
یک کارشناس اقتصادی: 

اصالح نظام پرداخت یارانه اجتناب ناپذیر بود
در  داشت:  اظهار  مسکن  اقتصاد  کارشناس  یک 
گذشته جمعیت ساکن سکونتگاه های  چند سال  فرایند 
غیررسمی از 20 درصد به 30 درصد افزایش پیدا کرده 
انقالب  و  ایران  در  کشاورزی  کارکرد  کج  نظام  همچنین  است. 
از  جدیدی  امواج  باعث  زمین  تقسیم  نوعی  به  و  خرده بورژوازی 
مهاجرت روستایی به کالنشهرها شده به طوری که کل روستاها در 
حال ریشه کن شدن هستند.کمال اطهاری درباره التهابات بازار اجاره 

و دالیل افزایش جهشی نرخ اجاره اظهار داشت:  اکثر موجران بنا بر 
نرخ تورم، درآمد خود از اجاره دادن ملک را تعیین می کنند و به دنبال 
آن هستند که با درآمد حاصل از اجاره هزینه های خود را پوشش دهند 
و این در حالی است که هزینه ها هم به شدت افزایش پیدا کرده  و 
نمی توان مسئول این اجحاف را موجران دانست بلکه این اجحاف از 

سوی یک اقتصاد کج کارکرد صورت می گیرد.
صفحه 3

پکن؛ تهران را از دست نمی دهد؛

تاثیر دوگانه جنگ و تخفیف های نفتی روسیه 
بر بازار ایران

ریزش متروپل آبادان پیش بینی شده بود!
از  پس  که  آبادان  متروپل  پروژه 
قبل  ماه ها  از  شد  فاجعه آفرین  ریزش، 
ستون  نشست  بر  مبنی  گزارش هایی  با 
اصلی و شکم دادن سقف طبقات زیرین مواجه شده 
حوادثی  چنین  وقوع  کارشناس،  علت  یک  که  بود 
پیگیری  عدم  و  مهندسان  صوری  نظارت های  را 

کرد. عنوان  توسط شهرداری  تخلفات ساختمانی 
پروژه  بود که  داده شده  قبل هشدار  ماه ها  از 
۱0 طبقه نوساز متروپل آبادان فرو می ریزد؛ همین 
این  تا  ساختمان  ریزش  دلیل  به  و  افتاد  هم  اتفاق 
شدند؛  مصدوم  نفر   2۵ و  کشته  نفر  پنج  لحظه 
تن   ۸0 ماندن  آوار  زیر  احتمال  گزارش ها  براساس 

نیز وجود دارد.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه :

ضرورت استفاده حداکثری 
از ظرفیت های شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه

4
آگاهی از تخلفات رانندگی که جرم محسوب می شود!

همین صفحه

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سیدجمال 

ساداتیان: هنر ذاتا 
باید سخنگوی 

مطالبات مردم باشد

6ورزش
وفایی: به اسالیوان 
گفتم هرگز به یک 
ایرانی بی احترامی 

نکن

له 5مقا

سیدجمال ساداتیان تهیه کننده متبحری است که سالیق و منش 
استانداردی دارد. وی هماره در آثارش نگاهی عمیق به جامعه 
دارد و فیلم هایی که تولید کرده با رویکردی جامعه شناسانه 

راهی اکران کرده است.

قهرمان  و  ایران  اسنوکر  یک  شماره  مرد  وفایی  حسین 
در  نشست  این  ابتدای  در   2020 آوت  شوت  رقابت های 
خصوص دعوای لفظی خودش و اسالیوان در کنفرانس خبری 

گفت: من کلی برای رقابت تالش کرده بودم.

در فرهنگ لغت عمید سرسختی به معنای جان سختی، پرطاقتی 
آکسفورد،  انگلیسی  فرهنگ  در  است.  آمده  بی پروایی  و 
سرسختی به معنای با قدرت برخورد کردن با مشکالت، موانع 

و دردمندی می باشد.

تبیین سرسختی 
روان شناختی افراد 

خودشکوفا

در ایران تولید مسکن براساس رانت است ۹0 درصد موارد ابتال به آبله میمونی 
خفیف است

مدیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
۸0 سال  است که  بازپدیدی  بیماری  میمونی  آبله  بهشتی گفت: 
خفیف  بیماری  این  موارد  درصد   ۹0 در  و  داشته  شیوع  گذشته 
و  مرگ  و  شدید  عوارض  به  منجر  درصد   ۱0 فقط  و  است  درمان  قابل  و 

میر می شود.
صفحه 2

بیان  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
اینکه نگرانی از بابت بیماری آبله میمون نداریم، گفت: 
داده  ایران تشخیص  در  ابتالی قطعی  از  هنوز موردی 

نشده است.
مجمع  پنجمین  و  هفتاد  حاشیه  در  اللهی  عین  بهرام  دکتر 
مجمع  گفت:  میمون  آبله  بیماری  خصوص  در  جهانی  بهداشت 
بهداشت جهانی هنوز وارد مسئله بیماری آبله میمون نشده است اما 

چیزی که مسلم است؛ به خاطر ارتباط کشورها با هم و رفت و آمد 
مسافران، به همکاران مان آماده باش داده ایم.

آبله  بیماری  بررسی  و  مطالعه  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
میمون در کشور هستیم، افزود: فعال خیلی ما در کشور نگرانی از 
این بابت نداریم و هنوز موردی از ابتالی قطعی در ایران تشخیص 

داده نشده است.
صفحه 2

آمادگی ایران برای مقابله با هر نوع تهدید ویروسی

DONYAYEJAVANANMAG.IR

تهیه و تنظیم: احمد جاوید
نه  ما سـا در  م  ثبت نـا مهلـت 
یکپارچـه تخصیـص خـودرو در دوره 
سـوم  )سه شـنبه،  امـروز  نخسـت، 
خردادمـاه( بـه پایـان می رسـد. ایجاد 
ایـن سـامانه بـا هدف شفاف سـازی و 
جلوگیـری از تضییـع حقـوق مـردم و 
حفـظ حقوق خریداران واقعی اسـت و 
به طبـع فرآینـد قرعه کشـی به تدریج 

حـذف خواهد شـد.
تخصیـص  یکپارچـه  نه  ما سـا
خـودرو به دسـتور وزارت صمت و زیر 
نظارت تحت نظارت سـازمان حمایت 
مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان بـر 
از دسـتورات  بنـد ۵  اجـرای  اسـاس 
خصـوص  در  رئیس جمهـور  ابالغـی 
چگونگـی عرضـه خودرو بـرای ایجاد 
شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، 
از روز سه شـنبه هفته گذشته کار خود 

را آغـاز کرد.
در همیـن راسـتا وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت در اطالعیه ای تاکید 
کـرده بـود کـه فـروش خودروهـا بـه 
»سـامانه فـروش یکپارچـه« منتقـل 
می شـود و حـذف قرعه کشـی خودرو 
بـا قوت در دسـتور کار ایـن وزارتخانه 
اسـت. از آن جـا که حذف قرعه کشـی 
فـروش خودرو تا نهایی شـدن تکمیل 
اصالح سـاختار، چنـد ماه زمان خواهد 
بـرد و بـا توجـه ویـژه وزیـر صمـت 
مصرف کننـدگان  حقـوق  حفـظ  بـه 
در دوره گـذار، مقـرر شـد در همیـن 
مـدت محـدود نیـز رونـد قرعه کشـی 
شـفاف تر  و  اصالح شـده  خـودرو 
و  داللـی  از  تـا  شـود  عادالنه تـر  و 
سـوداگری یک عـده خاص جلوگیری 
شـود و خودروهـای تولیدی به دسـت 

خریـداران واقعی برسـد.
بـر این اسـاس بـه دسـتور وزیر 
صمـت مقرر شـده فـروش خـودرو از 
ایـن پـس نـه از طریـق قرعه کشـی 
در شـرکت های خودروسـازی، بلکـه 
در سـامانه فـروش یکپارچـه خـودرو 
شـود.  انجـام  شـفاف  به صـورت  و 
ایجـاد ایـن سـامانه، شـفاف سـازی 
و جلوگیـری از تضییـع حقـوق مـردم 
در همیـن مـدت محـدود ادامـه روند 
قرعه کشـی فـروش خـودرو و حفـظ 
حقـوق خریـداران واقعـی اسـت و به 
به تدریـج  قرعه کشـی  فرآینـد  طبـع 

حـذف خواهـد شـد.
اکنون همه خودروسـازان موظف 

خودروهـای  محصـوالت  تـا  شـدند 
سـامانه  ایـن  در  را  خـود  سـواری 
هیچ گونـه  کننـد،  عرضـه  یکپارچـه 
خـودرو  تخصیـص  بـرای  اسـتثنایی 
بـه مشـتریان خـارج از ایـن سـامانه 
وجـود نخواهـد داشـت. ایـن سـامانه 
برابـر  چنـد  را  متنـوع  خودروهـای 
عرضـه  پیشـین  دوره هـای  ظرفیـت 

خواهـد بـود.
بـا آغاز به کار این سـامانه، روند 
فـروش خـودرو شـفاف و از تالطـم 
سوءاسـتفاده  و  سـازی  بـازار  بـازار، 
مـردم  حقـوق  تضییـع  و  سـوداگران 
جلوگیـری شـده و مراسـم تخصیص 
خـودرو بـا نظـارت سـازمان حمایـت 
تولیدکننـدگان  و  مصرف کننـدگان 

می شـود. انجـام 
»عبـداهلل  زمینـه،  همیـن  در 
توکلـی الهیجانـی« مدیـرکل دفتـر 
صنایـع خـودرو وزارت صمـت گفـت: 
سـوم  )سه شـنبه،  امـروز  دوره  ایـن 
خـرداد( سـاعت ۹ صبح پـس از  یک 

هفتـه بـه اتمـام می رسـد.
توجـه  بـا  خاطرنشـان کرد:  وی 
توسـط  کامـل  تولیـد  افزایـش  بـه 
خودروسـازان و الـزام عرضـه آنهـا در 
سـامانه یکپارچـه تخصیـص خـودرو، 
عرضه های متنوع آتـی خودرو متعاقبا 
اعـالم  می شـود. توکلـی تاکیـد کرد: 
البتـه ایـن رونـد عرضـه پایـدار ادامه 

یافت. خواهـد 

سـامانه  در  نـام  ثبـت  مراحـل 
خـودرو تخصیـص 

بـر این اسـاس، سـامانه یکپارچه 
https:// تخصیص خـودرو به آدرس
sale.iranecar.com/public/
home فعال شـده اسـت. متقاضیان 
بـا ورود بـه سـامانه پـس از مشـاهده 
عرضـه،  قابـل  خودروهـای  لیسـت 
مـی تواننـد بـا انتخاب گزینـه »ورود / 
ثبت نام« )از منوی اصلی سـامانه( وارد 
صفحـه ورود و ثبت نـام خواهنـد شـد.

انتخـاب  بـا  مرحلـه  ایـن  در 
گزینـه »ثبت نـام«، کاربـر بـه صفحه 
هدایـت  مشـتری  اولیـه  اطالعـات 
فـرم،  ایـن  تکمیـل  بـا  و  می شـود 
حسـاب کاربـری خـود را در سـامانه 
ایجـاد  خـودرو  تخصیـص  یکپارچـه 
می کنـد. اطالعـات ایـن فـرم شـامل 
نـام، نـام خانوادگـی، کـد ملـی، تلفن 
همـراه، کلمه عبور و تکرار آن اسـت.

متقاضـی ثبـت نام خـودرو، پس 
از تشکیل حسـاب کاربری، به صفحه 
فـرم کامـل ثبت نـام هدایـت شـده و 
نـام و نـام خانوادگی کاربر در قسـمت 
سـمت  )بـاال  کاربـران  بـه  مربـوط 
چـپ( نمایـش داده خواهـد شـد. بـا 
تکمیـل ایـن فـرم، کاربـر اطالعـات 
تفصیلی خویش را در سـامانه یکپارچه 
می کنـد.  ثبـت  خـودرو  تخصیـص 
تکمیـل فیلدهـای سـتاره دار اجبـاری 
از  پـس  کاربـر  نهایـت،  در  اسـت. 

انتخـاب گزینـه »ثبـت و ادامـه« وارد 
صفحـه اصلـی سـامانه بـرای انتخاب 

می شـود. خـودرو 
در  بـر  ر کا بعـد  مرحلـه  در 
لیسـت  مشـاهده  بـا  صفحـه  ایـن 
خودروهـا می توانـد اقـدام بـه انتخاب 
خـودرو مـورد نظـر خـود کنـد.  پـس 
خـود،  موردنظـر  خـودرو  انتخـاب  از 
را  فـروش  بخشـنامه های  فهرسـت 
مشـاهده کـرده و بـا انتخـاب یکـی 
بعـدی  مرحلـه  وارد  بخشـنامه ها،  از 
از  گـروه  آن  همچنیـن،  می شـود. 
کاربرانـی که پیـش از انتخاب خودرو، 
مراحـل ثبت نـام و ورود را طی نکرده 
از هدایـت بـه مرحلـه  باشـند، قبـل 
بعـدی، صفحـه »ورود / ثبت نـام« را 

می کننـد. مشـاهده 
کلیـه  مرحلـه،  ایـن  در  کاربـر 
اطالعـات ثبت شـده در مراحـل قبـل 
ایـن  می کنـد.  تاییـد  و  مشـاهده  را 
اطالعـات شـامل اطالعات شـخصی 
متقاضی، اطالعات بخشنامه و خودرو 

بـود. انتخاب شـده خواهـد 
کـد  مرحلـه،  ایـن  در  کاربـر 
رهگیـری مربـوط به ثبت درخواسـت 
بـا  کـرد.  خواهـد  دریافـت  را  خـود 
دریافـت کد رهگیری، مرحله شـرکت 
در قرعه کشـی بـه اتمام رسـیده و نام 
در  کـه  کسـانی  فهرسـت  در  کاربـر 
می شـوند،  داده  شـرکت  قرعه کشـی 

قـرار خواهـد گرفـت.

۹صبح امروز؛ 

اتمام زمان ثبت نام نخستین دوره در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
یادداشت

نه اغراق می کند نه کم می گذارد.!
پارمیس الریجانی

فیلم “موقعیت مهدی” به نویسندگی و کارگردانی هادی حجازی فر ، 
فیلمی بسیار پخته ، صحیح و روان است .

این فیلم بر اساس بخش هایی از زندگی مهدی باکری ساخته شده است.
فیلم در ژانر خود حرفی برای گفتن دارد.

با توجه به اینکه فیلمی است در ژانر دفاع مقدسی، اما هیچ گاه فیلمساز 
نمی گذارد شما غرق در احساسی بشوید.

کمدی به جا و اندازه ، درام درست به اندازه ، صحنه های عاشقانه و 
رمانتیک به اندازه ، صحنه های غمگین و ناراحت کننده به اندازه ، صحنه 

های هیجان انگیز به اندازه،
همه چیز در جای خودش است و شما هیچ گاه غرق در احساس خاصی 

نمی شوید ولی غرق در کل فیلم می شوید.
نه زیاد می گذارد ، نه کم….

فیلم از نظر کارگردانی ، بسیار فکر شده عمل کرده و قاب بندی های 
فوق العاده ای به نمایش گذاشته.

حرکت دوربین های بسیار درست در صحنه های جنگ باعث القای 
بیشتر احساس هیجان به مخاطب شده است.

یعنی شما یک فیلم دفاع مقدسی درست نگاه می کنید.
نه قرار است فقط گریه کنید نه قرار است نظیر فیلم های دیگر در 

این ژانر فقط بخندید!
شما پکیجی از تمام احساسات را در فیلم درک می کنید.

بازیگری ها بسیار عالی ! 
فیلمنامه پخته!

کارگردانی صحیح!
موقعیت مهدی نخستین بار در ۱۸ بهمن ۱۴00 در چهلمین جشنواره 

فجر و 
در بخش سودای سیمرغ به نمایش درآمد.

این فیلم در این مراسم از ۱۴ نامزدی برنده پنج جایزه از جمله سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم شد.

صفحه 3

معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور پاسخ داد؛
آگاهی از تخلفات رانندگی 
که جرم محسوب می شود!

از  برخی  فراجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  ترافیک  فرهنگی  و  اجتماعی  معاون 
موضوعات جرم انگاری شده در تخلفات رانندگی را تشریح کرد.

قوه  اول  معاون  مصدق،  المسلمین  و  حجت االسالم  که  بود  گذشته  یکشنبه  روز 
قضاییه از ضرورت جرم زدایی از تخلفات راهنمایی و رانندگی صحبت به میان آورد. او 
با بیان اینکه بیش از ۱0 سال است که الیحه جرم زدایی و قضازدایی در مجلس مطرح 
با تخلفات راهنمایی و  شده است، گفته بود: »به عنوان مثال برخی موضوعات مربوط 
رانندگی که امروزه به عنوان جرم تلقی شده است، باید جرم زدایی و به کمیسیون های 
مربوطه یا شورای حل اختالف واگذار شود و مشکالت هر سازمان برای حل و فصل باید 

به خود سازمان واگذار شود.«
در پی این اظهارات این پرسش مطرح می شود که اساسا کدام یک از موضوعات 
در راهنمایی و رانندگی جرم تلقی می شود. پاسخی که سرهنگ عین اهلل جهانی، معاون 
اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا به آن پاسخ داده و به تشریح آن پرداخته 
است. جهانی درباره اینکه کدام یک از موارد و تخلفات در حوزه راهنمایی و رانندگی جرم 
تلقی می شود، گفت: برابر قانون، دستکاری در پالک یا نصب پالک جعلی، وقوع تصادفات 
جرحی و فوتی، رانندگی بدون گواهینامه، تغییر در ارکان و اصالت وسیله نقلیه، رانندگی در 
حالت مستی، تخلیه نخاله و پسماند با خودرو در معابر عمومی و ... جزو مواردی است که 
ارتکاب آن نه صرفا یک تخلف که جرم هم محسوب می شود و برابر قانون فرد متخلف 

به دستگاه قضایی معرفی می شود.
جهانی درباره پیشنهاد معاون قوه قضاییه درباره قضازدایی و جرم زدایی از تخلفات 
راهنمایی و رانندگی نیز گفت:  این موضوع خوبی است و در واقع صحبت در این باره است 
که از حجم پرونده های کیفری در دستگاه قضایی کاسته شده و بتوان یکسری از موضوعات 
را از طریق شوراهای حل اختالف و ... پیگیری کرد و به نتیجه رساند. البته الزم است که 
تاکید کنم، درباره تمام جرائم نمی توان چنین تصمیمی را گرفت، اما درباره آن مواردی که 

چنین امکانی وجود دارد، می توان نسبت به جرم زدایی اقدام کرد.
وی درباره اینکه امکان جرم زدایی از کدام  یک از موارد مجرمانه مرتبط با تخلفات 
راهنمایی و رانندگی وجود دارد، اظهارکرد:  این موضوع باید بررسی شود. در واقع الزم 
است این موارد در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی و با حضور کارشناسان پلیس و 
دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به واقعیت موجود، بحث های کاربردی و 
عملیات ترافیکی درباره آن تصمیم گیری شود. ما هم این آمادگی را داریم که در جلسات 

مشترک میان دستگاه قضایی و فراجا به این موارد بپردازیم.
معاون پلیس راهور فراجا با اشاره به ضرورت بازدارندگی مجازات ها برای جلوگیری 
از وقوع دوباره جرائم نیز اظهار کرد:  در جرم زدایی یا همان قضازدایی باید به یک نکته 
توجه شود و آن بازدارندگی مجازات ها است. نباید جرم زدایی منجر به کاهش بازدارندگی 
شده و تناسب میان جرم و مجازات به نفع مجرم تغییر کند. به همین دلیل نیز معتقدم که 

در مورد بخشی از موضوعات باید رسیدگی در همان حوزه کیفری و قضایی انجام شود.

مهلت ثبت نام«انتقال و مهمانی« دانشجویان 
علوم پزشکی تمدید شد

دانشجویان متقاضی مهمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا امروز سوم خرداد 
ماه جاری فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

علوم  های  دانشگاه  در  مهمانی«  و  متقاضی«انتقال  دانشجویان  نام  ثبت  مهلت 
پزشکی کشور تا پایان فردا سه شنبه سوم خرداد ماه جاری تمدید شد و دانشجویان در 
این مدت فرصت دارند   نسبت به ثبت نام یا اصالح اطالعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی می توانند از طریق وب گاه اینترنتی و تابلوهای 
به  پاسخگویی  و  رسیدگی  درخواست  ثبت  به  نسبت  دانشجویان  به  دانشگاه  اعالنات 
تقاضاهای انتقال و مهمانی دانشجویان بر اساس داده های زمانی مشخص و با رعایت 
موضوعات مورد تاکید در بخشنامه 2۶  آبان ۱۴00 و شرایط مصوب، مطابق آیین نامه 

های آموزشی شورای عالی برنامه ریزی در رشته مقاطع مختلف اقدام کنند.
همچنین بررسی مدارک و اعالم نقص توسط دانشگاه های مبدا و ویرایش توسط 

دانشجویان تا روز پنجشنبه ۱2 خرداد ماه انجام خواهد شد.
در نهایت رسیدگی و اعالم نتیجه درخواست دانشجویان توسط دانشگاه مبدا  از روز 

دوشنبه ۱۶ خرداد آغاز خواهد شد و تا روز ۵ شنبه ۱2 تیر ماه ادامه دارد.
همچنین بررسی مدارک و اعالم نقص درخواست دانشجویان متقاضی توسط دانشگاه 
مقصد و ویرایش توسط آنها نیز از روز شنبه ۱۸ تیر ماه آغاز خواهد شد و تا روز پنجشنبه 

بیستم این ماه ادامه دارد.
انتقال و  برای  نتیجه درخواست دانشجویان متقاضی  در نهایت رسیدگی و اعالم 

مهمانی توسط دانشگاه مقصد نیز مرداد ماه سال جاری اعالم خواهد شد.
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قالیباف:
قدرت نداشته باشیم نمی توانیم مذاکره کنیم

ما  عمده  مشکالت  از  یکی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
شفاف سازی،  است.  نشده  مردمی  ما  اقتصاد  که  است  این  اقتصاد  در 
هوشمندسازی، مردمی سازی و باور به نصرت الهی چهارعامل مهم برای 

پیش برد مردمی سازی و خصوصی سازی اقتصاد است.
نخستین  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
ایران، طی سخنانی گفت:  اقتصاد  در  بین المللی خصوصی سازی  رویداد 
دهه هاست که اقتصاد ما در قالب یک اقتصاد دولتی، متمرکز و غیرباور 
مانند یک زخم کهنه  چندین دهه است سایه سنگینش بر اقتصاد کشور 
عزیز ماست. ما امروز درکشورمان از یک نعمت بزرگی برخورداریم که به 
خاطر مشکالتی که داریم کمتر به آن توجه کردیم. این نعمتی است که 
خداوند متعال در قرآن از آن به عنوان یک هدیه بزرگ از طرف خودش 
به مردم یاد کرده است و آن نعمت، استقالل، عزت و هویت است. نعمتی 
که استقالل و هویت یک حکومت، جامعه و دولت حفظ شود  و دیگران 

نتوانند برای آن تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: در تاریخ این کشور دوره های تاریک و درخشانی وجود 
داشته است. در دوره های تاریک گاهی سفیر یک کشور برای کل نظام 
سیاسی و کشور تصمیم می گرفت. در ۴0 سال گذشته قدرت های بزرگ 
همه کار کردند تا این ملت و نظام را تحت فشار قرار داده و تسلیم کنند 
اما این ملت با اقتدار و عظمت در مقابل آن ها ایستاده است. این عظمت 
و بزرگی کشور است که در البه الی مشکالت جاری کشور گاهی اوقات 

دیده  نشده و پنهان می ماند.
رییس مجلس شورای اسالمی همچنین عنوان کرد: این چهار دهه 
نشان داد که ما بعنوان یک کشور اصیل اسالمی حاضریم جان و مال 
خودمان را بدهیم اما خدشه ای به عزت و استقالل ما وارد نشود. این افتخار 
بزرگی است و حاضریم هر هزینه ای را برای آن بدهیم. این مسأله به دو 
ستون استوار است نخست تکیه به مردم است هر اتفاقی که افتاد مردم 

پای کار و در میدان بودند و دوم ایمان داشتن به سنت های الهی بود.
وی اضافه کرد: در حوزه های دیگر از جمله اقتصاد اگر به این دو 

ستون تکیه نکنیم حاصل و نتیجه نخواهد داشت.
قالیباف با اشاره به اینکه در واگذاری باید به فکر حفظ مجموعه بود 
نه فقط فروش و سود، تصریح کرد: در همین حوزه خصوصی سازی، نباید 
در زمان واگذاری فقط به قیمت و فروش و دریافتی فکر کرد، بلکه باید 
به حفظ آن مجموعه هم فکر کنیم؛ خیلی از این مجموعه هایی که قصد 
واگذاری وجود دارد، معمواًل تا نهایت توان سود و منفعت آن گرفته شده 

و بعد واگذار می شود.
وی همچنین تاکید کرد: یکی از مشکالت عمده ما در اقتصاد این است 
که اقتصاد ما مردمی نشده است. شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی 
و  مردمی سازی  پیش برد  برای  مهم  چهارعامل  الهی  نصرت  به  باور  و 
خصوصی سازی اقتصاد است. هر اتفاقی که مبتنی بر تکیه به مردم پیش 
برود ثمربخش خواهد بود، دفاع مقدس با آن سختی ها باحضور مردم در 

صحنه ختم به پیروزی شد.
رییس مجلس در ادامه عنوان کرد: ما برای حل مشکالت کشورمان 
رفع  شده ایم.  متمرکز  تحریم  خنثی سازی  و  تحریم  رفع  موضوع  دو  بر 
تحریم، کار و فعالیت سیاسی که باید انجام شود در میدان حوزه بین المللی 
باید در میز مذاکره هم قدرت برقرار باشد که  و گفت وگو است. طبیعتا 
بدون  کنیم.  مذاکره  نمی توانیم  باشیم  نداشته  قدرت  اگر  بزنیم.  حرف 
شک خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد، شاهراه و تنها راه مبارزه و 
خنثی سازی تحریم هاست. برای حفظ عزت و استقالل و برداشتن سختی 

از زندگی مردم باید در این مسیر حرکت کنیم.
وی با اشاره به بیانات امام خمینی )ره( درباره مشکالت اقتصادی 
کشور و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴ گفت:  وقتی 
حکمرانی و دولت قوی است که مردم آن قوی باشند. قوی بودن دولت 

وزیر بهداشت اعالم کرد؛
آمادگی ایران برای مقابله با هر نوع تهدید ویروسی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه نگرانی از بابت 
بیماری آبله میمون نداریم، گفت: هنوز موردی از ابتالی قطعی در ایران 

تشخیص داده نشده است.
دکتر بهرام عین اللهی در حاشیه هفتاد و پنجمین مجمع بهداشت جهانی 
در خصوص بیماری آبله میمون گفت: مجمع بهداشت جهانی هنوز وارد مسئله 
بیماری آبله میمون نشده است اما چیزی که مسلم است؛ به خاطر ارتباط 

کشورها با هم و رفت و آمد مسافران، به همکاران مان آماده باش داده ایم.
وی با بیان اینکه در حال مطالعه و بررسی بیماری آبله میمون در کشور 
هستیم، افزود: فعال خیلی ما در کشور نگرانی از این بابت نداریم و هنوز 

موردی از ابتالی قطعی در ایران تشخیص داده نشده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: زیرساخت های 
بومی مهیا شده برای تولید واکسن کرونا در کشور می تواند در مقابل دیگر 

تهدیدات بهداشتی از جمله بیماری » آبله میمون« نیز به کار آید.
پنجمین مجمع  و  هفتاد  بهداشت،  وزارت  روابط عمومی  اعالم  بنابر 
برای  صلح  صلح،  برای  »سالمت  شعار  با   )WHA( جهانی  بهداشت 
سالمت« که از دیروز آغاز بکار کرد تا هفتم خرداد در مقر اروپایی سازمان 

ملل ادامه دارد.
انتخاب دبیرکل سازمان بهداشت جهانی )WHO( برای ۵ سال آینده 

از دستور کارهای مجمع بهداشت جهانی است.
با فروکش کردن نسبی کرونا؛ مجمع  جهانی سالمت پس از سه سال 
وقفه با حضور وزرای بهداشت تمامی کشورهای جهان در ژنو سوئیس آغاز 

به کار کرد.

دریافت ۴۸۸ میلیارد تومان صدقه در سال ۱۴۰۰
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد از جذب ۴۸۸ میلیارد 
تومان صدقه مردمی در سال ۱۴00 توسط این نهاد خبر داد و گفت: ۱۱۷ 

میلیارد تومان صدقه نیز توسط مراکز نیکوکاری جمع آوری شده است.
حبیب اهلل آسوده گفت: میزان صدقات مردمی در سال ۱۴00 نسبت به 

سال پیش از آن 2۷ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۴۸۸ میلیارد تومان صدقه مردمی توسط 
این نهاد جمع آوری شد، افزود: مراکز نیکوکاری تحت نظارت کمیته امداد 
نیازمند  برای معیشت خانواده های  و  تومان صدقه جذب  میلیارد  نیز ۱۱۷ 

هزینه کردند.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با اشاره به روش های 
ارسال  با  می توانند  کرد: شهروندان  اظهار  پرداخت صدقات  غیر حضوری 
یک پیامک خالی به سرشماره ۸۸۷۷ در سامانه صدقه پیامکی کمیته امداد 

ثبت نام کنند.
آسوده خاطرنشان کرد:  امداد،  اطالع رسانی کمیته  پایگاه  گزارش  به 
همچنین کد دستوری #۸۸۷۷* به منظور دریافت صدقات از طریق تلفن 

همراه پیش بینی شده است.

رئیس انجمن علمی متخصصان بیهوشی: 

با وجود محدودیت دارویی، نمی توانیم بیمار را باکیفیت باال بیهوش کنیم!
علمی  نجمن  ا ئیس  ر
متخصصان بیهوشی با اشاره 
در  مقطعی  کمبودهای  به 
داروهای بیهوشی از خطر احتمالی ورود 
مافیا به تولید دارو و تجهیزات پزشکی 

ابراز نگرانی کرد.
“علیرضا سلیمی« رئیس انجمن 
علمی متخصصان بیهوشی و مراقبت 
مقطعی  کمبودهای  به  اشاره  با  ویژه 
کرد:  اظهار  بیهوشی  داروهای  برخی 
به  بسته  وا و  جدید  علمی  بیهوشی 
هرگونه  و  است  رو  دا و  تجهیزات 
ز  ا ری  بسیا ه  حوز ین  ا ر  د کمبود 
اختالل  دچال  را  بیمارستانی  خدمات 

می کند.
وی افزود: بیهوشی علی رغم اینکه 
از کارهای  نوینی است بسیاری  علمی 
اعمال  انجام  مانند  بیمارستانی  خطیر 
است.  آن  خدمات  به  وابسته  جراحی 
بیهوشی یک خواب همراه با بی دردی، 
و  است  عضالت  شلی  و  فراموشی 
عالوه بر آن در زمان عمل جراحی که 
ممکن است مدت زیادی طول بکشد، 
باید شرایط قلب، کلیه، قند، فشار خون 
و… نیز همزمان بررسی شود و در این 
راستا ممکن است داروهای مختلفی نیز 

مورد استفاده قرار بگیرند.
کم  بیهوشی  داروهای  در  تقلب 

است
سلیمی بیان کرد: داروهای مورد 
برای  مستقیم  یا  بیهوشی  در  استفاده 
و  می شوند  برده  ر  کا به  بیهوشی 
اختصاصی این خدمت پزشکی هستند 
و یا اینکه داروهایی هستند که در زمان 
می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  بیهوشی 
همیشه در ایران با کمبودهای مقطعی 
دارو مواجه هستیم با این حال همیشه 

باال  استاندارد  و  باکیفیت  داروهای  از 
داروهای  با  کمتر  و  کردیم  استفاده 
شده ایم.  مواجه  کیفیت  کم  و  قاچاق 
باز  ین  ا به  نیز  موضوع  ین  ا دلیل 
می گردد که خریدار این داروها عمدتا 
خود  و  بوده اند  دولتی  بیمارستان های 
کرده اند  تهیه  نیز  را  داروها  این  آن ها 
برای  مستقیمی  مراجعه  مردم  چون  و 
نیز  تقلب  شانس  ندارند،  دارو  دریافت 

در آن بسیار کم است.
عدم مدیریت مصرف در داروهای 

بیهوشی
افزود: مسئوالن خرید در یک  او 
بیمارستان خصوصی نیز افراد متخصصی 
هستند که سال ها در این حوزه فعالیت 
خریداری  شانس  بنابراین  می کردند، 
کمتر  آن  در  تقلب  و  قاچاق  داروهای 

است.
وی ادامه داد: با توجه به کمبودهای 
مقطعی در حوزه داروهای بیهوشی باید 
مصرف  مدیریت  داروها  این  که  گفت 

بیهوشی  داروهای  عمده  می خواهد، 
تالش  و  هستند  داخل  تولید  داروهای 
ارتقا  آن  کیفیت  تا  است  شده  زیادی 
پیدا کند، امروز این داروها از استاندارد 
باالیی برخوردار بوده و مشکلی از این 
بابت وجود ندارد، یک مشکل عمده ما 
این در حوزه این است که با توجه به 
به  که  توجهی  و کم  اقتصادی  شرایط 
داروها  از  ما  می شود  بیهوشی  حوزه 
هستیم  بی بهره  جدید  تجهیزات  و 
و  داروها  که  است  سال  سال های  و 
کشور  وارد  بیهوشی  جدید  تجهیزات 

نمی شود.
متخصصان  علمی  انجمن  رئیس 
بیهوشی یادآور شد: از سوی دیگر برخی 
پیش بینی  و  توزیع  حوزه  در  مشکالت 
کمبود  موجب  که  دارد  وجود  مصرف 
می شود.  بیهوشی  داروهای  برخی  در 
داروهای  و  تولید داخل  داروهای  حتی 
مقاطع  برخی  در  نیز  بیهوشی  پایه ای 

دچار کمبود می شوند.

تولید  به  مافیا  ورود  خطر  زنگ 
تجهیزات بیهوشی

به  اشاره  با  مه  دا ا در  سلیمی 
سیاست های واردات تجهیزات بیهوشی 
که  است  سال  سال های  کرد:  اظهار 
گفته می شود در حوزه واردات تجهیزات 
اگر حرکت  پزشکی مافیا وجود دارد و 
وجود  این  خطر  ندهیم،  انجام  درستی 
دارد که این مافیا به تولیدات داخلی نیز 
وارد شده و کنترل آن را به دست گیرد 
و بر همین اساس باید در مسیر تقویت 

زیرساخت ها حرکت کنیم.
یک  به   : د کر کید  تأ ی  و
درست  مدریت  و  قوی  سیاست گذاری 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیاز 
دارو  انتخاب  در  ما  وقتی دست  داریم. 
داروهای  از  نمی توانیم  باشد،  محدود 
بیهوشی  یک  و  کنیم  استفاده  جدیدتر 
باکیفیت باال را داشته باشیم. این حق 
خدمات  این  از  که  است  مردم  همه 

بهره مند باشد.
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زیر نظر: علی هوشمند

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
توانایی تامین خوابگاه دانشجویان غیربومی را نداریم!

اینکه  با تاکید بر  رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفت:  غیربومی هستند،  دانشگاه  دانشجویان  از  درصد  بر ۷0  بالغ 
توانایی تامین خوابگاه برای این دسته از دانشجویان، برای دانشگاه 

وجود ندارد.
دکتر علیرضا زالی در آیین تجهیز خوابگاه های دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با اشاره به جایگاه این دانشگاه در میان سایر 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور از لحاظ جمعیت دانشجویی، اظهار 
کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای رتبه دوم جمعیت 
دانشجویی است و همین موضوع، چالش های ناشی از نبود پردیس 

متمرکز برای این دانشگاه را افزایش می دهد.
وی در ادامه وجود ۱۴ خوابگاه پراکنده در دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی را مسئله ساز دانست و گفت: ایجاد پردیس متمرکز 

موجب کاهش هزینه ها و صرفه جویی منابع خواهد شد.
تناسب  عدم  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
سرانه خوابگاهی به نسبت جمعیت دانشجویی را از دیگر مشکالت 
دانشگاه ها در سراسر کشور اعالم کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی میزبان ۱3 هزار و ۷۵0 دانشجو است، در حالی که 

خوابگاه های دانشگاه 3۷00 دانشجو ظرفیت دارند.
دکتر زالی یکی از گالیه های به حق دانشجویان را کمبود فضای 
فیزیکی دانست و ادامه داد: عالوه بر سرانه اندک فضای خوابگاهی، 
شرایط تهیه مسکن، به ویژه در محدوده دانشکده ها و بیمارستان های 
تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای بسیاری از دانشجویان 
مساعد نیست. همچنین با وجود اینکه بالغ بر ۷0 درصد از دانشجویان 
دانشگاه غیربومی هستند، توانایی تامین مسکن برای آنان وجود ندارد.
استیجاری،  های  خوابگاه  باالی  بهای  اجاره  به  اشاره  با  وی 
تصریح کرد: در پایتخت تامین خوابگاه برای دانشجویان، یک ضرورت 
است؛ حتی دانشجویان شهریه پرداز که تعهدی برای تامین خوابگاه 
از سوی دانشگاه برای آنان وجود ندارد را نیز نمی توان نادیده گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
نیز به علت  اینکه خوابگاه های ملکی دانشگاه  بیان  با  دکتر زالی 
قدمت باال، دارای مشکالت زیرساختی است، اظهار کرد: حل مسائل 
خوابگاه های دانشجویی با توجه به شرایط اقتصادی دانشجویان، عزم 
ملی می طلبد و سایر نهادهای کشوری با ظرفیت سازی جدید می 

توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان از معاونت 
دانشگاه  و فرهنگی  دانشجویی  معاونت  و  منابع  و  توسعه مدیریت 
درخواست کرد که این اقدامات در راستای تامین رفاه دانشجویان 

استمرار داشته باشد.

اخاذی یک روانشناس قالبی با برهنه کردن بیمار
دادستان عمومی و انقالب زنجان از دستگیری یک متهم به جرم اخاذی با 
معرفی خود به عنوان روانشناس خبر داد و گفت: این شخص با لخت کردن بیماران 

و فیلمبرداری از آنها اخاذی می کرد.
بهروز عباسی، دادستان عمومی و انقالب زنجان از دستگیری یک متهم به جرم 
اخاذی با معرفی خود به عنوان روانشناس خبر داد و اظهار کرد: این متهم با تهدید انتشار 
فیلم و تصاویر بیماران در فضای مجازی در یکی از بیمارستان های زنجان، اقدام به 
اخاذی از افراد می کرد.دادستان عمومی و انقالب زنجان در تشریح جزئیات پرونده افزود: 
متهم در تماس با خانواده بیماران و با معرفی خود به عنوان یکی از پرسنل بیمارستان و 
روانشناس، خواستار دریافت اطالعات پزشکی بیمار و انجام مشاوره با اعضای خانواده 
بیماران بوده است.عباسی بیان کرد: متهم در ادامه با برقراری تماس تلفنی با بستگان 
بیمار و اقناع سازی آنها به انجام مشاوره و معاینه بدنی به صورت برهنه از طریق واتساپ، 

از بیمار فیلم و عکس برهنه تهیه و اقدام به اخاذی کرده است.
دادستان زنجان اظهار کرد: متهم ساکن یکی از شهرستان های یزد است که 
پس از شکایت شاکی خصوصی و بررسی های به عمل آمده در محل سکونت خود 

شناسایی و دستگیر شده است.

فرار زن تهرانی از چنگال قاتل شیطان صفت زن شهرستانی
مردی جوان که به اتهام قتل زنی در یکی از شهرهای غربی کشور تحت تعقیب 

بود، خانم دیگری را ربود و از او سرقت و کالهبرداری کرد.
   چند روز قبل زنی جوان به اداره پلیس رفت و گفت توسط یک راننده مسافرکش 

ربوده شده است.
وی در توضیح ماجرا گفت: عصر برای خرید از خانه خارج شدم و به بازار رفتم. 
ساعتی بعد کنار خیابان منتظر تاکسی ایستادم که به خانه برگردم و یک خودروی پژو 
مقابل پایم ترمز کرد. وقتی مسیرم را گفتم راننده که مردی جوان بود با تکان دادن 
سر خواست که سوار شوم.من به گمان اینکه راننده، مسافرکش است سوار ماشین 
شدم اما او پس از طی مسافتی به بهانه ترافیک مسیرش را تغییر داد و وارد خیابانی 
خلوت شد. وقتی به او اعتراض کردم ناگهان از زیر صندلی  اش چاقویی بیرون آورد و 
مرا تهدید به قتل کرد. خیلی ترسیده بودم و هرچه به راننده التماس کردم که رهایم 
کند اهمیتی نمی داد. حتی می خواستم در ماشین را باز و خودم را به بیرون پرتاب کنم 

اما دستگیره ای وجود نداشت و در از داخل باز نمی شد.
شاکی گفت: تازه فهمیدم که به دام یک مجرم خطرناک افتاده ام. او  در محلی 
کامال خلوت توقف کرد و با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. سپس کیفم را که 
داخل آن کارت های عابربانکم، پول و موبایلم بود را سرقت و بعد مرا به بیرون از ماشین 
انداخت. به گفته شاکی، این پایان ماجرا نبود چرا که راننده آدم ربا پس از سرقت گوشی 
موبایل زن جوان، نرم افزار تقلید صدا روی گوشی وی نصب کرده و با تغییر صدای 
خودش و ارسال یک پیام صوتی برای دوستان این زن، دست به کالهبرداری زده بود.

شاکی گفت: سرقت در آخرین ساعات پنجشنبه اتفاق افتاد و من باید تا شنبه 
صبر می کردم تا حساب هایم را مسدود و خط موبایلم را غیرفعال کنم. متهم نیز از 
فرصت سوءاستفاده کرده و با صدای زنانه برای دوستان و اطرافیانم پیام صوتی فرستاده 
و یک شماره کارت داده و با گفتن این جمله که من نیاز فوری به پول دارم، از آنها 
درخواست پول کرده بود. او با این ترفند از برخی از دوستانم از یک میلیون تا ۵میلیون 

تومان کالهبرداری کرده بود.
با این شکایت، پرونده ای تشکیل شد و تیمی از مأموران با دستور قاضی محمد 
امین تقویان، بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران تحقیقات برای بازداشت 
متهم فراری را آغاز کردند. آنها در جریان بررسی های تخصصی موفق شدند هویت 
مرد آدم ربا را شناسایی کنند و معلوم شد که وی یک مجرم تحت تعقیب است و در 
سال ۹۶ و در جریان یک درگیری در یکی از شهرهای غربی کشور مرتکب قتل یک 

زن شده است. هم اکنون تحقیقات برای بازداشت متجاوز فراری پایتخت ادامه دارد.
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با کوچ اتریوم به مدل گواه  بر سهام در اوت 
۲۰۲۲، احتمااًل قیمت گرافیک کاهش می یابد

بر  اتریوم به مکانیزم گواه   انتقال شبکه ی  برنامه ریزی ها برای  اگر 
سهام سر موعد انجام شود، احتمااًل قیمت گرافیک نیز کاهش خواهد یافت.

ارزهای  استخراج  پایان  شاهد  نزدیک،  آینده ی  در  می رسد  به نظر 
دیجیتال ازطریق گرافیک خواهیم بود؛ زیرا فرایند طوالنی مدت اتریوم برای 
استفاده از مکانیزم گواه بر سهام )PoS( تابستان امسال نهایی خواهد شد.

پرستون ون لون، توسعه دهنده ی اصلی اتریوم، در سخنرانی اخیرش 
در رویداد بالک چین و وب 3 گفت که کد The Merge برای استقرار 
روی شبکه ی بالک چین اتریوم آماده است و درحال حاضر، آزمایش های 

نهایی برای انتشار نسخه ی اصلی آن در ماه اوت در حال انجام است.
اتریوم که  به گزارش Tomshardware، رویداد ادغام شبکه ی 
ابتدا قرار بود سال 20۱۹ رخ دهد، نقطه ای را نشان می دهد که در آن، 
مکانیزم امنیتی و اجماع بالک چین از مدل اثبات انجام کار PoW به 

مدل گواه بر سهام ))PoS تغییر خواهد کرد.
PoW فرایندی است که استخراج کنندگان در آن از گرافیک خود 
 PoS برای تأیید تراکنش های شبکه استفاده می کنند؛ درحالی که مکانزیم
درمقایسه با PoW به منابع سخت افزاری و انرژی بسیار کمتری نیاز دارد.

تغییر جدید نشان دهنده ی پایان دوره ی استخراج اتریوم با استفاده 
از گرافیکی است. اتریوم یکی از ارزهای دیجیتال سودآور برای استخراج 
به حساب می آید که ارزش هر توکن آن درلحظه ی نگارش مطلب حدود 

دوهزار دالر برآورد می شود.
روی آوردن شبکه ی اتریوم به مدل PoS به این ارز دیجیتال اجازه 
تراکنش های  پردازش  و  امنیت  برای  موردنیاز  انرژی  با کاهش  می دهد 
تا  بیت کوین،  مثل   PoW مبتنی بر  درمقایسه با بالک چین های  شبکه، 

۹۹٫۹۵ درصد بهره وری بهتری داشته باشد.
این خبر در حالی منتشر می شود که تولیدکنندگان بزرگ گرافیک های 
معرفی  برای  آماده شدن  حال  در  انویدیا  و   AMD ازجمله  پرچم دار 
 RX کارت گرافیک های نسل آینده ی خود )به ترتیب کارت های سری
۷000 و RTX ۴0( هستند. با انتظارات فعلی درباره ی تاریخ عرضه ی 
 ،PoS سخت افزارهای جدید این دو شرکت و روی آوردن اتریوم به مدل

امیدواریم این شرایط از افزایش قیمت گرافیک جلوگیری کند.
اینتل نیز به تازگی به جمع تولیدکنندگان گرافیک مجزا اضافه شده و 
در حال  آماده سازی پردازنده های سری Arc Alchemist است. این 
آینده اش  پردازنده های گرافیکی  بود که  شرکت مدتی قبل اعالم کرده 
هیچ محدودیتی برای استخراج ارزهای دیجیتال نخواهند داشت. اکنون 
 PoW اتریوم از مدل انتقال شبکه ی  برنامه ریزی های انجام شده برای 
به مدل PoS می تواند بر میزان تقاضای ماینرها برای این پردازنده های 
 The Merge گرافیکی تأثیر بگذارد.عالوه براین، انتظار می رود فرایند
انتشار توکن های جدید اتریوم را تا حدود ۹0 درصد کاهش دهد؛ درنتیجه ، 
سرعت گردش توکن های جدید اتریوم کاهش خواهد یافت و کمبود بیشتر 
به معنای افزایش قیمت توکن این ارز دیجیتال خواهد بود.با   توجه    به آنچه 
گفته شد، انتقال اتریوم به مکانیزم PoS می تواند استفاده از گرافیک ها 
در بارهای کاری بالک چین را کاهش درخورتوجهی دهد. چنین شرایطی 
میزان تقاضای اضافه برای پردازنده های گرافیکی جدید را حذف خواهد کرد 
و این به معنای کاهش درآمد تولیدکنندگان بزرگ گرافیک و سرازیرشدن 
احتمالی پردازنده های گرافیکی دست دوم به بازارهای ثانویه است که خود 
عامل دیگری برای کاهش قیمت و دسترسی بیشتر به این سخت افزار 
برنامه ریزی ها  طبق   The Merge امیدواریم  به هرحال،  بود.  خواهد 
باردیگر شاهد  اتریوم اعمال شود و  سرانجام در ماه اوت روی شبکه ی 

به تعویق افتادن این رویداد نباشیم.

عفونی  بیماری های  گروه  مدیر 
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بازپدیدی  بیماری  میمونی  آبله  گفت: 
است که ۸0 سال گذشته شیوع داشته 
بیماری  این  موارد  درصد   ۹0 در  و 
خفیف و قابل درمان است و فقط ۱0 
درصد منجر به عوارض شدید و مرگ 

و میر می شود.
پاکس  مانکی  یا  میمونی  بله  آ
نخستین بار در سال ۱۹۵۸ در دو گروه 
تحقیقاتی  مرکز  یک  میمون های  از 
شیوع  گزارش  نخستین  و  گزارش شد 
انسانی به عنوان یک بیماری حدود ۸0 
سال پیش در جمهوری کنگو بود و بعد 
از آن فقط در برخی کشورهای آفریقای 

غربی گزارش شد.
ویروس  یک  توسط  میمونی  آبله 
خانواده  به  که  رشته ایی  دو   DNA با 
اورتوپاکس ویروس ها تعلق دارد ایجاد 
نوع  دو  ژنتیکی  لحاظ  از  می شود. 
ویروس مانکی پاکس آفریقای مرکزی 
)کنگویی( و غرب آفریقا وجود دارد که 
نوع کنگویی بیماری خطرناکتر، شدیدتر 
و با قدرت سرایت و گسترش بیشتری 

همراه است.
 اکنون هنوز محل ذخیره طبیعی 
است، هرچند  مانده  باقی  ناشناخته  آن 
میمون ها و برخی جوندگان فعال متهم 

محسوب می شوند.
بهداشت  جهانی  سازمان  تاکنون 
آبله  از  شده  تایید  موارد  از  گزارشی 
از جمله آمریکا،  میمونی در ۱2 کشور 
استرالیا، کانادا و ۹ کشور اروپایی شامل 
انگلستان، اسپانیا، پرتغال، آلمان، بلژیک، 
در  دارد،  سوئد  و  ایتالیا  هلند،  فرانسه، 
حالی که ۵0 مورد مشکوک دیگر هم 

در حال بررسی است.
این  درباره  مردانی  مسعود  دکتر 
بیماری اظهارداشت: آبله میمونی بیماری 

جدید نیست و بیماری بازپدیدی است 
که سرعت انتشار آن فوق العاده است 
و در عرض دو هفته توانسته ۱2 کشور 

در دنیا را مبتال کند.
وی افزود: آبله میمونی از میمون، 
سنجاب، راسو و موش به افراد منتقل 
بیماری  این  شیوع  مرکز  و  می شود 
طریق  از  مرکزی  و  غربی  آفریقای  از 
سرعت  به  و  بوده  افراد  به  میمون ها 
به  سرایت  گسترش  و  شیوع  حال  در 

دیگران است.
این متخصص بیماری های عفونی 
در  میمونی  آبله  عالیم  داد:  توضیح 
انسان شبیه یا خفیف تر از بیماری آبله 
با  روز است که  پنج  آن،  بروز  و دوره 
کمر،  درد  درد عضالنی،  سردرد،  تب، 
شروع  شدید  خستگی  احساس  و  لرز 
می شود، تنها فرق عالمتی آبله میمونی 
و سایر بیماری ها با ظاهر مشابه در این 
است که می تواند غدد لنفاوی را درگیر 

و متورم کند.

کمون  دوره  مردانی،  گفته  به 
اولین عالمت(  تا  فرد  آلودگی  )فاصله 
در حدود ۶ تا ۱۴ روز است اما پنج تا 
در  بنابراین  شده  گزارش  هم  روز   2۱
صورت تماس قطعی با فرد مبتال باید 
دوره قرنطینه را حتی تا 2۱ روز رعایت 
کرد. فرد بیمار بعد از بروز تب، سردرد، 
بر  آبله ایی  پوستی  بثورات  خستگی، 
روی صورت و سایر قسمت های بدن 
مشاهده می کند و خود به خود درمان 
نیاز  می شود و به مصرف دارو خاصی 

نیست.
مورد  یک  کرد:  خاطرنشان  وی 
کشور  در  میمونی  آبله  به  مشکوک 
مشاهده شده بود که با آزمایشات صورت 

گرفته، بیماری تایید نشد.
تماس  از  پرهیز  کرد:  تاکید  وی 
اشیا  با  تماس  از  دوری  حیوانات،  با 
بخصوص محل قرارگیری و بستر حیوان 
مبتال،  فرد  کردن  ایزوله  مبتال،  فرد  یا 
شست و شوی مکرر دست ها با آب و 

لباس های  از  استفاده  الکل،  یا  صابون 
محافظ برای کادر درمان که در تماس 
با مبتالیان هستند، برای مقابله با آبله 

میمونی ضروری است.
مرکز  سرپرست  آیین  پاک  پدرام 
وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط 
پزشکی  آموزش  و  درمان   ، بهداشت 
کنون  تا  گفت:  خرداد  یکم  روز  نیز 
مورد مشکوک و خاصی از بیماری آبله 
بهداشتی  شبکه  و  نداشته ایم  میمونی 
بررسی  را  مشکوکی  مورد  هر  کشور 

می کند.
وی با بیان این که فعال مشکلی 
کشور  در  بیماری  این  خصوص  در 
بهداشت،  وزارت  افزود:  ندارد،  وجود 
افراد مشکوک را بررسی می کند تا از 
عدم ابتالی آنها به آبله میمونی اطمینان 
حاصل کند همچنین درباره پیشگیری 
راهنمایی  متن  بیماری،  این  درمان  و 
دانشگاه ها  اختیار  در  که  شده  تدوین 

قرار می گیرد.

یک پزشک متخصص عفونی مطرح کرد؛

۹0 درصد موارد ابتال به آبله میمونی خفیف است
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پروژه متروپل آبادان که 
پس از ریزش، فاجعه آفرین شد 
از ماه ها قبل با گزارش هایی 
و شکم  اصلی  نشست ستون  بر  مبنی 
دادن سقف طبقات زیرین مواجه شده 
بود که یک کارشناس،  علت وقوع چنین 
حوادثی را نظارت های صوری مهندسان 
و عدم پیگیری تخلفات ساختمانی توسط 

شهرداری عنوان کرد.
شده  داده  هشدار  قبل  ماه ها  از 
نوساز متروپل  بود که پروژه ۱0 طبقه 
هم  اتفاق  همین  می ریزد؛  فرو  آبادان 
افتاد و به دلیل ریزش ساختمان تا این 
لحظه پنج نفر کشته و 2۵ نفر مصدوم 
زیر  احتمال  گزارش ها  براساس  شدند؛ 

آوار ماندن ۸0 تن نیز وجود دارد.
مجتمع  گزارش ها  برخی  طبق 
قدری  به  متروپل  دوقلوی  برج های 
و حمال  اصلی  بود که ستون  سست 
شکم  و  ه  د کر نشست  مجتمع ها 
ی  ها ئو ید و و  یر  و تصا  . د بو ه  د ا د
نیز  مجازی  فضای  در  شده  منتشر 
چنین چیزی را نشان می داد. مالک، 
ه  ژ و پر ف  ا طر ا ر  د یی  بست ها ر ا د
هستند  مدعی  برخی  که  بود  کشیده 
وخیم  وضعیت  پنهان کاری  هدف  با 
پروژه ایجاد شده بوده. گفته می شود 
مهندسی  م  نظا ن  ما ز سا ن  مهندسا

این  که  بودند  داده  هشدار  آبادان 
رسید. نخواهد  افتتاح  به  مجتمع 

ع  ضو مو به  که  ست  ل ها سا
نظارت های صوری، زد و بند و احداث 
ساختمان های ناایمن از سوی رسانه ها 
و کارشناسان پرداخته می شود. بر اساس 
سال   ۵0 طی  مهندسی،  جامعه  اذعان 
اخیر عمر مفید ساختمان ها در ایران از 
32 سال به 2۶ سال کاهش یافته است. 
ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان 
به  کمکی  ظاهرا  هم   ۱3۷3 سال  در 
بهبود این معضل نکرده و هر از گاهی 
با فجایعی همچون ریزش برج متروپل 

مواجهیم.
حوادث  وقوع  علت  درخصوص 

ـ  سرحدی  احمدرضا  با  ساختمانی 
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان 
گفت وگو کردیم. او نظارت های صوری 
مهندسی  م  نظا زمان  سا مهندسان 
به  شهرداری  عوامل  بی توجهی  و 
از عوامل  را  ناظر  هشدارهای مهندس 
سازها  و  ساخت  کیفیت  کاهش  اصلی 

عنوان کرد.
سرحدی تاکید کرد: در مورد پروژه 
متروپل اطالع دقیقی ندارم همواره پیش 
آمده که تعداد اندکی از همکاران ما به 
وظایف قانونی خود در بحث نظارت بر 
و کنترل های  نکرده  ساختمان ها عمل 
الزم را صورت نمی دهد. شهرداری به 
عنوان ناظر و حافظ منافع عمومی باید 

به این موارد رسیدگی کند ولی معموال 
ترجیح می دهد پولش را بگیرد و وقتی 
گزارش تخلفی از طرف مهندس سازمان 
نظام مهندسی دریافت می کند توجهی 

نشان نمی دهد.
این عضو سازمان نظام مهندسی 
بیشتر  شهرداری  کرد:  تاکید  ساختمان 
بر روی مواردی مثل اضافه بنا حساس 
نقشه ها  کنترل  به  عالقه ای  و  است. 
اگر هم کنترلی صورت می دهد  ندارد. 
اگر  که  که  است  معماری  درخصوص 
بتواند  باشد  داشته  بنا  اضافه  پروژه 
عوارضش را  بگیرد. کنترل نقشه های 
محاسباتی عمال توسط شهرداری انجام 

نمی شود.
نگاه  معموال  این که  بیان  با  وی 
کیفیت  فت  ا عث  با نه  یا منفعت جو
مشابه  حوادثی  بروز  و  ساختمان ها 
 : کرد خاطرنشان  می شود  متروپل 
تفاق  ا پالسکو  ساختمان  در  آن چه 
مبحث  به  توجه  عدم  دلیل  به  افتاد 
بحث  در  ساختمان  ملی  مقررات   22
نتیجه  به  هم  هنوز  که  بود  نگهداری 
قضیه  در  است.  شده  رها  و  نرسیده 
آبادان هنوز گزارش تخلفات ارایه نشده 
و نمی توان صرفا شهرداری یا سازمان 
نظام مهندسی را مقصر دانست و باید 

منتظر گزارش این حادثه باشیم.

بانک  الکترونیک  بانکداری  سامانه  تسهیالت  بخش  تشریح 
توسعه صادرات ایران

ی  ر ا نکد با نه  ما سا ر  د تسهیالت  بخش 
الکترونیک بانک توسعه صادرات به منظور آگاهی 
و آشنایی مشتریان با امکانات متنوع آن تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
امور فناوری اطالعات و  از مدیریت  ایران به نقل 
پرداخت  و  مشاهده  امکان  مجازی،  فضای  امنیت 

از  بانکی  بین  اقساط  پرداخت  و  داخلی  قسطی  تسهیالت  برای  اقساط 
جمله ویژگیهای این گزینه است.

سقف مبلغ پرداخت اقساط روزانه برای مشتری حقیقی ۵00 میلیون 
ریال و برای مشتری حقوقی یک میلیارد ریال تعیین شده است.

بخش  در  خود  تسهیالت  اطالعات  توانند  می  سامانه  این  کاربران 
تسهیالت قسطی شامل شماره تسهیالت، نوع عقد، بدهی کل تسهیالت، 
مانده بدهی تا امروز، اولین قسط پرداخت نشده، تعداد کل اقساط، تعداد 
اقساط پرداخت شده، مبلغ وصولی تاکنون، جریمه وصولی تاکنون، مبلغ 

هرقسط و تاریخ اعطای تسهیالت را مشاهده کنند.
همچنین در این سامانه اطالعات تسهیالت غیرقسطی کاربر شامل 
تسهیالت،  بدهی  مانده  تسهیالت،  مبلغ  عقد،  نوع  تسهیالت،  شماره 
مشتری  برای  نمایش  قابل  تسهیالت  اعطای  تاریخ  و  نهایی  سررسید 

خواهد بود.
الزم به یادآوری است در پرداخت تسهیالت درون بانکی از شماره 
تسهیالت استفاده می شود درحالیکه برای تسهیالت بین بانکی، شماره 

شبای تسهیالتی قابل استفاده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد؛
حمایت مجلس از اقدامات و فعالیت های بانک توسعه تعاون

در  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
حمایت  بر  تعاون  توسعه  بانک  سرپرست  با  دیدار 
بانک  این  های  فعالیت  و  اقدامات  از  مقننه  قوه 

توسعه ای تاکید کرد.
بانک  اینکه  بیان  با  نژاد  رسولی  احمد  سید 
توسعه تعاون یک بانک ویژه است، گفت: با توجه 
بخش  به  نسبت  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  به 

تعاون،دردولت های نهم و دهم تعداد تعاونی ها مخصوصا تعاونی های 
تولیدی ،خدماتی و توزیعی بیش از دوبرابر افزایش یافت.

کشور  در  تعاون  بخش   ۱3۸۴ سال  از  قبل  تا  اینکه  بیان  با  وی 
مغفول مانده بود،گفت: با تشکیل بانک توسعه تعاون تقویت این بخش 

در اولویت قرار گرفت.
معظم  مقام  های  دغدغه  از  کرد:یکی  تاکید  مجلس  نماینده  این 
رهبری، دولتمردان و بخش تعاون کشور موضوع »اشتغال« است. بانک 
توسعه تعاون اقدامات موثری در این بخش انجام داده است و می تواند 

بر توسعه فعالیت های اشتغال زای خود بیفزاید.
رسولی نژاد ادامه داد:در بخش تعاون اقدامات خوبی در گذشته انجام 
شده وامیدواریم با استقرار دولت جدید و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی جوان، فعال و جهادی و انقالبی و تغییر مدیریت در بانک توسعه 

تعاون این روند شدت بگیرد.
امور  بیان کرد: کمیسیون  معادن مجلس  و  عضو کمیسیون صنایع 
در  رفاه  و  کار   ، تعاون  وزارت  با  مشخص  صورت  به  مجلس  اجتماعی 
ارتباط است. تعامل بین این کمیسیون با وزارت تعاون و فراکسیون می 
تواند خیلی تاثیر گذار باشد. مجلس قطعا حامی بخش تعاون کشور است.

وی درباره موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نیز تصریح 
کرد: دولت در قالب الیحه بودجه می تواند به این نیاز پاسخ دهد.مجلس 

نیز از موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون حمایت می کند.
رسولی نژاد درباره انتصاب مدیری جوان و از بدنه بانک توسعه تعاون 
مراحل  شناسم.وی  می  که  هاست  سال  را  شیخ حسینی  گفت:آقای  نیز 
مدیریتی را به صورت پلکانی طی کرده است و شناخت و اشراف خوبی 
نسبت به بانک توسعه تعاون دارد. قطعا آینده درخشانی برای بانک توسعه 
تعاون با حضور این دست مدیران قابل تصور است . مجلس حامی مدیران 

جوان و توانمندی مثل شیخ حسینی است .

پرداخت  تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری توسط موسسه 
اعتباری ملل

از  حمایت  منظور  به  ملل  اعتباری  موسسه 
زوج های جوان نسبت به پرداخت تسهیالت قرض 

الحسنه فرزندآوری اقدام می نماید.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: 
این موسسه در راستای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و حمایت از خانواده ها و زوج های جوان 

نسبت به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری در کلیه شعب اقداممی نماید.
این گزارش می افزاید: بر اساس بخشنامه مذکور به والدینی که در 
سال ۱۴00 دارای فرزند شده اند تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری برای 
فرزند اول 200 میلیون ریال، فرزند دوم ۴00 میلیون ریال، فرزند سوم ۶00 
میلیون ریال، فرزند چهارم ۸00 میلیون ریال و فرزند پنجم به بعد ۱000 
میلیون ریال پرداختمی شود.متقاضیان محترم می توانند برای بهره مندی 
از این تسهیالت به آدرس اینترنتی ve_bankphn.net مراجعه و یکی 
از شعب موسسه اعتباری ملل را برای دریافت تسهیالت انتخاب نمایند.

گفتنی است موسسه اعتباری ملل تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، خرید 
جهیزیه، ضروری و بیماران صعب العالج نیز به متقاضیان پرداخت می نماید.

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی:
تامین منابع ارزی نهاده های کشاورزی از اولویت های این 

بانک است
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی گفت: تامین منابع ارزی واردات 
نهاده های کشاورزی از اولویت های این بانک است و با حمایت وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران، ارز مورد نیاز نهاده های کشاورزی تامین خواهد شد.
به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین 
الملل بانک کشاورزی، فریدون بهبهانی در نخستین روز از هم اندیشی و 
بازآموزی مقررات ارزی این بانک، با اعالم مطلب فوق بر ضرورت تقویت 

حوزه ارزی با هدف پشتیبانی از واردات بخش کشاورزی تاکید کرد.
وی حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی به ویژه فعاالن حوزه دام 
و طیور در تامین نهاده های مورد نیاز را تعهد ملی، اخالقی و وظیفه ذاتی 
بانک کشاورزی دانست و از اختصاص خط اعتباری ۱۵0 هزار میلیارد ریالی 
برای تامین سرمایه در گردش این دسته از فعاالن بخش کشاورزی خبر داد.

بهبهانی با تأکید مجدد بر ضرورت پشتیبانی از فعاالن عرصه دام و 
طیور به لحاظ تاثیر مستقیم فعالیت آنان در سفره مردم و امنیت غذایی 
کشور، برنامه های بانک کشاورزی برای توسعه حوزه بین الملل را تشریح کرد.

وی اضافه کرد: اصالح رویکرد در تعامل با صرافی ها، ارتقای انگیزش 
کارکنان حوزه ارزی، آموزش و توسعه مهارت های کارکنان، توسعه کمی 
و کیفی شعبه ارزی، تقویت اعتبارات ارزی شعب، پرداخت تسهیالت ارزی 
کوتاه مدت به مشتریان ارزی و تغییر در فرایند نظام اعتبار سنجی با در 
نظر گرفتن منافع بانک، از مهم ترین برنامه های بانک کشاورزی برای 

توسعه و بهبود فعالیت های حوزه بین الملل است.

پکن؛ تهران را از دست نمی دهد؛
تاثیر دوگانه جنگ و تخفیف های نفتی روسیه بر بازار ایران

سفیر سابق ایران در چین گفت: چینی ها از سال ها قبل بازار خود را روی 
روزانه حداقل ۵00 تا ۶00 هزار بشکه نفت ایران بسته اند و در طول ۱0 سال 
گذشته این ارقام بیشتر شده و کمتر نشده است. حتی اگر به ضررشان باشد، 

نفت ایران را حفظ می کنند.
سیدمحمدحسین مالئک، درباره امکان اشغال بازار ایران در چین توسط 
روسیه اظهار داشت: رویترز خبری منتشر کرده که حدود 3۷ میلیون بشکه 
نفت ایران در ۱۸ نفتکش در بنادر شرق آسیا پارک کردند و از آوریل به بعد ۵ 
میلیون بشکه هم به این میزان افزوده شده است، اکنون نمی توان در خصوص 
صحت و سقم این موضوع اظهارنظری کرد اما این واقعیت هم وجود دارد که 
وقتی روس ها حدود ۴0 درصد روی نفت خودشان تخفیف اعمال می کنند هر 
شرکتی را تحریک می کنند که از این فرصت استفاده کند، از این بابت اگر ما 
تخفیف بیشتر اعمال نکنیم بازارهای فروش خودمان را تحت تاثیر قرار داده ایم. 
آوریل  در  چینی ها  می شود  گفته  اینکه  دیگر  موضوع  افزود:  وی 
این کشور  ایران کمتر روانه  را تعمیر می کنند و نفت  پاالیشگاه های خود 
می شود، بنابراین مجموعه ای از اطالعات درست و غلط کنار هم قرار گرفته 
و ممکن است این نتیجه حاصل شود که یک ترند در حال شکل گیری است. 
سفیر سابق ایران در چین گفت: در هر حال چینی ها از سال ها قبل بازار 
خود را روی روزانه حداقل ۵00 تا ۶00 هزار بشکه نفت ایران بسته اند و در 
طول ۱0 سال گذشته این ارقام بیشتر شده و کمتر نشده است، حتی اگر به 
ضررشان باشد، نفت ایران را حفظ می کنند، بنابراین شرایط کنونی ممکن است 
در نوسانات تغییری حاصل کند، ضمن اینکه چین مثل هر خریدار دیگری سعی 

می کند به بازار فشار وارد کند.
وی درباره احتمال لغو تحریم و افزایش صدور نفت به چین گفت: تحریم 
فعال لغو نمی شود و حداقل تا نوامبر برجام به نتیجه نمی رسد، اما ما باید همواره 
بدنبال بازارهایی غیر از چین هم باشیم، باید توجه کنیم استراتژی بازار انرژی 
در جهان بعد از حمله روسیه به اوکراین تغییر ماهیت قابل توجه داشته که 

نباید نادیده گرفته شود.
مالئک خاطرنشان کرد: ما برای تثبیت بازار نفت باید به دنبال بخشی از 
بازارهای اروپا باشیم و الزاما اینگونه هم نیست که منوط به لغو تحریم باشد، 
چون امریکا پذیرفته که بدون اینکه تحریم ها به صورت رسمی مرتفع شود 
اجازه دهند سیاست روسیه برای فشار بر انرژی اروپا را مرتفع کند و یکی از 
عناصری که کمک می کند ایران است، بقیه کشورها مثل آذربایجان و قزاقستان 
چندان بزرگ نیستند که در جریان جنگ روسیه و اوکراین و حذف نفت روس ها 
تاثیرگذار باشند، اما از سوی دیگر کشورهای دیگری مثل عراق با قدرت در حال 

ورود به بازار بوده و مهمترین رقیب ما در این حوزه هستند. 
وی بیان داشت: اکنون عراق برنامه دارد که تا 202۷ به تولید ۶ تا ۷ 
میلیون بشکه در روز برسند و این رقابت خطرناکی است، عربستان هم خودش 
را آماده می کند تا سال 202۷، ۱3 میلیون بشکه ظرفیت داشته باشد. همه این 
کشورها می توانند جای ما را بگیرند، ضمن اینکه بحث انرژی های تجدیدپذیر را 
هم داریم که اروپا تصمیم گرفته تا 2030 حدود ۴0 درصد انرژی را تجدیدپذیر 

کند، همه اینها باعث می شود بازار نفت ایران تحت فشار باشد.

معاون وزیر نفت:
کارت های سوخت المثنی، یک تا دو ماه آینده به دست مردم 

می رسد
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: 
ظرف یک تا دو ماه آینده کارت های سوخت المثنی صادر شده و به دست 

صاحبانش می رسد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی، »جلیل ساالری« یکی از دالیل تاخیر صدور کارت سوخت المثنی را 

نبود اطالعات کارت سوخت اشخاص و تراکنش ها اعالم کرد.
وی ادامه داد: در بخش حمل ونقل عمومی چالشی نبود، اما در حوزه 
خودروهای شخصی موجودی سوخت کارت ها وجود نداشت تا بتوان آن را به 

کارت های جدید المثنی انتقال داد.
وی با اشاره به اینکه هم اینک مشکل برطرف شده گفت: هم اکنون 
فرایند شخصی سازی فعال شده و اطالعات اشخاص و تراکنش های کارت های 

سوخت گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان 
اینکه افراد زیادی در صف نوبت دریافت کارت سوخت المثنی هستند افزود: 
روزانه 30 تا ۴0 هزار کارت سوخت المثنی صادر می شود که ظرف یک تا دو 

ماه آینده به دست صاحبانش خواهد رسید.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان:

ریزش متروپل آبادان پیش بینی شده بود!
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لهستان به توافق خط لوله گازی با روسیه 
پایان داد

لهستان درپی متوقف شدن صادرات گاز روسیه به این کشور، تصمیم 
یامال،  گازی  لوله  در خصوص خط  با مسکو  دولتی  بین  توافق  به  گرفت 

پایان دهد.
 آنا موسکووا، وزیر اقلیم لهستان در توییتر با اعالم این خبر، نوشت: 
خودکفایی  برای  لهستان  دولت  تصمیم  درستی  اوکراین،  به  روسیه  حمله 
کامل از گاز روسیه را تایید کرد. ما همواره می دانستیم که گازپروم، تامین 

کننده قابل اطمینانی نیست.
اقلیم لهستان گفت: پس از متوقف شدن عرضه گاز روسیه به  وزیر 
لهستان در ماه گذشته که نقض قرارداد بود، خاتمه بخشیدن به این قرارداد، 
اقدامی طبیعی بود. این اقدام روی جریان گاز از آلمان به لهستان از طریق 
خط لوله ای که توسط یک نهاد لهستانی اداره می شود، تاثیر نخواهد گذاشت.

ورشو حاضر نشد درخواست روسیه برای پرداخت پول واردات گاز به 
روبل را قبول کند.

لهستان مکررا اعالم کرده که قصد تمدید قرارداد بلندمدتی که آخر 
سال 2022 منقضی می شود را ندارد. شرکت گازی PGNiG لهستان سال 
20۱۹ به گازپروم اطالع داد که قصد دارد به این قرارداد پس از اتمام مدت 

آن، خاتمه دهد.
پیوتر نیامسکی، مسئول امنیت انرژی لهستان به رادیو دولتی گفت: 
دولت قطعنامه ای را برای خاتمه دادن به قراردادی که از سال ۱۹۹3 برای 
دریافت گاز از روسیه وجود داشته است، تصویب کرده است. اطالعیه رسمی 

قرار است روز جاری ارسال شود.
در حالی که بخش لهستانی خط لوله یامال که روسیه را به غرب اروپا 
وصل می کند، متعلق به جوینت ونچری میان گازپروم و PGNiG است، 
اداره آن تحت کنترل شرکت انتقال گاز دولتی گاز-سیستم لهستان قرار دارد.

موسکووا گفت: توافقهای بین دولتی با روسیه که قانون اروپایی را نقض 
کرده اند دیگر نباید برقرار بمانند. خط لوله یامال مطابق با قانون اروپایی 
به لهستان،  آلمان  از  اجازه می دهد برای عرضه گاز  فعالیت می کند که 

جریان آن معکوس شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، لهستان در پی متوقف شدن صادرات گاز 

روسیه، از جریان گاز از آلمان به عنوان منبع جایگزین استفاده می کند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک کارشناس اقتصاد مسکن:
در ایران تولید مسکن براساس رانت است

یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: در فرایند چند سال گذشته 
جمعیت ساکن سکونتگاه های غیررسمی از 20 درصد به 30 درصد افزایش پیدا 
کرده است. همچنین نظام کج کارکرد کشاورزی در ایران و انقالب خرده بورژوازی 
و به نوعی تقسیم زمین باعث امواج جدیدی از مهاجرت روستایی به کالنشهرها 

شده به طوری که کل روستاها در حال ریشه کن شدن هستند.
کمال اطهاری درباره التهابات بازار اجاره و دالیل افزایش جهشی نرخ اجاره 
اظهار داشت:  اکثر موجران بنا بر نرخ تورم، درآمد خود از اجاره دادن ملک را 
تعیین می کنند و به دنبال آن هستند که با درآمد حاصل از اجاره هزینه های 
خود را پوشش دهند و این در حالی است که هزینه ها هم به شدت افزایش پیدا 
کرده  و نمی توان مسئول این اجحاف را موجران دانست بلکه این اجحاف از 

سوی یک اقتصاد کج کارکرد صورت می گیرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در این نوسانات فصلی و انتظارات 
تورمی امکان افزایش نرخ اجاره از نرخ تورم وجود دارد، گفت: نرخ اجاره مانند 
فنر فشرده شده و با افزایش نرخ تورم خود را به سطح سایر قیمت ها رساند 
وگرنه در چندین سال  گذشته شاهد آن بودیم که نرخ اجاره تا حدودی کمتر 

از نرخ تورم پیش می رفت.
قواعد  این است که دولت نمی تواند  بیانگر  این شرایط  افزود:  اطهاری   
توسعه را در اقتصاد و در عرصه اجتماعی رعایت کند و دولت ها در سال های 
نیاز است را رعایت نکردند و  گذشته آن قواعدی که برای اقتصاد توسعه ای 
فاقد الگوی توسعه بودند، به ویژه آنکه پس از برنامه چهارم توسعه شاهد ایجاد 

چنین وضعی هستیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: ایران فاقد سیاست اجتماعی و 
الگوی اقتصادی است و اساسا سیاست اجتماعی برنامه ریزی نشده که مسکن 
اجتماعی با ساماندهی مستاجران را هدف قرار دهد و در گذشته دو بار طرح 

جامع یک بار در سال ۱3۸۴ و یکبار هم در سال  ۱3۹۴ کنار گذاشته شد.
اطهاری افزود: دو جناحی که مخالف از هم قرار داشتند، از طرح جامع 
مسکن روی گردان شدند چراکه هر دو این جریان به دنبال ادامه تراکم فروشی 
بودند در حالی که در هیچ کجای دنیا درآمد از تراکم فروشی معنا و مفهوم 
ندارد. سیستم مسکن کشور هم بر رانت استوار است در حالی که نئولیبرالیسم 
بر رانت نیست بلکه بر روی تولید ارزش افزوده استوار است و اگر یک جریان 

رانتی بر روی کار باشد سرمایه داری هم از بین می رود.
وی گفت: در سیستم جامع مسکن، مسکن اجتماعی تعریف شده و هدف 
این بوده که با اجرای این طرح برابری نسبی ایجاد شود و در کشوری مانند 
آلمان هم کارگران با مزد و حقوق نمی توانند مسکن مناسب خانوار خود تهیه 
کند و در این سیستم هم مسکن اجتماعی تعریف شده  اما در ایران تولید مسکن 
براساس رانت است و سیستم جامعی در این باره وجود ندارد که در این شرایط 

افزایش اجاره بها هم صورت می گیرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: در این شرایط است که هر قدر 
هم مزد و حقوق، افزایش پیدا  کند باز هم کفاف هزینه ها به ویژه هزینه های 
مسکن را نمی دهد و مسکن اجتماعی ضروری است و در آمریکا هم که نظام 

بازار آزاد حاکم است، هم مسکن اجتماعی وجود دارد.
اطهاری گفت: مسکن اجتماعی یک بسته ای است که مسکن استیجاری 
از  یک  هیچ  مسکن  ملی  نهضت  اساسا  و  می شود  محسوب  آن  از  بخشی 
سیاست های مسکن اجتماعی را محقق نمی سازد. در طرح مسکن اجتماعی چیزی 
پیاده شده در آمریکا،  توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی  شبیه به طرح 
وجود داشت. به  گونه ای که سیستم بانکی به طور بلوغ یافته به عنوان پشتیبان 
این سیستم  اگر  را دارند و  اجازه خرید و فروش  بازار مسکن می شوند و  وارد 
بلوغ یافته وجود نداشته باشد سرمایه گذاری در بازار مسکن محقق نخواهد شد.
ادامه داد:  با اشاره به حذف طرح جامع مسکن در سال های گذشته  وی 
وقتی طرح جامع مسکن در سال ۸۴ و در دولت احمدی نژاد کنار گذاشته شد 
نماینده های امور مسکن در آن دوران، به صراحت اعالم کردند که نیازی به 

نظام استیجاری نداریم و در نهایت طرح مسکن مهر پیاده شد.  
اطهاری درباره نظام مسکن استیجاری برنامه ریزی شده در طرح جامع 
مسکن اظهار داشت: بعد از انقالب در نظام برنامه ریزی برای اولین بار واژه 
نظام استیجاری در ایران عنوان شد که در آن نظام، حقوق بگیرهای جوان و 
زوج های جوان در اولویت بودند تا از این فرصت استقاده کنند که در یک چشم 

انداز مشخص صاحب مسکن شوند اما هیچ گاه این طرح عملی نشد.   
این کارشناس اقتصادی مسکن با اشاره به گسترش شهرها و افزایش حاشیه 
نشینی گفت: در دهه های گذشته کالنشهرها به دلیل گسترش شهرک های صنعتی 
در حال گسترش بودند و از این رو اساس ماموریت اصلی شهرهای جدید پشتیبان 

و توانمندسازی بوده است.
وی ادامه داد: طرح جامع در حال تکمیل شدن بود و از این رو در همان 
این  تمام  ارائه شد و  توانمندسازی  سال ها مقوله سکونتگاه های غیر رسمی و 
موارد در طرح جامع مسکن تبلور پیدا کردند اما این طرح از برنامه چهارم توسعه 
اجرا  به  عمل  در  هم  اجتماعی  تامین  و  رفاه  جامع  قانون  و  شد  گذاشته  کنار 
نرسید. از انجایی که سیستم توسعه از لحاظ نهادی کج کارکرد بود از همان 

زمان نئوفئودالیسم در اقتصاد ایران و اجتماع ایران حاکم شد.
اجاره نشینی در کالنشهرها  اجتماعی معضل  تبعات  به  اشاره  با  اطهاری 
گفت: تبعات اجتماعی به وجود آمده از افزایش نرخ اجاره امروز به عیان در جامعه 
دیده می شود و خشنوت در حال گسترش است و کشوری که وارد اقتصاد دانش 

بنیان نشود، حذف تمدنی در آن شکل می گیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز دیگر مسئوالن نمی توانند پشت بام 

خوابی را تکذیب کنند چراکه این سبک زندگی را در کشورمان می بینیم.  
وی با اشاره به افزایش جمعیت حاشیه نشینی گفت: در فرایند چند سال 
درصد   30 به  درصد   20 از  غیررسمی  سکونتگاه های  ساکن  جمعیت  گذشته 
افزایش پیدا کرده است. همچنین نظام کج کارکرد کشاورزی در ایران و انقالب 
خرده بورژوازی و به نوعی تقسیم زمین باعث امواج جدیدی از مهاجرت روستایی 
به کالنشهرها شده به طوریکه که کل روستاها در حال  ریشه کن شدن هستند. 
از سوی دیگر افزایش اجاره بها و هزینه های زندگی باعث می شود که خانوار کم 
درآمدی شهری به سمت سکونتگاه غیر رسمی و حاشیه نشینی هدایت شوند و 
سرعت حاشیه نشینی از نیمه دهه ۹0 به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

بیان  با  اقتصادی  یک کارشناس 
اصالح  و  ترجیحی  ارز  حذف  اینکه 
گفت:   ، بود پذیر  جتناب نا ا قیمت ها 
ز  ا ناشی  هزینه های  ن  جبرا برای 
اصالح قیمت ها یا یارانه نقدی به همه 
دستمزدها  و  حقوق  یا  شود  پرداخت 
با تورم افزایش یابد تا دیگر  متناسب 

نباشد. یارانه  به پرداخت  نیازی 
ینکه  ا بیان  با  ندری،  کامران 
اصالح نظام پرداخت یارانه در بلندمدت 
اجتناب ناپذیر بود و چاره ای جز این کار 
اقتصاد  که  آنجا  از  کرد:  اظهار  نبود، 
تفاوت  تحمل  ن  توا ین  ا ز  ا بیش 
موضوعاتی  از  غیر  ندارد،  را  قیمت ها 
رانت و فساد، مشکالتی در تخصیص 

غیربهینه منابع ایجاد می کرد.
باید  قیمت ها  اصالح  افزود:  وی 
انتخاب  روش  اما  می گرفت  صورت 
خصوص  به  اصالح  این  برای  شده 
برای کاالهای اساسی مناسب نیست 
زیرا در شرایط فعلی اقتصاد و با وجود 
تورم باال و رشد اقتصادی پایین، وارد 
یکباره  و  ناگهانی  کردن چنین شوک 
به معیشت مردم سنجیده نبود. اصالح 
قیمت ها باید تدریجی انجام می گرفت.

ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
جبران  برای  که  برنامه هایی  د:  دا
اصالح قیمت ها و حذف ارز ترجیحی 
نیست  کارشناسی  نیز  شده  پیش بینی 
و برآورد دقیقی از هزینه های پرداخت 
است.  نگرفته  صورت  معیشتی  کمک 
برای جبران اصالح قیمت ها گزینه ای 
پیش روی دولت به جز همین پرداخت 
کاالبرگ  تخصیص  و  نقدی  نه  یارا

مینه  ز ر  د ما  ا نیست  نیک  و لکتر ا
من  توصیه  نقدی  نه  ا ر یا خت  پردا
این است که به همه مردم این مبالغ 

پرداخت شود.
ندری بهترین گزینه برای جبران 
ترمیم  را  قیمت ها  اصالح  هزینه های 
نرخ  با  متناسب  دستمزدها  و  حقوق 
حقوق  گر  ا گفت:  و  نست  دا تورم 
تورم  نرخ  با  متناسب  دستمزدها  و 

است  بهتر  نقدی  یارانه  شود،  اصالح 
تا به سه دهک اول پرداخت شود اما 
باید  یا  نقدی  یارانه  غیراینصورت،  در 
یا حقوق  پرداخت شود  به همه مردم 
تورم  نرخ  با  متناسب  دستمزدها  و 
حقوق  ترمیم  اگر  البته،  یابد.  افزایش 
انجام  درست  شکل  به  دستمزدها  و 
یارانه  پرداخت  به  نیازی  دیگر  شود، 

نیست. نقدی 

یک کارشناس اقتصادی: 

اصالح نظام پرداخت یارانه اجتناب ناپذیر بود
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کت  شر مل  عا یر مد
جریان  در  رکه  مبا فوالد 
فوالد  شرکت های  از  بازدید 
سفیددشت  فوالد  و  ورق خودرو  تاراز، 
ز  ا کثری  حدا استفاده  ضرورت  به 
زیرمجموعه  شرکت های  ظرفیت های 

فوالد مبارکه تاکید کرد.
مدیرعامل  طیب نیا  محمدیاسر   ،
به  سفر  در  رکه  مبا فوالد  شرکت 
از  بختیاری، پس  و  استان چهارمحال 
حیدری  غالمعلی  با  گفت وگو  و  دیدار 
از  بختیاری،  و  چهارمحال  استاندار 
و  تاراز، ورق خودرو  فوالد  شرکت های 

فوالد سفیددشت بازدید کرد.
تولید  خطوط  از  بازدید  در  وی 
اظهار  تاراز  فوالد  شرکت  توسعه  و 
شرکت  روبه جلوی  فعالیت های  کرد: 
فوالد تاراز اتفاقات خوبی را رقم زده 
و انتظار می رود این اتفاقات در آینده 
نیز  آینده  در  باید  کند.  پیدا  ادامه  نیز 
برای استفاده حداکثری از ظرفیت های 
موجود در فوالد تاراز برنامه ریزی های 
موضوع  این  چراکه  شود،  انجام  الزم 
اولویت ها و هدف گذاری های  از  یکی 

ماست.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
قدام  ا دست  در  پروژه های  فزود:  ا
به  بیشتری  سرعت  با  باید  تاراز  فوالد 
نتیجه برسند،چراکه این شرکت دارای 
امیدواریم  و  است  زیادی  ظرفیت های 
شاهد موفقیت های بیشتری در آینده از 

این صنعت باشیم.
ما  همه  کرد:  تصریح  طیب نیا 
و  دارد  وجود  مشکالت  که  می دانیم 
چنین  ناخواسته  و  خواسته  به صورت 
باید  ولی  می آید،  وجود  به  مشکالتی 
مشکالت  این  بر  مضاعف  تالش  با 

پیروز شویم.
فوالد  مدیرعامل  فروتن  داود 
معرفی  ضمن  بازدید  این  در  نیز  تاراز 
این شرکت، به دستاوردهای اخیر تاراز 
در  تولید  رکورد  به  دست یابی  ازجمله 

بهمن ماه ۱۴00 اشاره کرد.

این  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
رکوردهای  به  رسیدن  برای  شرکت 
جدید در سال ۱۴0۱ به ویژه تولید 220 
بیان  به  هزار تن محصوالت فوالدی، 
این  چالش ها و فرصت های موجود در 

زمینه پرداخت.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
پس از آن در بازدید از شرکت ورق خودرو 
باید در  اظهار کرد: شرکت ورق خودرو 
عرصه دانش بنیان در استان چهارمحال 
گروه  اولویت  باشد.  پیشتاز  بختیاری  و 
از  حداکثری  استفاده  مبارکه  فوالد 

ظرفیت های موجود است.
برای  مبارکه  فوالد  افزود:  وی 
تحقق این هدف کمک می کند تا همه 
در  نند  بتوا زیرمجموعه  شرکت های 
جهش تولید در کشور نقش خود را به 
بهترین نحو ممکن ایفا کنند. تحقیق و 
توسعه و فعالیت در عرصه دانش بنیان 
یکی از ضروریاتی است که با توجه به 
شعار سال، باید مورد توجه قرار گیرد تا 
اتفاقات خوبی را در عرصه دانش بنیان 
در استان چهارمحال و بختیاری شاهد 

باشیم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه :

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم؛

دانشگاه  مجموعه  برای  افتخار  باالترین  مردم  به  خدمت 
علوم پزشکی است

   رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: خدمت به مردم باالترین 
افتخار برای مجموعه دانشگاه محسوب می شود.

دکتر جاسم محمدی در دیدار با استاندار ایالم اظهار داشت: همکاران 
ما به صورت شبانه روزی و خصوصًا در ایام بیماری کرونا برای حفاظت از 
سالمت مردم و نجات جان بیماران؛ نهایت ایثار و فداکاری خود را به نمایش 
گذاشته اند که همواره مورد تقدیر مسئوالن و مردم شریف استان بوده است.

وی با اشاره به اینکه خدمت به مردم باالترین افتخار برای مجموعه 
دانشگاه محسوب می گردد، افزود: دانشگاه علوم پزشکی حوزه ای گسترده 
است و رسالت و ماموریت های متعددی دارد که یکی از این مسئولیت ها، 

ارائه خدمات به جمعیت میلیونی زائران اربعین حسینی است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: با توجه به اینکه آمارهای 
مربوط به بیماری کرونا به نازل ترین حد خود رسیده، بنابراین امسال احتمااًل 
زائران از کنگره عظیم اربعین حسینی استقبال کم نظیری داشته باشند که 
الزم است با همدلی و همفکری در راستای رفع مشکالت و ارتقاء سطح 

ظرفیت ها در جهت ارائه خدمات مطلوب و رضایت بخش گام برداریم.
وی ادامه داد: بسیاری از مشکالت حوزه سالمت، کشوری هستند و 
همه استان ها درگیر آنها می باشند. لذا در این عرصه باید با رفع چالش های 
فراروی حوزه سالمت، در جهت تحقق اهداف و برنامه های مدنظر تالش 

کنیم.
مسئله  پزشکی  علوم  دانشگاه   در  اینکه  به  اشاره  با  محمدی  دکتر 
درآمدزایی را در اولویت قرار ندارد، ابراز داشت: این دستگاه  خدمات رسان 
با وجود اینکه در تمامی زمینه ها متحمل هزینه می شود، اما خدمات آن با 

تعرفه دولتی ارائه می شود زیرا هدف جلب رضایت جامعه است.
وی تصریح کرد: محرومیت استان نباید باعث شود که خدمات مطابق 
انتظار به مردم ارائه نگردد، بلکه این وظیفه ما است که با تالش و دوندگی 
بیشتر؛ نقایص و مشکالت و نیازمندی ها را برطرف کنیم و زمینه را برای 

خدمت رضایت بخش به جامعه فراهم نماییم.
دیگری  بخش  در  همچنین  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
از سخنان خود بیان داشت: بسیاری از هزینه های دانشگاه دانشگاه علوم 
پزشکی اعمال می شود، در بودجه  ای که به این دستگاه اختصاص می یابد 
برنامه های حوزه سالمت،  و  اهداف  پیشبرد  در جهت  اما  نمی شود  لحاظ 

مجبوریم این هزینه ها را داشته باشیم.
وی یادآور شد: یکی از ماموریت های اصلی وزارت بهداشت، اجرای 
طرح سیاست های جمعیتی است و به تبع نیز دانشگاه های علوم پزشکی در 
این راستا در جهت تحقق و دستورالعمل های ابالغی برنامه ریزی می نمایند. 
لذا دانشگاه علوم پزشکی ایالم نیز در این عرصه و در جهت تحقق اهداف 
آن در سطح استان، نهایت تالش و اهتمام خود را قطعًا به کار خواهد گرفت.

با حضور مدیر کل کمیته امداد استان صورت گرفت؛
تجلیل از ستاد بازسازی عتبات عالیات استان ایالم

ازرئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان ایالم در راستای کمک 
به رفع مشکالت نیازمندان تجلیل شد.

بازسازی  رئیس ستاد  با  دیدار  در  ایالم  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
عتبات عالیات استان ایالم از خدمات این ستاد در راستای کمک به رفع 

مشکالت نیازمندان استان تجلیل کرد.
»رضا طاهری« در این دیدار گفت: ستاد بازسازی عتبات عالیات در 
مناسبت های گوناگون در کمک به مددجویان و قشر نیازمند جامعه خصوصًا 
در زمینه هایی همچون تأمین اقالم بهداشتی و سبد های معیشتی و در گذشته 
نیز در اعزام خانواده های مددجو به عتبات عالیات پیشقدم بوده و همکاری 

نزدیکی با کمیته امداد داشته است.
» علوی فر« رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان ایالم نیز در این 
دیدار خدمت به قشر نیازمند جامعه و مشارکت در این امر را از افتخارات خود 

دانسته و برای ادامه همکاری با کمیته امداد اعالم آمادگی کرد.
گفتنی است؛ در این دیدار از طرف مدیرکل کمیته امداد استان ایالم 
تندیس نیکوکاری به رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اهداء شد.

با حضور استاندار بوشهر طرح های آبرسانی در دشتستان 
مورد بررسی قرار گرفت

طی نشست کاروان خدمت با حضور استاندار بوشهر ، معاونین ایشان 
،سرپرست شرکت آبفا استان وتنی چند از مدیران کل استان، طرح  های 

ابرسانی در تنگ ارم دشتستان مورد بررسی قرار گرفت .
استاندار بوشهر در این نشست با قدردانی از خدمات شرکت ابفا و  قرارگاه 
استان بوشهر  امام حسن مجتبی به مشکالت موجود روستاهای  جهادی 
اشاره کرد و گفت: قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( خدمات قابل توجهی در 

حل مشکالت آبرسانی روستاها ارائه می کند.
احمد محمدی زاده افزود: با نگاه عملیاتی و کاربردی قرارگاه امام حسن 
مجتبی )ع( راهکارهایی برای کاهش مشکالت آبرسانی بخصوص در فصل 

تابستان مورد توجه قرار داده است.
سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیز با قدردانی از توجه 
آب  مشکالت  کرد:  اضافه  ابرسانی  های  طرح  به  نسبت  بوشهر  استاندار 
شرب به صورت روزانه مورد بررسی قرار می گیرد و راه حل های مناسب 

ارائه می شود

تدوین و ابالغ دستورالعمل طراحی و نصب برچسب کیفیت 
توان در تجهیزات الکتریکی

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت : به دلیل 
اهمیت اثرگذاری تجهیزات الکتریکی تولید داخل کشور و همچنین تجهیزات 
الکتریکی وارداتی بر کیفیت توان شبکه برق کشور و همچنین در راستای 
تحقق اهداف ماموریت ویژه ابالغی از طرف شرکت توانیر، دستورالعمل 
تعیین کالس کیفیت توان تجهیزات الکتریکی و اختصاص برچسب کیفیت 
توان برای تجهیزات برقی با همت دبیرخانه ملی کیفیت توان الکتریکی 

تهیه و تدوین شد. 
حسین قدیمی با اشاره به سند ابالغی معاون هماهنگی توزیع شرکت 
توانیر به کلیه شرکت های توزیع ، اظهار داشت : در این سند حدود مجاز 
شاخص های کیفیت توان الکتریکی برای اتصال تجهیزات الکتریکی به 
ایران و استانداردهای  با توجه به استانداردهای صنعت برق  شبکه توزیع 

بین المللی بیان شده است.
وی افزود: شاخص های کیفیت توان ارائه شده در این سند با ضرایب 
وزنی مناسب به منظور تهیه برچسب رنگی کیفیت توان بکار گرفته شده 

است.
کرد:  تصریح  اردبیل  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
محدوده اجرایی پیشنهادی این دستورالعمل شامل تولیدکنندگان داخلی و 
واردکنندگان تجهیزات الکتریکی از خارج کشور می باشد. قدیمی گفت : 
تجهیزاتی که در این سند بر کیفیت توان آنها تاکید شده از تجهیزات پر 
 ،LED مصرف شامل تجهیزات موتوری بدون درایو و با درایو، المپ های
ماینرها و تجهیزات دارای منابع تغذیه سوئیچینگ می باشد. وی با بیان 
اینکه  برای تهیه و طراحی برچسب کیفیت توان از یک سیستم طبقه بندی 
آسان، معنی دار و شفاف استفاده شده ،اظهار کرد: این امر باعث برقراری 
ارتباط ساده و قابل درک با مشترکین خواهد شد. مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان اردبیل هم چنین افزود:در تهیه و طراحی این برچسب  
پدیده های تاثیر گذار در برچسب کیفیت توان شامل مقدار موثر هارمونیک 
های جریان تزریقی، ضریب توان و شدت فیلکر کوتاه مدت و بلند مدت در 
نظر گرفته شده است و پهنه مقدار مجاز هر یک از پدیده های تاثیر گذار 
المللی تهیه و بکار  در برچسب کیفیت توان  از استاندادهای ملی و بین 
با اجرایی شدن این دستورالعمل   : گرفته شده است. قدیمی عنوان نمود 
تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان تجهیزات الکتریکی موظف به تهیه و 
تحویل تجهیزات برقی با کیفیت توان مناسب به مصرف کنندگان هستند.

وی اضافه کرد: با اینکار عالوه بر اتصال تجهیزات الکتریکی با کیفیت باال 
به شبکه شاهد کاهش آلودگی هارمونیکی و تلفات شبکه نیز خواهیم بود.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار علمای مسلمان هند:
استکبار از اتحاد جهان اسالم و قدرت امت مسلمان واهمه دارد

علی زنگنه: تولیت آستان قدس رضوی اتحاد مسلمانان را موجب نابودی 
دشمنان اسالم و استکبار جهانی دانست و گفت: استکبار از اتحاد جهان اسالم 

و قدرت امت مسلمان واهمه دارد.
 حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار جمعی از علمای مسلمان 
کشور هندوستان که در حرم مطهر امام رضا)ع( انجام شد، با اشاره به قدرت 
وحدت جهان اسالم، ابراز کرد: بد خواهان اسالم و مسلمانان که در رأس آن ها 
آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی قرار دارند، همواره از قدرت جهان اسالم 
واهمه داشته اند زیرا می دانند اگر انرژی متراکم در امت مسلمان علیه آن ها 

متحد شود آنگاه اثری از آنان باقی نخواهد ماند.
وی در ادامه به نقش مهم و فعال مسلمانان در آزادی هندوستان از استعمار 
انگلیس اشاره و ابراز کرد: سهم مسلمانان هندوستان در آزادی این کشور از 
سلطه انگلیس بسیار مهم و تعیین کننده بود، به طوری که شاید اگر همراهی 
آنان نبود استعمار پیر در هندوستان شکست نمی خورد و چنین تمدنی در شبه 

قاره شکل نمی گرفت.
تولیت آستان قدس رضوی به تأثیر اتحاد مسلمانان و هندوها در بیرون 
به  توجه  با  هندوستان  مسلمانان  کرد:  ابراز  و  اشاره  هند  از  انگلیس  راندن 
آموزه های اسالمی که سلطه اجانب را نفی می کند سهم مهمی در استقالل 
و آزادی این کشور داشته اند؛ یادآوری این نقش برجسته مسلمانان در جامعه 
و میان بخش نخبگانی هندوستان بسیار مهم است، زیرا اتحاد و همکاری 
دو جامعه مسلمان و هندو رمز موفقیت و قدرت هندوستان بوده و استکبار با 

تفرقه افکنی به دنبال ایجاد سلطه و تداوم استعمار خود است.
حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: استعمارگران که درصدد ایجاد 
اختالف بین مسلمانان و هندوها در هندوستان هستند، خیرخواه هیچ کدام از 

این دو گروه نبوده و تنها به دنبال اجرای نیات شوم استعماری خود هستند.
وی با اشاره به ظرفیت عظیم مسلمانان هندوستان اظهار کرد: گروه های 
مختلف در هندوستان در کنار یکدیگر دوستانه زندگی می کنند و استفاده از 
ظرفیت  تمام گروه ها از جمله مسلمانان برای پیشرفت شبه قاره، موجب قدرت 

بیش ازپیش این کشور است.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به راهبرد اسالم هراسی استکبار 
برای هجمه به مسلمانان اشاره و عنوان کرد: اسالم هراسی یکی از راهبردهای 
استکبار در ستیز با ارزش ها و آموزه های اسالم و هجمه به مسلمانان است، 
استکبار با ایجاد داعش از یکسو زمینه کشتار مسلمانان را فراهم کرد و از سوی 
دیگر با نسبت دادن اقدامات این گروه تروریستی به مسلمانان، تالش کرد 

اسالم را دیني خشن و مخالف صلح معرفی کند.
حجت االسالم والمسلمین مروی بیان کرد: پیامبر گرامی اسالم)ص( در 
دوران جاهلیت با ایجاد اتحاد میان قبایل و اقوام مختلف تمدن بزرگ اسالمی 
را بنیان گذاشت، لذا امت اسالم اعم از شیعه و سنی به تأسی از این سیره 

پیامبر)ص( باید همواره وحدت خود را حفظ کند.

فرمانده سپاه امامت تبریز  :
آزادی خرمشهر مظهر ایثار و مقاومت ملت ایران بود

فرمانده سپاه امامت تبریز با تاکید براینکه دشمنان اسالم با حمله به ایران 
در صدد فروپاشی نظام جمهوری اسالمی بودند که تکیه جوانان بر باورهای 
دینی و رهنمودهای والیت فقیه این توطئه را خنثی کرد، افزود: خرمشهر با 
تالش رزمندگان اسالم آزاد شد، در حالی که هیچ کارشناس جنگی امکان 

آزادی آن را نمی داد.
به گزارش روح اله عبدالعلی زاده خبرنگار ما از تبریز؛ 

سرهنگ پاسدار حسین پوراسماعیل با بیان سخنی از امام راحل که »فتح 
خرمشهر فتح خاک نیست بلکه فتح ارزش هاست« افزود: آزاد سازی خرمشهر 
به عنوان حماسه فراموش نشدنی در تاریخ انقالب اسالمی می درخشد و در 

حقیقت کلید فتح جنگ بود.
وی در ادامه سوم خرداد و سالروز آزاد سازی خرمشهر را روز تبلور شهامت 
و ایثار دالور مردان عرصه دفاع مقدس و یکی از بزرگ ترین حوادث تاریخ معاصر 
کشور دانست و تصریح کرد: یکی از عظیم ترین رخدادهای تاریخ انقالب اسالمی 
در دوران دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران، آزاد سازی خرمشهر عزیز است.

به  اینکه  و  راهبرد جهاد  و شناساندن  اقتضائات  پیرامون  پوراسماعیل 
فرمایش مقام معظم رهبری، خرمشهرها در پیش است، گفت: دشمن جرات 
حمله نظامی به ایران اسالمی را ندارد چون قدرت دفاعی کشور بازدارنده است.

در موضوع تحریم و مسائل اقتصادی نیز همه ی تحریم ها در حال کم اثر 
شدن است، امروز دشمن در حال جنگ ترکیبی علیه ملت ایران است. باید راهبرد 

مقابله با دشمن را شناخت و راهکار شناساندن این راهبرد جهاد تبیین است.
وی در ادامه گفت: دشمن جوانان سالهای جنگ و فرزندان شرکت کننده 
در عملیات غرورآفرین بیت المقدس را که همچنان گوش به فرمان در دفاع از 
آرمانهای انقالب ، شهدا و امام عزیز هستند، بهتر می شناسد و می داند در برابر 

عزم راسخ مردم انقالبی ایران قرار گرفته و عاجز خواهد ماند.
فرمانده سپاه امامت تبریز در این گفتگو با اشاره به اینکه در راستای 
ناحیه  سپاه  سطح  در  متعددی  برنامه های  خرداد،  سوم  حماسه  بزرگداشت 
پیش بینی شده است، اظهار داشت: وظیفه داریم با اجرای برنامه های متنوع 
فرهنگی و هنری، فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس را به نسل های 

آینده انتقال دهیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:
خانواده معظم شهدا مایه برکت و اقتدار این نظام الهی و 

جامعه اسالمی هستند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، به مناسبت چهلمین 
»علی  واالمقام،  شهید  معظم  خانواده  با  خرمشهر،  فتح  حماسه  یاد  سال 

بختیاری« در بسطام دیدار کرد.
سیدمحمد حسینی نژاد در آستانه سی و هفتمین سالگرد این شهید منتسب 
به همکار شرکت گفت: خانواده معظم شهدا مایه برکت، اقتدار و افتخار این نظام 

الهی و جامعه اسالمی هستند و تکریم آنان یک وظیفه است.
وی با اشاره به این که حضور در جمع خانواده معظم شهدا و زیارت این 
عزیزان، موجب شادابی روح و قّوت قلب است بیان کرد: جوانان این مرز و 
بوم با اهدای خون خود، درخت انقالب را آبیاری نموده تا این نظام با قدرت 
و قوت، در مسیر الهی حرکت نماید و جملگی ما باید در راستای پاسداشت 

ارزشهای انقالب اسالمی، بیش از پیش تالش و اهتمام نماییم.
گفتنی است: شهید علی بختیاری، متولد یکم مرداد ماه سال ۱3۴3 است 
که در تاریخ 20 خرداد ماه ۱3۶۴، در منطقه حاج عمران، به فیض عظیم شهادت 
نایل آمده است.خاطرنشان می سازد: در این دیدار که مشاور مدیرعامل در امور 
ایثارگران، مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود، مدیر امور برق بسطام، فرمانده 
پایگاه مقاومت بسیج رعد و رابطین روابط عمومی برق شاهرود و بسطام حضور 
داشتند، با اهدای لوح و هدیه ای، از این خانواده معظم شهید تجلیل به عمل آمد.

بمناسبت گرامیداشت سوم خرداد انجام گرفت:
برق  ، ورزشی کارکنان  بسیجی  شرکت  گلگشت فرهنگی 

منطقه ای سمنان
به  سمنان  اي  منطقه  برق  شرکت  کارکنان  و  بسیجیان  از  تعدادی 
همراه خانواده خود ، در گلگشت یکروزه ی فرهنگی ورزشی شرکت نمودند. 
بمناسبت گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهرو با هدف ایجاد 
روحیه و نشاط و شادابی ، گلگشت یک روزه ای با همکاری پایگاه بسیج 
برای  ای سمنان،  منطقه  برق  کوهنوردی شرکت  گروه  و  عباسپور  شهید 

کارکنان بسیجی و خانواده آنان برگزار گردید .
در  دیدن و سپس  از روستای ده صوفیان  این گلگشت،حاضرین  در 
ارتفاعات ده صوفیان  به پیاده روي و کوه پیمایـي پرداختند. در ادامه این 
برنامه بسیجیان باحضور درمرقد مطهر شهدای گمنام شهمیرزاد ، به مقام 

شهدای انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی ، ادای احترام نمودند . 
گفتنی است ده صوفیان در 2۵ کیلومتری شمال سمنان و ۱0 کیلومتری 
شهرستان مهدیشهر قرار دارد و مرتفع ترین قله منطقه به نام سیاه کوه در 

نزدیکی ده صوفیان است.
  محمد مهدی وحدتی  / مدیر دفتر روابط عمومی

از  ایالم  جهادکشاورزی  مدیرکل 
توسعه  زمینه  در  سازمان  این  آمادگی 
کمیته  مددجویان  بین  در  کارآفرینی 

امداد خبر داد.
با  دیدار  در  عموزاده  آذرنوش    ،
مدیرکل کمیته امداد ایالم اظهار داشت: 
در استان ایالم در عرصه های کشاورزی 
حوزه  در  خوبی  بسیاری  های  ظرفیت 
اشتغال و کارآفرینی وجود دارد و چنانچه 
از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود 
بخش عمده ای از مشکالت بیکاری در 

استان برطرف می شود.
استان  در  خوشبختانه  افزود:  وی 
کشاورزی،  محصوالت  تولید  ایالم 
چند  گوشتی  های  فرآورده  و  دامداری 

بعنوان مثال  نیاز استان است که  برابر 
امسال ۷0 هزار تن گندم بیش از نیاز 

استان ایالم تولید شده است.
با  ایالم  جهادکشاورزی  مدیرکل 

عنوان اینکه جهاد کشاورزی از افرادی 
که طرحهای کشاورزی، گیاهان دارویی، 
باغداری و تولیدات گلخانه ای حمایت 
خواهد کرد در این زمینه آمادگی داریم 
از  آندسته  به  زمین  واگذاری  زمینه  در 
طرح  اجرای  خواهان  که  مددجویانی 
در این زمینه هستند با همکاری منابع 
طبیعی بر اساس ضوابط همکاری کنیم.

د  جها مادگی  آ مه  دا ا در  وی 
کشاورزی را در زمینه توسعه کارآفرینی 
ارائه  امداد،  کمیته  مددجویان  بین  در 
های  زمینه  در  کاربردی  های  آموزش 
کشاورزی و اشتغال مددجویان از طریق 
کاریابی در واحدهای تولیدی مرتبط با 

جهاد کشاورزی اعالم کرد.

مدیرکل جهادکشاورزی ایالم :

آمادگی جهاد کشاورزی در زمینه توسعه کارآفرینی بین مددجویان ایالم

فاضالب  و  آب  شرکت  سرپرست 
استان بوشهر با بیان اینکه قرارگاه امام 
حسن مجتبی )ع( طرح  های آبرسانی در 
روستاهای استان اجرا می کند گفت: در 
این راستا ۱۶0 میلیارد تومان تصویب شده 
است.ابوالحسن عالی در بررسی طرح  های 
آبرسانی در نقاط روستایی و محروم استان 
بوشهر با بیان اینکه مجری این طرح ها 
قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( است اظهار 
داشت: این قرارگاه طرح های آبرسانی در 
3۹ روستا استان بوشهر اجرایی کرده است.

شبکه های  نوسازی  و  توسعه  وی 
قرارگاه  برنامه  های  جمله  از  را  آبرسانی 
امام حسن مجتبی )ع( دانست و تصریح 
کرد: تاکنون برای توسعه و نوسازی شبکه 
آبرسانی شش هزار متر عملیات حفاری در 

روستاها انجام شده است.
فاضالب  و  آب  شرکت  سرپرست 
استان بوشهر از اجرا طرح آبرسانی در بندر 

رستمی خط انتقال آب تنگ ارم - دهرود 
در  طرح ها  این  کرد:  بیان  و  داد  خبر 
روستاهای سمل، گلگون، پرچونک، زیارت 

ساحلی اجرا شده است.
عالی از عملیات لوله گذاری به طول 3 
کیلومتر در این روستاها خبر داد و تصریح 
کرد: قرار است در چند روز آینده نوسازی 
شبکه آبرسانس و خط انتقال آب و توسعه 

آبرسانی در روستاها اجرا شود.
وی از ساخت مخزن ذخیره آب در 
تنگ ارم دشتستان خبر داد و بیان کرد: این 
طرح هفته آینده عملیات اجرایی آن آغاز 
می شود.سرپرست شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر با بیان اینکه خدمات قرارگاه 
امام حسن مجتبی )ع( در اجرا طرح  های 
آبرسانی در روستاهای استان قابل تقدیر 
است گفت: برای اجرا طرح های آبرسانی 
در این روستاها ۱۶0 میلیارد تومان تصویب 

شده است.

بررسی طرح  های آبرسانی در نقاط روستایی و محروم استان بوشهر

بهینه  سرپرست  باقرزاده:  سمیه   
سازي مصرف گاز شرکت گاز خراسان 
رضوي از برگزاري نشست هم اندیشي 
در  طبیعي  گاز  مصرف  سازي  بهینه 

کارخانجات قند استان خبر داد.
 حمیدرضا افشون در این نشست 
که با حضور مدیران عامل کارخانجات 
اداره  تعالی  سالن  محل  در  استان  قند 
مرکزی برگزار شد با اشاره به مصرف 
باالی انرژی گاز طبیعی در بخش تولید 
قند و شکر اظهار کرد: کارخانجات قند 
و  هستند  فعال  سال  سرد  فصول  در 
تجهیزات  باالی  استهالک  دلیل  به 
باالیی  بسیار  گازطبیعی  مصرف  روند 

هم دارند.
مصرف  مدیریت  بر  تاکید  با  وی 
افزود:  پرمصرف  درصنایع  گازطبیعی 
در  تولید  فرآیندهاي  اصالح  و  بهبود 
بزرگ  تولیدی  واحدهای  و  صنایع 
بسزایي  سهم  قند  کارخانجات  همانند 
استان  گاز  مصرف  پیک  مدیریت  در 
و کمک به اقتصاد وکاهش بهای تمام 

شده کاال خواهد داشت.
شرکت  سیاست  گفت:  افشون 
گاز خراسان رضوی کمک به مدیریت 
مصرف گاز طبیعی از طریق ارایه مشاوره 
واحدهای  انرژی  مدیران  آموزش   و 

تولیدی صنعتی است.
در بخشی از این نشست مدیران 

عامل و نمایندگان انرژي کارخانه هاي 
قند نیشابور، تربت جام، تربت حیدریه، 
چناران، فریمان و جوین در مورد اصالح 
و بهینه سازی مصرف گاز مجموعه های 

خود اعالم آمادگی کردند.
تشکیل  ؛  ش ر ا گز ین  ا بر بنا
ر  د ی  ژ نر ا یت  یر مد ه  و گر ر کا

ط  تبا ر ا  ، ن ستا ا قند  ت  نجا خا ر کا
کارشناسان  با  مستمر  و  طرفه  دو 
مشاوره  دریافت  برای  گاز  شرکت 
ارسال  و  انرژی  ای  دوره  ممیزی  و 
نیتورینگ  ما زیرساختی  های  نقشه 
ز  ا ن  ستا ا قندی  ت  نجا خا ر کا به 

بود. نشست  این  دستاوردهای 

دورخیز شرکت گاز خراسان رضوی 
برای بهینه سازی مصرف گازطبیعی در کارخانجات قند

در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  معاون 
اتاق  تقویت  تعاون،  کارشناسان  و  رئیسه  هیات  با  نشست 

تعاون را راه حل اصلی تقویت حوزه تعاون دانست.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اردبیل؛ مهدی مسکنی در نشست مشترک 
با هیات رئیسه اتاق تعاون و کارشناسان حوزه تعاون در استان 
اردبیل گفت: ایدئولوژی ما در حوزه تعاون و اقتصادی تعاونی 
این است که کار با مردم می توان جلو برد.وی با اشاره به 
گفت:  تعاون  حوزه  به  نسبت  رهبری  معظم  مقام  دغدغه 
مظلومیت و محجوریت بخش تعاون در سال های گذشته 
مشهود بوده و تعاون در نظام سرمایه داری کشور به حاشیه 

رانده شده است.

معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه 
تقویت  جز  به  راهی  هیچ  تعاون  بخش  تقویت  جهت  داد: 
اتاق تعاون نداریم و برای تحقق این امر همگی در کنار هم 
باید دارای یک هدف و وحدت فرماندهی باشیم.وی انتقال 
دانش تعاون جهت ترمیم بخش تعاون را مهم دانست و گفت: 
استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان حوزه تعاون، پرورش 
نیروی های مستعد در کنار آن چیزی است که در سال های 

گذشته اتفاق نیافتاده است.
مسکنی در توضیح آماده سازی مدل حکمرانی تعاون 
ها،  واگذاری  در  تعاون  حکمرانی  کرد:  تصریح  الیه   ۶ در 
در  تعاون  حکمرانی  مراجع،  بیوت  در  ها  تعاونی  حکمرانی 
دانشگاه ها، حکمرانی تعاون در دولت، حکمرانی تعاون در 

نهادهایی از قبیل بنیاد برکت، علوی، مستضعفین و ... و در 
نهایت حکمرانی تعاون در سازمان های مردم نهاد شش الیه 
از این مدل را تشکیل می دهند.معاون تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کشور باید به جای تکیه بر 
نفت به مردم تکیه کند تاکید کرد: یکی از اصلی ترین موارد 
جهت رشد تعاون این است که واگذاری و خصوصی سازی 

ها بر مبنای تعاون باشد.
پیکره  بر  همیشه  کاری  سیاسی  اینکه  عنوان  با  وی 
تعاون در کشور ضربه زده است گفت: تعاون مدلی است که 
توانست ۸00 هزار واحد مسکونی را در کشور احداث کند.
مسکنی گفت: سهام عدالت بزرگترین سرمایه بخش تعاون 

بوده که از آن دزدیده شده است.

تقویت اتاق تعاون راه حل اصلی تقویت بخش تعاون است 
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تبیین سرسختی روان شناختی افراد خودشکوفا
مولف : فرید یوسفی

تئوری  راجرز
شـهرت راجرز به سـبب رویکرد 
درمانـی معـروف اوسـت کـه »درمان 
متمرکـز بر درمـان جو« یـا »متمرکز 
بـر شـخص« نامیـده می شـود. راجرز 
براسـاس داده هـای حاصـل از روش 
درمانـی خود تئوری  ای در شـخصیت 
تدوین کـرد که به انگیـزه ای نیرومند 
و منحصـر بـه فـرد معطـوف اسـت 
و بـه مفهـوم خودشـکوفا یـی مازلـو 
شـباهت دارد. راجـرز اظهـار داشـت 
کـه هر شـخصی دارای یـک گرایش 
ذاتـی بـرای بـه فعلیت رسـاندن همه 
توانایی هـا و اسـتعدادهای خود اسـت. 
الزم به ذکر اسـت کـه برخالف 
مازلـو، دیدگاه هـای راجـرز از مطالعـه 
افـراد سـالم تدویـن نشـده بلکـه در 
نتیجه درمان افراد پریشـان یا آشـفته 
و از طریق درمان متمرکز بر شـخص 
به دسـت آمده اسـت. او باور نداشـت 
نیروهـای  به وسـیله  اشـخاص  کـه 
ناهشـیار یـا تجـارب کودکـی کنتـرل 
او، شـخصیت  بـه عقیـده  می شـوند. 
آن  اینکـه  و  حـال  زمـان  به وسـیله 
شـکل  می کنیـم  ادراک  چگونـه  را 

.)۱۹۷۷ )شـولتز۱،  می گیـرد 
زندگـی  کـه  بـود  معتقـد  وی 
فرآینـدی اسـت، فعال و پیشـرونده و 
اساسـی ترین ویژگـی انسـان تـالش 
بـرای رسـیدن بـه کمـال اسـت. در 
بـه  تـالش  و  سخت کوشـی  اینجـا 
آن جهـت اهمیـت پیـدا می کنـد کـه 
بـه اعتقـاد راجـرز، فرآیند رسـیدن به 
کمـال هرگز پایـان نمی پذیرد و گویی 

نامتناهـی اسـت. 
را  جـدی  تـالش  ایـن  راجـرز 
»تمایـل بـه خودشـکوفایی« نامیـده 
اسـت و معتقـد بـود کـه ایـن تمایـل 
موجـودات  تمامـی  در  ذاتـی  به طـور 

.)۱۹۹۶ )پتـری،  دارد  وجـود  زنـده 
راجـرز معتقـد بـود کـه گرایـش 
بـه خودشـکوفا یـی باعـث بـه وجود 
آمـدن نیـاز به توجـه مثبـت می گردد 
و بـه ایـن ترتیـب تحقـق خویشـتن 
به عنـوان  را  یـی  خودشـکوفا  یـا 
نیـروی برانگیزنـده مهـم شـخصیت، 
مطـرح می سـازد. گرچـه این کشـش 
همچنان کـه گفتـه شـد جنبـه ذاتـی 
دارد، امـا تجـارب کودکی نیز می تواند 
آن را بـه پیـش ببـرد یا موجـب رکود 
آن شـود. راجـرز اهمیـت رابطـه مادر 
و کـودک را به صـورت عاملـی کـه بر 
احسـاس کـودک از بالندگـی خویش 
قـرار  تأکیـد  تأثیـر می گـذارد، مـورد 
می دهـد. اگـر مـادر نیـاز کـودک بـه 
محبـت را ارضـا کنـد و محبت خود را 
نسـبت به کودک، به رفتاری مناسـب 
مشـروط نسـازد، یعنی آنچه که راجرز 
غیرمشـروط«  مثبـت  »توجـه  را  آن 
کـودک  صـورت  ایـن  در  می نامـد، 
گرایـش خواهد داشـت کـه به صورت 
شـخصیتی سـالم رشـد کنـد، یعنـی 
فرآینـد  عکـس  فرآینـدی  درسـت 
»توجـه مثبـت مشـروط«. در صورت 
بـروز شـرایط اخیـر، کـودک نگـرش 
مـادر را درونـی می کنـد و »شـرایط 
ارزش« را در خـود پـرورش می دهـد. 
در ایـن وضعیـت کـودک تنهـا تحت 
1  - Schultz 

شـرایط خـاص معنـای خود بـودن را 
احسـاس می کنـد و سـعی می کنـد از 
رفتارهایـی که عـدم تأیید مـادر را در 
پـی دارد بپرهیـزد. در نتیجـه، خـود 
فرصـت نمی یابـد کـه به طـور کامـل 
رشـد کنـد، زیـرا همـه جنبه هـای آن 

ابـراز نمی شـود )پتـری، ۱۹۹۶(.
را  خـاص  ویژگـی  پنـج  راجـرز 
بـا کارکـرد کامـل در  انسـان  بـرای 
نظـر گرفته کـه به ترتیـب عبارتند از:

۱- آمادگی کسب تجربه  
2- زندگی هستی دار  3- اعتقـاد 

خـود  ارگانیسـم  بـه 
۴- احساس آزادی  

قیـت  خال  -۵  

تئوری  آلدرفر2
طبـق تئـوری  آلدرفـر موسـوم 
به تئوری ERG، انسـان دارای سـه 
نیاز اساسـی شـامل نیازهای زیسـتی، 
نیازهـای وابسـتگی و نیازهـای رشـد 

می باشـد.
تئـوری  آلدرفـر از جهاتـی قابل 
قیـاس و تطبیـق بـا تئـوری  مازلـو 
آلدرفـر  زیسـتی  نیازهـای  می باشـد. 
در واقـع همـان نیازهـای جسـمانی، 
فیزیولوژیـک و امنیت در تئوری مازلو 
می باشـد، بـه نیازهـای افـراد جهـت 
تغذیـه، حمایـت فیزیکـی و سـالمت 

روانـی از تهدیـد اشـاره دارد. 
نیازهای وابسـتگی تقریبًا معادل 
نیـاز بـه عشـق و تعلـق اجتماعـی در 
تئـوری مازلـو می باشـد کـه فـرد را 
بـرای ارضـای ایـن نیازها مجبـور به 
انجـام بـه روابـط شـخصی متقابل با 
سـایر افـراد می باشـد. نیازهای رشـد 
تئـوری آلدرفـر معـادل نیاز بـه احترام 
و خودشـکوفا یـی در تئوری  سلسـله 

مراتـب مازلـو می باشـد. 
ایـن نیازهـا مربـوط بـه احتیـاج 
فـرد به رشـد و پیشـرفت در رسـیدن 
بـه کمـال اسـت. علی رغـم تئـوری  
مازلو بر اینکه پیشـرفت از یک سـطح 
بـه سـطح باالتـر منـوط بـه بـرآورده 
پایین تـر  سـطوح  نیازهـای  شـدن 
بـر  مبتنـی  آلدرفـر  تئـوری   اسـت. 
ایـن اسـت کـه در یـک فـرد عـالوه 
بـر فرآینـد ارضـا- پیشـرفت، فرآینـد 
دارد.  وجـود  نیـز  برگشـت  ناکامـی- 
یعنـی زمانـی کـه فـرد به طـور مداوم 
در کوشـش های خـود بـرای ارضـای 
روبـه رو  ناکامـی  بـا  رشـد  نیازهـای 

می شـود.
نیازهـای ارتباطـی ممکن اسـت 
دوبـاره چـون نیازهـای اولیـه آشـکار 
شـوند و شـخص کوشـش های خـود 
را بـه سـوی ایـن نیازهـا رده پایین تر 
تغییـر جهت دهد. تفـاوت عمده دیگر 
ایـن تئـوری  بـا تئوری  مازلـو در این 
اسـت کـه طبق الگـوی آلدرفر ممکن 
اسـت بیـش از یک نیـاز در یک زمان 
فعال باشـد. ایـن فرضیه یـک الگوی 
انگیزشـی بـا نرمشـی نیز را پیشـنهاد 
الگـوی  یـا  نظـر  ایـن  از  می کنـد. 
نیازهـای آشـکار موری مشـابه اسـت 

)آذرپی،۱3۸0(.

در  موفـق  افـراد   ویژگی هـای 
) )خودشـکوفا  خویشـتن  تحقـق 

بـا  کـه  اسـت  معتقـد  مازلـو 
2  - Alderfer

ص  شـخا ا ین  لم تر سـا لعـه  مطا
دربـاره  تعمیم هایـی  بـه  می تـوان 
شـخصیت سـالم دسـت یافـت. او بـا 
مصاحبه هـا  مشـاهدات،  از  اسـتفاده 
از  تصویـری  آزمون هـای  نتایـج  و 
ترسـیم  شـکوفنده  خـود  شـخصیت 
نمـود و ویژگی هایـی بـرای این گروه 
برشـمرد کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از:

۱-ادراک صحیح واقعیت: 
متی  سـال ز  ا کـه  نی  کسـا
برخوردارند، از موضوعات و اشـخاص 
دنیـای  یرامـون شـان شـناخت عینی 
را  عینـی  ادراک  ایـن  مازلـو  دارنـد. 
شـناخت هسـتی خوانـده اسـت. آنها، 
جهـان را آنگونـه کـه می خواهنـد یـا 
نیـاز دارند کـه باشـد، نمی نگرند بلکه 
آن را همانگونـه کـه هسـت می بینند 

.)۱۹۷۷ )شـولتز، 
2- پذیـرش کلی خـود، دیگران 

و جهـان طبیعی: 
خواسـتاران تحقـق خـود نقـاط 
ضعـف و قوت خویش را بدون شـکوه 
و نگرانـی می پذیرنـد. در واقع زیاد به 
آنهـا نمی اندیشـند، حتـی افـراد کاماًل 
سـالم هـم دارای ضعف هـا و معایبـی 
هسـتند، اما از این بابت احسـاس گناه 
و شرمسـاری نمی کننـد، و بـه قـول 
مازلو: »کسـی کـه از خیس بودن آب، 
از سـختی صخره، یا از سـبزی درخت 

شـکایت نمی کند« )مازلـو، ۱۹۷0(.
3- خودجوشی یا خودانگیختگی: 
در  خـود  تحقـق  خواسـتاران 
همـه جنبه هـای زندگـی به شـیوه ای 
بی تعصـب و مسـتقیم و بـدون تظاهر 
پنهـان  از  ناگزیـر  می کننـد.  رفتـار 
سـاختن عواطـف یـا هیجان هایشـان 
بـر  آنهـا به طـور طبیعـی و  نیسـتند. 
طبـق طبیعت خویش عمـل می کنند. 
نیـز  را  دیگـران  مالحظـه  لبتـه  ا
می کننـد، مثـاًل در موقعیت هایـی که 
ممکـن اسـت بیان طبیعـی و صادقانه 
یـا  برنجانـد،  را  دیگـران  احساسـات 

مطلـب ناچیـز و جزئـی باشـد، موقتـًا 
از بیـان احساسـات خویـش خودداری 
عمـداً  ترتیـب  ایـن  بـه  می کننـد. 
از  نامتعـارف و عصیانگـر نیسـتند، و 
ناچیـز شـمردن عمدی آداب و رسـوم 
در  البتـه  نمی برنـد.  لـذت  اجتماعـی 
موقعیت هایی که سـر فـرود آوردن در 
برابـر عـرف اجتماعـی با مسـائلی که 
در نظرشـان مهـم باشـد تداخـل پیدا 
کننـد، در مقابلـه بـا آن قواعـد تردیـد 

.)۱۹۷۷ )شـولتز،  نمی ورزنـد 
۴- مسئله مداری: 

از آن جـا کـه افـراد خودشـکوفا  
بـه مسـائل و مشـکالت بیرونـی قویًا 
اصطـالح  می دهنـد.  نشـان  توجـه 
مسـئله مداری در مقابـل خودمـداری 
یـا خودمحـوری، بـرای ایشـان به کار 
مـی رود. آنـان بـر ایـن تصورنـد کـه 
در زندگـی رسـالتی خطیـر بـر دوش 
دارنـد و موظـف بـه حـل مسـائل و 
مشـکالت بیرونـی و پیرامونـی جامعه 
لـذا قسـمت اعظـم  خـود هسـتند و 
نیـرو و انـرژی خـود در راه حـل ایـن 
می کننـد  صـرف  مشـکالت  قبیـل 

.)۱۹۹۶ )پتـری، 
۵- میـل بـه تنهایـی و نیـاز بـه 

فضـای خصوصـی:
نیـاز شـدیدی بـه  ایـن گـروه   
خلوت گزینـی و تنهایـی دارند. با آنکه 
از تمـاس با دیگـران پرهیز نمی کنند، 
ظاهـراً به دیگران نیـازی ندارند. برای 
کسـب رضایـت بـه دیگـران متکـی 

نیستند )شـولتز، ۱۹۷۷(.
کنـش  و  ری  خودمختـا  -۶

 : مسـتقل
خواسـتاران  توانایـی  و  برتـری 
کنـش  داشـتن  بـرای  خـود  تحقـق 
اجتماعـی کـه  و  از محیـط  مسـتقل 
بـه  نیـاز  بـا  می برنـد،  به سـر  آن  در 
رابطـه  اسـتقالل،  و  خلوت گزینـی 
نزدیـک دارد، بدون دیگـر انگیزه های 
آنهـا انگیزه هـای کمبود نیسـت. برای 

کسـب رضایت به دنیای واقعی متکی 
انگیزه هـای  ارضـای  زیـرا  نیسـتند، 
کمـال منشـاء درونـی دارنـد. رشـد و 
تکامـل آنهـا بـه اسـتعدادهای بالقـوه 
دارد.  بسـتگی  درونی شـان  منابـع  و 
شـخصیت های سـالم خودکفا هستند 
در  را  آنهـا  شدیدشـان،  اسـتقالل  و 
برابـر بحران هـا و محرومیت ها مقاوم 
)شـولتز،  می سـازد  آسـیب ناپذیر  و 

.)۱۹۷۷
۷- استمرار تقدیر و تحسین:

 افـراد خودشـکوفا  ایـن توانایی 
فوق العـاده را دارنـد کـه بـه گونـه ای 
تـازه و به سـادگی خوبی های اساسـی 
زندگـی را بـا لـذت، احترام و شـگفتی 
و شـادی تحسـین کننـد. آنها عاشـق 
از زیبایی هـای  تجـارب زندگی انـد و 
آن خسـته نمی شـوند. آنهـا حتـی در 
کار و شـغل خویـش نیـز ایـن زیبایی 

را می بیننـد )پتـری، ۱۹۹۶(.
۸- تجارب اوج3: 

ویلیـام جیمـز۴ در کتـاب »انواع 
ی  ت هـا ر صو  » هبـی مذ بـه  تجر
گوناگـون تجربـه یـا احسـاس کردن 
از  یکـی  می کنـد.  ذکـر  را  خداونـد 
تجـارب  این گونـه  زیرمجموعه هـای 
یـا احسـاس کردن هـا حالـت عرفانی 
اسـت. جیمز از طریق تحقیق توانست 
را  عرفانـی  تجـارب  ویژگـی  چهـار 

مشـخص کنـد.
مازلـو معیارهـای توصیفی جیمز 
مناسـب  ویژگی هـای  به عنـوان  را 
تجـارب اوج کـه افراد خودشـکوفا  از 
آن برخوردارنـد، می پذیـرد ایـن چهار 
ویژگـی حـاالت عرفانی عبارت اسـت 
از: توصیـف ناشـدنی بـودن، کیفیـت 
و  بـودن  ناپایـدار  داشـتن،  ادراکـی 

انفعالـی بـودن )ثنایـی، ۱3۷0(
نتیجـه  ایـن  بـه  بعـداً  مازلـو 
رسـید کـه در نـوع خودشـکوفا یی در 
3  - peak experienses
4  - James.w

 دفتر خیریه گلستان علی )ع( در 
تهران در مجتمع اطلس مال و با نام و یاد 
شهیدواالمقام یداهلل زنده دل افتتاح شد. 
مراسم  ؛  گزارش  این  اساس  بر 
)ع(  علی  گلستان  خیریه  دفتر  افتتاحیه 
با  مال،   اطلس  مجتمع  در  تهران  در 
زاده  قاضی  دکتر  آقای  جناب  حضور 
رئیس  و  رئیس جمهور  ،معاون  هاشمی 
ایثارگران،  امور  و  شهید   بنیاد  سازمان 
دکتر  دل،  زنده  گرانقدر  شهید  خانواده 
علیرضا احمدیان دبیراجرایی فراکیسیون 
اسالمی،  شورای  مجلس  کارآفرینی 
عمومی  روابط  کل  مدیر  بابالو  علیرضا 
و امور بین الملل باشگاه توسعه کسب 
و  ایران  یونسکو  ملی  کمیسیون  کار  و 
جمعی از خیرین، کارآفرینان و ورزشکاران 
و هنرمندان  محبوب سینما و تلویزیون 

برگزار شد.
 ۱2 با  )ع(،  علی  گلستان  خیریه 
مجموعه فعال، شامل ۹ مرکز نگهداری 
 ، دانشجویی  دوران  تا  کودکان 3 سال 
آموزشی،  مرکز  یک  و  کودک  مهد   2
امروز به عنوان بزرگترین موسسه هیات 
امنایی نگهداری از کودکان بی سرپرست 
و بد سرپرست در کشور می باشد. این 
موسسه در سال ۱3۸۴ و با مجوز رسمی 
از سازمان بهزیستی کشور تاسیس شده 
است و مهمترین اهداف آن ایجاد آرامش 
، رفاه ، امنیت، نگهداری و آموزش این 
ایجاد  و  توسعه  همچنین  و  کودکان 

زندگی  بهبود  و  حمایتی  های  سیستم 
کودکان در قالب طرح سالمت اجتماعی 
در حوزه پیشگیری می باشدو اکنون پس 
از پانزده سال فعالیت به همت خّیر عالی 
مقام و عضو هیات امنای موسسه خیریه 
گلستان علی )ع(،  آقای دکتر حاج علی 
لک خسروی، 2 باب دفتر اداری در تهران 
با نام و یاد شهید واالمقام یداهلل زنده دل 

به موسسه گلستان علی)ع(اهدا شد.
در شروع مراسمی که برای افتتاح 
این دفاتر برگزار شد ،سید حمید رضازاده 
بنیان گذار و مدیر عامل موسسه خیریه 

مدیره  ریس هیت  و  )ع(  علی  گلستان 
انتفاعی  غیر  مراکز  شبکه  هماهنگی 
رضوی،گزارشی  خراسان  خانواده  شبه 
از  فعالیت موسسه از بدو تاسیس تاکنون 
داد و  ضمن تقدیر از همراهی همیشگی 
موسسه و  خّیر گرانقدر آقای دکتر علی 
سال   ۱0 حدود  از  گفت:  خسروی  لک 
قبل با همراهی جناب آقای لک خسروی 
پروژه جدیدی به نام دهکده گلستان علی 
)ع ( به عنوان اولین و بزرگترین مرکز 
تحت  کودکان  یابی  استعداد  و  کشف 
زمینی  در  را  بهزیستی  پوشش سازمان 

به مساحت 2۵000 متر مربع و زیر بنای 
شروع  فاز  چند  در  مربع،  متر   3۷000
با همراهی  اکنون خوشحالیم  کردیم و 
فاز های  و دیگر خّیرین گرامی  ایشان 
مختلف پروژه در حال بهره برداری است 
و امید است با همت واالی همه عزیزان 
فاخر  پروژه  این  افتتاح  زودی شاهد  به 

ملی باشیم.
در ادامه مراسم جناب آقای دکتر 
زنده دل، برادر شهید واالمقام یداهلل زنده 
دل ؛ به نمایندگی از جناب دکتر حاج 
ارائه  شرح  لک خسروی، ضمن  علی 

و  ایشان   نامه  زندگی  از  مختصری 
گزارش فعالیت های انجام شده ، پیام 
افتتاح دفاتر گلستان علی  ایشان برای 

)ع( را  قرائت کرد.
همچنین  حاج محمدرضا طالقانی 
از  و   کشتی  فدراسیون  اسبق  رییس 
نیکوکاری خیریه گلستان علی  سفرای 
)ع(،به نمایندگی از پیشکسوتان ورزشی 
حاضر در مراسم ضمن تقدیر از مدیران 
موسسه و فعالیت های انجام شده در طول 
این سال ها، پیرامون پروژه ملی دهکده 

گلستان علی صحبت کرد.
گفتنی است؛  این مراسم باهمت و 
برنامه ریزی گروه تجاری کاسپین ُمد) 
تولید  فروشگاههای  دارنده  بزرگترین 
برگزار شد  و عرضه پوشاک در کشور( 
و جناب آقای مجید لک ، مدیر عامل 
کاسپین مد در این مراسم گفت: ماموریت 
یک  ایجاد  مد  کاسپین  گروه  در  ما 
رابطه موثر با مشتریان و ارائه و عرضه 
محصوالت جالب و متناسب برای تمام 

سنین و سلیقه هااست.
این کارآفرین بزرگ ملی ادامه داد : 
این گروه از بدو تاسیس در راستای انجام 
مسئولیت های اجتماعی خود در کارهای 
خیر پیشقدم بوده است و اکنون نیز اعالم 
می دارد که آماده است تا پوشاک مورد 
نیاز فرزندان موسسه خیریه گلستان علی 
)ع( را همه ساله و در تمام سنین تامین 

و به این موسسه اهدا کند.

افتتاح دفتر خیریه گلستان علی )ع( در تهران در مجتمع اطلس مال

افـراد موجـود اسـت. یعنـی بـه لحاظ 
خودشـکوفا یـی افـراد بـه دو دسـته 
جهـت  بـه  آن  و  می شـوند  تقسـیم 
تفاوتشـان در تجربه اول اسـت؛ بدین 
شـکل کـه برخـی افـراد خودشـکوفا  
کمتـر بـه تجربـه اوج می رسـند حال 
اوج  تجربـه  بـه  دیگـر  برخـی  آنکـه 
بیشـتری دسـت می یابنـد. بـه دسـته 
اول غیـر اوج گرا و دسـته آخـر اوج گرا 

.)۱۹۹۶ )پتـری،  می گوینـد 
۹- نوع دوستی: 

خواسـتاران تحقـق خود نسـبت 
عمیـق  به طـور  انسـان ها  همـه  بـه 
احسـاس همدلی و محبـت دارند و در 
عیـن حـال آماده ی کمک به بشـریت 
هسـتند. خـود را عضـو یک خانـواده، 
یعنـی نـژاد بشـر می دانند و نسـبت به 
یکایـک اعضای این خانواده احسـاس 

بـرادری می کننـد )شـولتز، ۱۹۷۷(.
۱0- روابط متقابل با دیگران: 

خواسـتاران تحقق خـود بیش از 
کسـانی که از سالمت روان متوسطی 
دیگـران  بـا  می تواننـد  برخوردارنـد، 
باشـند.  داشـته  محکم تـری  روابـط 
می تواننـد بـه دیگـران بیشـتر محبت 
آنهـا دوسـتی عمیق تـری  بـا  کننـد، 
داشـته باشـند و خـود را بـا آنهـا وفق 
غیـر  محبتـی  آنهـا  محبـت  دهنـد. 
خودخواهانـه اسـت و به همـان میزان 
کـه شـخص بـر رشـد و کمـال خـود 
اهمیـت می دهـد، بـه رشـد و کمـال 
دیگـری هـم ارج می نهـد و محبـت 
هسـتی سرشـار از خوشـی و شادمانی 
و خنـده و خوشـبختی اسـت. یعنـی 
خصایصی که محبت ناشـی از کمبود، 

فاقـد آن اسـت )شـولتز، ۱۹۷۷(.
۱۱- خلـق و خـوی دموکراتیک 

و مردم گـرا: 
افـراد کامـاًل سـالم در برابر همه 
مـردم، صرف نظر از طبقـه اجتماعی و 
سـطح تحصیالت و وابستگی سیاسی 
یـا دینـی و نـژادی بردبـار و شـکیبا 
بـرای  تفاوت هـا  این گونـه  هسـتند. 
آنها بی اهمیت اسـت )شـولتز، ۱۹۷۷(.

۱2- تمایز بین وسیله و هدف:
 افـراد خودشـکوفا، اکثـر اوقـات 
گویـی  کـه  می کننـد  رفتـار  چنـان 
می تواننـد بـه وضـوح بیـن وسـایل و 
اهـداف تمیـز قائل شـوند. به طور کلی 
توجـه آنهـا بیشـتر بر اهـداف متمرکز 
اسـت تـا بـه ابـزار، و ابزار کامـاًل تابع 
ایـن اهـداف می باشـند. آنها بـه خاطر 
تالشـی کـه برای رسـیدن بـه اهداف 
مـورد نظرشـان می کننـد، خشـنود و 

راضـی هسـتند )پتـری، ۱۹۹۹(. 

۱3- شـوخ طبعی فیلسـوفانه یـا 
نه: نا مهربا

اشـخاص کامـاًل سـالم در آنچه 
طنزآمیـز می یابنـد، بـا افـراد عـادی 
تفـاوت دارنـد. طنز خواسـتاران تحقق 
خـود، فیلسـوفانه اسـت. ایـن طنـز به 
کل انسـان ها باز می گـردد، نه به یک 
فرد خاص. طنـزی غالبًا آموزنده دارند 
و عـالوه بـر خنداندن نکتـه ای در آن 
هسـت، طنزی اندیشـمندانه که تبسم 
و سـر تـکان دادنـی حاکـی از فهـم و 

ادراک در پـی دارد. )شـولتز، ۱۹۷۷(.
و  قیـت  خال ت  ر قـد  -۱ ۴

 : گـی ینند فر آ
آفرینندگی از ویژگی هایی اسـت 
که از افراد خودشـکوفا  انتظار می رود. 
هسـتند.  بدعت گـر  و  مبتکـر  اینهـا 
البتـه ایـن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه 

آفرینندگـی آنهـا همـواره جنبه هنری 
و  شـاعر  جملگـی  اینکـه  یـا  دارد 

نویسـنده و هنرمنـد می باشـند. 
بـل  مقا ر  د مـت  و مقا  -۱ ۵

ی یـر هنگ پذ فر
خواسـتاران تحقق خـود، خودکفا 
خوبـی  بـه  و  هسـتند  مسـتقل  و 
بـه  و عمـل  تفکـر  بـرای  می تواننـد 
شـیوه هایی معین، در برابر فشـارهای 
جدایـی  کننـد.  مقاومـت  اجتماعـی 
درونـی و دوری و برکنـاری خـود را از 
فرهنگی که رشـته هدایت آن بیشـتر 
در دسـت دیگران اسـت تا خودشـان، 

می کننـد. حفـظ 

تبییـن سرسـختی روان شـناختی 
خودشـکوفا اقراد 

در فرهنگ لغت عمید سرسختی 
بـه معنـای جـان سـختی، پرطاقتی و 
بی پروایـی آمـده اسـت. در فرهنـگ 
انگلیسـی آکسـفورد۵، سرسـختی بـه 
کـردن  برخـورد  قـدرت  بـا  معنـای 
دردمنـدی  و  موانـع  مشـکالت،  بـا 

می باشـد.
ز  ا ن شـناختی  روا سرسـختی 
مفاهیمـی چون داشـتن هـدف و معنا 
در زندگـی، ارزشـمند بـودن زندگـی، 
قـدرت و مسـئولیت ناشـی از اختیار و 
آزادی فـردی، اهمیـت تجربه ذهنی و 
نقـش مؤثر یکایـک افراد در سـاختن 
جامعـه ریشـه می گیرد کـه در تئوری 
 های اگزیستانسیالیسـتی۶ شـخصیت 

تأکیـد زیـادی بـه آنها شـده اسـت. 
سرسختی روان شـناختی سازه ی 
شـخصیتی ای اسـت کـه از تجربیـات 
مفیـد و متفاوت دوران کودکی نشـأت 
عمومـی  احسـاس  یـک  و  می گیـرد 
اسـت، مبنی بـر اینکه شـرایط محیط 
ایـده آل اسـت و باعـث می شـود کـه 
را  پراسـترس  موقعیت هـای  انسـان 
بالقـوه، بـا معنـی و جالـب ببینـد و به 
ایـن صـورت کـه آنهـا را بـه تجـارب 
بـزرگ و پیشـرفته بـه جـای تجـارب 
مختصـر و کوچـک تبدیـل می کننـد. 
بنابراین سرسـختی روان شناختی 
اثـری مهـم در محافظت از سـالمتی 
دارد  تنـش زا  حـوادث  هنـگام  در 
ریشـه های مفهومی پدیده سرسـختی 
روان شـناختی، برخـالف دیدگاه هـای 
انسـان  انفعالـی  واکنـش  بـه  معتقـد 
زمینـه  در  کارهـا  اغلـب  در  کـه 
اسـترس و بیماری مشـاهده می شـود، 
مـورد  در  رویکردهـا  از  مجموعـه ای 
رفتار انسـانی اسـت )کوباسـا و مدی، 

.)۱۹۸۶

سرسـختی  نظـری  هیـم  مفا
ختی ن شـنا ا و ر

داده  نشـان  زیـادی  تحقیقـات 
سرسـختی  مقیاس هـای  کـه  اسـت 
خویـی  رنجـور  روان  روان شـناختی، 
 ۷ الکـي می کننـد.  همپوشـی  ا  ر
اعتقـاد دارد، افـرادی کـه تفسـیرهای 
بدبینانـه ای از زندگی دارند. در معرض 
زیـرا  هسـتند.  بهداشـتی  مخاطـرات 
سیسـتم دفاعـی بـدن آنهـا عملکـرد 
مطلـوب نـدارد. دوراس و دوگالس۸ 
احتمـااًل  کـه  را  تجربـه  دو   )۱۹۸۸(
منجـر به این وضع می شـود پیشـنهاد 
می کننـد. اول اینکـه، احتمـااًل افـراد 
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پیـش رو  در  الگوهایـی  سرسـخت 
داشـته اند کـه آنهـا را در زمینـه تعهد، 
کنتـرل و مبارزه طلبـی سرمشـق قرار 
داده انـد و از طریـق ایـن الگوهـا بـا 
پیامدهـای مثبـت و سـالمی روبـه رو 
شـده اند. دوم از آنجـا کـه سرسـختی 
روان شـناختی را می تـوان یـاد گرفت. 
احتمـااًل افـراد در مواجهـه بـا وقایـع، 
احسـاس کارآمـدی و کنترل بر محیط 

. را کسـب کرده انـد 
کوباسـا، مـدی و پوکتی )۱۹۸2( 
تجـارب  احتمـااًل  می دارنـد،  اظهـار 
دوره کودکـی و تعامـل بـا والدیـن و 
اطرافیـان می تواننـد منجـر بـه یـک 
شـخصیت سرسـخت شـود. آنهـا در 
ایـن زمینـه بر جنبه هـای مثبت روابط 
تأکیـد دارند. احسـاس کنترل می تواند 
ناشـی از تجـارب منظـم و موفقیت در 
انجـام وظایـف باشـد و مبارزه طلبـی 
را می تـوان از طریـق تجـارب متعـدد 
و تـوأم بـا تغییـرات و هنجارهـا برای 

کـودک به وجـود آورد.
 یـک پیامـد ویژگـی سرسـختی 
روان شـناختی، حفظ سـالمت در برابر 
وقایـع اسـترس آور زندگی اسـت. آثار 
واسـطه ای و تعدیل کننـده سرسـختی 
روان شـناختی به عنـوان یـک محافظ 
می کنـد  عمـل  بیمـاری  در  اساسـی 

)کوباسـا و همـکاران، ۱۹۸۵(.
و   )۱۹۸2 ( کوباسـا  نظـر  بـه 
جنتری۹ )۱۹۸۶( اشـخاص سرسخت 
ممکن اسـت در برخورد با رویدادهای 
اسـترس را از راهبردهای مقابله تبدیلی 
فعـال سـود جوینـد، به طـور خالصـه 
می تـوان نتیجه گرفت، که سرسـختی 
بـه مثابـه یـک سـپر محافـظ در برابر 
عوامـل اسـترس زا عمـل می کنـد و با 
افزایـش مقاومـت درونـی، فـرد را بـه 
سـوی انتخـاب هدف هـا و فعالیت هـا 
که ضامن سـالمتی او هستند، هدایت 

می کنـد .
تئوری  کوباسا

نخسـتین  ز  ا یکـی  سـا  یا کو
سـهم  بـه  کـه  اسـت  پژوهشـگرانی 
مهـم و کارسـاز برخـی از متغیرهـای 
زیان بـار  پیامدهـای  تعدیل کننـده 
اسـترس پی برده اسـت. به گمان وی 
اشـخاصی که درجات باالی اسـترس 
تجربـه  بیمـاری  بـه  ابتـال  بـدون  را 
ویـژه ای  سـاختار  دارای  می کننـد، 
هسـتند کـه آنـان را از افـرادی که بر 
اثـر اسـترس بیمـار می شـوند متمایـز 
می سـازد. وی این سـاختار شخصیتی 

نامیـد. روان شـناختی  سرسـختی  را 
از  اسـتفاده  بـا   )۱۹۸۸( کوباسـا 
شـخصیت،  وجـودی  تئـوری  هـای 
سرسختی را ترکیبی از باورها در مورد 
تعریـف می کنـد  خویشـتن و جهـان 
کـه از سـه مؤلفـه تعهـد، کنتـرل و 

اسـت. تشـکیل شـده  مبارزه جویـی 
باالیـی  ازتعهـد   شـخصی کـه 
برخـوردار اسـت بـه اهمیـت ارزش و 
معنـای اینکـه چه کسـی اسـت و چه 
فعالیت هایـی را انجـام می دهـد بـاور 
دارد و بـر همیـن مبنـا قـادر اسـت 
در مـورد آنچـه کـه انجـام می دهـد، 
خـود  کنجـکاوی  و  بیابـد  معنایـی 
را برانگیـزد. افـرادی کـه در مؤلفـه 
کنتـرل )نقطـه مقابـل ناتوانـی( قوی 
هسـتند، رویدادهـای زندگـی را قابل 
پیش بینـی و کنتـرل می داننـد و بـر 
ایـن باورند که قادرنـد با تالش آنچه 
را در اطرافشـان رخ می دهـد تحـت 

قـرار دهند. تأثیـر 
حـل  بـرای  اشـخاصی  چنیـن   
مشـکالت بـه مسـئولیت خـود، بیش 
دیگـران  اشـتباهات  یـا  و  اعمـال  از 
تأکیـد می کننـد. مبارزه جویـی )نقطـه 
مقابـل احسـاس خطـر یـا تـرس( نیز 
بـاور بـه این امر اسـت کـه تغییر و نه 
ثبـات و امنیـت، جنبه طبیعـی زندگی 
مبارزه جویـی  کـه  اشـخاصی  اسـت. 
باالیـی دارنـد موقعیت هـای مثبـت و 
یـا منفـی را کـه بـه سـازگاری مجدد 
نیـاز دارنـد را فرصتی برای یادگیری و 
آسـایش خویش دانسته، چنین باوری، 
قـدرت  شـناختی،  نعطاف پذیـری  ا
موقعیت هـای  و  رویدادهـا  تحمـل 
مبهـم و ناراحت کننـده زندگـی را بـه 
همـراه دارد )کوباسـا، ۱۹۸۸ و مـدی، 

.)۱۹۹0
در سـال ۱۹۷۷ سـوزان کوباسـا 
و مربـی اش سـالواتور مـدی، مفهـوم 
سرسـختی روان شـناختی را به عنـوان 
فشـار  بیـن  ارتبـاط  بـرای  تبیینـی 
روانـی و بیماری هـا در بعضـی ازافراد 
پیشـنهاد کـرد. آنان فـرض کردند که 
اثـرات  از  روان شـناختی  سرسـختی 
زیـان آور فشـارهای روانـی جلوگیری 

. می کنـد 
ادامه دارد

9  - Jentri 
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پول خوب  بگیرم ازدواج می کنم؛
المپین بوکس: از برنز آسیا خسته ام، طال می خواهم!

بوکسور المپیکی تیم ملی ایران گفت: دو برنز آسیا دارم و از این مدال 
خسته ام، برای گرفتن طال آماده می شوم.

سید شاهین موسوی بوکسور المپیکی تیم  ملی ایران پس از کسب مقام 
نخست در رقابت های قهرمانی کشور، اظهار کرد: خدا را شکر سطح مسابقات 
با وجود اینکه بعد از سه سال تعطیلی برگزار می شد خوب بود. ما در این مدت 
انتخابی درون اردویی داشتیم ولی به صورت تورنمنت نبود که چهار پنج روز 

تحت فشار باشیم و این مسابقات اتفاق خوبی بود.
او ادامه داد: واقعا میزبانی عالی بود، همه حریفان با قدرت آمده  بودند و 
دست مردم سیستان و بلوچستان درد نکند که برای ما سنگ تمام گذاشته و 
مهمان نوازی  کردند. خدا را شکر لیاقت داشتم که باز هم نفر اول ایران باشم. 

از خدا ممنونم و از همه تشکر می کنم.
دارنده دو مدال برنز قهرمانی آسیا، درباره سطح فنی بوکسورهای هم 
وزن خود )۷۵ کیلوگرم( نیز گفت: یکسری بوکسورها که فکر. نمی کردم، 
واقعا به من فشار آوردند. البته تجربه مناسبی داشتم و از پس کار برآمدم. 
بوکسورهای خوبی داشتیم و مشت های خوبی می زدند، امیدوارم این سطح 

کیفی روز به روز افزایش یابد.
او در پاسخ به این سوال که آیا در این دوره می تواند مدال خوش رنگ تری 
از برنز را در قهرمانی آسیا کسب کند؟ توضیح داد: از برنز آسیا خسته شده ام 
و سعی میکنم کار سخت که طال گرفتن است را با تالش زیاد انجام دهم. 
برای آبان ماه که مسابقات قهرمانی آسیا داریم با قدرت تمام آماده می شوم.

موسوی درباره به تعویق افتادن بازی های آسیایی 2022 هانگژو نیز گفت: 
این اتفاق شرایط را تغییر داد، ما برای بازی های آسیایی برنامه داشتیم. به قولی 
می گفتند موسوی می خواهد با جایزه مدال بازی های آسیایی عروسی  بگیرد 
و واقعا اینجور بود اما اینطور نشد )با خنده(. البته اگر خدا بخواهد از قهرمانی 

آسیا پول خوب  می گیریم که عروسی کنم )با خنده(.

مهاجرت از فقر می آید؛
وفایی: به اسالیوان گفتم هرگز به یک ایرانی بی احترامی نکن

با توجه به بازگشت حسین وفایی 
بیلیارد  و  بولینگ  فدراسیون  ایران،  به 
نشست خبری ترتیب داد تا خبرنگاران 
یک  شماره  مرد  از  را  خود  سواالت 

اسنوکر ایران بپرسند. 
یک  شماره  مرد  وفایی  حسین 
رقابت های  قهرمان  و  ایران  اسنوکر 
این  بتدای  ا در   2020 آوت  شوت 
لفظی  دعوای  خصوص  در  نشست 
خودش و اسالیوان در کنفرانس خبری 
گفت: من کلی برای رقابت تالش کرده 
بودم. اگر بازی را دیده باشید حرکات 
اسالیوان خیلی عجیب بود. زمان بازی 
فکر نمی کردم او کار های عجیب قرار 

دهد و می خواستم او را واقعا بزنم! اسالیوان در طول بازی صداهایی از خود در می 
آورد و اعصاب من را خورد کرده بود. احترام احترام می آورد. دلیل بر این نیست 
که چون ایرانی هستیم چیزی به او نگویم! درست هست وفایی آدم خوبی است اما 
همینقدر می تواند بد باشد. به سالیوان گفتم که احترام احترام می آورد همین وبس.

وفایی ادامه داد: قهرمانی اصال برایم مهم نیست و جواب اسالیوان را دادم. 
مهم نیست قهرمان شوید یا نه. سالیوان از لحاظ شخصیتی الگوی من نیست و به 

جوانان می گویم او را الگوی خود نگیرید.
باید  تو  ام که  گفته  او  به  پوند هست.  لنگ ۱0 هزار  داد: سالیوان  ادامه  او 
هواپیمای اختصاصی داشته باشی. حتی به او گفتم به هیچ ایرانی بی احترامی نکن. 

بی احترامی دیدم بی احترامی کردم!
وفایی که در رقابت های شوت آوت مادر بزرگ خود را از دست داد، در خصوص 
حال و هوایش در این مسابقات گفت: اصال حال خوبی نداشتم. زمانی که خبر را 
شنیدم گریه می کردم. می خواستم از مسابقه بیرون آمده انصراف دهم اما ماندم و 
انگار انرژی به سمت من آمده بود که می خواستم بروم و قهرمان شوم. خداراشکر 
قهرمان شدم. خیلی خوشحالم که قهرمانیم در روز مادر اتفاق افتاد و این مدال را 

به مادران ایرانی تقدیم میکنم.
وفایی در واکنش به اینکه چرا از ایران نرفتی؟ پاسخ این داد: دلیل اینکه چرا 
نرفتم شخصی است. از بچگی در حال سفر بوده ام و کشورم را دوست دارم. کلی 
زحمت کشیدم که مردم مرا بشناسند. در ذهن من این بوده که برای کشوری بازی 
کنم که ورزش را در آن کشور گسترش دهم. می خواهم و دوست دارم که برای 
ایران بازی کنم. خانواده ام، مادرم و... اینجا هستند. اگر قرار باشند همه بروند کی 
می ماند که به ایران برسد؟ بیشتر این مسائل شخصی است. اگر تالش ورزشکاران 

زیاد شود می توانند زندگی بهتری داشته باشند.
او ادامه داد: مهاجرت از فقر می آید. کلی پیشنهاد دارم اما افتخار میکنم ایرانی 
باشم. وقتی جوانیم کلی غرور داریم و اشتباه میکنیم. مهمترین چیز آرام بودن است.

ملی پوش اسنوکر ایران گفت: اسنوکر به من صبر و بردباری یاد داد. باید 
استراتژی داشت. با توکل به خدا و تالش می توانیم پیشرفت کنیم. با افتخار آماده 

ام به آبادان بروم و استعداد ها را پیدا کنم تا آنها هم افتخار ایران شوند.
وفایی گفت: کاری میکنم مسئولین برایم دست بزنند چرا که واقعا خسته شده 
ام. نیامده ام که کاسه گدایی به دستم بگیرم. نیامده ام که بگویم مرا کمک کنید. من 
دیگر مثل قدیم نیستم. چرا نام اسپانسر ایرانی نباید روی لباسم باشد؟ در ده سالی 
که در ورزش ایران بوده ام اصال برایم شرایط آسان نبود. خیلی ها می خواستند من 
خسته شوم و راهم را ادامه ندهم اما می خواستم تاریخ ساز شوم. به دنیا آمده ام 
تا تاریخ ساز شوم. باید نگاه کنم چه چیز هایی به دست آورده ام. اکثر قهرمان ها 

زمانی قهرمان می شوند که خودشان روی پای خودشان بایستند.
او ادامه داد: زمانی که سالیوان من را شکست داد برای او دست زدم اما پیروزی 
من مقابل سالیوان خیلی شیرین بود و به خودم ثابت کردم که می توانم قهرمان 
شوم. آدم اگر به جایی می رسد نباید خودنمایی کند. بیشتر می خواهم مردم مرا 

بشناسند و دوست دارم آنها من را قضاوت کنند.
قهرمان اسنوکر ایران و جهان درخصوص پارامتر های الزم برای موفقیت در 
این رشته گفت: برای موفقیت در این  رشته آرام بودن مهم است و باید ذهن آرام 
باشد. ذهن آرام می تواند به انسان کمک کند.  همه چیز در این دنیا به ذهن آدم بر 
می گردد. اگر تصویر سازی ذهنی نداشته باشید هیچ وقت آن را به دست نمی آورید.

او گفت: امیدوارم روزی برسد مردم ایران بفهمند که من چه کار کردم. همین 
و بس چرا که همین حرف خودش ۱00 صفحه است.  در ورزش نباید حتما دماغ 
شکست! با احترام به همه، رشته ما خوب است. نه آسیب دارد هن که چیز دیگر. 
این بازی برای هر شخصی خوب است و امیدوارم حمایت شویم.  کسانی که در 
جنگ آسیب دیده برای ذهن اسنوکر بازی کند. از همه دعوت میکنم به اسنوکر 

بپردازند چرا که برای سالمت ذهن خوب خواهد بود.
به کمک  این رشته  ام و  یادآور شد: فسردگی های ورزشی گذرانده  وفایی 
کرده است. تا کی من باید باشم؟ دوست دارم کمک کنم تا ورزشکاران دیگر پرچم 
ایران را باال ببرند. این رشته سن ندارد. تا زمانی که سالمتی ذهنی دارید می توانید 
بازی کنید. ممکن است به زودی رشته را رها کنم. می خواهم برای خودم سقفی 
بگذارم و زمان بندی برای خود دارم.  این رشته برای من ایرانی سخت است و باید 

از خانواده خود دور باشم. در 3۴ سالگی فکر میکنم از این رشته خداحافظی کنم.
او گفت: تیشرت قهرمانی جهان و رقابت های شوت آوت خود را می خواهم 
در راه خیر بفروشم و امیدوارم رسانه ها در این مورد مرا یاری کنند. امیدوارم سفره 

مردم همیشه پهن و در آن غذاهای خوبی باشد.

ماجرای انصراف امباپه و تماس تلفنی با پرز؛
به خاطر کشورم در پاریس ماندم!

نشستی  در  په  مبا ا کیلیان 
خبری در مورد دلیل تمدید قرارداد 
سازی  شفاف  رئال  پیشنهاد  رد  و 
کرد. او قبول ندارد که درهای رئال 

به رویش بسته شده اند.
رئال  گذشته  هفته  طول  در 
کیلیان  با  قرارداد  عقد  تا  مادرید 
امباپه هم پیش رفت و تنها امضای 
نهایی نیاز بود که در نهایت با پاسخ 
منفی ستاره فرانسوی روبه رو شد. 

کیلیان امباپه از چهارشنبه گذشته دیگر پاسخ تماس های رئال را نداد تا 
تردیدها در میان مدیران باشگاه مادریدی شروع شود. مدیران رئال درک 
نمی کردند که چگونه امباپه به شکل ناگهانی حرف های خود را پس گرفت 

و در نهایت راضی شد با پی اس جی تمدید کند. 
از صبح جمعه دیگر برای شان محرز شده بود که او قصد امضای 
قرارداد ندارد و در پاریس ماندنی خواهد شد. طبق ادعای مارکا، اطرافیان 
فلورنتینو پرز، رئیس رئال، از روز جمعه پیشنهاد پس گرفتن رسمی قرارداد 
را مطرح کردند. فشارها روی رئیس برای انتشار بیانیه ای رسمی علیه امباپه 
به قبول آن نشد و تصمیم گرفت  شروع شد ولی در نهایت پرز حاضر 
علی رغم امیدهای اندکی که وجود داشت، منتظر امباپه بماند. سرانجام اما 
شنبه صبح ستاره فرانسوی در پیامی واتساپی، به پرز اطالع داد که قصد 

تمدید دارد و ضمن تشکر از او اعالم کرد که در پاریس ماندنی است.
بر تن کردن  با  امباپه  بازی شنبه پی اس جی و متز،  از شروع  قبل 
پیراهنی که روی آن عدد 202۵ به نشانه تمدید قراردادش تا این سال 
حک شده بود، صحبت هایی را برای هوادارانی که در ورزشگاه حضور پیدا 

کرده بودند انجام داد. 
این بازیکن فرانسوی گفت:» شب همگی بخیر. من از این که به این 
ماجراجویی ادامه می دهم بسیار خوشحال هستم. از این که در فرانسه و 
در شهرم می مانم خوشحال هستم. من همیشه گفتم که پاریس خانه من 
است و امیدوارم که بتوانم به فوتبال بازی کردن که بیشتر از هر کاری 

دوستش دارم و کسب جام های قهرمانی ادامه دهم.«
نیز  بود  با هواداران صحبت کرده  امباپه  از  پیش  ناصرالخلیفی که 
گفت:» من خبر بسیار خوبی دارم. امباپه تا سال 202۵ در این تیم می ماند. 
او از روز اولی که به این تیم آمد به این پروژه باور داشت و حاال هم با 
پروژه پی اس جی همراه خواهد بود. من از خانواده امباپه هم تشکر می کنم. 
از شما هواداران در فرانسه و سراسر دنیا تشکر می کنم همچنین دوست 

دارم از همه بازیکنان و خانواده پی اس جی تشکر کنم.«
 امباپه همچنین در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »وقتی کودک بودم 
به جای رویاپردازی ترجیح دادم به دنبال زندگی بروم. از کودکی سعی 
کردم چالش های مختلف را تجربه کرده و پیشرفت کنم. قله های بزرگ 
هر چه می خواهند باشند، اما من همیشه با رعایت احترام و چارچوب  های 

خودم صعود می کنم و از همان دوران کودکی جاه  طلب بودم.
اینجا می توانم به روند رو به رشد خود   من متقاعد شده ام که در 
در باشگاهی ادامه دهم که همه امکانات را برای رسیدن به اوج فراهم 
می کند. از ناصر الخلیفی، رئیس  باشگاه به خاطر اعتماد و توانایی اش برای 
پاری سن  هواداران  همه  از  همچنین  می کنم.  تشکر  حرف هایم  شنیدن 
ژرمن در فرانسه و سراسر جهان به خاطر ابراز محبت بی شمار به ویژه در 
ماه های اخیر تشکر می کنم. با اعتراف به این حرف، به حرف هایم خاتمه 
می دهم، بسیار خوشحالم که می توانم به پیشرفت خود در فرانسه ادامه 
دهم؛ کشوری که در آن متولد و بزرگ شدم. حضور در این باشگاه به من 

این فرصت را می دهد که رویاهای خود را دنبال کنم.
همچنین می خواهم صمیمانه از رئال مادرید و فلورنتینو پرز تشکر 
کنم و می دانم که اگر چنین باشگاهی دنبال شما باشد چه امتیاز بزرگی 
است. من اولین هوادار شما در فینال لیگ قهرمانان در پاریس خواهم بود.«

تمدید  مورد  در  تا  شد  حاضر  خبری  نشستی  در  فرانسوی  ستاره 
قراردادش و برخی ابهامات صحبت کند.

نقش مسی و نیمار در تمدید:» بازی کنار آنها به من کمک کرده 
پیشرفت کنم. کیفیت آنها روشن است ولی تصمیم من شخصی بود و 
هر دو طرف احترام گذاشتند. باید بگویم که بازی برای رئال و پی اس جی 

یک افتخار است.«
تصمیم نهایی:» هفته قبل تصمیم گرفته بودم ولی در این مورد به 
هم تیمی هایم چیزی نگفتم. باشگاه نیز از من خواست سکوت کنم. برای 
به خرج دادند قدردان شان  برای تالشی که  قائلم و  احترام زیادی  رئال 
هستم. وقتی از تصمیم اطمینان حاصل کردم، با فلورنتینو پرز)رئیس رئال( 
تماس گرفتم و باید شخصا به خودش اطالع می دادم. او هر کاری کرد 
مرا به رئال ببرد و از وی متشکرم. بر سر جزئیات قرارداد هم توافق کرده 
بودیم ولی تصمیم گرفتم در پاریس بمانم. یک سال پیش تصور نمی کردم 
تمدید کنم و هدف دیگری داشتم ولی امروز قراردادم را رسما امضا می کنم 
و امیدوارم که تصمیم درستی باشد. دوران جدیدی در پی اس جی شروع 
خواهد شد و البته نمی دانم در آینده چه رخ خواهد داد. نمی دانم در سه 
سال پیش رو چه اتفاقاتی را شاهد خواهیم بود. تمام تمرکزم از این پس 
روی فوتبال خواهد بود. بله، واقعیت دارد که قبال هدفم جدایی بود ولی 
االن شرایط متفاوت شده است. دوست نداشتم در این مقطع و به شکل 
بدی از کشورم بروم چرا که تاریخ سازی من در پی اس جی تمام نشده و 
می خواهم جام های بیشتری کسب کنم. اهدافی تمام نشده در پی اس جی 
دارم که باید به آنها برسم. مشکلی هم با فشارهای موجود نداشتم و در 

آرامش تصمیم گرفتم.
او  کردیم،  صحبت  ما  بله  مکرون؟  امانوئل  با  کردن  «صحبت 

توصیه های خوبی به من کرد.
آیا این نوصیه ها تاثیر داشت؟ من برای او احترام زیادی قائل هستم، 
اما چون او به من گفت بمان تصمیم نگرفتم که بمانم. اما این یکی از 

دالیل ماندنم بود.»
دو  هر  و  می آید  او خوشم  ورزشی  دیدگاه های  از  الخلیفی:»  ناصر 
عاشق پاریس هستیم. به همین دلیل هر دو اینجا هستیم تا پی اس جی 
موفق و موفق تر باشد. برای من پروژه ورزشی باالترین اهمیت را داشت.«
پیام برای هوادران رئال:» می خواهم از آنها تشکر کنم. من از ۱۴ 
سالگی پیراهن رئال را به تن می کردم و رویای بازی در این تیم را داشتم. 
امیدوارم تصمیم مرا درک کنید و ناامیدی شما را درک می کنم، اما من 
فرانسوی هستم و می خواهم اینجا در پاریس به فوتبال ادامه دهم. و در 

اینجا عناوین قهرمانی را کسب کنم.«
حق پخش تصویری:»حق تصویر در ماه آوریل مورد بحث قرار گرفت. 
ما کمتر از هر چیز دیگری در مورد جنبه ورزشی صحبت کردیم و بیشتر 
را  این مشکل  تیم ملی  با  به سرعت  در مورد حق تصویر صحبت شد. 
برطرف خواهم کرد چون به زودی لیگ ملت ها شروع خواهد شد. ما باید 
جام جهانی 2022 را ببریم. باید فوتبال را تغییر داد. همین حاال هم دنیای 
فوتبال تغییر کرده و چیزهای جدیدی در راه است. من البته چیزهای بزرگی 
نمی خواهم و می خواهم حرفه ام را آنطور که باید و بر اساس ارزش های 

خودم مدیریت کنم.«
کاپیتانی پی اس جی:» در زمان بندی مرتکب اشتباه شدم و نباید در 
این مورد حرف می زدم. مسئولیت گلزنی در تیم با من است و خودم را 
وقف این کار خواهم کرد. ما در تیم کاپیتان داریم و نیازی به بازوبند ندارم. 

مهم پروژه ورزشی باشگاه است.«

تبال  فو تیم  سرمربی 
پرسپولیس در نشست خبری 
برابر  تیمش  دیدار  از  پیش 

شهرخودرو حضور یافت.
تیم فوتبال پرسپولیس در جریان  
فوتبال  برتر  لیگ  نهم  و  بیست   هفته 
ایران امروز )سه شنبه( از ساعت 20 در 
شهرخودروی  میزبان  آزادی  ورزشگاه 
ی  گل محمد یحیی   . ست ا مشهد 
بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری پیش 
از این دیدار اظهار کرد: اتفاقات زیادی 
در فصل رخ داد و نزدیک پایان مسابقات 
پرسپولیس  نام  و  اسم  از  باید  هستیم. 
است.  مهم  ما  برای  این  و  کنیم  دفاع 
پشت  پیروزی  با  را  بازی  دو  امیدوارم 
نداشتند  هواداران دوست  بگذاریم.  سر 
االن برای دومی بجنگیم. سال گذشته 
درس خوبی به ما داد که فوتبال بازی 
گروهی است و در همه ابعاد باید قوی 
آینده  این موضوع در سال های  باشید. 
به ما کمک می کند. مقابل تیمی بازی 
بقا  برای  امیدهایش  آخرین  که  داریم 
می شود  باعث   انگیزه ها  تقابل  است. 
سه  فردا  بدهیم.  انجام  خوبی  بازی 
بازیکن را در اختیار نداریم  اما برای سه 

امتیاز بازی می کنیم.
ما  گفت:  تبریز  اتفاقات  درباره  او 
کنیم  بازی  فوتبال  که  رفتیم  آن جا  به 
اما شرایط برگزاری مسابقه محیا نبود و 
دلیش را نمی دانم. فقط سوالی که همه 
اتفاقات  این  چرا  که  است  این  دارند 
جای  ندارم.  برایش  جوابی  که  داد  رخ 
تاسف داشت که داور نتوانست بازی را 
ادامه بدهد. تصمیم درباره بازی هم با 

مسئوالن است.
گل محمدی افزود: قبل از هر چیز 
باید از مهدی کیانی و سائالم تشکرکنم 
که تالش کردند سالم به پایین برسم. از 
آن ها تشکر می کنم چون اتفاقات عجیب 
بود. هم  از شروع مسابقه وهم بین دو 
بروم.  رختکن  به  نتوانستم  که  نیمه 
صحنه های آخرالزمانی را شاهد بودیم. 

نرسید.  آسیب  کسی  به  شکر  را  خدا 
خوشحال بودیم که کسی آسیب ندید. 
فکر می کنم این موضوع شبیه معجره 
بود. این موضوع باید واکاوی بشود چون 
اولین بار نبوده و آخرین بار هم نخواهد 
بود. باید روی نظم و امنیت ورزشگاه و 
مباحث فرهنگی بیش تر کار کنیم. نقطه 
تاریکی در فوتبال ایران بود و باید از آن 

درس بگیریم.
شروع  از  قبل  کرد:  تصریح  وی 
بازی چمن بازی را دیدم و مورد لطف 
قرار گرفتم. همیشه نسبت  تماشاگران 
خوبی  حس  تراکتور  و  تبریز  مردم  به 
و  بوده  تبریز  از  فوتبالم  شروع  دارم. 
آن جا مربیگری کردم. آن ها الگو بودند 
و با وجود این که سه هفته باختیم هفته 
چهارم آمدند و ما را تشویق کردند. باید 
این موضوع بررسی شود که دلیل این 
سال   ۵ تیمی  وقتی  بود.  چه  اتفاقات 
قهرمان می شود حساسیت ها به این تیم 
زیاد می شود. باالخره احساسی به وجود 
می آید که چرا این تیم باید قهرمان شود. 
همیشه بازیکنانی که دیدم بازیکنان با 
فرهنگ و بدون حاشیه بودند. االن هم 
اما متاسفانه  بازیکنان ما حاشیه ندارند 

اتفاقاتی رخ می دهد.

ه  ر با ر د لیس  سپو پر بی  مر سر
برنامه هایش برای فصل بعد هم گفت: 
دو سه جلسه با آقای درویش داشتم و 
بحث هایی برای نقل وانتقاالت انجام شد 
اما این موضوع را ادامه ندادم چون باید 
بعد از لیگ درباره آن صحبت شود. ما 
دو بازی داریم و همه تمرکز ما روی این 
نشده  هیچ صحبتی  االن  بازی هاست. 
است. پارسال سر ما کاله رفت و اتقاقاتی 
که رخ داد به خاطر مشکالت باشگاه بود. 
اجازه  که  بود  گفته  آقای شکوری هم 
نمی دادند برای پرسپولیس هزینه شود. 
این موضوع فقط برای پرسپولیس بود 
و نه تیم های دیگر. اگر مشکالت مالی 
نداشتیم و نهادهایی هم اجازه نمی دادند 
ما هزینه کنیم. االن اجازه نمی دهند این 

موضوع وجود داشته باشد.
دیگر  سال  دو  من  داد:  ادامه  او 
قرارداد دارم و نسبت به همکاری پایبند 
باشگاه  اگر  ندارم  مشکلی  و  هستم 
موضوع  این  بگیرد.  تصمیمی  بخواهد 
وقتی  همیشه  است.  باشگاه  اختیار  در 
حدیث  و  حرف  نمی شود  قهرمان  تیم 
را  من  می کنند  مصاحبه  همه  و  است 
می گیرند  مصاحبه  افرادی  از  بکوبند. 
وقتی  دارند.  مشکل  من  و  تیم  با  که 

مشکالت   این  کارکنید  بزرگ  تیم  با 
کار  سالم  گروهی  همیشه  دارد.  وجود 
می کنند و گروهی دوست ندارند این ها 
را  خود  شخصی  منافع  برخی  باشند. 
می کنند.  مصاحبه  و  می گیرند  نظر  در 
از  داد  تشخیص  می شود  خوب  خیلی 
و  می گیرد  نشات  مصاحبه ها  این  کجا 
سازماندهی شده است و آدرس دوری 

ندارند و آدرسش نزدیک است.
سوالی  به  پاسخ  در  گل محمدی 
اظهار  تیم  بدنسازی  مشکل  درباره 
ما  مربیان  و  ما  بدنسازی  گروه  کرد: 
قهرمان  را  تیم  که  هستند  همان هایی 
کردند و تیم را به فینال آسیا بردند. چرا 
وقتی قهرمان شدیم نمی گفتند بدنسازی 
که  صالح نیا  آقای  داشت؟  مشکل  ما 
چنین حرفی زده استاد من است و من 
شاگردش بودم. او بهترین مربی بدنساز 
ایران بود. ما از نظر زمین تمرین مشکل 
داشتیم. ما چندماه در زمین غیراستاندارد 
تمرین کردیم و این موضوع روی کار 
برخی می گویند  تاثیر گذاشت.  ما  فنی 
ما  که  دیدند  همه  اما  می گیرید  بهانه 
مشکل داشتیم و گوش شنوایی وجود 
نداشت. قطعا این مسائل تاثیر می گذارد.

او در پاسخ به سوالی درباره خبر 
هیچ وقت  کرد:  خاطرنشان  استعفایش 
می دهم  انجام  که  کاری  به  نسبت 
هرمربی  است.  بوده  بی ایراد  نمی گویم 
من   کار  دارد.  را  خودش  کاری  سبک 
مشخص است و بر مبنای کارهای فنی 
درس  گذشت  که  سالی  رفتم.  پیش 
فقط  باشگاه  که  بود  ما  برای  خوبی 
مربی و بازیکن نیست. همه ارکان باید 
دقت کنند و کار انجام بدهند. همه چیز 
داخل زمین نیست و بیرون زمین بخش 
مهمی است. همه حواشی را باید جمع 
کنید و نسبت به متحد کردن هواداران 
هم  و  رسانه  نظر  از  هم  بردارید.  قدم 
فضای مجازی باید قدرتمند باشید. همه 
مشکالت فنی را بر عهده می گیریم و 

مسئولیت با من است.

باید از اسم و نام پرسپولیس دفاع کنیم؛
گل محمدی: اتفاقات تبریز نقطه تاریکی در فوتبال بود

دنبال  به  ایران  امید  فوتبال  تیم 
این است تا در چهارمین حضور خود در 
مسابقات جام ملت های زیر 23 سال آسیا 
برای نخستین بار به نیمه نهایی صعود و 

ناکامی های ادوار قبلی را جبران کند.
پس از مسابقات قهرمانی زیر 22 
سال آسیا و رقابت های قهرمانی زیر 23 
سال آسیا حاال باید تورنمنت زیر 23 سال 
را جام ملت های  قاره کهن  نمایندگان 
که  رقابت هایی  بنامیم.  سال   23 زیر 
 2۹ تا  یازدهم  از  دوره اش  پنجمین 
انجام  ازبکستان به  خردادماه در کشور 

خواهد رسید.
سال   2 هر  معموال  رقابت ها  این 
یک بار برگزار می شود و یک در میان 
حکم انتخابی المپیک را هم دارد. این 
اتفاق در سال های 20۱۶ و 2020 رخ 
هدایت  با  ایران  امید  فوتبال  تیم  داد. 
مرحله  شد  موفق  مهدوی کیا  مهدی 
انتخابی را با سه برد در خاک تاجیکستان 
به اتمام برساند و برای چهارمین مرتبه 
پیدا  را  سهمیه حضور در مرحله اصلی 

کند.
 23 زیر  ملت های  جام  مسابقات 
و  شد  آغاز  پیش  سال   ۹ از  آسیا  سال 
و  چین  قطر،  عمان،  از کشورهای  بعد 
را  میزبانی اش  ازبکستان  حاال  تایلند، 
به عهده دارد. عراق، ژاپن، ازبکستان و 
کره جنوبی تا به حال موفق به کسب 
بین  این  در  شده اند.  قهرمانی  عنوان 
تیم  بهترین  را  جنوبی  کره  می توانیم 
قلمداد کنیم. آنها در هر چهار دوره قبل 
به نیمه نهایی رسیده اند. یک قهرمانی، 
یک نایب قهرمانی و 2 عنوان چهارمی 
است.  رسیده  ثبت  به  برای شان  هم 
جزو  فینال،   2 تجربه  با  نیز  عربستان 
تیم های موفق بوده که البته هیچوقت 

به قهرمانی منتج نشده است.
تیم فوتبال امید ایران به جز سال 
20۱۸ که موفق نشد از مرحله نخست 

صعود کند، در سه دوره دیگر حاضر بوده 
اما نتایج درخشانی به دست نیامده است. 
ایران در سال 20۱3 باوجود آقای گلی 
کاوه رضایی در همان دور گروهی حذف 
شد. تساوی سه بر سه مقابل ژاپن، باخت 
یک بر صفر مقابل استرالیا و پیروزی سه 
بر یک برابر کویت ما را چهار امتیازی 
اما رتبه سوم حاصل شد. استرالیا  کرد 
و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی از 

گردونه مسابقات کنار رفتند.
انتخابی  در سال 20۱۶ که حکم 
محمد  شاگردان  داشت،  را  المپیک 
خاکپور ابتدا با گل های ارسالن مطهری 
و میالد محمدی از سد سوریه گذشتند. 
سپس قطِر میزبان با حساب 2 بر یک 
ما را از پیش رو برداشت اما پیروزی سه 
بر 2 در روز آخر مقابل چین، حکم به 
داد. ملی پوشان در مرحله  ایران  صعود 
مغلوب  گل  سه  با  نهایی  چهارم  یک 
ژاپن شدند. هر سه گل سامورایی ها در 
وقت های اضافه زده شد. آنها در پایان 
عنوان قهرمانی را نیز مال خود کردند.

سومین حضور ایران به سال 2020 
مربوط می شود. بازهم پای المپیک در 
میان بود و این بار حمید استیلی سرمربی 
تیم به حساب می آمد. بازی نخست بین 
ایران و ازبکستان با نتیجه یک بر یک 

زننده تک گل  دهقانی  رضا  تمام شد. 
ایران بود. در بازی دوم ایران با نتیجه 
2 بر یک به کره جنوبی نتیجه را واگذار 
کرد تا پیروزی یک بر صفر در برابر چین 
در هفته آخر نتواند باعث صعود ما شود. 
ایران به خاطر تفاضل گل کمتر حذف 
نیمه نهایی  تا  ازبکستان  و  کره  اما  شد 
تائه گوک  جنگجویان  کردند.  پیشروی 
چهامی  به  ازبک ها  و  شدند  قهرمان 

بسنده کردند.

ایران تا به اینجا و در این مسابقات 
۱0 مسابقه انجام داده که ماحصل آن 
چهار پیروزی، چهار شکست و 2 تساوی 
بوده است. ۱۵ گل زده و ۱۵ گل خورده 
برای ملی پوشان به ثبت رسیده تا ما بین 
22 شرکت کننده قبلی این رقابت ها مقام 

یازدهم را در اختیار داشته باشیم.
ی  مهد تیم  ید  د ید  با ال  حا
خواهد  پیشروی  کجا  تا  مهدوی کیا 
کرد. ما باید بازهم با ازبکستان و قطر 
دیدار داشته باشیم. آنها را پیش از این 
نبرده ایم. ترکمنستان هم یکی از 2 تیمی 
است که برای اولین بار به این مرحله 
مهدی  شاگردان  است.  کرده  صعود 
مهدوی کیا در مرحله قبلی موفق شدند 
نتایج چهار بر صفر، 2 بر  با  به ترتیب 

و  لبنان  نپال،  از سد   2 بر  و سه  صفر 
تاجیکستان بگذرند. قطر با هفت امتیاز 
به این مرحله رسید و ترکمنستان سه 
امتیاز کسب کرد و در قامت تیم دوم پا 
به این مسابقات گذاشت. ازبکستان نیز 
این  به  توانسته  که  است  میزبانی  تیم 
مرحله راه پیدا کند و مسابقه مقدماتی 

نداشت.
این  تیم  پرسابقه ترین  ازبکستان 
حاضر  ادوار  همه  در  آنها  است.  گروه 
بوده اند و در سال 20۱۸ قهرمانی را به 
دست آوردند. آنها 2 سال بعد به مقام 
چهارمی نائل شدند. قطر همانند ایران 
برای چهارمین مرتبه به این مسابقات 
راه یافته است. آنها یک سومی و یک 
ثبت  به  خود  کارنامه  در  را  چهارمی 

رسانده اند.
دیدارهای تیم ملی در سه ورزشگاه 
پاختاکور، ملی و مرکزی به انجام خواهد 
رسید. قطر، ترکمنستان و ازبکستان سه 
رقیب ایران در دور گروهی خواهند بود. 
این نکته را هم باید در نظر گرفت که در 
صورت تساوی امتیازات، بازی رو در رو 
حکمفرما خواهد بود. باید دید شاگردان 
به  دست  می توانند  مهدوی کیا  مهدی 
طلسم شکنی زده و ایران را برای اولین 

بار به نیمه نهایی برسانند یا خیر.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

چهارمین حضور تیم فوتبال امید در جام ملت های آسیا؛

 »موشک« طلسم شکنی می خواهد!

مدیر تیم ملی فوتبال ایران می گوید 
هنوز جزئیات برگزاری اردو ملی پوشان در 

کانادا مشخص نشده است.
حمید استیلی مدیر تیم ملی فوتبال 
ایران درباره وضعیت ملی پوشان پس از 
اکوادور،  با سنگال و  بازی دوستانه  لغو 
حریف  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
مصاف  برای  ملی  تیم  برای  جدیدی 
دوستانه انتخاب شده است؟ گفت: خیر 
هنوز حریف جدیدی انتخاب نشده است. 
هستیم.  مذاکره  حال  در  گزینه  چند  با 
اگر  ببریم چون  هنوز نمی توانیم اسمی 
این کار را انجام دهیم، همه چیز خراب 
می شود. ما برای سفر به کانادا داشتیم 
چیزی  هیچ  اما  می کردیم  برنامه ریزی 

قطعی نشده است.
او درباره شرایط تیم ملی خاطرنشان 
کانادا  به  زمانی  نیست چه  کرد: قطعی 
است  این  بر  برنامه ریزی  می رویم. 

می خواهیم  شوند.  اضافه  بازیکنان  که 
بازیکنانی که لیگشان تمام شده است، 
طی  کنند.  معرفی  را  خودشان  سریع تر 
داشتیم،  مهدی  سهیل  با  که  صحبتی 
نبود.  لیگ  بازی های  جابجایی  امکان 
به  تیم ها صحبت کردیم که  با مربیان 
ما کمک کنند و هنگام اعزام تیم ملی، 

هماهنگی های الزم انجام شود.

در  که  شایعاتی  درباره  استیلی 
خصوص لغو اردوی کانادا مطرح می شود 
نیز گفت: هنوز مشخص نیست. امروز در 
این رابطه صحبت کردیم و چیزی قطعی 
آیا  نیست.او در پاسخ به این سوال که 
مشکالتی که در خصوص برگزاری اردو 
پیش آمده، چیست؟ گفت: در این رابطه 
باید دبیرکل و رئیس فدراسیون فوتبال 

صحبت کنند.
مدیر تیم ملی فوتبال در پاسخ به 
این سوال که لیست افرادی که به کانادا 
اعزام می شود مشخص شده است؟ گفت: 
ما در این مورد چند بار صحبت کرده ایم.

استیلی در پاسخ به این سوال که 
بازی تیم ملی مقابل کانادا لغو می شود؟ 
گفت: خیر! هنوز هیچ چیزی مشخص 
نیست. ما مشکل ویزا نداریم و یک زمانی 
به ما داده اند و ما آن را بررسی می کنیم.

او درباره میزان اختالف درآمد بازی 
مقابل کانادا که مطرح می شود، گفت: ما 
در این ۱0 سال توانستیم پولی بگیریم؟ 

ما همیشه پول دادیم یا پول گرفتیم؟
سوال  این  به  پاسخ  در  استیلی 
برگزاری  برای  نیوزلند  با  مذاکراتی  که 
با  گفت:  است؟  داشته  دوستانه  بازی 
نیوزلند مذاکره کرده بودیم اما اسکوچیچ 

موافقت نکرد.

حمید استیلی پاسخ داد؛

بازی تیم ملی با کانادا هم لغو می شود؟
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اسناد مالکیت و برگ سبز سواری سمند LXXU۷مدل ۱۴00 به رنگ سفید 
  NAAC۹۱CE۶MF۸3۷۴۵۸ ۱2۴ شماره شاسیk۱۵۶۶۴3۵ روغنی شماره موتور
به شماره پالک ۶۱ – 2۴۵ و ۴۵ شناسه NAAC۹۱CE۶MF۸3۷۴۵۸ مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد .
 مریوان 

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت اول :۱۴0۱/3/3

تاریخ نوبت دوم :۱۴0۱/3/۱۸
بخش: ۱۱

امجدی گنه  آقای محمد  نام  به  زمین مزروعی  ۱- ششدانگ یک قطعه 
بوفرزند فرج شماره شناسنامه 3۹۴ صادره مریوان کد ملی3۸20۹330۸۵تحت 
مربع  به مساحت۴0۴۶/۶۴متر  از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان  پالک۹۷فرعی 
زمین  خشکه  دره  روستای  سنندج  آدرس  به  امجدی  احمد  آقای  نسق  از  که 

مشهور به مرگه
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای محمد امجدی گنه بوفرزند 
فرج شماره شناسنامه 3۹۴ صادره مریوان کد ملی3۸20۹330۸۵تحت پالک۹۸ 
فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت ۴۷23/۱۸متر مربع که از نسق 
آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور به هسل زل

امجدی گنه  آقای محمد  نام  به  زمین مزروعی  3- ششدانگ یک قطعه 
بوفرزند فرج شماره شناسنامه 3۹۴ صادره مریوان کد ملی3۸20۹330۸۵تحت 

پالک۹۹فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت ۱۵۵0/2۱متر مربع 
زمین  خشکه  دره  روستای  سنندج  آدرس  به  امجدی  احمد  آقای  نسق  از  که 

مشهور به پشت راه
امجدی گنه  آقای محمد  نام  به  زمین مزروعی  ۴- ششدانگ یک قطعه 
بوفرزند فرج شماره شناسنامه 3۹۴ صادره مریوان کد ملی3۸20۹330۸۵تحت 
پالک۱00فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت ۱۶3۵۵متر مربع 
زمین  خشکه  دره  روستای  سنندج  آدرس  به  امجدی  احمد  آقای  نسق  از  که 

مشهور به لوله سه
امجدی گنه  آقای محمد  نام  به  زمین مزروعی  ۵- ششدانگ یک قطعه 
بوفرزند فرج شماره شناسنامه 3۹۴ صادره مریوان کد ملی3۸20۹330۸۵تحت 
۱۷3۴/۶۸متر  مسااحت  به  ۱۱کالتترزان  بخش  2۷اصلی  از  پالک۱0۱فرعی 
مربع که از نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین 

مشهور به هسل زل
امجدی گنه  آقای محمد  نام  به  زمین مزروعی  ۶- ششدانگ یک قطعه 
بوفرزند فرج شماره شناسنامه 3۹۴ صادره مریوان کد ملی3۸20۹330۸۵تحت 
پالک ۱02فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مساحت ۸۷۴0/۹3مترمربع 
که از نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور 

به دول قالقنگ
امجدی گنه  آقای محمد  نام  به  زمین مزروعی  ۷- ششدانگ یک قطعه 
بوفرزند فرج شماره شناسنامه 3۹۴ صادره مریوان کد ملی3۸20۹330۸۵تحت 
23۱۵/2۹متر  مسااحت  به  ۱۱کالتترزان  بخش  2۷اصلی  از  ۱03فرعی  پالک 
مربع که از نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین 

مشهور به برهسل گول
امجدی گنه  آقای محمد  نام  به  زمین مزروعی  ۸- ششدانگ یک قطعه 
بوفرزند فرج شماره شناسنامه 3۹۴ صادره مریوان کد ملی3۸20۹330۸۵تحت 
۹۵۴۵/2۹متر  مسااحت  به  ۱۱کالتترزان  بخش  2۷اصلی  از  پالک۱0۴فرعی 
مربع که از نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین 

مشهور به کانی چیا
امجدی گنه  آقای محمد  نام  به  زمین مزروعی  ۹- ششدانگ یک قطعه 
بوفرزند فرج شماره شناسنامه 3۹۴ صادره مریوان کد ملی3۸20۹330۸۵تحت 
پالک۱0۵فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت ۴۵3۷/۴۶ متربع 
زمین  خشکه  دره  روستای  سنندج  آدرس  به  امجدی  احمد  آقای  نسق  از  که 

مشهور به  برهسل زل

۱0- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای محمد امجدی گنه 
بوفرزند فرج شماره شناسنامه 3۹۴ صادره مریوان کد ملی3۸20۹330۸۵تحت 
پالک ۱0۶فرعی از 2۷اصلی بخش ۱۱کالتترزان به مسااحت  3۴۹۸/۴۵ مترمربع 
که از نسق آقای احمد امجدی به آدرس سنندج روستای دره خشکه زمین مشهور 

به هسیل زل
بخش۱3:

زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  شعیر  مقدار۴۱/۹22۴۴33۶۶۸   -۱
شناسنامه  شماره  میرزامحمد  فرزند  قلی  رضا  فایق  آقای  نام  به  مزروعی 
 ۱ از  فرعی   ۵۶۷ پالک  تحت   3۷30۱۷۵۱۴۹ ملی  کد  سنندج  ۱۷۶۹۵صادره 
اصلی بخش ۱3 حسین آباد به مساحت2۱2۴۱/۵۱ متر مربع که از نسق آقای 

میرزا محمد رضاقلی به آدرس سنندج روستای قلیان زمین مشهوربه بان گویژ
بهنام قباد

رئیس ثبت منطقه یک سنندج م الف ۱۶۴2

درتاریخ  نوین  ساز  مرتبه  بلند  بوژان  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
3۱/02/۱۴0۱ به شماره ثبت ۴2۶33 به شناسه ملی ۱۴0۱۱۱۵۹0۱۸ ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات اجرای ساختمان درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، 
شهر کرج، محله گلشهر شرقی ، خیابان یاسمن ، بن بست گلبرگ 2 ، پالک 
عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   3۱3۸۶۱۴۱۱۴ کدپستی  اول  طبقه   ،  ۱0
ریالی   ۱0000 ۱00 سهم  به  منقسم  نقدی  ریال   ۱,000,000 مبلغ  از  است 
تعداد ۱00 سهم آن بی نام عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره ۴2 مورخ ۱۸/02/۱۴0۱ نزد بانک سپه شعبه عظیمیه با 
کد ۴۷۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امید شفیعی قهفرخی 
به شماره ملی 002۱۹3۷3۷0 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای علیرضا شفیعی قهفرخی به شماره ملی 00۷۹3۴۱۶۹۱ به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال آقای هوشنگ شفیعی قهفرخی به شماره ملی ۴۶22332۷۴۴ به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
، قراردادهای عقود  ، بروات  از قبیل چک ، سفته  بهادار و تعهد آور شرکت 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای شهرام حاج قاسم خباز به شماره ملی 00۸۱۶2۹۷۴۵ به سمت بازرس 
اصلی به مدت ۱ سال آقای بهزاد اسماعیلی به شماره ملی ۵۵۶00۱۸۷۷۵ به 
سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال روزنامه کثیر االنتشار دنیای جوانان 
فعالیت مذکور به  تعیین گردید. ثبت موضوع  جهت درج آگهی های شرکت 
اسناد و امالک  ثبت  اداره کل  باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  اخذ و صدور  منزله 

استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )۱323۱۱۸(

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای محمد باقر یگانه با استناد دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده منضم به تقاضای کتبی دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به 
این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای به شماره ۵۶۱۷۸۹ 
تحت پالک 3۹2۶ فرعی از 20۹۱ اصلی واقع در بخش یک متعلق به  وی 
معلوم  دفتر  بررسی  با  است  گردیده  مفقود  انگاری  بعلت سهل  که  باشد   می 
هادی  بنام   ۱۴۴ جلد   ۴۷۹ 20۶30 صفحه  ثبت  ذیل  اولیه  مالکیت  سند  شد 
سعدی پور ثبت و صادر و تسلیم شده است که مع الواسطه برابر سند قطعی 
۵2۴0 مورخ ۱3۸۷/۵/۱2 دفتر خانه ۱2 خرم آباد بنام محمد باقری یگانه ثبت 
گردید ه است و برابر نامه های ۱3۹۸0۵۸2۵03۶0۱۱۷۷مورخ۱3۹۸/۹/۱۷ و 
بازداشت  رسمی  اسناد  اجرای   ۱3۹۹/۴/3۱ مورخ   ۱3۹۹0۵۸2۵03۶00۱0۸۴
مقدار  آباد  دفتر ۴2خرم    ۱۴00/2/۸ مورخ  و طبق سند قطعی 2۹3۸۹  است 
2,32 دانگ مشاع از ۶ دانگ را به مهتاب مومنی واگذار و میزان 3,۶۸ دانگ 
مشاع از ۶ دانگ برای خودش باقی مانده است دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد لذا باستناد  تبصره یک ماده ۱20 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب 
آگهی  مورد  به ملک  نسبت  متذکر می گردد هرکسی  و  آگهی  نوبت  در یک 
بایستی  میباشد  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  یا  داده  انجام  ای  معامله 
ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
است  بدیهی  نماید  تسلیم  اداره  این  به  ای  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل 
در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد.
صید آقا نجفوند دریکوندی

رییس اداره ثبت اسناد امالک شهرستان خرم آباد 
رونوشت: به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

انتصاب جدید در پست بانک ایران

حسین محمدی، معاون مالی و سرمایه گذاری پست بانک ایران شد.
به گزارش درآمد نیوز، طی حکمی از سوی بهزاد شیری؛ مدیرعامل 
این  گذاری  سرمایه  و  مالی  معاون  محمدی  حسین   ، ایران  بانک  پست 

بانک شد.
محمدی که دارای مدرک دکتری جامعه شناسی است، پیش از این 

معاونت روابط عمومی بانک ملی ایران را برعهده داشته است.

ضوابط اجرایی چگونگی ارائه ضوابط اجرایی »دستورالعمل 
حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب 
رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی« ابالغ شد. 

بانکی ابالغ شد
پیرو  نیوز،  درآمد  گزارش  به 
 00 /   3۷۶۹۱۱ شماره  بخشنامه 
مورخ 2۴   /۱2   /۱۴00 موضوع ابالغ 
چگونگی  و  حدود  »دستورالعمل 
به  پایه  خدمات  غیرحضوری  ارائه 
ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی« مصوب جلسه 
عالی  مورخ 2۴ /۱۱ /۱۴00 شورای 

مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با عنایت به 
این که دستورالعمل مذکور صرفًا دربردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود 
و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می نمود جزییات فنی 
دستورالعمل  مفاد  یکنواخت  اجرای  به  منجر  که  نحوی  به  آن  اجرایی  و 

صدرالذکر گردد، تهیه و ابالغ شود.
ارائه  اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی  این اساس، “ضوابط  بر 
غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری 
الکترونیکی، نحوه  بر احراز هویت  ناظر  الزامات فنی  غیربانکی” متضمن 
اعمال رویه های شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات 
پایه تهیه و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۱ /02 /۱۴0۱ کمیسیون 
مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ شد.

این دستورالعمل شامل )۴2( ماده و )۷( تبصره به شرح زیر است:
ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات 

پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

ISO۹0012015 دریافت گواهی نامه های 
ISO۱۰۰۰2توسط آزمایشگاه تشخیص مولکولی بیمارستان 

بانک ملی ایران
آزمایشگاه تشخیص مولکولی 
بیمارستان بانک ملی ایران موفق به 
دریافت گواهی بین المللی مدیریت 
کیفیت ، رضایتمندی و رسیدگی به 

شکایات شد.
به گزارش درآمد نیوز به نقل 
از روابط عمومی بانک ملی ایران، 
لی  لکو مو تشخیص  ه  یشگا ما ز آ

بیمارستان بانک ملی ایران پس از طی مراحل آموزشی ، بازرسی و بازبینی 
 ISO۱0002 و ISO۹00۱ های مکرر و پیاده سازی همه قوانین و الزامات
، موفق به اخذ اصل گواهی بین المللی ISO۹00۱:20۱۵ )مدیریت کیفیت( 
و ISO۱0002:20۱۸ )رضایتمندی و رسیدگی به شکایات( از موسسه بین 
المللی Moody international تحت اعتبار NACI ) مرکز ملی تایید 
صالحیت ایران( شده است.آزمایشگاه تشخیص مولکولی بیمارستان بانک 
ملی در سال ۱۴0۱ موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد مدیریت کیفیت 
ISO۹00۱ و ISO۱0002 شده است که جزو باالترین سطح گواهینامه 

های صادره در سراسر دنیا به حساب می آید. .
رویکردی  دارای   ،  ۹00۱  ISO کیفیت  مدیریت  سیستم  استاندارد 
فرآیندی و به دنبال بهبود مداوم و تمرکز آن بر مدیریت کیفیت است و 
همواره به دنبال ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات می باشد و استاندارد 
ISO۱0002 از استانداردهای پشتیبان مدیریت کیفیت محسوب می شود که 
مدیریت کیفیت، رضایتمندی مشتری و رسیدگی به شکایات در سازمان ها 
را تسهیل می کند. آزمایشگاه مولکولی بیمارستان بانک ملی ایران در بهار 
۱3۹۹ در بحران پاندمی کووید -۱۹ فعالیت خود را آغاز کرد و همین امر 

باعث تشخیص زودهنگام بیماری و درمان به موقع بیماران شد.
آزمایشگاه مولکولی در زمینه تشخیص بیماری های عفونی و سرطانی 

می تواند کمک شایانی در تشخیص زودهنگام بیماری داشته باشد.

معاون  و  عامل  هیات  عضو    
ارتباطات  شبکه  و  اطالعات  فناوری 
بانک ملی ایران درباره آخرین دستاورد 
در  سداد  الکترونیک  پرداخت  شرکت 
و  سوخت  پرداخت  روش های  حوزه 
انرژی گفت: کارتخوان های چندمنظوره 
طراحی شده بیشترین میزان دسترسی به 
شبکه بانکی و سامانه هوشمند سوخت 
را داشته و می توانند مشکالت رایج در 

فرآیند سوخت گیری را برطرف کنند.
با  گو  و  گفت  در  ماهیار  علیرضا 
اشاره  با  بانک  روابط عمومی  خبرنگار 
بر اهمیت حوزه نفت، گاز و پتروشیمی 
و تامین مالی طرح های توسعه ای در 
این بانک افزود: امسال بانک ملی ایران 
حضوری فعال در نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی داشت. 
بانک  مدیرعامل  فرزین  دکتر  رویکرد 
نیز فعالیت هر چه بیشتر در این حوزه 
نمایشگاه  در  بانک  حضور  و  است 
مختلف  های  شرکت  با  تا  شد  باعث 
فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی 
دیدارهایی داشته باشیم و دغدغه های 

آنها را بشنویم.
وی به اهمیت حمایت از شرکت 
های دانش بنیان با توجه به تاکیدات 
اظهار  و  اشاره  رهبری  معظم  مقام 
خوبی  بنیان  دانش  های  کرد: شرکت 
اتفاقا  که  داشتند  حضور  نمایشگاه  در 
در  ویژه  به  خوبی  بسیار  های  ایده  از 
باالدستی،  صنایع  به  مربوط  حوزه 
ما  بودند.  مند  بهره   … و  پتروشیمی 
نقش  چندین  ایران  ملی  بانک  در  نیز 
را در این حوزه ترسیم کردیم که یکی 
تامین مالی  آنها زنجیره  از مهم ترین 

این شرکت هاست.
عضو هیات عامل و معاون فناوری 
اطالعات و شبکه ارتباطات بانک ملی 

زنجیره  در  بانک  اینکه  بیان  با  ایران 
و  گاز  نفت،  های  شرکت  مالی  تامین 
اضافه  دارد،  کامل  آمادگی  پتروشیمی 
خدمات  حوزه  در  طور  همین  کرد: 
بانکداری الکترونیک شرکتی نیز خدمات 
ویژه ای در نسخه جدید بام طراحی شده 
است که شرکت های دانش بنیان می 
توانند به عنوان مشتری از این خدمات 

بهره مند شوند.
شرکت  وظیفه  بر  اشاره  با  وی 
عنوان  به  سداد  الکترونیک  پرداخت 
یکی از شرکت های مورد تایید شبکه 
شاپرک برای ورود به حوزه های نوین 
 PSP پرداخت بیان کرد: مجموعه های
کم تر در این حوزه ها ورود کرده بودند 
و با یک عقب ماندگی مواجه بودیم. از 
الزام  با  های سوخت  مجموعه  طرفی، 
سازمان  طور  همین  و  مرکزی  بانک 
هر  در  شدند  مکلف  غیرعامل  پدافند 
جایگاه حداقل از دو شرکت PSP )ارایه 
دهنده خدمات پرداخت( استفاده کنند و 
ما هم شرکت سداد را در حوزه طراحی 

محصول وارد کردیم.
دستاورد  تازه ترین  گفت:  ماهیار 
پرداخت  روش های  حوزه  در  سداد 
سوخت و انرژی، کارتخوان چندمنظوره 

پیشرفته ترین  با  که  بوده  سوخت 
فناوری های روز دنیا توسط متخصصان 

و مهندسان داخلی مجهز شده است.
طراحی  محصول  وی،  گفته  به 
شده در فرآیند سوختگیری، به ابزارهای 
سوخت  های  جایگاه  در  که  مختلفی 
امکان  و  شده  متصل  دارند،  وجود 
نوآوری  کند.  می  فراهم  را  پرداخت 
صورت گرفته این است که اوال به برند 
و  نداشته  وابستگی  تجهیزات  نوع  و 
امکان اتصال به همه تجهیزات موجود 

در جایگاه ها وجود دارد.
ماهیار با بیان اینکه زیرساخت های 
روزآمد و قطعات پیشرفته نیز زمینه ساز 
در  کارتخوان  این  فوق العاده  سرعت 
کرد:  تاکید  است،  سوخت  جایگاه های 
این کارتخوان، امکان ارتباط با سامانه 
هوشمند سوخت، پردازش تراکنش ها و 
نمایش اطالعات را به صورت هم زمان 
بدون کاستن از سرعت عملیات فراهم 
میزان  بیشترین  با  عبارتی،  به  می کند؛ 
سامانه  و  بانکی  شبکه  به  دسترسی 
هوشمند سوخت، انواع مسیرهای ارسال 
و دریافت اطالعات را در اختیار دارد و 
همواره پرسرعت ترین آن ها را انتخاب 
می کند و تحت هر شرایطی راهی برای 

متصل ماندن دارد.
این  دوم  نکته  کرد:  تاکید  وی 
پول  بر کیف  مبتنی  پرداخت  است که 
را نیز طراحی و پیاده سازی کردیم که 
می تواند زمان سوختگیری را به شدت 
نیست  نیازی  عبارتی،  به  کاهش دهد. 
مشتری زمانی را برای کارت کشیدن و 
پرداخت وجه صرف کند و همزمان که 
پرداخت  شود،  می  انجام  سوختگیری 
اتوماتیک  صورت  به  پول  کیف  با  نیز 

انجام می شود.
عضو هیات عامل و معاون فناوری 
اطالعات و شبکه ارتباطات بانک ملی 
عماًل  پول  کیف  در  کرد:  ابراز  ایران 
مختلف  های  پول  کیف  بین  پرداخت 
اتفاق می افتد. خوبی این روش در این 
است که نیازی به کارت کشیدن نیست 
و فرد نیازی ندارد تا کارت بانکی خود 
را به همراه داشته باشد ولی در عین حال 
می تواند از موجودی و دارایی خود در 

کیف پول استفاده کند.
وی اظهار کرد: ما به دنبال تعامل 
با هم  پذیری کیف پول های مختلف 
توانند  پول ها می  قطعا کیف  هستیم. 
در حوزه های دیگر مانند بحث عوارض 
می  عبارتی،  به  شوند.  وارد  آزادراهی 
در  خودرو  یک  حرکت  چرخه  توانیم 
چرخه  از  کشور  نقل  و  حمل  شبکه 
سوختگیری تا چرخه پرداخت عوارض، 
را  و…  ویژه  های  مکان  از  تردد 

تسهیل کنیم.
شرکت  اینکه  بر  تاکید  با  ماهیار 
سداد حرف های بسیاری را برای آینده 
نشان  خاطر  داشت،  خواهد  حوزه  این 
کرد: امیدواریم بتوانیم با ورود به حوزه 
های نوآورانه و فین تکی، روش های 
جدید پرداخت را برای مشتریان بانک 

ملی ایران فراهم کنیم.

شهر تجهیز جایگاه های سوخت با کارتخوان های هوشمند بانک ملی ایران »همراه  جشنواره  در  ریالی  میلیون   2۰۰ جایزه   ۵۰
پالس«

اطالعات  فناوری  امور  مدیر 
استقبال  به  اشاره  با  شهر  بانک 
خدمات  ز  ا بانک  ین  ا مشتریان 
برگزاری  از  الکترونیک،  بانکداری 
جشنواره “همراه شهر پالس” با ۵0 

جایزه 200 میلیون ریالی خبر داد.
به گزارش درآمد نیوز  به نقل 
میثم  بانک شهر،  عمومی  روابط  از 

و  مشتریان  با  بیشتر  تعامل  راستای  در  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  نمازی 
آشنایی هرچه بهتر آنان با خدمت جدید بانک شهر ، جشنواره “همراه شهر 

پالس” را تا 2۷ تیرماه برگزار کرده ایم.
نمازی با بیان اینکه تاکنون بیش از یکصد هزار نفر اقدام به نصب نرم 
افزار کرده اند، افزود: مشتریان بانک شهر می توانند با نصب همراه شهر 
پالس در این جشنواره شرکت کرده و از جوایز نقدی آن بهره مند شوند.

وی با اشاره به پیشتازی کاربران سیستم عامل اندروید در نصب این 
نرم افزار، عنوان کرد: کاربران سیستم عامل ios نیز با مراجعه به سایت 
بانک شهر به نشانی: https://www.shahr-bank.ir ؛ می توانند 
نسخه تحت وب همراه شهر پالس را نصب کرده و از خدمات آن بهره 
مند شوند. همچنین این نرم افزار از طریق کافه بازار قابل دسترسی است.

نمازی تاکید کرد: مشتریان بانک شهر حتی بدون نیاز به نام کاربری 
و رمز عبور هم می توانند پس از نصب نرم افزار و قبل از ورود رمز و نام 
کاربری از خدماتی همچون پرداخت قبوض یا خرید شارژ و… استفاده کنند.
الزم به ذکر است، محیط امن و ساده، چابکی و سرعت عمل باال، تنوع 
و کیفیت باالی خدمات ارائه شده در نرم افزار همراه شهر پالس؛ آن را از 
سایر نرم افزارهای بانکی متمایز کرده است. همچنین فرآیند ثبت، تایید و 

انتقال چک های صیادی نیز در این نرم افزار ممکن شده است.

نتایج جشنواره بارانی شو اعالم شد
جشنواره  پایان  پی  در    
برگزیدگان  اسامی  شو،  بارانی 
انواع  تفکیک  به  جشنواره  این 
اجزای شبکه فروش اعالم شد.

به گزارش درآمد نیوز  به 
نقل از روابط عمومی، روز شنبه 
حضور  با  که  جلسه ای  طی 
علیرضا هادی مدیرعامل، محمد 

غالمرضایی عضو هیات مدیره و معاون بازاریابیو فروش، داوود حسین پور 
مدیر حسابرسی و رامتین حامی فرد مدیر روابط عمومی مدیران دفاتر بازاریابی 
و هماهنگی منطقه ای و تعدادی از نمایندگان بیمه باران بصورت آنالین 
برگزار شد، اسامی نمایندگان، کارگزاران و دفاتر برگزیده، اعالم و از آن ها 

تقدیر به عمل آمد.
علیرضا هادی در ابتدای این نشست، ضمن تشکر از تالش های شبکه 
فروش برای پیشبرد اهداف جشنواره بارانی شو گفت: یکی از نتایج متعدد 
این جشنواره، این است که به پتانسیل های انواع اجزای شبکه فروش بیمه 
باران پی ببریم و تالش کنیم این پتانسیل به مرحله عمل و بهره وری برسد 
تا بتوانیم ضمن گسترش بازار هدف، در مسیر ترویج بیمه های زندگی در 

جامعه قدم های موثری برداریم.
او در ادامه افزود: تجربه برگزاری این جشنواره یادآور نقش بی بدیل 
شبکه فروش در به ثمر نشستن اهداف شرکت بود تا با تکیه برتوانایی آن ها 

بتوانیم در روزهای پیش رو هدفمندانه تر برنامه ریزی کنیم.
ابراز  جشنواره  نتایج  از  نشست  ادامه  در  نیز  غالمرضایی  محمد 
خرسندی کرد و گفت: طی حیات 2 ساله بیمه باران، بارانی شو چهارمین 
می توان  بنابراین  شد.  برگزار  فروش  شبکه  برای  که  بود  جشنواره ای 
اهداف چندگانه ای که هم  با  برگزاری جشنواره  نتیجه گرفت که  چنین 
به نفع شبکه فروش و هم به نفع بیمه گذار در بر دارد، برای بیمه باران 

حائز اهمیت است.
او در ادامه ابراز امیدواری کرد که بتوان با برگزاری جشنواره های مشابه، 

مشارکت حداکثری انواع اجزای شبکه فروش را جلب کرد.
اسامی برگزیدگان که به تفکیک انواع اجزای شبکه فروش در سه 
دسته نماینده حقیقی بیمه )آئین نامه ۷۵(، نماینده فروش بیمه های زندگی 

)آئین نامه ۹۶( و کارگزار )آئین نامه ۹2( جای گرفتند، به شرح زیر است:
نمایندگان برگزیده آئین نامه ۷۵ به ترتیب سمیه انصاری پور، صدیقه 
صباحی و میالد ساکی رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادد در 
بخش نمایندگان ۹۶ نیز کریم صیادی، محسن محمدی و فاطمه قربانی 

بترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
 ،۹2 آئین نامه  نماینده  برترین  عنوان  به  ظفرنژاد  فهیمه  همچنین 
کارگزاریحقوقی آزمند رتبه دوم و کارگزاری حقوقی همراه آرامش اسپادان 

رتبه سوم را بدست آوردند.
بنا بر این گزارش در این جلسه از مدیران دفاتری که توانسته  بودند 
و  بیمه نامه  تعداد  بیمه،  را در شاخص های وصول حق  رتبه نخست  سه 
بر  تقدیر شد.  کنند،  بارانی شو کسب  فروش طی جشنواره  تعداد شبکه 
نخست،  رتبه  در  دفتر هخاشهر  مدیر  احسان سلحشوری  اساس،  همین 
مهدی ناصری مدیر دفتر آینده طالیی در رتبه دوم و علی گودرزی مدیر 
دفتر آرامش و سجاد شکری مژدهی مدیر دفتر آریانا به طور مشترک در 

رتبه سوم قرار گرفتند.

»بانک  بانک  اینترنت  خدمات    
دی« با استقبال گسترده کاربران رو به 
رو شده و تعداد استفاده کنندگان از این 

خدمات پیوسته در حال افزایش است
نقل  به  نیوز   درآمد  گزارش  به 
از  پس  دی،  بانک  روابط عمومی  از 
خدمات  افزایش  لزوم  و  کرونا  شیوع 
کاهش  هدف  با  بانکی  غیرحضوری 
شعب،  به  مشتریان  حضوری  مراجعه 
با بهبود کیفیت خدمات رسانی اینترنت 
بانک و توسعه زیرساخت های این حوزه، 
رشد قابل توجهی در تعداد کاربران این 

خدمت مشاهده می شود.
نشان  موجود  اطالعات  تازه ترین 

بانک  اینترنت  کاربران  تعداد  می دهد 
»بانک دی« در پایان فروردین ماه سال 
جاری نسبت به پایان فروردین ماه سال 

گذشته 20 درصد افزایش یافته است.
اینترنت بانک »بانک دی« با نام 

سال  یک  طی  نت«  »دی  اختصاری 
رو  به  رو  جدی  تحوالت  با  گذشته 
بوده است، به طوری که اکنون با یک 
محیط کاربرپسند و ساده، بخش زیادی 
از نیازهای مشتریان را برآورده می کند.

ز  ا ساعته   2۴ استفاده  امکان 
حساب  همه  مدیریت  امکان  خدمات، 
اقساط  پرداخت  امکان  مشتری،  های 
دریافت  امکان  و  قبوض  و  تسهیالت 
صورتحساب،  و  مالی  های  گزارش 
»دی نت« را به یک ابزار مطلوب برای 
مشتریان بانک دی تبدیل کرده است.

با  توانند  بانک دی می  مشتریان 
و   ir.day2۴ سایت  وب  به  مراجعه 
از  پس  بانک،  اینترنت  دکمه  فشردن 
عبوری  رمز  و  کاربری  نام  کردن  وارد 
که از شعبه دریافت کرده اند، وارد این 
سامانه شده و به امکانات آن دسترسی 

داشته باشند.

رشد 20 درصدی تعداد کاربران »دی نت«

  سرپرست بانک کشاورزی با اشاره 
به پتانسیل ها و زیرساخت های این بانک در 
حوزه بین الملل، بر استفاده از این ظرفیت 
ها برای تامین منابع ارزی مورد نیاز نهاده 

های بخش کشاورزی تاکید کرد.
از  نقل  به  نیوز   درآمد  گزارش  به 
الملل  بین  همکاری های  و  عمومی  روابط 
صبح  رضایی  مهدی  کشاورزی،  بانک 
ارتباط  در  ماه  اردیبهشت   3۱ شنبه  روز 
هم  در  کنندگان  شرکت  با  تصویری  زنده 
این  ارزی  مقررات  بازآموزی  و  اندیشی 
افزود:  فوق  مطلب  اعالم  ضمن  بانک، 
های  ظرفیت  ها،  زیرساخت  به  توجه  با 
مناسب و جایگاه تخصصی بانک کشاورزی 
در کمک به تامین امنیت غذایی کشور باید 
از تمام ظرفیت های حوزه بین الملل بهره 

برداری کرد.
وی با اشاره به اهمیت تامین ارز مورد 
نیاز برای تامین نهاده های بخش کشاورزی 

بر استفاده از ظرفیت های حوزه بین الملل 
این بانک تاکید و خاطرنشان کرد: در این 
حوزه نیازمند تالش جدی تر و برنامه ریزی 

برای حفظ و توسعه بازار ارزی هستیم.
سرپرست بانک کشاورزی در تشریح 
انتظارات از حوزه بین الملل این بانک، به 
راهبردی  سند  در  حوزه  این  ویژه  جایگاه 
مشی  خط  این  شده  تدوین  برنامه های  و 
اشاره و ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی 
و تالش جدی شاهد تحوالت چشمگیری 

در این حوزه باشیم.
س  سا ا بر  ینکه  ا ن  بیا با  ی  و
است  ر  قرا گرفته  صورت  برنامه ریزی 
کشور  برتر  بانک  به  آینده  سال  چند  طی 
بهبود  راهکارهای  از  یکی  شویم،  تبدیل 
وضعیت و ارتقای جایگاه حوزه بین الملل 
برنامه  بر اساس یک  بانک را حرکت  این 
حوزه  در   )Business Plan(عملیاتی
ارزی و افزایش سهم از بازار ارزی دانست 

فعال  مشتریان  شناسایی  کرد:  تصریح  و 
ارزی سراسر کشور، جذب مشتریان جدید 
و تسهیل و بهبود عملکرد حوزه صرافی از 
عوامل  ترین  مهم  از  خاص  مراجع  طریق 

تحقق این برنامه هاست.
از  مهدی رضایی، در بخش دیگری 
ایفا  ارزی  تعهدات  کاهش  بر  سخنانش، 
و خاطرنشان کرد: سرعت در  تاکید  نشده 
اهمیت  از  ارزی  مشتریان  به  پاسخگویی 
ویژه ای برخوردار است و انتظار می رود با 
همکاری واحدهای دیگر از جمله بانکداری 
خدمات  ارائه  وضعیت  و  سرعت  شرکتی 

ارزی به مشتریان را ارتقا داد.
وی با اشاره به نقش و جایگاه نیروی 
به  بانک،  های  برنامه  پیشبرد  در  انسانی 
روز رسانی دانش همکاران حوزه ارزی را 
از طریق آموزش ضروری دانست و گفت: 
نیازهای آموزشی این دسته از همکاران نیز 
از طریق حوزه آموزش پیگیری و برطرف 

خواهد شد.
بر اساس این گزارش، نخستین روز 
ارزی  مقررات  بازآموزی  و  اندیشی  هم 
بانک کشاورزی صبح روز شنبه سی و یکم 
اردیبهشت ماه سال جاری با حضور فریدون 
بهبهانی عضو هیات مدیره این بانک، حمید 
مرکزی،  بانک  الملل  بین  مدیرکل  قنبری 
و  الملل  بین  امور  معاون  مشیری  شهرزاد 
همچنین شماری از روسای ادارات مرکزی 
و کاربران ارزی شعب بانک کشاورزی در 
سراسر کشور، در مرکز آموزش بابلسر این 

بانک برگزار شد.
اندیشی  هم  می افزاید:  گزارش  این 
و بازآموزی مقررات ارزی بانک کشاورزی 
تا روز یکشنبه یکم خرداد ماه ادامه خواهد 
داشت و محسن کریمی معاون بین الملل 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز 
اندیشی  هم  این  روز  دومین  از سخنرانان 

خواهد بود.

 سرپرست بانک کشاورزی تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت های حوزه بین الملل برای تأمین منابع ارزی نهاده های کشاورزی
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رویا تیموریان در هیات مدیره خانه تئاتر

منتخبین  آرا،  شمارش  از  پس 
خانه  مرکزی  مدیره  هیات  انتخابات 
تئاتر مشخص شدند. مجمع عمومی 
و انتخابات هیات مدیره مرکزی خانه 
تئاتر عصر دیرروز در سالن افراسیابی 
مجموعه شهید شیرودی برگزار شد. با 

توجه به اینکه این مجمع و انتخابات به نوبت 
دوم کشیده شده بود و طبق اساسنامه خانه تئاتر با هر تعداد از اعضای 
لیست شرکت کنندگان  در  نفر  می رسید، ۹۷۱  رسمیت  به  شرکت کننده 
ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۵۹۷ نفر حاضرین در جلسه بودند و 

3۷۴ نفر نیز وکالت داده بودند. پ
س از شمارش ایرج راد با بیشترین راي در کنار رویا تیموریان،  مریم 
کاظمي، هما جدیکار، حمیدرضا نعیمي، اصغر همت و کاظم هژیرآزاد به 

عنوان اعضاي هیات مدیره انتخاب شدند.

نرگس محمدي، پروین اعتصامي شد

نقش  بازیگر  محمدی  نرگس 
نویسندگی  به  پروین،  نمایش  اصلی 
و  نی  کیا حسین  نی  ا د گر ر کا و 
نامور شد. نمایش  تهیه کنندگی داود 
حسین  کارگردانی  و  قلم  به  پروین 

از هشتم  نامور  کیانی و تهیه کنندگی داود 
خردادماه ساعت ۱۹ در سالن اصلی مجموعه 
تئاتر شهر با حمایت انتشارات آنجا و پوشاک بانوان گت به روی صحنه 
امین زندگانی، مهران  از این حضور اکرم محمدی،  خواهد رفت. پیش 
رنجبر، جواد یحیوی، مجید رحمتی، هوشنگ قوانلو، سهیل ملکی، مریم 

ندایی و آتنا تندرو اعالم شده است. 
پیش بیني مي شود این نمایش با توجه به موضوعي که دارد یکي 
از نمایش هاي موفق امسال لقب بگیرد. پیش فروش این نمایش از چند 

روز پیش در سامانه تیوال آغاز شده است.

مرضیه برومند و عدم رقابت با همکاران

مرضیه برومند، کارگردان سریال 
کلیله و دمنه که به تازگی پخش آن 
شده  آغاز  خانگی  نمایش  شبکه  از 
که  کرد  تاکید  گفتگویی  در  است، 
نیستیم  رقیب  هم  با  عروسکی ها  ما 

این روزها سریال  و یک خانواده هستیم. 
مهموني  سریال  با  همزمان  او  عروسکي 
رابطه  این  در  برومند  و  است  پخش  حال  در  طهماسب  ایرج  ساخته 
این چند  مي گوید: برخالف برخی خبرها و اظهارنظرهای متفاوت که 
روزه در فضای مجازی اتفاق افتاده است که البته نمی دانم چرا چنین 
فضای به وجود آمده، تاکید می کنم ما از یک خانواده هستیم و هیچ 

حس رقابتی بین ما نیست. 
خوشحال هستیم دو کار عروسکی در اختیار مردم قرار گرفته و این 

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

فرهاد جم نابازیگر جدید سینما مي شود

نابازیگر،  فیلم  تصویربرداری 
اصلي  نقش  در  جم  فرهاد  حضور  با 
زهرا  امیرابراهیمی،  کتایون  کنار  در 
داوودنژاد، رامین پرچمی، محمدحسین 
شد.  آغاز  حائری  هایده  و  حسینی 
این فیلم به نویسندگی و کارگردانی 

حمیدرضا سنگیان و تهیه کنندگی مشترک 
السا فیروزآذر و محمدحسین حسینی آغاز شد. نابازیگر، پروژه پربازیگری 
است که تالش شده در آن ستاره های فعال دهه های قبل سینما و تلویزیون 

به ایفای نقش بپردازند. 
در خالصه داستان این اثر آمده: آریا ۵ سال است هیچ فیلمنامه ای 
ننوشته و فیلمی کارگردانی نکرده. او که در روابط زناشویی خود دچار 
چالش شده، قبول می کند بعد از مدت ها به کمک یکی از شاگردانش 

فیلمنامه ای سفارشی برای یک نابازیگر بنویسد!
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چگونه تبدیل به یک هنرمند شوید!؟

سیدجمال ساداتیان: هنر ذاتا باید سخنگوی مطالبات مردم باشد
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سیدجمال ساداتیان تهیه کننده 
متبحری است که سالیق و منش 
در  هماره  وی  دارد.  استانداردی 
جامعه  به  عمیق  نگاهی  آثارش 
با  تولید کرده  فیلم هایی که  دارد و 
رویکردی جامعه شناسانه راهی اکران 
کرده است. فیلم هایی مثل به رنگ 
ارغوان، چهارشنبه سوری، برف روی 
کاج ها و... دلیل این مدعاست. با وی 
در مورد دیدگاهش نسبت به جامعه 
گفتگو  به  اجتماعی  تدابیر  اتخاذ  و 
اینکه هنر  به  اشاره  با  او  پرداختیم. 
مردم  مطالبات  سخنگوی  باید  ذاتا 
دخالت های  که  است  معتقد  باشد، 
باعث  غیرمتخصص  افراد  بی مورد 
شده وزارت ارشاد اعتماد به نفس و 

تحکم خود را از دست بدهد!

به  ورود  و  شدن  هنرمند  -آیا 
یا  است  اتفاقی  امری  هنر  عرصه 

اختیاری؟
*قطعا اجباری نیست. هرکسی 
استعداد خاص خودش را دارد و اگر 
یا  و  باشد  عالقمند  هنر  حوزه  به 
باشد  داشته  دوست  از عالقه  فراتر 
در تولیدات یک اثر هنری مشارکت 
داشته باشد، باید عالوه بر استعداد در 
حوزه هنر دانش مربوط به اون فضا 
را هم داشته باشد. مثل شاعری که 
سواد ندارد ولی استعداد شعر گقتن را 
دارد و یا دکتر ادبیاتی که تمام اصول 
علمی شعر و و ادبیات را می داند ولی 
یک قافیه هم نمی تواند بگوید. اینها 
همه به این مسئله مهم برمی گردد 
که دانش و قریحه هر دو برای تولید 
یک اثر هنری الزم است، بخصوص 
قریحه. حوزه هنر حوزه استعداد است 
اگر شخصی که وارد تولید آثار هنری 
آن  تولید  دانش  و  استعداد  می شود 
کار را داشته باشد می تواند کارهای 

این صورت  غیر  در  بکند  تاثیرگذار 
از گردونه رقابت خارج می شود. شما 
عرصه  وارد  می توانی  دلیلی  هر  به 
یا  و  باشی  پولدار  مثال  بشوی  هنر 
ولی  باشی  داشته  قوی  ارتباطات 
اگر نتوانی از پس کار بر بیایی قطعا 
نمی توانی ادامه بدهی. از آثار زیادی 
می شود  ساخته  سال  طول  در  که 
انها مورد توجه  از  فقط تعداد کمی 
سالی  آمریکا هم  در  می گیرد.  قرار 
می شود،  ساخته  فیلم   ۸00 حدود 
ولی آن چیزی که در سطح جهان 
مورد توجه قرار می گیرد شاید نهایتا 
۴0 اثر باشد. در صنعت ما همین گونه 
است سالی ۱00 تا ۱20 فیلم ساخته 
از  فیلم   ۱2 تا   ۱0 غالبا  و  می شود 
ینها  ا می کنند.  توجه  جلب  ینها  ا
همه برمی گردد به خالقیت و ابتکار 

تولیدکنندگان اثر.

در  تو  می  جنبش  با  -چقدر 
اساسا  آیا  هستید؟  موافق  سینما 
سینمای ایران به فساد گرایش دارد؟

چطور  را  فساد  ببینیم  *باید 
وقتی  انسان ها  می کنیم.  تعریف 
به یک موقعیت اجتماعی می رسند 
ر  قرا عمومی  فکار  ا توجه  مورد 
می گیرند. نه در حوزه هنر بلکه در 
هر حوزه ای انسان از یک اندازه ای 
شد  پررنگ تر  اجتماعی اش  شرایط 
این  شود.  مسلط تر  نفسش  بر  باید 
یکی  دارد،  جنبه  دو  تو،  می  بحث 
پشت  و  صحنه  سر  برخورد  نحوه 
صحنه است و جنبه دیگر، مسائل 
بعضی  است.  جنسی  و  اخالقی 
اشتباه  به  مسئله   2 این  وقت ها 
بحث های  می شوند.  گرفته  یکی 
مربوط به مسائل اخالقی و تعرضات 
رفتارهای  از  کمتر  خیلی  جنسی 
خشن فردی است. چیزی که بیشتر 

بداخالقی هایی  هستیم  شاهدش 
است که بعضی در سر صحنه فیلم 
این  که  افرادی  و  می دهند  انجام 
برخوردی  چون  کرده اند  را  خطاها 
رفتارهای  این  بیشتر  آنها نشده،  با 
در  حتی  می دهند.  نشان  را  خشن 
هالیوود هم که شاخص فیلمسازی 
حرکات  و  رفتارها  این  دنیاست 
سینما  حوزه  در  تنها  نه  هست. 
پدیده  این  حوزه ای  هر  در  بلکه 
مقداری  فضا  این  در  دارد.  وجود 
مجموع  در  است.  شده  لغه  مبا
مه  ئین نا آ گر  ا سیستمی  هر  در 
این  باشد  داشته  وجود  انضباطی 
جای  و  می دهد  رخ  کمتر  مسائل 
در  انضباطی  آئین نامه  یک  خالی 
این  در  است.  خالی  ما  سینمای 
مسئله بعضی از خانم ها هم مقصر 
در  نند  بتوا ینکه  ا برای  هستند. 

کنند،  کسب  جایگاهی  صنف  این 
و  می دهند  قلقلک  را  مقابل  طرف 
می کنند  درست  اینگونه  فضاهایی 
موفقیت  به  دلیلی  هر  به  بعدا  و 
اعتراض می کنند.  به  نرسند شروع 
به  برمی گردد  بیشتر  مسائل  این 
و  منش  یک  خودشان  افراد  اینکه 
که  کنند  رعایت  را  استانداردهایی 

کارشان به اینجا نرسد.

سینما  با  کرونا  شما  نظر  -به 
چه کرد؟ برخی معتقدند این ویروس 
خانه ها  درون  به  را  سینما  کوچک 
فیلم دیدن  انقالبی در نحوه  و  برد 

ایجاد کرد!
به خیلی  *کرونا همانطور که 
هم  سینما  در  زد  لطمه  صنوف  از 
تاثیر خودش را گذاشت حتی بیشتر، 
چون سینما اولویت اول مردم نبود. 

تصمیمات  کرونا  خود  ز  ا بیشتر 
لطمه  سینما  به  لین  مسئو غلط 
گردشگری  مرکز  یک  سینما  زد. 
بهانه ای است که خانواده ها  است، 
لیل  د به  شوند.  جمع  هم  دور 
را  فراغت شان  اوقات  مردم  کرونا 
کردند.  سپری  خانگی  نمایش  با 
ولی به نظرم سینما جایگاه خودش 
ینکه  ا محض  به  یعنی  رد  دا ا  ر
روزهای  به  شود  عادی  شرایط 
اولیه خودش برمی گردد. این منوط 
بهداشتی  شرایط  که  است  این  بر 
برگردد  قبل کرونا  به حالت  سینما 
مردم  که  شود  اکران  فیلم هایی  و 
وقتی  مردم  باشند.  داشته  دوست 
کنند  برقرار  ارتباط  فیلمی  یک  با 
کنند  تحمل  را  عوارضش  حاضرند 
و در همین شرایط به سینما بیایند. 
میت،  ینا د مثل  فیلمی  فقیت  مو

من  اگر  ادعاست.  این  بر  شاهدی 
به  را  وظایف مان  همکاران  بقیه  و 
فیلم هایی  و  بدهیم  انجام  درستی 
مردم  با  خوبی  ارتباط  که  بسازیم 
اوج  شرایط  به  سینما  کند،  برقرار 
کرونا  اوج  در  برمی گردد.  خودش 
به جای اینکه دولت از بقای سینما 
حمایت کند، همان معافیت مالیاتی 
که سینما داشت را هم حذف کرد. 
که  اشخاصی  از  بعضی  متاسفانه 
حوزه  به  نسبت  در مجلس هستند 

سینما ناآگاه هستند.

نقش  همیت  ا ت  ر و ضر -
عرصه های  به  ورود  در  هنرمندان 

اجتماعی تا کجاست؟
سخنگوی  ید  با تا  ا ذ *هنر 
اگر  هنرمند  باشد،  مردم  مطالبات 
تاثیرگذار  می تواند  بکند  فکر  جایی 

باید  سیاست،  حوزه  در  حتی  باشد 
مرجع باشد. طبیعی است که مردم 
آنها  به هنرمندان رجوع می کنند و 
هنرمندان  می دانند.  خود  مرجع  را 
می توانند  هم  سیاسیون  از  حتی 
تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند. از 
نظر من کار خیلی درستی است که 
هنرمندان وارد عرصه های اجتماعی 
عرصه های  به  شدن  وارد  شوند. 
به  هنرمندان  طرف  از  اجتماعی 
بازمی گردد.  آنها  فردی  تمایالت 
و  بخواهد  شخصی  است  ممکن 
شخصی تمایل نداشته باشد، هر دو 

قابل احترامند.

مردم  از  باید  چقدر  -هنرمند 
متوقع باشد؟

که  ست  ا یی  ها ر کا ین  *ا
توسعه های  دهد.  انجام  باید  دولت 
اقتصادی بحرانهای اجتماعی ایجاد 
اجتماعی  بحران های  در  و  می کند 
عجیب  موقعیت های  به  بعضی 
به  دولت ها  اینجا  می رسند.  غریبی 
هنرمندانی که به هر دلیلی موقعیت 
می دهند  دست  از  را  اجتماعی شان 
وقتی  بدهد.  اجتماعی  خدمات  باید 
در  نهادی  چنین  که  می بینیم  ما 
هنرمندی  ندارد،  وجود  هنر  حوزه 
به  متوسل  می شود  مستاصل  که 
مردم می شود. هیچ نوع خدماتی در 
کشور وجود ندارد که اگر هنرمندی 
آنجا  به  کرد  پیدا  خاصی  گرفتاری 
مراجعه کند. نیازها زیاد شده و دولت 

توان پاسخگویی ندارد.

-چرا پول های ناسالم اینقدر در 
سینما فرصت بروز پیدا کرده است؟ 
چرا پولشویی به سمت سینما روانه 

شده است؟
پولشویی  اصال  سینما  در  *ما 

نداریم. کل گردش مالی سینما در 
تومان  ملیارد  سال ۹۸ حدود ۵00 
ناچیزی است.  بسیار  بوده که عدد 
است،  توجهی  مورد  ابزار  سینما 
پول های  به  که  کسانی  از  بعضی 
باد آورده ای می رسند چون موقعیت 
می کنند  تصور  رند  ندا جتماعی  ا
موقعیت  صاحب  می توانند  پول  با 
اجتماعی شوند. از آنجایی که ریشه 
این پول ها ناسالم است و سواد تولید 
هم ندارند در سینما دوام نمی آورند. 
کشورمان  در  هنر  عرصه  در  ما 
سلسله مراتب اداری منظمی نداریم. 
بسیاری  تصمیم گیری  حوزه  تعدد 
که  افرادی  داریم.  هنر  عرصه  در 
ندارند  تخصصی  می کنند،  دخالت 
سر  باالی  مورد  بی  دخالت های  و 
ارشاد هست که وزارت ارشاد اعتماد 
به نفسش را از دست داده است. ما 
خیلی فراز و فرود و بالتکلیفی در 
حوزه هنر داریم. ممیزی ها ناشی از 
آن افکاری است که به وزارت ارشاد 

فشار می اورند.

-آیا تمهیدی برای ساخت اثر 
و فعالیت جدیدتان در سینما دارید؟

بالتکلیف  مقداری  واقع  *به 
ین  ا با  نم  ا نمی د یعنی  هستم. 
حاکم  دولت  این  در  که  فضایی 
شده است چه اثری بسازم که هم 
راستای  در  تاثیرگذاری  لحاظ  از 
از  بتواند  هم  و  باشد  قبلی ام  آثار 
مراجع ممیزی عبور کند. به خاطر 
همین نمی دانم باید شروع بکنم یا 
نه. سینما اقتصاد گرانی دارد، امروز 
نمی توانم این ریسک را بکنم و ۱۵ 
ملیارد تومان هزینه فیلم کنم و آن 
فیلم دچار ممیزی شود و یا اصال 
اکران نشود. هنوز بستر را مناسب 

نمی دانم. کار 
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محمد حسین زاده
سعید روستایی، کارگردان جوان سینماي 
در  امسال  لیال،  برادران  فیلم  با  که  کشور 
بخش رقابت اصلی جشنواره کن حضور دارد، 
نمایش  از  به کلی  می دهد  ترجیح  می گوید 
اینکه  تا  کند  ایران چشم پوشی  در  فیلم  این 
در  ورایتی  نشریه  بگیرد.  قرار  سانسور  تحت 
مطلبی با عنوان موج جدید سینماگران ایرانی 
کارگردانان  با  کوتاهی  گفتگوهای  کن،  در 
ایرانی حاضر در این رویداد سینمایی و محمد 
اطبایی پخش کننده بین المللی سینمای ایران 

انجام داده است.
در این مطلب به قلم نیک ویوارلی آمده 
است: در حالی که ایران با مشکالت اقتصادی 
نسلی  اما  نرم می کند  پنجه  و  فراوانی دست 
و  فیلم های جدید  با  ایرانی  سینماگران  از  نو 
قدرتمند، شور فیلمسازی را همچنان در ایران 
زنده نگه داشته اند همانطور که امسال 2 فیلم از 
سینماگران ایرانی توانسته اند به جمع 2۱ فیلم 
بخش رقابتی اصلی جشنواره کن راه یابند و 
پس تقریبا بعد از 2 دهه، یک فیلم ایرانی در 
بخش هفته منتقدان کن پذیرفته شده که ویژه 
فیلم های اول و دوم کارگردانان است. همچنین 
پس از یک دهه حضور چهره های همیشگی 
چون عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، جعفر 
پناهی و محمد رسول اف، کن باالخره در حال 

انتخاب دیگر فیلمسازان ایرانی است.

محمد اطبایی، پخش کننده بین المللی که 
ریاست کمپانی مستقل های ایرانی را بر عهده 
دارد، در این باره می گوید: خوشبختانه کن به 
نسل جوان فیلمسازان ایرانی هم توجه کرده 

که جای خوشحالی دارد.
اطبایی که پیش از این، مشاوره جشنواره 
ادامه می دهد: در حال  بوده است،  فیلم ونیز 
مختلف  مراحل  در  بلند  فیلم   2۶0 حاضر 
آن ها  اکثر  که  دارند  وجود  ایران  در  تولید 
 ۹۵ تعداد  این  از  اما  است  رسیده  پایان  به 
می شوند.  تولید  خصوصی  صورت  به  درصد 
بودجه ها  ایران،  اقتصادی  دلیل مشکالت  به 
همین  و  یافته  کاهش  دولتی  حمایت های  و 
بین  بزرگ تری  شکاف  اقتصادی،  مشکالت 
افراد ثروتمند و افراد فقیر ایجاد کرده و طبقه 
است.  شدن  ناپدید  حال  در  مردم  متوسط 
در  تولید  و  می شوند  ثروتمندتر  ثروتمندان 
سینما برای آن ها بسیار جذاب است چرا که 
می خواهند برای خود نامی دست و پا کنند و 
تولید  ایران  در  فیلم هایی که  اکثر  سازندگان 
جشنواره های  در  حضور  آرزوی  می شوند، 

بین المللی را دارند.
 : است  آمده  ورایتی  گزارش  ادامه  در 
حداقل ۱0 فیلم از فیلمسازان ایرانی از جمله 
احمد بهرامی )دشت خاموش( و وحید جلیلوند 
)بدون تاریخ، بدون امضا( در حال حاضر خود 
را برای ورود به لوکارنو، ونیز و سن سباستین 

آماده می کنند. در حالی که کارگردان ها همه 
تازه وارد نیستند، اما نماینده یک موج جدید 
در حال ظهور هستند. نماینده اصلی سینمای 
امسال  کن  جشنواره  رقابتی  بخش  در  ایران 
است.  روستایی  سعید  از  لیال،  برادران  فیلم 
تغییرات اجتماعی، به ویژه در رابطه با زنان، 
زنانه است  این درام قدرتمند و  هسته اصلی 
که داستان آن در پس زمینه خانواده ای است 
که به دلیل بدهی های مرتبط با تحریم های 
اقتصادی بین المللی، در هم شکسته شده است.

روستایی در این باره می گوید: مشکالت 
غرب  تحریم های  دلیل  به  حدودی  تا  مردم 
است، اخیرا گرفتن مجوز تولید برای فیلمسازان 
دشوارتر شده است و بیش از گذشته سانسور 

اعمال می شود.
که  لیال  برادران  است  امیدوار  روستایی 
بتواند  ندارد،  را  ایران  در  اکران  مجوز  هنوز 
نمایش  به  کشور  در  سانسوری  هیچ  بدون 
گذاشته شود و می گوید: ترجیح می دهم به کلی 
از نمایش این فیلم چشم پوشی کنم تا این که 

تحت سانسور قرار بگیرم.
فیلم  نخستین  با  امسال  که  بهراد  علی 
بلندش با عنوان تصور، در بخش هفته منتقدین 
حضور دارد نیز در گفتگو با ورایتی می گوید: 
به لطف رسانه های اجتماعی و تلویزیون های 
ماهواره ای تغییرات بزرگی در 20 سال گذشته 
در ایران رخ داده است. بسیاری از مردم فکر 

می کنند که کارگردانان جوان راه کارگردانان 
بزرگ تر را دنبال می کنند. اما فکر می کنم نسل 
جدید از سینمای خودش شروع می کند. ما هیچ 
ارتباطی با نسل قبلی نداریم. ما فیلمسازی را 

از دنیای وسیع تری آموخته ایم.
علی عباسی، کارگردان ایرانی-دانمارکی 
در  مقدس  عنکبوت  فارسی زبان  فیلم  با  که 
بخش رقابتی کن حاضر است، درباره فیلمش 
گفت: ایده ساخت زمانی در ذهنم شکل گرفت 
و  دستگیر  مشهد  در  سریالی  قاتل  یک  که 
به  شروع  عده ای  ناگهان  اما  شد  دادگاهی 
کردند.  قهرمان  عنوان  به  مرد  این  تشویق 
بخشی از رسانه های محافظه کار ایران نیز او 
را تشویق می کردند و این زمانی بود که برای 
او  من جالب شد که چرا کسی فکر می کند 

یک قهرمان است؟
اگرچه عنکبوت مقدس یک فیلم ایرانی 
است، اما در ایران فیلمبرداری نشده، زیرا به 
عباسی برای فیلمبرداری آن در کشور مجوزی 
در کشور  فیلم  نهایت  در  و  است  نشده  داده 
اردن، مقابل دوربین رفته است. عباسی خاطر 
نشان کرد فیلم عنکبوت مقدس تا حدی یک 
داستان موضوعی است و مضمون آن بسیار 
ابراز  همچنین  او  ستیزی!  زن  است:  واضح 
معدود  از  یکی  فیلم  این  که  کرد  امیدواری 
فیلم های ایران باشد که نگاهی نسبتًا واقعی 

به جامعه داشته باشد.

همراه با سعید روستایي در جشنواره کن

در سینماي ایران گرفتن مجوز تولید برای فیلمسازان دشوارتر از قبل شده!


