
قیمت ها صعودی اما بدون مشتری؛

ادامه رکود بازار خودرو علیرغم وعده های وزیر!

واکنش عضو شورای شهر تهران به یک انتصاب؛

استخدام بستگان خالف عرفی حساب می شود 
نه خالف قانونی!

درخواست دو ضامن برای وام ودیعه مسکن کامال قانونی است
موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
هیچ  داشت:  اظهار  اعتباری خصوصی 
گرفته  بانک  رهن  به  ضامن  از  ملکی 
نمی شود اما بانک باید مطمئن شود که اگر این وام 
پرداخت نشد ضامن می تواند آن را پرداخت کند و 
موضوع این است که ضامن باید دردسترس باشد.

از سال گذشته برای کنترل و کاهش شیوع 
اجاره  قراردادهای  تمدید  بحث  کرونا  ویروس 
کرونا،   شرایط  این  در  مستاجران  تا  شد  مطرح 
کمتر دغدغه نقل و انتقال مسکن را داشته باشند 
سرایت  و  شدن  پراکنده  برای  عاملی  خود  که 

کرونا می شود.
صفحه 3

نماینده مردم بستان آباد:

طرح صیانت 
در مقابل مشکالت مردم، فانتزی است

2
احتمال شیوع سویه »دلتا پالس« در پیک ششم کرونا

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1866- پنجشنبه 6  آبان  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مظاهري: ماجراي 

بابک خرمدین 
تاثیري روي فیلم 
بوتاکس نداشت!

6دانشگاه
ظرفیت پذیرش در 
دو رشته پرطرفدار 

علوم پزشکی افزایش 
می یابد

د قتصا 7ا

حضور استعدادهاي جوان فيلمسازي همواره باعث پيشرفت 
سينما و خارج شدن آن از كليشه ها و ركود شده است. اين 
موضوع صرفا مربوط به يك كشور و يا صنعت سينمايي خاص 
نيست و همواره در سراسر جهان فيلمسازان جوان با ايده هاي 
تازه و جذاب خود توانسته اند مسير سينماي كشورمان را تغيير 

داده و حتي بر روي ذائقه مخاطب هم تاثير مثبت بگذارند. 

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور از موافقت 
با افزايش ظرفيت پذيرش در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی تا 
۵ سال آينده خبر داد و گفت: برای خروج از بحران سرانه پزشك 
در كشور طی پنج سال آينده بايستی حداقل در رشته پزشکی در 
سال، ۳۰۰۰ نفر و در رشته دندانپزشکی نيز حداقل ۵۰۰ نفر در 
يکسال، به دانشجويان ورودی دانشگاه های كشور اضافه شود.

به گزارش خبرنگار دنيای جوانان از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، »سيدرضا فاطمی امين« در نشست مشترک با رئيس 
فرآيند  در  اساسی  بازنگری  از  كل كشور  بازرسی  سازمان 
صدور مجوزها و بازطراحی فرايندهای اداری مرتبط با مجموعه 
وزارت صنعت خبر داد و افزود: برنامه ويژه ای برای بازطراحی 
فرآيندها داريم كه همه ابعاد سازمانی را پوشش خواهد داد.

وزیر صنعت: فضا 
برای حل مسائل 

اساسی کشور 
مهیاست

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان 
مناقصه عمومي یک مرحله اي

نوبت اول  1400/08/06

بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان چهار محال و بختیاري به آدرس : شهرکرد-دروازه سامان-خیابان پیروزي در نظر دارد انجام عملیات 
استخراج،حفاری ،آتشباری، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن  کارخانه سیمان شهرکرد)با احتساب هزینه مواد ناریه( در جبهه کاری 1 
و 2 را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانکاران و افراد واجدالشرایط واگذار نماید.لذا از کلیه شرکتها و افراد دعوت بعمل مي 
آید تا از تاریخ 1400/08/08 لغایت  1400/08/13 ضمن واریزمبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 447597610 نزد بانک کشاورزي 
بنام بنیاد مسکن استان و ارایه رسید مربوطه جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس شهرکرد- دروازه سامان -خیابان پیروزي -بنیاد مسکن 
استان-طبقه دوم-)واحد امورقراردادها و کنترل پروژه ( مراجعه و اسناد را دریافت و پس از تکمیل اسنادمربوطه پیشنهاد خود را تا آخر وقت 
اداري روز یکشنبه مورخ 1400/08/23 به دبیر خانه حراست بنیاد مسکن استان واقع در طبقه اول ساختمان اداره کل بنیاد مسکن استان به 

آدرس مذکور تحویل و رسید دریافت نمایند. تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 صبح روز  دوشنبه 1400/08/24 می باشد.

میزان عملیاتبرآورد اولیه عملیات مورد مناقصهردیف
مدت 

پیشنهادی 
پیمان

مبلغ تضمین شرکت در 
نوع تضمینمناقصه

1

استخراج،حفاری 
،آتشباری، بارگیری 
و حمل سنگ آهک 
از معدن  کارخانه 

سیمان شهرکرد)با 
احتساب هزینه 

مواد ناریه( در جبهه 
کاری 1 

94.500.000.000 ریال

 25 روز کارکرد در 
ماه- تعهد روزانه 
تحویل تناژ 1500 

تن و برآورد هر 
تن اجرای عملیات 

210.000 ریال

1.902.000.000 ریال12 ماه

مطابق آیین 
نامه معامالت 
داخلی بنیاد 

مسکن 
انقالب 
اسالمی

2

استخراج،حفاری 
،آتشباری، بارگیری 
و حمل سنگ آهک 
از معدن  کارخانه 

سیمان شهرکرد)با 
احتساب هزینه 

مواد ناریه( در جبهه 
کاری 2

94.500.000.000 ریال

25 روز کارکرد در 
ماه- تعهد روزانه 
تحویل تناژ 1500 

تن و برآورد هر 
تن اجرای عملیات 

210.000 ریال

1.902.000.000 ریال12 ماه

مطابق آیین 
نامه معامالت 
داخلی بنیاد 

مسکن 
انقالب 
اسالمی

اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
در  مردم  بدیل  بی  نقش  به  اشاره  با 
پیروزی  و  )ره(  خمینی  امام  نهضت 
انقالب اسالمی تاکید کرد: ما در اداره 
کشور مردم را از عرصه های مختلف یا 
حذف کردیم یا دسته بندی و گروه بندی 
کردیم و مشکالتی که امروز در حوزه 
اجرایی داریم ناشی از حذف مردم است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
مراسم گفت:  این  در  اسالمی  شورای 
که  زمانی  مقطع  این  در  تربیت  بحث 
جبهه اصلی حزب خدا و حزب شیطان 
با تمام قوا در مقابل هم قرار گرفته اند، 
موضوع مهمی است. طرح صالحین از 
تبیین  جهاد  که  است  مهم  این جهت 
معظم  مقام  دستور  این  و  است  مهم 

رهبری است.
پرسش که  این  بیان  با  قالیباف  
ماست؟  اول  تبیین موضوع  امروز  چرا 
و تبیین چقدر مهم است؟ گفت: تبیین 
مهم  مردم  که  است  مهم  قدر  همان 
نقالب  ا نباشند؛  مردم  گر  ا هستند، 
اسالمی کجاست؟ افکار بلند و اندیشه 
اول  از  وقتی  کجاست؟  امام  سیاسی 
آسیب  اسالم  جا  هر  امروز  تا  اسالم 
که  بود  این  از  مشکالت  همه  دیده؛ 
هم  از  را  مردم  نباید  نبودند.  مردم 
حکومت  تشکیل  وقتی  و  کنیم  جدا 
دین  قوم،  مذهب،  هر  از  مردم  دادیم 
وقتی  مخصوص  مهمند،  طایفه   ای  و 
جمهوری  نظام  مانند  نظامی  سایه  در 
کردن  همراه  البته  دارد.  قرار  اسالمی 

مردم کار سختی است، پس صالحین 
مهم هستند.

وی ادامه داد: امام خمینی )ره( در 
سال 1342 به این نکته ایمان داشتند 
در  و  پابرجاست  الهی  سنت های  که 
مقابل ظلم برای تحقق دین ایستاد و 
باید برای دین خدا هزینه داد، درست 
در زمانی که دو قطبی مطلق در جبهه 
غرب و شرق وجود داشت ولی امام با 
که سنت های  داشتند  باور  وجود  تمام 
الهی نه تبدیل می شوند و نه تحویل و 
امام در آن زمان نه به سراغ توده ای ها 
امام  و  رفتند  مسلح  نیروهای  نه  و 
خودش بود و خدای خودش و مردم و 
همه مردم پای کار آمدند تا در نهایت 

انقالب پیروز شد.

اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
انقالب  پیروزی  از  بعد  کرد:  تصریح 
استکبار  و  شیطان  حزب  هم  امروز  تا 
و  ایستادند  اسالمی  انقالب  مقابل  در 
ولی  نکردند  فروگذار  اقدامی  هیچ  از 
انقالب تا امروز با قدرت به مسیر خود 

ادامه داده است.
انقالب  قدرت  افزود:   قالیباف 
و  است  جمعیت  میلیون   80 دل  در 
نبود  همراه  انقالب  با  مردم  دل  اگر 
در  ما  می شدیم.  مشکل  ر  دچا ما 
عرصه های  از  را  مردم  کشور  اداره  
یا دسته بندی  یا حذف کردیم  مختلف 
که  مشکالتی  و  کردیم  گروه بندی  و 
از  ناشی  اجرایی داریم  امروز در حوزه 

حذف مردم  است.

رئیس مجلس:

مشکالتی که امروز در حوزه اجرایی داریم
 ناشی از حذف مردم است

و  عمومـی  بـط  ا و ر مرکـز 
بهداشـت،  وزارت  رسـانی  اطـالع 
در  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
بـر  خـود  یـک  شـماره  اطالعیـه 
ضـرورت واکسیناسـیون کرونـا به 
منظـور پیشـگیری از ایـن بیماری 
و بـه عنـوان یـک مسـئولیت مهم 

کـرد. تاکیـد  اجتماعـی 
روابـط عمومـی  در اطالعیـه 
و اطالع رسـانی وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی آمـده 
اسـت: از آنجایی که واکسیناسیون 
راهـکار  علمـی،  و  فنـی  نظـر  از 
بیمـاری  اصلـی و قطعـی کنتـرل 
میـر  و  مـرگ  کاهـش  و  کرونـا 
مـردم  از  بنابرایـن  اسـت  مـردم 
کـه  می کنیـم  درخواسـت  عزیـز 

نسـبت به واکسیناسـیون خود علیه 
ایـن ویـروس منحـوس و تشـویق 
دیگـران به ایـن مهم  اقـدام کنند 
تـا خـود و اطرافیان خـود را از این 

بیمـاری درامـان دارنـد.
در ایـن اطالعیـه تاکید شـده 
اسـت: بـرای تاثیرگذاری بیشـتر و 
در امـان مانـدن از بیمـاری کرونا، 
الزم و ضـروری اسـت کـه عالوه 
بـر انجـام واکسیناسـیون، بیـش از 
بهداشـتی،  پروتکل هـای  گذشـته 
فاصله گذاری اجتماعی، اسـتفاده از 
ماسـک و شسـت وشـوی دست ها 

شـود. رعایت 
تزریـق  اطالعیـه  یـن  ا در 
مهـم   مسـئولیت  یـک  واکسـن 
اجتماعـی معرفی شـده که تسـریع 

در آن، کنتـرل و پیشـگیری ایـن 
بیمـاری را بسـیار  اثرگـذار کـرده 

اسـت.
تا روز سـوم آبـان، 51 میلیون 
و 158 هزار و 858 نفر ُدز اول، 30 
میلیـون و 139 هزار و 400 نفر ُدز 
دوم و 62 هزار و 514 نفر، ُدز سوم 
واکسـن کرونـا را تزریق کـرده اند 
و مجمـوع واکسـن هـای تزریـق 
شـده در کشـور بـه 81 میلیـون و 

360 هزار و 772 ُدز رسـید.
گرچـه طـی ماه هـای اخیر به 
پشـتوانه رویکرد دولت سیزدهم در 
افزایش واردات واکسـن و تسـریع 
واکسیناسـیون تلفات کرونا کاهش 
یافتـه امـا هـر گونه عادی سـازی 
و بـی توجهـی بـه پروتـکل هـای 

بهداشـتی مـی تواند طغیـان مجدد 
ویـروس را رقـم بزند.

آیـت اهلل دکتـر سـید ابراهیـم 
روز  جمهـوری  رییـس  رییسـی 
شـنبه یکـم آبـان مـاه در جلسـه 
سـتاد ملـی مقابله با کرونـا با بیان 
اینکـه مهم تـر از تعداد دز واکسـن 
تزریقـی، صیانت از سـالمت مردم 
اسـت، گفـت: اقناع افـکار عمومی 
در موفقیـت مقابلـه بـا کرونـا یک 
ضـرورت اسـت و باید تـالش کرد 
مه های  شـیوه نا یـت  رعا سـطح 
بـه  نزولـی  شـیب  از  بهداشـتی 

صعـودی بازگـردد.
وزیـر  للهـی  ا عیـن  بهـرام 
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت، 
پزشـکی روز یکشـنبه 25 مهر ماه 
بابـت کرونـا و  نیـز گفـت:  هنـوز 
پیک ششـم آسـوده خاطر نیسـتیم 
و بایـد در حالـت آماده بـاش بمانیم 
و امیـدوارم با انجام واکسیناسـیون 
در  آینـده،  ماه هـای  در  سراسـری 
وضعیـت بهتـری قـرار بگیریـم. 

بـر ایـن اسـاس کلیدی تریـن 
ویـروس  برابـر  در  دفاعـی  ابـزار 
در  آن،  ششـم  خیـز  و  کرونـا 
یـت  عا ر سـیون،  کسینا ا و ر  کنـا
و  اسـت  بهداشـتی  پروتکل هـای 
بـدون شـک مـی تـوان در صورت 
بـروز ایـن خیـز، سـر بـه سـالمت 
بـرد و مانـع از تجربـه مرگبـار خیز 

پنجـم کرونـا شـد.

اطالعیه روابط عمومی وزارت بهداشت؛

تزریق واکسن کلیدی ترین ابزار دفاعی در برابر ویروس کروناست

رییـس جمهـوری هـدف از حمله 
جایگاه هـای  سیسـتم  بـه  سـایبری 
سـوخت را مختـل کـردن زندگی مردم 
پیش بینـی،  ضـرورت  بـر  و  دانسـت 
پیشـگیری و تجهیـز مقابـل حمـالت 

سـایبری تاکیـد کـرد.
از  جوانـان  دنیـای  گـزارش  بـه 
پایگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهوری، 
روز  رییسـی  ابراهیـم  سـید  آیـت اهلل 
هیـات  جلسـه  در  گذشته)چهارشـنبه( 
دولـت بـا اشـاره بـه حملـه سـایبری 
سیسـتم  بـه  گذشـته  شـنبه  سـه  روز 
جایگاه هـای سـوخت در کشـور گفـت: 
کـردن  مختـل  اقـدام  ایـن  از  هـدف 

زندگـی مردم بـود تا بتواننـد به مقاصد 
مشـخص خـود برسـند.

رییـس جمهـوری افـزود: در این 
مسـئولین  تنهـا  نـه  سـایبری  حملـه 
دچار سـردرگمی نشـده بلکه بالفاصله 
شـرایط را مدیریـت کردنـد و مردم نیز 
ایـن  بـا  مواجهـه  در  را  آگاهـی خـود 
مشـکل نشـان دادنـد و  بـا هوشـیاری 
اجـازه ندادنـد کـه کسـی بتوانـد سـوء 

اسـتفاده و فرصـت طلبـی کنـد.
رییسـی با تمجید از اطالع رسـانی 
بـه موقـع رسـانه ملـی تأکید کـرد: جا 
دارد صمیمانـه از همراهـی و همکاری 
مـردم نیـز قدردانـی می کنیـم.  متقاباًل 

وزارت نفـت باید نسـبت بـه جبران آثار 
اخـالل ایجـاد شـده، اقـدام نمایـد که 

حقـی از مردم ضایـع نگردد.
وی تاکیـد کـرد: بایـد در عرصـه 
جنـگ سـایبری آمادگـی جـدی داشـت 
و دسـتگاه های مربوطـه بـا تقسـیم کار 
مناسـب، اجـازه ندهنـد دشـمن در ایـن 
عرصه اهداف شـوم خود را پیگیری کرده 
و در روند زندگی مردم مشکل ایجاد کند.

رییـس دولـت سـیزدهم در ادامه 
بـا تاکیـد بر اهمیـت و اولویـت خدمت 
رسـانی  و رفع مشـکالت مردم، گفت: 
مسـئولین باید توجه داشـته باشـند که 
هر کسـی کـه شـهروند ایران اسـت و 

در ایـن مملکـت زندگـی می کنـد فارغ 
از دیـن و مذهـب و قوم و نژاد بر گردن 
مـا حـق دارد و مـا نیز نسـبت بـه آنان 
تکلیـف و وظیفـه خدمت رسـانی داریم 
بایـد  مسـئولین  رویکـرد  و  نـگاه  لـذا 
خدمـت بـه همه اقشـار و مردم باشـد.

رییسـی همچنیـن بـا اشـاره بـه 
گفت و گو با دانشـجویان و ابراز نگرانی 
تعدادی از آنـان از وضعیت خوابگاه های 
دانشـجویی، به وزرای علوم و بهداشـت 
و درمـان دسـتور داد نسـبت بـه تجهیز 
ترمیـم و رفـع مشـکالت خوابگاه هـای 
دانشـجویان متاهـل و مجـرد اقدامـات 

الزم را بـه عمـل آورند.

رییسی:

هدف از حمالت سایبری مختل کردن زندگی مردم بود

بازار خودرو همانند هفته های گذشته همچنان در رکود به سر می برد، حتی صحبت های 
ابتدای هفته وزیر صنعت درباره افزایش تولید خودرو و لزوم کاهش قیمت ها نیز نتوانست 

از کسادی این بازار بکاهد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اول آبان ماه در 
به تدریج  قیمت خودرو  اینکه  بیان  با  اتوماتیک  تارا  انبوه خودرو  تولید  افتتاح خط  مراسم 
تا پایان سال کاهش خواهد یافت، گفت: قیمت های کنونی بازار خودرو غیرمنطقی است 

و باید کاهش یابد.

»سیدرضا فاطمی امین« قول داد: سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که 
دیگر نیازی به قرعه کشی نباشد و قرعه کشی محلی از اعراب نداشته باشد.

وی ادامه داد: برنامه دقیقی مبتنی بر 9 طرح در این صنعت طراحی شده و به تدریج 
به سمتی خواهیم رفت تا قیمت ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال ملموس خواهد شد.
با این حال رصد بازار خودرو در روزهای گذشته نشان می دهد قیمت خودروهای داخلی 
با کمی افزایش، روندی صعودی به خود گرفته است. با این حال با دست نگه داشتن خریداران 
از خرید، بازار در رکودی شدیدتر از قبل وارد شده و به گفته نمایشگاه داران، مراجعه برای 

خرید و فروش خودرو، انگشت شمار شده است.
در گروه سایپا هر دستگاه پراید 111 مدل 99 حدود 155 میلیون تومان، پراید 131 
مدل 99 نزدیک به 140 میلیون تومان، تیبا هاچ بک 161 میلیون تومان، تیبا صندوق دار 
148 میلیون تومان، ساینا اس دنده ای 180 میلیون تومان، ساینا پالس دنده ای 184 میلیون 
تومان، کوئیک آر دنده ای 174 میلیون تومان، کوئیک اتوماتیک پالس 232 میلیون تومان 

و شاهین 340 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
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نماینده مردم بستان آباد:
طرح صیانت در مقابل مشکالت مردم، فانتزی است

کاربران  حقوق  از  حمایت  طرح  بررسی  مشترک  کمیسیون  عضو 
فضای مجازی، گفت: در کمیسیون مشترک بنا این نیست که اجازه دهیم 
استدالل  بتوانیم حتما  تا جایی که  و  اساسی وضع شود  محدودیت های 
می کنیم و همکاران هم کمک می کنند تا خروجی اش طوری باشد که 

مردم هم راضی باشند.
از  حمایت  طرح  بررسی  مشترک  کمیسیون  عضو  نوری  غالمرضا 
حقوق کاربران فضای مجازی، درباره واکنش ها نسبت به طرح حمایت 
از حقوق کاربران در فضای مجازی که به »طرح صیانت« مشهور شده 
است، گفت: ببینید یک بحث این است که در کشور باید گردش اطالعات 
آزاد باشد و نباید محدود شود، البته بحث های امنیتی در جای خودش، یا 
مراقبتی صورت گیرد که کالهبرداری نشود، بر سر مردم کاله نگذارند و 
اطالعات درست بدهند و کسانی که در این فضا فعالیت دارند مسئولیت 
بپذیرند، این ها درست و یک چارچوبی دارد که همه کشورها پذیرفته اند 

و آن را اجرا می کنند، یعنی در یک فضای مشخصی باید فعالیت کنیم.
محتواهای  برای  محدودیت  وضع  خصوص  در  اما  افزود:  وی 
این  با  وجه  هیچ  به  ما  )اخبار(؛  افتاده  اتفاق  که  محتوایی  یا  و  درست 
موافق نیستیم. حتما باید در جهت همان موضوعیت شفافیت که مورد 
اشاره شما بود، وقتی می گوییم »شفافیت« دیگر همه چیز باید برود در 
جامعه و شفاف باشد؛ خصوصا گردش اطالعات در جامعه حتما باید با 

شفافیت صورت بگیرد. 
نماینده مردم بستان آباد در ادامه بیان کرد: این موضوع یک ابزار 
برای  است، در جوامع خودکنترل گر  خودکنترلی در جوامع دموکراتیک 
اینکه مردم به راحتی بتوانند به اطالعات و عملکرد منتخبان خودشان 
و عملکرد مسئوالن جامعه دسترسی داشته باشند سازوکاری وجود دارد 
اگر  چون  می دهد.  هم  مثبت  نتیجه  البته  که  است  مردم  حق  این  و 
جلوی گردش روان اطالعات را بگیریم و محدودیت ایجاد کنیم، خود 
به خود به سمت روش های بسته و خطرناکی که اصال مفید حال جامعه 

نیست، خواهیم رفت.
نوری همچنین اظهار داشت: ما هم در کمیسیون مشترک کمک 
در  اساسی  محدودیت های  دهیم  اجازه  که  نیست  هم  بنایی  و  می کنیم 
این کمیسیون وضع شود و تا جایی که بتوانیم حتما استدالل می کنیم 
و همکاران هم کمک می کنند تا خروجی اش طوری باشد که مردم هم 

راضی باشند.
وی افزود: البته از اینکه یک نظم و انضباط در فضای مجازی ایجاد 
شود تا شاهد جلوگیری از کالهبرداری و اخاذی و موارد این چنینی باشیم، 
هیچکس ناراحت نمی شود اما هیچ محدویت و انحصاری نباید باشد. نباید 
به خاطر مسائل مالی انحصارهایی ایجاد کنیم و بگوییم با هدف حمایت 

از تولید داخلی اینطور شده است.
فضای  کاربران  از  حمایت  طرح  بررسی  مشترک  کمیسیون  عضو 
مجازی با تاکید بر اهمیت کیفیت قابل رقابت تولیدات داخلی با محصوالت 
خارجی، تصریح کرد: هر وقت تولیدات داخلی ما توانست خود را به حد 
داخلی  نمونه  از  دارند  برساند طبیعتا مردم هم دوست  نرم افزار حرفه ای 
سهیم  آن  در  جامعه  همین  اعضای  و  مردم  همین  چون  کنند  استفاده 
خواهند بود. منتها به شرط اینکه بتوانند کیفیت ارتباطی که برقرار می کنیم 
و پلتفرمی که تولید می کنیم و کارایی الزم را داشته و قادر به رقابت باشند. 
که البته این هم کار ساده ای نیست، این پلتفرم های خارجی را شاید ما به 
یک مالک آن می شناسیم، اما این ها برآیند دانش کل بشر در حوزه آی 

تی است که به یک پلتفرم بین المللی تبدیل می شود.
مگر  بگیرید،  نظر  در  را  ناسا  سازمان  مثال  عنوان  به  افزود:  وی 
همه اعضای ناسا آمریکایی هستند؟ تعداد بسیار زیادی از دانشمندان و 
متخصصان کشورها و قاره های دیگر در آنجا حضور دارند که نتیجه و 
خروجی اش می شود ناسا؛ یعنی کار در این سطح است و اینطور نیست که 
فردا شروع کنند و برنامه یک پلتفرم را بنویسند. از سوی دیگر به امید آن 
پلتفرم هایی که می خواهیم در آینده تولید کنیم نمی شود چیزی که دنیا 

درحال استفاده از آن است را محدود کنیم. 

واکنش عضو شورای شهر تهران به یک انتصاب؛
استخدام بستگان خالف عرفی حساب می شود نه خالف 

قانونی!
عضو شورای شهر تهران در واکنش به انتصاب داماد شهردار به سمت 
انتصاب  است  ممکن  نیست.  غیرقانونی  انتصاب  این  گفت:  ویژه  مشاور 
بستگان کار خالف عرفی حساب شود، اما نمی شود به آن اطالق غیرقانونی 

بودن را داد.
»علی اصغر قائمی« عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره 
غیرقانونی بودن انتصاب داماد آقای زاکانی به عنوان مشاور ویژه و مصوبه 
تعارض منافع در این زمینه که بکارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران 
و واحدهای تابعه را ممنوع اعالم می کند، اظهار کرد: نمی دانم که انتصاب 

بستگان منع قانونی دارد یا نه. چنین چیزی را جایی سراغ ندارم. 
انتصاب بستگان کار خالف عرفی حساب  ادامه داد: ممکن است  او 

شود، اما نمی شود به آن اطالق غیرقانونی بودن داد. 
اینکه  از  مستقل  می گوید:  تهران  انتصاب شهردار  این  درباره  قائمی 
وابستگی سببی دارند یا نه، مهم این است که در این حوزه که به عنوان دستیار 
ویژه انتخاب شدند چقدر تجربه دارند چرا که شهر تهران اعم از شهرداری، 
همه دستگاه های مدیریت شهری، در مقیاس یک شرکت کوچک کامپیوتری 

نیست که فرض کنیم در اینجا هم به همان شکل است. 
عضو شورای شهر تهران افزود: برای من مهم این است که اگر تجربه 
ایشان به گونه ای است که قبال در این مقیاس کار کردند و با پروژه های 
بزرگ مقیاس حوزه ای. سی. تی و هوشمندسازی شهر آشنا هستند، حتما 
از آن استقبال می کنیم و خیلی به اینکه چه نسبتی دارند یا نه هم، کاری 

نداریم و این فرع قضیه است. 
قائمی با تاکید بر اینکه داماد آقای زاکانی بایدتجربه این کار را داشته 
باشند، گفت: آنچه که مهم است این است که آقای حیدری تجربه این کار 
را داشته باشد و بتواند این تجربه را به الیه های اجرائی به درستی منتقل کند. 
قائمی در پاسخ به این سوال که در حوزه آی. سی. تی افراد دانشمندی 
از فارغ التحصیالن برتر دانشگاهی داریم که می توان از هوش آن ها در این 
حوزه استفاده کرد، آیا بهتر نبود فرصت به این دست افراد داده می شد؟ و 
این فرد در کانون ارزیابی آقای زاکانی بررسی و انتخاب شده است؟ اظهار 
کرد: نمی دانم، چرا که اعضای کانون ارزیابی ایشان را نمی شناسم و آقای 
زاکانی هم در جلسه ای که به شورا آمدند اعضای کانون ارزیابی خود را معرفی 
نکردند و مشخص نکردند که کدام یک از شخصیت های اطراف ایشان در 
این کانون هستند و هر یک در چه زمینه ی تخصصی سابقه اجرائی دارند که 
مبتنی بر آن دانش، سابقه و رزومه عضو کانون ارزیابی شدند. شاخص های 

ارزیابی چیست با چه مالک هایی افراد را می سنجند که مناسب است. 
او گفت: چون هیچ یک از این دو مطلب به اعضای شورا، اطالع رسانی 

نشده و نمی توان درباره آن نیز اظهار نظر کرد.

هشدار دبیر انجمن متخصصین عفونی؛
احتمال شیوع سویه »دلتا پالس« در پیک ششم کرونا

دبیر انجمن متخصصین 
ل  حتما ا به  گفت:  عفونی 
بسیار باال سویه ی بعدی که 
بخواهد در کشور ما پیک دیگری ایجاد 

کند، دلتا پالس خواهد بود.
انجمن  دبیر  رمضانی،  آمیتیس 
با  گو  و  گفت  در  عفونی  متخصصین 
سوال  این  به  درپاسخ  جوانان  دنیای 
در  می تواند  واکسن ها  کارایی  آیا  که 
کند،  پیدا  کاهش  مختلف  کشورهای 
به  مربوط  ها  واکسن  کارایی  گفت: 
میشود.  مربوط  واکسن  تکنولوژی 
برای مثال تکنولوژی سینوفارم ویروس 
از یک  غیرفعال شده است که در آن 
ده  ستفا ا له  سا د  هشتا سنتی  روش 
ها  واکسن  از  یکسری  اما  است.  شده 
تکنولوژی های مدرن تری دارند. مانند 
براساس  شده  ساخته  واکسن های 
MRNA. هرچه  پروتئین نوترکیب و 
طبعا  باشد  مدرن تر  تکنولوژی  قدر 

کارایی واکسن هم باالتر خواهد بود.
که  هدفی  نظر  از  اما  افزود:  او 
فرقی  واکسن  تکنولوژی  داریم،  ما 
نمی کند. ما باید افراد را واکسینه کنیم 
در  واکسیناسیون  پوشش  نظر  از  و 
حداقل  که  برسیم  درصدی  به  کشور 
به  بسته  شود.  ُکند  ویروس  چرخش 
برای  عدد  این  واکسن  کارایی  نوع 
می کند  فرق  واکسیناسیون  پوشش 
بگوییم  که  دارند  وجود  عامل  چند  و 
واکسینه  باید  کشور  یک  درصد  چند 
پیک های  مشکل  کشور  آن  تا  شود 
این  از  یکی  باشد.  نداشته  را  ویروسی 
عوامل تکنولوژی واکسن است، دیگر 
اینکه واریانت در گردش چه واریانتی 
هر  از  دلتا  واریانت  مثال  برای  است. 
فردی که آلوده می شود، حداقل شش 
هم  واکسنمان  و  می کند  آلوده  را  نفر 
سینوفارم است که به فرض 60 درصد 
بر روی دلتا کارایی دارد، بنابراین ما به 
عددی بیش از 80 تا 85 درصد پوشش 

واکسیناسیون در کشور نیاز داریم.
او افزود: عامل دیگری که به غیر 
کاهش  موجب  واکسن  تکنولوژی  از 
در  ی  سویه  می شود،  واکسن  کارایی 
برروی  واکسن ها  همه  است.  گردش 
داشتند  بهتری  تاثیر  ووهان  سویه ی 
غالب  دنیا  تمام  در  که  سویه ای  اما 
بادی در  آنتی  دلتا، سطح  یعنی  است، 
مقابل آن باید بسیار باال باشد تا بتواند 

کند.  خنثی  و  کنترل  را  ویروس  این 
بنابراین کارایی تمام واکسن های دنیا 
در برابر سویه دلتا پایین آمده است و 
مربوط به یک سویه ی خاص نیست. 
درصد   70 تا   60 زمانی  که  آسترازنکا 
تا   50 حاضر  درحال  داشت،  کارایی 
که  دلیل  این  به  دارد.  کارایی   60
این ویروس جهش هایی داشته و این 
جهش ها به آن توانایی داده است که 

بتواند از واکسن ها فرار کند.
مطالعات  به  اشاره  با  رمضانی 
صورت گرفته در استان فارس برروی 
کارایی واکسن سینوفارم گفت: مطالعه 
باید  فارس مسائل مختلفی داشت که 
آن ها را لحاظ کنیم و به این راحتی 
این  ی  نتیجه  با  درارتباط  نمی شود 
آزمایش اظهارنظر کرد. اما به هرحال 
جلوی  که  ریم  دا اصلی  هدفی  ما 
را  بیماری  شدید  اشکال  و  افراد  فوت 
بگیریم و سینوفارم با همین تکنولوژی 
جوابگوست و می تواند جلوی فرم شدید 
بیماری را بگیرد و تا االن نیز نتایجی 
که  است  داده  نشان  داشتیم،  ما  که 
بکند  را  کار  این  می تواند  سینوفارم 
هم  االن  بگیرد.  را  عوارض  جلوی  و 
این واکسن از نظر کارایی خیلی فرقی 
ندارد.  اسپوتنیک  حتی  و  آسترازنکا  با 
برای اینکه آن ها هم کارایی شان را 
در برابر انواع جدید ویروس تا میزانی 

از دست داده اند.
او در پاسخ به این سوال که با توجه 
به عدم پایش منظم جهش های ویروس 
در ایران ممکن است کارایی سینوفارم به 
این دلیل کاهش یافته باشد، گفت: ما 
درحال حاضر به دنبال این نیستیم که 
بگوییم جلوی ابتال گرفته شود. بیشتر 
تمرکزمان برروی این است که جلوی 
مرگ و میر و بستری را بگیریم. توالی 
سیکوئنسینگ  تست  یا  ویروس  یابی 
کار  این  دارد.  باالیی  بسیار  ی  هزینه 
درصد  اما  می شود  انجام  هم  ایران  در 
آن نسبت به سایر کشورها کمتر است.

این  در  که  چیزی  اما  افزود:  او 
که  است  این  کردیم،  تجربه  سال  دو 
به  سفر  امکان  بودن  باز  به  توجه  با 
که  واریانتی  هر  مختلف،  کشورهای 
نیز  وارد سایر کشورها  غالب می شود، 
خواهد شد. همین االن اگر پیک ششم 
خانواده  از  یکی  به  مربوط  دهد،  رخ 
واریانت دلتا به عنوان مثال دلتاپالس 

دیده  که  دلیل  این  به  بود.  خواهد 
می شود در کشورهایی مانند روسیه و 
سایر کشورها این واریانت جدید آمده 
غالب  هم  کشورها  سایر  در  و  است 
از نظر ژنتیکی، توان  خواهد شد. زیرا 
این جهش برای رقابت با سایر سویه ها 
قوی تر است و احتمال بسیار باال سویه 
های بعدی ما هم اگر وارد کشور شود 
کند،  ایجاد  دیگری  پیک  بخواهد  که 

همین دلتا پالس خواهد بود.
های  یی  نا ا تو گفت:  نی  رمضا
است  هایی  جهش  براساس  ویروس 
ژنتیکی  های  جهش  این  دارد.  که 
توانایی هایی به ویروس می دهد که در 
رقابت بقیه واریانت ها را کنار می گذارد 
بقیه  و عمال  غالب می شود  و خودش 
حذف  یا  می شوند  کم  خیلی  جهش ها 
را داشت و  توانایی  این  دلتا  می شوند. 
عمال المبدا و مو را کنار زد. دلتا پالس 
دو جهش بیشتر از دلتا دارد و پتانسیل 
انتقال آن حتی از دلتا هم بیشتر است. 
ویروس  توالی یابی  که  کشورهایی  در 
موارد  که  شده  دیده  است،  تر  منظم 
این  است.  رفته  باال  پالس  دلتا  ابتال 
نشان می دهد که به احتمال زیاد برای 
ما هم این موارد پیش خواهد آمد. این 
جهش در کشور ما هم شناسایی شده 
این  اما  است،  کم  آن  موارد  فعال  اما 
احتمال وجود دارد که اگر بازگشایی ها 
بخواهد به همین صورت پشت سر هم 
صورت بگیرد و محدودیت ها کم شود، 

در آینده مشکل ساز شود. 
به  این سوال که  به  پاسخ  در  او 
چه علت ایران یکی از باالترین موارد 
نمی شود  گفت:  دارد،  را  دنیا  در  ابتال 
مردم  بقیه  از  کمتر  ایران  مردم  گفت 
را  ها  پروتکل  و  بهداشتی  موارد  دنیا 
کشورها  از  برخی  در  می کنند.  رعایت 
ما  از  بهداشتی  و  ایمنی  موارد  رعایت 
هم پایین تر بود، اما نسبت به ما میزان 
ابتال کمتری به بیماری داشتند. اینکه 
این مساله مربوط به ژنتیک می شود یا 
هنوز  دارند،  نقش  هم  دیگری  عوامل 
کنیم  اظهارنظر  آن  درباره  نمی توانیم 
اما به هرحال کم کردن محدودیت ها 
یکی از عواملی است که همه کشورها 
را به سمت پیک های ویروسی میبرد.
حاضر  درحال  چنانچه  افزود:  او 
که  نگلیس  ا نند  ما کشوری  در  نیز 
عمال  و  اند  شده  واکسینه  مردم  اکثر 

محدودیت ها حذف شد و برای مثال 
کردند،  برگزار  را  ورزشی  های  لیگ 
پیک  و  رفته  باال  ابتال  موارد  دوباره 
این  می دهد  نشان  که  شده  ایجاد 
ویروس، سرکش است و به این راحتی 
به طور کامل  با واکسیناسیون  و فقط 
نمی شود با آن برخورد کرد. هرجایی که 
فکر می کنیم این بار موفق می شویم و 
راحت شده ایم، متوجه می شویم  دیگر 
که اینگونه نیست و مساله ای زمان بر 
و تدریجی است. همچنان که واکسن 
دستورالعمل  تمام  باید  می شود،  زده 
ویژه  به  کنیم.  اجرا  را  بهداشتی  های 
و  آنفوالنزا  آینده  های  ماه  در  اینکه 
دیگر ویروسهای تنفسی را هم خواهیم 
داشت. باید مقداری باید در اقداماتمان 
تجدیدنظر کنیم. اما به هرحال عوامل 
دیگری نیز هم در شیوع بیماری نقش 
دارند که برخی از آن ها درحال حاضر 
بعدا  انشاهلل  اما  نیست،  توجیه  قابل 

مشخص خواهد شد.
رمضانی در پاسخ به این سوال که 
آیا موارد ابتال در کشور به اندازه ای که 
انتظار  افزایش پوشش واکسیناسیون  با 
داشته ایم، برآورده شده است، گفت: با 
واکسیناسیون موارد ابتال کم شده است 
اما بیشتر از اینکه برروی موارد ابتال تاثیر 
بگذارد، در موارد مرگ و میر تاثیر گذاشته. 
ما پیک پنجم را پشت سر گذراندیم که 
بسیار هولناک بود، اغلب افراد واکسینه 
نبودند و تازه در پیک شروع به افزایش 
سرعت واکسیناسیون کردیم. تا زمانی که 
هر فردی دو دوز واکسن را نگیرد و دو 
هفته از آن هم نگذرد، اصال فرد واکسینه 
به حساب نمی آید. این نشان میدهد که 
افزایش سرعت واکسیناسیون باید بسیار 

زودتر صورت میگرفت.
او افزود: اما با این حال با اینکه 
در وسط پیک واکسیناسیون را شروع 
بود.  مثبت  بسیار  اش  نتیجه  کردیم، 
مرگ  موارد  از  بسیاری  جلوی  حداقل 
باالی 65  و  افراد مسن  در  میر که  و 
داشتیم گرفته شد. درنظر  انتظار  سال 
داشته باشید که دلتا با آن ویروس اولیه 
بسیار فرق می کرد و هم سرایت و هم 
با این وجود  اما  کشندگی آن باال بود 
مرگ و میر افراد مسن بسیار کم شد 
که این نشان میدهد که واکسیناسیون 
کارایی داشته و جلوی مرگ و میر را 

گرفته است.
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زیر نظر: علی هوشمند

ظرفیت پذیرش در دو رشته پرطرفدار علوم پزشکی 
افزایش می یابد

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از موافقت با افزایش 
ظرفیت پذیرش در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی تا 5 سال آینده خبر داد و 
گفت: برای خروج از بحران سرانه پزشک در کشور طی پنج سال آینده بایستی 
حداقل در رشته پزشکی در سال، 3000 نفر و در رشته دندانپزشکی نیز حداقل 

500 نفر در یکسال، به دانشجویان ورودی دانشگاه های کشور اضافه شود.
دکتر منصور کبگانیان در حاشیه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه ستاد 
راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به دستور جلسه ستاد راهبری نقشه جامع 
علمی کشور اشاره کرد و گفت: دستور اصلی جلسه امروز موضوع سرانه پزشکی 
بود، به دلیل اینکه در سند آمایش آموزش عالی، حوزه سالمت یک بخش مهم 
پزشکان کشور  افول  به  رو  تعداد  در خصوص  نگرانی هایی  محسوب می شود، 
وجود دارد. از سوی دیگر ما با پیری جمعیت مواجه هستیم و نگرانی هایی در 
این زمینه داریم. همین مسئله شورای عالی انقالب فرهنگی را بر آن داشت که 

نسبت به این موضوع حساس شود.
حضور  با  دقیقی  بسیار  کارشناسی  اقدامات  بنابراین  کرد:  تاکید  وی 
دستگاه های ذیربط انجام شد به طور مشخص تهدیداتی که در این حوزه وجود 
البته در  دارد در چند محور است که نخستین آن بحران پیری جمعیت است. 
سنین باال نیاز کشور به خدمات پزشکی باالتر می رود. همچنین دومین محور و 
تهدید بازنشستگی پزشکان بخصوص فارغ التحصیالن دهه شصت است چراکه 
پس از پیروزی انقالب اسالمی و در دهه شصت جهشی در جذب دانشجویان 

پزشکی داشتیم که این گروه در شرف بازنشستگی هستند.
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اظهار کرد: تهدیداتی 
همچون مهاجرت بخشی از جامعه پزشکان به خارج از کشور و گردشگری سالمت 
از دیگر دالیل ورود شورای عالی انقالب فرهنگی به موضوع سرانه پزشکی است 
که با عدم رسیدگی به این موضوع این حوزه به طور حتم دچار لطماتی خواهد 
شد. البته برخی در رسانه ها اعتراضاتی به ورود شورای عالی انقالب فرهنگی 
به بحث سرانه پزشکی در کشور داشته اند. این افراد بدانند که ما با بررسی های 

دقیق علمی و میدانی به این مسئله ورود کرده ایم.
کبکانیان خاطر نشان کرد: در حال حاضر به دلیل آمارهای متناقض میزان 
میزان مطلوب و نحوه  ارزیابی شود،  باید  موجود و مطلوب پزشک در کشور 
موجود  پزشکان  میزان  واقع   در  ارزیابی شود.  باید  کمبود  میزان  این  جبران 
طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نقشه راه درمان حدود 
100 هزار نفر است که این آمار اختالفاتی با آمار سازمان نظام پزشکی دارد 
که حدود 147 هزار نفر است و به نظر در برخی آمارها تنها پزشکان دارای 

مجوز محاسبه شده اند.
وی با بیان اینکه بر اساس اسناد مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی که مورد استفاده ما نیز بوده است، گفت: اگر بخواهیم میزان مطلوب 
تعداد پزشک در کشورمان را در مقایسه با کشورهای منطقه مورد سنجش قرار 
دهیم، این عدد باید از 100 هزار نفر موجود حدوداً به 180 هزار نفر افزایش یابد 
همچنین اگر بخواهیم در 10 سال آینده جزو کشورهای پیشرفته باشیم که این 
از اسناد و اهداف شورای عالی انقالب فرهنگی است، این  به طور حتم یکی 

میزان باید به 300 هزار نفر افزایش یابد.
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: بر همین 
اساس و برای خروج از بحران سرانه پزشک در کشور طی پنج سال آینده بایستی 
حداقل در رشته پزشکی در سال 3000 نفر و در رشته دندانپزشکی نیز حداقل 
500 نفر به دانشجویان ورودی دانشگاه های کشور اضافه شود. البته برخی اعضا 
در این جلسه امروز معتقد بودند که بایستی بیشتر از اعداد مذکور دانشجویان 
ورودی رشته پزشکی به دانشگاه ها را شاهد باشیم به همین دلیل هنوز تصویب 
نشده است اما ما کار را شروع کرده ایم و به دلیل اهمیت موضوع در جلسه بعدی 

نیز این موضوع برای رسیدن به جمع بندی نهایی ادامه خواهد داشت.

رازگشایی از مرگ مشکوک خانم وکیل
ساعت 4 بعد از ظهر شنبه اول آبان، صاحب باغ ویالیی در منطقه بلوار فردوس 

مشهد، پس از چندین بار تماس با مستأجرش راهی باغ شد.
دختر جوانی به نام سعیده محمدی این باغ ویال را برای یک شب اجاره کرده بود 
و طبق قرار باید ظهر روز بعد کلید را به صاحب باغ ویال تحویل می داد. اما وقتی صاحب 
باغ متوجه دیرکرد خانم وکیل شد خودش به باغ رفت اما هرچه در زد کسی جواب نداد.

به ناچار با کلیدی که در دست داشت وارد باغ شد اما ناگهان با مشاهده جسد دختر 
جوان داخل استخر وحشت زده با پلیس تماس گرفت.

با کشف جسد وکیل 39 ساله، بالفاصله موضوع به بازپرس محمود عارفی راد و تیم 
جنایی اعالم شد و دقایقی بعد، تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شدند.

 معاینات اولیه متخصصان پزشکی قانونی، آثاری از ضرب و جرح روی بدن او نشان 
افتاده بود تعیین زمان مرگ در صحنه  با لباس داخل استخر  از آنجایی که جسد  نداد. 
مشکل بود همچنین این احتمال مطرح شد که دختر جوان اواخر شب قبل یا اوایل صبح 
روز حادثه فوت کرده است. بدین ترتیب از زمان مرگ او کمتر از 12 ساعت می گذشت.

از سویی آثار ورود به زور به داخل باغ دیده نمی شد و درهای ورودی سالم بودند. 
هیچ مورد به هم ریختگی و سرقتی نیز در باغ ویال دیده نمی شد که حکایت از درگیری 

داشته باشد. بدین ترتیب فرضیه قتل کمرنگ شد.
در ادامه به دستور بازپرس جنایی مشهد، ماجرا به خانواده خانم وکیل اعالم شد و 
تحقیقات از آنها صورت گرفت. در حالی که هیچ مدرک و سرنخی که نشان از جنایت داشته 
باشد، در تحقیقات به دست نیامد، اما خانواده دختر جوان مدعی شدند وی به قتل رسیده است.
آنها در تحقیقات عنوان کردند: چند نفری با دخترمان مشکل داشتند و احتمال می دهیم 
که آنها سعیده را به قتل رسانده باشند. به همین خاطر خواهان بررسی دقیق پرونده هستیم.

بدین ترتیب جسد دختر جوان برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی 
قانونی انتقال داده شد.

بازپرس محمود عارفی راد  گفت: اثبات این موضوع که دختر جوان به قتل رسیده یا بر 
اثر حادثه ای فوت کرده باشد، هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

اعدام 2 قاتل در قتل 23 روستایی ! 
دو متهم به قتل که در درگیری مسلحانه روستای پتک به اتهام قتل به قصاص 

محکوم شدند به دار مجازات آویخته شدند
طایفه  های  درگیری  به  مربوط  گذشته  روز  چند  در  خوزستان  در  متهم  دو  اعدام 
ای روستای پتک بود.در جریان درگیری روستای پتک 23 نفر کشته شدند و 200 نفر 
از اهالی روستای پتک به اتهام شرکت در نزاع دستگیر شدند.بعد از رسیدگی قضایی به 
پرونده قضایی اهالی روستای پتک دو نفر آنها به دار مجازات آویخته شدند و همین باعث 

درگیری مجدد میان اهالی روستای پتک شده است.
دو محکوم نزاع طایفه ای در شهرهای رامهرمز و باغملک خوزستان اعدام شدند و 
در پی آن درگیری دوطایفه بزرگ در خوزستان چند شهر را در حالت آماده باش در آورد.
در جریان اختالف میان دو طایفه، از سال 94 در خوزستان23نفر کشته شدند وبیش 
از 200 نفر به اتهام شرکت در نزاع گروهی دستگیر شده بودند و اختالف میان ساکنان 

روستاهای توابع استان خوزستان از 12 سال پیش آغاز شد.
یک منبع آگاه به خبرنگار رکنا گفت اختالف بین طایفه بختیاری محمدی و محمد 
موسایی از ایل بهمئی که از سال 1394 تا خرداد 1396 در شهرهای باغملک و رامهرمز 
به کشته شدن 23 نفر منجر شد، با گرفتن دو قربانی که باحکم قضایی اعدام شدند، بار 

دیگر درگیری، و اعالم شرایط ویژه در این مناطق را سبب شده است.
سه شنبه، 27 مهر، با انتشار خبر اعدام دو تن از متهمان پرونده درگیری سال 1396 
میان دو طایفه محمدی و محمد موسایی در روستای پتک جاللی و تخریب کامل چند 
روستای مناطق مختلف این منطقه، مناطقی در شهرهای باغملک و رامهرمز بار دیگر به 

صحنه درگیری تبدیل شدند که تشدید التهاب ها و قطع اینترنت را در پی داشت.
در حال حاضر تعدادتقریبی 1000پلیس وظیفه برقرار امنیت را دراین منطقه به عهده 

دارند وتیراندازیهای پراکنده نیز در این منطقه صورت میگیرد.
گفتنی است 4نفر از متهمان این درگیری منتظر اجرای حکم اعدام هستند که این 

موضوع باعث شدت درگیری در این منطقه خواهد شد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 162 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R15 و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی 8100Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،760 دربرابر 1،441 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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نند  هما و  خودر ر  ا ز با
همچنان  گذشته  هفته های 
در رکود به سر می برد، حتی 
ابتدای هفته وزیر صنعت  صحبت های 
لزوم  و  خودرو  تولید  افزایش  درباره 
کاهش قیمت ها نیز نتوانست از کسادی 

این بازار بکاهد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، 
اول  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تولید  خط  افتتاح  مراسم  در  آبان ماه 
انبوه خودرو تارا اتوماتیک با بیان اینکه 
سال  پایان  تا  به تدریج  خودرو  قیمت 
کاهش خواهد یافت، گفت: قیمت های 
و  است  بازار خودرو غیرمنطقی  کنونی 

باید کاهش یابد.
قول داد:  فاطمی امین«  »سیدرضا 
آینده تولید خودرو به قدری زیاد  سال 
خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه کشی 
اعراب  از  محلی  قرعه کشی  و  نباشد 

نداشته باشد.
وی ادامه داد: برنامه دقیقی مبتنی 
بر 9 طرح در این صنعت طراحی شده 
تا  به سمتی خواهیم رفت  به تدریج  و 
قیمت ها کاهش یابد و این مهم تا پایان 

سال ملموس خواهد شد.

در  خودرو  بازار  رصد  حال  این  با 
قیمت  می دهد  نشان  گذشته  روزهای 
افزایش،  کمی  با  داخلی  خودروهای 
روندی صعودی به خود گرفته است. با 
این حال با دست نگه داشتن خریداران 
از خرید، بازار در رکودی شدیدتر از قبل 
نمایشگاه داران،  گفته  به  و  شده  وارد 
خودرو،  فروش  و  خرید  برای  مراجعه 

انگشت شمار شده است.
پراید  دستگاه  هر  سایپا  گروه  در 
میلیون   155 حدود   99 مدل   111
تومان، پراید 131 مدل 99 نزدیک به 
140 میلیون تومان، تیبا هاچ بک 161 
 148 صندوق دار  تیبا  تومان،  میلیون 
میلیون تومان، ساینا اس دنده ای 180 
دنده ای  پالس  ساینا  تومان،  میلیون 
184 میلیون تومان، کوئیک آر دنده ای 
174 میلیون تومان، کوئیک اتوماتیک 
پالس 232 میلیون تومان و شاهین 340 

میلیون تومان قیمت گذاری شد.
ایران خودرو،  گروه  در  همچنین 
هر دستگاه پژو 206 تیپ2 حدود 247 
مدل   5 تیپ   206 پژو  تومان،  میلیون 
تومان،  میلیون   292 به  نزدیک   99
به  نزدیک  وی8  دی  اس.   206 پژو 

دنده ای  پژو 207  تومان،  میلیون   305
330 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 
ایکس  ال.  تومان، سمند  میلیون   455
اس.   405 پژو  تومان،  میلیون   250
ال. ایکس 280 میلیون تومان، سورن 
دنا پالس  تومان،  میلیون  پالس 290 
دناپالس  تومان،  میلیون   433 دنده ای 
توربوشارژ اتوماتیک 457 میلیون تومان 
و تارا دنده ای 380 میلیون تومان قیمت 

خوردند.
تداوم رکود در بازار خارجی ها

خودروهای  بازار  ز  ا بررسی ها 

خارجی نیز حکایت از تداوم رکود دارد.
ن،  سا شنا ر کا برخی  گفته  به 
معدن  صنعت،  وزیر  اخیر  صحبت های 
و تجارت که در افتتاح خط تولید انبوه 
خودرو  تولید  افزایش  از  اتوماتیک  تارا 
داده  خبر  قیمت ها  بودن  غیرواقعی  و 
بود، در بازار تاثیرگذار شده و بازار را به 

رکودی عمیق تر فرو برد.
»کوروش طواحن« نمایشگاه دار در 
شمال پایتخت معتقد است: بازار منتظر 
این گونه حرف ها،  و  است  عملی  اقدام 

فقط رکود را شدیدتر می کند.

تاکید  خودرو  بازار  کارشناس  این 
کرد: ورود دالر به کانال 27 هزار تومانی 
هم اگر تا چند وقت ادامه داشته باشد، 
تاثیرگذار  قیمت ها  شدن  صعودی  بر 

می شود.
اینکه هنوز  بیان  با  وی همچنین 
خبری از واردات خودرو نیست، ادامه داد: 
اتفاق  این  حالت  خوشبینانه ترین  در 
از  بعد  از  محدود  صورت  به  می تواند 
تابستان 1401 بیفتد و با شرایط ارزی 
سال  در  خودرو  واردات  کشور،  فعلی 

جاری بسیار دور از ذهن است.

سایت های  و  مجازی  فضای  در 
هر  مونتاژی ها  دسته  در  خودرویی 
 780 توربوشارژ  اس7  هایما  دستگاه 
میلیون تومان، جک اس5 حدود 725 
به  نزدیک  اس3  جک  تومان،  میلیون 
507 میلیون تومان، جک جی4 نزدیک 
 2008 پژو  و  تومان  میلیون   392 به 
تومان  میلیون   955 حدود   99 مدل 

قیمت گذاری شد.
در گروه خارجی ها نیز هر دستگاه 
حدود   2018 مدل  سانتافه  هیوندای 
رنو  تومان،  میلیون   750 و  میلیارد   2
کولئوس مدل 2018 نزدیک به 2 میلیارد 
و 530 میلیون تومان، رنو تالیسمان ای3 
مدل 2018 حدود یک میلیارد و 850 
میلیون تومان و فولوکس واگن تیگوان 
 900 و  میلیارد   2 حدود   2018 مدل 

میلیون تومان ارزش گذاری شد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
خودرو،   واردات  خصوص  در  پیشتر 
تصریح کرد: واردات خودرو در مجموع 
باشد،  مفید  این صنعت  برای  می تواند 
اینکه  دلیل  به  و  کنونی  مقطع  در  اما 
می ریزد،  هم  به  کشور  ارزی  تعادل 

مناسب نیست.

وزیر نفت: شایعه گرانی بنزین صحت ندارند 
وزیر نفت با عذرخواهی از مردم بابت اختالل پیش آمده در سامانه 
هوشمند سوخت، گفت: حدود سه هزار جایگاه سوخت فعال هستند و مردم 
می توانند به صورت دستی و خارج از شبکه کارت سوخت، سوخت مورد نیاز 

را تامین کنند.
جواد اوجی با اشاره به اینکه به دنبال اختالل در سامانه هوشمند کارت 
سوخت در جایگاه های کشور، ستاد بحران در وزارت نفت تشکیل شد، افزود: 
در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز ستاد بحران تشکیل شد.

وی ادامه داد: مدیران با یک بسیج عمومی در کل کشور برای حل 
مشکل به میدان آمدند.

اوجی با بیان اینکه با این اختالل، سیستم جایگاه های سوخت شامل 
سیستم کارت هوشمند و نازل ها از کار افتاد، گفت: برای اینکه مردم برای 
تهیه سوخت مورد نیاز، دچار مشکل و چالش نشوند تمام جایگاه ها آفالین 

و دستی به مدار آمد.
وزیر نفت تاکید کرد: در ساعات اولیه همکاران و نیروهای صنعت نفت 
در تمامی جایگاه های سراسر کشور فعال شدند و جایگاه به جایگاه رفتند و 
با تغییر کد در سیستم کارت هوشمند، آن را به حالت دستی درآوردند تا مردم 

بتوانند به سوخت دسترسی داشته باشند.
وی گفت: دشمن قصد داشت با این حرکت به مردم آسیب بزند اما به 
لطف خدا و همراهی مردم که صبوری کردند و به وزارت نفت اعتماد داشتند 

خوشبختانه این تیر به سنگ خورد.
اوجی ادامه داد: حدود 3 هزار جایگاه سوخت فعال هستند و مردم می 
توانند به صورت دستی و خارج از شبکه کارت سوخت، سوخت مورد نیاز را 

تامین کنند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه از مردم عذرخواهی می کنم و قول می دهیم 
 IT که شاهد این قضایا در آینده نباشیم، افزود: به تمام متخصصین حوزه
در 4 شرکت اصلی وزارت نفت فراخوان داده شده است و همگی مشغول 

فعالیت هستند.
وی ادامه داد: اتفاقی برای کارت های سوخت وسهمیه های سوخت 
رخ نداده است. شایعه گرانی بنزین صحت ندارند و چنین مسئله ای اصال 

در دولت مطرح نیست.
وزیر نفت تاکید کرد: ذخایر بنزین وضعیت بسیار خوبی دارد و به زودی 

صادرات بنزین و گازوئیل آغاز خواهد شد.

زمستان سرد نفت را تا 100 دالر باال می برد
یک تحلیلگر هشدار داد قیمت نفت خام در صورت سردتر بودن زمستان 
ممکن است به 100 دالر در هر بشکه صعود کرده و قیمت گاز هم از سطح 

فعلی دو برابر افزایش پیدا کند.
رندی اولنبرگ، مدیر تحقیقات نفت و گاز شرکت »بی ام او کپیتال 
مارکتس« به بلومبرگ گفت: ما واقعا در وضعیت بسیار حساس شرایط جوی 
هستیم و اگر هوا به شدت سرد شود، ممکن است دو برابر شدن قیمت گاز از 
سطح فعلی را مشاهده کنیم و ممکن است قیمتهای نفت از مرز 100 دالر در 
هر بشکه عبور کنند. با این حال اولنبرگ گفت: اگر دمای هوا در طول زمستان 
مالیم باشد، قیمتها در سه ماهه نخست سال میالدی آینده اصالح می شوند.

این تحلیلگر تنها کسی نیست که چنین دیدگاه خوش بینانه ای دارد. 
ایرا اپستاین از شرکت »لین اند آسوشیتس« پیش بینی کرد وست تگزاس 
اینترمدیت تا پایان سال تحت تاثیر تقاضای قوی برای نفت و عدم عرضه 

جدید کافی به 90 دالر صعود خواهد کرد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، این نظرات در یادداشت اخیر گلدمن 
ساکس انعکاس پیدا کرده است. این بانک سرمایه گذاری آمریکایی اوایل 
ماه جاری پیش بینی خود از قیمت نفت برنت تا پایان سال را به 90 دالر 
در هر بشکه افزایش داد و اکنون می گوید نفت ممکن است به باالتر از 90 
دالر صعود کند. گلدمن به سوئیچ نیروگاهها از گاز به نفت که ممکن است 
یک میلیون بشکه در روز به تقاضای جهانی برای نفت بیافزاید، به عنوان 
عامل اصلی بازبینی در دورنمای قیمت نفت اشاره کرد. در یادداشت گلدمن 
ساکس آمده است: با در نظر گرفتن این که اوپک پالس همچنین به روند 
افزایش ماهانه تولید به میزان 400 هزار بشکه در روز ادامه می دهد، باید 
قیمتها به 110 دالر در هر بشکه صعود کنند تا از میزان تقاضا به حد کافی 
کاسته شده و کمبود عرضه در بازار که برای سه ماهه اول سال 2022 پیش 

بینی می شود، متوازن شود.
بهای معامالت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر کمبود جهانی عرضه و 
تقاضای قوی در آمریکا، به باالترین حد از سال 2014 صعود کرد. بهای وست 
تگزاس اینترمدیت با 1.1 درصد افزایش، در 84 دالر و 65 سنت و بهای نفت 

برنت با 0.5 درصد افزایش، در 86 دالر و 40 سنت در هر بشکه بسته شد.

قیمت ها صعودی اما بدون مشتری؛

ادامه رکود بازار خودرو علیرغم وعده های وزیر!

موسسه  فام  افزار  نرم  از طریق  بانکها  مبدا  از  انتقال وجه 
اعتباری ملل

 در راستای تسهیل در عملیات بانکی هموطنان، 
امکان انتقال کارت به کارت از مبدا بانکها از طریق 

نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل مهیا شد.
اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به   
ملل: انتقال کارت به کارت از مبدا بانک های سپه، 
تجارت، اقتصاد نوین، دی، انصار، صنعت و معدن، 

حکمت ایرانیان، کوثر و مهر اقتصاد به کلیه بانک ها از طریق نرم افزار 
فام فراهم شده است و پیش از این نیز مشتریان بانک های آینده ، ایران 
زمین ، سامان ،سینا ،ملت و ملل می توانستند از طریق نرم افزار فام نسبت 

به انتقال وجه اقدام نمایند. 
این گزارش می افزاید امکان تولید و استفاده از رمز دوم پویا ، امکان 
چاپ و اشتراک گذاری رسید انتقال وجه ، امکان افزودن به یادآور ها از جمله 
امکاناتی است که در بخش کارت به کارت نرم افزار فام برای مشتریان 

محترم فراهم آمده است. 
گفتنی است در نرم افزار فام امکاناتی از قبیل پرداخت قبوض، خرید 
شارژ، خرید بسته اینترنت برای اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و رایتل 
خرید بسته های اینترنتی برای سیم کارت های دائمی و اعتباری، فیلتر بسته 
ها بر اساس دوره های زمانی خرید بسته اینترنت برای مخاطبین و پرداخت 

با کلیه کارت های شتابی نیز وجود دارد.
اعتباری ملل در نظر دارد نسبت به راه  بنابر این گزارش : موسسه 
اندازی انتقال کارت به کارت سایر بانکها در نرم افزار فام نیز اقدام نماید.
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زیر نظر: محمد امامی

کاهش 2۷ میلیارد متر مکعبی منابع آب 
تجدید شونده

معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در مدت کمتر از 30 سال گذشته 
منابع آب تجدیدشونده کشور از 130 میلیارد مترمکعب به حدود103 میلیارد 
متر مکعب کاهش یافته است و متوقف کردن کاهش آبخوان ها در صورت 

اجرای سند سازگاری پنج سال زمان خواهد برد.
قاسم تقی زاده خامسی در جلسه شورای عالی آب که با حضور رئیس 
استفاده  به جز  اینکه در شرایط فعلی راهی  بیان  یا  جمهوری تشکیل شد، 
بهینه و دقت در مصرف آب، در بخش صنعت استفاده از پساب و آب دریا 
وجود ندارد، گفت:  باید بسترهای جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه ها با 
تا پساب حاصل در اختیار بخش صنعت قرار  انجام شود  سرعت بیشتری 

بگیرد و جایگزین آب شیرین در این بخش شود.
به گفته وی اکنون حدود هشت میلیارد مترمکعب آب شرب مصرف 

می شود که قابلیت تبدیل شدن به حدود 6 میلیارد مترمکعب پساب دارد.
معاون آب و ابفای وزارت نیرو با اشاره به  سند سازگاری با کم آبی 
که برای همه استان ها تهیه شده و به تایید وزیران همه دستگاه های ذینفع 
رسیده است، گفت: حدود 76 هزار ساعت کار کارشناسی در طول سه سال 
صرف آن شده و این سند دقیق ترین سندی است که در حال حاضر برای 
احیا و تعادل بخشی منابع آب کشور به تصویب دولت رسیده است و باید 

جدی گرفته شود.
خامسی افزود: در این سند تاکید شده در مدت پنج سال باید 9 میلیارد 
متر مکعب از مصارف آب های زیرزمینی و سه میلیارد مترمکعب از مصارف 
به  می توان  شود  محقق  امری  چنین  اگر  و  یابد  کاهش  آب های سطحی 
بود. در  امیدوار  تعادل آب خوان های کشور  نیز  از فرونشست و  جلوگیری 
صورتی که همه دستگاه ها به توافقات در سند سازگاری با کم ابی وفادار 
بمانند ظرف 5 سال کاهش آبخوان ها متوقف خواهد شد و یک فرایند حداقل 

30 ساله آبخوان های کشور متعادل خواهد شد.
در این جلسه مصوبه 14 بندی به تصویب شورای عالی آب کشور رسید 
که به طور عمده بر الگوی کشت، مصرف بهینه، دیپلماسی آب، جلوگیری از 
هدر رفت آب، تشکیل صندوق کمک به روستاییان در سال های خشک و 

جایگزین شدن پساب به جای آب در بخش صنعت تاکید شده است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر صنعت: فضا برای حل مسائل اساسی 
کشور مهیاست

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعامل و هم افزایی خوب وزرای 
اقتصادی دولت سیزدهم، گفت: جلسات متناوب با رئیس جمهوری داریم و فضا 

برای حل مسائل اساسی کشور بسیار مهیا است.
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  از  جوانان  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
کل  بازرسی  سازمان  رئیس  با  مشترک  نشست  در  فاطمی امین«  »سیدرضا 

کشور از بازنگری اساسی در فرآیند صدور مجوزها 
و بازطراحی فرایندهای اداری مرتبط با مجموعه 
وزارت صنعت خبر داد و افزود: برنامه ویژه ای برای 
بازطراحی فرآیندها داریم که همه ابعاد سازمانی را 

پوشش خواهد داد.
وی تصریح کرد: با اجرای پروژه های تحولی 
و  مسائل  از  بسیاری  صنعت،  وزارت  بازآفرینی 
فصل  و  شده حل  تعیین  زمانی  بازه  در  چالش ها 

خواهد شد.

فاطمی امین همچنین تعامل و هم افزایی میان دو مجموعه وزارت صنعت 
و سازمان بازرسی برای تحقق اهداف نظارتی با نگاه پیشگیرانه را مورد تاکید 

قرار داد.
لزوم رفع گلوگاه های تخلف ساز

این  رویکردهای  نشست،  این  در  نیز  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
سازمان را پیشگیرانه با نگاه آسیب شناسانه دانست و گفت: گلوگاه هایی که بستر 

تخلف را فراهم می آورند باید آسیب شناسی و رفع شوند.
دستگاه های  از  همچنین  درویشیان«  والمسلمین »حسن  حجت االسالم 
اجرایی خواست که آسیب های مرتبط را با هدف اصالح و پیشگیری شناسایی 

کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، آگاهی بخشی و توجه دادن دستگاه اجرایی 
نسبت به ماموریت های قانونی خود را یکی دیگر از وظایف دانست و افزود: مدیران 
دستگاه های اجرایی، سرمایه های ملی هستند که باید از این سرمایه ها صیانت 

شود و یکی از اقدامات صیانتی توجه دادن مدیران به مأموریت هایشان است.
حجت االسالم درویشیان یکی دیگر از رویکردهای سازمان بازرسی را توجه 
به مسائل اصلی دستگاه ها و اولویت بندی مسائل دانست و با بیان اینکه مردم 
تصریح کرد:  دارند،  جدید  دولت  از  ویژه ای  انتظار 
نظارت مستمر بر عوامل و تحقق اهداف مجموعه 

در کنار وظیفه برنامه ریزی و اجراء است.
وی تأکید کرد: انتظار می رود مدیران به وظایف 
نظارتی خود به گونه ای عمل کنند که نیاز به حضور 
از مجموعه  خارج  نظارتی  پیگیری دستگاه های  و 
نباشد، البته نظارت نه به معنای عدم اعتماد بلکه 
معنای کمک کردن به مدیران برای انجام درست 

وظایف است.

)آگهي مزایده(
نوبت دوم

اردبیل در نظر دارد به استناد مجوز  شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
کمیسیون ماده 2 به شماره 0014 – 00– 75  نسبت به فروش یک دستگاه 
خودروي سمند دوگانه سوز مدل 1391 از طریق مزایده عمومي اقدام نماید. 
تاریخ درج آگهي  از  از خودروی مذکور  بازدید  توانند جهت  عالقمندان مي 
لغایت 1400/8/16 به آدرس اردبیل، مجتمع اداری بعثت، شرکت شهرکهای 
صنعتی استان اردبیل مراجعه و جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده از 

طریق سامانه www.setadiran.ir اقدام نمایند.
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل

آگهي حصروراثت
آقای محمد امینی کدوسرائی به شماره شناسنامه  2580741781 به استناد 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی شماره  0000442 
تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسن امینی کدوسرائی  
دائمی خود در  اقامتگاه  تاریخ 1399/9/14  در  به شناسنامه شماره 1164 در 
گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  1 – زهرا کوچکی کدوسرائی به ش 
به ش ش  امینی کدوسرائی  نسبت همسر 2-فاطمه  فرزند عباس  ش 1380 
ش  به  کدوسرائی  امینی  3-محمد  فرزند  نسبت  حسن  فرزند   2581051825
به  فرزند 4-فاطمه سفری سه دهی  نسبت   فرزند حسن  ش 2580741781 
ش ش 43 فرزند غالمحسین نسبت مادر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد پس از انجانم تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم 
یا رسمی حسب  نامه سری  ارائه وصیت  یا  اعتراض  یا  وصول هرگونه الیحه 
گواهی متصدی مربوط و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره   سرانجام 

العاده شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان  درتاریخ  /1400  وقت فوق 
سنگر به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی 
می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث 
دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق ودیونی  که 

برترکه تعلق می گیرد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

مفقودی
متالیک  مشکی  رنگ  به   206 پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه 
موتور  شماره  به  81-ایران46  ص   575 پالک  شماره  به   1383 مدل 
10FSM84668074 به شماره شاسی 83612016 متعلق به آقای سید 

رضا جوشنگ فرزند سید حسین مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
هیچ  داشت:  اظهار  خصوصی  اعتباری 
گرفته  بانک  رهن  به  ضامن  از  ملکی 
نمی شود اما بانک باید مطمئن شود که 
اگر این وام پرداخت نشد ضامن می تواند 
آن را پرداخت کند و موضوع این است 

که ضامن باید دردسترس باشد.
و  کنترل  برای  گذشته  سال  از 
بحث  کرونا  ویروس  شیوع  کاهش 
تا  شد  مطرح  اجاره  قراردادهای  تمدید 
این شرایط کرونا،  کمتر  در  مستاجران 
داشته  را  انتقال مسکن  و  نقل  دغدغه 
باشند که خود عاملی برای پراکنده شدن 

و سرایت کرونا می شود.
درآمد  کاهش  با  دیگر  سوی  از 
مردم و افزایش قیمت ها در بازار اجاره 
تسهیالت  پرداخت  به  نسبت  دولت 
کمک ودیعه مسکن اقدام کرد که مبلغ 
آن در کالن شهرها از جمله تهران که 
بیشترین مشکل در بازار اجاره مربوط به 
این مناطق می شود از 50 میلیون تومان 
در  تومان  میلیون   70 به  گذشته  سال 

سال جاری رسید.
در  اجاره  نرخ  برابر  که  چند  هر 
باالیی  پوشش دهی  وام  ین  ا ر  زا با
مبلغ  همین  پرداخت  برای  اما  ندارد 
شده  زیادی  ندازی های  سنگ ا هم 
پرداخت  در  بانک ها  سختگیری  و 
مستاجران  شده،  باعث  تسهیالت  این 
عطایش را به لقایش ببخشند. به طوری 

درصد   2.7 فقط  متقاضیان  کل  از  که 
موفق به دریافت وام شدند.

می گوید  شهرسازی  و  راه  وزارت 
ملی  و مصوبات ستاد  مقررات  بانک ها 
مبارزه با کرونا را رعایت نمی کنند و آن را 
جدی نمی گیرند که مهم ترین آنها بحث 
بانکها  تامین ضامن است وسختگیری 
طوالنی  صف  باعث  ضامن  تامین  در 
مستاجران برای اخذ وام ودیعه مسکن 
شده است در حالی مصوبه ستاد اعالم 
کرده این وام نیازی به ارایه ضامن ندارد.

چرا بانک ها در پرداخت وام ودیعه 
سختگیرند؟       

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
در  بانک ها  سختگیری های  درباره 
داشت:  اظهار  تسهیالت  این  پرداخت 
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره 
پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن اعالم 
باید  اعتبار  سنجش  که  است  کرده 
اعتبار  سنجش  این  که  بگیرد  صورت 
نمی تواند به عنوان وثیقه باشد. سنجش 
توان  بررسی و کارشناسی  یعنی  اعتبار 
شناخت،  یک  و  بدهی  متعهد  پرداخت 
توان  از  بینی  پیش  و  نظری  بینش 
پرداخت تسهیالت گیرنده است قاعدتا 
با پیش بینی نمی توان اطمینان ایجاد کرد 
که وام گیرنده تسهیالت را بازپرداخت 
می کند یا خیر.   وی با تاکید بر اینکه 
تعیین نوع وثیقه در اختیار بانک است، 

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی:

درخواست دو ضامن برای وام ودیعه مسکن کامال قانونی است

گفت: در تمامی دستورالعمل های عقود 
اعطای  در  که  شده  گفته  اسالمی 
کافی  تامین  باید  بانک ها  تسهیالت، 
را از وام گیرنده اخذ کنند. تامین کافی 
اطمینان  بانک  برای  که  آنچه  یعنی 
ایجاد می کند اگر وام گیرنده بازپرداخت 
را انجام نداد، بتواند ازطریق وثایق وام 

را بازگرداند.
موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
اعتباری خصوصی ادامه داد: تامین کافی 
می تواند در قالب ملک، سفته، چک و 
حتی قرارداد الزم االجرا بین مشتری و 

بانک باشد.
جمشیدی در پاسخ به این سوال 
که چرا بانک ها در تامین کافی وثایق 
صورت  به  ودیعه  وام  پرداخت  برای 
که  حالی  و  کنند  می  عمل  ای  سلیقه 
اخیرا رییس کمیسیون عمران مجلس 
اعالم کرد نیازی به ضامن نیست و با 

چک و سفته می توان این وام را گرفت 
بسیار  ضامن  تامین  در  بانک ها  اما 
دقیقا  گفت:  می کنند،  سخت گیری 
براساس قانون بانک ها می توانند برای 
سالیق  و  روش ها  وثایق  کافی  تامین 
مختلفی را به کار بگیرند، ممکن است 
یک بانکی از وام گیرند سفته بخواهد و 

بانک دیگر ضامن یا چک.
وی افزود: اینکه یک بانکی یا یک 
شعبه از بانک از وام گیرنده تقاضای یک 
همان  از  دیگر  شعبه  و  می کند  ضامن 
بانک از وام گیرنده  دو ضامن می خواهد، 
بر اساس همان سنجش اعتبار است و 
بانک احتمال می دهد که فرد مورد نظر 
به عنوان ضامن نمی تواند بازپرداخت را 
انجام دهد و درآمدش کفاف پرداخت این 
درخواست  بنابراین  نمی دهد  را  اقساط 

ضامن دوم را از وام گیرنده دارد.  
موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 

شاهد  بارها  گفت:  خصوصی  اعتباری 
مواردی بودیم که ضامن اول بیکار بود یا 
اینکه درامد کافی نداشت بنابراین در این 
شرایط بانک می تواند درخواست ضامن 
دوم را داشته باشد که به اتکای امضای 
دو ضامن تسهیالت ودیعه مسکن را در 

اختیار مستاجران بگذارد.  
جمشیدی با تاکید بر اینکه به طور 
قانونی اختیار تامین کافی به بانک داده 
شده است، اظهار داشت: تامین ضامن 
و وثیقه موضوع کامال توافقی با بانک 
این  باید  گیرنده  وام  نهایت  در  است، 
اطمینان را حاصل کند که می تواند این 

وام را بازپرداخت کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا 
مبلغ سفته اخذ شده از مستاجران بسیار 
باال است، گفت: قاعدتا مبلغ سفته باید 
بیشتر از وام باشد و در دریافت وام سفته 
به عنوان وثیقه بسیارمهم است چراکه 

اگر تسهیالت پرداخت نشد، بانک باید 
به سراغ سفته برود. از سوی دیگر در 
سفته سود به مبلغ وام اضافه می شود و 
هیچ گاه سفته برابر طلب نبوده و حداقل 

مبلغ آن 120 درصد است.  
موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
اعتباری خصوصی درباره اصرار بانک ها 
برای تامین ضامن کارمند رسمی تاکید 
و  رسمی  نیروی  موضوع  اصال  کرد: 
کارمند رسمی دولت مطرح نیست. مغازه 
داری که جواز کسب هم داشته باشد یا 
حتی دست فروشان هم می توانند ضامن 
شوند به شرطی که  این اطمینان حاصل 

کنند که توان بازپرداخت را دارند.  
وی ادامه داد: تاکید می کنم هیچ 
گرفته  بانک  رهن  به  ضامن  از  ملکی 
نمی شود اما بانک باید مطمئن شود که 
اگر این وام پرداخت نشد ضامن می تواند 
آن را پرداخت کند و موضوع این است 

که ضامن باید دردسترس باشد.
جمشیدی در پاسخ به این سوال 
ودیعه  گیرنده  وام  از  درصد  چند  که 
اظهار  داشتند،  ضامن  مشکل  مسکن 
داشت: در پرداخت وام ودیعه  مشکل 
فقط بحث ضامن نیست، تمام درخواست 
رهگیری  کد  باید  وام   این  کنندگان 
رهگیری  کد  اما  باشند  داشته  را  اجاره 
هزینه  امالک  مشاوران  چراکه  ندارند 
باالیی بابت صدور کد رهگیری دریافت 
با  بانک ها  دیگر  سوی  از  می کنند. 
که  می شوند  مواجه  بسیاری  موارد 
قراردادهای اجاره صوری است یا اینکه 
هم زوج و زوجه برای دریافت این وام 
درخواست کرده اند.  وی تاکید کرد: سازو 
کارپرداخت وام ودیعه باعث شده عده ای 
قرارداد صوری ارایه دهند تا بتوانند این 
زخم  هزار  به  که  کنند  دریافت  را  وام 

دیگر خود بزنند.



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

پنجشنبه  6  آبان 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1866

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 2۷5، طبقه پنجم، واحد 1۷

 تلفن: 66562801-6691۷312 -66915268      
فکس:66126139

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

حاشیه هاي عجیب یک فیلم تحسین شده...

کاوه مظاهري: ماجراي بابک خرمدین
 تاثیري روي فیلم بوتاکس نداشت!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122۷52190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

ن  ا جو ي  ها د ا ستعد ا ر  حضو
فیلمسازي همواره باعث پیشرفت سینما 
و خارج شدن آن از کلیشه ها و رکود شده 
است. این موضوع صرفا مربوط به یک 
کشور و یا صنعت سینمایي خاص نیست 
فیلمسازان  سراسر جهان  در  همواره  و 
خود  جذاب  و  تازه  ایده هاي  با  جوان 
توانسته اند مسیر سینماي کشورمان را 
تغییر داده و حتي بر روي ذائقه مخاطب 
هم تاثیر مثبت بگذارند. کاوه مظاهری از 
جمله فیلمسازان موفق و خوش آتیه ای 
است که این شانس را داشته تا فیلم های 
کوتاهش دیده شود، از جشنواره سی و 
پنجم جشنواره فجر هم سیمرغ شکار 
کند و حاال اولین فیلم بلند او در پیش 
چشم همه سینمادوستان در حال اکران 
است تا قضاوتش کنند. بوتاکس، با وجود 
شرایط نامساعد، اکران موفقی داشت و 
به گفته کارگردانش توانسته عالوه بر 
مخاطبان  از  گروهی  خاص،  مخاطبان 
با خود همراه کند و  نیز  را  عام سینما 
رسیده  خانگی  نمایش  شبکه  به  حاال 
موالیی،  مهدخت  پرور،  سوسن  است. 
و  خانجانی  مرتضی  سعیدی،  سروش 
که  هستند  بازیگرانی  کیانی  محسن 
و  می کنند  نقش  ایفای  فیلم  این  در 
در  نخستین بار  برای  که  پرور  سوسن 
این فیلم در یک نقش جدی و متفاوت 
از تجارب قبلی خود ظاهر شد، توانست 
جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره 
تورینو سینه فست ایتالیا از آن خود کند. 
و هشتمین  در سی  بوتاکس همچنین 
جشنواره فیلم تورین به عنوان بهترین 
مظاهری  کاوه  و  شد  انتخاب  فیلم 
بهترین  جایزه  نیز  ناجیان  سپینود  و 
کاوه  با  کردند.  دریافت  را  فیلمنامه 
گفتگویی  اثر  این  کارگردان  مظاهری 
داریم که در ادامه از نظرتان مي گذرد...

-سوسن پرور به عنوان یک بازیگر 
شناخته شده در آثار کمدی و کارهای 
کودک و نوجوان بود، چه ویژگی هایی 
را  او  که  داشتید  سراغ  بازیگر  این  در 
برای اولین فیلم خودتان انتخاب کردید؟

ر  د م  کر ا شخصیت  ی  ا بر *
نوشته  را  خصوصیاتی  فیلمنامه  متن 
متن،  اساس  بر  شخصیت  این  بودیم. 
نحوه  چهره اش،  در  را  خصوصیاتی 
سوی  از  و  داشت  رفتارش  و  ایستادن 
دیگر این  فیلم دارای تلفیق ژانر بود، 
اندازه ای  تا  را  سیاه  کمدی  هم  یعنی 
داشت و در عین حال گاهی به سمت 
برخی صحنه ها  در  و  می رفت  تراژدی 
نیز جنایی می شد و این تلفیق ژانر در 
و  داشت  وجود  نیز  اکرم  کارکتر  رفتار 
پیش بینی  قابل  غیر  او  رفتار  بنابراین 
کمدی،  صحنه  یک  در  مثال  است. 
ممکن است او ناراحت باشد یا در یک 
صحنه تراژیک او ممکن است احمقانه 
لحظه ای  در  و  کند  رفتار  خنده دار  و 
رفتاری  است  ممکن  نداریم  انتظار  که 
با  باشد.  داشته  جنایتکارانه  و  مجرمانه 
تلفیق همه این ویژگی ها در کنار هم، 
ما به بازیگری نیاز داشتیم که عالوه بر 
شباهت مشخصات ظاهری اش به اکرم، 
بازیگری  در  الزم  توانمندی  از  باید 
بین  می توانست  و  می بود  برخوردار 
این ژانرها رفت و آمد کند. در مجموع 
اولین گزینه ای که با مشورت چند تن 
از دوستانم به آن رسیدم، سوسن پرور 
فکر  اصال  دیگر  گزینه های  به  و  بود 
کنیم  ابتدا صحبت  قرار شد  و  نکردیم 
و اگر به توافق نرسیدیم یا در تمرین ها 
گزینه های  سراغ  نرسیدیم،  نتیجه  به 
دیگری برویم که خوشبختانه به توافق 

و نتیجه خوب در تمرین ها رسیدیم.

-چقدر براي انتخاب بازیگران فیلم 
آزادي عمل داشتید؟

کامال  ما  بازیگر،  انتخاب  *برای 
آزادی عمل داشتیم چرا که این فیلم به 
لحاظ اجرایی، ساخت و موضوعاتی که 
برای پخش در نظر داشتیم، فیلم کامال 
بودیم  آزاد  نظر  این  از  و  بود  مستقلی 
به معنی خاص  به موضوع فروش  که 
البته این مربوط  آن خیلی فکر نکنیم. 
به زمانی بود که کرونا هنوز نبود و بعد 
از آن که با مسئله کرونا مواجه شدیم 
به طور کلی فکر کردن به فروش فیلم 
هم خیلی نتیجه خاصی نداشت. به هر 
ما  دست  هم  فیلم  بودن  مستقل  حال 
گذاشته  باز  بازیگران  انتخاب  برای  را 

بود و سوسن پرور انتخاب اول ما برای 
شخصیت اکرم بود که در تمرین ها هم 

به نتیجه خوبی رسیدیم.

انتخاب  این  ریسک  نظرتان  -به 
چقدر بود و آیا به این انتخاب اطمینان 

داشتید؟
بازیگر  برای  انتخابم  به  *من 
داشتم  اطمینان  کامال  اکرم  شخصیت 
و  کرده  فکر  بسیار  که  دلیل  این  به 
این  حال  این  با  بودم  کرده  بررسی 
درباره  حتی  و  هست  همیشه  ریسک 
بازیگران چهره و شناخته شده سینمای 
بدنه نیز این ریسک وجود دارد و ممکن 
نتیجه  این  به  است در جلسات تمرین 

این  یا  بوده   انتخاب خوبی  برسید که 
که نتیجه الزم را نداشته است. به هر 
حال من به انتخاب سوسن پرور برای 
اطمینان داشتم و  اکرم  بازی در نقش 
از جلسه دوم تمرین نیز کامال مطمئن 
شدم که انتخاب درستی کرده ام اما برای 
خود خانم سوسن پرور پذیرش آن کمی 
طول کشید. خانم پرور برای اولین بار 
بود که نقش جدی و متفاوتی را در این 
فیلم بر عهده داشت و همچنین برای 
نخستین بار در نقش اول یک فیلم ظاهر 
شدند و پیش از این بیشتر در نقش های 

مکمل ایفای نقش کرده بودند.

اندازه  چه  تا  شما  آثار  -بازیگران 
است  باز  دست شان  نقش ها  ایفای  در 
و نظرات شان درباره دیالوگ ها و دیگر 

نکات فیلم توجه می کنید؟
*بر مبنای گفته های خود بازیگران 
می گویم که دست شان کامال باز است. 
بازیگران  تمرین ها که  در  به خصوص 
ایده هایشان را مطرح می کنند و بعد با 
همفکری روتوش می شود. به طور مثال 
کاراکتری که در این فیلم مهندس قارچ 
فیلمنامه  در  او  است، شخصیت پردازی 
ایده  مبنای  بر  بعد  و  بود  دیگری  چیز 
در  خانجانی،  آقای  آن  بازیگر  اتود  و 
این  دوباره  داشتیم  که  تمرین هایی 

کارکتر نوشته شد.

کوتاه  فیلم  ادامه  بوتاکس  -آیا 
روتوش است؟

منتقدان  که  است  چیزی  *این 
گفته اند و در صالحیت من نیست. من 
خوش شانسی  کوتاه  فیلمسازان  جزو 
و  شده  دیده  فیلم هایم  که  هستم 
منتقدان آنها را مقایسه می کنند. به نظر 
خودم بوتاکس خیلی بی ربط به روتوش 
نیست اما این که در ادامه هم ساخته 

شده اند یا خیر را باید منتقدان بگویند.

شما  فیلم  منتقدان  برخی  -اینکه 
را شبیه فارگو دیده اند و این فیلم هم از 

جمله آثار مورد عالقه شماست، چگونه 
عالقه  دلیل  به  آیا  است؟  افتاده  اتفاق 
شما به این فیلم نیست که در فیلم تان 
شاید ناخودآگاه نشانه هایی از این فیلم 

دیده شده است؟
این  به  من  است.  ممکن  *بله 
اما بعد  موضوع اصال فکر نکرده بودم 
دیدم که واقعا شبیه است. به خصوص 
بوتاکس  فیلم  در  سکانسی  مجموعه 
تفاق  ا نمک  دریاچه  در  که  هست 
شبیه  بسیار  صحنه ها  این  و  می افتد 
در  که  است  فارگو  از  بخش هایی  به 
خیلی  را  فیلم  آن  می افتد.  اتفاق  برف 
دوست دارم و به نظرم ممکن است که 
در ناخودآگاه من چیزهایی بوده و این 

تاثیر را در نهایت به دنبال داشته است.

ماجرای  به  بوتاکس  فیلم  -تم 
قتل بابک خرمدین بسیار شباهت دارد 
که البته ماجرای او بعد از ساخت فیلم 
وسیعی  سطح  در  و  داد  رخ  بوتاکس 
رسانه ای شد. به نظر خود شما شباهت 
موضوع فیلم بوتاکس به ماجرای بابک 
خرمدین چقدر به بیشتر دیده شدن این 

فیلم کمک کرده است؟
بابک  ماجرای  نمی کنم  *فکر 
خرمدین در دیده شدن بوتاکس تاثیری 
بود  من  دوستان  از  بابک  باشد.  داشته 
ولی ماجرای او با وجود عجیب بودن و 

رسانه ای شدن مثل خیلی از ماجراهای 
دیگر بعد از دو هفته بولد شدن، فراموش 
شد. با این حال ماجراهای شبیه به او 
بسیار زیاد است و تنها تعدادی از آنها 
به  دوستانم  و  من  می شود.  رسانه ای 
دلیل آن که کار مستند و تحقیقاتی هم 
این موضوعات آشنا  با  انجام می دهیم 
هستیم و در دادگاه ها ماجراهای پیچیده 
و عجیب نظیر ماجرای بابک خرمدین 
بسیار زیاد است اما آن چه مسلم است 
این است که این خشونت ها در جامعه 
هست و همه افراد جامعه نیز درکی از 
آن دارند. گاهی این ماجراها مثل قتل 
بابک خرمدین برای افراد جامعه غیرقابل 
هضم و گاهی هم کمی قابل لمس تر 
است و بسیاری از افراد نظیر این اتفاقات 
و خشونت ها را در اطراف خود می بینند 
از  سطح  این  بنابراین  و  می خوانند  یا 
قابل  مردم  از  بسیاری  برای  خشونت 

لمس و قابل درک است.

چگونه  بوتاکس  فیلم  -داستان 
شکل گرفت؟

*کاراکتری داشتم که این کاراکتر 
الهام گرفته از زندگی واقعی فردی بود 
که سال ها او را می شناختم. شخصیت 
داشت  واقعی  دنیای  در  معادلی  اکرم، 
او  شخصیت  مبنای  بر  کردم  سعی  و 
اتود  بار  چندین  بنویسم.  فیلمنامه ای 
دو  برای  نوشتم  را  طرح هایی  و  زدم 
فیلم مستند که به نتیجه نرسید، یعنی 
در واقع خودم آن را به نتیجه نرساندم 
چون فکر کردم حق مطلب را ادا نکرده 
احساس  او  با  که  کاراکتر  این  است. 
نزدیکی می کردم و تجربه زیسته خودم 
داشت  جا  و  بود  مانده  همین طور  بود، 
متن درخوری برایش نوشته شود. یکی 
بلند  فیلم  فیلمنامه  برای  هم  بار  دو 
اتودهایی زده بودم و چیزهایی را نوشته 
نهایت  در  و  نداشتم  دوست  که  بودم 
کردم  فکر  این  به  فیلمنامه  این  برای 
که برگردم سراغ همان قصه و همان 
کاراکتر و بر مبنای آن قصه ای بنویسم. 
برای پرداخت قصه فکر کردم اگر آن 
آدمی که می شناختم، به طور اتفاقی در 
موقعیتی قرار گیرد که بتواند تالفی کند 
بعدش چه می شود؟ به این فکر کردم اگر 
برادرش بمیرد، بعدش چه می شود و بعد 
فکر کردم قطعا او دلش برای برادرش 
تنگ می شود و حتما یادش می رود چنین 
کاری کرده است. زمانی که ته قصه را 
فیلمنامه  نوشتن  به  شروع  کردم  پیدا 
کردم. فکر کردم در انتهای قصه دلتنگی 
او آنقدر می تواند ادامه یابد و قدرت پیدا 
کند که درنهایت برادر مرده او به خانه 
برگردد. در نهایت، این قصه و این کارکتر 
را تبدیل به فیلمنامه کردم که بخشی از 
آن را خودم نوشتم و بخش دیگری را به 

همراه سپینود ناجیان نوشتیم.

شده  ساخته  حاال  که  قصه  -این 
فکر  که  است  چیزی  همان  است، 

باید  سال ها  این  همه  در  می کردید 
بسازید؟

ر  تصو که  ر  نطو آ *هیچوقت 
می کنید نیست. همین االن اگر بخواهم 
دوباره آن را بسازم طور دیگری می سازم. 
به هر حال سینماست و این تصور واقع 
بینانه ای نیست که فکر کنیم حتما آن 
چیزی که می خواهید و تصور می کنید 
که  است  این  حالت  بهترین  بسازید. 
فکر  که  چیزی  آن  طبق  درصد  هفتاد 
می کنید، باشد و دربیاید. ایده اصلی من 
شخصیت اکرم بود و فکر می کنم این 

شخصیت خوب از آب درآمده است.

که  واکنشی  برای  اکرم  -انگیزه 
فیزیکی  و  کالمی  خشونت  به  نسبت 
می رسد  نظر  به  منطقی  دارد،  برادرش 
ولی واکنش آذر کمی دور از ذهن است. 
چرا آذر در نهایت دست به خشونتی غیر 

قابل پیش بینی می زند؟
در  دو جور شخصیت پردازی  *ما 
این فیلم داشتیم. یکی همین اکرم بود 
برای  اتفاقات  از  زنجیرواری  روند  که 
او می افتد و در نهایت دست به کاری 
می زند که رفتار او منطقی و قابل درک 
است. اما درباره آذر شخصیت پردازی ما 
کنترل گر  شخصیتی  آذر  داشت.  فرق 
است و می خواهد همه قضایا را مدیریت 
کند و از طرفی شخصیتی جاه طلب دارد 
و برای رسیدن به یک موفقیت بزرگ 
در زندگی اش می خواهد مجیک ماشروم 
پرورش بدهد که کار خالفی است ولی 
دهد.  انجام  را  آن  می گیرد  تصمیم  او 
معموال در فیلمنامه، خرده اتفاقات است 
که شخصیت ها را از نقطه الف به نقطه 
برای  ما  فیلم  این  در  اما  می رساند  ب 
شخصیت آذر جزییات و خرده اتفاقات 
داستان را حذف کردیم و فقط دو مورد 
را گذاشتیم. شاید دلیل تصمیمی که آذر 
می گیرد، این باشد که او احتماال به این 
فکر کرده که برادری دارد که از بلندی 
افتاده و احتماال فلج می شود و نمی تواند 
راه برود و بنابراین برای نگهداری از او 
و  می شود  مشکل  دچار  آن ها  زندگی 
ممکن است همین فکر باعث تصمیم 
نهایی او شود که از شر این برادر خالص 
شود. درست مثل کسی که نزدیک دره 
افتاده است و با لگد آخر به ته دره پرت 
می شود. این ها بخش سفیدخوانی متن 
است که به عهده مخاطب و تماشاگر 
نظیر  کند.  فکر  آن  درباره  که  است 

فیلم های  در  آذر  پردازی  شخصیت 
مدرن تر اتفاق می افتد. در فیلم بوتاکس 
شخصیت پردازی ها به گونه ای بود که 
دو جور  با  را  مختلف  فیلم  تا  دو  انگار 
شخصیت پردازی مختلف و نحوه روایت 

مختلف کنار هم بگذارید.

کار  شروع  از  پیش  حسي  -چه 
داشتید؟

نتخاب  ا بر  عالوه  فیلم  ین  *ا
در  زیادی  بسیار  ریسک های  بازیگر، 
نوشتن فیلمنامه و کارگردانی هم داشت 
و دوست داشتم ریسک آن کامل باشد و 
برای همین سعی کردیم در خیلی چیزها 
ریسک کنیم که یکی از آنها همین بود 
هم  کنار  را  متفاوت  شخصیت   2 که 
مخاطبان  از  برخی  برای  که  بگذاریم 
جنس  این  در  چون  است  قبول  قابل 
متن  سفیدخوانی  پردازی،  شخصیت 
زیسته  تجربه  تماشاچی  و  است  بیشتر 
خود و تخیل خود را همراه می کند و به 
نتیجه خود می رسد و برای برخی دیگر 
نیست.  قبول  قابل  هم  مخاطبان  از 
درک هر مخاطب و تماشاگری از این 
فیلم متفاوت است. حتی اگر دو مخاطب 
با این شخصیت ها همذات پنداری کنند، 
این  مختلف  روش  دو  از  است  ممکن 
همذات پنداری صورت بگیرد و البه الی 
با چیزهای مختلفی در  اتفاقات را  این 
ذهن خودشان پر کنند. برای همین است 
که برخی مخاطبان می پذیرند و برخی 
برایشان کافی نیست. این توضیح کاری 
فیلم  این که در  و  ما کردیم  است که 

درآمده یا نه به عهده تماشاگر است.

بگویید  فیلم  پایان بندی  -درباره 
که چرا در حالتی میان واقعیت و خیال 
یا شاید دنیای پس از مرگ می گذرد و 

تماشاگر را به حال خود می گذارد؟
فیلم  ن  یا پا ر  د ا  ر *قطعیتی 
گاز  شیر  اکرم  حال  هر  به  گذاشته ایم. 
را باز می گذارد و احتماال آنها می میرند 
از  دنیای پس  انگار  آخر  و صحنه های 
رویای  که  است  اکرم  ذهن  از  مرگ 
حالت  که  نیست  هم  پیچیده ای  خیلی 
داشته  واقعی  فرا  و  فرازمینی  بهشتی، 
جادویی  و  مجیک  حالت  اندکی  باشد. 
هری  فیلم  جادوی  جنس  از  که  دارد 
جادویی  و  مجیکال  حالت  نیست.  پاتر 
آن در اندازه ذهن اکرم است و همین 
که  کند  فکر  مجیک  می تواند  اندازه 

باشند  هم  کنار  دوباره  همه  نهایت  در 
را  فیلم  پایان  بدهند.  را هل  ماشین  و 
دوست  چون  گذاشتیم  شکل  این  به 
نداشتم که تماشاگر فکر کند آنها مردند 
و تمام شد. سعی کردیم در فیلم، مرزی 
را حفظ کنیم که تماشاچی پایش خیلی 
روی زمین نباشد، از زمین فاصله داشته 
باشد و فکر کند که در فضایی متوهم 

سیر می کند.

-اکران بوتاکس راضی کننده بود؟
بودم  راضی  بوتاکس  اکران  *از 
دیده  فیلم  که  بود  این  هدفم  چون 
شود و خوشبختانه خیلی خوب و حتی 
بیشتر از چیزی که من فکر می کردم، 
دیده شد. در تبلیغات هم سعی کردیم 
این  در  می کنم  فکر  نگذاریم.  کم  که 
شرایط شیوع کرونا و وضعیت عجیبی 
که سینما را  زمین زده است، بوتاکس 
و خوشبختانه  دیده شد  اندازه الزم  به 
این فیلم هم در خارج از ایران و هم به 
شکل محدود در ایران فروش داشت و 

در مجموع سرمایه ما را بازگرداند.

بوتاکس  از  که  -بازخوردهایی 
دریافت کرده اید چطور بوده است؟

عام  تماشاچی  فیلم  *بوتاکس 
فیلیمو  همین  در  مثال  برای  نیست. 
سلیقه  بیشتر  آن  تماشاچیان  انبوه  که 
مورد  فیلم  این  دارند،  پسند  سرگرمی 
برای  و  نیست  آنها  از  بسیاری  پسند 
است.  خاص تر  سلیقه  با  مخاطبانی 
همکاران  جماعت  از  که  بازخوردهایی 
است.  مثبت  بسیار  گرفتم  سینمایی 
را  مثبتی  بازخورد  همچنین  فیلم  این 
که  سینما  جدی  مخاطبان  سوی  از 
و  دارند  دوست  را  متفاوت  فیلم های 
و دوستان سینمایی  منتقدان  همچنین 
به همراه داشت. شاید بتوان گفت فیلم 
از  تا چهل درصد  بوتاکس، حدود سی 
تماشاگران عام سینما را نیز راضی کرده 
است و بنابراین به طور کلی ارزیابی من 
تعریف  فیلم  این  برای  از مخاطبی که 
این  و  بود  درستی  ارزیابی  بودم،  کرده 
فیلم توانست مخاطبان خودش را بیشتر 

از تصوری که داشتم راضی کند.

ه  و گر ر  د شما  فیلم  لین  و ا -
که  مد  آ در نمایش  به  هنروتجربه 
البته  و  دارد  را  خود  خاص  مخاطبان 
با استقبال خوبی هم روبه رو شده است. 
آیا در پروسه فیلمسازی خود در آینده، 
ساخت فیلم هایی برای سینمای بدنه و 
جذب مخاطبان بیشتر برای آثارتان را 
در نظر دارید یا همچنان ترجیح می دهید 
عالیق خود را برای مخاطبان خاص و 

محدود به تصویر بکشید؟ 
کارهای  درگیر  حاضر  حال  *در 
اولیه برای تولید فیلم جدیدم هستم و 
برنامه ام این است که از بازیگران چهره 
و شناخته شده برای این فیلم استفاده 
کنم. فیلم جدید من ریتم تندتری خواهد 
داشت و تماشاگر را درگیر خود می کند 
اما فضای فکری فیلم متفاوت از قبل 
موقت  اسم  با  را  فیلمنامه ای  نیست. 
خداحافظ گالبی ها نوشته ام که احتمال 
زیاد اسم آن تغییر خواهد کرد و رگه هایی 

از کمدی را در خود دارد.

از  را  جدیدتان  فیلم  -بازیگران 
شده  شناخته  و  چهره  بازیگران  میان 
انتخاب می کنید یا از بازیگران تئاتری 
بهره  هم  باز  متفاوت  نقش های  در 

می گیرید؟
*کار جدید من ترکیبی از بازیگران 
تئاتری و بازیگران چهره و شناخته شده 
خواهد بود. بازیگران خیلی خوبی داریم 
که بسیار توانمندند به طور مثال مهران 
توانمندی  جدید  کارهای  در  غفوریان 
بسیاری از خود نشان داده است که تا 
پیش از این مخاطب ندیده بود و از این 
دست بازیگران بسیار زیاد داریم که در 
باز هم خیلی خوب  نقش های متفاوت 

دیده می شوند.
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