
در بازدید سر زده رئیس جمهوری از ایران خودرو صورت گرفت؛

دستور افزایش 50 درصدی تولید و حذف قرعه کشی فروش خودرو

سرپرست بهزیستی تهران گفت: در سال جاری ۱۰۱۵ 
خانواده متقاضی فرزندپذیری بوده اند که ۱۲۹ خانواده تقاضای 

فرزند دختر و ۲۰۳ خانواده تقاضای فرزند پسر داشتند.
مرحله  به  پسر که  تعداد کودکان  در سال جاری  زمانی گفت: 
پذیرش و فرزندخوانده گی  رسیده اند ۶۰ درصد و تعداد کودکان دختر 

۴۰ درصد بوده است.
به گفته سرپرست بهزیستی تهران، قبول سرپرستی کودکان در 

کلیه شهرستان های استان تهران انجام می شود اما آمار تهران، ری و 
شمیرانات باالتر است. او می گوید: عدم تناسب بین تعداد متقاضیان به 
ویژه متقاضیان طفل دختر و تعداد کودکان دارای شرایط فرزند خواندگی، 
فرهنگ سازی در خصوص ایجاد تناسب جهت افزایش تعداد متقاضیان 
طفل پسر، کودکان معلول، بیماری خاص و کودکان دارای پیگیری درمانی 
و کودکان باالی ۷ سال از جمله  مشکالت اصلی فرزند خواندگی است. 
صفحه ۲
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 اجباری است
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1969- پنجشنبه 12 اسفند 1400- قیمت 1000 تومان
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2جامعه
افزایش خشونت  

خانگی علیه 
دانش آموزان در 
دوران آموزش 

مجازی!

4هنر

متاسفانه در يك هفته اخير جامعه هنري شاهد از دست دادن 
هنرمندان شاخصي بود. ابتدا استاد رفعت هاشم پور يكي از 
بزرگترين هاي تاريخ دوبله كشور را از دست داديم و سپس 
چنگيز وثوق يكي از بازيگران قديمي سينماي ايران درگذشت 
و حاال يك بازيگر جوان را از دست داديم... زهره فكورصبور، 

بازيگر سريال های پ

مديركل امور تربيتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش 
درس  بابت  دانش آموزان  عليه  خانگی  خشونت   آمار 

خواندن در دوران آموزش مجازی را اعالم كرد.

انتشار سلسله نشست های  ادامه  در  ايران  موزه سينمای 
جيرانی  فريدون  زادروز  مناسبت  به  خود  شفاهی  تاريخ 
فيلمنامه نويس، كارگردان و تهيه كننده سينما بخش هايی از 

گفتگوی تاريخ شفاهی اين هنرمند را منتشر كرد.

سه بار پیشنهاد 
بازیگري داشتم که 

رد کردم!

فرهنگ فرزند خوانده گی باید تقویت شود امضای 4.۵ میلیارد دالر قرارداد
 با سازندگان صنعت نفت

گذشته  روز  اوجی«  »جواد  نفت،  وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
داشت:  اظهار  زمستانی  سوخت  تأمین  فرآیند  تشریح  در  )چهارشنبه( 
براساس بررسی های وزارت نفت در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، آمار 
ذخیره سازی های سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع نسبت به پارسال ۲۵ تا ۳۰ درصد 
پایین تر بود و پیش بینی می شد زمستان امسال ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب کسری 

گاز داشته باشیم.
صفحه ۳

افزایش  درباره  مجلس  نماینده  دهنوی،  محسن 
حقوق سربازان در یک برنامه اینستاگرامی گفته است: از 
زمانی که وارد مجلس شدم، سربازی یکی از دغدغه های 
من بود و یکی از چالش های کشور نیز است. در حال حاضر سه میلیون 
مشمول غایب داریم و براساس آنچه گفته می شود، سربازی یکی از 
سه علت اصلی تاخیر در ازدواج محسوب می شود. وی ادامه داد: از 
این رو نباید تا زمانی که الیحه جدید داشته باشیم و اصالحاتی انجام 

شود، دست روی دست گذاشت. در یک بازدید میدانی که انجام شد 
دیدم سربازانی هستند که دو روز غذای گرم نخورده اند. سال۹۹ حقوق 
سربازان کمتر از ۴۰۰هزار تومان بود و در الیحه بودجه ۱۴۰۰ ما 
مساله حقوق سربازان را پیگیر شدیم. اگر قرار است طبق قانون فرد 
به سربازی برود، حقوقش هم باید طبق قانون باشد که تا آن زمان 

اینطور نبود و حقوق و مزایا طبق قانون اجرا نمی شد.
صفحه ۲

حقوق سربازان افزایش یافت

DONYAYEJAVANANMAG.IR

علیه  تحریم ها  تشدید  با  غربی  انرژی  شرکت های 
مسکو، از روسیه خارج می شوند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، با توجه به افزایش شمار 
تحریم ها علیه روسیه به دلیل تشدید تنش ها و درگیری ها 
روز  هم  شل  و  بی پی  شرکت های  کی یف،  و  مسکو  بین 
از  خروج  برای  خود  تصمیم  از  اسفندماه(  )نهم  دوشنبه 

روسیه خبر دادند.
از جمله بستن حریم  اقدام ها  از  با مجموعه ای  غرب 

هوایی به روی هواپیماهای روسیه، تعطیلی بانک ها روس 
و خارج کردن آنها از شبکه مالی جهانی سوئیفت و محدود 
میلیارد   ۶۳۰ ذخایر  از  استفاده  برای  مسکو  توانایی  کردن 

دالری اش، اقدام به تحریم روسیه کرده است.
همه  به  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  شل  شرکت 
تأسیسات  جمله  از  می دهد،  پایان  روسیه  در  فعالیت هایش 
ال ان جی ساخالین -۲ که ۲۷.۵ درصد از سهام آن در اختیار 
این شرکت و ۵۰ درصد آن متعلق به گازپروم روسیه است.

سرمایه گذار  بزرگ ترین  پترولیوم،  بریتیش  شرکت 
اعالم  اسفندماه(  )هشتم  یکشنبه  روز  روسیه،  خارجی 
۱۹.۷۵ درصدی خود  کرد که تصمیم گرفته است سهام 
اوکراین  به  روسیه  حمله  پی  در  را  روسنفت  شرکت  در 

خارج کند.
شرکت انرژی اکینور که بیشتر سهام آن متعلق به دولت 
نروژ است، اعالم کرد سرمایه گذاری مشترک خود در روسیه 

را واگذار خواهد کرد.

منابع ارزی و نفتی ایران درصورت 
احیای برجام و رفع تحریم ها، با سهولت 
بیشتری در دسترس قرار خواهند گرفت 
که طبق گفته کارشناسان، این موضوع 
برای  تهدید  به  ارزپاشی  با  می تواند 
زیرساخت های  گسترش  با  و  اقتصاد 
فرصت  به  طریق  این  از  اقتصادی 

تبدیل شود.
از  یکی  آن  تغییرات  و  ارز  بازار 
عوامل محوری و تعیین کننده در جهت 
نهایت  در  و  بازارها  سایر  قیمت های 
تغییرات شاخص های اقتصادی است اما 
این بازار بیش از سیاست های اقتصادی 
تحت تاثیر اخبار منفی و مثبت سیاسی 
و بین المللی است؛ به گونه ای که خروج 
آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ شروعی 
برای افزایش های قابل توجه نرخ دالر و 
رسیدن آن به کانال ۳۰ هزار تومان بود.
ر  خبا ا ر  نتشا ا دیگر،  سوی  ز  ا
امیدبخش در ماه های اخیر از مذاکرات 
به  نیز  برجام  احیای  احتمال  و  وین 
عنوان خبری مثبت برای بازار ارز ایران 
به  حرکت  برای  دالر  به  جهت دهی  و 
نرخ  تا حدودی  توانست  سمت کاهش 
دالر را کاهش بدهد و تقریبا به کانال ۲۵ 
هزار تومان برساند. اما این اخبار مثبت 
نتوانست نقش قابل توجهی در ریزش 
نرخ دالر داشته باشد و به نظر می رسد 
هزار   ۲۵ کانال  در  دالر  نرخ  فعال  که 

تومان به تثبیت رسیده است.
در این بین، باید به این نکته اشاره 
شود که اساسا درصورت احیای برجام 
و رفع تحریم ها دست و بال ایران برای 
فروش نفت باز می شود که در پی آن، 
درآمدهای نفتی و ارزی نیز بهبود قابل 

توجهی خواهد یافت. 
نشان  گذشته  سال های  تجربه 
ارزی  منابع  افزایش  با  که  است  داده 
مازاد میل به ارزپاشی نیز تقویت شده 
که این امر، به سرعت نرخ دالر را در 
بازار ارز سرکوب و کاهشی کرده و در 
کوتاه مدت نیز تورم هم کاهش یافته 
مجدد  ارز  نرخ  بلندمدت  در  اما  است 
شتاب گرفته و نرخ تورم نیز با افزایش 

مواجه شده است.

افزایش  وجود  با  زمینه،  این  در 
درآمدهای نفتی در ماه های اخیر آنچه 
که تاکنون به نظر می رسد هنوز اقدامی 
در جهت ارزپاشی و کاهش نرخ ارز رخ 
نداده و نرخ دالر در محدوده ۲۵ تا ۲۶ 
بنابراین  است؛  مانده  باقی  تومان  هزار 
سیاست  هم  برجام  احیای  از  پس  اگر 
انتظار  نمی توان  نشود،  گرفته  ارزپاشی 
کاهش قیمت قابل توجهی در بازار ارز 

و به طبع کاهش قیمت ها را داشت. 
پیش از این، کامران ندری_ یک 
تحلیلگر اقتصادی گفته بود که مذاکرات 
وین تاثیر کوتاه مدتی بر  شاخص های 
کالن اقتصادی چون تورم، تولید و ... 
انتهای سال،  تا  نمی توان  و  نمی گذارد 
این شاخص ها متاثر  انتظار تغییری در 
از نتیجه مذاکرات داشت  و این مذاکرات 
صرفا تاثیر خود را با کاهش قمیت ها در 
بازار ارز نشان می دهد که این کاهش 
نیز کمتر از ۲۴ هزار تومان نخواهد بود. 
علی سعدوندی_  دیگر،  از سوی 
کالن  اقتصاد  و  بانکداری  استاد  یک 
معتقد است که با احیای برجام و افزایش 
در  می توان  را  سناریو  دو  ارزی،  منابع 
پیش گرفت که ارزپاشی اولین سناریو 

سال های  در  نیز  آن  اجرای  که  است 
گذشته اقتصاد ایران سابقه داشته است و 
دیگری استفاده از منابع ارزی مازاد ایجاد 
شده در پی احیای برجام به منظور توسعه 
و بهبود زیرساخت های اقتصادی است. 
وی اظهار کرد: هر زمانی که در 
اقتصاد ایران  دسترسی به منابع ارزی 
حاصل از درآمدهای نفتی افزایش یافته 
و به نوعی با منابع ارزی مازاد مواجه شده 
برای کاهش  ارزپاشی  به سمت  است، 
قیمت ارز حرکت شده که این موضوع 
زیرا  است،  بوده  زیانبار  مردم  برای 
اشتغال و تولید ملی تضعیف و به واردات 
کاالهای خارجی یارانه داده می شود. این 
دیگری  کشورهای  که  است  حالی  در 
که با منابع مازاد ارزی مواجه می شوند، 
توسعه و گسترش  را صرف  منابع  این 
ساخت  چون  اقتصادی  زیرساخت های 
 ... و  دانشگاه  بیمارستان،  آهن،  خط 

می کنند. 
اقتصاد  و  بانکداری  استاد  این 
شرایط  در  اقتصادی  نظر  از  کالن 
فعلی بودجه نویسی در کشور برنگشتن 
احیای آن می داند  از  بهتر  را  برجام  به 
آینده  سال  بودجه  در  که  آنطور  زیرا 

سهولت  ست،  ا شده  یزی  مه ر نا بر
افزایش  و  ارزی  منابع  به  دسترسی 
قیمت  کاهش  و  ارزپاشی  آن ها صرف 
بلندمدت  در  تعادلی  نرخ  زیر  به  ارز 
می شود که اثرات منفی برای اقتصاد و 

تولید خواهد داشت.
گرفتن  پیش  گفت:  سعدوندی 
سیاست ارزپاشی همگام با احیای برجام، 
کاالهای  واردات  و  ارز  نرخ  کاهش 
صورت  به  هم  را  تورم  نرخ  خارجی، 
اما  می کند  مواجه  کاهش  با  موقت 
پیدا  افزایش  مجدد  تورم  این  ادامه  در 

خواهد کرد. 
نرخ دالر تحت  اینکه  درباره  وی 
تاثیر مذاکرات کمتر از ۲۵ هزار تومان 
نشد، توضیح داد: دلیل این امر این است 
که هنوز دالرهای نفتی وارد چرخه های 
اقتصادی نشده است. بنابراین، دو سناریو 
پس از احیای برجام وجود دارد؛ اینکه 
اقتصاد  بهبود  صرف  نفتی  دالر  منابع 
شود یا اینکه این منابع صرف ارزپاشی 
شود که حالت دوم موجب فرار سرمایه، 
کاهش  اشتغال،  و  تولید  شدن  متضرر 
موقت تورم و شتاب مجدد آن پس از 

گذشت مدت کوتاهی خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با دنیای جوانان:

رفع تحریم ، تاثیری در کاهش قیمت ها نخواهد داشت!

کناره گیری شرکت های انرژی جهان از روسیه

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی گفت: همه افرادی که 
توان جسمی برای انجام اهدای خون را 
دارند، با این عمل خیرخواهانه به نجات 

جان چند بیمار کمک کنند.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان 
انتقال خون استان تهران، ولی اسماعیلی 
که با حضور در مرکز اهدای خون وصال 
به  نیازمند  بیماران  یاری  به  شیرازی، 
خون  اهدای  افزود:  بود،  شتافته  خون 
با  و  است  ارزشمند  جان  نجات  برای 
توجه به شیوع کرونا و روزهای پایانی 
سال، آمار مشارکت مردم برای این کار 

انسان دوستانه کاهش پیدا کرده است 
برای  توان جسمی  که  افرادی  همه  و 
انجام اهدای خون را دارند، درخواست 
می کنم که با این عمل خیرخواهانه به 

نجات جان چند بیمار کمک کنند.
وی ادامه داد: نزدیک بودن به بهار 
و شروع سال جدید و همچنین ایام ماه 
مبارک رمضان، بهانه بسیار خوبی است 
تا مردم مهربان و نوعدوست ایران در 
و  باشند  بیماران  فکر  به  سراسر کشور 
با نذرخون، یک بار دیگر صحنه هایی 
نابی از صفا و همدلی را به منصه ظهور 

بگذارند.

و  است  حیاتی  ماده  یک  خون 
و  نیامده  آن  برای  جایگزینی  تاکنون 
رانندگی،  حوادث  مصدومان  بر  عالوه 
بیمارانی که اعمال جراحی دارند، مادران 
از  بیماران سرطانی  و  زایمان  حین  در 
همچنین  هستند   خون  به  نیازمندان 
برخی از افراد مانند مبتالیان تاالسمی 
خون  همیشگی  کنندگان  مصرف  از 
که  است  الزم  و  می شوند  محسوب 
اهدای خون توسط هموطنان به صورت 

همیشگی و مستمر باشد.
برای  قبول  قابل  سن  حداقل 
حداکثر  و  تمام  ۱۸ سال  اهدای خون 

همچنین  است  تمام  سال   ۶۰ سن 
خون  اهدای  اولین  برای  سن  حداکثر 
بعدی،  دفعات  برای  و  است  سال   ۶۰
سن اهداکننده مستمر )با سابقه حداقل 
۲ بار اهدای خون در سال( حداکثر ۶۵ 

سال است.
بر اساس اعالم مسووالن سازمان 
چه  کرونا  انتقال  احتمال  خون،  انتقال 
از طریق  چه  و  اهدای خون  از طریق 
دریافت خون و فراورده های آن به هیچ 
اهداکنندگان  بنابراین  ندارد  وجه وجود 
با اطمینان خاطر به مراکز انتقال خون 

مراجعه و خون اهدا کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس :

هموطنان با اهدای خون جان بیماران را نجات دهند

تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون 
کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه ملی 
پایش کار برای اجرای درست ۴ محور 

مهم قانون کار راه اندازی شده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: این سامانه برای 
مشاغل،  بندی  طبقه  محور   ۴ اجرای 
ساماندهی تشکل های کارگری، کمیته 
حفاظت فنی و بهداشت و کمیته انضباط 

کار است.
به گفته رعیتی فرد، فرصت ۳ ماهه 
گذاشتیم تا کارفرمایان به صورت خود 
کنند  بارگزاری  را  اطالعاتشان  ارزیابی 
صورت  به  هم  کار  وزارت  بازرسین  و 
دوره ای نظارت می کنند اگر کسی وارد 
سامانه نشده باشند تسهیالت رفع موانع 

تولید را از دست می دهند.
به  می گوید:  کار  قانون   ۴۹ ماده 

منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه 
با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن 
شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل 
مشمول  کارفرمایان  در کارگاه  مختلف 
کمیته  همکاری  با  موظفند  قانون  این 
طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات 
ذی صالح، طرح طبقه بندی مشاغل را 
تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و 

امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.
به  می گوید:  کار  قانون   ۹۳ ماده 
منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت 
و  حفاظتی  مقررات  اجرای  حسن  بر 
بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از 
کارگاه هایی که  در  بیماریها،  و  حوادث 
وزارت  و  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت 
فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

معاون روابط کار وزارت تعاون خبر داد؛

راه اندازی سامانه ملی پایش برای اجرای درست قانون کار

در سالروز ۵۶ سالگی سندیکای بیمه 
و  روابط عمومی  مدیران  از  ایران،  گران 
ریسک بیمه تعاون به دلیل تالش های 

صادقانه تقدیر شد.
بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
تعاون، در پنجاه و ششمین سالروز تأسیس 
سندیکای بیمه گران از سمیه محمدی، 
مدیر روابط عمومی و امور مشتریان و مریم 
سلماسی، مدیر ریسک و تعالی سازمانی بیمه 
تعاون که به عنوان اعضای کارگروه های 
تخصصی روابط عمومی و مدیریت ریسک 
در سندیکا فعالیت می کنند به دلیل تالش 

و زحمات ارزشمند و صادقانه تقدیر شد.
در ادامه مراسم گرامیداشت سالروز 

تأسیس سندیکای بیمه گران، سید محمد 
کریمی، دبیرکل سندیکای بیمه گران به ۱۰ 
اسفند، سالروز تأسیس پژوهشکده بیمه نیز 
اشاره داشت و به فعاالن این ضلع صنعت 

بیمه تبریک گفت.
وی افزود: امیدوارم در سال جدیدی 
که می آید اتفاقات مطلوبی برای حضور در 
ساختار بین المللی صنعت بیمه داشته باشیم.

کریمی ادامه داد: هم اکنون سندیکای 
بیمه گران ایران در مطلوب ترین حالت 
تعامل با بیمه مرکزی است و از رئیس سابق 
بیمه مرکزی و روسای کنونی و هیأت عامل 
بیمه مرکزی نیز برای این تعامل ارزشمند 

سپاسگزارم.

دبیرکل سندیکای بیمه گران اضافه 
کرد: امیدواریم ساز و کار زندگی بیمه گران 
به مراتب بهتر شود و با کاهش آسیب ها 
هم خسارت های کمتری پرداخت شود و 
هم از درآمد حاصله برای سرمایه گذاری در 

مسیر توسعه اقتصاد ملی بهره مند شویم.
امیدوارم  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
سندیکای بیمه گران و همت تالشگران 
همکاران در این نهاد سبب شود تا بتوانیم 
پشتیبان خوبی برای تمام فعاالن صنعت 
بیمه باشیم.کریمی همچنین اظهار داشت: 
انتظار دارم که در سال آینده نظم کارگروه 
ها افزایش پیدا کرده و مشارکت نیز بیش 
از پیش تقویت شود؛ بر این اساس شاخص 

از  بتوانیم  تا  تعریف شده  متعددی  های 
ظرفیت حداکثری همکاران بهره مند شویم. 
همچنین امیدوارم خروجی های جلسات 
نیز کاربردی تر و اثربخشی جلسات نیز 

ملموس تر باشد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران در ادامه 
تأکید کرد: دبیران شوراها با کارگروه روابط 
را  خود  تعامالت  پیش  از  بیش  عمومی 
تقویت کنند و از ظرفیت های این کارگروه 

استفاده شود.
وی در خاتمه بیان داشت: امیدواریم 
با تعیین رئیس کل جدید بیمه مرکزی 
بتوانیم ضریب نفوذ بیمه را نیز در سال 

جدید افزایش دهیم.

تقدیر از مدیران روابط عمومی و ریسک بیمه تعاون 
در سالروز ۵۶ سالگی سندیکای بیمه گران

فرمانداری  عمومی  روابط  رئیس 
تهران با اشاره به الزام نصب کد هوشمند 
تایید  و  )QR Code(، نشان سالمت 
از  صنفی  واحدهای  در  واکسیناسیون 
اجبار انجام دز سوم واکسن کرونا برای 

مسافرتهای نوروزی خبر داد.
شرایط  تشریح  در  قربانی  ایمان 
نوروزی  ایام سفر  در  بین شهری  تردد 
در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس ابالغ  
ستاد ملی کرونا مسافران نوروزی حتمًا 
دریافت  را  کرونا  واکسن  سوم  ُدز  باید 
کرده باشند تا امکان تردد بین شهری 
بر  نوروزی  سفر  و مالک  باشند  داشته 
سرنشینان  و  بوده  خودرو  پالک  ثبت 

خودرو مالک نیستند.

صفحه ۳
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نماینده مردم رزن:
۶ هزار پیشنهاد بودجه ای نمایندگان حکایت از ناپختگی 

الیحه بودجه دارد
نماینده مردم رزن در مجلس بررسی ۴۵ روزه الیحه بودجه در برخی 
کمیسیون ها و کمیسیون تلفیق را طوالنی دانست و گفت: به جای بررسی 
این الیحه در کمیسیون تلفیق، باید وقت بیشتری برای بررسی پیشنهادات 

سایر نمایندگان داده شود.
حسن لطفی در نشست علنی نوبت صبح روز گذشته )چهارشنبه ۱۱ 
اسفند( مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تذکری با استناد به ماده )۲۲( آیین نامه 
داخلی مجلس گفت: شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی امنیت 
کمیسیون  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  اقتصاد،  عالی  شورای  ملی، 

تلفیق و کمیسیون های مشترک، مجلس را از حیز انتفاع خارج کردند.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس بر همین اساس یادآور شد: 
به مجلس  آذر  و ۱۶  بررسی می شود  دولت  در  ماه  به مدت سه  بودجه 
می آید که از آن روز تا اول اسفند، ۴۵ روز عالف کمیسیون های مربوطه 
این  در  که  کسانی  مگر  اینجاست؛  سوال  و  است  تلفیق  کمیسیون  و 

کمیسیون ها پیشنهاد ارائه می کنند از نمایندگان نیستند.
و  کمیسیون ها  در  روز   ۴۵ بودجه  الیحه  باید  چرا  داد:  ادامه  وی 
کمیسیون تلفیق بماند و نمایندگان از رسیدگی به جداول و سایر بخش های 
بودجه محروم باشند؛ مگر در این ۴۵ روز دولت و کمیسیون تلفیق چه 

گلی به سر بودجه می زند.
لطفی در ادامه وجود ۶ هزار پیشنهاد نمایندگان در رابطه با الیحه 
بودجه را ناشی از ناپختگی این الیحه دانست و افزود: این در حالی است 
ابتدایی سال آینده را باید جلوی در وزارتخانه ها و  که نمایندگان ۶ ماه 
سازمان ها التماس کنند تا بودجه حوزه های انتخابیه آنها تخصیص داده شود.

نشان  خاطر  پایان  در  همدان  استان  نمایندگان  مجمع  عضو  این 
کرد: استدعا داریم از سال بعد فکر اساسی برای حذف کمیسیون تلفیق 
و وقت بیشتر به نمایندگان برای بیان پیشنهاداتشان داده شود نه اینکه 
نمایندگان مجبور شوند از پیشنهادات خود صرف نظر کرده و با سرعت 

از موضوعات عبور کنیم.

حقوق سربازان افزایش یافت
یک نماینده مجلس از افزایش ۱۰ برابری حقوق سربازان خبر داد.

در یک  افزایش حقوق سربازان  درباره  نماینده مجلس  محسن دهنوی، 
برنامه اینستاگرامی گفته است: از زمانی که وارد مجلس شدم، سربازی یکی 
از دغدغه های من بود و یکی از چالش های کشور نیز است. در حال حاضر سه 
میلیون مشمول غایب داریم و براساس آنچه گفته می شود، سربازی یکی از سه 

علت اصلی تاخیر در ازدواج محسوب می شود. 
نباید تا زمانی که الیحه جدید داشته باشیم و  از این رو  ادامه داد:  وی 
که  میدانی  بازدید  در یک  گذاشت.  روی دست  انجام شود، دست  اصالحاتی 
سال۹۹  نخورده اند.  گرم  غذای  روز  دو  که  هستند  سربازانی  دیدم  شد  انجام 
حقوق سربازان کمتر از ۴۰۰هزار تومان بود و در الیحه بودجه ۱۴۰۰ ما مساله 
حقوق سربازان را پیگیر شدیم. اگر قرار است طبق قانون فرد به سربازی برود، 
حقوقش هم باید طبق قانون باشد که تا آن زمان اینطور نبود و حقوق و مزایا 

طبق قانون اجرا نمی شد.
برای حقوق  زمان  آن  در  تومان  دهنوی، ۲۵۰۰میلیارد  گفته محسن  به 
سربازان منابع در نظر گرفته شده بود که گفتیم منابع افزایش و به ۴۵۰۰میلیارد 
و  ۲هزار  و  حقوق  به  تومان  ۳۰۰۰میلیارد  مجلس  در  همچنین  رسید.  تومان 
۶۰۰میلیارد تومان نیز برای خوراک و پوشاک در نظر گرفته شد و حقوق پرداختی 
هم به میانگین یک  میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید و هیج سربازی زیر یک 

میلیون تومان حقوق نگرفت.
دهنوی توضیح داد؛ امسال هم دوباره مساله حقوق سربازان را پیگیری 
کردیم. دولت قصد داشت به حقوق سربازان ۱۰درصد اضافه کند. اما مگر چه 
چیزی ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته که بخواهیم به سربازان ۱۰درصد افزایش 
حقوق بدهیم؟ بنابراین در مصوبه کمیسیون تلفیق آوردیم که حقوق سربازان در 
مناطق غیر عملیاتی ۶۰ و در مناطق عملیاتی ۷۰درصد حداقل حقوق کارکنان 
نیروهای  کارکنان  نیز ۹۰درصد حقوق  متاهل  باشد. سربازان  نیروهای مسلح 
نیروهای  حقوق  حداقل  اینکه  به  باتوجه  واقع  در  کنند.  دریافت  مسلح حقوق 
مسلح ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان خواهد شد، سربازان سال آینده کمتر از سه 
میلیون و ۴۰۰هزار تومان دریافت نخواهند کرد و میانگین حقوق سربازان از 
۴۰۰هزار تومان طی دو سال به ۴میلیون تومان می رسد، یعنی ۱۰برابر افزایش.

یارانه نقدی ثروتمندان حذف می شود
نمایندگان مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به دهک بندی 
درآمدی کلیه خانواده های یارانه بگیر از طریق اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز گذشته)چهارشنبه(مجلس شورای 
اسالمی مصوب کردند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان مکلف است 
حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه 
خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص ها و اطالعات و داده های متقن و ثبتی 
یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد  اتکاء نسبت به حذف  قابل 
اقدام نماید، شناسایی و دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

انجام می گیرد.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید 

متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛

افزایش خشونت  خانگی علیه دانش آموزان در دوران آموزش مجازی!
تربیتی  مور  ا مدیرکل 
و  آموزش  وزارت  مشاوره  و 
پرورش آمار خشونت  خانگی 
بابت درس خواندن  دانش آموزان  علیه 
در دوران آموزش مجازی را اعالم کرد.

امور  مدیرکل  شکوهی«  “مسعود 
و  آموزش  وزارت  مشاوره  و  تربیتی 
که  مسائلی  بیشترین  درباره  پرورش 
اعالم   ۱۵۷۰ نماد  ملی  خط  طریق  از 
شده است، گفت: به طور کلی خدمات 
پیش بینی شده در خط ملی نماد ۱۵۷۰ 
خدمات  ارائه  جمله  از  هستند  متعدد 
تلفنی مشاوره ای )تحصیلی، سازگاری، 
مسیرزندگی و…(، هماهنگی و مداخله 
بهنگام در فوریت های روانی- اجتماعی، 
و  خانواده ها  به  راهنمایی  ارائه خدمات 
خدمات  ارائه  سواالت،  به  پاسخگویی 
گزارش  دریافت  اجتماعی،  مددکاری 
خشونت  )خودکشی،  تلفنی  فوریتی 
استفاده های  سوء  آزاری،  کودک  و 
فقرشدید،  بدسرپرستی،  فرار،  جنسی، 
بزهکاری  بی سرپناهی،  بی سرپرستی، 

و مصرف مواد(.
واصله  گزارشات  بنابر  افزود:  وی 
اعالم  موضوعات  بیشترین  استانی، 
شده به ترتیب به مشکالت تحصیلی، 
از  ناشی  مشکالت  خلقی،  خانوادگی، 
فضای مجازی و فوریت های روانی – 

اجتماعی مربوط می شود.
سوال  این  به  پاسخ  در  شکوهی 
که چقدر از موارد گزارش شده در زمینه 
خشونت خانگی والدین نسبت به درس 
خواندن و آموزش دانش آموزان در زمان 
آموزش مجازی بوده است؟ گفت: حدود 
۳ درصد از کل میزان تماس های مربوط 
می توان  را  خانگی  خشونت های  به 
مربوط به خشونت خانگی والدین نسبت 
به درس خواندن و آموزش دانش آموزان 

در زمان آموزش مجازی دانست.
مشاوره  و  تربیتی  امور  مدیرکل 
البته  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت 
به  مربوط  مرتبط  تماس های  بیشتر 
شکایت والدینی است که در خصوص 
سپری کردن زمان طوالنی فرزندان در 
فضای مجازی با خط ملی۱۵۷۰ تماس 

گرفته اند.
وی در پاسخ به این سوال که موارد 
اعالم شده به ۱۵۷۰ در چه صورتی از 

طریق همین سامانه قابل حل است و 
در چه صورتی به مشاور دیگر ارجاع داده 
ارایه  می شود؟ گفت: بطور کلی فرایند 
خدمات در خط ۱۵۷۰ به دو دسته ارائه 
تلفنی  مشاوره ای  و  راهنمایی  خدمات 
اجتماعی  مددکاری  خدمات  ارائه  و 

تقسیم بندی می شود.
ارائه خدمات  شکوهی در توضیح 
گفت:  تلفنی  مشاوره ای  و  راهنمایی 
دانش آموزان، کارکنان، اولیای مدرسه 
مشاوره ای  خدمات  دریافت  جهت 
)غیرفوریتی( طی تماس با شماره تلفن 
مشاوره  مرکز  با  ارتباط  امکان   ۱۵۷۰
آموزی  دانش  روان شناختی  خدمات  و 
داشت  خواهند  را  منطقه  وخانوادگی 
اعضای  از  یک  هر  ارتباط،  از  پس  و 
به  مخاطبان  نیاز  فراخور  به  تخصصی 

ارائه خدمات به آنان می پردازند.
مشاوره  و  تربیتی  امور  مدیرکل 
ارائه  درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت 
خدمات مددکاری اجتماعی، گفت: این 
منظور  به  »نماد«،  ملی  خط  از  بخش 
برای  دریافتی  تماس های  هماهنگی 
دریافت حمایت های اجتماعی و پیگیری 
آخرین وضعیت دانش آموزان شناسایی 
شده پرخطر و دارای فوریت های روانی، 

اجتماعی ارایه می شود.
بندی  تقسیم  خصوص  در  وی 
 »۱۵۷۰ »خط  به  ورودی  تماس  انواع 
مراجعان  توسط  که  تماس هایی  گفت: 
جهت دریافت خدمات تخصصی برای 

فردی  )مانند  می پذیرد.  صورت  خود 
یا  دارد  قرار  بحرانی  وضعیت  در  که 
نیازمند خدمات مشاوره تحصیلی است( 
دوستان،  طرف  از  که  تماس هایی  و 
و  مدرسه  کارکنان  همسایه،  اطرافیان، 
یا اعضای خانواده جهت دریافت کمک 
است  مشکل  دارای  که  فردی  برای 

صورت می گیرد.
که  تماس هایی  افزود:  شکوهی 
توسط دستگاه ها و نهادها جهت اطالع 
رسانی در خصوص دانش آموزان دارای  
فوریت صورت می پذیرد. )مانند زمانی 
که دانش آموزی که از منزل فرار کرده 
و در کالنتری، بهزیستی، کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و. . . بسر می برد و آن 
نهاد یا موسسه با ارتباط با خط ۱۵۷۰ 
وضعیت  خصوص  در  رسانی  اطالع 
را  اقدام  و  پیگیری  جهت  دانش آموز 

انجام می دهد. (
مشاوره  و  تربیتی  امور  مدیرکل 
درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت 
طرف  از  است  ممکن  که  تماس هایی 
توضیح  شود   ۱۵۷۰ به  درمانی  مراکز 
داد: این تماس ها به طور مثال مربوط 
به زمانی است که از طرف بیمارستان 
در خصوص دانش آموزی که اقدام به 
خودکشی کرده و در بیمارستان بستری 
می گیرد  صورت  رسانی  اطالع  است 
و  درمان  فرآیند  پی گیر  فوریتی  تیم  تا 

مددکاری اجتماعی شوند.
پاسخگویی  فرآیند  درباره  وی 

تماس ها  انواع  به  حمایتی  تخصصی، 
توضیح   »۱۵۷۰ »خط  به  ورودی  ی 
با  فوریتی  تماس های  از  دسته ای  داد: 
کارشناسان  خدمات  ارائه  و  راهنمایی 
و  حل  استان ها  نماد  میز  در  مستقر 
یا  ارجاع  به  نیاز  دیگر  و  شده  فصل 
نیازمند  که  تماس هایی  ندارد.  پیگیری 
اجتماعی  »اورژانسی  خط  به  ارجاع 
بهزیستی ۱۲۳« و »مرکز فوریت های 
پلیس ۱۱۰«، »اورژانس پزشکی ۱۱۵« 
یا  منطقه  تخصصی  تیم  و  حراست  و 
است  مواردی  جمله  از  است،  استان 
حادثه،  محل  در  حضور  نیازمند  که 
فوری  مداخله  برای  خانه  مدرسه، 
در  معاضدتی  و  حمایتی  تخصصی، 
علیه  خشونت  و  آزار  خودکشی،  زمینه 
کودکان، سوءاستفاده جنسی یا جسمی، 
بدسرپرستی، بی سرپرستی و… هستند.

شکوهی گفت: یک سری تماس 
دیگر هم داریم از جمله تماس هایی که 
مشاوره  هسته های  به  ارجاع  نیازمند 
منطقه جهت دریافت خدمات راهنمایی 
و مشاوره و البته منظور موارد غیرفوریتی 

است.
مشاوره  و  تربیتی  امور  مدیرکل 
وزارت آموزش و پرورش در پایان گفت: 
برای  پیگیری  نیازمند  که  تماس هایی 
اجتماعی  حمایت های  ارائه  و  دریافت 
با  اغلب  تماس ها،  از  دسته  این  است. 
محوریت مدارس و کارشناسان مناطق 

صورت می گیرد.
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دو آزمون دانشگاه آزاد امروز برگزار می شود
آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی و آزمون بورد تخصصی گروه 
دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی امروز پنج شنبه ۱۲ اسفند ماه برگزار می شود.

التحصیلی  فارغ   امور  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  قبلی  اعالم  بر  بنا 
آزمون جامع  انجام شده،  ریزی های  برنامه  اسالمی، طبق  آزاد  دانشگاه 
پیش درمانگاهی دامپزشکی امروز پنج شنبه ۱۲ اسفند در شهرهای تبریز، 
ارومیه، سنندج، کرج، شهرکرد، کازرون، بابل،گرمسار، شبستر، شوشتر و 
بافت، جمعًا ۱۱ شهرستان و همچنین در واحد علوم و تحقیقات تهران 

برگزار می شود.
 آزمون بورد تخصصی دامپزشکی نیز به صورت متمرکز در واحد علوم 

و تحقیقات تهران برگزار خواهد شد.

نام نویسی آزمون ارشد فراگیر پیام نور آغاز شد
فراگیر  دوره های  ارشد  کارشناسی  آزمون  در  برای شرکت  نام  ثبت 
دانشگاه پیام نور سال ۱۴۰۰ )نوبت بیست و دوم( از طریق درگاه اطالع رسانی 

سازمان سنجش آغاز شد و تا روز جمعه ۲۰ اسفند ادامه دارد.
ثبت نام و  راهنمای  براساس ضوابط مندرج در دفترچه  هر متقاضی 
شرکت در آزمون می تواند در یک کدرشته امتحانی ثبت نام و در آزمون 
راهنمای  دفترچه  ابتدا  که  است  الزم  متقاضیان  و  کند  شرکت  مربوط 
ثبت نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن شخصا به درگاه 
اطالع رسانی این سازمان به نشانی www. sanjesh. org مراجعه و 
نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبت نام در آزمون به اقدام 

کنند و سپس مراحل بعدی را به انجام برسانند.
فراگیر  ارشد دوره های  آزمون کارشناسی  نام  ثبت  راهنمای  دفترچه 
سایت  روی  بر  ثبت نام،  شروع  با  همزمان   ۱۴۰۰ سال  نور  پیام  دانشگاه 

اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس خواهد بود.
در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  که  است  شده  توصیه  متقاضیان  به 
دفترچه راهنمای ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه 
مذکور را تکمیل نموده و سپس براساس فرم پیش نویس با مراجعه به درگاه 
براساس  را  اطالعات الزم  آموزش کشور،  اطالع رسانی سازمان سنجش 
بندهای برنامه نرم افزاری ثبت نام وارد نمایند. ضمنًا متقاضیان الزم است 
در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در 
موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی در صورت پذیرفته 

شدن در آزمون، مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.
براساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون کارشناسی ارشد فراگیر 
دانشگاه پیام نور سال ۱۴۰۰ )نوبت بیست و دوم( در روز جمعه مورخ ۲۴ 
تیر ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. متقاضیان الزم است که از روز سه شنبه ۲۱ تیر 
تا روز پنجشنبه مورخ ۲۳ تیر با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان 

نسبت به تهیه پرینت کارت و راهنمای شرکت در آزمون اقدام نمایند.
با توجه به تأثیر ۲۰ درصدی معدل دوره کارشناسی، اکیداً توصیه شده 
استد که متقاضیان، معدل دوره کارشناسی خود را با دقت درج نمایند. شایان 
ذکر است که معدل کارشناسی تراز شده و میانگین وزنی آن ها تأثیر ۲۰ 

درصدی در نمره کل متقاضیان خواهد داشت.
آزمون  در  شرکت  کارت  دریافت  زمان  در  که  متقاضیانی  همچنین 
در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل می شوند، می بایست در مرحله پرینت 
کارت با ورود به قسمت ویرایش اطالعات کارت، نسبت به اصالح و درج 

معدل کارشناسی خود اقدام کنند.

دستگیری اعضای باند قاچاق انسان در شهرری
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری ۱۱ نفر از افرادی که در قالب باند قاچاق 

انسان اقدام به فعالیت مجرمانه می کردند، خبر داد.
معابر  در  اجتماعی  امنیت  ارتقای  ضربتی  طرح  گفت:  جلیلیان  دوستعلی  سرهنگ 

و اطراف شهرستان ری برگزار شد که در این رابطه ۸۸ نفر از سارقان دستگیر شدند.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ری، ۸۲ قبضه سالح سرد اعم از قمه، شمشیر و 
آالت و ادواتی که بیشتر برای استفاده از زورگیری استفاده می شد و ۷ قبضه سالح گرم، 
از متهمان کشف شد. این افراد به صورت باندی اقدام به انجام اعمال مجرمانه می کردند.
سرهنگ جلیلیان گفت: در حال حاضر شهرستان ری با اجرای طرح های گسترده 
انتظامی و پیشگیرانه از جرمی که صورت گرفته از وضعیت قابل قبولی برخودار است و با 

۲۴ درصد کاهش وقوع جرم، ثبات امنیت را در این رابطه شاهد هستیم.
به گفته سرهنگ جلیلیان از ابتدای امسال تا به امروز در حوزه استحفاظی شهرستان 

ری، آمار ۳۶ درصدی افزایش دستگیری سارقان و سرقت ها به ثبت رسیده است.
دستگیری سارق مسلح طالجات در پاکدشت 

فرمانده انتظامی پاکدشت از دستگیری سارق مسلح به عنف طالجات به ارزش ۷ 
میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رضا علی بخشی در جمع خبرنگاران بیان کرد: حوالی نیمه شب پنجشنبه 
پنجم اسفند ماه سال جاری در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه در یکی از محالت 
آگاهی  پلیس  کارآگاهان  دستور  در  ویژه  به صورت  موضوع  این  به  رسیدگی  پاکدشت، 

شهرستان قرار گرفت.
 وی افزود: سارق با پوشاندن سر و صورت وارد منزل یکی از شهروندان شده و 
این سرقت  دنبال  به  و  به سرقت می برد  را  خانواده  این  تهدید سالح گرم طالجات  با 
کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات جامع پلیسی به چند نفر مظنون شده و با بررسی 
وضعیت اجتماعی و تحقیق جداگانه در مورد هرکدام از مظنونان، موفق به شناسایی متهم 
و دستگیری سارق اصلی شدند. این مقام انتظامی عنوان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی 
منکر سرقت شد ولیکن با ارائه مدارک و مستندات و ادله منطقی پلیس ، به بزه انتسابی 
اعتراف و محل جاسازی طالهای مسروقه که شامل ۳۰ عدد النگو، دو عدد گردنبند و 
دو عدد انگشتر و یک جفت گوشواره که ارزش آن برابر نظر کارشناسان امر معادل هفت 

میلیارد ریال برآورد شده است را لو می دهد.
 سرهنگ بخشی بیان کرد: با توجه به سرعت عمل همکاران من در پلیس آگاهی 
و کشف سریع این سرقت مسلحانه، سارق فرصت فروش اموال را نداشته، به همین دلیل 

طالجات سرقتی تحویل مال باخته شد.
 فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت در پایان خاطرنشان کرد: سارق پس از تشکیل 

پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شد.

خودسوزی وحشتناک دختر جوان جلوی خانه پسر مورد عالقه اش
دختر ۲۲ ساله ای که خود را مقابل منزل پسر مورد عالقه اش به آتش کشیده بود، 

در مرکز درمانی جان سپرد.
صبح بیست و نهم بهمن، چند تن از اهالی خیابان یوسفی در منطقه قاسم آباد مشهد 
با مشاهده دختری که آتش گرفته بود، به یاری وی شتافتند و تالش کردند شعله های 
آتش را خاموش کنند. دقایقی بعد پیکر سوخته این دختر جوان توسط امدادگران اورژانس 
به بیمارستان امام رضا )ع( مشهد منتقل شد اما اقدامات درمانی برای نجات وی از مرگ 
به نتیجه نرسید و این دختر ۲۲ ساله چند روز بعد بر اثر عوارض ناشی از سوختگی جان 
سپرد. در همین حال مادر این دختر مدعی بود یکی از همکاران دخترش وی را اغفال 
کرده و بعد مدعی شده است که خانواده اش به ازدواج با او رضایت نمی دهند، او هم با 
یک تصمیم اشتباه مقابل منزل آن پسر خودش را به آتش کشیده است که از آن پسر 

شکایت دارم. بررسی های قضایی در این باره ادامه دارد.
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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 ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ 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 x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ 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 ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

فرمانداری  عمومی  روابط  رئیس 
تهران با اشاره به الزام نصب کد هوشمند 
)QR Code(، نشان سالمت و تایید 
از  صنفی  واحدهای  در  واکسیناسیون 
اجبار انجام دز سوم واکسن کرونا برای 

مسافرتهای نوروزی خبر داد.
شرایط  تشریح  در  قربانی  ایمان 
ایام سفر نوروزی  تردد بین شهری در 
در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس ابالغ  
ستاد ملی کرونا مسافران نوروزی حتمًا 
دریافت  را  کرونا  واکسن  سوم  ُدز  باید 
کرده باشند تا امکان تردد بین شهری 
بر  نوروزی  باشند و مالک سفر  داشته 
سرنشینان  و  بوده  خودرو  پالک  ثبت 

خودرو مالک نیستند.
وی افزود: خواهش ما  از شهروندان 
تهرانی این است با توجه به اینکه فاصله 
زیادی از تزریق دز دوم واکسن گذشته 
است افرادی که پالک خودرو به نام آنها 

ثبت شده باشد و واکسن نزده اند اقدام به 
دریافت واکسن کنند تا برای مسافرت 

نوروزی دچار مشکل نشوند.
وی ضمن تقدیر از همراهی مردم 
گفت:  تهران  شهر  بزرگوار  و  فهیم 
روزهای  به  شدن  نزدیک  به  توجه  با 
پایانی سال و خرید شب عید و همچنین 

بازارهای  شلوغی و ازدحام جمعیت در 
تا  خواستاریم  شهروندان  از  تهران 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نموده 
تا ضمن اعمال نشدن محدودیت های 
جدید، از پیک ششم کرونا نیز به سالمت 

عبور کنیم.
قربانی همچنین در راستای رعایت 

از  صیانت  و  بهداشتی  های  پروتکل 
اجرای  سالمت کارکنان و مشتریان و 
مصوبات ستاد ملی کرونا اظهار داشت: 
واحدهای  صاحبان  و  اصناف  کلیه 
تزریق  مراحل  هستند  ملزم  صنفی 
از  بعد  و  انجام  را  خود  واکسن  دز  سه 
هوشمند  کد  کرونا  واکسن  دریافت 
تایید  و  سالمت  نشان   )QR code(
واکسیناسیون را از سامانه »ایران من« 
  http://asnaf.moi.ir نشانی  به 
دریافت نموده و آن را در معرض دید 

عموم نصب نمایند.
نصب  عدم   : د کر کید  تا وی 
تخلف  سالمت  نشان  هوشمند  کد 
بازرسین  و  ناظران  و  شده  محسوب 
در  اصناف  اتاق  و  تهران  فرمانداری 
هنگی  هما با  یت  رعا عدم  صورت 
برخورد  متخلفین  با  قضایی  مراجع 

کرد. خواهند 

رئیس روابط عمومی فرمانداری تهران:

تزریق دزسوم واکسن کرونا برای مسافران نوروزی اجباری است

مفقودی 
سند خودرو وانت نیسان مدل ۸۳ شماره پالک ۴۸ – ۸۵۶ د ۲۴ شناسه 
IRNC۸۳IX۰W۶D۳۶۵۴۱ به نام فریده نیک آراء فرزند ابوالقاسم مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری هاچ بک پژو ۲۰۷ به رنگ سفید روغنی مدل 
 ۱۷۲B۰۰۰۰۰۵۱ ۱۳۹۵ به شماره انتظامی ۵۵۱ د ۶۸-ایران۴۶ به شماره موتور
به شماره شاسی NAAR۰۳FE۴GJ۸۸۰۰۲۹ متعلق به حمیدرضا کاظمی مفقود 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ 
نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۸۵ به شماره انتظامی  ۲۷۴ج۳۱ -ایران۷۶  به 
شماره موتور ۱۵۲۵۰۷۵ به شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۵۲۰۷۸۳۳ متعلق به معصومه 

مهربخش جوکلی فرزند محمدعلی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت کامیونت ون نیسان ۲۴۰۰ به رنگ آبی 
انتظامی ۹۶۵ ن ۴۴-ایران۵۶ به شماره موتور  روغنی مدل ۱۳۸۱ به شماره 
ارده مفقود وازدرجه  ۰۰۱۹۱۵۱۳ به شماره شاسی C۸۷۳۲۰ متعلق به سرور 

اعتبار ساقط می باشد.

بهزیستی تهران گفت: در سال جاری  سرپرست 
که ۱۲۹  بوده اند  فرزندپذیری  متقاضی  خانواده   ۱۰۱۵
تقاضای  خانواده  و ۲۰۳  دختر  فرزند  تقاضای  خانواده 

فرزند پسر داشتند.
زمانی گفت: در سال جاری تعداد کودکان پسر که 
به مرحله پذیرش و فرزندخوانده گی  رسیده اند ۶۰ درصد 

و تعداد کودکان دختر ۴۰ درصد بوده است.
به گفته سرپرست بهزیستی تهران، قبول سرپرستی 

کودکان در کلیه شهرستان های استان تهران انجام می شود 
اما آمار تهران، ری و شمیرانات باالتر است.

او می گوید: عدم تناسب بین تعداد متقاضیان به ویژه 
متقاضیان طفل دختر و تعداد کودکان دارای شرایط فرزند 
خواندگی، فرهنگ سازی در خصوص ایجاد تناسب جهت 
افزایش تعداد متقاضیان طفل پسر، کودکان معلول، بیماری 
خاص و کودکان دارای پیگیری درمانی و کودکان باالی 
۷ سال از جمله  مشکالت اصلی فرزند خواندگی است. 

کمیته   ۳۳۲ مجموع  در  سال  اول  ماهه   ۹ طی 
فرزندخواندگی در استان تهران تشکیل شد که ۱۱۹ کمیته 
مربوط به تهران، ۶۳ کمیته مربوط به ری، ۱۲۱ کمیته 
مربوط به شمیرانات و ۲۹ کمیته مربوط به شهریار است، 
همچنین در مجموع ۲۴۲ فرزند به خانواده های متقاضی 
فرزند تحویل داده شده که از این تعداد ۱۱۲ خانواده مربوط 
به شهر تهران، ۷۷ خانواده مربوط به ری، ۲۸ خانواده 
مربوط به شمیرانات و ۲۵ خانواده مربوط به شهریار است.

سرپرست بهزیستی تهران:

فرهنگ فرزند خوانده گی باید تقویت شود
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تهیه و تنظیم: 
مجتبی کاشی

معظم  رهبر  نارضایتی  پی  در 
کیفیت  خصوص  در  مردم  و  انقالب 
پایین خودروهای داخلی، رئیس جمهور 
خودرو  ایران  از  زده  سر  بازدید  با 
دستورهای مهمی برای تحول در این 

صنعت صادر کرد.
اقتصادی  خبرنگار  گزارش   به 
دنیای جوانان، دهم بهمن ماه بود که 
مواضع  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
نامطلوب  وضعیت  درباره  را  مهمی 
انتقاد  آن  از  و  مطرح  داخلی  خودروی 

کردند.
ز  ا جمعی  ر  ا ید د ر  د ن  یشا ا
تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی در این 
از  زیاد  با وجود حمایت  باره گفتند که 
صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو 
ناراضی اند و حق  خوب نیست و مردم 

با مردم است.
از سوی دیگر هم رییس جمهور در 
وعده های انتخاباتی خود تاکید داشت که  
خودرو باید از حالت انحصاری خارج شده 
و برای آن قیمت عادالنه تعیین کنیم.

حاال با توجه به گالیه مندی مردم 
خودروی  وضعیت  از  انقالب  رهبر  و 
هشت  صدور  با  جمهور  رئیس  داخلی 
این  به  تولید  حوزه  در  صریح  دستور 

موضوع ورود کرده است.
سید  آیت اهلل  گزارش  این  برپایه 
ابراهیم رئیسی رییس جمهور کشورمان 
روز گذشته)چهارشنبه یازدهم اسفندماه( 
از  نشده  اعالم  پیش  از  بازدید  در یک 
ایران خودرو دستورهای مهمی در حوزه 

خودرو را صادر کرد. 
در این بازدید رییس جمهور ابتدا 
از خودروهای موجود در انبارهای ایران 
خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با 
تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این 
حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای 

ترخیص خودروها صادر کرد.
از  بازدید  از  پس  جمهور  رییس 
انبار خودروهای ایران خودرو، با حضور 
آخرین  جریان  در  تولید  خطوط  در 
وضعیت تولید قرار گرفت و دستورهای 
در حوزه تامین قطعات و ترخیص فوری 
خودروهای دپو شده در انبارهای ایران 
تولید  درصدی   ۵۰ افزایش  خودرو، 
خودرو در سال آینده، توقف تولید برخی 
چند  تولید  آغاز  و  قدیمی  خودروهای 
خودروی جدید و با کیفیت، اجازه واردات 
آینده،  از سال  منضبط و تحت نظارت 

عمومی،  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی 
شفاف سازی فرآیند قرعه کشی و رفع 
ابهام کامل برای مردم با نظارت دقیق 

وزارت صمت صادر کرد.
هشت دستور جهادی رییس جمهور 
الف( تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ 
 %  ۵۰ حداقل   ۱۴۰۰ سال  به  نسبت 

افزایش یابد.
منظور  به  الزم  سازوکارهای  ب( 
و عرضه حداقل یک »خودروی  تولید 
اقتصادی« با ساختار به روز، فراهم شود.
تولید  حداقل   ۱۴۰۱ سال  در  پ( 
۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو 
جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه 

شوند.
و  جدید  خودروهای  تولید   _۲
و  متصل  برقی،  خودروهای  پیشرفته، 
خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری 
و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری 
و  فضایی  و  دفاعی  صنایع  در  موجود 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای 
ایجاد تحول در صنعت خودروسازی »در 

مقیاس اقتصادی«، فراهم گردد.
قطعات  مین  تا به  نسبت   _۳
فوری  عرضه  و  ترخیص  و  نیاز  مورد 
نبارهای  ا در  دپوشده  خودروهای 
شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب 
آینده،  ماه   ۲ ظرف  حداکثر  استاندارد، 

اقدام شود.
رقابت  فزایش  ا منظور  به   _۴
پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب 
کمبود  جبران  و  قیمت خودرو  سازی 
 ، ر ا ز با ز  نیا د  مور ن  میزا به  لید  تو
ت  ا د ر ا و یی  ا جر ا و  نی  نو قا نع  ا مو
خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف 
افزایش  با  و  گردد  رفع  آینده  ماه   ۳
نسبت  قطعات،  و  خودرو  صادرات 
صادرات به واردات در صنعت خودرو 

یابد. افزایش 
۵_در خصوص نحوه عرضه خودرو 
و  شفافیت  ایجاد  منظور  به  مردم  به 

افزایش رضایت مندی مردم
روند  تدریجی  حذف  ضمن  الف( 
فرآیند  عرضه،  افزایش  با  کشی  قرعه 
قرعه  طریق  )از  خودرو  عرضه  فعلی 
کشی( فوراً اصالح و شفاف سازی الزم 

در آن انجام شود.
ب( از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از 
فروش  پیش  خودروهای  وجه،  تکمیل 
قابل  بالوجه،  تاخیر  بدون  باید  شده 

تحویل به مشتری شود.
به  خودرو  واگذاری  هرگونه  پ( 
غیر  و  دولتی  دستگاههای  و  شرکتها 
رانتی و غیرشفاف و  به صورت  دولتی 
فروش خودرو  معمول  رویه  با  متفاوت 

به مردم ممنوع است.  

ناوگان  نوسازی  منظور  به   _۶
و  باری  از  اعم  عمومی  نقل  و  حمل 
مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو 
اتوبوس و  )کشنده، کامیون، کامیونت، 
مینی بوس( فرسوده، از رده خارج شده 
و جایگزین کردن آنها با خودروهای با 
کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، 

تسهیل شود.
افزایش کیفیت و  ۷_  به منظور 

ایمنی خودروهای تولید داخل؛
الف( هرگونه استفاده از قطعات با 
کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای 
سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه 
با عرضه قطعات  های مسول موظفند 
ویژه قطعات  به  قاچاق  و  تقلبی  یدکی 
پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز 

مقابله کنند.
ب( خودروهای عرضه شده به بازار 
از ابتدای سال ۱۴۰۱، می بایست حداقل 
با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، 

ضمانت شوند.
دولتی  مدیریت  واگذاری   _۸
شرکت های خودروسازی ایران خودرو و 
سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش 

غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول رییس جمهور، مسول 
این  اجرای  حسن  پیگیری  و  نظارت 

ابالغیه است.

بانک سرمایه ظرفیت ارائه خدمات مالی شایسته به فرهنگیان را دارد
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تصویری که 
به واسطه برخی اتفاقات در بانک سرمایه از موسسه صندوق 
ذخیره فرهنگیان در سال های گذشته منعکس شده است با 
واقعیت امروز این مجموعه بزرگ اقتصادی همخوانی ندارد 
و بانک سرمایه همچنان می تواند منشا خدمات مالی شایسته 

به فرهنگیان باشد.
به  اشاره  با  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مدیرعامل   
گفت:  سرمایه،  بانک  و  موسسه  در  موجود  ظرفیت های 

اتفاقات در بانک سرمایه از موسسه صندوق ذخیره  تصویری که به واسطه برخی 
این مجموعه  امروز  واقعیت  با  است  فرهنگیان در سال های گذشته منعکس شده 
بزرگ اقتصادی همخوانی ندارد و بانک سرمایه همچنان می تواند منشا خدمات مالی 

شایسته  به فرهنگیان باشد.
نادر جعفر یوسفی  با حضور جواد نوری، مدیرعامل به همراه  در نشستی که 
قائم مقام و حمید باقرنژاد نایب رییس هیات مدیره و معاون مالی و سرمایه انسانی 
موسسه و نیز فرج اله قدمی مدیرعامل و تعدادی از مدیران بانک سرمایه و رضا عاصم 
گزارش  قدمی  شد،  برگزار  فرهنگیان  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  نخجوانی 
مبسوطی از اقدامات انجام شده و مشکالت و چالش های بانک سرمایه و شرکت های 

تابعه آن ارائه کرد.
جواد نوری پس از شنیدن این گزارش و نظرات و راهکارهای مدیران این بانک، 
گفت: ذینفعان اصلی صندوق، فرهنگیان عضو هستند و تصویر اعضای موسسه از 
این مجموعه اهمیت بسیار باالیی دارد. البته روایت هایی که از صندوق وجود داشته 
است، الزاما با واقعیت سازگار و یکی نیست و با اطالع رسانی و شفاف سازی می توان 

این روایت را به واقعیت نزدیک کرد.
او افزود: در سال های گذشته چالش های تلخی برای صندوق ذخیره فرهنگیان 
به وجود آمده است که نقطه ثقل آن بانک سرمایه بوده است و همین امر باعث 
ایجاد تصور نامناسبی از صندوق شده بود. اگرچه در مقطعی اتفاقاتی افتاده است اما 
ما موظف هستیم دست به دست هم بدهیم و مشکالت این بانک را حل کنیم تا به 

ماموریت اصلی خود بپردازد.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: هدف از تاسیس این بانک این بوده 
که بتواند به بانک اختصاصی جامعه بزرگ ۲ میلیون نفری فرهنگیان تبدیل شود که 
با خانواده آنها به ۸ میلیون و با دانش آموزان به ۲۰ میلیون نفر می رسد و این کار، 

تدبیر بسیار خوبی بوده است.
نوری تصریح کرد: هدف ما این است که بانک سرمایه به ریل عادی خود در 
نظام بانکی کشور برگردد تا هم نیازهای مجموعه  صندوق را برآورده کند و هم مثل 
هر بانک دیگری کارآمدی و کارکرد مالی خود را داشته باشد. بنابراین ما مجدانه پیگیر 

امور بانک هستیم و می خواهیم در مورد آن تصمیم های جدی بگیریم.
وی با اشاره به جلساتی که در مدت کوتاه مسئولیت خود در صندوق ذخیره 
فرهنگیان با نهادهای مرتبط برای حل مشکالت بانک سرمایه داشته است، تاکید کرد: 
در این مدت جلسه خوبی با حجت االسالم و المسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام داشتیم و یکی از مسائلی که ایشان مطرح کردند مساله بانک 
سرمایه بود. همچنین جلسه ای با بانک مرکزی داشتیم و در این رایزنی ها و تعامالت 

ما فضای کلی را می توانیم آماده کنیم.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به ظرفیت های عظیم صندوق و بانک 
سرمایه گفت: تیم فعلی موسسه با تمام توان در صدد رفع مشکالت بانک خواهد بود و 
الزم است مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک سرمایه نیز خود را مکلف به پیگیری 

امور بدانند تا در راستای تامین منافع فرهنگیان و حل مشکالت بانک گام برداریم.

رئیس شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
رشد 82 درصدی اعطای تسهیالت در ده ماهه سال جاری 

رئیس شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
این شعبه از بانک تا پایان دی ماه سال جاری ، نزدیک به 
۴ هزار میلیاررد ریال تسهیالت به مشتریان اعطا کرده که 
با مدت مشابه سال قبل رشد ۸۲ درصدی را  در مقایسه 

نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
علی اصغر گلکار در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز اظهار داشت: 

مانده تسهیالت شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران طی مدت یاد شده حدود ۴ 
هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال 

مانده تسهیالت، رشد ۵۶ درصدی را تجربه کرده است. 
وی در ادامه از رشد ۴۶ درصدی حواله های ارزی صادره و وارده از شعبه زنجان 
خبر داد و گفت: در ده ماهه اول سال جاری، نزدیک به ۲۲ میلیون دالر حواله ارزی 
صادره و وارده برای مشتریان انجام شده که نسبت به سال گذشته در همین محدوده 

زمانی ۴۶ درصد رشد داشته است.
گلکار تصریح کرد: بانک توسعه صادرات ایران آمادگی دارد به شرکت های 
دانش بنیان استان به ویژه واحدهای برخوردار از ظرفیت های صادراتی، تسهیالت 

ارزان قیمت تخصیص دهد.
به گفته رئیس شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران، عالوه بر تسهیالت، انواع 
خدمات از جمله ضمانت نامه، حوالجات و اعتبار اسنادی داخلی به مشتریان ارائه می شود.

گلکار ضمن تاکید بر ظرفیت باالی استان برای توسعه صادرات،گفت: محدودیتی 
در پرداخت تسهیالت ریالی به صادرکنندگان نداریم.

بانک مسکن تنها بانک ارایه دهنده گزارش عملکرد تسهیالت ساخت 
مسکن

تنها بانک مسکن با ادغام تسهیالت پرداختی طرح 
اقدام ملی در نهضت ملی مسکن آمار پرداخت ۸.۵ هزار 
میلیارد تومانی به حساب سازندگان مسکن را اطالع رسانی 

کرده است.
 - مسکن  بانک  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
هیبنا، بر اساس جزء ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه سال 
عملکرد  گزارش  است  موظف  مرکزی  بانک   ،۱۴۰۰

پرداخت تسیهالت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را به صورت برخط 
در اختیار عموم مردم قرار دهد.

نظر  به  مسکن  سازندگان  به  پرداخت  جزییات  اساس  بر  راستا  این  در 
در  ملی  اقدام  طرح  پرداختی  تسهیالت  ادغام  با  مسکن  بانک  تنها  می رسد، 
نهضت ملی مسکن آمار پرداخت ۸٫۵ هزار میلیارد تومانی به حساب سازندگان 
مسکن را اطالع رسانی کرده که ۶٫۸ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از آورده 

اولیه مردم تامین شده است.
همچنین بر مبنای اطالعات رسیده از سوی وزارت راه و شهرسازی، عملکرد 

سایر بانک ها در این بخش نزدیک به صفر بوده است.
با توجه به آمار ارایه شده، نظام بانکی به کمتر از ۰٫۵ درصد تکلیف قانونی خود 

برای پرداخت تسیهالت حوزه ساخت مسکن جامع عمل پوشانده است.

دومین جلسه ویدئو کنفرانسی اداره کل روابط عمومی پست بانک 
ایران با استان هرمزگان

دومین جلسه ویدئو کنفرانسی اداره کل روابط عمومی 
به  عنوان معین مدیریت شعب استان هرمزگان برای بررسی 
مسائل و مشکالت استان، وضعیت تحقق اهداف سپرده ای 
و  ،مروارید پالس  بدون ضامن  پرداخت تسهیالت خرد   ،

خدمات ارزی برگزار شد.
روز  جلسه  این  روابط عمومی،  کل  اداره  گزارش  به 
دوشنبه ۹ اسفندماه جاری و با حضور سیدرحمان حسین پور، 

فیروز رحیمی و الهام محبوبیان رییس، معاون و کارشناس اداره کل روابط عمومی و 
احمد فرهمند مدیر شعب استان هرمزگان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه فرهمند در گزارشی از وضعیت عملکرد و اهداف سپرده ای با 
اشاره به افزایش ۱۵۴ درصدی هدف سپرده ای، گزارشی از عملکرد شعب و باجه های 

بانکی روستایی تحت پوشش در این زمینه ارائه کرد.
تشریح  به  هرمزگان،  استان  بانک  پست  شعب  مدیریت  جلسه  ادامه  در 
در  استان  شعب  و  مدیریت  روی  پیش  چالش های  و  مشکالت  و  مسائل  اهم 
حوزه های مختلف مروارید پالس، افتتاح حساب و ارائه خدمات برای اتباع بیگانه 
 ، بنکو و ضمانتنامه های گمرکی  روز رسانی سامانه  به   ،POS ، دستگاههای 
بانکداری الکترونیک و پیشنهادات و راهکارهای الزم را جهت ارائه به مدیریت های 

ذیربط ارائه کرد.
در این جلسه حسین پور با تقدیر از عملکرد خوب مدیریت استان و شعب و 
باجه های تحت مدیریت، نسبت به انعکاس کامل و پیگیری مستمر موارد مطروحه به 

مدیریت های ذیربط قول مساعد داد.

در سال 1401 صورت می گیرد؛
امضای ۴.5 میلیارد دالر قرارداد با سازندگان صنعت نفت

وزیر نفت با اشاره به امضای ۴.۵ میلیارد دالر قرارداد با پیمانکاران و سازندگان 
داخلی و خارجی برای توسعه میدان های مستقل گازی و افزایش برداشت از میدان های 
مشترک گازی طی این مدت، اعالم کرد: از این طریق حفظ و نگهداشت تولید گاز و 

در عین حال افزایش برداشت گاز در سال ۱۴۰۱محقق می شود.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت نفت، »جواد اوجی« روز گذشته )چهارشنبه( در 
تشریح فرآیند تأمین سوخت زمستانی اظهار داشت: براساس بررسی های وزارت نفت 
در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، آمار ذخیره سازی های سوخت مایع در نیروگاه ها 
و صنایع نسبت به پارسال ۲۵ تا ۳۰ درصد پایین تر بود و پیش بینی می شد زمستان 

امسال ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب کسری گاز داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به این شرایط، وزارت نفت اقدام های کوتاه مدت برای گذراندن 
فصل سرمای ۱۴۰۰ و اقدام های میان مدت و بلندمدت برای رفع مشکل کسری 

گاز و محدود کردن سوخت نیروگاه ها در سال های آینده را در دستور کار قرار داد.
وزیر نفت درباره اقدام های کوتاه مدت، گفت: مهمترین اقدام، تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه، خطوط انتقال و ایستگاه هایت تقویت فشار گاز بود که بتوانیم در فصل سرد 
آمادگی کامل را برای تولید حداکثری از میدان های مشترک گازی و میدان های مستقل 
گازی داشته باشیم که با تالش همکاران حداکثر برداشت از میدان ها به ویژه در میدان 
مشترک پارس جنوبی که به رقم ۷۰۵ میلیون مترمکعب در روز رسیدیم، رقم خورد.
از دیگر  را  ویژه حامل سوخت  نفتکش های جاده پیما  افزایش کرایه  اوجی، 
اقدام ها برشمرد و ادامه داد: این مهم در همان ابتدای آغاز به کار دولت مصوب و 

انگیزه دوچندانی به تانکرهای سوخت رسان برای نیروگاه ها شد.
افزایش ذخیره سازی های سوخت مایع

وی با اشاره به شناسایی چالش ها و مشکالت پارسال نیروگاه ها و صنایع در 
مناطق مختلف کشور، افزود: در همان ماه های نخست، توانستیم ۱.۵ میلیارد لیتر 
بیشتر از پارسال ذخیره سازی سوخت مایع را برای نیروگاه ها و صنایع داشته باشیم.

وزیر نفت، افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف را یکی از دیگر اقدام های انجام 
شده خواند و اظهار داشت: پس از سال ۹۴ تا امسال هیچگونه افزایش قیمتی برای 
مشترکان پرمصرف گاز انجام نشده بود که در این دولت از ابتدای آذرماه افزایش 
قیمت گاز برای مشترکان ُپرمصرف که ۲۵ درصد از مجموع مشترکان را شامل 
می شوند و ۵۰ درصد مصرف گاز را دارند، عملیاتی شد که این اقدام کاهش ۲۵ تا 

۳۰ میلیون مترمکعب گاز در ماه های سرد را به دنبال داشت.
اوجی، انجام عملیات سوآپ گازی بین ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان 
از ۱۰ دی ماه و در اوج سرما را از دیگر اقدام های کوتاه مدت عنوان و تصریح کرد: 
امسال نیز شاهد سرمای کم سابقه ای در کشور بودیم و بیشتر استان ها دمای منهای 
۲۰ تا ۲۷ درجه را داشتند که با همت و تالش همکاران در وزارت نفت، تولید گاز در 
بخش باالدست و بخش فرآورش و انتقال گاز، زمستان امسال را بدون قطعی گاز 
برای بخش خانگی پشت سر گذاشتیم. وی به محدودیت های گازرسانی به صنایع و 
نیروگاه ها اشاره کرد و گفت: از پیش از این محدودیت ها، تأمین سوخت مایع برای 
صنایع عمده و نیروگاه ها در نظر گرفته شده بود که به محض اینکه مصرف گاز 
به ویژه در بخش خانگی و تجاری افزایش می یافت، گاز این صنایع محدود می شد و 
از سوخت مایع استفاده می کردند و اجازه داده نمی شد که فعالیت این صنایع متوقف 

شود و قیمت سوخت مایع نیز به قیمت سوخت گاز محاسبه شد.
وزیر نفت در توضیح برنامه های وزارت نفت برای سال های آینده، با اشاره به 
امضای ۴.۵ میلیارد دالر قرارداد با پیمانکاران و سازندگان داخلی و خارجی برای توسعه 
میدان های مستقل گازی و افزایش برداشت از میدان های مشترک گازی طی این 
مدت، اعالم کرد: از این طریق حفظ و نگهداشت تولید گاز و در عین حال افزایش 

برداشت گاز در سال ۱۴۰۱ و سال های آینده محقق می شود.
اوجی، همچنین از آغاز سرمایه گذاری ها در صنعت نفت و گاز خبر داد و اعالم 

کرد که در این مدت کوتاه قراردادهای خوبی در این زمینه امضا شده است.

در بازدید سر زده رئیس جمهوری از ایران خودرو صورت گرفت؛

دستور افزایش 50 درصدی تولید و حذف قرعه کشی فروش خودرو
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زیر نظر: محمد امامی

با توجه به شرایط روسیه و اوکراین؛
اوضاع، همه جانبه برای ورود ایران به بازار 

انرژی مثبت است
در  التهاب موجود  به  باتوجه  است  معتقد  اوپک  در  ایران  نماینده سابق 
بازار نفت به دلیل کاهش عرضه و تاثیر حمله روسیه به اوکراین و در پی آن 
افزایش قیمت ها، اوضاع همه جانبه برای ورود ایران به این بازار مثبت است 

و پیش بینی شرایطی مطلوب برای ایران در بازار نفت وجود دارد.
محمد خطیبی، با اشاره به وضعیت ایران در بازار نفت، اظهار کرد: افزایش 
قیمت نفت ناشی از تحوالت روسیه و اوکراین است؛ جو روانی که ایجاد شده، 
با این حال آنطور  تحریم های مختلفی را بر ضد روسیه اعمال کرده است، 
که گفته شده این تحریم ها شامل نفت و گاز نمی شود، اما تحریم های مالی 
و مختلفی را اعمال می کنند، از جمله سیستم های بانکی و تراکنش ها که در 

حال بسته شدن است.
وی افزود: اگر سیستم های بانکی روسیه بسته شود، صادرات انرژی نیز 
برای این کشور با مشکل مواجه خواهد شد، همانطور که این مشکل برای ایران 
ایجاد شد و یک مدت نفت را صادر می کردیم اما پول فروش نفت به کشور 
باز نمی گشت، این مساله می تواند برای روسیه نیز چالش هایی را ایجاد کند.

امنیت  روی  تحریم ها  این  اینکه  بیان  با  اوپک  در  ایران  سابق  نماینده 
انرژی به ویژه نفت و گاز تاثیرات منفی خواهد داشت، اظهار کرد: در شرایط 
فعلی بازار نگران است که چه اتفاقی خواهد افتاد؛ عرضه نفت روسیه نیز کم 
نیست و عدد قابل توجهی را دربرمی گیرد چراکه روسیه صادرکننده بزرگی در 
حوزه انرژی است، گاز این کشور ۴۰ درصد اروپا را تامین می کند و صادرات 

نفت باالیی نیز دارد.
فراورده  و  نفت  بشکه  میلیون  هشت  کشور  این  اینکه  بیان  با  خطیبی 
تاثیر زیادی می گذارد،  بازار  صادر می کند، گفت: این رقم بزرگی است و در 
اگر حتی بخشی از این صادرات انجام نشود، بازار در این شرایط دچار تاثیرات 
باالیی می شود؛ در حال حاضر عرضه دچار مشکل است و عرضه کنندگان با 
بازار  تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند، لذا در این شرایط ایجاد تغییر در 

می تواند التهاب بازار را بیشتر کند.
به گفته وی، در شرایط فعلی تعیین جایگزین در بازار نفت کاری دشواری 
است و در مجموع موجب شده تا شاهد افزایش قیمت ها در بازار باشیم، طبیعتا 
اگر در این شرایط عرضه دچار مشکل شود، تمایل برای خرید نفت ایران بیشتر 
تمایل  این شرایط  در  نشود،  برداشته  نیز  تحریم ها  اینکه  رغم  می شود، علی 

برای خرید نفت ایران افزایش می یابد.
او با تاکید بر اینکه این عامل باعث می شود تا طرف های سیاسی نسبت 
به برجام تصمیمات جهت داری را اخذ کنند، گفت: هرچه ایران بتواند نفت 
را به فروش برساند، منفعت  باالتری آن  با قیمت های  بیشتری صادر کند و 
تمام  نفع  به  بلکه  ما  نفع  به  تنها  نه  مساله  این  می آورد؛  بدست  را  بیشتری 
کشورهای صادرکننده خواهد بود، چراکه درآمد بیشتری را بدست می آورند.

خطیبی اظهار کرد: اینکه این درآمد چگونه هزینه شود، جزو بحث های 
داخلی است اما در مجموع اوضاع کلی بازار انرژی به نفع ایران است، نه تنها 
ایران بلکه برای همه صادرکنندگان نفت و گاز افزایش قیمت می تواند مثبت 

باشد، چراکه درآمد بیشتری حاصل می شود.
وی با بیان اینکه اگر مبالغ حاصل از فروش نفت در هزینه های جاری 
در  درآمد  افزایش  این  اگر  اما  شد  نخواهد  کمک  ما  اقتصاد  به  شود  لحاظ 
و سود  پول  بازگشت  تنها شاهد  نه  یابد،  تخصیص  ذخیره  پروژه ها، صندوق 
آن خواهیم بود بلکه بسیاری از پروژه های معطل مانده کشور نیز به سرانجام 
می رسد، گفت: در این شرایط می توانیم شاهد آثار مثبت نفت باالی ۱۰۰ دالر 
بر اقتصاد کشور باشیم. به گفته نماینده سابق ایران در اوپک در مجموع باید 
گفت درصورت تخصیص پول فروش نفت به پروژه ها، اتفاقات خوبی خواهد 
افتاد؛ بنابراین رویکرد ما به درآمدهای بیشتر نفت می تواند در رشد و توسعه 

کشور کمک رسان باشد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

سردرگمی فروشندگان و صبر خریداران؛

خواب زمستانی بازار مسکن ادامه دارد
برخالف انتظارات، معامالت مسکن در بهمن ماه کاهش یافت و آنطور که 
واسطه های ملکی می گویند در اسفندماه نیز بازار چنگی به دل نمی زند؛ به نظر 
می رسد اغلب خریداران و فروشندگان اقدام برای انجام معامله را به اردیبهشت 

یا زمان مشخص شدن نتایج مذاکرات وین موکول کرده اند.
بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه مطابق پیش بینی ها وضعیت آرامی 
را به لحاظ قیمت و تعداد معامالت سپری کرد. معامالت حتی نسبت به دی 
ماه ۱۳ درصد کاهش یافت. این در حالی است که معموال در ماههای بهمن 
و اسفند سالهای قبل شاهد افزایش قراردادهای خرید و فروش بودیم. فعاالن 
بازار مسکن می گویند که این بازار هنوز در انتظار مشخص شدن نتیجه مذاکرات 
وین است و تا قبل از نهایی شدن توافق، صرفا از اخبار خوب و بد تاثیر فوری 

می گیرد. اما در کلیت بازار اتفاق خاصی نمی افتد.
نتایج تغییرات بازار مسکن پایتخت در بهمن ماه ۱۴۰۰ مشخص کرد که 
فضای سردرگمی و انتظار هنوز بر بازار حاکم است. قیمت هر متر خانه با رشد 
ماهیانه اندک ۰.۴ درصد به ۳۳ میلیون و ۵۶ هزار تومان رسید. معامالت نیز 
۸۵۳۲ فقره بود که در مقایسه با ماه قبل ۱۳ درصد کاهش یافت. به طور کلی 
بازار در رکود نسبی به سر می برد که از دالیل مختلفی همچون نبود تقاضای 
قیمت  تدریجی  رشد  سیاسی،  متغیرهای  غلبه  متقاضیان،  توان  کاهش  موثر، 
بازده  از  نبود چشم انداز روشن  و  نهاده های ساختمانی، کاهش ساخت و ساز 

سرمایه در این بازار نشأت می گیرد.
در ماههای اخیر معامالت با شیب مالیم روند افزایشی به خود گرفته بود 
و شاید انتظار می رفت در بهمن ماه این روند ادامه پیدا کند اما خرید و فروش 
مقداری نسبت به ماه گذشته کاهش یافت. واسطه های ملکی یکی از دالیل 
افت معامالت در بهمن ماه را عقب نشینی فروشندگان می دانند. به علت کمبود 

فایلهای مرغوب ناشی از کاهش تولید مسکن، رشد قیمت نهاده های ساختمانی 
و ارزیابی بعضی سازندگان مبنی بر هزینه های متری ۷ میلیون تومانی واحدهای 
نهضت ملی مسکن، به رغم کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی، فروشندگان 

واحدهای کمتر از پنج سال دست باال را دارند.
فعاالن بازار امالک از کاهش نسبی معامالت در ۱۰ روز ابتدای اسفندماه 
و  خرید  به  اقدام  کسی  کمتر  اسفندماه  نیمه  از  پس  معتقدند  و  می دهند  خبر 
فروش ملک خواهد کرد. هر دو طرف عرضه و تقاضا نیز با توجه به نیمه تعطیل 
بودن فروردین، اقدام برای انجام معامله را به اردیبهشت ماه سال آینده موکول 
می کنند. تجربه نشان داده معموال ماههای اردیبهشت و خرداد، معامالت مسکن 

افزایش پیدا می کند.
یک کارشناس: اوضاع بخش مسکن در سال آینده خوب است

بازارهای موازی  به  اشاره  با  ـ  اقتصاد مسکن  علی صادقین ـ کارشناس 
بخش مسکن می گوید: بخش کشاورزی امسال منفی بود و سرمایه گذاری در 
این بخش توصیه نمی شود. بازدهی آن زیر ۱۵ درصد است. در حوزه نفت و گاز 
برآوردها بر باالترین بازدهی و حجم پول را خواهیم داشت. بخش صنعت سال 
مثبتی را پیش رو دارد. در بخش مسکن امسال رکود بود و رشد اقتصادی منفی 
۱۶ درصد بود. شاید طرح نهضت ملی مسکن بتواند تا حدودی بخش مسکن را 
ریکاوری کند. اوضاع حوزه خدمات خوب است و به نظر من باالترین بازدهی را 
در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ با وقوع توافق هسته ای و بدون توافق هسته ای 
خواهد داشت. بنابراین بخش خدمات، صنعت و ساختمان در سال آینده اوضاع 
بهتری را داشته باشند. این کارشناس بازار مسکن، موکول شدن سرمایه گذاری 
به آینده را ناشی از انتظارات تورمی دانست و افزود: اگر توافق هسته ای نشود 
به مراتب اوضاع بدتری از سه سال گذشته خواهیم داشت. هرچقدر دالر باال 
برود، دارایی هایی مثل طال، ارز، مسکن و خودرو با رشد قیمت مواجه می شوند.

آینده دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مستقیما برای  وی اظهارکرد: سال 
بخش مسکن اختصاص داده که هیچ بخشی اینقدر رشد نداشته است. بنابراین 
اوضاع حوزه مسکن از منظر عرضه و تولید نسبت به گدشته بهتر خواهد بود. 
همچنان در حوزه خانه های با متراژ باال با توجه به قدرت خرید ایرانیها که بیش 
از ۴۷ درصد افت داشت، تقاضا برای واحدهای کوچک خواهد بود و رشد تقاضا 

هم متناسب با همان متراژ شکل خواهد گرفت.
تقاضای پنهان بازار مسکن منتظر نتیجه مذاکرات است

همچنین ایرج رهبر ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران 
ـ با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد متقاضیان بالقوه مسکن در انتظار نتایج مذاکرات 
وین هستند تا اقدام به خرید کنند، گفت: در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه 
برسد در فاز اول احتمال کاهش نسبی قیمتها وجود 
دارد، سپس با توجه به اثرپذیری و اثرگذاری ۳۰ تا 
۴۰ درصدی بخش مسکن بر اقتصاد کالن انتظار 
افزایش اشتغال و رشد درآمد خانوارها را داریم، بعد 
ممکن است قیمت مسکن مقداری افزایش یابد اما 

با درآمد خانوارها همتراز می شود.
قیمت هر متر خانه در تهران به ۳۳ میلیون 

رسید
بنابراین گزارش، در بهمن ماه ۱۴۰۰ متوسط 
 ۳۳ تهران  در شهر  مربع مسکن  متر  قیمت یک 
میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد 
افزایش یافته است. بر اساس اعالم بانک مرکزی 
تعداد معامالت انجام شده نیز در این ماه حدود ۸.۵ 
هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد 
کاهش  و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته 

۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان می دهد.
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اجراي نمایش آریتمي در نوفل لوشاتو

کارگردانی  به  آریتمی،  نمایش 
فردین رحمانپور و تهیه کنندگی امین 
اسعدی از امروز در عمارت نوفل لوشاتو 
این  بازیگران  می رود.  صحنه  روی 
احدی،  فرزاد  دقیقه ای   ۷۰ نمایش 
مانا افکار، علی اکباتانی، الهه جامی، 

پوریا صفایی زاده، حنا فتح الهی، امیرحسین 
در  هستند.  یعقوب پور  مرتضی  و  مرادی  سمانه  کریوند،  حامد  قلندری، 
خالصه این اثر به نویسندگی مشترک فردین رحمانپور و محمد کرمی، 
اینگونه آمده است؛ آریتمی به معنای نامنظم بودن است، می خواهم همانند 
نقاش ذهن نامنظمم را برایتان نقاشی کنم. زمان حضور غیرواقع در صحنه 
فرا رسیده بود، الزم بود زندگی نه آنچنان که در واقعیت اتفاق می افتد بلکه 
آنطور که به شکلی مبهم در رویاها، دیده ها و لحظات اعتالی روحی مان 

احساس می کنیم تصویر شود...

سیروس همتي و انتشار فیلمنامه آینه

تازه ترین اثر سیروس همتی 
به نام آینه روز گذشته منتشر شد 
که فیلمنامه ای است کوتاه که در 
و جنایی  داستانی حادثه ای  قالب 
پلیسی نوشته شده است. داستان 

با حضور ۲ بازپرس اداره آگاهی در محل 
وقوع یک جنایت در ساختمانی مشهور 
به آینه شروع می شود. در خانه زنی تنها که ظاهرا معلم اخالق 
بسیاری از اهالی محل و شهر وقوع داستان نیز هست قتلی رخ 
داده. جوانی از پنجره خانه به پایین پرت شده است و در نگاه اول 
به نظر می رسد که این اتفاق به خاطر یک حادثه در آن خانه رخ 
داده، اما بازپرس شکاک و نکته سنج این داستان رفته رفته گره از 

این ماجرا باز می کند...

آقاي صیاد را ول کنید در جشنواره تصویر

کنید،  ول  را  صیاد  آقای  فیلم 
جشنواره  در  ملک مختار  مریم  ساخته 
درمی آید.  نمایش  به  تصویر  فیلم 
مستند پرتره آقای صیاد را ول کنید، 
تاریخ  از ۴ دهه گذشته  است  روایتی  

زبان محمد صیاد، عکاس خبری  از  ایران 
بین المللی که سال ۱۹۸۰ به  عنوان عکاس 

سال آسوشیتدپرس انتخاب شد.
 در این مستند ۵۲ دقیقه ای، صیاد ماورای سیاست و سیاست زدگی های 
رایج، با گویش و تجربه های زیستی خاص خود، شاهد عینی و تصویرگر 

زمانه ای است که روایت می کند. 
مراحل ساخت این اثر که حاصل بیش از ۵۰ ساعت گفتگو با محمد 
صیاد است، بیش از ۳ سال به طول انجامیده است و تدوین آن به همت 

سهند صمدیان انجام شده است.
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پخش سریال نجال در ایام نوروز 1401

در حالي که اعالم شده بود که 
سریال برف بي صدا مي بارد، در ایام 
مي شود  پخش   ۳ شبکه  از  نوروز 
ولي حاال خبر رسیده که فصل دوم 
خیراهلل  کارگردانی  به  نجال،  سریال 
نوروزی  عنوان سریال  به  تقیانی پور 

در  نجال،  است.  شده  انتخاب  سه  شبکه 
فصل اول فراتر از انتظار ظاهر شد. سارا رسول زاده بازیگر نقش نجال 
در فصل اول بود اما در این فصل محیا دهقانی جایگزین او شده است. 
حسام منظور، آزیتا حاجیان، هدایت هاشمی و سوگل طهماسبی دیگر 

بازیگران نجال هستند.
 داستان سریال درباره دختری است که به یک پسر عاشق وعده  
می دهد که اگر بتواند از مرز ایران رد شود و به زیارت اربعین برسد، به 

او پاسخ مثبت می دهد...
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محمد حسین زاده

متاسفانه در یک هفته اخیر جامعه 
هنري شاهد از دست دادن هنرمندان 
فعت  ر د  ستا ا ا  بتد ا  . د بو شاخصي 
هاشم پور یکي از بزرگترین هاي تاریخ 
دوبله کشور را از دست دادیم و سپس 
چنگیز وثوق یکي از بازیگران قدیمي 
یک  حاال  و  درگذشت  ایران  سینماي 
بازیگر جوان را از دست دادیم... زهره 
فکورصبور، بازیگر سریال های پربیننده 
روزگار جوانی و دردسرهای عظیم شب 
گذشته در سن ۴۳ سالگی از دنیا رفت. 
از مرگ  خبر  حالی  در  رسانه ها  برخی 
می شود  گفته  که  داده اند  فکورصبور 
علت مرگ او خودکشی با قرص بوده 
این  پیکر  گذشته  شب  ظاهرا  است. 
منتقل  بیمارستان  به  خانه  از  بازیگر 
دادن  نجات  برای  تالش ها  اما  شده 
جان او به جایی نرسیده و فکورصبور 
فکورصبور  زهره  است.  رفته  دنیا  از 
 ۷۰ دهه  میانه های  در  بار  نخستین 
روزگار  پربیننده  و  محبوب  سریال  در 
جوانی دیده شد و پس از آن به فعالیت 
به ویژه در  در پشت و جلوی دوربین 
تلویزیون ادامه داد. او مشغول بازي در 
سریال بي همگان به کارگرداني بهرنگ 
مهام  مهران  تهیه کنندگي  و  توفیقي 
سریال  این  سرنوشت  حاال  که  بوده 

شد.  خواهد  تغییراتي  دستخوش  نیز 
بازیگر  این  با  که  بود  پیش  چندسال 
که  داشتیم  گفتگویي  آرام  و  محجوب 
در آن سراسر انرژي و مهر بود. شاید 
گفتگو  این  از  بخش هایي  بازخواني 

خالي از لطف نباشد...

شیطوني هاي دختر آرام
انرژیکي  و  شیطون  آدم  ذاتا  من 
هستم، در عین اینکه همه فکر مي کنند 
خیلي آرام و ساکت هستم! البته به دلیل 
زیادي  نگاه هاي  داریم،  ما  که  شغلي 
مي شود  باعث  همین  و  ماست  روي 
تا  کنیم  کنترل  را  رفتارهاي مان  که 
من  نشود.  ایجاد  هم  حدیثي  و  حرف 
در حالت عادي جدي هستم ولي نه به 
آن شکل که بخواهم بداخالقي کنم و 
اتفاقا ارتباط خیلي خوبي با مردم دارم.

احترام به مخاطب و مردم
وقتي  نیست  قرار  دارم  اعتقاد 
مردم  به  باال  از  شد،  بازیگر  کسي 
که  است  کسي  زیگر  با کند!  ه  نگا
کاراکترهاي  و  است  بازیگري  شغلش 
مختلف را در وجود خود شکل مي دهد 
وگرنه با دیگران هیچ فرقي ندارد که 
بخواهد در برخورد با مردم رفتار خوبي 
در  مي کنم  سعي  من  باشد.  نداشته 
برخوردهایم با مردم خیلي خوش رفتار 

و خوب باشم. اعتقادم این است کسي 
که دوستت دارد یا ندارد، همین که تو 
باید به آن احترام بگذاري.  را مي بیند 
من هنگام سریال کمکم کن که نقشي 
مردم  طرف  از  داشتم  منفي  کامال 
برخوردهاي بدي با من مي شد چرا که 
فکر مي کردند شخصیت من همانطور 
است و یا هنگام دلنوازان که نقش یک 
دختر نابینا را داشتم همه برایم دلسوزي 
مي کردند ولي با این حال من همیشه 
سعي کرده ام که رفتارم با مردم خوب و 
محترمانه باشد چرا که اگر آنها نبودند، 

ما هم نبودیم.

اتفاقات دنیاي مجازي!
من زیاد در فضاي مجازي فعالیت 
به  را  محدودي  خیلي  زمان  و  نداشتم 
به  آن هم  داده ام  اختصاص  کار  این 
دلیل صفحات جعلي که ساخته مي شود، 
تا مدیریت کنم  باشم  باید  حس کردم 
و از ایجاد حواشي جلوگیري کنم. مردم 
همیشه لطف دارند و اتفاقا کامنت هاي 
خیلي خوبي از مردم گرفته ام و بخش 
آن  منفي  بخش  از  دیدم  که  مثبتي 
بیشتر بود. با این حال گاهي حرف هاي 
مي شنونم و پیام هاي مي بینم که جالب 
نیست ولي اعتقادم این است که این نیز 
بگذرد! درواقع هیچکس شبیه دیگري 
مختلف  نظرات  و  آدم ها  با  و  نیست 

سروکار داریم و من نمي توانم همه آدم ها 
دیدگاه  کسي  هر  دارم.  نگه  راضي  را 
خودش را دارد و نکته اي که وجود دارد 
این است که من حتي درباره کامنت هاي 
بد هم فکر مي کنم که آن شخص در 
چه شرایطي این کار را کرده است و...

حواشي و شایعات زندگي
ز  ا یکي  من  نه  شبختا خو
و  هستم  زیگران  با کم جاشیه ترین 
من  که  است  این  دالیلش  از  یکي 
ندارم  حضور  مختلف  محافل  در  زیاد 
از  یکي  مي دارم.  نگه  دور  را  خودم  و 
دالیلي هم که زیاد مصاحبه نمي کنم 
یک  مبادا  که  است  موضوع  همین 
کلمه یا یک تیتر باعث ایجاد حاشیه و 
جنجال شود! براي همین سعي مي کنم 
از تمام چیزهایي که آدم را به حاشیه 
مي کشد دوري کنم. با این حال وقتي 
این شغل را پذیرفتي با این مسائل را 
هم باید کنار بیایي. چون در سن خیلي 
کم وارد این کار شدم، اگر عقل و نگاه 
این  وارد  هیچ وقت  داشتم  را  امروزم 
از حرف  حرقه نمي شدم چون همیشه 
و حدیث و حاشیه فراري بودم. گاهي 
دوستانم  براي  مي بینم  که  اتفاقاتي 
مي افتد که چقدر آدم هاي بي حاشیه و 
اذیت شدند،  و چطور  بودند  بي گناهي 
واقعا دلگیر مي شوم. براي همین خودم 

را دور نگه مي دارم.

زندگي شخصي رسانه اي
م  شخصي ا زندگي  همیشه  من 
حتي  داشته ام.  نگه  رسانه ها  از  دور  را 
عکس مادرم را بعد از سال ها به اصرار 
من  گذاشتم.  اینستاگرام  در  خودش 
خیلي جاها با مادرم مي روم ولي وقتي از 
من مي خواهند کنار او عکس بگیرم این 
کار را نمي کنم چون زندگي خصوصي 
دوست  و  است  مربوط  خودم  به  من 
و  بدهم  شرح  همه  براي  را  آن  ندارم 
بچه،  ازدواج،  بگذارم.  دید  معرض  در 
است.  شخصي  همه  و  همه  خانواده، 
درباره  باشد  الزم  جایي که  تا  هم  من 
آنها مي گویم ولي دلیلي ندارد که آدم 
همه چیز زندگي اش را بیان کند چون 
خیلي سریع نظرات و قضاوت ها درباره 

آدم شروع مي شود!

بازیگري! محدودیت هاي 
زیادي  محدودیت هاي  بازیگري 
براي  مخصوصا  مي آورد  آدم  براي 
مي دانستم  اگر  واقعا  خانم.  بازیگران 
بازیگري به این جاها ختم مي شود، وارد 
این حرفه نمي شدم. مثال من عروسي 
خودش  مي گویند  نمي روم  نزدیکانم 
بروم، کافیست یک  اگر هم  را گرفته، 
عکس از آدم منتشر شود و کلي حاشیه 

و جنجال! مسافرت مي روم همیشه یک 
گوشه و دور از همه مي نشینم تا مبادا 
این  همه  شود.  ایجاد  حدیثي  و  حرف 
محدودیت ها هست ولي دست آخر عالقه 

به بازیگري به همه اینها مي چربد.

مادر، نزدیکترین به من
مادرم نزدیکترین آدم به من است 
و ارتباطم با مادرم خیلي قوي است و 
همیشه کنارهم هستیم. یک خواهر دارم 
فلج مغزي  بیماري  دچار  متاسفانه  که 
مي کند  نگهداري  او  از  مادرم  و  است 
و به همین دلیل من، مادرم و خواهرم 
خیلي به هم نزدیک هستم. البته یک 

برادر هم دارم که ازدواج کرده است.

یک ورزشکار حرفه اي
مختلف  رشته هاي  در  بچگي  از 
ورزشي فعالیت داشتم و مدارک مختلقي 
دارم. همیشه فکر مي کردم بزرگ شوم 
حتما مربي یک رشته ورزشي خواهم شد 
و گاهي باور نمي شود که وارد بازیگري 
شده ام. شنا را همیشه هفته اي دوسه بار 
مي روم ولي در سال هاي اخیر کمتر به 
بیشتر  خیلي  قدیم  مي پردازم.  ورزش 
روزي ۳-۲  و حداقل  ورزش مي کردم 
ساعت را در هر شرایطي که بودم باید 
ورزش مي کردم. االن چندسالي است که 

کم شده و گهگاه به بدنسازي و دیگر 
رشته ها مي پردازم.

تفریحات زیادي ندارم!
و عجیب  زیاد  تفریحات  راستش 
و غریبي ندارم یا شاید حوصله تفریح 
ندارم! نهایت تفریح من این است که با 
دوستانم رستوارن بروم، براي پیاده روي 
گردشي  مادرم  با  بروم،  بام تهران  به 
دوستان  از  بعضي  منزل  به  یا  برویم 
و  مي بینم  فیلم  بزنیم.  سر  آشنایان  و 
این  از  بیشتر  واقعا  و  مي خوانم  کتاب 
بروم،  نیست. سالي یک مسافرت هم 

خدا را شکر مي کنم )خنده(!

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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در  ایــران  ســینمای  مــوزه 
ادامــه انتشــار سلســله نشســت های 
تاریــخ شــفاهی خــود بــه مناســبت 
نــی  ا جیر ن  و یــد فر ز  و ر د ا ز
و  کارگــردان  فیلمنامه نویــس، 

تهیه کننــده ســینما بخش هایــی 
ــن  ــخ شــفاهی ای از گفتگــوی تاری

هنرمنــد را منتشــر کــرد.
ــداي  ــی در ابت ــدون جیران فری
ایــن گفتگــو بــا بیــان اینکــه دهــم 

اســفندماه ۱۳۳۰ در کاشــمر متولــد 
شــده اســت، گفت: شناســنامه ام در 
کاشــمر گرفتــه شــده اما متاســفانه 
ــدارم  ــا ن ــره ای از آنج ــچ خاط هی
ــدرم تکنســین  ــل اینکــه پ ــه دلی ب

ــل  ــم منتق ــود و دائ ــکی ب دامپزش
بــه  مشــهد  از  پــدرم  می شــد. 
ــا  ــت و از آنج ــه رف ــت حیدری تربی
بــه کاشــمر کــه مــن در آنجــا بــه 
ــهد  ــه مش ــاره ب ــدم و دوب ــا آم دنی

برگشــت. 
در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خانــواده مــا ۲ ویژگــی وجــود 
داشــت کــه شــانس بــزرگ بــرای 
مــن بــود، خاطرنشــان کــرد: ابتــدا 
خوانــدن  اهــل  پــدرم  این کــه 
ــاد  ــم زی ــان ه ــود و رم ــه ب مجل
پــدرم  اینکــه  دوم  و  می خوانــد 
عالقــه زیــادی بــه ســینما رفتــن 
اینکــه  از  قبــل  حتــی  داشــت 
ازدواج کنــد از ســینماهای مشــهد 
خاطــره داشــت و فیلــم دختــر 
ــر را هــم دیــده بــود. پــدرم بــه  لُ
دلیــل اینکــه فیلــم می دیــد و مــن 
هــم تنهــا بچــه خانــواده بــودم بــا 
او بــه ســینما می رفتــم. تمــام 
ــه  ــن ب ــدن م ــم دی ــرات فیل خاط
یــک شهرســتان کوچــک کــه پنج 
ــی  ــینمای فردوس ــان و دو س خیاب
ــردد  ــت برمی گ ــن روژ داش و مول
البتــه خاطــره دیگــر هــم ســفر از 
تربــت حیدریــه بــه مشــهد اســت 
کــه دو ســاعت راه بــود و مــا 
ــه  ــهد ک ــه مش ــدر ب ــا پ ــاه ب هرم
ــه داشــت می آمدیــم  در آنجــا خان
ــم. خاطــرات  ــد روز می ماندی و چن
ســینمایی مــن بیشــتر در ایــن 
ــم  ــیار برای ــه بس ــت ک ــفر اس س
لذت بخــش بــود. اتوبوس هــای 
بــه  وقتــی  حیدریــه  تربیــت 
دور  ابتــدا  می رســیدند  مشــهد 
ــه  ــا ب ــد و از آنج ــرم  می رفتن ح
کــه  می آمدنــد  خانــه  ســمت 
را  ســینماها  می توانســتم  مــن 
ــیر  ــی مس ــد از مدت ــا بع ــم ام ببین
از  و  شــد  عــوض  اتوبوس هــا 
منطقــه ای می آمدنــد کــه مــن 
نمی دیــدم  را  ســینماها  دیگــر 
ــخ  ــن تل ــرای م ــره ب ــن خاط و ای

اســت کــه چــرا مســیر اتوبوس هــا 
ــتم  ــن نمی توانس ــرد و م ــر ک تغیی

ــم. ــینماها را ببین ــردر س س
ــاره  ــا اش ــی ب ــدون جیران فری
بــه اینکــه داریــوش ارجمنــد یــک 
دوربیــن ۸ میلیمتــری داشــت و 
مــا از او گرفتیــم، گفــت: مــن 
ــه  ــری ام ب ــم ۸ میلیمت ــن فیل اولی
ــش، را  ــال و کف ــژن و خی ــام بی ن
بــا فیلمبــرداری مهــرداد تدیــن بــا 

ــاختم.  ــن س ــان دوربی هم
ــژن  ــه بی ــان اینک ــا بی وی ب
ــده  ــد ش ــادان متول ــان در آب امکانی
ــدر او  ــرد: پ ــان ک ــود، خاطرنش ب
ــه  ــود ک ــت ب ــرکت نف ــد ش کارمن
بــه مشــهد منتقــل شــده بــود و در 
همــان مــدت بــه اداره برنامــه تئاتر 
آمــده بــود و در آنجــا مــن، بیــژن 
موســوی  غالمرضــا  امکانیــان، 
ــنا  ــم آش ــا ه ــن ب ــرداد تدی و مه

ــدیم. ش
بــه  پاســخ  در  نــی  ا جیر
ــر  ــی ب ســوال مســعود نجفــی مبن
ــه ای  ــت حرف ــن فعالی ــه اولی اینک
کار  کــدام  را  ســینما  در  خــود 
ســال  در  داد:  پاســخ  می دانــد؟ 
۱۳۵۳ شــروع بــه فیلمنامه نویســی 
بــرای ســینمای حرفــه ای کــردم و 
ــتم،  ــه نوش ــه ای ک ــن فیلمنام اولی
حادثــه، نــام داشــت کــه بــه دفتــر 
ــان در  ــاموئل خاچیکی ــاد س زنده ی
ــم و  ــید رفت ــاب جمش ــان ارب خیاب
ــرد  ــاز ک ــدل ب ــوم قوی در را مرح
کــه در آنجــا داشــتند فیلــم مــرگ 
ــه  ــد. ب ــاران، را تمــام می کردن در ب
ــان  ــای خاچیکی ــرای آق ــم ب او گفت
ــید  ــن پرس ــه آوردم و از م فیلمنام
ــن  ــتم و م ــه نوش ــه فیلمنام چگون
گفتــم فیلمنامــه را نوشــتم و آمــاده 

اســت و او فیلمنامــه خــودش را 
آورد و بــه مــن گفــت ببیــن بدیــن 

شــکل فیلمنامــه می نویســند.
جیرانــی بــا بیــان اینکــه 
ــر  ــی فک ــه کارگردان ــت ب هیچ وق
ــتر  ــت: بیش ــرده اســت، گف نمی ک
ــس  ــتم فیلمنامه نوی ــت داش دوس
ــی  ــم فیلمنامه نویس ــوم و هدف ش
آفتاب نشــین ها،  ز  ا کــه  بــود 
ــرد  ــدا ک ــه پی ــد و ادام ــروع ش ش
ــده  ــه فیلم هــای پرون ــا رســید ب ت
ــه  ــی ب ــد از رهای ــی، و بع و رهای
دلیــل اینکــه از روزنامــه بازخریــد 
ــه ســناتور را  ــودم فیلمنام شــده ب
نوشــتم. بعــد از ســناتور فیلمنامــه 
ــرای  عاشــقم مــن، را نوشــتم و ب
آقایــان موســوی و فخیــم زاده 
ــد و  ــان آم ــه خوشش ــدم ک خوان
قــرار شــد آن را جــای مدیرعامل، 
بســازیم و در آن زمــان هنــوز 

ــود. ــز نب اســمش قرم
وی بیان داشــت: مــن معموال 
نقش هــا را طــوری می نویســم کــه 
ــند و  ــته باش ــازی را داش ــکان ب ام
بتوانیــم در ســر صحنه بــا بازیگرها 
ــن  ــم. م ــری بگیری ــاط قوی ت ارتب
معتقــدم لیــال حاتمــی و آتیــال 
پســیانی در فیلــم آب و آتــش، و در 
فیلــم شــام آخــر، کتایــون ریاحــی 
بهتریــن نقش هایشــان را ارائــه 
دادنــد. قرمــز، آب و آتــش و شــام 
آخــر، ســه گانه ای بودنــد کــه مــن 

ــد. را مطــرح کردن
وی بــا بیــان اینکــه ۳ بــار بــه 
او پیشــنهاد بازیگــری شــده اســت، 
عبــاس  زنده یــاد  داد:  توضیــح 
ــردان  ــک کارگ ــه ی ــتمی ب کیارس
ــه  ــود ک ــرده ب ــه ک ــی توصی جوان
نقــش اول فیلمــش را بــه مــن 

ــاره آن  ــاه درب ــن ۲ م ــد و م بده
ــدم و  ــیمان ش ــردم و پش ــر ک فک
در نهایــت امیــد روحانــی نقــش را 
بــازی کــرد. بــار دیگــر کارگــردان 
ــه مــن  ــازی ب دیگــری پیشــنهاد ب
داد کــه بــه دالیلــی نپذیرفتــم و بار 
ــرای  ــم  خانی ب ــان قاس ــوم، پیم س
ســریال خــوب بــد جلــف پیشــنهاد 
داد کــه بــا اســم خــودم بــازی کنم 
و مــن بــازی نکــردم. قبــول نکردم 
سرنوشــت  نمی خواســتم  زیــرا 
کارگردانــی را پیــدا کنــم کــه 
ــد  ــاال می خواه ــده و ح ــکار ش بی
ــوز  ــم هن ــد. فکــر می کن ــازی کن ب
می توانــم بنویســم و فیلــم بســازم.

ر  د نــی  ا جیر ن  و یــد فر
گفــت:  صحبت هایــش  پایــان 
می کنــم  حســاس  ا هروقــت 
آمادگــی فیلمســازی نــدارم کار 
روزنامه نــگاری انجــام می دهــم، 
می کنــم،  کامــل  را  تحقیقاتــم 
ســینما  تاریــخ  مصاحبه هــای 
می خوانــم و یــا فکــر می کنــم 
کــه کار مطبوعاتــی انجــام بدهــم 
و بــه همیــن شــکل توانســتم 
شکســت ها و مشــکالت را تحمــل 

ــم. کن
گفتنــی اســت، موزه ســینمای 
ــه ای  ــوان مجموع ــه عن ــران ب ای
فرهنگــی و تاریخــی کــه روایتگــر 
ســیر تاریــخ و تحــوالت ســینمای 
ایــران اســت خــود را موظــف 
تجربیــات  و  ســوابق  می دانــد 
ــران را  ــینمای ای ــوتان س پیشکس
ــل های  ــا نس ــرده ت ــع آوری ک جم
آینــده بــا نــگاه و مســیر زندگــی و 
ــار  ــکل گیری آث ــق و ش ــوه خل نح
ــر  ــران هن ــدان و صاحب نظ هنرمن

ــوند. ــنا ش ــینما آش س

خاطره بازي با فریدون جیراني

سه بار پیشنهاد بازیگري داشتم که رد کردم!


