
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران:

تورم لجام گسیخته با وعده درمان نمی شود 

قیمت های جهانی نفت خام در پی تدوام نگرانی ها 
درباره تاثیر محدودیت های ناشی از شیوع گسترده سویه 

کرونای دلتا بر تقاضای نفت چین باز هم کاهش یافت.
در  نفت  قیمت  رویترز،  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
معامالت اولیه روز چهارشنبه )۲۰ مردادماه( بازارهای آسیایی در پی 
برآورد تحلیلگران درباره کاهش تقاضای سوخت در چین را به دلیل 
افزایش محدودیت های رفت و آمد برای مقابله با شیوع سویه کرونای 

دلتا کاهش یافت، در حالی که چشم انداز تقاضا برای سوخت در ایاالت 
متحده آمریکا افزایشی بوده است.قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت 
۹ و ۴۹ دقیقه امروز )چهارشنبه، ۲۰ مردادماه( پس از افزایش ۲.۳ درصد 
در روز سه شنبه )۱۹ مردادماه( با ۱۶ سنت کاهش ۷۰ دالر و ۴۷ دالر 
و قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا پس از جهش ۲.۷ درصدی در روز 

سه شنبه با ۱۸ سنت کاهش ۶۸  دالر و  ۱۱ سنت ثبت شد.
صفحه ۳

رئیس فعلی بانک مرکزی:

مردم انتظار نداشته باشند 
یک شبه همه مشکالت حل شود!

وضعیت استخدامی جوانان تعیین تکلیف شود
مجلس  عی  جتما ا ن  کمیسیو عضو 
خواست  رییسه  هیات  ز  ا اسالمی  شورای 
جوانان  وضعیت  تغییر  و  استخدامی  وضعیت 

را سروسامان دهد.
در  عیسی زاده  مهدی  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
در  اسالمی  شورای  مجلس  چهارشنبه  روز  علنی  نشست 
و  سید  سوگواری  ایام  تسلیت  با  خود  دستور  میان  نطق 
گفت:  علیه السالم،  حسین  امام  حضرت  شهیدان  ساالر 
به  را  خود  شکست  روز  هر  سیاسی  ورشکستگان  برخی 
شورا،  تایید  روز  یک  می دهند؛  بروز  مختلف  شکل های 
دانشکده  در  بعد  روز  و  شورا  ردصالحیت های  دیگر  روز 
پرستاری، نبود تجهیزات بیمارستان، راه، کشاورزی افزایش 
و کاهش فعالیت های یا استقرار سازمان ها و ادارات دولتی 
من  و  نمایندگان  نام  به  را  دولتی  امکانات  کمبودهای  و 

به حساب می آورند.
صفحه ۲

مدیرکل ارتباطات زیرساخت: 

شبکه انتقال ارتباطی ایالم
 با بین الملل به ۳ ترابیت افزایش یافت

4
تعطیلی دو هفته ای کشور و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون عمومی

صفحه 2

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1810- پنجشنبه 21  مرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اکران آنالين باعث 

مي شود جزئیات 
يك فیلم ديده 

نشود!

6ورزش
سجادی، مردی از 

جنس ورزش برای 
ورزش و جوانان

نک 1با

ينده شايسته اي براي سينماي ايران در جشنواره هاي بين المللي 
بوده و حضور قدرتمندي در آنها داشته است. سازنده اين 
فيلم سينمايي كاظم ُماليی است كه دانش آموخته سينماست. 
آغاز كرد كه در  با ساخت فيلم های كوتاه  را  او فعاليت خود 
جوايزی  و  شده  ظاهر  موفق  خارجی  و  داخلی  جشنواره های 

متعددی به دست آوردند همچون منها و ديليت.

ابراهيم  سيد  آيت اهلل  پيشنهادی  وزير   ۱۹ فهرست 
رييسی رييس جمهوری، روز گذشته)چهارشنبه( تقديم 
مجلس شورای اسالمی شد كه در اين فهرست از »سيد 
حميد سجادی« مردی از تبار ورزش به عنوان سکان دار 

وزارت ورزش كشور نام  برده شده است.

تاسيس  گفت:  ايران  صادرات  بانک  مديرعامل  قائم مقام   
موجب  ايران  صادرات  بانک  اطالعات  فناوري  لدينگ  ه
هم افزايي بيشتر بين شركت هاي زير مجموعه بانک شده و 
اين بانک در زمينه بانکداري الکترونيک به شرايط مطلوب تری 

دست خواهد يافت. 

بانك صادرات در زمینه 
بانکداری الکترونیك 

به شرايط مطلوب تری 
دست خواهد يافت

سايه سنگین کرونای دلتا بر بازار نفت تلطیف تعامالت بین المللی 
موجب پایان رکود اقتصادی می شود

یک کارشناس بازار مسکن گفت: چهار بازار اصلی در ایران شامل 
ارز، طال و مسکن زمانی به رونق می رسند که منابع مالی قابل  بورس، 
توجهی وارد آن شود که فعال چنین چیزی نمی بینیم. رشد این بازاها تا 
حد زیادی به احیای مذاکرات سیاسی و تعامالت بین المللی بستگی دارد اما مشخصا 
اشباع  به  به که  انتظار رونق داشت؛ چرا  این زودی ها  به  نمی توان  در مورد مسکن 

قیمتی رسیده است.
صفحه ۳

وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با 
کرونا گفت: برگزاری مراسم عزاداری در اماکن سربسته 
ممنوع است.به گزارش دنیای جوانان، عبدالرضا رحمانی 
فضلی در نوزدهمین نشست این قرارگاه که روز گذشته )چهارشنبه( 
با حضور نمایندگان دستگاه ها در محل وزارت کشور برگزار شد؛ 
گفت: در جلسه امروز قرارگاه، در اجرای دستور رئیس جمهوری 

محترم، جمع بندی که در سطح استان ها از سوی استانداران و 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین دستگاه های مختلف 
از عملکردشان ظرف یک و نیم سال اخیر، ارائه شده است مطرح و 
تبادل نظر شد. همه  این موارد در جلسه شنبه ستاد ملی مدیریت 

بیماری کرونا طرح و مورد بررسی قرار می گیرد.
صفحه  ۲

ممنوعیت برگزاری مراسم عزاداری دراماکن سربسته
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر 

نوبت دوم

عنوان پروژه و محل شماره مناقصه 
اجرا 

برآورد هزینه اجرای 
کار )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال( 

نوع تضمین شرکت 
در مناقصه 

رشته و گروه 
پیمانکاری 

مدت نظارت 
اجرای کار 

تجدید اول احداث ۴۰۰/5
مجتمع کارگاهی 
شهرک صنعتی 

بوشهر ۲ 

طبق آیین نامه ۴۸/5۶5/5۱۸/۳۹۶۲/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰
تضمین معامالت 

دولتی 

معاونت فنی شرکت ابنیه )5( 
شهرکهای صنعتی 

استان بوشهر 

۸ ماه

مدت اعتبار تضمین شرکت در مناقصه: ۳ ماه پس از تاریخ بازگشایی پاکات 
محل تامین اعتبار مناقصه: از محل داخلی 

محل دریافت و تحویل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
فروش اسناد: تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/۲5 در مقابل واریز وجه به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره )۴۰۰۱۱۰۷۳۰۴۰۱۹55۱( به نام )شرکت شهرکهای 

صنعتی استان بوشهر( در سامانه ستاد می باشد. 
آخرین مهلت تحویل اسناد: تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ضمنا به پیشنهادهای خارج از موعد مقرر ترتب اثر داده نخواهد شد. 

گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۹ صبح 
آدرس شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر: بلوار سپهبد قره نی – ورودی شهرک صنعتی بوشهر ۱ – شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر 

ضمنا آگهی مناقصه در سایت های ذیل درج گردیده: 
۱- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات فقط از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

setadiran.ir انجام خواهد شد. 
 iets.mporg.ir :۲- آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور

توجه: هزینه درج آگهی قبلی و فعلی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰5/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰5/۲۱

این  جهادگرانه  ورود  اقتصاد  وزیر   
وزارتخانه را عامل رفع تنگنای تأمین مالی 

اقتصاد کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
یران و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و  ا
دارایی ایران )شادا(، دکتر فرهاد دژپسند در 
سخنان خود در جشنواره شهید رجایی سال 
۱۴۰۰ وزارت اقتصاد، سال ۱۳۹۹ را برای 
اقتصاد کشور، سال ویژه ای خواند که طی 
آن، تحریم های ناجوانمردانه علیه کشورمان 
ویروس  همه گیری  و  یافت  ویژه ای  شدت 

کرونا هم به آن اضافه شد.
محدودیت های  خاطر  به  افزود:  ی  و
ناشی از شیوع این ویروس، بخشی از تولید 
کشور و همچنین تجارت خارجی و به ویژه 
شدیدی  آسیب  کشور  غیرنفتی  ادرات  ص
دید. این امر موجب شد ما بطور کلی هم در 
اقتصاد و هم در بودجه دولت، به شدت گرفتار 

ناترازی احتمالی منابع و مصارف شویم.
زمینه ساز  موضوع،  این  گفت:  ی  و
ورود جهادگرانه همکاران ما در وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به عرصه شد که بتوانند در 
مصاف با این تنگنای شکل یافته، بگونه ای 
عمل کنند که سال ۱۳۹۹ از نظر تأمین مالی، 

سالی متمایز باشد.
سال  در  دولت  شد:  یادآور  ژپسند  د
هزینه های  بر  عالوه  بود  ناچار   ۱ ۳۹۹
اجتناب ناپذیر خود، هزینه های اضافی ناشی 

از مدیریت کرونا را نیز پوشش دهد.
وزیر اقتصاد گفت: در ماه های آغازین 
سال ۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه به این 
جمع بندی رسید که بودجه به سهولت قابل 
مدیریت نیست و به همین خاطر، اصالحیه 
اقتصادی  هماهنگی  شورای  در  را  ودجه  ب
مطرح کرد و به تصویب رساند و در ادامه، 
نیز،  اصالحیه  همین  »منابع«  بخش  ر  ب
عمده  بخش  که  گرفت  صورت  صالحی  ا
وزارت  بر  دولت  مالی  تأمین  برای  شار  ف

اقتصاد متمرکز شد.
دژپسند تصریح کرد: در اصالح صورت 
گرفته، درآمدهای مالیاتی از حدود ۱۷۹ هزار 
تومان  میلیارد  هزار  به ۱۴۰  تومان  یلیارد  م
کاهش پیدا کرد و به جای آن به درآمدهای 

ناشی از فروش اوراق افزوده شد.
مجموعه  نه  خوشبختا گفت:  ی  و
روز  تالش  و  درایت  با  اقتصاد،  زارت  و
که  کرد  عمل  بگونه ای  همکاران،  فزون  ا
کل  خزانه داری  هم   ۱۳۹۹ سال  پایان  ر  د
اوراق  به  شده  افزوده  رقم  توانست  شور  ک
سازمان  و هم  کند  را محقق  اصالحیه  در 

امور مالیاتی توانست، نه تنها رقم پیش بینی 
شده قبل از اصالح )حدود ۱۸۰ هزار میلیارد 
آن و حدود ۱۹۲ هزار  از  فراتر  ومان( که  ت
میلیارد تومان درآمد مالیاتی را وصول نماید.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در اصالحیه 
ممکن  می شد  احساس  که  آنجا  از  انون،  ق
است مالیات و واگذاری های پیش بینی شده، 
تحقق پیدا نکند، فراتر از رقم ۸۸ هزار میلیارد 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۲5 شده،  یش بینی  پ
فروش »اوراق« نیز بر عهده خزانه داری کل 
کشور گذاشته شد که خوشبختانه با درصد 

کمی »عدم تحقق«، این رقم محقق شد.
دژپسند با بیان اینکه انتشار اوراق بابت 
تسویه مطالبات )اعم از مطالبات طرح های 
سهولت  به  جاری(  طرح های  و  مرانی  ع
صورت می پذیرد، افزود: بخش دشوار ماجرا، 
فروش نقدی اوراق و وصول وجوه نقد در 
قبال آن است که در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۲ 
هزار میلیارد تومان به این شکل محقق شد 
گیری  همه  رغم  به  نیز   ۱۳۹۹ سال  در  و 
کرونا و تشدید تحریم ها، این رقم با حدود 
۲۰۰ درصد رشد، به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان 

افزایش یافت.
وی ادامه داد: همه پیش بینی میکردند، 
سال ۱۳۹۹ از نظر هزینه ها سالی انقباضی 
عملکرد  امکان  کرونا،  وقوع  ولی  اشد  ب

انقباضی هزینه ها را از دولت سلب کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به برداشت یک 
میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی که برای 
مصارفی خارج از بودجه با اذن مقام معظم 
رهبری صورت پذیرفت، اظهار داشت: ما در 
این سال ناچار بودیم رشد قابل توجهی برای 
حقوق کادر پزشکی و بخصوص پرستار ها 

در نظر بگیریم.
وی یادآور شد: در سالی که همه انتظار 
داشتند، بخاطر آسیب وارده به طرف منابع، 
اعتبارات  شود؛  اعمال  انقباضی  ای  ودجه  ب
هزینه ای ۳۰ درصد و اعتبارات عمرانی ۶۰ 

درصد رشد داشت.
دژپسند با بیان اینکه خیلی از هزینه 
ها بخاطر شرایط خاص سال ۱۳۹۹ اجتناب 

امتحان سخت  یک  این  گفت:  بود،  اپذیر  ن
بود که خوشبختانه همکاران ما از آن موفق 
بیرون آمدند؛ شما خودتان حساب کنید تنها 
۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه 5۷۱ 
هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ از نفت و بقیه 
از فروش اوراق، مالیات و واگذاری سهام و 

... تأمین اعتبار شده است.
وزیر اقتصاد میزان تحقق سود سهام در 
سال ۱۳۹۹ را بیش از ۱۱۷ درصد عنوان کرد 
که در سال های اخیر بی نظیر بوده و این کار 
با یک مدیریت پروژه توسط همکاران خزانه 

داری کل صورت گرفته است.
وی ادامه داد: خدا را شکر می کنیم 
ترین  کوچک  سخت،  شرایط  این  در  ه  ک
تنش بین دستگاهی در بعد هزینه ها و نیز 
در بعد اجتماعی در خصوص مالیات کسب 

و کار ها پیش نیامد.
مهم  خیلی  این  شد:  یادآور  ژپسند  د
است که شما مالیات را از ۱۴۰ به ۱۹۲ هزار 
میلیارد تومان برسانید اما هیچ تنش اجتماعی 
در این بین به وجود نیاید و این نشان میدهد 

که کارها با درایت صورت گرفته است.
بودید  اقتصاد گفت: شما شاهد  وزیر 
تحریم  دامنه  مدام  مختلف،  های  دوره  ر  د
ها گسترش پیدا کرد و آنقدر شیطنت آمیز 
عمل شد که حتی کشور های همسایه که 
با ما رابطه دوستانه و برادرانه داشتند و به 
روز  در  ایران  عبیری  مدیون کمک های  ت
های سخت بودند، بر سر پرداخت مطالبات 

ما با مضیقه مواجه شدند.
دژپسند افزود: البته در اینجا همکاران 
ما در سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران نیز به ما کمک کردند 
و بخشی از این نقصان را از طریق سرمایه 

گذاری خارجی رفع کردند.
کریدور  گفت:  ادامه  در  اقتصاد  زیر  و
دیگر تأمین مالی اقتصاد یعنی بازار سرمایه 
نیز، چه در بخش بازار بدهی و چه در بخش 
بازار سهام، درخشش ویژه ای داشت؛ ممکن 
است گاهی اوقات، عده ای، نکاتی را مطرح 
سود  که  وقتی  دانیم  می  ما  همه  اما  نند  ک

شرکت های بورسی در سال ۱۳۹۹ نسبت 
به سال ۱۳۹۸ به طور میانگین بیش از ۳.5 
برابر افزایش داشته است چه پیامی دارد؟  

وی افزود: همه ما میدانیم، وقتی سود 
توزیع شده شرکت ها ۱5۰ درصد رشد داشته 
چه پیامی دارد. وقتی می گوییم تعداد بازار 
گردان ها از ۱۷5 مورد به 5۳۰ مورد افزایش 
یافته است چه پیامی می تواند داشته باشد؟ 
این موارد می تواند نشانگر این باشد که ریل 
گزاری های بسیار گسترده ای در این حوزه 

صورت گرفته است.
به معرفی  اشاره  با  ادامه  دژپسند در 
برترین های عملکردی بر اساس  ارزیابی 
مختلف  های  بخش   ۱۳۹۹ سال  ملکرد  ع
وزارت اقتصاد گفت، اقتضاء می کرد امسال 
از  برای تشویق و قدردانی  برنامه ای  هم 
گوناگون  سطوح  در  سازمانی  مکاران  ه
نبوده  ستاد  به  محدود  صرفًا  که  داری  ا
در  نیز  را  تابعه  های  سازمان  و  استانها  و 
که  همانطور  گفت:  شود،  برگزار  بگیرد  ر  ب
استخدامی کشور  و  اداری  سازمان  رییس 
اداری  رفتار  حوزه  در  کردند،  اشاره  م  ه
منظور  به  تشویقی  ابزارهای  از  ستفاده  ا
تواند  می  سازمانی،  اهداف  به  ستیابی  د

بسیار اثر بخش باشد.
معمواًل  تشویق  افزود:  ادامه  در  ی  و
توجه  مورد  باید  حتما  و  است  بهتری  بزار  ا
بیشتری قرار بگیرد و باید میان بد و خوب، 
تفکیک قائل شویم و همه کارکنان را از حیث 

عملکرد، مشابه در نظر نگیریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در نظام 
پرداخت های اداری امکان عمل بر مبنای 
تنبیه وجود ندارد گفت: در نظام  تشویق و 
پرداخت های هماهنگ، عادت کرده ایم بر 
و  کنیم  عمل  سنتی  های  سیستم  ساس  ا
امکان عمل برمبنای تشویق و یا تنبیه در 

این سیستم چندان وجود نداد.
رئیس  انصاری  آقای  به  خطاب  وی 
در  که  کشور  استخدامی  و  اداری  ازمان  س
این نشست حاضر بود گفت: این خواهش 
سه ساله من است که نظام پرداخت های 
اداری را حتماً باید اصالح کنیم و هر پرداختی 
البته نیازی  افراد باشد.  متناسب با عملکرد 
نیست کل نظام پرداخت ها بر این مبنا باشد 
بلکه می توان بخشی از آن را در چارچوب 

ارزیابی عملکرد ها اختصاص داد .
البته ما در وزارت اقتصاد  وی افزود: 
تالش کرده ایم، تا این سازو کار به وجود آید 
و بتوانیم مطابق با عملکرد کارکنان تشویق 

های متناسب صورت بگیرد.

صادرات  بانک  مدیرعامل  قائم مقام   
فناوري  هلدینگ  تاسیس  گفت:  یران  ا
موجب  ایران  صادرات  بانک  طالعات  ا
زیر  شرکت هاي  بین  بیشتر  یي  فزا م ا ه
مجموعه بانک شده و این بانک در زمینه 
بانکداري الکترونیک به شرایط مطلوب تری 
بیش  حاضر  حال  در  یافت.  خواهد  ست  د
صورت  به  بانکی  عملیات  درصد   ۹۴ ز  ا
غیرحضوری و خارج از شعبه انجام می شود 
و در آینده نزدیک تمامی خدمات بانکی از 

طریق گوشی موبایل انجام خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، رضا صدیق در مراسم تکریم و معارفه 
مدیریت شعب بانک در استان چهار محال و 
بختیاری از  ارتقای اپلیکیشن صاپ و سامانه 
اکثر  آینده   در  و گفت:  داد  خبر  نیز  شمس 
برچیده خواهد شد. شیوه  در شعب  اجه ها  ب
مواردی  و  کرد  خواهد  تغییر  کار  و  کسب 
مانند مشاوره های مالی، مالیاتی، بیمه ای و 
هر آنچه که خواسته مردم باشد، در سطح 

شعب انجام خواهد شد.
بانک  موفقیت های  به  اشاره  با  ی  و
صادرات ایران در کسب سود در پایان سال 
۹۹  اظهار کرد: فعاالن بازار سرمایه بیشتر 
به ارقام صورت هاي مالي بانک توجه دارند 
با  بخواهند  اگر  خارجي  بانک هاي  حتي  و 
همین  به  اغلب  کنند،  همکاري  انک ها  ب
مانند  ارقام  برخي  دارند.  توجه  زارش ها  گ
بانک  ریالي  میلیارد  انباشته ۸5 هزار  یان  ز

در سال هاي گذشته موجب مشکالتي براي 
بانک شده بود که با تالش همه همکاران 
در سال ۹۹  همه زیان پوشش داده شد، سود 
مناسبي تقسیم شد و در حال حاضر بانک 
انباشته  سود  ریال  میلیارد  هزار   ۳۲ ارای  د
است. بانک صادرات ایران ظرفیتی به مراتب 
باالتر از این ارقام دارد. در واقع با یک نگاه به 
ترازنامه و صورت سود و زیان بانک مي توان 
دریافت که موفقیت های فراوانی با همت و 
تالش همه کارکنان بانک فراهم آمده است.

صدیق افزود: بانک صادرات ایران به 
این موفقیت قانع نیست و در پی افزایش سود 
انباشته برای افزایش سرمایه و بهبود کفایت 
سرمایه است که به عنوان یک شاخص در 
قرار  توجه  مورد  بسیار  بین المللی  راودات  م

خواهد گرفت و باید تالش کنیم تا این میزان 
را به باالی ۸ و حتی ۱۲ درصد برسانیم.

صادرات  بانک  مدیرعامل  ائم مقام  ق
ایران با تاکید بر لزوم افزایش منابع شعب 
برای  کرد:  اظهار  گذشته،  سال  به  سبت  ن
افزایش منابع و تحقق اهداف شعب باید نوع 
نگاه به گردش منابع و دایره عملیات شعبه 
را بهبود بخشید. در زمینه بانکداری شرکتی 
باید فعالیت گسترده تری صورت بگیرد و کار 

برای استفاده از ظرفیت آن فراوان است.
صدیق با بیان اینکه حدود 5۰ درصد 
ایران  صادرات  بانک  مشتری  ایران  ردم  م
هستند، افزود: در بانک بیش از ۳۸ میلیون 
مشتری و بیش از 5۲ میلیون حساب وجود 
است.  کار  براي  زیادي  قابلیت هاي  و  ارد  د

انتظار می رود تا نیمه شهریور ماه که بانک 
می شود،  خود  فعالیت  سال  هفتادمین  ارد  و

منابع قابل توجهی جذب شود.
استفاده  و  آموزش  بر  تاکید  با  ی  و
ز همه ظرفیت نیروهاي شعب و جانشین  ا
صادرات  بانک  محصوالت  تنوع  روری،  پ
ایران را یادآوري کرد و گفت: طرح طراوت 
بانک صادرات ایران تحول زیادي در نظام 
بانکي کشور ایجاد کرد. بانک صادرات ایران 
مشکل و کمبود محصوالت بانکي ندارد و 
اقبال به بانک صادرات ایران بیش از گذشته 
از  خرد  تسهیالت  کرد  تالش  باید  ست.  ا
جمله تسهیالت کرونا و ازدواج براي مردم 

با سهولت بیشتري پرداخت شود.
ت  حما ز ز  ا نی  ا د ر قد با  یق  د ص
سابق  شعب  مدیر  ستارپسند،  سماعیل  ا
و  ل  محا ر چها ن  ستا ا ت  ا ر د صا نک  ا ب
ران  همکا و  مدیران  یر  سا و  ختیاری  ب
ین استان در بهبود مناسب شاخص های  ا
در  یریان  افشین  برای  بانک،  ملکردی  ع
بانک در  تصدی مسئولیت مدیریت شعب 

این استان آرزوی موفقیت کرد.
صادرات  بانک  مدیرعامل  ائم مقام  ق
ایران در جریان سفر به استان چهارمحال و 
بختیاری از چهار شعبه ۲۰5۷ میدان انقالب 
شهرکرد، شعبه ۳۶۳۴ دروازه سامان، شعبه 
۳5۳۸ چالشتری و شعبه ۱۱55 سامان نیز 
این  فعالیت  و  خدمت رسانی  روند  و  ازدید  ب

شعب را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

قائم مقام مدیرعامل بانک عنوان کرد:

بانک صادرات ایران در زمینه بانکداری الکترونیک به شرایط مطلوب تری دست خواهد یافت

اعالم  اطالعیه ای  طی  ایران  صادرات  انک  ب
کرد تمامی سهامداران شرکت »نفت بهران« با نماد 
»شبهرن« می توانند از روز یکشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ 
به مدت یک سال برای دریافت سود سهام این شرکت 
در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۹ به شعب بانک 

صادرات ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.
ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب

در این اطالعیه از سهامداران شرکت »نفت بهران« 
بانک  به شعب  خواسته شده ضمن مراجعه حضوری 
ارائه اصل کارت  با  ایران در سراسر کشور،  صادرات 
ملی یا شناسنامه و کد سهامداری )کد بورسی( نسبت 
به دریافت نقدی یا واریز آن به حساب های سپهری 

خود اقدام کنند.
عالوه بر این، پرداخت سود سهام افراد کمتر از 

از احراز هویت کامل و دریافت کپی  ۱۸ سال، پس 
شناسنامه، صرفًا به ولی )پدر( بالمانع خواهد بود.

پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار تنها 
با ارائه وکالت نامه رسمی معتبر به همراه اصل کارت 
انتقال سپرده سهام  ملی یا شناسنامه، گواهی نقل و 
سازمان بورس و یا اعالم شفاهی کد بورسی سهامدار 

امکان پذیر است.

سهامداران شرکت»نفت بهران« سود سهام خود را در شعب بانک صادرات ایران دریافت کنند

وزیر اقتصاد در جشنواره شهید رجایی این وزارتخانه خبر داد:

کار جهادی وزارت اقتصاد در سال گذشته عامل رفع تنگنای تأمین مالی اقتصاد کشور

صفحه ۳
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نماینده چالوس: سفر به استان های شمالی را ممنوع کنید
فرمانده  و  کشور  وزارت  از  مجلس  در  چالوس  مردم  ماینده  ن
نیروی انتظامی خواست با ممنوعیت تردد بین شهری و درون شهری 
شمالی  استان های  به  سفر  و  برسند  درمان  کادر  و  خانواده ها  داد  ه  ب

را ممنوع کنند.
به گزارش دنیای جوانان، محمدعلی محسنی بندپی در تذکری در 
جلسه علنی صبح روز گذشته)چهارشنبه( مجلس گفت: در یکی دو روز 
گذشته آمار فوتی های ناشی از کرونا به مرز ۶۰۰ نفر رسیده است و 
آمار افراد مبتالی جدید نیز از مرز ۴۰ هزار نفر گذشته که در طول ۱۸ 
ماه گذشته بی سابقه بوده است. متاسفانه استان های شمالی به ویژه 
مازندران به میزان مرگ و میر کرونا نسبت به جمعیت کشور رتبه اول 
را دارد و این مورد در خصوص ابتالی افراد جدید نیز صدق می کند.

وی افزود: امروز در مازندران تعداد بیماران مبتال آنقدر زیاد شده 
است که حتی اختصاص تخت های تخصصی نیز پاسخگوی بیماران 
نیست و بیماران همچنان در بخش های اورژانس سردرگم هستند و 

بعضا آواره شهرهای دیگر شده اند.
پیگیری  واکسیناسیون،  انجام  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  ین  ا
طرح شهید سلیمانی، تجهیز بیمارستان ها، ایجاد تخت های جدید و 
استفاده از تجربیات بین المللی همگی از برنامه های بلندمدت و میان 
مدت است که باید به آنها پرداخت اما برنامه کوتاه مدت این است که 
تمام دستگاه ها با جدیت وارد کار شوند، وزارتخانه های صمت، کار 

و تعاون، کشور و نیروی انتظامی با جدیت بیشتر وارد عرصه شوند.
نیروی  فرمانده  و  کشور  وزارت  از  همچنین  کرد:  اضافه  ندپی  ب
نتظامی می خواهم با ممنوعیت تردد بین شهری و درون شهری به  ا
را  به استان های شمالی  داد خانواده ها و کادر درمان برسند و سفر 
ممنوع کنند. باید طرحی نو درانداخت؛ در غیر این صورت هر روز شاهد 
پر پر شدن بیشتر مردم بی گناه هستیم و این گناهی است نابخشودنی.

برق  مکرر  قطعی  و  نیرو  وزارت  ناکارآمدی  گفت:  وی همچنین 
سبب شده مردم آسیب های بیشتری تحمل کرده و به میزان نارضایتی 

آن ها افزوده شود.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کالردشت در مجلس اضافه کرد: 
بسیاری  خسارات  مازندران  استان  گذشته  هفته  اخیر  سیل  همچنین 
به دامداران، کشاورزان، راه های دسترسی و زیرساخت ها وارد کرده 
نیروهای خود،  اعزام  با  از وزارت کشور درخواست می کنم  لذا  است 
مردم  به  که  هایی  آسیب  جبران  به  خسارات  وضعیت  بررسی  ضمن 

وارد شده است اقدام کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
وضعیت استخدامی جوانان تعیین تکلیف شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از هیات رییسه 
خواست وضعیت استخدامی و تغییر وضعیت جوانان را سروسامان دهد.

به گزارش دنیای جوانان، مهدی عیسی زاده در نشست علنی روز 
چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود با تسلیت 
ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت امام حسین علیه السالم، 
گفت: برخی ورشکستگان سیاسی هر روز شکست خود را به شکل های 
مختلف بروز می دهند؛ یک روز تایید شورا، روز دیگر ردصالحیت های 
بیمارستان،  تجهیزات  نبود  پرستاری،  دانشکده  در  بعد  روز  و  ورا  ش
و  سازمان ها  استقرار  یا  فعالیت های  کاهش  و  افزایش  کشاورزی  اه،  ر
ادارات دولتی و کمبودهای امکانات دولتی را به نام نمایندگان و من 

به حساب می آورند.
عادت  انقالب  سال   ۴۲ طول  در  من  افزود:  میاندوآب  ماینده  ن

کرده ام که صبوری پیشه کنم و خداوند هم با صابران است.
مردم  فرزندان  گفت:  رییسه  هیات  اعضای  به  تذکر  در  ی  و
رییسه  هیات  چرا  می شوند  جمع  مجلس  جلوی  روز  هر  ایران  زرگ  ب
کانال  از یک  نکرده که  به یک کمیسیون محول  را  استخدامی  داره  ا
آنها مشخص شود.   تبدیل وضعیت  و  این جوانان  استخدامی  وضعیت 
این از بی تدبیری هیات رییسه است و از هیات رییسه می خواهم این 

موضوع را سر و سامان دهد.

ساعت فعالیت مراکز تعویض پالک خودرو افزایش یافت
معاون اجرایی پلیس راهور ناجا گفت: به دلیل افزایش مراجعه به مراکز 
تعویض پالک؛ فعالیت این مراکز در سراسر کشور از ساعت ۱5 به ساعت 

۱۶ افزایش پیدا می کند.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه خبری پلیس راهور، سرهنگ حسین 
رمضانی در این باره افزود: ساعات کار مراکز تعویض پالک از ۸ صبح تا 

۱۶ خواهد بود.
معاون اجرایی پلیس راهور ناجا از خریداران هم خواست به هیچ عنوان 
در هنگام خرید به صورت وکالتی خودرویی را خرید نکنند و در صورت اجبار 
به صورت وکالتی خرید را انجام دهند، اما تاریخ وکالت را از فروشنده چند 

ماهه بگیرند.
سرهنگ رمضانی افزود: البته خرید وکالتی مشکل خاص خود را دارد، 
چون در صورت تخلف از سوی خریدار ممکن است جریمه برای فروشنده 
لحاظ شود که این از مشکالت خرید وکالتی خودرو است و ما توصیه می کنیم 

خرید و فروش حتما به صورت حضوری باشد
معاون اجرایی پلیس راهور ناجا، با رد وجود اختالل در سامانه نوبت 
دهی اینترنتی مراکز تعویض پالک خودرو گفت: فقط ظرفیت پذیرش در 

سامانه کاهش یافته است.
سرهنگ رمضانی در ارتباط اینترنتی با برنامه پیگیری افزود: در شرایط 
کرونایی طبق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا باید مراکز تعویض پالک 
تعطیل باشند، اما بر اساس تجارب پلیس راهور در پیک های کروناهای قبلی؛ 
این تعطیلی باعث افزایش درخواست های مردم در حوزه نقل و انتقال خودرو 
می شود و پس از آنکه شهر در حالت نارنجی یا زرد قرار می گیرد با حجم 

انبوهی از این درخواست ها مواجه می شویم.
وی گفت: بر همین اساس طبق بررسی های کارشناسی، درخواستی را 
به وزراتخانه های کشور و بهداشت ارسال کردیم تا بتوانیم با رعایت دستور 
العمل های بهداشتی مراکز خدمات خود را در حوزه نقل و انتقال خودرو فعال 
نگه داریم، اما با ظرفیت محدود و اکنون در شرایط کرونایی و به جهت حفظ 

سالمت مردم با یک سوم ظرفیت این مراکز پذیرش می کنند.
سرهنگ رمضانی افزود: بر این اساس سامانه اینترنتی نوبت دهی هم 
بر اساس یک سوم ظرفیت تنظیم شده است و مردم گمان می کنند سامانه 

دچار مشکل شده است.
کشور  سراسر  در  پالک  تعویض  مرکز   ۴۶ افزود:  رمضانی  سرهنگ 

وجود دارد که روزانه حدود ۱۷ تا ۲۰ هزار تعویض پالک انجام می پذیرد.
وی گفت: در چند روز اخیر برخی از مردم از طریق سایت راهور ۱۲۰ 
افزایش مراجعه ها امکان ثبت نام  اما به دلیل  در حال اخذ نوبت هستند، 
برای همه متقاضیان وجود ندارد بنابراین از مردم عزیز می خواهیم که در 

این زمینه صبور باشند.

تنها راه نجات از بحران کرونا؛

تعطیلی دو هفته ای کشور و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون عمومی
فرمانده عملیات مدیریت 
کرونا در تهران گفت: افزایش 
عمومی  واکسیناسیون  سطح 
قطعی  راه  تنها  هفته الک داون،  دو  و 
برون رفت از شرایط فعلی بیماری کرونا 
دیگری  راه  آن  جز  و  است  کشور  ر  د

وجود ندارد.
دکتر  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
با  خبرنگاران  جمع  در  زالی  لیرضا  ع
اشاره به موارد بیماری کرونا در تهران 
گفت: در مجموع تا ساعت ۸ صبح روز 
بیمارستان  در  بیمار   ۹۶۲۰ هارشنبه  چ

های تهران بستری هستند.
 وی ادامه داد: همچنین در بخش 
تحت  بیمار   ۲5۴۰ ویژه  راقبت های  م

مراقبت قرار دارند.
جدید  موارد  به  اشاره  با  زالی   
کرونا در تهران گفت: طی ۲۴ ساعت 
در  بیمار جدید   ۱۹۰۰ گذشته مجموعاً 
شدند.  بستری  تهران  یمارستان های  ب
مراکز  به  سرپایی  مراجعین  مچنین  ه
 ۲۴ طی  تهران  در  درمانی  هداشتی  ب
ساعت گذشته ۲5 هزار نفر بوده است 
که چهار هزار نفر آنها به بخش بهداشت 
سرپایی  مراکز  به  نیز  نفر  هزار   ۲۱ و 

مراجعه کرده اند.
به گفته وی، همچنین طی ۲۴   
ساعت گذشته ۲5۶ بیمار کرونا در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان های تهران 

بستری شده اند.
واکسیناسیون  روند  درباره  زالی   
کرونا در تهران نیز گفت: طی ۲۴ ساعت 
گذشته ۹۷هزار و ۲۰۰ دوز واکسن در 
تهران تزریق شده است و مجموع آمار 
واکسیناسیون در تهران به ۲ میلیون و 
۶۰۰ هزار دوز رسیده است که از این 
میان ۶۱۷ هزار نفر هر دو دوز اول و 

دوم را دریافت کرده اند.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  الی  ز
فعلی  شرایط  از  رفت  برون  اهکار  ر
بیماری در کشور گفت: دو راهکار برای 

ابتدا  دارد؛  وجود  فعلی  بحران  از  بور  ع
آن که همه کشور اعم از ظرفیت های 
درون زا و برون زا برای واردات واکسن 
بسیج شوند. باید برای واردات واکسن 
کار جمعی جهادی انجام شود و از همه 
اقتصادی  و  دیپلماسی  های  ظرفیت 
استفاده شود. زالی تاکید کرد: الزم است 
به هر طریق ممکن از بازارهای استاندارد 
جهانی، واکسن دریافت شود. مهمترین 
مسئله همین موضوع است. جز این هم 

راهی وجود ندارد
نیز  دوم  حل  راه  داد:  ادامه  ی  و
گرچه تصمیم بسیار تلخی است اما برای 
آنکه تا حدی ترمز مرگ و میر بیماری 
در کشور و تهران کشیده شود، مجبور 
هستیم تصمیم تلخ دو هفته الک داون 
را بپذیریم. البته در این زمینه باید همه 
کشور همکاری کنند. یعنی الک داون 
تصمیم  نه  باشد  حاکمیت  تصمیم  اید  ب

یک وزارتخانه یا دستگاه.
تمام  افزود:  زمینه  این  در  ی  و
قبیل  از  مردم  اقتصادی  رنامه های  ب
عوارض، مالیات، پرداخت حق کارفرما و 
غیره باید در این دو هفته تعطیل شود و 
فرصت جدیدی داده شود. بنابراین تمام 

اسناد الزام آور اقتصادی برای کسبه و 
مردم عادی در این دو هفته باید متوقف 
فرآیندهای  است  الزم  همچنین  شود. 

مختلف اجتماعی کاهش یابد.
هفته  دو  این  کرد:  تأکید  الی  ز
الک داون نیز باید هر چه سریعتر انجام 
این  بگذرد  زمان  هرچه  که  چرا  شود؛ 
بیشتر در سطح شهر می  دلتا  ویروس 
اقدامی  هر  دیگر  موقع  آن  و  چرخد 

اثربخشی خود را از دست خواهد داد.
وی گفت: از طرف دیگر الک داون 
نباید  و  ندارد  ارزشی  هفته هم  دو  زیر 
اقناع  همچنین  افزود:  انجام شود.زالی 
سازی مردم بسیار مهم است؛ چرا که 
و  می بینند  آسیب  مردم  در الک داون 
مختلف  بسته های  و  کرد  کمک  باید 
باال  مجموع  در  شود.  فراهم  حمایتی 
و  عمومی  واکسیناسیون  سطح  بردن 
برای  قطعی  راه  تنها  انجام الک داون 
دیگری  راه  و  است  بیماری  مدیریت 

وجود ندارد.
کرونا  با  مقابله  عملیات  فرمانده 
در تهران همچنین گفت: دانشگاه های 
خط مقدم مبارزه با کرونا االن از نظر 
نیروی انسانی و منابع مالی در وضعیت 

بحرانی قرار دارند و تقریبًا دانشگاه ها 
در خشکسالی مالی به سر می برند. الزم 
است هر طور که شده و از هر منبعی 
برای  مالی  شارژ  اورژانسی  صورت  به 

دانشگاه ها صورت گیرد.
نیروهای  است  الزم  افزود:  وی 
دانشگاه  به  نفس  تازه  و  جدید  انسانی 
ها ملحق شوند و باالخره تصمیم ملی 
برای نیروهای خسته بهداشت و درمان 
گرفته شود و مشوق هایی از جمله تبدیل 
وضعیت و ارتقای شغلی برای آنها در نظر 
گرفته شود. این موارد از جمله راه حل 
هایی است که در کوتاه مدت می توان 

پیش بینی کرد.
به  توجه  با  گفت:  همچنین  وی 
دلتا،  ویروس  باالتر  پذیری  سرایت 
باالتر ویروس  بار  و  بودن  تر  طوالنی 
در  تغییری  که  آنجا  از  و  مبتالیان  در 
شاهد  بیماری  مدیریت  فعلی  شرایط 
فعاًل  نداریم که  انتظار  نیستیم، طبیعتًا 
بیماری  وضعیت  در  نی  چندا تغییر 
به  مذکور  مداخالت  اگر  شود.  ایجاد 
اعمال  کشور  سطح  در  جدی  صورت 
نشود طبیعتًا  بعید است که آمار فعلی 

فروکش کند.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

امروز، آخرین مهلت انتخاب رشته کنکوری ها
و  ها  دانشگاه   ۱۴۰۰ سال  سراسری  آزمون  مجازین  رشته  انتخاب  مهلت 

موسسات آموزش عالی امروز پنج شنبه ۲۱ مرداد پایان می یابد.
به گزارش دنیای جوانان، کنکور ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
از ۹ تیر ماه سال جاری همزمان در ۴۱۴ شهرستان و ۳5۲۲ حوزه امتحانی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار شد و فرآیند برگزاری آن به مدت ۴ روز ادامه داشت. 
انتخاب رشته مجازین این آزمون که از روز پنج شنبه ۱۴ مرداد آغاز شده بود و با در 

نظر گرفتن مهلت تمدید شده امروز پنج شنبه ۲۱ مرداد پایان می یابد.
طبق آخرین آماری که سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد؛ ۴۰۲ هزار 
داوطلب در رشته های با آزمون و ۲۳ هزار داوطلب نیز دررشته های بدون آزمون 

دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ثبت نام کرده اند.
دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال  ۱۴۰۰ نیز اصالح شده و داوطلبان 
و  کنند  اقدام  رشته خود  انتخاب  به  نسبت  اصالحات جدید  اساس  بر  توانند  می 

درصورت نیاز، اطالعات انتخاب رشته خود را ویرایش نمایند.
 در کنکور ۱۴۰۰ تعداد ۶۶۲ هزار و ۱۱۴ داوطلب زن و ۴۴۹ هزار و ۷۰۴ 
با احتساب گروه آزمایشی دوم برخی  آنها  نام کردند که برای  داوطلب مرد ثبت 

داوطلبان، تعداد یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۳۱ کارت ورود به جلسه صادر شد.
بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، ظرفیت های پذیرش دانشجو 
در کنکور ۱۴۰۰ تقریبا به اندازه سال گذشته است، به نحوی که سال ۹۹ حدود یک 

میلیون نفر در کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرش شدند.
اسامی پذیرفته شدگان نهایی کنکور ۱۴۰۰ هفته آخر شهریور اعالم خواهد 
شد و بر اساس این نتایج، تعداد یک میلیون و ۹۰ هزار داوطلب در دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور پذیرش خواهند شد.
کلید اولیه آزمون سراسری برای حوزه های خارج از کشور روز ۱۶ تیر ماه 

جاری بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرارگرفته است.

مهلت انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت تمدید شد 
مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه های علوم 

پزشکی تا روز شنبه ۲۳ مرداد تمدید شد.
 )Ph.D( پژوهشی  و  تخصصی  دکتری  آزمون  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۴۰۰ در پنج نوبت صبح 
و عصر روز شنبه 5 تیر، صبح و عصر روز یکشنبه ۶ تیر و صبح دوشنبه ۷ تیر ماه 

۱۴۰۰ در ۳۲ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی )Ph.D( رشته های علوم پایه 
پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۴۰۰  روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه در سایت 

مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.
دفترچه انتخاب رشته این آزمون نیز بر روی سایت مرکز سنجش اموزش 
کشور قرار گرفته است. انتخاب رشته، ارسال مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی 
که از روز دوشنبه ۱۸ مرداد آغاز شده بود، قرار بود امروز به پایان برسد که این 

مهلت تا روز شنبه ۲۳ مرداد تمدید شد. 
بر اساس نتایج مرحله اول آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی )Ph.D( و 
دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و 
دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نمره داوطلبان در هر رشته و با توجه به 
سهمیه داوطلبان اعالم شده و به تعداد دو برابر ظرفیت، جهت آزمون مرحله دوم 
دعوت شده اند.در مرحله اول آزمون )کتبی( کسب حدنصاب 5۰ درصد میانگین 
کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر رشته و کسب حداقل ۳۰ درصد از 

نمره تراز شده کتبی آزمون الزامی است.
همچنین در مرحله دوم آزمون )مصاحبه( کسب حداقل 5۰ درصد میانگین 
نمره تراز شده مرحله دوم 5 درصد اول هر رشته با رعایت سایر شرایط و مقررات 

الزامی است.
قبلی وی  با مدرک تحصیلی مقطع  داوطلب  انتخابی  در صورتی که رشته 
مطابقت نداشته باشد، عواقب بعدی آن بر عهده شخص داوطلب است و انتخاب 
رشته باید بر اساس مدارک مورد پذیرش )طبق دفترچه راهنمای آزمون( انجام پذیرد.

بی احتیاطی پدر مرگ پسر ۱۲ ساله را رقم زد
رئیس اورژانس ۱۱5 استان کهگیلویه و بویراحمد از کشته شدن یک پسر 

۱۲ ساله به دست پدرش هنگام تمیز کردن اسلحه خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، جهانبخش وحدت نژاد افزود: حادثه حدود ساعت 
۲۲ سه شنبه شب در روستای »آبچندار چین« بخش لوداب از توابع شهرستان 

بویراحمد رخ داد.
وی اظهارکرد: بر اساس اظهارات اطرافیان، حین پاک کردن اسلحه ساچمه ای 

توسط پدر، تیر به کودک ۱۲ ساله و همسر ۳۲ ساله اش اصابت کرده است.
رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
کودک به دلیل جراحات زیاد و برخورد تیرهای ساچمه ای با نای، گلو، دهن و 
فک پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داد و مادر ۳۲ ساله 
این کودک تحت اقدامات درمانی به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج منتقل شد.

دستگیری فروشنده واکسن های تقلبی کرونا در تلگرام
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناسایی و دستگیری 
فردی خبر داد که با ترفند خرید و فروش واکسن کرونا در فضای مجازی اقدام 

به کالهبرداری می کرد.

فتا،  پلیس  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
پایتخت اظهار کرد: فردی به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرد و مدعی شد 
در فضای مجازی اقدام به خرید واکسن کرونا کرده است و مورد کالهبرداری 

اینترنتی قرار گرفته است.
با  مجازی  فضای  در  گفت:  خود  اظهارات  ادامه  در  شاکی  داد:  ادامه  وی 
شخصی ناشناس که خود را از واردکنندگان این واکسن معرفی کرد، آشنا شدم و 
پس از صحبت های اولیه مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال برای خرید ۲ دوز واکسن واریز 

کردم و پس از واریز وجه دیگر پاسخی از وی دریافت نکردم.
گودرزی افزود: کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را آغاز کردند و 
با بهره گیری از روش های علمی و اقدامات فنی، فرد مذکور را در فضای مجازی 
مورد شناسایی قرار دادند و دریافتند که مجرم با ایجاد یک کانال تلگرامی در 
فضای مجازی اقدام به کالهبرداری تحت عنوان فروش واکسن کرونا کرده است.

از  و پس  متهم  هویتی  اطالعات  آمدن  به دست  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
تشریفات قضایی، در نهایت مجرم در مخفیگاه خود حوالی مناطق شمالی تهران 

دستگیر شد و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا انتقال یافت.
سرهنگ گودرزی اظهار داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا هرگونه جرمی 
را انکار کرد اما پس از روبه رو شدن با ادله دیجیتال ضمن پذیرش جرم خود، به 
بیش از ۲۰ مورد کالهبرداری با ارزش ریالی حدود 5 میلیارد ریال اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: باید توجه داشت که 
خرید و فروش هرگونه دارو در فضای مجازی ممنوع است و عالوه بر جرم بودن 
این اقدام، غالب این افراد نیز کالهبردار هستند. بسیاری از این افراد اصال دارویی 
در اختیار ندارند و فقط مدعی داشتن داروهای نادر هستند. شهروندان همچنین در 
صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می توانند مراتب را 
از طریق سایت پلیس فتا به آدرس  www.Cyberpolice.ir  گزارش کنند.
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اطالعات فنی پردازنده
 12700K-Intel Core i7 فاش شد

مشخصات فنی پردازنده نسل دوازدهمی ۱۲۷۰۰K-Core i۷ مبتنی بر 
معماری Alder Lake-S اینتل منتشر شده است که جزئیاتی از قبیل ۱۲ هسته، 

۲۰ رشته و ۲5 مگابایت حافظه کش L۳ آن را نشان می دهد.
اطالعاتی از طریق دیتابیس SiSoftware فاش شده است که به طور 
دقیق به نام CPU خاصی اشاره نمی کند؛ اما با توجه به داده هایی که پیش از 
-Intel Core i۷ را CPU این منتشر شده است، می توان به طور قطع این
۱۲۷۰۰K در نظر گرفت. نمونه ی مذکور متشکل از ۱۲ هسته پردازشی است که 
باید هشت هسته ی آن با معماری Golden Cove ساخته شده و چهار هسته 
دیگر از نوع Goldmont باشند؛ بنابراین باید با یک پردازنده ۲۴ رشته مواجه 
باشیم که ۱۶ رشته مربوط به هسته های عملکرد CPU و ۸ مورد دیگر متعلق 

به هسته های بهینه ی آن باشند.
در مورد سرعت کالک ۱۲۷۰۰K-i۷ نیز ۱.۲۰ گیگاهرتز برای حالت پایه و 
۳.۴ گیگاهرتز برای فرکانس بوست آن معرفی شده است. البته توجه داشته باشید 
که این نمونه یک مدل اولیه مهندسی است که فرکانس نهایی آن بسیار بیشتر 
از این خواهد بود. در ادامه می توانید تصویری که به مشخصات پردازنده دسکتاپ 
 SiSoftware ۱۲۷۰۰ در فهرستK-Intel Alder Lake-S Core i۷

مربوط است را مالحظه کنید:
در مورد حافظه کش این CPU ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که با توجه 
نرم افزارهای   ،Alder Lake-S پردازنده های  یا دوگانه  به طراحی هیبریدی 
موجود فعاًل با این تراشه ها هماهنگی ندارند؛ در نتیجه حتی ممکن است تعداد 

دقیق هسته ها و رشته های این CPU اشتباه تشخیص داده شود.
 ۱۲ پردازنده  یک  به عنوان  را   CPU این  نرم افزار  دلیل  همین  به   
و  هسته   ۱۲ باید  اصل  در  درحالی که  می کند؛  شناسایی  رشته   ۲۴ و  هسته 
نمایش  به درستی  هسته   ۹ برای   CPU این  کش  حافظه  باشد.  رشته   ۲۰
شناسایی  به درستی  را  آن  قوی  هسته ی   ۸ نرم افزار  یعنی  که  می شود  داده 
یک  یکجا  به صورت  یک  را  آن  کم مصرف  و  بهینه  هسته   ۴ اما  می کند؛ 
 Core کش  حافظه  گفت  باید  پیش زمینه  این  با  می گیرد.  نظر  در  هسته 
که  می شود  داده  نمایش  مگابایت   ۱٫۲5 هسته  هر  ازای  به   ۱۲۷۰۰K-i۷

دارد. تفاوت  واقعیت  با  خب 
هریک از هسته های بزرگ این CPU دقیقْا ۱٫۲5 مگابایت کش حمل 
دارند؛  به همراه  حافظه کش  مگابایت   ۲ و هسته های کوچک هریک  می کنند 
بنابراین حجم حافظه کش L۳ این CPU مطابق شایعاتی که قبالً  منتشر شده 
 Alder Lake-S بود، ۲5 مگابایت است. به نظر می رسد برخی مدل های سری
با حافظه کش کمتر عرضه می شوند؛ چراکه این تراشه ی به خصوص باید به ازای 
هریک از هسته های Golden Cove و Goldmont به ترتیب ۲٫۷5 و ۳ 

مگابایت حافظه کش L۳ ارائه کند.
در ادامه می توانید فهرست همه ی پردازنده هایی سری Alder Lake  که 

تاکنون در شایعات ذکر شده اند مالحظه کنید:
Grace و ۸ هسته Golden متشکل از ۸ هسته K Intel Core i۹ سری
Grace و ۴ هسته Golden متشکل از ۸ هسته K Intel Core i۷ سری
Grace و ۴ هسته Golden متشکل از ۶ هسته K Intel Core i5 سری
Grace و ۸ هسته Golden متشکل از ۸ هسته A Intel Core i۹ سری
Grace و ۴ هسته Golden متشکل از ۸ هسته A Intel Core i۷ سری
Grace و ۰ هسته Golden متشکل از ۶ هسته A Intel Core i5 سری
Grace و ۰ هسته Golden متشکل از 5 هسته A Intel Core i۳ سری

پردازنده ۱۲۷۰۰K-Alder Lake-S Core i۷ در یک پلتفرم دسکتاپ 
متشکل از ۱۶ گیگابایت حافظه PC۷۶۸۰۰( ۴۸۰۰-DDR5( مورد بررسی 
نسل  این  نیاز  با  مطابق  کاماًل  که   Z۶۹۰ مادربرد  البته  است.  گرفته  قرار 
توسعه داده شده، قرار است اواخر سال ۲۰۲۱ به بازار عرضه شود؛ در نتیجه 

نمی دهند. نشان  را  پردازنده  نهایی  عملکرد  دارند  اولیه  جنبه  نتایج  این 

قرارگاه  فرمانده  و  کشور  وزیر   
عملیاتی مقابله با کرونا گفت: برگزاری 
سربسته  اماکن  در  عزاداری  مراسم 

ممنوع است.
به گزارش دنیای جوانان، عبدالرضا 
رحمانی فضلی در نوزدهمین نشست این 
با  )چهارشنبه(  گذشته  روز  که  قرارگاه 
نمایندگان دستگاه ها در محل  حضور 
وزارت کشور برگزار شد؛ گفت: در جلسه 
امروز قرارگاه، در اجرای دستور رئیس 
در  که  بندی  جمع  محترم،  جمهوری 
و  استانداران  از سوی  ها  استان  سطح 
پزشکی  علوم  های  دانشگاه  روسای 
از  مختلف  های  دستگاه  همچنین  و 
سال  نیم  و  یک  ظرف  عملکردشان 
تبادل  و  مطرح  است  شده  ارائه  اخیر، 
نظر شد. همه  این موارد در جلسه شنبه 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا طرح و 

مورد بررسی قرار می گیرد.
اینکه مهم ترین  به  اشاره  با  وی 
رعایت  کرونا،  بیماری  مهار  در  مساله 
بهداشتی  های  پروتکل  کثری  حدا
است، گفت: در جلسه امروز تاکید همه 
بر  دستگاهها  نمایندگان  و  مسئولین 
مساله  بیشتری  جدیت  با  که  بود  این 
مورد  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 

توجه قرار گیرد. 
افزایش  پیشنهاد  داد:  ادامه  وی 
بیماری  مدیریت  ملی  ستاد  به  جرایم 
کرونا داده می شود و همچنین تسریع در 
فرآیند اعمال جرایم به نیروی انتظامی و 

دستگاههای مربوطه ابالغ شد.
وزیر کشور در ادامه صحبت هایش 
به مساله پیشنهاد تعطیلی اشاره کرد و 
گفت: با توجه به طرح مجدد موضوع در 
در جلسه و در محضر رئیس جمهوری 
و  تهمیدات  مقدمات،  کشور،  محترم 
امر  شدن  مؤثر  برای  مرتبط  شرایط 

تعطیالت، مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت تا پس از ارائه به ایشان، در جلسه 

ستاد  تصمیم گیری شود.
مقابله  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 
یعنی  دیگر  مهم  موضوع  به  کرونا  با 
کمبودها و مشکالتی که در حوزه برخی 
اقالم دارویی در کشور مطرح است اشاره 
کرد و گفت: نمایندگان وزارت بهداشت 
و  سرم  موضوع  که  دادند  اطمینان 
مساله کمبود برخی دیگر از داروها حل 

شده است.
وی در ادامه گفت: در برخی جاها 
در  تخت  تجهیزات  کمبود  مساله  که  
زیاد  البته خیلی  داشتیم که  بیمارستان 
سریعتر  چه  هر  که  شد  تصریح  نبوده، 

حل شود.
متشکل  هی  و گر تشکیل 
وزارت  کشور،  وزارت  نمایندگان  از 
سازمان  و  مسلح  نیروهای  بهداشت، 
برنامه بودجه از سوی قرارگاه عملیاتی 
مقابله با کرونا با هدف کمک و تقویت 

نیروهای فعال در امر مقابله در استان ها 
و شهرستان ها از دیگر محورهای مورد 
نشست  در  فضلی  رحمانی  دکتر  اشاره 
گفت:  خصوص  این  در  و  بود  امروز 
استان  تا  چند  به  است  قرار  گروه  این 
سرکشی و با بازدید میدانی، مشکالت 
در  و  نموده  احصا  را  موجود  مسائل  و 
برای حل  تصمیمات الزم  بعد،  مرحله 

آنها اتخاذ می شود.
از  دیگری  بخش  در  کشور  وزیر 
دهه  عزاداری  ایام  به  هایش  صحبت 
اول محرم اشاره کرد و گفت: متأسفانه 
از عدم رعایت  نامناسب  گزارش هایی 
های  مراسم  از  برخی  در  ها  پروتکل 

هیات ها واصل شده است.
از همه  افزود: ضمن تشکر   وی 
این مناسبت و مناسک  کسانی که در 
مذهبی رعایت کامل پروتکل ها را انجام 
می دهند اما باید توجه داشت عدم انجام 
رعایت پروتکل های بهداشتی بویژه در 
اماکن سرپوشیده، مساله کنترل بیماری 

را در کشور دچار اشکال می کند.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط 
جدید، طبق پیشنهاد جدیدی که وزارت 
دادند،  ارائه  امروز  جلسه  در  بهداشت 
مصوب شد که در اماکن سربسته مراسم 
از امشب برگزار نشود و همچنین »دسته 
روی« در خیابان ها قطعًا ممنوع است و 
این موضوع به نماینده سازمان تبلیغات 

اسالمی جهت اجرای دقیق ابالغ شد.
اینکه  بیان  با  فضلی   رحمانی 
برگزار  و   مساجد  ها،  هیات  همه  از 
کنندگان  مراسم ها واقعا عاجزانه تقاضا 
می کنیم که مسائل مربوط به پروتکل 
های بهداشتی و ابالغیه های مصوب 
قرارگاه و ستاد ملی را حتما مراعات کنند.

وی در این خصوص گفت: مسئول 
سازمان  تصمیم،  این  اجرای  و  نظارت 

تبلیغات و وزارت بهداشت است.
مقابله  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 
عزیز  مردم  از  درخواست  با  کرونا  با 
کثری  حدا رعایت  برای  کشورمان 
خاطرنشان  بهداشتی،  های  پروتکل 
کرد: برخی از مجالس در داخل خانه ها 
برگزار می شود. خواهش ما این است 
که مراعات این موضوعات انجام شود.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه شرایط 
شیوع  روند  لحاظ  به  کشور  کنونی 
بیماری خطیر و حساس است، گفت: هر 
کاری را که انجام دهیم اگر هماهنگی و 
همدلی مردم مثل موج های قبلی نباشد؛ 

امکان موفقیت نیست.
کرد:  نشان  خاطر  فضلی  رحمانی 
مسائل و طرح هایی که امروز در جلسه 
مطرح شد آنهایی را که الزم است در 
ملی  ستاد  به  شود  مطرح  دوباره  ستاد 
مدیریت بیماری کرونا ارسال می شود 
و مصوباتی  که از اختیارات قرارگاه است 

از امروز اجرایی می شود.

وزیر کشور خبر داد؛

ممنوعیت برگزاری مراسم عزاداری دراماکن سربسته
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ق  تا ا ئیس  ر یب  نا
ر  ظها ا ن  ا تهر نی  گا ر ز با
داشت: لجام گسیختگی تورم 
که  شود  مهار  ند  می توا شرطی  به 
برنامه ریزی مدون و کنترل مدیریتی بر 
تولید و توزیع در جامعه شکل بگیرد. در 
کوتاه  در  که  است  ممکن  این صورت 
مدت اثرات آن را نبینیم اما تاثیر مثبت 
بلندمدت  میان مدت خوب و در  آن در 
کنترل  این  اگر  اما  بود.  خواهد  عالی 
را از دست خارج کنیم مشخص نیست 
این مسیر به کجا می رود و تورم چند 

درصدی پیش رو خواهیم داشت. 
سیده  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
در  تورم  روند  مورد  در  مقیمی  فاطمه 
زمانی  تا  کرد:  اظهار  کشور  اقتصاد 
گونه ای  به  ایران  اقتصاد  وضعیت  که 
سالمت  آن  در  که  نشود  مدیریت 
دنبال  را  بدی  روند  شود  پایه ریزی 
خواهیم کرد و به روند تعادلی یا نقطه 
سر به سر در اقتصاد نزدیک نمی شویم. 
شاهد  تورم،  گسیختگی  لجام  این  با 
در  بی ثبات  و  ناهمگون  بسیار  شرایط 

اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی افزود: در حال حاضر به علت 
از طرف سازمان ها  نرخ ها  عدم کنترل 
با شرایطی  قیمت گذار  و مجموعه های 
مواجه شده ایم که حتی در اقتصاد خرد 
روند نامتعارف تورم مشخص است. در 
نمی تواند  بیمار هیچ کس  اقتصاد  یک 
بر  شدن  افزوده  مورد  در  قاطعی  نظر 

نرخ تورم بدهد.
مقیمی با اشاره به اهمیت کنترل 
برای  اقتصادی  مختلف  بخش های  در 
لجام  این  کرد:  تصریح  نرخ ها  کاهش 
می تواند  شرطی  به  تورم  گسیختگی 
مهار شود که برنامه ریزی مدون و کنترل 
مدیریتی بر تولید، نرخ و توزیع در جامعه 
شکل بگیرد. در این صورت ممکن است 
که در کوتاه مدت اثرات آن را نبینیم اما 

تاثیر مثبت آن در میان مدت خوب و در 
بلندمدت عالی خواهد بود. اما اگر این 
کنترل را از دست خارج کنیم مشخص 
نیست این مسیر به کجا می رود و تورم 
چند درصدی پیش رو خواهیم داشت. 

 عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی 
تهران خاطرنشان ساخت: با دولت جدید 
و هیئت دولتی که ان شااهلل بهترین ها را 
شامل شود، انتظار می رود که تعادل در 
بازار داشته باشیم. هیچ کس نمی تواند 
سقوط  دفعه  یک  نرخ ها  که  بگوید 
ولی  می شود  برین  بهشت  یا  می کند 
کنترل این شرایط می طلبد که یک گروه 
با نگاه دوراندیش نسبت  مدیران مدبر 
اقتصادی  و  اجتماعی  به مصلحت های 

کشور وجود داشته باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: امیدوارم 
حرف ها  این  شنیدن  برای  گوشی  که 
دوازدهم  دولت  در  باشد.  داشته  وجود 
وجود  موثر  نگاه  خصوصی  بخش  به 
و  نشد  توجه  ما  به حرف های  نداشت، 
مشاور سه  عنوان  به  بازرگانی  اتاق  به 
دولت  اواخر  نشد.  گذاشته  وقعی  قوه 
دهم علت نزدیکی به پایان کار توجه ها 
کمتر شد. چندین دولت از ابتدای انقالب 
به این گونه بوده اند که در ابتدای کار 
می خواهند حرف ها را بشنوند و ما هم 

نکات را متذکر می شویم. در میان کار 
سرشان شلوغ می شود و در آخر کار هم 
توجه و تمرکز کمتر می شود. باید توجه 
داشت که شنیدن نکات باید به عملی 
شدن در جامعه بیانجامد، ما صدها سال 
هر  داریم،  بازرگانی  اتاق  در  را  تجربه 
تاجری که در اتاق بازرگانی کار می کند 
بین ۳۰ تا 5۰ سال تجربه کاری دارد. 
این تجارب به رایگان در اختیار بخش 
دولتی قرار می گیرد، چرا از این تجربیات 

استفاده نمی شود؟
مبنی  به سوالی  پاسخ  در  مقیمی 
فعلی  مسیر  ادامه  فرض  با  اینکه  بر 
اقتصاد کشور  انتظار  چه سرنوشتی در 
مختلفی  کشورهای  گفت:  بود  خواهد 
وجود دارند که با همین موضوع تورم 
گونی  با  کرده اند،  نرم  پنجه  و  دست 
پول یک نان گرفته  اند. ما شاهد همه 
این  نباید همه  بوده ایم  این موضوع ها 
تبدیل  تا  بیاید  بر سر خودمان  مسائل 
مسائل  از  بسیاری  در  شود.  تجربه  به 
از  بسیاری  که  تجربیاتی  به  می توان 
کشورها در طی سالیان داشته اند تکیه 
به  و  دور  آن  منفی  نکات  از  تا  کرد 
رکود  شویم.  نزدیک  آن  مثبت  نکات 
کشور  اقتصاد  بی رویه  منفی  رشد  و 
تنها یکی  دارد.  بستگی  به چند عامل 

از این عوامل تحریم های ۴۲ ساله ما 
است. رکود بین المللی اقتصاد و کرونا 
اگر  هستند.  موثر  دیگر  عوامل  از  نیز 
به این لیست سه گانه مسئله دیگری 
اقتصادی  رشد  بازدارنده  قوانین  مانند 
شاهد  که  می شود  نتیجه  شود،  اضافه 
آن هستیم و سفره اقتصاد خانوارها روز 

به روز کوچکتر می شود.  
در  برخورد  نوع  از  انتقاد  با  وی 
ادارات دولتی اقتصادی بیان کرد: انتظار 
بنگاه های  رشد  و  قوانین  تسهیل  ما 
یا  مالیاتی  سازمان  است.  اقتصادی 
اقتصادی  مجموعه های  از  یک  هر 
کشور برای هر کاری پوست مودی را 
می کنند. حتی به قوانین مربوط به عدم 
حضور فیزیکی به علت محدودیت های 
را  مودی  نمی کنند.  توجه  نیز  کرونایی 
بارها می خواهند و در پایان هم به علت 
مختلف را رد می کنند و حتی با وجود 
رکود بنگاه های اقتصادی نسبت به سال 
گذشته جریمه بیشتری در نظر می گیرند 
پرداخت  به  محکوم  شما  می گویند  و 
موضوع  این  کجای  هستید.  مالیات 
در کشور  کار  و  و کسب  روند  تسهیل 
است؟ نتیجه این روند چه چیزی غیر از 
این است که فعال اقتصادی کار خود را 
متوقف کرده؟ بخش خصوصی هم یک 
بنیه و توان خاصی دارد و نمی توان این 
موارد  این  وارد کرد.  آن  به  همه فشار 
به  المللی  بین  تحریم های  برابر  هزار 

اقتصاد ما آسیب می زند. 
وی در پایان اضافه کرد: بنابراین 
مناسب  وزرای  باید  سیزدهم  دولت  در 
انتخاب  در جای درست قرار بگیرند و 
درست اهمیت بسیاری دارد بعد از آن نیز 
باید نظارت مداوم صورت بگیرد. ممکن 
اما  باشد  آدم خوبی  فرد  است که یک 
برای یک جایگاه مناسب نباشد بنابراین 
برای انتخاب باید به مناسب بودن فرد 

برای آن جایگاه توجه داشت.

قدردانی دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و 
مدیران عامل بانک ها از کورش پرویزیان در طرح واکسیناسیون 

کارکنان بانک ها
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیران عامل بانک 
ها در نامه های جداگانه ای به کورش پرویزیان، رییس این کانون از حمایت ها 
به ثمر رساندن طرح واکسیاسیون  ایشان در  و پیگیری های مجدانه و دلسوزانه 

کارکنان نظام بانکی تقدیر و تشکر کردند.
در این نامه ها با اشاره به مجاهدت ها و تالش های ایثارگرانه کارکنان نظام 
بانکی کشور، آمده است : کارکنان نظام بانکی کشور، شانه به شانه ی کادر مجاهد 
درمان و مدافعین سالمت از روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا در خدمت رسانی 
به هم وطنان از هیچ کوششی دریغ نکرده اند و ایثارگرانه در کنار مردم ایستادند تا 

خللی در ارایه خدمات بانکی ایجاد نشود.
همچنین در این نامه تاکید شده است: بی تردید طرح واکسیناسیون کارکنان 
نظام بانکی جان تازه ای در کالبد همکاران متعهد این عرصه می دمد تا بیش از 

پیش نقش خود را در شرایط خطیرکنونی ایفا نمایند.
گفتنی است؛ طرح واکسیناسیون کارکنان نظام بانکی همزمان با عیدسعیدغدیر 
و پس از پیگیری های فراوان از سوی ریاست کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی و تاکید و پیگیری های رییس کل بانک مرکزی مورد موافقت وزارت 
بانکی در وضعیت دریافت واکسن  متعاقبا کارکنان شبکه  و  قرار گرفت  بهداشت 

قرار گرفتند.
مواجهه مستقیم با طیف گسترده ای از مردم جامعه در ارائه خدمات بانکی 
موجب شده است کارکنان شبکه بانکی کشور همواره در معرض آلودگی به بیماری 
منحوس کرونا باشند که به همین دلیل بیش از ۳5 هزار نفر از کارکنان تاکنون به 
این ویروس مبتال شده اند و از این تعداد متاسفانه بیش از ۲۶۰ نفر جان باخته اند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان ؛
بخش  رونق  و  توسعه  زمینه  ساختمان  و  مسکن  مخاطبان  باشگاه 

مسکن را فراهم می سازد
استان  ساختمان  و  مسکن  بخش  فعالین  نشست 
و  راه  مدیرکل  استان،  شعب  مدیر  حضور  با  کردستان 
و  راه  کل  اداره  اجتماعات  سالن  محل  در  شهرسازی 

شهرسازی برگزار شد .
بانک  خبری  پایگاه  استانی  خبرنگار  گزارش  به 
مسکن-هیبنا؛ در این نشست عرفان مرادی مدیرکل راه و 

شهرسازی استان کردستان با ابراز خرسندی از تشکیل باشگاه مخاطبان مسکن و 
ساختمان عنوان کرد:بدون شک تشکیل باشگاه مخاطبان بانک مسکن و ساختمان 
فعالین بخش مسکن و  تمامی  اجرایی ذیربط و حضور  با همکاری دستگاه های 

ساختمان می تواند زمینه توسعه و رونق بخش مسکن را فراهم سازد.
مرادی با تقدیر از زحمات اتاق بازرگانی، پارک علم و فناوری و بانک مسکن 
: زحمات بسیار زیادی  افزود  باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان  اندازی  راه  در 
پارک   ، بازرگانی  اتاق  توسط  و ساختمان  باشگاه مخاطبان مسکن  تشکیل  برای 
علم و فناوری و مدیریت شعب بانک مسکن انجام شده و با توجه به اینکه باشگاه 
میتواند به عنوان پل ارتباطی بخش خصوصی و ارگان های دولتی، نقشی پر رنگ 
در اجرای سیاست های دولت در بخش مسکن ایفاء کند و موجب رونق اقتصادی 
استان شود ، می باید تمامی دستگاه های اجرایی بخش مسکن و فعالین اقتصادی 

این بخش حمایت کامل خود را در جهت تحقق اهداف باشگاه کند.
وی بر اجرای تمامی برنامه های دولت در تامین مسکن آحاد جامعه تاکید 
کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی متولی تامین زمین جهت اجرای پروژه های 
مسکونی جهت آحاد مختلف جامعه علی الخصوص اقشار کم درآمد است و با توجه 
به سیاست دولت جدید در احداث ساالنه حدود یک میلیون و دویست هزار واحد 
مسکونی،می بایست با تالش بیشتر و همفکری با تمامی ارگان های ذیربط، هیچ 
خللی در اجرای برنامه ها وارد نشود.همچنین در این نشست جالل الدین سلیمی 
مدیر شعب استان کردستان ضمن تشریح کلیات طرح باشگاه مخاطبان مسکن و 
ساختمان اظهار داشت : مکانیزم اصلی باشگاه ایجاد منفعت مالی و رونق اقتصادی 
برای تمامی فعاالن بخش مسکن است و این امر مستلزم همکاری موثر و همه 

جانبه تمامی ارگان های دولتی و فعاالن بخش خصوصی است.
وی ضمن تاکید بر سرعت بخشیدن به اجرای گام به گام مفاد تفاهم نامه 
عدم  مسکن،  بخش  در  استان  مشکالت  دالیل  مهمترین  از  یکی  افزود:  باشگاه 
تشکیل زنجیره تامین مسکن و گسترش نیافتگی این زنجیره است که باتشکیل و 
راه اندازی باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان و با همدلی و خرد جمعی این زنجیره 

را گسترش و زمینه رونق اقتصادی بخش مسکن را فراهم آوریم.

طی مراسمی با حضور خبرنگاران صورت گرفت؛
تحویل ۳ دستگاه اکسیژن ساز اهدایی بانک دی به بیمارستان های 

ایرانشهر، زابل و زهک
۳ دستگاه اکسیژن ساز اهدایی کارکنان بانک دی 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  تحویل  رسمی  مراسمی  در 

ایرانشهر، زابل و زهک شد.
مراسمی  طی  دی،  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
بانک دی،  و  پزشکی  دانشگاه علوم  نمایندگان  با حضور 
دستگاه های اکسیژن ساز اهدایی همکاران بانک دی جهت 
استفاده در بیمارستان های ایرانشهر، زابل و زهک تحویل 

مقامات درمانی استان شد. در این مراسم حمید علیزاده، رئیس شعبه شهرستان زاهدان 
بانک دی اظهار کرد: با توجه به همه گیری ویروس کرونا و شرایط بحرانی منطقه 
در ماه اخیر، همکاران بانک دی در سراسر کشور به صورت خودجوش با راه اندازی 
کمپین »قدم های کوچک حیات بخش سیستان و بلوچستان« اقدام به جمع آوری 
مشارکت  با  افزود:  وی  اکسیژن سازکردند.  دستگاه  تأمین  برای  نقدی  کمک های 
چشمگیر همکاران ارزش آفرین بانک دی موفق شدیم ۳ دستگاه اکسیژن ساز برقی 

با اعتباری نزدیک به یک میلیارد ریال تهیه و در اختیار مردم استان قرار دهیم.
ایرانشهر،  نیازمند شهرستان های  بیماران  به  این سه دستگاه  علیزاده گفت: 

زهک و بیمارستان سینا شهرستان زابل اهدا شد.
وی همچنین از اهدای بسته های معیشیتی کارکنان بانک دی به شهرستان های 
کم برخوردار نیز خبر داد و گفت: پیش تر در اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با 
سالروز تأسیس بانک دی بستههای معیشتی بین ۱۶۰ خانوار در مناطق کم برخوردار 
شهرستانهای زابل، ایرانشهر و زاهدان توزیع شد.در این مراسم نماینده دانشگاه علوم 
پزشکی زاهدان نیز گفت: دستگاه های اکسیژن ساز یکی از اقالمی است که در استان 
سیستان و بلوچستان با توجه به شیوع باالی ویروس کرونا به شدت مورد نیاز است 

و از همدلی همکاران بانک در اهدای این دستگاه ها سپاسگزاریم.

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه بانک
صورت های مالی بانک رفاه کارگران به تصویب رسید

مجمع عمومی عادی ساالنه بانک رفاه کارگران برگزار و صورت های مالی منتهی 
به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ این بانک ۱۸ مرداد ماه سال جاری 

به تصویب اعضای مجمع رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، محمد 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مجمع 
اظهار داشت: بانک رفاه کارگران طی سال های اخیر عملکرد 
بسیار خوبی داشته و ما شاهد خلق ارزش ویژه ای برای ذی 

نفعان سازمان تامین اجتماعی به ویژه کارگران و بازنشستگان بودیم.
دکتر شریعتمداری افزود: بانک رفاه کارگران عملکرد و اقدامات خوبی در حوزه 
خدمات دهی به ذی نفعان خود داشته که از آن جمله می توان به ایجاد باشگاه مستمری 
بگیران سازمان تامین اجتماعی و فراهم ساختن خرید اقساطی و اعتباری، همکاری و 
مشارکت اثربخش در طرح نسخ الکترونیکی پزشکان و پرداخت بیش از ۲۰۰ هزار فقره 
تسهیالت قرض الحسنه غیر حضوری به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد.

دکتر مصطفی ساالری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز در سخنانی از تعامل 
بسیار خوب بانک با سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه شستا قدردانی کرد و اظهار داشت: 
بانک رفاه کارگران در دو سال گذشته به ویژه در سال ۹۹ در حوزه ارائه تسهیالت به 

مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی عملکرد خوبی داشت.
ساالری افزود: بانک رفاه کارگران در کنار سازمان تامین اجتماعی و با سرمایه 
های خرد کارگری ایجاد شده و سهام آن متعلق به ۴5 میلیون نفر ذی نفع سازمان است.

هلل گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران نیز در این مجمع به اقدامات، عملکرد و 
دستاوردهای بانک در سال گذشته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سال۹۹ با حمایت های 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، 
افزایش سرمایه بانک محقق شد که نرخ کفایت سرمایه بانک را به نحو مطلوبی ارتقا داد؛ 
این اتفاق در بانک رفاه بی سابقه بوده است. همچنین وی به ارتقا سطح خدمات الکترونیک 
و بانکداری دیجیتال بانک رفاه کارگران و دستاوردهای مناسب در این حوزه اشاره کرد.

اوجی، وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم 
جواد اوجی که سابقه مدیرعاملی شرکت ملی گاز را در کارنامه خود دارد، 
امروز از سوی رییس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی نفت در دولت سیزدهم 

معرفی شد.
دولت  پینهادی  کابینه  لیست  روز گذشته  جوانان، صبح  دنیای  گزارش  به 

سیزدهم از سوی آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد. 
در این لیست، جواد اوجی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت برای چهار سال 

اینده معرفی شده است. 
جواد اوجی دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز 

است و فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ در صنعت نفت آغاز کرده است.
وی که در دولت دهم، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران 

بوده، سایقه کار در شرکت های نفتی متعددی را نیز دارد.
از جمله این سوابق می توان به مدیرعامل گروه اقتصاد مفید )زیرمجموعه 
مدیره  هیئت  رئیس  نایب  و  مدیرعامل  )ره(،  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
)ره(  امام  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  )زیرمجموعه  مفید  پترو  توسعه  هلدینگ 
)زیرمجموعه  پتروشیمی  صنایع  سرمایه گذاری  هلدینگ  مدیره  هیئت  رئیس  و 

هلدینگ تاپیکو )شستا( اشاره کرد.
اوجی همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی توسعه گاز ایران، عضو 
هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، رئیس هیئت مدیره نظارت بر تولید 
و پاالیشگاه های گازی، عضو هیئت امنای دانشگاه صنعت نفت، مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی نیز بوده است. 

معاونت فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، رئیس مهندسی 
نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، رئیس اداره مهندسی پتروفیزیک 
گاز  و  نفت  ارزیابی مخازن  ارشد  کارشناس  ایران،  مناطق مرکزی  نفت  شرکت 
نفت  اداره مهندسی  گاز  و  نفت  ارشد مخازن  کارشناس  و  مناطق مرکزی  نفت 
مناطق نفت خیز جنوب از جمله سوابق کاری وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم 

محسوب می شود.
*****

»علی اکبر محرابیان« بعنوان وزیر پیشنهادی نیرو معرفی شد
علی اکبر محرابیان به عنوان وزیر نیرو در دولت سیزدهم، از سوی رئیس 

جمهور به مجلس شورای اسالمی معرفی شد.
علی اکبر محرابیان متولد سال ۱۳۴۸ در شهرستان خوانسار است.

او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران 
است.

طهماسبی،  علیرضا  برکناری  از  بعد  نهم  دولت   ۱۳۸۶ سال  در  محرابیان 
سرپرست و سپس، وزیر صنایع و معادن شد.

مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد طرح های ویژه در دولت نهم، طراح الیحه 
ساماندهی مصرف سوخت و گسترش حمل و نقل عمومی و حمایت از صنعت 
خودروسازی و صنایع جانبی و بسط این الیحه در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه، 
رئیس و نماینده ویژه محمود احمدی نژاد در ستاد تبصره ۱۳، نماینده ویژه رئیس 
جمهور در کارگروه مسکن کشور، عضو شورای عالی فنی کشور، حمایت از صنعت 
داخلی در قالب تبصره ۱۳ در حوزه های مختلف صنعت ، اعم از خودروسازی و 
تولید کننده صنایع چوب کشور، مشاور  بزرگترین شرکت  صنایع جانبی، معاون 
شهردار تهران، عضو هیئت مدیره شرکت شهروند وابسته به شهرداری تهران، 
رئیس مؤسسه عمران استان اردبیل، مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای 
رفاه استان اردبیل، مؤسس و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و سرمایه گذاری 

استان اردبیل برخی از سوابق اجرایی علی اکبر محرابیان است.

سایه سنگین کرونای دلتا بر بازار نفت
قیمت های جهانی نفت خام در پی تدوام نگرانی ها درباره تاثیر محدودیت های 
ناشی از شیوع گسترده سویه کرونای دلتا بر تقاضای نفت چین باز هم کاهش یافت.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از رویترز، قیمت نفت در معامالت اولیه روز 
چهارشنبه )۲۰ مردادماه( بازارهای آسیایی در پی برآورد تحلیلگران درباره کاهش 
تقاضای سوخت در چین را به دلیل افزایش محدودیت های رفت و آمد برای مقابله 
با شیوع سویه کرونای دلتا کاهش یافت، در حالی که چشم انداز تقاضا برای سوخت 

در ایاالت متحده آمریکا افزایشی بوده است.
قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت ۹ و ۴۹ دقیقه امروز )چهارشنبه، 
با  مردادماه(   ۱۹( روز سه شنبه  در  ۲.۳ درصد  افزایش  از  مردادماه( پس   ۲۰
آمریکا  دبلیوتی آی  شاخص  قیمت  و  دالر   ۴۷ و  دالر   ۷۰ کاهش  سنت   ۱۶
۶۸  دالر  کاهش  ۱۸ سنت  با  روز سه شنبه  در  درصدی   ۲.۷ از جهش  پس 

و  ۱۱ سنت ثبت شد.
اوای ان دی ای  مالی  شرکت  بازار  ارشد  تحلیلگر  هالی،  جفری  گفته  به 
)OANDA( در آسیا و اقیانوسیه، میانگین روزانه تغییرهای ۱۰۰ روزه، که یک 
شاخص نمودار فنی است، دو شاخص نفت برنت و دبلیوتی آی اصالح شده اند، 
اما به نظر می رسد آنها شتاب الزم را برای احیای قابل مالحظه ندارند زیرا ترس 

سویه دلتا همچنان در بازارهای جهانی نفت ادامه دارد.
وی افزود: روند تحول کوتاه مدت در بازارهای آسیا به سرعت کند شده است.
وضع محدودیت های مسافرتی در چین سبب کاهش تقاضای سوخت در 
بانک  شرایطی  چنین  در  می شود،  جهان  در  نفت  بزرگ  کننده  مصرف  دومین 
آمریکایی گلدمن ساکس مجبور شد پیش بینی درباره تقاضای نفت خام چین را 

برای دو ماه آینده یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد.
این بانک آمریکایی اعالم کرد: دلیل اصلی ما در برآورد اخیر این است که 
موج کرونای دلتا بر تقاضای نفت - از جمله در چین –مطابق موج های تجربه شده 

که تازگی در هند رخ داد، تنها برای دو ماه تأثیر گذار خواهد بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران:

تورم لجام گسیخته با وعده درمان نمی شود 
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
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زیر نظر: محمد امامی

صفر شدن مصرف مازوت در نیروگاه های 
محدوده تهران 

مادرتخصصی  شرکت  زیست  محیط  و  نیروگاه ها  بهسازی  مدیرکل 
برق حرارتی گفت: مصرف مازوت در نیروگاه های محدوده تهران به صفر 

رسیده است.
نیرو، علی اصغر عبدلی  از وزارت  نقل  به  به گزارش دنیای جوانان و 
نیروگاه بخاری بعثت و  اینکه در محدوده کالنشهر تهران دو  با اشاره به 
منتظرقائم کرج قرار دارند، افزود: در نیروگاه بعثت از سال ۹۳ که شیرهای 
سوخت مازوت آن ها پلمب شده است، تاکنون یک لیتر مازوت هم مصرف 

نشده است.
وی با تاکید بر اینکه در نیروگاه منتظرقائم نیز از سال ۹۴ تاکنون سوخت 
مازوت مصرف نشده است، گفت: مصرف مازوت در نیروگاه ها منجر به عبور 
پارامترهای آالیندگی هوا و اکسیدهای گوگرد از میزان مجاز می شود که 
در حال حاضر برای حذف این آالینده ها دو روش قبل از احتراق و بعد از 

احتراق برای حذف گوگرد از سوخت وجود دارد.
عبدلی یادآور شد: پیش از این وزارت نیرو از طریق یک مشاور معتبر 
بین المللی و همچنین سازمان محیط زیست توسط کنسرسیوم دانشگاه های 
امکان نصب تجهیزات حذف  برتر کشور، دو مطالعه مستقل در خصوص 
گوگرد در نیروگاه ها را انجام داده است که بر اساس نتیجه بررسی ها مشخص 
شده، از نظر فنی امکان نصب این تجهیزات در نیروگاه ها وجود ندارد و حذف 
گوگرد موجود در سوخت مازوت در مبدا تولید یعنی پاالیشگاه های تولید 

سوخت استاندارد راهکار اصولی برای کاهش آالینده ها است.
مدیرکل بهسازی نیروگاه ها و محیط زیست شرکت برق حرارتی اضافه 
کرد: این تجهیزات از طرفی نیازمند مصرف آب بسیار باالیی است که در 

شرایط فعلی امکان تأمین چنین حجمی از منابع آبی نیز وجود ندارد.
عبدلی گفت: اگر تنها در سه پاالیشگاه کشور تجهیزات حذف گوگرد 
از سوخت مازوت نصب شود، امکان تأمین سوخت با کیفیت برای تمامی 

نیروگاه های کشور فراهم خواهد شد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

کارشناس بازار مسکن:
تلطیف تعامالت بین المللی 

موجب پایان رکود اقتصادی می شود
ایران شامل بورس، ارز،  بازار اصلی در  بازار مسکن گفت: چهار  یک کارشناس 
طال و مسکن زمانی به رونق می رسند که منابع مالی قابل توجهی وارد آن شود که 
فعال چنین چیزی نمی بینیم. رشد این بازاها تا حد زیادی به احیای مذاکرات سیاسی و 
تعامالت بین المللی بستگی دارد اما مشخصا در مورد مسکن نمی توان به این زودی ها 

انتظار رونق داشت؛ چرا به که به اشباع قیمتی رسیده است.
بازارهای  نسبی  رشد  کرد:  اظهار  زینعلی  عباس  جوانان  دنیای  گزارش  به 
موازی مسکن همچون ارز و بورس به معنای رونق نیست. به هر حال این حوزه ها 
مدتی راکد بوده و االن به خاطر انتخاب دولت جدید تکانی خورده که نرمال است 
اما نمی تواند شروع یک دوره رونق تلقی شود. بازارهای دیگر هم مثل مسکن در 
اتفاق یا سیاست گذاری جدید، بخصوص در حوزه های  رکود به سر می برند تا یک 

المللی رخ دهد. بین 
وی افزود: معتقدم دولت رئیسی باید یک طرح فوری را برای بخشهای سیاسی 
و اقتصادی ارایه دهد. مثال با یک حرکت پرفشار، بخشهای تولیدی را به تحرک وادار 
کند. همزمان مسائل سیاسی بین المللی را با جدیت دنبال کند تا فضای اقتصادی مقداری 
تلطیف شود. اگر جامعه اینطور برداشت کند که این اقدامات در جریان است احتماال در 

شهریور نشانه های رونق در بخشهای اقتصاد بروز پیدا می کند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ادامه روند بالتکلیفی کنونی ممکن است 
به خروج سرمایه ها از کشور منجر شود گفت: اگر سرمایه ها وارد حوزه ساخت و ساز 
وارد شود با توجه به پیشران بودن بخش مسکن برای اقتصاد و بازار مسکن خوب است. 
اما رشد ساخت و ساز به حجم معامالت بستگی دارد. سازنده به بازار نگاه می کند وقتی 
می بیند ممکن است برای سود، مدتها در انتظار بنشیند طبیعتا اقدام به ساخت و ساز 
نمی کند. کما اینکه هم اکنون پروژه های زیادی را در سطح شهر تهران می بینیم که 

نیمه کاره رها شده است.
زینعلی تصریح کرد: کارخانجات تولید مصالح ساختمانی مثل سیمان و فوالد نیز با 
توجه به نیازشان به ارز در شرایط رکودی ایران تمایل به صادرات دارند. دولت باید کاری 
کند که این واحدهای تولیدی ابتدا به تامین نیاز داخلی بپردازند اما پیش نیاز چنین مساله 

ای ایجاد تحرک در بازار مسکن است.
وی، ورود تقاضای موثر در بازار مسکن را منوط به افزایش قدرت خرید مردم دانست 
و گفت: دست متقاضیان به قیمتهای فعلی نمی رسد. بنابراین یا باید نرخها تا مدتی ثابت 
بماند یا توان خرید از طریق تسهیالت و برخی ابزارهای مالی باال برود اما هم اکنون با 

توجه به قرار گرفتن دولت در دوره گذار، چنین شرایطی حاکم نیست.
از  ناشی  بازار مسکن خاطرنشان کرد: رشد شتابان قیمت مسکن  این کارشناس 
اقتصادی و سیاسی داخلی و  به رویدادهای  بلکه واکنشی  نببوده  عوامل درون بخشی 
خارجی بوده است. قیمت متری ۱۰۰ تا ۱5۰ میلیون تومان برای شمال تهران یا ۴۰ تا 
5۰ میلیون در نقاط مرکزی و جنوبی جایگاه طبیعی در اقتصاد کشور ندارد. بنابراین یا 
باید درآمد مردم به سطح قیمتها برسد که در آینده نزدیک محال است یا قیمتها ثابت 

بماند تا در میان مدت و بلندمدت بتوانند اقدام به خرید کنند.
تبدیل  را تحرک در بخش  بازار مسکن  بهبود وضعیت  زینعلی، کوتاه ترین مسیر 
به احسن دانست و گفت: افرادی که هم اکنون مسکن دارند و قصد دارند جابه جا شوند 
با پرداخت تسهیالت به این گروهها فرصت  نیاز ندارند و می توان  منابع مالی چندانی 
جابه جایی داد. به طور کلی اگر بتوان تحرکی در بازار مسکن ایجاد کرد ساخت و ساز 
افزایش می یابد، اشتغال ایجاد می شود، متقاضیان وارد بازار می شوند و قیمتها در یک 

سطح متعادل قرار می گیرد.

رشد نقدینگی و تورم، دو معضل 
که  هستند  یران  ا اقتصاد  همیشگی 
همه  اقتصادی  ثبات  عدم  ایجاد  با 
سیاست های پولی و مالی را به چالش 
برای  کارشناسان  نظر  به  می کشند؛ 
نظر  جلب  و  اقتصادی  رشد  تحقق 
سرمایه گذاران و رونق تولید، باید با مهار 
غول نقدینگی و تورم زمینه تحقق ثبات 

اقتصادی فراهم شود.
رئیس  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
جمهوری روز سه شنبه )۱۲ مرداد( در 
جمهوری  ریاست  حکم  تنفیذ  مراسم 
و  شرایط  تغییر  ضرورت  بر  تاکید  با 
با  امروز  اظهارداشت:  موجود،  وضعیت 
تورم بیش از ۴۴ درصد، رشد نقدینگی 
۶۸۰ درصدی، سه برابر شدن بدهی های 
دولت از سال ۹۴ و کسری بودجه ۴5۰ 
هزار میلیاردی مواجه هستیم و شرایط 
مناسبی  را در وضعیت  اقتصادی مردم 

نمی بینیم.
می دهد  نشان  رات  ظها ا ین  ا
در  نقدینگی  کنترل  و  تورم  مهار  که 
دارد  قرار  سیزدهم  دولت  توجه  مرکز 
و برنامه هایی برای مهار این دومعضل 
همیشگی اقتصاد ایران ارائه خواهد شد.

دو موضوع نقدینگی و تورم کامال 
بی رویه  افزایش  وابسته اند.  یکدیگر  به 
افسارگسیخته  تورم  به  منجر  نقدینگی 

در جامعه می شود.
مورد »اکبر کمیجانی«،  این  در 
رئیس فعلی بانک مرکزی در نشست 
دوره ای با مدیران ارشد شبکه بانکی 
تورم  افزایش  نقدینگی،  رشد  گفت: 

که  دارد  پی  در  را  ارز  نرخ  رشد  و 
و  ن مدت  میا ه  عمد ت  تصمیما بر 
تاثیر  کشور  در  اقتصادی  بلندمدت 

می گذارد.
بانک  گزارش  آخرین  براساس 
یان  پا در  نقدینگی  حجم  مرکزی، 
خردادماه ۱۴۰۰ به رقم سه هزار و ۷۰5 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که در 
)اسفند  گذشته  سال  پایان  با  مقایسه 
۹۹( معادل ۶.۶ درصد رشد داشته است. 
میزان رشد نقدینگی در خرداد ۹۹ برابر 

۷.5 درصد بود.
ماهه   ۱۲ در  نقدینگی  همچنین، 
منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل 
به  نسبت  که  کرد  رشد  درصد   ۳۹.۴
 ۳۴.۲ که  قبل  سال  مشابه  دوره  رشد 
را  افزایش  بود 5.۲ واحد درصد  درصد 

نشان می دهد.
عدم  صورت  در  رشد  میزان  این 
خواهد  دامن  بیشتر  تورم  به  کنترل 
زد. بنابراین، دولت جدید هم باید رشد 
تورم  هم  و  کند  کنترل  را  نقدینگی 

به  موارد  این  دو  هر  دهد.  کاهش  را 
سیاست های ارزی وابسته است. با وجود 
اینکه در صورت رفع تحریم ها کنترل 
آسان تر  بسیار  نقدینگی  رشد  و  تورم 
بانکی،  نظام  اصالح  اما  بود،  خواهد 
انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک 
ضرورت هایی  نیز  بانک ها  بر  مرکزی 

انکارناپذیر است.  
رئیس جمهوری به کسری بودجه 
نیز   ۱۴۰۰ سال  در  دولت  توجه  قابل 
اشاره کرد. یکی از سیاست هایی که در 
دولت قبل برای جبران کسری بودجه 
در پیش گرفته شد روی آوردن به انتشار 
و فروش اوراق به جای پولی کردن کسر 

بودجه بود.
عملیات بازار باز راهی برای اجرای 
این سیاست بود. به همین خاطر  شورای 
پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین 
۱۳۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد 
باز  بازار  عملیات  انجام  به  نسبت  تا 
اسالمی  مالی  اوراق  فروش  و  )خرید 
منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در 

ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط 
اعتباری به بانک ها و موسسات اعتباری( 

اقدام کند.
امور  وزارت  جاری  سال  در   
از هفته اول خرداد  اقتصادی و دارایی 
ماه و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه 
اوراق  عرضه  و  انتشار  به   ۱۴۰۰ سال 
مالی اسالمی پرداخته است. طبق آخرین 
گزارش دولت تا تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ 
از طریق انتشار اسناد خزانه اسالمی و 
طی برگزاری ۹ هفته عرضه اوراق بدهی 
در مجموع معادل ۷۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد 
تومان  میلیارد  هزار   ۷۰ شامل  تومان 
اسناد خزانه اسالمی و ۴ هزار و ۹۶۴ 
میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی 

انجام داده است.
می تواند  اوراق  انتشار  سیاست 
شود.  دنبال  نیز  جدید  دولت  سوی  از 
به  این  شد  گفته  که  همانطور  البته 
تنهایی کافی نیست و باید مجموعه ای 
حوزه های  در  همزمان  سیاست ها،  از 

مختلف اجرایی شود.
اهمیت  ز  ا نکته  یک  ذکر  ما  ا
شایانی برخوردار است که حل مشکالت 
اقتصادی هم نیازمند سیاستگذاری های 
خواهد  زمان بر  امر  هم  و  است  دقیق 
باشند  داشته  انتظار  نباید  مردم  بود. 
یک شبه همه مشکالت حل شود. باال 
بردن کاذب توقعات و انتظارات جامعه، 
ناامیدی  و  موجب سرخوردگی  تنها  نه 
اقتصادی  زیان بار  تبعات  بلکه  می شود 
نیز در بر خواهد داشت و مشکالت را 

دو چندان خواهد کرد.

رئیس فعلی بانک مرکزی:

مردم انتظار نداشته باشند یک شبه همه مشکالت حل شود!
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ایالم_   آذر یعقوبیان:  
ت  طا تبا ر ا کل  یر مد
گفت:  یالم  ا خت  سا یر ز
شبکه انتقال ارتباطی استان با کشور 
و بین الملل هم اکنون به ۳ ترابیت 

افزایش یافته است.
رضا حسن بیگی در جمع اظهار 
استان  دیتای  شبکه  ظرفیت  داشت: 
از۱۴۳ گیگابیت برثانیه بوده که هم 
نیه  برثا بیت  گیگا  ۲۸۰ به  کنون  ا
ظرفیت  تقریبا  که  فته  یا فزایش  ا

دوبرابرگردیده است.
پنجم  یک  حدود  افزود:  وی 
ازظرفیت موجود )معادل5۰ گیگابیت 
در  مهران  شهرستان  به   ) برثانیه 
مطلوب  دهی  سرویس  ستای  ا ر
مخابراتی  های  وشرکت  اپراتورها 
ع  اربعین حسینی  ایام  در  زائرین  به 

فراهم گردیده است.
زیرساخت  ارتباطات  مدیرکل 
اصلی  شبکه  گفت:  یالم  ا ستان  ا
زیرساخت ارتباطی کشور شامل)شبکه 
فیبر نوری ،شبکه انتقال وشبکه دیتا 
وترانزیت کلیه ارتباطات بین استانی 
ارتباطات  شرکت  الملل(توسط  وبین 

زیرساخت صورت می پذیرد.
شبکه  پایداری  داد:  ادامه  وی 
ارتباطی بویژه در ایام خاص کرونایی 
که بیشتر خدمات مردم ازجمله کسب 
وکارها،اموزش مدارس و دانشگاهی 
که  و….  ای  نه  رسا رتباطات  وا
شبکه  و  مجازی  فضای  بستر  بر 
زیرساخت ارتباطی صورت می پذیرد 
از اهمیت ویژه ای برخوردار بود که 
بدرستی  زیرساخت  شرکت  توسط 

مدیریت می شود.
حسن بیگی بیان داشت: شیوع 
کرونا اتفاق غیرمنتظره ای بود که با 

توجه به نیاز ضروری مردم به استفاده 
آنی شبکه  توسعه  از فضای مجازی 
را تحت تاثیر قرارداد که با مدیریت 
هوشمندانه و جهادی در کمتر از دو 
ماه ظرفیت کلی شبکه درسطح کشور 
به 5/۲ برابر ظرفیت افزایش یافت.

ه  ژ و پر  : د کر یح  تصر ی  و
ا  صد به  مینی  ز نی  سا ر ل  سیگنا
وسبما درراستای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و عدم وابستگی به خدمات 
در  خارجی  های  ماهواره  بر  مبتنی 
ابتدای دولت یازده در برنامه اجرایی 
سالجاری  ابتدای  در  که  گرفت  قرار 

به بهره برداری رسید.
زیرساخت  ارتباطات  مدیرکل 
استان ایالم ادامه داد: در اجرای این 
سیگنال  زمینی  ایستگاه   ۱۳ پروژه 
رسانی باهزینه ای معادل ۱۳ میلیارد 
تومان در سراسر استان جهت پوشش 
کامل اجرا و جهت بهره برداری در 

اختیار صداوسیما  قرار گرفت.
وی تصریح کرد:در طول دوسه 
شبکه  کیلومتر   ۴۴۰ گذشته  سال 
تحت  استان  سطح  در  نوری  فیبر 
شرکت  توسط   ۲ نور پروژه  عنوان 
مسیرهای  در  زیرساخت  ارتباطات 
ایالم_ )ایالم_ایوان،  گانه  شش 
مرزی،  رچه  زا مهران_با مهران، 
دهلران_دشت  مهران_دهلران، 
برابر   ۴ با  بدره(   _ وایالم  عباس 
بهره  به  و  اجرا  قبلی  شبکه  ظرفیت 

برداری رسیده است.
کرد:  هه  اضاف  بیگی  حسن 
این شبکه ضمن  از  برداری  بهره  با 
رتباطی  ا زیرساخت  شبکه  توسعه 
به شبکه  استان دسترسی مشترکین 
هم  فرا نیز  کشور  اطالعات  ملی 

میگردد.

مدیرکل ارتباطات زیرساخت: 

شبکه انتقال ارتباطی ایالم با بین الملل به ۳ ترابیت افزایش یافت
استان  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس  رمضانی،  دکتر 

ایالم شد

نظام  سازمان  رئیس  عنوان  به   رمضانی  علیرضا  دکتر  ایالم_ 
پزشکی ایالم انتخاب شد.

حضور  با  استان  پزشکی  نظام  سازمان  رئیسه  هیات  انتخابات 
رییس دانشگاه علوم پزشکی، اعضای سابق و جدید و دست اندرکاران 
مدیره  هیات  انتخابات  دوره  هشتمین  نظارت  و  اجرایی  هیات های 
سازمان نظام پزشکی در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه علوم پزشکی 

ایالم برگزار شد.
تامین  درمان  مدیر  علیرضا رمضانی  دکتر  مراسم؛  این  پایان  در 
اجتماعی استان به  عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی ایالم انتخاب شد.
منتخبان هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان ایالم ۲۶ 

تیرماه سالجاری معرفی شدند.
نفر در گروه پزشکی  داوطلبان ۱۰  میان  از  آرا  از شمارش  پس 
عمومی و تخصصی به ترتیب خلیل طالیی زاده، علیرضا رمضانی، صالح 
عزیزیان، فاطمه میرزامرجانی، مسعود یاسمی، موسی میرزایی، عباداهلل 
فالحی، آرش رحمتیان، سجاد حاتمی و مریم باقری مشخص شدند.

همچنین در این انتخابات؛ آقایان مجید احمدفر و حمداهلل قاسمی 
نصاری به عنوان ۲نفر گروه دندانپزشکی، آقای فتح اهلل یزدانی فر و خانم 
لیال مهر افشان به عنوان ۲نفر گروه داروسازی، آقای افراه خسروی به 
عنوان نماینده گروه علوم آزمایشگاهی، خانم فریبا رستمی به عنوان 
نماینده گروه لیسانسیه مامایی یا باالتر و خانم بتول هوری به عنوان 
عنوان  به  باالتر  یا  و  پزشکی  پروانه دار گروه  لیسانسیه  نماینده گروه 

عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی ایالم انتخاب شدند.

در  حسینی  اطعام  آشپزخانه   ۲50 راه اندازی 
خوزستان

کمیته امداد خوزستان در ماه محرم و صفر و ایام سوگواری حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع(، مرحله دیگری از رزمایش مواسات و همدلی و 
کمک مؤمنانه به نیازمندان را با اجرای برنامه ای تحت عنوان« اطعام 

و احسان حسینی« اجرا می کند.
با  جمال شیبه مدیر کل کمیته امداد استان خوزستان :هم زمان 
آغاز ماه محرم و صفر، ۲5۰ آشپزخانه در قالب پویش اطعام و احسان 
حسینی با حضور حجت السالم میرعالیی مسول دفتر نماینده والیت 
ناحیه  فرمانده  عج  ولیعصر  سپاه  فرهنگی  مسئول  خوزستان  در  فقیه 

امام علی ع  در سراسر استان راه اندازی می شود.
آشپزخانه های راه اندازی شده تا پایان ماه محرم و صفر با هدف 
ایام  نیازمندان فعالیت داشته و پیش بینی می شود در این  اطعام به 
بیش از یک میلیون پرس غذا طبخ و توزیع شود.شیبه ادامه داد: عالوه 
و  اساسی  های  کاال  سبد  معیشتی  های  بسته  غذا،  توزیع  و  طبخ  بر 

ضروری تهیه و به خانواده های نیازمند اهدا خواهد شد.
مشارکت  با  گرفته  براساس هدف گذاری صورت  داد:  ادامه  وی 
ماه  در  جهادی  های  گروه  بسیج  و  سپاه   ، نیکوکاری  مراکز  خیران، 
در  گرم  غذای  پرس  میلیون  و یک  معیشتی  بسته  هزار   ۱۰۰ محرم 
آشپزخانه های اطعام حسینی طبخ بین مددجویان تحت حمایت و اقشار 
طبخ  مراحل  تمامی  اینکه  بر  تاکید  با  شد.وی  خواهد  توزیع  نیازمند 
کرد:  تصریح  گیرد،  می  انجام  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  غذا 
نیازمندان در ماه محرم با مشارکت خیرین از سفره ای با برکت تر از 

سفره امام حسین )ع( بهره مند می شوند
و  همدل  ایران  پویش  اول  مرحله  اجرای  از  بعد  اینکه  بیان  با 
آمدند،  کار  پای  همه  انقالب  رهبرمعظم  ارزشمند  بیانات  به  لبیک 
اظهار داشت: رزمایش ایران همدل بزرگترین پویش ایران است که 
در این مرحله  با شعار اطعام حسینی و احسان حسینی به نیازمندان 

خدمات رسانی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در مکان های صعب العبور و فاقد امکانات 
احسان حسینی  قالب  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  غذا  طبخ 
بسته های ارزاق توزیع خواهد شد، گفت: بسته های معیشتی شامل 
برنج، حبوبات، روغن، ماکارونی، رب گوجه و قند و شکر خواهد بود.

صورت  به  نند  می توا استان  نیکوکار  مردم  گفت:  پایان  در 
غیرحضوری از طریق کد دستوری #۸۸۷۷* و #۱۲*  در این امر 

خیر شرکت کنند.
  

رییس دانشگاه علوم پزشکی:
ظرفیت بستری بیمارستان های ایالم 

تکمیل است
ــت:  ــالم گف ــوم پزشــکی اســتان ای ــس دانشــگاه عل ــالم ریی ای
ــت  ــام ظرفی ــج شــده و تم ــز بیمارســتانی اســتان بغرن شــرایط مراک
ــاران و کادر  ــکی بیم ــرات پزش ــل و دارو و تجهی ــا تکمی ــتری ه بس

ــن اســت. ــا ســختی در حــال تامی درمــان ب
دکتــر محمــد کریمیــان در جلســه فــوق العــاده کرونــای اســتان 
ایــالم اظهــار داشــت: اگــر برخــی مراکــز درمانــی مــداوای ســرپایی 
وجــود نداشــت، بیمارســتان هــا پاســخگوی تعــداد بیمــاران بســتری 
ــا  ــرای بیمــاران باحــال ب ــد و ظرفیــت بیمارســتان هــا فقــط ب نبودن
وضعیــت وخیــم اســت کــه اکنــون ایــن ظرفیــت هــا بــا توجــه بــه 

کثــرت بیمــاران پــر شــده اســت.
ــیاری از  ــه بس ــت اینک ــز اهمی ــم و حائ ــه مه ــزود: نکت وی اف
بیمــاران دیــر بــرای مــداوا مراجعــه مــی کننــد و ایــن موضــوع نگران 
ــرگ  ــال و م ــای بدح ــتری ه ــداد بس ــش تع ــال افزای ــده احتم کنن

ــد. ــتر کن ــان را بیش مبتالی
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــالم بــا بیــان اینکــه تــوان 
کادر درمــان بــه علــت افزایــش تعــداد بیمــاران و بســتری هــا تحلیل 
رفتــه اســت، تاکیــد کــرد: مــردم بایــد در همــان روزهــای ابتدایــی 
ابتــال بــه ویــروس بــرای مــداوا اقــدام کننــد تــا از تعــداد جمعیــت 

بســتری هــا کاهــش یابــد.
کریمیــان بــه موضــوع واکسیناســیون واکســن کرونــا بــه عنــوان 
یــک ظرفیــت مهــم مقابلــه بــا ویــروس هــم اشــاره و اضافــه کــرد: 
ــا در اســتان تزریــق  ــه بیــش از چهــار هــزار ُدز واکســن کرون روزان
ــا در  ــداری ه ــکاری ادارات و فرمان ــورت هم ــه در ص ــود ک ــی ش م
تامیــن مــکان و تجهیــزات مــورد نیــاز امــکان افزایــش ایــن مقــدار 

بــه پنــج هــزار ُدز در روز وجــود دارد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان ایــالم نیــز 
ــتفاده از  ــتی و اس ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ــت ش ــزان رعای ــت: می گف
ــا وجــود  ــر ۴۰ درصــد رســیده اســت و ب ــه زی ماســک در اســتان ب
ــه  ــا امــا بیشــتر مــردم نســبت ب ــوع دلت ــا از ن شــیوع ویــروس کرون

ــد. ــه هــا توجــه و اهتمــام الزم را ندارن ــت شــیوه نام رعای
ــادآور شــد: میــزان مــرگ و میــر  دکتــر جمیــل صادقــی فــر ی
در مردادمــاه در مقایســه بــا تیرمــاه ســه برابــر شــده اســت کــه در 
میــان متوفیــان افــراد جــوان بــا ســن کــم هــم دیــده مــی شــوند و 

میــزان بســتری هــای روزانــه ســه رقمــی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۱۱5 هــزار ُدز واکســن در اســتان 
تزریــق شــده اســت، گفــت: در میــان افــراد بســتری یــا فــوت شــده 
افــرادی کــه واکســن زده انــد کمتــر از ســایر کســانی هســتند کــه 
ــده  ــن ش ــنین تعیی ــردم در س ــد و م ــرده ان ــت نک ــن را دریاف واکس
ســامانه و گــروه هــای شــغلی از پیــش مشــخص شــده بــرای دریافت 
واکســن اقــدام کننــد چــرا کــه تزریــق همگانــی واکســن میــزان ابتال 

و همــه گیــری ویــروس را کاهــش مــی دهــد.
صادقــی فــر گفــت: باتوجــه در پیــش بــودن اربعیــن بایــد میزان 
ســهمیه واکســن کرونــا در اســتان ایــالم بــه صــورت ویــژه افزایــش 
یابــد و همچنیــن در مــاه محــرم هیــات هــای مذهبــی مکلــف بــه 
پیــروی از دســتورالعمل هــا و مصوبــه هــای ســتاد ملــی و اســتانی 
ــوم پزشــکی و  ــا هســتند و هیــات هــای نظارتــی دانشــگاه عل کرون

تبلیغــات اســالمی بــر فعالیــت هیــات هــا ناظــر خواهنــد بــود.
ــدی از  ــیار ب ــت بس ــالم در وضعی ــتان ای ــرد: اس ــد ک وی تاکی
پیــک کرونــا قــرار دارد کــه اگــر وضعیــت بــه همیــن منــوال کنونــی 
پیــش بــرود، بــدون شــک روزهــای بســیار تلــخ تــری را در پیــش رو 
خواهیــم داشــت کــه بــرای جلوگیــری از وخیــم تــر شــون شــرایط 
مــردم نســبت بــه رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی، اســتفاده از 

 ماســک و تزریــق واکســن اهتمــام داشــته باشــند.

طــرح »بصیــرت عاشــورایی« امســال در اصفهان 
در بســتر فضــای مجــازی اجرایــی می شــود

ــه  ــور خیری ــاف و ام ــی اوق ــی و فرهنگ ــور اجتماع ــاون ام مع
اســتان اصفهــان گفــت: طــرح »بصیــرت عاشــورایی« امســال بــه 
ــا و قــرار گرفتــن شــهرهای کشــور در وضعیــت  دلیــل شــیوع کرون
قرمــز و نارنجــی کرونــا، در بســتر فضــای مجــازی اجرایــی می شــود.
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــط عمومــی اداره کل اوق ــه گــزارش رواب ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــی اهلل روان ب ــالم ول ــت االس ــان، حج ــتان اصفه اس
ــاه  ــم های م ــزاری مراس ــه برگ ــان در زمین ــاف اصفه ــه اوق ابالغی
محــرم و صفــر تحــت عنــوان طــرح »بصیــرت عاشــورایی« اظهــار 
داشــت: ایــن طــرح جــزء طوالنیتریــن برنامه هــای ســازمان اوقــاف 

ــه اجرایــی شــدن دارد. اســت و طــی دو مــاه زمین
ــت  ــا و وضعی ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــراز داش ــان اب ــتان اصفه ــتان اس ــی ۲۴ شهرس ــز و نارنج قرم
ــد  ــام خواه ــختی انج ــه س ــزادگان ب ــوری در امام ــای حض برنامه ه
شــد و در صــورت برگــزاری نیــز بایــد در فضــای بــاز و بــا رعایــت 

ــود. ــام ش ــتی انج ــای بهداش پروتکله
معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی اوقــاف و امــور خیریه اســتان 
ــد برگــزاری مراســم های مــاه محــرم و صفــر  ــزود: رون اصفهــان اف
ــای آن  ــه نظــر ســتاد کرون ــزادگان هــر شهرســتان بســته ب در امام
شهرســتان اســت.وی بــا بیــان اینکــه تبییــن اهــداف قیــام عاشــورا 
و اســتفاده از ظرفیــت بقــاع متبرکــه از اهــداف اجــرای  »بصیــرت 
عاشــورایی« اســت، ادامــه داد: دو ســالی اســت کــه بخشــی از ایــن 

هــدف تحــت تاثیــر کرونــا قــرار گرفتــه اســت.
حجــت االســالم روان بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری در قالــب 
ــه  ــع بســته های معیشــتی را ب ــورایی« توزی ــرت عاش ــرح  »بصی ط
صــورت جــدی نداریــم، گفــت: در ایــن زمینــه اجــرای نیــات واقفــان 
در دســتور کار اســت کــه بیشــتر بــه کمــک بــه هیئــات مذهبــی ختم 
میشــود.وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری اســتفاده حداکثــری از 
ــرت عاشــورایی« در  ــرای اجــرای طــرح  »بصی فضــای مجــازی ب
دســتور کار اســت، ابــراز داشــت: اســتفاده از ســخنران و مــداح بــدون 

حضــور جمعیــت در دســتور کار اســت.
معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی اوقــاف و امــور خیریه اســتان 
ــورایی«  ــرت عاش ــرح  »بصی ــتاد ط ــد س ــه داد: بای ــان ادام اصفه
در اســتان و شهرســتان تشــکیل شــود و در صــورت نیــاز بــا 
دســتگاه های مرتبــط بــا نیروهــای اورژانــس، هــالل احمر، بهداشــت 
و ... انجــام شــود.وی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســاتی بــا مداحــان، 
واعظــان، هیئــات مذهبــی و دیگــر مســئوالن بــا نماینــده ولــی فقیــه 
در ســازمان بــه صــورت وبینــاری اظهــار داشــت: شــعار امســال طــرح 
بصیــرت عاشــورایی » ایــران بهتــر در ســایه ســار اهــل بیــن تــوام 

بــا تــالش، جهــاد و خودکفایــی« اســت.
حجــت االســالم روان بــا بیــان اینکــه در همه شــهرهای قرمز و 
نارنجــی اســتان اصفهــان درب امامزادگان بســته اســت، ابراز داشــت: 
ــا اعــالم کــرده  ــز ســتاد کرون ــد نطن در برخــی از شهرســتان ها مانن
کــه حضــور مــردم در همــه مراســم هــا ممنــوع اســت و اجــازه ورود 

مــردم بــه آرامســتانها در ایــن روز نیــز داده نشــده اســت.
ــام  ــات واقفــان در ای ــه انجــام نی ــزم ب ــا مل ــد کــرد: م وی تاکی
محــرم و صفــر هســتیم و ســعی داریــم بــا رعایــت پروتــکل هــای 

بهداشــتی ایــن مهــم را انجــام دهیــم.

مدیران  سراسری  اجالس  در 
توسعه  و  تحول  در  ارزش آفرین 
مدیرعامل  از  کشور،  کار  و  کسب 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان مدیر 
ارزش آفرین در تحول و توسعه کسب 
ضمن  و  شد  تقدیر  کشور  در  کار  و 
شرکت  مدیریتی  عملکرد  از  تقدیر 
مدیر  عالی  نشان  مبارکه،  فوالد 
عظیمیان  حمیدرضا  به  ارزش آفرین 
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 

تعلق گرفت.
در پایان این اجالس سراسری، 
از مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به 
عنوان مدیر ارزش آفرین در تحول و 
تقدیر  در کشور  کار  و  توسعه کسب 
شد.همچنین ضمن تقدیر از عملکرد 
مدیریتی شرکت فوالد مبارکه، نشان 
عالی مدیر ارزش آفرین به حمیدرضا 
فوالد  شرکت  مدیرعامل  عظیمیان 

مبارکه تعلق گرفت.
زهرا اربابی معاون توسعه منابع 
در  بودجه  و  برنامه  سازمان  انسانی 
ابتدای این اجالس با اشاره به مسأله 
اول  دهه  در  گفت:  ارزش  مدیریت 
اقتصادی  بحران  دو  شاهد   ۲۱ قرن 
در جهان بودیم که منجر به نابودی 
مهم  و  بزرگ  شرکت های  از  برخی 

در جهان شد.
برای  که  این  بیان  با  اربابی 
کیفیت  ارتقای  انسانی،  منابع  حفظ 

جذب  در  یی  نا ا تو و  محصوالت 
است،  بیشتر  لقوه  با مشتری های 
اذعان داشت: هر سازمان باید بتواند 
بلندمدت  برای  را  خود  توانایی های 
تحت  دیگر  رویکردی  از  و  تقویت 
ارزش  بر  مبتنی  مدیریت  عنوان 
آن  در  کلی  هدف  که  کند  استفاده 
سازمان  ارزش  رساندن  حداکثر  به 
تصمیمات  و  است  شرکت  یا  و 
سود  به  دستیابی  برای  صرفًا  امروز 

کوتاه مدت نیست.
اگر  که  این  بر  تاکید  با  وی 
به  را  سازمان  پایداری  و  سودآوری 
نظر  در  بلندمدت  تصمیمات  عنوان 
داشته باشید، بازتاب آن را در آینده 

کرد:  تصریح  کرد،  خواهید  مشاهده 
و  افراد  از  ارزش  بر  مبتنی  مدیریت 
صاحبان  همانند  می خواهد  کارکنان 
تصمیمات  و  ه  د کر فکر  شرکت 
که  کنند  اتخاذ  گونه ای  به  را  خود 
شرکت  سودآوری  به  نهایت  در 

بیانجامد.
نی  نسا ا بع  منا توسعه  معاون 
سازمان برنامه و بودجه عنوان داشت: 
مدیریت بر مبنای ارزش با این رویکرد 
بر  تنهایی  به  نگاه مدیران  است که 
سود نباشد، بلکه کلیه کارشناسان و 
داشته  را  رویکرد  این  باید  کارکنان 
مداوم  طور  به  باید  مدیران  و  باشند 
به دنبال رشد فرصت هایی باشند که 

در  می شود؛  منجر  ارزش آفرینی  به 
نقد  جریان  به  اعتقاد  رویکرد  نتیجه 
و رشد در آینده به عنوان منبع ارزش 

افزوده است.
اربابی با اشاره به این نکته که 
تصمیمات روزانه و مقطعی می تواند 
به سزایی  نقش  سازمان  ارزش  در 
داشته باشد، یادآور شد: این تصمیم 
برای کوتاه مدت است و ممکن است 
منفی  اثر  سازمان  دور  آینده  برای 
داشته باشد؛ نکته مدیریت ارزش بر 
این است که تصمیات روزانه معطوف 
به نتیجه آن ها در آینده دور باشد و 
نظر  در  مشارکت  سازمان  کل  برای 

گرفته می شود.
نی  نسا ا بع  منا توسعه  معاون 
این  بیان  با  بودجه  برنامه و  سازمان 
تنها  ارزش  بر  مبتنی  مدیریت  که 
بیان  نیست،  خصوصی  بخش  برای 
شاید  مدیریتی  شیوه  این  داشت: 
باشد؛  کارسازتر  دولتی  بخش  برای 
دولتی  بخش  مدیران  از  بسیاری 
برای بقای موقعیت خود ممکن است 
نتیجه  که  کنند  اتخاذ  را  تصمیماتی 
کوتاه مدت داشته باشد و بیش از آن 
در  ارزش آفرین  مدیران  به  نیاز  که 
باشیم  داشته  نیاز  خصوصی  بخش 
برای روان سازی و باز کردن مدیریت 
این  به  دولتی  مدیران  کار  و  کسب 

رویکرد بیشتر نیاز داریم.

دریافت نشان عالی مدیر ارزش آفرین و تقدیر
 از عملکرد مدیریتی شرکت فوالد مبارکه

 رئیس اداره اچ، اس، ای ، بهداشت و محیط 
زیست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
بندر  در  دریانوردان  واکسیناسیون  فرایند  آغاز  از 

بوشهر خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی، نرگس علیپور 
و  بهداشت   ،  ، ای   ، اس  اچ،  اداره  رئیس 
دی  ر نو یا ر د و  ر  د بنا ه  ر ا د ا یست  ز محیط 
ل  نبا بد گفت:   ه  ر ینبا ا ر  د بوشهر   ن  ستا ا

اعالم سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص 
جهت  به  دریانوردان  واکسیناسیون  ضرورت 
توافق  براساس  و  شغل   این  پذیری  ریسک 
یند  ا فر شت،  بهدا رت  ا ز و با  فته  گر صورت 
بنادرکشور  کلیه  در  دریانوردان  واکسیناسیون 

است. شده  آغاز 
علیپور افزود: در روز نخست این اقدام و با 
تعداد 5۰  بهداشتی  پروتکل های  تمامی  رعایت 

نفر از دریانوردان  این اداره   کل دوز اول واکسن  
خود را دریافت کردند و قرار است روزانه به همین 

تعداد از دریانوردان   واکسینه شوند.
وی اضافه کرد: این اقدام مهم ضمن سرعت 
بخشیدن به فرایند واکسیناسیون در استان  زمینه 
ایمن شدن فعاالن عرصه دریا و دریانوردی  را نیز 
اقتصادی کشور  فعالیت  تا چرخه  رقم خواهد زد 

دچار مشکلی نشود.

واکسیناسیون دریانوردان در بندر بوشهر آغاز شد.

عی  جتما ا مین  تا کل  یر  مد
و  معاونین  همراه  به  بوشهر  استان 
کارشناسان ستادی از شرکت عمران 
و توسعه منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 

دیدار کرد.
http s : / / t a m i n . i r /
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عمومی  بط  ا و ر رش  ا گز به 
استان  اجتماعی  تامین  کل  اداره 
اجتماعی  تامین  کل  مدیر  بوشهر؛ 
و  معاونین  همراه  به  بوشهر  استان 
کارشناسان ستادی از شرکت عمران 
و توسعه منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 

دیدار کرد.
دیری  عباس  ر  دیدا ین  ا در 
ضمن بازدید از بخش های  مختلف 
ر  ظها ا توسعه  و  ن  عمرا شرکت 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  داشت: 
پشتیبانی  و  مانع زدایی  تولید،  سال 
به دنبال حمایت ویژه از تولید و رفع 
موانع پیش روی تولیدکنندگان است.
وی گفت:  با توجه به نامگذاری 
تولید،  سال  عنوان  به  سال۱۴۰۰ 
سوی  از  زدایی ها  مانع  پشتیبانی ها، 
راستای  در  و  رهبری  معظم  مقام 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، مقابله 
مشکالت  لمانه،  ظا تحریم های  با 
و  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی 
کارفرمایان  با  مساعدت  به منظور 

معدنی،  صنعتی،  تولیدی،  واحدهای 
خدماتی و اصناف و در اجرای بند )ث( 
 ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون   5 تبصره 
بخشودگی  مه  بخشنا  ، کشور کل 
جرایم کارفرمایان در حال اجرا است.
ین  ا ساس  ا بر گفت:  یری  د
کارگاه های  کارفرمایان  بخشنامه 
و  معدنی  صنعتی،  تولیدی،  فعال 
خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا 
حقوقی دولتی و غیردولتی که جریمه 
سال ۱۳۹۹ آنها قطعی شده باشد می 
طرح  این  بخشنامه  براساس  توانند 
های  جریمه  بخشودگی  مزایای  از 

خود استفاده کنند و براساس جدول 
اقساط بندی آن بدهی های خود را 
به صورت اقساط بین ۱۲ تا ۳۶ ماه 

به سازمان پرداخت نمایند.
دیری اظهار داشت: کارفرمایان 
تعیین  به منظور  مذکور  کارگاه های 
اسفند  لغایت  که  بدهی هایی  تکلیف 
رسیده  قطعیت  مرحله  به   ۱۳۹۹ ماه 
ین  ا ز  ا ری  برخوردا برای  است 
پایان  حداکثر  می بایست  تسهیالت 
از  درخواست  ثبت  به  نسبت  تیرماه 
غیرحضوی  خدمات  سامانه  طریق 
نشانی  به  اجتماعی  تامین  سازمان 

اقدام    eservices.tamin.ir
کنند.

وی افزود: به کارفرمایان محترم 
کار،  سهولت  برای  شود  می  توصیه 
روزهای  به  را  خود  های  درخواست 
موکول  شده  اعالم  مهلت  پایانی 
نکرده و در اولین فرصت اقدام کنند.

دیری در بخش دیگری از این 
 ۳۰۷۰ طرح  براساس  گفت:  بازدید 
بخش عظیمی از خدمات سازمان به 
صورت غیرحضوری انجام می گیرد 
کارفرمایان  راستان  همین  در  که 
بخش  توانند  می  عزیز  کارگران  و 

عظیمی از خدمات خود را به صورت 
مجازی انجام دهند.

ز  ا دیگری  بخش  در  دیری 
متناسب  بخش  در  گفت:  سخنانش 
ن  ا بگیر مستمری  حقوق  زی  سا
باعث  که  انجام شد  مهمی  اقدامات 
تحت  جامعه  از  عظیمی  قشر  شد 

پوشش این طرح قرار بگیرند.
وی افزود: در این طرح افزایش 
۲ تا ۲.5 برابری حقوق این عزیزان 
توجه  با  البته  که  بودیم  شاهد  را 
حال   کمک  اخیر،  تورم  افزایش  به 
محترم  قشر  این  برای  مهمی  خیلی 

بوده است.
اجتماعی  تامین  اداره  مدیرکل 
از  یکی  کرد:  تاکید  بوشهر  استان 
اقدامات ما کاهش مراجعات حضوری 
اجرای  با  اجتماعی  تامین  ادارات  به 

طرح سی ۳۰۷۰ بوده است.
این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
طرح ۳۰ نوع خدمت که ۷۰ میلیون 
مراجعه کننده داشته است به صورت 
هم  تا  می شود  انجام  غیرحضوری 
مراجعات حضوری کاهش یابد و هم 
اینکه مانع شیوع بیماری کرونا شود.

در این دیدار اکبر صابری قائم 
نیز  توسعه  و  عمران  شرکت  مقام 
و  خوب  اقدامات  به  اشاره  ضمن 
موثر صورت گرفته در سازمان تامین 

دکتر  مدیریت  با  گفت:  اجتماعی 
اجتماعی  تامین  ساالری در سازمان 
خدمات بزرگی صورت گرفته که در 
خدمات  این  نیز  سازمان  از  بیرون 
کارگران،  کارفرمایان،  و  شده  دیده 
زنشستگان  با و  بگیران  مستمری 
طرح  این  از  غیرمستقیم  و  مستقیم 

ها منتفع شده اند.
ضعیت  و به  ه  ر شا ا با  ی  و
مد  آ ر د گفت:  د  جو مو دی  قتصا ا
نبارها  ا اجاره  براساس  ما  شرکت 
ضعیت  و به  جه  تو با  که  ه  د بو
نبارهای  ا اجاره  موجود  اقتصادی 
همین  که  فته  یا کاهش  شرکت 
در  مشکالتی  ایجاد  باعث  موضوع 
حقوق  و  جاری  های  هزینه  تامین 

است. گردیده  پرسنل 
البته این مشکل مربوط به سال 
و  حمایت  با  و  بوده  گذشته  های 
پیگیری های استاندار محترم بوشهر 
و مدیرعامل محترم منطقه ویژه این 
مشکل در یکسال اخیر حل شده ولی 
انبارهای  از  اعظمی  همچنان بخش 
روباز منطقه بالاستفاده مانده است.

در پایان مدیرکل سازمان تامین 
اجتماعی استان بوشهر از بخش های 
مختلف سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
بوشهر بازدید کرد و با کارکنان این 

سازمان به گفت وگو پرداخت

دیدار مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر از شرکت عمران و توسعه



5 نی سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1810- پنجشنبه 21 مرداد 1400 ند ا خو
شورای شهر  اصفهان هیچ چیزی را در فرایند انتخاب 

شهردار دخالت نمی دهد
علـی صالحـی سـخنگوی شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان در 
خصـوص آخریـن وضعیـت انتخـاب شـهردار اصفهـان با بیـان اینکه 
ایـن چهارمیـن گزارشـی اسـت که دربـاره ایـن فرایند ارائه می شـود، 

: گفت
از میـان ۷۰ نـام مطـرح، گزینه هـای شـهرداری در چنـد مرحله 
ارزیابـی شـدند و در نهایـت تاکنـون بعـد از بررسـی اولیـه و انطبـاق 
و  کشـور  وزارت  تاکیـد  مـورد  قانونـی  ویژگی هـای  بـا  گزینه هـا 
شـاخص های مردمـی و ۱۸ ویژگـی مبتنـی بـر منویـات مقـام معظم 
رهبـری در حـوزه مدیریـت اسـالمی به ۱۱ نفر برای بررسـی بیشـتر 

رسیدیم.
وی ادامـه داد: رسـیدن بـه ایـن ۱۱ گزینـه بـه این معنا نیسـت 
کـه سـایرین صالحیـت الزم را ندارنـد بلکه شـیوه نامه وزارت کشـور 
و نزدیـک بـودن به دیدگاه و تفکر شـورای شـهر مـالک این انتخاب 

بوده اسـت.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه تصمیـم شـورای شـهر تا چه 
انـدازه تحـت تأثیـر علمـای حاضر در شـورای عالی مجمـع نیروهای 
انقـالب اسـت، تصریـح کـرد: آقایان مهدوی و سـالک و بهشـتی نژاد 
شـورای عالـی مجمـع را تشـکیل می دهنـد، مجمعـی کـه ۱۸۰ عضو 
دارد و از ۳5 تشـکل تشـکیل شـده اسـت بنابرایـن مشـورتی کـه بـه 

شـورا داده می شـود متکـی بـه یـک فرد نیسـت.
صالحـی بـا بیـان اینکـه آرامـش فکـری بـا تکیـه بـر مباحـث 
کارشناسـی و مردم سـاالری حاصل همکاری شـورای شـهر و مجمع 
اسـت، اضافـه کـرد: منتخبان شـورای شـهر مشـورت پذیری و تعامل 
بـا گروه هـای صاحب نفوذ اجتماعی شـهر را در دسـتورکار قرار داده اند 
و معتقدیـم اگـر قـرار اسـت بـا مـردم به زبـان مشـترک برسـیم باید 
بـا افـرادی کـه به آن هـا اقبـال اجتماعی وجـود دارد نزدیک باشـیم.
وی خاطرنشـان کرد: ما عضو شـورای شـهری هسـتیم که برای 
همـه مـردم اسـت؛ توصیه هـا را می شـنویم امـا هر ۱۳ عضو شـورای 
شـهر، جـز مصالـح مـردم و حجت شـرعی، هیـچ چیـزی را در فرایند 

انتخاب شـهردار دخالـت نمی دهند.
صالحـی ادامـه داد: زندگی نامه و سـوابق فعالیتـی، توضیح درباره 
کلیـات برنامـه برای توسـعه اقتصـادی، فرهنگـی، اجتماعی، زیسـت 
محیطـی و عمرانـی، پیشـنهادات بـرای پیشـبرد اهـداف به واسـطه 
الگوی اسـالمی ایرانی پیشـرفت در قالب مدیریت شـهری، رویکردها 
و سـوابق و فعالیـت فرهنگـی و نتایـج اقدامـات و برنامه هـای بـرای 
تحـول در ایـن حـوزه، پیشـنهاد در دسـترس و کوتـاه مـدت بـرای 
ارتقـای کیفیـت زندگـی در کالنشـهر اصفهـان، دیـدگاه در خصوص 
جایـگاه ملـی و بین المللـی شـهر اصفهـان و برنامه بـرای ارتقای این 
جایـگاه، چگونگـی سـاماندهی مالـی و افزایش سـرمایه های شـهر و 
درآمدهـای پایـدار، آینـده نگـری دربـاره شـهر اصفهان دربـاره اینکه 
چگونه اصفهان شـهر زندگی می شـود، تشـریح راهکارها برای مقابله 
با گلوگاه های بی اعتمادی و سـالمت اداری سـایر سـواالتی اسـت که 

شـورای شـهر بـرای ارائـه برنامه از نامزدها پرسـیده اسـت.

مدار/  از  خوزستان  آبی  برق  نیروگاه  چند  خروج 
مردم، برای جلوگیری از خاموشی در روزهای پیش 

رو مدیریت مصرف کنید
ســخنگوی صنعــت بــرق جنــوب غــرب کشــور گفــت: بــا توجــه 
ــه جــاری و روزهــای پیــش رو و خــروج  ــا در هفت ــه افزایــش دم ب
چنــد نیــروگاه بــرق آبــی از مــدار در هفتــه هــای گذشــته بــه دلیــل 
کاهــش تــراز آب پشــت ســدها، هفتــه ای حیاتــی پیــش روی شــبکه 
بــرق اســت کــه نیازمنــد همراهــی مشــترکین صنعتــی و خانگــی در 
کاهــش مصــرف، بــرای عبــور بــی خطــر و جلوگیــری از خاموشــی 

گســترده در شــبکه اســت.
کیومــرث زمانــی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه پیــش بینــی افزایش 
دمــای هــوا تــا 5۱ درجــه در اســتان خوزســتان و افزایــش متوســط 
دمــای هــوای کشــور بــه ۳۷.۶ درجــه، پیــش بینــی شــده کــه نیــاز 
مصــرف بــرق در کشــور بــه ۶۶ هــزار مــگاوات برســد کــه ایــن بــه 
ــرق در شــبکه  ــد ب ــود تولی ــای حداقــل ۱۲ هــزار مــگاوات کمب معن

سراســری مــی باشــد.
وی افــزود: در منطقــه خوزســتان نیــز پیــش بینــی شــده نیــاز 
ــود  ــا وج ــه ب ــد ک ــگاوات برس ــزار و ۹۰۰ م ــه هشــت ه مصــرف ب
نیــروگاه هــای آبــی باقیمانــده در مــدار تولیــد، بــا کمبــود ۲ هــزار 

ــود. ــم ب ــی مواجــه خواهی و 5۰۰ مگاوات
ســخنگوی صنعــت بــرق جنــوب غــرب کشــور تصریــح کــرد: 
ایــن افزایــش مصــرف در حالــی رخ داده کــه ذخایــر بــرق آبــی بیش 
از پیــش کاهــش یافتــه و نیــروگاه هــای کارون ۴ و ۳ و واحــد دوم 
ــد.  ــارج شــده ان ــد خ ــدار تولی ــل از م ــپور بطــور کام ــروگاه عباس نی
همچنیــن  بــه دلیــل پاییــن بودن ســطح آب در ســدهای دز و کرخه، 
امــکان جبــران کمبــود تولیــد از طریــق نیــروگاه هــای بــرق آبــی 

عمــال  میســر نمــی باشــد.
زمانــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ایــن شــرایط در روزهــای پیــش 
رو تمامــی صنایــع تحــت پوشــش شــبکه بــرق منطقه خوزســتان می 
بایســت مطابــق الگوهایــی کــه بــه آنهــا داده شــده مصــرف خــود 
را محــدود کننــد و ادارات و دســتگاه هــای دولتــی نیــز در ســاعات 
اداری تــا 5۰ درصــد و بعــد از ســاعت اداری اقــدام بــه کاهــش ۹۰ 
درصــدی مصــرف نماینــد در غیــر ایــن صــورت راســٌا از شــبکه جــدا 

و خامــوش خواهنــد شــد.
وی توضیــح داد: بــا توجــه بــه اینکــه ناتــرازی تولید ســبب افت 
شــدید فرکانــس شــبکه سراســری مــی گردد سیســتم هــای حفاظتی 
خــودکار بــه منظــور حفــظ امنیــت شــبکه در زمــان افزایــش مصــرف 
ــه قطــع خــودکار مصــارف  ــدام ب ــع کاهــش فرکانــس،  اق ــه تب و ب
بــه صــورت تصادفــی مــی نماینــد و لــذا خاموشــی هــای ناخواســته 

و غیربرنامــه ریــزی شــده در شــبکه رخ مــی دهــد.
ســخنگوی صنعــت بــرق جنــوب غــرب کشــور اضافــه کــرد: از 
ایــن رو بــرای جلوگیــری از ایــن خاموشــی هــا، از مــردم خوزســتان 
تقاضــا مــی کنیــم در وضعیــت جــوالن کرونــا در پیــک پنجــم خــود، 
بــار مصرفــی بــه خصــوص بارهــای سرمایشــی خــود را کاهــش داده 
تــا بــا خاموشــی ناخواســته و آســیب بــه بیمــاران و مــردم عزیــز در 

شــرایط پیــک بــار شــبکه مواجــه نباشــیم.
ــای  ــد از روزه ــد بع ــی رس ــر م ــه نظ ــرد: ب ــار ک ــی اظه زمان
ــور  ــا در کش ــت دم ــل اف ــه دلی ــهریور ب ــل ش ــرداد و اوای ــی م پایان
ــد.  ــدا کن ــش پی ــری کاه ــبکه سراس ــرف ش ــادی از مص ــش زی بخ
ــازه  ــد در ب ایــن امــر ســبب مــی شــود کــه شــبکه سراســری بتوان
مذکــور بــه شــبکه خوزســتان )کــه تــا پایــان شــهریور در وضعیــت 
پربــاری اســت( کمــک شــایانی بنمایــد. لــذا یــک هفتــه پیــش رو 
ــار  ــک ب ــور از پی ــت عب ــنگین جه ــچ س ــن پی ــن و آخری ــم تری مه

ســال جــاری مــی باشــد.
ــخت  ــی از س ــال یک ــتان امس ــار و تابس ــرد: به ــد ک وی تاکی
ــوده  ــخ خــود ب ــرق کشــور در تاری ــاری شــبکه ب ــن فصــول پرب تری
کــه بــا همراهــی صنایــع، مــردم عزیــز و دســتگاه هــای دولتــی و 
... در مدیریــت مصــرف بــرق، تاکنــون بخوبــی ســپری شــده اســت. 
ــی اســت  ــرای شــبکه حیات ــم در روزهــای پیــش رو کــه ب امیدواری
نیــز ایــن همــکاری تــداوم داشــته تــا بتوانیــم از ایــن پیــچ تاریخــی 

ــدون مشــکل عبــور نماییــم. ــرق ب صنعــت ب

باید سرویس و سایت تولید  یا ما 
کنیم یا جوانان منهتن/ البی ها در ایران 

بیشتر از کشورهای دیگر است
 ، مقدم  شکوری  د  ا محمدجو
مدیرعامل هلدینگ صبا ایده، در رابطه 
»اگر  گفت:  آپارات  سرویس  فعالیت  با 
راه اندازی  را  آپارات  ما  بود  باز  یوتیوب 
نمی  کردیم. من بارها گفته  ام و هر کسی 
برداشت خودش را داشته است؛ اما اگر 
اینطور بود، ما حتما کار دیگری می  کردیم. 
در  فرصت،  این  که  است  این  موضوع 
این کشور  آدم هایی که در  اختیار همه 
همان  و  داشت  وجود  می  کنند،  زندگی 
چند  آپارات  سرویس  شبیه  هم  موقع 

سرویس دیگر بودند.
او در پاسخ به اینکه برخی می گویند، 
آپارات با استفاده از رانت باال آمده و امکان 
رشد و موفقیت داشته است، گفت: »کمی 
به کسانی که اینطور قضاوت می  کنند، 
حق می  دهم و کمی هم حق نمی  دهم. 
رانت بود؛ اما برای کسانی که در پاریس، 
به  نسبت  نه  بودند،  استانبول  و  آتن 
زندگی  ایران  و  تهران  در  که  کسانی 
می  کردند، ما هم یکی بودیم مثل بقیه 
افرادی که در این کشور کار می کنند، ما 
فقط کمی زودتر شروع کردیم و مجموع 
دالیلی چون سرویس دهی بهتر، هوش 
تجاری ناشی از بوت استرپ باعث بقا و 

موفقیت ما شد.

گزارش  هزار   ۱۰ از  بیش  روز  در 
کاربری دریافت می  کنیم

مدیرعامل آپارت در ادامه در مورد 
احضارهای قضایی و دادگاه های پی درپی 
در این سال  ها بیان کرد: »در تمام این 
بوده  اند.  ما  از  عقب  تر  قوانین  دوران، 
اصل مسئله این است که با قوانینی و 
اجرا  به  و  تصویب  که  نامه  هایی  آیین 
درآمده است، هنوز نمی  دانیم مسئولیت 
محتوا با چه کسی است. هم چنان برخی 
جاها در مرحله اول و برخی در مرحله 
دوم، مسئولیت محتوا بارگذاری شده را 
در  ما  که  حالی  در  ما می  دادند.  متوجه 
آپارات ساختار مشخص و خیلی دقیقی 
برای کنترل محتوا داریم که مهم ترین 
بخش آن گزارش کاربری است. در روز 
دریافت  کاربری  گزارش  ۱۰هزار  بیش 
می  کنیم و این در حالی است که نزدیک 
به ۴5 میلیون کاربر منحصربه فرد، در ماه 
از آپارات بازدید می  کنند. و بالغ بر یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار ویدیو در سی روز 
اصال  این موضوع  و  بارگذاری می  شود 
قابلیت کنترل دستی و چشمی را ندارد؛ 
حتما باید سازوکاری را تعریف کرد که 
کاربر  گزارش  دنیا  در  سازوکار  بهترین 
است که با اولویت بندی توسط یک تیم 
کنترل  محتوا  کنترلرهای  از  چهل نفره 
بسیار  روش  که  دوم،  روش  می شوند. 
تصویر  پردازش  روش  است،  مهمی 
است که در سال اول نداشتیم و در سال 
دوم آپارات این روش توسعه پیدا کرد. 
دهنده(  )تشخیص  دیتکشن  جور  یک 
تصاویرمستهجن به صورت خودکار است 
و حداکثر دو دقیقه بعد از بارگذاری محتوا 
اما در روش  و کنترل می  شود؛  بررسی 
سوم، دوسال است که حوزه خشونت را 
تشخیص می  دهیم. در بضائت خودمان 
روش هایی که داشتیم را به کار بستیم 
اما نکته  ای برخی کاربران یک چیزهایی 
یا شش   5 به  مربوط  که  کنند  پیدا  را 
و  رفته ام  بارها  من  است.  پیش  سال 
کنترل کرده ام که این ویدیویی که بارها 
کس  هیچ  کرده  اند،  توئیت  درباره اش 

گزارش نکرده است. و اگر گزارش صورت 
می  گرفت به سرعت با توجه به سازوکار 

مشخص ترتیب اثر داد می  شد.

آپارات جزو ۱۰۰ سایت برتر دنیاست
در  ادامه  در  ایده،  صبا  مدیرعامل 
مورد جایگاه و آمار آپارات گفت: »آپارات 
جزو ۱۰۰ سایت اول دنیا است و مصرف 
داخل  در  فیلیمو  و  آپارات  باند  پهنای 
کل  یک دوم  به  نزدیک  کشور  شبکه 
شبکه داخلی کشور )IXP( را تامین و 
پخش می  کنیم و در ماه یک میلیارد و 
۱۰۰ تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پخش 
موفق داریم . محصول آپارات کامال در 
حال توسعه در حوزه گیم استریمینگ و 
که  آنجایی  از  است.  استریمینگ  الیو 
قوانین کشور در این حوزه همیشه یکی 
دو پله عقب تر از تکنولوژی است، برخی 
سرویس هایی که می خواهیم عرضه کنیم 

را با ترس و لرز اقدام می کنیم.

ما پایبند به قوانین کشور هستیم/ 
امیدوارم نگرانی  ها جهت ورود ما به بورس 

اقتصادی باشد
او درباره ورود استارتاپ ها به بورس 
و تاثیرش روی صبا ایده گفت: »احتماال 
نگرانی  های اقتصادی دارند یا بهتر بگویم 
ما  باشند.  اقتصادی  نگرانی  ها  امیدوارم 
همه در همین زمین بازی می  کنیم. پایبند 
به قوانین و در چهارچوب قوانین کشور  
بازی می کنیم  و حتما ممکن است هر 
شرکتی شبیه به ما و دیگری یک کمی 
پایش را از نظر تکنولوژی به جایی بگذارد 
تا  باشد  داشته  وجود  قانونی  خالء  که 
توسعه قانونی صورت بگیرد و آن خالء 
را پرکنند. این را از این لحاظ گفتم که 
این هم مسئله جدیدی است و با مسائل 
جدید، مقداری با تعلل برخورد می کنند. 
اینطور که شنیده ام این مسئله وجود دارد و 
چندین استارتاپ در این وضعیت هستند. 
یکی از من می  پرسید »اگر نگذارند وارد 
بورس شوی چه می شود؟« گفتم هیچ 
چیزی نمی  شود. همان کاری را می  کنیم 
که تا دیروز می  کردیم. اگر هم بگذارند 
برویم هرچه خیر و درست است، گاهی 
به  دارد  چیزی  کنید  فکر  است  ممکن 
شما اعتبار می دهد در حالی که شما به 
آن اعتبار می دهید و یا برعکس. به هر 

حال ما کارمان را می  کنیم.«

ساترا، دچار تضاد است
درباره  مقدم  شکوری  محمدجواد 
بحث گرفتن مجوز از ساترا، گفت: »اینکه 
مهم  چیست؟  و  کیست  شما  رگوالتور 
است؛ از لحاظ ریاضی اینکه رگوالتور شما 
کسی باشد که در چنین جایگاهی است 
این کار غلط است؛ اما ما این کار را قبول 
کردیم و با ساترا کار خود را شروع کردیم 
و رگولیشِن سازمانی را زیر نظرصداوسیما 
پذیرفتیم و کار می  کنیم و همیشه از روز 
از  شما  که  می پرسیدیم  ایشان  از  اول 
ناراحت؟  یا  رشد ما خوشحال می شوید 
سوال ساده ای است. بحث منطقی بود 
و اصال بنای دعوا و کری خواندن نبود. 
پاسخی که می  شنیدم این بود که حتما 
روشن  و  مشهود  کامال  به صورت  بله! 
ما  از رشد  نه  مثل خورشید، صداوسیما 
خوشحال می شود نه از پیشرفتمان، ولی 
موضع ساترا اینگونه نیست و فکر می کنم 
دچار یک تضاد است ، هم می خواهد ما 
رشد کنیم هم نمی داند جواب صداوسیما 

را چه بدهد، این خیلی غم انگیزاست.«

تبلیغ اینستاگرام در تلویزیون مجاز 
است؛ اما فیلیمو نه!

با  رابطه  در  فیلیمو  مدیرعامل 
تبلیغات محصوالت و تولیدات صباایده 
در تلویزیون اظهار داشت: »عید امسال 
که سریال »پایتخت«، پخش شد خیلی 
روی اینستاگرام تبلیغ کردند. یک سریال 
داشت یک سرویس خارجی را به صورت 
رایگان تبلیغ می  کرد. ما یک سرویسی 
و  کشور  این  رگولیشن  تحت  هستیم 
می خواهیم پول بدهیم  و تبلیغ شویم؛ 
کار  این  نمی گذارند  یا  نمی توانیم  ولی 
را بکنیم. این یعنی چه؟ برخی جاها به 
من می گویند »آقا شما خیلی تند حرف 
می زنید.« علنی می گویند پررو هستید. 
می گویم آقا اینطرف ماجرا که نیشگونی 
گرفته  اند یا کبریت را زیردست ما گرفته اند 
و داریم می سوزیم را نمی بینید و وقتی من 
داد می زنم می  گویید این چه کارآفرین 
را  این  است!  تخسی  و  رو  پر  و  خشن 
دارد.  درد  ما  برای  چقدر  که  نمی بینند 
اصال برخی  از مسائل ما پیش  پا افتاده 
است و بعضی از آنها خنده دار شده است.«

یا  کنیم  تولید  محتوا  باید  ما  یا   
رسانه هایی در منهتن

عدم حمایت  مورد  در  ادامه  در  او 
غزالی گفت: »ما  و شهرک  صداوسیما 
یک سریال به نام »جیران« را با همکاری 
آقای  و  کرده ایم  سرمایه گذاری  نماوا 
حسن فتحی در حال ساخت آن هستند. 
سریالی در کالس »شهرزاد« است و کار 
خوبی است. تهیه کننده با شهرک غزالی، 
قرارداد دارد که برای تولید بروند. شروع 
به بازسازی و تولید کرده اند و صداوسیما 
فهمیده است که این کار برای فیلیمو و 
نماوا است با وجود قرارداد جلوی کار ما 
را گرفته است. من سوالم این است که 
چرا با ما این کار را می کنند. من نباشم 
یکی دیگر. دیگری نباشد دیگری. من از 
طرف فیلیمو و آپارات حرف نمی زنم از 
طرف جوانی حرف می زنم که ۱۸ سال 
این کار گذاشته  را در  است زندگی اش 
دوست  را  ما  چرا  می زنم.  حرف  است 

ندارید؟ دنبال چه هستید؟
محمدجواد شکوری مقدم ادامه داد: 
»ما در کشور یا باید خدمات از این جنس 
مثل دیجی کاال و اسنپ و …را حمایت 

کنیم و کار را به دست جوانانی از قلهک 
و پاسداران و سیدخندان و کرمان بدهیم؛ 
یا اینکه خدمات را از کسی در “منهتن” 
یا “تل آویو” می گیرد.. گزینه سومی وجود 
ندارد که فکر می کنند یک بخش خصولتی 
یا خودی یا هر چه اسمش را می  گذارند این 
کار را انجام بدهد. کاری که ما می  کنیم، 
دی ان ای اصلی آن عشق است در قالب 
یک فرهنگ سازمانی بسیار منسجم که 
جایی  در  را  این  نمی  توانید  شما  اصال 
دیگر، مگر در بخش خصوصی پیدا کنید. 
هیچ کجا این کار را برایتان نمی  کند. جهل 
این بزرگواران نسبت به این مطلب باعث 
اختالل کار ماست؛ تا اینکه روزی انگشت 
بگزنذ که فیلیمو تحت رگوالتوری و با 
سرمایه گذاری صددرصد خصوصی داشت 

کارش را می  کرد.«

در چارچوب قانون کار می  کنیم
مورد  در  ایده  صبا  مدیرعامل 
»ما  کرد:  بیان  قانون گذاری  و  مجلس 
از قانون گذاری و چهارچوب دادن به این 
فضا خوشحال می شویم و ما در این فضا 
کردن  بازی  دنبال  اگر  می  کنیم.  بازی 
خارج از این زمین بودیم، سالیان سال در 
اینجا کار نمی  کردیم. مسئله این است که 
این قوانین درست طراحی شوند. جاهای 
مختلف آن با هم تضارب نداشته باشد و از 
یک جایی به یک جای دیگر خسارت وارد 
نکند. و از آن مهم تر در اجرای آن نیت 
و رویکرد سازنده و پذیرای رشد داشته 
باشند نه رویکرد محدودکننده و مخرب. 
این  که  می  کنیم  استقبال  ما  نتیجه  در 
اتفاق ها بی فتد. به هر حال در همه جای 
دنیا پر از البی است و در صداوسیمایی 
که ما در دامن قوانینش کار می  کنیم کمی 
جدی تراست؛ اما در کل اتفاقی که هست 
دوستمان ندارند و از رشد ما خوشحال 
نمی  شوند. اگر جای ما را عوض کنند وبا 
یک نفر دیگر در خارج از کشور مشکلشان 
با آن کمتر است. شب راحت  تر می  خوابند. 
خیلی غم انگیزاست، اما این را از عمق 
وجودشان می فهمم؛ که می  گویند او را 
اذیت کنیم و تبلیغ تلویزیونی هم ندهیم. 
وقتی صدای ما در می آید می  گویند »چرا 
اینقدر خارج از قانون و تند هستید.« در 
حالی که اینطور نیست. اگر ما خیلی بره 
سال ها  این  در  که  بودیم  خرگوش  و 

نمی توانستیم شرکتی را در این شرایط 
توسعه دهیم.  اقتصادی درست کنیم و 
کمی ما آدم های سخت جان تری هستیم؛ 
ولی در چهارچوب قانون کار می  کنیم و 
و  بگذارند  درست  را  قانون  داریم  توقع 
اجرا کنند و به دنبال رشد سرویس داخلی 
باشند؛ اگر اینطور باشد مطمئنا هم حال ما 

و هم حال آنها بهتر است.«

کنداکتور فیلیمو تا ۱۴۰۰ مشخص 
است

مدیر عامل فیلیمو درباره محتواهای 
اختصاصی تولید شده در فیلیمو توضیح 
در  که  است  بوده  اتفاقی  »این  داد: 
وی او دی  های بین المللی و لوکال همه دنیا 
افتاده است. کاربری که اشتراک خریده 
است، نیاز دارد که هر ماه به او محتوا 
اینطور  اگر  بدهیم،  جدیدی  وخدمات 
نباشد احساس می کند سرویس، سرویس 
زنده ای نیست. ما به شکل صنعتی سریال 
»نهنگ  از  را  کار  این  ما  نمی ساختیم؛ 
آبی«، که پروژه اولمان بود شروع کردیم 
و تجربه خوبی بود و برخی پروژه  ها مثل 
»مانکن«، »دل« و »هیوال« را از تهیه 
کننده هایی که کار را ساخته اند، خریداری 
کرده ایم، با برنامه ریزی های انجام شده 
کنداکتور سریال  هایمان تا زمستان ۱۴۰۰ 

مشخص است.«

دو و نیم میلیون مخاطب در اکران 
آنالین

درباره  مقدم  شکوری  محمدجواد 
رشد استفاده از سرویس های پخش ویدئو 
و آغاز اکران آنالین در دوران قرنطینه 
گفت: »کرونا، که آرام آرام پاگرفت، حتی 
از نظر زیرساختی یک جایی کم آوردیم 
و ۷۰ درصد رشد داشتیم و آمادگی فنی 
این رشد یک شبه را نداشتیم. موقعی که 
این اتفاق افتاد ما کل بخش کارتون و 
انیمیشن سرویس ها را رایگان کردیم در 
نبود  الزم  و  شد  بیشتر  مصرف  نتیجه 
خانه  در  مردم  بخرد.  اشتراک  کسی 
داشتند  تفریح هایی  به  احتیاج  و  بودند 
از طریق سرویس های  که می  توانستند 
وی اودی آن را تامین کنند. اکران آنالین، 
کمی دیرتر حول و حوش خرداد، بود که 
شروع شد. سینماها دچار بحران جدی 
فیلم  ها  و  محتوا  و صاحبان  بودند  شده 

دچار بحران شده بودند و نمی توانستند 
فیلم هایشان را نشان بدهند… این کار 
را شروع کردیم، فیلیمو و نماوا تا امروز 
۹۸۰ هزار بلیت فروخته اند. نزدیک به دو 
این  نفر حداقل مخاطب  نیم میلیون  و 
فیلم ها بوده اند و درآمد آن به صاحبان 
محتوا برگشته است تا چرخه سینما بتواند 
حیات خودش را حفظ کند. مطابق با آمار 
به صورت  پیش  که سال  تیکت،  سینما 
صبا  سرویس های  مجموعه  به  کامل 
ایده اضافه شد در شهریور سال گذشته 
حدود ۳۸۰ هزار بلیت فروخته است و در 
شهریور امسال حدود ۸ هزار بلیت یعنی 
فروش سینما حدودا ۲ درصد سال قبل 
وفکر  است  بزرگی  خسارت  این  است. 
می کنیم توانستیم یک کمک نسبتا خوبی 
به فضای اقتصاد سینمای کشور بکنیم.

 ۳ میلیارد واچ تایم در ماه
او در رابطه با فیلیمو باکس به عنوان 
یک دستگاه سخت افزاری بیان کرد: »از 
حدود یکسال پیش کار تحقیق و توسعه 
و  کیفیت  تا  کردیم  شروع  را  کار  این 
قیمت مناسبی داشته باشد و وقت کار 
کردن و سرگرمی کاربران دچار مشکلی 
باکس  اندورید  پرفروش ترین  نشوند. 
دیجی کاال با گزارشاتی که داریم فیلیمو 
دقیقه  میلیارد  سه  ماه  در  است.  باکس 
واچ تایم در کل فیلیمو داریم و دنبال این 
هستیم که بخش جدی از زمان تماشا را 
به سوی تصاویر بزرگ )بیگ اسکرین( 

اختصاص بدهیم.

حال  در  فردوسی  پور  مه  نا بر
تصمیم گیری

عادل  برنامه  درباره  فیلیمو  مالک 
فردوسی پور گفت: »درخواست مجوزی 
شده است و توافقاتی صورت گرفته است. 
منتظر هستیم، ببینیم در چارچوب قانون 
چه تصمیم گرفته می شود و امیدواریم 
تصمیم مناسبی بگیرند؛ اگر این تصمیم 
گرفته شود حتما با توافقاتی که چند پلتفرم 
با ایشان کرده اند احتماال برنامه شان روی 

چندین پلتفرم قرار خواهد گرفت.«

قوانین عقب تر از ما بوده اند/ لنزور 
را تعطیل کردیم و اعالم کردیم ما کم 

آوردیم
شکوری مقدم با بیان اینکه شبکه 
اجتماعی صاحب ندارد؛ اظهار کرد: »سه 
دادیم  بیانیه ای  ما  که  بود  پیش  سال 
نمی  دهیم.  ادامه  را  کار کلوب  گفتیم  و 
اجتماعی  شبکه  یک  عنوان  به  کلوب، 
داخل کشور مسیری برای حیاتش متصور 
اقتصادی  و  تکنولوژیک  دلیلش  نبود. 
این است که کسی که  نیست. دلیلش 
نمی  داند  است  اجتماعی  شبکه  صاحب 
چهارچوب های دقیق محتوایی چیست. 
روزی از نهادی ما را خواستند و با شماتت 
قمیشی،  سیاوش  کلوب  »این  گفتند 
مختلف  های  کلوب  مردم  چیست؟« 
به اسم های مختلف شروع  می زدند و 
به حرف زدن می  کردند. گفتم »آقا اینکه 
در هر رستوران و تاکسی که می  نشینی 
هست.« برگشت جمله ای به من گفت 
که هیچ پاسخی برای آن نداشتم. گفت 
»آقا الگوی جوانان ما شهید همت است. 
سیاوش قمیشی نیست.« حاال این دو تا 
موضوع چه ربطی به هم دارد را نمی دانم. 
دولتی و  بارها در مجالس مختلف  من 
مجلسی این ها را گفته ام و شنونده ها شاد 
شده اند.؛ اما ما این دردها را کشیده ایم. 
وقتی چهارچوب مشخص شد فهمیدم 
شبکه اجتماعی چیزی نیست که بتوانم 
روی آن سرمایه گذاری کنم و بیشتر روی 

حوزه ویدئو تمرکز کردیم.«
پایان فعالیت  ادامه در مورد  او در 
که  بود  پیش  ماه  »یک  افزود:  لنزور 
بیانیه ای دادیم و لنزور را تعطیل کردیم 

و گفتیم ما کم آوردیم.«
به  کردیم  شروع  که  را  »لنزور 
بارگذاری ۱۲ هزار عکس در روز رسیدیم. 
بعد گفتند قرار است پیام رسان ها حمایت 
شوند و به آنها وام 5 میلیاردی می  دهند. 
من هم رفتم که بگیرم ولی جز این وام 
که نزدیک به 5۰ درصدش بازپرداخت 
شده است هیچ وامی از دولت نگرفته ایم. 
شایعه کرده اند که ما ۲۰۰ میلیارد تومان 
از دولت وام گرفته ایم؟ یا کسانی هستند 
که تنگ نظر هستند یا با ساختار حاکمیت 
به هر حال  نیستند.  اینها آشنا  دولت و 
باید  بورس  به  ورود  برای  ما  وضعیت 

روشن باشد.«

وی او دی آموزشی با مدرسه فیلیمو
محمدجواد شکوری مقدم در رابطه 
حوزه  »در  اظهارکرد:  فیلیمو  مدرسه  با 
پیش  ماه  پنج  از  آموزشی   تکنولوژی 
روش های  روی  و  داشتیم   مطالعاتی 
مختلف در دنیا بررسی کردیم و در انتها 
استفاده  رسیدیم.  آموزشی  وی اودی  به 
از این سرویس با تجربه کاربری که از 
فیلیمو دارند بسیار ساده خواهد بود. اواسط 

پاییز این وی اودی می آید.
مدیریت محتوا و تولید و برنامه سازی 
آموزشی در مدرسه فیلیمو به عهده دوست 
علی  دکتر  آقای  تجربه ام  با  و  عزیز 

عبدالعالی است.

محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات و فیلیمو:

هوش تجاری ناشی از بوت استرپ باعث بقا و موفقیت ما شد
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یزدانی: قول می دهم که در مسابقات آینده جبران کنم

حسن یزدانی که با استقبالی پرشور از سوی مردم وارد تهران شد، گفت: 
امیدوارم با دعای مردم بتوانم مدال طالی المپیک را که به مردم کشورم 

بدهکار هستم، کسب کنم.
به گزارش دنیای جوانان، با وجود اینکه حسن یزدانی نتوانست مدال 
طالی المپیک قبلی را در توکیو تکرار کند و با شکست برابر تیلور آمریکایی 
این  از  امام استقبال پرشوری  نقره رسید، روز گذشته در فرودگاه  به مدال 

کشتی گیر شد.
حسن یزدانی در جریان مراسم استقبال خود گفت: مردم به من محبت 
دارند. من عالقه داشتم که مدال طال کسب کنم، اما نشد. من با تمام وجود 
برای شاد کردن دل مردم به این مسابقات رفتم، اما متاسفانه کام مردم تلخ 
شد و ناراحت شدند، این قول را می دهم که در مسابقات آینده خوش رنگ ترین 

مدال را کسب کنم و دل مردم را شاد کنم.
او افزود: زمانی که این انرژی مثبت را از مردم می بینم، قطعا انرژی و 
انگیزه بیشتری می گیرم. امیدوارم مردم هم دعا کنند تا در سال های آینده 
بتوانم مدال طالی المپیک را که به مردم کشورم بدهکار هستم، کسب کنم.

یزدانی درباره کشتی خود با رقیب آمریکایی هم گفت: برای این کشتی 
و بعد از صحبت هایی که با مربیان داشتم سعی کردیم برنامه خوبی را در این 
کشتی اجرایی کنیم و تا ثانیه های پایانی هم موفق بودیم. به امید خدا در 

مسابقات آینده بتوانم این شکست را جبران کنم.

گنج زاده: نماینده ی خوبی برای کشورم بودم!
سجاد گنج زاده مرد طالیی کاروان ایران که یک طالی غیرمنتظره 
و عجیب را به دست آورد معتقد است حق کاراته این است که بازهم در 

المپیک باشد
به گزارش دنیای جوانان، گنج زاده در فرودگاه در حالی که با استقبال 
مردم و خبرنگاران رو به رو شده بود گفت: خیلی زحمت کشیدیم. حس خوبی 
دارم. نماینده ی خوبی برای مردم عزیز کشورم بودم. خداراشکر حالم خوب 
است. انشاهلل که حضور کاراته در المپیک ادامه دار باشد. کاراته حقش است 

که در المپیک بماند و امیدوارم که ادامه دار باشد.
او ادامه داد: تیم کاراته در کل خیلی خوب بودند. دختران ایران خیلی 
خوب بودند و لیاقت این را داشتند که مدال بگیرند. جای بهمن عسگری هم 
فوق العاده خالی بود و جای خالی او حس میشد. همینطور کاپیتانمان آقای 
پورشیب و تمام بچه های کاراته لیاقت این را داشتند که آنجا مدال بگیرند ولی 
خب قسمت من بود که در المپیک حضور پیدا کردم و خدا را شکر می کنم 

که نماینده خوبی برای تیم پرقدرت کاراته بودم.
او در خصوص اهتزاز پرچم حضرت ابوالفضل )ع( گفت: استاد هروی از 
اوایل که به مسابقات می رفتیم این پرچم را همراهشان داشتند و در روز آخر 

من این را می دانستم و خدا را شکر که شرمنده نشدیم.
گنج زاده در پایان گفت: فرصت خوبی نیست درمورد حریف عربستانی و 
حواشی آن صحبت کنیم. مردم خوشحال هستند و بهتر است این خوشحالی 
را بین مردم پخش کنیم. من زیاد خسته نیستم و همچنان پرقدرت هستم. 

گرفتن این مدال تازه اول راه است.

داور فینال جنجالی کاراته در المپیک توکیو تهدید به مرگ شد

حریف  و  گنج زاده  فینال سجاد  جنجالی  دیدار  ترکیه ای  داور  کوباس 
عربستانی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو برای اولین بار درباره این مبارزه صحبت 

کرد. او گفت که تهدید به قتل شده است.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از )MEE(، داور ترک که فینال کاراته 
مردان در بازی های المپیک توکیو را قضاوت می کرد، گفت که او و خانواده اش 
از زمانی که یک بازیکن عربستانی را به دلیل صدمه زدن به رقیب ایرانی اش 
محروم کرده، بارها تهدید به مرگ شده است. او می گوید که »آنها من را 
در نبرد بین ایران و عربستان سعودی قرار داده اند. من کاری به آن ندارم«.

اوگور کوباس روز سه شنبه در گفت وگوی تلفنی گفت: من به ورزش 
و صلح اعتقاد دارم. من فقط از قوانین پیروی کردم و هیچ چیز سیاسی در 

این مورد وجود ندارد.
کوباس ۴۹ ساله و چهار داور دیگر به طور مشترک طارق حامدی بازیکن 
عربستانی را در یک صحنه جنجالی در المپیک توکیو محروم کردند، زیرا او 
با ضربه به گردن سجاد گنج زاده ملی پوش ایرانی لگد زد. در آن زمان حامدی 
۴-۱ پیش بود که اگر مبارزه ادامه داشت،  می توانست اولین مدال طالی تاریخ 

عربستان را کسب کند.
کوباس افزود: در آن صحنه، من با دومین پزشک که در فدراسیون 
بازیکن  که  کرد  تایید  پزشک  و  کردم  می کرد صحبت  کار  کاراته  جهانی 
ایرانی نمی تواند مبارزه را کامل کند. سپس من و چهار داور دیگر به اتفاق آرا 
تصمیم گرفتیم که بازیکن عربستانی را محروم کنیم، زیرا قوانین ما را ملزم 

به انجام این کار می کرد.
وی ادامه داد: پس از این ماجرا، من بیش از ۱۰۰ هزار پیام تهدید و 
توهین آمیز در اینستاگرام دریافت کردم. این دیوانه کننده است. آنها مرا تهدید 
به مرگ کرده اند. این اشکالی ندارد، اما آنها به همسر و پسرم نیز حمله کرده اند 

و به آنها گفته اند که همه ما را خواهند یافت و ما را خواهند کشت!
یکی از کاربران توئیتری سعودی مدعی شده که کوباس »مدال طال« 
را از حامدی دزدیده، زیرا او یکی از وفاداران حزب رجب طیب اردوغان رئیس 

جمهور ترکیه است. کوباس این اتهام را رد می کند.
حساب های سعودی همچنین کوباس را متهم کرده اند که او یک توییتی 
که سعودی ها را »سگ بادیه نشین« خوانده، الیک کرده است. کوباس گفت 
که او هرگز از این توییت خوشش نیامده و حتما آن فوتوشاپ بوده است. وی 
گفت: عرب ها برادران ما هستند که صدها سال با آنها زندگی کردیم. پسرم 

بیمار کووید است و از این حمالت بسیار متاثر شد.
کوباس می گوید مردم باید روی شادی المپیک تمرکز کنند. این ها همه 

مربوط به بازی و جشن گرفتن ورزش است.

مسی در پاریس؛
لئو: بازی کنار امباپه و نیمار عالی است

 PSG لیونل مسی پس از ۲۱ سال موفق از بارسلونا خداحافظی کرد و به
پیوست. ستاره آرژانتینی امروز برای نخستین بار به عنوان بازیکن PSG در یک 

کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد.
به گزارش دنیای جوانان، لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی جهان فوتبال، 
پس از جدایی از بارسلونا روز سه شنبه گذشته با قراردادی دو ساله و با دستمزد 

هفته ای ۱.۲۰۰ میلیون یورویی به پاری سن ژرمن پیوست.
این ستاره برنده شش توپ طال روز سه شنبه در میان استقبال پر شور 
هواداران وارد پاریس شد و روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پارک 

دو پرنس شرکت کرد.
ناصر الخلیفی، رییس PSG، پیش از مسی شروع به صحبت کرد: »بسیار 
مفتخرم که لئو مسی را به عنوان بازیکن PSG به شما معرفی کنم و این اتفاقی 
فوق العاده در تاریخ این باشگاه و جهان فوتبال است. این برای ما لحظه ای 
فوق العاده است. همه لئو را می شناسند، او تنها کسی است که شش توپ طال 

برده. او فوتبال را جادویی می کند و یک برنده است.
به یاد دارم اولین روزی که ما ۱۰ سال کارمان را در این باشگاه شروع 
کردیم، افرادی بودند که می گفتند قرار است در این پروژه چه کنند. ما یک پروژه 
بزرگ فوتبالی داشتیم و با تشکر از همه به خاطر جایی که امروز در آن هستیم  
به خودمان افتخار می کنیم. بر هیچکس پوشیده نیست که این بازیکن بهترین 
بازیکن جهان است. توافق بزرگی بین دو طرف برای تحقق این امر وجود داشت.
من می خواهم از لئو، همسرش و تیم او برای تحقق این امر تشکر کنم. 
من می خواهم از تیمم و بسیاری از افرادی که شاید شما نشناسید تشکر کنم. 
من از صمیم قلب از شما تشکر می کنم، شما کار فوق العاده ای را برای هواداران 

این باشگاه انجام می دهید.
این تازه آغاز راه است. کار سخت اکنون شروع می شود. ما کسی را در 
کنار خود داریم که جام های زیادی برده و جام های زیادی را برای هم تیمی 
های خود به ارمغان خواهد آورد. ما بهترین بازیکنان جهان و یکی از بهترین 

مربیان جهان را داریم.
من به فرزندان مسی قول می دهم که از پاریس لذت خواهند برد، آنها 

گفتند که پاریس شهر مورد عالقه آنها است.”
لیونل مسی پس از ناصر الخلیفی شروع به صحبت کرد و گفت: »همه 
می دانند که من چند روز پیش بارسلونا را ترک کردم، حقیقت دارد که این کار 
سختی بود چرا که من سالها آنجا بودم. اما از وقتی که به اینجا آمدم، رخ دادن 
یک اتفاق بزرگ را حس کردم و اشتیاق زیادی برای شروع تمرینات دارم. من 
بی صبرانه منتظرم تا به هم تیمی هایم و به سرمربی ملحق شوم و این مرحله 
 PSG جدید را آغاز کنم. من می خواهم از لئوناردو، رییس باشگاه و تمام باشگاه
به خاطر شیوه ای که این اتفاق عملی شد، تشکر کنم. پس از اعالم مطبوعاتی 
بارسلونا، آنها موضع خود را مشخص کردند و این بسیار سریع اتفاق افتاد. طولی 
نکشید، تصمیم سختی بود و من می خواهم از کاری که همه در PSG برای 

من انجام دادند تشکر کنم.”
مسی درباره هم تیمی شدن با امباپه و نیمار: »بازی کنار آنها عالی است، 
بازی روزمره کنار این بازیکنان بزرگ و دیگر بازیکنانی که اینجا هستند بسیار 
عالی است. برای تمرین کردن با آنها بی صبرم. عالی است که هر روز می توانم 

با آنها بازی کنم.”
مسی درباره لیگ یک: » من لیگ ۱ را دنبال کرده ام و در پاریس دوستانی 
دارم. بازیکنانی که گرفته اند خوب بوده است. این یک لیگ رقابتی است. تیم 
های دیگر نیز به خوبی سازماندهی شده اند. همه می خواهند پاریس را شکست 

دهند. خوشحالم که اینجا هستم.”
مسی درباره جدایی از بارسا: »هر آنچه که در این هفته برای من اتفاق 
افتاده سخت، سریع و احساسی بوده است. من نمی توانم آنچه را که در بارسلونا 
زندگی و تجربه کرده ام باور کنم اما برای آغاز این زندگی جدید با خانواده ام 
نیز احساس اشتیاق و خوشحالی می کنم. من خیلی خوشحالم. در تمام این 
هفته من فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشتم اما ما هر روز و کم کم آن را 

پردازش و هضم می کنیم.
آنها من را می شناسند و می دانند که من دوست دارم قهرمان شوم، زیرا 
من یک برنده هستم. امیدوارم بتوانم در این چالش جدید نیز کامال موفق شوم. 
بازگشت به بارسلونا خوب است اما من برای بازی در اینجا نیز بی صبرانه منتظرم.”
 چرا PSG؟: »این باشگاهی است که در این فصل خوب خرید کرده 
است. آنها در چند سال گذشته به قهرمانی در چمپیونزلیگ نزدیک شدند. من 
اینجا آمده ام تا تمام تالشم را بکنم و اشتیاق خود را نشان دهم. هدف من بردن 
یک چمپیونزلیگ دیگر است و من در مکان مناسب برای انجام این کار هستم.”
آیا مسی می تواند در PSG قهرمان چمپیونزلیگ شود؟: »کار آسانی نیست. 
ما می توانیم بهترین تیم جهان را داشته باشیم اما قهرمان نشویم. فوتبال همین 
است، جزئیات کوچکی وجود دارد که می تواند آن را تغییر دهد. چمپیونزلیگ 
سخت است. پاریس این را می داند. این رقابتی است که بهترین های جهان 
در آن حضور دارند. من نمی دانم آیا ما قوی ترین هستیم یا نه، اما باید متحد 
شویم. این به شما شانس قهرمانی می دهد. شما باید این شانس را پیدا کرده و 
سپس از آن استفاده کنید. بهترین تیم های جهان فاتح چمپیونزلیگ نشده اند، 

این یک رقابت خاص و ویژه است.”
مسی درباره اولین بازی برای PSG: “من یک ماه است که بازی نکرده 
ام، جلسه ای با سرمربی داشتم، وقتی آماده بازی باشم بازی می کنم، اما نمی 

توانم به شما تاریخ بدهم.”
مسی درباره دوباره هم بازی شدن با نیمار: » من او را خوب می شناسم. 
برای بازی کردن با هم تیمی هایم بی صبرانه منتظرم، ما اهداف مشابهی داریم. 
قبال از هم جدا بودیم اما فکر می کنم با هم و در کنار هم بهتر باشیم. نیمار یکی 
از دالیلی بود که من به اینجا آمدم. هرچند همه هم تیمی هایم را می شناسم. 

همه ما قباًل بارها مالقات کرده ایم.”
الخلیفی درباره آینده امباپه در PSG: “او پسر پاریس است، او برای پاریس 
بازی می کند. او پسری رقابت طلب است و ذهنیت برنده شدن دارد. ما هم اینجا 

در باالترین سطح هستیم.”
الخلیفی درباره ثبت قرارداد مسی بدون زیر پا گذاشتن فرپلی مالی: »می 
خواهم این موضوع را روشن کنم. منتظر این سوال بودم. ما قوانین فرپلی مالی 
را از روز اول تا انتها دنبال می کنیم. قبل از انجام هر کاری و زمانی که فکر 
کردیم می توانیم با مسی قرارداد امضا کنیم، با افرادی از بخش تجاری و مالی 
مشورت کردیم. ما می دانستیم که می توانیم او را به خدمت بگیریم و امروز 
آنچه لئو برای باشگاه به ارمغان می آورد بسیار عظیم است. آنچه شما به عنوان 
رسانه باید روی آن تمرکز کنید جنبه منفی مسائل نیست بلکه نکات مثبتی 
است که او می تواند با خود بیاورد. او یک سرمایه برای باشگاه است، همه چیز 
از نظر تجاری رشد خواهد کرد. سه روز دیگر شوکه خواهید شد. امیدوارم او 
حقوق بیشتری نخواهد اما ما همیشه فرپلی مالی را در نظر داشته ایم و همیشه 

آن را دنبال خواهیم کرد.”
مسی درباره پوچتینو: »مربی و کادر مربیگری سهم بزرگی در مذاکرات 
دارند. وقتی دیدم امکان پذیر است، بالفاصله با او صحبت کردم. مدتی است 
که او را می شناسم. من با او صحبت کردم، این واقعیت که ما هر دو آرژانتینی 
هستیم بسیار کمک کرد. ما صحبت کردیم، برای شروع خوب بود. کادر فنی 

PSG در تصمیم گیری من کمک کرد.”
مسی درباره خانواده اش: »من با لئوناردو صحبت کردم و گفتم تنها چیزی 
که برای من مهم است این است که خانواده ام بتوانند به سرعت با این اتفاق 
سازگار شوند، اما من آماده هستم. من برای شروع کارم صبر ندارم و در رختکن 
دوستانی دارم و مشخص است که می توانم کارم را به سرعت با هم تیمی هایم 
شروع کنم. بی صبرانه منتظر شروع این ماجراجویی جدید، شروع تمرینات، 
شناخت هم تیمی های جدیدم و برقراری ارتباط با آنها و بازی هستم. من آماده 
شرکت در برنامه ورزشی PSG هستم و این می تواند یک تجربه عالی باشد. 

ما به عنوان یک خانواده آرام و خوشحال هستیم.”
مسی درباره وراتی: »او بازیکن بزرگی است. او نشان داده که در پست 
خود بهترین است. این حقیقت دارد. من به اینجا آمدم تا در کنار او بازی کنم. او 
یک پدیده است. وراتی یک بازیکن بسیار درخشان است. اما این موضوع درباره 
بقیه هم حقیقت دارد. آنها بهترین های جهان هستند. وراتی بازیکن بزرگی است. 

من می خواهم نقاط قوت خود را به PSG اضافه کنم.”

دو  در  موفقیت  چگونه 
قطع  و  موفق  تکل  شاخص 
توپ در زمین حریف، منجر به 
دستاورد های بزرگ برای تیم ها در طول 

فصل شده است.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
فوتبال  برتر  لیگ  دوره ی  طوالنی ترین 
ایران سرانجام با پنجمین قهرمانی متوالی 
پرسپولیس در لیگ برتر و اولین قهرمانی 
فوالد در جام حذفی به پایان رسید. سه 
تیم پرسپولیس، سپاهان و فوالد مستقیمًا 
به فصل بعدی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا 
کردند و استقالل هم با کسب عنوان نایب  
قهرمانی در حذفی و  سومی در لیگ، باید 
در پلی آف کار خود را آغاز کند. این اولین 
دوره ی تاریخ لیگ برتر ما بود که حضور 
مربی و بازیکن خارجی جدید نسبت به 
فصل گذشته در تیم ها ممنوع اعالم شده 
بود تا شاهد ایرانیزه ترین دوره ی تاریخ 
لیگ برتر از حیث نیروی انسانی باشیم؛ 
اتفاقی که البته باعث حضور چهره های 
تازه روی نیمکت تیم های لیگ برتری 
نویدکیا،  محرم  مثل  عده ای شان  و  شد 
رحمتی،  مهدی  حتی  و  ربیعی  محمد 

نتایج قابل دفاعی کسب کردند.
رقابت های  رسمی  یافتن  پایان  با 
لیگ برتر، ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری 
لیگ  تیم های  »یازده«،  مجموعه ی 
دفاعی  شاخص  دو  در  را  برتری مان 
و  قرار دهیم: تکل موفق  بررسی  مورد 

قطع توپ.
که  تیم هایی  که  است  طبیعی 
به طور  را  از ٪5۰  توپ کم تر  مالکیت 
میانگین در طول فصل تجربه کرده اند، 
فرصت بیش تری برای اجرای تکلینگ 
و قطع توپ داشته اند. در میان تیم های 
باالی جدول، سپاهان از حیث مجموع 
 ،۹ رده ی  در  توپ  قطع  و  موفق  تکل 
استقالل به همراه تراکتور در رده ی ۷، 
فوالد در رده ی ۱۳ و گل گهر در رده ی 
آخر! قرار دارند. اما نکته ی بسیار جالب، 
مربوط به پرسپولیس یحیی است؛ آن ها با 
۱۴۶۰ تکل موفق و قطع توپ، تنها تیم از 
جمع ۶ تیم برتر لیگ هستند که در جمع 
۶ تیم برتر از حیث تکل موفق و قطع 
توپ هم قرار گرفته اند. هم چنین آن ها 
تنها تیم در بین ۶ تیم برتر از حیث تکل 
موفق و قطع توپ هستند که میانگین 
مالکیت 5۰٪ را در طول فصل داشته اند. 
مس  رفسنجان، دیگر تیم نیمه ی باالی 
جدول است که در بین ۶ تیم اول از نظر 

تکل و  قطع توپ قرار دارد. 
اما شاید آماری که حتی از نمودار 
اول هم مهم تر باشد، آمار تکل موفق و 
قطع توپ تیم ها در زمین حریف است. 
مهم ترین  از  یکی  دنیا،  روز  فوتبال  در 
زمین  در  توپ  بازپس گیری  مباحث، 
حریف است که از دو استراتژی پرس و 
کانتر پرس امکان پذیر می شود. برای پی 
بردن به میزان مؤثر بودن پرس و کانتر 
پرس یک تیم، می توان آمار تکل موفق 
زمین  نیمه ی  در  را  آن ها  توپ  قطع  و 
 ،۱ جدول  مطابق  کرد.  بررسی  حریف 
پرسپولیس و فوالد، قهرمانان این فصل 
قرار  این جدول  ایران، در صدر  فوتبال 
دارند. پرسپولیس در سراسر فصل سعی 
همراهی  با   High-press می کرد 
حریف  زمین  نیمه ی  در  را  نفر   ۶ یا   5
پیاده کند و فوالد هم با آرایش ۴-۴-۲ 
Mid-press، بیش تر در تالش بود تا 
 Pressing ( در مرکز زمین تله پرس

trap( ایجاد کند.
توسط   High-press اجرای 
پرسپولیس با حضور 5 بازیکن. می بینید 

که عالیشاه، نوراللهی، نعمتی و پهلوان، 
مس  بازیکنان   »Mark« جای  به 
رفسنجان، در مناطق مشخص ایستاده اند 
و آماده ی قطع توپ هستند، نه اجرای 

تکلینگ.
Mid-  ۴-۴-۲ آرایش  با  فوالد 

press آماده ی پرس کردن رضاوند و 
اسماعیلی در مرکز زمین است، اما روی 
سه نفر عقب زمین استقالل فشار خاصی 

نگذاشته است.
این  مورد  در  دیگر  جالب  نکته ی 
دو تیم، آن است که هر دوی آن ها در 
بحث انتقال از دفاع به حمله هم بسیار 
سریع عمل کرده و گل های زیادی را از 
این طریق به ثمر رسانده اند؛ این نشان 
می دهد که پرسپولیس و فوالد توانسته  اند 
به خوبی از بازپس گیری های توپ خود 
کنند.  استفاده  حریف  زمین  نیمه ی  در 
تیم های  دوم  رتبه ی  در  فوالد  حضور 
موفق از حیث تکل و قطع توپ در زمین 
مجموع  در  آن ها  که  حالی  در  حریف) 
جایگاه  در  توپ  قطع  و  تکل  حیث  از 
۱۳ام بوده اند(، نشان می دهد اهوازی ها 
نیمه ی زمین خودی سعی در حفظ  در 
بالک دفاعی داشته  و تمایلی به تحت 
فشار گذاشتن تیم حریف نداشته اند، در 
حالی که سرخ های تهران این کار را در 
نیمه ی زمین حریف هم می کردند و به 
همین دلیل آمار تکل موفق و قطع توپ 
کلی آن ها هم باال بوده است. حضور مس 
و صنعت نفت آبادان در بین ۶ تیم باالی 
جدول تکل و قطع توپ در زمین حریف، 
از دیگر نکات جالب که نشان دهنده ی 
تمایل محمد ربیعی و سیروس پورموسوی 
در  حریفانشان  گذاشتن  فشار  تحت  به 

نیمه ی زمین  آن ها بوده است.
مسئله  توپ؟  قطع  یا  موفق  تکل 

این است!
کانترپرس  و  پرس  اجرای  برای 
روش های متفاوتی وجود دارد؛ دو مورد 
از مطرح ترین روش ها، پرس و کانتر پرس 
مبتنی بر قطع توپ و دیگری مبتنی بر 
تکلینگ است. روش اول بیش تر توسط 
دوم  روش  و  گواردیوال  پپ  تیم های 
بیش تر توسط تیم های یورگن کلوپ اجرا 
می شود. پرس و کانتر پرس قطع توپ نیاز 
به صرف انرژی کم تری دارد و بیش تر به 
هوش فضا شناسی بازیکن بستگی دارد، 
اما پرس و کانتر پرس مبتنی بر تکلینگ 
درگیرانه تر است و نیاز به توان بی هوازی 
باال برای استارت های انفجاری دارد. به 
همین دلیل است که تیم های کلوپ اغلب 
دوره های پیش فصل بسیار سختی را با 
تمرینات بدنسازی بسیار سنگین پشت 
سر می گذارند تا برای این نوع از پرس و 

کانتر پرس آماده شوند. 

تکل  زمینه ی  در  برتر  تیم  آمار ۶ 
در  و  حریف  زمین  نیمه ی  در  موفق 
مجموع. آلومینیوم اراک در حالی باالترین 
آمار تکل موفق مجموع را دارد که از نظر 
تکل موفق در زمینه ی حریف، تنها با ۱۲۱ 

تکل در جایگاه ۱۴ قرار گرفته است.
قطع  زمینه ی  در  برتر  تیم  آمار ۶ 
مجموع.  در  و  حریف  زمین  در  توپ 
از  تیم  بهترین  حالی  در  ماشین سازی 
نظر قطع توپ مجموع است که با ۱۶۱ 
قطع توپ در زمین حریف، از این حیث 

آخر است.
هر ۱۶ تیم لیگ برتر ایران، تعداد 
قطع توپ های بیشتری) چه در مجموع و 
چه در زمین حریف( نسبت به تکل های 
موفقشان داشته اند. یکی از دالیل این 
مسئله را شاید بتوان به توان بی هوازی 
به  نسبت  ما  فوتبالیست های  پایین تر 
فوتبالیست  های روز دنیا نسبت داد؛ زیرا 
تمرینات  ما  تیم های  از  مهمی  بخش 
می دهند  دست  از  را  خود  پیش فصل 
به  موفق  هفته   ۳ یا   ۲ برای  تنها  یا 
برگزاری آن می شوند و فوتبالیست های 
ما هم در بیرون از زمین بازی، چندان 
نمی گیرند؛  پیش  در  را  حرفه ای  مسیر 
خود  بدنی  آمادگی  پیک  در  نتیجه  در 

قرار نمی گیرند. 
در آمار تکل موفق در زمین حریف، 
پرسپولیس با ۱۸۱ تکل جایگاه نخست 
را به خود اختصاص داده است؛ از نکات 
حضور  به  می توان  جدول  این  جالب 
پیکان و گل گهر در بین ۶ تیم باالیی 
جدول تکل موفق در زمین حریف اشاره 
کرد. این در حالی ست که سیرجانی ها با 
۱۱۸۸ تکل موفق و قطع توپ در مجموع، 
آخرین تیم لیگ از این حیث بوده اند و 
قلعه نویی  امیر  تیم  که  این  به  توجه  با 
چندان  دفاعی  ساختار  فصل  طول  در 
قدرتمندی هم نداشته است، این نشان 
زمین جنگندگی  در عقب  آن ها  می هد 

کافی را نداشته اند. 
زمین  در  توپ  در جدول قطع  اما 
حریف، فوالد نکونام با آمار خیره کننده ی 
۲۸۰ قطع توپ، از پرسپولیس هم پیشی 
تیم  چهار  بین  از  واقع  به  است!  گرفته 
پرسپولیس، فوالد، سپاهان و استقالل، 
که در هر دو جدول تکل موفق و قطع 
توپ در زمین حریف جزو ۶ تیم باالیی 
هستند، اهوازی ها با ۶۳٪ بازپس گیری 
توپ از راه قطع توپ، رکورددار هستند. 
این نشان می دهد که تیم نکونام بیش تر 
بر  استقالل،  و  پرسپولیس  سپاهان،  از 
پرس و کانترپرس مبتنی بر قطع توپ 

تمرکز داشته است.
در انتهای جدول قطع توپ در زمین 
حریف، ماشین سازی با ۱۶۱ و آلومینیوم 

اراک با ۱۶۲ قطع توپ قرار دارند. حضور 
ماشین در این جای جدول طبیعی به نظر 
اراکی ها را می توان  اما حضور  می رسد، 
 »Low- block« تحت تأثیر آرایش
رسول خطیبی در نیم فصل اول و علی رضا 
منصوریان در نیم فصل دوم دانست. در 
حریف،  زمین  در  موفق  تکل  جدول 
پدیده ی مهدی رحمتی با تنها ۹۳ تکل 
موفق در رده ی آخر قرار گرفته و حتی 
نسبت به ماشین سازی هم ۱۲ تکل موفق 
کم تر داشته است. آماری که برای تیم 
خوب مشهدی می تواند نگران کننده باشد.

توجه  جالب  نکات  از  دیگر  یکی 
جدول تکل موفق و قطع توپ در زمین 
حریف، حضور تراکتور در رتبه ی ۱۱ تکل 
موفق و رتبه ی ۱۲ قطع توپ است؛ آن ها 
با مجموع ۳5۱ تکل موفق و قطع توپ 
در زمین حریف، ضعیف ترین تیم در بین 
بوده اند.  جدول  باالی  نیمه ی  تیم های 
به واقع تأثیر تفکرات دفاعی منصوریان و 
خطیبی را در تراکتور هم  مانند آلومینیوم 

می توان مشاهده کرد.
جمع بندی

می توان به استراتژی های متفاوت 
مربیان در تیم های مختلف پی برد؛ جایی 
نفت  صنعت  مثل  کم مهره ای  تیم  که 
آبادان، در بین ۶ تیم باالی لیگ از حیث 
تکل موفق و قطع توپ قرار می گیرد، اما 
تراکتور با ستارگانی چون کاپیتان های 
فعلی و سابق تیم ملی، جایی در نیمه ی 
باالی این جدول ندارد؛ این یعنی مربی 
مثل سیروس پورموسوی تمایل بیشتری 
نسبت به اجرای پرسینگ و بازپس گیری 
توپ در زمین حریف دارد، اما مربیانی 
فوتبال  منصوریان،  و  خطیبی  چون 
و  می دهند  ارائه  را  محافظه کارانه تری 
را  دفاعی  بالک  یک  می دهند  ترجیح 
در مرکز یا زمین خودی استقرار دهند. 
را  استراتژی  کدام  مربی  یک  که  این 
برمی گزیند، بسته به احاطه ی او بر آن 
استراتژی و نوع ابزار هایش در تیم دارد. 
در نهایت نمی توان حکم قطعی مبنی بر 
خوب/ بد بودن یا کارآمد / ناکارآمد بودن 
یک استراتژی صادر کرد، اما حداقل در 
این فصل فوتبال ایران، دو تیمی جام 
سر  باالی  را  حذفی  و  لیگ  قهرمانی 
بردند  که قهرمان و نایب قهرمان جدول 
تکل موفق و قطع توپ در زمین حریف 
بوده اند. به واقع ارائه ی فوتبال پرفشار، 
و  پرسپولیس  که  بود  موفقی  فرمول 
فوالد را در این فصل به نتیجه رساند؛ 
را  برانکو  فصل،  برای سه  که  فرمولی 
هم با سرخ ها در باالترین رتبه ی ممکن 
نگه داشت و گویی دیگر به راهکاری 
تضمینی برای موفقیت در فوتبال ایران 

تبدیل شده است!

راز قهرمانی و گالت و پوکر در فوتبال ایران؛

تکل موفق و قطع توپ در زمین حریف!

فهرست ۱۹ وزیر پیشنهادی آیت اهلل 
سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری، روز 
گذشته)چهارشنبه( تقدیم مجلس شورای 
اسالمی شد که در این فهرست از »سید 
حمید سجادی« مردی از تبار ورزش به 
عنوان سکان دار وزارت ورزش کشور نام  

برده شده است.
ورزش  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
ایران در چند سال اخیر با فراز و فرودهایی 
همراه بود که گاه با تصمیم های نادرست، 
تندباد یکی از کلیدی ترین وزارت خانه های 
دولت را فرا می گرفت. وزارت ورزش که 
این روزها نیاز به خانه تکانی اساسی دارد، 
نگاه  تا  داشت  برآن  را  سیزدهم  دولت 

ویژه تری به این وزارتخانه داشته باشد.
با اعالم فهرست پیشنهادی دولت 
سیزدهم و معرفی سید حمید سجادی به 
عنوان وزیر ورزش و جوانان، به خبرهای 
غیر رسمی در مورد سایر گزینه ها نظیر 
کیومرث هاشمی رییس سابق کمیته ملی 
المپیک و علیرضا فارسی مدیر دانشکده 
علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی پایان 

داده شد.
وی متولد سال ۱۳۴۸ در تهران و 
دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت 
و برنامه ریزی در رشته تربیت بدنی است.

معاون امور ورزشی سازمان تربیت 
بدنی و معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای 
دهم،  دولت  در  جوانان  و  ورزش  وزارت 
هیأت های  و  رئیسه  هیأت  در  عضویت 

مختلف فدراسیون دو و میدانی، مدیرعامل 
فرهنگی  باشگاه  مدیره  هیأت  عضو  و 
ورزشی سایپا، مدیرعامل موسسه ورزش 
و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش، عضو 
شورای عالی سیاست گذاری ورزش سیما، 
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه آزاد و نایب 
رئیس کمیته تربیت بدنی بین دول یونسکو 
از جمله مهمترین مسوولیت های اجرایی و 

مدیریتی وی در حوزه ورزش است.
سجادی که خود از قهرمانان ملی، 

المپین و مدال آور در مسابقات آسیایی 
رشته ورزشی دو و میدانی است، همچنین 
دارای سوابق علمی و آموزشی در حوزه 
ورزش بوده و ضمن تدریس رشته تربیت 
و  تألیفات  کشور  دانشگاه های  در  بدنی 
در  را  المللی  بین  و  متعدد ملی  مقاالت 
تحریر  رشته  به  ورزشی  مدیریت  زمینه 

درآورده است.
سجادی 5۲ ساله موفق ترین دونده 
استقامتی تاریخ ایران محسوب می شود 

که در دوران فعالیت خود رکورد تمامی 
رشته های دو )نیمه استقامت و استقامت( 
ایران را در اختیار داشت و این در حالی 
است که رکوردهای ایران در ۳۰۰۰ متر با 
مانع، 5۰۰۰ متر و ۱۰۰۰۰ متر و دوهای 
داخل سالن ۱5۰۰ و ۳۰۰۰ متر همچنان به 

نام حمید سجادی ثبت شده  است.
رشته تخصصی سجادی ۳۰۰۰ متر 
با مانع بود. وی در این رشته یک بار مدال 
طالی قهرمانی آسیا )۱۹۹۱ کواالالمپور(، 
چهار بار مدال برنز قهرمانی آسیا و یک 
آسیایی ۱۹۹۸  بازی های  در  نقره  مدال 
وی  نقره  مدال  کرد.  کسب  را  بانکوک 
در بازی های آسیایی بانکوک در حالی به 
دست آمد که وی در اواسط مسابقه هنگام 
پرش از روی یکی از موانع به زمین افتاده 
بود اما در ادامه توانست عقب  ماندگی خود 
را جبران کند.سجادی در المپیک ۱۹۹۲ 
بارسلون یکی از دو نماینده )همراه با حسین 
شایان( و در المپیک ۱۹۹۶ آتالنتا تنها 

نماینده دو و میدانی ایران بود.
وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم عضو 
هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی است. 
سجادی در اواخر خردادماه ۹۰ از سوی 
جمهوری  رییس  احمدی نژاد  محمود 
پیشنهادی  وزیر  عنوان  به  دهم  دولت 
ورزش و جوانان برای کسب رأی اعتماد 
به مجلس شورای اسالمی معرفی شد اما 
با ۱۳۷ رأی مخالف نتوانست رأی اعتماد 

مجلس را کسب کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان؛

سجادی، مردی از جنس ورزش برای ورزش و جوانان
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 معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: 
تابستانه کتاب ۱۴۰۰ تعداد  با اجرای طرح 
هشت هزار و ۴۶۱ جلد کتاب به ارزش 5 
میلیارد و 5۱۹ میلیون و ۴۴۱ هزار ریال در 

کتابفروشی های استان فروخته شد.
 ۲۴ افزود:  زاده  حسین  محمجواد 
 ۱۴۰۰ کتاب  تابستانه  طرح  در  کتابفروشی 
 ۱۹ که  شتند  دا مشارکت  و  نام  ثبت 
کتابفروشی در مرکز استان و پنج کتابفروشی 

متعلق به شهرستان ها بود.
وی بیان کرد: این طرح از نهم تا ۱5 
مرداد همزمان با سراسر کشور در کتابفروشی 
های متقاضی استان کرمان اجرا شد که در 
آن کتاب های کودک و نوجوان، عمومی و 

دانشگاهی به معرض فروش گذاشته شد.
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان اظهار 

داشت: در این دوره از طرح تابستانه کتاب ۲۰ 
درصد یارانه با اعتباری حدود ۶ میلیارد تومان 
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 

خریداران اختصاص پیدا کرد.
وی با اشاره به افزایش 5۰ درصدی 
اعتبار خرید در طرح تابستانه کتاب امسال 
برای  کتاب  خرید  مجاز  سقف  داد:  ادامه 
 ۳۰۰ به  تومان  هزار   ۲۰۰ از  خریدار  هر 

قبلی  های  طرح  به  نسبت  تومان  هزار 
افزایش یافت.

حسین زاده گفت: طرح تابستانه کتاب 
۱۴۰۰ هجدهمین دوره  طرح های فروش 
کتابخوانی  ترویج  در  بود که  کتاب فصلی 
به  توجه  با  و  است  شده  گذاشته  اجرا  به 
شهروندان  خوب  استقبال  با  کرونا  شیوع 

همراه بود.

بیش از ۸ هزار جلد کتاب در طرح تابستانه 1400 فروش رفت

سی وچهارمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب پکن که قرار 
بود به صورت ترکیبی )فیزیکی 
و مجازی( از بیست وپنجم تا بیست ونهم 
اوت ۲۰۲۱ )سوم تا هفتم شهریور ۱۴۰۰( 
برگزار شود؛ برای دومین سال پیاپی و به 
دلیل جلوگیری از شیوع موج جدید کرونا 

با تاخیر برگزار می شود.
خانه  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
کتاب و ادبیات ایران، در سی وچهارمین 
خانه  پکن،  کتاب  بین المللی  نمایشگاه 
از  نمایندگی  به  ایران  ادبیات  و  کتاب 
صنعت نشر ایران در هر دو بخش فیزیکی 
و مجازی شرکت و صنعت نشر کشور را 

معرفی خواهد کرد.  
از  شده  منتشر  اطالعیه  متن  در 
سوی کمیته برگزاری نمایشگاه بین المللی 
کتاب پکن آمده است: به دلیل تشدید 
بیماری  کنترل  و  پیشگیری  وضعیت 
جدید  موارد  مشاهده  و  کرونا  همه گیر 
ابتال به ویروس، به منظور جلوگیری از 
تجمع مردم و برای حفظ سالمت و ایمنی 
بازدیدکنندگان، غرفه داران و اطمینان از 
برگزاری بهتر، بخش فیزیکی نمایشگاه 
بین المللی پکن ۲۰۲۱ به تعویق می افتد.

مسئوالن  از  نقل  به  همچنین 
نمایشگاه بین المللی کتاب پکن، علی رغم 
به  مبتالیان  جدید  موارد  اندک  تعداد 
ویروس کرونا بخش فیزیکی این رویداد 
برگزار  تاخیر  با  فرهنگی  بین المللی 

می شود.

ه  یشگا نما یی  ا جر ا ن  ال مسئو
بین المللی کتاب پکن خاطرنشان کردند 
دقیق  زمان  اعالم  هم اکنون  هرچند 
برگزاری بخش فیزیکی سی وچهارمین 
دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب پکن 
ممکن نیست و بستگی به شرایط بعدی 
همه گیری دارد، احتمال می رود که این 
دوره از نمایشگاه در ماه سپتامبر یا اکتبر 
مهر(  اواخر  تا  شهریور  )اواخر    ۲۰۲۱

برگزار شود.
کرونا  ویروس  ایرنا،  گزارش  به 
شهر  در  آذر(   ۲۴( دسامبر  ماه  اواسط 
ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. 

ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام 
برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت 
چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی ماه 
۹۸( به صورت رسمی شیوع این ویروس 

را در چین اعالم کرد.
به  تدریج  به  که  بیماری  این 
سازمان  و  سرایت  مختلف  کشورهای 
جهانی بهداشت از آن با واژه همه گیری 
یاد کرد، تا لحظه تنظیم خبر بیش از ۲۰۴ 
میلیون نفر را در جهان مبتال کرده است 
که از این میان بیش از ۴ میلیون و ۳۱۰ 

هزار نفر جان باخته اند.
گذشته  جمعه  چینی  رسانه های 

بزرگترین  افتادن  راه  به  از  مرداد(   ۸(
موج کرونا در این کشور خبر دادند که 
است.  آن  اول  ردیف  متهم  دلتا  سویه 
اولین  که  کرونا  ویروس  دلتای  سویه 
را  خطر  زنگ  شد،  کشف  هند  در  بار 
و  درآورده  صدا  به  جهان  سراسر  در 
به سرعت در کشورهای مختلف حتی 
خود  جمعیت  از  زیادی  تعداد  که  آنها 
و  انتشار  را واکسینه کرده اند، در حال 

گسترش است.
در  ابتدا  یافته  جهش  سویه  این 
در  نانجینگ  شهر  المللی  بین  فرودگاه 

میان نظافتچیان شناسایی شد. 

نمایشگاه بین المللی کتاب پکن به تعویق افتاد

»درآمدی بر حکمت و خرد کاربردی« منتشر شد
خرد  و  حکمت  بر  »درآمدی 
و  شوارتز  باری  نوشته  کاربردی« 
کبر  علی ا ترجمه  با  شارپ  گنث 

عبدالرشیدی منتشر شد.
 در معرفی نشر ترنگ از این 
چیست؟  خرد  است:  آمده  کتاب 
خرد در معنی همان عقل است. در 
معادل های  خرد،  برای  لغت نامه ها 
دیگری هم ذکر شده است: معرفت، 
نش،  دا عقل،  فضیلت،  حکمت، 
و  دانش  دانایی،  فرزانگی،  دانایی، 

مانند آن.
در تعریف خرد آمده است: خرد 
از تجربه کیفی، دانش  برخورداری 

و قابلیت قضاوت کردن و در نتیجه عاقل، دانا و خردمند بودن است.
از منطق و روشن بینی هم  خرد را هوشمندی، زیرکی، برخورداری 

دانسته اند. در فقدان خرد، فرد بی خرد را ابله و احمق می خوانند.
خردمند یا همان حکیم، قدرت تفکر معقول دارد. به همین علت، خرد 
را گاه معادل تفکر و ترکیبی از کارآمدی علم، هوش و تجربه دانسته اند.

امور  در  توانایی قضاوت درست  را  لغت نامه ها، خردمندی  از  بعضی 
و هدف  مسیر حرکت  انتخاب  در  انسان  رفتار صحیح  و  رویه  و  زندگی 
انسان و  با  یا حکمت عملی، آن مهارتی است که  اما خرد  دانسته اند. و 
مسیر  و  درست هدف  محاسبۀ  را  عملی  دارد. خرد  انسانی سروکار  امور 
حرکت و به عبارت دیگر، انتخاب سنجیده و درست هدف و مسیر حرکت 

صحیح برای رسیدن به آن دانسته اند.
اما خرد عملی به چیزی بیشتر از مهارت نیاز دارد. خرد عملی نه تنها 
به شناخت  از خودمان هدایت می کند که  دنیای خارج  به شناخت  را  ما 
خودمان  هم کمک می کند. با خرد می توان انگیزه ها را سنجید، شکست ها 
را پذیرفت، میزان پیشرفت را محاسبه کرد، کارهای باقی مانده را دسته بندی 

کرد و دلیل نیاز به آن ها را برآورد کرد.
حکمت یا خرد عملی در فرهنگ و ادبیات فلسفی ایرانیاِن مسلمان، 
از  برگرفته  اگرچه  را  عملی  خرد  کتاب،  این  دارد.  را  خود  خاص  معانی 
آموزه های ارسطو، فیلسوف یونان باستان، دانسته؛ اما در معنای کاربردی 

آن در جامعه ای مثل امریکا تعریف کرده است.
نویسندگان آن از شناخته شده ترین دانشمندان و کارشناسان در این 
حوزه اند. نویسندگان معتقدند که انسان باید حکمت و خرد عملی را بیشتر و 
بیشتر بشناسد تا با داشتن و به کار بستن آن به خوشبختی و سعادت برسد.
و اما کتاب، همان طور که گفته شد در مورد جامعه امریکا و حول چند 
حرفه پزشکی، آموزگاری، بانکداری، وکالت و مانند آن است. بخش مهمی 
استادان برجسته روانشناسی  آزمایش های  این کتاب، ذکر تجربه ها و  از 
تکرار بخشی  به  کتاب عمدتًا  پایانی  است. بخش های  اجتماعی  علوم  و 
از یافته های مطرح شده قبلی اختصاص داده شده است. تکرار اسامی گاه 
خسته کننده است. مترجم کوشیده است بخش های تکراری را درصورتی که 
نیاز نبوده حذف کند. برخی اسامی سخت و گیج کننده هم حذف شده تا 

کتاب برای خواننده، ساده تر و قابل فهم تر باشد.

دعوت آتش نشانی از نویسندگان کتاب کودک 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران از نویسندگان کتاب کودک برای نوشتن داستان هایی در 

حوزه ایمنی دعوت کرد.
رسول هاللی در گفت و گو با ایسنا در باره نتیجه مثبت آغاز فرهنگ 
سازی در حوزه ایمنی از دوران کودکی و نقش کتاب کودک در این باره گفت: 
والدین باید از سنین پایین دنیای کودکانشان را با ایمنی آشنا کنند. این آشنایی 

می تواند از طریق خواندن کتاب هایی کودکان صورت گیرد. 
وی با بیان اینکه در حوزه کتاب، کتاب های زیادی برای کودکان نوشته 

نشده است گفت: باید همتی در این حوزه اتفاق بیفتد. 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران اظهار کرد: از نویسندگان و ناشرانی که فعالیت می کنند 
دعوت می کنیم که با یکدیگر همکاری کنیم. ما می توانیم موضوعاتی را که 
شهر برای ایمن شدن نیاز دارد در اختیار آن ها قرار دهیم تا بتوانند با داستان 
هایشان، کودکان را به دنیای ایمنی وارد کنند. وی ادامه داد: حتی می توان 
با استفاده از متد جدید بارکد هایی را در اختیار قرار داد که با اسکن کردنشان 

از داخل کتاب فیلم های آموزشی نمایش داده شود. 
وی گفت: موضوع ایمنی، حساس است و اگر به درستی و با دقت به 
کودکان آموزش داده نشود باعث به وجود آمدن تصور غلطی در خصوص 
راهکار های ایمنی خواهد شد، بر همین اساس برای نوشتن کتاب هایی در این 
حوزه باید حساسیت به خرج داد و نکات ایمنی را به صورت اصولی بیان کرد.
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پروانه رسولی خوشبخت

فناوری در دوران کرونا به خدمت ناشران درآمد

 پژوهشگر ادبیات کودک معتقد است: ناشرانی که در دوران کرونا از 
ابزارهای فناورانه استفاده کردند، امروز آسیب های اقتصادی کمتری دیده اند، 
یعنی فناوری می تواند در خدمت ناشران باشد، به شرطی که از آن درست 

استفاده کنند و برنامه ریزی داشته باشند.
دوازدهمین نشست بحران و برون رفت؛ چالش های امروز کتاب کودک 
و نوجوان، با موضوع تکنولوژی تهدید یا فرصت؟ ویژه ناشران، عصر دیروز به 

صورت بر خط برگزار شد.
داریوش مطلبی، پژوهشگر ادبیات کودک و مدرس دانشگاه با بیان اینکه 
کتاب های کودک و نوجوان در  دوران کرونا در همه جهان تیراژ کمتری 
داشت، گفت: در این دوران با نوعی از رکود مواجهیم که بیشتر در حوزه کتاب 
های چاپی دیده می شود. اگر بخواهم به صورت تاریخی به آن نگاه کنم در 
سال ۲۰۰۸ که دنیا با یک رکود اقتصادی مواجه شد صنعت نشر چاپی نیز با 
رکود بیشتری مواجه بود. بسیاری از ناشران مراکز چاپ بزرگ چاپ کاغذی را 
تعطیل کردند و این رکود در سال ۲۰۱۳ که اقتصاد دنیا رو به بهتر شدن رفت، 
همچنان حوزه چاپ دچار رکود بود. تیراژ کتاب های کودک، قبال بیشتر بود 
اما اکنون به کمتر از هزار رسیده است. هر چند مطالعه کودکان کاهش نیافته 

است و به روش های دیگری مطالعه کرده اند.
ارتباطات با عنوان  با استناد به پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و  مطلبی 
پیمایش کاالی فرهنگی، اظهار داشت: در این طرح پژوهشی میزان مطالعه 
و خرید کتاب را نیز بررسی کرده ایم؛ اما از بچه های باالی ۱5 سال سوال 
شده و برای سنین کودکی مطالعه و آمار دقیقی نداریم. خانواده ها این روزها 
به کودکی و نوجوانی توجه دارند و سعی می کنند نگرانی برای آینده را با آگاه 
کردن آنان برطرف کنند، در بیشتر کشورها این کار با کتاب انجام می شود اما در 
ایران ابزارهای دیگر را به کتاب ترجیح می دهیم. نمی توانیم دقیق بگوییم این 
اطالعات منجر به آگاهی کودکان و نوجوانان می شود یا نه اما تمرکز بر کتاب 
های آموزشی، نشان دهنده اولویت دادن به متون درسی و مدرسه ای است. 
سن دسترسی کودکان در ایران به تلفن همراه و گوشی های هوشمند، 
بسیار کمتر است و با این که این دستگاه ها چندان ارزان نیستند می بینیم 
کودکان از دوران پیش از دبستان به آن دسترسی دارند در حالی که در پیشرفته 

ترین کشورها این دسترسی از ۱۶ سالگی به بعد به بچه ها داده می شود. 
ابزارهایی که می تواند فرصت باشد اکنون به تهدید تبدیل شده است

وی با بیان این که در گذشته دسترسی به ابزارهای اطالعاتی کمتر بوده 
و کتاب، بهترین راه آگاهی به شمار می آمده است، اضافه کرد: در آن دوران 
خانواده ها هم وقت بیشتری داشتند که با کودکان صحبت کنند. اما اکنون 
ابزارها بیشتر شده است و خانواده ها فرصت کمتری دارند و اطالعاتی که 
دریافت می شود به دلیل ناخواسته بودن به افزایش آگاهی کمک چندانی نمی 
کند. اگر خانواده ها نحوه درست استفاده از ابزارها و لوازم دیجیتال را فرا گرفته 
بودند، برای کودکان نیز مفید بود اما استفاده از منابع دقیق و درستی استفاده نمی 
شود. ابزارهایی که می تواند فرصت باشد اکنون به تهدید تبدیل شده است و 
کودکان با آن درگیر هستند و اطالعات دقیقی هم از آن به دست نمی آورند.

مطلبی با اشاره به این که همه ابزارها امروز تعاملی شده اند، اضافه کرد: 
حتی کتاب ها نیز امروز تعاملی شده اند و نشر ما امروز اگر نگاه خود را به 
تولید محتوا عوض کند، به مرور زمان سهمش از سبد فرهنگی کودکان کمتر 
می شود و محتوا علیه ناشر خواهد بود. اما اگر از آن استفاده کنند، به سود 
آنهاست و کارشان را جذاب تر می کند. ناشران کودک ما با همان نگاه ۲۰ 
سال گذشته به انتشار کتاب توجه می کنند و هنوز کار خود را به روز رسانی 

نکرده اند، این گونه تکنولوژی در تقابل با کار ناشر قرار می گیرد.
وی با اشاره روند تاریخی کتاب و عرضه محتوا گفت: امروز تنها کتاب 
ها نیستند که محتوا عرضه می کنند و اینترنت و تلویزیون نیز در حال انتشار 
محتوا هستند. می گوییم ناشر کسی است که بتواند اندیشه و افکار دیگران را 
برای گروهی دیگر بازگو کند اما اکنون روند تولید محتوا در دنیا تغییر یافته و 
نوع کار اقتصادی نیز عوض شده است. ناشران بزرگ دنیا با فروش کتاب درآمد 
دریافت نمی کنند، مثال گوگل کتاب های بسیاری را در دسترس قرار داده است 
اما برای کسب درآمد از نوع مطالعه افراد و داده های فردی استفاده می کند.

مطلبی با ارائه راه هایی برای ایجاد تغییر در کار ناشران، اظهار داشت: 
بسیاری از ناشران نمی توانند این کار را انجام بدهند و دولت و انجمن ناشران 
باید کاری در راستای حمایت انجام بدهند، ناشران الکترونیک در ایران از ناشران 
چاپی جدا هستند و کارشان هم راستا نیست و ناشران دیجیتال با دنیای نشر 
آشنا نیستند و کارشان تخصصی روی کامپیوتر است. ناشران باید یک برنامه 
ریزی دقیق داشته باشند و بر اساس آن با ایجاد دفتری که اطالعات دقیق را 

از تحوالت ناشران جهان به دست بیاورد.
آینده کتاب کودک با امروز متفاوت است

وی ادامه داد: یارانه های دولتی هم باید در راستای به روز رسانی ناشران 
استفاده شود و فرصت به روز رسانی اطالعات به  آنها بدهند و تولید کنندگان 
محتوا و ناشران با یکدیگر همراهی کنند، چون آینده کتاب های کودک به 

این شکل ادامه پیدا نخواهند کرد.
این مدرس دانشگاه، با اشاره به استفاده ناشران از بسترهای الکترونیک 
در دوران کرونا، اظهار داشت: بسیاری کتاب هایی که امروز تهیه می شود، از 
بستر فناوری بوده و ناشران در بعد اطالع رسانی و معرفی کتاب ها، مخاطب 
شناسی و عرضه بین المللی می توانند از این فناوری بهره بگیرند که در دوران 
کرونا، بسیار درست از ان استفاده کرده اند. ناشرانی که در این دوران شرایط 
همه گیری از ابزارهای فناورانه استفاده کردند، امروز آسیب های اقتصادی 
کمتری دیده اند و کار خود را پیش برده اند. فناوری می تواند در خدمت 
ناشران باشد، به شرطی که از آن درست استفاده کنند و برنامه ریزی برای 

استفاده از آن داشته باشند.

آگهي حصروراثت
به شماره  برزگرزاده کالچاهی  با وکالت محمد  آقای محمد عبدی رودپشتی 
شناسنامه ۸ فرزند عبداله از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبداله عبدی رودپشتی  فرزند محمدربیع در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۲5 
در شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
اند:۱-محمد عبدی رودپشتی به ش ش ۸ فرزند عبداله نسبت پسر۲-حسن عبدی 
رودپشتی به ش ش ۳۹ فرزند عبداله نسبت پسر۳-حسین عبدی رودپشتی به ش ش 
5 فرزند عبداله نسبت پسر۴-ام لیال عبدی رودپشتی به ش ش ۷ فرزند عبداله نسبت 
دختر5-لیال عبدی رودپشتی به ش ش ۱۹ فرزند عبداله نسبت دختر۶-صولت نظامی 
بلوچی به ش ش ۴۲۸ فرزند رفیع نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره  
۰۰۰۰۴۲۱/۲ مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به 
دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشا-احمد علمدار

میراث فرهنگی،  وزارت  گردشگری  معاون 
گردشگری و صنایع دستی گفت: بزرگداشت روز جهانی 
گردشگری ۱۴۰۰ از ۶ تا ۱۱ مهر، در 5 استان منتخب 
اردبیل، کردستان، کرمانشاه، کرمان و فارس به عنوان 
نمایندگان مسیرهای جدید و سنتی گردشگری کشور 

برگزار می شود.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی معاونت 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  گردشگری 
صنایع دستی، ولی تیموری گفت: با توجه به برنامه ریزی 
انجام شده و استقبال ادارات کل استانی جهت برگزاری 
مراسم روز جهانی گردشگری ۱۴۰۰، این موضوع در 
دومین نشست شورای سیاست گذاری مراسم بزرگداشت 
روز جهانی گردشگری  مطرح و با میزبانی استان های 

منتخب موافقت شد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی افزود: بنا 
بر این تصمیم استان اردبیل در ششم مهر، استان های 
منطقه  در  مشترک  صورت  به  کرمانشاه  و  کردستان 
اورامانات/ هورامان در هشتم مهر، استان کرمان در دهم 
مهر و استان فارس در یازدهم مهر، میزبان مهمترین 

رویداد صنعت گردشگری کشور هستند.
تیموری در تشریح سیاست ها و برنامه های مورد 
نظر برای روز جهانی گردشگری اظهار کرد: طبق رویکرد 
سال های اخیر، وزارت گردشگری در تالش بوده است 

تا با استفاده از رویدادهای مهمی همچون روز جهانی 
گردشگری در راستای معرفی مناطق کمتر شناخته شده 
و با جلب توجه مقامات محلی و مردم برای اهمیت دادن 
به مقوله گردشگری در برنامه ریزی های استان و یا شهر 

خاصی اقدام کند.
استان های  انتخاب  راستا  در همین  افزود:  وی 
سیاست  چارچوب  در  کردستان  و  کرمانشاه  اردبیل، 
تعریف مسیر جدید گردشگری در شمال غرب کشور 
اورامانات/  منطقه  جهانی  ثبت  با  امسال  که  است 
 ، یونسکو نی  جها میراث  فهرست  در  مان  ا هور
توسعه  در  حتم  طور  به  ملی  رویداد  این  برگزاری 

توجهی  قابل  تاثیر  منطقه  این  گردشگری  رونق  و 
خواهد داشت.

دیگر،  سوی  از  شد:  یادآور  گردشگری  معاون 
استان های کرمان و فارس نیز در امتداد مسیر سنتی 
و تاریخی گردشگری کشور واقع شده اند و جا دارد به 
موازات تعریف مسیرهای جدید گردشگری همچنان در 

محل توجه بیش از پیش قرار گیرند.
جهانی  روز  شعار  به  اشاره  با  ادامه  در  تیموری 
جهانی  سازمان  گفت:   ۲۰۲۱ سال  در  گردشگری 
گردشگری شعار گردشگری، ابزاری برای رشد فراگیر را 
برای سال جاری انتخاب کرده است و بدون تردید انتخاب 
5 استان برای برگزاری مراسم روز جهانی گردشگری 
به  از سوی معاونت گردشگری در همین چارچوب و 
مفهوم توجه به توسعه و رونق متوازن گردشگری در 

کشور بوده است.
بر  عالوه  گردشگری  هفته  در  کرد:  تاکید  وی 
برنامه های ملی در 5 استان منتخب، برنامه ها و مراسم 
استان ها  سایر  در  استانی  سطوح  در  نیز  جداگانه ای 
از  هفته  این  مراسم  برگزاری  در  و  برگزار خواهد شد 
مدیران کل استانی خواسته شده است تا از ظرفیت همه 
بخش ها اعم از دولتی، عمومی و غیردولتی، شهرداری ها، 
تشکل های حرفه ای گردشگری و جوامع محلی میزبان 

بهره کامل ببرند

بزرگداشت روز جهانی گردشگری 1400 در ۵ استان منتخب برگزار می شود
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از راست دکتر سعید فیروزآبادی ، عمران صالحی ، علی دهباشی، شهاب دهباشی، 
سوسن قائم مقامی ـ کاتیا فولمر و همسر سوسن قائم مقامی - دی ۱۳۸5 اختصاصی دنیای جوانان

حالت سوخته را
سوخته دل داند و بس

میرزا محمد اسماعیل توحید شیرازی

بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست؟
خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چیست؟

گر نه آشفتگی این دل مسکین طلبی
الفت زلف پریشان تو با شانه ز چیست؟

زآشنایان در خویش مالمت ز چه روی
آشنایی تو با مردم بیگانه ز چیست؟

هر کسی از لب لعلت سخنی می گوید
چون ندیده است کسی این همه افسانه ز چیست؟

حالت سوخته را سوخته دل داند و بس
شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست؟

دوش در میکده حسرت زده می گردیدم
پیر پرسید که این گریه مستانه ز چیست؟

گفتم ار هست در این خانه کسی باز نمای
ور کسی نیست بنا کردن این خانه ز چیست؟
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شهره لرستاني و جشنواره کودک و کووید 19

و  )کودک  کو.کو۱۹  جشنواره 
کووید ۱۹( به دبیری شهره لرستانی، 
کاری از کانون آشنایی با حیات وحش 
و موسسه فرهنگی هنری ودود است 
آگاهی افزایی  پروژه  راستای  در  که 
 ۲ در   ۱۹ کووید  درباره  مشارکتی 

می شود.  برگزار  خانواده  و  کودک  بخش 
این رویداد فرهنگی و هنری با حمایت مالی و معنوی برنامه کمک های 
کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی، برنامه توسعه ملل متحد و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تازگی آغاز شده تا اواسط شهریورماه 
به صورت برخط ادامه پیدا می کند. کودکان ۷ تا ۱5 سال با ارسال آثار در 
حوزه های استنداپ کمدی، شعر، داستان نویسی و نقاشی و خانواده ها با 
ارسال فیلم کوتاه از مشارکت اعضای خانواده در دوران همه گیری کووید 

۱۹ می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

سعید روستایي و ساخت برادران لیال

جوان  فیلمساز  روستایی  سعید 
و خوش فکر سینماي کشور که حاال 
گره  سینما  در  موفقیت  به  نامش 
خورده است، با گرفتن پروانه ساخت 
پیش  لیال،  برادران  سینمایی  فیلم 

تولید این فیلم را آغاز کرد تا سومین فیلم 
او به زودي جلوي دوربین برود. این فیلم 
به تهیه کنندگی سعید روستایی و جواد نوروزبیگی ساخته می شود و در 

روزهای آینده اسامی بازیگران و عوامل فیلم اعالم می شود. 
در برخي اخبار آمده است که به احتمال فراوان، نوید محمدزاده 
با  همکاري اش  سومین  نیز  او  تا  بود  خواهد  فیلم  این  اصلي  بازیگر 
ترانه  از  همچنین  کند.  تجربه  او  فیلم  سومین  در  را  روستایي  سعید 
علیدوستي به عنوان دیگر بازیگر این فیلم نام برده مي شود که البته 

نیست. قطعي  هنوز 

مجتبي حسیني و افتتاح استودیو رودکي

موسیقی  و  صدا  ضبط  استودیو 
بنیاد رودکی با حضور سیدمحمدمجتبی 
ارشاد  وزیر  هنری  معاون  حسینی، 
بنیاد  عامل  مدیر  افضلی،  مهدی  و 
شد.  افتتاح  رودکی  هنری  فرهنگی 

مجتبي حسینی، معاون هنری وزیر فرهنگ 
از  رونمایی  حاشیه  در  اسالمی  ارشاد  و 
استودیو رودکی گفت: در طول یک سال و چند ماهی که بحران کرونا 
شروع شد، تمام تالش همکاران من در بنیاد رودکی معطوف این بود 
که به نوعی بتوانند از این تهدید فرصت هایی استخراج و با آن فرصت ها 

بنیاد رودکی را به روزرسانی کنند. 
یکی از بزرگترین عملیات های عمرانی در حوزه معاونت هنری در 
۴ سال گذشته، در این ۲ سال در بنیاد رودکی رخ داده است و بزرگترین 

پروژه عمراني در این زمینه به شمار مي رود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

نیما رئیسي و بازي در فیلم بهاره رهنما

گوینده  و  بازیگر  رئیسی،  نیما 
پیوستن  با  گذشته  روز  سینما  موفق 
به فیلم سینمایي عطرهای خالی، به 
کارگردانی بهاره رهنما و تهیه کنندگی 
مجید بابایی، همبازی نیوشا ضیغمی 
شد. بهاره رهنما پس از توقف سریال 

خانگی دختران صفویه، فیلمنامه عطرهای 
خالی را با مشاوره شادمهر راستین نوشت تا این اثر به مرحله ساخت برسد. 
بهاره رهنما بعد از سال ها بازیگري قصد دارد کارگردانی و تهیه کنندگی  را 
نیز تجربه کند و پیش از این ساخت مستند صدام کن مامان، را در کارنامه 
داشته است. بهاره رهنما، فریبا نادری، افسانه چهره آزاد، بهناز یادگاری، 
بهمن  مالجو،  اکبرنژاد، غزاله عبداللهی، فرشاد خدامی، محسن  مرضیه 
عابدینی، زهرا محمدزاده، پارمیس جاللی، تینا ترابی، رها محمودی فرد، 

ایلیا عسگری دیگر بازیگران این فیلم هستند.
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سین
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کاظم ُمالیی: اکران آنالین باعث مي شود جزئیات یک فیلم دیده نشود!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد9 
تلفن: 26۳0۵۸24- فکس: 26۳0۵۸24 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵۸ 

سازمان شهرستان ها:  091227۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

این روزها فیلم سینمایي گورکن، 
نماینده شایسته اي براي سینماي ایران 
در جشنواره هاي بین المللي بوده و حضور 
قدرتمندي در آنها داشته است. سازنده 
این فیلم سینمایي کاظم ُمالیی است که 
دانش آموخته سینماست. او فعالیت خود 
کرد  آغاز  کوتاه  فیلم های  ساخت  با  را 
خارجی  و  داخلی  جشنواره های  در  که 
متعددی  جوایزی  و  شده  ظاهر  موفق 
به دست آوردند همچون منها و دیلیت. 
سینمایی  بلند  فیلم  نخستین  کوپال، 
لوون  زنده یاد  حضور  با  فیلمساز  این 
به  در  منحصربه فرد  تجربه ای  هفتوان 
از  بحرانی  روز  یک  کشیدن  تصویر 
سگش  و  تاکسیدرمیست  یک  زندگی 
را  بود که حضور موفق در جشنواره ها 
عنوان  به  گورکن،  کرد.  تکرار  برایش 
دومین فیلم بلند مالیی، هرچند فیلمی 
درامی کالسیک  بر محور  پرشخصیت 
تجربه گرای  روحیه  همچنان  اما  است 
او را در به تصویر کشیدن یک موقعیت 
آغاز  بهانه  به  می کند.  برجسته  ملتهب 
با  گفتگویی  فیلم،  این  آنالین  اکران 

این فیلمساز جوان داشتم...

از  شما  کاري  ویژگی  -مهمترین 
عرصه فیلم کوتاه تا بلند، تجربه گرایی 
و تالش برای ثبت یک زاویه دید متمایز 
مواجهه  و  داستانی  موقعیت  درام،  به 
از  گورکن  است.  بحران  با  کاراکترها 
فیلمنامه  نگارش  و  ایده  گرفتن  شکل 
پاسخگوی  نهایی  شکل  به  رسیدن  تا 
چه سویه ای از این روحیه تجربه گرای 

شما بود؟
*در گورکن دنبال به دست آوردن 
مخاطب بیشتر بودم البته به شرطی که 
خودم را نفروشم. دوست داشتم خودم 
و دنیایم را حفظ کنم ولی تالش کنم 
که برای جهان مورد عالقه ام مخاطب 
بیشتری کسب کنم. برای همین مدام 
به ایده ای فکر می کردم که در بستری 
و  بدهد  رخ  اجتماعی  و  معاصر  کامال 
کنند،  لمس  را  آن  بتوانند  مردم  توده  
ولی از طرف دیگر جنونی داشته باشد 
و دغدغه های  انگیزه ها  پاسخگوی  که 

شخصی خودم باشد.

شدت  به  ل  پا کو ر  د -شما 
داشتید  کاراکتر  و  لوکیشن  محدودیت 
ولي در گورکن کامال این موضوع تغییر 

کرده است...
*برای من از جهاتی دنیای گورکن 
مثل کوپال تک لوکیشن و تک بازیگر 
است، با وجود اینکه در ظاهر تعدد لوکیشن 
دارد ولی عنصر خانه در این فیلم کارکرد 
اصلی را دارد و اکثر اتفاقات مهم درام در 
این خانه  موریانه زده رخ می دهد. همچنین 
علیرغم حضور کاراکترهای متعدد، گورکن 
چراکه  است  پرسوناژ  تک  بیشتر  برایم 
بیشتر ماجرای سوده شریف زادگان است 
که مخاطب هر لحظه دستش در دست 
اوست و او را دنبال می کند. البته از جهاتی 
دیگر باید پذیرفت گورکن برخالف کوپال 
تعدد شخصیت و لوکیشن دارد و طبعا خلق 
شبکه  شخصیت در این فیلم سخت تر است 
و وقت و زمان بیشتری از نویسنده می گیرد. 
البته که نوشتن درام در فضای محدود هم 
همین  ولی  دارد  را  خودش  سختی های 
محدودیت ها امتیازهایی به همراه دارد که 

اصطالحا شما را خالق تر می کند.

نام  به  نوجوانی  با  گورکن  -در 
ماتیار سر و کار داریم که هرچند تایم 
کوتاهی در فیلم حضور دارد، اما کلیت 
و  هوش  پایه  بر  درام  واقع  در  و  فیلم 
که  می رود  پیش  او  نقشه پرداز  ذهن 

پایانی  افشاگری  و  غافلگیری  با  البته 
کاراکتر  این  طراحی  در  است...  همراه 
نوجوان  تاثیر قهرمان  تا چه حد تحت 
تالشی  چه  و  بودید  خارجی  فیلم های 

برای ایرانیزه کردن او انجام دادید؟
به  این است که چندان  *واقعیت 
بلکه  نمونه های خارجی فکر نمی کردم 
به این فکر می کردم که این شخصیت 
مغز  ماتیار  باشد.  قبول  قابل  و  درست 
متفکر قصه  ماست و این راز را در لحظه  
مکاشفه  پایانی می فهمیم. در طراحی این 
شخصیت بیشتر به این فکر می کردم که 
چگونه ماتیار در پایان داستان باورپذیر 
باشد؟ چراکه در غیر این صورت کل فیلم 
نابود می شد. مهمترین چالش طراحی این 
شخصیت برایم این بود که میزان هوش و 
ذکاوتش به قدری باشد که نه پایان قصه 
را لو بدهد و نه پایان را برای مخاطب 
غیرقابل قبول کند، یعنی نبوغش نه در 
حدی باشد که مخاطب همان اول به او 
مظنون شود و نه در حدی که به هیچ 
عنوان طراحی و اجرای این نقشه را از 

سوی او نپذیرد.

حتی  ماتیار  کردن  متمایز  -برای 
به شکل فیزیکی نیز او را زال انتخاب 
در  آن  ارثی  وجه  به  البته  که  کرده اید 
ورای  ویژگی  این  می پردازید.  قصه 
در  کارکردی  چه  ظاهری،  تمایزی 
دارد  محوری  درام  و  شخصیت پردازی 
بخصوص که پدربزرگش )رضا بهبودی( 

را نیز شامل می شود؟
پرسیدید.  جذابی  بسیار  *سوال 
برای  که  مفیدی  تمهیدات  از  یکی 
طراحی شخصیت ماتیار به آن رسیدم، 
زال بودنش بود. به نظرم این افراد به 
هم  یعنی  دارند  کنایی  ماهیت  شدت 
هم  می شوند،  دیده  ترسناک  و  غریب 
به شدت ترحم برانگیز و دوست داشتنی! 
برای همین تماشاچی در پایان این کنش 
را راحت تر می پذیرد که کل اتفاقات زیر 
سر ماتیار بوده است. به عبارتی مخاطب 
راحت تر قبول می کند که ماتیار به خاطر 
بُعد وابستگی و عالقه و عشق به خانواده 
و از طرف دیگر به خاطر عجیب و خاص 
بودن، این نقشه   دور از ذهن را طراحی 

و اجرا کرده است.

-در مورد کاراکتر پدربزرگ با این 
پرداخت، جنس شخصیت و قصه فرعی 
که با دخترش، سوده )ویشکا آسایش( 
دارد، انتظار داشتم تاثیرگذاری و حضور 
پررنگ تری در پیشبرد درام داشته باشد، 
ادامه کمرنگ و حذف می شود.  اما در 
آیا این روند دچار تغییر و جرح و تعدیل 
شده یا از ابتدا همین کمیت حضور را 

در نظر داشتید؟

*صادقانه بگویم، کاراکتر پدربزرگ 
حضور پررنگتری در فیلمنامه داشت، به 
شکلی که در شب ماجرا پشیمان می شد 
و پول آزادی ماتیار را به واسطه  مباشر به 
دخترش می رساند. خیلی دوست داشتم 
در  خاکستری  حضوری  شخصیت  این 
باشد و سیاه مطلق  دل داستان داشته 
ولی  نشود.  دیده  تیپیکال  اصطالحا  و 
این صحنه پای میز مونتاژ حذف شد، 
و  ریتم  چراکه  فیلم،  کلیت  احترام  به 
قرار  تحت الشعاع  را  قصه  ضرباهنگ 

داده و پایان را به تعویق انداخته بود.

ی  ر د ما یت  ر محو با  قصه  -
گم  که  می رود  پیش  پویا  و  کنش مند 
شدن پسرش او را در ازدواج مجدد دچار 
تردید می کند. با توجه به زن فیلم کوپال 
که او هم در آستانه ترک و رها کردن 
می توان  آیا  است،  بی مسئولیت  مردی 
این رویکرد را در راستای آسیب شناسی 
موقعیت زن در زندگی زناشویی جامعه 

امروز ما قرار داد؟
*بله کامال موافقم، حتی در قصه  

آن  نگارش  مشغول  که  هم  جدیدی 
دارد،  وجود  رویکرد  همین  باز  هستم 
چون واقعًا تصور می کنم زن در زندگِی 
بی پناه،  شدت  به  ایران  امروز  جامعه 
طبیعتا  که  است  عصبی  و  مضطرب 
فرهنگی،  لحاظ  از  بی شماری  دالیل 

اجتماعی، سیاسی و… دارد.

-در زیرالیه درامی که جستجوی 
یک پدر و مادر طالق گرفته برای یافتن 
پسرشان را دنبال می کند، با خطی درونی 
از مفاهیم و نشانه ها سر و کار داریم که 
فیلم را واجد سویه ای عمیق تر می کند... 
حال  در  درون  از  که  موریانه هایی  مثل 
جویدن و فروریختن خانه هستند و گورکن 

تنها راه چاره برای از بین بردن آنهاست!
*بهترین تکنیکی که در این زمینه 
از  استفاده  است،  کاربردی  و  راهگشا 
شبکه  نمادهاست. به قول جان تروبی 
مورد  معلمین  و  اساتید  از  یکی  که 
فیلمنامه نویسی   زمینه ی  عالقه  من در 
است؛ نمادها معماهای کوچکی هستند 
زیر سطح  در  عمیقًا  را  خود  موتور  که 
ظاهری داستان روشن می کنند. نمادها 
حیاتی  نقش  نویسنده  موفقیت  برای 
دارند و انگار یک زبان پنهانی در اختیار 
او می گذارند که تماشاچی را به لحاظ 
عاطفی عمیقًا تحت تاثیر قرار  دهد. یک 
راه ساده برای استفاده از نمادها، ارجاع 
و تکرار آنهاست. به عنوان مثال در آغاز 
فیلم کارشناس شرکت سمپاشی در مورد 
آنها  برای  خانواده  می گوید،  موریانه ها 
بسیار مهم است و همیشه  به صورت 

گروهی و دسته جمعی زندگی می کنند. 
برای من موریانه های قصه شبیه ماتیار 
دو  )هر  گرافیکی  لحاظ  از  هم  هستند 
معنایی،  لحاظ  از  هم  و  هستند(  سفید 
که می بینیم ماتیار هم به خاطر عشق 
و عالقه به خانواده دست به طراحی و 
اجرای این سناریو زده است. موریانه ها 
قصدشان زندگی است ولی ناخواسته به 
مثل  می زنند،  آسیب  اطرافشان  محیط 
بازگرداندن  قصدش  که  ماتیار  کنش 
که  نقشه ای  با  ولی  است  مادر  و  پدر 
می زند.  آسیب  آنها  به  ناخواسته  شاید 
قضیه  قارچ هم در همین شبکه  نمادها 
جای می گیرد. قارچ ها هم سفید هستند 
تکثیر  سرعت  به  موریانه ها  همانند  و 
می شوند. در واقع نمادها به شکلی بسیار 
موذیانه اما قدرتمند روی ذهن مخاطب 
تاثیر می گذارند و تماشاچی بعضا بدون 
اطالع  حضورشان  از  آگاهانه   آن که 
داشته باشد، معنا و حس آنها را دریافت 
می کند. به کالم ساده نمادها تکنیکی 
بسیار ساده اما مهم برای ارتباط متن و 

زیرمتن هستند.

سوده  زوج  فروپاشیده  رابطه  -در 
دالیل  به  معجونی(  )حسن  پیمان  و 
مرد  از  زن  بریدن  دل  و  جدایی  این 
سویه  این  درحالی که  زید،  نمی پردا
شوهر  و  سوده  بطه  ا ر نست  می توا
و  حسینی نیا(  )مهدی  روزبه  آینده اش، 
چرایی مخالفت ماتیار با این ازدواج را 
گویاتر کند. این ابهام که می تواند مشکل 
این زوج را به کلیشه های عام همچون 
از  به خوانش شما  خیانت نسبت دهد، 

این درام چه کمکی می کند؟
*رابطه  تمام شده  سوده با همسر 
که  است  فرعی  پیرنگ  یک  سابقش 

آن  به  زیاد  پرداختن  می کردم  تصور 
دچار  را  اصلی  پیرنگ  است  ممکن 
آنها  رابطه   من  نظر  از  مشکل  کند. 
ماهیت کهن الگویی دارد و هر مخاطبی 
در هر نقطه ای از جهان بالفاصله متوجه 
می شود آنها با هم تمام کرده اند و به هر 
خوب  هم  با  حالشان  اصطالحًا  دلیلی 
نیست. ماتیار هم به خاطر عشقی که به 
هر دو آنها دارد می خواهد دوباره دور هم 
باشند. برای همین در بزنگاه ازدواج دوم 
مادرش، نقشه  خود را اجرا می کند تا پای 
شخص سوم را قطع کند. برای ماتیار 
نیست،  روزبه مطرح  کیفیت شخصیت 
او می خواهد جلوی این اتفاق را بگیرد؛ 

آنهم به شکلی که پدرش قهرمان قصه 
شود و گذشته  خود را تطهیر و احیا کند.

اجتماعی و  به مسائل  نگاه  -نوع 
حتي اقتصادی روز در گورکن با توجه 
به اینکه فیلم ۲ سال قبل ساخته شده، 
آن را در زمان حال هم به روز و مبتالبه 
کرده مثل پرداختن به موضوع بیت کوین 
که این روزها به شدت داغ است. زمان 
رویکرد  این  نگران  ساخت  و  نگارش 
چنین  بودن  مصرف دار  تاریخ  دلیل  به 

ارجاعاتی نبودید؟
فکر  ولی  بودم  نگران  *چرا 
به  بگیرد.  را  گریبانم  نمی کردم چندان 
دنبال عنصری به غیر از پول ریالی بودم 
که ارزشش محفوظ بماند و در نهایت 
به غیر  امروز  اما  بیت کوین رسیدم.  به 
از سیر صعودی قیمت بیت کوین، دالر 
هم یکباره از 5 هزار تومان به ۲5 هزار 
تومان رسید! چیزی که هنوز هم باورش 
برای ما سخت است! متاسفانه فیلم های 
اجتماعی ما درگیر این مسائل می شوند و 

به هرحال در سرزمینی زیست می کنیم 
عجیبی  نوسانات  چنان  اقتصادش  که 
تاریخ  را  چیز  همه  راحتی  به  که  دارد 
برایم  تجربه  این  می کند.  مصرف  دار 
درسی شد که از این پس به این اعداد 
و ارقام نزدیک نشوم و در داستان گویی 

به شکلی دیگر به آن بپردازم.

-در انتخاب بازیگران و بخصوص 
رویکردی  با  محوری  کاراکترهای 
مواجه  شما  فیلم های  در  غیرکلیشه ای 
بط،  ا و ر می کند  کمک  که  هستیم 
مواجهه ها و روند قصه در اجرا هم واجد 

غافلگیری و تازگی شود!

*تمام تالشم را می کنم که فکر 
مرحله  آخرین  به  را  بازیگر  به  کردن 
فیلمنامه  که  زمانی  یعنی  کنم  موکول 
را نوشته  و بازنویسی کرده ام، چون به 
نظرم زودتر از آن به کار آسیب جدی 
وارد می کند. پروسه  انتخاب بازیگر جزو 
وظایف کارگردان است و فکر کردن به 
آن در زمان نگارش، شما را به کلیشه ها 
بازیگر  انتخاب  برای  می کند.  نزدیک 
انتحاری  انتخاب های  به  بیشتر  هم 
و  توانایی  که  بازیگرانی  می کنم،  فکر 
در  بیشتر  ولی  دارند  باالیی  پتانسیل 
یک محدوده  مشخص فعالیت کرده اند. 
چون هم آنها انگیزه  باالیی برای خلق 
برای  هم  دارند،  جدید  شخصیت  یک 
زمان کارگردانی  من چالش جذابی در 
است تا پرتره  دیگری از آنها خلق کنم. 
البته هر انتخاب متفاوتی لزوما درست 
نخواهد بود و تماشاچی هم راحت آن را 
نمی پذیرد، در نهایت بازیگر باید با نقش 
مورد نظر تناسب کافی داشته باشد و در 

آن هیئت باورپذیر جلوه کند.

مثل  تکنیکی  ه  جو و ر  د -
فیلمبرداری تعامل شما با عوامل به چه 
تجربه های  به چه  و  رفت  پیش  شکل 

جدیدی رسیدید؟
مجید  آقای  کار  فیلمبردار  *با 
را  کوپال  در  همکاری  تجربه   گرجیان 
دنیای  به  را  خودشان  ایشان  داشتم. 
تالششان  تمام  و  می سپارند  داستان 
را می کنند که فقط و فقط قصه را به 
بهترین و درست ترین شکل روایت کنند. 
همچون تجربه  قبلی  در زمان پیش تولید 
جلسات متعددی داشتیم تا با همفکری 
به یک نظام تصویری درست دست پیدا 
کرده و اصطالحا یک نقشه  راه داشته 

رعایت  فیلم  طول  در  را  آن  تا  باشیم 
دکوپاژ  یک  به  هم  نهایت  در  کنیم. 
منسجم رسیدیم تا در زمان فیلمبرداری 

چالش های کمتری داشته باشیم.

-نمایش گورکن در شبکه نمایش 
از  که  آنالین  اکران  از  پس  را  خانگی 
ادامه  و  رونق  برای  جدید  راهکارهای 
است،  کرونا  بحران  در  سینما  حیات 

چگونه ارزیابی می کنید؟
*من اوایل سال گذشته جزو مخالفان 
سرسخت اکران آنالین بودم، چون چنین 
نمایشی را برای سینما حقیر می دانستم. 
اثر سینمایی که  به نظرم تماشای یک 
سرشار از جزئیات است، روی پرده سینما 
و در سالن سینما صحیح است. تماشای 
اثر سینمایی روی صفحه لپ تاپ،  یک 
تبلت، موبایل و … منطقی نیست، چون 
بدیهی ا ست که جزئیات آن دیده نمی شود. 
اما واقعیت این است که با توجه به شرایط 
سخت امروز، اکثریت مردم صالح می دانند 
که آثار سینمایی را در خانه خود تماشا کنند. 
با توجه به وضعیت قرنطینه و ایزوله شدن 
مردم، شاهد دوران طالیی وی  او دی ها 
زخم  همیشه  ما  هنرمندان  اما  هستیم. 
بوده اند؛  کپی رایت  قانون  نبود  خورده  ی 
قانونی که بعید می دانم در آینده  نزدیک هم 
شاهد جدی گرفتن آن در کشورمان باشیم. 
تنها باید خود هنرمندان و هنردوستان در 
این  و  ارتباط تالش مضاعف کنند  این 

موضوع را برای مردم جا بیندازند.

-متاسفانه در کشور ما بعد از اکران 
آنالین، فیلم ها به سرعت قاچاق می شوند 
و مثل ویروس در کانال های تلگرامی 
و سایت های سودجو منتشر می شوند و 
برخی کانال های ماهواره ای هم در کمال 
بی اخالقی و بی انصافی آنها را بدون مجوز 
به نمایش می گذارند... گویی گروهی تمام 
تالش خود را می کنند که مالکان این آثار 
متضررشوند و جان نیم بنِد سینمای این 

مملکت را زودتر بگیرند!
*ولی تصور من این است که در 
گورکن  مثل  فیلم هایی  موجود  شرایط 
باشند، چون  موفق تر  آنالین  اکران  در 
فیلم های  حتی  سخت  اوضاع  این  در 
هم  کمدی  و  سرگرم کننده  شدت  به 
به  را  مخاطب  نند  می توا سختی  به 
سالن های سینما بکشانند. علیرغم این 
مسائل، با تکیه بر بازی متفاوت ویشکا 
آسایش و سایر بازیگران فیلم که خوش 
درخشیده اند، عملکرد خوب عوامل فنی 
فیلم و از همه  مهمتر موضوع و داستان 
خاص و ملتهب این فیلم بسیار خوشبین 
و امیدوارهستم که گورکن یکی از آثار 

پرفروش اکران آنالین امسال باشد.
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