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رویداد

 سران بیش از 10 کشور
 در فینال جام جهانی

بيــش از ۱0 رئيس جمهــوری و چندین مقام 
ارشد دیگر جهان برای تماشــای بازی فينال جام 
جهانی ۲0۱8 که طبق برنامــه ۱۵ جوالی، امروز 
 )۲۴ تير ماه( در ورزشگاه »لوژنيکی« مسکو برگزار 
می شود، حضور پيدا می کنند. مطابق اظهارات یوری 
اوشاکوف، دستيار ویژه والدیمير پوتين، حضور سران 
کشورهایی از جمله گابن، سودان و مولداوی قطعی 
شده است. با نخســت وزیر مجارستان، امير قطر و 
همچنين روســای جمهوری دو کشور فيناليست 
یعنی فرانسه و کرواسی نيز تماس گرفته شده و در 

فينال جام جهانی حاضر خواهند بود.

 

 

گزارش تصویری
دستاورد سفر پرحاشيه والیتی به سرزمين تزارها چه بود؟

نفت در برابر کاال، از تایید والیتی تا سکوت مسکو
علی اکبر والیتی، مشــاور رهبر  انقالب سفر پرحاشــیه و پرخبر خود را به روسیه 
این گونه توصیف می کند: »اگر ان شــاءاهلل گفت وگوهای بنده بــا والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه و سایر مقامات این کشور آن طور که انتظار می رود پیش برود، 

باید گفت این سفر یک نقطه عطفی در روابط استراتژیک دو کشور است.«
علی اکبر والیتی پس از دیدار با رئیس جمهوری روسیه گفت که در حوزه نفت نیز 
یکی از شرکت های مهم نفتی روسیه با وزارت نفت ایران قراردادی را به مبلغ ۴ میلیارد 
دالر منعقد کرده که به زودی عملیاتی می شــود. همچنین با دو شرکت نفتی مهم 
روســیه یعنی روس نفت و گازپروم نفت صحبت هایی آغاز شده و قراردادهایی تا ۱۰ 
میلیارد دالر می توانند انجام دهند. او ادامه داد: آماری که پوتین در این جلسه بیان کرد 
حاکی از این بود که وی تاکید داشت روابط نفتی ایران و روسیه تا سقف ۵۰ میلیارد 
دالر ادامه پیدا کند؛ یعنی روســیه آمادگی دارد در حوزه هــای نفتی و گازی ایران تا 
سقف ۵۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری کند و این رقم باالیی است و می توانند جایگزین 
شرکت های غربی شــوند که ایران را ترک کرده اند، اما این ادعای والیتی با واکنش 
سخنگوی کاخ کرملین همراه بود و دیمیتری پســکوف در واکنش به این سخنان 
تاکید کرد که نمی تواند این موضوع را تایید و به جزییات بیشتری در این رابطه اشاره 

وزیر انرژی روسیه اعالم کرد که کشورش قرارداد کند. کمی پس از آن اما 
برابر کاال با ایران را بررسی می کند و مسکو دریافــت نفت در 

کار  با تهران برای تمدید مدت توافق عرضه ســرگرم 
روسیه تحت برنامه نفت در برابر کاال به نفت ایــران به 
پنج  سال دیگر است. نخستین عرضه انجام مــدت 
بعدی نیز برنامه ریزی شده است. پیش شده و عرضه 
شــده بود که عرضه نفــت ایران تحت از این گزارش 
برابر کاال به پنج میلیون تن در سال بالغ برنامه نفت در 

می شود. نخستین تحویل در نوامبر 
سال ۲۰۱۷ انجام گرفت و به 

یک میلیون تن بالغ شد.

با فعال شدن فيلترشکن ها 79 درصد کاربران همچنان در تلگرام مانده اند

30 میلیون ایرانی فیلتر را دور زدند
نتایج آخرین نظرسنجی ایســپا در خرداد ماه  سال جاری نشان داد که ۷۹ درصد از 
استفاده کنندگان پیام رسان تلگرام پس از فیلتر همچنان در تلگرام مانده اند. براساس 
این نظرسنجی 49.5 درصد از افراد باالی ۱۸ سال کشور بعد از فیلتر تلگرام کماکان از 
آن استفاده می کنند. همچنین استفاده از سایر شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام 
و واتس اپ بعد از فیلتر تلگرام افزایش چشمگیری یافته است. بعد از این اعالم و انتشار 
این نظرسنجی ها، روز گذشــته عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشــور در کانال شخصی خود در پیام رسان 
سروش نوشت: »بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیرماه 
1397 اعالم کرده اســت، تعداد 30 میلیون و یکصد هزار نفر از طریق فیلترشکن های  
هاتگرام و تلگرام طالیی فیلتر تلگرام را دور می زننــد. اینترنت بدون فیلتر  هاتگرام و 
تلگرام طالیی را وزارت ارتباطات تأمین می کنــد.« او در ادامه صحبت هایش عنوان 
کرد: »این در حالی است که فعالیت فیلترشــکن های داخلی نظیر  هاتگرام وتلگرام 
طالیی برخالف اهداف و سیاســت های تعیین شده در مصوبه شــورای عالی فضای 
مجازی می باشد. مصوبه مربوط به  »سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های 
اجتماعی« حدود یک  ســال پیش ) خرداد 1396( به تصویب شــورای عالی فضای 
مجازی رســیده اســت. از آن جا که فعالیت  هاتگــرام و تلگرام طالیی هــم مانع از 
فراگیرشدن پیام رسان های داخلی و هم موجب دسترسی بیگانگان به داده های عظیم 
کشــور خواهد شــد، لذا فعالیت این دو نرم افزار برخالف مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی اســت. این که نهادهای ذیربط منتظر بمانند تا تلگرام و سایر پیام رسان های 
خارجی بســتر ارتباطاتی مردم در فضای مجازی کشور را فراهم کنند و شرکت های 

داخلی را به عمله تلگرام تبدیل نمایند، نهایت تنبلی است.« 

بین الملل

یک هشــتم جمعیت کشــور از آِن دختران است و آنها 
براساس آمار ارایه شده توسط مرکز ملی آمار 10 میلیون نفرند. 
هرچند آن طور که جدیدترین آمار نشان داده، تعدادشان رو 
به کاهش است و تعداد دختران ۲۵ تا ۲۹ سال چهار میلیون 
نفر،۲۰ تا ۲۴ سال سه میلیون و ۱۵۵ هزار نفر و ۱۵ تا ۱۹ سال 
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعالم شده است. دخترانی که امروز 
هرچند تعدادشان به نسبت گذشته کمتر شده اما خواست ها 
و نیازهایشان بسیار متفاوت از دوره های قبل است. معاونت 
زنان و امور خانواده رئیس جمهوری در گزارشی اعالم کرده؛ 
»تغییر و تحوالت اقتصادی و اجتماعی که در نیم قرن اخیر در 
ایران صورت گرفته، باعث تغییر در الگوی زناشویی در میان 
دختران جوان شده است؛ ازجمله این تغییرات می توان به 
تأخیر در سن ازدواج و باالرفتن آمار طالق در میان آنان اشاره 
کرد، به طوری که در سرشماری ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ یک کاهش 

۱۰٫۵ درصدی در نسبت زنان دارای همسر دیده می شود.
براساس مجموعه آمار و گزارش های معاونت زنان و امور 

خانواده رئیس جمهوری، در کشــور مشــکالت عدیده ای 
پیش روی زنان و دختران جوان بوده و مهمترین مشکالت 
کشور از نظر دختران جوان، بیکاری، تورم، فقر و مشکالت 
اقتصادی، اعتیاد و عدم تحقق عدالت اجتماعی است؛ این 
درحالی است که در طول ســالیان اخیر دامنه آسیب های 
ناشــی از مصرف موادمخدر با وسعت بیشــتری در میان 
جمعیت زنان کشور به ویژه دختران جوان گسترش یافته 
است، به طوری که براســاس آمار نیروی انتظامی، تعداد و 
میزان دختران معتاد از  ســال ۸۵ تا  سال ۹۱ کاهش یافته 
اســت اما از  ســال ۹۱ به بعد، با روندی سینوسی افزایش 
پیدا کرده اســت. جدولی که در زیر می خوانید، هم آماری 
است که روز گذشته شــهال کاظمی پور، استاد دانشگاه و 
جمعیت شناس به منظور بررســی وضع دختران از ابعادی 
همچون تحصیل، اشتغال، ازدواج و تجرد و به مناسبت روز 
دختر ارایه داده. آماری که در بسیاری از بخش ها قابل توجه 

و پیگیری است.

 مسابقات دوچرخه سواری کودکان دختر زیر 11 سال در شهر تکاب به علت اعتراض 
عده ای از سوی تربیت بدنی این شهرستان لغو شد. )قطره(

 شهر مالثانی در 2۵ کیلومتری شهر اهواز، مرکز استان خوزستان قرار دارد. این شهر 
در بیشتر ماه های  سال با گرمای باالی ۵۰درجه درگیر است. جوانان این شهر برای فرار 
از گرما در کانال های سیمانی که برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده می شود به شنا 
می پردازند؛ کانال هایی که عموما آلوده هستند و شنا کردن در آن ممنوع اعالم شده. )ایسنا(

 دریاچه ارومیه به رنگ سرخ درآمده است. چهره ای که البته هر سال تابستان شاهد آن 
هستیم و آن طور که مرکز تحقیقات دریاچه ارومیه اعالم کرده افزایش دما، تبخیر زیاد آب و 

باال رفتن غلظت نمک دریاچه علت آن است.  )خبر آنالین(

 تمرین با توپ در پارکی در کواالالمپور مالزی )عصر ایران(
اق
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سخنگوی شورای نگهبان با اشــاره به الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی گفت: »الیحه مزبور در 
زمره لوایح قضائی است و باید از جانب رئيس محترم قوه قضائيه ارایه شود؛ لذا مغایر با بند ۲ اصل ۱۵8 
قانون اساسی تشخيص داده شد.« او در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات نماینده مردم مشهد در مجلس 
پيرامون عدم تأیيد صالحيت آقای روحانی در بررسی های اوليه در شورای نگهبان در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری  سال 9۶ گفت:   »همه مواضع رسمی شورای نگهبان از طرف من و روابط عمومی شورا 

اعالم می شود و اصحاب رسانه هر خبری غير از این را باور نکنند.«

عباسعلی کدخدایی:  

غیر از این را 
باور نکنید
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در هـر یـک از اتاق های منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعييـن کنيـد. ایـن مکان 
ميـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکـم، یا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

    مدیر منطقه خاورميانه و شمال آفریقا )منا( فدراسيون 
بين المللی صليب ســرخ و هالل احمر بــا رئيس جمعيت 

هالل احمر دیدار کرد. 
دکتر علی اصغر پيوندی، رئيس جمعيت هالل احمر در 
این دیدار با طرح دو پيشنهاد برای کمک به بهبود شرایط 
منطقه با توجه بــه وقوع حوادث مختلــف در منطقه منا 
گفت: »تشکيل گروه مشورتی مدیریت سوانح در منطقه 
منا بــا حضور ایران، مصــر، کویت، ســوریه و یمن کمک 
بسياری خواهد بود تا بتوان با مشارکت هرچه بيشتر کمک 
جدی تری به کاهش آالم مــردم منطقه کنيم؛ همچنين 
می توان با طراحی برنامه های اضطــراری کوتاه مدت برای 
مناطق حادثه دیده در منا یا برنامه هــای بلندمدت مانند 
ظرفيت سازی و کمک به انتقال دانش و تجربه در منطقه، 
کمک بسياری به رفع مشکالت مناطق حادثه دیده کرد.« 
دکتر پيوندی در ادامه گفت: »اساس کار جمعيت های ملی، 
حرکت های داوطلبانه است و لذا حدود ۲ ميليون داوطلب 
همواره همراه هالل احمر ایران هســتند کــه از این ميان 
۴00 هزار جوانانی هستند که در فعاليت های هالل احمر به 
این نهاد مردمی کمک می کنند.« سيد هاشم، مدیر منطقه 
خاورميانه و شمال آفریقا فدراسيون بين المللی صليب سرخ 
و هالل احمر هم در این دیدار با اشاره به این که هالل احمر 

ایران از توانمندترین جمعيت های ملی در منطقه خاورميانه 
اســت، گفت: »تمایل داریم تا از تجربيات و توانمندی های 
هالل احمر ایــران در منطقه بهره ببریــم و در این زمينه 
به عنوان نمونه تاکنون از توليدات چادرهای این جمعيت در 
خدمت رسانی به افراد نيازمند و حادثه دیده در منطقه بهره 
برده ایم.« مدیر منطقه منا، فدراسيون بين المللی صليب سرخ 
و هالل احمر همچنيــن دیداری با دکتر شــریفی معاون 
آموزش، پژوهش و فناوری جمعيت هالل احمر نيز داشت. در 
این دیدار دکتر شریفی با تشریح ظرفيت باالی شبکه مربيان 
و مدرســان، فضاها و تجهيزات آموزشــی و مراکز ميدانی 
مهارت افزایی هالل احمر ایران، برای توسعه همکاری های 
بين المللی ابــراز آمادگی کرد و گفــت: »تحوالت منطقه 
خاورميانه ایجاب می کند جمعيت های ملی برای افزایش 
تاب آوری، صيانت از کرامت و ســالمت انسان ها و توسعه 
حقوق بشردوستانه فعاليت های گسترده تر و اثرگذارتری 
داشته باشند و از این منظر فعاليت های آموزشی و پژوهشی 
باید موردتوجه ویژه قرار گيرد.« معاون آموزش، پژوهش و 
فناوری جمعيت ابراز اميــدواری کرد با حمایت و همکاری 
آقای سيد هاشــم زمينه نقش آفرینی شایســته جمعيت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در فعاليت های آموزشی 

و پژوهشی بين المللی تسهيل شود.

پيشنهاد رئيس جمعيت هالل احمر  به مدیر منطقه خاورميانه و شمال آفریقا )منا(:   

مدیریت سوانح با حضور ایران، مصر، کویت، سوریه و یمن
منابع خبری جمعه شب گزارش دادند که در درگيری 
ميان نيرو های پليس و معترضان در استان ميسان واقع 
در جنوب عراق دســتکم یک نفر کشته و ۲8 نفر زخمی 
شدند. تظاهرکنندگان عليه سوءمدیریت و عدم استخدام 
نيرو های بومی در شــرکت های نفتی اعتــراض کردند. 
شهر های کربال، ناصریه، نجف، عماره و بصره نيز روز جمعه 
شــاهد تظاهرات مشابهی بوده اســت. به گزارش شبکه 
خبری الميادین، در درگيری های استان ميسان ۲۲ تن از 
نيرو های پليس و ۶ غيرنظامی زخمی شدند. بر اساس این 
گزارش، تظاهرکنندگان عليه سوءمدیریت و عدم استخدام 
نيرو های بومی در شــرکت های نفتی اعتراض کردند. در 
همين حال رسانه های عراقی گزارش دادند که شهر های 

کربال، ناصریه، نجف، عماره و بصره نيز 
روز جمعه شــاهد تظاهرات مشابهی 
بوده است. به گزارش رویترز، معترضان 
در بصره مسير بندر ام القصر را مسدود 
کردند. همچنين پليس بصره راه های 
منتهی به فرودگاه این شــهر را تحت 
تدابير شــدید امنيتی قرار داد. شماری 
از معترضان در نجف نيــز وارد فرودگاه 
این شــهر شــده و برای مدتــی باعث 

توقف و اختالل در پرواز های این فرودگاه شدند. برخی از 
رسانه های عربی نيز از آغاز اعتراضات در منطقه شعله واقع 
در غرب بغداد خبر می دهند. این اعتراض ها از اواسط هفته 
جاری در بصره که عموما ميادین نفتی در آن واقع شده و 
شرکت های خارجی فعال هستند، آغاز شد. عالوه بر این 
در طول هفته جاری شهر های ناصریه مرکز استان ذیقار 
و کربال نيز همزمان شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به 
کمبود برق و آب بوده است. این نگرانی وجود دارد که در 
صورت تعلل در برآورده کردن سریع بخشی از مطالبات، 
دامنه اعتراض ها به بغداد کشيده شــود و دولت عراق را 
هماننــد ســال های ۲0۱۵ و ۲0۱۶ در برابر چالش های 

جدی امنيتی و اجتماعی قرار دهد.

منشأ ناآرامی های عراق چیست؟

آمار تحصيل، اشتغال، ازدواج و تجرد دختران در روز دختراعالم شد

 چه تعداد  دختر
 تا پایان عمر مجرد می مانند؟

می
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در دو رده سنی 2۰ تا 24 سال و 2۵ تا 29 سال بیش از 4۰ درصد دختران میزان تحصیالت عالی دختران ایرانی
دارای تحصیالت عالی اند

بین ۵4 تا ۵۵ درصد. این میزان به رشته تحصیلی دختران هم بستگی دارد.متوسط قبولی دختران در کنکور 

بیش از یک میلیون نفر از دختران باالی 3۵ سالتعداد دخترانی که به تجرد قطعی رسیده اند

بیش از یک میلیون نفردختران ازدواج نکرده زیر ۵۰ سال

در مجموع بین 17 تا 1۸ درصد زنان فعال اقتصادی اندزنان فعال اقتصادی

جمعیت فعال حدود سه میلیون نفر از 24 میلیون زن هستند و به عبارت دیگر بیکاری در زنان
2۵ درصد از آنها بیکار و در جستجوی شغل اند

تنها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از زنان شاغل بیمه اندتعداد زنان بیمه شده

مرگ و میر زنان در ایران مانند الگوی جهانی از مردان کمتر است و زنان بیشتر به عامل اصلی مرگ و میر در زنان
دلیل سرطان ها از دنیا می روند

الل
ه


