
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با دنیای جوانان:

حذف ارز ترجیحی، حذف فساد و رانت ناشی از آن است!

 نمایندگان مردم آبادان خواستار بررسی همه جانبه 
موضوع و تشخیص مقصران حادثه متروپل آبادان از سوی 

دادستانی کشور خواستار شد.
شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده  مولوی  سیدمحمد 
اسالمی در جلسه علنی روزگذشته -سه شنبه سوم خرداد - مجلس 
از همشهریان  درگذشت جمعی  تذکری گفت:  در  اسالمی  شورای 
عزیزم را تسلیت عرض می کنم و از ابراز همدردی همه همکاران 

عزیز به ویژه جناب دکتر قالیباف تقدیر و تشکر می کنم.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده 
نجیب  مردم  متروپل  ساختمان  ریزش  غم انگیز  حادثه  که  اینک 
آبادان را عزادار و داغدار کرد، آیا وقت آن نرسیده است که فریاد 
درگیر  وخرمشهر  آبادان  خوزستان،  شود.  شنیده  آبادان  مظلومیت 

عبدالخاطی ها است.
صفحه 2

آموزش و پرورش شهر تهران اعالم کرد؛

تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی شهر تهران
 و لغو امتحانات داخلی

۳۲ میلیون حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه
اگر آخرین تغییرات اعمال شده توسط 
بر  مجلس  یی  قضا و  حقوقی  کمیسیون 
اجرای  نحوه  قانون  »اصالح  طرح  روی 
صحن  در  مهریه«  و  مالی  محکومیت های 
علنی مجلس به تصویب برسد و نهایتا تبدیل به قانون 
شود، مهریه های باالی ۱۴ سکه مشمول پرداخت »حق 
ثبت« به هنگام عقد می شوند و زن و شوهرها باید برای 
ثبت ۱۱۰ سکه مهریه چیزی در حدود ۳2 میلیون تومان 
)با در نظر گرفتن سکه ۱۴ میلیون و پانصد هزار تومانی( 
پرداخت کنند.مطابق با آخرین تغییرات طرح »اصالح قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه« در کمیسیون 
منظور  به  نمایندگان مجلس  و حقوقی مجلس،  قضایی 
مهریه های  برای  سنگین  مهریه های  ثبت  از  جلوگیری 

باالی ۱۴ سکه »حق ثبت«  در نظر گرفته اند.
صفحه 2

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران؛

ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق روستایی کشور 
۸۸.۴ درصد است

4
بحران بازار خودرو ایران با واردات رفع نمی شود!

صفحه 3

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نادر سلیماني: 
چرا کسی به 

داد خوزستان 
نمی رسد؟

6ورزش
واکنش علی مرادی 

به مهاجرت دختر 
وزنه بردار

1اقتصادی

چهلمين سالگرد فتح خرمشهر فرا رسيده و اين روز مهم در تاريخ 
كشور، بار ديگر باعث شده تا برخي از هنرمندان خطه جنوب، از 
اين اتفاق ياد كنند. نادر سليمانی بازيگر جنوبی سينما و تلويزيون 
كه اين روزها سريال جادوگر را در حال تمايش دارد يكي از 
هنرمنداني است كه همواره نسبت به اين روز اداي دين مي كن

علی مرادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه برای 
كشورهای اسالمی چند وزنه بردار اعزام می شود، گفت: روز 
گذشته در كميته ملی المپيک حاضر شدم و ليست نفرات 

كامل را اعالم كردم. ا

تومان  ميليارد  اختصاص ۲۰ هزار  از  وزير جهاد كشاورزی 
توليد  از  حمايت  برای  درصد   ۱۵ تا   ۱۰ نرخ   با  تسهيالت 
كنندگان بخش كشاورزی در فاز دوم اجرای طرح مردمی سازی 

و توزيع عادالنه يارانه ها خبر داد.

اختصاص ۲۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت 

برای حمایت از 
تولید کنندگان بخش 

کشاورزی

ورود دادستانی کل کشور به پرونده حادثه متروپل ایران در مرحله انتقال
 از فاز »اپیدمیک« کرونا

بر  تاکید  ضمن  کرونا،  با  مقابله  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
لزوم رعایت پروتکل های ضدکرونا و تکمیل واکسیناسیون علیه این 
بیماری، در عین حال گفت: ایران در مرحله انتقال از فاز اپیدمیک 
کرونا به حالت دیگری قرار دارد و این وضعیت ممکن است تا چند ماه ادامه 

داشته باشد.
صفحه 2

قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه تحت تاثیر 
چشم انداز وقوع رکود اقتصادی و مصرف کمتر سوخت 
قرار  الشعاع  را تحت  برای عرضه محدود  انتظارات  که 

داد، تن به کاهش داد.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ژوئیه با ۳۵ سنت 
معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۱۳ دالر و هفت سنت در هر بشکه 
رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل 

در ژوئیه، با ۳۶ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۰۹ دالر و ۹۳ 
سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص ابتدای معامالت بیش از 

یک دالر ریزش کرده بودند.
بسته  قیمت  افزایش  درصد   ۰.۷ با  دوشنبه  روز  برنت  نفت 
شده بود در حالی که وست تگزاس اینترمدیت تقریبا بدون تغییر 

مانده بود.
صفحه ۳

سیر صعودی نفت معکوس شد
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وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص 
با  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   2۰
از  برای حمایت  درصد  تا ۱۵  نرخ  ۱۰ 
تولید کنندگان بخش کشاورزی در فاز 
دوم اجرای طرح مردمی سازی و توزیع 

عادالنه یارانه ها خبر داد.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
جواد  سید  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
در  حضور  با  امروز  عصر  ساداتی  نژاد 
اجتماع بزرگ ۵۰ هزار نفری بسیجیان 
سازمان های  و  وزارت جهاد کشاورزی 
تابعه که با عنوان )خرمشهرها در پیش 
است( برگزار شده بود، گفت: یک طرح 
شرایط  در  حساس  و  اقتصادی  بزرگ 
و  میان مدت  مزایای  با  کشور  حاضر 
حال  در  کشور  اقتصاد  برای  بلندمدت 

اجرا است.
به  اشاره  با  وزارت  عالی  مقام 
این  اجرای  روی  پیش  سختی های 
طرح افزود: با وجود این مشکالت، باید 
را  طرح  این  کشور  اقتصادی  حوزه  در 

عملیاتی می کردیم.
وی ادامه داد: مرحله اول این طرح 
که واریز وجه به  حساب افراد و آزادسازی 
قیمت ها در کاال بود، انجام  شده است.

ساداتی نژاد با اشاره به این که در 
را  کنندگان  تولید  از  حمایت  دوم  فاز 
تولیدکنندگان  از  حمایت  گفت:  داریم، 

وظیفه جهاد کشاورزی است.
آخرین  اساس  بر  وی،  گفته  به 

زمان ها  سا روسای  با  هماهنگی ها 
کشور،  سراسر  کشاورزی  جهاد  در 
اصلی ترین مسئله در تولید بحث تأمین 

سرمایه در گردش است.
میلیارد  هزار   2۰ شد:  یادآور  وی 
تومان تسهیالت با نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد 
برای این طرح اختصاص داده  شده است.

ساداتی نژاد با بیان این که معاونت 
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  اقتصادی 
بانک مستقر شده است، گفت: بانک های 
صورت  به   کشور  منتخب  کشاورزی 
طرح،  پایان  تا  امروز  از  نوبت  سه 

و  دامداران  تا  داشت  خواهند  استقرار 
باشند  نداشته  دغدغه ای  تولیدکنندگان 

و سرمایه در گردش آنها تأمین شود.
همچنین   : د ا د مه  ا د ا ی  و
نهاده های  نند  می توا تولیدکنندگان 
سامانه  از  نیمایی  نرخ  با  را  خود  دامی 

بازارگاه خریداری کنند.
بر  تأکید  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
این که حفظ امنیت غذایی و تولید مواد 
غذایی از وظایف اصلی در شرایط کنونی 
است، تصریح کرد: امروز در دنیا نرخ غذا 
رو به افزایش است و باید از کشاورزان 

کشورمان که پای تولید مردم با قدرت 
ایستاده اند تقدیر کنیم.

وی یادآور شد: تمام قواعد مرسوم 
در  سرمایه  تسهیالت  دریافت  برای 
پرورش دهندگان  و  مرغداران  گردش 
و  روستایی  دام  و  ماکیان  و  آبزیان 
این  نند  بتوا تا  شده  معلق  عشایری 

تسهیالت را دریافت کنند.
ساداتی نژاد در پایان ابراز امیدواری 
عبور  نیز  مرحله  این  از  بتوانیم  کرد؛ 
کنیم و تولید پایدار را برای مردم کشور 

حفظ کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی: اختصاص ۲0 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی

نایب  رئیس روابط بین الملل منطقه 
اتاق  در  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
بازرگانی و صنعت PHD هند از عالقه 
به صنعت  ورود  به  شرکت های هندی 

خودروسازی ایران خبر داد.
ویجای ِمهتا در همایش مشترک 
بیان  با  هند  و  ایران  اقتصادی  فعاالن 
به یک  آتی  اینکه هند طی چند سال 
اقتصاد ۵ هزار میلیارد دالری در جهان 
افزود: سیاست های  خواهد شد،  تبدیل 
آن  به  منجر  هند،  در  دولت  اقتصادی 
شده که رشد سریع اقتصادی این کشور 

از چین پیشی بگیرد.
وی افزود: توسعه اقتصادی و اتخاذ 
میان  برابر  فرصت های  توزیع  سیاست 
آن  به  منجر  هند،  شهروندان  تمامی 
از شرکت های  بسیاری  امروز  که  شده 
بزرگ بین المللی، دفاتر و کارخانه های 
خود را از چین، اندونزی و بنگالدش به 
نظام  از  هند  دهند چرا که  انتقال  هند 
پیشرفته ای  بانکی  سیستم  و  حقوقی 

برخوردار شده است.
امیدواری  همچنین  مهتا  ویجای 
اقتصادی  مشکالت  رفع  برای  خود 
ابراز کرد  را  هند  و  ایران  میان  موجود 
این  هند  صنایع  و  شرکت ها  افزود:  و 
صنایع  توسعه  در  که  دارند  را  آمادگی 
نرم افزار، درمان و سالمت و همچنین 
را به  مهندسی و ساخت، خدمات خود 

شرکت های ایرانی ارائه دهند.
نه  خا ر کا ینکه  ا ن  بیا با  وی 

خودروسازی  شرکت های  از  بسیاری 
تولیدات  و  است  فعال  هند  در  اروپایی 
نقاط  دیگر  به  هند  از  کارخانه ها  این 
یکی  افزود:  می شود،  صادرات  جهان 
و  ایران  میان  همکاری  زمینه های  از 
هند، سرمایه گذاری مشترک در صنعت 

خودروسازی است.
در ابتدای این نشست دبیرکل اتاق 
تهران با بیان اینکه برگزاری این گردهمایی 
می تواند فصل جدیدی در مناسبات اقتصادی 
ایران و هند باز کند، گفت: در حال حاضر 
نگرانی هایی هم از طرف ایران و هم از 
طرف هند در برابر توسعه همکاری های دو 
کشور وجود دارد که امیدواریم با مذاکره به 
وضعیت مطلوب تری از مناسبات دوجانبه 

دست پیدا کنیم.
سخنانش  ادامه  در  عشقی  بهمن 
بازرگانی تهران  اتاق  اینکه  با اشاره به 
حدود ۱۳۸ سال قدمت دارد و به نمادی 

از فرهنگ ایرانی و مدرن گرایی عرفی 
است،  شده  تبدیل  ایران  مدنی  جامعه 
گفت: البته قصد نداریم در این همنشینی 
از مشکالت توسعه ارتباطات دو کشور 
یا  یوکوبانک  سخت گیری های  نظیر 
بر  هند  استاندارد  سازمان  و  گمرک 
به  سخنی  ایرانی  اقتصادی  فعاالن 
میان بیاوریم که این مشکالت در جای 
خود در حال پیگیری است. نکته حائز 
اهمیت آن است که فهرستی طوالنی 
از فرصت های همکاری میان دو کشور 
دریایی،  در حوزه های چون حمل ونقل 
اقتصاد دیجیتال و انرژی وجود دارد که 

باید روی آنها متمرکز شد.
او همچنین از امکان همکاری در 
کشورهای ثالث اعم از عراق، افغانستان، 
لبنان و سوریه سخن گفت و افزود: باید 
توجه داشت که استفاده از ظرفیت های 
کارآمدی  به سند  چابهار می تواند  بندر 

اقتصادی  همکاری های  ناکارآمدی  یا 
دو کشور تبدیل شود.

با  ادامه  در  تهران  اتاق  دبیرکل 
در  دولت ها  ظرفیت   اینکه  به  اشاره 
ظرفیت  قتصادی  ا مناسبات  توسعه 
چندان بزرگی نیست، گفت: ما در اینجا 
گردهم آمده ایم تا در سایه هم اندیشی 
ارتقای  برای  راهکارهایی  مذاکرات،  و 
دیپلماسی  در چارچوب  مراودات  سطح 

عمومی احصا کنیم.
اتاق  سایت  گزارش  اساس  بر 
از  دیگری  بخش  در  عشقی  تهران، 
نظیر  بین المللی  تحوالت  سخنانش، 
جنگ روسیه و اوکراین و سایر فرصت ها 
و تهدیدهای پیرامونی را مورد اشاره قرار 
اتفاقاتی که طی ۴ الی ۵  داد و گفت: 
ماه اخیر در عرصه  بین المللی رخ داده، 
احتماال اهمیت ارتباط با ایران و متعاقب 
آن ارتباط زمینی با روسیه را برای هند 

دو چندان کرده است.
رفقای  و  رقبا  وجود  طرفی  از   
منطقه ای مشترک برای ایران و هند و 
همچنین نقش ایران در ارتباط میان هند 
و روسیه، عمق وظایف بخش خصوصی 
دو کشور برای تعمیق مبادالت تجاری و 
اقتصادی بین دو طرف را نشان می دهد. 
نقش آفرینی فعاالن اقتصادی دو کشور 
در این عرصه از آن رو حائز اهمیت است 
که به هر حال دولت ها درگیر امور جاریه 
هستند و این بخش خصوصی است که 

باید راه را باز کند.

یک مسئول اتاق بازرگانی هند اعالم کرد؛

عالقه هندی ها برای ورود به صنعت خودروسازی ایران

رشد ۲0 درصدی تعداد کاربران »دی نت«
خدمات اینترنت بانک »بانک دی« با استقبال گسترده کاربران رو به رو 
شده و تعداد استفاده کنندگان از این خدمات پیوسته در حال افزایش است.

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

خدمت مشاهده می شود.
تازه ترین اطالعات موجود نشان می دهد تعداد کاربران اینترنت بانک 
»بانک دی« در پایان فروردین ماه سال جاری نسبت به پایان فروردین ماه 

سال گذشته 2۰ درصد افزایش یافته است.
اینترنت بانک »بانک دی« با نام اختصاری »دی نت« طی یک سال 
گذشته با تحوالت جدی رو به رو بوده است، به طوری که اکنون با یک محیط 

کاربرپسند و ساده، بخش زیادی از نیازهای مشتریان را برآورده می کند.
امکان استفاده 2۴ ساعته از خدمات، امکان مدیریت همه حساب های 
مشتری، امکان پرداخت اقساط تسهیالت و قبوض و امکان دریافت گزارش 
های مالی و صورتحساب، »دی نت« را به یک ابزار مطلوب برای مشتریان 

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

داشته باشند.

۵0 جایزه ۲00 میلیون ریالی 
در جشنواره »همراه شهر پالس«

مدیر امور فناوری اطالعات بانک شهر با اشاره به استقبال مشتریان 
این بانک از خدمات بانکداری الکترونیک، از برگزاری جشنواره “همراه شهر 

پالس” با ۵۰ جایزه 2۰۰ میلیون ریالی خبر داد.
به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بانک شهر، میثم نمازی 
با اعالم این خبر، گفت: در راستای تعامل بیشتر با مشتریان و آشنایی هرچه 
بهتر آنان با خدمت جدید بانک شهر ، جشنواره “همراه شهر پالس” را تا 

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

مند شوند. بهره 
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.

بیمه  نمایندگان  و  امورشعب  مدیر 
تجارت نو اذعان داشت با توجه به تاسیس 
و  آباد  خرم  یاسوج،  شهرهای  در  شعب 
بیمه  شرکت   ،۱۴۰۰ سال  در  زاهدان 
داشته  ها حضور  استان  تمام  در  تجارت نو 
بیمه  تمام  به  که  دارد  را  افتخار  این  و 
گذاران خود در سراسر کشور خدمات بیمه 

ای ارائه دهد.
نقل  به  نیوز   درآمد  گزارش  به 
قاسم  ؛  تجارت نو  بیمه  روابط عمومی  از 
خود  امر  تحت  مدیریت  رویکرد  قشقاوی 
را را برگرفته از سیاست های کالن شرکت 
تعداد  افزایش  و گفت: درخصوص  دانست 
عنوان  هیچ  به  کشور  سطح  در  شعب 
اساس  بر  حتما  و  نکرده  عمل  هیجانی 
از  مندی  بهره  و  شرکت  صالح  و  صرفه 
ظرفیت های بیمه ای در خصوص تاسیس 

شعب جدید اقدام خواهیم نمود.
نیروی  خصوص  در  همچنین  وی 
انسانی شعب افزود نیروهای جوان و کارآمد 
در شعب سراسر کشور مشغول به کار بوده 
که قطعا جز سرمایه های ارزشمند شرکت 
در  توانمندی  لحاظ  به  و  شوند  می  تلقی 

باالترین سطح قرار دارند.وی در خصوص 
جذب نیروی انسانی در سطح شعب اشاره 
کرد که هر گونه جذب نیرو در حوزه شعب 
صرفا بر اساس چارت مصوب بوده و از میان 
متقاضیان همکاری طی فرایند جذب مدون 

و آزمون های علمی اقدام خواهد شد .
مدیر امور شعب و نمایندگان شرکت 
که  مطلب  این  اعالم  با  تجارت نو،  بیمه 
مدیریت  این  کار  دستور  در  مستمر  پایش 
است، گفت: پایش سه ماهه شعب بر مبنای 

اعالمی  پرتفوی  و  بودجه  تحقق  شاخص 
براساس  پایش  یک  یعنی  شود  می  انجام 
مقایسه  و  شعبه  هر  ماه  به  ماه  عملکرد 
مقایسه  همچنین  و  ابالغی  بودجه  با  آن 
در  قبل  سال  مشابه  به  نسبت  شعبه  رشد 
این  در  شود.  می  انجام  زمانی  بازه  همان 
اصالحی  روند  به  نیاز  صورت  در  بررسی 
شعبه  عملکرد  و  ابالغ  الزم  های  توصیه 
عالوه  میگیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  مجدد 
کلی  و  جدی  پایش   ، نظارت  نوع  براین 

شاخص  پنج  براساس  و  هرسال  پایان  در 
پرتفوی،  ترکیب  مالی،  گری،  بیمه  اصلی 
انجام  فروش  شبکه  کیفیت  و  وری  بهره 
که ۱۷ زیر شاخص هم برای آن تعیین و 

صورت می پذیرد.
کارنامه  اساس  برهمین  نهایت  در  و 

هر شعبه صادر می گردد.
از  شعب  پایش  قشقاوی،  اعتقاد  به 
به  نمایندگان  امور شعب و  سوی مدیریت 
بودجه  با  را  خود  تا  کند  می  کمک  شعبه 
گفته  که  همانگونه  و  داده  وفق  ابالغی 
را  اصالحی  اقدامات  نیاز  صورت  در  شد 

صورت دهد.
وی، درخصوص توانمندسازی نیروی 
انسانی در شرکت بیمه تجارت نو، گفت: با 
ارتباط  صدی  در  صد  هماهنگی  به  توجه 
با مدیریت آموزش گام های مثبتی  خوب 
سال  برای  و  شد  برداشته   ۱۴۰۰ سال  در 
ایجاد شده  منظمی  آموزشی  تقویم   ۱۴۰۱
است که هم در حوزه امور شعب و هم در 
حوزه امور نمایندگان این اتفاق با محوریت 
آموزش فنی، بازاریابی، عمر و فناوران رقم 

خواهد خورد.

شعب توانمند، نقطه قوت بیمه تجارت نو

صفحه ۳
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نماینده مجلس:
دولت در پرداخت حقوق کارگران خالف قانون

 عمل کرده است
باید  که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس  کارگری  فراکسیون  رییس 
کارگران شاغل در دستگاه های دولتی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار 
حقوق دریافت کنند که این انفاق نیفتاده و دولت قانون را نقض کرده است.

علی بابایی کارنامی در جلسه علنی روز گذشته)سه شنبه( مجلس در 
تذکری گفت: طبق مصوبه مجلس در بودجه امسال، باید کارگران شاغل 
در دستگاه های دولتی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت 
کنند اما دولت اخیرا در مصوبه ای حقوق این قشر را برابر حقوق کارمندان 

دیده که این نقض صریح قانون است.
وی ادامه داد: مجلس ناظر بر اجرای قانون است و باید با دقت نظر 
اقدام کنیم تا قانون بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اجرا شود. 
بزرگ  خانواده  و ۴۰۰ هزار  میلیون  دانم دولت چه می کند که ۴  نمی 

بازنشستگان دو ماه است که حقوق نگرفتند.
اینکه در شرایط  بیان  با  پایان  اجتماعی در  نایب رییس کمیسیون 
فعلی اقتصادی کارگران و بازنشستگان ضعیف ترین اقشار هستند، گفت: از  
مجلس و رئیس جمهور می خواهیم تا پیگیر اجرای قانون باشند، همچنین 

سران قوا در جلسه ویژه ای به این موضوع ورود کند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: مصوبه 

شورای عالی کار باید به تایید هیات دولت برسد.

در خواست نمایندگان آبادان؛
ورود دادستانی کل کشور به پرونده حادثه متروپل

 نمایندگان مردم آبادان خواستار بررسی همه جانبه موضوع و تشخیص 
مقصران حادثه متروپل آبادان از سوی دادستانی کشور خواستار شد.

سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی روزگذشته -سه شنبه سوم خرداد - مجلس شورای اسالمی 
در تذکری گفت: درگذشت جمعی از همشهریان عزیزم را تسلیت عرض 
می کنم و از ابراز همدردی همه همکاران عزیز به ویژه جناب دکتر قالیباف 

تقدیر و تشکر می کنم.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اینک که 
حادثه غم انگیز ریزش ساختمان متروپل مردم نجیب آبادان را عزادار و 
داغدار کرد، آیا وقت آن نرسیده است که فریاد مظلومیت آبادان شنیده 

شود. خوزستان، آبادان وخرمشهر درگیر عبدالخاطی ها است.
وی بیان داشت: فساد در آبادان و خرمشهر بیداد می کند، چقدر فریاد 
بزنیم از دستگاه قضا انتظار داریم مسببین این حادثه و کسانی که منجر 
به این حادثه شده اند را شناسایی و با جدیت پیگیری و اقدام کند. آبادان 

انتظار انجام همین حداقل ها است.
شفاهی  تذکر  در  محفوظی  مجتبی  نشست  این  در  همچنین  
گفت: سالم بر آبادان زخمی و خونین، آبادان ناآبادی که علی الظاهر 
مصیبت  شاهد  روز  هر  که  چرا  یابد،  التیام  هایش  زخم  نیست  قرار 

هستیم. عظمایی 
نماینده مردم آبادان بیان داشت: آنچه امروز خون و اشک آبادانی ها 
را سرازیر کرده حاصل بی تدبیری های مدیریت ۳۴ ساله است؛ از پایان 

جنگ تحمیلی تا به امروز.
وی با اشاره به موضوع حادثه ساختمان متروپل آبادان مطرح کرد: 
اقدام کند؛ اول تسریع در آواربرداری  باید سریعًا  آنچه که وزارت کشور 
و خارج کردن افراد محبوس در زیر آوار ضمن حفظ ایمنی کامل است. 

دومبررسی همه جانبه موضوع و تشخیص عامالن و مقصران حادثه.
وی از دادستانی کل کشور خواست ضمن بررسی ابعاد حادثه، نسبت 

به متخلفین و مقصران برخورد قاطع کند.
محفوظی تصریح کرد: ان شاهلل روزی برسد که با حمایت مجلس 
انقالبی و دولت مردمی شاهد تکرار اینگونه حوادثه تلخ و غم انگیز نباشیم.

آموزش و پرورش شهر تهران اعالم کرد؛
امتحانات  لغو  و  تهران  شهر  تحصیلی  مقاطع  کلیه  تعطیلی 

داخلی
بر اساس اعالم اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
شهر تهران، کلیه امتحانات داخلی واحدهای آموزشی روز چهارشنبه چهارم 
خرداد ۱۴۰۱ لغو و توسط شورای مدرسه و مدیران واحدهای آموزشی مربوطه 

متعاقبا برنامه ریزی و به اطالع اولیا و دانش اموزان خواهد رسید.
بر اساس اعالم اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
استانداری  هوای  آلودگی  اضطرار  کمیته  تصمیم  اساس  بر  تهران،  شهر 
تهران، به علت پایداری هوا و قرارگیری شاخص هوا در وضعیت ناسالم و 
افزایش آالینده های جوی در شهر تهران، کلیه امتحانات داخلی واحدهای 
آموزشی روز چهارشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۱ لغو و توسط شورای مدرسه و 
مدیران واحدهای آموزشی مربوطه متعاقبا برنامه ریزی و به اطالع اولیا و 

دانش اموزان خواهد رسید.
پایه  کشوری  هماهنگ  نهایی  امتحانات  برگزاری  است  ذکر  شایان 
دوازدهم با توجه به اهمیت قرنطینه، حفظ امنیت آزمون و کشوری بودن 
برنامه امتحانات، حسب اعالم رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 

وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
گفتنی است امتحانات داخلی سایر دروس مطابق با برنامه های امتحانی 

برگزار خواهد شد.

راهور، مخالف ساعت اجرای طرح ترافیک تهران 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ معتقد است که در حال 

حاضر ساعت ۱۷ زمان مناسبی برای پایان طرح ترافیک در تهران است.
با شیوع کرونا در تهران، ساعت و نحوه اجرای طرح ترافیک دستخوش 
تغییرات بسیاری شده و حتی مدت ها نیز اجرای آن متوقف شد. با فروکش 
شدن کرونا در سال جاری نیز در نهایت ساعت پایان طرح ترافیک کاهش 
پیدا کرده و به ساعت ۱۷ رسید. زمانی که پیش بینی می شد در نیمه اول سال 
ساعت اجرای آن افزایش هم پیدا کند، اما تاکنون خبری از این افزایش ساعت 
نشده و طرح ترافیک تهران از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز شده و تا ۱۷ ادامه دارد.

سردار محمد حسین حمیدی، رییس پلیس راهور تهران بزرگ ، درباره 
ساعت اجرای طرح ترافیک در تهران و اینکه آیا پلیس موافق این ساعت 
است یا خیر؟ گفت:  فعال برنامه ای برای تغییر ساعت طرح ترافیک وجود 

ندارد و پلیس هم موافق ساعت اعالم شده است. 
وی درباره اینکه آیا با توجه به وضعیت ترافیک ساعت ۱۷ زمان مناسبی 
برای پایان طرح است، گفت: ما ضرورت نمی دانیم که این ساعت تغییر کند و 
نظراتمان را هم در این خصوص اعالم کرده ایم و اگر ضرورتی پیدا کند و نیاز 
به افزایش یا هرنوع تغییری در ساعات باشد، حتما آن را اعمال خواهیم کرد. 
براساس اعالم شهرداری تهران در حال حاضر ساعت آغاز اجرای طرح 
ترافیک ۶:۳۰ صبح بوده و پایان آن نیز ساعت ۱۷ خواهد بود.  همچنین 
ساکنان محدوده های ترافیکی می توانند تا قبل از ساعت ۹ از یک بار خروج 

رایگان و بعد از ساعت ۱۶ از یک بار ورود رایگان استفاده کنند.

۳۲ میلیون حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه؛
هشدار نسبت به عدم ثبت »رسمی« ازدواج در پی تعیین »حق ثبت«

ت  ا تغییر ین  خر آ گر  ا
کمیسیون  توسط  شده  اعمال 
بر  مجلس  قضایی  و  حقوقی 
اجرای  نحوه  قانون  »اصالح  طرح  روی 
محکومیت های مالی و مهریه« در صحن 
نهایتا  و  برسد  تصویب  به  مجلس  علنی 
باالی  مهریه های  قانون شود،  به  تبدیل 
ثبت«  »حق  پرداخت  مشمول  سکه   ۱۴
به هنگام عقد می شوند و زن و شوهرها 
برای ثبت ۱۱۰ سکه مهریه چیزی  باید 
نظر  در  )با  تومان  میلیون   ۳2 حدود  در 
هزار  پانصد  و  میلیون   ۱۴ سکه  گرفتن 

تومانی( پرداخت کنند.
ت  ا تغییر ین  خر آ با  بق  مطا
جرای  ا نحوه  نون  قا »اصالح  طرح 
در  مهریه«  و  لی  ما محکومیت های 
مجلس،  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون 
نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از 
ثبت مهریه های سنگین برای مهریه های 
نظر  در  ثبت«   »حق  سکه   ۱۴ باالی 

گرفته اند.
 ۱۴ سقف  تا  مهریه   اساس  این  بر 
سکه شامل پرداخت »حق ثبت« نمی شود 
اما مهریه های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار 
مهریه های  سکه ها،  قیمت  درصد  دهم 
قیمت  درصد   2 سکه   2۰۰ تا   ۱۰۰ بین 
باال  به  2۰۰ سکه  مهریه های  و  سکه ها 
۱۵درصد قیمت سکه ها مشمول پرداخت 

حق ثبت می شوند.
نماینده  ابوترابی  ابوالفضل  گفته  به 
مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی، 
به صورت نصف نصف  ثبت مهریه  حق 
باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس 
و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل 
از آن به صندوقی به نام »صندوق تهیه 
جهیزیه برای افراد نیازمند« که در بودجه 
نظر  در  اعتباری  ردیف  آن  برای  ساالنه 

گرفته می شود، واریز خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که اگر 
و  میلیون   ۱۴ حدودا  را  هر سکه  قیمت 
۵۰۰ هزار تومان )مطابق با قیمت فعلی 
شوهران  و  زن  بگیریم،  نظر  در  سکه( 
مشترک  زندگی  ابتدای  در  که  جوانی 
دغدغه هزینه برگزاری مراسم عروسی، 
برای  باید  دارند  جهیزیه  و  مسکن  تهیه 
تعیین ۱۱۰ سکه مهریه )مقداری که در 
بزرگ  شهرهای  در  و  مردم  عموم  بین 
بیشتر رایج است( باید ۳۱ میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان پرداخت کنند و سهم هر کدام 
از عروس و داماد برای پرداخت این حق 

ثبت حدود ۱۶ میلیون تومان است.
درحالی هدف از تعیین »حق ثبت« 
برای مهریه های باالی ۱۴ سکه جلوگیری 
از تعیین مهریه های سنگین عنوان شده 
است که به گفته رئیس کانون  سردفتران 
ازدواج و طالق نه تنها راه تحقق این هدف 

تعیین »حق ثبت« نیست بلکه این تصمیم 
»رسمی«  ثبت  عدم  به  منجر  می تواند 
ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به 
ویژه در مناطق دور افتاده شود و نهایتا با 
دور زدن این »حق ثبت« تنها حقوق زنان 

در زندگی مشترک ضایع شود.
ن   نو کا ئیس  ر ی  مظفر علی 
دادن  قرار  و طالق،  ازدواج  سردفتران 
باالی۱۴  مهریه های  برای  ثبت  حق 
قانون  و  شرع  عرف،  خالف  را  سکه 
کمیسیون  اخیر  مصوبه  درباره  و  خواند 
حقوقی و قضایی مجلس گفت: گرفتن 
حق ثبت برای مهریه های ۱۴ سکه به 
باال تبعات منفی برای دختران و پسران 
اگر  و  داشت  خواهد  ازدواج  آستانه  در 
نشود  انجام  آن  به  نسبت  آگاهسازی 

آورد. بار  به  را  بسیار مشکالتی 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
نمایندگان مجلس هدف از قرار دادن حق 
ثبت برای مهریه های باالی ۱۴ سکه  را 
سنگین  مهریه های  تعیین  از  جلوگیری 
عنوان کرده اند و به نظر شما این تصمیم 
نتیجه بخش خواهد بود؟، این کار را اشتباه 
خواند و نسبت به تبعات آن هشدار داد و 
گفت:  راه های دور زدن و فرار از حق ثبت 
می تواند  اقدام  این  است.  فراوان  مهریه 
موجب فرار جوان ها از ثبت رسمی ازدواج 
و گرایش به ثبت عادی ازدواج به ویژه در 

مناطق دور افتاده شود.
ازدواج  سردفتران  کانون   رئیس 
دور  راه های  که  است  معتقد  طالق  و 
فراوان  مهریه  برای  ثبت«  »حق  زدن 
است و نتیجه آن نیز از بین رفتن حقوق 

زنان است.
مجلس  نمایندگان  هدف  مظفری 
»نقض  را  ثبت«  »حق  تعیین  برای 
مصوبه  اینکه  بیان  با  و  دانست  غرض« 
با  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون 
ندارد،  تطابق  کرده اند  عنوان  که  هدفی 
تصریح کرد:  در حال حاضر تعیین ۱۱۰ 
سکه مهریه در بسیاری از شهرهای بزرگ 
عرف است و تصور کنید اگر 2 درصد حق 
ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه  تعیین شود، با 

قیمت فعلی سکه زوجین چقدر باید حق 
ثبت پرداخت کنند؟. درواقع زوجین برای 
مهریه های باالی ۱۴ سکه باید حداقل ۵ و 
۶ میلیون تومان و حتی بالغ بر ۵۰ میلیون 
تومان هزینه حق ثبت پرداخت کنند که 
مسلما برای عروس و دامادی که در ابتدای 
زندگی مشترک مخارج زیادی دارند، این 

حق ثبت بسیار زیاد است.
عالوه بر »حق ثبت« عروس و داماد 

باید ۹ درصد مالیات نیز پرداخت کنند
به گفته وی، از سوی دیگر اگر حق 
نظر گرفته شود،  در  برای مهریه ها  ثبت 
قطعا ارزش افزوده و ۹ درصد مالیات نیز 
به آن تعلق می گیرد و تمام این هزینه های 
سنگین بر عهده عروس و دامادی می افتد 
که اول زندگی  مشترک خود هستند. سوال 
اینجاست که این تصمیم با سیاست های 
تسهیل و مانع زدایی از ازدواج هم جهت 
و یا مخالف است؟. راه های دور زدن حق 
و  است  بسیار  آن  نپرداختن  برای  الثبت 
پرداخت  این می شود که  نیز  آن  نتیجه 
مهریه به زنان با مشکل مواجه و حقوق 

زنان ضایع می شود
پرداخت  از  ثبت«  »حق  جای  به 

مهریه »نسیه« جلوگیری کنید
رئیس سر دفتران ازدواج و طالق، با 
بیان اینکه در گذشته به جهت تسهیل در 
ازدواج، بخشنامه ای صادر و به موجب آن 
»حق ثبت« برای مهریه را ممنوع اعالم 
ثبت«  »حق  شدن  الزامی  اکنون  و  کرد 
برای مهریه شایسته نیست، ادامه داد: اگر 
واقعا نمایندگان مجلس قصد جلوگیری از 
تعیین مهریه های سنگین را دارند، باید از 
مهریه های »نسیه« جلوگیری کنند. این 
پیشنهاد کارشناسی شده، پژوهش محور و 
بر اساس شرع و قانون و مطابق با اصول و 
سنت اسالم نیز است. مهریه باید از حالت 
»نسیه«  و دادن وعده برای پرداخت آن 
پس از ازدواج به صورت نقد در زمان عقد 
پرداخت شود و یا اینکه حداقل سقفی برای 

مهریه نسیه تعیین شود.
مظفری با بیان اینکه ما این پیشنهاد 
با  و  ارائه  مجلس  به  را  شده  کارشناسی 

که  کرده ایم  مطرح  مجلس  نمایندگان 
تعیین  از  در صدد جلوگیری  اگر مجلس 
به  مهریه  باید  است  سنگین  مهریه های 
شود  پرداخت  عقد  زمان  در  نقد  صورت 
و حالت نسیه آن از بین برود، ادامه داد: 
تعیین حق ثبت برای مهریه، هزینه های 
ازدواج را زیاد می کند و عروس و دامادی 
زیاد عروسی  هزینه های  گرفتار  که خود 
هم  را  مضاعف  هزینه  این  باید  هستند 
از  بخشی  است  ممکن  حتی  و  بپردازند 
وام ازدواج خود را برای پرداخت این حق 
ثبت اختصاص دهند. در حال حاضر وعده 
پرداخت مهریه پس از عقد داده می شود که 
در هیچ جای سنت پیامبر مهریه به این 
این چیزی  ندارد و  شکل »نسیه« وجود 
شده  باب  اخیر  سال  صد  در  که  است 
است. وقتی مهریه به طور نقد در زمان 
عقد پرداخت شود توان مالی داماد در نظر 
گرفته شده و داماد بدون توان مالی اقدام 

به قبول مهریه های سنگین نمی کند.
به گفته وی، در حال حاضر هیچ حق 
ثبتی برای ازدواج وجود ندارد و حق التحریر 
از سوی سر دفتران برای انجام کارهای 
چند  گرفته می شود،  زوجین  ازدواج  ثبت 
ماه از موعد قانونی بازنگری در تعرفه حق 
التحریر سردفتران ازدواج و طالق گذشته 
مشکالت  دلیل  به  ازدواج  دفاتر  و  است 
اقتصادی در حال استعفا هستند. در چهار 
سال اخیر تقریبا هر ماه سه سردفتر ازدواج 
استعفا داده اند و در ۴۵ ماه گذشته مجموع 
نفر   ۱۱۵ به  ازدواج  سردفتران  استعفای 

رسیده است.
و  ثبت«  »حق  مقطعی  مسکن 

کاهش ازدواج جوانان
ثبت«  »حق  تعیین  وی،  گفته  به 
مانع  سکه   ۱۴ باالی  مهریه های  برای 
قرار  و  است  جوانان  ازدواج  برای  جدی 
از  جلوگیری  برای  درستی  راه  آن  دادن 

تعیین مهریه های سنگین نیست.
ازدواج و طالق  رئیس سر دفتران 
با اعالم هشدار نسبت به کاهش ازدواج 
مهریه،  برای  ثبت  تعیین حق  با  جوانان 
گفت: این طرح یک طرح ُمسکن مقطعی 
است. مشکل بزرگی مشابه این تصمیم 
وجود  نیز  مجلس  پیش  دوره  چند  در 
داشت  و آن تصویب تبصره دو ماده ۷۵  
قانون برنامه ششم بود که مطابق با ان 
باید  بگیرند  زنانی که می خواهند طالق 
۱۰ درصد حق التحریر را به حساب دولت 
بریزند و این در حالی است که آن خانم 
بگیرد  طالق  می خواهد  که  درمانده ای 
مشکل  مبالغ  این  و  دارد  کمک  به  نیاز 
مضاعف بر سر راهش است. طرح فعلی 
نیز همانند تصویب این تبصره مشکالت 
زیادی برای زوجین و به ویژه برای زنان 

خواهد داشت.
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زیر نظر: علی هوشمند

رئیس سازمان امور دانشجویان:
۹۵ درصد دانشجویان ما از نظر سالمت روان مشکلی ندارند

رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر اینکه ۹۵ درصد دانشجویان کشور 
ما از نظر سالمت روان مشکلی ندارند، گفت: باید نوع نگاه به خدمات مشاوره و 
سالمت روان در بین دانشجویان تغییر کند چرا که دانشجویان سالم تصور می کنند 

نیازی به مشاوره ندارند در صورتی که این نیاز ضرور است.
دکتر هاشم داداش پور در اولین جشنواره ملی سالمت دانشجویان که امروز 
اشاره  با  برگزار شد  دانشجویان وزارت علوم  امور  در ساختمان مرکزی سازمان 
به کاهش آمار دانشجویان کشور گفت: در مقطعی ما چهار میلیون و ۸۰۰ هزار 
دانشجو در کشور داشتیم که امروزه این آمار به سه میلیون و 2۰۰ هزار دانشجو 
دانشجویان  را  کشور  جمعیت  کل  درصد  چهار  مجموع  در  است؛  یافته  کاهش 

تشکیل می دهند.
امری مهم  را  ادامه توجه به سالمت روانی و جسمی دانشجویان  وی در 
توصیف کرد و گفت: دانشجویان به مثابه یک شبکه ای از کل جمعیت می توانند 
در جامعه تأثیرگذار باشند؛ بنابراین اگر قشر دانشجو از نظر جسمی و روانی سالم 

باشد این تأثیرگذاری قطعا به جامعه نیز کشیده خواهد شد.
معاون وزیر علوم تحول گرایی، مردم محوری و عدالت خواهی را سه هدف 
در  حضور  ابتدای  همان  از  ما  افزود:  و  برشمرد  دانشجویان  امور  سازمان  مهم 
زیست  مسیر  در  اهداف  این  که  می کنیم  دنبال  و  مشخص  را  اهدافی  سازمان 
سالم دانشجویی تعریف شده است. بنابراین ما در تحول گرایی معتقدیم که باید 

درمانگرایی به سمت پیشگیری حرکت کند.
داداش پور با بیان اینکه ۹۵ درصد دانشجویان از نظر روانی سالم هستند و 
مشکلی ندارند، گفت:  ما باید دانشجویان را به سمت مشاوره سالمت روان سوق 
بدهیم و نوع نگاه مان را نیز به این سمت تغییر دهیم چرا که در حال حاضر نوع 
نگاه برای مراجعه به حوزه سالمت روان از نقطه آسیب هست و دانشجویان تصور 
می کنند حتما باید بیمار باشند تا به مشاوره مراجعه کنند در صورتی که افراد سالم 

برای پیشگیری حتما باید این مراجعات را جدی بگیرند.
دانشجویان در خصوص مردمی کردن مراکز مشاوره  امور  رئیس سازمان 
دانشگاه ها نیز گفت: مردمی کردن به این معنی نیست که فقط مراکز سالمت 
نقش تأمین و پیشگیری از آسیب ها را ایفا کنند، بلکه همیاران سالمت به عنوان 
نقش واسط بین حوزه سالمت و دانشجویان نیز می توانند در این عرصه کمک کننده 
باشند.وی با بیان اینکه مراکز مشاوره و سالمت نباید در یکسری دانشگاه های 
بزرگ کشور متمرکز شوند، گفت: در راستای عادالنه کردن خدمات تأکید داریم 
که همه دانشجویان کشور باید به صورت عادالنه به خدمات دانشجویی دست 
یابند و این گونه نباشد که صرفا دانشگاه های بزرگ خدمات با کیفیت دانشجویی 
ارائه بدهند. به همین دلیل جشنواره سالمت دانشجویی نیز در راستای این اهداف 
سازمان شکل گرفته است و کمک می کند ایده های جدیدی نیز در این عرصه 

طراحی و برای دانشجویان ارائه بدهیم.

آغاز ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویان علمی کاربردی
علمی  جامع  دانشگاه  در  دانشجویان  انتقال  و  نقل  درخواست  ثبت  زمان 

کاربردی آغاز شده و این مهلت تا ۱۵ خردادماه ادامه دارد.
این  اعالم  با  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  عباسی  دکتر سلیمان 
خبر افزود: ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویان این دانشگاه برای نیم سال 
اول سال تحصیلی ۱۴۰2- ۱۴۰۱ از اول خردادماه سال جاری در سامانه هم آوا 

آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: دانشجویان متقاضی این دانشگاه باید در بخش ثبت 
https://edu.uast.  درخواست انتقال در سامانه آموزشی دانشگاه به آدرس

ac.ir و براساس موارد مندرج در آیین نامه ابالغی ثبت نام کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشجویان متقاضی 
توجه داشته باشند برای انتقال، ابتدا درخواست آنها توسط مرکز آموزشی و استان 
مبدأ و مرکز آموزشی و استان مقصد مورد بررسی و تایید قرار می گیرد و در موعد 

مقرر، طبق ضوابط در سامانه آموزش دانشگاه نهایی می شود.

قتل پدر بخاطردعوا با پسر!
مرد جوان ورامینی در نزاع دسته جمعی مقابل رستوران به قتل رسید.

اواسط تابستان سال ۹۹ نزاع دسته جمعی مقابل یکی از رستوران های قرچک 
ورامین رخ داد که در این حادثه جوان ۴۰ ساله ای به نام اکبر برقی به ضرب چاقو 

به قتل رسید.
رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیسی و قضایی قرار گرفت و با بازبینی دوربین 
های مدار بسته رستوران و انجام تحقیقات از شاهدین و حاضران در محل،عوامل درگیری 
و عامل قتل شناسایی و دستگیر شدند.با طی روال قانونی پرونده و صدور کیفرخواست 
از سوی دادسرای جنایی ورامین، پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری 

یک استان تهران ارجاع شد و متهمان برای دفاع از خود پای میز محاکمه رفتند.
در ابتدای جلسه رسیدگی کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرا قرائت شد که 
مطابق آن جوانی به نام امین به مباشرت در قتل عمدی و شرب خمر متهم است.
همچنین دو نفر از دوستان امین هم متهم به شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به 
قتل و شرب خمر هستند.فرزندان اکبر به عنوان اولیای دم پرونده تقاضای خود مبنی 

بر قصاص متهم را در دادگاه مطرح کردند و سپس نوبت به دفاع متهمان رسید.
یکی از شرکت کنندگان در نزاع گفت:»اتهامم را قبول ندارم.من در درگیری حضور 

داشتم اما مشارکت نداشتم.در دستم هم فقط یک سیخ بود نه چاقو.«
یکی دیگر از شرکت کنندگان نیز ادعا کرد که در درگیری فقط نقش میانجی 

برای تمام کردن قائله را داشته است.
سپس امین در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت:»اتهام را می پذیرم و 
قبول دارم که اکبر با ضربه ای که از سوی من وارد شد به قتل رسید اما من در صحنه 

درگیری تنها برای دفاع از خودم مجبور به ضربه زدن شدم.«
متهم در توضیح حادثه منجر به قتل گفت:»آن شب من و دوستانم در جمع 
دوستانه مشروب خورده بودیم و بعد می خواستیم برای صرف شام به یک رستوران 
برویم.دوستانم از ماشین پیاده شدند و من رفتم ماشین را پارک کردم.زمانی که برگشتم 
درگیری بین آنها و اکبر آغاز شده بود.ظاهرا از قبل چند بار با پسر ۱۸ ساله اکبر کل کل 
و درگیری داشتند.آن شب اتفاقی اکبر را در رستوران دیده بودند و اکبر به هواخواهی 
از فرزند خود با آنها درگیر شده بود و برای یکدیگر چاقو کشیده بودند.زمانی که من 
سر رسیدم اکبر با شیشه ایستک ضربه ای به سر یکی از دوستانم زد و بعد با چاقو به 
سمت من حمله کرد.من اصال نمی دانستم چه اتفاقی افتاده و گفتم عمو اکبر چه شده؟ 
که همان لحظه با چاقو ضربه ای روی دست من زد و دوباره چاقو را باال برد و این 
بار ضربه ای به بازوی چپ من زد.یکدفعه دیدم دوست اکبر از داخل کبابی یک قمه 
بزرگ به دست او داد.من به سمت پیاده رو فرار کردم.دو تا از دوستانش با سیخ کبابی 
به من حمله کردند و ضربه ای به گردن من زدند.من هم ضربه ای با چاقو به اکبر زدم 
و اصال نفهمیدم به کدام قسمت بدنش خورد اما برگشتم و نگاه کردم دیدم دستش 
را روی سینه اش گرفته است و متوجه شدم ضربه به سینه اش برخورد کرده است.«

قاضی از متهم پرسید:»اما دوربین های مدار بسته نشان می دهد که تو صندلی 
ای از داخل رستوران برداشتی و به سمت مقتول پرتاب کردی و درگیری شما از 

همان موقع شروع شد.«
متهم گفت:»بعد از اینکه به دست من ضربه ای زد،برای اینکه بتوانم فرار کنم 

صندلی را به سمت او هل دادم.«
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکالی او برای رسیدگی به پرونده 

وارد شور شدند.
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وضعیت بغرنج ماسک؛ اجبار به خرید 
توییتر یا پرداخت یک میلیارد دالر غرامت؟

قرارداد خرید توییتر ایالن ماسک را در وضعیت بغرنجی قرار داده است: یا 
به پرداخت کامل ۴۴ میلیارد دالری که ندارد، مجبور خواهد شد یا باید بابت فسخ 

قرارداد غرامت یک میلیارد دالری بپردازد.
اگر ایالن ماسک، تنها در یک حوزه نبوغ سرشار داشته باشد که همگی 
درباره ی آن اتفاق نظر داریم، آن پیدا کردن راه های جدید و گاه تکان دهنده برای 
مطرح کردن نامش در رسانه ها و چرخاندن نورافکن صحنه به سمت خود است؛ 
از  بپردازد،  این جنجال آفرینی ها  برای  بهایی که ممکن است  اینکه  به  بی توجه 

توان مالی اش خارج است.
ثروتمندترین فرد دنیا یک بار با اعالم خرید سهام توییتر، بار دیگر با اعالم 
نیتش برای خرید کامل توییتر، بعد با راه انداختن جنجال بات و حساب های کاربری 
اسپم برای شانه خالی کردن از تکمیل معامله و به تازگی با ایموجی توهین آمیزش در 
واکنش به شفاف سازی مدیرعامل توییتر درباره ی تعداد این حساب ها، چند ماهی 
است به یکی از شخصیت های جنجالی  دنیای رسانه تبدیل شده است؛ اما به نظر 

می رسد این جنجال این بار برایش گران تمام شود.
ماسک در حالی بات ها را برای کاهش ارزش قرارداد خرید توییتر بهانه کرده 
که یادش رفته است هنگام صحبت درباره ی انگیزه  و هدفش از خرید توییتر در 
آن  به  اکثریت  که  پلتفرمی عمومی  بود: »داشتن  گفته   TED2۰22 کنفرانس
اعتماد دارند، به شدت برای آینده ی بشر مهم خواهد بود. البته من اصاًل اهمیتی 

به جنبه ی اقتصادی آن نمی دهم.«
ماسک می گوید تا زمانی که توییتر جزئیات دقیقی از حساب های کاربری اسپم 
ارائه ندهد، معامله انجام نخواهد شد؛ درخواستی که توییتر می گوید به  دلیل نیاز به 
افشا کردن اطالعات محرمانه نمی تواند آن را انجام دهد. درمقابل، هیئت مدیره ی 
توییتر تعهد خود را به تکمیل معامله با قیمت و شرایط توافق شده در اسرع وقت 
اعالم کرده است و این نشان می دهد توییتر همچنان به انعقاد قرارداد با ماسک 
مشتاق است؛ حتی اگر ماسک دیگر عالقه ای به خرید این شرکت نداشته باشد.

آیا ماسک می تواند با یکی دو توییت دیگر از کل معامله کنار بکشد، انگار نه انگار 
که اتفاقی افتاده است؟ خیر، ماسک و توییتر هر دو قراردادی را امضا کرده اند که 
به موجب آن، طرفین تمام تالش خود را برای تکمیل معامالت در نظر گرفته شده 
در این قرارداد به کار خواهند بست. این یعنی پای ماسک در این قرارداد گیر است.

ارزش سهام تسال، پایه ی ثروت 2۰۷ میلیارد دالری ماسک و وثیقه  اش برای 
دریافت وام چند میلیاردی خرید توییتر ، به شدت در حال ریزش است؛ ازاین رو، نگاه ها 

به سمت قدم بعدی این میلیاردر دمدمی مزاج دوخته شده است.
آیا ماسک می تواند با پرداخت یک میلیارد دالر از خرید توییتر کنار بکشد؟

در قرارداد خرید توییتر، بند فسخ قرارداد یک میلیارددالری گنجانده شده است 
که ایالن ماسک در صورت کنار کشیدن از تکمیل معامله، مجبور است آن را بپردازد. 
بااین حال، اگر تمام شرایط دیگر معامله محقق شود و تنها مورد باقی مانده این باشد 
که ماسک با پول نقد در محل عقد قرارداد حاضر شود، توییتر می تواند ماسک را 
حتی برخالف میلش، به لطف بند »عملکرد خاص« به خرید توییتر وادار کند. این 
مفهوم حقوقی از زمان بحران مالی جهانی در تمام خریدهای استقراضی لحاظ 

می شود تا دست افرادی را از عقد قرارداد کوتاه کند که واقعًا قصد خرید ندارند.
بند »عملکرد خاص« قرارداد می تواند ماسک را به خرید توییتر مجبور کند
بود،  جهانی  مالی  بحران  اوج  دوران  که   2۰۰۸ و   2۰۰۷ سال های  در 
شامل  معمواًل  می شدند،  انجام  وام  دریافت  ازطریق  که  استقراضی  خریدهای 
مبلغی به عنوان غرامت فسخ قرارداد بودند که اغلب به شرکتی که قصد خرید 
انجام  از  قرارداد،  کل  ارزش  درصد   ۳ تا   2 پرداخت  با  می داد  اجازه  داشت، 
معامله کناره گیری کند. فروشندگان آن زمان بر این باور بودند که شرکت های 
را  خرید  مبلغ  شده،  که  هم  اعتبارشان  حفظ  به  دلیل  خصوصی  سرمایه گذاری 
پرداخت و معامله را تکمیل می کنند؛ اما برخی از این شرکت ها از جمله سربروس 
و بلک استون و آپولو با پرداخت غرامت، از انجام معامله شانه خالی کردند که 

این موضوع به دعواهای حقوقی زیادی انجامید.

ی  ر کشو علمی  کمیته  عضو 
لزوم  بر  تاکید  ضمن  کرونا،  با  مقابله 
رعایت پروتکل های ضدکرونا و تکمیل 
واکسیناسیون علیه این بیماری، در عین 
حال گفت: ایران در مرحله انتقال از فاز 
قرار  دیگری  حالت  به  کرونا  اپیدمیک 
دارد و این وضعیت ممکن است تا چند 

ماه ادامه داشته باشد.
ارزیابی  در  مردانی،  مسعود  دکتر 
از شرایط فعلی بیماری کرونا در کشور 
توضح داد: موارد سرپایی بیماری بسیار 
کم و موارد بستری نیز به حداقل رسیده 
است. آی سی یوها عمدتا به بیمارهای 
و  کرده اند  پیدا  اختصاص  کرونایی  غیر 
در واقع می توان گفت به کنترل بیماری 
دست پیدا کرده ایم. در عین حال اگر مردم 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، 
ماسک نزنند و برای توصیه های بهداشتی 
درمانی اهمیت قائل نشوند، ممکن است 

این شرایط کنترلی، شکننده شود.
عضو کمیته علمی کشوری مقابله 
با کرونا، همچنین در پیش بینی از آینده 
بیماری کرونا نیز اظهار کرد: کرونا االن 
ولی  را پشت سر گذاشته  اپیدمیک  فاز 
هنوز به اندمیسیتی نرسیده است. ایران 

فاز  به  اپیدمیک  فاز  انتقال  مرحله  در 
اندمیسیتی قرار دارد و ما از یک وضعیت 
اپیدمیک به حالت دیگری در حال انتقال 
هستیم و این ممکن است تا چند ماه ادامه 

داشته باشد.
لزوم  بر  دوباره  تاکید  با  مردانی 
گفت:  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
مردم حتما نسبت به کامل کردن چرخه 
واکسیناسیون خود اقدام کنند. هنوز هم 
توصیه می کنیم  در فضاهای سربسته و 
مجامعی مانند سینما، تئاتر، مترو و بی 
تا  کنند  استفاده  ماسک  از  حتما  تی  آر 
زمانی که بتوانیم چند بیمار باقی مانده 
را نیز کنترل کنیم. ولی در شرایط فعلی 

در پارک ها و فضای باز عدم استفاده از 
ماسک موردی ندارد.

وی در ادامه صحبت هایش ضمن 
کرونا  بیماری  فعلی  شرایط  به  اشاره 
چرخه  تکمیل  اهمیت  بر  کشور  در 
کرد:  اظهار  و  تاکید  واکسیناسیون 
چرخه  تکمیل  و  کرونا  واکسن  تزریق 
واکسیناسیون حتما الزم و ضروری است.
وی در ادامه به تجربه کشورهایی 
مانند چین، آلمان، ایتالیا و اسرائیل اشاره 
کرد و گفت: حتی اگر بتوانیم به میزانی 
بیماری را کم کنیم به طریقی که حتی 
لغو  محدودیت ها  و  برداشته  ماسک ها 
شود، باز هم در معرض ابتال به گونه های 

همانطور  هستیم؛  کرونا  بیماری  جدید 
که مجددا وضعیت اضطراری در کشور 
چین و بعضی کشورهای اروپایی شروع 

شده است.
از  پیشگیری  منظور  به  مردانی 
توصیه  بیماری،   بزرگ  موج های  بروز 
کرد: افرادی که تا به حال واکسن کرونا 
تزریق  برای  فرصت  اولین  در  نزدند، 
تمامی دزهای واکسن کرونا اقدام کرده 

و واکسیناسیون خود را کامل کنند.
و  سوم  دز  تزریق  با  رابطه  در  او 
همچنین دز چهارم واکسن کرونا برای 
گروه های در معرض خطر افزود: افرادی 
که 2 دز تزریق کردند، حتما برای تزریق 
را  دز  که ۳  آنها  و  کنند  اقدام  دز سوم 
انجام دادند و سن باالی ۷۰ سال داشته 
یا بیماری قلبی، ریوی، سرطان و نقص 
دستورالعمل  مطابق  باید  دارند،  ایمنی 
نیز  چهارم  دز  تزریق  برای  شده،  ابالغ 

اقدام کنند.
عضو کمیته علمی کشوری مقابله 
با کرونا تاکید کرد: با این روش می توانیم 
برای حفظ و کنترل شرایط بر بیماری 
را  مؤثر  و  الزم  اقدام  کشور  در  کرونا 

انجام داده باشیم.

همچنان ماسک بزنید؛
ایران در مرحله انتقال از فاز »اپیدمیک« کرونا 



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2021- چهارشنبه 4 خرداد 1401 اقتصاد- 

پیمان  تنظیم:  و  تهیه 
جهانشاهی

یک کارشناس اقتصادی 
با بیان اینکه اگر تخصیص ارز ترجیحی 
ادامه داشت، فساد و رانت ناشی از آن 
بهتر  که  گفت  می کرد،  پیدا  ادامه  هم 
بود ارز دولتی به تدریج حذف می شد و 
حاال هم برای تحقق اهداف این طرح 
و  سیاسی  اقتصادی،  سیاست های  باید 
اجتماعی مشخصی در نظر گرفته شود.

با  گو  و  گفت  در  حقگو،  حسین 
نظام  اصالح  اینکه  با  جوانان،  دنیای 
ترجیحی  ارز  یارانه ها و حذف  پرداخت 
اظهار  بود،  اقتصادی  ضرورت  یک 
ادامه  ترجیحی  ارز  اگر تخصیص  کرد: 
هم  آن  از  ناشی  رانت  و  فساد  داشت، 

ادامه پیدا می کرد.
به گفته وی، مسئله مهم نحوه و 
زمان اجرای طرح اصالح نظام یارانه ها 
نرخ  هم  اصالحات  زمان  در  است. 
اقدامات  اما  نرخی شد،  تقریبا تک  ارز 
دیگری هم در کنار آن انجام شد. برای 
کشورهای  با  بین المللی  روابط  مثال 
سیاسی  فضای  بهتر،  غربی  و  اروپایی 
باال  دولت  به  اطمینان  و  طراوت  با 
مختلف  حوزه های  در  همچنین  بود. 
در  مثال  برای  شد.  انجام  اصالحاتی 
و  تجمیع  مختلف  عوارض  صنعت، 
مالیات 2۵ درصد تعیین، صندوق ذخیره 
ارزی تشکیل و اصالحاتی هم در حوزه 
تعرفه ها اعمال و جلوی اعمال سلیقه در 

تجارت گرفته شد.
بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
اینکه تک نرخی شدن ارز در سالهای 
تقریبًا  روش  این  با   ۱۳۸۰ و   ۱۳۷۹
برجاگذاشت،  دو درصدی  تا  تورم یک 
تصریح کرد: این وضعیت ماحصل یک 
سری سیاست های اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی بود که نشان می دهد باید به 
آن  بیشتر  اما  برگردیم،  تجربه  همان 

حلقه ها در حال حاضر مفقود است.
ارز  حذف  به  باید  ملزوماتی  چه 

ترجیحی اضافه شود؟
وی افزود: یعنی دولت در شرایطی 
به دنبال تک نرخی کردن ارز است که 
شرایط سیاست خارجی مناسب نیست و 
در لیست سیاه اف ای تی اف هستیم و در 
داخل هم سرمایه اجتماعی پایین است. 
تعرفه ای  سیاست های  دیگر  طرف  از 
یکی  که  طوری  به  است؛  نامشخص 
روز  و  آزاد می شود  واردات خودرو  روز 
در  ممنوع.  آیفون  موبایل  واردات  بعد 
مشابه  وضعیت  هم  مالیات ها  حوزه 
این  نسبت  اقتصادی  فعاالن  و  است 
تولید  ضد  عمدتا  که  سیاست هایی 
هستند معترض اند، چراکه سهم مالیات 
در بودجه دولت بیشتر بود اما نهادهایی 
که باید مالیات بدهند همچنان مالیات 

پرداخت نمی کنند.
حقگو با بیان اینکه اصالح نظام 
یارانه ها و تک نرخی کردن ارز بدون 
دیگر،  سیاست های  گرفتن  نظر  در 
نمی تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد داشته 
باشد، گفت: از طرف دیگه اثرات تورمی 
مانع  نقدینگی  عظیم  حجم  از  ناشی 

درست  ارزی  سیاست های  اجرای  از 
می شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، 
راه حل این است که دولت یک برنامه 
یا سیاست منسجم ارائه کند که یکی از 
فاکتورهای آن تک نرخی شدن ارز باشد، 
اما در کنار آن باید سیاست خارجی و اف 
ای تی اف، سیاست های ضد تورمی، 
نظام  ناترازی  و  بودجه  کسری  جبران 
بانکی در نظر گرفته شود. همچنین باید 
بر طبقات اجتماعی که تحت تاثیر تورم 
دوره  اقتصادی  سیاست های  از  ناشی 
گذار قرار می گیرند، تمرکز شود و نظام 
یارانه ای در جهت حمایت از این گروه ها 
هیچ  بدون  اینکه  نه  شود؛  داده  شکل 

منطقی یارانه های عظیم توزیع شود.
تدریج  به  ترجیحی  ارز  بود  بهتر 

حذف می شد
اینکه در حال حاضر  بیان  با  وی 
رد،  ندا وجود  منسجم  سیاست های 
تصریح کرد: برای مثال اینکه دولتمردان 
باید  حمایت  سازمان  می کنند  اشاره 
آزادسازی  با  کند،  کنترل  را  قیمت ها 

قیمت ها متضاد است. به طور کلی دولت 
اقتصادی خود را مشخص  باید راهبرد 
کند. برای مثال اگر قرار باشد واحدهای 
خصوصی حق تعیین قیمت کاالی خود 
را نداشته باشند، فقط کسانی به عنوان 
بخش خصوصی وارد میدان می شوند که 
بتوانند از رانت استفاده کنند. در شرایطی 
اقتصادی  مشخص  سیاست  دولت  که 
نداشته باشد، دست زدن به هر یک از 
مولفه های اقتصاد کالن می تواند به ضد 

خود بدل شود.
افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
هرچند تامین ارز دولتی دشوار بود، اما 
بود  کرده  عادت  آن  به  ایران  اقتصاد 
اگر  خورده،  هم  به  بازی  که  حاال  اما 
نقشه مشخصی وجود نداشته باشد افق 
روشنی در انتظار نیست. بهتر بود حذف 
ارز ترجیحی به تدریج اتفاق می افتاد؛ به 
این شکل که برای مثال ابتدا بخشی از 
این ارز حذف می شد و قیمت کاالهای 
پیدا  افزایش  درصد   2۵ تا   2۰ مرتبط 
می کرد تا به تدریج در آینده این ارز به 

طور کامل حذف می شد.

صنایع  به  تسهیالت  اعطای  برای  صادرات  توسعه  بانک  آمادگی 
پلیمری دانش بنیان 

این  گفت:  ایران  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
بانک به عنوان حامی اقتصاد دانش بنیان، آماده است از 
صنعت پلیمری کشور به عنوان صنعتی دانش بنیان، بالغ 

و توسعه یافته حمایت کند.
ملی  همایش  سومین  در  حسینی  سیدعلی  دکتر   
اقتصاد صنایع پالستیک در ایران، افزود: اواخر سال گذشته 

طی قرارداد مشترکی که بانک توسعه صادرات ایران با صندوق پژوهش و نوآوری 
نفت امضا کرد، مقرر شد بالغ بر 2۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دانش 
بنیان و نوآور حوزه نفت اختصاص یابد که این امر فرصت مناسبی برای بهره مندی 

شرکت های پلیمری است.
وی بر لزوم توسعه دانش و فناوری در حوزه پلیمر تاکید کرد و اظهار داشت: 
کماکان برای ارتقا صنعت پلیمر، نیازمند دانش فنی خارجی هستیم اما این ظرفیت 
وجود دارد که تمرکز حمایت و  تامین مالی صنایع دانش بنیان در راستای شکوفایی 

شرکت هایی باشد که در این حوزه فعالیت می کنند.
وی، کیفیت باال، تنوع و حجم تولید محصوالت پلیمری کشور را از امتیازات 
صادراتی مهم صنعت پلیمر خواند و گفت: بی تردید پس از ایجاد گشایش های بین 

المللی شاهد جهش صادراتی چشمگیر در این صنعت خواهیم بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: این بانک خدمات مختلفی 
اعم از تسهیل گشایش LC داخلی، خرید دین اعتبار اسنادی داخلی و تامین سرمایه 

در گردش را به شرکت های پلیمری صادرات محور ارائه می دهد.
وی با اعالم آمادگی بانک توسعه صادرات ایران برای حمایت مالی از فعاالن 
صنایع پالستیک جهت ورود به بازارهای صادراتی جدید، تصریح کرد: این بانک 
به صادرکنندگان  ارائه خدمات صرافی  همچنین خدماتی چون صدور ضمانتنامه، 
زنجیره صادرات  از  و حمایت  گام  اوراق  از طریق  مالی  تامین  صنعت پالستیک، 

محصوالت پالستیکی را به مشتریان فعال در این بخش ارائه می دهد.

پیام مدیرعامل بانک سپه به مناسبت سالگرد حماسه بزرگ و تاریخی 
آزادسازی خرمشهر

مدیرعامل بانک سپه با صدور پیامی فرا رسیدن سوم 
خرداد، سالگرد حماسه بزرگ و تاریخی آزادسازی خرمشهر 
را به آحاد ایرانیان مومن، انقالبی، بصیر، غیرتمند و دشمن 
شناس، به ویژه همکاران ارجمند خود در خانواده بزرگ بانک 

سپه تبریک گفت.
بانک  مدیرعامل  ابراهیمی  آیت اله  دکتر  پیام  متن 

سپه بدین شرح است؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم

تاریخی  و  بزرگ  حماسه  سالگرد  چهلمین   ، خردادماه  سوم  رسیدن  فرا 
آزادسازی خرمشهر و “روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی” که از نقاط عطف دفاع 
مقدس و سرنوشت ساز ملت ایران در مصاف با نظام سلطه و استکبار در جنگ 
انقالبی، بصیر، غیرتمند و  ایرانیان مومن،  آحاد  به  را  تحمیلی هشت ساله است 
دشمن شناس، به ویژه همکاران ارجمند خود در خانواده بزرگ بانک سپه تبریک 

عرض می نمایم.
»بیت  و شگفت آور  غرورانگیز  عملیات  در  که  عظیم  حماسه  این  بی شک 
فداکاری های  و  رشادت  شجاعت،  با   ۱۳۶۱ سال  خردادماه  سوم  در  و  المقدس« 
وصف ناپذیر رزمندگان اسالم و تربیت یافتگان مکتب »عاشورا« و »والیت فقیه« 
رقم خورد، برای همیشه در تاریخ این سرزمین ماندگار و منشاء مقاومت، ایستادگی 

و پیروزی ایران اسالمی بر توطئه ها و فتنه آفرینی های جبهه دشمن خواهد شد.
الگوی آزادسازی خرمشهر قهرمان که همان مقاومت ایمانی و مقتدرانه و اراده 
راسخ و پوالدین در مصاف با دشمن در یک جنگ بین المللی و جهانی در عرصه 
اقتصادی  ایرانی که در جنگ همه جانبه  امروز کشور و جامعه  نظامی بود، برای 
و تحریمی و نبرد اراده ها با استکبار و سلطه  نوین به سرکردگی رژیم مافیایی و 
تروریستی آمریکاست، رهگشا و پشتوانه ای برای عبور از شرایط تحمیلی حاضر و 
حرکت پیش رونده به سمت چشم انداز شکوهمند بیانیه گام دوم انقالب و نیل به 

تمدن سازی نوین اسالمی خواهد بود.
به  دفاع مقدس  آرمان های جاودانه شهیدان هشت سال  و  نام، خاطره  یاد، 
شهدا  امام  و  المقدس  بیت  عملیات  در  خرمشهر  آزادسازی  سازان  حماسه  ویژه 
خمینی کبیر)ره( را گرامی داشته و بر آمادگی همه جانبه »بانک سپه« به عنوان 
مجموعه ای مردمی و رسالت محور  برای نقش آفرینی در کمک به دولت محترم 
برای  رفع چالش ها و مشکالت موجود در صحنه اقتصاد و معیشت مردم و حرکت 
آمیز جهانی  افتخار  تعالی و فتح قله های رفیع و  ایران به سمت پیشرفت،  ملت 
تحت منویات و رهنمودهای حکیمانه معظم رهبری حضرت امام خامنه ای)مدظله 

العالی( تأکید می کنم.
آیت اهلل ابراهیمی

مدیر عامل بانک سپه

با حکم سرپرست بانک سینا:
امیر لعلی سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت عامل و روابط 

عمومی بانک سینا شد
سرپرست بانک سینا در حکمی امیر لعلی را به سمت 
سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی 

بانک سینا منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ امیر لعلی با 
حکم دکتر صفایی مزید به عنوان سرپرست مدیریت امور 
حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی این بانک معرفی شد. 
در بخشی از این حکم آمده است: “ نظر به تعهد، تخصص 

و تجربه جناب عالی، به موجب این حکم، به سمت سرپرست مدیریت امور حوزه 
مدیریت عامل و روابط عمومی بانک سینا منصوب می شوید؛ تا با بهره مندی از 
دانش و تجربه خود، این بانک را در دستیابی به اهداف ترسیم شده یاری رسانید.”

امیر لعلی با سابقه طوالنی مطبوعاتی و مدیریت فرهنگی در رسانه های کشور، 
سابقه فعالیت به عنوان مدیریت روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدیریت روابط 
عمومی بیمه تعاون و مدیر امور روابط عمومی و ارتباط با مشتریان بانک دی را 

در کارنامه کاری خود دارد.

مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین:
آینده نئوبانک ها، ارائه سرویس در شبکه های اجتماعی است

به گوش  نئوبانک  کلمه  اخیر حتما  طی چند سال 
برای  است  راهی  که  نوپا  سرویسی  است.  خورده  تان 
حوزه  در  افزوده  ارزش  و  بانکی  خدمات  ارائه  تسریع 
های مختلف به مشتریان تا در کمترین زمان بتوانند با 
استفاده از خدمات ترکیبی سرویس های مورد نظر خود 

را دریافت کنند.
نیز  زمین  ایران  بانک  عمومی؛  روابط  گزارش  به 

قرار  اختیار مشتریان خود  را در  این سرویس  بانک هایی که  از  تعدادی  همانند 
نئوبانک هوشمند فردا  نام  با  نئوبانک خود  اولیه  از نسخه  اند، چندی پیش  داده 
رونمایی کرد. البته با این تفاوت که بانک ایران زمین با همکاری شرکت آرمان 
وفاداری آریا به عنوان بازوی فناوری این بانک و مشارکت هلدینگ های وب 
ارتباطات، توانست سرویسی فراتر  از مجموعه های فعال در حوزه صنعت  یکی 

سرویس های بانکی ارائه کند.
به گفته سید محمد حسین استاد مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین، 
»فردا بانک« یک مزیت رقابتی مهم دارد، که بر این اساس ایجاد بستر و زیرساخت 
الزم با هدف ارائه خدمات سفارشی و شخصی سازی شده برای صنایع مختلف از جمله 
مجموعه هلدینگ های وب که بتوانند به صورت تخصصی سرویس ها و خدمات شان 

را به مشتریان خود ارائه دهد، در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین افزود: زمانی که یک بانک خدمات 
نئوبانک خود را محدود به امور بانکی ساده همچون انتقال وجه یا خرید شارژ کند، 
دیگر نئوبانک نیست و تنها یک همراه بانک برای کاربران است. اما زمانی که یک 
صنعت یا تولیدکننده خاص وارد پروژه شود، باعث می شود خدمات ویژه و ارزش افزوده 
در حیطه فعالیت آن مجموعه هم در دسترس مشتریان قرار گیرد و این همان مزیت 

رقابتی فردا بانک با سایر نئوبانک ها است.
استاد خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک ارائه سرویس نئوبانک ها باید در فضای 
با مشارکت صنایع،  ها  بانک  کنند.  پیدا  اجتماعی گسترش  و شبکه های  مجازی 
تولیدکنندگان و شرکت های مختلف داخلی و خارجی باید بستری را ایجاد کنند تا 
مشتریان و کاربران حوزه های مختلف جامعه بتوانند سرویس ها و خدمات را از این 

مجموعه ها در بستر امن بانکی و در کمترین زمان دریافت کنند.

هشدار آرامکو درباره کمبود جهانی نفت
رئیس آرامکوی سعودی هشدار داد جهان با بحران بزرگ کمبود 
عرضه نفت روبروست زیرا اکثر شرکتها به دلیل فشارهای انرژی سبز، 

از سرمایه گذاری در این بخش هراس دارند.
امین ناصر، مدیرعامل آرامکو که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان 
است، اظهار کرد: با وجود درخواستهایی که برای افزایش سریعتر تولید 
 ۱2 از  نفت  تولید  ظرفیت  توسعه  هدف  به  همچنان  وی  دارد،  وجود 
میلیون بشکه در روز فعلی به ۱۳ میلیون بشکه در روز تا سال 2۰2۷ 

است. مانده  پایبند 
ناصر در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس به رویترز گفت: 
جهان کمتر از  دو درصد ظرفیت مازاد تولید نفت دارد. پیش از دوران 
کووید ۱۹، صنعت هواپیمایی 2.۵ میلیون بشکه در روز بیشتر از اکنون 
بگیرد،  سرعت  هواپیمایی  صنعت  احیای  اگر  می کرد،  مصرف  سوخت 

ایجاد خواهد شد. مشکل بزرگی 
اتفاق  آنچه  داد،  روی  اوکراین  و  روسیه  در  آنچه  افزود:  وی 
حال  در  گذاری،  سرمایه  عدم  دلیل  به  ما  کرد.  پنهان  را  است  افتاده 
سپری کردن یک بحران انرژی هستیم و این بحران پس از پاندمی، 

ضربه خواهد زد.
طوالنی  مدت  چین  در  کرونا  محدودیتهای  کرد:  اظهار  ناصر 
از  نفت  برای  تقاضای جهانی  رشد  بنابراین  و  کرد  نخواهد  پیدا  ادامه 

شد. خواهد  سرگرفته 
عربستان سعودی در حال حاضر ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز معادل 
تا آخر  را  را تولید می کند و احتماال تولیدش  از نفت جهان  یک دهم 
امسال که توافق جاری میان اوپک و متحدانش به پایان می رسد، به 

۱۱ میلیون بشکه در روز افزایش می دهد.
نفت  تولید  سریعتر  بردن  باال  برای  غرب  درخواست  با  ریاض 
روبرو  انرژی،  بحران  با  مبارزه  برای  تولید  ظرفیت  سریعتر  توسعه  و 

شده است.
تولید را پیش  اگر می توانستیم ظرفیت  آرامکو گفت:  مدیرعامل 
این چیزی  دادیم.  انجام می  را  این کار  توسعه دهیم،   2۰2۷ از سال 

است که ما به سیاست گذاران می گوییم. این کار طول می کشد.
ناصر همچنین گفت: گفت و گو میان صنعت نفت و سیاستگذاران 
دشوار  سبز  انرژی  سوی  به  فسیلی  سوختهای  از  گذار  خصوص  در 

بوده است.
در  باشد.  جریان  در  زیادی  سازنده  گوی  و  گفت  نمی کنم  تصور 
اقلیمی  کنفرانس  به  ما  بودیم.  غایب  گوها  و  گفت  از  ما  موارد  برخی 

سازمان ملل در گالسکو دعوت نشدیم.
انرژی  المللی  بین  آژانس  گذشته  سال  پیام  گفت:  همچنین  وی 
پیدا می کند و سرمایه گذاری  برای نفت کاهش  که تقاضای جهانی 

تاثیر عمیقی داشت. جدید در سوخت فسیلی ضروری نیست، 
کرد  خاطرنشان  آرامکو  مدیرعامل  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
زغال  ز  ا بیشتر  استفاده  تنها  نرژی،  ا ر  گذا دوران  در  اشتباهات 
برای  می کند.  تشویق  را  آسیایی  کشورهای  از  بسیاری  توسط  سنگ 
اگر  است.  مردم  غذای  تامین  اولویت  کشورها،  این  در  سیاستگذاران 
زغال سنگ بتواند با نصف قیمت این کار را انجام دهد، در این صورت 

آنها از زغال سنگ استفاده می کنند.

رایزنی »نفتی« سفیر ایران با وزیر انرژی عراق
و  دیدار  همسایه  کشور  این  انرژی  وزیر  با  عراق  در  ایران  سفیر 

رایزنی کرد.
محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد، در 
ادامه مالقات های خود با اعضای هیات دولت عراق )وزرای کشور، برق 
و ورزش و جوانان( با احسان عبدالجبار اسماعیل، وزیر نفت این کشور نیز 
مالقات و پیرامون آخرین وضعیت همکاری های دو کشور در حوزه نفت 

و گاز گفت وگو و تبادل نظر کرد.
در این مالقات دو طرف موافقت خود را با تشکیل کمیته مشترک 
همکاری ها اعالم و مقرر شد در نشست های آتی این کمیته، مسائلی 
نظیر  چاه های نفتی مشترک مطرح و در این خصوص مذاکره و تصمیم 

گیری شود.
بهشتی نماینده وزیر نفت کشورمان در امور عراق نیز در این مالقات 

حضور داشت.

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با دنیای جوانان:

حذف ارز ترجیحی، حذف فساد و رانت ناشی از آن است!
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زیر نظر: سوگند رام
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زیر نظر: محمد امامی

سیر صعودی نفت معکوس شد
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه تحت تاثیر چشم انداز وقوع رکود 
اقتصادی و مصرف کمتر سوخت که انتظارات برای عرضه محدود را تحت 

الشعاع قرار داد، تن به کاهش داد.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ژوئیه با ۳۵ سنت معادل ۰.۳ 
درصد کاهش، به ۱۱۳ دالر و هفت سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوئیه، با ۳۶ سنت معادل ۰.۳ 
درصد کاهش، به ۱۰۹ دالر و ۹۳ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص 

ابتدای معامالت بیش از یک دالر ریزش کرده بودند.
نفت برنت روز دوشنبه با ۰.۷ درصد افزایش قیمت بسته شده بود در 

حالی که وست تگزاس اینترمدیت تقریبا بدون تغییر مانده بود.
تهدیدهای متعدد پیش روی اقتصاد جهانی در صدر نگرانی هایی است 
که مقامات شرکت کننده در اجالس داووس مطرح می کنند و عده ای از 

آنها نسبت به خطر رکود هشدار می دهند.
کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بین المللی پول، اظهار کرد: وی 
انتظار رکود برای اقتصادهای بزرگ را ندارد، اما نمی تواند آن را منتفی بداند.

توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت فوجیتومی سکیوریتیز در این باره گفت: 
سرمایه گذاران به دلیل این که انتظار دارند قیمت های باالتر نفت به مصرف 
سوختها در سراسر جهان آسیب بزند، فروشنده شده اند. اما تداوم نگرانی ها 
نسبت به محدودیت عرضه جهانی و امیدواری به احیای تقاضا در چین، تا 
حدودی از قیمتها پشتیبانی کرده است. انتظار می رود نفت برنت فعال در 

محدوده ۱۰۵ تا ۱۱۵ دالر در هر بشکه معامله شود.
رئیس غول نفتی آرامکوی سعودی در مصاحبه با رویترز گفت: دنیا با 
کمبود عرضه نفت مواجه است زیرا اکثر شرکت ها از سرمایه گذاری در این 
بخش به دلیل فشارهای مربوط به انرژی سبز، می ترسند. نمی توان ظرفیت 

تولید را سریعتر از آنچه وعده داده شده است، اضافه کرد.
شانگهای که قطب مالی چین است، با کاهش آمار ابتال به کووید ۱۹، 
قصد دارد از اول ژوئن به قرنطینه خاتمه داده و به زندگی عادی برگردد با 
این حال افزایش موارد ابتال در پکن، نگرانیها نسبت به اعمال محدودیتهای 

بیشتر را برانگیخته است.
بر اساس گزارش رویترز، در این بین، آلمان اعالم کرد اتحادیه اروپا 
احتماال تا چند روز آینده برای تحریم واردات نفت روسیه به توافق می رسد. 
همزمان مسکو که با تحریمهای غربی بر سر حمله به اوکراین منزوی شده 

است، شاهد رشد روابط اقتصادی با چین است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

تصمیمی برای آگاهی آحاد جامعه؛
انتشار اسامی بدهکاران کالن بانکی 

ضروری است!
 یک کارشناس بانکی گفت: رسانه ها، دانشجویان و صاحب نظران نسبت 
به انتشار اسامی بدهکاران منفعل هستند و در تحلیل زوایای مختلف آن تنبل 
هستند در حالی که به کمک افکار عمومی می توانستیم منابع را برگردانیم و 

توزیع عادالنه داشته باشیم.
انتشار  نشست  در  )ع(  صادق  امام  دانشگاه  بانکی  حقوقی  هسته  مدیر 
تصمیم  فرآیند  توضیح  در  فرصت ها  و  چالش ها  بانکی؛  بدهکاران  اسامی 
درباره انتشار لیست بدهکاران بانکی گفت: در ابتدای روی کار آمدن دولت 
سیزدهم قرار بود بانک ها میزان پرداخت تسهیالت بانکی به مشتریان خود 
را اعالم کنند اما با پیشرفت کار تصمیم براین شد تا موضوع توسط شورای 

پول و اعتبار بررسی شود.
»یاسر مرادی« افزود: در این بین رئیس جمهوری در دیدار با مدیران عامل 
بانک ها خواستار انتشار لیست ابربدهکاران خود شدند و بعد هم در تبصره ۱۶ 
قانون بودجه امسال مقرر شد تسهیالت گیرندگان کالن بانکی توسط بانک ها 

منتشر شود.
وی اظهار داشت: بنابراین مصوبه مجلس شورای اسالمی بانک ها را مکلف 
کرد اطالعات تسهیالت گیرندگان کالن خود را به بانک مرکزی اعالم کند 
و بانک مرکزی نیز لیست را منتشر کند اما بانک ها همچنان امتناع می کردند.

باید  مرکزی  بانک  بودجه  قانون  اساس  بر  گفت:  بانکی  کارشناس  این 
تسهیالت گیرندگان کالن را معرفی کند و وزارت اقتصاد نیز لیست بدهکاران 

کالن را اما همچنان در برابر قانون مقاومت وجود داشت.
مدیر هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق )ع( گفت: مصلحت سنجی 
مشکالتی را برای کشور ایجاد کرده است و بسیاری طبق مصلحت اندیشی در 

برابر انتشار اسامی مقاومت می کنند.
یاسر مرادی تاکید کرد: در مسیر شفافیت باید هزینه شود اما باید بگویم 
رسانه، دانشجویان و صاحب نظران نسبت به انتشار اسامی بدهکاران منفعل هستند 
و در تحلیل زوایای مختلف آن تنبل هستند در حالی که به کمک افکار عمومی 

می توانستیم منابع را برگردانیم و توزیع عادالنه داشته باشیم.
وی گفت: برخی انتشار اسامی بدهکاران بانکی را موضوع حقوقی و مربوط 
افراد گفت که  این  به  باید  بیان می کنند در حالی که  افراد  به حریم شخصی 
پول هایی که در اختیار بانک قرار دارد پول سپرده گذار است و رابطه سپرده گذار، 
بانک و تسهیالت گیرنده وکالتی است و بانک وظیفه دارد موارد هزینه، مکان 

و زمان سپرده گذاری را بیان کند.
مرادی ادامه داد: منابع تسهیالت ممکن است از محل بیت المال باشد زیرا 
انتشار  و  است  منابع عمومی  بنابراین  نداریم  بانک خصوصی  در کشور صرف 

بدهکاران کالن برای آگاهی آحاد جامعه ضروری است.

تهیه و تنظیم: سید مصطفی فانی
خودرو  صنعت  کارشناس  یک 
گفت: آغاز واردات خودرو هیچ تاثیری 
ندارد  داخلی  خودروهای  قیمت  بر 
خودرو  قیمت  کاهش  برای  انتظار  و 

چندان معقول نیست. 
امیرحسن کاکایی در گفت و گو با 
دنیای جوانان در پاسخ به این سئوال 
خارجی  خودروهای  واردات  آیا  که 
می تواند زمینه را برای تعدیل بازار مهیا 
نماید؟ گفت: این روزها شاهد افزایش 
و  هستیم  داخلی  خودروهای  قیمت 
ایران  وارد  است  قرار  که  خودرویی 
نیست  قیمتی  رنج  این  در  اصال  شود 

که بتواند تاثیری به جا بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه بحران بازار 
واردات  عدم  به  معطوف  تنها  خودرو 
تولید  هزینه  شدن  گران  به  نیست، 
اقتصادی  ادبیات  گفت:  و  کرد  اشاره 
گیرد.  قرار  نظر  مد  حوزه  این  در  باید 
در حالی که مقامات دولتی تمرکز خود 
با گرانفروشی گذاشته اند،  مبارزه  بر  را 
از تورم و عامل گرانی غفلت شده است.

وی تاکید کرد: موضوع در ایران 
گران  بلکه  نیست  گرانفروشی  اصال 
سبب  تورم  است.  تولید  شدن  تمام 
شده قیمت تولید باال برود و در نتیجه 

محصوالت گران شوند.
که  زمانی  تا  کرد:  تاکید  وی 
با  کاالهایی  تولید  سمت  به  اقتصاد 
ارزش بیشتر نرود، مسائل و مشکالت 

ما حل نخواهد شد.
صنعت  حوزه  در  وی  گفته  به 

مواجهیم.  معضل  همین  با  نیز  خودرو 
و  کیفی  لحاظ  به  ن  یرا ا تولیدات 
استاندارد و دانش و فناوری عقب تر از 
قیمت  در  اما  هستند  جهانی  استاندارد 
این  به  می کنند.  حرکت  آنها  همپای 
ترتیب از یک سو الزم است تورم مهار 
با  تولید کاالیی  از سوی دیگر  شود و 
کیفیت و دانش و فناوری باال مد نظر 

قرار گیرد.
که  است  کرد: چطور  اضافه  وی 
با  می خواهند  اما  می زنند  تولید  از  دم 
باز کردن در واردات بازار را مهار کنند 
. سئوال ما این است که اگر وضعیت 
ندارد و  یافته چرا نمودی  بهبود  ارزی 
باید  خودرو  واردات  مساله  در  تنها  ما 

این نمود را ببینیم.
کاکایی اضافه کرد: بودجه کشور 

مبنای  بر  مسئوالن  مدیریت  روش  و 
است،  استوار  واردات  و  مصرف گرایی 
داده  رخ  اتفاق  هم  خودرو  مورد  در 
ممنوع  خودرو  واردات  سال ها   . است 
پا  ایران  در  خودرو  صنعت  تا  بوده 
بگیرد . حاال باید به این سئوال پاسخ 
داده شود که چه عوامل و ساختارهایی 
است.  شده  هدف  این  تحقق  از  مانع 
کاالیی  هر  مورد  در  است  قرار  اگر 
برای  را  واردات  می آوردند  کم  که 
چرا  می کنند،  جایگزین  متعادل سازی 
از ابتدا با استناد به سیاست حمایت از 
تولید داخلی واردات را ممنوع کردند و 

به بازار شوک دادند؟
او با اشاره به اینکه کسی به دنبال 
رفع مشکل نیست، ادامه داد: من مخالف 
واردات نیستم اما می دانم واردات شاید 

به صورت موقتی بتواند زمینه را برای 
کنترل بازار مهیا کند اما در عمل تا وقتی 
تولید در کشوری افزایش نیابد، بحران 

ریشه ای حل نخواهد شد.
افزایش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
رشد  مهم  عامل  ولیه  ا د  وا هزینه 
چون  صنعتی  در  نهایی  کاالی  قیمت 
وقتی  داد:  ادامه  است،  خودروسازی 
خام فروشی ارزش دارد و سودده است، 
به طوری که سال گذشته فوالد مبارکه 
که  کرده  سود  تومان  میلیارد  ۷۰هزار 
اولیه  ماده  و  خام فروشی  نشان می دهد 
فروشی برای ما تبدیل به ارزش شده 
است و تولید واقعی کشور و صنایع رشد 
نمی کند لذا در میان مدت و بلندمدت، 
سایر  و  خودرو  بازار  روی  بر  واردات 
بازارها تاثیر منفی برجا خواهد گذاشت.

کارشناس صنعت خودرو: 

بحران بازار خودرو ایران با واردات رفع نمی شود!
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شرکت  عمومی  روابط 
نخستین  در  مبارکه  فوالد 
عمومی  روابط  ملی  جشن 
موفق به دریافت تندیس و جایزه صنعت 
روابط عمومی ایران در بخش آموزش و 

فرهنگ سازی شد. 
به گزارش خبرنگار فوالد، نخستین 
حضور  با  عمومی  روابط  ملی  جشن 
فعاالن روابط عمومی و اساتید این رشته 
در سالن وحدت تهران برگزار شد. این 
جشن که به مناسبت آغاز هفته روابط 
عمومی برگزار شد، فعاالن این حوزه را 
بر آن داشت تا با تعامالت بیش ازپیش 

روابط  خودباوری  و  دانش  افزایش  به 
عمومی بیفزایند.

حضور  با  که  جشن  ین  ا ر  د
ارتباطات و روابط عمومی  طالیه داران 
برگزار شده بود به چالش های بنیادین 
همچنین   ، ن ا یر ا می  عمو بط  ا و ر
تعامالت ارتباطات جهان گستر و روابط 

عمومی های ارتباط گر پرداخته شد.
گفتنی است، در پایان این رویداد، 
از کتاب های »روابط عمومی متاورس« 
و »روابط عمومی و مدیریت بحران« و 
»روابط رسانه« رونمایی و از فعاالن و 

پیشکسوتان روابط عمومی تقدیر شد

با دریافت تندیس و جایزه صنعت روابط عمومی صورت گرفت؛ 

درخشش روابط عمومی فوالد مبارکه در نخستین جشن ملی روابط عمومی 
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:

ارتقای ایمنی ناوگان مسافربری اولویت حمل و نقل جاده 
ای اصفهان است

محمدعلی صلواتی در نشست مشترک با مسئوالن حمل و نقل و راهداری 
و انجمن های صنفی حمل و نقل مسافران استان اصفهان که با موضوع ارتقای 
ایمنی تردد و کاهش حوادث حمل و نقل مسافربری ایمنی برگزار شد، اظهار 
داشت: مسئولیت شرکت های مسافربری استان، مالکان ناوگان و رانندگان در 

ارتقای ایمنی ناوگان بر هیچکس پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه وضعیت تصادفات در استان اصفهان بررسی شده است، 
افزود: ایمنی حمل و نقل مسافربری عمومی دو برابر خودروهای شخصی است 
اما باید توجه داشت که حساسیت ویژه ای بر روی ناوگان مسافربری عمومی 

قرار دارد که باید به آن توجه ویژه شود.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 
با بیان اینکه وقوع تصادفات آزادراه کاشان – اصفهان دغدغه اصلی ما است، 

گفت: این تصادفات تأثیرات منفی دارد که باید از تکرار آن خودداری شود.
اثنی عشر نماینده انجمن رانندگان مسافربری استان اصفهان نیز در این 
جلسه با اشاره به کمبود راننده اتوبوس در اصفهان اظهار داشت: عمده رانندگان 

به دنبال رانندگی کامیون هستند چرا که درآمد بیشتری دارد.
وی افزود: برخی از رانندگان اتوبوس نیز مجبور به ساعت ها رانندگی 

هستند که مخارج زندگی خود را تأمین کنند و این امر خطرناک است.
نماینده انجمن رانندگان استان اصفهان کاهش کیفیت قطعات خودرو و 
به ویژه الستیک را معضل جدی برای رانندگان اتوبوس اعالم کرد و گفت: از 
سوی دیگر باید توجه داشت که ناوگان نو نداریم و جاده ها نیز حادثه خیز است.

مدیرعامل شرکت برق ایالم؛
پایداری شبکه برق منوط به صرفه جویی همگانی است

   مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم گفت: با توجه به 
ورود گرد و غبار از کشورهای عراق و سوریه به استان پایداری شبکه برق 

منوط به صرفه جویی همگانی است.
دکتر هادی شیرخانی اظهار داشت: با افزایش دمای هوا، به سرعت وسایل 
سرمایشی به مدار مصرف وارد می شوند از جهت دیگر با توجه به ناترازی 
میزان تولید و مصرف و پیشی گرفتن مصرف از میزان تولید نیازمند همراهی 

و مشارکت مشترکین برق در بخش خانگی و کشاورزی هستیم.
وی افزود: پیش بینی می شود گرمای هوا موجب روشن شدن کولرهای 
به  منجر  و  خواهد شد  مدار  وارد  بارهای سرمایشی  بنابراین  شود،  خانگی 

افزایش مصرف می شود.
مدیریت  در جهت  ایالم گفت:  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
مصرف، باید اصولی مانند تجهیز کولرهای آبی به سایبان، سرویس کولرها، 
استفاده از دور ُکند کولر و در صورت استفاده از کولر گازی بر روی دمای 

آسایش 2۵ درجه تنظیم شود.
از مشترکین  بیشتر  انتظار می رود کشاورزان  داد: همچنین  ادامه  وی 
خانگی در امر صرفه جویی در مصرف برق مشارکت کنند و با کاهش مصرف 

از طرح های تشویقی شرکت برق بهره مند شوند.

مدیرکل راهداری: تردد در محورهای برون شهری ایالم ۲۵ 
درصد افزایش یافت

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون، تردد جاده ای در محورهای مواصالتی بین استانی ایالم، 2۵ 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
نوراهلل دلخواه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: طی این مدت 
) فرودین و اردیبهشت ماه( هفت میلیون و ۳۰۴ هزار و ۴۰۱ وسیله نقلیه در 

جاده های استان تردد کرده اند.
وی بیان کرد: همچنین در این بازه زمانی 2 ماهه ۸۳۷ هزار و ۳۳2 وسیله 
نقلیه سنگین در محورهای ارتباطی استان ایالم تردد داشته اند که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته 2۶ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم یادآور شد: بیشترین 
میزان تردد در این مدت در محورهای ایالم - چوار با ۴۶۶ هزار و ۴۵۱ تردد 

و مسیر ایوان به اسالم آباد غرب با ۳۸۵ هزار و 2۹2 مورد تردد بوده است.
دلخواه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره اهمیت راه های ارتباطی 
این استان بویژه مسیر ایالم به سمت شهرستان مرزی مهران به دلیل تردد 
زائران عتبات عالیات و کنگره عظیم اربعین گفت: تاکنون در این خصوص 
بیش از ۶۳ کیلومتر حفاظ بتنی )نیوجرسی( در مسیر ایالم - مهران با هدف 

ارتقاء سطح ایمنی و کاهش حوادث جاده ای نصب شده است.
وی از شناسایی نقاط حادثه خیز استان با همکاری پلیس راه استان ایالم 
در سال جاری خبر داد و یادآور شد: تمام تالش این اداره کل این است که با 

اقدامات ایمنی زودبازده این نقاط را ایمن سازی کنیم.
به گزارش ایرنا، استان 2۰ هزار کیلومتر مربعی ایالم در غرب کشور و 
همسایگی عراق دارای ۱۴۵ کیلومتر بزرگراه، ۶۷۰ کیلومتر راه اصلی، ۸۹۱ 

کیلومتر راه فرعی و یک هزار و ۶۴۸ کیلومتر راه روستایی است.

صنایع بزرگ و انرژی بر به سمت احداث نیروگاه خود تامین 
برق حرکت کنند  

همایش تولید دانش بنیان اشتغال آفرین با موضوع تشویق صنایع بزرگ 
نیروگاه به صورت ویدئو کنفرانس در شرکت برق منطقه ای  احداث  برای 

خوزستان برگزار شد.
برق منطقه ای خوزستان، کیومرث  به گزارش روابط عمومی شرکت 
زمانی معاون برنامه ریزی و تحقیقات این شرکت در این همایش که با حضور 
مشترکین بزرگ صنعتی برق منطقه ای خوزستان و سرمایه گذاران احداث 
نیروگاه برگزار شد، با تقدیر و تشکر از همکاری صنایع در مدیریت مصرف 
برق در سال های قبل و درخواست برای تداوم این همکاری برای گذر موفق 
از پیک سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: از سال قبل تعداد زیادی از مشترکین بزرگ 
صنعتی مشمول بند »ز« تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شدند که بر 
اساس آن قیمت برق صنایع فوالدی و فلزی، نفت، گاز و پتروشیمی با افزایش 
قمیت در تعرفه ها مواجه شده و امسال نیز این بند تحت عنوان بند »ط« در 

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تداوم خواهد داشت.
وی افزود: با این قیمت  های جدید دیگر در مدل های مالی و اقتصادی 
کامال توجیه پذیر است که مشترکین صنعتی مشمول بند »ط« تبصره ۱۵ 
بودجه ۱۴۰۱  نسبت به سرمایه گذاری در احداث نیروگاه خود تامین یا جذب 
سرمایه گذار برای احداث نیروگاه اقدام کنند و همین مبلغی را که برای تعرفه 
مصرف برق پرداخت می کنند در این مسیر هزینه و در یک دوره ۴ تا ۵ ساله 
مالک نیروگاه شوند. معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای 
خوزستان تصریح کرد: اگر مشترکین ما نسبت به احداث نیروگاه اقدام نکنند 
و به این سمت نروند با توجه به اینکه بر اساس سیاست های کالن کشور، 
مردم در اولویت تامین برق قرار دارند، صنایع با محدودیت نسبی مواجه خواهد 
شد. هر چند امسال برنامه ریزی شده تا با توافق وزارت صمت و نیرو، دوره 
تعمیرات ساالنه صنایع با نظمی که با نظر وزارت خانه مربوطه برنامه ریزی 

شده به تابستان جابجا گردد.
زمانی ادامه داد: بنابراین در درازمدت احداث نیروگاه های خود تامین، 
سبب خواهد شد برنامه ریزی تعمیرات صنایع بطور کلی بدون محدودیت و 
با نظر صنعت صورت پذیرد و از طرفی به دلیل ایجاد دو منبع مستقل جهت 
برق کارخانه )شکه و نیروگاه خود تامین(، توقف های ناشی از قطعی برق 
بطور کامل به صفر خواهد رسید. وی با بیان اینکه این محدودیت باعث 
تحمیل هزینه هایی به بخش تولید شرکت ها و در نهایت کشور خواهد شد، 
افزود: احداث نیروگاه خود تامین مطمئن ترین راهی است که تضمین می کند 
که برق مشترک صنعتی به هیج وجه در فصول گرم و پیک مصرف تابستان 
یک  نقش  بیشتر  برق  سراسری  شبکه  و  نشود  محدودیت  یا  قطعی  دچار 
پشتیبان کننده را برای آن ایفا خواهد کرد.در ادامه این همایش محسن ارفاق 
مدیر دفتر مدیریت انرژی شرکت برق منطقه ای خوزستان، اطالعات فنی و 
اقتصادی دالیل توجیهی ساخت نیروگاه خود تامین در صنایع را ارائه کرد و 
چند سرمایه گذار نیز مدل های سرمایه گذاری احداث نیروگاه و نحوه همکاری 
با صنایع را مطرح کردند.پرسش و پاسخ در خصوص مطالب ارائه شده از دیگر 

محورهای این همایش بوده است.

خرید بیش از ۳۹ هزار تن گندم از کشاورزان هندیجانی
به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی خوزستان امید سواری گفت: 
کار خرید در شهرستان هندیجان به پایان رسیده است و خوشبختانه در این 

مدت موفق به خرید بسیار مناسبی شده ایم.
وی ادامه داد: شهرستان هندیجان موفق به خرید ۳۹ هزار و ۹۶2 تن 
گندم شده که نسبت به سال گذشته که رقمی معادل ۳۳ هزار و ۶۱۰ تن را 

نشان می دهد با رشد مناسبی روبه رو بوده ایم.
مسئول تعاون روستایی هندیجان بیان داشت: خوشبختانه حمل گندم 
از مراکز خرید به خوبی صورت گرفته و تا پایان اردیبهشت ماه تنها 2 تن 
گندم در مراکز خرید ما باقی مانده و انشاهلل در روزهای آینده این میزان هم 

حمل و مراکز خرید ما تخلیه خواهند شد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران ۱۹ دستگاه اکسیژن ساز را به 
مراکز درمانی استان های محروم کشور اهدا کرد.

بانک  این  ایران،  مهر  قرض الحسنه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
به تازگی ۱۹ دستگاه اکسیژن ساز را در سطح مراکز بهداشتی و درمانی و 

خیریه های ۶ استان محروم کشور توزیع کرده است.
از ۱۹ دستگاه اکسیژن ساز اهدا شده، به استان های آذربایجان غربی، 
خراسان شمالی، گلستان، لرستان و هرمزگان هر کدام ۳ دستگاه و به سیستان 

و بلوچستان نیز ۴ دستگاه اهدا شده است.
این بانک در راستای برنامه های مسئولیت اجتماعی خود، برای نخستین 
بار در کشور با اختصاص بودجه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال از محل وجه 
التزام )جریمه دیرکرد( و از طریق انعقاد تفاهم نامه با وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، به خرید اقالم مورد نیاز در زمینه پیشگیری، درمان و کنترل 

بیماری کووید-۱۹ در طرح شهید سلیمانی اقدام کرده است.
در طرح مذکور در مجموع حدود 2۵هزار قلم تجهیزات پزشکی شامل 
دستگاه کپسول اکسیژن و متعلقات، دستگاه ضدعفونی کننده UV ، دستگاه 
تب سنج لیزری و دستگاه پالس اکسی متر بین مراکز منتخب و پایگاه های 

سالمت در سراسر کشور توزیع شد.
بانک قرض الحسنه مهر ایران بانکی مردمی با خاستگاه اجتماعی است 
برای  اجتماعی  های  مسئولیت  عرصه  در  پیشگام  عنوان  به  دیگر  بار  که 
نخستین بار وجه التزام و جریمه دیرکرد دریافتی خود را صرف فعالیت های 

عام المنفعه کرده است.
نظام بانکداری اسالمی، می کوشد تا با نوآوری  در طراحی محصوالت 
بانکی، اهداف اقتصاد اسالمی را محقق سازد. یکی از ابزارهای تحقق این 

اهداف، حذف وجه التزام و یا اختصاص آن به امور عام المنفعه است.
با حمایت ۱۰۰ درصدی  نیز  بار  این  ایران  الحسنه مهر  بانک قرض 
سهامداران و تأیید هیأت مدیره بانک، مقرر کرد تا همانند بسیاری از بانک های 
کشور های اسالمی، وجه التزامی را که بر اساس قانون دریافت می شود، به 
انجام کار های عام المنفعه مثل مدرسه سازی، ساخت خانه بهداشت، احداث 

مسکن روستایی و ... اختصاص دهد.
از محل  بودجه  اختصاص  با  در کشور  بار  نخستین  برای  بانک،  این 
جریمه دیرکرد، به خرید اقالم مورد نیاز در زمینه پیشگیری، درمان و کنترل 
بیماری کرونا در طرح شهید سلیمانی اقدام کرده و این امر اولین گام شایسته 
بانک قرض الحسنه مهر ایران برای استفاده از وجه التزام در امور عام المنفعه 

به شمار می آید.

به مناسبت گرامیداشت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر:
بهره  به  سمنان  استان  گاز  شرکت  منتسب  شهدای  یادمان 

برداری رسید
یادمان  فتح خرمشهر  فرارسیدن چهلمین سالگرد حماسه  با  همزمان 
شهدای منتسب شرکت گاز استان سمنان با حضور مدیر کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس، مشاور استاندار در امور ایثارگران، مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان و جمعی از مسئولین شهرستانی به بهره برداری رسید.

ادب  ؛ مصطفی  استان سمنان  گاز  روابط عمومی شرکت  به گزارش 
مسئول امور ایثارگران این شرکت با اعالم خبر فوق اظهار داشت: با توجه به 
تاکیدات رهبر معظم انقالب بر اهمیت زنده نگهداشـتن یاد شهدا، این برنامه 
با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و در راستای تحقق بیانیه گام دوم 

انقالب و تبیین ارزش های انقالب اسالمی برگزار شد.
مصطفی ادب زنده نگه داشتن یاد شهیدان از سوی نهاد های فرهنگی، 
آموزشی، اداری و ... در جامعه و بین مردم و نسل جوان را مهم توصیف کرد 
و ادامه داد: هدف اصلی دشمن این است که با تهدیدات نرم و فعالیت های 
قشر  میان  خصوصاً  کشور  در  مقاومت  فرهنگ  تضعیف  به  فرهنگی  سوء 

نوجوان و جوان بپردازد.
مسئول امور ایثارگران شرکت گاز استان سمنان با اشاره به اینکه امروز 
همه ما مدیون فداکاری و از خودگذشتگی شهدا هستیم، گفت: احداث یادمان 
شهدا در جامعه عالوه بر اینکه اقشار مختلف مردم را با فرهنگ ایثار و شهادت 
آشنا می کند، موجب زنده نگه داشتن یاد شهدا در جامعه می شود و هر جامعه ای 
که فرهنگ و سیره شهدا در آن جریان داشته باشد مسیر پیشرفت و تکامل 
را به خوبی طی خواهد کرد و در مقابل توطئه های دشمنان بیمه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه عزت ایران و شکست دشمنان مدیون ایثار شهیدانی 
است که جان خود را برای اسالم و وطن تقدیم کردند، گفت: باید با برگزاری 
چنین برنامه هایی به ترویج فرهنگ فداکاری و تبیین خاطرات آن ها برای 

مقابله با تهدیدات دشمنان پرداخت.
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  کل  مدیر  سردار سالمی  ادامه  در 
مقدس استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب و دفاع مقدس 
فرا رسیدن سوم خرداد، سالروز آزاد سازی خرمشهر را تبریک گفت و افزود:  
پیروزی بزرگ اسالم در حماسه سرنوشت ساز سوم خرداد، جبهه کفر و استکبار 
را منفعل و مستأصل کرد و دشمن را از پیروزی بر ملت غیور ایران نا امید 

و مأیوس ساخت.
سردار سالمی در آیین رونمایی از یادمان شهدای منتسب شرکت گاز 
استان سمنان اظهار داشت:  امیدواریم با اجرای برنامه های غنی فرهنگی 

گامی موثر در راستای تبیین سیره شهدا به نسل جوان برداریم.
این یادمان متشکل از تصاویر با شکوه ۱۸ شهید منتسب شرکت گاز 
استان سمنان است که در ساختمان مرکزی ستاد افتتاح ومورد بهره برداری 

قرار گرفت

معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر انجام شد
در آئینی با حضور معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان 
بنادر و دریانوردی مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان بوشهر معارفه شد.

به گزارش روابط عمومی در این مراسم که با حضور دکتر بیگ محمدلو 
دریانوردی،  و  بنادر  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  ریزی،  برنامه  معاون 
شهرستانی  و  استانی  مدیران   دیگر  و  بوشهر  استاندری  معاون  جعفری 

برگزار شد ،
محمد شکیبی نسب مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
ضمن تقدیر از زحمات مهندس ارجمندزاده در اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان ،گفت:  توسعه زیر ساخت ها در بندر بوشهر یکی از اهداف مهمی است 

که ما  آنرا  به جد دنبال خواهیم کرد.
شکیبی نسب افزود: بندر بوشهر در سنوات گذشته نشان داده است که 
هر ظرفیتی که در آن ایجاد شده است را به نحو مطلوبی انجام داده و گامهای 

بعدی را انتظار داشته است.
وی اضافه کرد: با توجه به دغدغه استان و مردم شریف این مرز و بوم در 
خصوص بنادر تابعه، بنادر تابعه یکی از استراتژی ها و برنامه های ویژه ما خواهد 
بود که خوشبختانه مسئوالن سازمان بنادر نیز به آن اهتمام ویژه ایی دارند .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در خصوص برنامه های توسعه ای 
خود بیان داشت: یکی از جدی ترین برنامه های توسعه ای این اداره کل در 
آینده توسعه با ذینفعان می باشد که با همکاری عزیزان آماده برداشتن گام های 

موثر و تاثیر گزار در خصوص این مهم هستیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: امید داریم تا با 
همدلی و  حمایت های همه جانبه مسئوالن استانی شاهد رشد و شکوفایی 

هرچه بیشتر بنادر استان باشیم 

ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر     
گاز ایران گفت: هم اکنون ضریب نفوذ 
کشور  روستایی  مناطق  در  گازرسانی 

۸۸.۴ درصد است.
سید جالل نورموسوی در مراسم 
تکریم و معارفه مدیران عامل جدید و 
اظهار  ایالم  استان  گاز  شرکت  قدیم 
داشت: اگر روستاها با استفاده از قوانین 
جدید دارای قابلیت گازرسانی باشند به 

یقین این زمان کوتاه تر خواهد شد.
توسعه  به  توّجه  با  افزود:  وی 
حوزه  در  اخیر،  سنوات  در  گازرسانی 
و  داریم  قرار  پایانی  مراحل  در  شهری 
در مناطق روستایی نیز روند روبه رشد 

و قابل قبولی در دستور کار قرار دارد.
گاز  ملّی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
هزار   ۳ سالیانه  اینکه  بیان  با  ایران 
روستا در برنامه گازرسانی شرکت ملّی 
گاز قرار دارد، تصریح کرد: هم اکنون 
کار گازرسانی به ۷ هزار روستا در اقصی 
نقاط کشور در دست اقدام قرار دارد که 

به  آینده  سال  دو  طی  می رود  انتظار 
اتمام برسند.

ینکه  ا به  اشاره  با  نورموسوی 
به  گازرسانی  لحاظ  از  ایالم  استان 
متوسط  از  روستایی  و  شهری  مناطق 
کرد:  خاطرنشان  است،  باالتر  کشوری 
صورت  به  استان  این  شهری  مناطق 

 ۴۴ تکمیل  با  و  شده  گازدار  کامل 
در  گازرسانی  قابلیت  دارای  روستای 
نفوذ  ضریب  حوزه  این  در  سال جاری، 
 ۹۹ مرز  به  استان  روستاهای  در  گاز 

درصد می رسد.
ملی  شرکت  نی  زرسا گا مدیر 
نفوذ  ضریب  اینکه  بیان  با  ایران  گاز 

سطح  در  روستایی  مناطق  گازرسانی 
کشور ۸۸.۴ درصد است که این موضوع 
در استان ایالم ۹۷ درصد است، گفت: 
هزار   ۳۶ کشور  سطح  در  درمجموع 
روستا و یک هزا رو 22۱ شهر گازدار 

شده است.
گاز  ملّی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
ایران به وضعیت گازرسانی اشاره کرد 
و افزود: در بخش توسعه گاز، به انتهای 
تالش  با  باید  و  رسیده ایم  خود  کار 
افزایش  برای  کارکنان  همه  همت  و 
و  سطح کیفی خدمات، هوشمندسازی 

بهینه سازی سازمان گام برداریم.
از  دیگری  بخش  در  نورموسوی 
سخنانش اظهار داشت: درخواست ما از 
مدیرعامل جدید، تکریم و حفظ کرامت 
نیروی انسانی است. اولویت تصمیم های 
سازمانی باید با منابع انسانی باشد، چرا 
آرامش  این عزیزان در شرایط  اگر  که 
فکری قرار داشته باشند، بازدهی بسیار 

باالیی خواهند داشت.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران؛

ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق روستایی کشور ۸۸.۴ درصد است

اصالحیه آگهی
در   2۷/۰2/۱۴۰۱ مورخه  در  شده  منتشر  آگهی  در 
شهرداری  به  متعلق  جوانان  دنیای  سراسری  روزنامه 
نوبت سوم  مزایده عمومی  آگهی  با موضوعیت  سلماس 
)چاپ دوم( صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد

عبداهلل قنبری 
شهردار سلماس

آگهی مفقودی

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( وسیله نقلیه خودرو سواری 
دنا پالس توربو اتوماتیک   EF۷به شماره پالک ایران۹۶–
۱۸۳د۸۶ ، و شماره شاسی NAAW۶۱HU۹NE۴۸۷2۱۱و 
شماره موتور۱۵۳H۰۰۵۶۹2۵رنگ مشکی متالیک مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است./.

راه  از  دشتستان  ابفای  مدیرامور 
انتقال  خط  گندزدایی  سامانه  اندازی 
چاه چنیر برای کلرزنی آب شرب شهر 
بوشکان و روستاهای شلدان، ایل شهر، 
در  منصورآباد  و  امامزاده  آباد،  حاجی 

دشتستان خبر داد

حسین رمضانی اضافه کرد: سامانه 
صورت  به  شده  یاد  آب  گندزدایی 
آبرسانی  شبکه  شرب  آب  شبانه روزی 
مناطق یاد شده را گندزدایی و بهداشتی 

می کند.
وی با اشاره به کلرسنجی روزانه 

آب خاطر نشان کرد: همواره کیفیت آب 
در شهرها و روستاهای دشتستان تحت 
کنترل و پایش قرار دارد و در صورت 
مشاهده هرگونه مشکل بالفاصله اقدام 
الزم برای رفع مشکل صورت می پذیرد.

تامین  دشتستان  ابفای  مدیرامور 

آب شرب سالم و بهداشتی را از جمله 
بیان  و  دانست  کلرزنی  سامانه  مزایای 
آشامیدنی  آب  تامین  راستای  در  کرد: 
سالم و بهداشتی، آب مصرفی شهرها و 
روستاهای دشتستان همواره مورد پایش 

و آزمایش قرار می گیرد

سامانه گندزدایی خط انتقال چاه چنیر در دشتستان راه اندازی شد

سازی  بهینه  و  اصالح  طرح 
شبکه و تاسیسات توزیع برق منطقه 
اعتضادیه شهرستان سمنان، در قالب 

رزمایش خدمت متعالی اجرا شد.
شهرستان  برق  توزیع  مدیر 
گفت:  مطلب  این  عنوان  با  سمنان 
اطمینان  قابلیت  افزایش  راستای  در 
برق  تامین  نی،  رسا برق  خطوط 
ریزی  برنامه  ضرورت  و  مشترکین 
برای خدمت رسانی مناسب و کاهش 
طرح  این  ناخواسته،  های  خاموشی 

عملیاتی شده است.
به  اشاره  با  طینت  پاک  مهدی 
پنج  حضور  با  رزمایش  این  که  این 
اکیپ تخصصی امور بهره برداری برق 

سمنان و دو گروه عملیاتی فنی برق 
شهرستان های مهدیشهر و سرخه به 
انجام رسید افزود: کلیه اقدامات پیش 
بینی شده ظرف پنج ساعت و به استعداد 
۱۶۰ نفر ساعت، با بهره گیری از شش 
دستگاه خودروی سبک عملیاتی و دو 
خودروی سنگین صورت پذیرفته است.

وی با اظهار این که در راستای 
 ۹ ضربتی،    – جهادی  طرح  این 
هزار متر شبکه فشار متوسط هوایی 
بهسازی گردیده یادآور شد: سرویس 
و  برق  توزیع  هوایی  ایستگاه   2۱
آچارکشی یراق آالت ۱2۰ اصله پایه 
فشارمتوسط، از جمله فعالیت های به 

انجام رسیده محسوب می شود.

به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه

تاسیسات توزیع برق منطقه اعتضادیه شهرستان سمنان بهسازی شد

 کارکنان سختکوش شرکت ملی 
تکمیل  و  حفر  به  موفق  ایران  حفاری 
۱۷ حلقه چاه های نفت و گاز در دو ماه 
نخست سال جاری در مناطق خشکی 

و دریایی کشور شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت 

ملی حفاری ایران مسعود افشار معاون 
حفاری  عملیات  در  شرکت  مدیرعامل 
باره گفت: از  در توضیح بیشتر در این 
این تعداد چاه 2 حلقه توسعه ای، یک 
حلقه اکتشافی و ۱۴ حلقه تکمیلی است.

وی افزود: ۱۴ حلقه از این چاه ها 

در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، 2 حلقه در شرکت نفت 
پروژه  درقالب  و یک حلقه  قاره  فالت 
ملی  شرکت  اکتشاف  مدیریت  های 

نفت ایران تکمیل نهایی شد.
این مدت  اینکه در  بیان  با  افشار 

متراژ حفاری چاه ها به رقم ۱۶ هزار و 
۹۶۷ متر رسید، اظهار کرد: با کاریابی 
به  آن  انتقال  و  فتح   ۸۴ حفاری  دکل 
موقعیت میدان پایدار غرب در ۱۰ روز 
گذشته، شمار دستگاه های فعال ناوگان 

شرکت به ۶2 دکل افزایش یافت.

با تالش کارکنان شرکت ملی حفاری ایران محقق شد
حفر و تکمیل 17  حلقه چاه های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور
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مؤلفه های سرسختی روان شناختی
مولف : فرید یوسفی

تعهد 
  به عنـوان سیسـتم اعتقـادی 
توصیـف شـده اسـت کـه تهدیـد 
ادراک شده ناشی از وقایع فشارزای 
بـه حداقـل می رسـاند.  را  زندگـی 
یعنـی اعتقـاد بـه اهمیـت، جالـب 
فعالیت هـای  معنـاداری  و  بـودن 
زندگی اسـت. از لحاظ نظری چنین 
هسـتند،  حمایت کننـده  اعتقـادی 
زیـرا آنهـا فشـارزا بودن یـک واقعه 
را کاهـش می دهنـد و تـوان تأثیـر 
بالقـوه یـک عامـل فشـارزا را بـر 
سـالمتی از بیـن می برنـد )کوباسـا 

.)۱۹۸۳ پوکتـی۱،  و 
 مواجهـه بـا واقعه اسـترس آور 
بـه ایـن شـکل تسـهیل می شـود 
از  و  تنهایـی  احسـاس  مانـع  کـه 
خـود بیگانگـی فرد طـی دوره های 
دارای  افـراد  ایـن  فشـار می شـود. 
چنـان روابطـی بـا دیگران هسـتند 
که به عنـوان منبعی بـرای مقاومت 
در برابـر اسـترس بـه آنهـا کمـک 
می کنـد، آنهـا به آسـانی بـا وقایع و 
افـراد آشـنا می شـوند و در مواجهـه 
بـا بحران هـا فعال هسـتند )مدی و 

کوباسـا، ۱۹۸2(.
کوباسـا )۱۹۷۹( معتقـد اسـت 
عامـل  اساسـی ترین  تعهـد،  کـه 
اسـت.  نـی  روا بهداشـت  حفـظ 
تعهـد  گفـت،  می تـوان  کل  در 
یعنـی توانایـی شـناخت ارزش هـا، 
خـاص  اولویت هـای  و  اهـداف 
توانایـی فـرد  ارزیابـی  یـک فـرد، 
در تصمیم گیـری، هدفمنـد بـودن، 
بـرای  درونـی  سـاختاری  داشـتن 
ارزیابـی دقیـق تهدیـدی کـه یـک 
ایجـاد  زندگـی  خـاص  موقعیـت 
می کنـد و بـرای برخورد مناسـب با 

اسـت.  ضـروری  آن 
کنترل

کنتـرل  شـخصیتی  ویژگـی   
مشـتمل بـر تمایـل شـخصی بـه 
احسـاس و اقـدام بـه نحـوی کـه 
گویـی در رویارویـی بـا شـرایط و 
مقتضیات گوناگـون زندگی صاحب 
نفـوذ اسـت تـا درمانده، ایـن متغیر 
منعکس کننـده میزانـی اسـت کـه 
شـخص احسـاس می کند بر عوامل 

فشـارزا تسـلط و کنتـرل دارد .
افرادی کـه مؤلفه کنترل قوی 
را  زندگـی  رویدادهـای  و  هسـتند 
قابـل پیش بینی و کنتـرل می دانند، 
بـر این باورنـد که قادرنـد با تالش 
رخ  اطرافشـان  در  کـه  را  آنچـه 
می دهـد تحـت تأثیـر قـرار دهند. 
کوباسـا )۱۹۷۹( بـا اسـتفاده از 
جایـگاه کنتـرل راتـر2 )۱۹۹۹( بـه 
مفهـوم کنترل دسـت یافـت. افراد، 
جایگاه سـوگیری کنترل را براساس 
بـا  مرتبـط  یادگیـری  و  تجـارب 
تقویـت می آموزنـد. افـراد برخوردار 
از جایـگاه کنتـرل درونـی، تقویـت 
را در وهلـه اول ناشـی از تالش هـا 
ننـد،  می دا خـود  ویژگی هـای  و 
در صورتـی کـه افـراد برخـوردار از 
جایـگاه کنترل بیرونـی اعتقاد دارند 
کـه نیروهایـی بـر آنها غلبـه دارند. 
برخـوردار  افـراد  ترتیـب  ایـن  بـه 
خـود  درونـی،  کنتـرل  جایـگاه  از 
پنـداره ای از توانایـی خویـش دارند 
کـه منجـر بـه احسـاس کنتـرل بر 
وقایـع اسـترس آور زندگی و توانایی 
مقابـل  در  می شـود.  آنهـا  تعدیـل 
کنتـرل  جهت گیـری  بـا  افـرادی 
بیرونـی در برابـر وقایع اسـترس آور 
احسـاس ضعف و ناتوانی می کنند .

مبارزه جویی 
شـخصیتی  گـی  یژ و
مبارزه جویـی، باوری اسـت مبنی در 
اینکه تغییر و تحول، روال طبیعی و 
بهنجـار زندگی اسـت و انتظار وقوع 
تغییـر و دگرگونـی مشـوقی بـرای 
رشـد و بالندگی اسـت، تـا تهدیدی 

بـرای امنیـت واقعـی.
را  تغییـر  مبارزه طلـب،  افـراد   
آن  و  می پذیرنـد  بـاز  آغـوش  بـا 
هماوردجویـی  و  چالـش  نوعـی  را 
از  مبارزه جویـی  می کننـد.  تلقـی 
لحـاظ شـناختی از آن جهت فشـار 
رویدادهـا را کاهـش می دهـد کـه 
بـه آنهـا جنبـه انگیزشـی می دهـد 
تـا تهدیدکنندگـی و به ویـژه از این 
جهت که تغییر مسـتلزم سـازگاری 
1  - Pucceti
2  - Rotter 

به صـورت  اسـت،  فـرد  مجـدد 
مطلـوب تلقـی می شـود. از لحـاظ 
رفتارهـای متناسـب بـا سـازگاری، 
یـی  تالش ها بـه  ه طلبـی  ز ر مبا
می انجامـد کـه موجب تحـول خود 
و در نتیجه حصول رشـد و بالندگی 
می شـود، تا فعالیت هایـی که هدف 
آنهـا حفـظ و نگهـداری وضعیـت 

قبلـی خـود اسـت . 
یـت  تقو بـا  ه طلبـی  ز ر مبا
بـودن  پذیـرا  و  انعطاف پذیـری 
حتـی  کـه  د  می شـو جـب  مو
رویدادهـای بسـیار ناهماهنـگ بـا 
فـرد  زندگـی  طبیعـی  رویدادهـای 
تلفیـق شـوند و به گونـه ای مطلوب 
مورد ارزشـیابی قـرار گیرند. ویژگی 
چالـش بـا نگـرش مثبـت در مـورد 
تغییـر مشـخص می شـود. این گونه 
افـراد تغییـر را ارزشـمند تلقی کرده 
و اعتقـاد دارند تغییر بیشـتر از ثبات 

بهنجـار اسـت .

رای  دا د  فـرا ا ویژگی هـای 
بـاال روان شـناختی  سرسـختی 

بـل  قا وی  کنجـکا حـس   
مالحظـه، تمایل به داشـتن تجارب 
جالـب و معنـادار، اعتقـاد بـه مؤثـر 
بـودن آنچـه مـورد تصـور ذهنـی 
قـرار گرفتـه اسـت، انتظـار اینکـه 
تغییـر امـری طبیعـی اسـت و هـر 
محـرک با اهمیـت می تواند موجب 
رشـد و پیشـرفت گردد، ابـراز وجود 
و نیرومنـدی، توانایـی، اسـتقامت و 
می باشـند  ویژگی هایـی  مقاومـت، 
کـه می توانند در سـازگاری با وقایع 
سـخت زندگی مفید باشـند، منطق 
انتخاب ایـن ویژگی ها، ارزیابی های 
شـناختی خوش بینانه ای هستند که 
می توانـد علی رغـم سـخت بـودن 
آنهـا باعـث درک معنـادار ویژگی ها 
از سـوی فـرد شـود. بدیـن ترتیـب 
افـراد وقایـع سـخت را بـه وقایـع 
می کننـد.  تبدیـل  تحمل تـر  قابـل 

)کوباسـا و پوکتـی، ۱۹۸۳(.

ختی  ن شـنا ا و ر سـختی  سر
ی  گی هـا یژ و ز  ا ی  عـه ا مجمو
به عنـوان  کـه  اسـت  شـخصیتی 
منبـع مقاومـت در برابـر فشـارهای 
)کوباسـا  می کننـد  عمـل  زندگـی 
دارای  افـراد   )۱۹۸2 همـکاران،  و 
بـاال،  روان شـناختی  سرسـختی 
سـازگارانه  مقابلـه ای  رفتارهـای 
مقابلـه ای  رفتارهـای  و  بیشـتر  را 
ناسـازگارانه را کمتـر مورد اسـتفاده 
قـرار می دهنـد و نـکات بهداشـتی 
را به طـور مثبت تـر و بیشـتر بـه کار 
می برنـد )ویلباپر و ویبـدر۳ ۱۹۹2(.
سـختی  سر گـی  یژ و
روان شـناختی نگرش درونی خاص 
شـیوه  کـه  مـی آورد  به وجـود  را 
رویارویـی افـراد با مسـائل مختلف 
زندگـی را تحت تأثیر قـرار می دهد 
و همچنیـن باعث می شـود که فرد 
اسـترس ها را به صـورت واقع بینانـه 
و بـا بلنـد نظـری مـورد توجـه قرار 

.)۱۹۸۸ )کوباسـا،  دهـد. 

خویشـتن_  تحقـق  رتبـاط  ا
سرسـختی  و  یی   فا شـکو د خو

ختی ن شـنا ا و ر
داده انـد  نشـان  پژوهش هـا 
کـه رابطـه مثبتـی بین سرسـختی 
روان شـناختی و توانمنـدی تحقـق 
حویشـتن )خودشـکوفایی ( وجـود 
بررسـی  در   .)۱۹۹۰ )مـدی،  دارد 
مفهوم سرسـختی و خودشـکوفایی 
معلوم شـد کـه ایـن دو خصیصه از 
جهـات متعـددی همسـو هسـتند.

مجموعـه  از   )۱۹۹۰( مـدی   
نظریاتـی یـاد می کنـد کـه آنهـا را 
نظریـات کامروایـی می نامنـد. ایـن 
نظریات هسـته مرکزی شـخصیت 
را براسـاس یـک نیـروی اساسـی 
شـکل می دهنـد. زندگـی به عنـوان 
بـروز فرآینـدی از بروز ایـن نیرو در 
نظـر گرفتـه می شـود نـه حاصـل 

نیروهـای متضـاد یـا متعارض. 
ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  وی 
متفـاوت ایـن نیـرو بیـن دو گونـه 
تفـاوت  کامروایـی  مـدل  مختلـف 
اول  نـوع  در  اسـت.  شـده  قائـل 
کامروایـی، تحقیقـی یا خودشـکوفا 
یـی )مازلو، راجـرز(، این نیرو تمایل 
بـه بـروز در جریـان توانایی هـای و 

3  - Wilbaper & wibder

آگهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر آراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و 
امـالک شهرسـتان سـنندج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان 
ذیـل تاییـد گردیـده لـذا بدیـن وسـیله مشـخصات امـالک در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵ روز جهـت اطالع عمـوم در روزنامه کثیراالنتشـارومحلی 
آگهـی میگـردد درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
و درروسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک 
مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی 
تقدیـم نمـوده و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض سـند مالکیت 

طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد. صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعه 
متضـرر بـه دادگاه نیسـت .

تاریخ نوبت اول:۱۴۰۱/۳/۳                                     ۱۴۰۱/۳/۱۸
      بخش۱۳:

۱- ششـدانگ یـک قطعه زمیـن مزروعی آبی به نـام آقای فرهنگ 
شـهبازیان فرزنـد عبـداهلل شـماره شناسـنامه ۵۹۰ صـادره از سـنندج کد 
ملی۳۷۳۱2۳۵۱۷۱تحـت پـالک 2۴۴ فرعـی از 2۶ اصلـی بخـش ۱۳ 
حسـین آبـاد بـه مسـاحت ۶۵۵۱ متـر مربـع کـه از نسـق آقـای علـی 
شـهبازیان به آدرس سـنندج روسـتای چرمیله زمین مشـهور به چم بازار
2- ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی آبی به نـام آقای محمود 
کوهـی فرزنـد حسـین شـماره شناسـنامه ۴۵۹ صـادره سـنندج کـد ملی 
۳۷۳۰۹۷۸۸۳۷ تحـت پـالک۱۴۵ فرعـی از 22اصلی بخش ۱۳ حسـین 
آبـاد بـه مسـاحت ۳۴۵۰ متـر مربع کـه از نسـق آقای حسـین کوهی به 

آدرس سـنندج روسـتای ماموخ سـفلی زمین مشـهور به سرچشـمه
۳- ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی آبی به نـام آقای محمود 
کوهـی فرزنـد حسـین شـماره شناسـنامه ۴۵۹ صـادره سـنندج کـد ملی 
۳۷۳۰۹۷۸۸۳۷ تحـت پـالک۱۴۶ فرعـی از 22اصلی بخش ۱۳ حسـین 
آبـاد بـه مسـاحت ۳۶۳۷2/۶۰ متر مربع که از نسـق آقای حسـین کوهی 

به آدرس سـنندج روسـتای ماموخ سـفلی زمین مشـهور به سرچشـمه
۴- ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی آبی به نـام آقای محمود 
کوهـی فرزنـد حسـین شـماره شناسـنامه ۴۵۹ صـادره سـنندج کـد ملی 
۳۷۳۰۹۷۸۸۳۷ تحـت پـالک۱۴۷ فرعـی از 22اصلی بخش ۱۳ حسـین 
آبـاد بـه مسـاحت ۱۴۰۶۵/۴۰ متر مربع که از نسـق آقای حسـین کوهی 

به آدرس سـنندج روسـتای ماموخ سـفلی زمین مشـهور به سرچشـمه
 رئیس منطقه یک سنندج بهنام قباد م الف ۱۶۵۰

تاریخ نوبت اول:۱۴۰۱/۳/۳                          ۱۴۰۱/۳/۱۸

امکانـات جـاری زندگـی فـرد دارد، 
در نـوع دوم کـه نـوع کمال گرایـی 
)آدلـر۴، فرانـکل۵ و مـدی( اسـت، 
نیـرو تمایل به تالش بـرای آرمانی 
سـاختن حیـات و کامل کردن آن و 
شـاید حتی غلبـه یا جبران مسـائل 

ژنتیـک یـا کنشـی دارد .
کامروایـی  تحقیقـی  نوعـی 
کـه خودشـکوفا یـی براسـاس آن 
سـاخته شـده اسـت. »انسـان گرا« 
نامیده می شـود و نـوع کمال گرایی 
کـه زیربنـای سرسـختی می باشـد 
آرمان گـرا تلقی می شـود. همچنین 
خیلـی  سرسـخت  افـراد  توصیـف 
شـبیه به افراد خودشـکوفایی است 
کـه توانایی و اسـتعدادهای منحصر 
پـرورش  خـود  در  را  فـردی  بـه 
کـه  می رسـد  نظـر  بـه  داده انـد، 
ایـن افـراد بر مشـکالت بیـرون از 
خـود تمرکـز دارنـد یـا بـه عبارتـی 
مسـأله مدارند و حـال ایـن مسـائل 
آنهـا را راضـی و خشـنود می کنـد. 
 )۱۹۷۹( کوباسـا  بازبینـی  در 
معلوم شـد که افراد دارای نمره باال 
در مقیاس چالـش، انعطاف پذیرتر و 
دارای انگیـزه در جهت جسـتجوی 
حتـی  و  هسـتند  جدیـد  تجـارب 
ایـن  مشـکالت  بـا  مواجهـه  در 
خصوصیـات را از دسـت نمی دهند. 
بـه نظـر می رسـد که سرسـختی با 
ویژگی های ارائه شـده توسـط مازلو 
)۱۹۷۰( هماهنگ می باشـد از جمله 
اینکـه زندگـی را یک مبـارزه تلقی 

می کننـد. 
 

تحقیقات انجام شـده در حوزه 
هوش هیجانی و خودشـکوفایی

 ۶)۱۹۹۹( کرامـر  و  درکسـن 
طـی پژوهشـی کـه بـر روی یـک 
نمونـه از بزرگسـاالن هلندی انجام 
دادنـد، رابطـه بین هـوش هیجانی 
و خودشـکوفا یـی را مـورد بررسـی 
قـرار دادنـد. بـرای سـنجش هوش 
هیجانـی از تسـت EQI اسـتفاده 
شـد. این تسـت اگـر چـه به عنوان 
یـک تسـت هوش هیجانی سـاخته 
اسـت  آن  دقیق تـر  اسـت.  شـده 
مقیـاس  یـک  شـود  گفتـه  کـه 
کارآمـوزی  از  خودگزارش دهـی 
اجتماعـی و عاطفـی و بـرآوردی از 
هـوش هیجانـی و اجتماعی اسـت. 
ایـن تسـت شـامل ۱۵ زیـر مقیاس 
بـود. یـک مقیـاس ۹ سـئوالی کـه 
جنبه هـای اساسـی خودشـکوفا یی 
4  - Adler 
5  - Frankel 
6  - Derksen & Kramer

را می سـنجید، نیز برای اندازه گیری 
خودشـکوفا یی افراد مـورد مطالعه، 
اسـتفاده گردیـد. نتایـج ارائه شـده 
نشـان داد کـه هـوش هیجانـی و 
خودشـکوفا یی رابطه بسـیار زیادی 
بـا یکدیگـر دارنـد، به طـوری کـه 
مقیـاس  بیـن  باالیـی  همبسـتگی 
و  شـد  مشـاهده  یـی  خودشـکوفا 
ضریـب همبسـتگی آن ۷۱% بـود. 
فاکس و اسپکتور۷ )2۰۰۰( در 
پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
مؤلفـه هـوش هیجانـی  کـه سـه 
شـامل همدلی، تنظیـم خلق و ابراز 
وجـود بـا صفـات عاطفـی و هوش 
هیجانـی نیـز بـا موفقیـت شـغلی 
عنـوان  همچنیـن  دارنـد.  ارتبـاط 
بـه گونـه ای  افـراد  اگـر  شـد کـه 
مؤثـر به کنتـرل هیجان هـای خود 
موجـب  ترتیـب  بدیـن  بپردازنـد. 
بهبـود و افزایـش بهداشـت روانـی 
از سـوی دیگـر،  خـود می گردنـد. 
هوش هیجانی پاییـن، عامل بالقوه 
تهدیدکننده بهداشـت روانی اسـت 

)۱۹۹۰ مه یـر،  )سـیاروچی، 
ر  د  )2۰۰۱ (  ۸ سـتینی تا با
دانشـجویان،  روی  بـر  مطالعـه ی 
خالقیـت  و  نـی  هیجا هـوش 
دانشـجویان رهبر را مورد سـنجش 
قـرار داد. از این تحقیق چهار نتیجه 
حاصل شـد. اول آنکـه بین رهبری 
مثبـت  رابطـه  هیجانـی  هـوش  و 
وجود دارد )r =۰/۶۳( و همبسـتگی 
بیـن خالقیـت و رهبـری برابـر بـا 

اسـت.  )r=۰/۵۵(
سـیبرگ۹ )2۰۰۱( در مطالعـه 
خـود درخصوص رابطـه بین هوش 
زندگـی  از  رضایـت  و  هیجانـی 
دریافـت که هوش هیجانـی دارای 
از  رضایـت  بـا  مثبـت  همبسـتگی 
امـا   ،)r=۰/۵۵ ( زندگـی می باشـد
بیـن  توجهـی  قابـل  همبسـتگی 
هوشـی  بهـره  و  هیجانـی  هـوش 

)r=۰/۱۵( نشـد  دریافـت 
کریک۱۰ )2۰۰2( در بررسـی 
و  هیجانـی  هـوش  بیـن  رابطـه 
خالقیـت اجتماعـی و موفقیـت بـر 
روی ۳۱ دختر و ۸۹ پسـر )۱۴-۱۷( 
دانش آمـوزان  کـه  دریافـت  سـاله 
دختـر نمره هـای هـوش هیجانـی 
کلـی باالتـری داشـتند و در روابـط 
نمراتـی  بیـن فـردی و سـازگاری 
باالتر از میانگین کسـب می کردند. 
از یافته هـای دیگر این پژوهش آن 

7  - Fax & Spector 
8  - Batastini 
9  - Siberg
10  - Crick

بـود کـه با افزایش سـن افزایش در 
هوش هیجانی مشـاهده نمی شـود.
 )2۰۰۳ ( واتیکـن۱۱  هیگـز 
پژوهشـی را بـا عنـوان رابطـه بین 
هـوش هیجانـی و تـوان رهبـری 
انجـام دادنـد. در ایـن پژوهـش ۴۰ 
مدیر ارشـد که در مؤسسـه خدمات 
می کردنـد  کار  نیوزلنـد  دولتـی 
بـه پرسشـنامه هـوش هیجانـی و 
تـوان رهبـری پاسـخ دادنـد. نتیجه 
پژوهش نشـان دهنده وجود شـواهد 
بـرای حمایـت از رابطـه بین هوش 

هیجانـی و تـوان رهبـری بـود.
 )2۰۰۳ (  ۱2 فسـکی کلو سا
 ۳۵۰ روی  بـر  کـه  پژوهشـی  در 
داد  نشـان  داد.  انجـام  دانش آمـوز 
همبسـتگی  هیجانـی  هـوش  کـه 
منفـی و معنـاداری بـا روان نژندی 
و همبسـتگی مثبـت و معنـاداری با 
اجتماعـی،  مقبولیـت  برونگرایـی، 
وظیفه شناسـی و رضایـت از زندگی 

دارد. 
ن  ا ر همـکا و   ۱۳ ماجسـکی
)2۰۰۶(، مطالعـه ای را بـه منظـور 
هیجانـی  هـوش  رابطـه  بررسـی 
روی  بـر  تحصیلـی،  موفقیـت  و 
دبیرسـتانی  دانش آمـوزان   ۶۶۷
انجـام دادنـد. نتایج حاکـی از وجود 
بیـن  قـوی  و  مثبـت  همبسـتگی 
موقعیـت تحصیلـی و تمامـی ابعـاد 
همچنیـن  بـود.  هیجانـی  هـوش 
همیـت  ا تحقیـق  یـن  ا یـج  نتا
قابلیت هـای اجتماعـی، هیجانـی را 
در پیشـرفت تخصصـی تأییـد کرد.

رابطـه   )2۰۰۴ ( یونیـس۱۴ 
 )EQ( خصوصیـات هوش هیجانی
ماننـد درک، کنتـرل و اسـتفاده از 
فیزیکـی  سـالمت  بـا  را  عواطـف 
و روانـی مـورد بررسـی قـرار داده 
اسـت. نتایـج نشـان داد کـه رابطه 
و عملکـرد  بیـن هـوش هیجانـی 
فرضیه هـای  و  دارد  وجـود  شـغلی 

پژوهـش تأییـد شـدند. 
اولیـن  در   )۱۹۷۹( کوباسـا 
مطالعـه در مـورد سرسـختی، ۳۰۰ 
آزمودنـی را کـه دارای پسـت های 
بودنـد،  سرپرسـتی  و  مدیریتـی 
ایـن  در  داد.  قـرار  بررسـی  مـورد 
اسـترس زای  رویدادهـای  افـراد 
زندگـی در طـول چنـدی گذشـته 
آن  بـه  فـرد  کـه  بیماری هایـی  و 
دچـار شـده و ویژگـی سرسـختی 
روان شـناختی مـورد ارزیابـی قـرار 

11  - Higts & Etiken 
12  - Sakofskie
13  - Majeski & etal
14  - Iaonnis

گرفـت. نتایـج این پژوهش نشـان 
داد بیـن آن دسـته از مدیرانـی کـه 
در شـرایط پراسـترس قرار داشـتند 
و بـه بیماری هـای مختلف نیز دچار 
شـدند مدیـران آسـیب پذیر در برابر 
اسـترس و آن دسـته مدیـران کـه 
در شـرایط بـر اسـترس سـالم باقی 
معنـی داری  تفـاوت  بودنـد،  مانـده 
وجـود دارد. به عـالوه مدیرانـی که 
در متغیرهـای تعهد کنترل و مبارزه 
جـوی قوی تـر بودنـد، در شـرایط 

نمی شـدند.  بیمـار  پراسـترس 
هانـک۱۵ )۱۹۹۵( به بررسـی 
روان شـناختی  سرسـختی  رابطـه 
بـه  و  اسـت  پرداختـه  اسـترس  و 
ایـن نتیجـه رسـید کـه سرسـختی 
روان شـناختی اثرات منفی اسـترس 
نقـش  ایـن  می کنـد.  تعدیـل  را 
بـه  ختی  ن شـنا ا و ر سرسـختی 
کنتـرل  مقاومتـی،  منابـع  دلیـل 
مبارزه جویـی، تعهـد و اعتمـاد بـه 
نفـس افراد سرسـخت می باشـد که 
تغییـرات زندگـی را مثبـت و چالش 

می کننـد. درک  را 
نـش  ا ر همکا و   ۱۶ بیـن و ر
بـه  تحقیقـی  طـی  در   )۱۹۹۵ (
سرسـختی  میـان  رابطـه  بررسـی 
و  نفـس  عـزت  روان شـناختی، 
شـخصیت هیپوماتیـک بـا سـطوح 
و  کورتیـزول  هورمـون  بـاالی 
آندرفیـن پرداختنـد. در ایـن مطالعه 
۸2 مرد دانشـجوی دوره کارشناسی 
)۱۸ تـا ۱۹ سـاله(، چندیـن مقیاس 
و  روان شـناختی  خـوی  و  خلـق 
کردنـد.  تکمیـل  را  روانـی  فشـار 
نتایـج نشـان داد کـه سرسـختی و 
عـزت نفـس باال بـا سـطوح باالتر 
کورتیزول پالسـما کمتـر در ارتباط 

بـوده اسـت.
پژوهشـی توسـط سـودالیز۱۷، 
 )2۰۰۶( هـاروی۱۹  و  پتریـدرز۱۸ 
تحـت عنـوان بررسـی رابطـه بیـن 
هوش هیجانی و احساسـات مربوط 
تصمیم گیـری انجـام شـده اسـت. 
نتایج نشـان داد که بین خصوصیت 
هـوش هیجانـی و بدخلـق شـدن 
تصمیـم  یـک  یـادآوری  از  پـس 
ضعیـف زندگـی همبسـتگی وجـود 
منفـی  رابطـه ای  همچنیـن  دارد. 
و  هیجانـی  هـوش  ویژگـی  بیـن 
احساسـات منفی تجربه شد در چند 
روز پـس از شکسـت در مذاکـرات 

شد.  مشـاهده 
15  - Hunk
16  - Robine
17  - Sevdalize
18 - Petriders 
19  - Harvey 

توسـط  کـه  پژوهشـی  در 
 2۱ سـون ا ر سا و   2۰ نسـون جا
رویدادهـای  مـورد  در   ،)۱۹۷۹(
فشـارزای زندگـی صـورت گرفـت، 
دانشـجویانی  کـه  شـد  مشـاهده 
درونـی  مهـار  جایـگاه  دارای  کـه 
بودنـد، تا دانشـجویانی کـه جایگاه 
مهـار بیرونـی داشـتند همبسـتگی 
معنادار کمتـری را میان رویدادهای 
فشـارزای زندگـی و بیماری نشـان 

دادنـد.

هـوش  مه  پرسشـنا لـف(  ا
)Bar_On( آن  بـار_  هیجانـی 

سرسـختی  مه  پرسشـنا ب( 
22)AHI( اهـواز  روان شـناختی 
خودشـکوفایی  پرسشـنامه  ج( 

)ASAI(2۳ اهـواز 

هـوش  مه  پرسشـنا لـف(  ا
آن  - ر  بـا نـی  هیجا

نـی  هیجا هـوش  مـون  ز آ
بـار- آن در سـال ۱۹۸۰ بـا طـرح 
ایـن سـئوال کـه ))چـرا بعضـی از 
مـردم نسـبت بـه بعضـی دیگـر در 
زندگـی موفق ترند توسـط بار- آن، 
کشـورها  از  نفـر   ۳۸۳۱ روی  بـر 
آرژانتیـن، آلمـان، هنـد، نیجریـه و 
آفریقـای جنوبـی اجرا شـد و به طور 
سیسـتماتیک در آمریـکای شـمالی 
هنجاریابـی گردیـد. اسـتراتژی وی 
جهـت سـاختن آزمون شـامل چهار 

مرحلـه اصلـی ذیـل بـود.
متغیرهـای  بنـدی  طبقـه   -۱
ایـن  اینکـه  مختلـف و تشـخیص 
واژه هـای  چـه  تحـت  متغیرهـا، 

می گیرنـد. قـرار  کلیـدی 
ایـن  عملیاتـی  تعریـف   -2

مـل. ا عو
ز  ا حـی  ا طر ختن  سـا  -۳
ایـن  آزمـون  جهـت  پرسشـنامه، 

. مـل ا عو
۴- تفسـیر نتایج و به کارگیری 
آنهـا بـرای دسـتیابی بـه پایایـی و 
سـاختار عاملـی و روایـی آزمـون. 

)بـار- آن، ۱۹۹۰(.
توجـه  بـا  پرسشـنامه  یـن  ا
در  هیجانـی  هـوش  اهمیـت  بـه 
زندگـی و لـزوم دسترسـی بـه ابزار 
سـنجش متناسـب بـا فرهنگـی و 
سـموعی  توسـط  ایرانـی  جامعـه 
)۱۳۷۷( ترجمـه و هنجاریابی شـد. 
هـوش  مـورد  در  پرسشـنامه  ایـن 
غیرشـناختی )هیجانی، شـخصی و 
اجتماعـی( گـزارش می دهـد دارای 

اسـت. ۹۰ سـئوال 

پرسشـنامه  نمره گذاری  نحـوه 
هـوش هیجانی:

از آنجـا کـه گزینه هـا بـر روی 
لیکـرت  درجـه ای   ۵ طیـف  یـک 
تنظیم شـده اند. نمره گـذاری از»۵« 
)کامـاًل  گزینه هـای  و   »۱« بـه 
موافقـم( و )کامـاًل مخالفـم( انجام 
سـئواالت  بعضـی  در  و  می شـود 
بـا محتـوای منفـی نمـره کل هـر 
مقیـاس برابر با مجمـوع نمرات هر 
یک از سـئواالت آن مقیاس و نمره 
کل آزمـون برابر بـا مجموع نمرات 
بعضـی  در  می باشـد.  مقیـاس   ۱۵
یـا  منفـی  بـا محتـوای  سـئواالت 
معکـوس کـه از یک بـه ۵ و کاماًل 
مخالفـم بـه کامـاًل موافقـم انجـام 
می شـود. کسـب امتیـاز بیشـتر این 
آزمـون، نشـانگر موفقیـت برتر فرد 
و در مقیـاس مـورد نظـر یـا در کل 
آزمـون و برعکـس می باشـد. مثـاًل 

20  - Johnson
21  - Sarason
22  - ahvaz hardiness inventory
23  - ahvaz self-actualization 
inventory

کسـب امتیاز بیشـتر در مقیاس خود 
خودابـرازی  نشـان دهنده  ابـرازی 

بیشـتر در فرد اسـت.
۱۵ خـرده مقیـاس آزمون بار_ 

آنBar _On( ( عبارتند از:
   ۱- خود حرمتی

2- خودآگاهی هیجانی
۳-  خود ابرازی

۴- تحمل فشار روانی
۵- حل مسأله

۶- کنترل تکانه
۷- واقع آزمایی

۸- همدلی
۹- انعطاف پذیری

۱۰- خوش بینی
۱۱- خودشکوفا یی

۱2- شادمانی
ی  یر لیت پذ مسـئو  -۱ ۳

عـی جتما ا
۱۴- استقالل

پرسشـنامه  پایایـی  و  اعتبـار 
هیجانـی  هـوش 

مطابق بـا نتایج متـون علمی، 
ضریـب اعتبـار بـرای آزمون هـا بـا 
باالتـر  و   )۰/۷( پژوهشـی  هـدف 
بـرای آزمون هـا بـا هـدف بالینـی 
مناسـب  و  تأییـد  مـورد   )۰ /۹ (
می باشـد. در آزمون مـورد پایایی از 
طریق محاسـبه نظر آلفای کرونباح 
پایایـی  میـزان  از طرفـی   ،)۰/۹۳(
بازآزمایـی۰/۶۸  روش  در  مناسـب 
فـرد  زوج-  روش  بـه  پایایـی  و 
)۰/۷۸( محاسـبه گردیـد. بنابرایـن 
بـرای مقاصـد مختلـف قابلیت کار 
اسـت.  پذیـرش  مـورد  برداشـته، 
تعییـن  بـرای  حاضـر  تحقیـق  در 
پایایی پرسشـنامه از دو روش آلفای 
کرونبـاخ و تنصیـف اسـتفاده شـد 
کـه بـه ترتیـب برابـر بـا ۰/۹۳ و 
۰/۹2 می باشـد کـه بیانگـر پایایـی 
مطلوب پرسشـنامه هیجانی مقیاس 

می باشـد.

سرسـختی  مه  پرسشـنا ب( 
 )AHI ( اهـواز  روان شـناختی 
این پرسشـنامه برای سنجش 
سرسـختی روان شـناختی اهواز در 
افـراد اسـت و یـک مقیـاس خـود 
گزارشـی مداد- کاغذی اسـت که 
سـنجش  بـرای  مـاده   2۷ دارای 
میـزان سرسـختی افراد اسـت که 
بـه روش تحلیـل عوامـل سـاخته 
بـاال  نمـره  احـراز  اسـت.  شـده 
نشـان دهنده  پرسشـنامه  ایـن  در 
بـاال  ختی  ن شـنا وا ر سرسـختی 
سـه  قاعدتـًا  و  اسـت  فـرد  در 
یعنـی  سـازه  ایـن  اصلـی  مؤلفـه 
مبارزه جویـی، کنتـرل و تعهـد در 

می باشـند. بـاال  افـراد  ایـن 

پرسشـنامه  نمره گذاری  نحـوه 
سرسـختی روان شـناختی اهواز

پرسشـنامه  ایـن  نمره گـذاری 
2۷ مـاده ای بـه ایـن صورت اسـت 
کـه آزمودنی هـا بـه یکـی از چهـار 
گزینـه »هرگز«، »بندرت«، »گاهی 
اوقـات« و »بیشـتر اوقـات« پاسـخ 
گفته و براسـاس مقادیر ۰، ۱، 2، ۳ 
نمره گـذاری می شـود بـه اسـتثنای 
ماده هـای ۶، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۷، 2۱ 
کـه دارای بـار عامل منفی هسـتند، 
نمره گـذاری  معکـوش  شـیوه  بـه 
می شـوند. احـراز نمـره بـاال در این 
پرسشـنامه نشـان دهنده سرسختی 
بـاال در فـرد اسـت  روان شـناختی 
و اصـواًل میـزان سـه مؤلفـه اصلی 
مبارزه جویـی  یعنـی  سـازه،  ایـن 
کنتـرل و متعهـد نیـز در ایـن افراد 

بـاال می باشـند.

ادامه دارد
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دومین قهرمانی زنان کشتی ایران در آسیا

تیم ملی کشتی زنان ایران در آلیش آزاد هم قهرمان آسیا شد.
ایران در رقابت های آلیش آزاد قهرمانی  تیم ملی کشتی آلیش زنان 
آسیا با کسب ۳ مدال طال، یک مدال نقره و دو مدال برنز به عنوان قهرمانی 

دست پیدا کردند.
رقابت های کشتی آزاد آلیش قهرمانی آسیا طی روزهای ۱ و 2 خرداد در 
شهر اوش قرقیزستان برگزار شد که طی آن فاطمه فتاحی در ۶۰ کیلوگرم، 
سحر غنی زاده در ۷۰ کیلوگرم و هانیه عاشوری در مثبت ۷۵ کیلوگرم به 
مدال طال دست پیدا کردند. سپیده بابایی در ۵۵ کیلوگرم نقره گرفت و مریم 
احمدی در ۷۵ کیلوگرم و الهه روزبه در ۶۵ کیلوگرم به گردن آویز برنز رسیدند.  
تیم آلیش زنان ایران پیش از این در رقابت های آلیش کالسیک آسیا 

نیز با یک مدال طال، ۴ نقره و یک برنز قهرمان شدند.
همچنین در رقابت های آلیش آزاد مردان قهرمانی آسیا تیم ایران توسط 
شادمان عظیمی در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم به مدال نقره، روح اهلل نعمتیان در 
وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال برنز و عیسی روایی در وزن ۱۰۰ کیلوگرم به مدال 

برنز دست یافت.

واکنش علی مرادی به مهاجرت دختر وزنه بردار
رییس فدراسیون وزنه برداری به 
مهاجرت دختر وزنه بردار واکنش نشان 
داد و گفت: اینها از ارزش های اخالقی 

به دور است.
علی مرادی در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به این سوال که برای کشورهای 
اسالمی چند وزنه بردار اعزام می شود، 
گفت: روز گذشته در کمیته ملی المپیک 
را  کامل  نفرات  لیست  و  حاضر شدم 

اعالم کردم. اعضای کادر فنی تصمیم گرفتند که تیم مردان را به نحو کیفی 
و کامل )۱۰ نفر( اعزام کنند. البته اردوها از فردا با تعداد ۱۶ نفر آغاز می شود 
و با توجه به همین موضوع تیم زنان را نیز حمایت می کنیم. در بخش زنان 
احتماال ۸ نفر اعزام خواهند شد که روی شانس های مدال بیشتر حساب کنیم.

رییس فدراسیون وزنه برداری در ادامه در خصوص پناهندگی دختر وزنه 
بردار گفت:  اینگونه موارد نه برای ما بلکه برای دنیای ورزش اجتناب ناپذیر 
است. اگر روی این موضوع در المپیک اخیر نگاه کنید یکی از دختران به 
کشور دیگری رفت. ورزش در همه دنیا فراز و نشیب های خودش را دارد، از 
اینکه چگونه می توانیم جلوی این اتفاقات را بگیریم و یا مهاجرت ها کمتر 

شود باید انگیزه بیشتری برای ورزشکاران فراهم کرد.
مرادی همچنین گفت: به نظر می رسد این اقدامات کم لطفی است که 
به مجموع کشور و آن ورزش لطمه می زند؛ کسی که با همه خودخواهی 
خود اینهمه خاستگاه های دختران جدیدی را که به ورزش می آیند را نابود 
می کنند. اینها از ارزش های اخالقی به دور است حاال چه پناهنده شود، یا 
بخواهد مهاجرت داشته باشد. فکر می کنم باید کمی به مسائل خود توجه 
کنند تا این مسائل را گسترده تر ببینند. این رشته در کشور جدید است، در 

سه سال و نیم به اندازه ۵۰ سال کار انجام گرفته است.
وی افزود:  کسانی که در این رشته صاحب نام هستند و برخی در آنها 
پناهنده می شوند هنوز نمی توانسته اند یک مدال درست و حسابی بگیرند. 
ورزشکاران ما در سه سال و نیم مدال های خوب ورزشی گرفته اند و آنها 
باید حمایت شوند. ما حمایت می کنیم. کالس آموزشی داوری و مربی گری 
را برای خانم ها بیشتر مقرر می کنیم. اردوها را در صدد هستیم که بهتر کنیم 
ضمن اینکه در بحث برگزاری اردوهای تمرینی در سطح استان جلسه ای با 

حضور نایب رییس زنان داریم تا بتوانند تمرینات بهتری داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که در موضوع یکتا جمالی موضوع سوء مدیریت 
و  توبیخ پیش آمده است؟ گفت: من به این موضوع ها بر نمی گردم چون 
حاشیه ای است. دخترهایی که هستند عضو خانواده ما هستند. اگر هم چیزی 
هم هست باید تذکر داد و اگر نیاز به حمایت است باید انجام دهیم. تشویق 
و تنبیه کجاست. در خانواده خصوصی اگر پدر تذکر ندهد وظایفش را انجام 
نداده است. ما نایب رییس داریم که در بخش زنان کار می کند. نایب رییس 

استانها هم همین شکل است.
وی در ادامه گفت: ما تیم هایی را در موارد زیادی با نفرات زیاد حتی به 
آمریکا اعزام کرده بودیم. رفتند و آمدند و بدون هیچ گونه تنشی. این گونه 
اقدامات هر چقدر هم بخواهی شرایط را مهیا کنی، کسی که ته دلش می 
خواهد اتفاقی را رقم بزند کار خود را می کند. کسی که شب بخوابد و صبح 
زود بلند شود و ساعت ۸ به بهانه اینکه حال خانواده اش را بپرسد از مربی 
مربوطه زمان بخرد و نیت خود را به عمل برساند نمی تواند بدون برنامه ریزی  
از قبل این کارها را کرده باشد. یا کسی که مصاحبه کرده و می گوید که او 
را از آلمان برده، پس برنامه ریزی داشته اند و سیستم سامان دهی برای این 
موضوعات مهیا کرده اند. احساس من این است که یک شبکه قاچاق انسان 
اینها را مدیریت می کند. سیستم، سازماندهی شده است.وی افزود: شما نمی 
توانید، مگر ساده لوحی کنید. امکان ندارد جوان ۱۷ ساله شب بخوابد صبح 
تصمیم دیگری بگیرد. اتفاق خاص این بود که آنقدر تودار بوده که هیچ کس 

مطلع نشده است. شرایطی را به وجود آورده کسی نفهمیده است.
مرادی در خصوص بازنشستگی اش گفت: من بازنشسته نیستم. تا زمانی 
که سازمان بازنشستگی مسائلی که در ارتباط با سنوات هست مورد تایید قرار 
ندهد هیچ سازمانی نمی تواند پرسنلی را بازنشسته اعالم کند. پس ما بازنشسته 

محسوب نمی شویم و فی کما سابق به کار خود ادامه می دهیم.
وی در خصوص دیوان عدالت اداری نیز گفت: دیوان عدالت اداری موضوع 
دیگری است. به نظر من چیزی که وزارت ورزش دنبال می کند با منشور 
المپیک که نمی تواند در مجمع دخالت کند. مجمعی که رییس آن رییس 
ورزش کشور است. چگونه می توان رایی که مشابه رای هادی ساعی باشد 
با همان شرایط، همان قاضی و همان شعبه تایید کرده اما برای ما را نقض 
کند. ما اعتراض کردیم. اینکه رای بدوی انتشار پیدا کند خالف و جرم است. 
دوستانی که نشر داده اند باید در مراجع قضایی پیگیری شود. تا رای قطعی 

صادر نشده که نباید منتشر کنند. رای بدوی قانونش این است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی بازنشسته نیستید، 
گفت: من ۴2 سال سرباز و بسیجی این کشورم بعدش هم بازنشستگی یک 
اسم است و اگر به نام ما بخورد ما هستیم. به لحاظ قانونی هم صندوق 
بازنشستگی باید بررسی کند و تایید کند. من نزدیک سی و چند سال سابقه 
اجرایی دارم. سابقه اجرایی با سنوات و حق بیمه فرق دارد. دو موضوع است. 
چیزی که در ارتباط با سوابق است ۳۶ سال است. آن چیزی که در خصوص 
سنوات هست نزدیک ۳۰ سال است. یعنی من دور بعدی هم می توانم باشم. 
بستگی به نظر مجمع دارد. چون کارشناس ارشد هستم تا زمانی که باالترین 

مقام بگوید می توانم باشم. ممکن است ۳۰ یا ۴۰ سال باشد.

تکلمه ای بر قهرماني منچسترسیتي؛
تسخیر بهشت؛ حتی اگر شده با ضد فوتبال!

همگي خسته نباشید. احتماال امروز حتي طرفداران بي طرف نیز، از فرط هیجان 
روح خسته اي دارند و جسمي کوفته. از طرفداران سیتي و لیورپول نمي گویم. حتم 
داشته باشید نیمي از هواداران هر دو تیم در اقصي نقاط جهان امروز به بهانه بیماري، 

سر کارهاي خود حاضر نشده اند. 
 دنیاي دیوانه دیوانه دیوانه فوتبال، حماسه تلخ و شیرین دیگري براي یکایک آنها 
به جاي گذارد که »هرگز و هرگز« فراموش نخواهند کرد. هیچ یک از ما فراموش نخواهیم 
کرد. جناح و احساس ما اهمیتي ندارد. سرزنده یا سرشکسته، شاهد واقعه فوتبالي بي 
مانند دیگري بودیم که از جعبه سحر انگیز و جادویي فوتبال انگلیس چون آتشفشاني، 
ناگهاني و غیرمنتظره فوران کرد. همه معجزات گذشته را در مسیر خود ذوب کرد و ما 

شیفتگان یک به یک جزغاله شدیم. 
استادیوم اتحاد، شهر پمپي Pompei بود که تمامي ساکنان خود را در ۵ 

دقیقه سوزاند! 
همه را.

*همین دیروز بود که از »سرخیو آگوئرو« و »روبرتو مانچیني« و دیدار حیاتي 
روز پایاني ۱۰ فصل پیش و قهرماني بي همتاي سیتي حرف مي زدیم. از دو گل 
پیروزي در دقایق ۹۱ و ۹۴ و قهرماني گفتیم. از قصه اي که از دل داستان هاي خیالي 

کهن برخاسته است.
امروز نیز قصه بر همان منوال است. بار دیگر« سیتي« با اسامي متفاوت دیگري 
چون  »گوندوگان« و »گواردیوال« به قهرماني خارق العاده دیگري دست یافت. دهان 
همه فوتبالدوستان و فوتبال نویسان و دست اندرکاران فوتبالي و هر آن کس که به 

نوعي با دنیاي آن رابطه دارد تماما گشوده مانده است.
حرفي نیست؛ حیرت انگیز بود.

“گوندوگان« می گوید: بعد از برد ۱-۴ در مقابل بروژ بلژیک، گواردیوال در رختکن 
با عصبانیت به بازیکنان گفت: »دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم«! ما متعجب شدیم 
و زمزمه ها در مورد آینده تیم میان بازیکنان باال گرفت. روش و رویکرد او به بازی ها 
ممکن است هر از گاهی تغییر کند ولي اصول گواردیوال ثابت مي ماند. او هنوز شدیدا 

هیجان زده مي شود و همچنان در رختکن »مثل یک شیر« مي غرد”
همه فصل و همه دیدارهاي رفت و برگشت به نتیجه پیروزي یک دیدار خالصه 
شده بود. در یک کامبک بسیار غیرمعقول تمامي معادالت را بر هم زد و تغییر 2-۰ به 
2-۳ استون ویال را شکست داد تا تیم پپ گواردیوال در ۸ دقیقه به پایان همه فصل به 
عنوان قهرمانی بوسه زد. استادیوم اتحاد سرخوشانه منهدم شد و پیروزی ۱-۳ لیورپول 
مقابل وولوز بیهوده و بي حاصل. مثل همیشه سیتي هیچگاه نیمه کاره  رقابت را رها 
نکرد. نه در آخرین روز فصل، نه وقتي که عنوان قهرماني لیگ در خطر نابودي است.

لیورپول به وظیفه خود عمل کرد. استیون جرارد نیز نقش خود را انجام داد، 
کوتینیو نیز و استون ویال برتري خود را در اتحاد با 2 گل تحکیم کرد و منچستر سیتی؟ 
به نظر می رسید آنها شانس خود را به باد داده اند. دوباره. سیتي به مدت ۷۵ 

دقیقه ضعیف ترین عملکرد فصل خود را در خانه به نمایش گذاشت.
پس از یاس و ناامیدی ناشي از شکست مقابل رئال مادرید، در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا، در دو بازي کامال کالسیک اروپایي، سیتي در لیگ داخلي، مسیري را 
پي گرفته  بود که »هرگز« هیچ تیمي در صدر جدول و در آخرین روز به آن وادي پاي 
نگذاشته بود. اولین تیمی که مي رفت تا در آخرین روز، قهرمانی را به عنوان تیم صدر 
نشین هدیه رقیب جنگاور خود کند. دست و پا بسته و تسلیم، جایي که خوش بینان بي 

منطق هم دست هاي خود را با قبول شکست باال گرفته بودند.
اما در چند دقیقه  یکي از بهترین بازگشت و کامبک هاي تمامي دوران هاي لیگ 
به وقوع پیوست. بزرگتر از آن لحظه آگوئرو؟ احتمااًل. شاید. هر طور که ببینیم راه برگشت 
خیلی سخت و غیرممکن به نظر مي رسید. کوئینز پارک رنجرز در آن روز ده نفر بازي مي 
کرد. و  تیم ضعیفی بود. در مقابل، ویال بهتر و خطرناک تر بود. این تیم اسطوره های 
سابق لیورپول را در خدمت داشت که در تمام هفته گذشته با امید و دعاي مرسي ساید 
شب را به صبح رساندند. زمانیکه ویال با گل زیباي کوتینیوي برزیلي بازي را 2 صفر 
کرد تنها 2۱ دقیقه وقت مانده بود. و سیتی به سه گل نیاز داشت. سیتي در قعر چاه بود.

ولي در حالیکه فقط ۱۵ دقیقه باقي مانده بود، سیتی ناگهان غرشي کرد، و از این 
مصیبت بیدار شد. تصور فصلی بدون جام و تماشاي کسب چهارگانه لیورپول غیرممکن 
بود. کوه همیشه آماده انفجار، نهیبي زد. گوندوگان یک دقیقه قبل از گل کوتینیو به جاي 
برناردو سیلوا وارد زمین شد. در بدترین زمان ممکن و احتماالً برای آخرین بازی. گوندوگان 
آمد و میراثی پاک نشدني چون آگوئرو در تاریخ سیتي و فوتبال انگلستان از خود به جاي 

گذاشت. معجزه کرد و بي آنکه بخواهد افسانه شد.
به طور باورنکردنی و برابر چشمان بهت زده همه فوتبالدوستان جهان، سیتی در 
فاصله ۵ دقیقه سه گل به ثمر رساند، در حالیکه ۷۶ دقیقه پیش از آن به هیچ وجهه 

چنین سناریویی به ذهن هیچکس خطور نمي کرد. 
*بدنیست به یک مورد اشاره کنم؛ در میان یکي از صدها سایت آمار و آنالیز فوتبال 
به آن برخورد کردم. شاید باور نکنید اما سیتي برای اولین بار است که بعد از دیدار 2۸ 
فوریه سال 2۰۰۵ مقابل نوریچ، زمانیکه 2-۰ در دیداري عقب بود قادر به جبران گل 

هاي خورده و تغییر نتیجه بازي به سود خود شده است. 
*شرحی بر شانزده دقیقه 

گوندوگان آمد و در ۱۶ دقیقه کنترل توپ و بازي را در اختیار گرفت و تا زمانی 
که سیتی قهرمان لیگ شد، سراسیمه و بي انقطاع ادامه داد.

اولین گل در دقیقه ۷۶. رحیم استرلینگ، مانند گوندوگان، یک تعویض دیگر در 
نیمه دوم، چیزی را ارائه داد که سیتی در تمام بازی از دست داده بود: یک سانتر خوب 
و زود هنگام. سیتي اغلب اوقات و با تأخیر بسیار، دائما در جستجوی »آن« پاس عالی 
و کامل بود. و این به ویال به راحتي فرصتی برای سازماندهی مي داد. اگرچه ویالي 
جرارد تمام بازی را سازماندهی کرده بود. در واقع عالی و تحسین برانگیز و با کنترل 
کامل دفاع کرده بودند. استرلینگ آنها را تحت فشار قرار داد. توپ را از سمت راست 

ارسال کرد و گوندوگان در تیرک دوم دروازه با سر به توپ ضربه زد. 
سکوت عصبی و غم انگیزي در هر دو بازي سیتي و لیورپول به وجود آمده بود، 
غول ها هم از نفس افتاده بودند. اما گل اول گوندوگان غرش و نفس تماشاگران 
بعد، سیتی  تنها سه دقیقه  را جایگزین موسیقي متن سکوت دقایق پیش کرد. 
مساوی کرد. »رودری« قرار است سنگ دفاعی سیتی در خط هافبک باشد، اما 
سبک گواردیوال از همه می خواهد بدون توجه به موقعیتشان، در حمله و هجوم 
شرکت کنند. وقتی توپ در خارج از محوطه به رودری داده شد، او به خوبی و 
خونسردي و از 2۰ متري توپ را وارد دروازه رابین اولسن، دروازه بان ویال کرد. 
شاید اصال به همین دلیل است که گواردیوال نیاز مبرمی به شرکت در مناقصه 

دکالن رایس احساس نمی کند.2-2. 
با این حال، این نتیجه براي سیتی کافي نبود. سیتي یک امتیاز داشت، و لیورپول 
نیز. اگر لیورپول یک امتیاز را به ۳ تبدیل می کرد، عنوان مال آنها بود. اگر سیتی گل 
سوم را  می زد، لیورپول می توانست ده گل بزند و باز هم ذره اي تغییر در تعیین قهرمان 
نداشته باشد. به این ترتیب، در هشت دقیقه پایاني، بزرگترین گل فصل سیتی دنیاي 

فوتبال را ذوب کرد.
کوین دی بروینه  از باورش هایش دست برنداشت، این بهترین بازی او نبود، اما 
هرگز  از تالش بي امان دست نکشید. او با آخرین قطره انرژي خود توپ را در اختیار  
در آورد. پس از تصاحب توپ سپس گوندوگان را دید که دوباره در پشت تیر دوم کمین 
کرده بود. گوندوگان سانتر طالیی او را تبدیل به الماس  کرد. خیلي دیر شده بود ولي 
این فوتبالی بود که سیتی همیشه قادر به ارائه آن است. بالینی، سبک و ساده، از نظر 

فنی عالی، و بسیار موثر و کشنده. این فوتبال قهرمانان بود. 
جالب اینکه سیتی در وقت اضافی در تمام دقایق توپ را در گوشه های زمین نگه 
داشت تا چیزی به قضا و قدر سپرده نشود. کمی ضد فوتبال که برای قهرمانی الزم بود؛ 
چیزی ضروری آنچنان که گواردیوال بازهم در وصف تلخی حذف مادرید به آن اشاره 

کرد. آنها این جدیت و شاید چرک بازی را در برنابئو هم نیاز داشتند. 
بعد از گل سوم و آن شش دقیقه سحر آمیز، موسیقي متن ونجلیس به گوش 
مي رسید و سیتي و گواردیوال و گوندگان بهشت را به تسخیر خود در آورده بودند. 
آبي آسماني همه جا به پرواز در آمده بود و قرمزهاي لیورپول برابر دروازه هاي بسته 

بهشت چمباتمه زده بودند.

فنی  کمیته  عضو 
می گوید  فوتبال  فدراسیون 
ایران  ملی  تیم  آماده سازی 
سوی  در  اما  نیست  خوبی  شرایط  در 
مقابل تیم ملی بازیکنان لژیونر زیادی 
و  تمرین  در شرایط حرفه ای  که  دارد 

بازی می کنند.
کمیته  عضو  قاسم پور،  براهیم  ا
به  پاسخ  در  فوتبال،  فدراسیون  فنی 
را  ملی  تیم  شرایط  که  سوال  این 
چطور ارزیابی می کند، گفت: شرایط را 
تدارکات  وقتی  نمی بینم.  خوب  خیلی 
به  مشکالت  نکنید،  تهیه  را  خوبی 
در  ند.  ما خواهد  باقی  خوب  جای 
خوبی  دورنمای  نمی توان  حاضر  حال 
آوردیم  که  شانسی  اما  کرد  تصور  را 
این است که بازیکنان ما اکثرا لژیونر 
اروپا  در  را  خوبی  تجربیات  و  هستند 
کسب کرده اند و اعتماد به نفس خوبی 
حاکم  انضباطی  و  نظم  آنجا  دارند. 
است که اگر کسی رعایت نکند، با آن 
ما  بازیکنان  می شود.  برخورد  بازیکن 
قرار  خوبی  شرایط  در  آمادگی  نظر  از 
و  نشوند  مصدوم  که  امیدوارم  دارند. 
امتیاز  یک  این  نیاید.  پیش  مشکلی 

بزرگ ماست.
ملی  تیم  سابق  بازیکن  و  مربی 
ملی  تیم  آماده سازی  شرایط  درباره 
ی  برا هنگی  هما و  ن  یرا ا ل  تبا فو
ملی  تیم  با  دوستانه  دیدار  برگزاری 
کانادا گفت: یک مقدار مسافت زیادی 
را باید طی کنیم و این بازی را انجام 
دهیم. در حال حاضر خیلی چیزها هم 
سیاسی شده و یک مقدار کار را خراب 
در  هم  سیاست  نه  متاسفا می کند. 
از  خیلی  است.  شده  دخیل  بازی  این 
مخالفت  هم  کانادا  سیاسی  مسئوالن 
کرده اند و شاید این اتفاقات مشکل ساز 
با  بازی  انتخاب  حال  هر  در  شود. 
کانادا به علت اینکه در مسیر انتخابی 
و  کرد  رقابت  آمریکا  با  جهانی  جام 
صدرنشین هم شد، می تواند یک بازی 

بازی های  داریم  نیاز  اما  باشد  مناسب 
بیشتری را برگزار کنیم.

بازی  ینکه  ا به  واکنش  در  او 
نظر  در  ملی  تیم  برای  زیادی  های 
بازی  دو  فقط  ایران  و  نشده  گرفته 
شاید  که  کرده  هماهنگ  را  دوستانه 
اظهار  کند،  پیدا  کاهش  بازی  یک  به 
کرد: مطمئنا کسانی که در فدراسیون 
هستند، پیگیری می کنند. اگر دخالت ها 
نباشد، می توانیم بازی های بیشتری را 
هماهنگ کنیم. با این حال، مهم ترین 
با  تراز  هم  بازی های  انتخاب  مساله 

تیم های حاضر در گروه ایران است.
فدراسیون  فنی  کمیته  عضو  این 
ملی  تیم  از  شناختش  درباره  فوتبال 
من  کرد:  اظهار  نیز  اکوادور  فوتبال 
شناختی از این تیم ندارم. وقتی شیلی و 
کلمبیا حذف می شوند و این تیم به جام 
جهانی می رود، مطمئنا این تیم توانایی 
طرفی  از  است.  داشته  را  استحقاق  و 
قدرتمندتری  فوتبال  جنوبی  آمریکای 
با  دارد.  شمالی  آمریکای  به  نسبت 
این حل، سبک فوتبال این منطقه به 
شکلی است که تیمی از این نوع بازی 
خواهید  می  وقتی  نیست.  ما  گروه  در 

بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنید، به 
سبکش  اگر  که  می روید  تیمی  سراغ 
نظر  از  نداشت،  همخوانی  چندان  هم 
تیم  و  باشد  خوبی  شرایط  در  فوتبالی 
ملی را با مشکل مواجه کند و ما یک 

محک جدی بخوریم.
قاسم پور در واکنش به این مساله 
دیگر  جهان  کشورهای  از  خیلی  که 
کدام  از  کشور  یک  اینکه  به  توجهی 
سمت  به  بیشتر  و  ندارند  است،  قاره 
تیم های باکیفیت می روند اما ایران به 
راحتی از بازی با سنگال و غنا گذشت 
که قطعا فوتبال قدرتمندترین نسبت به 
کانادا دارند، گفت: عقیده من این است 
که اگر تیم رقیب از همان قاره ای بشد 
که یک تیم دیگر هم در گروه ماست، 
بهتر است. اما در یک نگاه کلی فوتبال 
و  شده  نزدیک  هم  به  خیلی  کشورها 
االن خیلی ها به یک سبک مشابه بازی 
باشید  تیمی  دنبال  باید  االن  می کنند. 
شما  تیم  به  بتواند  و  باشد  قوی  که 
فشار بیاورد. سیستم های فوتبال خیلی 
تغییری نمی کند و خالقیت، تکنیک و 

کیفیت بازیکنان، مهم است.
او درباره اینکه پیش از این دیدار 

دوستانه با آلبانی انتخاب شده بود که 
کلی  طور  به  اما  کرد  رد  اسکوچیچ 
به  کمکی  هیچ  دیدار  این  برگزاری 
باید  نظرم  به  گفت:  نمی کرد،  ایران 
بازی  قوی  و  استخوان دار  تیم های  با 
با تیم هایی دیدار کنیم که  باید  کنیم. 
آشکار  را  ما  ضعف های  و  مشکالت 
و  باشیم  بهتر  تیمی  یک  از  اگر  کند. 
و  دروازه بان  شود،  طرفه  یک  بازی 
و  نمی خورند  محک  ما  دفاعی  خط 

مشکالتمان آشکار نمی شود.
تیم های  اکثر  اینکه  درباره  وی 
بازی  چهار  دی  فیفا  در  یک،  درجه 
ید  شا ما  ا می دهند  نجام  ا نه  دوستا
بازی های دوستانه ایران به یک دیدار 
هم کاهش یابد گفت: شرایط ما با همه 
جا فرق دارد. شرایط ما طوری است که 
خیلی ها راغب نیستند بازی کنند. نمی 
توان خیلی هم سخت گرفت. آدم هایی 
یک  از  بروند،  کار  این  دنبال  باید  که 
ماه پیش دنبال کار بودند اما متاسفانه 
و  نیست. بحث تحریم ها  باز  دستشان 
است  مساله ای  عمده ترین  مالی  بحث 
که تیم ها به همان دلیل تمایلی برای 

بازی ندارند.

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال:

شرایط آماده سازی تیم ملی اصال خوب نیست!

با انتشار ویدیوی دوربین مداربسته 
به  جدید  اخبار  کردن  درز  همچنین  و 
بیرون، به نظر می رسد ابهامات پرونده 
تراکتور - پرسپولیس برطرف شده باشد.

جنجال پیش آمده در بازی تراکتور 
با  و  دارد  ادامه  - پرسپولیس همچنان 
این  از  پس  برتر  فوتبال  برنامه  اولین 
آتش  شعله های  دوباره  نیز  مسابقه 
حواشی این بازی باال گرفته و طرفین 
با طرح ادعاهای جدید و تکرار مواضع 
خود  موقعیت  از  تا  دارند  تالش  قبلی 

دفاع کنند.
در این بین باشگاه تراکتور ویدیویی 
مداربسته  دوربین  یک  تونل  ز  ا را 
که  کرد  منتشر  یادگارامام  ورزشگاه 
به بخش میانی تونل ورزشگاه  مربوط 
یادگار و جایی است که اتاق داوران در 
از  پس  دقایقی  است.  گرفته  جای  آن 
و  برتر  فوتبال  برنامه  در  ویدیو  پخش 
طرح این ادعا که »داور آماده ازسرگیری 
وارد  پرسپولیس  بازیکنان  و  بود  بازی 
داور  مهدوی  سیدرضا  نشدند«،  زمین 
برنامه  مجری  به  پیامی  در  بازی  این 
گفت:  و  کرد  تکذیب  را  موضوع  این 
گفتند  تراکتور  مدیرعامل  »نزدیکان 
در  هستند  آماده  پرسپولیس  بازیکنان 

حالی که اینطور نبود.«
باشگاه  تکذیب،  این  باوجود  اما 
در  را  طوالنی تر  ویدیوی  کتور  ترا
صفحات مجازی خود منتشر و ادعای 
قبلی را تکرار کرد. این در حالی است 
سایر  ویدیوی  انتظار می رفت  البته  که 
تونل  در  مستقر  مداربسته  دوربین های 
شود  منتشر  نیز  امام  یادگار  ورزشگاه 
تا باقی ادعاها نیز راستی آزمایی شوند.

آغاز  و  بازی  توقف   -  2۰:۳۵
پروسه تعطیلی

با این حال همین ویدیو نیز نکات 
زمانی   2۰:۳۵ دارد؛  خود  در  را  مهمی 
است که خبرنگاران به تحریریه مخابره 
به  پرسپولیس  تیم  اعضای  که  کردند 
همراه داور در حال ترک زمین هستند 
زمان  در  که  )آنطور  بعد  دقیقه  یک  و 
سنج دوربین مداربسته مشخص است( 
بازیکنان پرسپولیس و سپس تیم داوری 
رختکن  وارد  تا  می کنند  عبور  تونل  از 

خود شوند.
را  مهدوی  ملتمسانه  آقایی  سعید 
موضوع  همین  که  گرفته  آغوش  در 

نشان می دهد او پس از واکنش خود به 
هواداران در تونل با کارت قرمز مواجه 
شده است. سپس سایر بازیکنان هم از 
تونل عبور می کنند و برای چیزی حدود 

۷ دقیقه همه چیز در آرامش است.
ز  ا برای  تالش ها   -  2۰:۴2

سرگیری بازی
سپس برخی نفرات اغلب ناشناس 
با لباس شخصی یا نظامی به اتاق داور 
شاهدان  که  آنطور  و  می شوند  نزدیک 
داور هم شب  و  داده اند  گزارش  عینی 
»کریم  می گویند:  کرد،  تائید  گذشته 
باقری اعالم کرده که پرسپولیس حاضر 
به انجام مسابقه است.« داور نیز بعد از 
 2۰:۴۸ ساعت  در  و  دقیقه  پنج  حدود 
متوجه  اما  می آید  بیرون  خود  اتاق  از 
می شود که خبری از آمادگی بازیکنان 
گزارش ها  نیست.همچنین  پرسپولیس 
نیز  از آن است که ناظر داوری  حاکی 
به او اعالم می کند که وضعیت تفاوت 
چندانی نکرده است. این لحظاتی است 
که کاپیتان های تراکتور تالش نافرجامی 
نکته  و  دارند  کردن سکوها  آرام  برای 
جالب اینکه تنش به قدری باالست که 
یحیی گل محمدی هنوز نتوانسته جایگاه 
وی آی پی را به مقصد زمین ترک کند.
رختکن  به  بازگشت   -  2۰:۵۵

داوری
که  نی  زما ور  دا حال  ین  ا با 
آمادگی  از  افراد  ادعای  می شود  مطلع 

بازی  به  بازگشت  برای  پرسپولیس 
درست نبوده، به اتاق خود بازمی گردد. 
دو  گزارش  مشاهده  اینکه  مهم  نکته 
صفحه ای از این بازی نشان می دهد که 
داور از وضعیت امنیت ورزشگاه اطمینان 
نداشته. اگر او نسبت به از سرگیری بازی 
رضایت داشت باید در گزارش خود قید 
انجام  از  پرسپولیس  »امتناع  می کرد: 
بازی« اما او جمالتی با مضمون عدم 
وجود امنیت کافی برای برگزاری مسابقه 

را نوشته است.
به  نسبت  او  اگر  دیگر  طرف  از 
باید  داشت،  اطمینان  ورزشگاه  امنیت 
به همراه توپ و کمک هایش به وسط 
زمین حرکت می کرد و آنجا منتظر هر 
امتناع  این حالت  دو تیم می ماند و در 
یکی از طرفین می توانست حکم ۰-۳ 

را برایش به دنبال داشته باشد.
رختکن  به   2۰:۵۵ ساعت  داور 
تمام  نیمه  را  بازی  و  بازمی گردد  خود 
می گذارد. در این بین مربیان و بازیکنان 
نزدیک  او  به  بیگاه  و  گاه  نیز  تیم  دو 
می شوند و نکاتی را می گویند که البته به 
نظر مورد توجه مهدوی قرار نمی گیرد.
* سوت توقف با 22 دقیقه تاخیر

نشان  ما  خبرنگار  پیگیری های 
بازی قصد  ناظر  تیم داوری و  می دهد 
داشتند در دقیقه ۴۸ و زمانی که بازی 
از دقیقه 2۸(  بار )پس  را برای دومین 
و  شوند  رختکن  راهی  کردند،  متوقف 

مسابقه را نیمه کاره بگذارند اما مسئوالن 
انتظامی اعالم کردند که نیروهای بیشتر 
امنیتی در راه هستند و به زودی امنیت 
برقرار خواهد شد و به همین دلیل داور 
با  تا  کرد  متوقف  را  بازی  دقیقه   ۱۵
سر  از  بازی  جدید،  نیروهای  رسیدن 
که  مهمی  ابهام  شود.همچنین  گرفته 
حاال برطرف شده این است که بسیاری 
ادعا می کردند داور در لحظه توقف بازی 
)دقیقه ۷۰( سوت نزده و طبق قانون در 
این حالت بازی نیمه کاره نیست اما به 
از داخل زمین،  گزارش شاهدان عینی 
داور سه بار به نشانه توقف مسابقه در 
نیمه کاره  نشانه  که  دمیده  خود  سوت 

ماندن بازی است.
نکته جالب اینکه یحیی در حوالی 
با  ساعت 2۱:۱۰ در میان سنگباران و 
جایگاه  ترک  به  موفق  ویژه،  همراهی 
خود می شود. همچنین تصاویر ارسالی 
از  از خبرنگاران داخل ورزشگاه حاکی 
آن است که ساعت 2۱:۴۰ ورزشگاه تا 
حد زیادی خالی می شود؛ در واقع یک 
ساعت پس از آنکه مسئوالن انتظامی 
اعالم کرده بودند که امنیت کامل برای 

از سرگیری بازی برقرار است.
روزهای  در  دید  باید  حال  این  با 
طی  را  مسیری  چه  پرونده  این  آینده 
خواهد کرد اما با وضعیت فعلی و شواهد 
جدید، شاید تکرار مسابقه، حکم دور از 

انتظاری به نظر بیاید.
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الزیر نظر: مجتبی کاشی
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بررسی فیلم دوربین مداربسته ورزشگاه یادگار؛

سه هیچ به نفع تراکتور یا پرسپولیس؟

می گوید  پرسپولیس  عامل  مدیر  درویش،  رضا 
به  را  انتقاالتی  و  نقل  کارهای  تیم شان  سرمربی 
بعد از پایان لیگ موکول کرده اما منکر مذاکرات با 

پورعلی گنجی و بیرانوند نشد.
با وجود اینکه هنوز لیگ برتر به پایان نرسیده 
اما شایعات نقل و انتقاالتی از همین روزها داغ شده 
مطرح  پرطرفدار  تیم های  حول  مختلفی  اسامی  و 

می شوند.
روز گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد که 
از توافق پرسپولیس با مدافع چپ این روزهای گل گهر 
یعنی میالد زکی پور خبر می داد؛ انتقال احتمالی ای که 

اما  شد  خواهد  جنجالی  پیوستن  وقوع  به  در صورت 
مدیرعامل  کرد.  تکذیب  را  اتفاق  این  درویش  رضا 
پرسپولیس در برنامه فوتبال برتر در این خصوص گفت: 
همه این ها مسائلی است که باید کادرفنی بگوید، آقای 
گل محمدی هنوز هیچ لیستی نداده و گفته اند بازی ها 
باید تمام شود. همه این خبرها مخصوص کانال ها و 

فضای مجازی است.
درویش همچنین در خصوص مذاکرات با بیرانوند 
بیان کرد: مذاکرات مقدماتی را با بیرانوند انجام دادیم و 
تقریبا به یک توافقاتی رسیدیم. اگر بنا باشد او را جذب 
کنیم قرار است رضایت نامه پرداخت نکنیم. خود آقای 

بیرانوند هم تالش هایی می کند اما گفتیم یکی، دو هفته 
اجازه دهید بازی ها تمام شود.

او همچنین در خصوص جذب پورعلی گنجی و 
تمدیدی ها بار دیگر اظهار داشت که همه چیز به پس 
از پایان لیگ موکول شده و راجع به این مسائل گفت: 
مرتضی پورعلی گنجی هم تمایل به آمدن دارد اما آقای 
گل محمدی گفتند بعد از بازی ها تصمیم بگیریم، بهتر 
است چون تمرکز همه معطوف به دو بازی باقی مانده 
نداریم.  تمدید  برای  مشکلی  بازیکنان  با  ما  است. 
پرسپولیسی هایی که آنور آب هستند نیز دنبال فرصتی 

برای بازگشت به پرسپولیس هستند.

شروع زودهنگام فصل بعد با وجود تکذیب ها؛

انتقال دو ملی پوش به پرسپولیس با تایید مدیرعامل!
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ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  آگهی 
فاقد سند رسمی

و   ۳۰۰۰۳2۹ و   ۳۰۰۰۳۳۰ و   ۳۰۰۰۳۳۱ های  کالسه  پرونده 
 ۱۴۰۱۶۰۳2۵۰۰۳۰۰۰۳۸۰ ۱۴۰۱۶۰۳2۵۰۰۳۰۰۰۳۷۸و  شماره  آرای 
و۱۴۰۱۶۰۳2۵۰۰۳۰۰۰۳۷۹ و مورخ ۱۴۰۱/۰2/2۱ به تقاضای آقای اسداهلل خاص 
امیری ارگنه   فرزند رضاعلی نسبت به  سه قطعه زمین مزروعی به مساحت های  
۸۷۴2۹.۰۷ مترمربع و 22۴۵۶۵.۸۴ و۷۱۹۰2.2۷ مترمربع قسمتی از  ششدانگ 
پالک ۱۶۷اصلی واقع در قریه نوروزآباد )ایتیوند( بخش ۱2 لرستان شهرستان 
دلفان خروجی از مالکیت مالک  رسمی متقاضی برابر سندهای ثبتی وارثیه پدری 

بنام رضاعلی خاص امیری  رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
و  اراضی  تکلیف  تعیین  نامه  وآئین  و۱۳قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست  تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
ارائه حکم نهایی می  ادامه عملیات ثبتی موکل به  تحویل ثبت اسناد نماید و 
باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه 

متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۳/2۱

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  آگهی 
فاقد سند رسمی

مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳2۵۰۰۳۰۰۱۴۱۸ شماره  رای   ۳۰۰۰۱۹۵ کالسه  پرونده 
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ به تقاضای آقای خدایار قلیجیان یارعلی   فرزند رستم نسبت به  
از ششدانگ   ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ۱۳2.2۶ متر مربع قسمتی 
پالک۸ فرعی از2۱ اصلی  واقع در بخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی 
نظریان هفت چشمه    امیر شهرتین  و  یوسف  آقایان  رسمی  مالک   مالکیت  از 

رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
و  اراضی  تکلیف  تعیین  نامه  وآئین  و۱۳قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست  تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 

ارائه حکم نهایی می  ادامه عملیات ثبتی موکل به  تحویل ثبت اسناد نماید و 
باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه 

متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۳/2۱

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  آگهی 
فاقد سند رسمی

مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳2۵۰۰۳۰۰۰۰۹۰ شماره  رای   ۳۰۰۰2۵۰ کالسه  پرونده 
به   فرزند علی نسبت  زارعی کله کله    تقاضای خانم صفیه  به   ۱۴۰۱/۰۱/2۸
ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ۹۸.۶۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۵ 
مالک   مالکیت  از  دلفان خروجی  لرستان شهرستان  در بخش ۱2  واقع  اصلی  

رسمی آقای عظیم مرادی  رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
و  اراضی  تکلیف  تعیین  نامه  وآئین  و۱۳قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست  تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
ارائه حکم نهایی می  ادامه عملیات ثبتی موکل به  تحویل ثبت اسناد نماید و 
باشد. در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه 

متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۳/2۱
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ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  آگهی 
فاقد سند رسمی

پرونده کالسه ۳۰۰۰۳۰۶ رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳2۵۰۰۳۰۰۰۰2۴۷ مورخ 
۱۴۰۱/۰2/۰۶ به تقاضای آقای علی عینی   فرزند نامدار نسبت به  ششدانگ 
یکباب عمارت  به مساحت 2۰۱.۱۱ متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۵ اصلی  واقع 
در بخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک  رسمی آقای 

اردشیر حیدری  رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
و  اراضی  تکلیف  تعیین  نامه  وآئین  ۳ و۱۳قانون  ماده  اجرای  در  مراتب 
اطالع  جهت  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

و  انتشار  محلی  و  کثیراالنتشار  روزنامه  در  حقوقی  صاحبان  سایر  و  مالکین 
تقاضا  مورد  به  نسبت  اشخاص  چنانچه  تا  الصاق  روستاها  در  آن  بر  عالوه 
به  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  نشر  تاریخ  از  دارند  اعتراض 
شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  اقدام 
با  متقاضی  صورت  این  غیر  در  باشد.  می  نهایی  حکم  ارائه  به  موکل  ثبتی 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر  اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا 
مراجع  متضرربه  مراجعه  مانع  مالکیت  صدورسند  حال  هر  در  شد.  خواهد 

الف بود.۱۷م  قضایی نخواهد 
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۳/2۱

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
به   ۰۹۴۱2۱۳۴۱2 کدملی  به  غالمحسین  فرزند  نیا  شفائی  طیبه  خانم 
 ۹۷۵۳ و سند طالق   ۱۳۷۸/۰۴/۳۰ تاریخ   ۵۳۳۵ نکاحیه شماره  استناد سند 
مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ۴۶ و طالق شماره 
کالسه  به  اجراییه  صدور  به  مبادرت  رضوی  خراسان  استان  مشهد  شهر   ۸
۱۴۰۰۰۰۹۷۵ و به تعداد ۹۹ سکه طالی تمام بهار آزادی علیه آقای محمد 
فرخ زاد فرزند قربانعلی به ش ملی ۰۷۰۰۳۴۴۵۷۸ در شعبه اجرای این ثبت 
حسب  قانونی  مراحل  سیر  و  اجراییه  ابالغ  از  پس  و  است  گردیده  تشکیل 
زاد شماره ملی  آقای قربانعلی فرخ  از  تقاضای بستانکار سهم االرث مدیون 
۰۷۰۱۵2۵۳۴۷ از ششدانگ پالک ثبتی ۱ فرعی از ۱۶۳2 اصلی بخش ۰۱ 
ناحیه ۰۰ به مساحت ۱۴۰/۴۱ صد و چهل متر و چهل و یک دسیمتر مربع 
اربعه برابر  به نشانی تربت حیدریه چهار راه امام خمینی پالک ۵۵ با حدود 
پرونده ثبتی به شرح شماال درب و دیوار است به طول )۱2/۶۸( دوازده متر 
دیوار  و  اول درب  دو قسمت  در  به کوچه شرقا  سانتیمتر  و هشت  و شصت 
است به طور ۶۶۰/ شصت و شش سانتیمتر به خیابان دوم درب و دیواریست 
به طول 2۱/۰۵ بیست و یک متر و پنج سانتیمتر به خیابان جنوبا دیواریست 
به طول ۶/۳۵ شش متر و سی و پنج سانتیمتر به یک هزار و ششصد و سی 
و سه اصلی غربا در چهار قسمت که قسمت سوم آن جنوبی است. اول دیوار 
به دیوار به طول ۹/۵۰ نه متر و پنجاه سانتیمتر به یک هزار و ششصد و سی 
و یک اصلی دوم دیوار به دیوار به طول ۳/2۹ سه متر و بیست و نه سانتیمتر 
به یک هزار و ششصد و سی و یک اصلی سوم دیوار به دیوار به طول ۳/۷۰ 
به یک هزار و ششصد و سی  یک اصلی جهارم  متر و هفتاد سانتیمتر  سه 
دیواریست به طول 2/2۶ دو متر و بیست و شش سانتیمتر به منزل مذکور 
و پیاده رو کوچه و با اوصافی به شرح اینکه ملک مذکور در یک طبقه و در 
اتفاق خواب و آشپزخانه و  دارای یک حال و یک  دو قسم که یک قسمت 
نبود  بازدید  قابل  به دلیل عدم سکونت  ۳۵ متر مربع که  یک سوئیت حدود 
طبق  و  بازداشت  اجرایی  های  هزینه  و  بستانکار  طلب  از  قسمتی  قبال  در 

نظریه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/2۴ کارشناس ششدانگ پالک ثبتی ۱ فرعی از ۱۶۳2 
اصلی بخش ۰۱ متعلق به مورث مدیون فوق به مبلغ ۳/۹۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
)سیصد و نود و چهار میلیون تومان( )و سهم االرث مدیون به استثنای بهای 
ثمن عرصه و اعیان به مبلغ ۷۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ارزیابی گردیده است لذا 
ششدانگ  از  سهم  ده  از  سهم  دو  مقدار  مزایده  ارزیابی  قطعیت  به  توجه  با 
پالک فوق به استثتای بهای ثمن عرصه و اعیان پالک فوق الذکر از ساعت 
و  چهارصد  و  هزار  یک  ماه  خرداد  هفدهم  مورخه  شنبه  سه  روز   ۱2 الی   ۹
حیدریه  تربت  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رسمی  اسناد  اجرای  شعبه  در  یک 
واقع در تربت حیدریه شهید سلیمانی ۳۰ از طریق مزایده به فروش می رسد 
در  االجرا شرکت  رسمی الزم  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آیین   ۱۳۶ ماده  برابر 
به حساب  پایه کارشناسی  از مبلغ  پرداخت ده درصد  به  جلسه مزایده منوط 
سپرده ثبت می باشد مزایده سهم االرث پالک فوق از مبلغ ۷۸۸/۰۰۰/۰۰۰ 
به  الزم  شود  می  فروخته  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریه مزایده اعم از اینکه 
نیز  و  است  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  معلوم شده  آن  قطعی  رقم 
مازاد  از محل  فوق  بابت هزینه های  پرداختی  وجوه  مازاد  وجود  در صورت 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۳/۴ 

سید امین موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 
م / الف ۱۳2۵

ال اس  ریو  – سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری  سند 
ایران ۸۴ شماره  به شماره پالک ۳۹۵ ج ۹۵  ۱۵۰۰ مدل ۱۳۸۷ 
شناسی NAS۶۱۰۰22۸۱۱۵۵۴۷2 شماره موتور ۱۰۵۳۷۸۹ مربوط 
به سارا شایاندوست مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

فاکتور فروش  ام سند و  ام وی  فاکتور فروش خودرو  سند و 
 MVM۴۸۴FAFA۰۰۸۵۱۸به شماره موتورx۳۳ خودرو ام وی ام
ره شاسیNATGBAXK۹۰۱۰۰۸۵۹۰ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد 
شماره ۱22۶

برگ سبز خودرو سواری هاچبک QUIK Rمدل ۱۴۰۰ به 
  M۱۵۹2۹۶۳۷۶ شماره پالک ۵۹۴ق۸۸ ایران ۳۶ به شماره موتور
و شماره شاسی NAPX2۱2AAM۱۰۶۵۱۷۱ مربوط  به محمد 

قادری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
شماره ۱22۷

شهردار اراک:
برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در شهر اراک
فرصت های  نمایشگاه  و  همایش  اولین  برگزاری  از  خبر  اراک  شهردار 

سرمایه گذاری در شهر اراک داد. 
اولین  هدف  مهم ترین  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  کریمی  علیرضا 
همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در شهر اراک، جذب بیست هزار 
میلیارد ریال سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری رفاهی خدماتی کالن شهر 
اراک خواهد بود. بدون شک آغاز این روند به یکی از اهداف شهرداری اراک، 
اراک و گردشگری  اقتصاد خرد  ثروتمند شدن  و  اقتصاد شهری  توسعه  یعنی 

شهری کمک شایانی خواهد نمود.
وی ادامه داد: یکی از روش های توسعه در مدیریت شهری، توجه به جذب 
سرمایه گذاری  های خرد و کالن برای پروژه های مختلف خصوصًا در حوزه رفاه 
و گردشگری است و نگاه ویژه شهرداری اراک نیز به این امر معطوف است و با 
شعار همه برای اراک سرمایه گذاری خواهیم کرد راهی نوین برای آبادانی هرچه 
بیشتر اراک قدم برداشته ایم و استفاده از همه ظرفیت های شهروندی و شهری 

برای نیل به این امر از مهم ترین ضرورت های این گام بلند است.
شهردار اراک تاکید کرد: در مسیر سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار 
نباید از همراهی دستگاه های اجرایی دولتی نیز غافل بود چرا که با حضور مثبت 

آنها و نگرش توسعه مدارانه می توان به حرکت سرمایه گذاری شتاب بخشید.
وی تصریح کرد: امروز توسعه همه جانبه عالوه بر تفکر توسعه مدار، نیازمند 
قدم های پرشتاب نیز دارد، از این رو شهرداری اراک تصمیم دارد که اولین همایش 
و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری را در شهر اراک برگزار کند و از مهم ترین 
اهداف برگزاری آن می توان به معرفی شهر اراک که به لحاظ اقتصادی نقش 

ویژه ای را در توسعه کشور ایفا می کند، به عنوان شهر سرمایه پذیر پرداخت.
با سرمایه گذاران بخش خصوصی،  مداوم  ارتباط  برقراری  کریمی گفت: 
رایزن های اقتصادی سایر کشورها از دیگر اهداف این رویداد محسوب می شود، 
اما مهم ترین هدف آن جذب 2۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در پروژه های 
این  آغاز  بود. بدون شک  اراک خواهد  گردشگری رفاهی خدماتی کالن شهر 
روند به هدف دیگر شهرداری اراک یعنی توسعه اقتصاد شهری و ثروتمند شدن 

اقتصاد خرد اراک و گردشگری شهری کمک شایانی خواهد نمود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به شرکت های دانش بنیان از طریق پیش بینی 
کمیته ای با همین نام با حضور اساتید، پژوهشگران، محققان و دانشمندان اراکی 
در مسیر توسعه همه جانبه شهری، از دیگر نکات ویژه این همایش خواهد بود. 
نمایشگاه  ایجاد  می کند  ویژه  را  رویداد  این  آنچه  همایش  کنار  در  همچنین 
سرمایه گذاری و صنعت برای نخستین بار می باشد که نشان دهنده نقش صنعت در 
امر سرمایه گذاری خواهد بود. حضور شرکت های بزرگ اقتصادی، هلدینگ  های 
سرمایه گذاری، رایزن های اقتصادی سایر کشورها، سازمان های سرمایه گذاری 
شهرداری های کشور در این همایش و نمایشگاه نوید آن را می دهد که توسعه 
همه جانبه و توزیع عادالنه سرانه های خدمت رسانی به شهروندان بیش از پیش 
مد نظر شهرداری می باشد و شعار شهرداری اراک برای همه شهروندان را محقق 
خواهد ساخت. امید آن می رود با برگزاری این رویدادهای توسعه محور اراک را 
شهری زیباتر و توسعه مدارتر و شهروندان فهیم آن را شاد و بهره مندتر ببینیم.

پرداخت حدود ۵ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان 
گلستانی

فقره   ۹۱۱ و  هزار   ۴ پرداخت  از  گلستان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
در  مددجویان  به  مسکن  ودیعه  و  درمانی  الحسنه ضروری،  قرض  تسهیالت 

سال ۱۴۰۰ خبر داد.
عیسی بابایی گفت: وام های ضروری برای حل مشکالت و گره گشایی از 
زندگی مددجویان و نیازمندان پیش بینی شده است و در همین راستا طی سال 
گذشته، 2 هزار و ۶۵۶ فقره وام کارگشایی از صندوق امداد والیت به مبلغ ۱۷ 
میلیارد و چهل میلیون تومان و ۱۳۰۱ فقره وام کارگشایی از طریق بانک های 
مهر ایران و رسالت به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۹۴۹ میلیون تومان به مددجویان تحت 

حمایت این استان پرداخت شده است.

ساری  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
خبر داد :

ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف سوخت در منطقه ساری
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : امور بهینه 
سازی مصرف واحد برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری با هدف صیانت از حقوق شهروندی و با برنامه ریزی های انجام شده 
توانست رتبه نخست بهینه سازی در ارزیابی مناطق شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ایران را از آن خود کند .به گزارش روابط عمومی ، سبحان رجب پور 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در جمع کارکنان واحد 
برنامه ریزی و کنترل با تبریک یکم خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف ، 
گفت : روز بهره وری و بهینه سازی مصرف، بهانه ای برای تکرار اهمیت استفاده 
مؤثر و مطلوب از زمان، امکانات، سرمایه، فرصت ها و نیروی انسانی در جهت 
تولید، بهینه سازی مصرف و در نتیجه ، رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه 

اقتصادی و اجتماعی در جامعه است«

بانک قرض الحسنه مهر ایران ۱۹ دستگاه اکسیژن ساز 
اهدا کرد

بانک قرض الحسنه مهر ایران ۱۹ دستگاه 
اکسیژن ساز را به مراکز درمانی استان های محروم 

کشور اهدا کرد.
نک  با می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
قرض الحسنه مهر ایران، این بانک به تازگی ۱۹ 
دستگاه اکسیژن ساز را در سطح مراکز بهداشتی 
و درمانی و خیریه های ۶ استان محروم کشور 

توزیع کرده است.
از ۱۹ دستگاه اکسیژن ساز اهدا شده، به استان های آذربایجان غربی، خراسان 
شمالی، گلستان، لرستان و هرمزگان هر کدام ۳ دستگاه و به سیستان و بلوچستان 

نیز ۴ دستگاه اهدا شده است.
این بانک در راستای برنامه های مسئولیت اجتماعی خود، برای نخستین بار 
در کشور با اختصاص بودجه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال از محل وجه التزام )جریمه 
دیرکرد( و از طریق انعقاد تفاهم نامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
به خرید اقالم مورد نیاز در زمینه پیشگیری، درمان و کنترل بیماری کووید-۱۹ در 

طرح شهید سلیمانی اقدام کرده است.
در طرح مذکور در مجموع حدود 2۵هزار قلم تجهیزات پزشکی شامل دستگاه 
کپسول اکسیژن و متعلقات، دستگاه ضدعفونی کننده UV ، دستگاه تب سنج لیزری 
و دستگاه پالس اکسی متر بین مراکز منتخب و پایگاه های سالمت در سراسر کشور 
توزیع شد.بانک قرض الحسنه مهر ایران بانکی مردمی با خاستگاه اجتماعی است که 
بار دیگر به عنوان پیشگام در عرصه مسئولیت های اجتماعی برای نخستین بار وجه 

التزام و جریمه دیرکرد دریافتی خود را صرف فعالیت های عام المنفعه کرده است.
نظام بانکداری اسالمی، می کوشد تا با نوآوری  در طراحی محصوالت بانکی، 
اهداف اقتصاد اسالمی را محقق سازد. یکی از ابزارهای تحقق این اهداف، حذف 

وجه التزام و یا اختصاص آن به امور عام المنفعه است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران این بار نیز با حمایت ۱۰۰ درصدی سهامداران و 
تأیید هیأت مدیره بانک، مقرر کرد تا همانند بسیاری از بانک های کشور های اسالمی، 
وجه التزامی را که بر اساس قانون دریافت می شود، به انجام کار های عام المنفعه مثل 

مدرسه سازی، ساخت خانه بهداشت، احداث مسکن روستایی و ... اختصاص دهد.
از محل جریمه  بودجه  اختصاص  با  در کشور  بار  نخستین  برای  بانک،  این 
دیرکرد، به خرید اقالم مورد نیاز در زمینه پیشگیری، درمان و کنترل بیماری کرونا 
در طرح شهید سلیمانی اقدام کرده و این امر اولین گام شایسته بانک قرض الحسنه 

مهر ایران برای استفاده از وجه التزام در امور عام المنفعه به شمار می آید.

تفاهم نامه  آذربایجان  شهد  صنایع  توسعه  شرکت  و  تجارت  بانک 
همکاری امضا کردند

خدمات  ئه  را ا هدف  با  تجارت  بانک 
صنایع  توسعه  هلدینگ  با  اعتباری  و  مالی 
شهد آذربایجان تفاهم نامه همکاری امضا کرد. 

 به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط 
اخالقی  هادی  دکتر  تجارت،  بانک  عمومی 
فیض آثار با برشمردن ظرفیت های موجود در 
مجموعه  این  با  گسترش  همکاری ها  راستای 
نجات  رخا کا گستردگی  به  توجه  با  گفت: 

هلدینگ شهد آذربایجان و نیاز به تأمین مالی، ظرفیت های بانک  تجارت نسبت 
به سایر بانک ها به ویژه در حوزه خدمات ارزی و ریالی می تواند به خوبی نیازهای 

این مجموعه را پوشش دهد. 
مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر اینکه بانک تجارت توانسته منابع خود را به 
نحو شایسته ای در راستای حمایت از مشتریان  هزینه کند، یادآور شد: رفع نیازمندی 
بخش های مختلف اقتصادی و حمایت از تولید کنندگان را از وظایف خود می دانیم 

و از توسعه  همکاری با شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان استقبال می کنیم. 
خدابنده، عضو هیات مدیره شرکت شهد آذربایجان با تاکید براینکه بانک تجارت 
به عنوان یک حامی مطمئن، خواسته های شرکت  را پیگیری و برآورده کرده است، 
گفت: این بانک عالوه بر اعطای تسهیالت الزم و گشایش اعتبارات اسنادی، با 
تدوین بسته های  خدماتی متنوع و راه حل های مالی منطبق با نیاز شرکت های بزرگ 

می تواند به خوبی نقش خود را به عنوان بانک عامل در این  مجموعه نشان دهد. 
وی ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعامل با بانک تجارت گفت: امضای 
این تفاهم نامه، فصل جدیدی در روابط بانک و  هلدینگ است و گسترش همکاری ها 

با بانک تجارت جزو اولویت های مجموعه ما خواهد بود. 
غالمی مدیر امور اعتباری، اصغری سرپرست مدیریت امور استانهای شمال 
کشور، مرعشی رییس اداره بانکداری تجاری و  عبدلی مدیر شعب استان آذربایجان 

غربی نیز در این جلسه حضور داشتند. 

  مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب و 
در راستای لزوم تأمین مالی طرح های 
که  کرد  عنوان  مقوا  و  کاغذ  تولید 
تأمین کننده  که  صنایعی  از  بانک  این 
هستند،  داخلی  بازار  اساسی  نیازهای 

حمایت می کند.
به گزارش درآمد نیوز  به نقل از 
روابط عممومی بانک صنعت معدن، علی 
داریم  آمادگی  کرد:  اعالم  خورسندیان 
از طرح هایی که محصوالت آن ها نیاز 
اساسی بازار داخلی را تأمین می کنند، 
این  به شرطی که  البته  حمایت کنیم؛ 
راستای  در  و  کیفیت  تضمین  با  تولید 

تأمین زنجیره ارزش باشد.
وی با بیان اهمیت صنایع سلولزی 
و  تولید  تنوع  نظر  از  کاغذ(  و  )چوب 
زنجیره های تولید صنایع پایین دستی 
برای  محصوالت  این  کرد:  اظهار 
کاغذ  نند  ما متنوعی  ر  بسیا مقاصد 
بهداشتی، کاغذ روزنامه، کاغذ چاپ و 
بندی  بسته  صنایع  همچنین  و  تحریر 
کاربرد دارد؛ بیشترین میزان مصرف نیز 
مربوط به بخش بسته بندی می باشد 
رونق  دلیل  به  اخیر  در سال های  که 
خرید آنالین با تقاضای رو به افزایشی 

مواجه شده است.
معدن  و  بانک صنعت  مدیرعامل 
عنوان داشت: با وجود تقاضای عمده ای 
که برای انواع کاغذ در کشور وجود دارد، 
مستهلک بودن ماشین آالت تولیدی و 
به  و  نوسازی  بازسازی،  به  توجه  عدم 
بروز  سبب  تولید  تکنولوژی  روزرسانی 
است  شده  صنعت  این  در  معضالتی 
کیفیت  آمدن  پایین  موجب  هم  که 
قیمت  هم  و  شده  تولیدی  محصوالت 

برده و  باالتر  را  تمام شده محصوالت 
این موارد به عالوه کیفیت پایین مواد 
عدم  و  متخصص  نیروی  نبود  اولیه، 
و  محصول  نگهداری  مناسب  سیستم 
کنترل کیفیت و نظارت مناسب، ضایعات 

محصول را نیز افزایش داده است.
مشکل  کرد:  اعالم  خورسندیان 
صاحب  سوی  از  که  دیگری  عمده 
با  تولیدکنندگان  و  صنعت  این  نظران 
هستیم،  ارتباط  در  آنان  با  که  سابقه 
مطرح می شود، بحث چگونگی تأمین 
مواد اولیه و نقدینگی الزم است؛ برای 
باگاس،  اولیه  ماده  سه  از  کاغذ  تولید 
خمیر چوب یا کاغذ و آخال استفاده می 
مقوا  و  کارتن  ضایعات  از  آخال  شود؛ 
به دست می آید که به میزان مصرف 
داخلی کاغذ وابسته است؛ از طرف دیگر 
به دالیل زیست محیطی نمی توان به 
تهیه چوب و خمیر کاغذ حاصل از قطع 
درختان جنگلی پرداخت و البته کشور ما 
هم دارای منابع عمده ای از این لحاظ 
نیست. در خصوص استفاده از باگاس نیز 
باید واحدهای تولیدی دارای تکنولوژی 
فرهنگ  آن  بر  افزون  و  باشند  مرتبط 

سازی مناسبی صورت بگیرد تا این ماده 
ارزش  یا در مقاصد کم  سوزانده نشود 
تری مانند خوراک دام مصرف نگردد، 
بنابراین تکیه صنعت تولید کاغذ بیشتر 
بر واردات مواد اولیه است که به دلیل 
تحریم های ظالمانه و نوسانات ارزی و 
افزایش قیمت جهانی آن دچار افزایش 
قیمتهای شدید شده و محدودیت های 
این  به  نیز  المللی  بین  مالی  مبادالت 

مسأله دامن زده است.
وی ادامه داد: برای حل مشکالت 
تولید  مسیر  در  که  تولیدی  واحدهای 
خود با موانعی که برشمرده شد، مواجه 
شده اند، الزم است پس از بررسی سابقه 
شرکت ها و شناسایی موردی معضل هر 
واحد تولیدی با پرداخت تسهیالت برای 
تسهیالت  یا  ها  آن  توسعه  و  نوسازی 
کردن  فراهم  برای  گردش  در  سرمایه 
مواد اولیه مرغوب به یاری این واحدها 

شتافت.
بانک صنعت و معدن  مدیرعامل 
که  داشت  توجه  باید  البته  کرد:  تاکید 
راستای  در  داخلی  صنایع  از  حمایت 
بررسی  با  باید  خودکفایی  به  دستیابی 

در  تا  بگیرد  صورت  تخصصی  های 
جلوگیری  رانت  ایجاد  از  اول  وهله 
با  تولیدات  این  اینکه  دیگر  و  شود 
محاسبات  و  اقتصادی  مزیت  لحاظ 
چراکه  شود  انجام  هزینه-فایده  دقیق 
هدف از حمایت از تولید داخل، افزایش 
محصوالت بی کیفیت با ماشین آالت 
فرسوده و از رده خارج شده با ضایعات 

باال نیست.
خورسندیان افزود: همانطور که می 
دانیم این صنعت یک صنعت انرژی بر 
و با مصرف زیاد منابع آبی است و باید 
مالحظات زیست محیطی را نیز در آن 
مد نظر داشت و شاید در برخی از انواع 
این محصول واردات به صرفه تر باشد 
یا بتوان با استفاده از ارتقاء تکنولوژی و 
روش های نوین مخصوصًا در مصارفی 
همچون صنایع بسته بندی مواد دیگری 
نهایت  در  و  نمود  کاغذ  جایگزین  را 
پس از بررسی اهلیت، صالحیت، توان 
و  کننده  تولید  فنی  دانش  و  تخصصی 
اطمینان از تولید محصول با کیفیت و 
دارای صرفه اقتصادی نسبت به پرداخت 

تسهیالت اقدام نمود.
وی تصریح کرد: برای طرح های 
تولید کاغذ و مقوا و محصوالت مرتبط 
میلیارد  و ۸۰۱  هزار   ۶ در مجموع  آن 
و  میلیون  و ۱۶  ریالی  تسهیالت  ریال 
 ۷۰۷ و  میلیون   ۹۰ و  یورو  هزار   ۴۸۶
هزار دالر تسهیالت ارزی مصوب شده 
که بخش عمده آن پرداخت شده است 
و طرح های یاد شده که بانک صنعت 
مالی  تأمین  اخیر  سالهای  در  معدن  و 
آن را به عهده داشته، در مجموع برای 
اشتغال  مستقیم  صورت  به  نفر   ۱2۹۰

ایجاد کرده است.

حمایت بانک صنعت و معدن از صنایع تأمین کننده نیازهای اساسی بازار داخلی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران 
گفت: این بانک به عنوان حامی اقتصاد دانش 
بنیان، آماده است از صنعت پلیمری کشوربه 
توسعه  و  بالغ  بنیان،  دانش  صنعتی  عنوان 

یافته حمایت کند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
در  حسینی  سیدعلی  دکتر  ایران،  صادرات 
سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پالستیک 
طی  گذشته  سال  اواخر  افزود:  ایران،  در 
صادرات  توسعه  بانک  که  مشترکی  قرارداد 
نفت  نوآوری  و  پژوهش  صندوق  با  ایران 
امضا کرد، مقرر شد بالغ بر 2۰ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 
و نوآور حوزه نفت اختصاص یابد که این امر 
فرصت مناسبی برای بهره مندی شرکت های 

پلیمری است.
وی بر لزوم توسعه دانش و فناوری در 
حوزه پلیمرتاکید کرد و اظهار داشت: کماکان 

برای ارتقا صنعت پلیمر، نیازمند دانش فنی 
دارد  وجود  ظرفیت  این  اما  هستیم  خارجی 
که تمرکز حمایت و تامین مالی صنایع دانش 
بنیان در راستای شکوفایی شرکت هایی باشد 

که در این حوزه فعالیت می کنند.
تولید  تنوع و حجم  باال،  وی، کیفیت 
امتیازات  از  را  کشور  پلیمری  محصوالت 

پلیمر خواند و گفت:  صادراتی مهم صنعت 
بین  ایجاد گشایش های  از  تردید پس  بی 
در  چشمگیر  صادراتی  جهش  شاهد  المللی 

این صنعت خواهیم بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران 
اظهار داشت: این بانک خدمات مختلفی اعم 
دین  خرید  داخلی،   LC گشایش  تسهیل  از 

در  سرمایه  تامین  و  داخلی  اسنادی  اعتبار 
گردش را به شرکت های پلیمری صادرات 

محور ارائه می دهد.
توسعه  بانک  آمادگی  اعالم  با  وی 
صادرات ایران برای حمایت مالی از فعاالن 
بازارهای  به  ورود  جهت  پالستیک  صنایع 
بانک  این  کرد:  تصریح  جدید،  صادراتی 
ضمانتنامه،  صدور  چون  خدماتی  همچنین 
ارائه خدمات صرافی به صادرکنندگان صنعت 
گام  اوراق  از طریق  مالی  تامین  پالستیک، 
محصوالت  صادرات  زنجیره  از  حمایت  و 
پالستیکی را به مشتریان فعال در این بخش 

ارائه می دهد.
یادآور می شود، سومین همایش ملی 
اقتصاد صنایع پالستیک در ایران دوم و سوم 
خرداماه جاری با حضور اقتصاددانان، فعاالن 
عرصه پلیمر و عالقه مندان به این صنعت در 

محل هتل المپیک تهران برگزارشد.

آمادگی بانک توسعه صادرات
 برای اعطای تسهیالت به صنایع پلیمری دانش بنیان

بخش تسهیالت در سامانه بانکداری الکترونیک بانک 
توسعه صادرات به منظور آگاهی و آشنایی مشتریان با امکانات 

متنوع آن تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به 
نقل از مدیریت امور فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی، 
قسطی  تسهیالت  برای  اقساط  پرداخت  و  مشاهده  امکان 
داخلی و پرداخت اقساط بین بانکی از جمله ویژگیهای این 
گزینه است.سقف مبلغ پرداخت اقساط روزانه برای مشتری 

حقیقی ۵۰۰ میلیون ریال و برای مشتری حقوقی یک میلیارد 
ریال تعیین شده است.

کاربران این سامانه می توانند اطالعات تسهیالت خود 
نوع  تسهیالت،  شماره  شامل  قسطی  تسهیالت  بخش  در 
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 شماره تسهیالت، نوع عقد، مبلغ تسهیالت، مانده 
بدهی تسهیالت، سررسید نهایی و تاریخ اعطای تسهیالت 

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

استفاده است.

تشریح بخش تسهیالت سامانه بانکداری الکترونیک بانک توسعه صادرات ایران
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آغاز نمایش حادثه اي در شهر عروسک ها

در  حادثه ای  عروسکی  نمایش 
شهر عروسک ها، به نویسندگی ژوزف 
پر و کارگردانی عادل بزدوده از هشتم 
خرداد ۱۴۰۱ روی صحنه مرکز تئاتر 
نوشته  نمایش  این  می رود.  کانون 
کشاورزی،  اردشیر  زنده یاد  ترجمه 

سالن  در  نوجوان  و  کودک  مخاطب  برای 
گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان اجرای خود را آغاز می کند. 
در خالصه این نمایش آمده است: در شهر عروسک ها همه شادند 
و خوشحال. اما در این شهر کسی زندگی می کند که دوست ندارد زود از 
خواب بیدار شود و سرکار برود. او با تندخویی و بی نظمی اش باعث برهم 
او باعث بروز  زدن آرامش و مردم شهر می شود. کم کم این رفتارهای 

اتفاق هایی در شهر عروسک ها می شود...

دنباله آقاي حکایتي با بهرام شاه محمدلو

در  که  سریال هایي  از  یکي 
و  کودک  حوزه  در  دور  سال هاي 
مورد  بسیار  و  شده  ساخته  نوجوان 
استقبال قرار گرفته بود، سریال آقاي 
حکایتي است که بهرام شاه محمدلو 

که  است  مدتي  حاال  و  بود  ساخته  را  آن 
شایعاتي درباره ساخت فصل دوم آن شنیده 

مي شود. 
شاه محمدلو در این رابطه گفت: متاسفانه برای ساخت قسمت دوم 
سریال آقای حکایتی شرایط مهیا نیست، شاید سال گذشته درباره ساخت 
این مجموعه صحبت می کردم اما امروز وضعیت تغییر کرده است، باالخره 
برای ساخت یک مجموعه تلویزیونی باید بسیاری از شرایط مهیا شود تا 
بتوان به ساخت آن نزدیک شد. برای ساخت آقای حکایتی 2 باید بیشتر 
صبر کنیم، زیرا ساخت این برنامه نیازمند بودجه و برنامه ریزی درست است.

ابراهیم حاتمي کیا و پروژه عظیم موسي)ع(

برخی  غلط  اخبار  انتشار  پی  در 
ساخت  توقف  درخصوص  رسانه ها 
سریال حضرت موسی )ع(، سازندگان 
آن ضمن اعالم نام ابراهیم حاتمي کیا 
پروژه  گفتند  آن  کارگردان  عنوان  به 

کارگردانی  به  موسی)ع(  عظیم  و  بزرگ 
ابراهیم حاتمی کیا که یکی از پروژه های الف 
ویژه رسانه ملی است، همچنان مراحل مختلف پیش تولید را می گذارند و 
تاکنون هیچ گونه توقفی نداشته است. از یک سال و نیم گذشته، حاتمی کیا 
بازنویسی فیلمنامه سریال را آغاز کرد و تاکنون ۳۰ قسمت از این سریال 
بیش از ۶۰ قسمتی به طور کامل بازنویسی شده و بازنویسی قسمت های 
دیگر نیز به سرپرستی ایشان در حال انجام است. همچنین تاکنون از 
میان هزاران نفر از بازیگران و عالقمندان بازیگری جهت بازی در سریال 

تست گرفته شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴3/1۵

پایان سفر به بخارست در کنار بابک کریمي

یی  سینما فیلم  ی  ر ا د فیلمبر
کریمی  بابک  حضور  با  بخارست، 
بین  تجارت  مرکز  رئیس  نقش  در 
قاره ای در بخارست، به پایان رسید و 
در حال حاضر تدوین این فیلم آغاز 
بخارست  سینمایی  فیلم  است.  شده 

کارگردانی  طلوعی،  علی  تهیه کنندگی  به 
کمدی  ژانر  در  اثری  صالحی  حمزه  نویسندگی  و  اطیابی  سیدمسعود 
اجتماعی است. مسعود اطیابي که این روزها فیلم انفرادي را روي پرده 
سینماها دارد و فیلم دینامیت ساخته او به پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماي 
کشور تبدیل شده است. حسین یاری، پژمان جمشیدی، امیرحسین آرمان، 
هادی کاظمی، پونه عاشورپور، غزال نظر، ایمان صفا، وحید آقاپور، عرفان 
ابراهیمی، رضا بهبودی، غالمرضا نیکخواه و بابک کریمی در بخارست 

ایفای نقش کردند.

ما
سین

 

همگام با سالگرد آزادسازي خرمشهر...

نادر سلیماني: چرا کسی به داد خوزستان نمی رسد؟
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سازمان شهرستان ها:  091۲۲7۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

چهلمین سالگرد فتح خرمشهر 
فرا رسیده و این روز مهم در تاریخ 
کشور، بار دیگر باعث شده تا برخي 
این  از  جنوب،  خطه  هنرمندان  از 
اتفاق یاد کنند. نادر سلیمانی بازیگر 
این  که  تلویزیون  و  سینما  جنوبی 
حال  در  را  جادوگر  سریال  روزها 
هنرمنداني  از  یکي  دارد  تمایش 
است که همواره نسبت به این روز 
در  نیز  امسال  و  مي کند  دین  اداي 
گفتگویي به این فتح مهم پرداخته 

است.
گفتگویي  در  سلیماني  نادر 
درباره وضعیت این روزهای خرمشهر 
در آستانه چهلمین سالگرد فتح این 
زادگاه من خوزستان و  شهر گفت: 
شهر آبادان است. هم قبل از جنگ 
آنجا بوده ام و هم حین جنگ. انگار 
بعد  خوزستان  کل  اساسا  و  آبادان 
این  ند.  شده ا فراموش  جنگ  از 
سال هاست  که  است  واقعیت  یک 
به شخصه  و  تکرار می کنیم  را  آن 
دیگر خجالت می کشم از تکرار این 
حرف ها. باید به خوزستان برسید. هر 
جا بحث می شود بحث آن را پیش 
می کشم تا این سوال را مطرح کنم 
که چرا واقعا کسی به داد خوزستان 
نمی رسد؟ آب شیرین خوزستان بعد 

با سختی  مردم  از جنگ شور شد. 
آب  دستگاه های  کمک  با  بسیار 
شیرین کن که امروز در خانه بسیاری 
از تهرانی ها هم هست، آب خود را 
شیرین می کنند! آن هم از وضعیت 
حاصلخیزی آب آن مناطق که دیگر 
آبی وجود ندارد. آن هم از دامپروری 
که گاومیش های بسیاری به واسطه 
و  شدند  تلف  منطقه  آن  در  گرما 
باقی  دیگر  هم  چندانی  گوسفند 
نمانده است. اگر به غیرت و همت 
نگاه کنید، خواهید  مردم خوزستان 
دید که با وجود تمام این سختی ها 
دارند در این منطقه زندگی می کنند.

مه  ا د ا ر  د نی  سلیما ر  د نا
ل  سا من  گفت:  یش  صحبت ها
رفتم  آبادان  به  تابستان  گذشته 
با  نفت  شرکت  کارگران  دیدم  و 
خیس  گرما،  از  و  می آیند  دوچرخه 
عرق شده اند. شاید کسی بگوید او 
کارگر است و باید این کار را انجام 
دهد اما سوال من این است که آیا 
درستی  به  خوزستان  در  کار  قانون 
درجه  زمان  همان  می شود؟  اجرا 
حرارت مطابق دماسنج ماشین من 
کارگر  دما  این  در  بود!  درجه   ۶2
اینکه  دلیل  به  اما  کند  کار  نباید 
رسمی  دمای  نیاید،  پیش  مشکلی 

من  می کردند!  اعالم  درجه   ۳۸ را 
ازای  به  چه  شما  است  این  حرفم 
و  نفت  از  غنی  منابع  از  این حجم 
خاک تا آب و خرما که از این منطقه 
این  به  چیزی  چه  می شود،  حاصل 
همه  این  ازای  در  داده اید؟  مردم 
دارند  گرما  این  در  که  مردم  لطف 
زندگی می کنند، چه عایدی برایشان 
بروید خرمشهر  حاصل شده است؟ 
بعد از جنگ را از نزدیک ببینید. دو 
رها  کامل  که  بخشی  دارد،  بخش 
شده و بخش دیگر هم خیلی خیلی 
معمولی رسیدگی می شود. زمستان 
که می شود آب و لجن باال می زند، 
اعتراض می کنند،  مردم هم هرچه 
هیچ گوش شنوایی نیست. هر بار که 
سیل می آید شرایط همین گونه است.

اشاره به حضور  با  بازیگر  این 
در  سیل  ایام  در  خود  ماهه  یک 
گفت:  منطقه  این  در  خوزستان 
من خجالت می کشم از بس اعالم 
کرده ام که آقا به این مردم رسیدگی 
کنید. نمی دانم واقعا خواب هستند؟ 
واقعا وضعیت آبادان و خرمشهر باید 
ایران  عروس  آبادان  باشد؟  این 
گندآب  به  تبدیل  امروز  اما  بوده 
موش  مدل  همه  که  است  شده 
در آن زندگی می کند! این ها دروغ 

شهر  این  در  را  عمرم  من  نیست، 
گذرانده ام و خاطرم هست در آنجا 
نبود،  هم  مگس  و  پشه  از  خبری 
امروز جوب های آن تبدیل به نیزار 
زباله را هم  شده است! سطل های 
که  است  سال   ۳۰ کرده اند!  جمع 
قرار  کی  دیگر  شده،  تمام  جنگ 
کنید؟  اصالح  را  مسائل  این  است 
دل تان فقط به رنگ کردن جدول 
خوش  عید  آستانه  در  خیابان ها 
شهر  یک  به  تبدیل  اینجا  است؟ 

بی قاعده شده است!
وی با مرور مفصل بخش هایی 
مانند  روزمره  زندگی  مصائب  از 
شهرهای  در  هوا  غلیظ  گردوغبار 
خرمشهر،  و  آبادان  ویژه  به  جنوب 
ی  بچه ها د  می شو مگر  گفت: 
کرده  رها  را  خوزستان  خوزستان، 
را  آنها  همه  پای  و  دست  باشند؟ 
می بوسم چه آنها که رفتند و شهید 
شدند و چه آنها که ماندند و مقاومت 
کردند. دوست ندارم حرف هایم رنگ 
و بوی سیاسی پیدا کند. حرفم این 
برای  باید  ما  همه  دل  که  است 
و  مردم  هم  بسوزد،  شهرها  این 
کی  نمی دانم  من  مسئوالن.  هم 
می خواهیم متوجه شویم اینجا زادگاه 
ماست. اگر گردوغبار در چشم فرزند 

ما می رود و آب و برق نداریم، باز هم 
ما باید به مسئوالن گوشزد کنیم که 

دارید چه می کنید؟
نادر سلیمانی درباره نقش سینما 
در ادای دین به مردم خوزستان هم 
این  به  دینی  ادای  چه  کرد:  بیان 
پیش  چندی  کرده ایم؟  عزیز  مردم 
یازده  آبادان  فیلم  در  بازی  برای 
اما  دادند  من  به  تقدیری  لوح   ۶۰
ما هنوز صفریم در برابر این دینی 
مهمی  بخش  داریم.  گردن  بر  که 
و  است  بوده  جنگ  ما  تاریخ  از 
ما  کنیم.  کتمان  را  آن  نمی توانیم 
از  متفاوت  آدم هایی  جنگ  این  در 
به  که  داشتیم  متفاوت  شهرهای 
جان شان  و  آمدند  ما  شهر  همین 
ایران دادند. جنگ که کار  برای  را 
چهار نفر نبوده است، میلیون ها نفر 
تاریخ هر  این زمین جنگیده اند،  در 
تا  بیرون بکشیم  را می توانیم  کدام 
داشته اند.  رشادت هایی  چه  ببینیم 
می توان  قهرمانان  این  همه  از 
اما  ساخت،  خوبی  خیلی  فیلم های 
ادبیات  و  رمان  مگر  نمی شود؟  چرا 
جز این کار را می کند؟ مگر می شود 
بگوییم ظرفیت پرداختن به جنگ و 
آدم هایش تمام شده است؟ هر یک 
جفت چشمی که جنگ را دیده است، 

عده ای  کاش  ای  است.  فیلم  یک 
بودیم که می توانستیم این مشاهدات 
را جمع کنیم. شهید جهان آرا دست 
خالی می جنگید. پرداختن به همین 
واقعیت ها مگر ظرفیت نیست؟ چرا 
مدام می گویند ما ساخته ایم؟ بیایید 
بچه های  خاطرات  تک تک  پای 
بنشینید  جنوب  خانه های  در  جانباز 

تا بفهمید هنوز هیچ چیز نساخته اید! 
شما تنها یک نما یا یک فریم از یک 

فیلم را تصویر کرده اید.
بهترین  سیمرغ  که  سلیمانی 
بازیگری خود برای فیلم ضد را در 
مادران  به  فجر  جشنواره  اختتامیه 
آن  من  گفت:  کرد  تقدیم  شهدا 
به مادران شهدایی تقدیم  را  جایزه 

و  جنگ  فضای  از  خارج  که  کردم 
به دست منافقین شهید شدند. این 
در  بی گناهانی  است.  من  وظیفه 
این ماجراها شهید شدند که قربانی 
تروریسم شدند و واقعا وظیفه داشتم 
به آنها ادای دین کنم. آن جایزه را با 
تمام قلبم به این مادران اهدا کردم و 

به این کار افتخار می کنم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

تولیدات  شاهد  روزها  ین  ا
نمایش  شبکه  و  سینما  در  زیادي 
خانگي هستیم. از فیلم هاي پربازیگر 
و  پرستاره  سریال هاي  تا  گرفته 
نکته اي  ولي  جدید  ریالیتي شوهاي 
در  که  است  این  دارد  وجود  که 
شاهد  همواره  آثار  این  از  بسیاري 
هستیم  تکراري  چهره هاي  حضور 
از  و  به آن سریال  فیلم  این  از  که 
آن مسابقه به آن ریالیتي شو مي روند 
و انگار دیگر کسي به جز این افراد 
براي بازیگري حضور ندارد! همین 
از  بسیاري  تا  شده  باعث  موضوع 
به  یا  و  باشند  بیکار  یا  هنرمندان 
اجبار کم کار شده اند و در عین حال 
قبل  از  بیشتر  روز  به  روز  باندبازي 

شده است.
پندار اکبری یکي از حوان هایي 
است که در سال هاي اخیر در عرصه 
تصویر کم کار شده و از این رو بیشتر 
گفتگو  در  او  مي پردازد.  تئاتر  به 
آخرین  پیرامون  جوانان  دنیاي  با 
سینما،  عرصه  در  خود  فعالیت های 
حال  در  گفت:  تلویزیون  و  تئاتر 
نمایش  کارگردانی  مشغول  حاضر 
زنی در دو چهره، هستم که روزهای 
سر  پشت  را  خود  تمرینات  پایانی 
گذاشته و به امید خدا از دهم خرداد 
روی  سپند  تئاتر  پردیس  در  ماه 
صحنه خواهد رفت. من همواره و از 
گذشته دغدغه کارگردانی در سینما 
و تئاتر را داشتم، از سالها پیش به 
این موضوع فکر می کردم اما همواره 
اعتقاد داشتم که برای ورود به عرصه 
کارگردانی باید تجربه کسب کنم، به 
همین دلیل مدتی صبر کردم و بعد 
از حضور در آثار سینمایی، تلویزیونی 

و تئاتر در نهایت تصمیم گرفتم تا 
کنم  تجربه  را  تئاتر  در  کارگردانی 
شگفت  و  جذاب  برایم  بسیار  که 

انگیز است.
این بازیگر محبوب درباره روند 
چهره،  دو  در  زنی  نمایش  تولید 
افزود: از همان اوایل پاندمی کرونا 
متن  این  قرنطینه  و  خانه نشینی  و 
نمایش  این  متن  کردم،  انتخاب  را 
براساس اثری اسپانیایی است که من 
آن را در 2 سال کرونایی بازنویسی 
قابل  اثری  تا  داشتم  و سعی  کردم 
کرونا  روزهای  کنم،  تولید  را  قبول 
تمام  تا  بود  مناسبی  فرصت  برایم 
تمرکزم را روی پیش تولید مناسب 

این کار صرف کنم.
اجرای  درباره  اکبری  پندار 
تاکید  کرونا  دوران  در  نمایش خود 
کرد: واقعیت امر دوست داشتم این 
نمایش را زودتر روی صحنه ببرم اما 
شرایط کرونا و رعایت پروتکل های 

تعطیلی های  همچنین  و  بهداشتی 
من  از  را  فرصت  این  تئاتر  مکرر 
شرایط  در  گرفتم  تصمیم  و  گرفت 
صحنه  روی  را  چهره،  دو  در  زنی 
جامعه  در  شرایط سالمت  که  ببرم 
باشد، سعی داشتم  بهتر شده  کمی 
در وضعیتی عادی روی  اثر  این  تا 
صحنه برود، البته همچنان معتقدم 
عادی  وضعیت  به  تئاتر  شرایط  که 

پیش از کرونا بازنگشته است.
از گروه  استفاده  درباره  اکبری 
در  زنی  نمایش  در  جوان  بازیگران 
نمایش  این  کرد:  اضافه  چهره،  دو 
ما  ا جوان  بازیگران  ز  ا ترکیبی 
و  تلویزیون  و  سینما  در  باتجربه 
جوان  بازیگران  همچنین  و  تئاتر 
کم تجربه است که استعداد و انگیزه 
باالیی دارند، همین بازیگران جوان 
داشته  باالیی  پتانسیل  کم تجربه 
را  خودشان  می خواهند  مطمئنا  و 
نشان دهند. اتفاقا اینکه تمامی گروه 
بازیگران این نمایش جوان هستند 
اتحاد  زیرا  است  دلنشین  من  برای 
و همدلی و شور فراوانی بین گروه 
وجود دارد و افراد به راحتی می توانند 

با هم ارتباط برقرار کنند.
کم کاری  درباره  اکبری  پندار 
خود در سینما و عرصه تصویر افزود: 
خوشبختانه و یا متاسفانه مدتی است 
ندارم،  که در عرصه تصویر حضور 
خوبی  اتفاق  بودن  کم کار  طبیعتا 
و  نیست  هم  چاره ای  اما  نیست 
نمی توانم به خاطر این اتفاق غمگین 
باشم زیرا همه ما دیگر می دانیم در 

سینما و تصویر چه خبر است!
انتخاب  وضعیت  نقد  با  وی 
کرد:  تصریح  سینما  در  بازیگران 
بازیگران  انتخاب  شرایط  متاسفانه 
و  ندبازی  با که  رفته  سمتی  به 

بسیار  تصویر  و  سینما  در  یارکشی 
است،  شده  شدید  و  مشهود  علنی، 
طور  به  هم  مردم  که  نحوی  به 
کامل این وضعیت را فهمیده اند. قبال 
۱۰ بازیگر بودند که در تمامی آثار 
سینمایی حضور داشتند، هر فیلمی 
را که می دیدید صرفا این افراد حضور 
وخیم تر  وضعیت  حال  اما  داشتند، 
شده است، صرفا ۱۰ نفر را می بینیم 
که در تمامی آثار تولیدی، مسابقات، 
شوهای تلویزیونی و نمایش خانگی 

و برنامه های دعوتی حضور دارند.
وی در همین راستا تاکید کرد: 
البته تمامی بازیگران حاضر در این 
هستند  عزیز  من  برای  برنامه  ها 
با  نیست،  آنها  با  صحبتم  روی  و 
چرخه  مافیا و باندی است که باعث 
به  خاص  عده  یک  صرفا  می شود 
قیمت از بین رفتن تعداد زیادی از 
بازیگران خوب دیده شوند. مشکل 
من نبود عدالت و همچنین چیدمان 

سلیقه ای و رفاقتی افراد است.
روند  ره  با در کبری  ا ر  پندا
شبکه  و  سینما  در  ستاره سازی 
نظر  به  کرد:  اظهار  خانگی  نمایش 
پرده  پشت  مافیای  و  باند  این  من 
به  ستاره  زیادی  تعداد  می تواند 
چند  صرفا  اما  کند  معرفی  سینما 
همه  این  ما  می شوند،  دیده  نفر 
بازیگر جوان خوب و پیشکسوت با 
افراد هیچ  این  از  داریم چرا  تجربه 
من  نظر  به  نمی شود؟  استفاده ای 
به  توجه  و  ستاره سازی  مدل  این 
تعداد محدودی از افراد در نهایت به 
شکست ختم می شود، زیرا مردم از 
دیدن افراد تکراری خسته می شوند، 
دیگر همه چیز برایشان قابل حدس 
تولیدات  و  سینما  همچنین  و  شده 

به تکرار و نابودی کشیده می شود.

وقتي هنرمندان به اجبار کم کار مي شوند...

پندار اکبري: باندبازی در سینما بسیار علنی و مشهود شده است!


