
عضو اتاق بازرگانی تهران:

به جای خودرو، خودروساز وارد کنید!
به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
افزایش دو برابری حمل نفت خام در دولت سیزدهم 
گفت: شرکت ملی نفتکش که یکی از شرکت های 
زیرمجموعه صندوق هاست، دستاوردهای مطلوبی داشته و برای 

حمل نفت هیچ مشکلی ندارد.
حجت اهلل عبدالملکی، در حاشیه بازدید از بیست وششمین 

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با بیان اینکه 
طبق گزارش های اعالم شده، شرکت ملی نفتکش ایران جزو 
سه ناوگان بزرگ جهان به شمار می رود که برای داخلی سازی 
این  از  بی تردید  گفت:  است،  داده  انجام  خوبی  فعالیت های 

داخلی سازی حمایت خواهیم کرد.
صفحه 3

استاندار تهران مطرح کرد؛

مسدود شدن گلوگاه های فساد 
با اجرای طرح اقتصادی دولت

نگران کمبود واکسن کرونا نیستیم
بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
دوز  میلیون   ۵۰ اکنون  هم  گفت: 
نظر  از  نگرانی  و  شده  ذخیره  واکسن 

کمبود واکسن کرونا وجود ندارد.
دکتر سعید کریمی در یک برنامه تلویزیونی 
با موضوع اقدامات وزارت بهداشت در خصوص 
حال  در  گفت:  کرونا  با  مقابله  و  واکسیناسیون 
حاضر تعداد مراجعین و بستری شدگان مشکوک، 
محتمل و قطعی کاهش یافته و وضعیت کشور در 
حالت نسبتًا با ثباتی قرار گرفته است و سیر مرگ 
و میر در اثر ابتالء به ویروس کرونا در کشورمان 

نزولی شده است.
صفحه 2

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان :

امروزه نقش روابط عمومی در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی
 بسیار مهم و قابل توجه است

4
فرهنگ مطالعه وکتابخوانی در خانواده

صفحه 7
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مجید واشقاني: 

خوبی های شهرت 
بیشتر از بدی هایش 

است

6ورزش
حدادی: حتما 

ورزشکار خوبی ام که 
من را می زنند

د قتصا 3ا

مجید واشقانی بازیگری که در رشته متالورژی تحصیل کرده و 
به دلیل عالقه اش به بازیگری در دهه ۷۰ دوره های بازیگری 
در سینما را نزد امین تارخ گذرانده حاال یك چهره پرکار در 

تلویزیون و شبكه نمایش خانگي شده است. 

احسان حدادی در حاشیه اختتامیه لیگ های قایقرانی در مورد 
تعویق بازی های آسیایی هانگژو و خداحافظی از ورزش بیان 
کرد: ابتدا باید بگویم من هیچ گاه در ورزش سالم نكردم 

که خداحافظی کنم.

و فساد  رانت  داشت:  اظهار  اقتصادی  کارشناس  یك 
در ارز 42۰۰ تومانی نشان دهنده این است که بانك 
ترجیحی  ارز  کاالیی  هر  برای  و  کسی  هر  به  مرکزی 

اختصاص داده است. 

 عامل نابسامانی بازر 
ارز بانک مرکزی 

است، نه مردم!

2 برابر شدن حمل نفت خام در دولت سیزدهم  آمادگی ایران برای سوآپ گاز
 از ترکمنستان به ارمنستان

به گزارش وزارت نفت، جواد اوجی پس از دیدار با گنل سانوسیان 
ضمن تأکید بر مذاکرت مثبت و سازنده دو طرف به خبرنگار شانا گفت: 
مذاکرات برای سوآپ گاز از ترکمنستان به ارمنستان از خاک ایران آغاز 
شده است و به زودی با توجه به ظرفیت باالی شبکه خطوط لوله گازی کشور به 

نتایج خوبی در این زمینه دست خواهیم یافت.
صفحه 3

کشور  گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
ایران در آستانه سالمندی جمعیت است و این یکی از 

بحران های جدی برای آینده کشورمان است.
دکتر کمال حیدری با بیان این مطلب افزود: هفته ملی جمعیت 
از 2۴ تا 3۰ اردیبهشت ماه در کشور برگزار می شود و امیدوارم ضمن 
گرامیداشت این هفته، شروع بسیار خوبی برای بحث توسعه جمعیت 

در کشور داشته باشیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود  گفت: 
ایران با توجه به کاهش نرخ باروری دچار خدشه شده است و ما 
نگران این هستیم که در آینده با سالمندی جمعیت، بحران های 
آتی از جمله  بحران های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در پیش 

رو داشته باشیم که البته غیرقابل جبران است.
صفحه 2

سالمندی جمعیت؛ یکی از بحران های جدی آینده کشور
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جمعیت  نی  ا جو ه  ر ا د ا ئیس  ر
در حال حاضر  بهداشت، گفت:  وزارت 
هزینه های درمان ناباروری تحت پوشش 
به  بیمه سالمت  و  گرفته اند  قرار  بیمه 
طور کامل این پوشش را ایجاد می کند.
در  اینکه  بیان  با  جباری  صابر 
حال حاضر هزینه های درمان ناباروری 
تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و بیمه 
را  پوشش  این  کامل  طور  به  سالمت 
خدمات  تسهیل  گفت:  می کند،  ایجاد 
وزارت  اقدامات  مهم ترین  از  زایمان 
بهداشت در حوزه حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت است.
حال  عین  در  اینکه  بیان  با  وی 
زایمان طبیعی هم رایگان است، افزود: 
پیشگیری و درمان ناباروری از موضوعات 
مورد توجه وزارت بهداشت است. در حال 
حاضر هزینه های درمان ناباروری تحت 
پوشش بیمه قرار گرفته اند و بیمه سالمت 
به طور کامل این پوشش را ایجاد می کند. 
همچنین به زودی بیمه تامین اجتماعی 
تحت  را  ناباروری  درمان  هزینه های 

پوشش بیمه قرار می دهد.
بیش  که  این  به  اشاره  با  جباری 
در  نابارور  زوج   2۰۰ و  میلیون   3 از 
کشور حضور دارند، گفت: متاسفانه آمار 
ناباروری در کشور زیاد است. ما برای 
موضوعات  باید  ناباروری  از  پیشگیری 

آموزشی مختلفی را به دختراِن نوجوان 
یاد بدهیم و همین طور ضروری است که 
بیماری های مختلِف مرتبط به ناباروری 
در سنین پایین تر تشخیص داده شوند. 
وزارت بهداشت مراکز درمان ناباروری 
طراحی  کشور  کل  برای  را  دو  سطح 
مسیر  در  می توانیم  ما  البته  می کند. 
ناباروری در کنار طب مدرن از  درمان 
روش های طب ایرانی هم بهره ببریم.

بخش  ینکه  ا ن  بیا با  ری  جبا

عمده ای از کسانی که با مشکل ناباروری 
درگیر هستند، برای درمان این موضوع 
به اقدامات گران قیمت نیاز ندارند، اظهار 
ناباروری  درمان  مراکز خصوصی  کرد: 
در کشور با سازمان های بیمه گر قرارداد 
بهداشت  وزارت  زمینه  این  در  ندارند. 
میان  قرارداد  عقد  زمینه  دارد  قصد 
و  ناباروری  درمان  خصوصی  مراکز 
کرد  توجه  باید  کند.  فراهم  را  بیمه ها 
که ارزان سازی خدمات درمان ناباروری 

بسیار  گام  یک  مشکل  این  حل  برای 
بزرگ است.

رادیویی  برنامه  یک  در  که  وی 
صحبت می کرد، با اشاره به این که تا 
به امروز خدمات طب ایرانی برای درمان 
ناباروری در دسترس مردم نبوده است، 
گفت: در حال حاضر در سراسر دنیا به 
می تواند  ایرانی  طب  که  رسیده  اثبات 
ناباروری را  میزان موفقیت درمان های 

افزایش دهد.

بروجرد در مجلس  نماینده مردم 
اجرایی  گفت:اصل  اسالمی  شورای 
این طرح کار بسیار درست و مهم در 
توسعه زیربنایی اقتصاد کشور محسوب 
می شود و در میان مدت به نفع مردم 

خواهد بود.
د  ر مو ر  د  ، ی ز ر د گو س  عبا
یارانه ها«  توزیع  عادالنه  اجرای»نظام 
مهمی  نقش  طرح  این  اجرای  گفت: 
در توسعه زیربنایی اقتصاد کشور دارد 
و از قاچاق، دارایی مملکت به خارج از 

مرزها جلوگیری می کند.
بروجرد در مجلس  نماینده مردم 
شورای اسالمی با اشاره به وجود فساد 
و رانت در تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی 

اساسی،گفت:  کاالهای  واردات  برای 
با حذف ارز ۴2۰۰ تومانی، یارانه ها از 
به دست  الکترونیکی  کاالبرگ  طریق 
مردم   یعنی  قعی  وا مصرف کنندگان 

خواهد رسید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
تصریح کرد: در این طرح، حذف یارانه 
مورد نظر نیست بلکه موضوع مدیریت 
مصرف و  توزیع یارانه ها مورد  هدف 
باید   طرح  این  اجرای  در  البته  است 
جاماندگان  که  کنیم  عمل  نحوی  به 
دریافت یارانه  که دارای شرایط الزم 
سامانه  در  نام  ثبت  با  بتوانند  هستند 

مربوطه ،یارانه خود را دریافت کنند.
  گودرزی بیان داشت: در دهک 

حق   تا  شود  توجه  باید  یارانه  بندی 
کسی ضایع نشود و یارانه ها به صورت 
هدفمند به مصرف کننده واقعی برسد 
تاثیر  بتواند در زندگی روزمره مردم  و 

گذار باشد.
وی افزود: در دولت قبل کاالهایی 
که مشمول دریافت  ارز ترجیحی بودند، 
افزایش قیمت بیشتری از کاالهای غیر 
مشمول داشتند لذا ادامه اختصاص ارز 
معقول  کاالها   این  به  تومانی   ۴2۰۰
استقرار  و  ترجیحی  ارز  حذف  نبود. 
درست  اقدام  یارانه ای  عادالنه  نظام 
دولت سیزدهم است، دولت باید تالش 
کند که مردم از نحوه اجرای این طرح 

نبینند. آسیبی 

گودرزی در مورد چشم انداز این 
گفت:  اقتصادی  حوزه  در  دولت  اقدام 
ارز  حذف  رغم  علی  قبل  دولت  در 
و  اساسی  کاالهای  برخی  ترجیحی 
اراده ای  مردم،  برای  مشکالتی  ایجاد 
حذف  جبران  و  اقتصاد  درمان  برای 
سیزدهم  دولت  نداشت.  ترجیحی  ارز 
است،  کرده  آغاز  را  اقتصادی  جراحی 
در  اقدام  این  محصول  نکنید  شک 
میان مدت به نفع آحاد مردم خواهد بود.
ن  بیا د  جر و بر م  د مر ه  یند نما
افتاده  اتفاق  اقتصادی  جراحی  داشت 
در  مدتی  کوتاه  تبعات  است،مسلما 
جامعه دارد اما به زودی مردم دستاورد 
این اقدام  مثبت دولت را خواهند دید.

معاون امور زنان و خانواده ریاست 
ازدواج های  چقدر  هر  گفت:  جمهوری 
پایدار داشته باشیم و از طالق جلوگیری 
کنیم، شاهد افزایش جمعیت و پیشگیری 

از بحران جمعیتی خواهیم بود.
به گزارش دنیای جوانان معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
انسیه خزعلی در همایش ایران جوان و 
نخستین آیین تجلیل از موثران عرصه 
های  برنامه  از  یکی  افزود:  جمعیت 
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
ارائه مشاوره چهار سال اول  جمهوری 

امیدوارم  است.  زوجین  برای  زندگی 
مساله  این  بر  جمعیت  موثران  تمامی 

متمرکز شوند.
ما  داشت:  ظهار  ادامه  در  وی 
عرصه  فعاالن  از  کنندگان   حمایت 
جمعیت که در راه شادابی ایران اسالمی 
تالش کردند و با تمام وجود وارد این 

مسیر شدند، هستیم.
مردمی  فعاالن  افزود:  خزعلی 
عرصه جمعیت  کنشگران حقیقی هستند 
و  باید بر دو نکته تاکید کنند. اول آنکه 
که  گونه  آن  را  زندگی  سبک  بتوانیم 

شایسته ایران اسالمی است ترویج کنیم. 
سبک  این  در  کرد:  تصریح  وی 
برای  فرهنگ   ، گرایی  فرد  از  پرهیز 
دیگری  برای  کردن،  زندگی  دیگری 
در   ... و  کردن  گذر  خود  مصالح  از 
جامعه رشد می کند، و به تبع آن میزان 
ازدواج در جامعه افزایش پیدا میکند و 
فرزندآوری نیز در جامعه به ارزش تبدیل 
و جمعیت کشور از خطر حفظ می شود. 
معاون امور زنان و خانواده ریاست 
باید در جامعه  نکته دوم که  جمهوری 
نهادینه شود را نوع رفتار زن و شوهر و 

مادر و پدر دانست و اظهار داشت: این 
مساله هم برای پایداری خانواده و هم 

حفظ هویت جمعیت مهم است. 
از  حتما  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
خواهد  حمایت  مؤثران عرصه جمعیت 
این زمینه  کرد و ریل گذاری الزم در 
با  امیدوارم  گفت:  دهد،  می  انجام  را 
همکاری تمامی نهادهای تأثیرگذار در 
های  سرمایه  جهش  شاهد  زمینه  این 
پایداری خانواده ها باشیم که  کشور و 
و  ای جوان  جامعه  آن  ثمرات  از  یکی 

شاداب است.

خزعلی: ازدواج پایدار باعث افزایش جمعیت می شود!

رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت مطرح کرد؛

وجود بیش از 3 میلیون زوج نابارور در کشور

سـرکالنتر پنجـم پلیـس پیشـگیری 
در  قاپـی  کیـف  دسـتگیری  از  پایتخـت 
ترمینـال غرب قبل از سـوار شـدن و خروج 
از شـهر تهران خبر داد و گفت: از متهم ۹۵ 

گـرم طال کشـف شـد.
سـرهنگ پیمان لطیفی اظهار داشت: 
تیـم عملیـات کالنتـری 2۰۹ پایانـه غـرب 
حیـن گشـت زنـی در پایانـه مسـافر بـری 
بـه جوانـی بـا کولـه پشـتی مشـکی رنـگ 

کـه بـا روئیـت مامـوران تغییـر مسـیر داد 
مشـکوک مـی شـوند و جهـت بررسـی به 

متهـم مراجعـه مـی کنند.
وی بـا بیـان اینکـه متهم بـا  نزدیک 
شـدن مامـوران بـه سـرعت متـواری شـد 
افـزود: در یـک تعقیـب و گریـز و طـرح 
مهـار،  متهـم زمیـن گیـر و دسـتگیر شـد 
و در بررسـی داخـل کولـه پشـتی اش  ۹۵ 
گـرم طـال از جملـه انگشـتر و گردنبنـد و 

النگـو کشـف شـد .
سـرکالنتر پنجـم پلیـس پیشـگیری 
تهـران تصریـح کـرد: متهـم 2۴ سـاله در 
تحقیقـات اولیـه به بزه انتسـابی و سـرقت 
امـوال کشـف شـده به وسـیله کیـف قاپی 
با همدسـتی همدسـت خود از غرب تهران 
معتـرف و اظهـار داشـت قصـد خـروج از 
شـهر تهـران بـه مقصـد غـرب کشـور را 
داشـته کـه توسـط مامـوران دسـتگیر می 

شـود که کارشناسـان ارزش اموال کشـف 
شـده را یـک میلیـارد و 3۰۰ میلیون ریال 

کردند. اعـالم 
سـرهنگ لطیفی با اشـاره به اینکه در 
تحقیقـات و اظهـارات متهـم 2 نفـر از مال 
باختـگان شناسـایی شـدند در پایـان خاطر 
نشـان کـرد: تحقیقات بیشـتر برای کشـف 
جرائـم احتمالـی متهـم و شناسـایی مـال 

باختـگان ادامه دارد.

پایان راه سارق کیف قاپ در ترمینال غرب 

نماینده مردم بروجرد:

اجرای »نظام عادالنه توزیع یارانه ها« به نفع مردم است

صفحه 3

معتقد  جمعیت شناسان  از  گروهی   
برنامه های  و  سیاست ها  تدوین  هستند: 
شناخت  مستلزم  دوره ای  هر  در  جمعیتی 
روندهای  آفرین  مساله  و  آسیب زا  جهات 
برآمده  فرصت های  و  سو  یک  از  جمعیتی 

از تحوالت جمعیتی از سوی دیگر است.
نشست تخصصی با عنوان »تحوالت، 
ایران«  جمعیتی  برنامه های  و  سیاست ها 
به  جمعیت  ملی  روز  و  هفته  مناسبت  به 
همت گروه جمعیت شناسی دانشگاه عالمه 
طباطبایی روز دوشنبه 2۶ اردیبهشت برگزار 
معتمدی«  »عبداهلل  نشست  این  در  شد. 
»اردشیر  طباطبایی،  دانشگاه عالمه  رئیس 
اجتماعی  علوم  دانشکده  رئیس  انتظاری« 
»محمدجواد  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه 
پایش  و  مطالعات  کمیته  محمودی«رئیس 
سیاست های جمعیتی شورای عالی انقالب 
فرهنگی، »محمد اسحاقی« معاون پژوهش 
)دفتر  فرهنگی  انقالب  موسسه  آموزش  و 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای(، 
مجلس  نماینده  پور«  بانکی  »امیرحسین 
نیسی«  عالمی  »مسعود  اسالمی،  شورای 
کشور،  جمعیت  تحقیقات  موسسه  رئیس 
»شهال کاظمی پور« استاد جمعیت شناسی 
عضو  دراهکی«  »احمد  و  تهران  دانشگاه 
دانشگاه  هیات علمی گروه جمعیت شناسی 
همچنین  داشتند.  حضور  طباطبایی  عالمه 
»محمود مشفق« مدیر گروه جمعیت شناسی 
این  علمی  دبیر  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 

نشست بود.
تحوالت  بررسی  نشست  این  هدف 
اخیر و چشم انداز تحوالت جمعیتی از یک 
سو و تبیین و تحلیل سیاست های جمعیتی و 
قانون جوانی جمعیتی و تعالی خانواده مجلس 

از سوی دیگر بود.
را  سخنرانی ها  این  مشروح  ادامه  در 

می خوانید:
عالمه  ه  نشگا ا د ئیس  ر معتمدی 
طباطبایی در افتتاحیه نشست گفت: در جامعه 
امروز ایران »فرزندآوری پایین« و سالمندی 

جمعیت از مهمترین مسائل جمعیتی کشور 
هستند. توجه به تأمین نیازهای سالمندان و 
نیز اهمیت دادن به سالمت روانی و اجتماعی 
دستگاه های  توجه  مورد  بایستی  سالمندان 

دولتی در کشور قرار گیرد.
جمعیت  باالی  رشد  فزود:  ا وی   
بافت  و  ساختار  تغییرات  کشور  در  سالمند 
زمینه ساز  و  دارد  دنبال  به  را  جمعیتی 
هد  خوا مختلفی  پیامدهای  و  عوارض 
پدیده  جمله  از  جمعیتی  شد.پدیده های 
سالمندی چند ساحتی و چند بعدی هستند 
و از ابعاد گوناگون بایستی مورد توجه قرار 
گیرند. عدم توجه به ابعاد روانی - اجتماعی 
مشکالت  بروز  باعث  لمندی  سا پدیده 

اجتماعی، اقتصادی خواهد شد.
    مشفق مدیر گروه جمعیت شناسی 
دومین سخنران  طباطبایی  دانشگاه عالمه 
نشست در مقاله خود با عنوان »نشانه های 
سیاستی«  مالحظات  و  جمعیتی  دوم  گذار 
نشانه های  را مطرح کرد که   این موضوع 
گذار دوم جمعیتی به ویژه باروری زیر سطح 
جانشینی در استان های توسعه یافته تر بروز 

و ظهور یافته  است.
دوم  ر  گذا نشانه های  فزود:  ا وی 
غربی  اروپای  کشورهای  در  ابتدا  جمعیت 
نمود  بروز  بعد  به   ۷۰ و   ۶۰ دهه های  در 
و در واکنش به این تغییرات سیاست های 
متفاوتی  جهت گیری  نیز  کشورها  جمعیتی 

به خود گرفته است.
نتایج  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
مطالعات در خصوص اثر سیاست های خانواده 
جانشینی  سطح  زیر  باروری  بر  جمعیت  و 
متفاوت و در برخی مواقع متناقض بوده  است. 
برخی مطالعات نشان داده اند که در اساس 
مشوق های اقتصادی در تغییر باروری کل بی 
اثر است، اما مطالعات دیگر نیز نشان داده اند 
که اگر چه اثر مشوق ها مثبت بوده  است، اما 
این اثرات موقتی و صرفا در زمانبندی تولدها 
تاثیرگذار بوده  است. لذا با توجه به تجربیات 
بین المللی و داخلی می بایست سیاست های 

تأثیرگذاری  ضریب  نظر  از  کشور  جمعیتی 
پایش و رصد شود.

 وی اشاره کرد: گذار جمعیتی در کشور 
برای همه مناطق یکسان و یکنواخت نبوده 
ای،  منطقه  تفاوت های  به  توجه  لذا  است، 
امری  گذاری  سیاست  در  محلی  و  قومی 
جمعیتی  سیاست های  اجرای  در  ضروری 

در کشور است.
جمعیتی  برنامه های  و  سیاست ها 

ایران؛آسیب ها و فرصت ها کدامند؟
همه  برای  کشور  در  جمعیتی  گذار 
است،  نبوده  یکنواخت  و  یکسان  مناطق 
قومی  ای،  منطقه  تفاوت های  به  توجه  لذا 
امری ضروری  سیاست گذاری  در  محلی  و 
کشور  در  جمعیتی  سیاست های  اجرای  در 
استکاظمی پور استاد جمعیت شناسی دانشگاه 
تهران، سومین سخنران نشست در مقاله خود 
تحت عنوان »آینده نگری ساختاری سنی 
جمعیت ایران و سیاست های مرتبط با آن« 
به پیش بینی تحوالت ساختار سنی جمعیت 

تا سال ۱۴3۰ پرداخت.
وی بیان کرد: فرصت ها و چالش های 
تحول  و  تغییر  حال  در  همواره  جمعییت 
برنامه های  و  سیاست ها  تدوین  و  هستند 
شناخت  مستلزم  دوره ای  هر  در  جمعیتی 
روندهای  آفرین  مساله  و  آسیب زا  جهات 
آمده  بر  وفرصت های  سو  یک  از  جمعیتی 
از تحوالت جمعیتی از سوی دیگر است.   

نرخ  کرد:  مطرح  دانشگاه  استاد  این 
در   ۱۴3۰ سال  تا  کشور  جمعیت  رشد 
نزدیک  صفر  به  حالت  نه ترین  خوشبینا
همچنین  می شود.  منفی  سپس  و  می شود 
 32 به  کشور  باالتر  و  ساله   ۶۰ جمعیت 
 23 به  باالتر  و  ساله   ۶۵ و جمعیت  درصد 

درصد خواهد رسید.
کاظمی پور باروری پایین را به عنوان 
قرن  در  جمعیتی   - اجتماعی  مساله  یک 
بیست و یکم  معرفی کرد و افزود یکی از 
موارد اختالف رویکردهای رایج در خصوص 
سیاست های جمعیتی، مناقشه در خصوص 

تعریف سیاست های جمعیتی است. طرفداران 
افزایش موالید، سیاست جمعیتی را در معنای 
محدود یعنی اتخاذ تدابیری برای تأثیرگذاری 
نظر  در  جمعیت  ترکیب  و  رشد  حجم،  بر 
مدیریت  حامیان  که  حالی  در  می گیرند، 
جمعیتی  سیاست  جمعیتی،  فرصت  پنجره 
را در معنای وسیع یعنی مشتمل بر اقدامات 
قانونی به منظور تأثیرگذاری بر ویژگی های 
کمی و کیفی جمعیتی می دانند. این دو قرائت 
مختلف از سیاست های جمعیتی سبب شده 
است که توافق همه در آرمان ها که شرط 
به سختی  است  سیاست گذاری  برای  الزم 

صورت گیرد.
سیاست های  از  مختلف  قرائت  دو 
جمعیتی سبب شده است که توافق همه در 
آرمان ها که شرط الزم برای سیاست گذاری 
است به سختی صورت گیردمحمودی رئیس 
کمیته رصد و پایش سیاست های جمعیتی 
کشور در شورای انقالب فرهنگی چهارمین 
سخنران نشست نیز گفت: ادامه روند کاهش 
باروری و کاهش ورودی بازار کار از یک سو 
و افزایش خروجی بازار کار موجب کاهش 

مزایای بازنشستگی عمومی خواهد شد.
وی افزود: تجربه کشورهای گروه ۷ 
تولد   ۰.3 حدود  افزایش  که  می دهد  نشان 
در قبال  هر زن و نیز افزایش ۱.۸ میزان 
هزار  هر  خصوص  در  خالص  مهاجرت 
سن  در  سال   ۱.۶ افزایش  و  جمعیت  نفر 
کاهش  موجب   2۰۵۰ سال  تا  بازنشستگی 
۱۰ درصد مخارج صندوق های بازنشستگی 

می شود.
متوسط  طور  به  گفت:  محمودی 
افزایش یک سال به سن بازنشستگی، نسبت 
بازنشستگان به افراد در سن کار را تا سال 
2۰۵۰، ۶ درصد کاهش می دهد. همچنین 
به دلیل کاهش افراد در سن کار، پرداختی 
صندوق های  به  پرداختی(  بیمه  )حق  آنها 
صندوق های  مصارف  کاهش،  بازنشستگی 
توان  آن  تبع  به  و  افزایش  بازنشستگی 

اقتصادی آنها کاهش خواهد یافت.

سیاست ها و برنامه های جمعیتی ایران؛آسیب ها و فرصت ها کدامند؟
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میرتاج الدینی: نشاط و سالمتی جامعه در گرو حمایت از 
ورزش است

ــورای  ــس ش ــکو در مجل ــهر و اس ــز، آذر ش ــردم تبری ــده م نماین
ــه از حــوزه ورزش اظهــار  ــت همــه جانب ــر حمای ــد ب ــا تاکی اســالمی ب
داشــت: ســالمت، پویایــی و نشــاط جامعــه در گــرو حمایــت از 

برنامه هــای ورزشــی اســت.
ســید محمدرضــا میــر تــاج الدینــی در جلســه فراکســیون راهبــری  
ــل  ــه دالی ــاره ب ــا اش ــر ورزش ب ــا وزی ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
برگــزاری جلســه راهبــردی مجلــس در وزارت ورزش و جوانــان گفــت: 
فراکســیون راهبــردی اولیــن فراکســیونی اســت کــه در دوره یازدهــم 
ــی از فراکســیون های  ــه و یک ــورای اســالمی شــکل گرفت ــس ش مجل

ــف دارد . ــای تخصصــی مختل ــه کمیته ه ــن دوره اســت ک ــال ای فع
وی افــزود: هــر کــدام از ایــن کمیته هــا در حــوزه تخصصــی خــود 
ــه  ــه کمیت ــد ک ــام می دهن ــط را انج ــای مرتب ــت ها و پیگیری ه نشس
ورزش ایــن جلســه را بــا هماهنگــی وزارت ورزش و جوانــان و معاونــت 

امــور مجلــس وزارتخانــه برگــزار مــی کنــد.
ــورای  ــس ش ــکو در مجل ــهر و اس ــز، آذر ش ــردم تبری ــده م نماین
اســالمی بــا تبریــک کســب پیروزی هــا و موفقیت هــای کاروان 
ورزشــکاران کشــورمان در المپیــک ناشــنوایان برزیــل اظهــار داشــت: از 
زمانــی کــه  ســجادی ســکانداری وزارت ورزش و جوانــان را بــه دســت 
گرفتــه اســت، بــا پویایــی و نشــاط و تحرکــی کــه دارد، در وزارت ورزش 
و جوانــان و حــوزه هــای مختلــف آن هــم شــاهد ایــن پویایــی و تحرک 

ــتیم. ــا هس ــی و پیروزی ه و تعال
ــه اینکــه امســال از ســوی  ــا توجــه ب ــاج الدینــی افــزود: ب میــر ت
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، ســال تولیــد، دانــش بنیــان، اشــتغال 
آفریــن نامیــده شــده اســت، در حــوزه ورزش نیــز بایــد شــاهد نقــش 

ــر گــذاری آن باشــیم. ــان و تاثی دانــش بنی
وی تصریــح کــرد: در جهــان امــروز، هــر موفقیتــی کــه در ورزش 
ــری از  ــره گی ــش و به ــدون دان ــر ب ــم، اگ ــه دســت بیاوری ــم ب بخواهی
تکنولــوژی برتــر باشــد، حاصــل نخواهــد شــد و الزم اســت کــه در ایــن 
خصــوص هــم وزارت ورزش و جوانــان و هــم مــا در مجلــس بــه ایــن 
مهــم، توجــه ویــژه داشــته باشــیم کــه چگونــه برنامه هــای متکــی بــر 
ــا  ــا را ارتق ــه ورزش م ــد عرص ــد می توان ــای جدی ــا و فناوری ه دانش ه
دهــد و بــاال ببرد.رئیــس فراکســیون راهبــردی مجلــس اظهــار داشــت: 
هــر چــه مــا در حــوزه ورزش تــالش و حمایــت کنیــم و برنامــه ریــزی 
ــی در  ــای اجتماع ــیب ه ــدار از آس ــان مق ــیم، هم ــته باش ــری داش بهت
جامعــه کاســته مــی شــود. ســالمت، پویایــی و نشــاط جامعــه در گــرو 

ــت از برنامه هــای ورزشــی اســت. حمای
ــت:  ــه، گف ــالمت جامع ــش ورزش در س ــر نق ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه مبالغــه نیســت کــه هــر تعــداد باشــگاه هــای ورزشــی و  ایــن جمل
برنامه هــای ورزشــی در جامعــه بیشــتر شــود، همــان مقــدار مراجعــه بــه 
بیمارســتان ها، مراکــز تــرک اعتیــاد و ندامتگاه هــا کمتــر خواهــد شــد.

میرتــاج الدینــی تصریــح کــرد: بایــد یــک حرکــت همــه جانبــه در 
حمایــت از ورزش داشــته باشــیم. امــروز یکــی از نیازهــای اصلــی جامعه 
اســت کــه در حــوزه هــای مختلــف و عرصــه هــای مختلــف بتوانیــم 
ــم. مجلــس  ــان را پشــتیبانی کنی ــف ورزش و جوان برنامــه هــای مختل
ــی،  ــیون فرهنگ ــورد دارد و در کمیس ــن م ــل در ای ــی کام ــز آمادگ نی
ــار  ــردی در کن ــیون راهب ــا ورزش و فراکس ــط ب ــیون های مرتب فراکس

شــما خواهیــم بــود.

استاندار تهران مطرح کرد؛
مسدود شدن گلوگاه های فساد با اجرای طرح اقتصادی دولت

اسـتاندار تهـران در پیامـی ضمـن تبریـک 2۷ اردیبهشـت ماه روز 
ارتباطـات و روابـط عمومـی، در عیـن حـال بـر ضـرورت اطالع رسـانی 
صحیـح دربـاره طـرح مردمی سـازی و توزیـع عادالنـه یارانه هـا، تاکیـد 

. د کر
بنـا بـر اعـالم پایگاه اطـالع رسـانی اسـتانداری تهـران، در متن پیام 
محسـن منصـوری - اسـتاندار تهـران و رئیـس شـورای هماهنگـی روابط 
عمومی هـای اسـتان تهـران بـه مناسـبت 2۷ اردیبهشـت روز ارتباطـات و 

روابـط عمومـی آمده اسـت:
» سـالمت یک دسـتگاه به اتصال اجزای آن و هم نوایی و هم سـازی 
آن هـا ارتبـاط دارد. روابـط عمومی هـا می تواننـد فعالیـت نهادهـا را ارزیابی 
و منعکـس کننـد و مشـخص کننده روش هـا و نقص هـای دسـتگاه مربوط 

خـود باشـند. )مقـام معظم رهبری مدظلـه العالی(
ارتباطـات حـوزه ای بسـیار گسـترده و پیچیده اسـت کـه از قامت یک 
علـم واحـد فراتـر رفته و شـاخه های متعددی را شـامل می شـود و هر روز 
عرصـه ای نـو از آن پیـش روی جامعه بشـری گشـوده می شـود. همین امر 
مسـئولیت متولیـان و فعـاالن این حـوزه میان رشـته ای را خطیرتر می کند؛ 
چنان کـه امـروزه فنـاوری اطالعـات و شـیوه هـای گوناگـون اسـتفاده از 
آن، بـه بخـش جدانشـدنی زندگـی تبدیـل شـده و در حوزه هـای مختلـف 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی، بـه عنـوان یکـی از شـاخص های اصلی 

توسـعه و پیشـرفت شـمرده می شود.
در سـالی کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری به نـام »تولید: اشـتغال 
آفریـن، دانـش بنیـان« مزیـن شـده از تمامـی مدیـران و کارکنـان حـوزه 
روابـط عمومـی انتظـار مـی رود بـا برنامه ریـزی و تالش بیشـتر بـه عنوان 
رکن مهم اطالع رسـانی و امیدآفرینی، با همکاری گسـترده درون و برون 
سـازمانی بتواننـد بیـش از پیش در راسـتای اهداف نظـام مقدس جمهوری 
اسـالمی ایـران و دولت مردمی در راسـتای توسـعه عدالت و رفـع نابرابری 

هـا ایفای نقـش کنند.
دولـت سـیزدهم در زمینـه مدیریـت ارز ترجیحـی بـا اجـرای طـرح 
مردمی سـازی و توزیع عادالنه یارانه ها برای حمایت از اقشـار آسـیب پذیر 
و جلوگیـری از فسـاد و رانـت، بـا اصـالح نظام اقتصـادی و تغییـر رویکرد 
در پرداخـت یارانه هـا، دسـت بـه جراحـی بزرگـی زده؛ با اجـرای این طرح 
بـزرگ و ارزشـمند اقتصـادی، گلوگاه های فسـاد، رانت و قاچاق، مسـدود و 
توزیـع کاال بـه صـورت عادالنـه به ویـژه در بین اقشـار ضعیف آغاز شـده 
اسـت. در چنیـن شـرایطی بایـد بـه سـمت و سـوی اطالع رسـانی صحیح 
در خصـوص ایـن طـرح حرکـت کنیم تـا ضمن تبییـن دقیق مسـأله برای 

آحـاد جامعـه، افـکار عمومی اقناع شـود. 
اینجانـب ضمـن تبریـک فرارسـیدن بیسـت و هفتـم اردیبهشـت ماه 
روز ارتباطـات و روابـط عمومـی به تمامـی مدیران، مسـئوالن و کارمندان 
و همـه دسـت اندرکاران سـاعی و پرتالش عرصه ارتباطـات، روابط عمومی 
و اطـالع رسـانی اسـتان تهـران که در جهـت ایفای رسـالت خطیر گردش 
شـفاف و صحیـح اطالعـات گام بـر می دارنـد، امیـد دارم جهـاد تبییـن بـا 
همـت و مسـاعی شـما طالیـه داران عرصه رسـانه به نحو شایسـته صورت 
پذیـرد و حاصـل آن ایجـاد آرامـش بیـش از پیـش در جامعـه و سـرآغازی 
برای اصالح سـاختارهای اقتصادی در ایران اسـالمی باشـد، ان شـاءاهلل.«

معاون درمان وزارت بهداشت:

نگران کمبود واکسن کرونا نیستیم

وزارت  درمان  معاون 
اکنون  هم  گفت:  بهداشت 
۵۰ میلیون دوز واکسن ذخیره 
واکسن  کمبود  نظر  از  نگرانی  و  شده 

کرونا وجود ندارد.
دکتر سعید کریمی در یک برنامه 
وزارت  اقدامات  موضوع  با  تلویزیونی 
و  واکسیناسیون  خصوص  در  بهداشت 
حاضر  حال  در  گفت:  کرونا  با  مقابله 
شدگان  بستری  و  جعین  مرا د  تعدا
مشکوک، محتمل و قطعی کاهش یافته 
و وضعیت کشور در حالت نسبتًا با ثباتی 
قرار گرفته است و سیر مرگ و میر در 
اثر ابتالء به ویروس کرونا در کشورمان 

نزولی شده است.
وی با اشاره به افزایش موارد ابتال 
و آمار بیماران در سایر کشورهای دنیا 
از جمله آمریکا، آفریقای جنوبی گفت: 
رتبه کنونی کشور در سطح دنیا کاهش 
یافته  و در رتبه 3۹ قرار گرفته در حالی 
که در چندین ماه گذشته همواره جز ده 
کشور اول در رتبه بندی تعداد موارد ابتال 

قرار داشته ایم . 

معاون درمان وزارت بهداشت در 
واکسن  چهارم  دوز  تزریق  خصوص 
توصیه  حاضر  حال  در  گفت:  کووید 
تزریق دوز چهارم برای افراد باالی ۷۰ 
سال و افرادی که بیماری زمینه ای دارند 
یا ضعف سیستم ایمنی با فاصله چهارماه 

از تزریق نوبت سوم صورت می گیرد.
نظام  حوزه  کارکنان  افزود:  وی 
سالمت و افرادی که در تماس مستقیم 
با بیماران هستند با فاصله ۴ تا ۶ ماه 
بعد از تزریق نوبت سوم می توانند دوز 

چهارم را تزریق نمایند.
کریمی در خصوص واکسیناسیون 
تزریق  حاضر  حال  در  گفت:  کودکان 
سال   ۱۸ تا   ۵ کودکان  برای  واکسن 

برای دو نوبت توصیه می شود.  
بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
عنایت  با  کرونا  شیوع  کنترل  افزود: 
معظم  مقام  های  حمایت  وند،  خدا
رهبری، همراهی مردم، مداخالت موثر 
دولت و عزم ملی و رعایت شیوه نامه 
ها و نتیجه همکاری همه ارکان کشور 

بوده است.

وی در خصوص اینکه چرا وضعیت 
فعلی ایران نشان از کاهش قابل توجه 
ابتال و خصوصا میزان فوت دارد ، گفت: 
اقدامات  اساسی در کشور برای کنترل 
وسعت  جمله  از  گرفت  صورت  کرونا 
واکسیناسیون،  سرعت  واکسیناسیون، 
بازه زمانی انجام آن  و مصونیت ناشی از 
واکسن، نوع واکسن های مورد استفاده 
در کشور که غالبًا ویروس تضعیف شده 
و یا پروتئین پایه بوده از جمله دالیل 

اصلی کنترل کرونا در کشور است
وی افزود: الزام به رعایت پروتکل 
در  علمی  کمیته  مصوب  درمانی  های 
موقع  به  واکسیناسیون  ها،  بیمارستان 
اطفال، انجام محدودیت های هوشمند 
و  بیماری  از  ما  اطالعات  افزایش  و 
دیگر  از  درمانی  های  تجربه  افزایش 
مرگ  آمار  کاهش  در  موفقیت  دالیل 

و میر است.
وی در خصوص ذخیره واکسن در 
کشور گفت: هم اکنون ۵۰ میلیون دوز 
نظر  از  نگرانی  و  شده  ذخیره  واکسن 

کمبود وجود ندارد.

صادرات  خصوص  در  کریمی 
واکسن گفت:  مطالعات صورت گرفته 
و نتایج پژوهش ها به مراجع علمی دنیا 
واکسن  صادرات  مقدمات  و  شده  ارائه 

نیز فراهم است.
بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
پاندمی  که  موضوع  این  به  اشاره  با 
کووید-۱۹ پایان نیافته است و همواره 
امکان بروز سویه های جدید و تهدید 
های آتی وجود دارد گفت: نگرانی اصلی 
ما عادی انگاری و بی توجهی به ویروس 
شدن  پدیدار  همچنین  و  مردم  توسط 
سویه جدید است به طوری که  واکسن 
جدید  سویه  با  مقابله  در  موجود  های 
قدرت ایمنی زایی کافی نداشته باشند.

 کریمی با اشاره به تغییر سیاست 
ها براساس وضعیت اپیدمی گفت: نکته 
مهم انعطاف پذیری در پاسخ دهی به 
و  مردم  با  ارتباط  حفظ  است.  شرایط 
ارائه اطالعات و هشدارهای صحیح و 
به هنگام، ضامن سالمت مردم و تداوم 
و  بهداشت  سیستم  با  جامعه  همکاری 

درمان است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

توصیه های »روانشناختی« به داوطلبان کنکور ارشد 
یک روانشناس با اشاره به برگزاری کنکور کارشناسی ارشد از فردا تا جمعه هفته 
جاری و با تاکید بر اهمیت آرامش داوطلبان در جلسه آزمون، خطاب به داوطلبان 
توصیه کرد: از روز قبل آزمون و در جلسه آزمون دائما خودگویه مثبت داشته باشید 
و اگر استرس جلسه امتحان بر شما غلبه کرد با تکنیک هایی نظیر بستن چشمان 

و تنفس عمیق آرامش خود را بازیابید.
شبنم طلوعی، به ارائه توصیه های روانشناختی برای آمادگی ذهن داوطلبان 
شرکت در آزمون کارشناسی ارشد پرداخت و درباره مدیریت استرس جلسه امتحان 
اظهار کرد: استرس می تواند به میزان بسیار اندک یا همان صفر درصدی، متوسط و 
یا بسیار زیاد یا همان صد درصدی در تمام مراحل حساس زندگی برای افراد وجود 
داشته باشد و مسلما وقتی میزان آن صفر درصد است، انگیزه و موتور محرک فرد 
برای انجام آن فعالیت خاموش شده و اگر صد درصدی نیز باشد استرس بیش از 

اندازه باعث می شود به طور کلی فرد دست از آن فعالیت بکشد.
این روانشناس با تاکید بر اینکه وجود مقداری استرس در هنگام انجام هر 
فعالیتی و در تمام مراحل حساس زندگی از جمله شرکت در آزمون ها و جلسات کنکور 
الزم است، افزود که بنابراین نباید همیشه نگاه بدبینانه ای به »استرس« داشته باشیم.
وی در عین حال این را هم گفت که در بسیاری از مواقع ترس و استرسی که 
فرد برای کنکور تجربه می کند به سبک زندگی خاص او و خانواده اش باز می گردد، به 
این معنا که بعضا خود شخص و یا خانواده از افراد انتظاراتی دارند که خارج از توان 
اوست و نهایتا این استرس از حالت نرمال تبدیل به صفر و یا صد درصد شده است.
طلوعی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم حفظ آرامش نسبی داوطلبان قبل 
از شروع آزمون، به ارائه تکنیک هایی در این زمینه پرداخت و خطاب به داوطلبان 
آزمون کارشناسی ارشد توصیه کرد: قبل از شروع آزمون از خودگویه های مثبت 
استفاده کنید چراکه گفتمان شما با خودتان به شدت بر روی عزت نفس شما اثر گذار 
است. برای مثال جمالت منفی نظیر »من هیچ چیزی نخواهم شد« خودگویه هایی 
هستند که تمام عزت نفس شما را ویران می کنند. در این راستا باید از جمله های 
مثبت جایگزین نظیر »تمام تالش خود را کرده ام و امیدوارم نتیجه خوبی بگیرم« 
استفاده کنید.این روانشناس در عین حال به اثرات منفی خود پنداره »کاذب« نیز 
اشاره و تصریح کرد: داشتن خود پنداره »کاذب« نیز َسمی برای روان افراد محسوب 
می شود. عموم مردم تصور می کنند وقتی خود پنداره به صورت کاذب و به شدت 
باال باشد پیشرفت مضاعفی برای فرد حاصل می شود در حالی که بر خالف تصور 
عموم خودپنداره کاذب و توقع اینکه افراد در تمام زمینه ها عالی هستند و باید به 
موفقیت صد در صدی دست یابند؛ نهایتا به شدت گرفتن استرس فرد می انجامد.

وی در بخش دیگر سخان خود درباره تاثیر منفی فشار خانواده ها بر روی 
افراد برای گرفتن نتیجه مثبت در کنکور نیز توضیح داد: الزم است هم خود فرد 
و هم خانواده  او بدانند موفقیت افراد در زندگی به گرفتن نتیجه مثبت در کنکور 
خالصه نمی شود و فردی که عزت نفس و خود پنداره واقعی دارد نهایتا مسیرش 

را پیدا خواد کرد و موفق خواهد شد.
به گفته طلوعی، بهتر است داوطلبان در روز کنکور از  پوشش راحت و از 
تکنیک هایی نظیر »ریلکسیشن« و تنفس عمیق برای بازیابی آرامش مقطعی خود 

استفاده کنند.
این روانشناس درباره اندیشیدن تدابیری برای استرس احتمالی جلسه امتحان 
نیز خطاب به داوطلبان یادآور شد: اگر استرس جلسه امتحان بر شما غلبه کرد به 
اندازه پنج دقیقه مداد را بر روی میز بگذارید، چشمان خود را ببندید و نفس عمیقی 
بکشید تا اینگونه بتوانید آرامش نسبی خود را بیابید و آزمون را با آرامش ادامه دهید.
وی همچنین درباره نگرانی هایی همچون عدم قبولی در کنکور و یا دانشگاه 
برتر از سوی برخی داوطلبان خاطر نشان کرد: داوطلبان باید بدانند که ماحصل واقعی 
مطالعات چند ماهه خود را خواهند دید، بنابراین در جلسه آزمون تمام تالش خود را 
برای حفظ تمرکز قرار دهند تا آرامش آنها بهم نخورد. بعد از اعالم نتایج نیز مسلما 
افرادی که هدفمند هستند به دنبال برنامه ریزی می روند، کسانی که قبول شده اند 
برای ادامه تحصیل و پذیرش اقدام می کنند و افرادی که قبول نشده اند نیز برای 
مطالعه مجدد برنامه ریزی می کنند. نداشتن انرژی برای آزمون مجدد درسال بعد 
نشان از بی هدفی داوطلب دارد و این افراد باید بر روی هدف گذاری خود کار کنند.

کالهبرداری مرد هزار چهره از ۲۰ زن
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی ۵۰ ساله ای که با معرفی 

خود با عنوان های مختلف از 2۰ زن کالهبرداری کرده بود، خبر داد. 
به گزارش پلیس پایتخت، سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران 
بزرگ با اشاره به دستگیری مردی ۵۰ ساله ای که از 2۰ زن کالهبرداری کرده 
بود، گفت: دوم اسفند سال گذشته، زن جوانی با مراجعه به پلیس شکایت خود را 

از یک مرد میانسال به اتهام سرقت ثبت کرد. 
وی عنوان کرد: زن جوان در طرح شکایت خود گفت :»مدتی قبل با مرد 
میانسالی آشنا شدم که خود را فردی نیکوکار معرفی کرد و ادعا کرد سرپرستی 
کودکان بی سرپرست را بر عهده دارد و در یکی از ارگان های معتبر دولتی مشغول 
به کار می باشد و می تواند مشکالتم را حل نماید. این مرد به این طریق اعتماد 
من را جلب کرد و یک روز به بهانه فروش وسایل خانه اش من را به خانه ای 

برد اما در خانه مرا با خوراندن آبمیوه مسموم بیهوش کرد.«
لطفی افزود: در بررسی های انجام شده توسط کارآگاهان اداره پنجم پلیس 
آگاهی مشخص شد که شکایت های مشابهی از این متهم به ثبت رسیده است .
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ  اظهار داشت: در بررسی ها مشخص شد 
متهم بعد از شناسایی طعمه های خود که اغلب بانوان بودند خود را مامور پلیس، 

مامور اطالعات یا کارشناس دادگستری معرفی کرده و از این طریق اقدام به 
سرقت به شیوه بیهوشی و کالهبرداری می کند.

این  این متهم گفت:  انتظامی در توضیح نحوه دستگیری  ارشد  این مقام 
متهم در اواخر فروردین ماه در شهر پرند شناسایی شد و طی یک عملیات پلیسی 

سریعًا دستگیر شد. 
وی افزود: متهم بعد در اعترافاتش به کارآگاهان اظهار کرد، ۷ سال کارمند 
یک اداره دولتی بودم. اما با همسر اولم مشکل پیدا کردم به خاطر شکایت او به 
زندان افتادم و از هم جدا شدیم. بعد به خاطر سوءپیشینه از محل کار اخراج شدم. 
بعد از بیکار شدن به شبکه هرمی گلدکوئیست پیوستم و به افراد زیادی بدهکار 
شدم. برای همین سر راه زنان قرار می گرفتم و از آنها کالهبرداری می کردم.«

رئیس پلیس آگاهی تهران در پایان گفت: با توجه به دستگیری و اعتراف 
صریح متهم به جرم خود، تاکنون 2۰ مال باخته،  متهم را شناسایی کرده اند و 

تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

 فوت عابر پیاده در برخورد با کامیون 
دوشنبه شب گذشته به علت عدم توجه به جلو راننده کامیون، عابر پیاده 

بالفصله در صحنه تصادف جان خود را از دست داد. 
سرهنگ علی اصغر شریفی در خصوص این خبر اعالم داشت : در ساعت  
۱۹:۴۰ دوشنبه شب گذشته و در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
تصادف و برخورد  یکدستگاه کامیون کشنده با عابر پیاده در مسیر خیابان ولیعصر 
به شمال قبل از فاطمی بالفاصله تیم کارشناسی منطقه ۶   پلیس راهور فاتب در 

محل حادثه حاضر می شوند .  
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: یک دستگاه 
کامیون کشنده که در این مسیر در حال تردد بوده بی  توجه به حضور عابر پیاده 

این عابر را ناگهان مقابل خود می بیند و با وی برخورد می نماید .
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پیشرفت چشمگیر پردازنده های AMD با 
Zen4؛ بهبود ۲4 تا 3۷ درصدی عملکرد در 

پردازش تک هسته ای
 Zen3 با  مقایسه  در   Zen۴ معماری  منتشرشده،  گزارش های  براساس 
پیشرفت های چشمگیری خواهد داشت و افزایش 2۴ تا 3۷ درصدی عملکرد تک 

هسته ای را برای پردازنده های Ryzen ۷۰۰۰ به ارمغان خواهد آورد.
اخیراً شرکت AMD از فناوری چیلت 3 بعدی برای پیش نمونه تراشه 
۵۹۵۰X Ryzen رونمایی کرد که کش پردازنده را به طور قابل توجهی ارتقاء 
می دهد و به تنهایی قادر است ارتقای کارایی که بین دو نسل دیده می شود را 
ایجاد کند. البته این تکنیک فقط مخصوص کش نیست و تردیدهایی هم برای 

پیاده سازی آن در Zen ۴ وجود دارد.
تراشه های  در  شده  ادغام  گرافیک  سازی  پیاده  درباره  هم  صحبت هایی 
AMD Zen ۴ مطرح شده که حرکت بزرگی برای تیم قرمز محسوب می شود 
که  ویژگی  می دهد،  ارتقاء  را   ۴  Zen APUهای  گرافیکی  قابلیت های  چون 
می تواند برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگانی که به بودجه اهمیت می دهند، 

بسیار مهم باشد.
اولین سری پردازنده های مبتنی بر معماری Zen۴ ای ام دی قرار است تا 
اواخر پاییز ۱۴۰۱ و با نام Ryzen ۷۰۰۰ به بازار عرضه شوند. این پردازنده ها از 
جدیدترین نوآوری های معماری AMD و فناوری جدیدتر لیتوگرافی سیلیکونی 
بهره مند خواهند بود که هر دو درنهایت باعث افزایش عملکرد و بهبود بهره وری 
انرژی در این پردازنده ها نسبت به سری  فعلی پردازنده های AMD مبتنی بر 

معماری Zen3 خواهند شد.
یوتیوب  کانال  در  که  ویدئویی  طبق  و   Overclock3d گزارش  به 
Moore’s Law is Dead منتشر شد، تعداد پردازش های پردازنده های جدید 
AMD مبتنی بر معماری Zen۴ در فرکانس ها ی  یکسان بین ۱۵ تا 2۴ درصد 
بیشتر خواهد شد. این پردازنده ها از دستور العمل های AVX-۵۱2 پشتیبانی خواهند 
کرد و فرکانس بوست پایدار آن ها نیز بین ۸ تا ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت. این 
بهبود ها، افزایش 2۸ تا 3۷ درصدی را برای عملکرد تک هسته ای پردازنده های 
Zen۴ و سری Ryzen ۷۰۰۰، به ارمغان خواهند آورد و همین موضوع می تواند 

در نهایت بهبود عملکرد چند هسته ای را نیز امکان پذیر کند.
AMD با معماری Zen۴ ظرفیت حافظه ی کش L2 را از ۵۱2 کیلوبایت 
به یک مگابایت افزایش داده است که این دوبرابر کردن باعث می شود داده های 
بیشتری نزدیک به هسته های پردازنده ذخیره شوند و کارها سریع تر انجام شود. 
انتظار می رود AMD در معماری Zen۴ برای هر هسته ۴ مگابایت حافظه ی 
کش L3 در نظر بگیرد که همان ظرفیت هسته ها در معماری Zen3 پردازنده های 
فعلی )بدون V-Cache( است.تیم قرمز در معماری Zen۴ و پردازنده های سری 
Ryzen ۷۰۰۰، پشتیبانی از فناوری PCIe ۵.۰ و مسیر های PCIe کاربردی تر 
و همچنین پشتیبانی از حافظه ی DDR۵ را برای کاربران ارائه کرده و به طور 
خالصه، پردازنده های جدید خود را با قابلیت های ورودی/خروجی بیشتری نسبت 

به پردازنده های AM۴ فعلی، عرضه می کند.
 Ryzen سری  از  پردازنده ای  به   2۰22  CES نمایشگاه  در   AMD
۷۰۰۰ اشاره کرد که فرکانس بوست تمام هسته ای آن به پنج گیگاهرتز می رسید. 
در اطالعاتی که اخیراً نیز به بیرون درز پیدا کرده به نظر می رسد این پردازنده ی 
پنج نانومتری، AM۵ نام دارد و از هشت هسته ی مبتنی بر معماری Zen۴ با 
نمونه های جدیدتر  احتمال می رود  استفاده می کند.   SMT قابلیت  از  پشتیبانی 
Zen۴ بعد از رونمایی رسمی از این محصوالت بتوانند به فرکانس های باالتری 

هم دست پیدا کنند.
 Zen۴ به Zen3 به طور کلی گزارش ها نشان می دهند که تغییر معماری
بود؛  به Zen3 خواهد   Zen2 تغییر معماری از  بزرگتر  AMD  جهشی  برای 
در واقع معماری Zen 3 تنها در بخش گیمینگ بهبود هایی را برای AMD به 
همراه داشت. حاال باید منتظر ماند و دید که پردازنده های جدید Zen۴  در رقابت 
با پردازنده های نسل بعدی اینتل چگونه عمل خواهند کرد و تیم قرمز در عمل 

چه برتری هایی نسبت به تیم آبی ارائه می کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: 
جمعیت  سالمندی  آستانه  در  ایران  کشور 
است و این یکی از بحران های جدی برای 

آینده کشورمان است.
ین  ا بیان  با  حیدری  کمال  دکتر 
 2۴ از  جمعیت  ملی  هفته  افزود:  مطلب 
تا 3۰ اردیبهشت ماه در کشور برگزار می 
این  گرامیداشت  ضمن  امیدوارم  و  شود 
هفته، شروع بسیار خوبی برای بحث توسعه 

جمعیت در کشور داشته باشیم.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
با توجه به کاهش نرخ  ایران  خود  گفت: 
باروری دچار خدشه شده است و ما نگران 
سالمندی  با  ینده  آ در  که  هستیم  این 
جمعیت، بحران های آتی از جمله  بحران 
های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در 
غیرقابل  البته  که  باشیم  داشته  رو  پیش 

جبران است.
مقام  فرمان  به   اشاره  با  حیدری   
ایشان  تاکید  و  دغدغه  و  رهبری  معظم 
برای بالندگی و پویایی جمعیت گفت: باید 
در این زمینه تالش کنیم، و دولت در این 
از  حمایت  و  جمعیت  جوانی  قانون  زمینه، 
وزارت  جمله  از  ها  دستگاه  به  را  خانواده 
وزارت  لذا  است   کرده  ابالغ  بهداشت 
بهداشت نیز در این جهت وظیفه و تکلیف 
قانونی خود می داند که در این عرصه و با 
این استراتژی و راهبرد بتواند قدم جدیدی 
را بردارد. به همین دلیل قرارگاهی به نام 
دستور  با  آوری  فرزند  و  جمعیت  جوانی 
وزیر بهداشت و ریاست ایشان و همراهی 
معاونان و کلیه دست اندرکاران این حوزه 
بتوانیم وظایف و دستورات  تا  تشکیل شد 

خود را متحدانه انجام دهیم.
وی در ادامه گفت: امیدواریم با توجه 
به ظرفیت ها برای باروری سالم،   فرزندان 
به  را  افراد  بتوانیم  سالم  زندگی  و  سالم 
راستا  این  در  و  کنیم  تشویق  آوری  فرزند 
بیشتر قدم برداریم. در حال حاضر اهتمام 
خانواده ها باید در جهت فرزند آوری بیش 

از دو فرزند باشد و اگر بدنبال این هستیم 
که ایرانی پویا، بالنده و جوان داشته باشیم 
باید داشتن 3 یا ۴  یا ۴ فرزند را در دستور 

کار خود قرار دهیم.
توجه  با  کرد:  تاکید  بهداشت  معاون 
به اینکه شعار هفته جمعیت » ایران جوان 
بمان« است لذا باید مقدمات الزم در تحقق 

این شعار را فراهم کنیم.
»جوانی  قانون  دل  در  افزود:  وی 
تسهیالت  خانواده«  از  حمایت  و  جمعیت 
آوری   فرزند  برای  مناسبی  بسیار  حمایتی 
می  آنها  جمله  از  که  است  شده  فراهم 
یا  و  آموزشی  به تسهیالت معیشتی،  توان 
اشاره  است  زندگی  به  مربوط  که  مواردی 
کرد. در کنار این تسهیالت قانونی، وزارت 
)برای  ای  مشاوره  خدمات  هم  بهداشت 
آموزشی و همچنین  دانشجویان(،  و  مردم 
انجام  را  اقداماتی  ناباوری  درمان  خدمات 
داده است که همه این موارد ذیل قرارگاه 

جوانی جمعیت، شکل گرفته است.
بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
هشتمین  خداوند  لطف  به  شد:  آور  یاد 
جلسه قرار گاه جوانی جمعیت هم تشکیل 
درخصوص  بسیاری  دستاوردهای  و  شد 
ایم  آورده  بدست  بهداشت  وزارت  تکالیف 
از  وقت  بتوانیم  سرعت  به  امیدواریم  و 

اینکه  ضمن  کنیم.  جبران  را  رفته  دست 
را ضمانت کنیم  ایران  آینده  بخواهیم  اگر 
را  اهدافمان  همدلی  با  و  سرعت  به  باید 
دستگاه  همه  همکاری  با  و  کرده  دنبال 
و  آوری  فرزند  امر،  این  در  مرتبط  های 
کمبود نرخ رشد باروری در کشور را جبران 
کنیم وگرنه به سرعت دیر می شود و باید 

با اهتمام جدی برنامه ریزی کنیم.
تحقق  برای  گفت:  همچنین  وی 
فرزندآوری  و  جمعیت  بحث  در  اهدافمان 
بهداشتی  مراکز  کلیه  در  ما  همکاران  نیز 
خدمت  آماده  گذشته  مانند  کشور  درمانی 

رسانی هستند.
در  بهداشت  وزرات  بهداشت  معاون 
جمعیت  هفته  شمار  روز  تشریح  به  ادامه 
را   هفته  این  روزشمار  گفت:  و  پرداخت 
ایم.  کرده  مشخص  اهدافمان  براساس 
روز شنبه 2۴/۰2/۱۴۰۱، در آرزوی فرزند 
)ناباروری( بود که وزارت بهداشت خدمات 
این  در  را  ای  ارزنده  پوشش  و  ناباروری 

بخش برنامه ریزی کرده است.
یکشنبه  ز  و ر  : د ا د مه  ا د ا ی  و
2۵/۰2/۱۴۰۱، با عنوان فرزند تنهای من 
)آسیب های تک فرزندی( نامگذاری شد. 
خانواده  و  فرزند  تک  های  بچه  متاسفانه 
آن  به  که  هستند  آسیبهایی  دچار  اشان 

پرداخته می شود.
بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
گفت: روز دوشنبه ۰2/۱۴۰۱/ 2۶، خانواده 
به  که  بود  )فرزندپروری(  فرزند  دوستدار 
روز  است.  شده  ویژه  توجه  نیز  بحث  این 
سه شنبه 2۸/۰2/۱۴۰۱، پدر و مادر و حس 
خوب زندگی )والدین و صمیمیت زندگی( 
بودو صمیمیت خوب زندگی با داشتن بچه 

های بیشتر اتفاق می افتد.
مروز  ا ر  شعا گفت:  همچنین  وی 
چهارشنبه 2۸/۰2/۱۴۰۱، زندگی سالمندی 
توجه  با  است.  جمعیت(  )سالخوردگی  من 
با اینکه ایران به شدت به سمت سالمندی 
در  که  باشیم  داشته  درنظر  باید  رود  می 
زمان سالمندی خود با چه شرایطی روبرو 
خواهیم بود. در گذشته خانه ها پر از بچه 
بچه  این  و  بود  نشاط  پر  و  پرانرژی  های 
ها بودند که با فرهنگ غنی مان،   والدین 
را حمایت می کردند و در جهت رفاه آنان 
انجام وظیفه می کردند که االن متاسفانه 
جهت  به  و  هستند  فرزند  کم  ها  خانواده 
سختی  بسیار  آینده  نیز  کشور  سالمندی 

پیش رو خواهیم داشت.
پنجشنبه  ز  و ر ی  ر حید کتر  د
زنده  خواهم  می  شعار  را   2۹/۰2/۱۴۰۱
و  کرد  عنوان  جنین(  قتل  و  )سقط  بمانم 
بیشتر  چه  هر  تبیین  ضرورت  بر  تاکید  با 
شرعی  مسائل  گفت:  جنین  سقط  موضوع 
سقط باید مورد توجه قرار گیرد زیرا سقط 
جنین عمل جنایتکارانه محسوب می شود 
و باید از نظر قبح شرعی و اجتماعی به آن 

توجه ویژه تری داشته باشیم.
وی همچنین به آخرین روز این هفته 
اشاره کرد و گفت: روز جمعه 3۰/۰2/۱۴۰۱، 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت )قانون و 

فرزندآوری( نامگذاری شده است.
ر  ظها ا یان  پا در  حیدری  دکتر   
ایران  بتوانیم  همدلی  با  کردکه  امیدواری 
ایران  آینده،  برای  و  داریم  نگه  جوان  را 

پرافتخاری را رقم بزنیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت مطرح کرد؛

سالمندی جمعیت؛ یکی از بحران های جدی آینده کشور
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گفت و گو و تنظیم: 
مجتبی کاشی

نمایندگان  هیئت  عضو 
با  می گوید  تهران  نی  زرگا با تاق  ا
خارجی  خودروی  جهانی،  قیمت های 
داشته  را  گانه   ۸۵ استانداردهای  که 
باشد و در بازار داخلی ارزان تمام شود، 

وجود خارجی ندارد.
گفت  در  منش  نجفی  محمدرضا 
کرد:  اظهار  جوانان،  دنیای  با  گو  و 
خودروسازان داخلی از آزاد شدن واردات 
خودرو استقبال می کنند و این امیدواری 
وجود دارد که فشاری که در سال های 
ین  ا مختلف  بخش های  بر  گذشته 
ورود  شدن  آزاد  با  شده،  وارد  صنعت 
پیدا کند و  خودروهای خارجی کاهش 
صنایع داخلی با مشکالت کمتری به کار 

خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه در واردات خودرو 
خودرو  واردات  در  شروط  برخی  باید 
این  در  ما  کرد:  تشریح  شود،  رعایت 
ارتباط  زمینه  در  مشکالتی  با  سال ها 
بوده ایم  مواجه  خارجی  شرکت های  با 
از  پس  خدمات  نبود  آنها،  از  یکی  که 
فروش در ایران است. به این ترتیب که 
اگر قطعه یک ماشین خارجی در ایران 
خراب شود و در بازار وجود نداشته باشد، 
نیست.  استفاده  قابل  خودرو  آن  عمال 
از  خارجی  شرکت های  ترتیب  این  به 
محدودیت ها و تحریم ها علیه ایران به 

سود خود استفاده کرده اند.

با  تهران  بازرگانی  تاق  ا عضو 
قطعات  برخی  فروش  توقف  به  اشاره 
ما  کرد:  بیان  ایرانی،  شرکت های  به 
بپرسیم  خودمان  را  سوال  این  باید 
که  کشوری  از  که  است  منطقی  آیا 
خودرو  نفروخته،  خودرو  قطعه  ما  به 

وارد کنیم؟
باالی  قیمت  به  منش  نجفی 
جهانی  بازار  در  استاندارد  خودروهای 
که  خودرو  یک  گفت:  و  کرد  اشاره 

رعایت  را  نه  گا  ۸۵ ردهای  ندا استا
 ۱۰ بین  قیمتی  احتماال  باشد،  کرده 
تا ۱2 هزار دالر خواهد داشت و باید 
ایران  به  که  زمانی  ماشین  این  دید 
برسد با چه قیمتی عرضه خواهد شد. 
اهداف  با  که  هندی  خودرویی  حتی 
بین  قیمتی  نیز  شده  تولید  اقتصادی 
این  از  و  دارد  دالر   ۷۰۰۰ تا  شش 
رو این تصور که خودرو خارجی وارد 
بازار می شود و اقشار کم درآمد امکان 

اساس  از  می کنند،  پیدا  را  آن  خرید 
است. غلط 

وی ادامه داد: واردات یک خودرو 
بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دالر هزینه دارد اما 
تولید همان خودرو در ایران حدود ۱۵۰۰ 
دالر هزینه دارد. از این رو ای کاش به 
جای آنکه اصرار بر واردات خودرو باشد، 
و  خودروساز  واردات  به  گیران  تصمیم 
داخلی  ظرفیت های  در  آنها  از  استفاده 

برنامه ریزی کنند.

دکتر آیت اله ابراهیمی ارتحال آیت اهلل سید عبداهلل فاطمی نیا را تسلیت 
گفت

روشن  عارف  وارسته،  عالم  جانسوز  ارتحال 
عبداهلل  اهلل سید  آیت  اخالق  برجسته  استاد  ضمیر، 

فاطمی نیا موجب تاثر و تاسف عمیق شد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

إذا مات العالم ُثلم فی اإلسالم ثَلمه ال یسّدها 
شیء إلی یوم القیامه

روشن  عارف  وارسته،  عالم  جانسوز  ارتحال 
ضمیر، استاد برجسته اخالق  آیت اهلل سید عبداهلل 

فاطمی نیا موجب تاثر و تاسف عمیق شد.
عمر  لهای  سا لقدر  ا جلیل  نی  روحا ین  ا
و  عزیز  اسالم  معارف   بسط  در  را   خود  شریف 
جوان  نسل  آشناسازی  و  عترت  و  قرآن  با فرهنگ 
مقاطع  در  بویژه  انقالبی  و  شرعی  دینی،  تکالیف 

حساس و فتنه گون سپری کرد و مشعل پرفروغی فراروی عالقمندان خود گشود.
این ضایعه  جبران ناپذیر  و فقدان عظیم را محضر بقیه اهلل االعظم )ارواحنا فداه(، 
رهبر معظم انقالب، مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه و بیت شریف آن مرحوم تسلیت 
عرض نموده  و از درگاه خداوند متعال برای آن عارف سالک رحمت واسعه الهی و همنشینی 
با حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم و برای بازماندگان و مصیبت دیدگان ارجمند صبر 

و اجر توام با پاداش صابرین مسئلت دارم.
آیت اله ابراهیمی

مدیر عامل بانک سپهر

تقدیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از روابط عمومی بانک توسعه تعاون
هم زمان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  وزارتخانه،  ارتباطی  مدیران 
بانک  عمومی  روابط  از  نیز  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 

توسعه تعاون تقدیر نمود
در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  خاندوزی  احسان  سید 
این وزارتخانه، مدیران روابط  با حضور معاونان  برنامه که  این 
عمومی های بانک ها، بیمه ها، سازمان های تابعه، ادارات کل امور 
اقتصادی و دارایی استان ها و همکاران مرکز روابط عمومی و 

اطالع رسانی وزارت اقتصاد برگزار شد، ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی به مدیران 
و کارکنان روابط عمومی، گفت: مهم ترین کارکرد روابط عمومی ها تصویرسازی درست برای 
جامعه است و مدیران ارتباطی این قابلیت را دارند که در وضعیت فشار رسانه ای، شرایط را 

برای افکار عمومی به درستی تبیین کنند.
رتبه  عالی  مدیران  اصلی  کمک کار  عمومی  روابط  و  ارتباطی  مدیران  افزود:  وی 
اقتصادی هستند و مدیران مذکور بدون بکار گرفتن ظرفیت ها و هنر همکاران ارتباطی و 

روابط عمومی درعرصه نبرد اقتصادی موفقیت چندانی کسب نخواهند کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: درخواست من این است که مدیران ارتباطی و 
روابط عمومی و همکاران مان در این بخش جایگاه خود را بازخوانی کنند. باید توانمندترین، 
باهوش ترین نیروهای سازمان ها برای روابط عمومی ها انتخاب شوند زیرا روابط عمومی ها 
و چشم اندازهای  درست سیاست ها  تبیین  اول  در صف  که  ارتباطی هستند  جایگاه های  و 

آن برای مردم قرار دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید شبکه ای از کارشناسان برای تبیین 
درست سیاست های اقتصادی ایجاد کنیم، گفت: کارشناسان زبان گویا و پل ارتباطی میان 

مدیران و مردم هستند که از زبان آن ها سیاست ها تبیین می شود.
همچنین در این مراسم و هم زمان با فرارسیدن روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، 
نیز طی  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  سلمانی  اله  ذبیح 
تقدیرنامه ای، از تالش ها و تدابیر شهرام بخشا رییس اداره کل روابط عمومی و همکاران 
این اداره کل قدردانی کرد. در این پیام آمده است: »بدون تردید دست آوردهای ممتاز عرصه 
اقتصادی و دارایی حاصل تالش های  اطالع رسانی و روابط عمومی مجموعه وزارت امور 
ارزشمند و خالصانه مدیران و کارشناسانی است که با صبر، پشتکار، متانت و تدبیر با استفاده 
از علم و تجربه، توان خود را به کار گرفته و در راه اعتالی ایران اسالمی همت گمارده اند. 
ضمن تبریک روز ملی ارتباطات و روابط عمومی از تالش ها و خدمات شایسته جنابعالی در 
این مسئولیت خطیر، قدردانی می نمایم و از درگاه خداوند متعال برایتان سالمتی و توفیق 

خدمت هر چه بیشتر به ایران اسالمی را مسئلت دارم«.

چگونگی صدور چک تضمینی در سامانه صیاد بانک توسعه صادرات
سامانه  در  تضمینی  چک  صدور  امکان  شدن  اجرایی  با 
به  مربوط  اصالحات  و  اجرا  نحوه  صادرات  توسعه  بانک  صیاد 

مقررات آن تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در تمامی 
به  بانکی  بین  بانک، چک تضمین شده، مانند چک  این  شعب 
می  بانک صادر  توسط  و  و صاحب حساب  مشتری  درخواست 
شود و خود بانک نیز پرداخت مبلغ معین را در زمان سررسید، 

تضمین می کند.
صادرکنندگان چک های تضمین شده، باید از انجام معامله خود اطمینان داشته باشند، 
زیرا زمانی که این نوع چک صادر می شود، براساس ماده 2۴ قانون اصالحی صدور چک، 

صادر کننده فقط تا یک ماه، فرصت درخواست ابطال آن را دارد.
چک تضمین شده، که بانک صادر کننده، اعتبار آن را تضمین می کند، معموال به 
 ،۱۴۰۰ تضمین شده  اصالحی چک  قانون جدید  براساس  می شود.  رمزدار صادر  صورت 

صدور این قبیل چک ها در وجه حامل ممنوع است.
طریق  از  صرفًا  مشتری،  به  بانک ها  توسط  تضمین شده  تحویل چک های  و  صدور 
برگه  تکمیل  مستلزم  و  بوده  امکان پذیر  )صیاد(  چک  الکترونیکی  یکپارچه  صدور  سامانه 
درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی 
و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور 

در سامانه »صیاد« خواهد بود.
پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفًا در وجه و به شماره حساب گیرنده 
و  بوده  امکان پذیر  است،  گردیده  درج  تضمین شده  روی چک  )ذینفع( که مشخصات وی 

ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی، وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه 
گیرنده  ظهرنویسی  به  نیاز  بدون  متقاضی،  به حساب  چک  وجه  واریز  جهت  چک  اصل 
)ذینفع(، صرفًا تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیرخواهد بود.

بانک  به  )ذینفع(  گیرنده  و  متقاضی  مراجعه  تضمین شده،  چک  مفقودی  فرض  در 
تضمین شده  چک  مفقودی  اعالم  برگه  امضای  و  تکمیل  و  داشته  ضرورت  صادرکننده 
المثنی چک  به منظور درخواست نسخه  به چک مفقود شده  ادعا نسبت  تعهدنامه عدم  و 

الزامی است.
در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، عالوه بر 
به حکم  شده  تضمین  گرفتن چک  از  سال   ۶ تا   2 محرومیت  مقرر،  قانونی  مجازات های 

دادگاه پیش بینی شده است.
امکان صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد از تاریخ 2۵ اردیبهشت ماه در تمامی 

شعب بانک توسعه صادرات فراهم شد.

پرداخت 39 درصد تسهیالت شعبه یزد به شرکت های دانش بنیان
تومان  میلیارد   ۸2۱ از  بیش  رقمی   ۱۴۰۰ در سال  توسعه صادرات  بانک  یزد  شعبه 
به  آن  درصد(   3۹ )معادل  تومان  میلیارد   32۶ رقم  این  از  که  کرده  پرداخت  تسهیالت 

شرکت های دانش بنیان پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک،در چند سال اخیر 
اقدامات خوبی را در حوزه اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان با همکاری معاونت 
ملی  توسعه  صندوق  و  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 

آغاز کرده است.
 2۰۰ و  هزار  یک  از  بیش  مجموع  در   ۱۴۰۰ سال  در  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرد و شعبه یزد نیز با اعطای 
به  را  رقم  این  از  باال  بنیان سهمی  دانش  به شرکت های  رقم  این  از  تومان  میلیارد   32۶

خود اختصاص داد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  یزد  شعبه  اعتبارات  کارشناس  یکشنبه  روز  بحرینی  محمد 
از  برخی  و  نیست  تسهیالت  تنها  بنیان  دانش  مشتریان  نیازهای  داشت:  اظهار  اگزیم نیوز 
متصل  و صنعتی  تولیدی  بزرگ  به شرکت های  را  آنها  بانک  که  آن هستند  خواستار  آنها 
کند؛ برخی دیگر نیز خواهان دریافت تسهیالت نیستند بلکه نیازهایی مانند ال سی داخلی 

یا صدور ضمانت نامه دارند.
وی درباره نرخ سود تسهیالت اعطایی به شرکت های دانش بنیان نیز گفت: در صورتی 
که شرکت دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی شده باشد و 
بانک از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی با نرخ ۱2 درصدی به آنها تسهیالت خواهد داد.

به گفته بحرینی، در صورتی که منابع سپرده ریالی صندوق توسعه ملی موجود نباشد 
با نرخ سود ۱۸  از محل منابع خود و  بانک توسعه صادرات  اینکه  یا  بمانند  باید منتظر  یا 

درصد به این شرکت ها تسهیالت اعطا خواهد کرد.
حضور بانک توسعه صادرات در رویداد ریورس پیچ سنگ آهن مرکزی ایران

روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه رویدادی با عنوان »ریورس پیچ سنگ آهن مرکزی 
در  نیز  توسعه صادرات  بانک  از  نمایندگانی  و  برگزار شد  تهران  پردیس  پارک  در  ایران« 

آن حضور داشتند.
این رویداد با برنامه ریزی شرکت سورنا و برای پاسخ به نیازهای شرکت سنگ آهن 

مرکزی ایران توسط شرکت های دانش بنیان برگزار شده بود.
در این رویداد کارشناسان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران نیازهای خود را مطرح 
کرده و سپس جلساتی دوجانبه با شرکت های دانش بنیان داشتند. نمایندگان بانک توسعه 
صادرات نیز در جلسات برگزار شده آمادگی خود را برای تامین مالی، معرفی توانمندی ها، 

پرداخت تسهیالت، صدور ضمانت نامه و... اعالم کردند.
دیگر  و  تهران  شعب  به  حساب  افتتاح  برای  نیز  بنیان  دانش  شرکت های  از  برخی 
شرکت ها نیز با توجه به استانی که در آن قرار داشتند، به شعب استان های دیگر معرفی شدند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:
کشوری با پیشینه ۵۰۰۰ ساله باید نگران فروش نفت باشد؟

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با انتقاد از عدم توجه کافی به حوزه 
دانش بنیان ها و آثاری که می توانند در توسعه کشور داشته باشند گفت: چرا باید 

کشوری با پیشینه ۵۰۰۰ ساله، نگران فروش نفت خود باشد؟
سورنا ستاری روز گذشته )سه شنبه( در همایش »ثروت ملی و عدالت بین 
نسلی«، با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری مناسب و صحیح در حوزه دانش بنیان و 
بخش های مختلف اظهار کرد: مگر می شود کشوری در آموزش و پژوهش خرج کند 
ولی وضعیت مناسب و مطلوبی نداشته باشد، بخشی از این ایراد به این برمی گردد که 
یکسری موارد اشتباه چیده شده است.وی بر اهمیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی 
تاکید کرد و افزود: هیچ وقت از پول دولت در پژوهش، محصولی خارج نمی شود چون 
ساختار به نحوی است که نمی شود تجاری سازی کرد، محصول، حاصل سرمایه 
گذاری در بخش خصوصی است.معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: 
اگرچه اقداماتی صورت گرفته ولی برای تحول باید ساختار  بازنگری اساسی شود؛ 
چرا کشوری با وجود پیشینه ۵۰۰۰ ساله در تاریخ، دانش، کارآفرینی و ... همچنان 
نگران این باشد که چطور نفت بفروشد، در حالی که آنقدر ظرفیت وجود دارد که 

می توان در رونق و توسعه و تامین مالی از آن استفاده کرد.
وی در ادامه به برخی ایرادهای موجود اشاره و با انتقاد از جریان واردات گفت: 
۱۰۰ سال که این سیستم واردات چی در کشور وجود دارد،  در حالی که خود امکان و 
ظرفیت تولید داریم؛ این در حالی است که در قانون جدید جهش تولید مصوب مجلس 

سعی کردیم بخشی از ایرادها در این رابطه را برطرف کنیم و تغییر جهت دهیم.
ستاری با اشاره به لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آالت تولید در بودجه 
امسال گفت: از بزرگترین اشتباهات اوایل انقالب، همین تعرفه هایی است که برای 
ماشین آالت در نظر گرفته شده و مانند نهاده با آنها برخورد شد که حداکثر به ۱۰ 
درصد رسید  که در کنار فسادی که داشت، باعث نابودی صنایع تولید ماشین آالت 
که ظرفیت آن در کشور وجود داشت شد.وی با بیان اینکه حدود ۸ میلیارد دالر ماشین 
آالت تولید با معافیت وارد شده که حدود ۷۰ درصد آنها در کشور قابل ساخت است 
گفت که در قانون جدید جهش تولید این معافیت را حذف کردیم و منابع ناشی از 

آن را به حوزه دانش بنیان و ساخت ماشین آالت منتقل کردیم.
ستاری همچنین بر اهمیت بورسی شدن شرکت های دانش بنیان تاکید و یادآور 
شد که در حال حاضر بیش از ۵۹ شرکت دانش بنیان در بورس فعال است و که 
امیدوارم بر تعداشان افزوده شود، این در حالی است که »تپسی« به زودی بورسی 
خواهد شد.معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در پایان از بانکها نیز خواست که 

تعامل بیشتری با حوزه دانش بنیان داشته باشند.

۲ برابر شدن حمل نفت خام در دولت سیزدهم 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش دو برابری حمل نفت خام 
در دولت سیزدهم گفت: شرکت ملی نفتکش که یکی از شرکت های زیرمجموعه 

صندوق هاست، دستاوردهای مطلوبی داشته و برای حمل نفت هیچ مشکلی ندارد.
حجت اهلل عبدالملکی، در حاشیه بازدید از بیست وششمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با بیان اینکه طبق گزارش های اعالم شده، شرکت 
ملی نفتکش ایران جزو سه ناوگان بزرگ جهان به شمار می رود که برای داخلی سازی 
حمایت  داخلی سازی  این  از  بی تردید  گفت:  است،  داده  انجام  خوبی  فعالیت های 

خواهیم کرد.
وی با اشاره به شرایط سخت کارگران در حوزه نفت و انرژی اظهار کرد: مسئله 
کارگری در شرایط سخت در شورای  عالی کار مدنظر است، بخش زیادی از جامعه ما 
را کارگران تشکیل می دهند که درباره تعیین دستمزد و وضع آنها در شورای  عالی کار 
نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی حضور دارند و با نگاه سه جانبه گرایی توافق ها 

انجام می شود که دولت نیز از این تصمیم ها کمک و پشتیبانی می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی 
تمرکز بر تحول الگوی مدیریت با نگاه جهادی و استقرار مدیران انقالبی است. این 
تغییر رویکرد دستاوردهای خوبی داشته است که به رکورد در تولید و سودآوری برای 

شرکت های زیرمجموعه های صندوق های پنجگانه وزارت کار منجر شده است.
عبدالملکی با اشاره به افزایش دو برابری حمل نفت خام در دولت سیزدهم گفت: 
شرکت ملی نفتکش که یکی از شرکت های زیرمجموعه صندوق هاست دستاوردهای 
خوبی داشته است، برای حمل نفت نیز هیچ مشکلی ندارد و ظرفیت حمل افزایش 
یافته است.وی اظهار کرد: یکی از اتفاق های خوب در شرکت های تابع وزارت کار، 
گرایش به رویکرد دانش بنیان و تولید داخلی است، یکی از شرکت های زیرمجموعه 
این وزارتخانه در حوزه پاالیشگاهی موفق به داخلی سازی ۱۵۰۰ قطعه شده است 
و سایر شرکت ها برای برطرف  کردن نیازهای فناورانه با شرکت های دانش بنیان 

وارد مذاکره شده اند.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

به جای خودرو، خودروساز وارد کنید!
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زیر نظر: محمد امامی

آمادگی ایران برای سوآپ گاز
از ترکمنستان به ارمنستان  

زیرساخت های  و  منطقه ای  مدیریت  وزیر  با  دیدار  در  نفت  وزیر 
ارمنستان بر آمادگی شبکه گازی ایران برای آغاز سوآپ گاز از ترکمنستان 

و نیز افزایش صادرات گاز به این کشور تأکید کرد.
به گزارش وزارت نفت، جواد اوجی پس از دیدار با گنل سانوسیان 
ضمن تأکید بر مذاکرت مثبت و سازنده دو طرف به خبرنگار شانا گفت: 
مذاکرات برای سوآپ گاز از ترکمنستان به ارمنستان از خاک ایران آغاز 
شده است و به زودی با توجه به ظرفیت باالی شبکه خطوط لوله گازی 

کشور به نتایج خوبی در این زمینه دست خواهیم یافت.
بر  ارمنستانی  طرف  با  خود  امروز  مذاکرات  در  اینکه  بیان  با  وی 
شد،  تأکید  کشور  این  به  ترکمنستان  از  گاز  برای سوآپ  ایران  آمادگی 
گفت: امروز در این مذاکرات در زمینه افزایش صادرات گاز، محصوالت 

انجام شد. توافق های خوبی  توسعه همه جانبه  و  پتروشیمی 
هشتم  فروردین ماه امسال وزیر نفت در دیدار با آرتاشس تومانیان، 
در  تهران-ایروان  روابط  تعمیق  زمینه  در  ارمنستان  نخست وزیر  مشاور 

انرژی برای بلندمدت مذاکره کردند. حوزه 
و  ایران  انرژی  کارگروه  نشست  نخستین  گزارش،  این  اساس  بر 
ارمنستان 2۶ آبان ماه پارسال به صورت مجازی برگزار شد، در این نشست 
نمایندگان شرکت های ملی گاز ایران، صنایع پتروشیمی، پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی، توانیر و مدیریت شبکه برق ایران با نمایندگان وزارت 
مدیریت منطقه ای و زیرساخت و نیروگاه ارمنستان درباره مسائل مرتبط 
امور  معاونت  اسدزاده، سرپرست  احمد  مذاکره کردند.  و  انرژی بحث  با 
بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ریاست هیئت ایرانی و وارتانیان، معاون 
هیئت  ریاست  ارمنستان  زیرساخت جمهوری  و  منطقه ای  مدیریت  وزیر 

این نشست را به عهده داشتند. ارمنی 
ارمنستان ذخایر هیدروکربنی اندکی دارد و برای تأمین انرژی مورد 
نیاز خود، به واردات سوخت و یک نیروگاه هسته ای که در زمان اتحاد 

جماهیر شوروی سابق ساخته شده، وابسته است.
نفت خیز  همسایه  آذربایجان،  با  سیاسی  اختالف های  به  توجه  با   
شرقی و ترکیه، همسایه غربی ارمنستان، ایروان نیازهای انرژی خود را 

ایران و گرجستان تأمین می کند. از 
پیش از این، منابع ارمنی از موافقت دو کشور برای افزایش صادرات 
درصد   ۸۰ اکنون حدود  روسیه  بودند،  داده  خبر  ارمنستان  به  ایران  گاز 

ارمنستان را تأمین می کند. نیاز  گاز مورد 
و  گاز  تهاتر  قرارداد  2۰۰۴ میالدی )۱3۸3(  ایروان سال  و  تهران 
برق را برای مدت 2۰ سال امضا کردند که بر اساس آن، گاز صادراتی 
در  و  می رسد  ارمنستان  در  برق  تولید  نیروگاه های  مصرف  به  ایران 
سال  اواسط  از  ارمنستان  می کند.  وارد  برق  ارمنستان  از  ایران  عوض، 

2۰۰۹ واردات گاز از ایران را آغاز کرد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

سامانه های اعتراض به عدم دریافت یارانه
 و دهک بندی ها اعالم شد

جاماندگان از یارانه و کسانی که نسبت به دهک بندی یارانه ای خود اعتراض دارند، 
می توانند با مراجعه به سامانه های اعالمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمای و 

سازمان هدفمندی یارانه ها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.
با اجرای طرح »مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها« توسط دولت سیزدهم و 
اصالح سیاست ارز ترجیحی، مبلغ یارانه واریزی بر اساس دستور رئیس جمهور، ۴۰۰ 
هزار تومان برای دهک های اول تا سوم و 3۰۰ هزار تومانی برای دهک های چهارم تا 

نهم به ازای هر نفر پرداخت شد.
خود  بندی  دهک  و  یارانه  دریافت  عدم  به  نسبت  برخی  گزارش  این  براساس 
اعتراض داشتند، بر همین اساس رییس جمهور روز  2۴ اردیبهشت ماه به سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد تا مبلغ کمک معیشتی ماه اول 
)اردیبهشت ماه ۱۴۰۱( به حساب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه 
بوده اند، اما یارانه کمک معیشتی را دریافت نکرده اند و متقاضی تجدیدنظر در دهک بندی 
خود هستند، واریز شود.سازمان هدفمندسازی یارانه ها امروز اعالم کرد: یارانه تکمیلی 
کمک معیشتی مرحله ۱3۵ به حساب سرپرستان متقاضی بازبینی دهک بندی و قطع 

یارانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ واریز شد.
کمک معیشتی ماه اول به حساب همه افراد متقاضی در سامانه اعتراض به دهک 
بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماهی واریز شده و بعد از تایید قابل برداشت خواهد 

بود؛ وزارت کار هم ظرف یک ماهه همه درخواست ها را بررسی خواهد کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به سوال ها 
و رسیدگی به وضعیت اقشار مختلف مردم دو سامانه ایجاد کرده اند که افراد بر اساس 

درخواست هایی که دارند می توانند، به این سامانه ها مراجعه کنند.
افرادی که تا فروردین ماه یارانه دریافت می کردند و در اردیبهشت ماه امسال یارانه 
کمک معیشتی به حساب آنها واریز نشده و در دهک دهم قرار گرفته اند و مشمول پرداخت 
یارانه نمی شدند، می توانند در اعتراض به دهک بندی یارانه ها به سامانه اعالمی از سوی 
hemayat. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان »حمایت« به آدرس اینترنتی

mcls.gov.ir مراجعه کنند.
همچنین دو سامانه تلفنی و گویا به شماره های ۰2۱۶3۶۹ و ۰۹2۰۰۰۰۶3۶۹ آماده 

پاسخگویی به سوال های یارانه ای مردم است.
جاماندگان از یارانه چه کنند؟

از  جاماندگان  نمی کردند،  دریافت  یارانه  دلیلی  هر  به  این  از  پیش  که  افرادی 
ابتدا الزم است برای کسب  یارانه هستند که اکنون متقاضی دریافت یارانه هستند، 
اطالع از آخرین وضعیت ثبت نام خود کد دستوری #کد ملی*۴3۸۵۷*۴* را شماره 
کنند  مراجعه   my.gov.ir اینترنت   آدرس  به  نام  ثبت  برای  و سپس  کنند  گیری 
از  ثبت نام  کنند.زمان  اقدام  خود  خانوار  یارانه  برقراری  درخواست  ثبت  به  نسبت  و 
است  کدملی   راست  رقم سمت  آخرین  اساس  بر  جامانده  و  یارانه  جدید  متقاضیان 
فرد  اعداد  و  اردیبهشت ماه   2۸ و   2۷ چهارشنبه  و  سه شنبه  روزهای  در  زوج  اعداد 
این  کنند.بر  مراجعه  سامانه  به  اردیبهشت ماه   3۰ و   2۹ جمعه  و  پنجشنبه  روزهای 
اساس، در صورتی که این متقاضیان به هر دلیلی موفق به انجام ثبت نام در روزهای 
یادشده نشوند، می توانند در روز شنبه 3۱ اردیبهشت  و یکشنبه ۱ خردادماه نسبت به 

اقدام کنند. ثبت نام خانوار خود 
ثبت نام پس از این زمان اعالمی، متوقف نخواهد شد و تاریخ جدید برای افرادی 

که در زمان مقرر موفق به ثبت نام نشوند، متعاقبًا اعالم می شود.
برای ثبت نام در اختیار داشتن شماره همراه بنام سرپرست خانوار، کدملی، کدپستی، 
تاریخ تولد و شماره شبا بانک مربوط به سرپرست خانوار ضروری است.پس از ثبت نام 
کلیه اطالعات سرپرستان جهت تعیین دهک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال 
می شود که در صورت واجد شرایط بودن متقاضی، یارانه معوقه مطابق با دهک خانوار 
مربوطه از اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.متقاضیان در هر صورت 

برای ثبت نام، نیازی به مراجعه حضوری به هیچ سازمانی ندارند.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: 
نشان  تومانی   ۴2۰۰ ارز  در  فساد  و  رانت 
هر  به  مرکزی  بانک  که  است  این  دهنده 
ترجیحی  ارز  کاالیی  هر  برای  و  کسی 
حتی  که  طوری  به  است.  داده  اختصاص 
کاغذ  روی  آنها  تاسیس  که  شرکت هایی 
هم  نداشته اند  فعالیت  تجربه  هنوز  و  بوده 
کنند  دریافت  تومانی   ۴2۰۰ ارز  توانستند 
است  بوده  دولتی  تخلف  یک  این  بنابراین 

و نباید یقه مردم را می گرفتند.
تصمیمات  درباره  حیدری،  علیرضا 
 ۴2۰۰ ارز  حذف  و  دولت  اقتصادی  جدید 
تومانی اظهارداشت: چند نرخی بودن ارز به 
دهه های گذشته بر می گردد و حداقل در ۴ 
دهه بعد از انقالب، اقتصاد ایران یک نرخ 

واحد برای یک ارز را تجربه نکرده است.
هم   گذشته  دهه های  در  افزود:  وی 
قیمت ارزی که از سوی دولت عرضه می شد 
با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله داشته و اساسا 
نرخی  در دوره هایی دولت خود عامل چند 
شدن ارز بوده و فارغ از نظام ارزی در بازار 
آزاد، ارز از سوی دولت با چند نرخ توزیع و 

عرضه می شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
بنابراین کشور ما با نظام چند نرخی ارز از 
گذشته مواجه بوده است گفت: کشورمان در 
سال های گذشته هم با رانت ارز مواجه بوده 
و این رانت ارزی، فقط ناشی از ارز ۴2۰۰ 
می پذیریم  که  هرچند  است  نبوده  تومانی 
شکاف و فاصله نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز 

ترجیحی ۴2۰۰ تومانی بیشتر است.
ترجیحی  ارز  تفاوت  داد:  ادامه  وی 
این است که این ارز برای واردات کاالهای 
اساسی اختصاص پیدا کرده و قرار بر این بود 
که مختص واردات کاالهای اساسی و تامین 

نیازمندی های ضروری مردم باشد.
حیدری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی 
ترجیحی  ارز  که  کسانی  تمام  اطالعات 
وارد  کاالیی  چه  آن  با  و  کردند  دریافت 
دریافت  برای  وقتی  گفت:  دارند،  کردند 
ارز ۴2۰۰ تومانی ال سی باز می شود با آن 
ارز فقط کاالهای ثبت شده وارد می شود و 
در این باره اسناد وجود دارد بنابراین بانک 
مرکزی تمام اطالعات مربوط به تخصیص 

ارز ترجیحی را دارد.
بر  تاکید  با  اقتصادی  کارشناس  این 
مبارزه  هدف  با  ترجیحی  ارز  حذف  اینکه 
با فساد و رانت بهانه ای بیش نیست اظهار 
جریان  در  مرکزی  بانک  و  دولت  داشت: 
تمام اطالعات مرتبط با تخصیص ارز ۴2۰۰ 
تومانی است و اگر هدف مبارزه با رانت ارز 

گلوگاه های  در  را  آن  باید  بود  ترجیحی 
ارز  می کردند.  جستجو  ارز  این  تخصص 
ترجیحی در اختیار بازار نبود بلکه در دست 
بانک  اینک  با  و  است  بوده  مرکزی  بانک 
یک  براساس  را  ارز  این  که  بوده  مرکزی 
ساختار به وارد کننده تخصیص داده بنابراین 

مشکل در بانک مرکزی است و نه مردم.
شرایط  در  معتقدم  داد:  ادامه  وی 
بحرانی باید به طور موقتی تصمیمات خاصی 
برای دوره بحران گرفته شود مانند اینکه به 
طور موقتی بازرگانی خارجی دولتی شود تا 
کاالیی  هر  واردات  برای  نتواند  فردی  هر 

کارت بازرگانی دریافت کند.
ارز  در  فساد  و  رانت  گفت:  حیدری 
که  است  این  دهنده  نشان  تومانی   ۴2۰۰
بانک مرکزی به هر کسی و برای هر کاالیی 
ارز ترجیحی اختصاص داده است. به طوری 
که حتی شرکت هایی که تاسیس آنها روی 
کاغذ بوده و هنوز تجربه فعالیت نداشته اند 
هم توانستند ارز ۴2۰۰ تومانی دریافت کنند 
بنابراین این یک تخلف دولتی بوده است و 

نباید یقه مردم را می گرفتند.
داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
حذف ارز ۴2۰۰ تومانی برای کاهش فساد 
در این حوزه بهانه بود و برای این که این ارز 
را به مصرف کننده ای که به طول واقعی به 
یارانه ارزی نیاز داشت ندهند مبارزه با رانت 

را بهانه کرده اند.
اینکه در حال حاضر  بیان  با  حیدری 
می تواند  دولت  تومانی   ۴2۰۰ ارز  حذف  با 
این ارز را با نرخ 23 هزار تومان یا بیشتر به 
وارد کنندگان کاال بفروشد گفت: اگر میزان 
واردات کاال ناشی از کاهش مصرف کاهش 
پیدا کند به دنبال آن میزان اختصاص ارز هم 

کاهش پیدا می کند یعنی از محل آزادسازی 
ارز  اندازی  پس  صاحب  دولت  قیمت ها 
بیشتری می شود و در این صورت می توان 
این ارز را با قیمت باالتری در بازار بفروشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این 
ارز به دست آمده از محل حذف ارز ترجیحی 
صرف افزایش ذخایر ارزی نخواهد شد گفت: 
ما از حساب های ارزی دولت بی اطالعیم اما 
به طور قطع در اقتصاد ایران به دالیل متعدد 
دچار کمبود ذخایر ارزی هستیم و باید این 
کسری  دچار  تا  شود  مدیریت  ارز  کمبود 

تراز نشویم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
روز  چند  در  دالر  قیمت  افزایش  احتماال 
گذشته هم حاصل این سیاست ارزی دولت 
با موضوع  ارزی  بوده است گفت: در نظام 
مدیریت شناور مواجه هستیم یعنی ارز باید 
حول و حوش نرخ واقعی خود حرکت کند تا 
بتوانیم تراز تجاری را متناسب کنیم و تراز 
تجاری منفی نداشته باشیم. حال اینکه اگر 
به دالیلی بازار ارز دچار التهاب و تنش شد 
باید وارد  ارزی  بازارگردان  به عنوان  دولت 
بازار شود و جلوی نوسان شدید ارز و فاصله 

از آن نرخ واقعی را بگیرد.
وی افزود: می دانیم بازار گردان نرخ ارز 
در نظام ارزی کشورمان خود دولت است و 
از سوی دیگر نمی دانیم این نرخ ارز از کجا 
در  واقعی دالر  نرخ  نمی داند  و کسی  آمده 

اقتصاد ایران چه عددی است.
حیدری ادامه داد: برای تعیین نرخ ارز 
باید یک سبد کاالی مشخصی در ایران و 
با یک سبد کاالی کشوری که با آن مبادله 
ارزی داریم مقایسه می کنند و باید در این دو 
کشور نسبت به سطح عمومی قیمت ها یک 

باشد. اما تاکنون محاسبات دقیقی در تعیین 
نرخ واقعی ارز نشده و همواره محاسبات نرخ 
ارز از سوی انحصارگران عرضه ارز که خود 

دولت است انجام شده است.
رز  ا واقعی  قیمت  اگر  گفت:  وی 
بازارگردان  عنوان  به  دولت  شود  مشخص 
آن باید این قیمت را حفظ کند و حفظ این 

قیمت برعهده دولت است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
هیچ توجیهی در این بازار ارز به طور ناگهانی 
چنین التهابی داشته باشد وجود ندارد گفت: 
هیچ توجیهی وجود ندارد که به یکباره نرخ 
ارز ۱۰ برابر شود و به دنبال آن تمام کاالها 
اعم از کاالهای مصرفی افزایش قیمت پیدا 
کنند و نظام حقوق و دستمزد متناسب با این 
افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نکند و در این 
شرایط است که در بازه ۱۰ ساله نرخ فقر در 

کشورمان دو برابر شده است.
حیدری ادامه داد: این موضوع اثبات 
شده است که فقر نسبت مستقیمی با نرخ 
تورم دارد و هر دوره ای که نرخ تورم رشد 
فزاینده ای داشته، فقر در همان دوره متولد 

شده و افزایش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: در شرایط تورمی باال 
با پدیده مالیات تورمی مواجه هستیم به این 
قدرت  پایین  درآمدی  دهک های  که  معنا 
خرید خود رابه دهک های باال منتقل می 
کند حال اینکه در اقتصاد تورمی این که گفته 
می شود  با فقر مبارزه می شود و سیاست ها 
مبتنی بر فقرزدایی است ادعای بیشتر نیست 
و اگر با منطق اقتصادی آن را مورد بررسی 

قرار دهیم چیزی شبیه طنز است.
در  افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
اقتصاد تورمی با اجرای چنین سیاست هایی 
همان  می کند  پیدا  افزایش  فقرا  جمعیت 
آن  شاهد  گذشته  سال   ۵ در  که  اتفاقی 
هستیم و جمعیت فقرا از ۱۵ درصد به 3۰ 
این جا بحث ما فقر  درصد رسیده اند و در 
مطلق است یعنی کسانی که نیازهای غذایی 

خودشان را هم نمی توانند تامین کنند.
طور  به  اینکه  بر  تاکید  با  حیدری 
تورمی  اثر  تومانی   ۴2۰۰ ارز  حذف  قطع 
خواهد داشت و شکی در آن نیست گفت: 
مواجه  قیمت ها  با چسبندگی  ما  اقتصاد  در 
هستیم و قیمت ها متاثر از همدیگر هستند 
و کاالهای مکمل و جانشین بر همدیگر اثر 
قیمتی دارند یعنی وقتی قیمت روغن، مرغ، 
این  می کند  پیدا  افزایش  و...  صنعتی  نان 
کاالها به عنوان کاالهای مکمل در اقتصاد 
گردش می کنند و قیمت سایر کاالها را هم 

افزایش می دهند.

حذف ارز 4۲00 تومانی اثر تورمی خواهد داشت؛

 عامل نابسامانی بازر ارز بانک مرکزی است، نه مردم!
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استان  انتظامی  فرمانده 
کارکنان  اینکه  بیان  با  ایالم 
بهداشت و درمان، سربازان و 
فرماندهان خط مقدم مقابله با ویروس 
کرونا هستند، گفت: تالشهای خالصانه 
کادر درمان برای همیشه ایام در ذهن 

مردم به یادگار خواهد ماند.
در  مهر  لقاصی  ا دالور  سردار 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  با  دیدار 
سالمت،  هفته  کارکنان  از  تعدادی  و 
حساس،  شرایط  این  در  داشت:  اظهار 
این  با  نبرد  مقدم  خط  در  انسان هایی 
ویروس منحوس به عنوان کادر پزشکی، 
از  که  تعهدی  با  و  کرده اند  سپر  سینه 
و  گرفته  سرچشمه  پزشکی شان  قسم 
بیدارشان  فطرت  در  ریشه  که  قدرتی 
مبتالیان  حال  بهبود  راستای  در  دارد 

تالش می کنند.
ابتدایی  روزهای  در  افزود:  وی 
شیوع این بیماری که بسیاری از ابتالء 
به این بیماری و ویروس کشنده و کامال 
ناشناخته، هراس داشتند، فعاالن حوزه 
سالمت با فداکاری پا به عرصه گذاشتند 

و خدا را شاکریم با وجود طوالنی شدن و 
فرسایشی شدن مبارزه با کروناویروس، 
از  و  ایثار  روحیه جهادی،  اما همچنان 
خودگذشتگی در کل کشور وجود دارد.

فرمانده انتظامی ایالم با اشاره به 
اینکه در دوران جنگ تحمیلی دشمن 

و هدف مشخص بود اما شهدای مدافع 
ایستادگی  دشمنی  مقابل  در  سالمت 
کردند که هر لحظه همراه آنان بود و 
در راه حفاظت از جان و سالمتی مردم 
این  از هیچ تالشی دریغ نکردند و در 
میدان ایستادگی کردند و به مقام واالی 

شهادت نائل آمدند و این امر شجاعت و 
فداکاری زیادی می خواهد.

وی تصریح کرد: روحیه ای که امروز 
در بین مدافعان سالمت وجود دارد الگو 
گرفته از روحیه شهدای مدافع سالمت 
است و آنها درس ایثار و از خودگذشتگی 
به ما دادند و امروز کادر درمانی با وجود 

پای مردم ایران ایستاده اند .
در  ها  نه  رسا و  پلیس  نقش 
کرونا  ویروس  سرایت  از  پیشگیری 

بی بدیل است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
ایالم نیز در این دیدار با بیان اینکه نقش 
پلیس و رسانه ها در پیشگیری از سرایت 
ویروس کرونا بی بدیل است، گفت: از 
ابتدای همه گیری این ویروس، پلیس، 
نیروهای مسلح و رسانه ها پای کار بودند 

و با مدافعان سالمت همکاری کردند.
گفت:  محمدی  سم  جا کتر  د
و  مردم  خوب  همکاری  با  امیدواریم 
چه  هر  انتظامی  و  نظامی  نیروهای 
کرونا  منحوس  ویروس  این  زودتر 

ریشه کن شود.

فرمانده انتظامی در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی :

کارکنان بهداشت و درمان، سربازان خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند
سرپرست اداره  کل میراث فرهنگی ایالم؛

ایالم  فنی  بوم گردی در کمیته  و  ۱۰ طرح گردشگری 
تصویب شد

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره کل  :  سرپرست  یعقوبیان  آذر    
صنایع دستی ایالم از موافقت با ۱۰ طرح گردشگری و بوم گردی در کمیته 

فنی سرمایه گذاری اداره کل خبر داد.
فرزاد شریفی با اعالم این خبر اظهار کرد: کمیته فنی سرمایه گذاری 
امروز با حضور اعضای کمیته در محل سالن جلسات اداره کل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی استان برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه با تقاضای ایجاد ۱۰ طرح گردشگری و بوم گردی 
با توجه به نیاز استان و دارا بودن پتانسیل مناطق مورد نظر برای اجرای این 
طرح ها شامل احداث دو واحد اقامتگاه بوم گردی و دو واحد سفره خانه سنتی 
و شش مجتمع گردشگری در شهرستان های ایالم، دره شهر، ایوان، مهران 
و چوار با میزان سرمایه گذاری ۸۵۰ میلیارد ریال و پیش بینی اشتغالزایی ۶۸ 

نفر موافقت شد.
ایالم  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  سرپرست 
گفت: با توجه به رویکرد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان در توسعه پایدار گردشگری، راه اندازی تأسیسات گردشگری با هدف 
تقویت زیرساخت  های اقامتی و پذیرایی، ایجاد اشتغال زایی، احیای فرهنگ، 
آداب و رسوم بومی، رونق اقتصادی جوامع محلی و آشنایی گردشگران با 
جاذبه های تاریخی و طبیعی کمتر شناخته شده، ایجاد چنین طرح هایی در 

مناطق با پتانسیل باال در اولویت های قرار می گیرند.

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد؛
اختصاص ۱93۲ هکتار زمین برای تامین مسکن اقشار 

مختلف استان اصفهان
 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ عبدالحسین 
پارسایی راد معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
اداره کل در حوزه امالک و حقوقی همچون گذشته در  این  اظهار داشت: 
بخش های مختلف، برای ۱2 ماهه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ درصد از برنامه 

اجرایی پیشی گرفته است.  
وی افزود: مطابق با برنامه های اجرایی که همه ساله از سوی سازمان 
ملی زمین و مسکن برای ادارت کل استانی تعریف و ابالغ می شود الزام به 
تامین آنها طبق سررسید هرفصل اعالم شده است، لذا این اداره کل موفق 

شده است تا براساس اقدامات بعمل آمده از برنامه پیشی بگیرد.  
 معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان 
داشت: از جمله این بخش ها شامل تحصیل اراضی ملی و موات داخل حریم، 
اخذ صورتمجلس تفکیکی در سطح و طبقات، ساماندهی عرصه مسکن مهر، 
واگذاری و تامین مسکن اقشار ویژه، واگذاری اراضی و واحدهای مسکونی، 
پاالیش اطالعات موجودی اراضی، تعیین تکلیف اراضی دارای رای موات 
منابع  با  شده  تحول  و  تحویل  اراضی  تکلیف  تعیین   ،۱2 ماده  کمیسیون 
طبیعی، جانمایی و تدقیق اراضی بر روی نقشه های پایه و ساماندهی بایگانی 

الکترونیکی اعالمی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن بوده است.  
وی اظهار داشت: عالوه بر این موارد اقدامات انجام شده در سامانه بانک 
زمین و سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغالت بسیار قابل مالحظه است.  

سرپرست جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد؛
تولید ساالنه ۸۰۰ هزار تن روغن خوراکی در استان 

مرکزی
حامد نوروزی : سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: 
استان مرکزی با تمام ظرفیت در حال تولید روغن خوراکی است و ساالنه 

۸۰۰ هزار تن روغن خوراکی را تولید می کند.
علی صفری در خصوص تولید روغن در استان مرکزی اظهار کرد: چهار 
واحد بزرگ تولیدی با ظرفیت تصفیه، پاالیش و بسته بندی روغن خوراکی در 
استان مرکزی فعال هستند که ساالنه ۸۰۰ هزار تن روغن خوراکی را تولید 
می کنند.وی با اشاره به تأمین مواد اولیه و روغن خام برای شرکت های تولید 
روغن خوراکی بیان کرد: این شرکت ها با استفاده از تمام ظرفیت خطوط تولید 
واحدهای تصفیه و بسته بندی بدون وقفه و با حداکثر توان در حال فعالیت 

و عرضه محصول به بازار هستند.

شهردار اراک:
نفع  به  و مدیران شهری  نظام مهندسی  بیشتر  ارتباط 

مردم است
حامد نوروزی : شهردار اراک گفت: ارتباط بهتر و بیشتر سازمان نظام 
مهندسی با اعضای شورای اسالمی و کارشناسان و مدیران شهرداری موجب 

افزایش خدمات رسانی به شهروندان می شود.
،علیرضا کریمی در آئین کلنگ زنی ساختمان جدید نظام مهندسی، اجرای 
این پروژه را فرصتی برای افزایش تعامل و هم فکری این سازمان با شهرداری 
دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه ساختمان فعلی سازمان نظام مهندسی 
استان مرکزی در مرکز شهر واقع شده است، کارکنان و مشتریان سازمان 

عالوه بر کمبود فضا برای خدمات رسانی، درگیر مشکالت ترافیکی هستند.
وی افزود: در این مدت هیئت مدیره و رئیس این سازمان همت ویژه ای 
به خرج دادند تا پروژه ساخت ساختمان جدید با پشت سر گذاشتن مراحل 

طراحی و اخذ مجوز به مرحله کلنگ زنی برسد.
شهردار اراک خاطرنشان کرد: ساخت این پروژه با محوریت خدمت رسانی 
و تسهیل امور شهروندی به انجام رسیده است و امیدواریم با کمک سایر 
مسئوالن ذی ربط، این ساختمان به مطلوب ترین شکل ممکن احداث و بسیاری 

از مشکالت در حوزه های ترافیکی و دسترسی ها رفع شود.

بازدید سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از 
امور مشترکین شهرستان بوشهر

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر: سرپرست شرکت آب وفاضالب استان بوشهردر بازدید از امور 
مشترکین شهرستان بوشهربیان کرد : تکریم و توجه امور مشترکین آبفا بوشهر 

به مطالبات و پاسخگویی یک ضرورت است.
سرپرست شرکت آب وفاضالب استان بوشهر در بررسی فعالیت امور 
مشترکین آبفا بوشهر خدمات این حوزه را برشمرد و با تاکید بر توجه به تکریم 
و احترام مراجعه کنندگان و مشترکین گفت: مردم ولی نعمت ما هستند و 
توجه به مطالبات و پاسخگویی به درخواست های مردم یک ضرورت است.

وی ضمن تشکر از کارکنان آخرین وضعیت قسمت های مختلف امور 
مشترکین شهرستان بوشهر را دریافت و رهنمودهای الزم را دراین خصوص 

ارائه کرد.

تعییـن صالحیـت حرفـه ای بیـش از 3هزارنفردر 
ن ستا ز خو

 رییس اداره سنجش وتعیین صالحیت حرفه ای اداره کل آموزش فنی 
وحرفه ای خوزستان گفت: بیش از3۰۰۰نفردر اولین مرحله آزمون هماهنگ 
تعیین صالحیت  استان  در  ای  وحرفه  فنی  آموختگان  مهارت  سال۱۴۰۱ 
شدند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ 
محمدعنایتی راد رییس اداره سنجش وتعیین صالحیت حرفه ای اداره کل 
آموزش فنی وحرفه ای خوزستان با اعالم این مطلب اظهارکرد:اولین مرحله 
آزمون هماهنگ مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای در دو بخش 
دولتی و خصوصی سال جاری با شرکت 3 هزارو2۶۰ نفر اجراشد. عنایتی راد 
افزود: در این آزمون از مجموع شرکت کنندگان تعداد 2۱۷3مرد و۱۰۸۷ زن که 
در22۸حرفه مهارتی و2۷ حوزه آزمون همزمان با سراسرکشور در سطح استان 
حضور داشتند. عنایتی راد بیان کرد: داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبي و 
کسب نمره قبولي براساس برنامه زمانبندي اعالم شده از سوی اداره سنجش 
شرکت در آزمون عملي باید به حوزه هاي تعیین شده مراجعه کنند. وی اظهار 
کرد: متقاضیانی که حد نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی را اخذ نمایند، می 
توانند در آزمون های عملی که در مرکز و کارگاه های سنجش برنامه ریزی 
و اجرا می گردد، شرکت وپس از قبولی نهایی گواهینامه دریافت خواهندکرد.

افزایش ۱7 درصدی تولید برق در خوزستان  
 معاون بهره برداری شرکت برق منطقه¬ای خوزستان گفت: در فروردین ماه 
سال جاری 2 هزار و ۷۷۵ گیگاوات ساعت برق در خوزستان تولید شده که در مقایسه 

با سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۷ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، سید مهرداد بالدی 
موسوی بیان کرد:  سهم نیروگاه های برق¬آبی در این مدت برابر ۶۶۴ گیگاوات 
ساعت معادل 2۴ درصد، سهم نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی  برابر 2 هزار 
پراکنده ۴۴  تولید  نیروگاه های  و ۶۷ گیگاوات ساعت معادل ۷۴.۵ درصد و سهم 

گیگاوات ساعت معادل ۱.۵ درصد، از کل انرژی تولیدی بوده  است.
وی افزود: ۴۰ درصد برق بخش تولیدی نیروگاه های حرارتی و گازی استان 
توسط بخش دولتی ) نیروگاه های رامین و ماشهر( و ۶۰ درصد توسط نیروگاه های 
بخش خصوصی ) زرگان، آبادان، خرمشهر، شهدای پیروز بهبهان و فجر( تولید و 

به شبکه تحویل گردیده است.
پیک  کرد:  تصریح  خوزستان   منطقه¬ای  برق  شرکت  بهره برداری  معاون 
بار  پیک  به  نسبت  که  بوده  مگاوات  و ۸۰  هزار   ۵ میزان  به  ماه ۱۴۰۱  فروردین 
سال قبل  ۵درصد کاهش داشته، انرژی مصرفی در این ماه نیز برابر 2 هزار و ۵۹۸ 
گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود  ۱2 درصد افزایش مصرف  انرژی نسبت 

به مدت مشابه در سال قبل  است.
بالدی موسوی تاکید کرد: باتوجه به رشد بار و انرژی مصرفی در فروردین 
ماه ۱۴۰۱، مدیریت مصرف برق  و جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج 
مصرف ساعت )۱۴ الی ۱۸ و 2۱ الی 22 ( به سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه 

مصرف کنندگان امری الزم و ضروری است.
بر اساس این گزارش، ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در 
از این مقدار ۸ هزار و ۱۶۹  انتقال برابر ۱3 هزار و ۱۹۶ مگاوات بوده که  بخش 
مگاوات در بخش آبی و ۵ هزار و 2۷ مگاوات در بخش حرارتی است. ظرفیت تولید 

برق بخش DG استان نیز ۱۶۴ مگاوات است.

در جریان بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد از بندر امام خمینی)ره( 
عنوان شد:

تقویت همکاری ها برای تسهیل خروج کاالی اساسی و آرامش بازار
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در جریان بازدید از 
مجتمع بندری امام خمینی)ره( با اشاره به اینکه بندر امام خمینی)ره( هاب غالت 
کشور است و عمده کاالهای اساسی از این بندر به کشور وارد می شود، اظهار داشت: 
هدف از بازدید این است که از رسوب کاالهای اساسی جلوگیری شود و از دو سال 

گذشته این موضوع به جدیت پیگیری می شود.
مهدی اسالم پناه تصریح کرد: دولت سیزدهم یک سری اقدامات خوبی برای 
روان سازی ورود و خروج کاالی اساسی اتخاذ کرده است و تسهیل جریان ورود و 
خروج کاالی اساسی به خوبی پیش می رود و مردم نگران در دسترس بودن کاالی 

اساسی نباشند.
 وی در ادامه افزود: مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، تبدیلی، خوراک دام و 
واحدهای روغن کشی به وفور وجود دارد و  موجبات آرامش بازار  را فراهم آورده است.
 رئیس سازمان ملی استاندارد با اظهار خرسندی از قوت گرفتن این اقدامات 
همزمان با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، جریان خروج کاال  از بندر را مطلوب 

ارزیابی کرد.
اسالم پناه در خصوص برنامه های این سازمان خاطر نشان کرد: استاندارد از 
ماه ها قبل در روند ترخیص کاالها نقش مهمی داشته و با عملیاتی کردن برنامه 
مبتنی بر  محور »یک  نمونه گیری و یک نتیجه واحد« درصدد کاستن از موازی کاری 

در این فرآیند است.
وی تصریح کرد: یک سری مسائل باید در سطح ملی پیگیری شود و یکسری 
آزمایش ها به تهران ارسال و باید این مشکل حل شود و این نمونه ها را باید تجمیع 
کنیم و شرایطی را برای استقرار نهادهای آزمایشگاهی در بنادر فراهم کنیم و به 

نتایج نمونه ها باید اعتبار ببخشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان :
امروزه نقش روابط عمومی در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی 

بسیار مهم و قابل توجه است
 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در نشست با کارکنان دفتر روابط 
عمومی شرکت گفت: نقش روابط عمومی در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی 

و استراتژیک، بسیار قابل توجه است.
 سید محمد حسینی نژاد ضمن تبریک 2۷ اردیبهشت »روز جهانی ارتباطات 
و روابط عمومی«، بیان کرد: اهمیت جایگاه روابط عمومی در دورانی که اطالع 
رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است، دو چندان گردیده به گونه ای که بخشی از 

موفقیت سازمان ها، به عملکرد روابط عمومی وابسته است.
 وی با اشاره به این که روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه اتصال بین 
مدیران و کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی 
کارکنان دارد تصریح کرد: به همین دلیل توجه ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی 
که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده، در جهت ایجاد، حفظ 

و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.
نقش  امسال،  تابستان  بار  پیک  از  برای گذر  نژاد خاطرنشان کرد:   حسینی 
روابط عمومی برای موضوعات آموزش، فرهنگ سازی، مدیریت بهینه مصرف برق 
و اطالع رسانی،  کلیدی است و در این زمینه می بایست با بهره گیری از تمامی 

ظرفیت ها، بیش از پیش تالش نمود.

به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ، روز روابط عمومی و ارتباطات انجام شد:
از کارکنان دفتر  تقدیر مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان 

روابط عمومی شرکت
به مناسبت 2۷ اردیبهشت ، روز ارتباطات و روابط عمومی ، مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای سمنان با حضور در دفتر روابط عمومی این شرکت از زحمات و تالش 

های پرسنل دفتر روابط عمومی در عرصه اطالع رسانی ، تقدیر نمود.
در این دیدار مهندس مجید وفایی ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان ، 
ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، اظهار داشت : وجود روابط عمومی 
پویا و کارآمد در هر سازمانی ، روند رشد و ارتقاء سازمانی آن دستگاه را تسریع می 
نماید . محمد مهدی وحدتی ، مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سمنان 
با اظهار تشکر از حضور ارزشمند مدیریت شرکت در دفتر روابط عمومی گفت : بی 
شک توجه و حمایت های مدیران ارشد شرکت به روابط عمومی و تالش در ارتقاء 

جایگاه آن می تواند در توسعه فرهنگ سازمانی  میسر باشد.
در پایان با اهداء لوح تقدیر از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
به کارکنان دفتر روابط عمومی از تالش و پشتکار آنان در امر خطیر اطالع رسانی 

تقدیر گردید. محمد مهدی وحدتی  / مدیر دفتر روابط عمومی

سرپرست محترم مطبوعات و خبرگزاری های استان 
  باسالم واحترام؛ به مناسبت 2۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی ، 
فرصت را مغتنم شمرده ، این روز پرآوازه را به شما و تمامی همکاران ارجمندتان 

درعرصه اطالع رسانی تبریک و تهنیت عرض می نمایم .
مطمئناً جایگاه رفیع روابط عمومی با بهره گیری از مدیریت کارآمد و به کارگیری 
هنر و مهارت و دانش و با هدف توسعه فضایل انسانی ، فضایی سالم برای اطالع 
رسانی وسیع و وثیق و ارتباط صمیمانه و اثربخش بین مردم و دولت خدمتگزار را 
فراهم  می آورد.ضمن آرزوی توفیقات روزافزون برای جنابعالی و همکاران پرتالش 
تان در این عرصه ، امیدوارم در ترویج فرهنگ صرفه جویی درمصرف برق و فرهنگ 
سازی این مهم بین مردم عزیز استان همچون گذشته یاریگر ما و همکارانمان بوده 
و تابستان امسال را بدون اِعمال خاموشی سپری نمائیم. مجید وفایی / رئیس هیأت 

مدیره و مدیرعامل

مناسبت  به  بسیج  جهادگران  اقتدار  رزمایش  ازبرگزاری  کاشفی 
محروم  مناطق  روستاهای  به  رسانی  خدمت  هدف  با  بسیج  هفته 

استان سمنان خبرداد
 مهدی کاشفی« در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه رزمایش اقتدار 
جهادگران بسیج به مناسبت هفته بسیج برگزار خواهد شد،گفت: این رزمایش ایجاد 

شور و نشاط انقالبی را دنبال خواهد کرد.
نیروی  هزار  کرد:یک  تصریح  استان سمنان  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 

بسیجی جهادگر این استان در رزمایش اقتدار جهادگران حضور خواهد یافت.
وی دندان پزشکی، ویزیت بیماران، امور عمرانی، برگزاری میز خدمت و توزیع 
جهیزیه و… را از جمله بخش های این رزمایش جهادی عنوان کردو افزود: سخنرانی 
غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور آغازگر این رزمایش همزمان 
با روز بیست و نهم آبان ماه در سمنان است.کاشفی با بیان اینکه در این رزمایش 
گروه های جهادی در عرصه های مختلف خدمت رسانی خواهند کرد اضافه کرد: این 

طرح در روستای خیرآباد سمنان آغاز خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان با اشاره به اینکه بسیج اصناف و 
اقشار مختلف از جمله بسیج مهندسان، پزشکی و… در این رزمایش حضور خواهد 
روستایی،  اشتغال  قرض الحسنه  افتتاح صندوق های  رزمایش  این  در  داشت،گفت: 
محرومیت زدایی، بسته های معیشتی، بازسازی منازل روستایی و… دنبال می شود.

وی افزود: امیدآفرینی و ایجاد شور و نشاط انقالبی یکی از برنامه های مهم 
بسیج و سپاه در طول این سال ها بوده که بسیج سازندگی با تکیه بر ظرفیت های 

خود در این راستا نقش آفرینی می کند.

راستای  مبارکه در  شرکت فوالد 
توسعه فناوری بومی با شرکت ملی گاز 
ایران و شرکت پتروشیمی خلیج فارس، 

تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.
 ، فوالد ر  نگا خبر رش  ا گز به 
تفاهم نامه همکاری  میان شرکت ملی 
در  مبارکه  فوالد  شرکت  و  ایران  گاز 
استقرار  و  بومی  فناوری   توسعه  زمینه 
طبیعی  گاز  ذخیره سازی  واحد  یک 
چگنی  مجید  توسط  مایع،  صورت  به 
و  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
مدیرعامل شرکت  محمدیاسر طیب نیا 
ششمین  و  بیست  در  مبارکه  فوالد 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 

و پتروشیمی به امضا رسید.
فوالد  شرکت  تفاهم نامه  این  در 
یران  ا ز  گا ملی  شرکت  و  رکه  مبا
به  دوجانبه  همکاری  کردند  توافق 
ندازی  ه ا را ساخت،  طراحی،  منظور 
 ۱۰۰ واحد  یک  از  بهره برداری  و 
مخازن  همراه  به   LNG روز  در  تن 
ذخیره سازی به ظرفیت حداقل 2۵ هزار 
شرکت های  ظرفیت  از  استفاده  با  تن 
دانش بنیان داخلی به گونه ای که دانش 
مذکور  واحدهای  فناوری  گردد؛  فنی 
کامل  صورت  به  صنعتی  مقیاس  در 

بومی سازی شده و کشور از دانش فنی 
این واحدها بی نیاز گردد.

ین  ا ر  د فین  طر همچنین 
تفاهم نامه موافقت کردند در خصوص 
یک  استقرار  و  بومی  فناوری   توسعه 
واحد ذخیره سازی گاز طبیعی به صورت 

مایع همکاری کنند.
مدیرعامل  طیب نیا،  محمدیاسر 
امضای  آیین  این  در  مبارکه  فوالد 
صنایع  شرکت  با  همکاری  تفاهم نامه 
کرد:  اظهار  فارس  خلیج  پتروشیمی 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 
فوالد مبارکه به عنوان 2 قدرت تجاری 
صنعتی کشور محسوب می شوند و باید 
با یکدیگر همکاری کنند؛ متاسفانه در 
را  بودن  هم  با  تمرین  کمتر  کشور 
انجام  برای  تا  است  الزم  و  داشته ایم 
بنگاه های  و  صنایع  بزرگ،  کارهای 
هم  کنار  در  کشور  بزرگ  اقتصادی 

باشند.
وی افزود: فوالد مبارکه به عنوان 
از  درصدی  یک  سهم  که  شرکتی 

تولید ناخالص ملی)GDP( را دارد، در 
حوزه های مختلف مانند آب، برق، حمل 
و نقل، فعال سازی و استخراج میادین 

گازی ورود پیدا کرده است.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
پتروشیمی خلیج  گفت: شرکت صنایع 
فارس سابقه دیرینه ای دارد و امضای 
تفاهمنامه همکاری با این شرکت اتفاق 
مبارکی است؛ امیدوارم با حمایت های 
پیش  مساعدی  شرایط  نفت،  وزارت 

روی هر 2 صنعت قرار گیرد

در راستای توسعه فناوری بومی؛

فوالد مبارکه با شرکت ملی گاز ایران و شرکت پتروشیمی خلیج فارس
 تفاهم نامه همکاری منعقد کرد

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
یک تفاهم نامه فنی/مالی را با شرکت 
روز  سومین  در  یران  ا پترو  توسعه 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 

و پتروشیمی امضا کرد.
به گزارش پایگاه خبری امید جنوب 
نفتخیز،  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 
خصوص  در  مالی  فنی/  پیشنهاد  ارائه 
خاص  پلیمری  پوشش های  از  استفاده 
از جمله  فلزی  و  بتنی  بر روی سطوح 
محوطه های نگهداری کننده ی عملیات 
حفاری چاه های نفت و گودال سوخت 
عالوه بر مخازن و خطوط لوله، موضوع 

این تفاهم نامه می باشد.

این  امضا  آیین  است  ذکر  شایان 
تفاهم نامه با حضور مدیرعامل شرکت 
مدیر  و   جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی 
روز  در  یران  ا پترو  توسعه  شرکت 
یکشنبه )2۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱( در 
ایران  پترو  توسعه  شرکت  غرفه  محل 

برگزار شد.
بیست و ششمین نمایشگاه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی  با شعار »نفت 
صادرات  ایرانی،  تولید  بنیان،  دانش 
 2۶ الی   23 روزهای  طی  جهانی« 
اردیبهشت ماه از ساعت ۹ الی ۱۶ در 
محل نمایشگاه های بین المللی تهران 

برگزار می شود.

انعقاد تفاهم نامه فنی
مالی بین مناطق نفتخیز جنوب و شرکت توسعه پترو ایران

مدیرکل استاندارد ایالم از تشدید 
نظارت استاندارد بر مراکز عرضه قطعات 

یدکی خودرو در استان خبر داد.
مهناز همتی با اعالم این خبر اظهار 
داشت: بازرسان استاندارد ایالم، با حضور 
سازمان  سازمان صمت،  از  نمایندگانی 

پلیس  کنندگان،  مصرف  از  حمایت 
اقتصادی، فرمانداری و تعزیرات  امنیت 
استان به منظور نظارت و کنترل کیفیت 
قطعات خودرویی و همچنین قاچاق این 
قطعات نظارت خود را بر مراکز عرضه 
قطعات خودرو در استان آغاز کردند. وی 

افزود: در این نظارت ها ضمن بازرسی 
از چند واحد صنفی بازرسی، هر دستگاه 
کاالها را در حوزه تخصصی خود، مورد 

بررسی قرار دادند.
گفت:  ایالم  استاندارد  مدیرکل 
داشتن  نظر  از  نیز  استاندارد  بازرسان 

نشان استاندارد و همچنین اصالت کد 
را  استاندارد کاالها  ده رقمی رهگیری 
مورد بررسی قرار دادند و طی این اقدام 
تعدادی قطعات خودرو مانند آینه و چراغ 
خودرو غیر استاندارد کشف و در محل 

توقیف شدند.

مدیرکل استاندارد ایالم؛

نظارت استاندارد بر مراکز عرضه قطعات یدکی خودرو تشدید می شود

به گزارش روابط عمومی شرکت 
اروندان، در حاشیه دومین  نفت و گاز 
نمایشگاه  ششمین  و  بیست  از  روز 
پارک  نامه  تفاهم  صنعت نفت تهران، 
علم و فناوری صنعت نفت با موضوع 
رفع نیازهای فناورانه شرکت نفت و گاز 
اروندان و برگزاری رویدادهای حمایت 
از ساخت داخل در صنعت نفت صورت 

پذیرفت.
نظر  در  رد  موا هم  ا جمله  ز  ا
نامه توسعه  گرفته شده در این تفاهم 
بار اول  بنیان تولید  محصوالت دانش 
و خرید تضمینی، حمایت از طرح های 
انرِژی از گاز های  فناورانه استحصال 
مشعل، افزایش بهره دهی چاه های کم 
بازده و توسعه فناوری های پیگ های 

هوشمند می باشد.
امضا  به  که  نامه  تفاهم  این  در 
مدیرعامل  اهوازی،  عذاری  مهندس 
محمد  و  اروندان  گاز  و  نفت  شرکت 
اسماعیل کفایتی، رئیس پارک فناوری 
بر  قرار  آمد؛  در  گاز  و  نفت  نوآوری  و 
و  عملیاتی  نیازهای  از  لیستی  ارائه 
اروندان  گاز  و  نفت  شرکت  فناورانه 

در بخش های مختلف رنجیره ارزش 
پروژه  ها،  طرح  قالب  در  گاز  و  نفت 
ها و سفارشات کاال به پارک فناوری 
صنعت نفت گردید، و در مقابل پارک 
فناوری صنعت نفت با بررسی نیازهای 

شناسایی  اعالم شده، همکاری جهت 
و  پیمانکاران  سازندگان،  معرفی  و 
همچنین رفع نیازها بااستفاده از ظرفیت 
استارتاپ  و  بنیان  دانش  های  شرکت 

ها اقدام نماید.

جلسات  برگزاری  به  ادامه  در 
نتایج  به  حصول  تا  منظم  و  مشترک 
توافق نامه و پایش و ارزیابی عملکرد 
ساله  یک  بازه  در  آن  اثربخشی  و 

تاکید شد.

امضا توافق نامه همکاری شرکت نفت و گاز اروندان 
با پارک علم و فناوری صنعت نفت



5 بیمهسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2015- چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 بانک/ 

ر  کا ی  ر ا سو و  ر د خو سبز  برگ  و لکیت  ما د  سنا ا
رنگ  به   2۰۱۶ مدل   2۴۰۰ نتافه  سا هیوندای  سیستم 
شاسی و   G۴KEFA۷۰۶۹2۹ ر  تو مو غنی  و ر سفید 
KMHSU۸۱CDGU۵۵۸۱۷۴وشماره پالک ۶۱- 3۷۱و ۴۸ 
وشناسه KRGA۱۶3E2C۴۵۵۸۱۷۴  مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است. مریوان

مدیران  سراسری  گردهمایی  در  مسکن  بانک  مدیرعامل   
ارتباطی وزارت اقتصادی و دارایی:

مبانی اقتصادی دولت را برای مردم تبیین کنید

و  هیاهو  مقابل  در  که  جریانی  گفت:  مسکن  بانک  مدیرعامل   
جنجال سازی ها باید ایستادگی کند، جریان رسانه و مدیران ارتباطی و روابط 

عمومی در مجموعه های مختلف کشور هستند.
به گزارش درآمد نیوز  به نقل از بانک مسکن – هیبنا، دکتر محمود 
شایان مدیر عامل بانک مسکن در گردهمایی سراسری مدیران ارتباطی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی که به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی در سالن 
همایش های این بانک و با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
برگزار شد، با بیان اینکه کشور امروز در شرایط خاصی از لحاظ اقتصادی قرار 
دارد، گفت: اجرای برنامه هایی که دولت در زمینه مسائل اقتصادی در پیش 
گرفته کار سختی است که اگر در این مسیر همدلی، وفاق و دوستی نباشد 
هر کدام از این برنامه ها چالش های خود را به همراه خواهد داشت. اما با 
همدلی و وفاقی که در سیستم وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد می توان 

مطمئن بود که این مسیر پرفراز و نشیب با قوت طی خواهد شد.
مدیر عامل بانک مسکن افزود: امروز رئیس جمهوری بر دولت حاکم 
را  فقر  برد که “من طعم  کار می  به  را  این جمله  در جمالتش  است که 
چشیدم نه اینکه بشنوم”. بنابراین امروز کسی نمی تواند بگوید سیاست های 
اقتصادی ما علیه دهک های پایین جامعه است چراکه مگر می شود کسی 
طعم فقر را بچشد و برخالف آن عمل کند، قطعا چنین فردی برای اصالح 

امور عمل خواهد کرد.
شایان همچنین خاطر نشان کرد: امروز می بینیم که دولت با رهنمودهای 
حکیمانه رهبر معظم انقالب، شجاعانه پای کار ایستاده و این تحول بزرگ 
اقتصادی را انجام داده و بر این باور هستیم که خیر و برکات این طرح به 

زودی در سفره مردم آشکار خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از این تحول عظیم اقتصادی مربوط 
به بانک مسکن است، عنوان کرد: همکاران من در بانک مسکن در طول 
سال گذشته با تالش بی شائبه خود توانستند رکوردهای مختلفی را در تمام 
آمارها و ارقام جابه جا کنند. در این مسیر کمتر پیش می آید یک بانک در تمام 
شاخص های عملیاتی خود رشد پیدا کند اما بانک مسکن در سال گذشته در 

تمامی شاخص ها رشد چشمگیر و قابل توجهی را ثبت کرد.
شایان در ادامه به دیگر موفقیت های به دست آمده در بانک مسکن 
اشاره کرد و افزود: بانک مسکن توانسته در طرح نهضت ملی مسکن به 
رقم ثبت نام و افتتاح حساب ۴۰۸ هزار نفر دست یابد و این نشان می دهد 

که مردم در این راه پیش قدم شده و در امور مشارکت می کنند.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بانک مرکزی 2۷ بانک و موسسه 
مالی و اعتباری را مکلف کرده تا تسهیالت بخش مسکن را پرداخت کنند، 
گفت: سهم بانک مسکن ۶3 هزار میلیارد تومان برای 2۱۰ هزار واحد در 
طرح نهضت ملی مسکن بود و بانک مسکن به نام افرادی که توسط وزارت 
راه و شهرسازی معرفی شدند تشکیل پرونده و قرارداد الزم را منعقد کرد. 
بانکی باشد.  بازار بین  در عین حال بانک مسکن توانست لنگرگاه تنظیم 
در سال جاری نیز امیدوار هستیم ترازنامه بانک مسکن بعد از چندین سال 

به سوددهی برسد.
وی در ادامه با اشاره به طرح تحول اقتصادی دولت و فراز و نشیب های 
این راه، اظهار داشت: در این مسیر البته منفعت طلبانی نیز هستند که راحت 
نخواهند نشست. معلوم است کسانی که منفعت شان را با اجرای این طرح 
از دست داده اند سکوت نکرده و آرام نخواهند نشست. به هربهانه ای هم 
صدایشان را بلند خواهد کرد. آن جریانی که در مقابل این هیاهو و جنجال 
سازی ها باید ایستادگی کند، جریان رسانه و مدیران ارتباطی و روابط عمومی 
با اشاره به نقش  پایان  در مجموعه های مختلف کشور هستند. شایان در 
کلیدی روابط عمومی در دستگاه های اجرایی کشور، گفت: شغل اصحاب 
بابت  و  است  پراسترس  بسیار  روابط عمومی ها  با  مرتبط  مدیران  و  رسانه 

خدمات شایسته آنان باید از این عزیزان تشکر و قدردانی کرد.

هیچ واحد تولیدی را تملیک نکردیم

  مدیرعامل بانک کارآفرین همزمان با فرا رسیدن روز ارتباطات تاکید 
کرد: به عنوان نخستین بانک در اجرای رای وحدت رویه، در بانک کارآفرین 
کارخانه یا واحد تولیدی به واسطه اقدام حقوقی تعطیل نخواهد شد و این 

یکی از افتخارات بانک کارآفرین است.
مدیرعامل بانک کارآفرین همزمان با فرا رسیدن روز ارتباطات تاکید 
کرد: به عنوان نخستین بانک در اجرای رای وحدت رویه، در بانک کارآفرین 
کارخانه یا واحد تولیدی به واسطه اقدام حقوقی تعطیل نخواهد شد و این 

یکی از افتخارات بانک کارآفرین است.
به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر 
احمد بهاروندی در مصاحبه با خبرنگار واحد ارتباطات بانک با تاکید بر این 
که در طی سالهای گذشته در بانک کارآفرین هیچ واحد تولیدی به دلیل 
بدهی بانکی تملیک نشده است، گفت: واحد حقوقی بانک  در راستای رویه 

سازی وصول مطالبات، این فرآیند را پیش از این در دستور کار داشت.
وی در ادامه افزود: در طی سالهای گذشته پیگیری مطالبات بدهکاران 
بزرگ در دستور کار بانک بود و پس از ابالغ رای وحدت رویه هیات عمومی 
دیوان عدالت اداری کشور و همچنین مجمع  عمومی بانک در تیر ماه سال 
۱3۹۹، نیز  این رویه ادامه یافت و مقرر شد تا در راستای اجرای دستور العمل 
های بانک مرکزی با مشتریان بانک_بدهکاران بزرگ – وارد مذاکره شده 
و بدهی های معوق بانکی تعیین تکلیف شوند. وی با اشاره به بدهکاران 
تعیین تکلیف شده اظهار داشت: فرآیند اجرا شده در طی سالهای گذشته 
و پس از ابالغ رای وحدت رویه موجب شد، در کمیته فرا دستگاهی بانک 
مرکزی، بانک کارآفرین بعنوان الگوی سایر بانکها در این فرآیند تعریف و 
شناسایی شود.بهاروندی با اشاره به ماهیت بانک که حمایت از کارآفرینی 
است خاطر نشان کرد: بیشترین همکاری برای تسویه مطالبات را با واحدهای 
تولیدی داشتیم تا از حیث پرداخت بدهی های بانکی هیچ واحد تولیدی و 

هیچ کارگری متضرر نشود.

در جلسه هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران
مسعود بادین، رئیس هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران شد

در جلسه هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران، مدیرعامل بیمه 
آسیا به عنوان رئیس هیئت رئیسه این سندیکا انتخاب شد.

از روابط عمومی بیمه آسیا ، در   به گزارش درآمد نیوز  به نقل 
جلسه امروز دوشنبه 2۶ اردیبهشت ماه هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران 
ایران، مدیرعامل بیمه آسیا به عنوان رئیس هیئت رئیسه سندیکای بیمه 

گران انتخاب شد.
گفتنی است، هیئت رئیسه از ارکان اصلی سندیکای بیمه گران ایران 

پس از اصالح اساسنامه در سال ۱3۹۸ محسوب می شود.

مهمترین برنامه ها، اهداف و استراتژی های روابط عمومی 
بیمه تجارت نو در سال جاری

 ، مه ها نا بر ین  مهمتر  ، رت نو تجا بیمه  بط عمومی  ا و ر یر  مد
بیمه ای  شرکت  این  رسانه ای  و  تبلیغاتی  استراتژی های  و  اهداف 

کرد. تشریح  را 
به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ 
ارتباطات و  2۷ اردیبهشت ماه، سالروز جهانی  پورقاسم به مناسبت 
اعالم کرد. را  برنامه ها  این  یادداشتی، سرفصل  در  روابط عمومی 

بیمه  عملیات  وضعیت  به  عنایت  ۱۴۰۰با  سال  در  گفت:  وی 
۱۴۰۰، سیاست  بیمه در سال  بیمه تولیدی شرکت های  ای و حق 
برنامه های عملیاتی  استراتژیک و  اهداف  این مدیریت در راستای 
شرکت همسو بوده و تبلیغات آن در راستای موضوعات ذیل جهت 

است. گیری شده 
وی راه اندازی سایت فروش محصوالت بیمه ای در بستر وب، ارائه 
خدمات آنالین بیمه ای به مشتریان، ارایه سرویس های ویژه به بیمه 
گذاران برتر، تقویت بازاریابی دیجیتال و کمپین تبلیغاتی این شرکت با 
محوریت خدمات آنالین به خصوص در حوزه بیمه های زندگی را از اهم 

برنامه های تبلیغاتی این مدیریت برشمرد.
پورقاسم همچنین حضور در نمایشگاه های نفت و انرژی، پتروشیمی، 
بانک، بورس و بیمه و فرصت های سرمایه گذاری و حضور پررنگ در 
راستای مسئولیت های اجتماعی و ورزشی را نیز مورد تاکید قرار داد و 
انجمن روابط عمومی  این شرکت در  از تالش برای عضویت حقوقی 

ایران خبر داد.
مدیر روابط عمومی بیمه تجارت نو، رونمایی از اپلیکیشن ها و نرم 
افزارهای نوین بیمه ای در راستای دیجیتالی شدن خدمات این شرکت 

را یادآور شد و در پایان خاطر نشان کرد:
روابط عمومی شرکت تجارت نو با تالش مضاعف در راستای سیاست 
های شرکت و در بستر هوشمند سازی عملیات بیمه ای، برنامه های 

منظمی دارد و در این جهت حرکت خواهد کرد.
می کند  تالش  شرکت  استراتژیک  سند  اساس  بر  مدیریت  این 
مستقل  پرتفوی  و  خرد  بازارهای  به  عملیاتی  برنامه های  به  اتکاء  با 

تمرکز کند.

بانک گردشگری، بانک سال ورزش شناخته شد

های  برترین  از  تجلیل  جشنواره  نخستین  در  گردشگری  بانک   
سال  بانک  عنوان  به  بانکی  حوزه  در  کشور،  ورزش  و صنعت  اقتصاد 

ورزش شناخته شد.
به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، 
کشور،  ورزش  صنعت  و  اقتصاد  های  برترین  از  تجلیل  مراسم  در 
را  جشنواره  این  تندیس  گردشگری  بانک  بانکی،  حامی  حوزه  در 

دریافت کرد.
برترین ها در حوزه های  معرفی  و  انتخاب  با هدف  این جشنواره 
مختلف اقتصاد و صنعت ورزش با حضور ۸۰ شرکت، موسسه و اشخاص 

حقیقی و 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 ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.

خبرخوش مدیرعامل بانک دی برای سهامداران
مدیرعامل بانک دی از مذاکرات امیدبخش با بانک مرکزی، سازمان 
بورس و اوراق بهادار و فرابورس برای برگزاری مجمع ساالنه و بازگشایی 

نماد این بانک خبر داد.
به گزارش اخبارپول، علیرضا قیطاسی در حاشیه جلسه عصر روز 
دوشنبه رئیس کل و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی با مدیران عامل 
و  ساالنه  عمومی  مجمع  برگزاری  زمینه  در  که  این  اعالم  با  بانک ها 
امید  برگزار شده است، گفت:  بورسی جلسات متعددی  نماد  بازگشایی 
می رود با حمایت های رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارتی، سازمان 
اتفاقات خوبی برای  اوراق بهادار و فرابورس به زودی شاهد  بورس و 
سهامداران و اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی ساالنه و بازگشایی نماد 

بورسی بانک دی باشیم.

های  شرکت  تخصصی  شعب 
بانک  باهنر  و  رازی  فخر  بنیان  دانش 
ملی ایران با حضور مدیرعامل، اعضای 
هیات مدیره بانک و دستیار ویژه معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز 

به کار کردند.
به گزارش درآمد نیوز  به نقل از 
ایران، دکتر  بانک ملی  روابط عمومی 
محمد رضا فرزین مدیر عامل بانک در 
مراسم افتتاحیه شعبه دانش بنیان فخر 
رازی با بیان اینکه این شعبه امروز به 
برای  محور  مشاور  شعبه  یک  عنوان 
شد،  افتتاح  بنیان  دانش  های  شرکت 
شرکت  مالی  تامین  برای  باید  گفت: 
خاص  الگوی  یک  بنیان  دانش  های 
جاری  سال  در  و  باشد  داشته  وجود 
ها،  این شرکت  مالی  تامین  بر  عالوه 
مشارکت  نیز  آنها  مشاوره  زمینه  در 

خواهیم داشت.
در  شعبه  این  اینکه  بیان  با  وی 
همکاری با سایر شعب رویه ها را ساده و 
تخصصی کرده و در نهایت شکل گیری 
شرکت های دانش بنیان را تسهیل می 
کند، افزود: در سال های گذشته اقدامات 
خوبی  در عرصه علم و فناوری کشور 
معاونت  گیری  شکل  که  شده   انجام 
فناوری نیز یکی از آنهاست و اگر بانک 
ها نیز در بحث تامین مالی دانش بنیان 
ها ورود کنند، می توانیم جزو کشورهای 
دارای رتبه خاص و صاحب سبک در این 

زمینه باشیم.
گذشته  سال  در  بیان کرد:  فرزین 
۶۸۷ شرکت دانش بنیان با اعتباری بالغ 
بر ۱2 هزار میلیارد ریال توسط بانک ملی 

ایران تامین مالی شدند.

بانکداری  معاون  صادقی  علیرضا 
جامع بانک نیز با تاکید بر توجه خاص 
مدیران بانک ملی ایران بر ارایه خدمات 
بنیان  دانش  های  شرکت  به  تر  ویژه 
ویژه  کارگروه  اساس  همین  بر  گفت: 
ای در بانک تشکیل و دفتر بانک ملی 
ایران در صندوق نوآوری و شکوفایی به 
عنوان مرکز اصلی و واحد ستادی اتحاذ 
تصمیمات برای ارایه سرویس به شرکت 

های دانش بنیان انتخاب شد.
البته همه شعب  وی تصریح کرد: 
بانک می توانند شعب عامل برای ارایه 
بنیان  دانش  های  شرکت  به  سرویس 
به  باهنر  و  رازی  فخر  شعب  و  باشند 
عنوان شعب مشاور محور در ارتباط با 
شرکت های دانش بنیان انتخاب شدند.
شعب  این  در  داد:  ادامه  صادقی 
ایده  از  و  شده  شروع  پایه  از  خدمات 
آن  ارایه  و  محصول  سازی  تجاری  تا 

به بازارهای خارجی در کنار شرکت ها 
خواهیم بود.

با  بانک  جامع  بانکداری  معاون 
بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ برنامه ویژه 
ای طراحی کرده ایم و امیدواریم تجربه 
خوبی را فراهم کنیم، خاطر نشان کرد: 
انجام  و  ریالی  و  ارزی  خدمات  ارایه 
ارایه  زمینه  در  تسهیل گری های الزم 
دانش  های  شرکت  به  مالی  خدمات 
بانک  دنبال   در  صورت ویژه  به  بنیان 

می شود.
دستیار  دلیری  علیرضا  همچنین 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  ویژه 
جمهوری ضمن تحسین بانک ملی ایران 
برای پیش قدمی در تدوین بستر حوزه 
دانش بنیان کشور گفت: عملکرد سال 
های اخیر شرکت های دانش بنیان در 
عرصه اقتصاد کشور بسیار موفق بوده 
است. ضمن اینکه امسال نیز مقام معظم 

به  هایشان  صحبت  در  بسیار  رهبری 
موضوع شرکت های دانش بنیان اشاره 
داشتند چرا که یک باور کلی وجود دارد 
که تنها راه نجات اقتصاد کشور، تکیه 

بر این شرکت هاست.
خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگ دانش بنیانی در جامعه و بازار 
مالی ما شکل گرفته است، افزود: امروز 
فضای سرمایه گذاری در حوزه فناوری 
های نوین ایجاد شده و برخی بانک ها 
نیز ورود خوبی در حوزه دیجیتالی شدن 

داشته اند.
ملی  بانک  اینکه  بیان  با  دلیری 
ایران در بسیاری از حوزه های خدمات 
بانکداری الکترونیک مانند سفته و برات 
برداشته  خوبی  های  گام  الکترونیک 
کارگروه  است  قرار  کرد:  تاکید  است، 
مرکزی  بانک  در  نوین  های  فناوری 
ملی  بانک  و همانطور که  تشکیل شود 
های  فناوری  بحث  در  توانسته  ایران 
نوین و خدمت رسانی به شرکت های 
بتوانیم  باید  باشد،  فعال  بنیان  دانش 
خدمات تسهیل گرانه در این حوزه ها 

ارایه کنیم.
دومین  مراسمی،  طی  همچنین 
شعبه تخصصی شرکت های دانش بنیان 

در بانک ملی ایران افتتاح شد.
در مراسم افتتاح این شعبه عباس 
شفیعی رییس هیات مدیره، سید فرید 
اعضای  نژاد  عزیز  صمد  و  موسوی 
هیات مدیره و جمعی از مدیران ارشد و 

کارشناسان بانک حضور داشتند.
شرکت  تخصصی  شعبه  دومین 
های دانش بنیان بانک ملی ایران )ملی 
پالس( در خیابان باهنر تهران قرار دارد.

آغاز به کار شعب تخصصی شرکت های دانش بنیان بانک ملی ایران
 برای نخستین بار در کشور

استاندار قم در بازدیدی که عضو 
هیات مدیره بانک ملی ایران از منطقه 
بر  داشت،  سلفچگان  اقتصادی  ویژه 
ادامه همکاری ها و تعامالت این بانک 
با فعاالن اقتصادی استان تاکید کرد.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از 
روابط عمومی بانک ملی ایران، حسن 
در  بانک  مدیره  هیات  عضو  مونسان 
کل  ادارات  روسای  که  بازدید  این 
بانکداری تجاری و اداره کل بازرسی، 
قم،  استان  شعب  امور  اداره  رییس 
ویژه  منطقه  مدیرعامل  و  قم  استاندار 
با  داشتند،  اقتصادی سلفچگان حضور 
تاکید بر حمایت از بنگاه های اقتصادی، 
اولویت بانک را حمایت از شرکت های 
صادرات  محور،  بنیان، سالمت  دانش 
طرح  و  تمام  نیمه  های  پروژه  محور، 

فرمایشات  اساس  بر  توسعه ای  های 
مقام معظم رهبری و دولت بیان کرد.

سید رسول میرخلفی رییس اداره 

از  گزارشی  نیز  قم  استان  شعب  امور 
خدمات ارائه شده و تسهیالت پرداختی 
به طرح های ایجادی، توسعه ای، نیمه 

تمام و غیرفعال سلفچگان ارائه کرد.
تقی  محمد سید همچنین 
ضمن  نیز  قم  ر  ندا استا شاهچراغی 
تقدیر از حمایت های بانک ملی ایران 
ادامه  بر  حاکمیتی،  بانک  عنوان  به 
فعاالن  با  بانک  تعامل  و  همکاری 
منطقه  در  ویژه  به  استان  اقتصادی 
کرد. تاکید  اقتصادی سلفچگان  ویژه 

ق  تفا ا به  ن  نسا مو مه  ا د ا ر  د
استاندار قم و مدیرعامل منطقه ویژه 
شرکت های  از  سلفچگان  اقتصادی 
کامیون  )تولیدکننده  خودرو  کاسپین 
ا  ر آ گستر  کیمیا   ، ) و و د کشنده  و 
)تولیدکننده موتور سیکلت های برقی( 
تجاری  نام  با  نیایش  ارتباط  تیدا   ،
غربی  کنارگذر  پروژه  و همچنین  نیرا 

بازدید کرد.

تاکید استاندار قم بر ادامه تعامالت بانک ملی ایران با فعاالن اقتصادی

مدیره  هیات  رئیس  حضور  با 
ارشد  مدیران  و  معاونان  از  جمعی  و 
مرکزی،  بانک  نماینده  شهر،  بانک 
نماینده بازرگانی صدا و سیما و عوامل 
برنامه عصر جدید؛ مراسم قرعه کشی 
جشنواره نوروزی کارت های هدیه این 

بانک برگزار شد.
نقل  به  نیوز  درآمد  گزارش  به 
این  در  شهر،  بانک  عمومی  روابط  از 
هیات  رئیس  طاهری  دکتر  که  مراسم 
و  ریزی  برنامه  معاون  عطاران  مدیره، 
میگونی  میرمحمد  اطالعات،  فناوری 
سجادی  نظارت،  و  حقوقی  معاون 
شرکت  امور  و  گذاری  سرمایه  معاون 
ها، حسینی مدیر امور حوزه مدیریت و 
روابط عمومی، غالمی مدیرامور بازرسی 
و نظارت، نمایندگان بانک مرکزی، صدا 

و سیما و… حضور داشتند، قرعه کشی 
۴۰۱ جایزه ویژه امتیاز تسهیالت قرض 
کاال  خرید  ریالی  2۰۰میلیون  الحسنه 
دیجی  اینترنتی  فروشگاه  از  خدمات  و 

شهر انجام شد.
طریق  از  منتخب  نفرات  اسامی 
www . آدرس:  به  بانک  سایت 
مشاهده  قابل   shahr-bank .ir

است. منتخبان برای چگونگی دریافت 
2۰۰میلیون  الحسنه  قرض  تسهیالت 
ریالی خرید کاال و خدمات از فروشگاه 
اینترنتی دیجی شهر؛ می توانند از روز 
 )۱2 تا   ۹ )ساعت  چهارشنبه  تا  شنبه 
تماس   ۰2۱-۸۸۹3۶۹2۰ شماره:  با 

بگیرند.
جشنواره  افزاید،  می  گزارش  این 
شهر  بانک  هدیه  های  کارت  نوروزی 
به منظور قدردانی از تمامی شهروندان 
دارای کارت های شتابی که از طریق 
در  بانک  این  شهرنت  های  پیشخوان 
دریافت  هدیه  کارت  نوروز،  تعطیالت 
کردند، برگزار شد. اطالع رسانی گسترده 
پر  برنامه  طریق  از  نیز  جشنواره  این 
مخاطب “عصر جدید” و فضای مجازی 

صورت گرفت.

اعالم برندگان قرعه کشی جشنواره نوروزی کارت های هدیه بانک شهر

روز  مناسبت  به  تعاون  توسعه  بانک  سرپرست 
ارتباطات و روابط عمومی پیامی صادر کرد.

روابط عمومی مجموعه ای از عملیات ارتباطی 
آگاهانه و مبتنی بر تحقیق و برنامه است که با استفاده 
از شیوه های علمی وهنری به دنبال اطالع رسانی به 
مخاطبان و اطالع یابی از آنان، تجزیه و تحلیل گرایش 
های مخاطبان و افکار عمومی به منظور جلب نظر، 
تفاهم و حمایت مستمر از مخاطبان با کاربرد تکنیک 
و  نوشتاری،گفتاری،دیداری  ارتباطی  ابزارهای  و  ها 

شنیداری است.
عنصر»ارتباط« نقش یگانه و منحصر به فردی در 
شرح وظایف روابط عمومی دارد و می تواند به شناخت، 
درک متقابل و ارتباطات یک سازمان با مخاطبان به 
منظور کامیابی در سیاست ها کمک نماید. فعالیت روابط 
عمومی برگرفته از نظرمخاطب و دیدگاه های اوست .

سازمان  معدود  جزو  بتوان  شاید  را  ها  بانک 
مخاطبان  از  متنوعی  مجموعه  با  که  دانست  هایی 

سروکار دارند.
مشتریان  برای  متفاوت  خدمات  کردن  فراهم 
دیدگاه  برررسی  و  ذینفعان  به  این خدمات  معرفی  و 
روابط  وظایف  ترین  مهم  جزو  مخاطبان  بازخورد  و 

عمومی می باشد.
فناوری های نوین کمک موثری در ایفای نقش 
روابط عمومی بر عهده دارند. با تغییر و تحوالت در 
حوزه فناوری ها و شبکه های اطالع رسانی، ارتباط 
دوسویه بین بانک و مشتری، شکل و رنگ متفاوتی به 
خود گرفته است. نفوذ کاربردهای فناوری اطالعات و 
ارتباطات در همه جنبه های زندگی از جمله در تعامالت 
روزمره اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی افزایش 
چشمگیری یافته است. که از آن جمله می توان به 
حوزه بانکداری و به ویژه با ورود بانکداری الکترونیک 
و تحوالت چشمگیر مترتب بر آن در نحوه تعامل میان 
افراد و گروه های اجتماعی و افزایش حجم پر شتاب 

تجارت در سطوح ملی و بین المللی اشاره کرد.

دولت سیزدهم با رویکرد برقراری عدالت تالش 
را ترمیم و  از مناسبات معیوب گذشته  تا برخی  دارد 
اصالح کند. یکی از بخش هایی که جزو اولویت های 
است.دولت  بانکی  نظام  است  گرفته  قرار  دولت  این 
معتقد است که بانک ها باید چتر خدمات دهی خود را 
گسترش دهند. روابط عمومی بانک ها در این بخش 
می توانند با معرفی خدمات متنوع بانکی به برقراری 

تعامل بین مشتری و سیستم مالی کمک نمایند.
روابط عمومی بانک توسعه تعاون به عنوان یک 
نهاد توسعه ای باید تالش خود را مصروف برقراری 
ارتباط دوسویه سازمان با مشتریان نماید. در چارچوب 
به عنوان  انسانی مشتریان  ارتباط، حفظ کرامت  این 

بزرگترین سرمایه بانک باید در اولویت قرار گیرد.
در پایان از تالش های همکارانم در روابط عمومی 
بانک توسعه تعاون تشکر و قدردانی می نمایم و توفیق 
همگان  برای  متعال  خدواند  از  را  منت  بی  خدمت 

خواستارم.محمد شیخ حسینی

پیام سرپرست بانک توسعه تعاون به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

)نئوبانک مشترک  نئوبانک »فردا«  اولیه  نسخه 
امروز سه  از  و هلدینگ های وب(  زمین  ایران  بانک 

شنبه 2۷ اردیبهشت در اختیار کاربران قرار گرفت.
روابط عمومی؛  از  نقل  به  نیوز  تریتا  به گزارش 
نوید رجائی پور مدیرعامل نئوبانک هوشمند »فردا« با 
اعالم این خبر گفت: پس از مراحل تست و دریافت 
نقاط ضعف و قوت، نسخه اصلی آن بارگذاری می شود.

رجائی پور در نشستی خبری روز گذشته افزود: با 
حمایت بانک ایران زمین و بازوی فناوری این بانک 
یعنی شرکت آرمان وفاداری آریا )آوا( و هلدینگ “های 
وب” توانستیم وارد حوزه نئوبانک ها شویم و در واقع ما 
تنها نئوبانکی هستیم که در درون بانک شکل نگرفته و 

از درون صنعت فعالیت خود را آغاز می کند.

مدیر عامل نئوبانک هوشمند فردا در این نشست 
تالش  در  سال ها  “های وب”  شرکت  در  ما  گفت:» 
اپراتورهای  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان  که  بودیم 
که  دهیم  ارائه  خود  مشترکین  به  را  خدماتی  کشور 
محور این خدمات امور بانکی بود و در تالش بودیم 
که بتوانیم خود را با یکی از بانک های فعال در حوزه 
فناوری اطالعات هماهنگ و از آنها سرویس دریافت 
کنیم که در نهایت توانستیم با کمک بانک ایران  زمین 

این کار را به سرانجام برسانیم.
توانسته  ایران زمین  بانک  این که  از  افزود:  وی 
به صورت آهسته و پیوسته مسیر خود را به انتها برساند، 
شگفت زده شدیم. سیستم ها و سامانه های این بانک 
همه نیاز ما را پوشش می دهند. همچنین وجه دیگر 

موضوع این بود که اغلب شرکت های بانکی با بزرگ تر 
شدن، کند می شوند که این تجربه را در شرکت آرمان 
وفاداری آریا )آوا( که به عنوان بازوی دیجیتال بانک 
ایران زمین کار می کند شاهدش نبودیم و سرعت خوبی 
در این زمینه داشتند و ثمره آن فعالیت ها و ارتباطات 
منجر به تاسیس شرکتی به اسم آوای فناوری و نوآوری 
“بانک  مشارکت  با  نئوبانکی  ایجاد  و  فردا  هوشمند 

ایران زمین” و شرکت “های وب” شد.
نسخه اولیه نئوبانک فردا از امروز سه شنبه 2۷ 
اردیبهشت در دست کاربران قرار می گیرد و این بانک 
بتواند  های وب  زیرساخت های  کمک  به  می خواهد 
توسعه خود را نه فقط در تهران بلکه تمام شهرها و 

روستاهای کشور گسترش دهد.

نئوبانک »هوشمند فردا« در دسترس قرار گرفت
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جنگ ورزشکاران در فضای مجازی؛
دوچرخه سواری ایران، حاشیه هایی که پایان ندارد!

دوچرخه سواران ایران در فضای مجازی در حال تسویه حساب های 
شخصی هستند و علنا یکدیگر را دوپینگی خطاب می کنند. 

حاشیه های دوچرخه سواری ایران به نظر نمی رسد که تمامی نداشته 
باشد و هر روز شاهد یک ماجرایی در این رشته هستیم.

پس از تمام حواشی که برای فدراسیون و انتخابات آن رخ داد که هنوز 
هم  گریبان گیر این فدراسیون است،  اکنون شاهد این هستیم که رکابزنان 

به جان یکدیگر افتاده اند و در فضای مجازی از خجالت هم در می آیند.
مدتی پیش رکابزنان قدیمی و حال حاضر تیم ملی سرعت با یکدیگر 
به مشکل برخوردند و در فضای مجاز حتی  یکدیگر را به فرار از  دادن 
تست دوپینگ متهم کردند. حتی گفته می شود درگیری هم بین دو نفر 
از آنها در حاشیه انتخابی تیم ملی پیست هم پیش آمد که اگر افراد دیگر 

ورود نمی کردند ممکن بود کار به جاهایی باریک بکشد.
اکنون هم این حواشی به رکابزنان جاده کشیده شده است و آن ها 
عماًل به طور مستقیم یکدیگر را دوپینگی خطاب می کنند و عنوان می کنند 

نتایجی که قبال گرفته اند حاصل دوپینگ بوده است.
ایران متشنج تر می  را در دوچرخه سواری  این حواشی قطعا فضا   
کند و هیچ سودی به حال این رشته ندارد. از طرف دیگر در حالی دوچرخه 
سواران یکدیگر را دوپینگی خطاب می کنند که اتحادیه جهانی در بحث 
دوپینگ به ایران بدبین است و در دو نامه  نیز خواستار ضمانت شده که 

ایران ثابت کند در جهت مبارزه با این معضل گام بر می دارد.
رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری درباره حواشی 
این فضا  اند، گفت:  آورده  به وجود  در فضای مجازی  رکابزنان  اخیر که 
اصال خوب نیست اما خب یک شبه نمی توان کاری کرد. فرهنگ سازی و 
اصالح رفتارها کار یک روز و دو روز نیست. خود دوچرخه سواران باید به 
این بالندگی برسند که وقتی به یکدیگر اتهامی وارد می کنند،  آسیب آن 
به کل جامعه دوچرخه سواری وارد می شود و اینکه به یکدیگر تهمت می 

زنند اصال کار اخالقی نیست. 
این  با  اینکه فدراسیون قرار نیست برخوردی  هاشم کندی در مورد 
در  و  کنیم  می  بررسی  را  مسئله  این  کرد:  تصریح  باشد؟  داشته  مسئله 
صورت لزوم برخورد خواهیم کرد.  هنوز گزارشی به من ارائه نکرده اند اما 
اینکه یکدیگر را به دوپینگ متهم می کنند یا کوچکترین مسئله را سریعا 
به اتحادیه جهانی گزارش می دهند کار درستی نیست.  هر فردی باید به 
رقیب و حریفش احترام بگذارد و اینکه شخصیت و سابقه یکدیگر را زیر 

سوال می برند اصال خوب نیست.

حدادی: حتما ورزشکار خوبی ام که من را می زنند
لندن  المپیک  قهرمان  نایب 
گفت: من برای مسابقات به آمریکا 
می روم اما گفته اند که دوباره فیل 

حدادی هوس آمریکا کرده است.
حاشیه  در  حدادی  احسان 
در  قایقرانی  لیگ های  اختتامیه 
آسیایی  بازی های  تعویق  مورد 
ورزش  از  خداحافظی  و  هانگژو 
من  بگویم  باید  ابتدا  کرد:  بیان 
هیچ گاه در ورزش سالم نکردم که 
خداحافظی کنم. اگر روزی ورزش 
نکنم از جامعه ورزش، کمیته  ملی 

المپیک و روسای فدراسیون تشکر می کنم و ادامه نمی دهم. خداحافظی 
در ورزش یعنی گریه، آویزان کردن کفش و بوسیدن زمین که به نظر 
من این ها قشنگ نیست . برای ورزشکاران باید مراسم خداحافظی گرفته 
شود. مگر یک خواننده موقع خداحافظی از کارش میکروفن را می بوسد؟ 
این مختص ورزشکاران است که خداحافظی آنها غمگین است و افسرده 
من  است.  دید  از  رفتن  معنای  به  ایران  در  خداحافظی  چون  شوند  می 
برای بازی های آسیایی برنامه داشتم امیدوار بودم مسابقات انجام شوند 
و پنجمین طالی بازی های آسیایی را بگیرم و تا از معدود ورزشکارانی 

باشم که ۵ طال گرفته است.
او افزود: بازی ها هر سالی که برگزار شود چه 2۰23 و چه 2۰2۶ می 
خواهم در ورزش قهرمانی بمانم و فعالیت کنم به مردم قول دادم بعد از 

نتیجه ضعیف توکیو طالی بازی های آسیایی بگیرم.
ملی پوش دوومیدانی کشورمان در پرتاب دیسک در واکنش به هجمه ها 
علیه خودش از جمله سفر به آمریکا، گفت: مدارک هزینه هایی که برای 
المپیک  توکیو برای من انجام شد در فدراسیون موجود است بودجه فدراسیون 
۹ میلیارد است چطور 2۰ میلیارد تومان هزینه من شده است. این موضوع 
درست نبود. وقتی در یک رشته فقط یک نفر باشی که مدال المپیک گرفتی 
وقتی مدال نگیری هجمه ها زیاد می شود. چرا در کشتی اینگونه نیست در 
برخی رشته ها شاید بیشتر از این برای هر فرد هزینه شود. با مدالی که 
گرفتم بودجه ۱.۵ میلیاردی فدراسیون را ۱۰ میلیارد کردم و فکر می کنم 

زیاده خواهی نکردم.
در مورد عمل خار پشته من گفتند زگیل بوده و چرا به آلمان می روم 
در حالی که به درخواست خود دوستان در کمیته عمل جراحی را در آلمان 
انجام دادم. این ها حاشیه هایی بود که برای من ساخته شد و به فال نیک 
می گیرم حتما ورزشکار خوبی هستم که در 3۷ سالگی من را می زنند. اینکه 

از روی قصد و غرض بگویند هزینه میلیاردی می شود، درست نیست.
حدادی در مورد انتقادات از سفر مجددش به آمریکا گفت: دو مسابقه 
در امریکا در پیش دارم گفتند فیل من هوس آمریکا کرده است.  عاشق 
کشورم هستم اگر قرار بود بروم در همین سن هم آمریکایی ها له له می 
زنند چون عاشق دومیدانی هستند و می خواهند سوء استفاده کنند. آمریکا 
من را حلوا حلوا نمی کنند بارها پیشنهاد دادند ولی قبول نکردم.  از سال 
2۰۰۸ فقط بیست میلیون دالر ضرر از تبلیغات داشتم چون ایران تحریم 

بوده است. عاشق ایران هستم.
وی با اشاره به مهاجرت برخی از ورزشکاران گفت: این عزیزانی هم 
که می روند عاشق کشور هستند به خاطر نبود امکانات می روند اما آنها را در 
شرایط سیاسی وارد می کنند که دیگر نتوانند به کشور باز گردند ورزشکاران 
ما هم از این مسایل اطالع ندارند. هیچ کس آن طرف دلش برای ما نسوخته 
آنها فقط به نخبگان گرین کارت می دهند. مربی من امریکایی است و به 
همین خاطر باید بروم وگرنه ترجیح من این بود که در ایران تمرین کنم. 
ورزش تنها چیزی که برای من داشت 2۰ سال دوری از خانواده و پدر و 
مادرم بوده است. امیدوارم این مدال من ادامه داشته باشد و جوانانی که 

امروز وارد این رشته می شوند این را ادامه دهند.

کلوپ: در فینال لیگ قهرمانان مدعی اول قهرمانی نیستیم
لیورپول  تیم  آلمانی  سرمربی 
عنوان کرد فینال لیگ قهرمانان بازی 
متعادلی خواهد بود و تیمش مدعی اول 

قهرمانی نیست.
لیورپول  ساکر،  بی  گزارش  به 
لیگ  در  قهرمانی  برای  کمی  شانس 
در  کلوپ  یورگن  شاگردان  دارد.  برتر 
ابتدا به دیدار ساوتهمپتون  می روند تا 
منچسترسیتی  با  اختالف  امتیاز  چهار 
برای  قرمزها  کنند.  کم  را  صدرنشین 
قهرمانی نیاز به برد در دو دیدار آینده 
دارند و البته امیدوارند سیتی در هفته 

آخر امتیاز بدهد.
اگر این اتفاق بیفتد، دومین قهرمانی در لیگ برتر تحت هدایت سرمربی 
آلمانی به دست می آید. کلوپ در کنفرانس خبری خود در آستانه بازی لیورپول 
مقابل ساوتهمپتون در لیگ برتر درباره بازی با رئال مادرید در فینال لیگ قهرمانان 
گفت: ما مدعی اول قهرمانی در لیگ قهرمانان نیستیم. فینال لیگ قهرمانان اروپا 
یک بازی متعادل   خواهد بود. این را باید در نظر داشت که رئال مادرید  قهرمانی 
خود را در لیگ قطعی کرده است و به بازیکنان اصلی استراحت می دهد. این در 
حالی است که ما به مبارزه خود در رقابت های لیگ برتر با منچسترسیتی ادامه 
می دهیم. بین االن تا زمان فینال لیگ قهرمانان اروپا ما هنوز دو بازی بسیار مهم 
داریم.  یکی مقابل ساوتهمپتون و دیگری مقابل وولورهمپتون در روز یک شنبه.

محمد صالح و ویرجیل فان دایک احتماال بازی با ساوتهمپتون را از دست 
بدهند. این غیبت احتمالی به این دلیل است که آن ها روز شنبه در جریان دیدار 
فینال جام حذفی انگلیس مقابل چلسی در ومبلی به دلیل مصدومیت مجبور به 

ترک زمین شدند.
کلوپ در ادامه صحبت هایش گفت: ما باید تصمیمات زیادی را قبل از بازی 
با ساوتهمپتون بگیریم اما یک چیزی که قطعا می توانم قول بدهم این است که 
ما تیمی خواهیم داشت که سعی خواهد کرد در مسابقه با ساوتهمپتون پیروز شود.
نخستین  انگلیس،  فینال جام حذفی  در  مقابل چلسی  لیورپول  پیروزی  با 

عنوان قهرمانی FA CUP برای یورگن کلوپ به دست آمد.
در صورتی که لیورپول بتواند ساوتهمپتون را شکست دهد اختالفش با سیتی 
به یک امتیاز می رسد و هفته پایانی لیگ جزیره از حساسیت بسیار زیادی برخوردار 
می شود. منچسترسیتی باید در هفته پایانی برابر استون ویال به میدان برود که 

استیون جرارد را به عنوان سرمربی روی نیمکت خود دارد.

غیرمنتطره؛ تیم ملی ایتالیا در جام جهانی بازی می کند!

ممکن است تیم ملی ایتالیا جایگزین اکوادور در جام هانی قطر 2۰22 بشود.
نیمه  در  شمالی  مقدونیه  مقابل   ۰-۱ باخت  پس شکست  ا  ایتالی ملی  تیم 
نهایی مرحله پلی آف در ماه مارچ، برای دومین بار متوالی از صعود به جام جهانی 
باز مانده و دوباره ناکامی بزرگی را تجربه کرد. اما فرانکو چیمنتی، رئیس فعلی 
فدراسیون گلف ایتالیا و یکی از اعضای سابق کمیته CONI، مدعی شد آتزوری 
هنوز شانس بازی در جام جهانی قطر در ماه نوامبر را در اختیار داشته و ممکن 

است جایگزین اکوادور در این تورنمنت شود.
هفته گذشته فیفا رسمی اعالم کرد که در حال بررسی ادعا مطرح شده توسط 
فدراسیون فوتبال شیلی مبنی بر جعل اسناد بایرون کاستیو و حضور غیرقانونی این 
بازیکن در ترکیب تیم ملی اکوادور است. کاستیو در طول مرحله مقدماتی هشت 
بازی انجام داده و نقش قابل توجهی در صعود این تیم به جام جهانی ایفا کرد. اما 
فدراسیون فوتبال شیلی مدعی شده این بازیکن متولد کلمبیا بوده و از نظر قانونی 

حق بازی برای تیم ملی اکوادور را نداشته است. 
در صورت اثبات این ادعا ممکن است فیفا دو تصمیم متفاوت بگیرد. یکی 
حذف امتیازات کسب شده توسط اکوادور در مسابقاتی را که کاستیو در آن حضور 
داشت و صدور مجوز صعود تیم ملی شیلی به جام جهانی. دیگری نیز حذف اکوادور 
و اعطای این شانس به تیمی که در رده بندی فیفا باالترین رتبه دارد. در صورت 
اخذ این تصمیم، تیم ملی ایتالیا راهی جام جهانی خواهد شد. فرانکو چیمنتی در 
این رابطه گفت: »هنوز فرصت برای دیدن ایتالیا برای حضوردر جام جهانی وجود 

دارد و این شانس بزرگ تر از آن چیزی است که مردم تصور می کنند.”

آتیال عقاب معروف فرانکفورت غایب فینال لیگ اروپا!
اینتراخت بدون عقاب خود آتیال در فینال لیگ اروپا در سویا بازی خواهد کرد.
قوانین اسپانیا مبنی بر قرنطینه ۱۵ روزه حیوانات در بدو ورود به این کشور، 
از حضور این عقاب در سانچز پیزخوان به همراه باشگاه آلمانی جلوگیری می کند.
آینتراخت فرانکفورت فینال لیگ اروپا را در سویا مقابل رنجرز بدون عقاب 
طلسم شکن خودشان بازی خواهد کرد. طبق ادعای بیلد، عقاب آتیال، نماد تیم 
آلمانی که در هر بازی بر فراز دویچه بانک پارک پرواز می کند و از سال 2۰۰۶ 
در سه فینال جام حذفی، باشگاه را همراهی کرده است، در سانچز پیزخوان حضور 
نخواهد داشت.طبق قوانین، اسپانیا برای واردات حیوانات زنده  قرنطینه ۱۵ روزه در 
نظر می گیرد و همین موضوع، آتیال را در فرانکفورت نگه داشته است تا این بار او 
بخشی از جزر و مد سفید موج هواداران فرانکفورت در خیابان های سویا نخواهد بود.

صالح و فن دایک به فینال لیگ قهرمانان اروپا می رسند
مادرید  رئال  مقابل  اروپا  قهرمانان  لیگ  فینال  برای  یک  دا فن  و  صالح 

آماده خواهند بود.
محمد صالح و ویرجیل فن دایک هر دو در جریان پیروزی لیورپول در فینال 

جام حذفی انگلیس مقابل چلسی در ورزشگاه ومبلی مصدوم شدند.
رئال  مقابل  اروپا  قهرمانان  لیگ  فینال  به  مانده  هفته  دو  یل  دل همین  به 
مادرید، هواداران لیورپول نگران بودند که دو بازیکن مهم تیمشان از دست بدهند.
با این حال، یورگن کلوپ پس از پیروزی در ضربات پنالتی مقابل چلسی، 
خوشبین بود که صالح و فن دایک به موقع بهبود یافته و در فینال لیگ قهرمانان 
اروپا در 2۸ می در پاریس حضور خواهند داشت. سرمربی آلمانی تصریح کرد که نه 
صالح و نه فن دایک برای بازی روز سه شنبه مقابل ساوتهمپتون در اختیار او نخواهند 
بود، اما او انتظار دارد که آنها برای بازی یکشنبه مقابل ولورهمپتون در دسترس باشند.
کلوپ در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به این سوال که آیا دو ستاره اش مقابل 
ساوتهمپتون حضور خواهند داشت یا خیر، پاسخ داد: »خیر، ویرجیل قطعا نه. این 
قبل از بازی تقریبًا واضح بود. ما فکر می کردیم این بازی ]برای استراحت دادن به 
او[ بود، زیرا او واقعًا خیلی بازی کرد. هر دوی آنها خوب هستند. هدف هر دو این 
است که بتوانند دوباره در آخر هفته درگیر شوند. روی نیمکت و برای چند دقیقه 
در ترکیب یا شروع از ابتدا؛ ما خواهیم دید زیرا این برای بازی با رئال مادرید عالی 
خواهد بود. این روند بسیار مثبت است و ما در مورد فینال لیگ قهرمانان شکی 
نداریم، اما در مورد بازی ولورهمپتون کامال واقع بین هستیم. اما برای فردا، نه.”

پیشنهاد سه ساله بارسلونا به لواندوفسکی
بارسلونا برای جذب مهاجم لهستانی 

تیم بایرن مونیخ وارد عمل شده است.
رابرت لواندوفسکی، مهاجم لهستانی 
بایرن مونیخ تا پایان فصل آینده با این تیم 
قرارداد دارد اما او تصمیم دارد تا در تابستان 

پیش رو این تیم را ترک کند.
آخرین  درمورد  نو  روما بریزیو  فا
با وجود  ندوفسکی اعالم کرد  لوا وضعیت 
از  چلسی  و  ژرمن  سن  ی  پار عالقه 
تابستان گذشته، روبرت لواندوفسکی تنها 

بارسلونا است.
نماینده او زهاوی نیز اولویت را به بارسا می دهد، قرارداد سه ساله از قبل 

روی میز است اما هنوز انتقال منتظر مذاکره باشگاه ها است.

لیس  پو س پر شکست 
مقابل سپاهان، اندک امید این 
تیم را برای قهرمانی در لیگ 
بیست ویکم به باد داد و حاال سرخپوشان 
با  قهرمانی  نایب  برای  اید  ب پایتخت 
ابتدای فصل  در  کنند.  قابت  ر سپاهان 
پیش بینی  نست  می توا کسی  کمتر 
چنین عملکردی را از پرسپولیس داشته 
واسطه  به  استقاللی ها  که  ا  چر باشد؛ 
جدایی  همینطور  و  مدیریتی  تغییرات 
بازیکن شان  بهترین  قایدی که  مهدی 
بود شرایط خوبی نداشتند؛ اما عملکرد 
ناامیدکننده  آنقدر  لیگ  در  پرسپولیس 
بود که باعث شد استقالل در 3 هفته 
مانده به پایان لیگ با اختالفی ۹ امتیازی 

قهرمان لیگ شود.
حاال یحیی گل محمدی به عنوان 
ناکامی تیمی  باید پاسخگوی  سرمربی 
بود.  قهرمانی  عنوان  مدافع  که  باشد 
مختلفی  عوامل  پرسپولیس  ناکامی 
او در صدر  اشتباهات  ما قطعا  ا داشت؛ 
این اشتباهات قرار دارد. مهمترین این 

اشتباهات را در ادامه می خوانید:
۱- مهمترین اشتباه گل محمدی، 
میلیارد  ده ها  بود که  یکنانی  باز جذب 
هدر  را  پرسپولیس  بودجه  ز  ا تومان 
به  کمکی  هیچ  که  زیکنانی  با داد. 
یت  نها ر  د و  ند  د نکر س  لی سپو پر
 2 جذب  شدند.  ت نشین  نیمک هم 
ری  کشو ن،  جیکستا تا ز  ا یکن  ز با
حرفی  هم  آسیا  فوتبال  در  حتی  که 
توجیهی  هیچ  د  ر ا ند تن  گف ی  ا بر
این  مصرانه  گل محمدی  اما  نداشت؛ 
بازیکنان را جذب کرد. به جز بازیکنان 
علی  همچون  بازیکنانی  انی،  تاجیکست
نعمتی، رضا اسدی، علیرضا ابراهیمی، 
به  هم  گوهری  احمد  ری،  جعف رضا 

بود  مشخص  اما  آمدند؛  پرسپولیس 
چنین  برای  پرسپولیس  هن  پیرا که 
بازیکنانی گشاد است. شیرزاد تمیروف 
هم  دیگر بازیکن خارجی پرسپولیس 
است. او هم در همان حد و اندازه های 
جالب  و  بود  تاجیکستانی  ن  بازیک  2
بهتری  مهاجمان  رسپولیس  پ ینکه  ا

نسبت به تمیروف در اختیار داشت.
گل محمدی  ه جویی های  بهان  -2
کرد  فراموش  وی  که  بود  یاد  ز انقدر 
نقاط ضعف تیمش را ببیند. سردرگمی 
که سرمربی پرسپولیس حتی در انتخاب 
وی  داد  نشان  داشت  صلی  ا ترکیب 
تمرکزش را معطوف به مسائل غیرفنی 
کرده است. اینکه مدام در مصاحبه های 
متوالی دست های پشت پرده، عامل عدم 
موفقیت پرسپولیس عنوان شود می تواند 
این معنا را داشته باشد که قهرمانی های 
بوده  غیرفنی  هم  پرسپولیس  متوالی 
است. استعفاهای یحیی را هم باید به 

حساب آورد. مگر می شود در تیمی شاهد 
استعفای سرمربی بود و در نهایت توقع 

موفقیت آن تیم را داشت؟ 
از  بیرانوند  جدایی  ز  ا پس   -3
پرسپولیس، جانشین مناسبی برای این 
در  لک  حامد  نشد.  انتخاب  بان  دروازه 
عملکرد  تیم  این  در  حضورش  اوایل 
قابل قبولی داشت؛ اما هر چه از لیگ 
بیشتری  افت  دچار  او  ذشت  گ امسال 
شد و در نهایت حتی جای خود را در 
داد.  گوهری  احمد  به  صلی  ا ترکیب 
شش دانگی  دروازه بان  م  ه گوهری 
از لک بود. جالب  اما بهتر  نشان نداد؛ 
اینکه گل محمدی در بازی مقابل ذوب 
آهن و سپاهان که بازی مرگ و زندگی 

بود از لک استفاده کرد.
۴- در اواخر بازی برگشت استقالل 
و پرسپولیس بود که گل محمدی برای 
مجادله با داور وارد زمین شد. مشخص 
محرومیت  با  رفتاری  چنین  که  بود 

سنگین روبرو خواهد شد. گل محمدی 
شرایطی  در  و  موضوع  این  به  علم  با 
لیگ  پایانی  هفته های  در  تیمش  که 
بازی های مهمی در پیش داشت چنین 
اقدامی انجام داد. شبیه آن را می توان 

تنها در لیگ محالت دید.
۵- یکی از مهمترین شاخصه های 
پرسپولیس در چند فصل گذشته  مهم 
بود.  تیم  این  بازیکنان  دنی  ب وضعیت 
از  یکی  مسئله  این  که  به گونه ای 
متوالی  قهرمانی های  مهمترین عوامل 
این تیم محسوب می شد؛ اما در فصل 
جاری مشکل بدنی بازیکنان پرسپولیس 
به مشکالت متعدد این تیم هم اضافه 
شد؛ به گونه ای که بازیکنی که از دقیقه 
۸۰ وارد زمین شد نای دویدن نداشت. 
بدنسازی  فصل  آغاز  از  پیش  قطعا 
درست  شکل  به  پرسپولیس  بازیکنان 
انجام نشده بوده؛ وگرنه چنین مشکالتی 

به وجود نمی آمد.

بررسی عملکرد گل محمدی این طور نشان می دهد؛

یحیی؛ مهمترین دلیل ناکامی پرسپولیس در فصل جاری فوتبال

به  نسبت  پرسپولیس  اول  گلر 
اظهارات یکی از مربیان دروازه بان علیه 

او و داوود فنایی واکنش نشان داد.
سال  دومین  حالی  در  لک  حامد 
پایان  به  را  پرسپولیس  در  حضورش 
یک  اخیر  فصل  دو  طی  که  می رساند 
فینال  در  و حضور  برتر  لیگ  قهرمانی 
کرده  تجربه  را  آسیا  قهرمانان  لیگ 
بیشترین  توانست  بیستم  لیگ  در  و 
داشتن  نگه  بسته  با  را  کلین شیت  آمار 
برتر  لیگ  مسابقه   ۱۷ در  دروازه اش 

ثبت کند.
که  پرسپولیس  اول  دروازه بان 
تیم  این  در  روز حضورش  نخستین  از 
و  رسانه ای  فضای  از  گرفت  تصمیم 
مجازی دور باشد و روی کارش تمرکز 
سال  نخستین  در  اینکه  از  پس  کند، 
حضورش در جمع سرخ پوشان به عنوان 
همچنین  و  آسیا  دروازه بان  بهترین 
فصل  در  شد،  معرفی  ایران  برتر  لیگ 
سپری  را  متفاوتی  شرایط   ۱۴۰۰-۰۱

کرده است.
دوران  ابتدای  از  که  لک  حامد 
حضورش در پرسپولیس تاکنون توانسته 
 3۵ آسیایی  و  داخلی  رقابت های  در 
کلین شیت داشته باشد، در چهار مسابقه 
این فصل لیگ برتر شرایط ایده آل خود 
را سپری نکرده که همین اتفاق موجب 
شد از ترکیب سرخ پوشان فاصله بگیرد 
جام  از  پرسپولیس  اینکه  از  پس  ولی 
 ۱۱ جمع  به  دوباره  رفت،  کنار  حذفی 

نفر اصلی تیمش بازگشت.
دیدار  در  سپاهان  دوم  گل  اما 
اخیرش مقابل پرسپولیس موجب شد تا 
حامد لک دوباره مورد انتقاد قرار بگیرد و 
البته یکی از مربیان دروازه بان که مقطع 
کوتاهی هم در پرسپولیس حضور داشته، 

مصاحبه ای علیه او انجام داده است.
پرسپولیس  دروازه بان  لک،  حامد 
خصوص  در  گفت وگو  به  تمایلی  که 
یک  توسط  شده  مطرح  صحبت های 
فنایی  داوود  و  او  علیه  سابق  مربی 
از  کرد:  اظهار  باره  این  در  نداشت، 
روز اول که پیراهن مقدس تیم بزرگ 
گرفتم  تصمیم  پوشیدم،  را  پرسپولیس 
فقط و فقط روی کارم تمرکز کنم و هیچ 
فضای  در  یا  باشم  نداشته  مصاحبه ای 

مجازی فعالیت آن چنانی نکنم؛ االن هم 
به خدا قسم نمی خواستم حرفی بزنم ولی 
صحبت های  مقابل  در  نمی شود  انگار 

برخی افراد معلوم الحال سکوت کرد.
هیچ کسی  اسم  من  داد:  ادامه  او 
برخی  چون  نمی آورم  مصاحبه ام  در  را 
افراد که در این مدت درباره پرسپولیس 
داوود)فنایی(  آقا  و  من  شخص  و 
در  هم  ماه   3-۴ کرده اند،  صحبت 
را  خودشان  حاال  که  نبوده اند  تیم  این 
می دانند!  سابق  مربی  یا  پیشکسوت 
که  نیستند  پرسپولیس  حد  در  این ها 

درباره آن صحبت می کنند.
دروازه بان پرسپولیس اضافه کرد: 
اگر بخواهیم اسم پیشکسوتان و مربیان 
کارآمد پرسپولیس در تاریخ را نام ببریم، 
این  نام  البته  صدها کتاب می شود که 
جای  آن  از  صفحه ای  هیچ  در  آقایان 
ندارد. پس لطفا سکوت کنند و خودشان 
را وصله باشگاه بزرگ پرسپولیس نکنند. 
دارد  هوادارانی  و  بزرگترها  پرسپولیس 
که حرف یا انتقادشان را روی چشمانم 
ندارند  حق  آقایان  این  اما  می گذارم، 
یک کلمه درباره تیم و شخص من یا 

آقا داوود حرف بزنند.
روزی  از  شد:  یادآور  لک  حامد 
که به پرسپولیس آمدم، فقط یکی، دو 
منتشر شد که آن هم  از من  مصاحبه 
وگرنه  بود  ورزشگاه ها  میکسدزون  در 
حتی به برخی رسانه ها و روزنامه ها که 
گفت وگوی خیالی از من منتشر کردند 
هم توجهی نداشتم و حتی آنها را تکذیب 
نکردم چون سرم به کارم بود، اما االن 
نیاز دیدم یک سری مسائل را درباره آن 
آقایی که درباره من و آقا داوود صحبت 

کرده، بگویم.

دروازه بان پرسپولیس تصریح کرد: 
عالقه ای  اصال  که  محترم  آقای  ای 
با  تو  کارنامه  بیاورم،  را  نامت  ندارم 
هم  اپسیلون  یک  حتی  فنایی  داوود 
قابل قیاس نیست. اگر کارنامه بازی و 
مربیگری آقای فنایی ۱۰۰ باشد، شما 
صفر هم نیستی. پس بی دلیل خودت را 
به پرسپولیس نچسبان و با دو، سه ماه 
حضور در این تیم، مدام به افراد اطرافت 
نگو که تیتر بزنند مربی سابق پرسپولیس 

فالن حرف را زد!
اینکه سابقه حامد لک  بیان  با  او 
کامال  آقا  آن  سابقه  و  فنایی  داوود  و 
یک  با  کرد:  عنوان  است،  مشخص 
آقا  آن  که  ببینید  می توانید  ساده  سرچ 
چه سابقه ای داشته و کجاها بوده و اصال 

چطور وارد تیم ها شده است.
حامد لک یادآور شد: خدا را شکر 
لیگ  در  مداوم  بازی  سال   ۱2 از  پس 
برتر و حضور در تیم ملی، به تیم مورد 
عالقه ام رسیدم و برای پوشیدن پیراهن 
پرسپولیس زجر و زحمت کشیدم و مثل 

این آقا آویزان این و آن نشدم.
دروازه بان پرسپولیس تصریح کرد: 
از  برخی  در حدی نیستند که جزئیاتی 
بدانند  اما  بگویم،  فوتبال  به  ورودشان 
زندگی  زیاد و  با زحمت  که حامد لک 
رسید،  خود  محبوب  تیم  به  حرفه ای 
اینکه پول دستی به کسی بدهد تا  نه 
در پرسپولیس باشد. من برای بودن در 
فوتبالی  غیر  مسائل  دنبال  پرسپولیس 
نیستم و پول دستی به کسی نمی دهم. 
این را هم آن آقا و هم اطرافیانش بدانند.
حامد لک یادآور شد: آقای فنایی 
در  مربیگری  رزومه  و  بازی  سابقه  با 
پرسپولیس حضور دارد، نه اینکه محتاج 

گلرها شود تا به پرسپولیس برسد. آقای 
فنایی بازیکن پیدا می کند، اما برای شما 
برعکس بوده و بازیکن شما را پیدا کرده 
و به پرسپولیس آورده! این مسائل باید 
در فوتبال جمع شود تا برخی  خودشان 
را پیشکسوت و مربی سابق پرسپولیس 

ندانند.
بیشتر  که  کسی  کرد:  تصریح  او 
به  زه بانی،  دروا بحث  و  فوتبال  ز  ا
درباره  نباید  است،  دیگر  مسائل  دنبال 
لبته  ا و  کند  نظر  اظهار  پرسپولیس 
آقای  مدیرعاملی  زمان  در  نرود  یادش 
تا  شد  آن  و  این  محتاج  چطور  عرب، 
اردوی  به  نفر  آخرین  به عنوان  را  او 

پیش فصل اضافه کنند.
دروازه بان پرسپولیس درباره اینکه 
یک شب قبل از بازی اخیرشان مقابل 
یک  در  شکوری  براهیم  ا سپاهان، 
گزینه  لک  حامد  کرد  عنوان  مصاحبه 
گفت:  نبود،  گل محمدی  یحیی  اول 
من در سال اول حضورم در پرسپولیس 
به قهرمانی لیگ برتر با بیشترین آمار 
کلین شیت تاریخ این تیم رسیدم، در آسیا 
آن عملکرد را داشتم و در یک بازی جام 
و  نخوردم  گلی  هیچ  هم  دربی  حذفی 
پنالتی گرفتم. حاال اینکه آقای شکوری 
نمی دانم  را  دلیل اش  زده،  را  آن حرف 
فصل  آخر  مسائل  این  درباره  البته  و 

به صورت مفصل صحبت خواهم کرد.
او تاکید کرد: باز هم می گویم حرف 
مربیانم  و  بزرگان  عزیز،  پیشکسوتان 
در  مربیانم  به ویژه  و  سال ها  این  در 
پرسپولیس را روی چشمانم می گذارم و 
می پذیرم، اما عده ای این اجازه را ندارند 

درباره این باشگاه بزرگ حرف بزنند.
حامد لک در پایان یادآور شد: من 
روزهای خوب و شیرینی در پرسپولیس 
آسیا  فینال  و  لیگ  قهرمانی  و  داشتم 
در  قصوری  اگر  ولی  کردم  تجربه  را 
بازی  چهار  سه،  در  و  بوده  فصل  این 
برای  می خواهم  که  آنطور  نتوانستم 
از  باشم،  داشته  عملکرد  محبوبم  تیم 
دوست داشتنی  پرسپولیسی های  همه 
عذرخواهی می کنم. ضمنا جا دارد از همه 
هواداران پرشمار و دوستان عزیزی که 
در این مدت سعی کردند دوباره به من 

روحیه بدهند، تشکر کنم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

سکوت حامد لک جنجالی شکست؛

برای بودن در پرسپولیس پول دستی به کسی نمی دهم!

وبسایت روزنامه رکورد از بند یک 
انتقال  برای  آنتورپ  یورویی  میلیون 

علیرضا بیرانوند پرده برداشت.
هفته گذشته علیرضا بیرانوند خبر 
از پایان حضورش در تیم بواویشتا داد 
تیم  این  در  او  کار  که  کرد  اعالم  و 
پرتغالی به پایان رسیده و وی باوجود 
تالش برای حضور در ترکیب، به دلیل 
عدم امکان نمایش توانایی اش اردوی 

بوآویشتا را ترک می کند.
را  خوشحالی  از  موجی  خبر  این 
در بین برخی از طرفداران پرسپولیس 
ایجاد کرد چرا که آنها تصور می کردند 
که بیرانوند یکی از سهل الوصول ترین 
خریدهای آنها خواهد بود و به راحتی 
جذب پرسپولیس خواهد شد اما ماجرا 

به این سادگی نیست.

باوجود ابراز عالقه بیرانوند نسبت 
ماه های  و  هفته ها  در  پرسپولیس  به 
گذشته اما پایان قرارداد او با بواویشتا 
به منزله این نیست که او می تواند تیم 
در  بیرانوند  کند.  انتخاب  را  بعدی اش 
ساله  سه  قراردادی  با   ۱3۹۹ خرداد 
سال  یک  حاال  و  پیوست  آنتورپ  به 
به  تا  مانده  باقی  قرارداد وی  از  دیگر 
به  تبدیل  بلژیکی  باشگاه  ترتیب  این 
تصمیم گیر اصلی در ماجرای گلر ملی 

پوش ایرانی بشود.
نوشته،  رکورد  روزنامه  که  آنطور 
کردن  ئمی  دا بند  ویشتا  بوا ه  باشگا
یک  مبلغ  به  بیرانوند  علیرضا  قرارداد 
تا  کرد  نخواهد  فعال  را  یورو  میلیون 
باشگاه  شود  مشخص  ترتیب  این  به 
آنتورپ برای انتقال او به تیمی اروپایی 

رقم یک میلیون یورو را در نظر گرفته 
که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها  اما 
برای  کمتری  رقم  پرسپولیس  باشگاه 

این انتقال خواهد پرداخت.
در  بیرانوند  عملکرد  به  باتوجه 
طول مدت قرارداد قرضی، آنتورپ 3۰۰ 
هزار یورو از خواسته قبلی پایین آمده و 
حاضر است با ۷۰۰ هزار یورو بیرانوند را 
اختیار پرسپولیس قرار دهد؛ رقمی  در 

بسیار باال برای یک تیم ایرانی.
لیس  سپو پر ه  شگا با مسئوالن 
ندارند  قصد  که  کرده اند  اعالم  اما 
این مبلغ فسخ را پرداخت کنند و به 
گفته اند  نیز  بیرانوند  علیرضا  ایجنت 
قراردادی  باید مشکل  او خودش  که 
ایران  به  و  کند  حل  را  بلژیک  در 
پرسپولیس  صورت  آن  در  تا  بیاید 

خدمت  به  را  او  مطلوب،  دستمزد  با 
. بگیرد

شاید راه حل میانه، جذب قرضی 
این بازیکن و تمدید او با آنتورپ باشد 
که البته شاید باشگاه بلژیکی در صورت 
وجود مشتری برای بیرانوند نسبت به 

این گزینه، بی میل باشد.
یر  سا ید  شا سد  می ر نظر  به 
جذب  به  نسبت  ایرانی  باشگاه های 
کنند؛  قدام  ا نند  بتوا نوند  بیرا قطعی 
مغانلو  شهریار  ماجرای  در  آنچه  نظیر 

پیش آمد.
پرسپولیس  باشگاه  حال  هر  به 
این  در  تا  دارد  را  این  فرصت  هنوز 
انتقال مذاکرات را جلو ببرد اما برخالف 
تصور اولیه، این یک انتقال دشوار برای 

قرمزها خواهد بود.

پرسپولیس بند فسخ را فعال نمی کند؛

بیرانوند، گرانترین گلر تاریخ لیگ برتر!
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شیوه های ترویج کتابخوانی
۱- آشـنایی بـا اهمیت و فواید 

کتابخوانی
نیازهـای  از  جزئـی  مطالعـه، 
هـر  کـه  اسـت  انسـان  اجتماعـی 
فـردی بـه وسـیله آن، بـا اندیشـه 
هـا و افـکار دیگـران ارتبـاط برقرار 
مـی کنـد و از دسـتاوردهای علمی 
ادبـی دیگـران بهـره منـد مـی  و 
شـود. قـرآن در بـاب اهمیت دانش 
مـی فرمایـد: »َهـْل یْسـَتِوی الَِّذیَن 
یْعلَُمـوَن َوالَِّذیـَن اَل یْعلَُموَن: بگو آیا 
کسـانی که می دانند با کسـانی که 
نمـی دانند، مسـاوی اند؟«. بنابراین 
میان دانسـتن و ندانستن، خواندن و 
نخوانـدن فاصله بسـیار اسـت؛ زیرا 
علـم و دانـش، در بهبـود کیفیـت 
زندگـی آدمی نقشـی اساسـی دارد. 
رهبـر معظم انقالب دربـاره اهمیت 

کتـاب و کتابخوانـی مـی فرماید:
بـه سـوی  ای  دروازه  کتـاب، 
جهـان گسـترده دانـش و معرفـت 
از  یکـی  خـوب،  کتـاب  و  اسـت 
ابزارهـای کمـال بشـری  بهتریـن 
اسـت. کسـی کـه بـا ایـن دنیـای 
دنیـای  بخـش،  زندگـی  و  زیبـا 
کتـاب، ارتبـاط نـدارد؛ بی شـک از 
مهـم ترین دسـتاورد انسـانی و نیز 
از بیشـترین معـارف الهی و بشـری 
محـروم اسـت. بـرای یـک ملـت، 
خسـارتی بزرگ اسـت کـه افراد آن 
بـا کتاب سـر و کار نداشـته باشـند 
و بـرای یک فـرد، توفیـق عظیمی 
و  مأنـوس  کتـاب  بـا  کـه  اسـت 
همـواره در حال بهـره گیری از آن، 
یعنـی آموختن چیزهای تازه باشـد.

مطالعه می تواند نشـأت گرفته 
از انگیـزه های گوناگونی باشـد که 
مهـم تریـن آن هـا ارضـای میـل 
شـخصی، عالیـق ذوقـی و حرفـه 
ای و وسـعت بخشـیدن به این نوع 
عالیـق و ارضـای نیازهـای مبـرم 
فکـری، روحـی و معنـوی اسـت. با 
توجـه بـه اینکـه جامعـه امـروز، در 
اسـتفاده از وسـایل ارتباط جمعی به 
ویـژه شـبکه هـای اجتماعـی غرق 
شـده اسـت، کتاب و کتابخوانی می 
توانـد اثرهـای بسـیاری بـر ذهن و 
عملکرد انسـان در زندگی شـخصی 

و اجتماعی داشـته باشـد.
تحقیقات انجام شـده در سـال 
2۰۰۹ در دانشـگاه ساسـکس نشان 
داده اسـت کـه مطالعـه، مؤثرترین 
روش برای مقابله با اسـترس است. 
امـام صـادق علیـه السـالم فرموده 
اسـت: »یْأتِـی َعلَـی النَّـاِس َزَمـاُن 
َهـْرٍج اَل یْأنَُسـوَن فیـِه إاِلَّ بکُتبِِهم: 
روزگار پرآشـوبی فـرا می رسـد که 
در آن روز مـردم جـز بـا کتاب های 
خـود انـس نمـی گیرنـد«. بنـا بـر 
تحقیقـات منتشـر شـده در مجلـه 
آنالیـن نورولـوژی، خوانـدن کتاب 
در تمـام طول عمر باعث می شـود 
کـه مغـز در سـنین پیـری، توانایی 
خـود را حفـظ کنـد. بزرگسـاالنی 
درگیرکننـده  هـای  فعالیـت  کـه 
مغـز ماننـد کتـاب خوانـدن و حـل 
معمـا انجـام مـی دهنـد، کمتـر به 
بیمـاری آلزایمـر مبتـال می شـوند؛ 
زیـرا زمانـی کـه افـراد یـک کتاب 
یـا داسـتانی را دنبـال مـی کننـد، 
بـه  را  زیـادی  چیزهـای  ناچارنـد 

خاطـر بسـپارند. ایـن امـر موجـب 
تقویـت حافظـه خواهد شـد.

داشـتن برنامـه روزانـه بـرای 
مطالعـه و کتابخوانی نه تنها سـبب 
کاهش اسـترس و یکـی از بهترین 
روش هـای مقابلـه بـا اختـالالت 
مـی  سـبب  بلکـه  اسـت؛  خـواب 
شـود افـراد در مواجهـه بـا مسـائل 
زندگـی، با آگاهی بیشـتری تصمیم 
گیـری کننـد. کتابخوانی مـی تواند 
به عنـوان یـک سـرگرمی رایگان، 
سـبب بهبـود کیفیت زندگی شـود. 
عضویـت در کتابخانه های عمومی 
و بهـره منـدی از کتـاب هـای آن 
هـا، رسـیدن بـه چنیـن مسـئله ای 

را بسـیار آسـان مـی کند.

2- پیشنهادهایی برای تشویق 
و ترغیـب خانواده به کتابخوانی

خانـواده بـه عنـوان اولین نهاد 
اجتماعـی، نقش بسـزایی در ارتقای 
سـطح فرهنـگ، رفتارهـا و عـادت 
هـای فـرد دارد. از ایـن رو آشـنایی 
فرزنـدان بـا کتـاب و کتابخوانی، از 
خانـواده آغـاز مـی شـود و رغبـت 
های او در خانواده شـکل می گیرد. 
محققـان معتقدند عادت به مطالعه، 
مطالعـه  میـزان  در  اصلـی  عامـل 
افـراد جامعـه اسـت. اگـر فرهنـگ 
کتابخوانی در جامعه رواج ندارد و از 
جایگاه ارزنده ای برخوردار نیسـت، 
بایـد علـت آن را در بسـتر خانـواده 
جسـت. بایـد علـل بیگانـه بـودن 
کتابخوانـی  و  کتـاب  بـا  فرزنـدان 
والدیـن جسـتجو  رفتارهـای  در  را 
کـرد؛ زیـرا هنـوز پدیـده کتـاب و 
کتابخوانـی بـه عنـوان یـک نیاز و 
ضرورت واقعی مطرح نشـده اسـت. 
بررسـی هـا نیـز حاکـی از وضعیت 
نامطلـوب مطالعـه و کتابخوانـی در 
ایـران اسـت تـا آنجا که بر اسـاس 
آمارهـای موجـود در سـال ۱3۹۸، 

سـرانه مطالعه در کشـور، ۱3 دقیقه 
سـایر  بـا  مقایسـه  در  کـه  اسـت 
کشـورها، بسیار تأسـف انگیز است. 
ایـن در حالـی اسـت که مـی توان 
بـا بـه کارگیری برخـی راهکارهای 
عملـی بـرای تشـویق خانـواده بـه 
مطالعـه، این آمـار را ارتقا داد. برای 
مثـال خواندن کتاب توسـط جوانان 
خانـواده برای والدین و سـالمندان، 
گـوش دادن به کتـاب های صوتی 
بـرای افرادی که زمـان کافی برای 
مطالعـه کتاب های چاپـی ندارند یا 
تهیـه کتـاب بـرای افراد با شـرایط 
خـاص کـه متناسـب بـا وضعیـت 
جسـمانی آن هـا باشـد، برخـی از 

راهکارهاسـت. این 

هـای  کتابخـوان  تهیـه   -3
هـای  ر ا فز ا م  نـر نیـک،  و لکتر ا

یـدی و ندر ا
کتابخـوان الکترونیـک، نوعی 
حمـل  قابـل  الکترونیکـی  وسـیله 
بـرای خوانـدن کتـاب  اسـت کـه 
هـا ونشـریات الکترونیکـی طراحی 
شـده اسـت. اگر چه هر وسـیله ای 
کـه قـادر باشـد متـن را بـر صفحه 
خـود نشـان دهـد، مـی توانـد بـه 
عنوان کتابخـوان الکترونیکی مورد 
اسـتفاده قرار گیرد؛ اما این وسـایل 
مزایـای فنـاوری کاغـذ الکترونیک 
را ندارنـد. کاغـذ الکترونیک، امکان 
شـارژ طوالنـی مـدت و مهـم تـر 
اسـتفاده  بـا  زیـاد  مطالعـه  آن  از 
بـه  آسـیب  بـدون  کتابخـوان  از 
چشـم را فراهم می کند. نمایشـگر 
دسـتگاه هیـچ نـوری تولیـد نمـی 
کنـد و در نتیجـه تصویـری کامـاًل 
شـبیه بـه کاغذ، بـدون بازتـاب نور 
نـور مسـتقیم  قابـل مطالعـه در  و 
تولیـد می کنـد. این نوع نمایشـگر 
ماننـد کاغـذ در تاریکی دیـده نمی 
شـود؛ از ایـن رو در بیشـتر مـدل 

هـای ایـن دسـتگاه چـراغ مطالعـه 
داخـل دسـتگاه تعبیـه شـده تـا در 
صـورت نیـاز نـور آن را بتـوان بـه 
انـدازه تنظیـم کـرد. نـرم افزارهای 
اندرویـدی مخصـوص مطالعـه نیز 
از دیگـر راهکارهایی اسـت که می 
تواند سـبب گرایش بیشـتر اعضای 

خانـواده بـه کتابخوانـی شـود.

و  منظـم  ریـزی  برنامـه   -۴
سـب منا

تریـن  ضـروری  ز  ا یکـی 
نیازهـای اعضـای خانواده، داشـتن 
برنامـه منظـم و دقیـق در زندگـی 
اسـت. داشـتن برنامـه ای کـه در 
برگیرنـده تمـام نیازهـای جسـمی 
و روانـی آن هـا باشـد، مـی توانـد 
مسـیر موفقیـت و سـعادت را برای 
آنـان همـوار کنـد. انجـام تکالیـف 
شرعی و دینی، بازی، ورزش، انجام 
تکالیف درسـی، تماشـای تلویزیون 
، همـکاری در امـور خانـه، شـرکت 
در بحـث هـای خانـواده، مطالعـه 
ایـن قبیـل  از   .  . و کتابخوانـی و. 
اسـت. زمـان محـدود اسـت و این 
واقعیـت تلـخ را نمـی تـوان انـکار 
کـرد. بـرای اسـتفاده بهینـه از آن، 
کـرد  توجـه  نکتـه  ایـن  بـه  بایـد 
کـه زیـاد کتـاب خوانـدن، نشـانه 
موفقیت نیسـت؛ چه بسـیار انسـان 
کتـاب  زیـادی  تعـداد  کـه  هایـی 
خوانـده انـد، امـا تأثیری در سـبک 
در  اسـت.  نداشـته  شـان  زندگـی 
اولیـن قـدم برنامـه ریزی مناسـب 
بایـد  کتابخوانـی،  بـرای  منظـم  و 
کتـاب های مـورد عالقـه را با این 
نـگاه تهیـه کـرد که مطالعـه آن ها 
چه فایـده ای و مطالعه نکردنشـان 
خوانـدن  اگـر  دارد؟  ضـرری  چـه 
کتابـی هیـچ فایده در خـوری برای 
زندگی نداشـته باشـد، قطعًا مطالعه 
نکـردن آن بهتر اسـت؛ زیـرا زمان 

بیشـتری برای خوانـدن کتاب های 
مفیـد ذخیره می شـود. پس از تهیه 
کتـاب هـای مـورد عالقـه و مفید، 
بایـد بـرای خوانـدن آن هـا برنامه 
شـود.  گرفتـه  نظـر  در  مشـخصی 
بـرای مثـال نمی تـوان هـم کتاب 
خواند و هم تلویزیون تماشـا کرد یا 
در فضای مجـازی چرخید! مطالعه، 
وقـت سـودمند اسـت و مـی توانـد 
بـه عادتـی شـیرین و مفیـد تبدیل 
شـود کـه اثـری از خوانـدن کتـاب 
در زندگـی فـرد باقی بمانـد. از این 
رو بهتـر اسـت بـرای مطالعه، زمان 
خاصـی در نظـر گرفتـه شـود کـه 
دیگـر وسـایل ارتباط جمعـی مانند 
تلویزیـون، رادیو، تلفـن همراه و. . . 
مزاحمتی بـرای مطالعه ایجاد نکند. 
روز  شـبانه  از  سـاعتی  اختصـاص 
کـه همه اعضـای خانـواده در کنار 
یکدیگـر حضـور دارند، بـه خواندن 
بخشـی از یـک کتـاب و بحـث و 
گفتگـو دربـاره آن، یکـی دیگـر از 
راهکارهـای برنامـه ریـزی منظـم 

بـرای کتابخوانـی اسـت.
اهلل،  رحمـه  مطهـری  شـهید 
بـرای مطالعـه برنامه منظم و دقیقی 
داشـت و از وقـت هـای کوتـاه نیـز 
بـرای مطالعـه اسـتفاده مـی کـرد. 
یکی از شـاگردان ایشان در دانشکده 
سـر  »وقتـی  گفـت:  مـی  الهیـات 
کالس مـی رفتیم، مـی دیدیم قبل 
از مـا در کالس هسـتند و مشـغول 
مطالعـه هسـتند«. شـهید بـا ایـن 
رفتارش ضمن بیان اهمیت و ارزش 
کتابخوانـی، دیگـران را بـه صـورت 
عملـی بـه مطالعـه و اسـتفاده بهینه 
از وقـت خویـش دعـوت مـی کرد.

۵- ایجاد کتابخانه در منزل
هـر  کتابخانـه  یـک  وجـود 
چنـد کوچـک کـه اعضـای خانواده 
قسـمتی از آن را بـه کتـاب هـای 

مـورد عالقه خود اختصـاص دهند، 
تمایـل و رغبـت خوانـدن کتـاب و 
مطالعـه را در میـان آنـان تقویـت 
مـی کند. حضور در نمایشـگاه ها و 
فروشـگاه های دائمـی کتاب همراه 
اعضـای خانـه، هم بـا برانگیختگی 
را  اعضـا  انگیـزه  مطالعـه،  حـس 
بـرای مطالعـه زیادتـر مـی کنـد و 
هـم بـا افـزودن کتـب خریـداری 
شـده بـه کتابخانـه کوچـک خانـه، 
بـه آن رونـق می بخشـد. عضویت 
در کتابخانـه هـای عمومـی نیز می 
توانـد ضمن آشـنایی بـا کتاب های 
بیشـتر و گسـترش دامنـه مطالعـه 
ارزش  بـا  را  آنـان  خانـواده،  افـراد 
پیـش  از  بیـش  کتـاب  اهمیـت  و 

کند. آشـنا 

خریـد  سـبد  در  کتـاب   -۶
ده نـوا خا

سـبد  از  بخشـی  اختصـاص 
خریـد ماهانـه خانـواده بـه کتـاب 
و مجـالت، مـی توانـد بـا انتقـال 
ایـن پیـام بـه آن هـا که کتـاب نیز 
ماننـد خـوراک و پوشـاک، با ارزش 
و بـا اهمیـت اسـت؛ بـه راحتـی آن 
هـا را بـه سـمت و سـوی مطالعـه 
سـوق دهـد. بدین منظـور می توان 
کتـاب  لیسـت  تنظیـم  مسـئولیت 
هـای تازه و مفیـد و نیز خرید آن را 
هـر بار بـه یکی از اعضـای خانواده 

کرد. واگـذار 

۷- اهـدای کتـاب بـه عنـوان 
یا پـاداش هدیـه 

هدیـه دادن و هدیـه گرفتـن، 
یکـی از کارهایـی اسـت کـه حس 
خوشـایندی در افـراد بـه وجود می 
آورد. هدیه دادن کتاب در مناسـبت 
هـای مختلـف، مـی توانـد نشـان 
دهنـده جایـگاه اجتماعی شـخصی 
باشـد کـه کتـاب را هدیـه داده و از 

طـرف دیگـر منجر بـه ایجاد حس 
احتـرام در شـخصی کـه هدیـه را 
مـی گیـرد، شـود. اهدای کتـاب به 
اعضـای خانـواده در موقعیـت های 
یـا  تشـویق  بـه عنـوان  گوناگـون 
پـاداش در مقابـل یـک عمل نیک 
و پسـندیده و یـا هدیـه ای بـرای 
مناسـبت های مختلف مانند جشـن 
تولد، جشـن تکلیف، سـوغاتی و. . . 
، مـی تواند نشـان دهنـده اهمیت و 
ارزش کتـاب بـرای اعضای خانواده 
باشـد. اگر چه باید توجه داشـت که 
هر کتابی، مناسـب خواندن و هدیه 
دادن نیسـت؛ چنانکـه رسـول خـدا 
صلـی اهلل علیه و آله فرموده اسـت:

َیـْوَم  الَْقلَـِم  بَِصاِحـِب  ُیْؤتَـی 
الِْقَیاَمـِة ِفـی تَابُـوٍت ِمـْن نَـاٍر ُیْقَفُل 
علَْیـِه بَاْقَفـاٍل مْن نَـاٍر َفَیْنُظـُر َقلََمُه 
ِفیَمـا اَْجـَراُه َفـاِْن َکاَن اَْجـَراُه ِفـی 
َعْنـُه  َفـکَّ  ِرْضَوانِـِه  َو  اهللِ  َطاَعـِة 
التابُـوُت َو اِن َکاَن اَْجَراُه ِفی َمْعِصَیِة 
َسـْبِعیَن  التَّابُـوِت  ِفـی  هـوی  اهللِ 
َخِریفـًا: صاحـب قلـم را روز قیامت 
قفـل  بـا  کـه  آتشـین  تابوتـی  در 
اسـت،  شـده  بسـته  آتـش  هـای 
مـی آورند. سـپس نـگاه مـی کنند 
ببیننـد کـه قلـم را در چـه جهت به 
جریـان انداختـه اسـت؟ اگـر قلم را 
در اطاعـت و رضـای الهـی بـه کار 
گرفتـه باشـد، از تابـوت بیـرون می 
آورند ]بی آنکه آسـیبی دیده باشـد[ 
ولـی اگـر از قلـم در راه معصیـِت 
خداونـد اسـتفاده کـرده باشـد، بـه 
انـدازه هفتاد خریف )مسـافت چهل 
سـال راه( پرتاب می شـود ]و شدت 

عـذاب او را خـدا مـی دانـد.[.
پـس هر کتابی را نباید نوشـت 
و هـر کتابـی را نبایـد خوانـد. هـر 
مطالعـه ای نیـز موجـب سـعادت و 
رسـتگاری انسـان و جوامع انسـانی 
نمی شـود. نوشتن و خواندن مطالب 
نـه تنهـا  مبتـذل و گمـراه کننـده 
موجـب کمـال نمـی شـود؛ بلکـه از 
گناهـان کبیـره بـه شـمار مـی آید. 
بنابرایـن در هدیه دادن کتاب، ضمن 
توجـه بـه محتـوای کتـاب و مفیـد 
بودن آن، باید به سـن و سـال افراد 
و موضوعـات مـورد عالقـه آنان نیز 
توجـه کـرد. بـرای مثـال از آنجا که 
نویسـنده هر کتابی، سبک نوشتاری 
و بیـان مختـص بـه خـود را دارد؛ 
هدیـه دادن کتاب هـای مختلف در 
زمینـه هـای گوناگون، اگـر چه می 
توانـد بـه بهبـود مهـارت نوشـتن و 
افـکار  درآوردن  تحریـر  رشـته  بـه 
فـرد کمـک کنـد، امـا سـبب از هم 
گسـیختگی ذهن خواننده می شـود.

ت  بقا مسـا ی  ر ا گـز بر  -۸
نـی ا بخو کتا

بـازه  یـک  کـردن  مشـخص 
زمانـی خـاص بـرای مطالعـه یـک 
مسـابقه  برگـزاری  معیـن،  کتـاب 
برتـر،  نفـر  بـه  جایـزه  اهـدای  و 
مـی توانـد مشـوقی بـرای مطالعـه 
خانـواده  اعضـای  کتابخوانـی  و 
باشـد. برگـزاری مسـابقه بهتریـن 
خاطـره از کتابخوانـی میان اعضای 
خانـواده و اهدای جایـزه به بهترین 
خاطـره یـا بازی بـا عناویـن کتاب 
هـای مطالعه شـده توسـط اعضای 
خانـواده در قالـب پانتومیـم و نیـز 

فرهنگ مطالعه 
وکتابخوانی 
در خانواده
ــانه  ــی از نش ــی، یک ــاب و کتابخوان ــه کت ــه ب ــروزه توج ام
هــای رشــد و تعالــی فرهنگــی اســت. عــادت بــه مطالعــه، امــری 
ــد  ــاری در رون ــای رفت ــر الگوه ــد دیگ ــه مانن ــت ک ــابی اس اکتس
ــی  ــکل م ــواده ش ــه آن در خان ــه اولی ــرد، پای ــدن ف ــی ش اجتماع

ــرد.  گی
عــادت بــه مطالعــه والدیــن، ســبب تشــویق اعضــای خانــه 

در پذیــرش ایــن مســئله مــی شــود. 
آن هــا بــه راحتــی بــا کتــاب انــس و الفــت مــی گیرنــد، بــه 
ســوی آن جــذب مــی شــوند و مطالعــه در زندگــی شــان، جــزء 

امــور ضــروری تلقــی مــی شــود. 
ــاد  ــا ایج ــروز ب ــه ام ــترده در جامع ــی گس ــرات ارتباط تغیی
ــت  ــزوم مراقب ــدان، ل ــن و فرزن ــان والدی ــلی می ــکافی نس ش
خانــواده هــا را چنــد برابــر کــرده اســت. علــی رغــم جایگزیــن 
ــه  ــا ب ــانه ه ــرورش و رس ــوزش و پ ــون آم ــی چ ــدن نهادهای ش
جــای خانــواده در جامعــه پذیــر کــردن افــراد در ســطح وســیع و 
مشــغله زیــاد کاری و فکــری والدیــن کــه ســبب مــی شــود وقــت 
کمتــری بــرای فرزنــدان خــود داشــته باشــند، والدیــن هنــوز هــم 
ــتی  ــوان دوس ــه عن ــاب ب ــا کت ــود را ب ــدان خ ــد فرزن ــی توانن م
ــری جــذاب و دوســت داشــتنی از  ــرده و تصوی ــان آشــنا ک مهرب
آن در ذهــن آنــان ایجــاد کننــد تــا فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی 

ــی شــود. در آن هــا درون

سـری  ا سر بقات  مسـا پیگیـری 
اعضـای  تشـویق  و  کتابخوانـی 
و  آن  در  شـرکت  بـرای  خانـواده 
تهیـه جایـزه مخصـوص بـرای هر 
یـک از اعضـای خانـه کـه در ایـن 
از  کننـد،  مـی  شـرکت  مسـابقات 
دیگـر روش هایـی اسـت کـه مـی 
هـا  آن  از  گیـری  بهـره  بـا  تـوان 
فرهنـگ کتابخوانـی را در خانـواده 

بیـش از پیـش ترویـج داد.

بـرای  تابلـو  یـک  تهیـه   -۹
خـاص جمـالت  نوشـتن 

بـا تهیـه یـک تخته وایـت برد 
و نصـب آن در نقطـه ای کـه در 
معـرض دیـد همـگان باشـد، مـی 
تـوان اعضـای خانـواده را تشـویق 
کـرد کـه بهترین جمله یـا جمالتی 
را کـه در کتابـی خوانـده انـد، روی 
دیگـر  تـا  کننـد  یادداشـت  تابلـو 
اعضـای خانـواده نیز از آن اسـتفاده 
کننـد. همچنیـن افراد خانـواده می 
تواننـد کلمـات جدیـدی را کـه بـا 
انـد،  گرفتـه  یـاد  کتـاب  خوانـدن 
جهـت اسـتفاده و گسـترش دایـره 
لغـات دیگـر اعضای خانـواده، روی 

تابلـو یادداشـت کننـد.

۱۰- اختصـاص فضای معینی 
از منزل بـرای کتابخوانی

فضـای  یـک  کـردن  فراهـم 
خـاص و معین بـرای کتابخوانی در 
منزل، حالتی شـرطی برای اعضای 
خانـواده ایجاد می کند که اسـتفاده 
از ایـن فضـا، مسـتلزم بـه دسـت 
گرفتـن یـک کتـاب یـا نشـریه و 
مطالعـه آن اسـت؛ ماننـد تهیه یک 
قفسـه کتـاب در کنـار مبلمـان بـه 
طـوری کـه هـم در معـرض دیـد 
همـگان باشـد و هـم دارای فضایی 
مطالعـه  و  نشسـتن  راحـت  بـرای 
کـردن باشـد. وجـود کتابخانـه می 
توانـد مشـوق بسـیار خوبـی بـرای 
هـر یـک از اعضای خانـواده در امر 
کتابخوانی باشـد. در خاطرات شهید 
مطهـری رحمـه اهلل آمده اسـت که 
ایشـان کتابخانه بسیار خوبی داشت 
و عالقه فراوان ایشـان به مطالعه و 
تحقیـق، زبانـزد عـام و خـاص بود. 
از  »پـدرم  گویـد:  مـی  فرزندشـان 
وقـت و عمـرش، کمال اسـتفاده را 
مـی کـرد. در یکـی از روزهایی که 
بـه کتابخانه ایشـان رفته بـودم و با 
کنجـکاوی و دقـت به کتـاب های 
ایشـان نـگاه مـی کـردم، پـدرم به 
مـن گفـت: مجتبـی! مـن در طول 
عمـرم خیلـی کتـاب خوانـده ام و 
رشـد و کمـال علمـی خـود را نیـز 
تـا حـدی مرهـون همیـن مطالعه و 

تفکـر مـی دانم«.

۱۱- برنامـه کتابخوانی در ایام 
سال ویژه 

اعضـای خانواده مـی توانند در 
ایام معینی از سـال که به مناسـبت 
های خاص و ویـژه اختصاص دارد، 
موضوعـات مـورد مطالعـه خـود را 
مرتبـط با همان ایـام انتخاب کنند؛ 
ماننـد انتخـاب چنـد کتـاب دربـاره 
واقعـه عاشـورا و مطالعـه آن هـا در 
ایـام محـرم. همچنیـن مـی توانند 
هـر شـب دربـاره یکـی از آن کتاب 
هـا و بـه تبـع آن، واقعـه عاشـورا با 
یکدیگـر تبادل نظـر و گفتگو کنند.
افـزون بـر موارد اشـاره شـده، 
بایـد به ایـن نکته نیز توجه داشـت 
کـه محیط و شـرایط خانواده، روش 
تربیتـی و آموزشـی والدیـن، طـرز 
تفکـر و نگـرش والدیـن در رابطه با 
مطالعـه و کتابخوانـی، وجـود کتب 
و نشـریات قابـل دسـترس و نیـز 
سـطح اقتصادی و پایـگاه اجتماعی 
خانـواده، نقـش بسـزایی در تقویت 
عـادات مطالعـه و کتابخوانـی دارد.

نتیجه گیری
خانـواده عامـل بسـیار مؤثـری 
در ایجـاد عـادت به مطالعـه و ترویج 
فرهنـگ کتابخوانـی اسـت. محیـط 
تربیتـی  روش  خانـواده،  شـرایط  و 
و آموزشـی والدیـن، طـرز تفکـر و 
نگـرش والدیـن در رابطـه بـا مطالعه 
و کتابخوانـی، وجود کتب و نشـریات 
قابل دسـترس و نیز سـطح اقتصادی 
و پایـگاه اجتماعـی خانـواده، نقـش 
بسـزایی در ایجاد فرهنگ کتابخوانی 
بـه  دارد.  آن  تقویـت  و  خانـواده  در 
کارگیـری روش هـای بیـان شـده یا 
راهکارهای دیگری که ممکن اسـت 
بـه ذهن خوانندگان برسـد، می تواند 
شـوق و انگیـزه کتابخوانـی در میان 

اعضـای خانـواده را افزایـش دهـد.
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نمایش موزیکال دیو و دلبر در تاالر وحدت

تئاتر موزیکال دیو و دلبر، نوشته 
و کار ماهان  حیدری از ۱۸ خرداد در 
می رود.  صحنه  روی  وحدت  تاالر 
این نمایش موزیکال با ترجمه آرش 
نعیمیان و تهیه کنندگی ماهان  حیدری 
و النا خلیلی از ۱۸ خرداد ساعت ۱۸ در 

تاالر وحدت روی صحنه است و پیش فروش 
بلیت های آن از امروز آغاز می شود. 

حمید حامی، بهزاد عمرانی، آرش نعیمیان، خسرو  پسیانی، کامران 
جهانبانی، نیکا افکاری، امیررضا توانایی، ثمیال تحویلداری، مدیا هاشمی، 
رها میرمیثاقی و مایسا مظلومی بازیگرانی هستند که در این نمایش ایفای 
نقش می کنند. در خالصه داستان نمایش آمده است: داستان شاهزاده 
جوانی که در قالب یک هیوال زندانی شده است و تنها عشق واقعی است 

که می تواند این طلسم را نابود کند.

چرا جواد عزتي در صداوسیما حضور ندارد؟

مهران مهام از تهیه کنندگان با 
سابقه صداوسیما دلیل ساخته نشدن 
دردسرهای  مجموعه  از  سوم  فصل 
عنوان  عزتی  جواد  نبود  را  عظیم 
در  آنقدر  عزتی  جواد  گفت  و  کرد 

ما  تقاضا داشت که  فضای سینما و ویدئو 
نگه  صداوسیما  بودجه  با  را  او  نتوانستیم 
قدیمي  سریال هاي  این  جدید،  سریال هاي  از  بیش  روزها  این  داریم. 
هستند که مخاطب دارند و یکي از این سریال ها دردسرهاي عظیم است 
که جواد عزتي ایفاگر نقش اصلي آن بود و حاال تهیه کننده این سریال 
در صحبت هاي مدعي شده که بودجه سریال سازي در صداوسیما آنقدر 
پایین است که دیگر نمي شد جواد عزتي را در سري سوم این سریال، 
نگه داشت. جواد عزتي در سال هاي اخیر درخششي خیره کننده در سینما 

و شبکه خانگي داشته است.

ساالر عقیلي براي آتش سرد مي خواند

پرکار  ننده  خوا عقیلی،  ساالر 
تیتراژ  کشور،  موسیقي  محبوب  و 
سریال آتش سرد، به کارگردانی رضا 
ابوفاضلی محصول شبکه دو سیما را 
خواهد خواند. همزمان با پایان تدوین 

سریال آتش سرد به تهیه کنندگی علی مهام 
و آماده شدن برای پخش، ساالر عقیلی به 

عنوان خواننده تیتراژ این سریال معرفی شد. 
دانیال  تنظیم  و  سیار  محمدمهدی  از  شعری  با  سرد  آتش  ترانه 
ساالری و علی وانیار ساخته شده است. سریال آتش سرد یک ملودرام 
اجتماعی است که در خالصه داستان آن آمده است: فرید پدر و مادرش 
را در یک حادثه از دست داده و وارث نیمی از کارخانه های بزرگ است. 
محسن تاجیک شوهر عمه فرید که قیم قانونی اوست متوجه دستکاری 

در حساب های کارخانه می شود...
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سعید روستایي استعداد جشنواره کن

فرانس 2۴ همزمان با آغاز دوره 
جدید جشنواره کن، ۵ استعداد جدید 
امسال این رویداد سینمایی را معرفی 
کرد که از جمله آنها، سعید روستایی 
کارگردان فیلم سینمایی برادران لیال 
امسال   2۰22 کن  جشنواره  است. 

باتجربه ای  و  کهنه کار  سینماگران  میزبان 
از برادران داردن و دیوید کروننبرگ تا میشل آزاناویسوس و جورج میلر 
خواهد بود اما همچون هر سال یکی از اهداف کن کشف استعدادها و 
معرفی چهره های جدید در سطح بین المللی است. شبکه خبری فرانس 
2۴ در مطلبی به بهانه دوره هفتادوپنجم جشنواره کن اقدام به معرفی 
۵ استعداد جدید در این رویداد سینمایی کرده و سعید روستایی فیلمساز 
جوان ایرانی نیز یکی از این چهره هاست که امسال با برادران لیال در 

جشنواره حضور دارد.
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محمد حسین زاده

مجیـد واشـقانی بازیگـری که 
در رشـته متالـورژی تحصیـل کرده 
و بـه دلیـل عالقـه اش بـه بازیگری 
در دهـه ۷۰ دوره هـای بازیگـری در 
سـینما را نـزد امیـن تـارخ گذرانـده 
حـاال یک چهره پـرکار در تلویزیون 
و شـبکه نمایش خانگي شـده است. 
کمتـر هنردوسـتی پیدا می شـود که 
ایـن روزهـا او را نشناسـد، چـرا کـه 
بـا رئالیتـی شـوی شـب های مافیـا 
خیلـی خـوب و حرفه ای ظاهر شـده 
و در نظرسنجی برنامه برای انتخاب 
بهتریـن بازیکن، رتبه دوم را کسـب 
کـرد. او همچنیـن وجـوه دیگری از 
بـازی خـود را در جوکـر نشـان داد 
کـه در کمـدی هم متفـاوت، موفق 
و بامـزه اسـت. با او همراه شـدیم تا 
دربـاره حضورش در این دو مسـابقه 

جـذاب بیشـتر بدانیم...

دوم  و  اول  سـری  در  -شـما 
خوبـی  بازیکـن  مافیـا  شـب های 
بودیـد. آیـا همین توانایی تان سـبب 
شـد بـه ایـن سـری هـم دعـوت 

شـوید؟
*من از ۱۵ سـال پیش مافیا را 
بـازی می کنـم. در دورهمی هـا و بـا 
دوسـتان و معتقـدم هر چـه از بازی 
شناخت بیشـتری داشته باشی، بهتر 
بـازی می کنـی ولـی حوادثـی کـه 
اتفـاق می افتـد غیر قابـل پیش بینی 
اسـت و تمـام جذابیت ش به اشـتباه 
و  اشـتباه  هـا، حدس هـای  کـردن 
اصـرار بـه اشـتباه کـردن اسـت، در 
صورتی که به زعم خودت احسـاس 
می کنـی درسـت فکـر می کنـی و 

ایـن بـازی را جـذاب می کند.

-تمرین هم داشتید؟
و  یادگیـری  بـرای  *تمریـن 
آشـنایی بـا نـوع بـازی وجـود دارد. 
یـک شـبه نمی تـوان ایـن بـازی را 
آموخـت چـون خیلی پیچیده اسـت، 
ولـی در هـر دسـت برگه هـا بـر هم 
می خـورد و معلـوم نیسـت بـرای تو 
بـه عنـوان یـک بازیکن چـه اتفاقی 
می افتـد. ایـن را هم بگویـم که من 
هم مبتدی هسـتم و شـما اگر بازی 
بازیکن های حرفه ای را تماشـا کنید، 
می بینیـد که بازی کردن ما شـوخی 
اسـت. آنها حرفه ای بـازی می کنند، 
کاراکترهـا و زمانـش بیشـتر و نـوع 
بازی شـان خیلـی متفاوت اسـت اما 
شـب های مافیـا یـک بـازی جمع و 
جـور و یـک تفریح اسـت کـه مردم 

آن را دوسـت دارند.

-چقدر از ترفندها و تجریه های 
سـری های گذشـته در ایـن فصـل 

اسـتفاده کردید؟
اولیـن  جـزو  و  نفـر   ۱2 *مـا 
بـازی  مافیـا  کـه  بودیـم  گروهـی 
کردیـم. ابتـدا نه سـبکی داشـتیم و 
نه می دانسـتیم قرار است چه اتفاقی 
بیفتد و نمی دانسـتیم که قرار اسـت 
ایـن بـازی ایـن قـدر در بیـن مردم 
بترکانـد و سـروصدا کنـد. معتقـدم 
هـر چقدر بیشـتر بازی کنی بیشـتر 
یـاد می گیـری و مـن هـم از ایـن 

قاعده مسـتثنی نیسـتم. بازی کردن 
در مقابـل دوربیـن و در یـک برنامه 
تلویزیونـی تحت عنوان رئالیتی شـو 
بسـیار کار سـختی اسـت. بعضی از 
اوقات مـردم خـرده می گیرند که به 
نظرم قضـاوت ناعادالنه ای اسـت و 
بایـد خودشـان در آن موقعیـت قرار 
گیرنـد و بداننـد که چه استرسـی را 
بایـد تحمـل و بعـد قضـاوت کنند.

-کـدام بازیکـن آنقـدر خـوب 
بـازی کرد که شـما متوجه نقش اش 

نشدید؟
*یکـی از افرادی که توانسـت 
گولـم بزنـد هادی کاظمی بـود و به 
گونـه ای بازی کرد که اشـتباه کردم.

-شـما در نظرسنجی شب های 
مافیا برای انتخـاب بهترین بازیکن، 
رتبـه دوم را کسـب کردیـد، فکـر 
سـبب  ویژگی تـان  چـه  می کنیـد 
ایـن انتخاب و دیده شـدن تان شـد؟
*االن هـر چـه بگویـم تعریف 
از خـود اسـت ولـی اگـر شـما بهتر 
بـازی کنـی مطمئنـا بیشـتر دیـده 
می شـوی، همـه خـوب بودنـد و در 
ایـن میـان من بیشـتر دیده شـدم و 

مـردم محبت داشـتند.

-آدم باهوشی هستید؟
*بلـه. به ضرس قاطـع بگویم، 
آدم  کال  نیسـت،  خـود  از  تعریـف 
معتقـدم  چـون  هسـتم  باهوشـی 
مهمتریـن ابزار زندگی هوش اسـت.

-چقـدر از دسـت بازیکن هـای 
غیرحرفـه ای حـرص خوردید؟

*در زمـان بـازی خیلی زیاد اما 
بعد از بازی دیگر فراموش می شـود. 
در ایـن بـازی یـک بـار دعـوا اتفاق 
افتـاده کـه حداقـل من یـک طرف 
دعـوا بـودم، اگـر از آقـای ابوطالـب 
بپرسـید می گویـد، مـردم ندیدند اما 

دعـوا کـرده ام )خنده(.

طنـازی  آدم  می کنـم  -فکـر 

باشـید چون در جوکر بخش دیگری 
از وجهـه شـخصیت تان را دیدیـم؟

*در جوکر بله، همینطور اسـت 
امـا در شـب های مافیـا آدم حـرص 

می خـورد.

باهوشـی  آدم  چـون  -پـس 
هسـتید اینقـدر سـریع همـه چیز را 

می زنیـد؟ حـدس 
هـوش  خاطـر  بـه  *بخشـی 
اسـت و بخشـی دیگر هـم به خاطر 
نـوع بـازی و اسـتدالل هایی اسـت 
می شـود  سـبب  و  می کننـد  کـه 
متوجه شـوی که چه کسـی راسـت 
می گویـد و چـه کسـی دروغ و چـه 
کسـی اشـتباه بـازی می کنـد. البته 
در  بکنـی.  هـم  اشـتباه  می توانـی 
هفتـه  کـه  سـوم  قسـمت  همیـن 
گذشـته پخـش شـد دربـاره علـی 
حامـد  و  کـردم  اشـتباه  صالحـی 
آهنگـی مـن را گـول زد و رای بـه 

خـروج علـی دادم.

-در جوکـر هم حضور داشـتید، 
می خواهـم بدانـم جوکـر چقـدر بـه 

روحیات تـان نزدیک اسـت؟
*رفقایـی کـه با مـن در ارتباط 
هسـتند می داننـد که من بسـیار آدم 
شـوخ طبعـی هسـتم، در عیـن حال 
کـه بسـیار جدی هسـتم بسـیار هم 
فضایـی  جوکـر  می کنـم.  شـوخی 
داشـت کـه می طلبیـد ایـن اتفـاق 
بیفتـد و همـان انـدازه هـم برایـم 
کافـی بـود. چنـدی پیـش بـا یکی 
از بچه هـای شـب های مافیـا حرف 
مـی زدم که گفت ناراحت نشـدی در 
فینـال جوکر نیسـتی؟ من هم گفتم 
که بـرای من همانقـدر اتفاق خوبی 
بـود. فضـای خوبی داشـت و همان 
انـدازه برایـم کافـی بـود و در عیـن 
حـال بایـد از خـودم مراقبـت کنـم 
چـون بـه هر حـال ما یـک کاراکتر 
تعریف شـده بـرای مـردم داریم که 

از آن بایـد مراقبـت کنیم.

اشـاره  جالبـی  نکتـه  -بـه 

کردیـد... بامـزه بودن تـان در جوکـر 
به خصـوص در قسـمت جوکر تایم 

کـه رپ خواندیـد، دیـده شـد...
*اصـال فکـرش را نمی کـردم 
کـه اینقـدر دیـده شـود. شـبی کـه 
پخـش شـد اسـترس این را داشـتم 
بیننـدگان  و  باشـد  درنیامـده  کـه 
بگوینـد وای چقـدر بی مـزه اسـت 
ولـی خـدا را شـکر خیلی دیده شـد.

بـا  می شـدید  برنـده  -اگـر 
می کردیـد؟ چـه  یزه تـان  جا

خاصـی  کار  مبلـغ  آن  *بـا 
نمی توانسـتم بکنـم، در آن مقطـع 
بـه کسـی کمـک می کـردم  بایـد 
و مطمئنـا او سـهم بیشـتری از آن 
شـرایط  در  پـول  آن  بـا  می بـرد. 
می تـوان  فقـط  کنونـی  اقتصـادی 

خریـد! ماکارونـی 

-شـما هـم مثـل مـردم جامعه 
را  روزهـا  ایـن  مالـی  دغدغه هـای 

دارید؟
*مگـر می شـود نداشـت؟ مـا 
هـم خانواده داریم، از طبقه متوسـط 
جامعه ایـم و تافته جدابافته نیسـتیم. 
جامعـه  متوسـط  طبقـه  از  خـودم 
هسـتم و برخالف اینکه مردم تصور 
می کننـد بازیگـران یا اهالی سـینما 
وضعیـت خوبـی دارند، گرانـی به ما 
فشـار مـی آورد و اذیت کننده اسـت.

-بـا توجه به شـرایط اقتصادی، 
اتفـاق افتـاده به دلیل مشـکل مالی 

نقشی را بپذیرید؟
ز  ا یکـی  در  *صددرصـد. 
مصاحبه هایـم هم گفتـه ام، به خاطر 
داشـتن چک، در فیلمـی بازی کردم 
ولی روز اول که بازی ام شـروع شـد 
از شـب تا صبـح در خانه گریه کردم 

ولـی مجبـور بودم.

کـه  زمانـی  سـراغ  -برویـم 
در  امـا  داشـتید  بـازی  بـه  عالقـه 
رشـته غیرمرتبط متالورژی تحصیل 
کردیـد. آیا بـه خاطر تحمیل خانواده 

؟ د بو
*بخشـی به خاطر خانـواده ام و 
بخشـی هـم به خاطـر این بـود که 
به شـدت به درس فیزیک و شـیمی 
عالقمند بودم. در آن مقطع دانشگاه 
رفتـن مـد و مهـم بـود و هـم ایـن 
کـه اگـر در بازیگـری برایـم اتفاقی 
طریـق  از  می توانسـتم  نمی افتـاد 

رشـته ام سـر کار بروم.

-در دهـه ۷۰ کالس هـای آزاد 
بازیگـری امین تارخ را گذراندید، چه 
شـد که متوجه شـدید می توانید یک 

هنرپیشـه و بازیگر خوب شوید؟
*معلـم فیزیکـم به مـن گفت 
خیلـی  بازیگـر  می توانـی  تـو  کـه 
معلمـم  صحبـت  و  شـوی  خوبـی 
سـبب شـد در کالس های بازیگری 
آقـای تارخ شـرکت کنـم. کالس او 
تنها کالسـی بود که در آن بازیگری 

سـینما تدریـس می شـد.

-بـرای اینکـه در ایـن حرفـه 
خودتان را باال بکشـید، ثابت کنید و 
ماندگار شـوید، چقدر تالش کردید؟

*فقـط می توانـم بگویـم کـه 
عمـرم را گذاشـتم.

ن  هنری تـا مـه  نا ر کا ر  -د
کمـدی  بـر  جـدی  نقش هـای 
تغییـری  نمی خواهیـد  می چربـد. 
بیشـتر  و  آوریـد  وجـود  بـه  آن  در 
کنیـد؟ بـازی  کمـدی  نقش هـای 

*من با کمدی مسـیر انحرافی 
بـه مـردم معرفی شـدم. ولی کمدی 
خـوب که من آن را دوسـت داشـته 
باشـم و بلـد هسـتم آن جنـس از 
کمـدی را بـازی کنم، بسـیار کم به 

من پیشـنهاد داده می شـود.

-نقش هـای قهرمـان در آثاری 
همچـون ماتـادور، انقـالب زیبـا و 
را  ضدقهرمان هایـی  یـا  میکائیـل 
در پشـت بام تهـران و آمیـن بـازی 
کردید... قبول دارید مردم بیشـتر در 
نقش های جدی و قهرمان و پلیسـی 

باورتـان می کنند و دوسـت تان دارند 
و اینگونـه نقش هـا بیشـتر به شـما 

می آیـد؟
*بلـه همینطـور اسـت، مـردم 
بیشـتر دوسـت دارند در نقش جدی 
بـازی کنـم و خودم هـم همین نظر 

را دارم.

چـه  امـروز  بـه  تـا  -شـهرت 
شـخصی تان  زندگـی  روی  اثـری 

اسـت؟ گذاشـته 
کـه  بگویـم  اغـراق  *بـدون 
ز  ا بیشـتر  شـهرت  خوبی هـای 
بدی هایـش اسـت و تنهـا بـدی که 
اسـت،  اذیت کننـده  بسـیار  و  دارد 
حاشـیه هایی اسـت کـه در زندگـی 
همـه وجـود دارد و اصـال به کسـی 
مربـوط نیسـت و برخی دوسـتان ما 
بابـت همیـن حاشـیه ها کارشـان را 
از دسـت می دهنـد! اگـر یـک نفـر 
مخفیانـه از بازیگـری عکس بگیرد 
و در جایـی منتشـر کنـد، آن بازیگر 
نبایـد فردا بیکار شـود و باید دید آن 
آدم چـرا بـه شـکل ناجوانمردانـه ای 
در زندگی آن بازیگر سـرک کشـیده 
اسـت. خیلـی چیز عجیبی اسـت که 
می رویـم یقـه بازیگـر را می گیریم، 
چـرا بازیگر را قربانـی می کنیم؟ این 
بی معرفتـی را بعضی از مـردم انجام 
می دهنـد و بعضی از مسـئوالن هم 
بـر همین اسـاس قضـاوت می کنند 

و آن فـرد بیـکار می شـود.

فعـال  مجـازی  فضـای  -در 
هسـتید و اکنون نزدیـک ۷۰۰ هزار 
فالوئـر داریـد. نکتـه ای کـه وجـود 
دارد ایـن اسـت کـه در ایـن فضـا 
بـه دنبـال فالوئـر نیسـتید و اغلـب 
پسـت های تان دربـاره بازی هـا و در 

اسـت؟ کارهای تـان  راسـتای 
*من به دنبـال فضای مجازی 
و فعالیـت در آن نیسـتم و خیلی کار 

در ایـن فضـا را یاد نـدارم، عالقه ای 
هـم ندارم و در حد گذاشـتن پسـت 

از کارهایـم فعالیـت می کنم.

-پـس مجیـد واشـقانی اوقات 
فراغـت خـود را بـا مطالعـه کتاب و 
تماشـای فیلم و سـریال می گذراند؟
*صددرصد، بسـیار برنامه های 
گفتگـو محـور و تاریخی را دوسـت 
دارم و در یوتیـوب جسـتجو می کنم 
و امیـدوارم یوتیـوب روزی رفع فیلتر 
شـود، واقعـا نمی دانـم ایـن چـه کار 
بیهـوده ای اسـت؟ نمی دانـم تلگرام 
آن وقـت  باشـد،  فیلتـر  بایـد  چـرا 
اسـت،  آمریکایـی  کـه  واتسـاپ  از 

اسـتفاده می کنیـم!

برخـی  کـه  دارد  -صحـت 
تهیه کننـدگان بـا توجـه بـه تعـداد 
انتخـاب  را  بازیگـران  فالوئرهـا، 

؟ می کننـد
*بلـه، تهیه کننـدگان بی سـواد 

همیـن کار را می کننـد.

-بازیگـری توانمنـد و در عیـن 
حـال خوش اسـتایل و خـوش صدا 
هسـتید. چقـدر از خودتـان مراقبـت 

می کنیـد؟
فـرم  یـک  داشـتن  *بـرای 
اسـتاندارد، چـه در صـدا و چـه بدن، 
را  خـودم  می کنـم  سـعی  همیشـه 
روی فـرم نگه دارم. خیلی به شـکل 
حرفـه ای ورزش نمی کنـم اما خودم 
را رهـا نیـز نمی کنـم، در خصـوص 
حسـاس  بدنـم  سـالمت  و  تغذیـه 

هسـتم امـا در حـد اسـتاندارد.

-فعالیت تـان در عرصه تبلیغات 
بـرای  شـرکت ها  اقبـال  از  نشـان 
اسـتفاده از چهره تان دارد. چقدر این 
فعالیت هـا در دیـده شـدن و کسـب 

درآمـد موثر اسـت؟

گسـترده  خیلـی  *بحث تـان 
اسـت امـا مـن هـر تبلیغـی را انجام 
عطـر  برنـد  تبلیـغ  مثـال  نـدادم، 
فرانسـوی یـا کـت و شـلوار و مرکز 
کاشـت مـوی هلیـا را انجـام دادم و 
بـا افـرادی کار می کنـم کـه بـرای 
هسـتند.  قائـل  ارزش  خـود  برنـد 
مطمئنـا کسـب درآمـد در این حرفه 

دارد. وجـود 

پـس  در  کـه  چیـزی  -آن 
ذهن تـان اسـت و همیشـه شـما را 
قلقلک می دهـد و دل تان می خواهد 
کاری بـرای آن موضوع انجام دهید، 

؟ چیست
*در فکـر سـاختن یـک برنامه 

جذاب هسـتم.

بـرای  بازیگـری  راه  -نهایـت 
افـق  کجاسـت؟  واشـقانی  مجیـد 

کجاسـت؟ اهداف تـان 
*هیـچ نهایتـی وجـود نـدارد و 
فقـط مـن در مسـیر درسـتی قـرار 

گرفتـه ام.

-اگـر سـخنی دربـاره حضـور 
در شـب های مافیـا و جوکـر داریـد، 

یید؟ بفرما
خـوب  برنامـه   2 ایـن  *اگـر 
پیـدا  حضـور  نهـا  آ در  نبودنـد 
پلتفرمـی  نظـرم  بـه  نمی کـردم. 
ایـن  پـای  و  کـرد  ریسـک  کـه 
برنامه هـای نـو ایسـتاد، نتیجـه اش 
را دیـد، از آن سـو درسـت اسـت 
سـاختن  در  ابوطالـب  سـعید  کـه 
می زنـد  را  اول  حـرف  رئالیتی شـو 
اما در برنامه سـازی بهتر از احسـان 
علیخانـی نداریم. او برنامه سـازی را 
خـوب بلد اسـت، شـب های مافیا و 
جوکـر هـر دو برنامه هـای موفـق 
در یـک پلتفـرم هسـتند چـون در 
بودنـد. موفـق  انتخاب های شـان 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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