
یک کارشناس اقتصاد مطرح کرد؛

عدالت مالیاتی و رونق تولید با مالیات بر عایدی سرمایه 

و  کشورش  که  گفت  عربستان  انرژی  وزیر 
کویت خواهان گفت وگو با ایران در خصوص میدان 

گازی الدره/آرش هستند.
انرژی  وزیر  سلمان،  بن  عبدالعزیز  العربیه،  گزارش  به 
عربستان روز گذشته )دوشنبه( در کنفرانسی که در بحرین 
برگزار شد، گفت که کشورش قصد دارد تا اواخر سال 2026 

و یا اوایل 2027 تولید نفت خود را به بیشتر از  13 میلیون 
بشکه در روز برساند.

وگو  گفت  خواهان  عربستان  و  کویت  کرد:  تاکید  وی 
زیرا  ایران هستند  با  )آرش(  الدره  در خصوص میدان گازی 
منابعی که در آن جا وجود دارد منافع مشترک دو کشور است.
صفحه 3

وزیر اقتصاد:

اصالح تخصیص ارز ترجیحی
خواسته فعاالن اقتصادی بود

با نوجوانان بی مسئولیت چه کنیم؟  
بسیاری از والدین رویای تربیت نوجوانی 
مسئولیت پذیر و مستقل را دارند، نوجوانی که 
همیشه در کارهای خانه به والدین کمک کند 
و همساالن مناسبی را برای دوستی انتخاب کند، آنچه در 
این دوره سنی برای والدین اهمیت پیدا می کند افزایش 

مسئولیت پذیری نوجوانان است.
برخورداری از حس مسئولیت پذیری در زندگی و 
کار از موهبت هایی است که بسیاری از آن بی بهره اند، 
در این میان هستند افرادی که دوست دارند با کسانی 
رفت وآمد کنند که چنین ویژگی داشته باشند و بتوانند با 
یادگرفتن رفتارهای آنها و الگوبرداری از سبک زندگی 
این دسته از افراد، برای خود فرصت های تازه ای برای 

داشتن آینده ای بهتر خلق کنند.
صفحه 5

مدیرعامل فوالد مبارکه در اولین همایش بوم کسب و کار:

فوالد مبارکه درصدد تحقق اقتصاد غیر نفتی 
برای کشور است

4
صفحه 2سویه های جدید کرونا نگران کننده است!

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2014- سه شنبه 27 اردیبهشت 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وقتي ایراني ها 

در تمام بخش ها 
حضور دارند!

6ورزش
گواردیوال: همه چیز 

برای قهرمانی در 
دست خودمان است

له 5مقا

هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن از ۲۷ اردیبهشت کلید می خورد 
و تا ۷ خرداد در جنوب فرانسه ادامه خواهد داشت و میزبان 
سینماگران منتخب از سراسر جهان و 4 هزار نفر از اهالی رسانه 
از ۷۵ کشور خواهد بود. جشنواره کن همواره یكي از مهمترین و 
شاخص ترین جشنواره هاي سینمایي در سراسر جهان به شمار مي رود

در ادامه دیدارهای لیگ برتر انگلیس ۵ بازی برگزار شد که 
در مهم ترین آن ها منچسترسیتی صدرنشین در خانه وستهام 
به تساوی دو بر دو رسید. یاروو بوون در دقایق ۲4 و 4۵ 
برای وستهام گلزنی کرد و حتی شانس زدن گل سوم و هت 

تریک برابر سیتی را نیز داشت.

دوره نوجوانی از حساس ترین، مهم ترین و پر چالش ترین دوره های 
زندگی انسان است و تعامل با نوجوانان و جوانان جامعه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار و با چالش های زیادی روبه رو است. بر این اساس 
بهتر است والدین، خانواده و معلمان با همدلی بیشتری با مسائل 

این قشر برخورد و ایجاد تعامل بهتری داشته باشند.

راهکارهای تعامل با 
نوجوانان و جوانان 

چگونه باید باشد

درخواست عربستان برای گفت وگو با ایران آغاز 40 پروژه جدید به ارزش 30 میلیارد دالر 
در سال 1401

بیست وششمین  حاشیه  در  گذشته)دوشنبه(  روز  اوجی  جواد 
جمع  در  پتروشیمی  و  پاالیش  گاز،  نفت،  بین المللی  نمایشگاه 
اینکه این نمایشگاه از بزرگ ترین  و معتبرترین  با بیان  خبرنگاران 
رویدادهای نفت و گاز جهان به شمار می آید، گفت: امسال بیش از 1200 شرکت 

داخلی و خارجی دانش بنیان در این نمایشگاه حاضر شدند.
صفحه 3

در سال گذشته 16 هزار و 77۸ نفر در حوادث 
رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 15 هزار و 3۹6 
نفر بود، نه درصد افزایش یافته است.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در حوادث 
رانندگی سال 1۴00، از کل جانباختگان 13 هزار و ۴67 نفر مرد 

و سه هزار و 311 نفر زن بودند.در این مدت استان های فارس 
با یکهزار و 3۸۹، تهران با یکهزار و 211 و سیستان و بلوچستان 
با یکهزار و 1۸5 بیشترین و استان های ایالم با 127، چهارمحال 
و بختیاری و اردبیل هر کدام با 220 و کهگیلویه و بویراحمد با 

227 فوتی کمترین آمار تلفات را داشتند.
صفحه 2

رشد ۹ درصدی تلفات تصادفات ۱۴۰۰

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 مناقصه عمومی 

نوبت دوم
1- نام مناقصه گزار: استانداری سیستان و بلوچستان 

2- نوع مناقصه: یک مرحله ای با ارزیابی ساده 
3 موضوع مناقصه: تامین و بکارگیری 11 نفر نیرو جهت انجام امور خدماتی نظافتی 

۴- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 700/000/000 )هفتصد میلیون ریال( به عنوان تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار که می بایست به صورت فیش واریز وجه به حساب ۴06۴0113077006۸5 به نام بانک مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی 
با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمدید بدون هیچگونه قید و شرط که ضمن بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را به دستگاه مناقصه گزار به نشانی استانداری سیستان و بلوچستان 

)دبیرخانه( تحویل نمایند. 
5- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه: 

مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 1۴01/02/26 لغایت 1۴01/02/2۸ می باشد. 
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت 1۴ مورخ 1۴01/03/0۹ می باشد. 

تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت 10 مورخ 1۴01/03/10 می باشد. 
واجدین شرایط می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اسناد مناقصه را 
دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شمل پاکات )الف( )ب( و )ج( تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق 

بارگذاری نمایند. 
معاونت توسعه مدیریت و منابع 
استانداری سیستان و بلوچستان 

م / الف 155 
شناسه 1317533

آگهی مزایده عمومی
 نوبت دوم  

فروش 13  قطعه باقی مانده از 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی  - تجاری
فراخوان شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به شماره 2001005763000001

شهرداری سلماس به استناد مجوز شماره 1060/15/ش مورخه 1۴00/11/12 شورای محترم اسالمی شهر و نظریه هیات تطبیق فرمانداری به شماره 16/۹۹15 مورخه 1۴00/11/23  و بالمانع 
شورای محترم اسالمی شهر سلماس به شماره 1073/15/ش  مورخه 1۴00/11/23 ، و در اجرای ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها ، شهرداری سلماس در نظر دارد 15 قطعه زمین مسکونی 
و تجاری را  از طریق آگهي مزایده عمومی با شرایط زیر بفروش  برساند . لذا جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت )ستاد (  به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه 
فرمائید . الزم به ذکر است که کلیه مراحل برگزاری مزایده  از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
انجام خواهد شد . لذا الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

نام مزایده گزار: شهرداري سلماس
موضوع مزایده : فروش 13  قطعه باقی مانده از 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی  - تجاری به شرح جدول پیوستی .

قیمت پایه : بر اساس قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری به شرح جدول پیوستی.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند مزایده: متقاضیان و شرکت کنندگان در این مزایده می بایست 5% قیمت کارشناسی  پایه  مزایده را  بصورت ضمانت نامه بانکي با اعتبار دو ماهه یا 

بصورت نقد) واریز بحساب 010601۹153005 سپرده شهرداري نزد بانک ملي شعبه مرکزي سلماس(
رعایت ماده یک مصوبه مورخه 1337/10/22 الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و کشوری در مورد عدم شرکت کارکنان دولت در مزایده الزامی می باشد.

آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد : ساعت 13:00  ظهر روز پنجشنبه مورخه 1۴01/02/2۹ می باشد .
 آخرین مهلت قبول پشنهادات : تا ساعت 13:00  ظهر روز یکشنبه مورخه 1۴01/03/0۸ می باشد .

 تاریخ گشایش پیشنهادها : ساعت 1۴:30 ظهر روز یکشنبه مورخه 1۴01/03/0۸ مي باشد .
شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادهاي مشروط ،قلم خورده ، ناقص ومخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
به استناد بند )د( ماده 1۸ قانون برگزاری مناقصات ، از کلیه مزایده گران شرکت کننده در مزایده دعوت میگردد در جلسه گشایش پاکت ها برابر بند ۸  صدرالذکر  در دفتر شهردار محترم 

، حضور بهم رسانند.
 سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و واگذاری زمین ها مسترد نخواهد شد لذا ممکن است  استرداد سپرده به طول انجامد، قبول شدگان بترتیب جهت واگذاری زمین 

ها دعوت خواهند شد و هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به استناد ماده ۸ آیین نامه مالی شهرداری ها سپرده آنان به نفع حساب شهرداری سلماس ضبط خواهد شد .
کلیه هزینه های  تشریفات و چاپ آگهي هاي مزایده و حق الزحمه های کارشناس رسمی دادگستری بعهده برنده مزایده مي باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.   
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.salmas.ir شهرداری سلماس مراجعه و یا با شماره تلفن 0۴۴52۴3005 امور قرارداد های شهرداری تماس حاصل 

نمایند . در صورت بروز هر گونه ابهام و سوال در خصوص امالک مورد مزایده برای شرکت کننده ها می توانند به امور امالک مراجعه نمایند. 
شهردار سلماس
عبداله قنبری

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان 
امور مالیاتی ضمن اعالم آغاز تفکیک 
حساب های تجاری و شخصی از خرداد 
ماه سالجاری، جزئیات این اقدام را نیز 

تشریح کرد.
روند  کرد:  اظهار  برزگری  محمد 
و  تجاری  حساب های  تفکیک  اجرایی 
شخصی از ابتدای خردادماه امسال آغاز 
اقدام، صاحبان  این  پی  در  شد.  خواهد 
حساب های تجاری باید به سازمان امور 
مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعالم 
حساب های  تمام  زمینه،  این  در  کنند. 
بانکی در کشور شخصی فرض می شود 
تجاری  حساب های  دارندگان  فقط  و 
باید به سازمان  و مرتبط به کسب وکار 
امور مالیاتی اعالم کنند که این حساب 
مرتبط به کسب وکار و فعالیت تجاری یا 

اقتصادی آن هاست.
راستای  در  اقدام  این  افزود:  وی 
فراهم سازی مقدمات اجرای کامل قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 
الزامات  از  یکی  زیرا،  می شود  انجام 
حساب های  ماهیت  اعالم  قانون  این 
به  مالیاتی  امور  سازمان  به  تجاری 

است. مالی  نظارت  و  شفافیت  منظور 
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور 
مالیاتی ادامه داد: فرآیندهای الزم برای 
تفکیک حساب های تجاری و شخصی 
انجام شده و فقط بخشی از الزامات و 
فرآیندهای فنی و زیرساختی برای شروع 
این اقدام باقی مانده است که امیدوارم تا 

ابتدای خرداد ماه فراهم شود.
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 

تا پایان امسال
اینکه تالش  بر  تاکید  با  برزگری 

که  است  این  بر  مالیاتی  امور  سازمان 
غیرحضوری  و  سهولت  با  روند  این 
برای  ابهاماتی  موجب  تا  شود  انجام 
مردم نشود، گفت: تا پایان امسال قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

اجرا خواهد شد.
تصویب  با  گزارش،  این  طبق 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان در سال 13۹۸،  سازمان امور 
مالیاتی از شهریور آن سال معادل 15 
گروه از فعاالن اقتصادی که حدود 50 

تا  کرد  دسته بندی  را  می شوند  شغل 
جلوگیری  درآمد،  شدن  شفاف   برای 
فرآیند  به  کمک  و  مالیاتی  فرار  از 
ثبت  به  مکلف  تی  لیا ما برسی  حسا
از  استفاده  و  مؤدیان  سامانه  در  نام 

باشند. کارتخوان 
این اقدام در راستای اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 
افراد  صورت گرفت که طبق آن تمام 
مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر 
سامانه  در  ثبت نام  به  نسبت  می کند، 
مؤدیان اقدام کنند و خرده فروشی ها و 
واحدهای صنفی که به صورت مستقیم 
دارند،  ارتباط  نهائی  کننده  مصرف  با 
مؤدیان،  سامانه  در  عضویت  بر  عالوه 
موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی 
از  استفاده  اما  هستند  نیز  )کارتخوان( 
پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به 
صورت مستقیم با مصرف کننده نهایی 
مؤدیان  و  نیست  الزامی  ندارند،  ارتباط 
مزبور موظفند کلیه صورت حساب های 
تعیین  سازمان  که  ترتیبی  به  را  خود 
می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر 

کنند.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

آغاز تفکیک حساب های تجاری و شخصی از خردادماه

صفحه3

رئیس کمیسیون آموزش مجلس، 
گفت: در خصوص معلمان بازداشتی هم 
بنده هم سایر دوستان کمیسیون پیگیر 
هستند و تا ببینیم از چه مسیری می توان 
به حل این مساله کمک کرد. یک عده 
هستند که به نظر ما قابل تخفیف هستند 
و الزم است که هرچه زودتر وضعیت شان 
روشن شود که بتوانند مجددا سرکالس 

درس بیایند.
رئیس  سفیدان  منادی  علیرضا 
شورای  مجلس  آموزش  کمیسیون 
اسالمی در، در رابطه با اعتراضات معلمان 
در هفته معلم و همینطور پیگیری وضعیت 
معلمان بازداشتی، گفت: ببینید نکته ای 
این است که کمیسیون  که وجود دارد 
براساس وظیفه با هر تالشی که ممکن 
بود و توانی که داشت را به کار بست تا 
این قانون رتبه بندی برای معلمان عزیز 
تصویب شد. ترتیبات و موعدهای قانونی  
این مساله هم دارد رعایت می شود، مثال 
آموزش و پرورش یک ماه فرصت داشت 
فروردین   23 و  آیین نامه  تدوین  برای 
آیین نامه را نوشت و به دولت داد، دولت 
هم باید طبق زمان قانونی مصوبه آموزش 

و پرورش را بررسی کند.
عزیز  معلمان  از  داد:  ادامه  وی 
اعتماد  ما  به  که  می کنیم  درخواست 
کنند و مطمئن باشند که ما نمی گذاریم 
بیفتد، هرچه  این قانون عقب  یک ذره 
اتفاق  رتبه بندی  اجرای  روند  در  که 
بیفتد براساس قانون خواهد بود و اجازه 
وقت کشی نمی دهیم. از دولت عزیز هم 
تقاضا می کنیم که این قانون را سریع تر 
ابالغ کند و بیش از اندازه مشمول مرور 
حق  به  عزیز  معلمان  تا  نشود  زمان 

خودشان برسند.
در  افزود:  در  سفیدان  منادی 
خصوص معلمان بازداشتی هم بنده هم 
سایر دوستان کمیسیون پیگیر هستند و 
تا ببینیم از چه مسیری می توان به حل 
این مساله کمک کرد. یک عده هستند 
که به نظر ما قابل تخفیف هستند و الزم 
است که هرچه زودتر وضعیت شان روشن 
شود که بتوانند مجددا سرکالس درس 
بیایند. اما از تعداد دقیق معلمان بازداشتی 

اطالع ندارم.
مجلس  آموزش  کمیسیون  رئیس 
سوالی  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای 

و  بررسی  وضعیت  آخرین  درخصوص 
کرد:  عنوان  رتبه بندی،  قانون  اجرای 
 ۹۹ سال  پایان  در  معلمان  رتبه بندی 
توسط دولت وقت به مجلس آمده بود 
حدودا  مجلس  آموزش  کمیسیون  که 
تغییرات  یک سال روی آن کار کرد و 
قابل توجهی به نفع معلمان در آن ایجاد 
به  گذشته  سال  اواخر  در  اینکه  تا  شد 
تایید شورای نگهبان رسید. بعد از تایید 
آموزش  وزارت  دولت،  به  آن  ابالغ  و 
که  داشت  فرصت  ماه  یک  پرورش  و 
آیین نامه اجرایی آن را تدوین کند که 23 
فروردین 1۴01 آیین نامه به دولت تحویل 
به کمیسیون  آنجا هم  در  داده شد که 
عمومی رفت. در جریان جلسات بررسی 
آیین نامه در دولت حدود 26 تغییر در آن 
انجام شد که در نهایت یک آیین نامه روان 

و خوبی تدوین شد.
وی ادامه داد: امروز دومین جلسه 
کمیسیون برگزار می شود و فکر می کنم 
نهایی رفع شده و  موانع  این جلسه  در 
کمیسیون آن را به هیات دولت ارسال 
خواهد کرد که اگر چنین شود، احتماال 
اولین جلسه آن را  هیات دولت هم در 

اگر  یعنی  کرد.  خواهد  ابالغ  و  بررسی 
امروز کمیسیون بررسی را به پایان برساند، 
چهارشنبه دولت آن را ابالغ خواهد کرد.
منادی سفیدان افزود: بعد از ابالغ 
پرورش  و  آموزش  به  دولت  هیات 
این  اواخر خرداد  تا  فکر می کنم حدودا 
رتبه هایی که هیات های ممیزه براساس 
که  کردند  آماده  عزیز  معلمان  سوابق 
شامل ۸30 هزار نفر است، اعالم شود. 

مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده 
اجرای  برای  اعتبارات الزم  درخصوص 
اعمال  زمان  داشت:  ابراز  قانون،  این 
از 31 شهریور 1۴00 خواهد  رتبه بندی 
بود، برای امسال 3۸ هزار میلیارد تومان 
بودجه پیش بینی شده است و برای اجرا 

آن کامال اعتبار وجود دارد.
وی درباره عدد و رقم افزایش  حقوق 
معلمان، گفت: اکنون افزایش 10 درصدی 
مصوب بودجه برای کارکنان دولت اعمال 
شده و زمانی که رتبه بندی اجرایی شود، 
آن هم اعمال می شود که فکر می کنم 
 700 و  میلیون   1 از  حقوق ها  افزایش 
هزار   500 و  میلیون   5 تا  تومان  هزار 

تومان خواهد بود.

منادی سفیدان:

پیگیر وضعیت معلمان بازداشتی هستیم تا سرکالس برگردند
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نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
سازوکار پرداخت وام  از سوی بانک ها تسهیل شود

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: اعضای کمیسیون از رییس بانک مرکزی خواستند سازوکار 

پرداخت وام  از سوی بانک ها تسهیل شود.
سیدجواد حسینی کیا در توضیح نشست روز دوشنبه مشترک 
با علی صالح  کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
آبادی رییس بانک مرکزی به خبرنگاران گفت: در نشست موضوعاتی 
مانند ضرورت ثبات بازار ارز پس از حذف ارز ترجیحی، تامین ارز 
مورد نیاز برای صنعت، هدایت نقدینگی به سمت اشتغال و تولید 

بحث و بررسی شد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تسهیل 
افزود:  امروز مطرح شد،  در نشست  وام های خرد که  پرداخت  در 
بر  رو هستند،  روبه  بسیاری  با مشکالت  اخذ تسهیالت  در  مردم 
همین اساس نمایندگان در نشست امروز از رئیس بانک مرکزی 
خواستند سازوکاری اندیشیده شود تا بانک ها بستر پرداخت وام ها 

را تسهیل کنند.
وی اضافه کرد: براساس موضوعات مطرح شده در جلسه امروز 
باید شرایط به گونه ای فراهم شود که امکان تعامل با کشورهای 

همسایه از طریق پول های ملی همان کشورها فراهم شود.
به  اشاره  با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس  نایب 
تاکید نمایندگان بر ضرورت ثبات به بازار ارز، تصریح کرد: براساس 
گزارش ارائه شده این التهاب مقطعی و حل شدنی است و بخشی 

از آن به مذاکرات مربوط است.
حسینی کیا با اشاره به تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو 
در نشست امروز خاطرنشان کرد: رییس کل بانک مرکزی اظهار 
نگرانی کرد که اگر واردات خودرو فراگیر شود، کنترل موضوع ارز 

مشکل می شود.

رئیس قوه قضاییه:
پیامدهای  اقتصادی  اصالح  طرح  اجرای  در  تاخیر 

نامطلوب داشت
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجرای طرح ملی توزیع عادالنه یارانه ها 
گفت: این طرح در زمره مصوبات مجلس و به منزله قانون است و دولت، 
اتخاذ تصمیم در  و  اجرا  تاخیر در  میزان  اجرای آن شد و هر  به  موظف 
و  کشور  اقتصاد  برای  نامطلوب  پیامدهای  دارای  ترجیحی،  ارز  مورد 

معیشت مردم بود.
والمسلمین  حجت االسالم  قضاییه،  قوه  رسانه  مرکز  گزارش  به 
غالمحسین محسنی اژه ای، روزگذشته )دوشنبه 26 اردیبهشت( در نشست 
و  زمان شناسی  بصیرت،  شکیبایی،  از  صمیمانه  قضاییه  قوه  عالی  شورای 
توزیع  و  اقتصادی  اصالحات  پیشبرد  راستای  در  دولت  با  مردم  همراهی 
عادالنه یارانه ها تقدیر کرد و افزود: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام به 
عملیات روانی و سایر شگردهای خود برای تحت تاثیر قرار دادن اذهان مردم 
درباره اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند اما مردم بصیر و 
زمان شناس ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه های دشمنان را 

نقش بر آب کردند.
محسنی اژه ای به تبیین و تشریح مقوله اصالحات اقتصادی و نیاز مبرم 
کشور به عملیاتی سازی و پیشبرد طرح های اصالح گرایانه در حوزه اقتصاد به 
نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی مانند اصالح ساختار بودجه، 
کنترل تورم و نقدینگی، ارتقای عدالت اجتماعی و ساماندهی مقوالت ارزی 
که همه صاحبنظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی بر تحقق و اجرای 
آنها تاکید دارند، مشخصًا به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و 

اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی اشاره کرد.
اجرای  بر  نخبگان  و  صاحبنظران  همه  کرد:  تصریح  عدلیه  رئیس 
طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی 
این طرح  البته ممکن است درباره چگونگی و زمان اجرای  تاکید داشتند 

اختالف نظرهایی وجود داشته باشد.
قاضی القضات با تاکید بر اینکه عموم مردم به سهم خود باید از انفال و 
بیت المال بهره مند باشند، یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی را 
ارتقای عدالت اجتماعی و بهره مندی بیشتر دهک های پایین درآمدی جامعه 
دانست و این مهم را نیز یادآور شد که باید در راستای تحقق هرچه بیشتر 

عدالت اجتماعی گام های بیشتر و بلندتری برداشته شود.

رشد ۹ درصدی تلفات تصادفات 1۴۰۰
در سال گذشته 16 هزار و 77۸ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از 
دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 15 

هزار و 3۹6 نفر بود، نه درصد افزایش یافته است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی 
قانونی کشور، در حوادث رانندگی سال 1۴00، از کل جانباختگان 13 هزار 

و ۴67 نفر مرد و سه هزار و 311 نفر زن بودند.
در این مدت استان های فارس با یکهزار و 3۸۹، تهران با یکهزار و 211 
و سیستان و بلوچستان با یکهزار و 1۸5 بیشترین و استان های ایالم با 127، 
چهارمحال و بختیاری و اردبیل هر کدام با 220 و کهگیلویه و بویراحمد با 

227 فوتی کمترین آمار تلفات را داشتند.
ثبت بیشترین تلفات در ماه مهر

در سال گذشته بر اساس آمار جمع آوری شده، بیشترین تعداد تلفات به 
ترتیب در ماه های مهر )یکهزار و 621( و مرداد )یکهزار و 620( و کمترین 

آن در بهمن ماه )یکهزار و ۹2( کشته ثبت شده است.
بیشترین رشد تلفات نیز مربوط به فروردین 1۴00 نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از آن با 66.5 درصد افزایش بوده است.
بر اساس این گزارش در این مدت از کل تلفات تصادفات چهار هزار 
و 1۴7 نفر در محورهای درون شهری، 11 هزار و 605 نفر در مسیرهای 
برون شهری، ۹۴1 نفر در مسیرهای روستایی و ۸5 نفر در سایر مسیرها 

جان باخته اند.
مراجعه بیش از 317 هزار مصدوم تصادفات به پزشکی قانونی

طی سال گذشته 317 هزار و 120 مصدوم حوادث رانندگی به مراکز 
پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد 22۹ هزار و 751 نفر 

مرد و ۸7 هزار و 36۹ نفر زن بودند.
تعداد مراجعات مصدومان تصادفات در سال 1۴00 نیز با رشد 1۴.6 

درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه بود.
1300 کشته در تصادفات اسفند

مطابق آمارهای موجود در حوادث رانندگی اسفند گذشته نیز یکهزار 
و 33۸ نفر کشته و 2۴ هزار و 2۸3 نفر مصدوم شدند که در تعداد تلفات با 
رشد 2.1 درصدی و در تعداد مصدومان با رشد 17.6 درصدی مواجه بودیم.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:

مردم دچارعادی انگاری شده اند
سویه های جدید کرونا نگران کننده است!

علمی  کمیته  بیر  د
با  کرونا  با  مقابله  کشوری 
جدید  سویه های  اینکه  بیان 
نگران  کشورها  برخی  در  بیماری  این 
عادی  دچار  مردم  گفت:  است،  کننده 
که  تصور  این  با  و  شده اند  انگاری 
پایان  به  و  یافته  کاهش  کرونا  آمار 
عمومی،  اماکن  در  ایم،  رسیده  کرونا 
فضاهای سربسته، وسایل نقلیه عمومی، 
خیابان ها،  و  کنسرت ها  همایش ها، 
ماسک های خود را برداشته اند، با جدیت 
تاکید می کنم که کرونا به پایان نرسیده 
و شیوه نامه های بهداشتی باید همچنان 

رعایت شود.
دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشیه 
کشوری  علمی  کمیته  جلسه  برگزاری 
کووید 1۹ اظهار کرد: در جلسه امروز، 
در  بیوتیک ها  آنتی  از  استفاده  بحث 
یکی  که  شد  مطرح   1۹ کووید  دوره 
این  در  خود  مطالعات  نتایج  اساتید  از 
این  براساس  داد.  توضیح  را  زمینه 
مطالعه، مشخص شد در 10 بیمارستان 
در  که  بیماری  هزار   ۴3 و  دانشگاهی 
این 10 بیمارستان بستری شدند، 100 
درصد بیماران حداقل یک آنتی بیوتیک 
و 50 درصد آنها حداقل 3 آنتی بیوتیک 
مصرف کردند که این میزان، بی رویه 
نتی  آ بیشترین  شود.  می  محسوب 
های  بخش  در  شده  مصرف  بیوتیک 
آنتی  بیشترین  و  آزیترومایسین  عادی، 
های  بخش  در  شده  مصرف  بیوتیک 
ویژه، ِمُروپنم بوده است. هزینه ای هم 
که در این مدت برای استفاده از آنتی 
بیوتیک های بی رویه صرف شده، چیزی 

حدود 2.2 میلیون دالر بوده است.
وی افزود: در این مطالعه همچنین 
که  بیمارستان هایی  در  شد  مشخص 
بوده،  بیشتر  بیوتیک  نتی  آ مصرف 
میزان مرگ و میر باالتری نیز گزارش 
جمله  از  مختلفی  علل  که  است  شده 

تداخالت  و  ها  بیوتیک  آنتی  عوارض 
است،  دخیل  زمینه  این  در  دارویی 
بنابراین الزم است آگاهی پزشکان در 
استفاده  زیرا  یابد،  افزایش  زمینه  این 
نمی تواند  بیوتیک ها  آنتی  از  رویه  بی 
را  کرونا  از  ناشی  میر  و  مرگ  میزان 
عوارض  دلیل  به  شاید  و  دهد  کاهش 
نیز  عکس  اثرات  دارویی  تداخالت  و 
بگذارد. از سوی دیگر بار زیادی را به 
می کند.  تحمیل  کشور  اقتصاد  هزینه 
بی رویه  از مصرف  است  بنابراین الزم 
آنتی بیوتیک ها در درمان بیماران مبتال 

به کرونا، جلوگیری شود.
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله 
مقرر  این جلسه  در  داد:  ادامه  با کرونا 
درمان  اقتصاد  های  کمیته  که  شد 
و  ها  دانشگاه  و  ها  بیمارستان  در  که 
معاونت درمان تشکیل شده بود، دوباره 
احیا شود. همچنین کمیته های استوارد 
شیپ که در مورد مصرف آنتی بیوتیک 
ها اقدامات مناسبی انجام داده بودند و 
از قبل از شیوع کرونا آغاز به کار کرده 
بودند، دوباره احیا شود و پروتکل هایشان 
نیز در معاونت درمان ریوایز شده و به 
مصرف  از  تا  شود  ابالغ  بیمارستان ها 
بی رویه آنتی بیوتیک ها در بیمارستان 
ها و هزینه هایی که به بیمار و اقتصاد 
زیادی  حدود  تا  کند،  می  وارد  کشور 

جلوگیری کند.
وی در ادامه در خصوص استفاده از 

ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی، 
بیان کرد: با توجه به اینکه گزارشاتی از 
بعضی کشورها مانند کشورهای آفریقایی 
جدید  سویه های  بروز  برای  آمریکا  و 
B.1.1.7 از COVID-1۹ در این کشورها 
و همچنین بروز دوباره سویه های ترکیبی 
کشورهای  برخی  در  اومیکرون  و  دلتا 
خاورمیانه وجود دارد، نگرانی هایی ایجاد 
شده مبنی بر اینکه ممکن است در آینده 
دوباره با موج هایی از ویروس کرونا مواجه 
باشیم؛ بنابراین توصیه کمیته علمی بر این 
است که پروتکل ها و شیوه نامه های 
بهداشتی حتما رعایت شود، به خصوص 

توسط گروه های پرخطر.
پرخطرها ُدز چهارم را تزریق کنند
کرد:  عنوان  همچنین  جماعتی 
توصیه دیگر ما این است که گروه های 
پرخطر مانند سالمندان، افراد یا بیمارانی 
یا  و  دارند  ضعیف  ایمنی  سیستم  که 
داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی 
مصرف می کنند، الزم است ُدز چهارم 
واکسن کرونا را تزریق کنند. کودکان 5 
تا 11 ساله هم که انجام واکسیناسیون 
کرونا برایشان به تصویب رسیده، حتما 
زیرا  دهند،  انجام  را  واکسیناسیون 
کودکان می توانند عامل انتقال بیماری 
باشند، بنابراین، چنانچه واکسیناسیون را 
انجام ندهند، با بروز سویه های جدید 
بازهم می توانند باعث انتقال و چرخش 
بیماری و بروز موج های جدید و تشدید 

بیماری در کشور شوند. افرادی که ُدز 
سوم را هنوز تزریق نکرده اند نیز حتما 
را  واکسیناسیون  روند  و  کنند  مراجعه 
شرایط،  به  توجه  با  زیرا  کنند،  تکمیل 
با  نزدیک،  ای  آینده  در  است  ممکن 
فرارسیدن فصول سرد پاییز و زمستان، با 
سویه ها و پیک های جدید روبرو شویم.

تصور نشود که کرونا پایان یافته 
است

روابط عمومی وزارت  اعالم  بنابر 
بهداشت، وی با بیان اینکه پاندمی کرونا 
در دنیا و ایران به پایان نرسیده و وارد 
مرحله اندمیک نشده ایم، گفت: در حال 
حاضر مشاهده می کنیم که مردم دچار 
عادی انگاری شده اند و با این تصور که 
آمار کرونا کاهش یافته و به پایان کرونا 
رسیده ایم، در اماکن عمومی، فضاهای 
سربسته، وسایل نقلیه عمومی، همایش 
ها، کنسرت ها، خیابان ها و ... ماسک 
های خود را برداشته اند، با جدیت تاکید 
می کنم که شیوه نامه های بهداشتی 
همچنان رعایت شود و به هیچ عنوان 
تصور نشود که کرونا پایان یافته است.

سویه های جدید در برخی کشورها 
نگران کننده است

کرونا  دبیر کمیته علمی کشوری 
کرونا  وضعیت  درخصوص  پایان  در 
درحال  شد:  یادآور  کشورها،  سایر  در 
آمار  اکثر کشورهای جهان،  در  حاضر، 
ابتال و فوت ناشی از کرونا در مقایسه 
با وضعیت قبلی خودشان، کاهش یافته 
است، اما سویه هایی که در کشورهای 
آفریقایی، آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
فلسطین اشغالی گزارش شده، می تواند 
نگران کننده باشد و پیش درآمد به وجود 
کشورهای  در  جدید  های  موج  آمدن 
جهان باشد. لذا باید از قبل آمادگی الزم 
را کسب کنیم و این آمادگی نیز با تزریق 
واکسیناسیون  روند  تکمیل  و  واکسن 

میسر می شود.
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زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم: هر کسی که وارد دانشگاه می شود، باید 
شئونات پوشش را رعایت کند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طرحی را تدوین کرده ایم و پیگیر آن 
هستیم که افرادی که عضو هیئت علمی خواهند شد سه ماه به صورت شبانه روزی 
آموزش ببینند و همچنین یک پایه تشویقی نیز به آنها تعلق می گیرد. همین مسئله 

را رسانه های بیگانه تبدیل کردند به گزینش و تخریب.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در آیین بزرگداشت روز جهانی ارتباطات و 
به صورت  قطعا  از مهرماه  دانشجویان  آموزش  این که  بر  تاکید  با  روابط عمومی 
حضوری خواهد بود، اظهار کرد: دانشگاه ها مختار هستند از آموزش مجازی به عنوان 

آموزش مکمل در دانشگاه ها استفاده کنند، اما اصل آموزش حضوری خواهد بود.
پل  کارشان  روابط عمومی ها  روابط عمومی ها گفت:  نقش  درباره  زلفی گل 
سازی است و حتی می توانند به قلب و ذهن هر شهروند پل بزنند. روابط عمومی ها 
باید توجه ویژه ای به تعامل، گفتگو و ارتباط داشته باشند. کار روابط عمومی ها 
سازندگی، باورسازی و هویت سازی است. یک خبر می تواند انگیزه یک دانشجو 
را چند برابر کند. بنابراین کار روابط عمومی ها سازندگی است و همچنین جریان 
سازی، کار بسیار مهمی است که توسط روابط عمومی ها انجام می شود. با جریانی 
که روابط عمومی ها ایجاد می کنند بستر را برای پذیرش کار خالقانه، حکیمانه و 
فناورانه مهیا می کنند.زلفی گل خاطرنشان کرد: یکی از کارهای تحولی مد نظر ما 
تبدیل استادی دانشگاه به تخصص است. همانطور که پزشکی یک تخصص است. 
هر صنفی یک تخصص دارد. این که یک نخبه ای بخواهد بعد از فارغ التحصیلی 
مستقیم در سر کالس حاضر شده و تدریس را شروع کند بدون آنکه با منش و 

روش استادی آشنا نباشد درست نیست.
وزیر علوم گفت: طرحی را تدوین کرده ایم و پیگیر آن هستیم که افرادی 
که عضو هیئت علمی خواهند شد سه ماه به صورت شبانه روزی آموزش ببینند و 
همچنین یک پایه تشویقی نیز به آنها تعلق می گیرد. همین مسئله را رسانه های 
بیگانه تبدیل کردند به گزینش و تخریب. روابط عمومی ها همانطور که می توانند 
سازنده و جریان ساز باشند می توانند توسط افراد بدخواه تخریب نیز داشته باشند. 
روابط عمومی ها می توانند شیوه آموزش و علم و فناوری را رشد دهند و همچنین 
فرهنگ دانش بنیان را شکل دهند. نقش روابط عمومی ها تاریخ نگاری و صیانت 

از صداقت است. آنها تصمیم ساز و سیاست ساز هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ما می گوئیم که دانشگاه 
رعایت  را  پوشش  شئونات  باید  می شود  دانشگاه  وارد  که  هر کسی  دارد.  حرمت 
کند. این موضوع را رسانه های بدخواه تبدیل می کنند به یک ضد فرهنگ. حتی 
در کشورهای پیشرفته نیز کسی با لباس لب دریا وارد دانشگاه نمی شود. آیا ما هر 
کسی را با هر پوششی در خانواده خود راه می دهیم؟ ما می گوئیم کالس، استاد، 
دانشگاه حرمت دارد و باید حفظ شود و آنها می خواهند از آن سوءاستفاده کنند. شما 

به عنوان روابط عمومی ها می توانید نقش آفرین باشید.
وزیر علوم خطاب به مدیر روابط عمومی وزارت علوم گفت: برای افرادی که 
در این حوزه مشغول هستند کارگاه های آموزشی روابط عمومی طراحی کنند که 
خود وزیر نیز در این کارگاه ها شرکت خواهد کرد. همچنین همانگونه که وزارت 
باید دانشمندان  یا صدا وسیما قهرمانان خود را معرفی می کنند ما هم  ورزش و 

و دانشجویان تراز اولمان را و همچنین انجمن های علمی مان را معرفی کنیم.
محمدعلی زلفی گل در حاشیه آیین بزرگداشت روز جهانی ارتباطات و روابط 
عمومی، در جمع خبرنگاران به نحوه برگزاری آزمون سراسری 1۴02 اشاره کرد و 
گفت: در زمینه موارد مربوط به برگزاری کنکور سراسری دو نهاد مجلس شورای 
اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی تصمیم می گیرند که ما در اجرای تصمیمات 
این دو نهاد را مالک عمل قرار می دهیم و اگر قوانین مجلس شورای اسالمی قبل 
از مصوبات شورا باشد و در تناقض با یکدیگر نباشد ما حتما مصوبات شورا را مدنظر 

قرار می دهیم و موظفیم به مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی عمل کنیم.
وزیر علوم تاکید کرد: خوشبختانه قوانین مجلس شورای اسالمی و مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص کنکور با هم تناقضی ندارند و ما سعی 

می کنیم به گونه ای عمل کنیم که به همه مصوبات قانونی عمل شود.

رابطه پنهانی زن متاهل باعث قتل دختر 5 ساله اش شد
تحقیقات در پرونده قتل مرموز دختری 5ساله در پایتخت با شناسایی مردی که با 

مادر دختربچه رابطه پنهانی داشت وارد مرحله ای جدید شد.
رسیدگی به این پرونده از روز شنبه نهم اردیبهشت شروع شد. آن روز گزارش مرگ 
دختری خردسال که در بیمارستانی در پایتخت بستری بود به قاضی محمد وهابی، بازپرس 
ویژه قتل اعالم و تحقیقات در این باره آغاز شد. آثار سوختگی و کبودی روی دست ها و 
پاها و قسمت های دیگر بدن این دختر وجود داشت و نشان می داد که او بر اثر شکنجه 

و ضربه به سر به قتل رسیده است.
در ادامه بررسی ها مشخص شد که پدر و مادر کودک جدا از هم زندگی می کنند و 
یک شب پیش از فوت کودک، مادر پیکر نیمه جان او را به درمانگاهی در پردیس منتقل 
کرده و با تشخیص پزشک، دختربچه برای ادامه درمان به بیمارستانی در تهران انتقال 
یافته بود. با این حال تالش برای نجات او بی فایده بوده و وی جانش را از دست داده بود.
نخستین فردی که پلیس به تحقیق از او پرداخت مادر کودک بود. وی گفت: من و 
شوهرم با وجود داشتن دختری 5ساله از چند وقت قبل با یکدیگر دچار اختالفات شدیدی 
شده بودیم و جدا ازهم زندگی می کردیم.او ادامه داد: من خانه ای در پردیس اجاره کرده 
بودم و با دخترم زندگی می کردم. یک روز شوهرم که در پاکدشت زندگی می کرد سراغم 
آمد و گفت دلش برای دخترمان تنگ شده است و چون خیلی التماس کرد دخترم را به او 
دادم تا به خانه اش ببرد اما صبح روز بعد، زمانی که از خانه بیرون رفتم تا زباله ها را جلوی 

در خانه بگذارم پیکر نیمه جان دخترم را دیدم که جلوی در افتاده بود.
این زن ادامه داد: با دیدن او وحشت کردم. آثار کبودی و سوختگی روی پای دخترم 
دیده می شد و او را به بیمارستان رساندم اما فوت شد و آنطور که گفته اند او شکنجه شده 

و به دلیل ضربه مغزی جانش را از دست داده بود. من احتمال می دهم که دخترم توسط 
بیگناه  را  اما خودش  بازداشت شد و  پدر دختربچه  ادامه  به قتل رسیده است.در  پدرش 
دانست. او گفت: یا همسرم دخترمان را کشته و حاال می خواهد به گردن من بیندازد و یا 

فردی آشنا که به خانه همسرم رفت وآمد می کرد جانش را گرفته است.
او ادامه داد: آن فرد آشنا چند روز قبل به من پیام داد که به زودی دخترم را به مرکز 
نگهداری اطفال در بهزیستی می سپارد. من در این مدت دخترمان را ندیده ام و آن شب 

هم به دنبال او نرفتم، همسرم دروغ می گوید.
در ادامه بازپرس جنایی تهران دستور بازداشت مادر را هم صادر کرد اما او اصرار 
داشت که شوهرش قاتل است. اما اظهارات ضد ونقیض مادر موجب شد که احتمال قتل 

از سوی فرد آشنا که به خانه مادر کودک رفت وآمد می کرد قوت یابد.
از طرفی مادر برای اثبات حرفش درباره اینکه دخترش را تحویل پدر داده مدرکی 
ادامه  اما در  ندارد  او همچنین مدعی بود که فرد آشنا به خانه اش رفت وآمدی  نداشت. 
بررسی ها معلوم شد که او دروغ می گوید و فرد آشنا بارها به خانه او رفت وآمد می کرده 
است. از همه مهم تر اینکه وقتی مأموران برای تحقیق از فرد آشنا به خانه اش رفتند، معلوم 
شد که او بعد از قتل دختربچه فراری شده و به خانه اش نرفته است. همه اینها باعث شد تا 
فرضیه اینکه وی در قتل دختربچه نقش دارد پررنگ شود و در این شرایط بازپرس جنایی 

دستور بازداشت وی را صادر کرده و جست وجو برای دستگیری او ادامه دارد.

بازداشت یک شیطان صفت در اردبیل
عامل هتک حیثت و بارگذاری تصاویر غیراخالقی در فضای مجازی استان اردبیل 

دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا استان اردبیل از شناسایی و دستگیری فردی که در یکی از شبکه های 

پیام رسان داخلی اقدام به بارگذاری تصاویر غیراخالقی می کرد، خبر داد.
سرهنگ علی قهرمان گفت: با مراجعه فردی به پلیس فتا و طرح شکایت وی مبنی 
بر اینکه شخصی با استفاده از شماره تلفن در یکی از پیام رسان های داخلی اقدام به ایجاد 
آبروریزی من شده است،  بارگذاری موجب  بارگذاری تصاویر مبتذل  با  صفحه  نموده و 
پرونده ای در این خصوص تشکیل و جهت رسیدگی در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: کاراگاهان پرونده پس از بررسی های اولیه و جمع بندی سرنخ های 
را  متهم  و  استخراج  را  ورودی  آی پی های  پلیسی  و  فنی  اقدامات  انجام  با  و  موجود 

کردند. شناسایی 
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹6(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 162 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R15 و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی ۸100Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸6 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،760 دربرابر 1،۴۴1 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/1 برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

و  موزش  آ یرکل  مد
پرورش شهر تهران با بیان 
گذشته  دوسال  در  ینکه  ا
تجربه تازه ای پیدا کردیم و به زیست 
بوم جدیدی کوچ کردیم که در عین 
نیز  پیامدهایی  مثبت،  دستاوردهای 
باعث  کرونا  گفت:  داشت  همراه  به 
محیطی  و  فردی  بهداشت  به  شد 
روان  سالمت  اما  کنیم،  توجه  بیشتر 
مخاطره  به  را  اجتماعی  سالمت  و 

انداخت. 
یش  هما ر  د ن  یمیا کر علیرضا 
آموزی  دانش  سالمت  سفیران  ملی 
یک  منطقه  عدالت  دبستان  در  که 
آموزش و پرورش شهر تهران برگزار 
شرایط  در  تغییر  اینکه  بیان  با  شد 
امروز بشر، رشد تکنولوژی و  زندگی 
زندگی  آن  پررنگ  حضور  و  فناوری 
متعاقبش  و  کرده  متحول  را  انسان 
است  کرده  تغییر  نیز  زندگی  سبک 
گفت: اگر امروز تکنولوژی در خدمت 
را  اش  آسایش  زمینه  و  است  انسان 
نیز  را  مخاطراتی  اما  می کند،  فراهم 
واسطه  به  آرامش  و  داشته  به همراه 

است. شده  کمتر  تکنولوژی  وجود 
گذشته  دوسال  در  افزود:  وی 
تجربه تازه ای پیدا کردیم و به زیست 
بوم جدیدی کوچ کردیم که در عین 
نیز  پیامدهایی  مثبت،  دستاوردهای 
به  شد  باعث  کرونا  داشت.  همراه  به 
بهداشت فردی و محیطی بیشتر توجه 
سالمت  و  روان  سالمت  اما  کنیم، 
انداخت و در  به مخاطره  را  اجتماعی 
مجموع باعث شد به موضوع سالمت 

بیشتر توجه کنیم. ابعادش  و همه 

مدیرکل آموزش و پرورش شهر 
زندگی  امروز  اینکه  بیان  با  تهران 
با  و  خورده  گره  تکنولوژی  به  ما 
ن  عنوا می کنیم  ندگی  ز تکنولوژی 
ر  خبا ا ر  نتشا ا باالی  سرعت   : کرد
به  را  ما  روان  و  روح  اطالعات،  و 
که  آرامشی  ما  و  می اندازد  مخاطره 
نداریم.  را  داشتند  گذشته  نسل های 
به  ما  ی  برا ر  خبا ا ر  نتشا ا سرعت 
چندان  روان،  و  روح  سالمت  لحاظ 

نیست. خوشایند 
و  سبک  د:  دا مه  دا ا کریمیان 
ز  ا تر  وت  متفا بشر  ندگی  ز سیاق 
گذشته است و سالمت جسم، روان و 
معنوی و اجتماعی باید بیش از پیش 
مورد توجه قرار بگیرد. برای این مهم 
بهترین  که  کرد  سازی  فرهنگ  باید 
مکان برای این امر مدرسه و بهترین 

هستند. آموزان  دانش  مخاطبان، 
وی اضافه کرد: امروز این اتفاق 
دستگاهی  بین  همکاری  با  مبارک 
است  دادن  رخ  در حال  ما  در کشور 
آغاز  مدرسه  از  را  سازی  فرهنگ  و 
یک  مبارک  تفاق  ا این  یم.  ا کرده 
امیدواریم  و  است  هوشمندانه  اقدام 
و  جامعه  تعالی  و  رشد  شاهد  هرروز 

باشیم. مان  فرهنگ 
کشور  اورژانس  رئیس  میعادفر، 
نیز در این مراسم با بیان اینکه کرونا 
مروز  ا و  داشت  ه  همرا به  تجاربی 
واژه ای  ترین  ملموس  »سالمت«، 
سلول هایمان  تک  تک  با  که  است 
این  در  گفت:  می کنیم  حس  را  آن 
با  سالمت  مدافعان  سخت،  دوساِل 
امروز  و  کردند  مبارزه  ویروس  این 
آمار تلفات به کمتر از 10 تن رسیده 

دولت  و  بود  دستاوردی  که  است 
بیماری  ماه  شش  پنج  طی  توانست 

کند. مدیریت  را 
وی ادامه داد: اگر تغییرات را از 
مدرسه شروع کنیم نتایج و اثراتش را 
ها  آموزش  اگر  بینیم.  می  جامعه  در 
در سطح دانش آموزی به طور جدی 
اثراتش را در  با تغییرات همراه باشد 
آینده خواهیم دید. جای تعجب است 
که آمار تصادفات جاده ای باالست که 
ترافیکی  رفتارهای  از  ناشی  بخشی 
نادرست است. ما با حضور در سراسر 
نبال  د که  فی  هدا ا ز  ا یکی  کشور 
مستمر  همکاری  و  آموزش  می کنیم 
این  و  است  پرورش  و  آموزش  با 
را  آموزش هایی  داریم که  را  آمادگی 
در مدارس و آموزش و پرورش برای 
معلمان و دانش آموزان داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران:

کرونا سالمت روان دانش آموزان را به مخاطره انداخت
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کز  مر س  شنا ر کا
شورای  مجلس  پژوهش های 
اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی 
مالیات بر عایدی سرمایه تولید را رونق 
می بخشد گفت: درحالی که نیروی کار ماه 
به ماه مالیات پرداخت می کند کسانی که 
در عرصه خرید و فروش سرمایه هستند 
سرمایه آنها مشمول مالیات نمی شود و 

این اوج بی عدالتی است.
ز  و ر  » ی ر سکند ا د  ا جو «
با  علمی  نشست  در  گذشته)دوشنبه( 
عنوان واکاوی مالیات بر عایدی سرمایه 
اظهار داشت: ما در نقطه ای قرار داریم که 
اساسا چیزی به عنوان مالیات بر عایدی 
سرمایه نداریم، اینکه مالیات نداریم آثار 
وارد  کشور  به  سنگینی  سواقتصادی 

کرده است.
وی افزود: عباس شاکری در کتاب 
شده  نوشته  ایران  اقتصاد  بر  مقدمه ای 
فقدان  کشور  اساسی  مشکل  که  است 
مالیاتی سرمایه است که مهمترین مساله 
ایران  اقتصاد  هزینه فرصت سرمایه در 
داشته  سرمایه  اگر  رو  این  از  باالست. 
پذیری  بگذارید خطر  تولید  در  و  باشید 
اگر  اما  دارید  پایین  بازدهی  نرخ  و  باال 
آن را در طال و سکه و زمین قرار دهید 
با کمترین خطر پذیری، بازدهی باالیی 

خواهید داشت.
های  پژوهش  مرکز  کارشناس 
تاکید کرد: در  مجلس شورای اسالمی 
این موضوع وجود دارد  نیروی کار هم 
نیروی کار امروز وارد یک شرکتی شود 
سود داللی و یا واسطه گری پایین تر 
است تا اینکه وارد مشارکت در خرید و 
فروش شود لذا هزینه فرصت سرمایه و 
نیروی انسانی در کشور به بخاطر فقدان 

مالیاتی باالست.
بهره های  نرخ  اینکه  بیان  با  وی 
باال باعث شده عمده تسهیالت بانکی 
به دست کسانی می رسد که در حوزه 
داللی و سوداگری کار می کنند گفت: 
این افراد مالیات پرداخت نمی کنند، ما 
اگر می خواهیم تولید رونق پیدا کند باید 
بازدهی های غیرمولد را پایین بیاوریم تا 
تولید کننده از تسهیالت بانکی استفاده 

کند.
اسکندری ادامه داد: راهی جز مالیات 
بر عایدی سرمایه نداریم از این رو باید 
مسیر  این  در  شود  اجرایی  طرح  این 
یکسری نیازمندی های سخت افزاری و 
نرم افزایی نیاز است که در طرح الزامات 

دیده شده است.
با اشاره به تجربه کشورهای  وی 

دنیا در مالیات گفت: یکی از نکات مهم 
اقتصاد  است،  گذار  اثر  طراحی  در  که 
چه  اقتصادی  فعالین  که  است  سیاسی 
واکنشی نشان می دهد در همین راستا، 
مالیات بر سهام آن هم یک درصد بعد 
از پنج سال مطرح شد که در کمیسیون 

اقتصادی رای نیاورد.
های  پژوهش  مرکز  کارشناس 
مجلس شورای اسالمی افزود: در طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه، معافیت های 
گذاشته شده است به عنوان مثال، ملک 
مسکونی برای هر چهار نفر از اعضای 
تا  است  شده  گرفته  نظر  در  خانواده 
مالیات پرداخت نکنند بیش از آن مالیات 

باید پرداخت شود.
مردم  درصد   ۹5 کرد:  ابراز  وی 
در  مصرفی  نیاز  اندازه  به  که  آنهایی 

اقتصاد مصرف می کنند، مشمول این 
با شرایط  مالیات نمی شوند و متناسب 
همه  رو  این  از  است  کشورمان  فعلی 
درصد  پنج  خصوص  در  مباحث  این 
ملک  چندین  دارای  که  است  جامعه 

و خودرو است.
شرایط  اینکه  بیان  با  اسکندری 
های  فعالیت  را  ایران  اقتصاد  فعلی 
است  داده  قرار  تاثیر  تحت  غیرمولد 
گفت: اکنون داریم در خصوص افرادی 
که بیش از نیاز مصرفی را دارند مالیات 

را مطرح می کنیم 
دوره  یک  باید  داشت:  بیان  وی  
نظر  تجدید  بعد  و  بگذرانیم  را  مالیاتی 
کنیم، اگر شرایط بهتر شد بعد از کنترل 
را  دهندگان  مالیات  دایره شمول  تورم، 

افزایش می دهیم.

جهاد تبیین و بازیابی جایگاه روابط عمومی ها 
 آذرماه 1۴00 و با سخنرانی مقام معظم 
رهبری، »جهاد تبیین« مورد تأکید قرار گرفت؛ 
دستورکار مهمی که هدفش مقابله با انحراف 
و تحریف در گفتمان انقالب اسالمی است و 
البته بیش از هرچیز بر رسانه تمرکز دارد. در 
همین زمینه منصور شیخ االسالمی، مدیر امور 
حوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا با 
روابط  و  ارتباطات  روز جهانی  مناسبت  اغتنام 
به  یادداشتی  طی  اردیبهشت(   27 عمومی)
واکاوی جهاد تبیین و نقش روابط عمومی ها به 

عنوان حلقه اتصال مردم و رسانه، در پیشبرد گفتمان جهاد تبیین پرداخته است.
اهمیت »جهاد تبیین« و واکاوی ابعاد مختلف آن پس از تأکید چندباره 
رهبر معظم انقالب دیگر بر کسی پوشیده نیست. زمانی که ایشان می فرمایند 
»جهاد تبیین یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری است« اجرای صحیح بند 
بند آن از واجبات به شمار می آید چراکه معنای جهاد در اسالم کاماًل مشخص 
است. بنابراین انتخاب این کلیدواژه از سوی مقام عظمای والیت نشان دهنده 

میزان اهمیت و ترسیم کننده استراتژی اجرای جهاد تبیین می باشد.
پیش  از این هم مقام معظم رهبری درباره لزوم اعالم درست و به موقع 
دستاوردهای انقالب و نظام اسالمی برای جامعه کم تأکید نفرموده بودند، اما 
آنچه این بار در بیانات ایشان شرایط ویژه روز را ترسیم می کند؛ انتخاب همین 

کلیدواژه جهاد است.
ایشان تأکید فرمودند: »جهاد تبیین، خنثی کننده توطئه دشمن است؛ با 
این جهاد، می توان حرکت های صحیح را منتشر کرد و به پرسش ها، پاسخ داد. 
همچنین با جهاد تبیین، می توان ابهام آفرینی های موجود در فضای اجتماعی و 

مجازی را به  نوعی مورد خدشه قرار داد و با آن مقابله کرد.«
اما با اندکی بررسی بیشتر می توان کلیدواژه هایی را در بیانات معظم له یافت 

که بار جهاد تبیین را بر دوش برخی بخش ها سنگین تر می کند.
به ویژه آنجا که می فرمایند »امروز سیاست قطعی رسانه های معاند جمهوری 
اسالمی و اسالم، این است که واقعیت ها را تحریف کنند. آنان خبرهای مربوط به 
جمهوری اسالمی را با انواع و اقسام دروغ ها، آمیخته می کنند؛ هر چه می توانند 

چهره انقالب، چهره امام و فعالیت های این ۴3 سال را مخدوش می سازند.«
با تعمق در این بیانات می توان دریافت که خط حمله دشمن ازنظر رهبر 
معظم انقالب در رسانه های آن تعریف شده و مهم ترین کارکرد آن هم انتشار 
اخبار غلط و وارونه جلوه دادن فعالیت های صورت گرفته در نظام جمهوری 

اسالمی است.
بنابراین می توان دریافت یکی از مهم ترین بخش هایی که وظیفه مقابله 
با خط مقدم جبهه دشمن را دارد، روابط عمومی ها هستند. نقطه اتصال سازمان 

با مردم و رسانه.
طبیعتًا اولین مرجع تصحیح اطالع رسانی غلط یا نوآوری در اطالع رسانی 
درست، روابط عمومی ها هستند. با جزئی تر کردن مفهوم جهاد تبیین به درستی 
می توان دریافت که سنگین ترین بار آن بر دوش روابط عمومی ها و در وهله 
دوم رسانه ها خواهد بود چراکه در تعریف این مفاهیم و کارکردهایی که برای 

آن قائل شده اند، به وضوح می توان وظایف ذاتی را روابط عمومی ها را یافت.
»تبیین به معنای روشنگری و بیان حقیقت است، زدودن غبار بدفهمی، 
تحریف و کج فهمی از مفاهیم و معارف انقالب اسالمی و همچنین فهمیدن 
تحلیل های نادرست، غلط و مغرضانه از رویدادها و پیشگیری از تحریف و دریافت 
بدون جهت گیری  است،  روشنگری  در جهت  تبیین  بنابراین،  است؛  نادرست 
خاصی که بخواهیم مطلبی را توجیه کنیم یا امر نادرستی را درست جلوه دهیم.«
نگاهی به این تعریف و تعاریف مشابه آن به راحتی نشانگر همپوشانی دو 

حوزه جهاد تبیین و وظایف روابط عمومی هاست.
حتی اگر تبیین را در معارف اسالمی ریشه یابی کنیم، مشاهده می کنیم 
که اصواًل پیامبران برای تبیین آمده اند؛ تبیین حقایق عالم، تبیین وجود خود 
انسان، تبیین ظرفیت های انسان، تبیین راهی که باید برود. به همین جهت، 
یکی از نام های قرآن کریم بیان است: »َهَذا بََیاٌن لِلنَّاس«؛ قرآن تبیین کننده ای 

برای مردم است.
رسالتی که ازقضا در تعریف روابط عمومی اسالمی نیز بارها بر آن تأکید 
شده که روابط عمومی وظیفه اش انتقال درست پیام یک سازمان و روشن کردن 
مخاطبان سازمان در برابر اتفاقاتی است که در آن رقم می خورد و درنهایت 

همراه کردن آنان با سازمان است.
خوشبختانه بار سنگین جهاد تبیین سبب شد که یک بار دیگر اهمیت جایگاه 
روابط عمومی در سازمان ها یادآوری شده و حساسیت آن درک شود، چراکه 
شوربختانه در برهه ای تعریف های نادرست و عدم درک جایگاه روابط عمومی 
نزد بخشی از بدنه مدیریتی، این قلب تپنده سازمان ها را به ابزاری تنها برای 

اعالم برخی دستاوردهای مسئوالن و دستگاه ها تبدیل کرده بود.
اما امروز مأموریت خطیری که مقام معظم رهبری که به صورت عمومی امر 
فرموده اند، روابط عمومی را به خط مقدم جنگ شناختی و جدی ترین سربازان 

جهاد تبیین در فضای مجازی تبدیل کرده است.
البته پیش  از این هم اهمیت روابط عمومی ها در دیدگاه معظم له کاماًل 
آشکار بوده و به طور مثال دفتر ایشان بارها اعالم کرده و تذکر داده اند تنها 
مرجع موثق انتشار اخبار رهبر انقالب اسالمی روابط عمومی دفتر ایشان است.
بسیار  کشور  عمومی  روابط  بزرگ  جامعه  از  عضوی  به عنوان  حال 
یک بار  شد  باعث  ما،  دوش  بر  مسئولیت  این  بار  گذاشتن  با  که  خرسندم 
مقدمه ای  و  تأکید شده  در کشور  گذشته  از  بیش  بخش  این  اهمیت  دیگر 
را فراهم کند که به امید باری تعالی همه دستگاه های کشور بیانات و نگاه 
شخصی مقام معظم رهبری به جایگاه روابط عمومی در دفتر ایشان را الگو 
از دست اندرکاران این حوزه، سد بزرگی در همان  با پشتیبانی  قرار داده و 
همیشه  مثل  تا  شود  ایجاد  انقالب  و  نظام  بدخواهان  با  جنگ  مقدم  خط 

دشمن را در النه خود زمین گیر کنیم.

ساعات کاری شعب و باجه های بانک آینده اعالم شد
بر این اساس، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
07:۴5 تا 1۴ و روزهای پنج شنبه از ساعت 07:۴5 تا 
)به جز  آینده  بانک  باجه های  و  شعب  تمامی   12:30
عزیز  مردم  به  دارند(،  متفاوتی  کار  ساعت  که  آن ها 

خدمت می کنند.
ساعت کار ادارات مرکزی نیز بدون تغییر، روزهای 

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 07:30 تا 1۴:30 و پنج شنبه از ساعت 07:30 تا 
13:00 است.

باجه هایی که ساعت کاری متفاوت دارند از این قرار است: ماهان برج 
ماهان در شرق تهران، دماوند - خاقانی در خیابان دماوند تهران، پردیس در 

پارک فن آوری در شرق تهران و ایران مال در غرب تهران است.

در نخستین جشنواره تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت 
ورزش کشور؛

بانک گردشگری، بانک سال ورزش شناخته شد
بانک گردشگری در نخستین جشنواره تجلیل از 
برترین های اقتصاد و صنعت ورزش کشور، در حوزه 

بانکی به عنوان بانک سال ورزش شناخته شد.
در  گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت ورزش 
کشور، در حوزه حامی بانکی، بانک گردشگری تندیس 

این جشنواره را دریافت کرد.
این جشنواره با هدف انتخاب و معرفی برترین ها در حوزه های مختلف 
و  اشخاص حقیقی  و  با حضور ۸0 شرکت، موسسه  اقتصاد و صنعت ورزش 

حقوقی، در تهران برگزار شد. 
بانک گردشگری که به عنوان یک بانک خصوصی زیر نظر بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کند، همواره حمایت از بخش ورزش کشور 

را در برنامه ریزی ها لحاظ کرده است. 
بانک گردشگری 100 شعبه در سراسر کشور دارد.

 وزیر نفت اعالم کرد؛
آغاز ۴۰ پروژه جدید به ارزش 3۰ میلیارد دالر در سال 1۴۰1

وزیر نفت اظهار کرد: امسال وزارت نفت بیش از ۴0 پروژه جدید 
به ارزش 30 میلیارد دالر آغاز خواهدکرد و تکیه اصلی ما برای تأمین 

تجهیزات این پروژه ها شرکت های داخلی است.
جواد اوجی روز گذشته)دوشنبه( در حاشیه بیست وششمین نمایشگاه 
بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  پتروشیمی  و  پاالیش  گاز،  نفت،  بین المللی 
گاز  و  نفت  رویدادهای  معتبرترین  و  بزرگ ترین   از  نمایشگاه  این  اینکه 
جهان به شمار می آید، گفت: امسال بیش از 1200 شرکت داخلی و خارجی 

دانش بنیان در این نمایشگاه حاضر شدند.
وی گفت: در حاشیه بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی که نسبت به نمایشگاه های سال های گذشته بسیار 

پرشورتر بود، قراردادها و تفاهم نامه های زیادی امضا شد.
وزیر نفت با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در زمینه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی در بازدیدی که در آخرین روز از بیست وششمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی داشت، اظهار کرد: تولیدکنندگان 
و شرکت های دانش بنیان ایرانی در سال های بسیار توانمند شده اند از این رو 
باید گام های بلندی برای صدور خدمات خود بردارند.اوجی با تأکید بر اینکه 
دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به ویژه در بخش کشورهای واقع در 
آمریکای التین بسیار فعال شده  است، افزود: امسال وزارت نفت بیش از 
۴0 پروژه جدید به ارزش 30 میلیارد دالر آغاز خواهد کرد که تکیه اصلی 

ما برای تأمین تجهیزات این پروژه ها شرکت های داخلی هستند.
از  حمایت  برای  خوبی  برنامه های  نفت  وزارت  کرد:  اظهار  وی 

شرکت های داخلی برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد.

امضای تفاهم نامه همکاری توسعه میادین نفت و گاز
شرکت  بین  نفتی  و  گازی  میادین  توسعه  همکاری  تفاهم نامه 
پتروشیمی خلیج  ایران و هلدینگ  تاسیسات دریایی  مهندسی و ساخت 

فارس امضا شد.
با  میادین  توسعه  به منظور  نفت  وزارت  کالن  برنامه های  ادامه  در 
مشارکت شرکت های پتروشیمی، تفاهم نامه همکاری توسعه میادین گازی و 
نفتی بین شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به عنوان یکی 
از معتبرترین شرکت های اکتشاف و تولید و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 

به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی محصوالت پتروشیمی منعقد شد.
و  ایران  نفت  میان شرکت ملی  انجام شده  از هماهنگی های  پس 
شرکت ملی پتروشیمی، به منظور توسعه و تقویت همکاری ها و استفاده 
حوزه  در  ایران  دریایی  تاسیسات  ساخت  و  مهندسی  ظرفیت شرکت  از 
و  میادین گازی  تفاهم نامه همکاری مشترک در  نفتی،  و  میادین گازی 
نفتی با حضور »محمدرضا زهیری« مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت 
تاسیسات دریایی ایران و »علی عسگری« مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی 

خلیج فارس در محل غرفه هلدینگ خلیج فارس منعقد شد.
تاسیسات  ساخت  و  مهندسی  شرکت  نامه،  تفاهم  این  موجب  به 
و  اکتشاف  فعال  و  برجسته  شرکت های  از  یکی  به عنوان  ایران  دریایی 
تولید و با سرمایه گذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، درآینده نزدیک 
سهم بسزایی در اجرای پروژه های اکتشاف و تولید کشور و شتاب بخشی 

به توسعه میادین گازی و نفتی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، این تفاهم نامه منجر به توسعه همه جانبه 
همکاری های میان دو شرکت به ویژه در حوزه باالدست نفت و گاز شده 
و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به عنوان شرکت امین 
با هلدینگ  برنامه های مشترک  ایفای  در  نفت کشور،  معتبر صنعت  و 

پتروشیمی خلیج فارس نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد.

یک کارشناس اقتصاد مطرح کرد؛

عدالت مالیاتی و رونق تولید با مالیات بر عایدی سرمایه 
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درخواست عربستان برای گفت وگو با ایران
وزیر انرژی عربستان گفت که کشورش و کویت خواهان گفت وگو با 

ایران در خصوص میدان گازی الدره/آرش هستند.
روز  عربستان  انرژی  وزیر  سلمان،  بن  عبدالعزیز  العربیه،  گزارش  به 
گذشته )دوشنبه( در کنفرانسی که در بحرین برگزار شد، گفت که کشورش 
قصد دارد تا اواخر سال 2026 و یا اوایل 2027 تولید نفت خود را به بیشتر 

از  13 میلیون بشکه در روز برساند.
وی تاکید کرد: کویت و عربستان خواهان گفت وگو در خصوص میدان 
گازی الدره )آرش( با ایران هستند زیرا منابعی که در آن جا وجود دارد منافع 

مشترک دو کشور است.
عبدالعزیز بن سلمان گفت: ما خواهان گسترش این میدان گازی هستیم.

محمد ایرانی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت اخیرا در اظهاراتی 
گفت که ایران آماده از سرگیری مذاکرات با کویت در خصوص میدان گازی 

الدره است.
در  اخیرا  ایران  خارجه  وزیر  عبداللهیان،  امیر  حسین  که  گفت  وی 
تماسی تلفنی با احمد ناصر المحمد الصباح، همتای کویتی خود در همین 

خصوص رایزنی کرد.
ایرانی همچنین گفت که سخنگوی رسمی وزارت خارجه ایران نیز اعالم 

کرد که کشورمان آماده ازسرگیری مذاکرات با کویت است.
بهترین  در  کویت  و  ایران  دوجانبه  روابط  که  گفت  کشورمان  سفیر 
وضعیت است و این فضای مثبت زمینه را برای بحث و رایزنی در خصوص 

میدان گازی الدره و رسیدن به راه حل فراهم می کند.
وی همچنین اعالم کرد که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران 

سفری به کویت خواهد داشت که امیدوارم موعد دقیق آن اعالم شود.
وزارت امورخارجه عربستان اخیرا با انتشار بیانیه ای بار دیگر ادعاهای 
خود درباره میدان مشترک گازی آرش/الدره را تکرار کرده و خواستار گفت وگو 

با ایران برای تعیین مرز شرقی این منطقه شده بود.
در این بیانیه ادعا شده  بود که ریاض به همراه کویت از ایران برای 
مذاکره درباره این موضوع دعوت کرده اما پاسخی از تهران دریافت نکرده اند.

همچنین در این بیانیه ادعا شده بود که عربستان سعودی و کویت حق 
دارند میدان گازی آرش را برای بهره برداری خود گسترش دهند.

این ادعاهای واهی در حالی از سوی عربستان مطرح شده است که 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود در پاسخ به 
سوالی درباره توافق کویت و عربستان در خصوص میدان نفتی و گازی آرش 
و رایزنی اخیر وزیر امورخارجه کشورمان با همتای کویتی خود در این ارتباط 
تصریح کرد: وزارت نفت به عنوان مرجع تخصصی اعالم کرده که این حوزه 
نفتی مشترک است. بین ما و کویت مرزهای تحدید نشده ای وجود دارد که 
باید تحدید حدود انجام شود. ایران اعالم کرده پیش از تحدید حدود نباید 
این منابع مورد بهره برداری قرار بگیرند. یادداشتی را به کویت داده ایم و 
در آن یادداشت تأکید کرده ایم که حقوق ایران باید در این زمینه محفوظ 

بماند و این منابع به صورت مشترک بهره برداری شود.
خطیب زاده گفت: کویت نیز برای تحدید حدود اعالم کرده که آمادگی 
دارد و ما این را مقدمه خوبی می دانیم که در این زمینه هیئت های دو کشور 

با یکدیگر رایزنی و گفت وگو کنند.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر اقتصاد:

اصالح تخصیص ارز ترجیحی، خواسته 
فعاالن اقتصادی بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تغییر و اصالح نحوه تخصیص ارز 
ترجیحی یکی از خواسته های فعاالن اقتصادی بود که با همکاری دولت و 

بخش خصوصی می تواند، موفقیت آمیز باشد.
شورای  نشست  در  روزگذشته)دوشنبه(  خاندوزی«  احسان  »سید 
اقتصادی  تدابیر  از  برخی  کرد:  اظهار  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
برای کشور برنامه ریزی شده است که می تواند وجه مشترکی میان دولت و 
بخش خصوصی باشد؛ به همین دلیل باید به اجرایی شدن آن کمک کنیم تا 
با کمترین آسیب به ثبات اقتصاد کالن، بعد از یک دوره تغییر و اصالح، به 

موفقیت بزرگی دست یابیم.
وی با بیان اینکه بعد از این موفقیت می توانیم در مورد اصالح اقتصادی 
بیندیشیم، تصریح کرد: در حال حاضر اولین اقدام توسط ستاد اقتصادی دولت 

انجام شده است که سال ها مورد درخواست فعاالن اقتصادی بود.
خاندوزی با بیان اینکه باید از اخاللی که برخی قیمت های انحرافی در 
اقتصاد ایران به وجود آورده است، جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: با تصمیم 
ترجیحی  ارز  به  گروهی  ویژه  دسترسی  برای  فرصتی  اینکه  به جای  دولت 
از  مهمی  بخش  و  شده  آغاز  گام  این  می گیرد؛  قرار  مردم  اختیار  در  باشد، 
کاالهای اساسی به غیر از نان و دارو که ارز ترجیحی دریافت می کردند، از 

دستور کار خارج شدند.
از خواست های  ترجیحی یکی  ارز  اینکه اصالح تخصیص  بیان  با  وی 
چند سال اخیر فعاالن اقتصادی، سیاست گذاران و نمایندگان مجلس شورای 

و  سیاست گذاران  جمعی  همکاری  با  مهم  این  کرد:  تصریح  بود،  اسالمی 
فعاالن اقتصادی امروز انجام شده است؛ آن هم در زمانه ای که این اصالحات 
می تواند برای اقتصاد مفید باشد. اگر ارزیابی سیاست گذار حاکی از تعادل بهتر 
باشد، می توانیم با سهولت بیشتری در ماه های آینده در مورد بهبود اقتصادی 
صحبت کنیم.عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: اگر این تغییر موجب آشوب 
اقتصادی شود و به اهداف خود نرسد، ممکن است مدت ها برای برداشتن گام 

بعدی وقفه ایجاد شود.
خاندوزی با بیان اینکه نمی توانیم مدعی بی ایراد بودن طرح در جزئیات 
بود، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم ترمیم ایرادات جزئی، فعاالن اقتصادی و 
مردم را از شاهراه و مسیر اصلی منحرف کرده و مانع ایجاد کند.وی با اشاره 
مشکالت  این  کرد:  تصریح  داشتیم،  کشور  در  تورم  ابر  سال  چهار  اینکه  به 
و  است  بوده  نیز  اجتماعی  ابعاد  از  ناشی  بلکه  نبوده،  اقتصاد  به  مربوط  فقط 
این اصالحات در کنار همه نقدها باید تاب آوری اجتماعی را نیز افزایش دهد.
در  دولت  طرح های  موفقیت  از  مهمی  بخش  کرد:  تاکید  اقتصاد  وزیر 
این است که بتوانیم در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، 
از اجرا  از اجرا شناسایی کرده و در مراحل پس  ایرادات را قبل  اصالحات و 

نسبت به ترمیم نقاط ضعف با همکاری هم اقدام کنیم.

پیش بینی  در  پا  رو ا کمیسیون 
اختالالت  اگر  کرد  اعالم  جدیدی 
سوی  از  طبیعی  گاز  عرضه  در  جدی 
روسیه وجود داشته باشد، روند احیای 
اقتصادی منطقه یورو از پاندمی تقریبا 
افزایش  قیمتها  و  شد  خواهد  متوقف 

بیشتری پیدا می کنند.
تحت سناریوی وخیمی که در آن، 
دولتها برای جایگزین کردن واردات گاز 
خورند،  برخواهند  به مشکل  روسیه  از 
 0.2 امسال حدود  یورو  اقتصاد منطقه 
درصد رشد می کند و تورم به بیش از 
۹ درصد صعود می کند. رشد اقتصادی 
در سال 2023 یک درصد پایین سطح 

پایه خواهد بود.
ی  بینی ها پیش  نخستین  ر  د
نظامی  حمله  زمان  از  اروپا  اتحادیه 
روسیه به اوکراین، مقامات اروپایی در 
پایه خود تجدیدنظر و پیش  سناریوی 
بینی کردند تولید ناخالص داخلی امسال 
2.7 درصد و در سال 2023 به میزان 
2.3 درصد رشد خواهد کرد که کمتر 
درصد   2.7 و  درصد  چهار  نرخهای  از 

پیش بینی شده در فوریه بود.
 6.1 امسال  برای   تورم  نرخ 
پیش  2.7 درصد  آینده  و سال  درصد 
بینی شد که باالتر از پیش بینی قبلی 
3.5 درصد و 1.7 درصد بود. انتظار می 
رود تورم در سه ماهه دوم سال 2022 

بگیرد. اوج 
مور  ا کمیسر  جنتیلونی،  ئولو  پا
بیانیه ای  در  اروپا  اتحادیه  اقتصادی 
رنج  اوکراین،  به  روسیه  حمله  گفت: 
ناگفته و ویرانی به همراه داشته است 
و روی روند احیای اقتصادی اروپا هم 
دیگری  سناریوهای  می کند.  سنگینی 
هم که تحت آن رشد اقتصادی ممکن 

است کمتر و نرخ تورم باالتر از پیش 
بینی جدید ما باشد، محتمل هستند.

که  تحریمهایی  و  روسیه  جنگ 
باعث  اعمال شده اند،  این کشور  علیه 
اختالالت  و  انرژی  قیمتهای  افزایش 
زنجیره تامین شده و دورنمای اقتصاد 
جهانی را تیره کرده است. منطقه یورو 
دلیل  به  که  است  مناطقی  میان  در 
نزدیکی  و  روسیه  انرژی  به  وابستگی 
به منطقه درگیری، بیشترین آسیب را 

دیده است.
ز  ا حیا  ا می رود  نتظار  ا کنون  ا
از  تر  آهسته  کرونایی،  محدودیتهای 
برآورد قبلی باشد. رشد قیمت مصرف 
باالی  رکورد  به  گذشته  ماه  کننده 
جدیدی صعود کرد و تقریبا چهار برابر 
باالتر از سقف دو درصد بانک مرکزی 

اروپا شد.
سوی  از  گاز  عرضه  اختالالت 
و  مانده  مهم  ریسک  یک  روسیه، 
منتهی  انرژی  کمبود  به  است  ممکن 

مانند  کشورهایی  تواند  می  که  شود 
اوالف  بکشاند.  رکود  به  را  آلمان 
درباره  لمان،  آ صدراعظم  شولتس، 
چنین  در  جدی  قتصادی  ا ن  بحرا

سناریویی هشدار داده است.
کمیسیون اروپا تاکنون ممنوعیت 
واردات نفت از روسیه را پیشنهاد کرده 
دیده  هزینه تری  کم  اقدام  که  است 
پیشنهاد  این  حال  این  با  می شود. 
و  شده  روبرو  مجارستان  مخالفت  با 
اتحادیه  دیپلماتهای  است  شده  باعث 
پیشنهاد  این  تصویب  در  تاخیر  اروپا 

را بررسی کند.
که  هلند  ز  گا معامالت  بهای 
قیمت پایه بازار اروپاست، روز دوشنبه 
به  و  یافت  کاهش  درصد  سه  حداکثر 
افت ۹.2 درصدی روز جمعه اضافه کرد. 
کمیسیون اروپا قرار است دستورالعمل 
روسیه  گاز  خریداران  به  را  جدیدی 
درباره نحوه پرداخت پول که رضایت 
خاطر کرملین را جلب می کند و در عین 

شده  وضع  تحریمهای  نقض  از  حال 
علیه مسکو اجتناب می کند، ارائه کند.

دستورالعمل  منتظر  معامله گران 
که  چرا  هستند  اروپا  کمیسیون  جدید 
مهلت پرداخت پول خرید گاز روسیه، 
از  روسیه  می رسد.  سر  ماه  پایان  تا 
شیوه های  است  خواسته  شرکتهایش 
شامل  که  کنند  قبول  ا  ر پرداختی 
یا  یورو  به  یکی  حساب  دو  فتتاح  ا
گازپروم  نزد  روبل  به  دیگری  و  دالر 

بانک است.
بهای معامالت گاز هلند برای ماه 
آتی ساعت هشت و 32 دقیقه صبح روز 
دوشنبه به وقت محلی در آمستردام به 
ساعت  مگاوات  هر  ازای  به  یورو   ۹۴

کاهش پیدا کرد.
بلومبرگ،  رش  گزا ساس  ا بر 
گاز،  دریافت  سفارشهای  مبنای  بر 
که  روسیه  گاز  جریان  رود  می  انتظار 
از اوکراین عبور می کند، روز دوشنبه 

کمتر شود.

سکته اقتصادی در کمین اروپاست
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مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه  فوالد  گفت:  مبارکه 
غیر  اقتصاد  تحقق  دنبال  به 
کشور،  زیرساخت های  توسعه  نفتی، 
محرکه  موتور  عنوان  به  نقش  ایفای 
اقتصادی، الگوی ملی بنگاه داری، حفظ 
جایگاه برتر در صنعت فوالد و سازمانی 
جهان تراز است که همه این ها نیازمند 
برنامه ریزی  کنار  در  بی وفقه  تالش 

هوشمندانه است.
مدیرعامل  طیب نیا  محمدیاسر 
شرکت فوالد مبارکه در اولین همایش 
کار که در شرکت فوالد  و  بوم کسب 
سنگان برگزار گردید، ضمن قدردانی از 
تالش یکایک شرکت های زیرمجموعه 
گروه فوالد مبارکه برای ثبت رکوردهای 
متعدد در ابتدای سال جاری اظهار کرد: 
احداث  هدف  با  مبارکه  فوالد  تأسیس 
صرفًا یک کارخانه نبوده، بلکه این بنگاه 
اقتصادی از ابتدای راه اندازی در پیشبرد 
نقش آفرینی  کشور  اقتصادی  اهداف 

کرده است.
اقتصاد  تحقق  ضرورت  بر  وی 
فوالد  گفت:  و  کرد  تأکید  نفت  بدون 
غیر  اقتصاد  تحقق  دنبال  به  مبارکه 
کشور،  زیرساخت های  توسعه  نفتی، 
محرکه  موتور  عنوان  به  نقش  ایفای 
اقتصادی، الگوی ملی بنگاه داری، حفظ 
جایگاه برتر در صنعت فوالد و سازمانی 
جهان تراز است که همه این ها نیازمند 

برنامه ریزی  کنار  در  بی وفقه  تالش 
هوشمندانه است.

که  ر مبا د  ال فو مل  عا یر مد
اظهارداشت: ما برای رسیدن به اهداف 
خود باید با استفاده حداکثری از ظرفیت 
سرمایه  توسعه محوری )توسعه  موجود، 
انسانی به عنوان نخستین محور توسعه 
متوازن(،  و  کیفی  کّمی،  توسعه  ثانیًا  و 
فناوری های  و  نوآوری  بر  تمرکز 

سبز(،  صنعت  به  شدن  نوین)تبدیل 
توسعه  و  سبز  بهره وری  رویکرد  حفظ 
زیست،  محیط  حفظ  با  همراه  صنعتی 
برداریموی  گام  کشور  پیشرفت  برای 
با اشاره به تغییر فضای کسب و کار به 
دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان 
عنوان  به  مبارکه  فوالد  داشت:  اذعان 
الگوی ملی بنگاه داری با سودآوری باال، 
در حال حاضر از شرایط مناسب تولید 
در کشور برخوردار است اما در ادامه راه 
خود، درصدد به روز کردن فضای کسب 

و کار است.
کشورهای  کرد:  تصریح  طیب نیا 
برای  فارس  خلیج  حاشیه  و  همسایه 
تولید فوالد، از تکنولوژی های روز دنیا 
استفاده می کنند و نباید از رقابت با آنان 
ارزشمندی  ظرفیت های  چراکه  بازماند 
فراهم  فوالد  تولید  برای  ما  کشور  در 
شده اما به دالیل مختلف هنوز امکان 
بهره گیری کامل از این ظرفیت ها محقق 

نشده است

مدیرعامل فوالد مبارکه در اولین همایش بوم کسب و کار:

فوالد مبارکه درصدد تحقق اقتصاد غیر نفتی برای کشور است
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورزنه و جرقویه علیا:

پایان  تا  عباسی  شاه  کاروانسرای  از  برداری  بهره 
امسال

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورزنه و جرقویه علیا از صدور 
سند مالکیت مسجد جامع تاریخی شهر ورزنه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، 
امراهلل اصغری با اشاره به دریافت سند 6 موقوفه در شهرستان ورزنه و جرقویه 
علیا اظهار داشت: یکی از این اسناد مربوط به مسجد جامع شهر ورزنه بوده 

که ارزش تاریخی نیز دارد.
وی افزود: مساحت بنای مسجد جامع ورزنه یک هزار و ۹50 متر است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورزنه و جرقویه علیا همچنین 
به دریافت سند مالکیت سه باب مغازه مسجد جامع ورزنه اشاره کرد و افزود: 
هر یک از این مغازه ها دارای 30 متر مربع مساحت است و ارزش ریالی هر 

کدام نیز 500 میلیون تومان برآورد شده است.
وی دریافت زمین سند مسکونی به متراژ 600 متر را نیز از دیگر اسناد 
دریافتی در سال جاری اعالم کرد و ادامه داد: ارزش ریالی این سند یک 

میلیارد تومان برآورد شده است.
و  اداری  اعیان ساختمان  و  به دریافت سند عرصه  اشاره  با  اصغری 
خدماتی در شهر ورزنه نیز افزود: ارزش ریالی این بنا نیز بیش از دو میلیارد 

تومان برآورد شده است.
کاروانسرای شاه عباسی  آخرین وضعیت  وی همچنین در خصوص 
به زودی  اتمام است و  به  این پروژه رو  ابراز داشت: مرحله سفت کاری 

تجهیز آن آغاز خواهد شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورزنه و جرقویه علیا تصریح 
کرد: پیش بینی ما این است که این مجموعه تا پایان سال جاری برای 

استفاده گردشگران بهره برداری شود.

رئیس کل دادگستری ایالم؛
پرونده های قضایی  مصلحین نقش مهمی در کاهش 

دارند
رئیس کل دادگستری استان ایالم گفت: استفاده از فرهنگ، ظرفیت 
ها و سنت های پسندیده مناطق مختلف استان در جهت کاهش پرونده 
های قضایی و توسعه رویکرد صلح و سازش توسط مصلحین یک ضرورت 

اجتماعی است.
»عمران علی محمدی« در دیدار جمعی از معتمدین استان با تاکید بر 
ترویج ارزش های الهی و آموزه های اسالمی اظهار داشت: شایسته است 
که به منظور سهولت کار و ایجاد شتاب و گشایش در روند صلح و سازش 
در معرض  هاییکه  پرونده  از  دقیقی  اطالعات  و  استان گزارش  در سطح 
اجرای حکم قرار دارند، توسط مسئولین و مدیران قضائی در اختیار هیات 
های صلح و سازش قرار گیرد تا مصلحین با انگیزه و آگاهی بیشتری پیگیر 

حل و فصل دعاوی باشند.
وی با تجلیل از نقش اثرگذار معتمدین و هیات های صلح و سازش 
افزود: استفاده درست و علمی از وجود روان شناسان دارای صالحیت به 
آرامش  و  ، اصالح  تقویت  روانی و  بررسی دقیق حاالت روحی و  منظور 
زندانیان و مجرمان بخصوص پرونده های قتل در اولویت دستگاه قضایی 
استان قرار دارد.در این نشست که با حضور دادستان مرکز استان، مصلحین 
و قضات و متولیات قضایی به منظور بررسی علل و زمینه های جرائم منجر 
به قتل و خشونت  در سالن جلسات دادگستری استان تشکیل شد، مسئول 
هیئت صلح و سازش دادگستری استان ایالم گفت؛ در راستای دقت نظر 
و صیانت از قانون ، مراعات موازین اسالمی و رعایت شئونات اجتماعی 
آئین نامه اجرائی فعالیت ها و اقدامات هیات های صلح )ستاد صبر ( استان 
استفاده  مورد  مصلحین  راه  تقشه  بعنوان  و  تهیه  دادگستری  مساعدت  با 

معتمدین قرار می گیرد.
»منصور غالمی« از تشکیل و به روزرسانی عملکرد هیات های صلح و 
سازش در همه شهرستان های استان خبر داد و افزود: طی 10 ماهه گذشته 
12 مورد از پرونده های قتل در استان توسط مصلحین به صلح و سازش ختم 
شده و 6 مورد دیگر نیز در دستور کار هیات های شهرستان ها قرار دارد.

طی حکمی دکترکشاورز، سرپرست شرکت گاز استان 
ایالم شد

طی حکمی از سوی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملّی گاز 
ایالم  استان  گاز  شرکت  سرپرست  بعنوان  کشاورز  محمود  دکتر  ایران، 

منصوب شد.
طی حکمی از سوی مجید چگنی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملّی گاز ایران، دکتر محمود کشاورز بعنوان سرپرست شرکت گاز استان ایالم 
منصوب و جایگزین شمس اللهی شد.کشاورز، مسئولیت های همچون مدیر 
بهره برداری، سرپرست مدیریت مهندسی و اجرای طرح ها، رئیس بازرسی 

فنی و رئیس اداره گاز شهرستان ایالم را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

نماز  مصلی  در  بوشهر  بندر  شهرداری  خدمت  میز 
جمعه برپا شد

    شهردار بندر بوشهر گفت: با هدف ارتباط مستقیم و بدون واسطه 
شهروندان با مدیریت شهری، میز خدمت شهرداری در مصالی نماز جمعه 

بوشهر برپا شد.
الملل  امور بین  ارتباطات و   به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
شهرداری بندر بوشهر حسین حیدری در تشریح این خبر اظهار کرد: میز 
خدمت در راستای خدمت رسانی به شهروندان است و آنها می توانند به 
مدیران  با  را  خود  و مشکالت  مسائل  اداری  دار  زمان  بروکراسی  از  دور 
در میان بگذارند.وی بیان کرد: در همین راستا شهرداری بندر بوشهر به 
فراخوان به مناسبت های مختلف نسبت به برپایی میز خدمت در مصالی 

نماز جمعه اقدام می  نماید.
ادامه داد: میز خدمت شهرداری بندر بوشهر در روز گذشته  حیدری 
نیز با استقبال قابل توجهی از سوی شهروندان مواجه شد و  نسبت به رفع 
افزود:  اقدام شد.وی  آنان در کمترین زمان ممکن  و مسائل و مشکالت 
میز خدمت شهرداری بوشهر در روز گذشته در قالب جهادگران فاطمی و 
با هدف گرامیداشت شهید کوچری نخستین فرماندار شهید کشور برپا شد.

یاحقی_آغاز مانور مدیریت مصرف آب در روستاهاي 
استان مرکزي

و  آب  شرکت  همگاني  آموزش  و  عمومي  روابط  دفتر  مدیر  کرمي 
در  آب  مصرف  مدیریت  مانور  برگزاري  آغاز  از  مرکزي  استان  فاضالب 
روستاهاي استان مرکزي به منظور آشنایي مشترکین با روش هاي صحیح 

مصرف آب نمود.
 به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي آزاده 
کرمي مدیر دفتر روابط عمومي این شرکت  با اشاره به کاهش نزوالت 
جوي طي سالهاي اخیر اظهار داشت:  تنها راه برون رفت از بحران کم آبي 
صرفه جویي در مصرف آب است واز این رو اصالح الگوي مصرف آب در 
بخش هاي مختلف شهري، روستایي، کشاورزي و صنعتي ، مناسب ترین و 
منطقي ترین راه حل مدیریت براي گذر از شرایط کم آبي به نظر مي رسد.

 وي با اشاره به آغاز فصل گرما و به تبع آن افزایش مصرف آب به ویژه 
در مناطق روستایي عنوان کرد: فرهنگ سازي، اطالع رساني و شناسایي 
و تعیین عوامل تاثیر گزار در روند آموزش مدیریت صحیح مصرف از جمله  
فعالیت شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در راستا ي مدیریت مصرف 
آب مي باشد. کرمي هدف از برگزاري این مانور را گسترش فرهنگ مصرف 
بهینه در بین مشترکین دانست و افزود : متاسفانه درحال حاضر سرانه مصرف 
هر فرد در روستا 1۸۴ لیتر بر ثانیه است و  تنها راه حل برون رفت شرایط 
کم آبي مصرف صحیح و کاهش سرانه این مصرف و همچنین استفاده 

بهینه از منابع موجود مي باشد.
گفتني ست در رو گذشته اولین مرحله از این مانور در سه روستاي در 
3 روستاي معصومیه ،قلعه نو و مالک آباد شهرستان اراک با شعار » من 

مراقب آب هستم » برگزار شد

برنامه  نمودن  اجرایی  راهکارهای  بررسی  جلسه 
تعهد اشتغال استان مبتنی بر زیست بوم ملی اشتغال 

برگزار شد
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوزستان، جلسه بررسی راهکارهای اجرایی نمودن برنامه تعهد اشتغال 
خلیلیان«  »صادق  ریاست  به  اشتغال  ملی  بوم  زیست  بر  مبتنی  استان 
هماهنگی  معاون  رضافتوحی«  آقا  حضور  با  و  خوزستان،  استاندار 
»عبدالرضا سیف« سرپرست معاونت سیاسی  استانداری،  اموراقتصادی 
برنامه  و  مدیریت  رییس سازمان  نیکو«  »مهرداد  استاندار،  اجتماعی  و 
ریزی استان، »ارسالن غمگین« مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خوزستان، برخی از  دستگاه های اجرایی نظیر سازمان صمت، سازمان 
مدیران  دیگر  و  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  کشاورزی،  جهاد 
دستگاه های اجرایی استان در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد.

در این جلسه مسئله زیست بوم ملی اشتغال و راه های تحقق آن 
بانک  اجرایی،  دستگاه های  منظور هماهنگ کردن همه  به  استان،  در 
ها و موسسات مالی در جهت تحقق اشتغال پایدار در استان و استفاده 
از ظرفیت ها و قابلیت های موجود از سوی مدیرکل تعاون کار و رفاه 
استاندار  از سوی  راستا  در همین  و  تبیین  و  تشریح  اجتماعی خوزستان 
ویژه خوزستان تمهیدات و دستورات الزم جهت اجرایی شدن این طرح 

مهم داده شد.
گفتنی است؛ مقرر است بزودی شیوه نامه این طرح ملی از سوی 

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به کل کشور ابالغ شود.  

در بازدید مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد 
کشاورزی از نیشکر فارابی مطرح شد؛

افزایش  در  دانش بنیان  اقدامی  نیشکر  زیرسطحی  قطره ای  آبیاری 
غیرنیشکری  کشت های  فارابی:  نیشکر  است/مدیرعامل  آب  بهره وری 

در راستای سیاست های وزارت کشاورزی است
طرح آبیاری قطره ای زیرسطحی قرار است پس از پشت سر گذاشتن 
به  نیشکری  صنعتهای  و  کشت  از  وسیعی  سطح  در  اولیه  آزمایش های 

کار گرفته شود.
زیرسطحی  قطره ای  آبیاری  کشاورزی،  جهاد  وزارت  مسئول  یک 
باعث  آبی،  دانست که در شرایط تنش  را طرحی »دانش بنیان«  نیشکر 

افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب می شود.
جانبی،  صنایع  و  نیشکر  توسعه  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
سعداهلل منصوری در بازدید از طرح آبیاری قطره ای زیرسطحی کشت و 
راندمان  افزایش  در  را  نیشکر  توسعه  گام صنعت  فارابی،  حکیم  صنعت  
ابراز  و  کرد  عنوان  تاثیرگذار  اقدامی  تحقیقاتی،  روش های  با  آبیاری 
امیدواری نمود، این طرح آبیاری در سایر کشت و صنعت های نیشکری 

نیز اجرایی شود.
طرح آبیاری قطره ای زیرسطحی قرار است پس از پشت سر گذاشتن 
به  نیشکری  صنعتهای  و  کشت  از  وسیعی  سطح  در  اولیه  آزمایش های 

کار گرفته شود.
فارابی نیشکر  آفتابگردان  از مزارع  بازدید 

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه این 
بازدید، از مزارع آفتابگردان این کشت و صنعت نیز دیدن کرد.

در این بازدید محمد امین روزبخش زاده سرپرست معاونت کشاورزی 
و تولیدات غیرنیشکری توسعه نیشکر و جمعی از مدیران کشت و صنعت 

داشتند. نیز حضور  فارابی  حکیم 
است  نیشکر  صنعت  غیرنیشکری  محصوالت  از  یکی  آفتابگردان 
که در بیش از هفتصد هکتار از اراضی آیشی واحدهای هشتگانه کشت 

شده است.
کشت این محصول در تناوب زراعی نیشکر، باعث حاصلخیزی خاک 

می شود و زمینه را برای کشت مطلوب نیشکر مهیا می کند.
نیشکری بین شرکت های  در  آفتابگردان  زیرکشت  بیشترین سطح 

شرکت  این  راهبرد  به  فارابی  عامل  مدیریت  سرپرست  ادامه،  در 
از  بهینه  استفاده  منظور  به  گفت،  و  کرد  اشاره  نیشکری  در کشت های 
محصوالت  از  یکی  عنوان  به  آفتابگردان  کشت  آیش،  مزارع  ظرفیت 

استراتژیک غیرنیشکری در دستور کار قرار گرفته است.
جمال سعودی به سطح 201 هکتاری کشت آفتابگردان اشاره کرد 
را  آفتابگردان  زیرکشت  سطح  بیشترین  صنعت  و  کشت  این  افزود،  و 
که  است  امید  و  داده  اختصاص  خود  به  نیشکری  شرکت های  بین  در 
تیرماه سال جاری  در  آن  انجام شده محصول  پیش بینی های  با  مطابق 

آماده برداشت شود.
به گفته او، در سال زراعی جاری بیش از 60 درصد از زمین های 
به  این مجموعه در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی،  آیش 
کشت محصوالت غیرنیشکری اختصاص یافته و به ترتیب اولویت کلزا، 

گندم و آفتابگردان در این اراضی کشت می شود.
آیشی  اراضی  از  هکتار  هزار   10 از  بیش  گزارش،  این  اساس  بر 
هشت کشت و صنعت، در شمال و جنوب خوزستان، به سه کشت گندم، 
کلزا و آفتابگردان اختصاص یافته که از این سطح، 31 هزار و 300 تن 

می شود. برداشت  غیرنیشکری  محصول 
حرکتی  شکر  تولید  با  همگام  غیرنیشکری  محصوالت  میزان  این 
برنامه ریزی شده در راستای سیاست وزارت کشاورزی است  هدفمند و 
که در نهایت از یک سو به تامین امنیت غذایی کشور و از سوی دیگر 

به تناوب زراعی، کمک زیادی می کند.

مدیرعامل عمران شهر جدید سهند بیان کرد ؛ 
برای  فرصت  ترین  مهم  و  بهترین  مسکن  ملی  نهضت 

خانه دار شدن شهروندان فاقد مسکن
ملی  نهضت   : گفت  سهند  شهر  عمران  شرکت  جدید  مدیرعامل 
مسکن، بهترین و مهمترین فرصت برای خانه دار شدن جوانان و دیگر 
افراد فاقد مسکن در جامعه است که امیدوارم با فرهنگ سازی و اطالع 

رسانی دقیق ، مردم را از این ظرفیت حیاتی ، آگاه سازیم.
به گزارش مریم عبدالعلی زاده خبرنگار ما از تبریز، غالمرضا اقبالی 
در نشست خبری و تور رسانه ای که جهت بازدید از روند احداث پروژه 
های نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند برگزار شد، با بیان اینکه 
داشت:  اظهار  است،  نگرفته  زمینه صورت  این  در  خوبی  رسانی  اطالع 
متأسفانه بعضی از خانواده ها، به دالیل مختلفی، جهت انصراف از این 
این  که  چرا  تأسف هست،  واقعا جای  که  کنند  می  مراجعه  ما  به  طرح 
یک فرصت استثنائی و شاید گفت، بی نظیر برای خانه دار شدن است 

که به هر نحوی نباید از دست داد.
وی افزود: به خوبی از وضعیت و مشکالت اقتصادی مردم با خبر 
و  بگیرند  تصمیم  بیشتر،  تفکر  و  سعه صدر  با  که  امیدواریم  اما  هستیم 

این فرصت طالئی برای خانه دار شدن را از دست ندهند.
اقبالی با اشاره به نقش رسانه ها در آگاهی بخشی و اطالع رسانی 
جای  به  کنونی،  شرایط  در   : گفت  مسکن  ملی  نهضت  زمینه  در  بهتر 
تخریب ها و انتقادهای غیر منصفانه، باید با تزریق روحیه امید و وحدت 

و آگاه سازی مردم، بتوانیم باری از دوش آحاد جامعه برداریم.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ادامه داد : در حال حاضر، 
حوزه مسکن و شهرسازی استان، بیشتر در شهر جدید سهند متمرکز شده 
است و سعی میکنیم با شیوه مدیریتی جدید و روحیه جهادی، تحول و 
ترین شاخصه  : مهم  کنیم.وی گفت  ایجاد  زمینه  این  در  تحرک جدی 
مسکن های طرح نهضت ملی که بخش عمده آن در شهر جدید سهند 
خیلی  مراتب،  به  که  است  ها  ساختمان  کیفیت  است،  احداث  حال  در 

بهتر و بیشتر از مساکن طرح مهر است.
پروژه های  بر روی  بیشتر و دقیق  نظارتهای  اینکه  بیان  با  اقبالی 
و  نیروها  از  استفاده  با  اعمال می شود گفت:  طرح نهضت ملی مسکن 
جوانان متخص و جهادی، دائما از روند ساخت و سازها بازدید می کنیم 
پروژه،  اجرای  کیفیت  لحاظ  از  قاطعیت،  با  که  است  همین جهت  به  و 

نمره قابل قبول و باالیی برای این مسکن ها می دهیم.

   رئیس اداره آموزش و فرهنگ 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  ترافیک 
پلیس  از همیاران  استفاده  ایالم گفت: 
تصادفات  کاهش  در  مناسبی  تاثیرات 
داشته و نقش آفرینی آنان در فرهنگ 
ترافیک و راهنمایی و رانندگی بی بدیل 

و اثرگذار است.
محمدصادقی در طرح آماده باش 
همت  با  پلیس،که  همیاران  تابستانه 
استان  پرورش  و  آموزش  و  پلیس 
برگزارشد، اظهار داشت: طرح همیاران 
پلیس از سال ۸۴ با همکاری سازمان 
اجرا  به  کشور  در  پرورش  و  آموزش 
و  موفق  های  طرح  از  یکی  و  درآمد  

اثرگذار بوده است.
وی افزود: این طرح، با دو هدف 
صحیح  فرهنگ  سازی  نهادینه  مهم 
منجر  تصادفات  کاهش  و  ترافیک   
است  اجرایی شده  و جرح    به مرگ 
و در این مدت توانسته اثرگذاری خود 
را در زمینه کاهش تصادفات به اثبات 

برساند.
فرهنگ  و  آموزش  اداره  رئیس 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  ترافیک 
ایالم یادآور شد: در واقع پلیس، از سال 
۸۴ به این نتیجه رسید که برای کاهش 
تصادفات باید از ظرفیت های اجتماعی 
بهره ببرد و استفاده از ابزارهای قهری 

و برخوردهای سلبی به تنهایی نمی تواند 
زمینه کاهش تصادفات را فراهم کند.

وی ادامه داد: مطالعات نشان می 
دهد کودکان و همیاران پلیس از عناصر 
کاهش  و  سازی  فرهنگ  در  تاثیرگذار 
تصادفات هستند و از سال ۸۴ تاکنون 
و  این مرگ  از کاهش  بخش عظیمی 
های  تالش  و  زحمات  مرهون  میرها، 

همیاران پلیس است.
سرگرد صادقی افزود: امسال پلیس 
دهید((  نجات  را  کودکان   (( شعار  با 
پلیس  همیاران  که  است  این  درصدد 

را برای سفرهای تابستانی آماده کند.
وی بیان داشت: باتوجه به اینکه 
شرایط  واسطه  به  گذشته  دوسال  در 
کاهش  با  تابستانی  سفرهای  کرونایی 
به  امسال  و  شد،  مواجه  چشمگیری 
جهت فروکش کردن شرایط کرونا قطعا 

سفرهای تابستانی اقزایش قابل توجهی 
خواهد یافت،یکی از دغدغه های پلیس 
راهور مدیریت ترافیک  و  پیشگیری از 

وقوع تصادفات منجر به فوت  است.
فرهنگ  و  آموزش  اداره  رئیس 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  ترافیک 
ایالم گفت: امسال در نظر داریم پیش 
و  وظایف  تابستانی  سفرهای  شروع  از 
تکالیف همیاران پلیس را به آنها گوشزد 
کنیم تا بتوانیم همچون سنوات گذشته 
بار دیگر از توان آنها در زمینه کاهش 

تصادفات بهره ببریم.
وی خاطرنشان کرد: بررسی آمار 
تصادفات در سال های گذشته نشان می 
حوادث  های  کشته  بیشترین  که  دهد 
ترافیکی در فصل تابستان اتفاق افتاده 
است و لذا می طلبد که با بهره گیری 
از همه ظرفیت های اجتماعی و همیاران 

پلیس بتوان تصادفات را مدیریت کرد و 
آن را کاهش داد.

کرد:  تصریح  صادقی  سرگرد 
در  که  پلیس  همیاران  و  کودکان 
سرنشین  عنوان  به  تابستانه  سفرهای 
در وسایل نقلیه والدینشان حضور دارند 
رانندگی  بر  سفر  طول  در  توانند  می 
والدین خود نظارات کنند و در صورت 
ارتکاب تخلفاتی همچون عدم استفاده 
تلفن  با  –  صحبت  ایمنی  کمربند  از 
همراه – سبقت و سرعت غیرمجاز و از 
همه مهمتر رانندگی در حالت خستگی 
ترین علت  آلودگی که عمده  و خواب 
تصادفات در تابستان های گذشته بوده 
به والدین خود تذکر بدهند و در صورت 
اصرار والدین به تکرار تخلفات شماره 
اولین مقر پلیس  به  را  اتومبیل والدین 

در طول سفر گزارش دهند.
در   اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی 
آستانه شروع تعطیالت تابستانی هستیم  
و اکثر رانندگان به همراه خانواده به سفر 
می روند، از خانواده ها  و نیز همیاران 
به  را  رانندگان  داریم  درخواست  پلیس 
توقف و استراحت  و همچنین رعایت 
رانندگی  قوانین و مقررات راهنمایی و 
ترغیب کنند تا شاهد وقوع حوادث تلخ 
رانندگی در سطح محورهای مواصالتی 

استان نباشیم.

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک ایالم؛

همیاران پلیس نقش مهمی در کاهش تصادفات دارند

مدیرعامل  د:  با آ شریف  فریبا 
برنامه  از  رضوی  خراسان  گاز  شرکت 
گازرسانی  برای  شرکت  این  ریزی 
حداکثری به واحدهای تولیدی صنعتی 
و  کار  از  حمایت  راستای  در  استان 
ایرانی خبر داد و گفت: تحقق  اشتغال 
عملی شعار سال تعهد کارکنان شرکت 

گاز خراسان رضوی است.
از  بازدید  در  افتخاری  حسن   
فعالیت بیست و ششمین نمایشگاه بین 
المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
اظهار کرد: شرکت گاز خراسان رضوی 
امسال  شعار  عملی  تحقق  راستای  در 
گازرسانی به ۸00 واحد تولیدی صنعتی 
و  اشتغال  و  کار  از  با هدف حمایت  را 
جایگزینی26 میلیون لیتر سوخت مایع 

در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: خراسان رضوی در حوزه 
گازرسانی نیز تاکنون موفق به گازرسانی 
به ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری و بیش از 
۹7 درصد خانوار واجدشرایط روستایی 
ریزی،  برنامه  مطابق  و  شده  استان 
امسال نیز 105 روستای فاقد گاز دیگر 
گاز  به شبکه  خانوار  با حدود 10 هزار 

کشور متصل خواهد شد.
خراسان  داد:  ادامه  افتخاری   
رضوی در سال جاری نیز همانند سال 
گذشته مصمم است تا در بخش خانوار 

به  را  خانوار  تعداد  بیشترین  روستایی 
بخش  در  و  کرده  متصل  گاز  شبکه 
گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی 
هم جایگزینی بیشترین میزان فرآورده 
های نفتی با گاز طبیعی را هدفگذاری 

نموده است.
های  پروژه  و  ها  طرح  به  وی 
رضوی  خراسان  گاز  شرکت  پژوهشی 
بنیان  دانش  های  شرکت  با  مرتبط 
و  ایجاد  طراحی،  گفت:  و  کرد  اشاره 
راه اندازی آزمایشگاه برچسب انرژی و 
آزمون های حرارتی تجهیزات گازسوز، 
تدوین استاندارد »تعیین بازده حرارتی و 
راهنمای مصرف انرژی دستگاه گرمکن 
پروسه  پایلوت  گاز،  غیرمستقیم   آبی 
و  )کنتور  گازرساني  تجهیزات  عملکرد 
مشاهده  و  تست  قابلیت  با  رگوالتور( 

پذیري مکانیزم داخلي، طراحی و ساخت 
ایستگاههای  هیترهای  کنترل  باکس 
تقلیل فشار، ساخت اولین نمونه دستگاه 
ثبت مانیتورینگ و ارسال فشار ورودی و 
خروجی ایستگاهها و طراحی و ساخت 
مانیتوینگ  و  ثبت  دستگاه  اولیه  نمونه 
فشار و تصحیح کننده حجم کنتورهای 
دو پوندی بخشی از این اقدامات است.
گاز  شرکت  کرد:  تصریح  وی 
و  تکنولوژی  در حوزه  خراسان رضوی 
پژوهش در حال حاضر  11 هزار میلیون 
ریال قرارداد پژوهشی با موضوع طراحی 
و ساخت سامانه الکترونیکی نگهداری، 
شیرهای  وضعیت  تحلیل  و  تعمیرات 
صنعتی شامل گریس پمپ الکترونیکی، 
آچار مجهز به تورک سنسور و نرم افزار 
رویکرد  با  داده¬ها  پردازش  و  ثبت 

 )PdM( نگهداری و تعمیرات پیشبینانه
با مراکز علمی و پژوهشی استان منعقد 
کرده که این اقدام با هدف تحقق عملی 

نامگذارهای سال می باشد.
افتخاری گفت: شرکت گاز خراسان 
رضوی به عنوان یکی از شرکت های 
و  دانش  حوزه  در  باتجربه  و  دانشی 
و  فناورانه  نیاز های  رفع  برای  فناوری 
فناوری های  و  تجهیزات  بومی سازی 
از  جانبه  همه  صورت  به  گاز  صنعت 
طرح ها و ایده های شرکت های دانش 
فعال  استارتاپ های  و  فناور  بنیان، 

حمایت می کند.
وی با بیان این مطلب که شرکت 
نقشه  به  نگاه  با  رضوی  خراسان  گاز 
 1۴0۴ افق  در  شرکت  این  فناوري 
مهندسي،  و  طراحی  محورهاي  در 
محیط  بهداشت،  ایمني،  برداري،  بهره 
همکاری  آماده  فني  بازرسي  و  زیست 
بنیان  از شرکت های دانش  و حمایت 
است افزود: شرکت های دانش بنیان و 
استارتاپ های فعال عالقمند به فعالیت 
برای  می توانند  گاز  صنعت  حوزه  در 
نحوه  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب 
تلفن  با  ایده  و  طرح  ارائه  و  همکاری 
و  پژوهش  امور    051-37072622
خراسان  استان  گاز  شرکت  فناوری 

رضوی تماس بگیرند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

حمایت از تولید و اشتغال با توسعه بهره ور و هدفمند گازرسانی 
به واحدهای تولیدی صنعتی خراسان رضوی

    شهردار بندر بوشهر گفت: در 
همسطح  غیر  تقاطع  اجرای  راستای 
ریزی  بتن  مطهری،  شهید  میدان 
آزادی  بلوار  عرشه  دال  دوم  مرحله 

بوشهر انجام شد.
رسانه  و  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت 
شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری 
در تشریح این خبر اظهار کرد: شهرداری 
بندر بوشهر تمام تالش خود را به کار 
همسطح  غیر  تقاطع  دومین  تا  گرفته 
به  مقرر  زمانی  موقع  در  بوشهر  شهر 

بهره برداری برسد.
آغاز  زمان  از  کرد:  بیان  وی 
قابل  مدیریت جدید شهرداری سرعت 

قبولی به خود گرفته است.
این  اجرای  کرد:  اظهار  حیدری 
داشته  مانع هایی وجود  ابتدا  در  پروژه 
با  گرفته  صورت  همکاری  و  تعامل  با 

دستگاه های ذیربط برطرف شده است.
وی افزود: در این راستا از صبر و 

بردباری شهروندان قدردانی می شود و 
پروژه  این  از  بهره برداری  با  امیدواریم 

بوشهر  ورودی  ترافیک  سازی  روان 
بخوبی محقق شود.

بتن ریزی مرحله دوم دال عرشه بلوار آزادی بوشهر انجام شد
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تهیه و تنظیم:
ولی ا... مومنی

بسـیاری از والدیـن رویـای تربیت 
را  و مسـتقل  نوجوانـی مسـئولیت پذیر 
دارنـد، نوجوانی که همیشـه در کارهای 
خانـه به والدین کمک کند و همسـاالن 
انتخـاب  دوسـتی  بـرای  را  مناسـبی 
کنـد، آنچـه در ایـن دوره سـنی بـرای 
والدیـن اهمیـت پیـدا می کنـد افزایـش 

مسـئولیت پذیری نوجوانـان اسـت.
حـس  ز  ا ی  ر ا د ر خـو بر
از  کار  و  زندگـی  در  مسـئولیت پذیری 
موهبت هایـی اسـت کـه بسـیاری از آن 
بی بهره انـد، در این میان هسـتند افرادی 

کـه دوسـت دارند بـا کسـانی رفت وآمد 
کننـد که چنین ویژگی داشـته باشـند و 
بتواننـد بـا یادگرفتـن رفتارهـای آنهـا و 
الگوبرداری از سـبک زندگی این دسـته 
از افـراد، برای خـود فرصت های تازه ای 
بـرای داشـتن آینده ای بهتـر خلق کنند.

بسـیاری از والدیـن دوسـت دارنـد 
کـه فرزنـد آنهـا یـک فـرد بی عیـب و 
نقـص باشـد، امـا الزم اسـت کـه او را 
بـرای واقعیت هـای دنیای بزرگسـالی و 
مسـئولیت های آن آمـاده کنند به همین 
منظـور بـرای آمـاده کـردن فرزنـد خود 
بایـد بتوانند بین راهنمایی کردن و دادن 
آزادی بـه نوجـوان، تعادل برقـرار کنند.

نحوه آموزش مسئولیت پذیری
نفیس تریـن  مسـئولیت،  آمـوزش 
بـه  می توانیـم  کـه  اسـت  هدیـه ای 
فرزندانمان ارزانی داریم، چنین آموزشـی 

آنـان را قـادر می سـازد که از خویشـتن 
مراقبـت کننـد و در آینـده بـه عنـوان 
بزرگسـاالنی مسـئول وظایـف خویـش 
را بـه عهـده بگیرند. آموزش مسـئولیت 
پذیـری بایـد بـا هدایـت و راهنمایـی 
همـراه باشـد و بـه تدریج به آزاد شـدن 
از کنتـرل والدین منجر شـود به گونه ای 
کـه: کودک و نوجـوان آزادی انتخاب در 
برخـی از حوزه هـای زندگـی را کسـب 
کنـد، بـا تصمیـم گیری های شـخصی، 
تندرسـتی خـود را در معـرض خطر قرار 
ندهـد. مسـئولیت و پیامد انتخـاب خود 
را بپذیـرد. بتواند مشـکالتی را که در اثر 
انتخاب نادرسـت خودش بـه وجود آمده 

اسـت، حـل کند.

مسـئولیت هایی  چـه  نوجوانـان 
دارنـد؟

بـا  نوجوانـان  مسـئولیت پذیری 
پختگـی و افزایـش عـزت نفـس آن ها 

صـورت  ایـن  در  زیـرا  اسـت،  همـراه 
نوجـوان متوجـه می شـود که یـک فرد 
توانمند اسـت، عالوه بـر اینکه نوجوانان 
در قبـال انجام تکالیف مدرسـه و مرتب 
هسـتند،  مسـئول  خـود  اتـاق  کـردن 
نوجوانـی،  بـه  فرزندتـان  رسـیدن  بـا 
شـرایط  بررسـی  از  پـس  می توانیـد 
بـه  بیشـتری  خانـواده، مسـئولیت های 
ماننـد  نوجوانـان  معمـواًل  بدهیـد.  او 
بزرگسـاالن می توانند از پس انجام همه 
وظایـف کاری در خانـه بربیاینـد، با این 
تفـاوت کـه ممکـن اسـت بـرای برخی 
کارهـا نیـاز بـه آمـوزش داشـته باشـند.

بایـد  نوجوانـان  دیگـر،  از سـوی 
مسـئول اعمـال خود باشـند، اگـر آن ها 
از  را  چیـزی  بی احتیاطـی  دلیـل  بـه 
دسـت دادند باید هزینـه جایگزین آن را 
پرداخـت کننـد یـا بـرای به دسـت آورد 

پـول آن کار کنند، اگر یک قرار مالقات 
را فرامـوش کردنـد بایـد تمـاس بگیرند 
و از طـرف مقابـل عذرخواهـی کننـد و 
مجـدداً برنامه ریـزی کننـد، والدینی که 
همیشـه از فرزندشـان در مقابـل تجربه 
عواقـب رفتـار محافظـت می کننـد در 
واقـع مانع پیشـرفت مسـئولیت پذیری 

او می شـوند. در 

چـه  بی مسـئولیت  نوجوانـان  بـا 
کنیـم؟  

مسـئولیت پذیری از جمله مباحثی 
اسـت که امروزه نظر بسیاری از صاحب 
نظـران تعلیـم و تربیـت، روان شناسـی، 
جامعه شناسـی و حقوق را به خود جلب 
کـرده اسـت، اگر قبول کنیـم که جامعه 
برای پیشـرفت و بهبـود بیش از هر چیز 
به اعضایی نیاز دارد که حس مسـئولیت 
قوی داشـته باشـند و در انجـام وظایفی 
کـه بـر عهـده دارنـد کوتاهـی نکننـد 

الزم اسـت کـه به پـرورش خصیصه ی 
مسـئولیت پذیری در افـراد اقدام کنیم.

اصـول هشـت گانه پرورش 
در  پذیـری  مسـئولیت  حـس 

نوجوانـان
اصل اول: شناخت نوجوان

تمام کسـانی کـه در امر آموزش و 
پرورش نوجوانان سـهیم هسـتند باید به 
ویژگی های عقالنی، عاطفی، جسـمانی 
و اجتماعی آنها آگاه باشـند تا بر اسـاس 
ویژگی هـای فـوق اقـدام بـه آمـوزش 

مسـئولیت پذیـری در نوجوانان نمایند.

نیازهـای  بـرآوردن  دوم:  اصـل 
نوجوانـان روانـی  و  زیسـتی 

پرورش حس مسـئولیت پذیری در 
نوجوانان اقتضـا می کند وضعیتی فراهم 

شود که در سـایه ی آن نیازهای زیستی 
و روانی آنها برآورده شـود.

اصـل سـوم: پرورش قـوای ذهنی 
نوجوانان

بتواننـد  نوجوانـان  اینکـه  بـرای 
مسـئولیت بپذیرنـد و بـه خوبـی آن را 
انجام دهند باید قوای ذهنی و شـناختی 

آنها شـکوفا شـود.

اصل چهارم: عزت نفس
بـرای تشـویق نوجوانان بـه قبول 
مسـئولیت انجـام فعالیت هـای مختلف، 
الزم اسـت که به عزت نفس آنها توجه 
نمود و کرامت و ارزشـمندی شـخصیت 

ایشـان را حفظ نمود.

اصل پنجم: تقویت تقوای الهی
تقـوای الهی مانع نیرومندی اسـت 
که انسـان را از ارتـکاب گناه باز می دارد 
و مهم ترین عامل برای انجام مسـئولیت 
انسـان در برابـر خداوند خویـش، جامعه 
و طبیعـت می باشـد، لذا بایـد در تقویت 
نوجوانـان کـه خدمتگـزاران و  تقـوای 
مسـئوالن آینده جامعه هسـتند، کوشید.

اصـل ششـم: تقویـت اعتمـاد بـه 
نفس

مهم تریـن  از  نفـس  بـه  اعتمـاد 
عوامـل جهـت انجام مسـئولیت انسـان 
نسـبت بـه خویـش و جامعـه ی بشـری 
اسـت. کسـی کـه از اعتمـاد بـه نفـس 
می توانـد  خوبـی  بـه  اسـت  برخـوردار 
اسـتعدادهای خـود را شـکوفا سـاخته و 
و  فـردی  پذیـرش مسـئولیت های  بـه 
اجتماعـی روی آورد. نوجوانـی کـه بـه 
توانایی های خود پی برده باشـد و متکی 
بـه قابلیت هـا و توانمندی هـای خویش 
باشـد به آسـانی مسـئولیت های زندگی 

را می پذیـرد. اجتماعـی 

اصـل هفتـم: شـناخت ارزش های 
حاکـم در جامعه

اولیـا و مربیـان باید نوجوانـان را با 
ارزش های مرسـوم جامعه آشـنا سـاخته 
تـا بـر طبـق آن ارزش ها، رفتـار خویش 

را شـکل دهند.

اصل هشتم: نظم و انضباط
بـی  دلیـل  بـه  نوجوانـان  گاهـی 
انضباطـی یـا بـی نظمـی ممکن اسـت 
احسـاس بی کفایتی و بی ارزشـی نمایند 
و اعتمـاد بـه نفـس خـود را از دسـت 
بدهنـد و سـرانجام در انجام مسـئولیت 
خویـش موفـق نشـوند. لـذا بـه منظور 
پذیـری در  پـرورش حـس مسـئولیت 
آنهـا بایـد نظـم و انضباط در وجـود آنها 

شـود. تقویت 

راه های افزایش مسـئولیت پذیری 
چیست؟ نوجوانان 

هنـد  ا می خو یـن  لد ا و همـه 
نوجوانـان شـأن بـه بزرگسـاالنی عاقل 
و مسـئولیت پذیر تبدیـل شـوند. ایـن در 
حالـی اسـت کـه اگرچـه نوجوانـان باید 
در ایـن دوره سـنی، تکالیـف مدرسـه و 
کارهـای خـود را انجام دهنـد. اما اینکه 
چـه تصمیمـی بگیرند بـه عهـده آن ها 
اسـت. در واقـع، نوجوانی دوره ای اسـت 
کـه الزم اسـت در آن والدین بیشـتر به 
فرزنـد خـود آزادی و اجازه تصمیم گیری 
بدهنـد و در عیـن حـال او را در مسـیر 
صحیـح راهنمایی کنند، راه های افزایش 
مسـئولیت پذیـری نوجوانـان عبارتند از:

1. اجـازه دهیـد فرزندتان به شـما 
نشـان دهـد کـه تـا چـه حـد آزادی را 

می توانـد مدیریـت کنـد
ایـن مسـئله را به فرزندتان نشـان 
دهیـد کـه هـر وقت به شـما ثابـت کند 
بگیـرد،  درسـتی  تصمیمـات  می توانـد 
آزادی بیشـتری بـه او خواهید داد. وقتی 
او بـه موقـع بـه خانـه می آیـد، وقتـی 
دوسـتان مناسـبی را انتخـاب می کند و 
هنگامـی کـه مسـئولیت هایش را انجام 
می دهـد متوجه می شـوید کـه می توانید 

بـه او آزادی بیشـتری بدهید.

2. همـراه بـا نوجـوان خـود، یـک 
بریزید برنامـه 

مسـائل  بـا  نوجوانـان،  بیشـتر 
متعـددی درگیـر هسـتند و بـرای اینکه 
رفتـار مسـئوالنه ای داشـته باشـند نیـاز 
زمـان  مدیریـت  جهـت  حمایـت  بـه 
دارنـد. بـه همین خاطر و بـرای افزایش 
کنـار  در  نوجوانـان،  مسـئولیت پذیری 
فرزنـد خود بنشـینید و همراه بـا او یک 
برنامه ریـزی انجـام دهیـد. در این مورد 
بـا او صحبـت کنیـد کـه بـرای انجـام 
و  مشـق ها  نوشـتن  خانـه،  کارهـای 
فعالیت هـای فـوق برنامـه چقـدر بایـد 

وقـت بگـذارد.

3. نوجـوان خود را به کمک کردن 
در جامعه تشویق کنید

 ، نـه خا ی  هـا ر کا م  نجـا ا
نشـان  را  نوجـوان  مسـئولیت پذیری 
می دهـد امـا فراتـر رفتـن از کارهـای 
منظـم خانه راهـی عالی بـرای افزایش 
اسـتقالل فرزندتـان اسـت. بـه نوجوان 
خـود کمـک کنیـد کـه بـه نوعـی بـه 
جامعه خـود کمک کند. داوطلب شـدن 
بـرای مراقبـت از حیوانـات، شـرکت در 
کارهـای پاکسـازی معابر یـا جمع آوری 

کمـک مالـی بـرای رسـیدن بـه اهداف 
خیریـه می توانـد در افزایش مسـئولیت 
پذیـری نوجوانان به شـدت موثر باشـد.

بـه  را  زندگـی  مهارت هـای   .۴
دهیـد آمـوزش  نوجـوان 

بـه راحتـی می تـوان تصـور کـرد 
کـه اگـر نوجـوان شـما عملکـرد خوبی 
در زمیـن فوتبـال دارد یـا تکالیفش را به 
موقع انجام می دهد، در مسـیر اسـتقالل 
قـرار دارد. امـا فقـط بـه ایـن دلیـل که 
نوجـوان شـما در برخـی از زمینه هـای 
می کنـد،  عمـل  خـوب  خـود  زندگـی 
بـه ایـن معنی نیسـت کـه آماده اسـت 
مسـئولیت های دنیای واقعی را به عهده 
بگیرد. مطمئن شـوید کـه برای آموزش 
مهارت هـای زندگی نوجـوان خود وقت 

صـرف کرده ایـد.

فرزندتـان  بـرای  را  پیامدهـا   .5
کنیـد روشـن 

مواقعی پیـش می آید که فرزندتان 
اشـتباه می کنـد یـا حتـی عمـداً قوانین 
اطمینـان  می گـذارد.  پـا  زیـر  را  شـما 
حاصـل کنیـد که انتخاب های نادرسـت 
او منجـر بـه عواقـب منفـی می شـود. 
پیامدهـای منطقی مانند از دسـت دادن 
امتیازات، می تواننـد معلمان تأثیرگذاری 
بـرای نوجـوان باشـند. در برابـر توجیـه 
کـردن رفتـار نوجـوان یـا نجـات دادن 
او از اشـتباهاتش مقاومـت کنیـد. گاهی 
بهتریـن  طبیعـی  پیامدهـای  اوقـات، 
آموزش ها را برای نحوه درسـت انتخاب 

در آینـده بـه همـراه دارند.

شـیوه برخـورد بـا نوجوانـان بـی 
لیت مسـئو

دارای  نوجوانـان کـه  از  بسـیاری 
و  نیسـتند  پذیـری  مسـئولیت  حـس 
نمی تواننـد مـورد اعتمـاد واقـع شـوند، 
در شـمار افـراد تجربه گرا هسـتند، این 
افـراد ابتـدا بایـد رفتـاری را تجربه کنند 
سـپس قادر به پذیرش و درک استدالل 
آن بشـوند، روش هایـی کـه می تواننـد 
احسـاس مسـئولیت و اعتمـاد متقابل را 
در ایـن گـروه از نوجوانـان تقویـت کند 

عبارتنـد از:
تعییـن کـردن حکـم و مجـازات: 
شـما بایـد بـه فرزندتـان بگوییـد چـه 
می خواهیـد ولـی مهم تـر از آن، اطـالع 
از مجـازات عمـل اسـت. یعنـی اگـر به 
آنچـه شـما می خواهید عمـل نکنند چه 
مجازاتی در انتظار اوسـت. خواسـته ها و 
مجازات هـا را همزمـان تعییـن کنیـد تا 
مسـئولیت رفتـار به عهده خـود نوجوان 
قـرار گیـرد و بداند دسـتیابی بـه پاداش 
یـا تنبیـه بـه عملکـرد او بسـتگی دارد 
و از طریـق نـوع رفتـارش می توانـد بـه 

آنها برسـد.
گرفتـن مسـئولیت  بـه عهـده  از 
فرزندتان خـودداری کنید: عهده گرفتن 
مسـئولیت رفتـار و عملکـرد فرزندتـان 
باعث می شـود تا قـدرت تصمیم گیری 
نداشـته و میـزان وابسـتگی او بـه شـما 
لـوس  کـه  کودکانـی  شـود.  تقویـت 
هسـتند و می تواننـد والدیـن خـود را به 
هر کاری وادارند نیز مسـئولیتی احساس 
نمی کننـد. برخـی از والدیـن مجازاتی را 
کـه فراینـد عمـل فرزندشـان اسـت به 
عهـده می گیرنـد تـا بدیـن طریـق از او 
حمایـت کننـد. این شـیوه برخـورد مانع 
از تقویت احسـاس مسئولیت در کودکان 

می شـود.
برای رفتارهای مناسب و نامناسب 
پیامدهـای مختلـف تعیین کنیـد: برخی 
از نوجوانان از احسـاس مسـئولیت کافی 
برخـوردار نیسـتند، زیرا نـوع رفتاری که 
مرتکـب می شـوند تأثیـری در نتایجـی 
کـه بـه دسـت می آورنـد، نـدارد. یـک 
نوجـوان بـه خـود می گوید: »بـه مادرم 
کمـک کنـم یا نه، در هر حـال می توانم 
روز جمعـه بـا دوسـتانم بـرای تفریـح 

بیرون بـروم.«.
از قوانین معامالت تجاری استفاده 
کنیـد: هیـچ گاه به یک نوجـوان نگویید 
کـه برائـت یـک کامپیوتـر خریـدم اگر 
نمـره خوبـی در درس هایت بیـاوری آن 
را بـه تـو خواهـم داد. در چنین وضعیتی 
بهتر اسـت بگوییـد: اگر نمـره خوبی در 
درس هایـت بگیری برائت یک کامپیوتر 

خواهـم خرید.

بـزرگ  مجازات هـای  تعییـن  از 
سـخت و طوالنی اجتناب کنید: برخی از 
نوجوانان احسـاس مسئولیت را از طریق 
تکـرار مجازات هـا می آموزنـد. برای این 
افـراد تکـرار 20 مجازات کوچک بسـیار 
مؤثـر تـر از یک مجـازات بزرگ اسـت. 
مجازات های سـخت و طوالنی اغلب در 
مورد فرزندان اسـتدالل پذیر مؤثر است 
ولـی یک نوجـوان تجربه گـرا از طریق 
و  کوچـک  مجازات هـای  و  پاداش هـا 
پیاپـی می توانـد حـس مسـئولیت خـود 

را تقویـت کند.

چـه  بی مسـئولیت  نوجوانـان  بـا 
کنیـم؟  

بـرای فرزندتان الگو باشـید: اگر ما 
دارای رفتارهـای غیر مسـئوالنه باشـیم 
و یـا نتوانیـم خـود را کنتـرل کنیـم بـه 
احتمـال قـوی آنهـا نیـز چنیـن رفتاری 

می کننـد.
همـکاری در کارهـای خانه: انجام 
امور مربوط به خانه و تقسـیم کار عامل 
احسـاس مسـئولیت  تقویـت  در  مؤثـر 
نوجوانـان اسـت ولـی به تنهایـی کافی 
نیسـت. لـذا وقتی کـه یکـی از کارهای 
خانـه را بـه فرزندتـان واگـذار می کنید، 
نـوع کار را بـه دقت و صریح مشـخص 
کـرده و مجـازات انجام نـدادن آن را نیز 

تعییـن کنید.
تقسیم کار عادالنه: اگر دارای چند 
فرزند هسـتید جلسه ای با آنها گذاشته و 
کارهـا را با یکدیگـر ارزش گذاری کنید 
تا از مشـاجرات بین آنها جلوگیری شود. 
در ایـن صورت فرزندان شـما احسـاس 
تبعیـض و اجحـاف نخواهنـد داشـت. 
یـک روش تقسـیم کار عادالنه در خانه، 
نوبتـی کردن کارهاسـت. فرزنـدان خود 
را نیز در روند تصمیم گیری در خصوص 
اسـتفاده از روش هایی به منظور تقسـیم 

کار عادالنه شـرکت دهید.
دادن پـول توجیبـی: می توانیـد از 
سیسـتم پـول توجیبـی اسـتفاده کنید و 
ارزش پـول را به او آموزش دهید، میزان 
آن بر اسـاس درآمد شما و نیاز فرزندتان 

بـه پـول تعیین می شـود.

حساس ترین،  از  نوجوانی  دوره 
دوره های  چالش ترین  پر  و  مهم ترین 
زندگی انسان است و تعامل با نوجوانان 
ویژه ای  اهمیت  از  جامعه  جوانان  و 
برخوردار و با چالش های زیادی روبه رو 
است. بر این اساس بهتر است والدین، 
خانواده و معلمان با همدلی بیشتری با 
مسائل این قشر برخورد و ایجاد تعامل 

بهتری داشته باشند.
ارشد  روانشناس  شکوری  مریم 
بالینی در خصوص چالش ها و تغییرات 
جسمی و روحی در دوره نوجوانی بیان 
کرد:» نوجوانی از حساس ترین و مهم 
است.  انسان  زندگی  های  دوره  ترین 
دوره نوجوانی در پسران معموال از 12 
تا 1۸ سال و در دختران از 11 تا 17 

سال است.«
زمانی  افزود:»  دامه  ا در  وی 
نوجوانی  مرحله  به  پا  کودکان  که 
های  ویژگی  مرور  به  ند  ر می گذا
جدیدی پیدا می کنند و حتی گاه دچار 
برخی  می شوند.  نیز  زیادی  تغییرات 
شامل  ها  ویژگی  این  ترین  مهم  از 
خواهی  استقالل  خودمحوری،تردید، 

و هویت جویی است.«
ادامه  در  بالینی  روانشناس  این 
درباره ویژگی خودمحوری در نوجوانان 
نان  نوجوا کرد:»خودمحوری  اضافه 
اغلب شامل خودخواهی و خود شیفتگی 
که  اوست  سالیق  اجرای  صدد  در 
این  دیدن  با  افراد  از  خیلی  معموال 
ویژگی ها در خیلی از نوجوانان آن ها 
را سرکش می پندارند یا تصور می کنند 

اغلب، نوجوان قصد عصبانی 
یا  و  دارد  را  دیگران  کردن 
در  است.  کاذب  غرور  دارای 
با  است  شایسته  مواقع  این 
همدلی  جوانان  و  نوجوانان 
و  همدلی  طریق  از  و  کنیم 
دنیای  به  نه  صمیما بط  روا
پیدا  ورود  جوان  یا  نوجوان 

کنیم.«
با  رابطه  در  همچنین  شکوری 
پا  با  نوجوانان  اغلب  که  تردیدهایی 
گذاشتن به دوره نوجوانی با آنها روبه 
کرد:»تردیدهای  تصریح  می شوند  رو 
اطرافیان،  به  نسبت  معموال  نوجوانان 
به  نسبت  حتی  و  قبلی  های  دانسته 

مسائل دینی اتفاق می افتد و نوجوان 
را دچار شک و تردید می کند. در این 
و  خانواده  اعضای  آگاه،  والدین  مواقع 
شک  به  پاسخ  توانایی  باید  معلمان 
را  جوانشان  یا  نوجوان  تردیدهای  و 
باید  خاطر  همین  به  باشند؛  داشته 
لبته  ا و  نه  محترما همدالنه،  بط  روا
صمیمانه بین خودشان و جوان برقرار 
و  اولین  گفت  می توان  بنابراین  کنند. 
یکی از مهم ترین راهکارها برای ایجاد 
جوانان  و  نوجوانان  با  سازنده  تعامل 
و  است  روابط  در  همدلی و صمیمیت 
باید سعی کرد این موضوع را حتی از 
طریق صحبت و معاشرت و زبان بدن 

به آن ها منتقل کرد.«
دیگر  با  رابطه  در  ادامه  در  وی 
د  یجا ا ی  ا بر ه  ند ز سا های  ر هکا ا ر
تشریح  نوجوانان  و  جوانان  با  تعامل 
معلمان  و  ده  نوا خا  ، لدین  کرد:»وا
به  حتما  که  باشند  داشته  توجه  باید 
و  بدهند  نظر  اظهار  اجازه  جوانشان 
به افکار آن ها توجه و دقت بیشتری 
داشته باشند. الزم است به نوجوان و 
جوان اجازه صحبت داد و به افکار و 
نظراتشان احترام گذاشت. والدین باید 
سعی کنند طوری رفتار کنند که تمایل 
را  جوانشان  های  صحبت  شنیدن  به 
نظریه  و  ها  صحبت  برای  و  دارند 
های آن ها اهمیت قائل هستند. این 
ایجاد  راهکارهای  از  یکی  موضوع 
و  است  جدید  نسل  با  بهتر  تعامل 
همینطور باعث تقویت اعتماد به نفس 
بود. همچنین  در فرزندان هم خواهد 

باید  باشیم.  پذیر  انعطاف  کنیم  سعی 
مورد  موضوعات  و  مسائل  به  گاهی 
نوجوان  و  توجه جوان  مورد  و  عالقه 
نیز عالقه نشان دهیم و همین موضوع 
می تواند موجب ایجاد روابط و تعامل 

صمیمانه بین ما و جوانان باشد.«
همچنین  بالینی  روانشناس  این 

طلبی  ستقالل   ا ی  روحیه  ه  ر با ر د
نوجوانان گفت:»به طور کلی نوجوانان 
قصد دارند به سوی استقالل و مستقل 
به  دارند  دوست  و  کنند  حرکت  بودن 
مواقع  این  در  نباشند.  وابسته  دیگران 
والدین نوجوان باید با احترام گذاشتن 
نوجوان  در  روحیه  این  و  امر  این  به 
عالقه خود را نشان داده و 
در جهت استقالل و مستقل 
کمک  فرزندشان  به  بودن 
ست  ا خوب  حتی   . کنند
با  خانواده  و  والدین  گاهی 
نوجوان یا جوان صحبت و 
او  انگیزه  و  کنند  معاشرت 
توجه  مورد  کار  انجام  از  را 
و مورد عالقه اش بپرسند و همچنین 
فرزندشان  که  راهی  معایب  و  مزایا 
و  کنند  گوشزد  او  به  را  کرده  انتخاب 
حتی به او راهکار نیز پیشنهاد دهند.«

های  نه  نشا با  بطه  را در  وی 
ن  بیا یت  هو کسب  و  بی  یا د خو
ای  گونه  به  نوجوانی،  کرد:»دوره 

نوجوان  و  است  هویت  بحران  دوره 
گم  یا  ریختگی  هم  به  دچار  اغلب 
گشتگی روحی می شود و به دنبال فکر 
و روش صحیح و درست است گاهی 
اوقات نوجوان کاری را انجام می دهد 
و  می دهند  تذکر  او  به  اطرافیانش  و 
کارش را اشتباه خطاب می کنند و در 
فعالیت  نوجوان  آن  دیگر  موقعیتی 
از  هم  باز  و  دهد  می  انجام  دیگری 
صحیحی  کار  که  می شنود  اطرافیان 
انجام نداده یا هنوز برای انجام آن کار 
خیلی کوچک و کم سن و سال است. 
و  تردید  ایجاد  باعث  موضوع  همین 
می شود  نوجوان  در  بیشتر  تکاپوی 
در  نوجوان  می شود  موجب  حتی  و 
توانایی تشخیص درست  مواقع  خیلی 
از نادرست را نداشته باشد، اما همواره 
به  خوبی  تصویر  خود  از  خواهد  می 

خانواده و اطرافیانش ارائه دهد.«
ین  ا »در  کرد: تاکید  شکوری 
زمینه همراهان و والدین باید نوجوان 
و  کنند  یاری  بهتر خود  در شناخت  را 

قوت  نقاط  و  ها  ضعف  باید  همینطور 
فرزندشان را برای او بازگو کنند و در 
کنند.  کمک  او  به  بهتر  خودشناسی 
نسبت  دیگران  که  زمانی  همچنین 
به نوجوان اظهار نظر می کنند، ممکن 
شدن  کم  یا  و  ناراحتی  موجب  است 

انگیزه نوجوان یا جوان باشد.
 در این مواقع همراهان و والدین 
باید سعی کنند برداشت های شخصی 
خودش  به  نسبت  را  جوان  یا  نوجوان 

کنند.  تصحیح 
موفقیت  های  تجربه  مثال  برای 
آمیز نوجوان یا جوان را به او یادآوری 
نسانی  ا هر  که  کنند  تاکید  و  کنند 
اشتباه  آن  و  می شود  اشتباه  مرتکب 
بود.  خواهد  خوبی  تجربه  او  برای 
همینطور یادآور شوند که ما چیزی به 
اشتباهات  همه  و  نداریم  شکست  نام 
تجربه خواهند بود و حتی گاهی گوشزد 
کنند که ممکن است تمامی حرف ها 
یا صحبت های افراد درست و صحیح 

و یا حتی الیق اهمیت زیاد نباشند.«

درباره  ادامه  در  روانشناس  این 
و  نوجوانان  در  گرایی  مثبت  روحیه 
جوانان تاکید کرد:»والدین باید روحیه 
مثبت گرایی را درون فرزندان تقویت 
کنند و توانایی های فردی و اجتماعی 
و  دهند  آموزش  و  پرورش  را  ها  آن 
برای  دهند.  نفس  به  اعتماد  آنها  به 

حس  تقویت  ی  برا ل  مثا
مسئولیت پذیری و اعتماد به 
نفس در فرزندان خوب است 
گاهی فعالیت و یا مسئولیتی 
مناسب سن نوجوان برای او 
در  را  او  و  بگیریم  نظر  در 
ها  فعالیت  از  خیلی  انجام 
با  همچنین  و  کنیم  سهیم 

نظارت خودمان به طور مستقیم یا حتی 
به شکل غیرمستقیم کاری کنیم حس 
توانمندی و اعتماد به نفس در نوجوان 
بر  عالوه  همچنین  برود  باال  جوان  و 
تقویت حس مثبت  نگری و توانمندی 
واقع  به  را  فرزندمان  باید  نوجوان  در 
بینی نیز تشویق کنیم و انتظارات غیر 

واقعی که فرزندان و نوجوانان دارند را 
و  خودشناسی  به  رسیدن  به  کمک  با 
در عین  و  بینی  واقع  به  بهتر  شناخت 

حال مثبت نگری تبدیل کنیم.«
وی در ادامه در رابطه با نیازهای 
نیازها  این  دانستن  الزمه  و  نوجوان 
کرد:»الزم  خاطرنشان  والدین  توسط 
نسبت  کافی  آگاهی  لدین،  وا است 
ن  نشا ا نوجو و  ن  ا جو زهای  نیا به 
دوره  نوجوانی  دوره  باشند.  داشته 
به  هم  نوجوان  یک  که  است  ای 
و  روحی  ظاهری،  جسمی،  لحاظ 
تغییرات  دچار  شناختی  لحاظ  به  هم 
و  پدر  یک  و  می شود  هایی  چالش  و 
نوجوانشان  که  بدانند  باید  آگاه  مادر 
را سپری می کند  این دوران  به مرور 
که  شوند  یادآور  فرزندشان  به  باید  و 
این تغییرات غیرطبیعی نیست و برای 
و  دهد  می  رخ  مرور  به  نوجوانی  هر 
نشان می دهد که از دوره کودکی وارد 
عرصه نوجوانی و بالغ شدن می شوند 
درباره  کافی  اطالعات  فرزندان  به  و 
بلوغ در نوجوانی را بدهند و حتی کتاب 
هایی مفید و مناسب برای مطالعه در 
کنند.  معرفی  ها  آن  به  زمینه  این 
در  دیگر  مهم  تغییرات  از  همینطور 
و  شناختی  تغییرات  نوجوانی،  دوره 

است.  معنوی 
جست  در  نوجوان  دوره  این  در 
ترین  کوچک  با  و  خداست  جوی  و 
به  و  می کند  گناه  احساس  ه  اشتبا
این  در  و  دارد  تمایل  اخالقی  فضایل 
در  را  نوجوان  باید  مادر  و  پدر  زمینه 

یاری  قوی  ایمان  و  اعتدال  داشتن 
فرزندشان  که  زمانی  همچنین  کنند. 
است  الزم  می شود  اشتباهی  دچار 
انسان  همه  که  بگویند  او  به  والدین 
بسیار  اشتباه می شوند و گناه  ها دچار 
بزرگ و نابخشودنی مرتکب نشده و می 
توان از اشتباهات درس گرفت و آنها را 

تکرار نکرد. از دیگر نیازهای نوجوان در 
مرحله نوجوانی نیازهای عاطفی است. 
نوجوان در این دوره تشنه محبت است، 
اما ممکن است اغلب غرور او مانع از 
به  تظاهر  گاه  و  باشد  احساسش  بروز 
همراهان  و  والدین  و  کند  نیازی  بی 
تفاوت  بی  او،  به  احترام  با  می توانند 
نبودن نسبت به او و احساسات نوجوان 
در او احساس معقولیت ایجاد کنند. به 
طور کلی می توان گفت الزمه همه این 
موارد و تعامل صحیح با جوان و نوجوان 

ارتباط صمیمانه و همدالنه است.«
با  رابطه  در  پایان  در  شکوری 
برای  لدین  وا کافی  آگاهی  الزمه 
فرزندپروری و تعامل صحیح و سازنده 
کرد:  تاکید  نان  جوا و  نان  نوجوا با 
بین  همدالنه  و  نه  صمیما رتباط  »ا
والدین و نوجوانان طی یک یا دو روز 
به دست نمی آید. زمانی که پدر و مادر 
دار شدن می گیرند  برای بچه  تصمیم 
الزم است قبل از آن آگاهی کافی برای 
فرزندپروری و رفتار و ارتباط صحیح با 

فرزندان را پیدا کنند.
در  را  خود  مطالعه  کنند  سعی   
بیشتر  نشان  فرزندا با  تعامل  زمینه 
کنند و وقت کافی برای صحبت با آن 
ها بگذارند و در دسترس آن ها باشند. 
به این خاطر که معموال برای صحبت 
کردن فرزندان و به خصوص نوجوانان 
اهل برنامه نیستند و گاه برای صحبت 
با پدر و مادر مقاومت می کنند یا بیشتر 
وقت خود را با دوستان خود می گذرانند.

 پس خوب است که والدین سعی 
فرزندان  دسترس  در  کنند 
فرصت  هر  ر  د و  شند  با
با  را  صحبت  پای  مناسبی 
همچنین  کنند.  باز  ها  آن 
منفعل  ید  نبا در  ما و  پدر 
باشند  داشته  انتظار  و  باشند 
که فرزندان همیشه واکنش 
از  کاملی  و  درست  رفتار  یا 
و  نوجوانان  بلکه  دهند،  نشان  خود 
جوانان، پدر و مادر و نزدیکان خود را 
الگوی رفتار و گفتار خود قرار می دهند، 
پس همواره باید آگاهی خود را پرورش 
داده و وسیع تر کنند تا به طور آگاه و 
با  ای  سازنده  تعامل  و  ارتباط  صحیح 

فرزندان خود داشته باشند.»

راهکارهای تعامل با نوجوانان و جوانان چگونه باید باشد

والدین ، خانواده و معلمان باید توجه داشته 
باشند که حتما به جوانشان اجازه اظهار نظر 

بدهند و به افکار آن ها توجه و دقت بیشتری 
داشته باشند. الزم است به نوجوان و جوان 

اجازه صحبت داد و به افکار و نظراتشان 
احترام گذاشت. 

زمانی که کودکان پا به مرحله نوجوانی 
می گذارند به مرور ویژگی های جدیدی پیدا 
می کنند و حتی گاه دچار تغییرات زیادی نیز 
می شوند. برخی از مهم ترین این ویژگی ها 
شامل خودمحوری،تردید، استقالل خواهی و 

هویت جویی است.

با نوجوانان بی مسئولیت چه کنیم؟  
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 صعود از دور گروهی با صدرنشینی؛
سومین پیروزی پیکان در والیبال باشگاه های آسیا

تیم پیکان تهران با کسب سومین پیروزی به مرحله یک چهارم نهایی والیبال 
باشگاه های آسیا صعود کرد.

تیم والیبال پیکان در آخرین دیدار خود از جام باشگاه های والیبال آسیا مقابل 
ناخون راتچاسیمای تایلند به میدان رفت و با حساب 3 بر یک )25 بر 23، 23 بر 

25، 25 بر 1۸ و 25 بر 13( پیروز شد.  
پیمان اکبری سرمربی پیکان در این مسابقه با بازیکنان ذخیره خود مقابل 
نماینده تایلند قرار گرفت و ستاره هایی چون سعید معروف، محمد موسوی، اروین 

انگاپت و نیمیر عبدالعزیز بیشتر استراحت کردند.  
آنوراک پهانرام با کسب 1۸ پوئن عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به 
دست آورد و در تیم پیکان نیز پوریا فیاضی با 17 امتیاز، امتیازآورترین بازیکن شد.
تیم پیکان در مجموع ست های این مسابقه ۹7 امتیاز کسب کرد که به ترتیب 
از اشتباهات  امتیاز  امتیاز سرویس و 3۴  امتیاز در دفاع، 3  امتیاز در حمله، 6   5۴

بازیکنان تایلند بود.
امتیاز کسب کرد  در مجموع 7۹  این مسابقه  در  نیز  راتچاسیما  ناخون  تیم 
که شامل ۴۴ امتیاز حمله، 5 دفاع، دو سرویس و 2۸ امتیاز از اشتباهات بازیکنان 

پیکان بود.
بر این اساس پیکان با کسب سه پیروزی مقابل گاز جنوب عراق، سانتوری 
سانبردز ژاپن و ناخون راتچاسیمای تایلند به عنوان صدرنشین گروه A به مرحله 

یک چهارم نهایی مسابقات صعود کرد.
تایلند و گاز جنوب عراق  راتچاسیمای  ناخون  ایران، سانتوری ژاپن،  پیکان 

تیم های اول تا چهارم گروه A هستند.  
تیم های شرکت کننده سه شنبه، 27 اردیبهشت استراحت دارند و از بیست و 
هشتم اردیبهشت در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هم می روند. به این صورت 
که تیم های اول تا چهارم گروه A به صورت ضربدری با تیم های اول تا چهارم 

گروه B مسابقه می دهند.  

سپاهان قهرمان لیگ برتر هندبال زنان شد
برتر  لیگ  دریایی قهرمان  تاسیسات  برتری مقابل  با  مبارکه سپاهان  فوالد 

هندبال زنان شد.
هفدهمین دوره لیگ برتر هندبال زنان روز گذشته دوشنبه 26 اردیبهشت با 
برگزاری دیدار برگشت فینال به پایان رسید. این دیدار میان فوالد مبارکه سپاهان 
و تاسیسات دریایی برگزار شد که فوالد مبارکه با حساب 32 بر  25 مقابل تاسیسات 

دریایی به عنوان قهرمانی دست یافت. 
فوالد مبارکه سپاهان در دور رفت نیز با حساب 2۴ بر 1۸ مقابل تاسیسات 

به برتری رسیده بود.
تیم شاملی کازرون و کیهان پاالیش مالیر بدون دیدار رده بندی و با درخواست 

تیم ها و موافقت فدراسیون به عنوان سومی مشترک دست یافتند.
سپاهان در دوره پیشین لیگ برتر هندبال زنان با غبله بر تاسیسات دریایی 

در جایگاه سوم قرار گرفته بود.
* رده بندی تیم ها در پایان لیگ برتر هندبال زنان:

1- فوالد مبارکه سپاهان
2-  تاسیسات دریایی

3- کیهان پاالیش مالیر
3- شهید شاملی کازرون 

5- سنگ آهن بافق 
6- کات شاهرود  

7- یکتا افروز البرز 
۸- آتریسا تهران  

در پایان این دیدار مراسم اختتامیه لیگ برتر هندبال زنان برگزار شد و کاپ 
و مدال چهار تیم اول اهدا شد.

حضور جودوکاران ایران در تورنمنت روسیه
با دعوت رسمی فدراسیون جودو کشور روسیه، تیم ملی جودو ایران جهت 

حضور درمسابقات چند جانبه روسیه راهی این کشور خواهد شد.
طبق تصمیم مسئوالن فدراسیون جودو کشورمان، تیم ملی جودو بزرگساالن 
ایران 2۴ خرداد راهی سن پترزبورگ خواهد شد. این مسابقات طی روز های 25 

تا 2۸ خرداد با حضور تیم های ملی روسیه، صربستان و ایران برگزار خواهد شد.
قرار است تیم ملی جودو ایران در اوزان 66- کیلوگرم، 73- کیلوگرم، ۸1- 
کیلوگرم، ۹0- کیلوگرم و ۹0+ کیلوگرم به این مسابقات اعزام شود. این مسابقات 

در بخش انفرادی و تیم برگزار خواهد شد.

بحران در موی تای؛
 واکنش بین المللی به سردرگمی موجود

و  بحران  به  موی تای  بین المللی  فدراسیون  دبیرکل  و  گایسف  رییس  نایب 
بین  جلسه ای  خواست  و  داد  نشان  واکنش  ایران  موی تای  در  موجود  سردرگمی 
 ،IFMA مسووالن ورزش با جواد نصیری برگزار گردد تا راه حلی منطبق با اساسنامه

منشور المپیک و حمایت از ورزشکاران پیدا شود.
موی تای ایران روزهای سخت و بحرانی را سپری می کند. پس از اینکه »جواد 
نصیری« در نشستی خبری از تشکیل فدراسیون غیر دولتی خبر داد و این رشته را 

از حالت انجمن خارج کرد؛ واکنش ها آغاز شد.
وزارت ورزش و جوانان رشته موی تای را به فدراسیون انجمن های رزمی فرستاد 
و در حالی که وزیر ورزش و جوانان در گفت وگویی تلویزیونی از مسووالن موی تای 
دعوت کرد تا در فضایی آرام برای حل مشکل به گفت وگو بپردازند، »یوسف بهتری« 
رئیس فدراسیون انجمن های رزمی در خفا و در حکمی، »فرید نقدی« به عنوان 
سرپرست موی تای کشور منصوب کرد؛ اقدامی که سرآغازی برای یک چالش بود.
این در حالی است که نصیری در نشست خبری خود صراحتا اعالم کرده بود، 
ایران فدراسیون شود. وی  باید موی تای  فدراسیون جهانی موی تای اعالم کرده 
گفت: روند تبدیل شدن به یک فدراسیون غیر دولتی بر اساس قانون و مصوبات 
بود و هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است. در شرایطی که موی تای ایران باید به 
زودی در مسابقات جهانی ابوظبی حضور یابد این سردرگمی می تواند مانع از موفقیت 
های این رشته شود.بر این اساس، »استفان فوکس« نایب رییس گایسف، رییس 
AIMS و دبیرکل فدراسیون بین المللی موی تای )IFMA( در نامه ای از دخالت در 
امور موی تای و نقض منشور المپیک و اساسنامه ایفما انتقاد کرد و گفت: این موضوع 
 ،)IOC( را در دستور جلسه مجمع قرار داده و عالوه بر کمیته بین المللی المپیک
سایر تشکیالت بین المللی ورزش را نیز از وضعیت به وجود آمده مطلع خواهد کرد.

“در متن نامه استفان فوکس آمده است: مایلم در رابطه با وضعیت ورزش 
موی تای در ایران با شما این ارتباط را برقرار نمایم.

موی تای و فدراسیون بین المللی موی تای )IFMA( یک ورزش و سازمان 
به رسمیت شناخته شده توسط کمیته بین المللی المپیک هستند.

کننده می دانیم که تالش می شود  نگران  بسیار  را  این موضوع  ما  بنابراین 
از  بسیاری  حالی که  در  شود.  رزمی  انجمن های  فدراسیون  از  بخشی  موی تای  تا 
ورزش های این فدراسیون، نه به رسمیت شناخته می شوند و نه عضو آژانس جهانی 

مبارزه با دوپینگ هستند.

میالن و اینتر در چه صورتی قهرمان می شوند؟
دو تیم همشهری میالن و اینتر در هفته پایانی لیگ سری آ ایتالیا برای 
کسب قهرمانی باید چه نتایجی را برای رسیدن به قهرمانی کسب کنند؟

به گزارش فوتبال ایتالیا، میالن برای اطمینان از قهرمانی در سری 
آ به یک امتیاز مقابل ساسولو نیاز دارد، زیرا آن ها رکورد بهتری در تقابل 
رو در رو با اینتر دارند. قهرمان این فصل لیگ ایتالیا در روز پایانی فصل 
مشخص می شود. میالن با ۸3 امتیاز و اینتر با ۸1 امتیاز در رده های اول و 
دوم هستند و میالن چون رکورد بهتری در بازی رو در رو دارد، در صورت 

کسب یک تساوی در بازی آخر در زمین ساسولو نیز قهرمان می شود.
این قانون برای تعیین قهرمان به نفع میالن است که در این فصل 
در داربی دال مدونینا در یک دیدار به میزبانی خود به تساوی رسید و در 

دیداری که اینتر میزبان بود به پیروزی 2 بر یک  دست یافت.
بنابراین اینتر برای قهرمان شدن باید سمپدوریا را شکست دهد و 

امیدوار باشد میالن برابر ساسولو شکست بخورد.
هم سامپدوریا و هم ساسولو در دیدارهای تشریفاتی به میدان خواهند 
رفت. هر دو تیم خیال شان بابت ماندن در لیگ راحت است و امیدی نیز 

برای کسب سهمیه رقابت های اروپایی ندارند.  
این دو بازی به طور هم زمان برگزار می شود تا اطمینان حاصل شود 
که هیچ یک از دو تیم نمی توانند با دانستن نتیجه تیم دیگر به میدان بروند.

گواردیوال: همه چیز برای قهرمانی در دست خودمان است
تیمش  می گوید  گواردیوال  پپ 
و  دارد  اختیار  در  را  عمل  بتکار  ا
این  دستان  در  قهرمانی  سرنوشت 

تیم است.
برتر  لیگ  دیدارهای  ادامه  در 
که  شد  ر  برگزا بازی   5 نگلیس  ا
منچسترسیتی  آن ها  مهم ترین  در 
صدرنشین در خانه وستهام به تساوی 
دو بر دو رسید. یاروو بوون در دقایق 
2۴ و ۴5 برای وستهام گلزنی کرد و 

حتی شانس زدن گل سوم و هت تریک برابر سیتی را نیز داشت.
جک گریلیش در دقیقه ۴۹ و والدیمیر کوفال مدافع حریف در دقیقه 
6۹ نیز برای سیتی گلزنی کردند. هم چنین ریاض محرز یک پنالتی را در 

دقایق پایانی از دست داد تا آه از نهاد گواردیوال بلند شود.
پپ گواردیوال بعد از این دیدار در نشست خبری خود گفت: امتیاز  
بزرگی که ما داریم این است که در خانه بازی می کنیم و سرنوشت در 
دستان ماست. الزم نیست جز خودمان به چیز دیگری نگاه کنیم. فقط باید 
تمام تالش خودمان را بکنیم تا قهرمان شویم. به بازیکنان گفتم ناراحت 
نباشید زیرا ما عملکرد واقعا خوبی ارائه دادیم.  هر دو تیم بسیار خوب 
بودند و می توان گفت نتیجه عادالنه بود. حاال تنها یک دیدار دیگر داریم 
و باید بتوانیم در هفته پایانی عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم. وقتی 
دو بر صفر از حریف عقب افتادیم توانستیم به خوبی به بازی برگردیم. 
بازگشت به بازی آن هم در این جو ورزشگاه با حضور هواداران وستهام 
کار دشواری بود. ما بازی خیلی خوبی انجام دادیم.  بین دو نیمه با بازیکنان 
صحبت کردیم و گفتم اگر یک گل بزنیم، به بازی خواهیم برگشت و نباید 

تسلیم شویم. خوشبختانه در اوایل نیمه دوم به گل رسیدیم.
گواردیوال در پاسخ به این سوال که آیا پیامی برای ساوتهمپتون در 
کنفرانس خبری پس از بازی خود دارد یا خیر؟ پاسخ داد: من به آن ها می 

گویم لیورپول را چهار بر صفر شکست دهید.
او در ادامه گفت: من به شما اطمینان می دهم. همه بلیت ها در هفته 
پایانی در ورزشگاه اتحاد فروخته می شود و ما بهترین عملکرد ممکن را 
انجام خواهیم داد. چند روز فرصت داریم برای آن دیدار. ابتدا باید با آرامش 
تمرین کنیم و در ادامه خودمان را در بهترین شرایط ممکن به بازی برسانیم. 
گواردیوال درباره خراب کردن پنالتی ریاض محرز نیز گفت: ریاض 
این فصل فوق العاده بود. ما پنالتی های زیادی زدیم و به گل تبدیل شدند 
و این بار ناکام بودیم. این فصل در ضربات پنالتی خوب بودیم. او خودش 
در آخرین دقایق مسئولیت را بر عهده گرفت تا پنالتی بزند. اشکال ندارد 

بازی بعدی او قرار است گل بزند. 
در صورتی که لیورپول امشب بتواند ساوت همپتون را شکست دهد 
اختالف دو تیم به یک امتیاز می رسد و هفته پایانی لیگ جزیره از حساسیت 
برابر  پایانی  باید در هفته  بسیار زیادی برخوردار می شود. منچسترسیتی 
استون ویال به میدان برود که استیون جرارد را به عنوان سرمربی روی 

نیمکت خود دارد.

لواندوفسکی: جدا می شوم چون پیشنهاد تمدید نداشتم
این تیم  از  از دلیل خود برای جدایی  بایرن مونیخ  مهاجم لهستانی 

سخن به میان آورد.
از  جدایی  آستانه  در  لواندوفسکی  روبرت  اسپورت،  گزارش  به 

بایرن مونیخ قراردارد.
این بازیکن لهستانی درباره آینده خود گفت: من هیچ پیشنهادی از 
سوی باشگاه بایرن مونیخ برای تمدید قرارداد نداشته ام و به همین خاطر 

از تیم جدا خواهم شد.
بارسلونا جدی ترین مشتری لواندوفسکی است و به نظر می رسد که 

او فصل بعد با پیراهن آبی اناری به میدان خواهد رفت.

انتهای فصل بعد؛
زمان خداحافظی جرارد پیکه از میادین مشخص شد

جرارد پیکه، مدافع پرافتخار بارسلونا 
احتماال فصل آینده از فوتبال خداحافظی 

خواهد کرد.
که  بود  قبل  هفته  و  د د  حدو
مصدومیت جرارد پیکه در دیدار بارسلونا 
مدافع  این  و  کرد  عود  مایورکا  مقابل 
باتجربه مجبور به ترک زمین شد. آسیب 
دیدگی های مکرر جرارد پیکه در ماه های 
اخیر باعث نگرانی کادر فنی بارسلونا شده 
و این باشگاه باید در دراز مدت به دنبال یک گزینه جانشین باکیفیت برای 
مدافع قدیمی خود باشد. مدیران و کادر فنی بارسلونا به خوبی می دانند که 
جرارد پیکه فصل آینده بازنشسته خواهد شد و دیگر امکان ادامه دوران 

حضور این ستاره اسپانیایی در زمین فوتبال وجود ندارد. 
این  که خود  نیست  این  اصلی  مسئله  فعلی  در شرایط  در حقیقت 
بازیکن می خواهد به بازی کردن ادامه دهد یا نه، بلکه احتماال وضعیت 
داد.  نخواهد  را  بارسلونا  ترکیب  در  او  اجازه حضور  پیکه  فیزیکی جرارد 
جرارد پیکه از آسیب دیدگی مزمن عضالنی رنج می برد و این مشکل در 
طول فصل جاری نیز بارها مانع حضور این مدافع باتجربه در ترکیب شده 
است. ممکن است وضعیت مصدومیت جرارد پبکه به همین شکل باقی 
بماند یا حتی بهتر هم بشود، اما او دیگر هرگز 100 درصد به مرز آمادگی 
نخواهد رسید و به همین علت فصل بعد، قطعا آخرین فصل حضور او در 

ترکیب بارسلونا محسوب می شود.
به  و  باشیم  دیگری  تیم  در  پیکه  جرارد  حضور  شاهد  است  بعید 
جز احتمال نه چندان باالی انتقال به لیگ ایالت متحده، خداحافظی از 
فوتبال با لباس بارسلونا محمتل ترین راه حل پیش رو برای این مدافع 

پرافتخار خواهد بود.

ایران  فوتبال  کارشناس 
آرامش  در  استقالل  می گوید 
کار کرد و به قهرمانی رسید.

مجید جاللی ، درباره ارزیابی اش 
از لیگ بیست و یکم اظهار کرد: لیگ 
امسال فراز و نشیب های زیادی داشت 
و شاید مهمترین موضوع بحث کیفیت 
لیگ باشد، خیلی ها به این موضوع اذعان 
را  کیفیتی  با  لیگ  امسال  که  داشتند 
شاهد نبودیم. شاید دو یا سه تیم بودند 
می دادند  انجام  کیفیت  با  فوتبال  که 
اما سایر تیم ها خیلی با کیفیت نبودند. 
فاصله بین سه تیم سپاهان، پرسپولیس 
به  ایجاد شده  رقبا  با سایر  استقالل  و 
خوبی گویای این مسئله است که این 
سه تیم از نظر کیفی فوتبال بهتری را 
نظر  از  تیم ها  شرایط  از  و  دادند  انجام 
البته ما نمی توانیم  کیفی یکسان نبود. 
بگوییم تیم هایی مثل گل گوهر، مس 
رفسنجان و فوالد خوزستان، فوتبال بی 

کیفیتی ارائه کردند.
وی افزود: اینکه ما در لیگ امسال 
ناامید  بسیار  ندیدیم  پدیده ای  بازیکن 
تعداد  دیگر  طرف  از  و  است  کننده 
گل های زده در خیلی از هفته ها بسیار 
کم بود. در این میان مربیان جوانی مثل 
طور  همین  و  کالنتری  ربیعی،  آقای 
داشتند  خوبی  عملکرد  نویدکیا  محرم 
حرف های  آینده  در  که  دادند  نشان  و 
مربی  یک  دارند.  گفتن  برای  زیادی 
مثل نویدکیا با صحبت ها و دیدگاه هایش 
نشان داد که فوتبال ما هم می تواند در 
این زمینه شاهد تغییراتی باشد. ما باید 
از این دسته از مربیان مراقبت کنیم و 
اجازه بدهیم کارش را خوب پیش ببرد. 
بسیار  هم  بازی  مدل  نظر  از  سپاهان 
خوب کار کرد و حتی در لیگ قهرمانان 
از مدل بازی خود یعنی یک  آسیا هم 
بازی هجومی کنار نکشید و کارش را 

به خوبی ادامه داد.
فه  اضا فوتبال  کارشناس  ین  ا
به  تیمی که  به عنوان  استقالل  کرد: 

و  بیست  هفته  تا  و  رسیده  قهرمانی 
ندارد،  کارنامه  در  باختی  هیچ  هفتم 
ئه  ا ر ا خود  ز  ا خوبی  ر  بسیا کیفیت 
قهرمان  اینکه  برای  استقالل  کرد. 
بشود و جام بگیرد نیاز به این نداشت 
ارائه  فوتبال  به  جدید  القاء های  که 
آرامش  در  که  همین  آن ها  بدهد. 
موفقیت  به  بردند  پیش  را  کارشان 
رسیدند. پرسپولیس هم در این فصل 
ین  ا و  داشت  بسیاری  چالش های 
این  عملکرد  در  زیادی  تاثیر  موضوع 
تفاوت  یک  بخواهیم  اگر  داشت.  تیم 
نام  را  پرسپولیس  و  استقالل  میان 
بیشتر  استقالل  بگوییم  ید  با ببریم 
از همیشه در آرامش بود و در مقابل 
ل  سا چند  مش  ا ر آ ن  آ پرسپولیس 

گذشته خود را نداشت.
گر  ا  : گفت همچنین  لی  جال
مباحث  و  چالش ها  درباره  بخواهیم 
اینچنینی بیشتر صحبت کنیم باید این 
موضوع را در رفتار مربیان استقالل و 
مجیدی  د  فرها ببینیم.  پرسپولیس 
و  بود  تیمش  روی  تمرکزش  همه 

در  اما  نداشت  جانبی  دغدغه  عمال 
انبوهی  با  محمدی  گل  یحیی  مقابل 
از دغدغه های مختلف روبه رو بود که 
حتی این موضوع در داربی هم خود را 
نشان داد و آن رفتار عجیب و غریب 
اگر  دیدیم.  پرسپولیس  سرمربی  از  را 
برسد.  قهرمانی  به  بخواهد  تیم  یک 
یک  کند.  رعایت  را  فاکتور  سه  باید 
یک  و  است  مدیریتی  مباحث  فاکتور 
بحث هم مباحث فنی است و یک بحث 
هم مربوط به بستن تیم می شود. من 
استقالل در هر سه آیتم  فکر می کنم 
خوب کار کرد اما در مقابل پرسپولیس 
در مباحث مدیریتی و همین طور نقل و 
انتقاالت موفق ظاهر نشد. همین شرایط 
با  پرسپولیس  که  بود  شده  باعث  هم 
ندهد.  ادامه  را  کارش  کافی  آرامش 
ضریب  نظیر  دیگری  مباحث  لبته  ا
اشتباه بازیکنان و مصدومیت ها هم روی 

عملکرد پرسپولیس تاثیرگذاشته بود.
او در ادامه در پاسخ به این سوال 
که آیا می توان گفت یحیی گل محمدی 
ناکام بوده  این فصل  با پرسپولیس در 

بخواهیم  را  ناکامی  اگر  گفت:  است، 
از  کنیم  معرفی  جام  نکردن  کسب 
پنج  که  تیمی  نیست.  درست  من  نظر 
نایب  االن  و  شده  لیگ  قهرمان  دوره 
نبوده  ناکام  قطعا  است  شده  قهرمان 
است. به هر حال مشکالت مدیریتی و 
تغییرات مدیرعامل در این باشگاه تاثیر 
است.  گذاشته  تیم  نتیجه  روی  زیادی 
در هر حال خود کادر فنی پرسپولیس 
هم روی مواردی اشتباه داشته اند و به 
همین خاطر نمی توانیم بگوییم آن ها در 
تقصیر  بی  پرسپولیس  نشدن  قهرمان 
هستند. پرسپولیس خوب بسته نشده و 
از طرفی اشتباهات فردی هم در روند 

بازی ها داشته است.
همچنین  ن  یا پا ر  د لی  جال
مثل  تیم هایی  که  است  درست  گفت: 
انتهای  در  شهرخودرو  و  فجرسپاسی 
امیدوارم شرایط  اما من  جدول هستند 
تیم ها  این  که  بخورد  رقم  گونه ای  به 
در لیگ بمانند. استان فارس با توجه به 
استعدادهایی که دارد باید یک سهمیه 

در لیگ برتر داشته باشد.

تحلیل لیگ بیست و یکم به روایت پیشکسوت فوتبال؛

مجید جاللی: استقالل بیشتر از همیشه در آرامش بود و قهرمان شد!

بدون حتی یک هفته صدرنشینی؛ 
که  است  تیمی  ناامیدکننده  آمار  این 
ایران  فوتبال  بام  بر  را  آبی پوش  رقیب 

نشاند.
گذشته  سال   5 در  پرسپولیس 
را  صدرنشینی  هفته  تعداد  بیشترین 
پانزدهم،  لیگ  از  پس  و  کرد  تجربه 
عموما جایگاه نخست را از هفته نخست 
به دست آورد و با حفظ آن تا هفته های 

پایانی، جام را به دست آورد.
یکم  و  بیست  لیگ  در  آنچه  اما 
رقم خورد، دقیقا عکس الگوی قهرمانی 
پرسپولیس بود. سرخ پوشان پایتخت در 
نخست  جایگاه  به  هرگز  فصل  طول 
دوم  جایگاه  در  هفته   17 و  نرسیدند 
در  و  نشستند  استقالل  لغزش  منتظر 
به  را  اختالف  نتوانستند  لغزش،  لحظه 
حدی برسانند که تا هفته پایانی امیدوار 

به جبران باشند.
لیس  پرسپو که  ری  با خرین  آ
نتوانست در طول یک فصل صدرنشین 
که  زمانی  بود.  چهاردهم  لیگ  شود، 
حمید  دایی،  علی  هدایت  تحت  تیم 

درخشان و برانکو ایوانکوویچ، روزهای 
ناامیدکننده ای را سپری کرد و در آخر با 
رتبه هشتمی به کار خود در لیگ ایران 
خاتمه داد. آنها تا هفته بیست و ششم 
فصل بعدی هم در حسرت صدر بودند 
به صدر  آبی ها  بر  گله  برد چهار  با  اما 

جدول رفتند.
استقالل تنها در 2 هفته نخست 
اما  نبود  جدول  باالی  تیم  دو  بین 
از  شاگردان گل محمدی برای ۴ هفته 
بین چهار تیم باالی جدول کنار رفتند و 
در نهایت نیز همین نتایج پرفراز و نشیب 

باعث شد تا آنها در کورس قهرمانی از 
رقیب جا بمانند.

هفته   22 با  استقالل  مجموع  در 
می برد  سر  باالی  را  جام  صدرنشینی، 
در  صدرنشینی،  هفته   6 با  سپاهان  و 
جستجوی عنوان نایب قهرمانی خواهد 
بود. آلومینیوم و گل گهر نیز دو شگفتی 
را  صدر  فصل  این  که  هستند  سازی 

تجربه کردند.
 11 پرسپولیس  گذشته  فصل 
هفته صدرنشین بود و حاال آبی پوشان 
دو برابر تیم قهرمان یحیی در جایگاه 

نخست بوده اند. در لیگ نوزدهم قرمزها 
15 هفته صدرنشین بودند و به شکلی 
جالب در نیم فصل اول هرگز به صدر 
نرسیدند اما در آخرین بازی تحت هدایت 
نخست  رتبه  در  را  تیم  او  کالدرون، 

تحویل داد.
برانکو  حضور  فصل  آخرین  در 
پرسپولیس 1۴ هفته صدرنشین بود اما 
بهترین رکورد قرمزها که از آمار کنونی 
استقالل هم بهتر است، مربوط به لیگ 
شانزدهم و هفدهم می شود. جایی که 
تیم برانکو ایوانکوویچ 25 هفته بر بام 
به  را  ایران قرار گرفت و صدر  فوتبال 
پرسپولیس  به عبارتی  نداد.  تیمی  هیچ 
برانکو 76 هفته صدرنشینی  در دوران 

را تجربه کرد.
ین  ا ر  د یتخت  پا ی  ها مز قر
هفته   1 0 2 ر  فتخا ا پر ی  ل ها سا
استقالل  حاال  و  بودند  صدرنشین 
پس از 22 هفته صدرنشینی، باید ۸0 
بازی دیگر از آغاز لیگ بیست و دوم 
رکورد  به  تا  کند  حفظ  را  جایگاه  این 
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فرمول قهرمانی استقالل اینجاست؛

رکورد باورنکردنی پرسپولیس بعد از 6 سال 

دوران  در  کونسیسائو  »سرجیو 
حضور در پورتو عالقه زیادی به مهدی 
طارمی نشان داده و البته بارها جواب این 
اعتماد را به بهترین شکل ممکن گرفته 
است. پس احتمال دارد در صورت انتقال 
کونسیسائو  سرجیو  پاری سن ژرمن،  به 
این ستاره ایرانی را نیز به همراه خود به 

پاریس ببرد.«
»بهترین لژیونر حال حاضر فوتبال 
ایران، قهرمانی پورتو در لیگ پرتغال را 
با پرچم ایران جشن گرفت؛ رسمی رایج 
مختلف  کشورهای  در  بازیکنان  بین 
دنیا که این  بار از سوی مهدی طارمی 
اجرا شد و همه را به وجد آورد. پورتو 
لیگ  سی وچهارم  هفته  در  شنبه شب 
و  رفت  استوریل  مصاف  به  پرتغال 
این  در  رسید.  صفر  بر  دو  پیروزی  به 
دیدار ژوازینیو )گل به خودی( و فرناندو 
ثمر  به  را  پورتو  گل های  سانتوس 

رساندند.
دقیقه  نود  هم  طارمی  مهدی   
نتوانست  هرچند  بود؛  حاضر  زمین  در 
که  پورتو  ببخشد.  بهبود  را  رکوردش 
قهرمانی اش را قطعی کرده بود با این 
برد ۹1 امتیازی شد. به این ترتیب پورتو 
به نخستین تیم تاریخ لیگ پرتغال تبدیل 
شود که با ۹1 امتیاز قهرمان شده است. 
حداکثر امتیازی که یک تیم پیش از این 
در تاریخ لیگ پرتغال کسب کرده بود ۸۸ 
امتیاز بود؛ رکوردی که به نام بنفیکا دیده 
می شد اما مهدی طارمی و همبازیانش 
در پایان فصل درخشان خود موفق شدند 

از آن عبور کنند.
این  پایان  در  پورتو  ایرانی  ستاره 
اظهار  تیمش  شرایط  مورد  در  بازی 
نظر کرد. از او پرسیدند: »چرا مشارکت 

فعالی در جشن قهرمانی ندارد و آیا از 
چیزی ناراحت است؟« طارمی هم جواب 
داد: »خیلی خوشحالم. کنار ایستاده ام تا 
ببرم. فصل  همه را تماشا کنم و لذت 
امتیاز گرفتیم  بود. ما ۹1  فوق العاده ای 
که در تاریخ ماندگار شد. از ابتدا سخت 
با  که  هستیم  اینجا  حاال  کردیم،  کار 
را جشن  قهرمانی  عنوان  هواداران مان 
بگیریم. اکنون زمان لذت بردن پس از 

هشت یا ۹ ماه کار سخت است.«
طور  به   اواخر  این  که  طارمی 
و  تمارض  به  رقبا  سوی  از  گسترده 
گل  شادی  می شد،  متهم  فریبکاری 
کار  دستور  در  را  »هیس«  جنجالی 
پرتغال  در  مهدی  رفتار  این  داد.  قرار 
خودش  اما  شده،  همراه  انتقاداتی  با 
نمی دهد:  آنها  به  اهمیتی  می گوید 
»برایم مهم نیست که مردم مخالف من 
باشند. من کارم را انجام می دهم. تالش 
هیچ وقت  کنم.  کمک  تیم  به  می کنم 
اما  نکرده ام.  بی احترامی  هیچکس  به 
بی احترامی  من  به  که  افرادی  بوده اند 
کرده اند. من هرگز در این مورد چیزی 

نگفتم.«
آینده  فصل  اینکه  درباره  طارمی 
یا  می رسد  قهرمانی  به  دوباره  پورتو 
نه، گفت: »قول خاصی نمی دهم ولی 
خودمان  تالش  تمام  باشید  مطمئن 
انرژی  بیشترین  و  می دهیم  انجام  را 
و  برسیم  موفقیت  به  تا  می گذاریم  را 
و  شویم  قهرمان  سال  هر  می خواهیم 

برای آن تالش کنیم.«
را  فصل  که  پورتو  ایرانی  مهاجم 
گل  پاس   12 دادن  و  گل   20 زدن  با 
بازیکن  موثرترین  و  رساند  پایان  به 
تیمش در راه رسیدن به قهرمانی بود، 
پورتو  در  حضورش  سال  دومین  در 
از  متفاوت  که  کرد  تجربه  را  شرایطی 
پیشرفت  با  او  بود.  گذشته  سال های 
کسب  در  مهمی  نقش  خیره کننده اش 

جام برای پورتو ایفا کرد.
 حاال و در پایان این فصل پرهیاهو، 
همه منتظر تعیین تکلیف مهدی طارمی 
هستند. اینکه آیا او در پورتو باقی می ماند 
یا پیراهن تیم دیگری را خواهد پوشید. 
انتخاب طارمی و  در سال جام  جهانی 

فرم او بسیار برای فوتبال ملی ایران مهم 
بهترین  امیدواریم  بنابراین  بود.  خواهد 

اتفاق ممکن رخ بدهد.
در  طارمی  آینده  حاضر  حال  در 
ممکن  حتی  و  نیست  مشخص  پورتو 
دستخوش  تیم  این  فنی  کادر  است 
به  پاری سن ژرمن  از  شود.  تغییراتی 
سرمربی  کونسیسائو  مشتری  عنوان 
پورتو نام برده می شود. اگر چه زین الدین 
زیدان گزینه اول پاریس برای جانشینی 
به  زیزو  نظر  به   ما  ا است  پوچتینو 
چشم  فرانسه  ملی  تیم  هدایت  شغل 
دنبال  به   باید  پاری سن ژرمن  و  دوخته 
چون  نام هایی  باشد.  دیگری  گزینه 
لو،  یواخیم  تاتنهام،  از  کونته  آنتونیو 
از  موتا،  تیاگو  و  آلمان  سابق  سرمربی 
اسپتزیا، مطرح شده و حاال اسم سرجیو 
باشگاه  این  لیست  در  نیز  کونسیسائو 

قرار گرفته است.
شی  ز ر و یر  مد  ، و د ر نا لئو
با سرمربی پورتو  اخیرا  پاری سن ژرمن، 
و  کرده  پیشنهاد مالقات  این  مورد  در 
سرجیو کونسیسائو نیز خود را عالقه مند 
به پیوستن به تیم فرانسوی نشان داده 
با  کونسیسائو  فعلی  قرارداد  در  است. 
یورویی  میلیون   10 فسخ  بند  پورتو، 
پاری سن ژرمن  باشگاه  و  دارد  وجود 
نخواهد  رقم  این  پرداخت  با  مشکلی 
دوران  در  کونسیسائو  سرجیو  داشت. 
حضور در پورتو عالقه زیادی به مهدی 
طارمی نشان داده و البته بارها جواب این 
اعتماد را به بهترین شکل ممکن گرفته 
است. پس احتمال دارد در صورت انتقال 
کونسیسائو  سرجیو  پاری سن ژرمن،  به 
این ستاره ایرانی را نیز به همراه خود به 

پاریس ببرد.«

پاریس، شهر بعدی مهدی؛

طارمی، همبازی لیونل مسی؟



7 بیمهسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2014- سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 بانک/ 
حضور بیمه تجارت نو در بیست و ششمین نمایشگاه نفت، 

گاز، پاالیش و پتروشیمی

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی 
23الی 26 اردیبهشت ماه آغاز به کار کرده است.

تجارت نو؛  بیمه  روابط عمومی  از  نقل  به  نیوز   درآمد  گزارش  به 
دکترنوراللهی مدیرعامل بیمه تجارت نو و هیئت همراه در این نمایشگاه 

حضور به عمل آوردند و از غرفه ها بازدید داشتند.
تجارت همچون سال  بانک  به همراه  نیز  تجارت نو  بیمه  شرکت 
های گذشته در کنار فعاالن اقتصادی کشور در این رویداد حضور دارد.

تهران  المللی  بین  نمایشگاه های  دائمی  در محل  نمایشگاه  این 
دایر است .

انتصاب معاون و مدیران حوزه بازاریابی بیمه کوثر

بیمه کوثر طی احکام جداگانه  ای معاون و مدیران    مدیرعامل 
معاونت بازاریابی را منصوب کرد.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر، معصومه 
نجات بخش به عنوان معاون بازاریابی منصوب و احمدرضا متشکره و 
محمد ضیایی به ترتیب سرپرست مدیریت  امور نمایندگان و کارگزاران 

و سرپرست مدیریت ارتباط با مشتریان را عهدار شدند.
ابوالفضل آقادادی با بیان اینکه سازماندهی معاونت بازاریابی شامل 
سه مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران، مدیریت ارتباط با مشتریان و 
مدیریت روابط عمومی و تبلیغات است، گفت: با توجه به تعهد، تخصص و 
توانمندی های ارزشمند همکاران امیداست با به کارگیری همه ظرفیت ها 
با  در مسیر تحقق اهداف، رضایت مندی مشتریان و سوداوری شرکت 
بیمه های  بازارهای  افزایش سهم  ارتقای کمی و کیفی شبکه فروش، 
خرد، سهم ذهنی جامعه و تقویت نمانام سازی بتوانیم در راستای رضایت 

حداکثری ذی نفعان، گام های موثرتری برداریم.

در  کنز  رقابت  برگزیدگان  حامی  تعاون  توسعه  بانک 
نمایشگاه اینوتکس

  به پنج برگزیده رقابت کنز در نمایشگاه اینوتکس تسهیالت سه 
میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون تعلق می گیرد.

درآمد نیوز  ـ بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از حامیان اصلی 
فعال در مسئولیت داوری  این رویداد حضوری  اینوتکس در  نمایشگاه 
و اهدای جوایز بر عهده داشت ، که بر این اساس به پنج برگزیده این 
رقابت علمی تسهیالت کم بهره سه میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون 

پرداخت می گردد.
برای  اندیشه  و  دانش  »کاربرد  بر  تمرکز  با  کنز  علمی  رقابت 
جامعه« توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی )ص( در میان دانش پژوهان، 
دانشجویان و اساتید زیر ۴5 سال با هدف تعمیق تفکر و ایجاد نوآوری 
در جامعه دانشگاهی برای رسیدگی به مشکالت جهان اسالم مدیریت 
می شود، که مراحل فراخوان و اجرایی دومین دوره این رقابت نیز از 
سال گذشته و در حوزه های »آب، محیط زیست و انرژی«، »بهداشت و 
فناوری پزشکی«، »فناوری اطالعات و ارتباطات«، »اقتصاد، بانکداری 
و تامین مالی«، »حمل و نقل« و »حوزه ویژه 1۴00؛ معدن و صنایع 
با برگزاری یازدهمین  پایانی آن همزمان  انجام شد و مراسم  معدنی« 

دوره نمایشگاه اینوتکس 2022 برگزار گردید.
در دومین دوره رقابت علمی کنز 65۸ اثر از 25 کشور اسالمی توسط 
دبیرخانه رقابت دریافت شد که پس از داوری، 20 طرح از کشور های ایران، 
مالزی و بنگالدش انتخاب و در نهایت 6 اثر به عنوان طرح های منتخب 
دومین دوره رقابت علمی کنز معرفی شدند. کتایون دوالو سرپرست معاونت 
ارتباط با مشتریان اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار بانک توسعه 

تعاون نیز به عنوان یکی از داوران اصلی رقابت نهایی حضور داشت.
برگزیدگان این دوره رقابت علمی کنز غیر از جوایز دریافت شده از 
بنیاد علم و فناوری مصطفی )ص( از وام سه میلیارد ریالی بانک توسعه 

تعاون برای توسعه طرح های خود برخوردار می شوند.
مراسم اختتامیه رقابت علمی کنز با حضور علی اکبر صالحی قائم 
مقام فرهنگستان علوم ایران، سعید سهراب پور، رئیس رقابت علمی کنز، 
عذرا پچیهو، وزیر بهداشت و رفاه اجتماعی ایالت سند پاکستان و مهدی 

صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس برگزار شد.

آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران برگزار شد
بانک  همکاری  به  دعوت  آزمون    
زیادی  تعدادی  شرکت  با  کارگران  رفاه 
در سراسر کشور  استخدامی  داوطلبان  از 

برگزار شد.
از  نقل  به  نیوز   درآمد  گزارش  به 
این  کارگران،  رفاه  بانک  عمومی  روابط 
انسانی  نیروی  تامین  منظور  به  آزمون 
مورد نیاز بانک رفاه برای مشاغل بانکدار 

به منظور اشتغال در واحدهای بانک در سراسر کشور، طی دو روز در 
روزهای پنج شنبه و جمعه 22 و 23 اردیبهشت ماه برگزار شد.

این آزمون در تهران در محل دانشگاه امیرکبیر و همزمان در مراکز 
استان ها برگزار شد.

الزم به ذکر است، اسامی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت، کمتر 
از یک ماه دیگر از طریق سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی 

www.refah-bank.ir اعالم خواهد شد.

از  مسـکن  بانـک  مدیرعامـل    
میلیاردریالـی  یکهـزار  اعتبـار  تامیـن 
آزادراه  تکمیـل  بـرای  بانـک مسـکن 

داد. خبـر  آزادشهر-شـاهرود 
بـه  نیـوز   درآمـد  گـزارش  بـه 
نقـل از پایـگاه خبـری بانک مسـکن-

هیبنا،دکترمحمـود شـایان مدیرعامـل 
بانک مسـکن در حاشـیه سـفر اعضای 
شـورای  مجلـس  عمـران  کمیسـیون 
اسـالمی به اسـتان گلسـتان برای رفع 
مشـکالت موجـود اسـتان گفت:مقـرر 
شـد تـا از محل مـاده 56 تامیـن اعتبار 
تکمیل آزادراه آزادشهر-شاهرود توسط 
بانـک مسـکن انجـام شـود کـه اینکار 
مصـوب و در دسـتور کار بانـک قـرار 
و  شـنبه  روزهـای  کـه  اسـت  گرفتـه 
یکشـنبه مراحـل پایانـی اینـکار انجام 

شـد. خواهد 
دکترشـایان افزود: تکمیل آزادراه 
آزادشهر-شـاهرود سـبب می شـود تـا 
حوادث جاده ای کاهش یابد و مسـافت 
نیـز کوتاهتر شـود که بـا اینکار مصرف 
قابل مالحظـه ای  کاهـش  سـوخت 

یافت. خواهـد 
وی تعامل وزارت راه و شهرسازی 
و نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی 
بـه ویژه کمیسـیون عمـران مجلس را 
نقطـه عطفـی برای کاهش مشـکالت 
جـاده ای و همچنین مسـکن و سـرپناه 
داد:  توضیـح  و  کـرد  عنـوان  مـردم 
تفـاوت  مهـر  مسـکن  درخصـوص 
محـل  از  مهـر  مسـکن  تسـهیالت 
نهضت ملی مصوب شـد و در جلسه ای 
کـه داشـتیم تصویـب شـد کـه اینـکار 
انجـام شـود و مشـکالت مسـکن مهر 

بـا ایـن دسـتور حـل خواهد شـد.
رییـس  گـزارش  ایـن  براسـاس 
نشسـت  ر  د ن  ا عمـر ن  کمیسـیو
حضـور  بـا  کـه  گلسـتان  اسـتانداری 
اعضـای  برخـی  و  رییـس  اسـتاندار، 
شـورای  مجلـس  عمـران  کمیسـیون 
اسـالمی، بانک مسکن، رییس سازمان 
جـاده ای،  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری 
جمهـوری  راه آهـن  شـرکت  نماینـده 
برگـزار  گلسـتان  در  ایـران  اسـالمی 
شـد،به حوزه مسـکن و ساختمان اشاره 
و تصریـح کرد:مقـرر شـده دولـت یک 
میلیون واحد مسـکونی را در هر سال و 
مجموعا طی ۴ سـال ، حدود ۴ میلیون 

واحـد مسـکونی را بسـازد.
کـه  کرد:هنگامـی  عنـوان  وی 
سـامانه ثبـت نـام ایجـاد شـد بیـش از 
5 میلیـون و چهارصـد هـزار نفـر برای 
ثبـت نـام مراجعه کردند که این نشـان 
می دهـد حداقـل ایـن تعـداد از مردم ، 
امـروزه فاقـد مسـکن مـی باشـند کـه 
شـرایط خانه دار شـدن را دارا هسـتند.
رئیس کمیسـیون عمران مجلس 
خاطـر نشـان کرد:اولیـن مـورد در این 
زمینه مسـئله تامین زمین اسـت اما در 
اسـتان گلسـتان ایـن موضوع بـا تاخیر 
در حـال انجـام اسـت کـه ایـن مهـم 
نیـاز  و  مـردم  مطالبـات  در  می توانـد 

آنهـا تاثیرگذار باشـد و به همین منظور 
نشسـتی بـا حضـور مدیـران وزارت راه 
و شهرسـازی و بانـک مرکـزی برگزار 
شـد تـا هماهنگـی الزم جهـت رفـع 
ابهامـات و اشـکاالت و موانـع موجـود 
میـان بانک ها و اداره راه و شهرسـازی 

در اسـتان ها ایجـاد شـود.
دکتـر رضایـی در ادامـه سـخنان 
داشـت:اعتبار 150 هـزار  اظهـار  خـود 
میلیـارد تومانـی که نماینـدگان مجلس 
بـه دولت مجـوز داده اند تا در قالب ماده 
56 ، بانک هـا پرداخـت کننـد، مطمئـن 
ترین منابعی هسـتند که می شـود روی 
آن حسـاب کـرد و در ایـن راسـتا بانک 

مسـکن یکـی از بانکهایی اسـت که در 
پـروژه هـای عمرانی می توانـد بخوبی 
تسـهیالت پرداخت کند و همواره کمک 

خوبـی در ایـن زمینه می باشـد.
یـن  ا ز  ا دیگـری  بخـش  در 
ر  ندا سـتا ا نـه  زنگا دکتـر  نشسـت، 
کمیسـیون  نیزگفت:حضـور  گلسـتان 
اسـتان  در  مجلـس  تخصصـی  هـای 
ظرفیـت هـای فـوق العـاده ای ایجـاد 
مـی کنـد از جملـه ایـن کـه چالش هـا 
اعضـای  توسـط  اسـتان  مسـائل  و 
و  بررسـی  نزدیـک  از  هـا  کمیسـیون 

شـود. مـی  دیـده 
وی افـزود: وقتی این مسـائل را از 
نزدیـک مـی بیننـد و مرور مـی کنند ما 
فرصـت ویژه پیدا مـی کنیم برای اینکه 
در الیحـه بودجـه سـنواتی، در کنار این 

عزیـزان گام های بهتـری را برداریم.
وی اظهـار داشـت:امروز صحبت 
بودجـه عمرانـی مرتبـط  کردیـم کـه 
بـا الیحـه بودجـه 1۴02 را بـا کمـک 
کمیسـیون و بـا اشـرافی کـه بعـد از 
بازدید از همه شـهرهای استان داشتند، 

ببینیم. تـر  محکـم 
زنگانـه عنوان کرد:در این جلسـه، 
تـک تـک مباحثـی کـه دوسـتان در 
راسـتای پروژه هـای زیرسـاختی راه و 
پروژه هایـی کـه بـه حـوزه ماموریتـی 
کمیسـیون مثل مسکن و اقدامات بنیاد 
مسـکن، طرح های هـادی و جاده های 
مـورد  گـردد  برمـی   … و  روسـتایی 
بررسـی قرار گرفت و اجرای طرح های 
گردشـگری از قبیـل تلـه کابیـن، طرح 
طبیعـت گردی و گردشـگری آشـوراده 

نیـز مـورد بررسـی و ارزیابی شـد.

تامین اعتبار یکهزار میلیاردریالی بانک مسکن
 برای تکمیل آزادراه آزادشهر-شاهرود

مه  ا د ا ر  د د  گا ر سا پا نک  با   
راستای  در  خود  داوطلبانه  فعالیت های 
تداوم ایفای نقش در رسالت های ارزشی 
مدارس  احداث  ادامۀ  در  و  اجتماعی 
کشور،  مختلف  نقاط  در  کتابخانه ها  و 
کتابخانه »پاسارگاد« را در استان فارس، 

شهرستان پاسارگاد افتتاح کرد.
نقل  به  نیوز   درآمد  گزارش  به 
طی  پاسارگاد،  عمومی بانک  روابط  از 
مورخ  پنجشنبه  روز  در  که  مراسمی 
22اردیبهشت ماه 1۴01 با حضور دکتر 
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد 
بانک،  مدیره  هیأت  اعضای  برخی  و 
دکتر اسماعیل محبی پور معاون سیاسی 
نماینده  رشیدی  جالل  فارس،  استان 
امامان جمعه  مجلس شورای اسالمی، 
رئیس  و  فرماندار  پاسارگاد،  شهرهای 
شورای اسالمی شهر پاسارگاد، روح اهلل 
کتابخانه های  نهاد  مدیرکل  منوچهری 
استان فارس و اهالی شهرستان پاسارگاد 
این  در  پاسارگاد  کتابخانه  شد،  برگزار 

شهرستان افتتاح گردید.
در این مراسم اسماعیل محبی پور، 
فارس،  استان  امنیتی  سیاسی  معاون 
و  ارتقا  جهت  در  که  کسانی   تمام  از 
تثبیت فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی 
به ویژه در زمینه کتاب و ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی تالش می کنند تشکر کرد 
و از اقدام های صورت گرفته توسط بانک 
پاسارگاد و درک صحیح این سازمان از 
واژه مسئولیت های اجتماعی تقدیر کرد 
برای  الگویی  به عنوان  بانک  این  از  و 
حوزه  این  در  فعال  سازمان های  سایر 
یاد کرد. وی در ادامه، محل احداث این 
کتابخانه و سرعت انجام این پروژه را از 
ویژگی های مهم و مثبت آن برشمرد و از 
این کتابخانه به عنوان مکان و فرصتی 
با  استان  جوانان  آشنایی  برای  مناسب 

فرهنگ این مرز و بوم یاد کرد.
همچنین مهدی علی پور سرپرست 
خیرمقدم  ضمن  پاسارگاد  فرمانداری 
و  شیراز  شهر  مسئوالن  حضور  بابت 
قدردانی از دکتر مجید قاسمی مدیرعامل 

بانک پاسارگاد بابت حمایت این بانک از 
ساخت کتابخانه، فرهنگ کتاب خوانی را 
یکی از ارکان مهم اشاره شده در نظام 
از  و  برشمرد  ایرانی  مکتب  و  اسالمی 
ساخت آن به عنوان گامی بزرگ و مؤثر 
در راستای ارتقای فرهنگ کتاب خوانی 

در این شهر یاد کرد.
منوچهری  اهلل  روح  ادامه،  در 
مدیرکل نهاد کتابخانه های استان فارس 
بانک  مثبت  اقدام های  به  اشاره  ضمن 
پاسارگاد در امر ساخت کتابخانه و ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی در مناطق مختلف 
کشور، حمایت این بانک و حضور دکتر 
مثبت  ویژگی های  از  را  قاسمی  مجید 
این مراسم عنوان کرد و استان فارس 
را مهد فرهنگ و تمدن در کشور دانست 
و خواستار تداوم حمایت بانک پاسارگاد 
بیشتر  کتابخانه های  ساخت  منظور  به 
شد.  استان  این  بخش های  سایر  در 
منوچهری در ادامه سخنان خود کتابخانه 
پاسارگاد را پنجمین کتابخانه افتتاح شده 
در دولت سیزدهم عنوان کرد و احداث 
آن را به مردم شریف شهر مادرسلیمان 
پاسارگاد تبریک گفت و در  شهرستان 
افتتاح  که  کرد  امیدواری  اظهار  پایان 
این کتابخانه پلی برای رشد و پرورش 
عزیز  مردم  به  خدمت  جهت  بزرگانی 
و  عزیزمان  کشور  و  فارس  استان 

افتخارآفرینی در سطح جهان باشد.
نماینده مرودشت،  جالل رشیدی 
پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای 
اقدام های  از  تشکر  ضمن  اسالمی، 
انجام شده و پیگیری های صورت گرفته 
مجید  دکتر  و  پاسارگاد  بانک  توسط 
زمان  تا  کلنگ زنی  آغاز  از  قاسمی 
حمایت  خواستار  کتابخانه،  این  افتتاح 
بیشتر و سرمایه گذاری این بانک به  دلیل 
استان  این  وجود ظرفیت های گسترده 
صنعت  ازجمله  مختلف  حوزه های  در 
گردشگری شد و این اقدام را از عوامل 
فرصت های  افزایش  و  ایجاد  در  مؤثر 
شغلی برای جوانان استان فارس دانست.
درسلیمان  ما شهر  جمعه  مام  ا

تشکر  ضمن  نیز  پاسارگاد  شهرستان 
خواستار  پاسارگاد،  بانک  اقدامات  از 
توجه بیشتر همه مسئولین به جنبه های 
معنوی در تمام حوزه ها از جمله کتاب 
و کتاب خوانی شد و این امر را از موارد 
یک  شکوفایی  و  رشد  برای  ضروری 

کشور عنوان کرد.
عامل  مدیر  قاسمی  مجید  دکتر 
بانک پاسارگاد در مراسم افتتاح کتابخانه 
پاسارگاد، با اشاره به برکات رضوی بودن 
این بانک، ضمن تشکر از مقامات استانی 
و کشوری حاضر در مراسم و قدردانی از 
اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک 
برای حضورشان که مهر تأییدی است 
بر حمایت از سیاست های بانک پاسارگاد 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت: 
در  27مدرسه  تاکنون  پاسارگاد  بانک 
در  12مدرسه  و  کرده  احداث  کشور 
کشور در حال ساخت است که ان شاءاهلل 
باتوجه به سرعت پیشرفت کار، تا مهرماه، 
دانش آموزان  و  می رسد  بهره برداری  به 
عزیز از این مدارس استفاده خواهند کرد 
و 7مدرسه دیگر نیز توسط بانک پاسارگاد 
در مرحله طراحی و ساخت است که به 

کارنامه بانک اضافه خواهند شد.
ریاست  سابقه خود  در  که  ایشان 
در  بیان داشت:  دارد  را  مرکزی  بانک 
راه ها  باید  داریم  که  مسئولیت هایی 
انجام  به سرعت  کارها  تا  کنیم  باز  را 
است.  جدی  بسیار  بحث  این  و  شود 
کتابخانه  هجدهمین  نیز  کتابخانه  این 
احداثی بانک پاسارگاد است و 2کتابخانه 
داریم. وی  بررسی  در دست  نیز  دیگر 

افزود مسئولیت های اجتماعی در بانک 
پاسارگاد خیلی گسترده تر از دامنه بحث 
مدارس و کتابخانه است و نقطه آغازین 
و  فرمایش  به  برمی گردد  حرکت،  این 
سالی  در  رهبری  معظم  مقام  رهنمود 
که تحت عنوان سال فرهنگ اعالم شد.

آیه  این  مشمول  را  خودمان  ما 
مکناکم  “ولقد  می فرماید  که  شریفه 
اعراف(  سوره   10 فی االرض”)آیه 
تلقی کردیم و سعی کردیم که از این 
تمکن که در بانک پاسارگاد به واسطه 
به  و  است  آمده  به وجود  مردم  اعتماد 
امانت درست  این  از  داده اند،  امانت  ما 
رفاه  ارتقای  راه  در  و  کنیم  استفاده 
جامعه هزینه کنیم، بحث های فرهنگی 
کتابخانه،  مانند  است  مهم  بسیار  که 
دانشگاه و مسئله فرهنگی باید در رأس 
مسائل موردتوجه قرار گیرند. در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی، ما با تشخیص 
وزارت بهداشت، 7هزار تخت بیمارستانی 
و بیمارستان های 1000تخت خوابی در 
شهرک های سالمت ایجاد می کنیم که 
“رویکرد گردشگری سالمت” هم دارند 
و اولین بیمارستان هزار تخت خوابی را در 
قم بر اساس پایین بودن سرانه تخت به 
تشخیص وزارت بهداشت شروع کردیم.

کرد،  بیان  قاسمی  مجید  دکتر 
درست است که خداوند امکاناتی را به 
ما امانت داده ولی امانت هستند و حساب 
و کتاب دارند و این گونه نیست که اجازه 
داشته باشیم منابع را برای امور غیرموجه 
هزینه کنیم، حداقل باید پاسخگوی یک 
و نیم میلیون نفر سهامدار در کل کشور 

باشیم. بانک پاسارگاد بانکی است ملی 
به این معنی که در سرتاسر کشور به طور 
نفر  1.5میلیون  غیرمستقیم  و  مستقیم 
باید  هزینه ها  تمام  در  و  دارد  سهامدار 
باشد.  عزیز  ران  سهامدا پاسخگوی 
۸میلیون نفر سپرده گذار هستند و همین 
االن 12 میلیون نفر در شهر هوشمند ما 
در حال استفاده از خدمات مالی هستند. 
آن جا در همان آیه شریفه “و لقد مکناکم 
فی االرض” خداوند در ادامه می فرمایند 
ما  قلیال  معایش  فیها  لکم  جعلنا  “و 
کسانی  چه  تشکرون”  “ما  تشکرون”، 
هستند؟ آنها که از همین تمکن درست 
داریم  مسئولیت  ما  نمی کنند.  استفاده 
مردم،  منابع  کنیم،  مراقبت  بایستی  و 
امانات مردم را درست و بجا هزینه کنیم.
در  پاسارگاد  بانک  مدیرعامل 
پاسارگاد  اهالی  به  را  مژده  این  ادامه، 
و  جوانان  از  کدام  هر  چنانچه  که  داد 
قبول  دانشگاه  در  منطقه  این  فرزندان 
شوند، دوره دانشگاه آن ها را تا دکتری 
بورسیه خواهند کرد و اضافه کرد: این 
واقعًا هزینه نیست و یک سرمایه گذاری 
است برای آینده کشور و ان شاءاهلل که 
دعاهای شما باعث شود بانک پاسارگاد 
قرار  مردم  خدمت  در  بیشتر  روزبه روز 
مردم  اعتماد  مورد  بیشتر  و  بگیرد 
بزرگ ترین  می توانند  بانک ها  باشد. 
انجام  کشور  در  را  سرمایه گذاری ها 
کانون  بانک ها  دنیا  تمام  در  دهند. 
سرمایه گذاری های بزرگ هستند. این که 
سرمایه گذاری  نباید  بانک ها  می گویند 
کنند و آن را بنگاه داری عنوان می کنند، 
ایران  مردم  به  جفا  بزرگ ترین  این 
ممانعت هایی  تمام  وجود  با  ما  است. 
که اتفاقًا به خاطر این که مطابق قانون 
عمل  داریم  ربا  بدون  بانکی  عملیات 
می کنیم، سرمایه گذاری های بزرگی در 
مقام  آرزوی  و  خواسته  کردیم.  کشور 
خام فروشی  “جلوی  که  رهبری  معظم 
را  خام فروشی  جلوی  ما  بگیرید”،  را 
سرمایه گذاری های  با  هم  آن  گرفتیم 
بسیار بزرگ و اکنون زمان آن رسیده که 

از کشور های دیگر به فکر واردات مواد 
معدنی و فرآوری آن ها در داخل کشور 
و  باشیم  نهایی  و صادرات محصوالت 
به دست مهندسان توانمند خودمان این 
می کنیم.  محصول  به  تبدیل  را  مواد 
اخیراً مأموریتی به ما محول شده است 
که ان شاءاهلل در همین روزها رسماً اعالم 
خواهد شد، این مأموریت شامل دو پروژه 
کشور  برای  می تواند  که  است  بزرگ 
صادراتی  توان  15میلیارددالر  حدود 
هدف  این  تحقق  جهت  کند.  ایجاد 
یک کنسرسیوم بانکی متشکل از چهار 
پاسارگاد  بانک  که  کردیم  ایجاد  بانک 
برعهده  را  کنسرسیوم  این  مسئولیت 
دارد و ان شاءاهلل با شروع فعالیت، ظرف 
نظر  مورد  اهداف  آینده  سال   5 مدت 
میادین  در  کشور  نفتی  منابع  محل  از 
و  است  ِزمین  زیر  در  که  مشترکی 
خارجی ها با استفاده از امکانات خود در 
حال بهره برداری از آن هستند، محقق 
تاکنون به علت  امکان  این  خواهد شد. 
عدم سرمایه گذاری در این بخش برای 
ما فراهم نبود. همچنین ما در دانشگاه 
خاتم نیز توانستیم مجوز مهندسی نفت 
در  و  می رود  که  مهندسی  بگیریم،  را 

میدان آموزش می بیند.
دکتر قاسمی در پایان اشاره کردند 
دارد  استعداد  بخواهید  کشور هر چقدر 
پیدا  توسعه  می تواند  بخواهید  هرچقدر 
و عرفان کشور  ادب  این جا شهر  کند، 
اراده  با  که  این  بارز  مصداق  و  است 
می توان چه کارهایی کرد، با این شعر 

از حافظ به بیانات خود خاتمه دادند:
آن  ساِز  بر  آهی  که  بزن  راهی 

توان زد
شعری بخوان که با او َرطِل گران 

توان زد
بر آستاِن جانان گر سر توان نهادن

گلبانِگ سربلندی بر آسمان توان 
زد

َقِدّ خمیدهٔ ما سهلت نماید اما
بر چشِم دشمنان تیر، از این کمان 

توان زد

افتتاح کتابخانه پاسارگاد توسط بانک پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد

از سوی اداره کل 
اعتبارات پست بانک 

ایران، بخشنامه پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری ابالغ شد

بخشنامه میزان اعتبار مدیریت 
شعب استان ها و مناطق تهران برای 
قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت 
کل  ره  دا ا سوی  از  فرزندآوری 
اعتبارات پست بانک ایران، ابالغ شد.
به گزارش تجارت آوا به نقل 
پست  عمومی  روابط  کل  اداره  از  
بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری 
بخشنامه  ابالغ  با  ایران  اسالمی 
 10/02/1۴01 مورخ   31702/01
از  که  فرزندانی  برای  بانک ها،  به 
سال 1۴00 به بعد به دنیا آمده اند 
تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری، 
به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال، 
فرزند دوم ۴00 میلیون ریال، فرزند 
سوم 600 میلیون ریال، فرزند چهارم 
۸00 میلیون ریال و فرزند پنجم به 
بعد 1،000 میلیون ریال اعالم کرد.

در  بخشنامه،  این  اساس  بر 
مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر به 
ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد 

و ترتیب تولد لحاظ می شود.
جهت  توانند  می  متقاضیان 
ve.cbi.ir/ آدرس  به  نام  ثبت 
مراجعه   vc/Defaultvc.aspx
کنند و همچنین »سامانه تسهیالت 
آدرس  به  فرزند«  الحسنه  قرض 
ابتدای  از   ve-bank.pbn.net
شده   اندازی  راه  ماه  اردیبهشت 
وکاربران می توانند با مراجعه به آین 
سامانه نسبت به تعیین بانک عامل 

و شعبه اقدام کنند.
بانک  گزارش،  این  اساس  بر 
ها باید با اعتبار سنجی متقاضیان و 
اخذ سفته و یا یک ضامن معتبر از 
متقاضی، این تسهیالت را پرداخت 

کنند.

آگهی مفقودی نورآباد
  ۴05GLXI پژو  خودرو  مالک  مورینه  شمسی  هانیه   اینجانب 
بدنه  وشماره   5۴ ص  565 یران  ا  21 شهربانی  شماره  13۹0به  مدل 

BK۴3۴30700شماره بدنه NAAM11CA۴BK۴3۴307
شماره موتور12۴۹00۸5۸۹3بعلت فقدان اسناد فروش ) سند  (تقاضای 

رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.
لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. 

آگهی ابالغ رای عدم افراز 
پیرو آگهی ابالغ اخطاریه شماره 130۴15 مورخه 1۴01/1/2۹ منتشر شده 
در روزنامه معین در پی درخواست افراز نسبت به پالک 106 فرعی از 122 
اصلی واقع در قریه شعیب کالیه دهستان گلیجان بخش ۴ ثبت تنکابن توسط 
سید آرش مهرپویا که منجر به صدور رای عدم افراز به شماره 7۸2/1۴01/0۴ 
مورخه 1۴01/2/2۴ از سوی این اداره گردیده است لذا به سایر مالکین مشاعی 
سیده مولود مومنی ورکی – احمد طهرانی – یگانه اصالحی – محسن قوامی 
کزازی – بدین وسیله ابالغ می گردد تا چنانچه به رای صادره اعتراض داشته 
باشند وفق ماده قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 1357 اعتراض خود را 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ تصمیم به دادگاه محل وقوع ملک تسلیم دارند. 

هادی مال حسینی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک تنکابن 

شناسه 1317۸۴6

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری رنو مدل 13۹6 به رنگ سفید روغنی 
 W1۸۴۸۴۸-K۴MA6۹0 به شماره پالک 362 م 52-ایران۴6 به شماره موتور
به شماره شاسی NAPLSRALDH13۴273۴ متعلق به رضا آفتابی شلوه 

سفلی فرزند احمد مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالسه پرونده 1۴01/1۴ شورای حل اختالف شهرکاکی 

بدینوسیله به خوانده آقای شاه ولی خدادادی فرزند مجهول المکان اخطار می 
گردد خواهان آقای رحمان حاجیلو دادخواستی به طرفیت شما به خواسته مطالبه 
وجه به شورای حل اختالف شهر کاکی تقدیم نموده است پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی 
و صدور اخطاریه طرفین نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد بدینوسیله 
به شما اخطار می گردد در جلسه رسیدگی مورخه یکشنبه 1۴01/۴/12 ساعت 

۹:30 تعیین شده است شرکت نمایید. 
رئیس شورای حل اختالف شعبه کاکی 

آگهی برگ اجراییه 
مشخصات محکوم له 

نام ونام خانوادگی موسی اسیایی خرد
نام پدرعوض 

اقامتگاه بادوله خیابان شهیددهار
محکوم به :

ازشعبه سوم شورای  دادنامه 1۴00/10مورخ 1۴00/1/23صادره  به موجب 
حل اختالف شهرکاکی به مرحله قطعیت رسیده و محکوم علیه محکوم است به 

پرداخت مبلغ 000/000/100ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/۴50/1ریال بابت 
هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست ۹۹/6/۴لغایت اجرای 

حکم درحق وبنفع محکوم له ونیم عشردولتی درحق صندوق دولت
محکوم علیه مکلف به رعایت ماده3۴قانون اجرای احکام مدنی می باشد 

مشخصات محکوم علیه 
نام ونام خانوادگی :پیمان الهاش نژاد

اقامتگاه مجهول المکان 
شورای حل اختالف استان بوشهر

م الف 12۴

آگهی دعوت به مجع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی 
شهرستان مهاباد 

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در مجمع عمومی عادی 
این انجمن صنفی که از ساعت ۸ صبح الی 10 روز دوشنبه مورخ 1۴01/03/30 
در محل ساختمان انجمن صنفی به آدرس خیابان صالح الدین ایوبی غربی سه راه 
وفایی روبروی بانک کشاورزی با در دست داشتن کارت ملی حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 
1- ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره 

2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان 
الزم به ذکر است افراد محترم عضو انجمن صنفی که تمایل به کاندیداتوری 
در سمت هیات مدیره و بازرس را دارند می توانند مدارک خود را اعم از درخواست 
کتبی کارت مهارت فنی و برگه تایید عضویت فعال در انجمن را از تاریخ چاپ 

روزنامه به مدت 10 روز تحویل دفتر انجمن آقای خالد بهروز نمایند. 
رئیس هیات مدیره انجمن 

ادریس کاکه رشی 



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

سه شنبه  27  اردیبهشت 1401  قیمت 1000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 2014

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917312 -66915268      
فکس:66126139

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

همه چیز درباره جشنواره کن

وقتي ایراني ها در تمام بخش ها حضور دارند!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده
هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن از 
27 اردیبهشت کلید می خورد و تا 7 خرداد در 
جنوب فرانسه ادامه خواهد داشت و میزبان 
 ۴ و  جهان  سراسر  از  منتخب  سینماگران 
هزار نفر از اهالی رسانه از 75 کشور خواهد 
بود. جشنواره کن همواره یکي از مهمترین 
در  سینمایي  جشنواره هاي  شاخص ترین  و 
بسیاري  که  مي رود  شمار  به  جهان  سراسر 
از سینماگران حضور در آن را افتخار مي دانند 
و حتي بسیاري از فیلم ها، افتتاحیه خود را در 
این جشنواره برگزار مي کنند. امسال نیز برخي 
از سینماگران ایراني در این جشنواره حضور 
دارند که بسیار مهم است. از اصغر فرهادي 
در قامت داور تا حضور سعید روستایي و فیلم 

جدیدش در جشنواره کن...

جشنواره ای بدون ماسک و تست کرونا
شاید ویژگی شاخص این دوره جشنواره 
کن کاهش چشمگیر پروتکل های بهداشتی 
در مقایسه با سایر جشنواره های سینمایی در 
بیش از 2 سال اخیر است. مسئوالن برگزاری 
گرفتند  تصمیم   2022 کن  فیلم  جشنواره 
گرفتن  تست  به  نیاز  بدون  را   2022 دوره 
از  استفاده  اجبار  عدم  و  شرکت کنندگان  از 
مهمانان  بنابراین  و  کنند  برگزار  ماسک 
جشنواره نیز دیگر نیازی به نشان دان گواهی 
واکسیناسیون با نتیجه آزمایش کرونا برای 
شرکت در این جشنواره ندارند و استفاده از 
ماسک در فضاهای داخلی اجباری نخواهد 

بود اما به شدت توصیه می شود.

جیم کری روی پوستر جشنواره 
پوستر هفتاد و پنجمین دورۀ جشنواره 
فیلم کن 2022 با الهام از صحنۀ معروفی از 
 )Truman Show( فیلم نمایش ترومن
به کارگردانی پیتر ویر در سال 1۹۹۸ که در 
آن شخصیت ترومن با بازی جیم کری در حال 
باال رفتن از پله ها به سوی آسمان و لمس 
کردن ابرها به تصویر کشیده است، طراحی 
شده است. جشنواره فیلم کن با انتشار پوستر 
این دوره خود، این رویداد سینمایی را جشنی 

شاعرانه در جستجوی بی نظیر برای آزادی 
برای  را سفری صعودی  آن  و  دانسته  بیان 
اندیشیدن به گذشته و نویدبخش حیاتی نو، 
توصیف کرده است و افزوده درست همانطور 
فراموش نشدنی  شخصیت  انگشت های  که 
ترومن با نقش آفرینی جیم کری، افق را لمس 
می کنند، این جشنواره نیز طبیعت افراطی 
جهان کنونی و نگرانی ها از بحران اقلیمی، 
فجایع انسانی و درگیری های مسلحانه را در 
نظر می گیرد تا به درکی دوباره از جهان برسد. 

افتتاحیه با فیلمي از زامبي ها
ن  ا د گر ر کا یسوس  و نا ا ز آ میشل 
فیلم  ساخت  برای  بیشتر  که  فرانسوی 
برنده اسکار هنرمند شناخته می شود، امسال 
پنجمین  و  هفتاد  آغازگر  جدیدش  فیلم  با 
جشنواره فیلم کن خواهد بود. نام این فیلم 
 Z عنوان شده اما از آنجایی که Z در ابتدا
از روسیه در جنگ  به عنوان نماد حمایت 
علیه اوکراین استفاده می شود، نام این فیلم 
سینمایی  فیلم  یافت.  تغییر  آخر  کات  به 
کات آخر نسخه فرانسوی زبان و بازسازی 
یک فیلم ژاپنی ساخته شینیچیرو اوئدا در 
بازیگرانی  آن  در  که  است،   2017 سال 
ژان  اولدفیلد،  فینیگان  بژو،  برنیس  چون 
باجرامی  لوانا  و  سالم  لیز  زادی،  پاسکال 

ایفای نقش کرده اند.

برادران لیال در جستجوی طال
بخش مسابقه اصلی هفتاد و پنجمین 
رقابت 21  شاهد  کن 2022  فیلم  جشنواره 
فیلم از سینماگران شناخته شده و جوان است و 
سینمای ایران نیز پس از موفقیت سال گذشته 
با فیلم قهرمان، امسال با فیلم برادران لیال از 
سعید روستایی در مهمترین بخش جشنواره 
حضور دارد و رقابت سختی با آثار فیلمسازان 
مطرحی چون برادران داردن، دیوید کراننبرگ، 
دنی،  کلر  کورئیدا،  هیروکازو  دپلشن،  آرنو 
کلی رایکارد و پارک چان ووک دارد. فیلم 
علی  ساخته  مقدس،  عنکبوت  فارسی زبان 
عباسی کارگردان ایرانی  دانمارکی نیز یکی از 
فیلم های بخش اصلی جشنواره است که با 

بازی زهرا امیرابراهیمی روایتگر داستانی درباره 
ایران  از شهرهای  قاتل زنجیره ای در یکی 
است.  فیلم 165 دقیقه ای برادران لیال درباره 
شخصیتی به نام لیال با بازی ترانه علیدوستی 
است که در ۴0 سالگی تمام زندگی خود را 
صرف مراقبت از پدر و مادر و ۴ برادرش کرده 
و در کشوری که درگیر تحریم های اقتصادی 
بین المللی است، خانواده اش زیر بار سنگین 
بدهی  و مشکالت مالی است اما لیال تالش 
خانوادگی  تجارت  یک  راه اندازی  با  می کند 
آنها را از فقر نجات دهد. ترانه علیدوستي، 
فرهاد  پورصمیمی،  سعید  محمدزاده،  نوید 
اصالنی، پیمان معادی، محمد علیمحمدی، 
نیره محمدی و مهدی حسینی نیا بازیگران 

 Wild این فیلم هستند و کمپانی فرانسوی
Bunch نیز بخش بین المللی این فیلم بر 

بر عهده دارد.

اصغر فرهادی در قامت داور جشنواره 
اصغر فرهادی که از جمله چهره های 
از  یکی  امسال  کن  جشنواره  وثوق  مورد 
داوران بخش مسابقه اصلی در کنار وینسنت 
لیندون، ربکا هال، دیپیکا پادوکان، یاسمینه 
ترینکا، الج لی، جف نیکولز و یواخیم تریه 
خواهد بود که 21 فیلم ان بخش را داوری 
خواهند کرد و مسئولیت انتخاب برنده نخل 
هیات  بزرگ  جایزه  فیلم،  بهترین  طالی 
جوایز  و  داوران  هیات  ویژه  جایزه  داوران، 

مرد  بازیگر  و  فیلمنامه  کارگردانی،  بهترین 
اصغر  دارند.  عهده  بر  را  جشنواره  زن  و 
فرهادی سال گذشته با فیلم قهرمان موفق 
به کسب جایزه بزرگ هیات داوران از این 

جشنواره شده بود.

گلشیفته فراهاني حاضر غایب جشنواره!
گلشیفته فراهانی بازیگر ایرانی نیز که 
چند سالی است حرفه خود را در خارج از کشور 
دنبال می کند، امسال با فیلم برادر و خواهر 
با  فرانسوی  کارگردان  دپلشن  آرنو  ساخته 
داستان  است.  همبازی شده  کوتیار  ماریون 
این فیلم درباره یک خواهر و برادر است که 
برای مدت 20 سال است با یکدیگر صحبت 
نمی کنند اما مرگ والدین اشان شرایطی جدید 
برای آنها رقم می زند. برادر و خواهر یکی از 
است.  امسال  کن  اصلی  مسابقه  فیلم های 
فراهانی تاکنون با چندین فیلم در جشنواره 
کن حضور داشته و می توان او را باسابقه ترین 
بازیگر ایرانی در جشنواره کن دانست. دختران 
آفتاب ساخته سال 201۸ ساخته اوا هوسون 
کارگردانی  به   2016 محصول  پترسون  و 
جیم جارموش از جمله این فیلم ها هستند. 
او چندروز پیش در پیامي اعالم کرد به دلیل 
حضور در فیلمبرداري یک فیلم جدید، امکان 

حضور در جشنواره کن را نخواهد داشت!

هفته  بخش  در  حاتمی  لیال  تصور 
منتقدین 

ایرانی حاضر در جشنواره  فیلم  دیگر 
کن امسال، تصور اولین ساخته علی بهراد 
است که به عنوان یکی از 7 فیلم بلند در 
بخش مسابقه هفته منتقدین جشنواره کن 
به نمایش گذاشته می شود و نخستین تجربه 
حضور سینمای ایران در بخش جنبی هفته 
می زند.  رقم  اخیر  سال   20 در  را  منتقدین 
بازیگران  صدیقیان  مهرداد  و  حاتمی  لیال 
اصلی این فیلم هستند، بخش جنبی هفته 
دوم  و  اول  فیلم های  ویژه  کن  منتقدین 
کارگردانان است. تصور، به عنوان یک فیلم 
اول، یکی از نامزدهای جایزه دوربین طالیی 

کن محسوب می شود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

چاپ: گل آذین
66791265-66

17 تا 23 اردیبهشت ماه هفته سالمت 
نام دارد و برنامه های هفته سالمت در راستای 
آشنایی بیشتر مردم، تصمیم گیران و تصمیم 
سالمت  حوزه  مهم  موضوعات  با  سازان 

برگزار می شود.
شعار امسال برای این هفته، با توجه به 
وضعیت جامعه بشری »سالمت ما، سالمت 
سیاره ما« انتخاب شده و متضمن این است که 
بدون سالمتی محیط زیست و ساختار زندگی 
بشری نمی توان انتظار سالمتی پایدار داشت. 
بنابراین باید به تامین همه جانبه و پایداری 
و  با تالش  و  داشته  دغدغه  و  باور  سالمت  
جامه  را  بشری  فطری  نیاز  این  خود  میثاق 

عمل پوشید.
جامعه،  سازی  آگاه  دشوار  مسیر  در 
مطالبه گری و ایجاد گفتمان غالب و دستیابی 
به تمامی ابعاد سالمتی باید عوامل مسئول 
پای کار بیایند. بی تردید تشکل های مردم 
نهاد، سمن ها و یکایک اندیشمندان و افراد 
یک  ایجاد  در  توانند  می  کالم  نفوذ  دارای 
گفتمان عمومی در مسیر تامین این خواسته 

بحق نقش مهمی را ایفا کنند.
در این راستا، ارتقا سالمت در خانواده 
و افزایش امید به زندگی از طریق پیشگیری، 
آگاه سازی، حساس سازی و ارائه خدمات از 
جمله محورهای برنامه ارتقا سالمت در سطح 

شهرستانهای مازندران است.
های  حوزه  در  سالمت  به  پرداختن 
انسان ها  مختلف زندگی فردی و اجتماعی 
ضروری است و در همین راستا و جهت اهمیت 
بخشی به سالم ماندن هم استانی های عزیز 
معاون  علیپور  دکترعباس  با  گو  و  گفت  در 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از 
زوایای مختلف به این موضوع مهم پرداختیم.

سالمت مرز ندارد
یکی از مشکالت ما در حوزه سالمت، 
حوادث شغلی است. در کارخانه ها و سازمان ها، 
سالمت کارگران برای کارفرما باید مهم باشد. 
در پیشگیری و بهداشت شغلی با هزینه کم می 
توان مانع از مخاطرات بزرگ شد. به عنوان 
به  آسیب  از  تواند  نمونه عینک محافظ می 

چشم جلوگیری کند.
اهمیت دادن به سالمت مشاغل موجب 
سالمت  های  هزینه  کاهش  تا  شود  می 
کارکنان را شاهد باشیم که این وضعیت تاثیر 

بهتری نسبت به درمان دارد.
خواندن  مهم  با  نیز  بهداشت  وزارت 
به  محدود  را  خود  رسالت  موضوع سالمت، 
اش  وظیفه  مهمترین  بلکه  ندانست  درمان 
را پیشگیری از بیماری ها و ارائه آموزش به 

جامعه اعالم کرده است. 
بین بخشی است.  سالمت، موضوعی 
آلودگی هوا، کیفیت راه ها و خودروها ممکن 
بنابراین  شود  سالمت  اختالل  باعث  است 
هماهنگی بین سازمانها برای تامین سالمت 

مردم نقش مهمی دارد.

مزرعه ارتباط تنگاتنگی با تغذیه 
سالم دارد

بهداشتی  معاون  علیپور  دکترعباس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران دراین باره می 
گوید: امنیت غذایی بعنوان یکی از مهمترین 
دغدغه های سیاستگذاران بخش بهداشت در 
دنیا مطرح بوده است. عوامل متعددی در ایجاد 

ناامنی غذایی موثرند که می توان به تغییرات 
آب و هوایی و خشکسالی، مهاجرت از روستا 
به حاشیه شهر، بیکاری، آگاهی های تغذیه ای 
کم و عادات و رفتار های غلط غذایی و کاهش 
غذایی  مواد  قیمت  افزایش  بدلیل  دسترسی 
اشاره کرد که در صورت بی توجهی به آنها 
احتمال گرسنگی، اشکال مختلف سوءتغذیه 
بصورت کوتاه قدی و الغری کودکان، اضافه 
وزن و چاقی و ناامنی غذایی در گروه های 

آسیب پذیر افزایش خواهد یافت.
ناسالم بودن غذا ممکن است از مزرعه 
وجود  مثال  بعنوان  و  بیفتد  اتفاق  سفره  تا 
کشاورزی،  محصوالت  در  ها  آالینده  انواع 
میزان باالی قند و نمک، اسید چرب ترانس 
و اشباع در مواد غذایی و در نهایت مصرف 
به  را  تغذیه  و  غذا  امنیت  نیز  ناسالم  غذای 

مخاطره می اندازد.
غذایی،  مواد  تولید  پروسه  به  توجه  با 
تغذیه  با  تنگاتنگی  ارتباط  کشاورزی  بخش 
سالم  محصول  تولید  به  توجه  و  دارد  سالم 
سموم  انواع  از  استفاده  اصول  رعایت  با 
وکودهای آلی و شیمیایی، نحوه نگهداری و 
انبار مواد غذایی، حمل محصوالت کشاورزی 
بسته  فرآوری،  های  روش  کارخانجات،  به 
در  و  عرضه  های  فروشگاه  تا  حمل  بندی، 
بر  همگی  طبخ  های  روش  و  خرید  نهایت 
مصرف یک غذای خوب، مغذی و سالم توسط 

خانواده ها تاثیرگذار است.
در همین راستا و همگام با سیاست های 
کشوری، اقدامات بسیار مهمی در گروه بهبود 
تغذیه استان جهت تحقق بخشیدن به شعار 
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره برنامه ریزی و 

در حال اجرا است.
برنامه های آموزش همگانی به عموم 
خرید،  در  اساسی  نکات  خصوص  در  مردم 
غذایی،  مواد  مصرف  و  پخت  سازی،  آماده 
اهمیت مصرف میوه و سبزی سالم، احداث 
ایمنی غذا در  ارگانیک سبزی،  باغچه های 
مدارس، تغذیه سالم در رستوران ها و مراکز 
جمعی، اهمیت کاهش مصرف قند، نمک و 
چربی، مصرف مواد غذایی غنی شده، مصرف 
صحیح مکمل های موردنیاز گروههای سنی، 
ارائه خدمات مشاوره تغذیه رایگان به گروه 
های سنی مختلف و... از مهمترین برنامه های 

در دست اقدام این گروه در سالجاری است.
الزم به توضیح است که مردم محترم 
استان در صورت ابتال به چاقی و اضافه وزن، 
دیابت و یا فشارخون باال با مراجعه به پایگاه 
های پزشک خانواده و ارجاع به کارشناسان 
مشاوره  رایگان  خدمات  از  توانند  می  تغذیه 

تغذیه بهره مند شوند. 

هدف  را  جوان  قشر  دخانیات، 
گرفته است

جمعیت  از  نفر  میلیارد  یک  از  بیش 
باالی 15 سال جهان محصوالت تنباکو را به 
شکل تدخینی )سیگار، قلیان، چپق( مصرف 
می کنند. سن شروع استفاده از دخانیات در 
بسیاری از کشورها زیر 15 سال است و شیوع 

مصرف آن در بین جوانان بسیار باالست. 
در  اصلی  عامل  دخانی  ماده  نوع  هر 
ایجاد بسیاری از بیماری های کشنده از جمله 
بیماریهای قلبی و عروقی، بیماریهای تنفسی و 
سرطان های ریه بوده و هرساله موجب مرگ 

بیش از ۸ میلیون نفر در جهان می شود. 

ت  نیا خا د مصرف  شیوع  شاخص 
در منطقه مدیترانه شرقی  قلیان،  بخصوص 
۸ درصد و در کشورمان 13.3۴ درصد و در 
استان مازندران 10.26 درصد جمعیت باالی 

15 سال را شامل می شود.
بر اساس ماده واحده مصوب 13۸۴/۸/7 
به دولت جمهوری اسالمی اجازه داده شده 
است به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت 
جهانی در مورد کنترل دخانیات ملحق گردد 
های  پروتکل  و  کنوانسیون  این  هدف  که 
اثرات  از  آینده  و  نسل های حال  آن، حفظ 
محیطی  زیست  اجتماعی،  بهداشتی،  زیانبار 
و اقتصادی استعمال دخانیات و قرار گرفتن 
در معرض دود حاصل از دخانیات با تاکید بر 

اهداف زیر می باشد. 

در  برنامه  این  کالن  اهداف 
سطح جهانی:

سیاست های  و  دخانیات  مصرف  1-پایش 
پیشگیرانه

2-محافظت از مردم در برابر دود مواد دخانی
3-ارائه خدمات ترک دخانیات برای شهروندان
۴-هشدار در مورد مخاطرات مصرف دخانیات

5-اعمال محدودیت های مربوط به تبلیغات و 
ترویج و حمایت از محصوالت دخانی 

6-افزایش مالیات بر محصوالت دخانی
7-ساماندهی فروش محصوالت دخانی

در حال حاضر کشور ما به همراه سایر 
برنامه  یک  در  شرقی  مدیترانه  کشورهای 
بدون  ایجاد شهر و روستای  5 ساله در پی 
شهر  و  یالبندان   )روستای  است.  دخانیات 

کالرآباد شهرستان عباس آباد( 
دخانیات، شهر  بدون  روستای  و  شهر 
یا روستایی است که در آن: فروش، عرضه 
ضابطه مند  دخانی  محصوالت  استعمال  و 
دست  دود  با  مواجهه  از  مردم  است.  شده 
و  تبلیغ  می شوند.  محافظت  دخانیات  دوم 
ترویج مستقیم و غیرمستقیم دخانیات کاماًل 
محدود شده است. آگاه سازی عمومی در مورد 
مضرات استعمال دخانیات انجام شده است. 
مصرف کنندگان به ترک دخانیات تشویق و 
تسهیالت الزم در اختیار آنان قرار می گیرد. 
درمجموع با مدیریتی پویا، جلب مشارکت و 
مطالبه گری شهروندان و ارزیابی و ارزشیابی 
و  راهبرد کاهش عرضه  دو  بر هر  هدفمند، 
تقاضا تمرکز کرده، انتظار می رود بتدریج شیوع 
استعمال دخانیات در این مناطق با همکاری 

همه جانبه کاهش یابد.

بالیای طبیعی؛ خیلی دور، خیلی 
نزدیک

بالیای طبیعی به مجموعه ای از حوادث 
زیانبار گفته می شود که منشا انسانی ندارند. 
این حوادث معمواًل غیر قابل پیش بینی بوده 
و از مدت های قبل نمی توان پیش بینی کرد.

مصائب و بالیا، چه طبیعی و چه انسان 
ساخت دارای آثار و نتایج مخربی هستند که 
نامعلوم و  یا  و  ممکن است عمیق و آشکار 
پنهان باشند. بیش از ۹0 درصد آسیب دیدگان 
و 50 درصد خسارات مالی و جانی مرتبط با 
حوادث طبیعی جهان در آسیا اتفاق می افتد.

موقعیت  به  توجه  با  ما  عزیز  ایران 

ده  اقلیمی همواره جزء  جغرافیایی و شرایط 
آمار وقوع و مرگ و میر  نظر  از  اول  کشور 
به طور  است.  بوده  طبیعی  بالیای  از  ناشی 
کلي از ۴0 مورد بالي شناخته شده حداقل 
سیل،  زلزله،  شامل  طبیعی  بالی   31 وقوع 
زیست،  محیط  و  وهوا  آب  آلودگی  طوفان، 
سونامی، آفات و بیماری های نباتی، هجوم 
حشرات و جوندگان، خشکسالی و گرد و غبار 
و بالیای انسان ساخت مانند جنگ، بمباران 
شیمیایی، ترور، گروگان گیری، سرقت های 
مسلحانه و نشت مواد سمی مضر در کشور ما 

به وقوع پیوسته است.
هرچند رویداد حوادث و بالیای طبیعی 
در طول حیات بشر در جوامع مختلف منجر 
به بروز خسارات جانی و مالی فراوانی گشته 
نیافتگی  توسعه  سطح  به  بسته  کماکان  و 
وارد می  بشری خساراتی  و جوامع  کشورها 
شود اما با توسعه علم و پیشرفت تکنولوژی و 
سازماندهی اصولی، برخی از کشور ها توانسته 
اند به مقابله با بالیا برخاسته و میزان خسارت 

را کاهش دهند. 
شرایط  به  توجه  با  مازندران  استان 
اقلیمی، تراکم باالی جمعیت، مسافر و مهاجر 
کوهستانی،  مواصالتی  های  جاده  پذیری، 
قرار  متعدد،  خاکی  و  بتنی  سدهای  وجود 
گرفتن در دامنه نفوذ جریانات سرد شمالی و 
بادهای غربی و مدیترانه ای، آتشفشان نیمه 
فعال دماوند و قرار گرفتن 75 درصد از وسعت 
استان روی دو گسل از غرب تا شرق، شرایط و 
ظرفیت وقوع انواع مخاطرات را دارد. بگونه ای 
که در طول سال در نقاط مختلف استان انواع 
رانش  زلزله،  سیل،  طبیعي همچون  حوادث 
و  آب  جریانات  نفوذ  و  بهمن  سقوط  زمین، 
هوایی و همچنین حوادث غیرطبیعي همچون 
غذا،  و  آب  از  منتقله  های  بیماری  اپیدمی 
ترافیکي، هجوم و تجمع مسافرین،  حوادث 
شدگی  غرق  شیمیایی،  مواد  نشت  حوادث 

و آتش سوزی همواره در حال وقوع است.
که  ای  جامعه  هر  مردم  آنجائیکه  از 
تحت تاثیر حوادث و مخاطره قرار می گیرند 
بیش از همه از خسارات وارده رنج می برند 
و در شرایط اضطرار در خط مقدم به کمک 
و امداد به همنوعان خود هستند لذا آشنایی 
آنها از مخاطرات و خطر های که در محل 
تواند  بیافتد می  اتفاق  سکونت ممکن است 
زمینه ای برای آمادگی مناسب تر در مواجهه 
با حوادث و برخورد مناسب با وقایع را افزایش 
داده و باعث کاهش آالم و خسارت های جانی 

و مالی گردید. 
از این رو از سال 13۹6 تاکنون بهورزان 
و مراقبین سالمت در سطح استان براساس 
بسته خدمات سالمت مبادرت به اجرای برنامه 
ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها به بالیا را 
در دستور کار قرار دادند بگونه ای که تاکنون 
برای  نفرخدمت  هزار   ۹36 و  میلیون  یک 

خانوارهای استان صورت گرفت. 

بر اساس آنالیز انجام شده از اطالعات 
ثبت شده از سال ۹6 الی 1۴00 در سامانه های 
در دسترس معاونت بهداشتی، متوسط آمادگی 
خانوار های استان به بالیا 36.۹1 درصد می 
باشد. این در حالیست که بر اساس گزارش 
دفتر مدیریت کاهش خطر بالیای وزارت در 
تا سه ماهه اول سال 13۹۹ متوسط آمادگی 
خانوارها در برابر بالیا در کشور 30.7 درصد 

بوده است.
همکاری سازمان های ذینفع و مشارکت 
بازوان  بعنوان  استان  های  خانواده  مادران 
محور  خانواده  های  برنامه  اجرای  نیرومند 
حوزه بهداشت و همکاری آنها در قالب سمن 
می  جامعه  بطن  در  سالمت  سفیران  و  ها 
افزایش  آموزشی،  انتشار مطالب  باعث  تواند 
تاب  ارتقا  نهایت  در  و  توانمندی خانواده ها 

آوری جامعه در مواجهه با بالیا گردد.

تنه زدن زباله های روستایی به 
زباله های شهری

افزایش  منازل  در  زباله  تولید  امروزه 
یافته و عالوه بر این رواج فرهنگ مصرف 
سبب شده است در شهرهایی همچون ساری 
یا آمل هر فرد روزانه حدود ۸00 گرم زباله 
تولید کند و در مناطق روستایی نیز نرخ تولید 

زباله نزدیک به شهر شده است. 
مازندران با 3 میلیون و 300 هزار نفر 
جمعیت و دارابودن بیشترین سواحل دریاي 
خزر، طبیعت زیبا و مردمی مهمان نواز، میزبان 
میلیون ها ایرانی حتی از هزاران کیلومتر دورتر 
بوده که این مساله گردشگر پذیربودن خود 
موجب شده میزان زباله تولیدی نیز در ایام 

تعطیالت و تابستان به شدت افزایش یابد.
بهداشت  سازمان  مطالعه  براساس 
دفع  و  آوری  جمع  به  ناکافی  توجه  جهانی، 
مواد زائد می تواند 32 مشکل زیست محیطی 
بوجود آورد. افراد جامعه باید بدین باور برسند 
که عالوه بر رعایت موازین بهداشت فردی، 
ملزم به حفظ بهداشت محیط پیرامون خود 
این  نیز هستند زیرا در صورت عدم رعایت 
موضوع، سالمت آنها و سایر افراد جامعه در 

مخاطره خواهد افتاد.
و  حفظ  زمینه  در  مهم  موارد  از  یکی 
افراد و جامعه، دفن صحیح  ارتقای سالمت 
از  زباله و مواد زاید است. متأسفانه درخیلی 
روشهای  بدلیل  روستایی  و  شهری  مناطق 
زندگی  محیط  زباله،  آوری  جمع  نامطلوب 
خطر  و  آلودگی  معرض  در  افراد  سالمت  و 

قرار دارد.
در محل های دفن و تلنبار زباله به دلیل 
تولید گازهای مختلف، آلودگی هوا اتفاق افتاده 
و از طرفی تولید شیرابه زباله ای تلنبار شده 
می تواند تاثیر خطرناکي روي آب و خاک و 

درنهایت روی سالمتی انسانها داشته باشد.
ادامه  ترتیب  به همین  زباله  تولید  اگر 
روز  هر  زباله  دفن  هاي  محل  باشد،  داشته 

گسترش بیشتري پیدا مي کنند و مدت زیادي 
طول نخواهد کشید که تمام اراضي اطراف 
زباله شده و محلي  از  ُپر  شهرها و روستاها 

براي دفن زباله باقي نخواهد ماند. 
به خوبی  زباله  دفع  و  آوری  اگر جمع 
مدیریت نشوند، میکروارگانیسم ها و جانوران 
زباله شده و  تلنبار  موذی جذب مکان های 
زمینه رشد حشرات و ایجاد بوهای نامطبوع 

را فراهم می کنند.
با توجه به ترکیب زباله هاي خانگي که 
شامل پس مانده هاي مواد خوراکي، کاغذ، 
شیشه، فلزات، پالستیک، پارچه و غیره می 
باشد، کم کردن پسماند اولین قدم در مدیریت 
پسماند است. این کار را می توان با استفاده 
درست از مواد و کاالها، استفاده مجدد و در 

نهایت تفکیک زباله ها انجام داد.
آوري،  جمع  کاهش  به  زباله  کاهش 
آن  دفع  سپس  و  بازیافت  نقل،  و  حمل 
منابع  حفظ  آن  پي  در  و  شد  منجرخواهد 
طبیعي و کاهش آلودگي ها را به دنبال خواهد 
داشت. این مساله زماني مي تواند تحقق یابد 
روزمره  هاي  عادت  در  اساسي  تغییرات  که 
زندگي، شیوه تولید و مصرف صورت پذیرد. 

بر  عالوه  مبدا  در  زباله  تولید  کاهش 
کاهش هزینه های مدیریت پسماند  و اجتناب 
از خریدهای اضافه و کسب درآمد حاصل از 
فروش مجدد اجناس، مزایای زیست محیطی 

دیگری نیز دارد که عبارتنداز: 
1( کاهش آلودگی حاصل از کامیونهای 

حمل کننده ی پسماند و دفع 
2( تقلیل در بسته بندی اضافی و منابع 

کمتر پسماند در مبداء
3(  توسعه اقتصادی صنایع، تعمیرات 

و استفاده مجدد
۴(  نیاز کمتر به ظرفیت محل دفن 

سالمندی بیِخ گوِش جمعیت
قدرت توسعه هر کشور با نیروی انسانی 
معنی پیدا می کند و یکی از مهمترین مولفه 
های توسعه یک کشور نیروی انسانی است.

طبق آمار های مجامع بین المللی، ایران 
را دارد و  افت نرخ رشد جمعیت  سریع ترین 
پیر ترین  ما جزو  آینده، کشور  طی 20 سال 
در ۴5 سال  و  بود  کشورهای جهان خواهد 

گذشته کشور ما ده سال پیرتر شده است.
اکنون حدود 6۸ درصد جمعیت کشور 
در سنین کار و فعالیت)بین 15 تا 65 سال( 
هم  که  تولدها  تعداد  کاهش  با  اما  هستند 
افزایش  با  و  اکنون در حال رخ دادن است 

خواهد  قرار  تاثیر  تحت  عدد  این  سالمندان 
گرفت؛ بطوریکه بر اساس برآوردهای انجام 
شده، یک پنجم از جمعیت کشور حدود 1۹ 
و  کنند  می  تجربه  را  سالمندی  درصد سن 
میلیون   1/2 از  بیش  سالمند  زنان  جمعیت 
و  بود  خواهد  سالمند  مردان  از  بیشتر  نفر 
کار  در سن  مولد  و جمعیت  توازن جمعیتی 

تغییر خواهد کرد. 
پنجره جمعیتی که بعنوان یک فرصت 
رشد  نرخ  کاهش  جبران  جهت  در  امتیاز  و 
سال  از  باشد  می  باروری  نرخ  و  جمعیت 
13۸5 در ایران باز شده و در سال 1۴25 بسته 
خواهد شد و اگر از این فرصت استفاده نشود 
از کل توان جامعه برای نگهداری سالمندان 

استفاده خواهد شد.
در  جمعیتی  پنجره  هنوز  خوشبختانه 
کشورمان باز است و در صورت برنامه ریزی 
و اقدام مناسب می توان از فرصت چندساله باز 
بودن پنجره جمعیتی استفاده کرد و مانع از 

سقوط کشور به سیاه چاله جمعیتی شد.
و   ۹3 از سال  سیاست های جمعیتی 
در 1۴ بند به دستگاههای مرتبط ابالغ شد 
منتهی برای ایجاد بالندگی در جمعیت نیاز 
جمعیت  مسئله  به  مسئوالنه  نگاه  تغییر  به 
نهادهای  کلیه  همکاری  به  نیاز  و  هستیم 

مرتبط داریم.
با توجه به وضعیت جمیتی کشور طرح 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اجرای 
آزمایشی آن به مدت هفت سال موافقت شد 
و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
 1۴00 سال  در  تبصره   ۸1 و  ماده   73 در 

تصویب شده است.
ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت 
سطح  از  بیش  به  باروری  نرخ  افزایش  با 
دانشگاه  اصلی  سیاست  بعنوان  جایگزینی 
علوم پزشکی است که در این راستا اختصاص 
تسهیالت مناسب برای مادران بویژه در دوران 
بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه 
های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان 
در  بالندگی جمعیت  و  پویایی  از  در حمایت 

دست اجراست.
باورها  تاثیر  برای  شود  می  تاکید 
ظرفیت  از  فرزندآوری  سازی  فرهنگ  و 
مساجد، جامعه روحانیت و آموزش و پرورش 

استفاده شود.
برای استفاده از همفکری برای تعامل 
موثر،  نهادهای  بخشی  میان  و ظرفیت های 
کلیه  در  جمعیت  جوانی  و  سالمت  قرارگاه 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایجاد شد.

دکترعباس علیپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

آگاهی، سالمت را ارتقا می دهد
سالمندی بیِخ گوِش جمعیت

قطعه   100 با  سفارشی  طالی  نخل 
الماس

کمپانی جواهرسازی سوئیسی شوپارد 
امسال طرح جدیدی برای نخل طال، مهمترین 
جایزه جشنواره فیلم کن تدارک دیده و طرح 
نشان  الماس  طالیی  برگ  دو  از  جدیدش 
 75 با  برگ  یک  روی  که  کرده  استفاده 
دوره  پنجمین  و  هفتاد  مناسبت  به  الماس 
کن و روی برگ دیگری، 25 الماس برای 
گرامیداشت سالگرد همکاری جشنواره کن و 
کمپانی شوپارد در جشن سینما قرار داده شده 
جایگزین  کوارتز  ُرز  سنگ  همچنین  است. 
کریستال سنگی سنتی شده است و این تغییر 
از آن جهت حائز اهمیت است. نخل طالی 
سفارشی امسال جشنواره کن که دارای 1۹ 
برگ طالیی است حاصل 70 ساعت کار شش 
صنعتگر است و از 11۸ گرم طالی 1۸ عیار 

در ساخت آن استفاده شده است. 

تام کروز پس از 30 سال به کن می آید
تام کروز پس از یک وقفه 30 ساله بار 
دیگر به جشنواره کن خواهد آمد و در تاریخ 
آلوش  دیدیه  با  زنده  گفتگویی  آوریل   1۸
روزنامه نگار فرانسوی پیش از نمایش ویژه 
در  داشت.  ماوریک خواهد  گان:  تاپ  فیلم 
جوزف  کارگردانی  به  تاپ گان  جدید  فیلم 
بازیگرانی  کروز  تام  بر  عالوه  کوشینسکی 
چون مایلز تلر، جنیفر کانلی، جان هام، گلن 
مونیکا  رامیرز،  دنی  پولمن،  لوئیس  پاول، 
باربارو، اِد هریس و وال کیلمر نیز در نقش 
مرد یخی بازی می کنند. تام کروز اولین و 

آخرین بار در سال 1۹۹2 برای نمایش فیلم  
به عنوان  دور و دورتر ساخته  ران هاوارد 
فیلم اختتامیه به جشنواره کن رفته بود و در 
همان سال جایزه نخل طالی بهترین فیلم 
بهترین  فیلم   برای  آگوست  بیل  به  نیز  را 

نیات تقدیم کرد.

فارست  برای  افتخاری  نخل  جایزه 
ویتاکر

مراسم  ویژه  مهمان  ویتاکر  فارست 
افتتاحیه هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن 
خواهد بود و پس از جودی فاستر، ژان مورو، 
برناردو برتولوچی، مانوئل دو اولیویرا، انیس 
دریافت کننده  جدیدترین  دلون،  آلن  و  واردا 
کن  جشنواره  افتخاری  طالی  نخل  جایزه 
خواهد بود. این بازیگر، کارگردان و تهیه کننده 
آمریکایی در سال 2006 برای ایفای نقش یک 
پادشاه  آخرین  فیلم  در  اوگاندایی  دیکتاتور 
اسکاتلند جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول 
مرد را به دست آورد و نام خود را به عنوان 
چهارمین بازیگر مرد سیاه پوست برنده اسکار 
بازیگری پس از  سیدنی پواتیه، دنزل واشنگتن 
و جیمی فاکس ثبت کرد. این چهره سرشناس 
عالوه بر کسب جایزه اسکار، گلدن گلوب و 
امی، یک جایزه بهترین بازیگر جشنواره کن 
برای نقش آفرینی در فیلم پرنده )1۹۸۸( را 

نیز در کارنامه سینمایی دارد.

نمایش آثار بزرگان تاریخ سینما
بخش کالسیک جشنواره کن 2022 
فیلم  شده 13  ترمیم  نسخه  میزبان  امسال 

شامل مخالف ساخته ساتیاجیت رای )1۹70(، 
مامان و روسپی ساخته ژان اوستاش )1۹73(، 
جین  مشترک  کارگردانی  به  باران  در  آواز 
کلی و استنلی دانن )1۹52(، واکسی ساخته 
ویکتوریا دسیکا )1۹۴6(،  خیمه سیرک ساخته 
جی آراویندان )1۹7۸(، محاکمه به کارگردانی 
بودم  جاسوس  یه  اگر   ،)1۹62( ولز  اورسن 
ساخته برتران بلیه )1۹67(، مو قرمز ساخته 
به  والتز  آخرین   ،)1۹32( دوویویه  جولین 
 ،)1۹7۸( اسکورسیزی  مارتین  کارگردانی 
سیاه به کارگردانی مایک دلئون )1۹76(، خدا 
و شیطان در سرزمین خورشید ساخته گلوبر 
روشا )1۹6۴(،  بابونه ها ساخته ویه را خیتیلووا 
)1۹66( و زنده باد مرگ ساخته  فرناندو آرابال 

)1۹71( خواهد بود. 

ورود ممنوع مقابل خبرنگاران روس 
درخواست  امسال  کن  فیلم  جشنواره 
عنوان  به  را  روسی  روزنامه نگاران  حضور 
بخشی از موضع خود علیه تهاجم این کشور 
به اوکراین رد کرده و البته عنوان کرده تنها 
درخواست رسانه هایی رد شده که با موضع 
جشنواره در مورد وضعیت اوکراین همخوانی 
خبرنگار  هیچ  می شود  گفته  اما  نداشته اند، 
امسال پذیرفت نشده است و ظاهرا  روسی 
عدم رویه روشن در عدم تائید خبرنگاران با 
اعتراض آنها به مسئوالن جشنواره کن همراه 
شده است. جشنواره فیلم کن پیش ازاین نیز 
اعالم کرده بود امسال هیچ فیلم و نماینده ای 
رسمی که همسو با سیاست های کنونی کشور 

روسیه باشد را نخواهد پذیرفت.


