
ثابت ترین معضل اقتصادی کشور تورم است؛

دولتاجازهگرانشدننانرانمیدهد!
نشان  یارانه دستمزد  نتایج گزارش عملکرد طرح 
می دهد حدود ۳۹ هزار نفر از این طرح استقبال و در آن 
ثبت نام کرده اند و استان خوزستان با داشتن بیشترین 

آمار ثبت نام شونده و قرارداد منعقده در صدر استانها بوده است.
طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف تحرک  بخشی به ایجاد 
اشتغال در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط و همچنین زمینه  سازی 
برای اشتغال دانش  آموختگان مقاطع تحصیلی دیپلم و باالتر، ارتقاء 

مهارت و کسب تجربه توسط جویندگان کار به خصوص گروه شغل 
 اولی  ها از طریق تعامل با نیروهای متخصـص و با تـجربه، انتـقال 
ورود  با  اقتصادی  بنگاه  به  فـناوری  و  دانش  جـدید  یافـته  های 
بخش های  در  سرمایه گذاری  و  تولید  سطح  ارتقاء  و  جوان  نیروی 
تعاونی و خصوصی تحت  عنوان یکی از سیاست های فعال بازار کار 

تدوین شده  است.
صفحه ۳

سخنگوی کمیسیون ویژه تولید:

حذف یارانه پنهان 
به نفع اقشار ضعیف  است

موجران حق ندارند مستاجران را جواب کنند! 
امالک  مشاوران  تحادیه  ا رییس 
قراردادهای  خودکار  تمدید  مصوبه  گفت: 
اجاره و تعیین سقف برای اجاره بها به قوت 
باقی است، لغو نشده است و حکم تخلیه برای  خود 
مصوبه  گذشته  سال   ۲ نمی شود.در  صادر  مستاجران 
حدنصاب  تعیین  و  اجاره  قراردادهای  خودکار  تمدید 
افزایش سالیانه برای اجاره بها اجرایی شد؛ بر این اساس 
تهران  در  صاحب خانه ها  و  تمدید  اجاره  قراردادهای 
نمی توانستند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را 
افزایش دهند. این میزان برای سایر کالن شهرها ۲۰ 
درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد. 
افزایش قدرت  با هدف  نیز  اجاره  هم زمان تسهیالت 

مالی مستاجران از سوی ۱۰ بانک اعطا شد.
صفحه ۳

فرضی مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز:

طرح های آبخیزداری استان البرز
درانتظارابالغ اعتبارهستند

4
صفحه 3مردم حق دارند نگران تامین دارو باشند
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آفاق: کار کردن با 
داریوش مهرجویي 
هم سخت است هم 

شیرین

6ورزش
کاپیتان چه زمانی 
به تیم ملی والیبال 

ملحق می شود؟

له 5مقا

در سال های  می گوید  پاپ راک  موسیقی  خواننده  آفاق،  کاوه 
ابتدایی دهه ۹۰ که نمی توانست مجوز بگیرد و تعدادی از اعضای 
گروه شان نیز از ایران رفته بودند او هم به راحتی می توانست 
مهاجرت کند اما راهنمایی های محسن چاوشی باعث شد در ایران 
بماند! او سال ها تالش کرد تا به یك حواننده مجاز تبدیل شد ....

سرپرست تیم ملی والیبال در مورد حضور میالد عبادی 
ملی پوشان  حضور  هپچنین  و  ملی  اردوهای  در  پور 
خود  باشگاهی  تیم  در  پیکان  و  شهداب  تیم های 

توضیحاتی ارائه دارد.

یکی از پیامدهای اصلی واکنش ما به همه گیری کووید-1۹، 
اختالل در یادگیری و آموزش سنتی کالس درس است. و با 
این حال، از بسیاری جهات، حرکت به سمت یادگیری از راه 
دور آنچه را که در کالس درس ضروری است )و چه چیزی 

نیست( برجسته کرده است.

یادگیری مجازی، 
راه رو به جلو برای 

مربیان است

مبلغ یارانه دستمزد بیشتر شد رانت خواران ارز ترجیحی
 به دنبال اخالل در بازار هستند

ارز  رانت خواران  رییسه مجلس شورای اسالمی گفت:  عضو هیات 
ترجیحی که در دولت قبل گلوگاه های اقتصادی کشور را در اختیار داشتند، 

امروز به دنبال ضربه زدن به دولت و ایجاد اخالل در بازار هستند.
حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس گفت: یارانه تخصیص 
یافته به حوزه انرژی کاالهای اساسی باید به صورت شفاف در اختیار حلقه های پایانی 

که مردم هستند قرار گیرد.
صفحه ۲

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: آمریکا با تحریم 
قدرت پهپادی ایران در تالش است از طریق ایجاد ایران 
امتیاز بیشتری از جمهوری  هراسی پشت میز مذاکره 
اسالمی در وین بگیرد.محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در 
مجلس شورای اسالمی، در مورد اقدام اخیر آمریکا در تحریم قدرت 
پهپادی ایران گفت: جمهوری اسالمی ایران به برکت توانمندی 

نیروهای مسلح و قدرت پهپادی به عنوان یک قدرت منطقه ای 
محسوب می شود. نماینده مردم اراک تصریح کرد: پهپادهای ایران 
قابلیت پرواز در مسیرهای بسیار طوالنی، حمل سالح، عکسبرداری 
و فیلمبرداری طوالنی مدت را دارند و همچنین جلوگیری از هرگونه 

ردیابی توسط رادارهای پرواز گریز  از مشخصات این پهپادهاست.
صفحه ۲

توانمندی پهپادی ایران قابل مذاکره و توقف نیست
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آب  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس 
و منابع طبیعی مجلس یازدهم با بیان 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ذاتًا فساد زاد  اینکه 
است، گفت: افزایش قیمت ها نه تنها در 
کشور، ما بلکه در همه کشورها اتفاق 
افتاده است، زیرا روسیه و اوکراین۳۰ 
درصد غله جهان را تولید می کردند که 
با جنگ این دو کشور، جهان با کمبود 

غله مواجه است.
مورد  در  عسکری«  “محمدجواد 
ارز  کرد:  اظهار  ترجیحی،  ارز  سیاست 
و  است  زاد  فساد  ذاتًا  تومانی   ۴۲۰۰
گرفته  فساد  جلوی  باید  که  معتقدیم 
شود، از طرفی این ارز مشکالتی مثل 
قاچاق آرد و دیگر کاالها را برای کشور 

ایجاد کرده است.
وی افزود : البته به دولت اعالم 
ارز  اصالح  و  حذف  برای  که  کردیم 

۴۲۰۰ تومانی، باید سازوکارها را تعریف 
شود و تصمیم گیران هماهنگی داشته 
باشند؛ همچنین هم یک فضای اغنایی 

در جامعه شکل بگیرید.
ی  ز ر و کشا ن  کمیسیو ئیس  ر
خوبی  تجربه  گفت:  یازدهم  مجلس 
زیرا  داریم،  یارانه  بحث هدفمندی  در 
شود،  هدفمند  خواست  یارانه ها  وقتی 
شد،  ایجاد  کشور  در  اغنایی  فضایی 
همه  و  واریز  خانوارها  به حساب  پول 
و  شدند  هماهنگ  مسووالن  و  مردم 
بعد این اتفاق افتاد که مشکل خاصی 

هم رخ نداد.
عسکری در مورد افزایش قیمت 
ادامه  جهان،  در  غالت  سایر  و  گندم 
غله  درصد   ۳۰ اوکراین  و  روسیه  داد: 
جهان را تولید می کردند و با توجه به 
جنگی که بین این دو کشور ایجاد شد، 

کشورها با کمبود غله مواجه هستند و 
قیمت ها  افزایش  باعث  موضوع  این 

شده است.
وی اضافه کرد: افزایش قیمت ها 
همه  در  بلکه  ما  کشور  در  نه تنها 
این  باید  منتها  افتاد،  اتفاق  کشورها 
مدیریت  کنیم؛  مدیریت  را  موضوع 
کردن با اقدام و تصمیم گیری عجوالنه 

متفاوت است.
به  اشاره  با  مجلس  نماینده  این 
ادامه  یارانه ها،  هدفمندسازی  تجربه 
فسادزا  چون  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  داد: 
برای  منتها  و  شود  حذف  باید  است، 
آن باید برنامه ریزی کنیم، اینکه مابه 
التفاوت آن چگونه می خواهد به دست 
مردم برسد و این نکته مهمی است. در 
مجلس در این مورد تاکید کردیم که 
باید غذا و خوراک مردم باید مدیریت 

شود و مابه التفاوت ارز ترجیجی و ارز 
موجود باید در اخیتار مردم قرار گیرد.

اگر دولت مبلغی  عسکری گفت: 
اثر  کند،  واریز  مردم  حساب  به  را 
این  منتها  دارد؛  خوبی  خیلی  بخشی 
اتفاق نیفتاده و  فضا را پرتالطم کرد. 
آینده  یکشنبه  روز  را  موضوع  این 
حضور  با  کشاورزی  کمیسیون  در 

مسووالن بررسی می کنیم.
آرد  قیمت  اصالح  مورد  در  وی 
متاسفانه  کرد:  بیان  صنعت،  و  صنف 
که  بود  این گونه  گذشته  سال های  در 
و  ترکیه  افغانستان،  به کشورهای  آرد 
بعضًا عراق قاچاق می شود که باید در 
این موضوع جمع بندی و تصمیم گیری 
کاهش  در  دولت  اقدام  البته  کنیم، 
قطعًا  منطقه  کشورهای  به  آرد  قاچاق 

تاثیر گذار است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

ارز 4۲00 تومانی فساد زاست و باید حذف شود
نوبتاول-)تجديدمرتبهسوم(
مناقصهشماره30078-8-9083

)خريدكمپرسوراسكروتزريقگازبههمراهتجهيزاتجانبي
وقطعاتيدكيآن)توليدداخلكشور((

۱- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزیابي کیفي 
 ۲- نوع فراخوان : عمومی .

۳ - نام ونشاني مناقصه گذار : شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره ۲۵۵، 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد- دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 

- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات: ۳7۲88۰۱6 -۰۵۱
- تلفن کمیسیون مناقصات: ۰۵۱-۳7۲8۵۰۴۵ 
- نمابر کمیسیون مناقصات:  ۰۵۱-۳7۲8۵۰۲۴

۴- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به مبلغ 6۲۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ) ششصد و بیست 
و یک میلیون و پانصد هزار ریال ( .  )الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد.(

 ۵- نحوه و مهلت دریافت اسناد : متقاضیان مي توانند تا ساعت ۱۹  مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )سامانه ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۱۳۴۰۰۰۰۱7  در سامانه اقدام نمایند. الزم به ذکر است تمامی مراحل 

برگزاری مناقصه از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابي کیفي تکمیل شده: متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور مي بایست حداکثر تا ساعت  ۱۹  مورخ 
۱۴۰۱/۰۳/۰7  ، اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند. الزم به ذکر است پس از 
پایان مرحله ارزیابي کیفي اسناد شرکت در مناقصه براي مناقصه گران تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( ارسال و 

فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها )ارزیابی فنی(، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در ساعت ۱۰ صبح مورخ  
۱۴۰۱/۰۴/۲۲  ، در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش آبکوه 7 )دانشسراي شمالي(، شماره ۲۵۵، شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمي نژاد و حداقل با دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده )تاریخ گشایش پیشنهادهاي مالي( قطعي 

نبوده و با توجه به روند ارزیابي امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: با توجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باشد در این مرحله صرفاً تکمیل و ارسال اسناد ارزیابي کیفي و مستندات مربوطه مورد 
نظر مي باشد. بدیهي است شرکت هایي که در فرایند ارزیابي کیفي تأیید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقباً از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

۱۳۱۰۱۱۰ شناسه آگهی 

آگهیمناقصه
يکمرحلهایبهروشمعمولی

)نوبتاول(
موضوع مناقصه : تامین خدمات اجاره پمپ آب )8( ایستگاه پمپاژ و انتقال آب غیر شرب دستگاه های حفاري خشکي مستقر در اقصي نقاط کشور

   مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد ) ریال (شماره فراخوان سامانه ستادنام مناقصه گزار

۰۰۰ر8۰۰ر۹۹۴ر۲۰۰۱۰۹۳۹8۵۰۰۰۱۳۱۹۳شرکت ملی حفاری ایران
ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

روش ارزیابی 
۱- براساس حداقل امتیاز )۵۰( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می 

شود ، انجام می گردد.

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

دریافت اسناد
از ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۲۹تاریخ شروع و پایان     دریافت اسناد

از ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۱6تاریخ شروع و پایان تحویل استعالمهای ارزیابی کیفی

آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت آدرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات
 A - اداره قراردادها – تلفن: ۰6۱۴۱۴66۵8

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
چهار میلیارد و هفتصد میلیون )۰۰۰ر۰۰۰ر7۰۰ر۴( ریالمبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

	 ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ۵۰6۵۹  هـ تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲و اصالحات
بعدی آن .
	 نزدIR ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰6۳766۳6 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره۴۰۰۱۱۱۴۰۰6۳766۳6 و شماره شبا

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد( ۹۰مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام می شود .
  کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران    

www.nidc.ir                                          http://sapp.ir/nidc_pr
شناسه آگهی:۱۳۰8۴8۹ 

مناقصهعمومیيکمرحلهای
فراخوان2001005116000003

نوبتاول
شهرداری کامیاران در نظر داردفراخوان خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات موضعی وموضوعی در معابر سطح شهر با 
رویکرد بهبود شاخصهای ترافیکی وارتقای سطح ایمنی تردد ورفع نقاط حادثه خیز به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۱۱6۰۰۰۰۰۳ را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت وتحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرسWWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت در سامانه،نسبت به ثبت نام ودریافت گواهی امضای الکترونیکی)بصورت 

برخط(برای کلیه صاحبان امضای مجازومهرسازمانی اقدام الزم را بعمل آورند.
مشاوران واجد شرایط:رتبه ۴ یا یا باالترتخصص ترافیک )دارا بودن حداقل سه کار مشابه به انضمام تأییدیه کارفرمایان 

قبلی الزامی است.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان :۱۴۰۱/۲/۱۵
مهلت دریافت اسناد فراخوان:از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۲/۲۲

مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲ 
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۱/۳/۳

نوع ومبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:مبلغ ضمانت نامه شرکت در منا قصه ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصدو بیست 
وپنج میلیون ریال (می باشد که باید به یکی ازشکل های زیرباشد.

ب- واریزوجه نقد به حساب سپرده شماره۰۱۰۵877۹۱۳۰۰۰ شهرداریالف- ضمانت نامه بانکی
اطالعات تماس وآدرس دستگاه :کامیاران،خیابان صالح الدین ایوبی ،چهار راه زنده یاد ادهم مظفری،ساختمان شهرداری شماره 

تماس ۰87۳۵۵۲۲6۱۰- ۰87۳۵۵۲۱7۹۰
فرشاد منبری-شهردارکامیاران

صفحه ۲
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توانمندیپهپادیايرانقابلمذاكرهوتوقفنيست
نماینده مردم اراک در مجلس گفت: آمریکا با تحریم قدرت پهپادی ایران 
در تالش است از طریق ایجاد ایران هراسی پشت میز مذاکره امتیاز بیشتری از 

جمهوری اسالمی در وین بگیرد.
در  اسالمی،  شورای  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده  آصفری  محمدحسن 
مورد اقدام اخیر آمریکا در تحریم قدرت پهپادی ایران گفت: جمهوری اسالمی 
ایران به برکت توانمندی نیروهای مسلح و قدرت پهپادی به عنوان یک قدرت 

منطقه ای محسوب می شود.
 نماینده مردم اراک تصریح کرد: پهپادهای ایران قابلیت پرواز در مسیرهای 
بسیار طوالنی، حمل سالح، عکسبرداری و فیلمبرداری طوالنی مدت را دارند و 
همچنین جلوگیری از هرگونه ردیابی توسط رادارهای پرواز گریز  از مشخصات 

این پهپادهاست.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به توانمندی جمهوری اسالمی در 
ساخت پهپادهای رادار گریز گفت: ایران حاضر است دانش خود در ساخت پهپاد 
را در اختیار کشورهای همسایه بگذارد چراکه این دانش برای تامین امنیت منطقه 

و توسعه اقتصادی و نظامی کشور قابل استفاده است.
نیروهای  به  متعلق  ایران  پهپادی  قدرت  توانمندی  اینکه  بیان  با  آصفری 
ساخت  و  نیست  کشوری  هیچ  از  برداری  کپی  صنعت  این  گفت:  است  مسلح 
جوانان برومند ایران عزیز است و آمریکا بداند که توانمندی پهپادی ایران قابل 

مذاکره و توقف نیست.
نماینده مردم اراک با تاکید بر اینکه پهپادهای ایرانی حتی قدرت نفوذ به 
گنبد آهنین رژیم صهیونیستی را نیز دارند و این درحالی است که ردیابی آن ها 
هم امکان پذیر نیست و این مساله رژیم صهیونیستی را از قدرت پهپادی ایران 
نگران کرده است، گفت: پهپادهای ایرانی قدرت باالیی در عکسبرداری از توان 
نظامی آمریکا در خلیج فارس دارند اما مطمئنًا این توان، به معنای تهدید نظامی 

برای هیچ کشوری نیست مگر اینکه منافع ملت ایران به خطر بیفتد.
گفت:  وین  مذاکرات  در  ایران  پهپادی  قدرت  تحریم  تاثیر  مورد  در  وی 
آمریکا با تحریم قدرت پهپادی ایران در تالش است، ایران هراسی را در منطقه 
ایجاد کنند تا بتوانند پشت میز مذاکره امتیاز بیشتری از جمهوری اسالمی ایران 
بگیرند اما کشورهای منطقه آگاهند که ایران تهدیدی برای منطقه نیست و رژیم 

صهیونیستی و آمریکا عامل اصلی بی ثباتی منطقه هستند.

رانتخوارانارزترجيحیبهدنبالاخاللدربازارهستند
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: رانت خواران ارز ترجیحی 
که در دولت قبل گلوگاه های اقتصادی کشور را در اختیار داشتند، امروز به دنبال 

ضربه زدن به دولت و ایجاد اخالل در بازار هستند.
یارانه  گفت:  مجلس  رییسه  هیات  عضو  سلیمی  علیرضا  حجت االسالم 
تخصیص یافته به حوزه انرژی کاالهای اساسی باید به صورت شفاف در اختیار 

حلقه های پایانی که مردم هستند قرار گیرد.
یارانه  از  وی افزود: در این وضعیت طبقات مرفه جامعه بیشترین بهره را 
پنهان می برند و طبقات ضعیف جامعه که مستحق دریافت یارانه هستند کمترین 

استفاده و بهره مندی را دارند.
عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به ارز ترجیحی که به واردات کاالهای 
اساسی اختصاص می یابد اظهار داشت: این یارانه پنهان متعلق به 8۵ میلیون ایرانی 

است ولی تنها به جیب حدود ۲۰۰ نفر می رود.
قبل  دولت  در  نفر   ۲۰۰ این  کرد:  خاطرنشان  اساس  همین  بر  سلیمی 
گلوگاه های اقتصادی کشور را در اختیار داشتند و امروز نیز به دنبال ضربه زدن به 

دولت و ایجاد اخالل در بازار هستند.
وی تصریح کرد: دولت در ماه های اخیر یارانه پنهان به کاالهای اساسی 
اختصاص می داد اما باز هم شاهد افزایش روزانه قیمت کاالهای اساسی در بازار 

بودیم و عمال این کاالها گران به دست مردم می رسید.
عضو هیات رییسه مجلس اظهار داشت: برای رفع هرگونه شائبه و ایجاد 
شفافیت در اقتصاد کشور باید یارانه ها به صورت شفاف و آشکار به طبقات ضعیف 
جامعه تخصیص یافته و به آنها پرداخت شود و از طرف دیگر کاالها بدون تخصیص 

یارانه پنهان با قیمت واقعی در اختیار مردم قرار گرفته و به آنها عرضه شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه تولید:
حذفيارانهپنهانبهنفعاقشارضعيفاست

سخنگوی کمیسیون ویژه جهت تولید مجلس گفت: شفاف شدن یارانه ها به 
نفع اقشار ضعیف جامعه است و از این طریق می توان کمک بیشتر و بهتری برای 

پرداخت یارانه ها به جامعه هدف کرد.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ساالنه در کشور 
ما حداقل هزار هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به بخش های مختلف از جمله انرژی 

کاالهای اساسی و ... پرداخت می شود.
انجام  پذیر  اقشار آسیب  به  با هدف کمک  یارانه ها  این  پرداخت  افزود:  وی 
می شود اما واقعیت این است که اقشار ضعیف و متوسط جامعه کمترین سهم را از 
این یارانه ها دارند و اقشار ثروتمند و مرفه جامعه هستند که بیشترین بهره و استفاده 
را از این یارانه می برند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: طبیعی 
این طریق  از  و  است  جامعه  اقشار ضعیف  نفع  به  یارانه ها  که شفاف شدن  است 
می توان اقدام به کمک بیشتر و بهتری به جامعه هدف برای پرداخت یارانه ها کرد.

پنهان  یارانه های  حذف  و  یارانه ها  شدن  شفاف  اگر  کرد:  خاطرنشان  زنگنه 
به درستی اجرا نشود نه تنها کمکی به اقشار ضعیف جامعه نمی کند بلکه موجب وارد 

آمدن فشار بیشتر به این قشر می شود.
وی یادآور شد: قانون هدفمندی یارانه ها قانون بسیار خوبی است اما عدم نگاه 
جامعه به این قانون و تکه تکه کردن آن و همچنین نگاه بخشی به این مصوبه در 
حوزه اجرا باعث شد تا ما را از هدف اصلی  خود برای اجرای این قانون دور کند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس تصریح کرد: طبق این قانون بنا بود 
تا قیمت حامل های انرژی واقعی شود و منابع حاصل از این آزادسازی قیمت ها به 
اقشار ضعیف جامعه تخصیص یابد اما در این چند سال دیدیم که حامل های انرژی 
گران شد و در عین حال منابع حاصله به دست اقشار ضعیف جامعه نرسید لذا اجرای 

ناقص قانون هدفمندی یارانه ها فشار بیشتری را به اقشار ضعیف جامعه وارد کرد.
زنگنه در پایان یادآور شد: اگر ما بخواهیم آزادسازی یارانه ها و شفاف کردن 
آن برای اقشار ضعیف جامعه مفید باشد باید یک نگاه راهبردی و جامع به حوزه 

اقتصاد کشور داشته باشیم و از نگاه های بخشی پرهیز کنیم.

اعالممهلتثبتنامجديدوامضروریبازنشستگانكشوری
طبق اعالم صندوق بازنشستگی کشوری ثبت نام جدید وام ضروری 
۱۲ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق که از ششم 

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آغاز شده تا پایان همین ماه ادامه دارد.
ثبت نام اینترنتی وام ضروری ۱۲میلیون تومانی سال ۱۴۰۱ بازنشستگان 
خدمات  درگاه  طریق  از  تنها  و  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  وظیفه بگیران  و 
الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir انجام 
خواهد شد.مبلغ این تسهیالت همانند مرحله گذشته، ۱۲ میلیون تومان با 
اقساط ۳6 ماهه و کارمزد چهار درصدی است. متقاضیان می توانند در بازه 
وارد  با  و  الکترونیک صندوق مراجعه  به درگاه خدمات  اعالم شده  زمانی 
کردن اطالعات سه گانه خود شامل دفترکل، کد ملی و شماره حساب نسبت 
به ثبت درخواست اقدام کنند. ثبت درخواست متقاضیان به معنی پرداخت 
تسهیالت به همه عزیزان نخواهد بود.پس از اتمام مهلت ثبت نام، سوابق 
متقاضیان از جمله مجموع وام های دریافتی، بهره مندی از سایر تسهیالت 
صندوق بازنشستگی، میزان حقوق دریافتی و سایر موارد بررسی شده و با 
اولویت بندی و براساس میزان اعتبار تخصیص یافته از سوی بانک عامل، 

این تسهیالت در نوبت های مشخص پرداخت خواهد شد.
اعالم نتایج و اسامی افراد واجد شرایط و مشمول از طریق درگاه خدمات 
انجام می شود و اسامی واجدین  بازنشستگی کشوری  الکترونیک صندوق 
شرایط براساس نوبت بندی در همین سایت اعالم می شود و مبلغ تسهیالت 

به حساب واجدین شرایط واریز خواهد شد.

ثابت ترین معضل اقتصادی کشور تورم است؛

بهادریجهرمی:دولتاجازهگرانشدننانرانمیدهد!
دولت که  سخنگوی 
شبکه  صف  برنامه  میهمان 
برنامه های  بیان  به  بود  خبر 
اقتصادی  مسائل  رفع  برای  دولت 
را  خود  دولت  این  گفت:  و  پرداخت 
بودن  مردمی  و  داند  می  مردم  دولت 
شعار اصلی دولت است و معتقد است 
باید به مردم اطالع داده شود آن چیزی 
را که مرتبط با حقوق مردم است و مردم 
باید صادقانه درجریان باشند چراکه مردم 
آنها  خود  و  هستند  حکومت  صاحبان 
باید در فرایند تصمیم گیری مشارکت 
داشته باشند و جامعه نخبگان به عنوان 
نمایندگان تخصصی همین  مردم باید 

در حوزه های مختلف اظهار نظر کنند.
وی با بیان اینکه از ابتدای تشکیل 
دولت سیزدهم درباره مسائل اقتصادی 
مسائل  حل  برای  ها  نظر  و  ها  طرح 
مردم بیان شده است، یادآور شد: اقتصاد 
ما بیمار است و سال های سال مردم 
را لمس می کنند و طعم  بیماری  این 
اقتصادی  حوزه  در  را  ها  تبعیض  این 
را  بیکاری ها  و  رانت ها  و  می چشند 
سال هاست که می بینند و همزمان با 
جنگ  و  دشمن  اقتصادی  هجمه  این 
واسطه  به  که  مردم  علیه  اقتصادی 
تحریم های ظالمانه رخ داده آثار آن را 

مردم می بینند.
سخنگوی دولت یا تاکید بر اینکه 
دولت  اساسی  های  اولویت  از  یکی 
به  داد:  ادامه  است،  اقتصادی  مسایل 
همین دلیل در سند تحول دولت هم ۱۲ 
موضوع درباره اقتصادی بیان شده است. 
بهادری جهرمی تاکید کرد: ثابت 
ترین معضل اقتصادی کشور تورم است 
و متاسفانه تورم یک بیماری مزمن در 
کشور شده و حدود چهار سال است که 
کشور تجربه تورم ۴۰ درصد را دارد و 
وضعیت اقتصاد ما بحرانی شده است و 
چندین سال متوالی مردم با تورم های 

باال روبرو هستند.
وی با یادآوری اینکه وقتی دولت 
در شهریور ماه سال گذشته فعالیت خود 
به 6۰ درصد که در  تورم  آغاز کرد  را 
بود  رسیده  بود،  بی سابقه  ایران  تاریخ 
ایام جنگ  در  فقط  را  تورم  این  گفت: 
جهانی در کشورمان تجربه کردیم و در 
واقع شروع کار دولت با چنین فضایی 
همراه شد. دولت تمرکز ویژه خود را در 
معطوف  کشور  اقتصادی  تورم  کنترل 
کرده است. یکی از منشاء های اساسی 
تورم  به نظر کارشناسان اقتصادی خلق 

پول است.
هدفمند  درباره  دولت  سخنگوی 
تومانی   ۲۰۰ و  هزار  ارزچهار  کردن 
اظهار داشت: دولت با گذشت  ۹ ماه از 
مدیریت خود در این مدت مکلف بوده 
که نظام پرداخت یارانه ها را اصالح کند. 
در قانون بودجه سال گذشته وقتی که 
دولت مردمی شروع به کار کرده منابع 
ارز ترجیحی که در قانون بودجه ۱۴۰۰  
پیش بینی شده بود، تمام شد و منبعی 

وجود  ترجیحی  ارز  اختصاص  برای 
خارجی نداشت. اما دولت با روش های 
مختلف توانست منابعی را تامین و سال 
۱۴۰۰ را سپری کند و در قانون بودجه 
امسال هم مکلف است همه منابع ارزی 
را به صورت نیمایی محاسبه کند. یعنی 
ایی  یارانه  ترجیحی  ارز  برای  منابعی 

نخواهد داشت.
ادامه توضیح  بهادری جهرمی در 
با  اساسی  کاالهای  تامین  برای  داد: 
ارز یارانه ای ما حدود ۲۰ میلیارد دالر 
منابع نیاز داریم. در حالی که در بودجه 
امسال حدود ۹ میلیارد دالر پیش بینی 
شده است و این یعنی شما توانایی این 
منابع را در چارجوب بودجه ندارید و باید 
تامین کنید. حال چرا  با شیوه دیگری 
این  به  است  شده  بینی  پیش  اینگونه 
دلیل این که سقف منابع واقعی موجود 

همین بود. 
ما  کرد:  اضافه  دولت  سخنگوی 
در سال های گذشته نظام پرداخت ارز 
ترجیحی را داشتیم که به برخی کاالها 
این ارز تعلق می گرفت حال که به این 
فرایند در سال های سال باز می گردیم و 
ارزیابی می کنیم، می بینیم آن کاالهایی 
که ارز ترجیحی دریافت می کردند و بنا 
بوده که مردم بهتر مصرف کنند عکس 

آن اتفاق افتاده است.
نظام  فزود:  ا دولت  سخنگوی 
بوده،  معیوب  ترجیحی  ارز  پرداخت 
بیشتری  منابع  جامعه  مرفه  طبقه  زیرا 
را برای تامین نیازها دراختیار داشتند و 
طبقه ضعیف تر توانایی تامین نداشتند 
و فشار تورمی اجاره نداد. دلیل دوم هم 
قاچاق بوده است. بجای اینکه این منابع 
سر سفر مردم بیاید به دلیل منافذی که 
وجود داشته درکشور های دیگر مصرف 
شده و این مدل معیوب باید اصالح شود 
تا وقتی که اصالح نشود تورم و سایر 
مسائل اتفاق می افتد، بنابراین بیماری 

باید درمان شود.
رسالت  از  یکی  جهرمی  بهادری 
های دولت را تحقق عدالت و عادالنه 
پرداخت کردن یارانه و برخورد با قاچاق 

در کشور برشمرد. 
امنیت  درباره  دولت  سخنگوی 
غذایی مردم گفت: دولت در این زمینه 
در  چه  و  داخل  در  چه  کس  هیچ  با 

خارج شوخی ندارد. به عنوان نمونه در 
با  سیزدهم  دولت  واکسیناسیون  حوزه 
امروز  و  آن کرد  ورود  به  اقدام  جدیت 
ما به 7 کشته رسیده ایم درحالی که در 
کشورهای غربی میزان مرگ و میر به 
۱۵۰۰ نفر رسیده است. پس دولت زمانی 
موضوعی  روی  بر  را  خود  تمرکز  که 
بگذارد به سرانجام می رساند این اتفاق 

نیز در کاالهای اساسی رخ داده است.
تصریح  همچنین  جهرمی  بهادر 
کاالهای  اندازه  از  بیش  دولت  کرد: 
امروز  و  است  کرده  تامین  را  اساسی 
کشور  در  اساسی  کاالهای  کمبود  ما 
نداریم. البته کشورهای جهان با کمبود 
کاالهای اساسی روبرو هستند که یکی 
و  روسیه  جنگ  موضوع  این  علل  از 
اوکراین است اما این موضوع هیچ خللی 
در تامین کاالهای اساسی برای دولت 
ایجاد نکرده است و ادامه دار هم هست.
سخنگوی سیزدهم همچنین رفع 
دولت  های  اولویت  از  را  مطلق  فقر 
های  برنامه  از  یکی  گفت:  و  برشمرد 
اصالح  فقر  بردن  بین  از  برای  دولت 
و  است  نقدی  یارانه  پرداخت  نظام 
فقر  باشد  تر  هدفمند  یارانه  چقدر  هر 

کاهش می یابد.
مروز  ا گفت:  دولت  سخنگوی 
کاالهای اساسی ما در حد قابل قبولی 
موجود است و پیش بینی خریدهای آتی 
و هم تامین منابع آن از کشورهایی که 
گرفته  صورت  شود  تامین  آنها  از  باید 
است و تعامل سازنده ای در این حوزه 
بین بانک مرکزی و وزارت جهاد و راه 
شهرسازی و سایر وزارتخانه های مرتبط 
پیگیر  روز  شبانه  دولت  و  است  برقرار 
در  حتی  است  مردم  اقتصادی  مسایل 
روز های تعطیل، تعطیلی ندارد. دولت 
ندارد.سخنگوی  باره  این  در  نگرانی 
دولت همچنین تاکید کرد که به هیچ 
وجه قیمت نان برای مردم تا پایان سال 
تغییر نمی کند و رئیس جمهور اجازه گران 

شدن نان را نمی دهد.
واردات  درباره  جهرمی  بهادری 
واکسن کرونا نیز گفت: این دولت اعتقاد 
دارد که دولت باید شهامت بازگشت از 
باشد. هر روزی  را داشته  اشتباه  مسیر 
که ما به سمت تامین منافع عموم مردم 

برگردیم سود کردیم. 

پرداخت  نظام  به  همچنین  وی 
و   پرداخت  سیزدهم  دولت  در  حقوق 
یکی از آفت های نظام معیوب اقتصادی 
کشور را عادالنه پرداخت نشدن حقوق و 
دستمزد برشمرد و عنوان کرد: ما در سال 
های گذشته با فیش های حقوق نجومی 
روبرو شدیم و هر کسی که قدرت نفوذ 
داشته چانه زنی کرد و رقم های قابل 
توجهی به فیش های حقوقی اضافه می 
کرد اما دولت تصمیم دارد اصالحاتی در 
ساختار نظام حقوق و دستمزد انجام دهد 
و سازمان امور استخدامی متولی شده، 
اصالح  در  گام  یک  امسال  امیدواریم 
برداریم.  ها  پرداخت  و  دستمزد  نظام 
این نظام در گرو  بنیادین  البته اصالح 

همکاری مجلس است.
درباره  دولت همچنین  سخنگوی 
در  جمهوری  رئیس  استانی  سفر   ۲۰
هشت ماه اخیر گفت: این دولت کلنگی 
نیمه  های  طرح  اینکه  مگر  زد  نمی 
تمامی که از گذشته وجود داشته و روبه 
تکمیل است. البته ابتدا تمام طرح های 
استان ها توسط مقامات استانی احصا و 
در جلسات دولت بررسی و طرح های 
اولویت دار مشخص می شود . پیش از 
سفر، طرح ها در سه مرحله کارشناسی 
معاون  سفر  از  بعد  گیرد.  می  صورت 
مصوبات  پیگیر  جمهور  رییس  اجرایی 

استانی می شود. 
تغییر  شایعه  به  جهرمی  بهادری 
در اعضای دولت نیز واکنش نشان داد، 
دولت  و  هست  همیشه  شایعه  گفت: 
اجرای  در  را  خود  مسیر  دارد  تالش 
به  نیازهای اساسی مردم دنبال کند و 

شایعه ها توجهی نداشته باشد. 
سخنگوی دولت به واردات خودرو 
به کشور هم گریزی زد و گفت: اصالح 
نظام وضعیت موجود خودروسازی کشور 
یکی از اولویت های دولت است و رئیس 
اصالح  برای  را  دستور  هشت  جمهور 
خودور صادر کرد و منظم هم پیگیر این 
افزایش  راهکار  از  یکی  است.  موضوع 
دلیل  به  سال  چند  ما  اما  است  تولید 
سوء مدیریت با کاهش عرضه چندساله 
روبرو بودیم و اکنون افزایش تولید در 

این مقطع پاسخگوی نیازها نیست.
وزیر  داد:  ادامه  جهرمی  بهادری 
واردات  اخذ مجوز  پیشنهاد  صمت هم 
که  کرد  مطرح  دولت  در  را  خودرو 
بحث و بررسی شد اما دولت با واردات 
خودروهای لوکس موافق نیست و آن 
را نیاز روز مردم ندانست. اما با کلیات 
طرح موافقت شد که البته در کمیسیون 

دولت در دست بررسی است.
اقدامات  درباره  جهرمی  بهادری 
دولت در حوزه دانش بنیان هم توضیح 
داد: دولت کارگروهی به ریاست معاون 
برنامه  داد  تشکیل  جمهو  رئیس  اول 
های برای همه وزارت خانه در راستای 
تحقق شعار سال تدوین شده و اکنون 
تمام برنامه در حال بررسی در کمیسیون 

های تخصصی دولت است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند
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اثرگذاری دانشگاه ها در شاخص های  جدیدترین رتبه بندی تایمز در حوزه 
۱7 گانه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ منتشر شد و ۲7 

دانشگاه ایرانی در بین هزار دانشگاه برتر قرار گرفتند.
رتبه بندی تأثیرات دانشگاه ها برای اولین بار سال ۲۰۱۹ از سوی نظام رتبه 

بندی بین المللی تایمز انجام شد.
تایمز در این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان 
متحد  ملل  سازمان  پایدار  توسعه  اهداف  ارزیابی می کند.   )SDGs( متحد  ملل 
۱7 مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از آنها استفاده کرده است.

تایمز از شاخص های دقیق برای ارائه مقایسه های جامع و متعادل در چهار 
زمینه گسترده تحقیق، مدیریت، دسترسی و آموزش استفاده کرده است.

تحقیق: بارزترین و سنتی ترین راهی که دانشگاه می تواند در ارائه اهداف 
توسعه پایدار سازمان ملل متحد )SDG( کمک کند و منظور از تحقیق موضوعات 

مرتبط با این اهداف است.
مدیریت: دانشگاه ها متولی منابع قابل توجهی از جمله منابع فیزیکی و منابع 
انسانی شامل کارمندان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان هستند. نحوه عملکرد 
آنها در مدیریت این منابع یکی از عوامل اصلی رسیدن به توسعه پایدار مدنظر است.
دسترسی: دستیابی به آموزش عالی بسیار مهم است و کاری که دانشگاه ها 
با جوامع محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی خود انجام می دهند یکی دیگر از 

راه های اصلی تأثیرگذاری آنها بر توسعه پایدار است.
هم  زیرا  دارد  پایدار  توسعه  اهداف  در  زیادی  اهمیت  آموزش  آموزش: 
به اطمینان از وجود پزشکان ماهر و کافی برای ارائه خدمات سالمت کمک 
مناسب  شغلی  آینده  به  رسیدن  برای  آموختگان  دانش  به  هم  و  می کند 

می کند. کمک 
بر اساس معیارهای نظام بین المللی تایمز اگر داده های مرتبط با هر دانشگاه 
حداقل با سه هدف مرتبط بوده در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
نظام بین المللی رتبه بندی تایمز تقسیم بندی نمرات هر یک از اهداف را در روش 

تحقیق خود تشریح کرده است.
شاخص های اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد )SDGs( شامل ۱7 
این شاخص ها  را در همه  تایمز عملکرد دانشگاه  بندی  رتبه  شاخص است که 

ارزیابی می کند.
شاخص ها: ۱: بدون فقر، ۲: بدون گرسنگی، ۳: سالمتی و رفاه خوب، ۴: 
آموزش با کیفیت، ۵: برابری جنسیتی، 6: آب تمیز و بهداشتی، 7: انرژی مقرون 
به صرفه و پاک، 8: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت، 
۱۰: کاهش نابرابری، ۱۱: شهرها و جوامع پایدار، ۱۲: مصرف و تولید مسئوالنه، 
۱۳: اقدامات آب و هوا، ۱۴: زندگی در زیر آب، ۱۵: زندگی در خشکی، ۱6: صلح، 

عدالت و نهادهای قوی و ۱7: مشارکت برای اهداف
داده های مورد استفاده به نزدیک ترین سال تحصیلی به ژانویه تا دسامبر 
۲۰۲۰ اشاره دارد. با این حال، در برخی موارد، به دلیل اختالل ناشی از همه گیری 

کووید۱۹، داده ها مربوط به سال ۲۰۱۹ است.
محدوده تاریخ برای هر معیار در سند روش شناسی کامل مشخص شده است.

۲7 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه ها ۲۰۲۲
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه علوم 
پزشکی  علوم  دانشگاه  شهیدبهشتی،  پزشکی  علوم  دانشگاه  اصفهان،  پزشکی 
اهواز،  شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  کردستان، 
دانشگاه  کردستان،  دانشگاه  کاشان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  کاشان،  دانشگاه 
صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه صنعتی 
نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه 
صنعتی  دانشگاه  آباد،  نجف  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اراک،  دانشگاه  تبریز، 
صنعتی  دانشگاه  رجایی،  شهید  دبیر  تربیت  دانشگاه  مراغه،  دانشگاه  کرمانشاه، 

شیراز، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

حملهوحشتآور2شروربهمعلموپليسكرمان
شرور گستاخی که قصد جان یک معلم را داشت، به هالکت رسید.

در  زنی  گشت  هنگام   پلیس   گشت  واحد  اردیبهشت    ۱۱ بامداد  یک  ساعت 
شهرعنبرآباد، متوجه سرعت سرسام آور و حرکات مخاطره آمیز  خودروی سمندی می 
شود که در تعقیب یک دستگاه پژوست  که در همین لحظه  سواری پژو به علت طی 
مسافت طوالنی برای فرار از چنگال اشرار و ترکیدگی الستیک، متوقف می شود، این در 
حالی است که سرنشینان سمند با حمله به او ، قصد جانش را داشتند که راننده پژو اقدام 

به فرار می کند و به پلیس پناه می آورد. 
در ادامه این ماجرا ، دو  شرور پس از تخریب خودروی معلم عنبرآبادی، به سمت 
پلیس حمله ور شدند و یکی از آنان نیز قصد زیر گرفتن ماموران و شاکی را داشته است 
که در گام اول موفق نشده و پس از طی مسافتی، دوباره در حالت دنده عقب حرکت می 
کند و یکی از ماموران و شاکی را زیر می گیرد که بر اثر این اقدام شرورانه، افسر گشت 

پلیس به شدت مجروح می شود و شاکی نیز آسیب می بیند.
با وجود مجروح شدن دو  نفر )پلیس و معلم( در این حادثه ، باز هم این دو  شرور 
دست بردار نبوده و برای بار سوم قصدزیر گرفتن یکی دیگر از نیروهای پلیس را داشته 
اند که مامور حاضر در صحنه با اخطارهای پی در پی و شلیک چندین تیر هوایی، درصدد 
متوقف کردن این خودرو بوده که راننده و سرنشین آن با بی توجهی به اخطارهای پلیس 

سعی در رساندن آسیب بیشتر به ماموران داشتند
بر پایه گزارش پلیس کرمان،سرانجام  تنها نیروی  پلیس حاضر در صحنه اقدام به 

شلیک به سمت الستیک های خودروی سمند اشرار می کند که به علت حرکات مخاطره 
آمیز و مارپیچ، خودرو از ناحیه در  هدف شلیک و اصابت  گلوله قرار می گیرد که  راننده 
شرور  خودروی مجروح در بیمارستان فوت می کند و شرور دیگر به عنوان همدستش  

نیز  از صحنه می گریزد که تالش برای دستگیری او ادامه دارد.

پايانزورگيریهایمردمرموز
شخصی که در محل سه راه سیمان ری، در پوشش راننده وانت باربری از مسافران 

سرقت و زورگیری می کرد به دام پلیس افتاد.
فرمانده انتظامی شهرستان ری با اعالم این خبر گفت : »روز شنبه گذشته از سوی 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ پیامی به فرماندهی انتظامی شهرستان ری رسید که از سرقت 
خودروی وانت پیکان حامل ۵ دستگاه چرخ صنعتی در محدوده سه راه سیمان خبر می داد. «

عملیات  این  عملیاتی  تیم  را  آباد  امین  کالنتری  جلیلیان«  »دوستعلی  سرهنگ 
پلیسی ذکر کرد و ادامه داد : »راننده خودروی وانت پیکان که خود را مالباخته معرفی 
می کرد، در تحقیقات پلیسی ماموران کالنتری اظهار کرد : لحظاتی قبل در بازار تهران 
برای حمل ۵ دستگاه چرخ خیاطی صنعتی به مقصد پاکدشت یک وانت پیکان کرایه 
کردیم. در طول مسیر تصادف رانندگی نداشتیم، ولی سرنشینان یک دستگاه خودروی 
پژو ۴۰۵ مسیر ما را مسدود و ادعا کردند با خودروی آنها برخورد کرده ایم. این افراد 
به ما فرصت پاسخ و عکس العملی ندادند و پس از استفاده از گاز اشک آور خودرو و 

چرخ های صنعتی را به سرقت بردند. «
اعتراف متهم

سرهنگ جلیلیان ارزش ریالی چرخ های صنعتی مسروقه را حدود 6۰۰ میلیون ریال 
عنوان کرد و توضیح داد : »تیم عملیاتی کالنتری امین آباد در حال تحقیق و بررسی 
شواهد، در صحت اظهارات راننده خودرو تردید کردند و با تحقیقات تخصصی و شگردهای 
پلیسی پی بردند وی که خود را مالباخته معرفی می کرد، با سارقان همدست بوده و با تظاهر 

به سرقت خودروی خود قصد فریب پلیس را داشته است. «
فرمانده انتظامی شهرستان ری خاطرنشان کرد : »پس از اعتراف متهم ، شناسایی 

و دستگیری همدستان وی در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
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واکنش بیل گیتس به حواشی اخیر: دلیلی 
ندارد ایالن ماسک با من خوش برخورد باشد

بیل گیتس در واکنش به حواشی اخیر با ایالن ماسک می گوید هیچ دلیلی 
نمی بیند که مدیرعامل تسال با او خوش برخورد باشد؛ اما نگه داری پوزیشن شورت 

علیه تسال به تغییرات اقلیمی ارتباطی ندارد.
بیل گیتس ، هم بنیان گذار مایکروسافت و میلیاردر معروف حوزه ی فناوری، 
در مصاحبه ی جدیدی می گوید تئوری های توطئه ی دیوانه واری درباره ی خودش 
شنیده و به نظرش مالقات با جفری اپستین اشتباه بوده است. بیل گیتس درباره ی 
حواشی اخیر با ایالن ماسک نیز سخنانی مطرح کرده است. بیل گیتس پیش تر 
ثروتمندترین فرد دنیا بود و این لقب هم اکنون دراختیار ایالن ماسک است. با وجود 

این شباهت، بیل گیتس و ایالن ماسک رابطه ی خوبی باهم ندارند.
اسکرین شات های  گذشته ی  هفته ی   ،Yahoo Finance به نوشته ی 
منتسب به چت خصوصی بین ایالن ماسک و بیل گیتس فاش شد. ایالن ماسک 
بیل گیتس را به نگه داری پوزیشن شورت علیه تسال متهم کرد. مدت زیادی از 
افشای این اسکرین شات ها نگذشته بود که ایالن ماسک در توییتی جدید ناباورانه 

به بیل گیتس توهین کرد.
بیل گیتس در واکنش به این اتفاقات می گوید: »هیچ لزومی ندارد که او با 
من مهربان باشد.« ایالن ماسک می گوید نگه داری پوزیشن شورت علیه تسال با 
تالش های بیل گیتس برای مقابله با تغییرات اقلیمی هم خوانی ندارد؛ چون تسال 
خودرو برقی می سازد و تولید خودرو برقی تأثیر بسزایی روی کاهش ضررهای 

زیست محیطی می گذارد.
نگه داری پوزیشن شورت بدین معنی است که بیل گیتس انتظار دارد ارزش 
سهام تسال افت کند. در این روش با پیش بینی افت ارزش سهام، سرمایه گذار 
سهامش را می فروشد و بعداً همان مقدار سهام را با قیمت ارزان تر می خرد. این 

یعنی بیل گیتس روی شکست خوردن تسال شرط بندی کرده است.
بیل گیتس در مصاحبه ی جدیدش می گوید نگه داری پوزیشن شورت تسال 
ارتباطی به تغییرات اقلیمی ندارد و او تنوع بخشی مالی را به روش های مختلف 
انجام می دهد. مدیرعامل پیشین مایکروسافت با این ادعا که نگه داری پوزیشن 

شورت تسال باعث آسیب به محیط زیست می شود، مخالفت کرد و گفت:
خودروها  آن  فروش  برای  بیشتر  رقابت  به  برقی  خودروهای  محبوبیت 
منجرمی شود. بنابراین، میزان استفاده از خودروهای برقی و افزایش ارزش شرکت ها، 

دو مقوله ی متفاوت هستند.
ایالن ماسک اخیراً توانسته است نظر هیئت مدیره ی توییتر را در قراردادی 
۴۴ میلیارد دالری جلب کند تا به زودی مدیرعامل این شبکه ی اجتماعی شود. در 
مصاحبه ی اخیر، از بیل گیتس درباره ی فروش توییتر به ایالن ماسک سؤال شد و او 
گفت فعاًل نمی توان آینده ی این شبکه ی اجتماعی را پیش بینی کرد. به گفته ی بیل 
گیتس، احتمال دارد توییتر با مدیریت ماسک به پلتفرم بدتر یا بهتری تبدیل شود.
بیل گیتس عالقه ی خاصی به شبکه های اجتماعی دارد، نه به دلیل اینکه 
میلیاردها دالر درآمد ازطریق شبکه های اجتماعی کسب کرده است؛ بلکه به این 
دلیل که در پلتفرم های اجتماعی تئوری های توطئه ی فراوانی به او نسبت داده 

می شود.
بیل گیتس مدت ها است که از واکسن زدن حمایت می کند و تاکنون میلیاردها 
دالر به پروژه های مرتبط سرمایه تزریق کرده است. همین موضوع باعث شده است 
که مردم مدعی شوند گیتس قصد دارد مردم را ازطریق واکسن ردیابی کند. اکثر 
تئوری های توطئه در شبکه های اجتماعی مطرح شده اند و این تئوری ها در دوران 
دنیاگیری کرونا به اوج رسیدند. گیتس می گوید گاهی اوقات باید به این تئوری ها 
خندید؛ چون دیوانه وارند. او ادامه می دهد: »میلیاردها دالر خرج واکسن کرده ام. 
واکسن برای من درآمدزایی نمی کند؛  بلکه واکسن جان مردم را نجات می دهد.«
بیل گیتس سال گذشته اعالم کرد که پس از ۲7 سال زندگی مشترک، 
او و همسرش تصمیم گرفته اند از هم جدا شوند. گیتس در این زمینه می گوید: 
»زندگی ام بسیار متفاوت شده است؛ بچه هایم از خانه رفته اند؛ آخرین فرزندم سال 
قبل برای رفتن به دانشگاه خانه را ترک کرد. طالق بسیار سخت است و من 

سال دشواری سپری کردم.«

آماری گسترده  نتایج یک مطالعه 
از  ناشی  مرگ  که خطر  می دهد  نشان 
سرطان پروستات در مرداِن دارای اضافه 

وزن بیشتر است.
نی  جها ن  ما ز سا عالم  ا طبق 
دومین  پروستات  سرطان  بهداشت، 
چهارمین  و  مردان  در  شایع  سرطان 

سرطان شایع در جهان است.
متخصصان، وضعیت بیش از ۲۰۰ 
هزار مرد را که اطالعات پزشکی آن ها 
 )Biobank( از سوی سازمان بیوبانک
کردند.  بررسی  بود  شده  آوری  جمع 
سال ها  که  است  سازمانی  بیوبانک 
بریتانیا  در  را  افراد  بهداشتی  داده های 

جمع آوری می کند.
اما استناد این مطالعه تنها براساس 

این داده ها نبوده است بلکه متخصصان 
درباره  تاکنون  که  را  مهمی  مطالعات 
سرطان  و  وزن  اضافه  بین  ارتباط 
پروستات وجود دارد در نظر گرفتند که 
را  مرد  میلیون   ۲.۵ حدود  مجموع  در 

پوشش می داد.
متخصصان دریافتند که خطر مرگ 
مردان  در  پروستات  سرطان  از  ناشی 
این  طبق  است.  مرتبط  وزن  اضافه  با 
تحقیق که در مجله »بی ام سی مدیسین« 

)BMC Medicine( منتشر شد با هر 
پنج واحد اضافی در شاخص توده بدنی، 
خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات ۱۰ 

درصد افزایش می یابد.
که  نیست  مشخص  هنوز  البته 
ایجاد  باعث  مستقیم  طور  به  چاقی  آیا 
این  خیر.  یا  می شود  پروستات  سرطان 
بیشتر  بررسی  حال  در  تحقیقاتی  تیم 
روی این موضوع است هرچند هنوز به 

نتیجه ای نرسیده اند.
به گزارش یورونیوز، دالیل متعددی 
سرطان  می دهد  نشان  که  دارد  وجود 
پروستات اغلب در مردان دارای اضافه 
از  می شود  داده  تشخیص  دیرتر  وزن 
جمله اینکه آن ها کمتر به سالمتی خود 

توجه می کنند.

گزارش یورونیوز؛

اضافه وزن، خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات را افزایش می دهد
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رییس اتحادیه مشاوران 
تمدید  مصوبه  گفت:  امالک 
و  اجاره  قراردادهای  خودکار 
تعیین سقف برای اجاره بها به قوت خود 
باقی است، لغو نشده است و حکم تخلیه 

برای مستاجران صادر نمی شود.
تمدید  مصوبه  گذشته  سال   ۲ در 
تعیین  و  اجاره  قراردادهای  خودکار 
حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره بها 
اجرایی شد؛ بر این اساس قراردادهای 
اجاره تمدید و صاحب خانه ها در تهران 
مبلغ  درصد،   ۲۵ از  بیش  نمی توانستند 
این  دهند.  افزایش  را  سالیانه  اجاره 
میزان برای سایر کالن شهرها ۲۰ درصد 
و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین 
شد. هم زمان تسهیالت اجاره نیز با هدف 
افزایش قدرت مالی مستاجران از سوی 

۱۰ بانک اعطا شد.
»مصطفی قلی خسروی« با اشاره 
به نزدیک شدن به فصل اجاره درباره 
اجرایی  هنوز  مصوبه  این  آیا  اینکه 
تصمیم  هنوز  اگرچه  گفت:  می شود، 
و  مصوبه  این  تمدید  درباره  جدیدی 
تعیین سقف اجاره بها گرفته نشده است 
اما مصوبه سال گذشته به قوت خود باقی 

است و اجرا می شود.
مشاوران  اتحادیه  رییس  گفته  به 
مستاجران  ندارند  موجران حق  امالک 
را جواب کنند و الزم است قراردادهای 
سال  در  اجاره بها  لحاظ سقف  با  اجاره 

۱۴۰۱ نیز تمدید شود.
گذشته  سال  دو  مثل  گفت:  وی 
صادر  مستاجران  برای  تخلیه  حکم 

نمی شود.
 : گفت ی  و قلی خسر مصطفی 
فراهم  را  این مصوبه شرایطی  هرچند 
سوری  فروش   با  موجران  که  کرد 
کردن  جواب  به  م  قدا ا خود  ملک 
مستاجران کردند، اما اجرای آن با رفع 
را  اجاره  بازار  می تواند  اصلی،  نواقص 

کنترل کند.
مشاوران  اتحادیه  رییس  گفته  به 
امالک تهران در سال گذشته موجران 

به بهانه های مثل چک برگشتی، ازدواج 
فرزند ذکور و همچنین فروش سوری، 

بسیاری از مستاجران را جواب کردند.
ل  مسا ا  : گفت ی  و قلی خسر
اعطای  مصوبه  تعیین  با  هم زمان  و 
تعیین  و  مسکن  ودیعه  وام  تسهیالت 
اتحادیه  داریم  تقاضا  اجاره بها،  سقف 
دعوت  جلسات  در  امالک  مشاوران 
شود تا با برنامه ریزی دقیق جلوی این 

مشکالت گرفته شود.

امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس 
مستاجران  به  دهی  تسهیالت  گفت: 
و  ساخت وساز مسکن باید به عنوان دو 
برنامه مهم از سوی دولت اجرایی شود.

بر اساس مصوبه جلسه 7۲ ستاد 
ملی مقابله با کرونا در ۲۳ خرداد سال 
کمک  تسهیالت  مستأجران  به   ۱۴۰۰
ودیعه مسکن پرداخت شد که در تهران 
7۰، کالن شهرها ۴۰ و سایر شهرها ۲۵ 

میلیون تومان بود.

آغازنودوهشتمينسالگردتأسيسبانکسپه
مدیر عامل بانک سپه با صدور پیامی تقارن عید 
سعید فطر و آغاز نود و هشتمین سالروز تأسیس بانک 

سپه را تبریک گفت. 
متن پیام دکتر ابراهیمی بدین شرح است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
با عرض سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
سعید  عید  تقارن  تبریک  و  رمضان  مبارک  ماه  در 

فطر و آغاز نود و هشتمین سالروز تأسیس بانک سپه به ملت شریف ایران، 
خانواده بزرگ بانک سپه، مشتریان گرامی و همکاران ارجمند نظام بانکی؛

به گواهی تاریخ، نهال بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و 
نماد استقالل پولی و بانکی در اوج فشارهایی که بانک های بیگانه بر اقتصاد 
ایران زمین اعمال می کردند، درچهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۴ تأسیس شد 
و اکنون با گذر از ۹7 سال تالش و همت برای خدمت صادقانه به ملت و 
مملکت عزیزمان، به ویژه  در کوران حوادث ناشی از جنگ اقتصادی و اعمال 
تحریم های ظالمانه دشمن، همچنان استوار ایستاده و با عبور سرافرازانه 
در اجرای اَبرپروژه ملی ادغام، به بزرگترین بانک ایرانی و در تمثیلی زیبا 

به درختی تناور و ریشه دار با جوانه هایی نو و پرنشاط تبدیل شده است.
این بانک پرقدمت به واسطه اجرای طرح ملی ادغام، جوانی، سابقه، 
تجربه، دانش و تخصص را هنرمندانه به هم آمیخته است تا به فضل الهی 
بتواند فصلی جدید از خدمت به مردم و میهن عزیزمان ایران را رقم بزند.

بانک سپه با تکیه بر سرمایه انسانی کارآمد، متخصص و توانمند خود 
و در راستای حمایت از اقتصاد ملی و ارتقای شاخصه های بهره وری در نظام 
بانکی، بسترهای الزم  برای اجرای طرح هایی موفق در عرصه های نوین 

بانکداری را فراهم آورده که به امید حق تعالی محقق خواهد شد.
با توکل به خداوند    متعال و تمسک به ائمه معصومین )ع(، همزمان با 
سازماندهی سرمایه ارزشمند انسانی بانک که از تمام ابعاد در دستورکار قرار 
داشته و دارد، در تالش هستیم اهداف و برنامه هایی نظیر قرار گرفتن بانک 
در تراز انقالب اسالمی،  تبدیل شدن به بزرگترین بانک دیجیتال غرب 
آسیا، تمرکز برکسب  و کار به ویژه جذب منابع و تالش مجاهدانه برای ارائه 
خدمات مطلوب به مشتریان، افزایش سهم بازار پول با گسترش مشتری 
 مداری، تبدیل دارایی های بدون  بازده به دارایی های با بازده، مدیریت تعادل 
شاخص های  بهبود  بین الملل،  بانکداری  عملکرد  ارتقای  ومصارف،  منابع 
کارایی وبهره وری و نوآوری با طرح تحول، بهبود در ارائه خدمات نوین و 
بانکداری دیجیتال، استقرارنظام جامع ارزیابی عملکرد و شایسته ساالری، 
اجرای برنامه های طرح تحول راهبردی، تالش برای یکپارچه سازی بانک در 
تمامی حوزه ها و رفع دغدغه های به حق کارکنان ساعی و خدوم، پیاده سازی 
و نهادینه کردن ساختار سازمانی جدید بانک باهدف بهبود خدمت رسانی به 
مشتریان و همچنین به کارگیری ظرفیت های تمام شعب برای نقش آفرینی 

بیشتر در مسیر تحول بانک را در سال ۱۴۰۱ محقق نماییم.

رضايتمردمباارائهخدماتسريعوبهموقعتامينمیشود
به  سفر  در  ملل  اعتباری  موسسه  مدیرعامل 
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.
به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، 

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.
رعایت  با  منابع  تخصیص  و  تجهیز  به  تاکید  با  موسسه  مدیرعامل 
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.
ایشان ضمن اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های استان خوزستان بیان 
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.
شعب،  امور  معاون  نظیف  طحان  آقایان  مدیرعامل  سخنان  از  پس 
ایراد سخن  به  خدمتی مدیر منطقه ۳و سلیمانیان رئیس حوزه خوزستان 

پرداختند.
جلسه با اقامه نماز و صرف افطار به پایان رسید.

مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره آموزش:
مهمترينركندورههایآموزشیكاركناننهادينهكردن

درکاهميتخدمتبهمشتريانوجامعهايثارگریاست

مدیرعامل بانک دی در جلسه اختتامیه دوره اجتماعی سازی کارکنان 
بدو خدمت بر ضرورت فرهنگ سازی خدمت به مشتریان و جامعه هدف 

بانک، خانواده معزز شهدا و ایثارگران در میان کارکنان تأکید کرد.
به گزارش نبض تجارت و به نقل  روابط عمومی بانک دی؛ علیرضا 
قیطاسی در بازدید از اداره آموزش این بانک با حضور در جلسه اختتامیه 
بر  آموزشی عالوه  دوره  این  مهم ترین هدف  گفت:  بدو خدمت  کارکنان 
ارتقای مهارت ها و دانش امور بانکداری، آشناسازی نیروهای بدو خدمت با 

فرهنگ سازمانی بانک دی است.
بانک دی،  مأموریت  و  افزود: مهم ترین رکن فرهنگ سازمانی  وی 
که  است  ایثارگران  و  شهدا  معزز  خانواده  و  مشتریان  به  خدمت رسانی 
جامعه  به  خدمت  اهمیت  کردن  نهادینه  در  آموزشی  دوره  این  امیدوارم 

ایثارگری موثر باشد.
گفت:  شعبه  در  مطلوب  خدمت رسانی  اهمیت  به  اشاره  با  قیطاسی 
کارکنان شعب، صف مقدم بانک در خدمت رسانی به مشتریان و مهم ترین 
عامل در تعیین میزان رضایتمندی مشتری هستند و بر این اساس انتظار 
می رود یکایک کارکنان با پایبندی به اصل مشتری مداری و پاسخگویی 

سریع و نتیجه محور در افزایش رضایتمندی مشتریان بکوشند.
گفتنی است در دوره آموزشی اجتماعی سازی کارکنان که به مدت دو 
هفته برگزار شد کارکنان ضمن فراگیری دروس بانکداری داخلی، حقوق 
بانکی، تحویلداری، حسابداری، مبارزه با پولشویی و نرم افزار بنکو، با حضور 

در شعبه به صورت تجربی نیز با فرآیندهای بانکداری آشنا شدند.
در پایان این جلسه، مدیرعامل از سه فراگیر برتر این دوره آموزشی 
تقدیر کرد.همچنین در حاشیه این دیدار، مدیرعامل بانک دی با حضور در 
با کارکنان و مدرسان این دوره ها  سایر دوره های آموزشی مرکز آموزش 

گفت وگو کرد.

کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد؛
توليد4ميليونبشكهنفتدرروزدرصورتانجام

برجام!
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر برجام به نتیجه مثبت برسد، 
ما می توانیم با گرفتن امتیازات و تضمین های مناسب از امریکا و اروپا 
در راستای منافع ملی و رعایت خط قرمزها امتیاز بگیریم و خیلی از 
مشکالت را حل کنیم و وارد گردونه تولید نفت ۴ میلیون بشکه نفت 

در روز شویم.
میرقاسم مومنی، درباره احتمال حضور نفت روسیه در بازارهای 
نفت  و  استراتژیک  کاالهای  بانکی،  تحریم  داشت:  اظهار  آسیایی 
گاز روسیه مقوله ای است که هم امریکا و هم اروپا به شدت بدنبال 
تحریم آنها هستند، البته برای تحریم گاز بین کشورهای اتحادیه اروپا 
اختالف نظر وجود دارد، برخی از کشورها حاضر شدند شرط روسیه را 
برای پرداخت هزینه نفت و گاز به روبل قبول کنند و برخی نیز این 
شرط را نپذیرفته اند، در این بین روسیه هم بدنبال بازارهای جدید نفت 

و گاز بوده و مجبور است مشتریان جدیدی را بدست بیاورد.
وی افزود: اکنون روسیه با دو مسئله مواجه است، یکی اینکه تصور 
نمی کرد اروپا و امریکا به این شدت نسبت به تغییر و تحوالت اوکراین 
واکنش نشان دهند و دوم اینکه اروپا انسجام اتحادی با محوریت امریکا 
برای تضعیف توان نظامی و اقتصادی روسیه ایجاد کرده و این مقوله 
باعث شد امریکا و اروپا جهت بستن منابع درآمدی روسیه اتحاد نظر 

داشته باشند و این حلقه محاصره را هر روز تنگ تر می کنند. 
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: با توجه به اوضاع انرژی 
صادراتی روسیه در اروپا، چین یکی از بازارهای مهم روسیه بوده و 
هست و پکن نیز هرگز سعی نکرده این کشور را تحریم کند، اما مسئله 
مهم اینکه چین یکی از بازارهای صادراتی ایران هم است، روسیه سعی 
می  کند از تحریم ها عبور کند و نفت را آزاد بفروشد. بالطبع ممکن است 
بخواهد نفت خود را با قیمت پایین تری بفروشد و رقابتی جهت کاهش 
قیمت بین دو کشور اتفاق بیفتد و خریداران از این موضوع استفاده 
کنند و این امر نیز محتمل و طبیعی است، چون کاالیی که در رقابت 

فروخته می شود ارزان تر خواهد بود. 
وی با بیان اینکه دست گذاشتن روسیه روی بازارهای آسیایی 
به نفع ایران نیست، گفت: در این شرایط تنها راهکار ما این است که 
در برجام به نتیجه برسیم و از تحریم های نفتی خارج شویم، زیرا در 
فضای  فعلی هم اروپا و هم امریکا به شدت به این نیاز دارند که برجام 
به نتیجه مثبت برسد، ما می توانیم با گرفتن امتیازات و تضمین های 
مناسب از امریکا و اروپا در راستای منافع ملی و رعایت خط قرمزها 
امتیاز بگیریم و خیلی از مشکالت را حل کنیم و وارد گردونه تولید 

نفت ۴ میلیون بشکه نفت در روز شویم. 
ما  ارزی  درآمدهای  هم  قطعا  برجام  احیای  کرد:  تاکید  مومنی 
فرصت  یک  شود  برداشته  تحریم ها  اگر  اینکه  هم  و  می برد  باال  را 
استثنائی و اکازیون برای ایران است و اگر خوب مدیریت شود خیلی 
از مشکالت اقتصادی و سیاسی ما با جامعه جهانی و بخصوص امریکا 

و اروپا حل می شود. 
وی خاطرنشان کرد: اکنون توپ در زمین ما است. باید از این 
فرصت بهره برداری کنیم، فرصت سوزی را کنار بگذاریم و از هر فرصتی 
جهت حفظ منافع ملی کمال استفاده را ببریم، در غیر این صورت دچار 

مشکالت عدیده تری خواهیم شد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک:

موجرانحقندارندمستاجرانراجوابكنند!
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ظرفیت تولید نفت خام ایران
 به روزانه ۵.۷ میلیون بشکه می رسد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اهمیت تعمیرات و نوسازی 
تأسیسات پایانه های نفتی، از چشم انداز ظرفیت تولید نفت خام کشور به ۵ 

میلیون و 7۰۰ هزار بشکه در روز تا هشت سال آینده خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر 
در سفر به جزیره خارک با بیان اینکه در این سفر و بازدید نماینده خارک 
و بوشهر در مجلس، مدیران شرکت نفت و مسئوالن استانی حضور دارند، 
اظهار کرد: خارک، از ابتدای انقالب اسالمی نماد اقتصاد مقاومتی در کشور 
بوده و به تعداد روزهای دفاع مقدس این جزیره مورد هجوم نظامی دشمنان 
بوده است اما با همت جهادی و با اراده مردم و کارکنان خدوم حتی یک روز 

صادرات نفت کشور قطع و متوقف نشد.
وی افزود: تحول و پویایی در جزیره خارک و شرکت پایانه های نفتی به 
هر مقدار که باشد به همان اندازه تحول و پویایی در اقتصاد کشور خواهیم 
داشت و اگر می خواهیم اقتصاد کشور را متحول کنیم باید در خارک هم در 
بخش صنعت و کارکنان و هم در بخش مسئولیت های اجتماعی و رفاه مردم 

و ساکنان شریف این جزیره اهتمام الزم را داشته باشیم.
وضع  بررسی  را  خارک  جزیره  از  بازدید  از  هدف  نفت  وزیر  معاون 
پروژه های مربوط به شرکت پایانه های نفتی، شرکت نفت فالت قاره و پایانه 
نفتی جزیره خارک بیان کرد و افزود: تعمیرات اساسی عمدتا شامل تعمیرات 
اسکله ها، مخازن ذخیره سازی نفت و میعانات گازی مستقر و سیستم های 

ایمنی و اطفا حریق و... در خارک است  که باید مورد توجه قرار گیرد.
خجسته مهر ادامه داد: شرکت پایانه های نفتی که مهمترین شرکت ما 
در بحث صادرات نفت است باید به مدرن ترین سیستم های ذخیره سازی، 

اندازه گیری و زیرساختی تجهیز شود.
ظرفیت صادرات نفت خام از خارک می تواند ۲ برابر شود، اگر...

وی همچنین با بیان اینکه اگر شرایط بازار اجازه دهد ظرفیت صادرات 
نفت خام از خارک می تواند به دو برابر برسد، گفت: برنامه ما این است که 
افزایش تولید نفت و گاز و  با  را متناسب  نفتی  پایانه های  آمادگی شرکت 
ذخیره سازی میعانات گازی، برای افزایش ظرفیت صادراتی منطقه برسانیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در هشت سال آینده 
چشم انداز ظرفیت تولید نفت خام کشور ۵ میلیون و 7۰۰ هزار بشکه در روز  
است و این به معنای آن است که آمادگی برای افزایش صادرات وجود دارد، 
تأکید کرد: این پایانه ها را باید آماده کنیم برای اینکه بتوانیم حسب لزوم 

صادرات را افزایش دهیم.
خجسته مهر تصریح کرد: به دلیل اینکه همه تجهیزات منطقه خارک و 
پایانه های نفتی به دلیل بین المللی بودن باید مدرن باشد و با توجه به اینکه 
در سال تولید دانش بنیان هستیم حتما باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
برای مجهز کردن سیستم های زیرساختی استفاده کنیم و الحمداهلل اتفاق های 
خوبی در این شرکت رقم خورده است و کارکنان خدوم تالش های بسیاری 

با وجود تحریم ها انجام داده اند.
وی در پایان تأکید کرد: همچنین در این سفر مصوبه هایی برای ایفای 
نقش مسئولیت های اجتماعی و ایجاد رفاه نسبی بر اساس شاخص هایی که 

قانون برای ما تعیین کرده است، خواهیم داشت.
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زیر نظر: بهنام مومنی

مبلغ یارانه دستمزد بیشتر شد
نتایج گزارش عملکرد طرح یارانه دستمزد نشان می دهد حدود ۳۹ هزار نفر 
از این طرح استقبال و در آن ثبت نام کرده اند و استان خوزستان با داشتن بیشترین 

آمار ثبت نام شونده و قرارداد منعقده در صدر استانها بوده است.
طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف تحرک  بخشی به ایجاد اشتغال در بنگاه-

های خرد، کوچک و متوسط و همچنین زمینه  سازی برای اشتغال دانش  آموختگان 
مقاطع تحصیلی دیپلم و باالتر، ارتقاء مهارت و کسب تجربه توسط جویندگان کار 
به خصوص گروه شغل  اولی  ها از طریق تعامل با نیروهای متخصـص و با تـجربه، 
انتـقال یافـته  های جـدید دانش و فـناوری به بنگاه اقتصادی با ورود نیروی جوان 
و ارتقاء سطح تولید و سرمایه گذاری در بخش های تعاونی و خصوصی تحت  عنوان 

یکی از سیاست های فعال بازار کار تدوین شده  است.
جامعه هدف این طرح را فارغ التحصیالن و جوانان بیکار جویای کار در مناطق 
محروم و کم برخوردار از اشتغال تشکیل می دهند و به موجب آن ۳۰ درصد مبلغ 
دستمزد نیروی کار به صورت یارانه از طرف دولت و به مدت یک سال به کارفرمایانی 

که نیروی کار شغل اولی را در بنگاه جذب کنند، پرداخت می شود.
نتایج گزارش عملکرد اجرای طرح یارانه دستمزد نشان می دهد که تاکنون 
۳8 هزار و ۹77 نفر از کارجویان و متقاضیان در این طرح ثبت نام کرده اند که از 
این تعداد ۳۳ هزار و ۱7۵ نفر جوینده کار قرارداد بسته و جذب بنگاه شده اند.68۰7 

کارفرما نیز در این طرح ثبت نام و اقدام به جذب نیروی کار کرده اند.
در بین استانهای کشور، استان خوزستان بیشترین تعداد داوطلب، کارفرما و قرارداد 
منعقده را به خود اختصاص داده و کمترین میزان استقبال متعلق به استان خراسان 
شمالی بوده است.داوطلبان و جویندگان کار جهت بهره مندی از این طرح باید مدرک 
تحصیلی دیپلم و باالتر داشته باشند و سن آنها از ۳7 سال تمام بیشتر نباشد؛ شرط 
سنی برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است.

وزارت کار، طرح یارانه دستمزد را با هدف کاهش هزینه های اشتغال نیروی کار 
جدید برای کارفرما به منظور پایداری و توسعه تولید و اشتغال، افزایش فرصت های 
شغلی در بازار کار و حمایت از بنگاه های بخش تعاونی و خصوصی به اجرا درآورده که 
به اعتقاد فعاالن اقتصادی، اجرای آن موجب رونق بازار کار و اشتغال در کشور می شود.

میزان یارانه دستمزد، معادل ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 
کار متناسب با سال اجرای طرح است که با توجه به افزایش ۵7.۴ درصدی حداقل 
دستمزد ۱۴۰۱، مبلغ یارانه دستمزد برای نیروهای کار جذب شده در سال جاری رقمی 

معادل یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان خواهد بود.
متقاضیان و کارفرمایان جهت بهره مندی از مزایای این طرح می توانند به سامانه 

https://pyd.mcls.gov.ir وزارت کار مراجعه و ثبت نام کنند.

کار  سازو  گفت:  بوربور  مجتبی 
دل  در  همزمان  دارو،  قیمت  افزایش 
اگر  که  است  شده   دیده   ۱۴۰۱ بودجه 
درست انجام شود، نباید افزایش قیمت 

را در سطح مصرف کننده ببینیم.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان 
دارو درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بر افزایش قیمت داروها گفت: من اسم 
دارو  قیمت  شدن  گران  را  ماجرا  این 
نمی گذارم بلکه واقعی شدن قیمت دارو 
است. برای اینکه عمده اقالمی که در 
ارز  با  می شود  عرضه  و  تامین  کشور 
نیمایی بوده و اکنون می خواهد به آن 

سمت حرکت کند.
موضوع  این  افزود:  ادامه  در  وی 
که  کردم  اعالم  هم  مصاحبه ای  در  را 
جمع  را  تورم  گذشته  سال   ۵ در  اگر 
بزنید، امسال نسبت به سال ۹۵ میزان 
تورم کشور ۳۰۰ درصد بیشتر بوده ولی 
دارو به طور متوسط در این مدت ۱۱۰ 
درصد گران شده  است. این اثر تجمعی 
باعث شده که ما شاهد احساس افزایش 
قیمت قابل توجه دارو از سوی مصرف 
از آن طرف هم مجلس  باشیم.  کننده 
کار هوشمندانه ای در بودجه انجام داده 
و هفتاد هزار میلیارد تومان برای ما به  
التفاوت قیمت دارو تخصیص داده که از 
طریق بیمه و یارانه برای مصرف کننده 
پوشش داده شود.وی در ادامه افزود: اگر 
ساز و کار این کار درست انجام شود، 
نباید افزایش قیمت در جامعه در سطح 
پایه حفظ شود. ممکن است نوع داخلی 
دارویی را بیمه پوشش دهد ولی همیشه 
این طور بوده که ما به التفاوت آن را باید 

بیمار پرداخت کند.
این  از  بخشی  کرد:  تاکید  بوربور 
آن  شاهد  اکنون  که  قیمتی  افزایش 
هستیم از نیمه دوم سال قبل شروع شده 
که بعضی از داروها از ارز ترجیحی بنا به 
سیاست هایی که بود، خارج شدند و از ارز 
نیمایی استفاده کردند و دارو چندماهی 
به  آن  قیمت  تغییر  تا  می کشد  طول 
تغییر  وقتی  چون  برسد.  مصرف کننده 

تامین  مرحله  از  می افتد  اتفاق  قیمت 
مرحله ای  تا  باشد  واردات  یا  تولید  که 
که به دست بیمار برسد چندماهی طول 

می کشد و این اثر تاخیری هست.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان 
این روند چقدر  اینکه  افزود: حال  دارو 
متعددی  عوامل  به  بد،  می یا دامه  ا
آن چیزی که  اگر دولت  دارد.  بستگی 
بحث  یعنی  است  آن  زمزمه  اکنون 
حذف ارز ترجیحی از تامین مواد اولیه 
و محصوالت ساخته شده را دنبال کند، 
همان  به  طبیعتا  محصوالت  قیمت 
همه  روی  ترجیحی  ارز  که  اندازه ای 
افزایش  داشته،  اثر  دارویی  نهاده های 

می یابد.
این  کار  سازو  ولی  افزود:  وی 
دل  در  همزمان  دارو،  قیمت  افزایش 
اگر  که  است  شده   دیده   ۱۴۰۱ بودجه 
ساز و کار آن درست انجام شود ما نباید 
افزایش قیمت را در سطح مصرف کننده 
ببینیم. اگر االن هم وجود دارد، ناشی از 
این است که هنوز این سیاست ها روش 
اجرایش آنچنان که باید و شاید تدوین و 

اجرایی نشده است که امیدوارم به زودی 
این اتفاق بیفتد.

اجرایی  کار  سازو  درباره  بوربور 
و  ساز  گفت:  سیاست ها  این  شدن 
کارش همان است که در بودجه تکلیف 
ما  می دانید  که  طور  همان  و  کرده اند 
تقریبا ارز ۴۲۰۰ تومانی را سالی حدود 
۴۰ هزارمیلیارد تومان مصرف می کردیم 
یعنی مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی 
حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می شد. ولی 
بودجه کنونی، هفتاد هزار میلیارد تومان 

برای پوشش آن در نظر گرفته است.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان 
این  اجرای  کار  سازو  درباره  دارو 
باید  بودجه  این  کرد:  اظهار  سیاست ها 
از سوی دولت تخصیص و به نهادهای 
بیمه گر و بیمه ها داده شود و به همان 
بیشتر  را  خود  پوشش های  هم  نسبت 
کنند تا بیمار، درصد پرداختش به همان 
نسبت قبلی کاهش پیدا کند. طبیعتا این 
موضوع باید به سرعت اجرا شود چون 

تکلیف در بودجه مشخص است.
بوربور تصریح کرد: خود من هم 

به  هم  و  دارو  مصرف کننده  عنوان  به 
عنوان کسی که در چرخه دارو فعالیت 
دارند  مردم حق  متوجه شدم که  دارد، 
که نگرانی در مورد تامین اقالم داشته 
باشند ولی مکانیزم ها حداقل در ظرف 
تئوری درست دیده شده یعنی اگر دولت 
حاصل  آرامش  کند،  اجرا  را  آن  بتواند 

خواهد شد.
اشتباه  یک  داریم  ما  افزود:  وی 
چندساله را جبران می کنیم به طوریکه 
ده  فرضا  نیمایی  ارز  باشد  یادتان  اگر 
ولی   ،۴۲۰۰ ترجیحی  ارز  و  بود  تومن 
تا   تومان  هزار   ۳۰ از  فاصله  اکنون 
۴۲۰۰ رسیده و دولت دیگر مجبور است 
این جراحی را انجام دهد. چون اکنون 
استحقاقش  که  طور  آن  مصرف کننده 
هست یارانه را دریافت نمی کند، در واقع 
تاوان چندسال عدم تغییر سیاست نرخ 
ارز ترجیحی به نرخ واقعی را می دهیم. 
بهتر است این تاوان را االن بدهیم چون 
ممکن است بعدها برای ما هزینه هایش 
چه به لحاظ تامین داروی باکیفیت و چه 

به لحاظ امنیت دارویی بیشتر باشد.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو:

مردم حق دارند نگران تامین دارو باشند
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طبیعی  منابع  مدیرکل 
لبرز  ا استان  آبخیزداری  و 
میلیارد   ۱7۰ اینکه  بیان  با 
البرز  به  رئیس جمهور  در سفر  تومان 
برای طرح های آبخیزداری این استان 
اعتبار در  این  مصوب شد، گفت:ابالغ 
تاثیر  مذکور  های  طرح  بهنگام  انجام 

گذار است.
حامد فرضی  با بیان اینکه هنوز 
اعتبار اختصاص داده شده از محل سفر 
رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی  
ابالغ نشده است، اظهارداشت:در حوزه 
منابع طبیعی کارهای مقدماتی آن که 
اجرای طرح های مطالعاتی می باشد،در 

حال انجام است.
کل  کرد:از  عنوان  حامدفرضی 
اختصاصی  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱7۰
منابع  حوزه   به  جمهور  رئیس  سفر 
آن  تومان  میلیارد   ۱۱۰ البرز،  طبیعی 
 ۳۰ آبخیزداری،  های  طرح  اجرای  به 
میلیارد تومان برای اجرای طرح های 

های  کانون  و  زدایی  بیابان  با  مقابله 
تومان  میلیارد   ۳۰ و همچنین  ریزگرد 
دیگر برای اجرای طرح های حفاظتی، 
یگان حفاظت،مرتعداری و سنددار شدن 

اراضی ملی اختصاص یافته است.
مدیرکل منابع طبیعی البرز با بیان 
این که مطالعات در بخش آبخیزداری 
داشت:  است،بیان  شده  انجام  استان  

۵۰ درصد از این اعتبار در سال جاری 
و ۵۰ درصد دیگر در سال آینده محقق 

می شود.
ها  کرد:طرح  خاطرنشان  فرضی 
به خصوص طرح های آبخیزداری در 
مناطقی اجرا می شود که کار مطالعاتی 
آن ها انجام شده و در فاز اجرایی قرار  
دارند.وی با اشاره به این که این طرح 

استان  های  شهرستان  تمام  برای  ها 
البرز تعریف شده است،افزود:بر اساس 
۳۰ طرح  انجام شده  بینی های  پیش 
منابع طبیعی  برای سال جاری عملیاتی 

خواهد شد.
ختصاص  ا به  یان  پا در فرضی 
و ردیف  استانی  اعتبارات شامل  دیگر 
های ملی اشاره کرد و ابراز داشت:در 
اعتبارات استانی هم برای سال جاری 
 ۳۵ حدود  و  تومان  میلیارد   ۲۰ حدود 
میلیارد تومان هم اعتبارات ملی پیش 

بینی شده است.
نوزدهمین  ذکراست؛در  به  الزم 
 ۱8 که  جمهور  رئیس  استانی  سفر 
البرز  به  جاری   سال  ماه  فروردین 
استانی  اعتبارات  شد،بیشترین  انجام 
 6۰۰ با  کشاورزی  بخش  به  سفر  این 
میلیارد تومان اختصاص یافت که ازاین 
بخش  به  تومان  میلیارد   ۱7۰ میزان 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان تعلق 

گرفته است.

فرضی مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز:

طرحهایآبخيزداریاستانالبرزدرانتظارابالغاعتبارهستند
سمنان استان برق توزيع شركت مديرعامل انتصاب

درشورایپايايیشبكه

به عنوان عضو  استان سمنان  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
شورای پایایی منطقه ای شبکه برق سمنان منصوب شد.

طی حکمی از سوی »عبدالصاحب ارجمند«، مدیرکل دفتر راهبری 
و نظارت بر انتقال و توزیع برق و دبیر شورای پایایی شبکه برق کشور، 
سیدمحمد حسینی نژاد، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان به مدت دو 
سال به عنوان عضو این شورا منصوب شده و در این حکم تصریح گردیده 
است: » از آنجا که آن شورا باالترین نهاد هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت 
بر پایایی شبکه برق در آن منطقه می باشد، امید است ضمن هماهنگی با 
ریاست شورا و تعامل با سایر اعضا، در انجام وظیفه محوله و تحقق اهداف 

آن موفق و موید باشید.”

مدیرعامل شرکت گاز ایالم؛
كار دستور در ايالم استان رسانه اصحاب با تعامل

قراردارد
   آذر یعقوبیـان :  مدیرعامـل شـرکت گاز ایـالم بـا بیـان اینکـه 
تعامـل بـا اصحـاب رسـانه اسـتان در دسـتور کار قـرار دارد، گفت: سـال 

گذشـته۱۴7 خبـر ایـن شـرکت تولیـد و منتشـر شـده اسـت.
عبـاس شـمس اللهی اظهار داشـت: ایـن تعداد اخبـار در زمینه های 
مختلـف گازرسـانی بـه مناطق شـهری و روسـتایی، هشـدارهای ایمنی، 
عملکـرد شـرکت گاز، اطالعیه های قطع گاز، گازرسـانی بـه صنعتی، آگاه 
سـازی مـردم از خطـرات گاز و غیره بوده که خوشـبختانه مورد اسـتقبال 

عمومـی اصحاب رسـانه اسـتان قرار گرفته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تعامـل با اصحاب رسـانه اسـتان باعـث ارتباط 
نزدیـک مـردم و مسـئوالن شده اسـت، افـزود: ایجـاد ارتبـاط با مـردم از 
طریـق رسـانه ها بـرای شناسـاندن عملکردهای این شـرکت در اسـتان و 
نقطه نظـرات مـردم در رابطـه بـا مسـائل حـوزه گاز و گازرسـانی ، میـزان 
رضایـت مـردم و انتظـارات آنـان جهـت آگاهی مسـئوالن و تالش برای 

رفـع مشـکالت و نارسـایی های احتمالـی بوده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت گاز ایـالم بـا اشـاره بـه اینکـه در طـول سـال 
گذشـته بیـش از یکهـزارو ۲7۴ خبـر ایـن شـرکت در کانال هـای خبری 
فضای مجازی بازتاب و منتشـر شـده اسـت، اظهار داشـت: عالوه بر این 
یکهـزارو ۹6۹ خبر در روزنامه های سراسـری، خبرگزاری هـا، پایگاههای 

خبـری، نشـریات محلـی و غیـره چاپ و باز نشـر گردیده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه صدا و سـیمای مرکز ایالم در انتشـار اخبار 
ایـن شـرکت همـکاری قابـل قابل قبولی داشـته اسـت، تصریـح کرد: در 
طول سـال گذشـته تعداد ۱۴7 خبر از قسـمت های مختلف این شـرکت، 
تولیـد کـه از ایـن تعـداد ۱۰7 خبـر آن در سـایت اصلی شـرکت ملّی گاز 

ایران درج شـده است.
شـمس اللهی بـا بیـان اینکه در طول سـال گذشـته علیرغم شـرایط 
کرونایـی تـالش شـد کـه امیدآفرینـی در بیـن کارکنـان چند برابر شـود 
تـا خدمات دهـی آنهـا بـه جامعـه هدف نسـبت به گذشـته افزایـش یابد، 
تصریـح کـرد: ارتباطـات مؤثـر بـا اصحاب قلم، صدا و سـیما و رسـانه ها، 
تولیـد خبـر و گـزارش، هم اندیشـی بـا اصحـاب قلـم در ایـن امید آفرینی 

نقش بسـزایی داشـته است.
وی بـه اقدامـات صورت گرفتـه برای رعایت نـکات ایمنی و مصرف 
بهینـه گاز طبیعـی توسـط مشـترکین اشـاره و خاطرنشـان کـرد: تعامـل 
سـازنده بـا صـدا و سـیمای مرکـز ایـالم، رسـانه ها، تولیـد محتواهـای 
علمـی، اسـتفاده از کانال هـای پرمخاطـب اطـالع رسـانی، آمـوزش و 
غیـره از جملـه اقدامـات ایـن شـرکت در کاهـش خطرآفرینـی گاز برای 

مشـترکین بوده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایـالم گفـت: تهیـه و تدویـن خبر و 
انعـکاس آن در رسـانه ها شـامل روزنامه هـا، خبرگزاری هـا، پایگاههـای 
خبـری، کانال هـای فضـای مجـازی، صدا و سـیما و غیره بـا همکاری و 
هماهنگـی روابـط عمومـی به منظـور راهنمایـی و آگاهی مـردم با نحوه 
مصـرف وسـایل گازسـوز و شـناخت صنعـت گاز و آگاه نمـودن آنـان بـا 
خطـرات احتمالـی مصـرف غیـر ایمن گاز از دیگـر اقدامات حـوزه روابط 

عمومـی این اسـتان بوده اسـت.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی؛
بيشاز21هزارليترنفتكورهقاچاقدرايالمكشف

شد
  مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ایالم گفت: طی 
سال جاری ۲۱ هزار و ۵۵۰ لیتر نفت کوره در سطح استان کشف و ضبط شد.
علی اصغر چاغروندی در جلسه مبارزه با کاال و ارز ایالم که به ریاست 
استاندار برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته در مجموع ۱67 هزار لیتر 

سوخت قاچاق در استان کشف شده است
اطالعات،  بازرسی،  های  تیم  توسط  کشفیات  تعداد  این  افزود:  وی 

مرزبانی و… انجام شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ایالم اظهار داشت: 
در حال حاضر ۵ هزار خانوار سطح استان مصرف کننده نفت سفید هستند.

وی ادامه داد: ایالم به عنوان استان پایلوت سه طرح مهم از جمله 
گذاری  پالک  و  ها  خانوار  به  مایع  گاز  تحویل  بانکی،  های  زیرساخت 

خودروهای کشاورزی در آ اجرا شده است.
خودرو  دستگاه   ۲۰۰ حدود  گذشته  سال  پایان  تا  گفت:  چاغروندی 
در  جاری  سال  موضوع  این  که  نشده  گذاری  پالک  ایالم  در  کشاورری 

دست اقدام است.

روزقدس،آرمانانقالب
در عرصه تحوالت  ایران، حرکتی شکوهمند  اسالمی  انقالب 
با تقویت روح استکبارستیزی در میان  سیاسی قرن حاضر بود که 
مستضعفان جهان، از جمله مردم ستم دیده فلسطین، برای مبارزه و 

رهایی از چنگال استکبار، نشاطی تازه پدید آورد. 
انقالب ایران، آرماِن آزادی قدس را یکی از اهداف جهانی اش 
نامید. انتخاب روز قدس از سوی امید مستضعفان جهان، نشان داد 
که انقالب اسالمی به وسعتی فراتر از خاک ایران می اندیشد و هرگز 

در درون مرزهای خود زندانی نخواهد شد.
پیروزی  تجربه  فلسطین  مردمان  قیام  در  ایران  انقالب  تأثیر 
را  جدید  مبارزاتی  و  آفرید  شگرف  تحولی  ایران،  اسالمی  انقالب 
بنیان نهاد. فریاد برائت ملت مسلمان ایران از استکبار و صهیونیسم، 
تفکری نو در سرزمین های اشغالی پدید آورد و بر توده های آزادی 
خواه فلسطین تأثیری عمیق برجای گذاشت و با ترغیب آنان به حضور 
سرافرازانه در صحنه های نبرد، نخستین بارقه های توسل به انتفاضه 

را در اذهان قهرمانان فلسطین شعله ور ساخت.
 امروز شراره های خشم فلسطینیان قهرمان، دامن جنایت کاران 

صهیونیست را فرا گرفته و آنان را به حیرت مبتال ساخته است.

برق نيروی توزيع بهشتیدرشركت اجرایطرحجوانههای
استانسمنان

های  خانواده  از  جمعی  و  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  حضور  با 
های  »جوانه  قالب طرح  در  اولی،  نماز  و  روزه  کارکنان  فرزندان  از  همکاران، 

بهشتی« ، تقدیر به عمل آمد.
استاد حوزه علمیه سمنان و امام جماعت این شرکت در آئین جشن روزه 

اولی ها گفت: منت خدا بر انسان تکلیف است و در سایر موجودات وجود ندارد.
حجت االسالم رضا طاهریان با اشاره به این که خدا به موجود برگزیده فرصت 
اعطا می کند که تکلیف الهی را به جا آورده تا رشد کند و به کمال برسد افزود: 

این تکالیف جهت تکامل است تا زمینه هدایت فراهم شود.
وی با عنوان این که خداوند متعال به اندازه قدرت انسان به او تکلیف داده 
یادآور شد: تکلیف شرعی برای افرادی که به سن تکلیف رسیده اند واجب است.

وی به نوجوانانی که توفیق روزه داری را برای اولین سال پیدا نموده اند، 
تبریک گفته و اظهار کرد: خداوند همواره یار و یاور انسان است و نوجوانان و جوانان 
هم از آغاز جشن تکلیف می بایست از شیطان دوری جسته و اطاعت از خداوند و 

دستورات دین اسالم را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.
یادآور می شود: در بخش پایانی این برنامه، از ۲۹ نفر از فرزندان همکار نماز 

و روزه اولی با اعطای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

بانكیپور:اصفهانبهپايتختفرهنگیكشورتبديلشود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: امیدواریم با تغییر 
اصفهان  شهر  فرهنگی  ارزشمند  جایگاه  به  روزبه روز  شهری،  مدیریت  دیدگاه 

افزوده شود.
امیرحسین بانکی پور در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص پتانسیل های 
فرهنگی شهرستان اصفهان اظهار کرد: اصفهان را پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی نام نهادند که از دیرباز، این شهر را به عنوان »پایتخت فرهنگ« می شناسیم.
وی با بیان اینکه نه تنها در داخل کشور، بلکه در فضای بین الملل نیز یکی 
از مقاصد گردشگران فرهنگی، شهر اصفهان است، ادامه داد: باید هدف گیری در 
خصوص اصفهان داشته باشیم که این پایتخت فرهنگی، صرفاً در نام نباشد و 
ساختارها و زیرساخت های استان و شهر به سمتی برود که در برخی از کشورهای 

جهان می بینیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: از این رو باید ساختارها 
در شأن پایتخت سیاسی و فرهنگی بودن پیش برود تا اصفهان به پایتخت فرهنگی 

کشور تبدیل شود؛ مشابه نقش استانبول برای کشور ترکیه.
وی با بیان اینکه شایستگی و زمینه شرایط پایتخت فرهنگی شدن اصفهان 
وجود دارد، تصریح کرد: زیبایی، هنرمندان، هنر، صنایع دستی و میراث فرهنگی 
منحصر به فرد این استان، اصفهان را در کشور و دنیا ممتاز کرده است که می تواند 

یکی از ظرفیت های قوی گردشگری باشد؛ اما هنوز به جایگاه اصلی نرسیدیم.
بانکی پور خاطرنشان کرد: علما و جایگاه علمی، اصفهان را در زمان های گذشته 
به دومین مرکز آموزش علمی کشور تبدیل کرده و قدمت حوزه علمیه اصفهان و 
تأثیر اساسی که در سده های گذشته در رشد تشیع داشته، هنوز پابرجا و مشهود است.

وی افزود: قبور بزرگان، شخصیت ها، علما در تخت فوالد و مجلسی و بقعه ها 
در استان اصفهان است که این استان را به دومین جایگاه تشیع از نظر شخصیت های 

مدفون شده رسانده و جایگاه منحصر به فردی را برای اصفهان رقم زده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: امیدواریم با 
تغییر دیدگاه مدیریت شهری، روزبه روز به جایگاه ارزشمند فرهنگی شهر اصفهان 

افزوده شود.

ايران،دومينصادركنندهفرشدستبافدرسال2020
صادرات فرش از ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با 7۲ میلیون دالر بوده که این 

رقم بیشترین صادرات در جهان بعد از صادرات ازهند بوده است.
رئیس مرکز ملی فرش از پیگیری برای حذف تعهد ارزی برای صادرکنندگان 
فرش دستباف خبر داد و گفت: در سال ۲۰۲۰ کل صادرات فرش دستباف در جهان 
بیش از 87۰ میلیون دالر بوده که 7۲ میلیون دالر آن از ایران صادر شده و این 

رقم بیشترین صادرات در جهان بعد از صادرات کشور هند است.
فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: 
به دلیل مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا، صادرات فرش در سال ۲۰۲۰ در 
کل دنیا کاهش داشته و به بیش از 87۰ میلیون دالر رسیده است. این در حالی 
است که صادرات فرش در جهان در سال های قبل از آن بیش از یک میلیارد دالر 

و حتی در سال ۲۰۱6 یک میلیارد و ۵8۰ میلیون دالر بوده است.
به گفته وی بر اساس آمارهای جهانی، در سال ۲۰۲۰ هند با ۲78 میلیون 
دالر صادرات فرش در رتبه اول، ایران با 7۲ میلیون دالر در رتبه دوم و نپال با 
۵۱ میلیون دالر در رتبه سوم بوده است. صادرات پاکستان و چین هم به ترتیب 
۵۰ و ۳۱ میلیون دالر بوده و ترکیه هم با افت چشمگیر، رقم ناچیزی از صادرات 
فرش داشته است. این آمارها برخالف اظهارات برخی افراد است که اطالعات 
از سایر  ایران در صادرات فرش  نادرست در اختیار مردم قرار داده و می گویند 

کشورها عقب افتاده است.
رافع همچنین معتقد است ایران در حقیقت رتبه اول صادرات فرش در جهان 
را دارد. چرا که هند گلیم و فرش های دستباف بسیار ارزان که با ربات بافته می شود 
را به عنوان فرش دستباف صادر می کند، اما ایران فقط فرش دستباف و گبه را 

تحت عنوان فرش دستباف صادر می کند.

دولتبايدپوششبيمهپايهرابرایتماممردمفراهموتضمينكند
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: سیاستهای کلی تامین اجتماعی که 
به تازگی از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده، بر پوشش خدمات بیمه پایه برای 
تمام آحاد جامعه تأکید دارد و دولت باید از محل منابع عمومی، پوشش پایه را برای 
تمام مردم فراهم و تضمین کند و سطوح تکمیلی و مازاد بیمه های بازنشستگی و 

درمان، باید با مشارکت افراد و کارفرمایان شکل بگیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، 
دکتر میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در دیدار با نمایندگان 
شرکای اجتماعی استان خراسان رضوی شامل تشکل های کارگری، کارفرمایی 
و بازنشستگان استان بر عزم سازمان تأمین اجتماعی برای تحقق سه جانبه گرایی 
در تصمیم گیری و اجرا تأکید کرد و گفت: طبق اصل ۲۹ قانون اساسی باید کل 
جامعه تحت پوشش خدمات بیمه اجتماعی و درمانی پایه باشند و دولتهای مختلف 
در این زمینه تاکنون کوتاهی هایی داشته اند. سیاستهای کلی تامین اجتماعی که 
به تازگی از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است، بر پوشش خدمات بیمه 
پایه برای تمام آحاد جامعه تأکید دارد و دولت باید از محل منابع عمومی، پوشش 
پایه را برای تمام مردم فراهم و تضمین کند و سطوح تکمیلی و مازاد بیمه های 

بازنشستگی و درمان، باید با مشارکت افراد و کارفرمایان شکل بگیرد.
وی افزود: توازن منابع و مصارف اصلی مهم در نظام بیمه ای است که 
در سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به 
دالیل مختلف متاسفانه در سال های گذشته به این اصل مبنایی در نظام بیمه 
اجتماعی و بازنشستگی کشور کم توجهی شده و هزینه هایی در طول سال ها به 
صندوق های بازنشستگی تحمیل شده که منابع پایدار و مطمئن برای این هزینه ها 
پیش بینی نشده است و وضعیت فعلی ناترازی منابع و مصارف در صندوقها و 
وابستگی صددرصدی برخی صندوق ها به کمک دولت، حاصل قوانین ومقررات 

غیرکارشناسی گذشته است.
موسوی خاطرنشان کرد: افزود: متأثر از همین قوانین غیرکارشناسی، سهم 
بازنشستگان پیش از موعد در سازمان تدمین اجتماعی که در سال ۱۳۹۲ حدود 
۱۹ درصد بوده امروز به بیش از ۵۰ درصد کل بازنشستگان رسیده است که با 
هیچ یک از اصول علمی و تجارب و توصیه های نهادهای بین المللی همخوانی 

ندارد و با هیچ عقل سیلمی قابل پذیرش نیست.
وی مطالبات انباشته از دولت ها و اجرانشدن تعهدات جاری و ساالنه دولتها 
در قبال تأمین اجتماعی را از مشکالت جدی در تأمین نقدینگی موردنیاز اعالم کرد 
و گفت: مطالبات انباشته سازمان تأمین اجتماعی از دولت ها تا پایان سال ۱۳۹۹ 
طبق دفاتر و اسناد رسمی ما بالغ بر ۳6۵ هزار میلیارد تومان است که تاکنون ۳۱۵ 
هزار میلیارد تومان آن به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است. در عین حال 
تنها برای سال ۱۴۰۱ رقم تعهدات جاری دولت در قبال تأمین اجتماعی مشتمل 
بر سه درصد حق بیمه و ۲7 تعهد دیگر بالغ بر ۱8۳ هزار میلیارد تومان است و در 
این حال در بودجه سال جاری،  تنها ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تعهدات 

معوقه و جاری دولت پیش بینی شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفت: با وجود همه مشکالت، 
در ایام اخیر گام هایی برای توسعه خدمات برداشته ایم که از جمله باید به پوشش 
بیمه هزینه های درمان ناباروری و نازایی، حذف فرانشیز  خدمات بستری برای 
بیمه شدگان باالی 6۵ سال در تمام بیمارستان های دولتی، پرداخت ماهانه حقوق 
بیمه شدگان در مرخصی زایمان و ... اشاره کرد و در حوزه دارویی هم در تالش 
هستیم با برقراری پوشش بیمه ای برای داروهای بیشتر سهم پرداخت از جیب 

بیمه شدگان را کاهش دهیم.

میلیارد   ۴ اینکه  بیان  با  درویشی 
دانش  هزینه  صرف  اعتبارات  از  ریال 
گفت:  است،  شده  بضاعت  بی  آموزان 
با  و  ایالم  استان  در  خدمت  نذر  طرح 
در  ما  همکاران  از  نفر   ۲6۰ استقبال 

حال اجرا است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان 
ایالم، در نشست خبری با اصحاب رسانه 
و مطبوعات این استان، اظهار کرد: تا 
امروز ۹۰ روز از انتصاب بنده به عنوان 
مدیرکل آموزش و پرورش استان گذشته 
است، برای جبران عقب ماندگی ها و با 
روحیه جهادی همکاران ما در استان تا 
پاسی از شب حضور دارند و منتی هم 

بر کسی نداریم.
ر  و آ د یا  » یشی و ر د علی   «
از  مدیریتی  ساختار  در  تحول  شد: 
کار  دستور  در  که  است  موضوعاتی 
اداره کل آموزش و پرورش استان قرار 
گرفته است، مدیران آموزش و پرورش 
ها  برنامه  در  و  باشند  پژوه  آینده  باید 
چنانچه فقط امروز را ببینید در آموزش 

و پرورش استان جایی ندارد.
مجموعه  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
و  باشند  داشته  ریزی  برنامه  باید  هم 
براساس سند تحول بنیادین، سند چشم 
انداز ۲۰ ساله و بیانیه گام دوم انقالب 
در  ما  گفت:  ببرند،  پیش  را  ها  برنامه 
برنامه  هم  استان  پرورش  و  آموزش 
تاکتیکی  هم  و  بلندمدت  استراتژیک 
کوتاه مدت داریم، در برخی موارد فشل 
جبران  برای  همین  برای  و  شده  کار 
جوان  جهادی،  نیروهای  از  ها  کاستی 

و انقالبی استفاده کردیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان 
ایالم یادآور شد: انگیزه و امید به آینده 
در  آموزان  دانش  بدنه  در  به خصوص 
تبیین  و جهاد  دارد  قرار  ما  کار  دستور 
نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری برای 

همین است.
درویشی افزود: برنامه جامع برای 
عدالت آموزشی در سطح استان داریم 
تحصیل  از  که  آموزی  دانش  اگر  و 
بازمانده به ما معرفی شود، یک میلیون 
برای  این  و  شود  می  پرداخت  هدیه 
ما  بود،  خواهد  آموزشی  عدالت  بسط 
آموز کالس  دانش  آن  برای  بالفاصله 
شده  اگر  حتی  و  کرد  خواهیم  برگزار 
بنده به همراه معاونین برای این دانش 

آموزان درس برگزار می کنیم.
و  زمین   ۳7 کرد:   تصریح  وی   
میلیارد   ۱۳ اعتبار  با  ورزشی  سالن  یا 
تومان در مرحله اول که درون مدرسه 
ای خواهد بود، اجرا می شود، برای هر 
هم  الحساب  علی  میلیارد  یک  سالن 
این  پیگیر  جد  به  و  است  شده  واریز 

پروژه ها هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان 
ایالم ابراز کرد: درمانگاه فرهنگیان در 

باشگاه  است،  توسعه  و  تکمیل  حال 
اندازی  راه  حال  در  هم  فرهنگیان 
زائرسرای مهران هم که  است،  مجدد 
کامال نابود شده بود، قبل از عید نوروز 
افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

درویشی یادآور شد: احداث اردوگاه 
ایالم در دست  استان  کشوری هم در 
آن هم  زمین  و مشکل  است  پیگیری 
برطرف شده است، سایر اقدامات بعدی 

نیز در دست اقدام است.
دستگاه   ۳6۰ اینکه  بیان  با  وی 
بضاعت  بی  آموزان  دانش  برای  تبلت 
بازگشایی  کرد:  ابراز  است،  شده  تهیه 
۱۰۰ درصدی مدارس را مدیون رسانه 
ها هستیم و اگر همراهی شما عزیزان 
محقق  را  امر  این  توانستیم  نمی  نبود 
در  کشوری  اول  رتبه  ایالم  کنیم، 
بازگشایی حضوری بعد از کرونا را از آن 

خود کرد ه است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان 

ایالم با اشاره به اینکه ۴ میلیارد ریال 
از اعتبارات صرف هزینه دانش آموزان 
 ۳ افزود:   است،  شده  بضاعت  بی 
میلیارد تومان تجهیزات کمک آموزشی 
برای مدارس خریداری شده است، راه 
مدارس  برای  اوتیسم  مرکز  اندازی 
استثنایی، راه اندازی مدرسه پیش حرفه 
از  ویژه  نیاز  با  آموزان  دانش  برای  ای 
دیگر اقدامات اداره کل در این سه ماه 
تومان  میلیارد   6 همچنین  است،  بوده 
تجهیزات هنرستانی در دست خرید است 

که در نوع خود بی نظیر است.
نذر  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
استقبال  با  و  ایالم  استان  در  خدمت 
اجرا  حال  در  ما  همکاران  از  نفر   ۲6۰
است، خاطرنشان کرد: این طرح مربوط 
به دانش آموزان بی بضاعت است و هر 
کدام از همکاران کالس های ویژه ای 
اجرا  بضاعت  آموزانبی  دانش  برای  را 

می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایالم:

تامین 3 میلیارد تومان برای وسایل کمک آموزشی مدارس استان
 بازگشایی 100 درصدی مدارس بعد از ایام کرونا مدیون رسانه ها است

عید  مناسبت  به  کرج  ر  شهردا
سعید فطر از آمادگی فاز اول بوستان 
متراژ  به  آباد  و مجهز خلج  ای  محله 
برداری  بهره  جهت  مترمربع  هزار   ۳
خداوند  یاری  به  که  گفت  و  داد  خبر 
در  را  برکتی  و  ُپرخیر  سال  متعالی، 
جهت محله محوری، محرومیت زدایی 
رو  پیش  شهری  آبادانی  و  عمران  و 

داشت. خواهیم 
مصطفی سعیدی در گفتگو با کرج 
ماه  یک  از  پس  داشت:  اظهار  امروز 
عبادت و اطاعت و روزه داری و انجاِم 
فرامین الهی، عید سعید فطر که مژده 
رحمت الهی است، فرا رسیده و ان شاء 
اهلل توشه معنوی و حاِل خوب ناشی از 
را  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  بندگی 
آینده  سال  در  الهی  دیگر  ضیافِت  تا 
بنده  و  نمود  مان حفظ خواهیم  همراه 
نیز به سهِم خود این عیِد اعظم را به 
خاصه  داران  روزه  و  مسلمانان  عموم 
صمیمانه  متدین  و  عزیز  همشهریان 

تبریک عرض می نمایم. 
وی افزود: همانطور که قباًل و با 
شورای  محترم  اعضای  های  حمایت 
محله  پارک   ۳۰ احداث  وعدِه  شهر 

کرج  کالنشهر  محالت  سطح  در  ای 
در سال جاری مطرح گردیده و منابع 
فتخار  ا شده،  مصوب  نیز  آن  مالی 
داریم تا به مناسبت عید سعید فطر از 
آباد  خلج  بوستان  نخست  فاز  آمادگی 
به مساحت ۳ هزار مترمربع جهت بهره 
گرامی  شهروندان  محضر  به  برداری 
اطالع رسانی نماییم که مجموعه ای 
مجهز و در خوِر شأن ساکنین محترم 

باشد. می 
به  داد:  ادامه  البرز  مرکز  شهردار 
شهروندان گرامی نوید می دهم که در 

سایه تالشها و پیگیری های در دست 
اقدام و با همکاری و همدلی حاکم در 
شهرداری و شورای اسالمی شهر، پروژه 
های متنوعی در سطح محالت شهر در 
آستانه بهره برداری قرار دارند و ان شاء 
را در پیش رو  ُپربرکتی  اهلل خرداِد ماه 
داریم و همانطور که گفته شده، امسال 
ساِل تکمیل پروژه های نیمه تمام است 
و بنده به صورت روزانه همراه با معاونین 
ها  پروژه  محل  در  مربوطه،  مدیران  و 
پیمانکاران  عملکرِد  بر  و  یافته  حضور 

نظارِت الزم را داریم.

سعیدی گفت: در جلساِت مختلف 
و پیرو تقاضای نمایندگان محترم مردم 
در شورای شهر، به مدیران شهری کرج 
با کار و تالِش جهادی و  ام که  گفته 
اقدامات انقالبی و پیگیری های شبانه 
که  کنید  حرکت  ای  گونه  به  روزی، 
امسال، ساِل تحقق ناشدنی ها باشد و 
بتوانیم مکرراً کاِم مردم را شیرین نماییم 
و از دستاوردهای مختلف رونمایی کنیم؛ 
امسال  روزِه نخست  در ۴۰  اینکه  کما 
خبر  که  ایم  داشته  متفاوتی  کارهای 
و آثار برخی از آنها به زودی به اطالع 

شهروندان خواهد رسید.
شهردار کرج تصریح کرد: در یک 
فقره از موضوعات شروِع ُپربرکت سال 
جدید می توان به سفر رئیس جمهوری 
مردمی اشاره کرد که دستورات بسیار 
پیشبرد  و  زدایی  مانع  برای  خوبی 
دست  در  ملی  و  کالن  پروژه  دو 
قطار  و  شمالی  بزرگراه  یعنی  اقدام 
که  امیدواریم  و  گردید  صادر  شهری 
با دعای خیر شهروندان گرامی بتوانیم 
حل  جهت  در  شایسته  خدمتگزارانی 
خطه  این  آبادانی  ارتقای  و  مشکالت 

باشیم. شهیدپرور 

سعیدی از نخستین پروژه عمرانی سال 1401 شهرداری کرج رونمایی کرد؛

 »بوستاِن خلج آباد«

مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد 
با حضور  تملکات که  در جلسه کمیته 
اداره  رئیس  و  مشاورین    ، معاونین 
حقوقی شهرداری و جمعی از مسئولین 
از  شد  برگزار  شهرداری  واحدهای 
تقدیر  شهرداری  حقوقی  اداره  عملکرد 
نمود .یعقوبی گفت : با تالش و پیگیری 
کارشناسان حقوقی شهرداری در سال 
گذشته و به ویژه در سه ماه پایانی سال 
حدود ۲۵ مورد تملک امالک در سطح 
شهر با مساحتی بالغ بر ۱۵۰۰ متر مربع 
از  نشان  این  که  است  گرفته  صورت 

فعالیت خوب اداره حقوقی شهرداری و 
مشارکت شهروندان دارد .وی گفت : در 
زمینه مشارکت در ایجاد زیرساخت های 
شهری نیز با طی تشریفات قانونی ۲۰۰ 
متر مربع در شهرک کوثر و ۲۵ متر مربع 
در ضلع شمالی میدان بسیج برای ایجاد 
تاسیسات شهری به اداره آبفا واگذار شده 
است .رسیدگی به تخلفات ساختمانی و 
جهاد  اداره  به  تخلفات  موارد  گزارش 
برای  ذیربط  مبادی  سایر  و  کشاورزی 
طی مراحل قانونی نیز از جمله اقدامات 
اداره حقوقی بوده است و در این زمینه 

ارسال  گزارش  مورد   ۲۰۰ حدود  نیز 
گردیده است .وی گفت : اداره حقوقی 
یکی از مهمترین بخش های شهرداری 
می باشد و در سال ۱۴۰۱ نیز با بودجه 
زمینه تملک  نظر گرفته شده و در  در 
اراضی واقع در طرح به مبلغ ۳۰۰ میلیارد 
های  کاربری  تملک  همچنین  و  ریال 
ارزش  با  شهرداری  نیاز  مورد  عمومی 
۵۰ میلیارد ریال وظیفه سنگینی بر عهده 
دارد .وی در پایان از کلیه مالکینی که 
امالک آنها در طرح های تعریض واقع 
شده است دعوت نمود تا با مراجعه به 

واحد حقوقی شهرداری ضمن توافق با 
این سازمان و بهره گیری از تسهیالت 
عام  امر  این  در  شده  گرفته  نظر  در 
المنفعه مشارکت نمایند .مهندس علی 
فرزدی رئیس اداره حقوقی نیز گزارشی 
برنامه های  اقدامات سال گذشته و  از 
و  نمود  ارائه  حقوقی  اداره  جاری  سال 
اعضای  و  حمایت های شهردار محترم 
و  مشارکت   ، شهر  اسالمی  شورای 
را  کارکنان  سایر  و  معاونین  همکاری 
زمینه ساز ارتقاء خدمات به شهروندان 

و عمران و آبادانی شهر دانست .

تقدیر مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد از عملکرد اداره حقوقی شهرداری 
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واکنش  اصلی  پیامدهای  از  یکی 
ما به همه گیری کووید-۱۹، اختالل در 
یادگیری و آموزش سنتی کالس درس 
است. و با این حال، از بسیاری جهات، 
حرکت به سمت یادگیری از راه دور آنچه 
را که در کالس درس ضروری است )و 
چه چیزی نیست( برجسته کرده است.

اورژانس  یک  نبود.  آسان  انتقال 
را  حرکت  این  بهار  در  بهداشت  ملی 
به صورت آنالین مجبور کرد، و اگرچه 
مربیان زمان بیشتری برای برنامه ریزی 
برای کالس های آنالین و ترکیبی در 
پاییز امسال داشتند، اما با ناشناخته های 
بسیاری روبرو شدند: تغییر نرخ عفونت، 

تصمیم گیری بی نظم، و موارد دیگر.
زمانی  چه  اینکه  جای  به  اگر  اما 
آنچه  کنیم،  می  تدریس  کجا  در  و 
را  آن  چگونه  و  دهیم  می  آموزش  را 
بررسی کنیم، همه  آموزش می دهیم، 
گیری احتماالتی را آشکار می کند که 

قباًل در نظر نمی گرفتیم.
تدریس  جدید  روش های  باید  ما 
آرزوی  از  باید  ما  بگیریم.  پیش  در  را 
سنتی  درس  کالس  یک  به  بازگشت 
بر  را  خود  انرژی  و  برداریم  دست 
و  قدرتمندتر  یادگیری  امکانات  روی 
راهبردهای آموزشی که اکنون در برابر 

ما هستند متمرکز کنیم.
چیزهای  دور  راه  از  رفتن  با  ما 
زیادی یاد گرفته ایم، اما اگر به یادگیری 
مجازی متمایل شویم، می توانیم آموزش 
خود را حتی بیشتر تقویت کنیم. رویکرد 
مجازی رویکردی است که ما می توانیم 
به  همه  بازگشت  از  پس   – باید  و   –

کالس درس فیزیکی برگردیم.
ما از آنالین شدن چه آموختیم؟

از راه دور به  برای من، یادگیری 
معنای تالش برای ایجاد مجدد کالس 
سنتی آنالین است. یادگیری از راه دور 
تالش می کند تا سازمان، مواد و فعالیت 
ها را در فضای فیزیکی متفاوت بازتولید 
کند. به عنوان مثال، بیشتر مدارس به 
سازماندهی معلمان و دانش آموزان در 
برنامه  از  پیروی  و  گروه های کالسی 
اند  ادامه داده  یافته مدرسه  های تغییر 
و سعی در تکرار مشارکتات سنتی معلم 
درس  های  »کالس  در  آموز  دانش  و 

زوم« دارند.
از معلمان در شیوه های  بسیاری 
کالس درس از راه دور خالق بوده اند و 
این مربیان باید تجلیل شوند. تالش های 
را  ضروری  یادگیری  مشارکتات  آنها 

برجسته می کند. مثال:
اهمیت روابط دانش آموز و    •
معلم. تمرین های ساده مانند احوالپرسی 
به دانش آموزان و واقعی بودن به ایجاد 
این روابط کمک می کند، همانطور که 

این ویدیو جشن می گیرد.
دانش  مشارکت  ارزش    •
با موفقیت  با دانش آموز. معلمان  آموز 
دوباره بسیاری از ساختارهای یادگیری 
که  را  کوچک  گروه های  دانش آموزی 
باالتر  سطح  و  مشارکتی  یادگیری  از 
کرده اند،  بازسازی  می کنند،  پشتیبانی 
اتاق  نمونه های  این  در  که  همانطور 

استراحت دیده می شود.
آمیز  موفقیت  داستان های  چنین 
یادگیری از راه دور قدرت تخیل معلم 
و اهمیت نوآوری را هنگام سازگاری با 

تغییر آشکار می کند.
و  دانش آموزان  بازگشت  با  اما 
معلمان به کالس های درس سنتی، چه 
اتفاقی برای این شیوه های تدریس از راه 

دور خواهد افتاد؟
آیا از آنها برای شامل همکالسی 
هایی که در خانه هستند و بیمار هستند 
برای  آنها  از  آیا  کرد؟  خواهیم  استفاده 
دیگر  جوامع  آموزان  دانش  به  اتصال 
می توان  آیا  کرد؟  خواهیم  استفاده 
گروه های فرعی را شامل همساالنی از 

مدارس دیگر یا کشورهای دیگر کرد؟
چگونه یادگیری مجازی در آموزش 

از راه دور بهبود می یابد
گسترش  برای  مجازی  یادگیری 
است.  شده  طراحی  آموزشی  تجربیات 
کند.  تکرار  را  آنها  کند  نمی  سعی 
زی،  مجا دگیری  یا محیط های  در 
پیدا  دسترسی  منابع  به  دانش آموزان 
می کنند و به روش هایی که نمی توانند 
یا نمی توانند در کالس درس فیزیکی با 

هم مشارکت داشته باشند.
یادگیری  از  مربیان  از  بسیاری 
مجازی استفاده می کنند و مدتی است 
از وب  نمونه  زیر چند  اند. در  بوده  که 
آورده   WeAreTeachers سایت 

شده است:
•  سفرهای میدانی مجازی.

•  آزمایشگاه های علوم مجازی.
توسط  زی  مجا ندن  ا خو   •

نویسندگانی که کتاب ها را نوشته اند.
این  کنیم  تأکید  که  است  مهم 
پیوندهای یادگیری مجازی برای نشان 
دادن راه های مختلف یادگیری طراحی 
جدیدی  روش  ارائه  برای  نه  اند  شده 
برای انجام یک کار آنالین. همچنین، 
این پیوندها قبل از مارس ۲۰۲۰ ایجاد 

شده اند.
آموزش مجازی نه تنها فرصت هایی 
را برای محیط های یادگیری از راه دور 
روش های  بلکه  می کند،  ارائه  امروزی 
جدید تفکر در مورد تدریس، یادگیری و 
کالس درس سنتی را نیز ترویج می کند.
مجازی  یادگیری  از  اکنون  من 
بیشتر حمایت می کنم - و حتی زمانی 
که همه دانش آموزان و معلمان دوباره 
رو در رو باشند. و من این سه یادآوری 

را تقدیم می کنم:
ی  ز مجا ی  گیر د یا   .۱
نیست،  چیز«  »همان  یا  »اضافی« 
»تجربه  یک  این  است.  آنالین  بلکه 
تمایز مهمی  است.  متفاوت«  یادگیری 
که من با استفاده از اصطالح »یادگیری 
مجازی« قائل هستم این است که این 
یک فعالیت کالسی سنتی نیست که به 
صورت آنالین منتقل شده باشد. بلکه 
یک تجربه یادگیری است که در برنامه 
درسی ادغام شده و به طور خاص برای 
تجربه آنالین طراحی شده است. بدون 
درس  کالس  اینکه  گرفتن  نظر  در 
حضوری باشد یا از راه دور، به صورت 
آموزان  دانش  کند.  زندگی می  آنالین 
نتایج  یادگیری اصلی و  در فرآیندهای 
در یک توالی آموزشی یادگیری مجازی 
شرکت می کنند که به انواع مختلفی از 

فناوری های رایانه ای نیاز دارد.
تجربه  مجازی  یادگیری    .۲
یکی  کند.  را شخصی می  آموز  دانش 
یادگیری  کلیدی  تمایزهای  از  دیگر 
فردی  برای  که  است  این  مجازی 
کردن تجربیات یادگیری طراحی شده 
است - حتی اگر بتوان آن را با دیگران 
سازی  شخصی  نوع  این  کرد.  تجربه 
ممکن است چگونه باشد؟ نمونه دیگری 
بررسی  را   WeAreTeachers از 

کنید .
برای  مجازی  یادگیری    .۳
معلمان  بود!  خواهد  جدید  نیز  معلمان 
در این رویکرد آموزشی نیاز به توسعه 
ما  موارد،  بیشتر  در  دارند.  ای  حرفه 
معلمان را برای یادگیری استراتژی های 
جدید در درجه اول برای کالس درس 
توسعه  کنیم.  می  آماده  مالت  و  آجر 
دانش و استراتژی های آموزشی باید با 
یادگیری مجازی به عنوان یک رویکرد 
آموزشی ادغام شود - رویکردی که در 

آن دیوارهای کالس پایین می آیند و 
مسیرهای یادگیری فردی برای دانش 
آموزان در فضاهای مجازی پدیدار می 

شوند.
ممکن است به نظر برسد که وقتی 
یادگیری  و  دور  راه  از  یادگیری  بین 
موهایم  شوم،  می  قائل  تمایز  مجازی 
را از هم جدا می کنم. اما من معتقدم 
که با تغییر مکان، یادگیری از راه دور 
به عنوان »انجام مدرسه« مفید است، 
»انجام  مجازی  یادگیری  که  حالی  در 
مدرسه« در یک محیط مجازی بدون 

توجه به مکان است.
با فرض پایان یادگیری از راه دور و 
بازگشت ما به کالس درس و فشار دادن 
میزها به هم، با چه روش های جدیدی 
خواهیم  باز  یادگیری  و  آموزش  برای 
رویکردهای  چه  از  دیگر  ما  گشت؟ 
راه  زیرا  کرد  نخواهیم  استفاده  سنتی 

های بهتری را کشف کرده ایم؟
گیرید  می  تصمیم  شما  حال  هر 
به این سواالت پاسخ دهید، به همین 
دلیل است که من معتقدم باید بر آموزش 
مجازی تمرکز کنیم. یادگیری مجازی 
فرصت های  و  ندارد  بستگی  مکان  به 
نوآورانه و جدیدی را به وجود می آورد 
قالب  هر  در  می توانند  که  امکاناتی   -
که  زمانی  شوند،  گنجانده  آموزشی 
کامل  طور  به  معلمان  و  دانش آموزان 
از فناوری قرن بیست و یکم و توسعه 

حرفه ای برخوردار شوند.
حقوق  مورد  در  یانی  پا سخن 

صاحبان سهام
یا  دور  راه  از  چه  حضوری،  چه 
رو  نابرابری های  همه گیری  مجازی، 
را  ما  آموزشی  سیستم  در  رشد  به 
می توانیم  اکنون  است.  کرده  آشکار 
راحت تر ببینیم که کجا بودجه مدارس 
و زیرساخت های اجتماعی اتصال از راه 

دور را غیرممکن کرده اند.
در حالی که برخی از دانش آموزان 
لیل  د به  ا  ر موزشی  آ فرصت های 
منابع  و کمبود  نابرابری های ساختاری 
دانش آموزان  سایر  داده اند،  دست  از 
اکنون معلمان خود را در خانه دارند یا 
حمایت  برای  یادگیری  غالف های  در 
و تکمیل یادگیری از راه دور خود کار 
دانش آموزی  مدارس  این  می کنند. 
بتوانند  تا  دارند  را  بودجه الزم  احتمااًل 
دروس ویژه )مانند هنر، موسیقی، تربیت 
بدنی( را ادامه دهند و در برنامه های فوق 

برنامه شرکت کنند .
پروفسور  که  آموزشی«  »بدهی 
آن  مورد  در  لدسون-بیلینگز  گلوریا 
می  بزرگتر  فقط  کند،  می  صحبت 
آموزان  دانش  همه  مدیون  ما  شود. 
نگذاریم  سر  پشت  را  آنها  که  هستیم 

وگرنه تأثیر نابرابری ها برای نسل ها 
ما  بود. ضروری است که  ما خواهد  با 
چگونه  که  کنیم  فکر  این  به  تنها  نه 
همچنین  بلکه  بازگردیم،  »عادی«  به 
باید تجارب و فرصت های یادگیری را 
برای جبران آن هایی که برای بسیاری 
از دانش آموزان از دست داده اند، دوباره 

طراحی کنیم.

در  را  خود  تدریس  های  مهارت 
دانشگاه المهرست عمیق کنید

اگر به تدریس عالقه دارید، مهارت 
المهرست  دانشگاه  در  را  خود  های 
توسعه دهید. ما در رهبری معلم و سایر 
گزینه های درجه پیشرفته در آموزش و 
پرورش. از فرم زیر استفاده کنید تا به 

ما اطالع دهید که عالقه مند هستید!

مزایای آموزشی کامپیوتر
کامپیوترها در آموزش برای اهداف 
مختلفی استفاده می شوند. دانش آموزان 
از استفاده از آنها به عنوان ابزار و منابع 
برای جمع آوری اطالعات سود می برند. 
معلمان نیز از آنها به عنوان ابزاری برای 
کمک به جمع آوری داده های پیشرفت 
دانش آموز یا جمع آوری فعالیت ها و 
منابع آموزشی برای دانش آموزان خود 
استفاده می کنند. رایانه ابزاری ضروری 
برای دانش آموزان مولد و موفق است. 
عالوه بر این، حرفه معلمی از استفاده از 
رایانه به عنوان ابزار تشخیصی و منابع 
اطالعات مشترک بین حرفه ای ها سود 

زیادی می برد.

۱- عملکرد
رایانه  از  آموزان  دانش  استفاده 
طور  به  اخیر  دهه  چند  در  آموزش  در 
ست.  ا فته  یا یش  ا فز ا چشمگیری 
دانش آموزان در هر سنی از رایانه ها برای 
جستجوی مواد تحقیقاتی، تولید پروژه ها 
چندرسانه ای  و  رسانه ای  ارائه های  و 
مانند  کالسیک  کارهای  همچنین  و 
پردازش کلمه استفاده می کنند. معلمان 
از رایانه برای پردازش نمرات، تجزیه و 
تحلیل و وارد کردن داده های پیشرفت 
همساالن،  با  همکاری  دانش آموز، 
شبکه سازی با یکدیگر و انتقال اطالعات 
می کنند.  استفاده  دانش آموزان خود  به 
در  کشورهای  در  مدارس  از  بسیاری 
حال توسعه به رایانه دسترسی ندارند و 
داده های موفقیت آنها منعکس کننده 
نبود آنها است. کامپیوترها نیازی حیاتی 
انتشار و جذب  در زمینه آموزش برای 
تعداد  بین  اطالعات  از  وسیعی  حجم 

زیادی از مردم دارند.

۲- ویژگی

که  مدارسی  در  دانش آموزان 
فناوری در آنها رایج است و به راحتی در 
دسترس است، به کالس های فناوری، 
بسیاری  و  گرافیک  طراحی  تجارت، 
کالس ها  این  دارند.  دسترسی  دیگر 
و  نیستند  امکان پذیر  کامپیوتر  بدون 
درهایی را به روی مسیرهای شغلی و 
تحصیلی مختلف می گشایند که ممکن 
است بدون تجربه اولیه در این زمینه ها 
ابتدایی  دانش آموزان  نشوند.  دنبال 
مهارت های  با  آشنایی  برای  رایانه  از 
کلمات  پردازش  مانند  یانه  را ولیه  ا
استفاده می کنند که در طول تحصیل و 
بزرگسالی به آنها کمک می کند. مربیان 
از فناوری رایانه با نرم افزار گفتار برای 
کمک به آموزش زبان دوم و کمک به 
درک مطلب استفاده می کنند. بسیاری 
پیشرفت  های  داده  مدرسه  مناطق  از 
دانش آموزان را با استفاده از رایانه برای 
وارد کردن و پردازش نمرات آزمون و 
گزارش نمره تجزیه و تحلیل می کنند.

۳- مالحظات
را  چیز  همه  وب  جهانی  شبکه 
تلویزیون کامپیوتری  تا  تلفن گرفته  از 
کرده است. برای به دست آوردن یک 
امروزی  آموزان  دانش  رقابتی،  مزیت 
باید با مهارت های کامپیوتری و پیاده 
سازی آشنا شوند. بسیاری از برنامه های 
در  دوره ای  شامل  پیشرفته  آموزشی 
برنامه درسی و آموزش فناوری هستند. 
برای دانش آموزان و معلمان ضروری 

است که با استفاده از رایانه برای جمع 
آشنا  توزیع اطالعات راحت و  و  آوری 
است  شده  استدالل  همچنین  باشند. 
سادگی  به  مدرن  دانش آموزان  که 
عالقه ای به کالس درسی که استفاده 
از فناوری رایانه را در بر نمی گیرد، حفظ 
پاورپوینت  ارائه های  خواه  نمی کنند، 
برای  چندرسانه ای  وب سایت های   ،
وب  انجمن های  یا  کالس،  اطالعات 
و  محتوا  گذاشتن  اشتراک  به  برای 
ایده ها. رایانه ها آنقدر بخشی از زندگی 
روزمره ما شده اند که آموزش دیگر نمی 
تواند عالقه کسانی را که از رایانه برای 
مدرسه  از  خارج  اطالعات  یا  سرگرمی 

استفاده می کنند حفظ کند.

۴- جلوه ها
رایانه ها با فراهم کردن دسترسی 
عه  مجمو و  ت  عا طال ا به  یع  سر
مهارت هایی که ممکن است با استفاده 
از روش های سنتی زمان بیشتری طول 
است.  مفید  دانش آموزان  برای  بکشد، 
گرفتن  نادیده  به  نیازی  آموزان  دانش 
حوزه های قدرت خود یا نیاز به بهبود 
با دسترسی آسان به نمرات و اطالعات 

رایانه ها  از  معلمان  ندارند.  پیشرفت 
برای وارد کردن سریع و آسان نمرات 
برنامه هایی  در  دانش آموز  داده های  و 
استفاده می کنند که درصدها و نمرات را 
به طور دقیق و پیوسته محاسبه می کنند. 
وزن دادن به نمرات دیگر مربوط به دقت 
ریاضی معلم نیست، بلکه ورودی صحیح 
را در  بتواند کار خود  تا کامپیوتر  است 
انجام دهد.  محاسبه نمرات به درستی 
پیشرفت دانش آموزان با ارائه بازخورد به 
موقع و دقیق از طریق استفاده از شبکه 
درجه  های  برنامه  و  کامپیوتری  های 

بندی مبتنی بر وب افزایش می یابد.

۵- مزایا
به  دسترسی  از  همچنین  معلمان 
هزاران منبع برای بهبود و تنوع برنامه 
درسی با شبکه جهانی معلمان که ارائه ها، 
کاربرگ های قابل تکرار، فعالیت ها و ایده 
ها را به اشتراک می گذارند، بهره مند می 
شوند. رایانه ها با نرم افزارها و برنامه های 
شبکه، آموزش جامع و متنوعی را برای 
کسانی که در نواحی دوردست هستند در 
دسترس قرار داده اند. وقتی موانع ارتباطی 
ناپدید می شوند، امکانات برای آموزش 

بی پایان است.

فناوری آموزشی چیست؟ 
ویژگی ها، جایگاه،انواع، 
کاربرد، مزایا و معایب آن

تکنولوژی آموزشی چیست؟ انواع 
تکنولوژی آموزشی کدام است؟ اگرچه 

سیستم آموزشی همیشه به شدت تحت 
انفجار  اما  تأثیر نوآوری ها بوده است، 
تغییرات  باعث  جدید  های  فناوری 
تدریس  فرایند  انجام  نحوه  در  فراوانی 
آموزشگاه  و  ها  دانشگاه  مدارس،  در 
است  عبارت  آموزشی  شد. فناوری  ها 
بهبود  و  یادگیری  تسهیل  »مطالعه  از 
مدیریت  و  استفاده  ایجاد،  با  عملکرد 
از جنس تکنولوژی  فرآیندها و منابعی 

های مناسب«

بحث ارزیابی در فناوری آموزشی
بسیاری از عالقه مندان به فناوری 
معتقدند که تغییرات در سیستم آموزشی 
تعداد  باورنکردنی  رشد  دلیل  به  تنها 
اختراعات است که به طور مداوم کسب 
و کارها و حرفه های مختلف را تغییر 
می دهد. در این راستا، بسیاری معتقدند 
به  حضوری  آموزش  رفتن  بین  از  که 
تقریبًا  نزدیک  ای  آینده  در  کلی  طور 
کنند  می  خاطرنشان  و  است  قطعی 
بود  نخواهد  قادر  سنتی  آموزش  که 
برای  را  آموزان  دانش  کافی  اندازه  به 
چالش ها و خواسته های جدید دنیای 

واقعی آماده کند.
فناوری آموزشی

فناوری آموزشی استفاده از سخت 
افزار فیزیکی و نظریه آموزش می باشد. 
حوزه  شامل  آموزشی  فناوری 
های متعددی از قبیل نظریه یادگیری، 
کامپیوتر، آموزش  بر  مبنی  آموزش 
یادگیری  آنالین و m-learning یا 
موبایلی، جاهایی که از تکنولوژی های 

موبایلی استفاده می شود، می باشد:
فناوری آموزشی به عنوان تئوری 
برای  آموزشی  های  روش  کاربرد  و 

یادگیری.
ن  ا عنو به  موزشی  آ وری  فنا
ای،  رسانه  و  تکنولوژیکی  ابزارهای 
آزاد  آنالین  مثال دوره های  به عنوان 
انبوه برخط یا Mooc ، که در ارتباط 
با دانش و توسعه و تبادل آن کمک می 
اصطالح  از  استفاده  هنگام  افراد  کند. 
همین  منظورشان  نیز   »EdTech«

زمینه است.
سیستم  برای  آموزشی  فناوری 
 ،)LMS ( یادگیری  مدیریت  های 
مانند ابزاری برای مدیریت دانشجویان 
و برنامه درسی، و سیستم های مدیریت 

.)EMIS( اطالعات آموزش
فناوری آموزشی به عنوان مدیریت 
های  سیستم  قبیل  از  صحنه،  پشت 
و  تدارکات  برای  آموزش  مدیریت 
ثبت  ه  فروشگا و  بودجه،  مدیریت 
سازی  ذخیره  برای   )LRS( یادگیری 
داده های یادگیری و تجزیه و تحلیل 

آن ها.
عنوان  به  آموزشی  فناوری  خود 
یک موضوع آموزشی؛ چنین دوره هایی 
برخی اوقات »مطالعات کامپیوتری« یا 
 »)ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات«

نامیده شود.
تعریف فناوری آموزشی

های  فناوری  و  ارتباطات  انجمن 
آموزشی  فناوری   )AECT( آموزشی 
را به عنوان » مطالعه تسهیل یادگیری 
و  استفاده  ایجاد،  با  عملکرد  بهبود  و 
جنس  از  منابعی  و  فرآیندها  مدیریت 
تکنولوژی های مناسب« تعریف کرده 
فناوری  که  است  ذکر  به  الزم  است. 
کارهای  و  »نظریه  شامل  آموزشی 
طراحی، توسعه، بهره برداری، مدیریت و 
ارزیابی فرآیندها و منابع برای یادگیری« 
فناوری  ترتیب،  همین  به  باشد.  می 
قابل  و  معتبر  علوم  همه  به  آموزشی 
گرفته  تجهیزات  از  کاربردی  اعتماد 

تحقیقات  از  که  مراحل  و  فرایندها  تا 
علمی حاصل می شود، اشاره می کند 
به  تواند  می  خاص  زمینه  یک  در  و 
فرآیندهای نظری، الگوریتم یا اکتشافی 
که  نیست  نیازی  لزوما  کند:  اشاره  نیز 
داشته  اشاره  فیزیکی  آوری  فن  به 
تطبیق  روند  آموزشی  فناوری  باشد. 
مثبت  جهت  در  آموزش  با  تکنولوژی 
است که باعث می شود محیط یادگیری 
الکترونیکی متنوع تر باشد و همچنین 
از  استفاده  نحوه  آموزش  برای  راهی 
فناوری آموزش به دانش آموزان باشد.

مزایای فناوری در آموزش
معرفی   ، گذشته  به  نگاهی  با 
ی  ا بر درس  کالس  به  ری  و فنا
یک  جوان تر  معلمان  و  دانش آموزان 
دیگر،  عبارت  به  است.  بوده  موهبت 
ای  گسترده  طیف  ناگهانی  معرفی  با 
از دستگاه ها و اینترنت، دانش آموزان 
که  آوردند  دست  به  را  فرصت  این 
و  تر  آسان  بسیار  را  یادگیری  فرآیند 

جالب تر کنند.

اصطالحات مرتبط با فناوری آموزشی
اصطالح  یک  آموزشی  فناوری 
فراگیر است که شامل ابزارهای مادی و 
مبانی نظری برای حمایت از یادگیری و 
تدریس می باشد. فناوری آموزشی محدود 
به سطح باال نیست، بلکه به هر چیزی که 
یادگیری و آموزش را در یادگیری آنالین، 
یا یادگیری  و  به چهره  یادگیری چهره 

ترکیبی بهبود می دهد.
فردی  آموزشی،  تکنسین  یک 
آموزشی  فناوری  زمینه  در  که  است 
آموزش دیده است. تکنولوژیست های 
ارتقای  برای  کنند  می  سعی  آموزشی 
و  تجزیه  را  ابزارها  و  فرآیند  یادگیری، 
تحلیل، طراحی، توسعه، پیاده سازی و 

ارزیابی کنند.
نیک  لکترو ا موزشی  آ وری  فنا
امروز  جامعه  از  مهمی  بخش  مدرن، 
ما محسوب می شود. فناوری آموزشی 
اصطالحات آموزش الکترونیکی، فناوری 
اطالعات  فناوری  ربرد  کا تعلیمی، 
و  آموزش  در   )ICT ( ارتباطات  و 
پرورش، EdTech، فناوری یادگیری، 
یادگیری چندرسانه ای، بهبود یادگیری 
)TEL(، آموزش  بر تکنولوژی  مبتنی 
آموزش   ،)CBI( کامپیوتر  بر  مبتنی 
اینترنت  بر  مبتنی  آموزش  کامپیوتر، 
)CBT(، آموزش کامپیوتر و یا آموزش 
بر  مبتنی  آموزش   ،)CAI( کامپیوتر
انعطاف  یادگیری   ،)IBT ( اینترنت 
 ،)WBT( پذیر، آموزش مبتنی بر وب
آموزش  همکاری  آنالین،  آموزش 
دیجیتال، آموزش توزیع شده ارتباطات 
مربوط به کامپیوتر، یادگیری سایبری و 
آموزش چند منظوره، آموزش مجازی، 
شده،  سازی  یادگیری شخصی  محیط 
یادگیری  محیط  ای،  شبکه  یادگیری 
مجازی )VLE( )که با عنوان سیستم 
نیز شناخته می شود(،  یادگیری  عامل 
یادگیری m-learning یا موبایل 
آموزش  و  فراگیر  یادگیری  لرنینگ، 

دیجیتال را شامل می شود.
هر کدام از این اصطالحات متعدد، 
روی  که  دارند،  را  خودشان  طرفداران 
هر  که  ای  بالقوه  متمایز  های  ویژگی 
حال،  این  با  دارند.  تاکید  دارند  کدام 
بسیاری از اصطالحات و مفاهیم فناوری 
آموزشی در فناوری آموزشی به صورت 

مبهم تعریف شده است.

فناوری های آموزشی
فناوری آموزشی و ابزار می توانند 

برای موراد زیر استفاده شوند :

پشتیبانی ساختاری کار: کمک به 
انجام کار )روش ها و پروسه ها(،

دسترسی به پایگاه های اطالعات 
)به کاربر کمک می کند اطالعات مورد 

نیاز خود را پیدا کند(
دانش  نمایش  مختلف  اشکال 
مانند  دانش،  از  متعدد  های  )بازنمایی 

ویدئو، صدا، متن، تصویر، داده ها(
مختلفی  انواع  حاضر،  حال  در 
استفاده  مورد  فیزیکی  آوری  فن  از 
قرار می گیرد: دوربین های دیجیتال، 
ابزارهای  فیلمبرداری،  های  دوربین 
ها،  ویژواالیزر  مشارکتی،  سفید  تخته 
پروژکتور  و  الکترونیکی،  های  رسانه 
تکنیک  این  ترکیب   .LCD های 
های  افزار  نرم  ها،  بالگ  شامل  ها 
ePortfolios و کالس  مشترک، 

مجازی می باشد.
طراحی فعلی این نوع برنامه های 
فناوری آموزشی به گونه ای است که 
ابزارهای  از طریق  را  ها  آن  توان  می 
تجزیه و تحلیل شناختی ارزیابی کنیم 
که به شناسایی عناصری که به استفاده 
بهینه از این سیستم ها کمک می کند.

 
صوت و ویدئو

تکنولوژی ویدئویی شامل نوارهای 
ویدئویی و دی وی دی ها و همچنین 
روش های مبتنی بر تقاضا و همزمان 
با ویدیوهای دیجیتالی از طریق سرور 
یا گزینه های مبتنی بر وب مانند وب 

کم است.
رادیو می تواند یک وسیله آموزش 
از راه دور همزمان یا سنکرون باشد، اگر 
جریان های صوتی از طریق اینترنت و 
به صورت وبکست باشند و پادکست ها 
نیز می توانند به صورت نا همزمان یا 
آسنکرون باشند. میکروفن های کالسی، 
اغلب به صورت بی سیم هستند و به 
دانش آموزان و مربی ها امکان برقراری 

ارتباطی واضح تر را می دهند.
اجازه  کاربران  به  کست  اسکرین 
به  را  خود  های  اسکرین  که  دهد  می 
صورت مستقیم از طریق مرورگر خود به 
اشتراک بگذارند و همچنین ایجاد فیلم 
آنالین را ممکن می کند، به طوری که 
بیننده های دیگر می توانند ویدئو را به 
طور مستقیم دنبال کنند. بنابراین، ارائه 
دهنده ها خواهند توانست که ایده ها و 
جریان های افکار خود را نشان دهند، 
به جای اینکه آن ها را به صورت متن 
ساده توضیح دهند. با استفاده از ترکیب 
صوتی و تصویری، مربی می تواند تجربه 
حضور یک به یک در کالس را فراهم 
کند. دانش آموزان توان متوقف کردن 
و به عقب برگشتن را دارد، تا بتوانند با 
خودشان  توانایی  با  متناسب  سرعتی 
پیش روند، امکانی که یک کالس درس 

همیشه نمی تواند ارائه دهد.
ها،  کست  وب  و  ها  کم  وب 
مجازی  های  کالس  ساخت  امکان 
فراهم  را  مجازی  یادگیری  محیط  و 
برای  می کنند. وب کم ها هم چنین 
رد  موا یر  سا و  تقلب  ز  ا جلوگیری 
مشابه که ممکن است در یک محیط 
یادگیری الکترونیکی اتفاق بیفتند مورد 
گیرند. کامپیوترها،  می  قرار  استفاده 
همراه تلفن  های  دستگاه  و  ها   تبلت 

های  دستگاه  و  ها  تبلت  کامپیوترها، 
و  ها  تبلت  کامپیوترها،  همراه  تلفن 
عنوان  به  همراه  تلفن  های  دستگاه 

فناوری آموزشی
رویکرد  یک  مشارکتی  یادگیری 
یادگیری مبتنی بر گروه است که در آن 
برای  هماهنگ  طور  به  آموزان  دانش 
یا  یادگیری  هدف  یک  به  دستیابی 
تکمیل یک تکلیف یدگیری به صورت 
متقابل فعالیت می کنند. با پیشرفت های 
اخیر در فن آوری گوشی های هوشمند، 
توانایی پردازش و قابلیت ذخیره سازی 
و  پیشرفته  توسعه  همراه،  های  تلفن 
شده  پذیر  امکان  ها  برنامه  از  استفاده 
نرم  از توسعه دهندگان  است. بسیاری 
افزار و متخصصان آموزش و پرورش، 
برنامه های گوشی های هوشمند و تبلت 
ها را به عنوان وسیله ای برای یادگیری 

مشارکتی مورد بررسی قرار داده اند.
دسترسی  ها  تبلت  و  ها  رایانه 
سایت  به وب  مربیان  و  آموزان  دانش 
فراهم  را  کاربردی  های  برنامه  و  ها 
می کنند. بسیاری از دستگاه های تلفن 
یادگیری  از m-learning یا  همراه 

سیار پشتیبانی می کنند.
دستگاه های سیار مانند کلیکر ها 
و گوشی های هوشمند می توانند برای 
استفاده  مشارکتی  واکنشی  بازخورد 
شوند. یادگیری سیار شرایطی را فراهم 
کردن  چک  از  عملکرد  که  کند  می 
زمان، تنظیم یادآور ها، بازیابی برگه ها 
و دستورالعمل های آموزشی پشتیبانی 

کند.
چنین دستگاه هایی مانند آی پد 
معلولیت  )دارای  ناتوان  کودکان  به  ها 
بینایی و یا معلولیت های چندگانه( در 
فعالیت  بهبود  نیز  و  ارتباطات  توسعه 

فیزیولوژیکی کمک می کند.
ادامه دارد

يادگيریمجازی،راهروبهجلوبرایمربياناست
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بازیهایآسيايیهانگژوبهتعويقافتاد

بازی های  تعویق  از  بیانیه ای  انتشار  با   )OCA(آسیا المپیک  شورای 
آسیایی هانگژو خبر داد.

شورای المپیک آسیا در این بیانیه شرایط پاندمی کرونا در کشور چین 
و لزوم حفظ سالمت ورزشکاران شرکت کننده در این بازی ها را دلیل این 

تصمیم اعالم کرده است. 
پیش از این، نشریه South China Morning Post به نقل 
از شبکه تلویزیونی CCTV چین اعالم کرد که این تصمیم امروز)جمعه( 
گرفته شده و دبیرکل شورای المپیک آسیا اعالم کرده که نوزدهمین دوره 
بازی های آسیایی که طبق برنامه قرار بود از ۱۰ تا ۲۵ سپتامبر)۱۹ شهریور 
افتاده و تاریخ  تا سوم مهرماه( به میزبانی هانگژو برگزار شود، به تعویق 

جدید برگزاری این رویداد به زودی مشخص خواهد شد.
این خبر در حالی منتشر شده که روز گذشته، بازی های یونیورسیاد نیز 

تا سال آینده به تعویق افتاد.
کشور چین مدتی است که با موج جدیدی از شیوع ویروس کرونا و 
سویه جدید آن یعنی اُمیکرون مواجه شده است؛ شهر شانگهای در اواخر ماه 
مارس به یک باره وارد قرنطینه شد و تمام ۲۵ میلیون ساکن این شهر، مجبور 
به ماندن در خانه شدند. محدودیت های کرونایی همچنان در بخش های 

بزرگی از این شهر پابرجا است. 
براساس اعالم شورای المپیک آسیا، تاریخ جدید برگزاری این رویداد، 
پس از هماهنگی با کمیته المپیک چین و کمیته سازمان دهی بازی های 

هانگژو ظرف یک ماه آتی اعالم خواهد شد.

استكی:تعويقبازیهایآسيايیبهسودمااست
سرمربی تیم ملی بوکس گفت: به دلیل مصدومانی که داشتیم، تعویق 

بازی های آسیایی به سود ما است.
علیرضا استکی درباره به تعویق افتادن یک ساله بازی های آسیایی 
۲۰۲۲ هانگژو، توضیح داد: ما یکی دو تا آسیب دیده داشتیم و این اتفاق تا 
حدودی برای ما بهتر است. البته اگر تاریخ بعد را شش ماه بعد اعالم کنند 

خیلی بهتر است و اگر یک سال باشد کارمان سخت می شود.
بوکس  تیم ملی  برنامه  این شرایط  با  این سوال که  به  پاسخ  او در 
چگونه خواهد بود، توضیح داد: به هر حال برنامه های آماده سازی ما باید 
تغییراتی داشتهبداشد و در شهریور ماه به اوج آمادگی نرسیم. از االن برای 

قهرمانی آسیا آماده خواهیم شد. 
بازی های آسیایی ۲۰۲۲ ه انگژو قرار بود شهریور سال جاری برگزار 
شود که دولت چین از شورای المپیک آسیا درخواست کرد به دلیل شرایط بد 
کرونایی، این مسابقات به زمان دیگری موکول شود که درخواست چینی ها 

مورد موافقت قرار گرفت.

هندبال لژيونرهای درحضور رومانی ديناموبخارست قهرمانی
ايران

تیم هندبال دینامو بخارست رومانی در حضور دو لژیونر هندبال ایران 
به عنوان قهرمانی رسید.

هندبال  تیم  رومانی  ناسیونال  لیگ  چهارم  و  بیست  هفته  در 
دو  که  دینامو  تیم  توردا شکست خورد.  مقابل  بر ۲۹  دیناموبخارست ۳۲ 
لژیونر هندبال ایران یعنی سید علیرضا موسوی و سعید حیدری راد را در 

اختیار دارد با 6۴ امتیاز از ۲۴ بازی در صدر جدول قرار دارد.
با توجه با اینکه تا پایان مسابقات لیگ رومانی تنها دو بازی باقی مانده 
و اختالف دینامو با تیم بعدی یعنی استوا بخارست 8 امتیاز است بنابراین 
دینامو بخارست برای ششمین دوره متوالی قهرمان این مسابقات خواهد 
بود. این هجدهمین بار است که دینامو در لیگ ناسیونال عنوان قهرمانی 

را کسب می کند.
بوزائو که شاهو نصرتی و  در دیگر دیدار هفته بیست و چهارم تیم 
محسن باباصفری را در اختیار دارد مقابل تیم رده سومی بایاماره با نتیجه 
۳۰ بر ۲6 پیروز شد. باباصفری در این دیدار با ۹ سیو موفق عملکرد خوبی 
از خود ارایه داد. تیم بوزائو با ۲6 امتیاز تاکنون در رده دهم جدول قرار دارد.

كاپيتانچهزمانیبهتيمملیواليبالملحقمیشود؟
سرپرست تیم ملی والیبال در مورد 
حضور میالد عبادی پور در اردوهای ملی 
تیم های  ملی پوشان  حضور  هپچنین  و 
شهداب و پیکان در تیم باشگاهی خود 

توضیحاتی ارائه دارد.
سال  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
واگنر،  ۱۴۰۱ در رویدادهایی چون جام 
لیگ ملت های ۲۰۲۲ و قهرمانی مردان 

جهان شرکت می کند.  
شنبه،  از  تیم  آماده سازی  اردوی 
بازیکن   ۱۹ حضور  با  ماه  فروردین   ۲۰
در فدراسیون والیبال آغاز شد و بر اساس تصمیم بهروز عطایی، سرمربی 
تیم ملی لژیونرها بعد از پایان مسابقات باشگاهی و استراحت پنج روزه به 
اردوها ملحق می شوند.   بر این اساس تعدادی از لژیونرها در اردوی ملی 
حاضر شده اند. میالد عبادی پور کاپیتان تیم ملی والیبال هم قرار است از 

اواخر اردیبهشت ماه به اردوی ملی اضافه شود.
عبادی پور در حال حاضر در تیم والیبال اسکرا بلخاتوف لهستان بازی 
می کند که این تیم در دیدار اول رده بندی لیگ والیبال لهستان به مصاف 

تیم زاویرچه رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد.   
امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال در مورد زمان حضور میالد 
عبادی پور در اردوی تیم ملی گفت:« تیم اسکرا بلخاتوف بازی اولش را باخته 
و به بازی دوم و سوم چشم دوخته تا بتواند مدال کسب کند. اگر  این تیم 
تا مرحله آخر مسابقات برود فکر می کنم آقای عبادی پور حدود ۲۰ می )۳۰ 
اردیبهشت( به ما ملحق شود و چیزی حدود 7، 8 روز با ما تمرین می کند.  
او افزود: عطایی چند روز به عبادی پور استراحت می دهد ضمن اینکه 
نیروی خود  لیگ ملت ها هم کمی  تا در  او می دهد  به  ریکاوری  فرصت 
را بازیابی کند و بتواند در مسابقات بعدی آماده شود. فکر می کنم برنامه 
عطایی این است که از عبادی پور در مسابقات جهانی بهترین استفاده را 

داشته باشد. “
از  تهران و شهداب یزد  پیکان  باشگاه های  این ملی پوشان  بر  عالوه 
امروز شنبه، ۱7 اردیبهشت در اختیار تیم باشگاهی خود قرار می گیرند تا 
از  تیم های خود را در جام باشگاه های آسیا همراهی کنند. این مسابقات 
۲۴ اردیبهشت تا اول خرداد به میزبانی تهران برگزار خواهد شد و پیکان و 

شهداب هم نماینده های ایران در این رقابت ها هستند.

پپ،ليگبرترراازدستنده!
مدافع عنوان قهرمانی انگلیس 
به  کردن  فکر  برای  کمی  زمان 
ناامیدی خود در لیگ قهرمانان اروپا 
با وجود تهدید بزرگی به نام لیورپول 

خواهد داشت.
را  قبلی  مسابقه   ۵۳ و  ماه   ۹
فراموش کنید. آن 86 ثانیه در مادرید 
بر فصل منچسترسیتی  تأثیری  چه 

خواهد داشت؟
بئو  برنا نتیاگو  سا که  زمانی 
فوران کرد و بازیکنان رئال مادرید 
در کنار هواداران خود جشن گرفتند، 

پپ گواردیوال از قبل مجبور شد به آینده فکر کند.
و  و سوت ها  وحشیانه  می زد، صحنه های  قدم  زمین  اطراف  در  که  او 

شوخی ها را نادیده گرفت تا روی جمع کردن بازیکنانش تمرکز کند.
فرناندینیو در آخرین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا پس از ۹ سال 
حضور در سیتی، شکست خورد. او آخرین نفر در صف طوالنی اسطوره های 

باشگاهی است که بدون مدال ارزشمند اروپایی به کار خود ادامه می دهد.
همچنین آغوش گرمی از سوی ناکامی برای ژائو کانسلو، آیمریک الپورته 
و فیل فودن نیز وجود داشت - سه ستاره ای که همه چیز داده بودند اما به 

نوعی در سمت بازنده قرار گرفتند.
او قباًل یک کلمه آرام بخش برای گابریل خسوس گفته بود. این بازیکن 
برزیلی در رویارویی با نیمکت رئال مادرید و داور چهارم در خطر از دست دادن 

کنترل خود در وقت اضافه بود.
گواردیوال در این باره گفت: »آنها غمگین هستند، آنها به فینال لیگ 
قهرمانان اروپا نزدیک بودند. فوتبال غیرقابل پیش بینی است، مانند این بازی 
است. ما باید آن را بپذیریم. اکنون ما باید آن را بررسی کنیم و با بازیکنان 

خود در خانه و چهار بازی آخری که داریم، برگردیم.”
سیتی کاماًل شوکه شده بود - بدون شک گواردیوال نیز اینچنین بود 
اما سرمربی سیتی در میان انفجار یک شب دیوانه کننده به نوعی خونسردی 

خود را حفظ کرد.
در حالی که سوت تمام وقت در مادرید به پایان رسید و بازیکنان پپ 
در زمین فرو رفتند، شمارش عقربه های ساعت برای دیدار روز یکشنبه آنها 

مقابل نیوکاسل یونایتد در لیگ برتر آغاز شد.
همانقدر که شکست چهارشنبه شب ناامیدکننده و غم انگیز بود، سیتی 

فرصت کمی برای دلسوزی به حال خودش دارد.
لیورپول شب سه شنبه حضور خود را در فینال لیگ قهرمانان اروپا قطعی 
کرد و قرمزها با شکوه تا پایان فصل با شتابی فوق العاده به میدان خواهند رفت.

با برتری اندک یک امتیازی، گواردیوال نمی تواند کوچکترین لغزشی را 
تحمل کند و کار او برای برگرداندن یک شکست بی رحمانه به محض اینکه 

دانیله اورستو سوت را بر لبانش زد، آغاز شد.
اینکه چگونه سیتی اجازه داد برتری ۲ گل دقیقه ۹۰ از بین برود، روزی 
دیگر تحلیل خواهد شد. خواه این جادوی رابطه رئال با لیگ قهرمانان اروپا 
باشد، چه جنجالی در مورد گواردیوال که به این معنی است که او دیگر هرگز 

جام را نخواهد برد یا چیزی به سادگی توضیح یک دفاع ضعیف.
تمرکز فوری بر این خواهد بود که اطمینان حاصل شود که فصل از 
دست نمی رود و سیتی رقیب اصلی یعنی لیورپول را در فاصله یک امتیازی 

از هم اکنون تا پایان فصل حفظ می کند.
نهایی  تاتنهام در مرحله یک چهارم  مقابل  ویرانگر  و  شکستی مشابه 
لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۱۹ در جریان همان تقابل رودررو با لیورپول 

رخ داد که تا آخرین بازی فصل ادامه داشت.
سه روز پس از آن باخت، آنها با یک مسابقه مجدد مقابل تاتنهام در 
لیگ برتر روبرو شدند و موفق شدند به لطف ضربه سر فیل فودن و نمایش 
شجاعانه ای که به همان اندازه در مورد اعتقاد و کیفیت بود، یک پیروزی 

۱-۰ به دست آورند.
فودن باز خواهد گشت و آماده بازی مجدد یکشنبه برابر نیوکاسل خواهد 
بود. گواردیوال امیدوار است که دیگر بازیکنان هم بتوانند به او بپیوندند. اما 
دقیقه   ۱۲۰ از  پس  سرعت  به  باید  بازیکنان  شکسته،  های  قلب  بر  عالوه 
مسابقه  این  در  نتوانند  است  ممکن  برخی  و  کنند  ریکاوری  کننده  خسته 

حضور داشته باشند.
کایل واکر برای مهار تهدید وینیسیوس جونیور به سرعت به دلیل آسیب 
دیدگی مچ پا از زمین خارج شد و تا دقیقه 7۰ به خوبی کار کرد. در همان زمان، 
کوین دی بروین پس از یک شب ناامیدکننده از زمین خارج شد و الپورته در 

دقایق پایانی ناراحت از مصدومیت به نظر می رسید.
جان استونز در حال حاضر پس از نتیجه معکوس حضورش در بازی رفت، 
غایب است و انتظار نمی رود که برای آخر هفته بازگردد. تأثیر شکست های 
کوبنده در لیگ قهرمانان ممکن است روی چالش های اروپایی آینده سیتی 

تأثیر بگذارد.
اما در حال حاضر، آنها باید اطمینان حاصل کنند که این به امید آنها 

برای چهارمین قهرمانی لیگ برتر در پنج سال آینده خدشه وارد نمی کند.
GOAL – جاناتان اسمیت

تبريکپلهبهقهرماناينروزهایرئالمادريد

اسطوره فوتبال جهان به هموطن خود بابت درخشش در دیدار نیمه 
گفت. تبریک  قهرمانان  لیگ  نهایی 

در  را  دیگر  رویایی  بازگشت  یک  مادرید  رئال  مارکا،  گزارش  به 
برنابئو تجربه کرد و درحالی که تنها چند دقیقه با شکست فاصله داشت 
شد.  فینال  راهی  نهایت  در  و  برگشت  بازی  به  رودریگو  درخشش  با 
قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  در  منچسترسیتی  مقابل  مادرید  رئال  پیروزی 

اروپا جهان را مبهوت کرد.
صعود  ساز  زمینه  تا  آمد  نیمکت  روی  از  برزیلی  گوئس  رودریگو 
به  او  به  اینستاگرام  در  برزیلی  بزرگ  پله  و  شود  نهایی  دیدار  به  تیمش 

گفت. تبریک  موفقیتش  خاطر 
آمد،  خواهد  تو  به  تبریک  روز  که  دانستم  می  همیشه  گفت:  پله 
انجام  که  را  کاری  و  کنند  می  کار  که سخت  کسانی  برای  من.  دوست 
تالش  مزد  می آید.  پیش  نیز  خوب  اتفاق  همین  دارند،  دوست  دهند  می 
هایت را گرفتی. تو شادی های زیادی را برای ما به ارمغان خواهی آورد، 
رودریگو. تبریک به رئال مادرید! بی صبرانه منتظر تماشای فینال هستم!
رودریگو با تشکر از پله به خاطر سخنان محبت آمیزش به این پیام 
پاسخ داد و گفت: ممنون از سخنان شما، پادشاه. من هرگز توصیه های 

شما را فراموش نمی کنم و همیشه از شما سپاسگزارم.
در این دیدار دو تیم رئال مادرید و منچسترسیتی در سانتیاگو برنابئو 
بر  دو  پیروزی  با  دقیقه   ۹۰ پایان  در  بازی  این  که  رفتند  هم  مصاف  به 
تیم  سه  بر  چهار  برتری  به  توجه  با  تا  رسید  پایان  به  مادرید  رئال  یک 
بازی به  قانون گِل زده در خانه حریف،  انگلیسی در دیدار رفت و حذف 

وقت اضافی کشیده شود.
کریم  که  گرفت  رئال  به سود  پنالتی  داور یک ضربه   ۹۵ دقیقه  در 
بنزما آن را تبدیل به گل کرد. در نهایت بازی با همین نتیجۀ سه بر یک 

به پایان رسید تا رئال حریف لیورپول در فینال شود.

گذشته  هفته  نتایج  با 
فاصله  کاهش  و  برتر  لیگ 
در  پرسپولیس  و  استقالل 
صدر جدول حاال رقابت پنج هفته پایانی 

جذاب تر از همیشه دنبال می شود.
پنج  و  بیست  هفته  رقابت های 
پایان رسید و هرچه  به  برتر هم  لیگ 
می شویم،  نزدیک  فصل  انتهای  به 
حساسیت ها در باال و پایین جدول بیشتر 
از آخرین  تیم ها سعی دارند  می شود و 
بهترین  کسب  برای  خود  فرصت های 
رتبه ممکن در جدول استفاده کنند. در 
این میان مهم.تریم رقابت میان دو تیم 
استقالل و پرسپولیس در باالی جدول 
که  رقابتی  است.  قهرمانی  مسیر  در  و 
هفته گذشته با تساوی استقالل مقابل 
سپاهان و برتری پرسپولیس برار پیکان 
با کاهش اختالف از 6 به ۴ امتیاز به اوج 
خودش رسید و حاال ۵ دیدار باقی مانده 
دو تیم در اوج حساسیت برگزار خواهد 
شد و همچنان حدس زدن قهرمان پایان 
فصل کار ممکنی به نظر نمی رسد. به 
تیم  دو  مانده  باقی  دیدارهای  بررسی 

می پردازیم:
هفته بیست و ششم

پرسپولیس باید این هفته به مصاف 
ذوب آهن برود و در ورزشگاه فوالدشهر 
این دیدار در  بازی کند.  تیم  این  برابر 
شاگردان  که  می شود  برگزار  شرایطی 
مهدی تارتار اوضاع خوبی ندارند و بعد 
از ۴ بازی پیاپی با نتایج خیلی خوب، در 
دو دیدار اخیر مقابل نفت مسجد سلیمان 
و هوادار تهران تن به شکست دادند تا 
مشخص شود گاندوها این روزها اوضاع 
خوبی ندارند و این موضوع شاید به سود 

پرسپولیس باشد. 
در سمت مقابل استقالل در تهران 
میزبان پدیده مشهد است. اگرچه شاید 
جدول  قعر  و  صدر  تقابل  بینی  پیش 
باشد  طرفه  یک  و  آسان  دیدار  یک 
آخرین  از  پدیده  کرد  دقت  باید  ولی 
فرصت هایش برای بقا استفاده می کند 
قبل هم شاگردان  هفته  چند  و همین 
داوود سیدعباسی پرسپولیس را متوقف 

آنها ممکن  کردند و دست کم گرفتن 
است پشیمانی به بار بیاورد. 

هفته بیست و هفتم
در  استقالل  چالش  سخت ترین 
ادامه مسابقات در این هفته از رقابت ها 
و  مجیدی  که  جایی  می خورد.  رقم 
شاگردانش باید به اهواز بروند و مقابل 
تیم آماده این روزهای جواد نکونام قرار 
بگیرند. فوالد با درخشش در رقابت های 
قرار  آمادگی  اوج  داد در  نشان  آسیایی 
دارد و از طرفی جواد نکونام انگیزه های 
شخصی زیادی هم برای شکست دادن 
مجیدی و تیمش دارد و همین موضوع 
را  کار  فوالد  میزبانی  امتیاز  عالوه  به 

برای استقالل سخت می کند. 
در آن سوی میدان پرسپولیس هم 
کار آسانی در این هفته نخواهد داشت 
سپاهان  از  طرف  بی  زمین  در  باید  و 
نبرد  دشوار ترین  این  و  کند  میزبانی 
هفته  پنج  در  محمدی  گل  شاگردان 
نویدکیا  دید محرم  باید  و  است  پایانی 
امتیاز  با  هفته  این  که  شاگردانش  و 
به  را  رقابت صدر  استقالل،  از  گرفتن 
می توانند  چرخاندند،  پرسپولیس  سود 
سود  به  بار  این  و  تکرار  را  آن  دوباره 

استقالل عمل کنند یا نه. 
هفته بیست و هشتم

در  باید  هفته  این  در  پرسپولیس 
میزان  کند.  میزبانی  تراکتور  از  تبریز 
تبریزی  حریف  برای  بازی  حساسیت 
در این دیدار بستگی به وضعیت آنها در 

آن مقطع دارد. اگر تراکتور در هفته های 
نتایج  بیست و ششم و بیست و هفتم 
خوبی بگیرد و خطر سقوط کاماًل رفع 
به  بازی  این  برای  انگیزه خاصی  شود 
جز حساسیت و اهمیت ذاتی آن ندارد 
ولی اگر خطر سقوط در کمین شاگردان 
برای  مراتب  به  بازی  باشد  ساغالم 
خواهد  دشوارتر  شاگردانش  و  یحیی 
بود. از سوی دیگر این بازی در ورزشگاه 
یادگار و مقابل پرشورها برگزار می شود 
و احتمااًل استقبال خوبی از آن خواهد 
شد و همین موضوع کار پرسپولیس را 

سخت تر خواهد کرد. 
استقالل  میدان  دیگر  سمت  در 
با  اراک  آلومینوم  میزبان  هفته  این  در 
هدایت مهدی رحمتی است و مجیدی 
یک هفته بعد از تقابل با فوالد نکونام، 
مهدی  تیم  مصاف  به  باید  هفته  این 
استقاللی های  از  دیگر  یکی  رحمتی، 
نکونام  مثل  هم  رحمتی  و  برود  سابق 
برای شکست دادن مجیدی انگیزه های 
رسیدن  از  بعد  آلومینیوم  دارد.  زیادی 
تیم  داده  نشان  حذفی  جام  فینال  به 
قابل اعتنایی است و بعید نیست برای 
استقالل دردسرساز شود، هرچند بازی 
تیم سخت  این  برای  را  کار  آزادی  در 

خواهد کرد.  
هفته بیست و نهم 

در  باید  هفته  این  در  پرسپولیس 
تهران میزبان پدیده باشد. این دیدارهم 
حساسیت  میزان  تراکتور  با  بازی  مثل 

وضعیت  به  می گردد  بر  آن  سختی  و 
تیم حریف و اینکه پدیده در آن مقطع 
شانس بقا دارد یا سقوطش قطعی شده 
است و اگر سقوط این تیم مسجل شده 
باشد بعید است پرسپولیس کار سختی 
در تهران برابر این تیم داشته باشد ولی 
اگر شانس بقا هنوز زنده باشد اوضاع به 

مراتب متفاوت است. 
در سوی دیگر استقالل کار خیلی 
سختی در هفته بیست و نهم دارد و باید 
تیم  باشد.  مس  میهمان  رفسنجان  در 
خیلی  یقه  فصل  این  در  ربیعی  محمد 
این  به  را گرفته و در خانه  از مدعیان 
راحتی ها اجازه کسب سه امتیاز به هر 
تیمی نخواهد داد و یک چالش سخت 
پیش روی مجیدی و شاگردانش است. 

هفته سی ام؛ ایستگاه پایانی
حدس زدن مناسبات هفته پایانی 
در صدر جدول اصاًل کار راحتی نیست 
و برای آن نیاز داریم بدانیم در آن مقطع 
رقابت صدر جدول در چه وضعیتی قرار 
دارد. شاید اصاًل رقابت به هفته پایانی 
نکشد و شاید حتی تا آن زمان صدرنشین 
لیگ تغییر کرده باشد و اینکه اختالف 
باید دید چقدر خواهد بود ولی  دو تیم 
به  امسال  رقابت  می شود  بینی  پیش 
هفته پایانی بکشد و احتمااًل این هفته 
برگزار  حساسیت  اوج  در  رقابت ها  از 

خواهد شد. 
میزبان  استقالل  پایانی  هفته  در 
اگر  و  بود  خواهد  مسجدسلیمان  نفت 
این تیم بقایش در آن هفته مسجل شده 
باشد کار آبی ها راحت تر خواهد بود و در 
سوی دیگر پرسپولیس باید در شیراز به 
مصاف فجر برود که این تیم هم مدعی 
سقوط است و باید دید در هفته سی ام 
در  آزادی  در  بازی  دارد.  وضعیتی  چه 
مقابل بازی در چمن نامطلوب حافظیه 
به  نسبت  استقالل  مثبت  پوئن  شیراز 
رقیبش در هفته پایانی است و شانس 
تهران هم  بردن جام قهرمانی در  باال 
دید  باید  ولی  است  اهمیتی  حائز  نکته 
سرنوشت پرسپولیس و استقالل در پایان 
آن هفته و پایان فصل چه خواهد شد.
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تیم های ملی فوتبال ژاپن و کره 
جنوبی با هدف تنظیم دقیق برنامه های 
جهانی،  جام  در  منظور حضور  به  خود 
بازی های تدارکاتی قابل توجهی را در 
ماه آینده تدارک دیده اند و این در حالی 
است که در رابطه با روند ُکند آماده سازی 
تیم اول آسیا یعنی ایران، نگرانی هایی 

وجود دارد.
تس  ر سپو ا شی  ز ر و یه  نشر
 S p o r t s ( یکا مر آ یتد  ستر یال ا
نوشت:  گزارشی  در   )Illustrated
تیم ملی ایران در گروه دوم جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر، با تیم های انگلیس، آمریکا 
یا  و  ولز  اوکراین،  تیم های  از  یکی  و 
اسکاتلند پیکار خواهد کرد؛ رقابت هایی 
که از ۲۱ نوامبر ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز 
انتشار  برغم  حال،  این  با  شد.  خواهد 
بر  مبنی  ژوئن  ماه  در  گزارش هایی 
و  نیوزیلند  با  تدارکاتی  بازی  برگزاری 
دیداری احتمالی مقابل کانادا، تا بدین جا 
ایران هیچکدام از تعهدات آماده سازی 

خود را تایید نکرده است.
اسبق  سرمربی  قطبی«  »افشین 
تیم ملی در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا 
آسوشیتدپرس  با  گفت وگو  در   ،۲۰۱۱
برنامه  هیچ  می رسد  نظر  به  گفت: 
ارزشمند  زمان  ندارد.  وجود  منسجمی 
است و آنها باید عجله کنند؛ آماده سازی 
ایران حیاتی است. اکثر  برای موفقیت 
را  مسابقات خود  حاال  از همین  تیم ها 
تدارک دیده و برای بازی های دوستانه، 
بسیاری از رقبای خوب دیگر در دسترس 
نیستند. ایران باید به تعجیل بازی های 

مناسبی را تدارک ببیند.
نتقاداتی  ا نیز  یران  ا داخل  در 
روند  ُکندی  و  تحرک  عدم  مورد  در 
و  داشته  وجود  ملی  تیم  آماده سازی 
در  گذشته  ماه  تایمز  تهران   نشریه 
همیشه  مثل  »ایران  عنوان  با  مطلبی 
فرصت های طالیی را از دست می دهد« 
این  پرداخت.  موضوع  این  از  انتقاد  به 
نشریه امیدوار است که پس از انتخاب 
رئیس جدید فدراسیون فوتبال در دهم 
موضوع  به  بیشتری  فوریت  مه،  ماه 

آماده سازی بخشیده شود.
سرپرست  ماجدی«  د  »میرشا
تا  که  است  گفته  فوتبال  فدراسیون 
زمان نهایی شدن بازی ها، هیچ جزئیاتی 

اعالم نخواهد شد.
این گزارش  از  در بخش دیگری 
هدف  ایران  که  آنجا  از  است:  آمده 
تحریم های بین المللی قرار دارد، جذب 
برون مرزی  سفر  یا  و  تهران  به  تیم ها 
آسیایی  رقبای  به  نسبت  ایران  برای 
پیچیده تر است. خواسته قطبی این است 

که بازیکنانی همچون »مهدی طارمی« 
بازیکن پورتو و »سردار آزمون« بازیکن 
لورکوزن، برای موفقیت در قطر از تک 

تک  فرصت ها بهره مند باشند. 
ایران که در در رتبه ۲۱ رده بندی 
فدراسیون بین المللی فوتبال)فیفا( قرار 
داشته و هدایت آن هم اکنون برعهده 
پنج  در  است،  اسکوچیچ«  »دراگان 
اما  داشته  حضور  جهانی  جام  دوره 
هرگز موفق به صعود از مرحله گروهی 

نشده است.
دوران  در  من  کرد:  اضافه  قطبی 
حضور روی نیمکت تیم ملی با بسیاری 
درست  بودم  روبرو  چالش های  این  از 
این  خودم.  از  بعد  و  قبل  افراد  مثل 
ملی  تیم  زیرا  است  آزاردهنده  موضوع 
بهترین نسل را در اختیار داشته و اگر 
آنان  از  وآماده سازی حداکثری  حمایت 
وجود داشته باشد، آنگاه آنها می توانند 
در عرصه جهانی به ظرفیت حقیقی خود 

دست یابند.
جانشین  کی روش«  »کارلوس 

رقبای  کیفیت  با  رابطه  در  نیز  قطبی 
در  حضور  مسیر  در  ایران  تدارکاتی 
جام جهانی ۲۰۱8 گالیه مند بود؛ تیمی 
که برای آماده سازی با ترکیه، لیتوانی، 
ازبکستان  و  تونس  الجزایر،  سیرالئون، 

بازی دوستانه برگزار کرد.
کی روش در سال ۲۰۱7 گفته بود 
مشابه  را  خود  آماده سازی  مسیر  »اگر 
چهار سال پیش انتخاب و کپی برداری 
کنید، به هیچ جا نخواهید رسید. این یک 

دو دوتا چهارتای ساده است.«
در آن برهه، هفت بازیکن ایران با 
توسل به فضای مجازی خواستار تقلید 
ایران از کره جنوبی در مورد آماده سازی 

و دیدارهای تدارکاتی شدند. 
که  جنوبی  کره  ملی  تیم  بار  این 
در گروه هشتم با پرتغال، اروگوئه و غنا 
هم قرعه است، دوم ژوئن)۱۲ خردادماه( 
در سئول میزبان برزیل است و سپس 
چهار روز بعد به مصاف شیلی رفته و ۲۰ 
خرداد نیز با پاراگوئه دیدار خواهد کرد.

برای  خود  آماده سازی  نیز  ژاپن 
جهانی  جام  پنجم  گروه  در  حضور 
از  یکی  و  اسپانیا  آلمان،  حضور  با 
در  را  نیوزیلند  یا  کاستاریکا  تیم های 
هفته نخست ژوئن با برزیل و پاراگوئه 

آغاز خواهد کرد. 
عربستان سعودی  نیز از آسیا راهی 
جام جهانی شده و قطر میزبانی نیز به 
این دوره حضور دارد.  طور خودکار در 
استرالیا و امارات متحده عربی نیز برای 
کسب سهمیه پنجم، در پلی آف آسیا به 

مصاف یکدیگر خواهند رفت.

آماده سازی ُکند ایران در مسیر جام جهانی قطر سوژه نشریه آمریکایی

لی  نتقا ا کمیته  پیشین  عضو  یک 
ادعا  که  کسی  می گوید  فوتبال  فدراسیون 
می کند بازی با تیم های بزرگ جهان را فراهم 
می کند، در روزمه خود آیا دیدار بزرگی حتی در 
رده سنی جوانان و امید می تواند فراهم کند.

حسن غفاری، درباره وضعیت نابه سامان 
فدراسیون فوتبال در دوره کنونی که در انتظار 
برگزاری مجمع و تعیین تکلیف رییس عزل 
شده خود به سر می برد گفت: هیچ وقت یک 
مطمئن  خود  فردای  از  که  موقتی  سیستم 
نیست، نمی تواند کارایی یک سیستم دائم را 
که می داند حداقل سه یا چهار سال بر مسند 
امور هست، داشته باشد. بنابراین نمی توان در 
این شرایط برنامه بلند مدت ریخت و برنامه 
مدت  بلند  برنامه های  کارایی  مدت  کوتاه 
را ندارد. فوتبال چیزی نیست که برای دو، 
برنامه های  نیازمند  چون  کنید  کار  ماه  سه 

بلند مدت است.
این عضو پیشین کمیته انتقالی فدراسیون 
فوتبال خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که 
پشتوانه تیم ملی بزرگساالن، امید، جوانان، 
نوجوانان و نونهاالن کیست؟ وقتی من هم 
سه، چهار ماه بر سر امور باشم، از این نظر 
زیرساخت یک مجموعه از اداره تا یک مدرسه 
به روزمرگی  و فدراسیون سست می شود و 
وقت  هیچ  روزمرگی  که  می دانیم  می رسد. 
جواب نداده است. برنامه های بلند مدت هم 
جواب  نامناسب  انتخاب  یک  علت  به  گاها 
نمی دهد، چه برسد به برنامه های کوتاه مدت 

که مشخص نیست مجری آن چقدر در آن 
مسند حضور دارد. حتی نمی داند که از بودجه 
موجود چقدر خرج کند و آیا می تواند کارکنانی 
را برای یک تا دو سال استخدام کند؟ چون 
دست و بال خودشان هم بسته است و ثابت 
شده است که دوره موقتی در همه ارگان ها 
به ضرر آن مجموعه بوده چون دست و پای 
آن مدیر او را بسته اند.وی با تاکید بر این که 
باید هر چه زودتر تکلیف وضعیت مدیریتی 
این فدراسیون مشخص شود، گفت: از این 
مجموعه  آن  وضعیت  زودتر  چه  هر  نظر 
این آزادی  بیاید که  روشن شود و یک نفر 
عمل را داشته باشد که برای سه، چهار سال 
آینده برنامه ریزی کند، به سود فوتبال است. 
یک دوره کوتاه مدت نمی تواند تاثیرگذاری 

یک دوران بلند مدت را داشته باشد.
غفاری با اشاره به برگزاری مجمع این 
فدراسیون در دهم خرداد برای رای به عزل 
از  بعد  کرد:  اظهار  خادم  عزیزی  ماندن  یا 
دهم خرداد، این مجموعه نسبت به االن که 
روی زمین یا هوا است، یک ثبات نسبی پیدا 
می کند. هر موقع ثبات بیاید، اگر افراد خوش 
دوره ای  در  می توانند  باشند،  کاربلد  و  نیت 
باثبات کار کنند چون می تواند برنامه طوالنی 
مدت بریزد. وقتی ندانید که دو، سه ماه دیگر 
شغل فعلی را دارید یا نه، نمی توانید روی آن 
حساب کنید و کارایی الزم را داشته باشید. 
اگر ثبات برگردد و افراد صاحب نظر و خوش 
فکر و دست پاک در راس امور قرار بگیرند و 

کارها را پیش ببرند، قطعا ثمره آن را می بینند.
 AFC این عضو پیشین کمیته اجرایی
درباره پاداش های پرداختی به برخی کارکنان 
دارای  که  فدراسیون  این  رییس  جمله  از 
اگر  من  است گفت:  نبوده  قانونی  مصوبات 
چیزی بگویم می گویید عجب آدم دروغگویی 
است. زمان ما لیست حقوقی دست ما بود و 
هر کسی امضایی پای برگه می زد و حقوق 
دیگران را هم می دید. من هم می دیدم که 
افراد باالتر و پایین تر از من چقدر می گیرند. 
به  مبلغی  هیچ  فراهانی  صفایی  آقای  مثال 
عنوان حقوق خود دریافت نکردند. باالترین 
حقوق مال دکتر حبیبی، دانشور و من بود که 
۱8۰ هزار تومان می گرفتیم اما منبع درآمد 
تامین  فدراسیون  این  از  خارج  از  ما  اصلی 
به  خودمان  عشق  و  عالقه  برای  می شد. 
فوتبال کمک می کردیم. یک بار راننده آقای 
صفایی من را به منزل رساند. آمده بود گفته 
می دهید  غفاری  آقای  به  که  پولی  که  بود 
هزینه شکالت فرزندش هم نمی شود. آقای 
فراهانی هم تایید کرده بود. ما برای حقوق 
کار نمی کنیم. اگر عشق نباشد و کسی برای 
خاطر پول بیش تر بیاید، این تصمیمات هم 
گرفته می شود و به جای ۲۰۰ تومان، ۴۰۰ 

تومان برای خود می نویسند.
او درباره بازی های تدارکاتی تیم ملی 
و وعده بازی با برزیل و آرژانتین که محقق 
نشد گفت: کسی که این حرف را می زند باید 
یک سری بازی برای تیم ملی در رده جوانان 

و امید با تیم های خوب اسپانیا و ایتالیا فراهم 
کند و رزومه ای داشته باشد. همین طور بدون 
مدرک و پیش قرارداد که نمی توان حرف زد. 
ایتالیا برای سه سال بعد خود هم برنامه دارد. 
از طرفی اگر برزیل هم بازی را بپذیرد، باز 
هم انجام بازی با برزیل نیازمند پول هنگفت 
است و آیا ما بودجه این کار را داریم؟ در این 
شرایط برزیل چطور با فدراسیون بدهکار و 
تیمی که پول ندارد، بازی می کند؟ یکی از 
دالیل بازی های دوستانه درآمدزایی است. به 
خصوص برای تیم هایی که در رده باال قرار 

دارند درآمدزایی است.
غفاری در واکنش به این که برخالف 
دوره قبل که با ترکیه، روسیه و الجزایر بازی 
این دوره چنین  به نظر می رسد در  کردیم، 
به  ترکیه  با  بازی  گفت:  ندهد؟  رخ  اتفاقی 
خاطر ارتباط کی روش بود. ما هم با این که 
چندین  بودیم،  موفق  فدراسیون های  جزو 
بار سعی کردیم با ترکیه بازی کنیم و حتی 
سفیر این کشور هم عالقه مند بود اما او هم 
به کشور دیگری منتقل شد و این اتفاق رخ 
نداد. کی روش از توانمندی خود استفاده کرد 
و چند بازی دوستانه خوب فراهم شد اما االن 
آن توانمندی وجود ندارد. ارتباط و اعتباری که 
او )کی روش( داشت، االن نیست. یک موقع 
اگر کشوری با کشور دیگر بازی می کند، به 
خاطر اعتبار آن کشور نیست، بلکه به اعتبار 
سرمربی است. سرمربی می تواند اعتبار یک 

تیم را باال و پایین بیاورد.

عضو پیشین کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال:

کسی که گفت با برزیل و آرژانتین بازی می کنیم، چه رزومه ای داشت؟
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰6۰۳۱۹۰۱۳۰۰۰6۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شجاع کهوری زاده 
احمدی فرزند هاشم به شماره شناسنامه ۴88۲ صادره از بافت در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۳۳6/6۵ متر مربع قسمتی از پالک ۹87 اصلی قطعه یک بخش ۴۰ کرمان 
واقع در بافت خیابان پیروزی کوچه 7 خریداری از مالک رسمی آقای حسن شکوه زاده 
مع الواسطه محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۲/۱7

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف ۱78

آگهی ابالغ اجراییه 
بدینوسیله به آقای رضا سبزیان نام پدر فخرعلی تاریخ تولد ۱۳۵6/۰6/۳۱ شماره 
ملی ۰۰6۵۲۱۲6۲۲ شماره شناسنامه 8۱۱۱۹ به نشانی تهران – مهرآباد کوچه شاملو 
منزل شخصی ابالغ می گردد که خانم عذرا ناظریان به استناد سند نکاحیه ۴۰76 مورخه 
۱۳۵۵/۰۵/۱۳ راجع به وصول مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال که به نرخ روز محاسبه 
می شود علیه وراث مرحوم فخر علی سبزیان اقدام به صدور اجراییه نمود و پرونده به 
کالسه ۱۴۰۰۰۰66۰ در شعبه اجرای ثبت تنکابن تشکیل گردید و طبق گزارش مامور 
اجرا ابالغ واقعی اجراییه به شما میسور نگردید و بستانکار طی نامه وارده ۱۴۰۱۰۰۰۰۴۹ 
مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۰8 تقاضای ابالغ اجراییه از طریق نشر آگهی را نمودلذا مراتب طبق 
ماده ۱8 آیین نامه اجرا به شما ابالغ می گردد تا ظرف مهلت بیست روز پس از انتشار 
نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایید در غیر این صورت نسبت به توقیف اموال و ادامه 

عملیات اجرایی اقدام خواهد شد. 
هادی مال حسینی -سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن 

شناسه آگهی۱۳۱۱6۵۳

فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  آگهی 
حوزه ثبتی تنکابن

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب مرحله ۵8 

۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 

در واحد ثبتی تنکابن مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای 
الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 

امالک متقاضیان واقع در قریه پسکالیه کوچک پالک ۱ اصلی بخش ۳ 
۲6۳۴ فرعی اعیان سید محسن معافی مدنی به کدملی ۲۲۱۹۳۴۲۵۱۴ نسبت به 
ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۵88 متر مربع خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی 
۴۹7۲ فرعی شهناز جعفری به کدملی ۵66۹۴6۲۱۹۱ نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۹۱ متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
۴۹7۵ فرعی آذر صفتی به کدملی ۲۲۱۹۳۲۹76۳ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنا به مساحت ۴6 متر مربع )بشرط تجمیع با پالک ۱۳6۵ فرعی( خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه محمد حسین آباد پالک ۳ اصلی بخش ۳ 

۲۵۹۴ مفروزی از 8۳۱ فرعی مجید فردی باغی به کدملی ۲۲۱88۴۴۲۴۹ و پرستو 
شکوری به کذملی ۲۲۱۹۱۴۳7۳۲ سهم هر کدام به ترتیب سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت ۲۵8 متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه حاجی آباد پالک ۴ اصلی بخش ۳ 
به  نسبت   ۲۲۱۹۱6۰۳۱۹ کدملی  به  گلیج  طاهره  فرعی   ۳۰۲ از  مفروزی   ۱۲۱۲
متر مربع خریداری  به مساحت ۳۲۵/۰7  انباری  بر  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 

مع الواسطه از مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه ولی آباد پالک ۵ اصلی بخش ۳ 

به  نسبت  به کدملی ۰۴۵۰۴۲6۱۱۴  لیلی معظمی  فرعی  از ۵۵6  مفروزی   ۲۵6۱
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان قدیمی به مساحت ۵۱۵ متر مربع خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه کرکرچال پالک ۲۱۴ اصلی بخش ۳ 

۱8۱ فرعی محمد امین خزائی به کذملی ۰۳۱۳۳۵۲۴۹6 نسبت به ششدانگ یک 
از  الواسطه  مع  خریداری  مربع  متر   ۳۵۱ مساحت  به  ساختمان  بر  مشتمل  زمین  قطعه 

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه میر شمس الدین پالک ۹ اصلی بخش ۳ 

678 مفروزی از ۲۲ فرعی علیرضا شهیدی پور به کدملی ۰۰6۲8۳۲۱۲۳ نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۳۰ متر مربع خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگراسر پالک ۵۲ اصلی بخش ۴ 

78 مفروزی از ۱6 فرعی فرهاد آزادی به کدملی ۲۵7۰۳۴۲۰۳۳ و الهام وقاری به 
کدملی ۰۰6۱۴66۳۵۲ سهم هر کدام به ترتیب سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵۲7 متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه زروج محله پالک ۱۱7 اصلی بخش ۴ 
۱۵6 فرعی رضا فرهادی به کدملی ۲۲۱۹۰67۱۳۲ نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۲۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه شریف آباد پالک ۱۱8 اصلی بخش ۴ 

۵۰7 فرعی مرتضی محمد پور به کذملی ۰۴۵۱۲۱7۵۹۹ نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۲۳۲/۳7 متر مربع خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهر منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق  در محل 
نمایند.  اخذ  و رسید  تسلیم  وقوع ملک  ثبت محل  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  تا 
به  تقدیم دادخواست  به  اعتراض مبادرت  ترایخ تسلیم  از  باید ظرف یک ماه  معترض 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  که 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ 
نشده  پذیرفته  ثبتی  اظهارنامه  قبال  که  امالکی  از  قسمتی  مورد  در  مذکور  نامه  آیین 
واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را رد اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی۱۳۱۱7۴8
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۲/۱7 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 
سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حسن نعمتی طبق سند وکالت شماره ۱۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰6 دفتر اسناد 
رسمی شماره ۳۰۳ نور از طرف آقای مجتبی کرمانی با ارائه دو برگ استشهادیه که در 
دفتر اسناد رسمی شماره ۳۰۳ نور تصدیق شده است اعالم داشته مقدار ۴۵۰ سهم مشاع 
فرعی ۱۴  ثبتی ۲۳۳  زمین محصور پالک  اعیان  و  از ۵۱8۰ سهم ششدانگک عرصه 
اصلی بخش ۱۰ ثبت نور در دفتر الکترونیک ۱۳۹8۲۰۳۱۰۰۰6۰۰۰۰7۵۳ سند به شماره 
سریال 8۹۳6۹7 به نام آقای مجتبی کرمانی ثبت و صادر گردیده بود و برار نامه شماره 
۱۴۰۰۰۵8۱۰۳6۳۰۰۰۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ واحد اجرای ثبت نور در قید بازداشت می 
باشد به علت نامعلوم مفقود شده لذا درخواست صدور سند المثنی نموده است در اجرای 
ماده ۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت و تبصره های ذیل آن مراتب در یک نوبت آگهی 
می گردد چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله با وجود اصل سند مالکیت مذکور نزد 
خود می باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی می بایست اعتراض خود را 
به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید آن را دریافت 
نمایند بدیهی است چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت و یا سند معامله ارائه نگردد این اداره مطابق مقررات اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی خواهد نمود. شناسه آگهی۱۳۱۱۱78
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نور 

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱7 

آگهی مزایده فروش اموال منقول)مرحله اول(
در خصوص پرونده با کالسه اجرایی به شماره ۹8۰۲6۰/6 صادره از شعبه ۲ شورای 
حل اختالف شهرستان رشت محکوم له خانم کبریا آشیب و محکوم علیه آقای عادل 
نژاد صفری تنبل محله فرزند جمشید موضوع مطالبه با توجه به شناسایی یک دستگاه 
خودروی سواری پراید با شماره انتظامی ۴6-۵7۱ ل 78 و توقیف و کارشناسی انجام شده 
مشخصات مال بشرح ذیل اعالم می گردد:۱-یک دستگاه خودروی سواری پراید صبا به 
رنگ سفید مدل ۱۳8۱ نوع سوخت بنزینی با شماره شاسی 78۱۱۱6۰۰۳۱6۵۴۹ نتیجه 
کارشناسی: کل ارزش خودروی توقیف گردیده به مبلغ ۱6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان 
قیمت پایه اعالم می گردد. یک صد و شصت میلیون ریال. ارزش خودروی توقیفی طبق 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد به قیمت پایه 
ارزیابی گردیده است اموال موصوف در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ از ساعت ۱۰ 
الی ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی شورا از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده 
و فروش از قیمت پایه فوق شروع وبه کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد ده درصد مبلغ فروش فی المجلس از برنده مزایده دریافت و مابقی ثمن معامله 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد در غیراینصورت ده درصد واریزی 
مستندا به ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند ظرف مدت ۵ روز قبل از 
شروع مزایده با هماهنگی اجرای احکام شورا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند شکایت 
از تخلفات مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش باید به دادگاه صالح داده شود. 
تاریخ مزایده: روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح مکان مزایده : 
میدان انتظام ابتدای بلوار شیون فومنی مجتمع شورای حل اختالف شهرستان رشت واحد 

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف رشت-محمدجواد قنبری

مفقودی
شناسنامه مالکیت و کارت سواری تیبا به رنگ سفید مدل ۱۳۹۹ به شماره انتظامی 
7۱۵ ن ۴7-ایران۴6 به شماره موتور M۱۵/۹۰۲7۰۵۱  به شماره بدنه ۱۵۰۳  وبه شماره 
شناسایی NAS8۱۱۱۰۰L۵7۱۴۳6۵ متعلق به فاطمه کبری کاس زاده ماتکی مفقود 

و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
شماره  به  مدل ۱۳۹۹  روغنی  سفید  رنگ  به  ساپیا ۱۵۱  وانت  مالکیت  شناسنامه 
شاسی  شماره  به    6۵۰۳8۴6/M۱۳ موتور  شماره  به   ۴6 ۴۵-ایران  ن   ۴66 انتظامی 
ساقط  اعتبار  وازدرجه  مفقود  قدین  فر  مسعود  به  متعلق   NAS۴۵۱۱۰۰L۴۹۲۳7۰8

می باشد.

  به گفته حمداهلل مستوفی شهر زنجان را 
در  است.  خوانده  و شهین  ساخته  بابکان  اردشیر 
فرهنگ نامه مرحوم دهخدا در ذیل کلمه شهین 
چنین تقریر یافته ) شهین نام شهر زنگان است و 
معرب آن زنجان باشد . گویند آن شهر را اردشیر 
بابکان بنا کرده است )جهانگیری - برهان قاطع 
( و شهری بود بزرگ در میان ری و آذربایجان و 
وجه تسمیه آن مخفف زندگان یعنی اهل کتاب زند 
است و زندیگان زنگان شده و دال آن حذف گردیده 
)انجمن آرا آنندراج ( ماخذ و منبع مستوفی در مورد 
کلمه شهین که به زنگان اطالق می گردیده مبهم 
این  تاکنون هیچ منبع موثق دیگری در  است و 

ارتباط اظهار نظر ننموده است .
  آنچه مسلم است از نظر زبان شناسی کلمه 
شهین ارتباطی به زبانهای پارسی باستان و ادبیات 
اوستایی ندارد و برعکس کلمه زندیگان که به معنای 
اهل کتاب زند ، معروفترین کتاب آئین زردشتی در 
دوران ساسانی و پسوند ) گان( از پساوند پارسی 
باستان همچون آذربایگان، خدایگان و غیره بوده 
است . بطور حتم شهر در دوران ساسانی زندیگان 
نام داشته است که به علت کثرت استعمال تخفیف 
یافته و در دوران استیالی اسالم زنگان نام داشته 
است ، و چون در زبان عربی حرف گ به ج تبدیل 
می گردد بنابر این کلمه زنگان به زنجان تبدیل 
شده است. اسم دیگر شهرستان زنجان )خمسه( 
است . اطالق این کلمه به منطقه در منابع و متون 
اواخر دوران قاجار ظاهر شده و در  از  جغرافیایی 
مورد وجه تسمیه آن دو نظر می تواند مطرح باشد. 
ایالت  از  طوایفی  استقرار  بر  ناظر  نخستین  نظر 
وجود  و محتمال   . است  منطقه  این  در  پنجگانه 
منطقه ای به نام ) خمسه( در استان فارس که بر 
مبنای استقرار پنج ایل نامگذاری شده بسود این 
نظریه است . در فرهنگ آنندراج ذیل کلمه زنگان 
چنین آمده » چون پنج بلوک بود آنرا خمسه گویند 
» لغت نامه دهخدا با تکرار مورد مزبور می نویسد 
) این شهرستان »زنجان« از پنج بلوک بنام بخش 
حرمه ، بخش ابهر رود ، بخش قیدار ، بخش ماه 

نشان ، بخش سردان ...(
  در این بخش بندی بخش های ایجرود 
، زنجان رود ، که جز’ خمسه اند سخنی به میان 
نیامده ، الجرم این نظریه با شک و تردید مواجه 
میگردد. اما بخشهای پنجگانه ابهر رود ، خرا رود 
، زنجان رود ، ایجرود ، سجاس رود که بخشهای 
اصلی خمسه را تشکیل داده منبع و مرجع موثقی 
به وجه تسمیه آن می تواند باشد . کذر این نکته 
به  معروف  رود  بزینه  منطقه  که  دارد  ضرورت 
قشالقات افشار که هم اکنون از توابع خمسه است 
اواخر دوران در حوزه ساسی والیت کردستان  تا 
بوده است ، بنابراین پنج بلوک بودن منطقه قطعی 

بنظر میرسد .
اساس  این  بر  مصاحب  المعارف  دایره    
ذیل کلمه ) خمسه( می نویسد :  ) خمسه مخفف 
والیات خمسه در جنوب آذربایخان و غرب قزوین 
کرسی آن زنجان و از شهرهای معروفش سلطانیه 
پنج بلوک عمده ای که این ناحیه به مناسبت آنها 
خمسه خوانده شده است عبارت بودند از ابهر رود ، 
زنجانرود ، ایجرود ،د سجاس رود که حالیکه همگی 

جزو شهرستان زنجانند ...(.

سیاسی  تقسیمات  و  جغرافیایی  موقعیت 
استان:

نیز  زنجان  آنرا فالت  که  زنجان  استان    
مینامند ، در ناحیه مرکزی شمال غربی ایران واقع 
شده است . این استان در ۴7 درجه و ۱۰ دقیقه تا 
۵۰ درجه و ۵ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۲۵ 
دقیق تا ۳7 درجه و ۱۰ دقیق عرض شمالی خط 
استوا ، با مساحتی نزدیک به ۳۹۳6۹ کیلومتر مربع 

قرار گرفته است .
  استان زنجان از شمال به استانهای اردبیل 
و گیالن ، از شرق به استان قزوین ، از جنوب به 
استان همدان ، از جنوب غربی و غرب به استانهای 
کردستان و آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی 
به  که  است  استانهایی  جمله  از  و  است  محدود 
تنهایی با 7 استان کشور همسایه و همجوار است .
  استان زنجان بر اساس آخرین تقسیمات 
کشوری ، دارای ۳ شهرستان ۱۳ بخش ، 8 شهر 
، ۴۴ دهستان و ۹8۱ آبادی دارای سکنه است . 
شهرستانهای این استان عبارتند از : زنجان ، ابهر 

و خدابنده .
  آب و هوا:

  اوضاع جوی و شرایط اقلیمی منطقه بر 
من  است.  متغیر  سخت  بلندیها  و  پستی  حسب 
حیث المجموع ارتفاعات دارای آب و هوای سرد 
کوهستانی ، زمستانهای پر برف و سرد و در تابستان 
معتدل و خشک می باشد . در این میان دره های 
قزل اوزن دارای آب و هوای معتدل تر بوده و دارای 
زمستانهای معتدل و تابستانهای نسبتا« گرم است 

. جلگه های مابین ارتفاعات نظیر جلگه سجاس 
، منطقه قشالقات اقشار و قسمت سفالی زنجان 
رود دارای آب و هوای معتدل تری هستند. بر اساس 
آمار و گزارشات هوا شناسی در ۱۰ سال اخیر معدل 
حداکثر درجه حرارت ساالنه ۳7/۱+ درجه سانتیگراد 
و معدل حداقل درجه حرارت ساالنه ۱۹/۵- درجه 

سانتیگراد بوده است .
  خصوصیات نژادی :

  از نظر تیپولوژی انسانی ، با توجه به سوابق 
تاریخی منطقه ، نقل و انتقاالت سیاسی ایالت، 
هجوم های جنگی و بررسی تیپ های نژاد انسانی 
این چنین استنتاج می گردد که مردم این شهرستان 
از نظر قومیت یکدست نمی باشند ، بلکه اختالط و 
امتزاجی از اقوام آریایی که در اواخر هزاره دوم قبل 
از میالد در منطقه ساکن شده و تیپ های مختلفی 
از اقوام ترک ، که با نام طایفه قنغور در قرن هفتم 
هجری در منطقه سرازیر گردیده ، همچنین اقوام 
گرجی که در دوران صفویه از آذربایجان کوچانیده 
شده با قبایل ایالت خمسه ، تیپ مخصوص زنجانی 
را که در جلگه ها و حاشیه رودخانه های منطقه 
زندگی میکنند بوجود آورده است . از مشخصات 
این تیپ با رنگ پوست گندمی و چشمهای میشی 
با موهای به رنگ سیاه دیده میشوند ، تیپ اصیل 
که در ارتفاعات و مناطق کوهستانی زندگی می 
کنند بعلت عدم فعل و انفعاالت انسانی ، آریایی 
اصیل باقیمانده و از مشخصات این تیپ با رنگ 
پوست سفید ، چشمهای زاغ و موهای به رنگ بور 
و مردمانی بسیار آرامند که تیپ اخیر در مناطق 

جمعیتی کوههای زنجان شمالی اکثریت دارند.

جغرافیای تاریخی استان:
تاریخی  نواحی  از  یکی  زنجان  استان    
سرزمین ایران است و کاوشهای باستان شناختی و 
و آثار باقیمانده تاریخی ، دیرینگی و قدمت آن را 
نشان می دهند . پیشینه تاریخی این استان را میتوان 

در چهار دوره به شرح زیر مورد مطالعه قرارداد :
  .... دوران پیش از تاریخ ) هزاره هفتم تا 

اوایل هزاره سوم پیش از میالد ( :
  چگونگی سیر این دوره تمدنی به علت 
کمبود اطالعات و مدارک ، تاریک و مبهم است . 
قدیمی ترین آثار دوران پیش از تاریخ که در این 
منطقه یافته و بررسی شده اند ، احتماال« به دوره 
)) بردوستین(( تعلق دارند . این یافته ها که شامل 
ابزارهای کوچک جماعت های آغازین بشری است 
ـ در حدود سی هزار سال قدمت دارند . مشخص 
غار   ، زنجان  در  ها  جماعت  این  زیستگاه  ترین 

تاریخی )گلجیک( است .
  .... دوران تاریخی )اوایل هزاره سوم تا اواخر 

هزاره دوم پیش از میالد ( :
منطقه  در  دوره  این  از  که  هایی  یافته    
ایجرود بدست آمده اند ، مورد بررسی قرار گرفته 
اند . پراکندگی زیستگاههای انسانی منطقه ایجرود 
، در هشت  از میالد  در هزاره سوم و دوم پیش 
کانون باستان شناسی و تداوم حیات آنها تا هزاره 
اول پیش از میالد ، حکایت از شکوفایی و دیرپایی 
تمدن فالت مرکزی ایران در این ناحیه دارد . آثار 
این دوران در روستای ضیا.آباد ، آق کند ، گل تپه 
، چایرلو ، قلتون و اوغول بیگ به دست آمده اند. 
ارزیابی و مطالعه آثار نقشهای سیاه رنگ بر روی 
کانون های  این  از  نخودی کشف شده  سفالهی 
تاریخی ، پیوند تمدنهای تپه حصار دامغان ، تپه 
سیلک کاشان ، تپه زاغه دشت قزوین و ایجرود را 

نشان داده است .
  دو اثر از این دوره در جنوب غربی شهرستان 
تاریخی  تپه  در  اند: یکی  خدابنده شناسایی شده 
»یاریمجه« )تکمه تپه( در قشالق های افشار ، و 
دیگری در تپه تاریخی » امان ارقین بالغی« منطقه 
بزینه رود شهرستان خدابنده ، که هرکدام بخشی 
از نادرترین آثار زیستگاههای انسانی دوران هزاره 
سوم و دوم پیش از میالد را در خود جای داده اند .
هزاره  )اواخر  جدید  تاریخی  دوران   ....   
دوم پیش از میالد تا اوایل قرن هفتم میالدی ( :

  از این دوره نیز یافته هایی در منطقه زنجان 
بدست آمده است که بارزترین آن نوعی سفال ساده 
خاکستری رنگ است که یادگار زمان مهاجرت اقوام 

آریایی به این منطقه است .
  پایه و اساس این اطالعات نتایج بدست 
آمده از بررسی سفال هایی ست که بیش تر بطور 
اتفاقی از گورستان ها و تپه های قدیمی منطقه 
کشف شده اند. تکنیک ،فرم و نقش این سفالینه 
ها ، مطمئن ترین ابزار شناسایی تمدن های پیش 

از تاریخ هستند .
  یکی از قابل توجه ترین ظرفهایی که در 
تمامی مراکز استقرار انسانی این دوره مورد استفاده 
قرار می گرفته است، ظرفهای سفالی قوری مانندی 
با لوله نسبتا« بلندی است که در مراسم به خاک 
سپاری مردگان مورد استفاده قارا می گرفته است 

این دوره دیده  و در همه گورهای شکافته شده 
تپه  های  سفالینه  روی  های  نقش  است.  شده 
سیلک کاشان و مجسمه های باستانی لرستان ، 
ارتباط این نوع ظرف با مردگان را نشان می دهند 
. قوری های این منطقه که عموما« بی نقش اند و 
با آثار بدست آمده از خوروین و املش قابل مقایسه 
اند ، احتماال« دلیل دیگری بر پیوند این اقوام ، در 
اوایل هزاره اول پیش از میالد است. شواهد تاریخی 
موجود نشان میدهد که تا اوایل نیمه اول هزاره اول 
پیش از میالد ، دستگاه فرمانروایی معینی در منطقه 
وجود نداشته و حکومت »اورارتویی« نیز به علت 
دوری مسافت نتوانسته بود بر این نواحی چیرگی 
یابد . هم چنین کمی ابزار و جنگ افزارهای به دست 
آمده از گورهای باستانی نشان میدهد که برخالف 
تمدن های فالت مرکزی ایران که اقوامی جنگجو 
بوده اند مردمان این منطقه به علت فراوانی چشمه 
سارها و آب های سطحی عمدتا« به دامداری و 
 ، جهت  همین  به  و  اند  بوده  مشغول  کشاورزی 
. طبق  است  بوده  منطقه حاکم  بر  نسبی  امنیت 
اسناد آشوری ها ، این منطقه در قرن نهم پیش از 
میالد )اندیا( نام داشته است و به احتمال ضعیف ، 
اقوام ساکن آن با اقوام لولوبی و گوتی دامنه های 

زاگرس پیوند هایی داشته اند .
این منطقه از لحاظ جغرافیای تاریخی ، در 
آغاز هزاره اول پیش از میالد ، شمال با کادوسیان 
و کاسپیان ، از مغرب با لولوبیان و گوتیان و از طرف 
جنوب شرقی و شرق با پدیده تاریخی ماد همسایه 
بوده است . در دوره های بعد مادها ، این اقوام را 

زیر فرمان آورده اند .
  طبق اسناد آشوری در قرن هفتم پیش از 
میالد ، منطقه زنجان »مادای« نام داشته است. 
آنچه این ادعا را درست می نمایاند ، کشف آثاری 
مادآباد  روستای  در  میالد  از  پیش  اول  هزاره  از 
جنگهای  دادن  روی  علت  به  اما   . است  زنجان 
ممتد منطقه ای)در قرن های هفتم و هشتم پیش 
از میالد ( تمدن در این منطقه به شکوفایی درخور 

دست نیافته است .
  از قرن هفتم پیش از میالد تا اواخر هزاره 
اول پیش از میالد ، یعنی در تمام دوران شاهنشاهی 
هخامنشی ، سکه )دریک( و )ریتون( در خدابنده 
و گردنبندهای طالیی با بن مایه ) موتیف( »گل 
لوتوس« که نقش های آنها با کنده کاریهای تخت 
جمشید قابل مقایسه اند و همچنین چهرک )نقاب( 
طالیی مردگان گورها با آرایش مو و کاله دوران 

هخامنشی را میتوان نام برد .
  یادگارهای باستانی از جمله آتشگاه عظیم 
تخت سلیمان در غرب ، عبادگاه بهستان در جنوب 
و آتشکده های ساسانی در طارم نشان می دهند 
که در دوران اشکانیان و ساسانیان ، دره های زنجان 
رود و قزل اوزن از رونق بیش تری برخوردار بوده 
اند. گزارش های جغرافیا دانان آغاز دوره اسالمی 

نیز این موضوع را تایید می کنند .
  از پانزده کانون باستان شناسی بررسی شده 
این دوره ، ۹ کانون در دره رود قزل اوزن و در طارم 
علیا واقع شده اند که از شکوه و آبادانی این بخش از 
منطقه ، در قرن های دوم تا پنجم میالدی حکایت 
می کنند . از مهم ترین آثار آن دوره به آتشکده 
تشویر میتوان اشاره کرد که در روستای تشویر در 

میان گورستانی تاریخی ، با سنگ و ساروج و با 
طرح چها طاقی در ابعاد ۴*۴ مترمربع با پوشش 

گنبدی شکلی ساخته شده است .
  ترکیب بنا ، یادآور سبک معماری آتشکده 
های دوران ساسانی است و با آتشکده های عظیم 
دوران ساسانی که جنبه دولتی و تشریفاتی داشتند ، 
به عنوان آتشکده محلی مورد استفاده قرارمی گرفته 
است و با گذشت زمان ، پیرامون آن به گورستان 

تبدیل شده است .
  .... دوران اسالمی ) از قرن 7 تا ۱۹ میالدی 

برابر با قرن اول تا ۱۴ هجری ( :
  این دوره از تاریخ زنجان ، با فتح آن در 
زمان خالفت عثمان و به دست ) برا. بن عازب( 

سردار مشهور آغاز میشود .
  به استناد مدارکی که از 6۲ کانون باستان 
شناختی منطقه به دست آمده است، به استثنا. دره 
طارم علیا در رودخانه قزل اوزن و شهر زنجان ، در 
بقیه نواحی ، نقل و انتقال قدرت سیاسی و مذهبی 
درگیری  و  خرابی  با  و  گرفته  صورت  آرامی  به 

همراه نبوده است .
  متن ها و اثرها ی موجود تاریخی نشان 
میدهند که این منطقه در سرتاسر دوران اسالمی ، 
بویژه از قرن های چهارم تا هشتم هجری )در دوران 
حکومت حکومت کنگریان ، سلجوقیان و ایلخانیان( 
از شکوفایی اقتصادی ، فرهنگی و هنری برخوردار 
بوده است. از آثار این دوره می توان مسجدهای 
جامع قروه ، سجاس ، قالبر ، کاروان سراهای نیک 
پی ، سرچم ، آثار تاریخی عظیم سلطانیه ، خدابنده ، 

ابهر و سایر آثار تاریخی را نام برد .
  اصوال« یکی از دالیل انتخاب سلطانیه به 
پایتختی ، رونق اقتصادی این منطقه در قرن هفتم 
و هشتم هجری بوده که توجه ایلخانان مغول را 
به خود جلب کرده است . کاشی های مطالیی که 
ز تپه نورآباد خدابنده به دست آمده اند ، گواهی بر 

رونق اقتصادی و فرهنگی آن دوره اند .
ایلخانی  حکومت  شده  برچیده  از  پس    
به دست سربداران در قرن نهم هجری ، منطقه 
زنجان نیز دچار فتنه خانمان سوز تیمور لنگ شد و 

به شدت ویران گردید .
  تنش های سیاسی و کشمکش های نظامی 
تا قرن دهم هجری شمسی ، مانع رشد و اعتالی 
اقتصادی و فرهنگی در این منطقه شده است . در 
دوران حکومت صفویه و قاجاریه ، به ویژه در دوران 
حکومت شاه طهماسب ، شاه عباس و آغامحمد خان 
ققاجار ، رونق نسبی اقتصادی و فرهنگی در منطقه 
برقرار بوده است . قسمت اعظم روستاهای بخش ها 
و شهرهای کنونی ، با توجه به نظام ارباب و رعیتی ، 
تا اواخر قرن سیزدهم هجری قمری تکوین یافته اند 
و در طول دهه های اخیر ، به سرعت در حال رشد و 
گسترش بوده اند . در زیر ، به اختصار ، به جغرافیای 

تاریخی شهرستان های استان اشاره میشود .:
  .... زنجان :

با  زمان  هم  را  شهرزنجان  بنای  تاریخ    
سلطنت اردشیر بابکان دانسته اند و در آن زمان ، 
آنرا شهین یعنی منسوب به شاه می نامیدند . گفته 
میشود که این نام طی قرون و اعصار به زنگان 
و سپس به زنجان تبدیل شده است . فتح زنجان 
توسط اعراب در زمان خالفت عثمان و توسط سردار 

عرب برا.بن عازب - صورت گرفت و در این دوره 
، این شهر ، شهری آباد و پرنعمت بوده است .

  در قرون چهارم و پنجم هجری قمری ، 
زنجان به علت داشتن چراگاه های وسیع ، مورد 
توجه قبیله های ترک نژاد قرار گرفت و قبیله های 
گوناگون ترک در زنجان و نواحی مختلف آن ، بویژه 

در چمن سلطانیه ، مسکن گزیدند .
آبادیهای  زنجانو  ، شهر  مغول  در حمله    
اطراف آن آسیب فراوان دید . سپس ایلخانان مغول 
به این شهر توجه فراوان نشان داد ، مخصوصا« 
سلطان محمد خدابنده ، از زمانی که مذهب تشیع 
را پذیرفت ، در توسعه این ناحیه کوشید و زمینه 
تبدیل آن به یک مرکز اسالمی رافراهم کرد تا پس 
از آن در اندک زمانی به یکی از مراکز مهم سیاست 

و تجارت تبدیل گردد .
نیز  بعدی  های  سده  در  زنجان  تاریخ    
گزارشگر حوادث مختلف سیاسی است. این شهر 
شاهد رویدادهای سیاسی ، اجتماعی و مذهبی نظیر 
شورش علی محمد باب ، مبارزات ملوک الطوایفی ، 
نهضت مشروطیت ، تاخت و تاز فئودال ها ، درگیری 
دموکرات های آذربایجان و ... بوده است . هرچند 
برخی از این رویدادها ، رهاوردی جز نامالیمات 
فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی برای مردم این شهر 
نداشته اند ، اما هرگز فرهنگ و مدنیت استعماری 
در این شهر نفوذ نکرده است و اکثر قریب به اتفاق 
مردم / همچنان در حفظ شعایر مذهبی و سنتی 
خود پابرجا و اسوار باقی مانده اند . این منطقه زادگاه 
بزرگانی چون شیخ شهاب الدین سهروردی و علمای 
نامی دیگری بوده است که مایه فخر فرهنگ ایرانی 

و اسالمی هستند .

   .... ابهر :
 ، ابهررود  اطراف  مناطق  و  ابهر  منطقه    
از   ، نامیده میشود  )ابهرچای(  زبان محلی  به  که 
و  است  ایران  در  انسانی  زیستگاههای  نخستین 
از پیشینه تاریخی طوالنی برخوردار است. بررسی 
این مناطق نشان میدهد که دره ابهر رود در هزاره 
دوم پیش از میالد از رونق قابل توجهی برخوردار 
بوده است. درقرن نهم پیش از میالد ، مادها در 
این منطقه اتحادیه ای از قبیله های گوناگون را 
به وجود آوردند که مقر آن در ابهرچای بوده است 
. به استناد شواهد تاریخی ، در سال 8۲ پیش از 
میالد ، در دره ابهر چای میان مادها و آشوری ها 

نبردی درگرفته است .
  در زمان روی کارآمدن حکومت ایلخانیان 
و انتخاب سلطانیه به عنوان پایتخت ، این منطقه 
ای  جاده  های  شبکه  از  برخوردارشدن  علت  به 
اهمیت ارتباطی قابل توجهی بدست آورد که هنوز 
هم محفوظ مانده است. وجه تسمیه این شهر از 
واژه پهلوی )اوهر( گرفته شده است . نویسنده کتاب 
جغرافیایی حدودالعالم ، ) ابهر( را )اوهر( ثبت کرده 
است. بخش اول واژه منسوب به آب به عنوان نماد 
زندگی در مذهب زرتشت است و واژه )وهر( به معنی 
دشوار کردن کار و محدود نمودن آمده است . بنابر 

این ، این واژه به معنای محل بستن آبهاست .
  جایگاه نخستین خانه های این شهر ، تپه 
ای باستانی به نام تپه قلعه است و در کناره راست 
ابهر رود جای دارد . این محل یکی از نخستین 
زیستگاههای انسانی منطقه زنجان به شمار میرود 
و حداقل از اوایل هزاره چهارم یش از میالد مورد 
استفاده و محل سکونت جماعت های آغازین بوده 

است . از آثار بدست آمده در این محل میتوان به 
سفال های قرمز رنگ نقشدار اشاره کرد .

  .... خدابنده :
  شهرستان خدابنده در جنوب شرقی زنجان 
واقع شده است . در این منطقه ، ایالت خدابندهلو 
و افشار ، با اقوام بومی درهم آمیخته و نژادی را 
پدید آورده اند که از نظر تیپولوژی )بررسی ویژگی 
های ظاهری( به نژاد موسوم به زنجانی معروف 

شده است .
تاریخی  دوشهر  خدابنده  شهرستان    
»سهرورد« و » سجاس« را درخود جای داده و 
الدین سهروردی را  مردان بزرگی همانند شهاب 
درخود پرورده است. جایگیری جماعت های انسانی 
و یکجانشینی آنان در این مناطق ، به اواخر هزاره 
چهارم و اوایل هزاره پنجم پیش از میالد مربوط 
است . از نمونه های آثار این دوره ، سفال های 
گوجه ای رنگی است که با آثار سفالی شناخته شده 

قزوین قابل مقایسه است .
  .... خرمدره :

  شهرستان خرمدره به لحاظ تراکم نسبی 
جمعیت در سطح استان رتبه اول را داراست.این 
دهستان  دو  و  مرکزی  بخش  یک  از  شهرستان 
به نام الوند و خرمدره و یک شهر به نام خرمدره 
دارای  . خرم دره ۱8 روستای  است  تشکیل شده 
اسالم  :اردجین- شویر- سوکهریز-  است  سکنه 
آباد- انجلین- رحمت آباد- قلعه حسینیه- الوند- 
ویستان  باال-  ویستان  خلج-  فلج-  باغدره- 
پائین- پالس - نصیر آباد - خلیفه لو- آرانج - پلک 
8 روستا دارای دهیاری می باشند.طبق آمار گیری 
جمعیتی 6۰۴۹۹  دارای  شهرستان  این   8۵ سال 
نفری است که معادل ۱۵۳۴۲ خانوار خواهد بود و 
جمعیت شهری آن ۴8۳۹8 نفر و روستائی ۱۲۱۰۱ 

نفر میباشد .
  موقعیت جغرافیایی شهرستان:

  شهرستان خرم دره در ۴۹ درجه و ۲۵ دقیقه 
تا ۴8 درجه و ۵۵ دقیقۀ طول شرقی نصف النهار مبدأ 
و ۳6 درجه و ۲۵ دقیقه تا ۳6 درجه و ۱۰ دقیقۀ 
از  ارتفاع آن  شمالی خط استوا قرار گرفته است. 
سطح دریا ۱۵7۵ متر می باشد.مساحت شهرستان 
۴۰7 کیلومتر مربع می باشد.این شهرستان در قسمت 
جنوبی استان زنجان واقع شده که از شمال به استان 
قزوین و از شرق و غرب به شهرستان ابهر و از 
جنوب به شهرستان خدابنده محدود می شود.منطقۀ 

خرم دره، منطقه ای کوهستانی محسوب می شود.

  وجه تسمیه و پیشینه تاریخی
  نام خرم دره برگرفته از موقعیت طبیعی این 
منطقه است و چون خرم دره روستای خوش آب 
و هوا و خرمی واقع شده بود، به این نام معروف 
شده است. چنان که از آثار و نوشته های مورخین، 
جغرافی دانان و سفرنامه نویسان برمی آید، منطقه 
خرم دره به واسطه وجود ابهر رود در طول حیات 
خود همواره منطقه ای آباد و سرسبز بوده است. به 
نوشته حمداله مستوفی که در قرن هشتم قمری 

مدتی متصدی مالیاتی ابهر و زنجان بوده، .
قاجار(  )دوران  سیف  الدوله  سفرنامه  در    
درباره خرم دره آمده شده است »خرم دره ده با 
صفای معتبری است. باغات و زراعت زیاد دارند. 
آبش بسیار، در کنار رودخانه ای واقع است. حمام 
و مسجد خوبی دارد. مردمش ترک زبان هستند و 
بعضی باراندازها به جهت کاروانسرا ساخته اند.« در 
زمان ناصرالدین شاه مادام دیوالفوا فرانسوی که 
نوشته  خود  سفرنامه  در  کرده  دیدن  دره  خرم  از 
است: » در دو منزلی سلطانیه، دهکده قشنگ و 
باصفایی است که موسوم است به خرم دره. الحق 
نام شایسته ای است که به حقیقت نزدیک است. از 
تبریز تا این جا دهکده ای که این طور آباد و خرم 

باشد ندیده بودم.«
مهم ترین علت وجودی شهر خرم دره جریان 
ابهر رود در طول شهر است که دلیل اصلی وجود 
باغ ها و زمین های کشاورزی و چهره سبز و خرم 
این منطقه به حساب می آید. روستای خرم دره در 
گذشته شامل محله های لشگری، چاله محله و محله 
نوکر زک  از آن محله های  بوده و پس  حصاری 
)قنات نو(، حاج مالعلی، ناوک و گونه  زار، سلطان 
آباد، تازه کند و شهرک قدس به آن اضافه شده 
است و به این ترتیب شهر در مقاطع مختلف تاریخی 
توسعه یافته است. همچنین بارندگی مناسب و عبور 
ابهررود از میان آن، سبزی و طراوت خاصی به خرم 
دره بخشیده که باعث شده است سفرنامه نویسان و 
جغرافی دانان از آن با عنوان باغ شهر نیز یاد کنند.

    طارم :
  شهرستان طارم از شمال به استان های 
گیالن و اردبیل، از جنوب به شهرستان ابهر و استان 
قزوین، از خاور به شهرستان رودبار(استان گیالن( 
شهرستان  به  باختر  از  و  سفیدرود  سد  دریاچه  و 
نظر  از  شهرستان  این  شود.  می  محدود  زنجان 

جغرافیایی در ۴8 درجه و ۳۰ دقیقه تا ۴۹ درجه و 
۱۵ دقیقه درازای خاوری و ۳6 درجه و ۴۱ دقیقه 
تا ۳7 درجه و ۱۲ دقیقه پهنای شمالی قرار گرفته 
است. مرکز شهرستان نیز از نظر جغرافیایی در ۴8 
درجه و ۵8 دقیقه درازای خاوری و ۳6 درجه و ۵۵ 
دقیقه پهنای شمالی و ارتفاع 6۵۰ متری از سطح 
شمال  در  طارم  شهرستان  است.  شده  واقع  دریا 
خاوری استان زنجان واقع شده و مرکز آن آب بر 
نام دارد و این نام به این دلیل که شهر در بریدگی 
رودخانه قزل اوزن واقع شده است به این منطقه 
اطالق شده است. بر اساس سرشماری سراسری 
سال ۱۳7۵ جمعیت شهرستان طارم ۴۳،۴6۰ نفر 
برآورد شده که از این تعداد ۴۳۳8 نفر در شهر آب 

بر ساکن بوده اند .
زیبا و  به علت طبیعت    شهرستان طارم 
شباهت آب و هوایی به مناطق شمالی کشور از 
چشم  و  مناظر  فردترین  به  منحصر  و  زیباترین 
اندازهای طبیعی برخوردار است. پیشینه تاریخی و 
قدمت طوالنی منطقه نیز به کمک طبیعت زیبای 
آن آمده و شهرستان طارم را از نظر ظرفیت های 
بالقوه جهانگردی غنی کرده است. این منطقه از 
جاذبه های طبیعی و مکان های تاریخی با ارزشی 
و  تر  توجه بیش  صورت  در  که  است  برخوردار 
فراهم کردن امکانات رفاهی و گردشگری برای 
بازدیدکنندگان و معرفی صحیح این منطقه زیبای 
استان، قابلیت رشد و توسعه بسیار زیادی را در زمینه 
فرهنگی  توریسم  و  گردی(  )طبیعت  اکوتوریسم 
رودخانه  معدنی،  آب  های  چشمه  داشت.  خواهد 
های متعدد دایمی و فصلی، جنگل ها و آبشارهای 
زیبای داخل جنگل ها، روستاهای ییالقی و زیبایی 
که در دره های ارتفاعات طارم واقع شده اند، غار 
خرمنه سر که از غارهای معروف استان است، قلعه 
های تاریخی و باستانی که قدمت آن ها به دوران 
پیش از اسالم می رسد و گواهی بر قدمت سکونت 
در این ناحیه هستند و امام زاده هایی که تقدس 
خاصی در میان مردم دارند، برخی از مکان های 
با ارزش گردشگری و شناخته شده در شهرستان 
طارم را تشکیل می دهند. به نظر می رسد که در 
صورت برنامه ریزی صحیح و لحاظ کردن پتانسیل 
باالی منطقه در برنامه ریزی های صنعت توریسم 
استان، شهرستان طارم در زمینه جلب توریست و 
رونق این صنعت به خصوص در زمینه اکوتوریسم 
از سایر مناطق  را  )طبیعت گردی(، گوی سبقت 

استان برباید و به جایگاه واقعی خود دست یابد .
که  رود  سفید  سد  دریاچه  از  قسمتی    
رودخانه  ساحل  شده،  واقع  طارم  شهرستان  در 
هایی که همگی ریزابه قزل اوزن هستند، دامنه 
ارتفاعات، جنگل ها، چشمه آب معدنی اهلل بالغی، 
غار خرمنه سر، روستای تشویر، روستای شاه نشین 
و دیگر روستاهای ییالقی با آب و هوای مناسب، 
چشم انداز باغ ها و کشتزارهای برنج و... از جاذبه 
های طبیعی شهرستان طارم هستند که به همراه 
سکوت و آرامش دلپذیر منطقه، مقدمات استراحت 
از  بازدیدکنندگان  برای  را  دلچسبی  و  نظیر  کم 
کنند.  می  فراهم  زنجان  استان  زیبای  این خطه 
شهرستان طارم عالوه بر جاذبه های طبیعی به 
نسبت وسعت و موقعیت خود در استان از بناهای 
تاریخی و مکان های دیدنی خوبی برخورداراست. 
قلعه شمیران، قلعه سانسیز، بنای امام زاده حیدر، 
بنای امام زادگان عوف و هاشم )ع(، چهار تاقی 
های طارم، آتشکده تشویر، آتشکده الزین و آتشکده 
پیرچم از جمله بناهای ارزشمند و دیدنی شهرستان 
طارم هستند که در کنار طبیعت زیبا و منحصر به 
فرد منطقه ارزش های توریستی و تفرجگاهی این 

ناحیه را یادآوری می کنند .
  درباره صنایع ماشینی ومعادن شهرستان 
طارم اطالعات مستندی در دست نیست ولی رونق 
دام داری در منطقه طارم باعث وفور مواد اولیه مورد 
نیاز در صنایع دستی شده و و به این صنعت رونق 
خاصی داده است. قالی بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی 
و نمدبافی از جمله مهم ترین صنایع این منطقه 
هستند که ارزش صادراتی باالیی دارند . بافت انواع 
البسه و انواع جوراب ها و شال های پشمی از دیگر 
صنایع دستی منطقه هستند که بیش تر توسط زنان 

و دختران بافته می شوند .
  کشاورزی در این منطقه به صورت سنتی 
و نیمه صنعتی انجام می گیرد و در ارتفاعات به 
صورت دیم و در پای کوه ها و میان دره ها به 
درصد   ۹۵ حدود   . شود  می  انجام  آبی  صورت 
زندگی  از طریق کشاورزی  منطقه  این  مردم  از 
می کنند و تولیدات کشاورزی آن ها عبارتند از 
برنج، گندم، جو، سیب زمینی، پیاز، بنشن، زیتون، 
و  سیب  گیالس،  گردو،  فندق،  توت،  پنبه،  انار، 
انگور. برنج طارم یکی از مهم ترین محصوالت 
کشاورزی سراسر استان زنجان است که به دلیل 
سراسر  در  خوبی  شهرت  از  خود  ممتاز  کیفیت 

کشور برخوردار است .

ازخرمدرهتاماهنشانبازنجان
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نگار جواهریان با نمایش مخاطب در تئاتر

کار  تازه ترین  مخاطب،  نمایش 
جابر رمضان از اواخر اردیبهشت  ماه 
در سالن استاد سمندریان تماشاخانه 
به روی صحنه می رود. در  ایرانشهر 
تو  سوراخ  گروه  نمایش  جدیدترین 
دیوار که اقتباسی از نمایشنامه مولف 

نوشته  تیم کراوچ است، نگار جواهریان، لیلی 
نگار  این دومین همکاری  ایفای نقش می کنند.  باقری  رشیدی و علی 

جواهریان و علی باقری با جابر رمضان است.
 این ۲ بازیگر پیش از این در نمایش نمی تونیم راجع بهش حرف 
اجرا  ایرانشهر  استاد سمندریان تماشاخانه  بزنیم، که سال ۹6 در سالن 
شد، با جابر رمضان همکاری داشته اند. نگار جواهریان که این روزها با 
سریال خاتون حضوری چشمگیر در شبکه نمایش خانگی دارد، پس از ۴ 

سال دوری از صحنه به تئاتر باز می گردد.

شهره سلطاني و مراسم شب بازیگر

بازیگر،  مراسم شب  هفدهمین 
هنرمند  سلطانی،  شهره  دبیری  با 
شناخته شده سینما و تئاتر ایران روز 
شنبه ۲۴ اردیبهشت برگزار می شود. 
هیات مدیره انجمن صنفی بازیگران 

تئاتر با تبریک ۱۴ اردیبهشت روز بازیگر به 
تمامی هنرمندان این رشته و همه آنان که 
ناگزیر و ۲  از وقفه ای  تئاتر زندگی می کنند اعالم کرد پس  در صحنه 
ساله در برگزاری مراسم سالیانه جشن بازیگران تئاتر، ۲۴ اردیبهشت گرد 
هم می آییم تا در مراسمی دیرپا، به احترام بازیگر، شادباش دیدار دوباره 
و یاد دوستان آسمانی را به جا آوریم و هفدهمین مراسم شب بازیگر را 

با دبیری خانم شهره سلطانی برگزار می کند. 
این مراسم شنبه ۲۴ اردیبهشت در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر 

میزبان هنرمندان تئاتر خواهد بود.

نظر ژاله صامتي درباره نمایشگاه کتاب

ژاله صامتی ضمن ابراز خرسندی 
درخصوص برگزاری حضوری نمایشگاه 
کتاب تهران می گوید وضعیت فرهنگی 
و کتابخوانی در کشور ما خوب نیست. 
غریب  و  عجیب  هنرجو  و  دانشجو 

بی اعتنا هستند. این بازیگر و مدرس دانشگاه 
در گفتگویي درباره سی وسومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران گفت: از تعطیلی دوساله نمایشگاهی به این مهمی 
ناراحت بودم. االن خوشحالم که امسال در تجربه جدید هم حضوری و 
هم غیرحضوری نمایشگاه به روال سابق خود بازمی گردد. بعد از دو سال 
واقعا  می شود.  برگزار  امسال حضوری  نمایشگاه  که  خوشحالم  تعطیلی 
جامعه به از سرگیری فضای نشاط آور نمایشگاه کتاب در بین همه مردم 
جامعه نیاز داشت و می دانم بعد از دو سال دوری مردم از نمایشگاه امسال 

استقبال خوبی خواهند کرد.
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فیلم بهرام رادان پروانه نمایش گرفت

شورای پروانه نمایش فیلم های 
خود  جلسه  تازه ترین  در  سینمایی 
فیلم  برای  نمایش  پروانه  صدور  با 
علف زار به تهیه کنندگی بهرام رادان 
موافقت  دانشی  کاظم  کارگردانی  و 
کاظم  ساخته  اولین  علف زار  کرد. 

روی  رادان،  بهرام  تهیه کنندگی  به  دانشی 
موضوع حساس اجتماعی دست گذاشته و پژمان جمشیدی نقش اصلی 
ایفا می کند. سارا بهرامی، ستاره پسیانی،  آن را به عنوان یک بازپرس 
ترالن پروانه، مائده طهماسبی، مهدی زمین پرداز و صدف اسپهبدی از 
جمله بازیگران آن هستند. این فیلم در بخش سودای سیمرغ چهلمین 
دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت و در چندین رشته نامزد و در نهایت 
برنده ۴ جایزه بهترین صداگذاری، بهترین تدوین، بهترین نقش مکمل 

زن )صدف اسپهبدی( و بهترین فیلمنامه را گرفت.
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همراهي با شب هاي مافیا

حدیث میرامیني: وقتی مافیا باشید 
می توانید که از استعداد بازیگری استفاده کنید!
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محمد حسین زاده

حدیث میرامینی از بازیگران جوانی 
نمایش  رشته  دانش آموخته  که  است 
صحنه  روی  هم  سال هاست  و  است 
سریال ها  در  و هم  داشته  تئاتر حضور 
و فیلم های سینمایی ایفای نقش کرده 
است. این بازیگر در فصل دوم مسابقه 
شب های مافیا در کنار ۱۱ بازیگر دیگر 
برای  را  جذابی  بازی  و  یافت  حضور 
مخاطبان به نمایش گذاشت. میرامینی 
معتقد است که بازی مافیا با همه جدیت 
و تعصبی که ممکن است برخی نسبت 
به آن داشته باشند، برای او فقط یک 
بازی است که باید از آن لذت برد و نباید 
جدیت بازی به بازیکنان لطمه ای وارد 
کند. او که طرفدار شهر بدون خونریزی 
است، پیشنهادی را برای جذاب تر شدن 
این برنامه ارائه کرده است که در قالب 
آن با راهکارهایی مخاطبان هم بتوانند 
در نقش شهر با بازیکنان همزادپنداری 
کنند. با این بازیگر درباره حضورش در 
برنامه شب های مافیا ۴ گفتگوی داشتیم 

که می خوانید.

-بازی شب های مافیا چطور بود؟ 
*چنین برنامه هایی نظیر شب های 
سرگرم کنندگی  هدف  با  بیشتر  مافیا 
هم  دنیا  جای  همه  و  می شود  ساخته 
بنابراین خوب است که ما هم  هست. 
چنین برنامه هایی را داشته باشیم.  من 
وقتی  و  نبودم  آشنا  بازی خیلی  این  با 
این  به  بازیگران  از  خیلی  که  دیدم 

پیدا  حضور  و  می شوند  دعوت  برنامه 
بامزه ای  بازی  می کنند، احساس کردم 
حرفه ای  پلیر  که  هم  ما  همه  و  است 
در  دقیقه ای  چند  فقط  و  نیستیم  مافیا 
و  همکاران  با  خودمان  کاراکترهای 
دوستانمان بازی می کنیم. در مجموع با 
این این که بازی را زیاد بلد نبودم اما 

خیلی به من خوش گذاشت.

-نکته مهمی که این بازی برای 
شما داشت، چه بود؟ 

*مفهوم این برنامه ها این است که 
از اوقات فراغت مان  یاد بگیریم برخی 
را هم بازی کنیم و اگر چه مافیا از آن 
آن  روی  خیلی ها  که  بازی هاست  نوع 
تعصب دارند و جدی بازی می کنند، اما 
فراموش نکنیم که باالخره بازی است 
و قرار نیست که یک بازی به ما لطمه 
وارد کند و فکر می کنم اگر قرار باشد 
سخت و تلخ بازی کنیم پس دیگر بازی 
را  ساعتی  می خواستم  هم  من  نیست. 
کنار دوستان و همکارانم خوش بگذرانم 

که خوش گذشت.

-نگاه تان به این بازی چطور بود؟ 
چقدر برایتان جدی بود؟ 

*من تا دو دست اول فقط داشتم 
یاد می گرفتم و با وجود آن که می دانم 
این بازی چقدر طرفدار دارد و برایشان 
جدی  اصاًل  من  برای  اما  است  جدی 

نبود.

دوست  بیشتر  را  نقش  -کدام 
داشتید بازی کنید؟ کدام نقش جذابت تر 

بود؟ 
نقش  سخت،  جان  نظرم  *به 
جذابی است که می تواند مطلع شود و 
همچنین کارگاه به نظرم نقش خوب و 

جالبی است.

-قبال با این بازی آشنایی داشتید؟ 
*نه اصال. من این بازی را همین 
جا در برنامه شب های مافیا یاد گرفتم 
و همان دست اول که پخش بود، اولین 
دستی بود که من بازی کردم. البته هفته 
ما پخش  بازی  آینده که قسمت سوم 
داشته ام  بهتری  پیشرفت  من  می شود، 
ابوطالب  آقای  به  دید.  خواهید  که 
برنامه هم  این  کارگردان و تهیه کننده 
پیشنهادی دادم که به نظرم جذاب است 
به ایشان گفتم اگر در پخش برنامه و 
صدا  بازیکنان  ما  معارفه  شب  از  بعد 
باشیم  نداشته  تصویر  اما  باشیم  داشته 
به طوری که بیننده ها هم همگی شهر 
باشند و هر شب که می خوابیم انگار که 
بیننده ها هم در بازی حضور دارند، برنامه 
برای مخاطب جذاب تر  مافیا  شب های 
خواهد شد چون مخاطبان می توانند با 
شهر همزادپنداری کنند و به بازیکنان 

حق می دهند اگر اشتباه کنند.

ن  تا نظر به  ن  تا د خو زی  با -
راضی کننده بود؟ 

و  نبودم  راضی  خودم  بازی  *از 
بازیکن خوبی هم نبودم. فقط از اینکه 
با دوستانم خوش گذراندم راضی بودم. 
از  بعد  را  برنامه  این  دوباره  که  االن 
بیشتر  بازی  قوانین  با  می بینم،  تدوین 

آشنا می شوم و فکر می کنم که چقدر 
را  بازی  جدیت  تازه  و  است  جالب 
که  می کنم  فکر  و  می کنم  احساس 
حاال دیگر بازی را بلدم ولی آن زمان 

در جریان بازی گیج بودم.

-به نظرتان برای یک بازی خوب 
چه مهارت هایی نیاز است؟ 

به  نیاز  تقلب  بدون  بازی  *این 
استدالل و تحلیل دارد، حس ششم و 
اعتماد کردن و اعتماد نکردن همزمان 
را  برنامه  این  دارم  که  حاال  دارد. 
باید  شاید  می کنم  فکر  می کنم،  نگاه 
خاطر  به  بهتر  را  بازیکنان  حرف های 
به  که  است  راهی  این  و  می سپردم 
فرد  این  که  زد  حدس  بتوان  سادگی 
در  هم  لذتش  البته  نه.  یا  است  مافیا 
این است که اگر شهروند باشید در انتها 
مفیدی  شهروند  که  می کنید  احساس 
بدهم.  نجات  را  شهر  توانستم  و  بودم 
من خودم به شدت طرفدار شهر بدون 

خونریزی هستم.

بازی  این  در  بازیگری  از  -چقدر 
می شد استفاده کرد؟ ارتباطی با بازیگری 

و نقش آفرینی دارد؟ 
باشید،  مافیا  وقتی  نظرم  *به 
می توانید که از استعداد بازیگری استفاده 
کنید و این حربه است که می توان از آن 

در نقش مافیا استفاده کرد.

-به نظرتان امکان تقلب هم وجود 
دارد؟ می توان با تقلب برنده شد یا در 
اجرای بازی راهکارهایی برای پیشگیری 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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المینور،  فیلم  که  هست  روزي  چند 
ساخته داریوش مهرجویي به اکران عمومي 
درآمده و این بار یک خواننده دیگر در این 
فیلم حضوري شاخص دارد. سنتوري را به 
خاطر بیاورید و موجي که محسن چاوشي با 
آن فیلم داشت و حاال کاوه آفاق با المینور 
موسیقی  خواننده  آفاق،  کاوه  است.  آمده 
پاپ راک می گوید در سال های ابتدایی دهه 
۹۰ که نمی توانست مجوز بگیرد و تعدادی 
از اعضای گروه شان نیز از ایران رفته بودند 
او هم به راحتی می توانست مهاجرت کند اما 
راهنمایی های محسن چاوشی باعث شد در 
ایران بماند! او سال ها تالش کرد تا به یک 
حواننده مجاز تبدیل شد و حاال مدتهاست 
حال  در  محبوب  چهره  یک  عنوان  به  که 

فعالیت است.
-شما حدود یک دهه درگیر اخذ مجوز 
چه  سال ها  آن  در  بودید  کنسرت  برگزاری 

کاری انجام می دادید؟
*در حد فاصل سال های 8۹ تا ۹۴ در 
پی مجوز اجرای کنسرت بودیم که خدا را 

شکر موفق شدیم.
چندین  در  همزمان  حاضر  حال  -در 
شاخه هنری فعالیت می کنید. چگونه می توانید 

همزمان تمام این کارها را پیش ببرید؟
حوزه  در  چه  نخست  وهله  *در 
شخصی ام،  عالقه  نظر  از  چه  و  مطالعاتی 
از  ترانه سرا می دانم و سایر حوزه ها  را  خود 
خوانندگی و آهنگسازی تا نقاشی و بازیگری 
و... برای من پس از آن قرار می گیرد. بیش 
از هرچیز وقت من صرف ترانه گفتن می شود. 
تا  اکثر کارهایی که  آهنگساز و ترانه سرای 
خودم  ناچار  به  شنیده اید  ما  گروه  از  امروز 
بوده ام. چون بیست سال پیش، قبل از آن 
که افراد و گروه هایی نظیر ما وارد این عرصه 
شوند، در سبک  پاپ راک، ترانه سرایان زیادی 
وجود نداشت که بتوانیم از آنها الگو بگیریم 
و برای اینکه ترانه مدرن، روی این موسیقی 
بنشیند، می بایست مطالعه زیادی در این حوزه 
می کردیم. به همین دلیل بیش تر وقت مان 
صرف مطالعه در ادبیات شد و خودم نیز در 
بقیه زمان ها مشغول تکمیل کردن تحصیالتم 
از  بود. به واسطه خانواده  هم، مجبور بودم 
کودکی با برخی از فعالیت های هنری دیگر 
نوعی  را  اجبار  این  به شخصه  آشنا شوم و 
شانس تلقی می کنم که باعث شد معلومات 

الزم را در این حوزه ها کسب کنم.
-ورود شما به عرصه موسیقی و سبک  
پاپ راک چقدر به شناخته شدن و محبوبیت 

این نوع از موسیقی کمک کرد؟
*این را تاریخ  موسیقی در آینده باید در 
موردش صحبت و قضاوت کند. بعد از اینکه 

کردم،  گسترده  هنر  حوزه  در  را  مطالعاتم 
متوجه شدم اولین اشتباه یک هنرمند در هر 
حوزه ای این است که خود را محدود به یک 
سبک کند و بگوید من می خواهم یک اثر 
هنری خلق کنم و این کار فقط باید در یک 
سبک مشخص تولید شود. به هر حال هر 
هنرمندی حسی دارد و می خواهد آن را روی 
اثرش پیاده کند. به شخصه در موسیقی مدرن 
نتیجه رسیدم که دیگر، سبک های  این  به 
در  نیز  آن  نمونه های  و  رفته  بین  از  ثابت، 
است  درست  می شود.  دیده  خودم  کارهای 
که این سبک ابتدا مخاطب ویژه ای داشت 
دست  به  تجربه  با  که  فرمول هایی  با  اما 
آوردیم، این شانس را پیدا کردیم که کم کم 
مخاطب بیشتری جذب شود و جا بیفتاد و خدا 
را شکر که با وجود تمام سختی ها در حال 
حاضر وضعیت بسیار بهتر و این موسیقی نیز 

جزو موسیقی های رسمی کشور شده است.
و  رپ  موسیقی  درمورد  شما  -نظر 

جایگاه آن در کشور چیست؟
و  ایرانی  موسیقی  روی  که  *آنهایی 
روی ترانه و شعر کار کنند و با موسیقی ایرانی 
آشنایی دارند، می دانند که نمونه بسیاری از 
عناصری که در موسیقی رپ موجود است، 
از نوع ترانه تا نوع تکرار ضرب آهنگ ها، در 
تاریخ موسیقی ایران وجود دارد. من رپ را 
اینکه  از  آن، جدای  موسیقی  نوع  به خاطر 
پاپ  موسیقی  از  چیست  شعرش  محتویات 

مدرن، ایرانی تر می دانم.
پاپ  از  ایرانی تر  موسیقی  این  -اگر 

است، چرا نمی تواند در کشور مجوز بگیرد؟
اصلی  دالیل  از  یکی  می کنم  *فکر 
برخی  کهنه  اطالعات  و  غریبگی  آن 
تصمیم گیرندگان از سبک زندگی عالقمندان 
امروزین رپ است که در داخل کشور از جانب 
برخی اشتباه معرفی شده است. در دوره ای 

که موسیقی رپ تازه آمده بود، سبک زندگی 
مناطق حاشیه نشین آمریکایی را نشان می داد 
اما در حال حاضر شاهد افرادی هستیم که 
این موسیقی را با سبک زندگی کامال ایرانی 
مخصوص خودشان عرضه می کنند و فکر 
می کنم بهتر است کسانی که به این سبک 
از موسیقی مجوز نمی دهند بازنگری در کار 
اتمام  به  خود کنند، چرا که آن دوره دیگر 
آغاز  زندگی  از  دیگری  نوع  و  است  رسیده 
شده است. جوانان زیادی در ایران استعداد 
این نوع موسیقی را دارند و ما باید از پتانسیل 
نتایج  می توانند  که  چرا  کنیم  استفاده  آنها 
موسیقی  و  باشند  داشته  ایران  برای  مثبتی 
بین المللی هم می تواند  در عرصه های  آنها 
درآمد خوبی را عاید کشور کند. خوب است 
بدانیم که هنرمندان هر کشوری، سرمایه های 
آن و حلقه واصل مردم و مسئوالن هستند. 
هنرمندان، قهرمانان، ورزشکاران، دانشمندان، 
نخبگان و قهرمانان جنگ و در کل مشاهیر 
هر کشوری سرمایه ها و چکیده فرهنگ آن 
کشور هستند به همین دلیل از بین بردن یا 
خوبی  خاطرات  که  آدم هایی  کردن  حذف 
برای اقشار مردم رقم زده اند، به نفع کشور 
نیست. چون حلقه های وصل کننده مردم و 
سیاست گذاران هستند و می توانند درونیات 
و حال مردم را به دولت ها و بلعکس انتقال 
دهند. هر چه ما هنرمندان مطرح بیش تری 
در کشورمان داشته باشیم، محیط ُپرامیدتر و 
آرام تر و بهتری را برای مردم فراهم کرده ایم.

در  شما  از  ویدئویی  پیش  -چندروز 
مراسم اکران خصوصی فیلم المینور منتشر 
داشتید  قصد  کردید،  اعالم  آن  در  که  شد 
مهاجرت کنید، اما همفکری محسن چاوشی 
مهاجرت  این  ماجرای  شد.  ماندن  باعث 
چیست و چرا می خواستید این کار را انجام 

دهید؟

*البته اینگونه به ماجرا نگاه کنیم که 
صرفا در حد یک تصمیم بود. این ماجرا به 
سال های ابتدایی دهه ۹۰ که من نمی توانستم 
مجوز بگیرم و فعالیت کنم بازمی گردد. زمانی 
بتوانم  تا  بودم  تهیه کننده ای  دنبال  به  که 
دوران  همان  در  کنم.  منتشر  را  کارهایم 
و  رفتند  ایران  از  از بچه های گروه  تعدادی 
نداشت. من  را  گروه دیگر آن حالت سابق 
هم خیلی راحت می توانستم مهاجرت کنم. 
وقتی دنبال تهیه کننده بودم، محسن چاوشی 
بسیار به من لطف داشت، تهیه کنندگانی را 
معرفی کرد و راهنمایی هایی را ارائه داد که 
باعث شد من در ایران بمانم، چون مسیری 
را که من می خواستم بروم او پیش از من رفته 
بود، به همین دلیل توانست مشاوره های بسیار 
خوبی به من ارائه دهد و از او بسیار ممنونم.
رفتن  برای  تصمیمی  دیگر  -اکنون 

ندارید و می خواهید در ایران بمانید؟
*این سوال مانند این است که بپرسید 
یا خیر؟  بمانی  زنده  داری همچنان  دوست 
)با خنده( بله، طبیعتا دوست دارم هنوز هم 
بمانم و فکر می کنم هر آدمی، تا زمانی که 
در  دارد  دوست  باشد،  داشته  را  موقعیتش 

کشورش بماند.
-داریوش مهرجویی هم ترانه را خوب 
می شناسند، هم موسیقی را، تجربه همکاری 

با ایشان چگونه بود؟
*کار کردن با داریوش مهرجویی هم 
کار  شیرین.  خیلی  هم  است،  خیلی سخت 
کردن با او سخت است چون مو را از ماست 
بیرون می کشد و من این تجربه را به عنوان 
ایشان  گذاشتم.  سر  پشت  موزیسین  یک 
تجربه کار کردن در فیلم موزیکال را داشتند 
و خودشان هم آهنگسازی بلدند، موسیقی را 
به همین  را.  ترانه  و همین طور  می شناسند 
باید  می کند،  کار  ایشان  با  که  کسی  دلیل 
بتواند از پس خواسته هایشان برآید و کریستوف 
رضاعی هم در این موضوع خیلی تاثیر داشت، 
که  است  بین المللی  بزرگ  هنرمند  یک  او 
برعهده  را  فیلم  ساخت موسیقی های داخل 
داشت و من بعدا به این تیم پیوستم. نکته 
دیگر این که ما همزمان و به صورت زنده، 
این موسیقی ها را روی صحنه می نواختیم و 
درواقع موسیقی هایی که در فیلم می شنوید، 
صداگذاری نشده، بلکه به صورت زنده نواخته 
شده است. هم بازی می کنیم، هم به صورت 
زنده می نوازیم و این خیلی کار سختی است 
و چون در فیلم هم هنرجوی موسیقی هستیم 
کار برای ما سخت تر می شد و مانند این بود 
که شما به یک نقاش بگویید باید مانند یک 
کودک نقاشی بکشی و در عین حال هم باید 

یک نقاشی حرفه ای و خوب بکشی.

از موسیقي تا سینما

کاوه آفاق: کار کردن با داریوش مهرجویي هم سخت است هم شیرین
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رام
شهردار  سرعین

از تقلب وجود داشت؟ 
ولی  بود  زیاد  که  تقلب  *امکان 
من ندیدم کسی تقلب کند. به هر حال 
هست.  کردن  تقلب  بازی ها  همه  در 
مادرم  و  پدر  و  خانواده  با  وقتی  من 
تقلب  است  ممکن  هم  می کنم  بازی 
بازی  در  اما  کنند.  تقلب  آنها  یا  کنم 
در  البته  ندیدم.  تقلبی  مافیا  شب های 
تقلب  مسئله  درباره  بعدی  قسمت های 
هم بین بازیکنان بحث شد. اما من با 
وجود آن که اول فکر می کردم شاید اگر 

تقلب کنم بامزه باشد اما جرأت نکردم 
تعصبی  خیلی  بازی  چون  کنم،  تقلب 
می شد و حرمت بازی در این برنامه از 

بین می رفت.

در  چقدر  شانس  می کنید  -فکر 
برنده شدن دخالت دارد؟ 

خوب  گروه های  هم  در  *شانس 
اول  تارگت ها هم دست  دخالت دارد و 
کامال شانسی است و برای همین من در 
دست اول تارگت نمی زدم که نکند شهر 

بقیه  و ذهن  کند  استفاده  مافیا  و  باشد 
شهروندان را منحرف کنم. سعی کردم 
تا مطمئن نباشم، تارگت نزنم. اما به هر 
حال ما بازیکن حرفه ای مافیا نیستیم. اما 
کسانی مثل خانم مریم مومن که استعداد 
این بازی را دارد شاید اگر دست های قبل، 
بازی او را می دیدم به عنوان شهر به او 
بازی  دستش  پشت  و  می کردم  اعتماد 
نیستید  بلد  را  قانون  اما وقتی  می کردم 

ممکن است اشتباه هم داشته باشید.

لباس ها  انتخاب  درباره  -نظرتان 
انتخاب  خودتان  را  لباس ها  چیست؟ 
کردید یا برای هر کدام از پلییرها طراحی 

یا انتخاب می شود؟ 
و  دارد  لباس  طراح  برنامه  *این 
مثل همه برنامه های دیگر نظر بازیکنان 
لباس  این  را هم جویا می شوند و من 
چون  کردم  انتخاب  را  پسرانه  اسپرت 
خیلی با تور و حریر و دامن راحت نبودم 
که این لباس اسپرت را پیشنهاد کردند و 

من هم استقبال کردم.


