
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

همه مسووالن کشور موافق واردات خودرو هستند

شرایط  درباره  ایران  پاستور  انستیتو  رییس 
اکنون  گفت:  پاستوکووک،  واکسن  ذخیره  و  تولید 
در  پاستوکووک  واکسن  دز  میلیون  سه  به  نزدیک 
تحویل  بهداشت  وزارت  درخواست  در صورت  داریم که  انبار 

داده خواهد شد.
واکسن  وضعیت  آخرین  درباره  بیگلری،  علیرضا  دکتر 

مجوزهای  که  پاستوکووک  واکسن  گفت:  پاستوکووک، 
مصرف در کودکان و بزرگساالن را دارد، بیش از ۱۴ میلیون 
دز مورد قرارداد بوده که تمام آن تحویل شده است. در عین 
واکسن  دز  میلیون  پنج  تا  چهار  ماهانه  تولید  ظرفیت  حال 
پاستوکووک و پاستوکووک پالس را به صورت تجمیعی داریم.
صفحه 2

استاندار تهران:

وضعیت کرونایی استان تهران 
در آرامش است

مردم ایران در رتبه ۱۱۸ شادترین مردم جهان!
بهداشتی  علوم  پژوهشکده  محققان 
به  نزدیک  بررسی  با  دانشگاهی  جهاد 
میزان  از  را  افراد  ارزیابی  ایرانی،  هزار   2۰
سالمتی خودشان و ارتباط آن با میزان شادی بررسی 
کردند و دریافتند که تاثیر خودارزیابی سالمت، حتی 
نیز  اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  مانند  متغیرهایی  از 
بیشتر است. سالمتی یکی از مهم ترین عواملی است 
که بر شادی تاثیر می گذارد. سازمان بهداشت جهانی 
تاکید می کند که شادی یک عامل اساسی در مفهوم 
سالمت و یکی از مؤلفه های اصلی رضایت از زندگی 
است. افرادی که خود را شاد می دانند نسبت به افرادی 
که خودشان را ناراحت می دانند، از سالمت جسمانی 

بهتری برخوردارند.
صفحه 2

تولیت آستان قدس رضوی:

بزرگداشت »قدس«، رمز رهایی مستضعفان جهان
 از چنگال ظلم استکبار است

4
دگرگونی در پرسپولیس با ستاره های جوان

صفحه 6

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2004- یکشنبه 11 اردیبهشت 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مرجانه گلچین: 
قوه قضائیه باید 

ورود كند!

6ورزش
قاسم پور: برای 

انتخاب سرمربی تیم 
فوتبال جوانان به 

نتیجه نرسیدیم

د قتصا 3ا

مدتهاست كه بسياري از هنرمندان چه به صورت جدي و چه با زبان 
طنز از وضعيت پرداخت دستمزدهاي شان از سوي تهيه كنندگان 
اكثر  كه  كرده اند  اشاره  اين موضوع  به  بارها  و  دارند  گاليه 
تهيه كنندگان خصوصا توليدكنندگان صداوسيما بسيار بدقول 
هستند و حتي قسط هاي آخر دستمزدها معموال پرداخت نمي شود.

سخنگوی كميته فنی فدراسيون فوتبال گفت: برای انتخاب 
سرمربی تيم جوانان به نتيجه نرسيديم چرا كه اعتقاد داريم 
بايد شرايط و برنامه های گزينه های بيشتری را بررسی كنيم و 

روی اين مساله تمركز داشته باشيم.

به صورت رسمی  جا  در همين  اظهار داشت:  اقتصاد  وزير 
اعالم می كنم هر گونه اطالعاتی از اين كه هيات مديره بانکی 
در اظهار اطالعات واقعی كوتاهی، كتمان يا بخش هايی را در 
اعالم ابربدهکاران بانکی حذف كرده به وزارت اقتصاد اعالم 

كنيد تا موضوع را مورد پيگيری قرار دهيم.

در معرفی 
ابربدهکاران بانکی 
هیچ خط قرمزی 

نداریم

سه میلیون دز واكسن »پاستوكووک« در انبار امتحانات پایان نیمسال دانشگاه پیام نور
 حضوری برگزار می شود

سرپرست دانشگاه پیام نور گفت: بنابر اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا 
این  امتحانات دانشگاه در  تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمام  و 
نیمسال به صورت کامال حضوری برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی 
دانشگاه پیام نور، ابراهیم تقی زاده در نشستی با روسای استان ها و دبیرخانه های مناطق 
افزود: با توجه به اینکه آزمون های مجازی در مقطعی خاص و به دلیل شیوع بیماری 
کرونا برگزار می شد، با گذشت از این بحران، دانشگاه به روال سابق خود باز می گردد.
صفحه 2

نفت  وزارت  بین الملل  امور  و  بازرگانی  پیشین  معاون 
گفت: نمی توانیم به کشور همسایه بگوییم منتظر بماند 
تا ما اختالف مان را با دنیا حل و بعد باهم بهره برداری 
کنیم، کال در میادین مشترک نفت و گاز هر کشوری می تواند زودتر 
بهره برداری کند و مانعی در این خصوص وجود ندارد.علی ماجدی 
درباره امکان صادرات گاز به اروپا اظهار داشت: صادرات گاز به اروپا از 
زمان دولت اصالحات و زمانی که ایران با E3 مذاکره می کرد، مطرح 

بود و یکی از شرایط ما در آن زمان این بود که هم امکان صادرات گاز 
به اروپا فراهم شود و هم عضو WTO شویم، حتی مذاکرات ابتدایی 
هم آغاز شد اما بعد از دولت اصالحات این موضوع کنار گذاشته شد. 
در زمان دولت روحانی هم در کنار صادرات گاز به کشور پاکستان و 
هندوستان، صادرات به اروپا نیز مطرح بود و آلترناتیوهایی هم عنوان 

می شد اما به دلیل مصرف باالی داخلی اجرایی نشد. 
صفحه 3

دنیا، دنیای مذاكره و معامله است!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای (

نوبت دوم
فراخوان شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به شماره 2۰۰۱۰۰5763۰۰۰۰۰7

شهرداری سلماس در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی معابر سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی با شرایط مشروحه ذیل به شرکت هاي عمراني واجد شرایط واگذار نماید. لذا جهت دریافت 
اسناد به سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت )ستاد (  به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه فرمائید . الزم به ذکر است که کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد . لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
نام مناقصه گزار : شهرداری سلماس

موضوع و محل مناقصه : آسفالت ریزی معابر سطح شهر 
رشته پیمانکار شرکت کننده در مناقصه : رشته راه و باند دارای صالحیت و ظرفیت کار

مبلغ برآورد اولیه پیمان :  ۱۱/۴۱8/938/8۱7 ریال آسفالت رویه ) بیندر( بر اساس فهرست بهای سال ۱۴۰۱  از محل اعتبارات ذیحسابی به صورت اوراق خزانه حداکثر به سررسید ۱۴۰3/۱۰/2۴ 
قیمت پیشنهادی : قیمت بر اساس فهرست بهای پایه راه و باند سال ۱۴۰۱ ) به پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح شامل نمی گردد . (

شرایط اجرای پروژه : اجراي آسفالت بیندر ) cm 7 ( و برمبنای فهرست بهای پایه راه باند سال ۱۴۰۱  .
نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: مبلغ 57۰/9۴6/9۴۰ ریال معادل 5 درصد اعتبار تخصیص یافته  بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید  به نفع شهرداری سلماس .

مدت اجرای قرارداد :  یک ماه بعد از امضاء قرارداد.
آخرین مهات دریافت اسناد: ساعت ۱2:۰۰ ظهر روز دو شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰2/۱9 .

آخرین مهلت قبول پیشنهادات:  ساعت ۱3:۰۰ ظهر  روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰2/29.
تاریخ گشایش پیشنهادها : ساعت ۱۴:3۰ بعد از ظهر  روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰2/29.

سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ، قبول شدگان بترتیب جهت عقد قرارداد دعوت خواهند شد و هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها سپرده آنان به نفع حساب شهرداری ضبط خواهد شد .

شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نا مه مالی شهرداری ها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
به استناد بند )د( ماده ۱8 قانون برگزاری مناقصات ، از کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه دعوت میگردد در جلسه گشایش پاکت ها در دفتر شهردار محترم ، حضور بهم رسانند.

رعایت کلیه مقررات و بخشنامه های شهرداری و سایر مقررات حاکم بر پیمانکاران برای برندگان مناقصه و رعایت ماده یک مصوبه مورخه ۱337/۱۰/22 الیحه قانونی منع مداخله کارکنان 
دولت در معامالت دولتی و کشوری در مورد عدم شرکت کارکنان دولت در مناقصات الزامی می باشد و همچنین بند )و ( ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه عمومی و تابعیت جمهوری اسالمی ایران ، 

نداشتن سابقه کیفری ، فساد و اعتیاد و رعایت شئونات اخالقی و اداری و داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار برای کلیه متقاضیان الزامی می باشد .
سایر شایط:

کلیه هزینه های  تشریفات و چاپ آگهي هاي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد.
مدت ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات از تاریخ اعالم برنده شدن به مدت 7 روز می باشد پس از سپری شدن مدت فوق نسبت به ضبط ضمانت نامه شرکت درمناقصه اقدام و با برنده 

دوم عقد قرارداد خواهد شد.
تامین کلیه مصالح از جمله قیر و... مورد نیاز برای انجام کار بر عهده پیمانکار می باشد . 

سایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسالمی و ضوابط معاونت برنامه ریزی استانداری در زمینه پیمانکاری می باشد.
با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ارائه گواهینامه موقت مالیات بر ارزش افزوده به همراه سایر مدارک الزامی است.

ارائه کپی رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی استانداری – کپی اساسنانامه و مدارک ثبت شرکت )آگهی روزنامه (با آخرین تغییرات.

هرگاه اطالع حاصل شود که پیمانکاران باهم تبانی کرده اند ، طبق ماده 56 آببن نامه تشخیص صالحیت با آنان رفتار خواهد شد.
مدت اعتبار قیمت ها از تاریخ افتتاح پاکت مناقصه سه ماه می باشد.

پیمانکار مکلف است نتایج آزمایش مکانیک خاک مصالح مورد استفاده و طرح اختالط و در مراحل اجراء در هر قطعه نتیجه آزمایشات الزمه آسفالت را ارائه نماید.
کلیه مراحل اجرای کار با صورتجلسه ناظر و پیمانکار انجام خواهد شد.

ضخامت آسفالت ریزی در رویه )بیندر( 7 سانتی متر طبق مشخصات فنی می باشد.
شهرداری در کاهش یا افزایش سقف پیمان تا 25 درصد مطابق شرایط عمومی پیمان مختار می باشد . و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

مسافت های حمل مصالح مصرفی طبق جدول پیوستی خواهد بود .
پیمانکار مکلف به شروع عملیات پس از انعقاد پیمان و ابالغ به کار می باشد.

پرداخت کسورات بیمه بعهده پیمانکار بوده که در زمان سررسید اسناد خزانه توسط شهرداری پرداخت خواهد شد.
متقتضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از شرایط مناقصه تا ساعت ۱3:۰۰ ظهر  روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰2/29.به واحد ذیخسابی و یاسایتwww.salmasli.ir  شهرداری 

سلماس مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۴۴-352۴3۰۰6-7 امور ذیحسابی تماس حاصل فرمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مناقصه مندرج است .

عبداله قنبری - شهردار سلماس

آگهی
 مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد درخواست شماره ۴۰۱2/5۰۰/3۰7۱ مورخ ۱۴۰۱/۰2/۱۰ معاونت طرح و توسعه دانشگاه یک 
دستگاه چهار تراکمی هواخنک با ظرفیت اسمی ۱6۰ تن تبرید را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به صورت عمومی به شماره مناقصه 
7-۱۴۰۱ خریداری نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setad.ir انجام خواهد شد و الزام است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل 
انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ 
۱۴۰۱/۰2/۱۱ می باشد آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت حداکثر تا ساعت ۱2 صبح چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/۱۴ و آخرین مهلت 
زمانی ارسال پیشنهاد: حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/25 تاریخ و زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱2 روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰2/25 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مشخصات فنی مناقصه: آدرس راهنان بلوار دانشگاه سازمان مرکزی 
دانشگاه سیستان و بلوچستان معاونت طرح و توسعه دانشگاه و تلفن 3۱۱36222-۰5۴ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 
www. سامانه: مرکز تماس ۴۱93۴-۰2۱ دفتر ثبت نام 88969727 و 85۱93768 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه

setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است 
ضمنا با پرداخت الکترونیکی به مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰2۱773626۰۴۰۰۴ و شناسه پرداخت ۰۰۱۰۱9۰۰۰۰۰۰۰۰۱5 به نام درآمدهای 

دانشگاه نزد بانک ملی شعبه دانشگاه از طریق سامانه نسبت به دریافت اسناد و مدارک در مهلت مقرر اقدام نمایند. 
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 2/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب 

سپرده دانشگاه می باشد. 
اعتبارات طرح از محل اعتبارات طرحهای عمرانی و به صورت اسناد خزانه اسالمی با سررسید ۱۴۰2 می باشد و هیچگونه پرداخت نقدی به پیمانکار 

صورت نخواهد پذیرفت همچنین به قرارداد موضوع این مناقصه پیش پرداخت تعلق نخواهد گرفت. 
دانشگاه سیستان و بلوچستان 

م / الف ۱۰9 
شناسه ۱3۱۱2۱3

مدیـرکل سیاسـت هـا و مقررات 
ارزی بانـک مرکـزی گفـت: دارندگان 
ارز باالتـر از ۱۰ هـزار یـورو و معـادل 
آن از روز ۱۰ اردیبهشـت ماه،  سـه ماه 
فرصـت دارند که اگر سـند معتبر خرید 
از بانـک هـا و صرافـی هـای مجاز در 
ایـن خصـوص ندارنـد، این ارزهـا را به 

صرافی هـای مجاز بفروشـند.
 : د و فـز ا سـتاک«  »مرتضـی 
همچنیـن مـی تواننـد آن را در اختیـار 
بانک هـا قـرار دهند و با افتتاح حسـاب 
سـپرده گـذاری و سـود دریافـت کنند. 
بانک هـا نیـز مجاز هسـتند کـه هرگاه 
مـردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عینا 
در اختیـار سـپرده گـذاران قـرار دهند.
ایـن مقام مسـئول بانک مرکزی، 
در خصـوص میـزان مجاز خـروج ارز از 
کشـور نیـز گفـت: در مـورد خـروج ارز 
از طریـق پروازهـای هوایـی حداکثـر 
تـا 5 هـزار یـورو و از طریـق زمینـی 
تـا 2 هـزار یـورو و معـادل آن بـدون 
اظهـار حیـن ورود افـراد مـی توانند ارز 
را خـارج کننـد همچنین به هنگام ورود 
بـه کشـور، اگر مسـافری میـزان ارز را 

اظهار کرده باشـد ولـو اینکه باالی ۱۰ 
هـزار یورو باشـد همـان میـزان را می 

توانـد از کشـور خـارج کند.
سـتاک در خصـوص مشـروعیت 
معامـالت فردایـی گفـت: در بند »ت« 
مـاده )2( مصادیـق قاچـاق کاال و ارز 
معامـالت  اسـت  آمـده  صراحـت  بـه 
مبادلـه  ارزی  فردایـی کـه هیچگونـه 
نمـی شـود و صرفـا مابـه التفـاوت آن 
در کاغـذ محاسـبه مـی شـود، قاچـاق 

تلقـی شـده اسـت.
مدیـرکل سیاسـت هـا و مقررات 
بـا  رابطـه  در  مرکـزی  بانـک  ارزی 
تعییـن تکلیـف فـردی کـه در داخـل 
کشـور با ریـال ارزی خریـداری کرده 
ارز  یـا  دالر  مرزهـا  طـرف  آن  در  و 
دیگـری از طرف حسـاب خود دریافت 
مـی کند، گفت: در دسـتورالعمل جدید 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشـاره شـده 
اسـت کـه ورود ارز به کشـور و خروج 
پـول  شـورای  ضوابـط  از  خـارج  آن 
تلقـی  ارز  قاچـاق  مصـداق  اعتبـار  و 

شـود. می 
سـتاک ادامـه داد: در رابطـه بـا 

نیـز  بنـد پ  در  ارزی  معاملـه  انجـام 
اینکـه  اشـاره شـده کـه بـه محـض 
از  اعـم  ارز  از طرفیـن معاملـه  یکـی 
بانـک، موسسـه اعتباری و یـا صرافی 
نباشـد هر گونه خرید، فـروش، حواله، 
معاوضـه و یـا صلـح مصـداق قاچـاق 
ارز تلقـی مـی شـود امـا بایـد توجـه 
قانـون  ایـن  اسـاس  بـر  کـه  داشـت 
کـه  صادرکننـدگان  و  کننـدگان  وارد 
در سـامانه هـای سـنا و یـا نیمـا طبق 
چارچوبـی کـه بانـک مرکـزی تعییـن 
کـرده معاملـه کننـد و حتـی معاملـه 
کننـدگان بـورس مشـمول ایـن بنـد 

نمـی شـوند.
وی اظهـار داشـت : در رابطـه بـا 
خدمـات حوالـه ای داخـل و خـارج هم 
آمـده اسـت کـه بایـد توسـط خدمـات 
ارزی، کارگـزاران و صرافـان مجـاز و 
افـرادی  و  انجـام شـود  دارای مجـوز 
کـه غیـر از ایـن ضوابـط عمـل کننـد، 
مصـداق قاچـاق ارز تلقـی مـی شـود.

قانـون جدیـد  در  بـه گفتـه وی 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز ضوابـط 
متنوعـی بـرای کاال و خدمـات ، حواله 

واردات کاال، شـرکت هـای تولیـدی یا 
تجـاری در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

مدیـرکل سیاسـت هـا و مقررات 
ارزی بانـک مرکـزی خاطرنشـان کرد: 
بانـک مرکـزی ذیل تبصـره چهار ماده 
)2( مکلـف شـده که فهرسـت صرافی 
هـای  از سـایر صرافـی  مجـاز  هـای 
غیرمجـاز را در روزنامـه هـای رسـمی 
کشـور و درگاه اینترنتـی بانک مرکزی 
منتشـر کند و هر تغییـرات را به اطالع 

برسـاند. عموم 
سـتاک افزود: در مورد تبصره )6( 
برگشـت ارز صـادرات نیز اگـر افراد به 
تعهـدات خـود عمـل نکننـد عـالوه بر 
اینکـه مکلـف به اجـرای تعهـدات می 
شـوند باید یـک پنجم موضـوع تخلف 
را جریمـه دهنـد و مشـمول مصادیـق 
محکومیـت هـای مـاده 69 مبـارزه بـا 
قاچـاق کاال و ارز نیـز شـامل تعلیـق 
کارت بازرگانـی و ملوانـی خواهند شـد 
و سـه مـاه بعـد از صدور حکـم معادل 
ارزش ریالـی تعهدات بایـد به باالترین 
نـرخ در زمـان صـدور حکـم جریمـه 

کنند. پرداخـت 

فرصت 3 ماهه به دارندگان 10 هزار یورو ارز خانگی؛

 یا ارزها را بفروشید یا در بانک پس انداز کنید!
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرکل  ــق مدی ــی دقی ــدس عل مهن
نوســازی توســعه و تجهیــز مــدارس 
اســتان گیــالن در گفتگــو بــا روابط 
عمومــی بــا اعــالم ایــن خبــر افزود: 
امــروزه با رشــد تکنولــوژی مدارس 
مفهــوم ســنتی و امــروزی خــود را 
از دســت خواهــد داد و مــدارس 
تبدیــل بــه میــدان وســیعی خــارج 
از دیوارهــای مدرســه خواهــد بــود.

نقــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 

فنــاوری هــای روز در فضاهــای 
آموزشــی اذعــان داشــت: ســازمان 
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی، 
مــدارس کشــور بــا مشــارکت بنیــاد 
محتــرم برکــت ســتاد اجرایــی 
در  امــام)ره(  حضــرت  فرمــان 
ــعار  ــودن ش ــی نم ــتای اجرای راس
ــان،  ــش بنی ــال۱۴۰۱)تولید؛ دان س
اشــتغال آفریــن( اولیــن رویــداد ملی 
مــدارس آینــده بــا محوریــت نقــش 
ــای  ــو در فضاه ــای ن ــاوری ه فن

آموزشــی، تربیتــی و ورزشــی برگزار 
ــد. ــی نماین م

ــدارس  ــازی م ــرکل نوس مدی
ــه  ــه اینک ــن ب ــا پرداخت ــه ب در ادام
از  انتظــارات  و  نیازهــا  امــروزه 
مــدارس تغییــر کــرده اســت، ابــراز 
داشــت: ایــن رویــدار بــا ارزش ملــی 
ــول  ــند تح ــداف س ــای اه ــر مبن ب
بنیادیــن آموزش و پــرورش و برنامه 
زیــر نظــام تأمیــن  فضــا، تجهیزات 
و فنــاوری در تیرمــاه ســال جــاری 

برگــزار خواهــد شــد.
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
تمامــی  از  ملــی،  رویــدار  ایــن 
نظــران،  صاحــب  اندیشــمندان، 
ــش  ــات دان ــا و موسس ــرکت ه ش
بنیــان، جوانــان و محققــان صاحــب 
ایــده دعــوت بعمــل آورد تــا ایده ها 
و دســتاوردهای خــود را در خصوص 
کاربــرد فنــاوری روز در کیفیــت 
ــه  ــه دبیرخان ــی ب ــای آموزش فضاه

ــد. ــال نماین ــش ارس همای

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن
 از برگزاری همایش اولین رویداد ملی مدارس آینده در تیرماه سال جاری خبر داد
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توسط وزارت علوم صورت می گیرد؛
بررسی دانشگاه های مبدأ دانشجویان شاغل به تحصیل در اوکراین

شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
شاغل  ایرانی  دانشجویان  مبدا  های  دانشگاه  بررسی  از  اسالمی 

به تحصیل در دانشگاه های اوکراین توسط وزارت علوم خبر داد.
رضا حاجی پور در رابطه با وضعیت پذیرش دانشجویانی ایرانی 
که در کشور اوکراین مشغول به تحصیل بوده اند، گفت: وزارت علوم 
آنها به جهت هم ترازی است  در حال بررسی دانشگاه های مبدا 
که این دانشجویان در کدام دانشگاه ها می توانند تحصیالت خود 

را ادامه دهند.
وی افزود: همچنین وزارت علوم و تحقیقات این موضوع را نیز 
بررسی می کند که آیا دانشگاه های محل تحصیل آنها در اوکراین 
مورد قبول وزارت علوم و تحقیقات هست یا خیر تا بتوانند مشکالت 

این دانشجویان را حل کنند.
همزمان با آغاز جنگ در اوکراین و شرایط به وجود آمده در 
این کشور تعدادی از دانشجویان ایرانی که در این کشور مشغول به 
تحصیل بودند به کشور بازگشتند که با توجه به ادامه شرایط جنگ 
در کشور اوکراین این دانشجویان خواستار ادامه تحصیل خود در 

دانشگاه های داخل کشورمان هستند.

رفیعی: رسالت ما جلوگیری از تهدید زیستی خلیج فارس است
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم در روز خلیج 
فارس گفت: رسالت ما جلوگیری از تهدید زیستی خلیج فارس است. 
تهدیدی که در چندسال اخیر با حضور ترالرها به حداکثر رسیده است. 
سمیه رفیعی در صفحه رسمی توییترش نوشت: »یک روز اگر 
رسالت پدران ما در اخراج بیگانگان از خلیج فارس تعریف می شد، 
است؛  فارس  خلیج  زیستی  تهدید  از  جلوگیری  ما  رسالت  امروز 
تهدیدی که در چندسال اخیر با حضور ترالرها به حداکثر رسیده 
است. دریا سخاوتمند است به شرطی که بشر باقاعده رفتار کند.«

استاندار تهران:
وضعیت کرونایی استان تهران در آرامش است

این  اکنون وضعیت کرونایی  اینکه هم  بیان  با  استاندار تهران 
استان در آرامش است، گفت: باید قدر این شرایط را دانست و باید از 

این شرایط مطلوب مراقبت کرد.
با  مقابله  ستاد  جلسه  در  )شنبه(  گذشته  روز  منصوری  محسن 
کرونا استان تهران اظهار کرد: در دوره های گذشته وقتی آمارهای 
کرونایی کم می شد کار را رها می کردیم و حتی در دوره ای شاهد 
3۰ فوتی در روز بودیم اما بدلیل مراقبت نکردن از این شرایط پس 

از مدتی میزان فوتی ها به 2۰۰ نفر می رسید.
اینکه بیماری کرونا قابل پیش بینی نیست و نمی  با بیان  وی 
دانیم که در آینده چه پیش خواهد آمد، افزود: باید مراقبت کنیم و با 
پیگیری روند مقابله که امروز باعث شده آمارها به زیر 2۰ نفر فوتی 
در روز برسد، ادامه داشته باشد و به فضل خدا تعداد فوتی ها به صفر 
برسد و ریشه کن شدن این بیماری منحوس را اعالم کنیم که بر 

همین اساس همه دستگاه ها باید با جدیت پیگیر موضوع باشند.
منصوری تاکید کرد: در خصوص شهرستان پاکدشت به عنوان 
تنها شهرستانی که آمار مراجعین سرپایی در آن افزایش پیدا کرده 
باید  شود  می  نگرانی  ایجاد  موجب  و  است  معنادار  افزایش  این  و 
فرماندار و مسئولین مرتبط با حوزه کرونا بررسی کنند و علت این 

موضوع را پیدا کنند.
تزریق دز سوم ضروری است

استاندار تهران بر تزریق دز سوم واکسن کرونا نیز تاکید کرد 
و گفت: باید نسبت به تکمیل تزریق دز سوم با جدیت عمل کنیم 
انجام شد، دز سوم که در  تا همان گونه که تزریق دز اول و دوم 
حال حاضر با نسبت بسیار پایین تری تزریق شده پیگیری شود، این 
کار باید از طریق رسانه ها فرهنگ سازی شود، براساس گزارش ها 
تزریق دز سوم واکسن ایمنی را تا حدود 75 درصد افزایش می دهد 

لذا باید جدی گرفته شود.
به گفته وی، رسانه ها باید در زمینه فرهنگ سازی و ترغیب 

شهروندان برای تزریق ُدز سوم اقدام کنند.
با  مدارس  گذاری  فاصله  موضوغ  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
بیان اینکه در این شرایط نباید مدارس را تعطیل کنیم گفت: واقعیت 
کالس های ما مشخص است، با همین ساختار موجود حتی االمکان 
باید رعایت پروتکل های بهداشتی محقق شود، سرویس های مدارس 
نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که چند دانش آموز با یک 
راننده در فضای ماشین قرار می گیرند لذا باید این موضوع به سرویس 
مدارس توسط مدیران مدارس تذکر داده شود تا مراعات کنند، اگر 
راننده ای رعایت نمی کند مدارس باید نسبت به تغییر آن اقدام کنند.

وی بر لزوم ورود اطالعات مدارس به سامانه سنجش سالمت 
دانش آموزان نیز تاکید کرد و گفت: استانی همچون تهران با حدود 
هشت هزار مدرسه قطعا برای ورود به اطالعات نیازمند سامانه است، 
این زیرساخت ها برای کرونا و پس از آن نیاز است بی تردید کرونا با 
توجه به مشکالت و آسیب هایی که به همراه داشت برکاتی همچون 
پیشرفت در حوزه دولت الکترونیک و ارتقای سطح خدمات در حوزه 
نرم افزاری و فناورانه را نیز به همراه داشته که مبنای طراحی و اجرای 

سامانه ها نیز همین موضوع است.
منصوری خاطرنشان کرد: اگر سامانه کارآمدی نداشته باشیم قطعا 
مورد بهره برداری قرار نمی گیرد لذا دانشگاه های علوم پزشکی باید 
نسبت به ارتقای سامانه سنجش سالمت دانش آموزان اقدام کند و 
آموزش و پرورش نیز ورود اطالعات مدارس را جدی بگیرد بر همین 
اساس باید به مدیران مدارس اطالع رسانی شود و ورود اطالعات آن 

ها به سامانه نیز پیگیری شود.
علوم  های  دانشگاه  اگر  تهران  استان  در سطح  وی،  گفته  به 
پزشکی پروتکل و دستورالعملی را پس از جمع بندی به نتیجه برسند 
و به مدارس ابالغ کنند باید اجرایی شود این طور نیست که تنها به 
ابالغیه های وزارتخانه توجه شود، اگر در دانشگاه های علوم پزشکی 
به دستورالعمل جدیدی برسند و در کمیسیون تخصصی در ستاد استانی 

مقابله با کرونا به تصویب برسد حتما باید اجرایی شود.

پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی اعالم کرد؛

مردم ایران در رتبه ۱۱۸ شادترین مردم جهان!
ه  هشکد و پژ ن  محققا
د  جها شتی  ا بهد م  علو
نزدیک  بررسی  با  دانشگاهی 
از  را  افراد  ارزیابی  ایرانی،  هزار  به 2۰ 
میزان سالمتی خودشان و ارتباط آن با 
میزان شادی بررسی کردند و دریافتند 
از  حتی  خودارزیابی سالمت،  تاثیر  که 
و  اقتصادی  شرایط  مانند  متغیرهایی 

اجتماعی نیز بیشتر است.
سالمتی یکی از مهم ترین عواملی 
می گذارد.  تاثیر  شادی  بر  که  است 
تاکید می کند  سازمان بهداشت جهانی 
که شادی یک عامل اساسی در مفهوم 
اصلی  مؤلفه های  از  یکی  و  سالمت 
که  افرادی  است.  زندگی  از  رضایت 
خود را شاد می دانند نسبت به افرادی که 
خودشان را ناراحت می دانند، از سالمت 

جسمانی بهتری برخوردارند.
شادی  جهانی  گزارش  اساس  بر 
)مربوط به سال های 2۰۱7 تا 2۰۱9(، 
بیشترین امتیاز شادی مربوط به کشور 
مربوط  امتیاز شادی  و کم ترین  فنالند 
اسالمی  جمهوری  است.  افغانستان  به 
رتبه  در  کشور   ۱53 بین  در  نیز  ایران 
امتیاز  دارد.  قرار  شادی  نظر  از   ۱۱8
شادی در ایران از برخی از کشورهای 
منطقه مدیترانه شرقی )EMRO( مانند 
پاکستان و مراکش  عربستان سعودی، 
پایین تر است و از برخی کشورها مانند 

اردن، تونس و مصر، باالتر است.
و شادی  این که سالمت  با وجود 
ارتباط  ولی  هستند،  مرتبط  یکدیگر  با 
به  شادی  و  سالمتی  وضعیت  بین 
بستگی  نیز  سالمت  اندازه گیری  نحوه 
می توان  را  افراد  سالمت  میزان  دارد. 
و  کرد  بررسی  پزشکی  معاینات  با  هم 
سالمت  از  افراد  ارزیابی  می توان  هم 
خودشان را به عنوان معیار قرار داد. در 
یک مطالعه عنوان شده است که رابطه 
از سالمت  افراد  ارزیابی  و  شادی  بین 
خودشان، قوی تر از ارتباط بین شادی و 
معاینات پزشکی است و می توان گفت 
سالمتی شان،  از  افراد  خودارزیابی  که 

یک معیار قابل اعتماد است.
در  متعددی  مطالعات  که  اگرچه 
نظر  به  است،  شده  انجام  شادی  مورد 
سالمت  و  شادی  رابطه  که  می رسد 
نادیده گرفته شده است و در ایران بر 
در  ملی  مطالعه  کشورها،  سایر  خالف 
زمینه این ارتباط انجام نشده است. به 
پژوهشکده علوم  دلیل محققان  همین 
بهداشتی جهاد دانشگاهی، با انجام یک 
مطالعه به بررسی رابطه شادی و سالمت 

در ایران پرداختند.
این مطالعه به صورت مقطعی در 
روی  بر  میالدی(   2۰2۰(  ۱398 سال 
 65 تا   ۱8 بزرگسال   ۴99 و  هزار   ۱9
پژوهشگران  انجام شد.  ایران  در  ساله 
از  استفاده  با  داده ها  جمع آوری  برای 
جمعیت شناختی  اطالعات  پرسش نامه 
و  ت  تحصیال  ، جنسیت  ، سن (
همچنین  کردند.  جمع آوری  را   ). . .
»شادکامی  استاندارد  پرسش نامه  از 
آکسفورد« و خودارزیابی سالمت برای 
افراد  سالمتی  و  شادی  میزان  بررسی 
آمده  به دست  داده های  استفاده کردند. 
مورد  آماری  روش های  از  استفاده  با 

تحلیل قرار گرفت.
به گفته پژوهشگران این مطالعه، 
این پژوهش، اولین مطالعه ملی ایرانی 
است که به بررسی رابطه بین شادی و 
جمعیت  میان  در  سالمت  خودارزیابی 
یران  ا زد.  می پردا یرانی  ا بزرگسال 
درگیری  منطقه  در  که  است  کشوری 

قرار دارد و با چالش های متعددی مانند 
تحریم های اقتصادی مواجه است.

شرکت کنندگان  سنی  نگین  میا
و  بود  سال   36 حدود  مطالعه  این 
نمره  میانگین  که  داد  نشان  بررسی ها 
شادکامی افراد حدود ۴.۱ از 6 و میانگین 
خودارزیابی سالمت افراد نیز حدود 3.6 
از 5 است. همچنین این یافته ها نشان 
مانند وضعیت سالمت  داد که عواملی 
بسیار ضعیف، وضعیت درآمد ضعیف یا 
قرار داشتن در  بیکاری،  بسیار ضعیف، 
سنین 25 تا 3۴ سال و تعداد سال های 
تحصیل )۱۰ تا ۱2 سال تحصیل( عوامل 

مؤثر در شادکامی کمتر هستند.
این  در  آمده  به دست  داده های 
تا  شادی  که  می کند  تأیید  مطالعه 
عوامل  برخی  و  با سالمت  زیادی  حد 
و  درآمد  با  مرتبط  اجتماعی-اقتصادی 
مطالعه  این  در  است.  مرتبط  اشتغال 
عنوان شد که  وضعیت اشتغال و درآمد 
به طور مستقل بر شادکامی تأثیر دارند. 
افراد بیکار نارضایتی بیشتری نسبت به 
که سطح  افرادی  و  دارند  شاغل  افراد 
کردند،  گزارش  را  پایین تری  درآمد 
باالتری  درآمد  که  افرادی  به  نسبت 
بنابراین  بودند.  ناراضی  بیشتر  داشتند، 
اشتغال  افزایش  هدف  با  سیاست هایی 
اختالف درآمد، ممکن است  و کاهش 

باعث افزایش شادی در افراد شود.
ن  نشا تحقیق  ین  ا فته های  یا
سالمت  وضعیت  که  افرادی  می دهد 

پایین تری را گزارش کرده اند و به بیان 
کم تر  را  خود  سالمتی  میزان  دیگر، 
کنترل  از  پس  حتی  می کنند،  ارزیابی 
عوامل مختلف جمعیت شناختی و عوامل 
اجتماعی اقتصادی، احتمال بیشتری دارد 
این  کنند.  گزارش  را  ناراحتی خود  که 
یافته با مطالعات قبلی نیز مطابقت دارد، 
چرا که در مطالعات قبلی نیز عنوان شده 
سالمتی شان،  از  افراد  خودارزیابی  که 
تعیین کننده مهمی در میزان شادی است 
و بسیار مهم تر از عوامل دیگر جمعیتی و 

اقتصادی است. 
پژوهشگران این مطالعه می گویند 
این که این مطالعه در سال 2۰2۰ انجام 
با   2۰2۰ سال  این که  وجود  با  و  شد 
و  بود  مصادف  کووید-۱9  همه گیری 
این موضوع می توانست به عنوان یک 
میزان  بر  سالمت،  تهدیدکننده  عامل 
شادی افراد تاثیر بگذارد، ولی داده های 
این مطالعه پیش از شروع همه گیری در 

ایران جمع آوری شده است. 
به طور کل نتایج این تحقیق نشان 
داد که ارزیابی افراد از میزان سالمتی 
که  است  عاملی  مهم ترین  خودشان، 
حتی پس از تعدیل متغیرهای اجتماعی-

و  اشتغال  درآمد،  سن،  مانند  اقتصادی 
تحصیالت بر شادکامی تأثیر می گذارد 
و در واقع بهبود سالمت جمعیت، ممکن 
است اقدام مؤثری برای بهبود شادی در 

میان ایرانیان باشد.
سمیرا  تحقیق  ین  ا م  نجا ا در 
علی اصغر  طاووسی،  محمود  محمدی، 
ده  ا نقی ز فاطمه  مهریزی،  ئری  حا
محققان  منتظری؛  علی  و  موغاری 
د  جها شتی  ا بهد علوم  پژوهشکده 
دانشگاهی با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته های این مطالعه، فروردین ماه 
با  علمی  مقاله  صورت  به  جاری  سال 
عنوان »رابطه بین شادی و خودارزیابی 
سالمت : مطالعه مبتنی بر جمعیت  بر 
روی ۱9 هزار و ۴99 بزرگسال ایرانی« 
در ژورنال PLOS ONE منتشر شده 

است.
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زیر نظر: علی هوشمند

سرپرست دانشگاه پیام نور:
امتحانات پایان نیمسال دانشگاه پیام نور حضوری برگزار می شود

سرپرست دانشگاه پیام نور گفت: بنابر اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمام امتحانات دانشگاه در این نیمسال 

به صورت کامال حضوری برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، ابراهیم تقی زاده در نشستی 
آزمون  اینکه  به  با توجه  افزود:  استان ها و دبیرخانه های مناطق  با روسای 
های مجازی در مقطعی خاص و به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار می شد، 

با گذشت از این بحران، دانشگاه به روال سابق خود باز می گردد.
وی ادامه داد: بنابر اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا و تاکید وزارت عتف 
تمام امتحانات دانشگاه در این نیمسال به صورت کامال حضوری خواهد بود 
و روسای استانی و دبیرخانه های مناطق موظف هستند، برای برقراری نظم، 

سالمت و امنیت خاطر دانشجویان در حوزه های امتحانی اهتمام ورزند.
آزمون های متمرکز و حضوری مهم ترین ویژگی دانشگاه پیام نور است
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور آزمون های متمرکز 
و حضوری این دانشگاه را یکی از ویژگی های منحصر به فرد این دانشگاه و 
ضامن کیفیت آموزش دانست و اظهار داشت: دانشگاه پیام نور از بدو تاسیس 
تمامی امتحانات خود را به صورت متمرکز ، سراسری و حضوری برگزار کرده 
و یکی از دالیل تضمین کیفیت آموزشی این دانشگاه همین آزمون ها است.

با روسای استانی و دبیرخانه های مناطق اظهار  افکار در نشست   دل 
داشت: دانشگاه پیام نور به پیروی از سیاست های اتخاذ شده از سوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و حفظ سالمت دانشجویان، آزمون های پایان نیمسال را 
در دو سال گذشته به اساتید واگذار کرد و در حال حاضر الزم است با برداشته 
شدن محدودیت های کرونا و همچنین تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

به روال گذشته خود بازگردد.
وی یادآور شد: تصمیم برگزاری آزمون های پایان نیمسال جاری براساس 
کارشناسی های به عمل آمده اتخاذ شده و از آغاز این نیمسال به طور مرتب 

به تمام دانشجویان اطالع رسانی شده است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور از روسای استانی 
خواست با همراهی، یکپارچگی و هماهنگی در جهت رفع کاستی ها بکوشند و 

فضایی آرام و بدون استرس را برای امتحانات دانشجویان فراهم کنند.

نتایج آزمون کارشناس رسمی دادگستری اعالم شد
اسامی معرفی شدگان آزمون کارشناسان رسمی شورای عالی دادگستری سال 

۱۴۰۰ بر روی سایت سازمان  سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطالعیه ای اعالم کرد؛ به اطالع 
عالی  شورای  دادگستری  رسمی  کارشناس  آزمون  در  کننده  شرکت  متقاضیان 
اطالع رسانی  درگاه  در  مذکور  آزمون  نتایج  می رساند،   ۱۴۰۰ بهمن   29 مورخ 
شنبه  روز   www.sanjesh.org نشانی  به  کشور  آموزش  سازمان  سنجش 
نتیجه آزمون، پذیرفته شدگان الزم است  بر اساس  اردیبهشت قرار گرفت.   ۱۰
برای طی سایر مراحل، به اطالعیه ای که دراین خصوص در درگاه اطالع رسانی 
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نشانی www.hcioe.org  از 

امروز قرار می گیرد، مراجعه کنند.
متقاضیانی که پذیرفته نشده اند و به هر نحو سوال یا اعتراض به نتیجه آزمون 
دارند، از تاریخ اعالم نتایج آزمون فقط ۱۴ روز مهلت دارند تا موضوع را از طریق 
www. درگاه اطالع رسانی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نشانی

hcioe.org قسمت آزمون ارسال کنند و به سواالتی که ازطریق دیگر و یا در 
خارج از بازه زمانی تعیین شده )حداکثر ۱۴روز بعد از اعالم نتایج آزمون( ارسال 

شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
همچنین متقاضیان برای هرگونه سوال یا اعتراض به هیچ وجه به صورت 
حضوری به سازمان سنجش آموزش کشور و شورای عالی یا کانون کارشناسان 

رسمی دادگستری مراجعه نکنند.

قتل راننده مسافر کش در تهران
اعضای یک شبکه سرقت خودرو که متهم هستند، یکی از رانندگان را به قتل 

رسانده و چند نفر را تا پرتگاه مرگ کشانده اند سرانجام بازداشت شدند.
اواخر اسفند پارسال بود که به مأموران پلیس تهران خبر رسید، مرد 56 ساله ای 

به نام رحمان به طرز مرموزی ناپدید شده است.
همسر رحمان گفت: »شوهرم با خودروی پرایدش مسافرکشی می کرد و هر روز 
از خانه بیرون می رفت و شب به خانه برمی گشت، اما شب قبل به خانه نیامد و تلفن 
همراهش خاموش است و االن احتمال می دهم برای او اتفاقی رخ داده باشد.« با شکایت 
زن میانسال تیمی از مأموران اداره چهارم پلیس آگاهی به دستور بازپر جنایی وارد عمل 

شدند، اما در تحقیقات هیچ ردی از مرد گمشده و خودرواش پیدا نکردند.
کشف جسد در زرندیه

در حالی که تحقیقات درباره این حادثه ادامه داشت در تعطیالت نوروز مأموران 
پلیس تهران با خبر شدند، مرد چوپانی در بیابان های زرندیه جاده ساوه جسد مردی 

ناشناسی را پیدا کرده است که نشانی های آن با مرد گمشده مطابقت دارد.
بدین ترتیب جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و خانواده رحمان هم جسد را 
شناسایی کردند. بررسی ها حکایت از آن داشت، رحمان هنگام سرقت خودرواش از سوی 

فرد یا افرادی به قتل رسیده و جسدش در آن مکان رها شده است.
از سوی دیگر پزشکی قانونی هم علت اصلی مرگ رحمان را مسمومیت با نسکافه 

مسموم اعالم کرد. بدین ترتیب پرونده روی میز قاضی محمد جواد شفیعی، بازپرس ویژه 
قتل دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفت.

سرقت های سریالی مرگبار
همزمان با ادامه تحقیقات مأموران پلیس با چند شکایت مشابه درباره سرقت خودرو 
چند مرد مسافرکش روبه رو شدند. در سرقت های سریالی سه نفر از رانندگان به کما 
رفته بودند که دو نفر از مرگ نجات پیدا کرده و یک نفر هم هنوز در کما با مرگ دست و 
پنجه نرم می کند.یکی از شاکیان گفت: »در نزدیکی بیمارستانی دو مرد خودرو مرا برای 
بردن بیمارشان به خانه کرایه کردند. در میانه راه آن ها به من شیر موز تعارف کردند و 
من هم خوردم و دیگر چیزی نفهمیدم تا اینکه روی تخت بیمارستان به هوش آمدم.«
پس از این مأموران تحقیقات را برای شناسایی سارقان ادامه دادند تا اینکه چند 
روز قبل یکی از شاکیان به اداره پلیس رفت و گفت سارقان خودروی تیبای او را در 

سایت اینترنتی برای فروش آگهی داده اند.
بدین ترتیب مأموران در یک قرار ساختگی دو نفر از متهمان را دستگیر کردند 
و دو متهم در بازجویی ها با اعتراف به سرقت های سریالی چهار همدست دیگر خود 
را به مأموران پلیس معرفی کردند. بدین ترتیب متهمان که بین 3۰ تا ۴۰ سن دارند، 

دستگیر شدند.
قتل راننده به خاطر تامین اجاره بها

سردسته باند که پسر 3۰ ساله ای است، گفت: »ما شش نفر وقتی از شهرستان به 
تهران آمدیم در خانه قدیمی هر کدام از ما اتاقی اجاره کردیم. مدتی قبل صاحبخانه 
پولی  ما هم که  و  اضافه کرد  اتاق  اجاره هر  به  تومان  و 5۰۰ هزار  مبلغ یک میلیون 

نداشتیم، تصمیم به سرقت گرفتیم.
کنار  را  ما هم خودرو  نفر  دو  و  بازی می کرد  را  بیمار  نقش  ما  از  معمواًل یکی 
بیمارستان کرایه می کردیم و سه نفر دیگر هم ما را اسکورت می کردند. در میانه راه با 

آبمیوه مسموم راننده را بی هوش می کردیم، اما قصد قتل نداشتیم.
راننده وقتی بی هوش می شد سه همدست ما پیکرنیمه جان او را در منطقه ای رها 
می کردند و بعد هم با جعل سند خودرو را به قیمت پایینی می فروختیم.« متهمان در 

بازجویی ها به شش سرقت اعتراف کردند و تحقیقات از آن ها ادامه دارد.
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ضرب األجل ۹0 روزه اپل 
برای برنامه های قدیمی؛ اگر برنامه آپدیت 

نشود، حذفش می کنیم
اپل ایمیلی حاوی ضرب األجل 3۰ روزه را برای توسعه دهندگانی که 
اپلیکیشن خود را برای مدت زیادی به روزرسانی نکرده اند، ارسال کرده که 

البته پس از انتقادها، اکنون به 9۰ روز افزایش یافته است.
گسترده  حذف  به دنبال  اپل  ظاهراً  که  خواندید  زومیت  در  پیش تر 
این  دلیل  از  توسعه دهندگان  است.  استور  اپ  از  به روزنشده  اپلیکیشن های 
اقدام اپل اطالعی نداشتند و کوپرتینویی ها نیز هیچ توضیحی برای این کار 
از جانب غول دنیای فناوری  بیانیه ای  اما به تازگی  ارائه نکرده بودند.  خود 
کاربران«  توسط  نشدن  »دانلود  را  اپلیکیشن ها  حذف  دلیل  و  شده  منتشر 

عنوان کرده است:
برای  شده،  ایجاد  اپ استور  در  که  بهبودهایی  و  تغییرات  به دنبال 
توسعه دهندگان اپلیکیشن هایی که طی سه سال گذشته به روزرسانی نشده اند 
و  ارسال  ایمیلی  نرسیده اند،  نیز  ماه گذشته   ۱2 دانلود طی  به حدنصاب  و 
است  پرواضح  کرده ایم.  مطلع  آینده  روز   3۰ برنامه طی  از حذف  را  آن ها 
از  اپلیکیشن  گفته شده، حذف  زمان  مدت  به روزرسانی طی  درصورت  که 

اپ استور متوقف خواهد شد.
پیش از این نیز اخباری از ایمیل اپل به توسعه دهندگان منتشر شده 
 Emilia و   Robert Kabwe توییت  به  می توانیم  مثال  برای  بود. 
Lazer-Walker اشاره کنیم که ایمیلی با مضمون مشابه و مهلتی 3۰ 
روزه دریافت کرده بودند. عده ای نیز مهلت 3۰ روزه را کافی ندانسته و اعالم 
کرده اند که چنین سیاستی برای توسعه دهندگان مستقل منصفانه نخواهد بود.
توسعه دهندگان همچنین نگران اند اپل از این طریق برنامه هایی را که 
حس می کند به فروشگاه نرم افزاری اش تعلق ندارند، حذف کند. درواقع اپل 
با بهانه جویی به دنبال حذف برنامه هایی با کیفیت پایین تر از حد انتظارش 
اشاره  بازی هایی  به  خود  اعتراضات  ادامه  در   Lazer-Walker است. 
می کند که از زمان افتتاح اپ استور در دهه 2۰۰۰ وجود دارند و به روزرسانی 
توسعه دهندگان  برای  این حق  باید  که  او می گوید  نشده اند؛ همچنین  هم 
به  نیازی  دیگر  و  کنند  تمام  را  خود  بازی  که  باشد  داشته  وجود  بازی ها 

به روزرسانی آن نیز نباشد!
اولین باری نیست که اپل دست به اقداماتی این چنین با دالیلی عجیب 
نوار سیاه رنگ  نمایش  دلیل  به  تنها  این شرکت  و غریب می زند. پیش تر 
فروشگاه  از  را  فیلم های سینمایی  از  زیادی  تعداد  تلویزیون های جدید،  در 

iTunes حذف کرد!
آن ها  عملکرد  با  درمقایسه  اپل  توضیحات  شد،  اشاره  که  همان طور 
کمی متناقض است؛ برای مثال می توان به بازی Pocket God اشاره 
کرد که آخرین بار در 2۰ اوت سال 2۰۱5 به روزرسانی شده اما هنوز به دلیل 
 iTunes Movie محبوب بودن« در اپ استور حضور دارد. یا اپلیکیشن«
Trailers که توسط خود اپل توسعه داده شده و بیش از 5 سال از آخرین 

به روزرسانی آن می گذرد.
در حقیقت سیاست جدید اپل را با دو سؤال ساده می توان به چالش 
کشید: »اگر به روزرسانی نکردن اپلیکیشنی می تواند سبب بروز مشکل در 
ولی  قدیمی  برنامه های  از  برخی  چرا  شود،  کاربر  خصوصی  حریم  حفظ 
پرطرفدار همچنان قابل دانلود هستند؟« یا اینکه »چطور برنامه ای قدیمی 

که دیگر دانلود نمی شود می تواند به امنیت کاربران لطمه وارد کند؟«
اما پاسخ اپل به این سؤاالت ساده تر از آن چیزی است که فکر می کنید:

ما نمی خواهیم اپ استور پر از برنامه هایی شود که هم توسعه دهندگان 
و هم کاربران آن ها را فراموش کرده اند.

درباره  ایران  پاستور  انستیتو  رییس 
شرایط تولید و ذخیره واکسن پاستوکووک، 
دز  میلیون  سه  به  نزدیک  اکنون  گفت: 
واکسن پاستوکووک در انبار داریم که در 
صورت درخواست وزارت بهداشت تحویل 

داده خواهد شد.
دکتر علیرضا بیگلری، درباره آخرین 
گفت:  پاستوکووک،  واکسن  وضعیت 
واکسن پاستوکووک که مجوزهای مصرف 
در کودکان و بزرگساالن را دارد، بیش از 
۱۴ میلیون دز مورد قرارداد بوده که تمام 
آن تحویل شده است. در عین حال ظرفیت 
تولید ماهانه چهار تا پنج میلیون دز واکسن 
به  را  پاستوکووک پالس  و  پاستوکووک 

صورت تجمیعی داریم.
پاستکووک  واکسن  دز  میلیون  سه 

در انبار
درخواست  به  باتوجه  افزود:  وی 
که  واکسنی  میزان  و  بهداشت  وزارت 
واکسن  تولید  برای  می شود،  نیاز  اعالم 
می شود  انجام  برنامه ریزی  پاستوکووک 
را  تولید  برنامه  درخواست  مطابق  که 
انجام می دهیم. در حال حاضر غیر از ۱۴ 
میلیون دزی که تحویل داده شده، حدود 
سه میلیون دز واکسن هم در انبار داریم 
که در صورت درخواست وزارت بهداشت 

تحویل داده خواهد شد.
افزایش  احتمال  درباره  بیگلری 
ظرفیت تولید باتوجه به نیاز به تزریق دز 
یادآور برای کرونا، گفت: ظرفیت تولید در 
افزایش  بهداشت  وزارت  اعالم  صورت 

پیدا می کند.
واکسن های منحصر به فرد پاستور

هر  که  کرد  توجه  باید  گفت:  وی 
از  اعم  داریم؛  که  واکسنی  فناوری  دو 
پاستوکووک که تولید مشترک با کوبا است 
و پاستوکوواد که بر پایه آدنوویروس است، 
منحصربه فرد هستند. واکسن پاستوکووک 

واکسنی  کوباست،  کشور  با  مشترک  که 
بسیار  سن  با  کودکان  برای  که  است 
پایین، قابل استفاده است که از این نظر 
منحصر به فرد است و از این بُعد که تنها 
ساخته  کووید  برای  که  است  واکسنی 
شده و چند ظرفیتی است هم منحصر به 
فرد است. زیرا تمام واکسن های دیگری 
شده،  ساخته  کووید  برای  دنیا  در  که 
با یک  بوده و   واکسن های تک ظرفیتی 
جهش می توانند مقابله کنند، اما واکسن 
پاستوکووک این امکان را دارد که بتوان 
با آن با جهش های مختلف مقابله کرد که 
از این نظر نسل آینده واکسن های کووید 
محسوب می شود. این واکسن با فناوری 
بسیار پیشرفته کنژوکاسیونی که دارد، در 

داخل کشور فراهم شده است.  
به  پاستور  »آدنوویروسی«  واکسن 

کجا رسید؟
وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  وی 
آدنوویروسی  واکسن  مطالعات  انجام 
واکسن  گفت:  ایران،  پاستور  انستیتو 
پاستوکوواد  واکسن  نام  به  هم  دوم مان 
است،  آدنوویروسی  ناقل  مبنای  بر  که 
مانند واکسن های آسترازنکا، اسپوتنیک و 
جانسون اند جانسون آمریکایی و ...، نسل 

جدیدی از واکسن ها است که خوشبختانه 
برای اولین بار در کشور طراحی اش انجام 
شد و آزمایش های پیش بالینی آن نشان 
داد که واکسن بسیار موثری است. مقاله 
و  اختصاصی  مجله  در  هم  واکسن  این 
اگر  Vaccine چاپ شد. مسلما  معتبر 
نیاز باشد، از این تکنولوژی این واکسن 
 ۱9 کووید  بیماری  برای  هم  می توان 
هم برای سایر بیماری هایی که احتماال 
به واکسن خواهند داشت،  نیاز  آینده  در 
آدنوویروسی  واکسن  و  کرد  استفاده 
فناوری  یک  می تواند  پاستور  انستیتو 
داخل  در  موثر  و  استفاده  قابل  بسیار 

کشور تلقی شود.
مطالعاتی  مراحل  به  اشاره  با  وی 
واکسن آدنوویروسی انستیتو پاستور، گفت: 
واکسن آدنوویروسی انستیتو پاستور هنوز 
وارد مطالعه بالینی و انسانی نشده است، اما 
ما پنجمین کشوری هستیم که توانستیم 
در دنیا واکسن آدنو بسازیم. ورود واکسن 
به  انسانی  مطالعه  مرحله  به  پاستوکوواد 
بهداشت  وزارت  و  واکسن  کمیته  نظر 
بستگی دارد، اما مسلما اگر به تاریخ کرونا 
بازگردیم، می بینیم که اولین واکسن هایی 
که بیرون آمدند شامل واکسن آسترازنکا 

و اسپوتنیک، واکسن آدنوویروسی  بودند. 
زیرا به سرعت می توان آن ها را مهندسی 
واکسن  مدنظر  بیماری  برای  و  کرده 
انگلیس و روسیه که  ساخت. کشورهای 
این واکسن را ساختند، تکنولوژی آن را 
از قبل در کشورشان داشتند. خوشبختانه 
در  زیاد  بسیار  زحمت  با  تکنولوژی  این 
داخل کشور ما و در انستیتو پاستور ایران 
هم فراهم شده است. مسلما این واکسن، 
سرمایه ای بزرگ برای آینده کشور است 
که  داریم  ابزاری  آتی،  تهدیدات  در  و 
آمادگی آن ایجاد شده و در بیماری های 
آتی می توان با سرعت بسیار بیشتر واکسن 

را طراحی کرد.
که  گفت  می توان  گفت:  بیگلری 
برای  فعلی  مصرف  برای  پاستوکووک 
یکی   ،۱9 کووید  بیماری  از  پیشگیری 
برای  هم  دنیا  واکسن های  برترین  از 
بزرگساالن و هم برای کودکان است که 
مطالعه  نتایج  و  داد  نشان  را  کارایی اش 
یک  در  هم  آن  کارآزمایی  سوم  مرحله 
در  که  شده  پذیرفته  معتبر  بسیار  مجله 
عین  در  می شود.  چاپ  آتی  هفته های 
حال واکسن پاستوکوواد یک آینده نگری 
و وسیله ای برای آتیه کشور بود که برای 

آینده کشور بسیار راهگشا خواهد بود.
فاز  پاستوکوواد  واکسن  گفت:  وی 
کرده  طی  را  خود  حیوانی  و  پیش بالینی 
پیش بالینی  اول  مرحله  در  معموال  است. 
خرگوش،  رت،  موش،  مانند  حیواناتی  از 
کمیته  اگر  می کنیم.  استفاده  همستر 
واکسن و وزارت بهداشت و وسازمان غذا 
این  دهند،  مجوز  و  بدانند  دارو صالح  و 
می شود.  بالینی  کارآزمایی  وارد  واکسن 
داشتن  منظور  به  را  پاستوکوواد  واکسن 
طراحی  آتی  واکسن های  برای  بزار  ا
بسیار  حیوانی  فاز  در  آن  نتایج  و  کردیم 

خوب بوده است.

آخرین خبرها از واکسن »آدنوویروسی« پاستور؛

سه میلیون دز واکسن »پاستوکووک« در انبار
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ردات  ا و رشناسان،  کا
خودروهای  مقطعی  هرچند 
را  غیرلوکس  و  ارزان قیمت 
راهکار خالصی بازار خودرو از آشفتگی 
کنونی قلمداد می کنند. موضوعی که در 
در صحن  مجلس  رییس  صحبت های 
علنی شورای اسالمی نیز به درستی به 

آن اشاره شد.
در ماه های گذشته موضوع واردات 
خودرو در کشاکش بین دولت، مجلس و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و هر 
از گاهی مسووالن در این زمینه و انجام 
شدن یا انجام نشدن آن، همچنین مزایا 
و معایب آن به بحث و صحبت پرداختند.

در آخرین نظر، »منوچهر منطقی«  
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: نگاه وزارت صمت 
بازار  تنظیم  برای  خودرو  واردات  به 
مثبت است و با توجه به این که مجری 
این موضوع وزارتخانه است، هر زمان 
را  کار  دهند  اجازه  باالدستی  نهادهای 

اجرایی خواهیم کرد.
صمت  وزارت  دیدگاه  حقیقت  در 
به  که  مواردی  از  یکی  که  است  این 
کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو 
می انجامد، واردات خودرو است. بنابراین 
برای تنظیم بازار خودرو به واردات دید 

مثبت دارد.
رییس  نیز  گذشته)شنبه(  روز 
مجلس در جلسه علنی مجلس شورای 
پراید  برابر  در  که  کرد  تاکید  اسالمی 
2۰۰ میلیون تومانی، با پنج هزار دالر و 
ارز 25 هزار تومانی، می توان خودرو با 

کیفیت عالی وارد کرد.
 » ف لیبا قا قر  با محمد «
مجلس  خواسته  این  خاطرنشان کرد: 
بوده و مجمع نیز با آن همراهی کرد؛ 
تولید،  کیفیت  ارتقای  در  موضوع  این 
موثر  تولید  تیراژ  و  شده  تمام  قیمت 
پافشاری  از  اساس  این  بر  بود،  خواهد 
تشخیص  مجمع  همراهی  و  مجلس 

مصلحت نظام تشکر می کنم.
ز  و مر ا  : ند معتقد ن  سا شنا ر کا
ایران  در  چینی  خودروی  گران ترین 
نمی ارزد  تومان  میلیون   8۰۰ از  بیشتر 
اما می بینیم به چه قیمت هایی فروش 

صنعت  فقط  نه  رویه  این  با  می روند، 
بلکه  نمی رسد،  جایی  به  کشور  خودرو 
که  چرا  شد  خواهد  هم  بدتر  شرایط 
آقایان به بهانه تولید و اشتغال، هرچه 
می آورند،  مردم  سر  بر  می خواهند 
تنهایی  در  خود  عملکرد  به  وقتی  اما 
فکندگی  ا سر جز  چیزی  ند  می نگر

نمی بینند.
اگر واردات آزاد شود، نخستین اثر 
آن این است که قیمت خودروی خارجی 
واقعی می شود، این در حالی است که 
اکنون قیمت خودروها با دالر 58 تا 7۰ 

هزار دالری محاسبه می شود.
مدل های  قیمت  آن،  ز  ا پس 
قدیمی تر همان خودروها کاهش خواهد 
نیز  بازار  بر  خوبی  روانی  اثر  و  یافت 

خواهد داشت.
پرداخت 2 تا 3 برابر قیمت جهانی 

برای خودروی خارجی
اتحادیه   رییس  زمینه  این  در 
نمایشگاه داران خودروی پایتخت گفت: 
به  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
اجازه  با  و  داشت  اشاره  خوبی  نکته 
این  در  می توان  خودرو،  واردات  یافتن 
بازار  تنظیم  برای  قیمتی  محدوده های 

وارد شد و خودرو وارد کرد.
»سعید موتمنی« بیان داشت: امروز 
در بازار با کمبود خودرو مواجهیم و همه 
به  داللی ها  و  واسطه گری ها  نوسانات، 

دلیل کمبود خودرو است.
وی گفت: امروز در حالی سانتافه 
مدل 2۰۱5 حدود ۱.7 میلیارد تومان در 
بازار قیمت دارد که در آن سوی مرزها 
حتی با دالر 3۰ هزار تومانی، بین هفت 

تا هشت هزار دالر قیمت دارد.
داشت:   اظهار  صنفی  مقام  این 
همه  اینکه  با  تاکنون   2۰۱۱ سال  از 
در  تغییراتی  جهان  خوشنام  برندهای 
تزئینات خودرویی، اتاق ها و آپشن ها و 
امکانات تولیداتش شان داده اند، اما هیچ 
محصوالت شان  در  را  قیمتی  افزایش 

شاهد نبودیم.
سانتافه  خودروی  ادامه داد:  وی 
به  بسته   2۰22 مدل  کیلومتر  صفر 
 27 بین  جهانی  بازار  در  آن  امکانات 
حتی  و  دارد  قیمت  دالر  هزار   3۰ تا 

 3۰ دالر  با  را  آن  قیمت  باالترین  اگر 
هزار تومانی محاسبه کنیم 9۰۰ میلیون 
این  با  ایران  در  که  می شود  تومان 
هم  هایما  چینی  خودروی  حتی  پول 

نمی توان خرید.
ز  و مر ا ست:  ا معتقد  تمنی  مو
سه  تا   2 بین  ایرانی  مصرف کنندگان 
بابت  پول  جهانی  قیمت های  بر  برا
خودروها پرداخت می کنند، در حالی که 
اگر واردات )حتی خودروهای کارکرده و 
ارزان(  اجازه داده شود، هیچ وقت هایما 

به 9۰۰ میلیون تومان نخواهد رسید.
خودروی  مثال  گفت:  به طور  وی 
هیوندای آی2۰ از نوع کارکرده با مدل 
2۰۱5، در بازار جهانی بین سه تا چهار 
النترا  همچنین  دارد،  قیمت  دالر  هزار 
مدل 2۰22 صفر کیلومتر 22 هزار دالر 
قیمت دارد که حدود 6۰۰ میلیون تومان 
تمام می شود، اما در بازار ما بیش از ۱.5 

میلیارد تومان قیمت خورده است.
نمایشگاه داران  اتحادیه  رییس 
راه  تنها  پایتخت تصریح کرد:  خودروی 
نجات این بازار، واردات خودروی ارزان 
به  لوکس  نه خودروهای  و  کارکرده  و 

صورت مقطعی است.
بازار داخل رقابتی شود

دادفر«  »مهدی  زمینه،  این  در 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: 
مدل  کیلومتر  صفر  خودروی  هرچند 
 85 استانداردهای  بتواند  که   2۰22
گانه ایران را پاس کند، در بازه قیمتی 
اما  یافت،  نمی توان  دالری  پنج هزار 
خودروی کارکرده و دست دوم می توان 

پیدا کرد.
با  بیان داشت:  صنفی  مقام  این 
قیمت  حداقل  شده،  یاد  مشخصات 
خودروها بین هفت تا هشت هزار دالر 

خواهد بود.
وی گفت: با فرض ورود خودروی 
پنج هزار دالری، با توجه به اینکه تعرفه 
واردات به نرخ آزاد است، اگر 6۰ درصد 
تعرفه را در دالر 2۴ هزار و 5۰۰ تومانی 
 9 عوارض،  هزینه های  و  کرده  ضرب 
درصد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات 
و شماره گذاری، همچنین اسقاط چهار 
تا هشت دستگاه خودرو )هر اسقاط 2۰ 

کنیم،  اضافه  آن  به  را  تومان(  میلیون 
قیمت این خودرو به ۱2 هزار دالر خواهد 
رسید که به معنای خودروی 36۰ میلیون 

تومانی است.
در  اکنون  خاطرنشان کرد:  دادفر 
دالر  هزار  هشت  از  کمتر  قیمتی  بازه 
خودروهایی از شرکت های معتبر جهانی 
سوزوکی،  فیات،  کیاموتورز،  همچون 
داتسون و غیره در مدل 2۰22 و صفر 

کیلومتر وجود دارد.
مواردی  جمله  از  بیان داشت:   وی 
حد  تا  قیمت ها  می شود  سبب  که 
زیادی افزایش یابد، تعرفه های واردات 
گانه   85 استانداردهای  همچنین  و 
استانداردها  بتوان همین  اگر  اما  است، 
تعدیل کرد،  اقلیم کشور  با  متناسب  را 
قیمت ها  همچنین  و  مشکالت  برخی 

کاهش می یابد.
خودرو  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
با تاکید بر اینکه باید بازار داخل را به 
سمت رقابتی شدن پیش برد، تاکید کرد: 
به طور قطع سیاست بر این خواهد بود 
که فاصله قیمتی بین خودروی داخلی 
و وارداتی حفظ شود، در غیر این صورت 

هیچ کس خودروی داخلی نمی خرد.
وی در خصوص تاثیر صحبت های 
مطرح شده بر بازار خودرو و قیمت ها، 
نیم  و  سال  یک  دست کم  تصریح کرد: 
است که در این زمینه صحبت می شود، 
توجه  حرف ها  این  به  کسی  دیگر  اما 
و  عمل  در  بازار  اینکه  مگر  نمی کند، 

اجرا چیزی ببیند.
گرچه  نیز  مسووالن  گفت:  دادفر 
شاید یک به یک موافق موضوع واردات 
خودرو باشند، اما نظرات جمعی همواره 

مخالف این موضوع بوده است.
همه  امروز  داشت:  اظهار  وی 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  مسووالن 
باید واردات انجام شود، باید وضعیت بازار 
و تقاضای آن مدیریت شود، حال کی، 
ساختاری،  شیوه  چه  با  و  کجا، چگونه 

هنوز کسی نمی داند.
این مقام صنفی گفت: امروز همه 
معتقدند خودروی داخلی از نظر کمی و 
کیفی جوابگوی بازار نیست، اما چه زمان 
این تابو شکسته شود، مشخص نیست.

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در سفر به خوزستان:
 رضایت مردم با ارائه خدمات سریع و به موقع تامین می شود

 مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در سفر به خوزستان 
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پربرکت از 
زحمات کارکنان موسسه در تحقق اهداف در سال ۱۴۰۰ 

باالخص استان خوزستان تشکر و قدر دانی کرد.
 حجت االسالم جوادی گفت: مردم عزیز خوزستان 
در زمان دفاع مقدس به همه درس استقامت و ایستادگی 
دادند و علی رغم خدماتی که برای این مردم سختکوش 

انجام شده لکن تا نقطه مطلوب که مد نظر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
است فاصله داریم.

 مدیرعامل موسسه با تاکید به تجهیز و تخصیص منابع با رعایت بهداشت 
اعتباری گفت: بازاریابی برای کسب سهم بازار در استان خوزستان را ادامه دهید و 
حتی می توان بازاریابی را به خارج از مرزها نیز گسترش داد تااز منابع کشورهای 

همسایه استفاده نمائیم.
بیان  خوزستان  استان  های  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  به  اشاره  ایشان ضمن   
داشت: این استان  دارای  ظرفیت های صنعتی و کشاورزی بسیاری می باشد که 
می توان با کمک به واحدهای تولیدی و اشتغالزایی در جهت توسعه استان سرافراز 

خوزستان قدم برداشت.
پس از سخنان مدیرعامل آقایان طحان نظیف معاون امور شعب، خدمتی مدیر 
منطقه 3و سلیمانیان رئیس حوزه خوزستان به ایراد سخن پرداختند.  جلسه با اقامه 

نماز و صرف افطار به پایان رسید.

در نشست مشترک بانک پارسیان و صندوق نوآوری مطرح شد؛
ارتقای  اشتغال،  توسعه  جهت  در  مشترک  های  همکاری  تقویت 

کسب وکار و تولید و صادرات
کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در نشست 
شکوفایی  و  نوآوری  روسای صندوق  و  مدیران  مشترک 
شرکت های  درصد   25 اینکه  بابیان  پارسیان  بانک  با 
از  دارند،  بانکی  حساب  پارسیان  بانک  در  دانش بنیان 
طراحی بسته های خدماتی در این بانک در راستای حمایت 
از شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: بانک پارسیان 
همکاری های خوبی را برای توسعه زیست بوم نوآوری آغاز 

کرده است. ما امروز آماده هرگونه همکاری مشترک دیگر در پروژه ها و استفاده 
از ظرفیت های صندوق نوآوری در جهت توسعه اشتغال، ارتقای کسب وکار، تولید 

و صادرات هستیم.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: باید کمک کنیم تا در حوزه هایی که نیاز 

به راه اندازی کسب وکارهای نو وجود دارد، اقدام و فضای همکاری ایجاد شود.
به  پاسخ  در  پارسیان  بانک  بخشیدن  بر ضرورت سرعت  تاکید  با  پرویزیان 
نیازهای شرکت های دانش بنیان افزود: با منابعی که امسال در اختیارداریم، آماده 

حرکت در مسیر تحولی زیست بوم نوآوری هستیم.
وی بابیان اینکه بانک پارسیان از طرح ها و ظرفیت های همکاری صندوق 
ممنوعیت  رفع  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  می  کند،  استقبال  بانک ها  با  نوآوری 
مطرح شده در ماده ۱8 قانون جهش تولید دانش بنیان، همه بانک ها بتوانند در بحث 

سرمایه گذاری با صندوق نوآوری مشارکت داشته باشند.
بانک پارسیان، بانکی چابک و به روز است و باید از ظرفیت های این بانک 

بیشترکمک گرفت
دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست بابیان 
اینکه این صندوق آماده همکاری با بانک پارسیان در دو محور سرمایه گذاری و 
ضمانت نامه است، گفت: شرکت سهامی عام برای تأمین مالی پروژه های دانش بنیان 
نمونه،  عام  سهامی  هلدینگ  و  سرمایه گذاری  شرکت  تأسیس  پایین،  ریسک  با 
همکاری  ظرفیت  چهار  نوآوری  سرمایه  تأمین  شرکت  و  جسورانه  صندوق های 

صندوق با بانک ها است.
وی با تأکید بر اینکه امسال هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری با شبکه بانکی 
کشور ادامه دارد، اظهار کرد : بانک پارسیان ، بانکی غیردولتی، چابک و به روز است که 
انتظار تعامل بیشتر بانک با صندوق نوآوری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
اکوسیستم نوآوری می  رود لذا باید از ظرفیت این بانک بیشتر کمک بگیریم و بحث 

سرمایه گذاری در پروژه های دانش بنیان را با مشارکت بانک پارسیان پیش ببریم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه بابیان اینکه صندوق نوآوری رکن 
ضامن را در ارکان بورس قرار داده است، یادآور شد: در قانون هم ذکرشده است که 

صندوق نوآوری می  تواند رکن ضامن باشد.
وحدت در مورد انتشار صکوک نوآوری نیز تصریح کرد: انتشار این صکوک 
روشی جدید برای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان بزرگ از طریق بازار سرمایه 
است که نخستین اوراق برای شرکت دانش بنیان داروسازی دکتر عبیدی با نماد 

»نوآور« در اسفند سال ۱۴۰۰ و فروردین سال جاری در فرابورس منتشر شد.
به  دانش بنیان  معوقات شرکت های  از سخنان خود،  دیگری  بخش  در  وی 
بانک پارسیان را تقریبًا صفر اعالم کرد و گفت: تاکنون تأخیری در پرداخت اقساط 

از سوی شرکت های دانش بنیان به این بانک نداشته ایم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد میزان صدور ضمانت نامه برای 
دانش بنیان ها با حمایت این صندوق نیز اظهار کرد: طی سه سال اخیر بیش از 7 
با حمایت صندوق  دانش بنیان  برای شرکت های  تومان ضمانت نامه  میلیارد  هزار 

نوآوری صادرشده است.
دکتر وحدت در پایان خواستار همکاری های بیشتر میان صندوق نوآوری و 
بانک پارسیان با استفاده از ظرفیت های دو طرف شد و اظهار امیدواری کرد که این 

همکاری به توسعه اقتصاد دانش بنیان منجر شود.
25 درصد از شرکت های دانش بنیان، جذب بانک پارسیان شده اند

مهدی فراهانی، مدیر آینده پژوهی بانک پارسیان نیز در این نشست به ارائه 
گزارشی از وضعیت همکاری شرکت های دانش بنیان با بانک پارسیان پرداخت و 
افزود : بانک پارسیان از سال ۱395 تاکنون 869 فقره به ارزش 26.۴95 میلیارد 
ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان پرداخت و 6.۰6۱ فقره به ارزش 28.985 

میلیارد ریال نیز ضمانت نامه صادر کرده است.
وی بابیان اینکه حجم نسبتًا مناسبی از بازار کسب وکار شرکت های دانش بنیان 
نصیب بانک پارسیان شده و با بازاریابی های صورت پذیرفته، مراودات و مشاوره های 
ارائه شده، هرساله میزان فعالیت مفید شرکت های دانش بنیان در این بانک با افزایش 
چشمگیری مواجه بوده است، گفت : حدود 25 درصد از کل شرکت های دانش بنیان 
جذب بانک پارسیان شده اند و مبلغ کل کسب وکار شرکت های جذب شده در بانک 

پارسیان بیش از 7۱ هزار میلیارد ریال است.
با  به شرکت های دانش بنیان  پارسیان  بانک  تومانی  میلیارد  تسهیالت 7۰۰ 

همکاری مشترک صندوق نوآوری
همچنین در ادامه این نشست، دکتر روح اهلل ذوالفقاری، معاون تسهیالت 
بین  مشترک  قرارداد  گفت: طبق  و شکوفایی  نوآوری  تجاری سازی صندوق  و 
صندوق نوآوری و بانک پارسیان، از سال 98 تاکنون مبلغ 7۰۰ میلیارد تومان 
تاکنون  میلیارد آن   325 به شرکت های دانش بنیان مصوب شده که  تسهیالت 

است. پرداخت شده 
وی افزود: 3۰5 فقره ضمانت نامه به مبلغ ۴3۰ میلیارد تومان نیز با معرفی 

صندوق نوآوری به بانک پارسیان برای شرکت های دانش بنیان صادرشده است.
ذوالفقاری در ادامه عمده خدمات ارائه شده در بانک پارسیان به شرکت های 

دانش بنیان  را تسهیالت سرمایه در گردش عنوان کرد.
دکتر علی ناظمی ، معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در 
این دیدار به چهار ظرفیت صندوق نوآوری جهت همکاری با بانک ها در طرح های 
دانش بنیان اشاره کرد و آن ها را شامل شرکت سهامی  عام برای تأمین مالی پروژه های 
دانش بنیان با ریسک پایین، تأسیس شرکت سرمایه گذاری و هلدینگ سهامی  عام 

نمونه، صندوق های جسورانه و شرکت تأمین سرمایه نوآوری عنوان کرد.

انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار بانک توسعه تعاون
بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بانک توسعه تعاون در سال جاری گواهی سپرده مدت دار 

ویژه سرمایه گذاری منتشر می کند.
این  تعاون،  بانک توسعه  به گزارش روابط عمومی 
اوراق یکساله و بدون امکان تمدید در سررسید قرارداد است.

اوراق گواهی سپرده مدت دار ۱8 درصد  نرخ سود 
ساالنه و در مقاطع یک ماهه قابل پرداخت است. همچنین 
نرخ سود بازخرید قبل از سررسید اوراق ۱۰ درصد سالیانه 

محاسبه و پرداخت می شود.
مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر 
کشور نسبت به خرید اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری اقدام کنند.

صادرات گاز به اروپا؛ 
دنیا، دنیای مذاکره و معامله است!

معــاون پیشــین بازرگانــی و امــور بین الملــل وزارت نفــت 
ــا  ــد ت ــم منتظــر بمان ــه کشــور همســایه بگویی ــم ب ــت: نمی توانی گف
ــم،  ــرداری کنی ــد باهــم بهره ب ــا حــل و بع ــا دنی ــان را ب ــا اختالف م م
کال در میادیــن مشــترک نفــت و گاز هــر کشــوری می توانــد زودتــر 

ــدارد. ــود ن ــوص وج ــن خص ــی در ای ــد و مانع ــرداری کن بهره ب
ــار  ــا اظه ــه اروپ ــکان صــادرات گاز ب ــاره ام ــدی درب ــی ماج عل
داشــت: صــادرات گاز بــه اروپــا از زمــان دولــت اصالحــات و زمانــی 
کــه ایــران بــا E3 مذاکــره می کــرد، مطــرح بــود و یکــی از شــرایط 
مــا در آن زمــان ایــن بــود کــه هــم امــکان صــادرات گاز بــه اروپــا 
فراهــم شــود و هــم عضــو WTO شــویم، حتــی مذاکــرات ابتدایــی 
ــار  ــن موضــوع کن ــت اصالحــات ای ــد از دول ــا بع ــاز شــد ام هــم آغ
گذاشــته شــد. در زمــان دولــت روحانــی هــم در کنــار صــادرات گاز 
بــه کشــور پاکســتان و هندوســتان، صــادرات بــه اروپــا نیــز مطــرح 
ــل مصــرف  ــه دلی ــا ب ــد ام ــوان می ش ــم عن ــی ه ــود و آلترناتیوهای ب

بــاالی داخلــی اجرایــی نشــد. 
مسیر سخت اروپا برای تحریم روسیه

ــا  ــام دنی ــت در تم ــای امنی ــان اینکــه یکــی از پایه ه ــا بی وی ب
تامیــن پایــدار انــرژی اســت و اروپــا هــم بــه دنبــال همیــن اســت، 
ــال  ــه دنب ــیه یکــی از مســائلی ک ــن و روس ــگ اوکرای ــت: در جن گف
ــرا  ــد، زی ــل نمی توانن ــا در عم ــرژی اســت ام ــم آن هســتند، ان تحری
کشــورها بــا مشــکل مواجــه می شــوند. اروپــا بــه خوبــی درک کــرده 
ــی  ــت و گاز دارد و یک ــرژی نف ــع ان ــازی مناب ــه متنوع س ــاز ب ــه نی ک
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــه اروپ ــای اتحادی ــن گزینه ه از مهم تری

ــم؟ ــتفاده کنی ــت اس ــم از موقعی ــران اســت.  می توانی ــت ای امنی
معــاون پیشــین بازرگانــی و امــور بین الملــل وزارت نفــت بــا بیان 
اینکــه مــا می توانیــم یــک صادرکننــده بالقــوه گاز بــه اروپــا باشــیم، 
افــزود: اکنــون بــه مــا بســتگی دارد کــه چگونــه از موقعیــت اســتفاده 
کنیــم. البتــه واقعیــت ایــن اســت کــه روس هــا هم مــا را صــورت یک 
رقیــب نــگاه می کننــد و بــه لحــاظ اســتراتژیک عالقــه ندارنــد کــه 
مــا هــم ســهمی در صــادرات گاز بــه اروپــا داشــته باشــیم، هرچنــد بــه 
طــور علنــی مانــع نشــدند. در هــر حــال صــادرات از طریــق ال ان جــی 
و خــط لولــه مســیرهایی اســت کــه می توانیــم بــرای انتقــال گاز بــه 
اروپــا بــکار بگیریــم کــه البتــه بــرای ایــن موضــوع نیاز اســت مصرف 

گاز در داخــل کشــور بهینــه شــده و ســرمایه گذاری داشــته باشــیم. 
وی تاکیــد کــرد: در کنــار منافــع ملــی بایــد بــه ایــن قضیــه فکر 
کنیــم نیــاز داریــم کــه یکــی از صادرکننــدگان عمــده گاز بــه اروپــا 
ــد شــرایط  ــم بای ــه داری ــی ک ــت و امکانات ــه ظرفی باشــیم، باتوجــه ب

فراهــم شــود، هرچنــد در کوتاه مــدت ایــن امــکان وجــود نــدارد. 
اروپا بهتر از آسیا است

ماجــدی دربــاره صــادرات بــه آســیا نیــز بیــان داشــت: بعضــی 
مســائل اقتصــادی بســیار سیاســت زده می شــوند. مــا عمــال قــدر زمان 
را نمی دانیــم، بعــد از اینکــه صــادرات گاز بــه امــارات مطــرح شــد، این 
مســئله تبدیــل بــه یــک موضــوع سیاســی شــد، در خصوص صــادرات 
بــه هنــد و پاکســتان نیــز زمانــی کــه بنــده معــاون بین الملــل وزارت 
ــا اســالم آباد مذاکــره داشــتم امــا آنهــا هــم  ــار ب نفــت بــودم چنــد ب
بــه دلیــل تحریــم و نیم نــگاه سیاســی بــه موضــوع و هــم بــه دلیــل 
ــی و اختالفــات هنــد و پاکســتان ســرمایه گذاری  ــات مال عــدم امکان
صــورت نگرفــت. اکنــون ممکــن اســت زمینــه بــرای صــادرات گاز به 
کشــورهای همســایه ای کــه خــود تولیدکننــده نفــت هســتند، وجــود 
داشــته باشــد امــا بایــد بپذیریــم صــادرات بــه اروپــا بســیار راحت تــر و 
حتــی اقتصادی تــر از کشــورهای همســایه اســت، بعبــارت دیگــر اگــر 
روی صــادرات بــه اروپــا متمرکــز شــویم همــه بــه لحــاظ بازگشــت 

ــر اســت.   ــول و هــم دسترســی آســان تر، عاقالنه ت پ
چرا اروپا زیر بار تحریم نرفت؟

ــا  ــزی کالن ب ــرار باشــد برنامه ری ــر ق ــرد: اگ وی خاطرنشــان ک
دیــد اســتراتژی و نــه صرفــا کســب درآمــد داشــته باشــیم. یکــی از 
مباحــث اصلــی صــادرات گاز اســت، اینکــه اکنــون مســکو توانســته 
مقاومــت کنــد، وابســتگی اروپــا به گاز روســیه اســت، هرچنــد اتحادیه 
اروپــا بدنبــال تحریــم بــوده امــا برخــی کشــورها مثــل آلمــان و هلنــد 
ــک  ــتگی گازی ی ــر وابس ــارت دیگ ــد، بعب ــار نرفته ان ــر ب ــون زی تاکن

عامــل بازدارنــده بــرای تحریــم روســیه اســت.
ماجــدی بــا بیــان اینکــه مــا بایــد بــه صــادرات گاز یــک نــگاه 
اســتراتژیک باضافــه درآمدزایــی داشــته باشــیم، یــادآور شــد: عــالوه 
ــگاه بلندمــدت بــه صــادرات گاز  ــا ن ــر  حفــظ منافــع ملــی، بایــد ب ب
ــرای گاز  ــیا ب ــب از آس ــه مرات ــا ب ــازار اروپ ــن ب ــم، بنابرای ــگاه کنی ن

ایــران بهتــر اســت. 
 می توان آرش را به صادرات گاز و برق به کویت گره نزد

وی دربــاره امــکان صــادرات گاز بــه کویــت باتوجــه بــه مناقشــه 
ــوان  ــدان آرش را می ت ــت: می ــدان آرش گف ــر می ــر س ــور ب دو کش
بــه موضــوع صــادرات گاز و بــرق بــه کویــت گــره نــزد، هیچوقــت 
ــق  ــم تواف ــا ه ــا ب ــه زمینه ه ــه دو کشــور در هم ــه نیســت ک اینگون
ــه و مــراوده  ــا هــم مبادل ــی از کشــورهایی کــه ب داشــته باشــند خیل
اقتصــادی دارنــد ممکــن اســت بــه لحــاظ سیاســی اختــالف داشــته 
باشــند، ولــی اینهــا مانــع نیســت کــه باهــم تجــارت نکننــد. مــا بایــد 
جایــی را پیــدا کنیــم کــه منافــع مشــترک دو کشــور تامین شــود یعنی 
هــر دو برنــده باشــیم، هرچنــد ممکــن اســت کشــورهای ثالــث از ایــن 

قضیــه ناراضــی باشــند.
دنیا، دنیای مذاکره و معامله است

معــاون پیشــین بازرگانــی و امــور بین الملــل وزارت نفــت تاکیــد 
کــرد: اگــر دو کشــور بــا هــم بــه ایــن جمع بنــدی برســند که مــراودات 
اقتصــادی بــه نفع شــان اســت بایــد حواشــی را کنــار بگذارنــد، قضیــه 
میــدان آرش هــم از ایــن مســئله مســتثنی نیســت. ما در میــدان گازی 
ــم  ــه باه ــی نمی شــود ک ــا دلیل ــم، ام ــالف داری ــت اخت ــا کوی آرش ب
مبــادالت انــرژی نداشــته باشــیم، مشــابه این داســتان ماجــرای برجام 
ــک ۱۰  ــم متاســف کننده اســت، نزدی ــده و ه ــم آموزن ــه ه اســت ک
ســال اســت کــه ادامــه دارد. دنیــا دنیــای مذاکــره و معاملــه اســت، 
همــه کشــورها دنبــال منافــع ملــی خودشــان هســتند امــا در کشــور 

روی تعریــف منافــع ملــی اختالف نظــر وجــود دارد. 
نمی توانیــم بــه کشــور همســایه بگوییــم منتظــر بمانــد تــا مــا 

ــم ــا حــل کنی ــا دنی ــان را ب اختالف م
وی افــزود: در هــر حــال معیارهــا در خصــوص توســعه میــدان 
آرش شــناخته شــده اســت، مســائل پیش آمــده بایــد از طریــق مذاکــره 
حــل شــود، مثــال در پارس جنوبــی زمانــی قطــر بیشــتر از مــا برداشــت 
ــن کشــور برداشــت  ــر از ای ــا کمت ــت گذشــته م ــا در دول می کــرد ام
نکردیــم، در آزادگان هــم بــا عــراق مشــترک هســتیم اگــر مــا نتوانیــم 
بهره بــرداری کنیــم، عــراق برداشــت می کنــد و منتظــر مــا نمی مانــد. 
بــه عبــارت دیگــر نمی توانیــم بــه کشــور همســایه بگوییــم منتظــر 
بمانــد تــا مــا اختالف مــان را بــا دنیــا حــل و بعــد باهــم بهره بــرداری 
کنیــم، کال در میادیــن مشــترک نفــت و گاز هــر کشــوری می توانــد 
زودتــر بهره بــرداری کنــد و مانعــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد. 
در هــر حــال اولویــت اول جمهــوری اســالمی نیــز توســعه میادیــن 

مشــترک اســت و تردیــدی در ایــن موضــوع نیســت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

همه مسووالن کشور موافق واردات خودرو هستند

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظر: راضیه بخشنده

ت
نف

زیر نظر: بهراد مومنی

ت
صنع

زیر نظر: شاهین جالل وندی

وزیر اقتصاد:
در معرفی ابربدهکاران بانکی هیچ خط 

قرمزی نداریم
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در همین جا به صورت رسمی اعالم می کنم هر 
گونه اطالعاتی از این که هیات مدیره بانکی در اظهار اطالعات واقعی کوتاهی، 
کتمان یا بخش هایی را در اعالم ابربدهکاران بانکی حذف کرده به وزارت اقتصاد 

اعالم کنید تا موضوع را مورد پیگیری قرار دهیم.
و  سیاست ها  بسته  از  رونمایی  مراسم  حاشیه  در  خاندوزی  سیداحسان 
راهبردهای بانکی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  از فروردین ماه سلسه 
جلساتی با حضور متخصصان حوزه بانکی کشور برای تدوین بسته راهبردهای 
بانک های دولتی برگزار شد و هدف این بوده که اوال بسته با شرایط اقتصادی 
و بانکی سازگار باشد و همچنین منطبق بر تکالیف قانونی بانک ها و مصوبات 

شورای پول و اعتبار  و بانک مرکزی قرار بگیرد.
وی افزود: هدف اصلی این بود که در این بسته اولویت هایی در نظر گرفته 
شود که این اولویت ها محقق کننده برنامه هایی از جمله حمایت از تولیدکنندگان 
مردم و مصرف کنندگان تسهیالت خرد باشند. همچنین شفافیت در شبکه بانکی 

و مکانیزم های خود اظهاری ارتقا یابد.
وزیر اقتصاد افزود: به صورت رسمی بسته سیاست ها و راهبردهای بانکی 

به تمام بانک های دولتی ابالغ شد.
خاندوزی با بیان اینکه از این پس مالک ارزیابی بانک ها نحوه اجرای این 
سیاست ها خواهد بود گفت: محور ارزیابی بانک ها از سوی وزارت اقتصاد این 
است که حرکت بانک ها در جهت منابع ملی و سیاست گذاری دولت منطبق بر 
این احکام بوده یا خیر و همچین این ارزیابی ها به صورت فصلی منتشر خواهد 
شد و پایان هر فصل گزارش میزان پیشرفت یا عقب ماندگی بانک ها از این 

تکالیف را به صاحبنظران شبکه بانکی و رسانه ها اعالم می کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم شبکه بانک های دولتی اجرای جدی این مصوبات را 
در دستور کار قرار دهند و اولویت آنها حرکت با در نظر گرفتن سیاست گذاری ها 
باشد و به دنبال این هستیم که بانک ها اجازه نداشته باشند فقط یک بسته از 
فعالیت ها را برای سرمایه گذاری دنبال کنند.وزیر اقتصاد تاکید کرد: از مهمترین 
هدفی که دنبال می کنیم این است که بخش مولد و دانش بنیان اقتصاد بیشترین 
استفاده را از اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانکی به بخش نیازمند 
اقتصاد هدایت شود.وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد شفافی سازی در شبکه بانکی 
را از چند ماه گذشته آغاز کرده است گفت:  انتشار صورت های مالی همچنین 
اعالم ابربدهکاران بانکی نه تنها یک اقدام موردی و مسکن و موقت است بلکه 

یک مسیر دایمی برای شفاف سازی در شبکه بانکی دنبال می کنیم.
خاندوزی گفت: پس از اعالم لیست بدهکاران بانکی مراجعات ابربدهکاران 
بانکی برای بازپرداخت تسهیالت افزایش یافته است و ادامه دارد و با ابالغیه 
بانک مرکزی و تکلیف بودجه ۱۴۰۱ این روند ادامه خواهد داشت و در روزهای 

آینده خبرهای بهتری از وصول مطالبات مشکوک اعالم می کنیم.
وی از بدهی 3۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها خبر داد و گفت:  
وقتی ازشبکه بانکی توقع داریم در مسیر کلی نظام و دولت حرکت کنند باید 
مراقب باشیم که بانک ها دچار ناترازی نشوند یکی از موضوعات مهم پایین بودن 
کفایت سرمایه بانک های دولتی است که در بودجه ۱۴۰۱ این مورد پیشنهاد 

شده که اجرای آن به اعتباربخشی بانک ها کمک می کند.
وی افزود: همچنین به دنبال افزایش درآمد پایدار شبکه بانکی هستیم که 
این نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دارد تا بتوانیم از این 
طریق درآمد پایدار بانک ها و کارمزد آنها را احیا کنیم تا ناترازی آنها کاهش 
پیدا کند و بانک ها تنها اتکا به نرخ باالی تسهیالت نشوند و در نهایت نرخ 

سود تسهیالت تا حدی تعدیل شود.
وی ادامه داد: طبق آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کل کشور 
در حل حاضر میزان بدهی دولت به شبکه بانکی 3۰۰ هزار میلیارد تومان است 

که در سال جاری فرآیند پرداخت بخشی از این بدهی ها آغاز می شود.
خاندوزی تاکید کرد: وقتی تکالیفی در حوزه مسکن و ارایه تسهالت خرد 

و بدون ضامن به بانک ها اعالم می کنیم بنابراین باید شبکه بانکی را تقویت 
بسته  در  پشت  تسهیالت  دریافت  برای  کسی  تکالیف  این  اجرای  با  تا  کنیم 

بانک ها قرار نگیرند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقادات نسبت به انتشار لیست 
ابربدهکار بانکی و اینکه شرکت های وابسته به نهادهای قدرت در این لیست ها 
اعالم نشدند گفت:  در همین جا به صورت رسمی اعالم می کنم هر گونه اطالعاتی 
از این که هیات مدیره بانکی در اظهار اطالعات واقعی کوتاهی یا کتمان کرده 
است و بخش هایی را در اعالم ابربدهکاران بانکی حذف کرده به وزارت اقتصاد 

اعالم کنید تا موضوع را مورد پیگیری قرار دهیم.
وی افزود: بنده از همکاران خود در معاونت بانکی موضوع را مورد بررسی 
قرار می دهم اما تا به امروز گزارشی که مصداقی در این باره داشته باشد نشنیده ایم.

خاندوزی تاکید کرد: در لیست بدهکاران واقعی بانکی به این گونه خیال 
شما را راحت می کنم که یکی از بانک ها اظهار کرده به جهت اوراقی که در 
اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته، وزارت اقتصاد در لیست بدهکارانش است و ما 
وزارت اقتصاد را هم در لیست ابربدهکاران بانکی می بینیم از این رو هیچ خط 
قرمزی در اعالم ابربدهکاران بانکی نداریم و به شفاف سازی بدون تبعیض و 

مالحظه اعتقاد داریم.
خاندوزی همچنین با اشاره به آخرین تصمیمات برای امکان سایر گروه های 
مردمی از استفاده کردن وام های بدون ضامن گفت: در مرحله اول وام های بدون 
ضامن شامل کارمندان بازنشستگان و مستمری بگیران هستند و  برای اضافه 
کرن سایر گروه ها نیاز به مصوبه جدیدی داریم اما اصرار داریم قدم اول را محکم 

برداریم و مرحله اول به درستی به اجرا برسد.
راهبردهای  و  سیاست ها  بسته  از  رونمایی  مراسم  در  خاندوزی  همچنین 
بانکی با بیان اینکه تالش ما این بوده در این بسته، هدف های کلی را مطرح 
کنیم، اظهار داشت: سیاست اصلی وزارت اقتصاد، محقق شدن نقشه راه رشد 
غیرتورمی است و این امر محقق نمی شود مگر با اصالح روش های تامین مالی.

وزیر اقتصاد افزود: اگر شبکه بانکی بخواهد در این مسیر گام بردارد باید 
رتبه خوبی از نسبت های کفایت سرمایه، سالمت بانکی و توانایی برخوردار باشد 
در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت که بانک ها نقش قابل توجهی در این 
موضوع داشته باشند.خاندوزی ادامه داد: روشن است که در نظام سیاستگذاری 
در شبکه بانکی، تصمیم گیرنده بانک مرکزی است اما درباره بانک های دولتی، 
وزارت اقتصاد نگاه ویژه ای برای اجرای راهبردها دارد، از این رو سند راهبردها 
و سیاست های بخش بانکی تدوین و ابالغ شده و تالش کردیم از میان تکالیف 

بانکی آنچه که از نگاه وزارت اقتصاد اولویت دارد، برجسته شود.
وی تاکید کرد: سند راهبردها و سیاست های بخش بانکی هیچ تعارض با 
مصوبات شورای پول و اعتبار ندارد و مصوبات تنظیم گرانه چارچوبی را برای 

مدیریت بانک ها فراهم شده تا در یک ریل قرار بگیرند.
ارائه  به سمت  بانکی  اعتبارات  هدایت  از  به هدف  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
تسهیالت بدون ضامن، تسهیالت به بخش مولد و دانش بنیان ها و همچنین 
انضباط مالی به معنای کاهش مطالبات غیرجاری و رشد نقل و انتقاالت ارزی 
و راهبردهای فناورانه و حوزه نظارت، گفت: هر بانکی ممکن است در چارچوب 
سند راهبردی، اولویت هایی را پیگیری کند و شاید در سفرهای استانی، تکالیفی 
به بانک ها ارائه شود اما این هیات مدیره بانک ها هستند که تصمیم می گیرند 

کدام پروژه بر اساس سند راهبردی مشمول تسهیالت قرار می گیرند.
خاندوزی با بیان اینکه ارائه تسهیالت به پروژه های دانش بنیان در اولویت 
است، اذعان کرد: سند راهبردها و سیاست های بانکی باید به هدایت اعتبارات 

به سمت تولید و بخش دانش بنیان کمک کند.
وی افزود: این همگرایی هایی که ایجاد می شود باید باعث شود مدیران 

بانکی صدای واحدی را از دولت برای هدایت اعتبارات بشنوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد بانک ها در نقل و انتقاالت ارزی تاکید کرد: 
هرچند که در بحث تحریم ها تغییری صورت نگرفته اما با همت شبکه بانکی 
شاهد عملکرد بهتری در نقل و انتقاالت ارزی هستیم و وضعیت بسیار بهتر است.
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لیت  تو  : نگنه ز علی 
ی  ضو ر س  قد ن  ستا آ
رمز  را  روز قدس  بزرگداشت 
رهایی مستضعفان جهان از چنگال ظلم 

و استعمار استکبار دانست.
احمد  حجت االسالم والمسلمین   
مروی در جلسه امروز تفسیر قرآن کریم 
که ویژه ماه مبارک رمضان در مسجد 
برگزار  رضوی  مطهر  حرم  گوهرشاد 
شد، به ابتکار تاریخی و ماندگار حضرت 
آخرین  نام گذاری  در  خمینی)ره(  امام 
جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز 
جهانی قدس اشاره و اظهار کرد: مسئله 
به  تنها  که  نیست  موضوعی  فلسطین 
محدود  خاورمیانه  از  خاصی  منطقه 
شود، بزرگداشت روز قدس رمز رهایی 
و  ظلم  چنگال  از  جهان  مستضعفان 

استعمار استکبار است.
وی با بیان اینکه مسئله فلسطین 
محک انسانیت و حیات جامعه است، به 
جنایات و کشتار رژیم صهیونیستی علیه 
فلسطینیان اشاره و ابراز کرد: جامعه ای 
قساوت  وحشیانه،  جنایات  برابر  در  که 
علیه  صهیونیستی  رژیم  ظلم  و  آمیز 
ملت فلسطین، که اساس شکل گیری و 
بقایش قتل عام و کشتار مردان، زنان و 
کودکان بی دفاع است، سکوت می کند، 

آن جامعه مرده است.
ابراز  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
کرد: اسالم به جامعه اسالمی این اجازه 
را نمی دهد که نسبت به ظلم و تجاوز 
به حقوق انسان ها و مظلومان بی تفاوت 
باشد، هر مسلمانی موظف است به میزان 
توان نسبت به ظلم و تجاوز به حقوق 
فلسطینیان اعالم برائت و انزجار و نسبت 
به حمایت و دفاع از حقوق ستمدیدگان 

و مظلومین حرکت کند.
پیامبر  روایت  به  اشاره  با  وی 
اکرم)ص( که فرمود »َمن اَصَبَح َو لَم 

بُِمسلِم؛  َفلَیَس  الُمسلِمیَن  بُِاموِر  َیهَتمَّ 
هر کسی که، صبح کند و اهتمامی به 
باشد، مسلمان  نداشته  امور مسلمانان 
نیست«، به چرایی انتخاب روز قدس 
ه  ما در  ره(  خمینی) مام  ا سوی  ز  ا
کرد:  عنوان  و  اشاره  رمضان  مبارک 
امام راحل به عنوان یک مرجع تقلید 
را  قدس  روز  بزرگ،  اسالم شناس  و 
در ماه مبارک رمضان تعیین فرمودند 
تا این پیام را بدهند که در کنار دعا، 
ر  پروردگا عبودیت  اوج  و  مناجات 
مسلمانان  دیگر  به  نسبت  نمی توان 

بود. بی تفاوت 
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
با تأکید بر اینکه عرفان شیعه، عرفان 
به  نسبت  بی تفاوتی  و  انزوا  و  انفعال 
ابراز  نیست،  دیگر مسلمانان  سرنوشت 
کرد: آموزه اسالم به یاد مظلومان بودن 
موضوع  هرکجا  کریم  قرآن  در  است، 
»نماز« آمده، بالفاصله در ادامه مسئله 

»زکات« آمده است، یعنی معنای دین 
کردن  برقرار  خداوند  با  ارتباط  تنها 
دیگران  مشکالت  و  غم  به  نسبت  اما 

بی تفاوت بودن، نیست.
وی اضافه کرد: امروز یک کشور 
تجاوز  و  ظلم  مورد  اسالمی  ملت  و 
یک  می شود  چگونه  است،  قرارگرفته  
مسلمان نماز بخواند اما نسبت به ظلم 
به یک ملت مسلمان دیگر و قبله اول 

مسلمین بی تفاوت باشد؟
تولیت آستان قدس رضوی حضور 
در  اسالمی  امت  یکپارچه  و  گسترده 
مؤثر  بسیار  را  قدس  روز  راهپیمایی 
فلسطین  امروز  اینکه  گفت:  و  دانست 
تا  نیل  ادعای  که  اسرائیلی  و  زنده 
خود  مشکالت  گرفتار  داشت  فرات 
اجتماعات و  این  از برکات  شده است، 

راهپیمایی هاست.
نه  هوشمندا حضور  گفت:  وی 
در  قدس  روز  راهپیمایی  در  مردم 

محکومیت جنایات اشغالگران و دفاع از 
حقوق حقه فلسطینیان از یک سو برای 
مسلمانان  بیداری  پیام  اسالم  دشمنان 
را  فلسطین  مسئله  فراموش نشدن  و 
دارد و از سوی دیگر برای مردم مظلوم 
فلسطین این پیام را دارد که تنها نیستید 

و ملت ها حامی شما هستند.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
الهی به حتم  اینکه وعده  با تأکید بر 
زمین  نجام  سرا و  می پذیرد  تحقق 
اظهار  شد،  خواهد  صالحان  میراث 
با  قدس  روز  در  ءاهلل  ان شا  : کرد
یران،  ا ه  گا آ ملت  نه  مخلصا حضور 
انقالبی  و  موجی عظیم  دیگر  یک بار 
سیاست های  علیه  کشور  فضای  در 
قالب  در  صهیونیستی  رژیم  غاصبانه 
خواهد  راه  به  قدس  روز  راهپیمایی 
افتاد و نفرت و انزجار خود را از ظلم 
فلسطین،  مظلوم  مردم  به  ر  استکبا

کرد. خواهیم  اعالم 

تولیت آستان قدس رضوی:

بزرگداشت »قدس«، رمز رهایی مستضعفان جهان از چنگال ظلم استکبار است
مدیرعامل خبر داد؛

اختصـاص۳۰ میلیـارد تومـان از محـل اعتبـارات 
اربعیـن بـرای اجـرای طرحهـای آب و فاضـالب 

مرزی پایانـه 
   مدیـر عامـل ابفـا اسـتان ایـالم گفـت: مبلـغ 3۰ میلیـارد تومان از 
محـل اعتبـارات اربعین بـه اجرای طرحهـای آب و فاضـالب پایانه مرزی 

اختصـاص یافت.
پرویـز ناصـری در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان مهـران کـه بـا 
حضـور اسـتاندار ایـالم بـرگاز شـد، اظهـار داشـت: با تـالش های شـبانه 
روزی مجموعـه همـکاران و انجـام پـروژه هـای متعدد در حوزه آبرسـانی 
و جمـع آوری فاضـالب در صددیـم تـا با توجـه به محدودیتهـای اعتباری 

بتوانیـم، رضایـت مـردم و زوار را جلـب نماییم.
وی افـزود: در کنـار خدمـت رسـانی به مـردم افتخار خدمـت به زوار 
اربعیـن را عهده دار هسـتیم و خوشـبختانه در شـهر مهران بـا انجام پروژه 
هـای مناسـب از لحـاظ کمـی و کیفـی توانسـته ایـم آب زوار را در حد 85 
لیتـر در ثانیـه بـرای 27۰ هـزار نفـر درش روز تامیـن کنیـم و پیـش بینی 

شـده در سـال جاری مشـکلی در بحث تامین آب زوار نداشـته باشـیم .
مدیرعامـل شـرکت آبفـا ایـالم گفـت: ازطریـق قـرارگاه محرومیـت 
زدایـی امـام حسـن مجتبی) ع( سـپاه تصفیه خانه آب “روسـتای گالن” و 
خـط انتقـال “روسـتای چاالب” و شـبکه آبرسـانی به روسـتای “چنگوله” 

اجـرا خواهد شـد.
وی ادامـه داد: طـرح فاضالب پایانه مـرزی مهران بطول ۱۴ کیلومتر 

در دست اجراست .
ناصـری گفـت: ۱۰ کیلومتـر آن بـه پیمانـکار واگذار شـده وطی چند 

روز آینـده عملیـات اجرایـی آن آغاز خواهد شـد.

بیـش از ۸ هزار میلیـارد تومان اعتبـار برای تکمیل 
سـامانه گرمسـیری و سـد کنجان چم نیاز است

  مدیرعامـل آب منطقـه ای ایالم گفت: 8هـزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای تکمیل سـامانه گرمسـیری و سـد کنجان چم نیاز اسـت.

علـی پوراحمـد در بازدیـد اسـتاندار از سـد کنجان چم اظهار داشـت: 
ایـن سـد تامیـن کننده آب کشـاورزی، شـرب و صنعت شهرسـتان مهران 

است.
مجـری  سـوی  از  اعالمـی  بـرآورد  آخریـن  مطابـق  افـزود:  وی 
طرح)شـرکت آب و نیـروی ایـران( برای تکمیل سـامانه گرمسـیری در دو 
اسـتان و همچنین سـد کنجانچم مهران 85۰۰ میلیـارد تومان اعتبار مورد 
نیـاز اسـت کـه بـا تخصیص ظرف نـه ماه امـکان تکمیل آن وجـود دارد .

پیشـرفت  از  ادامـه  در  ایـالم  ای  منطقـه  اب  شـرکت  مدیرعامـل 
فیزیکـی 9۰ درصـدی سـد کنجانچـم خبـرداد و گفـت: بـرای تکمیل این 
سـد و همچنیـن رسـاندن آب بـه ایـن سـد 35۰۰ میلیـارد تومـان اعتبـار 

مـورد نیاز اسـت.
وی ادامـه داد: از 28۰ میلیـون متـر مکعـب آب انتقالـی بـه وسـیله 
سـامانه، 8۰ میلیـون متـر مکعـب بـه شـرب و صنعـت اسـتان و مابقی به 

کشـاورزی اختصـاص داده شـده اسـت.

شهردار تاکید کرد:
استمرار نهضت آسفالت در اراک با برنامه مدون

 حامـد نـوروزی : شـهردار اراک گفـت: نهضت آسـفالت سـال ۱۴۰۱ 
بـا یـک برنامـه مـدون و دقیق و بـا شناسـایی اولویت هـا انجام می شـود.

 علیرضـا کریمی  در نشسـت هم اندیشـی بـا معاون امـور زیربنایی و 
حمل ونقل شـهری، شـهرداران مناطق، رئیس سـازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شـهری شـهرداری اراک، مدیران اداره حراسـت، روابط عمومی و 
کارخانـه آسـفالت شـهرداری، در خصـوص مهم ترین اقداماتی کـه باید در 
سـال جاری پیگیـری شـود، اظهار کرد: نهضت آسـفالت یکـی از مهم ترین 
اقدامات شـهرداری با توجه به آغاز فصل کاری آسـفالت اسـت؛ لذا مدیران 
مناطـق شـهرداری باید با همکاری سـازمان عمران و بـا یک برنامه کاری 

مـدون دقیـق و با اولویت نسـبت به آسـفالت معابـر اقدام کنند.
وی افزود: قبل از اجرای عملیات آسـفالت، باید اسـتعالم های مربوط 
بـه کندمـان و حفاری هـا صـورت گیـرد تا از دوبـاره کاری و اتـالف هزینه 

و زمان جلوگیری شـود.
شـهردار اراک بـا بیـان اینکه فعالیت های ترافیکی و خط کشـی معابر 
بایـد بـا جدیـت بیشـتری پیگیـری شـود، تاکیـد کـرد: اصالح و بازسـازی 
تابلوهـای ترافیکـی سـطح شـهر کـه در چهارشنبه سـوری آسـیب دیدنـد، 
همسان سـازی دسـت اندازها و سـرعت کاه های غیرمجـاز و ارائه یک مدل 
اسـتاندارد یکسـان برای این امـر، احداث پارک های محلـه ای در مناطق و 
محله هـا و همچنین بهسـازی پارک هـای موجود از نظر کاشـت گونه های 
گیاهـی، وسـایل بـازی، سـت های ورزشـی، نورپـردازی، مبلمـان پارکـی، 
توجـه بـه مبحـث مهم هدایـت آب های سـطحی قبل از آغاز فصل سـرما 
و مشـخص نمـودن معابـری کـه دچار مشـکل هسـتند، از جملـه اقدامات 

مهمـی اسـت کـه باید از ابتدای سـال جـاری پیگیری و اجرایی شـود.
وی در ایـن جلسـه به مـوارد مهمی از جمله تـالش جهت درآمدزایی 
بـا توجـه به بودجـه ۱9۰۰ میلیاردی شـهرداری در سـال ۱۴۰۱ و پیگیری 
بحـث ممیـزی توسـط مناطـق جهـت کسـب درآمـد، تدویـن یـک طرح 
جدیـد و مشـخص جهـت انسـداد معابر، احصـا و رفع مشـکالت مربوط به 
اشـغال پیاده روهـا توسـط کانکس ها، بررسـی تعداد خطـوط اتوبوس مورد 
نیـاز در مناطـق شـهری با توجـه به 3۰ دسـتگاه اتوبوس جدیـد خریداری 
شـده در اواخـر سـال ۱۴۰۰ کـه بـه زودی وارد چرخه حمل ونقل می شـود 
و همچنیـن 5۰ دسـتگاه دیگـری که قرار اسـت در سـال جـاری خریداری 

شـود، تاکید کرد.

ثبـت بیـش از ۱۳۲ هـزار تمـاس مشـترکان آب و 
فاضـالب اسـتان بوشـهر از طریق سـامانه ۱۲۲

سرپرسـت شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشهر با اشـاره به برقراری 
سـامانه ۱22 برای رسـیدگی به مشکالت مشـترکین آب و فاضالب گفت: 
در سـال گذشـته ۱32 هزار تماس شهروندان با سامانه ۱22 برای رسیدگی 

به مشـکالت آنان ثبت شـده است.
ابوالحسـن عالـی بـا بیـان اینکـه روزانـه به صـورت متوسـط به 362 
تماس پاسـخ داده شـده اسـت اظهار داشت: بررسـی آمار تماس شهروندان 
با سـامانه ۱22 شـرکت آب و فاضالب نشـان می دهد در سـه ماه نخسـت 
سـال گذشـته 27 هزار و 89۱ تماس به سـامانه یاد شـده برقرار شـده که 
این میزان در سـه ماهه دوم به ۴5 هزار و 3۱۴ تماس افزایش یافته اسـت.
وی با بیان اینکه در سـه ماهه سـوم سـال گذشـته بیش از 3۱ هزار 
تمـاس بـا سـامانه ۱22 ثبت شـده اسـت افزود: در سـه ماهه چهارم سـال 

۱۴۰۰ بیـش از 27 هـزار تماس برقرار گردیده اسـت.
سرپرسـت شـرکت آب و فاضالب استان بوشـهر اضافه کرد: در سال 
گذشـته، مدیر، کارشناسـان و بازرسـان دفتر ارتباط شـرکت آب و فاضالب 

اسـتان ۱55 بازدید میدانی از محل های گزارش شـده داشـته اند.
عالی با بیان اینکه اسـتان بوشـهر از سـوی شـرکت مهندسی شرکت 
آب و فاضـالب کشـور در زمینـه رفـع حـوادث بـه عنـوان اسـتان برتر در 
سـال گذشـته معرفـی شـده اسـت خاطر نشـان کـرد: بـه 95 درصدتماس 
هـای مربـوط بـه درخواسـت آب تانکـری پاسـخ  مثبـت داده شـده اسـت 
و آب تانکـری بـه صـورت رایـگان در اختیار مشـترکین قرارگرفته اسـت.

وی بـا اذعـان بـه اینکـه همـکاران ما به صـورت 2۴ سـاعته در این 
مرکـز در خدمـت هـم مـردم بـرای رفـع مشـکالت هسـتند عنـوان کرد: 
مرکـز ارتبـاط بـا مشـترکین شـرکت آب و فاضـالب بـه منظور رفـاه حال 
و امـکان ارتبـاط سـریع و دوسـویه آنـان بـه صـورت شـبانه روزی آمـاده 

است. پاسـخگویی 
سرپرسـت شـرکت آب و فاضـالب اسـتان بوشـهر افـزود: تمامـی 
تماس های برقرار شـده از کل سـطح شهرهای  وروسـتاهای استان توسط 
تلفن هـای ثابـت و همـراه بـدون پیـش شـماره بـا تلفن سـه رقمـی ۱22 
بـه مرکـز ارتباطـات مردمی ۱22 این شـرکت متصل و سـوابق آن در نرم 

افـزار مدیریـت تمـاس سـامانه ثبت می شـود.

به مناسبت روز صنعت برق انجام شد؛
برق  نیروی  توزیع  ایمنی شرکت  نمونه های  از  تجلیل 

استان سمنان
همزمان با دهم اردیبهشت »روز صنعت برق« ، از نمونه های ایمنی 

شرکت توزیع برق استان سمنان تجلیل شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این آئین با گرامیداشت هشتم 
اردیبهشت »روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای« گفت: رعایت اصول و 
ضوابط ایمنی در صنعت برق به ویژه برای کارکنان واحدهای اجرایی که روزانه 
ده ها عملیات مربوط به رفع خاموشی و استمرار خدمات دهی به مشترکان را 

به انجام می رسانند ، یک ضرورت است.
سیدمحمد حسینی نژاد با اشاره به این که باور به ایمنی و پیشگیری از 
حادثه و توسعه فرهنگ ایمنی به عنوان یک اصل مهم در اجرای فعالیتهاست 
افزود: با گذر زمان وابستگی مردم به برق بیشتر می شود و این موضوع مسئولیت 
ما را مضاعف نموده و می بایست با رعایت نکات ایمنی در کار، محیطی سالم 

تر و بهداشتی تر داشته باشیم.
به پاس تالشهای  برق،  اردیبهشت روز صنعت  اظهار کرد: دهم  وی 
سرافراز  و  پرافتخار  صنعت  این  مدیران  و  مهندسان  کارمندان،  کارگران، 

نامگذاری شده است.
حسینی نژاد یادآور شد: یازدهم اردیبهشت »روز جهانی کار و کارگر«، 
مناسبتی است برای ارج نهادن و تجلیل از خدمات ارزشمند کارگرانی که 
برای آبادانی و توسعه و پیشرفت کشور، از هیچ کوششی دریغ نورزیده و این 

مهم مّبین اهمیت کار و تالش سازنده و جایگاه رفیع این قشر خدوم است.
گفتنی است: این مراسم که با رعایت نکات بهداشتی و در ارتباط تصویری 
با مدیریت های توزیع برق شهرستان های استان برگزار شد، از »روح اله نیک 
نیا« به عنوان مسئول ایمنی نمونه و »علیرضا ترحمی، پدرام فریدنیا، وحید 
غازی، عسکر نصرالهی، ابوالفضل عالمی، مجتبی عباسی، حسن کاظمیان، 
مرتضی شیبانی، مهدی مالییان، حامد شفقی، صادق متولی، محمدتقی عینعلی 
و سیدمجتبی حسینی«، نمونه های ایمنی شرکت توزیع برق استان با اعطای 

لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

پیام مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در 
اعالم آمادگی جامعه کار و تولید استان برای حضور در 

راهپیمایی روز قدس
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان و رئیس شورای هماهنگی 
مدیران کل دستگاه های حوزه وزارت متبوع در استان با صدور پیامی از آمادگی 
جامعه کار و تولید استان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، 

در حمایت از ملت مظلوم فلسطین خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان 

در متن پیام »ارسالن غمگین« آمده است: 
“بسم اهلل الرحمن الرحیم”

مسلمانان  جهان  باید روز قدس  را روز همه  مسلمین ، بلکه  مستضعفین  
بدانند.

مقام معظم رهبری
روز قدس، روز  مسلمانان ،  مستضعفان و همه آزادگان  جهان است. یقین 
داریم رژیم منحوس و شیطانی صهیونیسم  غاصب، در برابر مردم فلسطین  
سرانجام به زانو در خواهد آمد و همانگونه که رهبر فرزانه فرمودند، دولت  جعلی 

صهیونیستی  بی شک به زودی از صفحه روزگار محو خواهد شد.
روز قدس در حقیقت یادگار ارزشمند امام راحل )ره( و سند حمایت ملت 

بزرگ ایران از مظلومان عالم در برابر دنیای زور و استکبار است.
در  اسالمی  ایران  بزرگ  ملت  خادمان  ما  می داریم  اعالم  بدینوسیله   
مجموعه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به همراه شرکای اجتماعی 
این اداره کل اعم از بسیج کارگری و کارخانجات، کانون انجمن های صنفی 
کارگری و کارفرمایی، تعاونگران و اتحادیه ها با حضور پرشور و انقالبی خود 
در کنار دیگر قشرهای انقالبی در سراسر استان، یک بار دیگر ضمن تجدید 
عهد و پیمان با آرمان های بلند معمار بزرگ انقالب اسالمی حضرت امام خمینی 
)ره( و پیروی از رهبر معظم انقالب اسالمی، آمادگی خود را در پیمودن راه 
شهدا و بویژه سردار دلها، شهید سردار قاسم سلیمانی در مبارزه با استکبار و 
ایادی صهیونیستی ثابت نموده و در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافته 

و شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر خواهیم داد.

تامین  پوشش  تحت  مالثانی  شهرستان  از  درصد   46
اجتماعی هستند

دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان مالثانی
استان خوزستان؛  اجتماعی  تامین  اداره کل  به گزارش روابط عمومی 
غالمرضا قنواتی سرپرست شعبه تامین اجتماعی شهرستان مالثانی با حجت 
االسالم والمسلمین سیدحسین آلبوشوکه  امام جمعه شهرستان مالثانی دیدار 
کرد . قنواتی در خصوص این دیدار گفت : شعبه تامین اجتماعی شهرستان 
مالثانی با بیش از 36 هزار نفر بیمه شده  اصلی و تبعی و 6 هزار نفر مستمری 
بگیر اصلی و تبعی ، ۴6 درصد از  جمعیت مردم شریف مالثانی را تحت پوشش 
چتر بیمه ای خود دارد . در سال تولید ، دانش بنیان و کارآفرینی انشاال با رونق 
چرخ اقتصادی تعداد بیمه شدگان و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 
افزایش می یابد . قنواتی در ادامه به معرفی خدمات سازمان تامین اجتماعی 
بخصوص درگاه خدمات  غیرحضوری ir.es.tamin  پرداخت .حجت االسالم 
والمسلمین سیدحسین آلبوشوکه ضمن تبریک انتصاب برای رئیس شبعه تامین 

اجتماعی مالثانی آرزوی موفقیت نمود .

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان
رصد تراکنش ها، نقش مهمی در شفاف سازی فعالیت 

های اقتصادی برقراری عدالت مالیاتی خواهد داشت
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان در اولین جلسه رسیدگی به تراکنشهای 
بانکی در سال ۱۴۰۱ ، بررسی تراکنش های بانکی را مهمترین عامل در جهت 
شفاف سازی مبادالت اقتصادی و مطالبه عادالنه مالیات عنوان کرد و گفت : 
رصد تراکنش   های بانکی می تواند اطالعات الزم برای تعیین دقیق و درست 

مالیات را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد.
به  رسیدگی  جلسه  اولین  در  سمنان   استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
تراکنشهای بانکی در سال ۱۴۰۱ ، بررسی تراکنش های بانکی را مهمترین 
عامل  در جهت شفاف سازی مبادالت اقتصادی و مطالبه عادالنه مالیات عنوان 
کرد و گفت : رصد تراکنش   های بانکی می تواند اطالعات الزم برای تعیین 

دقیق و درست مالیات را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان ، جواد انوری 
گفت : رصد تراکنش ها، نقش مهمی در شفاف سازی فعالیت های اقتصادی 
برقراری عدالت مالیاتی خواهد داشت و تشخیص صحیح مالیات براساس 
شواهد و قرائن، رضایت مندی مودیان و کاهش فرار مالیاتی را فراهم می آورد.

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد : وصول همراه با اصول 
مالیات و تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور همواره سرلوحه کار اداره 
کل امور مالیاتی استان سمنان بوده و در این راستا رسیدگی به تراکنش های 

بانکی می تواند در این زمینه موثر باشد و موجب عدالت مالیاتی میگردد.
های  تراکنش  به  رسیدگی  مالیاتی  شفافیت   : کرد  خاطرنشان  انوری 
مشکوک بانکی هم منجر به کشف هرگونه فعالیت زیرزمینی اقتصادی می 

شود و افراد بیشتری زیر چتر نظام مالیاتی کشور قرار می گیرند.
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان با تاکید بر برنامه ریزی دقیق و 
مدون در جهت دریافت معوقات مالیاتی در سال ۱۴۰۱ گفت :  دریافت معوقات 
مالیاتی بر اساس برنامه ریزی پیش بینی شده و اجرای عدالت مالیاتی یکی 
از اولویتهای اداره کل امور مالیاتی سمنان می باشد که کلیه پرسنل در سطح 
استان با جدیت و با استفاده از کلیه ظرفیتهای قانونی در جهت تحقق برنامه 

های راهبری ابالغ شده بر اساس برنامه زمانبندی اقدام می نمایند .
انوری با اشاره به تالش در جهت بهبود و رفع نواقص بر لزوم تسریع 

در رسیدگی به پرونده های مالیاتی در کوتاهترین زمان ممکن تأکید کرد .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان ابراز امیدواری کرد ، با تالش ،کوشش 
، همگرایی و مدیریت پرسنل با تجربه و متخصص در این اداره کل شاهد 

تحقق درآمدهای مالیاتی در سطح استان خواهیم بود.

جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
»آذرنوش  میزان  گفت:  ایالم  استان 
های  زمین  خیر  ا سیل  ده«  ا عموز
کشاورزی مهران در دست بررسی است.

حاشیه  در  عموزاده«  »آذرنوش   
بازدید استاندار ایالم از مزارع سیل زده 
اخیر سبب  اظهار داشت: سیل  مهران، 
وارد کردن خسارت به قستی از مزارع 

کشاورری این شهرستان شده است.
آبی  کشت  زیر  سطح  افزود:  وی 

 8۰۰ و  هزار  چهار  مهران  شهرستان 
میزان دو هزار  این  از  هکتار است که 

و ۱۰۰ هکتار بیمه است.
جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
استان ایالم تصریح کرد: تاکنون ۱3۰۰ 
هکتار برداشت شده و ارزیابی خسارت 
وارده در سطح 35۰۰ هکتار در دست 
شد:  یادآور  »عموزاده«  است.  بررسی 
ارزیابی جهت برآورد خسارت در  گروه 

منطقه مهران حضور دارند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ایالم:

میزان خسارت سیل به مزارع مهران در دست بررسی است

حامد نوروزی : مدیرعامل شرکت 
مرکزی  استان  منطقه ای  آب  سهامی 
سد  در  شده  ذخیره   آب  میزان  گفت: 
الغدیر ۱۱۰ میلیون مترمکعب است که 
و  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
حجم سد، 3۰ درصد کاهش یافته است.
»عزت اهلل آمره ای« در بازدید از سد 
الغدیر ساوه در جمع خبرنگاران، افزود: با 
توجه به کاهش بارش ها در سطح استان 
مرکزی و از جمله شهرستان ساوه شاهد 
کاهش حجم ذخیره سازی سد الغدیر و 
سد  به  ورودی  دبی  کاهش  همچنین 

هستیم.
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
الغدیر  سد  در  شده  ذخیره   آب  میزان 
۱۱۰ میلیون مترمکعب است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته و حجم سد 

3۰ درصد کاهش یافته است.
آب  سهامی  شرکت  مدیرعامل 
منطقه ای استان مرکزی تصریح کرد: 

آبی جاری  ارزیابی ها در سال  براساس 
باران در  به طور متوسط ۱92 میلیمتر 
سطح استان ثبت شده است که نسبت 
به سال گذشته هفت درصد رشد داشته 
اما در دراز مدت کاهش ۱8 درصدی را 

شاهد هستیم.

به گفته آمره ای، حدود 8۰ میلیمتر 
عقب ماندگی بارشی نسبت به متوسط 
نرمال استان ارزیابی شده که امیدواریم 
تا پایان فصل بهار بارش های موثری را 

شاهد باشیم.
وی افزود: به منظور تامین نیاز آبی 

بخش کشاورزی در مناطق پائین دست 
مرکزی  استاندار  دستور  به  الغدیر،  سد 
میزان ۴۰  به  امروز  از  دریچه های سد 
میلیون متر مکعب به مدت چهار ماه به 

تدریج بازگشایی می شود.
آب  سهامی  شرکت  مدیرعامل 
ن  عنوا مرکزی  ستان  ا ای  منطقه 
شرب  آب  تامین  خصوص  در  کرد: 
نباشند  نگران  ساوجی  شهروندان  نیز 
و  شده  اندیشیده  تمهیدات  با  چراکه 
اهتمام جدی نسبت به امر صرفه جویی، 
مشکالتی همچون جیره بندی و قطعی  

آب نخواهیم داشت.
وی افزود: بارش های بهار امسال 
منجر به جاری شدن روان آب و سیالب 
در رودخانه های استان نشده و به همین 
در  استان  سدهای  مخازن  آورد  علت 
سال جاری مطلوب نیست و شهروندان 
و کشاورزان باید مصرف بهینه آب را در 

اولویت قرار دهند.

حجم آب سد الغدیر 30 درصد کاهش یافت

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر   
اردبیل از نصب 7 هزار و ۱3۴ انشعاب 

گاز تا در سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اسماعیلی  سردار  اردبیل  استان  گاز 
مدیر عامل این شرکت، با اعالم این 
خبر افزود: به منظور زدودن محرومیت  
از مناطق کمتر توسعه یافته روستایی 
استان اردبیل و توزیع عادالنه امکانات 
در همه مناطق، از ابتدای سال گذشته 
تعداد 7 هزار  و ۱3۴ عدد انشعاب گاز 
گردیده  نصب  استان  سطح  در  جدید 
 693 و  هزار  یک  تعداد  این  از  که 
علمک در شهرها و پنج هزار و ۴۴۱ 
انشعاب گاز طبیعی در روستاها نصب 
انشعابات نصب شده  تعداد  ، که  شده 
احتساب  با  اردبیل  استان  سطح  در 
سال  در  شده  نصب  علمکهای  تعداد 
گذشته به 25۴ هزار و  ۱59 انشعاب 

است. رسیده 
وی ارتقاء ضریب نفوذ گاز طبیعی 
در روستاهای استان را شاخص مهمی 
در راستای برقراری عدالت اجتماعی و 
کل  از  گفت:  و  برشمرد  پایدار  اشتغال 
علمک های نصب شده در سطح استان 
در  درصد   ۴8 و  شهرها  در  درصد   52
روستاهای سطح استان نصب شده است.

از  دیگری  بخش  در  اسماعیلی 
زیرساختهای  توسعه  به  خود  سخنان 
استان  نقاط  اقصی  در  طبیعی  گاز 
اشاره نمود و زمینه های الزم را برای 

به  آغاز طرح های جدید سرمایه گذاری 
را  زایی  اشتغال  و  تولید  منظور جهش 
گفت:  و  نمود  توصیف  مناسب  بسیار 
با ایجاد مشوق ها و رفع بروکراسی ها 
در جلب اعتماد سرمایه گذاران آمادگی 
الزم را برای جذب مشترکین صنعتی و 
تامین انرژی طرحهای بزرگ و کوچک 

صنعتی را داریم .
به  ه  ر شا ا ضمن  عیلی  سما ا
ابراز  استان  در  گاز  پیشرفتهای صنعت 
اخذ  زمینه  در  گفت:  و  نمود  امیدواری 
ادارای  بروکراسی  کاهش  و  مجوزها 
گام های خوبی برداشته شده است که 
منجر به تسهیل و تسریع  فرآیند اخذ 
انشعاب چه در حوزه خانگی و عمومی 
و چه صنعتی شده است و این مهم علی 
الخصوص در بخش صنعتی به واسطه 
ارتباط تنگاتنگ این حوزه با اشتغال زایی  
با یک برنامه مدون عملیاتی شده است.

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر   
و  کرد  نشان  خاطر  پایان  در  اردبیل 
گفت: در راستای تولید و اشتغال زایی 
این اطمینان خاطر را به سرمایه گذاران 
می دهیم که جای هیچ نگرانی در تامین 

زیرساختها نیست.
و  واحد صنعتي   8۱ به  گازرساني 

مصرف کننده عمده طی سال گذشته
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر   
واحد   8۱ مندی  بهره  داد:  خبر  اردبیل 
گذشته  سال  در  جزء  و  عمده  صنعتی 

از گاز طبیعی.
به گزارش روابط عمومي شرکت 
مدیر  اسماعیلی  اردبیل،  استان  گاز 
عامل این شرکت با اشاره به نامگذاری 
سالجاری با عنوان »تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین « اظهار داشت: استان 
شهرکهای  وجود  لحاظ  به  ردبیل  ا
در  گسترده  تبدیلی  صنایع  و  صنعتی 

سوختهای  با  طبیعی  گاز  جایگزینی 
فسیلی عملکرد مناسبی داشته است و 
خوشبختانه با اقدام های حمایتی دولت 
سال  در  به صنایع  گازرسانی  بحث  از 
گذشته تعداد 8۱ واحد صنعتی عمده و 
جزء از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده 
اند که با احتساب این تعداد تا بحال به 
یک هزار و 6۴۴ واحد صنعتی عمده و 
جزء گازرسانی شده است و امیدواریم 
با اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای 
به  سالجاری  طی  تولید  از  پشتیبانی 
این  در  خوبی  کیفی  و  کّمی  اهداف 

زمینه دست یابیم.
وی در رابطه با ایجاد زیرساختهای 
گازرسانی در شهرکهای صنعتی نیز به 
خصوص  در  شرکت  گسترده  اقدامات 
اشاره  صنعتی  محورهای  به  گازرسانی 
 6۴۴ و  هزار  یک  تعداد  گفت:  و  نمود 
واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند هستند که از این تعداد ۱362 واحد 
صنعتی به عنوان مصرف کننده جزء و 
282 واحد صنعتی نیز به عنوان مصرف 

کننده عمده می باشند.
اسماعیلی جایگزینی گاز طبیعی با 
سوختهای فسیلی را در صنعت حمل و 
نقل را از مهمترین رویکردهای شرکت 
حال  در   : گفت  و  برشمرد  استان  گاز 
حاضر در سطح استان اردبیل تعداد 69 
مشغول  که  دارد  وجود   CNG جایگاه 
گرامی  هموطنان  به  رسانی  خدمت 

می باشد

نصب بیش از 7000 علمک گاز طی سال گذشته در سطح استان اردبیل 
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چـرا بایـد در آمـوزش و پـرورش 
کامپیوتـر داشـته باشـیم؟ چگونـه آنهـا 
حتـی در یادگیـری بـه مـا کمـک مـی 
کننـد؟ کامپیوترها روش کار ما را تغییر 
داده انـد، بنابرایـن طبیعی اسـت که در 
سـال های اخیـر به نقـش کامپیوتر در 
آموزش اهمیت زیادی داده شـده است. 
کامپیوتـر در هـر زمینه ای نقش حیاتی 
دارد. آنهـا به فرآیندهای صنعتی کمک 
مـی کننـد. آنها در پزشـکی کاربرد پیدا 
مـی کننـد. آنهـا قلب صنعت نـرم افزار 
آمـوزش  در  حیاتـی  نقـش  و  هسـتند 
رایانـه در آمـوزش  از  دارنـد. اسـتفاده 
بسـیار متنـوع اسـت. ما در مـورد جنبه 
هـای مهم نقـش کامپیوتـر در آموزش 

صحبـت خواهیـم کرد. 
وقتـی از مربیـان می پرسـیم کـه 
داشـته  رایانـه  آمـوزش  در  بایـد  چـرا 
رایانـه  کـه  می شـنویم  دائمـًا  باشـیم، 
می توانـد کمـک کند یا رایانـه می تواند 
در آمـوزش کمـک کنـد. این ایـده که 
را آسـان  بایـد کار  کامپیوتـر همیشـه 
کنـد ناشـی از یـک مـرور کلـی از این 
بـرای  کامپیوتـر  کـه  اسـت  واقعیـت 
کمـک بـه زندگی ما وارد شـده اسـت. 
رایانه ها در دسـتگاه های خـودکار مانند 
ویدیـو،  ضبط کننده هـای  مایکروویـو، 
اتومبیل هـا و غیـره قـرار دارنـد. اینهـا 
نمونه هایـی هسـتند کـه در آنها زندگی 
رایانه چیزی را بسـیار آسـان تر کرده یا 
چیـزی را در دسـترس قـرار داده اسـت 
کـه قباًل غیرممکـن بـود. بنابراین باید 
همیـن اتفاق بـرای آمـوزش و پرورش 
بیفتـد. رایانـه بایـد آموزش را تسـهیل 
کنـد و یادگیـری را بـرای دانش آمـوز، 
تدریـس معلـم و سـازماندهی بخـش 
اداری آمـوزش را بسـیار آسـان تر کنـد.

تکنولـوژی کامپیوتـر تاثیر عمیقی 
کامپیوتـر  آمـوزش  دارد.  آمـوزش  بـر 
و  مدرسـه  درسـی  برنامـه  از  بخشـی 
دانشـگاه هـا را تشـکیل می دهـد، زیرا 
امـروزه بـرای هر فردی مهم اسـت که 
دانـش اولیـه رایانـه را داشـته باشـد. از 
مزایـای کامپیوتر در آمـوزش می توان 
بـه ذخیـره سـازی و عملکـرد کارآمـد 
اطالعـات، پردازش سـریع اطالعات و 
از همـه مهمتـر صرفه جویـی در کاغذ 

کرد.  اشـاره 
آمـوزش کامپیوتـر نقـش کلیدی 
در سیسـتم های آموزشـی مـدرن دارد. 
دانـش آمـوزان مراجعـه بـه اینترنت را 
آسـان تـر از جسـتجوی اطالعـات در 
کتـاب هـای مرجـع چربـی مـی دانند. 
یادگیـری  از  فراتـر  یادگیـری  فرآینـد 
از کتـاب هـای درسـی تجویـز شـده 
مـی  مشـتاقان  امـروزه  اسـت.  بـوده 
تواننـد تشـنگی خـود را بـرای دانش از 
طریـق اینترنـت برطـرف کننـد. ذخیره 
اطالعـات در رایانـه آسـان تـر از حفظ 
یادداشـت هـای دسـت نویـس اسـت. 
ایـن  بـرای دانسـتن بیشـتر در مـورد 
موضـوع، کتـاب های درسـی در مقابل 

آمـوزش کامپیوتـر را مطالعـه کنیـد.
آمـوزش آنالیـن صنعـت آموزش 
را متحـول کرده اسـت. فنـاوری رایانه 
رویـای آمـوزش از راه دور را به واقعیت 
تبدیـل کـرده اسـت. آموزش بیشـتر به 
کالس هـای درس محدود نمی شـود. 
ایـن بـه لطـف فنـاوری رایانـه بسـیار 
هـای  مـکان  اسـت.  شـده  گسـترده 
فیزیکـی دور تنها به دلیل شـبکه های 
کامپیوتـری بـه یکدیگـر نزدیک شـده 
انـد. رایانـه هـا ذخیـره سـازی کارآمـد 
تسـهیل  را  اطالعـات  مؤثـر  ارائـه  و 
مـی کننـد. نـرم افزارهـای ارائـه مانند 
پاورپوینـت و نـرم افزارهـای انیمیشـن 
ماننـد فلـش و غیره می تواننـد در ارائه 
اطالعـات بـه معلمـان کمـک بزرگـی 
کننـد. کامپیوترهـا مـی تواننـد کمکی 
درخشـان در آمـوزش باشـند. رایانه ها 
بازنمایـی سـمعی و بصـری اطالعـات 
را تسـهیل مـی کننـد، بنابرایـن فرآیند 
یادگیـری را مشـارکتی و جالـب مـی 
کامپیوتـر  بـه کمـک  آمـوزش  کننـد. 
یـک عنصر سـرگرم کننده بـه آموزش 

اضافـه مـی کند.
اینترنـت مـی توانـد نقـش مهمی 
از آنجایـی  در آمـوزش داشـته باشـد. 
عظیـم  اطالعاتـی  پایـگاه  یـک  کـه 
اسـت، مـی تـوان از آن بـرای بازیابـی 
اطالعـات در مـورد موضوعات مختلف 
اسـتفاده کـرد. از اینترنـت مـی تـوان 
بـرای ارجـاع بـه اطالعـات در مـورد 
موضوعـات مختلـف به دانـش آموزان 
اسـتفاده کـرد. عـالوه بـر ایـن، رایانـه 
هـا بـه یـک قالـب الکترونیکـی بـرای 
ذخیـره سـازی اطالعـات کمـک مـی 
صرفـه  کاغـذ  در  نتیجـه  در  و  کننـد 
جویـی مـی کننـد. تکالیـف و تکالیـف 
تسـتی که بـه صورت نسـخه های نرم 
افزاری ارسـال می شـوند، صرفه جویی 

در کاغذ. دسـتگاه هـای حافظه ای که 
بـه صورت الکترونیکی پاک می شـوند 
را مـی توان بارها و بارها اسـتفاده کرد. 
آنها یک ذخیره سـازی قوی از داده ها 
و بازیابـی قابل اعتمـاد داده را ارائه می 
دهنـد. بنابراین فن آوری کامپیوتر روند 
یادگیـری را آسـان مـی کنـد. زندگـی 
بـدون کامپیوتـر بـرای بسـیاری تقریبا 
غیـر قابـل تصـور بـه نظـر مـی رسـد. 
اهمیت کامپیوتر امروزه مشـهود اسـت 
و داشـتن دانـش کامـل کامپیوتـر فقط 
می تواند شـغل فرد را در مسـیر درست 
سـوق دهد. امروزه کامپیوترها بخشـی 
از هـر صنعتـی هسـتند. آنها بیشـتر به 
صنعـت نـرم افـزار محدود نمی شـوند. 
آنهـا بـه طـور گسـترده ای در شـبکه، 
دسترسـی بـه اطالعات، ذخیره سـازی 
داده هـا و پـردازش اطالعات اسـتفاده 

می شـوند.
در  را  کامپیوترهـا  چـرا  پـس 
نکنیـم؟  معرفـی  آمـوزش  بتـدای  ا
معرفـی کامپیوتـر در اوایـل تحصیـل، 
پایـه و اسـاس اکثـر مشـاغل رقابتـی 
اصلـی را می گـذارد. کامپیوتـر نقـش 
بسـزایی در زندگـی شـخصی و حرفـه 
ای فـرد دارد. حتـی یـک روز نیسـت 
کـه کامپیوترهایمـان را بـاز نکنیـم. در 
برخـی مـوارد مـا در محـل کار و خانه 
وقـت خـود را با کامپیوتر مـی گذرانیم. 
ایـن اختراعات مبتکرانه نـه تنها روش 
کار، بلکـه نحـوه درک اطالعات را نیز 
تغییـر داده اسـت. فرقـی نمـی کند که 
چـه حرفـه ای داریـد، شـما همچنـان 
بـه یـک کامپیوتر و در صـورت امکان، 
یـک کامپیوتـر واقعـا خوب نیـاز دارید. 
امـا اجـازه دهیـد در مـورد ارتبـاط بین 
آمـوزش صحبـت کنیـم.  کامپیوتـر و 
برخـی مـی گویند کـه کامپیوتـر هرگز 
نباید بخشـی از آموزش باشد و کودک، 
ناگفته نماند کـه نوجوانان زمان زیادی 
را از قبـل روی ایـن ماشـین هـا صرف 
از سـوی دیگـر، مطالعـات  می کننـد. 
رایانه هـا  کـه  داده انـد  نشـان  اخیـر 
بسـیار مفید هسـتند و به کـودکان بین 
یـک تـا سـه سـال کمـک می کننـد تا 
مهارت هـای مهمـی را کسـب کننـد. 
نتیجـه ایـن اسـت کـه رایانه هـا نقش 
بسـیار مهمی در آموزش دارند، نقشـی 
کـه هر چقـدر هم کـه بخواهیـم قابل 
هـر  در  کامپیوترهـا  نیسـت.  انـکار 
صنعـت یـا زمینـه ای یافت می شـوند. 
آنهـا فرآیندهـای متعـددی را از صنایع 
مختلف تسـهیل کرده اند، که همزمان 
توسـط مؤسسـات آموزشـی مختلـف و 
حتـی در پزشـکی مـورد اسـتفاده قـرار 
مـی گیرنـد. فنـاوری رایانه بـر آموزش 
از  زیـادی  حجـم  و  گذاشـته  تأثیـر 
اطالعات را به راحتی در دسـترس قرار 
داده اسـت. ذهـن هـای جـوان اهمیت 
پـردازش  از  و  می داننـد  را  کامپیوتـر 
سـریع اطالعات لذت می برند. همیشه 
جنبـه سـبز رایانه ها وجـود دارد - این 
بـدان معناسـت کـه انبوه کاغـذ هنگام 
اسـتفاده از این دسـتگاه هـا ذخیره می 
شـود. بنابرایـن، می توانیـد از آخریـن 
فنـاوری بهـره منـد شـوید و در عیـن 

حـال سـبز بمانید.
معلمانـی وجود دارند کـه رایانه را 
یکـی از پایـه های آمـوزش مدرن می 
داننـد. آیا آنها درسـت میگوینـد؟ آیا از 
زمـان معرفـی کامپیوتـر در مـدارس و 
سـایر موسسـات، رونـد یادگیـری بـه 
سـمت بهتـر شـدن تغییر کرده اسـت؟ 
پاسـخ مثبت است و بسـیاری از آمارها 
نشـان داده انـد که رایانه هـا می توانند 
عطـش واقعـی دانـش را در کـودکان 
در سـنین مختلـف ایجـاد کننـد. بلـه، 
درسـت اسـت که آنهـا هم وقـت خود 
را بـه دنبـال موسـیقی و حتـی فیلـم 
می گذراننـد. آنهـا همچنین سـاعت ها 
بـا دوسـتان خـود صحبـت می کننـد. 
امـا نکتـه مهم این اسـت کـه از زمان 
ظهـور رایانـه هـا، آمـوزش بیشـتر بـه 
یـک اتـاق محـدود نمی شـود. رایانـه 
هـا و فنـاوری اینترنـت هـم چشـم و 
هـم ذهـن مـا را بـه دنیایـی بـاز کرده 
اسـت کـه فقـط هـوس کشـف شـدن 
از  اسـتفاده  همچنیـن  معلمـان  دارد. 
رایانـه را ترویـج کـرده انـد. آنهـا نـه 
تنهـا بـه حجـم زیـادی از اطالعـات 
دسترسـی دارنـد، بلکـه مـی تواننـد از 
ایـن فنـاوری در هنـگام تدریـس نیـز 
بهـره منـد شـوند. ایـن یـک واقعیـت 
شـناخته شـده اسـت که یکی از سـاده 
تریـن راه هـا برای آمـوزش یک درس 
اسـتفاده از ارائـه در پاورپوینـت اسـت. 
ارائـه  اسـالیدها  از طریـق  اطالعـات 
می شـود و دانـش آمـوزان یادداشـت 
بـرداری را راحت تـر می یابند. آموزش 
تنهـا زمینه ای نیسـت کـه کامپیوترها 
را نشـان داده  بودنشـان  در آن مفیـد 
انـد. حـوزه پزشـکی در واقـع از ظاهـر 
رایانـه های شـخصی سـود برده اسـت 
عالـی  ای  رسـانه  نشـان دهنـده  کـه 
بـرای ذخیـره سـازی اطالعات اسـت. 
امـروزه، بیمارسـتان هـا به طـور منظم 
از رایانه برای طیف گسترده ای از داده 
هـای پزشـکی، از جمله سـوابق بیمار، 

جراحـی  مداخـالت  پزشـکی،  سـابقه 
و درمـان هـای تجویـز شـده اسـتفاده 
می کننـد. همـه ایـن داده هـا در رایانه 
لحظـه  هـر  در  و  می شـوند  ذخیـره 
می تـوان بـه آنهـا دسترسـی داشـت. 
بـرای جسـتجوی  رایانـه  از  پزشـکان 
پزشـکی  دنیـای  اکتشـافات  آخریـن 
پیشـرفت هـای  و  از جملـه مجـالت 
آنهـا  می کننـد.  اسـتفاده  تشـخیصی 
همچنیـن بـه تجهیـزات پزشـکی هـر 
کامپیوتـر  یـک  دارای  کـه  فرمتـی 
نسـل مـدرن هسـتند، تکیـه می کنند، 
از جملـه در مـورد دسـتگاه های اشـعه 
کـه  سیسـتم هایی  سـایر  و  ایکـس 
معمـواًل بـرای تصویربرداری پزشـکی 
اسـتفاده می شـوند. در آینـده، می توان 
انتظـار داشـت کـه رایانه هایـی داشـته 
باشـیم کـه درسـت مثل ما فکـر کنند. 
متخصصـان در حـال کار برای توسـعه 
یـک کامپیوتـر هوشـمند هسـتند کـه 
قـادر به کمک به افـراد دارای معلولیت 
خـاص اسـت و دسترسـی بـه انبوهـی 
از محصـوالت و خدمـات را بـه طـور 
همزمـان فراهـم می کند )نقـش رایانه 

هـا در آمـوزش و پزشـکی(.
کـه  گفـت  یـد  با همچنیـن 
کامپیوترهـا تاریـخ طوالنـی توسـعه را 
پشـت سـر گذاشـته اند و از پروژه هـای 
علمـی تبدیل شـده اند، که نشـانه ای از 
تحقیقـات آکادمیـک خود بـه ابزارهای 
ابـزار اصلـی  کاری هسـتند و اکنـون 
درک و شـناخت دنیای اطراف هسـتند. 
اکنـون در حـال تغییـر روش تدریـس 
حـال،  ایـن  بـا  هسـتند.  یادگیـری  و 
بسـیاری ترجیـح می دهند کـه انقالب 
تکنولوژیـک در آمـوزش را تـا زمانـی 
کـه فرد وارد دانشـگاه شـود بـه تعویق 
مطمئـن  مـردم  از  بسـیاری  بیانـدازد. 
هسـتند که قباًل جوانان بیشـتر مسـتعد 
اطالعـات ذهنـی و مغرضانـه هسـتند 
کـه مـی توانـد بـه ذهـن هـای نابالـغ 
آسـیب برسـاند. برخـی افـراد برعکس 
مطمئـن هسـتند کـه اگـر شـخصی از 
همان ابتدا شـروع به گشـت و گذار در 
اینترنـت کند، تجربـه الزم را در یافتن 
اطالعات مفید به دسـت آورد، حتی یاد 
مـی گیـرد کـه در آنجا زندگـی کند. با 
در نظـر گرفتن آخرین پیشـرفت ها در 
فنـاوری هـای واقعیت افـزوده، مطمئنًا 
ممکـن اسـت در آینـده نزدیک محقق 
شـود. برخـی از معلمـان بر ایـن باورند 
کـه روش هـای سـنتی خـوب تدریس 
کامـاًل قابـل اعتمـاد هسـتند و نیـازی 
فـوری بـه اصـالح کل سیسـتم وجود 
نـدارد. در حالـی کـه مربیـان مـدرن 
کامـاًل مطمئـن هسـتند کـه یادگیری 
بایـد سـرگرم کننـده باشـد. و هـر چـه 
دانش آموز سـرگرمی بیشـتری داشـته 
باشـد، نتایـج فرآینـد تدریـس موفقیت 
یـک  امـروزه  و  بـود.  آمیزتـر خواهـد 
کامپیوتـر یـا برخـی دیگـر از فنـاوری 
هـای دیجیتال شـرط نهایی سـرگرمی 
اسـت. جالـب تریـن نظر را تعـدادی از 
والدیـن به اشـتراک می گذارنـد که به 
طـور کلـی کامپیوتـر را به عنـوان یک 

پرسـتار کودک جدید نسـبتًا ارتقا یافته 
در مقایسـه بـا نسـخه قبلـی تلویزیون 

دانند. مـی 
بـه نظـر می رسـد کـه آنهـا فکر 
کامپیوتـر  یـک  خریـد  کـه  می کننـد 
بـرای فرزندشـان کافـی اسـت تـا او را 
وادار بـه آپلـود و مشـارکت در برخـی 
برنامه هـای آموزشـی، گشـت و گـذار 
کنـد.  آموزنـده  منابـع  و  در سـایت ها 
و زمانـی کـه فرزندانشـان بیشـتر وقت 
تیرانـداز  بـازی  یـک  را صـرف  خـود 
همسـاالن  بـا  یـا  می کننـد،  احمقانـه 
خود در منطقه ای همسـایه که در مورد 
می کننـد،  بحـث   MTV یـا  فوتبـال 
بـه شـدت ناامیـد می شـوند. از همـان 
یـک  کـه  بـود  واضـح  کامـاًل  ابتـدا 
کـودک یـا حتـی یـک نوجـوان بـرای 
نوعـی  بـه  اینترنـت  دنیـای  بـه  ورود 
راهنمایـی نیاز دارد، کسـی کـه به آنها 
بیامـوزد کـه در انجمن هـا و بحث های 
آنالیـن مختلـف رفتار کننـد، همانطور 
کـه بسـیاری از آنهـا و همچنیـن افراد 
مسـن تر به اشتراک گذاشـته می شوند. 
همـان توهـم عـدم محدودیـت که به 
نظـر می رسـد ویژگـی اصلـی اینترنت 
آنهـا  همـه  زود  یـا  دیـر  امـا  اسـت. 
بـه نوعـی بـه ایـن نتیجـه می رسـند 
کـه مهـارت هـای کامپیوتـری بـرای 
کـودکان ضـروری اسـت تـا از زمـان 
خـود عقـب نماننـد و در بازار آموزشـی 
نباشـند.  و نیـروی کار فعلـی رقابتـی 
رایانـه در آمـوزش می توانـد از چندین 
جهـت مفیـد باشـد. آنهـا مـی توانند با 
تسـهیل کارهایـی مانند نوشـتن مقاله 
و تحقیـق، بهـره وری دانـش آموزان را 
افزایـش دهنـد. آنهـا مـی تواننـد جمع 
آوری مقـاالت، نمـره دادن بـه آنهـا و 
ارسـال مجـدد آنهـا بـه دانـش آموزان 
را بـرای معلمان آسـان تر کننـد. رایانه 
هـا همچنیـن می تواننـد مقـدار کاغـذ 
الزم بـرای آمـوزش را کاهـش دهنـد، 
زیـرا مـی تـوان مـواد را بـه صـورت 
دیجیتالی ارسـال و مشـاهده کرد. یکی 
از نقـش هـای اولیه رایانـه در آموزش، 
تسـهیل ارتبـاط بیـن دانـش آمـوزان، 
اسـت.  والدیـن  و  مدیـران  معلمـان، 
ایمیـل می توانـد به معلمـان اجازه دهد 
تـا بـدون برنامه ریـزی زمـان مالقـات 
حضـوری، به سـرعت بـا دانش آموزان 
می تـوان  همچنیـن  بگیرنـد.  تمـاس 
ارسـال  ایمیـل  طریـق  از  را  تکالیـف 
کـرد و کارهـای تمام شـده را می توان 
صـورت  بـه  کاغـذی،  کپـی  به جـای 
ایمیـل  پیوسـت  به عنـوان  دیجیتالـی 
ارسـال کـرد. ممکـن اسـت از دانـش 
آمـوزان انتظـار می رود کـه ایمیل خود 
را بـه طور منظم برای به روز رسـانی و 

تکالیـف کالس بررسـی کننـد.

فناوری ها؛ ارتقای مشارکت 
دانش آموزان

در  رایانـه  بـر  مبتنـی  فنـاوری 
بسـیاری از جنبه هـای زندگی و صنعت 
نفـوذ کـرده اسـت، بـا این حـال درک 
کمـی از چگونگی اسـتفاده از آن برای 

ارتقـای مشـارکت دانش آمـوزان وجود 
دارد، مفهومـی کـه به دلیـل ارتباط آن 
بـا تعـدادی از نتایـج مثبـت تحصیلـی 
را  زیـادی  توجـه  عالـی  آمـوزش  در 
بـه خـود جلـب کـرده اسـت. هـدف 
یـک  ارائـه  نوشـتار،  از  بخـش  ایـن 
بررسـی 5 سـال  از  انتقـادی  بررسـی 
گذشـته اسـت کـه در رابطـه بـا نحـوه 
نرم افـزار کنفرانـس وب،  تأثیرگـذاری 
سـایت های   ، ویکی هـا  ، وبالگ هـا
فیس بـوک   ( اجتماعـی  شـبکه های 
و توییتـر ( و بازی هـای دیجیتـال بـر 
مـا  اسـت.  دانش آمـوزان  مشـارکت 
مقدمـه یافته هـا را بـا یـک مـرور کلی 
تعاریـف و شـاخص های مشـارکت  از 
دانش آمـوز ارائـه کردیـم، که سـه نوع 
مشـارکت )رفتاری، عاطفی و شناختی( 
طبقه بنـدی  نحـوه  کـه  داد  نشـان  را 
مقـاالت را نشـان مـی داد. یافته هـای 
بازی هـای  کـه  می دهـد  نشـان  مـا 
در  را  تأثیـر  گسـترده ترین  دیجیتـال 
انواع مختلف مشـارکت دانش آموزان و 
بـه دنبال آن کنفرانس هـای اینترنتی و 
فیس بـوک دارند. یافته هـای مربوط به 
ویکی هـا، وبالگ هـا و توییتـر در تعداد 
مطالعات انجام شـده در 5 سـال گذشته 
کمتـر قطعـی و به طـور قابـل توجهـی 
محـدود اسـت. به طـور کلـی، یافته ها 
پشـتیبانی اولیـه را ارائـه می کننـد کـه 
فنـاوری مبتنـی بـر رایانه بر مشـارکت 
دانش آمـوزان تأثیـر می گـذارد، بـا این 
حال، تحقیقات بیشـتری بـرای تأیید و 
ایجـاد ایـن یافته ها مورد نیاز اسـت. در 
ایـن قسـمت از مقاله با ارائه فهرسـتی 
از توصیه هـا بـرای تمریـن بـه پایـان 
می رسـانم، بـا هـدف افزایـش درک از 
نحـوه اجـرای هدفمند فنـاوری مبتنی 
بـر رایانـه برای دسـتیابی به بیشـترین 
دسـتاوردها در مشـارکت دانش آموزان.

معرفی
انقـالب دیجیتـال عمیقـًا زندگی 
روزمـره را تحـت تأثیر قرار داده اسـت، 
کـه در فراگیـر بـودن دسـتگاه هـای 
تلفـن همـراه و ادغـام یکپارچه فناوری 
در کارهـای رایج مانند خریـد، خواندن 

و یافتن مسـیرها مشـهود اسـت 
دسـتگاه های  رایانـه،  از  اسـتفاده 
تلفـن همـراه و اینترنـت تـا بـه امـروز 
در باالتریـن سـطح خـود قـرار دارد و 
انتظـار مـی رود کـه بـا در دسـترس تر 
شـدن فنـاوری، به ویـژه بـرای کاربران 
کشـورهای در حـال توسـعه، افزایـش 

. بد یا
 عالوه بر این، تعداد فزاینده ای از 
افـرادی وجـود دارد که به گوشـی های 
هوشـمند وابسـته هسـتند و تنهـا بـه 
تلفن هـای هوشـمند بـرای دسترسـی 
بـه اینترنـت متکـی هسـتند بـه جـای 
لپ تـاپ  ماننـد  گران تـر  دسـتگاه های 
و تبلـت. دسترسـی بیشـتر بـه فناوری 
و تقاضـا بـرای فنـاوری فرصت هـا و 
چالش هـای منحصربه فـردی را بـرای 
بسـیاری از صنایـع ایجـاد کرده اسـت، 
کـه برخـی از آنها بـا دیجیتالـی کردن 
)بـه  و خدمـات خـود  عملیـات  مؤثـر 

عنـوان مثـال، امـور مالـی، رسـانه ها( 
همـگام  بـرای  کـه  دیگـر  برخـی  و 
شـدن با سـرعت نوآوری هـای فناوری 
کرده انـد.  پیشـرفت  کرده انـد،  تـالش 
)بـه عنـوان مثـال، آمـوزش، مراقبـت 

بهداشـتی( های 
آمـوزش  در  فنـاوری  ادغـام   
بـرای  جدیـدی  چالـش  یادگیـری  و 
دانشـگاه هـا نیسـت. از دهـه ۱9۰۰، 
مدیران و اسـاتید با نحوه اسـتفاده مؤثر 
از نوآوری هـای فنـی ماننـد ضبط های 
ویدیویـی و صوتـی، ایمیل، و کنفرانس 
از راه دور بـرای تقویـت یـا جایگزینـی 
روش های سـنتی ارائه آموزشـی دست 

و پنجـه نـرم کردنـد.
 بـا این حال، در دو دهه گذشـته، 
بـه دلیـل حجـم عظیـم فنـاوری های 
بسـیار  چالـش  ایـن  بـازار،  در  جدیـد 
دشـوارتر بـوده اسـت. به عنـوان مثال، 
در بـازه زمانی 7 سـال )از سـال 2۰۰8 
تـا 2۰۱5(، تعـداد برنامـه هـای فعـال 
در اپ اسـتور اپـل از 5۰۰۰ بـه ۱.75 
میلیـون افزایـش یافـت. طی سـالهای 
اخیـر، تعداد برنامه ها افزایش بیشـتری 
یافتـه کـه در مجمـوع بـه بیـش از 5 
میلیـون می رسـد . ترکیـب بیشـتر این 
چالـش، مانـدگاری محدود دسـتگاه ها 
و نرم افزارهـای جدیـد همـراه بـا موانع 
کـه  اسـت  داخلـی  مهـم  سـازمانی 
دانشـگاه ها را از ادغـام کارآمـد و مؤثـر 

فناوری هـای جدیـد بـاز مـی دارد.
بسـیاری از موانـع سـازمانی برای 
تنش هـای  از  فنـاوری  یکپارچگـی 
رقابتـی بیـن خـط مشـی و عملکـرد 
توانایی هـای  و  باورهـا  و  سـازمانی 
عنـوان  بـه  می شـوند.  ناشـی  اسـاتید 
مثـال، مدیـران دانشـگاه ممکن اسـت 
فنـاوری را بـه عنـوان ابـزاری بـرای 
ببیننـد،  دانشـجویان  حفـظ  و  جـذب 
اسـت  ممکـن  اسـاتید  کـه  حالـی  در 
بـرای تعییـن اینکـه چگونه فنـاوری با 
آمـوزش موجـود مطابقـت دارد، دچـار 
مشـکل شـوند. عـالوه بـر ایـن، برخی 
از اسـاتید ممکـن اسـت در اسـتفاده از 
فنـاوری بـه دلیـل کمبـود دانـش فنی 
و/یـا تردید در مورد اثربخشـی فناوری 
برای بهبود نتایج یادگیری دانشـجویان 
مـردد باشـند . موانـع سـازمانی بـرای 
پذیـرش فنـاوری بـه ویـژه بـا توجه به 
تقاضاهـای رو به رشـد و مزایای درک 
شـده در بیـن دانـش آمـوزان در مـورد 
یادگیـری  بـرای  فنـاوری  از  اسـتفاده 

مشـکل سـاز هسـتند.
  نظرسـنجی ها نشان می دهد که 
دو سـوم دانش آمـوزان از دسـتگاه های 
تلفـن همـراه بـرای یادگیری اسـتفاده 
فنـاوری  کـه  معتقدنـد  و  می کننـد 
می توانـد بـه آنهـا کمـک کنـد تـا بـه 
نتایـج یادگیـری دسـت یابنـد و آنهـا 
را بـرای نیـروی کاری کـه بـه طـور 
فزاینـده ای بـه فنـاوری وابسـته اسـت 
آمـاده کنـد . و بایـد متذکـر شـد کـه 
ادغـام  بـه  موفـق  کـه  دانش آمـوزان 
یادگیـری  تجربـه  در  فنـاوری  موثـر 
نیسـتند، فرصت هایـی را بـرای بهبـود 
نتایـج دانش آمـوزان و بـرآورده کـردن 
انتظـارات دانش آموزانـی کـه بـه ادغام 
زندگـی  از  جنبـه ای  هـر  در  فنـاوری 
از دسـت می دهنـد. عـادت کرده انـد، 

در  کـه  گفـت  بایـد  همچنیـن 
چگونـه  دانشـگاهی،  سـطح  و  آینـده 
فنـاوری مبتنـی بـر رایانه بر مشـارکت 
آمـوزش  محیط هـای  در  دانشـجویان 
عالـی تأثیـر می گـذارد. بـا توجـه بـه 
انـواع خاصـی از فناوری هـا )بـه عنوان 
اینترنتـی،  کنفرانـس  نرم افـزار  مثـال، 
سـایت های   ، ویکی هـا  ، وبالگ هـا
بازی هـای  و  اجتماعـی  شـبکه های 
دیجیتـال( کـه از جسـتجوی گسـترده 
بررسـی پدیـدار شـده اند، بـر فنـاوری 
مبتنـی بـر رایانـه تمرکز کردیـم که در 
زیر با جزئیات بیشـتر توضیح داده شده 

اسـت. . فنـاوری مبتنـی بـر رایانه )که 
از ایـن پـس فنـاوری نامیده می شـود( 
بـه اسـتفاده از سـخت افزار، نرم افزار، و 
ویژگی هـای پـردازش خـرد موجود در 
رایانه یا دسـتگاه تلفـن همراه نیاز دارد. 
مـا همچنیـن بـر مشـارکت دانش آموز 
به عنـوان متغیر وابسـته عالقـه تمرکز 
کردیـم، زیرا جنبه هـای مختلف فرآیند 
آمـوزش و یادگیـری را در بـر می گیرد.

مشارکت
عالقـه به مشـارکت دانشـجویی 
بیـش از 7۰ سـال پیـش بـا تحقیـق 
رالـف تایلـر در مـورد رابطه بیـن زمان 
صـرف شـده بـرای درس و یادگیـری 
آغاز شـد. از آن زمان، مطالعه مشارکت 
قابل توجهـی  به طـور  دانش آمـوزان 
مـورد  در  مهـم  کارهـای  طریـق  از 
چگونگی تأثیـر کمیت و کیفیت تالش 
دانش آمـوز بـر یادگیـری و بسـیاری از 
شـرایط  مـورد  در  جدیدتـر  مطالعـات 
محیطـی و گرایـش های فـردی که به 
مشـارکت دانـش آموز کمـک می کند.
پدیـده ای  دانش آمـوز  مشـارکت 
گسـترده و پیچیـده اسـت کـه تعاریف 
ه هـای  دیدگا اسـاس  بـر  زیـادی 
روان شـناختی، اجتماعـی و/یا فرهنگی 
بـرای آن وجـود دارد . بررسـی تعاریف 
نشـان داد کـه مشـارکت دانـش آمـوز 
می شـود.  تعریـف  صـورت  دو  بـه 
مجموعـه ای از تعاریـف بـه مشـارکت 
دانـش آمـوز بـه عنـوان یـک نتیجـه 
مطلـوب کـه بازتـاب افکار، احساسـات 
و رفتـار دانـش آموز در مـورد یادگیری 
اسـت اشـاره می کنـد. به عنـوان مثال 
مشـارکت دانش آمـوز را به عنوان یک 
»وضعیت روانشـناختی فردی« تعریف 
مـی کند که شـامل عاطفه، شـناخت و 

رفتـار دانـش آموز اسـت.

رایانه ابزار مؤثر
کالس  در  موجـود  رایانه هـای 
ممکـن اسـت بیشـتر از اینکـه خـوب 
باشـند ضرر داشـته باشـند—اگر بیش 

از حـد از آنهـا اسـتفاده شـود
تحقیقـات جدیـد نشـان می دهـد 
کـه رایانه هـا زمانـی کـه بـه طـور کم 
ابـزار  عنـوان  بـه  می شـوند  اسـتفاده 
آموزشـی مؤثرتـر هسـتند و بـه بچه ها 
در سـنین خـاص آمـوزش می دهنـد.

»دانـش  محققـان،  گفتـه  بـه 
آموزانـی کـه اسـتفاده زیـاد از فنـاوری 
مدرسـه را گزارش کردند، از همساالنی 
که اسـتفاده متوسـط را گزارش کردند، 

افتادند«. عقـب 
ابتـکارات برای ارائـه یک لپ تاپ 
یـا تبلـت بـرای هـر دانش آمـوز، تـا به 
امـروز بـا شکسـت هایی همـراه بـوده 
اسـت. و شـاید آنهـا بـرای شـروع ایده 

هـای بـدی بودند.
مطمئنـًا رایانه هـا می تواننـد ابـزار 
موضوعـات  آمـوزش  بـرای  مؤثـری 
خـاص بـه کـودکان در سـنین خـاص 
باشـند. امـا یـک مطالعـه جدید نشـان 
مـی دهـد کـه حضـور آنهـا در کالس 

تاثیـر مثبتـی را دارد. درس 
هلـن لـی بویـگ، رئیـس بنیـاد 
در  ریـس،  پا ر  د مسـتقر  یبـوت  ر
گزارشـی کـه بـه تازگی منتشـر شـده 
اسـتدالل می کنـد: »بـه نظر می رسـد 
جهـان  سراسـر  در  دانش آمـوزان 
زمانـی کـه اسـتفاده کـم تـا متوسـط 
گـزارش  را  مدرسـه  رایانه هـای  از 
می کننـد، در آزمون هـا بهترین عملکرد 

دارنـد.« را 
BOUYGUES می نویسـد: 
»زمانـی کـه دانـش آمـوزان گـزارش 
مـی دهنـد که بـه رایانه هـای کالس 
دسـتگاه  ایـن  از  و  دارنـد  دسترسـی 
مـی  اسـتفاده  نـادر  صـورت  بـه  هـا 
کننـد، عملکـرد بهتـری از خود نشـان 
مـی دهنـد.« امـا وقتـی دانش آمـوزان 

گـزارش می دهند که از این دسـتگاه ها 
هر روز و برای چندین سـاعت در طول 
روز مدرسـه اسـتفاده می کنند، عملکرد 
به طـور چشـمگیری کاهـش می یابد.«

سـازمان  یـک   Reboot بنیـاد 
غیرانتفاعـی اسـت کـه بـه »پـرورش 
نتقـادی«  ا تفکـر  بـرای  ظرفیـت 
آن  جدیـد  گـزارش  دارد.  اختصـاص 
کـه  حالـی  در  کـه  می دهـد  نشـان 
رایانه هـا گاهـی اوقـات می تواننـد بـه 
کـودکان در درک مفاهیم خاص کمک 
کنند، اسـتفاده بیش از حد از آنها بسیار 

اسـت. نگران کننـده 
دو  از  را  داده هـا   Bouygues
منبـع تجزیـه و تحلیـل کـرد: ارزیابـی 
ملی پیشـرفت آموزشی در سال 2۰۱7، 
کـه نمـرات ریاضی و خوانـدن را برای 
دانش آمـوزان کالس چهـارم و هشـتم 
آمریکایـی ارائـه کرد، و برنامـه ارزیابی 
دانش آموزان بین المللـی، که داده هایی 

از 3۰ کشـور ارائـه کرد.
پـس از در نظـر گرفتـن عوامـل 
مختلفـی کـه مـی توانـد بـر پیشـرفت 
دانـش آمـوزان تأثیـر بگـذارد، از جمله 
در  معلمـان  آمـوزش  خانـوار،  درآمـد 
اسـتفاده از رایانـه در آمـوزش، و )برای 
انـدازه  المللـی(  بیـن  آمـوزان  دانـش 
اقتصـاد کشـور، چندیـن رونـد نگـران 

کننـده را شناسـایی کـرد.
Bouygues مـی نویسـد: »در 
اکثر کشـورها، اسـتفاده کم تا متوسـط 
از فنـاوری مـدارس بـه طـور کلـی بـا 
عملکـرد بهتـر همـراه بود، در مقایسـه 
بـا دانـش آموزانـی کـه اصـاًل از رایانه 
اسـتفاده نمی کردند. امـا دانش آموزانی 
کـه اسـتفاده زیـاد از فنـاوری مدرسـه 
را گـزارش کردنـد، از همسـاالنی کـه 
را گـزارش کردنـد،  اسـتفاده متوسـط 

عقب نشـینی کردنـد.«
بـه عنـوان مثـال، دانش آموزانـی 
از  داده انـد  گـزارش  فرانسـه  در  کـه 
اینترنـت در مدرسـه بـرای چنـد دقیقه 
تا نیم سـاعت در روز اسـتفاده می کنند، 
۱3 امتیـاز بیشـتر در ارزیابـی خوانـدن 
PISA نسـبت بـه دانش آموزانـی که 
گـزارش داده انـد در مدرسـه زمانـی را 
در اینترنـت صـرف نکرده انـد، کسـب 
دانـش  حـال،  همیـن  در  کرده انـد. 
 3۰ از  بیـش  کـه  فرانسـوی  آمـوزان 
دقیقـه در روز در مدرسـه آنالین بودند، 
بـه طـور مـداوم در همان آزمـون نمره 
کمتـری نسـبت بـه همسـاالن خـود 

کردند. کسـب 
الگـوی مشـابهی بـرای جوانـان 
آمریکایـی پیـدا شـد. در ایـن گـزارش 
کالس  دانش آمـوزان  اسـت:  آمـده 
از  نیمـی  از  بیـش  در  کـه  چهارمـی 
یـا  لپ تـاپ  ز  ا خـود  کالس هـای 
رایانه هـای رومیـزی اسـتفاده کرده اند، 
دانش آموزانـی  از  باالتـر  امتیـاز   ۱۰
ز  ا هرگـز  نـد  کرده ا گـزارش  کـه 
اسـتفاده  کالس  در  دسـتگاه ها  آن 

کرده انـد. کسـب  نکرده انـد، 
امـا به نظر می رسـد که اسـتفاده 
بیـش از حـد از رایانه نتایج کاهشـی و 
در نهایت نتیجه معکوس داشـته است.

نویسـد:  مـی   Bouygues
»مـا شـواهدی از یـک »اثـر سـقف« 
مناطـق  برخـی  در  یادگیری-فنـاوری 
یافتیـم، بـا اسـتفاده کم تا متوسـط که 
یـک رابطـه مثبت را نشـان مـی دهد، 
در حالی که اسـتفاده زیـاد رابطه منفی 
]بـا پیشـرفت دانـش آموزان[ را نشـان 
مـی دهد. »نتایج مربوط به اسـتفاده از 
تبلـت در کالس های کالس چهارم به 
ویـژه نگـران کننده بـود. دانش آموزان 
کالس چهـارم کـه گـزارش داده بودند 
از تبلـت در همه یـا تقریبًا همه کالس 
ها اسـتفاده می کردنـد، ۱۴ امتیاز کمتر 
در امتحـان خوانـدن نسـبت بـه دانش 
آموزانـی کـه گـزارش کردنـد هرگز از 
نکـرده  اسـتفاده  کالس  هـای  تبلـت 
بودنـد، کسـب کردنـد. ایـن تفـاوت در 
نمرات معادل یک سـطح کالس کامل 

یـا یک سـال تدریس اسـت.«
ایـن نتایـج علیـت را اثبـات نمی 
کننـده  احتیـاط  مطمئنـًا  امـا  کننـد، 

هسـتند.
این گـزارش نتیجه می گیرد: »در 
حالـی که شـواهد واضحی وجـود دارد 
کـه فنـاوری می توانـد نتایـج یادگیری 
را بهبـود بخشـد، داده هـای مـا نشـان 
اسـت  ممکـن  فنـاوری  کـه  می دهـد 
اسـتفاده  مـورد  گونـه ای  بـه  همیشـه 
قـرار نگیـرد کـه شـکل های غنی تری 
از یادگیـری را تحریـک کند. یافته های 
و  مـدارس  کـه  می دهـد  نشـان  مـا 
معلمـان بایـد مراقـب زمـان بیشـتری 
فنـاوری  از  اسـتفاده  نحـوه  و  باشـند. 

آموزشـی در کالس هـای درس.«
پس حتمًا یک سـیب بـرای معلم 
دانش آمـوز  بـرای  اپـل  امـا  بیاوریـد. 
بایـد بخش عمـده ای از روز مدرسـه را 

بگذراند. خامـوش 
آمـوزش کالس اتـاق فـن آوری 
دانـش آموزی عملکـرد کامپیوتـر پایه 

راه انـدازی مجـدد
ادامه دارد
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طی هفته جاری صورت می گیرد؛
رفع محدودیت حداکثری ورزش در سراسر ایران

بر اساس جدیدترین رنگ بندی شهرهای کشور، وضعیت محدودیت 
شدیدترین  که  است  گونه ای  به  ورزشی  رشته های  فعالیت  تعطیلی  و 
محدودیت ها در هیچ شهری اعمال نمی شود و در 33 شهر شاهد ممنوعیت 

فعالیت مشاغل ورزشی گروه 3 هستیم.
محدودیت های  هوشمند  مدیریت  طرح  اصالحیه  آخرین  اساس  بر 
متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید -۱9 در شهرهای کشور، مصوبه 
پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مشاغل گروه یک )مجاز به 
فعالیت در تمام شهرستان ها حتی در شرایط قرمز(، مشاغل گروه دو )مجاز به 
فعالیت در شهرهای نارنجی(، مشاغل گروه سه )مجاز به فعالیت در شهرهای 
زرد( و مشاغل گروه چهار )مجاز به فعالیت تنها در شهرهای آبی( هستند.

بر اساس جدیدترین اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش با اتمام 
تعطیالت نوروزی، تعداد شهرهای قرمز به از 2 به صفر شهر رسیده است 
و 33 شهر نیز در وضعیت نارنجی و 32۱ شهر در وضعیت زرد کرونایی 

قرار گرفته اند.
گروه بندی مشاغل ورزشی

فهرست  محدودیت،  هوشمند  جامع  ویرایش طرح  و  بازنگری  طبق 
باشگاه های  فعالیت  با  مرتبط  مشاغل  گروه بندی  در  شده  ایجاد  تغییرات 
)اهداف پروازی، فضای  تیراندازی  ورزشی گروه اول شامل استخر روباز، 
باز(، تیروکمان، چوگان، دوومیدانی، سوارکاری، قایقرانی )به جز دراگون بوت(، 

کوهنوردی، موتورسواری و اتومبیل رانی، دوچرخه سواری است.
بیلیارد،  و  بولینگ  اسکی،  اندام،  پرورش  و  بدنسازی  را  دوم  گروه 
تنیس روی میز )داخل سالن(، شمشیربازی )سالنی(، ورزش های سه گانه، 
تیراندازی سالنی، بدمینتون، فوتبال سالنی، ورزش های روستایی )سالنی(، 
والیبال )سالنی( قایقرانی دراگون بوت تشکیل می دهد و گروه سوم شامل 
انجمن ورزش های رزمی، بوکس )سالنی(، شنا )استخرهای سرپوشیده و 
پارک های آبی(، تکواندو )سالنی(، جانبازان و معلوالن، ژیمناستیک )سالنی(، 
هاکی )سالنی( کاراته )سالنی(، کبدی )سالنی(، کشتی )سالنی(، کونگ فو و 
هنرهای رزمی )سالنی( نابینایان، ناشنوایان، نجات غریق )سالنی(، ورزش های 

رزمی، ووشو )سالنی( و ورزش های زورخانه ای )سالنی( تشکیل می دهند.
ورزش های آزاد در مناطق زرد، نارنجی و قرمز

با اعالم رنگ بندی جدید شهرها به تبعیت از وضعیت کرونا، فعالیت 
در بخش استخر روباز، تیراندازی )اهداف پروازی، فضای باز(، تیروکمان، 
چوگان، دوومیدانی، سوارکاری، قایقرانی )به جز دراگون بوت(، کوهنوردی، 
موتورسواری و اتومبیل رانی و دوچرخه سواری در تمامی شهرهای کشور 

حتی شهرهای با وضعیت قرمز کرونا منعی ندارد.
ورزش های آزاد در مناطق نارنجی و زرد

مشاغل  حوزه  در  فعالیت  گرفته،  صورت  جدید  تغییرات  اساس  بر 
بدنسازی و پرورش اندام، اسکی، بولینگ و بیلیارد، تنیس روی میز )داخل 
سالنی،  تیراندازی  گانه،  سه  ورزش های  )سالنی(،  شمشیربازی  سالن(، 
بدمینتون، فوتبال سالنی، ورزش های روستایی )سالنی(، والیبال )سالنی( و 
قایقرانی دراگون بوت در شهرهای با رنگ نارنجی از نظر شیوع ویروس 
کرونا آزاد است و این رشته ها صرفا مجوز فعالیت در شهرهای قرمز را 

نخواهند داشت.
ورزش های آزاد در مناطق زرد

همچنین طبق فهرست جدید تغییرات ایجاد شده در گروه بندی مشاغل 
مرتبط با فعالیت باشگاه های ورزشی، رشته های مربوط به انجمن ورزش های 
رزمی، بوکس )سالنی(، شنا )استخرهای سرپوشیده و پارک های آبی(، تکواندو 
)سالنی( جانبازان و معلولین، ژیمناستیک )سالنی(، هاکی )سالنی(، کاراته 
)سالنی(، کبدی )سالنی(، کشتی )سالنی(، کونگ فو و هنرهای رزمی )سالنی(، 
نابینایان، ناشنوایان، نجات غریق )سالنی(، ورزش های رزمی، ووشو )سالنی( 
از نظر  با رنگ زرد  و ورزش های زورخانه ای )سالنی( صرفا در شهرهای 
شیوع ویروس کرونا امکان بازگشایی دارند و فعالیت آن ها در شهرهای با 

رنگ نارنجی و قرمز ممنوع است.
تیم های ملی و لیگ های برتر

باید خاطرنشان کرد که بر اساس آخرین اعالم ستاد مقابله با کرونا 
در ورزش به ایسنا، مصوبه مربوط به مجاز بودن فعالیت تیم های ملی و 
کشور،  شهرستان های  تمامی  در  مختلف  رشته های  در  وابسته  لیگ های 

کماکان به قوت خود باقی است.
وضعیت تعطیلی ورزش در پایتخت

با تغییر رنگ شهر تهران از نظر شیوع ویروس کرونا و قرار گرفتن 
بوکس  رزمی،  ورزش های  انجمن  به  مربوط  رشته های  زرد،  وضعیت  در 
آبی(، تکواندو )سالنی(  پارک های  )استخرهای سرپوشیده و  )سالنی(، شنا 
جانبازان و معلولین، ژیمناستیک )سالنی(، هاکی )سالنی(، کاراته )سالنی(، 
)سالنی(،  رزمی  هنرهای  و  فو  کونگ  )سالنی(،  کشتی  )سالنی(،  کبدی 
نابینایان، ناشنوایان، نجات غریق )سالنی(، ورزش های رزمی، ووشو )سالنی( 
و ورزش های زورخانه ای )سالنی( امکان فعالیت و بازگشایی در تهران را 

خواهند داشت.

واکنش بنا به شایعه استعفا از سرمربیگری تیم ملی
از  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
از  رییس جمهور خواست به صورت ویژه 

کشتی حمایت کند.
دوم  فاز  افتتاح  حاشیه  در  بنا  محمد 
بودجه  باید  گفت:  کشتی،  خانه  بازسازی 
خوب در اختیار فدراسیون کشتی بگذارند 
داریم.  پی  پی دی  تورنمنت  چند  که  چرا 
مسائل مالی شخصی نیستند وگرنه صحبت 
نمی کردم. دو فدراسیون فرنگی و آزاد با 5 
رده داریم و کلی مسابقات جهانی و المپیک. 
بلیت پرداخت شد.  فقط نفری ۴۴ میلیون برای مسابقات مغولستان پول 

احتیاج به کمک زیادی داریم و باید از فدراسیون دفاع کنم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، افزود: االن شه بخش در بوکس مدال 
گرفته، فروغی طال گرفته و ما خوشحالیم چون تمام ورزش را دوست داریم. 
اما وقتی بحث درگیری مستقیم با کشتی و پاسخ به مردم باشد، همه به 
مسائل مالی برمی گردد. زیرساخت ها از کمک های مالی ساخته شده، پروژه 
بزرگی پشت خانه کشتی در حال انجام است و حاال اردوها و مسابقات هم 

هست. امیدوارم آقای رئیسی توجه ویژه ای به کشتی داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا هر چند وقت یکبار با پست 
یا انتقاد، بحث استعفای او پیش کشیده می شود، گفت: کجا صحبت از 
استعفای من شده؟ شایعه است و استوری های من معنادار نیست. در تمرینات 
هستم و قهرم شایعه بوده است. مردم دوست دارند برخی مسائل را به قهر و 
آشتی من مرتبط کنند. کشتی وصل به کسی نیست و از همه بزگرتر است. 

با قهر یا بودن و نبودن من کشتی لطمه نمی بیند و بزرگی اش را می کند.

هواداران باید منتظر بمانند
اینیستا: دوست دارم به بارسلونا بازگردم 

لحظه ای که گل می زنید، همه چیز را فراموش می کنید. فقط شروع به 
دویدن می کنید، فریاد می زنید، سپس هم تیمی هایتان می آیند. دیوانگی محض.
، دوراني بود، وقتي که در پشت چراغ قرمزها و ترافیک هاي طوالني، در 
رقابتي فشرده و براي گذران وقت، با برادران و دوستان، سعي مي کردیم حدس 
بزنیم، راننده اتوموبیل کناري چه کاره است؟ و روزگار را از چه راهي مي گذراند. 
یا نه؟، اگر هست، کدام تیم؟. فیلم و هنرپیشه و سریال  طرفدار فوتبال هست 

مورد عالقه او چیست؟
را نشان مي دهم  باقي ماند. عکسي  این عادت به شکل دیگري در من 
و اصرار مي کنم حدس بزنید هنر این فرد یا شغل او چیست؟ بارها عکس او را 
مقابل افرادي که سر وکاري با فوتبال و ورزش نداشته اند، نشان این و آن داده ام. 
هیچ کس حدس مناسبي نداشته است. بهترین جواب ممکنه؛ با توجه به عالئقم، 
موزیسین و هنرپیشه هم شنیده ام. از همه معرکه تر »فوتبالیست که نیست« بوده.
اینیستا به چشم من هرگز شکل و شمایل یک فوتبالیست حرفه  آندرس 
اي را نداشت. با اندام جمع و جور، چشمان ریز و چهره اي بچه گانه و دوست 
داشتني. از دست پرورده هاي نازنین آکادمي بارسلونا، الماسیا. متعلق به نسلي 
که سبک آوانگارد و تازه خود را در قاب سبز بزرگ استادیوم ها خلق کردند. با پا 
و توپ، صدها شاهکار در آن پهنه سبز و خرامان به شیفتگان فوتبال هدیه دادند. 

که در تاریخ براي همیشه ثبت خواهد شد.
با قلم مو و بوم، مکتب کوبیسم را به  از این  آنچه پیکاسو سال ها پیش 

عاشقان هنر ارزاني داشت.
“اندره اینیستا« نیازي به تعریف و تمجید ندارد. دوستداران این نسل فوتبال 
به ارزش هاي واالي او واقف هستند. از خدایان خط میاني، چون زیدان، جرارد، 
پیرلو، اسکولز. مادریچ و لوتر ماتیوس. همین کافي است که بگوییم؛ هر آنچه که 
هست و نیست را به تسخیر خود در آورده است. حتي همه آن چیزهایي که لیونل 
مسي نابغه در گنجینه خود دارد. در جعبه خارق العاده زیبا و زرین او نیز هست. و 
اگر این براي رضایت بد دالن کافي نیست، حلقه و گردبند سحر آمیز جام جهاني 
و گل پیروزي در آن را هم اضافه کنید. حلقه و گردبند جادویي که در میان گوهر 

و جواهرات و معادن طالي نوابغي چون لیونل و کریستیانو هم نیست.
متن پیش رو فرازها و ترجمه فشرده اي از مصاحبه مجله »دنیاي فوتبال/
World Soccer” در شماره اخیر خود May 2۰22 با اینیستا است. از زندگی 
در ژاپن، هم تیمی قدیمی خود ژاوی در نوکمپ، گل در فینال جام جهاني و… 

صحبت مي کند.
و تعریف معرکه اي از هافبک و اهمیت بازیکن وسط میدان مي دهد. »دنیاي 
فوتبال« این مصاحبه را تحت عنوان؛ »دوست دارم به بارسلونا بازگردم« چاپ کرده 
است. بطور حتم خواندني براي طرفداران ایراني، به ویژه بارسلونایي که خاطرات 
بي شماري را براي یکایک آنها رقم زده است، براي ما، همه ما، فامیل فوتبالي.

زندگي در ژاپن:
می توانم بگویم که دلمان برای خانه خیلی تنگ شده. خصوصا به دلیل 
وضعیت اخیر، عدم امکان برگشت و عدم امکان مالقات خانواده. برای همه ما 
خیلی سخت بوده، تغییرات همیشه کمی استرس و نگراني ایجاد می کند، اما از 
اولین روزی که به ژاپن آمدیم احساس خوبی داشتیم و این حس هم در ورزش 

و هم درخانواده روزبه روز افزایش یافت. ما اینجا خیلی احساس خوبی داریم.
لیگ فوتبال ژاپن:

که  دیگری  اسم  هر  یا  هستند  متفاوت  مختلف،  سطوح  در  استانداردها 
مي خواهید روی آن بگذارید، اما این چیزی نیست که من آن را منفی بدانم. باید 
بگویم از زمان حضورم در اینجا در لیگ پیشرفت زیادي به وجود آمده. رشد کرده 
و مهمتر از همه، در لیگ رقابت هاي سختي وجود دارد. این رقابت چیزی است 
که من دوست دارم و از زمان ترک بارسلونا به دنبال آن بودم. صادقانه بگویم، 
در اینجا احساس خوشحالی می کنم. هنوز مانند قبل از خودم مراقبت می کنم 

تا در بهترین فرم باشم.
بازنشستگي:

صادقانه بگویم، من هنوز همان احساسی را دارم که ما فوتبالیست ها هنگام 
تمرین، بازی و مسابقه داریم. روزی فرا می رسد که همه چیز مثل قبل نیست، 
اما در حال حاضر احساس خوبی دارم، خوشحالم و برای یکي دو سال دیگر ادامه 
خواهم داد. در ابتدای هر فصل همیشه مدتی طول می کشد تا دوباره به ریتم 
معمول برگردي. یک سال پیش مصدومیت جدی داشتم که به خوبی پیش رفت. 

هنوز هم هیجان زده و با انگیزه ام.
آینده:

می دانم که زمان به نفع ما سوت نمی زند، در حال حاضر فقط لذت بردن 
از فوتبال اهمیت دارد. روزی نقشه ای می کشم و روز بعد از آن چی دیگری در 

ذهنم می آید، دقیقًا نمی دانم چه چیزی، کجا یا چگونه؟
اما از یک چیز مطمئنم، دوست دارم به فوتبال مرتبط باشد، زندگی و عالقه 
من در فوتبال خالصه شده، چیزی که بیشتر از هرچیزی از آن لذت می برم، از اینرو 
هرچه هست، سعی می کنم آن را به فوتبال مرتبط کنم و از آنجا به بعد خواهیم دید.

مربیگری:
در مورد آن فکر کرده ام. درست است که من دوست دارم مدرک مربیگری 
خود را بگیرم. این کاری است که انجام خواهم داد، اگرچه نمی دانم از آن استفاده 
خواهم کرد یا نه. بگذار ببینیم چه می شود. همانطور که گفتم هنوز هیچ برنامه 

روشنی در ذهن ندارم.
بازگشت به بارسلونا:

آن دسته از هواداران بارسلونا که آرزوی دیدن من را در کنار ژاوی در نیوکمپ 
دارند، باید منتظر بمانند. ژاوی سال هاست خود را برای مربی گری آماده می کند، 
سخت است، و بدیهی است که او کادر خود را دارد. صحبت در مورد چنین چیزی 
منطقی نیست. همانطور که همیشه گفته ام، دوست دارم به هر شکلی که می 

توانم به بارسلونا بازگردم.
تماشای بارسلونا و ژاوی:

آیا هنوز به طور مرتب بارسلونا را تماشا می کنید؟ نظر شما از کار ژاوی 
تا اینجا چیست؟

خالصه بازي ها را مي بینم، تقریبا همیشه بازي ها به ساعت ژاپن، نصف 
شب است و این کار را سخت می کند. به هر حال همیشه به روز هستم. همه چیز 
با حضور ژاوي مثبت تر شده است. همیشه در ابتدا مشکل است ولي ماه های اولیه 
خوب و خوشایند پیش رفت. باید به او زمان داد تا شیوه بازی خود را پیاده کند و 
بازیکنان آن را در زمین اجرا کنند. از آن به بعد پیشرفت آغاز مي شود. شک ندارم 

در این مسیر حرکت مي کنند و این ادامه خواهد داشت. به این کامال معتقدم.
الماسیا:

چیزی که یاد می گیرید فوتبال است و درک آن، با دیگران زندگی کردن، 
رشد و بزرگ شدن  همراه با شور و اشتیاق، با فوتبال، با توپ.  

و همانطور که در گروه های سنی باال می آیید، شروع به یافتن راه و مسیر 
خود می کنید.

آکادمی اینیستا:
شما آکادمي اینیستا را در سال 2۰۱3 در اسپانیا تشکیل دادید و از آن زمان 
آن را در ژاپن نیز برگزار کرده اید. ممکن است کمی در مورد دلیل تشکیل آکادمی 

فوتبال و روش های آن به ما بگویید؟
برای بچه هایی که می خواهند وارد فوتبال شوند، داشتن یک پایه خوب برای 
رشد کلیدی است. آنچه ما سعی در انتقال و آموزش آن داریم راهی برای درک 
فوتبال و »زندگی« به طور کلی است. چگونه تمرین کنیم و چگونه »رفتار« کنیم.
فراتر از جنبه های فنی و تاکتیکی، این راهی برای »درک« عمیق ورزش 
است. زمانی که به ژاپن آمدم، یکی از اولویت ها ایجاد این آکادمی ها بود، تالش 
برای نشان دادن آنچه در طول دوران حرفه ای ام آموخته ام و فکر می کنم برای 

رشد من به عنوان یک فوتبالیست حرفه ای اهمیت زیادی داشته است.

با  را  فصل  پرسپولیس 
به  سال   28.۱ سنی  متوسط 

پایان خواهد رساند.
به  حالی  در  یکم  و  بیست  لیگ 
شده  نزدیک  خود  پایانی  هفته های 
انتقاالت  که گمانه زنی در مورد نقل و 
برای فصل  تیم ها  تغییرات  تابستانی و 
جدید نیز باال گرفته و یکی از تیم هایی 
درفنی اش،  کا عالقه  برخالف  که 
مطرح  آن  مورد  در  زیادی  صحبتهای 
که  تیمی  است.  پرسپولیس  می شود، 
فصل  چهار  برخالف  رد  دا احتمال 
گذشته، امسال نتواند از عنوان قهرمانی 

اش دفاع کند.
اصلی  عوامل  از  موضوع  همین 
گمانه زنی بیشتر در مورد پرسپولیس و 
بسیاری  است.  هواداران  انتقادات  البته 
که  معتقدند  پرسپولیس  هواداران  از 
جدید  فصل  برای  تیم  این  فهرست 
شود  همراه  ساختاری  تغییرات  با  باید 
برای بهبود شرایط  را مقدمه ای  این  و 

تیم می دانند.
این در حالی است که پرسپولیس 
در  مداوم  صورت  به  اخیر  سالهای  در 
حال تغییر بوده و از اولین پنجره نقل و 
انتقاالتی برانکو تنها یک بازیکن )کمال 
بازیکنانی  و  مانده  باقی  کامیابی نیا( 
نظیر سیدجالل حسینی، وحید امیری و 
مهدی ترابی نیز معدود نفراتی هستند 
که از دوره کاری برانکو ایوانکوویچ در 

پرسپولیس مانده اند.
در  توجه  مورد  و  جالب  نکته  اما 
مورد سرخپوشان، متوسط سنی بازیکنان 
سال   28.2 به  حاال  که  است  تیم  این 
رسیده است. این با احتساب بازیکنانی 
نظیر مهدی مهدیخانی، محمد شریفی 
و منوچهر صفروف است که همگی در 
فهرست غیربزرگساالن پرسپولیس قرار 
نمایش  برای  اما فرصت چندانی  دارند 
توانایی خود نیافته اند و بدون احتساب 
آنها متوسط سنی پرسپولیس به عدد 3۰ 

نزدیک می شود.
لی  حا ر  د گل  محمدی  یحیی 
را  پرسپولیس  نسازی  جوا ماموریت 
پیش روی خود می  بیند که در مارکت 
بازیکنان ایرانی، ستاره های زیر 23 سال 

جای خاصی ندارند.
حتی  پرسپولیس  حساب  این  با 
مسن ترین  جزو  هم  فصل  این  برای 
تیم های لیگ برتر محسوب می شود اما 
نگرانی بزرگ برای فصل آینده است که 
با این روند متوسط سنی سرخپوشان به 

عدد 3۰ نزدیک خواهد شد.
پرسپولیس  مورد  در  جالب  نکته 
در  گل محمدی  یحیی  که  است  این 
سالهای گذشته عالقه ویژه ای به خرید 
بازیکنان باتجربه داشته است؛ عیسی آل 
کثیر، علیرضا ابراهیمی، حامد لک، حامد 
پاکدل و رامین رضاییان. این نفرات 5 
پرسپولیس  سال  سی  باالی  بازیکن 

هستند که توسط یحیی جذب شدند و 
هنوز در این تیم حضور دارند.

سیدجالل  بازیکن،   5 این  جز  به 
حسینی )۴۰ سال و 2 ماه(، وحید امیری 
)3۴ سال(، کمال کامیابی نیا )33 سال و 
3 ماه( و امید عالیشاه )3۰ سال و 3 ماه( 
دیگر بازیکنان مسن پرسپولیس هستند 
نیز  سرخپوشان  کاپیتان های  جزو  که 
محسوب می شوند. البته باید توجه کرد 
گروه  این  در  نیز  شیری  و  رادوشوویچ 
حضور داشتند که در میانه راه جدا شدند.
یکن  ز با تنها  ی  عبد ی  مهد
غیربزرگساالن پرسپولیس است که به 

تناوب در ترکیب قرار می گیرد.
تصور  بسیاری  اینکه  مهم  نکته 
سیدجالل  بدون  پرسپولیس  می کنند 
اما  بود  خواهد  جوان  تیمی  حسینی 
حضور کاپیتان شماره چهار تنها شش 
ماه متوسط سنی را افزایش داده و به 
نوعی باال رفتن سن تیم پرسپولیس تنها 
وابسته به یکی دو بازیکن خاص نیست.
کاپیتان   5 این  دیگر  طرف  از 
ر  د نگ  ر پر نقشی   ، لیس سپو پر
و  کرده اند  ایفا  تیم  این  موفقیت های 
جزو بازیکنان کلیدی هستند که شاید 
سادگی ها  این  به  هم  شان  جدایی 

نخواهد بود.
هنوز  که  عمری  محمد  جز  به 
فرصت چندانی برای بازی پیدا نکرده، 
مهدی  و  له  سا  22 شریفی  محمد 

بازیکنان  ترین  جوان  ساله   23 عبدی 
نها  آ ز  ا پس  و  هستند  پرسپولیس 
مهدی  و  شجاعی  علی  نعمتی،  علی 
که  هستند  بازیکنی  سه  مهدیخانی 
متوسط سنی پرسپولیس را به طور قابل 
توجهی کاهش می دهند )بدون احتساب 

بازیکنان خارجی(.
گل محمدی  یحیی  سالها  این  در 
بازی  فرصت  جوان  بازیکنان  به  کمتر 
داده و شاید مهدی عبدی تنها موردی 
است که باتوجه به جدایی علی علیپور 
و سپس محرومیت و مصدومیت عیسی 
مهاجمان  ناکامی  و همچنین  کثیر  آل 
انتظارات،  کردن  برآورده  در  خارجی 
نکته  است.  یافته  راه  اصلی  ترکیب  به 
جالب اینکه این بازیکنان زیر 27 سال 
اندک  با وجود سن و سال  پرسپولیس 
لیگ  در  بازی  از  توجهی  قابل  تجارب 
برتر یا حضور در تیمهای ملی پایه  دارند.

سیدجالل حسینی در ۴۰ سال و 
را  خوبی  کیفیت  همچنان  ماهگی،   3
ارائه می دهد؛ نکته جالب اینکه حتی با 
خروج او، متوسط سنی پرسپولیس تغییر 

خاصی نمی کند.
خرین  آ لی  حا ر  د لیس  پرسپو
که  می کند  دنبال  را  فصل  بازیهای 
یحیی گل محمدی چالش جوان سازی 
داشت  خواهد  رو  پیش  را  پرسپولیس 
تمدید  و  فهرست خرید  در  دید  باید  و 
قرارداد چه بازیکنانی را قرار خواهد داد  .

نقل و انتقاالت پایان فصل با یک هدف ویژه؛

دگرگونی در پرسپولیس با ستاره های جوان

ر  د برسی  حسا قت  مو کمیته 
بررسی  ز  ا بعد  فوتبال  سیون  فدرا
صورت های مالی و مصوبه ها و آیین های 
موجود، موضوع بازپس گیری پاداش های 
به  را  عزیزی خادم  اعطایی  غیرقانونی 

جریان انداخته است.
با تغییرات مدیریتی در فدراسیون 
لدین  ا شهاب  رفتن  کنار  و  فوتبال 
برخی  فاش شدن  با  عزیزی خادم که 
بعضا  و  نامتعارف  مالی  پرداخت های 
همراه  ماه   ۱۱ از  بیش  در  غیرقانونی 
این  در  موقت  حسابرسی  کمیته  بود، 
فدراسیون شد تا به صورت های مالی و 
برخی اقدامات انجام شده در این مدت 

زمان رسیدگی شود.
کمیته  این  اولیه  بررسی های  در 
آشکار شد که بعضی از نزدیکان رئیس 
سابق فدراسیون فوتبال که فعال به طور 
رئیسه  هیات  اعضای  رای  با  و  موقت 
این فدراسیون از سمت خود عزل شده، 
پاداش هایی را دریافت کرده اند که دارای 

مصوبات قانونی نبوده است.
کمیته  سرپرست  بهرامی،  کریم 
حسابرسی – که چندین سال قبل رئیس 
هیات فوتبال قم بود و گفت وگوی تلفنی 
نود،  برنامه  در  فردوسی پور  عادل  با  او 
به تعداد دفعات زیادی دست به دست 
شده است – بعد از تحقیق و تفحص، 
در نامه های متعدد به میرشاد ماجدی، 
این  فدراسیون،  این  موقت  سرپرست 
پرداخت های مالی غیرقانونی را گزارش 
مبالغ  بازگرداندن  خواهان  و  کرده 

غیرقانونی به قید فوریت شده است.
طبق مصوبه فدراسیون فوتبال در 
دوره اخیر، سقف پاداش به صعود تیم 

اداری،  پرسنل  به  جهانی  جام  به  ملی 
فدراسیون  این  سرپرست  و  پشتیبانی 
 65۰( تومان  میلیون   65 مبلغ  حداکثر 
میلیون ریال( بوده که به تصویب هیات 
متعددی،  موارد  در  اما  رسیده  رئیسه 
پاداش هایی فراتر از این مبلغ پرداخت 

شده است.
سته  ا خو جدی  ما ز  ا می  ا بهر
از جمله مجتبی  افراد  از  برخی  پاداش 
تومان  میلیون   9۱5 که  خورشیدی 
حداکثر  کسر  با  کرده،  دریافت  پاداش 
سقف پاداش ها یعنی 65 میلیون تومان، 
به این فدراسیون بازگردانده شود و در 
باید  ملی  تیم  سابق  سرپرست  نتیجه 

فدراسیون  این  به  تومان  میلیون   85۰
پس بدهد.

خورشیدی بعد از حضور در جلسه 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال گفته بود 
که پاداش او به اندازه اعضای کادرفنی 
نفرات  این  از  بیش  مبلغی  اگر  و  است 
از  نامه  این  اما  قانونی  بود، غیر  گرفته 
تیم  سرپرست  که  شده  ارسال  رو  این 
و  اداری  کادر  جزو  ایران  فوتبال  ملی 
سرپرستی محسوب می شود و نمی توان 
مربیان،  شامل  کادرفنی  جزو  را  او 
بازیکنان، بخش رسانه ای و پزشکی به 
گروه  این  پاداش های  که  آورد  حساب 
خارج از چارت اداری فدراسیون فوتبال 

پرداخت می شود.
عزیزی  برای  نامه،  این  مشابه 
خادم و سایر کارکنان فدراسیون فوتبال 
میلیون   65 از  بیش  مبلغی  که  هم 
شده  ارسال  کرده اند،  دریافت  تومان 
سایر  برخالف  خادم  عزیزی  است. 
اعضای هیات رئیسه - که در بیشترین 
مورد، 57 میلیون تومان پاداش گرفته 
بود – 3۰9 میلیون تومان پاداش گرفته 
هم  او  فوق،  مصوبه  براساس  که  بود 
حسابرسی  کمیته  اخیر  اقدام  مشمول 

قرار گرفته است.
مبلغ 58۰۰  طی روزهای گذشته 
دریافتی  تنخواه  یورو   6۰۰۰ از  یورو  
عمومی  روابط  کارکنان  و  مشاوران 
فدراسیون فوتبال در سفر به قطر )دیدار 
ایران - عراق( به صورت نقدی تحویل 
فدراسیون فوتبال شده است. مبلغی که 
هزینه  برای  و  شریفی  حسین  توسط 
سفر به قطر و به همراه قهار و زارعیان 
اما  دریافت  فدراسیون  مالی  امور  از 
تاکنون اقدامی برای تسویه آن صورت 

نگرفته بود.
سند دریافت 6۰۰ یورو که 58۰۰ 
یورو آن نقدی در روزهای اخیر تحویل 

شده است
کمیته  گزارش،  این  اساس  بر 
زمینه  این  در  خود  اقدامات  حسابرسی 
ماجدی  حاال  و  رسانده  پایان  به  را 
ماموریت دارد با اقدامات قانونی پول های 
غیرقانونی خارج شده از خزانه فوتبال را 
همزمان  بازگرداند.  مجموعه  این  به 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال هم در 
حال رسیدگی به تخلفات انجام شده در 
پرداخت این پاداش های نجومی است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

افشاگری هایی که جواب داده است؛

پاداش های غیرقانونی پس گرفته می شود!

فدراسیون  فنی  کمیته  سخنگوی 
سرمربی  انتخاب  برای  گفت:  فوتبال 
تیم جوانان به نتیجه نرسیدیم چرا که 
برنامه های  و  باید شرایط  داریم  اعتقاد 
و  کنیم  بررسی  را  بیشتری  گزینه های 

روی این مساله تمرکز داشته باشیم.
ابراهیم قاسمپور، اظهار داشت:  پنج 
گزینه  مد نظر با حضور در کیمته فنی 
برنامه های خود را ارائه کردند و پس از 
باید  نتیجه رسیدیم که  این  به  بررسی 
گزینه های دیگری نیز باشند تا بتوانیم 

بهترین فرد را انتخاب کنیم.

میرزاییان،  امیر  داد:  ادامه  وی 
مجید نامجومطلق، صمد مرفاوی، داود 
نفراتی  پیروانی  امیرحسین  و  مهابادی 
کردند.  ارائه  را  خود  برنامه   که  بودند 
درخواستی که ما بعد از دریافت برنامه 
که  است  این  داشتیم  دوستان  این 
یا  و  می توانند  که  دیگری  گزینه های 
این توانایی را دارند که در این مقطع به 
کمک فوتبال بیایند نیز وارد میدان شوند 
تا پس از بررسی شرایط امکان انتخاب 

بهترین گزینه را داشته باشیم.
فدراسیون  فنی  کمیته  سخنگوی 

فوتبال تصریح کرد: احتمال دارد از بین 
نفراتی که امروز برنامه دادند یا نفراتی 
که در آینده برنامه می دهند در نهایت 
احتمال  به  کنیم.  انتخاب  را  نفر  یک 
برگزار  چهارشنبه  بعدی  جلسه  فراوان 
جوانان  کمیته  زمان  آن  تا  و  می شود 
باید گزینه های جدید را به ما معرفی کند.
او در مورد حضور حسین عبدی در 
تیم نوجوانان تاکید کرد: انتخاب او قطعی 
است چرا که فاصله وی با گزینه بعدی 
بسیار بود و برای همین حسین عبدی را در 
راس تیم فوتبال نوجوانان خواهیم داشت.

قاسم پور: برای انتخاب سرمربی تیم فوتبال جوانان به نتیجه نرسیدیم
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آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت اول :۱۴۰۱/۱/27                            تاریخ نوبت دوم: ۱۱

                                     ۱۴۰۱/2/
بخش 3: 

۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام آقای فرید سلطانی 
 373۱956۰8۱ ملی  کد  سنندج  صادره   85 شناسنامه  شماره  محرم  فرزند 
فرزند  محمدی  شهاب  وآقای  مشاع  شعیر   6۴/7296۴۱6938 نسبت  به 
به   373۰257۱96 کدملی  ازسنندج  صادره   2588۴ شناسنامه  شماره  احمد 
نسبت۱5/۰635۱7953 شعیر مشاع وخانم شهال برخورداری فرزند علی اکبر 
 ۱5/۰635۱79۱53 نسبت  به   3732۰576۴۱ کدملی  شناسنامه۱۰۰  شماره 
به  سنندج   3 بخش  اصلی   27۱2 از  فرعی   879۴ پالک  تحت  مشاع  شعیر 
آدرس  به  کلکان  جعفری  محمود  آقای  نسق  که  مربع  متر   3۰7۰ مساحت 

دگایران سنندج 
رئیس ثبت بهنام قباد    م الف۱۴9۰

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت اول :۱۴۰۱/۱/27                            تاریخ نوبت دوم: ۱۱

                                     ۱۴۰۱/2/
بخش 3: ۱- ششدانگ یک باب ساختمان  مسکونی بنام خانم شوکت مرادی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 5 صادره کامیاران کد ملی 38397۴6736 تحت 
پالک 283از56فرعی از2633 الی 2635و26۴۱و26۴2 اصلی بخش3سنندج به 
از مالکیت خانم عزیزه خواجه پالک 56فرعی  مساحت ۱95/۴3 متر مربع که 
از2633 الی 2635 و26۴۱ و26۴2 اصلی بخش 3 سنندج به آدرس سنندج میدان 

بسیج محله گریاشان
بخش ۱۱:  2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای کامیار سعیدی 
تازه آباد فرزند حسن شماره شناسنامه ۱۱623 صادره سنندج کدملی 3733۰7۰۰62 
تحت پالک79 فرعی از 6 اصلی بخش ۱۱کالترزان به مساحت3326 متر مربع که 

از نسق آقای محمد محمدی به آدرس سنندج روستای تازه آباد دویسه
رئیس ثبت بهنام قباد    م الف  ۱۴86

آگهی فقدان سند مالکیت
شهرداری مریوان مدعی هستند که سند مالکیت 6 دانگ پالک ۱63 فرعی 
از 3۰۰ اصلی واقع در بخش 2۴ مریوان بنام مالک صادر وتسلیم گردیده است. 
وبه علت جابجایی از بین رفته و تقاضای المثنی سند مالکیت گردیده است.لذا بنا 
به دستور تبصره ۱ ماده ۱2۰ اصالحی آئیین نامه قانون ثبت مصوب 8۰/۱۱/8 
یا  تا چنانچه شخص  مراتب جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود 
یا وجود سند  معامله  انجام  مرقوم مدعی  به ششدانگ پالک  نسبت  اشخاصی 
مالکیت یا سند معامله نزد خود می باشد.ظرف مدت ۱۰ روز ازتاریخ انتشاراین 
آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم نمایند واگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر وتسلیم خواهد شد.ودر صورت 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت جلسه ای مبنی بر وجود آن نزد معترض 
در 2 نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضی االمثنی تسلیم واصل سند مالکیت 

به ارائه دهنده مسترد خواهد شد.
رئیس ثبت واسناد مریوان نگاری - م الف9

مفقودی
شناسنامه مالکیت و کارت سواری پیکان تیپ ۱6۰۰i به رنگ سفید مدل 
۱382 به شماره پالک ۴7۱ ق ۱۱-ایران۴6 به شماره موتور ۱۱282۰۰3۰۱8 
به شماره شاسی 82۴87363 متعلق به آقای علی اکبر حارث نخودچری مفقود 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
اینجانب آمنه پورمقدم گورابجیری مالک خودرو پژو 2۰7 به شماره شاسي 
NAAR۰3FE6BJ95866۰ و به شماره موتور ۱339۰۰۱۰۰۴۱  بعلت فقدان 
هرکس  چنانچه  ام.لذا  نموده  را  مذکور  المثني  رونوشت  تقاضاي  فروش  اسناد 

شرکت  حقوقي  دفتر  به  روز   ۱۰ ظرف  دارد  مذکور  خودروي  مورد  در  ادعایي 
ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۴جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکانشهر 
ساختمان سمند طبقه ۱ مراجعه نماید. بدیهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۱6۰3۰۱۰6۰۰۰۰۱۱6 هیات اول/ موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی افشار 
خاص فرزند عربعلی   بشماره شناسنامه 3793 صادره از ورامین ** ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت۱38/7۰ متر مربع از پالک شماره ۱  فرعی از ۱۰ 
اصلی واقع در  موسی آباد کاشانی   بخش  حوزه ثبت ملک ورامین خریداری 
از اکبر افشار خاص  ** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  نوبت  در دو 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 57م الف
محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/2/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/2/26

تخصیص ۵۰ درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت 
اعطای تسهیالت به همان منطقه

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران بخشنامه »تخصیص 5۰ درصد 
حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیالت به همان منطقه« 

را به تمام شعب بانک در سراسر کشور ابالغ کرد.
به گزارش درآمد نیوز  به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک 
کل  مدیریت   23/۱۱/۱۴۰۰ مورخ   3۴3872/۰۰ بخشنامه  برطبق  ایران، 
جمهوری  مرکزی  بانک  پولشویی  با  مبارزه  و  بانکی  مجوزهای  مقررات، 
اسالمی ایران با موضوع » تخصیص و هدایت موثرمنابع بانکی« بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی، حداقل 5۰ درصد از منابع سپرده ای تجهیز 
شده در هر منطقه را به اعطای تسهیالت در همان منطقه اختصاص دهند.

براساس این بخشنامه، انتقال منابع سپرده ای در هر منطقه به سایر 
مناطق با توجیه عدم امکان تخصیص منابع سپرده ای به همان منطقه، 
در صورت اختصاص 5۰ درصد از منابع سپرده ای به همان منطقه امکان 

پذیر خواهد بود.
بر اساس این گزارش، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که 
نسبت مجموع تسهیالت اعطایی آنها در هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی 
و ویژه اقتصادی به مجموع سپرده های آنها در همان منطقه کمتر از 5۰ 

درصد باشد، موظف هستند این نسبت را به حداقل 5۰ درصد ارتقا دهند.

از  نفر  هزار   ۱۰۰ اطعام  برای  مهر”  “سفره  پویش  اندازی  راه 
روزه داران کشور

به مناسبت ماه مبارک رمضان با هدف اطعام ۱۰۰هزار هموطنان روزه 
دار و مومن مناطق کمتر برخوردار کشور، گروه مالی گردشگری نسبت به 
تامین ۱۰ هزار بسته سبد مواد غذایی اقدام کرده که توسط بنیاد نیکوکاری 

یاس توزیع آغاز شده است.
به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 
در اجرای پویش “سفره مهر” ابتدا قرار بود ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم بین 
روزه داران توزیع شود اما با توجه به شرایط کرونا و رعایت پروتکل های 
بهداشتی، مقرر شد این کمک ها به صورت بسته های خوراکی و غذایی 

آماده و بین خانواده ها توزیع شود.
ارزش هر کدام از بسته های مواد غذایی حدود ۱۰ میلیون ریال است 

و عالوه بر آن به برخی از خانوارها بن نقدی نیز اهدا می شود.
در پویش ” سفره مهر ” عالوه بر کمک های مدیران و کارکنان گروه 
مالی گردشگری و بانک گردشگری و همچنین شرکت های تابعه، شماری 

از هموطنان نیز در این امر خداپسندانه مشارکت کردند.
یادآور می شود: پیش از این نیز گروه مالی گردشگری از زمان شیوع 
کرونا تاکنون ده ها هزار بسته معیشتی را در راستای کمک های مومنانه 
بین اقشار آسیب دیده از کرونا و همچنین نیازمندان مناطق مختلف کشور 
از طریق بنیاد یاس توزیع کرده است. خانواده بزرگ گروه مالی گردشگری 
رسیدگی به وضعیت نیازمندان و محرومان جامعه را همواره دغدغه خود می 
داند و عالوه بر ماه مبارک رمضان در ایام سال به مناسبت های مختلف 

در امور خیریه مشارکت کرده اند.
مجوز  با  مستقل  خیریه ای  النبی)س(،  فاطمه  یاس  نیکوکاری  بنیاد 
و  غیرانتفاعی، غیرسیاسی  این موسسه  است.  بهزیستی کشور  از سازمان 
غیرتجاری به منظور خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه در حوزه های 

مختلف فعالیت می کند.
بنیاد نیکوکاری یاس وابسته به گروه مالی گردشگری از سال ۱393 

تاسیس شده است.

تمیروف در حد پرسپولیس نیست؛

شیث رضایی: با بردن 
هر 6 بازی قهرمان می شویم

پیشکسوت پرسپولیس در مورد بازی های باقی مانده لیگ و سرنوشت 
قهرمانی صحبت کرد.

شیث رضایی در خصوص رقابت استقالل و پرسپولیس برای قهرمانی 
در آستانه شروع دوباره رقابت های لیگ برتر اظهار داشت: به نظرم هنوز 
تکلیف هیچ چیز مشخص نشده و تا هفته پایانی هم مشخص نخواهد 
شد. درست است که اختالف امتیاز زیاد است ولی 6 امتیاز در 6 هفته 
قابل جبران است. استقالل بازی هایش به مراتب سخت تر از پرسپولیس 
است و به نظرم اگر پرسپولیس بتواند هر 6 بازی آینده خودش را ببرد و 

۱8 امتیاز کامل را بگیرد قهرمان خواهد شد.
وی افزود: سه دیدار سخت برای استقالل در پیش است که بازی 
با سپاهان در اصفهان، بازی با فوالد در اهواز و بازی با مس رفسنجان 
است و این سه تیم پتانسیل امتیاز گرفتن از استقالل را دارند. ضمن اینکه 
در سه دیدار دیگر هم ممکن است این تیم امتیاز از دست بدهد. نتایج 
استقالل در هفته های اخیر را مرور کنید می بینید این تیم متزلزل نشان 
داده و از همین رو می گویم پرسپولیس 6 بازی خود را ببرد قهرمان است. 
یک نکته دیگر هم می خواهم بگویم که اگر پرسپولیس تمام بازی هایش 
را ببرد ولی قهرمان هم نشود بازهم هواداران از این تیم راضی خواهند 
بود چرا که زحمتشان را کشیده اند. فراموش هم نکنید این تیم 5 دوره 
پیاپی قهرمان شده و یک سال هم قهرمان نشود به جایی بر نمی خورد و 

چیزی از ارزش های تیم کم نمی شود.
پیشکسوت پرسپولیس در مورد بازگشت حامد لک به تمرینات گفت: 
من معمواًل در مسائل فنی و انضباطی دخالت نمی کنم. من کنار تیم نیستم 
اتفاقی  ندارم و نمی دانم چه  بازیکنان خبر  انضباطی  از شرایط فنی و  و 
افتاده که یک بازیکن کنار گذاشته می شود و یا برمی گردد. هر چه هست 

صالحدید کادرفنی است و من دخالتی نمی کنم.
وی در مورد چینش خط دفاعی تیم در دیدارهای اخیر توضیح داد: 
خط دفاعی در دیدارهای اخیر تغییرات زیادی داشته و چینش های مختلف 
مورد استفاده قرار گرفته است و به نظرم کادرفنی حاال به ترکیب اصلی 
خود رسیده است. بازگشت سیدجالل حسینی هم اتفاق خوبی است چرا 
که عالوه بر اینکه یک مهره قابل است کاپیتان تیم هم هست و حضورش 

در تیم خیلی می تواند مفید باشد.
خاطر  به  تمرینات  از  عبدی  مهدی  گذاشتن  کنار  مورد  در  رضایی 
بر  فنی  و  انضباطی  مسائل  گفتم  که  همانطور  گفت:  هم  بی انضابطی 
عهده کادرفنی است. خوبی یحیی گل محمدی این است که تیمش در 
هر شرایطی باشد و هرچقدر از لحاظ فنی به یک بازیکن نیاز داشته باشد 
اصول انضباطی را زیر پا نمی گذارد و اجازه نمی دهد دیسیپلین تیمی زیر پا 
گذاشته شود. مهدی عبدی اگر با کادرفنی هماهنگ کرده بود و به جشن 
قهرمانی نساجی می رفت قطعًا مشکلی برایش پیش نمی آمد و حتمًا بدون 

هماهنگی رفته و این بی انضباطی است.
وی در مورد انتقاداتی که به عملکرد برخی بازیکنان تیم از جمله 
تمیروف می شود هم خاطرنشان کرد: به هر حال خرید بازیکن خارجی آن 
هم میانه فصل کار سختی است. انتخاب های زیادی وجود ندارد و یک 
بازیکن هم ممکن است با کیفیت باشد ولی در جو یک تیم و لیگ یک 
از تمیروف دیدم  اینجا  تا  نتواند خودش را نشان دهد. چیزی که  کشور 
کیفیت مناسبی نبوده و با عملکرد او موافق نیستم و در حد پرسپولیس نشان 
نداده است. امیدوارم در دیدارهای آتی بتواند کیفیت باالتری نشان دهد.

پیشکسوت پرسپولیس در پایان گفت: جا دارد قهرمانی تیم نساجی 
را به مجموعه این تیم و مردم خوب استان مازندران تبریک بگویم و این 
آنها حسابی  این تیم و هواداران خوبش بود و برای  اتفاق بزرگی برای 

خوشحال شدم و امیدوارم این تیم در آسیا هم خوش بدرخشد.
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زیر نظر: میثم پیراینده

بیمه تجارت نو، حامی قهرمان جام حذفی فوتبال
زندران  ما نساجی  فوتبال  تیم 
ساله   63 تاریخ  در  بار  اولین  برای 
اراک،  آلومینیوم  برابر  پیروزی  با  خود، 
دوره  پنجمین  و  سی  قهرمانی  عنوان 
رقابت های جام حذفی ایران را به خود 

اختصاص داد.
نقل  به  نیوز   درآمد  گزارش   به 
دیدار  تجارت،  بانک  روابط عمومی  از 
رقابتهای  دوره  پنجمین  و  سی  فینال 
کشور  باشگاه های  حذفی  جام  فوتبال 
به  مازنی  تیم  صفر  بر  یک  برتری  با 

پایان رسید.

در  امسال  که  نو  تجارت  بیمه 
رقابتهای فوتبال لیگ برتر و جام حذفی 
مازندران  نساجی  قدرتمند  تیم  حامی 
تالش  خود  جدید  رویکرد  در  بود، 
حرفه ای  عملیات  بر  عالوه  می کند، 
بیمه گری، در حوزه مسئولیت ورزشی، 

نیز ایفاگر نقشی اساسی باشد.
این  از  نو  تجارت  بیمه  حمایت 
کشور  شمال  محبوب  و  ریشه دار  تیم 
فرهنگ  توسعه  به  کمک  بر  عالوه 
بیمه در جامعه، موجب افزایش ضریب 
نفوذ بیمه در سطح استان و کشور شد.

در  تجارت،  بانک  همراه  کاربران 
پویش »همراه نیک« بیش از 2۰ میلیارد 

ریال به مؤسسات خیریه اهدا کردند. 
به گزارش درآمد نیوز  به نقل از 
پویش  تجارت،  بانک  عمومی  روابط 
»همراه نیک« به مدت یک ماه با هدف 
انسان دوستانه  کمک های  جمع سپاری 
 هموطنان از طریق همراه بانک تجارت 
برگزار شد و بر اساس آمار، بیش از 2۰ 
اندیشان  نیک  سوی  از  ریال  میلیارد 
جمع آوری و  به حساب مؤسسات خیریه 

معتبر کشور واریز شده است. 
این  برگزاری  زمان  مدت  در 
پویش تعداد ۱2۰ هزار و 926 تراکنش 
 79 و  میلیارد   2۰ ارزش  به  نیکوکاری 
تجارت  همراه  بانک  در  ریال  میلیون 

ثبت شد. 
مشتریان، به موسسه محک بیش 
امام  امداد  کمیته  ریال،  میلیارد   9 از 
ریال  میلیارد   ۴ از  بیش  )ره(  خمینی 
آسایشگاه  کهریزک  دیه،  مردمی  ستاد 

هر یک بیش از 2 میلیارد ریال، حمایت 
از ضایعات نخاعی بیش از ۱ میلیارد ریال 
و سایر مؤسسات خیریه موجود در  همراه 
کودکان  صندوق  شامل  تجارت  بانک 
برنامه جهانی  )یونیسف(،  سازمان ملل 
صندوق  و  ماموت  نیکان  خیریه  غذا، 
از  حمایت  )پویش  محیط  زیست  ملی 
یوزپلنگ ایرانی( هر یک مبالغی کمتر 

از 5۰۰ میلیون ریال اهدا کردند. 

»همراه  اندیشانه  نیک  رویداد 
اسفند   27 ( شعبان  نیمه  ز  ا نیک« 
فروردین   28( رمضان  نیمه  تا   )۱۴۰۰
۱۴۰۱( با هدف جمع سپاری  کمک های 
انسان دوستانهٔ هموطنان از طریق همراه 
بانک تجارت برگزار و به رسم قدردانی 
از نیت خیر همراهان با این رویداد، به 
 قید قرعه 5۰ جایزه پنج میلیون ریالی به 
شرکت کنندگان در این رویداد همزمان با 

عید سعید فطر اهدا می شود. 
مبالغ جمع آوری شده در این پویش 
با نگرش کمک به محرومیت زدایی در 
مؤسسات  حساب  به  مستقیمًا  جامعه 
خیریه معتبر کشور  واریز می شود تا به 
این ترتیب به مناسبت نیمه شعبان، عید 
نوروز و هلول ماه مبارک رمضان اقدامی 
نوع دوستانه به نفع مردم  میهن اسالمی 

ایران صورت پذیرد. 
این پویش با شعار »نیکوتر از این 
قالب  در  شماییم«،  همراه  که  نیست 
ایفای مسئولیت اجتماعی بانک تجارت 
و در راستای فراهم  آوردن بستری امن 
کمک های  رساندن  برای  مطمئن  و 
مردم  عموم  نیکوکاری  و  خیرخواهانه 
ایران به دست نیازمندان اجرا می شود. 

رت  تجا نک  با رسمی  حساب 
بانک  رسمی  سایت  و  اینستاگرام  در 
این  در  تکمیلی  اطالعات  تجارت، 
باره از جمله اسامی برندگان  مسابقه را 

منتشر می کنند. 

همراهی ۲0 میلیارد ریالی خیرین در پویش همراه نیک بانک تجارت

اسالمی  ن  یرا ا که  یطی  شرا در 
شدیدترین تحریم های ظالمانه بین المللی را 
تجربه می کند، کارگران به عنوان سربازان 
ندادند  اجازه  نابرابر  جنگ  این  سرداران  و 
برسند  خود  شوم  اهداف  به  دشمنان  که 
کشور  استقالل  حفظ  پای  نه  متعهدا و 

ایستاده اند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: 
شدیدترین  اسالمی  ایران  که  شرایطی  در 
تجربه  را  بین المللی  ظالمانه  تحریم های 
و  سربازان  عنوان  به  کارگران  می کند، 
ندادند  اجازه  نابرابر  جنگ  این  سرداران 
برسند  خود  شوم  اهداف  به  دشمنان  که 
کشور  استقالل  حفظ  پای  نه  متعهدا و 

ایستاده اند.
از  نقل  به  نیوز   درآمد  گزارش  به 
دکتر  کارگران،  رفاه  بانک  عمومی  روابط 
در  مطلب  این  بین  با  للـه گانی  اسماعیل 
جامعه  برتر  الگوهای  از  امتنان  جشنواره 
کار و تولید که روز پنج شنبه 8 اردیبهشت 
ماه به مناسبت هفته کار و کارگر با حضور 
اجتماعی  امور  مدیرکل  بهداد  هادی  دکتر 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
کارگران، گروه های کار و واحدهای تولیدی 
رفاه کارگران  بانک  نمونه کشور در محل 
برگزار شد، افزود: اگرچه از ابتدای انقالب 
اسالمی تاکنون همواره شاهد این بوده ایم 
که توجه به مقوله کار و کارگران عزیز روند 
رو به رشدی را طی کرده است اما به واقع 
این بخش  در  تا جایگاه شایسته  همچنان 
فاصله داریم و ضرورت دارد توجه به این 
کارگر  و  کار  هفته  به  محدود  صرفا  مهم 
نشود و در طول سال به عنوان یک برنامه 

محوری مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه، بانک رفاه کارگران 
مزین به عنوان “کارگران” است، خاطرنشان 

تا  است  شده  تالش  مبنا  این  بر  ساخت: 
و  معزز  قشر  این  به  ویژه  توجه  همواره 
همچنین بازنشستگان ارجمند تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک برنامه 
راهبردی در راس برنامه ریزی ها و اقدامات 

توسعه ای بانک قرار داشته باشد.
آمادگی  از  ادامه  در  للـه گانی  دکتر 
حمایت ویژه بانک رفاه کارگران از کارگران 
و گروه های کار و واحد تولیدی نمونه کشور 
حمایت  با  تا  آماده ایم  گفت:  و  داد  خبر 
استانی  مرحله  برتر  طرح های  تمامی  از 
کارگران،  از  امتنان  جشنواره  سی وسومین 
نمونه،  تولیدی  واحدهای  و  کار  گروه های 
نسبت به توسعه یا فعال سازی این طرح ها 
اقدامات مقتضی را داشته باشیم؛ همچنین 
در حوزه خدمات تسهیالتی به کارگران نمونه 
را  خدمات  این  تا  داریم  آمادگی  کامال  نیز 

بیش از پیش افزایش دهیم.
در  کارگران  رفاه  بانک  مدیرعامل 
ادامه به راهکارهای توسعه اشتغال در میان 
و  کرد  اشاره  دانشگاهی  دانش آموختگان 
توجه  راهکارها  مهم ترین  از  یکی  گفت: 

محیط های  در  کاربردی  آموزش های  به 
دانشگاهی و حضور بیش از پیش دانشجویان 
راستا  این  در  است.  کاری  محیط های  در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند 
آن  اساس  بر  که  ببرد  دولت  به  را  طرحی 
از دوران تحصیل خود  دانشجویان 3 سال 
را در دانشگاه و سال آخر آن را در محیط های 
کار ادامه دهند تا با فرهنگ کار انس بگیرند 
و از فرهنگ پشت میزنشینی فاصله بگیرند؛ 
بدون شک اجرای مناسب این طرح منجر 
دانش آموختگان  بین  در  اشتغال  توسعه  به 

دانشگاهی خواهد شد.
وی افزود: بهره برداری از ظرفیت های 
ارزشمند کارگران، گروه های کار و واحدهای 
راستای  در  می تواند  کشور  نمونه  تولیدی 

اجرای بهینه این طرح بسیار موثر باشد.
دکتر للـه گانی در پایان تصریح کرد: 
کارگران،  امتنان  جشنواره  دارد  ضرورت 
نمونه  تولیدی  واحدهای  و  کار  گروه های 
کشور به عنوان یک جشنواره جاری و مستمر 
در تمام طول سال برگزار شود و منحصر به 

مقطع خاصی از سال نشود.

مور  ا مدیرکل  د  بهدا هادی  دکتر 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بانک  از  نشست طی سخنانی  این  در  نیز 
حامی  اصلی ترین  عنوان  به  کارگران  رفاه 
گفت:  و  برد  م  نا تولید  و  ر  کا معه  جا
قانونی  امتیازات  و  تسهیالتی  حمایت های 
که این بانک در سال های گذشته در اختیار 
کشور  نمونه  کارگران  ویژه  به  و  کارگران 
و  بوده  توجه  قابل  بسیار  است  داده  قرار 

جای قدردانی دارد.
وی افزود: ضرورت دارد سایر بانک ها 
از  حمایت  راستای  در  خود  سهم  به  نیز 
حمایت  با  و  شوند  عمل  وارد  کارگران 
تسهیالتی از واحدهای تولیدی این عزیزان 
زمینه اشتغالزایی این واحدها را فراهم کنند.
ری  برگزا یند  ا فر به  د  بهدا دکتر 
سی سومین دوره جشنواره امتنان از کارگران، 
نمونه  تولیدی  واحدهای  و  کار  گروه های 
کشور اشاره کرد و گفت: این فرایند از مهرماه 
سال گذشته آغاز شد و حدود 8 ماه به طول 
کشید. در مرحله استانی جشنواره بیش از 3۰ 
هزار کارگر، گروه کار و واحد تولیدی نمونه 
ثبت نام کردند و از بین این تعداد ۱6۴ طرح 
حائز باالترین امتیازها شدند و مورد بازدید 
هیات داوری شامل نمایندگان وزارتخانه های 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، 
دانشگاهی  جهاد  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
و… قرار گرفتند و در نهایت 29 کارگر را 
به عنوان منتخبان ملی این جشنواره انتخاب 
از کارگران خالق  شدند که شامل ۱۰ نفر 
و مبتکر، سه گروه کاری )9 نفر(، پنج واحد 
نمونه کارگاه های صنعتی و خدماتی هستند.

الزم به ذکر است، در پایان این مراسم 
هدایایی به رسم یادبود از جانب بانک رفاه 
و  کار  گروه های  کارگران،  به  کارگران 

واحدهای تولیدی نمونه کشور اهداء شد.

حمایت از کارگران و بازنشستگان همواره 
در راس اقدامات توسعه ای بانک رفاه کارگران قرار داشته است

بانک ملی  از سوی  میزان تسهیالت پرداختی 
سال  طی  اقتصادی  مختلف  های  بخش  به  ایران 
آن  قبل  سال  به  نسبت  درصد   38 از  بیش  گذشته 

افزایش داشته است.
به گزارش درآمد نیوز  و به نقل از روابط عمومی 
میزان  آمار  از  موجود  اطالعات  ایران،  ملی  بانک 
تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی 
از این حکایت دارد که طی سال گذشته بیش از 2226 

هزار میلیارد ریال تامین مالی توسط بانک ملی ایران 
صورت گرفته است.

این تسهیالت به ترتیب به بخش های خدمات، 
صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، 

مسکن و ساختمان و صادرات پرداخت شده است.
این منابع در قالب یک میلیون و 2۴5 هزار و 
87۱ فقره پرونده تسهیالتی در اختیار متقاضیان قرار 

گرفته است.

رشد 3۸ درصدی میزان تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران
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رضا عطاران و یکه تازي در گیشه سینماها

فیلم   3 فروش  از  آمار  اولین 
تازه اکران در سینماها نشان می دهد 
فیلم های کمدی  همچنان مخاطبان 
را به ژانرهای دیگر ترجیح می دهند 
و رضا عطاران هم کماکان محبوبیتي 
کارگردانی  به  المینور  دارد.  ویژه 

کارگردانی  به  انفرادی  مهرجویی،  داریوش 
مسعود اطیابی و مغز استخوان به کارگردانی حمیدرضا قربانی از چهارشنبه 
هفته گذشته اکران خود را در سینماها آغاز کردند و انفرادي با بازي رضا 
عطاران، احمد مهرانفر و مهدي هاشمي توانسته با در اختیار داشتن 2۴5 
سالن در 3 روز ابتدایی اکران در ۱559 سانس به نمایش درآمده و 68 

هزار و 627 مخاطب داشته است. 
فیلم در همین مدت کوتاه توانسته به فروشی بیش از 2 میلیارد و 

27۰ میلیون تومان دست پیدا کند.

همکاري تورج اصالني با سینماي گرجستان

فیلمبرداری فیلم سینمایی پسر 
کارگردانی  به  جنگل،  و  کوچک 
گیورگی اواشویلی فیلمساز گرجستانی 
و با مدیریت فیلمبرداری تورج اصالنی 
در کشور گرجستان به پایان رسید. این 

فیلم محصول مشترک کشورهای گرجستان 
و فرانسه، در لوکیشن های سخت و مملو از 
برف و کوالک کشور گرجستان به پایان رسید و هم اکنون در آخرین 

مراحل فنی قرار دارد. 
عرفان قبادی به عنوان دستیار فیلمبردار و همچنین داریا اصالنی 
به عنوان دستیار نور از ایران، در کنار تورج اصالنی در گروه فیلمبرداری 
این اثر سینمایی حضور داشتند. تورج اصالنی در سمت مدیر فیلمبرداری 
پروژه های معتبر داخلی و بین المللی، سال ها در جشنواره های مختلف دنیا 

حضور داشته و جوایز معتبر جهانی را هم از آن خود کرده است.

محمود ساالري: لغو کنسرت ها شایعه است!

معاون امور هنری وزیر فرهنگ 
که  کنسرت ها  لغو  شایعه  تکذیب  با 
در فضای مجازی منتشر شده، گفت 
دوم  نیمه  در  کنسرت  نشدن  برگزار 
است.  قدر  ایام  سبب  به  رمضان  ماه 

مجازی  فضای  در  مطلبی  پیش  روز  چند 
کشور  در  کنسرت ها  تمامی  لغو  بر  مبنی 
منتشر شد که نویسنده آن ادعا کرده بود هیچ خواننده ای در ایران قبل 
از حذف شدن آثارش از رادیو جوان و ملوبات اجازه برگزاری کنسرت در 

سال ۱۴۰۱ نخواهد داشت. 
محمود ساالری، محتوای این خبر را کذب محض دانست و گفت: 
مطابق رسم و سنت هر سال کنسرت های موسیقی، از نیمه ماه مبارک 
رمضان به سبب قرار گرفتن در ایام پرفیض شب های قدر تا عید سعید 

فطر هیچ زمانی شاهد برگزاری کنسرت نبوده ایم.
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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

شهاب حسیني با پوست شیر در راه است

بازیگر جنجالي  شهاب حسینی 
که  کشور  سینماي  اخیر  سال هاي 
پروژه   2 در  اخیر  سال  یکي دو  در 
سینمایي حضور داشته و به یکباره از 
بازي در ادامه آن انصراف داده است، 
سریال  در  شهرزاد،  سریال  از  پس 

محمودی  برادران  ساخته  شیر،  پوست 
جمشید  کارگردانی  به  شیر،  پوست  سریال  می پردازد.  نقش  ایفای  به 
محمودی و تهیه کنندگی نوید محمودی هم اکنون در مرحله فیلمبرداری 
قرار دارد و از جمله تولیدات نمایش خانگی محسوب می شود و با توجه 
انتظار  اینکه برادران محمودي پروژه هاي موفقي را تولید کرده اند،  به 
دومین حضور  پوست شیر،  باشد.  موفق  اثري  پوست شیر هم  مي رود 
شهاب حسینی پس از سریال موفق شهرزاد، در شبکه نمایش خانگی 

به شمار مي رود.
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مدتهاست که بسیاري از هنرمندان 
چه به صورت جدي و چه با زبان طنز 
از وضعیت پرداخت دستمزدهاي شان از 
سوي تهیه کنندگان گالیه دارند و بارها 
به این موضوع اشاره کرده اند که اکثر 
تولیدکنندگان  خصوصا  تهیه کنندگان 
و  هستند  بدقول  ر  بسیا وسیما  صدا
حتي قسط هاي آخر دستمزدها معموال 

پرداخت نمي شود.
بازیگران  از  یکي  گلچین  مرجانه 
و  سینما  عرصه  پیشکسوت  و  پرکار 
جمله  از  اتفاقا  که  مي باشد  تلویزیون 
شمار  به  عرصه  این  موفق  بازیگران 
مي رود و این روزها سریال خوشنام را 
روي آنتن دارد. او پیرامون فعالیت های 
خود در عرصه بازیگری سینما گفت: طی 
سینمایی  پیشنهادات  گذشته  سالهای 
پیشنهادات  منتها  داشته ام  متفاوتی 
تلویزیونی به حدی جذاب بوده که اکثرا 
کرده ام،  قبول  را  ملی  رسانه  برای  کار 
طبیعتا در وجه اول فیلمنامه و کارگردان 
این آثار تلویزیونی باعث شده اند تا راغب 
داشته  فعالیت  تلویزیون  در  فعال  باشم 
کم  من  سینمایی  فعالیت  البته  باشم.  
نبوده است، سالها در آثار متفاوتی بازی 
ترجیح  کار  همه  این  از  بعد  اما  کردم 

می دهم با یک نقش جدی و تاثیرگذار به 
سینما برگردم، اگر قرار باشد نقش های 
کوتاه و بی اهمیت را بازی کنم دوست 
بمانم، من  تلویزیون  در  دارم همچنان 
زیرا  ماند  منتظر سینما خواهم  همیشه 
است  جذاب  بسیار  مدیوم  این  در  کار 
اما با هر نقشی هم حاضر به بازگشت 

به آن نیستم. 
پیرامون  تلویزیون  بازیگر  این 
عرصه  در  خود  فعالیت های  آخرین 
حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  تلویزیون 
سریال آنتن، به کارگردانی سید ابراهیم 
طی  پخش  برای  که  دارم  را  عامریان 
امر  واقعیت  می شود.  آماده  جدید  سال 
سریال  از  زیادی  اطالعات  نمی توانم 
شده  خواسته  من  از  زیرا  بدهم  آنتن، 
تا پیرامون این مجموعه فعال صحبتی 
اثر  این  در  که  در همین حد  اما  نکنم 
می  بازی  را  متفاوت  و  کمدی  نقشی 
کنم که رگه هایی تازه از بازیگری من 
در آن وجود دارد. این سریال یک کمدی 
اجتماعی است که مشکالت دانشگاه و 

دانشجوها را بیان می کند. 
طنز  موفق  سریال هاي  بازیگر 
سایر  درباره  تلویزیون  اخیر  سال هاي 
بازیگری  عرصه  در  خود  فعالیت های 

سه  سریال  همین  با  همزمان  افزود: 
پیشنهاد خوب تلویزیونی داشتم که حتی 
یکی از آنها به قرارداد رسیده منتها به 
دالیلی کلید خوردن فیلمبرداری آن به 

تعویق افتاد.
وی با اشاره به نبود نهاد واحد برای 
افزود:  بازیگران  قراردادهای  پیگیری 
متاسفانه اگر یک تهیه کننده دستمزد مِن 
بازیگر را براساس قراردادم ندهد به هیچ 
عنوان نهادی وجود ندارد که بتوانم به 
صورت قانونی دستمزدم را بگیرم. خانه 
سینما به عنوان تنها صنف فعال در این 
عرصه باید در هنگام مشکالت موجود 
برسر قرارداد و یا عدم پرداخت دستمزد 
بازیگران جوابگو باشد اما عمال به عنوان 
یکی از اعضای خانه سینما ساالنه یکبار 
مالیاتی  برگه  کردن  پر  برای  هم  آن 
خود و همچنین پرداخت حق عضویت 
ساالنه ام به این نهاد می روم زیرا هیچ 

کاربرد دیگری ندارد.
این بازیگر شاخص خانه سینما را 
نهادی منعفل خواند و اضافه کرد: معموال 
هر صنفی باید از اعضایش حمایت کند، 
حال و احوال اعضا را بپرسد و بداند که 
هر کدام در چه وضعیتی به سر می برند، 
یک  که  ندارد  خبر  اصال  سینما  خانه 

خانه نشین  سال  است 6  ممکن  بازیگر 
بازیگر  مقابل  نقطه  در  اما  باشد  شده 
دیگری در سال 6 اثر روی پرده داشته 
باشد. در مورد عدم پرداخت دستمزدهای 
بازیگران خانه سینما باید راسا پاسخگو 
باشد اما هیچوقت چنین اتفاقی نمی افتد 
و خانه سینما در کل قدرتی هم ندارد که 
بتواند به چنین مسائلی رسیدگی کند، من 
به عنوان یک عضو فقط و فقط سالهاست 
حق عضویت خانه سینما را می دهم و 
حتی بابت بلیت های جشنواره فیلم فجر 
بدترین سینما و بدترین سانس ها نصیبم 
لقایش  به  را  شده که همیشه عطایش 

بخشیده ام.
خانه  را  سینما  خانه  بازیگر  این 
بعضی بازیگران خاص دانست و اظهار 
کرد: من در خانه سینما کامال بیگانه ام، 
بازیگر  چند  همین  خانه  سینما  خانه 
همه  در  همیشه  که  است  محدودی 
نه  خا وقتی  می کنند،  بازی  فیلم ها 
بازیگران  اکثریت  ندارد که  سینما خبر 
به  بی پولی  و  در مریضی  پیشکسوتش 
این  اسم  می توان  چطور  می برند  سر 
نهاد را خانه گذاشت. خانه محلی است 
اما  می برند  پناه  آن  به  اعضایش  که 
چنین  هیچوقت  ما  برای  سینما  خانه 

جایی نبوده است. 
قرارداد  پرداخت  عدم  درباره  وی 
من  شخص  برای  داد:  ادامه  بازیگران 
چندین بار پیش آمده که قراردادهایم به 
تاخیر افتاده و دستمزد به نحوه درستی 
پرداخت نشده است، اما در این موارد هم 
هیچ نهاد و یا صنفی برای احقاق حق و 
حقوق ما وجود نداشته و اگر دستمزد ما با 
تاخیر هم پرداخت شده از سر رودربایستی 
تهیه کننده با من بوده و اگر نه هیچ کمکی 
به من نشده است وگرنه اگر تهیه کننده 
دستمزد من را پرداخت نمی کرد هم هیچ 
اتفاقی نمی افتاد و دستم به جایی بند نبود، 
من تهیه کننده را به نان و نمکی که با 
را  دستمزدم  تا  دادم  قسم  خوردیم  هم 

پرداخت کند.
این بازیگر در پایان صحبت هایش 
خاطرنشان کرد: به طور معمول دستمزد 
ما بازیگران مبلغ ناچیزی است که آن 
هم با یکسال تاخیر پرداخت می شود، از 
نظر من حضور نهادی قانونی چون قوه 
در  بازیگران  حق  احقاق  برای  قضاییه 
خصوص قراردادها و دستمزدها به شدت 
بتواند  که  نهادی  است.  الزم  و  واجب 
بخشد  بهبود  را  فعلی  ناگوار  وضعیت 
تا بازیگران تا این حد در غربت نمانند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

عـی  جتما ا ی  کمـد ل  یا سـر
جناب عالـی، بـه تهیه کنندگی مصطفی 
رضوانـی، کارگردانـی عـادل تبریزی و 
نویسـندگی مشـترک عـادل تبریزی و 
رویـا خسـرونجدی ابتـدا سـریال ویژه 
نـوروز شـبکه نسـیم بـود امـا بـه دلیل 
مشـکالتی فرصت پخش از این شبکه 
پیـدا نکرد و سـرانجام همزمـان با آغاز 
سـامانه  راهـی  رمضـان  مبـارک  مـاه 
تلوبیون پـالس شـد. ایـن سـریال کـه 
سـریال  مرکـز  مشـترک  محصـول 
سـازمان سـینمایی سـوره حوزه هنری 
و شـرکت نـوآوری و شـتابدهی فلـق 
اسـت، بـا نگاهی طنـز به نقد سیسـتم  
اداری و مانع تراشـی ها بـر سـر انجـام 

می پـردازد. کارهـا 
تهیه کننـده  رضوانـی،  مصطفـي 
جناب عالـی در گفتگو بـا دنیاي جوانان 
دربـاره اینکـه چـرا چنیـن موضوعـی 

داده  قـرار  تولیـد سـریال  را دسـتاورد 
گفـت: علـت آنکه سـراغ چنین طرحی 
رفتـم ایـن بود کـه موقعیتی اسـت که 
می توان مسـائل و مشـکالت روز مردم 
و جامعه را مطرح کرد. در حقیقت قصد 
و نیت مـان از ابتدا یک کار انتقادی بود 
که شـاید کسـی شـبیه آن را تا به حال 

نسـاخته باشد.
اینکـه وقتـی  بـر  بـا تاکیـد  وی 
نهـادی دولتی پشـت یک اثـر انتقادی 
باشـد، باعث می شـود فیلمسـاز نسـبت 
بـه کاری کـه انجـام می دهـد دلگـرم 
سـازمان  بـا  همـکاری  دربـاره  شـود، 
سـینمایی سـوره گفـت: ایـن سـازمان 
از فضـای محافظـه کاری فاصلـه دارد 
و می توانـد سـاخت چنیـن آثـاری را در 
دسـتور کارش قـرار بدهـد. ابتـدا قـرار 
بـود سـریال در پلتفـرم خانگـی پخش 
شـود امـا وقتـی فیلمنامه کامل نوشـته 
شـد، سـازمان سینمایی سـوره پیشنهاد 
داد کار بـا اسـتاندارد تلویزیونی سـاخته 

شـود. پس از آن سـراغ بازیگران رفتیم 
و بـرآورد مالـی کار نیـز در آن زمان در 
سطح سـریال تلویزیونی مشخص شد.

تهیه کننـده جناب عالـی، بـا بیـان 
اینکـه امیرعلـی عالِی سـریال بـا بازی 
بـه  زدوبنـد  از  رسـتمی  امیرحسـین 
دسـته  و  گـروه  طرفـدار  اسـت،  دور 
می خواهـد  واقعـا  و  نیسـت  خاصـی 
کار کنـد، درباره داسـتان پـروژه گفت: 
امیرعلـی بسـیار غیرمنتظره سرپرسـت 
یـک وزارتخانـه خیالـی و بـا افـرادی 
مواجـه می شـود کـه مانند سـنگ های 
آنجـا کار  کـف رودخانـه سال هاسـت 
می کننـد و هـر وزیری از راه می رسـد، 
و  می برنـد  پنبـه  بـا  را  سـرش  آنهـا 
نمی خواهنـد کسـی آنجـا را اداره کنـد! 
خانـدان ُگرجـی کـه امیرعلـی عالی با 
آنهـا در ایـن سـریال مواجـه می شـود، 
نمـاد مدیـران میانی فرسـوده هـر نهاد 
دولتـی هسـتند. ما قصد داریـم در این 
سـریال بـه ایـن مسـئله بپردازیـم کـه 

بـا صـرف تغییـر رئیـس یک سـازمان 
یـا نهـاد، تغییـر بنیـادی و اساسـی رخ 
نمی دهـد چـرا کـه مقاومـت اساسـی 
در بدنـه نظـام دولتی وجـود دارد. یعنی 
برخـی افـراد در برخـی نهادهـا چنـان 
رسـوخ کرده انـد کـه بـا عـوض شـدن 
باقـی  خـود  جـای  سـر  نیـز  مدیـران 
می ماننـد کـه تـا درمانـی بـرای ایـن 
مسـئله اندیشـیده نشـود، اتفاقی خاص 
مسـئله ای  نمی دهـد.  رخ  تحولـی  یـا 
صحبـت  آن  دربـاره  جناب عالـی  کـه 
و  اسـت  سـاختاری   کامـال  می کنـد، 
تاریـخ انقضـا نـدارد. پـس امیـد اسـت 
بـا توجـه بـه اسـتقبالی کـه مخاطبـان 
از ایـن سـریال در زمـان پخـش آن در 
آینـده ای  در  کرده انـد،  تلوبیون پـالس 
نزدیـک از تلویزیـون نیـز بـه پخـش 

. سد بر
تهیه کننـده جناب عالـی در بخش 
اشـاره  بـا  خـود  صحبت هـای  دیگـر 
یـک  وی اودی هـا  وجـود  اینکـه  بـه 

ضـرورت اسـت، دربـاره ارزیابـی خـود 
از بـازار شـبکه نمایـش خانگـی عنوان 
کـرد: اگـر چـه تعـداد مخاطب شـبکه 

شـبکه های  ماننـد  خانگـی  نمایـش 
سراسـری تلویزیـون نیسـت اما کیفیت 
حقیقـت  در  اسـت.  باالتـر  مخاطـب 
مخاطبـی کـه بـرای تماشـای اثـری 
هزینـه و وقـت خالـی می کنـد قطعا با 
مخاطبـی کـه رایـگان فیلم یا سـریال 
همچنیـن  اسـت.  متفـاوت  می بینـد، 
برنامـه محبـوب مخاطبـان تلویزیـون 
ممکـن اسـت زمانـی پخـش شـود که 
بـه هـر دلیلی نتوانند آن را تماشـا کنند 
و مشـغول کاری باشـند. اینکـه تعـداد 
تلویزیـون  بـا  وی اودی هـا  مخاطبـان 
ایـن  نمی شـود  دلیـل  نیسـت،  یکـی 
رسانه شکسـت خورده باشد. در حقیقت 
کسـی کـه می خواهـد ایـن سـریال را 
تماشـا کنـد، انتظـار می کشـد، زمـان 
خالـی می کنـد تـا آن را کنـار خانـواده 
ببینـد در حالـی کـه لزومـا بـرای هـر 
سـریالی در تلویزیـون نمی تـوان وقـت 
خالـی کرد. از سـوی دیگر تعداد زیادی 
از مخاطبـان در تلویزیون ممکن اسـت 
سـریال را بـا دقـت تماشـا نکننـد. امـا 
مخاطـب پلتفـرم بـه دلیـل آنکـه اثـر 
را بـرای تماشـا انتخـاب می کنـد، کار 
را بـا دقـت بیشـتری دنبـال می کنـد و 
ممکن اسـت مسایل زیرپوسـتی کار را 

هـم درک کـرده باشـند. 
مصطفـي رضوانـی دربـاره دلیـل 
انتخـاب عادل تبریزی برای کارگردانی 
ایـن پـروژه اظهـار کـرد: مـن ایشـان 

اثـر  بـا  از سـاخت گیـج گاه،  را پیـش 
از  پـس  شـناختم.  ضدضربـه  کوتـاه 
آغـاز همـکاری در پـروژه جناب عالـی 
بودیـم،  پیش تولیـد  در  کـه  زمانـی  و 
گیـج گاه را تماشـا کردم و متوجه شـدم 
کارگردانـی باتجربـه  اسـت و قطعا این 
اتفـاق بی ارتبـاط بـا دسـتیاری ایشـان 
کنـار کارگردانـان بزرگ چون مسـعود 
کیمیایـی، داریـوش مهرجویی، رسـول 

صدرعاملـی و... نبـوده اسـت.
در  اینکـه سـریال  بیـان  بـا  وی 
کمتـر از 2 مـاه در 2۰ لوکیشـن ضبـط 
شـده اسـت، گفـت: مـا بودجـه بسـیار 
بودیـم  مجبـور  و  داشـتیم  محـدودی 
اتمـام  بـه  مـدت  ایـن  در  را  پـروژه 
برسـانیم. لـذا تصـور می کنـم در تهیـه 
و تولیـد سـریال رکورد زدیـم و این جز 
بـا همـکاری کارگـردان، برنامه ریـزی 
دقیـق و همچنین فیلمنامه کامل پیش 
از شـروع به کار میسـر نبود. البته چون 
بودجـه کار هم معادل بودجه سـینمایی  
نبـود، غیر از این هم نمی توانسـتیم کار 
کنیـم و در عیـن توجه بـه کیفیت باید 
کار را در زمـان خـود و بـا برنامـه پیش 

می بردیـم.
دربـاره  جناب عالـی  تهیه کننـده 
زمان کم برخی از قسـمت های سـریال 
توضیح داد: این اثر ابتدا ۱5 قسـمت 3۰ 
دقیقـه ای بود اما به دلیل اصالحیه هایی 
کـه بـرای پخـش از تلویزیـون انجـام 

دادیـم که نزدیـک 6۰ دقیقه بود، به ۱3 
قسـمت رسـید. در حقیقت قسـمت ۱ و 
2 و ۱۴ و ۱5 تلفیق شـدند و زمان شـان 
کاری  قسمت هاسـت،  دیگـر  از  بیـش 
کـه در سـریال های خارجـی مرسـوم و 
زمـان قسـمت های ابتدایـی و انتهایـی 

بیشـتر است.
ادامـه،  در  رضوانـی  مصطفـي 
جناب عالـی را منطبـق بر مشـکالت روز 
مردم دانسـت و مطرح کرد: این سـریال 
کـه در بیـان برخی مسـائل جسـارت به 
خـرج داده و دربـاره مـواردی صحبـت 
کـرده کـه قبـال صحبـت نشـده، حرف 
دل مخاطبان نسـبت به فضای سیاسـی 
کشـور است، همین مسـئله و حساسیت 
موضـوع باعـث شـده اسـت مخاطب با 
اثـر ارتبـاط برقـرار کنـد تـا جایـی که ما 
عالوه بر طیف داخل نظام از کشـورهای 

خارجـی نیـز واکنـش داشـته ایم. 
وی با اشـاره به حضـور بازیگران 
بومـی در ایـن سـریال عنـوان کـرد: 
نقـش  کـه  مظلومـی  میرطاهـر  جـز 
بزرگ خانـدان گرجـی را ایفـا می کنـد 
از  همگـی  گرجـی  خانـدان  مابقـی 
بازیگـران خـوب تئاتر مشـهد هسـتند 
که در این سـریال خوش درخشـیده اند. 
ذکـر ایـن نکتـه خالـی از لطف نیسـت 
بازیگـر  چنـد  قطعـا  پـروژه  ایـن  کـه 
نیـز معرفـی خواهـد کـرد امـا حضـور 
منوچهـر آذری در جناب عالـی که پس 
از ۱5 سـال دوبـاره بـه قـاب تلویزیون 
بازگشـته، فرصتـی مغتنم بـرای ما بود 
ایشـان نقـش پدری را ایفـا می کند که 
متفاوت از کلیشـه های رایـج تلویزیون 
اسـت و بخشـی از بـار طنـز کار روی 

دوش ایشـان اسـت.
رضوانـی در پایـان بـا اشـاره بـه 
ایـن  امیـد دارد هـر کسـی در  اینکـه 
کشـور تصمیـم می گیـرد، جـرات دفاع 
از تصمیمش را داشـته باشد، خاطرنشان 
کـرد: جرات دفـاع از تصمیم یعنی آنکه 
فـرد یـا نهـاد دالیـل تصمیمـی را کـه 
می گیـرد، بـرای بقیه به صورت شـفاف 
توضیـح بدهـد. اگر این اتفـاق رخ بدهد 
و تصمیم گیری ها در سـایه انجام نشود، 
در بسـیاری از کارهـا جلـو می افتیـم و 
اتفاقـات خوبـی در بدنـه مدیریت کهنه 

و فرسـوده دولتـی رقـم می خـورد.

جناب عالي چه کساني را نشانه رفته است!؟

مصطفی رضوانی: هر کسی در این کشور تصمیم می گیرد، جرات دفاع از تصمیمش را داشته باشد


