
وزیر صمت:

باگرانفروشانبرخوردمیکنیم!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 
متاسفانه رهبری همیشه سال را نامگذاری می کنند ولی در 
نهایت و در پایان سال به دلیل عدم تحقق این شعاع گله مند 
هستند، گفت: البته بعید می دانیم که وزارت صمت با این روند فعلی 
بتواند کاری در این مسیر انجام دهد. در بدنه وزارت صمت این تحرک 
و پویایی وجود ندارد و به دلیل وجود همین مشکل انتظار نمی رود که 
از سوی آنها حرکتی انجام شود. در واقع بین مجموعه مدیران وزارت 

صمت هیچ عزمی وجود ندارد.علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی درباره دلیل برقرار نشدن رابطه 
صنایع و شرکت های دانش بنیان داخلی و عدم استفاده از تولیدات آنها 
گفت: در کشور رابطه ای آنچنان که باید و شاید بین صنایع و  شرکت های 
دانش بنیان وجود ندارد دلیل به وجود آمدن این مشکل، وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است. 
صفحه 2 

کارشناس بازارسرمایه مطرح کرد؛

کاهش التهاب بازار خودرو 
با عرضه تولیدات در بورس کاال 

معرفی روان شناسان فاقد »مدرک«!
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
»غیر  اسامی  لیست  انتشار  به  اشاره  با  کشور 
این سازمان،  از سوی  فاقد مجوز«  روانشناسان 
است  افرادی  اسامی  شامل  فهرست  این  گفت: 
تحصیلی  مدرک  و  مشاوره  و  روانشناسی  تحصیالت  که 
مرتبط ندارند، به طور غیر قانونی مشغول فعالیت هستند و 
بعضا تخلفاتی نیز انجام داده اند.دکتر محمد حاتمی با حضور 
در یکی از برنامه های تلویزیونی به سواالت ایجاد شده برای 
فاقد  روانشناسان  »غیر  اسامی  لیست  انتشار  از  پس  مردم 
مجوز« از سوی این سازمان پاسخ داد و اظهار کرد: در حال 
حاضر افراد زیادی تحت عنوان روانشناس و روان درمانگر 
و یا عناوین دیگر خود را در فضای مجازی به مردم معرفی 
مردم  نیازهای  اساس  بر  زیبایی  انگیزشی  و سخنان  کرده 
می زنند و اینگونه »فالور« )دنبال کننده( زیادی جذب می 

کنند که این مساله در دوران کرونا تشدید شد.
صفحه 2

نماینده ولی فقیه در استان؛

عملکرد شرکت گاز ایالم در گازرسانی 
به نقاط شهری و روستایی ایالم مطلوب است

4
دستمزدها واقعی شود، نیازی به دادن یارانه نیست!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بابك كریمي: 

دیگر امید نداشتم 
به روزهاي قبل از 

كرونا برگردیم!

6ورزش
بانوان آلیش كار 

توقع بیشتری
 از مسووالن دارد

له 5مقا

بابک کریمی با مروری بر روزهای سخت 2 سال گذشته اش و 
اینکه کار او را نجات داده، از اتفاق های امیدبخش در سینمای 
ایران می گوید، سینمایی که از کپی  کردن آثار کیارستمی و 
فرهادی فاصله می گیرد. او همچنین یاداوری می کند که تا سال 
گذشته، پیش بینی دیگری از آینده بعد از کرونا داشتیم، ولی 

انگار همه چیز در حال برگشت به عقب است.

گفت:  کشتی  فدراسیون  زنان  رئیسی  نائب  سرپرست 
ملی پوشان ما وظیفه ای را که داشته به خوبی انجام دادند و 
قهرمان  آسیا و جهان شدند؛ اما انتظار توجه و حمایت بیشتری 

از مسئوالن ورزش کشور دارند.

در تحقیق حاضر پایایی پرسشنامه سرسختی روان شناختی با 
دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که به ترتیب 
برابر 0/83 و 0/62 که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه 

سرسختی روان شناختی می باشد.

اعتبار و پایایی 
پرسشنامه سرسختی 

روان شناختی

شركت های دانش بنیان در داخل كشور رها شده اند میزان افزایش شهریه مدارس
 از نیمه دوم خرداد مشخص می شود

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی گفت: 
اوایل نیمه دوم خردادماه میزان افزایش شهریه مدارس غیردولتی مشخص 
می شود. احمد محمودزاده درباره شهریه مدارس و مراکز غیردولتی اظهار 
کرد: الگوی تعیین شهریه مدارس به آموزش وپرورش استان ها ابالغ شده است و همچنین 

دراین خصوص در فضای مجازی و به صورت حضوری نیز جلساتی برگزار شده است.
صفحه 2

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در پاسخ به این 
سوال که آیا کنکور ظرف ۴ سال حذف خواهد شد،بیان 
کرد: فعال بحث حذف کنکور به هیچ وجه مطرح نبوده و 
در مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی سهم ۶۰ درصدی به آموزش 
و پرورش تعلق داشته و سهم ۴۰ درصدی به دروس تخصصی در 

کنکور اختصاص دارد.
عالی  شورای   ۸۶2 جلسه  پایان  در  عاملی  سعیدرضا  دکتر 

به  نیم  و  ساعت  سه  جلسه  این  کرد:  اظهار  فرهنگی  انقالب 
انقالب  عالی  شورای  تحول  سند  جلسه  این  در  و  انجامید  طول 
جلسه   2۰ تشکیل  و  کارشناسی  متعدد  بررسی های  با  فرهنگی 
عالی  شورای  جلسه   ۷ در  بررسی  همچنین  و  تحول  کارگروه 
اعضای  نهایی  به تصویب  قالب چهار فصل  در  فرهنگی  انقالب 

فرهنگی رسید. انقالب  شورای 
صفحه 2

سهم ۴۰ درصدی دروس تخصصی در كنکور
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تهیه و تنظیم:
 علیرضا رنجبر

وزارت کار برنامه ایجاد یک میلیون 
در  برای سال ۱۴۰۱  را  فرصت شغلی 
از  یکی  برنامه  این  دارد.  اجرا  دست 
کار  وزارت  های  برنامه  محوری ترین 
که  می رود  شمار  به  اشتغال  حوزه  در 
در قالب طرح زیست بوم ملی اشتغال 
دنبال می شود و توسعه مشاغل خانگی، 
مشاغل روستایی و خرد و کوچک را نیز 

در برمی گیرد.
اشتغال  ملی  بوم  زیست  طرح 
یکی از اولویت های وزارت تعاون، کار 
راستای  در  که  است  اجتماعی  رفاه  و 
تدوین  سیزدهم  دولت  اشتغال  برنامه 
بیکاری  پیاده سازی و در آن کاهش  و 
و توسعه فرهنگ کارآفرینی دیده شده 

است.
ملی  بوم  زیست  الگوی  اجرای 
اشتغال که به عنوان چشم انداز اشتغال 
کار مطرح است، هدف گذاری ایجاد یک 
میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی از نیمه 
دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ را 

دنبال می کند.
همکاری  با  اشتغال  میزان  این 
شده  برنامه ریزی  خصوصی  بخش 
اشتغال  برنامه  تحقق  برای  دولت  و 
میلیونی طی چهار سال از ظرفیت بخش 

خصوصی استفاده خواهد کرد.
معاون  ـ  فرد  رعیتی  علی حسین 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط 
اجتماعی ـ از ایجاد یک میلیون فرصت 
می  و  داده  خبر  جاری  سال  در  شغلی 

گوید: در سالی که به نام تولید و اشتغال 
نامگذاری شده تالش بر این است که 
کشور  در  اشتغال  و  تولید  رونق  زمینه 
ایجاد شود و صدور مجوز کسب و کار 
و تسهیل آن از جمله اقدامات اساسی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  بنیادی  و 

اجتماعی به شمار می رود.
به گفته وی، در حال حاضر صدور 
مجوز یک روز بیشتر زمان نمی برد و 
مشاغل خانگی تسهیل شده تا کسانی 
به  اشتغال خانگی هستند  که متقاضی 

راحتی مجوز بگیرند.
معاون وزیر کار با اشاره به ۴ کالن 
پروژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
می افزاید: ایجاد اشتغال و فرصت های 

است  پروژه ای  کالن  نخستین  شغلی 
میلیون  یک  ایجاد  آن  اساس  بر  که 
نظر  در  امسال  برای  شغلی  فرصت 

گرفته شده است.
افزایش  از  همچنین  فرد  رعیتی 
مراکز جوار کارگاهی به منظور کمک 
اعالم  و  خبرداده  کارگران  انگیزه  به 
گذشته  ماه   ۶ طی  که  است  کرده 
صادر  کارگاهی  جواز   ۶۰۰ از  بیش 

شده است.
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به پیش بینی منابع و 
بودجه تولید و اشتغال در تبصره ۱۸ و 
۱۹ الیحه بودجه، از تدوین بسته ویژه 
تثبیت و توسعه اشتغال برای سال ۱۴۰۱ 

خبر داده بود.
به اعتقاد کارشناسان، زیست بوم 
کاهش  و  شغل  ایجاد  به  اشتغال  ملی 
کارآفرینی  فرهنگ  توسعه  و  بیکاری 
که  است  بستری  و  کند  می  کمک 
هماهنگی تمام اجزای مرتبط با اشتغال 

را بر عهده دارد.
و  منابع  پیش بینی  به  توجه  با 
بودجه های تولید و اشتغال ذیل زیست 
و   ۱۶ تبصره های  در  اشتغال  ملی  بوم 
۱۸ الیحه بودجه ۱۴۰۱ انتظار می رود 
ملی  بوم  زیست  اشتغال  هدفگذاری 
اشتغال در سال جاری با قوت و جدیت 
هر چه بهتر محقق شود و برنامه اشتغال 

میلیونی به اجرا در آید.

محوری ترین برنامه وزارت کار؛

سال 1401، سال ایجاد یک میلیون فرصت شغلی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش از افزایش مشکالت عاطفی و 
روانی دانش آموزان بر اثر دوری از مدرسه 

در دوران کرونا خبر داد.
“رضوان حکیم زاده« معاون آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ 
تحصیلی  افت  میزان  درباره  سوالی  به 
و  اثر تحصیل مجازی  در  دانش آموزان 
در  توصیفی  شکل  به  آزمون  برگزاری 
مقطع ابتدایی گفت: در خصوص برگزاری 
آزمون های کتبی در پایان سال تحصیلی 
ترکیب  ما،  رویکرد  و  ارزشیابی  روش 
ارزشیابی کیفی_توصیفی است. بر این 
با  آموزان  دانش  یادگیری  نتایج  اساس 
استفاده از ابزارهای متعددی که آزمون 
و  می شود  سنجیده  آن هاست،  از  یکی 
به  نیازمند  تا  خوب  خیلی  از  طیفی  در 
تالش بیشتر به صورت کیفی_توصیفی 
ارائه خواهد شد. بنابراین هیچ تغییری در 
نیفتاده است،  اتفاق  رویکرد و روش ما 
ارزشیابی کیفی_توصیفی،  در  اما چون 
برای  می توان  ابزارها  از  از مجموعه ای 
سنجش استفاده کرد، تاکید کردیم که 
با توجه به چالش هایی که در دو سال 
گذشته داشتیم، حتما از ابزار آزمون کتبی 

هم استفاده شود.
حکیم زاده افزود: تاکید می کنم که 
ارزشیابی است که در کنار  ابزار  آزمون، 
سایر ابزارها از آن استفاده می شود و در 
نهایت معلم با در نظر گرفتن مجموعه 
ابزارهایی که در طول سال تحصیلی تا 
پایان سال استفاده کرده، نتیجه ای را به 
شکل کیفی_توصیفی برای دانش آموزان 
ارائه می کند. قطعا با در نظر گرفتن شرایطی 
که دانش آموزان در دو سال گذشته داشتند، 
استفاده از ابزار آزمون ها به ما کمک می کند 
ارزیابی منسجم و دقیق تری داشته باشیم 

تا اگر برنامه های جبرانی را شروع کردیم، 
هدفمند باشد و دانش آموزانی که قرار است 
از برنامه های هدف استفاده کنند را هم بهتر 

شناسایی کنیم.
آسیب های  وضعیت  مورد  در  او 
نتیجه  و  ابتدایی  مقطع  در  اجتماعی 
اولین جلسه شورای سیاستگذاری اجرای 
سند نظام جامع راهنمایی و مشاوره و 
آسیب های  از  پیشگیری  ملی  کمیته 
اجتماعی دانش آموزان، گفت: مسئولیت 
آسیب های  و شاخص های  آمارها  ارائه 
پرورشی  معاونت  برعهده  اجتماعی 
ذکر  قابل  آنچه  اما  است،  فرهنگی  و 
است، این است که در دو سال گذشته 
به این دلیل که دانش آموزان در فضای 
فیزیکی مدرسه نبودند و تعامل رو در رو 
با معلم و همکالسی ها نداشتند، نه تنها 
در کشور ما بلکه در تمام کشورهای دنیا، 
مشکالتی که تجربه کردند، خیلی بیشتر 

از قبل بوده است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش تصریح کرد: ما هم در پیمایشی 
که درباره شرایط عاطفی و روانی که دانش 
آموزان ابتدایی تجربه کردند انجام دادیم، 
بسیاری از آن ها از تنهایی و انزوا و اشتیاق 

برای حضور در مدرسه صحبت کرده بودند 
شده  منتشر  که  جهانی  گزارش های  و 
روی همین مسئله تاکید دارد که دوری از 
مدرسه، میزان مشکالت عاطفی و روانی 

دانش آموزان افزایش داده است.
حکیم زاده با اشاره به اینکه در هرحال 
با  دانش آموزان  مدرسه ای،  زندگی  در 
دوست یابی، ارتباط با همساالن و ارتباط 
رو در رو با معلم را تجربه می کند، گفت: 
این موارد  از همه  آموز وقتی که  دانش 
محروم شود، قطعا از نظر رشد اجتماعی 
ساز  زمینه  آسیب  این  و  می بیند  آسیب 
بسیاری از آسیب های دیگر خواهد بود. 
این یکی از مشکالتی است که ما براساس 
پیمایش های خودمان می توانیم بگوییم 

افزایش پیدا کرده است.
این  ادامه داد: مورد دیگری که  او 
در  که  است  این  زده،  دامن  را  معضل 
را  زیادی  وقت  دانش آموزان  مدت،  این 
در فضای مجازی سپری کردند. فضای 
مجازی چه از نظر تاثیرگذاری بر شکل 
گیری عادت های شناختی و ذهنی و چه از 
نظر میزان استفاده و چه از جهت محتوای 
استفاده، می تواند آسیب های بالقوه ای برای 
دانش آموزان داشته باشد که باز هم این 

یک امر جهانی است و می طلبد که سواد 
رسانه ای دانش آموزان و خانواده ها افزایش 
پیدا کند تا بتوانیم برای تنظیم یک محیط 
مجازی امن و سالم برای دانش آموزان به 
عنوان فضایی که دانش آموزان به جهت 
تربیتی و الگوپذیری در آن تنفس می کنند، 

تمهیدات الزم را بیاندیشیم.
وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
تغییرات در  آموزش و پرورش در مورد 
کتاب های پایه ابتدایی در سالی تحصیلی 
آتی توضیح داد: از آنجایی که ما مسئولیت 
کیفیت  و  سطح  ارتقای  برنامه  اجرای 
یادگیری را برعهده داریم، معتقد هستیم 
که با توجه به زمان ارزشمندی که هم 
محدود است و هم از جهت ظرفیت دانش 
آموزان بسیار مهم، موثر و مغتنم است، 
تصمیم گیری درمورد اینکه در این زمان 
محدود چه مطالب آموزشی ارائه شود و 
چه موضوعاتی ارائه نشود، تخصصی و 

کاربردی است.
او عنوان کرد: در وزاتخانه کارگروهی 
تشکیل شده است و روی همین موضوع 
با محوریت سازمان پژوهش کار می کنند. 
ما هم نظرات خودمان را ارائه کرده ایم و 
در این رابطه معتقد هستیم که در دوره 
ابتدایی باید به جای حافظه محوری به 
خصوص  به  مهارت ها،  پرورش  سمت 
پرورش مهارت های سواد پایه؛ خواندن، 
نوشتن و حساب کردن برویم، مهارت های 
کاربردی که امروز بچه ها واقعا به آن نیاز 
دارند مانند مهارت سواد فناوری، دیجیتالی، 
برنامه نویسی. به این دلیل که این دوره، 
دوره شکل گیری شخصیت است. فکر 
می کنم توجه جدی به مهارت های زندگی، 
نه به شکل مجزا، بلکه به شکل تلفیقی 
در ارتباط با موضوعات درسی، می تواند 

کمک کننده باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

 »رشد اجتماعی« محصالن آسیب دیده است

گفت:  مجلس،  در  تهران  نماینده 
به عقیده من هیچ تصمیمی چه سخت 
باشد و چه آسان، بدون مشارکت مردم 
فقط  مشارکت  نه  و  تصمیم گیری  در 
دیوار  به  قطعًا  تصمیم  آن  اجرای  در 

خواهد خورد.
تهران  نماینده  ایزدخواه  روح اهلل 
در مجلس شورای اسالمی، درخصوص 
با  جمهور  رییس  اخیر  صحبت های 
گفت:  سخت«،  »تصمیمات  کلیدواژه 
من از اینکه تصمیم سخت مدنظر آقای 
رییس جمهور چه چیزی است یا در چه 

اما  ندارم  اطالع  بود،  موضوعی خواهد 
به عقیده من هیچ تصمیمی چه سخت 
باشد و چه آسان، بدون مشارکت مردم 
در تصمیم گیری و نه مشارکت فقط در 
به  اجرای آن تصمیمی است که قطعًا 

دیوار خواهد خورد.
مشارکت  معمواًل  داد:  ادامه  وی 
و همکاری مردم در اجرای تصمیمات 
اتخاذ شده مطالبه می شود اما باید به این 
نکته مهم توجه شود که مردم باید در 
هر تصمیمی که اتخاذ می شود مشارکت 
در  شود،  اخذ  نظرشان  و  باشند  داشته 

و  همکاری  مشارکت،  شرایطی  چنین 
قابل  نهایی  تصمیم  با  مردم  همدلی 

توجه خواهد بود.
کرد:  تاکید  ادامه  در  ایزدخواه 
ی  قا آ ی  صحبت ها ص  خصو ر  د
رییس جمهور هم آن تصمیم چه سخت 
و چه آسان باید از ابتدا مشارکت آحاد 
مردم در تصمیم گیری و اجرا را داشته 
»همه  فرمود:  امام)ره(  حضرت  باشد. 
ابتدا است، از  از  باهم« این همه باهم 

روز تصمیم گیری تا اجرا و پایان.
چه  دولت  بنابراین  افزود:  وی 

بخواهد تصمیم سخت بگیرد چه آسان، 
باید مردم را وارد گود کند.

نماینده تهران در خصوص تبعات 
تصمیم گیری های بدون مشارکت مردم 
ابراز داشت: اینکه ما برویم پشت درهای 
چه  بگیریم  تصمیم  مردم  برای  بسته 
باشد  مردم  معیشت  برای  تصمیم  این 
اقتصادی  کالن  موضوعات  برای  چه 
کشور، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت 
یک گشایشی ایجاد کند، اما در بلندمدت 
قطعًا ما را دچار مصیبت های سخت تر 

خواهد کرد.

نماینده تهران در مجلس:

تصمیم گیری پشت درهای بسته ما را دچار مصیبت های سخت تر می کند

مقطع  جامع  آزمون  برگزاری  زمان 
عالمه  ه  نشگا ا د نشجویان  ا د دکتری 
 ۴ چهارشنبه  روز  بود  قرار  که  طباطبایی 
خرداد برگزار شود به دلیل آلودگی هوا و 

تعطیلی دانشگاه ها به تعویق افتاد.
طبق اعالم معاونت آموزشی دانشگاه 
وضعیت  به  توجه  با  طباطبایی  عالمه 
و  تهران  استان  هوای  آلودگی  اضطرار 
تعطیلی ادارات و دانشگاه های استان تهران، 

آزمون دانشجویان واجد شرایط شرکت در 
تحصیلی  دوم سال  نیم سال  جامع  آزمون 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ که قرار بود چهارشنبه چهارم 
خرداد برگزار شود به روز یکشنبه هشتم این 
ماه موکول شد. همچنین ارائه نمره زبان 
جامع  آزمون  در  برای شرکت  قبول  قابل 
نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
دانشگاه عالمه طباطبایی الزامی است. در 
مذکور  آزمون  در  شرکت  این صورت  غیر 

لحاظ  نوبت  یک  و  نمی باشد  امکان پذیر 
خواهد شد.بر اساس اعالم دانشگاه عالمه 
دکتری  دانشجویان  آموزش  طباطبایی، 
اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱  نیم سال  در 
حضوری برگزار شد و عالوه بر حضوری 
ترم  در  بودن کالس های مقطع دکتری 
گذشته، امتحان جامع دانشجویان دکتری 

نیز به صورت حضوری برگزار شد.
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  برنامه 

تحصیلی  دوم  نیم سال  در  آموزش  برای 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ آموزش حضوری در مقطع 
کارشناسی بود، اما با توجه به اینکه امکان 
اسکان و استفاده ۱۰۰ درصدی از خوابگاه 
آن  فقط  دلیل  همین  به  ندارد،  وجود  ها 
که  کارشناسی  دوره  دانشجویان  از  دسته 
آموزش عملی دارند، می توانند در دانشگاه 
حضوری  های  آموزش  از  و  شوند  حاضر 

استفاده کنند.

تغییر زمان برگزاری آزمون جامع دانشگاه عالمه طباطبایی

رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بیماری های  مدیریت  مرکز  حیوان  و  انسان  بین 
بررسی های  با  گفت:  بهداشت،  رت  ا ز و گیر  ا و
به  هنوز  میمونی  آبله  خوشبختانه  گرفته  صورت 

است. نرسیده  ایران 
دکتر بهزاد امیری، با تاکید بر اینکه تا این لحظه ) 

ظهر چهارشنبه ۴ خرداد( هنوز هیچ مورد مثبتی از ابتال 
به آبله میمونی در کشور شناسایی نشده است، گفت: 
تمام موارد مشکوک مورد بررسی قرار گرفته و مشخص 
شده است که این موارد مبتال به آبله مرغان بوده اند.

وی افزود: تمام مواردی که با عالئم مشکوک به 
مراکز درمانی مراجعه می کنند به دقت مورد بررسی قرار 

می گیرند و نمونه های آزمایشی رصد می شود.
او درباره شناسایی مواردی از ابتال به آبله میمونی 
در برخی کشورهای همجوار، تاکید کرد: این موارد نیز 
مسافر بوده اند که در بدو ورود به این کشورهای مقصد 
گسترش  و  شیوع  معنای  به  این  و  شده اند  شناسایی 

بیماری در این کشورها نیست.

وزارت بهداشت:  »آبله میمونی« هنوز به ایران نرسیده است
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
شرکتهایدانشبنیاندرداخلکشوررهاشدهاند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه متاسفانه رهبری 
همیشه سال را نامگذاری می کنند ولی در نهایت و در پایان سال به دلیل عدم 
تحقق این شعاع گله مند هستند، گفت: البته بعید می دانیم که وزارت صمت 
با این روند فعلی بتواند کاری در این مسیر انجام دهد. در بدنه وزارت صمت 
این تحرک و پویایی وجود ندارد و به دلیل وجود همین مشکل انتظار نمی رود 
که از سوی آنها حرکتی انجام شود. در واقع بین مجموعه مدیران وزارت 
صمت هیچ عزمی وجود ندارد.علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اسالمی درباره دلیل برقرار نشدن رابطه صنایع و 
شرکت های دانش بنیان داخلی و عدم استفاده از تولیدات آنها گفت: در کشور 
رابطه ای آنچنان که باید و شاید بین صنایع و  شرکت های دانش بنیان وجود 
ندارد دلیل به وجود آمدن این مشکل، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
وزارت صمت در راستای رهنمودهایی که مقام معظم رهبری اعالم کرده اند 
و مجلس شورای اسالمی انتظار آن را دارد نتوانسته خودش را هماهنگ کند.

وی افزود: وزارت صنعت در خیلی از زمینه ها دچار ضعف است و یکی 
از ضعف های بارز آن که در سال جاری مشخص تر شده، ارتباط برقرار نکردن 
بین صنایع و شرکت های دانش بنیان برای خرید محصوالت تولیدی آنها است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس عنوان کرد: وزارت صمت نه تنها در حوزه 
شرکت های دانش بنیان کاری نکرده بلکه در سایر حوزه های تولیدی و خدماتی 
نیز نتوانستند خدمات مناسبی را ارائه دهد. به طور کلی شرکت های دانش بنیان 
در داخل کشور رها شده هستند و کسی نیست که به مشکالت آنها رسیدگی 

کنند و موانع کاری آنها را برطرف کند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: مجموعه های وزارت صمت هنوز 
نتوانستند به شعار سال قبل که مانع زدایی از تولید بود جامه عمل بپوشاند امیدوارم 
که وزارت صمت یک مجموعه یک واحد یا یک کمیته تشکیل دهد که صرفًا 
مسئولیت برقراری رابطه بین صنایع و شرکت های دانش بنیان را برعهده بگیرد. 
اگر این واحد در مجموعه وزارت صمت تشکیل شود، ما می توانیم شاهد برقراری 

این رابطه باشیم و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه رهبری همیشه سال را نامگذاری می کنند ولی 
در نهایت و در پایان سال به دلیل عدم تحقق این شعاع گله مند هستند، افزود:  
البته بعید می دانیم که وزارت صمت با این روند فعلی بتواند کاری در این مسیر 
انجام دهد. در بدنه وزارت صمت این تحرک و پویایی وجود ندارد و به دلیل 
وجود همین مشکل انتظار نمی رود که از سوی آنها حرکتی انجام شود. در واقع 

بین مجموعه مدیران وزارت صمت هیچ عزمی وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: این 
مشکل در کنار بیماری واردات که مسئوالن بیشتر به آن گرفتار هستند بر 
مشکالت ما افزوده است. مدیران مجموعه در بین کارهای روزمره خودشان 
گرفتار شده اند و به این مسائل توجه نمی کنند. با توجه کردن به شرکت های 
دانش بنیان شاهد تحولی اساسی در کشور خواهیم بود در واقع ما راهی نداریم 
جز اینکه به تولید اشتغال توجه کنیم و برای داشتن تولیدی باال با اشتغالی 
مناسب باید به شرکت های دانش بنیان توجه کنیم اگر به این شرکت ها توجه 
کنیم، می توانیم شاهد رشد و رونق اقتصادی جامعه باشیم اما متاسفانه در این 
شرایط قرار نداریم.شهبازی افزود: هم اکنون یکی از مشکالت مهم در جامعه 
که مردم هم در این زمینه بسیار ناراضی هستند بحث اشتغال و بیکاری است. 
زمانی این مسئله سامان پیدا می کند که مسئوالن پای کار بیایند وظایف شان 
را انجام دهند و احساس مسئولیت کنند ولی این مسئله در وجود آنها نیست. 
تنها راه نجات کشور از شرایط موجود، تولید است و تولید با توجه به این 

شرکت هاست که رونق پیدا میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: ما در 
زمینه ایجاد بستر قانونی الزم برای رشد و رونق شرکت های دانش بنیان هیچ 
مشکلی نداریم و بیشتر از همه چیز نیاز به توجه و احساس مسئولیت از سوی 
مدیران داریم، ولی متاسفانه این مسئله وجود ندارد من به عنوان یک مدیر 
اجرایی این مسئله را درک کرده ام که اگر مدیران احساس مسئولیت داشته 
باشند و فکر و ذکرشان این باشد که کاری را جلو ببرند، حتماً موفق خواهند 

شد ولی اگر مدیران مثل وضعیت کنونی کار کنند، اصاًل امیدی وجود ندارد.

میزانافزایششهریهمدارسازنیمهدومخردادمشخص
میشود

مردمی  مشارکت های  و  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس 
غیردولتی  مدارس  افزایش شهریه  میزان  دوم خردادماه  نیمه  اوایل  گفت: 

مشخص می شود.
احمد محمودزاده درباره شهریه مدارس و مراکز غیردولتی اظهار کرد: 
الگوی تعیین شهریه مدارس به آموزش وپرورش استان ها ابالغ شده است و 
همچنین دراین خصوص در فضای مجازی و به صورت حضوری نیز جلساتی 

برگزار شده است.
وی با بیان اینکه امسال تغییراتی در رویکرد تعیین شهریه ایجاد شده 
است، افزود: امسال 3۵ درصد الگوی شهریه به اجرایی کردن اهداف سند 
تحول بنیادین، رویکردهای تربیتی و فرهنگی مدارس، آموزشی سایر حوزه ها 
و سهم مدارس در جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و قرآنی 

است که این موضوعات را می توان مطالبه جدی سازمان دانست.
معاون وزیر آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: آماده سازی و بسترسازی 
از پایه برای موضوعات عنوان شده در حال انجام است که اوایل نیمه دوم 

خردادماه این الگوی شهریه مشخص می شود.
محمودزاده یادآور شد: امسال الگوی شهریه به صورت درصدی اعالم 
و  آموزشی  فعالیت های  و  الگوی شهریه  با  متناسب  مدرسه  هر  نمی شود، 

پرورشی شهریه ای متفاوت دارد.
وی عنوان کرد: همچنین برای سال های آینده هم برنامه های خوبی 

مدنظر است که بحث شهریه سمت وسو جهت گیری مناسبی پیدا کند.
میزان افزایش شهریه مدارس از نیمه دوم خرداد مشخص می شود

*کیفیت بخشی در الگوی شهریه مدارس گنجانده شد
مردمی  مشارکت های  و  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس 
همچنین درباره افزایش شهریه مراکز غیردولتی گفت: الگوی شهریه مراکز 
غیردولتی به استان ها تفویض اختیار شده است، البته این الگو امسال نسبت 

به سال گذشته تغییراتی هم داشته است.
الگو  در  کیفیت بخشی  بر  مبنی  جدیدی  موارد  داد:  ادامه  محمودزاده 
معلم،  فضا،  به  توجه  با  فقط  نیست  قرار  اساس  این  بر  که  گنجانده شده 

تجهیزات و امکانات بسنده کرد.
وی عنوان کرد: به دنبال این هستیم که آموزش در مراکز آموزشی 
البته  شود.  دنبال  کیفیت بخشی  آیتم  با  زبان   و  کنکور  مانند کالس های 
زمان افزایش شهریه مراکز غیردولتی بر اساس سال شمسی تعیین می شود.

مدارس و مراکز غیردولتی هرسال میزان درصدی مشخصی افزایش 
شهریه داشتند، این میزان درصد برای همه انواع مدارس و مراکز باتوجه به 
کیفیت و نوع فعالیت افزایش می یافت اما امسال سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی قرار است که افزایش شهریه را به صورت درصدی اعالم نکند 
موجود، شهریه  استاندارهای  اساس  بر  جداگانه  طور  به  مرکز  هر  برای  و 

متفاوتی را در نظر گیرد.

از»فوقدیپلممکانیک«تامدعیانتحصیلدر»هاروارد«

معرفیروانشناسانفاقد»مدرک«!

م  نظا زمان  سا رئیس 
کشور  مشاوره  و  روانشناسی 
با اشاره به انتشار لیست اسامی 
»غیر روانشناسان فاقد مجوز« از سوی 
این سازمان، گفت: این فهرست شامل 
تحصیالت  که  است  افرادی  اسامی 
روانشناسی و مشاوره و مدرک تحصیلی 
مرتبط ندارند، به طور غیر قانونی مشغول 
نیز  تخلفاتی  بعضا  و  هستند  فعالیت 

انجام داده اند.
حضور  با  تمی  حا محمد  دکتر 
به  تلویزیونی  برنامه های  از  یکی  در 
سواالت ایجاد شده برای مردم پس از 
انتشار لیست اسامی »غیر روانشناسان 
فاقد مجوز« از سوی این سازمان پاسخ 
داد و اظهار کرد: در حال حاضر افراد 
زیادی تحت عنوان روانشناس و روان 
را در  یا عناوین دیگر خود  و  درمانگر 
کرده  معرفی  مردم  به  مجازی  فضای 
اساس  بر  زیبایی  انگیزشی  سخنان  و 
ینگونه  ا و  نند  می ز مردم  نیازهای 
جذب  زیادی  کننده(  )دنبال  »فالور« 
دوران  در  مساله  این  که  کنند  می 

کرونا تشدید شد.
مجازی  صفحه   ۴۵۰۰ شناسایی 

فاقد مجوز در حیطه روانشناسی
اینکه در حال حاضر  بیان  با  وی 
فضای  ملی  مرکز  اعالم  با  مطابق 
فضای  در  صفحه  هزار   ۱2 مجازی، 
و  روانشناسی  حوزه  با  مرتبط  مجازی 
ادامه  است  فعالیت  حال  در  مشاوره 
نیمه  داد: بر اساس کاری یک سال و 
و با همکاری نیروهای نظارتی، ۴۵۰۰ 
صفحه مرتبط با روانشناسی و مشاوره 
در فضای مجازی که هیچ گونه مجوزی 
ندارند شناسایی شده است. نهایتا حدود 
۴۰۰ نفر از این تعداد را که تحصیالت 
روانشناسی ندارند و مشغول فعالیت در 
فضای مجازی هستند احصاء و ۱۴۴ نفر 

اینها را اعالم کردیم.
اعالم  زودتر  اسامی  این  چرا 

نمی شد؟
رئیس سازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره کشور در پاسخ به این سوال که 
چرا سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
اعالم  را  اسامی  این  پیش تر  کشور 
روی  مدت  این  در  داد:  توضیح  نکرد؟ 
اساس  بر  می کردیم.  کار  موضوع  این 
و  روانشناسی  نظام  سازمان  قانون 
مشاوره کشور که مصوب مجلس شورای 
اسالمی است، این سازمان دارای هیات 
بدوی رسیدگی به تخلفات است و ما در 
این مدت در هیات بدوی برای برخی 
از این اسامی پرونده تشکیل داده و آنها 
از  بسیاری  دادیم.  ارجاع  دادگاه  به  را 

افرادی که اسامی آنها در این فهرست 
به  پیش تر  دارد  وجود  موردی   ۱۴۴
دادگاه ارجاع داده شده اند، چراکه بدون 
را  خود  روانشناسی  تحصیالت  داشتن 
آنها  از  نیز  ما  و  کرده  معرفی  »دکتر« 

شکایت کردیم.
به  رسیدگی  ویژه  شعبه  به  نیاز 

تخلفات روانشناسی در دادگاه ها
حاتمی همچنین این را هم گفت 
که قوه قضاییه باید شعبه ویژه ای برای 
کند،  ایجاد  تخلفات  این  به  رسیدگی 
چراکه شعبات موجود اهتمام ویژه ای به 
رسیدگی به تخلفات حوزه روانشناسی و 

مشاوره ندارند.
کارگاه های یک روزه با درآمدهای 

میلیاردی
گزارشات  طبق  داد:  ادامه  وی 
واصله به دست ما، حتی یکی از افرادی 
شد  منتشر  لیست  این  در  اسمش  که 
یک  درآمد  و  کرده  برگزار  کارگاهی 
یک  در  خود  کارگاه  از  تومانی  میلیارد 
روز داشته است. با این حال بعضا این 

افراد در دادگاه ها تبرئه می شوند.
مرتبط  اصلی »کوچینگ«  بخش 

با روانشناسی است
روانشناسی  نظام  سازمان  رئیس 
و مشاوره کشور در پاسخ به این سوال 
این  در  اسمشان  که  افرادی  بعضا  که 
لیست منتشر شده خود را »کوچ« و یا 
»استاد سخن« معرفی کرده و اینگونه 
کرد:  تصریح  می کنند،  جذب  را  مردم 
کسی  هر  و  دارد  قانون  کشوری  هر 
تابع  باید  دهد  انجام  فعالیتی  هر  که 
قانون آن کشور باشد و مجوزی برای 
فعالیت خود داشته باشد. این افراد برای 
فعالیت تحت عنوان »استاد سخن« و 
یا »روانشناس«  باید از صنف مربوطه 
استاد سخن  باشند. حتی  مجوز داشته 

هم باید مجوز داشته باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر معنای 
»کوچ« یعنی مربی گری و تربیت فرد 
برای رسیدن به هدف که عمدتا در این 
ایجاد  دیگران  برای  انگیزه  باید  مسیر 
مفاهیم  از  باید  اجبار  به  نهایتا  و  کنند 
از  آنچه  کنند.  استفاده  روانشناسی 
اساس  بر  معنی »کوچ« مصطلح شده 
مفاهیم روانشناسی است. درواقع بخش 
اصلی آن روانشناسی و بخش دیگر آن 
روانشناسان  حالی  در  است.  مدیریتی 
تحصیلی  مدرک  گرفتن  برای  سالها 
می کشند  زحمت  و  خوانده  درس  خود 
فضای  در  عنوانی  هر  با  افراد  این  که 

مجازی فعالیت می کنند.
فوق دیپلم مکانیک؛ آخرین مدرک 

تحصیلی یکی از روانشناس نماها

منتشر  اسامی  به  اشاره  با  حاتمی 
فاقد  روانشناسان  غیر  عنوان  به  شده 
از  یکی  مدرک  آخرین  افزود:  مجوز، 
منتشر  لیست  در  اسمش  افراد که  این 
شد »فوق دیپلم مکانیک« است و در 
خانواده  مشاور  عنوان  به  حاضر  حال 
مردم  به  جفا  امر  این  می کند.  فعالیت 
نظام  سازمان  است.  روانشناسان  و 
مدافع  کشور  مشاوره  و  روانشناسی 
حقوق روانشناسان و مردم است و اگر 
غیر  اسامی  )انتشار  را  کار  این  االن  تا 
روانشناسان فاقد مجوز( انجام نداده ایم 
خطا کرده ایم و اگر ادامه می دادیم باز 
خطا می کردیم و این کار )انتشار اسامی 
غیر روانشناسان فاقد مجوز( درواقع دفاع 
از حقوق مردم بود. در هر حال اینکه با 
اشکالی  منتشرشد،  اسامی  این  تاخیر 

است که به ما وارد است.
خارج  که  افرادی  اسامی  چرا 
کشور هستند به عنوان روانشناس نما 

منتشر شد؟
رئیس سازمان نظام روانشناسی و 
چرایی  درباره  همچنین  کشور  مشاوره 
از  خارج  که  افراد  برخی  اسامی  انتشار 
روانشناسی  فعالیت  و  هستند  کشور 
دارند، تاکید کرد: وظیفه داریم  در این 
کنیم.  رسانی  اطالع  مردم  به  رابطه 
وظیفه داریم اطالع رسانی کنیم کسی 
چه  دارد  حرفه ای  اشتغال  پروانه  که 
اطالع  رو  این  از  و  دارد  ویژگی هایی 
رسانی کردیم. به همین خاطر به مردم 
اطالع دادیم فردی که در خارج کشور 
دارای مدرک جامعه شناسی است، خود 
را به عنوان روانشناس معرفی کرده و 

در حال فعالیت است.
مدعیان تحصیل در دانشگاه های 
منتشر  دارند  مدرکی  اگر  کشور  خارج 

کنند
ادعای  به  اشاره  با  وی همچنین 
سوی  ز  ا تحصیلی  مدرک  شتن  دا
برخی افرادی که اسامی آنها در لیست 
کرد:  تاکید  است،  شده  منتشر  مذکور 
هیچ  کنند.  منتشر  دارند  مدرکی  اگر 
کدام از این افراد مدرک ندارند. کسی 
می گیرد  مدرک  دیگری  کشور  در  که 
بهداشت  وزارت  یا  علوم  وزارت  باید 
و  کنند  سنجی  اعتبار  را  مدرک  آن 
به  سازمان  شد،  تایید  آن  اعتبار  اگر 
افراد  این  اگر  می دهد.  پروانه  آنها 
را  کار  این  چرا  دارند  معتبر  مدرک 
)اعتبارسنجی( نکرده اند؟. تا زمانی که 
کشور  از  خارج  مدارک  علوم  وزارت 
داده  اینها  به  مجوز  نکند،  تایید  را 
این  در  اسمش  که  فردی  نمی شود. 
و سیما  در صدا  اتفاقا  و  لیست هست 

داده، مدعی  انجام  هم خیلی مصاحبه 
است که از دانشگاه هاروارد مدرک دارد 
ندادیم چراکه  اشتغال  پروانه  او  به  اما 
وزارت  و  نشد  احراز  او  مدرک  اصالت 

علوم نیز مدرک را تایید نکرد.
حاتمی همچنین خطاب به مردم 
توضیح داد که در سایت سازمان نظام 
اسامی  کشور  مشاوره  و  روانشناسی 
۸۰۰۰ نفر از روانشناسان پروانه دار درج 
شده و در عین حال تمام ۴2 هزار عضو 
این سازمان دارای شماره نظام هستند 
و مردم می توانند به هنگام مراجعه به 
آنها شماره نظام و شماره پروانه اشتغال 

آنها را طلب کنند.
داد که  در عین حال هشدار  وی 
دولت  هیات  مصوب  تعرفه  اساس  بر 
در سال جاری، برای ۴۵ دقیقه خدمات 
روانشناسی و مشاوره در مقطع دکتری 
افراد باید 2۰۷ هزار تومان از مراجعین 
دریافت کنند و این در حالی است که 
از  نیز  تومان  میلیون  یک  تا  متخلفان 

مراجعان هزینه دریافت می کنند.
نظام  سازمان  رئیس  گفته  به 
مدرک  دارای  که  افرادی  روانشناسی، 
تحصیلی روانشناسی و مشاوره هستند 
دریافت  حرفه ای  اشتغال  پروانه  اما 
آنها  حرفه ای  صالحیت  یا  و  نکرده اند 
احراز نشده است، نمی توانند به عنوان 

روانشناس و یا مشاور فعالیت کنند.
ز  ا اشتغال  نه  پروا اخذ  شرایط 

سازمان نظام روانشناسی
حاتمی با بیان اینکه انتشار اسامی 
غیر روانشناسان فاقد مجوز ادامه خواهد 
پروانه  گرفتن  شرایط  درباره  داشت، 
و  روانشناسی  نظام  سازمان  از  اشتغال 
قانون  طبق  افزود:  نیز  کشور  مشاوره 
مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان 
کشور، روانشناس کسی است که حداقل 
یا  روانشناسی  لیسانس  فوق  مدرک 
مشاوره را در یکی از گرایشها داشته باشد 
و کسی که مجوز از سازمان دارد می تواند 
فعالیت حرفه ای کند. افراد پس از فارغ 
التحصیلی با مراجعه به سایت سازمان 
می توانند  مربوطه  مدارک  بارگذاری  و 
و  شده  سازمان  عضو  هفته  دو  ظرف 
شماره نظام دریافت کنند. همچنین افراد 
باید پس از فارغ التحصیلی به مدت یک 
سال دوره کارورزی گذرانده و سپس به 
صالحیتشان  و  کرده  مراجعه  سازمان 
تا  شود  احراز  تخصصی  کمیسیون  در 
پروانه اشتغال دریافت کنند. ۱۶ گرایش 
و  دارد  وجود  مشاوره  و  روانشناسی  در 
بر  و  گرایشات  اساس  بر  ها  صالحیت 
اساس مصاحبه برای اساتید کمیسیونها 

احراز می شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد؛
سهم۴۰درصدیدروستخصصیدرکنکور

آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
کنکور ظرف ۴ سال حذف خواهد شد،بیان کرد: فعال بحث حذف کنکور به 
هیچ وجه مطرح نبوده و در مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی سهم ۶۰ 
درصدی به آموزش و پرورش تعلق داشته و سهم ۴۰ درصدی به دروس 

تخصصی در کنکور اختصاص دارد.
انقالب  عالی  شورای   ۸۶2 جلسه  پایان  در  عاملی  سعیدرضا  دکتر 
انجامید و در  به طول  نیم  این جلسه سه ساعت و  اظهار کرد:  فرهنگی 
این جلسه سند تحول شورای عالی انقالب فرهنگی با بررسی های متعدد 
کارشناسی و تشکیل 2۰ جلسه کارگروه تحول و همچنین بررسی در ۷ 
جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی در قالب چهار فصل به تصویب نهایی 

اعضای شورای انقالب فرهنگی رسید.
تحول  سند  که  ظرفیتی  گفت:  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
بخشی  انسجام  باعث  اول  درجه  در  دارد،  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
به مسیر شورای عالی انقالب فرهنگی شده و در درجه دوم مناسباتی که 
بین شورای عالی انقالب فرهنگی، قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی 
وجود دارد را به صورت مدون و روشنی تنظیم کرده و هدف گذاری های 

بنیادینی در مسیر دانش و فرهنگ تدبیر شده است.
انقالب  عالی  شورای  تحول  سند  در  افزود:  تهران  دانشگاه  استاد 
ویژه  به  است  شده  فرهنگ  حوزه  ظرفیت های  به  ویژه  نگاهی  فرهنگی 
زندگی می کنیم، مالحظاتی که در  امروز در آن  در فرهنگ جدیدی که 
به  راجع  باید  که  عمیقی  فهم  همچنین  دارد،  وجود  فرهنگی  زمینه های 
شرایط فرهنگی ایران اسالمی عزیز وجود داشته باشد، همراه با شناخت 
دقیق  وضعیت فرهنگی متأثر از فناورهای جدید، فرامحلی شدن فرهنگ 
و ارتباطات جهانی یک اصل مهم برای تحول فرهنگی به سمت فرهنگ 

و سبک زندگی اسالمی مورد دقت قرار گرفته است.
دکتر عاملی در ادامه اضافه کرد: همچنین در این سند و در هدف گذاری 
آن ابعاد مربوط به علم، فناوری و نوآوری و ابعاد جدید مطرح در این حوزه 
رقومی  فناوری های  که  ظرفیت هایی  و  مصنوعی  هوش  کوانتوم،  مانند 
را برای حوزه علم پدید آورده اند، مورد  ایجاد کرده و دامنه های جدیدی 

توجه قرار گرفته است.
انقالب  عالی  شورای  مأموریتی  های  عرصه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تحول،  سند  در  کرد:  عنوان  شده  تبیین  و  تدوین  حوزه   ۱2 در  فرهنگی 
در مورد ساختار دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی نیز تدابیری راجع 
به شکل گیری ستادهایی که بتواند کار راهبری، نظارت، ارزیابی ، رصد و 
پیگیری اجرایی شدن مصوبات را تدبیرکند دبیر شده است و جایگاه ویژه 

برای راهبری امور مرتبط با زنان و خانواده در نظر گرفته شده است.
دکتر عاملی با توضیح اینکه سند تحول شورای عالی انقالب فرهنگی، 
ظرفیتی تحولی و انقالبی دارد که می توان در مقطعی ۵ ساله، آثار آن را 
در حوزه علم و فرهنگ مشاهده کرد افزود: جزئیات این تحول به اطالع 

مردم خواهد رسید.

وحشتزنمشهدیازمردهمیشهمست
زنی وحشت زده از مرد چاقوکش فرار می کند و هر لحظه با ترس و لرز در خیابان قدم 

می گذارد.
از سایه خودم هم وحشت دارم. با ترس و لرز در کوچه و خیابان قدم برمی دارم چرا که 
می ترسم آن نامرد با چاقو به سراغم بیاید و آبروریزی به بار بیاورد. کاش هیچ گاه وارد رابطه 

ای نمی شدم ..
زن 33 ساله با بیان این که به سختی از چنگ مرد زورگو فرار کردم و به قانون پناه آوردم، 
درباره سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد گفت: ۶ سال پیش 
مسیر دادگاه و پاسگاه را در پیش گرفتم تا به هر طریق ممکن از شوهرم طالق بگیرم. من و 
»سلیمان« 3 سال بود که ازدواج کرده بودیم اما بعد از آن که وارد زندگی مشترک شدیم تازه 
فهمیدم که او به موادمخدر اعتیاد دارد به همین دلیل اختالفات ما شروع شد و دیگر نتوانستم 
به زندگی با یک مرد معتاد ادامه بدهم چرا که می دانستم فقط جوانی ام از بین خواهد رفت و 

این زندگی مشترک فرجامی نخواهد داشت.
طالق از شوهر معتاد

خالصه در 2۷ سالگی زمانی که برای پیگیری پرونده طالق به دادگاه می رفتم، روزی 
سوار یک خودروی سمند شدم که مقابلم ترمز زده بود. راننده جوان خودرو که خود را سلیم 
معرفی می کرد، مدعی شد بنگاه خرید و فروش امالک دارد و مسافرکشی نمی کند. او آن روز 
چنان با چرب زبانی و خوش اخالقی اعتماد مرا جلب کرد که من هم سفره دلم را گشودم و 
سیر تا پیاز زندگی ام را برایش بازگو کردم. از آن روز به بعد برای رفتن به دادگاه همواره با سلیم 
تماس می گرفتم و او هم بدون آن که پولی از من بگیرد، مرا به مقصدم می رساند.زمانی که 
موفق شدم از سلیمان طالق بگیرم، خیلی خوشحال بودم چرا که احساس می کردم سلیم به 

درد دل هایم گوش می کند و کمبود محبت نخواهم داشت.
او جوانی مجرد بود و در میان همین معاشرت ها به من ابراز عالقه کرد. من هم که فکر 
می کردم او فرشته نجات من است، ماجرا را با خانواده ام در میان گذاشتم اما پدرم گفت: اگر 
قصد ازدواج با تو را دارد ما حرفی نداریم اما باز هم خوب تحقیق کن تا دوباره فریب نخوری 
ولی در حالی سلیم اصرار به ازواج موقت داشت که من نمی توانستم پیشنهاد او را بپذیرم در 
نهایت آخرین حرفم را با او زدم و گفتم یا باید ازدواج دایم بکنیم یا به همین شکل روابط 
دوستانه داشته باشیم. او هم که قصد ازدواج با مرا نداشت حتی حاضر نبود مرا به خانواده اش 
معرفی کند، به همین دلیل ماجرای ازدواج من و او به فراموشی سپرده شد ولی ارتباط ما با 
یکدیگر همچنان ادامه داشت تا این که روزی سلیم از من خواست پول هایی را که پس انداز 
کرده ام برای خرید و فروش منزل در اختیارش بگذارم و او هم سود خوبی به من پرداخت کند. 
من هم همه سرمایه و مهریه ای را که از همسر سابقم گرفته بودم، به سلیم دادم ولی بعد از 
گذشت مدتی متوجه شدم سلیم جوانی مشروب خوار و به قول معروف دایم الخمر است. خیلی 
ترسیدم چرا که یک بار وقتی داخل خودروی سلیم بطری مشروبات الکلی را دیدم و موضوع را 
به خواهرم گفتم او به من تاکید کرد که این گونه افراد تعادل روحی و روانی ندارند و من باید 
خیلی مراقب باشم! حاال به  درستی به نصیحت های خواهرم رسیده بودم و سعی می کردم با 
هر ترفندی پول هایم را از سلیم پس بگیرم. خالصه به او گفتم قصد خرید سکه دارم و پولم 
را می خواهم! اما سلیم برافروخته شد و با تهمت های زشت و ناروا فریاد می زد حتما جوان 
دیگری را زیر سر داری ولی مطمئن باش من نمی گذارم آب خوش از گلویت پایین برود! با آن 
که خیلی از رفتارهای زننده و توهین آمیز سلیم ترسیده بودم اما سعی می کردم خودم را کنترل 
کنم تا متوجه ترس من نشود، در همین هنگام فریاد زد فردا همه هدایایی را که برایت خریده 
ام بیاور تا پول هایت را پس بدهم . روز بعد با ترس و نگرانی همه هدایا را برداشتم و به محل 
قرار رفتم ولی او که به خاطر مصرف مشروبات الکلی حال طبیعی نداشت و چاقوی کوچکی را 
در دست می فشرد از خودرو بیرون آمد و یک برگ چک را به سمت من پرت کرد. وقتی همه 
هدایا و کادوها را در صندوق عقب خودرواش ریخت ناگهان تیغه چاقو را زیر گلویم گذاشت و 
فریاد زد اگر روزی تو را با کسی ببینم شکم هر دوی شما را سفره می کنم! هیچ وقت به این 
جمله من شک نکن. در حالی که وحشت سراسر وجودم را فرا گرفته بود و پاهایم می لرزید از 
چنگش گریختم ولی اکنون از سایه خودم هم می ترسم و جرئت ندارم حتی با پدرم بیرون بروم 
چرا که می ترسم سلیم با تعقیب من حادثه وحشتناکی را رقم بزند. به خاطر برخی اشتباهات 
در زندگی، امنیت و آسایش خودم را از دست دادم و درحالی که فکر می کردم از دست شوهر 

معتادم راحت شده ام، گیر موجودی دیوانه افتادم .
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جواد احمدی

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

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

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

نتیجه  گیری منطقی درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ 
واتی با چهار هسته ی پردازش مرکزی Tremont و یک هسته ی پردازشی 
Sunny Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین 
بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت  رقیب  پردازنده  ای 
درنتیجه، مقایسه ها و بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل 
امتیاز  را نشان نمی دهد.  پردازنده ی کوچک تر  برتری  کور می شود، هیچ گاه 
SoC مذکور در بنچمارک CB۱۵ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از 
امتیاز پردازنده ی ۸۱۰۰y-Core m3 گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. 
البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 

2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
 x۸۶ ۸۱۰۰ را می توان بهترین گزینه در خانواده یy-m3 پردازنده ی
 Core M دانست. پردازنده ی سری Lekefield SoC برای مقایسه با
توان  که  می شود  محسوب  پردازشی  رشته ی  چهار  با  دوهسته ای  تراشه ای 
طراحی گرمایی آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک 

تقویت شده ی آن ۴/3 گیگاهرتز است.
تک رشته ای  امتیاز  در  )ضعف  ام  کور  دربرابر  لیک فیلد  رقابتی  الگوی 
و برتری در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ R۱۰ و 
R۱۵ و R2۰ و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در 
تمامی آزمایش های تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب 
دارد. درمقابل، در تمامی آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی 
لیک فیلد هستیم که فاصله ی بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم 

نشان می دهد.
برخی کارشناسان  اعتقاد دارند کوالکام با نگاه به نتیجه ی بررسی ها، 
پوزخندی به نشانه ی پیروزی می زند )تِک رادار(؛ البته به قطع نمی توان پیروزی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم 
اکنون برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی 
لیک فیلد در عملکرد  را خدشه دار می کند. درمقابل،  آزمایش  نتایج  از  برخی 
تک رشته ای در بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر 
شده )۷۹۷ دربرابر ۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 
2،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی 
پردازنده های خود رقابت را شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری 

کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
اپلیکیشن گیک بنچ ۵.2 عامل مقیاس دهی پردازش چندهسته ای را در 
پردازنده ی لیک فیلد برابر با ۸/۱ بیان می کند. این عامل به هیچ وجه پذیرفتنی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد 
کرد. البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ 

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

درباره ی عمر باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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تهیه و تنظیم:
 مهدی میرکی

و  معدن  صنعت،  وزیر 
بر  نظارت  سامانه  راه اندازی  از  تجارت 
خبر  آینده  هفته  از  خودرو  قرعه کشی 
داد و گفت: افزایش قیمت برخی کاالها 
نباید به گرانی بیش از حد کاال منجر 
شود که در این صورت با گرانفروشان، 

برخورد خواهیم کرد.
ی  نیا د ر  نگا خبر رش  ا گز به 
جوانان، »سید رضا فاطمی امین« روز 
همایش  حاشیه  در  گذشته)چهارشنبه( 
مشترک تجاری ایران و روسیه در جمع 
خبرنگاران در مورد افزایش قیمت کاالها 
در بازار، خاطرنشان کرد: برخی از کاالها 
مانند روغن خوراکی و کاالهایی که در 
می شود،  استفاده  روغن  از  آن  تولید 
افزایش قیمت طبیعی داشته اند، زیرا در 
برخی از این کاالها روغن سهم باالیی 
دارد، اما در برخی از کاالها سهم روغن 
به گرانی  نباید  و  است  پایین  تولید  در 
بیش از حد کاال منجر شود که با آنها 

برخورد می کنیم.
وی با اشاره به اصالح ارز ۴2۰۰ 
تومانی در دو بخش، تاکید کرد: در گام 
نخست ارز واردات نهاده های تولید مانند 
دانه های روغنی و خوراک دام، اصالح 
شده و دیگری در مورد محاسبه ارزش 
بر  قباًل  که  وارداتی  کاالهای  گمرکی 
مبنای ارز ترجیحی تومانی بود و اکنون 
بر اساس ارز نیمایی محاسبه می شود؛ 
بنابراین تعرفه واردات برخی از کاالها 
تومان  هزار   2۶ به  تومان   ۴2۰۰ از 
به حدود  واردات  تعرفه  و  افزایش یافته 

۶ برابر افزایش یافته است.
قیمت مواد شوینده و بهداشتی باید 

به روال گذشته بازگردد
بازنگری  مورد  در  امین  فاطمی 

وارداتی،  کاالی  قلم  هزار   2 فهرست 
امسال  اردیبهشت ماه  در  داشت:  اظهار 
حدود پنج قلم کاال در این زمینه تغییر 
پیدا کرد، اما عمده این فهرست همچنان 
واردات  منع  باتوجه به  می شود،  حفظ 
در سال  داخلی  دارای مشابه  کاالهای 
فهرست  در  همچنان  اقالم  این   ،۹۷
وجود دارد، البته برای واردات مواد اولیه 
و ماشین آالت تولید ممنوعیتی در نظر 

نمی گیریم.
مواد  قیمت  اشاره  با  صمت  وزیر 
شوینده و بهداشتی اظهار داشت: برخی 
از تولیدکنندگان بدون هماهنگی اقدام 
باید  که  بودند  کرده  قیمت  افزایش  به 
قیمت ها را به روال گذشته بازگردانند، 
پرونده  آنها  برای  صورت  این  غیر  در 

تشکیل می شود.
همکاری با روسیه و افغانستان در 

زمینه معادن
با  معدنی  همکاری  مورد  در  وی 
معدن  بخش  در  کرد:  بیان  نیز  روسیه 
وضعیت مناسبی داریم و در مواد اولیه 
معدنی مانند آلومینا، روی و سرب واردات 
روسیه  با  می توانیم  و  می دهیم  انجام 
همکاری کنیم اما در برخی اقالم مانند 
ورقه های فوالدی نیاز به واردات داریم.

به گفته فاطمی امین، شرکت های 
قطعات  به  نیاز  روسیه  خودروسازی 
ساخت ایران دارند که می توانیم در این 

زمینه با آنها همکاری کنیم.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
افغانستان  با  معدنی  توسعه  مورد  در 
تا ۱۹ سال  ایران  گفت: ذخایر معدنی 
اما  است،  کشور  نیاز  پاسخگوی  آینده 
در  جدید  معادن  کشف  دنبال  باید 
در  گذشته  سال  از  که  باشیم  کشور 
در  خوبی  اقدامات  جنوبی  خراسان 

زمینه انجام شد.
ذخایر  کرد:  تاکید  امین  فاطمی 
یه  همسا کشور  در  مناسبی  معدنی 
طی  که  دارد  وجود  نیز  فغانستان  ا
مذاکراتی با مقامات این کشور می توانیم 

از مواد معدنی آنها نیز استفاده کنیم.
بر  نظارت  نه  ما سا زی  ندا ه ا ا ر

قرعه کشی خودرو از هفته آینده
ثبت نام  سامانه  خصوص  در  وی 
خودرو نیز تصریح کرد: سامانه یکپارچه 
قرعه کشی خودرو قسمتی از داللی در 

این بازار خودرو را از بین می برد.
آینده  هفته  از  گفت:  وزیر صمت 
خودرو  قرعه کشی  بر  نظارت  سامانه 
درعین حال  اما  می شود،  راه اندازی 

توسط  خودرو  خریدوفروش  همچنان 
شیوه  می کند،  پیدا  ادامه  خودروسازها 
سابق دارای اشکاالتی بود و تصور عدم 

عدالت در آن وجود داشت.
آغاز واگذاری ایران خودرو و سایپا/ 
ارزش گذاری سایپا در حال انجام است

واگذاری  مورد  در  امین  فاطمی 
سهام ایران خودرو و سایپا، تصریح کرد: 
برای قیمت گذاری ارزش این بلوک در 
سایپا  امالک  قیمت گذاری  اول  مرحله 
انجام می شود که از سه ماه قبل آغاز 
را  پایانی قیمت گذاری  شده و روزهای 

طی می کند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
گفت: بعد از اینکه فرایند قیمت گذاری 
امالک و دارایی ها تمام شد، واگذاری 
بلوک ایران خودرو و سایپا آغاز می شود 
و متقاضیان خرید، می توانند از طریق 
ابتدا بلوکی سایپا  بورس اوراق بهادار 
را خریداری  ایران خودرو  از آن  بعد  و 

کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر 3۰۰ 
کارشناس رسمی در مورد قیمت گذاری و 
ارزش بلوک سایپا فعالیت می کنند و بعد 
از اینکه آگهی اول منتشر شود، خریداران 
معرفی خواهند شد و اگر خریدار داشت، 
ظرف بیست روز از طریق بازار سرمایه 

ارائه می شود.
سامانه  به  هنوز  گمرک  سامانه 

جامع تجارت متصل نشده است
فاطمی امین با بیان اینکه سامانه 
جامع تجارت دارای زیرساخت های الزم 
است، تصریح کرد: در حال حاضر پنج 
سفارش،  ثبت  شامل  تراکنش  میلیون 
آن  در  دیگر  موارد  و  انبار  فاکتورهای 
اما سامانه گمرک هنوز  انجام می شود 
آن  باید  که  است  نشده  متصل  آن  به 

هم متصل شود.

مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین:
اجتماعی ارائهسرویسدرشبکههای ها، نئوبانک آینده

است

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

خدمات ترکیبی سرویس های مورد نظر خود را دریافت کنند.
نوآوران آنالین- به گزارش روابط عمومی؛ بانک ایران زمین نیز همانند 
تعدادی از بانک هایی که این سرویس را در اختیار مشتریان خود قرار داده 
اند، چندی پیش از نسخه اولیه نئوبانک خود با نام نئوبانک هوشمند فردا 
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 یکی از مجموعه های فعال در حوزه صنعت ارتباطات، توانست 

سرویسی فراتر 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 
ارائه خدمات سفارشی و شخصی سازی  با هدف  بستر و زیرساخت الزم 
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 مجازی و شبکه های اجتماعی گسترش پیدا کنند. بانک ها با 
خارجی  و  داخلی  و شرکت های مختلف  تولیدکنندگان  مشارکت صنایع، 
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.
وی افزود: گیرندگان سرویس های بانکی به دنبال در دسترس بودن 
خدمات درخواستی خود هستند تا به ساده ترین شکل از آن استفاده کنند و 
این موضوع میسر نیست جز تقویت نئوبانک ها در حوزه شبکه های اجتماعی، 

تا مشتریان در لحظه و با زدن چند دکمه امور بانکی خود را انجام دهند.

سال ماه ۱۲ در باید را ماه فروردین موفقیت رشنوادی:
تکرارکنیم

مدیرعامل بیمه سرمد گفت: سیاست جدی ما در سال ۱۴۰۱، توجه 
پرتفوی  در  آنالین  فروش  سهم  افزایش  و  بیمه نامه  آنالین  فروش  به 

شرکت است.
بیمه سرمد، دومین  روابط عمومی  از  نقل  به  نیوز  به گزارش درآمد 
و  معاونان  حضور  با   ۱۴۰۱ سال  در  شرکت  این  مدیران  شورای  جلسه 

مدیران برگزار شد.
از  مثبتی  بسیار  خبرهای  اخیر  ماه های  در  گفت:  رشنوادی  یعقوب 
تحوالت بیمه سرمد در رسانه ها منتشر می شود و امروز تصویر مناسبی از 
برند شرکت در افکار عمومی شکل گرفته است که می تواند به سرمد در 

ادامه راه کمک کند.
وی افزود: سرمد هنوز با نقطه قابل قبول فاصله زیادی دارد اما روند 
فعالیت های شرکت در ماه های اخیر بسیار روند خوبی بوده است و انتشار 
اخبار خوب از شرکت نیز محصول همین روند رو به رشد و تغییر فضای 

شرکت است.
مدیرعامل بیمه سرمد با اشاره به عملکرد مطلوب شرکت در فروردین 
ماه، گفت: عملکرد شرکت در جذب پرتفوی در فروردین موفقیت آمیز بوده، 
اما این کافی نیست و باید روند موفقیت شرکت در ۱2 ماه سال ادامه پیدا 

کند و تالش کنیم تمرکزمان را بر روی اهدافمان حفظ کنیم.
رشنوادی خاطر نشان کرد: سرمد باید به روزهای خوب خود بازگردد 

و بتواند سهم خود را در بازار بیمه کشور تثبیت کند.
وی به تدوین برنامه راهبردی شرکت نیز اشاره کرد و گفت: برنامه 
راهبردی شرکت، میثاق نامه ما برای تحقق اهدافمان است و همه مدیران 
عملیاتی  برنامه   آن  اجرای  برای  و  باشند  پایبند  آن  به  باید  ارشد شرکت 

داشته باشند.
مدیرعامل بیمه سرمد یکی از بخش های مهم برنامه راهبری شرکت را 
افزایش سهم فروش آنالین دانست و گفت: توجه به فروش آنالین بیمه نامه، 
سیاست جدی ما در سالجاری بوده و افزایش سهم فروش آنالین در پرتفوی 

شرکت را با قدرت پیش می بریم.
رشنوادی به ضرورت ارائه طرح های نوآورانه هم اشاره کرد و گفت: 
بخش مهمی از بودجه شرکت در سال ۱۴۰۱ در راستای برنامه راهبردی، 
به بخش تحقیق و توسعه اختصاص یافته است تا بتوانیم با ارائه طرح های 
نوآورانه بیمه ای، از بازار مستعدی که در کشور در این زمینه وجود دارد، 
نهایت بهره را ببریم. مدیرعامل بیمه سرمد همچنین با تاکید بر اینکه سرمد 
در مسیر پیشرفت قرار گرفته است، گفت: سال ۱۴۰۱ از این نظر که نقطه 
اتصال بین دو برنامه راهبردی سه ساله شرکت است، سال بسیار مهمی برای 
سرمد محسوب می شود و باید برنامه های خود را به ویژه در حوزه فروش 

آنالین و توسعه شبکه فروش به طور جدی پیگیری کنیم.
بیمه  برای  پرفروغ  دهه  یک  آغاز  می تواند   ۱۴۰۱ سال  افزود:  وی 
اشخاص،  بیمه های  مدیر  آفرین،  علی  جلسه،  این  ادامه  در  باشد.  سرمد 
حسن پورحسینی مدیر بیمه های آتش سوزی و باربری و حسین پایندانی 
برای سال  را  برنامه های حوزه خود  فروش،  و شبکه  استان ها  امور  مدیر 

۱۴۰۱ تشریح کردند.

مدیرعامل سوخت رسانی ستاره قشم خبر داد؛
سرمایهگذاری۱۰هزارمیلیاردریالیبرایسوخترسانی

مدیرعامل شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم از سرمایه 
گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریالی در پروژه سوخت رسانی )بانکرینگ( بندر 

سلخ قشم تاکنون خبر داد.
بندر سلخ  )بانکرینگ(  اینکه پروژه سوخت رسانی  بیان  با  محسن فاخری 
قشم، با صدور تصویبنامه خاص هیات وزیران در میانه دهه ۱3۸۰ به مرحله اجرا 
درآمده است، خاطرنشان کرد: این پروژه در ساحل جنوبی جزیره قشم و منطقه 
سلخ  و در دهانه تنگه هرمز واقع شده و ۵ مایل دریایی با آبراه بین المللی خلیج 
فارس فاصله دارد و به صورت ویژه برای سوخت رسانی به شناورهای ناوگان در 

نظر گرفته شده است.
فاخری با بیان اینکه مجموعه اقدامات گسترده ای جهت توسعه فعالیتها و 
تولید سوخت کم سولفور در مجموعه سلخ با همکاری شرکت های دانش بنیان و 
سایر صنعتگران داخلی انجام شده، تصریح کرد: این مجموعه اقدامات با هدف 
ایجاد و استقرار تکنولوژی تولید سوخت کم سولفور مستمراً در حال انجام است که 

پیشرفت های خوبی نیز حاصل شده است. 
مدیر عامل شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم  خاطر 
نشان کرد: میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در پروژه سوخت رسانی )بانکرینگ( 
نیز  بوده است و هم اکنون  ریال  میلیارد  بر ۱۷۰۰  بالغ  این مرحله  تا  سلخ قشم 
عالوه بر احداث زیرساخت ها، نسبت به اخذ مجوزها و گواهینامه های بین المللی 

مربوطه نیز اقدام شده است.
فاخری افزود: گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با درک ضرورت ورود 
ایران به صنعت بانکرینگ، سهام شرکت تاپیکو را خریداری کرد و هم اکنون ۶۰ 
درصد سهام و حق مدیریت پروژه را در اختیار دارد؛ همچنین شرکت ملی نفتکش 
ایران با ۱۵ درصد و منطقه آزاد قشم نیز با 2۵ درصد سهم در پروژه سوخت رسانی 

سلخ قشم مشارکت دارند.
مدیرعامل شرکت سوخت رسانی و خدمات بندری ستاره قشم وابسته به 
امکان  اولیه و  اینکه مطالعات  بیان  با  ایران،  گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
سنجی طرح به لحاظ اقتصادی و فنی از ابتدا با هدف ایجاد زیرساخت های الزم 
جهت تولید، بارگیری و تخلیه سوخت و مشتقات نفتی و تأمین ترابری دریایی با 
ظرفیت ۴ میلیون تن، در دو بخش ساحلی )پاالیشگاه و سایت ذخیره سازی( و 
فرا ساحلی)بندر و اسکله( بـه انجـام رسـیده بود؛ تصریح کرد: گروه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران طی ۱۰ سال گذشته با تامین سرمایه مورد نیاز جهت 
پیشبرد و تکمیل و اتمام پروژه در هر دو بخش خشکی و دریا نسبت به احداث 

زیرساختهای الزم برای این طرح اقدام کرده است.
سال  در  بالفاصله  طرح،  از  برداری  بهره  امکان  منظور  به  داد:  ادامه  وی 
۱3۹3 همزمان با اجرای تاسیسات مجموعه ذخیره سازی نسبت به اجرای بخش 
فراساحلی اقدام شده است به طوریکه با اتمام بخش مخازن و تاسیسات مربوطه، 

بخش فراساحلی بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
فاخری یکی از مشکالت پیش روی پروژه سوخت رسانی)بانکرینگ( بندر 
سلخ قشم را عدم ایجاد پاالیشگاه تولید سوخت که از اهداف اصلی طرح از ابتدا 
بود اعالم کرد و ادامه داد: در کنار این مهم، الزامات بین المللی 2۰2۰ سازمان 
بین المللی دریانوردی)IMO( در خصوص سوخت کم سولفور نیم درصد به مانعی 

برای راه اندازی کامل این پروژه تبدیل شده است.
وی علت بروز این مشکل را فقدان زیر ساخت های الزم برای تولید انبوه 
سوخت کم سولفور دانست و گفت: ایجاد زیرساخت های الزم برای تولید سوخت 
و  تکنولوژی  انتقال  به همراه  نیازمند سرمایه گذاری سنگین مجدد  کم سولفور، 
تجهیزات است که در شرایط و محدودیت های فعلی، دستیابی به آن زمان بر است.

وزیر صمت:

باگرانفروشانبرخوردمیکنیم!
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زیر نظر: سوگند رام
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زیر نظر: محمد امامی

کارشناس حوزه انرژی:
بشکه های نفت روس،  هم چین را 

می خواهند هم اروپا را!
یک کارشناس حوزه انرژی اظهار داشت: روسیه اروپا را بازار خودش می داند 
و تمایلی ندارد ایران به افزایش تولید برسد، در نظر داشته باشیم سال 2۰2۵ شرایط 
بازار اروپا و رابطه با روسیه با 2۰2۱ متفاوت خواهد بود، اروپا روسیه را کنار نمی گذارد 
واردات نفت و ال ان جی و گاز را صفر نمی کند اما به شدت کاهش خواهد داد، 
بنابراین روسیه مسلما جایگاه خود را در حوزه نفت و گاز اروپا از دست می دهد و 
در عین حال تمایل دارد ایران بعنوان دومین دارنده ذخایر نفت و گاز وارد محدوده 

بازاری اش نشود و در این رابطه تمام توان خود را برای مانع تراشی بکار می بندد.
داشت:  اظهار  روسیه  و  ایران  نفتی  همکاری  درباره  فر،  بهروزی  مرتضی   
روسیه هیچوقت شریک استراتژیک ما در بازار انرژی نبوده است، یکی از بزرگترین 
تولیدکننده نفت دنیا و بزرگترین صادرکننده گاز دنیا است. بنابراین به هیچ عنوان 
ایران است و هر جا  رقیب جدی  بود،  نخواهد  انرژی  ما در حوزه  شریک تجاری 

توانسته ما را از بازار کنار گذاشته است.
وی افزود: قبل از حمله روسیه به اوکراین مباحثی مطرح بود که همکاری هایی 
در حوزه انرژی داشته باشند، در این بین دو مسئله مطرح است، ابتدا اینکه روسیه 
اما در حوزه تکنولوژی نفتی که توسعه دهنده باشد و  هرچند سرمایه و پول دارد 
مشکالت فناوری کشور را حل کند، حرفی برای گفتن ندارد. ضمن اینکه هیچگاه 
نمی خواسته در تحریم های امریکا علیه ایران در مقابل سیاست های واشنگتن قرار 
بگیرد، اما بعد از اینکه خودشان هم تحریم های نیم بندی را تجربه کردند با تخفیف 
و هزاران حیله سراغ بازارهای ما رفتند. به طوری که شاهدیم صادرات ایران به چین 
به شدت کاهش پیدا کرده و دلیل آن هم این است که روسیه با تخفیف بسیار باال 
نفت خود را می فروشد. حتی به بازارهای پتروشیمی و فوالد ما هم که طی مدت 

تحریم به سختی محصوالت مان را می فروشیم، ورود کرده است.
و  نبوده  ما  هیچوقت شریک  روسیه  کرد:  تاکید  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
نخواهد بود، شاید در شرایطی که خودش به انزوا رفته تمایل داشته باشد با ایران 

همکاری کند، اما این رفتارها استراتژیک نخواهد بود.
وی با بیان اینکه ما نباید روی تکنولوژی روسی برای توسعه میادین حساب 
کنیم، خاطرنشان کرد: حتی صنعت ال ان جی این کشور غربی است، خط لوله نورد 
استریم را در آبهای عمیق غربی ها احداث کرده اند، از همه مهمتر اینکه هیچوقت 
خود را درگیر تحریم های امریکا علیه ایران نکرده است، یعنی زمانی که خود روس ها 

شرایط خوبی داشتند و ایران در تحریم بود کاری نکردند.
بهروزی فر گفت: روسیه اروپا را بازار خودش می داند و تمایلی ندارد ایران به 
افزایش تولید برسد، در نظر داشته باشیم سال 2۰2۵ شرایط بازار اروپا و رابطه با 
روسیه با 2۰2۱ متفاوت خواهد بود، اروپا روسیه را کنار نمی گذارد واردات نفت و ال 
ان جی و گاز را صفر نمی کند اما به شدت کاهش خواهد داد، بنابراین روسیه مسلما 
جایگاه خود را در حوزه نفت و گاز اروپا از دست می دهد و در عین حال تمایل دارد 
ایران بعنوان دومین دارنده ذخایر نفت و گاز وارد محدوده بازاری اش نشود و در این 

رابطه تمام توان خود را برای مانع تراشی بکار می بندد.
وی گفت: دهه ۷۰ بعد از انقالب ایران و جنگ تحمیلی ۱۰ درصد نفت دنیا 
از بازار حذف شد، یعنی حدود ۵ تا ۶ میلیون بشکه از صادرات نفت ایران و عراق 
حذف شد و از سال ۱۹۷3 با تحریم اعراب آغاز شد و تا سال ۱۹۸۰ که جنگ اتفاق 
افتاد ۱۰ درصد نفت کمتری روانه بازار شد، در پی آن تولیدکنندگان جدیدی از نفت 
شمال وارد بازار شدند، در دهه ۸۰ سیاست های صرفه جویی در مصرف انرژی توسعه 
پیدا کرد و مصرف بهینه انرژی در سرلوحه تمام سیاست های امریکا و اتحادیه اروپا 
قرار گرفت، انرژی های نو روی بورس آمدند، بهره برداری از نفت غیرمتعارف در 
دستور کار قرار گرفت. اکنون هم همین شرایط است تولید نفت و گاز روسیه ۱۰ 
درصد تولید جهان است، اروپا این امکان را دارد با توسعه ذخایر غیرمتعارف، استفاده 
از انرژی های نو بخش قابل توجهی نیاز خود را به روسیه کاهش دهد و از منابع غیر 
از روسیه از شمال افریقا گرفته تا تولید در خود اتحادیه و یا کشورهای ایران، قطر، 

مصر و حتی رژیم صهیونیستی و کال خاورمیانه نیاز خود را پاسخ دهد.
وی تاکید کرد: روسیه نباید این تصور باطل را داشته باشد که بتواند در بلندمدت 
و حتی میان مدت اروپا را تحت فشار قرار دهد، روسیه مسلما بخش عمده بازار اروپا 
را از دست خواهد داد و نقش کمرنگی خواهد داشت و در این شرایط ایران باید منافع 

ملی را در نظر بگیرد، بدانیم روسیه رقیب قدرتمند ماست نه شریک استراتژیک.

سوگل رام
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زیر نظر: بهنام مومنی

کارشناس بازارسرمایه مطرح کرد؛

کاهش التهاب بازار خودرو با عرضه 
تولیدات در بورس کاال 

با  فقط  بازارخودرو  التهاب  تاکید کرد:  بازارسرمایه  کارشناس  یک 
عرضه مداوم محصوالت تولیدی در بورس کاال به آرامش خواهد رسید 

و در غیر این صورت اثر چندانی بر بازار خودرو نخواهد داشت.
کاال،  بورس  در  خودرو  عرضه  مزایای  مورد  در  آقابزرگی،  فردین 
به  توجه  با  کاال  بورس  در  خودرو  عرضه  مشابه  تاکنون  داد:  توضیح 
شرایط رقابتی که در بازار این صنعت وجود دارد در بازارسرمایه سایر 

کشورها  رخ نداده است.
وی با بیان اینکه اغلب اطالعات قیمتی که دفاتر فروش خودرو در 
سامانه کدال منتشر می کنند، به طور قابل توجهی با قیمت خودرو در بازار 
آزاد تفاوت دارد گفت: با عرضه خودرو در بورس کاال اختالف قیمتی در 
صنعت خودرو که یکی از موارد قیمت گذاری دستوری به حساب می آید 

کاهش خواهد یافت.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مابه التفاوت قیمت فروش دو 
شرکت خودروساز یعنی سایپا و ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ بر اساس 

میزان تولیدات، نرخ ثبتی در دفاتر و  نرخ معامالت در بازار آزاد بالغ بر 
۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ با نرخ انتشار اوراق از سوی 
دولت در سال گذشته به طور تقریبی برابر است. بنابراین کشف قیمت 
با عرضه خودرو در بورس کاال به نوعی که موضوع اصلی رفع موانع در 
حوزه سفته بازی، داللی در بازار آزاد محصوالت خودرو ساز در دستور کار 

باشد می تواند تاثیر به  سزایی در این صنعت بگذارد.
سایر  و  اقتصاد  وزارت  صمت،  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  اقابزرگی 
مسئوالن مربوط باید خود را موظف بدانند و به نوعی عمل کنند تا با 
عنوان  یابد،  کاهش  بازی  سفته  موضوع  کاال  بورس  در  خودرو  عرضه 
بازارخودرو تنها با عرضه مداوم محصوالت تولیدی مربوط  کرد:التهاب 
در بورس کاال به آرامش خواهد رسید در غیر این صورت اثر چندانی بر 

بازار خودرو نخواهد داشت.

فعال حوزه کار معتقد است:  یک 
اجرای  مستلزم  یارانه ها  نظام  اصالح 
نظام دستمزد عادالنه است و در صورتی 
که دستمزدها واقعی شود نیازی به دادن 

یارانه از سوی دولت نیست.
فتح اهلل بیات، در ارزیابی اصالح 
نظام یارانه ها اظهار کرد: نظام یارانه ها 
در تمام کشورها اصالح شده و به سمت 
آزادسازی قیمت ها رفته اند، بنابراین در 
کشور ما نیز دیر یا زود اجرا می شد منتها 
این کار به شکل سنجیده و کارشناسی 

شده باید انجام گیرد.
وی افزود: در بحث اصالح نظام 
چهار  قیمت  که  کردند  اعالم  یارانه ها 
قلم کاال آزادسازی می شود و یارانه اش 

را به خود افراد می دهند تا هزینه کنند 
قلم  چهار  قضیه  این  در  معتقدم  ولی 
نیست؛ چون وقتی به فرض نرخ لبنیات 
را آزادسازی می کنیم باید بپذیریم که 
تغییر  ناخواه  خواه  آن  مشتقات  همه 

می کند.
کشورها  تمام  در  داد:  ادامه  بیات 
به  ولی  شده  سازی  پیاده  طرح  این 
شکل مرحله ای و تدریجی انجام گرفته 
رفتارهای  برخی  دچار  جامعه  تا  است 

هیجانی نشود.
خاطرنشان  کار  حوزه  فعال  این 
کرد: در کنار آزادسازی تدریجی، حقوق 
کارمندان و  از  اعم  و دستمزد شاغلین 
کارگران به همان درصد الزم است رشد 

کند تا قدرت انتخاب و خرید به وجود 
آید. اگر دستمزدها به تناسب آزادسازی 
بهبود یابد قطعا تاثیرگذاری مطلوبتری 

در جامعه و اقتصاد خواهد داشت.
به  نزدیک  اینکه  بیان  با  بیات 
۶۰ درصد جمعیت کشور را کارگران و 
خانواده های آنها تشکیل می دهند، افزود: 
اگر بین سبد معیشت و دستمزد فاصله 
ایجاد نشود و دستمزدها از تورم عقب 
نماند هیچ فشاری به طبقات فرودست و 

محروم جامعه وارد نخواهد شد.
که  درصورتی  وی  عتقاد  ا به 
با  متناسب  و  شده  واقعی  دستمزدها 
یارانه  به دادن  نیازی  یابد،  بهبود  تورم 

نیست.

فعال حوزه کار تصریح کرد:  این 
البته دولت به یکباره نمی تواند دستمزدها 
را افزایش دهد و این مساله هم شرایط 
خاص خود را دارد و ما در حوزه کارگری 
بارها پیشنهاد کردیم که به شکل پلکانی 
به سمت واقعی شدن حقوق و دستمزد 

برویم.
بیات در پایان با بیان اینکه اصالح 
نظام  اجرای  مستلزم  یارانه ها  نظام 
دستمزد عادالنه است و باید با اصالح 
دستمزدها و دریافتی ها همخوانی داشته 
باشد، گفت: برای انجام جراحی بزرگ 
را  آن  و جوانب  ابعاد  تمام  باید  اقتصاد 
این  اجرای  در  دولت  تا  کنیم  بررسی 

طرح موفق شود.

یک فعال حوزه کار:

دستمزدها واقعی شود، نیازی به دادن یارانه نیست!
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با  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اشاره به اینکه عملکرد شرکت گاز در 
روستایی  و  شهری  نقاط  به  گازرسانی 
برکت  به  امروز  گفت:  است،  مطلوب 
 ۹۷ و  شهرها  همه  اسالمی  انقالب 
درصد جمعیت روستایی استان از نعمت 

گاز برخوردار هستند.
کریمی تبار  اهلل نور  حجت االسالم 
در دیدار با مدیر گازرسانی شرکت ملّی 
می رود  انتظار  داشت:  اظهار  ایران  گاز 
به  گازرسانی  در  جدید  مدیریت  که 
روستاهای باقیمانده استان تالش خود 
را دو چندان کند و خدمت به مناطق کمتر 
توسعه یافته را سرلوحه کار خود قرار دهد.

الزمه  را  مدیریتی  جابجایی  وی 
تغییر  افزود:  پویایی سازمان برشمرد و 
و  جدید  انرژی  تزریق  باعث  مدیریت 

بروز ایده های نو در سازمان و کارکنان 
می شود.

اینکه  بیان  با  ایالم  جمعه  امام 
استفاده از نیروهای متعهد و متخصص 
و با انگیزه در تصدی سمت های مدیریتی 

باعث افزایش کارایی سیستم می شود، 
تصریح کرد: توان مدیریتی در توّجه به 
کارکنان  مادی  و  معنوی  موضوعات 
به  آنها  عالقه  و  انگیزه  ایجاد  باعث 
سیستم، افزایش کارایی و پیشبرد بهتر 

کارها و تسریع در امور می شود.
وی با بیان اینکه عملکرد شرکت 
گاز استان ایالم در حوزه گازرسانی باالتر 
داد:  ادامه  است،  کشوری  میانگین  از 
گازرسانی به مناطق محروم و دور افتاده، 
دارای اجر معنوی بوده و خدمت به مردم 
بعنوان ولی نعمت، بزرگترین افتخار برای 

کارکنان شرکت گاز است.
ضمن  موسوی  ر نو سیدجالل 
تشکر از نماینده ولی فقیه در استان و 
ائمه جمعه در حمایت معنوی از شرکت 
تبلیغ فرهنگ صرفه جویی برای  گاز و 
ائمه جمعه  تریبون  افزود:  مردم،  عموم 
در فصل زمستان، یاور کارکنان شرکت 
گاز و سنگر آگاهی دهنده به مردم در 
و  خدادادی  منابع  از  صحیح  استفاده 
رعایت صرفه جویی در مصرف گاز است.

نماینده ولی فقیه در استان؛

عملکردشرکتگازایالمدرگازرسانیبهنقاطشهریوروستاییایالممطلوباست
مدیر عامل پتروشیمی ایالم عنوان کرد :

تعطیلیدرتولیدمعناندارد
پتروشیمیازتعطیلیمستمرآسیبمیبیند

 مدیر عامل پتروشیمی ایالم ضمن عدم موافقت با تعطیلی پرسنل 
اداری پتروشیمی گفت: ورود توده گرد و غبار به استان مانع توقف تولید در 

پتروشیمی ایالم نمی شود.
  حسن نجفی سمنانی با اشاره به شرایط آب و هوایی و حضور مستمر 
گرد و خاک در استان، اظهار داشت: پتروشیمی ایالم یک واحد تولیدی 
است و از تعطیلی مستمر آسیب می بیند بنابراین نیروی انسانی اداری و 

نوبت کار تعطیل  نمی شوند.
وی با بیان اینکه پرسنل نوبت کار و اداری هیچ تفاوتی با هم ندارند 
افزود: با عنایت به ارتباط کاری روزانه کارکنان نوبت کار و اداری که همه 
بعنوان زنجیره تولید تعریف می شوند، لذا امکان تعطیلی بخشی از پرسنل 

شرکت وجود ندارد.
مدیر عامل پتروشیمی ایالم با تاکید بر رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی 
در سطح مجتمع پتروشیمی ایالم ادامه داد: همچنان که اقشاری از جامعه 
بخاطر ضرورت و اهمیت کار تعطیل نمی شوند و با توجه به ماهیت کار 
صنعت پتروشیمی که تولید می باشد و کارگران و کارکنان پتروشیمی نیز 
در  خط مقدم تولید هستند، ضمن تقدیر از تالش های بی شائبه همکاران، 

جریان کار و تالش در صنعت توقف ناپذیر است.

فرمانده انتظامی استان ایالم؛
۲۲تنبرنجاحتکارشدهدرایالمکشفشد

به  از کشف 22 تن برنج احتکار شده  ایالم  انتظامی استان  فرمانده 
ارزش بیش از چهار میلیارد ریال در استان خبر داد.

به گزارش از پایگاه خبری پلیس؛ سردار»دالور القاصی مهر« با اعالم 
این خبر ظهار داشت: در راستای طرح تشدید مقابله با احتکار کاالهای اساسی 
و مورد نیاز مردم و در راستای مطالبات مردمی، در پی اخبار و اطالعات 
واصله به پلیس مبنی بر احتکار مواد خوراکی در یک انبار، موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با توجه به وضعیت پیش 
آمده و در راستای طرح مقابله با احتکار اقالم اساسی، هدف و مورد نیاز مردم 
با همکاری بازرسین صمت و هماهنگی اداره کل تعزیرات حکومتی ایالم، 
نسبت به شناسایی و بازرسی از محل انبار مذکور در شهر ایالم اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان ایالم خاطرنشان کرد: از این انبار مقدار 22 
تن برنج به ارزش چهار میلیارد ریال به صورت احتکار شده کشف شد.

بستر توسعه مدیرمخابراتمنطقهگلستانخبرداد:
FTTHدراستانگلستان

جلسه  بررسی نحوه واگذاری ftth وتوسعه بستر آن در استان  برگزار 
شد . به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، در جلسه ای 
بین بخش خصوصی ومخابرات منطقه گلستان در خصوص توسعه بستر 

ftth در استان بحث وتبادل نظر شد.
دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به اهمیت طرح فیبررسانی به منازل 
وتعیین هدف برای مناطق مخابراتی گفت : در جلسه ای با بخش خصوصی 
راههای همکاری در جهت اجرای این پروژه در استان بررسی و به جهت  

ایجاد زیرساخت های الزم گفتگو شد .
برای  مشترکین  روزافزون  تقاضای  افزایش  با  براینکه  تأکید  با  وی 
سرویس های پرسرعت وبا کیفیت اینترنت مواجه هستیم افزود : رفع انتظار 
ونیاز متقاضیان ومشتریان با توسعه زیرساخت های الزم میسر بوده وباید در 

این خصوص برنامه ریزی الزم صورت گیرد .
سرویس  اکنون  هم  گفت:  همچنین  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
ftth  در تعدادی از شهرستانها ودر مناطق محدودی از آنها قابل ارائه می 
باشد ولی با اجرایی شدن طرح توسعه واگذاری ftth  در نقاط بیشتری از 
استان قابلیت سرویس دهی وجود داشته ومتقاضیان بیشتری از این سرویس 

بهره مند خواهند شد .
الزم به ذکر است در این مدل شبکه های فیبرنوری فیبر مستقیما به 
خانه های افراد یا ساختمان هایی به صورت آپارتمانی و یا چند طبقه متصل 
یعنی مخابرات مستقیما  نقطه مرکزی  از یک  فیبر   FTTH می شود.  در 
به ساختمان های آپارتمانی و یا اداری برای ارائه دسترسی به اینترنت پر 

سرعت کشیده می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان خبر داد: 
6۲9 مرز از استان گاز از بهرهمند خانوار تعداد

هزارگذشت
  علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان بابیان این خبر گفت: در 
حال حاضر خانوار بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان از مرز ۶2۹   هزار 

فراتر رفته است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان ، وی افزود: تاکنون 
افزون ۶2۹ هزار 3۹۰ خانوار استان گلستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
شده اند که در این رابطه  تعداد 3۹۱ هزار و ۴۸۵ خانوار شهری و 23۷ هزار 

و ۹۰۵ خانوار نیز روستایی است.  
خانوار  درصد  و ۹۹  خانوار شهری   درصد  اینکه ۱۰۰  بابیان  طالبی 
روستایی استان بهره مند از گاز می باشند تصریح کرد: بیشترین حجم خانوار 
بهره مند از گاز مربوط به شهرستان گرگان به عنوان مرکز استان  با بیش از 
۱۸۱ هزار خانوار است، ضمن اینکه  شهرستان گنبد نیز با افزون بر ۱۱3 

هزار خانوار در رتبه بعدی قرار دارد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ نیز تعداد ۱۸ هزار و ۴۵۵ خانوار استان به 
جمع مشترکین شرکت اضافه شدند که تعداد ۱۰ هزار و ۷۱۰ خانوار برای 
بخش شهری و ۷ هزار و ۷۴۵  مورد نیز مربوط به بخش روستایی می شود.

تاکنون در  مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در خاتمه اظهار داشت: 
استان گلستان تمامی 33  شهر ،  ۹2۱  روستا ، ۱۰2۸  واحد صنعتی عمده 

و ۶۵ جایگاه CNG  گازرسانی شده است.

ملت بعدی پیروزیهای طلیعه فتحخرمشهر حماسه
نستوهایراندردوراندفاعمقدسشد

بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه 
ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( در پیامی ضمن گرامیداشت سوم خرداد، 
این مناسبت را مقطع درخشان و غرور انگیز در دوران دفاع مقدس عنوان 
کرده و یاد و خاطره شهدای واالمقام عملیات بیت المقدس را گرامی داشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، 
بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی بندرامام خمینی)ره(،سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر که در تقویم 
رسمی کشور روز ایثار، مقاومت و پیروزی نامگذاری شده، مناسبتی پرافتخار 
و غرور آفرین عنوان کرد و افزود: رزمندگان غیور اسالم  در این حماسه 
به دشمن بعثی ثابت کردند که ملت نستوه و دلیر ایران هیچگاه در برابر 
تجاوز، تعدی و دست اندازی به تمامیت ارضی و ارزشی سر خم نمی کنند.

آقایی تصریح کرد: سوم خرداد، طلیعه  ی پیروزی ها و فتوحات دیگری 
شد و معادالت جنگ تحمیلی پس از این پیروزی غرور انگیز رزمندگان 

اسالم تغییر کرد.
الهام بخش  واقعه ی  مثابه ی  به  خرمشهر  فتح  اینکه  توصیف  با  وی 
است،  ایران شده  ملت  رهنمون  و  راهگشا  نفس گیر،  و  مقاطع سخت  در 
خاطرنشان کرد: ایمان و اتکال به امدادهای الهی، پیروی از رهنمودهای 
والیت فقیه و  اتکا به عزم و اراده ی درونی  از عوامل برجسته در خلق این 
حماسه بود که در دیگر مقاطع پر فراز و نشیب انقالب اسالمی در بزنگاه های 
حساس توفیقات بیشتری را به همراه داشت. بهروز آقایی در ادامه افزود: 
اینجانب به نمایندگی از جامعه بندری و دریایی خوزستان ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهید جهان آرا و دیگر شهدای گرامی در عملیات بیت المقدس 
که با نثار جان خود این مقطع درخشان را در دفاع مقدس آفریدند به روح 
بلند امام شهدا و شهدای دوران دفاع مقدس درود می فرستم و علو درجات 

برای آنان از درگاه خداوند متعال مسألت می نمایم.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:
کاهشدغدغههایمنابعانسانیازاولویتاصلیسازماناست

پرداختن به دغدغه ها و تالش در مسیر حل مسائل کارکنان از موضوعات 
دارای اولویت حوزه مدیریتی است؛ اهمیت به سرمایه های انسانی و تکریم کارکنان 

باید در تمامی الیه های مختلف شرکت گاز نهادینه شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان؛ سیدجواد حقیقت حسینی 
مدیر عامل این شرکت به همراه معاونت بهره برداری با حضور در اداره گاز شهرستان 
دامغان و توابع آن، ضمن تقدیر و تشکر از تالش و زحمات همکاران، فرصتی را به 

منظور بیان مشکالت و رفع موانع کاری فراهم آورد.
حقیقت حسینی در این دیدارها، اظهار داشت:  توجه به نیروي انساني یکي 
باشد و فلسفه  استان می  استراتژیک شرکت گاز  برنامه  اولویت ها در  و  اهداف  از 
تشکیل این نشست، دیدار رو در رو با همکاران ناحیه دامغان به جهت شناسایی 
مشکالت و کاهش دغدغه هاي منابع انساني، همچنین ایجاد رضایتمندي و افزایش 

کیفیت خدمات است.
مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان در این نشست صمیمی ضمن شنیدن 
بیان بی واسطه  این فضا امکان  درخواست ها و مشکالت مطرح شده، گفت: در 
در  بررسی درخواست ها،  و بی شک  است  فراهم شده  کارکنان  توسط  مشکالت 
صورت نبود موانع قانوني و مقرراتي، پیگیری شده  و اهتمام الزم در این خصوص 

بعمل خواهد آمد.
حقیقت حسینی توجه به نیروی انسانی و کاهش دغدغه های منابع انسانی 
را از اولویت اصلی سازمان قلمداد کرد و افزود: اینجانب وظیفه دارم در جهت رفع 
مشکالت شغلی و برقراری رفاه زندگی کارکنان شرکت گاز استان سمنان حداکثر 

تالش خود را به کار گیرم.
الزم به توضیح است مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در نشستی که با هدف 
طرح مسائل و مشکالت کارکنان تدارک دیده شد، با ۸ نفر از همکاران ناحیه دامغان 
در حوزه هاي امداد، گازباني، کنتور خوان،  وصول مطالبات و... دیدار و گفتگوکرد؛ 
ایشان در پایان با جمع بندی مشکالت و مسائل مرتبط با نواحی، اتخاذ راهکارهای 

مناسب را در تصمیمات آتی به منظور رفع مسائل مطروحه مد نظر قرار داد.

مدیریتاضطراریباردرشرایطپیکتابستاندرگلستانبانصب
کلیدهوشمندکنترلپذیرازرادور

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت :باتوجه به تاکید شرکت توانیر 
جهت کنترل پذیری فیدرهای فشار متوسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 
به منظور مدیریت اضطراری بار در شرایط پیک تابستان ،کلید های هوشمند کنترل 
پذیر از راه دور درشهرستانهای گرگان، آق قال، بندرگز، کردکوی، رامیان، گنبد و 
کالله نصب و بهره برداری گردید.سید احمد موسوی با بیان این مطلب افزود: با 
همت و تالش همکاران بهره برداری شرکت توزیع برق استان و با استفاده از خط 
گرم داخلی و ظرفیت پیمانکاران خط گرم، تعداد ۱۵ دستگاه کلید هوشمند کنترل 
پذیر از راه دور با برگزاری مانور سراسری استانی در روز پنج شنبه نصب و بهره 
برداری گردید.وی افزود :پیک مصرف برق در گلستان در سال ۱۴۰۰ برابر یک هزار 
۵۴۶مگا وات بوده که امسال مردم با همراهی کردن و مدیریت کردن مصرفشان 
بتوانیم انرژی مورد انتظار آنها را فراهم کنیم.استان گلستان بیش از۷۹2 هزار مشترک 

دارد که بیش از ۸2 درصد آن را مشترکین خانگی تشکیل می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان؛
عملکردشرکتگازایالمدرگازرسانیبهنقاطشهریوروستایی

ایالممطلوباست
   نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه عملکرد شرکت گاز در گازرسانی 
به نقاط شهری و روستایی مطلوب است، گفت: امروز به برکت انقالب اسالمی همه 

شهرها و ۹۷ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز برخوردار هستند.
حجت االسالم اهلل نور کریمی تبار در دیدار با مدیر گازرسانی شرکت ملّی گاز 
روستاهای  به  گازرسانی  در  جدید  مدیریت  که  می رود  انتظار  داشت:  اظهار  ایران 
باقیمانده استان تالش خود را دو چندان کند و خدمت به مناطق کمتر توسعه یافته 

را سرلوحه کار خود قرار دهد.
وی جابجایی مدیریتی را الزمه پویایی سازمان برشمرد و افزود: تغییر مدیریت 

باعث تزریق انرژی جدید و بروز ایده های نو در سازمان و کارکنان می شود.
امام جمعه ایالم با بیان اینکه استفاده از نیروهای متعهد و متخصص و با انگیزه 
تصریح  شود،  می  سیستم  کارایی  افزایش  باعث  مدیریتی  سمت های  تصدی  در 
ایجاد  باعث  و مادی کارکنان  به موضوعات معنوی  توّجه  در  توان مدیریتی  کرد: 
انگیزه و عالقه آنها به سیستم، افزایش کارایی و پیشبرد بهتر کارها و تسریع در 
امور می شود.وی با بیان اینکه عملکرد شرکت گاز استان ایالم در حوزه گازرسانی 
باالتر از میانگین کشوری است، ادامه داد: گازرسانی به مناطق محروم و دور افتاده، 
دارای اجر معنوی بوده و خدمت به مردم بعنوان ولی نعمت، بزرگترین افتخار برای 

کارکنان شرکت گاز است.
سیدجالل نورموسوی ضمن تشکر از نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه در 
حمایت معنوی از شرکت گاز و تبلیغ فرهنگ صرفه جویی برای عموم مردم، افزود: 
تریبون ائمه جمعه در فصل زمستان، یاور کارکنان شرکت گاز و سنگر آگاهی دهنده به 
مردم در استفاده صحیح از منابع خدادادی و رعایت صرفه جویی در مصرف گاز است.

مدیر عامل پتروشیمی ایالم عنوان کرد :
تعطیلیدرتولیدمعناندارد/پتروشیمیازتعطیلیمستمرآسیب

میبیند
اداری  پرسنل  تعطیلی  با  موافقت  عدم  ایالم ضمن  پتروشیمی  عامل  مدیر   
پتروشیمی گفت: ورود توده گرد و غبار به استان مانع توقف تولید در پتروشیمی ایالم 
نمی شود.  حسن نجفی سمنانی با اشاره به شرایط آب و هوایی و حضور مستمر گرد و 
خاک در استان، اظهار داشت: پتروشیمی ایالم یک واحد تولیدی است و از تعطیلی 

مستمر آسیب می بیند بنابراین نیروی انسانی اداری و نوبت کار تعطیل  نمی شوند.
وی با بیان اینکه پرسنل نوبت کار و اداری هیچ تفاوتی با هم ندارند افزود: با 
عنایت به ارتباط کاری روزانه کارکنان نوبت کار و اداری که همه بعنوان زنجیره 

تولید تعریف می شوند، لذا امکان تعطیلی بخشی از پرسنل شرکت وجود ندارد.
مدیر عامل پتروشیمی ایالم با تاکید بر رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی در 
سطح مجتمع پتروشیمی ایالم ادامه داد: همچنان که اقشاری از جامعه بخاطر ضرورت 
و اهمیت کار تعطیل نمی شوند و با توجه به ماهیت کار صنعت پتروشیمی که تولید 
می باشد و کارگران و کارکنان پتروشیمی نیز در  خط مقدم تولید هستند، ضمن تقدیر 

از تالش های بی شائبه همکاران، جریان کار و تالش در صنعت توقف ناپذیر است.

رییس دفتر شورای نگهبان در کرمانشاه:
نبایدباعینکحزبیوسیاسیبهجراحیاقتصادینگاهکرد

جراحی  آغاز  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان  در  نگهبان  شورای  دفتر  رییس    
اقتصاد بیمار کشور در هفت حوزه، گفت: انتظار این است که امروز همه منافع ملی 
را بر منافع حزبی و سیاسی ترجیح داده و با عینک سیاسی و حزبی به این جراحی 

بزرگ و ضروری نگاه نکنند.
با اشاره به  حجت االسالم محسن مفید در نشست خبری امروز )2 خرداد( 
فرارسیدن سالروز فتح خرمشهر گفت: عملیات فتح المبین و آزادسازی خرمشهر یک 
نقطه عطفی در تاریخ انقالب و کشور است و آثار وبرکات آن هنوز ادامه دارد و می 

توانیم از این واقعه حماسه ساز برای ساختن آینده کشور بهره بگیریم.
وی افزود: نکات مهم این عملیات همدلی و هم افزایی نیروهای مسلح کشور، 
اتکا به حمایت مردمی و توجه به امدادهای غیبی بود که همین نکات را اگر امروز 
در کشور به کار بندیم قطعا می توانیم جبهه های مشکالت اقتصادی و معیشتی 

را هم فتح کنیم.
مفید گفت: اگر همدلی و هم افزایی و توجه به آرمان های انقالب و رهبری و 
توجه به عنایات الهی امروز مدنظر مسئولین و جریانات سیاسی باشد از همه گردنه 

ها از جمله گردنه های معیشتی و اقتصادی به راحتی عبور خواهیم کرد.
رییس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر در سالهای 
گذشته سیاست های کالن رهبری مد نظر قوای سه گانه و دستگاه های مربوطه و 
مورد مطالبه مردم از دستگاه ها قرار می گرفت امروز با مشکالت فعلی مواجه نبودیم 

و با کمترین هزینه می توانستیم از این مشکالت عبور کنیم.
وی یادآور شد: امروز هم اگر نخبگان ما در همه سطوح علمی و اجتماعی و 
... به همراه تمامی اقشار جامعه پشت سر مقام معظم رهبری به توانایی های خود 
تکیه کرده و وحدت داشته باشند و همه برای اصالح اقتصاد تالش کنند تحقق فتح 

الفتوحی دیگر مانند سوم خرداد دور از دسترس نخواهد بود.
مفید گفت: قطعا این اقدامات که جراحی بزرگ در اقتصاد کشور محسوب می 
شود دردناک خواهد بود اما این درد فعلی ازشرایطی که ادامه این روند می توانست 

برای اقتصاد کشور رقم بزند دردناکتر نخواهد بود.
این مسئول گفت: نکته مهم این است که در انجام این جراحی و حذف ارز 
ترجیحی برخی الزامات نیاز است که مهم ترین آن عزم ملی و وحدت همه گروه ها 

و احزاب در پیاده کردن اهداف این طرح است.
وی افزود: الزام بعدی امید بخشی است، چرا که ایجاد جو ناامیدی و فضای 
سیاه و اقدامات تخریبی حتی با هدف دلسوزی در شرایط فعلی نتیجه منفی داشته 

و به نفع هیچ کس نیست.
مفید گفت: الزام بعدی در زمینه اجرای موفق این طرح اطالع رسانی درست 

از طریق رسانه ها و اقناع سازی افکار عمومی است.
وی افزود: بنده به عنوان یک شهروند از تمامی رسانه ها می خواهم که در 
زمینه این طرح و جزییات آن هم اطالع رسانی کرده و هم مطالبه گری داشته باشند 

و مزایا و معایب اجرای این طرح را به مردم اطالع دهند.

نیروی  توزیع  شرکت  سرپرست 
اولیه  آورد  بر   : گفت  گلستان  برق 
اخیر  روز  چند  شدید  طوفان  خسارت 
به شبکه توزیع برق این استان بیش از 

یازده میلیارد ریال بوده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان ؛ سید احمد 
تمام  برق  : شبکه های  موسوی گفت 
اخیر  طوفان  در  استان  شهرستانهای 

تحت تاثیر قرار گرفت .
نیروی  توزیع  شرکت  سرپرست 
برق استان بیان کرد : با توجه به اعالم 
اماده باش و آمادگی کامل اکیپ های 

و  شبکه  اتفاقات  و  تعمیرات  عملیاتی 
و  شرکت  داخلی  گرم  خط  های  گروه 
پیمانکاران در سطح استان ، بالفاصله 
برق  شبکه  و  ترمیم  دیده  آسیب  نقاط 
ذکر  .شایان  برقدار شد  و  پایدار  استان 
است ، طوفان در این استان از ساعت 
۱۹:۱۵ دوشنبه هفته جاری شروع و تا 
ظهر روز فردا با شدت کمتر ادامه داشت . 
الزم به ذکر است درساعت ۰2:2۶ 
های  فیدر  های  خاموشی  کلیه  بامداد 
فشار متوسط برطرف شده و خاموشی 
های با برنامه اضطراری ناشی از طوفان 

نیز در ساعت ۰۴:2۰ برطرف گردید.

خسارت 11 میلیارد ریالی طوفان به شبکه های برق گلستان

آزادسازی  سالروز  با  همزمان 
پایداری،  و  مقاومت  روز  خرمشهر، 
کتابخانه شرکت برق منطقه ای سمنان 
به نام شهید مدافع حرم، عباس دانشگر 

نامگذاری شد.
پدر  حضور  با  که  مراسم  این  در 
شرکت  مدیرعامل  و  دانشگر  شهید 
از  جمعی  و  سمنان  ای  منطقه  برق 
بسیجیان  مدیران،کارکنان،  معاونین، 

ر  برگزا شرکت  ین  ا پیشکسوتان  و 
بع  منا معاون  مینیان  ا علیرضا  شد، 
انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با 
عملیات  و  مقدس  دفاع  سال  هشت 
دریافت  از  پس  گفت:  المقدس،  بیت 
شرکت  کتابخانه  نامگذاری  پیشنهاد 
از طریق سامانه  از شهدا  یکی  نام  به 
جلسه  طی  شرکت،   پیشنهادها  نظام 

به  کتابخانه  این  که  گردید  مقرر  ای 
شهیدعباس  انقالبی،  مومن  جوان  نام 

دانشگر نامگذاری گردد.
برق  شرکت  انسانی  منابع  معاون 
اهمیت   بیان  ای سمنان ضمن  منطقه 
کتابخوانی   و  مطالعه  فرهنگ  توسعه 
اظهار داشت : با بهره مندی از روحیات 
ارزشمند شهدای گرانقدر به ویژه شهدای 
شهید  شاخص  طور  به  و  حرم  مدافع 

فرهنگ  توسعه  در  توانیم  می  دانشگر 
و  نموده  تالش  کتابخوانی  و  کتاب 
مسیر  در  کارکنان،  بسیجی  روحیه  با 
تر،  مناسب  کیفیت  با  خدمت رسانی 

گام برداریم.
کتابخانه  تنوع  به  اشاره  با  وی 
شرکت برق منطقه ای سمنان با وجود 
کتاب هایی با موضوعات مختلف افزود 
: کتابخانه شهید عباس دانشگر در حال 
حاضر با حدود 2 هزار و ۵۰۰ جلد کتاب 
بخش  نظیر  مختلف  های  بخش  در 
های فنی و مهندسی، مهندسی برق و 
الکترونیک ،کامپیوتر، ادبیات، فرهنگ ، 
الهیات ،تاریخ و بخش های دیگر همراه 
با مجالت مختلف وآماری، پایان نامه 
ها ، استانداردها،ی سی دی ها، مقاالت 
کنفرانس های معتبر و مجالت مدیریتی 
آماده خدمت رسانی به همکاران شاغل 
ای  منطقه  برق  شرکت  وبازنشسته  و 

می باشد.  
عنوان  چهار  آیین،  این  درپایان 
کتاب در خصوص شهید عباس دانشگر 
که توسط پدر این شهید واالمقام تألیف 
گردیده به این کتابخانه  اهدا و از سر 
در جدید کتابخانه شرکت برق منطقه 

ای سمنان رونمایی شد .   
محمد مهدی وحدتی   مدیر دفتر 

عمومی روابط 

همزمان با سالروز فتح خرمشهر انجام شد:

نامگذاری کتابخانه شرکت برق منطقه ای سمنان بنام شهید مدافع حرم 

شبکه  به  واحد  این  اتصال  با 
آمادگی  سطح  کشور،  برق  سراسری 
تولید این نیروگاه در تابستان پیش رو 

بهبود یافت.
مي  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
: خلیل محمدی  اهواز  رامین  نیروگاه 
اعالم  با  رامین  نیروگاه  مدیرعامل 
حیاتي  رسالت  به  اشاره  و  خبر  این 
مورد  برق  تامین  در  ه  نیروگا ین  ا
خوزستان  استان  صنایع  و  مردم  نیاز 
فنی  لشهای  چا رفع  داشت:  ر  اظها
آمادگی  تقویت سطح  بمنظور  نیروگاه 
مهمترین  برق  انرژی  پایدار  تولید  و 
رویکرد ماست و خرسندیم با تکیه بر 
همکاران  ارزشمند  تجربه  و  تخصص 
 3۰۵ واحد  اساسی  تعمیرات  خود 
به  موفقیت  با  را   3 شماره  مگاواتی 
سراسری  شبکه  به  و  رسانده  اتمام 

نماییم. متصل  برق کشور 
ه  بهر   : گفت ی  محمد

برداري،تعمیرات و نگهداري از واحدهاي 
و  پیچیدگي  راي  دا رامین  نیروگاه 
یر  سا به  نسبت  متعددي  چالشهاي 
نیروگاههاي کشور است و این موضوع 
و  منطقه  اقلیمي  شرایط  به  توجه  با 
در  حیاتي  انرژي  این  باالي  مصرف 
استان خوزستان نقش موثر و حساس 

حائز  پیش  از  بیش  را  مجموعه  این 
اهمیت مي کند.

به  اشاره  با  نیروگاه  مدیرعامل 
چالشهای اقتصادی، تحریمهای ظالمانه 
قطعات  تامین  در  متعدد  مشکالت  و 
نقش  خارجی،  و  داخلی  بازارهای  از 
نیروگاه  در  مستقر  جانبی  کارگاههای 

بمنظور ساخت،تعمیر و بازسازی قطعات 
اقدامات  از  را  نیروگاهی  تجهیزات  و 
اثرگذار و اساسی در اجرای این پروژه 

دانست.
پرسنل  همه  از  تقدیر  وی ضمن 
تالشگر در اجرای این پروژه و همچنین 
تعمیرات میان دوره ای سایر واحد های 
تولید برق این نیروگاه اظهار امیدواري 
پیش  تابستان  و  برق  پیک  در  نمود 
تخصص  و  تعهد،تجربه  بر  تکیه  با  رو 
تامین  شاهد  مجموعه  این  ارزشمند 
پایدار  این انرژي حیاتي و تداوم خدمت 
رساني صادقانه به مردم شریف استان 

خوزستان باشیم . 
رامین  نیروگاه  است  بذکر  الزم 
مجموع  و  تولیدي  واحد   ۶ با  اهواز 
ظرفیت ۱۸۵۰ مگاوات ساعت بزرگترین 
کننده  تامین  و  کشور  بخاري  نیروگاه 
استان  نیاز  مورد  برق   %3۵ حدود 

خوزستان است.

با اتمام تعمیرات اساسی توسط متخصصان نیروگاه رامین؛

 واحد 30۵ مگاواتی شماره 3 نیروگاه رامین اهواز
 به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

با حضور مدیر عامل ، معاونین ، کارکنان و 
بسیجیان شرکت برق منطقه ای سمنان ، و پدر 
یکی از شهدای مدافع حرم ، مراسم گرامیداشت 
سازی  آزاد  سالروز  و  المقدس  بیت  عملیات   ،

خرمشهر در این شرکت برگزار شد . 
این مراسم که از سوی پایگاه های بسیج 
شهید عباسپور ، امور ایثارگران و روابط عمومی 
این شرکت برگزار شد ، سرهنگ پاسدار مومن 
دانشگر ، پدر شهید مدافع حرم عباس دانشگر، 
با گرامیداشت سالروز این فتح بزرگ ، گفت : 
آرمان  و  ایدئولوژی  از   ، انقالب  امروز دشمنان 
های جمهوری اسالمی و ترویج فرهنگ اسالم 

و تشیع در جهان می هراسند.

وی انقالب اسالمی را الگویی برای دیگر 
مردمان آزاده جهان برشمرد و اظهار داشت : ثمره 
و برکت خون شهیدان، موجب گردیده است که 
ایثار و شهادت طلبی در دیگر کشورها  روحیه 

نیز گسترش یابد.
سخنران مراسم، با اشاره به شخصیت واالی 
شهید عباس دانشگر افزود : شهدای مدافع حرم 
از شهیدان هشت سال دفاع مقدس الگو گرفتند 
انتخاب  را  اعتقاداتشان مسیر خود  با رفتار و  و 

نمودند و به این فیض الهی نائل آمدند .
های  ویژگی  و  خصوصیات  بیان  با  وی 
رفتاری شهید مدافع حرم ، شهید دانشگر گفت 
: توجه به نماز اول وقت ، دوستی با شهیدان و 

دقت در حفظ بیت المال از مشخصه های مهم 
رفتاری این شهید در طول زندگی اش بود. 

وی در ادامه به بیان خاطراتی از این شهید 
و عنایت و توجه روح شهید به کسانی که به او 

متوسل شدند  ، پرداخت. 
گفتنی ست در پایان مراسم، با اهداء لوح 
 ، توانیر  شرکت  بسیج  فرمانده  سوی  از  تقدیر 
پایگاه  خواهران  بسیج  برتر  رتبه  کسب  جهت 
شهید عباسپور شرکت برق منطقه ای سمنان، 
از مسئول بسیج واحد خواهران این پایگاه تقدیر 

گردید.  
محمد مهدی وحدتی 

مدیر دفتر روابط عمومی

برگزاری مراسم گرامیداشت آزادسازی خرمشهر 
در شرکت برق منطقه ای سمنان 
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اعتباروپایاییپرسشنامهسرسختیروانشناختی
مولف : فرید یوسفی

پرسشـنامه  پایایـی  و  اعتبـار 
روان شـناختی سرسـختی 

ایـن  اعتبـار  سـنجش  جهـت 
پرسشـنامه از چهـار آزمـون مالک 
 ، ب ا ضطـر ا مه  سشـنا پر یعنـی 
 ، ز ا هـو ا فسـردگی  ا مه  پرسشـنا
مازلـو  خودشـکوفایی  پرسشـنامه 
سرسـختی  سـازه ای  تعریـف  و 
روان شـناختی اسـتفاده شـده است. 
پرسشنامه سرسـختی روان شناختی 
بـا پرسشـنامه اضطـراب۱ )۰/۵۵= 
r(، پرسشـنامه افسردگی2 )۰/۵۵= 
یـی  خودشـکوفا  پرسشـنامه   ،)r
تعریـف  بـا  و   )r=۰/۵۵( مازلـو3 
سـازه ای سرسـختی روان شـناختی 
رابطـه معنی دار دارد که این ضریب 
رضایت بخـش  و  مطلـوب  اعتبـار 

. شـد می با
ایـن  پایایـی  محاسـبه  بـرای 
بازآزمایـی  روش  دو  از  پرسشـنامه 
و همسـانی درونـی اسـتفاده شـده 
اسـت. روش بازآزمایـی را در مـورد 
۱۱۹ نفـر از آزمودنی هـا بـا فاصلـه 
زمانـی ۶ هفتـه اجـرا شـده اسـت 
ضرایـب بازآزمایـی به دسـت آمـده 
دو  در  آزمودنـی  نمره هـای  بیـن 
نوبـت )آزمون- بازآزمون( برای کل 
آزمودنـی برابـر بـا ۰/۸۴ می باشـد. 
همچنیـن ضرایـب آلفـای کرونباخ 
بـرای کل آزمودنـی بر مذکـر برابر 
با ۰/۷۶، بـرای آزمودنی های مونث 
برابـر بـا ۰/۷۶ و بـرای آزمودنی بر 
می باشـد.   ۰/۷۶ بـا  برابـر  مذکـر 
فـوق،  یافته هـای  بـه  توجـه  بـا 
ضرایـب پایانـی این پرسشـنامه نیز 

رضایت بخـش مـی باشـد. 
پایایـی  حاضـر  تحقیـق  در 
پرسشنامه سرسـختی روان شناختی 
با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف 
محاسـبه گردید که بـه ترتیب برابر 
۰/۸3 و ۰/۶2 کـه بیانگـر پایایـی 
قابـل قبول پرسشـنامه سرسـختی 

روان شـناختی می باشـد.
خودشـکوفایی  پرسشـنامه  ج( 

 )ASAI( اهـواز 
این پرسشـنامه یک پرسشنامه 
خودگزارشـی 2۵ ماده ای اسـت که 
 )۱3۷۷( خانـی  اسـماعیل  توسـط 
خـرده   ۵ دارای  و  شـد  سـاخته 
مقیاس هـا  خـرده  اسـت.  مقیـاس 
تـا حدی از سـطوح ارضـاء نیازهای 
ایمنـی،  بـه  نیـاز  فیزیولوژیـک، 
داشـتن،  ریشـه  و  تعلـق  بـه  نیـاز 
نیـاز بـه احتـرام و عـزت نفـس و 
باالخـره نیـاز بـه خودشـکوفا یـی 
سـاخت  بـرای  شـده اند.  برگرفتـه 
نهایـی ایـن پرسشـنامه، اسـماعیل 
خانـی )۱3۷۷( به طـور تصادفـی از 
میـان کلیه دانشـجویان رشـته ها و 
مقاطـع تحصیلی ۴۵۶ نفر دانشـجو 
انتخـاب  آزمـون  نمونـه  به عنـوان 
نموده و پرسشـنامه را با اسـتفاده از 

روش تحلیـل عوامـل سـاخت.

نحـوه نمره گذاری پرسشـنامه 
اهواز خودشـکوفایی 

این پرسشـنامه به این صورت 
اسـت کـه آزمودنی هـا بـه یکـی از 
چهـار گزینـه »هرگـز«، »بندرت«، 
»گاهـی اوقـات« و »اغلب اوقات« 
پاسـخ گفتـه و همـه سـئواالت بـه 
جز سـئواالت ۱۹.2۰.2۱ براسـاس 
بـه صـورت   3 و   2 ،۱  ،۰ مقادیـر 

مسـتقیم نمره گـذاری می شـوند.

پرسشـنامه  پایایـی  و  اعتبـار 
 )ASAI( اهـواز  خودشـکوفایی 
جهـش سـنجش اعتبـار ایـن 
پرسشـنامه، به طـور همزمان با سـه 
مقیـاس مـالک کـه عبـارت بودند 
از پرسشـنامه اضطـراب )نجاریـان 
پرسشـنامه   ،)۱3۷۴ همـکاران،  و 
افسـردگی بک۴ )بـک و همکاران، 
۱۹۷۸( و پرسشـنامه عـزت نفـس 
اسـمیت،  )کوپـر  اسـمیت۵  کوپـر 
نمونـه  آزمودنی هـا  بـه   )۱۹۶۷

سـنجش اعتبـار داده شـد. 
ضرایـب همبسـتگی محاسـبه 
آزمودنـی،  نمره هـای  بیـن  شـده 
در پرسشـنامه خودشـکوفا یـی بـه 
 - 1anxiety questionnaire 
2 - Ahwaz Depression 
Inventory 
3 - Maslow self-Actualiza-
tion inventory 
4 - Back 
5 - Copper.S

اضطـراب  پرسشـنامه  بـا  ترتیـب 
)r=-۰/۷3(، با پرسشنامه افسردگی 
بـک )r= -۰/۷۷( و عـزت نفـس 
کوپر اسـمیت )r=۰/۶۶( در سـطح 

می باشـد. معنـی دار   )p=۰/۰۰۱(
یـی  یا پا سـنجش  ی  ا بـر
ز  ا یـی  خودشـکوفا  پرسشـنامه 
همسـانی  و  بازآزمایـی  روش  دو 
در  اسـت.  شـده  اسـتفاده  درونـی 
پایایـی  بازآزمایـی سـنجش  روش 
پرسشـنامه، روش آزمون مجدد که 
همسـانی آزمـون را در طـول زمان 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  می سـنجد، 
می گرفـت. ضریب همبسـتگی بین 
نوبـت  دو  در  آزمون هـا  نمره هـای 
یعنـی آزمون و آزمـون مجدد برای 
کل پرسشـنامه )r=۰/۹۰( بـود کـه 
ضریب رضایت بخشـی اسـت. برای 
ارزیابی و سـنجش همسانی درونی 
پرسشـنامه خودشـکوفا یی، ضریب 
 ۰/۹2 بـا  برابـر  کرونبـاخ  آلفـای 
بـه دسـت آمـد کـه رضایت بخـش 

می باشـد. 

نتیجه  گیری :
کلیـدی  نقـش  بـه  توجـه  بـا 
کارآمـدی نیـروی انسـانی در امـر 
بهبود و پیشـرفت عملکرد شخصی 
در  کـه  سـازمان ها  در  کارکنـان 
جهـان امـروز، بخـش عظیمـی از 
وقت، بودجـه و توجه صاحب نظران 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، 
ضـروری به نظـر می رسـد عواملی 
کـه باعـث ارتقـای سـطح کارایـی 
روان،  بهداشـت  عوامـل  ارتقـاء  و 
مهـم  ی  شـاخص ها ن  ا به عنـو
در ایجـاد و ارتقـاء انگیـزه شـغلی 
کارکنان می شـوند را مورد بررسـی 
از طریـق  و مطالعـه قـرار دهیـم. 
توانایی هـای  و  اسـتعداد  شـناخت 
دسـتیابی  کـه  افـراد  در  موجـود 
فـرد بـه اهـداف درازمـدت را معنـا 
می بخشـد، امکان اتخاذ تصمیمات 
مناسـب و نیـل به موفقیـت فراهم 
شـده، باعـث نائـل شـدن فـرد بـه 
مرحلـه تحقـق خویشـتن و از قـوه 
اسـتعدادهایی  درآمـدن  فعـل  بـه 
کـه از بـدو تولـد در وجـود آدمی به 

ودیعـه نهـاده شـده می گـردد.
می تـوان گفـت طبـق تئـوری  
مزلـو )۱۹3۰( زمانـی می تـوان بـه 
خودشـکوفا یی رسـید کـه نیازهای 
ایمنـی،  حیـات،  ادامـه  اساسـی 
اجتماعـی و فـردی بـرآورده شـده 
باشـند. او خودشـکوفا یـی را فرآیند 
و  توانمندی هـا  اسـتعدادها،  رشـد 
تـوان بالقـوه قـرار گرفتـن در روند 

کمـال تعریـف کـرد.
بـه بیـان دیگـر هـر شـخص 
تنهـا پس از آنکه توانسـت از لحاظ 
بـرآورده  در  اجتماعـی  و  هیجانـی 
برخـورد  و  خـود  نیازهـای  کـردن 
بـا زندگـی به طـور کلـی تأثیرگـذار 
باشـد، می توانـد تـوان بالقـوه خـود 
را در جهت رشـد شـخصی، شکوفا 

سـازد. ایـن بـدان معناسـت کـه به 
پیچیـده  فرآینـد  در  زیـاد  احتمـال 
رشـد شـخصی، گام بعدی و نهایی 
پـس از هوش هیجانی، خودشـکوفا 
یی اسـت. در این حالت رسـیدن به 
اسـتقالل و کـه یعنـی توانایی خود 
هدایت گـری و خودکنترلی در تفکر 
و عمـل و عـدم وابسـتگی عاطفـی 
اسـت مفهـوم پیـدا می کنـد. افـراد 
مسـتقل، افرادی متکی بـه خود در 
تصمیم گیری هـای  و  برنامه ریـزی 
نتیجـه  می تـوان  می باشـند  مهـم 
بـه  هیجانـی  هـوش  کـه  گرفـت 
مؤثـر بـودن و خودشـکوفا یـی بـه 
نهایـت سـعی فرد مربوط می شـوند 
بـه بیـان دیگـر وقتـی خودشـکوفا  
هسـتیم، بـرای دسـتیابی به سـطح 
عالی تـری از اثربخـش اساسـی، از 
هـوش هیجانـی هم فراتـر رفته ایم 
و هـوش هیجانی نقش عمده ای در 

خودشـکوفا یـی بـازی می کنـد.
سـختی  سر ه  ز سـا و  د
روان شـناختی و خودشـکوفا یـی از 
جهـات متعـددی همسـو هسـتند. 
بـه نظـر می رسـد که سرسـختی با 
ویژگی های ارائه شـده توسـط مازلو 
از  می باشـد،  هماهنـگ   )۱۹۷۰(
جملـه اینکـه زندگی را یـک مبارزه 
تلقـی می کنـد. طبـق نظـر مـدی 
خیلـی  سرسـخت  افـراد   )۱۹۹۰(
یـی  خودشـکوفا  افـراد  بـه  شـبیه 
هسـتند کـه توانایی و اسـتعدادهای 
منحصـر به فـرد را در خود پرورش 
می دهنـد، ماهیـت وجـودی خود را 
می پذیرنـد،  هسـت  کـه  آن گونـه 
اعتمـاد بـه نفس دارنـد و از توانایی 
عملکـرد باالیـی برخوردارنـد. ایـن 
افـراد بـر مشـکالت بیـرون از خود 
تمرکـز دارند و مسـأله دارنـد. افراد 
مشـکالت  بـر  یـی  خودشـکوفا 
در  و  می کننـد  تمرکـز  بیرونـی 
خـود نسـبت بـه مسـائل پیرامونی 
احسـاس  نوعـی  بـه  سـایرین  و 
رسـالت می کننـد کـه ایـن همـان 
مبحـث تعهـد در افـراد سرسـخت 
اسـت . اینـان نسـبت به پیشـامدها 
بـه  و  می کننـد  کنتـرل  احسـاس 
را  آن  و  می رونـد  تغییـر  اسـتقبال 
گفتـه  بـه  درمی یابنـد.  چالـش زا 
سرسـخت  افـراد   )۱۹۷۹( کوباسـا 
انعطاف پذیرند و دائم در جسـتجوی 
کسـب تجـارب جدیـد هسـتند. به 
ویژگـی  ایـن  کـه  می رسـد  نظـر 
ویژگی هـای  بـا  سرسـخت  افـراد 
افـراد خودشـکوفا  که توسـط مازلو 
)۱۹۷۰( ارائه شـده است، هماهنگ 

. شد با
از  روان شـناختی  سرسـختی 
بهداشـت  روی  کـه  جهـت  ایـن 
بازتاینـده  تأثیـر می گـذارد.  روانـی 
ژرفایـی در روان شناسـی می باشـد. 
بـه واقـع توصیـف افراد سرسـخت 
و خودشـکوفا  بسـیار مشـابه اسـت 
 )۱۹۷۹( کوباسـا   .)۱۹۹۰ )مـدی، 
نشـان داد که افـراد دارای نمره باال 

در مقیـاس مبارزه جویـی، انعطـاف 
انگیزه ای انـد کـه  دارای  پذیرنـد و 
تجـارب  جسـتجوی  جهـت  در 
جدیـد باشـند و حتـی در مواجهـه 
بـا مشـکالت این خصوصیـات را از 

نمی دهنـد. دسـت 
در تبییـن این نتیجـه می توان 
و  نـی  هیجا هـوش  کـه  گفـت 
سرسـختی روان شـناختی می توانـد 
تأثیـر زیـادی در روان و شـخصیت 
بـه خـود داشـته از جملـه می توانـد 
بـه تغییـر نگرش هـا و دیدگاه هـا، 
بهبـود در روابـط با دیگـران کارایی 
اجتماعـی و سـالمت روانـی فـرد 

گـردد. منجر 
نـد  پیو دی  یـا ز ت  لعـا مطا
بیـن نبـود خودشـکوفایی و وجـود 
را  هیجانـی  هـوش  اختالل هـای 
نشـان داده اند. بـه منظور پیش بینی 
بـه  بایـد  ابتـدا  یـی،  خودشـکوفا 
اگـر  کنیـم.  نـگاه  خودانگیزشـی، 
شـخص به اندازه کافـی برانگیخته 
نباشـد، کار کـردن در جهـت آرمان 
بـه و دسـتیابی بـه آنهـا فوق العـاده 
دشـوار خواهد بود. باید هر شـخص 
خـود را بشناسـد و بدانـد کـه چـه 
کاری را می خواهـد در زندگـی بـه 
بـه همیـن علـت  برسـاند.  کمـال 
اسـت کـه عامل خـود حرمتی مهم 
اسـت. اگر بناسـت تـوان بالقوه مان 
سـازیم،  شـکوفا  موفقیتـی  بـا  را 
می توانیـم  چگونـه  بدانیـم  بایـد 
بـه بهتریـن وجـه از نیرومندیمـان 
را  و ضعف هایمـان  بگیریـم  بهـره 

جبـران کنیـم.
از  یـی  خودشـکوفا  فرآینـد   
توانایـی شـخص در اتـکا بـه خـود 
و  درسـت  تصمیم گیـری  بـرای 
راه حل هـا  بهتریـن  بـه  دسـتیابی 
و  مسـأله(  )حـل  اطمینـان  بـا  و 
نیـاز بـه سـرانجام رسـاندن چیزی 
معنـا دار کـه در زندگـی پایبنـد آن 
باشـد و در یـک چیـز بـاارزش کـه 
از مسـئولیت پذیری ناشـی می شود 
و نیـز ابـزار وجـود )جسـارت( کـه 
قویـًا بـه آگاهـی ژرف از خودمـان 
احساساتمان و نیازهای )خوداگاهی 
هیجانـی( مربـوط می شـود حمایت 
بـا  نـی  هیجا هـوش  می کنـد. 
سـاختن  خودشـکوفا   در  توانایـی 
اسـتعدادها و مهارت هـای اساسـی 

مؤلفه هـای  دارد.  بـاال  همبسـتگی 
هـوش هیجانـی کـه در بـاال ذکـر 
شـدند نـه فقـط بـر کارایـی مـا در 
کار و خودشـکوفا یـی کلـی بلکـه 
همین طـور بـر سـالمت عمومـی، 
بهداشـت و بالتبع سـالمت عمومی 

می گـذارد. تأثیـر 
می تـوان  دیگـر  سـوی  ز  ا
چنین اسـتنباط کـرد احتمـاال افراد 
روان شـناختی  سرسـختی  دارای 
باالیـی  درجـه  ننـد  می توا بـاال 
اینکـه  بـدون  را  روانـی  فشـار  از 
دچـار بیمـاری روانـی شـود تجربه 
سرسـختی  دارای  افـراد  کننـد. 
روان شـناختی، دارای تعهـد، کنترل 
ایـن  بـاال هسـتند  مبارزه جویـی  و 
ویژگی هـا به انسـان تحت شـرایط 
می دهـد  انگیـزه  فشـارزا  سـخت 
سـازنده  فعالیـت  تکاپـو،  بـه  را  او 
می کننـد،  دعـوت  ثربخشـی  ا و 
در مقایسـه بـا احسـاس بیگانگـی 
کـه فـرد را از خـود و زندگـی دور 
می کنـد، احسـاس متعهد فـرد را به 
خویشـتن، خانـواده و جامعه نزدیک 
می کنـد. مقصود از کنتـرل در برابر 
ناتوانـی، بـاور بـه تـوان پیش بینی، 
اسـت  زندگـی  رویدادهـای  مهـار 
همچنیـن اعتقـاد به این امر اسـت 
دانـش،  پرتـو  در  می تـوان  کـه 
تجربه و کار و کوشـش رویدادها را 
تحـت تأثیـر قـرار داد و بـا تکیه بر 
اسـتعدادها و توانمندی هـای خـود 
بـه رفع مشـکالت پرداخت. افرادی 
روان شـناختی  سرسـختی  از  کـه 
مبارزجـو  افـرادی  برخوردارنـد، 
و  تغییـر  از  تنهـا  نـه  هسـتند کـه 
آن  بلکـه  نمی هراسـند  دگرگونـی 
و  می داننـد  خویـش  مطلـوب  را 
زندگـی  چالش هـای  اسـتقبال  بـه 
هـر  از  رهگـذر  ایـن  از  می رونـد 
فرصتـی بـرای رشـد و یادگیـری و 
در جهـت نیـل بـه خودشـکوفا یی 

می برنـد. بهـره 

ینکـه  ا بـه  توجـه  بـا   -۱
و  هیجانـی  هـوش  مهارت هـای 
قابـل  روان شـناختی  سرسـختی 
می باشـند،  اکتسـابی  و  آمـوزش 
بـه منظـور ارتقـاء سـطح کارایـی، 
یتـًا  نها و  رکنـان  کا بهـره وری 
پیشـنهاد  سـازمان ها  شـکوفایی 

و  تنظیـم  بـه  نسـبت  می شـود 
تدویـن دوره هـای آموزشـی ضمن 
خدمـت که در راسـتای ارتقـاء این 
هسـتند،  سـودمند  نمندی هـا  توا

گـردد. اقـدام 
اکثـر  اینکـه  توجـه  بـا   -2
سـازمان ها از نظـر کارکنان و منابع 
بـا محدودیـت مواجه انـد نسـبت به 
قابلیت هـای  دادن  قـرار  مدنظـر 
سرسـختی  و  نـی  هیجا هـوش 
معیـار  دو  به عنـوان  روان شـناختی 
مهـم در برنامه ریزی منابع انسـانی 
به کارگیـری  و  اسـتخدام  از جملـه 

نماینـد. مبـادرت  پرسـنل، 

فهرست منابع فارسی
 ،)۱3۷۵( ح.  شـریفی،  پاشـا 
اصـول روان سـنجی و روان آزمایی. 

تهـران: انتشـارات رشـد.
 ، )۱ 3 ۷ ۵ (  ، . ب  ، یـی ثنا
آسیب شناسـی و سـالمت روانـی از 
نظر مازلو. مجله علمی و پژوهشـی 
علوم انسـانی دانشـگاه الزهرا)س(. 

2۰ شـماره  سـال ششـم، 
مبانـی   ،۱3۸3 ( ع.،  دالور، 
نظـری و علمـی پژوهـش در علوم 
انسـانی و اجتماعـی. چـاپ سـوم، 

رشـد.  انتشـارات 
 ، )۱3۸2 (  ، غ. دهشـیری،   
ه  بهـر مه  پرسشـنا بـی  یا ر هنجا
بیـن  ر  د ن  آ  - ر بـا نـی  هیجا
تهـران  دانشـگاه های  دانشـجویان 
آن.  عاملـی  سـاختار  بررسـی  و 
رشـد  ا سـی  شنا ر کا مـه  ن نا یا پا
دانشـگاه  عمومـی،  روان شناسـی 

یـی. طبا طبا عالمـه 
 فرجـی، ذ. )۱3۷۵(، انگیـزش 
روانـی.  و هیجـان و واکنش هـای 

میترا انتشـارات  تهـران: 
 سـیاروچی، ج ؛ فـورگاس، پ؛ 
هـوش   ،)2۰۰2( د.،  ج.  مه یـر،  و 
هیجانی در زندگـی روزمره. ترجمه 
جعفـر نجفـی زاده )۱3۸۵(. تهـران: 

سخن. انتشـارات 
 شـولتس، د.، )۱۹۹۸(، تئوری 
 های شـخصیت، ترجمه یحیی سید 
محمـدی )۱3۸۵(. تهران: مؤسسـه 

نشـر ویرایش.
 ، )2 ۰ ۰ ۰ (  ، . د  ، لتس شـو
روان شناسی کمال: الگوی شخصیت 
سالم. ترجمه خوشدل، گیتی )۱3۹2(. 

: انشـارات شـربو. تهـران 
۱۹۹۹(، هـوش  گلمـن، د.، )
هیجانـی . ترجمه نسـرین پارسـا 
ت  ا ر نتشـا ا ن:  ا تهـر  . )۱3۸3 (

. شد ر
خدارحیمـی،  و  ب  نجاریـان، 
سـی  ن شنا ا و ر  ، )۱3۷۵ (  ، س.
و  علمـی  مجلـه   . کمال گرایـی 
پژوهشـی علـوم انسـانی دانشـگاه 
الزهـرا، سـال ششـم، شـماره 2۰..
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زهرانعمتی:تصمیمیبرایشرکتدرپارالمپیکآیندهندارم
پاراتیروکمان  ورزشکار  پرافتخارترین 
بازی های  در  شرکت  برای  تصمیمی  گفت: 

پارالمپیک آینده ندارم.
انتخابات  مجمع  پایان  در  نعمتی  زهرا 
برای  تمریناتش  شروع  درباره  تیروکمان 
بدنسازی  تمرینات  گفت:  پیش رو،  مسابقات 
در  تغییراتی  من  البته  کرد،  خواهم  شروع  را 
تجهیزات تیروکمان داشتم و یک هفته آینده 
روز  به  برای  می کنم.  شروع  چمن  زمین  در 

کردن تجهیزاتم از تجهیزات قبلی استفاده کردم اما باید از اسپانسر هم کمک بگیریم.
او درباره این که قرار است با کدام مربی کار کند؟ گفت: فعال قرار است با 
ریاست فدراسیون جلسه بگذاریم تا ببینیم برای مربی باید چه کار کنم. فعال بدون 
مربی کارم را شروع می کنم. در دوره قبل ریاست شعبانی بهار پیشنهاداتی درباره 

مربی بود حاال باید ببینیم چه می شود.
نعمتی در ادامه صحبت هایش در پاسخ به این پرسش که چرا مدت زیادی 
در تمرینات و مسابقات حضور نداشت؟ تصریح کرد: من تایم زیادی در مسابقات 
بودم و استرس زیادی داشتم به همین دلیل تصمیم گرفتم استراحت خوب و کافی 
داشته باشم که بسیار تاثیرگذاربود. ۱2 تا ۱3 سال در حال تمرین بودم و دوست 

داشتم مدتی را استراحت کنم.
برای  گفت:  پاریس،  پارالمپیک  و  المپیک  بازی های  در  حضور  درباره  وی 
المپیک دوست دارم باز هم تالش کنم اما برای پارالمپیک هنوز هیچ تصمیمی ندارم.

وی درباره تعویق بازی های پارآسیایی 2۰22 هانگژو نیز گفت: این تاخیرها 
به ضرر ورزشکاران خواهد بود و با این تعویق بسیاری از برنامه های تحت تاثیر 

قرار گرفت.

حدادی:بسکتبالبهوحدتنیازدارد
اسطوره بسکتبال ایران معتقد است که 

این رشته برای پیشرفت نیاز به وحدت دارد.
 ، نی مغا ر ا سعید  فه  ر معا سم  ا مر
روز  ایران  بسکتبال  ملی  تیم  جدید  سرمربی 
برگزار   )۱۴۰۱ خرداد   ۴ گذشته)چهارشنبه، 
شد که در جریان این نشست، حامد حدادی 
اسطوره بسکتبال ایران به عنوان کاپیتان جدید 

تیم ملی معرفی شد.
او در ابتدای صحبت های خود گفت: ابتدا 

حادثه آبادان را تسلیت می گویم و واقعا خودم شخصا خیلی از این سانحه ناراحتم. از 
آقایان داوری و ارمغانی هم ممنونم که افتخار کاپیتانی تیم ملی را به من داده اند.

وی ادامه داد: از شنبه که تمرینات شروع می شود زمان بسیار کمی داریم. 
هرچند تعویق بازی های آسیایی به نفع بسکتبال شد، اما باید در دو رویداد مهم 
نتایج خوبی  بتوانیم  با وحدت  امیدوارم  انتخابی و کاپ آسیا شرکت کنیم.  پنجره 

کسب کنیم و قول می دهیم که با تمام وجود تمرین کنیم.
حدادی درباره آخرین وضعیت مصدومیت خود نیز گفت: در حال حاضر رو به 
بهبودی است، اما قرار بر این شد در این 2 ماه مشغول درمان باشم اگر چه فشار 
صددرصد نمی توانم بیاورم، هر روز در آزادی تمرین کرده ام. کار بسکتبال پرفشار 

نداشته ام و شنبه باید ببینم چه می شود.
او ادامه داد: یکی دو سال که کاپیتان تیم ملی بوده ام، باعث افتخارم است و 
حس خوبی داشته که باز هم کاپیتان شده ام و کار سختی هم هست. صمد چندین 
سال زحمت این کار را کشیده که می دانم سخت است. همان نسل طالیی وقتی 
آمد تیم به مشکالتی خورد و هر تعییری یک هزینه هایی دارد، ولی آینده درخشانی 

در انتطار این بسکتبال است، به شرط باهم بودن.
حدادی گفت: این بسکتبال در حال حاضر مریض و بیمار است. بین بچه ها 
تفرقه رخ داده، بازیکنان همدیگر را باور نداشتند اما االن وقت باور و وحدت رسیده 
تا به دوران اوج برگردیم. من هم به عنوان بازیکن تا جایی که توان داشته باشم 

بازی می کنم.
با چند تیم داخلی و تیم  نیز گفت:  آینده  او درباره قرارداد خود برای فصل 

چینی مذاکره کرده ام، اما اگر شرایط قرنطینه چین پا برجا باشد در ایران می مانم.

سرپرست نائب رئیسی کشتی:
بانوانآلیشکارتوقعبیشتریازمسووالندارد

فدراسیون  زنان  رئیسی  نائب  سرپرست 
که  را  وظیفه ای  ما  ملی پوشان  گفت:  کشتی 
داشته به خوبی انجام دادند و قهرمان  آسیا و 
جهان شدند؛ اما انتظار توجه و حمایت بیشتری 

از مسئوالن ورزش کشور دارند.
قهرمانی  آلیش  آزاد  کشتی  رقابت های 
در  خردادماه  دوم  و  اول  روزهای  طی  آسیا 
کشورهای  حضور  با  قرقیزستان  اوش  شهر 
هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، 

ژاپن و مغولستان برگزار شد که تیم ملی کشتی آلیش بانوان با سه طال، یک نقره 
و دو برنز در بخش آزاد و با یک مدال طال، ۴ نقره و یک برنز در بخش کالسیک 

قهرمان قاره کهن شدند.
تیم  دوره مسابقات  آسیا یک  قهرمانی  آلیش  رقابت های  ادامه  در  همچنین 
به تیم نیز برگزار شد که در رشته آلیش آزاد تیم زنان ایران پس از قرقیزستان و 
ازبکستان سوم شد و در رشته آلیش کالسیک تیم مردان ایران نیز پس از قرقیزستان 

و ازبکستان سوم شد.
شیدا شهریان با تبریک به تیم ملی کشتی آلیش بانوان برای قهرمانی در آسیا، 
اظهار داشت: به دلیل مشخص نبودن برنامه های تیم آلیش بانوان از سوی اتحادیه 
جهانی، به خصوص مشخص نبودن زمان مسابقات رسمی، برای ما بسیار سخت بود 
که بتوانیم برنامه ریزی خوبی در کشتی آلیش بانوان داشته باشیم؛ اما تیم ملی آلیش 
بانوان ما با کسب نتایج درخشان، عملکرد فوق العاده ای را از خود به جای گذاشت.

وی افزود: با توجه به شیوع کرونا عمال مسابقات رسمی آلیش در تقویم سال 
پیش اتحادیه جهانی قرار نگرفت و اردوهای تیم نیز به دلیل نبودن برنامه مشخص 

و باال رفتن آمار شیوع کرونا آن طور که باید برگزار نشد.
سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون عنوان کرد: در واقع شرایط طوری 
رقم خورد که نتوانستیم مسابقات قهرمانی کشور را در سال گذشته برگزار کنیم؛ 
از  پس  بالفاصله  بودیم  خود  ملی پوشان  تمرینات  آغاز  پیگیر  اینکه  دلیل  به  اما 
تیم  ارکینبایف در دی ماه سال گذشته،  برای حضور در جام  دعوت قرقیزستان 
و  کردیم  رقابت ها  این  راهی   ۹۹ سال  کشور  قهرمانی  مسابقات  از  را  منتخبی 
ملی پوشان با توجه به نداشتن تمرینات و آمادگی الزم عملکرد خوبی با کسب 3 

مدال طال و 3 مدال نقره داشتند.
وی اضافه کرد: پس از این مسابقات، راه برای برگزاری مسابقات رسمی باز 
شد و حدود 3 ماه قبل برنامه مسابقات قهرمانی آسیا در قرقیزستان مشخص شد؛ 
اما با توجه به اینکه زمانی برای برگزاری مسابقات قهرمانی کشور نداشتیم، مسابقات 
درون اردویی را با حضور کشتی گیران برتر قهرمانی کشور درسال ۹۹ و نفراتی که 
از طریق سهمیه هایی که به استان ها داده بودیم، برگزار کردیم و در مدت یک ماه 

و نیمی که در اختیار داشتیم 3 مرحله اردو برگزار شد.
شهریان یادآور شد: خوشبختانه بانوان آلیش کار با انگیزه بسیار کامل کار کردن 
و فعل خواستن را دوباره صرف کردند و پس از قهرمانی تاریخی که در رقابت های 
جهانی داشتند، توانستند در رقابت های آسیایی نیز هم در بخش کالسیک و هم 
در بخش آزاد در تمامی اوزان صاحب مدال شوند و عناوین قهرمانی را نیز از آن 
خود کنند که این موضوع یک تاریخ سازی دیگر برای کشتی کشور بود. عملکرد 
العاده  و فوق  واقعا چشمگیر  بانوان ورزشکار کشورمان،  بین  در  کار  آلیش  بانوان 
است و اطمینان دارم که سایر بانوان ورزشکار نیز در صورت حمایت می توانند به 

موفقیت های بزرگی دست پیدا کنند.
وی ادامه داد: ملی پوشان ما وظیفه ای را که داشته به خوبی انجام دادند؛ اما 
انتظاراتی نیز از مسئوالن ورزش کشور دارند که اکثر آن ها در مورد حمایت های 

مادی و معنوی از جمله اشتغال، تحصیل و جوایز است.
آلیش  تیم  های  برنامه  مورد  در  فدراسیون  بانوان  رئیسی  نایب  سرپرست 
بانوان اظهار داشت: اگر برنامه های آلیش بانوان از سوی اتحادیه جهانی مشخص 
به  از آن ها  را  اردوها حمایت الزم  و  برگزاری مسابقات  با  نیز  شود، فدراسیون 
عمل خواهد آورد تا روند افتخارآفرینی آنها ادامه داشته باشد. جا دارد از زحمات 
کشتی گیران و کادر فنی تشکر کنم و یک قدردانی ویژه هم از فاطمه درخشانی 
به جهت زحماتی که طی مدت دو سال و  فدراسیون  بانوان  رئیس سابق  نایب 

نیم کشیدند، داشته باشم.           

حرف هایی پر از کنایه و تعجب؛
شورشدستهجمعیستارههایرئالمادریدعلیهامباپه!

به نظر می رسد ستاره های رئال مادرید از دست کیلیان امباپه خیلی 
ناراحت و متعجب هستند.

باالخره  امباپه  کلیان  آور  داستان خسته کننده و مالل  پیش  چند شب 
به پایان رسید؛ داستانی که پایان غم انگیزی برای رئال مادرید داشت چرا 
که ستاره فرانسوی بعد از تمام گزارش هایی که مبنی بر توافق او با لوس 
بالنکوس مطرح شد در نهایت تصمیم گرفت قرارداد خود را با پاری سن ژرمن 

تا سال 2۰2۵ تمدید کند.
در حقیقت طی چند هفته گذشته در مادرید این باور وجود داشت که 
قضیه انتقال ستاره فرانسوی به سانتیاگو برنابئو نهایی شده و پاری سن ژرمن 
دیگر امیدی برای حفظ او ندارد اما به نظر می رسد که پیشنهادات اغوا کننده 
باشگاه فرانسوی نظر امباپه را تغییر داده است؛ هرچند که خود این بازیکن در 
مصاحبه های اخیر خود تاکید کرده که پول برای او مسئله اصلی نبوده است.
کیلیان امباپه در نشست خبری بعد از تمدید قرارداد با پاری سن ژرمن 
به شکل سیاستمدارانه ای درباره آینده خود صحبت و تاکید کرد که نمی داند 
طی سه سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. او گفت: »هفته قبل تصمیم گرفته 
بودم ولی در این مورد به هم تیمی هایم چیزی نگفتم. باشگاه نیز از من خواست 
سکوت کنم. برای رئال احترام زیادی قائلم و برای تالشی که به خرج دادند 
قدردان شان هستم. وقتی از تصمیم اطمینان حاصل کردم، با فلورنتینو پرز 
)رئیس رئال( تماس گرفتم و باید شخصا به خودش اطالع می دادم. او هر 
کاری کرد تا مرا به رئال ببرد و از وی متشکرم. بر سر جزئیات قرارداد هم 

توافق کرده بودیم ولی تصمیم گرفتم در پاریس بمانم. 
یک سال پیش تصور نمی کردم تمدید کنم و هدف دیگری داشتم ولی 
امروز قراردادم را رسما امضا می کنم و امیدوارم که تصمیم درستی باشد. دوران 
جدیدی در پی اس جی شروع خواهد شد و البته نمی دانم در آینده چه رخ خواهد 

داد. نمی دانم در سه سال پیش رو چه اتفاقاتی را شاهد خواهیم بود.”
با این حال به نظر می رسد که هواداران رئال مادرید دیگر هیچ عالقه 
ای به دیدن امباپه با پیراهن سفید تیم شان ندارند و خود باشگاه نیز به طور 
کلی از جذب او پشیمان شده و بعید است در آینده نظر فلورنتینو پرز در این 

باره تغییر کند.
از طرف دیگر بازیکنان رئال مادرید نیز یک شورش دسته جمعی علیه 
این  از سوی  از تمرین رئال مصاحبه ای  امباپه داشته اند. دیروز بعد  کیلیان 
البته کارلو آنچلوتی در مورد  انجام شد که اکثر آن ها و  بازیکنان  با  باشگاه 

قضیه امباپه صحبت کردند.
کارلو آنچلوتی: »واضح است که تمرکز و فکرمان باید روی چه چیزی 
باشد. به تصمیم امباپه احترام می گذاریم ولی برای ما در روزهای اخیر فقط 
فینال لیگ قهرمانان اهمیت فکر کردن داشته است. داستان او برای ما تمام 

شده است.«
کریم بنزما: »ببینید، شنبه یک فینال بزرگ پیش رو داریم و مهم تر از 
هر چیزی همین قضیه است. ترجیح می دهم در مورد مسائل کوچک دیگر 
این  لیورپول است.  نیستم و تمرکزم روی  امباپه عصبانی  از  نکنم.  صحبت 

مهم تر از هر چیزی دیگری است.”
اما مثل  نکرده  تمدید  را  مادرید  رئال  با  قراردادم  لوکا مودریچ: »هنوز 
در  نباید  ما  نخواهم کرد.)با خنده(. فکر می کنم که  رفتار  نیز  امباپه  کیلیان 
این باره صحبت کنیم. این اهمیتی ندارد زیرا مهمترین چیز یعنی فینال لیگ 
اما  امباپه نمی دانستیم  اروپا پیش روی ماست. ما چیزی در مورد  قهرمانان 
رئال مادرید باالتر از هر بازیکنی است. ما باید از بازیکنان خود لذت ببریم. 

وینیسیوس و رودریگو می توانند امباپه رئال مادرید باشند.”
تیبو کورتوا: »هر بازیکنی برای آینده اش تصمیم می گیرد و باید احترام 
گذاشت. او تصمیم گرفت در پاریس بماند ولی من برای رسیدن به پیراهن 

رئال حاضر بودم بمیرم.”
دنی کارواخال: »امباپه؟ ما از تصمیم او شگفت زده شدیم زیرا بهترین 
باشگاه جهان رئال مادرید است و وقتی مادرید در خانه شما را می زند شما به 
سختی نه می گویید. قطارهایی وجود دارند که فقط یک بار عبور می کنند.”
کاسمیرو: »او تصمیم گرفت که در پاری سن ژرمن بماند و ما به آن احترام 
می گذاریم اما این باشگاه با بازیکنان زنده نیست و به مسیرش ادامه می دهد.”
امباپه صحبت  نیستیم که در مورد  نمی توانیم و مجبور  رودریگو: »ما 
کنیم. ما به پایان کار خود فکر می کنیم و این موضوعی است که دیگر به 

ما ارتباطی ندارد.”

سهبازیکنبرترفعلیفوتبالازنگاهرونالدینیو
ستاره پیشین را بارسلونا و تیم ملی 
فوتبال برزیل از سه بازیکن بزرگ حال 
نگاه خود سخن  از  فوتبال جهان  حاضر 

به میان آورد.
به گزارش کوره، رونالدینیو در سفر 

آفریقایی خود این بار وارد مصر شد.
او گفت: خوشحالم که بار دیگر در 
مصر حضور پیدا می کنم. من در سن ۱۷ 
سالگی در جام جهانی نوجوانان به مصر 

سفر کردم و با استقبال خوب هواداران مواجه شدم. باوجود آن که در آن سال 
از من  به خوبی  هواداران مصری  اما  نبودم  فوتبالیست مشهوری  هنوز  من 
استقبال کردند. من عالقه زیادی به اهرام مصر دارم. دوست داشتم که مادرم 

هم این آثار تاریخی را می دید اما متاسفانه فوت کرد.
به  بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان گفت:  بهترین  رونالدینیو درباره 
نظر مسی هم چنان بهترین بازیکن جهان است. او به همراه نیمار و صالح 
بهترین هستند. محمد صالح بازیکن بسیار باکیفیتی است. دوست داشتم که 

با او هم بازی شوم. به نظرم سبک بازی او به من شبیه است.

مودریچ:سنتنهایکعدداست

ستاره کروات رئال مادرید از انگیزه بسیار باالی خود قبل از فینال لیگ 
قهرمانان اروپا سخن به میان آورد.

باوجود آن که 3۶ سال سن  لوکا مودریچ  الموندو دیپورتیو،  به گزارش 
دارد اما هم چنان یکی از بهترین و آماده ترین بازیکنان رئال مادرید است.

او درباره وضعیت خود قبل از فینال حساس برابر لیورپول گفت: احساس 
بسیار خوبی دارم. بی صبرانه منتظر پنجمین فینال خود در لیگ قهرمانان اروپا 
هستم. من 3۶ سال سن دارم و تجربه کردن چنین بازی بسیار هیجان انگیز 
بسیار  انگیز هستند.  اروپا شگفت  قهرمانان  لیگ  در  برنابئو  است. شب های 
خوشحالم که در تیم بزرگ رئال بازی می کنم. رئال باعث می شود تا یک 
بازیکنان بهترین لحظات را تجربه کند. او ادامه داد: تالش می کنم تا تجربه 
خود را به بازیکنان جوان منتقل کنم. از آن ها می خواهیم که از فوتبال لذت 
ببرند و چیزی را بر خود سخت نکنند. من خودم را مدیون رئال می دانم و 
خوشحالم که با تیم ادامه می دهم. آن چه که مهم است سطح کیفی یک بازیکن 
است نه سن و سال او چرا که سن و سال تنها یک عدد است.مودریچ در پایان 
گفت: لحظات سخت همواره وجود دارد اما وقتی پیروز می شوید همه چیز 
آسان می شود. یک بازی بزرگ دیگر باقی مانده است و آن فینال برابر لیورپول 
است. امیدوارم که در این بازی پیروز شویم تا جام را به هواداران هدیه کنیم.

فنی  کمیته  ئیس  ر
فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد 
فکر  به  باید  کنونی  برهه  در 
این  بازیکنان  و  باشیم  ایران  ملی  تیم 
تیم و رفتار احتمالی  آن ها را در شرایط 
اینکه به  حساس و سخت بشناسیم تا 
فکر رقبای تیم ملی و رفتار آن ها باشیم.
مرتضی محصص، درباره اظهارات 
بر  مبنی  فوتبال  اهالی  و  کارشناسان 
با  باید  ایران  فوتبال  ملی  تیم  اینکه 
تیم هایی دیدار دوستانه برگزار کند که 
به شبیه سازی مسابقات آینده تیم ملی 
کمک کند و بر همین اساس گاهی از 
قاره های  از  قدرتمند  تیم های  با  دیدار 
مختلف مانند تیم های آفریقایی پرهیز 
هم  باالتری  توانمندی  از  که  می شود 
کسب  برای  گفت:  هستند  برخوردار 
آمادگی در رقابت های بزرگ مثل جام 
جهانی و جام ملت ها، باید در درجه اول 
به فکر تیم ملی خودمان باشیم نه تیمی 
باید  کنیم.  بازی  آن  با  است  قرار  که 
ببینیم هماهنگی در تیم  ملی خودمان 
چقدر است و تیم  ما چه نقاط ضعف و 
قوتی دارد. قبول دارم که تیم ملی زمان 
فکر  اما  دارد  آماده سازی  برای  کمی 
که  کنیم  بازی  ونزوئال  با  اگر  می کنم 
رابطه خوبی هم با آن کشور داریم، خیلی 

بهتر از دیدار با مکزیک است.
تا  باشیم  فکر خودمان  به  باید   *

تیم رقیب
سیون  ا فدر فنی  کمیته  ئیس  ر
فوتبال با اشاره به بررسی تمام جوانب 
دوستانه  دیدارهای  این  در  ملی  تیم 
نیم  ا می تو رها  دیدا ین  ا در  گفت: 
بزنیم  محک  ا  ر مختلف  یکنان  ز با
ده  ما آ زیکنان  با ین  ا یا  آ ببینیم  و 
رقابت های بزرگ هستند؟ به خصوص 
استادیوم  که  باشد  طوری  شرایط  اگر 
چه  بازیکنان  این  شود،  جمعیت  از  پر 
واکنشی از خود نشان می دهند. وقتی 
کنیم،  بازی  تاجیکستان  با  می خواهیم 
هر  برویم.  ازبکستان  سراغ  به  نباید 
و  دارد  را  بازی شرایط خاص خودش 
به  منحصر  های  درگیری  و  صدمات 
فردی پیش می آید و نمی توانیم بگویم 
هر سه، چهار بازی در یک تورنمنت، 
شخصی  عقیده  دارد.  مشابهی  شرایط 
اول  درجه  در  باید  ک  است  این  من 
به فکر تیم ملی خودمان و شرایطش 
و  و سیستم  نفرات  کدام  با  که  باشیم 
نباید  بازی می کند.  با چه ذخیره هایی 
صرفا با تیمی بازی کنیم که شاید بازی 
با یک تیم دیگر را شبیه سازی می کند.

* شبیه سازی رقبا خوب است اما 
باید از نفرات خودمان مطمئن شویم

این مدرس فوتبال در ادامه اظهار 
کرد: هیچ ایرادی ندارد که شبیه سازی 
نفراتی  باشیم  مطمئن  باید  اما  کنیم 
انتخاب شده اند، در  تیم ملی  برای  که 

بهترین شرایط و هماهنگی هستند. باید 
بازیکنان را از نظر ذهنی بررسی کنیم. ما 
باشند  بازیکنانی می خواهیم که شجاع 
و در شروع حمالت، توپ را به گردش 
در بیاورند و با فشار تیم حریف، دست 
که  می خواهیم  بازیکنی  نشوند.  پاچه 
اعتماد به نفس خود را از دست ندهد. 
نداریم.  زیادی  این کار، زمان  برای  ما 
تیم ملی، تیم باشگاهی نیست که زمان 
به وفور وجود داشته باشد. باید به فکر 

تیم خودمان باشیم.
ملی  تیم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شود،  قوی تر  آمار  و  آنالیز  نظر  از  باید 
متخصص  و  ابزار  نیازمند  آنالیز  گفت: 
است و اگر نیروی الزم را نداریم باید 
پیش  کنیم.  استخدم  را  الزم  نیروی 
برای  کی روش  که  گفتم  هم  این  از 
سال 2۰۱۴، فردی را از کانادا به اسم 
دیویس استخدام کرده بود. شاید االن 
هم چنین نیرویی را داریم اما االن باید 
داشته  آنالیز  برای  قوی  سازمان  یک 
باشیم. االن خیلی از تیم های مطرح از 
سیستم آنالیز استفاده می کنند. ما االن 
صاحب چه سیستمی هستیم؟ در مقابل 
ما نه تنها به افرادی نیاز داریم که نقاط 
قوت و ضعف را به دست بیاورند، بلکه 
به گروهی نیاز داریم که اطالعات را به 
ما بدهند که این جزو آنالیتیکس است. 
از تمام تمرینات و بازی ها می توان آمار 
استخراج کرد. آیا ما این ها را داریم؟ اگر 

نداریم باید به فکر باشیم.
برای  آنالیزور  دو  داشتن یکی،   *

تیم نونهاالن خوب است
ما  کرد:  خاطرنشان  محصص 
انگلیس  و  آمریکا  که  نمی دانیم  االن 
چه اطالعاتی از ما دارند. فکر می کنید 
منتظر هستند که جام جهانی شروع شود 
و آنالیز را شروع کنند؟ به نظرم این افکار 
بچه گانه هستند. مطمئنم بالفاصله بعد 
از قرعه کشی، انگلیس و آمریکا با گروه 
های دیتا آنالیز، شروع به کاوش، تحقیق 
و به دست آوردن اطالعات از ما کرده اند 

چرا که زیرساخت خوب و افرادی دارند 
هم  انگلیسی  و  آمریکایی  الزاما  که 
نیستند و از اسپانیا و فرانسه هم گروهی 
کمک می کنند. امروز اگر افراد الیق در 
باید  آن رشته و قسمت نداشته باشید، 
غنی  را  خودمان  باید  بیاورید.  خارج  از 
کنیم. یک یا دو نفر به عنوان آنالیزور 
برای تیم نونهاالن خوب است. حاال من 
این اگر صحبت را کنم یک عده دشمن 
من خواهند شد. ببینند تیم های حامی 
آمریکا و انگلیس به چه شکل هستند، 

آن وقت شاید من را باور کنند.
به  نسبت  بهتری  تیم  کانادا   *

آمریکا خواهد بود
تیم  بازی  به  اشاره  با  محصص 
ملی ایران مقابل کانادا گفت: من هم 
است.  خوب  کانادا  با  بازی  گویم  می 
المپیک  قهرمان  تیم  این  بانوان  تیم 
شده و تیم مردانش هم بهتر از آمریکا 
خواهد بود چون به اعتقاد من مهره های 
هستند.  فرم  از  خارج  آمریکا  کلیدی 
نقطه شروع ما باید تیم خودمان باشد. 
باید به سراغ تیم هایی مانند ساحل عاج 
و گابن برویم. چه ایرادی دارد؟ ما فکر 
الجزایر عالی  می کنیم ضعیف هستند. 
است. حتی بدون محرز هم عالی است. 
را  تیم خودمان  به خوبی  ما می توانیم 

محک بزنیم.
* باید ذخیره ها و نفرات احتمالی 

تیم ملی را هم بشناسیم
سیون  ا فدر فنی  کمیته  رئیس 
تمام  شناخت  لزوم  به  اشاره  با  فوتبال 
نفرات تیم ملی در جام جهانی از تمام 
است.  عقاید  بازی  فوتبال،  گفت:  زوایا 
می آورد.  را  خودش  عقیده  کسی  هر 
این مصاحبه ها و در حقیقت  از دل  ما 
گفت وگوها، تبادل نظر می کنیم و نباید 
ترسی هم داشته باشیم. شاید کسی از 
من برنجد که ما وقت نداریم. من هم 
گویم  می  من  نداریم.  وقت  می گویم 
باید شناخت داشته باشیم. باید ذخیره ها 
را هم بشناسیم. حتی نفرات احتمالی را 

دروازه بان های  بشناسیم.  به خوبی  هم 
کشور  از  خارج  و  خودمان  لیگ  آماده 
را بشناسیم. کار زیاد است. برای همین 
است که می گویم نه تنها به آنالیز، بلکه 

به آنالیتیکس هم نیاز داریم.
او در واکنش به این سوال که آیا 
می توان گفت که فوتبال از حالتی که 
هر منطقه به یک شکل بازی می کرد 
خارج شده و در حال حاضر همه کشورها 
پیش می روند  طبق یک اصول مشابه 
گفت: اطمینان می گویم که االن بازی 
شده  کنترل  بازی  کوتاه،  پاس های  با 
درصد   ۹۹ شامل  دفاعی  سوم  یک  از 
تیم های مطرح دنیا شده و همه سعی 
دارند با پاس های کوتاه جلو بروند. االن 
بازیکنان و به  با تاکید بر پست  تیم ها 
وجود آوردن یار سوم آزاد کار می کنند. 
آزاد  یار  خطوط  بین  می خواهند  همه 
جناحین  تعویض  همه  آورند.  وجود  به 
ضعیف  کشورهای  می دهند.  انجام  را 
فوتبال هم اهمیت فضا را می دانند. ما 
بدانیم.  از هم جدا  را  تیم ها  نمی توانیم 
گفته ژوزه مورینیو کامال درست است 
خورد.  گل  نباید  نخست  وهله  در  که 
و  نخورد  گل  اول  درجه  در  استقالل 
قهرمان شد. فوتبال نشان داد که رمز 

موفقیت، گرایش مورینیویی بود.
خوب  همیشه  کانادا  با  بازی   *
باشیم  فکر خودمان  به  اول  اگر  است، 

تا رقبا
اینکه  به  واکنش  در  محصص 
کارشناسان معتقدند رمز موفقیت، داشتن 
یک شرایط دفاعی منسجم است که در 
هم  را  پیروزی  و  گلزنی  زمینه  ادامه 
فراهم می کند، گفت: اگر بازی لیورپول، 
منچسترسیتی و رئال مادرید را ببینید، 
متوجه می شوید به محض از دست دادن 
توپ، همه مدافع می شوند. اگر بی طرفانه 
قضاوت کنیم، بازی با کانادا در هر جای 
دنیا مفید است به شرطی که در در درجه 
اول به فکر تیم خودمان و شکل تیمی 
خودمان باشیم. هماهنگی بین بازیکنان 
و روابط بین بازیکنان و توانایی متقاعد 
کردن آن ها برای بازی با یک سیستم 

اهمیت دارد.
* اوکراین تیم راحتی نیست

تیم  سه  تقابل  به  ادامه  در  او 
اوکراین، ولز و اسکاتلند برای راهیابی 
به جام جهانی 2۰22 اشاره کرد و گفت: 
فکر  است،  اوکراین  در  با شرایطی که 
می کنید ولز و اسکاتلند به جام جهانی 
خواهند رفت؟ شما عراق را در 2۰۰۷ به 
یاد بیاورید که در حین جنگ، قهرمان 
آسیا شد. اگر فکر می کنید اوکراین هم 
اشتباه  بود،  خواهد  راحت تری  بازی 
می کنید. آن ها به خاطر خیلی از دالیل 
شارژ روحی شده اند و می خواهند نشان 
دهند که تیم خوبی هستند و بازیکنان 

خوبی دارند.

رئیس كمیته فنی فدراسیون فوتبال:

بایدبهفکرخودمانباشیمنهرقبا!

لباس شماره یک تیم ملی ایران در 
جام جهانی؛ این احتماال مهم ترین دغدغه 
دراگان اسکوچیچ در فاصله شش ماه مانده 

به شروع تورنمنت است.
تردیدی  حاال  همین  از  احتماال 
رخ  خاصی  اتفاق  اگر  که  ندارد  وجود 
ندهد، مهدی طارمی و سردار آزمون زوج 
خط حمله تیم ملی ایران در جام جهانی 
میانی،  مدافعان  پست  در  بود.  خواهند 
هافبک دفاعی، وینگر چپ و راست و ... 
نیز تقریبا انتخاب های سرمربی مشخص 
است و حدس زدن ترکیب تیم ملی ایران 
برای اولین مسابقه برابر انگلیس خیلی 

دشوار نخواهد بود.
و  یک  شماره  لباس  مورد  در  اما 
دروازه بان اصلی، هنوز تردیدهای زیادی 
در ذهن سرمربی و البته هواداران فوتبال 
علیرضا  بین  اصلی  جنگ  دارد.  وجود 
بیرانوند و امیر عابدزاده بود که سید حسین 
حسینی با عملکرد فوق العاده خود در لیگ 
بیست و یکم، دردسر شیرین سرمربی را 
چند برابر کرد. نمی توان از نام پیام نیازمند 
و رشید مظاهری نیز گذشت و این یعنی 
یک جنگ شش ماهه و تمام عیار برای 

تصاحب یک لباس ارزشمند.
علیرضا بیرانوند

در تابستان سال ۹۹ و بعد از سپری 
ترکیب  در  درخشان  سال  چهار  کردن 
علیرضا  ملی،  تیم  البته  و  پرسپولیس 
خود  شانس  گرفت  تصمیم  باالخره 
برای ادامه مسیر موفقیت را در فوتبال 
اروپا امتحان کند. اما روزهای حضور در 
بلندقامت  قاره سبز برای این سنگربان 
و  نرفت  پیش  خوب  چندان  چاالک  و 
علیرضا بیرانوند در دو سال اخیر شاید در 
مجموع به اندازه یک نیم فصل برای دو 
تیم آنتورپ و در ادامه بوآویشتا به میدان 
نرفته باشد. ادامه این روند ضعیف باعث 
ثابت  جایگاه  سال  از شش  بعد  او  شد 
خود در ترکیب تیم ملی ایران را در چند 
بازی از دست داده و شاهد حضور امیر 
عابدزاده در ترکیب اصلی زیر نظر دراگان 

اسکوچیچ باشد.
مانده  ماه  چند  فاصله  در  و  حاال 
به شروع جام جهانی، به نظر می رسد 

علیرضا بیرانوند تصمیم به بازگشت به 
فوتبال ایران گرفته و قصد دارد در آستانه 
آغاز تورنمنت، پیش چشم سرمربی تیم 
ملی جایگاه تضعیف شده خود را ترمیم 
سازد. شروع هر چه سریع تر رقابت های 
لیگ برتر در فصل بعد به سود علیرضا 
خواهد  می  که  بود  خواهد  بیرانوندی 
همانند 2۰۱۸، دوباره جایگاه شماره یک 
تیم ملی ایران را در اختیار داشته باشد. 
یکی  او  که  ندارد  وجود  تردیدی  تقریبا 
اما  بود،  از مسافران قطر 2۰22 خواهد 
حضور در ترکیب ثابت هدفی است که 
باید توسط علیرضا بیرانوند در ماه های 

پیش رو محقق شود.
امیر عابدزاده

سالگی،   2۹ ابتدایی  روزهای  در 
ها  سال  از  بعد  باالخره  عابدزاده  امیر 
پشت خط ماندن، جایگاه خود در ترکیب 
تیم ملی ایران را پیدا کرده است. بعد از 
سپری کردن چهار فصل خوب در لیگ 
پرتغال و ترکیب ماریتیمو، امیر عابدزاده 
فصل قبل تصمیم گرفت به پیشنهاد تیم 
دسته دومی پونفرادینا پاسخ مثبت دهد و 
در اسپانیا شانس خود برای بازی کردن 

در اللیگا را امتحان کند.
در  باتجربه  حاال  بان  دروازه  این 
در  را  درخشانی  روزهای  جاری  فصل 
ترکیب تیم جدید خود تجربه کرد و بارها 
با واکنش های خود پونفرادینا را نجات 
در چند مسابقه  عابدزاده  امیر  البته  داد. 
دریافت  هایی  گل  و  ظاهر  متزلزل  نیز 
یک  درجه  بان  دروازه  یک  از  که  کرد 
بعید است. اما در نهایت رویای صعود به 

اللیگا در اولین فصل حضور در اسپانیا 
برای او محقق نشد و به نظر می رسد 
امیر عابدزاده فصل بعد نیز در تیم فعلی 

خود به میدان خواهد رفت.
قرار گرفتن امیر عابدزاده در ترکیب 
جهانی  جام  در  ایران  ملی  تیم  ثابت 
احتماال بستگی به عملکرد او در ابتدای 
فصل پیش رو و البته شرایط رقبایش، به 
خصوص علیرضا بیرانوند دارد. اگر اتفاق 
تردیدی وجود  تقریبا  ندهد،  رخ  خاصی 
ندارد که امیر عابدزاده مسافر قطر است 
و دومین جام جهانی متوالی خود را نیز 
تجربه خواهد کرد. اما برای قرار گرفتن 
در بین ۱۱ بازیکن اصلی، او رقبای بزرگ 
و آماده ای مانند علیرضا بیرانوند و سید 

حسین حسینی را در پیش رو دارد.
سید حسین حسینی

در تابستان سال گذشته به نظر می 
رسید سید حسین قصد دارد از استقالل 
جدا و راهی سپاهان شود. اما این دروازه 
بان بلندقامت و ترکه ای، در نهایت ماندن 
در رختکن آبی پوشان و مبارزه با رشید 
مظاهری را انتخاب کرد و گذر زمان نشان 
می دهد این احتماال بهترین تصمیم عمر 

ورزشی سید حسین حسینی بوده است.
استقالل با درخشش فوق العاده این 
دروازه بان در طول فصل، بعد از یک دهه 
به عنوان قهرمانی در لیگ برتر دست یافت 
و سید حسین حسینی همین حاال با ثبت 
۱۶ کلین شیت، جایزه دستکش طالیی 
و عنوان بهترین سنگربان فصل را نیز از 
آن خود کرده است. او بر خالف فصول 
گذشته با روحیه ای آرام و در شان یک 

کاپیتان، بارها در مسابقات دشوار استقالل 
را نجات داد و حتی شاید جایزه بهترین 
بازیکن لیگ بیست و یکم نیز عنوان دور 
از انتظار برای سید حسین حسینی نباشد.

در سن 2۹ سالگی، این دروازه بان باتجربه 
قرار  برای  مسلم  های  شانس  از  یکی 
گرفتن در فهرست تیم ملی ایران در قطر 
و تجربه حضور در جام جهانی خواهد بود. 
با حضور رقبایی چون بیرانوند و عابدزاده، 
کار سید حسین حسینی برای قرار گرفتن 
در ترکیب ثابت دشوار است، اما ادامه این 
روند درخشان حتی ممکن است این رویای 
بزرگ را نیز برای او محقق سازد. تصیم 
عاقالنه ماندن در استقالل، بهترین فصل 
فوتبالی سید حسین حسینی را رقم زد و 
حاال او رویاهای بزرگ تری را در فصل 

پاییز پیش رو جست و جو می کند.
پیام نیازمند

دروازه بان جوان و چاالک فوتبال 
فصولی  کردن  سپری  از  بعد  ایران، 
ادامه  در  و  پیکان  ترکیب  در  درخشان 
سپاهان، تبدیل به یکی از نام های قابل 
اعتنا در این پست در فوتبال ایران شده 
است. پیام نیازمند نیز اما در تابستان سال 
گذشته ترجیح داد مسیر بیرانوند و عابدزاده 
را طی کرده و احتماال برای نزدیک شدن 
به جایگاه شماره یک تیم ملی، پرتغال و 
باشگاه پورتیموننزه را برای ادامه دوران 

طالیی خود انتخاب کند.
اما دشواری های رسیدن به ترکیب 
ثابت به خصوص در اروپا باعث شد فصل 
اول حضور در پرتغال برای پیام نیازمند 
چندان خوب پیش نرود. او فرصت چندانی 
برای بازی کردن در ترکیب پورتیموننزه 
پیدا نکرد و دریافت هفت گل برابر پورتو 
و یاران مهدی طارمی، شرایط او برای 
کرد.  دشوار  را  ثابت  ترکیب  به  رسیدن 
در فاصله شش ماه مانده به شروع جام 
جهانی، پیام نیازمند امید چندانی در شرایط 
فعلی به قرار گرفتن در ترکیب ثابت تیم 
ملی ایران ندارد. اما با حضور این همه 
رقیب درجه یک و آماده، احتماال حضور 
در لیست اعزامی به قطر 2۰22 نیز برای 
این دروازه بان 2۷ ساله دستاورد بسیار 

خوبی خواهد بود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

یک پست و هزار مدعی؛

سر این شماره در رختکن تیم ملی دعواست!
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رونماییازپروژهکمنددربانکتوسعهتعاون
همایش  در  دیجیتال(  نمایشگرهای  متمرکز  کمند)کنترل  پروژه 

کارشناسان روابط عمومی بانک توسعه تعاون رونمایی گردید
توسعه  بانک  روابط عمومی  از  نقل  به  تجارت گردان  گزارش  به 
تعاون، سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در کارگاه 
آموزشی همکاران ستادی و استانی بانک اظهار داشت: این پروژه با هدف 
مدیریت و ساماندهی نمایشگرهای شعب سراسر کشور به اجرا درآمده 
است که اطالع رسانی محصوالت و خدمات بانک، سرویس نوبت دهی 
در شعب و تحلیل عملکرد شعب در میزان ارائه خدمات به مشتریان از 

جمله مزایای این پروژه است.
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: فعالیت های مناسبی 
در طی سال های اخیر در حوزه روابط عمومی صورت پذیرفته است که 
همراهی همکاران روابط عمومی در استانها نیز در این مهم اثربخش 

بوده است.
در  روابط عمومی در حوزه های اطالع رسانی  افزود: کارکرد  وی 
صورتی قابل اتکا است که این واحد در جایگاه اصلی و رفیع خود قرار 

داشته باشد.
عملکرد  انعکاس  گفت:  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  رییس 
و خدمات ارزنده بانک در حوزه های مختلف در تقویت بانک به لحاظ 
افزایش سرمایه و ارتقای سطح بانک در سطح جامعه و دولت تاثیرگذار 

بوده است و تداوم این رویکرد نیز قابل اهمیت است.
فتاحی خاطر نشان کرد: طی سال گذشته بیش از 2۵۰ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت از سوی بانک توسعه تعاون پرداخت شده است که از جمله 
ده هزار میلیارد ریال در حوزه مشاغل خانگی و ده هزار میلیارد ریال در 
حوزه اشتغال زایی برای مددجویان کمیته امداد بوده است و سهم قابل 
توجهی از عملکرد اعتباری بانک در حوزه های توسعه ای و حمایت از 

بخش های مهم تولید و اشتغال کشور بوده است.
از  حمایت  و  عمومی  تسهیالت  پرداخت  در  تسهیل  گفت:  وی 

فعالیت های دانش بنیان از راهبردهای بانک در دوره پیش رو است.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: 
پیشرفت های فناوری اطالعات موجب تحوالت گسترده ای در حوزه کسب 
و کار و بانکداری شده است و تغییراتی در فرآیندهای بانکداری در حال 
وقوع است که همکاران روابط عمومی نقشی مهم در مواجهه فعاالنه و 

کمک برای مدیریت جریان تغییرات بر عهده دارند.
وی افزود: شایسته است روابط عمومی در چرخه صحیح اطالعات 
میان درون و برون سازمان نقش کارآمد ایفا نماید و در نگهبانی از ارزشها 

و دارایی های سازمان پیشگام باشد.
برون  به  درون  واقعیت های  انعکاس  کرد:  خاطرنشان  عصارزاده 

سازمان نیازمند بستر مطمئن و شفاف اطالعات است.
وی گفت: از همکاران حوزه روابط عمومی انتظار می رود با روحیه 
یادگیرنده بر اوضاع و احوال سازمان تسلط و احاطه کافی داشته باشند.

تعاون گفت:  توسعه  بانک  ایرانی عضو هیات مدیره  محمد جعفر 
تولیدات، ذخایر و منابع مالی و اقتصادی و نیز سرمایه ملی هر کشور 
دارایی های  و  فرهنگی  ابعادتاریخی،  همچنین  و  می شوند  محسوب 
و  ارزیابی هستند  قابل  این حیطه  در  نیز  معنوی کشور  و  غیرملموس 
جایگاه ایران از لحاظ سرمایه ملی در میان کشورهای دنیا مطلوب است 

که قابل ارتقانیز می باشد.
ایرانی گفت: روابط عمومی نقش ارتباطی میان جامعه و سازمان را 
عهده دار است و همکاران روابط عمومی بانک توسعه تعاون نقش اساسی 

در تبیین خدمات و دستاوردهای این بانک ایفا می کنند.
سعید معادی معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در امور استانها 
و بازاریابی گفت: روابط عمومی از محورهای اصلی فرهنگ سازی در 
سازمان است و می توانند در یکپارچگی میان افکار عمومی و سازمان 

مؤثر واقع شوند.
وی افزود: همکاران روابط عمومی در برندسازی، هویت و اعتبار 
سازمان نقش کلیدی ایفا نمایند و با تولید محتوای کاربردی و تخصصی و 
ارسال پیام های مخاطب محور، در ایجاد اعتماد میان سازمان و مخاطبین 

و مشتریان فعالیت نمایند.
صاحب نظر ارتباطات در ادامه گفت: پیام و محتوا با مکانیزم هایی 
به  عمومی  روابط  از سوی  متنوع  قالب های  و  گوناگون  در شکل های 
مخاطب منتقل می شود و بازخورد آن نیز از سوی مقابل انعکاس می یابد 
و حفظ این دو رابطه دو سویه در وضعیت و رویکرد مناسب می تواند در 

برانگیختن اعتماد به سازمان و حفظ احترام تاثیرگذار باشد.
معادی خاطر نشان کرد: تبیین عملکرد گذشته و استمرار اقدامات 

بر مبنای قانون نیز می تواند زمینه ساز اعتماد باشد.
وی رویکرد پژوهش گری و تحقیق را برای همکاران الزامی دانست 
و گفت: روابط عمومی خود باید محرک و برانگیزنده باشد و سازمان را به 
حرکت درآورد و در حرکت سازمان به سمت تعالی و پیشرفت، به عنوان 

پیشران و پیشرو عمل نمایند.
محور،  دانش  اندیشمند،  عمومی  روابط  نمود:  تصریح  معادی 
یادگیرنده، محقق و مردم مدار به عنوان سرمایه ای قابل اتکا در سازمان 

و جامعه مطرح است.
محمد ذوالفقاری معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور مالی 
و پشتیبانی گفت: وظیفه معرفی، حفظ و ارتقای دارایی های معنوی و 
نامشهود سازمان و نیز معرفی برند و جایگاه بانک در سطح کشور وظیفه 
تک تک کارکنان سازمان محسوب می شود و معرفی به صورت تخصصی 

این دارایی ها بر عهده روابط عمومی متخصص و باانگیزه است.

با همراه هیات و ایران بیمه مدیرعامل دیدارصمیمانه
مدیرعاملصندوقتامینخسارتهایبدنی

حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران و هیات 
همراه با مهدی قمصریان مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی 
در محل صندوق دیدار کردند.حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل بیمه ایران و هیات همراه با مهدی قمصریان مدیر عامل صندوق 

تامین خسارتهای بدنی در محل صندوق دیدار کردند.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی صندوق تامین 
خسارتهای بدنی دیدار حسن شریفی مدیر عامل بیمه ایران و هیات همراه 
با مهدی قمصریان مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی پیرامون 

تعامالت فی مابین، در محل صندوق صورت گرفت.

درمان بیمه مناقصه برنده دی بیمه شرکت
تکمیلیجامعهایثارگریبنیادشهیدشد

در  بیمه دی؛  روابط عمومی  از  نقل  به  نیوز   درآمد  گزارش  به 
مناقصه بیمه درمان تکمیلی خانواده شهدا و ایثارگران که با توجه به 
فرآیندهای قانونی و زیر نظر نهادهای ناظر و همچنین رعایت اصول 
برگزاری مناقصات برگزار شد، شرکت بیمه دی توانست با توجه به نرخ 
کارشناسی شده و با تکیه بر زیر ساخت های فراهم آمده طی سال های 
گذشته، به مدت یک سال دیگر و برای پنجمین سال، ارائه خدمات 

بیمه ای به جامعه هدف را بر عهده بگیرد.
گفتنی است این قرارداد یکی از مگاپروژه های بیمه  درمان کشور 
محسوب می شود و بیمه دی با وجود شرایط اقتصادی و چالش های 
متعدد در سال های گذشته توانسته به خوبی فعالیت بیمه گری خود را 
توسعه دهد و خدمت رسانی به این قشر معزز در هیچ دوره ای دچار 

اختالل نشده است.

بیمهسامان،حامینمایشگاهصنعتنساجییزد

صنعت  المللی  بین  نمایشگاه  یازدهمین  در  سامان  بیمه  شرکت    
نساجی استان یزد حضور فعال دارد.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، 
این نمایشگاه، سوم تا ششم خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی یزد برگزار می شود.
بر اساس این گزارش ،شرکت بیمه سامان انواع بیمه های مسئولیت، 
مهندسی، درمان تکمیلی، سنوات و آتش سوزی را به حاضران در این 

نمایشگاه معرفی و عرضه خواهد کرد.
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه سامان، خسارات جانی 
وارد به کارکنان در محیط کار و در حین انجام کار که کارفرما مسئول آن 

شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد.
بیمه شکست  پیمانکاری،  ماشین آالت  بیمه  بیمه مهندسی شامل 
ماشین آالت، بیمه تمام خطر نصب و بیمه تمام خطر پیمانکاران نیز می تواند 
در حوزه کاری فعاالن نساجی به خوبی خسارات احتمالی را پوشش دهد.

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و پوشاک استان یزد در محل 
تبادل جدیدترین اطالعات،  با هدف  این شهر  بین المللی  نمایشگاه های 
پژوهش ها و تجربیات متخصصان بخش دانشگاه، صنعت و شرکت های 
تولیدی در زمینه آخرین دستاوردها و تکنولوژی روز صنعت نساجی برپا 

می شود.
شایان ذکر است، بیمه سامان در راستای حمایت از تولید و صنایع 
همه  از  میزبانی  آماده  نمایشگاه  این   ۱۱۴ غرفه  در  کشورمان،  داخلی 
فعاالن صنعت نساجی و عالقه مندان به دریافت مشاوره درزمینهٔ خدمات 

بیمه ای است.

بیمه معلم اعالم کرد:
اقدامسریعبیمهمعلمدرحادثهمتروپلآبادان

  با توجه به اینکه بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان 
ساختمانی برج متروپل آبادان تحت پوشش این شرکت بیمه است، 
کارشناسان این شرکت بیمه ای از همان ساعات اولیه این حادثه 
دلخراش در محل حضوریافتند و اقدام الزم جهت ارزیابی و برآورد 

خسارت به عمل آمد.
معلم  بیمه  روابط عمومی  از  نقل  به  نیوز   درآمد  گزارش  به 
اینکه بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان  ، با توجه به 
ساختمانی برج متروپل آبادان تحت پوشش این شرکت بیمه است، 
کارشناسان این شرکت بیمه ای از همان ساعات اولیه این حادثه 
دلخراش در محل حضوریافتند و اقدام الزم جهت ارزیابی و برآورد 
خسارت به عمل آمد. بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان 
ساختمانی این برج تحت پوشش بیمه معلم می باشد و شرکت بیمه 
معلم، ضمن ابراز تاسف درخصوص این حادثه دلخراش ، پرداخت 

به موقع خسارت را در دستور کار خود قرار داد .

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

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

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

که در این حوزه فعالیت می کنند.

حجم  و  تنوع  باال،  کیفیت  وی، 
از  را  کشور  پلیمری  محصوالت  تولید 
پلیمر  صنعت  مهم  صادراتی  امتیازات 
از ایجاد  خواند و گفت: بی تردید پس 
گشایش های بین المللی شاهد جهش 
صنعت  ین  ا در  چشمگیر  تی  صادرا

خواهیم بود.
صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
خدمات  بانک  این  داشت:  اظهار  ایران 
 LC گشایش  تسهیل  از  اعم  مختلفی 

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 
از  مالی  حمایت  برای  ایران  صادرات 
ورود  جهت  پالستیک  صنایع  فعاالن 
تصریح  جدید،  صادراتی  بازارهای  به 
کرد: این بانک همچنین خدماتی چون 
صدور ضمانتنامه، ارائه خدمات صرافی 
پالستیک،  صنعت  صادرکنندگان  به 

و  گام  اوراق  طریق  از  مالی  تامین 
حمایت از زنجیره صادرات محصوالت 
پالستیکی را به مشتریان فعال در این 

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

هتل المپیک تهران برگزارشد.

آمادگیبانکتوسعهصادرات
برایاعطایتسهیالتبهصنایعپلیمریدانشبنیان

توسعه  و  آموزش  امور  مدیر 
سرمایه های انسانی جزئیات آزمون 
استخدامی بانک شهر را تشریح کرد.

به  نیوز   درآمد  گزارش  به 
شهر،  بانک  عمومی  روابط  از  نقل 
خصوص  در  دهاقین.  محمدعلی 
آزمون استخدامی این بانک عنوان 
به  دارد،  نظر  در  شهر  بانک  کرد: 
از  بخشی  تکمیل  و  تأمین  منظور 
نیروی انسانی مورد نیاز شعب خود 
آزمون استخدامی بر اساس ضوابط، 
از  داخلی،  آیین نامه های  و  مقررات 
بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط 

را برگزار کند.
اطالعات  ن  بیا با  قین  دها
آزمون  مکان  و  زمان  به  مربوط 
مذکور اعالم کرد: آزمون استخدامی 
از  روز جمعه مورخ ۱۴۰۱٫۰3٫۰۶ 
حوزه:  پنج  در   ۱۱ الی   ۹ ساعت 
و  اصفهان  تبریز،  مشهد،  تهران، 
نفر  هزار   ۱۰ حدود  برای  شیراز 

داوطلب برگزار می  شود.
توسعه  و  آموزش  امور  مدیر 
اعالم  با  نی  نسا ا های  یه  سرما

سقف شرکت کنندگان در تهران و 
شهرستان ها و مدرک تحصیلی آنان 
افزود: از کل تعداد داوطلبین حدود ۵ 
هزار نفر متقاضی از کالنشهر تهران 
و مابقی سایر استانها بوده که %۷۸ 
و  کارشناسی  مدرک  دارای  آنها 
22% دارای مدرک کارشناسی ارشد 
از  بانک  نیاز  مورد  رشته های  در 

جمله مدیریت، اقتصاد، حسابداری، 
بانکداری و … می باشند.

اخذ  مراحل  پیرامون  دهاقین 
در  شدن  پذیرفته  روند  و  قبولی 
آزمون استخدامی بانک شهر اعالم 
کرد: شرکت کنندگان پس از کسب 
اعالم  و  کتبی  آزمون  در  موفقیت 
با  ظرفیت،  برابر  چند  پذیرفتگان 

تخصصی،  ی  حبه ها مصا م  نجا ا
یستگی  شا و  صالحیت  بررسی 
داری،  ا مراحل  طی  و  عمومی 
 ۱3۰ تعداد  نهایت  در  و  امتیازدهی 
بانک  جذب  قرارداد  انعقاد  با  نفر 

خواهند شد.
توسعه  و  آموزش  امور  مدیر 
کرد:  عنوان  انسانی  های  سرمایه 
در  موفقیت  صرفًا  است  بدیهی 
م  ا ستخد ا ی  مبنا کتبی  مون  ز آ
پس  داوطلبین  و  نبوده  بانک  در 
شامل  مراحل  تمامی  تکمیل  ز  ا
رفتاری،  تخصصی،  های  مصاحبه 
یج  نتا و  ها  یستگی  شا بی  یا ز ر ا
داخلی  ضوابط  برابر  استعالمات، 
لحاظ  با  شرایط  حائز  نفرات  بانک 
نیاز شناسایی و دعوت  تعداد مورد 

می گردند.
اسامی  اعالم  درباره  دهاقین 
داشت  بیان  آزمون  معرفی شدگان 
استخدامی  آزمون  نتایج  اعالم   :
از  متعاقبًا  آزمون  شدگان  معرفی 
اعالم  شهر  بانک  سایت  طریق 

خواهد شد.

آخرین جزئیات آزمون استخدامی بانک شهر

ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک 
ملی  بنیاد  با  تفاهم نامه ای  امضای  با 
از  پیشگام حمایت  رایانه ای،  بازی های 

صنایع خالق شد.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
»سید  دکتر  ایران،  مهر  قرض الحسنه 
بانک  مدیرعامل  شمسی نژاد«  سعید 
بنیاد  با  تفاهم نامه  امضای  آئین  در 
ملی بازی های رایانه ای گفت: سیاست 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در دوره 
در  که  است  صنایعی  از  حمایت  جدید 
از  برخی  بود.  خواهند  پیشران  آینده 
بخش های اقتصاد کشور در حال شکل 

دادن تحوالت عظیمی هستند.
پرداخت وام ۵۰۰ میلیون تومانی 

قرض الحسنه به شرکت های بازی ساز
بابت  مردم  داشت:  اظهار  وی 
بازی های دیجیتال مبلغ زیادی پرداخت 
زیادی  بخش  نه  متأسفا و  می کنند 
از  زیرا  است؛  خارجی  بازی ها  این  از 
باید  که  طور  آن  داخلی  تولیدکنندگان 

حمایت نمی شود.
قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
مهر ایران گفت: از مأموریت های اصلی 
این بانک حمایت از افراد، شرکت ها و 
نهادهایی همچون بنیاد ملی بازی های 

رایانه ای است.
شمسی نژاد در همین رابطه افزود: 
بانک قرض الحسنه مهر  قاطع  حمایت 
رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  از  ایران 
و صنایع پیشرو را اعالم می کنم. ما تا 
سقف ۵۰۰ میلیون تومان به اشخاص 
و  می دهیم  قرض الحسنه  وام  حقوقی 
در  فعال  به شرکت های  داریم  آمادگی 
حوزه بازی سازی این وام ها را ارائه کنیم.

حمایت تمام قد بانک قرض الحسنه 
مهر ایران از شرکت های دانش بنیان

وی گفت: شرکت های دانش بنیانی 
در حال تولید بازی هستند و می توانیم 
صندوق  سوی  از  که  اعتبارسنجی  با 
شد،  خواهد  انجام  نوین  فناوری های 
کنیم.  آغاز  را  آن ها  به  وام  پرداخت 
مالی  درآمد  بازی سازی  اکوسیستم 
زیادی دارد. اگر نهادهای مالی همچون 
بانک های قرض الحسنه که در پی سود 
نیستند و نقش حمایتی دارند کمک کنند 
که افراد خالق در کشور به تولید بازی 
بپردازند، اتفاق بسیار مثبت و اثربخشی 

خواهد بود.
شمسی نژاد با اشاره به اینکه شعار 
امسال نیز بر موضوع دانش بنیان تأکید 
دارد، اظهار داشت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران سعی می کند از شرکت های 
دانش بنیان حمایت ویژه ای داشته باشد. 
برکت قرض الحسنه نیز منتج به رشد و 

توسعه این شرکت ها خواهد شد.
وی تأکید کرد: امضای تفاهم  نامه 
است  بزرگ  حرکت  یک  آغاز  کنونی 
تعریف  را  مهمی  اقدامات  آن  ذیل  و 
بازی ساز  شرکت های  تا  کرد  خواهیم 
نک  با مختلف  خدمات  ز  ا نند  ا بتو
ایران استفاده کنند.  قرض الحسنه مهر 

همه ظرفیت های بانک را برای حمایت 
و  رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  از 
به کار  این حوزه  شرکت های فعال در 

خواهیم گرفت.
دو برابر شدن مخاطبان بازی های 

رایانه ای ظرف ۱۰ سال
مدیرعامل  پژمان«  »سیدصادق 
در  نیز  رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد 
ما  گفت:  تفاهم نامه  این  امضای  آئین 
زیست بوم  مسئولیت  بنیاد  مجموعه  در 
داریم.  عهده  بر  را  دیجیتال  بازی های 
این زیست بوم حوزه های تولید، اقتصادی 
و همچنین پژوهشی و تحقیقاتی مربوط 
می شود. مأموریت های گسترده ای داریم 
همچنین  و  حمایت  آن ها  از  یکی  که 
ریل گذاری برای آینده این حوزه است.

وی اظهار داشت: در ۵ سال اخیر 
رشد صنعت بازی های ویدئویی نسبت 
به سایر صنایع فرهنگی همچون سینما و 
موسیقی، قابل توجه بوده است. جمعیت 
مخاطبانی که با این صنعت در ارتباطند 
نیز در حال رشد فزاینده ای است. در یک 
تحقیق مشخص شد از سال ۱3۸۸ تا 
بازی های  از  که  افرادی  تعداد   ۱3۹۸
دیجیتال استفاده کرده بودند، به دو برابر 

افزایش پیدا کرده و در این مدت از ۱۶ 
میلیون به 32 میلیون نفر رسیده است.

حوزه  در  موانعی  افزود:  پژمان 
و  دارد  دیجیتال وجود  بازی های  تولید 
منابع  تأمین  به  نیاز  کشور  بازی سازان 
تولیدات  بتوانند  تا  دارند  ارزان قیمت 
افزایش  کیفی  و  کمی  نظر  از  را  خود 
دهند. یکی از اولویت های ما نیز مرتفع 
کردن موانع و مشکالت تولیدکنندگان 
و حمایت از آن هاست. از این رو پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت برای تأمین منابع 
این افزایش تولیدات این حوزه یکی از 

روش هاست.
وی  ر پیش  ز  ا گی  ر بز نع  ما

بازی سازان برداشته می شود
بازی های  ملی  بنیاد  مدیرعامل 
دکتر  نه  خوشبختا گفت:  نه ای  یا ا ر
شمسی نژاد نگاه مثبتی به حوزه صنایع 
خالق داشتند. در حالی که عمده بانک ها 
به این حوزه توجه نمی کنند. بنا شده از 
ظرفیت هایی که بانک می تواند به این 
حوزه تخصیص دهد و همچنین منابعی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  که 
دهد،  اختصاص  حوزه  این  به  می تواند 
بازی سازانی  مجموعه  تا  شود  استفاده 
که عضو ساختار حمایتی بنیاد هستند، 
قرض الحسنه  ارزان قیمت  تسهیالت  از 

استفاده کنند.
وی تأکید کرد: با تفاهم نامه کنونی 
بازی سازان  روی  پیش  از  بزرگی  مانع 
کشور برداشته می شود. بازی یک چند 
ضلعی شامل هنر، صنعت و رسانه است 
و کمتر با رسانه ای مواجهیم که ابعاد فنی 
و هنری مختلفی داشته باشد. از دغدغه 
بانک قرض الحسنه مهر ایران قدردانی 
می کنم و امیدوارم این تفاهم نامه مقدمه 

فعالیت های گسترده ای در آینده باشد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران پیشگام حمایت از صنایع خالق شد

بانکداری  توسعه  گفت:  ایمانیه  محمدهادی  دکتر 
قرض الحسنه موجب کاهش و کنترل تورم و ایجاد شرایط 

افزایش رونق اقتصادی در سطح جامعه می شود.
مهر  قرض الحسنه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  فارس  استان  شعب  مدیر  شمس الدینی«  »بهزاد  ایران، 
دکتر »محمدهادی ایمانیه« استاندار فارس و دکتر »محسن 

ربانی زاده« معاون اقتصادی استانداری فارس دیدار کرد.
یکساله  عملکرد  گزارش  ارائه  برای  که  دیدار  این  در 
صورت  فعالیت  مختلف  حوزه های  استان  شعب  مدیریت 
در  به ویژه  تفکیکی  به صورت  وام   پرداخت  گزارش  گرفت، 
بخش های تکلیفی، اشتغالزایی و حمایت از اقشار ضعیف و 

کمتر برخوردار ارائه شد.
به  خاص  توجه  گفت:  دیدار  این  در  فارس  استاندار 

بانکداری قرض الحسنه موجب کاهش و کنترل تورم در سطح 
جامعه و ایجاد شرایط افزایش رونق اقتصادی خواهد شد.

ایمانیه افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران در طرح های 
خود با توجه به ظرفیت استان در بخش کشاورزی و دامپروری 
نگاه ویژه ای به این دو بخش داشته باشد و حمایت های خود را 

در این بخش ها افزایش دهد.
برای  ویژه  شرایط  ایجاد  گفت:  رابطه  همین  در  وی 
معضالت  از  جلوگیری  ضمن  روستاییان  به  وام  پرداخت 
خروج جمعیت از روستا و ممانعت از ایجاد مسائل و مشکالت 
از ظرفیت های  در حاشیه شهرها، موجب حمایت  اجتماعی 
در  دستی  صنایع  و  دامپروری  کشاورزی،  بخش  در  موجود 

روستاها خواهد شد.
ارائه خدمات غیرحضوری موجب افزایش دسترسی پذیری 

به بانک استاستاندار فارس افزود: توجه ویژه بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به ارائه خدمات غیرحضوری و مجازی سبب می شود 
شهرستان هایی که در آن ها بانک به صورت فیزیکی حضور ندارد 

نیز بتوانند از ظرفیت های موجود بانک استفاده کنند.
بانک  عملکرد  از  تقدیر  ضمن  پایان  در  ایمانیه 
کامل  بر حمایت  استان،  در سطح  ایران  مهر  قرض الحسنه 

خود از این بانک تأکید کرد.
بانک  فارس  استان  شعب  مدیر  لدینی،  شمس ا
قرض الحسنه مهر ایران نیز در این دیدار گفت: با عنایت به 
منویات مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( و همچنین دستور 
از شرکت های  با حمایت  بانک در رابطه  مدیرعامل محترم 
دانش بنیان، مدیریت شعب استان فارس در این حوزه از آمادگی 

کامل برخوردار است.

اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران موجب رونق اقتصادی است
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محمد حسین زاده

علي اوجي روزگاري فقط یک نام بود آن هم به 
عنوان تهیه کننده آلبوم هاي موسیقي رضا یزداني! او 
با حضور در چند سریال مختلف از مهران مدیري، به 
یکباره تبدیل به یک بازیگر پرکار شد و حاال مدتي 
است که به عنوان یک تهیه کننده پرکار و موفق در 
سینما و حتي تئاتر مشغول به کار است. او در سري 
چهارم از فصل جدید شب هاي مافیا در کنار چهره هاي 
شاخصي چون علیرضا خمسه، سیامک صفری، منوچهر 
هادی، ایمان صفا، مهران رجبی، رامین راستاد، علیرضا 
اوسیوند، کاوه سماک باشی، وحیدآقاپور، معین زندی و 
سیدبشیر حسینی به رقابت پرداخت. در عین حال در 
آخرین فصل پخش شده از مسابقه جوکر هم حضوري 
موفق شد و هرچند که اول نشد اما یکي از چهره هاي 

و  تهیه کننده  اوجی  علی  با  بود.  فصل  این  تاثیرگذار 
و  مافیا  شب هاي  در  حضورش  درباره  سینما  بازیگر 

جوکر به گفتگو نشستیم...

بازي  این  با  کنیم...  شروع  مافیا  شب هاي  -با 
آشنایي داشتید؟

بازی  هم  قبال  و  بودم  آشنا  بازی  این  با  *بله 
کرده بودم اما نه به این شکلی که در برنامه شب های 

مافیا وجود داشت.

بازی  این  با  مافیا  شب های  مسابقه  -تفاوت 
انجام  خانواده های  میان  در  که  معمول  صورت  به 

می شود، چه بود؟
*شرایط و حس بازی همان است اما این بازی 

در مسابقه شب های مافیا قوانین جدیدی هم دارد که 
بامزه است و بیشتر باعث می شود که به بازیکنان خوش 
بگذرد و البته حضور گرداننده بازی آقای علیمردانی هم 
به هر چه جذاب شدن این بازی کمک می کند و در واقع 
نظمی که اینجا حاکم هست بازی را جذاب تر می کند.

ارتباط دارد؟  بازیگری  به  مافیا چقدر  -بازی در 
آیا بازیکنان خود واقعی شان جلوی دوربین هستند یا 
شکل دیگری از بازیگری فی البداهه را ارائه می کنند؟
مسابقه  این  از  دو هست. بخش عمده ای  *هر 
باشید،  مافیا  اگر  یعنی  کنید  بازی  باید  که  است  این 
باید طوری بازی کنید که مافیا نیستید و اگر هم مافیا 
نباشید باید جوری شرایط را پیش ببرید که بقیه شما 
را باور کنند و بتوانید شهر را با خودتان همراه کنید و 

خب این احتیاج به بازی دارد.

وقتي از موسیقي به بازیگري مي رسي..

علي اوجي: مخاطب نیاز به تولید آثار جدید دارد

-نگاه تان به این بازی چگونه است؟
*به نظرم این بازی حال خیلی خوبی دارد. اول 
از همه برای من مهم است که در زمان بازی به من 
خوش بگذرد که همین طور هم شد و خیلی لذت بردم. 
مابقی آن هم باالخره یک بازی بسیار جذاب است که 
بخشی از آن نقش آفرینی است و باال و پایین های خیر 
و شر دارد که به جذابیت ماجرا اضافه می کند و آن را 

برای من باز هم لذت بخش تر می کند.

-فکر می کنید برنده شدن در این بازی نیاز به 
مهارت خاصی دارد؟

باید  یعنی  کرد  بازی  درست  را  بازی  *باید 
استدالل های درست بیاوری و افکارت را درست کنار 
هم بچینی و بتوانی از واکنش های بازیکنان، نقش آنها 
را در این ماجرا درست تشخیص بدهی. اما در مجموع 
یک بازی است که هر چقدر بیشتر بازی کنید بهتر 
می توانید از روی حاالت بازیکنان به نقش آن ها پی 
ببرید و چیزی نیست که کسی بخواهد تمایز خاصی 
دیگری  از  بهتر  خیلی  که  شود  قائل  خودش  برای 

بازی می کند.

-بازی شب های مافیا چقدر برای شما جدی بود؟
*برخی بخش جدی بازی را به خود می گیرند و 
کامال جدی هستند و برخی هم دوست دارند حین بازی 
شوخی کنند و با شوخی هایشان بازی را پیش ببرند. این 
بستگی به گرداننده و کارگردان و تهیه کننده بازی دارد 
که نظم را چطور در میان بازیکنان حفظ کنند. من در 
این بازی کامال خودم هستم و با خودم قرار گذاشتم 

که از بازی لذت ببرم.

-برخی بر این باورند که بازیکنان در این بازی 
می توانند تقلب کنند به نظر شما امکان تقلب وجود 

داشت؟
*عوامل اجرایی این مسابقه و گردانندگان بازی 
همه  و  نگیرد  صورت  تقلبی  که  بودند  مراقب  خیلی 
این موضوع هست به  دوربین ها کامال حواسشان به 
اندازه ای که حتی اگر کسی بخواهد در میانه بازی از 
سرویس بهداشتی استفاده کند، 3 نفر را با او می فرستند 
که هیچ تقلبی صورت نگیرد و تالش آن ها در این زمینه 
این که کسی تقلب می کند  قابل ستایش است ولی 
یا نه این را نمی دانم، ولی تیم تهیه، مخصوصا جناب 
ابوطالب به شدت مواظب هستند و تمام عوامل اجرایی 
را از محل فیلمبرداری به جایی دیگر منتقل می کنند 

که تقلبی صورت نگیرد.

-از جوکر برابمان بگویید؟
*جوکر واقعا یک برنامه فوق العاده جذاب است 
و شاید دلیل پربیننده بودن آن، بکر بودنش در هنر 
را  برنامه اي  چنین  تابه حال  مخاطب  باشد.  ما  کشور 
مخاطب  تا  شده  باعث  برنامه  این  جذابیت  و  ندیده 

زیادي داشته باشد.

حامد  حضور  واسطه  به  خصوصا  شما  -فصل 
آهنگي و علي مسعودي بسیار پرحاشیه و پرسروصدا 

شد!
*حامد آهنگي که واقعا بمب انرژي و نمک است 
و قطعا حضورش به جذب مخاطب بیشتر در فصلي که 

ما حضور داشتیم، کمک کرد. علي مسعودي و حواشي 
آن را هم در یک الیو کامل توضیح دادیم. علي بچه 
بسیار بااستعداد و خوش خنده اي است ولي حضورش 
در جوکر خیلي یهویي شد و اصال نتوانست خودش را 
آنطور که باید و شاید با شرایط وفق بدهد و آنطور که 
ما از قبل شرایط را مي دانستیم، او اصال آمادگي نداشت.

-خودتان از جوکر لذت بردید؟
*بله صددرصد لذت بخش بود و اگر اینطور نبود 
مخاطب هم از آن لذت نمي برد. به نظرم جوکر واقعا 
یک برنامه بکر بود که سال ها جایش در این عرصه 
خالي بوده است. کال از حضور در ریالیتي شوهایي مانند 

جوکر و شب هاي مافیا واقعا لذت بردم.

بابـک کریمـی بـا مـروری بر 
روزهای سـخت 2 سال گذشته اش 
از  داده،  نجـات  را  او  کار  اینکـه  و 
اتفاق هـای امیدبخـش در سـینمای 
کـه  سـینمایی  می گویـد،  ایـران 
کیارسـتمی  آثـار  کـردن  کپـی   از 
او  می گیـرد.  فاصلـه  فرهـادی  و 
همچنیـن یـاداوری می کنـد کـه تا 
سـال گذشـته، پیش بینـی دیگـری 
از آینـده بعـد از کرونا داشـتیم، ولی 
انـگار همـه چیـز در حال برگشـت 
بـه عقب اسـت. این بازیگـر که در 
2 سـال کرونایـی گذشـته مشـغول 
بـازی در پروژه هـای مختلـف بوده، 
ایـن روزهـا 2 فیلـم سـینمایی مرد 
بازنده بـه کارگردانی محمدحسـین 
مهدویـان و جنایت بی دقت سـاخته 
شـهرام مکـری را بـه ترتیـب روی 
پلتفرم هـای  در  و  سـینماها  پـرده 
او  اکـران دارد.  اینترنتـی در حـال 
در چنـد سـال گذشـته در فیلم های 
کـه  کـرده  بـازی  هـم  دیگـری 
نمایـش عمومـی  از  فعـال خبـری 
شـهر  سـینما  مثـل  نیسـت،  آنهـا 
قصـه سـاخته کیـوان علیمحمـدی 
بـه  احمـد  حیـدری،  علی اکبـر  و 
مهـکام  حسـین  سـاخته  تنهایـی 
و فقـر آهـن بـه کارگردانـي آزاده 
سـال   2 حـدود  کـه  او  آبادپـور. 
زندگـی  ایتالیایـی  فیلـم  در  قبـل 
پیـش رو بـا سـوفیا لـورن همبـازی 
بـود و اخیـرا هـم بـه عنـوان یکی 
از بازیگـران فیلـم شـهر خامـوش 
سـاخته احمد بهرامی معرفی شـده، 
در گفتگویـی از جدیدتریـن فیلمش 
کـه در جشـنواره فجـر نمایش داده 
شده و االن روی پرده سینماهاست 
و نیـز دربـاره سـالی کـه بـا فـراز 
سـر  پشـت  زیـاد  نشـیب های  و 

گذاشـته، صحبـت کـرد.
بابـک کریمـی در ابتـدا درباره 
بـازی در مـرد بازنده، کـه فیلمی در 
ژانـر پلیسـی کاراگاهـی اسـت و در 
سـینمای ایـران خیلـی کـم چنیـن 
فیلم هایـی سـاخته می شـود، گفت: 
ژانـر  بـه  ایـران  سـینمای  در  کال 
خیلـی کـم پرداختـه شـده اسـت. 

ایـران  انقـالب، سـینمای  از  پـس 
بیشـتر واقع گرایانه و شاعرانه بود و 
ژانـر، خیلی در این هنر جا نداشـت. 
در تک وتـوک فیلم هایـی هـم کـه 
از ایـن جنس )ژانر پلیسـی( سـاخته 
شده ، بیشـتر کپی کاری از فیلم های 
فیلم هـا  و  افتـاده  اتفـاق  فرنگـی 
اتمسـفر فرنگـی داشـتند در حالـی 
کـه فیلم هـا بایـد ایرونـی می بودند 
و اصـوال نکتـه مهـم بـرای فیلـم 
سـاختن در ژانـر همیـن اسـت کـه 
کپـی نشـود و ورژن ایرانی سـاخته 
شـود. چیزی که من در مرد بازنده، 
دوسـت داشـتم همین ایرونی بودن 
فیلم اسـت، یعنـی کاراکترها کامال 
ادای  اصـال  و  هسـتند  ملمـوس 
شـخصیت های فرنگـی یا تصویری 
مشـابه کوچـه  و خیابان های فرنگی 

دیـده نمی شـود.
ینکـه  ا بـه  ه  ر شـا ا بـا  و  ا
از  یکـی  مهدویـان  محمدحسـین 
سـینما  ایـن  خـوب  اسـتعدادهای 
یـن  ا ز  ا جـدا   : فـزود ا اسـت، 
ویژگی هایـی کـه گفتـم، نقشـم را 
در »مـرد بازنـده« خیلـی دوسـت 
دانایـی  کل  عقـل  یـک  داشـتم، 
بـود کـه همـه چیـز را می دانسـت! 
بـا  داشـتم  دوسـت  اینکـه  ضمـن 
جـواد عزتـی هـم تجربه ای داشـته 
باشـم و ایـن اولین همـکاری ما در 
مـرد بازنـده بـود کـه اتفـاق افتـاد. 
در مجمـوع فیلم را دوسـت داشـتم 
بایـد  و  داشـتیم  خوبـی  گـروه  و 
سـرعتی در کار می داشـتیم تا فیلم 
بـه جشـنواره برسـد کـه بـرای این 
مسـئله بچه هـا با از خود گذشـتگی 

کار کردنـد. ایثـار  و 
ینکـه  ا بـه  پاسـخ  در  وی 
وقتـی آمـار فـروش فیلم ها نشـان 
هـر  از  فـارغ  مـردم  کـه  می دهـد 
بیشـتر سـراغ فیلم هـای  کیفیتـی، 
بایـد چـه کـرد  کمـدی می رونـد، 
تـا بـه گونه هـای دیگـر از سـینما 
پلیسـی  فیلم هـای  همیـن  مثـل 
بیـان  شـود؟  ایجـاد  عالقمنـدی 
فیلمـی  هـر  حـال  هـر  بـه  کـرد: 
مخاطـب خـاص خـود را دارد ولـی 

بـه نظـرم اینکه فکـر کنیـم اکران 
در نـوروز بـه ایـن دلیـل کـه مردم 
فروشـی  و  دارنـد  آزادتـری  وقـت 
می توانـد  می شـود،  تضمیـن  بـاال 
یـک پیش بینـی اشـتباه باشـد کـه 
البتـه در همـه جـای دنیـا همیـن 
اتفـاق می افتـد، یعنـی در ایتالیا هم 
همیـن تمایـل به اکـران فیلم ها در 
تعطیالت سـال جدید بیشـتر است، 
امـا در کشـور مـا بایـد توجـه کـرد 
کـه در نـوروز مـردم خانوادگـی بـه 
سـینما می رونـد پـس بایـد فیلمـی 
اکـران شـود کـه خانوادگـی باشـد 
چـون آنهـا بـرای تفریح به سـینما 
می رونـد و به دنبال گذران سـاعت 

تماشـاچی  هسـتند.  خـود  فراغـت 
تماشـاچی  مثـل  سـینما  نـوروزی 
ایـن  بـرای  اروپـا  در  کریسـمس 
مقطـع فیلم هایـی از جنس تفریح را 
می خواهـد و برهمین اسـاس شـاید 
نـوروز  در  فیلم هـا  بعضـی  اکـران 
اساسـا اشـتباه باشـد چرا که ممکن 
اسـت تماشـاچیان اصلی آن فیلم ها 
بیشـتر به سـفر رفته باشـند یا اصال 
فرصـت سـینما رفتـن در نـوروز را 
نداشـته باشـد. ایـن موضـوع برای 
بسـیاری از فیلم های اکران نوروزی 
امسـال و حتی فیلـم المینور، آقای 
مهرجویـی که متقاضی اکران نوروز 
بـود صدق می کنـد. اکـران آنها در 

زمانـی دیگـری بهتـر از نـوروز بود 
چون یکسـری فیلم ها بـرای تفریح 
نیسـتند و اکرانشـان در ایـن مقطع 

مثـل خودکشـی می مانـد.
نمایـش  سـریال های  بازیگـر 
خانگـی می خواهـم زنـده بمانـم و 
خاتـون، ادامـه داد: بـا ایـن حـال 
معتقـدم سـاخت فیلم هایی از جنس 
تغییـر  در  می توانـد  بازنـده  مـرد 
ذائقـه و سـلیقه مردم اثرگذار باشـد 
و نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه حتما 
ایرانی باشـند، یعنی شـخصیت ها و 
روایـت بـرای مـردم ملموس باشـد 
و داسـتان از کوچه و بـازار خودمان 
بیـرون آیـد. یـک مثـال بـارز برای 

ایـن حرف می تواند سـریال شـبکه 
نمایـش خانگـی می خواهـم زنـده 
بمانـم، باشـد کـه خـارج از کیفیت 
و سـاختار، بـه دلیل آنکه داسـتانش 
ایرانـی بود مورد توجـه قرار گرفت.
بخـش  در  کریمـی  بابـک 
دیگـری از ایـن گفتگو درباره سـال 
متفاوتـی  نقش هـای  کـه   ۱۴۰۰
دیدیـم  دوربیـن  جلـوی  او  از  را 
گفـت: واقعیـت ایـن اسـت که من 
در 2 سـال گذشـته خیلـی بـاال و 
پـدرم  اول  چـون  داشـتم،  پاییـن 
)نصـرت کریمی( را از دسـت دادم، 
بعـد خیلـی شـدید بـه کرونـا مبتال 
شـدم، بعد مـادرم را از دسـت دادم، 

دچار افسـردگی شـدم، بعد شـریک 
زندگـی ام مـن را تـرک کـرد، دچار 
شکسـتگی پـا شـدم و تقریبـا هیچ 
فهرسـت  ایـن  در  کسـری  و  کـم 
مـرا  کار  بیـن،  ایـن  امـا  نداشـتم، 
نجـات داد. یـادم هسـت روزهایـی 
بـا روحیـه ای داغـون سـر سـریال 
می خواهـم زنـده بمانـم، می رفتم و 
می رقصیـدم و صحنه هـای عاطفی 
قشـنگی داشـتیم ولـی دل خـودم 
آشـوب بود، بـه این هـا اضافه کنید 
دوسـتان زیادی را کـه هم در ایران 
و هـم در ایتالیـا از دسـت دادم. کال 
دوقطـب اکسـتریم و دردناکی را در 
2 سـال گذشته پشت سـر گذاشتم.

بازیگـر فیلم هـای جدایـی نادر 
از سـیمین و فروشـنده، درباره فیلم 
خامـوش  شـهر  نـام  بـا  جدیـدش 
هـم گفـت: مـن فیلـم قبلـی احمد 
بهرامی )دشـت خاموش( را دوسـت 
ایـن فیلـم هـم تجربـه  داشـتم و 
خوبـی بـود. درواقـع بعـد از مدتـی 
کـه از سـینمای ایـران ناامید شـده 
بـودم و احسـاس مـی کـردم همـه 
در حـال کپـی کردن هسـتند حس 
می کنـم شـرایط بهتر شـده اسـت. 
یـک زمانی همـه دنبال ایـن بودند 
درآورنـد،  را  کیارسـتمی  ادای  کـه 
دنبالـه رو  همـه  زمانـی  یـک  بعـد 
فرهـادی بودنـد و فکـر می کردنـد 
اگر فیلمی بسـازند که زن و شـوهر 
باهم مشـکل داشـته باشـند و یک 
سـاعت و نیـم سـر هـم داد بزننـد، 
می شـوند فرهـادی! از یـک جایـی 
بـه بعـد وضعیـت واقعـا غم انگیـز 
شـده بـود امـا بـه نظرم یک نسـل 
تـازه خیلی بی سـر و صـدا در حال 
رشـد کـردن اسـت و خیلـی جالب 
اسـت کـه در ایـن زمانـه در ایـران 
می توانیـم فیلم های شـهرام مکری 
را ببینیـم، از مرتضـی فرشـباف و 
بـرادران ارک فیلـم ببینیـم و این ها 
همـه نویـد اتفاق هـای خیلی خوب 
را می دهنـد.  االن چنـد فیلمسـاز 
درجـه یک داریـم که متفـاوت کار 
می کننـد و تاچ خـود را دارند. دنبال 
مـد نیسـتند و هـر کـدام در مسـیر 

خـود پیش می روند. مسـئله مهم در 
هنر فقط این نیسـت که بلد باشـی 
بسـازی؛  فیلـم  دوربیـن،  بـا  مثـاًل 
از  ایـن اسـت کـه  مسـئله اصلـی 
نظـر فکـری و فلسـفی راه خـودت 
را بـروی و افـراد کمـی هسـتند که 
چنیـن ویژگـی ای دارنـد. مـا االن 
شـاهد چند پدیده درخشـان هستیم 
و به نظرم االن از نظر سـینمایی در 
دوران خیلـی خوبی هسـتیم. اینکه 
مـا بـا شـرایط خیلـی سـخت هنوز 
شـاهد فیلم هایـی هسـتیم کـه هنر 
سـینما را یـک قـدم جلـو می برنـد 

بسـیار امیـدوار کننده اسـت.
بابـک کریمی در پایـان درباره 
دورانـی که پـس از کرونا بـا بهبود 
هـم  می کنـد،  پیش بینـی  شـرایط 
گفـت:  در روزهـای ابتدایـی کرونـا 
اینسـتاگرام  در  زیـادی  الیوهـای 
بـود کـه مـن خیلـی از آنهـا را در 
ایـران و ایتالیـا دنبـال می کـردم و 
جالـب بـود کـه می دیـدم افـرادی 
کارگـردان  و  بازیگـر  از  مختلـف 
گرفتـه تـا فیلسـوف کـه بـه ندرت 
می تـوان بـا آنهـا صحبـت کـرد یا 
در جایی حاضر می شـوند، الیوهای 
چند سـاعتی در اینسـتاگرام داشتند 
یعنـی ایـن مـدل گفتگوهـا کـه از 
گفتگوهـای تلویزیونـی بـا شـرایط 
خـاص خـودش فاصلـه گرفتـه بود 
اتفـاق  خانـه  در  همـه  این هـا  و 
می افتـاد خیلـی اتفـاق جالبـی بود. 
این هـا  بـا  می کـردم  حـس  مـن 
دوبـاره یـک ریتـم انسـانی را بـه 
شـعاری  کـه  می آوریـم  دسـت 
نیسـتند و بـدون بُدو بُدو سـاعت ها 
فرصـت حـرف و بحـث اسـت. امـا 
بعـد از اینکه قرنطینه ها تمام شـد و 
همـه جا باز شـدند دوبـاره به همان 
سـرعت قبلی برگشـتیم. مـا در آن 
دوران یـک پیش بینـی دیگـری از 
آینـده بعـد از کرونـا داشـتیم ولـی 
انـگار آنطـور کـه فکـر می کردیـم 
نشـد و بـه نظرم اگرچـه هنوز همه 
چیـز به روال عـادی برنگشـته، اما 
انـگار در حـال برگشـت بـه عقـب 

. هستیم

رابطه هنر و هنرمند چیست؟

بابک کریمي: دیگر امید نداشتم به روزهاي قبل از کرونا برگردیم!


