
گزارش اتاق بازرگانی ایران بر اساس آمار صندوق بین المللی پول؛

ناتوانی کرونا در جلوگیری از رشد اقتصاد ایران در سال 2020 

کمیل طیبی در مورد چشم انداز نرخ ارز در سال 
پیشرو اظهار داشت: نرخ ارز تابع بسیار از عوامل 
عامل  مهمترین  است.  اقتصادی  غیر  و  اقتصادی 
اقتصادی مربوط به شرایط بخش تجارت و میزان صادرات 
عمدتا  چون  است  ارز  تامین  اصلی  منبع  بعنوان  واردات  و 
صادرات نفتی و غیرنفتی بعنوان منبع تامین و تعیین ارز تاثیر 

بسیار باالیی بر نرخ دارد.وی ادامه داد: از سوی دیگر، زمانی 
که صادرات است موضوع واردات نیز مطرح می شود. اما اگر 
باشد در  به کاالهای واسطه ای و سرمایه ای  واردات مربوط 
اما تقاضا برای کاالهای  تاثیرگذار خواهد بود  ارز  ثبات نرخ 
نهایی موجب کسری در تراز تجاری و افزایش نرخ ارز می شود.
صفحه 3

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

تالش برای مانع زدایی 
از فعالیت استخراج رمزارزها

سیگارگرانمیشود
از  حاکی  میدانی  گزارش های 
افزایش قیمت سیگار در بازار است که 
بیان  با  رابطه  این  تاجدار در  محمدرضا 
اینکه شرکت های تولید سیگار، به جز یک شرکت، 
هنوز افزایش قیمتی اعمال نکرده اند، اظهار کرد: 
افزایش قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای 
توزیع کنندگان عمده است. با توجه به افزایش ۵۰۰ 
هزار تومانی هر کارتن سیگار به دلیل اعمال مالیات 
نخی، قیمت هر بسته سیگار تقریبا ۱۰۰۰ تومان گران 
می شود. همچنین حقوق و دستمزد در سال جاری 
بین 3۰ تا ۴۰ درصد وبه طور کلی هزینه حامل های 

انرژی و حمل و نقل هم افزایش خواهد داشت. 
صفحه 3

شهردار رشت:

حوزه حمل و نقل و امور زیربنایی موتور محرک 
و توسعه شهرداری رشت است
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صفحه 2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمدكارت:

سرنوشتهرآدمي
دستخوداوست

6ورزش
تقیپور:فوتبال

ایرانقدرآقانادررا
ندانست

نک 1با

گيشه  بي كيفيت  كمدي هاي  حالي كه  در  و  اخير  در سال هاي 
سينماهاي كشور را تسخير كرده اند، به نظر مي رسد كه نسل 
جوان فيلمسازي كشور به سمت ساخت فيلم هاي اجتماعي رفته 
و سعي مي كنند تا عالوه بر نشان دادن توانايي هاي خود، سليقه 

مخاطب را هم تغيير و ارتقا دهند.

متاسفانه روز جمعه گذشته نادر دست نشان، سرمربی فوتبال در اثر 
ابتال به كرونا و بعد از چند روز مبارزه با اين بيماری دار فانی را وداع 
گفت و جامعه فوتبال را بار ديگر عزادار كرد. يکی از فوتبالی هايی كه 
در دوران فعاليت مرحوم دست نشان در تيم های مختلف به عنوان 
بازيکن و دستيار در كنار وی حضور داشت ابراهيم تقی پور بود ...

 بانک صادرات ايران ضمن حمايت از برگزاری مسابقات 
انتخابی تيم ملی تنيس، از نفرات برگزيده برای شركت 
در اردوي اين تيم براي شركت در مسابقات جام ديويس 

قدردانی كرد.

مسابقاتانتخابیتیم
ملیتنیسباحمایت
بانکصادراتایران

برگزارشد

عواملاصلیموثردرنرخارزدرسال۱۴۰۰ تزریق دوز سوم واکسن کرونا 
احتماال الزم است

 مدیر عامل شرکت داروسازی فایزر اعالم کرد: افرادی 
که دو دوز واکسن کرونای شرکت فایزر-بایون تک را دریافت 
کرده اند احتماال به تزریق دوز سوم نیز در عرض یک سال 

نیاز خواهند داشت.
صفحه 2

دنیای جوانان: رییس جمهوری با بیان اینکه همه 
کشورها با موج فزاینده و جدید مواجه هستند، گفت: برای 
مقابله با این موج همه پروتکل ها باید هم مراعات شده و 

سبک زندگی باید عوض شود.
 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز شنبه در نشست 
ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: ما امروز با ویروسی مواجه شدیم که 
قدرت سرایت آن۷۰ درصد بیشتر از ویروس ووهان است بنابراین ما 

امروز با یک شدت از جانب این ویروس مواجه شدیم. وقتی اطالعات 
»آی ذی رو« ما پایین هست و به گونه ای هست که یک نفر دو یا 
سه نفر را مبتال می کند، یک جور است از زمانی که »آر ذی رو« و 
تغییر می کند و ما به نقطه ای که می رسیم از یک ابتال ممکن است 
پنج یا هفت نفر  مبتال می کند متفاوت است بنابراین شرایط ما امروز 

با شرایط قبلی متفاوت است.
صفحه 2

روحانی:هیچعاملیبهتنهایینمیتواندمسئلهراحلكند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

رمقاله س

کرونای جهنده!
احمد اسعدی 

جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
مدرس دانشگاه شاهد

وزیر  امیدوار  همچنان  ولی  خسته  ی  چهره 
و  قدمت  از  نشان  کشور  درمان  و  بهداشت 
دیرینگی کوششی است که همچنان در روند 
درمان و فرایند چگونگی پیشگیری ؛ همه ی 
را  مردم  و  است  گرفته  بر  در  را  درمان  کادر 

دعوت به همکاری و مشارکت های جمعی و فردی می کند!
اثبات صداقت عملی درگام نخست فرزند خود را برای  وزیر برای 
درد  به  مردم  که  دارد  جا  پس  کند  می  انتخاب  درمان  دوز  از  استفاده 
نامه ها و سخنان؛ اخطار ها و هشدارهای جدی و حیاتی او گوش کنند 

و از آن مهمتر عمل نمایند.
وزیر مسول وقتی از گوش های ناشنوا در باال و پایین جامعه سخن 
می گوید ؛ اعترافی دردمندانه نیز دارد: » مرا مدیر کل مرده شور خانه 

کنید«
این اوج استیصال مردی است که انصافا باالترین عملکرد در درمان 
و پیشگیری را داشته است این ادعا نیست بلکه با مراجعه به پایگاه اطالع 
رعایت  و  فرایند  در  جمعیت  به  نسبت  ایران  وضعیت  بلومبرگ  رسانی 
پروتکل ها  و پیشگیری از یازده کشور اروپایی و چند کشور منطقه بهتر 
اجتماعی -ایام عید  تغییر شرایط  به  با توجه  اعتراف  این  اما  بوده است 
و مسافرت ها- از یک سو و ورود موید بسیار خطرناک و بدون عالیم 

شناخته شده ؛ به یکباره فرد را دچار بیماری می سازد۰
اکنون باید فارغ از نقد و انتقاداتی که می توان به چگونگی توزیع و یا 
موارد مرتبط؛  قابل طرح است جامعه خود به نظارت به رعایت پروتکل های 
 بهداشتی بپردازد؛ از مسافرت و دید و بازدید های مرسوم جدا حذر نماییم

انواع  با  از یک ساختار مشترک  نوع ممکن است  به  بنا  کرونای جهنده 
و  درصد(  هفتاد  حدود  درگیری)تا  سرعت  در  ولی  باشد  برخوردار  قبلی 
نداشتن عالیم مشترک ؛ خطرات در برگیرندکی را هم به همان سرعت 
ده چندان ساخته است! متاسفانه با نگاهی به جامعه و اجتماعات خرید و 
دید و بازدید ها جامعه گویی کورانا زده شده است و فکر می کند مرگ 
 برای همسایه است در حالیکه نمی دانیم مرغ همسایه است و غاز نیست

کرونای جهنده غاز نیست بلکه همان مرغی است که هر روز از درخت 
زندگی می افتد ولی این بار با سرعتی بیشتر و عالیمی پوشاننده تر!

مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس 
با حمایت بانک صادرات ایران برگزار شد

 بانـک صـادرات ایران ضمـن حمایت از برگزاری مسـابقات انتخابی 
تیـم ملـی تنیـس، از نفـرات برگزیـده بـرای شـرکت در اردوي ایـن تیم 

بـراي شـرکت در مسـابقات جـام دیویـس قدردانی کرد.
بـه گـزارش روابط عمومـي بانـک صـادرات ایـران، ایـن بانـک در 
از  از ورزش،  اجتماعـي و حمایـت  بـه مسـئولیت هاي  راسـتاي عمـل 
برگـزاری مسـابقات انتخابـی تیـم ملـی تنیـس حمایـت و در پایـان، از 
نفـرات برگزیـده تجلیـل کـرد. تیم ملـی تنیس ایـران در مسـابقات جام 
دیویـس در عشـق آباد ترکمنسـتان بـه مصاف حریفان خـود خواهد رفت.

اکبـر طاهـری، سـرمربي تیم ملـي تنیس کشـورمان بـا قدرداني از 
حمایـت بانـک صـادرات ایـران از ورزشـکاران ایـن رشـته، گفـت: بانک 
صـادرات ایـران مي توانـد بـراي حضور در لیـگ برتر و کاهـش هزینه ها 
نقـش مهمـي داشـته باشـد و بـه پیشـرفت ایـن ورزش در کشـور کمک 

قابـل توجهـي کند.
طاهـری در خصـوص روند پیشـرفت ورزش تنیس در کشـور گفت: 
اسـتقبال و مشـارکت نوجوانـان و جوانـان در سـال هاي اخیـر نسـبت به 
ورزش تنیـس نتایـج مثبتـي بـه همـراه داشـته تـا جایـي کـه در رده زیر 
۱۴ سـال در سـطح آسـیا و رده زیر ۱٨ سـال در سـطح بین المللي داراي 
رنکینـگ هسـتیم. ایـن رونـد بـا توجـه بـه برنامه  هـاي سـال جـاري و 
تمرینـات مداوم بلندمدت چشـم انداز روشـني از پیشـرفت ایـن ورزش را 
پیـش رو قـرار داده اسـت.وی افـزود: یکـي از مهمتریـن عوامـل اثرگذار 
بـراي موفقیـت ورزشـکاران ایـن رشـته حضـور و تجربـه مسـابقات و 
رنکینگ هـاي بین المللـي اسـت کـه ضـرورت دارد تـا ایـن ورزش پـر 

طرفـدار مـورد حمایـت بیشـتري قـرار گیرد.
طاهـری بـا بیـان اینکه مسـابقات انتخابي بـراي دعوت بـه اردوي 
تیـم ملـي با حضـور ۷3 نفر از از بیـن برترین هاي این رشـته در رده هاي 
نوجوانان، جوانان زیر ۱٨ سـال، بزرگسـاالن و منتخبین اسـتان ها در دور 
مقدماتـي برگـزار شـد، اظهار کرد: 2۰ نفر منتخب از ایـن تعداد به اردوي 
تیـم ملـي تنیـس دعـوت خواهند شـد و در نهایت ۴ نفر براي شـرکت در 
مسـابقات جـام دیویـس اعزام می شـوند. این دوره از مسـابقات در شـهر 

عشـق آباد ترکمنسـتان برگزار خواهد شـد.
طاهـري گفـت: سـال گذشـته بـه دلیل شـیوع بیمـاري کرونـا تنها 
موفـق بـه برگـزاري دو مسـابقه جایـزه بـزرگ و جایزه حذفي شـدیم اما 
در سـال جـاري براي برگزاري ٦ تا ٨ مسـابقه در قالـب لیگ برتر، جایزه 
بزرگ، مسـابقات )ITF( بین المللي زیر ۱٨ سـال و فیوچر براي رده هاي 
مختلف هسـتیم. در تالشـیم تا میزباني مسـابقات فیوچر را کسـب کنیم. 
بـراي انگیزه بخشـي بـه نوجوانـان و جوانـان در ایـن رشـته برنامه هـاي 
مفصلـي تـدارک دیده شـده و نقـش بانک صـادرات ایـران در حمایت از 
ایـن ورزش مي توانـد بـراي پیشـرفت این رشـته و کسـب رنکینگ هاي 

بین المللـي تاثیرگذار باشـد.

صفحه 3

احتمال کمبود و گرانی دوباره مرغ در اردیبهشت ماه 
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور از تشکیل بازار سیاه برای جوجه 
یکروزه خبر داد و گفت: به دلیل کاهش عرضه و گرانی جوجه یکروزه شاهد عقب ماندگی 
آمار جوجه ریزی در واحدهای مرغداری نسبت به برنامه تولید هستیم، پیش بینی ما این 
است در صورت جبران نشدن این عقب افتادگی در اردیبهشت ماه بازار مرغ بار دیگر با 

التهاب روبه رو شود.
حبیب اسداهلل نژاد با اشاره به مشکالت پیش آمده در بازار جوجه یک روزه اظهار کرد: 
واحدهای مرغ مادری اقدام به صادرات بی قاعده یا خروج غیر رسمی جوجه از کشور کرده اند 
که نتیجه آن کاهش عرضه این نهاده مهم تولید در بازار شده است.وی ادامه داد: کاهش 

عرضه موجب تشکیل بازار سیاه برای جوجه یکرروزه و گرانی آن شده است.
به گفته اسداهلل نژاد؛ در حال حاضر قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به حدود ۷ هزار تومان 

رسیده است، در حالی که قیمت مصوب آن ۴ هزار و 2۰۰ تومان است.
وی دو اثر مهم گرانی جوجه  یکروزه را کاهش جوجه ریزی در واحدهای مرغداری و 

افزایش قیمت تمام شده تولید مرغ برشمرد.
اسداهلل نژاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر 2۵ میلیون قطعه از برنامه ریزی جوجه ریزی 
عقب هستیم، افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده باید در این ماه ۱2۵ میلون قطعه 

جوجه ریزی انجام می شد، اما تا امروز میزان آن به ۱۰۰ میلیون قطعه رسیده است.
وی پیش بینی کرد: در صورت عدم جبران عقب ماندگی در جوجه ریزی شاهد تکرار 

دوباره التهاب در بازار مرغ برای اردیبهشت ماه باشیم.
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نماینده مجلس:
دشمنان در تالش هستند تا مردم را از صف های رای دور کنند

 نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
برنده  برگ  انتخابات  در  مردم  مشارکت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
جمهوری اسالمی در مواجهه با تحریم های ناجوانمردانه دشمنان است.

وحید جالل زاده با بیان  اینکه  دشمنان برای عدم حضور مردم در 
انتخابات اقدام  به بمباران خبری و جنگ روانی می کنند، افزود: آنها برای 
عدم مشارکت مردم در پای صندوق های رای دست به  هر اقدامی می زنند 

و تالش می کنند ملت را نسبت به آینده کشور ناامید کنند.
وی اضافه کرد: با بصیرتی که مردم دارند و همان گونه که در تمام 
برهه ها حضور یافته اند، این بار نیز شعور خود را به نمایش خواهند گذاشت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی، حضور در انتخابات 
را موهبتی الهی و فرصتی بزرگ عنوان کرد و اظهار داشت: با عقب نشینی 
 وترک صحنه انتخابات، هیچ  اتفاقی در وضع موجود و حل مشکالت پیش 

رو نخواهد افتاد.
جالل زاده گفت: دشمنان و رسانه های بیگانه با تبلیغات منفی در 
تالش هستند تا مردم را از صف های رای دور کرده و انتخابات را کمرنک 
کنند، ولی حضور هوشمندانه و پرشور درپای صندوق های رای امید دشمنان 

را به یاس تبدیل خواهد کرد.
وی بیان کرد: پایگاه اصلی نظام مقدس جمهوری اسالمی، مردم است 
و مشارکت ملت در انتخابات و عرصه های مختلف یک حضور تشریفاتی 

نبوده بلکه مردم همواره نقش اصلی را ایفا کرده اند.
 سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا 2٨ خرداد ماه سال جاری به طور همزمان 

برگزار می شود.

سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی:
صورتجلسه کمیسیون قضایی درباره استنکاف رییس جمهوری 

منتشر شود
سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس گفت: در موضوع حد 
نصاب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تصمیم گیری درباره ارائه 
گزارش استنکاف رییس جمهوری تشکیک وجود دارد و این کمیسیون 

باید صورتجلسه خود را منتشر شد.
مجلس یازدهم در عمر یازده ماهه خود در بسیاری از طرح ها به شکل 
مصداقی در حوزه اجرا ورود کرده و این در حالی است که ۱۱ الیحه دولت 
ارجاع گزارش کمیسیون  با  نمایندگان  همچنان اعالم وصول نمی شود، 
قضایی و حقوقی به قوه قضاییه درباره استنکاف رییس جمهوری از ابالغ 
۱3 مصوبه موافقت کرده اند. موارد ادعایی مجلس، به گفته معاون پارلمانی 
رییس جمهوری؛ 3 فقره اش مربوط به مجلس نهم و ۷ فقره مربوط به 

مجلس دهم و تنها 3 فقره آن مربوط به مجلس یازدهم است.
»غالمرضا نوری قزلجه«  در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره 
به ارائه گزارش استنکاف رییس جمهوری از ابالغ ۱3 مصوبه مجلس گفت: 
طبق قانون اساسی دوره مجلس چهارساله است و ورود یک دوره مجلس 
به دوره های قبل مجاز نیست و طرح ها و لوایح معوق در دستور کار قرار 
نمی گیرد مگر اینکه در شورای نگهبان مانده باشد.سخنگوی فراکسیون 
گزارش  در  که  موردی   ۱3 از  افزود:  یازدهم،  مجلس  والیی  ستقلین  م
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد استنکاف رییس جمهوری 
از ابالغ قوانین نام برده شده، مواردی متعلق به مجلس دهم است که از 

نظر حقوقی و قانون اساسی ورود مجلس یازدهم به آنها وجاهت ندارد.

روحانی: هیچ عاملی به تنهایی نمی تواند مسئله را حل کند 
موج  با  همه کشورها  اینکه  بیان  با  رییس جمهوری  جوانان:  نیای  د
فزاینده و جدید مواجه هستند، گفت: برای مقابله با این موج همه پروتکل ها 

باید هم مراعات شده و سبک زندگی باید عوض شود.
 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز شنبه در نشست ستاد 
ملی مقابله با کرونا افزود: ما امروز با ویروسی مواجه شدیم که قدرت سرایت 
آن۷۰ درصد بیشتر از ویروس ووهان است بنابراین ما امروز با یک شدت 
از جانب این ویروس مواجه شدیم. وقتی اطالعات »آی ذی رو« ما پایین 
هست و به گونه ای هست که یک نفر دو یا سه نفر را مبتال می کند، یک 
از زمانی که »آر ذی رو« و تغییر می کند و ما به نقطه ای که  جور است 
می رسیم از یک ابتال ممکن است پنج یا هفت نفر  مبتال می کند متفاوت 
است بنابراین شرایط ما امروز با شرایط قبلی متفاوت است.وی اضافه کرد: 
در روزهای اخیر سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که شرایط در دو ماه 
گذشته بسیار نگران کننده بوده و آماری که داد سرایت ویروس هر هفته 
نسبت به هفته قبل دو برابر شده پیدا است و یک حرکت بسیار وسیع از طریق 
ویروس جهش یافته مواجه هستیم حتی کشورهایی که کمتر مواجه بودند در 
این ایام با مشکالت زیادی مواجه شدند.من با چند نفر از سران کشورهای 

اطراف صحبت می کردم همه آنها با موج جدید و فزاینده مواجه هستند.
رییس جمهوری در تببین این موضوع که با این موج فزاینده چه کار 
باید بکنیم، گفت: برای اینکه ما بتوانیم موفقیتی را به دست بیاوریم یک 
پروتکل نمی تواند چاره ساز باشد همه پروتکل ها باید دست به دست هم 
بدهند. اگر کسی بگوید من به جای روزی سه مرتبه ده مرتبه به دستم را 
می شویم و باید ماسک هم ب زند، باید فاصله را هم رعایت کند وترددها 

هم ترددهای ضروری باشد تجمعات هم نباید انجام بگیرد.
روحانی گفت: فضایی هم که قرار می گیرد، باید دارای تهویه باشد، 
کسی هم که ما کال هست باید بالفاصله ایزوله شود و از جامعه جدا شود و 
اگر کسی با او تماس داشت او هم چک شود و اگر تخلف کرد با آن شدید 
برخورد شود. همه اینها دست به دست هم بدهد یعنی هیچ عاملی به تنهایی 
نمی تواند مسئله را حل کند و  بقیه کارها را هم انجام بگیرد باز هم آن است 
بگوییم هیچ کس سفر نمی رود باز هم حل نمی شود سفر هم نرویم سفر 
درون شهری هم باید به حداقل برسد. وی ادامه داد: بنابراین هیچ کس یک 
موضوع را نگوید که مشکل فقط این یکی است و همین یکی باید حذف 
شود. همه موضوعات باید با هم حل شود و همه جای خود را دارند و باید همه 
اینها به یک موضوع جمع شود و آن اینکه سبک زندگی را باید عوض شود.

جهانگیری فرارسیدن روز ملی سوریه را تبریک گفت
معاون اول رییس جمهوری در پیامی به نخست وزیر سوریه، فرارسیدن 
روز ملی این کشور را به وی، دولت و مردم جمهوری عربی سوریه تبریک گفت.

رییس  اول  معاون  اطالع رسانی  پایگاه  از  جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
جمهوری، اسحاق جهانگیری روز شنبه در پیامی به حسین عرنوس نخست 
وزیر سوریه، فرارسیدن روز ملی این کشور را به وی، دولت و مردم جمهوری 
عربی سوریه تبریک گفت. جهانگیری در این پیام تصریح کرد: با عنایت به 
پیوندها و مشترکات میان دو کشور دوست و برادر جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری عربی سوریه، امیدوارم مناسبات فیمابین بیش از پیش تحکیم 
کشورهای  میان  آرامش  و  صلح  مشترک  همکاری های  پرتو  در  و  افته  ی

اسالمی و منطقه گسترش یابد.

دالیل مهم بی اعتنایی مردم 
نسبت به پروتکل  های بهداشتی چیست؟

محتجبی«  »محدثه   
یرنا  ا ر  خبرنگا به  زشک،  پ
رسانی  اطالع  نبود  فت:  گ
کافی و فرهنگ سازی مناسب و برخی 
از  نقیض  و  ضد  یاستگذاری  های  س
دالیل مهم بی اعتنایی مردم نسبت به 

پروتکل  های بهداشتی است.
است  سال  یک  از  بیش  کنون،  ا
که از شیوع همه  گیری ویروس کرونا 
بیمار  عده ای  مدت  این  در  ی گذرد.  م
شدند.  کشیده  مرگ  کام  به  برخی  و 
عالوه  کرونا  سالگی  یک  از  گذر  ر   د
بر دست و پنجه نرم کردن با ویروس 
قدیمی، موجی جدید از شیوع نوع دیگر 
انگلیسی  کرونای  نام  به  بیماری،  ین  ا
در جهان و کشور ما شروع به جوالن 
کرده است. با وجود این هم چنان شاهد 
این هستیم که برخی در خیابان  ها و 
نمی گذارند  ماسک  خود  کار  محل  ا  ی
رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  یا  و 
سبب  ملی  عوا چه  ینکه  ا می کنند.  ن
می شود افراد پس از گذشت زمان زیادی 
از شیوع این ویروس، نسبت به دستورات 
بهداشتی بی اعتنا باشند، همچنان جای 
این  به  پرداختن  اهمیت  است.  وال  س
با  ایرنا  پژوهشگر  شد  سبب  وضوع  م
»محدثه محتجبی« پزشک ، به گفت 
و گو بنشیند. در ادامه مشروح سخنان 

وی را می خوانید:

دالیلی که باعث می شود مردم 
کرونا را جدی نگیرند

که  سوال  این  پیرامون  محتجبی 
پروتکل   و  دستورالعمل  ها  مردم  را  چ
های بهداشتی را جدی نمی گیرند؟ اظهار 
داشت: من برخی علل  هم چون نبود 
آموزش الزم و فرهنگ سازی مناسب 
را درباره رعایت  نکردن دستوارلعمل ها 
موثر می دانم. با وجود اینکه بیش از یک 
سال از شروع این پاندمی گذشته هنوز 
آموزش الزم و فرهنگ سازی مناسب 
ما  مثال  برای  است.  نگرفته  صورت 
همچنان شاهدیم که در مورد استفاده از 
ماسک برخی از مردم دچار تردید هستند 
و باالجبار این کار را انجام می دهند و 
قرنطینه  زمینه  در  ما  این،  از  ذشته  گ
بیماران هم مشکل داریم زیرا بسیاری 

از افرادی که عالمت پیدا می کنند، هنوز 
آگاه نیستند که نحوه بروز این بیماری 
در افراد مختلف، متفاوت است. فردی 
ممکن است با آبریزش بینی یا بی حالی 
و یا حالت تهوع دچار این بیماری شده 
باشد و قرنطینه زود هنگام این فرد و 
عدم ارتباط او با افراد سالم می تواند از 
نظر پیشگیری بسیار موثر باشد. اهمیت 
از  بسیاری  که  است  چنان  نکته  ین  ا
متخصصان اشاره می کنند که فردی که 
عالمت دار است قرنطینه   این شخص 
بسیار مهم تر از رعایت سایر افراد جامعه 
است. یعنی اگر ما در این زمینه آموزش 
می تواند  باشیم،  داده  افراد  به  را  الزم 
بسیار کمک کننده باشد. به نظر من به 
طور کلی آموزش و  فرهنگ سازی الزم 
هنوز صورت نگرفته و اگرچه رسانه ها در 
نحوه انتشار آمار تا حدودی خوب ظاهر 
شدند اما در خصوص قرنطینه و اهمیت 

آن کم کاری کرده اند.
این پزشک افزود: بخش دیگر علل 
بی توجهی مردم به پروتکل ها مربوط 
به مسووالن و سیاستگذاری آنها است. 
با توجه به اینکه اکنون در پیک چهارم 
هستیم و این پیک نسبت به پیک  های 
قبلی سرعت بیشتری داشته، همچنان 
شاهد هستیم که سیاستگذاری موثری 
در این زمینه خصوصا قبل از وقوع آن 

صورت نگرفته است و کاری برای نشاط 
یکسال  طی  در  کرونا  از  خسته  مردم 

انجام نشده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: نکته 
این  این است که شاید در مورد  دیگر 
بیماری مردم کمی بی اعتماد شده اند. 
دارد  مختلفی  دالیل  اعتماد  عدم  این 
وعده هایی  و  مختف  بحث های  در  که 
اما عملی نشده می توان  که داده شده 
آنها را ریشه یابی کرد. بطوریکه این بی 
افراد دیگر نسبت  اعتمادی سبب شده 
به آمار و مسایل دیگر حساس نباشند 
جدی  را  قرنطینه  و  دستورالعمل  ها  و 
در  هم  دالیل  یکسری  البته  نگیرند. 
زمینه بهداشت و درمان وجود دارد.  به 
این معنا که از ابتدا چون شناخت کافی 
از این بیماری وجود نداشت طبیعی بود 
و  زده شود  ونقیض  که حرف های ضد 
در زمینه درمان هم این حرف های ضد 
و نقیض وجود داشته باشد؛ بناباین این 
می گذارند.  تاثیر  مردم  اعتماد  در  موارد 
محتجبی گفت: مساله دیگر در قوانین 
سفت و سخت و جریمه های سنگین و 
گاه رها کردن کامل دستورالعمل ها است.

امید و ترس دو بازوی رفع 
بیماری هستند

یا  اکثرا  داد:   توضیح  محتجبی 

همیشه فقط روی فاکتور ترس از این 
در  شده،  تاکید  آن  عواقب  و  بیماری 
صورتیکه از نظر روانشناختی باید ترس 
خود  ترس  باشند.  هم  کنار  در  امید  و 
عوارضی دارد که باید به آن توجه داشت 
گاهی ترس زیاد و مداوم سبب تضعیف 
سیستم ایمنی می شود و می بینیم که 
فرد با حال عمومی خوب وقتی متوجه 
می شود که کرونا گرفته، خود را می بازد و 
این سیستم ایمنی ضعیف سبب می شود 
فرد در طی دو یا سه روز بدنش ضعیف 
به  همواره  باید  من  نظر  به  پس  شود. 
مردم امیدواری هم داده شود. یعنی دو 
بازوی این ترارزو باید در کنار هم باشد 
و اینکه مردم را مدام بترسانیم کارساز 
رعایت  و  کنترل  با  اینکه  بود.  نخواهد 
شرایط می توان دوره اپیدمی را کاست 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.
نظر من  به  پایان گفت:  در  وی  
چین اولین کشوری بود که این بیماری 
این  آمار  اگر  و  شد  گزارش  آنجا  در 
کشور را دنبال کنیم، می بینیم که چقدر 
اپیدمی  و  بحران  این  آگاهانه  و  خوب 
در کشورشان کنترل شد. در این کشور 
هم قوانین و سیاستگذاری خوب و هم 
غربالگری خوبی انجام شد و به طور حتم 
همکاری و اتحاد مردم نیز در این زمینه 

خیلی موثر بوده است. 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

۵ درصد دانشجویان غیرایرانی در خوابگاه ها اسکان دارند
 سرپرست اداره کل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان 
گفت: فقط پنج درصد دانشجویان غیر ایرانی که در رشته های پزشکی و 
مقطع دکتری سایر رشته ها تحصیل می کنند، در خوابگاه های دانشگاه 

های کشور اسکان دارند.
خوابگاه  در  غیرایرانی  دانشجویان  حضور  درباره  زاده  آخوند  افشین 
ویروس  شیوع  شرایط  در  کشور  های  دانشگاه  های  خوابگاه  افزود:  ها، 
کرونا کاماًل تحت کنترل بهداشتی است و دفاتر کنسولی امور مربوط به 
دانشجویان غیرایرانی در صورت تمایل این دانشجویان به خروج از کشور 

تمام مدت فعال است.
وی خاطرنشان کرد: دانشجویان غیر ایرانی که در خوابگاه ها مستقر 
هستند، بیشتر در گروه علوم پزشکی تحصیل می کنند و عده ای دیگر 
دانشجوی مقطع دکتری سایر رشته ها هستند؛ این 2 گروه از دانشجویان 

باید دروس بالینی، عملی و پایان نامه را بگذرانند.
سرپرست اداره کل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان با 
بیان اینکه حدود پنج درصد دانشجویان غیرایرانی در خوابگاه ها مستقر 
هستند، گفت: واحدهای بالینی دانشجویان علوم پزشکی باید گذرانده شود 

و امکان تعطیل شدن این دروس وجود ندارد.
افزایش جذب دانشجویان غیرایرانی

آخوندزاده با اشاره به افزایش استقبال دانشجویان غیرایرانی از دانشگاه 
های کشور در ایام کرونا، تاکید کرد: نسبت جذب دانشجویان غیرایرانی در 
ایام شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است، البته کالس های دانشجویان 

غیرایرانی به صورت مجازی برگزار می شود.
وی افزود: سازمان امور دانشجویان تا سال ۱۴۰۰ به حد نصاب الزم 
برای جذب دانشجوی غیرایرانی دست یافته است و هم اکنون ۵۷ هزار 
دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه های پزشکی، غیرپزشکی و دانشگاه آزاد 

اسالمی به استثنای جامعه المصطفی تحصیل می کنند.
دانشجویان  امور  سازمان  غیرایرانی  دانشجویان  اداره کل  سرپرست 
عنوان کرد: روند جذب دانشجوی غیرایرانی بین ۱۵ تا 2۰ درصد افزایش 

یافته است.

زمان شروع سربازی داوطلبان آزمون دستیاری به تعویق افتاد
با اعالم  مکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، زمان شروع به 
خدمت نظام وظیفه داوطلبان مشمول خدمت سربازی شرکت کننده در چهل 
و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی به تعویق افتاد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرد؛ وضعیت سربازی آن دسته 
از داوطلبان چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی است 
که مشمول تبصره یک صفحه ۵ دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار 
تخصصی بوده و باید تا پایان اردیبهشت ماه خدمات نظام وظیفه خود را 

شروع می کردند، مشخص شد.
بر این اساس با توجه به تعویق برگزاری چهل و هشتمین دوره آزمون 
پذیرش دستیار تخصصی به منظور رفاه حال داوطلبان مشمول این بند، طی 
مکاتبه ای که با سازمان نظام وظیفه عمومی صورت پذیرفته است، معاون 
نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موافقت خود را به سازمان نظام 
وظیفه عمومی نسبت به تعویق زمان شروع به خدمت داوطلبان تا تاریخ 
اول مردادماه ۱۴۰۰ اعالم کرده است. همچنین برطبق صفحه ٦ تبصره ۴ 
دفترچه راهنمای ثبت نام، وزارت بهداشت هیچگ ونه مسئولیتی در قبال 

ترخیص این دسته ازداوطلبان برعهده ندارد.

۴۷.۶ نفر روزانه در نوروز به دلیل تصادفات جان باختند
طور  به  سالجاری  نوروز  در  کرد:  اعالم  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان   
متوسط روزانه ۴۷.٦ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که در 
مقایسه با متوسط تلفات روزانه تصادفات در مدت مشابه سال قبل)۱3۹۹( رشد 

٨۴ درصدی داشته است.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان پزشکی قانونی کشور، در ایام نوروز)از 
2۵ اسفند ۱3۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰(امسال با وجود شرایط شیوع کرونا در 
به  بین شهری نسبت  ترددهای  افزایش چشمگیر حجم سفرها و  کشور شاهد 
مدت مشابه سال گذشته بودیم و همین موضوع آمار تلفات حوادث رانندگی را با 

رشدی قابل توجه مواجه کرده است.
اولیه جمع آوری شده در سازمان پزشکی قانونی کشور،  مطابق آمارهای 
در نوروز امسال ۹۹۹ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از 
این تعداد ۷۷۷ نفر مرد و 222 نفر زن بودند. این در حالی است که آمار تلفات 
تصادفات در نوروز سال گذشته )۱3۹۹( در همین بازه زمانی، به دلیل محدودیت 
های اعمال شده بر سفرها و نیز همراهی هموطنان، کمترین رقم طی سال های 

گذشته بود و ۵۱۷ مورد گزارش شد.
بر اساس این گزارش، همچنین از آنجا که سال گذشته »کبیسه« بود؛ مقایسه 

بر اساس متوسط مرگ و  با مدت مشابه سال قبل  تلفات تصادفات  اولیه  آمار 
میر روزانه در بازه زمانی مشابه دو سال انجام شده است. بر این اساس متوسط 
مرگ در حوادث رانندگی نوروز امسال ۴۷.٦ نفر بوده که در مقایسه با متوسط 
تلفات روزانه تصادفات در نوروز گذشته )2۵.۹ نفر(، ٨۴ درصد بیشتر شده است.

در این گزارش تاکید شده است بر اساس تعاریف و استانداردهای موجود، 
آمار نهایی حوادث رانندگی نوروز هر سال تا نیمه اردیبهشت ماه پس از مشخص 
شدن وضعیت مصدومان تصادفات این ایام، جمع آوری و پس از تجزیه و تحلیل 

منتشر می شود.
به گزارش ایرنا،  در نوروز سال گذشته به دلیل به حداقل رسیدن سفرها در 
پی شیوع بیماری کرونا، شاهد کاهش قابل توجه تلفات حوادث رانندگی در کشور 
بودیم به نحوی که بر اساس آمارهای موجود از سال ۱3۹۰ تا کنون کمترین آمار 

تلفات تصادفات نوروزی در تعطیالت امسال ثبت شده است.
در نوروز سال گذشته، بیشترین آمار تلفات در روزهای 2۷ و 2۹ اسفند با ۴۴ 
فوتی و کمترین آن با رقم ۱٦ فوتی در روز چهارم فروردین ماه گزارش شده است.

همچنین استان های تهران با ۵۹، فارس با ۴۴ و کرمان با 3۹ فوتی بیشترین 
و استان های ایالم با 2، قم با چهار و یزد با پنج فوتی کمترین آمار تلفات حوادث 

نوروزی را داشته اند.
همچنین بر اساس گزارش پزشکی قانونی، در فروردین ماه سال ۹۹نیز با 
کاهش 33 درصدی تلفات تصادفات مواجه بودیم، به طوری که در این ماه ٨32 
نفر در تصادفات جان باختند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از آن یک هزارو 2۴2 فوتی، 33 درصد کاهش را نشان می دهد، از کل تلفات 

تصادفات فروردین امسال ٦۹٦ نفر مرد و ۱3٦ نفر زن بودند.
همچنین در فروردین سال گذشته ۱2 هزار و ۹3۷ مصدوم حوادث رانندگی 
به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن  

۵3.2 درصد کاهش یافته است.
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حرکت چین به سمت خودکفایی در صنعت 
CPU تراشه با معماری اختصاصی

حرکت چین به سمت خودکفایی در صنعت تراشه با معماری اختصاصی CPUیک 
تولیدکننده ی چینی تراشه  ادعا می کند موفق به توسعه ی معماری پردازشی اختصاصی با 
 LSXا،LBT شده است که از دستورالعمل های متعددی شامل LoongArch نام

و LVZ پشتیبانی می کند.
لونگسون تکنولوژی )Loongson Technology(،  تراشه ساز چینی، هفته ی 
گذشته اعالم کرد موفق به توسعه ی معماری مجموعه  دستورالعمل )ISA( اختصاصی 
 Loongson Architecture برای پردازنده های مرکزی شده است. این معماری که
(به اختصار LoongArch )نامیده می شود، با معماری های پردازشی که در خارج از چین 

طراحی می شوند هیچ ارتباطی ندارد.
نکته ی تعجب برانگیز این است که نخستین پردازنده های مبتنی  بر این معماری 
وارد مرحله ی Tape-out )آخرین مرحله از فرایند طراحی تراشه قبل  از ورود به خط 
تولید برای مشخص کردن آخرین  نقص های طراحی( شده اند و در سال جاری میالدی 

به صورت تجاری به بازار عرضه می شوند.
تامز هاردور می نویسد سال ها است پردازنده های لونگسون متکی  بر نسخه های 
مختلف معماری )LoongISA( زیرمجموعه ی معماری )MIPS٦۴( بوده اند. این 
 MIPS٦۴ رویکرد باعث شد پردازنده های لونگسون با نرم افزارهایی که برای معماری
توسعه داده شده بودند )و نرم افزار مخصوص ابرکامپیوتر را هم شامل می شوند( سازگار 
باشند. لونگسون در هر نسل تالش کرد برخی اصالحات روی معماری MIPS٦۴ اعمال 

کند تا مزایایی اختصاصی برای کاربردهایی خاص ارائه دهد.
در مقایسه، گفته شده است LoongArch تقریبا دو هزار دستورالعمل اختصاصی 
در خود دارد. لونگسون می گوید در معماری LoongArch دستورالعمل های منسوخ را 
که مناسب سخت افزارهای مدرن نیستند حذف کرده است تا مطمئن شود پردازنده های 
متکی بر این معماری مصرف انرژی پایینی دارند و از طراحی ساده تری بهره می گیرند.

 ،LBT شامل دستورالعمل های LoongArch معماری ،PC Watch به گزلرش
دستورالعمل های LSX، دستورالعمل های LASX و دستورالعمل های LVZ است.

به نظر می رسد نخستین پردازنده های مرکزی مبتنی بر LoongArch شامل 
و  عادی(  کامپیوترهای  3A۵۰۰۰ Loongson(برای  چهار هسته ای  پردازنده ی 
3C۵۰۰۰ Loongson (برای سرورهای چندپردازنده ای( می شوند. پیش تر لونگسون 
در وصف این پردازنده ها از عبارت »سازگار با MIPS٦۴« استفاده می کرد؛ یعنی این 
پردازنده می توانستند نرم افزارهایی را که در اصل برای پردازنده های نسل قبل لونگسون 
)متکی بر مجموعه دستورالعمل MIPS٦۴( توسعه داده شده بودند بدون مشکل اجرا کنند.

بر اساس یک گزارشی قدیمی، پردازنده ی 3A۵۰۰۰ Loongson قرار است در 
نیمه ی نخست سال جاری میالدی به بازار عرضه شود؛ درحالی که گفته می شود تاریخ 

عرضه ی 3C۵۰۰۰ برای اواخر سال 2۰2۱ تعیین شده است. 
 LoongArch لونگسون همچنین کتابچه ی راهنمای دستورالعمل زیرساخت
را منتشر کرده است تا کسانی که تمایل دارند، ارزیابی هایی روی این معماری جدید انجام 
بدهند. البته شرکت چینی تاکنون این کتابچه ی راهنما را به صورت گسترده در دسترس 
توسعه دهندگان قرار نداده است. گفته می شود یکی از آژانس های IP در چین مشغول 

ارزیابی معماری LoongArch است.
چین چند سال است تأکید ویژه ای روی مستقل شدن در صنعت نیمه هادی دارد و 
سرمایه گذاری عظیمی انجام داده است تا شرکت های تولیدکننده ی که در چین فعالیت 
می کنند پیشرفته تر شوند و سریع تر به لیتوگرافی های مدرن دست پیدا کنند. چین مدتی 
پیش طرحی با نام »ساخت چین 2۰2۵« تدوین کرد و گفت تا آن سال قصد دارد اهدافش 
در زمینه ی خودکفایی صنعت نیمه هادی را برآورده کند. تحلیلگران شک دارند که چین بتواند 
تا سال 2۰2۵ در صنعت نیمه هادی به خودکفایی برسد؛ اما این موضوع نمی تواند حقیقت 
اصلی را زیر سؤال ببرد: چین به سرعت در حال پیش روی به سمت اهداف بزرگش است.

ISA اختصاصی پردازنده ی مرکزی قطعا قدم محکمی برای رسیدن به خودکفایی 
محسوب می شود؛ زیرا به لطف این اتفاق، لونگسون از این پس مجبور نیست متکی بر 
آرم، x٨٦،اMI،PSاRISC-V یا دیگر معماری های پردازشی غربی باشد. در گذر زمان 
 LoongArch خواهیم فهمید که آیا لونگسون می تواند اکوسیستمی سازگار با معماری

ایجاد کند یا خیر.
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تزریق دوز سوم واکسن کرونا 
احتماال الزم است

 مدیر عامل شرکت داروسازی فایزر اعالم کرد: افرادی که دو دوز 
واکسن کرونای شرکت فایزر-بایون تک را دریافت کرده اند احتماال به 

تزریق دوز سوم نیز در عرض یک سال نیاز خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ، »البرتو بورال« اعالم کرد: این 
افراد همچنین ممکن است برای کسب حداکثر محافظت در برابر عفونت 

ناشی از کووید-۱۹ به تزریق ساالنه این واکسن نیاز داشته باشند.
واکسن کرونای ساخته شده با همکاری شرکت داروسازی آمریکایی 

داروسازی  شرکت  و  »فایزر« 
اولین  تک«،  »بایون  آلمانی 
واکسن کرونایی است که برای 
استفاده در آمریکا مجوز دریافت 

کرد.
فایزر  مدیرعامل  اکنون 
می گوید با توجه به جهش  های 
واکسینه  افراد  کرونا،  ویروس 
شده بعد از گذشت ٦ تا ۱2 ماه از 
دریافت دوز دوم واکسن کرونا، 
احتماال به تزریق دوز سوم نیز 
نیاز خواهند داشت. تحقیقات در 
کرونا  واکسن  سوم  دوز  مورد 
نتیجه  به  هنوز  و  دارد  ادامه 

نهایی نرسیده است.با توجه به جهش  های ویروس کرونا این سوال پیش 
می آید که آیا واکسن فعلی می  تواند اثربخشی الزم را در در مورد ویروس 
جهش یافته کرونا داشته باشد یا هم زمان با جهش  ها الزم است دوزهای 

دیگری از واکسن تزریق شود؟
محققان اکنون در تالشند به این سوال مهم پاسخ بدهند و تحقیقات 
در این زمینه ادامه دارد. اما مدیرعامل فایزر از سناریوی محتملی می گوید 
که چندان دور از واقعیت نیست. وی معتقد است که باتوجه به روند فعلی 
ویروس کرونا، به نظر می رسد افراد واکسینه شده الزم است بین ٦ تا ۱2 

ماه بعد از دریافت دوز دوم، مجددا برای بار سوم واکسینه شوند.
یکی از سناریوهای احتمالی که در مورد واکسن فایزر مطرح می  شود 
آن است که افراد واکسینه شده بین ٦ تا ۱2 ماه بعد از دریافت واکسن، 
مجددا به دریافت دوز سوم نیاز دارند. البته این موضوع هنوز به صورت 
قطعی تایید نشده است و محققان در تالش هستند پاسخ روشنی برای 

آن پیدا کنند.
بورال توضیح می دهد: بعضی از واکسن  ها مانند فلج اطفال تنها با یک 
بار دریافت و یک دوز می  توانند اثربخشی الزم را داشته باشند، اما برای 
واکسن  هایی  مانند آنفوالنزا قضیه به این شکل نیست. ویروس کرونا بیشتر 
شبیه ویروس آنفوالنزا است تا 

ویروس فلج اطفال.
حاضر  حال  در  یزر  فا
تحقیقات خود را در مورد دوز 
است  آغاز کرده  واکسن  سوم 
بیشتری  مصونیت  ند  بتوا تا 
های  جهش   به  توجه  با  را 
کند.  فراهم  کرونا  ویروس 
باید دید آیا واقعا دریافت دوز 
سوم الزم است یا ممکن است 
نیازی  دیگر  که  برسد  روزی 
به واکسن کرونا نباشد و کره 
زمین از این بیماری همه گیر 

خالص شود.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1717- یکشنبه 29 فروردین 1400 اقتصاد- 

تهران  بازرگانی  تاق  ا
خود  گزارش  جدیدترین  در 
اقتصادی  به بررسی وضعیت 
کرونا  دوران  در  منطقه  کشورهای 
اقتصادی  رشد  از  نشان  که  پرداخته 

ایران دارد.
شیوع  با   2۰2۰ سال  در  جهان 
و  شد  مواجه  کرونا  ویروس  سراسری 
در کنار مشکالتی که در حوزه سالمت 
وجود  به  انسانی  توجه  قابل  تلفات  و 
از این ویروس آسیبی  آمد، اقتصاد نیز 
شیوع  ابتدایی  ماه های  در  دید.  جدی 
المللی  بین  صندوق  براوردهای  کرونا، 
پول نشان می داد که رشد اقتصاد اکثر 
کشورهای جهان به شکل قابل توجهی 
نیز  تجارت  میزان  و  شد  خواهد  منفی 

افتی محسوس خواهد داشت.
از  پس  ماه  چند  وجود،  این  با 
شیوع کرونا، با ورود دولت ها و اجرای 
سیاست های حمایتی جدید و از سوی 
دیگر به روزرسانی سیاست های تجاری 
منفی  تبعات  از  برخی  کرونا،  وجود  با 
شد،  مدیریت  جهانی  گیری  همه  این 

هرچند همچنان رشد اقتصادی بسیاری 
مانده  باقی  منفی  جهان  از کشورهای 

است.
گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران 
که با استفاده از آمارهای صندوق بین 
نشان می دهد  منتشر شده  پول  المللی 
که در سال2۰2۰ میانگین رشد اقتصادی 
درصد   3.٦ منفی  به  جهان  کشورهای 
رسیده است اما با بهبود نسبی شرایط 
جهان  اقتصادی  رشد   ،2۰2۱ سال  در 
به ۵.٨ و در سال 2۰22 به ۴.۱ درصد 

خواهد رسید.

در  که  می دهد  نشان  براوردها 
توسعه  اقتصاد کشورهای  سال 2۰2۰، 
و  داشته  درصد   ۴.۷ منفی  رشد  یافته 
رشد  نیز  خاورمیانه  کشورهای  اقتصاد 
رسانده  ثبت  به  را  درصد   ۴.۱ منفی 
رشد  بیشترین   ،2۰2۱ سال  در  است. 
اقتصاد به کشورهای نوظهور آسیایی با 
٨.۴ اختصاص خواهد داشت و کمترین 
با  آفریقا  صحرای  حنوب  به  نیز  رشد 

3.۴ تعلق دارد.
به  را  توجه  آمار  این  آنچه که در 
اقتصاد  وضعیت  می کند،  جلب  خود 

ایران در سال 2۰2۰ است. در شرایطی 
در  خاورمیانه  کشورهای  اکثریت  که 
اقتصادی  منفی  رشد  با   2۰2۰ سال 
مواجه بودند، ایران در کنار چهار کشور 
دیگر رشد مثبت اقتصادی داشته است. 
در میان این کشورها باالترین رشد به 
دارد  تعلق  درصد   ۴.۵ با  تاجیکستان 
قرار  ازبکستان  و  مصر  آن  از  پس  و 
رشد  که  می گوید  آمارها  می گیرند. 
اقتصادی ایران نیز در سال 2۰2۰، مثبت 

۱.۵ درصد بوده است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی 
کرده که رشد اقتصادی منطقه خاورمانه 
در سال 2۰2۱ به 3.۷ درصد و در سال 
2۰22 به 3.٨ درصد برسد. ایران نیز در 
را  درصد   2.۵ مثبت  رشد   2۰2۱ سال 

ثبت خواهد کرد.
در حوزه تورم نیز باالترین نرخ در 
خاورمیانه به لبنان با ٨٨ درصد تعلق دارد 
و پس از آن ایران تورمی 3٦ درصدی 
را ثبت کرده است. همچنین پیش بینی 
 2۰2۱ سال  در  تورم  نرخ  که  می شود 

برای ایران به مرز 3۹ درصد برسد.

اهدای جوایز برندگان قرعه کشی نرم افزار فام
 موسسه اعتباری ملل

 جوایز برندگان قرعه کشی نرم افزار جامع پرداخت 
فام موسسه اعتباری ملل اهدا گردید.

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این 
جشنواره که به نام جشنواره »قدردانم« از تاریخ 2۵ بهمن 
ماه ۱3۹۹ و همزمان با والدت امام محمد باقر )ع( آغاز و 
تا مبعث رسول گرامی اسالم حضرت محمد )ص( ادامه 

داشت؛ به کسانی که نسبت به نصب نرم افزار اقدام و حداقل یک تراکنش داشتند 
شانس شرکت در این قرعه کشی داده شد.

این گزارش می افزاید: قرعه کشی جشنواره فام در تاریخ 23 اسفند ماه ۱3۹۹ با 
حضور مدیرعامل شرکت فام و تعدادی از مدیران موسسه اعتباری ملل و خبرنگاران 
انجام و از طریق صفحه اینستاگرام به صورت زنده پخش گردید و برندگان جوایز 
و سه  ریالی و سه گوشی هوشمند  میلیون  نقدی ۵۰۰  آن که شامل یک جایزه 

دستگاه ساعت هوشمند و 3۷ کارت هدیه ۵ میلیون ریالی بودند، مشخص شدند.
 گفتنی است جوایز مذکور با مشخص شدن برندگان به ایشان اهدا گردید.

 با نصب نرم افزار فام کلیه فعالیت های بانکی و اداری خود را در منزل و یا 
محل کار خود انجام دهید.

با  مقابله  برای  آینده  بانک  غیرحضوری  تنوع خدمات  و  افزایش 
موج چهارم کرونا

انتقال  زنجیره  قطع  به  با هدف کمک  آینده  بانک 
الکترونیکی،  بانکداری  خدمات  توسعه  با  کرونا،  ویروس 
بسترهای الزم و امکانات خود را برای استفاده غیرحضوری 
مشتریان از خدمات بانکی، بدون مراجعه به شعب، افزایش 

داده است.
بدین منظور، مشتریان این بانک می توانند با مراجعه 
به وب سایت رسمی بانک آینده به نشانی ir.ba24 و از 

طریق زیربخش های »همیار مشتری« و دیگر ابزارهای موجود، خدمات موردنظر 
خود را به صورت غیرحضوری، دریافت کنند.

در حال حاضر امکان ارائه خدماتی هم چون: ثبت درخواست افتتاح حساب، 
انتخاب شعبه از سوی مشتری، ثبت درخواست هایی مانند واریز گروهی بین بانکی، 
واریز گروهی درون بانکی، درخواست افتتاح حساب جدید، فرم واریز و درخواست 
افتتاح حساب گروهی از طریق وب سایت بانک در دسترس عموم هم وطنان است.

از  بهره گیری  با  می توانند  هم چنان  آینده  بانک  مشتریان  می شود؛  یادآور   
سامانه  مجازی،  پیشخوان  سامانه  نظیر:  بانک  این  مستمر  الکترونیکی  خدمات 
کیلید، همراه بانک، تلفن بانک و اینترنت بانک، نسبت به انتقال وجه بین حساب ها، 
پرداخت اقساط، اطالع از مانده کارت های شتابی، پرداخت قبوض خدماتی، دریافت 
شارژ سیم کارت های اعتباری و سایر خدمات، اقدام نمایند. بانک آینده، پیش از این 
نیز با پیش بینی امکان افتتاح غیرحضوری حساب در سامانه  کیلید در این عرصه 

پیشگام بوده است.
به صورت   ۰2۱-2۷٦٦32۰۰ به شماره  آینده  بانک  ارتباط  مرکز  کارشناسان 

شبانه روزی، آماده پاسخ گویی به هموطنان محترم است.

۶ خدمت بانک مسکن بروزرسانی شد
شش گروه از خدمات بانک مسکن برای سال ۱۴۰۰ 

به روز و رونمایی شدند.
و  اطالعات  فناوری  امور  در  مدیرعامل  معاون 
ارتباطات بانک مسکن با اعالم این خبر به پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا، گفت: در راستای سیاست بازنگری و 
پاالیش دستورالعمل های جاری بانک مسکن، مجموعه 

دستورالعمل های خدمات بانکداری الکترونیک برای سال ۱۴۰۰ به روزرسانی شد.
ساسان شیردل با این اینکه این دستورالعمل ها ضمن انطباق با آخرین رفتار 
سیستم های مرتبط با حوزه بانکداری الکترونیک در شش گروه دسته بندی می 
شوند، اظهار کرد: سیستم سپرده متمرکز، خدمات مرتبط با بانکداری الکترونیک، 
سیستم پس انداز و تسهیالت متمرکز، خدمات بانکی، خدمات سنتی بر بستر سامانه 
های الکترونیک و برچسب الکترونیک عوارض این شش گروه را تشکیل می دهند.

کم  دست  متمرکز،  سپرده  سیستم  در  کرد:  عنوان  سیستم  این  درباره  وی 
شش خدمت ارائه می شود. یکی از این خدمات تعریف مشتریان در پایگاه مرکزی 
اطالعات مشتریان بانک است. احراز هویت به صورت برخط و بیومتریک، افتتاح 
انواع سپرده، صدور انواع مسکن کارت و خدمات چک از دیگر خدمات قابل ارائه در 

سیستم سپرده های متمرکز است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ سه تغییر عمده در این سیستم، صورت گرفته است. 
نخستین تغییر، به ارتقای سیستم احراز هویت باز میگردد. در تغییر دوم، محدودیت 
های درنظرگرفته شده برای افراد بدحساب با الگوهای جدید تطبیق پیدا کرده است.

شیردل تصریح کرد: کنترل تعدد حساب مشتریان ، از دیگر تغییراتی است که 
برای سال ۱۴۰۰ انجام شده است. عضو هیات عامل بانک مسکن گفت: در بخش 
خدمات مرتبط با بانکداری الکترونیک حداقل چهار خدمت به مشتریان ارائه می 
شود. اینترنت بانک و همراه بانک خدمات اصلی در این بخش به حساب می آیند.

عالوه بر این دو، سایر خدمات بانکداری الکترونیک در قالب درگاه های مرتبط و 
سایر ابزارها نیز در این بخش متمرکز است.

وی درباره این بخش توضیح داد: این بخش همانطور که از نامش پیدا است 
متمرکز بر این دو حوزه است. در سال ۱۴۰۰ تغییری که در این بخش صورت گرفته، 

انتقال بخش حساب پس انداز این سیستم به سیستم سپرده های متمرکز است.
کرد:  عنوان  بانکی،  در حوزه خدمات  گرفته  تغییرات صورت  درباره  شیردل 
سامانه هایی از طرف بانک مرکزی برای خدمات بانکی طراحی شده است. این 
سامانه ها نظیر ساتنا، پایا، چکاوک و صیاد است. بخش خدمات بانکی به این سامانه 
ها اختصاص دارد.وی افزود: در سال ۱۴۰۰ مهم ترین تغییر این بخش مربوط به 

صدور و کارسازی چک های صیادی است.
به گفته وی به روز رسانی الزم پیرامون دستورالعمل پیچک، )فاز جدید چک 
های صیادی مشتمل بر عملیات صدور، دریافت و انتقال چک( انجام شده است. 
با راه اندازی این سیستم در سیستم های داخلی شعب، خدمات الکترونیک بانک 
نیز با این مجموعه هماهنگ خواهد شد. مشتریان می توانند برای دریافت خدمات 

مرتبط به برنامه های موبایلی همچون آپ، و ... به پرداخت سازان مراجعه کنند.

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن:
شبکه  بر  ها«  زدایی  مانع  و  ها  پشتیبانی  »تولید،  شعار  انتخاب 

بانکی تأکید دارد
دکتر خورسندیان اظهار داشت: انتخاب شعار »تولید، 
پشتیباني ها و مانع زدایي ها« از سوي مقام معظم رهبري 
مؤثر  نقش  و  تولید  امر  متولیان  وظیفه   ۱۴۰۰ سال  در 
مي  قرار  ویژه  تأکید  مورد  را  بانکی  شبکه  تصمیم گیران 
دهد و الزم است با اتخاذ تدابیر مناسب در جهت تحقق 

آن اهتمام ورزیم.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، وي ضمن بیان مطلب 
فوق عنوان داشت: با اعالم این شعار از همان ابتداي سال، کمیته ویژه اي براي 
همسان سازي سیاست ها، برنامه ها و دستورالعمل هاي موجود در این بانک در 

جهت تحقق شعار سال و اجراي منویات مقام معظم رهبري تشکیل شد.
وي افزود: در این راستا مواردي در سیاستها و تصمیمات متخذه از سوي این 
کمیته مطرح شد و مقرر شد همه بخش هاي بانک به طور مستمر نتیجه اقدامات 

انجام شده را گزارش نمایند.
دکتر خورسندیان تأکید کرد: مهمترین موضوع در رابطه با تحقق شعار سال 
در بانک این است که باید ابتدا موانع موجود در مسیر تولید را شناسایی کنیم و 
سپس با تفویض اختیار امور تصمیم گیري و افزایش اختیارات مدیران استاني و 
رؤساي شعب براي چابک سازي و سرعت بخشیدن به پاسخ دهي به تقاضاها و 

رفع مشکالت تولیدکنندگان اقدام نماییم.
تأمین  تولیدکنندگان،  بیشتر  فعلی  وي تصریح کرد: در حال حاضر معضل 
تجهیزات،  خرید  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  به  تا  است  تولیدي  واحدهاي  مالی 
کاالهای واسطه ای، مواد اولیه و هزینه های دیگر دسترسي داشته باشند و بانک 
ها به خصوص بانک هاي توسعه اي نیز در این میان براي ایفاي نقش واسطه 
توان  افزایش  و  مالي  هاي  نسبت  بهبود  براي  سرمایه  افزایش  نیازمند  مالي 

تسهیالت دهي هستند.
عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: در سیاستهاي اعتباري 
سال جدید، اولویت پذیرش با طرح هاي داراي پیشرفت فیزیکي باالي ۷۰ درصد 
و تأمین مالي طرح هاي زنجیره تولید است و تمرکز پرداخت تسهیالت بر صنایع 

دانش بنیان و صادرات گرا مي باشد.

مذاکرات وین و تاثیر آن 
در تولید و فروش نفت ایران

تولید نفت خام ایران بر اساس تازه ترین گزارش اوپک در ماه آوریل 
)اسفندماه - فروردین ماه( افزایش یافت و از رقم دو میلیون و 3۰۰ هزار 
میلیون  از دو  به صادرات بیش  تواند  ایران می  اینکه  اما  بشکه گذشت 
بشکه نفت برسد طبق اعالم کارشناسان بستگی زیادی به روال مذاکرات 

و وضعیت بازار نفت دارد.
گزارش ماه آوریل اوپک نشان می دهد تولید نفت خام ایران براساس 
گزارش منابع ثانویه در ماه مارس نسبت به ماه ژانویه )بهمن ماه - اسفندماه( 
با افزایش ۱3۷ هزار بشکه ای به دو میلیون و 3۰۴ هزار بشکه در روز 
رسیده همچنین ۱3 عضو اوپک در ماه مارس 2۵ میلیون و ۴2 هزار بشکه 
نفت خام تولید کردند که 2۰۱ هزار بشکه بیشتر از 2۴ میلیون و ٨۴2هزار 

بشکه ماه فوریه است.
هزار   2٦ بشکه،  هزار   ۴۰ روزانه  افزایش  با  عراق  و  لیبی  آنگوال، 
بشکه و 23 هزار بشکه پس از ایران بیشترین افزایش تولید در ماه مارس 
را به خود اختصاص دادند. تولید نفت خام عربستان به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت اوپک در ماه مارس 33 هزار بشکه کاهش یافت، منابع 
ثانویه مقدار تولید عربستان در این ماه را هشت میلیون و ۹۰ هزار بشکه 

در روز عنوان کردند.
افزایش بیش از 3 دالری قیمت نفت خام سنگین ایران

قیمت نفت خام سنگین ایران براساس تازه ترین گزارش اوپک در ماه 
مارس نسبت به ماه فوریه 3 دالر و ٦۴ سنت برابر با شش درصد افزایش 
یافت. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه مارس ٦۴ دالر و 3۰ سنت 
ثبت شد، در حالی که در ماه فوریه هر بشکه ٦۰ دالر و ٦٦ سنت بود. 
همچنین قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه فوریه با افزایش ۵.۷ درصدی 
به ٦۴ دالر و ۵٦ سنت برای هر بشکه رسید که 3 دالر و ۵۱ سنت بیشتر 

از ماه فوریه است.
واردات باالی نفت چین از ایران در ماه های اخیر تقاضا برای نفت 
تولیدکنندگان رقیب را به شدت کاهش داده و فروشندگان نفت کشورهای 
دیگر نظیر برزیل، آنگوال و روسیه را وادار کرده است قیمتهایشان را کاهش 
داده و نفتشان را به مقاصد هند و اروپا ارسال کنند. با وجود این که انتظار 
می رفت دولت بایدن مذاکرات با ایران برای احیای برجام را ازسربگیرد، 
افزایش خرید نفت ایران از سوی چین بازار را غافلگیر کرد و باعث محدود 

شدن رشد قیمتهای جهانی شد.
ایران  از  انتظار می رود خرید نفت چین  بر اساس گزارش رویترز، 
ادامه پیدا کند، زیرا شرکت های خصوصی با فشار سیاسی چندانی برای 

رها کردن این خرید جذاب روبرو نیستند.
چه آینده ای در انتظار نفت ایران است؟

وضعیت  خصوص  در  انرژی  حوزه  ارشد  کارشناس  قربان  نرسی 
بازار و نفت و جایگاه ایران گفت: سرنوشت نفت ایران رابطه مستقیمی 
با مذاکرات در حال انجام وین دارد و هیچ پیش بینی نمی توان در مورد 
مذاکرات داشت، اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد فروش نفت ایران آزاد 
می شود و رفع تحریم ها  اتفاق می افتد و در نتیجه ایران می تواند به 

بازار های نفتی خود بازگردد.
وی اظهار کرد: زمانیکه  برجام اتفاق افتاد ایران در زمانی بسیار 
سریع تر از آنچه کارشناسان پیش بینی می کردند به بازار بازگشت و 
تواند  می  ایران  و  بود  خواهد  سابق  مثل  شرایط  هم  بار  این  احتماال 
بازارهای سابق خود را بدست آورد و حدود دو میلیون بشکه صادرات 

داشته باشد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی در خصوص قیمت نفت نیز گفت: 
قیمت نفت ارتباطی با مذاکرات و ورود ایران ندارد، با اینکه با ورود ایران 
نفت بیشتری وارد بازار خواهد شد اما برقیمت ها تاثیر نخواهد گذاشت و 
قیمت ها در روند فعلی باقی خواهد ماند و ایران نیز اگر مذاکرات وین به 

نتیجه برسد وارد بازار خواهد شد.
قربان با اشاره به سند همکاری ایران و چین و تاثیر آن در نفت ایران 
 FATF نیز گفت: برای تاثیر این موضوع صرفا باید تحریم ها برداشته و
نیز تصویب شود و اگر نباشد سیستم بانکی ایران قفل می شود و حتی 
نقل و انتقال پول می بایست مورد بررسی قرار بگیرد، لذا رفع تحریم ها، 
تصویب FATF و بازگشت ایران به سیستم بانکی جهان بسیار تاثیرگذار 
است و تا زمانی که این موارد اتفاق نیفتد روابط ایران با چین نیز تاثیر 

زیادی نخواهد داشت.

گزارش اتاق بازرگانی ایران بر اساس آمار صندوق بین المللی پول؛

ناتوانی کرونا در جلوگیری از رشد اقتصاد ایران در سال 2020 
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زیر نظر: محمد امامی

رشد افتصادی چین، قیمت نفت جهانی را 
افزایش داد

افزایش امیدواری ها نسبت به بهبود شرایط اقتصادی در جهان تحت 
تاثیر رشد اقتصادی ۱٨ درصدی چین، باعث شد تا قیمت نفت در جریان 

معامالت هفته گذشته بیش از ٦ درصد رشد را تجربه کند.
به گزارش روز شنبه ایرنا، قیمت نفت در یک سال گذشته با نوسان 
زیادی همراه بود. با شیوع کرونا در جهان، طالی سیاه هر روز ارزش خود 
را بیش از گذشته از دست می داد. اگرچه با توافق کاهش تولید اوپک پالس 
که همچنان نیز ادامه دارد، نفت توانست تا حد زیادی از کاهش قیمت خود 
را جبران کند اما همچنان اخبار مربوط به کرونا مهمترین تاثیر را بر قیمت 

این کاال داشته است.
هر چند که شیوع کرونا در جهان هنوز به طور کامل کنترل نشده اما 
افزایش واکسیناسیون امیدها را به بازگشت شرایط اقتصادی به روزهای پیش 

از این همه گیری بیشتر کرده است.
برخی  به  قرنطینه  دوباره  کرونا،  موج جدید  با  اخیر  روزهای  در  البته 
کشورها بازگشته و نگرانی ها را نسبت به تقاضای نفت بیشتر کرده است. 
رونق  و  هوایی  سفرهای  افزایش  برای  مشخصی  آینده  هنوز  همچنین 
گردشگری در جهان وجود ندارد و این موضوع باعث شده تا نفت با احتیاط 

بیشتری در بازارهای جهانی قیمت گذاری  شود.
با این حال، اعالم رشد اقتصادی چین در ماه های گذشته که به باالی ۱٨ 
درصد رسیده باعث شد تا قیمت نفت افزایشی شود. این رشد اقتصادی در 3۰ 
سال گذشته در چین بی سابقه بوده و بسیار باالتر از پیش بینی های قبلی است.

این موضوع باعث شد تا قیمت نفت برنت که معامالت هفتگی را با 
٦2 دالر و ۹۵ سنت آغاز کرده بود با رشدی ٦ درصدی به ٦٦ دالر و ۷۷ 

سنت در هر بشکه در پایان معامالت جمعه رسید.
نفت شاخص آمریکا نیز رشدی ٦.۴ درصدی را تجربه کرد و از ۵۹ 

دالر و 32 سنت تا ٦3 دالر و ۱3 سنت باال رفت.
بازار نفت این روزها تحت تاثیر مذاکرات ایران با کشورهای ۴+۱ در 
وین نیز قرار دارد. در صورتی که این مذاکرات به نتیجه برسد، می توان 

انتظار داشت روزانه تا 2 میلیون بشکه به صادرات نفت ایران افزوده شود.
این امر می تواند بر قیمت نفت تاثیرگذار بوده و در صورتی که سایر 
تولید کنندگان تولید خود را متناسب با آن کاهش ندهند، افت قیمت ها را 

در پی داشته باشد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:
تالش برای مانع زدایی از فعالیت استخراج 

رمزارزها
و  مانع زدایی  برای  در تالش  برق  برق گفت: صنعت  سخنگوی صنعت 

پشتیبانی از مراکز استخراج رمزارزها در کشور است.
به گزارش پایگاه خبری شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی 
برق ایران )توانیر(، »مصطفی رجبی مشهدی« افزود: عالوه بر گشایش هایی 
که در مصوبه جدید برای صنعت استخراج رمزارزها لحاظ شده، وزارت نیرو 
به دنبال این است که مناطق اولویت دار با ظرفیت های خالی را نیز مشخص 
کند که در آنها به دلیل سرمایه گذاری های انجام شده محدودیتهای تامین برق 

بسیار کمتر از سایر مناطق باشد.
وی ادامه داد: مراکز استخراج رمزارز نیز مانند سایر مشترکان که باید موانع 

پیش روی آنها برداشته شود، مورد حمایت قرار می گیرند.
هدایت  با  خاطرنشان کرد:  توانیر  شرکت  اقتصادی  ریزی  برنامه  معاون 

مراکز استخراج رمزارزها به مناطق اولویت دار و تشکیل مزارع بزرگ استخراج 
در کشور، در درجه نخست امکان استفاده از تخفیف ولتاژ اتصال تا سقف 2۰ 

درصد و تخفیف اتصال به استخرهای داخلی )۱۵ درصد( وجود خواهد داشت.
وی اضافه کرد: سپس خرده ماینرها یا افرادی که تمایل دارند سرمایه های 
خرد خود را در صنعت استحراج رمزارزها سرمایه گذاری کنند، امکان استفاده از 
خدمات هتلینگ و میزبانی خرده ماینرها توسط این مزارع بزرگ را خواهند داشت.

و  معدن  صنعت،  وزارت  با  تعامل  با  کرد  امیدواری  ابراز  مشهدی  رجبی 
تجارت، امکان تسهیل در ارائه مجوزهای الزم به مزارع استخراج رمزارزها در 
این مناطق فراهم شود تا رونق هرچه بیشتر این صنعت در کشور ممکن شود.

پیشتر سخنگوی صنعت برق گفت: برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها 
که بر اساس تایید مراجع ذی صالح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل 
می شوند، عالوه بر تخفیف های ولتاژ اتصال مذکور، مشمول ۱۵ درصد تخفیف 

دیگر نیز خواهند شد.

ن  گا کنند لید تو نجمن  ا ئیس  ر
محصوالت دخانی با بیان اینکه افزایش 
دلیل  به  بازار  در  سیگار  قیمت  فعلی 
افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده 
گفت  است،  تورمی  انتظارات  از  ناشی 
تولیدکنندگان  شرکت،  یک  جز  به  که 
قیمت های جدید خود را اعمال نکرده اند 
هنوز  قیمت  افزایش  دقیق  میزان  و 

مشخص نیست.
از  حاکی  میدانی  گزارش های 
است  بازار  در  سیگار  قیمت  افزایش 
با  رابطه  این  در  تاجدار  محمدرضا  که 
بیان اینکه شرکت های تولید سیگار، به 
قیمتی  افزایش  هنوز  شرکت،  یک  جز 
افزایش  کرد:  اظهار  نکرده اند،  اعمال 
بازار به دلیل افزایش  قیمت سیگار در 
تقاضای توزیع کنندگان عمده است. با 
توجه به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هر 
مالیات  اعمال  دلیل  به  سیگار  کارتن 
تقریبا  سیگار  بسته  هر  قیمت  نخی، 
همچنین  می شود.  گران  تومان   ۱۰۰۰

بین  جاری  سال  در  دستمزد  و  حقوق 
وبه طور کلی هزینه  تا ۴۰ درصد   3۰
هم  نقل  و  حمل  و  انرژی  حامل های 

افزایش خواهد داشت.  
برای  انتظار  این  وی  گفته  به 
افزایش قیمت منجر به افزایش تقاضای 
توزیع کنندگان عمده شده تا بعد از اعمال 
قیمت جدید سیگار سود بیشتری ببرند. 
در نتیجه در پی افزایش تقاضا، قیمت 

افزایش  حدودی  تا  بازار  در  سیگار 
یافته است.  

به  ه  ر شا ا با  همچنین  ر  تاجدا
ارز  نرخ  تغییر  برای  مجلس  مصوبه 
به  تومان   ۴2۰۰ از  ورودی  حقوق 
مصوبه   این  کرد:  تصریح  نیمایی،  ارز 
بازارهای  در  تورمی  انتظارات  بر  نیز 
داشته  تاثیر  سیگار  جمله  از  مختلف 
است. به طور کلی اجرای این مصوبه 

بر تولیدکنندگان فشار می آورد.  
هر  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
اساس  بر  سیگار  تولیدکننده  شرکت 
میزان  مالیات،  تاثیر  بازار،  از  سهم 
خود  قیمت  سربار  هزینه های  و  تولید 
را برای سال جاری مشخص می کند، 
گفت: افزایش مالیات نخی سیگار فشار 
بیشتری بر تولید کنندگان داخلی وارد  
سیگارهای  مالیات  چراکه  آورد  می 
با  تولید  مالیات  و  درصد   2۵ داخلی 
افزایش  درصد   ۱۵ المللی  بین  برند 

یافته است.  
رئیس  گفته  به  دیگر  طرف  از   
انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی 
در حال حاضر بیش از ۵۰۰ نوع محصول 
دخانی از ۹۰ برند قاچاق در بازار وجود 
دارد که بیش از ۴۵۰ محصول از آنها 
در محدوده قیمتی برندهای ایرانی قرار 
اساس  از  قاچاق  دیگر  عبارت  به  دارد. 
قرار  هدف  را  داخل  تولید  کاالهای 

داده است.

یک مقام صنفی خبر داد؛

سیگار گران می شود

اصفهان  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
اظهار داشت: با توجه به اینکه مذاکرات 
تحریم ها  احتماال  و  است  پیش  در 
برداشته می شود، نرخ ارز در سال جدید 
بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم است یعنی 
اگر به طور سنتی فرض کنیم نرخ تورم 
در دامنه 2۰ تا 2۵ است. آنموقع انتظار 
می رود در مجموع نرخ ارز در سال جاری 

مشمول افزایش ۱۰ تا 2۰ شود
چشم انداز  مورد  در  طیبی  کمیل 
داشت:  اظهار  پیشرو  سال  در  ارز  نرخ 
نرخ ارز تابع بسیار از عوامل اقتصادی 
و غیر اقتصادی است. مهمترین عامل 
بخش  شرایط  به  مربوط  اقتصادی 
واردات  و  صادرات  میزان  و  تجارت 
است  ارز  تامین  اصلی  منبع  بعنوان 
غیرنفتی  و  نفتی  عمدتا صادرات  چون 
تاثیر  ارز  تعیین  و  تامین  منبع  بعنوان 
بسیار باالیی بر نرخ دارد.وی ادامه داد: 
از سوی دیگر، زمانی که صادرات است 
می شود.  مطرح  نیز  واردات  موضوع 
کاالهای  به  مربوط  واردات  اگر  اما 
ثبات  در  باشد  سرمایه ای  و  واسطه ای 
نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود اما تقاضا 
برای کاالهای نهایی موجب کسری در 
تراز تجاری و افزایش نرخ ارز می شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
عامل  نیز  اقتصادی  رشد  کرد:  تصریح 
ارز است. چون  نرخ  بر  تاثیرگذار  دیگر 
وقتی رشد اقتصادی مثبت و پایدار باشد 
ظرفیت  افزایش  سرمایه گذاری،  زمینه 
تولید، رشد اشتغال و بهره وری عوامل 
ایران  تجربه  می آید.  وجود  به  تولید 
وقتی  می دهد  نشان  کشورها  سایر  و 

در  ثبات  است  مثبت  اقتصادی  رشد 
نرخ ارز وجود داشته و شاهد نوسانات و 

جهش های ارزی کمتر بوده ایم.
طیبی عامل دیگر تاثیرگذار را رشد 
افزود: خود  و  تورم دانست  نقدینگی و 
تورم به منزله کاهش ارزش پول ملی 
است که نرخ برابری ریال را در برابر دالر 
یا یورو کمتر می کند یعنی نرخ ارز در 
بازار حقیقی افزایش می یابد.وی افزود: 
وجود سیستم چند نرخی نیز عامل مهم 
در نرخ ارز است. وقتی شکاف در نرخ ارز 
رسمی و بازاری وجود داشته باشد زمینه 
رانت را بوجود می آید و آن موقع دالالن 
ظاهر  بازارساز  قامت  در  سوداگران  و 

می شوند و بر نرخ ارز تاثیر می گذارند.
 این اقتصاددان با اشاره به عوامل 
گفت:  ارز  نرخ  بر  موثر  غیراقتصادی 
تحریم ها  به  می توان  عوامل  این  از 
بدون  که  کرد  اشاره  کرونا  موضوع  و 

تردید بر نوسانات نرخ ارز در سال های 
از سال  با تشدید تحریم ها  بویژه  اخیر 
۹۷ تاثیرگذار بوده است. بنابراین مجموع 
ارز در سال ۱۴۰۰  نرخ  بر  این عوامل 
تاثیرگذار خواهند بودند.طیبی متذکر شد: 
اگر در سال جاری به واسطه برداشتن 
تحریم ها یا افت کرونا، رشد تجارت در 
کشور را داشته باشیم و به عبارت دیگر 
اقتصادی  رشد  تا  کند  کمک  تجارت 
گزارش  طبق  کمااینکه  شود  مثبت 
و  مناسب  اقتصادی  پول رشد  صندوق 
از مقدار کاهنده آن جلوگیری شده است.

اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
احتماال  و  است  پیش  در  مذاکرات 
ارز در  نرخ  برداشته می شود،  تحریم ها 
سال جدید بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم 
فرض  سنتی  طور  به  اگر  یعنی  است 
کنیم نرخ تورم در دامنه 2۰ تا 2۵ است. 
آنموقع انتظار می رود در مجموع نرخ ارز 

تا  افزایش ۱۰  در سال جاری مشمول 
این است  بر  این منوط  البته  2۰ شود. 
که سیاست های بانک مرکزی مبتنی بر 
نباشد. چون  ارز  نرخ  داشتن  نگه  ثابت 
اگر ثابت باشد و شکاف ایجاد شود، در 
نهایت موجب نوسانات و جهش می شود.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: 
با توجه اینکه در سال جاری انتخابات 
ریاست جمهوری را داریم، نوسانات نرخ 
به شدت سال های اخیر نخواهد بود یعنی 
انتظار دو برابری نرخ ارز را نباید داشته 
باشیم و بیشتر مشمول افزایش ۱۰ تا 2۰ 
را می شود. البته رونق تجارت و کاهش 
تحریم ها نیز می تواند تقاضاهای جدید 
ارزی ایجاد کند که نباید از آن غافل شد. 
انظباط  اگر در دستور کار دولت جدید 
از  باشد  نقدینگی  رشد  کنترل  و  مالی 
نوسانات ارزی جلوگیری و ثبات ارزی 

ایجاد می شود.

یک استاد اقتصاد بررسی کرد؛

عوامل اصلی موثر در نرخ ارز در سال 1400
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کت  شر کل  یر مد
گفت:  ایالم  گاز  پاالیش 
سال  ایالم  گاز  پاالیشگاه 
گاز  مکعب  متر  میلیارد   ۱،۵ گذشته 
که  کرد  تزریق  سراسری  شبکه  به 
توزیع  در  موثری  نقش  موضوع  این 
و پایداری فشار در فصل سرما داشت.

گاز  پاالیش  شرکت  مدیرکل 
ایالم  گاز  پاالیشگاه  گفت:  ایالم 
سال گذشته ۱،۵ میلیارد متر مکعب 
گاز به شبکه سراسری تزریق کرد که 
این موضوع نقش موثری در توزیع و 
پایداری فشار در فصل سرما داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
نوریان  اله  روح  ایالم،  گاز  پاالیش 
 ۱،۵ گذشته  سال  داشت:  اظهار 
میلیون بشکه میعانات گازی در این 
مجتمع تثبیت و تحویل مشتری شده 

یادآور شد: همچنین سال  است.وی 
گذشته ۷۱ هزار تن LPG در این 
مجموعه تولید شده که نسبت به سال 

قبل 2۱۱ درصد رشد داشته است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
گوگرد  تولید  در  کرد:  تاکید  ایالم 

هزار   ٦۹ درصدی  هفت  رشد  با  نیز 
ثبت  به  پاالیشگاه  این  در  تولید  تن 

رسیده است.
گاز  پاالیشگاه  گفت:  نوریان 
ایالم سال گذشته ۴٦ هزار مگاوات 
نسبت  رشد  درصد   ۵۱( برق  ساعت 

به ۹٨( به شبکه تحویل داده که این 
موضوع در جلوگیری از قطع نشدن 
بسزایی  تاثیر  گرما  فصل  در  برق 

داشته است.
مسئله  ینکه  ا ن  بیا با  ی  و
آالیندگی پاالیشگاه گاز ایالم همواره 
و  عمومی  لبه  مطا یک  عنوان  به 
مورد  پاالیشگاه  مجموعه  دغدغه 
تکمیل  با  افزود:  است،  بوده  توجه 
آالیندگی  میزان  پتروشیمی  چرخه 
این پاالیشگاه نیز به حداقل می رسد.

وظایف  حوزه  به  ادامه  در  وی 
در  ستان  ا ن  نوا با تیم  جتماعی  ا
حمایت  تحت  که  فوتبال  برتر  لیگ 
گفت:  و  کرد  اشاره  بوده  پاالیشگاه 
در تالش هستیم در سایر رشته های 
ورزشی نیز با ورزشکاران و تیم های 

استان همکاری کنیم.

مدیرکل شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد :

پاالیشگاه ایالم ۱،۵ میلیارد متر مکعب گاز به شبکه سراسری تزریق کرد
شهردار باغستان خبرداد ؛ 

چمن  زمین  چمن  بهسازی  اجرایی  آغازعملیات 
مصنوعی فوتبال 

شهریار-زهرا قره باغی-به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل 
شورای اسالمی و شهرداری باغستان، حسن رنجبر ضمن اعالم خبر 
فوق گفت: یکی از اهداف احداث زمین های چمن مصنوعی در کنار 
شهر،افزایش  ورزشی  زیرساخت های  توسعه  ورزشی،  پروژه های  دیگر 
میزان سرانه ورزشی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای غنی سازی 

اوقات فراغت نوجوانان و جوانان است.
های  آسیب  کاهش  در  ورزش  نقش  به  اشاره  با  ادامه  در  وی   
اجتماعی و افزایش سالمت جامعه اظهارداشت: همگانی کردن ورزش، 
توجه به سالمت جامعه افزایش نشاط و شادابی اجتماعی را به دنبال دارد.

 رنجبر افزود: هزینه کردن در حوزه ورزش نوعی سرمایه گذاری 
مطمئن برای جامعه عاری از مشکالت اجتماعی است.

 شهردار باغستان در پایان اظهار داشت: پیرو پیگیری های مستمر 
شهروندان و دوستداران ورزش، بهسازی و نوسازی چمن مصنوعی زمین 
مذکور در اولویت کاری مدیریت شهری در سال جدید قرار گرفت و 
امیدواریم در آینده بسیار نزدیک جهت بهره برداری در اختیار جوانان و 

نوجوانان باغستان قرار گیرد.
گفتنی است این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی ۹۰۰ متر مربع 
معاونت  در مجاورت ساختمان  کلهر  یداهلل  بلوار سردار شهید حاج  در 

خدمات شهری احداث شده است.

دفاع مقدس قله افتخار انقالب اسالمی ایران
سرهنگ محمد حسن سالمی گفت: دفاع مقدس، قله ارزش ها و 

افتخارات انقالب اسالمی ایران است.
پاسدار» محمد حسن سالمی«  تبیانیان سمنان-، سرهنگ  رضا 
در  استان سمنان   مقدس  دفاع  ارزشهای  نشر  و  آثار  مدیر کل حفظ 
دیدار با  »سید محمد شادمهر« مدیر کل  امور شعب بانک ملی و دبیر 
شورای هماهنگی بانک های استان سمنان  ضمن قدردانی از تالش ها 
و مجاهدت های شبکه بانکی در برنامه  های چهملین سال  دفاع مقدس، 
اظهارداشت : امیدواریم بانک های استان در سال ۱۴۰۰ همانند چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس در  ترویج ارزش های دفاع مقدس و مقاومت نقش 

برجسته ای داشته باشند.
سالمی دفاع مقدس را به عنوان قله ارزش ها و افتخارات  انقالب 
اسالمی یاد کرد و افزود:  آنانی که در طول دوران هشت سال دفاع مقدس 
حضور داشتند، انسان های وارسته ای بودند که با ایثار و از خودگذشتگی 
از ارزش های دینی و انقالبی نظام مقدس جمهوری اسالمی حراست 
کردند و با تقدیم جان خویش، بزرگ ترین حماسه ها را به نام خود خلق 

و اسم و یاد خود را برای همیشه در تاریخ جاودانه کردند.
 وی با بیان این که  دفاع مقدس چهل سالگی خود را با عزت، 
اقتدار، حفظ ارزش ها، ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمنان پشت سر 
گذاشت. تصریح کرد: هشت سال دفاع مقدس یادآور حماسه های بزرگی 
بود که به همت جوانان این کشور به وجود آمد و عزت و سربلندی، اقتدار، 

امنیت امروز ما مرهون مجاهدت های جوانان دیروز است.
سالمی با بیان این که مستندسازی دوران دفاع مقدس یک راهبرد 
بسیار مهم برای انتقال تجربیات به جامعه امروز است، افزود: نقش بانک 
ها در دفاع مقدس بسیار  حائز اهمیت است  و انتظار می رود با جمع 
آوری اسناد و تدوین عملکرد بانک ها در دفاع مقدس، سند افتخار شبکه  

بانکی استان در دوران دفاع مقدس مستندسازی شود.  
وی با بیان این که دستورالعمل استانی گرامیداشت مناسبت های 
دفاع مقدس و مقاومت  سال۱۴۰۰  از سوی استاندار  سمنان به  کلیه 
دستگاههای اجرایی و بانک های استان سمنان ابالغ شده است، ادامه 
داد: بانک ها و شبکه  بانکی استان سمنان متناسبت  با  برنامه های 
تولید  و  ریزی  برنامه  سال ۱۴۰۰  مقاومت  و  مقدس  دفاع  گانه  چهل 

محتوای مجازی و فرهنگی داشته باشند.
»سید محمد شادمهر« مدیرکل امور شعب بانک ملی و دبیر شواری 
هماهنگی بانکها  های استان سمنان، کار دفاع مقدس را کار دلی و 
برگرفته از عشق به انقالب و ارزش های دفاع مقدس عنوان نمود و 
از تالش های کارکنان  بانکها  در جبهه اقتصادی به عنوان اقدامی 

ایثارگرانه یادکرد.
وی گفت: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ شبکه بانکی فعالیت های و 
اقدامات موثری فرهنگی را جهت  نشر و ترویج ارزش های دفاع مقدس 

برنامه ریزی و اجرا نماید.
در این دیدار پیرامون برگزاری دوره آموزشی  علوم و معارف دفاع 
مقدس کارکنان بانک ها،  تجلیل از رزمندگان  و ایثارگران بانک ها،  
از  ،استفاده  با محوریت شهدای گمنام  برنامه های فرهنگی  برگزاری 
ظرفیت خیرین در تکمیل  یادمان شهدای گمنام وجمع آوری اسناد و 

مدارک دفاع مقدس و  ... مورد  بحث و بررسی قرار گرفت.

سال  بعنوان   1399 سال  نامگذاری  تحقق  راستای  در 
جهش تولید:

۳۳ واحد صنعتی و تولیدی
 در شهرستان بدره گازدار شدند

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از گازدار شدن 33  صنایع مختلف 
در شهرستان بدره خبر داد.

سال  نامگذاری  تحقق  منظور  به  افزود:  اللهی”  “عباس شمس   
گذشته، برنامه های مدونی برای گازرسانی به مراکز صنعتی و تولیدی 
در دستور کار قرار داد تا بتواند نقش خود را در تحقق شعار سال عملیاتی 
کند بطوریکه از مجموع ٦۴ واحد تولیدی و صنعتی گازدار موجود در این 

شهرستان، بیش از ۵۰ درصد آنها در سال ۹۹ گازدار شده اند.
وی با بیان اینکه با اتمام گازدار شدن مناطق شهری و روستایی 
بدره، این شهرستان در سال ۹۹ بعنوان سومین شهرستان سبز استان 
معرفی شد، افزود: ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق شهری و روستایی 

بدره ۱۰۰ درصد می باشد.
مجموع  در  داشت:  اظهار  ایالم  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
از  مذکور  شهرستان  روستای   2۵ و  شیرین  چشمه  و  بدره  شهر  دو 
نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و این مهم اولین قدم در راستای 
یافته  توسعه  کمتر  و  محروم  مناطق  به  توجه  و  زدایی  محرومیت 

استان ایالم است.
وی تصریح کرد: بیش از ۵ هزار و ٦۰۷ مشترک گاز در شهرستان 
بدره وجود دارد که از این تعداد دو هزار و ۱۰۵ شهری و سه هزار و 

۵۰2 مشترک روستایی می باشد.
شمس اللهی با بیان اینکه ۹ ایستگاه در نقاط مختلف شهری و 
روستای بدره می باشد، خاطرنشان کرد: در مجموع 22۷ کیلومتر شبکه 
این  از  انجام شده است که  توزیع و خطوط تغذیه در شهرستان بدره 
میزان، ٦۰ کیلومتر در حوزه شهری و ۱٦۷ کیلومتر در حوزه روستایی 

انجام شده است.

کاهش ۱۳ درصدی آب بدون درآمد 
در منطقه براآن و کراج

مدیر امور آب و فاضالب منطقه براآن و کراج از کاهش ۱3 درصدی 
هدررفت آب در شبکه آبرسانی این منطقه خبر داد.

صالح سلمانی اهم اقدامات انجام شده برای کاهش هدر رفت آب را 
اندازه گیری آبدهی شبانه، تنظیم مستمر فشارشکن ها و مدیریت فشار 
آب، عنوان کرد و افزود: سال گذشته دو فشار شکن جدید در روستای چم 

و برسیان نصب شد و ۷۵ انشعاب غیر مجاز 2۰۰ باغ ویال قطع گردید.
وی افزود: کالیبره کردن همه کنتورهای تجمعی، ساخت چهار باب 
و  کبوترآباد  کبوترآباد، شهرک  روستاهای چم،  در  آب  تقسیم  حوضچه 
مجتمع براآن جنوبی برای کنترل دقیق میزان آب ورودی، تعویض ۷۵۰ 
کنتور خراب مشترکین و اصالح شبکه های فرسوده از دیگر اقداماتی 
بود که سال گذشته به منظور کاهش هدر رفت آب در منطقه انجام شد.

قالب طرح  به تشریح طرح های مشارکتی تمام شده در  سلمانی 
افزود: در ۷ روستای کبجوان، کاج، کاروانچی،  ۱۰۰- 3۰۰ پرداخت و 
کوهان، ایچی، شیدان، زیار و شهرک روستای کبوترآباد در مجموع بیش 
از 23۰۰متر اصالح خط انتقال و شبکه توزیع با هزینه ای بالغ بر 3 هزار و 
٦۰۰ میلیون ریال انجام شد و ۵3۰۰ متر باقیمانده نیز در حال انجام است.

سیم کارت اعتباری خود را به  دائمی تبدیل  کنید
متقاضیان می توانند با پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان جهت تبدیل 

خط اعتباری به دائمی اقدام نمایند.
 علیرضا کربالیی-به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، 
کارشناس اداره مشتریان سیار با اعالم این مطلب،گفت: اگر هستید و به 
هر دلیل از جمله دریافت صورتحساب به جای تهیه شارژ مایل به تبدیل 
سیم کارت خود به دائمی هستید کافی است به فروشگاه های همراه اول، 
مراکز تلفن ثابت یا نمایندگی های همراه اول مراجعه کنید و بدون نیاز 
به خرید سیم کارت جدید، سیم کارت اعتباری فعلی خودتان را به دائمی 

تبدیل کنید.
شهین بهرامی در پاسخ به سوال یکی از مشتریان درخصوص بسته 
های اینترنتی اظهارکرد: قیمت بسته ها به عالوه ۹٪ مالیات ارزش افزوده 
محاسبه می شود و چنان چه خط اعتباری باشد باید مبلغ مورد نیاز برای 
خریداری بسته به عالوه ۹٪ مالیات خط شارژ شود و در صورت دائمی 

بودن خط،نباید مبلغ بدهی میان دوره بیشتر از  ٦۰٪ ودیعه خط باشد.
وی افزود: کد دستوری برای لغو بسته اینترنت تمدید شده #٨*۱۰۰* 
می باشد و در صورت خریداری نشدن بسته جدید،تعرفه مطابق اینترنت 

آزاد محاسبه می شود.
چترارتباط، خط  رادیویی  برنامه  تلفنی 3٦3٦  سامانه  است  گفتنی 
ارتباطی بین مشترکین و مخابرات منطقه اصفهان می باشد و مشترکین می 
توانند به صورت شبانه روزی نظرات، پیشنهادات و سواالت خود را در سه 
بخش: تلفن ثابت، تلفن همراه واینترنت از طریق این سامانه مطرح نمایند.

 سدهای الستیکی یکی از مفید ترین سازه ها در عرصه 
مهندسی آب 

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، اردکانیان وزیر 
نیرو ،پروژه سد الستیکی الریم در استان مازندران را بصورت  محترم 
همزمان با پروژه هایی از استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان 

بصورت ویدئو کنفرانس افتتاح نمودند.
شرکت  مدیرعامل  یخکشی  محمدابراهیم  مراسم  این  ابتدای  در 
آب منطقه ای مازندران گفت: سد الستیکی در کشور برای اولین بار در 
استان مازندران احداث شده بود و این سد ششمین سد الستیکی در استان 

مازندران است که به بهره برداری می رسد.
وی افزود : سد مذکور در منتهی الیه رودخانه سیاهرود و در منطقه 

ساحلی قرار گرفته که با توجه به کم آبی منطقه کارگشا خواهد بود.
یخکشی تصریح کرد: برای ساخت سد الستیکی الریم ۱٨ میلیارد 
تومان هزینه شده است که این سد توانایی آن را دارد که ۴ میلیون متر 
مکعب آب را تنظیم و ۴2۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش 

قرار دهد. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای با اشاره به اثربخشی و فواید باالی 
این سد گفت: سد الستیکی الریم همانطور که تامین کننده آب زراعی 
است، می تواند از تداخل آب شور دریا با آب شیرین رودخانه جلوگیری 
کند و با توجه به فضای ایجاد شده بستری مناسب برای سرمایه گذاری 

در بخش گردشگری را دارا است.
وی افزود: یکی از مباحث مهم در سازگاری با کم آبی بحث بازچرخانی 
آب کشاورزی است و با ایجاد دو بال که برای این سد در نظر گرفته شده 

است می تواند آب کشاورزی را مجدد وارد چرخه کند
وی همچنین با اشاره به دو سد الستیکی در فرح آباد و سرخرود 
گفت: این دو سد نیز آماده افتتاح هستند و در مراحل پایانی قرار دارند 
که امید است با حضور شما بتوانیم آن ها را نیز به بهره برداری برسانیم.

در ادامه رازجویان معاون امور عمرانی و هماهنگی استانداری مازندران 
ضمن تشکر از وزیر نیرو و همکاران گفت: شرکت آب منطقه ای مازندران 
توانسته در سال های اخیر اقدامات شایسته ای را در مهار آب سطحی 
و تامین آب شرب داشته باشد و تاکنون  ۱۵ درصد از آب های سطحی 

مهار شدند که نیاز است تا توجه بیشتری به این بخش شود 
وی افزود: امید است در روزهای آتی با دستور وزیر محترم نیرو شاهد 
کلنگ زنی سد زارم رود باشیم که می تواند در مهار سیالب و آب های 
سطحی کمک حال کشاورزان و مردم برای استفاده در شرب و زراعت باشد

اردکانیان وزیر نیرو در پایان مراسم ضمن افتتاح سد الستیکی الریم 
بصورت ویدئو کنفرانس گفت: همانگونه که به درستی اشاره شد یکی از 
مفیدترین سازه ها در عرصه مهندسی آب، سدهای الستیکی هستند که 

البته همه جا قابل احداث نیستند. 
وزیر نیرو افزود: سدهای الستیکی سازه ای زودبازده است که می 
تواند تامین کننده آب کشاورزی، جلوگیری از شوری آب و نیز بازچرخانی 

پساب کشاورزی باشد.

شهردار رشت:حوزه حمل و نقل و امور زیربنایی موتور 
محرک و توسعه شهرداری رشت است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت  در جلسه معارفه معاونت حمل و 
نقل و امور زیربنایی شهرداری اظهار داشت: مطالبات زیادی در این معاونت 

مغفول مانده که باید برای تحقق آن به شکل جدی برنامه ریزی شود.
شهردار رشت حوزه حمل و نقل، ترافیک و امور زیربنایی را موتور 
از  یکی  کرد:  عنوان  و  خواند  شهرداری  توسعه  زمینه ساز  و  محرک 
رویکردهایی که تحقق آن به شدت مورد توجه شهرداری قرار دارد ارتقاء 
جایگاه و کارکردهای مهم مربوط به این معاونت است احمدی استفاده 
مختلف  بخش های  در  متخصص  و  متعهد  مدیران  ظرفیت  و  توان  از 
مدیریتی  جایگاه های  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  رشت  شهرداری 
محدودی  زمان  همین  در  کنیم  باید تالش  بنابراین  نیستند  همیشگی 
که فرصت ارائه خدمت صادقانه به مردم و شهروندان برایمان مهیا شده 

بهترین استفاده ممکن را ببریم.
 وی تصریح کرد: هیچ مجموعه و دستگاهی نیست که به مانند 
شهرداری ها خدمات متنوع و گسترده را به مردم ارائه دهد و این از جایگاه و 
اهمیت باالی شهرداری حکایت داردشهردار رشت اضافه کرد: تمام تالش 
و سعی ما این است که برخالف گذشته نگاه  سایرین نسبت به شهرداری 
نگاه متفاوتی باشد و این کار هم کار سختی است و به تنهایی و بدون 
مشارکت تمام معاونت ها و بخش های مختلف شهرداری محقق نمی شود.

مدیر مخابرات منطقه ایالم گفت: ارائه خدمات 
ارتباطی مناسب در روستاها و شهرها، اولویت شرکت 
مخابرات ایران است و مخابرات منطقه استان نیز در 

این راستا گام های مثبتی برداشته است.
ایالم  استاندار  با  حشمت اهلل اسدی در دیدار 
اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه تجهیزات فنی 
و اصلی، افزایش حقوق نیروی انسانی و ثابت ماندن 
گذشته،  های  سال  طی  شرکت  این  ریالی  درآمد 

افزایش تعرفه ها امری مهم و ضروری است.

شرکت  یک  مخابرات  اینکه  بیان  با  وی 
اجرایی  های  دستگاه  اگر  افزود:  است،  خصوصی 
استان نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام نکنند 
مخابرات در تامین هزینه ها بویژه پرداخت حقوق 

کار کنان با مشکل مواجه می شود.
طلب  گفت:  یالم  ا منطقه  برات  مدیرمخا
سطح  دولتی  ادارات  و  ها  سازمان  از  مخابرات 

استان۱۵۰ میلیارد ریال است.
بر  ها عالوه  تعرفه  افزایش  تاکیدکرد:  اسدی 

توسعه زیر ساخت ها، سبب ارائه خدمات مطلوبی 
تر به مشترکین می شود.

بررسی  با  دیدار  این  در  نیز  ایالم  استاندار 
راهکارهای الزم برای توسعه هر چه بیشتر مخابرات 
در استان از حمایت های الزم در این خصوص قول 

مساعدت داد.
محمد نوذری تاکید کرد: برای توسعه و بهبود 
سطح کیفیت ارتباطات استان ازهیچ حمایتی فروگذار 

نخواهم بود.

ارائه خدمات ارتباطی مناسب در روستاها و شهرها، اولویت شرکت مخابرات است 

مهندس مختاری شهردار قدس 
از برگزاری ۱٦ برنامه متنوع فرهنگی 
و مذهبی توسط شهرداری قدس در 
ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: 
برنامه  این  کرونا  شرایط  دلیل  به 
برگزار  مجازی  فضای  بستر  بر  ها 

خواهد شد. 
باغی-دنیای  قره  قدس-زهرا 
و  ارتباطات  اداره  از  نقل  جوانان:به 
و  اسالمی  شورای  الملل  بین  امور 
مسعود  مهندس  قدس،  شهرداری 
شهرداری  اینکه  بیان  با  مختاری 
برنامه های  رمضان  ماه  برای  قدس 
ویژه ای را تدارک دیده است، اظهار 
ماه  بار  دومین  برای  امسال  داشت: 
کرونایی  شرایط  در  رمضان  مبارک 
قرار گرفته است و با توجه به شیوع 
پروتکل  رعایت  لزوم  و  ویروس  این 
های بهداشتی، برگزاری آیین مذهبی 
بر  نیست،  امکانپذیر  به روال معمول 
این  برنامه های  همین اساس عمده 
مجازی  فضای  بستر  بر  مبارک  ماه 

انجام خواهد گردید.
وی در تشریح این برنامه ها که 
شهرداری  فرهنگی  سازمان  توسط 
برگزار خواهد شد، بیان داشت: از جمله 
برنامه های رمضانی امسال جشنواره 
حدیث رستگاری است که به صورت 
مجازی برگزار می شود و هدف از آن 
توسعه و ترویج سبک زندگی و معارف 

دینی و شعائر اسالمی است.
شهردار قدس ادامه داد: مسابقه 
کتابخوانی  مسابقه  قرآنی،  پیامکی 
عنوان  با  اذان  مسابقه  ماه«،  »ماِه 
»هم صدا« با هدف ترویج فرهنگ 
مؤذنان  شناسایی  و  گویی  ذان  ا
بااستعداد، مسابقه خوشنویسی ُحسن 
رمضان به مناسبت والدت امام حسن 

رزق  مسابقه  السالم،  علیه  مجتبی 
عبادت  از  عکاسی  مسابقه  رضوان، 
کودکان، برنامه مالئک ضیافت ویژه 
بانوی  برنامه  ها،  اولی  روزه  برنامه 
مسابقه  ُحسن،  آسمان  یک  بصیرت، 
بازی  زنی،  طناب  و  پالنک  مجازی 
کودک و مسابقه نقاشی ویژه کودکان 
مبارک  ماه  موضوع  با  نوجوانان  و 
تخصصی  حرکات  مسابقه  و  رمضان 
به  ورزشی  های  رشته  تمام  برای 
برنامه های  از دیگر  صورت مجازی 
فرهنگی است که تا پایان ماه مبارک 

رمضان برگزار می گردد.
خاطرنشان  مختاری  مهندس 
یادشده،  های  برنامه  بر  عالوه  کرد: 
برگزاری دوره های مجازی روانشناسی، 
سخنرانی مذهبی، معرفی کتاب های 
غنای  افزایش  هدف  با  و...  مفید 
اوقات  دینی  و  معرفتی  فرهنگی، 
ماه  در  گرامی  شهروندان  فراغت 
مبارک رمضان توسط شهرداری قدس 

انجام خواهد شد.

توسط شهرداری قدس انجام می شود؛ 

برگزاری 1۶ برنامه متنوع فرهنگی و مذهبی در ماه میهمانی خدا 

حقوق  حامیان  کانون  ر  دیدا
شهروندی استان البرز با دکتر حسین 
تقی نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان 
در  آن  میزان رعایت  با رویکرد  البرز 
شرکت گاز استان البرز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
در  که  دیدار  البرز،این  استان  گاز 
میزان  و  شهروندی  حقوق  راستای 
رعایت آن در شرکت گاز استان البرز 
صورت گرفته بود پس از گفت و گو 
مدیرعامل  با  اختصاصی  مصاحبه  و 
شرکت گاز، با بازدید از میز خدمت و 
حوزه امداد و حوادث ۱۹۴ شرکت گاز 

استان البرز پایان یافت.
تقی  دکتر  دیدار  این  ابتدای  در 
بخش؛  سه  با  رابطه  در  گفت:  نژاد 
مردم، بخش خصوصی، بخش دولتی 
اگر هر کدام دچار مشکل شوند، حقوق 
با  کرد .وی  خواهد  تغییر  شهروندی 
اشاره به اهمیت اجرای آموزش، افزود: 
در رابطه با آموزش حقوق شهروندی، 
همواره به همکارانم می گویم؛ مردم 
را با شفاف سازی به حقوق خودشان، 
آشنا  خودمان  حقوق  با  کنیم.  آشنا 
باشیم وحقوق دیگران را رعایت کنیم.

وی همچنین گفت:آن چه برای 

دیگران  بر  پسندیم  نمی  خودمان 
حرفه  اخالق  اساس  نپسندیم،  هم 
ای در دنیای غرب و کسب و کارها 
مطرح شده بر همین روال است این 
توصیه،در احادیث گهربار دین ما نیز 

به آن تاکید فراوان شده است.
گوید،مدیریت  می  د  نژا تقی 
یعنی تصمیم گیری، هر تصمیمی که 
می گیریم بر پیرامون ما نیز اثر دارد. 
حال  در  جهان  گوید  می  نیز  موالنا 

شدن است.
مدیره  هیات  بازدید  ادامه  در 
حامیان حقوق شهروندی استان البرز 
حسن سپهری فر مدیر بهره برداری 

شرکت گاز استان البرز گفت:. کسانی 
که به میز خدمت شرکت گاز استان 
البرز مراجعه می کنند راهنمایی می 
ادارات  به  باشد  الزم  اگر  و  شوند 

مربوطه هدایت می شوند.
روزانه  افزود:  چنین  هم  وی 
حدود 3۰ نفر به میز خدمت مراجعه 
می کنند و بیشترین مراجعین  جهت 
می  مراجعه  عمده  اشتراک پذیری 
کنند.. سپهری فر در مورد مشترکین 
عمده گفت: مشترکین عمده شامل؛ 
ها،  شرکت  ها،  کارخانه  های  بخش 
مرغداری،  صنعتی،   های  بخش 

گلخانه. 

ادامه  در  بهرداری شرکت  مدیر 
مدارک الزم  جهت اشتراک پذیری را 
به این عنوان نام برد: .مدارک مالکیتی. 
هویتی  .مدارک  برداری  بهره  پروانه 
گفت:   همچنین  فر  .سپهری  الزمه 
مشترکین با تماس به تلفن  ۱۹۴ با 
دو گزینه مواجه می شوند در صورت  
گزینه ۱ مربوط به حوادث و گزینه 2 
مربوط به امور مشترکین است که اگر 
پرسشی در مورد قبض و بدهی داشته 

باشند همکاران راهنمایی می کنند.
به  و  شود  می  ثبت  ها  آدرس 
نواحی ارسال شده و نواحی بر مبنای 
اولویت کارها را انجام  می دهند وی 
هم چنین افزود: کسانی که با ۱۹۴ در 
گیرند  می  تماس  حوادث  خصوص 
اطالعات کسب و بالفاصله به ناحیه 
اعالم می شود سامانه  GIS در حال 
راه اندازی است که اگر راه اندازی شود 
آدرس و اطالعات به صورت خودکار 
بر صفحه مانیتور نقش خواهد بست.

مدیر بهره برداری در پایان این 
می  مشترکین  داشت:  بیان  بازدید 
به   ۱۵۹۴ شماره  به  تماس  با  توانند 
طور مستقیم از کارشناسان راهنمایی 

بگیرند.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز:

مردم را با شفاف سازی به حقوق خود  آگاه کنیم 
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رنگ بندی فوق قرمز کرونایی وجود ندارد

-در روزهای اخیر در برخی رسانه ها و همچنین شبکه های اجتماعی و 
مجازی تصاویری از نقشه کرونایی استان مازندران منتشر شده است که از ورود 

استان به رنگ بندی فوق قرمز یا تیره و همچنین سیاه حکایت دارد.
در این نقشه جدید به طور مثال شهرستان ساری و آمل به رنگ تیره تر از 
قرمز درآمده اند که در فضای مجازی به عنوان وضعیتی فوق قرمز و در آستانه 

مشکی تعبیر شده است.
دکتر قاسم اویس سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
گفت: چیزی به عنوان رنگ بندی فوق قرمز یا فراتر از قرمز برای وضعیت کرونایی 

تعریف نشده و اعالم چنین وضعیتی شایعات مجازی است.
وی وضعیت همه گیری ویروس در استان را بسیار وخیم توصیف کرد و 
افزود: اما این به معنای تعریف رنگ بندی جدید نیست و شرایط مازندران در 

خطرناک ترین وضعیت خود قرار دارد.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران شرایط کنونی 
غلبه  و گفت:  دانست  بینی  پیش  قابل  غیر  قبلی  برخالف موج های  را  استان 
فروکش  برای  درستی  زمانبندی  نتوانیم  که  شده  باعث  یافته  جهش  ویروس 
موج جدید پیش بینی کنیم و این مسئله وضعیت را بسیار سخت تر خواهد کرد.

اویس خواستار اجرای کامل پروتکل های بهداشتی و همچنین مصوبات 
ستاد ملی و استانی مقابله با ویروس کرونا شد و تاکید کرد: در صورت اجرایی 
نشدن کامل محدودیت ها باید انتظار داشت مدت طوالنی مازندران در وضعیت 

پرخطر قرار گیرد.
وضعیت مازندران در روزهای اخیر وارد مرحله ای تازه از همه گیری ویروس 
کرونا شد و شمار بیماران بستری کووید۱۹ به مرز یک هزار و ۷۰۰ نفر رسیده است.

برای  از آب  بهینه  استفاده  در  و کشاورزان  مسئوالن  همراهی 
مدیریت مطلوب فصل زراعی

در  کشاورزان  و  مسئوالن  همراهی  اهمیت  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
استفاده بهینه از آب برای مدیریت مطلوب فصل زراعی پیش رو، بر ضرورت 
پرهیز از بخشی نگری به موضوع تأمین آب کشاورزی تأکید کرد و از زارعان 
خواست براساس برنامه ابالغی و تقویم زمانی تعیین شده جهادکشاورزی، نسبت 

به نشاء برنج اقدام کنند.
استاندارگیالن در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات 
پاسخ به بحران گیالن با دستور جلسه بررسی وضعیت منابع آبی با محوریت 
تأمین آب کشاورزی که با حضور فرمانداران از طریق ارتباط تصویری برگزار 
و  نامه  آیین  بحران،  مدیریت  قانون  به  مدیران  کامل  اشراف  بر ضرورت  شد؛ 
بخشنامه های ابالغی تأکید و بیان کرد: حفظ و تقویت برنامه های عملیاتی و 
اجرایی دستگاه های خدمات رسان و مقابله ای در حوادثی همچون برف، سیل 
و آتش سوزی زمینه کسب آمادگی کامل در طول سال را فراهم می کند ضمن 
آنکه افزایش توان پاسخگویی در ایام مختلف سال، مشکالت بازسازی و بازتوانی 

پس از حادثه را نیز کاهش می دهد.
نقشه های اطالعات  GIS و  از  استفاده  تهیه طرح های مطالعاتی،  وی 
استان های  با  برخط  ارتباط  آنالین،  رسانی  اطالع  سیستم  اندازی  راه  مکانی، 
مورد  را  ها  فرمانداری  و  بین دستگاهی  تعامل مستمر  و  و هماهنگی  همجوار 
تأکید قرار داد و با یادآوری آتش سوزی های گسترده سال گذشته، از واگذاری 
اطفای حریق جنگل ها به وزارت جهاد کشاورزی و نیروهای مسلح که با همکاری 
مردم، سمن ها، شوراهای اسالمی و همراهی موثر منابع طبیعی، بسیج، نیروی 

انتظامی و ارتش صورت گرفت، قدردانی کرد.
 زارع در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز فصل زراعی تولید 
محصول راهبردی برنج به عنوان یکی از تولیدات اصلی گیالن گفت: پربارش 
بودن استان نباید منجر به غفلت از بروز احتمالی تنش آبی شود چراکه کاهش 32 
درصدی بارش طی سال گذشته خصوصًا در فصل زمستان و فروردین ماه سال 
جاری نسبت به سال ماقبل و 22 درصد نسبت به بلندمدت، نگران کننده است.

مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  اداره  جدید  ذیحساب 
گیالن معرفی شد

به گزارش روابط عمومی،  طی مراسمی که با حضور مهندس علی دقیق 
مدیرکل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن، دکتر علیرضا 
نوروزی بهمبری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گیالن و آقای سیف 
نژاد معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان گیالن با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در دفتر مدیرکل نوسازی مدارس گیالن برگزار شد، ذیحساب جدید اداره 

کل معرفی و از خدمات صادقانه ذیحساب سابق تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی مدارس استان گیالن 
و  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل  حضور  به  آمدگویی  خوش  ضمن 
همکاران ایشان تصریح نمود: ذیحسابان ناظری امین بر اجرای قوانین مالی در 
ادارات هستند.مهندس دقیق از تعامل و تالشهای ارزنده مجموعه نیروهای اداره 
کل امور اقتصاد و دارایی استان با اداره کل نوسازی مدارس استان در راستای 
توسعه زیرساخت های دانایی برای آینده سازان ایران عزیز صمیمانه تشکر کرد.

در ادامه علیرضا نوروزی بهمبری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
ضمن ابراز خرسندی از تعامل مطلوب این اداره کل با ذیحسابان و تشکر ازمجموعه 
کارکنان و تیم مدیریتی آن، بر تداوم تعامل بین این دو مجموعه و اهتمام در رفع 
مشکالت و موانع اعتباری تأکید نمود.در ادامه این مراسم آقای محمود عاطفی به 
عنوان ذیحساب جدید اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیالن معرفی و از 
زحمات آقای سید عباس اسماعیلی ذیحساب سابق این اداره کل تقدیر بعمل آمد.

بالغ بر 90 هزار نفرساعت آموزش در شرکت گاز استان 
 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن با اعالم انجام بیش ۹۰ هزار نفرساعت آموزش در سال گذشته 
شرکت اظهار داشت: با برنامه ریزی های بعمل آمده علیرغم شیوع ویروس کرونا، 
کلیه دوره های آموزشی در زمان مقرر و از طریق ارتباط ویدئویی برگزار گردید.

با ضروری برشمردن مبحث دانش  استان گیالن  مدیرعامل شرکت گاز 
آموزشی،  های  دوره  این  برگزاری  اصلی  هدف  نمود:  بیان  کارکنان  افزایی 
افزایش توانمندی و سطح بهره وری کارکنان و به تبع آن بهبود خدمات رسانی 
و افزایش میزان رضایتمندی مشترکین محترم می باشد وی افزود میزان کالس 
های آموزشی برگزار شده در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 2۱ 
درصد رشد داشته که این مهم نشان از توجه ویژه شرکت ملی گاز به امر دانش 
افزایی کارکنان و افزایش بهره وری سازمان دارد.حسین اکبر با بیان اینکه دوره 
های آموزشی برگزار شده در سال  ۹۹ برای بیش از ۱۱ هزار و ٦۰۰ نفر به ثبت 
رسیده است، اظهار داشت: این آمار تاکنون باالترین میزان نفرآموزش ثبت شده 

در سطح شرکت گاز استان گیالن می باشد.

رئیس ستاد انتخابات کردستان خبر داد:
افزایش مشارکت زنان برای اداره روستاها 

در کردستان
رئیس ستاد انتخابات کردستان ضمن ابراز خرسندی از افزایش 
مشارکت و کوشش سازنده و فعال زنان کردستان در عرصه مدیریت 
روستاها، گفت: در مجموع ۷هزار و 2۱٦ نفر از یک هزار و 3۰۷ روستای 
کردستان داوطلب رقابت در انتخابات شورای روستاها شده اند که ۱۱٨ 

نفر از این داوطلبین زن و ۷ هزار و ۹٨ نفر مرد هستند.
محمد ابراهیم زارعی در جلسه با خبرنگاران با اشاره به اینکه 
چهارم  دوره های  در  می دهد  نشان  استان  انتخابات  ستاد  آمارهای 
در  زن   ۱۰2 و   ۴۹ ترتیب  به  روستاها  شوراهای  انتخابات  پنجم  و 
که  بوده اند  انتخابات شوراها  در  رقابت  نامزد  استان  این  روستاهای 

این مشارکت در دوره ششم به ۱۱٨ نفر رسیده است.
وی حضور زنان در عرصه رقابت انتخاباتی را اثباتی، فعال و رو 
به رشد دانست و ابراز امیدواری کرد، زنان کردستانی آمده به عرصه 

انتخابات در کسب رأی و جلب اعتماد مردم هم موفق باشند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در ادامه 
کوشش  در  کردستان  زنان  سرآمد  دیواندره   روستاهای  زنان  افزود: 
برای به دست گیری مدیریت روستاها هستند و در انتخابات اخیر از 

این شهرستان 2٨ زن ثبت نام کرده اند.
و   2۷ با  سنندج  دیواندره، شهرستان های  از  بعد  وی،  گفته  به 
کامیاران با ثبت نام ۱۷ زن در رده های بعدی قرار دارند و زنان شهرستان 

دهگالن با ثبت نام تنها یک نفر کمترین مشارکت را نشان داده اند.
زارعی همچنین افزود: در این دوره از انتخابات، در شهرستان های 
بانه 3 زن، بیجار ۱۱ زن، سروآباد ٦ زن، سقز۱۰ زن، قروه ۱2 زن و 
مریوان 3 زن برای راه یابی به ششمین دوره شورای روستاها ثبت نام 

کرده اند.
خردادماه  روستا2٨  و  شهر  شوراهای  انتخابات  دوره  ششمین 

۱۴۰۰ برگزار می شود.

و  ســرویس  بایــد  مــا  یــا 
ســایت تولیــد کنیــم یــا جوانــان 
ــران بیشــتر از  ــن/ البی هــا در ای منهت

اســت دیگــر  کشــورهای 
محمدجــواد شــکوری مقــدم ، 
ــده، در  ــا ای ــگ صب ــل هلدین مدیرعام
ــارات  ــت ســرویس آپ ــا فعالی رابطــه ب
ــا  ــود م ــاز ب ــوب ب ــر یوتی ــت: »اگ گف
نمی  کردیــم.  راه انــدازی  را  آپــارات 
مــن بارهــا گفتــه  ام و هــر کســی 
ــت؛  ــته اس ــودش را داش ــت خ برداش
ــا حتمــا کار  ــود، م ــا اگــر اینطــور ب ام
ــن  ــوع ای ــم. موض ــری می  کردی دیگ
ــار  ــت، در اختی ــن فرص ــه ای ــت ک اس
ــور  ــن کش ــه در ای ــی ک ــه آدم های هم
ــت و  ــود داش ــد، وج ــی می  کنن زندگ
ــرویس  ــبیه س ــم ش ــع ه ــان موق هم
آپــارات چنــد ســرویس دیگــر بودنــد.

ــی  ــه برخ ــه اینک ــخ ب او در پاس
می گوینــد، آپــارات بــا اســتفاده از 
ــد و  ــکان رش ــده و ام ــاال آم ــت ب ران
موفقیــت داشــته اســت، گفــت: »کمی 
ــاوت  ــور قض ــه اینط ــانی ک ــه کس ب
می  کننــد، حــق می  دهــم و کمــی 
هــم حــق نمی  دهــم. رانــت بــود؛ 
ــس،  ــه در پاری ــانی ک ــرای کس ــا ب ام
ــه نســبت  ــد، ن ــن و اســتانبول بودن آت
ــران  ــران و ای ــه در ته ــانی ک ــه کس ب
ــی  ــم یک ــا ه ــد، م ــی می  کردن زندگ
ــه در  ــرادی ک ــه اف ــل بقی ــم مث بودی
ــط  ــا فق ــد، م ــور کار می کنن ــن کش ای
کمــی زودتــر شــروع کردیــم و مجموع 
ــر،  ــرویس دهی بهت ــون س ــی چ دالیل
هــوش تجــاری ناشــی از بوت اســترپ 

ــد. ــا ش ــت م ــا و موفقی ــث بق باع

در روز بیــش از ۱۰ هــزار گزارش 
کاربــری دریافــت می  کنیــم

ادامــه  در  آپــارت  مدیرعامــل 
و  قضایــی  احضارهــای  مــورد  در 
دادگاه هــای پی درپــی در ایــن ســال  ها 
ــن دوران،  ــام ای ــرد: »در تم ــان ک بی
قوانیــن عقب  تــر از مــا بوده  انــد. اصــل 
مســئله ایــن اســت کــه بــا قوانینــی و 
ــه  ــب و ب ــه تصوی ــی ک ــن نامه  های آیی
اجــرا درآمــده اســت، هنــوز نمی  دانیــم 
مســئولیت محتــوا با چه کســی اســت. 
هم چنــان برخــی جاهــا در مرحلــه اول 
ــئولیت  ــه دوم، مس ــی در مرحل و برخ
محتــوا بارگــذاری شــده را متوجــه 
ــا در  ــه م ــی ک ــد. در حال ــا می  دادن م
ــی  ــخص و خیل ــاختار مش ــارات س آپ
ــم  ــوا داری ــرل محت ــرای کنت دقیقــی ب
ــزارش  ــش آن گ ــن بخ ــه مهم تری ک
کاربــری اســت. در روز بیــش ۱۰هــزار 
ــم  ــت می  کنی ــری دریاف ــزارش کارب گ
ــک  ــه نزدی ــی اســت ک ــن در حال و ای
بــه ۴۵ میلیــون کاربــر منحصربه فــرد، 
ــد.  ــد می  کنن ــارات بازدی ــاه از آپ در م
میلیــون و ۱۰۰  یــک  بــر  بالــغ  و 
ــذاری  ــی روز بارگ ــو در س ــزار ویدی ه
اصــال  موضــوع  ایــن  و  می  شــود 
قابلیــت کنتــرل دســتی و چشــمی 
ــازوکاری را  ــد س ــا بای ــدارد؛ حتم را ن
ــن ســازوکار  ــه بهتری ــرد ک ــف ک تعری
ــه  ــت ک ــر اس ــزارش کارب ــا گ در دنی
ــم  ــک تی ــط ی ــدی توس ــا اولویت بن ب
محتــوا  کنترلرهــای  از  چهل نفــره 
کنتــرل می شــوند. روش دوم، کــه 
روش بســیار مهمــی اســت، روش 
پــردازش تصویــر اســت کــه در ســال 
ــارات  ــال دوم آپ ــتیم و در س اول نداش
ــک  ــرد. ی ــدا ک ــعه پی ــن روش توس ای
ــده(  ــخیص دهن ــن )تش ــور دیتکش ج
ــودکار  تصاویرمســتهجن به صــورت خ
ــر دو دقیقــه بعــد از  اســت و حداکث
ــرل  ــی و کنت ــوا بررس ــذاری محت بارگ
می  شــود؛ امــا در روش ســوم، دوســال 
اســت که حوزه خشــونت را تشــخیص 
خودمــان  بضائــت  در  می  دهیــم. 
ــه کار  ــتیم را ب ــه داش ــی ک روش های
بســتیم امــا نکتــه  ای برخــی کاربــران 
ــه  ــد ک ــدا کنن ــی را پی ــک چیزهای ی
مربــوط بــه ۵ یــا شــش ســال پیــش 
ــرل  ــه ام و کنت ــا رفت ــن باره اســت. م
کــرده ام کــه ایــن ویدیویــی کــه 
ــد،  ــت کرده  ان ــاره اش توئی ــا درب باره
ــت.  ــرده اس ــزارش نک ــس گ ــچ ک هی
ــت  ــورت می  گرف ــزارش ص ــر گ و اگ
ــازوکار  ــه س ــه ب ــا توج ــرعت ب به س
ــد. ــر داد می  ش ــب اث ــخص ترتی مش

ــر  ــارات جــزو ۱۰۰ ســایت برت آپ
دنیاســت

مدیرعامــل صبــا ایــده، در ادامــه 
در مــورد جایــگاه و آمــار آپــارات 
ــایت  ــزو ۱۰۰ س ــارات ج ــت: »آپ گف
ــای  ــرف پهن ــت و مص ــا اس اول دنی
بانــد آپــارات و فیلیمــو در داخــل 
ــک دوم  ــه ی ــک ب شــبکه کشــور نزدی
 )IXP( کل شــبکه داخلــی کشــور
را تامیــن و پخــش می  کنیــم و در 
ــک  ــا ی ــارد و ۱۰۰ ت ــک میلی ــاه ی م
میلیــارد و 2۰۰ میلیــون پخــش موفــق 
داریــم . محصــول آپــارات کامــال 
گیــم  حــوزه  در  توســعه  حــال  در 
اســتریمینگ  الیــو  و  اســتریمینگ 
اســت. از آنجایــی کــه قوانیــن کشــور 

در ایــن حــوزه همیشــه یکــی دو پلــه 
ــوژی اســت، برخــی  ــر از تکنول عقب ت
می خواهیــم  کــه  ســرویس هایی 
عرضــه کنیــم را بــا تــرس و لــرز 

می کنیــم. اقــدام 

ــور  ــن کش ــه قوانی ــد ب ــا پایبن م
ــدوارم نگرانی  هــا جهــت  هســتیم/ امی
ورود مــا بــه بــورس اقتصــادی باشــد

اســتارتاپ ها  ورود  دربــاره  او 
بــه بــورس و تاثیــرش روی صبــا 
ــای  ــاال نگرانی  ه ــت: »احتم ــده گف ای
ــم  ــر بگوی ــا بهت ــد ی ــادی دارن اقتص
امیــدوارم نگرانی  هــا اقتصــادی باشــند. 
ــازی  ــن ب ــن زمی ــه در همی ــا هم م
می  کنیــم. پایبنــد بــه قوانیــن و در 
چهارچــوب قوانیــن کشــور  بــازی 
می کنیــم  و حتمــا ممکــن اســت هــر 
شــرکتی شــبیه بــه مــا و دیگــری یک 
ــوژی  ــر تکنول ــش را از نظ ــی پای کم
بــه جایــی بگــذارد کــه خــالء قانونــی 
وجــود داشــته باشــد تــا توســعه قانونی 
صــورت بگیــرد و آن خــالء را پرکننــد. 
ایــن را از ایــن لحــاظ گفتــم کــه 
ایــن هــم مســئله جدیــدی اســت 
و بــا مســائل جدیــد، مقــداری بــا 
تعلــل برخــورد می کننــد. اینطــور کــه 
ــود دارد و  ــئله وج ــن مس ــنیده ام ای ش
ــت  ــن وضعی ــتارتاپ در ای ــن اس چندی
هســتند. یکــی از مــن می  پرســید 
ــوی  ــورس ش ــد وارد ب ــر نگذارن »اگ
چــه مــی شــود؟« گفتــم هیــچ چیــزی 
ــم  ــان کاری را می  کنی ــود. هم نمی  ش
ــم. اگــر هــم  ــروز می  کردی ــا دی کــه ت
بگذارنــد برویــم هرچــه خیــر و درســت 
اســت، گاهــی ممکن اســت فکــر کنید 
چیــزی دارد بــه شــما اعتبــار می دهــد 
ــار  ــه آن اعتب ــما ب ــه ش ــی ک در حال
می دهیــد و یــا برعکــس. به هــر حــال 

ــم.« ــان را می  کنی ــا کارم م

ساترا، دچار تضاد است
مقــدم  شــکوری  محمدجــواد 
دربــاره بحــث گرفتــن مجوز از ســاترا، 
گفــت: »اینکــه رگوالتور شــما کیســت 

و چیســت؟ مهــم اســت؛ از لحــاظ 
ریاضــی اینکــه رگوالتــور شــما کســی 
باشــد کــه در چنیــن جایگاهــی اســت 
ایــن کار غلــط اســت؛ امــا مــا ایــن کار 
را قبــول کردیــم و با ســاترا کار خود را 
شــروع کردیــم و رگولیشــِن ســازمانی 
را زیــر نظرصداوســیما پذیرفتیــم و 
کار می  کنیــم و همیشــه از روز اول 
از ایشــان می پرســیدیم کــه شــما 
از رشــد مــا خوشــحال می شــوید 
ــا ناراحــت؟ ســوال ســاده ای اســت.  ی
ــای  ــال بن ــود و اص ــی ب ــث منطق بح
دعــوا و کــری خوانــدن نبــود. پاســخی 
ــود کــه حتمــا  ــن ب کــه می  شــنیدم ای
بلــه! به صــورت کامــال مشــهود و 
ــیما  ــید، صداوس ــل خورش ــن مث روش
ــود  ــحال می ش ــا خوش ــد م ــه از رش ن
نــه از پیشــرفتمان، ولــی موضع ســاترا 
اینگونــه نیســت و فکــر می کنــم دچــار 
ــد  ــم می خواه ــک تضــاد اســت ، ه ی
مــا رشــد کنیــم هــم نمی دانــد جــواب 
صداوســیما را چــه بدهــد، ایــن خیلــی 

غم انگیزاســت.«

ــون  ــتاگرام در تلویزی ــغ اینس تبلی
ــه! مجــاز اســت؛ امــا فیلیمــو ن

مدیرعامــل فیلیمــو در رابطــه 
ــدات  ــوالت و تولی ــات محص ــا تبلیغ ب
ر  اظهــا تلویزیــون  در  یــده  ا صبا
ــریال  ــه س ــال ک ــد امس ــت: »عی داش
خیلــی  شــد  پخــش  »پایتخــت«، 
روی اینســتاگرام تبلیــغ کردنــد. یــک 
ســریال داشــت یــک ســرویس خارجی 
ــغ می  کــرد.  ــگان تبلی را به صــورت رای
ــت  ــتیم تح ــی هس ــک سرویس ــا ی م
رگولیشــن ایــن کشــور و می خواهیــم 
ــی  ــویم؛ ول ــغ ش ــم  و تبلی ــول بدهی پ
ــن کار  ــد ای ــا نمی گذارن ــم ی نمی توانی
ــی  ــه؟ برخ ــی چ ــن یعن ــم. ای را بکنی
جاهــا بــه مــن می گوینــد »آقــا شــما 
خیلــی تنــد حــرف مــی زنیــد.« علنــی 

ــم  ــتید. می گوی ــررو هس ــد پ می گوین
ــگونی  ــه نیش ــرا ک ــرف ماج ــا اینط آق
گرفته  انــد یــا کبریــت را زیردســت 
ــوزیم را  ــم می س ــد و داری ــا گرفته ان م
ــم  ــن داد می زن ــی م ــد و وقت نمی بینی
می  گوییــد ایــن چــه کارآفریــن خشــن 
و پــر رو و تخســی اســت! ایــن را 
ــا درد  ــرای م ــدر ب ــه چق ــد ک نمی بینن
دارد. اصــال برخــی  از مســائل مــا 
ــی از  ــت و بعض ــاده اس ــا افت ــش  پ پی

ــده اســت.« ــده دار ش ــا خن آنه

 یــا مــا بایــد محتــوا تولیــد کنیــم 
یــا رســانه هایی در منهتــن

او در ادامــه در مــورد عدم حمایت 
ــی گفــت:  صداوســیما و شــهرک غزال
»مــا یــک ســریال بــه نــام »جیــران« 
ــا همــکاری نمــاوا ســرمایه گذاری  را ب
ــی در  ــن فتح ــای حس ــم و آق کرده ای
ــریالی  ــتند. س ــاخت آن هس ــال س ح
کار  و  اســت  در کالس »شــهرزاد« 
خوبــی اســت. تهیه کننــده بــا شــهرک 
غزالــی، قــرارداد دارد کــه بــرای تولیــد 
برونــد. شــروع بــه بازســازی و تولیــد 
فهمیــده  صداوســیما  و  کرده انــد 
ــو و  ــرای فیلیم ــن کار ب ــه ای اســت ک
نمــاوا اســت بــا وجــود قــرارداد جلــوی 
کار مــا را گرفتــه اســت. مــن ســوالم 
ایــن اســت کــه چــرا بــا مــا ایــن کار 
را می کننــد. مــن نباشــم یکــی دیگــر. 
دیگــری نباشــد دیگــری. مــن از طرف 
ــم از  ــرف نمی زن ــارات ح ــو و آپ فیلیم
ــه  ــم ک ــرف می زن ــی ح ــرف جوان ط
۱٨ ســال اســت زندگــی اش را در ایــن 
ــم.  ــرف می زن ــت ح ــته اس کار گذاش
ــال  ــد؟ دنب ــت نداری ــا را دوس ــرا م چ

چــه هســتید؟
مقــدم  شــکوری  محمدجــواد 
ــد  ــا بای ــور ی ــا در کش ــه داد: »م ادام
خدمــات از ایــن جنــس مثــل دیجــی 
ــم  ــت کنی کاال و اســنپ و …را حمای
و کار را بــه دســت جوانانــی از قلهــک 
ــان  ــیدخندان و کرم ــداران و س و پاس
از  را  اینکــه خدمــات  یــا  بدهیــم؛ 
ــو”  ــا “تل آوی ــن” ی ــی در “منهت کس

وجــود  ســومی  گزینــه  می گیــرد.. 
یــک  نــدارد کــه فکــر می کننــد 
بخــش خصولتــی یــا خــودی یــا هــر 
چــه اســمش را می  گذارنــد ایــن کار را 
انجــام بدهــد. کاری کــه مــا می  کنیــم، 
ــت در  ــق اس ــی آن عش دی ان ای اصل
قالــب یــک فرهنــگ ســازمانی بســیار 
منســجم کــه اصــال شــما نمی  توانیــد 
ایــن را در جایــی دیگــر، مگــر در 
ــچ  ــد. هی ــدا کنی بخــش خصوصــی پی
ــد.  ــان نمی  کن ــن کار را برایت ــا ای کج
جهــل ایــن بزرگــواران نســبت بــه این 
ــت؛  ــالل کار ماس ــث اخت ــب باع مطل
بگزنــذ  انگشــت  روزی  اینکــه  تــا 
ــا  کــه فیلیمــو تحــت رگوالتــوری و ب
ــرمایه گذاری صددرصــد خصوصــی  س

داشــت کارش را می  کــرد.«

در چارچوب قانون کار می  کنیم
ــده در مــورد  ــا ای مدیرعامــل صب
ــرد:  ــان ک ــذاری بی ــس و قانون گ مجل
»مــا از قانون گــذاری و چهارچــوب 
خوشــحال  فضــا  ایــن  بــه  دادن 
ــازی  ــن فضــا ب ــا در ای می شــویم و م
ــردن  ــازی ک ــال ب ــر دنب ــم. اگ می  کنی
خــارج از ایــن زمیــن بودیــم، ســالیان 
ســال در اینجــا کار نمی  کردیم. مســئله 
ایــن اســت کــه ایــن قوانیــن درســت 
طراحــی شــوند. جاهــای مختلــف آن 
ــد و از  ــته باش ــارب نداش ــم تض ــا ه ب
ــر  ــای دیگ ــک ج ــه ی ــی ب ــک جای ی
ــر  ــد. و از آن مهم ت ــارت وارد نکن خس
در اجــرای آن نیــت و رویکــرد ســازنده 
ــه  ــند ن ــته باش ــد داش ــرای رش و پذی
ــرب. در  ــده و مخ ــرد محدودکنن رویک
ــه  ــم ک ــتقبال می  کنی ــا اس ــه م نتیج
هــر  بــه  بی فتــد.  اتفاق هــا  ایــن 
حــال در همــه جــای دنیــا پــر از 
ــه  ــی اســت و در صداوســیمایی ک الب
ــم  ــش کار می  کنی ــن قوانین ــا در دام م
کل  در  امــا  جدی تراســت؛  کمــی 

اتفاقــی کــه هســت دوســتمان ندارنــد 
ــوند.  ــحال نمی  ش ــا خوش ــد م و از رش
ــا  ــد وب ــوض کنن ــا را ع ــای م ــر ج اگ
ــارج از کشــور  ــر دیگــر در خ ــک نف ی
اســت.  کمتــر  آن  بــا  مشکلشــان 
شــب راحت  تــر می  خوابنــد. خیلــی 
ــق  ــن را از عم ــا ای ــت، ام غم انگیزاس
وجودشــان می فهمــم؛ کــه می  گوینــد 
او را اذیــت کنیــم و تبلیــغ تلویزیونــی 
ــا در  ــدای م ــی ص ــم. وقت ــم ندهی ه
اینقــدر  »چــرا  می  گوینــد  می آیــد 
ــتید.« در  ــد هس ــون و تن ــارج از قان خ
ــا  ــر م ــه اینطــور نیســت. اگ ــی ک حال
ــه  ــم ک ــوش بودی ــره و خرگ ــی ب خیل
نمی توانســتیم  ســال ها  یــن  ا در 
شــرکتی را در ایــن شــرایط اقتصــادی 
دهیــم.  توســعه  و  کنیــم  درســت 
ــخت جان تری  ــای س ــا آدم ه ــی م کم
ــون  ــوب قان ــی در چهارچ هســتیم؛ ول
ــون  ــم قان ــع داری ــم و توق کار می  کنی
را درســت بگذارنــد و اجــرا کننــد و بــه 

دنبــال رشــد ســرویس داخلــی باشــند؛ 
اگــر اینطــور باشــد مطمئنــا هــم حــال 
ــر اســت.« ــا و هــم حــال آنهــا بهت م

 ۱۴۰۰ تــا  فیلیمــو  کنداکتــور 
اســت مشــخص 

مدیــر عامــل فیلیمــو دربــاره 
ــده  ــد ش ــی تولی ــای اختصاص محتواه
در فیلیمــو توضیــح داد: »ایــن اتفاقــی 
ــای  ــه در وی او دی  ه ــت ک ــوده اس ب
دنیــا  همــه  لــوکال  و  بین المللــی 
افتــاده اســت. کاربــری کــه اشــتراک 
ــر  ــه ه ــاز دارد ک ــت، نی ــده اس خری
مــاه بــه او محتــوا وخدمــات جدیــدی 
بدهیــم، اگــر اینطــور نباشــد احســاس 
می کنــد ســرویس، ســرویس زنــده ای 
بــه شــکل صنعتــی  مــا  نیســت. 
ــن کار  ــا ای ــاختیم؛ م ــریال نمی س س
را از »نهنــگ آبــی«، کــه پــروژه 
اولمــان بــود شــروع کردیــم و تجربــه 
ــل  ــا مث ــود و برخــی پروژه  ه ــی ب خوب
را  »هیــوال«  و  »دل«  »مانکــن«، 
را  کار  کــه  کننده هایــی  تهیــه  از 
ســاخته انــد، خریــداری کرده ایــم، 
بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده 
کنداکتــور ســریال  هایمان تــا زمســتان 

۱۴۰۰ مشــخص اســت.«

ــب در  ــون مخاط ــم میلی دو و نی
ــن ــران آنالی اک

مقــدم  شــکوری  محمدجــواد 
دربــاره رشــد اســتفاده از ســرویس 
ــران  ــاز اک ــو و آغ ــش ویدئ ــای پخ ه
آنالیــن در دوران قرنطینــه گفــت: 
»کرونــا، کــه آرام آرام پاگرفــت، حتــی 
از نظــر زیرســاختی یــک جایــی کــم 
ــتیم  ــد داش ــد رش ــم و ۷۰ درص آوردی
و آمادگــی فنــی ایــن رشــد یــک 
ــن  ــه ای ــی ک ــتیم. موقع ــبه را نداش ش
اتفــاق افتــاد مــا کل بخــش کارتــون 

و انیمیشــن ســرویس ها را رایــگان 
کردیــم در نتیجــه مصــرف بیشــتر 
شــد و الزم نبــود کســی اشــتراک 
و  بودنــد  خانــه  در  مــردم  بخــرد. 
ــه تفریح هایــی داشــتند کــه  احتیــاج ب
ــق ســرویس های  می  توانســتند از طری
ــران  ــد. اک ــن کنن وی اودی آن را تامی
آنالیــن، کمــی دیرتــر حــول و حــوش 
خــرداد، بــود که شــروع شــد. ســینماها 
ــد و  ــده بودن ــدی ش ــران ج ــار بح دچ
صاحبــان محتــوا و فیلم  هــا دچــار 
ــد و نمی توانســتند  بحــران شــده بودن
بدهنــد…  نشــان  را  فیلم هایشــان 
ــو  ــم، فیلیم ــروع کردی ــن کار را ش ای
ــت  ــزار بلی ــروز ۹٨۰ ه ــا ام ــاوا ت و نم
فروخته انــد. نزدیــک بــه دو و نیــم 
ــن  ــل مخاطــب ای ــر حداق ــون نف میلی
ــه  ــد آن ب ــد و درآم ــا بوده ان ــم ه فیل
ــا  ــت ت ــته اس ــوا برگش ــان محت صاحب
چرخــه ســینما بتوانــد حیــات خــودش 
را حفــظ کنــد. مطابــق بــا آمــار ســینما 

ــورت  ــش به ص ــال پی ــه س ــت، ک تیک
ــرویس های  ــه س ــه مجموع ــل ب کام
ــهریور  ــد در ش ــه ش ــده اضاف ــا ای صب
ســال گذشــته حــدود 3٨۰ هــزار بلیت 
فروختــه اســت و در شــهریور امســال 
ــروش  ــی ف ــت یعن حــدود ٨ هــزار بلی
ــل  ســینما حــدودا 2 درصــد ســال قب
ــی اســت  ــارت بزرگ ــن خس ــت. ای اس
وفکــر می کنیــم توانســتیم یــک کمک 
ــاد  ــای اقتص ــه فض ــی ب ــبتا خوب نس

ــم. ــور بکنی ــینمای کش س

 3 میلیارد واچ تایم در ماه
او در رابطــه بــا فیلیمــو باکــس به 
عنــوان یــک دســتگاه ســخت افــزاری 
بیــان کــرد: »از حــدود یکســال پیــش 
کار تحقیــق و توســعه ایــن کار را 
ــت و قیمــت  ــا کیفی ــم ت شــروع کردی
ــت کار  ــد و وق ــته باش ــبی داش مناس
ــار  ــران دچ ــرگرمی کارب ــردن و س ک
پرفروش تریــن  نشــوند.  مشــکلی 
بــا  کاال  دیجــی  باکــس  اندوریــد 
گزارشــاتی کــه داریــم فیلیمــو باکــس 
ــه  ــارد دقیق ــه میلی ــاه س ــت. در م اس
واچ تایــم در کل فیلیمــو داریــم و دنبال 
ــدی از  ــش ج ــه بخ ــتیم ک ــن هس ای
ــر  ــوی تصاوی ــه س ــا را ب ــان تماش زم
ــاص  ــکرین( اختص ــگ اس ــزرگ )بی ب

ــم. بدهی

برنامــه فردوســی  پور در حــال 
ی تصمیم گیــر

ــه  ــاره برنام ــو درب ــک فیلیم مال
عادل فردوســی پور گفت: »درخواســت 
مجــوزی شــده اســت و توافقاتــی 
صــورت گرفتــه اســت. منتظر هســتیم، 
ببینیــم در چارچوب قانــون چه تصمیم 
گرفتــه مــی شــود و امیدواریــم تصمیم 
ــم  ــن تصمی ــر ای ــد؛ اگ مناســبی بگیرن
گرفتــه شــود حتمــا بــا توافقاتــی کــه 

چنــد پلتفــرم بــا ایشــان کرده انــد 
برنامه شــان روی چندیــن  احتمــاال 

ــت.« ــرار خواهــد گرف ــرم ق پلتف

ــد/  ــر از مــا بوده ان قوانیــن عقب ت
لنــزور را تعطیــل کردیــم و اعــالم 

کردیــم مــا کــم آوردیــم
شــکوری مقــدم بــا بیــان اینکــه 
شــبکه اجتماعــی صاحــب نــدارد؛ 
اظهــار کــرد: »ســه ســال پیــش بــود 
ــم  ــم و گفتی ــه ای دادی ــا بیانی ــه م ک
نمی  دهیــم.  ادامــه  را  کلــوب  کار 
کلــوب، بــه عنــوان یــک شــبکه 
اجتماعــی داخــل کشــور مســیری 
بــرای حیاتــش متصــور نبــود. دلیلــش 
نیســت.  اقتصــادی  و  تکنولوژیــک 
دلیلــش ایــن اســت کــه کســی کــه 
اســت  اجتماعــی  صاحــب شــبکه 
دقیــق  چهارچوب هــای  نمی  دانــد 
ــادی  ــت. روزی از نه ــی چیس محتوای
مــا را خواســتند و بــا شــماتت گفتنــد 
»ایــن کلــوب ســیاوش قمیشــی، 
هــای  کلــوب  مــردم  چیســت؟« 
ــه اســم های  ــد و ب ــی زدن ــف م مختل
زدن  حــرف  بــه  شــروع  مختلــف 
می  کردنــد. گفتــم »آقــا اینکــه در هــر 
ــه می  نشــینی  رســتوران و تاکســی ک
هســت.« برگشــت جملــه ای بــه مــن 
گفــت کــه هیــچ پاســخی بــرای 
آن نداشــتم. گفــت »آقــا الگــوی 
ــت.  ــت اس ــهید هم ــا ش ــان م جوان
ســیاوش قمیشــی نیســت.« حــاال 
ایــن دو تــا موضــوع چــه ربطــی 
مــن  نمی دانــم.  را  دارد  هــم  بــه 
ــی  ــف دولت ــس مختل ــا در مجال باره
و  گفتــه ام  را  این هــا  مجلســی  و 
ــا  ــا م ــده اند.؛ ام ــاد ش ــنونده ها ش ش
ایــن دردهــا را کشــیده ایم. وقتــی 
ــدم  ــد فهمی ــخص ش ــوب مش چهارچ
شــبکه اجتماعــی چیــزی نیســت کــه 
بتوانــم روی آن ســرمایه گذاری کنــم 
ــز  ــو تمرک ــوزه ویدئ ــتر روی ح و بیش

ــم.« کردی
پایــان  مــورد  در  ادامــه  در  او 
ــاه  ــک م ــزود: »ی ــزور اف ــت لن فعالی
ــم و  ــه ای دادی ــه بیانی ــود ک ــش ب پی
لنــزور را تعطیــل کردیــم و گفتیــم مــا 

ــم.« ــم آوردی ک
ــم  ــروع کردی ــه ش ــزور را ک »لن
ــس در  ــزار عک ــذاری ۱2 ه ــه بارگ ب
روز رســیدیم. بعــد گفتنــد قــرار اســت 
ــه  ــوند و ب ــت ش ــان ها حمای پیام رس
آنهــا وام ۵ میلیــاردی می  دهنــد. مــن 
هــم رفتــم کــه بگیــرم ولــی جــز ایــن 
ــدش  ــه ۵۰ درص ــک ب ــه نزدی وام ک
بازپرداخــت شــده اســت هیــچ وامی از 
ــد  ــایعه کرده ان ــم. ش ــت نگرفته ای دول
از  تومــان  میلیــارد   2۰۰ مــا  کــه 
ــانی  ــا کس ــم؟ ی ــت وام گرفته ای دول
هســتند  تنگ نظــر  کــه  هســتند 
ــت و  ــت دول ــاختار حاکمی ــا س ــا ب ی
ــال  ــر ح ــه ه ــتند. ب ــنا نیس ــا آش اینه
وضعیــت مــا بــرای ورود بــه بــورس 

ــد روشــن باشــد.« بای

ــه  ــا مدرس ــی ب وی او دی آموزش
ــو فیلیم

ــدم در  ــکوری مق ــواد ش محمدج
رابطــه بــا مدرســه فیلیمــو اظهارکــرد: 
»در حــوزه تکنولــوژی آموزشــی  از 
ــتیم   ــی داش ــش مطالعات ــاه پی ــج م پن
ــا  ــف در دنی ــای مختل و روی روش ه
بررســی کردیــم و در انتهــا به وی اودی 
ــن  ــتفاده از ای ــیدیم. اس ــی رس آموزش
ــری کــه از  ــه کارب ــا تجرب ســرویس ب
ــد  ــاده خواه ــیار س ــد بس ــو دارن فیلیم
بــود. اواســط پاییــز ایــن وی اودی 

می آیــد.
و  تولیــد  و  محتــوا  مدیریــت 
برنامه ســازی آموزشــی در مدرســه 
فیلیمــو بــه عهــده دوســت عزیــز 
و بــا تجربــه ام آقــای دکتــر علــی 

اســت. عبدالعالــی 

محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات و فیلیمو:

هوش تجاری ناشی از بوت استرپ باعث بقا و موفقیت ما شد
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علیزاده: به المپیک بروم قول مدال طال می دهم
ملی پوش جوان کشتی فرنگی 
آسیا  قهرمانی  های  رقابت  در  ایران 
گفت: اگر به عنوان نماینده ایران در 
المپیک به میدان بروم این قول را می 

دهم به مدال طال برسم.
حضور  درباره   ، علیزاده  ناصر 
و  آسیا  قهرمانی  های  رقابت  در 
کسب عنوان قهرمانی، اظهار کرد: خدا 
را شکر توانستم نمایش خوبی در این 
مسابقات داشته باشم و به مدال طالی 
آسیا رسیدم. از اینکه در اولین تجربه 

بین المللی جواب اعتماد محمد بنا را با کسب عنوان قهرمانی دادم خوشحالم 
و امیدوارم در ادامه نیز بتوانم در رقابت های مختلف به نتایج خوبی برسم.

دارنده مدال طالی آسیا در وزن ٨۷ کیلوگرم گشتی فرنگی، افزود: 3 
مبارزه سنگین در این رقابتها داشتم که خدا را شکر سربلند بیرون آمدم. در 
مبارزه نخست کشتی گیر قزاق که چند روز قبل به سهمیه المپیک رسیده بود 
را از پیش رو برداشتم، سپس مقابل آساکولوف که مدال های نقره و برنز 
جهان را دارد ۱۰ بر ۴ پیروز شدم و در فینال نیز کشتی گیر قرقیز را در یک 

مبارزه بدون اشتباه شکست دادم و به مدال طالی آسیا رسیدم.
آسیا  با کسب مدال طالی  اولین تجربه خارجی خود که  درباره  وی 
همراه بود، گفت: با وجودیکه این مسابقات اولین میدان خارجی من بود اما 
هیچ استرسی نداشتم و کامال آماده بودم با حریفان مطرح آسیا کشتی بگیرم. 
در سال هایی که از رده پایه کشتی می گیرم شکست های زیادی داشتم 
که از هر کدام درس گرفتم چرا که هدف بزرگی داشتم. در این مسابقات 
نیز بدون استرس و بی توجه به نام رقبایم فقط سعی کردم بر روی عملکرد 
خودم تمرکز کنم. خدا را شکر به هدفم در این مسابقات رسیدم و توانستم 

نمایش خوبی داشته باشم.
کشتی  دار  عنوان  و  مطرح  حریفان  با  توانستم  اینکه  افزود:  علیزاده 
بگیرم تجربه بسیار خوبی برایم بود و قطعا از این تجربه در میادین پیش رو 
به بهترین شکل استفاده می کنم تا هر روز بیشتر پیشرفت کنم. حضور در 
قهرمانی آسیا تجربه بزرگی برایم بود و از این تجربه برای رسیدن به هدف 

اصلی ام استفاده می کنم.
فرنگی کار وزن ٨۷ کیلوگرم ایران در واکنش به این موضوع که قرار 
است در رقابتهای کسب سهمیه المپیک اعزام شود، گفت: هر کجا که کادر 
فنی تیم ملی صالح بداند حاضرم کشتی بگیرم و همه تالشم را برای کسب 
موفقیت به کار خواهم گرفت. در ٦ ماهی که در اردوهای تیم ملی بودم تمرینات 
بسیار خوبی را پشت سر گذاشتم. بزودی تمریناتم را از سر می گیرم و برای 
حضور در میادین پیش رو با آمادگی کامل به میدان می روم تا بهترین نتیجه 

را برای کشتی ایران بدست بیاورم.
وی در پاسخ به این سوال که چه اهدافی در سر دارد، گفت: به چیزی جز 
طالی المپیک توکیو فکر نمی کنم. هدف اصلی ام قهرمانی در المپیک است 
و قول می دهم اگر به عنوان نماینده ایران در المپیک توکیو به میدان بروم 
به مدال طالی المپیک برسم. می دانم قهرمانی در المپیک کار بسیار سختی 

است اما اگر عازم المپیک شوم حتما به مدال طال می رسم.
فرنگی کار آملی تیم ملی درباره الگوی فنی خود، گفت: قاسم رضایی 
مرد بزرگی در کشتی ایران است که توانسته مدال های خوشرنگ جهانی و 
المپیک را بدست بیاورد. الگوی فنی من قاسم رضایی است و سعی می کنم 

مانند او با تفکر و جسور کشتی بگیرم. 
علیزاده در پایان گفت: از مربی عزیزم عادل بالی تبار تشکر می کنم که 
زحمات زیادی برای من کشید تا به تیم ملی برسم. همچنین قدردان زحمات 
جعفرعرب زاده در رده نوجوانان هستم که او نیز زحمات زیادی برای من 
کشید. همچنین از پدر و مادر عزیزم بخاطر زحماتشان و مردم ایران برای 

دعای خیرشان قدردانی می کنم.

استرس ورزشکاران ایرانی پس از دریافت واکسن کرونا
ورزشکاران المپیکی کشور پس 
از دریافت مرحله نخست واکسن کرونا 
واکسن  دریافت  با  که  کردند  اعالم 
کرونا با آرامش بیشتر و بدور از استرس 
تمرینات خود را برای حضور موفق در 

المپیک توکیو دنبال می کنیم.
تمرینات ورزشکاران المپیکی با 
شیوع ویروس کرونا برای حضور در 
المپیک توکیو  با چالش روبرو شد تا 
واکسیناسیون  نخست  مرحله  اینکه 
سه شنبه  از  المپیکی  ورزشکاران 
روز  است.  شده  آغاز  گذشته  هفته 

گذشته)شنبه( ورزشکاران جامانده در برخی رشته های المپیکی واکسینه شدند 
و از دغدغه آنها برای ادامه تمرینات کاسته شد.  

ستاد  در  که  کاراته  ملی  تیم  عباسعلی« عضو  »حمیده  میان  این  در 
پزشکی ورزشگاه آزادی واکسینه شد، گفت: دیگر دغدغه ای ندارم و به هدف 
اصلی ام که المپیک است فکر می کنم. همیشه این استرس را داشتیم که 
ویروس وارد بدنمان شود و آسیب ببینیم که در آن صورت از تمرینات دور 
می شدیم. از تالش های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در این 

زمینه قدردانی می کنم.
نخستین زن مدال آور ایران در کاراته قهرمانی جهان می گوید: واکسینه 
شدن ورزشکاران اعزامی اتفاق  بسیار ارزشمندی بود و باعث می شود که 

بتوانیم به دور از استرس تمرینات خود ادامه دهیم.
»سجاد مشایخی« عضو تیم ملی بسکتبال هم حمایت نهادهای ورزشی 
را در راستای واکسینه شدن گام بسیار بزرگی برای ورزشکاران عنوان کرد و 
گفت: کمک کرد تا بتوانیم به دور از استرس و در شرایط عادی تری به تمرینات 
خود بپردازیم. وی اظهارامیدواری کرد که همه مردم و سایر ورزشکاران ایران 
واکسینه شوند و به زودی شر این ویروس از کشورمان دور شود و بتوانیم به 
زندگی عادی برگردیم.»نجمه خدمتی« بانوی تیرانداز و نخستین ورزشکاری 
که سهمیه المپیک 2۰2۰ را کسب کرد گفت: با تدابیر اتخاذ شده، واکسیناسیون 
را انجام دادم و از این به بعد با آرامش بیشتری تمریناتم را پیگیری می کنم.

نخستین طالیی ایران در بازی های آسیایی 2۰۱۴ اینچئون کره جنوبی 
ادامه داد: از اینکه شرایط برای واکسیناسیون ورزشکاران اعزامی به بازی های 

المپیک مهیا شده از مسووالن ورزش کشور سپاسگزارم.
»حسن تفتیان« عضو تیم ملی دو ومیدانی هم گفت: ایران جز معدود 
کشورهایی است که ورزشکارانش را در اولویت انجام واکسیناسیون قرار داده 
است. انجام واکسیناسیون به ورزشکاران و عوامل فنی به ورزش کمک بسیاری 
می کند.مرحله نخست واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی که از سه شنبه هفته 
گذشته آغاز شده است امروز شنبه ورزشکاران جامانده در برخی رشته های 
کشتی،  رشته های  در  ورزشکاران  این  از  برخی  شدند.  واکسینه  المپیکی 

ژیمناستیک، تیراندازی، قایقرانی و وزنه برداری هستند.
همچنین مرحله دوم واکسن کرونا 2٨ روز دیگر پس از دریافت مرحله 

نخست به ورزشکاران المپیکی تزریق می شود.
بر این اساس حدود 3۰۰ نفر از کاروان المپیکی ایران به توکیو واکسن 
کرونا از نوع سینوفارم دریافت کردند.تاکنون ۵۹ سهمیه توسط ورزشکاران 
در ۱3 رشته کسب شد که آخرین سهمیه را هم »مهدی پیرجهان« دونده 
۴۰۰متر با مانع  با قهرمانی در مسابقات بین المللی دوومیدانی جام امام رضا 

)ع( از طریق رنکینگ سهمیه المپیک کسب کرد.

په په:  رونالدو در یوونتوس می ماند

نشریه توتواسپورت خبر از ماندن کریستیانو رونالدو برای یک فصل دیگر در 
یوونتوس داده است.

قرارداد ستاره پرتغالی و 3٦ ساله یوونتوس در تابستان سال 2۰22 با این تیم 
به اتمام می رسد و بعد از حذف بیانکونری از لیگ قهرمانان اروپا و ناکامی در فتح 
دهمین اسکودتوی متوالی، اخبار فراوانی در مورد آینده کریستیانو رونالدو و احتمال 
جدایی او از یوونتوس منتشر شده است. اما دیروز په په، مدافع پرتغالی پورتو و دوست 
صمیمی رونالدو در سال های اخیر در مصاحبه ای در مورد تصمیم بعدی این بازیکن 

و احتمال ماندن او در تورین صحبت کرده است.
په په در این مصاحبه گفت: »من فکر می کنم که کریستیانو رونالدو در تورین 
خوشحال است، او بهترین گلزن سری A بوده و کسانی که از او انتقاد می کنند نمی 
دانند که به ثمر رساندن بیش از 3۰ گل در سال چقدر دشوار است. عملکرد رونالدو 
فوق العاده بوده و من فکر می کنم او در یوونتوس باقی خواهد ماند و امیدوارم این 
اتفاق رخ دهد تا او عاشقان فوتبال را خوشحال کرده و مثل همیشه به خوبی برای 

تیم ملی پرتغال نیز بازی بکند.”
این در حالیست که در هفته های اخیر از پاری سن ژرمن، رئال مادرید یا 
منچستریونایتد به عنوان مقاصد احتمالی و بعدی کریستیانو رونالدو نام برده شده 
بود. به نظر می رسد رونالدو از مدیران یوونتوس خواهان اضافه شدن دو ستاره جدید 
به رختکن این تیم شده تا آنها فصل بعد قادر به مبارزه برای فتح عنوان قهرمانی در 

سری آ و البته لیگ قهرمانان باشند.
تاکنون رونالدو ۱2٦ بازی با لباس بیانکونری انجام داده و ۹۷ گل در این مدت 
نیز به ثمر رسانده است. احتمال دارد در همین فصل رونالدو به رکورد ۱۰۰ گل زده 

برای یوونتوس دست یابد.

زیدان: در دو جام مهم صاحب شانس قهرمانی هستیم 

زین الدین زیدان به آینده فکر نمی کند و برایش قرارداد کتبی با رئال معنایی 
ندارد چرا که می داند ادامه کار او به نتایج بستگی دارد.

رئال مادرید پس از تساوی بدون گل در زمین لیورپول خود را برای بازی 
امروز مقابل ختافه آماده می کند. یک بازی بیرون خانه دشوار که به سه امتیازش 
برای قهرمانی اللیگا نیاز حیاتی دارد. در بازی مقابل ختافه چند بازیکن اصلی رئال 

غیبت دارند.
 زین الدین زیدان سرمربی رئال در نشست خبری این بازی گفت:» همه از نتایج 
اخیر تیم راضی هستیم و من به عنوان مربی خوشحال تر هم هستم. ۱۰ بازی در 3۰ 
روز پیش رو خواهیم داشت و این مساله ای است که باید قبولش کنیم. خوشحالم 

که در دو جام مهم هنوز صاحب شانس قهرمانی هستیم.«
نقطه قوت مربیگری:» هر روز از مربیگری این بازیکنان لذت می برم. کار در 
رئال همیشه باعث خوشحالی من می شود. این بازیکنان صاحب افتخارات متعددی 
هستند ولی انگیزه شان افت نکرده و بیشتر و بیشتر می خواهند. این برای هر مربی 
یک قوت قلب است. می دانیم در طول بازی چطور برای رسیدن به پیروزی سختی 

ها را پشت سر بگذاریم.«
توافق احتمالی با پرز برای تمدید قرارداد:» از اینکه پرز چهار سال دیگر نیز 
رئیس رئال خواهد بود خوشحالم اما از باقی مسائل کسی خبر ندارد. می توان قرارداد 
۴ یا ۵ ساله داشت ولی فردا اخراج شد یا برعکس. قرارداد چیزی را تعیین نمی کند.«

پیشرفت ادر میلیتائو:» او در بازی های اخیر بسیار خوب بود و کامال در خدمت 
تیم کار کرد. از او مثل دیگر بازیکنان راضی ام، او آماده چالش های مهم بعدی است.«

ترس از افت رئال:» یک هفته گذشته سه بازی سخت و پرتنش انجام دادیم 
ولی به این شرایط عادت داریم. همه را آماده می بینم. بازی یکشنبه یک بازی 

سخت فیزیکی دیگر است.«
آینده:» هیچکس خبر ندارد چه خواهد شد. من هرگز به آینده نگاه نمی کنم 

و در موردش حرف نمی زنم. حتی زمانی که می گفتید زیدان باید برکنار شود.«
هازارد و کارواخال:» شرایط ادن خوب است و بهتر شده. او می خواهد بازی کند. 

کارواخال نیز نسبت به قبل بهتر شده و این خبر خوبی برای تیم است.«
زیدان خوش شانس:» پاسخ به کسانی که چنین عقیده ای دارند چه چیزی را 
تغییر می دهد؟ بله؛ خوش شانسم که مربی رئالم و چنین بازیکنانی در اختیار دارم ولی 
نه فکر می کنم بهترینم و نه یک مربی افتضاح. می دانم کجا هستم و چه انتظاراتی 
از من دارند. این فشار را می شناسم. معتقدم کار اصلی را بازیکنان انجام می دهند. 

صحبت و حرف و حدیث زیاد است ولی دوست دارم فقط از فوتبال حرف بزنم.«

درخواست حقوق سالیانه ۱2 میلیون دالری آگوئرو از یووه
سرخیو آگوئرو به پیوستن به 
بارسلونا تمایل دارد ولی یوونتوس 
خواهان  جدی  صورت  به  نیز  را 

خود می بیند.
اسپورت  نشریه  یک  تیتر 
آرژانتینی  آگوئرو ستاره  به سرخیو 
لیونل  صمیمی  دوست  و  سیتی 

مسی اختصاص داشت.
نشریه،  این  ادعای  طبق 
خوان الپورتا رئیس جدید بارسا که 
در ابتدا عالقه ای به جذب آگوئرو 
کرده  تجدیدنظر  حاال  نداشت، 
ایجنت  با  را  ابتدایی  مذاکراتی  و 

بازیکن داشته است.
آگوئرو می تواند یکی از عوامل ماندنی شدن لیونل مسی در بارسا باشد و 
مشکل خط حمله این تیم که پس از جدایی لوئیس سوارز یک مهاجم ۹ تخصصی 

ندارد را برطرف کند.
همچنین در برنامه خوگونس شبکه السستا ادعا شد که مدیر برنامه های آگوئرو 
در بارسلونا بوده و با الپورتا وارد مذاکره جدی شده است تا مشخص شود عزم بارسا 

برای جذب ستاره آرژانتینی جزم شده است.
از قرارداد آگوئرو با سیتی کمتر از سه ماه باقیمانده و او ماه گذشته رسما خبر 

از جدایی اش در پایان فصل داده بود.
طبق ادعای گاتزتا دلو اسپورت، یوونتوس نیز موضعی کامال جدی در قبال 
جذب آگوئرو دارد. این نشریه همچنین به ذکر جزئیاتی از دستمزد درخواستی ستاره 
آرژانتینی هم پرداخته است. آگوئرو برای هر سال دستمزد ۱2 میلیون یورو ناخالص 
می خواهد که با توجه به اینکه 32 سال دارد و در دو فصل اخیر همواره درگیر 
مصدومیت بوده، تقاضای خارج از عرفی محسوب می شود. قرارداد پیشنهادی به او 
نیز دو ساله است اما با این شرایط احتماال یوونتوس حاضر به جذب او نخواهد شد.

طبق ادعای گاتزتا، بارسا، یوونتوس، پی اس جی و چلسی برای جذب آگوئرو 
در رقابت هستند.

و  شگر  ر ا گز ، مفسر
ی  ها نه  سا ر ت  پیشکسو
ورزشی کشور و صدا و سیما 
رئیس  عملکرد  درباره  تندی  انتقادات 

فدراسیون فوتبال اخیر ابراز کرد.
در آستانه ورود فدراسیون شهاب 
الدین عزیزی خادم به پنجاهمین روز 
فدراسیون  رئیس  عنوان  به  فعالیت 
مفسر  ، نیا لح  صا ث  مر کیو ، ل تبا فو
را  وی  عملکرد  پیشکسوت  برجسته 

به باد انتقاد گرفت.
صالح نیا در گفت و گویی در این 
خادم  عزیزی  خواهم  گفت:می  باره 
ورزش  به  است   ۱3۵٦ متولد  که  را 
و  ورزش  ببرم.اگر   ٦۰ دهه  مردم  و 
بود   ٦۰ دهه  مردم  و  مردم،ورزش 
جم  جام  از  گریه  با  خادم  عزیزی 
این مدت یک  در  رفت.او  بیرون می 
است. داده  مردم  تحویل  شعار  سری 

جمع کن آقای عزیزی خادم!
می  خادم  داد:عزیزی  ادامه  وی 
گوید یک ماه و نیم آمده ام و به خاطر 
عید یک ماهش تعطیل بوده ایم؟!مرد 
حسابی مگر فدراسیون فوتبال تعطیل 
سطح  این  در  کار  است؟مگر  بردار 

تعطیل بردار است؟مرد حسابی فوتبال 
را ما به بحرین فرستاده اند بعد تو عید 
مملکت  مسولیت  قبول  ای؟!تو  داشته 
باید  تیمت  ٨۵ میلیونی کرده ای.تو و 
در عید می ماندند و کار می کردند.مگر 
ایران در زمان عید کسی  از  در خارج 

تعطیلی داشت؟
خادم  عزیزی  افزود:از  نیا  صالح 
زند  می  پرسند  می  اسکوچیچ  درباره 
تیم  سرپرست  دروازه!درباره  تیر  به 
ملی سوال می کنند توپ را به ساعت 
عزیزی  که  است  این  ما  زند.درد  می 
زده  زنگ  نفر  چند  به  گوید  می  خادم 

ام و گفته اند نمی آییم.عجب!پس تو 
عزیزی  آقای  هستی  فوتبال  منجی 
گذاشته  زورو  را  تو  اسم  خادم!؟من 
ام.آمده ای فوتبال را نجات بدهی؟عید 
بوده است دیگر؟درسته؟همان زمان که 
داشتی در ورزش و مردم صحبت می 
آوردی  خودت  که  کردی،سخنگویی 
چرا  یوسفی  قای  ؟آ چرا د. ا د ستعفا  ا
داشته  را  من  های  نپرسیدی؟حرف 
االن صحبت  همین  دیگر  باشید.سال 
می کنیم.عملکرد او جز فضاحت در پی 
نخواهد داشت.مدیری که در حیطه کار 
خودش زیاد حرف می زند این می شود.

بعد هم می گوید عید تعطیل بوده است!
می  ف  طر بعد  : گفت ی  و
تو  من. با  ملی  تیم  گوید  می  ید  آ
ملی  ن  ما قهر ؟ هستی ه  ر کا چه 
کجا  بودی؟از  بودی؟پیشکسوتی؟کجا 
بگذار. میز  روی  را  ات  آمدی؟کارنامه 

کسانی که به تو رای دادند به جوانان 
رستوران  برود  بدهکارند.عابدزاده  ما 
سیون  ا فدر ئیس  ر بشوی  تو  ند  بز

کجاست؟ فوتبال؟!خاکپور 
کجاست؟همایون  حبیبی  حسن 
می  را  نیاها  کجاست؟فرزام  شاهرخی 
چه  بیایید؟!به  شما  تا  کنار  رید  گذا
از  تهران  هیات  بگوییم؟درباره  کسی 
او می پرسند می گوید گزارشی به من 

نرسیده است؟
فدراسیون  رئیس  چی؟تو  یعنی 
خبر  ن  ا تهر ت  هیا ه  ر با ر د هستی.
ملی  تیم  که  گذاری  می  نداری؟منت 
به کیش می رود و از آنجا به بحرین 
می رود.شما که می گفتی ما با صالحی 
می  چنان  و  کنیم  می  چنین  امیری 
نشست  و  گذاریم  می  جلسه  و  کنیم 
می گذاریم.چه شد؟نتیجه چه شد؟چرا 

هیچ چیزی نمی گویی؟

انتقاد شدید مفسر پیشکسوت فوتبال ایران از عزیزی خادم؛

عابدزاده برود رستوران بزند تو بشوی رئیس فدراسیون فوتبال؟!

سـرمربی  ر  دسـتیا و  زیکـن  با
ن  ا ر و د د  ر مـو ر  د ل  تبـا فو فقیـد 
همـکاری بـا او صحبت هـای جالبـی 

کـرد. مطـرح 
متاسـفانه روز جمعـه گذشـته نادر 
دسـت نشـان، سـرمربی فوتبـال در اثر 
ابتـال به کرونا و بعـد از چند روز مبارزه 
بـا این بیمـاری دار فانـی را وداع گفت 
و جامعـه فوتبـال را بـار دیگـر عـزادار 
در  کـه  فوتبالی هایـی  از  یکـی  کـرد. 
دوران فعالیـت مرحوم دسـت نشـان در 
تیم هـای مختلـف بـه عنـوان بازیکـن 
و دسـتیار در کنـار وی حضـور داشـت 
ابراهیـم تقی پـور بود کـه صحبت های 
جالبـی در خصـوص دوران همکاری با 

آن مرحـوم دارد.
* شـما در مجمـوع چنـد سـال با 

آقا نـادر همـکار بودید؟
سـال های زیادی بـود و آمارش را 
بـه طـور دقیق ندارم ولـی فکر می کنم 
من بیشـترین همکاری را با آقا نادر در 
ایـن سـال ها داشـتم و هـم بـه عنوان 
از  مختلـف  تیـم  چندیـن  در  بازیکـن 
جملـه پـگاه و هـم بـه عنـوان دسـتیار 
در کادرفنـی او در مـس حضور داشـتم 
و سـال های زیـادی همکاری داشـتیم 

کـه باعـث افتخار مـن بود.
* فکـر می کنـم یکـی از دوران 
طالیـی عملکرد مرحوم دسـت نشـان 

در لیـگ هفتـم و در پـگاه بـود.
بلـه آن فصـل آقا نادر در شـرایط 
سـختی هدایت تیم را بـر عهده گرفت 
و تیم در خطر سـقوط قرار داشـت ولی 
ایشـان آمـد و به اصطـالح تیم را زیر و 
رو کرد. ما در همان فصل به اسـتقالل 
در ورزشـگاه آزادی ۴ گل زدیـم و بـه 
فینـال جـام حذفی هم صعـود کردیم و 
مقابل همان اسـتقالل کار در ۹۰ دقیقه 
تمام نشـد و متاسـفانه در وقـت اضافه 

نتیجـه را واگذار کردیم.
* از همـان بـازی ۴-۱ معـروف 
را  فکـرش  قعـًا  وا کنیـد.  صحبـت 
 ۴ اسـتقالل  بـه  آزادی  در  می کردیـد 

بزنیـد؟ گل 

من به شـخصه بـه عنوان بازیکن 
شـاید فکـرش را نمی کـردم ولـی آقـا 
مثبتـی داشـت  نـادر همیشـه روحیـه 
و ایـن روحیـه را بـه تیـم و بازیکنـان 
بایـد  هـم منتقـل کـرد کـه همیشـه 
فکر های بزرگ در سـر داشـته باشـیم 
و بـه ایـن فکـر کنیـم که همـه کاری 
از دسـت مـا بـر می آید. آن بـازی واقعًا 
یـک روز خـاص بـود که نتیجـه آن به 
خاطـر آقـا نـادر رقـم خـورد. هرچنـد 
بـازی  آن  مـورد  در  حدیـث  و  حـرف 
در آوردنـد چـون پرسـپولیس هـم در 
همـان روز دقیقـا با همـان نتیجه ۱-۴ 
بـه اسـتقالل اهـواز باخته بـود و گفتند 

نتیجه مشـکوک اسـت.
* در مـورد فینـال جام حذفی هم 

کن صحبت 
آن بازی هـا بـه صـورت رفـت و 
برگشـت بـود و ما توانسـتیم اسـتقالل 
را خیلـی اذیت کنیم و کاری کردیم که 
در ۹۰ دقیقـه نتیجـه بازی تمام نشـود 
و کار بـه ۱2۰ دقیقـه برسـد. اسـتقالل 
مهره هـای زیادی در آن مقطع داشـت 
و آقـای قلعه نویـی هـم بـه ایـن تیـم 
برگشـته بـود و نظم خوبـی در این تیم 
ایجـاد شـده بـود و واقعـًا بـازی مقابل  
آنها کار سـختی بود ولی راحت تسـلیم 

نشـدیم و بدشانسـی آوردیم.
* بعـد از فوت مرحوم انصاریان و 

مرحوم میناوند با او صحبتی داشـتی؟
بلـه خیلـی ناراحت بود و همیشـه 
پیـش  از  زود  و  می گفـت حیـف شـد 
مـا رفتنـد و بـه مـن همیشـه توصیـه 
و  بـاش  مراقـب  خیلـی  کـه  می کـرد 
رعایـت کـن. خودشـان هـم همیشـه 
همـه مـوارد را خیلـی شـدید رعایـت 
می کـرد ولـی نمی دانـم چطور بـه این 

ویـروس لعنتـی مبتـال شـد.
* حرف پایانی؟

واقعـًا امیـدوارم مسـئولین فکری 
بـه حال این بیمـاری کنند و دیگر چند 
عزیـز دیگـر را بایـد از دسـت بدهیـم؟ 
نمی دانـم. خـدا آخـر و عاقبـت همه را 
بـه خیـر کنـد. ایـن را هـم بگویـم که 
مرحوم دسـت نشـان خیلـی در زندگی 
و در فوتبـال اذیـت شـد و کسـانی که 
او را آزار دادنـد خودشـان می داننـد چه 
کسـانی هسـتند و حتمًا می آینـد و زیر 

تابوتـش را هـم می گیرند.
***

پیکـر نادر دسـت نشـان به خاک 
سـپرده شد

پیکـر مرحـوم نادر دسـت نشـان 
بعـد از تشـییع، در آرامگاهـی واقـع در 

قائمشـهر بـه خاک سـپرده شـد.
پیکـر مرحـوم نادر دسـت نشـان، 
پیشکسـوت و مربـی فوتبـال کـه روز 
ویـروس  علـت  بـه  گذشـته  جمعـه 
کرونـا درگذشـت، ظهـر روز شـنبه بعد 
از انتقـال بـه ورزشـگاه شـهید وطنـی 
قائمشـهر، تشـییع و با حضـور تعدادی 
از اعضای خانواده، دوسـتان و همینطور 
شـاگردانش در آرامـگاه »سـید مالل« 

واقـع در قائمشـهر آرام گرفـت.
بـا توجـه بـه شـیوع کرونـا و بـه 
منظـور رعایت پروتکل های بهداشـتی، 
بـا  گذشـته  جمعـه  روز  وی  خانـواده 
عذرخواهی از تمام دوسـتداران و اهالی 
فوتبـال، اعـالم کـرد کـه از هـر گونـه 
تجمـع در طـول تشـییع و خاکسـپاری 
خـودداری شـود تـا در زمـان مناسـب، 
مراسـمی در خور شـان این پیشکوست 

فوتبـال برگزار شـود.
بـا ایـن وجـود، در حین تشـییع 
منـدان  عالقـه  وی،  خاکسـپاری  و 
خودشـان را بـه ورزشـگاه وطنـی و 
همچنیـن آرامـگاه محل خاکسـپاری 
نسـاجی  اسـطوره  بـرای  و  رسـاندند 
را سـر  ایـران، شـعارهایی  و شـمال 

ند. د ا د
 ٦۱ دست نشان،سـرمربی  نـادر 
سـاله تیم فوتبال رایکا در لیگ دسـته 
یـک، حـدود دو هفتـه در بیمارسـتان 
پزشـکان  اقدامـات  و  بـود  بسـتری 
بـرای درمـان ایـن فوتبالیسـت موثـر 
واقـع نشـد. سـال گذشـته نیـز، بـرادر 
ایـن مرحـوم بـه دلیـل ابتال بـه کرونا 

درگذشـته بـود.
تیم هـای  هدایـت  سـابقه  وی 
مختلفـی ماننـد نسـاجی، پیام مشـهد، 
کرمـان،  مـس  یـزد،  قنـدی  شـهید 
شـهرداری بندرعبـاس، پـگاه گیـالن، 
ملـوان انزلی، اسـتیل آذین، نفت تهران، 
ابومسـلم، صنعت سـاری، مس کرمان، 
سـپیدرود رشـت و برخی تیم های دیگر 
را در کارنامه دارد. دسـت نشـان آخرین 
بـار در سـال ۹٦ با صنعت نفـت آبادان 

بـه لیـگ برتـر راه یافت.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم زهرا غالمی مقدم فرزند علی اکبر باستناد دو برگ استشهادیه گواهی 
شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پالک 2۴33 
فرعی از ۱3۹3 فرعی از ۱2۱٦ فرعی از ۱ و ۴ فرعی از ۵۴ اصلی واقع در بخش ٦ حوزه 
ثبتی شهرستان بردسکن که متعلق به وی بوده با بررسی دفتر امالک الکترونیکی سند تک 
برگ به شماره چاپی اصلی ٨٨۷۹٨۹ به نام متقاضیه زهرا غالمی مقدم فرزند علی اکبر صادر 
و تسلیم گردیده مفقود گردیده لذا به استناد تبصره ۱ اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱/2۹ 

رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن 
غالمرضا گنج بخش 

آگهی فقدان سند مالکیت 
مورخ   2۵۹۱۵ وکالتنامه  برابر  مشهدی  زاده  مصطفی  حسین  آقای  اینکه  به  نظر 
۱3۹٦/۰۷/۰۷ دفتر اسناد رسمی ۱۴۱ مشهد به عنوان وکیل خانم عاطفه ابوالحسنی ریحانی به 
استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۱۴۱ مشهد منضم به تقاضای 
کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
که سند مالکیت فروشنده وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه 
جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان 
مسکونی به مساحت ۱۰۰/۷3 متر مربع به شماره پالک 3۰٨۱۷ فرعی از ۱۷۵- اصلی 
الکترونیکی ۱3۹٨2۰3۰٦2٦۷۰3۱3٦2  با شماره دفتر امالک  واقع در بخش ۱۰ مشهد 
به نام خانم عاطفه ابوالحسنی ریحانی ثبت و سند مالکیت ۵۴۹۱۰۷/ب۹٨ به نامش صادر 
و تسلیم گردیده سپس برابر سند انتقال قطعی شماره 2٦۰۷۱ مورخ ۱3۹۹/۰۷/23 دفتر 
اسناد رسمی ۱۴۱ مشهد ششدانگ مورد ثبت به نام آقای حسین مصطفی زاده مشهدی 
منتقل گردیده که در جریان تشریفات اداری سند مالکیت خانم عاطفه ابوالحسنی ریحانی 
به شماره سریال ۵۴۹۱۰۷/ ب۹٨ مفقود گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق 
پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م . الف 32۱

محمد مقدسی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

... ۱3۹۹٦۰3۰۱۰٦۰۰۰٦۰۴۹.... هیات اول موضوع قانون تعیین  برابر رای شماره 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه ابوالی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۵۷۷۹ صادره از ورامین در *** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
*** به مساحت ۱٨3/۴3 متر مربع پالک شماره ۱۰3 فرعی از ٦۰- اصلی واقع در قریه 
دهوین بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت غالمعلی اسدی ورنوسفادرانی فرزند 
یداله *** محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/2۹

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ٦٦2

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون  موضوع  اول  هیات   ....  ۱3۹۹٦۰3۰۱۰٦۰۰۰۵٨۷۷  ... شماره  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن الیکائی 
از ورامین در *** ششدانگ یک  فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 2 صادره 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت ۱٨۰ متر مربع پالک شماره 2۴۵ 
فرعی از 23- اصلی واقع در قریه ریحان آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از 
تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش *** محرز گردیده است  مالکیت شرکت 
در  آگهی می شود  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱/2۹

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ٦٦۹

مسئولین فکری به حال این بیماری کنند؛

تقی پور: فوتبال ایران قدر آقا نادر را ندانست
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مدیرعامل اتحادیه کشوری موسسات و تشکل های قرآن 
و عترت از تدوین سند چشم انداز 2۰ ساله فعالیت های قرآنی در 

حوزه موسسات قرآنی مردم نهاد خبر داد.
به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا از اتحادیه کشوری 
موسسات و تشکل های قرآن و عترت محمد انجم شعاع با اشاره 
به برگزاری نهمین نشست هیئت مدیره این اتحادیه گفت: اعضای 
هیئت مدیره پس از مذاکرات مختلف، بر ضرورت تدوین سند چشم 
انداز 2۰ ساله فعالیت های قرآنی در حوزه مؤسسات مردم قرآنی 
نهاد تاکید کردند و بر پایه این مصوبه، مدیرعامل اتحادیه موظف 
شد دراین خصوص اقدامات الزم را انجام داده و در جلسات بعدی 

این موضوع مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.
وی افزود: خوشبختانه کار تدوین پیش نویس این سند از 
ماه ها قبل در دستور کار اتحادیه قرار گرفته بود و کارشناسانی در 

زمینه تهیه و تدوین این سند همکاری داشتند.
انجم شعاع افزود: در تدوین این سند، اسناد باالدستی قانون 
اساسی، منشور توسعه فرهنگ قرآنی و همچنین اسناد چهارگانه 

شواری توسعه در حوزه های آموزش و پژوهش، تبلیغ و ترویج و 
طرح ملی حفظ قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: اسناد مذکور از جمله اسناد مکتوب تقنینی 
ماست که در این سند مورد مالحظه قرار گرفته است و البته فرامین 
رهبر معظم انقالب طی سال های مختلف در خصوص ضرورت 
ها، بایدها و نباید ها و افق چشم انداز فعالیت های قرآنی کشور، 
به عنوان مهمترین جزء از اسناد باالدستی در این سند لحاظ شده 
است. به عنوان مثال کمیت حفاظ قرآن، کمیت تدبر و فهم قرآن 
کریم و انتظارات اولیه در حوزه مهارت های قرآنی از جمله مواردی 
است که مقام معظم رهبری به صورت واضح و شفاف در بیانات 
پیشین خود بدان اشاره کردند که مؤسسات مردم نهاد می توانند 

در تحقق این تدابیر نقش محوری را ایفا کنند.
راهبردی  در سند  ما  مهمترین وظیفه  وی تصریح کرد: 
فعالیت های قرآنی در حوزه مؤسسات مردم نهاد، تعیین نسبت 
های مشخص شده در فرامین رهبر انقالب و یا اسناد باالدستی 

با وظایف مؤسسات قرآنی  است.

تدوین سند چشم انداز فعالیت های قرآنی در حوزه موسسات مردم نهاد 

ظمی  کا ظم  کا محمد
که  یی  ب ها کتا  : ید می گو
کدکنی  شفیعی  محمدرضا 
نوشته، کتاب هایی بوده که دوست داشتم 
نویسنده اش باشم و هنوز حسرت برخی 
نخوانده ام،  که  را  ایشان  کتاب های  از 

دارم.
به  نان  جوا دنیای  گزارش  به 
نویسنده  و  شاعر  این  ایسنا  از  نقل 
ساکن  و  هرات  در   ۱3۴٦ سال  زاده 
عالیق  درباره  گفت وگویی  در  مشهد، 
کتاب خوانی اش و کتاب هایی که دوست 
سخن  بوده،  آن ها  نویسنده  او  داشته 

گفت.

کردید،  مطالعه  که  کتابی  آخرین 
کدام کتاب بوده است؟

و  نرسیده ام  که  مدت هاست  من 
دست  کتابی  مشخصا  که  نشده  میسر 
بگیرم و بخوانم مگر کتاب هایی که در 

حین ویراستاری می خوانم.
در  همیشه  من  بگویم  می توانم 
حال خواندن کتاب هستم اما کتاب هایی 
آن ها  ویراستاری  حال  در  که  هستند 
بگوییم  که  این طور  بنابراین  هستم. 
فالن کتاب را دستم گرفتم و خواندم، 

مدت هاست میسر نشده است.

کتاب کالسیک و یا معروفی هست 
که نخوانده باشید؟

برخی  داشتم  بله. همیشه دوست 
از رمان های معروف دنیا را بخوانم. یک 
زمان هایی فرصت بیشتری برای خواندن 
رمان داشتم اما بعدها این فرصت دیگر 
تعدادی  زمان  آن  در  نیامد.  دست  به 
ولی  خواندم  را  معروف  رمان های  از 
عرصه  در  مهمی  و  کلیدی  کتاب های 
رمان بود که فرصت خواندنش به دست 
با  تولستوی  معروف  کتاب  مثال  نیامد؛ 
آثار  از  برخی  یا  صلح«  و  »جنگ  نام 
آثار  نویسندگان  بین  از  داستایوفسکی. 

این دو را کمتر خوانده ام.
ادبیات  حوزه  کتاب های  بین  در 

و  چراغ  »با  کتاب  داشتم  دوست  هم 
کدکنی  محمدرضا شفیعی  دکتر  آینه« 
جریان شناسی  بررسی  که  بخوانم  را 
شعر معاصر است و این کتاب را گرفتم 
که بخوانم اما مصادف شد با وضعیتی 
این  بخوانم.  کتاب  رسیدم  کمتر  که 
کتاب و خیلی از کتاب های دیگر برایم 

ناخوانده ماند.

البته همه ما گاه کتاب هایی داریم 
که در نوبت خوانده شدن هستند، غیر 
از کتاب شفیعی کدکنی، کدام کتاب ها 
در کتابخانه شما چنین وضعیتی دارند؟

و  خریدم  کتاب  زیادی  د  تعدا
در  را  مطالعه   که  بود  این  هم  نیتم 
این  از  یکی  بدهم.  ادامه  حوزه ها  این 
از  شمس«  مقاالت  »گزیده  کتاب ها 
دیگر  کتاب  و  موحد  محمدعلی  دکتر 
»کلیله و دمنه« است. همیشه دوست 
داشتم یک بار این متن مهم کالسیک 
هم  ما  نثر  مهم  متون  از  یکی  که  را 
»تاریخ  از  بخش هایی  بخوانم.  هست، 
داشتم  دوست  اما  خوانده ام  را  بیهقی« 
بخوانم.  کامل  به صورت  را  کتاب  این 
نظم  و  نثر  کالسیک  متون  از  برخی 
که  بوده  برنامه ام  در  قدیم  از  فارسی 
این متن ها را یک بار به صورت کامل 
من  که  است  این  واقعیت  اما  بخوانم 
هستم  خواندن  کتاب  حال  در  همیشه 
ویراستاری  را  آن ها  که  کتاب هایی  اما 

کتاب  ویراستاری  کارم  چون  می کنم. 
است، نمی رسم کتاب دیگری بخوانم. 
کتاب هایی که ویراستاری می کنم زیاد 
بخوانم.  کتاب   ۵۰-۴۰ شاید  است، 
نوعی  به  که  هستند  کتاب هایی  اما 
است  کاری  برنامه  مسیر  در  خواندن 
بر  و  شخصی  و  ذوقی  کتاب خوانی  و 
اساس عالیق آدم نیست. ممکن است 
برخی از این کتاب ها، کتاب های جذاب 
از  زیادی  چیزهایی  و  باشد  خوبی  و 
آن ها یاد بگیرم و ممکن است از حوزه 
عالقه مندی من دور باشد و صرفا چون 

ویراستاری می کنم، بخوانم.

ندش  خوا ز  ا که  هست  کتابی 
پشیمان شده و یا نصفه رها کرده باشید؟

خوانده ام  که  کتاب هایی  معموال 
سعی کرده ام کتاب هایی باشد که برایم 
بوده  کتاب مهمی  یعنی  بوده،  منتخب 
خاطر  به  بودم.  شنیده  را  توصیفش  و 
نمی آورم کتابی خوانده باشم که اواسط 
کار پشیمان شده باشم که چرا کتاب را 
به دست گرفتم و خواندم. مورد خاصی 

را نمی توانم اشاره کنم.

چه کتابی را دوست داشتید که شما 
آن را می نوشتید و نام شما پای آن بود؟

بله، طبیعتا کتاب هایی هست که 
برای آدم مایه غبطه است و خوشایند 
و  شده  نوشته  کتابی  چنین  که  است 

دوست داری نویسنده این کتاب باشی. 
من کتاب های دکتر شفیعی کدکنی را 
دوست  همیشه  و  دارم  دوست  خیلی 
مثال  بنویسم.  کتاب هایی  داشتم چنین 
ایشان  کیمیافروش«  »مفلس  کتاب 
یا  فارسی«  شعر  در  خیال  »صور  یا 
»موسیقی شعر« و »ادوار شعر فارسی«. 
که  بوده  کتاب هایی  ایشان  کتاب های 
و  باشم  نویسنده اش  داشتم  دوست 
را  ایشان  کتاب های  از  برخی  حسرت 
همان  مثال  دارم؛  هنوز  نخوانده ام  که 

کتاب »با چراغ و آینه«.

دوست دارید کتاب هایی را بخوانید 
که شما را به لحاظ احساسی درگیر کند 

یا به لحاظ فکری؟
دوست  بیشتر  فکری.   لحاظ  به 
دارم کتابی بخوانم که در آن برخی از 
پرسش های فکری ام پاسخ داده شود چه 
در حوزه ادبیات و چه در حوزه مسائل 
مسائل  و  تاریخ  چه  و  اعتقاد  و  دین 

اجتماعی و امثال این ها.

را  شما  احساسات  که  کتابی   
کتاب  کدام  برانگیخته،  بقیه  از  بیشتر 

بوده است؟
 کتابی که بسیار بر روی من اثر 
گذاشت و در زمان خواندنش، البته این 
تاثیر  می کردم،  ویراستاری  را  کتاب 
کتاب  گذاشت  من  بر  عمیقی  روحی 
که  است  جاوید«  یتیم  »سرگذشت 
زندگی پیامبر اکرم )ص( است از محمد 
با ترجمه  شوکت تونی، نویسنده عرب 
این که  وجود  با  سلجوقی.  صالح الدین 
در حین ویراستاری این کتاب را خواندم 
تاثیرش به لحاظ روحی بسیار زیاد بود و 
فکر نمی کنم کتاب دیگری تا این حد بر 
من در سال های اخیر تاثیر گذاشته باشد.

در زمان های قدیم برخی از رمان ها 
بودند  گذاشته  من  بر  را  تاثیر  این 
بخصوص رمان های ویکتور هوگو، این 
کتاب ها به لحاظ روحی در لحظاتی آدم 

را منقلب می کرد.

گفت وگو با محمدکاظم کاظمی

 من همیشه در حال خواندن کتاب هستم

سرزمین روتاباگا در بازار نشر
دنیای جوانان: کتاب 23 داستان 
مجموعه ای  روتاباگا،  سرزمین  از 
که  است  کودکان  برای  خیال انگیز 
می تواند برای جمع خوانی و بلندخوانی 

مورد استفاده قرار گیرد.
از  سرشار  ما،  پیرامون  جهان 
لحظه های خیال انگیز است اما ذهن 
در  رها  و  تیزپرواز  چنان  کودکان، 
دنیای رویاها قدم می زند که همیشه 
برای شگفت زده کردن بزرگ ترها آماده 
کارشناسان  و  روانشناسان  هستند. 
رشد  برای  می گویند  تربیتی  علوم 

خالقیت های کودک باید پا به پای رویاهایش پیش رفت، کاری که یک 
پدر نویسنده، برای دختران خردسالش انجام داده است.

کتاب 23 داستان از سرزمین روتاباگا، داستان های خیالی از کشوری 
در ناکجا و موجودات عجیبی است که کارهای عجیب تری می کنند، کارل 
سندبرگ این مجموعه داستان را برای دختر کوچولوهایش نوشته است که 

بتوانند در دنیای فانتزی او قدم بزنند.
این داستان در نگاه اول شاید مخاطب را به یاد کتاب آلیس در سرزمین 
عجایب بیندازد، چمنزارهای سبز، مزرعه ذرت، موش ها، اسب ها و کبوترها، 
بخش های ساده این داستان ها هستند اما موشی که رماتیسم دارد اما هزاران 
کیلومتر می دود، کبوترهایی که تلگراف می فرستند و رازهایی که در کیف 

نگهداری می شوند، تازگی دارند.
می رسد،  نظر  به  کننده  سرگرم  کتاب  فهرست  چیز  هر  از  قبل 
داستان هایی که مرِد کوِر صورت سیب زمینی تعریف می کند و هر کدام با 
مطرح شدن موضوع چند عنوان شگفت انگیز دارد. ادبیات این کتاب برای 
کودکان آغاز دبستان مناسب تر است و می تواند بچه های پیش از دبستان 
را نیز سرگرم کند، به شرط آن که حوصله سوال های بی شمار آن ها باشد.

23 داستان از سرزمین روتاباگا، برای جمع خوانی و بلندخوانی نیز، کتاب 
با آن هم نوا  مناسبی است، کلمات تکرار شونده به بچه ها کمک می کند 
و درگیر قصه شوند. از سوی دیگر این کتاب تصاویری هم دارد که ذهن 
بازیگوش کودک را کنجکاوتر کند و این گونه به اثری سرگرم کننده برای 

مطالعه شبانه تبدیل می شود.
سندبرگ 22 ژوئیه ۱۹٦۷، )۱ تیر ۱3۴٦( در آمریکا درگذشت.

 23 برمی آید،  نامش  از  که  چنان  روتاباگا،  سرزمین  از  داستان   23  
داستان در ۱۰ بخش دارد و در ۱٨۰ صفحه توسط فرزانه فرهنگ ترجمه 
شده است. نشر پیدایش این کتاب را در مجموعه کالسیک های خواندنی 

منتشر کرده است.

»گاف« و زندگی اقشار فرودست جامعه
اثر  »گاف«  جوانان:  دنیای 
اقشار  زندگی  روایتگر  گریانلو  سارا 
مسائلی  به  و  است  جامعه  فرودست 
از جمله: اعتیاد، آسیب های جسمی و 
روانی، کودک همسری و همچنین به 
پیامدهای شکاف طبقاتی و رنج حاصل 
از آن که قشر محروم جامعه با آن دست 

به گریبانند اشاره دارد.
خودخواهی؛ می خواهم سرم را 
راحت روی بالشت بگذارم، راحت در 
قابلمه را باز کنم و بو بکشم،  می خواهم 
عذاب وجدانی که در هر بزنگاهی یقه 

ام را میگیرد خفه کنم. تکلیف را انجام دهم و گرده ام را سبک و شاید از همه 
بدترش اینکه می خواهم هر احساس محرومیتی را با دین یک محرومیت 

دیگر نقره داغ کنم و قدر زندگی خود را بدانم... )ص. ۴3(.
در بخشی از این کتاب  می خوانیم:

خدایی. چون ما اینجا از همه بدبختریم. کمیته َیم آمده، بهزیستی َیم 
آمده؛ همه گفتن ما از همه بدبختریم. خوِدت بیا؛ سقف خانه مان داره ِمریزه.

انگار که هر چیزی می تواند در این دنیا یک امتیاز باشد. حّتی بیشتر 
بدبخت بودن. آن طور که او می گفت انگار قباًل با اهالی مسابقه داده و برتری 
بالمنازع خود را در بدبختی به همه اثبات کرده بوده و حاال باید جایگاهش را 
در جدول رده بندی حفظ می کرد. من اگر جای او بودم، دنبال خّیر نمی آمدم 

چون حّتی ذره ای کمک هم می تواند رکورد را از چنگم درآورد.
خیلی دوست داشتم اسمش توی لیست باشد، برویم خانه اش و ببینم 
این رکورددار، چه جنس بدبختی هایی را دور خودش جمع کرده و از آن بیشتر 
دوست داشتم بدانم فکر می کند ما کی هستیم و چه کاری از دستمان ساخته 
است که این طور التماس کنان می خواهدمان. این القای حس مهم بودن آدم را 
می گیرد؛ مثل معجون کره بادام زمینی. هرچه باالتر باشی فرودستت فرودستِی 
بیشتری دارد و این کرنشش آدم را متوّهم می کند.حدس می زدم پیش خودش 

گفته یا بخت و یا اقبال، شاید این ها همان دِر مخفی باشند.
همه معتقد به دِر مخفی هستند؛ الاقل در پستوهای ذهنشان، خیلی 
ناخودآگاه. درهای مخفی مثل همهدرهای معمولی است که آدم باز می کند، 
می رود تو، کاری انجام می دهد؛ چیزی می خورد، چیزی می پوشد و دوباره از 
همان در برمی گردد بیرون. قیافه اش درست مثل همان درهاست ولی از بین 
هزاران در که آدمیزاد باز می کند؛ یکی ممکن است دِر مخفی باشد. اگر بختت 
بگوید و یکی از این درهای مخفی که در دنیا جاساز شده به رویت باز شود، 
دیگر تمام است. می توانی بروی تو و دیگر هرگز برنگردی بیرون. می توانی 
صعود کنی به مرحله های بعد. مرحله های خیلی بعد. تفاوت اکثر آدم هایی که 
باال رفته اند و کسی هستند و شهرتی به هم زده اند و مال و مکنتی دارند با آن ها 
که این طور نیستند، همین است. آن ها دِر مخفی را شانسی شانسی پیدا کرده اند. 
شاید هم خیلی گشته اند و به آب وآتش زده اند تا در را پیدا کنند؛ ولی به هرحال 
پیدا شده و باید سعی کنیم به هرکسی امتیاز احتمال بازشدن دِر مخفی را 
بدهیم و به کسی هم که دِر مخفی به رویش باز شده؛ »تهدید مردن!«؛ چون 

اگر از در گذشته باشی فقط مردن است که برایت تهدید محسوب می شود.
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پروانه رسولی خوشبخت

عطار  بین المللی  بزرگداشت  مراسم  در  آذر  امیراسماعیل 
نیشابوری عنوان کرد:

 نسبت میان »شریعت« و »طریقت« در شعر عطار

امیراسماعیل آذر گفت: پیش از عطار نیشابوری، شاهد حضور سنایی 
اگر  و  نمی  شد  نیز  خبری  عطار  از  نبود،  سنایی  اگر  شاید  غزنوی هستیم. 
عطار نبود، مولوی هم وجود نمی  داشت. این سه شاعر، سه قله رفیع عرفان 

پارسی اند.   
ه همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و به مناسبت 2۵ فروردین ماه 
روز بزرگداشت عطار نیشابوری، مراسم پاسداشت مقام این حکیم و شاعر 
گرانقدر ایرانی با حضور جمعی از استادان برجسته ایرانی و خارجی در فضای 

مجازی برگزار شد.
فرهنگی،  مفاخر  و  آثار  انجمن  رئیس  بلخاری  حسن  برنامه  دراین 
دانشگاه  فارسی  ادبیات  زبان  گروه  سابق  رئیس  و  استاد  سرکار  ابوالکالم 
»داکا« بنگالدش، اسماعیل آذر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقیقات، سرورسا رفیع زاده عضو هیات علمی دانشگاه »رنا«کابل، 
رضا اشرف زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، شریف  مراد 
اسرافیل نیا استاد دانشگاه »آموزگاری« تاجیکستان و محمدکاظم کهدویی 

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، سخنرانی کردند.
از  یکی  باب  در  سخن  گفت:  برنامه  این  ابتدای  در  بلخاری  حسن 
لطیف ترین و در عین حال غامض ترین روایت های عرفان اسالمی است؛ 
حکایت شیخ صنعان در منطق الطیر عطار. این قصه در مرز بسیار دقیق نسبت 
میان »شریعت« و »طریقت« منزل دارد و نمی  دانیم عطار با ذکر این حکایت 
در بیان غلبه طریقت بر شریعت است )با افعال شریعت گریز شیخ در متن 
عشق جنون وارش( یا غلبه شریعت بر طریقت )با بازگشت نصوح وار شیخ به 
دامان رسول شریعت( یا در پی بیان ظریفه ای دقیق است که شریعت پیش 
از درک طریقت، بنیان مرصوص و مستحکم ندارد، لیک پس از آن، هم 
شریعت به »حقیقت« بر جان می  نشیند و هم طریقت، نسبتی با حقیقت 
می  یابد. این گفتار با پی  جویی جایگاه حکایت شیخ صنعان در متن هجرت 

مرغان، به دنبال پاسخ به نکته فوق است.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: عطار داستان شگفت شیخ صنعان را 
در کدامین بخش از ابواب منطق الطیر مورد توجه قرار داده و چرا؟ تعیین 
جایگاه این قصه، عامل مهمی در کشف باطن قصه و کشف مراد شیخ بزرگ 
نیشابور است و اگر این کشف روی ندهد همچنان در درک لُب و مغز این 
قصه ناتوانیم؛ زیرا نمی دانیم حقیقتا این حکایت تجلیل و تکریم بی حدوحصر 
حضرت عشق است یا نفی و سرکوب آن؟ شیخ صنعان به حقیقت عاشقی کرد 
یا در دام ابلیس گرفتار آمد؟ به  رغم تمامی مباحث و روشنگری ها و شرح و 
حاشیه ها بر این حکایت، به نظر می  رسد نیت عطار هم چنان در پس پرده 
ابهام و ایهام قرار دارد.بلخاری ادامه داد: کوشش من بر این است تا نیت 
دقیق عطار را با ابتنا به تعیین دقیق مکانت قصه در کلیت متن منطق الطیر 
روشن کنم. به نظر می  رسد این روش در ادراک نیت حقیقی مولف، به ثواب 

نزدیک تر و در درک باطن قصه، مفید تر باشد.
او افزود: در این طریق ضروری است ماجرا را از آغاز منطق الطیر مورد 
توجه قرار دهیم. مرغان جهان، مجتمع می  شوند و بر وجود و ضرورت حضور 
شاهی که آنان را سرور باشد و مملکت وجودشان را نظم و ترتیب بخشد، اتفاق 
می کنند. ُهدهد که پیک غیب است )ملهم از نقش هدهد در قرآن(  و صاحب 
اسرار و همنشین رسوالن، با آنکه عالم را بسیار گردیده و قاصد رسوالن بوده 
و با سلیمان)ع( و امثال او اطراف و اکناف عالم را درنوردیده و الجرم پادشاه 
مرغان را به معرفت شناخته اما به انفراد، توان بار یافتن به بارگاه حضرت او را 
نیافته. از مرغان می خواهد همراهش شوند تا به لقای حضرت دوست بار یابند. 
پس نخست صفات سیمرغ یا سلطان طیور را باز می گوید و در این بیان، از 
احادیث و روایات بهره می برد؛ همچون: »أن هلل تبارک و تعالی سبعین ألف 
حجاب من نور و ُظلمة لو ُکشفت ألحرقت ُسُبحاُت وجهه ما ُدونه« در این بیت:

صدهزاران پرده دارد بیشتر
هم ز نور و هم ز ظلمت پیش در

در دو عالم نیست کس را زهره ای
کو تواند یافت از وی بهره ای

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرح هدهد از مقام بی مثال 
سیمرغ به روایت عطار بسیار جذاب و دلکش است:

هیچ دانایی کمال او ندید
هیچ بینایی جمال او ندید

در کمالش آفرینش ره نیافت
دانش از پی رفت و بینش ره نیافت
قسم خلقان زان کمال و زان جمال
هست اگر بر هم نهی، مشتی خیال

بارگاه این حضرت بی مثل و مثال را  بار یافتن به  لکن هدهد شرط 
مردی و مردانگی می  داند:

مرد می باید تمام این راه را
جان فشاندن باید این درگاه را

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تاکید کرد: این سیمرغ سدره نشین 
که بنا به روایت فوق الذکر همان پروردگار عالمیان است با حکایتی از اساطیر 
بلند ایرانی و با روایت حکیم نامداری چون ابوالقاسم فردوسی، تا حدودی 
تنزل می  یابد شاید عطار در پی آن است سیمرغ بلندمرتبه حکایتش را به 
ما نزدیک کرده و ادراک او بر جان مخاطب را سهل تر سازد. شاید نیز در 

پی استعالی سیمرغ اساطیر است.

ایوب آقاخانی که این روزها آخرین 
مراحل نگارش نمایشنامه تازه خود را طی 
می کند، می گوید: بهار گذشته در چنین 
صحبت  کرونا  برکات  درباره  روزهایی 
میزان  شد  ثابت  متاسفانه  ولی  کردیم 
این  و  بوده  بیشتر  معایبش  و  خسارات 

آزاردهنده است.
نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
در  که  نمایشنامه نویس  این  ایسنا  از 
فعال  هم  بازیگری  و  کارگردانی  حوزه 
است، در گفتگویی از مشغله های فعلی 
خود می گوید؛ فیلم هایی که بازی کرده، 
نمایشنامه ای که نگارش آن رو به پایان 
است و برنامه های جانبی دیگری مانند 
برگزاری مسابقات و کارگاه های آموزشی 

نمایشنامه نویسی.
آقاخانی هم جزو نویسندگانی بود 
که در دوران کرونا دست به قلم شد تا 
او   بنویسد.  ناخوانده  مهمان  این  درباره 
سال گذشته که از نگارش این نمایشنامه 
خبر داد، از برکات کرونا هم سخن گفت 
نگارش  مراحل  آخرین  که  حاال  ولی 
نمایشنامه خود را طی می کند، متاسف 
عجیب  ویروس  این  بالیای  که  است 

بیش از برکاتش بوده است.
او که برای نگارش این نمایشامه 
روند   ، دیگرش  متون  با  قیاس  در 
با  می گوید:  کرده،  طی  را  طوالنی تری 
نگارشش،  زمان  شدن  طوالنی  وجود 
ارایه  بیشتری  بلوغ  با  چون  خوشحالم 
می شود. در فرایند نوشتن این نمایشنامه 
از  طرح تا نسخه نهایی، تجربیات شگرفی 
بر جهان و مردم کشور خودمان حادث شد 
که اصالح و بازنگری در متن را در پی 
داشت. بنابراین آگاهی های بیشتر از زمانه 
و چرخش های این دوران غریب سبب شد 

نمایشنامه پخته تری به دست آید.
این نمایشنامه نویس که به تازگی 
نام نمایشنامه خود را انتخاب کرده و از 
این انتخاب خوشنود است، ادامه می دهد: 
نام این نمایشنامه »۱۹۹۹« است که به 
این شیوه خوانده می شود: »نوزده، نود و 
نه« اشاره ای است به زمان ورود کرونا 

که به آغاز سال ۹۹ برمی گردد و عنوان 
این ویروس که کویید ۱۹ است. به نظرم 
نام ظریفی است و بابت انتخاب آن ذوق 
زده ام. مرا ببخشید اگر این عنوان را این 

چنین دوست می دارم!
برنامه های  از  ادامه  در  آقاخانی 
گذشته  سال  یک  در  خو  گوناگون 
صحبت می کند: با وجود همه سختی ها 
و محدودیت ها سعی کردم سال ۹۹ را به 
رخوت نگذرانم اما چشم انداز سال ۱۴۰۰ 
برایم محو است. با این حال نمایشنامه 
می نویسم  تولید  امید  به  را   »۱۹۹۹«
هرچند بیشتر به تولید آن در قالب تله 
تئاتر خوش بین هستم تا اجرای صحنه ای. 
به هر حال آن را به امید بهتر شدن این 
وضعیت و ثبات نسبی می نویسم. امیدوارم 
این  بیاموزیم و  را  این ویروس  با  رفتار 

اندازه دچار نوسان نشویم.
این  نتشار  ا احتمال  درباره  او 
نمایشنامه پیش از تولید آن نیز توضیح 
می دهد: اول باید آماده شود. در فرآیند 
همه کارهایم تولید و نشر را به موازات 
درباره  االن  ولی  برده ام  پیش  یکدیگر 
اجرای  قالب  در  نمایشنامه  این  تولید 
معتقدم  هرچند  دارم.  تردید  صحنه ای 
تعطیلی مداوم تئاتر در یک سال گذشته، 
تشنگی مخاطب را در پی داشته و اگر 
هوشمند باشیم می توانیم از این عطش 
و  دلتنگی  ولی  کنیم  استفاده  خوبی  به 
اشتیاق یک بحث است و اعتماد به حضور 

در سالن، بحثی دیگر.   

این کارگردان تئاتر در تکمیل سخن 
خود اضافه می کند: تشنگی تماشاگر به 
معنای آشتی او با سالن تئاتر نیست بلکه 
در  حضور  برای  باید  او  اول  وهله  در 
سالن احساس امنیت کند . ممکن است 
تماشاگری با وجود ولعی که برای دیدن 
تئاتر دارد، در کنار کسالت های مختلف 
جسمی و ذهنی، اگر با خبر شود هنرمند 
مورد عالقه اش اثری روی صحنه برده، 
تنها به یک لبخند بسنده کند. بنابراین 
باید ببینیم به جز لبخند، اقدام دیگری از 

جانب او انجام می شود یا نه.
خود  من  ید:  ا فز می ا نی  خا قا آ
تمام  هستم.  تئاتر  مشتاق  نهایت  بی 
تئاتر  به  معتاد  همواره  که  سلول هایم 
بوده اند، حس و حال کسی را دارند که در 
حال ترک است هرچند هرگز قادر به ترک 
تئاتر نخواهند بود ولی اگر با خبر شوم 
که هنرمند مورد عالقه ام نمایشی روی 
صحنه برده، طبیعتا هیجان زده می شوم 
و ممکن است اشکی هم به چشم بیاورم 
الزاما به معنای آن نیست که  ولی این 
حتما به دیدن نمایش او بروم. بازگرداندن 
اعتماد مخاطب برای حضور در سالن تئاتر 
نیازمند سیاستگذاری کالن است و حال 
آنکه ما هنوز در سیاستگذاری های خرد 

هم گیر کرده ایم.
او سپس درباره داستان نمایشنامه 
»۱۹۹۹«)نوزده، نود و نه( توضیح می دهد: 
به سنت برخی از نمایشنامه هایم که کم 
تعدادتر هستند، تلفیقی است از تجرید و 

روایت رئالیستی و گروتسک جذابی است 
ازدواج کرده اند و  تازه  درباره زوجی که 
سطح تحصیالت متفاوتی دارند و اولین 
سالگرد ازدواج شان همزمان با ورود کرونا 

در نوروز سال ۹۹ است.
دیگر  درباره  تئاتر  مدرس  این 
فیلم  دو  در  می گوید:  فعالیت هایش 
»خائن کشی« کار آقای مسعود کیمیایی 
ابراهیم شفیعی و  و »حرف آخر « کار 
همینطور سریال »بیگانه ای با من است« 
هم  حاال  کردم.  بازی  امینی  احمد  کار 
مشغول بازی در فیلم »فصل آلوچه های 
سبز« به کارگردانی فرشاد بیات هستم. 
سال گذشته در برنامه »شب های هنر«، 
داشتم.  عهده  بر  را  تئاتر  میز  اجرای 
همچنانکه به صورت قطره چکانی مشغول 

نوشتن دومین رمانم هم هستم.
اینها  بر  عالوه  می دهد:  ادامه  او 
مسابقه ملی نمایشنامه نویسی »چهارراه« 
سال  اسفند  که  کردم  راه اندازی  هم  را 
گذشته فراخوان دمین دوره آن منتشر شد 
و امیدوارم تا روز قلم، همه عالقه مندان 
به نوشتن، فرصت شرکت در این مسابقه 
آموزشی  پروژه  اینکه  ضمن  بیابند.  را 
آنالین  به صورت  »چهار فصل« حتی 

ادامه خواهد داشت.
آقاخانی در بخش پایانی این گپ 
درمان  و  بهداشت  موضوع  از  گفت  و 
که این روزها دغدغه ای همگانی است، 

سخن می گوید.
خاطرنشان  تئاتر  کارگردان  این 
درمان  و  بهداشت  سیستم  می کند: 
ولی  بهترین هاست  جزو  دنیا  در  ما 
متاسفانه در چند وقت اخیر بی برنامگی 
و  ورود نهادهای گوناگون که رفتارهای 
ناهماهنگ را در پی داشته، سبب شده از 
کارآمدی همیشگی این وزارتخانه بی بهره 
بمانیم و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، 
احتماال در زمینه خدمات رسانی بهداشت 
و درمان دوران کرونا در رده های زیرین 
جهان قرار خواهیم گرفت به همین دلیل 
امیدوارم زودتر در این باره به هماهنگی 
و سیاستگذاری درستی دست پیدا کنیم.

گپی با ایوب آقاخانی

تشنگی تماشاگر به معنای آشتی او با سالن تئاتر نیست

زل
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تصویری دیده نشده از جوانی میرزاده عشقی در لباس درویشی
اختصاصی دنیای جوانان

ای طبیعت گر نبودم من
جهانت عیب داشت؟

میرزاده عشقی

خلقِت من در جهان یک وصله ناجور بود
من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود؟

خلق از من در عذاب و من خود از اخالِق خویش
از عذاِب خلق و من یارب، چه ات منظور بود؟

حاصلی ای دهر از من غیِر شّر و شور نیست
مقصدت از خلقِت  من سیر شّر و شور بود؟

ای چه خوش گر چشم می پوشیدی از تکویِن  من
فرض می کردی که ناقص خلقِت یک مور بود

ای طبیعت گر نبودم من، جهانت عیب داشت؟
ای فلک گر من نمی زادی اجاقت کور بود؟

قصد  تو از خلق عشقی یقین دارم فقط
دیدن هر روز یک گون رنج جوراجور بود

گر نبودی تابش  استاره من در سپهر
تیر و بهرام و خور و کیوان و مه بی نور بود؟
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محمد حسین زاده

ر  د و  خیر  ا ي  ل ها سا ر  د
بي کیفیت  ي  ي ها کمد لي که  حا
تسخیر  را  کشور  سینماهاي  گیشه 
نسل  که  مي رسد  نظر  به  کرده اند، 
سمت  به  کشور  فیلمسازي  جوان 
و  رفته  اجتماعي  فیلم هاي  ساخت 
سعي مي کنند تا عالوه بر نشان دادن 
را  مخاطب  سلیقه  خود،  توانایي هاي 
پروانه  ارتقا دهند. شنای  و  تغییر  هم 
به عنوان نخستین اثر یک کارگردان 
حال  عین  در  و  سخت  فیلمی  جوان 
مضمون  می شود.  محسوب  محترم 
خاص فیلم اگر فیلمنامه و کارگردانی 
می توانست  داشت  سهل انگارانه ای 
را  کارت  محمد  سینمایی  کارنامه 
در  هوشمندی  اما  ببندد.  زود  خیلی 
کنار اتکا به داشته های سال ها تجربه 
باعث  مستند  سینمای  حوزه  در  او 
و  جاندار  اثری  با  مخاطب  امروز  شد 
داستان  لکنتی  کمترین  با  که  سرپا 
مواجه  می کند  روایت  را  ملتهبش 
شود. این فیلم ابتدا در سی و هشتمین 
و در  درآمد  نمایش  به  جشنواره فجر 
سیمرغ  دریافت  کاندید  بخش   ۱3
فیلم،  بهترین  کاندید  شد.  بلورین 
بهترین کارگرداني، بهترین فیلمنامه، 
بهترین فیلمبرداری، بهترین موسیقی 
بهترین  چهره پردازی،  بهترین  متن، 
طراحی لباس، بهترین جلوه های ویژه 
بلورین  سیمرغ  نهایت  در  و  میدانی 
بخش هاي بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل زن، 
بهترین تدوین، بهترین صداگذاری و 
میکس و بهترین صدابرداری را از آن 
بهترین  بلورین  سیمرغ  و  کرد  خود 
نیز کسب  را  از نگاه تماشاگران  فیلم 
کرد. چندروز بعد از جشنواره در آخرین 
اکران  به  بود  قرار   ۹٨ سال  روزهاي 
برنامه ها  همه  کرونا  شروع  که  درآید 
را برهم ریخت. سپس در اواخر خرداد 
۹۹ و اوایل تیرماه با بازگشایي سینماها 
به اکران عمومي درآمد ولي بازهم به 
سرعت از اکران خارج شد اما در همان 
میلیاردي  فروشي  تا  موفق شد  مدت 
به  هم  دیگر  بار  حاال  باشد.  داشته 
صورت  به  هم  و  سینمایي  صورت 
که  فیلمي  است.  شده  اکران  آنالین 
در  بوده،  مخاطب  محبوب  شدت  به 
و  ملتهب  بسیار  موضوعي  حالي که 

سکانس هایي خشن دارد.

-در ابتدا برایمان با طراحي پوستر 
از  عجیب  پوسترهایي  بگویید...  فیلم 
سکانس هاي خاص فیلم را به عنوان 

پوستر درنظر گرفتید!
*در طراحی پوستر همیشه سعی 
نباشد.  فیلم  از  اولیه  می کنم خوانشی 
همانطور که در انتخاب اسم فیلم هم 
همین حساسیت را دارم. سعی می کنم 
یک  تنها  که  تک بعدی  اسم های  از 
کنم.  پرهیز  می کنند  دنبال  را  منظور 
زیرمتن در پوستر خیلی برایم اهمیت 
دارد. در یکي از پوسترهاي فیلم تصویر 
جواد عزتي است که همسرش مشغول 
تراشیدن موهایش است، تصویر نیم تنه 
اشاره  لخت  مرد  یک  و  زن  ناقص 
کامال  فیلم  فضای  که  دارد  این  به 
مردانه است و زنان به عنوان قربانی 
ناقصی در داستان دارند. نگاه  حضور 
در  عزتي(  )جواد  حجت  تردیدآمیز 
پوسته  از  سرشار  فضای  در  پوستر 
زیرمتن  همسرش  نیم تنه  و  مردانه 
می کند  تلطیف  ا  ر فضا  که  است 
محمد حسین  و  من  که  بود  انتخابی 
به  هوشمندی به عنوان طراح پوستر 

آن فکر کرده بودیم.

-جالب است که مخاطب خیلی 
گاهی  فیلم  زنان  متوجه می شود  زود 
پروانه  از  هستند...  قربانی  ناخواسته 
گرفته تا حتی زنی که در نگاه نخست 
متهم اول تمام اتفاقات سکانس های 
آغازین فیلم است. در این میان حجت 
تنها کسی است که هم برای مقتول و 
هم برای زن مسبب این امر پناهگاه 

می شود!
*در این سکانس ملتهب که هم 
آبان عسگری و هم جواد عزتی بازی 
سخت و دشواری داشتند در ٨ دقیقه 
قربانی  و  مظلوم  یک  به  ظالم  یک 
تماشاگر و هم  تا هم  تبدیل می شود 

قربانی  عنوان  به  را  او  فیلم  حجت 
با  فیلم  تماشاگر  که  چرا  ببخشند. 
که  خوردن  آب  و شکل  لیوان  نشانه 
در فیلم آمد به اینجا می رسد که که او 
پروانه دیگری است. او هم قربانی نگاه 
متعصب مردانه شده است. نگاه توام با 
احترام حجت به زنان پیرامونش از مادر 
تا پروانه و همسرش  و خواهر گرفته 
وجه تمایز او با هاشم است. در تمام 
می نوشتیم  ا  ر مه  فیلمنا که  مدتی 
طبقه  نماینده  حجت  کردیم  تالش 
جنوب شهری بامعرفت و اخالق مدار 
که  باشد  افراطی گری  از  دور  به  و 
شرایط محیط و جبر جغرافیایی بر او 
تالش  او  نمی شود.  غالب  تفکرش  و 
می کند بر شرایط پیرامونش اثر بگذارد 
تا اینکه شرایط او را از خود حقیقی اش 
شنای  فیلم  باشد  قرار  اگر  سازد.  دور 
به  نسبت  متفاوت  رفتار  یک  پروانه 
باشد  داشته  شهری  جنوب  فیلم های 
این است که قهرمانش قربانی شرایط 
و محیط زیسته اش نیست! او خودش 
و  ا بر  جبر  و  است  تصمیم گیرنده 

مستولی نشده است.

-هم هاشم و هم حجت از یک 
دو  با  می آیند  جغرافیا  یک  و  خانواده 
تعمدی  متفاوت!  جهان بینی  و  نگاه 
این  چرایی  و  ریشه ها  به  که  داشتید 
دو  این  جهان بینی  و  نگاه  تفاوت 

شخصیت، در فیلم نپردازید؟
را  کار  این  اجازه  فیلم  *درام 
نمی داد که پشت هر قصه ای را نشان 
دهیم اما نشانه هایی در فیلم گذاشتیم، 
مثال پرویزکافر )دایی این دو نفر( است 
که هاشم به تبعیت از او به این سمت 
گرایش پیدا می کند. یا جایی دیگر که 
قمه کش ها به خانه مادری حجت حمله 
می کنند پسربچه ای از پنجره نظاره گر 
است اما به خواهرش اجازه دیدن آن 
که  جایی  یا  نمی دهد.  را  صحنه ها 
پسرها در پشت کامیون در حال شنا 
سر  بر  مقنعه ای  با  دخترها  و  هستند 
هستند.  پسرها  شنای  نظاره گر  تنها 
فرهنگ  کردم  تالش  صحنه  این  با 
محیطی که حجت در آن رشد کرده 

را نشان دهم.

-شما در فیلم مستند آوانتاژ هم 
حاال  و  کرده اید  قصه گویي  نوعي  به 
کال  همینطور...  هم  پروانه  شناي  در 
به قصه گویي در سینما عالقه دارید؟

*از نخستین فیلم مستندم سعی 
کردم در روایت دقت نظر داشته باشم 
که تماشاگر همچنان که در حال دیدن 
تمام وجوه غالب  با  فیلم مستند  یک 
فیلم مستند است، سرگرم شود و فیلم 
را دنبال کند. همیشه دنبال این بودم 
که چگونه می شود واقعیت محض را 
مالل آور  لحظات  حذف  با  و  نگفت 
داد.  نشان  را  زندگی  واقعیت  زندگی، 
این کار باعث می شد که درام را وارد 
مستند کنم. البته خیلي ها مي گویند که 
وارد کردن درام می توانست به مستند 
لطمه بزند اما من با وارد کردن درام 
به  نکنم.  واقعیت  جعل  کردم  تالش 
دارد  وجود  مستند  در  واقعیت  نظرم 
اما زمانی دیدنی خواهد بود که سعی 

را  شود دقایق و لحظات مالل آورش 
حذف کنید. مثال در فیلم مستند برای 
کاراکترها همانند فیلم داستانی، هدفی 
را مشخص می کردم که مانعی برایش 
سینمای  در  این  و  می شود؛  ایجاد 
است  قهرمان  ضد  همان  داستانی 
می شود  باعث  ریز  موارد  همین  و... 
اثر  یک  به مثابه  فیلم  با  تماشاگر  که 
نتیجه  در  کند.  همراهی  داستانی 
فیلم  یک  کاراکترهای  با  مخاطب 
برخورد  سلبریتی  یک  همانند  مستند 
اتفاقی  همان  همانند  درست  می کند. 
در  افتاد.  آوانتاژ  فیلم  نمایش  بعد  که 
بسیاری از مستندهای اجتماعی شکل 
روایت به گونه ای عریان و لخت بود که 
برای  تمایلی  به جهت شرم  مخاطب 
کاراکترهای  با  کردن  برقرار  ارتباط 
دوست  من  حالی که  در  نداشت؛  آن 
دهم.  نشان  را  صرف  مستند  نداشتم 
می خواستم مخاطب با نگرانی، ترس، 
غم، کابوس و شادی کاراکترهای فیلم 
تجربیات  این  کند.  همراهی  مستندم 
سینمای مستند و داستانی را از هم جدا 
نمی کند من فقط در سینمای مستند 
واقعیتی  اما  نمی کنم  واقعیت  جعل 
می سازم که خودم دیدم و تجربه اش 
کردم. در سینمای داستانی چیدمان و 

خلق وجود دارد.

دارد  خوبی  ریتم  پروانه  -شنای 
مخاطب  که  داستانی  فرود  و  فراز  با 
را مجاب می سازد به چیزی جز دیدن 
می رسد  نظر  به   . . نکند. فکر  فیلم 
چه  و  فیلمنامه  نوشتن  حین  در  چه 
جزئیات  این  به  تدوین  و  کارگردانی 

فکر کرده بودید؟
تماشاگر  که  است  مهم  *برایم 
با داستان فیلم در سراسر نمایش آن 
همراهی کند، با آن بخندد، گریه کند 
و.. همه اینها مجموعه ای می شود که 
ندهی  اجازه  کارگردان  عنوان  به  تو 
خوردن  به  مخاطب  دقیقه  چند  برای 
سرویس  به  رفتن  یا  پفک  و  چیپس 
بهداشتی فکر کند. من به همه اینها 
بی جهت  را  تماشاگر  می کنم.  فکر 
و  مستندها  در  چه  نمی گذارم  منتظر 
همین  و  بچه خور  کوتاه  فیلم  در  چه 
نخست  ۵دقیقه  پروانه  شنای  فیلم 
برایم خیلی مهم است. در شنای پروانه 
حادثه محرک داستان خیلی زود اتفاق 
می افتد، فیلمنامه الگوی کالسیک دارد 
و تو به عنوان کارگردان می توانی در 

۱۰ دقیقه اول کاراکترهایت را معرفی 
کنی و بعد حادثه محرک و در ادامه 
نقاط عطف اول و دوم و... در حالی که 
در شنای پروانه حادثه محرک خیلی 
 ۵ در  تماشاگر  و  می افتد  اتفاق  زود 
دقیقه نخست وارد قصه و درگیر آن 
فیلم  آخر  تا  ریتم  همان  با  می شود. 

ادامه دادیم.

به  توجه  با  رسید  نظرم  -به 
از  کوتاهی  بین بخش  که  اشتراکاتی 
صحنه ها و حتی بازیگران فیلم شنای 
پروانه و بچه خور وجود دارد در هنگام 
شنای  داستان  به  بچه خور  ساخت 

پروانه فکر می کردید!؟
*واقعیت این است که فیلمنامه 

از  بعد  سال  یکی دو  پروانه  شنای 
به  اما همیشه  بچه خور شکل گرفت. 
فیلم  نخستین  که  می کردم  فکر  این 
التی  فرهنگ  خرده  درباره  باید  من 
باشد. درواقع از زمان خون مردگي به 
بچه خور  در  می کردم.  فکر  ایده  این 
آن را رصد می کردم که التی جاهلی 
یا جعلی نباشد. الت های امروزی در 
فیلم ها یا بادیگارد بودند یا نقش های 
چند  کتر  ا ر کا یا  و  شتند  دا فرعی 
سکانسی بودند. اینکه اینها درام یک 
برای  بدهند  شکل  را  سینمایی  فیلم 

من جذاب بود.

یک  اول  فیلم  م  درا ینکه  -ا
کارگردان درباره خرده فرهنگ التی 

باشد شما را نگران نمی کرد؟
ترسناک  خیلی  که  *می دانستم 
و  واقعی  اگر  داشتم  باور  اما  است 
درست اجرایش کنم کار خراب نخواهد 
آدم ها زندگی  این جنس  با  شد چون 
مشکلی  نستم  می دا و  بودم  کرده 
در  التی  کلمه  شاید  نمی آید.  پیش 
اغراق آمیز  و  گل درشت  کاغذ  روی 
فیلم  که  بود  این  غالب  تصور  باشد، 
و  فیلمفارسی  به  تبدیل  می توانست 
غیرمتعارف  شخصیت های  نمایش  یا 
شود. تماشاگر در خیابان و در ترافیک 
در النگ شات این آدم ها را دیده و حال 
آنها  کلوزآپ  می خواهد  فیلم  این  در 
سبک  این  جزئیات  با  چون  ببیند.  را 
زندگی آشنا بودم می دانستم می توانم 
معتقد  همیشه  کنم.  اجرایش  واقعی 
سینمای  از  داستانی  سینمای  بودم 
با  اما  است  کرده  برداشت  مستند 
یک نمایشی برداشت کرده نه با یک 
زندگی. من چون یاد گرفتم سینمای 
مستند  سینمای  از  می تواند  داستانی 
به صورت واقعی و نه به صورت یک 
شاکله کلی و یا یک برداشت سطحی 
از آن، تغذیه بکند، در نتیجه از انجام 
معتقد  نداشتم.  ترسی  پروژه  ین  ا
و  گل درشت  سوژه  این  با  که  بودم 
کاراکترهای اغراق آمیز می توانم فیلمی 

امروزی و باورپذیر بسازم.

-به نظرم این باور پذیری درباره 
تیپ الت ها در زندگی، کار را برایتان 
سخت می کرد چرا که از شکل ظاهری 
لباس  نوع  و  زدن  حرف  تا  گرفته 
شما  و  است  نمایشی  چیزشان  همه 
نمایش  این  از  نمایشی  می خواستید 

اغراق آمیز آنها نشان دهید که در عین 
حال نمایشی و اغراق آمیز هم نباشد!

نوعی  فرهنگ  خرده  این  *بله 
در  حتی  دارد  درونش  در  نمایشگری 
با  نوع خنده  نوع حرف زدن و  رفتار، 
آن  نمی توانید  متفاوتند.  مردم  سایر 
پوشیدن  لباس  شکل  و  بیان  شکل 
در  و  باشید  نداشته  را  رفتار  نوع  و 
الت  که  باشید  مدعی  حال  عین 
اغراق آمیز  اشکال  آن  همه  هستید. 
چند  که  دارد  بیشتری  بروز  وقتی 
وگرنه  شوند  جمع  هم  دور  نفرشان 
همه  ین  ا ن  یی شا تنها شخصیت 
به  ترسناک  وجه  نیست.  اغراق آمیز 
تصویر کشیدن این شخصیت ها همین 
را  پررنگ  نمایش  این  شما  که  بود 

شوند  واقعی  کنید.  زندگی  به  تبدیل 
سفید  یا  مطلق  سیاه  را  کاراکترها 
مطلق نبینی. قضاوتشان نکنی. من در 
تمام مستندهایم و در فیلم بچه خور و 
همین فیلم تالش کردم کاراکترهایم 
را قضاوت نکنم. از طرفی تالش کردم 
در حالی که با آنها همدلی می کنم در 

آغوش آنها غش نکنم.

که  خاصی  منطقه  به  فیلم  -در 
می افتد  اتفاق  آن  در  فیلم  حوادث 
تماشاگر  نهایت  در  نمی شود.  اشاره 
کردن  لهجه صحبت  از  است  ممکن 
برخی کاراکترها حدس بزند که مثال 
تهران است اما این که کجای تهران 

خیلی قابل حدس زدن نیست؟
محله  است  قرار  وقتی  *حتی 
محله  به  می گوییم  باشد  داشته  نامی 
لیان شامپو خوش آمدید. یعنی باز اسم 
مستعار محله آورده می شود. به لحاظ 
محله  به  بودیم  کرده  سعی  معماری 
در  تماشاگر  تا  نکنیم  اشاره  خاصی 
آنها  مابه ازا  شهرستان ها  و  استان ها 
کنند.  پیدا  خود  اطراف  و  دور  در  را 
به رغم اینکه تفاوت هایی بین الت های 
تهران با اصفهان و شیراز و... وجود 
اما در شمایل کلی شباهت های  دارد 
دارد.  وجود  آدم ها  این  بین  زیادی 
محله  جغرافیای  معماری  طرفی  از 
مالی،  بضاعت  لحاظ  به  شهر  جنوب 
معماری فرسوده و قدیمی تقریبا شبیه 

هم هستند.

نوع  در  ظاهری  شباهت  -این 
توجه  با  لباس  و  پوشش  و  گریم 
با  کشور  مختلف  نقاط  در  اینکه  به 
و  فرهنگی  و  جغرافیایی  پراکندگی 
از  کنند  می  زندگی  فرهنگ ها  خرده 

کجا نشات می گیرد؟
در  می آید.  زندان  از  نظرم  *به 
مختلف  قومیت های  از  آدم ها  زندان 
حضور دارند و آنجا فرهنگ و ادبیات 
جهان  با  که  دارد  را  خودش  خاص 
بیرون متفاوت است. در نتیجه جزئیات 
پوشیدن،  لباس  زندگی، سبک  سبک 
از دل همین  سبک حرف زدن التی 
کشور  مختلف  نقاط  به  ن ها  ندا ز
تاثیرپذیری  طرفی  از  می یابد.  تعمیم 
حتی  و  فیلمفارسی  از  شهر  جنوب 
سال ها  تا  کیمیایی  آقای  فیلم های 
فکر  این  به  همیشه  داشت.  وجود 
خرده  از  متاثر  کیمیایی  آیا  می کردم 

جنوب  یا  بود  جنوب شهری  فرهنگ 
شهر متاثر از فیلم های کیمیایی و در 
پژوهش هایم به این نتیجه رسیدم که 
جنوب شهر بیشتر متاثر فیلمفارسی و 
بالعکس.  تا  است  کیمیایی  فیلم  های 
که  موقع  همان  هستم  مطمئن  من 
و  نواب  محله  شده  ساخته  قیصر 
آب منگل نوع پوشش و ادبیات شان این 
شکلی نبوده است. فیلم ها و کاراکترها، 
آن زمان روی بخشی از اقشار جنوب 
تحت تاثیر  پدرم  داشت.  تاثیر  شهری 
فیلم های فردین نوع زندگی اش فرق 
را دیدم که تحت  آدم هایی  کرد. من 
تاثیر فیلم تنگسیر امیر نادری دست به 

چه کارهایی زدند!

-می خواهم کمی درباره سکانس 
که  جایی   . . کنیم. صحبت  یانی  پا
کردن  طی  از  پس  حجت  خانواده 
روزهای سخت دور هم جمع می شوند 
نگفتن  و  گفتن  برزخ  در  حجت  و 
کند  سکوت  می دهد  ترجیح  حقیقت 
دعوت  شام  خوردن  به  را  خانواده  و 
می کند گویی همه چیز درباره هاشم 
چه  است!  شده  تمام  خانواده  برای 
زمانی به این پایان بندی خوب رسیده 

بودید؟
*وقتی در حال نوشتن فیلمنامه 
کرده  فکر  پایان بندی  این  به  بودیم 
را  فرد موردنظر  بودیم که حجت آن 
با  فیلم  اما  بگیرد  انتقام  تا  کرده  پیدا 
انتقام تمام نشود. چرا که فیلم تبدیل 
پیش  کلیشه ای  فیلم های  به  می شد 
ساخته  انتقام  درباره  که  انقالب  از 
می شد. هر چند فیلم، فیلمنامه و درامی 
کالسیکی دارد اما در یک موقعیت با 
درام کالسیک متفاوت است. یعنی از 
جایی که تصمیم نهایی حجت ورای 
است،  دیگری  تصمیم  صرف،  انتقام 
خودش،  برادر  مثل  موجودی  از  گذر 
می گیرد  تصمیم  و  ا است.  هاشم، 
هجوم  خانواده  ارکان  به  که  عفونتی 
تا عفونت به همه  آورده را قطع کند 
خانواده آسیب نرساند. کار او خودزنی 
ند  می دا حجت  اما  است  دردناکی 
با  فیلم  می شود.  خانواده  حفظ  باعث 
این پایان بندی، پیشنهادی تازه برای 
حجت  تصمیم  همین  و  دارد  جامعه 
انقالب  از  قبل  نمونه های  از  را  فیلم 
متمایز می کند. سعی کردم حرف های 
برخی  همانند  را  سخت  و  پیچیده 
کنار  در  قدیمی  ارزشمند  فیلم های 
زبانی  با  سرگرم کنندگی  وجه  حفظ 

ساده بیان کنم.

برای  حجت  می رسد  نظر  -به 
سکوت خود انگیزه شخصی محکمی 
احساس  مخاطب  ما  ا باشد  داشته 
می کند سکوت او ناشی از دغدغه هایی 
فراتر از انگیزه های شخصی اوست... 
او به چیزی فراتر از خود و خانواده اش 
فکر می کند به اجتماعی که از آدم هایی 
و  لطمه  بسیار  مصیب  و  هاشم  چون 

آسیب دیده اند؟
ز  ا یکی  که  نسی  سکا ر  *د
کاراکترهای مهم فیلم دستگیر می شود 
دوربین صورت زنانی را نشان می دهد 
و  است  پروانه  شبیه  آنها  از  یکی  که 
حال خوشی دارد. گویی با دستگیری 
به  نسبت  افراطی گری  کاراکتر  این 
روح زنانه جامعه کمتر می شود. وقتی 
منظور  می کنم  صحبت  زنانه  روح  از 

جنسیت نیست. اگر روح زنانه به تمثیل 
و  مهربانی، عطوفت، شرافت  عاطفه، 
مادرانگی را از جامعه بگیریم خشونت 
بعد  سکانس  در  می شود.  جایگزینش 
از قطعی شدن حکم هاشم، ما حجت 
را می بینیم که در حال روشن کردن 
چراغی است تا خانواده دور آن جمع 
دور  همه  پایانی  سکانس  در  شوند، 
مرکز  در  حجت  و  نشسته اند  سفره 
کادر است و با غذا بازی می کند گویی 
هنوز شک دارد حقیقت را بگوید و یا 
می گیرد  را  تصمیمش  کند.  سکوت 
چون می داند وقتی سیطره یک اندیشه 
غیرمتعارف یا تفکر ضدهنجار خانواده 
هم  دور  آدم ها  برود  بیرون  سفره  از 
به  را  همه  نتیجه  در  می شوند.  جمع 
حجت  کند.  می  تشویق  غذا  خوردن 
نمی گوید  مادر  و  پدر  به  را  حقیقت 
چون نمی خواهد آرامش آنها را به هم 
او نمی خواهد تصور پدر و مادر  بزند. 
چراکه  دهد  تغییر  هاشم  به  نسبت  را 
هم  هاشم  که  می کند  درک  حجت 

قربانی شرایط است.

-فیلمنامه اولیه از خودتان بود؟
داشتم  دوست  فقط  من  *نه، 
فیلمنامه درباره مضمون خرده فرهنگ 
التی باشد. با حسین امیری دوماری و 
صفر  و  شدیم  همراه  پورامیری  پدرام 
نوشتیم.  هم  با  را  فیلمنامه  صد  تا 
در  کوتاه  فیلم  در حوزه  آنها  تجربیات 
کارگردانی  من  که  مستندهایی  کنار 
برای  را یک کاسه کردیم  کردم همه 
اینکه فیلمنامه نهایی سرو شکل بگیرد.

-تحقیقات و پژوهش میدانی هم 
برای شکل دادن فیلمنامه داشتید؟

اشراف  ما  3نفر  هر  چند  *هر 
اما  داشتیم  فیلم  سوژه  روی  خوبی 
تحقیقات دوماهه میدانی را هم تجربه 
کردیم، با الت های مختلف در سطح 
شهر جلسه گذاشتیم و حرف زدیم. ما 
پرسش های  فیلمنامه  نوشتن  از  قبل 
زیادی را با الت ها در میان گذاشتیم 
که مثال اگر در چنین موقعیتی باشید 

چه واکنشی را نشان می دادید.

فیلم،  خوب  اجرای  نظرتان  -به 
چقدر مدیون فیلمنامه و چقدر مدیون 

اجراست؟
*فیلمنامه پایه و نقشه راه فیلم 
است. اجرای خوب فیلم مدیون تالش، 
عناصر  تک تک  خالقیت  و  ممارست 
فیلمبرداری،  است.  فیلم  عوامل  و 
طراحی صحنه  تدوین،  صداگذاری، 
 ، لید تو و  تهیه  حی لباس،  ا طر و 

تالش  همه  و...  فیلم  سرمایه گذار 
به  است  فیلمنامه  در  آنچه  تا  کردند 
اگر  شود.  کشیده  تصویر  به  خوبی 
کرده  برقرار  ارتباط  فیلم  با  تماشاگر 
یا  و  فیلمنامه  بازی ها،  جهت  به  تنها 
دارم  ایمان  بلکه  نیست  کارگردانی 
این امر مرهون تالش تک تک عوامل 

فیلم است.

فیلم  هنگام  زود  قاچاق  -درباره 
آن هم با کیفیتی عالی بگویید!؟

*این بدشانسی و اتفاق ناگوار و 
دردناکی بود که برای فیلم افتاد اما از 
طرفی اکران آنالین یک چیز را برای 
فیلم  پیام  همان  که  کرد  روشن  من 
دست  کسي  هر  سرنوشت  که  است 
فائق  جبر  بر  می توان  است،  خودش 
تمام  با  فیلم  سال،   2 بعد  اینکه  آمد. 
گذاشت  سر  پشت  که  نشیبی  و  فراز 
راه  فیلم هنوز  قاچاق  و  از کرونا  اعم 
خود را می رود و می فروشد برای من 
از  پیش  ماه   ۴ شاید  است.  ارزشمند 
سرنوشت اکران فیلم خیلی سرخورده 
با  فیلم  لم  خوشحا االن  ما  ا بودم 
با  ارتباط  برای  را  مسیرش  سینه خیز 

مخاطب پیدا کرد.

که  بیتی  ا جذ به  جه  تو با  -
مخاطب  برای  فیلم  کترهای  ا ر کا
سراغ  بازهم  بعدی  فیلم  در  داشت 
شنای  در  که  دست  این  از  آدم هایی 

پروانه هستند می روید؟
نخواهم  تکرار  را  خودم  *قطعا 
کرد. من اگر قرار باشد در جغرافیای 
غ  ا سر م  ز بسا فیلم  شهر  جنوب 
باعث  که  رفت  خواهم  موضوعاتی 
بعدی  فیلم  برای  نشود.  خودم  تکرار 
سعی می کنم درام را به نقاط مختلف 
را  مشترک  مضمون  اما  ببرم.  شهر 
در کارهایم داشته باشم. تا امروز که 
جبر،  که  است  همین  من  جهان بینی 
شرایط  که  تو هستی  نمی سازد  را  تو 

را می سازی.

-چرا به جای ساختن و کارگردانی 
کارگردانی  و  تولید  بعدی جذب  فیلم 

سریال شدید؟
فکر  ی  ز فیلمسا ند  و ر ر  *د
سینمایی  فیلم   ۵ یا   ۴ تا  نمی کردم 
کارگردانی نکردم به سراغ سریال سازی 
اکران  برای  که  اتفاقاتی  با  اما  بروم. 
را  تصمیمم  افتاد  پروانه  شنای  فیلم 
عوض کردم. نه سرنوشت اکران معلوم 
بود و نه جشنواره فیلم فجر و نه حتی 
جشنواره های خارجی به همین جهت 

سراغ سریال سازی رفتم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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