
آرامش پس از طوفان در بازار نفت
دبیرکل اوپک اظهار کرد اوپک و متحدانش 
انتظار دارند ذخایر نفت در ماههای آینده سریعتر 
آمیز  موفقیت  دهنده  نشان  که  کند  پیدا  کاهش 
بازار  از  حمایت  برای  تولیدکنندگان  این  تالشهای  بودن 

است.
نفت  کنفرانس  در  آنالین  اظهارات  در  بارکیندو  محمد 

توسعه  کشورهای  در  نفت  ذخایر  گفت:  نیجریه  المللی  بین 
یافته به میزان ۶.۹ میلیون بشکه در آوریل کاهش پیدا کرد 
و ۱۶۰ میلیون بشکه در روز کمتر از مدت مشابه سال گذشته 
است. ما انتظار داریم سطح ذخایر در ماههای آینده به میزان 

بیشتری کاهش پیدا کند.
صفحه 3

عضو شورای عالی بورس:

نامزدهای ریاست جمهوری 
برنامه مشخصی برای اقتصاد ندارند

کرونای هندی و آفریقایی به تهران رسید!
دکتر نادر توکلی، با اشاره به روند کاهشی 
بیماری کرونا در استان تهران، گفت: البته شیب 
بسیار مالیم است و کماکان تعداد بستری های 
قابل توجه است اما خوشبختانه تعداد فوتی ها کمتر 
شده است . اما روند کاهشی مانند پیک های قبلی چشمگیر 
نیست. نسبت به دهم فروردین که پیک آغاز شد و تا انتهای 
فروردین به اوج خود رسید می توان گفت روند پیک بیماری 
از  بستری ها  تعداد  و  است  داشته  کاهش  درصد   ۵۰ تقریبا 
حدود ۱۷۰۰ نفر به ۷۰۰ نفر رسیده است و به همین ترتیب 
مراجعات سرپایی هم اکنون حدود ۴۵۰۰ نفر در روز است. 
تعداد کل بیماران از حدود ۱۰ هزار نفر به حدود ۴۵۰۰ نفر 
رسیده است و فوتی های روزانه حدود 3۰ تا 3۵ نفر شده است. 
حدودا هفته ای ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش بار بیماری داشتیم و در 
3 یا ۴ هفته اخیر ۵۰ درصد کاهش بار بیماری داشتیم، البته 

کماکان مراجعات به مراکز درمانی ادامه دارد.
صفحه ۲

معاونت بهره برداری و توسعه آبفا استان مرکزی:

۷۰ درصد جمعیت شهری استان مرکزی 
زیرپوشش شبکه کنترل فاضالب هستند

4
کسری قطعه دلیل اصلی تجاری نشدن ۳۶ هزار دستگاه خودرو
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فرزاد موتمن: 
سینماي ایران 

انحصاري شده 
است!

7فرهنگ
طنز سیاسی
 به لحاظی

 بی اثر شده است

نک 1با

اين روزها بحث اكران آنالين فيلم ها در كشورمان به دليل 
شيوع ويروس كرونا بسيار داغ است و فيلم هاي بسياري حاال 
در صف اكران آنالين قرار دارند و درواقع اين شكل از اكران 
را بستر مناسبي مي بينند براي اينكه فيلم هايي كه در سينماها 

دچار شكست تجاري مي شدند

اكبر اكسير می گويد: طنز سياسی كه در خدمت مردم 
و اجتماع بود، به مرور زمان جای خود را به فكاهه های 
لوس و بی مزه داد، از حد گذشت و می توان گفت به 

لحاظی بی اثر شد.

مديرعامل بانک صادرات ايران گفت: برنامه عملياتی ۳۰ ماهه 
برای بهبود شاخص های مالی بانک در سه مرحله توقف روند 
افزايشی زيان، بازگرداندن بانک به روند كاهشی زيان و ورود 
به منطقه سود به نتيجه رسيده و اين موفقيت به دليل وجود 
بنيان های قوی، حرفه ای گرايی و منش و سبک مديريت ويژه 

بانک صادرات ايران حاصل شده است.

انعکاس سودآوری 
در ترازنامه بانک 

صادرات ایران

کاهش ذخایر نفت به سود بازار است با وجود تحریم بسیاری از کاالها
 واردات سیگار ادامه دارد!

ایران را معتاد کرده و  سیگار، قلیان و مواد دخانی حدود ۱۰ درصد جمعیت 
جمع زیادی از خانواده این افراد را در معرض خطر انواع بیماری ها قرار داده، ماده ای 

بیماری زا که تقریبا همه دستگاه های بدن را دچار آسیب می کند.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، حدود هشت میلیون نفر در ایران سیگار و 
مواد دخانی مصرف می کنند، ساالنه حدود ۵۵ میلیون نخ سیگار در ایران دود می شود و مصرف 

این مواد بیماری زا در بین زنان و دختران جوان به سرعت رو به افزایش است.
صفحه ۲

لحاظ  به  گفت:  مسکن  بازار  کارشناس  یک 
امکانات،  و  نهاده ها  انسانی،  نیروی  از  برخورداری 
توانایی ساخت سالیانه ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد مسکونی 
در کشور را داریم اما با چالشهایی مثل مکانیزم تامین مالی، عدم 
تناسب الگوی عرضه با تقاضا و معضالت متعدد در فرآیند احداث 
ساختمان مواجهیم که رییس جمهور آینده باید آنها را رفع کند.

اول کاندیداهای  مناظره  اظهار کرد: در  روانشادنیا  مهدی 
مسکن  بخش  به  که  حیف  چقدر  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کم توجهی شد؛ چه در سواالت و چه در پاسخها. شاید اگر سواالت 
با  کاندیداها  نمی شد  پرسیده  غافلگیرانه  و  قرعه کشی  به شکل 

تمرکز بهتری می توانستند برنامه های خود را ارایه دهند.
صفحه 3

دولت آینده شرایط انبوه سازی را تسهیل کند
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جناب اقای طالب نژاد 
تحمل سوگ فقدان مادر همسر گرامیتان صبری 

الهی را میطلبد .
همسرگرامیتان  و  شما  به  را  تلخ  ضایعه  این 
تسلیت گفته و از خدا میخواهم به شما صبر و 

بردباری عطا نماید 
از طرف داود جراری

ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل   
گفت: برنامه عملیاتی 3۰ ماهه برای بهبود 
بانک در سه مرحله  مالی  شاخص های 
بازگرداندن  زیان،  افزایشی  روند  وقف  ت
ورود  و  زیان  کاهشی  روند  به  انک  ب
این  و  نتیجه رسیده  به  ه منطقه سود  ب
موفقیت به دلیل وجود بنیان های قوی، 
حرفه ای گرایی و منش و سبک مدیریت 
ایران حاصل شده  بانک صادرات  ویژه 
است. اکنون بانک به طور کامل از زیان 
خارج شده و شاهد انعکاس سودآوری در 

ترازنامه بانک صادرات ایران هستیم.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
در  صیدی  حجت اله  ایران،  ادرات  ص
جمع مدیران و روسای حوزه ها و شعب 
استان گلستان در مراسم تکریم و معارفه 
مدیریت شعب این استان، اظهار کرد: در 
بین بانک های بزرگ کشور اولین بانکی 
برگزار  مجمع  خرداد   3۱ که  هستیم 
مالی،  صورت های  اساس  بر  ی کنیم.  م
از  کامل  طور  به  ایران  صادرات  انک  ب
زیان انباشته خارج شده و ساختار مالی 

آن اصالح شده است.
وی با یادآوری اینکه بانک در سال 
۹۶ روزانه ۱۰ میلیارد تومان و به عبارتی 
3۵ هزار میلیارد ریال ساالنه زیان می داد، 
گفت: بانک صادرات ایران طوفان های 
سهمگینی را از سر گذرانده و اگر یک 
بانک متوسط بود، آسیب جدی و غیرقابل 

جبران می دید.
از  بانک  امروز  کرد:  ابراز  صیدی 
نظر منابع، مصارف و نقش آن در تولید 
منابع  بسیار مناسبی است.  در وضعیت 
بانک یا مستقیماً وارد بخش تولید شده 
یا در زنجیره تولید است. وقتی تقاضا را 
تحریک می کنیم و مثال به یک داروخانه 
در قالب طرح طراوت تسهیالت پرداخت 

می کنیم، یا به یک سازنده درب و پنجره 
برای خرید پروفیل تسهیالت می دهیم 
و به همین ترتیب به تامین کننده مواد 
اولیه باالدستی هم تسهیالت می دهیم، 

اینها زنجیره تولید را تشکیل می دهند. 
ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
 ۲۲۰ که  می کنیم  افتخار  کرد:  اکید  ت
اعطا  تسهیالت  از  تومان  میلیارد  زار  ه
شده بانک صادرات ایران در بخش تولید 
پرداخت شده است. در حوزه تسهیالت 
اعطایی به بخش های آسیب دیده از کرونا 
باالترین درصد را داشته ایم و همکاران 
با  را  همکاری  بیشترین  شعب  در  ا  م
متقاضیان دارند و نتیجه این تالش ها به 
صورت یک ترازنامه مطلوب و صورت 
سود و زیان مناسب و وضعیت خوب در 
بازار سرمایه خود را نشان داده است که 
البته اگر شاخص کل بورس روزانه یک 
سهم  نرخ  نداشت،  افت  درصد،  دو  ا  ت
اوج  در  امروز  هم  ایران  انک صادرات  ب
می بود. کاهش نرخ سهم بانک بیشتر از 
افت شاخص کل بورس نبوده که نشان 
از اقبال سهامداران به سهام بانک دارد. 
البته در زمان افت شاخص بازار سرمایه، 

مردم تمایل چندانی به خرید سهم ندارند 
اما سهام بانک از نقدشوندگی مطلوبی 
برخوردار بوده است. بنابراین ثروت بانک 
افزایش یافته و دارایی های بانک صادرات 
ایران با کیفیت شده است به نحوی که در 
پایان سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان 
و  گرفت  صورت  بدهی  تهاتر  دولت  ا  ب
یعنی  آن  سوم  دو  میزان  به  وانستیم  ت
۱۲ هزار میلیارد تومان سهام ارزشمند و 

با کیفیت از دولت دریافت کنیم.
ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
استان  در  بانک  همکاران  جمع  ر  د
گلستان افزود: این دستاورد با تالش های 
همکاران بانک در سراسر کشور محقق 
شده است و بابت این موفقیت از همه 

همکاران قدردانی می کنم.
صیدی اظهار کرد: با وجود معافیت 
اغلب  ایام،  این  در  همکاران  رخی  ب
این  که  بودند  حاضر  کار  سر  همکاران 
تالش ها نتیجه داده و شایسته قدردانی 
است. همکاران در شعبه و ستاد زحمت 
نگاه  روشن  را  بانک  چراغ  و  شیده   ک
مشتری  هیچ  که  نحوی  به  اشته اند  د

بانک هرگز دست خالی برنگشته است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با 
بیان اینکه موفقیت بانک و ورود بانک 
به منطقه سودآوری و اصالح ساختارهای 
مالی پایان یافته و باید برای مرحله نوینی 
از فعالیت های بانک آماده شویم، افزود: 
قرن  برای  باید  را  ایران  انک صادرات  ب
نام  به  طرحی  سازیم.  آماده  انزدهم  پ
»صاد۱۴۰۱« تعریف شده و در مرحله 
اول تا پایان سال ۱۱۰ شعبه نوین از لحاظ 
دکوراسیون و عملیات افتتاح خواهد شد.

از  قدردانی  و  تشکر  با  صیدی 
خدمات پیشکسوتان بانک صادرات ایران، 
گفت: باید تالش کنم تا در سال ۱۴۲۰ 
بانک صادرات ایران همچنان یک بانک 
پیشرو باشد. مطالعات نشان داده که ۶۰ 
مادی  جنبه  مردم  زندگی  درصد  ا ۷۰  ت
جهان  در  داده ها  تجارت  و  کرده  یدا  پ

رونق پیدا کرده است. کاالها استاندارد 
شده اند و ما باید بستر دریافت و پرداخت 

آنها را جذب کنیم. 
وی از طراحی یک سوپر اپلیکیشن 
پرداخت خبر داد و افزود: سوابق و داده ها 
ثبت خواهند شد و مردم با خرید از طریق 
خواهند  مطمئن  ایران،  صادرات  انک  ب
بود که کاال یا خدمات استاندارد دریافت 

خواهند کرد. 
بر حرفه ای گرایی  تاکید  با  صیدی 
افزود:  بانک،  فعالیت های  جریان  ر  د
توصیه من این است که حرفه ای گرایی 
در دستور کار باشد زیرا هر جا از اصول 
حرفه ای فاصله گرفته ایم، دچار کاستی و 
نارسایی شده ایم. بنابراین باید سعی کنیم 
بانک از ماموریت اصلی خود خارج نشود 
چراکه طبیعت کار بانک صادرات ایران، 

بانکداری است. 
ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
نظام مند شدن سیستم ارتقای همکاران 
را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: با آزمون 
و مصاحبه تالش کرده ایم که شایسته ها 
را برگزینیم. ترکیب کارکنان استان کیفی 
است و توزیعی طبیعی دارد و امکان رشد 

همه پرسنل فراهم است.
ارزیابی  با  نشسست  این  در  ی  و
منطقه ای  و  اقتصادی  رفیت های  ظ
استان گلستان گفت: استان گلستان به 
لحاظ قدمت، فرهنگ، مردم، و طبیعتش 
با اهمیت کشور  ز استان های خوب و  ا
است. این استان دارای ظرفیت های بسیار 
مناسبی است و نیاز به تمرکز بر مشتریان 

خارج از استان ندارد. 
زحمات  از  قدردانی  با  یدی  ص
محمدرضا کریم، مدیر شعب سابق بانک 
صادرات استان گلستان، گفت: ایشان در 
چند سالی که مسئولیت مدیریت شعب 
داشته اند،  برعهده  را  گلستان  ستان  ا
و  کشیدند  شبانه روزی  زحمات  نصافًا  ا
بدون حاشیه و با تالش و آرامش بانک 
صادرات را در این استان هدایت کردند و 

به دستاوردهای مناسبی رساندند.
صیدی  افزود: در استان گلستان از 
نظر سرانه منابع هنوز جای کار فراوانی 
وجود دارد و حجم منابع بانک در این 
استان باید تا پایان سال افزایش چشمگیر 
یافته و به تناسب آن مصارف نیز باال برود. 
به  باید  پول  تمام شده  بهای  همچنین 

میزان قابل توجهی کاهش یابد.
زحمات  ز  ا نی  ا د قدر با  ی  و
سابق  شعب  مدیر  کریم،  حمدرضا  م
استان گلستان، برای رحمت اله صالحی 
در مدیریت شعب بانک در این استان 

آرزوی موفقیت کرد.

حجت اله صیدی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی در ٣1 خرداد عنوان کرد:

انعکاس سودآوری در ترازنامه بانک صادرات ایران بانک صادرات  سالیانه شرکت  عادی  مجمع عمومی 
به 3۰  منتهی  مالی  بررسی عملکرد سال  منظور  به  یران  ا
صورت  به   ۱۴۰۰ خردادماه   3۱ دوشنبه   ،۱3۹۹ سفندماه  ا

آنالین برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، همزمان 
با اعالم زمان برگزاری برخط مجمع عمومی عادی سالیانه 
از  بانک  این  عام(،  )سهامی  ایران  صادرات  بانک  شرکت 
سهامداران درخواست کرد با توجه به شیوع بیماری کرونا، 
https://live.bsi. در روز برگزاری مجمع از طریق لینک

ir نسبت به احراز هویت و حضور برخط )آنالین( در این 
مجمع اقدام کنند.

از  اطالعیه ای  در  ایران  صادرات  بانک  یئت مدیره  ه
تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و 
همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی جهت حضور 

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک صادرات 
ایران )سهامی عام( به شماره ثبت 3۸33 که به منظور بررسی 
عملکرد سال مالی منتهی به 3۰ اسفندماه ۱3۹۹ راس ساعت 
۱۰ صبح روز دوشنبه 3۱ خردادماه ۱۴۰۰ به نشانی خیابان 
سمیه، بین بهار و مفتح جنوبی، ساختمان غدیر بانک صادرات 

ایران برگزار می شود، دعوت کرد.
بازرس  و  حسابرس  هیئت مدیره،  گزارش  ستماع  ا
 3۰ به  منتهی  مالی  سال  عملکرد  خصوص  در  انونی  ق
به  منتهی  مالی  صورت های  تصویب   ،۱3۹۹ سفندماه  ا
بازرس قانونی و  انتخاب حسابرس و  3۰ اسفندماه۱3۹۹، 
تعیین حق الزحمه آنها، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای 
درج آگهی های مربوط به بانک برای سال ۱۴۰۰، تعیین 
بانک و  اعضای هیئت مدیره  حق الزحمه و جبران خدمات 
سایر مواردی که قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی 

عمومی  مجمع  جلسه  دستورات  مهمترین  باشد،  الیانه  س
عادی سالیانه شرکت است.

هیئت مدیره بانک صادرات ایران اعالم کرد: با عنایت 
اوراق  و  بورس  سازمان   ۱3۹۸/۱۲/۲۶ مورخ  ابالغیه  ه  ب
بیماری  با  مبارزه  ملی  ستاد  مصوبه  خصوص  در  هادار  ب
کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور 
حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی با رعایت حصول حد 
نصاب قانونی )۵۰ درصد سهامداران به اضافه یک سهم(، 
سهامداران محترم می توانند در روز برگزاری مجمع برای 
از  )آنالین( مجمع  برخط  حراز هویت و حضور در جلسه  ا

طریق لینک https://live.bsi.ir اقدام کنند.
سهامداران می توانند سواالت خود را از طریق تماس 
الکترونیک  پست  یا   ۰۲۱-۸۸۸3۲۶۱۱ تلفن  شماره  ا  ب

sahamdaran@bsi.ir  مطرح کنند.

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران ٣1 خرداد آنالین برگزار می شود
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نماینده فالورجان:
هدف دولت بعدی رضایت خدا و رضایتمندی مردم باشد

باید رضایت خدا  بعدی  اینکه هدف دولت  بیان  با  ماینده مردم فالورجان  ن
و رضایتمندی مردم باشد، گفت: شاید نظرات بعضی از گروه های سیاسی در این 
انتخابات لحاظ نشده،اما مشارکت پرشور مردم باعث پایداری نظام  و انقالب می شود.

سید ناصر موسوی الرگانی، با تاکید بر مشارکت پرشور مردم در انتخابات 
گفت:در موقعیتی قرار داریم که انقالب ما نیازمند ازخود گذشتگی دارد، پیروزی های 
گروه مقاومت تحت حمایت ایران در فلسطین  باعث شده که قدرت ایران مورد 

توجه جهانیان قرار گیرد.
موسوی الرگانی خطاب به دولت آینده گفت: دولت آینده با برنامه ریزی بهتر 
و تیم اقتصادی قوی از امکانات داخلی کشور استفاده کند و قطعا باید ارتباط خود را 

با دنیای خارج تقویت کند، اما بیشتر نگاه ها به امکانات داخل  کشور  باشد.
نماینده فالورجان با بیان اینکه  ایران ۱۰ درصد منابع دنیا را  دارد، تصریح 
کرد: منابع سرشار  از طال، سنگ آهن، مس و  روی با انواع  امکانات در این کشور 
وجود دارد باید مردم خودمان  را از این امکانات بهره مند سازیم   و آنها  لذت این 
امکانات را ببرند نه اینکه عده ای رانت خوار  از آن سوء استفاده  کنند و سرمایه های 

خود را به خارج  از کشور ببرند.
وی اضافه کرد: هدف دولت بعدی باید رضایت خدا و رضایتمندی مردم باشد 
و در درجه اول اولویت اقتصادی  مردم را در دستور کار خود قرار دهد، زیرا معیشت  
مردم زیر سوال رفته و تعداد قابل توجه ای از ملت ایران به نان شب محتاج شده اند.

نماینده مردم فالورجان با انتقاد از افزایش قیمت کاالهای اساسی و نرخ تورم 
در کشور گفت: پایین بودن ارزش پول ملی در طول ۷ یا ۸ سال باعث شده پراید 
۷ میلیون تومانی به ۱3۰ میلیون برسد تا مردم نتوانند از سرمایه های این مملکت 
استفاده  کنند،نگاه به اقتصاد  و معیشت مردم اولویت اصلی دولت بعدی باشد تا 

بتواند با تغییر وضعیت موجود رضایت مردم را کسب کند.

نماینده مردم بوشهر:
برخی فرآیندهای ناکارآمد مجلس باید اصالح شود

نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسالمی گفت: باید با گفت و گوهای 
سازنده مسیر تحول خواهی در مجلس به ویژه اصالح آئین نامه داخلی را با جدیت 

دنبال کرد و فرآیندهای ناکارآمد داخلی مجلس را نیز برطرف کنیم.
عبدالکریم جمیری در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی و در 
نطق میان دستور خود گفت: قرار ما با ملت و انقالب محرومان و پابرهنگان این 
نبود که امور بر مدار تبعیضات ناروا بگردد و نورچشمان و ولی نعمتان در پیچ و خم 

نظامات و تصمیمات غلط آزار ببینند.
نماینده مردم بوشهر افزود: هر جا انقالبی عمل کرده ایم رضایت و همراهی 
مردم را شاهد بودیم. البته بسیاری از ریزش های امروز و کسانی که سنگ دفاع 
از غرب را به سینه می زنند روزگاری انقالبی بودند پس انقالبی بودن مهم نیست، 
شرط مهم انقالبی ماندن است و انقالبی ماندن به این است که تا توان داریم تحول 
خواه و اصالح گر باشیم.جمیری خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: مجلسی که 
مدال انقالبی بودن را از رهبری عزیز دریافت کرده است باید انقالبی بماند چون 
امیدها و چشم های نگران بسیاری به مجلس و عملکرد ما دوخته شده است. باید 
فرصت کوتاه خدمت در مجلس را مغتنم شمرده در هنگامه تصمیم و دشواری مسیر 

و سختی کار انحراف به دل راه ندهیم.
وی با بیان اینکه اگر گره شفافیت به دست این مجلس به درستی گشوده 
شود راه اصالح برای آیندگان هموار خواهد شد، اظهار داشت: شجاعت پذیرش 
دشواری راه افتخاری  ماندگار در کارنامه همه ما است و از همه عزیزان استدعا دارم 
تا با گفتگوهای سازنده به مشاورت های مداوم مسیر تحول خواهی در مجلس به 
ویژه اصالح آئین نامه داخلی را با جدیت دنبال کنند. زیرا نمی توان داعیه اصالح و 
تحول در امور کشور را داشت و از فرآیندهای ناکارآمد داخلی مجلس چشم پوشید.

جمیری با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت: زنان و مردان ایرانی، جوانان، 
نخبگان و فرهیختگان بیدار باشید، غرب و جریان غرب را در دو انتخابات گذشته 
همه تالش خود را برای انتخاب رییس جمهوری از جنس ناکارآمدی و ناتوانی به کار 
گرفت و امروز با تمسک به کاستی ها و ضعف های دولت در حل مشکالت اقتصادی، 

نظام اسالمی را ناکارآمد معرفی کرده تا مردم را از شرکت در انتخابات باز دارد.

یک عضو شورای شهر تهران:
را  مسکونی  مناطق  در  پاالیشگاه ها  فعالیت  نفت  زارت  و

متوقف کند
یک عضو شورای شهر تهران بر لزوم توقف فعالیت پاالیشگاه ها در مناطق 

مسکونی توسط وزارت نفت تاکید کرد.
حسن خلیل آبادی در سیصدومین جلسه شورای اسالمی شهر تهران در تذکری 
ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آیت اهلل علی اکبر محتشمی پور، گفت: ایشان پس 
از بی مهری هایی که دیدند، به نجف هجرت کرده و در کنار حرم موالی متقیان 

حضرت علی)ع(، به تعبیری کنج عزلت گزید تا از بی مهری ها دور شود.
وی در ادامه ضمن گالیه مندی از هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی، گفت: طی چهار سال گذشته از آقایان آرش حسینی میالنی، حجت نظری 
و خواهرانم زهرا نژادبهرام و زهرا صدراعظم نوری که صالحیتشان مورد تردید قرار 
گرفته است، جز پاکی، صداقت و مردم دوستی ندیدم و با تالش خود در راستای 
حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء کیفیت شورا گام برداشتند، لذا ناسپاسی است اگر 

صالحیتشات در عضویت در شوراها مورد تایید قرار نگیرد.
وی افزود: امیدوارم همانگونه که مقام معظم رهبری، از شورای نگهبان خواستند 
که اشتباه در روند تایید صالحیت ها جبران شود و جبرانی صورت نگرفت، حداقل 
نمایندگان محترم مجلس که خود برآمده از رای مردم هستند، در حق نمایندگان 

مردم در شوراها جفا نکنند.
خلیل ابادی در بخش دیگری از سخنان خود از وزارت نفت خواست که فعالیت 
پاالیشگاه ها در مناطق مسکونی را متوقف کند .وی در این باره گفت: قرار گرفتن 
دو پاالیشگاه، تاسیسات نفتی و مخازن گازی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری، 
مشکالت متعدد ایمنی و زیست محیطی اعم از آالیندگی آب، هوا و خاک را پدید 

آورده است.
وی با بیان اینکه حضور این تاسیسات، خطرات جانی برای ساکنان و خطرات 
روستاهای  و  کهریزک  باقرشهر،  ری،  شهروندان  خصوصا  همگان  برای  را  الی  م
اطراف را به دنبال دارد، اظهار کرد: متاسفانه اخیرا نیز در پاالیشگاه مذکور شاهد 
یک آتش سوزی مهیب بودیم که این حادثه در محوطه پاالیشگاه رخ داد. خوشبختانه 
با سرعت عمل آتش نشانان محترم و سایر مسئوالن حریق اطفاء شد، اما در صورت 

عدم مهار آتش، می توانست یک فاجعه عظیم انسانی را رقم زند.
محیط  سازمان  و  نفت  وزارت  به  بدینوسیله  اکنون  کرد:  تاکید  لیل آبادی  خ
زیست تذکر می دهم به منظور پیشگیری از هرگونه حادثه جانی و مالی برای مردم 
خصوصا ساکنان اطراف پاالیشگاه های نفتی و انبارهای حجیم گاز که در مجاورت 
این پاالیشگاه قرار دارند، تدابیر الزم را اتخاذ کنند. کوچکترین اتفاق می تواند یک 
انفجار بزرگ و خطرات جانی فراوان را به دنبال داشته باشد از این رو از دو دستگاه 
چنین  از  پیشگیری  دارم ضمن  درخواست  و محلی  ملی  سایر مسئوالن  و  مذکور 
رخدادی رعایت اصول ایمنی و مسائل زیست محیطی را نیز حائز اهمیت برشمارند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: چراکه فاضالب نفتی پاالیشگاه ری 
در زمین های مجاور خود رسوب کرده و منجر به تخلیه و تخریب یکی از روستاهای 
نیز دچار معضل کرده است،  را  اطراف خود شده و آب و هوای روستاهای دیگر 
همچنین گازهای متصاعد شده از پاالیشگاه هوای شهر را نا مطبوع کرده است. از 
وزارت نفت می خواهم توسعه در آن منطقه ، فعالیت صنایع پرخطر اینچنینی را متوقف 
کند و برای انتقال این صنایع به خارج از محیط های مسکونی تدابیری بیاندیشد، 
همچنین سازمان محیط زیست برفعالیت این صنایع و نصب فیلترهای ویژه اقدام 

کند و گزارشات الزم را به مسئوالن ارائه دهد.
وی ضمن قدردانی از آتش نشانان خصوصا آتش نشانان پاالیشگاه، شهرداری 
تهران مناطق کهریزک و باقرشهر گفت: آتش نشانان در این آتش سوزی همچون 
آن  در  حادثه ای  هیچ  شاهد  دیگر  امیدوارم  کردند،  ایستادگی  برکف  جان  ذشته  گ

تاسیسات نباشیم.

معاون درمان ستاد کرونای استان تهران خبر داد؛

کرونای هندی و آفریقایی به تهران رسید!
معاون درمان ستاد کرونای 
استان تهران ضمن تشریح روند 
موارد  ز  ا استان،  در  یماری  ب
یافته  جهش  ویروس  ک گیر  ت
هندی و آفریقای جنوبی در تهران خبر داد و 
در عین حال درباره امکان جایگزینی دوز دوم 
واکسن های تزریق شده با دیگر واکسن های 

موجود، توضیح داد.
روند  به  اشاره  با  توکلی،  نادر  کتر  د
کاهشی بیماری کرونا در استان تهران، گفت: 
البته شیب بسیار مالیم است و کماکان تعداد 
بستری های قابل توجه است اما خوشبختانه 
روند  اما  است .  شده  کمتر  فوتی ها  عداد  ت
چشمگیر  قبلی  پیک های  مانند  اهشی  ک
نیست. نسبت به دهم فروردین که پیک آغاز 
شد و تا انتهای فروردین به اوج خود رسید 
می توان گفت روند پیک بیماری تقریبا ۵۰ 
درصد کاهش داشته است و تعداد بستری ها 
از حدود ۱۷۰۰ نفر به ۷۰۰ نفر رسیده است 
هم  سرپایی  مراجعات  ترتیب  همین  به  و 
اکنون حدود ۴۵۰۰ نفر در روز است. تعداد 
کل بیماران از حدود ۱۰ هزار نفر به حدود 
۴۵۰۰ نفر رسیده است و فوتی های روزانه 
حدود 3۰ تا 3۵ نفر شده است. حدودا هفته ای 
۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش بار بیماری داشتیم 
و در 3 یا ۴ هفته اخیر ۵۰ درصد کاهش بار 
به  البته کماکان مراجعات  داشتیم،  یماری  ب

مراکز درمانی ادامه دارد.
وی افزود:از طرفی در مواردی تعداد 
ترخیصی ها از تعداد بستری ها افزایش می یابد 
زیرا هم مراقبت ها افزایش یافته است و هم 
سیر  و شدت،  میر  و  مرگ  نظر  از  یماری  ب
مرگ  میزان  خوشبختانه  دارد.  رام تری  آ
یافته  کاهش  سال   ۷۰ باالی  افراد  میر  و 
را  موضوع  این  نوعی  به  شاید  که  ست  ا
واکسیناسیون  پوشش  گسترش  با  توان  ب

مرتبط دانست.
توکلی علت روند کاهشی گذر از پیک 
و  معرفی  ویروس  باالی  حجم  را  هارم  چ
اظهار کرد: ما حجم زیادی از بیماران را در 
کلینیک های سرپایی مدیریت می کردیم تا با 
کمبودی مواجه نشویم، اما به نظر می رسد این 
رفتاِر یک ویروس جهش یافته است. البته این 
امکان از نظر اقتصادی وجود ندارد که تک تک 
یماران از نظر اینکه به چه نوع جهشی از  ب
ویروس مبتال شدند را بررسی کنیم هرچند 
موضوع  این  هم  اپیدمیولوژیک   نظر  از  ه  ک
توجیه ندارد ولی طبیعتا رفتار جدید ویروس با 
سال گذشته و ویروس ووهان متفاوت است . 
موارد تک گیری از ویروس هندی و آفریقایی 
هم در استان گزارش شده است اما اینگونه 
نیست که بخواهیم همه مبتالیان را مرتبط 

با این جهش ها بدانیم.
وی همچنین درباره برگزاری انتخابات 
پروتکل های  رعایت  و  جمهوری  یاست  ر
ملی  ستاد  قطعا  کرد:  تاکید  آن،  هداشتی  ب
مقابله با کرونا پروتکل هایی را ابالغ می کند 
و بر این اساس و با رعایت آن ها، چالش ما 

به شدت کاهش می یابد.

به  بخشیدن  با سرعت  گفته وی،  ه  ب
روند  از  پیش بینی ها  واکسیناسیون  قوله  م
بیماری بویژه مرگ و میر ناشی از آن طی 

روزهای آتی کاهشی است.
توکلی درباره احتمال بروز پیک پنجم 
صد  نمی توان  گفت:  ایسنا  به  نیز  رونا  ک
درصد اعالم کرد پیک پنجم رخ می رهد یا 
خیر. طبیعتا اگر پروتکل ها به درستی انجام 
داشت.  خواهیم  نشیب هایی  و  فراز  شود  ن
عفونت  شدت  بررسی  برای  حاسبه ای  م
ویروس داریم که بر اساس ضریبی به نام 
R بیان می شود. وقتی R کمتر از عدد یک 
باشد یعنی بیماری روبه کاهش است، در حال 
حاضر عدد R که در یک ماه اخیر کمتر از 
یک بوده است روند ثابتی را نشان می دهد 

که بیماری در اوج نیست.
کرونا  واکسیناسیون  روند  درباره  وی 
در استان تهران نیز اظهار کرد: هر فردی 
که ُدز اول واکسن را دریافت کرده است در 
فاصله زمانی مشخص برای دریافت ُدز دوم 
فراخوان می شود. طبیعتا فردی که ُدز اول را 
دریافت کرده است، ُدز دوم هم برایش کنار 
گذاشته شده است. فراموش نکنیم اینگونه 

ُدز دوم پوشش کامل  الزاما  نیست که  هم 
ُدز  همان  با  مواقع  خیلی  در  باشد،  اشته  د
اول هم ایمنی نسبی حاصل می شود و حتی 
تاخیر  به  را  دوم  ُدز  تزریق  توصیه می شود 
مدت  در  بتوانید  تا  بیاندازید  هم  یشتری  ب
طوالنی تری اثر واکسن را تجربه کنید ولی 
در هر حال چالش عمده در تزریق ُدز اول 
است. از طرفی تزریق ُدز اول در کسانی که 
سابقه ابتال داشتند، همانند دریافت ُدز دوم 
است. فعال گزارشی از کمبود نداشتیم ولی 
بر اساس اعالم سخنگوی ستاد ملی کرونا 
کووایران  واکسن  اضطراری  مجوز مصرف 
برکت هم در حال صدور است و با ورود این 

واکسن چالش های ما هم کاهش می یابد.
استان  کرونای  ستاد  درمان  عاون  م
تهران در پاسخ به این سوال که آیا درصورت 
بروز مشکل در تامین ُدز دوم واکسن های 
وارداتی، امکان تزریق واکسن های ایرانی به 
جای ُدز دوم وجود دارد یا خیر؟ تاکید کرد: 
در دنیا ثابت شده است به جز واکسن های 
هوشمند که واردات آن به کشور ما صورت 
نگرفت؛ در سایر واکسن های کرونا که در 
ویروس کشته  از  و  کشور مصرف می شود 
شده استفاده شده است می توان برای ُدز دوم 
از واکسن های دیگر هم استفاده کرد. گرچه 
هنوز ما وارد این فضا نشدیم و در تهران با 

معضل نبود ُدز دوم واکسن روبرو نشدیم.
توکلی در  پایان درباره میران رعایت 
بر  بهداشتی در تهران، گفت:  پروتکل های 
گذشته  هفته  در  گزارشات  آخرین  ساس  ا
بوده  درصد   ۷۸ پروتکل ها  رعایت  یزان  م
است. وقتی رعایت پروتکل ها به باالی ۸۰ 
درصد برسد خیال ما راحت تر است؛ هرچند 
مختلف،  صنوف  در  هم  رعایت  میزان  ه  ک
از  میانگینی  اعالمی  عدد  و  است  تفاوت  م

مجموع صنوف و شرایط است.
ث
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رتبه بندی تایمز: ۷ دانشگاه ایرانی در میان ۱۰۰ برتر آسیا
گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه های آسیایی پایگاه رتبه بندی تایمز سال ۲۰۲۱ 
نشان می دهد از ایران تعداد ۴۷ دانشگاه حضور داشته اند که ۷ دانشگاه در میان ۱۰۰ 

دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند.
محمد جواد دهقانی رییس موسسه استنادی علوم )ISC( و پایش علم و فناوری، 
با بیان این مطلب افزود: این در حالی است در سال ۲۰۲۰ تعداد دانشگاه های ایران 

۴۰ دانشگاه بوده است و ۵ دانشگاه در جمع ۱۰۰ برتر آسیا جای گرفتند.
پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های رتبه بندی معتبر در سطح بین المللی 
است که در سال ۲۰۱3 میالدی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را در 

کنار رتبه بندی های بین المللی خود انجام داد. 
به گزارش موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری، دهقانی اظهار داشت: 
روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه  بندی جهانی دانشگاه ها 
است که از ۱3 شاخص در قالب ۵ معیار آموزش )۲۵(، پژوهش )3۰(، استنادات )3۰(، 
درآمد صنعتی )۷.۵( و وجهه بین المللی )۷.۵( بهره جسته است. با این حال در رتبه 
بندی دانشگاه های آسیایی پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص ها، نتایج 
کسب شده را بر اساس دانشگاه های موجود در این رتبه بندی مجدد تنظیم می کند.

وی گفت: رتبه بندی آسیایی تایمز در سال ۲۰۲۱، تعداد ۵۵۱ دانشگاه را از 
 Tsinghua( 3۰ کشور در بردارد. در این رتبه بندی دانشگاه های  سینگ هوا
University( و دانشگاه پکن )Peking University( از کشور چین مانند سال 
گذشته رتبه  های اول و دوم را در بین دانشگاه های آسیایی به خود اختصاص داده اند و 
برای دومین سال متوالی دو دانشگاه از چین در صدر جدول این رتبه بندی دیده می شود 
 NUS  )National University of  و دوباره مانند سال گذشته دانشگاه های
Singapore( سنگاپور و UHK  )University of Hong Kong( از هنگ 

کنگ به ترتیب رتبه های دوم و سوم را دارند.
بنابر بیان وی کشور ژاپن با ۱۱۶ دانشگاه و همانند سال های گذشته، بیشترین 
تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد )سال گذشته این رکورد ۱۱۰ بوده است( و 

بهترین دانشگاه آن دانشگاه توکیو) University of Tokyo( با رتبه ۶  است.
رییس موسسه استنادی علوم )ISC( و پایش علم و فناوری گفت: ایران در 
سال ۲۰۲۱، تعداد ۴۷ دانشگاه در بین دانشگاه های برتر آسیایی داشته است که در 
سال ۲۰۲۰ این تعداد ۴۰ دانشگاه ،در ۲۰۱۹تعداد ۲۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ تعداد 

۱۸ دانشگاه و در سال ۲۰۱۷ تعداد  ۱۴ دانشگاه بوده است.
دهقانی افزود: سهم ایران  از نظر تعداد دانشگاه ها در سال ۲۰۱3 برابر با 3 

درصد بود که در سال ۲۰۲۱ به ۸.۵ درصد رسیده است.
وی اظهار داشت: دانشگاه  علوم پزشکی کردستان که برای اولین بار در این رتبه 
بندی حضور دارد با رتبه ۴۵ و دانشگاه های صنعتی شریف و صنعتی نوشیروانی بابل 
به ترتیب با رتبه های ۵۸ و ۵۹ دانشگاه های دوم و سوم هستند. بهترین رتبه ایران 

نسبت به سال گذشته 3 مرتبه ارتقا داشته و از ۴۸ به ۴۵ رسیده است.
رییس موسسه استنادی علوم )ISC( و پایش علم و فناوری گفت: تعداد دانشگاه 
های ایران از ۴۰ دانشگاه در رتبه بندی آسیایی ۲۰۲۰ تایمز به ۴۷ دانشگاه در سال 
۲۰۲۱ رسیده است )تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی از ۴۸۹ دانشگاه به ۵۵۱ 
دانشگاه رسیده است(. در سال ۲۰۲۰ تعداد ۵ دانشگاه در جمع ۱۰۰ برتر  آسیا قرار داشته 
اند، در حالی که در سال ۲۰۲۱ این تعداد به ۷ دانشگاه رسیده است. بهترین رتبه ایران 
در سال ۲۰۲۰،  رتبه ۴۸ بوده است اما این رتبه در سال ۲۰۲۱ به رتبه ۴۵ رسیده است.

وی افزود: در رتبه بندی سال ۲۰۲۱، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه 
محقق اردبیلی، دانشگاه لرستان، علوم پزشکی کرمان، دانشگاه تربیت دبیر شهید 
رجایی، دانشگاه اراک، دانشگاه رازی، دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه سیستان و 
بلوچستان در رتبه بندی حضور یافته اند که در سال گذشته در این رتبه بندی نبوده اند.

دهقانی گفت: بررسی ها نشان می دهد تقریبا اغلب دانشگاه ها از جمله دانشگاه 
های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی تهران، 
کاشان، تهران، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شیراز، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی 
ایران، تبریز، علوم پزشکی تبریز، شهید مدنی آذربایجان، سمنان، صنعتی شاهرود، 
علوم پزشکی شیراز، شاهد توانسته اند نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری داشته 

و رتبه خود را ارتقا دهند.

انهدام باند فروش اسلحه  در فضای مجازی
رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از انهدام باند فروش سالح و تجهیزات 

نظامی در فضای مجازی خبر داد.
سردار علی ذوالقدری در حاشیه دستگیری این افراد گفت: ماموران پایگاه هفتم پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی تهران بزرگ در راستای مقابله با عوامل ناامنی و برخورد جدی 
با مجرمان اقدام به رصد فضای مجازی کرده و در این راستا با یک صفحه که اقدام به 

تبلیغ فروش سالح و مهمات در فضای مجازی کرده بود، روبه رو شدند.
وی با بیان اینکه در تحقیقات بعدی مشخص شد که این افراد به صورت باندی 
فعالیت دارند، گفت: با اقدامات انجام شده و کسب مجوز از مقام قضایی هویت اعضای 
این باند و مخفیگاه آنان در حوالی بزرگراه خلیج فارس مورد شناسایی قرار گرفت و درپی 

آن ماموران در عملیاتی به این محل رفته و چهار نفر را دستگیر کردند.  
رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به انجام بازرسی از مخفیگاه این 
افراد گفت: در بازرسی انجام شده از مخفیگاه متهمان دو قبضه سالح جنگی، فشنگ، 

ادوات و تجهیزات نظامی و مقادیری موادمخدر نیز کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به انجام بازجویی از چهار متهم دستگیر شده، گفت: این افراد در جریان 
اعترافات خود اقرار کردند که این سالح ها را از یکی از استان جنوبی کشور تهیه کرده اند 
و تالش برای دستگیری این افراد نیز با هماهنگی استان مربوطه در حال انجام است.  

به گفته ذوالقدری، هر چهار متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر 
مراحل قانونی و ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرا معرفی شدند.

دستگیری جاعالن 6۰۰۰ میلیارد تومانی سند 
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: سه نفر از اعضای باند جعل اسناد اراضی دولتی 
در کرمان دستگیر شدند و ارزش ریالی اراضی فروخته شده توسط این کالهبرداران ۶۰۰۰ 

میلیارد تومان است.
سردار«عبدالرضا ناظری« با اشاره به دستگیری عامالن قتل خیابان ابوذر کرمان 
اظهار کرد: ۲۷ اردیبهشت ماه امسال قتل مسلحانه ای در خیابان ابوذر اتفاق افتاد که در 
این حادثه افرادی که با فرد خاصی اختالف داشتند، به قصد انتقام جویی اقدام به تیراندازی 
کردند که سه نفر از رهگذران بی گناه هدف قرار گرفتند و یکی از مجروحان در مسیر 

رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.
وی افزود: این اتفاق در دوشنبه شب رخ داده و خودروی مجرمان فاقد پالک بود 
و در حالی که سرنخی وجود نداشت، همکاران پلیس آگاهی وارد صحنه شده و با انجام 

اقدامات اطالعاتی کمتر از ۴۸ ساعت مجرومان را شناسایی کردند.
ناظری با اشاره به اینکه عامالن قتل خیابان ابوذر بعد از گذشت ۱۰ روز دستگیر شده 
و به جرمشان اعتراف کردند، گفت: بنا به دستور مقام قضایی هشت نفر از افرادی که با 
مجرمین، نگهداری سالح مورداستفاده و موضوعات مرتبط همکاری داشتند، بازداشت شده 
اند.فرمانده انتظامی استان کرمان در ادامه با اشاره به انهدام باند جعل و کالهبرداری در 
استان اظهار کرد: این کالهبرداران عمدتا اسناد اراضی دولتی، اسنادی که اصالت آنها مورد 
شک بوده و اراضی که معارض داشته، در استان را جعل و با تنظیم سند برای اراضی آنها 
را به فروش می رساندند که بخش قابل توجهی از این اراضی در منطقه الغدیر کرمان به 
فروش رفته است.وی با اشاره به دستگیری سه نفر از اعضای این باند تصریح کرد: ارزش 
ریالی اراضی فروخته شده توسط این کالهبرداران و جاعالن ۶۰۰۰ میلیارد تومان است.

ناظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستگیری سارقان فرا استانی در 
کرمان بیان کرد: در پی شکایت همشهریان مبنی بر سرقت اموال، دستگیری سارقان در 

دستور کار همکاران ما قرار گرفت.
اقالم  و  معرفی  پیمانکار  را  خود  باند  یک  اعضای  پرونده،  این  در  داد:  ادامه  وی 
ساختمانی را خریداری نموده و با انتقال به داخل خودرو متواری می شدند و گزارش هایی 

از سرقت های مشابه از سایر استان ها داشتیم.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  حصوالت  م
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   رخی  ب
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  پلیکیشن  ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

سیگار، قلیان و مواد دخانی حدود ۱۰ 
درصد جمعیت ایران را معتاد کرده و جمع 
زیادی از خانواده این افراد را در معرض خطر 
انواع بیماری ها قرار داده، ماده ای بیماری زا 
دچار  را  بدن  های  دستگاه  همه  تقریبا  که 

آسیب می کند.
بهداشت،  وزارت  اعالم  اساس  ر  ب
حدود هشت میلیون نفر در ایران سیگار و 
مواد دخانی مصرف می کنند، ساالنه حدود 
۵۵ میلیون نخ سیگار در ایران دود می شود 
و مصرف این مواد بیماری زا در بین زنان و 
دختران جوان به سرعت رو به افزایش است.

وزیر  بهداشت  معاون  رئیسی  علیرضا 
گفته  پزشکی  آموزش  و  درمان  هداشت،  ب
 3.۵ گذشته  ونیم  یکسال  در  کرونا  ست:  ا
میلیون انسان را در دنیا کشته اما دخانیات 
ساالنه هشت میلیون انسان را در جهان به 

کام مرگ فرو می برد.
سیگار تقریبا همه دستگاه های بدن 
کامران  دکتر  کند،   می  آسیب  دچار  ا  ر
توانبخشی  و  فیزیکی  متخصص طب  زما  آ
بیماری های  می گوید: سیگار عامل مهم 

مفصلی است.
از  ارتریت  روماتوئید  افزاید:  می  وی 
که  است  ایمنی  خود  های  بیماری  سته  د
تخریب مفاصل را در پی دارد و با شیوع یک 
درصد جز شایع ترین بیماری های التهابی 
روماتوئید  به  مبتال  افراد  از  بسیاری  ست.  ا
عامل  سیگار  که  موضوع  این  از  رتریت  ا
اگر  ندارند.  آگاهی  آنهاست  عالیم  شدید  ت
روماتیسم دارید یا در خانواده ای زندگی می 
کنید که بستگان درجه یک شما روماتیسم 
می  سیگار  حال  عین  در  و  دارند  فصلی  م
بکوشید  آن  ترک  جهت  در  حتما  شید  ک
دالیل متعددی برای این توصیه وجود دارد.

به گفته دکتر آزما، در بروز روماتوئید 
آرتریت عوامل ژنتیکی و محیطی مختلفی 
نقش دارند. سیگار یکی از مهمترین عوامل 
محیطی است که زمینه بروز بیماری را در 
هستند  مستعد  ژنتیکی  نظر  از  که  سانی  ک
فراهم می کند. میزان شیوع روماتیسم در 
مردان سیگاری دو برابر و در زنان ۱.۵ برابر 

افراد غیرسیگاری است.
و  فیزیکی  طب  متخصص  ین  ا
توانبخشی می افزاید: احتمال بروز روماتیسم 
در افرادی که مدت ها و سنگین سیگار می 
سیگار  تاثیر  بنابراین  است.  بیشتر  شند  ک
در  است.  مصرف  مدت  و  دوز  به  ابسته  و
افرادی که فاکتور خونی روماتیسمی مثبت 
دارند ریسک خطر باالتر است. مکانیسم این 
مشکل  کامال مشخص نیست اما احتماال به 

دلیل تاثیر سیگار بر سیستم ایمنی و به عنوان 
شروع کننده فرایند التهابی باشد.

وی می گوید: عالوه بر احتمال بروز 
عالئم بیماری در افراد سیگاری مبتال به 
روماتوئید آرتریت شدیدتر و فعال تر است. 
این افراد مفاصل متورم تر، دردناک تر و 
خشک تری دارند و احتمال عالیم خارج 
جنب  های  پرده  در  التهاب  نظیر  مفصلی 
ریه، قلب یا التهاب در اعصاب محیطی هم 
در آنها بیشتر از افراد غیر سیگاری است 
و به دلیل اینکه خطر بیماریهای قلبی در 
این افراد بیشتر است. خطر مرگ و میر هم 
باالتر بوده و در این خصوص باید گفت که 
توقف مصرف سیگار در درازمدت  احتمال 

مرگ و میر آنها را کاهش می دهد.
دکتر آزما ادامه می دهد: سیگار اثرات 
بعضی از داروهای مصرفی را کاهش می دهد 
و احتمال خاموش شدن بیماری روماتیسم 
را کمتر می کند. همچنین بیماران مبتال به 
روماتیسم در خطر کاهش قدرت و انعطاف 
پذیری و اتروفی غضالت هستند. بروز این 
مشکالت در سیگاری ها محتمل تر است. 
مجموع این عوامل همراه با کاهش تحمل 
آنها  عملکرد  و  ها  قابلیت  بر  عروقی  لبی  ق

تاثیرگذار است.
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 
می گوید: آسیب های ورزشی از جمله آسیب 
به مفاصل، عضالت، تاندون ها و رگ به رگ 
شدن نیز در افراد سیگاری بیشتر است. آسیب 
شایع  نسبتا  ورزشکاران  در  ورزشی  ای  ه
است. آسیب به مفاصل، عضالت و تاندون 
ها به دلیل کشیدگی، رگ به رگ شدن و 
پارگی جزو شایعترین این آسیب هاست که 
دالیل متعددی دارد و مصرف سیگار یکی 
از مهمترین عوامل تشدید این عوارض است.

وی ادامه می دهد: سیگاری ها به دلیل 
کاهش عملکرد ریه در حین ورزش زودتر 
نفس کم می آورند و به دلیل تاثیر سیگار بر 
عروق و اسپاسم و تنگی آن اکسیژن رسانی 
و  اینها  است.  کمتر  هم  آنها  عضالت  ه  ب
تمرینات شانس  در  همچنین کاهش دقت 

صدمات ورزشی را باال می برد.
آزما می افزاید: بررسی های مختلف 
غیر  افراد  برابر  دو  تا   ۱.۵ را  احتمال  ین  ا
سیگاری برآورد می کنند. مردان نسبت به 
زنان در معرض صدمه بیشتری هستند. این 
صدمات شامل کشیدگی ها، شکستگی ها 
و التهاب در تاندون هاست، همچنین سموم 
فرایندهای  بر  سیگار هست  در  که  یادی  ز
ترمیمی لیگامان های آسیب دیده، استخوان 
های شکسته و زخم ها اثرات منفی دارد و 

فرایند ترمیم را به تاخیر می اندازد.
از  کمتر  ها  سیگاری  گوید:  می  زما  آ
فواید جسمانی ورزش برخوردار می شوند و 
قدرت عضالنی و انعطاف پذیری آنها کمتر 
است و به دلیل اینکه حین فعالیت فیزیکی 
اکسیژن کمتری به بدن آنها می رسد، تحمل 
فیزیکی پایینی داشته و از نظر بدنی کارایی 

کمتری دارند.
وزیر  بهداشت  معاون  رئیسی  علیرضا 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گردش 
مالی ۲۵ هزار میلیارد تومانی صنعت دخانیات 
در ایران و زیان ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی 
آن به نظام سالمت می گوید و هشدار می 
دهد که با وجود تحریم بسیاری از کاالها و 
از جمله داروها، سیگار تحت تحریم نیست 
با قیمت  و  قاچاق  و  وارداتی  و سیگارهای 

ارزان در کشور در دسترس همگان است.
او می گوید: صنعت دخانیات ایران با 
گردش مالی ساالنه ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد 

تومان  میلیارد  هزار   ۴۰ ایران،  در  ومان  ت
میلیارد  هزار   ۹۰ تا   ۷۰ و  مستقیم  زینه  ه
 ۱۴۰ سرجمع  و  غیرمستقیم  هزینه  ومان  ت
هزار میلیارد تومان هزینه سالمتی به کشور 

تحمیل می کند.
تاکنون   ۹۶ سال  از  افزاید:  می  ی  و
رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت 
واردات تنباکو به کشور بر زمین مانده است و 
شاهدیم که مافیای دخانیات انواع تنباکوهای 
معسل و معطر که زیان های بسیار جدی 
افراد تحمیل می کنند، را وارد  به سالمت 
تنباکوهای معسل و معطر  کشور می کند. 
هفت هزار ماده شیمیایی، ۷۰ ماده سرطان 
زا و ۴۰۰ ماده سمی در خود دارند و تجارت 

این نوع مواد تجارت مرگ است.
فعالیت  درباره  بهداشت  وزیر  عاون  م
شرکت های خارجی دخانیات در ایران می 
گوید: شرکت های کره ای، ژاپنی،  انگلیسی 
مواد  تولید  مشغول  ایران  در  آمریکایی  و 
دخانی هستند. شرکت های کره ای با تحریم 
از ایران خارج شدند ولی شرکت تولید کننده 
مواد دخانی آنها در کشور فعال است. شرکت 
های آمریکایی در ایران اجازه فعالیت ندارند، 
ولی شرکت B.A.T با همکاری انگلیسی ها 
به صورت مشترک در ایران مواد دخانی تولید 
ایران  در   G.P.I ژاپنی  شرکت  کنند.  ی  م

وینستون تولید می کند.
وی می افزاید: در فیلم ها و سریال ها 
با وجود ممنوعیت تبلیغ مصرف مواد دخانی 
این کار به راحتی انجام می شود و قهرمانان 
فیلم ها در حال تفکر، مطالعه، افسردگی و ... 

سیگار می کشند.
با  مبارزه  های  راه  درباره  ئیسی  ر
گسترش دخانیات می گوید: یکی از شناخته 
شده ترین راه های کاهش مصرف سیگار در 
کشورها اخذ مالیات از تولید کنندگان است. 
مالیات  کارخانه  در  قیمت  از  ایران  در  ما  ا
اخذ می شود نه قیمت عرضه مواد دخانی. 
سیگار  کارخانه  در  قیمت  مثال  عنوان  ه  ب
روی  قیمت  است،  تومان   ۶۶۰ ینستون  و
جلد ۱۲ هزار تومان و قیمت فروش ۱۸ هزار 
تومان ولی از قیمت ۶۶۰ تومان درکارخانه  
مالیات می گیرند. مالیات سالیانه مواد دخانی 
بر اساس قیمت در کارخانه ۶ هزار میلیارد 
تومان است که در واقع باید ۱۸ هزار میلیارد 
تومان بر اساس قیمت فروش به مردم باشد.

دانش  به  نخی  سیگار  فروش  ی  و
آموزان و افراد زیر ۱۸ سال را غیرقانونی می 
داند و هشدار می دهد: دکه های فروش، 
مقابل مدارس به راحتی در همه جای کشور 

اقدام به این کار غیرقانونی می کنند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت:

با وجود تحریم بسیاری از کاالها، واردات سیگار ادامه دارد!
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عضو شورای عالی بورس 
حجم  این  تصور  داشت:  ظهار  ا
را  کلی گویی  و  بی برنامه گی  ز  ا
برخی  درباره  و  نداشتیم  کاندیدا   ۷ این  ز  ا
از آنها که می دانستیم از ماه ها قبل برنامه 
انتخابات را دارند، این  ورود به رقابت های 
دقیق تر  برنامه های  که  داشتیم  را  نتظار  ا
اظهارات  و  کنند  ارایه  سنجش پذیرتری  و 
دقیق تری از مسائل اقتصادی داشته باشند.

بازار  اثرپذیری  درباره  اسالمی  عید  س
به  بانکی  بین  نرخ سود  کاهش  از  سرمایه 
۱۸.۴ درصد اظهار داشت: موضوع نرخ سود 
و  دارد  ارتباط  سرمایه  بازار  به  حتما  انکی  ب
تغییرات آن می تواند آثاری در بازار سرمایه 

داشته باشد.
وی ادامه داد: البته این روزها موضوعی 
که بیشتر از سایر عوامل بازار را تحت تاثیر 
قرار می دهد مساله اطمینان بخشی، اعتماد 
و  مذاکرات  مبحث  دو  و  سرمایه  بازار  ه  ب
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری است 
و دو عامل تاثیرات بیشتری حداقل در کوتاه 
مدت در بازار سرمایه دارند. اما ممکن است 
در شرایطی که سایر عوامل ثابت باشند اخبار 
اقتصادی هم بتواند بازار سرمایه را چند روزی 

تحت تاثیر خود قرار دهد.
عضو شورای عالی بورس با اشاره به 
تاخیر در اخذ برخی از تصمیمات اقتصادی 
اثرگذار در بازار سرمایه گفت: در کنار کیفیت 
تصمیم، به طور قطع زمان بندی تصمیم هم 
بسیار مهم است. زمان اخذ تصمیم و اجرای 
آن به شدت از اهمیت باالیی برخوردار است 
به ویژه در مورد تصمیماتی که آثار روانی هم 

می توانند داشته باشند.
دلیل  همین  به  کرد:  تاکید  سالمی  ا
تصمیماتی  از  بازار  امروز  معتقدم  که  است 
می شود.  متاثر  بخشی  اطمینان  جنس  ز  ا
مذاکرات  تکلیف  تعیین  برای  انتظار  لبته  ا
وین و رقابت های انتخاباتی از عوامل بسیار 
اثرگذار در بازار سرمایه هستند. البته بسیاری 
از کارشناسان بر این باور هستند که کاهش 
نرخ بهره بانکی آنقدر که گفته می شود هم 

بر بازار سرمایه اثرگذار نیست و امروز بازار 
است؛  متکی  اقتصادی  محورهای  سایر  ه  ب
قیمت گذاری  کامل  حذف  مانند  خباری  ا
دستوری کاالها و محصوالت شرکت های 
بورسی آثار روانی سریع تری خواهد داشت.

پاسخ  در  سرمایه  بازار  فعال  ین  ا
اقتصادی  برنامه های  که  سوال  این  ه  ب
یاست  ر بات  نتخا ا یی  نها ی  ندیدا کا  ۷
بازار سرمایه  در بخش  ویژه  به  جمهوری 
داشت:  اظهار  ارزیابی می کنید،  ا چگونه  ر
بسیار  انتظار  بازار سرمایه  فعال  عنوان  به 
جمهوری  ریاست  کاندیداهای  از  یشتری  ب
مدت  که  نامزدی  چند  ویژه  به  اشتیم  د
انتخابات  در  می دانیم  که  است  یادی  ز
تصور  داشت.  خواهند  حضور  دوره  ین  ا
را  و کلی گویی  بی برنامه گی  از  ین حجم  ا
۷ کاندیدا نداشتیم و درباره برخی  ز این  ا
از آنها که می دانستیم از ماه ها قبل برنامه 
ورود به رقابت های انتخابات را دارند، این 
دقیق تر  برنامه های  که  داشتیم  را  نتظار  ا
ارایه کنند و اظهارات  و سنجش پذیرتری 
دقیق تری از مسائل اقتصادی داشته باشند. 
اما به نظر می رسد که سطح صحبت های 

مانده اند.   باقی  سنجش ناپذیر  کلی 
وعده  من  نگاه  از  داد:  ادامه  ی  و
و  ندارد  تحزب  که  کشوری  در  نتخاباتی  ا
را طبق حزب  نمی توانم عقبه یک کاندیدا 
پذیر  سنجش  باید  کامال  کنم،  بررسی  ن  آ
باشد. باید این امکان وجود داشته باشد که 
وعده ها با متغیرهای کمی مورد سنجش قرار 
بگیرد متاسفانه بخشی از اظهارات در بازار 

سرمایه از جنس حرف های کلی گویی یا غیر 
ممکن است یا برخی از اظهارات کاندیداها 

ضد بازار است.
از  برخی  اینکه  کرد:  تاکید  سالمی  ا
بازار  شاخص  می کنند  اعالم  اندیداها  ک
می رسانم،  خاص  عدد  یک  به  را  سرمایه 
هنوز  بازار  از  وی  فهم  که  می دهد  نشان 
فهم  هنوز  و  است  دستوری  فهم  یک 
تعجب  بنده  برای  ندارند.  بازار  از  رستی  د
خود  مدت هاست  که  کسانی  است  ور  آ
آماده  انتخابات  در  کاندیداتوری  برای  ا  ر
در  مشخصی  برنامه  نمی توانند  ی کنند،  م

اقتصاد و بازار سرمایه بیان کنند.
عضو شورای عالی بورس گفت: البته 
به  بازار  این  اینکه  از  سرمایه  بازار  عاالن  ف
طور کم و بیش مورد توجه کاندیداها قرار 
دارد، خرسند هستند اما از اینکه برنامه های 
روشنی برای این حوزه از سوی نامزدهای 
و  هستند  ناراحت  نمی شود  ارایه  نتخاباتی  ا

انتظار بیشتری از کاندیداها دارند.
وی با بیان اینکه تقربیا اینطور است 
روشنی  برنامه  هیچ  کاندیدایی  هنوز  ه  ک
است،  نداده   ارایه  سرمایه  بازار  رباره  د
افزود: مساله قیمت گذاری دستوری، حقوق 
سرمایه،  بازار  زیرساختی  توسعه  الکانه،  م
سرمایه،  بازار  در  مقررات  و  قانون  صالح  ا
سوی  از  سیستماتیک  ریسک های  اهش  ک
سیاست گذاری های  هماهنگی  اکمیت،  ح
کالن در جهت توسعه بازارهای مختلف با 
هدف استراتژیک توسعه بازار سرمایه و ... 
می توانند  کاندیداها  که  هستند  موضوعاتی 

کنند  ارایه  را  پذیری  سنجش  هدف های 
ممکن  شود.  بررسی  و  بحث  آن  درباره  ا  ت
و مورد مخالفت  ارایه شود  برنامه ای  است 
قرار بگیرد اما مساله این است که برنامه ای 
یا  ارایه شده است و امکان دفاع  مشخص 

انتقاد از آن برنامه وجود دارد.
سوی  از  اینکه  داد:  ادامه  سالمی  ا
افزایش  ما  هدف  می شود  گفته  اندیداها  ک
چه  با  بگویند  باید  است  بازار  نفوذ  ضریب 
روشی قصد اجرای آن را دارند و باید دید با 
چه شاخصی می توان آن را اندازه گیری کرد. 
لبته بماند که برخی از اظهارات کاندیداها  ا
اساسا ضد بازار است و دستور می دهند که 
چه اتفاقی در بازار بیفتد، مشخص است که 

هنوز فضای ذهنی بازار را ندارند.
وی گفت: کاندیدای ریاست جمهوری 
باید در اکثر حوزه ها حداقل سواد را داشته 
انتظار نداریم که در تمام حوزه ها  اما  باشد 
فوق تخصص باشند. اما انتظار داشتیم این 
کاندیداها برنامه ریزی جدی برای اقتصاد به 
دهک های  معیشت  مانند  حوزه هایی  یژه  و
سرمایه  بازار  و  نقدینگی  تورم،  ایین،  پ

داشته باشند.
پاسخ  در  بورس  عالی  شورای  عضو 
به این سوال که با توجه به شرایط، پیش 
از  ماه پس  چند  بازار  از شرایط  ینی شما  ب
اظهار  ریاست جمهوری چیست،  نتخابات  ا
داشت: با استقرار هر دولتی احتماال آرامش 
تا حدی به مجموعه بازار بر می گردد و حتما 
مجبور  مدت  کوتاه  در  حتی  آینده  ولت  د
در  کند.  توجه  سرمایه  بازار  به  که  ست  ا
ماه های گذشته دائم با چالش تغییر دولت 
بنابراین هر  بودیم  بازار سرمایه مواجه  در 
یک از این ۷ کاندیدا انتخاب شوند، فعاالن 
سعی می کنند برنامه ها مطابق ایده های آن 
رییس جمهور چیده شود. البته تغییراتی در 
و  شورای  و  می شود  ایجاد  مدیریتی  ظام  ن
ما  ا می کنند  تغییر  تصمیم گیر  ظام های  ن
و  می شود  ایجاد  بازار  در  نسبی  رامش  آ
به  کالن  اقتصاد  تصمیم های  میدواریم  ا

نفع بازار  سرمایه باشد.   

برگزیدگان نخستین مسابقه عکاسی »فریم«
 در ایرانمال تقدیر شدند

آئین اختتامیه اولین مسابقه عکاسی از ایران مال 
به همت بانک آینده و اداره کل تشریفات و روابط 

عمومی ایرانمال برگزار شد. 
 مجموعه چند منظوره ایرانمال خردادماه ۱۴۰۰ 
میزبان هنرمندان و عالقمندان عکاسی کشور بود تا  
با  و  کرونایی   های  محدودیت  کاهش  با  همزمان 

رعایت پروتکل های بهداشتی، مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقه عکاسی 
» فریم« را برگزار کند.

این رویداد در روزهای نوروز ۱۴۰۰ و در قالب چندین تور یک روزه 
عکاسی آغاز شد و در نهایت در خرداد ماه برندگان خود را شناخت.

مسابقه » فریم« در دو بخش معماری و خرید از ایران مال برگزار شد 
و آثار برگزیده از میان حدود چهارصد عکس انتخاب شدند. هیات داوران 
این دوره از مسابقه پس از ساعت ها بررسی و بازبینی در نهایت ۴۱ عکس 
را انتخاب و از بین آن افراد زیر را شایسته دریافت جایزه نقدی و لوح تقدیر 

مسابقه اعالم کرد:
در بخش معماری:

صالح بیات- رتبه اول 
محمدرضا نقیبی- رتبه دوم 
علی خردپیشه - رتبه سوم

در بخش خرید:
امید جبرائیلی- رتبه اول 

مصطفی کهن ترابی- رتبه دوم 
شهریار دبیری- رتبه سوم 

جایزه  و  آورد  عمل  به  ویژه  تقدیر  نیز  عکاس  سه  از  داوران  یات  ه
هیات داوران به آنان اعطا شد. این سه نفر محمدحسن دهکردی، مهوش 

ساروخانی و فاطمه افراز  بودند.
در آئین اختتامیه این مسابقه محمد نوروزی عکاس پیش کسوت و 
رئیس هیات داوران به تشریح فرآیند برگزاری و انتخاب عکس های برتر 
پرداخت و ضمن تقدیر از نگاه زیبایی شناسانه عکس های ارسالی از جوانان 

عکاس خواست اصول فنی  را در دوره های بعدی بیشتر رعایت کنند.
دکتر محمدرضا فراهانی مدیر آژانس و گردشگری ایران مال از دیگر 
سخنرانان این مراسم بود که به نقش عکاسان در آشکار شدن هویت آثار 
هنری و تاریخی پرداخت. وی که از مدیران سابق گردشگری کشور است 
افزود: هر بار که لنز دوربین یک عکاس بر روی اثری تاریخی تنظیم می 
شود زاویه ای جدید و حقیقتی نو از آن اثر برای همگان آشکار می شود و 

این نقش عکاس هنرمند را در جامعه آشکار می کند.
این مراسم در پایان با اهدای جوایز نقدی و لوح تقدیر به برگزیدگان 

پایان یافت.

رتبه اول بانک سینا در شاخص های بانکداری الکترونیک
 بر اساس ارزیابی های بانک مرکزی

در ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی 
در شاخص های بانکداری الکترونیک، بانک سینا حائز 

رتبه برتر کشور شد.
رتبه اول بانک سینا در شاخص های بانکداری 

الکترونیک بر اساس ارزیابی های بانک مرکزی
با  سینا  بانک  نرم افزاری  سیستم های  دیر  م

بیان آنکه بانک مرکزی به صورت دوره ای، عملکرد بانک ها را در حوزه 
قرار می دهد، خاطرنشان  ارزیابی  مورد  با ۱۹ شاخص  اطالعات  ناوری  ف
کرد: در ارزیابی عملکرد ۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۹۹ بانکها از سوی 
بانک مرکزی، بانک سینا در مجموع شاخص ها، رتبه اول را در رتبه بندی 
بانک ها اخذ نموده که نسبت به گزارش دوره قبل )دی ماه ۹۹(، هفت 

رتبه ارتقا یافته است.
این  کسب  دالیل  عمده ترین  از  کرد:  خاطرنشان  دلگشاد  اهرخ  ش
موفقیت، تمرکز سیاست های بانک سینا بر ارتقای کیفی خدمات از طریق 
تقویت زیرساخت های فناوری و به کارگیری ابزارهای مدرن، پیشرفته و 
به روز، توجه به بهبود دانش و آموزش کارکنان و رصد و پایش مستمر و 

مداوم فعالیت ها بوده است.
دلگشاد تصریح کرد: بانک سینا در حال حاضر، متنوع ترین خدمات 
بانکداری الکترونیک را به مشتریان ارائه می کند که با توجه به تداوم شیوع 
تواند کمک موثری در قطع  این خدمات می  از  استفاده  کرونا در کشور، 

زنجیره این ویروس باشد.

ارتقاء مدیر بازاریابی بیمه رازی به معاونت اجرایی مدیر عامل

بـا حکـم دکتر علی جباری ، مدیر توسـعه و راهبری بـازار بیمه رازی 
به عنوان سرپرسـت معاونت اجرایی مدیرعامل منصوب شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی و امور بین الملـل بیمـه رازی ، در حکم 
مدیـر عامـل بیمـه رازی خطاب به وهـاب جوادی به کارگیـری همه توان 
و ظرفیـت معاونـت اجرایـی و سـایر معاونتهـا در تحقـق اهـداف بنیادیـن، 
ارتقـاء جایـگاه بیمـه رازی در صنعـت بیمه و افزایش کارآمدی شـرکت به 
عنـوان بیمـه گـر حرفـه ای بـرای بیمه گـذاران ، آحاد مردم و سـهامداران 

خواسته شـده است.
دکتـر علـی جبـاری در ایـن حکـم بـا اشـاره بـه چرخـش هـای 
اسـتراتژیک ، اهـداف و اسـتراتژی هـای کالن مصـوب هیـات مدیـره، 
برنامـه ریـزی اساسـی جهـت تحقـق چرخـش اسـتراتژی هـای مهـم 
سـه گانـه شـرکت شـامل ؛ سـتاد محوری بـه شـعبه و نماینـده محوری 
، بازاریابـی محافظـه کارانـه بـه تهاجمـی ، مشـتری مـداری منفعالنـه 
بـه افزایـش وفـاداری و وابسـتگی مشـتریان بـه بیمـه رازی را خواسـتار 

شـده است.
مدیـر عامـل بیمـه رازی در پایـان ایـن حکم با اشـاره به خط مشـی 
هـای سـه گانـه ؛ افزایـش سـهم بـازار ، توسـعه کمـی و کیفـی پرتفوی، 
پرداخـت بهینـه خسـارت و سـودآوری شـعب و نمایندگـی ها تاکیـد کرد : 
حمایـت جـدی از شـبکه نمایندگـی در بـازار رقابت مورد انتظار می باشـد.

پلـه  بیمـه  صنعـت  در  ی  د ا و ـ ج ب  ا ـ ه و ت  ـ س ا ی  ـ ن ت ف گ
پله،کارشناسی،کارشـناس مسـئول ،سرپرسـت ورییـس اداره،سرپرسـت و 
مدیـر را بـا ارتقـاء از درون سـازمان تجربـه کـرد و در حال حاضـر قدیمی 
تریـن مدیـر بازاریابـی و جوانتریـن معـاون صنعـت بیمـه مـی باشـد.

تحصیـالت وی کارشناسـی مهندسـی صنایـع )تحلیـل سیسـتم (
کارشناسـی ارشـد مدیریـت بازرگانـی )بازاریابی(مدیریت حرفه ای کسـب 

و کار بیمـه )IDBA(می باشـد.

امروز برگزار می شود؛
نشست تخصصی تعالی سازمانی در صنعت پتروشیمی

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از برگزاری 
نشست تخصصی تعالی سازمانی در صنعت پتروشیمی به منظور ارائه و 
تشریح ویرایش ۲۰۲۰ الگوی تعالی سازمانی بنیاد علمی مدیریت کیفیت 

اروپا )EFQM( با حضور اعضای هیئت مدیره این بنیاد خبر داد.
حسن عباس زاده با اعالم این مطلب گفت: این نشست تخصصی امروز 
)چهارشنبه، ۱۹ خردادماه( با حضور مدیران عامل هلدینگ ها و شرکت های 
پتروشیمی ایران و چند مهمان از اعضای هیئت مدیره بنیاد علمی مدیریت 
کیفیت اروپ ا)EFQM( و مدیرعامل شرکت QMS )خدمات مدیریت 
کیفیت آلمان( به عنوان نماینده بنیاد EFQM در اروپا که در حوزه آموزش های 

مرتبط با جوایز تعالی فعالیت می کند، برگزار می شود.
ا اشاره به اینکه تاکنون هشت دوره جایزه تعالی در صنعت  وی ب
پتروشیمی براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
سال ۸۹ برگزار شده است، افزود: هدف از برگزاری جایزه تعالی، ساماندهی 

پروژه های بهبود شرکت های پتروشیمی براساس یک الگوی جامع است.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه 
الگوی EFQM رشد و توسعه را در ۹ معیار به رهبری، راهبرد، کارکنان، 
شریکان تجاری و منافع، فرآیندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه 
و نتایج کلیدی عملکرد به صورت هم زمان پیش می برد، ادامه داد: شرکت های 
پتروشیمی ایران هر ساله براساس این الگو که در بسیاری از کشورها و 

شرکت های صنعتی و غیرصنعتی نیز استفاده می شود، ارزیابی می شوند.
عباس زاده با بیان اینکه آموزش های ویرایش جدید EFQM از سوی 
یک مدرس ایرانی مورد تأیید EFQM آغاز شده است، افزود: این نشست 
 QMS به منظور تشریح و ارائه ویژگی های این الگو جدید از سوی شرکت
و یکی از اعضای هیئت علمی بنیاد EFQM که برای نخستین بار در ایران 

حاضر می شوند، برگزار می شود.
به گفته وی، ضرورت به کارگیری رویکردهای نوین تعالی سازمانی 
در صنعت پتروشیمی ایران، نقش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در ارتقای 
 ،EFQM صنعت ارزش آفرین پتروشیمی در ایران، کاربری جهان شمول مدل
 EFQM علل تغییر الگوی ،EFQM چگونگی طرح ریزی ویرایش جدید
در ویرایش نوین براساس ابرروندهای جهانی و راهکارهای مؤسسه خدمات 
مدیریت کیفیت آلمان در زمینه تعالی سازمان از محورهای اصلی این 

نشست است.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: 
 BMW پروفسور هانس اشنایدر، از مشاوران حوزه تعالی سازمانی شرکت
که از شرکت های برتر حوزه تعالی سازمانی در جهان و مارکوس گاردوف، 
مدیرعامل مؤسسه خدمات مدیریت کیفیت آلمان در این نشست حاضر 

خواهند شد و تجارب خود را در این زمینه ارائه خواهند داد.
عباس زاده گفت: بومل، مدیر تعالی و عضو کمیته راهبردی گروه بوش و 
عضو اصلی کمیته طراحی ویرایش جدید الگوی EFQM و جان لوکا موله، 
قائم مقام بنیاد مدیریت کیفیت اروپا نیز به صورت آنالین آخرین دستاوردها 
و تجارب خود را با شرکت های پتروشیمی ایرانی به اشتراک خواهند گذاشت.

EFQM امضای تفاهمنامه همکاری با
وی با اشاره به اینکه تفاهم نامه همکاری آموزشی در حوزه تعالی سازمانی 
بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت مؤسسه خدمات مدیریت کیفیت 
آلمان )QMS( به عنوان نماینده بنیاد مدیریت کیفیت اروپا )EFQM( در این 
نشست امضا خواهد شد، اظهار کرد: براساس این تفاهم نامه، زمینه آموزش ها، 
ارزیابی ها و استفاده از اطالعات پایگاه داده بنیاد مدیریت کیفیت اروپا در 

صنعت پتروشیمی در ایران فراهم می شود.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: در 
سال های اخیر به دلیل شرایط ویژه تحریم و کرونا موضوع ارزیابی شرکت های 
پتروشیمی انجام نشد، اما اقدام های دیگر انجام شد، زیرا شرکت ها در شرایط 
تحریم در ارائه اطالعات به ارزیابان بیرونی احتیاط می کنند، همچنین با شیوع 
ویروس کرونا، حتی اتحادیه اروپا نیز ارزیابی ها را متوقف کرد و به سمت 

پشتیبانی ها حرکت کردند.
عباس زاده با اشاره به اینکه از سال ۹۶ که آخرین دوره جایزه تعالی 
صنعت پتروشیمی برگزار شد، شرکت های پتروشیمی خود ارزیابی را انجام 
 EFQM الگوی د و شرکت ملی صنایع پتروشیمی آموزش های  ن ا ده  دا
و پروژه های بهبود شرکت ها را پیگیری و پایش کرده است، اظهار کرد: 
امیدواریم امسال یا سال آینده با بهبود شرایط ارزیابی ها براساس ویرایش 

جدید EFQM از سر گرفته شود.
 EFQM وی اظهار کرد: در نیمه دوم سال گذشته، دو دوره آموزش مدل
از سوی مدرس ایرانی انجام شد و ۵۰ نفر در سری جدید آموزش ارزیابی 
دیدند و مورد تأیید EFQM قرار گرفتند. هم اکنون ۱۰۰ نفر ارزیاب مورد 

تأیید EFQM در صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد.

عضو شورای عالی بورس:

نامزدهای ریاست جمهوری برنامه مشخصی برای اقتصاد ندارند
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زیر نظر: محمد امامی

کاهش ذخایر نفت به سود بازار است
دبیرکل اوپک اظهار کرد اوپک و متحدانش انتظار دارند ذخایر نفت 
در ماههای آینده سریعتر کاهش پیدا کند که نشان دهنده موفقیت آمیز 

بودن تالشهای این تولیدکنندگان برای حمایت از بازار است.
المللی  بین  نفت  کنفرانس  در  آنالین  اظهارات  در  بارکیندو  د  حم م
نیجریه گفت: ذخایر نفت در کشورهای توسعه یافته به میزان ۶.۹ میلیون 
بشکه در آوریل کاهش پیدا کرد و ۱۶۰ میلیون بشکه در روز کمتر از مدت 
مشابه سال گذشته است. ما انتظار داریم سطح ذخایر در ماههای آینده به 

میزان بیشتری کاهش پیدا کند.
اوپک و متحدانش در قالب گروه اوپک پالس در آوریل تصمیم گرفتند 
در فاصله مه تا ژوییه ۲.۱ میلیون بشکه در روز به میزان عرضه خود اضافه 
کنند. این تولیدکنندگان در نشست هفته گذشته خود تصمیم مذکور را تایید 

کردند که افزایش قیمتهای نفت را به دنبال داشت.
بارکیندو گفت: بازار به تصمیمی که گرفتیم و شامل تنظیم سطح تولید 

از ماه مه امسال بود، واکنش مثبتی نشان می دهد.
اگرچه دبیرکل اوپک اذعان کرد برنامه واکسیناسیون و برنامه های 
اما  است  نفت کمک کرده  بازار  مثبت  به دورنمای  مالی عظیم،  محرک 
خاطر نشان کرد موانع موجود بر سر راه واکسیناسیون جهانی و ادامه شیوع 

کووید ۱۹ همچنان ریسکهایی برای تقاضا برای نفت به شمار می روند.
بارکیندو گفت: نرخ پایبندی تولیدکنندگان اوپک پالس به محدودیت 

عرضه در آوریل ۱۱۴ درصد بود.
این گروه در ماه مه سال ۲۰۲۰ کاهش تولید به میزان ۹.۷ میلیون 
بشکه در روز را به اجرا گذاشت و محدودیت عرضه اش تا ژوییه به ۵.۸ 

میلیون بشکه در روز می رسد.
بر اساس گزارش رویترز، دبیرکل اوپک در یک پنل گفت و گو در 
این کنفرانس گفت: اگرچه اوپک منکر تغییرات اقلیمی نمی شود اما اقتصاد 
جهانی همچنان به نفت نیاز دارد. ما همه اعضای خود را به ادامه سرمایه 
گذاری در تجدیدپذیرها تشویق می کنیم اما همچنان به تامین تقاضا برای 

هیدروکربنها ادامه می دهیم.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک کارشناس بازار مسکن:
دولت آینده شرایط انبوه سازی را تسهیل کند

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به لحاظ برخورداری از نیروی انسانی، 
نهاده ها و امکانات، توانایی ساخت سالیانه ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد مسکونی در 
کشور را داریم اما با چالشهایی مثل مکانیزم تامین مالی، عدم تناسب الگوی 
عرضه با تقاضا و معضالت متعدد در فرآیند احداث ساختمان مواجهیم که رییس 

جمهور آینده باید آنها را رفع کند.
انتخابات  کاندیداهای  اول  مناظره  در  کرد:  اظهار  روانشادنیا  ی  هد م
در  به بخش مسکن کم توجهی شد؛ چه  که  یاست جمهوری چقدر حیف  ر
سواالت و چه در پاسخها. شاید اگر سواالت به شکل قرعه کشی و غافلگیرانه 
را  برنامه های خود  بهتری می توانستند  تمرکز  با  کاندیداها  نمی شد  پرسیده 

ارایه دهند.
سبد  سوم  یک  گرفتن  بر  در  دلیل  به  اینکه  از  جدا  مسکن  افزود:  وی 
خانوار، مساله ای مهم برای خانواده ها است از جهت پیشران بودن در اقتصاد 

نیز اهمیت ویژه ای دارد.
نیاز  بر  به صحبت کاندیداها مبنی  اشاره  با  بازار مسکن  ین کارشناس  ا
در  و  نیست  جدیدی  یافته  این  گفت:  مسکن  میلیون  یک  به  کشور  یانه  ل ا س
طرح جامع مسکن به آن اشاره شده اما باید ببینیم نامزدها چطور می توانند این 
مساله را عملیاتی کنند. از نوع صحبتها اینطور استنباط می شد که احداث یک 
میلیون مسکن را بسیار ساده تلقی می کنند اما موضوع به لحاظ اقتصادی، فنی، 
مهندسی، برنامه ریزی و در نظر گرفتن ویژگی های این بازار در شرایط فعلی از 

پیچیدگی های خاصی برخوردار است.
روانشادنیا تصریح کرد: من معتقدم به لحاظ توان نیروی انسانی، نهاده ها، 
تجهیزات و امکانات به راحتی می توانیم ۱.۵ تا ۲ میلیون مسکن در سال تولید 
کنیم اما با چند چالش مواجهیم؛ بخش اول مکانیزم تامین مالی است که عمده 
ابزارهای مالی و اعتباری ما فرسوده، قدیمی و غیرمتنوع است. کاندیداها عمدتا 
درباره تسهیالت سخن می گویند که قبال هم این ابزار وجود داشته اما با وجود 

بکارگیری آن طی دهه های گذشته وضعیت حوزه مسکن مطلوب نیست. بنابراین 
باید به سمت متنوع کردن نظام تامین مالی برویم. این برنامه می تواند از طریق 
بازار سرمایه، تعریف انواع صندوقهای سرمایه گذاری یا حتی فعال کردن روش 
قدیمی پیش فروش باشد. ولی قانون پیش فروش که سال ۱3۸۹ تصویب شد به 

نوعی مانع جدی در این زمینه ایجاد کرد.
وی، مشکل دیگر را موانع قانونی و نبود بستر مناسب در صنعت ساختمان 
دانست و گفت: در حال حاضر از آغاز فرآیند صدور پروانه ساختمان تا پایان 
کار باید انواع و اقسام مجوزها را دریافت کرد. بنابراین آنقدر پروسه طوالنی 
می شود که هم در تکمیل واحدها تاخیر ایجاد می کند و هم هزینه تمام شده را 
باال می برد. در نتیجه بهتر است کاندیداها اعالم کنند آیا برنامه ای برای رفع 

این موانع دارند یا خیر.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه الگوی ساخت اشتباه است تاکید 
کرد: واحدهایی که عرضه می شود به لحاظ منطقه، متراژ و امکانات با الگوی 
مرفه نشین  مناطق  در  سازها  و  ساخت  عمده  ندارد.  انطباقی  نوع  هیچ  قاضا  ت
و  میانی  مناطق  در  واقعی  تقاضای  که  حالی  در  انجام می شود؛  کالنشهرها 

جنوبی است.
به گفته روانشادنیا، سالیانه در کشور حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تولید 
می شود که ۴۰۰ هزار آن شهری و ۱۰۰ هزار روستایی است. در طرح جامع 
مسکن برآورد شده که به حدود دو برابر این میزان نیازمندیم که انباشت گذشت 
نیز در این طرح لحاظ شده است. اگر دولت آینده بتواند بستر را برای احداث 

۵۰۰ هزار واحد فراهم کند.
وی سوق دادن جذابیت سرمایه گذاری به سمت تقاضای واقعی و افزایش 
توان خرید را دو اقدام مهمی دانست که اگر انجام شود بخش زیادی از مشکالت 

بازار مسکن حل خواهد شد.

فروش  و  تولید  آمار  ررسی های  ب
کشور  بزرگ  خودروساز  دو  حصوالت  م
این  که  می دهد  نشان  گذشته  سال  ر  د
هزار   ۷۹۷ بر  بالغ  مجموع  در  شرکت  و  د
این  از  که  کرده اند  تولید  خودرو  ستگاه  د
میزان، آمار فروش آنها به ۷۶۱ هزار دستگاه 
نرسیده است. براین اساس بالغ بر 3۶ هزار 
دستگاه مابه التفاوت خودروهای تولیدی و 
فروخته شده است که احتماال خودروهای 
ناقصی است که تجاری سازی و روانه بازار 

نشده است.
در سال ۱3۹۹ در مجموع ایران خودرو 
و سایپا ۷۹۷ هزار و ۲۹۷ دستگاه خودرو تولید 
کردند که طبق صورت های مالی اعالم شده 
توسط این دو شرکت به سازمان بورس، در 
مجموع ۷۶۰ هزار و ۹۲۴ دستگاه از آن به 

فروش رسیده است.
کسر این دو سری اعداد از هم نشان 
می دهد که 3۶ هزار و 3۷3 دستگاه خودرو 
سال  در  سایپا  و  ایران خودرو  تولیدات  ز  ا
نرسیده  فروش  به  و  نشده  تجاری  ذشته  گ
است. در حقیقت این آمار نشان می دهد که 
دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته 
ناقص  خودرو  دستگاه   3۷3 و  هزار   3 ۶
و  بازار  به  عرضه  امکان  که  کرده اند  ولید  ت

تجاری سازی نداشته است.
تولید  ناقص  ۱۵ هزار و ۶۹۲ خودرو 

شده در ایران خودرو
گروه  فروش  و  تولید  آمار  ررسی  ب
نشان  گذشته  سال  در  ایران خودرو  صنعتی 
و ۵۷۵  این شرکت 3۴۶ هزار  می دهد که 
به جز   ( پژو  خانواده  از محصوالت  دستگاه 
پژو ۲۰۰۸( تولید کرده که 33۶ هزار و ۲33 
دستگاه آن را فرخته و ۱۸۱ دستگاه هم پژو 
را  آن  تولید کرده که ۱۷۵ دستگاه   ۲۰۰۸

محصوالت  تولید  همچنین  است.  روخته  ف
خانواده سمند نیز ۵۵ هزار و ۲۲۰  دستگاه 
بوده که از این تعداد ۵۵ هزار و شش دستگاه 

را تجاری کرده است.
در سال گذشته همچنین ۱3 هزار و 
3۰ دستگاه رانا، ۵۵ هزار و 3۲۰ دستگاه دنا 
و ۱۵3 دستگاه تارا تولید شده است که به 
ترتیب از این میزان تولیدها، ۱۲ هزار و 3۶۷ 
دستگاه رانا، ۵۰ هزار و ۷۸3 دستگاه دنا و 
۵۴ دستگاه تارا توسط ایران خودرو فروخته 

شده است.
ایران خودرو در محصوالت مونتاژی 
نیز در سال گذشته ۹۴ دستگاه دانگ فنگ، 
اشاره  ۴۹۷۱ دستگاه هایما و همانطور که 
کرده  تولید   ۲۰۰۸ پژو  دستگاه   ۱۸۱ شد 
است که به ترتیب ۱۷۲ دانگ فنگ فروخته 
که   ۱3۹۹ از  قبل  سال های  تولیدات  از  (
سال  در  و  مانده  شرکت  این  پارکینگ  ر  د
۱3۹۹ تکمیل و تجاری شده است(، ۴۷۹3 
 ۲۰۰۸ پژو  دستگاه   ۱۷۵ و  هایما  ستگاه  د

فروخته است.
از تولیدات مونتاژی پیش از سال ۱3۹۹ 
این گروه صنعتی، یک دستگاه سوزوکی و 
گذشته  سال  در   )L۹۰( تندر  دستگاه   33۲

روانه بازار شده و به فروش رسیده است.
در نهایت هم ۴۷۹۴ دستگاه خودرو در 
گروه وانت و سایر محصوالت ایران خودرو 
تولید شده که ۴۷3۰ دستگاه آن روانه بازار 

شده است.
براین اساس ۴۸۰ هزار و 3۸۸ دستگاه 
تولید  ایران خودرو  صنعتی  گروه  در  ودرو  خ
دستگاه   ۶۴۶ و  هزار   ۴۶۴ برای  که  شده 
آن صورت مالی ثبت شده است و  همانطور 
از  دستگاه   ۶۹۲ و  هزار   ۱۵ شد  اشاره  ه  ک
سال  در  ایران خودرو  تولیدی  ودروهای  خ

نشده  عرضه  بازار  به  و  تجاری   ذشته،  گ
است. این در حالی است که فرشاد مقیمی- 
در  ایران خودرو-  صنعتی  گروه  دیرعامل  م
اعالم   ،۱۴۰۰ سال  کاری  جلسه  خستین  ن
 ۱۴ اسفندماه،  پایانی  روزهای  در  رد:  ک
یا  تحویل  تکمیل،  ناقص  خودروی  زار  ه
با  است.  شده  مشتریان  به  تحویل  ماده  آ
ناقص  هزار خودروی   ۱۸ تکمیل  حتساب  ا
در تعطیالت نوروز ۱۴۰۰، تعداد خودروهای 
هزار   33 به  پارکینگ ها  در  کسری  ارای  د

دستگاه رسیده است.
۲۰ هزار و ۶۸۱ خودروی ناقص سایپا 

در سال ۱3۹۹
در دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز در 
طول سال گذشته، 3۱۶ هزار و ۹۵۹ دستگاه 
خودرو تولید شده است که از این میزان، سایپا 
موفق به فروش ۲۹۶ هزار و ۲۷۸ دستگاه 
شده و ۲۰ هزار و ۶۸۱ دستگاه از تولیدات 
این شرکت در سال ۱3۹۹ در پارکینگ این 

شرکت، احتماال ناقص مانده است.
خودروسازی  گروه  آمار،  تفکیک  ه  ب
سایپا در سال گذشته ۵۰ هزار و ۴۱3 دستگاه 
خودرو مربوط به خانواده پراید )که با توجه به 
توقف تولید محصوالت خانواده پراید به جز 
وانت پراید از ابتدای مردادماه سال گذشته، 
مربوط به پیش از توقف تولید و به عبارتی 
تولیدات در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته 
است(، ۲۷ هزار و ۴۵۵ دستگاه وانت پراید 
)سایپا ۱۵۱(، ۱۲۴ دستگاه آریو، ۲۹۰ دستگاه 
چانگان، ۱۰ دستگاه سراتو، ۲3۶ هزار و ۹3۹ 
تیبا و همچنین  به خانواده  دستگاه مربوط 
عنوان محصول  به  ۱۷۲۸ دستگاه شاهین 

جدید تولید کرده است.
از این میزان تولید در دومین خودروساز 
ارائه  مالی  زرگ کشور، طبق صورت های  ب

 ۹۰۱ و  هزار   ۲3 بورس،  سازمان  به  شده 
دستگاه پراید وانت )سایپا ۱۵۱(، ۱۸۷ دستگاه 
آریو و ۸۰ دستگاه سراتو ) با تکمیل تولیدات 
پیش از سال ۱3۹۹(، ۱۱۰ دستگاه چانگان، 
۲۱۲ هزار و ۲۰3 دستگاه محصوالت خانواده 
محصوالت  دستگاه   33۵ و  هزار   ۵۹ یبا،  ت
شاهین  دستگاه   ۴۶۲ و  پراید  انواده   خ

تجاری سازی شده است.
چرا این حجم خودروهای ناقص؟!

کشور  بزرگ  خودروساز  از  یک  ر  ه
داخلی  تماما  خودرو  یک  گذشته  سال  ر  د
کرده اند؛  تولید  »ملی«  خود  گفته  به  و 
ضمن اینکه خودروسازان از افزایش میزان 
تامین  و  تولید  در  خودکفایی  اخلی سازی،  د
قطعات و... صحبت می کنند. در این شرایط 
عدم  و  داخلی سازی  افزایش  خودکفایی،  (
وابستگی به خارج و همچنین تولید خودرو 
تماما ایرانی(، موضوعاتی همچون تحریم و 
مشکل در واردات قطعات و عدم ترخیص 
به موقع قطعات از گمرک و... چندان جای 
مطرح شدن ندارد که بخواهد زمینه ساز تولید 

خودروهای ناقص باشد.
آمارها نشان می دهد که در خودروهای 
شاهین  و  ایران خودرو  تارا  همچون  لی  م
سایپا به ترتیب ۹۹ دستگاه و ۱۲۶۶ دستگاه 
تولید شده اما تجاری سازی نشده و ناقص 
در پارکینگ خودروسازان باقی مانده است؛ 
لذا الزم است که خودروسازان در این زمینه 
پاسخ دهند که باتوجه به ادعاهای خود در 
این  ملی  خودروی  ساخت  و  اخلی سازی  د
حجم از تولید خودروی ناقص چه توجیهی 

دارد و چرا اتفاق افتاده است؟

گردآوری و تنظیم: مهندس 
کیسان سعیدایی

گزارش دنیای جوانان از تولید خودرو در سال99 ؛

کسری قطعه دلیل اصلی تجاری نشدن ٣۶ هزار دستگاه خودرو
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گروه خبری شهرستان 
مشهد زهره وحیدی-تولیت 
آستان قدس رضوی گفت: 
و  انتخابات  در  مردم  پرشور  حضور 
موجب  انقالب  مختلف  عرصه های 
مصونیت، قدرت و امنیت کشور است.

 حجت االسالم والمسلمین احمد 
مناسبت  به  که  مراسمی  در  روی  م
در  )ع(  صادق  جعفر  امام  شهادت 
به  شد،  برگزار  نواب  علمیه  درسه  م
ابعاد زندگی سیاسی، علمی و معنوی 
امام صادق)ع( پرداخت و اظهار کرد: 
در  اسالم  جهان  بلکه  تشیع  تنها  ه  ن
اسالمی  علوم  مختلف  وزه های  ح

مدیون امام صادق)ع( است.
امام  دوران  در  کرد:  ابراز  ی  و
تدریس  که  بودند  فقهایی  صادق)ع( 
اما  داشتند  دینی  مختلف  روس  د
را  آنها  وقت  ظالم  و  جبار  حکومت 
آزاد گذاشته و تنها به امام صادق)ع( 
امام  درس  زیرا  می شد،  تعرض  م
بود،  متفاوت  دیگران  با  ادق)ع(  ص
حوزه درس امام صادق)ع( تنها بیان 
احکام شرعی نبود، امام صادق)ع( فقط 
در گوشه مسجد نمی نشست تا فقه به 
مردم بگوید و به مسائل و مشکالت 

جامعه کاری نداشته باشد.
لمسلمین  ا و السالم  ا جت  ح
مروی اظهار کرد: فقه امام صادق)ع( 
حمل  ا  ر نه  معترضا مضمون  و  د
می کرد یک اثبات بی نصیبی دستگاه 
حکومت از آگاهی دینی و اداره کشور 
که ضربه بزرگی برای کسانی بود که 
اکرم)ص(  پیامبر  جانشینی  دعای  ا
ساختن  مشخص  دیگر  و  داشتند  ا  ر
که  رسمی  فقه  در  تحریف  وارد  م
به  درباری  عالمان  و  حکام  وسط  ت

جامعه القا می شد.
 تمام تالش ائمه اطهار)ع( اقامه 

دین با تشکیل حکومت اسالمی بود
رضوی  قدس  آستان  ولیت  ت
ائمه  تالش  تمام  اینکه  بر  تأکید  ا  ب
تشکیل  دین  اقامه  برای  طهار)ع(  ا
اقامه  گفت:  بود،  اسالمی  حکومت 
دین تنها با تشکیل حکومت اسالمی 
ممکن و الزمه امر به معروف و نهی از 
منکر تشکیل حکومت اسالمی است، 
امر به معروف و نهی از منکر نیاز به 

ابزار و زیر ساخت دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به دیدار جنجال برانگیز 
خاخام  با  تل آویو  در  امارات  فیر  س
صهیونیستی، گفت: در حکومت های 
طاغوتی نیز دین داران و مسلمانانی 
هستند و به اعمال فردی دینی خود 
اهتمام دارند اما این اقامه دین نیست، 
دین  اقامه  سعودی  عربستان  در  یا  آ
وجود دارد؟ آیا در کشورهای حاشیه 
می شود؟  دین  اقامه  فارس  لیج  خ
سفیر  داشت  وجود  دین  اقامه  گر  ا
امارات  فروخته  و خود  ادان، جاهل  ن
متحده عربی نزد خاخام صهیونیستی 
نمی رفت تا بگوید برای تبرک دست 

بر سر من بکش؛ خدا می داند انسان 
از این غصه دق کند جادارد، آیا این 
اسالم  اقامه  خود  کشورهای  در  ا  ه

ردند؟ ک
حجت االسالم والمسلمین مروی 
ظاهر  به  کشورهای  این  در  فزود:  ا
پرجمعیت  های  جمعه  نماز  سالمی  ا
اصلی شان  و عید  برگزار می شود  یز  ن
نیز عید فطر است، اقامه دین با دین 
داری مردم بسیار تفاوت دارد، در آن 
کشورها تنها دین داری مردم است، 
داری  دین  فقط  حجاز  سرزمین  ر  د
مردم است اما اقامه دین نیست. ائمه 
اطهار)ع( به دنبال اقامه دین بودند و 
اقامه دین منوط به تشکیل حکومت 

دینی است.
امام  همت  به  کرد:  ابراز  ی  و
یاری  و  انقالب  الشأن  عظیم  احل  ر
این  خدا  حجت  عنایت  و  داوند  خ
نظام  و  پیروز  شکوهمند  نقالب  ا
مقدس اسالمی برای اقامه دین خدا 
از  داریم  وظیفه  ما  لذا  شد،  شکیل  ت
این نظام صیانت و آن را تقویت کنیم 
بی تفاوت  آن  به  نسبت  نمی توانیم  و 

باشیم.
شعاع  تحت  نباید  نتخابات  ا  

مشکالت و گالیه ها قرار گیرد
رضوی  قدس  آستان  ولیت  ت
انتخابات  برگزاری  ایام  به  اشاره  ا  ب
اظهار  کشور،  در  جمهوری  یاست  ر
گالیه هایی  و  مشکالت  مردم  رد:  ک
آنها نیز به حق  از  دارند که بسیاری 
است، اما این نباید باعث شود که ما 
سخنان  باید  روحانیون  بکشیم،  نار  ک
دهند،  گوش  را  مردم  گالیه های  و 
درد  باشند،  مردم  صبور  سنگ  اید  ب
و دل های مردم را بشنوند و احساس 
همراهی و همدردی کنند، اما توجیه 
و  اسالم  انقالب،  از  دفاع  در  ردم  م
که  نیست  مسئله ای  اسالمی  ظام  ن
بتواند تحت شعاع مشکالت، گالیه ها 

و شکایت ها قرار گیرد.
وی افزود: آیا اگر با انتخابات قهر 
کنیم به نفع ما است؟ اگر صندوق های 
رأی خلوت باشد و آن حضور حداکثری 

که رهبری معظم انقالب همواره بر آن 
کسی  چه  نشود  محقق  دارند،  أکید  ت
صدمه می بیند؟ اشخاص و مسئولین 
صدمه نمی بینند، این اسالم است که 

صدمه خواهد دید.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
با اشاره به این فراز از وصیتنامه امام 
این  »اگر  فرمودند  که  مینی)ره(  خ
بخورد،  شکست  اسالمی  جمهوری 
و  اسالم  به  که  جهان،  حرومان  م
دل  و  آورده  روی  اسالمی  حکومت 
اسالم  و  می شوند  مایوس  اخته اند،  ب
شد.«  خواهد  منزوی  همیشه  رای  ب
اظهار کرد: این فرمایش امام)ره( یک 
هشدار و اتمام حجت است، حرف های 
مردم را بشنوید، درد دل ها را بشنوید، 
آنجا که به حق هست همراهی کنید، 
نگویند شما فقط توجیه گر هستید، ما 
توجیه گر اعمال و رفتار حکم رانانمان 
و  انقالب  داریم  وظیفه  ولی  یستیم،  ن

نظام اسالمی را تقویت کنیم.
پرشور  حضور  کرد:  عنوان  ی  و
عرصه های  و  نتخابات  ا در  ردم  م
مصونیت،  موجب  نقالب  ا ختلف  م
اگر  است،  کشور  امنیت  و  درت  ق
در  مردم  حداکثری  و  پرشور  ضور  ح
نگیرد،  رأی شکل  ای صندوق های  پ
نفع  به  این  آیا  دشمن طمع می کند، 

کشور است؟
تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
و  نجیب  خوب،  مردمی  ایران  لت  م
این  نتوانستیم حق  ما  صبور هستند، 
این  نتوانستیم  ما  کنیم؛  ادا  را  ردم  م
صبوری، نجابت و همراهی و حضور 
مردم در تمام صحنه و فداکاری های 
آنان را آنگونه که در شأن مردم است 
ادا کنیم؛ این مردم حق پذیر و غیور 
که  نیستند  حاضر  هیچگاه  و  هستند 
نتیجه اعمال و رفتارشان موجب طمع 

دشمن به سرزمینشان شود.
 برگزاری سرد انتخابات موجب 

طمع دشمن است
حجت االسالم والمسلمین مروی 
برگزار  سرد  انتخابات  اگر  کرد:  براز  ا
و  آینده  می کند  تصور  دشمن  شود، 

اهمیتی  مردم  برای  کشور  سرنوشت 
کشور  از  دفاع  آماده  مردم  و  دارد  ن
ملت  احساس می کند  و  نیستند  خود 
انقالب  و  حکومت  نظام،  به  سبت  ن
خود بی تفاوت شده اند. این ها دشمن 
را جری و گستاخ می کند، این ها لبه 
و  اسالم  ملت،  علیه  دشمن  شمشیر 

کشور ایران را تیز تر می کند.
وی با اشاره به پیام های متعدد 
رهبر انقالب اسالمی در طول سال ها 
در خصوص مشارکت حداکثری مردم 
در انتخابات، اظهار کرد: رهبر معظم 
را  ما  اگر  »حتی  می فرمایند  نقالب  ا
قبول ندارید، اما ایران را دوست دارید 
معنای  کنید«  شرکت  انتخابات  ر  د
اگر  دشمن  که  است  آن  سخن  ین  ا
احساس کرد مردم عقب نشستند تنها 
به نظام متعرض نمی شود، چشم طمع 

به ایران دارد.
رضوی  قدس  آستان  ولیت  ت
و  ایران  به  صدام  حمله  به  اشاره  ا  ب
هشت سال جنگ تحمیلی، گفت: در 
انقالب که دشمن یک لحظه  وایل  ا
احساس کرد ایران به جهت انقالب و 
تشکیل حکومت جدید در ضعف است 
به کشورما حمله کرد؛ حمله به ایران 
فکر صدام نبود، توطئه و نقشه آمریکا 
بود. آن روز احساس کردند کشور در 
ضعف است پس فرصت را برای ضربه 
به ملت و کشور ایران مغتنم دانستند، 
و  دارند  وجود  همچنان  دشمنان  ن  آ

منتظر فرصت هستند.
 لزوم تبیین دستآوردهای انقالب 

برای مردم
حجت االسالم والمسلمین مروی 
با بیان اینکه اهمیت حضور پرشور در 
انتخابات و دستآوردهای انقالب باید 
کرد:  عنوان  شود،  تبیین  مردم  رای  ب
مختلف  دوره های  که  ولت هایی  د
انتخابات برگزیده شده اند خدماتی نیز 
خدمات  و  دستآوردها  داده اند،  نجام  ا
که  شده  انجام  کشور  در  زرگی  ب
متأسفانه در بیان خدمات انقالب خوب 

عمل نشده است.
وی بر اهمیت پرداختن به موضوع 
دستاورد های انقالب اسالمی و اهمیت 
پیشرفت های  و  دستاورد ها  بیین  ت
جمهوری اسالمی برای جامعه تأکید 
و اظهار کرد: اگرچه مشکالتی وجود 
دارد اما کشور علی رغم همه فشارها، 
دشمنان  کارشکنی های  و  حریم ها  ت
حوزه های  در  بزرگی  ستآوردهای  د
هسته ای،  صنعتی،  علمی،  ختلف  م
باید  که  است  داشته  غیره  و  ظامی  ن

آنها را برای مردم بازگو کرد.
با  رضوی  قدس  آستان  ولیت  ت
بیان اینکه برای انتخاب کاندید اصلح 
داد،  شاخص  و  معیار  مردم  به  اید  ب
اظهار کرد: دلسوز و خدمتگزار بودن، 
به دنبال منافع شخصی خود نبودن، 
ضد فساد و رانت بودن بطوریکه در 
عمل آن را اثبات کرده باشد از جمله 

معیارهای نامزد اصلح است.

تولیت آستان قدس رضوی؛

حضور پرشور مردم در انتخابات موجب مصونیت، قدرت و امنیت کشور
مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی:

ساخت ۷۰ فضای آموزشی نیمه تمام خیرساز در استان 
مرکزی فعال است

مرکزی - حامد نوروزی :  مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان مرکزی گفت: ساخت ۷۰ فضای آموزشی نیمه تمام که از سوی 

خیران در این استان تعهد شده، فعال است.
اعتبار  ریال  میلیارد   ۲۵۰ و  افزود: یک هزار  »حسین محمدی«  
برای تکمیل این طرح های آموزشی نیاز است که تامین این منابع مالی 
نیازمند حمایت و مساعدت مسئوالن با اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 

مدارس استان مرکزی دارد.
وی، از افزایش ۷۰ درصدی فضاهای آموزشی تحویلی اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در مدت ۲ سال گذشته 
خبرداد و اظهارداشت: اجرای طرح مدیریت مشارکتی، افزایش اعتبارات 
اعتبارات در این مدت و توزیع  استانی و ملی، برگزاری منظم کمیته 
کامل اعتبارات از جمله مهمترین عوامل افزایش تعداد طرح های تحویلی 

این اداره کل بوده است.
استان مرکزی گفت:  مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
3۲۵ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال اعتبار استانی سال گذشته به این اداره 
کل اختصاص یافت که این منابع مالی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ 

حدود ۶۰ درصد افزایش یافته  است.
محمدی یادآور شد: ۲۰۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال منابع مالی 
از محل اعتبارات استانی سال ۹۷ به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 

مدارس استان مرکزی اختصاص یافت.
وی، از افزایش ۲۵ درصدی اعتبارات ملی به اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی خبرداد و افزود: ۵۹۹ میلیارد ریال 
اعتبار سال گذشته از محل اعتبارات ملی به این اداره کل اختصاص یافت 
که این اعتبارات در مدت مشابه سال ۹۷ حدود ۴۶۰ میلیارد ریال بود.

۲۲۷ هزار دانش آموز در۲ هزار و ۲۶۹ مرکز آموزشی در استان 
مرکزی به تحصیل اشتغال دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:
تخفیف ویژه در قیمت حق بهره برداری زمین، برای طرح 
های صنعتی که پیش از موعد به بهره برداری می رسند

برای  گفت:  اردبیل  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  دیرعامل  م
حمایت از تولید و حضور سرمایه گذاران واقعی در شهرک های صنعتی، 
مشوقات و تسهیالت ویژه ای برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، 
محمد اهلی در جریان بازدید از شهرک صنعتی اردبیل )۲( ضمن اعالم 
این مطلب گفت: شرکت شهرک های صنعتی، برنامه های متنوعی برای 
حمایت از تولید و صنایع کوچک دارد که اعمال تخفیفات ویژه برای طرح 
های صنعتی که پیش از موعد مقرر به مرحله بهره برداری می رسند نیز 

یکی از این نوع حمایت هاست.
و  بزرگی  به  توجه  با  نوع طرح حمایتی،  این  در  هلی تصریح کرد:  ا
نوع طرح، فرجه زمان مشخصی در اختیار متقاضی قرار داده می شود و در 
صورتی که سرمایه گذار بتواند واحد صنعتی خود را در زمان مقرر و مطابق 
جدول زمان بندی اعالم شده به پایان رسانیده و موفق به اخذ پایان کار 
و پروانه بهره برداری شود، باقیمانده اقساط واحد صنعتی مشمول مشوق 

و بخشودگی می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، اجرای این طرح 
حمایتی را باعث تشویق سرمایه گذاران برای بهره برداری هر چه سریعتر از 
واحد صنعتی خود برشمرد و افزود: با ادامه و اجرای این طرح در سال ۹۹ و 
با تخفیفات داده شده به واحدهای صنعتی، ۱3 واحد تولیدی پیش از موعد 
به بهره برداری رسیدند که این نشان از موفق بودن این طرح حمایتی دارد.

وی این تخفیفات را بیش از ۱3 میلیارد ریال در سال گذشته ذکر کرد 
و افزود: حمایت از سرمایه گذاران یکی از اهداف مهم شرکت شهرک های 
صنعتی است و این شرکت از هیچ تالش و کوششی در جهت حمایت از 

افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت استان از خود دریغ نخواهد کرد.
اهلی از آمادگی این شرکت برای حمایت از سرمایه گذاران در استان 
خبر داد و گفت: با توجه به زیرساخت های تامین شده در شهرک های 
صنعتی و کاهش هزینه های سرمایه گذاری در آن و همچنین برخورداری 
از معافیت های مالیاتی ۸ تا ۱3 ساله، شهرک های صنعتی بهترین مکان 

ممکن برای استقرار طرح ها و واحدهای تولیدی است.
وی ادامه داد: واگذاری زمین در شهرک های صنعتی به صورت نقد 
و اقساط طوالنی مدت است که همین امر سبب استقبال و افزایش حضور 

سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی می شود.

برپایی نمایشگاه تصویر نگاره های موزه ملی ملک در 
موزه اقوام گرمسار

نمایشگاه تصویر نگاره های گزیده گنجینه کتابخانه و موزه ملی 
ملک، در موزه اقوام گرمسار برپا شد.

بیش از ۲۰ تصویر چاپی از آثار نفیس نگارگری گنجینه کتابخانه 
و موزه ملی ملک در موزه اقوام گرمسار در معرض نمایش قرار گرفت.

این آثار شامل نگاره های شاهنامه فردوسی و نگاره های برگرفته از 
مرقع بخارا است که با هدف گسترش فرهنگ و هنر اسالمی- ایرانی 
در جامعه، افزایش سطح ذوق و سلیقه فرهنگ دوستان و بازشناساندن 
گنجینه آثار تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک و خدمات نیک اندیشانه 
حاج حسین آقا ملک بنیان گذار و واقف این گنجینه در پاسداشت تاریخ 

و تمدن کشور در موزه گرمسار برپا شده است.
نیز به مناسبت های گوناگون ملی  اقوام گرمسار در گذشته  موزه 
ملک  ملی  موزه  و  کتابخانه  سیار  نمایشگاه  چندین  میزبان  مذهبی  و 
نقش  »سروستان؛  ایران«،  مشروطیت  تاریخ  از  »برگ هایی  همچون 
سرو در فرهنگ ایرانی«، »زن و آیینه مکتوب« و »انقالب اسالمی به 

روایت نشریات« بوده است.«

انتخابات مظهر وحدت ملی است
ریاست دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( گفت: برای ما مایه مباهات 

است که جامعه دانشگاهی خود را مسئول سرنوشت کشور می دانند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع(، دکتر 
محسن حاج کاظمیان ریاست این دانشگاه با اشاره به موضوع انتخابات، 
بیان کرد: انتخابات مظهری ملی است و باید همه جوانان ما از این فرصت 

برای مستحکم کردن ستون های نظام استفاده کنند.
وی ادامه داد: خدا را شکر دانشگاه ما از آن دست مکان های علمی 
است که جوانان مومن و انقالبی در آن گرد هم آماده اند و برای ما مایه 
مباهات است که جامعه دانشگاهی خود را مسئول سرنوشت کشور می دانند.

ما  مردم  کرد:  تصریح  عترت)ع(  و  قرآن  معارف  دانشگاه  یاست  ر
همیشه با حضور پرخروش خود در انتخابات ثابت کرده اند که پای این 

انقالب ایستاده اند.
وی افزود: امیدوارم امسال هم مثل دوره های قبل مردم شریف و فهیم 
ایران با انتخاب اصلح ترین نامزد، آینده ای درخشان برای کشور رقم بزنند.

در آخر نیز محسن حاج کاظمیان با مخاطب قرار دادن آحاد ملت، 
به خصوص افراد اهل علم و دانش که اهل تفکر و تحقیق هستند، گفت: 
امیدوارم جوانان با تحقیق در مورد نامزد ها و بررسی برنامه های آنان، 

بهترین گزینه را انتخاب کنند.

۱6۰ دستگاه اتوبوس درون شهری اراک روزانه ضدعفونی 
ی شود م

سرپرست شهرداری اراک گفت: ۱۶۰ دستگاه اتوبوس ناوگان حمل 
و نقل عمومی در این شهر در راستای کنترل و کاهش شیوع ویروس 

کرونا ضدعفونی و گندزدایی می شود.
فاصله گذاری  افزود: بحث  اراک  بیاتیان سرپرست شهرداری  سعید 
در اتوبوس ها برای حفظ سالمت مسافران انجام می شود و کاورکشی در 

قسمت راننده نیز در تمام اتوبوس ها انجام شده است.
وی بیان کرد: نظارت ویژه روزانه بر فعالیت رانندگان و مسافران به 
لحاظ الزام استفاده از ماسک انجام می شود و شرایط خوبی در خصوص 
رعایت پروتکل های بهداشتی در اتوبوس های حمل و نقل درون شهری 

اراک وجود دارد.
فعالیت  و  عملکرد  بر  نظارت  داد:  ادامه  اراک  شهرداری  سرپرست 
هیچ  و  می شود  انجام  بازرسان  سوی  از  روزانه  نیز  اراکی  اکسی رانان  ت
راننده ای اجازه سوار کردن بیش از ۲ مسافر در صندلی عقب خودرو  را ندارد.

بیاتیان عنوان کرد: افزایش نرخ تاکسی ها در سال جدید و از ابتدای 
سال در راستای کاهش تعداد مسافر و رعایت فاصله گذاری اجتماعی بوده 
و مردم در صورت مشاهده تخلف و سوار شدن سه مسافر در صندلی عقب 

مراتب را از طریق شماره ۱3۷ اطالع دهند.
وی گفت: بر اساس مصوبه ستاد جدید مدیریت مقابله با کرونا، شیوه 
پروتکل های بهداشتی در آرامستان اراک تغییر کرده و بر اساس روش 

جدید اقدام می شود.
با  اراک  آرامستان های  در  افزود: حضور  اراک  سرپرست شهرداری 
تردد خودور بالمانع است اما ورودی آرامستان ها و در زمان دفن اموات 
کنترل می شود و بر تعداد شرکت کنندگان در آیین خاکسپاری کنترل ویژه 
صورت می گیرد و تنها اجازه به تعداد محدودی برای شرکت در آیین دفن 
اموات داده می شود.بیاتیان عنوان کرد: ساماندهی وانت بارها و بازار روزها از 
دیگر مورادی است که در راستای کاهش شیوع ویروس کرونا در کالنشهر 

اراک از سوی شهرداری با جدیدت دنبال می شود.
وی گفت: ضدعفونی و گندزدایی موردی نیز از سوی شهرداری اراک 
انجام می شود و در این راستا مواد استفاده شده بر اساس استانداردهای 

تعیین شده از سوی مرکز بهداشت است.

و  فرماندار شهرستان فردیس:اتحاد،تخصص،تعهد  ینانلو  ا
شفافیت اعضا،

اصول مهم یک شورای اسالمی کارآمد است
فرماندار شهرستان فردیس بر همدلی و همسویی اعضای پارلمان 
اسالمی  شورای  کارایی الزم  عدم  دالیل  از  یکی  و  کرد  تاکید  شهری 
فعلی فردیس را نفاق و عدم همسویی و اتحاد الزم بین اعضا دانست و 
گفت:اعضای شوراها باید همدل و متحد و دارای تخصص و تجربه الزم 
در حوزه کاری خود باشند،افراد اصلح باید در حوزه های کاری خود توانایی 
الزم را برای ساخت محیطی دلنشین و آرام برای مردم داشته باشند و نباید 

سلیقه ای و خودسرانه عمل کنند.
باید  پارلمان شهری  اینانلو عنوان کرد:همچنین اعضای  ابوالفظل   
حدود وظایف و اختیارات خود را بدانند و در زمینه کاری خود دانش کافی 
را داشته باشند تا بتوانند امورات مربوطه را به نحو احسن مدیریت کنند و 
آن بخش از مشکالت شهروندان در حوزه اختیارات خود را در با همکاری 
به همکاری دولت  پیگیری و رفع کنند و آن بخش که منوط  یکدیگر 
و مجلس شورای اسالمی می باشد را به شورای استانی جهت اقدامات 

الزم ارجاع دهند. 
فرماندار شهرستان فردیس در ادامه به شفافیت در عملکرد و مسائل 
وظایف  از  داشت:یکی  بیان  و  پرداخت  شهری  مدیریت  حوزه  در  مالی 
شوراهای اسالمی شهر انتخاب شهردار،دهیار،تعیین بودجه و نظارت بر 
آیین نامه ها،کمیسیون ها وعملکرد شهرداری می باشد که این امر بر 

ضرورت پاکدستی،صداقت،تعهد و تخصص این افراد می افزاید.
اینانلو عالوه در پایان بر عدم اتحاد اعضا یکی از دالیل دیگر عملکرد 
ضعیف شورای فعلی را اولین تجربه فردیس در انتخاب کاندیداهای شهر 
دانست و تصریح کرد:شورای فعلی شهر فردیس به دلیل برخی مسائل 
شخصی و عمومی موجود در پارلمان شهری 3 بار تا آستانه انحالل پیش 
رفت که بنا به صالحدید هیات محترم حل اختالف استان این تصمیم 
مردم  است  شایسته  این  داد،بنابر  ادامه  خود  فعالیت  به  و  نگردید  اتخاذ 
این بار بدون توجه به شوهای تبلیغاتی با آگاهی بیشتر و بررسی رزومه 
داوطلبان در فرصت باقی مانده تا انتخابات و راستی آزمایی صحت مطالب 
درج شده در رزومه ارائه شده از سوی آنان،تحقیق و کسب اطالعات در 
مورد حدود وظایف شورا و توجه به تخصص های مرتبط با ابعاد مختلف 
فرهنگی،اجتماعی،عمرانی،حمل و نقل و... افراد اصلح را برگزینند تا به امید 
خدا در ۴ سال فعالیت آن ها شاهد به ثمر رسیدن پروژه های عمرانی نیمه 
کاره شهر،اجرای پروژه های عمرانی و فرهنگی جدید، تقویت زیرساخت 

ها و شکوفایی شهر در همه زمینه ها باشیم.

یساولی مدیر منطقه 4 کالنشهرکرج:
از  یکی  شهر   خیابان های  و  معابر  مناسب  آسفالت 

خواسته های به حق شهروندان است
های  درخواست  به  توجه  گفت:با  کالنشهرکرج   ۴ منطقه  مدیر 
شهروندان و به منظور مناسب سازی آسفالت معابر عملیات تراش و روکش 
آسفالت مکانیزه پل سوم خرداد در مهرشهر کرج در اولویت  اجرا قرارگرفت.

مدیر منطقه ۴ کالنشهرکرج آسفالت مناسب معابر و خیابان های شهر 
را یکی از خواسته های به حق شهروندان از شهرداری دانست و اذعان 
کرد:با توجه به عملیات عمرانی کنارگذر مهرشهر، پل سوم خرداد به عنوان 
محور اصلی تردد محدوده مهرشهر محسوب می شود که روزانه شاهد 

حجم بسیار باالی تردد خودروها در این محور هستیم.
یساولی هدف از اجرای این عملیات را ایجاد زیر ساخت های مناسب 
شهری، بهسازی و ترمیم آسفالت و تسهیل در عبور و مرور شهروندان 
در کاهش  پل  این  آسفالت  و روکش  ترمیم  داشت:  بیان  و  عنوان کرد 

بار ترافیک و تسهیل تردد آسان وسایل نقلیه تأثیر مثبت خواهد داشت.
مدیر منطقه ۴ کالنشهرکرج در پایان با بیان این که در حوزه عمران 
منطقه پیگیر رفع مشکالت شهروندان هستیم اضافه کرد:خدمات رسانی 
مطلوب به شهروندان نیازمند تعامل و همکاری بیشتر است که امیدوارم 

در این زمینه بیش از گذشته موفق باشیم.

تقاطع  پروژه  بعدی  سه  طرح 
غیر همسطح بسیج)پل هوایی سابق 
مقابل مجتمع فدک( که در اصل طرح 
تبادل شاهراه های جنوب غربی اردبیل 
محسوب می شود، از سوی شهرداری 

اردبیل منتشر شد.
شدن  کامل  همچون  مواردی 
کاهش  بسیج،  بندی  کمر ینگ  ر
کالنشهر  جنوب غربی  معابر  ترافیک 
اردبیل، دسترسی آسان ورودی غربی 
دسترسی  شهر،  جنوبی  ورودی  به 
آسان در جهت توسعه گردشگری به 
دریاچه  شورابیل، کاهش تصادفات و 
همچنین دسترسی آسان و متقابل به 
های  شهرک  و  ها  خیابان  محالت، 
حافظ،  کارشناسان،  سبالن،  عطایی، 
جانبازان، کوثر و کشاورزی از طریق 
از  اردبیل،  غربی  خروجی  و  ورودی 
اهداف  و  تاثیرات  مهم ترین  جمله 

پروژه عنوان شده است.
گفتنی است، تقاطع غیرهمسطح 
بسیار  تأثیرگذاری  بر  عالوه  بسیج 
سطح  در  ترافیک  چرخه  بر  مطلوب 

وسیعی از کالنشهر اردبیل، به عنوان 
شبدری  غیرهمسطح  تقاطع  اولین 
شکل است که در سطح استان اردبیل 

به اجرا در خواهد آمد.

با  همزمان  به طور  طرفی،  از 
پروژه   ۴ یی  اجرا عملیات  شروع 
نقاط  در  دیگر  غیرهمسطح  تقاطع 
مختلف اردبیل در واقع شاهد انقالبی 

این  که  هستیم  پل سازی  عرصه  در 
نزدیک  آینده  در  پل سازی  انقالب 
دگرگون  را  کالنشهر  این  سیمای 

خواهد کرد.

انقالب پل سازی، سیمای کالنشهر اردبیل را دگرگون می کند 

مرکزی _ حامد نوروزی :  سرپرست معاونت 
بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب 
شهری  جمعیت  درصد   ۷۰ گفت:  مرکزی  استان 
جمع آوری  شبکه  خدمات  پوشش  تحت  استان 

فاضالب قرار دارند.
افزود: یک میلیون و  »جمشید حسن بیگی«  
۱۰۰  هزار نفر از جمعیت استان در شهرها ساکن 
هستند که  ۷۷۸ هزار نفر آنان از خدمات شبکه جمع 

آوری فاضالب استفاده می کنند.
شبکه  پوشش  زیر  که  استان  شهرهای  وی، 
جمع آوری فاضالب هستند را شامل اراک، خمین، 
دلیجان، ساوه، محالت، مهاجران، تفرش و آشتیان 

عنوان کرد.

توسعه  و  بهره برداری  معاونت  سرپرست 
فاضالب شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت: 
محالت،  ساوه،  دلیجان،  خمین،  اراک،  شهرهای 
مهاجران، تفرش و آشتیان هشت شهرستان استان 
فاضالب  آوری  جمع  شبکه  پوشش  زیر  که  است 

قرار دارند.
حسن بیگی افزود:در این شهرها ۱۱ باب تصفیه 
خانه فاضالب در مجموع به ظرفیت ۱۰۵ هزار متر 

مکعب در مدار بهره برداری قرار دارد.
و  انتقال  خطوط  ۷۷کیلومتر  اجرای   به  وی، 
شازند  شهرهای  در  فاضالب  آوری  جمع  شبکه 
تصفیه خانه  داشت:   اظهار  و  کرد  اشاره  آستانه  و 
پیشرفت  درصد   ۸۰ با  ۲شهرستان  این  فاضالب 

ابنیه و همچنین ۲ باب تصفیه  فیزیکی در بخش 
خانه فاضالب برای شهرهای اراک و خمین نیز در 

دست ساخت است.
توسعه  و  بهره برداری  معاونت  سرپرست 
مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  فاضالب 
گفت: ظرفیت تصفیه خانه های در دست ساخت را 
33 هزار و ۷۵۰ متر مکعب در شبانه روز اعالم کرد.

وی افزود : ۲ روستای ابراهیم آباد و روانج نیز 
استان مرکزی تحت پوشش شبکه جمع  وری  در 

فاضالب قرار دارند.
۶۵۸ هزار مشترک آب و 3۱۱ هزار مشترک 
فاضالب در استان مرکزی از خدمات آب و فاضالب 

بهره مند هستند.

معاونت بهره برداری و توسعه آبفا استان مرکزی:
۷۰ درصد جمعیت شهری استان مرکزی زیرپوشش شبکه کنترل فاضالب هستند
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ن  کمیسیو ئیس  ر
ی  ا ر شو مجلس  ن  ا عمر
اسالمی ضمن بازدید از طرح 
فاضالب  خانه  تصفیه  ظرفیت  ارتقا 
ایالم گفت: امیدواریم با بهره برداری 
محیطی،  زیست  پروژه های  این  از 
مردم شهرستان از اثرات ارزشمند آن 

بهره مند باشند. 
رئیس کمیسیون عمران مجلس 
معاون  همراه  به  اسالمی،  شورای 
امور عمرانی استانداری ایالم، جمعی 
اجرایی،  دستگاه های  کل  مدیران  از 

معاونین و کارشناسان شرکت از طرح 
ارتقا تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم 

بازدید کردند.
ب  آ کت  شر مل  عا یر  مد  
بازدید  این  در  استان  فاضالب  و 
ضمن تشریح روند اجرای طرح ارتقاء 
فاضالب شهر ایالم، به بیان مسائل 
و مشکالت عملیات اجرایی این پروژه  
پرداخت و گفت: این طرح با ۵۰ درصد 
پیشرفت درحال اجراست و تا کنون ۴۰ 
میلیارد تومان برای اجرای این طرح 
سیویل  کارهای  و  است  شده  هزینه 

پیشرفت در  با  ۹۵ درصد  نیز  وابنیه 
حال اجرا است.

مشکل  بزرگترین  افزود:  وی   
اعتبارات  کمبود  طرح  اجرای  ادامه 
کمیسیون  رئیس  از  و  است  مالی 
اسالمی  شورای  مجلس  ن  عمرا
در  بیشتر  هرچه  حمایت  خواستار 
ادامه  برای  بودجه  تخصیص  زمینه 

این طرح شد.
و  ب  آ کت  شر مل  عا یر مد
برای  گفت:  ایالم  استان  فاضالب 
خرید تجهیزات و مکانیکال این پروژه 

تومان  میلیارد   ۱۰۰ بر  بالغ  اعتباری 
دیگر نیاز هست که در صورت تأمین 
به موقع اعتبار، این پروژه طی ۶ ماه 

به بهره برداری خواهد رسید.
رضایی رئیس کمیسیون عمران 
در مجلس شورای اسالمی با تأکید 
در  پروژه ها  اتمام  پیگیری جهت  بر 
گفت:  شده  بینی  پیش  زمان  مدت 
این  از  برداری  بهره  با  امیدواریم 
مردم  محیطی،  زیست  پروژه های 
آن  ارزشمند  ثرات  ا ز  ا شهرستان 

باشند. مند  بهره 

بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
 از طرح های عمرانی ایالم 

رفع مشکل آب شرب سه روستای بخش کالشی شهرستان 
جوانرود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه از رفع مشکل 
و  جوانرود  شهرستان  کالشی  بخش  روستای  سه  شرب  آب  کمبود 

برخورداری بیش از ۲ هزار نفر از آب شرب سالم و پایدار خبر داد.
کاکاوند مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه ضمن بیان این خبر 
اظهار داشت: ماهیت شرکت آب و فاضالب بر تامین آب شرب سالم و 
پایدار مبتنی است، که در همین راستا صیانت از منابع آبی زیرزمینی و 

ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب امری مسلم تلقی می شود.
وی افزود: با اجرای طرح پکپارچه سازی آبفا شهری و روستایی، 
تالش برای ارتقای سطح خدمات در استان و علی الخصوص ساماندهی 
آب روستایی و تسهیل در بخش خدمات رسانی به این قشر با جدیت هر 

چه تمام تر در برنامه های کاری این شرکت قرار گرفت.
کاکاوند خاطر نشان ساخت: در همین راستا و در پی بازدیدی که با 
همراهی دکتر لهوانی نماینده مردم شریف منطقه اورامانات در مجلس 
شورای اسالمی در ۹ فروردین ماه سال جاری از بخش کالشی به عمل 
آمد تصمیماتی در خصوص رفع مشکالت آب شرب روستاهای این بخش 
که به سبب کاهش نزوالت آسمانی در سال جاری و اثرات آن بر منابع 
تامین آب شهرستان رخ داده بود و موجب کاهش و بعضا خشک شدن 
از  چشمه های آب در منطقه شده است، اتخاذ و مقرر گردید تا قبل 
شروع فصل تابستان مشکل کمبود آب شرب این روستاها مرتفع گردد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان تصریح کرد: شرایط فوق و لزوم برنامه 
ریزی جهت اقدامات اساسی و جدی برای رفع سریعتر مشکالت موجود، 
شرکت آب و فاضالب را بر آن داشت تا با بررسی و کارشناسی دقیق 

منطقه تمهیدات الزم در این زمینه را اتخاذ و اجرا نماید.
وی در ادامه گفت: از جمله این اقدامات که در سه روستای این 
به عمق ۶ متر و  به حفر چاه دستی  توان  بخش صورت گرفت، می 
تجهیز و راه اندازی آن با نصب تابلو تک ضرب و الکتروپمپ شناور۵/۷ 
کیلو وات و لوله گذاری به متراژ ۴۰۰ متر با لوله ۷۵ میلی متری و از 
نوع پلی اتیلن و انتقال آب از چاه به ایستگاه پمپاژ  میانی در روستای 
دولتا، همچنین لوله گذاری از چشمه روستای مزران به متراژ ۵ هزار و 
3۰۰ متر با لوله پلی اتیلن به سایزهای ۹۰ و ۱۱۰ میلی متر به روستای 

کالش هوش اشاره نمود.
کاکاوند افزود: دیگر اقدام انجام شده تجهیز و راه اندازی چاه دستی 
روستای بانی لوان به عمق ۷ متر با نصب پست برق و الکتروپمپ شناور 
۵/۱۸ کیلو وات و یک کیلومتر لوله گذاری با لوله ۱۲۵ میلی متر و از 
نوع پلی اتیلن است، که پس از رفع مشکل برق چاه روستا با همکاری 
و همراهی همکاران محترم اداره برق شهرستان، آب به روستای بانی 

لوان خواهد رسید.
 کاکاوند اظهار داشت: به همت همکاران خدوم شرکت آبفا و با 
بالغ بر ۲  اقدامات انجام شده ۴۵۰ خانوار در این روستاها با جمعیتی 

هزار نفر از آب شرب سالم و پایدار برخوردار گشتند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان با اشاره به این مسئله 
که کم آبی در استان باید به عنوان یک اصل واقعی و عینی مورد توجه 
کرد:  بیان  ببرد  پی  آب  واقعی  اهمیت  به  کننده  تا مصرف  گیرد  قرار 
متاسفانه مصرف بهینه آب و استفاده درست از این مایه حیاتی نادیده 
گرفته شده که بازنگری در همه سطوح برای اصالح فرهنگ مصرف 
درست ضرورتی اجتناب ناپذیر است، باید این نکته را مدنظر قرار داد که 
بدون تحقق راهبرد مصرف پایدار، توسعه پایدار کشور امری غیر ممکن 
باور عمومی  اولویت و  به عنوان یک  باید در جامعه  این مهم  بوده و 

مورد توجه قرار گیرد.
الزم به ذکر است بخش کالشی شامل ۴۶ روستا با تعداد ۲ هزار 

و ۲۵۴ خانوار و جمعیتی بالغ بر۹ هزار نفر می باشد.

 بازدید رئیس مجلس شورای اسالمی از تونل در حال احداث کبیرکوه
 در استان ایالم

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 
مسئولین  همراه  به  اسالمی  شورای 
تونل  از  بازدید  ضمن  ایالم  استان 
وضعیت  آخرین  بررسی  به  کبیرکوه 
پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح 

عظیم پرداختند.
و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
اطالع رسانی راه و شهرسازی استان 
نماینده  که  بازدید  این  در  ایالم، 
و  ایالم  استاندار  دراستان،  فقیه  ولی 
در مجلس شورای  استان  نمایندگان 
مدیرکل  داشتند،  نیز حضور  اسالمی 
تشریح  به  استان  شهرسازی  و  راه 
مراحل احداث تونل کبیرکوه، ویژگیها 

و اهمیت حفاری این تونل پرداخت.
گزارش  این  در  بهادری  عبدهلل 

کوه  کبیر  اصلی  تونل  طول  گفت: 
کف  و  حفاری  که  است  متر   ۴۷۵۰
هم  و  رسیده  پایان  به  آن  برداری 
ی  جرا ا مشغول  ر  نکا پیما کنون  ا
و  سقف  بتونی  پوشش  الینینگ)
از  متر   ۴۰۰ که  باشد  می  دیوارها( 
الینینگ نیز درحال حاضرانجام گرفته 
است و ۸ دستگاه تونل دیگرجمعًا به 
مسیرحفاری  دراین  متر   ۱۸۵۰ طول 
پیمانکاردراین  اکنون  هم  و  شده 
قسمت مشغول عملیات خاکبرداری و 
اجرای روسازی و تحکیمات و آماده 

سازی الینینگ تونل ها است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان 
دربحث اهمیت احداث این تونل گفت: 
تونل کبیرکوه از چند لحاظ چه سطح 

استان و چه در سطح ملی از اهمیت 
باالیی بر خوردار است، این تونل گردنه 
سخت گذر کبیر کوه بین شهرستانهای 
دره شهر و آبدانان را که نزدیک ۱۸۰ 
حذف  دارد  را  پرحادثه  قوص  و  پیچ 
نموده و دسترسی شهرستانهای شمال 
و جنوب استان و حتی درآینده با بهره 
برداری از طرح هایی چون راه ارتباطی 
های  پروژه  سایر  و  بدره  سیروان- 
استانهای  بین  تردد  دیگر  سازی  راه 
و  تسهیل  را  خوزستان  به  کرمانشاه 
کوتاه تر می کند و همچنین به عنوان 
یک راه عمود بر راههای موازی دیگر 
دسترسی استانهای مرکزی به مرزهای 
غربی نظیر مرز چیالت را امکان پذیر 

می سازد.

فند  پدا لحاظ  به  فزود  ا وی 
راه  یک  کوه  کبیر  تونل  غیرعامل 
شده  محصوب  استراتژیک  دسترسی 
انتقال  امکان  شده  اتخاذ  تدابیر  با  و 
مد  تونل  این  از  نیز  آب  انتقال  خط 

نظر قرار گرفته است.
احداث  به  همچنین  بهادری 
کنون  تا  تونل  این  مراحل  تمامی 
توسط پیمانکاران بومی منطقه اشاره 
نمود و خاطر نشان کرد: حفاری این 
تونل با این ویژگیها که دومین تونل 
با  شود  می  محسوب  کشور  طوالنی 
وجود مطالبات زیاد بدون وقفه ادامه 
دارد که می طلبد شرایط الزم جهت 
پرداخت  برای  الزم  اعتبار  تخصیص 

مطالبات و ادامه کار فراهم گردد.

رتبه اول بانک سینا در شاخص های بانکداری الکترونیک بر 
اساس ارزیابی های بانک مرکزی

های  شاخص  در  بانکی  نظام  عملکرد  از  مرکزی  بانک  ارزیابی  در 
بانکداری الکترونیک، بانک سینا حائز رتبه برتر کشور شد.

مرکزی  بانک  آنکه  بیان  با  سینا  بانک  نرم افزاری  سیستم های  مدیر 
به صورت دوره ای، عملکرد بانک ها را در حوزه فناوری اطالعات با ۱۹ 
شاخص مورد ارزیابی قرار می دهد، خاطرنشان کرد: در ارزیابی عملکرد ۲ 
ماهه منتهی به اسفند ماه ۹۹ بانکها از سوی بانک مرکزی، بانک سینا در 
مجموع شاخص ها، رتبه اول را در رتبه بندی بانک ها اخذ نموده که نسبت 

به گزارش دوره قبل )دی ماه ۹۹(، هفت رتبه ارتقا یافته است.
شاهرخ دلگشاد خاطرنشان کرد: از عمده ترین دالیل کسب این موفقیت، 
تمرکز سیاست های بانک سینا بر ارتقای کیفی خدمات از طریق تقویت 
زیرساخت های فناوری و به کارگیری ابزارهای مدرن، پیشرفته و به روز، 
توجه به بهبود دانش و آموزش کارکنان و رصد و پایش مستمر و مداوم 

فعالیت ها بوده است.
دلگشاد تصریح کرد: بانک سینا در حال حاضر، متنوع ترین خدمات 
بانکداری الکترونیک را به مشتریان ارائه می کند که با توجه به تداوم شیوع 
قطع  در  موثری  تواند کمک  این خدمات می  از  استفاده  در کشور،  کرونا 

زنجیره این ویروس باشد.

مدیرعامل بیمه آسیا خبر داد:
افتتاح ۱۵ شعبه در بیمه آسیا طی دو سال گذشته

نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، از افتتاح ۱۵ شعبه و 
واحد پرداخت خسارت در بیمه آسیا طی دو سال گذشته خبر داد.

در  آسیا  بیمه  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رییس  نایب  بادین،  مسعود 
مراسم کلنگ زنی و آغاز پروژه ساختمان بیمه آسیا در شهر قم ، موفقیت 
ها و افتخارات این شرکت بزرگ بیمه ای را نتیجه همدلی و همیاری تمام 
ارکان خانواده بزرگ بیمه آسیا توصیف کرد که با تالشی خستگی ناپذیر 

شرکت را در رسیدن به اهداف عالیه خود یاری می دهند.
وی در همین ارتباط افزود: این ویژگی های بی نظیر بیمه آسیا، در 
دوران شیوع ویروس کرونا به خوبی نمود پیدا کرد و شاهد آن بودیم که 
چگونه تمام کارکنان و شبکه فروش بیمه آسیا علیرغم حضور یک سوم از 
پرسنل، عملکرد دلسوزانه و متعهدانه ای از خود نشان دادند و رضایت ارباب 

رجوع و مسئولین را به نفع احسن کسب نمودند.
مدیرعامل بیمه آسیا سپس اظهار داشت: اولویت بیمه آسیا توسعه ارائه 
خدمات بیمه ای شایسته به هموطنان در سراسر کشور است که با برنامه 
خسارت  پرداخت  واحد  و  شعبه   ۱۵ گذشته  سال  دو  طی  هدفمند،  ریزی 

افتتاح شده است.
مسعود بادین با اشاره به ویژ گی ها و پتانسیل اقتصادی استان قم بیان 
داشت : بیمه آسیا در نظر دارد با توجه به این ویژگی ها و پتانسیل اقتصادی 
، فعالیت بیمه ای خود را در این استان توسعه و خدمات خوبی را در تمام 

رشته های بیمه ای ارائه دهد.
قم،  در شهر  آسیا  بیمه  ساختمان  پروژه  آغاز  و  زنی  کلنگ  آیین  در 
معاونین مدیرعامل، مدیران و رییس و مسئوالن شعب بیمه آسیا در استان 

قم، حضور داشتند.
گفتنی است پروژه ساختمان بیمه آسیا در شهر قم با مساحت ۱۶۷۸ 
الغدیر قم  بنای ۲۲۰۶ مترمربع در چهار طبقه در خیابان  متر مربع و زیر 

احداث خواهد شد.

ایرانمال  در  »فریم«  عکاسی  مسابقه  نخستین  برگزیدگان 
تقدیر شدند

آئیـن اختتامیـه اولین مسـابقه عکاسـی از ایـران مال بـه همت بانک 
آینـده و اداره کل تشـریفات و روابـط عمومـی ایرانمال برگزار شـد.

مجموعـه چنـد منظـوره ایرانمال خردادمـاه ۱۴۰۰ میزبـان هنرمندان 
و عالقمنـدان عکاسـی کشـور بـود تا همزمـان با کاهـش محدودیت های 
کرونایـی و بـا رعایت پروتکل های بهداشـتی، مراسـم اختتامیه اولین دوره 

مسـابقه عکاسـی ” فریـم” را برگزار کند.
ایـن رویـداد در روزهـای نـوروز ۱۴۰۰ و در قالـب چندیـن تـور 
یـک روزه عکاسـی آغـاز شـد و در نهایـت در خـرداد ماه برنـدگان خود 

را شـناخت.
مسـابقه ” فریـم” در دو بخـش معمـاری و خرید از ایـران مال برگزار 
شـد و آثـار برگزیـده از میـان حدود چهارصـد عکس انتخاب شـدند. هیات 
داوران این دوره از مسـابقه پس از سـاعت ها بررسـی و بازبینی در نهایت 
۴۱ عکـس را انتخـاب و از بیـن آن افـراد زیـر را شایسـته دریافـت جایـزه 

نقـدی و لـوح تقدیر مسـابقه اعـالم کرد:
در بخـش معماری:صالـح بیـات- رتبـه اول-محمدرضـا نقیبی- رتبه 

دوم-علـی خردپیشـه – رتبه سـوم
در بخـش خرید:امید جبرائیلی- رتبـه اول-مصطفی کهن ترابی- رتبه 

دوم-شـهریار دبیری- رتبه سوم
هیـات داوران از سـه عـکاس نیـز تقدیـر ویـژه به عمـل آورد و جایزه 
هیـات داوران بـه آنـان اعطـا شـد. ایـن سـه نفـر محمدحسـن دهکردی، 

مهـوش سـاروخانی و فاطمـه افـراز بودند.
در آئیـن اختتامیـه این مسـابقه محمـد نوروزی عکاس پیش کسـوت 
و رئیـس هیـات داوران بـه تشـریح فرآینـد برگـزاری و انتخـاب عکـس 
هـای برتـر پرداخـت و ضمـن تقدیـر از نـگاه زیبایی شناسـانه عکس های 
ارسـالی از جوانـان عـکاس خواسـت اصـول فنـی را در دوره هـای بعـدی 

بیشـتر رعایـت کنند.
دکتـر محمدرضـا فراهانـی مدیـر آژانس و گردشـگری ایـران مال از 
دیگـر سـخنرانان ایـن مراسـم بود که به نقش عکاسـان در آشـکار شـدن 
هویت آثار هنری و تاریخی پرداخت. وی که از مدیران سـابق گردشـگری 
کشـور اسـت افـزود: هـر بـار که لنـز دوربیـن یک عـکاس بـر روی اثری 
تاریخـی تنظیـم مـی شـود زاویـه ای جدیـد و حقیقتـی نـو از آن اثـر برای 
همـگان آشـکار مـی شـود و این نقش عـکاس هنرمند را در جامعه آشـکار 
مـی کند.ایـن مراسـم در پایـان بـا اهـدای جوایـز نقـدی و لـوح تقدیـر به 

برگزیـدگان پایـان یافت.
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 ٣۱ ایران  صادرات  بانک  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
خرداد آنالین برگزار می شود

ایران به منظور  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک صادرات 
بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 3۰ اسفندماه ۱3۹۹، دوشنبه 3۱ خردادماه 

۱۴۰۰ به صورت آنالین برگزار می شود.
اعالم  با  همزمان  ایران،  بانک صادرات  روابط عمومی  گزارش  به 
بانک  شرکت  لیانه  سا عادی  عمومی  مجمع  برخط  برگزاری  زمان 
از سهامداران درخواست کرد  بانک  این  ایران )سهامی عام(،  صادرات 
با توجه به شیوع بیماری کرونا، در روز برگزاری مجمع از طریق لینک 
https://live.bsi.ir نسبت به احراز هویت و حضور برخط )آنالین( 

کنند. اقدام  مجمع  این  در 
هیئت مدیره بانک صادرات ایران در اطالعیه ای از تمامی سهامداران، 
نمایندگان  یا  نماینده  قانونی صاحبان سهم و همچنین  قائم مقام  یا  وکیل 
اشخاص حقوقی جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
بانک صادرات ایران )سهامی عام( به شماره ثبت 3۸33 که به منظور بررسی 
عملکرد سال مالی منتهی به 3۰ اسفندماه ۱3۹۹ راس ساعت ۱۰ صبح روز 
دوشنبه 3۱ خردادماه ۱۴۰۰ به نشانی خیابان سمیه، بین بهار و مفتح جنوبی، 

ساختمان غدیر بانک صادرات ایران برگزار می شود، دعوت کرد.
استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص 
عملکرد سال مالی منتهی به 3۰ اسفندماه ۱3۹۹، تصویب صورت های مالی 
منتهی به 3۰ اسفندماه۱3۹۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین 
حق الزحمه آنها، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های مربوط 
اعضای  خدمات  جبران  و  حق الزحمه  تعیین   ،۱۴۰۰ سال  برای  بانک  به 
هیئت مدیره بانک و سایر مواردی که قابل طرح در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه باشد، مهمترین دستورات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 

شرکت است.
هیئت مدیره بانک صادرات ایران اعالم کرد: با عنایت به ابالغیه مورخ 
۱3۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور 
حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی با رعایت حصول حد نصاب قانونی )۵۰ 
درصد سهامداران به اضافه یک سهم(، سهامداران محترم می توانند در روز 
برگزاری مجمع برای احراز هویت و حضور در جلسه برخط )آنالین( مجمع 
می توانند  کنند.سهامداران  اقدام   https://live.bsi.ir لینک  طریق  از 
سواالت خود را از طریق تماس با شماره تلفن ۸۸۸3۲۶۱۱-۰۲۱ یا پست 

الکترونیک sahamdaran@bsi.ir  مطرح کنند.

افزایش سرمایه بیمه کوثر
با توجه به وضعیت مناسب مالی شرکت بیمه کوثر در سال گذشته و 
شرایط مساعد فعلی، پس از گرفتن مجوز از بیمه مرکزی و تایید هیات مدیره 

به زودی شاهد افزایش سرمایه خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر و اعالم معاون مالی بیمه کوثر، 
در حالی که زمان زیادی تا برگزاری مجمع عمومی سهام داران شرکت باقی 
نمانده است طبق صورت های مالی مصوب، با عنایت به سوداوری خوب 
شرکت در سال گذشته و افزایش دارایی ها، مراحل افزایش سرمایه در حال 

پیگیری است.
مصطفی مقصودی با اشاره به تایید اولیه مبادی مربوط برای افزایش 
سرمایه گفت: در مسیر قانونی تحقق افزایش سرمایه، پس از جمع اوری و 
تدوین مستندات الزم، درخواست مجوز افزایش سرمایه را به بیمه مرکزی 

ارایه و منتظر بررسی نهاد ناظر و پاسخ آن  خواهیم بود.
امیدواریم  و  است  باقی  تا مجمع  وی خاطرنشان کرد: فرصت کمی 
تکمیلی  اخبار  هیات مدیره  تصویب  و  مرکزی  بیمه  مجوز  صدور  از  پس 
درباره میزان و چگونگی افزایش سرمایه به صورت رسمی رسانه ای شود 
بازار سرمایه، کام سهام داران صبور و وفادار  تا در تلخی چند وقت اخیر 

بیمه کوثر شیرین شود.

پلیس  رئیس  مرتضوی  مصطفی  سید  سرهنگ 
جدید  کالهبرداری  خصوص  در  اصفهان  استان  فتا 
درخواست  شگرد  با  سایبری  مجرمان  زیرکانه  و 
اکانت های  هک  از  بعد  فالوورها  برای  وجه  واریز 
اینستاگرامی به کاربران هشدار داد و گفت: با توجه 
برداشت های  کاهش  و  پویا  دوم  رمز  راه اندازی  به 
اکانت  هک  از  استفاده  با  کالهبرداران  مجاز،  غیر 
اینستاگرام کاربران و درخواست پول از آشنایان آنها 

به کسب درآمد نامشروع می پردازند.
این مقام انتظامی ادامه داد: شهروندان باید قبل 

از واریز وجه به حساب دوست خود که به این شیوه 
درخواست کمک کرده است، با شماره صاحب اکانت 
تماس گرفته و از صحت درخواست وی مطمئن شوند.

وی افزود: مردم حتما از رمزهای پیچیده و غیر 
استفاده  خود  اجتماعی  شبکه های  برای  حدس  قابل 
کنند. از دانلود و اجرا کردن نرم افزارها از منابع نامعتبر 
به شدت پرهیز کنند و در هنگام ورود به شبکه اجتماعی 
خود حتما از اصلی بودن صفحه ورود اطمینان حاصل 

کنند تا دچار صفحات جعلی نشوند.
کرد:  توصیه  شهروندان  به  مرتضوی  سرهنگ 

شدن  هک  ماجرای  طریقی  به  فرصت  اولین  در 
آشنایان  به دوستان و  را  اجتماعی خود  اکانت شبکه 
خود اطالع دهند تا هکر از اعتماد آنها نسبت به وی 
افراد هنگامی که  سوء استفاده نکند، همچنین بعضی 
در  دوستان خود  از  اندک  درخواست کمکی هر چند 
اگر  باورند  این  بر  می کنند،  مشاهده  اجتماعی  شبکه 
با صاحب اکانت جهت اطمینان از صحت ادعا تماس 
بگیرند، کم لطفی و بی احترامی به او است، در حالی 
که هکرها و شیادان با دانستن این مقوله به این کار 

غیر قانونی ادامه می دهند.

دستگیری کالهبردار اینستاگرامی

آمار  فوتبال  تیم ملی  زوج خط حمله 
فوق العاده ای را از خود برجای گذاشته اند.

و  طارمی  مهدی  درخشان  نمایش 
سردار آزمون در دیدار با بحرین باعث شده 
بپردازند.  آنها  از  به تمجید  اهالی فوتبال  تا 
هماهنگی میان این دو ستاره در خط حمله بار 
دیگر نمایان شد و همین که آنها گلهای تیم 
ملی را زدند، نشان از عملکرد خوبشان دارد.

روند  این  که  بدانید  است  جالب  اما 
از  و  نمی شود  بحرین  با  دیدار  به  محدود 
خط  زوج  است.  شده  شروع  پیش  مدت ها 
فرم  بهترین  در  شرایطی  در  ایران  حمله 
دوران فوتبال شان هستند که در گذشته نیز 

شاهد درخشش آنها بوده ایم.
ستاره های ۲۸ ساله پورتو و ۲۶ ساله 
زنیت، به درک و بازیخوانی خوبی از یکدیگر 
رسیده اند و در 3۵ بازی که کنار هم برای 
تیم ملی بازی کرده اند، توانسته اند 3۹ گل 
بزنند و بارها همدیگر را در موقعیت گلزنی 
قرار دهند. در این خصوص جالب است بدانید 
که طارمی ۶ بار به آزمون و سردار 3 بار به 

مهدی پاس گل داده است.
بی تردید ادامه این روند توسط طارمی 
می تواند  ملی  تیم  حمله  خط  در  سردار  و 
روزهای بهتری را نیز برای آنها و در نهایت 

فوتبال ایران رقم بزند.

آمار فوق العاده طارمی و سردار؛ 

٣9 گل در ٣5 بازی!

ورزشگاه آزادی میزبان سوپرجام ایران شد
مسابقه سوپرجام بین دو تیم پرسپولیس) 
قهرمان لیگ برتر( و تراکتور تبریز ) قهرمان 
ورزشگاه  در  خردادماه   3۰ روز  حذفی(  جام 

آزادی تهران برگزار می شود.
مراسم قرعه کشی برای تعیین میزبانی 
حضور  با   ۱3۹۸-۱3۹۹ فصل  سوپرجام 
لیگ،  سازمان  دبیر  کشوری فرد  محمدرضا 

سهیل مهدی مدیر مسابقات، افشین پیروانی 
گودرزی  واسماعیل  پرسپولیس  تیم  مدیر 
معاون حقوقی باشگاه تراکتور تبریز در سازمان 

لیگ برگزار شد.
اساس قرعه کشی صورت گرفته،  بر   
قرار شد که این مسابقه در روز یکشنبه 3۰ 
خردادماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود.
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هفته سوم لیگ والیبال ملت ها؛
آمریکا؛ قربانی انگیزه بلندقامتان ایرانی می شود!؟

شاگردان آلکنو برای قطع نشدن نوار پیروزی های خود باید از سد تیم مدعی و 
قدرتمند آمریکا هم عبور کنند. 

بعد از سه روز استراحت، از امروز هفته سوم لیگ ملت ها در ریمینی ایتالیا آغاز 
خواهد شد؛ روزی که ایران در چالش سخت و دشوار قرار خواهد گرفت. شاگردان 
والدیمیر آلکنو که ۴ برد متوالی را در بازی های اخیر کسب کردند و در هفته دوم 

شکست ناپذیر نشان دادند، باید از ساعت ۲۰:3۰ برابر آمریکا قرار بگیرند. 
آمریکا که با 3 برد و 3 باخت در جدول رده بندی پایین تر از ایران و در رده نهم 
قرار گرفته، حتی در روزهای بد خود هم تیمی خطرناک و قدرتمند به حساب می آید. 
تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا تاکنون ۱۶ بار در تاریخ برابر یکدیگر قرار 
گرفتند که ۴ برد سهم ایران و ۱۲ برد سهم آمریکایی ها بوده است. آخرین رویارویی 
دو تیم نیز به جام جهانی ۲۰۱۹ برمی گردد که ایران با نتیجه 3 بر یک و با هدایت 
کوالکوویچ برابر آمریکا شکست را پذیرا شد. این نتایج نشان می دهد معموال ایران برابر 
آمریکا نتوانسته خیلی راحت و روان بازی کند و سبک بازی اش به این تیم نمی خورد. 
با این حال با ورود آلکنو و روحیه ای که تیم ملی از ۴ برد متوالی کسب کرده، 
انگیزه  قربانی  هم  ندارد  باالیی  چندان  آمادگی  که  آمریکایی  که  بود  امیدوار  باید 

بلندقامتان ایرانی شود. 
البته ایران در ادامه هفته سوم لیگ ملت ها باید روز پنجشنبه به مصاف صربستان 
و جمعه هم به مصاف آلمان برود؛ تیم هایی که همگی پایین تر از ایران در جدول قرار 

دارند، اما هر کدام می توانند رقیب سرسختی برای شاگردان آلکنو باشند. 
باید دید مرد روسی که این روزها محبوبیتش در ایران با سرعت زیادی افزایش 
یافته، می تواند هفته سوم را هم مثل هفته دوم با یک نتیجه فوق العاده و بدون 
شکست پشت سر بگذارد تا ایران جزو مدعیان صعود به مرحله نهایی قرار بگیرد یا 

اتفاقات دیگری در راه است.

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا؛
خبرنگاران در المپیک ردیابی می شوند!

مسئوالن برگزاری المپیک به دقت عملکرد خبرنگاران را در بازی ها زیر نظر دارند 
تا این افراد فقط به مکان هایی که از قبل تعیین شده است بروند.

به گزارش خبرگزاری تاس، مسئوالن ژاپنی قرار است رفت و آمدهای خبرنگاران 
خارجی را که برای تهیه گزارش از بازی های المپیک تابستانی به توکیو وارد می شوند 
را به دقت از طریق GPS نظارت کنند که این حرکت به منظور جلوگیری از شیوع 

ویروس کرونا در نظر گرفته می شود.
خبرگزاری کیودو به نقل از سیکو هاشیموتو رئیس کمیته سازماندهی المپیک 
گفت: ما حرکت خبرنگاران را به شدت از طریق  GPS کنترل خواهیم کرد تا آنها 
از مناطق تعیین شده برای خود خارج نشوند. هاشیموتو همچنین تاکید کرد که تعداد 
هتل های رزرو شده مخصوص رسانه های خارجی از حدود 3۵۰ به حدود ۱۵۰ هتل 

کاهش یافته تا محل اسکان روزنامه نگاران خارجی را متمرکز کند.
رئیس کمیته برگزاری همچنین گفت که در طی دو هفته از لحظه ورود خبرنگاران 
به ژاپن، روزنامه نگاران خارجی از استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی منع خواهند شد 
و سفرهای کاری در اطراف شهر برای آنها صرفاً به مکان های ثابت که محدود می شود.  
مسابقات المپیک توکیو قرار بود از ۲۴ ژوئیه تا ۹ آگوست سال ۲۰۲۰ برگزار 
شود. به دلیل همه گیری، این مسابقات برای یک سال به تعویق افتاد و اکنون از ۲3 

ژوئیه تا ۸ آگوست ۲۰۲۱ برگزار می شود.
این در حالی است که مسابقات بدون تماشاگران خارجی برگزار می شود و درباره 

حضور تماشاگران داخلی تصمیمی گرفته نشده است.

تیم پناهندگان المپیک با حضور 4 ایرانی!

طبق اعالم رسمی کمیته بین المللی المپیک ۴ ورزشکار ایرانی در قالب تیم 
پناهندگان و زیرپرچم IOC در توکیو به میدان می روند.

طبق خبری که روی سایت رسمی IOC منتشر شده، پس از آزمون موفق در 
ریو ۲۰۱۶، تیم المپیک پناهندگان در رقابت های المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز حاضر خواهد 
بود. این برای دومین بار است که تیمی متشکل از پناهندگان در المپیک شرکت می 
کند. این مهم با بورسیه کمیته ملی المپیک)IOC( به این ورزشکاران میسر خواهد شد.

۵۶ ورزشکار مستعد پناهنده از ۱3 کشور سخت در حال تمرین و آماده سازی بودند 
تا در توکیو حاضر باشند. این ورزشکاران از ۲۱ کشور استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، 
کانادا، کرواسی، مصر، فرانسه، آلمان، رژیم اشغالگر قدس، اردن، کنیا، لوکزامبورگ، 
پرتغال، هلند، نیوزلند، ترکیه، سوئد، سوئیس، ترینیداد و انگلیس هستند و در ۱۲ رشته 
دومیدانی، بدمینتون، بوکس، کانو، دوچرخه سواری، کاراته، تکواندو، تیراندازی، شنا، 
وزنه برداری و کشتی شرکت خواهند داشت. حضور تیم المپیک پناهندگان در المپیک 
توکیو اخیرا رسمی شد. این تیم در نهایت متشکل از ۲۵ ورزشکار از ۱۱ کشور مختلف 

خواهد بود و در ۱۲ رشته ورزشی شرکت خواهند کرد.
۴ ورزشکار نیز با بورسیه فدراسیون جهانی جودو این جمع را تکمیل کردند تا 
تعداد به ۲۹ برسد.مخفف نام تیم پناهندگان المپیک، EOR است؛ بر اساس نام 

.équipe olympique des réfugiés :فرانسوی
در طول مراسم افتتاحیه ، تیم با پرچم المپیک در موقعیت دوم، بالفاصله پس 

از تیم یونان حرکت می کند.
برای تمام نماینده های رسمی تیم)از جمله مراسم احتمالی مدال( ، پرچم المپیک 
برافراشته می شود و سرود المپیک پخش می شود. مدیر این تیم نیز تگال لوروپ است 

و در طول بازی ها او را الیور نیامکی به عنوان دستیار همراهی خواهد کرد.
مانند ۲۰۶ عضو کمیته ملی المپیک، تیم پناهندگان در دهکده المپیک اقامت 

خواهد داشت.
کمیته ملی المپیک حتی پس از بازی های المپیک توکیو ۲۰۲۰ به حمایت از 

ورزشکاران پناهنده ادامه خواهد داد.
اسامی ۲۹ ورزشکار تیم المپیک پناهندگان:

عبداهلل صدیقی)تکواندو(، احمد علیکاج)جودو(، احمد بدرالدین وایس)دوچرخه 
سواری(، آکر العبیدی)کشتی(، عال ماسو)شنا(، آجلینا نادای لوهالیث )دومیدانی(، آرام 
محمود)بدمینتون(، سیریل فاگات)وزنه برداری(، دینا پور یونس لنگرودی)تکواندو(، 
درفشی  هامون  رودریگز)بوکس(،  سال  ساموئل  الدریک  کلتال)دومیدانی(،  دوریان 
نیانگ)دو  چیگنژک  جیمز  محمد)دومیدانی(،  عیسی  عبدالماجی  جمال  پور)کاراته(، 
میدانی(، جواد محجوب)جودو(، کیمیا علیزاده زنوزی)تکواندو(، لونا سلیمان)تیراندازی(، 
معصومه علی زادا)دوچرخه سواری(، مونا داهوک)جودو(، نیگارا شاهین)جودو(، پائولو 
آموتون لوکورو)دومیدانی(، پاپول میسنگا)جودو(، رز ناتیکه لیکونین)دومیدانی(، سعید 
فضلوال)کانو(، ساندا آلداس)جودو(، تاچلوینی ماالکه)دومیدانی(، وائل شعب)کاراته(، 

وسام ساالمانا )بوکس(، یوسرا ماردینی)شنا(
کیمیا علیزاده در تکواندو، دینا پوریونس در تکواندو، هامون درفشی پور در کاراته 
و جواد محجوب در جودو چهار ورزشکاری هستند که با تایید IOC در المپیک به 

عنوان تیم پناهندگان به مصاف رقبای خود می روند.

انگلیس جوان ترین تیم در یورو 

تیم ملی فوتبال انگلیس با جوان ترین ترکیب ممکن به یورو ۲۰۲۰ خواهد رفت.
به گزارش تلگراف، میانگین سنی بازیکنان انگلیس که در مسابقات یورو ۲۰۲۰ 
شرکت خواهند کرد،۲۵ سال و ۱۱۷ روز است. بر این اساس، انگلیس ۲۰۲۱ جوانترین 
تیمی است که در بین تیم های ملی انگلیس از همه نسل ها در مسابقات یورو 
شرکت کرده است. پیش از این، این رکورد متعلق به تیمی بود که در آخرین یورو 
یعنی ۲۰۱۶ بازی کرده بود که این میانگین ۲۵ سال و 3۱۰ روز بود تا جوانگرایی 

در تیم ملی فوتبال انگلیس ادامه داشته باشد.
با در نظر گرفتن ترکیب تیم های انگلیس در جام جهانی، این تیم دومین تیم 
جوان تاریخ انگلیسی هاست. جوان ترین تیم انگلیس در جام جهانی ۵۸ سوئد بود 
که میانگین سنی بازیکنان )۲۵ سال و ۱۰۹ روز( بود.رقبای تیم ملی انگلیس در یورو 

۲۰۲۰ کشورهای جمهوری چک، کرواسی و اسکاتلند هستند.

سرمربی تیم ملی پرتغال:
الزم باشد رونالدو را تعویض می کنم

سرمربی تیم ملی پرتغال اطمینان دارد که تیمش از دور گروهی باال می آید 
و تا فینال نیز پیش می رود. او رونالدو را هم غیر قابل تعویض شدن نمی داند.

تیم ملی پرتغال مدافع عنوان قهرمانی جام ملت های اروپاست. این تیم سال 
۲۰۱۶ توانست در فرانسه عنوان قهرمانی را کسب کند و حاال با داشتن فوق ستاره 

هایی چون کریستیانو رونالدو و برونو فرناندز، چشم به تکرار آن قهرمانی دارد.
پرتغال در گروه مرگ قرار دارد و باید با آلمان، فرانسه و مجارستان دیدار کند.

 RTP فرناندو سانتوس سرمربی تیم ملی پرتغال در مصاحبه با تلویزیون
گفت:» فقط یک تیم یعنی اسپانیا توانسته دو بار متوالی قهرمان یورو شود)۲۰۰۸ 
و ۲۰۱۲(. به تعداد تیم های متفاوتی که قهرمان یورو شده اند هم که نگاه کنید تا 
متوجه دشواری کار شوید. نمی دانم مفهوم ناکامی چه چیزی است؟ این کلمه را 

نمی فهمم ولی چنین سوالی را درک می کنم.
معتقدم اگر ما از دور گروهی باال نیاییم، یعنی شکست خورده ایم ولی بعید است 
پرتغال نتواند راهی دور یک هشتم نهایی شود. گروه ما البته که گروه بسیار دشواری 
است و درک نمی کنم چرا سه قدرت برتر اروپا باید در یک گروه قرار بگیرند و فکر 
هم نمی کنم قبال چنین چیزی سابقه داشته باشد. در هر صورت به مردم پرتغال 
این اطمینان را می دهم که ما در زمین همه توان مان را می گذاریم و تیمی بسیار 

باکیفیت هستیم. ما در هر بازی برای برد وارد زمین می شویم.«
کریستیانو رونالدو:» اگر کریستیانو در فرم مطلوبی نباشد و تیم هم نتواند نمایش 
خوبی داشته باشد، قطعا تغییراتی خواهیم داشت و رونالدو هم غیر قابل تعویض شدن 
نیست و این را می پذیرد.  رونالدو بازیکنی نیست که بتواند در دفاع به تیم کمک 

زیادی کند و البته ما هم چنین توقعی از او نداریم.
رونالدو باعث احترام بیشتر رقبا به ما می شود و گل های مهم و تعیین کننده ای 
به ثمر می رساند ولی او بازیکنی نیست که در دفاع به کار ما بیاید. مشکل اینجاست که 
۴ یا ۵ بازیکن دیگر هم داریم که در باشگاه های شان نقشی مشابه رونالدو را دارند. 
یعنی اساسا تیم را پیرامون آنها شکل می دهند و در کارهای دفاعی مشارکت نمی 
کنند ولی من نمی توانم در تیم ملی چندین بازیکن را از کارهای دفاعی معاف کنم.

شاید رونالدو در این زمینه استثنا باشد ولی دیگران باید در زمینه دفاعی فعال 
باشند و در غیر این صورت به مشکل خواهیم خورد. معتقدم تمامی بازیکنان به این 

مساله واقفند. آنها سخت کار کرده اند و به تیم کامال متعهد هستند.«
سه بازی دور از خانه:» این مختص گروه ما نیست و در همه گروه ها چنین 
است. متاسفانه ما در هیچکدام از سه بازی دور گروهی میزبان نیستیم ولی آلمان هر 
سه بازی را در خانه برگزار می کند.  فرانسه هم شرایط ما را دارد ولی مجارستان دو 

بازی را میزبان است. نمی توان نقش بازی در زمین خودی را انکار کرد.«

امباپه: دیدار با آلمان دشوارتر از پرتغال است
آلمان و مانوئل نویر را  با  امباپه، ستاره جوان و فرانسوی رویارویی  کیلیان 

دشوار توصیف کرد.
تیم ملی فرانسه در اولین گام و در دیداری دشوار در رقابت های یورو ۲۰۲۰ 
به مصاف تیم ملی آلمان خواهد رفت. کیلیان امباپه که در این دو فصل سابقه تقابل 
با بایرن مونیخ و مانوئل نویر را در کارنامه دارد، کاپیتان تیم ملی آلمان را یکی از 

بهترین دروازه بان های تاریخ توصیف کرد.
کیلیان امباپه در مصاحبه با نشریه بیلد گفت: »لوکاس هرناندز به من گفت 
که باید برای بایرن مونیخ بازی کنم. بایرن یکی از پنج باشگاه برتر در جهان است 
و باید به آنها تبریک گفت که همه ساله کیفیت خود را حفظ می کنند، انگار آنها 

می دانند باید چه کار کنند.
حاال ژروم بواتنگ و داوید آالبا از بایرن جدا شدند، اما این تیم دایوت اوپامکانو 
که یک مدافع بزرگ است را به خدمت گرفت. بایرن ساختار واضح و روشنی دارند و 
همین موضوع آنها را به یک باشگاه بزرگ تبدیل می کند. بله، بایرن مونیخ همیشه 
یکی از نامزدهای فتح عنوان قهرمانی است، بنابراین اگر می خواهم قهرمان شوم، 

در آینده همیشه باید مقابل بایرن پیروز باشم.«
رویارویی با آلمان در یورو ۲۰۲۰: »بازی مقابل آلمان از پرتغال دشوارتر است، 
چون اولین دیدار ماست. تیم آلمان بازیکنان جوان زیادی دارد که خیلی جاه طلب 
هستند. همچنین بازیکنانی مانند توماس مولر نیز به ترکیب بازگشته اند و ما باید در 

برابر هر دو حریف با تمام توان در میدان حاضر شویم.

دوباره جدول معادالت پیچیده ای اف سی؛

بررسی مسیر ایران برای صعود به مرحله بعدی 
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محمدرضا هاشمی کهندانی

 مفقودی ) ایالم (
مسلم  فرزند  باالیی  ده  سورمیری  عبدالحسین  آقای  ساخت  پروانه  سند 
ثبت  تاریخ  ثبت ۸۶۰۶  شناسه  ایالم شماره  ثبت  کدملی ۴۵۰۰۰۷۰۰3۶ محل 

۱33۹/۷/۲۰مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۱۲۰۰۰۰۷۱ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم ابوالفضل 
دانا فرزند عزیز به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۶۷/۶۰ متر مربع از پالک ۵۲3۰ فرعی از 3۰۲۶ اصلی واقع 
در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان شهید مفتح 3 خریداری از مالک 
رسمی آقای / خانم علی اکبر مالکی، معصومه واعظی و طیبه واعظی 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: ۱۴۰۰/۰3/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰3/۱۹

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
تعیین  قانون  موضوع  هیئت   ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۰۶۹ شماره  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸ تقاضای 

آقای ابوطالب خلوتی به شماره شناسنامه 3۱۲ و کدملی ۲۱۲۲۸۹۹۶۷۰ صادره 
از گرگان فرزند مرتضی در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱3۱ 
سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است به 
مساحت 3۲3/۸۴ متر مربع از پالک شماره ۱۲ اصلی واقع در اراضی قلعه حسن 
بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 
آقای عباس عارفی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود 

را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/3/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۵

علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان 

م / الف ۷۰۶۷

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
تعیین  قانون  موضوع  هیئت   ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۰۲۹ شماره  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹3۵ تقاضای 
آقای عباس خلوتی به شماره شناسنامه ۱۲۸۱ و کدملی ۲۱۲۰۹۹۶۴۱۵ صادره 
از گرگان فرزند مرتضی در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱3۱ 
سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است به 
مساحت ۱۹۴/3۲ متر مربع از پالک شماره ۱۲ اصلی واقع در اراضی قلعه حسن 
بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 
آقای اصغر خلوتی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود 

را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/3/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۵

علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان 

م / الف ۷۰۶۵

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
تعیین  قانون  موضوع  هیئت   ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۰۷۱ شماره  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۱۶ تقاضای 
آقای ابوطالب خلوتی به شماره شناسنامه 3۱۲ و کدملی ۲۱۲۲۸۹۹۶۷۰ صادره 
از گرگان فرزند مرتضی در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱3۱ 
سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است به 
مساحت ۲۱۴/3۸ متر مربع از پالک شماره ۱۲ اصلی واقع در اراضی قلعه حسن 
بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 
آقای عباس مشکریز به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 

خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/3/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۵

علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان 

م / الف ۷۰۶3

پیروزی تیم ملی ایران مقابل بحرین، شاگردان اسکوچیچ را در موقعیت صعود به مرحله 
بعدی قرار داده است.

تیم ملی حاال دو بازی دیگر مقابل کامبوج و عراق دارد که پیروزی در یکی از این مسابقات، 
محتمل است. بنابراین ایران با ۱۵ امتیاز به استقبال هفته آخر خواهد رفت و اگر شگفتی خاصی 
در بازی هنگ کنگ- عراق رخ ندهد، یاران بشار رسن نیز ۱۷ امتیازی، بازی سرنوشت ساز 
مقابل ایران را برگزار خواهند کرد. بنابراین اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد، ایران برای صدرنشینی 

باید هر دو بازی پایانی را پیروز شود.
 اما طبق قانون ای اف سی، برترین تیم های دوم نیز راهی مرحله بعدی می شوند و حضور 
قطر )میزبان جام جهانی( در دور مقدماتی سبب شده تا ۵ تیم از ۸ تیم دوم جواز صعود به مرحله 
نهایی را کسب کنند. به عبارتی تنها سه تیم دوم حذف خواهند شد و حاال پس از بررسی حالت 
سرگروهی ایران، به سراغ شرایطی می رویم که تیم ملی به عنوان برترین تیم دوم صعود کند.

شاید توضیح تکراری مصوبه ای اف سی نیز الزم باشد: باتوجه به کناره گیری کره 
شمالی، برای ایجاد شرایطی برابر و عادالنه، ای اف سی در انتخاب برترین تیم های دوم، نتایج 
این تیم ها نسبت به قعرنشین گروه را محاسبه نمی کند. بنابراین در جدول تیم های دوم، هر 

یک ۶ بازی را خواهند داشت.
اکنون به ترتیب لبنان )۱۰(، ازبکستان، امارات، ایران و عمان )۹(، چین و اردن )۷( و 
تاجیکستان )۴( قرار دارند. تاجیک ها باتوجه به این که تنها یک بازی دیگر پیش رو دارند، از 
همین حاال حذف شده اند. در واقع از گروه F تیم دوم قطعا به مرحله بعدی صعود نخواهد کرد. 

حاال باید به سراغ دو تیم حذف شده دیگر برویم.
 

 چین و اردن تنها تهدیدکنندگان ایران برای جلوگیری از صعود به عنوان برترین تیم 
دوم هستند. چین یک بازی با مالدیو خواهد داشت که تیم آخر گروه نیست و احتماال در آن 
برنده خواهد شد و یک دیدار با سوریه نیز دارد که تساوی، نتیجه محتملی در آن خواهد بود. 

بنابراین می توان چین را تیم حداقل ۱۰ امتیازی و حداکثر ۱۱-۱3 امتیازی دانست.
 

حذف تاجیکستان باتوجه به باخت مقابل ژاپن، قطعی است
 

اردن یک بازی با کویت خواهد داشت و یک بازی با استرالیا. اگر آنها به کویت ببازند، احتمال 
دارد اصال تیم دوم نشوند چرا که کویت بازی آخر را برابر چین تایپه برگزار خواهد کرد. اردن اگر 
دست به یک شگفتی بزرگ نزند و ۴ امتیاز از این دو بازی نگیرد، موقعیت برتری نسبت به ایران 

نخواهد داشت. البته این احتمال با فرض شکست ناپذیری ایران مقابل عراق مطرح می شود.
 

۱۴ تفاضل ایران از بین خواهد رفت؛ اگر کره شمالی انصراف نمی داد، حاال خیال ایران 
از صعود تا حد زیادی راحت بود.

 

تساوی در بازی اردن - کویت، به سود ایران خواهد بود.
 

نکته مهم این است که ایران با تفاضل گل +۵ شرایط خوبی را در جدول دارد. ازبکستان 
باید با عربستان بازی کند که دیدار دشواری است و امارات با ویتنام بازی خواهد کرد. یعنی هر 

سه تیم ایران، ازبک و امارات با تیم های صدرنشین روبرو خواهند شد.
 

ازبکستان برای صعود به حداقل یک تساوی از بازی با عربستان نیاز دارد.
 

در این بین عمان با افغانستانی دیدار می کند که پیروزی در آن محتمل است. بنابراین 
عمان را به همراه لبنان باید یکی از تیم های صعودکننده به مرحله نهایی دانست و پنج تیم 

دیگر با شرایط کنونی از بین ایران، ازبک، امارات، چین و اردن انتخاب خواهند شد.
 

عمان با پیروزی مقابل افغانستان، صعودش را قطعی خواهد کرد.
 

خوش شانسی بزرگ برای لبنان است؛ جایی که کناره گیری کره شمالی، صعود احتمالی 
این تیم را در پی خواهد داشت.

 
برای جمع بندی باید گفت که پیروزی مقابل کامبوج و تساوی برابر عراق به احتمال 
بسیار زیاد منجر به صعود ایران می شود مگر این که از چهار حالت روبرو سه تا رخ دهد و ایران 
هم نتواند عراق و کامبوج را ببرد: ۱( امارات ویتنام را شکست دهد، ۲( ازبکستان با عربستان 
با  مساوی کند، 3( چین مالدیو را ببرد و با سوریه مساوی کند و ۴( اردن، کویت را ببرد و 

استرالیا مساوی کند.
 

شرایط امارات مثل ازبکستان است؛ حداقل یک امتیاز از بازی با ویتنام یا یک پیروزی.
 

چین از بازی با مالدیو و سوریه به ۴ امتیاز نیاز دارد اما برای اطمینان خاطر این تیم با 
۶ امتیاز کسب کند.

 در یک جمله، شکست ایران برابر عراق حذف ایران را در پی خواهد داشت و پیروزی 
مقابل این تیم، صعود را قطعی می کند. تساوی نیز احتماالتی را به دنبال دارد که اغلب آن ها 

حکم به صعود ایران می دهند.

پرسپولیس  فوتبال  تیم  دروازه بان 
که به دلیل رفتار یکی از مدیران میانی 
درخواست  حاال  شده،  نارحت  باشگاه 
کرده ۱۱۸ هزار یورو به او پرداخت شود 

تا برگردد.
بوژیدار  غیبت  روز  چند  از  پس 
پرسپولیس،  تمرینات  در  رادوشوویچ 
یحیی گل محمدی از باشگاه درخواست 
این  بازگشت  مقدمات  سریعا  تا  کرده 
دروازه بان در ایران انجام شود و از این 
تا  افتادند  تکاپو  به  پرسپولیسی ها  رو 
مشکل رادوشوویچ را برای جلب نظرش 

و بازشگست حل کنند.

در  همین حال، روز دوشنبه گذشته 
باشگاه  به  رادوشوویچ  ایرانی  وکیل 
درخواست  آخرین  و  رفت  پرسپولیس 
 . کرد ئه  ا ر ا ه  باشگا به  ا  ر موکلش 
رادوشوویچ به پرسپولیس اعالم کرده با 
توجه به  اینکه  قراردادش از پایان خرداد 
تا  پایان خرداد هر سال است، باشگاه باید 
تمام قرارداد این فصل او را پرداخت کند 
فصل  می گویند  پرسپولیس  مدیران  اما 
زمان  آن  تا  می شود  تمام  مرداد  اواسط 
مطالبات این بازیکن را پرداخت می کنند.

حدود  حال  به  تا  دوشوویچ  را
خود  فصل  این  قرارداد  از  درصد   ۵۵

درخواست  با  حاال  و  کرده  دریافت  را 
 ۱۰۰ حدود  باید  پرسپولیس  جدیدش، 
فقط  این  البته  بدهد.  او  به  یورو  هزار 
یک بخش ماجرا است. رادوشوویچ بابت 
 ۱۸ دریافت  ادعای  هم  گذشته  فصل 
هزار یورو بابت آپشن قراردادش را هم 
برای  پرسپولیس  این حساب  با  و  دارد 
جلب نظر و بازگشت او باید حدود ۱۱۸ 

هزار یورو به او بدهد.
که  پرسپولیس  کروات  دروازه بان 
دریافت  در  خیر همیشه  چند سال  طی 
با  بار  هر  داشته،  مشکل  خود  مطالبات 
پرسپولیس  تا  کرده  همکاری  باشگاه 

برخورد  این بار  اما  نشود  مشکل  دچار 
نامناسب یکی از مدیرانی میانی باشگاه 
دوستی  رادوشوویچ  شده  باعث  او،  با 
و  بگذارد  کنار  باشگاه  با  را  رفاقت  و 
شود.  حل  مشکالتش  قانونی  بخواهد 
را  دروازه بان  این  نتواند  پرسپولیس  اگر 
برگرداند، نه تنها تا پایان فصل مشکل 
دروازه بان خواهد داشت، بلکه باید تمام 
مبالغ قرارداد او در سه فصل آینده را نیز 
پرداخت کند. درواقع اگر رادوشوویچ یک 
طرفه فسخ کند و برنگردد، پرسپولیس 
با پرونده حدود ۸۰۰ هزار یورویی دیگر 

روبه رو خواهد شد.

وکیل رادوشوویچ: بوژیدار، 11۸ هزار یورو بگیرد برمی گردد!
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 تهیـه کننـده سـریال تلویزیونی »خوشـبرگ« گفت: 
بعـد از مجموعـه »کتابفروشـی هدهـد«، بـه کارگردانـی 
را  می تـوان  را  »خوشـبرگ«  سـریال  برومنـد،  مرضیـه 
دومیـن مجموعـه با هدف ترویج کتابخوانی در صداوسـیما 

نست. ا د
تهیـه کننـده ایـن مجموعـه بـا بیـان این که دسـتاورد 
سـریال معرفـی یـک کتـاب در هـر قسـمِت حـدوداً بیسـت 
دقیقـه ای اسـت اظهـار داشـت: مـا طـی سـاخت فصـل اول 
سـریال خوشـبرگ، سـه پیک کرونا داشـتیم. اسـتمرار کرونا 
و محدودیت هـای مکانـی، از جملـه تخریـب لوکیشـن اولیه 
و محدودیت هـای مالـی، کمـی در کارمـان گـره انداخت. به 
همیـن علـت فصـل اول را با مشـورت مدیران شـبکه زودتر 
بـه پایـان بردیـم و در حـال برنامه ریـزی و مذاکـره بـرای 

فصل دوم هسـتیم.
ایمـان ایرانمنـش افـزود: در ایـن مجموعـه آقـای رضا 
فیاضـی نقـش »آقـای حکمـت« را دارد کـه در تقابلـی بـا 

چاشـنی طنـز، مقابـل آقـای خوبـزاده کـه نقش آفرینـی آن 
بـر عهـده آقـای مجیـد شـهریاری اسـت قـرار می گیـرد. 
آقـای خوبـزاده بـا راه انداختـن گیـم نـت در کنـار رسـتوران 
خوشـبرگ آقـای حکمـت -کـه بـه جـای غـذا بـا کتـاب از 
نوجوانـان پذیرایـی می کنـد- ماجراهای جذابـی رقم می زند.

یـن روزهـا فصـل اول مجموعـه تلویزیونی خوشـبرگ 
از شـبکه امیـد در حـال پخـش اسـت. ایـن سـریال کـه 
مخاطبـان شـبکه امیـد، یعنـی نوجوانـان را هـدف گرفته، با 
هـدف ترویـج کتابخوانی، بـه خصوص در رده سـنی نوجوان 

سـاخته شـده است.
 برخـی از عوامـل سـازنده ایـن مجموعـه عبارتنـد از؛ 
تهیـه کننـده: ایمـان ایرانمنـش، کارگـردان: رامیـن معقولی، 
نویسـنده: مصطفـی رجب زاده، بازیگران: رضـا فیاضی، مجید 
شـهریاری، محمد اسـدی، الهه فیض، امیرحسـین صفرعلی، 
آیـدا ابراهیمی، شـهرزاد علی محمدی، وحید کهزادی، سـونیا 

خاموشـی، امیرمحمد میرسـید و... .

»خوشبرگ«؛ دومین سریال تلویزیون با هدف ترویج کتابخوانی

می گوید:  اکسیر  کبر  ا
خدمت  در  که  سیاسی  طنز 
به مرور  بود،  اجتماع  مردم و 
زمان جای خود را به فکاهه های لوس 
و بی مزه داد، از حد گذشت و می توان 

گفت به لحاظی بی اثر شد.
این شاعر و طنزپرداز در گفت وگو 
با ایسنا درباره کارکردهای طنز سیاسی 
مفهوم  کرد:  اظهار  گذشته  به  نسبت 
ادبیات  طول  در  را  سیاسی  طنز  کامل 
ایران دیده ایم، مثال پس از دوران عبید 
طنز  بخش  مردمی ترین  ما  حافظ،  و 
تجربه  مشروطه  دوران  در  را  سیاسی 
دهخدا،  طنزهای  که  دیدیم  و  کردیم 
نویسندگانی  و  شاعران  و  نسیم شمال 
از این دست توانستند در آگاهی مردم 
و پیش برد اهداف عالی آن ها تاثیرگذار 
اندازه  چه  این ها  که  دیدیم  باشند؛ 
با  را  مردم  توده  و  کردند  روشن گری 
آگاهی  به  نوشته  یا  شعر  قطعه  یک 

کامل رساندند.
او ادامه داد: مردم هم قدرت این 
را داشتند که با شنیدن و خواندن این  
طنزها آگاهانه تصمیم بگیرند و در راه 
بعدها  اما  کنند.  خدمت  جامعه  آزادی 
مردم  خدمت  در  که  سیاسی  طنز  این 
و اجتماع بود، به مرور زمان جای خود 
به فکاهه های لوس و بی مزه داد و  را 
به  و می توان گفت  از حد هم گذشت 

لحاظی بی اثر شد.
اکسیر سپس گفت: در حال حاضر، 
با گسترش فضای مجازی، می بینیم که 
ایران ۸۵ میلیون نفر طنزپرداز دارد و هر 
سوژه ای بالفاصله با یک طنز کوبنده و 
وارد  خانه ها  به  طنزآمیز  سوژه  یک  با 
دست  از  طنز  این  کنترل  و  می شود 

رفته است.

حال  عین  در  »ماالریا«  سراینده 
طبقه بندی  یک  با  ولی  کرد:  بیان 
می توانیم بگوییم که طنز سیاسی، طنزی 
است که بدون آلودگی و بدون این که 
چهره فرد را خراب کند و به بداخالقی 
مطلق  مفهوم  به  می تواند  بزند،  دست 
و خدمت  اخالق  آزادی،  احیای  راه  در 
به انسان اقدام کند. می توان گفت که 
در مدت اخیر، در این زمینه بسیار ضعیف 

عمل کرده ایم.
این شاعر همچنین با بیان این که 
افرادی  مجازی دست  کانال های  تمام 
افتاده که بدون ترمز و رعایت شئونات 
اخالقی، به هر وسیله ای شده حرف های 
خودشان را می زنند، اظهار کرد: می توان 
و  متلک  آزادی  به  فقط  این  گفت 
در  است.  زده  دامن  سوژه های سخیف 
بسیار  گاهی طنزهای  البته  این ها  بین 
وزین و زیبا هم می بینیم که هم حرفش 
را می زند، هم باعث انبساط روحی مردم 
عنوان یک  به  و هم می تواند  می شود 
حقیقی  رسانه های  همه  بین  در  رسانه 

و مجازی کاربرد داشته باشد.
رکرد  کا درخصوص  سپس  و  ا
سیاسی  فضاهایی  در  طنز  وظیفه  و 

که  آن جا  از  گفت:  انتخابات  همچون 
و  بلندگو  اصوال  طنزپرداز  شاعران 
می بینند  وقتی  هستند،  مردم  تریبون 
به  می کنند  انتخاب  که  نماینده هایی 
وعده های شان عمل نمی کنند یا اغلب 
از  »استفاده  مال اندوزی«،  خاطر  »به 
رانت های مختلف« و »اخذ پست های 
به  اصال  و  رند  دا فعالیت  مختلف« 
توجهی  ن  تی شا با نتخا ا ی  ها ر شعا
نمی کنند، لذا به تبعیت این بدعهدی ها 
همیشه به صورت منفی به موضوع نگاه 
برای  فقط  سوژه های شان  و  می کنند 
بی آبرو کردن، هتک حرمت و خنداندن 
به کار می رود. درحالی که اگر شعر طنز 
واقعا می توانست به وظیفه اصلی خودش 
و  پلیدی ها  دیدن  و  مردم  آگاهی  که 
بزرگ نمایی  اندازه ای  تا  و  پلشتی ها 
موثر  جامعه  در  کند،  عمل  آن هاست، 
و مفید واقع می شد. اما از آن جایی که 
آن ها نسبت به مسئوالن و عملکردشان 
بی اعتماد هستند، لذا همیشه صفحه دوم 
ماجرا پیش می آید و آن فقط پرداختن به 
تخریب، دروغ، فساد و آلوده بودن این 

جریان ها است.
می تواند  طنز  لذا  افزود:  اکسیر 

خود  وظیفه  به  ترمز  بدون  این جا  در 
او  و هیچ کسی هم جلودار  کند  عمل 
به  طنز  واقع  در  که  حالی  در  نیست. 
مفهوم مطلق خود به عنوان یک رابط 
قضایی و قانون گذار می تواند جلو همه 
مشکالت، خالفکاری ها و جرایم مدنی 
را بگیرد و جامعه ای پاک را ارائه دهد. 
مجاهدان  که  طنزپردازان  هم  اول  از 
و  آزادی  آبادی،  برای  تالش  واقعی 
انزوا  در  همیشه  هستند،  جامعه  بهبود 
بودند و به گوشه رانده شدند و هیچ کس 
به حرف شان توجهی نکرد؛ طنز غریب و 
بیگانه است و نمی تواند به وظیفه اصلی 
خود که مبارزه با فساد، خالف، دزدی و 

اختالس است، عمل کند.
این طنزپرداز همچنین بیان کرد: 
می کند  اصولی  انتقاد  طنزنویسی  اگر 
برمی دارد،  پرده  اداری  فساد  یک  از  و 
بالفاصله جلو او با شکایت همان مسئول 
گرفته می شود و او را به بدترین وضعیت 
و  می کنند  در  به  خود  اصلی  هدف  از 
دیگر  طنز  لنگ  پای  که  این جاست 
ما  اگر جامعه  اما  نمی تواند کاری کند. 
در  که  بگوید  و  برسد  اصولی  رشد  به 
جوار مطبوعات، طنزپردازان نیز حافظان 
امنیت مردم، آبادی، آزادی و رفاه جامعه 
هستند، هیچ مشکلی پیدا نخواهد شد و 
طنز به عنوان یک رسانه برتر به وظیفه 
ناراستی هاست،  افشای  که  خود  اصلی 

خواهد پرداخت.
او  کتاب  آخرین  که  اکسیر  اکبر 
»مارمولک های  عنوان  با  پیش  چندی 
هاچ بک« به چاپ رسیده است، در پایان 
این گفت وگو از چاپ مجموعه شعر تازه 
خود با عنوان »رادیاتور« که با ۷۰ شعر 
کوتاه طنز در انتشارات مروارید منتشر 

خواهد شد، خبر داد. 

اکبر اکسیر:

طنز سیاسی به لحاظی بی اثر شده است

کتاب گویای »مثنوی معنوی«
 به روایت ساعد باقری منتشر شد

 کتاب گویای مثنوی معنوی به 
روایت ساعد باقری، شاعر و پژوهشگر 
همت  به  دی وی دی  دو  در  نام آشنا، 

نشر نیستان به بازار آمد.
 )۱33۹ )متولد  باقری  ساعد 
شاعر، پژوهشگر ادب فارسی، ترانه سرا 
ادبی  برنامه های  مجری کارشناس  و 
تلویزیون و رادیو یکی از چند صدای 
معدود شناخته شده در زمینه خواندن 
در  کالسیک  متون  ادبی  متن های 
تلویزیونی  و  رادیویی  برنامه های 

و  بوستان  گلستان،  مانند  متن هایی  خواندن  کار  صداوسیما  از  خارج  و 
منظومه های عطار را از سال ۷۸ آغاز کرد.

برجسته موالنا  اثر  مثنوی معنوی  اواخر سال ۱3۹۸ خواندن  از  وی 
انتشارات نیستان آغاز کرد.  )شاعر قرن ششم( را به همت بخش صوتی 
باقری پیش از آن نیز گنجینه االسرار عمان سامانی و بوستان سعدی را 

برای همین انتشارات خوانده بود.
مثنوی معنوی جدیدترین اثر وی در این قالب است که پیش از این در 
پلتفرم های مختلف ارائه دهنده کتاب های صوتی عرضه شده بود و اکنون در 
دو دی وی دی )لوح فشرده( و جمعا به مدت ۱۰۵ ساعت به شکل مستقل 

به دست عالقه مندان رسیده است.
به گفته باقری ضبط مثنوی خوانی که پیش از دوران کرونا آغاز شده 
بود، بعد از آغاز شیوع کرونا مدتی متوقف ولی اخیرا و به دلیل اهمیت این 
کار با رعایت شرایط و شیوه نامه های بهداشتی و همراهی همکاران استودیو 

در انتشارات نیستان پی گرفته شده است. 
مبنای باقری در خواندن مثنوی، قدیم ترین نسخه موجود این اثر و 
نسخه معروف به نسخه قونیه است که مرحوم گولپینارلی از روی آن مثنوی 
را شرح و نثر کرده است،  حین خواندن ابیات توضیحات الزم را نیز ارائه 

می دهد و گاه روایت های مختلف را بیان می کند.
ایرنا در مورد جایگاه  با خبرنگار فرهنگی  باقری پیشتر در گفت وگو 
کتاب های صوتی یا گویا در صنعت نشر و لزوم آن به ویژه در مورد متون 
کهن گفته بود: خواندن و فهم متون کهن برای نسل های جدید دشوار است 
ولی وقتی این متون به خوبی خوانده شوند، ارتباط آنها با متون هموار می شود 
و این امر در مورد ادبیات دیگر کشورها نیز صدق می کند. کتاب صوتی به 
طور کلی در گسترش فرهنگ کتاب خوانی مفید و در مورد خواندن داستان 
و رمان هم باب است؛ اما در همه کشورها بخش مهمی از کتاب صوتی به 

ادبیات کهن اختصاص دارد.

»استالینگراد همچنان می جنگد« منتشر شد
ن  همچنا د  ا لینگر ستا ا « ب  کتا
با  می جنگد« نوشته کنستانتین سیمونوف 

ترجمه حسن رضایی منتشر شد.
 این کتاب در ۸۱ صفحه و با قیمت 
۲۰هزار تومان توسط انتشارات سیب سرخ 

منتشر شده است.
در معرفی کتاب »استالینگراد همچنان 
می جنگد« توسط ناشر آمده است: این کتاب 
یکی از آثار کنستانتین سیمونوف، نویسنده، 
شاعر و خبرنگار جنگی اهل اتحاد شوروی 
جهانی  جنگ  وقایع  توصیف  به  که  است 

دوم در جبهه شوروی می پردازد. 
سیمونوف به سبب نوشتن آثار ادبی 
متعدد که به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه 

شده اند، یکی از برجسته ترین و شناخته شده ترین نویسندگان در حوزه ادبیات 
سوسیالیستی و جنگی در دنیا است. 

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول ترجمه اثری کوتاه 
از این نویسنده در مورد نبرد استالینگراد است که نام کتاب نیز از همین اثر 
گرفته شده است. بخش دوم نیز ترجمه دو داستان کوتاه و یک گزارش جنگی 

از همین نویسنده در جبهه های دیگر جنگ است. 
بخش اول به نام »استالینگراد همچنان می جنگد« حاوی سه گزارش خبری 
است که نویسنده از جبهه استالینگراد تهیه کرده و در روزنامه ستاره سرخ به 
چاپ رسانده است. این سه گزارش در قالب داستان نوشته و در سال ۱۹۴۲ در 
کتابی به همین نام منتشر شد که بعدها به یکی از مهم ترین آثار ادبی جنگ 
جهانی دوم تبدیل شد. اهمیت این کتاب در این است که وقایع آن کامال بر 
اساس واقعیت نوشته شده و شخصیت های آن سربازان و غیرنظامیان واقعی 
هستند که خاطرات خود را در اختیار نویسنده قرار دادند. در این داستان ها شرایط 
وحشتناک جبهه استالینگراد و دالوری های سربازان و مردم غیرنظامی در مقابله 
با دشمن اشغالگر توصیف شده است. بخش دوم کتاب نیز شامل دو داستان 
کوتاه و یک گزارش خبری از جبهه های جنگ است که بر اساس مشاهدات و 

خاطرات نویسنده نوشته شده اند. 
حسن رضایی صدر، مترجم این اثر درباره اهمیت این کتاب و چرایی ترجمه 
آن برای مخاطبان فارسی زبان اظهار کرد: طی سه دهد گذشته تعداد کتاب های 
ترجمه شده به زبان فارسی در زمینه ادبیات سوسیالیستی به تدریج کاهش یافته 
است و حداقل از نظر من این نگرانی وجود دارد که مبادا این سبک ادبی به 
فراموشی سپرده شود. اگرچه به نظر می رسد نسل جدید خوانندگان با ژانر ادبیات 
جنگی آشنایی چندانی نداشته باشند، اما ادبیات سوسیالیستی و نوع خاص و 
برجسته آن یعنی ادبیات جنگی دارای مخاطبین خاص خود است و الزم است 
به نوعی منابع ادبی در اختیار عالقه مندان گذاشته شود. همچنین الزم است 
که این سبک ادبی در اختیار سایر دوستاران ادبیات قرار داده شود. به نظر من 
سبک روایی ارائه شده در این کتاب که به قلم یکی از مشهورترین نویسندگان 
ادبیات سوسیالیستی و جنگی نوشته شده بسیار برجسته بوده و می تواند برای 
عالقه مندان آموزنده باشد. آشنایی با وقایعی که طی آن جنگ هولناک اتفاق 
افتاد حداقل دارای این ویژگی است که تاریخ یک ملت و تاریخ یک کشور در 
مبارزه با دشمن اشغالگر را بر اساس واقعیات و نه خیالپردازی ها توصیف می کند 

و این ویژگی بارز ادبیات سوسیالیستی و رئالیستی است. 
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پروانه رسولی خوشبخت

جشنواره کتابخوانی رضوی؛
 از هفته کرامت تا هفته کتاب

 دبیر یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی از آغاز این رویداد 
همزمان با شروع هفته کرامت از ۲۲ خرداد تا اول آبان و اختتامیه آن همزمان 

با هفته کتاب خبر داد.
جشنواره  یازدهمین  خبری  نشست  در  سه شنبه  روز  رمضانی  مهدی 
کتابخوانی رضوی، اظهار داشت: این رویداد بزرگترین جشنواره کتابخونی 
کشور است که با هدف ترویج کتابخوانی، تشویق آحاد مردم در رده های 
مختلف سنی به کتاب و کتابخوانی و تشویق ناشران مرتبط با معارف بویژه 

امام هشتم شکل گرفته است.
با اشاره به برگزاری ۱۰ دوره این جشنواره تاکنون، افزود: نهاد  وی 
کتابخانه ها توفیق برگزاری پنج دوره دوم این جشنواره از دوره ششم تاکنون 
با 3۶ درصدی شرکت کنندگان در دوره دهم نسبت به دوره  را داشته و 

ششم بوده است.
به گفته در دوره گذشته جشنواره کتابخوانی رضوی یک میلیون و 3۰۰ 
هزار نفر علیرغم شرایط کرونا از طریق فضای مجازی در این رویداد شرکت 

داشتند که این رقم در دوره ششم ۲3۰ هزار نفر بوده است.
معاون توسعه نهاد کتابخانه های عمومی کشور افزود: در دو دوره اخیر 
جشنواره بخش امام جواد به عنوان بخش جنبی جشنواره اضافه شده و در 
دوره یازدهم با توجه به مواجه شدن با دو نیمه شعبان در سال ۱۴۰۰ نیمه 

شعبان دوم به امام زمان اختصاص خواهد داشت.
گزینه ای  چهار  مسابقه  شامل  را  جشنواره  ثابت  قالب های  رمضانی 
از متن کتاب، نقاشی، پویش کتابخوان و داستانک عنوان و تصریح کرد: 
امسال قالب سرایش شعر ویژه نوجوانان و بزرگساالن، قصه گویی، پویش 
امام زمان من، تولید آثار ادبی مرتبط با جشنواره، حمایت از چاپ و انتشار 
آثار برتر برای حمایت از ناشران و بخش مروجان فرهنگ رضوی را هم 

خواهیم داشت.
دوره  این  دیگر  ویژگی  داد:  ادامه  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  دبیر 
جشنواره تالش در جهت کاهش تعدد منابع در رده های مختلف و تمرکز بر 

انتخاب منابع جذاب است.
رمضانی گفت: منابع این جشنواره عالوه بر همه کتابخانه های عمومی 
در پایگاه جشنواره موجودند و فایل صوتی کتاب ها نیز در سایت جشنواره 

بارگزاری شده و کتاب بریل هم به زودی چاپ می شود.
به گفته وی ۱۵۲ جایزه ملی در پایان این رویداد به برگزیدگان اهدا 

خواهد شد.
دبیر یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی با تاکید بر نقشی 
رضوی  کتابخوانان  توسعه  در  می تواند  شاد  آموزی  دانش  شبکه  که 
جشنواره  در  شاد  شبکه  بستر  از  گیری  بهره  برای  افزود:  باشد،  داشته 
دست یاری به سوی آموزش و پرورش دراز کرده ایم که هنوز متاسفانه 

دست ما را نگرفته اند.
 

افزوده شدن بیش از ۴۰۰ کتابخانه عمومی 
 ۸ عملکرد  به  همچنین  کشور  عمومی  کتابخانه های  توسعه  معاون 
ساله این نهاد از سال ۹۲ پرداخت و گفت: در سال ۹۲ تعداد کتابخانه های 
کتابخانه  به 3۵۸۲  بود که در حال حاضر  کتابخانه  عمومی کشور 3۱۴۷ 

افزایش یافته است.
فعال در کشور  کتابخانه روستایی   ۷۶۹ به وجود  اشاره  با  رمضانی 
گفت: در سال ۹۲، ۲۵۶ شهر فاقد کتابخانه بودند که در حال حاضر به 
فاقد  روستای   ۲۷3 حاضر  حال  در  نیز  و  است  یافته  کاهش  شهر   ۱۴۰

داریم. کتابخانه 
به گفته وی در سال ۱3۹۲،  ۹ کتابخانه سیار و هم اکنون 3۴ کتابخانه 

سیار در کشور وجود دارد.
رمضانی پیگیری تکمیل پروژه کتابخانه های مرکزی در کشور را به 
انجام شده برشمرد و  از دیگر فعالیت های  افزایش سرانه فرهنگی  منظور 
به ۱۰  استان کتابخانه مرکزی داشتند که االن  گفت: در سال ۱3۹3، ۶ 

مرکز رسیده است.
وی به وجود ۶۰ کتابخانه بخش ویژه نابینایان اشاره کرد و گفت: از 
در  منازل  درب  به  کتاب  ارسال  عمومی  کتابخانه های  اقدامات  مهمترین 

شرایط کرونا بوده است.

بیش از ۱۸۰ کتابخانه ما در سراسر کشور پایگاه اخذ رای هستند
برگزاری  برای  ها  کتابخانه  نهاد  تالش  به  همچنین  رمضانی 
 ۱۸۰ از  بیش  راستا  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  باشکوه  انتخاباتی 
عوامل  کتابداران  و  رای  اخذ  پایگاه  کشور  سراسر  در  ما  کتابخانه 

بود. خواهند  اجرایی 
این مسیر  در  نیز  نهاد  بستر فضای مجازی  و  از ظرفیت  افزود:  وی 

استفاده می کنیم.
حوزه  پیشروان  از  همواره  انقالب  رهبر  اینکه  بیان  با  رمضانی 
بیشتر  پرداختن  شاهد  آتی  روزهای  در  کرد:  امیدواری  ابراز  کتابخوانی اند 

نامزدها در حوزه فرهنگی و کتاب و کتابخوانی باشیم.

معـاون فرهنگـی وزیـر فرهنـگ 
مـا  برنامـه  اسـالمی گفـت:  ارشـاد  و 
اسـتمرار و تقویـت طرح هـای فصلـی 
دوره  در  اگـر  اسـت،  کتـاب  فـروش 
بهارانـه کتاب ۱۴۰۰ خریـداران عالقه 
نشـان داده و اسـتقبال کننـد بـه اعتبار 
در نظـر گرفتـه شـده افزوده می شـود.

دنیـای  روزنامـه  گـزارش  بـه 
ادبیـات  و  کتـاب  خانـه  از  جوانـان 
ایـران، محسـن جـوادی همزمـان بـا 
اجـرای بهارانـه کتـاب ۱۴۰۰ )۱۷ تـا 
۲3 خـرداد( دربـاره طرح هـای توزیـع 
یارانـه کتاب از طریق کتاب فروشـی ها 
)طرح هـای فصلـی فـروش کتـاب( با 
اشـاره بـه اهـداف اولیـه و ثانویـه این 
قالـب  در  بایـد  کـرد:  بیـان  طرح هـا 
کتاب فروشـان  از  مختلـف  طرح هـای 
سیاسـت های  بـا  و  کنیـم  حمایـت 
درسـت به تقویـت فعالیت هـای آن ها 
کمـک کنیم؛ تخفیـف تنها راه حمایت 
نیسـت، بلکه باید مسـیرهای مختلفی 

را طـی کنیـم.
معـاون فرهنگی وزیـر فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی تاکید کرد: باید تالش 
کنیـم کتاب فروشـان به جایـگاه واقعی 
خـود برسـند و کتـاب فروشـی ها بـه 
عنـوان پاتوقـی بـرای مردم قـرار گیرد 
کـه نـه فقـط مکانـی بـرای فـروش 
کتـاب بلکـه محلـی برای عرضـه فکر 
و جایـی بـرای گفت وگو بین نویسـنده 

و مخاطبان باشـند.
طـرح  تاثیـر  بـه  اشـاره  بـا  او 
یارانه هـای فصلـی فـروش کتـاب در 
حـوزه کتاب و کتابخوانـی، عنوان کرد: 
یـک سیاسـت و راه نمی تواند به تنهایی 
بـه توسـعه فرهنـگ کتابخوانـی منجر 
شـود و برای رسـیدن بـه چنین هدفی 
بایـد مسـیرهای مختلفـی طـی کنیـم. 
بحـث طرح های توزیـع یارانه از طریق 
کتاب فروشـی ها در واقـع نقش حداقلی 
در بـرآورده کردن هـدف اصلی را دارد.

وزیـر  فرهنگـی  امـور  معـاون 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی تاکید کرد: 
هـدف اصلـی بایـد بـا سـاز و کارهای 
جـدی دنبـال شـود و نیـاز بـه اصـالح 
مقـررات و ایجـاد فضاهـای جدیـدی 
بـرای کتاب فروشـی ها دارد مثل دیدن 
جایـگاه آن هـا در شـهر و فروشـگاه ها.

وی بـا اشـاره به برخـی انتقاداتی 

کـه دربـاره طرح هـای فصلـی فـروش 
کتـاب وجـود دارد، توضیـح داد: ایـن 
بـه  نـگاه حداکثـری  از منظـر  نقدهـا 
موضـوع اسـت طـوری کـه باالتریـن 
حـد را می بیننـد و می گوینـد چـون بـه 
آنجـا نمی رسـد اشـکال دارد امـا اتفاقا 

بایـد الیه هـای پایین تـر را دیـد.
او  گفـت: بایـد دیـد در فضـای 
ز  ا نیـم  می توا نـدازه  ا چـه  کنونـی 
طرح هـای فصلـی فروش کتـاب برای 
رسـیدن بـه اهداف خود اسـتفاده کنیم. 
اگـر ایـن نـگاه را داشـته باشـیم ایـن 
طرح هـا بـد نبـوده اسـت زیرا عـده ای 
را به کتابفروشـی ها کشانده و به شبکه 
کتاب فروشـی ها  و  کتـاب  خریـداران 
منجـر شـده کـه ذخیـره خوبـی بـرای 

اسـت. آینده 
وزیـر  فرهنگـی  امـور  معـاون 
بیـان  بـا  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
اینکه شـبکه ذخیـره ارزشـمندی برای 
آینـده اسـت، عنـوان کـرد: همچنیـن 
خریـداران بـرای هر فصـل منتظر آغاز 
ایـن طرح هسـتند تا به کتابفروشـی ها 
بیاینـد و خریـد کننـد. همیـن موضـوع 
نشـان دهنده عالقـه مـردم بـه حـوزه 
فرصت هـا  ایـن  از  تـا  اسـت  کتـاب 

اسـتفاده کننـد.
بـر  تاکیـد  بـا  دیگـر  بـار  وی 
مثبـت بـودن نقـش طرح هـای فصلی 
فـروش کتـاب بیـان کـرد: امـا اینکـه 
انتظـار داشـته باشـیم همه مشـکالت 
کتاب فروشـی ها بـا اجـرای ایـن طـرح 
حـل شـود، قطعـا انجـام نشـده اسـت 
بلکـه بایـد بـه انـدازه  خود طـرح از آن 

توقـع داشـته باشـیم.
جـوادی بـا بیـان این کـه اجرای 
طرح هـای فصلـی فروش کتـاب ادامه 
خواهد داشـت، گفت: برنامه ما استمرار 
و تقویـت طرح های توزیـع یارانه کتاب 
از طریـق کتابفروشی هاسـت. حتـی در 
همین دوره اگر خریداران عالقه نشـان 
بدهنـد و اسـتقبال کنند اعتبـار در نظر 
البتـه  می شـود.  اضافـه  شـده  گرفتـه 
سیاسـت های دیگـری باید دنبال شـود 
تا کتابفروشـی ها به جایـگاه اصلی خود 
نزدیـک شـوند و نبایـد فقط بـه اجرای 

چنیـن طرح هایی اکتفـا کرد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
سـال ۱3۹۴ بـرای هدفمندکردن یارانه 
نشـر طرح های فصلی فروش کتاب را 
آغـاز کرد؛ در این طرح ها کتابفروشـی 
کتـاب  فـروش  تواننـد روی  هـا مـی 

بـه خریـداران تخفیـف بدهنـد و مبلـغ 
تخفیـف داده شـده را از وزارت خانـه 

دریافـت کنند.
در ایـن طـرح هـا که با نـام طرح 
هـای فروش فصلی مشـهور شـده اند، 
کتابفروشـی هایـی که شـرایط الزم را 
داشـته باشـند، پـس از ثبـت نـام، مـی 
تواننـد کتاب های خود را که با شـرایط 
تعییـن شـده مطابقت داشـته باشـند به 
خریـداران بفروشـند. پاییـزه کتاب ۹۹، 
پانزدهمیـن دوره از طرح هـای فصلـی 
فـروش کتـاب، بـا هـدف حمایـت از 
کتابفروشـان در آبـان مـاه برگزار شـد.

ایـن طـرح هـا از جملـه مزیـت 
هایـی اسـت کـه کتابفروشـان حضـور 
کتـاب  فـروش  رکـود  ایـام  در  را  آن 
ضـروری   ۱۹ کوویـد  همه گیـری  در 

مـی داننـد.
طـرح بهارانه کتـاب ۱۴۰۰ از )۱۷ 
کتابفروشـی های  در  جـاری  خـرداد( 
سراسـر کشـور آغـاز و بـه مـدت یـک 
هفتـه ادامـه مـی یابـد. تاکنـون بیـش 
از ۱۶ طـرح فصلـی کتاب برگزار شـده 
کـه درآخرین دوره ۹3۶ کتابفروشـی از 
سراسـر کشـور در این طرح مشـارکت 

فعـال داشـته اند

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ مطرح کرد:

افزایش اعتبار بهارانه کتاب در صورت استقبال خریداران
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از راست: دکتر رستگارعلي دهباشي، منصور اوجي، رحيم هودي،
اختصاصی دنیای جوانان دکتر محيط طباطبايي. نشسته: پرويز خائفي

نه مهتابی نه خورشیدی
تمام آسمانی تو

حسین اصغری سوادکوه

کویر خاطراتم را، نسیم  مهربانی تو 
 حضور قهرمانی، در فضای داستانی تو

زمین آویزه ای سرگشته دایم در مدار توست
 دلم دورتو می گردد که  خورشیدجهانی تو

من از آیات چشمانت چه تفسیری توانم کرد 
نه مهتابی نه خورشیدی، تمام آسمانی تو

برایم هر غزل با چشم هایت  می شود آغاز
کهن الگوی شاعردرفراسوی روانی تو

غز ل پشت غزل از شو ق د یدارتو می گویم
در اقلیم تغزل های من، تا حکمرانی تو

شهابی خسته ام مجذوب مهر بیکران تو
به دنبال تو می آیم، که روح  کهکشا نی تو
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گالب آدینه و بانوي محبوب من

به  من،  محبوب  بانوی  نمایش 
آدینه  گالب  بازنگری  و  کارگردانی 
علی نژاد  حمیدرضا  تهیه کنندگی  و 
پاییز۱۴۰۰  هاشمی  نورا  حضور  با  و 
روی  به  شهر  تئاتر  اصلی  سالن  در 
صحنه می رود. این نمایش بر اساس 

کارگردانی جرج  به  زیبای من  بانوی  فیلم 
نمایشنامه پیگمالیون  از  اقتباس  با  از آلن جی لرنر  کیوکر و فیلمنامه ای 
اثر جرج برنارد شاو به روی صحنه می رود. تاکنون حضور نورا هاشمی و 
کامبیز امینی به عنوان بازیگران اصلی این نمایش قطعی شده و اسامی 
دیگر بازیگران به زودی منتشر می شود. داستان این نمایش درباره استاد 
آواشناسی دانشگاهی است که با دوست زبان شناس خود شرط می بندد تا 
دختر گل فروش و عامی لندنی را تبدیل به بانویی متشخص کند تا در 

میهمانی های اشرافی بدرخشد...

روح اهلل زماني در نقش شهید مالزاده

بازیگر  بهترین  زمانی   روح اهلل 
نقش  در  ونیز  ره  جشنوا نوظهور 
سریال  با  ده  ا مالز خسرو  شهید 
شهیدان باکری، به تلویزیون می آید. 
باکری  شهیدان  تلویزیونی  مجموعه 

این روزها  به کارگردانی هادی حجازی فر 
زودی  به  تا  است  تصویربرداری  حال  در 
روی آنتن تلویزیون برود. حجازی فر که در نخستین تجربه کارگردانی 
خود نقش شهید مهدی باکری را نیز ایفا می کند،  در این مجموعه سراغ 
یکی از چهره های جنگ رفته که شاید نامش چندان به گوش نخورده 
باشد، اما تاثیر حضورش در جنگ بسیار پررنگ بوده است. شهید خسرو 
مالزاده یکی از رزمندگانی است که در نوجوانی به جبهه های جنگ رفت 
و در کنار برادران باکری در جبهه های حق علیه باطل به مبارزه پرداخت 

و در عملیات خیبر حضور یافت.

علي انصاریان بهترین بازیگر بلغارستان

برای  انصاریان  علی  زنده یاد 
کولبرف،  سینمایی  فیلم  در  بازی 
ز  ا ا  ر مرد  زیگر  با بهترین  یزه  جا
جشنواره وی آی زد بلغارستان دریافت 
کرد. مرحوم انصاریان که حدود ۴ ماه 

پیش به دلیل ابتال به کرونا از دنیا رفت، 
نخستین جایزه سینمایی خود را برای بازی 
در کولبرف به کارگردانی میالد منصوری از جشنواره وی آی.زد بلغارستان 
گرفت. او پس از کنار گذاشتن ورزش فوتبال به دنیای فیلم و بازیگری 
روی آورد و در چند پروژه سینمایی و تلویزیونی از جمله سریال کیمیا 
ایفای نقش کرد. کولبرف، نخستین تجربه کارگردانی منصوری است 
که در نخستین حضور بین المللی به جشنواره ای در شرق اروپا رفت و 
فیلمبرداری  بهترین  جایزه  مرد،  بازیگر  بهترین  جایزه  بردن  بر  عالوه 

بخش مسابقه را نیز به دست آورد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

در  فیلم ها  آنالین  اکران  بحث  روزها  این 
کشورمان به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیار داغ 
اکران  صف  در  حاال  بسیاري  فیلم هاي  و  است 
آنالین قرار دارند و درواقع این شکل از اکران را 
بستر مناسبي مي بینند براي اینکه فیلم هایي که در 
سینماها دچار شکست تجاري مي شدند شاید در این 
روش موردتوجه مخاطب قرار بگیرند چرا که هم 
از نظر مالي به صرفه تر است و هم از نظر بهداشتي 

در شرایط فعلي مناسب تر است.
شاخص  کارگردان  و  نویسنده  موتمن  فرزاد 
چون  آثاری  کارنامه اش  در  که  کشور  سینماي 
شبهای روشن و چشم و گوش بسته دیده می شود، 
درباره اکران آنالین فیلم ها و تغییراتی که پیشرفت 
خواهد  جا  بر  سینمایی  آثار  برنمایش  تکنولوژی 
گذاشت به دنیاي جوانان گفت: به نظر می رسد که 
چیزی حدود یک دهه است که سینما چه در ایران و 
چه در خارج از ایران، به شیوه هایی از نمایش به جز 
سالن های سینما فکر می کند. شاید دلیل اصلی آن 
هم این باشد که پیش بینی می شود سالن های سینما 
در آینده ای نه چندان دور از سیستم نمایشی ما محو 
خواهند شد! حتی تخمین زده می شود که تا ۲۰ 
سال آینده چیزی به اسم سالن سینما وجود نخواهد 
داشت. از یک طرف رشد و گسترش شرکت هایی 
مثل نتفیلیکس چنین تصوری را تقویت می کند و 
از طرف دیگر وقتی فیلمسازی مثل ژان لوک گدار، 
فیلم جدید خودش را به جشنواره کن می دهد اما 
یک روز قبل از نمایش جشنواره ای، فیلم خودش 
را روی اینترنت پخش می کند، احساس می کنیم 
که گدار حرفی را با ما در میان می گذارد و در حال 
پیش بینی آینده نه چندان دور است. شاید به همین 
شبیه  بیشتر  گدار  اخیر  فیلم های  که  است  دلیل 
اکران  برای  و  هستند  ویدئو  آرت  و  اینستالیشن 
کتاب تصویری با چند تا از شهرداری ها شهرهای 
قرارداد بسته که  لندن و کواالالمپور  بزرگ مثل 
نمایش  به  شهر  بزرگ  میادین  در  فیلم هایش 
دربیاید. شاید کرونا و شیوع فراگیر آن سبب شده 
که این فکر کردن به شیوه های دیگر نمایش روند 
آنچه  از  زودتر  ما  شاید  بگیرد.  به خود  سریعتری 
شیوه های  به  داریم  می کردیم  را هم  فکرش  که 
دیگری از اکران می رسیم و این به این معنا است 
که احتماال این شیوه های جدید اکران، شیوه های 
جدید روایت و شیوه های جدید تولید در سینما را 
در  بزرگ  تحول  یک  با  سینما  و  بیاورند  به وجود 
ماهیت اصلی خودش مواجه شود. ولی با همه این 
احواالت هنوز زود است که با قطعیت تام و تمام 

بتوانیم درباره این موضوع صحبت کنیم.
روزها  این  البته  که  شاخص  کارگردان  این 
فیلم سراسر شب، را هم آماده نمایش دارد درباره 
وضعیت اکران آنالین فیلم ها در ایران و همچنین 
چند  از  ایران  در  گفت:  هم  جدیدش  فیلم  اکران 
سال پیش زمزمه های اکران و نمایش آنالین در 
میان دست اندرکاران به عنوان یک راهکار شنیده 
می شد اما من مثل بعضی از همکاران به این قضیه 

اصلی  مشکل  که  دلیل  این  به  نیستم  خوش بین 
نیست،  سینما  سالن  و  اکران  اصال  سینما  در  ما 
بلکه   نیست،  اکران  امکانات  ما  سینمای  مشکل 
انحصار اکران است. یعنی یک گروهی ) که دقیقا 
در زمستان سال ۸۶ تشکیل شد( چیزی حدود ۱۵ 
سال است که در سینمای ایران جنایت می کنند. 
این گروه تمام سینمای ایران را در اختیار خودش 
گرفته، تمام سالن های سینما را در اختیار گرفته، 
با  حمایت مسئولین دولتی را هم دارد و در واقع 
دولت هم به یک توافقی رسیده اند بر این مبنا که 
فیلم هایی که این گروه می خواهند ُپرفروش شود با 
هیچ ممانعتی روبرو نشود و از طرف دیگر فیلم هایی 
ُپرفروش  هم که مدیران دولتی دوست دارند که 
شوند همین گروه شرایط این اتفاق را برای آنها 
فراهم می کند. در نقطه دید هر دو طیف این ماجرا، 
یک چیزی این وسط ُمرد و آن سینمای مستقل بود. 
سینمایی که به آن اجازه اکران نمی دهند! در حال 
حاضر فیلم سراسر شب، که دو سال و نیم است 
برای پخش و اکران آماده است از تمام امکانات 
محروم است. فقط هم فیلم من نیست، فیلم آقای 
کیوان علی محمدی و امید بنکدار، فیلم آقای اصغر 
نعیمی و بهنام بهزادی هم هست. اگر ما بخواهیم 
است  دوستان  این  تمایل  که  بسازیم  را  فیلمی 
)مثل چشم و گوش بسته(، فیلم هنوز تمام نشده 
روی اکران است و اکران آن تمام نشده در شبکه 
نمایش خانگی است. این نوع از قاعده بازی خیلی 
رکیک است. آنها به فیلم به چشم یک کاال نگاه 
می کنند. اگر تو بتوانی این کاال را به آنها بدهی 
فیلمی که ساخته ای به سرعت اکران می شود ولی 
اگر تو بخواهی فیلمی بسازی که فکر می کنی از 
داری،  دوست  خودت  که  است  سینمایی  جنس 
آن وقت با انواع و اقسام موانع روبرو می شوی. از 
جشنواره فجر تا اکران همه چیز بالک می شود چون 
اینها اغلب از جای دیگری وارد سینما شده اند و 
فیلم زیادی را هم ندیده اند، تصور دیگری از فیلم 
و سینما دارند. مشکل ما تکنولوژی نیست، مشکل 
ما انحصار فیلم هاست و من مطمئن هستم چرخه 
VOD و اکران آنالین هم دچار همین انحصار 
خواهد شد. در نتیجه من فکر نمی کنم که اکران 
آنالین هم در کشور ما اتفاق خیلی خوبی برای ما 

به وجود بیاورد.
فرزاد موتمن در بخش پایاني صحبت هایش در 
رابطه با بازگشایی سینماها با رعایت پروتکل های 
بهداشتی عنوان کرد: به نظرم در این زمینه این 
پزشک ها هستند که باید نظر اصلی را بدهند. البته 
سینما را می توان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
باز کرد اما فکر نمی کنم با این وجود هم دیگر با 
استقبال چشمگیری مشابه دوران قبل از کرونا در 
صرر  قضیه  این  از  سینما  و  باشیم  مواجه  سینما 
هنگفت مالی خواهد دید. در این فضا، اکران آنالین 
فیلم ها به خصوص آن دسته از آثاری که تخمین 
نخواهند  سینماها  در  باالیی  فروش  می شود  زده 

داشت، می تواند راهگشا باشد.

پایان فیلمبرداري بلوط با سوگل طهماسبي

سینمایی  فیلم  تصویربرداری 
به  جلسه   33 از  پس  )بلوط(  بَلیط 
تصویربرداری  پایان  با  رسید.  پایان 
ژانر  در  )بلوط(  بَلیط  سینمایی  فیلم 
نویسندگی  به  نوجوان  و  کودک 
و  رحیمی  مرتضی  نی  کارگردا و 

تهیه کنندگی علیرضا سجادپور، تدوین آن به 
تازگی توسط موحد شادرو آغاز شده است. ضمن اینکه امیرحسین صادقی 
صداگذاری پروژه را انجام می دهد. امیررضا فرامرزی، سوگل طهماسبی 
و باهنرمندی علی اسیوند در این فیلم بازی کرده اند. درخالصه داستان 
از قضا یتیم نیز هست و  فیلم آمده است: بلیطی، کودک خردسال که 
با پدربزرگ خود زندگی می کند، مشتاق دیدار مادر است و اهالی محله 
لبریز شده و در  بلیطی  او مخفی نگه داشته اند. صبر  از  را  زندگی مادر 

نهایت شماره تلفنی از مادر خود می یابد، اما...

ما
سین

 

فیلمسازان در دوران کرونا چه مي کنند!؟

پوران درخشنده: این روزها سرمایه گذاري در سینما 
اشتباه است!
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محمد حسین زاده

اخیـر سـینماي  در سـال هاي 
کشـور در ژانر خانوادگي و اجتماعي 
بـه  و  بـوده  کمرنـگ  شـدت  بـه 
جـز چنـد فیلمسـاز معـدود، دیگـر 
سـمت  بـه  کشـور  زان  فیلمسـا
آورده  روي  مختلـف  کمدي هـاي 
و در عیـن حـال اسـتقبال مخاطب 
از ایـن کمدي هـا باعـث شـده تـا 
دیگـر ژانرهـا بسـیار کمرنگ تـر از 
قبـل شـوند. بـا ایـن حـال دیده ایم 
کـه فیلم هـاي خوش سـاختي چون 
شـیش  متـري  روز،  یـک  و  ابـد 
کـه  شـبي  و  سرخپوسـت  نیـم،  و 
مـاه کامـل شـد در اکـران بسـیار 
درخشـان بـوده و نشـان مي دهـد 
هنـوز مخاطـب ژانرهـاي اجتماعي 
در سینماي کشور وجود دارد. پوران 
درخشـنده یکي از فیلمسازاني است 
که همواره بـه موضوعات اجتماعی 
توجـه خاصـي داشـته و حاصل این 
نـگاه آثـاری چـون پرنـده کوچـک 
خوشـبختی، هیـس دخترهـا فریـاد 
نمی زنند و زیر سـقف دودی اسـت. 
بـا او همراه شـدیم تا بیشـتر درباره 
فیلم هـاي جدیـدش، فعالیت هایش 
در کرونـا و همینطـور اکران آنالین 
این روزهاي سـینما بیشـتر بدانیم...

-شـما بعد از زیر سقف دودي، 
پـروژه جدیدي را شـروع نکرده اید! 

دلیل خاصي دارد؟
امسـال  بـا  گذشـته  *سـال 
کرونـا  دارد.  بسـیاری  تفاوت هـای 

بـه کم کـردن فعالیت هـای جمعـی 
مراقبـت  بایـد  و  اسـت  انجامیـده 
قربانـی  ایـن  از  بیشـتر  تـا  کنیـم 
در  را  پروژه هایـی  باشـیم.  نداشـته 
نگـه  فعـال دسـت  دارم کـه  نظـر 
داشـته ام تا در شـرایط بهتـری کار 
کنـم و بـه هر قیمتـی حاضر به کار 
نیسـتم و نمی خواهـم فضای ناامنی 
بـرای همکارانـم به وجـود آورم. از 
سـوی دیگر هر سـال کـه می گذرد 
و  اقتصـادی  لحـاظ  بـه  متاسـفانه 
تـورم بـرای سـاخت فیلـم و فراهم 
کـردن سـرمایه، مشـکالتی داریم. 
اگـر هزینـه فیلمـی سـال ۱3۹۸ با 
3میلیـارد تومـان تامین می شـد، در 
حـال حاضـر و بـا توجـه بـه تـورم 
حـدود  حداقـل  شـاید  پیش آمـده 
33درصد به آن اضافه شـده است و 
این شـامل تمام هزینه ها می شـود. 
هزینه هـای بـاالی تولیـد، شـرایط 
را بـرای فیلمسـازی سـخت کـرده 
و مـا تمـام تالش مـان را می کنیـم 
اسـتفاده  کسـانی  و  فضاهـا  از  تـا 
آورده  پاییـن  کـه هزینه هـا  کنیـم 
شـود، امـا همچنـان کار باکیفیـت 
باشـد. به طـور مثـال مـا بازیگـران 
تازه نفـس و خوبـی در تئاتر کشـور 
و  نشـده اند  شـناخته  کـه  داریـم 
حـوزه  ایـن  در  کـه  سال هاسـت 
مشـغول فعالیت هسـتند، اما مجالی 
برای دیده شـدن به آنها داده نشـده 
یـا عالقمنـدان بسـیاری در حـوزه 
بازیگـری داریم کـه در کالس های 
بازیگـری آموزشـگاه های مختلـف 
دوره دیده انـد، امـا همچنان پشـت 
عرصـه  وارد  و  نـد  مانده ا خـط 

نشـده اند، یـا چـون حمایتی صورت 
نگرفته تا وارد این فضا شـوند، کنار 
مانده انـد. ترسـی کـه تهیه کننده به 
خاطر نداشـتن بازیگران چهره دارد 
بایـد از بیـن بـرود چـون ایـن بـه 
نفـع سینماسـت و ایـن وظیفـه مـا 
کارگردانـان اسـت کـه آنهـا را وارد 
ایـن فضـا کـرده و از آنهـا حمایـت 
کنیـم. مـا نیازمنـد ورود خـون تازه 
بـه رگ هـای سـینما هسـتیم که با 
حضـور عالقمنـدان بـه بازیگـری 
چـه دختـر و چـه پسـر کـه نیازمند 
فرصـت و زمان بیشـتر بـرای ورود 
را  کار  ایـن  می توانیـم  هسـتند، 
انجـام دهیم. همـکاران من به این 
موضوع واقف هسـتند، چون عالوه 
بـر بـاال رفتـن دسـتمزدها، نیازمند 

ورود چهره هـای جدیـد هسـتیم.

روزهـا  ایـن  مـا  -سـینماي 
اکـران آنالیـن را تجربـه مي کند... 

نظـر شـما چیسـت؟
*متاسـفانه بحـث اکـران این 
اسـت.  مواجـه  بـا مشـکل  روزهـا 
اکـران سـینمایی محـول بـه حوزه 

البتـه فرصتـی  آنالیـن شـده کـه 
اسـت کـه در این شـرایط بـه وجود 
آمـده تـا چـرخ سـینما در گـردش 
زیان هایـی  و  ضـرر  امـا  باشـد، 
دارد کـه تهیه کننـده بایـد آنهـا را 
متحمـل شـود. مخاطبان سـینمارو 
بـه دلیـل بسـته بـودن سـینماها از 
دسـت رفته اند و حتی با بازگشـایی 
اعتمـاد  به سـختی  نیـز  سـالن ها 
کـرده و وارد سـالن می شـوند، البته 
حـق هم دارنـد، با توجه به شـرایط 
حـال حاضـر کـه کرونـا بـار دیگـر 
اوج گرفتـه اسـت، بایـد همه نکات 
بهداشتی رعایت شـود که متاسفانه 
بسـیاری رعایت نمی کنند. بنابراین 
بازگشـت سـرمایه از طریق سـینما 
در حـال حاضـر وجود نـدارد و باید 
بـرای آن فکـری کـرد و ترفنـدی 
بـه کار گرفـت تـا اگـر قـرار اسـت 
بـه شـکل آنالیـن اکـران را پیـش 
ببریـم فضا و دسـت های بیشـتری 
وجود داشـته باشـد تا پول سـریع تر 
بـه تهیه کننـده بازگردانـده شـود و 

بتوانـد بـه کار خـود ادامـه دهد.

-بارهـا خبر تولیـد فیلم هیس 
پسـرها فریاد نمی زنند، را شـنیدیم! 

این پـروژه به کجا رسـید؟
*مـن ۲ سـال روی فیلمنامـه 
هیـس پسـرها فریاد نمی زننـد، کار 
کـردم. یعنـی ۲ تـا 3۶۵ روز عمـر 
مـن را گرفـت، امـا مجـوز سـاخت 
آن را بـه مـن ندادنـد و نمی دانـم 
هـم چـرا!؟ درنهایـت بعـد از آن که 
موفـق شـدم پروانه سـاخت بگیرم 
بـه دلیـل همه مسـائلی کـه عنوان 
کـردم سـاخت آن منتفـی شـد. اما 
در لیسـت کارهایـی اسـت که قطعا 

انجامـش خواهـم داد.

را  فیلمنامـه  مجـوز  -بـراي 
دادیـد؟ تغییـر 

*بلـه، من کامـل قصه را تغییر 
دادم و این به نظرم بد اسـت، چون 
جهان در حال حرکت اسـت و شـما 
نمی توانیـد متوقـف شـوید. وقتـی 
مسـائل  می کنیـد  تحقیـق  شـما 
می کنیـد  درک  را  زمـان  همـان 
می توانیـد  زمـان  همـان  بـرای  و 
از آنهـا اسـتفاده کنیـد و هرچقـدر 
ایـن زمـان بـه سـمت جلـو حرکت 
آن  روی  نیـز  تغییراتـی  می کنـد 
اعمـال می شـود کـه اجتناب ناپذیـر 
اسـت. بنابراین اتفاقات جدیدی رخ 
می دهـد و من نمی توانـم در همان 
زمان گذشـته باقی بمانـم و مجبور 

بـه تغییر هسـتم.

صحبـت  شـته  گذ ل  سـا -

گـروه  دربـاره  فیلمـی  سـاخت  از 
موسـیقی کره ای بی تـی اس کردید! 
پـروژه ایـن روزها در چـه مرحله ای 
اسـت و چـرا بـه سـراغ ایـن گـروه 

رفتیـد؟
*می خواسـتم گـروه بی تی اس 
را بـه دلیل طرفدارانـی که در ایران 
دارد بیشـتر بشناسـم و بدانـم چـرا 
تـا ایـن انـدازه جوانان را به سـمت 
خـود جـذب کرده انـد. تحقیقاتی را 
در ایـن زمینه شـروع کـردم و روی 
روابـط  و  کـردم  کار  علت هـا  آن 
علـت و معلولـی آن را پیـدا کـردم. 
اسـت،  جالبـی  گـروه  بی تـی اس 
چون اعضای این گروه از یکسـری 
و  نیسـتند  برخـوردار  موقعیت هـا 
مشـکل دارنـد، امـا از آنجایـی کـه 
خودشـان را دوسـت داشـتند و بـه 
داشـتند،  اعتمـاد  توانایی هایشـان 
توانسـتند فضـای اعتمادبه نفـس را 
بـرای خود فراهم کنند و باعث شـد 
کسـانی که هیچ توانمندی نداشتند 
بـا دیدن ایـن افراد عالقمند شـوند 
بـاال  اعتمادبه نفـس  نیـز  آنهـا  و 
برسـند. زمانـی کـه بـا ایـن گـروه 
شـناختم  را  آنهـا  و  شـدم  آشـنا 
تـالش کـردم بـه درون خانواده هـا 
بـروم و چرایـی این ضعـف نفس و 
عـدم اعتمادبه نفـس و آینـده مبهم 
جوانـان را بررسـی کنـم درواقـع به 
ماجـرا  ایـن  آسیب شناسـی  دنبـال 
فیلمنامـه  روي  تحقیقـات  هسـتم. 
تمـام شـده و طـرح اولیـه فیلمنامه 
هم نوشـته شـده، امـا باید شـرایط 

شـود. فراهم 

-در ایـام قرنطینه دسـت به کار 
نشـدید تـا اثر جدیدی بنویسـید؟

در  عاشـقانه  داسـتان  *یـک 
بسـتر کرونـا نوشـتم کـه سـاخت 
آن برایـم بسـیار مهـم اسـت. چون 
عشـق همیشـه یک موتور محرک 
بـرای تمـام افتخاراتـی اسـت کـه 
در جهـان رخ می دهـد. اگـر عشـق 
زندگـی  خوشـبختی،  نـور،  نباشـد 
و آرامـش هـم نیسـت و در تمـام 
نقـش  می توانـد  زندگـی  وجـوه 
داشـته باشـد. چیزی کـه در جامعه 
مـا کمرنـگ اسـت و جامعـه امروز 
نیازمنـد عشـق و حـس امید اسـت 
تـا بال های حرکت انسـان شـود تا 
بلنـد شـود و پـرواز کنـد. یک قصه 
تعریـف  عاشـقانه در بسـتر کرونـا 
کـردم تا ایـن نـگاه را در آن جاری 
باشـد. در جامعه ای که ناامید اسـت، 
نیازمنـد نـگاه تازه و مفهـوم تازه ای 
از عشـق هسـتیم. متاسـفانه بیـن 
زوجیـن جامعـه مـا بسـیاری اوقات 
این دوسـت داشـتن کمرنگ اسـت 
تـالش  بایـد  و  نمی شـود  دیـده  و 
کنیـم ایـن لکنـت را از بیـن ببریم. 
باید تـالش کنیم دیالوگ در جامعه 
مونولـوگ  از  چـون  شـود،  ایجـاد 
حـس  نیازمنـد  و  شـدیم  خسـته 
تـازه ای هسـتیم. مـا به هـم احتیاج 
تعالـی  و  سـاختن  بـرای  و  داریـم 
بایـد جلـو برویم. البته هنـوز عنوان 
قطعـی برایـش انتخـاب نکـردم اما 
شـاید آن را عـروس کرونـا یا سـارا 

عـروس کرونـا، نامگـذاری کنـم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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وضعیت اکران آنالین در سینما

فرزاد موتمن: 
سینماي ایران انحصاري شده است!


