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تداوم بارش برف در آذربایجان  شرقی و غربی
هوای سرد تا جمعه ماندگار است

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از تداوم بارش 
برف در برخی از مناطق کشور از جمله آذربایجان شرقی و غربی خبر داد.

احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که امروز )چهارشنبه 
چهارم اردیهبشت( در شمال شرق کشور و سواحل شرقی دریای خزر 
پیش بینی  برف  بارش  و کوهستانی  مناطق سردسیر  در  و  باران  بارش 
می شود، اعالم کرد: فردا )پنجشنبه  پنجم اردیبهشت( در شمال شرق، 
ارتفاعات البرز شرقی و شمال آذربایجان های شرقی و غربی بارش پراکنده 

باران و برف پیش بینی می شود.
وی ادامه  داد: پس فردا )جمعه  ششم اردیبهشت( در مناطقی از غرب، 
باران و در مناطق  پراکنده  بارش  البرز مرکزی  ارتفاعات  و  شمال غرب 

کوهستانی و سردسیر بارش پراکنده برف پیش بینی می شود.
مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان این که  
طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  خلیج فارس ، تنگه هرمز و دریای عمان 
مواج است، گفت : از فردا به تدریج دمای هوا در شمال غرب بین دو تا 
چهار درجه افزایش می یابد اما در شمال شرق کشور بین چهار تا هشت 
درجه کاهش می یابد و هوای سرد تا روز جمعه  در این منطقه ماندگار 

خواهد بود.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت آب و هوای تهران طی دو 
روز آینده، اظهار کرد: فردا آسمان تهران کمی ابری ، در بعد از ظهر نیمه 
ابری و گاهی با وزش باد همراه خواهد بود. بیشترین و کمترین حد دمای 
تهران فردا 14 و 3 درجه سانتیگراد است. همچنین پس فردا )جمعه  ششم 
اردیبهشت( هوای تهران کمی ابری و در بعد از ظهر نیمه ابری پیش بینی 
می شود. بیشترین و کمترین دمای تهران در جمعه  16 و 4 درجه سانتیگراد 

خواهد بود.

نرخ باسوادی ۹۸ درصدی ایرانیان ۱۵ تا ۲۴ ساله

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی آماری از نرخ باسوادی و بیسوادی در 
کشور ارائه و اظهار کرد: نرخ باسوادی کشور در گروه سنی 1۵ تا ۲4 سال، 

۹۸.1 درصد است.
شاپور محمدزاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آمار موجود در پایگاه 
داده بانک جهانی پیرامون نرخ باسوادی جمعیت گروه سنی 1۵ تا ۲4 ساله 
در سه سال منتهی به ۲۰16 اظهار کرد: بر این اساس نرخ باسوادی کل 
۹۸.1 درصد است. نرخ باسوادی مردان ۹۸.۲ و زنان ۹۷.۹3 درصد است. 
این ارقام با توجه به نتایج سرشماری سال 13۹۵ به عنوان آخرین وضعیت 
تقریباً همخوانی دارد. وی درباره جمعیت بی سواد  سوادآموزی کشور 
کشور نیز گفت: این آمار در سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران 
تعداد هشت میلیون و 4۸۰ هزار و 141 نفر و در وبگاه پایگاه داده بانک 
جهانی تعداد بی سوادان گروه سنی باالی 1۵ سال جمهوری اسالمی ایران 
در سال ۲۰16، عدد هشت میلیون و ۸36 هزار و ۷۷3 نفر درج شده و در 

گروه سنی 1۵ تا ۲4 سال نیز این رقم ۲۲۸ هزار و ۸۹ نفر است.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی افزود: اگر بخواهیم آمار پایگاه داده 
بانک جهانی را به تفکیک بیان کنیم باید بگوییم تا سال ۲۰16، تعداد کل 
بی سوادان باالی 1۵ سال سن، هشت میلیون و ۸36 هزار و ۷۷3 نفر، 
تعداد بی سوادان زن باالی 1۵ سال، پنج میلیون و ۸۷6 هزار و 131 نفر، 
تعداد بی سوادان مرد باالی 1۵ سال، دو میلیون و ۹6۰ هزار و 64۲ نفر، 
تعداد کل جوانان بی سواد 1۵ تا ۲4 سال ۲۲۸ هزار و ۸۹ نفر است که 

از این میزان 1۰۷ هزار و ۹۲4 نفر مرد و 1۲۰ هزار و 16۵ نفر زن هستند.
المللی  بین  نهاد  در  سواد  مبنای سنجش  که  کرد  تاکید  محمدزاده 
یونسکو، توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن به هر زبان یا حتی زبان 
مادری است و مبنای آماری موسسه آمار یونسکو نیز هیمن تعریف است.

زلزله در مرز استان های اصفهان و کهکیلویه و 
بویراحمد

زمین لرزه ای به بزرگی 3.۷ ریشتر مرز استان  های اصفهان و کهکیلویه و 
بویراحمد را لرزاند.

به گزارش ایلنا، زمین لرزه ای به بزرگی 3.۷ در مقیاس ریشتر در ساعت 
۰۹:۰۹:13 مرز استانهای اصفهان و کهکیلویه و بویر احمد  - حوالی سی 

سخت را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 6 کیلومتری زمین رخ داد.

»رادیو شب« به فصل جدید نرسید
منصور ضابطیان درباره پخش فصل جدید »رادیو شب« در سال جدید 

بیان کرد که فعال تا ماه رمضان منتظر خواهند ماند.
منصور ضابطیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعویق برنامه »رادیو 
شب« که قرار بود بعد از نوروز ۹۸ روی آنتن شبکه شما برود، اظهار کرد: 
این برنامه به دلیل مشکالت مربوط به جذب اسپانسر فعالً نتوانسته روی 
آنتن برود و احتماالً فعالً پخش آن آغاز نشود. وی ادامه داد: خود برنامه 
مشکلی ندارد و می تواند به تولید برسد با این حال ما ترجیح می دهیم 
کنیم.  را شروع  برنامه  بعد ساخت  و  اسپانسرینگ حل شود  مشکالت 
ضابطیان در پایان گفت: احتماالً این مشکالت تا پایان رمضان حل شود 
و برنامه بعد از آن روی آنتن شبکه شما برود و در این صورت پخش فصل 
جدید تا آخر سال ادامه خواهد داشت. برنامه »رادیو شب« هر شب ساعت 

۲۲ روی آنتن شبکه شما می رفت و تا روز ۲۹ اسفند سال ۹۷ پخش شد.

اخبار
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 چکناواریان: 

 می خواهم فیلم بسازم

در های سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
صبح امروز چهارشنبه چهار اردیبهشت ماه گشوده شد تا 
بازدیدکنندگان و عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی شاهد 

رقم خوردن یک رویداد فرهنگی 1۰ روزه دیگر باشند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا سی و دومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران در حالی رسما آغاز به کار کرد که 
شماری زیادی از عالقه مندان پیش از بازشدن درب های 
نمایشگاه در انتظار ورود به مصالی تهران بودند تا از غرفه 

های مختلف دیدن کنند.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد و رئیس سی و 
این  در  جوادی  محسن  تهران  کتاب  نمایشگاه  دومین 
آیین گفت: در دوره ای که کشورها وابسته به یکدیگرند و 
تهدیدها بی وقفه ادامه دارند هیچ کشوری به تنهایی نمی 

تواند اسباب توسعه خود را فراهم کند.
وی با اشاره به همکاری  های ایران و چین در عرصه 
های مختلف به ویژه فرهنگی ابراز امیدواری کرد کشورها 
با تبادالت فرهنگی و تعامالت دوستانه از عهده چالش 

های جهانی برآیند.
نماینده ناشران چینی نیز در این آیین گفت: نمایشگاه 
از  از 3۰ سال  بیش  سابقه  با  تهران  کتاب  المللی  بین 

معروفترین رویدادهای فرهنگی ایران است.
ژایو هییون افزود: چین و ایران دو کشور با سابقه دیرینه 
تاریخی و دوستی هستند و دو کشور فرهنگی ریشه دار 

و عمیق دارند.
وی با اشاره به سفر مقامات ایران در سال گذشته به 
چین گفت: روابط چین و ایران در مسیر توسعه خوبی 
قرار گرفته است و نمایشگاه امسال می تواند روابط چین و 

ایران در مسیر توسعه دو جانبه را هموارتر کنند .
وی افزود: با تالش های مشترک هر دو طرف، تبادالت 
و همکاری ها در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، علوم و 
فنون فراهم و پیشرفت های قابل توجهی حاصل شده 

است.
افتتاحیه این رویداد فرهنگی روز گذشته با حضور سید 
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار و مقرر 
شد از صبح امروز درب های نمایشگاه باز و این رویداد 

فرهنگی رسما آغاز به کار کند.
در این دوره نمایشگاه سه هزار و ۲۰۰ ناشر با حدود 43۷ 
هزار کتاب شامل دو هزار و 4۰۰ ناشر داخلی با 3۰۰ هزار 
عنوان کتاب و حدود ۸۰۰ ناشر خارجی از 3۰ کشور جهان 

با 13۷ هزار عنوان کتاب حضور دارند.
چین به عنوان میهمان ویژه این دوره نمایشگاه کتاب، 
۹4 ناشر را با چهارهزار عنوان و 1۵هزار جلد کتاب به 
نمایشگاه آورده است. همچنین قرار است ۲۰ نویسنده، 
کتاب،  رایت  فروش  مدیر   ۵۰ و  تصویرگر  پژوهشگر، 
فعال  حضوری  )چین(  ویژه  میهمان  غرفه  در  امسال 

داشته باشند.
در بخش ناشران عمومی ححدود 14 هزار متر مربع فضا 
برای حضور ۹۸۸ ناشر تدارک دیده شده است که 141هزار 

و ۸61 عنوان کتاب را عرضه خواهند کرد.
در بخش کودک و نوجوان نیز ۲۵1 ناشر در فضایی به 
وسعت حدود 6 هزار متر مربع، ۲4هزار و 13 عنوان کتاب 
را عرضه می کنند. در بخش دانشگاهی نیز 4۲۸ ناشر 
در فضایی بیش از شش هزار و ۲3۵ متر مربع، 6۰ هزار 

و13عنوان کتاب را در سالن های کامال مسقف زیر چادر 
به نمایش و فروش گذاشته اند.

در سالن های آموزشی نیز ۹۷ ناشر در فضای حدود سه 
هزار و ۲31 متر مربع به ارائه 1۷ هزار و 44۵ عنوان کتاب 

می پردازند.
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران   از 4 تا 
14 اردیبهشت از ساعت 1۰ صبح تا ۲۰ برای بازدید عموم 

دائر است.
اتوبوس های تندرو  عالوه بر سرویس دهی خط پنج 
که در مسیر پایانه علم و صنعت و میدان آرژانتین تردد 
دارد، تقویت دیگر خطوط عبوری از مصالی حضرت امام 
خمینی )ره(، سه خط از مبادی مصالی تهران به مقاصد 
میدان صنعت- فلکه سوم تهرانپارس و میدان آزادی نیز 
برای خدمات دهی ویژه به عالقه مندان به نمایشگاه کتاب 

راه اندازی خواهد شد.
سامانه معلوالن و جانبازان نیز در این ایام جهت رفاه 
شهروندان، برای بازدید از نمایشگاه کتاب، خدمات حمل 

و نقلی ارائه می کند.
ساعات کار سرویس های ویژه، یک ساعت قبل از شروع 
بکار و یک ساعت بعد از پایان کار نمایشگاه )از ساعت ۹ 

تا ۲1( است.
شرکت متروی تهران نیز با توجه به هماهنگیهای بعمل 
آمده، زمان حرکت قطارهای خط 1و 3 در ایام نمایشگاه را 

به کمترین حد ممکن می رساند.
پایان بخش  در  و  امام خمینی  ضلع شرقی مصالی 
ناشران دانشگاهی، پایانه اتوبوسرانی تدارک دیده شده 
مستقر  محل  این  در  نمایشگاه  برگزاری  طول  در  که 

هستند.

آهنگساز و موسیقی دان پیشکسوت گفت: قصد دارم 
فیلمی بسازم و کارگردانی آن را برعهده بگیرم.

لوریس چکناواریان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان 
داشت:  اظهار  داشتم  عالقه  به سینما  کودکی  از  اینکه 
کارگردانی و بازیگری من را به سمت خود جذب می کرد 

اما سرنوشتم در موسیقی بود.
انتخاب  افزود: وقتی در جوانی به وین رفتم بین  وی 
به  را  اما موسیقی من  تردید داشتم  و موسیقی  سینما 

سمت خود کشید و هنوز هم اسیر آن مانده ام.
وی با بیان اینکه اگر پیشنهاد بازیگری داشته باشم قبول 
نمی کنم اما دوست دارم فیلمی بسازم که خودم هم در 
آن بازی کنم تصریح کرد: قصد دارم کارگردانی یک فیلم 
را انجام دهم و در آن خودم بازی کنم و قطعا موسیقی 
آن را هم خودم خواهم ساخت اما نمی دانم موفق خواهد 

بود یا خیر.
 جشنواره جهانی فیلم فجر فضایی برای تبادل فرهنگ 

است
زیاد  مشغله  علت  به  اینکه  به  اشاره  با  چکناواریان 
کاری کمتر فیلم دیده ام اظهار داشت: وجود جشنواره 

بین المللی فیلم فجر خوب است زیرا در آن هم می توان 
فیلم خارجی دید و هم خارجی ها می توانند به تماشای 

فیلم های ایرانی و فرهنگ ما بنشینند.
وی افزود: سینما به عنوان یک فرهنگ و هنر بهترین 

وسیله برای تعامل و ارتباط با یکدیگر است.
این آهنگساز پیشکسوت خاطرنشان کرد: بیش از هر 
چیزی در این جشنواره از محیط آن لذت می برم زیرا 
فضایی برای تبادل فرهنگ است و گاهی هم به تماشای 
فیلم می نشینم. خوشحالم که در چنین محیطی قرار دارم.

 موسیقی فیلم ها خوب است
چکناواریان با بیان اینکه موسیقی فیلم های ایرانی در 
های خارجی  فیلم  در  کرد:  تاکید  نیست  سطح جهانی 

ارکستر وجود دارد که ما در ایران ارکستر خوب نداریم.
وی افزود: تعداد نوازنده های خوب کم است پس نمی 
توانیم توقع داشته باشیم گروه های چند نفره بتوانند از 
فیلم های که  آیند. موسیقی  بر  ارکستر  عهده کار یک 

ساخته شده با کمبود سازها باز هم قابل قبول است.
به گزارش ایرنا، سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر به دبیری رضا میرکریمی در پردیس سینمایی چارسو 

برپاست. جشنواره امسال شامل بخش های متنوعی از 
جمله بخش های اصلی سینمای سعادت، جلوه گاه شرق 
فیلم های  نمایش  نما، بخش های جنبی  و جام جهان 
شاخه های  ذره بین،  زیر  مستند  شده،  مرمت  کالسیک 
زیتون )پنجره ای به دنیای اسالم(، مروری بر آثار سینمای 
چین، مروری بر آثار سینمای آلمان، نمایش فیلم های 
کمدی معاصر، نمایش های ویژه، بهترین کشورها و بازار 

فیلم است.
افزون بر این، برنامه های مختلف همچون دارالفنون 
ایران،  جوان  فیلم سازان  با حضور  استعدادیابی  )اردوی 
و  کارگاه ها  دانشگاهی،  نشست  های  جهان(،  و  منطقه 
سمینارهای آموزشی و بزرگداشت بزرگان سینمای ایران 

نیز همزمان با ۹ روز جشنواره برگزار می شود.
جشنواره جهانی فیلم فجر میزبان بیش از ۲۵۰ مهمان 
از ۵۸ کشور جهان؛ شامل مدیران جشنواره  های جهانی، 
برنامه  ریزان یا نمایندگان انتخاب فیلم از طرف جشنواره 
است.  ایران  سینمای  به  عالقمندان  و  سینماگران  ها، 
دارالفنون  بخش  در  کشور   ۲1 از  مهمان   ۲۸ همچنین 
شرکت دارند. در این دوره 163 فیلم از 64 کشور جهان 

در بخش های مختلف؛ شامل ۹ فیلم کوتاه، 14فیلم بلند 
کوتاه  فیلم  و ۷  بلند  فیلم  نمایش(، 41  )اولین  پریمییر 

نمایش داده می شوند.
بازار فیلم نیز از ۲۹ فروردین تا 3 اردیبهشت با حضور 
4۰ شرکت کننده و بیش از 6۰ خریدار در حاشیه جشنواره 

برپاست.

سردار اشتری مطرح کرد
تشکیل پلیس »امنیت اقتصادی« در راستای تحقق رونق تولید

همکاری دو برنده اسکار؛
لئوناردو دی کاپریو در فیلم تازه دل تورو

فرمانده نیروی انتظامی، به تشریح دالیل تشکیل پلیس امنیت اقتصادی 
پرداخت.

سردار حسین اشتری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چرایی تشکیل 
پلیس امنیت اقتصادی، گفت: با توجه به تدابیر مقام معظم رهبری در 
خصوص اهمیت رونق تولید و اقتصاد مقاومتی، درخواستی مبنی بر ایجاد 

پلیس امنیت اقتصادی در نیروی انتظامی داشتیم.
وی افزود: بعد از مطرح شدن این درخواست، ستاد کل نیروهای مسلح هم 
موافقت خود را با تشکیل پلیس امنیت اقتصادی اعالم کرد و در نهایت ما این 

جایگاه را در ناجا ایجاد و راه اندازی کردیم.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به هدف پلیس اقتصادی در جامعه، گفت: 
امیدوارم که بتوانیم با قدرت و اشراف بیشتر با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم 
و از طرفی هم بتوانیم آنجایی که برای کمک به رونق تولید و اقتصاد مقاومتی 

حضور پلیس الزم باشد، با تمام توان حضور داشته باشیم.
سردار اشتری تصریح کرد: امید دارم بعد از فعالیت پلیس اقتصادی در 
جامعه، مردم هم کم کم نتیجه این پلیس تخصصی را ببینند و همچنین شاهد 

رونق کسب و کار را در حوزه های اقتصادی باشیم.
وی با اشاره به تأمین بودجه تشکیل پلیس اقتصادی، گفت: برای تأمین 
بودجه پلیس اقتصادی درخواست تخصیص بودجه داشتیم و این موضع را 

هم در مطالبات خود به دولت اعالم کرده ایم.
فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: ما مثل هر سال مطالبات خود را به دولت ارائه 
می دهیم و امیدواریم این بار دولت بودجه را تمام و کمال پرداخت کند اما 
همچنان در مضیقه هستیم. وی با اشاره به قول دولتی ها مبنی بر پرداخت 
هرچه سریع تر بودجه ناجا، گفت: امیدواریم که بنا به قول هایی که دولت 

داده است، تا یک ماه آینده بخشی از کسری بودجه را جبران کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، دولت برای ناجا در الیحه پیشنهادی سال ۹۸ 
بودجه ای برابر با حدود 1۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده در حالی که 
در سال قبل بودجه در نظر گرفته شده بیش از 1۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده 
است. یعنی افزایشی معادل حدود 3 هزار میلیارد تومان، اما بر اساس گفته 
فرمانده نیروی انتظامی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹6، محقق شدن بودجه 

وضعیت خوبی نداشته است.
سردار اشتری در پایان تاکید کرد: امیدواریم که با افزایش 3 هزار میلیاردی 
بودجه ناجا در سال ۹۸ وضعیت پلیس نسبت به سال ۹۷ بهتر باشد تا هم 
پلیس اقتصادی بتواند برای مقابله با مفاسد اقتصادی به میدان آید و هم دیگر 

بخش های پلیس با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه نشوند.

لئوناردو دی کاپریو در حال گفتگو است تا در فیلم جدید گی یرمو دل تورو به 
عنوان بازیگر جلوی دوربین برود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، »خیابان کابوس« نام فیلمی 
برای فاکس سرچالیت است که گی یرمو دل تورو به عنوان کارگردان آن را 

می سازد و قصد دارد از لئوناردو دی کاپریو به عنوان بازیگر بهره بگیرد.
دل تورو که جایزه اسکار را برای »شکل آب« از آن خود کرده در همراهی با 
کیم مورگان فیلمنامه این فیلم را نوشته است. خود دل تورو از تهیه کنندگان و 

سرمایه گذاران تولید فیلم نیز هست.
در حالی که پیشتر از این داستان فیلمی در سال 1۹4۷ توسط کمپانی 
فاکس ساخته شده، اما داستان دل تورو بیشتر به رمانی به همین نام از ویلیام 

لیندسی گریشام وفادار است.
در فیلمی که سال 1۹4۷ ساخته شده بود تیرون پاور بازیگر نامدار در نقش 

یک پلیس جوان جاه طلب ظاهر شده بود.
فیلم دل تورو قرار است پاییز پیش رو جلوی دوربین برود.

پس از فیلم »شکل آب« که چندین جایزه اسکار برد و جایزه بهترین فیلم 
و بهترین کارگردانی نیز از جمله آنها بود، این کارگردان مؤلف چندین پروژه را 
برای ساخت انتخاب کرد و در نهایت تالش خود را معطوف به تهیه »شاخ های 
گوزن« کرد. دی کاپریو نیز از زمانی که اسکار را برای »بازگشته از گور« در سال 
۲۰1۵ دریافت کرد، تنها جلوی دوربین فیلم تارانتینو یعنی »روزی روزگاری 

هالیوود« رفته است.

با شعار »خواندن توانستن است«

وی عالقه مندان گشوده شد  سی ودومین نمایشگاه کتاب تهران به ر

روزنامه صبح ایران


