
آثار سفرهای نوروزی تا دو هفته آتی در کشور مشخص می شود؛

عضو کمیته علمی کرونا: بازگشایی مدارس تصمیمی شتاب زده بود!

وزیر راه و شهرسازی:

کلنگ  ساخت ۲ میلیون خانه
 در شش ماهه اول زده می شود

تعدیل نیروی کار به دلیل افزایش دستمزد، بهانه است
نماینده کارگران در شورای عالی کار 
گفت: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد 
کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از 
کارفرمایان آن مطرح می کنند در حالی که این موضوع 

غیرواقعی و غیرمنطقی است.
افزایش  »علی خدایی« ، اظهار داشت: عده ای 
دستمزد ۵۷ درصدی کارگران را بزرگنمایی می کنند، 
در حالی که سابقه افزایش دستمزد در گذشته بیش از 

نرخ تورم وجود دارد.
که  نیست  اینگونه  عنوان  هیچ  به  افزود:  وی 
تنها امسال افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت 
گرفته باشد، ضمن اینکه باید از کارفرمایان پرسید چرا 
صحبت از درصد می کنند و از ریال سخنی نمی گویند؟
صفحه 3

یک نماینده مجلس:
ارابه های نعش کش بیش از ۶۰۰ نفر از ایرانیان را

 در جاده ها ُکشت
2

عدم استقبال ۲۲ میلیون ایرانی از تزریق دز سوم واکسن کرونا!
صفحه 2
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1985- پنجشنبه 18 فروردین 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
علي صبوري: 

بازیگران به خاطر 
دستمزد باالتر از 

تلویزیون مي روند

3اقتصاد
معاون اول قوه قضاییه:

انتظار مردم از قوه قضاییه مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی است

سريال خداداد يكي از سريال هاي نوروز امسال بود كه البته 
مانند ديگر سريال هاي نوروزي امسال با مخاطب نصفه و نيمه 
همراه بود و اين سريال هم نتوانست مخاطب زيادي را جذب 

تلويزيون كند.

DONYAYEJAVANANMAG.IR

۷/۰۱/ب  بخشنامه  اعالم  براساس 
و   سازمان  معاونت   ۱۶/۰۱/۱۴۰۱ مورخ 
نامه  پیرو  ایران؛  بانک  پست  ریزی  برنامه 
رئیس   ۰۸/۰۱/۱۴۰۱ مورخ   ۱۲۴۸ شماره 
دفتر رئیس جمهور در خصوص ابالغ مصوبات 
یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت 
کار  ساعات   ،۰۶/۰۱/۱۴۰۱ مورخ  کرونا 
ارائه  و  بانکی روستایی  باجه های  کارکنان، 
این  ابالغ  تاریخ  از  مشتریان  به  خدمات 
بحرانی  شرایط  از  قبل  روال  به  بخشنامه 
کرونا باز می گردد و تمامی محدودیت های 
قبیلی تعیین شده مرتبط لغو و حضور تمامی 

کار  محل  در  قانونی  ساعات  در  کارکنان 
الزامی و به شرح ذیل اعالم می شود.
 ساعت کاری ادارات مرکزی: 

  شنبه تا چهارشنبه ) شروع بکار؛ ۷ / 
خاتمه کار؛ ۱۵:۴۵(  

پنجشنبه ها )تعطیل(
و  شعب  مدیریت  ستاد  کاری   ساعت 

شعب استان ها و مناطق و باجه ها: 
شنبه تا چهارشنبه ) شروع بکار؛ ۷ / 

خاتمه کار؛ ۱۴:۳۰(  
خاتمه   /  ۷ بکار؛  )شروع  پنجشنبه ها 

کار؛ ۱۳:۳۰(

در  مشتریان  به  خدمت  ارائه   ساعت 
روزهای عادی:

شنبه تا چهارشنبه ) شروع کار؛ ۷:۳۰ 
/ خاتمه کار؛ ۱۳:۳۰ (

 /  ۷:۳۰ کار؛  شروع   ( پنجشنبه ها   
خاتمه کار؛  ۱۲:۳۰ (

در  مشتریان  به  خدمت  ارائه  ساعت 
ماه رمضان:

شنبه تا چهارشنبه ) شروع کار؛ ۷:۳۰ 
/ خاتمه کار؛ ۱۳ (

 /  ۷:۳۰ کار؛  شروع   ( پنجشنبه ها   
خاتمه کار؛  ۱۲ (

شایان ذکر است: با عنایت به مصوبه 
هیات محترم دولت و به منظور بهره مندی 
هرچه بیشتر از فیوضات ماه مبارک رمضان، 
باجه ها،  کارگزاران  و  کارکنان  کار  ساعات 
مندرج درجدول فوق درایام ماه مبارک رمضان 

یک ساعت زودتر خاتمه خواهد یافت.
مفاد  بخشنامه،  این  ابالغ  با  ضمنًا 
مورخ  ۲۳۰/ب  /۰۰ ه  ر شما مه  بخشنا
و  کاری  »ساعت  موضوع   ۰۹/۱۱/۱۴۰۰
نحوه حضور کارکنان واحدهای صف و ستاد 
»؛ در خصوص ساعت کار واحدهای بانک 

منسوخ می شود.

با احکام مدیرعامل؛ 
معاون فنی و مشاور مدیرعامل در امور بازاریابی 

بیمه میهن منصوب شدند
ــی  ــدور احکام ــا ص ــن ب ــه میه ــل بیم ــور مدیرعام ــان پ ــول آری رس
ــه  ــب ب ــه ترتی ــی را ب ــیدکاظم ملکوت ــیانی و س ــعلی فراش ــه، عباس جداگان
عنــوان سرپرســت معاونــت فنــی و مشــاور مدیرعامــل در امــور بازاریابــی 

ــرد. ــن شــرکت منصــوب ک ای
بــه گــزارش روابــط عمومــی؛ مدیرعامــل بیمه میهــن در احــکام صادره 
ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه ایشــان بــا اســتعانت از پــرودگار متعــال و 
بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــا و سیاســت هــای راهبــردی ایــن شــرکت 
زمینــه تحقــق اهــداف و رشــد و تعالــی بیمــه میهــن را بیــش از پیــش فراهم 
ســازند. گفتنــی اســت پیــش از ایــن مهــدی گشــادرو بــه مــدت ســه ســال 

سرپرســتی معاونــت فنــی بیمــه میهــن را بــر عهــده داشــت.
عباســعلی فراشــیانی مــدت هــا در صنعت بیمه فعالیت داشــته و ســوابق 
اجرایــی در بخــش هــای مختلــف شــرکت ســهامی بیمــه ایــران از جملــه 
مدیــر مجتمــع شــهید مطهــری، مدیرکلــی بیمــه هــای اتومبیــل و معاونــت 
حقوقــی و هماهنگــی امــور اســتانها، شــعب و نمایندگــی هــای بیمــه ایــران 

را در کارنامــه کاری خــود دارد.
ــئولیت و  ــای مس ــی بیمه ه ــابقه مدیرکل ــز س ــی نی ــیدکاظم ملکوت س
مهندســی و انــرژی و ریاســت مجتمــع ولیعصــر بیمــه ایــران و نیــز مدیــر 
بیمــه هــای مهندســی، مســئولیت و انــرژی و عضــو هیئــت مدیــره و معاونت 

فنــی بیمــه تجــارت نــو را در کارنامــه کاری خــود دارد.

دیدار مسعود بادین با سفیر جمهوری اسالمی ایران در عمان: 
مدیرعامل بیمه آسیا به حضور در بازار بیمه کشور 

عمان ابراز تمایل کرد
بــا توجــه بــه توانمنــدی هــای بــاالی فنــی و مالــی بیمــه آســیا، ایــن 
ــرزمین  ــرون از س ــود را در بی ــه ای خ ــات بیم ــی دارد خدم ــرکت آمادگ ش

اصلــی گســترش دهــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه آســیا از مســقط، مســعود بادیــن نایب 
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل بیمــه آســیا و هیــات همــراه درمالقــات 
بــا علــی نجفــی ســفیر کشــورمان در عمــان، بــر حضــور در بــازار بیمــه ای 

ایــن کشــور اعــالم آمادگــی کردند.
بنــا بــر ایــن گــزارش، مدیرعامــل بیمــه آســیا در ایــن دیــدار بــا ارائــه 
ــن بیمــه  ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــن شــرکت ب گزارشــی از فعالیــت هــای ای
خصوصــی کشــور اظهــار داشــت: بیمــه آســیا بــا برخــورداری از توانمنــدی 
هــای مالــی و فنــی بــاال از جملــه برخــورداری از کارکنــان متخصــص و بــا 
تجربــه و شــبکه گســترده و توانمنــد فــروش توانســته اســت جایــگاه ممتــاز 
و ارزشــمندی در ســاختار اقتصــادی بــه ویــژه بــازار بیمه کشــور کســب کند.

ــت  ــن ظرفی ــیا از ای ــه آس ــورداری بیم ــه برخ ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
هــا، ایــن شــرکت در حــال بررســی حضــور در بیــرون از ســرزمین اصلــی و 
گســترش خدمــات بیمــه ای خــود در خــارج از کشــور از جملــه کشــورعمان 

اســت.
در ایــن دیــدار کــه در محــل ســفارت ایــران در مســقط برگــزار شــد و 
اســماعیل مهــدوی نیــا عضــو هیــات مدیــره بیمــه آســیا نیــز حضــور داشــت 
، علــی نجفــی ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران در عمــان ضمــن اشــاره بــه 
ظرفیــت هــای موجــود در روابــط ایــران و عمــان بــرای گســترش مبــادالت 
ــان دو کشــور، نقــش بیمــه در تقویــت همــکاری  اقتصــادی و تجــاری می
اقتصــادی و توســعه ارتباطــات بخــش هــای خصوصــی دو  کشــور را حائــز 
اهمیــت برشــمرد و از برنامــه بیمــه آســیا بــرای توســعه فعالیــت در رابطــه 

بــا همــکاری اقتصــادی ایــران و عمــان اســتقبال نمــود.
ــی، گاز و  ــع نفت ــا برخــورداری از مناب ــی اســت، کشــور عمــان ب گفتن
معدنــی در حــال توســعه اقتصــادی و صنعتــی خــود در منطقــه خلیــج فارس 
اســت و بــه دلیــل قرابــت و ارتباطــات دیرینــه سیاســی و فرهنگــی بــا ایران، 
زمینــه هــای مختلــف فعالیــت هــای اقتصــادی و تجــاری فــی مابیــن ایــن 

دو کشــور فراهــم بــوده و در حــال گســترش اســت.

ساعات کاری شعب و ادارات مرکزی بانک سینا 
در ماه مبارک رمضان اعالم شد.

بـه گـزارش  روابـط عمومـی بانک سـینا؛ با توجه به مصوبه سـتاد کرونـا درباره 
بازگشـت سـاعات کاری به حالت عادی، شـروع کار واحد های سـتادی و شـعب بانک 

سـینا طبق روال گذشـته خواهد بود.
امـا در ایـام مـاه مبـارک رمضـان بـه منظور اسـتفاده بهتـر کارکنـان از فرصت 
عبـادت در ایـن مـاه، یک سـاعت از پایان سـاعت کاری کلیه ادارات کسـر می شـود. 
بـر ایـن اسـاس شـعب بانک سـینا روزهای شـنبه تـا چهارشـنبه از سـاعت ۷:۳۰ الی 
۱۴:۳۰ و روزهـای پنـج شـنبه از سـاعت ۷:۳۰ الـی ۱۲:۳۰ آمـاده ارائـه خدمـات بـه 

مشـتریان عزیز هسـتند.
سـاعات کاری اداره هـای مرکـزی نیـز طـی روزهـای شـنبه تـا چهارشـنبه از 
سـاعت ۷:۱۵ الی ۱۴:۴۵ و روز های پنج شـنبه از سـاعت ۷:۱۵ الی ۱۲:۴۵ می باشـد.

اعالم ساعت کاری شعب و واحدهای ستادی بانک 
دی در ماه مبارک رمضان

بـر اسـاس تصمیمـات اتخاذ شـده شـعب بانـک دی در ایام ماه مبـارک رمضان 
در روزهـای شـنبه تـا چهار شـنبه از سـاعت ۷:۳۰ الـی ۱۳ و در روزهای پنجشـنبه از 

سـاعت ۷:۳۰ الی۱۲ آماده خدمت رسـانی به مشـتریان هسـتند.
همچنیـن مشـتریان می تواننـد در مـاه مبـارک رمضـان، روزهـای شـنبه تـا 
چهارشـنبه از سـاعت ۷:۳۰ تـا ۱۵ بـرای انجـام امـور اداری به واحدهای سـتادی این 

بانـک مراجعـه کنند.
گفتنـی اسـت؛ سـاعت شـروع کار شـعب و ادارات سـتاد مرکـزی در روزهـای 
بعـد از شـب قـدر مصـادف بـا یکم و پنجـم اردیبهشـت ماه با یـک سـاعت تاخیر، از 

سـاعت ۰۸:۳۰ خواهـد بود.
مرکـز ارتبـاط بـا مشـتریان بانـک دی با شـماره ۲۸۹۳۰-۰۲۱ در تمام سـاعات 

شـبانه روز، آمـاده پاسـخ گویی و ارایـه خدمات الزم به مشـتریان اسـت.

تداوم اجرای طرح تخفیف های بهاران در بیمه 
پاسارگاد

شـرکت بیمـه پاسـارگاد بـه منظـور تکریـم ارباب رجـوع و حلـول بهار 
قـرآن همزمـان بـا بهـار طبیعت تا پایـان فروردین ۱۴۰۱، نسـبت بـه اجرای 

طـرح “تخفیـف بهـاران” اقدام نموده اسـت.
بـر این اسـاس بـه منظور ارایه خدمات گسـترده و افزایـش رضایتمندی 
، خریـداران بیمـه نامـه هـای بدنـه اتومبیـل و همچنیـن بیمـه نامـه آتـش 
سـوزی )واحدهـای مسـکونی و غیرصنعتـی( مـی تواننـد با مراجعه به شـعبه 
هـا و نمایندگـی هـای بیمـه پاسـارگاد از تخفیـف هـای ویـژه ایـن شـرکت 

شـوند. برخوردار 
کلیـه هموطنـان گرامـی مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعات بیشـتر و 
دسترسـی به نشـانی شـعبه ها و نمایندگی های این شـرکت در سراسر کشور 
www.pasargadinsurance. به پایگاه اطالع رسـانی بیمه پاسـارگاد
ir مراجعـه و یـا بـا مرکز ارتباط با مشـتریان پاسـارگاد ۸۲۴۸۹ )۰۲۱( تماس 

حاصـل نمایند.

پاسخگویی بانک قرض الحسنه مهر ایران به همه 
مطالبات ثبت شده در سامانه نظارت مردمی وزارت 

اقتصاد
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، سامانه نظارت مردمی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور دریافت و پیگیری مطالبات مردمی و شکایات 
وارده نسبت به سوءجریان ها یا تخلفات احتمالی در مجموعه سازمان ها و شرکت های 
تابعه و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده و بر اساس ضوابط ابالغی 
این  از  به هر یک  تعیین شده  تابعه موظفند در مهلت های  آن وزارتخانه، حوزه های 

شکایات یا درخواست ها پاسخ دهند.
در حوزه بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز این سامانه با دقت کامل تحت کنترل 
و رصد دائمی و روزانه بوده است. خوشبختانه هیچ گونه شکایتی دال بر فساد یا تخلف 

در عملکرد کارکنان بانک در سراسر کشور، در این سامانه ثبت و مشاهده نشد.
گفتنی است اکثریت مطلق موارد ثبت شده صرفاً محدود به نحوه دریافت تسهیالت 
و فرآیندهای مربوطه بوده که به همه این مطالبات در موعد مقرر پاسخ داده شده و 

در سامانه ثبت شده است.

و  ن  ا فتر د سر ن  نو کا ئیس  ر
انعقاد  اینکه  به  اشاره  با  دفتریاران 
بنگاه های  در  فروش  پیش  قرارداد 
هیچ  به  گفت:  نیست،  قانونی  امالک 
عنوان در پیش فروش ساختمان ها به 
سراغ قولنامه عادی نروید زیرا براساس 
اسناد  دفاتر  در  اقدام  این  باید  قانون 

رسمی انجام شود.
وقتی  اظهارداشت:  خندانی  علی 
پیش  قرارداد  بار  زیر  ملک  صاحب 
حتما  نمی رود  دفترخانه  در  فروش 
بنابراین  دارد  یراد  ا کار  جای  یک 
توصیه می کنیم به منظور جلوگیری از 
خسارت و ضررهای ناشی از این اقدام 
حتما برای انعقاد قرارداد پیش فروش به 

دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.
پرونده های  به  ره  شا ا با  وی 
متعددی که در دستگاه قضایی به دلیل 
تنظیم اسناد عادی و قولنامه ای وجود 
از نظر  اسناد رسمی  افزود: دفاتر  دارد 

اطمینان و میزان هزینه بسیار منطقی و 
مقرون به صرفه تر از شرایطی است که 
افراد بخواهند مشکالت ناشی از تنظیم 
اسناد عادی را بپذیرند و این هزینه ها 
است  از هزینه هایی  گاهی یک دهم 
افراد برای تنظیم یک سند عادی  که 

پرداخت می کنند.
خندانی به الزم االجرا بودن اسناد 

تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی تاکید 
کرد و  گفت: دفاتر اسناد رسمی بهترین 
مکان و جایگاه برای انعقاد تفاهم نامه ها 
است  مردم  سرمایه ای  قراردادهای  و 
بنابراین اگر مردم می خواهند قراردادها 
و تفاهم نامه های رسمی دارای وجاهت 
عنوان  هیچ  به  و  باشند  داشته  قانونی 
متحمل ضرر و زیان حقوقی نشوند به 

دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
اشاره  با  کانون سردفتران  رئیس 
سند  گفت:  بیع  به  تعهد  موضوع  به 
واقع سندی است که  در  بیع  به  تعهد 
را  مسکنی  که  می شود  متعهد  فردی 
طبق قرارداد در زمان معین و با قیمت 
دیگری  فردی  به  معین  یط  شرا و 
این  واقع  در  و  بفروشد  یا  کند  منتقل 
سند جایگزینی برای قولنامه و مبایعه 
نامه است و که این سند الزم االجرا و 

هزینه های آن بسیار پایین است.
در  مردم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
راستای توسعه سند رسمی گام بردارند 
سند  تنظیم  به  الزام  طرح  اگر  افزود: 
رسمی توسط مجلس شورای اسالمی 
باید  الزاما  تصویب شود، مردم قطعا و 
و  کنند  مراجعه  رسمی  اسناد  دفاتر  به 
قولنامه  تنظیم  و  نامه  مبایعه  نوشتن 
واهت  ملکی  معامالت  بنگاه های  در 

قانونی ندارد.

یک مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی:

بازرسان دیگر حق مراجعه به »در منازل« را ندارند
معاون اداره کل امور بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تا 
ابتدای اسفندماه سال گذشته ۱۸۰ هزار 
داشتیم  بیکاری«  »بیمه  بگیر  مقرری 
گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۰ هزار 
میلیارد تومان برای پرداخت مقرری بیمه 

بیکاری صرف شده است.
آخرین  درباره   ، بایندریان  محمد 
وضعیت برقراری بیمه بیکاری توضیح 
اسفندماه  ابتدای  تا  کرد:  اظهار  و  داد 
مقرری  هزار   ۱۸۰ حدود  گذشته  سال 
ابتدای  از  بیکاری داشتیم و  بیمه  بگیر 
سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت 
پرداخت این مقرری هزینه شده است.

وی افزود: به روال عادی قبل از 
کرونا بازگشته ایم؛ کارفرمایان همکاری 
و  کردند  را حفظ  خود  کاری  نیروی  و 

اگر کارگرانی دو ، سه ماه بیکار بودند 
دوباره به سرکار برگشتند و وضعیت از 
این حیث بهبود یافته است. خوشبختانه 
به روال قبل برگشته ایم. قبل از شیوع 
کرونا هم ماهانه ۱۵ تا ۱۶ هزار مورد 

برقرای بیمه بیکاری داشتیم که اکنون 
هم تقریبا همین آمار ثبت می شود. 

بیمه شدگان  امور  کل  اداره  معاون 
ضوابط  درباره  اجتماعی  تامین  سازمان 
بازرسی ها نیز گفت: روال بازرسی مدتی است 

که تغییر کرده است. همکاران ما حق ندارند 
به »در منازل« مراجعه کنند. همکاران ما در 
کارگزاری ها و شعب در صورتی می توانند 
بیمه بیکاری فردی را قطع کنند که مستند 
به دالیل قانونی و مشخص باشد که فرد 

دوباره شاغل شده است.
بایندریان ادامه داد:  روالی که قبال 
وجود داشت و همکاران ما سخت گیری 
می کردند و تلفنی زنگ می زدند و یا به 
منازل مراجعه می کردند و اگر فرد حضور 
می کردند،  قطع  را  بیمه اش  نداشت 
اقدام  این  و  ندارد  وجود  دیگر  اکنون 
منع قانونی دارد. قطع بیمه بیکاری به 
این دلیل ممکن نیست و فقط با دالیل 
قانونی و مستند می توانند بیمه بیکاری 
را قطع کنند و اگر خالف آن انجام شود 

برخورد می کنیم.

هشدار رئیس کانون سردفتران:

انعقاد قرارداد پیش فروش در بنگاه های امالک قانونی نیست

تغییر ساعت کاری و نحوه حضور کارکنان واحدهای صف و ستاد در محل کار 

ــه  ــر اینکــه حــدودا دو هفت ــد ب ــا تاکی ــا ب ــه علمــی کرون عضــو کمیت
ــا  ــد شــیوع کرون ــر رون ــوروزی ب ــار تعطیــالت ن ــا آث زمــان الزم اســت ت
ــوری  ــوزش حض ــاره آم ــال درب ــن ح ــود، در عی ــخص ش ــور مش در کش
ــه  ــری می شــود و ب ــی شــتاب زده تصمیم گی ــت: گاهــی خیل ــدارس،  گف م
همیــن منــوال تصمیمــات هــم شــتابزده اجــرا می شــود؛ قطعــا و مســلما 
ــم  ــا امیدوای ــود و م ــرا ش ــل اج ــا تام ــی و ب ــد پلکان ــات می توانن تصمیم

ــد. ــن عملکــرد مشــکل ایجــاد نکن ای

دکتــر محمــد وجگانــی، بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز گــزارش 
ــه  ــا در کشــور ارائ ــد بیمــاری کرون ــر رون ــر تعطیــالت ب مســتندی از تاثی
نشــده اســت، گفــت: روز دوشــنبه در جلســه کمیتــه ملــی واکسیناســیون 
کرونــا نکتــه ویــژه ای از شــعله ور شــدن کرونــا در کشــور گــزارش نشــده 
ــذا تصــور می کنــم بهتــر باشــد کــه یــک تــا دو هفتــه آینــده را  اســت ل
منتظــر بمانیــم و اگــر حادثــه ای رخ ندهــد، مشــخص می شــود تعطیــالت 
ــی  ــورد پیش بین ــزود: در م ــم.وی اف ــالمت گذراندی ــه س ــوروزی را ب ن

ــن  ــر و ای ــا خی ــد پیوســت ی ــوع خواه ــه وق ــا ب ــم کرون ــوج هفت اینکــه م
کــه وقــوع احتمالــی آن چــه زمانــی اســت بــه کمــی زمــان نیــاز داریــم 

ــد. ــر باش ــات دقیق ت ــا اطالع ت
او بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود ۷۵ درصــد جمعیــت ایــران در مجمــوع 
واکســینه شــده اند، بیــان کــرد: میــزان تزریــق دز اول بیــش از ۸۰ درصــد 
ــان کشــورهایی کــه  ــق دز دوم بیــش از ۶۳ درصــد اســت. در می و تزری
ــوب و اول از  ــورهای خ ــزو کش ــران ج ــد،  ای ــام دادن ــیون انج واکسیناس

ــد  ــون ۶۴ درص ــود. تاکن ــوب می ش ــیون محس ــش واکسیناس ــر پوش نظ
ــن در  ــارد دز واکس ــد و ۱۱.۳ میلی ــق کردن ــن تزری ــان واکس ــردم جه م
ــا  ــن در دنی ــون دز واکس ــه ۱۹ میلی ــت. روزان ــده اس ــرف ش ــا مص دنی
ــر حــدود  ــه در کشــورهای فقی ــی اســت ک ــن درحال ــق می شــود. ای تزری
ــرایط  ــه ش ــن زمین ــران در ای ــد. ای ــن زدن ــت واکس ــد جمعی ۱۴.۵ درص

ــبی دارد. مناس
صفحه 2

معاون اول قوه قضاييه گفت: رئيس كل دادگستری استان تهران در شعب استجازه و بقيه شعب 
بايد تا پايان سال گزارش دهد و هيچ پرونده ای نسبت به سال ۱۴۰۰ به قبل نبايد در اين مجتمع 
باقی مانده باشد. حجت االسالم والمسلمين محمد مصدق در نشست با قضات دادگاه مجتمع ويژه 
رسيدگی به جرايم اقتصادی افزود: سال ۹۷ دو اتفاق افتاد كه در هر دو اتفاق معاونت اول منشا 
اثر است؛ يكی تشكيل دادگاه های مشهور به استجازه براساس اجازه ای كه از رهبر معظم انقالب 
گرفته شد تا اين نوع پرونده ها به صورت ويژه رسيدگی شود و ديگری تشكيل تخصصی دادگاه 

ويژه پرونده های اقتصادی است.
وی با نگاهی به فلسفه تشكيل دادگاه های استجازه افزود: با توجه به شرايط جنگ اقتصادی در سال 
۱۳۹۷رياست وقت قوه قضاييه از محضر مقام معظم رهبری در خصوص رسيدگی به پرونده های 

اخاللگران اقتصادی، كسب اجازه كرد.
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یک نماینده مجلس:
در  را  ایرانیان  از  نفر   ۶۰۰ از  بیش  نعش کش  ارابه های 

جاده ها ُکشت
نماینده مردم علی آباد در مجلس تأکید کرد: در ایام نوروز بیش از 
۶۰۰ نفر در جاده ها کشته شده اند ، تا کی قرار است ارابه های نعش کش را 
در جاده ها داشته باشیم، باید طبق مصوبه کمیسیون تلفیق واردات خودرو 

صورت گیرد تا رقابت در این بازار شکل گیرد.
رحمت اهلل نوروزی در جلسه علنی روز گذشته )چهارشنبه ۱۷ فروردین 
ماه( مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود ضمن تسلیت شهادت 
حجت االسالم اصالنی در حرم رضوی گفت: از سفر ریاست جمهوری و 
هیأت دولت به استان گلستان تشکر می کنم و امیدوارم هر چه سریعتر 
برای  تلفیق  کمیسیون  اعضای  از  همچنین  شود؛  محقق  سفر  مصوبات 
خرید  نرخ  باید  اما  می کنم  تشکر  گندم  تضمینی  خرید  قیمت  افزایش 

تضمینی کاالهایی چون آفتابگردان، سویا و پنبه نیز افزایش پیدا کند.
نماینده مردم علی آباد در مجلس خطاب به وزرای کشاورزی، بهداشت 
و درمان گفت: افزایش قیمت خرما، گوشت و محصوالت لبنی و از سوی 
دیگر دارو و تجهیزات کمر کارمندان و بازنشستگان را خم کرده است و 

باید تدابیری برای کنترل بازار صورت گیرد.
کشته  جاده ها  در  نفر   ۶۰۰ از  بیش  نوروز  ایام  در  کرد:  تأکید  وی 
شده اند ، تا کی قرار است ارابه های نعش کش را در جاده ها داشته باشیم، 
باید طبق مصوبه کمیسیون تلفیق واردات خودرو صورت گیرد تا رقابت 

در این بازار شکل گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اجرای فاز دوم نیروگاه علی آباد 
کتول را از خواسته های به حق مردم دانست چرا که سال گذشته قطعی 

آب و برق باعث آزار مردم شده بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی :
تیم مذاکره کننده به خطوط قرمز پایبند است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه هنوز پیش نویسی برای توافق هسته ای تدوین نشده، 

گفت: تیم مذاکره کننده ایران به خطوط قرمز نظام پایبند است.
یعقوب رضازاده با اشاره به هجمه های صورت گرفته علیه تیم مذاکره 
کننده هسته ای اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مذاکرات را به دقت رصد کرده و در صورت لزوم مسئوالن مربوطه را به 
کمیسیون دعوت می کند. اما بر خالف گمانه زنی های مطرح شده، هنوز 

پیش نویسی برای مذاکرات تهیه نشده است.
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره حواشی 
که به تیم مذاکره کننده ایران نسبت داده می شود، عنوان کرد: تیم مذاکره 
کننده و آقای باقری بدون عبور از خطوط قرمز نظام، بر اساس منویات 
رهبر معظم انقالب و تاکیدات رییس جمهور مذاکرات هسته ای را پیش 

برده و مذاکرات با طرفین اروپایی و غربی ادامه پیدا خواهد کرد.  
وی ادامه داد: تیم مذاکره کننده هسته ای همه رهنمودها و خط مشی 
رهبر معظم انقالب و رییس جمهور را رعایت و اجرا می کنند و مجلس 
هم به این موضوع نظارت کامل دارد. البته هرتوافقی که حاصل شود باید 
گزارش آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داده شود.

رضازاده با اشاره به توقف مذاکرات در شرایط فعلی،   اظهارداشت: 
درحال حاضر طرفین مطالبات خود را برای رسیدن به توافق مطرح کرده اند 
و ایران نیز خواسته  هایی نظیر رفع همه تحریم های ظالمانه، بازگشت اموال 
و دارایی های ملت ایران و ... داشته است. وی با بیان اینکه قانون اقدام 
یادآور  ایران در مذاکرات است،  برتر  لغوتحریم ها، دست  برای  راهبردی 
شد: طرف مقابل مطلع است که تیم مذاکره کننده  پایبند به این قانون و 

دیگر قوانینی است که در مجلس به تصویب رسیده است.
رضازاده خاطرنشان کرد: دنیا هم به این نتیجه رسیده است که برای 
جمهوری  خاورمیانه،  منطقه  در  ویژه  به  جهانی  امنیت  و  آرامش  تثبیت 
اسالمی ایران نقش اصلی و کلیدی را ایفا می کند و آنها مجبور به همراه 

شدن با خواسته های نظام اسالمی هستند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران:
خودروی جدید جایگزین تاکسی های سمند و پژو می شود

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از جایگزینی خودروی جدید 
به جای تاکسی های سمند و پژو خبر داد.

»مهدی اسماعیل بیگی« مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران 
درباره عدم تحقق سقف ۱۰ هزارتایی نوسازی تاکسی های فرسوده شهر 
تهران در سال گذشته اظهار کرد: در سال گذشته در مجموع برای ۷ هزار 
خودرو کارسازی کردیم که از این تعداد ۵ هزار و ۷۰۰ تاکسی نوسازی شده 

را به رانندگان تاکسی تحویل داده ایم. 
او ادامه داد: تمام پول این ۷ هزار تاکسی به ایران خودرو داده شده 
را  اردیبهشت ماه خودروی خود  تا  راننده تاکسی راحت است که  و خیال 

تحویل می گیرد. 
اسماعیل بیگی در پاسخ به اینکه این تاکسی ها با همان قیمت سال 
قبل به دست رانندگان می رسد؟ گفت: بله، با همان قیمت به دست راننده 
می رسد چرا که پیش فاکتور صادر شده و هزینه پرداخت شده است. برای 

این هفت هزار خودرو فاکتور رسمی صادر شده است. 
خودروی جدید جایگزین تاکسی های سمند و پژو

نوسازی  آمار  درباره  تهران  شهر  تاکسیرانی  سازمان  عامل  مدیر 
تاکسی های فرسوده در سال جدید گفت: برای سال جاری منتظر هستیم 
که تکلیف مساله تولید خودرو در کشور مشخص شود، چرا که سمند و خودرو 
از چرخه خارج می شود و از طرفی آن تعدادی که تا دو ماه آینده قرار است 

تولید شود سمند و پژو هستند.
وی تاکید کرد: براساس مصوبه وزارت صمت، سمند و پژو از چرخه 

تولید خارج شده است. 
اسماعیل بیگی گفت: بحث خودروی جایگزین و قیمت آن مهم است 
و مقداری ابهام ایجاد می کند، در نتیجه تا زمانی که این موضوع به قطعیت 

نرسد، نمی توان عددی را مطرح کرد. 
او ادامه داد: تقریبا می دانیم که چه خودرویی قرار است جایگزین شود 
تولید خودروهای  از سوی دیگر میزان  نرسیده است.  به قطعیت  اما هنوز 

جدید نیز مشخص نیست. 
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در پاسخ به سوال دیگری 
چالش  حل  و  اردیبهشت  ابتدای  از  تاکسی  کرایه  نرخ  افزایش  درباره 
تاکسی های گردشی که به دریافت کرایه های غیرقانونی از مسافران اقدام 
باید به سمت سیستم حمل و  این است که  می کنند، اظهار کرد: واقعیت 
نقل پایدار و استاندارد حرکت کنیم. معنی ندارد که تاکسی در شهر بچرخد 
تا یک مسافر سوار کند. این کار هم باعث هدر رفت سوخت می شود، هم 

ترافیک را افزایش می دهد و هم آلودگی هوا را در پی دارد. 
سرویس های  رویکرد  راهکارها  از  یکی  کرد:  اضافه  بیگی  اسماعیل 
اینترنتی است. اگر به سمت تکنولوژی های جدید برویم و آنچه در دنیا اجرا 
می شود را ما نیز به مرحله اجرا درآوریم محاسبه کرایه دارای یک قاعده 

نرم افزاری اساسی می شود و این دغدغه ها رفع می شود.

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

عدم استقبال ۲۲ میلیون ایرانی از تزریق دز سوم واکسن کرونا!
وزارت  بهداشت  معاون 
آموزش  و  درمان  بهداشت، 
حدود  اکنون  گفت:  پزشکی 
دز  نوبت  که  مردم  از  نفر  میلیون   ۲۲
سوم آنها فرارسیده با وجود برنامه ریزی 
ویژه وزارت بهداشت و فراهم بودن همه 
امکانات، استقبالی برای تزریق واکسن 

یادآور نکردند.
 ۲۱ روز  از  کرونا  واکسیناسیون 
بهمن ۱۳۹۹ در سراسر کشور با تزریق 
واکسن برای کادر درمانی آغاز شد و از 
آن زمان تاکنون بیش از ۱۴۷ میلیون دز 
واکسن برای افراد مختلف تزریق شده 
است اما تزریق در دز اول و دوم واکسن 
روند مطلوب تری نسبت به دز سوم دارد.
بهداشت،  وزارت  آمارهای  طبق 
تعداد افرادی که واکسن دز سوم خود 
قابل  رقم  نکرده اند  تزریق  هنوز  را 
نفری  میلیون   ۲۲ و  است  توجهی 
این  تزریق  برای  را  خود  استقبال  که 
کم  واقع  در  نداده اند  نشان  واکسن 
لطفی نسبت به مردم و اعضای خانواده 
خودشان داشته اند زیرا ممکن است به 
امکان  افراد  این  نزدن  واکسن  دلیل 
وجود  هم  دیگران  به  ویروس  انتقال 

داشته باشد.
همچنین ۹۰ درصد افرادی که به 
نوع شدید سویه امیکرون مبتال شدند، 
از جمله افرادی بودند که دز سوم کرونا 
موضوع  این  که  نکرده اند  تزریق  را 
باعث ابتال و حتی مرگ ناشی از کرونا 
برای این افراد شد که به همین دلیل 
پیشنهاد همه متولیان امر و کارشناسان 
اقدام به موقع و سریع برای تزریق دز 

یادآور واکسن کروناست.
»کمال حیدری« معاون بهداشت 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی در این باره اظهارداشت: برای 
جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا 
نوروزی  تعطیل  روزهای  در  کشور  در 
به  آن  یادآور  نوع  در  واکسن  دریافت 
عنوان مهمترین موضوع است زیرا هنوز 
موج ششم با سویه امیکرون تمام نشده و 

تنها رو به افول و نزول است.
همین  به  کرد:  خاطرنشان  وی 

مشاهده  برای  نوروز،  از  پیش  منظور 
همه  کرونا  ششم  موج  کاهشی  روند 
تدارکات برای تزریق واکسن دز سوم 
با  سوم  واکسن  تاثیر  زیرا  شد  فراهم 
کشور  در  خوبی  به  امیکرون  سویه 
تزریق  مشاهده شده و نشان داده که 
این  واکسن به خوبی در روند کاهش 
کاهش  و  می کند  خودنمایی  ویروس 

عوارض را به همراه داشته است.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: اما 
متاسفانه استقبال خوبی از سوی مردم 
برای تزریق دز سوم واکسن کرونا نشده 
است و طبق آمارها، بیش از ۴۰ درصد 
مردم نوبت سوم این واکسن را دریافت 
مطلوبی  روند  آمار  این  که  کرده اند 
ندارد و باید برای ترغیب بیشتر مردم 
بیشتری  تالش  یادآور  دز  تزریق  به 
شود و مردم نیز به این موضوع بیشتر 

اهمیت دهند.
البته ممکن  وی خاطرنشان کرد: 
است برخی از افراد که درگیر نوع شدید 
ویروس کرونا از سویه امیکرون شده اند، 
نتوانند واکسن دز سوم را تزریق کنند 
اما دیگر افراد که امکان تزریق واکسن 
باید در این زمینه تعلل نکنند  را دارند 
و در سریع ترین زمان ممکن نسبت به 

تزریق واکسن خود اقدام کنند.
خوشبختانه  اظهارداشت:  حیدری 
هیچ  واکسن  موجودی  برای  اکنون 

مشکلی وجود نداریم و دستورالعمل های 
ویژه برای رعایت پروتکل ها نیز به همه 

داده شده است.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد:  
موقع  به  تزریق  با  تا  داشتیم  انتظار 
تامین  جامعه  سالمت  موضوع  واکسن 
شود اما مشکل هنوز برطرف نشده است 
و در واقع به نوعی خال در این زمینه 
را  باید دستورالعمل ها  زیرا مردم  داریم 

به عنوان الزام و اجبار بدانند.
وی تاکید کرد: همچنین با توجه 
هوا  وضعیت  بهار  فصل  در  اینکه  به 
مشکل  است،  تر  گرم  و  تر  مطبوع 
مردم  و  داشت  را کمتر خواهیم  تهویه 
می توانند در فضای سبز به میهمانی و 

دورهمی بپردازند.
حیدری اظهار داشت: افرادی هم 
دیگر  و  خود  باید  نزده اند  واکسن  که 
اعضای خانواده را در معرض خطر بدانند 
همچنین افرادی که جز بیماران پرخطر، 
سرطانی و بیماری زمینه ای هستند باید 
مراقب  اگر  زیرا  شوند  مراقبت  بیشتر 

نباشند جای نگرانی دارد.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: 
از افرادی که هنوز واکسن نوبت سوم 
داریم  درخواست  اند  نکرده  دریافت  را 
تا زمانی که مراکز واکسیناسیون فعال 
به  دارد،  واکسن کافی وجود  و  هستند 
تزریق دز یادآور اقدام کنند تا کمترین 

مشکل را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه ممکن 
است برخی افراد در حق خود کم لطفی 
برای  شرایط  همه  افزود:  باشند،  کرده 
فراهم  کشور  در  کرونا  واکسن  تزریق 

است.
حیدری تصریح کرد: انتظار داریم 
همانطور که مردم از نوبت اول و دوم 
واکسن کرونا به خوبی استقبال کردند 
و نگرانی ما کمتر شد و در موج ششم 
خوبی  به  را  واکسن  سوم  دز  تاثیر  نیز 
با کمترین مشکل  نیز  آینده  دیدیم در 
مواجه شویم که در این زمینه همراهی 

مردم ضروری است.
تاکید  با  بهداشت  وزیر  معاون 
بیمار  و  مسن  افراد  حال  رعایت  بر 
گفت: مردم از فرصت هایی که وزارت 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  و  بهداشت 
فراهم کرده اند به خوبی استفاده کنند 
مشکلی  مردم  همیشگی  یاری  با  تا 

ایجاد نشود.
میلیون   ۶۳ فروردین   ۱۶ روز  تا 
 ۵۶ اول،  ُدز  نفر   ۸۵۳ و  هزار   ۹۸۸ و 
میلیون و ۹۹۷ هزار و ۳۱۷ نفر ُدز دوم 
نفر  و ۲۶ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۵۱۲ 
ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند 
در  تزریق شده  واکسن های  و مجموع 
و  هزار   ۳۵۳ و  میلیون   ۱۴۷ به  کشور 

۶۸۲ ُدز رسید.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

آغاز زمان ثبت درخواست 
خوابگاه دانشگاه تربیت مدرس 

ویژه  مدرس  تربیت  دانشگاه  مجردی  خوابگاه  درخواست  ثبت 
مقاطع  روزانه،در  دوره  بهداشت،  و  علوم  وزارت  غیربومی  دانشجویان 

کارشناسی ارشد و دکتری آغاز شد.
دانشگاه تربیت مدرس اعالم کرده که حداکثر مهلت استفاده از خوابگاه 
در صورت واجد شرایط اسکان بودن، برای مقطع کارشناسی ارشد پایان 
پایان ترم هشتم تحصیلی است و  ترم چهارم تحصیلی و مقطع دکتری 

قابل تمدید نخواهد بود.
بر این اساس، متقاضیان واجد شرایط دریافت خوابگاه مجردی دانشگاه 
تربیت مدرس می توانند تا ظهر روز شنبه ۲۰ فروردین ماه نسبت به ثبت 

نام اقدام کنند.
از جمله مدارک ضروری جهت ثبت نام، سند تعهد محضری است 
که بارگذاری آن صرفا برای دانشجویان وزرات بهداشت متقاضی خوابگاه 

مجردی الزامی است.
دانشگاه تربیت مدرس لیست مدارک امتیاز آور و اختیاری را گواهی 
ثبت اختراع از سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران، گواهی نویسنده 
دانشجویی،  سال  برتر  کتاب  نویسنده  گواهی  دانشجویی،  برتر  پایان نامه 
گواهی تألیف کتاب، ترجمه کتاب و پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت علمی 
و پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی و ارائه و پذیرش مقاله در همایش های 
خارجی و داخلی، گواهی معدل موثر در پذیرش )معدل ۱۷به باال(، گواهی 
کسب رتبه اول تا سوم در تیم های ملی یا دانشگاهی در مقاطع قبل، گواهی 
خانواده شهید، فرزند شهید، رزمنده، آزاده، فرزند آزاده، جانباز و یا فرزند 
جانباز، گواهی فوت پدر، گواهی سرپرست خانوار، گواهی مربوط به هر گونه 
معلولیت یا نقص عضو، هر گونه گواهی مربوط به داشتن بیماری خاص و 

گواهی کمیته امداد یا سازمان بهزیستی اعالم کرده است.

اعضای تیم ملی المپیاد شیمی ایران معرفی شدند
باشگاه دانش پژوهان جوان اعضای تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری 
اسالمی ایران را جهت شرکت در پنجاه و چهارمین المپیاد جهانی ۲۰۲۲ 

اعالم کرد.
پنجاه وچهارمین المپیاد جهانی ۲۰۲۲ در تیر ماه سال جاری به میزبانی 

چین برگزار می شود. 
بنا بر اعالم باشگاه دانش پژوهان جوان اعضای این تیم عبارتند از: 
محمدحسین برکاتی از مشهد، سید امیرحسین رضوی از تهران، ایلیا کهوند 

از تهران و امیرمحمد محمدحسینی از تهران. 
اعضای تیم ملی المپیاد شیمی ایران در پنجاه و سومین المپیاد شیمی 
که به صورت آنالین و با میزبانی ژاپن برگزار شد، دو مدال طال و دو مدال 

نقره کسب کرده بودند.

سرقت خیالی و قتل اشتباهی
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی 
که در یک درگیری فیزیکی اقدام به تیراندازی کرده و موجب کشته و مصدوم 

شدن دو نفر در این حادثه شده بود، خبر داد.
گذشته،  سال  مرداد   ۳۱ بامداد  گفت:  نثاری  مرتضی  کارآگاه  سرهنگ 
مصدومیت دو مرد جوان در مقابل دامداری در محله فیروزآباد شهرری به پلیس 

اعالم شد.
وی افزود: با اعالم این خبر ماموران راهی محل شده و در تحقیقات اولیه 
با شلیک گلوله مصدوم  از نگهبانان دامداری و مرد جوانی  مشخص شد یکی 
شده بودند که بالفاصله به بیمارستان منتقل شدند، اما نگهبان دامداری ساعاتی 
بعد به علت شدت جراحت و خونریزی تسلیم مرگ شد.نثاری ادامه داد: بدنبال 
مرگ مرد جوان به دستور بارپرس شعبه هفتم دادسرای شهرری، تحقیقات از 

سوی کاراگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد.
وی عنوان کرد: با حضور تیم جنایی در محل، صاحب دامداری که او نیز در 
درگیری حضور داشت به کارآگاهان گفت، ساعت حدود ۳۰ دقیقه بامداد بود که 
بصیر، نگهبان دامداری به من خبر داد خودروی پژو ۲۰۶ با سه سرنشین در کنار 
دیوار دامداری توقف کرده اند، بصیر می گفت احتمال دارد که پژوسواران قصد 
سرقت از دامداری را داشته باشند، من و بصیر چوب برداشته و برای جلوگیری 

از سرقت احتمالی به سراغ پژو سواران رفتیم، درگیری باال گرفت و در این میان 
شخصی تیراندازی کرد که در این میان بصیر و یکی از پژو سواران مصدوم شدند.

نثاری تصریح کرد: در ادامه تحقیقات ۲ سرنشین پژو شناسایی و دستگیر 
شدند، اما پژو سواران اظهارات متفاوتی را مطرح کردند، یکی از آن ها در تحقیقات 
گفت: برای دور دور و گشت از خانه خارج شدیم و برای چند لحظه ای در مقابل 
دیوار دامداری توقف کردیم که ناگهان سه مرد جوان که یکی از آن ها مقتول 
بود به سمت ما آمدند و درگیری صورت گرفت، در حین درگیری فردی که از 

طرف مقابل بود تیراندازی کرده است.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: اظهارات 
پژو سواران با اظهارات صاحب دامداری تفاوت داشت، در ادامه مشخص شد که 
نیز در محل حضور داشته  نام »شهرام«  به  برادر صاحب دامداری  شب حادثه 
که قبل از حضور ماموران آنجا را ترک کرده است، بدین ترتیب دستور بازداشت 

شهرام صادر و مرد جوان برای تحقیقات به اداره آگاهی منتقل شد.
نثاری افزود: از آنجایی که سومین سرنشین پژو که در این حادثه مصدوم 
شده بود از نزدیک تیرانداز را دیده بود و تنها شاهد ماجرا بود از او خواسته شد 
تا عامل تیراندازی را از بین متهمان دستگیر شده شناسایی کند و مرد جوان، 

»شهرام« را به عنوان عامل تیراندازی شناسایی کرد.
نثاری گفت: »شهرام« در ادامه تحقیقات اظهارات قبلی خود را بیان کرد اما 
در مواجهه با مدارک پلیسی لب به اعتراف گشود و گفت، شب حادثه من هم در 
دامداری بودم، با حضور پژو سواران از آنجایی که احتمال می دادیم آن ها سارق 
باشند من اسلحه شکاری را برداشتم، درگیری باال گرفت و من اقدام به تیراندازی 
کردم که تیر به نگهبان دامداری و یکی از پژو سواران اصابت کرد، چون خیلی 

ترسیده بودم قبل از آمدن ماموران محل را ترک کردم.
نثاری در پایان گفت: شهرام به اتهام قتل عمدی و سایر متهمان به اتهام 

مشارکت در قتل روانه زندان شدند.
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مایکروسافت ویندوز 365 ابری را 
با ویندوز 11 یکپارچه می کند

به زودی ویندوز ۳۶۵ ابری )Cloud ۳۶۵ Windows( بخشی 
از ویندوز ۱۱ خواهد شد.

نام  با  را  ویندوز  ابری  تماما  نسخه  مایکروسافت  گذشته  سال 
با ویندوز  این نسخه  اکنون  Cloud معرفی کرد،   ۳۶۵ Windows
۱۱ یکپارچه می شود. ویندوز ۳۶۵ ابری به کسب و کارها اجازه می دهد تا 
بتوانند تنها با استفاده از یک مرورگر، از هر دستگاهی به ویندوز ۱۰ یا ۱۱ 
ابری خود متصل شوند. پس از اتصال و ورود به ویندوز ابری، با استفاده از 
ویژگی دسکتاپ مجازی Virtual Desktops  می توانید میان ویندوز 
۱۱ اصلی و ویندوز ۱۰/۱۱ ابری خود جابه جا شوید و از همین قسمت 

به صورت مستقیم به آن الگین کنید.
کاربری  از  بخشی   ۱۱ ویندوز  با  ابری  ویندوز ۳۶۵  یکپارچه سازی 
از  استفاده  با  تا  اجازه می دهد  به کسب و کارها  است که  ویندوز  ترکیبی 
داشته  دسترسی  ابری  کامپیوترهای  به  خانگی  ویندوزی  کامپیوترهای 
باشند. ردموندی ها سه ویژگی اصلی ویندوز ۳۶۵ را به ویندوز ۱۱ خواهند 

آورد که در ادامه به معرفی آن ها خواهیم پرداخت.
که  است  گزینه ای  اولین   Boot  ۳۶۵  Windows ویژگی 
مایکروسافت قصد افزودن و یکپارچه سازی عمیق آن با ویندوز ۱۱ را دارد. 
با استفاده از این حالت در زمان بوت شدن ویندوز، کاربر می تواند به طور 
مستقیم به یک کامپیوتر ابری به جای نسخه محلی ویندوز ۱۱ الگین 
کند که برای افرادی کاربرد دارد که می خواهند روی سیستم ویندوزی 
خود چند حساب کاربری داشته باشند و آن را با دیگر افراد شریک باشند.

 Boot ۳۶۵ Windows شرکت های بزرگ می توانند با استفاده از
نیز استفاده کنند  از دستگاه شخصی کارمندان خود برای مقاصد کاری 
محلی،  ویندوز  از  جدا  و  محافظت شده  بخشی  در  را  کاری  فایل های  و 

نگه داری کنند.
ویژگی دوم Switch ۳۶۵ Windows  نام دارد که همان طورکه از 
نامش پیدا است برای جا به جایی بین ویندوز ۳۶۵ کالد و ویندوز ۱۱ محلی 
کاربرد دارد. در این حالت ویندوز ۳۶۵ کالد در بخش Task View و 
قسمت Virtual Desktops قابل مشاهده خواهد بود و کاربر می تواند 
با استفاده از ماوس، ژست های حرکتی یا به صورت لمسی و تنها با یک 

کلیک/لمس، به ویندوز کالد خود الگین کند.
 Windows  مایکروسافت در حال کار روی ویندوز ۳۶۵ آفالین
Offline ۳۶۵ است که به کاربران امکان می دهد تا درصورت قطع 
ویندوز  به  ویندوز کالد، همچنان  از  استفاده  زمان  در  اینترنت  شدن 
به صورت آفالین دسترسی داشته باشند تا پس از وصل شدن اینترنت 
تمامی موارد تغییر یافته با ویندوز کالد همگام سازی یا Sync شوند. 
با استفاده از این ویژگی دیگر کاربران نگران از دست دادن اطالعات 

بود. نخواهند  اینترنت  قطعی  زمان  در  خود 
اپلیکیشن اختصاصی ویندوز ۳۶۵ اشاره کنیم. این  باید به  در آخر 
مرورگر،  باز کردن  به  نیاز  بدون  تا  اجازه می دهد  کاربران  به  اپلیکیشن 
به طور مستقیم از تسکبار یا منوی استارت به ویندوز ابری خود دسترسی 

داشته باشند.
مایکروسافت  سرفیس  و  ویندوز  بخش  رپیس  پانای،  پانوس 
ویژگی های جدید ویندوز ۱۱ را »آغاز راه برای یکپارچه سازی ویندوز و 
شبکه ابری مایکروسافت« خواند. این تغییرات می توانند نشان دهنده راه 
با ویندوز درپیش گرفته اند؛ راهی که در  باشند که ردموندی ها  جدیدی 

نهایت به ترکیب شدن ویندوز ۱۱ و ویندوز ۳۶۵ خواهد شد.
پانوس پانای در ادامه صحبت های خود گفت: »در دو سال گذشته 
ما  پذیرفتند.  را  دیجیتالی  دگرگونی  که  کردند  پیشرفت  شرکت هایی 
نمی توانیم همواره آنچه را که آینده برایمان تدارک دیده است، پیش بینی 
و  تکنولوژی  طالیه دار  ویندوز  که  باشیم  مطمئن  می توانیم  اما  کنیم؛ 
خواهد  مختلف(  دستگاه های  تا  ابری  پردازش  )از  مختلف  تجربه های 
بود تا قدرت کافی برای رویارویی سازمان شما با آینده را داشته باشید.«

عضو کمیته علمی کرونا با تاکید بر 
اینکه حدودا دو هفته زمان الزم است تا 
آثار تعطیالت نوروزی بر روند شیوع کرونا 
در عین حال  در کشور مشخص شود، 
درباره آموزش حضوری مدارس،  گفت: 
تصمیم گیری  شتاب زده  خیلی  گاهی 
تصمیمات  منوال  همین  به  و  می شود 
هم شتابزده اجرا می شود؛ قطعا و مسلما 
تصمیمات می توانند پلکانی و با تامل اجرا 
شود و ما امیدوایم این عملکرد مشکل 

ایجاد نکند.
به  اشاره  با  وجگانی،  محمد  دکتر 
تاثیر  از  مستندی  گزارش  هنوز  اینکه 
تعطیالت بر روند بیماری کرونا در کشور 
ارائه نشده است، گفت: روز دوشنبه در 
کرونا  واکسیناسیون  ملی  کمیته  جلسه 
کرونا  شدن  شعله ور  از  ویژه ای  نکته 
در کشور گزارش نشده است لذا تصور 
تا دو هفته  باشد که یک  می کنم بهتر 
حادثه ای  اگر  و  بمانیم  منتظر  را  آینده 
تعطیالت  می شود  مشخص  ندهد،  رخ 
نوروزی را به سالمت گذراندیم.وی افزود: 
در مورد پیش بینی اینکه موج هفتم کرونا 
به وقوع خواهد پیوست یا خیر و این که 
وقوع احتمالی آن چه زمانی است به کمی 
زمان نیاز داریم تا اطالعات دقیق تر باشد.
 ۷۵ حدود  اینکه  به  اشاره  با  او 
درصد جمعیت ایران در مجموع واکسینه 
شده اند، بیان کرد: میزان تزریق دز اول 
بیش از ۸۰ درصد و تزریق دز دوم بیش 
از ۶۳ درصد است. در میان کشورهایی 
که واکسیناسیون انجام دادند،  ایران جزو 
از نظر پوشش  اول  کشورهای خوب و 
واکسیناسیون محسوب می شود. تاکنون 

تزریق  واکسن  جهان  مردم  درصد   ۶۴
کردند و ۱۱.۳ میلیارد دز واکسن در دنیا 
میلیون   ۱۹ روزانه  است.  شده  مصرف 
این  تزریق می شود.  دنیا  دز واکسن در 
فقیر  کشورهای  در  که  است  درحالی 
حدود ۱۴.۵ درصد جمعیت واکسن زدند. 
ایران در این زمینه شرایط مناسبی دارد.

کمیته  شناسی  ایمنی  بورد  دبیر 
با  ادامه صحبت هایش  در  کرونا  علمی 
انتقاد از اینکه پروتکل های بهداشتی به 
درستی در کشور اجرا نمی شود، تصریح 
کرد: متاسفانه سهل انگاری در این زمینه 
وجود دارد و فاصله گذاری فیزیکی در 
نمی شود  رعایت  درستی  به  اجتماعات 
باشیم  منتظر  می شود  سبب  همین  و 
که ایامی که در تعطیالت گذشت سبب 

نگرانی و حادثه نشود.وی درباره سویه در 
گردش کرونا در ایران،  اظهار کرد: سویه 
غالب در گردش در ایران گونه BA۱ بوده 

است و تعداد کمی BA۲ هم داشتیم.
بازگشایی  درخصوص  وجگانی 
تزریق  شرط  پیش  دو  بدون  مدارس 
واکسن و حفظ فاصله گذاری فیزیکی، ادامه 
داد: گاهی خیلی شتاب زده تصمیم گیری 
می شود و به همین منوال تصمیمات هم 
شتابزده اجرا می شود. ما می توانیم مدارس 
را بازگشایی کنیم ولی به عنوان مثال چه 
اجباری وجود دارد که کالس های کنکور 
و امثال آن هم حضوری برگزار شود؟ قطعا 
و مسلما تصمیمات می توانند پلکانی و با 
تامل اجرا شود و ما امیدوایم این عملکرد 
مشکل ایجاد نکند. درحال حاضر شدت و 

آسیب زایی کووید۱۹ در سطح دنیا کاهش 
یافته است و امید می رود که بیماری از 
حالت  به  و  شده  خارج  پاندمیک  حالت 

اندمیک برسد.
مردم  کرد:  تاکید  خاتمه  در  وی 
داشته  را  شرایط  مراعات  باید  شریف 
را همچنان  ماسک  از  استفاده  و  باشند 
در  حضور  از  و  بدانند  ضرورت  یک 
نمی توانیم  کنند.  خودداری  اجتماعات 
از  اما  نکنید  برگزار  دورهمی  بگوییم 
مردم می خواهیم در این شب های عزیز 
اگر عالئم بیماری را دارند از حضور در 
مهمانی های افطاری خودداری کنند. در 
صورت حضور در مهمانی فاصله گذاری 
را حفظ کنند و از در آغوش کشیدن و رو 

بوسی خودداری کنند.

آثار سفرهای نوروزی تا دو هفته آتی در کشور مشخص می شود؛

عضو کمیته علمی کرونا: بازگشایی مدارس تصمیمی شتاب زده بود!
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قضاییه  قوه  اول  معاون 
دادگستری  کل  رئیس  گفت: 
استجازه  در شعب  تهران  استان 
و بقیه شعب باید تا پایان سال گزارش دهد 
به  به سال ۱۴۰۰  پرونده ای نسبت  و هیچ 

قبل نباید در این مجتمع باقی مانده باشد.
محمد  لمسلمین  ا و حجت االسالم 
مصدق در نشست با قضات دادگاه مجتمع 
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: سال 
۹۷ دو اتفاق افتاد که در هر دو اتفاق معاونت 
اول منشا اثر است؛ یکی تشکیل دادگاه های 
مشهور به استجازه براساس اجازه ای که از 
نوع  این  تا  شد  گرفته  انقالب  معظم  رهبر 
شود  رسیدگی  ویژه  صورت  به  پرونده ها 
ویژه  دادگاه  تخصصی  تشکیل  دیگری  و 

پرونده های اقتصادی است.
تشکیل  فلسفه  به  نگاهی  با  وی 
دادگاه های استجازه افزود: با توجه به شرایط 
جنگ اقتصادی در سال ۱۳۹۷ریاست وقت 
قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در 
خصوص رسیدگی به پرونده های اخاللگران 

اقتصادی، کسب اجازه کرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این 
با  و  بود  تا ۹۹  برای دو سال ۹۷  استجازه 
پایان مدت آن، رئیس وقت قوه قضاییه با 
به اصالح  نیاز  موارد  برخی  اینکه  به  توجه 
یک  کرد  درخواست  مجددا  داشت،  قانون 
در  که  شود  عمل  آن  براساس  دیگر  سال 
سال ۱۳۹۹ مجددا تمدید شد اما در تمدید 
استجازه در بسیاری موارد، قانون مبنا قرار 
قانون اصالح شود و در  قرار شد  گرفت و 
سال ۱۴۰۰ اصالح قانون مجازات اخالل در 
نظام اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس تصویب شد و امیدواریم در صحن 

علنی هم به زودی تصویب شود.
ویژه  شعب  فعالیت  اصل  افزود:  وی 
بسیار مهم است و این شعب باید با قدرت 

و با تمام ظرفیت به کار خود ادامه دهد.
معاون اول قوه قضاییه دومین اتفاق 
در همان سال ۹۷ را موضوع تشکیل مجتمع 
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد 
و یادآور شد: طبق دستورالعمل نوشته شده 

با تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم 
اقتصادی، برخی از دادسراها منحل و در این 
مجتمع جمع شد و همچنان در حال ادامه 

دادن به فعالیت است.
وی با اشاره به بازنگری دستورالعمل 
این  در  کرد:  خاطرنشان    ۹۹ شهریور  در 
دستورالعمل و آیین نامه مربوط به استجازه، 
معاون اول تکالیف دارد همچنین، طبق بند 
اول، وظیفه  معاونت  به  اختیار  تفویض   ۱۷
نظارت عالیه به پرونده های اقتصادی برعهده 

معاون اول است.
درباره  مردم  اینکه  بیان  با  مصدق 
رسیدگی به این پرونده ها از ما انتظار دارند، 
انتظار  باید  رسیدگی ها  در  داشت:  اظهار 
جامعه یعنی مقابله جدی با فساد و مفسدان 
اقتصادی را برآورده کنیم و معاون اول قوه 
قضاییه حق و اختیار نظارتی خود را به شکل 
کامل اعمال کند زیرا نظارت تکلیف قانونی و 

مطالبه رئیس قوه قضاییه است.
قوه قضاییه گفت: ضمن  اول  معاون 
رعایت  مفسدان،  با  مبارزه جدی  به  اعتقاد 
حقوق متهم در این پرونده ها مطالبه قانون 

و الزامی است.
مصدق با تاکید بر روشن و شفاف بودن 
جرایم  ویژه  پرونده های  در  رسیدگی  روند 
اجرا در  فرایند رسیدگی و  افزود:  اقتصادی 
در  باید  اقتصادی  جرایم  قضایی  مجتمع 
منظر جامعه علمی قرار گیرد و نسبت به اتهام 
مطروحه استدالل کافی وجود داشته باشد.

مجتمع  مدیریت  را  مهم  نکته  وی 
همدلی  محوریت  با  اقتصادی  جرایم  ویژه 
بین کارکنان دادگاه و دادسرا و همراه با نقد 
مشفقانه دانست و گفت: باید توجه کنیم در 
مقام  استقالل  پرونده ها  این  به  رسیدگی 
قضایی حفظ شود و این امر نافی مشورت 
اول قوه قضاییه  در رسیدگی نیست.معاون 
سرعت در رسیدگی و همکاری مستمر بین 
دادسرا و دادگاه را ضروری دانست و افزود: 
گاهی تحقیق پرونده ای در دادسرا انجام شده 
و دادگاه بعد از چند ماه نقصی گرفته و پرونده 
زمان  ماه  چند  دوباره  و  برگشته  دادسرا  به 
برگردد  دادگاه  به  دادسرا  از  پرونده  می برد 
بنابراین پرونده اگر نقصی دارد، خود دادگاه 
تا حد امکان برطرف کند و اگر نیاز است به 
دادسرا برگردد، قاضی دادگاه و دادسرا باید 
باهم مشورت کنند تا نقص سریعتر رفع شود. 
وظیفه ما حل کردن این موضوع نه مختومه 
شدن پرونده است.معاون اول قوه قضاییه با 
بیان اینکه این دستگاه گام بزرگی برداشته 
می شود،  ابالغ  امسال  فروردین   ۲۴ که 
افزود: برنامه های قوه قضاییه ۲۴ فروردین 
در نشست با روسای دادگستری های استان ها 

ابالغ می شود.
از  برنامه ها  این  اظهارداشت:  وی 
فروردین تا پایان خرداد در رابطه با موضوع 
آمار در سه استان در حال اجراست. در این 
ممکن  گذاشتیم،  کنار  را  آمارگرایی  برنامه 
است بازپرسی در طول ماه به سه پرونده و 

بازپرسی دیگر به ۳۰۰ پرونده رسیدگی کند 
گذاشتن  وقت  و  پرونده  سه  آن  اهمیت  و 
روی آن بیشتر از ۳۰۰ پرونده باشد و صرف 
آمار نمی تواند مالک بازپرس یا قاضی خوب 
بودن باشد بلکه آمار کلی از معیارهای ارزیابی 

عملکرد است.
مصدق خطاب به قضات افزود: جامعه 
به  سریع  و  متقن  رسیدگی  انتظار  ما  از 
پرونده های اقتصادی دارد. پس هر جا مانع 

و مشکلی است بیان کنید تا بررسی شود.
وی با تاکید بر اتقان آرا گفت: برخی 
از آراء قطعی است، برخی هم اعاده دادرسی 
حد  آن  از  دادرسی  اعاده  وقتی  و  می شود 
است  معنی  آن  به  می کند  تجاوز  معقول 
اتقان کافی  از  آراء صادره  که ممکن است 
برخوردار نباشد و این امر باید بررسی شود.

معاون اول قوه قضاییه با انتقاد از کند 
پرونده ها  از  برخی  کارشناسی  روند  بودن 
گفت: این امر موجب رفع مسئولیت از قاضی 
کارشناسی  به  پرونده ای  وقتی  نمی شود، 
ارجاع داده می شود، طوالنی شدن به هیچ 
وجه پذیرفتنی نیست. ارجاع کارشناس زمان 
مشخصی دارد و نیازمند پیگیری قاضی است.
عملیاتی  برنامه  یک  باید  افزود:  وی 
پرونده های  برای  مشخص  بندی  زمان  با 
مسئوالن  و  باشد  داشته  وجود  اقتصادی 
را  این موارد  استجازه و غیراستجازه  شعب 

مد نظر قرار دهند.
مستمر  آموزش  بر  تاکید  با  مصدق 
قضات این مجتمع خاطرنشان کرد: آموزش 
به ویژه در دادسرا باید با جدیت پیگیری شود 
و از همه ظرفیت قضات عالم و پیشکسوت 

برای آموزش قضات جوان استفاده شود.
اشاره  با  قضاییه  قوه  اول  معاون 
در  مشورتی  شورای  جلسات  تشکیل  به 
در  داشت:  اظهار  استجازه  دستورالعمل 
شورای  جلسات  تشکیل  بر  دستورالعمل 
مشورتی تاکید شده است. این جلسات که 
تشکیل  باید  نمی شد،  تشکیل  منظم  قبال 
نیاز به تغییر برخی موارد  شود و درصورت 
در دستورالعمل، در جلسات شورای مشورتی 

این کار انجام شود.

دانش بنیان،  “تولید؛  سال  شعار  اهداف  تحقق  کارگروه  تشکیل 
اشتغال آفرین” در بانک رفاه کارگران

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در راستای تحقق 
اهداف شعار سال “تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین”، کارگروه 
تخصصی تحقق اهداف این شعار، در اسرع وقت در بانک 

رفاه کارگران تشکیل خواهد شد.
به گزارش  روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل 
للـه گانی با بیان این مطلب در اولین نشست شورای معاونان 

بانک در سال ۱۴۰۱، افزود: شعار “تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین” نقشه راه همه 
اقدامات بانک در سال جاری خواهد بود و ضرورت دارد در راستای تحقق اهداف این 

شعار تمامی ظرفیت های بانک را به کار گیریم.
وی تاکید کرد: با طراحی ساختار مشخصی در بانک رفاه کارگران، نسبت به 
برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف شعار سال اقدام خواهیم کرد تا به سهم خود از 

تولید ملی، کسب و کارهای دانش بنیان و توسعه اشتغال حمایت داشته باشیم.
للـه گانی در ادامه به ظرفیت های کسب و کارهای دانش بنیان اشاره کرد و گفت: 
در شرایطی که کشور با تحریم های ظالمانه نظام استکبار دست به گریبان است، مسیر 
امن و مطمئن برای خنثی سازی اثر این تحریم ها تکیه به توان و منابع داخلی است و 
در این مسیر کسب و کارهای دانش بنیان از ظرفیت های بسیار باال و تعیین کننده ای 
برخوردار هستند.به گفته وی، کسب و کارهای دانش بنیان با منابع بسیار کم )درمقایسه 
با سایر کسب و کارها( می توانند بهره وری بسیار باال و اشتغالزایی فراوانی به همراه 
داشته باشند.مدیرعامل بانک رفاه کارگران خاطرنشان کرد: برخی از کسب و کارهای 
دانش بنیان به نسبت سرمایه ای که در اختیار دارند، می توانند ظرفیت های بهره ورانه 
خود را تا ۳۰۰ درصد در مقایسه با سایر کسب و کارها ارتقاء ببخشند و به همین نسبت 

در توسعه اشتغال موثر واقع شوند.
وی تصریح کرد: بنابراین انتخاب شعار “تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین” انتخاب 
بسیار هوشمندانه ای از طرف مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بوده است که می تواند 

نقش تعیین کننده ای در راستای خنثی سازی اثر تحریم های بین المللی داشته باشد.
للـه گانی با بیان اینکه یکی از مهم ترین معضالت کشور در حال حاضر معضل 
بیکاری است، افزود: بیکاری به دنبال خود آسیب های اجتماعی را به همراه دارد و 
حمایت از تولید ملی و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان می تواند در رفع این معضل 
بسیار موثر باشد؛ به همین دلیل همه این مفاهیم در شعار سال “تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین” گنجانده شده است.وی از هدایت تسهیالت بانک رفاه کارگران به سمت 
تولید ملی و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان در سال جاری خبر داد و گفت: این 

اقدام می تواند در راستای توسعه اشتغال و تحقق اهداف شعار سال بسیار موثر باشد.
للـه گانی در پایان خاطرنشان کرد: بانک رفاه کارگران از همه ظرفیت های خود 
در مسیر تحقق اهداف شعار بهره خواهد برد و با تشکیل کارگروه تخصصی، در این 

مسیر برنامه ریزی و اقدام خواهد کرد.

ضرب االجل دو ماهه به مالکان مسکن مهر برای دریافت دفترچه 
اقساط

مدیرعامل بانک مسکن گفت: مالکان واحدهای مسکن 
مهر مستقر که هنوز دفترچه اقساط را دریافت نکردند تا خرداد 
فرصت دارند دفترچه اقساط را دریافت و نسبت به پرداخت با 

نرخ سود پایین اقدام کنند.
محمود شایان، در خصوص بند ۴ تبصره ۱۱ قانون 
بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر ضرب االجل دو ماهه به مالکان مسکن 
مهر برای تبدیل قرارداد تسهیالت بانک مسکن به قرارداد 

اقساطی مسکن توضیحاتی ارائه کرد.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: نزدیک به ۲۴۳ هزار نفر از مشتریان بانک مسکن 
هنوز مسکن مهرشان را قسط بندی نکرده اند، البته حدود ۱۶۲ هزار واحد از این تعداد 

هنوز واحدهایشان تکمیل و تحویل نشده که مشمول این بند قانونی نیستند.
شایان ادامه داد: حدود ۸۱ هزار نفر از مجموع ۲۴۳ هزار نفر، واحدهای مسکونی 
مهر را تحویل گرفتند که بنا به دالیل مختلفی از جمله فروش واحد و دیگر موارد هنوز 

موفق به دریافت دفترچه قسط نشدند.
وی گفت: این افراد موظف هستند تا خردادماه امسال نسبت به دریافت دفترچه 
قسط اقدام کنند. در غیر این صورت و بعد از خرداد نرخ سود تسهیالت برای این 
افراد ۱۸ درصد محاسبه می شود.مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: منابع حاصل 
از دریافت تسهیالت مسکن مهر به صندوق ملی مسکن برمی گردد و برای تکمیل و 

تولید واحدهایی که دولت در برنامه دارد هزینه خواهد شد.
گفتنی است در خصوص مسکن مهر در بند ۴ تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده 
است: مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند 
موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیالت دریافتی از بانک مسکن 
به تسهیالت فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه کنند. بانک مسکن مجاز است 
در صورت عدم مراجعه مالکان فوق نسبت به افزایش نرخ سود تسهیالت این واحدها 

از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار )۱۸ درصد( اقدام کند.

حجم عملیات بانک توسعه تعاون با ۳۶ درصد رشد همراه بوده است
مدیر عامل بانک توسعه تعاون حجم عملیات بانکداری 
رشد  درصد  با ۳۶  همراه  را  بانک  گذشته  سال  توسعه ای 

اعالم نمود.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در 
دیدار با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه 
بانک ضمن تبریک سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان 

اظهار داشت: شرکت های زیر مجموعه با بانک عملکردی یکپارچه داشته و در تکمیل 
زنجیره ارزش بخش تعاون فعالیت می کنند.

وی افزود: عملکرد مالی شرکت ها در ترازنامه بانک تاثیر گذار است و شرکت 
ها ابزاری برای کمک به تحقق اهداف توسعه ای و حمایتی بانک محسوب می شوند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: مانده منابع و مصارف بانک در پایان سال 
۱۴۰۰ با رشدی ۳۶ الی ۳۷ درصدی در مقایسه با سال پیشین همراه بوده است و ۱۶۵ 
هزار پرونده تسهیالتی مصوب و پرداخت گردیده است و حجم خدمات تخصصی از 
قبیل صدور اعتبار اسنادی و ضمانت نامه در شبکه شعب نشان دهنده رشدی قابل 

توجه در حجم عملیات بانک بوده است.
وی با اشاره به لزوم تبعیت از شعار ابالغی مقام معظم رهبری تحت عنوان 
»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« گفت: مجموعه بانک به عنوان نهاد دولتی برای 
تحقق این هدف مهم و اجرای این راهبرد احساس وظیفه می کند و بخش تعاون به 
عنوان بخش مهمی از اقتصاد قابلیت های ویژه برای تولید بر پایه کارآفرینی و دانش 
بنیان برخودار است. مهدیان گفت: ۳۵۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه هشت 
بانک دولتی در بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است که باپیگیری ها و تبیین رویکرد 
توسعه ای بانک در طرح های ملی امید است که سهمی مناسب از افزایش سرمایه به 
بانک توسعه تعاون اختصاص یابد تا کفایت سرمایه بانک به حد متعارف نزدیک شود 

و ظرفیت های جدید برای فعالیت توسعه ای بانک فراهم آید.
وی خاطر نشان کرد: ظرفیت های مناسبی به لحاظ فنی، تجربی و مدیریتی 
در شرکت ها وجود دارد که بسیاری از نیازهای بانک در زمینه های فناوری، ابنیه 
ای، تاسیساتی، بیمه ای ، ارزی و مدل های نوین مالی و اعتباری با اجرای پروژه 
تامین شده است و  از سوی شرکت ها  اثربخش  ایجاد فرآیندهای  های متنوع و 
مشتریان و تعاونگران نیز از محصوالت و خدمات شرکت ها بهره می برند. سید باقر 
فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون به برگزاری بموقع مجامع شرکت ها 
و رعایت استانداردهای مالی و حسابداری و عملکرد شفاف وهدفمند شرکت ها طی 
سال های پیشین اشاره نمود و گفت: بانک توسعه تعاون در مسیر تقویت سرمایه 
انسانی و افزایش سرمایه شرکت ها تدابیر و اقدامات متنوعی صورت داده است و 
در وضعیت کنونی انتظارات از شرکت ها برای ارتقای سطح عملیات و نقش آفرینی 

بیشتر در بخش تعاون افزایش یافته است.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: فعالیت 
شرکت ها در چارچوب های قانونی از اهمیتی ویژه برخوردار است و شرکت ها با مجوز 
بانک مرکزی در فعالیت هستند و راهبری و برنامه های عملیاتی شرکت ها در تطابق 
کامل با برنامه های بانک صورت می پذیرد. مسیر حرکت شرکت ها رو به رشد بوده است 
و الزم است تا با افزایش بهره وری، نقش هر شرکت در تکمیل زنجیره ارزش ارتقا یابد.

محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: افزایش سهم 
بخش تعاون در اقتصاد ملی از مهمترین اهداف مجموعه بانک توسعه تعاون به شمار 
می رود و شرکت ها می توانند سرآغاز تحوالتی مثبت برای حمایت از بخش تعاون باشند. 
شرکت ها الزم است تا از رویکرد دولت در زمینه حمایت از اقشار متوسط و کمتر برخوردار 

تبعیت نموده و برنامه های متنوعی در این مسیر به اجرا درآورند.
در این نشست مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت  خدمات و پشتیبانی 
توسعه تعاون، شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون، شرکت صرافی توسعه 
و  تعاون  توسعه  پوشش  بیمه ای  خدمات  تعاون، شرکت  توسعه  مالی  گروه  تعاون، 
شرکت واسپاری توسعه تعاون به بیان دیدگاه ها و تبیین برنامه های پیش رو پرداختند.

انگلیس و آمریکا کنار کشیدند؛
هند و چین مشتریان اصلی نفت روسیه 

استرالیا، انگلیس، کانادا و آمریکا خرید نفت روسیه را در واکنش به حمله 
اعمال  در خصوص  اروپا  اتحادیه  اما  کرده اند  ممنوع  اوکراین  به  مسکو  نظامی 

مجازات مشابه علیه نفت و گاز این کشور، هنوز به توافق جمعی نرسیده است.
اعضای اتحادیه اروپا شامل ۲۷ کشور هنوز نتوانسته اند در خصوص تحریم 
نفت روسیه به توافق برسند. آلمان نسبت به هر گونه اقدام عجوالنه ای که اقتصاد 
را دچار رکود می کند، هشدار داده است و بعضی از کشورها مانند مجارستان با 
هر گونه ممنوعیت واردات نفت مخالفت کرده اند. با این حال مقامات اعالم کرده 
اند آلمان مانند لهستان قصد دارد واردات نفت روسیه را تا پایان امسال متوقف 
کند. بسیاری از خریداران اروپایی هم به صورت داوطلبانه از خرید نفت روسیه 
خودداری می کنند تا از لطمه دیدن وجهه خود یا روبرو شدن با مشکالت حقوقی 
احتمالی اجتناب کنند.در این بین، هند و چین که حاضر نشده اند اقدامات روسیه 
در اوکراین را محکوم کنند، به خرید نفت روسیه ادامه می دهد. هند تحت تاثیر 
تخفیف های چشمگیری که روسیه پس از اعمال تحریمهای غربی علیه نهادهای 
را  روسیه  نفت  بشکه  میلیون   ۱۳ حداقل  فوریه  اواخر  از  کرده،  عرضه  روسی، 
خریداری کرده است در حالی که خرید این کشور در کل سال میالدی گذشته 

حدود ۱۶ میلیون بشکه بود.
طبق بررسی رویترز، مشتریان سابق و فعلی نفت روسیه عبارتند از:

هلنیک پترولیوم
بزرگترین پاالیشگر نفت یونان اعالم کرد نفت روسیه حدود ۱۵ درصد از 
خوراک این پاالیشگر در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ را تامین کرد و می تواند با گریدهای 
مشابه از خاورمیانه جایگزین شود. این پاالیشگر قرار است نفت بیشتری از عربستان 

سعودی دریافت کند.
هندوستان پترولیوم

به گفته منابع آگاه، این پاالیشگر نفت دولتی هند دو میلیون بشکه گرید 
نفتی اورال را برای بارگیری در مارس خریداری کرده است.

ایندین اویل
بزرگترین پاالیشگر نفت هند ۲۳ مارس سه میلیون بشکه گرید نفتی اورال 
روسیه را برای تحویل در ماه مه از شرکت ویتول خریداری کرد. این دومین خرید 
نفت اورال توسط ایندین اویل از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در 
۲۴ فوریه بود. این شرکت قراردادی با روس نفت دارد که به ایندین اویل گزینه 
برای خرید حداکثر دو میلیون تن معادل حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت اورال در 

سال ۲۰۲۲ را می دهد.
ISAB

بزرگترین پاالیشگر ایتالیا که متعلق به گروه سوئیسی لیتاسکو است و توسط 
لوک اویل کنترل می شود، تا چهارم مارس به شکل عادی فعالیت می کرد. این 

پاالیشگر گریدهای نفتی مختلف روسی و غیرروسی را پاالیش می کند.
)Leuna( لیونا

پاالیشگاه لیونا در شرق آلمان که شرکت توتال انرژیز سهامدار عمده آن 
است، نفت روسیه را از طریق خط لوله دروژبا دریافت می کند.

MIRO پاالیشگاه
نفت روسیه همچنان حدود ۱۴ درصد از خرید پاالیشگاه میرو که بزرگترین 
پاالیشگاه آلمان است و ۲۴ درصد آن متعلق به روس نفت است به حساب می آید.

MOL شرکت
گروه نفتی مجارستانی MOL که سه پاالیشگاه در کرواسی، مجارستان و 
اسلواکی اداره می کند، همچنان نفت روسیه را از طریق خط لوله دروژبا دریافت 

می کند. مجارستان مخالف تحریمها علیه نفت و گاز روسیه است.
نایارا انرژی

پاالیشگاه خصوصی هندی نایارا انرژی که روس نفت هم در آن سهم دارد، 
پس از وقفه یک ساله، از روسیه نفت خریداری کرد. این پاالیشگاه حدود ۱.۸ 

میلیون بشکه نفت اورال را از شرکت بازرگانی ترافیگورا خرید.
)Neftochim Burgas( نفتوشیم بورگاس

پاالیشگاه بلغارستانی نفتوشیم بورگاس متعلق به شرکت لوک اویل است 
این پاالیشگاه را تشکیل می دهد و  از خوراک  و نفت روسیه حدود ۶۰ درصد 

همچنان به پاالیش نفت روسیه ادامه می دهد.
)PCK Schwedt( پی سی کی شوئت

به شرکت  متعلق  آن  آلمان که ۵۴ درصد  پاالیشگاه پی سی کی شوئت 
روس نفت است، نفت روسیه را از طریق خط لوله دروژبا دریافت می کند.

پرتامینا
شرکت انرژی دولتی پی تی پرتامینای اندونزی، در حال بررسی خرید نفت 

خام از روسیه برای پاالیشگاهی است که به تازگی نوسازی شده است.

معاون اول قوه قضاییه:

انتظار مردم از قوه قضاییه مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی است
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ضرر 4 میلیارد دالری غول نفتی آمریکایی از 
بایکوت روسیه

شرکت اکسون موبیل آمریکا درپی خروج از پروژه نفتی ساخالین۱ در واکنش به 
حمله روسیه به اوکراین، انتظار دارد حداکثر چهار میلیارد دالر ضرر و زیان متحمل شود.
اکسون موبیل در اظهارنامه ای اعالم کرد به عنوان گرداننده پروژه ساخالین، 
این شرکت به ایمنی افراد، حفاظت از محیط زیست و یکپارچگی فعالیتها متمرکز 

شده است.
اکسون ماه میالدی گذشته به دلیل تحریمهای بین المللی و واکنش به حمله 
نظامی روسیه به اوکراین، تصمیم گرفت به حضور چند دهه ای در روسیه پایان دهد.
ساخالین ۱ هنگامی که اکسون برای نخستین بار تولید نفت در میادین نفتی 
میالدی  سال  و  بود  مهندسی  یک شگفتی  کرد،  آغاز   ۲۰۰۵ سال  در  را  آرکتیک 
گذشته ۲۲۷ هزار بشکه در روز نفت تولید کرد و دو یخ شکن برای حفظ صادرات در 
طول زمستان دارد. اما به مرور زمان، روسیه در مجموعه دارایی های جهانی اکسون 

موبیل، اهمیت کمتری پیدا کرد.
ارزش سهام اکسون موبیل در نیویورک پس از اعالم این خبر تغییر چندانی 

نداشت و ۸۳.۰۷ دالر بود.
در این بین، اکسون موبیل اعالم کرد قیمتهای باالتر نفت درآمد سه ماهه 
با  نخست این شرکت در بخش باالدستی را حداکثر ۲.۳ میلیارد دالر در مقایسه 
سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ افزایش داده است. افزایش قیمت گاز طبیعی هم ۴۰۰ 

میلیون دالر به درآمد این شرکت اضافه کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این غول نفتی دوشنبه هفته جاری در بیانیه دیگری 
اعالم کرد پس از دریافت موافقت دولت و رگوالتوری، تصمیم سرمایه گذاری نهایی 
در پروژه توسعه یلوتیل به ارزش ۱۰ میلیارد دالر در سواحل گویان را گرفته است. 
این پروژه چهارمین و بزرگترین پروژه در بلوک استابروک است و انتظار می رود از 

سال ۲۰۲۵، حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کند.
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پیش فروش یکساله شش محصول؛
اولین طرح فروش سایپا در سال 1401

در  خود  محصول  شش  یکساله  پیش فروش  اولین  سایپا،  خودروسازی  گروه 
قانون حمایت  از  از طرح حمایتی  اجرای سومین مرحله  راستای  را هم  سال جدید 
مرحله  به  روز  دو  مدت  به  چهارشنبه  روز  صبح   ۹ از  جمعیت  جوانی  و  خانواده  از 

اجرا در آورده است.
آخرین طرح پیش فروش اجرا شده برای محصوالت گروه خوردوسازی سایپا در 
اواسط اسفند ماه سال گذشته برای شش محصول خود اجرا شد که حین اجرای این 
طرح، در راستای حمایت از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه مجلس، 
اولین پیش فروش یکساله محصوالت را برای مادران دارای دو فرزند و بیش تر هم 

به مرحله اجرا در آمد.
حال این گروه صنعتی از روز چهارشنبه ۱۷ فروردین اولین طرح فروش فوق العاده 
محصوالت خود در سال ۱۴۰۱ را برای شش محصول شاهین G، کوییک S، کوییک 
R با گیربکس معمولی، کوییک با گیربکس معمولی، ساینا S و سایپا SE ۱۵۱ موتور 

M۱۳ به مرحله اجرا در آورده است.
مشتریان از ۹ صبح به مدت دو روز )بصورت شبانه روزی( فرصت دارند با مراجعه 

به آدرس اینترنتی saipa.iranecar.com درخواست خود را ثبت کنند. بر این اساس 
زمان تحویل بخشی از خودروها از مهرماه سال جاری خواهد بود.

طبق روال یک روز پس از اتمام مهلت ثبت نام، قرعه کشی انجام و نهایتا یک روز 
بعد اسامی منتخبان نهایی مشخص خواهد شد.

با توجه به اینکه در طرح های پیش فروش یکساله، قیمت خودروها قطعی نیست و 
هیچگونه مبلغی به عنوان پیش دریافت )تا پیش از اعالم اسامی منتخبان اخذ نمی شود(، 
فهرست مشتریان نهایی از طریق همان سایت فروش اینترنتی سایپا ظرف مدت یک 
روز پس از اتمام قرعه کشی اعالم خواهد شد و منتخبان ظرف مدت سه روز فرصت 

دارند، نسبت به واریز وجه علی الحساب قیمت خودرو مطابق جدول فروش اقدام کنند.
الزم به ذکر است که همزمان با این طرح، سومین پیش فروش یکساله محصوالت 
گروه سایپا در راستای حمایت از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای پنج 
محصول )شاهین G، کوییک  S، کوییک R با گیربکس معمولی، کوییک با گیربکس 

معمولی و ساینا S ( به اجرا در آمده است.
در این طرح حمایتی )مصوبه مجلس شورای اسالمی در تاریخ  ۱۹ آبان ۱۴۰۰ ( 
که خودروسازان آغاز کرده اند، امکان ثبت نام برای مادرانی که تاریخ تولد فرزند دوم آن ها 
از ۱۹ آبان ماه امسال به بعد باشد، فراهم شده است؛ چنانچه تعداد متقاضیان مشمول 
که شرایط آن ها به تائید سازمان های ذیربط رسیده باشد، بیش از ظرفیت فروش باشد، 
منتخبان به روش قرعه کشی انتخاب خواهند شد. در غیر اینصورت برای تمامی مادران 
تائید سازمان های ذی ربط برسند، امکان ثبت نام نهایی و  مشمول که شرایط آن ها به 

واریز وجه میسر خواهد بود.
متقاضیان این طرح نیز با مراجعه به آدرس اینترنتی سایپا می توانند فرآیند ثبت نام 
در طرح مذکور را انجام دهند. بر این اساس زمان تحویل خودروها یکساله در نظر گرفته 

شده و از مهرماه سال جاری تحویل خودروهای شاهین و کوییک R انجام خواهد شد.
بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یک خودرو ایرانی به انتخاب 
و به نام مادر و همچنین به قیمت کارخانه در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه، تحویل 

داده خواهد شد.

مفقودی
 سندکمپانی و شناسنامه مالکیت و کارت و کلیه اسناد ومدارک 
سیستم سایپا تیپ QVTK-MT  هاچ بک مدل ۱۴۰۰ به رنگ سفید 
 M۱۵۹۲۸۵۵۹۳ به شماره پالک ۴۸۵ ی ۳۶-ایران۴۲ به شماره موتور
به شماره شاسی NAS۸۴۱۱۰۰M۱۱۱۳۱۸۳ متعلق به فاطمه باقری 

عبدل آباد فرزند غالمحسین مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به رنگ 
مشکی روغنی مدل ۱۳۸۸ به شماره پالک ۳۶۶ ط ۸۹-ایران۲۱ به 
شماره موتور ۲۸۱۵۲۶۸ به شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۸۹۳۵۴۱۴ متعلق 
به جواد حسین پور فرزند صادق مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

زیر نظر: خشایار بوذرجمهرزیر نظر: محمدرضا الهی

رضا بهشتی

زیر نظر: صمد جعفری

نماینده کارگران در شورای عالی کار 
گفت: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد 
کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از 
کارفرمایان آن مطرح می کنند در حالی که 

این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است.
»علی خدایی« ، اظهار داشت: عده ای 
را  کارگران  درصدی   ۵۷ دستمزد  افزایش 
سابقه  که  حالی  در  می کنند،  بزرگنمایی 
نرخ  از  بیش  گذشته  در  دستمزد  افزایش 

تورم وجود دارد.
اینگونه  عنوان  هیچ  به  افزود:  وی 
نیست که تنها امسال افزایش دستمزد بیش 
از نرخ تورم صورت گرفته باشد، ضمن اینکه 
از  صحبت  چرا  پرسید  کارفرمایان  از  باید 
درصد می کنند و از ریال سخنی نمی گویند؟
افزایش دستمزد کارگران غیرمتعارف 

نبوده است
نماینده کارگران در شورای عالی کار 
ادامه داد: عده ای از کارفرمایان مدعی هستند 
غیرمتعارف  کارگران  دستمزد  افزایش  که 
دستمزد  که  کنند  اعالم  است  بهتر  است، 
متعارف چه مبلغی است!. نماینده کارگران 
اثبات  و  با مدعیان  آماده مذاکره و مناظره 

حق و حقوق کارگران است.
وی با اشاره به نرخ تورم ۴۱.۴ درصدی 
در سال گذشته، گفت: مردم و بخصوص قشر 
کارگر این تورم را در سال ۱۴۰۰ لمس کردند 
و شاهد کاهش قدرت خرید مردم و همچنین 

افزایش قیمت کاالها بوده ایم.
دستمزد تعیین شده کارگران ۱۱ درصد 

باالتر از  تورم بود
دستمزد  امسال  داشت:   بیان  خدایی 
تعیین شده برای کارگران ۱۱ درصد باالتر 
ریال  به  تبدیل  اگر  که  است  تورم  نرخ  از 
شود، یعنی هر کارگر در ماه ۳۵۰ هزار تومان 

افزایش حقوق یافته است.
امضای  در  کارگاه ها  کرد:  تاکید  وی 
قانون  حقوق  رعایت  به  موظف  قراردادها 
آن  خالف  کسی  اگر  و  هستند  کارگری 
زیرمجموعه های  اگر  عمل کند، بخصوص 
وزارتخانه های دولتی باشند، لشکرکشی در 

مقابل قانون محسوب می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار 
با بیان اینکه در سال های گذشته ظلم های 
بسیاری به کارگران شد، گفت: در سال ۹۸ 
نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی 
کار مصوبه تعیین دستمزد را امضا نکردند، 
با این حال از کارگران درخواست کردیم تا 

بر اساس قانون، کار کنند.
خدایی ابراز داشت: اگر امروز از سوی 
کارفرمایان یا زیرمجموعه های وزارتخانه ای 
اعمال دستمزد ۵۷  یا  و  نیرو  تعدیل  شاهد 
رعایت  یعنی  امر  این  نباشیم،  درصدی 
کارگری  جامعه  که  است  قانون  نکردن 

کوتاه نخواهد آمد.
مباحثی  طرح  کرد:  نشان  خاطر  وی 

و  نیرو  تعدیل  تورم،  نرخ  افزایش  از جمله 
در  را  روانی  بار  تولید  هزینه های  افزایش 
بر  آسیب  هزاران  که  ایجاد می کند  جامعه 
اقتصاد کشور می زند و کارگاه ها را با مشکل 

روبرو می کند.
قدرت خرید مردم در دولت قبل کم 

شده بود
نماینده کارگران در شورای عالی کار 
قدرت  دستمزد،  افزایش  اینکه  بر  تاکید  با 
در  گفت:  می دهد،  افزایش  را  جامعه  خرید 
از  استفاده  دولت قبل قدرت خرید مردم و 
امکانات رفاهی و تفریحی کم شده بود که 
سعی کردیم با ایجاد رضایت مندی و روحیه 
بخشی در جامعه قدرت خرید از دست رفته 
را جبران و تقاضا را تحریک کنیم. در سال 
خدمات  و  کاالها  نهاده ها،  تمام  گذشته 
افزایش قیمت داشتند، ولی دستمزد کارگران 

ثابت مانده بود.
خدایی با اشاره به اینکه اکنون صنعت 
کشورمان با ۵۰ درصد ظرفیت کار می کند، 
گفت: مجموعه هزینه های کافرمایی از جمله 
سرویس ایاب ذهاب، اجاره و سایر هزینه ها 
که با عنوان جبران خدمت کارگران ئرداخت 
می شود در کل ۴۲ درصد و قابل اثبات است 
نیست.  درصد   ۶۰ باالی  عنوان  هیچ  به 
کارفرماها بیشتر از کمک های بانکی و مالی 
نیاز به آموزش دارند، در حالی که تاوان این 

هزینه ها را کارگران می دهند.

عضو شورای عالی کار:

تعدیل نیروی کار به دلیل افزایش دستمزد، بهانه است

وزیر راه و شهرسازی با اعالم این که ۷۰ درصد اراضی 
مورد نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است 
وعده داد که ۲ میلیون واحد مسکونی این طرح در شش 

ماهه نخست امسال عملیاتی شود.
رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی  در نشست با 
اعضای کمیسیون عمران مجلس اعالم کرد که هم اکنون 
حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین آماده آغاز عملیات 
اجرایی است که با این میزان زمینی که آماده شده است 
واحد  هزار   ۸۸۰ از  بیش  اجرایی  عملیات  آغاز  همراه  به 
مسکونی، بیش از ۷۰ درصد اراضی اجرای طرح نهضت 

ملی مسکن تامین شده است.
وی افزود: بر اساس آمار عملیات اجرایی ۸۸۰ هزار 
واحد طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است. همچنین 
حدود ۳۲۰ هزار واحد نیز وارد عملیات اجرایی شدند که 

مجموع آنها باالی یک میلیون در سطح کشور است.

قاسمی تصریح کرد: با برنامه ریزی هایی وزارت راه و 
شهرسازی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ سهم اجرای 
مسکونی  واحد  میلیون   ۲ به  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
می رسد و با این احتساب، تالش خواهد شد تا در زمانبندی 
اعالم شده واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی احداث 

و تکمیل شود.
تشکیل بانک زمین در وزارت راه و شهرسازی

وی در بخش دیگری از سخنان خود تشکیل بانک 
اقدامات  جمله  از  را  شهرسازی  و  راه  وزارت  در  زمین 
تامین  اراضی  و گفت: بخش عمده  کرد  ارزیابی  مناسب 
شده طرح نهضت ملی مسکن از اراضی متعلق به وزارت 
راه و شهرسازی است و انتظار می رود تا سایر وزارتخانه ها 
و ارگان ها در تامین اراضی برای اجرای مسکن همکاری 

بیشتری با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.
شهرک های  و  شهرها  ایجاد  کرد:  اعالم  قاسمی 

جدید از دیگر برنامه هایی است که وزارت راه و شهرسازی 
در دستور کار قرار دارد. در همین خصوص نیز حدود ۳۰ 
شهرک جدید در مراحل تغییر کاربری هستند و به زودی 

ایجاد خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی، تکمیل و واگذاری واحدهای 
مسکونی باقیمانده مسکن مهر را بیش از ۲۰۰ هزار واحد 
برشمرد و فعالیت برای اتمام این واحدها را یادآوری کرد.

در دیدار وزیر راه و شهرسازی با کمیسیون عمران 
نیز  وزارتخانه  این  معاونان  اسالمی،  شورای  مجلس 
اقدامات  از  داشتند  و در بخش مسکن گزارشی  حضور 
انجام شده توسط معاونان ارایه و بررسی موضوع حمل 
ادامه  و نقل به جلسه دیگری موکول شد. همچنین در 
رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
و دیگر اعضای این کمیسیون به بیان دیدگاه ها و نظرات 

خود پرداختند.

وزیر راه و شهرسازی:

کلنگ  ساخت ۲ میلیون خانه در شش ماهه اول زده می شود
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جشنواره فیلم هاي ورزشي با علي روئین تن

و  کارگردان  روئین تن،  علی 
تهیه کننده سینما به عنوان مشاور دبیر و 
رئیس هیات انتخاب و داوران سیزدهمین 
جشنواره فیلم های ورزشی منصوب شد. 
روز گذشته و با حکم سیدمجتبی علوی 
دبیر و عبدالحمید احمدی، رئیس شورای 

سیاستگذاری سیزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم های ورزشی ایران، علی روئین تن، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما 
به عنوان رییس هیات انتخاب و داوران سیزدهمین جشنواره فیلم های ورزشی 
منصوب شد. جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران، نماینده انحصاری 
فدراسیون جهانی فیلم های ورزشی است که به منظور رقابت بین فیلمسازان، 
برنامه سازان، کشف استعدادهای جوان و معرفی چهرهای خالق، همگام با 
سیاست های ورزش کشور، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و FICTS در 

راستای حمایت از تولید و عرضه فیلم های ورزشی برگزار می شود.

حکم دادگاه علیه اصغر فرهادي صادر شد!

سرانجام پس از کشمکش هاي 
به  را  فرهادی  اصغر  دادگاه،  فراوان 
دلیل نقض حق کپی رایت و استفاده 
برد  دوسر  مستند  کلیدی  عناصر  از 
قهرمان  فیلم  برای  باخت،  دوسر 

شناخته  مجرم  اثر،  صاحب  نام  ذکر  بدون 
قابل  و  بوده  الزم االجرا  حکم  این  است. 

تجدیدنظر نیست.
 اکنون قاضی دوم مجازات فرهادی را تعیین خواهد کرد. در بدترین 
حالت ممکن است کارگردان مجبور شود کلیه درآمدی را که از نمایش 
فیلم در سینما یا به صورت آنالین کسب شده را واگذار کند و حتی به 
زندان محکوم شود. فیلم قهرمان تا به امروز حدود ۲.۵ میلیون دالر در 
سینماها در سراسر جهان فروش داشته و کمپانی آمازون حق پخش این 

فیلم را در آمریکا در اختیار دارد.

بازگشت فرزاد فرزین بعد از ماه رمضان

جدید  سال  در  که  فرزین  فرزاد 
از  بعد  شد،  مواجه  چالش سالمتی  با 
ماه رمضان و به دست آوردن بهبودی 
سر  از  را  خود  فعالیت های  کامل 
می گیرد. فرزاد فرزین پاپ که به همراه 

الیاس یالچینتاش قرار بود کنسرت مشترکي 
باشد، به دلیل مسمومیت  در ترکیه داشته 
راهي بیمارستان شد و این کنسرت را از دست داد. حاال او بعد از بهبودي 
نسبي به ایران بازگشته و اعالم شده که اگر همه چیز در ماه رمضان 
درست پیش برود و تا آن زمان بهبودی کامل حاصل شود، برنامه های او 
چون برگزاری کنسرت بعد از ماه رمضان آغاز خواهد شد. همچنین بازی 
او در سریال هایی که قرارداد بسته از چند وقت دیگر شروع می شود و 

تداخلی با این موضوع ندارد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  43/15

پگاه آهنگراني حضور در جشنواره هاي خارجي

مستند کوتاه من سعی می کنم 
نی  ا د گر ر کا به  نکنم،  موش  ا فر
مسابقه  بخش  به  آهنگرانی  پگاه 
زاگرب  هات داکس،  جشنواره های 
راه  پالماس  لیسبون و الس  داکس، 
یافت. این مستند کوتاه که محصول 

چک  جمهوری  و  ایران  سینمای  مشترک 
است، پس از حضور در جشنواره هایی نظیر ایدفا، بوسان و یک دنیای 
ولز در بخش مسابقه ۴ جشنواره خارجی حضور می یابد. تهیه کنندگی این 
مستند کوتاه ۱۶ دقیقه ای را کاوه فرنام برعهده دارد و فرحناز شریفی 
تدوینگر این فیلم است. همچنین آتنا اشتیاقی و مهرشاد ملکوتی به ترتیب 
آهنگسازی و صداگذاری این مستند را برعهده دارند. پگاه آهنگرانی و 
احسان عبدی پور به طور مشترک فیلمنامه من سعی می کنم فراموش 

نکنم، را نوشته اند.
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چرا بازیگران از تلویزیون مي روند؟

علي صبوري: بازیگران به خاطر دستمزد باالتر از تلویزیون مي روند
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سریال خداداد یکي از سریال هاي 
دیگر  مانند  البته  که  بود  امسال  نوروز 
سریال هاي نوروزي امسال با مخاطب 
این سریال  بود و  نیمه همراه  نصفه و 
را جذب  زیادي  نتوانست مخاطب  هم 
موضوع  یک  این  البته  کند.  تلویزیون 
سال هاي  در  همواره  و  نیست  جدید 
که  بوده ایم  موضوع  این  شاهد  اخیر 
الزم  کیفیت  از  مناسبتي  سریال هاي 
برخوردار نیستند و توانایي جذب مخاطب 
باال را ندارند. علي صبوري بازیگر اصلي 
خداداد بود که البته بسیاري از ما او را 
استندآپ هایش در خندوانه مي شناسیم. 
روز گذشته او در نشست خبری سریال 
نوروزی خداداد حضور داشت و از دالیلی 
از  بازیگران  از  برخی  خداحافظی  که 
و  کرد  انتقاد  می زند،  رقم  را  تلویزیون 
این خداحافظی را فقط به انگیزه کسب 
دستمزد بیشتر در شبکه نمایش خانگی 

دانست.
سریال کمدی خداداد به کارگردانی 
سعید  تهیه کنندگی  و  غفاری  علی 
شبکه  از   ۱۴۰۱ نوروز  ایام  در  سعدی 
نشست  گذشته  روز  و  پخش  سیما  دو 
این  در  شد.  برگزار  سریال  این  خبري 
دهکردی،  پیام  ناجی،  رضا  مجموعه 
علی صبوری، سوسن پرور، مهرناز بیات، 
آرش تاج، آرش نوذری، افشین نخعی، 
زهره حمیدی، شیرین بینا، سارا باقری، 
فریبا  زیتونی،  جواد  جعفری،  مهرزاد 
اشعریون،  سیامک  مرتضوی،  سادات 
کودک  بازیگران  و  طهمورث  سیاوش 
به  حیدری  کوثر  و  غفاری  امیرحسین 

ایفای نقش پرداختند.
این  از  بخشی  در  صبوری  علی 
سریال  سومین  خداداد  گفت:  نشست 
تلویزیونی من بود. تجربه فوق العاده ای 
بود. با گذشت زمان سعی می کنم تجریه 

کسب کنم و به پختگی برسم هنوز اول 
حالم شده  لطف خدا شامل  راه هستم 
کنار  در  بازیگر  عنوان  به  می توانم  که 

دوستان باشم و یاد بگیرم. 
او درباره ویژگی ژانر کمدی گفت: 
خودم  است.  مردم  خنداندن  ما  رسالت 
امیدوارم  هستم.  کمدی  ژانر  عاشق 
حسی که می خواستیم به مردم منتقل 
شود، منتقل شده باشد. استندآپ کمدی 
با بازیگری خیلی فرق دارد. ممکن است 
کسی استندآپ کمدین موفقی باشد اما 

بازیگر خوبی نباشد. 
او درباره بازخوردهایی که از سریال 
مردم  نظر  گفت:  است،  گرفته  خداداد 
مهم است. در صفحه خودم که مخاطبان 
زیادی دارد و استوری های من را یک 
میلیون نفر می بینند، نطرسنجی گرفتم 
و ۹۵ درصد، کار را دوست داشتند. البته 
مالک  است  ممکن  هم  من  صفحه 

این  در  من  مخالفان  و  نباشد  درستی 
صفحه نباشند.

علي صبوری با انتقاد از برخی از 
سریال های  بیننده های  تعداد  آمارهای 
آمار  تلویبیون  کرد:  عنوان  تلویزیون، 
اگر  زیرخاکی،  کرد.  اعالم  را  بیننده 
باید  دارد،  بیننده  میلیون   ۳ از  بیش 
قسمت ها شود. چطور  تعداد  بر  تقسیم 
بیننده  درصد   ۸۰ سریال  یک  می شود 
درصد!؟   ۴ سریال  یک  و  باشد  داشته 
قبل از این سریال، با پالک ۱۳ قرارداد 
بستم و هنوز سریال را در حین پخش 
ندیده بودم. همان روز خبری دیدم که 
نوشته بود فاجعه ای به اسم پالک ۱۳ 
در تلویزیون. بعد در آمار دیدم، پالک ۱۳ 
سوم شده است! چه اتفاقی دارد می افتد؟ 
پلتفرم ها آمار بازدید یک میلیون دقیقه 
قسمت های  تعداد  در  اگر  که  می دهند 
نیست.  هم  زیاد  شود،  تقسیم  سریال 

تلویزیون مخاطبانش بیشتر است. 
از  دیگري  بخش  در  بازیگر  این 
از  انگیزه اش  درباره  خود  صحبت هاي 
ورود به بازیگري گفت: من برای پول 
اگر می خواستم  این عرصه نشدم  وارد 
نگه می داشتم که  را  فصای مجازی ام 
درآمد یک سالش به اندازه صد سال کار 
در صداوسیماست. اما من صداوسیما را 

انتخاب کردم و پای آن ایستادم.
دالیل  از  انتقاد  با  صبوری  علي 
با  هنرمندان  ز  ا برخی  خداحافظی 
تلویزیون گفت: به خاطر پول و دستمزد 
با تلویزیون خداحافظی می کنند بعد در 
خبر می گویند چون مردم تلویزیون نگاه 
کرده اند.  خداحافظی  همه  نمی کنند، 
و  شهرستان  در  مردم  نیست.  اینطور 
می بینند.  را  تلویزیون  محروم  مناطق 
است  برابر  دستمزد شبکه خانگی چند 

و برای دستمزد می روند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

بازیگراني  از  یکي  پورسرخ  پوریا 
ره  شبه  یک  اصطالح  به  که  است 
صدساله را رفت و با یک سریال )وفا( به 
یکباره به یک ستاره تبدیل شد ولي او در 
موج این ستاره شدن غرق نشد و همواره 
با تالش سعي کرد تا روزهاي بهتري 
را تجربه کند. او تا به امروز در سینما 
و تلویزیون همواره چهره اي پرکار بوده 
ولي گویا حس و حال روزهاي اول خود 
نسبت به بازیگري را از دست داده است. 
دردسرهای  نوروزی  سریال  در  که  او 
شیرین، ایفای نقش داشت، شب گذشته 
در برنامه رخ به رخ با اجراي امیرعلي 
موضوعاتی  درباره  و  شد  حاضر  دانایي 

به  نسبت  ناخوشایندش  حس  چون 
بازیگری، خاطره خوبش با مرحوم خسرو 
شکیبایی و همبازی شدن با پسرش و 
همچنین اتفاقاتی که از ۲ سال گذشته 

برایش افتاده است صحبت کرد.
این بازیگر محبوب و دوست داشتني 
سینما و تلویزیون ابتدا به بازی اش در 
و  کرد  اشاره  سوم،  روز  سینمایی  فیلم 
روز  فیلم  در  رضا  نقش  گریم  گفت: 
بگذریم  داشتم،  دوست  خیلی  را  سوم 
موهایم  حجم   گریم  این  از  بعد  که 
فیلم  این  در  به نظرم همه  نصف شد. 
بهترین نسخه خودشان بودند اما بعدها 
برخی از همکاران لذت حضور در این 
فیلم را از دماغم درآوردند و هجمه ای 
شد که دلیلش را هم نفهمیدم. به نظرم 

میان  در  نادرست  فرهنگ  این  باید 
اصالح  ره ها  جشنوا شرکت کنندگان 
پورسرخی  پوریا  من  حتی  یعنی  شود، 
نداشته ام  فیلم  جشنواره  در  امسال  که 
هم فکر می کنم حقم در جشنواره خورده 
شده است! در حالی که ۴ داور حضور 
داشتند و طبق سلیقه، متر و معیار و یا 
نمی شود  دارند.  انتخابی  دیگر  چیز  هر 
وقتی  اما  بیایم  بازی  زمین  به  من  که 
که دیدم نظر داور مثل نظر من نیست 
بگویم  صادقانه  کنم.  عوض  را  قاعده 
کف و دستی که همکاران بازیگرم در 
جشنواره های خارجی برای موفقیت هم 
می زنند، این خوشحالی را از ته دل بین 

همکاران خودم ندیده ام.
پوریا پورسرخ در بخش دیگري از 

صحبت هایش درباره انتخاب یک پروژه 
گفت: به نظرم اگر ۵ یا ۱۰ روز بعد از 
فیلمبرداری فرصت باشد که برای ماندن 
یا رفتن در پروژه تصمیم گرفت، خیلی از 
کارهای نه چندان دلچسب در کارنامه ات 
ثبت نمی شود. گویا در پیش تولید کارها 
همه دوستان بن هور می سازند و ۵ روز 
می شود  مشخص  فیلمبرداری  از  بعد 
کار چه بوده است. حقیقتش را بخواهید 
ندیده ام  هنوز  را  فیلم هایم  از  بسیاری 
از دوستانم هم می گویند که  بعضی  و 
ای کاش این نقش را بازی نمی کردی 
اما  شدید  متوجه  شما  می گویم  من  و 
فتوسنتز  آمدم  چندباری  نشدم!  خودم 

کنم اما نشد.
این چهره شاخص که سریال هاي 
از  صاحبدالن،  کیمیا،  چون  موفقي 
سرنوشت و برف بی صدا می بارد را در 
کارنامه دارد همچنین درباره اهمیت به 
آراستگی  به  گفت:  ظاهرش  آراستگی 
نوعی  به  می کنم  احساس  و  معتقدم 
احترام گذاشتن به مخاطب است. سعی 
هم  انباری  یا  پارکینگ  تا  اگر  می کنم 
لباس  با  بردارم،  را  چیزی  تا  می روم 
بسیار  که  مخصوصا  نشوم،  دیده  خانه 

بدشانسم در این مواقع!
پوریا پورسرخ با اشاره به حضورش 
در سریال های ماه رمضانی تلویزیون، از 
مجموعه صاحبدالن به عنوان یکی از 
کارهایی که دوستش داشته یاد کرد و 
توضیح داد: حیف که در اوج بی تجربگی 
این سریال را بازی کردم. نویسنده این 
کار آقای طالب زاده بود و واقعا چه متن 
چه  حال  هر  به  بود.  نوشته  بی نظیری 
قضاوت  نقشت  با  نخواهی  یا  بخواهی 
رمضانی  ماه  کار  چند  من  می شوی، 
جور  را  سریال صاحبدالن  اما  داشته ام 

دیگری دوست دارم.
او در ادامه به یک خاطره از مرحوم 
گفت:  و  کرد  اشاره  شکیبایی  خسرو 
خسرو  با  که  بودم  خوش شانس  خیلی 
انسان  ایشان  کرده ام.  کار  شکیبایی 
او  بود که فکر می کنم خدا  بی نظیری 
را از بهشت فرستاده بود به زمین بیاید 
یک چرخی بزند و برود. یادم می آید گارد 
شدیدی نسبت به بازیگران تازه وارد به 
عالم سینما وجود داشت، هرچند امروز 
خاطر  به  هم  آن  و  شده  کمتر  بسیار 
این  از  بخشی  که  است  درخششی  
دادند.  نشان  خود  از  تازه وارد  بازیگران 
روبرو  شکیبایی  آقای  با  که  بار  اولین 
شدم استرس زیادی داشتم اما مرحوم 
من  به  باز  آغوش  با  شکیبایی  خسرو 
تا به حال ندیدم در کاری بازی  گفت 
کنی اما ورودت را تبریک می گویم. در 

یک پالن با مرحوم شکیبایی همبازی 
بودم. یادم می آید که ایشان گفتند متن 
را حفظ نیستم و می خواهم تمرین کنم. 
به من گفت پوریا می آیی برویم متن را 
برایم بخوانی ما تا یک پارک رفتیم و 
من متن را خواندم خدا می داند که او این 
متن را حفظ بود و فقط این کار را برای 
رفع اضطراب و آمادگی بیشتر من انجام 
داد. اخیرا هم با پسرش )پوریا( در سریال 
برف بی صدا می بارد همبازی بوده ام که 
او هم مثل پدرش انسان شریفی است.
در ادامه پورسرخ در پاسخ به این 
چه  نمی شدی  بازیگر  اگر  که  پرسش 
می کردی؟ گفت: یک پله بعد از عشق 
تنفر است. خیلی حرف بدی هست که 
مرحله  به  االن  من  ولی  می زنم  دارم 
تنفر به حرفه ام رسیده ام. خیلی بد است 
که این را می گویم می دانم، هیچ کجا 
تا به حال نگفته ام ولی نمی دانم چرا به 
این مرحله رسیدم. البته از روشی که در 
زندگی داشته ام راضی ام. همیشه به حال 
بهترین  و  گذاشتم  احترام  خودم  خوب 
گرفته ام،  حال  لحظه  در  را  تصمیم 
بنابراین آرامش داشته ام. به عنوان مثال 
از ترافیک متنفر هستم، بنابراین وقتی 

مسیر  یک  وارد  حتما  شده  تمام  کارم 
کنار  بزنم  شاید  و  نمی شوم  پرترافیک 
رشته  نمی شدم  بازیگر  اگر  بخوابم.  و 
درسی خودم فیزیولوژی گیاه را دوست 
دارم ولی یک حرفه دیگر را که خیلی 
چون  است  آجیل فروشی  دارم  دوست 
عاشق آجیل هستم ولی از طرفي عاشق 
شغل مهد کودک هستم. همیشه گفتم 
چقدر جالب است آدم یک مهد کودک 
داشته باشد ولی معتقدم سخت ترین کار 
دنیاست و مسئولیت سنگینی دارد ولی 

همیشه یکی از آرزوهایم است.
این  به  پاسخ  در  پورسرخ  پوریا 
مختصات  شما  نگاه  ز  ا که  پرسش 
یک انسان خوشبخت چیست؟ اینگونه 
گفت: مادربزرگم  خدا رحمتش کند یک 
جمله داشت می گفت من از خدا هیچی 
نمی خواهم جز تن سالمت، فکر راحت 
و مال فراوان. خیلی خالصه و مختصر 
و مفید بود ولی فول پکیج همه چیز را 
شامل می شد. حس می کنم خوشبختی 
امروز  اینکه  با  بود  بیشتر  نسل  آن  در 
حتی  است،  بشر  خدمت  در  تکنولوژی 
بهتری  حس  هم  نسل  آن  فیلم های 

داشت.

بازیگر محبوب سینما و تلویزیون 
سپس در پاسخ به اینکه از چه روشی 
شود؟  بهتر  حالش  که  می کند  استفاده 
حسود  هیچ وقت   : کرد خاطرنشان 
با  حالم  همیشه  نبوده ام،  بدخواه  و 
حتی  است،  بهتر  اطرافیانم  حال خوب 
سفر  در  نشناسم.  شاید  که  آدم هایی 
زندگی ام خودم را قهرمان زندگی خودم 
که  نیست  معنا  این  به  البته  می دانم، 
همیشه عملکرد خوبی داشته ام اما طبق 
آگاهی ام تصمیم گرفتم. سعی می کنم 
در محیط های خوب باشم یا اگر نیستم 

با فکرهای خوب حالم را خوب کنم.
چه  اینکه  درباره  پورسرخ  پوریا 
را  او  دیگری  چیز  هر  از  بیش  چیزی 
از  من  بیماری، کال  گفت:  می ترساند؟ 
دوران کرونا بسیار این ترس در وجودم 
رخنه کرده است. ترس بیماری عزیزان، 
ترس از دست دادن شان مرا می ترساند. 
زیادی  خوب  اتفاقات  سال   ۲ این  در 
برایم افتاد ولی یکی از دالیلی که آنها 
را رسانه ای نکردم این بود که خواستم 
در میان این همه از دست دادن، شادی ام 

را به رخ نکشم.
او درباره اینکه اگر به عقب برگردد 

چه چیزهایي را تغییر مي دهد؟ گفت: اگر 
به عقب برگردم احتیاط بیش از حد و 
محاسبه بیش از اندازه را عوض می کنم. 
یکی از دوستان مان جمله خوبی دارد که 
می گوید موفقیت آن سوی ترس است، 
گفتم  جاها  خیلی  نترس.  شکست  از 
اصال ولش کن وارد زمینش نمی شوم 
اما اشتباه بود. این خیلی بد است که ما 
زود احساس خستگی و پیری می کنیم. 
بدبختی هایی  ز  ا همه  که  شده  مد 
می گویند که قبل از رسیدن به جایگاهی 
کشیده اند. به خودی خود تالش کردن 
ارزشمند است اما نه اینکه برای جلب 
توجه باشد، به ویژه که بخش زیادی از 

صحبت ها صحت ندارد.
او سپس درباره حال و هوای ماه 
مبارک رمضان گفت: سفره افطاری حال 
خیلی خوبی دارد، حتی برای کسی که 
روزه نمی گیرد هم حس خوبی دارد. به 
شدت عاشق آشپزی هستم و در آن ادعا 
دارم. اگر می توانستم رژیم بگیرم مربیانم 
می گفتند می توانستی روی سکو بروی. 
و  بودم  خجالتی  خیلی  گذشته  در  من 
تصور بازیگر شدن نداشتم. عالقه مند به 
ورزش بودم. سعی کردم روابط عمومی 
ام بهتر شود و بعد در مسیری قرار گرفتم 

که بازیگر شدم.
موضوعی  فوتبال  بحث  همچنین 
نشان  عالقه  آن  به  پورسرخ  که  بود 
داد و در این باره توضیح داد: به شدت 
هستم  هم  استقاللی  اتفاقا  و  فوتبالی 
کری  خیلی  و  نمی گویم  معموال  ولی 
نمی خوانم حتی در صفحه شخصی ام هم 
نمی گویم چون ظرفیت ها را نمی شناسم. 
و  رئال مادرید  طرفدار  خارجی ها  از 
منچستر هستم. رونالدو هر جا برود ما 
دنبالش هستیم چون واقعا انسان ویژه ای 
است و خیلی زندگی شخصی جالبی هم 
دارد. من خیلی دوستش دارم چون به 
نظرم الگوترین بازیکن تاریخ است. از 
بازیکن های ایرانی طرفدار ووریا غفوری 
هستم. از قدیمی ترها هم ناصر حجازی 
بی نظیر است. منصور پورحیدری یکی از 
دالیل اصلی بود که من استقاللی شدم. 
علی کریمی، علی دایی و علی پروین 
محمدرضا  دارم.  دوست  خیلی  هم  را 

شکورزاده را هم خیلی دوست دارم.
این بازیگر در پایان صحبت هایش 
گفت: اگر بخواهم فیلم خودم را بسازم 
از این ترکیب استفاده می کنم که آقای 
لطیفی حتما کارگردان، مدیر فیلمبرداری 
آقای کالری، امین حیایی، جواد عزتی، 
مجید واشقانی و امیر جعفری هم بازی 
خودم  را  فیلمنامه  می کنم  سعی  کنند. 

بنویسم که نقش خودم را بیشتر کنم!

رخ به رخ با چهره نوروزي تلویزیون

پوریا پورسرخ: از حرفه بازیگري متنفر شده ام!


