تــا بتوانیم کشــور را در زمره 

صاحبان این صنعت قرار دهیم.
وی تصریــح کــرد: از تمــام ســازندگان، صاحبان 
صنایــع بــزرگ و شــرکت های داخلــی دانش بنیــان 
دعوت می کنم تا به این پروژه ملحق شوند و کمک 
کنند تا برگ زرینی را به نام ملت ایران در تاریخ ثبت 
کنیــم زیــرا با این کار تراز کشــور از نظــر تکنولوژی و 
صنعتــی به تراز هســته ای تبدیل خواهد شــد و در 
نتیجــه می توانیــم در زمره کشــورهای پیش رو و در 

تراز هسته ای قرار بگیریم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین درباره 

تولیــد و تاســیس آب  شــیرین کن در نیروگاه هــای 
اتمــی گفــت: یکــی از مطالبــات دیرینه مــردم عزیر 
بوشــهر، آب شــیرین کن بــوده و از نیــروگاه اتمــی 
ایــن موضــوع را مطالبــه کرده انــد و در ســفر اخیــر 
رییــس جمهور به اســتان بوشــهر خواهش کردیم 
که این مســاله حتما به ســازمان انرژی اتمی ایران 
ابالغ شــود زیرا در ســال های گذشــته این مهم به 
صــورت مطالبه مردمی مطرح شــده اما در برنامه 
این سازمان قرار نگرفته بود و باید توجه داشت ما 
ظرفیت 10هزار متــر مکعبی در درون نیروگاه داریم 
که مصارف داخلی را تامین می کند و اکنون 5 هزار 
واحــد آن فعال بوده و 5 هزار متر واحد در دســت 

تعمیر و بازسازی است.
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه ظرفیت تولید 
70 هــزار متر مکعبی از ســوی رییــس جمهور تایید 
شــد و این مهم به ســازمان انرژی اتمی ایران ابالغ 
شده و ما اقدام به طراحی خواهیم کرد تا علمیات 
اجرایــی این طرح به محــض تعیین پیمانــکار، آغاز 

شود.
اســالمی بیان کــرد: امیــدوارم مطالبــه دیرینه 
مردم عزیز اســتان بوشهر محقق شود و ما بیش 
از این بدهکار و شــرمنده مردم صبور این اســتان 
نشــویم زیــرا معتقدیم این طــرح مطالبه به حقی 
اســت و ان شــااهلل حتی زودتر از زمانبندی 2 ساله 
در نظــر گرفتــه شــده ایــن طــرح اجرایی و بــه ثمر 

برسد.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
شرکت  مدیرعامل  جهان: 
مهندسی آب و فاضالب کشور 
گفت: با همکاری مردم و تالش 
شرکت های  همکاران  بی وقفه 
قطعی  فاضالب  و  آب 

برنامه ریزی شده آب نداریم.
اتابــک جعفــری در مــورد وضعیــت ذخیــره 
سدهای کشور گفت: میزان بارندگی نسبت به 
میانگین بلندمدت در کشور 22 درصد کاهش 
یافته و ذخیره حال  حاضر سدهای کشور 26.5 
میلیــارد متــر مکعب اســت که این میــزان 53 

درصد ظرفیت کل مخازن سدهاست.
جعفری ادامــه داد: رعایت الگــوی مدیریت 
مصــرف بــا وجود افزایــش جمعیــت به ویژه در 
بخــش خانگــی ارتقــا یافتــه اســت و در ســایر 
مصــارف )غیرخانگــی( هم نیازمنــد بهبود رفتار 

مصرف هستیم.
او در پاســخ بــه نحــوه برخــورد بــا صاحبان 
اســتخرهای خانگــی در شــهری مثل تهــران که 
به دلیل مصرف بیش از حد آب از ســوی بخش 
کوچکــی از جمعیــت موجــب تضییــع حقــوق 
ســایر شهروندان می شــود توضیح داد: عموم 
مردم یعنی 65 درصد جمعیت کم مصرف و در 
حد الگو هســتند، 25 درصــد پرمصرف و بیش 
از الگــو مصــرف می کنند و 5 درصــد بدمصرف 
5درصــد  ایــن  تهــران  شــهر  در  کــه  هســتند 
جمعیــت، حــدود 15 درصد مصــرف را به خود 
اختصاص داده اند که در وهله اول درخواست 
توجــه بیشــتر و رعایت الگوی مصرف از ســوی 

آن ها را داریم.
مشــاور وزیــر نیــرو تصریــح کــرد: در بحــث 
تعرفه ها با افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف، 

ســعی در کنتــرل الگوی مصرف شــده اســت و 
اگر رعایت نکنند، مطابق جداول طراحی شــده 
از نیم ســاعت تا 5 ســاعت با قطــع آب مواجه 
خواهنــد شــد، امــا امیدواریــم بــه ایــن مرحله 
نرســیم و بــا همکاری مــردم، مصــرف مدیریت 

شود.
جعفــری بخــش دیگری از ســخنان خــود از 
تالش  شــرکت های آب و فاضــالب برای کاهش 
گفــت:  و  داد  خبــر  توزیــع  شــبکه  هدررفــت 
هم اکنــون حدود 20 درصــد هدررفت داریم که 
این عدد بزرگی است و تالش می کنیم به زودی 

به10 تا 13درصد رسیده و مدیریت شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در 
مورد آب رسانی به روستاها در قالب طرح جهاد 
آب رســانی تشــریح کرد: با تصویــب این طرح از 
اسفند ســال گذشته آب رســانی به روستاها با 
همــکاری نهادهای انقالبــی و بخش خصوصی 
جدی تــر  بســیار  فاضــالب  و  آب  همــکاران  و 
پیگیری می شــود، ما برای حدود 5000 روســتا 
آب رســانی ســیار داریم کــه در تابســتان تعداد 
این روســتاها به 7000 هم می رســد و شــرایط 
را برای روســتاییان سخت و دشــوار می کند، بر 
اســاس این طــرح آب رســانی به 10هزار روســتا 
پیش بینی شــده که از این میزان آب رســانی به 
7000 روســتا از ســوی سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی و 3000 روستا بخش خصوصی انجام 
می شــود، هم چنیــن در تالشــیم 5000 روســتا 
از ســوی خیرین آب رســان به این عدد افزوده 

شود.
تــالش  اول  مرحلــه  در  جعفــری  گفتــه  بــه 
می شــود میانگین ســرانه آب رســانی روستایی 
بــه 92 درصــد برســد و در هــدف نهایــی تمــام 

روستاهای باالی 20 خانوار آب رسانی شود.

قطعی آب برنامه ریزی شده نداریمتولید 10 هزار مگاوات برق اتمی در دستور کار قرار گرفت

اتابک جعفریاسالمی

وگاه اتمی این موضوع  یکی از مطالبات دیرینه مردم عزیر بوشــهر، آب شــیرین کن بوده و از نیر
را مطالبــه کرده انــد و در ســفر اخیــر رییــس جمهــور به اســتان بوشــهر خواهش کردیــم که این 
مســاله حتما به ســازمان انرژی اتمی ایران ابالغ شــود زیرا در ســال های گذشــته این مهم به 
صــورت مطالبــه مردمــی مطرح شــده امــا در برنامه این ســازمان قــرار نگرفته بــود و باید توجه 
وگاه داریم که مصارف داخلی را تامین می کند  ون نیر داشت ما ظرفیت 10هزار متر مکعبی در در

و اکنون 5 هزار واحد آن فعال بوده و 5 هزار متر واحد در دست تعمیر و بازسازی است.


