
کارشناس اقتصادی:

اقتصاد، در دولت سیزدهم رها شده است!

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه 
با اعالم اینکه در ماه های آینده نرخ تورم کاهشی 
خواهد شد، گفت: تورم خردادماه در واقع تورم پنهان 
است که پس از اصالح نظام پرداخت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

تومان نمایان شد.
»پیمان قربانی« در برنامه تلویزیونی درباره رشد نرخ 

افزایش نرخ تورم دالیل  تورم در خردادماه، اظهار داشت: 
مثاًل  عرضه  شوک های  به  مربوط  بخشی  دارد،  مختلفی 
افزایش نرخ ارز، مردمی کردن یارانه ها، تورم وارداتی ناشی 
نرخ  تغییر  جهان،  در  خوراکی  کاالهای  قیمت  افزایش  از 

تسعیر ارز است.
صفحه 3

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کرد؛

حمایت دولت و مجلس از واردات خودرو
 برای تنظیم بازار

نقش بازدارندگی پدافند غیرعامل
زدن  ضربه  برای  دشمنان  شیوه های 
بخش  از  و  کرده  پیدا  تغییر  کشور  و  مردم  به 
نظامی به حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سایبری 
)اینترنتی و شبکه( انتقال یافته است. با اشراف 
از  بیرون  و  مناطق مرزی  بر  ایران  نظامی  و  امنیتی  کامل 
مرزها، امروز دشمن از طریق نظامی و تروریسم آشکار قادر 
دلیل  همین  به  و  نیست  مردم  و  کشور  به  زدن  آسیب  به 
آنها شیوه های غیرمستقیم و پنهانی را برای حمله و تهدید 
انتخاب کرده اند. تهدیدهای نوین دشمن با محوریت انسان 
و فناوری است. انسان دارای تفکر بوده و فناوری نیز هر روز 
در حال تغییر و پیشرفت است. بنابراین این نوع تهدیدها هر 
روز پیچیده تر شده و شناسایی و مقابله با آنها نیز به همین 
است.  کالسیک  و  قدیمی  تهدیدهای  از  سخت تر  نسبت 
امروز دشمن با شیوه های آسان تر و ارزان تر می تواند امنیت 

و سالمت ما را تهدید کرده و به خطر بیاندازد. 
صفحه 7

با حضور فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان؛

جلسه هماهنگی ارائه خدمات به زوار اربعین حسینی
 در ایالم برگزار شد

4
فرصت ۵ ساله ایران برای افزایش جمعیت! 

صفحه 5

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2048- سه شنبه 7 تیر 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سرمایه گذاري در 

حوزه كودك 
بسیار مهم و 

سودآور است

6ورزش
لوسادا: حضور در 

پرسپولیس یک 
فرصت عالی است

معه 2جا

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در 
همدان در حال برگزاري است و چهره هاي شاخصي در اين دوره 
به عنوان شرکت کننده و هم به عنوان داور حضور دارند. يكي 

از اين چهره ها، محمد بحراني مي باشد.

آگوستو  خوزه   ،lavozdigital اسپانیايی  گزارش سايت  به 
لوسادا بنیتز، ملقب به پپه لوسادا که فارغ التحصیل دوره 
بدنسازی از دانشگاه مادريد است با عقد قرارداد برای يک 

فصل به کادر فنی سرخپوشان ايران ملحق شد.

سخنگوی انتظامی کشور از دستگیری بیش از ۱۴ هزار نفر 
از مخالن نظم و آرامش بازار از ابتدای سال جاری تاکنون خبر 
داد و گفت: پلیس فتا برابر قانون مطبوعات و قانون مجازات 
اسالمی با اليوهای غیر اخالقی و محتواهای نامناسب تولید شده 
در شبكه های اجتماعی از جمله اينستاگرام نیز برخورد می کند.

سخنگوی پلیس: 
هزینه جرم باید 

افزایش پیدا كند!

نرخ تورم در ماه های آینده كاهشی خواهد شد قیمت گذاری دستوری، کنترل سختگیرانه بازار 
و تکرار دور باطل  

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، »محمد خدابخشی« درباره 
ثبات اقتصادی و توجه به هم گرایی و هم افزایی بین دستگاه های دولتی افزود: 
برای اتخاذ برخی تصمیمات در دستگاه های دولتی باید هماهنگی و هم افزایی 
بین دستگاه ها وجود داشته باشد که خوشبختانه اراده  برای هماهنگ شدن وجود دارد اما 

باید این هماهنگی بین وزارت خانه ها هم دیده شود.
صفحه ۲

مدیر کل پیشین امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی 
وزارت نفت گفت: همانگونه که زمان تحریم ایران از سوی 
و خیلی سریع  نماندند  ایران  بازگشت  منتظر  اوباما، کشورها 
کشوری  هیچ  نیز  اکنون  گرفتند،  بازارها  در  را  ایران  جای 
منتظر بازگشت روسیه نمی ماند، هرچند تحریم روسیه به شدت محدودیت 

ایران نیست. اعمال شده علیه 
هر  نقش  و  اروپا  در  انرژی  تامین  اوضاع  درباره  یارجانی،  جواد 
اتفاقات جنگ  از  بعد  اظهار داشت:  دارنده نفت و گاز  از کشورهای  یک 

تغییراتی  دچار  انرژی  زمینه  در  بخصوص  و  اروپا  کلی  شرایط  اوکراین 
شد؛ این تغییرات در چند بعد خواهد بود، ابتدا حدس می زدند که با توجه 
بیشتر می شود،  انرژی های تجدیدپذیر  به  باال رفتن قیمت نفت توجه  به 
این اتفاق هم رخ خواهد داد. اما این چیزی نیست که به طور آنی کمبود 
انتخاب  نتیجه  در  کند.  را جبران  روسیه  از  سوخت های فسیلی صادراتی 
آسانی در مقابل اروپا وجود ندارد و عمدتا تغییرات اصلی در حوزه انرژی 

این اتحادیه حاصل خواهد شد.
3 صفحه 

بازار اروپا؛ منتظر بازگشت روسیه نمی ماند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان  مناقصه عمومی
)ارزیابی کیفی(

نوبت دوم
توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

 pc مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0073مربوط به  تعمیرات فوري خط لوله 42 اینچ نفت سنگین صادراتي حد فاصل بوستر اهواز تا کیلومتر 14 به روش
الف- شرح مختصر خدمات

PC انجام تعمیرات فوري خطوط لوله ۴۲ اینچ نفت صادراتي در ناحیه عملیاتي شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون، بدون توقف تولید و با استفاده از غالف فلزي به روش
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب - حد فاصل بوستر اهواز تا کیلومتر 1۴و مدت انجام آن 1۲مـاه  می باشد.
ج   -برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/۲3۴,۲5۲,589,1۴3ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش نفت و گاز و -ارائه صورتحساب مالي سال 1399 که توسط موسسات حسابرسي عضو سامانه پردیس انجام شده باشد الزامي است ، عدم ارائه بمنزله حذف از مناقصه خواهد بود . 

صورتحساب هاي مذکور مي بایست به همراه مستندات ارزیابي کیفي در سامانه ستاد ایران بارگذاري گردد.  
 -پس از اعالم واگذاري پیمان از طرف کارفرما، پیمانکار برنده باید ضمانتنامه بانکي انجام تعهدات را از بانک هاي معتبر کشور که مبلغي معادل 5درصد  مبلغ ریالي کل پیمان  مي باشد به کارفرما تسلیم نمایید. 

در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه گواهي نامه مذکور به همراه مستندات ارزیابي کیفي مي بایست در سامانه ستاد ایران بارگذاري گردد . عدم ارائه گواهي نامه صالحیت 

ایمني بمنزله حذف از مناقصه مي باشد. توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/8,585,۰51,783ریال  همچنین
-ارائه یک نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع 
در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.

  هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم 

وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 1۲ قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي کیفی(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:۰۰ تاریخ  1۴۰1/۰۴/۰7 لغایت  ساعت 19:۰۰  تاریخ   1۴۰1/۰۴/11

www.setadIran.ir ۲- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  -/۰۰۰ر616ر7 ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمنًا می بایستی حداکثر ظرف مدت 1۴روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ 

میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اند ترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:۰۰روز  یکشنبه مورخ  1۴۰1/۰5/3۰به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمنَا پیشنهادات در ساعت 
 ۰8:۰۰روز دوشنبه مورخ  ۰5/31/ 1۴۰1گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است.

همچنین مناقصه گران میبایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 13:۰۰روز  یکشنبهمورخ1۴۰1/۰5/3۰ اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون 
مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخیز WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir
شناسه اگهی 739۰۴31

با عنایت به اینکه کلیه مراحل انجام مزایدات )اعم از دریافت اسناد، ارائه تضمین، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات و اعالم برنده( 
در اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار می گردد، متقاضیان 

محترم بایستی جهت ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت نام کاربری و رمز عبور به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.

مهلت دریافت اسناد مورخ18 /04 /1401 مهلت تحویل اسناد از طریق سامانه ستاد ایران  1401/04/29وتاریخ بازگشایی پاکات مورخ  
1401/05/01،کلیه مراحل فرخوان از طریق سایت ستاد ایران انجام می گیرد.) مزایده گر می بایست جهت اطالع از برنده معامالت نسبت 

به ثبت نام در سامانه سنا دادگستری اقدام نماید.(
شناسه آگهی : 1342236

  ..…………… 1401-21ان    آگهی هرمزگاداره كل راه و شهرسازي استان  .………
  23/01/1390هـ مورخ /4089ره  اجاره یک قطعه زمین با كاربري طرح تولید دستمال كاغذي در حریم شهر بندرلنگه بر اساس مصوبه شما اسناد فراخوان

 04/02/1390مورخ  3200/609مسكن،ابالغی به شماره هیات مدیره محترم سازمان ملی زمین و 
 

 2 از 1
 

 يپاكات و اعالم برنده( در اداره كل راه و شهرساز ییبازگشا مت،یق شنهادیارسال پ ن،یاسناد، ارائه تضم افتی)اعم از در داتیمراحل انجام مزا هیكل نكهیبه ا تیبا عنا
جهت ثبت نام در سامانه مذكور و  یستیمحترم با انیگردد، متقاض یدولت )ستاد( برگزار م یكیدر سامانه تداركات الكترون یكیبه صورت الكترون هرمزگاناستان 

 .ندیمراجعه فرما www.setadiran.ir تیو رمز عبور به سا ينام كاربر افتیدر

 نوع واگذاري
 به صورت الحاز مراجع ذیص جواز تاسیس دارايواقع در حریم شهر به اشخاص واگذاري اراضی 

سازمان  مدیره محترمهیات  23/01/90هـ مورخ /4089اجاره موقت، بر اساس مصوبه شماره 
 04/02/90مورخ  3200/609ملی زمین و مسكن،ابالغی به شماره 

 زمین مورد فراخوان
 حریم شهر بندرلنگه نشانی

 Y 0777/285357 X 1911/2936115 زمین مختصات مركز

اصلی به شماره دفتر الكترونیكی  16066 فرعی از 4 قطعه یک  از پالک پالک ثبتی
139720323055002067  

 طرح تولید دستمال كاغذي كاربري
 دارد وضعیت سند

 جهت احداث طرح تولید دستمال كاغذي موضوع موافقت اصولی
 4000 مساحت عرصه )متر مربع(

 رهاد معمار دوستف-عفر بهاري میمنديج-حمید نظري رباطی نام كارشناسان
 27/01/1401تاریخ  تاریخ كارشناسی

نامه تعیین قیمت توسط كانون كارشناسان 
 1/116/401شماره  رسمی دادگستري استان هرمزگان

مورخ  0000244/001623و  04/10/99مورخ  0001108/991523ره هاي شما زياداره كل راه و شهرسا رأي هیأت نمایندگی
18/03/1401 

 وضعیت زمین
 

 تخلیه
 شش دانگ

 ادگستريدماه پس از نامه تعیین قیمت توسط كانون كارشناسان رسمی  6حداكثر  مهلت زمانی واریز وجه ) عقد قرارداد(
 5 مدت اجاره )سال(

 شرایط پرداخت اجاره)نقد و اقساط(
 نقد و اقساط نقد

پایه اجاره بهاي پنج ساله قیمت 
 )ریال(

قیمت پایه اجاره بهاي سال اول 
 )ریال(نقدي

سال  چهارقیمت پایه اجاره بهاي 
 )ریال(اقساط

قیمت پایه اجاره بهاي پنج  5%
 ساله)ریال(

000/800/547 000/800/67 000/000/480 000/390/27 
اریخ بازگشایی وت29/04/1401 مهلت تحویل اسناد از طریق سامانه ستاد ایران  1401/ 04/ 18مهلت دریافت اسناد مورخ

ی بایست جهت م) مزایده گر .،کلیه مراحل فرخوان از طریق سایت ستاد ایران انجام می گیرد01/05/1401 پاکات مورخ 
 اطالع از برنده معامالت نسبت به ثبت نام در سامانه سنا دادگستری اقدام نماید.(

آگهي فراخوان مناقصه عمومی
 دو مرحله ای همزمان با ارزیابی )یکپارچه(

نوبت اول
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي  پاالیشگاه هشتم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله 

ای همزمان با ارزیابی )یکپارچه( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:
۲۰۰1۰93۴98۰۰۰3۲6 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

R8/ 1۴۰1/۰۰1 تقاضای ۴۰811۰۰۰73 مناقصه شماره  شماره مناقصه و تقاضا

دستگاه تنفسی آتش نشانی موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 
1۲3۴۰۲/ت5۰659 ه مورخ 9۴/۰9/۲۲ هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

18/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبلغ برآوردي مناقصه
1۴۰1/۰۴/15 ساعت 19:۰۰  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد

1۴۰1/۰5/۰7  ساعت 19:۰۰  آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي  )رزومه(  و
پاکات الف، ب ، ج )رزومه( در سامانه ستاد

1۴۰1/۰5/18 ساعت ۰9:۰۰  زمان بازگشایی پیشنهادات فنی در سامانه ستاد

1۴۰1/۰5/۲5 ساعت ۰9:۰۰ زمان بازگشایی پیشنهادات مالی در سامانه ستاد
 استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پاالیشگاه هشتم- ساختمان انبار

آدرس مناقصه گزار کاال-طبقه اول -اداره خرید

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام 
می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء 

الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های9661-۰7731319665 تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي
شناسه آگهی :13۴۲117

اداره کل راه و شهرسازي 
استان هرمزگان

آگهی 1401-21 
  

اسناد فراخوان اجاره یک قطعه زمین با کاربری طرح تولید دستمال کاغذی در حریم شهر بندرلنگه بر اساس 
مصوبه شماره  4089/هـ مورخ 1390/01/23 هیات مدیره محترم سازمان ملي زمین و مسکن،ابالغی به 

شماره 609/3200 مورخ 1390/02/04

صفحه 3



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1048- سه شنبه 7 تیر 21401 معه جا

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛
قیمت گذاری دستوری، کنترل سختگیرانه بازار و تکرار دور باطل  

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی الزامات 
برای کنترل بازار، سختگیرانه و تکرار دور باطل است، اگر هماهنگی بین 
دولت و دستگاه های مختلف وجود داشته باشد، ضمن کنترل بازار زمینه 

تامین مالی و عملیاتی طرح ها فراهم می شود.
خدابخشی«  »محمد  ایران،  سرمایه  بازار  خبری  پایگاه  گزارش  به 
درباره ثبات اقتصادی و توجه به هم گرایی و هم افزایی بین دستگاه های 
باید  دولتی  دستگاه های  در  تصمیمات  برخی  اتخاذ  برای  افزود:  دولتی 
هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه ها وجود داشته باشد که خوشبختانه 
اراده  برای هماهنگ شدن وجود دارد اما باید این هماهنگی بین وزارت 

خانه ها هم دیده شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، وزارت صمت در مورد برخی کاالها از 
قبیل؛ انواع الستیک کامیون و سواری به قصد استفاده از آنچه در داخل 
کشور تولید شده، صادرات را منع می کند. بنابراین، آنچه تولید شده وارد 
بازار داخل شده و از طرف دیگر به دلیل عدم برابری بین عرضه و تقاضا 

در بازار، قیمت این کاال افزایش می یابد.
منظور  به  که  توسعه ای  طرح های  متاسفانه  گفت:  خدابخشی 
سرمایه گذاری تعریف شده، به دلیل کسری که برای نرخ بازگشت سرمایه 
که متاثر از قیمت فروش است، محقق نمی شود. برای برخی طرح ها چندین 
هزار میلیارد تومان سرمایه الزم است تا محصوالت بعد از اجرای طرح 

وارد بازار شود.
اگر  کرد:  عنوان  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب 
دستوری  قیمت های  اجرایی،  طرح های  برای  بانک ها  ارزیابی  مبنای 
باشد، در تامین مالی دچار چالش خواهند شد. زیرا در تعیین قیمت های 
دستوری عواملی چون مواد اولیه، نیروی کار، قیمت فروش در بازار آزاد و 
قیمت فروش دستوری و مابه التفاوت آن و مقایسه آن با بازار کشورهای 

همسایه دخیل هستند.
وی ادامه داد: اگر با این رویکرد به طرح ها نگاه شود، باید متوقف 
شوند و همین توقف، منجر به عدم تعادل بیشتر و آسیب زدن به عرضه 

و تقاضا می شود.
خدابخشی با اشاره به اینکه گاهی برخی الزامات برای کنترل بازار 
بین دولت و  اگر هماهنگی  افزود:  باطل است،  سختگیرانه و تکرار دور 
دستگاه های مختلف وجود داشته باشد، هم بازار کنترل شده و هم طرح ها 

تامین مالی و عملیاتی می شوند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ایجاد هماهنگی 
با بانک ها و متقاعد کردن آنها سخت است و اگر بانک ها برای انجام 
فعالیت ها و هماهنگی ها توجیه نباشند، کلیه طرح های توسعه ای در کشور 

متوقف و پیامدهای بسیار منفی برای کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: توقف طرح های توسعه ای در کشور منجر به 
افزایش قیمت ها و قاچاق برخی کاالهای تولید شده می شود. بنابراین، دولت 
نیازمند استفاده از افراد متخصص، توانمند، تجربه فنی باال و کارآزموده 

برای انجام تصمیم گیری های درست در شرایط بحرانی است.
خدابخشی در پایان گفت: از طرف دیگر وزارت صمت و سیستم بانکی 
نیز باید از طریق بانک مرکزی با یکدیگر هماهنگ شوند تا فعالیت های 

اقتصادی به روند توسعه ای خود ادامه دهد.

در قالب یک پلتفرم؛
یارانه نقدی به »کاالبرگ« تبدیل می شود

جانشین معاون رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که قرار 
است یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به کاالبرگ تبدیل شود تا مردم با 
مراجعه به فروشگاه ها بتوانند کاالها را خریداری کنند که کارهای آن تا حد خوبی 

پیش رفته است.
طرح »مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها« از بیستم اردیبهشت ماه جاری 
از سوی دولت کلید خورد. با اصالح نظام پرداخت یارانه ها، یارانه جدید برای 7۲ 
میلیون نفر )۲3 میلیون خانوار( واریز شد که برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان 

و برای دهک های بین چهار تا 9 نیز 3۰۰ هزار تومان بود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین وضعیت اقتصادی خانوار 
و دهک بندی آنها را برعهده داشت از زمان آغاز اجرای طرح، سامانه ای را برای ثبت 
اعتراض مردم نسبت به دهک بندی اعالم و سازمان هدفمندی یارانه ها نیز امکانی 
را برای ثبت نام افراد جامانده فراهم کرد. البته هنوز نتایج بررسی اعتراضات از سوی 

وزارت رفاه اعالم نشده است. 
چندی پیش عبدالملکی، وزیر سابق رفاه درباره نحوه اجرای این طرح توضیح 
داده و گفته بود »برنامه اصلی دولت که در متن قانون بودجه هم آمده،  »کاالبرگ 
الکترونیک« است که افراد با همان کارت بانکی به فروشگاه هایی مراجعه و مقدار 
مشخص کاال را با قیمت مشخص دریافت می کنند که بناست نرخ آن کاالها، قیمت 
قبل از افزایش ها باشد. این کار زیرساخت هایی نیاز دارد و مدتی به طول می انجامد 
که طبق برنامه دولت، دوماه است. دولت در حال کار بر روی جزئیات است و هرزمان 

نهایی شود از یارانه نقدی به کاالبرگ الکترونیکی منتقل می شویم. «
رئیس جمهور نیز شنبه شب گذشته با حضور در رسانه ملی، به سوالی پیرامون 
وضعیت اصالح نظام پرداخت یارانه ها این گونه پاسخ داده است: »این طرح در راستای 
اجرایی کردن سیاست ریشه کن کردن فقر مطلق در دستورکار قرار گرفت. ما باید 
بتوانیم فاصله طبقاتی را بهبود ببخشیم. نظام جدید یارانه ها گامی برای بهبود این 
شرایط است. ما همچنین دنبال هدایت منابع ارزی به سمت تولید و جلوگیری از 
واردات بی رویه هستیم. اصالح اقتصادی یک گام ابتدایی است و ما دنبال سرمایه 
گذاری برای رشد اقتصادی هستیم. تا زمانی که وضع کاالبرگ الکترونیک قطعیت 

پیدا نکند، حتما پرداخت نقدی یارانه را ادامه می دهیم.«
علی شهیدی، جانشین معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اخیرا 
پیرامون طرح اصالح نظام یارانه ها و درباره راهکارهای کاهش تورم گفت: تورم های 
فعلی در اقتصاد ناشی از سه محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشد نقدینگی و افزایش 

قیمت کاالهای اساسی ناشی از جنگ اوکراین و روسیه است.
یارانه ها این بود که  از مهم ترین اعتراضات مردم در بحث  افزود: یکی  وی 
پرداخت های یارانه ای جوابگوی افزایش قیمت ها نیست و متاسفانه این مسئله برای 
مردم به درستی تبیین نشد که تورم فعلی ناشی از سه محل مختلف است و پرداخت 

یارانه ها فقط یک بخش از تورم را پوشش می دهد.
جانشین معاون رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تورم عمومی 
کشور که در این سال ها به 3۰ درصد افزایش پیدا کرده و همچنین تورم ناشی از 

جنگ اوکراین و روسیه، خارج از پک یارانه ای بود که دولت پرداخت کرد.
شهیدی گفت: قرار است یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به کاالبرگ 
را خریداری کنند که  بتوانند کاالها  فروشگاه ها  به  مراجعه  با  و مردم  تبدیل شود 
خوشبختانه کارهای آن تا حد خوبی پیش رفته، اما فارغ از بحث آماده شدن این 
بستر و پلتفرم، تبدیل پرداخت یارانه نقدی به کاالبرگ خیلی فرقی نمی کند و تأثیری 

بر تورم نخواهد داشت.
وی افزود: تبدیل پرداخت یارانه نقدی به کاالبرگ هرچند منجر به کاهش 
اندکی از رشد نقدینگی خواهدشد، اما به دلیل اینکه پول به شکلی غیر از ریال وارد 

چرخه اقتصادی می شود نهایتًا تأثیری بر تورم نمی گذارد.
جانشین معاون رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با رادیو 
گفت وگو، مدیریت مصرف مردم درباره برخی کاالها را ضروری دانست و در عین 
آن  درمورد  بیشتر  باید  که  دارد  محاسنی  و  معایب  موضوع  این  البته  گفت:  حال 

بررسی و تحقیق کرد.
شهیدی معتقد است که پرداخت یارانه ها چه به شکل نقدی و چه به شکل 
کاالبرگ به مردم، انحراف و فسادی ندارد چون مستقیمًا و به صورت سیستماتیک 

به دست مصرف کننده اصلی می رسد.

با الیوهای غیراخالقی اینستاگرام برخورد می شود؛

سخنگوی پلیس: هزینه جرم باید افزایش پیدا کند!
مـی  نتظا ا سـخنگوی 
بیـش  دسـتگیری  از  کشـور 
از 1۴ هـزار نفـر از مخـالن 
نظـم و آرامـش بـازار از ابتـدای سـال 
جـاری تاکنـون خبـر داد و گفت: پلیس 
فتـا برابـر قانـون مطبوعـات و قانـون 
مجـازات اسـالمی بـا الیوهـای غیـر 
اخالقـی و محتواهـای نامناسـب تولید 
شـده در شـبکه های اجتماعـی از جمله 

برخـورد می کنـد. نیـز  اینسـتاگرام 
سـردار مهدی حاجیان در نشسـت 
خبری که روز گذشته)دوشـنبه( در ستاد 
فراجـا برگزار شـد، به تشـکیل قـرارگاه 
کـرد  اشـاره  امیـن  اقتصـادی  امنیـت 
و گفـت: از بهمـن مـاه امسـال دولـت 
محتـرم اعـالم کرد کـه قصـد عادالنه  
کـردن یارانـه هـا را دارد کـه همزمـان 
بـا آن پلیـس نیـز اقدامات خـود را آغاز 
کـرد و قـرارگاه پلیس امنیـت اقتصادی 
بـرای برخـورد با مخالن نظـم و امنیت 
اقتصادی، محتکران و ... تشـکیل شـد.

وی اضافه کرد: در همین راسـتا از 
ابتدای امسـال تاکنون در مجموع بیش 
از ۴۰ هـزار میلیـارد ریال انـواع کاالی 
قاچـاق و احتکار شـده اعـم از کاالهای 
اساسـی و دیگـر اقـالم کشـف شـده و 
1۴ هـزار و 566 نفـر از مخـالن نظم و 
امنیـت اقتصادی بازار دسـتگیر شـدند.

وی ادامـه داد: در حـوزه کاالهای 
اساسـی 15 هزارتـن آرد وگندم، 87۰۰ 
تـن برنـج و 7176 تن روغـن که تماما 
احتـکاری و قاچاق بود، کشـف و ضبط 
شـد. 7113 نفـر از مجمـوع 1۴ هـزار و 
566 نفر دسـتگیر شـده در حوزه کاالی 

اساسـی بوده است.
وی بـا بیـان اینکه هفـت میلیون 
و 318 هـزار و ۲7۴  دارو در ایـن مدت 
کشـف شـد، گفـت: ۴۲5 هـزار عـدد 
تجهیزات و قطعات پزشـکی نیز کشـف 

و ضبط شـده اسـت.
سـخنگوی فراجا نسـبت به انتشار 
فیلم هـای ضبـط شـده بـا دوربین های 
مداربسـته و گوشـی های موبایل هشدار 
داد و گفـت: برابـر قانـون مطبوعات هر 
فـردی کـه اقـدام بـه انتشـار تصاویـر 
دیگـران کنـد، مرتکب عمـل مجرمانه 

شـده و مجازات می شـود.
وی افـزود: گاهـی دیده شـده که 
سـرقتی رخ می دهـد و تصاویـر آن بـا 
دوربین مداربسـته ضبط شـده و منتشر 
می شـود کـه ایـن اقـدام ممکن اسـت 
موجـب هتـک حرمـت افـرادی شـود 
مشـخص  فیلـم  در  چهره شـان  کـه 
اقـدام جرم انـگاری  ایـن  شـده اسـت. 

است. شـده 
اگـر  افـزود:  فراجـا  سـخنگوی 
افـرادی چنیـن فیلم هایـی را در اختیـار 
دارنـد بایـد آن را بـه مراجـع ذی صالح 
ماننـد پلیـس تحویـل دهند و از انتشـار 
آن در فضـای مجازی خـودداری کنند.

بـه پرسشـی  پاسـخ  حاجیـان در 
دربـاره آمـار وقـوع سـرقت در کشـور 
کشـور  در  خـرد  سـرقت های  گفـت: 
هشـت درصـد افزایـش داشـته اسـت، 
امـا دربـاره دیگر انـواع سـرقت ها نظیر 
مـا شـاهد   ... و  مسـلحانه  زورگیـری، 
کاهـش وقوع هسـتیم.به گفتـه وی، از 
ابتدای امسال تاکنون ۲5۲ هزار سرقت 
کشـف شده اسـت که کشـفیات پلیس 
در مجمـوع انـواع سـرقت ها افزایـش 

چهاردرصـدی داشـته اسـت.
سـخنگوی فراجـا افـزود: در حوزه 
 6۲ مجمـوع  در  نیـز  منـازل  سـرقت 
و  درصـد   66 مغـازه  سـرقت  درصـد، 
سـرقت خـودرو نیـز 9۲ درصـد منجـر 
بـه کشـف می شـود کـه در مجمـوع 
ایـن سـرقت ها نیز نسـبت به پارسـال، 
را  کشـفیات  درصـدی   1۲ افزایـش 

داشـتیم.
سـخنگوی فراجـا در ادامه به آمار 
کشـفیات مواد مخـدر و اقدامات پلیس 
در ایـن حـوزه اشـاره کـرد و گفـت: از 

ابتـدای امسـال تا کنـون 16۰ ُتن انواع 
مـواد مخـدر در کشـور کشـف و ضبط 
شـده اسـت که روز گذشـته به مناسبت 
روز جهانـی مبارزه با مواد مخدر 81 ُتن 

مـواد مخـدر نیز امها شـد.
آمادگـی  همچنیـن  افـزود:  وی 
داریـم کـه در صـورت فراهـم شـدن 
جمـع آوری  بـه  نسـبت  زیرسـاخت ها 
کشـور  سراسـر  از  متجاهـر  معتـادان 

کنیـم. اقـدام 
سـخنگوی فراجـا بـا بیـان اینکه 
ارز  و  فردایـی طـال  معامـالت  انجـام 
ممنـوع اسـت، گفـت: بطورکلـی یـک 
خـأ قانونـی دربـاره معامـالت فردایی 
طال و ارز وجود داشـت و امکان برخورد 
با آن وجود نداشـت کـه ما این موضوع 
را بـه شـورای امنیت کشـور بـرده و در 
آنجـا دسـتورات الزم بـرای برخـورد با 
آن بـه تصویـب رسـیده و ابـالغ شـد. 
متاسـفانه معامـالت فردایـی تقاضـای 
کاذب ایجاد کرده و سـبب ایجاد اخالل 
همانطـور  شـده،  ارز  و  طـال  بـازار  در 
کـه می دانیـد در معامـالت فردایـی در 
واقـع طـال یـا ارزی بـه دسـت خریدار 
نمی رسـد و خریـد و فـروش به شـکل 
سـوری امـا بـا قیمت هـای بـاال و غیر 
واقعی انجام می شـود کـه نتیجه برخی 
از افزایـش قیمت هـا در بـازار طال و ارز 

نیـز ناشـی از همیـن معامالت اسـت.
در  ینکـه  ا بیـان  بـا  حاجیـان 
معامـالت فردایـی سـه گـروه دخیـل 
هسـتند، اظهار کرد: یک گـروه افرادی 
هسـتند کـه طـال و ارزی ندارنـد؛ امـا 
بـا معامـالت سـوری نرخ هـا را جابجـا 
می کننـد. گـروه دیگـر افرادی هسـتند 
که دنبال سـود بیشـتر هسـتند و از این 
طریـق فعالیـت می کننـد و گروه سـوم 
کـه بخـش اصلی هسـتند تحلیلگران و 
نوسـان گیران هسـتند که ایـن افراد از 
خـأ قانونی موجـود سوءاسـتفاده کرده 
و در کانال هـا و صفحات خـود اقدام به 
ارائـه تحلیل هایـی از قیمـت ارز در روز 
آینـده کـرده و از ایـن طریـق قیمت ها 

را افزایـش می دادنـد.
حاجیـان بـا بیـان اینکـه پـس از 
مصوبـه شـورای امنیـت برخـورد با این 
افراد در دسـتور کار قـرار گرفت، افزود: 
در همیـن راسـتا 86 کانال و صفحه که 
ایـن افـراد در آن فعـال بودنـد و حـدود 
75 هـزار نفـر نیز عضـو آن بودند، مورد 
شناسـایی قـرار گرفت. تنهـا در یکی از 
ایـن کانال هـا حجـم معامالت سـوری 
طـال بالـغ بـر سـه تـن در روز بـود. در 
حالیکـه هیـچ طالیـی وجـود نداشـت. 
در رابطـه بـا نرخ هـای کاذب طـال و 
ارز دو سـرکرده اصلـی و 3۰ سرشـاخه 

دسـتگیر شدند.
وی بـا بیان اینکـه اقداماتی نیز در 
حوزه معامالت فردایی ارز انجام شـده و 
138 نفـر نیز در این خصوص دسـتگیر 
ارزهـای  واحـد  میلیـون   ۴۰ و  شـده 
مختلـف از آنـان کشـف شـد، گفت: در 
مجمـوع ۲۰۰ نفر در خصوص معامالت 
فردایـی طـال و ارز کـه سـرکردگان و 
سرشـاخه های اصلـی نیـز در آن بودنـد 

شناسـایی و دسـتگیر شدند.
حاجیـان دربـاره اینکـه آیـا ایـن 
افـراد با شـبکه هایی در خارج از کشـور 
حـال  در  داد:  ادامـه  داشـتند،  ارتبـاط 
حاضـر نمی توانیم در ایـن زمینه چیزی 

بگوییم اما آنچه که مشـهود اسـت این 
اسـت کـه این افـراد از خـأ قانونی در 
ایـن زمینـه اسـتفاده کـرده بودنـد کـه 
خوشبختانه با آن مقابله شد و در نتیجه 
آن نیز در همین چند روز اخیر آرامشـی 

بـه فضـای بـازار طال و ارز بازگشـت.
افزایـش  از  ادامـه  در  حاجیـان 
رمزارزهـا  حـوزه  در  کالهبرداری هـا 
خبـر داد و گفت: کالهبـرداری ها برابر 
آمارهـای پلیـس فتا و شـکایات واصله 
افزایـش  حـال  در  ارز  رمـز  حـوزه  در 
اسـت. رمـز ارزها حـوزه مناسـبی برای 
سـرمایه گـذاری نیسـت و از ایـن رو به 
مـردم هشـدار می دهیـم که از سـرمایه 
گـذاری در ایـن حـوزه پرهیز کنـد؛ چرا 
که احتمال از دسـت دادن سرمایه شـان 
بـا توجـه بـه شـرایط بـازار رمزارزهـا 

وجـود دارد.
وی در پاسـخ بـه پرسشـی درباره 
فضـای  در  کنکـور  سـواالت  فـروش 
مجـازی نیز خاطرنشـان کـرد: پنج نفر 
کـه ادعـای کاذبی در خصـوص فروش 
سـواالت کنکور داشـته و از این طریق 
اقـدام بـه کالهبـرداری از شـهروندان 
کرده بودند شناسـایی و دسـتگیر شدند. 
در این خصوص الزم اسـت شـهروندان 
هشـیار باشـند و بدانند که ادعاهایی که 
دربـاره فروش سـواالت کنکـور مطرح 

می شـود، کذب اسـت.
برخـورد  از  همچنیـن  حاجیـان 
پلیـس فتـا بـا الیوهـای غیـر اخالقی 
شـده  تولیـد  نامناسـب  محتواهـای  و 
جملـه  از  اجتماعـی  شـبکه های  در 
برابـر  گفـت:  و  داد  خبـر  اینسـتاگرام 
قانـون مجـازات  قانـون مطبوعـات و 
غیـر  محتواهـای  نتشـار  ا اسـالمی 
جـرم  مجـازی  فضـای  در  اخالقـی 
انـگاری شـده و مرتکبـان آن به حبس 
محکـوم خواهند شـد. از این رو انتشـار 
تصاویـر منکراتـی و عکس هـای غیـر 
اخالقـی در فضـای اینسـتاگرام ممنوع 
بـوده و پلیـس بـا آن برخـورد خواهـد 
کشـور  کل  انتظامـی  کرد.سـخنگوی 
در پاسـخ بـه پرسـش دیگـری مبنـی 
بـر اینکـه برخـی از ایـن الیوگذارهـا 
در خـارج از کشـور حضـور دارنـد و آیا 
پلیـس بـا آنـان نیـز برخـورد می کند یا 
خیـر؟ گفـت: هـر فـردی که اقـدام به 
ترویـج فسـاد در فضای مجـازی کرده 
و پلیـس نیز آن را شناسـایی کند تحت 
تعقیـب قـرار خواهد گرفت.سـخنگوی 
فراجـا از وضعیـت فضـای مجـازی نیز 
انتقـاد کـرد و گفت : متاسـفانه وضعیت 
فضـای مجـازی ما نظـام مند نیسـت.
حاجیـان در ادامـه بـه سـرقت از 
بانـک ملی اشـاره کـرد و سـخنانش را 
بـا گالیـه از رسـانه ها مبنـی بـر عـدم 
ارائـه تحلیـل و پرداخـت مناسـب بـه 
ایـن دسـتاورد ملـی آغـاز کـرد و گفت: 
عملیـات کشـف سـرقت از بانـک ملی 
کـه به نام مبـارک حضرت ثامن الحجج 
درخشـان ترین  از  یکـی  شـد  انجـام 
دسـتاوردهای پلیـس اسـت، بطوریکـه 
انتقـال  نیـز خواسـتار  دیگـر کشـورها 
تجربیـات پلیـس ایـران در ایـن زمینه 

بودند.
وی دربـاره کشـف ایـن سـرقت 
رسـانه های  متاسـفانه  کـرد:  اظهـار 
خارجـی بـه دنبـال ایـن بودنـد تـا بـا 
اسـتفاده از این سـرقت جامعـه را ناامن 

نشـان دهنـد. مـا انتظـار داشـتیم کـه 
ارائـه  مختلفـی  تحلیل هـای  رسـانه ها 
داده و بـه ایـن موضـوع بپردازنـد تـا 
بتـوان قدرت پلیـس را در این پرونده به 
نمایـش گذاشـته تا امنیـت را در جامعه 
ارتقـاء داد. ایـن یک کشـف بـزرگ بود 
کـه بـه زودی دو متهم دیگر آن نیز که 
در خارج از کشـور دسـتگیر شـده اند به 

داخـل منتقـل خواهند شـد.
ایـن  جزئیـات  دربـاره  حاجیـان 
ببینیـد، بـه نظـر  سـرقت نیـز گفـت: 
می رسـد کـه ایـن حادثـه دیگـر ابعـاد 
مـن  باشـد.  نداشـته  چندانـی  پنهانـی 
خـود معتقدم که این سـارقان دسـتکم 
دو مـاه بـرای انجام این سـرقت نقشـه 
کشـیده بودنـد امـا برنامـه ریـزی آنان 
ظرف کمتر از ۴8 سـاعت با هوشمندی 
پلیـس نقـش بـر آب شـد. بیـش از 9۰ 
درصـد از اموال مسـروقه از سـوی این 

افـراد نیز کشـف شـده اسـت.
وی دربـاره زمـان بازگشـت ایـن 
افـراد نیـز گفت: مـا همچنـان پیگیریم 
و معتقدیـم کـه ایـن افـراد بایـد زودتر 
وارد کشـور شـوند اما با توجـه به اینکه 
ثانویـه رخ داده  دسـتگیری در کشـور 
فرآینـد اسـترداد آن زمانبـر خواهد بود.

بـا اشـاره بـه  سـخنگوی فراجـا 
رفتـار صـدا و سـیما در پـی ایـن اتفاق 
نیـز گفـت: ما همچنان از صدا و سـیما 
گالیـه داریـم، ایـن خبر را بـه گونه ای 
منتشـر کردنـد کـه انـگار مـا کار بدی 
کرده ایـم و می خواسـتند از ما بازجویی 
کننـد، در حالیکـه مـا در عـرض کمتر 
پیچیده تریـن  از  یکـی  سـاعت   ۴8 از 
را کشـف کردیـم،  سـرقت های قـرن 
قطـع  سـارقان  را  دوربین هـا  تمـام 
کـرده بودنـد و هیچ موبایلـی هم نبود. 
اینهـا ابعـادی اسـت کـه بایـد بـه آنها 
پرداخته شـود چـون کار بزرگـی انجام 

است. شـده 
وی دربـاره اینکه به نظر می رسـد 
طـرح گالیـه پلیس از رسـانه ها مربوط 
بـه صـدا و سـیما بـوده امـا چـرا آن 
بـه تمـام رسـانه های مکتـوب تعمیـم 
داده شـود؟ تصریـح کـرد:  مـا قـدردان 
باعـث  رسـانه ها  و  هسـتیم  رسـانه ها 
شـویم.  دلگـرم  مـا  کـه  می شـوند 
رسـانه ها پـل ارتباطـی مردم بـا پلیس 
هسـتند و اگـر امـروز رضایتمنـدی از 
پلیس باالسـت رسانه ها سـهم بسزایی 

در آن دارنـد.
حاجیـان بـه آمـار کشـف جرایـم 
جنایـی اشـاره کـرد و گفت:  آمـار ما در 
زمینـه کشـف جرایم جنایـی نظیر قتل، 
سـرقت های مسـلحانه و ... 9۲ درصـد 
اسـت کـه ایـن یـک رکـورد خـوب در 
جهـان محسـوب می شـود. تـا جایـی 
انتقـال  کـه دیگـر کشـورها خواسـتار 
تجربیـات پلیـس ایـران بـه خودشـان 
هسـتند. ایـران امروز بـا اقداماتی که از 
سـوی پلیـس انجام شـده، یک کشـور 
امـن اسـت.وی دربـاره افزایـش حقوق 
سـربازان نیز افـزود: در پی تعامل خوب 
بـا مجلس انقالبی شـاهد افزایش قابل 
توجـه حقوق سـربازان بودیم و میانگین 
115 درصـدی افزایـش حقـوق آنان در 

سـال 1۴۰1 را داشـتیم.
سـخنگوی فراجا درباره برخورد با 
دارندگان سـالح نیز گفـت: قطعا پلیس 
با دارندگان سـالح برخورد کرده و طرح 
جمـع آوری سـالح بـه صـورت ویـژه و 

عملیاتی در دسـتور کار مـا قرار دارد.
وی در رابطـه بـا تناسـب میـان 
جـرم و مجازات هـای آن تصریـح کرد: 
متاسـفانه هزینـه جـرم در کشـور مـا 
بسـیار پاییـن اسـت و در ایـن خصوص 
از مجلـس انقالبـی انتظـار داریـم کـه 
قوانیـن را بازنگـری کنـد، هزینـه جرم 
بایـد افزایش پیـدا کند. البتـه منظور ما 
صرفـا افزایش زندان نیسـت، بلکه باید 
مجـازات افزایـش پیـدا کـرده و قدرت 

بازدارندگـی قوانین بیشـتر شـود.
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زیر نظر: علی هوشمند

رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری خبر داد:
تعیین قضات ویژه برای رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری

رئیس شـورای حفاظت آزمون سراسـری از تعییـن قضات ویژه برای 
رسـیدگی به تخلفات احتمالی در آزمون سراسـری سـال جاری خبر داد.

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان سـنجش، محمدحسـین حاجیلو 
در سـیزدهمین نشسـت شـورای حفاظت از آزمون سراسـری که با حضور 
نمایندگان دسـتگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی برگزار شـد با اشـاره به 
اقدامات حفاظتی انجام شـده در سـال جاری و آمادگی الزم برای برگزاری 
یـک آزمـون سـالم و رقابـت عادالنه همـراه با آرامـش گفت: بـا پیگیری 
و هماهنگـی بـه عمـل آمده توسـط حفاظـت اطالعات قـوه قضائیه برای 
رسـیدگی بـه تخلفـات احتمالی در آزمون سراسـری در روزهـای برگزاری 
آزمـون، قضـات ویژه برای همه اسـتان ها و شهرسـتان ها پیش بینی شـده 
تـا بـر اسـاس گزارش هـا، ادلـه و مسـتندات ارائـه شـده بـه صـورت ویژه 

نسـبت بـه رسـیدگی پرونده ها اقـدام نمایند. 
وی افـزود: بـا همـکاری نزدیک نهادهای امنیتـی، انتظامی و قضایی 
تالش شـده اسـت تا در سـال جاری امنیت و سـالمت آزمون حفظ شـده 
و ارتقـا یابـد و ایـن تالش هـا در جهت آرامش بیشـتر داوطلبـان و رعایت 
عدالت آموزشـی و ضایع نشـدن حق داوطلبان کوشـا و پر تالش اسـت. 
قائـم مقام رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور افـزود: داوطلبان 
گرامـی دقـت کنند همراه داشـتن هرگونـه ابزار الکترونیکـی در حوزه های 
آزمون ممنوع اسـت و توسـط دسـتگاه های آشکارسـاز کشـف خواهد شـد 
کـه ایـن تخلف محرومیت های شـدید بـه همراه خواهد داشـت. همچنین 
عضویـت داوطلبـان در گروه هـا و کانال هـای مدعـی تقلـب نیـز مجـاز 
نیسـت و تحـت رصـد دقیـق پلیـس فتـا، پلیـس امنیـت و مجموعه هـای 

نظارتی قـرار دارد. 
دکتـر حاجیلـو در مورد سـایر تمهیـدات حفاظت از آزمون سراسـری، 
گفـت: در سـال جـاری تعـداد دفترچه هـا و پاسـخ نامه ها بـا هـدف آرامش 
خاطـر داوطلبـان و جلوگیـری از اشـتباه و همچنین افزایـش امنیت آزمون 
افزایـش یافتـه اسـت ضمـن اینکـه بـا کمـک شـرکت های دانش بنیـان 
دسـتگاهی برای کشـف هرگونه ابزار الکترونیک در هر ابعادی تهیه شـده 
و در همـه حوزه هـای آزمـون سـال جـاری مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 

رئیـس شـورای حفاظـت آزمـون سراسـری بـار دیگـر خطـاب بـه 
داوطلبـان و والدیـن آن هـا تأکیـد کرد: اطالع رسـانی گسـترده ای در مورد 
ممنوعیـت هرگونـه اسـتفاده از ابـزار الکترونیکی و ممنوعیـت عضویت در 
کانال هـا و گروه هـای مدعـی تقلـب انجـام شـده اسـت و بار دیگـر تأکید 
می شـود داوطلبـان هـر چـه سـریعتر از ایـن گروه هـا و کانال هائـی کـه 
توسـط افـراد و گروه هـای مجـرم کـه برخـی از آن هـا در خارج از کشـور 

فعالیـت می کننـد، خارج شـوند. 
پایـان  در  کشـور  آمـوزش  سـنجش  سـازمان  رئیـس  مقـام  قائـم 
خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه تمهیـدات فراهـم شـده امـکان تقلـب و 
تخلـف در آزمـون سراسـری میسـر نیسـت بنابرایـن از داوطلبـان عزیـز 
انتظـار مـی رود بـر توانایـی و تـالش علمـی خود تکیـه کنند و بـا آرامش 

خاطـر آمـاده شـرکت در یـک رقابـت سـالم باشـند. 
در ایـن نشسـت اعضـای شـورای حفاظـت از آزمون ها تأکیـد کردند 
کـه اقدامـات الزم بـرای رصـد فضـای مجـازی و تدابیـر نظارتـی کافـی 
صـورت گرفتـه و تمـام تـالش خود را بـرای برخـورد قانونی بـا متخلفان 

برگـزاری آزمون سراسـری بـکار خواهنـد گرفت.

مسمومیت ۶ نفر در حادثه گازگرفتگی یک نانوایی در تهران
از  تهران  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
 6 مسمومیت  و  تهران  سئول  خیابان  در  نانوایی  یک  گرفتگی  گاز  حادثه 

داد. خبر  نفر 
شب  یکشنبه   ۲3:3۴ ساعت  گفت:  باره  این  در  ملکی  جالل  سید 
به  سئول  خیابان  جنوب  به  شمال  مسیر  در  گازگرفتگی  حادثه  این  گذشته 
به محل  نشانی  ایستگاه آتش  اعالم و بی درنگ مأموران یک   1۲5 سامانه 

شدند. اعزام  حادثه 
وی افزود: یک باب واحد نانوایی سنگکی که یک زیرزمین 1۲ متری برای 
استراحت کارگران داشت به دلیل روشن بودن طوالنی مدت آبگرمکن، دچار تولید 

گاز منو اکسید کربن شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ادامه داد: 
این محل کوچک که دارای یک آبگرمکن نامناسب بود، فضای مناسبی برای 
تبادل هوا نداشت به همین منظور موجب کاهش اکسیژن و تولید گاز منواکسید 

کربن شد که در همان لحظات اولیه افراد حاضر متوجه این حادثه شدند.
ملکی ادامه داد: در این حادثه 6 نفر دچار مسمومیت شدند که وضعیت سه 

نفر وخیم تر بود و همه این افراد تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی خاطرنشان کرد: همگان فکر می کنند که حادثه گازگرفتگی مخصوص 
باشند که  اما شهروندان توجه داشته  فصل سرد سال و مختص بخاری است 
هر جا شعله ای روشن می شود به ویژه در اماکنی که گردش هوا ضعیف است، 
این خطر بیشتر است و باید برای ورود و خروج هوا مسیری وجود داشته باشد.

دستگیری سارق مسلح طال فروشی در شرق تهران 
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق مسلح طالفروشی 
شهر ورامین در شرق تهران خبر داد و گفت: از متهم یک قبضه سالح جنگی 

و 19 تیر جنگی و 13 عدد النگوی طال کشف شد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای  اظهار داشت: در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی 
11۰ مبنی بر سرقت مسلحانه طالفروشی  در قرچک ورامین توسط خودرو ۴۰5 

نقره ای رنگ مراتب به کلیه واحد های گشتی سطح شهر تهران اعالم شد.
وی با بیان اینکه عملیات کالنتری 169 مشیریه در حال گشت زنی خودرو 
موصوف با همان مشخصات را مشاهده کردند افزود: ماموران به خودرو دستور 
ایست صادر که متهم با سرعت از محل متواری شد و ماموران به تعقیب و گریز 
به  تیراندازی  و  پلیسی  منسجم  و  در یک عملیات ضربتی  پرداخته که  خودرو 

سمت خودرو نهایتا خودرو را متوقف می کنند.
رییس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه متهم پس از پیاده شدن از 
خودرو با سالحی که در دست داشت به سمت ماموران تیراندازی که با درایت 
ماموران متهم زمین گیر و دستگیر شد تصریح کرد: از متهم یک قبضه سالح 
جنگی با دو خشاب و 19 تیر جنگی  و در بررسی اولیه از داخل خودرو متهم 

طالهای سرقت شده کشف شد. 
با  اینکه متصدی طالفروشی در حال حاظر  بیان  با  سرهنگ موقوفه ای 
توجه به صدمه وارده در بیمارستان در حال مداوا است خاطر نشان کرد: تحقیقات 

بیشتر برای کشف جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 81۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر ۲/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲55 را دربرابر امتیاز 16۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 81۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R15 و R1۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5,1 دیده می شود. پردازنده ی 81۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز ۲،76۰ دربرابر 1،۴۴1 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5,۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1048- سه شنبه 7 تیر 1401 اقتصاد- 

س  شنا ر کا یک 
که  آنهایی  گفت:  اقتصادی 
از  دفاع  در  گردنشان  رگ 
 ۴۲۰۰ ارز  حذف  و  ارز  نرخ  افزایش 
متورم می شد؛ چه نمایندگان مجلس 
سازمان  و  دولتی  کارشناسان  چه  و 
برنامه، امروز باید نسبت به پیامدهای 
که  تصمیمی  و  اجتماعی  و  سیاسی 
ما  ا باشند  پاسخگو  کردند،  تخاذ  ا
عمال  ا به  نسبت  د  فرا ا نه  متاسفا
کردند  اتخاذ  که  غلطی  تصمیمات 

هیچ وقت تنبیه و مواخذه نمی شوند.
حسین راغفر درباره افزایش نرخ 
از 5۰ درصد در در  آن  تورم و عبور 
یکسالگی دولت سیزدهم اظهار داشت: 
رسمی  صورت  به  که  تورمی  نرخ 
باالترین  شده،  اعالم  درصد   5۲,5
نرخ تورم  از زمان اشغال ایران توسط 
قوای خارجی تا به امروز بوده  است. 
چنین  چرا  که  است  این  سوال  اما 
شتابی در رشد نرخ تورم ایجاد شده و 
نسبت به این روند افزایش نرخ تورم 
آقایانی که به قول خودشان، طرفدار 
اقتصاد جریان اصلی هستند باید امروز 

پاسخگو باشند.
در  افراد  همین  داد:  ادامه  وی 
اگر  بودند  مدعی  خود  محاسبات 
حداکثر  کنیم  حذف  را  ترجیحی  ارز 
خواهد  درصد   7 تا   6 بین  افزایش ها 
بود این در حالی است که امروز شاهد 
کاالهای  قیمت  درصد  افزایش ۲۰۰ 
ارز  با  آنها  گذاری  قیمت  که  هستیم 

ترجیحی ارتباط داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان 
رها  اقتصاد  دولت سیزدهم  در  اینکه 
شده ، گفت: این افزایش نرخ تورم به 
طور طبیعی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و بی سرو سامانی در اقتصاد 
کشور است و میبینیم که این اقتصاد 
چگونه متاثر از نفوذ جریان های قدرت 

و ثروت قرار گرفته است.  
میان  ین  ا در  فزود:  ا غفر  را
که  را هم مطرح می کنند  شعارهایی 

نباید قیمت گذاری دستوری باشد یا 
اقتصاد  بر  نظارت  های  هیات  اینکه 
برداشته شود اما ما با یک جریان فاسد 
روبه رو هستیم که نتیجه تصمیمات 
بوده   قیمت ها  پی درپی  افزایش  آنها 
در  قیمت ها  شدید  افزایش  است. 
بوده،  مشهود  کامال  گذشته  ماه های 
به نحوی که هفته به هفته قیمت ها 
قیمت  ویژه  به  کرده،  پیدا  افزایش 
ابتدایی  نیازهای  و  اساسی  کاالهای 
اساسی مردم و با افزایش های هفتگی 

رو به رو هستیم.  
تاکید  اقتصادی  کارشناس  این 
کرد: کسانی که از این شرایط منتفع 
دارند  اختیار  در  رسانه  صدها  هستند 
جوسازی  آنها  رسانه های  واقع  در  و 
گروه های  منافع  حافظ  و  می کنند 
خاص هستند اما در مقابل منافع ملی 

را شدیدا به خطر می اندازند.
که  اتفاقی  اینکه  بیان  با  وی 
نفوذ  مساله  هستیم،  آن  شاهد  امروز 
است و می بینیم که این جریان نفوذ 
برای آشوب کشیدن اقتصاد در کشور  
و ایجاد نارضایتی چه اقداماتی انجام 
باشید  نداشته  تردید  گفت:  می دهند، 
اقتصادی  اقدامات  این  از  که بخشی 
طمع،  عامل  سه  با  و  است  تعمدی 
که  هستیم  رو  به  رو  نفوذ  و  جهل 
وضعیت  بروز  این  در  عامل  سه  هر 

اثرگذار هستند .

به  توجه  با  داد:  ادامه  راغفر 
تحوالتی که اخیرا درباره جریان نفوذ 
در حوزه سیاسی مطرح شده ، معتقدم 
عده ای  که  برنامه هایی  متوجه  باید 
دنبال  جامعه  در  آشوب  ایجاد  برای 
می کنند باشیم و قطعا نقش نفوذ منجر 
به بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی 
در جامعه شده  است و تصورم این است 
که وقوع مستمر این مسائل و بحران ها 
باید  از سوی دیگر  اما  نیست  اتفاقی 
قوا  ناتوانی  که  باشیم  داشته  توجه 
در کنترل در بازارها و قیمت ها نقش 
تورم  نرخ  افزایش  در  کننده  تعیین 

کنونی داشته و دارد.
افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
گروه هایی هستند که منافع شان حکم 
می کند که قیمت ها افزایش پیدا کنند. 
همین آقایان مدعی اقتصاد بازار آزاد 
هستند اما از طرف دیگر، دستمزد را 
حال  عین  در  و  می کردند  سرکوب 
می کنند.  صبحت  هم  آزاد  بازار  از 
نمی تواند  حد  این  در  تناقض  ها  این 
ساده لوحانه باشد و باید سهم نفوذ در 

این سیاست ها را جستجو کرد.
وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از 
این افراد در نظام تصمیم گیری های 
با  دارند  و  سعی  داشته  نقش  کشور 
نادیده  هشدارها  این  زدن،  برچسب 
هر  از  بیش  جریان  این  شود.  گرفته 
زمان دیگری خود را نشان می دهد که 

البته بهترین ابزار برای سرکوب اعتماد 
عمومی هستند و منجر به آسیب زدن 

رابطه مردم و حاکمیت می شوند.  
آقایان  این  اینکه  بیان  با  راغفر 
مدعی بودند که نرخ تورم با حذف ارز 
ترجیحی حداکثر روی ۴ قلم حداکثر 
تا 6 درصد خواهد بود اما همان ابتدای 
اقدام به حذف ارز ترجیحی برخی از 
افزایش قیمت  تا ۲۰۰ درصد  کاالها 
افزایش  این  بنابراین  گفت:  داشتند، 
 ۴۲۰۰ یارانه  حذف  از  پس  قیمت ها 
تومانی نشان می دهد برخالف ادعای 
مسئوالن و برخی از افراد،  این یارانه 

کار می کرد و اثرگذار بود. 
رگ  که  آنهایی  داد:  ادامه  وی 
گردن شان در دفاع از افزایش نرخ ارز 
و حذف ارز ۴۲۰۰  متورم می شد؛ چه 
کارشناسان  و چه  نمایندگان مجلس 
باید  امروز  برنامه،  سازمان  و  دولتی 
و  سیاسی  پیامدهای  به   نسبت 
اجتماعی و تصمیمی که اتخاذ کردند، 
افراد  متاسفانه  اما  باشند  پاسخگو 
نسبت به اعمال تصمیمات غلطی که 
اتخاذ کردند هیچ وقت تنبیه و مواخذه 
اقتصادی  کارشناس  این  نمی شوند.  
که  است  این  سوال  داشت:  اظهار 
که  سیاست گذاران  و  مسئوالن  چرا 
تا این اندازه خام هستند و نسبت به 
تصمیم  اندیشانه  ساه  تصمیمات  این 
بحران  آمدن  وجود  به  در  و  گرفتند 
کشور سهمیم شده اند از این رو  دولت، 
مجلس و حتی شورای نگهبان باید به 

مردم پاسخگو باشند.
هم  دولت  معموال  گفت:  راغفر 
تعیین کننده نبوده بلکه توجیه کننده 
شرایط کنونی است و آنهایی که مروج 
اقتصادی  حوزه های  رهاسازی  این 
کارگزاران  واقع  در  هستند  کشور 
و  هستند  ثروت  و  قدرت  گروه های 
رسانه های متعددی در اختیار دارند و 
نفوذ آنها تا جایی است که مسئوالن 
را احاطه کرده و  اطالعات غیر واقعی 

به مسئوالن می دهند.

اعطای بیش از 414 میلیارد ریال وام قرض الحسنه فرزند آوری 
از سوی بانک سینا

بانک سینا در راستای اجرای مفاد قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت، تعداد یک هزار و 8۰ فقره وام 
فرزند آوری به مبلغ ۴1۴ میلیارد ریال به واجدین شرایط 

پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این بانک طبق 
بخش نامه بانک مرکزی، همگام با سیاست های دولت در 

اجرای بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1۴۰1 کل کشور و اجرای ماده 1۰ 
قرض الحسنه  وام  پرداخت  به  نسبت  جمعیت،  جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون 
فرزندآوری اقدام کرده است. بر اساس قانون به خانواده هایی که از سال 1۴۰۰ به 
بعد صاحب فرزند شده اند، تسهیالت فرزندآوری به ازای فرزند اول ۲۰۰ میلیون 
ریال، به ازای فرزند دوم۴۰۰ میلیون ریال، به ازای فرزند سوم 6۰۰ میلیون ریال، 
به ازای فرزند چهارم 8۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم به بعد یک میلیارد 
ریال پرداخت می شود. تسهیالت فرزند آوری بدون الزام به سپرده گذاری و با شش 
ماه دوره تنفس برای شروع اقساط و با کارمزد ساالنه حداکثر ۴ درصد پرداخت 
می شود. متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد می توانند درخواست وام را ثبت 
کنند. دوره باز پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری متناسب با مبلغ وام تخصیص 

یافته از سه تا هفت سال است.

توسعه سرمایه انسانی موجب دستیابی بانک توسعه تعاون به اهداف 
باالتر می شود

های  نشست  سلسله  از  تخصصی  نشست  چهارمین 
مدیرعامل  با حضور  تعاون  توسعه  بانک  در  ورزی  اندیشه 
سرمایه  های  چالش  محوریت  با  مدیره  هیات  اعضای  و 
توسعه  بانک  پایدار  سودآوری  و  توسعه  مسیر  در  انسانی 

تعاون برگزار شد.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در 
این نشست ضمن اشاره به محور اصلی نشست و تاکید بر 

مدیریت چالشهای سرمایه انسانی در بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: با توجه به 
جوانی بانک و داشتن سرمایه انسانی با قابلیت، جوان و با انگیزه، فرصت ها و نقاط 
قوت کلیدی و واجد اهمیت در سرمایه انسانی بانک نهفته است که نیازمند توجه 

و برنامه ریزی اساسی است.
وی توسعه سرمایه انسانی را پیش نیاز توسعه کمی و کیفی ذکر کرد و اضافه 
تعاون،  توسعه  بانک  توسعه  انسانی، مسیر  توسعه سرمایه  نمود در صورت تحقق 

بخش تعاون و اقتصاد ملی هموارتر خواهد شد.
سرپرست بانک توسعه تعاون سرمایه انسانی را مهمترین عامل حرکت به سمت 
توسعه ذکر و عنوان نمود: سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون در سطوح مختلف ستاد 
و صف، رده های مدیریتی، کارشناسی و اجرایی مزین به ویژگی ها و شایستگی های 
خاصی از جمله خدا باوری و خدامحوری در امور، باور به تعاون و تعاون گرایی در 
پیشبرد فعالیت ها و برنامه، جوان و با انگیزه بودن برای ارایه خدمات مردمی، داشتن 
تحصیالت دانشگاهی همراه با تجربه بانکی، همسویی استراتژیک برای تحقق سهم 
۲5 درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور و موارد مشابه است که سکوی پرشی 

برای بانک جهت ایفای نقش برجسته در مسیر توسعه کشور محسوب می شود.
شیخ حسینی همچنین شکل گیری کارگروه های معیشت و رفاه کارکنان را 
مصداقی عینی و مشهود از با اهمیت قلمداد شدن سرمایه انسانی در بانک توسعه 
تعاون ذکر کرد وگفت: کارگروه های مذکور ماموریت دارند در مسیر ارتقای سطح 
معیشت و رفاه سرمایه انسانی به منظور آغاز نهضت و جنبش خدمت و حرکت به 
سوی تعالی و بالندگی بانک و در نهایت ایفای نقش محسوس در ارتقای بخش 

تعاون و توسعه کشور گام بردارد.
دکتر محمد ربیع زاده، کارشناس و صاحب نظر بانکی؛ ضمن تاکید بر اهمیت 
سرمایه انسانی در نظام بانکی، گفت: در عمل و در بطن بانک می بایست عبارت 
»کمال گرایی مدیران و واقع بینی کارکنان«مورد توجه قرار گیرد و میان کمال 

گرایی مدیران از یکسو و واقع بینی کارکنان از سوی دیگر تعادل برقرار شود.
وی افزود: از سویی مدیران به واسطه مسولیت، عالقمند هستند برنامه ها و 
ماموریت ها به شکل مطلوب و در حد ایده آل انجام شود و از سوی دیگر کارکنان 
با واقع بینی به پیشبرد امور نگاه می-کنند و اغلب نهاده های خود را با ستانده ها 

مقایسه و متناسب با آن در محیط کاری ایفای نقش می کنند.
ربیع زاده در بخشی از صحبت های خود چالش های ناشی از محیط حقوقی 
بانک ها و استقرار حاکمیت شرکتی را از موضوعات مهم ذکر نمود و گفت: مدیریت 
و مشتریان  کارکنان  یعنی مردم، سهامداران،  بانک،  ذینفعان  میان  منافع  تعارض 
موضوعی واجد اهمیت باال محسوب می شود و برقراری تعادل میان منافع ذینفعان 

بانک از مسیر استقرار حاکمیت شرکتی میسر خواهد بود.
دکترمحمد ربیع زاده با تمایز میان اهداف و وظایف بانکی گفت: سودآوری، 
جذب منابع و پرداخت تسهیالت هدف نظام بانکی نمی باشد، بلکه هدف، اموری 
چون توسعه اقتصادی کشور، استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، 
فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری 
اسالمی با ابزارهای پولی و اعتباری، ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش تعاون 
عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها 
و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه 
گذاری به منظور اجرای بند “ ۲ ” و “ 9 ” اصل چهل و سوم قانون اساسی، حفظ 
ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادالت بازرگانی و تسهیل 
در امور پرداختها و دریافتها و مبادالت و معامالت و سایر خدمات می باشد که با 

توانمندی و همراهی سرمایه انسانی محقق می گردد.
وی همچنین بهره گیری از تجربه مشتریان را بهترین منبع تغییر و تحول 
در بانکداری ذکر کرد و گفت: مدیریت تجربه مشتریان ابزاری مهم در تحقیق و 

توسعه بانک محسوب می شود.
دکترمحمد ربیع زاده چالش های سرمایه انسانی را در حوزه های چون تفاوت 
نسلی سرمایه انسانی، مشارکت کارکنان در تصمیم سازی و تصمیم گیری، تعادل 
بین کار و خانواده، رفاه و معیشت کارکنان، فناوری های نوین، تمرکز بر مهارت 
مجدد و ارتقای نوآوری کارکنان بجای استخدام، برون سپاری، انگیزه، عوامل ابقاء و 
انگیزش، کنترل و نظارت و مدیریت ریسک، مسیر شغلی، غنی سازی شغلی و ارتقاء، 
مدیریت استعدادها، مدیریت عملکرد و بهره وری، جانشین پروری و بازنشستگی بر 

شمرد و متغیرهای مذکور را نیازمند توجه دانست.
در ادامه سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون ضمن تاکید 
بر ویژگی های بانک مانند جوان بودن، چالش های حوزه سرمایه انسانی را محدود 
ذکر کرد و فرصت ها و نقاط قوت را با محوریت مسایل انگیزشی حائز توجه و عمده 
خواند و تصریح نمود مسایل انگیزشی می بایست در کنار مسایل مالی به حوزه های 

غیرمالی و انسانی متمرکز گردد.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در این نشست 
با اشاره به مغفول ماندن چرخه پرورش استعدادها و نخبگان در کشور، این موضوع 
را یک مساله ملی فرهنگی قلمداد نمود که شایسته اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی های 
تحصصی است. وی اظهار امیدواری کرد با مدیریت چالش های سرمایه انسانی 

با تمرکز بر نقاط قوت و فرصت های آن مسیر توسعه پایدار بانک فراهم گردد.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون ضمن توجه دادن 
به سرمایه انسانی در بانک، گفت: انسان موجودی پیچیده و چند بعدی است که 
مدیریت آن نیازمند کاربست سبک ها و رویکرد های مدیریتی متنوع و متناسب با 

ویژگی های سرمایه انسانی در هر محیط کسب و کاری است.
کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون سهم بازار، 
سهم ذهنی و سهم عاطفی مشتری را در توسعه بانک حایز اهمیت خواند و گفت: 

هر سه سهم مرهون توجه به سرمایه انسانی بانک می باشد.
وی در تببین سرمایه انسانی بانک گفت: سرمایه انسانی مجموعه شایستگی ها، 
دانش، ویژگی های اجتماعی و شخصیتی، خالقیت و توانایی برای انجام کاری جهت 

تولید با ارزش اقتصادی محسوب می شود.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش در تشریح سهم های سه گانه بازار، ذهنی و 
عاطفی گفت: سهم بازار به سنجش عرض جایگاه یک بانک و سهم ذهنی به اندازه 
گیری عمق آن می پردازد، سهم ذهنی در واقع اولین نام و نشان تجاری است که 
در صنعت خاص مانند بانکداری به ذهن مشتریان متبادر می شود و سهم عاطفی 
در واقع عبارت از برندی است که مشتریان آن نام و نشان را به دیگر برندها ترجیح 
می دهند و متمایل به دریافت خدمت و محصول از آن نام و نشان هستند و سرمایه 

انسانی در ایجاد و توسعه هر سه نقش برجسته ای دارد.
حسن عاشقی رییس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون ، سرمایه انسانی 
را موتور و هسته اصلی توسعه در همه سطوح بین المللی، ملی و سازمانی ذکر کرد 
و گفت: عبارت »بسط انتخاب های انسانی در محیط اجتماعی قابلیت زا« عبارت 
کلیدی توسعه در عصر حاضر محسوب می شود که بر سرمایه انسانی، آموزش و 

توانمندسازی و محیط قابلیت زا تاکید دارد.

یک کارشناس انرژی مطرح کرد؛
بازار اروپا؛ منتظر بازگشت روسیه نمی ماند

مدیر کل پیشین امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت 
گفت: همانگونه که زمان تحریم ایران از سوی اوباما، کشورها منتظر 
بازگشت ایران نماندند و خیلی سریع جای ایران را در بازارها گرفتند، 
اکنون نیز هیچ کشوری منتظر بازگشت روسیه نمی ماند، هرچند تحریم 

روسیه به شدت محدودیت اعمال شده علیه ایران نیست.
جواد یارجانی، درباره اوضاع تامین انرژی در اروپا و نقش هر یک از 
کشورهای دارنده نفت و گاز اظهار داشت: بعد از اتفاقات جنگ اوکراین 
شرایط کلی اروپا و بخصوص در زمینه انرژی دچار تغییراتی شد؛ این 
تغییرات در چند بعد خواهد بود، ابتدا حدس می زدند که با توجه به باال 
رفتن قیمت نفت توجه به انرژی های تجدیدپذیر بیشتر می شود، این 
اتفاق هم رخ خواهد داد. اما این چیزی نیست که به طور آنی کمبود 
سوخت های فسیلی صادراتی از روسیه را جبران کند. در نتیجه انتخاب 
آسانی در مقابل اروپا وجود ندارد و عمدتا تغییرات اصلی در حوزه انرژی 

این اتحادیه حاصل خواهد شد.
نفت روسیه شرقی شد

وی با بیان اینکه مقاصد نفت صادرکنندگان تغییرات جغرافیایی 
بزرگی را تجربه خواهد کرد، گفت: توجه روسیه به بازار شرق بیشتر 
خواهد شد و کشورهای تولیدکننده شرقی ممکن است کم کم به سمت 
اروپا بروند، طبیعی است همه کشورها سعی می کنند باتوجه به اتفاقاتی 
انتخاب کنند تا نقش پررنگ تری را  که رخ داده بهترین گزینه ها را 

داشته باشند. 
قطر به اتحادیه راه یافت؟

مدیر کل پیشین امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت 
اروپا گفت: قطر  بازار  برنامه قطر برای ورود به  با اشاره به  ادامه  در 
همچون دیگر کشورها برنامه های مدونی در راستای حفظ منافع ملی 
خود در نظر گرفته و باتوجه به داده ها و امکاناتی که دارد سعی می کند 
وابستگی خریداران را به خود زیاد کند، چراکه وقتی کشورهای بزرگ 
صنعتی به انرژی وابستگی پیدا می کنند فاکتور مهمی برای کشورهای 

تولیدکننده خواهد بود. 
دنیا منتظر روس ها نمی ماند

وی افزود: همانگونه که زمان تحریم ایران از سوی اوباما کشورها 
منتظر بازگشت ایران نماندند و خیلی سریع جای ایران را در بازارها 
گرفتند، اکنون نیز هیچ کشوری منتظر بازگشت روسیه نمی ماند، هرچند 
نیست،  ایران  علیه  اعمال شده  محدودیت  به شدت  روسیه   تحریم 
چون صادرات ایران در کل نسبت به صادرات روسیه رقم بزرگی نبود. 
روسیه هم از نظر صادرات نفت و هم گاز رقم بزرگی را صادر می کرد و 
جایگزین کردن نفت و گاز روسیه با سختی بیشتری مواجه خواهد بود، 
حتی ممکن است باعث شود کشورهایی که به مسائل محیط زیست 
اهمیت می دهند دوباره به سمت استفاده زیاد از زغال سنگ کشیده شوند.

برنده کیست؟
یارجانی تاکید کرد: در شرایط کنونی کشورهایی برنده خواهند که 
از فرصت ها به سرعت استفاده کنند، هر کشوری از این امکانات استفاده 

کند یک قدم برای حفظ منافع ملی خود برداشته است.
غول های نفتی در قطرند

وی در ادامه به نقش قطر به عنوان یکی از گزینه های بازیگری 
در اروپا پرداخت و بیان داشت: قطر یکی از بزرگترین صادرکنندگان 
ال ان جی دنیا بوده و اکنون با قراردادهایی که با غول های بزرگ انرژی 
دنیا امضا می کند، اینگونه به نظر می رسد که می تواند نقش پررنگ تری 
در بازارها داشته باشد، گرچه امریکا نیز خودش را آماده می کند بیشترین 

نقش را تامین گاز اروپا در میان مدت داشته باشد.
بازیگری ایران و قطر در یک میدان

مدیر کل پیشین امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت 
با بیان اینکه قطر حتما می تواند نقش موثری را در بازار انرژی اروپا 
بازی کند، تصریح کرد: ایران و قطر به طور مشترک بزرگترین ذخایر 
گازی دنیا را دارند، هر قدر در استفاده از این منابع تکنولوژی پیشرفته تر 

باشد، میزان تولید و بهره وری باالتر می رود. 
وی با ابراز امیدواری از اینکه همکاری های نزدیکی بین ایران 
و قطر شکل بگیرد، گفت: باتوجه به درک سیاسی متقابل می توانیم 
در استفاده بهینه از این ذخایر مشترک همکاری نزدیک با قطر داشته 
باشیم، به این ترتیب که  تکنولوژی مکمل وارد بخش تولید ما خواهد 
شد و در ایده آل ترین حالت این امکان را خواهیم داشت که نقش متناسب 

با ذخایر نفت و گاز خودمان و همچنین حفظ منافع ملی ایفا کنیم. 
اوضاع نفت عراق؛ از صدام تا داعش

یارجانی بیان داشت: عراق نیز یکی از کشورهای عضو اوپک 
است که ذخایر باالیی دارد، بسیاری معتقدند یکی از علت های حمله 
آمریکا در سال ۲۰۰3 که 1۰ سال طول کشید دسترسی به منابع 
نفتی عراق بوده است، عراق در طول تاریخ هم از نظر تولید نفت 
کشور مهمی بوده و جزء کشورهایی است که اوپک در سال 196۰ 
در بغداد پا به عرصه وجود گذاشته، اما باتوجه به جنگ های متعددی 
که صدام تحمیل کرد صنعت نفت این کشور هم با مشکالت فراوان 
به  را  تولید خود  نتوانند  نیست که  معنا  این  به  این  اما  مواجه شد. 
ارقام باال برسانند، چون ذخایر باالیی دارند، در سال ۲۰13 بعد از 
را  باالیی  ارقام  اولیه  برنامه  در همان  امریکا  نظامی  مداخله  پایان 
برای تولید اعالم می کردند. عراق علیرغم تمام مشکالتی که بعد 
ببرد،  باال  را  خود  تولید  توانست  داشت،  ناامنی  لحاظ  به  جنگ  از 
تکنولوژی  از  استفاده  به  باتوجه  اما  نرسید  بلندپروازانه  اهداف  به 
از پایان اشغال امریکا و همچنین ایجاد امنیت نسبی  پیشرفته بعد 
حال  هر  در  کرد،  تجربه  را  بزرگی  ارقام  داعش  رفتن  بین  از  بعد 

عراق پتانسیل باالیی دارد چون ذخایر باالیی دارد. 
مانعی به نام عربستان

بخصوص  اوپک  در  عراق  رقبای  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
عربستان چندان مایل نیستند کشورهای دیگری مثل ایران، عراق و 
ونزوئال که ذخایر باالیی دارند، به تولید و صادرات باالیی دست پیدا 
کنند. بهرحال به نظر می رسد عراق برنامه های بزرگی برای صادرات 
و بخصوص به شرق و غرب دارد و باتوجه به کیفیت نفت در بازاریابی 
هم مشکل ندارد، اگر این برنامه ها به نتیجه برسد باتوجه جذب سرمایه 

و تکنولوژی جدید می تواند رقم های باالیی را تجربه کند. 
چهارِم اوپک شدیم

وزارت  انرژی  با مجامع  ارتباط  و  اوپک  امور  پیشین  مدیر کل 
جمله  از  نفتی  کشورهای  نفتی  اهداف  پیشروی  اینکه  بیان  با  نفت 
عراق قطعا به نفع ایران نیست، گفت: ما همواره در طول تاریخ نسبت 
اوپک  تولیدکننده دوم  را داشته ایم، همیشه  باالتری  تولید  به عراق 
بوده ایم، اما باتوجه به تحریم ها تولید ما کمتر شده و به رتبه چهارم 
اوپک تنزل کرده ایم که با در نظر گرفتن ذخایر و سابقه نفتی این 
جایگاهی نیست که ما باید داشته باشیم، اکنون همچنان امیدواریم 
که تحریم ها هرچه زودتر لغو شود تا ما هم بتوانیم به جایگاه اصلی 

خودمان بازگردیم.

کارشناس اقتصادی:

اقتصاد، در دولت سیزدهم رها شده است!
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کرد؛
حمایت دولت و مجلس از واردات خودرو

 برای تنظیم بازار
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: تعرفه هوشمند واردات خودرو، ضمن تامین 

درآمدهای مدنظر دولت بوده و به تنظیم بازار و کاهش فاصله طبقاتی کمک می کند.
16 خردادماه امسال رییس مجلس قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای 
اجرا به دولت ابالغ کرد. با این حال آیین نامه واردات خودرو در حال تدوین بوده و هنوز 
نهایی نشده است. آیین نامه ای که در آن شرایط و نحوه واردات خودرو، قیمت ها، حجم 

موتور، همچنین عوارض تعیین شده برای واردات و غیره مشخص خواهد شد.
در روزهای گذشته »سید رضا فاطمی امین« وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع 

خبرنگاران، برخی موارد مدنظر وزارتخانه را برای واردات خودرو اعالم کرد.
به گفته وی، به منظور تنظیم بازار عمده واردات خودرو مربوط به محصوالت کمتر 
از 1۰ هزار دالر خواهد بود و در نظر داریم محصوالت اقتصادی که با قدرت خرید مردم 
تناسب داشته باشند، وارد شود.وی از ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم و کارکرده 
خبر داد و درباره تعرفه واردات خودروها نیز گفت: تعرفه واردات برای خودروهای برقی و 

هیبریدی 1۰ درصد و برای سایر خودروها باالی ۴5 درصد خواهد بود.
فاطمی امین ادامه داد: همچنین تعرفه واردات پایینی برای خودروهای اقتصادی 

در نظر گرفته می شود تا هزینه ها به مردم منتقل نشود.
در همین زمینه، »مهدی دادفر« دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: تعرفه، یکی 
از مهم ترین شاخص ها و عوامل در تنظیم گری واردات خودرو، تنظیم درآمدهای دولت و 

تصمیم گیری در مساله تولید است.
بیان داشت: در سال های گذشته شاهد بودیم معیاری همچون حجم موتور  وی 
به عنوان شاخص لوکس بودن خودروها ارزیابی می شد، در حالی که مرتبط دانستن درجه 

لوکس بودن با قیمت خودرو منطقی به نظر می رسد.
این مقام صنفی افزود: اگر بتوان تعرفه واردات خودرو را هوشمند کرد، به طور مثال 
اگر خودرو گران قیمت است با تعرفه باال و اخذ مالیات باالتر وارد شود، هم منابع درآمدی 
مدنظر دولت تامین می شود، هم دولت می تواند این درآمدها را در جاهای مدنظر خود 

صرف کند و هم می تواند به کاهش فاصله طبقاتی کمک کند.
وی بیان داشت: امروز با وجود حمایت دولت و مجلس از واردات خودرو برای تنظیم 
بازار و کاهش التهابات، اما با مخالفان سرسختی نیز در کشور مواجهه ایم که به خودکفایی 
در این صنعت معتقدند، هرچند تجربه سال های اخیر ثابت کرد خودکفایی در این حوزه 
دست نیافتنی است.دادفر تصریح کرد: رفتن به سمت وسوی واردات خودروهای اقتصادی 
زیر 1۰ هزار دالر برای تامین عمده نیازها در این حوزه، ایده خوبی است که به تولید 
داخلی نیز لطمه ای وارد نمی کند.وی با اشاره به تامین مالی واردات خودرو و مشکالتی که 
در این زمینه وجود دارد، استفاده از سرمایه های مردمی و ارزهای در اختیار واردکنندگان 

را راهکاری در این زمینه برشمرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین معتقد است: ممنوعیت واردات خودروهای 

کارکرده و دست دوم، تصمیم بسیار خوب دیگر دولت است.
اما دادفر اعالم کرد: واردکنندگان و سرمایه گذاران در  یاد شده،  با وجود مطالب 
این زمینه تا زمان مشخص شدن دستورالعمل واردات، هیچ اقدامی انجام نداده  و فقط 

بازارهای خارجی را رصد می کنند.
و  عقالنی  جامع،  دستورالعملی  شدن  مصوب  شاهد  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
منطقی در حوزه واردات خودرو و دست کم سه ماه پس از ابالغ آن شاهد ورود نخستین 

خودروهای وارداتی به کشور باشیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با 
بیان اینکه با اعالم اینکه در ماه های آینده 
نرخ تورم کاهشی خواهد شد، گفت: تورم 
خردادماه در واقع تورم پنهان است که 
پس از اصالح نظام پرداخت و حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی تومان نمایان شد.
برنامه  در  قربانی«  »پیمان 
در  تورم  نرخ  رشد  درباره  تلویزیونی 
نرخ  افزایش  داشت:  اظهار  خردادماه، 
تورم دالیل مختلفی دارد، بخشی مربوط 
به شوک های عرضه مثاًل افزایش نرخ 
ارز، مردمی کردن یارانه ها، تورم وارداتی 
ناشی از افزایش قیمت کاالهای خوراکی 

در جهان، تغییر نرخ تسعیر ارز است.
وی بیان کرد: در خردادماه امسال 
نرخ تورم ناشی از تغییر قیمت برخی از 
کاالهاست که از ارز ترجیحی استفاده 
می کردند و این امر بیشتر اصالح نظام 
نبوده که  این تورمی  پرداخت است و 
توسط دولت ایجاد شده باشد و از سال 
اقتصادی  است.معاون  شده  97شروع 
بانک مرکزی درباره اصالح ارز ترجیحی 
گفت: این سیاست قابل استمرار نبود، 
در سال 97 یارانه به واردات تخصیص 
به  االن  می شد.  قاچاق  و  می یافت 
انتهای زنجیره انتقال یافته و یارانه 3۰۰ 
و ۴۰۰ هزارتومانی به مردم داده شده و 
خردادماه  تورم  به  قیمتی  اصالح  این 

برخورد کرد.
قربانی افزود: در واقع این تورم در 
گذشته بوده و با اصالح قیمت ها آشکار 

شد؛ بنابراین این اصالح قیمتی در هر 
زمانی انجام شود، تاثیر خود را می گذارد.
در ماه های آینده نرخ تورم کاهشی 

خواهد شد
وی با اعالم اینکه در ماه های آینده 
نرخ تورم کاهشی خواهد شد، در مورد 
تفاوت تورم خردادماه امسال نسبت به 
خردادماه  در  گفت:  گذشته،  سال های 
است.  بیشتر  ماهانه  تورم  نرخ  همواره 
 ۴.5 خردادماه  تورم  نرخ  گذشته  سال 
درصد  به 1۰.6  امسال  و  بوده  درصد 
از مسائل مهم  یکی  است که  رسیده 
قیمت کاالهای  افزایش  تورم  نرخ  در 
اساسی در جهان است.معاون اقتصادی 
بانک مرکزی ادامه داد: بخش مهم تورم 
در کشور ما به دلیل رشد نقدینگی و پایه 
پولی است. سال گذشته رشد پایه پولی 
پایان  در تیرماه ۴6.1 درصد بود و در 
سال گذشته به 36.3 رسید. در دولت 
سیزدهم تعامل بانک مرکزی و دولت 
در خصوص انضباط مالی انجام شده تا 

تورم کنترل شود.

دولت از بانک مرکزی استقراض 
نداشته است

قربانی تصریح کرد: امسال برای 
نخستین بار رشد نقدینگی در فروردین ماه 
منفی ۰.۲ درصد بود و اردیبهشت ماه ۲.3 
درصد رشد داشت. در دولت سیزدهم 
بحث کنترل نقدینگی، رشد پایه پولی و 
عدم برداشت خزانه توجه ویژه شده است.

وی گفت: رشد نقدینگی در کشور 
بانک  از  نیز  دولت  و  دارد  نزولی  روند 

مرکزی استقراض نداشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با 
بیان اینکه آنچه که اتفاق افتاده عواملی 
است که بر رشد نقدینگی تاثیر گذاشته 
ارز  تامین   99 سال  در  افزود:  است، 
ترجیحی باعث افزایش پایه پولی کشور 
بیشتر شده بود و یکی از دالیل حذف 

ارز را اجبار می کرد.
قربانی اظهار داشت: در سال های 
گذشته شوک های نرخ ارز سنگینی را 
تجربه کردیم و مجموع سیاست ها در 
آن مقطع باعث رشد نقدینگی در سال 

99 شد که به ۴۰.6 درصد رسید و تورم 
در اردیبهشت ماه سال گذشته به حداکثر 

7۰ساله اخیر خود رسیده است.
وی تاکید کرد: با سیاست دولت 
سیزدهم، در آینده روندها رشد نقدینگی 
و پایه پولی مناسب خواهد بود و تورم 
بیشتر تحت تاثیر عرضه است و دولت 

برای آنها نیز برنامه مفصلی دارد.
با  مرکزی  بانک  سخت  برخورد 

بانک های بی انضباط
مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
درباره ناترازی بانک ها، گفت: بحث مهم 
در بحث رشد نقدینگی خلق درون زای 
بانک هاست. در حوزه ناترازی، عملکرد 
اضافه  که  است  این  مرکزی  بانک 

برداشت ها را کم کردیم.
ناتراز  بانک های  افزود:  قربانی 
را اعالم  تا هستند که اسامی  ما چند 
هیات  بانک ها  این  برای  نمی کنم، 
سرپرستی تعیین کردیم و تحت پایش 
سخت قرار دارند. امسال در خصوص 
انجام  مناسبی  اقدامات  ترازنامه  رشد 

شده است.
وی تاکید کرد: اگر بانک ها ناتراز 
اقدامات الزم را انجام ندهند، در مرحله 
انجام  را  مدیره  هیات  عزل  نخست 
سپرده  کنترل  سپس  و  داد  خواهیم 
گیری را انجام می دهیم. تا کنون نیز با 
بانک ها ناتراز برخورد شده و این بانک ها 
مرتب در بانک مرکزی رفت وآمد دارند و 

پیگیری می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی:

نرخ تورم در ماه های آینده کاهشی خواهد شد
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جلسه    - م یال ا
زائرین  به  خدمت  هماهنگی 
حضور  با  حسینی)ع(  اربعین 
سردار »جمال شاکرمی« فرمانده سپاه 
محمد  »سید  استان،  امیرالمومنین)ع( 
علوی فر« رئیس ستاد بازسازی عتبات 
عالیات و مسئول کمیته مشارکت های 
اربعین  ستاد  تغذیه  و  اسکان  مردمی، 
استان و سردار» قدرت اهلل کریمیان« 
جانشین فرماندهی سپاه امیرالمؤمنین)ع( 

استان ایالم برگزار شد.
سردار» شاکرمی« در این نشست 
با تأکید بر آمادگی همه اعضای کمیته 
اربعین در  مشارکت های مردمی ستاد 
زوار، گفت:  به  راستای خدمات رسانی 

های  کمیته  سایر  تعامل  و  همکاری 
مشارکت های  کمیته  با  استان  اربعین 

مردمی ضروری است.
گفتنی است؛ در این نشست؛ سردار 
»قدرت اهلل کریمیان« به عنوان نماینده 
تام االختیار سپاه امیرالمومنین)ع ( استان 
در کمیته مشارکت های مردمی، اسکان 
و تغذیه ستاد اربعین حسینی معرفی شد.
الزم به ذکر است؛ در این جلسه  مقرر 
شد با توجه به  پیش بینی تردد پنج الی 
شش میلیون زائر اربعین حسینی  از مرز 
بین المللی مهران  در اربعین امسال،  تمام 
هماهنگی ها و امورات در راستای خدمات 
رسانی بهتر و بیشتر از مرجع کمیته استانی 

مشارکت های مردمی انجام شود.

با حضور فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان؛

جلسه هماهنگی ارائه خدمات به زوار اربعین حسینی در ایالم برگزار شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم تأکید کرد: 

مردم در مدیریت مصرف برق همکاری کنند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم با بیان اینکه ساعت 
13 تا 17 و ساعت 19 تا ۲3 ساعات اوج مصرف است، گفت: از مردم عزیز 
هم استانی در خواست می شود با مدیریت مصرف برق، فرزندان خود را در 

صنعت برق برای تأمین برق و پایداری شبکه برق کمک کنند.
هادی شیرخانی« نشست خبری اصحاب رسانه و مطبوعات استان به 
مناسبت هفته مدیریت مصرف برق، اظهار داشت: این هفته ابتدای فصل 
تابستان است و مصرف انرژی در کشور ما بیش از میانگین مصرف جهانی 

است و متاسفانه این موضوع ریشه در بحران آموزشی در کشور ما دارد.
 وی افزود: ریشه عمده مشکالت ما به آموزش بر می گردد و نیازمند 
باشیم،  پرورش  و  آموزش  حوزه  در  بزرگی  تحول  شاهد  که  هستیم  این 
کشورهایی که هم اکنون وضعیت مناسب تری به لحاظ استفاده از منابع 
انرژی دارند، مقوله آموزش را به خوبی درک کردند و با تغییرات بنیادین 

سعی کردند مسائل کشورشان را حل کنند.
این  ایالم تصریح کرد:  استان  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
کشورها، با تکیه بر همین مفاهیم آموزشی برای فرزندان خود از همان دوران 
کودکی حل کردند و ما هم باید به دنبال این باشیم که زمینه های آموزش را 
در حوزه مدیریت مصرف برق و به ویژه انرژی بیش از گذشته فراهم کنیم.

 »شیرخانی« با اشاره به اینکه ما فقط در تابستان با مشکل مصرف 
برق و ناترازی و تأمین برق مواجه هستیم و در مابقی ایام سال کمتر از 
سیصد ساعت با مشکل برق مواجه هستیم، اضافه کرد: این امر نشان دهنده 

عدم استفاده صحیح و کارا از منابع کشور  است.
 وی با اشاره به اینکه تغییرات شرایط اقلیمی در منطقه و  جهان موجب 
شده است با افزایش هر یک درجه متوسط دما، شاهد افزایش چشمگیر 
انرژی در حوزه های مختلف باشیم، ابراز داشت: استفاده از اسپیلت های 

گازی متناسب با شرایط آب و هوایی نیست.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم یادآور شد: صنعت 
برق از تابستان 97 با مشکالتی در حوزه مصرف برق مواجه بوده است و  در 
این سال ها مدیران صنعت برق کشور تالش کردند که با مدیریت صحیح، 
خاموشی هایی در کشور نداشته باشیم و لی متأسفانه پارسال به دلیل تعدد 
مشکالت از جمله افزایش دمای هوا، پدیده شوم رمز ارزها، اورهال نبودن 

صنایع؛ از اواخر اردیبهشت ماه با مشکالتی در حوزه برق مواجه شدیم.
»هادی شیرخانی« ادامه داد: ساعت 13 تا 17 و ساعت 19 تا ۲3 ساعات 
اوج مصرف است که الزم است که مردم عزیز هم استانی، در این ساعت 
های از دستگاه های پرمصرف برقی استفاده نکنند و این امر زمینه کمک 
به اقتصاد خانوار است چرا که  نرخ های برق بر اساس سه نرخ محاسبه 

می شود زمان های کم مصرف و اوج مصرف و عادی محاسبه می شود.
 وی با تاکید بر اینکه از مردم عزیز هم استانی در خواست می شود 
با مدیریت مصرف برق، فرزندان خود را در صنعت برق برای تامین برق 
و پایداری شبکه برق کمک  کنند که این تابستان را پشت سر بگذاریم، 
گفت: در این راستا با همکاری دولت و ادارات و صنایع و بخش کشاورزی 
تالش شده است با کاهش مصرف برق در این بخش ها، مصرف برق را 

مدیریت کنیم.
کاهش  افزود:  ایالم  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   
برف  اداری، عدم مصرف  زمان  با کاهش  ادارات  در  برق  ساعت مصرف 
توسط کشاورزان در پنج ساعت در طول روز، خاموشی در صنایع در یک 
روز در هفته، از جمله برنامه های کاهش مصرف برق و مدیریت مصرف 
بوده است، گفت: در بخش روشنایی معابر در کل کشور تالش شده است 

که معابر اصلی 5۰ درصد کاهش یابد.
» شیرخانی« بیان داشت: تالش شده است که در  راستای کاهش، 
همه ظرفیت ها به کار گرفته شده است که در تابستان سال جاری با پایداری 

شبکه برق، خاموشی نداشته باشیم و یا کاهش یابد.
اداری و کاهش  با تقبل هزینه های   وی خاطرنشان داشت: دولت 
ساعات کاری تالش کرده که مصرف برق را در این حوزه کنترل و مدیریت 
شود و اما برخی در بخش های معدودی متاسفانه توجه شان به این بخش 

جلب نشده است.
اینکه در  با بیان   مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 
استان ایالم ما باالترین تلفات انرژی را داشتیم، افزود: امروز با تالش همه 
همکاران در حوزه فنی و فرهنگی کاهش یافته است اما نیازمند همکاری 

و تعامل مردم در راستای کاهش مصرف برق است.
 

افزایش موارد بستری کرونا در هرمزگان
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتگو با وبدای خلیج 
با  هرمزگان  در  جدیدی  بیمار  ساعت   ۲۴ در طی  اینکه  عنوان  با  فارس 
با مثبت شدن تست یکی  افزود: که  تشخیص کرونا بستری نشده است 
دیگر از بیماران بستری مشکوک به کرونا تعداد موارد بستری به دلیل کرونا 

در استان به 3 نفر رسیده است که تحت نظر می باشند. ... 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
فوریت  تکنسین  دو  و  آمبوالنس  دستگاه  یک  اعزام 

ها به کیش
دکتر حسین قاسمی رییس اورژانس پیش بیمارستانی از اعزام یک 
دستگاه آمبوالنس پشتیبان به همراه دو تکنسین خبره به جزیره کیش خبر 
داد و گفت: این آمبوالنس تا پایدار شدن شرایط در جزیره کیش خواهند 
مانده و به شهرستان های معین این جزیره جهت لزوم امدادرسانی اعالم 

آماده باش شده است. ... 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
۶هزار و 32۶ کیلو مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته 

در کیش کشف و معدوم شد
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش در خصوص اقدامات انجام گرفته 
در خرداد ماه بهداشت محیط گفت: در بازرسی های صورت گرفته مقدار 6 
هزار و 3۲6 کیلو مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته توسط بازرسان بهداشت 

محیط کیش و معدوم شد

در راستای ایمن سازی محورهای ارتباطی استان صورت 
می پذیرد:

در  گاردریل  جای  کیلومترنیوجرسی   ۹ جایگزینی 
جاده های مازندران 

درخشنده: رئیس اداره ایمنی و حریم راه اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مازندران از ادامه عملیات جایگزینی نیوجرسی به جای 
گاردریل در جاده های استان خبر داد و اظهار داشت: در راستای ایمن سازی 
محورهای ارتباطی استان از ابتدای سال جاری تاکنون 9 کیلومتر نیوجرسی 

با اعتباری بالغ بر 18۰ میلیارد ریال جایگزین گاردریل شده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی از مازندران ،محسن 
جای  به  نیوجرسی  جایگزینی  عملیات  تاکنون  که  کرد:  عنوان  یمینی 
گاردریل در برخی از محورهای استان انجام گردید ودر ادامه محورهای 
آمل-محمودآباد ،آمل-بابل، قائمشهر –جویبار، ساری-قائمشهر، کمربندی 

نکا و مناطق پرتگاهی محور هراز  به طول 9 کیلومتر اجرایی شد.
وی ارتقاء امنیت جاده ها را مهم ترین دلیل جایگزین کردن نیوجرسی 
دانست و تاکید کرد : با توجه به تردد ساالنه میلیون ها مسافر و گردشگر در 
جاده های مازندران و باال بودن میزان تصادفات ، یکی از راههای کاهش 
خسارات ناشی از تصادفات و افزایش امنیت جاده ها جایگزینی نیوجرسی به 
جای گاردریل است.  یمینی در عین حال از انجام اقدامات دیگر برای ارتقاء 
امنیت تردد در جاده های مازندران گفت: اقدامات صورت گرفته در راه های 
استان باعث شد تا طی چهار سال گذشته آمار تصادفات منجر به مرگ در 
مازندران کاهش یابد. رئیس اداره ایمنی و حریم راه  اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مازندران اجرای روکش آسفالت، خط کشی، 
نصب تابلو و عالئم و همچنین احداث روشنایی نقطه ای را از برنامه های 

ایمن سازی جاده های استان در سال جاری عنوان نمود

ضرورت احداث 1000 مگاوات نیروگاه حرارتی در صنایع بزرگ 
مازندران

و  مازندران  ای  منطقه  برق  روابط عمومی شرکت  به گزارش  درخشنده: 
گلستان، دکتر موسوی تاکامی، مدیر عامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
در حاشیه یازدهمین گردهمایی ساالنه مشترکان صنعتی فوق توزیع و انتقال 
شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با اشاره به اهمیت افزایش ظرفیت 
های نیروگاهی برای صنایع گفت: صنایع بزرگ مازندران ظرفیت احداث 1۰۰۰ 

مگاوات نیروگاه حرارتی را دارند.
وی بر ضرورت ایجاد دو واحد گازی سیکل ترکیبی به ظرفیت کل هزار 
مگاوات در سطح صنایع استان تأکید کرد و افزود: با توجه به امکان تأمین گاز در 
محل و همچنین ارائه تسهیالت مناسب ایجاد و راه اندازی این واحدهای گازی 

سیکل ترکیبی ضروری است و به پایداری شبکه کمک بیشتری خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با بیان این که اگر صنایع 
نتوانند در این خصوص به توافق برسند باید دو برابر دیماند خریداری شده نیروگاه تولید 
پراکنده  نصب کنند، تصریح کرد: در صورت اجرای این طرح وزارت نیرو تسهیالت 
الزم را در اختیار صنایع قرار خواهد داد و همچنین مشمول سهمیه بندی و مدیریت 
بار نخواهند شد.دکتر موسوی تاکامی در ادامه به مدیریت بار صنایع بزرگ استان 
اشاره کرد و افزود: امسال در یک ابتکار بسیار خوب وزارت نیرو تعیین میزان مصرف 
صنایع بزرگ و مدیریت بار صنایع بزرگ را در اختیار سازمان صمت قرار داده و اعداد 
مصرفی صنایع بزرگ از سوی این وزارت خانه تهیه و به دیسپاچینگ اعالم و برق 

منطقه ای تنها پایش مدیریت بار صنایع بزرگ را بر عهده دارد.

واگذاری 2870 میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی از سوی بانک 
توسعه تعاون استان بوشهر 

بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان بوشهر طی سه سال گذشته حدود 
۲87۰ میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی به تعداد 153۰فقره را برای طرح های 

ملی درون استانی واگذار کرده است.   
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون استان بوشهر ؛اسناد خزانه 
به جریان  برای ساماندهی وضعیت مالی دولت و کمک  ابزاری مهم  اسالمی 
تولیدی و مالی واحدهای تولیدی، صنعتی وشرکت های  پیمانکار طرف قرارداد 
دولت می باشد. به همین جهت بانک توسعه تعاون نیز به عنوان یکی از دو بانک 
عامل دولت در این طرح حضورفعال دارد و با ایفای نقش بموقع و مناسب موجبات 
انضباط مالی و نقدینگی دولت و نیز تسویه حساب با پیمانکاران طرف حساب 
دولت را فراهم نموده  و بسیاری از شرکت ها از سبد خدمات تخصصی این بانک 
دولتی بهره مند شده اند . اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط فوق می توانند 
با مراجعه به شعبه مرکزی بانک توسعه تعاون استان بوشهر از ظرفیت ایجادشده 

برای تسویه بدهی خود بهره برداری نمایند.
گفتنی است که در این فرآیند با استفاده از ظرفیت های در نظر گرفته در 
بندهای ب و ف تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 مطالبات قطعی اشخاص 
حقیقی و حقوقی از دستگاه های اجرایی دارای سهمیه از اسناد خزانه فوق از طریق 
واگذاری این اسناد به اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده توسط دستگاه های 
اجرایی مزبور پرداخت می  شود. ضمناً این اسناد قابلیت معامله در بازار فرابورس 
را دارند و امکان توثیق اسناد مزبور به  منظور دریافت تسهیالت از بانک توسعه 

تعاون فراهم است.

ساخت 2000 واحد مسکونی در استان بوشهر آغاز شد
عملیات ساخت ۲ هزار واحد مسکونی با سرمایه گذاری یک هزار و ۴۰۰ 

میلیارد تومان در شهرستان دشتی با حضور استاندار بوشهر آغاز شد.
به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر، معاون 
امور عمرانی استاندار بوشهر شامگاه دوشنبه در آغاز ساخت ۲ هزار واحد مسکونی 
در دشتی با اشاره به اجرا طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: با اجرایی شدن 
این نهضت آثار و عواقب بسیار مهمی برای مردم به ویژه محرومان به همراه دارد.
محمد هادی رستمیان مسکن را به عنوان موتور پیشرو و محرک اقتصادی 
نام برد و افزود: اجرا طرح نهضت ملی مسکن عالوه بر حل مشکل مسکن مردم، 

نقش مهمی در تحّول آفرینی و رونق اقتصادی دارد.
وی با اشاره به آغاز ساخت ۲ هزار واحد مسکونی در استان بوشهر تصریح 
کرد: در ساخت ۲ هزار واحد مسکونی با زیربنا ۲۰۰ هزار متر مربع 1۴۰۰ میلیارد 

تومان سرمایه گذاری می شود.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به اینکه در سال نخست اجرا طرح نهضت 
ملی مسکن بیش از 1۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شود خاطر نشان کرد: از 
1۰ هزار و 7۲6 واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن استان بوشهر سهمیه 
سال اول در قالب طرح هایی شامل ۲ هزار و 86۰ واحد، یک هزار 6۰۰ واحد، 3 

هزار و 316 واحد و ۲ هزار واحد مسکونی عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
رستمیان تصریح کرد: تا 1۰ روز آینده ۲ هزار و 5۰۰ واحد مسکونی دیگر با 
تالش اداره کل راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن، شرکت عمران شهر جدید عالی 
شهر با همراهی اعضا شورای مسکن استان بوشهر و فرمانداران 1۰ گانه استان 
آغاز می شود.وی تسریع در اجرا طرح نهضت ملی مسکن همراه با کیفیت باال 
را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تزریق اعتبار 
ساخت این پروژه تحرک، شادابی، رونق و پویایی برای مجموعه های اقتصادی 
به همراه دارد.معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: این پروژه ها با توجه 
به اینکه صنعت ساختمان از گودبرداری، فونداسیون تا مراحل انتهایی مشاغل 

بسیاری ایجاد می کند زمینه رونق چرخه صنعت را شتاب می دهد.
رستمیان بیان کرد: دولت مردمی آیت اهلل رئیسی با تکیه بر تالش جهادی 
و اهداف و آرمان انقالب اسالمی و با همراهی و همدلی مردم گام های سریع و 
بزرگ و شتابنده ای به سمت رشد، اعتال و ارتقا اهداف نظام اسالمی بر می دارد 
و دشمنان از جمله منافقین، بدخواهان، و معاندان کج اندیش با توجه به تفکرات 

پوچ و واهی و باطل که دارند ناامید می کند.

با هدف کیفی سازی خدمات انجام شد؛
تدوین دستورالعمل محیط زیستی ایستگاه های تقلیل فشار گاز 

در خراسان رضوی
 سمیه باقرزاده: مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: برای اولین در صنعت 
کاهش  و  زیستی  محیط  گیری صدای  اندازه  و  پایش  دستورالعمل  گاز کشور 
گاز خراسان  گاز توسط شرکت  تقلیل فشار  ایستگاه های  در  نامنطبق  صدای 

رضوی تدوین شد.
حسن افتخاری با بیان این مطلب که ایستگاه های تقلیل فشار گاز TBS و 
CGS وظیفه کاهش فشار جریان گاز طبیعی را برای مصرف کنندگان بخشهای 
مختلف بر عهده دارند اظهار کرد: عملیات کاهش فشار گاز در تاسیسات این ایستگاه 
ها به دلیل تالطم جریان گاز با تولید صدا و در برخی موارد با مزاحمت محیطی همراه 
است.وی افزود: در همین راستا شرکت گاز استان خراسان رضوی با توجه به الزامات 
قانونی محیط زیستی اقدام به تعریف پروژه مشاوره ای با عنوان دستورالعمل پایش و 
اندازه گیری صوت محیط زیستی و کاهش و کنترل صدای نامنطبق ایستگاه های 
تقلیل فشار گاز  با تمرکز بر روی ایستگاههای TBS   موجود در سطح استان کرد.

افتخاری تصریح کرد: »دستورالعمل پایش و اندازه گیری صوت محیط 
استان خراسان  گاز  توسط شرکت  گاز«  تقلیل فشار  ایستگاه های  در  زیستی 
رضوی با همکاری یکی از شرکت های دانش بنیان تدوین و برای اولین بار 
در سطح شرکتهای گاز استانی تهیه شده است.به گفته مدیرعامل شرکت گاز 
استان ، هدف از انجام این پروژه، یکپارچه سازی نحوه اندازه گیری، ارزیابی، 
تعیین میزان انتشار صدای محیط زیستی در ایستگاههای تقلیل فشار گاز، نحوه 
تشخیص میزان کنترل صدا و تشخیص نواقص و عدم انطباق جهت مقایسه با 
حدود مجاز و ارایه اقدامات اصالحی در سطح کلیه شرکتهای گاز استانی می باشد.
افتخاری این پروژه را شامل فازهای مطالعات کتابخانه ای، جمع آوری آمار و 
اطالعات، بازدید و اندازه گیری میدانی، تجزیه و تحلیل نتایج، ارایه الگوی اولویت 
بندی کاهش صدای نامنطبق محیط زیستی، منوی روش های کنترلی و تهیه 
دستورالعمل عنوان کرد و گفت: گزارش نهایی و دستورالعمل تهیه شده قابلیت 
استفاده برای اندازه گیری و پایش صدای محیط زیستی در تمام ایستگاه های تقلیل 
فشار به ویژه با تمرکز بر روی ایستگاههای تقلیل فشار شهری TBS می باشد.

نشست مدیران دستگاه های تابعه وزارت ارتباطات در استان با 
استاندار مرکزی

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در این نشست، ضمن تشریح 
وظایف و برنامه های وزارت متبوع در سطح استان، آخرین اقدامات انجام شده 

مجموعه تحت امر خود را در استان تشریح کرد .
براساس این گزارش، در ادامه مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی 
نیز ، گزارشی از عملکرد مجموعه تحت االمر خود را برای جمع حاضر تشریح 
کرد و جلسه پس از ارایه گزارش سایرمدیران دستگاه های تابعه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات در استان با ارائه رهنمودهایی از سوی فرزاد مخلص االئمه، 

استاندار مرکزی خاتمه یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
بوشهر با حضور در میز خدمت مصلی نماز 

جمعه بوشهر پاسخگوی نمازگزاران شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش 
استان  فاضالب  و  آب  همگانی شرکت 
بوشهر، ابوالحسن عالی در تشریح این خبر 
اظهار کرد: میز خدمت آبفا بوشهر همزمان 
با هفته صرفه جویی در مصرف آب برگزار 
شد تا در ارتباطی بدون واسطه مطالبات 
شهروندی در حوزه آب و فاضالب مورد 

بررسی قرار گرفت.
میز خدمت  برپایی  کرد:  بیان  وی 
از  دور  به  شهروندان  تا  است  فرصتی 
و  مسائل  اداری  زمان بر  بروکراسی 
میان  در  مدیران  با  را  خود  مشکالت 

بگذارند.
عالی ادامه داد: در میز خدمت شرکت 
آبفا بوشهر اطالعاتی پیرامون نحوه صرفه 
جویی، فرایند واگذاری انشعاب آب، میزان 

به  شیرین کن  آب  پروژه های  پیشرفت 
عنوان عامل موثر در پایداری آب شرب 

استان اطالع رسانی شد.
وی اظهار کرد: کمبود آب شرب به 
دلیل دومین سال خشکسالی و کاهش 
تا  می کند  ایجاب  سدها  پشت  ذخیره 
کار جدی  دستور  در  آب  بهینه  مصرف 

مشترکان قرار گیرد.
عالی افزود: برخی از هدر رفت آب 
در استان بوشهر نیز به دلیل فرسودگی 
شبکه و وجود انشعاب های غیرمجاز است 
که در این زمینه اقدامات مطلوبی اجرایی 

شده است.
وی بیان کرد: استفاده از آب شرب 
برای مصارف کشاورزی و دامی بویژه در 
مناطق روستایی از دیگر عوامل تهدیدکننده 
تامین آب پایدار است که نیاز است هم 
استانی در راستای تامین آب هم استانی 
آب شرب را به مصرف غیرشرب نرسانند.

مدیرعامل آبفای بوشهر در میز خدمت پاسخگوی نمازگزاران شد

دانشگاه  رئیس  رئیسی:  سیمین 
و  چهارمحال  کاربردی  علمی  جامع 
بختیاری اظهار داشت:یکی از افتخارات 
این دانشگاه در این حوزه آن است که 
هم اکنون 1۰ نفر از کارآفرینان برتر استان 
که در حوزه کاری خود در سطح کشور 
نیز شناخته شده هستند از دانش آموختگان 
دانشگاه علمی کاربردی به شمار می روند 
و سه نفر نیز برای شرکت در مراحل و 
انتخاب به عنوان کارآفرین برتر کشوری 

معرفی شده اند.
بهروز شایق در نشست خبری با 
دانشگاه  کرد:  اظهار  رسانه،  اصحاب 
جامع علمی و کاربردی در چهارمحال 
و بختیاری دارای 8 مرکز فعال است 
در  مرکز   1 شهرکرد،  در  مرکز   5 که 
هنر  و  فرهنگ  مرکز  که  فرخشهر 
مرکز   1 و  فارسان  در  مرکز   1 است، 
در  همچنین  دارد  قرار  لردگان  در  نیز 
این مراکز در این مراکز 63 کد رشته 
محل و ۴6 کد رشته، پذیرش دانشجو 
این  از  برخی  همچنین  می شود  انجام 
مراکز به صورت خصوصی، برخی نیمه  
خصوصی و یک مرکز وابسته به مرکز 

جامع علمی و کاربردی وجود دارد.
وی با بیان اینکه ۲675 دانشجو در 
8 مرکز استان مشغول تحصیل هستند، 
افزود: 617 نفر از این افراد خانم و ۲۰58 
نفر آقا هستند که 156۰ نفر در مقطع 
کاردانی، 8۰۰ نفر در مقطع کارشناسی 
فناوری  مهندسی  حوزه  در  نفر   35۰ و 
پایان  به تحصیل هستند و در  مشغول 
هنر،  مختلف  در حوزه های  دانشجویان 

کشاورزی  جهاد  و  اجتماعی  خدمات 
مشغول به کار می شوند.

کاربردی  علمی  دانشگاه  رئیس 
داشت:  اظهار  بختیاری  و  چهارمحال 
در سال تحصیلی آینده دانشگاه علمی 
کاربردی استان برای نخستین بار در 11 
کد رشته جدید مقطع کارشناسی و 1۰ 
کد رشته جدید مقطع کاردانی، دانشجو 

می پذیرد.
وی با اشاره به هدف دانشگاه علمی 
کاربردی در سراسر کشور مبنی بر ایجاد 
رشته های جدید جهت اشتغالزایی، ادامه 
داد: در استان چهارمحال و بختیاری نیز 
اقدامات  درنتیجه  و  دنبال  موضوع  این 
در  جدید  رشته های  ایجاد  جهت  الزم 
دانشگاه علمی کاربردی این استان انجام 
شد برای مثال در مقطع کارشناسی و در 
حوزه ورزش رشته هایی مانند کارشناس 

حرفه ای  کارشناس  ورزش،  حرفه ای 
کارشناس  اندام،  پرورش  مربیگری 
حرفه ای مربیگری هندبال و... در دانشگاه 
همچنین  شد  ایجاد  کاربردی  علمی 
رشته هایی همچون تجارت الکترونیک، 
کارشناس  دیجیتال،  کارهای  و  کسب 
و... که  تجاری سازی  حرفه ای مدیریت 
با توجه به فضای امروز جامعه به شدت 
این  رشته های  به  نیز  هستند  تاثیرگذار 

دانشگاه افزوده شد.
مدرس   ۴19 داد:  ادامه  ایشان 
آموزشی با مدرک فوق لیسانس به باال، 
31 مدرس خبره که دارای 1۰ سال تجربه 
این  در  معارف  استاد  و ۴۰  کار هستند 
دانشگاه ها مشغول به تدریس هستند و 
برای تکمیل کادر آموزشی به 75 مدرس 
نیازمندیم که عالقه مندان دارای مدرک 

می توانند طبق فراخوان ها اقدام کنند.

بهروز شایق به ظرفیت های استان 
در حوزه نساجی و فعالیت چندین شرکت 
بنام در تولید چادر مشکی و موکت در 
چهارمحال و بختیاری نیز اشاره کرد و 
اظهار داشت: با توجه به این ظرفیت و 
استان  کاربردی  علمی  دانشگاه  تعریف 
تدوین  قطب های  از  یکی  عنوان  به 
سرفصل های دروس در شاخه نساجی، 
و  رنگرزی  لباس،  طراحی  رشته های 
عملیات تکمیل پارچه، بافندگی تاروپود 
مراکز  در  کفش  و  کیف  طراحی  و 
راه اندازی  دانشگاه  این  زیرمجموعه 

می شود.
تدوین  به  مه  ا د ا ر  د یق  شقا
کاردانی  مقطع  آموزشی  سرفصل های 
کاربردی  علمی  دانشگاه  در  نمد  رشته 
به  شهرکرد  انتخاب  واسطه  به  استان 
عنوان شهر ملی نمد اشاره کرد و گفت: در 
این حوزه نیاز به متخصص نمد، مشهود 
است و با وجود آنکه افراد با تجربه در این 
حوزه در استان بسیار هستند اما تاکنون 
دانش آموخته نساجی که به طور ویژه به 
نمد پرداخته باشد برای آموزش در این 

رشته شناسایی نشده است.
حضور  لزوم  بر  تاکید  با  ایشان 
توسعه صنعت  در  دانشگاه  این  موثرتر 
شد:  یادآور  فرش  رشته  در  و  نساجی 
این  به  ورود  برای  مساله  مهم ترین 
حوزه آن است که تقاضا برای تحصیل 
در رشته های مرتبط با آن ها وجود داشته 
باشد چرا که این دانشگاه برای ایجاد کد 
رشته های جدید به صورت تقاضامحور 

عمل می کند.

10 کارآفرین برتر چهارمحال و بختیاری 
دانش آموخته دانشگاه علمی کاربردی هستند

ک  ر ا مـد سـی  ر بر حلـه  مر
برگزیدگان آزمون اسـتخدامی شـرکت 

شـد. آغـاز  خوزسـتان  فـوالد 
روابـط  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
مـدارک  بررسـی  مرحلـه  عمومـی، 
برگزیدگان آزمون اسـتخدامی شـرکت 
فنـی  دانشـکده  در  خوزسـتان  فـوالد 
پژوهشـی  و  آموزشـی  عالـی  مجتمـع 

آغـاز شـد. بـرق  صنعـت آب و 
 عباسـعلی تقـوی معـاون منابـع 
انسـانی و امـور اجتماعـی گفت: آزمون 
اسـتخدامی شـرکت فـوالد خوزسـتان 
در اسـفندماه 1۴۰۰ از میـان متقاضیان 
منظـور  بـه  خوزسـتان  اسـتان  بومـی 
تامیـن منابع انسـانی متخصص برگزار 
شـد. وی اظهـار داشـت: نتایـج اولیـه 
از   1۴۰1 مـاه  اردیبهشـت  اواخـر  در 
سـوی  دانشـگاه شـهید چمـران اهواز 
بـه  نتایـج،  اعـالم  از  پـس  و  اعـالم 
اعتراضـات داوطلبـان در زمـان قانونی 

رسـیدگی شـد.
پـس  گفـت:  ادامـه  در  تقـوی   
از اعـالم  نتایـج نهایـی بـه شـرکت 
مـدارک  بررسـی  خوزسـتان،  فـوالد 
اسـاس  بـر  اسـتخدامی  برگزیـدگان 
مشـاغل  بـرای  تحصیلـی  رشـته های 
زیـر کارشناسـی و کارشناسـی به مدت 
دو هفتـه در مجتمـع عالـی آموزشـی و 
پژوهشـی صنعـت آب و بـرق با حضور 
نماینـدگان شـرکت فـوالد خوزسـتان 
انجـام خواهـد شـد.  گـزارش خبرنگار 
مـا حاکی اسـت، روزانه مـدارک هفتاد 
تـن از برگزیـدگان  این آزمون بررسـی 
دواطلبـان،  مـدارک  تاییـد  از  پـس  و 
متقاضـی در سـیر مراحـل نهایی جذب 

قـرار خواهـد گرفـت.
زمـون  آ در  سـت،  ا گفتنـی   
اسـتخدامی شـرکت فـوالد خوزسـتان، 
575 تَـن موفق به کسـب نمـره قبولی 

شـدند.

آغاز مرحله بررسی مدارک برگزیدگان آزمون استخدامی شرکت فوالد خوزستان

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  درخشنده: 
نعمت  ساری،  مازندران-  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
منابع  کل  اداره  مراتع  امور  اداره  رئیس  کوهستانی 
مازندران- ساری، گفت: جشن  آبخیزداری  و  طبیعی 
قرق شکنی مرتع منطقه قلعه سر چهاردانگه شهرستان 
ساری با حضور مسئولین شهرستانی و استانی، دامداران 
و مرتع داران، مردم بومی منطقه و برخی از کارشناسان 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  کارکنان  و 

مازندران- ساری و شهرستان ساری برگزار شد.
چراء  مدیریت  پروژه  اجرای  افزود:  کوهستانی 

یکی از برنامه های مهم در طرح تعادل دام و مرتع 
جهت افزایش علوفه تولیدی در نظر گرفته شده است. 
به طوری که مهم ترین موضوع در طرح تعادل دام 
و مرتع در رابطه با مدیریت چراء، جلوگیری از چرای 
زودرس و کنترل زمان ورود و خروج دام در مرتع است 
به نحوی که زمان ورود دام به مرتع بایستی زمانی باشد 
که گیاهان مرتعی به حداکثر رشد و تولید خود رسیده 
باشند تا ضمن کاهش آسیب پذیری پوشش گیاهی در 
مقابل چرای دام، علوفه بیشتری در اختیار دام قرار گیرد.
طبیعی  منابع  کل  اداره  مراتع  امور  اداره  رئیس 

طور  به  کرد:  اظهار  ساری،  مازندران-  آبخیزداری  و 
متوسط در اثر اجرای این پروژه ساالنه حداقل ۲۰ درصد 
به تولید مراتع و در همین حد به پوشش گیاهی آن 
افزوده خواهد شد. الزم به ذکر است اجرای این پروژه 
در مراتع ییالقی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد 
و با توجه به این که بیش از 9۰ درصد مراتع استان 
مازندران ییالقی می باشد و همچنین نظر به سطح 
کم مراتع استان در مقایسه با سایر استان ها، ورود دام 
به مراتع از قدیم االیام برای دامداران اهمیت زیادی 
داشته و به همین خاطر این روز را جشن می گرفتند.

کوهستانی رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، خبر داد:
جشن قرق شکنی مرتع منطقه قلعه سر شهرستان ساری برگزار شد



5 نسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1048- سه شنبه 7 تیر 1401 گو نا گو

آگهی موضوه ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون  موضوع   / اول  هیات   1۴۰16۰3۰1۰6۰۰۰157۲ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ محمد جواد عرب فرزند فرهاد به شماره شناسنامه 5۲ صادره از ورامین ** 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲96/6۰ متر مربع 
از پالک شماره ۲7۲ فرعی از 1۰6 اصلی واقع در باغ صالح بخش حوزه ثبت 
از رضا میر رجب** محرز گردیده است لذا به منظور  ملک ورامین خریداری 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۴۰1/۴/7 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۴۰1/۴/۲۲ 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 171 

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری کیا سراتو به رنگ سفید مدل 1395 به شماره 
انتظامی 136 و 13-ایران ۴6 به شماره موتور G۴KDFH55397۲ به شماره 
به جاوید عبدالهی مفقود وازدرجه  شاسی NAS6۲1۲۰۰F1۰۰75۲8 متعلق 

اعتبار ساقط می باشد.

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر 
خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج
1-ششدانگ یک قطعه باغ به نام آقای ملک محمد قوامی گرآباد فرزند 
محمود صادره سنندج پالک 98 فرعی از 6۲ اصلی بخش 9 منطقه ۲ سنندج به 
مساحت 3۴۲۲/۴۲ متر مربع جزء نسق زارعانه شماره 8۴6۰ مورخه 5۰/7/16 دفتر 

1۴ سنندج بنام محمود قوامی گرآباد به آدرس سنندج روستای گراوه 
۲-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای ملک محمد قوامی گرآباد 
فرزند محمود صادره سنندج پالک99 فرعی از 6۲ اصلی بخش 9 منطقه ۲ سنندج 
به مساحت ۲۰8۴/78متر مربع جزء نسق زارعانه شماره 8۴6۰ مورخه 5۰/7/16 

دفتر 1۴ سنندج بنام محمود قوامی گر آباد به آدرس سنندج روستای گراوه 
قوامی  محمد  ملک  آقای  نام  به  مزوعی  زمین  قطعه   یک  3-ششدانگ 
 9 بخش  اصلی   6۲ از  فرعی   1۰۰ پالک  سنندج  صادره  محمود  فرزند  گرآباد 
منطقه ۲ سنندج به مساحت135۴/67متر مربع جزء نسق زارعانه شماره 8۴6۰ 
مورخه 5۰/7/16 دفتر 1۴ سنندج بنام محمود قوامی گر آباد به آدرس سنندج 

روستای گراوه 
قوامی  آقای ملک محمد  نام  به  زمین مزروعی  ۴-ششدانگ یک قطعه  
از 6۲ اصلی بخش 9  فرزند محمود صادره سنندج پالک 1۰1 فرعی  آباد  گر 
منطقه ۲ سنندج به مساحت 566/91متر مربع جزء نسق زارعانه شماره 8۴6۰ 
مورخه 5۰/7/16 دفتر 1۴ سنندج بنام محمود قوامی گر آباد به آدرس سنندج 

روستای گراوه 
قوامی  محمد  ملک  آقای  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  5-ششدانگ 
از 6۲ اصلی بخش 9  فرزند محمود صادره سنندج پالک 1۰۲ فرعی  آباد  گر 
منطقه ۲ سنندج به مساحت 1۰8۴/83متر مربع جزء نسق زارعانه شماره 8۴6۰ 
مورخه 5۰/7/16 دفتر 1۴ سنندج بنام محمود قوامی گر آباد به آدرس سنندج 

روستای گراوه 
6-ششدانگ یک قطعه باغ به نام آقای ملک محمد قوامی گر آباد فرزند 
محمود صادره سنندج پالک 1۰3 فرعی از 6۲ اصلی بخش 9 منطقه ۲ سنندج 

به مساحت 19۰3/89متر مربع جزء نسق زارعانه شماره 8۴6۰ مورخه 5۰/7/16 
دفتر 1۴ سنندج بنام محمود قوامی گرآباد به آدرس سنندج روستای گراوه 

قوامی  آقای ملک محمد  نام  به  زمین مزروعی  7-ششدانگ یک قطعه  
 9 بخش  اصلی   6۲ از  فرعی   1۰۴ پالک  سنندج  صادره  محمود  فرزند  گرآباد 
منطقه ۲ سنندج به مساحت ۴7۲9/8۰ متر مربع جزء نسق زارعانه شماره 8۴6۰ 
مورخه 5۰/7/16 دفتر 1۴ سنندج بنام محمود قوامی گر آباد به آدرس سنندج 

روستای گراوه 
قوامی  محمد  ملک  آقای  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  8-ششدانگ 
 9 بخش  اصلی   6۲ از  فرعی   1۰5 پالک  سنندج  صادره  محمود  فرزند  گرآباد 
منطقه ۲ سنندج به مساحت 11953/76 مترمربع جزء نسق زارعانه شماره 8۴6۰ 
به آدرس سنندج  قوامی گرآباد  بنام محمود  مورخه 5۰/7/16 دفتر 1۴ سنندج 

روستای گرآباد 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰1/۴/7

تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴۰1/۴/۲۲
هیوا احمدیان

رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج- م الف 17۴1

مفقودی
ره  شما  MT -X۲۲ م  ا وی  م  ا خودرو  فروش  کتور  فا و  سند 
سی  شا ه  ر شما و   M A M D ۴ G 1 5 B A F H ۰ ۰ 1 ۰ 6 9 ر  تو مو
NATFBAAV3H1۰۰1۰۰1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

تربت حیدریه 
شماره 137۴

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم اشرف سائیان به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 17۴5 مفروز و مجزی 
شده از ۴7191/1۲/19۲ فرعی واقع در اراضی عباس آباد و محمود آباد از 195 
اصلی دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه به علت نامعلوم مفقود گردیده که 
با بررسی سوابق و سامانه مدیریت کشوری امالک تربت حیدریه سند مالکیت 
نام اشرف سائیان  به  الکترونیکی 1۴۰۰۲۰3۰6۰۰6۰۰۲۰3۴  مذکور ذیل دفتر 

تسلیم  و  صادر  حیدریه  تربت  صادره   537۴ شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند 
گردیده و سامانه مدیریت کشوری امالک کشوری بیش از این حکایتی ندارد. 
لذا به استناد ماده 1۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
انتشار: 1۴۰1/۴/7 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ترتبت حیدریه 
شماره 137۰ 

آگهی ابالغ اجراییه 
ملی  به ش  رحمت  فرزند  حصاری  طاهری  عباس  آقای  به  وسیله  بدین 
۰7۰17561۲8 ابالغ می گردد که خانم معصومه آراسته رود معجنی فرزند حسنعلی 
به کدملی ۰7۰18۴9851 به استناد سند نکاحیه شماره ۲۰7۴7- 1389/۰5/1۰ 
به  اجراییه  ازدواج شماره 11 تربت حیدریه مبادرت به صدور  تنظیمی در دفتر 
کالسه 1۴۰1۰۰۲59 و به تعداد 15 عدد سکه کامل بهار آزاد علیه شما نبوده 
است و چون برابر اعالم مامور ابالغ اداره پست تربت حیدریه با توجه به مراجعه 
در آدرس اعالمی شناسایی نشده و ابالغ میسر نگردیده لذا به استناد ماده 18 
آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  اجراییه  که  گردد  می  ابالغ  شما  به  اجرا  نامه  آیین 
ابالغ شده محسوب و ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی عملیات اجرایی 
ادامه خواهد یافت و همچنین به شما ابالغ می گردد که خودرو سواری پراید به 
ش انتظامی 3۲ ایران ۲15 ل ۲9 و موتور سیکلت به ش انتظامی 768 ایران 
993۴3 متعلق به شما بازداشت گردیده است لذا چنانچه ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ ابالغ اخطاریه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات اجرایی 
علیه شما ادامه خواهد یافت و شما موظف به ثبت نام و دریافت حساب کاربری 
جهت ابالغات می باشید و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1۴۰1/۰۴/8 
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

شماره 1373

جمعیت  راهبردی  شورای  دبیر   
آمار سقط جنین  درباره  تهران،  استان 
غیر قانونی کشور، گفت: ساالنه 37۰ 
هزار سقط در کشور داریم که اغلب آنها 
جنایی و غیر قانونی است و تنها حدود 
به  مربوط  موارد  این  درصد   ۴ تا   3.5
روابط خارج از عرف و باقی این موارد 
بودن  »ناخواسته  نظیر  انگاره هایی  با 
بارداری« و »بدون برنامه ریزی بودن 

بارداری« همراه هستند.
استانی  جلسه  در  قاسمی  صالح 
ز  و ر که   » جمعیت و  ه  د ا نو خا «
با دستور کار  تیرماه(  گذشته)دوشنبه6 
»بررسی آخرین وضعیت استان تهران« 
و با حضور استاندار تهران برگزار شد، 
اظهار کرد: در حال حاضر دنیا الگوی  
چهار  الگوی  با   perfect family
فرزندی را ترویج می کند و تعریفی که 
برای آن ارائه داده اند به این معنا است 

خانواده ای   perfect family که 
است که تمام اعضای آن روابط درون 

خانوادگی را تجربه کنند.
با  جمعیت،  مطالعات  مرکز  دبیر 
فرزندی  چهار  الگوی  اگر  اینکه  بیان 
شود  ما  کشور  و  کشورها  رایج  الگو 
نرخ باروری به  ۲.8 تا 3 می رسد که 
تا حد  نیز  را  ما  مساله کشور  می تواند 

زیادی مدیریت کند.
پژوهشگر  و  شناس  جمعیت  این 
حوزه جمعیت در عین حال تاکید کرد: 
شده  مطرح  شناختی،  جامعه  لحاظ  به 
و  فرزندی  هشت  الگوهای  که  است 
1۰ فرزندی و باالتر الگوهای درستی 

نیست.
شده  ثبت  تولدهای  درصد   5۰
به  مربوط   99 سال  در  تهران  استان 

فرزند اول بوده است 
جمعیت  راهبردی  شورای  دبیر 

اینکه 5۰ درصد  بیان  با  استان تهران 
در  تهران  استان  شده  ثبت  تولدهای 
 ۴1.7 اول،  فرزند  به  مربوط   99 سال 
 8.۴ و  دوم  فرزند  به  مربوط  درصد 
بیشتر  و  سوم  فرزند  به  مربوط  درصد 
بوده است، یادآور شد: در واقع تهران 
ثبت  تولدهای  باالترین  گیالن  از  بعد 
است  داشته  را  اول  فرزند  برای  شده 
را  فرزندی«  »تک  الگوی  امر  این  و 

تثبیت می کند.
وجود ۴ میلیون مهاجر نسل اول 

و دوم ایرانی در خارج از کشور
ضرورت  درباره  قاسمی  صالح 
توجه به بحث »مهاجرت« و تاثیر آن 
بر جمعیت کشور، خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر ۴ میلیون مهاجر نسل اول 
و دوم ایرانی در خارج از کشور داریم 
که این امر به لحاظ کیفیت در مهاجر 

فرستی نخبگانی قابل توجه است.

حوزه  پژوهشگر  ین  ا گفته  به 
جمعیت، کشور ما به لحاظ باروی برای 
افزایش جمعیت تنها پنج سال فرصت 
دارد و اگر متولدین دهه شصتی کشور 
باروری خارج شوند،  متعارف  از سنین 
نمی توان   7۰ دهه  متولدین  به  اتکا  با 
از  و  کرد  مدیریت  را  جمعیت  بحران 
فرصت  تنها  گفت  می توان  رو  این 
 5 در  تنها  امر  این  برای  مانده  باقی 
از  حمایت  قانون  اجرای  طالیی  سال 

خانواده و جوانی جمعیت است.
وی در بخش دیگر سخنان خود 
و  کرد  اشاره  خانوادگی«  »انقالب  به 
کارکرد  و  ساختار  الگو،  تغییر  درباره 
در  ما  افزود:  ایران،  در  خانواده  نهاد 
به  شبیه  پدیده ای  آستانه  در  ایران، 
غرب  در  خانوادگی«  »انقالب  پدیده 
نهاد  و  کارکرد  و  ساختار  که  هستیم 

خانواده را دچار دگرگونی جدی کرد.

پژوهشگر حوزه جمعیت مطرح کرد؛

فرصت ۵ ساله ایران برای افزایش جمعیت! 

ثبـت نـام و انتخـاب رشـته مقطـع کاردانی به 
کارشناسـی ناپیوسـته سـال 1۴۰1 تـا نهـم تیزمـاه 

شـد. تمدید 
پیرو اطالعیه مورخ ۲9/۰3/1۴۰1 در خصوص 
ثبت نـام و انتخاب رشـته آزمـون مقطـع کاردانی به 
کارشناسـی ناپیوسـته سـال 1۴۰1 و انتشـار دفترچه 
راهنمـای مذکـور، به اطالع متقاضیان می رسـاند به 
منظور فراهم نمودن تسـهیالت بیشـتر و مسـاعدت 
بـرای آن دسـته از متقاضیانـی کـه تـا ایـن تاریـخ 
)۰5/۰۴/1۴۰1( برای ثبت نام و انتخاب رشـته اقدام 

ننموده انـد، ترتیبی اتخاذ شـده اسـت کـه متقاضیان 
بتواننـد تا پایان روز پنجشـنبه مـورخ ۰9/۰۴/1۴۰1 

نسـبت به ثبت نـام و انتخاب رشـته اقـدام کنند. 
لـذا متقاضیـان، ضرورت دارد کـه در مهلت در 
نظـر گرفتـه شـده و پـس از مطالعـه دقیـق دفترچه 
راهنمـای مربـوط و مندرجات این اطالعیه، به درگاه 
 www. بـه نشـانی:  ایـن سـازمان  اطالع رسـانی 
sanjesh. org مراجعـه و نسـبت بـه ثبت نـام و 
انتخـاب کدرشـته محل هـای مـورد عالقـه خود در 

آزمـون مذکـور اقـدام نمایند. 

ثبت نـام  قبـاًل  کـه  متقاضیانـی  ضمـن،  در 
خـود را تکمیـل و کـد رهگیـری ثبت نـام دریافـت 
نموده انـد نیـز می تواننـد در صورت تمایـل تا تاریخ 
فـوق، نسـبت بـه مشـاهده و یا ویرایـش اطالعات 
خـود  انتخابـی  محل هـای  کدرشـته  و  ثبت نامـی 

نمایند.  اقـدام 
شـایان ذکـر اسـت درصـورت وجـود اصالحیه 
بـرای دفترچـه راهنمـای ثبت نـام و انتخاب رشـته 
کارت  پرینـت  اطالعیـه  در  موضـوع  آزمـون  ایـن 

شـرکت در آزمـون اطالع رسـانی خواهـد شـد.

مهلت ثبت نام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته تمدید شد

دست  به  عادالنه  قانوِن  گفت:  رییس جمهور 
سه گانه  قوای  در  و  می شود  اجرا  عادل  مجریان 

نشویم. حاشیه ها  گرفتار  گرفتیم  تصمیم 
ر  جمهو ییس  ر  ، ییسی ر هیم  ا بر ا سید 
هفته  گرامیداشت  مراسم  در  حضور  با  کشورمان 
مسؤوالن  گذشته  ر  ادوا در  گفت:  قضاییه،  قوه 
عقب  کارها  ز  ا برخی  و  شدند  حاشیه ها  گرفتار 
ر  فتا گر که  ست  ا ین  ا ما  جدی  تصمیم   . ند ما
حاشیه ها نشویم و به متن بپردازیم. متن، خدمت 

است. مردم  به  خالصانه 
وی افزود: بسیار به آینده اقتصادی، اجتماعی 

امروز  مردم  دردهای  امیدوارم.  کشور  فرهنگی  و 
نه حق  و  داریم  نه حق عقب گرد  باید شنیده شود. 

درجا زدن.
رییس جمهور در تحلیل حادثه هفتم تیر گفت: 
با پشتیبانی نظام سلطه تصمیم داشت  جریان نفاق 
ترور کند.  را  انقالب  نماد  و  برجسته  که چهره های 
کرده  سعی  سلطه  نظام  پشتیبانی  با  نفاق  جریان 
تاکنون  که  دهد  ادامه  را  ایران  در  خود  شیطنت 
باید مسیر  انقالبی   موفق نشده و نمی شوند. جریان 
پلید  نتواند اهداف  نفوذ  تا جریان  بنگرند  با دقت  را 
خود را در این کشور دنبال کند. بسیاری از دوستان 

و  می کنند  تالش  کشور  کل  در  مخلصانه  و  بی نام 
که  عنوان کسی  به  طلبه خدمتگزار  عنوان  به  بنده 
هستم،  قضایی  دستگاه  در  همکارانم  کار  با  آشنا 

قدردان این تالش ها هستم.
از  از همکارانم و بخصوص  داد:  ادامه  رییسی 
آقای اژه ای که بیش از ۴۰ سال تحربه کار قضایی 
دارند و گفتمان حفظ سرمایه اجتماعی ضمن مبارزه 
با فساد و تالش برای برقراری عدالت دارند، تشکر 
می کنم. ایشان و سایر همکاران در این دستگاه، با 
ارتقای آن  نیز  تالش بسیاری تحقق سند تحول و 

را دنبال می کنند.

رییسی:تصمیم گرفتیم گرفتار حاشیه ها نشویم!

گفتگوی آزاد و صمیمی در تاالر گفتگو
تاالر گفتگوی بیمه ایران فضایی صمیمی برای طرح نظرات 

همکاران است
کل  مدیر  شهرستانی   حسن  سید 
اظهار  خصوص  این  در  مشاوران  گروه 
داشت : تاالر گفتگو، فضایی صمیمی برای 
طرح  نقطه نظرات و سئواالت و انتقال 
تجارب کاری و بیمه ای  ، بیان مشکالت 
و مسائل مختلفی است که همکاران با آن 

مواجه هستند .
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، 
شهرستانی با اشاره به تالش ها وحمایت 
های مدیر عامل سابق و فعلی شرکت در 
ایجاد تاالر گفتگوی بیمه ایران افزود :  در 

اواخر سال 1۴۰۰  در راستای اجرای سیاستهای ابالغی و با  پیگیری ها  و 
تاکیدات حسن شریفی رییس هیات مدیره و مدیر عامل ، تاالر گفتگوی بیمه 

ایران را اندازی شد.
وی  هدف از ایجاد این تاالر در پرتال شرکت را ، انتقال دانش، صمیمیت و 
آشنایی، هم اندیشی و تبادل نظر ، روشنگری و تبیین و تنویر هرچه بیشتر عقاید 
و افکار عمومی کارکنان در مسیر صحیح و اثربخش  عنوان کرد و گفت: در این 
تاالر همه اعضای گروه می توانند ، آزادانه و بدون هیچگونه محدودیت و نگرانی 
) با تضمین حفظ هویت ، صیانت ازحریم خصوصی و مشخصات افراد( نظرات 
خود را مطرح و در مقابل منتظر عکس العمل و توضیحات مسئولین ذی ربط ویا 

سایر همکارانی که از موضوع مطرح شده اطالع دارند ، باشند.
مدیر کل گروه مشاوران در ادامه خاطرنشان کرد : با توجه به همراهی 
و استقبال خوب جمع کثیری از همکاران ، فضا و جریان ارتباطی پر تحرک و 
موثری  را شاهد هستیم . قطعا همراهی و همیاری هر کدام از کارکنان می تواند 
منجر به ، اثر بخشی ، تحول، جذابیت و شکوفایی هر چه بیشتر برنامه ها و ایده 

های توسعه بخش پیش روی شرکت باشد.
شهرستانی  در ادامه با قدردانی از زحمات  همه گروه ها یی که در راه اندازی 
این تاالر نقش داشتند ، به برنامه های کمی و کیفی ارتقای  این تاالر پرداخت 
وگفت:  در ادامه مسیر برای افزایش محتوای فعالیت ها و جذاب تر کردن هر 
چه بیشتر مشارکت همکاران وجذب ایده های مختلف ، باید از خدمات و دانش 
مشاورین متخصصی که دارای سوابق  و توان علمی در این زمینه هستند، 

استفاده نماییم .
همچنین با توسعه این  تاالر در آینده نزدیک ، نمایندگان و مشتریان  نیزدر 
آن مشارکت خواهند داشت ، تا این تاالر را به  پایگاهی برای تولید دانش بیمه 
ای تبدیل نماییم . قطعا اطالعاتی که در اینجا ثبت می شود ، به مدیران در 
تصمیم گیری ، تولید محصوالت جدید بیمه ای و ارائه راهکارهای عملی و جدید 

کمک زیادی خواهد کرد.
شهرستانی ارتباط این تاالر با سایر مجموعه ها مانند نظام پیشنهادها و 
مدیریت دانش را مهم دانست و اظهار داشت : با بررسی هوشمندانه گفتگوی 
افراد در این تاالر ، ایده ها و داده های بسیار ارزشمندی بدست خواهیم آورد که  
این اطالعات ، نه تنها برای بخش نظام پیشنهادها بلکه برای مدیریت های فنی 
ذی ربط نیز ارزشمند است. مدیران شرکت با جمع بندی نظرات و مباحثی که 
در مورد محصوالت و خدمات شرکت، به اشتراک گذاشته شده وجذب  ایده ها، 
دیدگاه ها و تجربیات مختلف ، می توانند عالوه بر بازخورد غیر مستقیم برای تنظیم 
و حتی توسعه بازار آن محصول ، از مدیریت دانش بدست آمده برای  افزایش 

بینش واطالعات کارکنان در بخش های مختلف استفاده نمایند.

مدیر امور استان ها و بازاریابی بانک خبر داد:
 صدور دو هزار و ۶۵۵ کارت فعال مروارید، طی سه ماهه 

ابتدایی سال جاری
مدیر امور استان ها و بازاریابی پست 
بانک ایران، از انعقاد 61 فقره قرارداد و 
صدور دو هزار و 655 کارت فعال مروارید، 
طی سه ماهه ابتدایی سال جاری در شعب 

سراسر کشور خبر داد.
 به گزارش اداره کل روابط عمومی 
پست بانک ایران، علیرضا واحدپور مدیر 
این  اعالم  با  بازاریابی  و  استان ها  امور 
سال  ابتدایی  ماهه  سه  در  افزود:  خبر 
مدیریت   ،666 مستقل  شعبه  جاری، 

شعب منطقه شرق تهران ۴5۰، مدیریت شعب استان البرز 195، مدیریت شعب 
منطقه غرب تهران 165، مدیریت شعب استان های مرکزی و بوشهر به ترتیب 

155 و 15۴ صادر کرده اند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا پایان خردادماه سالجاری 61 فقره 
قرارداد مروارید کارت منعقد شده و بر اساس این قراردادها دو هزار و 655 کارت 
فعال مروارید در شعب سراسر صادر شده است، تصریح کرد:  67 درصد مروارید 
کارت ها، در مدیریت شعب استان های البرز، مرکزی و بوشهر، شعبه مستقل و 
مدیریت شعب مناطق استان تهران و 33 درصد کارت های فعال مروارید در سایر 

استان ها صادر شده است.
واحدپور ادامه داد: همچنین شعب تجریش، مستقل، کیش و شهرری در 
سالجاری باالترین میزان کارمزد و شعب مستقل و تجریش باالترین تعداد کارت 

صادره را داشته اند.
بر اساس این گزارش، خدمات کارت اعتباری مروارید از آبان ماه سال 98 
با هدف جذب شرکت ها و فروشگاه های ارائه کننده کاال و خدمات در شعب 

بانک راه اندازی شده است.

توسعه سرمایه انسانی موجب دستیابی بانک توسعه تعاون به اهداف 
باالتر می شود

چهارمین نشست تخصصی از سلسله نشست های اندیشه ورزی در بانک توسعه 
تعاون با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با محوریت چالش های سرمایه انسانی 

در مسیر توسعه و سودآوری پایدار بانک توسعه تعاون برگزار شد.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در این نشست ضمن اشاره به 
محور اصلی نشست و تاکید بر مدیریت چالشهای سرمایه انسانی در بانک توسعه تعاون، 
اظهار داشت: با توجه به جوانی بانک و داشتن سرمایه انسانی با قابلیت، جوان و با انگیزه، 
فرصت ها و نقاط قوت کلیدی و واجد اهمیت در سرمایه انسانی بانک نهفته است که 

نیازمند توجه و برنامه ریزی اساسی است.
وی توسعه سرمایه انسانی را پیش نیاز توسعه کمی و کیفی ذکر کرد و اضافه نمود 
در صورت تحقق توسعه سرمایه انسانی، مسیر توسعه بانک توسعه تعاون، بخش تعاون 

و اقتصاد ملی هموارتر خواهد شد.
سرپرست بانک توسعه تعاون سرمایه انسانی را مهمترین عامل حرکت به سمت 
توسعه ذکر و عنوان نمود: سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون در سطوح مختلف ستاد 
و صف، رده های مدیریتی، کارشناسی و اجرایی مزین به ویژگی ها و شایستگی های 
خاصی از جمله خدا باوری و خدامحوری در امور، باور به تعاون و تعاون گرایی در پیشبرد 
فعالیت ها و برنامه، جوان و با انگیزه بودن برای ارایه خدمات مردمی، داشتن تحصیالت 
دانشگاهی همراه با تجربه بانکی، همسویی استراتژیک برای تحقق سهم ۲5 درصدی 
بخش تعاون از اقتصاد کشور و موارد مشابه است که سکوی پرشی برای بانک جهت 

ایفای نقش برجسته در مسیر توسعه کشور محسوب می شود.
شیخ حسینی همچنین شکل گیری کارگروه های معیشت و رفاه کارکنان را مصداقی 
عینی و مشهود از با اهمیت قلمداد شدن سرمایه انسانی در بانک توسعه تعاون ذکر کرد 
وگفت: کارگروه های مذکور ماموریت دارند در مسیر ارتقای سطح معیشت و رفاه سرمایه 
انسانی به منظور آغاز نهضت و جنبش خدمت و حرکت به سوی تعالی و بالندگی بانک 

و در نهایت ایفای نقش محسوس در ارتقای بخش تعاون و توسعه کشور گام بردارد.
دکتر محمد ربیع زاده، کارشناس و صاحب نظر بانکی؛ ضمن تاکید بر اهمیت 
سرمایه انسانی در نظام بانکی، گفت: در عمل و در بطن بانک می بایست عبارت “کمال 
گرایی مدیران و واقع بینی کارکنان”مورد توجه قرار گیرد و میان کمال گرایی مدیران از 

یکسو و واقع بینی کارکنان از سوی دیگر تعادل برقرار شود.
وی افزود: از سویی مدیران به واسطه مسولیت، عالقمند هستند برنامه ها و ماموریت 
ها به شکل مطلوب و در حد ایده آل انجام شود و از سوی دیگر کارکنان با واقع بینی به 
پیشبرد امور نگاه می-کنند و اغلب نهاده های خود را با ستانده ها مقایسه و متناسب با 

آن در محیط کاری ایفای نقش می کنند.
ربیع زاده در بخشی از صحبت های خود چالش های ناشی از محیط حقوقی بانک 
ها و استقرار حاکمیت شرکتی را از موضوعات مهم ذکر نمود و گفت: مدیریت تعارض 
منافع میان ذینفعان بانک، یعنی مردم، سهامداران، کارکنان و مشتریان موضوعی واجد 
اهمیت باال محسوب می شود و برقراری تعادل میان منافع ذینفعان بانک از مسیر استقرار 

حاکمیت شرکتی میسر خواهد بود.
دکترمحمد ربیع زاده با تمایز میان اهداف و وظایف بانکی گفت: سودآوری، جذب 
منابع و پرداخت تسهیالت هدف نظام بانکی نمی باشد، بلکه هدف، اموری چون توسعه 
اقتصادی کشور، استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، فعالیت در جهت 
تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسالمی با ابزارهای 
پولی و اعتباری، ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از 
طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز 
آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند “ ۲ ” و 
“ 9 ” اصل چهل و سوم قانون اساسی، حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها 
و تسهیل مبادالت بازرگانی و تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادالت و معامالت 

و سایر خدمات می باشد که با توانمندی و همراهی سرمایه انسانی محقق می گردد.
وی همچنین بهره گیری از تجربه مشتریان را بهترین منبع تغییر و تحول در 
بانکداری ذکر کرد و گفت: مدیریت تجربه مشتریان ابزاری مهم در تحقیق و توسعه 

بانک محسوب می شود.
دکترمحمد ربیع زاده چالش های سرمایه انسانی را در حوزه های چون تفاوت نسلی 
سرمایه انسانی، مشارکت کارکنان در تصمیم سازی و تصمیم گیری، تعادل بین کار و 
خانواده، رفاه و معیشت کارکنان، فناوری های نوین، تمرکز بر مهارت مجدد و ارتقای 
نوآوری کارکنان بجای استخدام، برون سپاری، انگیزه، عوامل ابقاء و انگیزش، کنترل و 
نظارت و مدیریت ریسک، مسیر شغلی، غنی سازی شغلی و ارتقاء، مدیریت استعدادها، 
مدیریت عملکرد و بهره وری، جانشین پروری و بازنشستگی بر شمرد و متغیرهای مذکور 

را نیازمند توجه دانست.
در ادامه سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون ضمن تاکید بر 
ویژگی های بانک مانند جوان بودن، چالش های حوزه سرمایه انسانی را محدود ذکر 
کرد و فرصت ها و نقاط قوت را با محوریت مسایل انگیزشی حائز توجه و عمده خواند 
و تصریح نمود مسایل انگیزشی می بایست در کنار مسایل مالی به حوزه های غیرمالی 

و انسانی متمرکز گردد.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در این نشست با 
اشاره به مغفول ماندن چرخه پرورش استعدادها و نخبگان در کشور، این موضوع را یک 
مساله ملی فرهنگی قلمداد نمود که شایسته اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی های تحصصی 
است. وی اظهار امیدواری کرد با مدیریت چالش های سرمایه انسانی با تمرکز بر نقاط 

قوت و فرصت های آن مسیر توسعه پایدار بانک فراهم گردد.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون ضمن توجه دادن به 
سرمایه انسانی در بانک، گفت: انسان موجودی پیچیده و چند بعدی است که مدیریت 
آن نیازمند کاربست سبک ها و رویکرد های مدیریتی متنوع و متناسب با ویژگی های 

سرمایه انسانی در هر محیط کسب و کاری است.
کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون سهم بازار، سهم 
ذهنی و سهم عاطفی مشتری را در توسعه بانک حایز اهمیت خواند و گفت: هر سه سهم 

مرهون توجه به سرمایه انسانی بانک می باشد.
وی در تببین سرمایه انسانی بانک گفت: سرمایه انسانی مجموعه شایستگی ها، 
دانش، ویژگی های اجتماعی و شخصیتی، خالقیت و توانایی برای انجام کاری جهت 

تولید با ارزش اقتصادی محسوب می شود.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش در تشریح سهم های سه گانه بازار، ذهنی و عاطفی 
گفت: سهم بازار به سنجش عرض جایگاه یک بانک و سهم ذهنی به اندازه گیری عمق 
آن می پردازد، سهم ذهنی در واقع اولین نام و نشان تجاری است که در صنعت خاص 
مانند بانکداری به ذهن مشتریان متبادر می شود و سهم عاطفی در واقع عبارت از برندی 
است که مشتریان آن نام و نشان را به دیگر برندها ترجیح می دهند و متمایل به دریافت 
خدمت و محصول از آن نام و نشان هستند و سرمایه انسانی در ایجاد و توسعه هر سه 

نقش برجسته ای دارد.



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1048- سه شنبه 7 تیر 61401 ورزش دنیای 

ظهور نسل جدید کاراته در انتخابی تیم ملی؛
 فدراسیون از جوانگرایی کادر فنی حمایت کند

دار  آینده  و  جوان  چهره های  ظهور  با  ملی  تیم  انتخابی  رقابت های 
کاراته ایران همراه بود.

در  حضور  برای  کاراته  ملی  تیم  انتخابی  نهایی  مرحله  رقابت های 
نهایت چهره های جوان و  برگزار شد و در  بازی های کشورهای اسالمی 
تازه نفس کاراته ایران با برتری مقابل نفرات با تجربه و عنوان دار، موفق 

شدند به عضویت تیم ملی دربیایند.
هر چند برگزاری این رقابت ها با حوادث تلخ و تاسف باری همچون 
اخراج 3 کاراته کا از رقابت ها به دلیل رفتار غیر ورزشی و یا اعتراض نابجای 
چهره های مدعی پس از باخت مقابل رقبای جوان و همچنین قضاوت پر 
حرف و حدیث داوران همراه بود، اما مهمترین نکته مثبت این رقابت ها که 
نوید بخش روزهای خوب برای کاراته ایران را می دهد، ظهور چهره های 

جوان با شکست مدعیان تیم ملی بود.
با اخالق و عنوان دار  بهمن عسگری چهره  در وزن 75- کیلوگرم، 
کاراته ایران پس از یک سال دوری از میادین، در این رقابت ها به میدان 
رفت و پس از یک پیروزی مقابل علیرضا حیدری، برابر مهدی شهگل 7 

بر ۲ شکست خورد.
سامان عدالتی نیز در همین وزن پس از شکست آسیابری با تجربه با 
نتیجه قاطع 15 بر 6، در دومین مبارزه مقابل مهدی شهگل 6 بر 5 شکست 
خورد و هر چند به دلیل اعتراض و کوبیدن مشت بر روی تاتامی، با رای 
سختگیرانه داوران از مسابقات اخراج شد اما نشان داد به شرط دوری از 

حواشی، یکی از چهره های مدعی و آینده داراین وزن خواهد بود.
از دیگر اتفاقات تلخ این رقابت ها، اعتراضات شدید مجید حسن نیا از 
نفرات با تجربه تیم ملی پس از شکست مقابل مسکینی بود. حسن نیا در 
حالیکه شانس رسیدن به تیم ملی را داشت پس از این شکست با لحنی 
تند به سمت کادر فنی تیم ملی رفت و نسبت به داوری و برخی دیگر از 

مسائل شدیدا معترض شد.
اما در جریان رقابت های انتخابی اوزان 8۴- و 8۴+ کیلوگرم تیم ملی 
که روز گذشته برگزار شد، شاهد شکست و حذف چهره های عنوان دار و 

مدعی تیم ملی بودیم.
در وزن 8۴- کیلوگرم، مهدی خدابخشی چهره کرمانشاهی کاراته ایران 

با نمایشی درخشان موفق شد به کسب عنوان قهرمانی شد.
ذبیح اهلل پورشیب کاپیتان پرافتخار تیم ملی و مهدی خدابخشی پس از 
دو پیروزی مقابل امیرحسین فداکار و اسماعیل معتمدی در دیداری حساس 
به مصاف هم رفتند که این دیدار پر افت و خیز و جذاب در نهایت با برتری 
1۰ بر 9 خدابخشی به پایان رسید. پورشیب در ادامه برابر امیرحسین فداکار 

نیز با نتیجه عجیب 6 بر ۲ شکست خورد.
با  باال  انگیزه  و  بسیار خوب  آمادگی  با  نهایت مهدی خدابخشی  در 
و موفق شد جایگزین  به عنوان نخست رسید  رقبای خود  شکست همه 

چهره با تجربه ای به نام ذبیح اهلل پورشیب شود.
 در این وزن اسماعیل معتمدی  هر چند نتوانست به عضویت تیم 
ملی دربیاید اما نمایش خوبی داشت و نشان داد می تواند مدعی این وزن 

در آینده باشد.
اما مهمترین اتفاق این رقابتها در سنگین وزن رخ داد؛ جاییکه سجاد 
گنج زاده قهرمان المپیک توکیو با ۲ شکست برابر چهره های جوان، آماده و 
آینده دار، حرفی برای گفتن نداشت و از رسیدن به ترکیب تیم ملی بازماند.

در این وزن مجید نیکوهمت ۲۲ ساله با نمایشی خیره کننده، اولین 
شکست را به گنج زاده تحمیل کرد تا از ظهور یک پدیده در سنگین وزن 
کاراته ایران خبر بدهد. گنج زاده سپس برابر محمود نعمتی دیگر چهره جوان 

و با آتیه این وزن تن به شکست داد و از دور رقابت ها کنار رفت.
محمود نعمتی از قم که برادر مرتضی نعمتی کاراته کای 67 کیلوگرم 
ایران است، با نمایش خوب خود نشان داد می تواند در کنار نیکو همت سال 

ها سنگین وزن کاراته ایران را در مسابقات آسیایی و جهانی بیمه کند.
کاراته ایران در سالن کبگانیان تهران بار دیگر جان گرفت و چهره های 
آتیه و بدون ادعای کاراته با شکست نفرات مدعی و عنوان دار  با  جوان، 
نشان دادند زمان تغییر نسل در کاراته ایران فرارسیده و می توان به آینده 
درخشان کاراته و تکرار نتایج بی نظیر در رقابت های بین المللی امیدوار بود.

بازی های کشورهای اسالمی در پیش است و هر چند نفرات جوان 
میدانی سخت و سرنوشت ساز را در پیش دارند، اما نباید کادر فنی تیم ملی، 
چهره های جوان و آینده دار کاراته و فدراسیون کاراته برای گرفتن نتیجه 

در این رویداد تحت فشار قرار بگیرند.
 نکته مهم، میدان دادن کادر فنی تیم ملی و در راس آن ها سید شهرام 
هروی به نفرات جوان برای حضور در تیم ملی و زمینه سازی برای تغییر نسل 
کاراته ایران پس از المپیک توکیو بود، اتفاقی که هر چند می تواند ریسک 
باالیی برای سرمربی تیم ملی داشته باشد اما قطعا با این پشتوانه سازی، 
موفقیت کاراته ایران در میادین مهم بین المللی همچون مسابقات جهانی 

و بازی های آسیایی برای سال ها بیمه خواهد شد.
فدراسیون کاراته نیز باید ضمن حمایت کامل از سرمربی تیم ملی که 
کارنامه درخشانی را از خود در رقابت های آسیایی،جهانی و المپیک بر جای 
به عنوان  ایران  ادامه موفقیت کاراته  زمینه  آینده نگری،  با  گذاشته است، 
یکی از قدرت های برتر جهان را فراهم کند. بدون شک شکست چهره ای 
با اخالق و عنوان دار همچون ذبیح اهلل پورشیب در انتخابی تیم ملی که در 
عین شایستگی حضور در المپیک توکیو را به دلیل قانون فدراسیون جهانی 
از دست داد، چیزی از شایستگی های او کم نمی کند و جامعه کاراته همواره 

قدردان افتخارآفرینی های او و دیگر نفرات با تجربه خواهد بود.

معرفی نفرات برتر انتخابی تیم ملی کاراته بانوان
به  برتر  نفرات  معرفی  با  بانوان  کاراته  ملی  تیم  انتخابی  رقابتهای 

پایان رسید.
مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کاراته بانوان با حضور مسئوالن 
فدراسیون و اعضای کادر فنی امروز در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار 
و نفرات برتر این رقابتها جهت حضور در بازی های کشورهای اسالمی 

مشخص شدند.
نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر هستند:

وزن 5۰- کیلوگرم: سارا بهمنیار
وزن 55- کیلوگرم: طراوت خاکسار

وزن 61- کیلوگرم: رزیتا علیپور
وزن 68- کیلوگرم: مبینا حیدری
وزن 68+ کیلوگرم: لیال برجعلی

در وزن منفی 68 به دلیل مصدومیت مبینا کاویانی و عدم حضور وی 
در مسابقه انتخابی، مبینا حیدری نماینده این وزن در بازی های کشورهای 

اسالمی شد.

لیست سیاهPSG؛ 
10 بازیکن باید بروند!

لوییس کامپوس، مدیر ورزشی جدید پاری سن ژرمن، به دنبال تغییر و تحول 
اساسی در فهرست بازیکنان این تیم است.

حضور کامپوس به جای لئوناردو در پست مدیریت ورزشی پی اس جی باعث 
شده که این تیم با تغییرات بسیاری روبه رو شود. 

آنها اولین فروش مهم این فصل را نهایی کرده و آلفونس آرئوال که پیش 
از این سابقه حضور در رئال مادرید را نیز داشت به صورت دائمی و با مبلغ 1۲ 
میلیون یورو به وستهام که پیش از این به صورت قرضی از این دروازه بان استفاده 

می کرد؛ فروختند. 
این انتقال اهمیت زیادی از نظر اقتصادی داشت و قدم اول این باشگاه در 
تابستان مهم پیش رو بود، تابستانی که پی اس جی امیدوار است بتواند درآمد خوبی 
بازیکنان  برای جذب  مناسبی  بودجه  و  باشد  داشته  آن  از  بازیکنانش  فروش  از 

جدید به دست آورد. 
روزنامه فرانسوی اکیپ مدعی شده که کامپوس لیست سیاهی از بازیکنانی 
که باید در این تابستان از این تیم جدا شوند تهیه کرده و نام بسیاری از بازیکنان 

این تیم در آن به چشم می خورد. 
مارسین بولکا، دیگر دروازه بان پی اس جی، پیش از این با دو میلیون یورو 
به نیس منتقل شده بود اما کامپوس همچنان امیدوار است که بتواند بازیکنانی 
چون تیلو کرر، عبدو دیالو، سرجیو ریکو، ادریسا گه یه و آرناد کالیموئندو را نیز 

به فروش برساند. 
یکی از مشکالت مهم پی اس جی در نهایی کردن این روند این است که 
دستمزد بازیکنان این تیم بسیار باالست و همین باعث شده که باشگاه های دیگر 
توانایی پرداخت این دستمزد را نداشته باشند و خرید بازیکن از این باشگاه برای 

آنها دشوار باشد. 
مشکل دیگر این است که بعضی از بازیکنان سرشناسی که این باشگاه امیدوار 
است بتواند آنها را در این تابستان به فروش برساند مانند پاردس، ایکاردی یا آندر 

هررا اعالم کرده اند که تمایلی به ترک پارک دو پرنس ندارند. 
مانند  پی اس جی  نشده  پرونده های حل  به  نیمار هم  فروش  حاال موضوع 
همچنین جذب  و  گالتیه  کریستوف  گرفتن  به خدمت  پوچتینو،  مائوریسیو  اخراج 
میالن اشکرینیار از اینتر اضافه شده و باید دید که کامپوس چه راهکاری برای 

بهبود شرایط دارد.

بالتر: اینفانتینو به دنبال خراب کردن من است
سپ بالتر از جیانی اینفانتینو انتقاد کرد و عنوان کرد به دنبال خراب کردن 

او است.
فوتبال  بین المللی  فدراسیون  پیشین  رییس  بالتر،  سپ  بیلد،  گزارش  به 
اینفانتینو، رییس فعلی این سازمان به دنبال خراب  )فیفا( اعالم کرد که جیانی 

کردن او است.
دادستانی سوییس برای سپ بالتر و میشل پالتینی ۲۰ ماه حبس تعلیقی 
درخواست کرده است. بالتر 86 ساله و پالتینی 66 ساله به جرم کالهبرداری، 

جعل، اختالس و سوء استفاده از مقام مدیریتی خود متهم هستند.
سپ بالتر گفت: من می خواهم به افتخار خودم بایستم. وقتی به ریاست فیفا 
رسیدم هیچ کس نبود و زمانی که من رفتم، ما تبدیل به یک سازمان بین المللی 
شدیم که از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسی سرآمد بود. نمی دانم 
چرا، اما اینفانتینو نمی خواهد من را ببیند. او حتی سعی می کند به طور دروغین 
علیه من پرونده سازی کند. او می خواهد من و هر کاری را که انجام داده ام زیر 

سوال ببرد زیرا فکر می کند کارش بهتر است.
او در ادامه صحبت هایش گفت: باید بگویم که واقعا از کارهایی که او انجام 
داده است ناراحت شدم. من متهم به جرایم جنایی هستم که من را یک دزد نشان 
می دهد. این ادعاها همگی پوچ است. من نمی دانم چرا محاکمه می شوم. مطمئنم 

که هزاران، اگر نه میلیون ها بازیکن فوتبال همین طور فکر می کنند.
سپ بالتر در سال 1975 به فیفا پیوست، او در سال 1981 دبیرکل و در سال 
1998 رییس این نهاد شد. او در سال ۲۰15 مجبور به کناره گیری و توسط فیفا به 

مدت هشت سال محروم شد که بعداً به شش سال تقلیل یافت.
پالتینی یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان است. او سه بار در 
سال های 1983، 198۴ و 1985 برنده توپ طال شد که معتبرترین جایزه فردی 
طالی  توپ   )5( رونالدو  کریستیانو  و   )7( مسی  لیونل  فقط  می شود.  محسوب 
تا دسامبر  ژانویه ۲۰۰7  از  به پالتینی کسب کرده اند. پالتینی  بیش تری نسبت 
۲۰15 رییس یوفا بود. پالتینی نسبت به محرومیت 8 ساله اولیه خود در دادگاه 

داوری ورزش تجدید نظر کرد که این محرومیت را به چهار سال کاهش داد.
هم چنین ژروم والکه در کنار سپ بالتر و میشل پالتینی از جمله افرادی بود 
که توسط کمیته اخالق فیفا محروم شده بودند. در نهات دادگاه فیفا در کنار نهاد 
کمیته اخالقی تصمیم گرفت تا والکه را به مدت 1۲ سال محروم کند. والکه به 
دلیل سوءاستفاده از موقعیت خود در تخصیص بلیت و بلیت فروشی جام جهانی با 
این محرومیت روبه رو شد و به نظر می رسد با این میزان محرومیت عمر خدماتی 

والکه به پایان رسیده باشد.

عجیب اما واقعی؛
هیچ تیمی مارسلو را نمی خواهد!

آمریکا  لیگ  در  حاضر  تیم های 
که مارسلو به آن ها پیشنهاد داده شد 

عالقه ای به جذب او ندارند.
به گزارش الموندو، مارسلو بعد از 
16 سال حضور در رئال مادرید از این 
تیم خداحافظی کرد و قرارداد او تمدید 

نخواهد شد.
فع  مدا ین  ا برنامه های  مدیر 
او  انتقال  زمینه  که  دارد  قصد  برزیلی 

به لیگ آمریکا را مهیا کند.الموندو در گزارش خود نوشت: مارسلو با یک شوک 
مواجه شد. او به 7 تیم شاغل در لیگ آمریکا پیشنهاد شد اما هیچ کدام عالقه ای 

برای جذب این بازیکن باتجربه نشان ندادند.
مارسلو هم چنین به میالن پیشنهاد داده شد و صحبت های زیادی در این 
زمینه هم شد اما میالن حاضر نیست که رقم دستمزد پیشنهادی این بازیکن را 

پرداخت کند و به همین خاطر این انتقال منتفی شد.
مارسلو با قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا به حضور خود در رئال مادرید پایان 
داد. او در این 16 سال حضورش در »کهکشانی ها« توانست ۲5 جام به دست آورد 

از جمله 5 قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا.
او از باشگاه های حوزه خلیج فارس از جمله لیگ عربستان پیشنهاد دارد و به 
نظر می رسد که احتمال حضور او در خاورمیانه بیش تر است به ویژه در باشگاه النصر 
که با رودی گارسیا سرمربی جدید خود به دنبال جذب بازیکنان سرشناس است.

بارسلونا به دنبال جذب مگوایر
باشگاه بارسلونا یه یونایتد پیشنهاد داده است هری مگوایر بخشی از قرارداد 

فروش فرانکی دی یانگ باشد.
به گزارش سان، بارسلونا به دنبال تقویت خط دفاعی خود در تابستان است.
آبی اناری ها به جذب هری مگوایر عالقه دارند البته می خواهند که این مدافع 

بخشی از قرارداد انتقال دی یانگ باشد.
منچستر یونایتد پیشنهاد 69 میلیون یورویی برای جذب فرانکی دی یانگ 
هلندی داده است اما آبی اناری ها 85 میلیون یورو برای این انتقال می خواهند تا 
بخشی از مشکالت مالی خود را حل کنند.روزنامه سان اعالم کرد که تن هاگ 
سرمربی جدید شیاطین سرخ به جذب دی یانگ عالقه دارد اما با جدایی مگوایر 
مخالف است.مگوایر یکی از گران قیمت ترین مدافعان تاریخ لیگ برتر انگلیس است 
اما او فصل خوبی را با شیاطین سرخ پشت سر نگذاشت و عملکرد او انتقادات 

فراوانی به دنبال داشت.

نی  ما قهر جشن 
برخی  سوی  از  پرسپولیس 
این  خیال  خوش  هواداران 
تیم آغاز شده؛ شرایط اصال آنگونه که 

فکر می کنید نیست.
پرسپولیس فصل نقل و انتقاالت را 
خوب آغاز کرده و یحیی گل محمدی 
به خوبی سعی بر پوشاندن نقاط ضعف 
از  است.  کرده  تیمش  گذشته  فصل 
البته  تغییر درون دروازه و کادر فنی و 
پایان  و  سرمربی  خود  افکار  احتماال 
پافشاری  و  لجبازی  پروزه  به  دادن 
جوامع  در  شرایط  اما  اشتباهات.  روی 
که  رود  می  پیش  شکلی  به  هواداری 
شده  قطعی  پرسپولیس  قهرمانی  انگار 
به  »کهکشانی«  واژه  مکرر  اطالق  و 
دادن  رخ  به  نسبت  را  برخی  تیم،  این 
این اتفاق به قطعیت رسانده است. این 
کلمات چیزی جز فشار مضاعف روی 
های  ستاره  و  فنی  کادر  پرسپولیس، 
جدید این تیم نیست و در ادامه متوجه 
خواهیم شد اوضاع اصال آن جوری که 
فکر  رقیب  یا  تیم  این  برخی هواداران 

می کنند، نیست.
همان انتخاب اول- بهترین گزینه 

یحیی
نزدهم،  پا لیگ  یان  پا نند  هما
سراغ  به  گام  اولین  در  پرسپولیس 
بیرانوند،  علیرضا  و  رفته  دروازه  ترمیم 
کرد.  جذب  را  خود  سابق  سنگربان 
بخشی از هواداران پرسپولیس معتقدند 
قبل  فصل  نواقص  علی رغم  تیم  این 
شاید با در اختیار داشتن یک دروازه بان 
باکیفیت باال )علی رغم احترام به عملکرد 
خوب حامد لک در مجموع دو فصل( 
و  می رسید  قهرمانی  به عنوان  هم  باز 
با آنها  یحیی گل محمدی نیز به نظر 
هم عقیده بود. برای دروازه قرمزپوشان 
گزینه ای بهتر از بیرانوند وجود نداشت 
و او نیز با هدف قرار گرفتن در ترکیب 
جهانی  جام  آستانه  در  ملی  تیم  ثابت 
احتماال  این  بازگشت.  پرسپولیس  به 
بهترین تصمیم پرسپولیس و یحیی در 
پنجره تابستانی بود؛ خریدی بی حرف 

و حدیث و قطعا درست.
تالش برای کنار آمدن با فاجعه از 

دست دادن دیوار
تعداد  میانگین  کاهش  تردید  بی 
کلین شیت های پرسپولیس نقش مهمی 
در از دست رفتن قهرمانی این تیم بعد 
از پنج فصل داشت و انصاف نیست اگر 
این  را مقصر رخ دادن  تنها حامد لک 
اتفاق بدانیم. خط دفاعی پرسپولیس در 
سال گذشته با افول سیدجالل حسینی 
دچار افت محسوسی شد و حاال مرتضی 
این  جانشین  به عنوان  گنجی  پورعلی 
جذب  یحیی  سوی  از  بزرگ  کاپیتان 
شده است. در صورت بازگشت مرتضی 
مصدومیت  یک  از  بعد  اوج  دوران  به 
طوالنی، او احتماال بهترین گزینه ممکن 
برای دوران »گذار از سید جالل« است. 
اما پورعلی گنجی مدت هاست از شرایط 
آرمانی دور بوده و این قمار ممکن سر 

باخت نیز برای یحیی داشته باشد.
سرمربی  انتخاب  دیگر  گولسیانی 
بود.  دفاعی  خط  برای  پرسپولیس 
قبل  که فصل  تیمی  از  مدافع  انتخاب 
دفاعی  مشکالت  بابت  زیادی  تاوان 
از  که  است  سوالی  احتماال  داد،  خود 

سوی هواداران در طول فصل نیز از گل 
محمدی پرسیده خواهد شد. اما ویژگی 
باید  را  گرجستانی  مدافع  این  اصلی 
قابلیت بازی سازی از عقب و مبادرت 
حداکثری از زیر توپ زدن دانست. در 
ادامه خواهم گفت که یحیی قصد دارد 
در فصل جدید و بر خالف فصل گذشته 
قابلیت تغییر سیستم را برای باز خود باز 
کند و خرید مدافعی مانند گولسیانی در 
ترکیب با توانایی های آغاز بازی سازی 
از عقب زمین نیز احتماال به همین دلیل 

بوده است.
اشتباهات  سرمربی-  بزرگ  قمار 

محرم را دیدی؟
هواداران پرسپولیس قطعا از جذب 
فر  اسماعیلی  نیل  دا نند  ما بازیکنی 
استرس  بخش  اما  اند،  شده  خوشحال 
بازیکن  این  برای  انتقال  این  زای 
رامین  جانشین  او  که  بود  خواهد  این 
رضاییان شده و متاسفانه این بازیکن، 
پرسپولیس  هواداران  محبوب  ستاره 
بود. رضاییان در نیم فصل حضور خود 
به همراه  دوباره  را  قدیمی  مشکالت 
در  شرکت  کننده  خیره  قابلیت  داشت. 
اما ضعف  پاس گل،  ارسال  و  حمالت 
گم  و  جایگیری  دفاعی،  امور  در  بارز 
او  توسط  باید  که  ای  منطقه  کردن 

پوشش داده شود.
این  یحیی  برای  بزرگ  مشکل 
است که دانیال نیز دقیقا مشکلی مشابه 
دریافتی  های  گل  مرور  و  دارد  رامین 
فصل قبل سپاهان به وضوح این ادعا را 
ثابت می کند. محرم نویدکیا این اشتباه 
را انجام داد و تکرار آن از سوی یحیی 
قابل قبول نخواهد بود. استفاده از دانیال 
در پست مدافع راست در سیستم چهار 
فراوانی  تبعات  رضاییان(  )مانند  دفاعه 
می  جانشین  گزینه  و  دارد  به همراه 
تواند استفاده از سیامک در این پست و 
انتقال اسماعیلی فر به ترافیک خطوط 

بعدی باشد.
هست  چپ  سمت  به  حواست 

یحیی؟
اما علی شجاعی و سعید آقایی، دو 
مدافع چپ پرسپولیس هر دو جدا شدند و 
تا امروز در این پست تنها محمد مهدی 
احمدی از تیم امید جذب شده است. به 
نظر می رسد کادر فنی پرسپولیس روی 
وحید امیری 3۴ ساله برای این پست 
باز کرده است.  در طول فصل حساب 

در شرایط عادی و با توجه به افزایش 
او  تغییر پست به سود  این  سن وحید، 
بوده و عمر فوتبال این مدافع ارزشمند 
به  نیاز  افزایش می دهد، زیرا دیگر  را 
رفت و برگشت های متوالی از مدافعان 
کناری )در سیستم چهار دفاعه( نیست.
وحید  روی  کردن  باز  حساب  اما 
امیری بعد از این مصدومیت طوالنی و 
در آستانه جام جهانی و فصل شلوغ این 
بازیکن، یک ریسک بزرگ از سوی گل 
محمدی خواهد بود. مگر اینکه احمدی 
مانند محمد انصاری فصل پانزدهم بوده 
و خیال پرسپولیس را از ظهور یک مدافع 

باکیفیت و جدید راحت کند.
همان  دفاعی؛  هافبک  منوی 

همیشگی
تکلیف پرسپولیس در پست هافبک 
تکیه  با  یحیی  است.  مشخص  دفاعی 
کمال  روی  هنوز  خود  قبلی  افکار  بر 
وظیفه  و  کرده  باز  حساب  سرلک  و 
سپرده،  بازیکن  دو  این  به  را  جنگیدن 
دیگر  سوی  از  خالقیت  عنصر  زیرا 
هافبک های پرسپولیس برآورده خواهد 
شد. در صورت استفاده از سیستم قابل 
پیش بینی 1-3-۲-۴، احتماال سروش، 
سعید صادقی و مهدی ترابی در مقابل 
کمال و سرلک به میدان خواهند رفت.
یحیی  بحال  خوش  بزرگ؛  تغییر 

اگر نتیجه بدهد
در صورت استفاده از روش ۴-۲-

اضافه  حمله  خط  به  ترابی  مهدی   ،۴
می شود و اینجا فرصت چندانی برای 
وجود  ترکیب  در  رفیعی  گرفتن  قرار 
نخواهد داشت )سیامک راست- صادقی 
چپ- ترابی در کنار مهاجم اصلی(. بدین 
مانند  ای  ستاره  شدن  اضافه  ترتیب 
درخشان  نقطه  توان  می  را  سروش 
تابستانی  پنجره  در  یحیی  تصمیمات 

عنوان کرد.
مانند  نمایشی  اگر  صادقی  سعید 
فصل درخشان خود مانند گل گهر داشته 
باشد، بار ارسال توپ و خلق موقعیت را 
از روی دوش مدافعان کناری برداشته و 
اجازه می دهد هر بازیکنی وظیفه سنتی 
خود را انجام دهد. اگر همه چیز مطابق 
برنامه پیش برود، دیگر مانند فصل قبل 
الزم نیست مدافعان چپ و راست برای 
پر کردن این جای خالی، بخش مهمی 
از وظایف خود در زمین را فراموش کنند 
برای پست  مناسبی  دانیال گزینه  )اگر 

مدافع راست باشد و بر اساس غریزه به 
سمت جلو حرکت نکند(.

پرسپولیس دیگر مانند فصل قبل 
از سیستم ۴-۴-۲  به استفاده  محکوم 
نیست و به تبع شرایط مسابقه، وضعیت 
قابل  شکل  به  تنوع  رقیب،  و  جدول 
تیم  این  بازی  سبک  به  ای  مالحظه 
ابراز  بهترین  حتی  شد.  خواهد  اضافه 
ممکن برای استفاده از سیستم 3-5-۲ 
قلدر  میانی  مدافع  )سه  دارد  وجود  نیز 
بازیسازی(.  برای  جدی  وظیفه  بدون 
فول بک های فوق العاده مانند دانیال، 
سبک  با  مهاجم  دو  نعمتی-  و  امیری 
بازی متفاوت مانند ترابی و مهاجم دوم 
و در نهایت هافبک های خالق برای 

عرض دادن به بازی.
مهم ترین انتخابی که پیش روی 

گل محمدی است
قطعا حداقل یک مهاجم جدید به 
ترکیب پرسپولیس اضافه خواهد شد و 
منطق می کند یک فوروارد کالسیک 
با قابلیت سرزنی، قطع توپ و توانایی 
ارسال پاس آخر در محوطه از ویژگی 
های اصلی این مهاجم باشد. حساب باز 
کردن روی تنها مهدی عبدی و حامد 
پاکدل برای فتح عنوان قهرمانی اشتباه 
محض است و حاال که فرصت جذب 
سجاد شهباززاده از دست رفت )مهاجمی 
با داشتن خصوصیات مورد نظر سبک 
بازی پرسپولیس(، باید مهاجمی با ابعاد 

او به ترکیب این تیم اضافه شود.
پرسپولیس کهکشانی شده؟ حداقل 

االن خیر!
نشده  تمام  تابستانی  پنجره  هنوز 
و پرسپولیس هنوز فرصت رفع نواقص 
خود را دارد. فراموش نکنیم این تیم از 
تابستان 99 تا 1۴۰۰ اینقدر فوق ستاره 
خالی  جای  کردن  پر  که  داد  دست  از 
نه  تیم-  ساختن  )پروژه  بازیکنان  این 
برد.  خواهد  زمان  بازیکن(  خرید  فقط 
فوق  ترکیب  نیز  حاال  همین  استقالل 
العاده ای دارد، فوالد و گل کهر آماده 
اضافه شدن به صف مدعیان هستند و 
سپاهان نیز قطعا به زودی آتش بازی در 
این تابستان گرم به راه خواهد انداخت. 
دفاع  دفاعی، پست  قلب خط  در  هنوز 
قابل  مشکالت  نوک،  مهاجم  و  چپ 
و  دارد  وجود  پرسپولیس  در  توجهی 
هماهنگ کردن این ستاره های جدید 

زمان بر خواهد بود.
لیس  سپو پر « ت  ر عبا ق  طال ا
برای  اهرمی  تیم،  این  به  کهکشانی« 
فشار و ایجاد استرس از سوی هواداران 
رقیب بوده و این کاری کامال طبیعی 
سوی  از  کار  این  تکرار  اما  است. 
را  شرایط  تنها  پرسپولیس  هواداران 
برای یحیی و بازیکنان این تیم دشوار 
خواهد ساخت. فریاد حیا کن رها کن از 
هفته پنجم، ممکن است اشتباهی قابل 
پیش بینی از سوی هواداران پرسپولیس 
باشد و گل محمدی به خوبی می داند 
فشار به حدی شده که فرصت چندانی 
این  در  رد.  ندا وجود  اشتباه  برای 
روزهای بدون فوتبال، مرور اشتباهات 
پرسپولیس  هواداران  سوی  از  گذشته 
تیم  این  نیست.  دشواری  چندان  کار 
کار سختی برای هماهنگ شدن دارد 
و فشار اضافی از سوی هواداران دردی 

را دوا نمی کند.

پرسپولیس و چالش کهکشانی شدن؛

فشاربرکادر فنی و ایجاد استرس برای هواداران رقیب! 

پرسپولیس  جدید  بدنساز  مربی 
حضور در تیم پرسپولیس را یک فرصت 
عالی برای خود دانست و از سطح لیگ 

ایران نیز تمجید کرد.
یی  نیا سپا ا یت  سا رش  گزا به 
گوستو  آ ه  خوز  ،lavozdigital
که  لوسادا  پپه  به  ملقب  بنیتز،  لوسادا 
فارغ التحصیل دوره بدنسازی از دانشگاه 
برای یک  قرارداد  با عقد  مادرید است 
ایران  سرخپوشان  فنی  کادر  به  فصل 
ملحق شد. او پیش از این با باشگاه های 
سیرجان  گل گهر  و  قائم شهر  نساجی 
پرسپولیس  و  است  داشته  همکاری 
فوتبال  در  او  کاری  تجربه  سومین 

ایران است.
تهران  عازم  هفته  این  لوسادا 
می شود تا در باشگاه پرسپولیس، دومین 
باشگاه موفق ایران، مشغول به کار شود.  
در  حضور  درباره  صحبت هایی  در  او 
پرداخت که در  به صحبت  پرسپولیس 

زیر می خوانیم:
اعتبار  ایران  در  لوسادا  پپه  نام   *

دارد. درست است؟
این است که من  -خب، حقیقت 
به عنوان یک مربی در چند باشگاه کار 
ابتدا با نکونام که  کردم. درست است. 
یک ستاره در کشورش و بازیکن نسبتا 
مهم اوساسونا بود ارتباط داشتم و سپس 
با مجید جاللی و به همین دلیل اکنون 
پرسپولیس  به  رفتن  برای  فرصت  این 
فراهم شده است که به همراه استقالل 
هم چنین  و  کشور  بزرگ  رقیب  دو 

تهران)پایتخت( هستند.
سرمربی  گل محمدی  یحیی   *

پرسپولیس را می شناختید؟
برابر  بارها  رقیب  عنوان  به  ما   -

هم قرار گرفتیم. حدس می زنم او باید 
شناختی از کار من داشته باشد و این باید 
او را مجبور به استخدام من کرده باشد. 
جست وجوی  در  گل محمدی  یحیی 
باشد  خارجی  که  بود  بدنسازی  مربی 
از من  آنچه به من گفته شده  و طبق 
شناخت دارد. بنابراین پس از بررسی با 

باشگاه، مستقیمًا با من تماس گرفت.
* آیا پیشنهادهای بیش تری روی 

میز داشتید؟
- خب، درست در همان لحظه که 
گل محمدی با من تماس گرفت، با یک 
تیم دیگر از ایران و با یک تیم اروپایی 
دیگر در حال مذاکره بودم. اتفاقی که 
می افتد این است که پرسپولیس خیلی 
سریع نسبت به جذب من اقدام کرد و 
تمایل بیش تری برای جذب من داشت.

چگونه  ایران  فوتبال  سطح   *
است؟ 

- ایران کشور بسیار فوتبال دوستی 
دارد.  زیادی  فوتبال  هواداران  و  است 
است.  راه  در  جهانی  جام  هم  اکنون 
نیوکمپ  مثل  پرسپولیس  ورزشگاه 
را در خود جای  نفر  می تواند 9۰ هزار 

دهد و هواداران بی شماری دارد. 
* لیگ ایران چطور است؟

لیگ  قدرتمندترین  ایران  لیگ   -
نزدیک  کشورهای  است.  خاورمیانه 
قطر، امارات متحده عربی یا عربستان 
در  نظر من  از  که  نیز هستند  سعودی 
سطح فوتبالی پایین تری قرار دارند البته 
نه از نظر اقتصادی، زیرا ممکن است از 
این نظر نسبت به لیگ ایران کمی باالتر 
باشند. فکر می کنم از نظر کیفی سطح 

لیگ ایران باالتر باشد.
* قرارداد شما با پرسپولیس چند 

ساله است؟
را  فصل  این  حاضر  حال  در   -
امضا کرده ام و اگر اوضاع خوب پیش 
برود، فکر می کنم امکان تمدید قرارداد 

را خواهم داشت.
در  بیش تر  دارید  دوست  آیا   *

اسپانیا کار کنید؟
- البته که دوست دارم. به عنوان 
یک مربی اهل کادیس، دوست دارم در 
این باشگاه کار کنم. باید اعتراف کنم که 
در مواقعی امکان بازگشت من به فوتبال 
اسپانیا وجود داشت اما به دالیل مختلف 
این اتفاق نیفتاده است. اگر پروژه ای در 
دسته اول یا دوم اسپانیا به من پیشنهاد 

شود من نیز خوشحال خواهم شد.
 اما در حال حاضر من روی این 
متمرکز  هیجان انگیز  و  جدید  پروژه 
شده ام، زیرا برای من این یک فرصت 
آرامش  مایه  هم چنین  و  است  عالی 
دسته  در  ایران  در  ببینم  که  است 
زیادی  ارزش  برایم  چقدر  آن ها  اول 
است  تیمی  پرسپولیس  هستند.  قائل 
که امسال در آسیا بازی می کند و در 
پنج سال اخیر دو فینال)آسیایی( بازی 
شش  از  خود  کشور  در  و  است  کرده 
متوالی  قهرمانی  پنج  گذشته،  لیگ 
سال  جز  به  است،  آورده  دست  به  را 
گذشته که دوم شدند پرسپولیس یک 
سطح  در  و  است  قدرتمند  کامال  تیم 
شبکه های اجتماعی فکر می کنم بیش 
و  دارد  کننده  دنبال  میلیون  هشت  از 
مهم  بسیار  پروژه  می شود  باعث  این 
و هم چنین چالش بزرگی در حرفه من 

باشد که امیدوارم انجام دهم.
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الزیر نظر: مجید احمد میرمحمدعلی
وتب
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زیر نظر: مجتبی کاشی

با بیان اینکه »لیگ ایران بهترین لیگ خاورمیانه است”

لوسادا: حضور در پرسپولیس یک فرصت عالی است
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مجموعه  به  مل  غیرعا فند  پدا
گفته  غیرمسلحانه  دفاعی  اقدام های 
می شود که موجب افزایش بازدارندگی، 
کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های 
ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل 
و  تهدید  بر  برا در  بحران  مدیریت 

اقدامات خصمانه دشمن می شود.
تهدید  ز  ا اعم  تهدیدات  نواع  ا

زیستی، سایبری، نظامی و...
ضربه  برای  دشمنان  شیوه های 
پیدا  تغییر  کشور  و  مردم  به  زدن 
به حوزه های  از بخش نظامی  و  کرده 
فرهنگی، اقتصادی، سایبری )اینترنتی 
اشراف  با  است.  یافته  انتقال  و شبکه( 
کامل امنیتی و نظامی ایران بر مناطق 
مرزی و بیرون از مرزها، امروز دشمن از 
طریق نظامی و تروریسم آشکار قادر به 
آسیب زدن به کشور و مردم نیست و به 
همین دلیل آنها شیوه های غیرمستقیم و 
پنهانی را برای حمله و تهدید انتخاب 
با  دشمن  نوین  تهدیدهای  کرده اند. 
محوریت انسان و فناوری است. انسان 
دارای تفکر بوده و فناوری نیز هر روز 
در حال تغییر و پیشرفت است. بنابراین 
پیچیده تر  روز  هر  تهدیدها  نوع  این 
نیز  آنها  با  مقابله  و  شناسایی  و  شده 
به همین نسبت سخت تر از تهدیدهای 
قدیمی و کالسیک است. امروز دشمن 
با شیوه های آسان تر و ارزان تر می تواند 
امنیت و سالمت ما را تهدید کرده و به 

خطر بیاندازد. 
شناسایی تهدیدها و اولویت بندی 
اقدام  و  نقاط آسیب پذیر  آنها، شناختن 
پدافند  اصول  از  آنها  کاهش  برای 

غیرعامل است.
دفع  برای  ما  کارهای  مجموعه   
افزایش  به  منجر  باید  دشمن  خطر 
وم  تدا و  ندگی  ر ا د ز با و  ری  یدا پا
به  باشد،  حیاتی  و  مهم  فعالیت های 
این معنا که تهدیدها منجر به اختالل 
و خدمات رسانی  زندگی شهروندان  در 

به آنها نشود.
زمان  در  که  کنیم  خیال  نباید 
دشمن  آسیب  و  تهدید  مورد  صلح 
واقع نمی شویم. امروز دشمن با هجوم 
و  فرهنگی  تهاجم  کنار  در  سایبری 
اتخاذ حمله های  و همچنین  اقتصادی 
بیولوژیکی مانند آلوده کردن آب، غذا و 
خاک و هوا و انتشار بیماری ها در تالش 

برای آسیب زدن به ما است. 
امروزه به ترتیب اولویت تهدیدات 
اقتصادی-  تهدیدات   – محور  مردم 
تهدیدات زیستی – تهدیدات سایبری – 
از جمله تهدیدات جدید دشمنان است.

مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، 
موضوع  اساسی  محورهای  از  یکی 
غیرعامل  پدافند  بحث  ملی،  امنیت 
بحث  این  اینکه  به  عنایت  با  است، 
از مباحثی است که دانش فنی آن در 
داخل کشور در حال شکل گیری است، 
شناخت دقیق تر مفاهیم و جایگاه این 
این  در  مؤثر  اقدامی  می تواند  مبحث 
زمینه  وجود  به  توجه  باشد.  خصوص 
امنیت  که  خطراتی  و  بالقوه  تهدیدات 
ملی، استقالل و تمامیت ارضی کشور 
دفاع  عقلی  ضرورت  گرفته  نشانه  را 

کاماًل مشهود است.
گذشته  جنگ های  سوابق  و  آمار 
حال  در  عامل  پدافند  می دهد،  نشان 
با  مقابله  به  قادر  تنهایی  به  حاضر 
آفندی  مخرب  و  مدرن  سالح های 
آنها  اثرات ویرانگر  از  جهت جلوگیری 
نیروی  و  حساس  و  حیاتی  مراکز  بر 
انسانی نیستند و لذا به کارگیری اصول 
می تواند  غیرعامل  پدافند  معیارهای  و 
به تکمیل زنجیره دفاعی کمکی مؤثر 
و قابل توجه نماید که این امر به طور 
شایسته ای از جانب مقام معظم رهبری 
به  است.  گرفته  قرار  تأکید  مورد  نیز 
سوی  از  ویژه  به  موضوع  این  جاست 
عمرانی  سازمان های  و  وزارتخانه ها 
در  گیرد.  قرار  جدی تری  اهتمام  مورد 
این نوشتار درخصوص تعاریف، اهداف، 
پیشینه تاریخی، جایگاه قانونی، جایگاه 
و  روش ها  اصول،  ضرورت ها،  فنی، 
غیرعامل  پدافند  اساسی  موضوعات 

مطالبی ارائه شده است.
معرفی سازمان پدافند غیرعامل

سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
سال 138۲ براساس فرمان مقام معظم 
رهبری )مد ظله العالی( تشکیل گردید. 
ترویج  لزوم  دلیل  به   139۰ سال  در 
فرهنگ پدافند غیرعامل در آحاد مردم 
و جامعه و همچنین فعال سازی هر چه 
و  کشور  در  موجود  توانایی های  بیشتر 
به میمنت سالروز صدور فرمان تشکیل 
کمیته )سازمان پدافند غیرعامل( هشتم 
آبان ماه هر سال به عنوان روز پدافند 
غیرعامل تعیین و این روز پس از تأیید 
 9۰/8/1 مورخ  در  رهبری  معظم  مقام 
کلیه  به  و  درج  کشوری  تقویم  در 
وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان های 

کشوری و لشکری ابالغ گردید.
سازمان  اساسنامه   )1( ماده  برابر 
پدافند غیرعامل کشور مورد تأیید مقام 
معظم رهبری )مد طله العالی( و مصوب 
سازمان  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد 
پدافند غیرعامل کشوری، یک سازمان 

کشوری(  و  )لشکری  حاکمیتی  )نهاد( 
و  حقوقی  شخصیت  دارای  و  می باشد 
استقالل مالی و اداری همطراز با وزراء 
به لحاظ ساختاری )به مثابه یک نیرو( 
نیروهای  کل  ستاد  تابعیت  در  و  بوده 
مسلح و در چارچوب و در جهت تحقق 
تدابیر و منویات و سیاست های ابالغی 
نیروهای  قوانین  رهبری،  معظم  مقام 

کشور اداره می گردد.
اهداف پدافند غیرعامل

1- ارتقاء بازدارندگی مؤثر و کسب 
امنیت پایدار در توسعه کشور در برابر 

تهدیدات.
 ، نش ا د و  علم  لید  تو  -۲
معارف  به  آن  تبدیل  و  فرهنگ سازی 

و باور عمومی.
3- ارتقاء دانش و نظام مدیریتی 

کارا و اثربخش خاص شرایط بحران.
عه  مجمو هش  کا  -۴
حداقل  به  و  کشور  آسیب پذیری های 
رساندن تأثیر تهدیدات دشمن و افزایش 

هزینه تهاجم.
کشور  دفاعی  چرخه  تکمیل   -5
با دفاع عامل و پدافند  و تعامل مثبت 

غیرعامل.
زیرساخت های  به  دستیابی   -6
حیاتی امن و زیرساخت های حساس با 
حداقل آسیب پذیری در برابر تهدیدات.

7- دستیابی به ساختار و عملیات 
و  استانی، شهری  ملی،  تداوم خدمات 
بحرانی  صحنه  مدیریت  و  دستگاهی 
بحران  شرایط  در  غیرنظامی  دفاع  و 

ناشی از جنگ.
در  ملی  تحمل  آستانه  ارتقاء   -8
برابر تهدیدات و باال بردن قابلیت بقاء 
و حفظ کشور در شرایط تهدید و بحران.

9- ارتقاء بهره مندی از ظرفیت ها 
داوطلب  نیروهای  توانمندی های  و 
و  حوزه ها  همه  در  بسیجی  و  مردمی 

عرصه ها.
امنیت  پایداری  به  دستیابی   -1۰
کشور و ایمن سازی زیرساخت ها در برابر 
تهدیدات نرم با استفاده از رویکردهایی 

پدافند غیرعامل نرم.
پیشینه تاریخی پدافند غیرعامل 

می توان ادعا کرد که قدمت پدافند 
غیرعامل به قدمت تمدن بشری است. 
لیکن این موضوع برای نسل های بشر 
حراست  برای  آنها  تالش  صورت  به 
و  طبیعی  دشمنان  برابر  در  مراقبت  و 
تاریخ  طول  در  و  شده  نمایان  انسانی 
امان  در  برای  را  تمهیداتی  همواره 
داشته  مدنظر  حوادث  این  از  ماندن 
است. برج  و باروهای حفاظتی شهر ها، 
قلعه ها و حصارها نمونه های بارزی در 

این خصوص هستند.
در عصر جدید با توجه به مقتضیات 
عالم جدید و ایجاد دولت ها، این موضوع 
از حیطه شهر ی به گستره ملی انتقال 
بروز جنگ جهانی  با  است.  پیدا کرده 
اول و دوم و کشیده شدن پای جنگ 
به شهرها، این موضوع اهمیت بیشتری 
یافت و شکل علنی به خود گرفت. پس 
از آن جنگ سرد و چالش های جهانی 
جمعی  کشتار  سالح های  با  مرتبط 
در  نمود.  بیشتر  را  بحث  این  اهمیت 
و  سپتامبر   11 حادثه  وقوع  با  نهایت 
جنگ های دهه اخیر بین کشورها، این 
مبحث وارد فاز جدیدی از مطالعات و 

برنامه های اجرایی شد.
کشور  پایدار  توسعه  برای  تالش 
ساله   ۲۰ چشم انداز  اهداف  تحقق  و 
که  می کند  ایجاب  کشور  توسعه ای 
معنی  به  که  غیرعامل  پدافند  عنصر 
تهدیدهای  و  آسیب پذیرها  رزیابی  ا
احتمالی و برنامه ریزی برای حذف این 
اقتصادی،  طرح های  اجرای  در  موارد 
اجتماعی و توسعه ای کشور است، مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.
اهمیت، ضرورت و اهداف پدافند 

غیرعامل
واقع مجموعه  در  دفاع غیرعامل 
تمهیدات، اقدامات و طرح هایی است که 
با استفاده از ابزار، شرایط و حتی المقدور 
بدون نیاز به نیروی انسانی به صورت 
خود اتکا صورت  گیرد. چنین اقداماتی 
از یک سو توان دفاعی مجموعه را در 
سوی  از  و  داده  افزایش  بحران  زمان 
و  کاهش  را  بحران  پیامدهای  دیگر 
را  آسیب دیده  مناطق  بازسازی  امکان 
در  می سازد.  فراهم  هزینه  کمترین  با 
غیرعامل  فند  پدا طرح های  حقیقت 
قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان 
توجه  با  می شوند.  اجرا  و  تهیه  صلح 
جهت  صلح  زمان  در  که  فرصتی  به 
تهیه چنین طرح هایی فراهم می گردد، 
در  تمهیدات  قبیل  این  است  ضروری 
متن طراحی ها لحاظ گردند. به کارگیری 
تمهیدات و مالحظات پدافند غیرعامل 
عالوه بر کاهش شدید هزینه ها، کارایی 
دفاعی طرح ها، اهداف و پروژه ها را در 
افزایش  بسیار  دشمن  تهاجم  زمان 

خواهد داد.
و  جنگ ها  شدن  پیچیده تر  با 
در  فناوری  و  تکنولوژی  به کارگیری 
نیز  غیرعامل  پدافند  نوین،  جنگ های 
گرفته  خود  به  را  متفاوتی  چهره های 
ادامه زندگی  برای  امروزه مردم  است. 

و  هستند  متفاوتی  خدمات  نیازمند 
قابل سکونت  آرام و  به محیط  احتیاج 
درون شهرها دارند و بایستی ایمنی و 

آسایش کافی داشته باشند.
هدف  عمده ترین  حاضر  حال  در 
پدافند غیرعامل، ایمن سازی و کاهش 
نیاز  مورد  زیرساخت های  آسیب  پذیری 
مردم است تا به تدریج شرایطی را برای 
اقدامات  این گونه  نماید.  ایجاد  امنیت 
انجام  یا  دنیا  کشورهای  اکثر  در  مهم 
این  است.  اقدام  حال  در  یا  و  شده 
اقدامات اگر به صورت یک برنامه ریزی 
)توسعه  کشور  توسعه  در  طراحی  با  و 
پایدار( نهادینه شود، خود به خود بسیاری 
می شود،  ایجاد  که  زیرساخت هایی  از 
داشت  خواهند  ایمنی  خود  ذات  در 
فعلی  زیرساخت های  اصالح   .برای 
مثل  راهکارهایی  ارائه  با  می توان  هم 
مهندسی مجدد، آنها را مستحکم کرد.

جایگاه فنی پدافند غیرعامل
پدافند غیرعامل  ریشه بحث های 
ندگی  ز ی  برا ن  نسا ا زهای  نیا به 
برمی گردد، با مروری بر هرم نیازهای 
انسانی، نقش بسیار مهم خواسته  ایمنی 
و امنیت آشکار است. پدافند غیرعامل به 
منظور تأمین ایمنی و امنیت انسان در 
برابر پتانسیل های بروز خطر، می باشد. 
را  غیرعامل  پدافند  دیگر  طرفی  از 
بحران  مدیریت  ویه  زا ز  ا می توان 
این صورت  در  داد،  قرار  تحلیل  مورد 
بحران خیزی،  پتانسیل های  شناسایی 
به  بحران  کنترل  و  مدیریت  نحوه 
عنوان ورودی های سیستم های پدافند 

غیرعامل شناخته می شوند.
از  را  غیرعامل  پدافند  همچنین 
زاویه دید آسیب پذیری نیز مورد بررسی 
قرار می دهند که در این صورت شناخت 
جایگاه هایی که به عنوان نقطه ضعف 
سیستم می باشند، به عنوان ورودی های 
سیستم بوده. ضلع دیگر مباحث پدافند 
و  ایمنی  ایجاد  بحث های  غیرعامل 
به صورت  امنیت عمومی می باشد که 
تبلور  همگانی  همکاری  و  آموزش 

می یابد.
پدافند  مقوله  به  جامع  رویکرد 

غیرعامل
و  جنگ ها  روند  به  توجه  با 
لحاظ  از  )چه  دنیا  حاضر  حال  شرایط 
تکنولوژیکی و چه از لحاظ سیاست های 
برطرح  زیر  رویکردهای  راهبردی( 

پدافند غیرعامل حاکم است:
1( به عنوان یک فرض مسلم و 
قطعی، پرداختن و توجه ویژه به مقوله 
پدافند غیرعامل از لحاظ کمی و کیفی و 
بررسی سامانه هایی که می بایست مورد 
توجه پدافند غیرعامل قرار  گیرند، نقش 
مهم و ارزشمندی را در تعیین سرنوشت 

جنگ برعهده خواهد داشت.
۲( نظر به اهمیت در خور توجه و 
سامانه های  و  غیرعامل  پدافند  بایسته 
هماهنگی  و  فرماندهی  وحدت  آن، 
اجرا،  چگونگی  و  نحوه  درخصوص 
در  استتاری  عملیات  راهبرد  و  هدایت 
سطوح عمودی و افقی نیروهای مسلح 
کشور و سایر منابع ملی، الزمه موفقیت 
و  غیرعامل  پدافند  عملیات های  در 
نوع  این  راهبردی  مدیریت  کارآمدی 
پدافند مبتنی بر شیوه های نوین است.

پیشرفت های  شک  بدون   )3
ارتباطات،  حوزه های  در  روزافزون 
و  شناسایی  سیستم های  و  مخابرات 
قابل  تغییرات  اطالعات،  جمع آوری 
توجهی را در مکانیسم ها و سازوکارهای 
حاکم بر فعالیت ها و چالش های نظامی 
و دفاعی به وجود آورده  است. همچنین 
شرایط حاضر جهانی بسیار متغییر بوده 
مزبور  سیستم های  رشد  به  رو  روند  و 

بسیار شتاب آلود و سریع است.
۴( از آنجا که روش های طراحی، 
و  برنامه ریزی  نگهداری،  و  مراقبت 
توسعه میدانی در پدافند غیرعامل نوین 
رویارویی  نحوه  و  شرایط  به  توجه  با 
و  سیاسی  نظر  از  دشمن  با  تقابل  و 
تنوع شرایط  است،  متفاوت  جغرافیایی 
مفهوم  پویایی  و  انعطاف  راهکارها،  و 
پدافند  عملیات  کنترل  و  فرماندهی 

غیرعامل را در پی دارد.

در  که  پارامترهایی  و  عناصر  از 
مدیریت،  برای  برنامه ریزی  فرآیند 
و  مستقیم  ل  کنتر و  هی  ند ما فر
و  مهم  غیرعامل  پدافند  غیرمستقیم 
زیر  موارد  می توان  هستند  تأثیرگذار 

را برشمرد:
ـ فرهنگ سازمانی

ـ ساختار سازمانی و سلسله مراتب 
فرماندهی

ـ سیاست های راهبردی )استراتژی 
راهبردی و دکترین(

ـ امکانات موجود رزمی و پشتیبانی
ـ سطح دانش و آگاهی فرماندهان

حوزه های پدافند غیرعامل 
بر  ر  تأثیرگذا کالن  محورهای 
پدافند غیرعامل در سطح ملی براساس 
ذیل  موارد  شامل  شده  ارائه  نمودار 

می باشد:
ـ حوزه عمرانی )زیربنایی(

ـ حوزه حمل ونقل و ارتباطات
بازیابی  و  آّب  غذا،  دارو،  حوزه  ـ 

نیروی انسانی
ـ حوزه انرژی

ـ حوزه رسانه ها و تبلیغات روانی
ـ حوزه مخابرات

ـ حوزه صنایع
ـ حوزه مالی و اقتصادی

ـ حوزه دیپلماسی و امنیت
ـ حوزه دفاع

با  مرتبط  کلیدی  مفاهیم  برخی 
پدافند غیرعامل:

 پدافند:
پدافند در مفهوم کلی، دفاع، خنثی 
مقابل  در  تأثیرات  کاهش  یا  و  کردن 
حمله  و  هجوم  معنی  به  آفند  کلمه 
بوده. پدافند به دو بخش پدافند عامل و 
پدافند غیرعامل تقسیم می گردد. پدافند 
در معنای لغوی مترادف با دفاع است، 
دفاع نیز بر دو قسم است: دفاع عامل 
مبتنی  عامل  دفاع  غیرعامل.  دفاع  و 
بر  نیروهای مسلح و متکی  فعالیت  بر 
تسلیحات و تجهیزات نظامی می باشد.

ـ پدافند عامل:
رویارویی  از  عبارت  عامل  پدافند 
و مقابله مستقیم و به کارگیری جنگ 
توسط  موجود  و  مناسب  فزارهای  ا
نیروههای نظامی به منظور دفع حمله 
و خنثی کردن اقدامات آفندی ,ودر واقع 
شامل عملیانی در برگیرنده حمله، مقابله 
و سالحهای  ابزارها  با  نظامی  دفاع  و 

جنگی، می باشد.
ـ پدافند غیرعامل:

مجموعه  به  مل  غیرعا فند  پدا
مستلزم  که  می شود  اطالق  اقداماتی 
به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای 
خسارات  شدن  وارد  از  می توان  آن 
حیاتی  تأسیسات  و  تجهیزات  به  مالی 
و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات 
انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این 
به حداقل ممکن  را  تلفات  و  خسارات 
کاهش داد و در واقع صرف نظر از منشأ 
تهدید متوجه حفاظت از اشیا و پدیدها 
موجود می باشد، در واقع در کنار پدافند 
عامل، نوع دیگری از دفاع وجود دارد که 
به آن پدافند غیرعامل می گویند، تعریف 
یکسان  دنیا  تمام  در  پدافند  نوع  این 
که  می شود  گفته  دفاعی  به  و  است 
متکی به تجهیزات و تسلیحات نظامی 
نیست. پدافند غیرعامل مجموعه ای از 
اقدامات  و  طراحی ها  برنامه ریزی ها، 
آسیب پذیری  کاهش  باعث  که  است 
از  در مقابل تهدیدات دشمن می شود، 
این مفهوم تحت عنوان بازدارندگی نیز 
یاد می شود. سیاست های اصلی پدافند 
امنیت  حفظ  و  بقا  بر  مبتنی  غیرعامل 
غیرعامل،  پدافند  کلی  هدف  و  بوده 
آسیب پذیری  کاهش  و  ایمن سازی 
است،  مردم  نیاز  مورد  زیرساخت های 
امنیت  برای  را  شرایطی  به تدریج  تا 
ایجاد نماید و در واقع پدافند غیرعامل 
خود  که  است  صلح  دوران  به  مربوط 
از  جلوگیری  هزینه ها،  کاهش  باعث 
اتالف وقت، انرژی و باال بردن ضریب 

امنیت در جامعه است.
 مفهوم دفاع غیرنظامی:

»دفاع  عبارت  التین  منابع  در 

غیرنظامی« یا »دفاع شهری« برابر با 
عبارت civil Defence است. دفاع 
غیرنظامی »حفاظت از غیرنظامیان در 
شرایط جنگی« بوده و از این رو مشتمل 
بر بخشی از دفاع ملی است که در پی 
تمهیدات الزم به منظور کسب آمادگی 
کافی در برابر هرگونه حمله احتمالی یا 
باج خواهی از یک کشور ایجاد می گردد. 
طبق این تعریف، دفاع غیرنظامی باید 
و  کشور  غیرنظامی  جمعیت  »ایمنی 
جنگ(  زمان  )در  آنان  حیات  ادامه 
دفاع  این رو  از  نماید«.  تضمین  را 
تیک  سیستما صورت  به  غیرنظامی 

اهداف زیر را دنبال می نماید:
1( مجموعه تمهیدات دفاع عامل 
تأسیسات  و  افراد  برای  غیرعامل  و 

غیرنظامی
که  لیت های  فعا مجموعه   )۲
می توان با انجام آن از بروز و استمرار 
سوانحی که جان و مال مردم را تهدید 
می کند جلوگیری نمود و یا در صورت 

بروز، آثار ناشی از آن  را کاهش داد.
و  لی  ما ت  ا ر خسا کاهش   )3
صدمات جانی وارده بر غیرنظامیان در 
اثر حوادث طبیعی یا حوادث غیرطبیعی
۴( به حداقل رسانیدن آثار حاصل 
از حمالت نظامی بر جمعیت غیرنظامی
یط  ا شر با  ی  ر فو بله  مقا  )5
نظامی  حمالت  از  حاصل  اضطراری 

بر جمعیت غیرنظامی
تسهیالت  برقراری  و  بازیابی   )6
نتیجه  در  آسیب دیدگان  به  خدمات  و 

حمالت نظامی بر جمعیت غیرنظامی
 آفند غیرعامل:

و  مردم  اتحاد  در  رخنه  ایجاد 
است  غیرعامل  آفند  یک  حاکمیت، 
ایجاد  به کار می برد.  که عمومًا دشمن 
شایعه  انتشار  اقتصادی،  کاذب  بحران 
مثل گسترش بیماری سارس در آسیای 
که  آمریکا  رسانه های  توسط  شرقی 
اقتصاد کشورهای آسیای شرقی را در 
عرض چند هفته به زمین زد، )در حالی 
آمار  مالزیایی  مقامات  اعالم  طبق  که 
کشته شدگان تصادفات جاده ای مالزی 
سارس  از  ناشی  میر  و  مرگ  برابر  ده 
بوده است( و همین امر باعث شد که 
از  ناشی  شایعات  و  اقتصادی  عوارض 
برای  فراوانی  مشکالت  بیماری،  این 

این کشورها به وجود آورد.
یک  می توان  را  رسانه ای  جنگ 
آفند غیرعامل دانست، مقابله و آمادگی 
با آفند غیرعامل بسیار سخت است زیرا 
نیازمند مهارت های بسیار باالیی است. 
در این زمینه باید برای مدیران کشور 

آموزش های الزم را تدارک دید. 
 ارتباط پدافند غیرعامل و مدیریت 

بحران:
که  همان طور  غیرعامل  پدافند 
طور  به  که  است  اقدامی  هر  گفتیم 
حمله  یک  ثار  آ ند  بتوا نه  غیرمسلحا
چند  دهد.  کاهش  را  جنگ  یا  نظامی 
مطرح  غیرعامل  پدافند  در  مهم  بحث 
از  یکی  مناسب  تهدیدشناسی  است، 
مهمترین مباحث است. پدافند غیرعامل 

به دو بخش پدافند سخت و پدافند نرم 
از  سخت  پدافند  در  می شود.  تقسیم 
اقدامات  مثل  سخت افزاری  اقدامات 
مهندسی استفاده می شود و پدافند نرم 
شامل استفاده از تاکتیک هایی است که 
آماده سازی  و  برنامه ریزی  بر  مشتمل 

سیستم و سازمان هاست.
کشورهای  اکثر  در  نرم  پدافند 
به شمار  اساسی  و  مهم  بحث  مطرح، 
می رود، پدافند نرم می گوید: باید بتوانیم 
مدیریت بحران اصولی و صحیحی را 
که  را  سخت  پدافند  اگر  دهیم.  انجام 
کاهش  پیش بینی،  پیشگیری،  شامل 
را  است  رد  موا دیگر  و  مخاطرات 
بر  مبتنی  که  نرم  پدافند  همراه  به 
جامع  مدیریت  با  را  است  برنامه ریزی 
این  با  قرار دهیم،  بحران در کنار هم 
بیان  این گونه  می توان  جامع  دیدگاه 
مدیریت  یک  غیرعامل،  پدافند  کرد: 
و  است  دفاع  عرصه  در  بحران  جامع 
نسل های  و  انواع  به  آن  در  جنگ ها 
مختلفی تقسیم بندی شده اند. جنگ های 
میدان  بر  مبتنی  اول، دوم، سوم  نسل 
در  اما  است.  نظامی  عرصه  و  جنگ 
جنگ های نسل چهارم، شکل جنگ ها 
چهارم،  نسل  جنگ  در  یافته اند.  تغییر 
پیشرفته  نظامی  تسلیحات  از  استفاده 
و استفاده از عملیات روانی و رسانه ای 

مطرح است.
اما به نظر می رسد، جنگ نسل 
پنجمی هم در دنیا شروع شده است که 
مقام معظم رهبری در چند سال اخیر 
به خطر گسترش آن تأکید داشته اند و 
غیرعامل  آفند  جنگ ها،  این  مشخصه 
یا حمله به کشورها بدون سالح است.

و  غیرعامل  پدافند  می توان  آیا   
مدیریت بحران را یکی دانست؟

گسترده  بسیار  بحران  مدیریت 
این گونه  می توان  که  گونه ای  به  بوده 
تصور کرد که یک دایره وسیعی تحت 
نام مدیریت بحران وجود دارد و در واقع 
هر  می توان  که  است  چارچوب  یک 
محتوایی را وارد آن کرد و به مدیریت 
این چارچوب می شود  آن پرداخت. در 
یا  داد  قرار  را  زلزله  مانند  حادثه  یک 
می توان مبحث دفاع و جنگ را پیگیری 
کرد. مدیریت بحران با سازماندهی در 
ارتباط است. سازماندهی در جنگ شکل 
هم  طبیعی  حوادث  در  و  دارد  خاصی 
شکل دیگری به خود می گیرد. در هر دو 
بحث به فرماندهی، مدیریت، عملیات، 
پشتیبانی و لجستیک نیاز است، اما این 

دو در محتوا متفاوت هستند.
با دو  را می توان  مدیریت بحران 
دارد،  وجود  که  قدیمی  و  بینش جدید 
بررسی کرد. در بینش قدیمی، مدیریت 
بحران بیشتر با عملیات مرتبط بوده و 
توجهی به سیاستگذاری و برنامه ریزی 
نمی شد، در واقع این گونه تصور می شد 
که مدیریت بحران فقط عملیات است 
و در این دیدگاه، حضور تیم های امداد 
و  و...  احمر  اورژانس، هالل  نجات،  و 
عملیات انجام گرفته توسط آنان مساوی 

با مدیریت بحران بود.
و  کار  جنس  حاضر،  حال  در  اما 
نگرش  در  است.  یافته  تغییر  نگرش 
سیاستگذاری  دکترین،  تدوین  جدید، 
صورت  به  سرزمین  آمایش  علمی، 
ومدیریت  راهبردها  تدوین  تخصصی، 
اگر  که  دارند  اهمیت  پروژه ها  صحیح 
ساختار  و  نبوده  درست  سیاستگذاری 
مناسبی هم وجود نداشته باشد با وجود 
مدیریت  امکانات،  بهترین  از  استفاده 

بحران ناموفق و عقیم خواهد بود.
چرخه مدیریت بحران از پیشگیری 
می شود.  شروع  مخاطرات  کاهش  و 
آمادگی، مقابله و بازسازی مراحل بعدی 
چرخه مدیریت بحران هستند. اقدامات 
انجام شده در مراحل مختلف متفاوت 
است، در بحث پیشگیری به دنبال آن 
هستیم تا از ایجاد یک حادثه جلوگیری 
نماییم و کاهش مخاطرات شامل انجام 
حادثه،  بروز  از  بعد  تا  است  کارهایی 
با  که  شود،  حاصل  کمتری  عوارض 

پیشگیری متفاوت است. برخی اوقات، 
دو مورد فوق، خلط موضوع می شوند.

بحران،  مدیریت  جدید  علم  در 
هم  از  مخاطرات  کاهش  و  پیشگیری 
در  مخاطرات  کاهش  شده اند،  جدا 
حوادث جنگی بیشتر به کار می آید. در 
قسمت مقابله هم وارد مبحث عملیات 
می شویم که خود شامل 16 نوع عملیات 
می شود. مخابرات، شریان های حیاتی، 
غذا،  تأمین  آواربرداری،  گاز،  و  نفت 
اسکان اضطراری، سرپناه و دیگر موارد 
جزو این 16 عملیات هستند. فاز آمادگی 
قبل از مقابله صورت می پذیرد و اقدامی 
نرم افزاری است، که شامل آموزش به 
مدیران و پرسنل می شود. فاز بازسازی 
شامل  که  است،  مرحله  آخرین  هم 
احیا، مرمت و بازسازی بناها، تأسیسات 
صنعتی و باز توانی روانی انسان هاست.

تدوین  از  بحران  مدیریت  فرآیند 
انجام سیاستگذاری و تدوین  دکترین، 
بین  این  در  می شود.  آغاز  استراتژی 
صورت  مناسب  تهدیدشناسی  ید  با
بگیرد و نقشه خطرپذیری تدوین شود، 
از  یکی  کشور  نقشه خطرپذیری  تهیه 
ضروریات است و باید اقدام الزم توسط 
صورت  اجرایی  دستگاه های  تمامی 
در  نشود  تهیه  نقشه  این  اگر  بگیرد، 
خواهیم  مشکل  دچار  بعدی  مراحل 
نیز شامل عملیات،  بعدی  مراحل  شد. 

آموزش و مانور می شود.
 اهداف مدیریت بحران در پدافند 

غیرعامل:
جنگ، حوادث جنگی و تروریستی 
علمی  و  غنی  بسیار  محتوای  دارای 
می باشند، انواع جنگ ها، انواع سالح ها، 
انواع مختلف صنایع دفاعی و غیره خود 
دفاع  واقع  در  است،  مسأله  این  گواه 
عامل به شدت در حال گسترش است. 
آفند دیگری هم نام بردیم تحت عنوان 
آفند غیرعامل که حدود 6۰ نوع جنگ 

را شامل می شود. 
علم  و  پدافند  به  بحران  مدیریت 
پدافند چارچوبی مناسبی می دهد، با این 
چارچوب، مبدأ و مقصد مشخص می شود 
استفاده  و  مناسب  سازماندهی  با  تا 
مناسب از منابع موجود علمی، انسانی، 
به  بتوانیم  نرم افزاری  و  سخت افزاری 

اهدافمان در هر نوع از جنگ برسیم.
مدیریت  در  که  اصلی  خالءهای 
بحران چه در کشور ما و چه در سطح 

جهانی وجود دارد، شامل:
فند  ا پد به  ن  مدیرا بینش   )1
از  یکی  بحران  مدیریت  و  غیرعامل 
خالءهای مهم محسوب می شود. برای 
اصالح و مناسب سازی این بینش باید 
مهمترین  شود.  انجام  الزم  اقدامات 
یند  فرآ بحران،  مدیریت  در  مسأله 
متأسفانه  که  است  بحران  مدیریت 
نمی شد  آن  به  الزم  توجه  گذشته  در 
را  اصلی  چارچوب  باید  که  حالی  در 

جدی تر بگیریم.
صه  عر ر  د  : سی شنا ید تهد
بستر  و  چارچوب  باید  تهدیدشناسی 
نماییم.  فراهم  و  شناسایی  را  الزم 
از  تهدیدشناسی  زمینه  در  خوشبختانه 
هر  می بریم،  سود  مناسبی  قوت  نقاط 
و  کاربردی  نقشه های  می بایست  چند 

عملیاتی این تهدیدها را تهیه کنیم.
باید مدیریت را به صورت کالن 
جدی بگیریم. در قرآن و نهج البالغه، 
بر تدبیر و مدیریت تأکید فراوان شده که 
و باید جدی گرفته شوند. جنس فرامین 

قرآنی و ائمه از جنس تدبیر است.
و مورد آخر که فرعی است و در 
دل خالءهای دیگر هم جای می گیرد 
این است که جمهوری اسالمی به شدت 
در حال توسعه است، اگر تدبیر الزم را 
به  نیندیشیم  بحران  و  توسعه  برای 
شدت دچار بحران خواهیم شد. مدیریت 
توسعه بدون توجه به مدیریت بحران، 

کشور را دچار چالش خواهد کرد. 

مر  ا ین  ا به  زیر  ولویت های  ا
اختصاص داده می شود:

به  که  است  این  اول  اولویت  ـ 

همه  الزامی،  و  اجباری  کاماًل  صورت 
مدیران استراتژیک کشور و بعد مدیران 
میانی نسبت به مدیریت بحران چه در 
عرصه حوادث طبیعی و چه در عرصه 
حوادث جنگی و صنعتی توجیه شوند و 
در این زمینه فرهنگ سازی شود که در 
این زمینه اقدامات خوبی توسط سازمان 
پدافند غیرعامل در کشور آغاز شده و 
استمرار  و  یافته  تداوم  دارد  ضرورت 

داشته باشد.
ـ دومین اولویت که در دل اولویت 
اول است، این است که مدیریت توسعه، 
بحران  مدیریت  با  هماهنگ  و  همکار 
است و در واقع الزم و ملزوم یکدیگر 
هستند، این دو مدیریت در کنار یکدیگر 

موجب توسعه پایدار خواهند شد.
تهدیدشناسی  هم  سوم  اولویت 

است.
مدیریت  به  عمل  برای  برنامه ها 
بحران براساس اولویت های گفته شده 
باید  اول  درجه  در  می شوند،  ترسیم 
سطح  در  بحران  مدیریت  آموزش  به 
شود.  جدی  توجه  استراتژیک  مدیران 
و  میانی  مدیران  باید  بعدی  اقدام  در 
تاکتیکی را آموزش داد. این آموزش ها 
این  با  تا  انجام شود  باید در دو سطح 
آموزش ها، نگرش و بینش کافی به این 
مدیران داده شود. نوع آموزش هم باید 
خود  بر  مبتنی  باید  آموزش  کند.  فرق 
مدیران باشد، نه آموزش های تئوریک، 
و  باشند  کاربردی  باید  آموزش ها  این 
مدیران به شدت درگیر این آموزش ها 
شوند و در نهایت این آموزش ها منجر 
بحران  مدیریت  برنامه  طراحی  به 
دستگاه های اجرایی در تمام سطوح در 

سطح کشور گردد.
 موضوعیت پدافند غیرعامل

بخشی از خسارات و صدمات وارده 
از حمالت هوایی- موشکی، مربوط به 
اصابت بمب یا هر نوع پرتابه دیگری 
و ایجاد انفجار توسط آنها می باشد. که 
در لحظه وقوع حادث می گردد و اغلب 
به  مربوط  صدمات  و  خسارات  موارد، 
پیامدهای این حمالت از خسارات ناشی 
از انفجار اولیه به مراتب بیشتر می باشد 
غیرعامل  پدافند  اصول  رعایت  با  و 
می توان  مربوطه  طرح های  اجرای  و 
بروز  از  اولیه  خسارات  کاهش  ضمن 
جلوگیری  بعدی  صدمات  و  خسارات 
بسیار  حد  تا  را  آنها  تأثیر  یا  و  نموده 

زیادی کاهش داد.
اصول اولیه پدافند غیرعامل، ساده 
این  کاربرد  ولی  بوده  ثابت  تقریبًا  و 
اصول در موارد مختلف تفاوت داشته و 
در مواردی پیچیده و مشکل می شوند 
این اصول و  از  به برخی  ادامه  که در 

روش ها پرداخته می شود.
ه  دیدگا ز  ا مل  غیرعا فند  پدا  
مهندسی: )اصول، روش ها و موضوعات 

اساسی در مبحث پدافند غیرعامل(
:Concealment اختفا 

کلیه  به  پنهان کاری  یا  ختفا  ا
اقداماتی گفته می شود که مانع از قرار 
دید  در  تجهیزات  و  تأسیسات  گرفتن 
مستقیم گردیده و یا تشخیص تأسیسات 
و تجهیزات و همچنین آگاهی از انجام 
فعالیت های خاص را برای او غیرممکن 

و یا مشکل می سازد.
روش های اختفا عبارتند از:

عوارض  از  مناسب  استفاده  الف( 
محلی  در  تأسیسات  احداث  و  زمین 
که به سهولت قابل تشخیص و رویت 

نباشد.
ب( عادی و غیر مهم جلوه دادن 
تأسیسات با جدول بندی، درختکاری و...
تأسیسات  منطقی  جداسازی  پ( 
لیت  فعا نوع  علت  به  که  صنعتی 
دگرگون  کلی  به طور  را  آنها  نمی توان 
نوع  بر  زیاد  تأثیر  که  نحوی  به  نمود، 

فعالیت ها نگذارد.
ت( حذف نقاط حیاتی، حساس و 
به دالیل  نقشه هایی که  از روی  مهم 
گروهی  رسانه های  در  باید  خاص 

منعکس گردد.
خارجی  نمای  ندادن  نشان  ث( 
تأسیسات حیاتی و حساس در تلویزیون 
ارتباط با محیط اطراف  به خصوص در 
و جاده هاج( عدم درج آگهی در جراید 
در  مهم  فعالیتی  وقوع  که  گونه ای  به 
محدوده زمانی و در موقعیت جغرافیایی 

مورد استفاده قرار گیرد.
اعماق  در  تأسیسات  ایجاد  چ( 
این  به  که  کوه ها  دل  در  یا  و  زمین 
ترتیب عالوه بر پنهان کردن آنها بحث 
استحکام کافی در مقابله با تهدیدها را 

می توان مطرح کرد.
که  آنجایی  ز  ا جابه جایی:  ح( 
ثابت  صورت  به  صنعتی  تأسیسات 
انتظار  و  می شود  مستقر  نقطه ای  در 
نها  آ ز  ا دفعی  تحوالت  و  تغییرات 
نصب  و  جمع آوری  چنانچه  نمی رود. 
مجدد گونه هایی از صنایع تا حد الزم 
سهولت داشته باشد، می توان کالبد های 
مورد نیاز را از نوع سبک و انعطاف پذیر 
با  سبک  سازه های  یا  و  چادر  مانند 
انتخاب  آن  دمونتاژ  و  مونتاژ  قابلیت 
نمود و در مراحل زمانی مختلف محل 

آن را جابه جا نمود.

نقش بازدارندگی پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات دشمن 
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نمایش نوید محمدزاده هم توقیف شد

انتشار  با  شهرزاد  تئاتر  پردیس 
جوابیه ای اعالم کرد که نمایش شب 
شک، همه مجوزهای الزم را داشته 
حضور  آن  اجرای  تعطیلی  دلیل  و 
تهیه کننده  به عنوان  نوید محمدزاده 
اثر بوده است! بعد از اعالم غیررسمي 

ممنوع الکاري نوید محمدزاده حاال، تئاتري 
شایعه  شود  مشخص  تا  شده  توقیف  هم  بود  تهیه کننده اش  او  که 

ممنوع الکاري وي، واقعیت دارد. 
مهدی امینی )رئیس شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل 
هنرهای نمایشی( روز گذشته اعالم کرده بود که این نمایش مجوزهاي 
الزم را براي اجرا ندارد ولي پردیس تئاتر شهرزاد در بیانیه اي اعالم کرد 
که این نمایش تمام مجوزها را داشته ولي به خاطر نوید محمدزاده نوسط 

اداره کل هنرهاي نمایشي نوقیف شده است.

پخش مجدد سریال خانه سبز از تلویزیون

خانه سبز،  تلویزیونی  مجموعه 
که از زمان نخستین پخش در 1375 
اصلی  بازیگر   3 دست کم  امروز  تا 
آن به رحمت خدا رفته اند، از شبکه 
آی فیلم روی آنتن می رود. خانه سبز، 

به کارگردانی بیژن بیرنگ و مسعود رسام 
یکی از پربیننده ترین سریال های دهه 7۰ 
 3 اسدزاده  داریوش  و  لقب گرفت. خسرو شکیبایی، حمیده خیرآبادی 
و   89  ،87 در سال های  ترتیب  به  که  خانه سبز هستند  اصلی  بازیگر 

98 از دنیا رفتند. 
مهرانه مهین ترابی، رامبد جوان، آتنه فقیه نصیری، آرش نادی، فرخ 
نعمتی، اسماعیل محرابی و فخرالدین صدیق شریف دیگر نقش های اصلی 
ایفا کرده اند. این سریال به زودي از شبکه آي فیلم  و فرعی سریال را 

پخش خواهد شد.

تاریخ کنسرت محسن یگانه اعالم شد

کنسرت هاي  بازار  روزها  این 
و  است  داغ  همانند فصلش  تابستاني 
بسیاري از خوانندگان که حداقل ۲ سال 
را به دلیل کرونا و عدم اجازه اجراي 
بودند، حاال  خانه نشین شده  کنسرت، 

برنامه هاي  اجراي کنسرت هاي خود  براي 
مختلفي دارند. 

محسن یگانه که یکي از خوانندگان محبوب و پرطرفدار خصوصا 
در اجراي کنسرت به شمار مي رود، تازه ترین کنسرت خود را در روز 17 

تیرماه در هتل اسپیناس پاالس اجرا خواهد کرد.
 این خواننده که البته مدتي است مشکالتي جسماني پیدا کرده و 
هر ۲ دست خود را زیر تیع جراحي برده، شاید مثل سابق نتواند با نواختن 
گیتار طرفداران خود را مجذوب کند ولي قطعا هنوزهم طرفداران خاص 

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

رضا کیانیان با دست انداز به سینما مي آید

کارگردانی  به  دست انداز  فیلم 
اوایل  در  اکران  برای  تبریزی  کمال 
که  فیلم  این  می شود.  آماده  پاییز 
به  و  تبریزی  کمال  ساخته  آخرین 
سال  در  آفریده  محمد  تهیه کنندگی 
1398 کلید خورده، مراحل فنی آن تا 

یک سال بعد در دوران شیوع کرونا ادامه داد. 
در این فیلم رضا کیانیان، حبیب رضایی، هدی زین العابدین، رویا نونهالی 

و همایون ارشادی بازی کردند.
 امید نعمتی )خواننده( نیز برای اولین بار به عنوان بازیگر یک فیلم 
سینمایی در دست انداز جلوی دوربین رفته است. دست انداز، یک کمدی 
بود،  اکران  آماده  اگرچه پیش تر  نمایش دارد و  پروانه  فانتری است که 
اما بنا به تصمیم سازندگانش و بخاطر وضعیت کرونا تا رسیدن شرایط 

مناسب تر در انتظار ماند.

ما
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همراه با بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

محمد بحراني: سرمایه گذاري در حوزه كودك بسیار مهم و سودآور است
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جشـنواره  هفتمیـن  و  بیسـت 
بین المللـی تئاتـر کـودک و نوجـوان 
در همـدان در حال برگزاري اسـت و 
چهره هـاي شـاخصي در این دوره به 
عنـوان شـرکت کننده و هم به عنوان 
ایـن  از  یکـي  دارنـد.  حضـور  داور 
چهره هـا، محمـد بحرانـي مي باشـد.

محمـد بحرانـی روز گذشـته در 
گفتگویـي با بیـان اینکه در مهمترین 
و  پرهزینه تریـن  جهـان  سـینماهای 
آثـار،  پرمخاطب تریـن  آن  کنـار  در 
کـرد:  اظهـار  اسـت،  کـودک  کار 
ایـن آثـار نـه تنهـا از بعـد فرهنگـی 
هـم  اقتصـادی  بعـد  در  اتفاقـا  کـه 
کارهـای بسـیار مهمـی هسـتند. اگر 
یـک سـرمایه گذار بخواهـد روی کار 
چـه  کنـد  سـرمایه گذاری  سـینمایی 
باشـد،  بهتـر کـه در حـوزه کـودک 
چـون احتمـاال یـک بچـه همانطـور 
را  کتـاب  یـک  دارد  دوسـت  کـه 
صدبار بخواند، دوسـت داشـته باشـد 
یـک فیلـم یـا یـک نمایـش را هـم 
اگـر  بشـیند،  تماشـا  بـه  چندین بـار 
عرضـه خوبـی در ایـن حـوزه وجـود 
داشـته باشـد، تقاضا قطعا خواهد بود.
بحرانـی بـا بیـان اینکـه اهمیت 
جشـنواره تئاتـر کـودک از جشـنواره 
فجـر بیشـتر نباشـد، کمتـر نیسـت، 
عنـوان کـرد: کرونـا در همـه ابعـاد 
زندگـی مـا تاثیـر گذاشـت و خـالء 
ایـن جشـنواره در زمـان همه گیـری 
هماننـد  متأسـفانه  بـود،  محسـوس 
همـه چیزها و یا افراد از دسـت داده، 
یک دوره از جشـنواره را هم از دست 
دادیـم و امروز حس بی نظیری اسـت 

و  شـده  سـالن ها  وارد  بچه هـا  کـه 
تئاتـر می بیننـد و مـن از اینکـه داور 

ایـن دوره هسـتم خوشـحالم.
داور بخـش نوجـوان جشـنواره 
 : کـرد تصریـح  هفتـم  و  بیسـت 
یـک  بـه  کـودک  تئاتـر  جشـنواره 
شـرط می توانـد در کیفی سـازی آثـار 
کـودک و نوجـوان کمـک کنـد کـه 
ایـن جشـنواره ها تنهـا در یـک هفته 
آثـار  ایـن  یعنـی  نباشـند،  متمرکـز 
قبـل از جشـنواره اجراهـای زیـادی 
از حضـور  بعـد  اینکـه  یـا  و  داشـته 
برتـر،  نمایش هـای  جشـنواره،  در 
اجراهـای طوالنـی مدتـی در کشـور 
داشـته باشـند. تصمیم هیـات داوران 
بـر ایـن اسـت کـه از متولیـان امـر 
بخواهیـم بـه نمایش های برگزیده در 
جشـنواره اجراهای عمومـی طوالنی 
ایـن  کـه  بدهنـد  کشـور  در  مـدت 
شـرط تاثیرگـذاری جـدی جشـنواره 

خواهـد بـود.
ینکـه  ا بـه  ه  ر شـا ا بـا  وی 
نوجـوان  و  کـودک  نشناسـان  روا
در  کار  بـرای  بسـیاری  مولفه هـای 
ایـن حـوزه تعریـف کرده انـد، افزود: 
وقتـی یـک اثـر نمایشـی بـا مفاهیم 
علمـی بـه روز برآمـده از روانشناسـی 
کودک تلفیق شـده و در اثر نمایشـی 
منعکس شـود، یک کار اسـتاندارد در 
حـوزه کـودک و نوجـوان تولید شـده 
اسـت. اینکـه یـک گروهی در سـالن 
و بـه دور از علـم روز بـه تصور اینکه 
همـان مسـائل و اشـکالی کـه بـرای 
کـودکان ۴۰ سـال پیش جـذاب بود، 
نمایـش بسـازد، اشـتباه اسـت؛ چـرا 

کـه هم کـودکان امـروز و هـم علم، 
نسـبت بـه بچه هـا تغییر کرده اسـت. 
در دنیـای امـروز کار کودکی درسـت 
اسـت کـه برای کـودک امـروز تولید 
شـده باشـد، برای کودکی که از چند 
ماهگـی برای عکـس گرفتـن به لنز 
بایـد  قطعـا  می کنـد  نـگاه  دوربیـن 
پارامترهـای جدیـدی تعریـف شـود.

وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کـه چـرا هماننـد دهـه 6۰ و 7۰ کـه 
بـرای  تلویزیـون  و  سـینما  بـزرگان 
کـودکان آثـار فاخر تولید می شـد اما 
امـروز شـاهد تولیدات در این سـطح 
و کیفیـت نیسـتیم، گفت: پاسـخ این 
سـوال بـرای من هـم مبهم اسـت و 
جوابـی بـرای آن ندارم، در سـینمای 
هالیـوود کـه پررونق تریـن سـینمای 
جهان اسـت، پـر هزینه تریـن فیلم ها 
می شـود  سـاخته  کـودکان  مختـص 
بازگشـت  اکـران  در  فقـط  نـه  کـه 
آن  حواشـی  بلکـه  دارنـد،  تجـاری 
مثـل عروسـک ها، طراحی، تـم تولد، 
لباس هـا و... بـرای یک سـرمایه گذار 

می توانـد اتفـاق مهمـی باشـد.
بحرانـی بـا بیـان اینکـه تاکیـد 
در  سـرمایه گذار  بـرای حضـور  مـن 
این حوزه اسـت، افزود: سـرمایه گذار 
داشـته  حضـور  کار  یـک  در  بایـد 
تولیـد  کیفیـت  بـا  اثـری  تـا  باشـد 
نـان  نوجوا و  کـودکان  مـا  شـود، 
نمی دانـم  امـا  داریـم  عالقه منـدی 
چـرا سـرمایه گذاران اقبالـی بـه تولید 
کار جـدی و بـا کیفیـت در این حوزه 
توصیـه  سـرمایه گذاران  بـه  ندارنـد. 
می کنـم کـه این کار را انجـام دهند، 

چـرا کـه چندیـن برابـر مبلغـی کـه 
هزینـه می کننـد بـه آنهـا برخواهـد 
بـه  بـاره  چندیـن  بچه هـا  و  گشـت 
سـینما و سـالن نمایـش خواهند آمد.

داور بخـش نوجـوان جشـنواره 
بیسـت و هفتم در خصـوص موفقیت 
در کار هنـری تصریـح کـرد:  اگـر به 
بـرای  باشـید  داشـته  عالقـه  کاری 
تمـام  مـن  می گذاریـد،  وقـت  آن 
گذاشـتم،  کارم  بـرای  را  زندگـی ام 
هنـر نمایـش جادویـی نـدارد، بایـد 
بـرای آن زحمـت کشـید و  وقـت و 
زندگـی ات را بـرای رسـیدن به آنچه 
کـه می خواهید بگذارید. در جلسـه با 
داوران حاضر در این دوره تاکید شـد 
حتمـا گروه هـای شهرسـتانی جـدی، 
امکان اجرای عمومی داشـته باشـند، 
من شهرسـتانی و شـیرازی هسـتم و 
همیشـه در خندوانـه سـعی کـرده ام 
کفـه سـنگین تـرازو به سـمت حومه 

باشـد نـه مرکز.
خصـوص  در  بحرانـی  محمـد 
جشـنواره  در  حاضـر  آثـار  کیفیـت 
گفـت: نیمـی از کارهـا قابلیـت دفاع 
سـطح  از  دیگـر  نیمـی  و  داشـتند 
توقـع  بودنـد،  پایین تـر  جشـنواره 
داشـتیم کارهای جشـنواره از کیفیت 
بیشـتری برخوردار باشند. یکی دو کار 
ضعیـف در هر جشـنواره قابـل قبول 
اسـت امـا تعـداد کارهای متوسـط و 
نسـبتا ضعیـف بیش از این بود شـاید 
محصـول  موضـوع  ایـن  از  بخشـی 
کرونـا بـوده باشـد اما همیـن که بعد 
مجـدد  برگـزاری  شـاهد  دوسـال  از 
جشـنواره هسـتیم اتفاق خوبی اسـت 

آدم  معمـول  حـد  از  باالتـر  آثـار  و 
امیـدوار نگـه مـی دارد. جشـنواره  را 
 ۲7 بلـوغ  نوجـوان  و  کـودک  تئاتـر 
جشـنواره  ایـن  نـدارد  را  سـالگی 
نهایتـا 5 سـاله اسـت، بـه نظـر مـن 
جشـنواره یـک ویتریـن بـرای آثاری 
اسـت کـه قـرار اسـت بـرای مـدت 
طـوالن با تماشـاگران ارتبـاط برقرار 
کند، شـبیه یک سـالم بـرای اجرای 
عمومـی کـه در ایـن رابطـه می توان 
گفـت جشـنواره هنـوز بلـوغ کافی را 
نـدارد کـه البتـه نه این جشـنواره که 
ایـران  اصـوال همـه جشـنواره ها در 

اینگونـه هسـتند.
او در پایـان بـا بیـان اینکه بچه 
ها در تئاتر و اتفاقات فرهنگی بسـیار 
مهـم تـر از بزرگترهـا هسـتند، اظهار 
کـرد: فقیـر بودن تئاتـر در ایران و در 
کنـار آن فقیرتـر بـودن تئاتـر کودک 
در ایـران یکـی از موضوعاتـی اسـت 
کـه باعـث تولیـد آثار ضعیـف در این 
حـوزه می شـود. بی حوصلگـی نسـل 
جـوان امـروزی کـه همیشـه درحال 
موبایـل گـردی هسـتند یکـی دیگـر 
تولیـدی  آثـار  در  ضعـف  دالیـل  از 
در گـروه نوجـوان اسـت، ایـن نسـل 
خیلـی حوصلـه وقـت گذاشـتن برای 
بـه ثمر رسـیدن کاری ندارند درحالی 
کـه یـک شـبه بـه  جایـی نخواهنـد 
رسـید بایـد، بـرای هـر کار زحمـت 
کشـید کـه ایـن زحمت در هنـر تئاتر 
دوبرابـر اسـت، اگـر قـرار اسـت یک 
اتفـاق  تاثیرگـذار  هنـری  محصـول 
بیفتـد در کنـار لـذت بایـد بـرای آن 

زجـر و زحمت کشـید.
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ایـن روزهـا بحـث داغ توقیـف 
برخـي از فیلم هـاي سـینمایي بسـیار 
بـاال گرفتـه و بعـد از اعـالم رسـمي 
سـینمایي  سـازمان  و  ارشـاد  وزارت 
دربـاره توقیـف فیلـم بـرادران لیـال، 
بـه  حـاال  روسـتایي،  سـعید  سـاخته 
نظـر مي رسـد کـه فیلـم شیشـلیک، 
سـاخته محمدحسـین مهدویـان هـم 
به همین سرنوشـت دچار شـده است. 
ایـن فیلم کـه در دولت قبلي سـاخته 
نمایـش  و  اکـران  مجـوز  حتـي  و 
دریافـت کـرده بود، با قانـون عجیبي 
کـه سـازمان سـینمایي دولـت جدید 
گذاشـت )کـه بایـد همـه فیلم هـا بار 
دیگـر مـورد بازبینـي قـرار بگیرنـد و 
مجـوز نمایـش جدید دریافـت کنند!( 
ورطـه  بـه  کـه  مي رسـد  نظـر  بـه 
محمدرضـا  اسـت.  افتـاده  توقیـف 
منصـوری تهیه کننـده فیلم سـینمایی 
شیشـلیک در ایـن رابطـه بیـان کرد 
کـه تاکنـون فهرسـتی بالـغ بـر ۴۰ 
مـورد اصالحیـه بـه فیلـم شیشـلیک 
سـازمان  مسـئوالن  امـا  شـده  وارد 
سـینمایی پاسـخگوی تمـاس عوامل 

نیسـتند.
محمدرضا منصـوری تهیه کننده 
بـه  شیشـلیک  یی  سـینما فیلـم 
مهدویـان  محمدحسـین  کارگردانـی 
و بـا بـازي رضـا عطـاران و پژمـان 
جمشـیدي در واکنـش بـه اظهـارات 
روح اهلل سـهرابی )مدیرکل نظارت بر 
عرضـه و نمایش سـازمان سـینمایی( 
دربـاره دالیل عـدم اکران ایـن فیلم 
نـه  پروا صـدور  به رغـم  سـینمایی 
نمایش برای آن، توضیح داد: واقعیت 

فرهنـگ،  عرصـه  کـه  اسـت  ایـن 
عرصـه گفتگـو اسـت و مـا هـم این 
سـهرابی  آقـای  ماننـد  را  واقعیـت 
می دانیـم، امـا وقتـی به جـای آنکـه 
فضـای ایـن گفتگـو را بـه اتاق هـای 
خـود ببریـم تا مسـائل حل شـود، آن 
را بـه فضـای مجـازی می کشـانیم، 
مـاه  شـهریور  از  کیسـت؟  مقصـر 
1۴۰۰ کـه مـا پروانـه نمایـش فیلـم 
تـا  کردیـم  دریافـت  را  شیشـلیک 
بـه امـروز، جـز تعامـل کار دیگـری 
را  جشـنواره  اصالحـات  نکرده ایـم. 
اعمـال کردیـم، اصالحـات شـورای 
پروانـه نمایـش را انجـام دادیـم، در 
مرتبـه ای دیگـر اصالحـات مجددی 
دادنـد کـه بخش هایـی از آن را هـم 
اعمـال کردیم، اما هنـوز حتی حاضر 
نیسـتند فیلـم ما را بعـد از اعمال این 
اصالحـات ببیننـد! مي  دانید دلخوری 
از کجـا به وجـود می آیـد؟ ریشـه این 
دلخـوری بی توجهـی اسـت. در ایـن 

مدت ما هیچ جلسـه ای نداشته ایم. از 
آخریـن بـاری که بـا آقـای ایل بیگی 
)معـاون ارزشـیابی و نظـارت( درباره 
ایـن فیلـم صحبـت کردیـم، بالـغ بر 
۲ مـاه می گـذرد. اردیبهشـت ماه که 
بـا آقـای ایل بیگـی صحبـت کردیم، 
بـا هـم  روز شـنبه  یـک  قـرار شـد 
بنشـینیم و در مـورد اصالحات جدید 
دوسـتان  ایـن  امـا  کنیـم،  صحبـت 
روبـرو  مـا  بـا  نمی خواهنـد  حتـی 
شـوند! مـا چگونـه بایـد درخواسـت 
جلسـه بدهیـم؟ راه ارتباطـی ما تلفن 
اسـت که دوسـتان حتی پاسـخگوی 
 ۲ از  بعـد  نیسـتند!  مـا  تماس هـای 
مـاه کـه پاسـخی بـه پیگیری هـای 
مـا داده نشـد، بحـث فیلم بـه فضای 
جـای  بـه  و  شـد  کشـیده  مجـازی 
آنکـه دوسـتان در مقابـل ایـن فضـا 
تدبیـری اتخـاذ کننـد تـا پیگیری هـا 
و گفتگوهـا بـه اتاق هـای خودشـان 
بازگـردد، خودشـان هـم ایـن گفتگو 

را در فضـای مجـازی ادامه می دهند! 
در  و  اسـت  بی تدبیـری  یـک  ایـن 
مواجهـه بـا آن چگونـه بایـد انتظـار 
داشـته باشـیم تـا مشـکل ایـن فیلم 
و فیلم هـای دیگـر حـل شـود؟ ایـن 
بی توجهـی دوسـتان موجب دلخوری 

است. شـده 
تهیه کننـده شیشـلیک در ادامـه 
بـا تاکیـد مجـدد بر عدم پاسـخگویی 
بـه  سـینمایی  سـازمان  مسـئوالن 
پیگیری هـا عوامـل این فیلـم، گفت: 
بـه نظـر می رسـد دوسـتان سـازمان 
بـا  نمی خواهنـد  اساسـا  سـینمایی 
پـروژه ای بـه نـام شیشـلیک روبـرو 
نسـن  میزا در  نمی خواهـد  شـوند. 
کارگـردان  و  تهیه کننـده  بـا  ارتبـاط 
دلیلـش  و  بگیرنـد  قـرار  فیلـم  ایـن 
هم روشـن اسـت، اسـتدالل منطقی 
و قانع کننـده ای بـرای عـدم اکـران 
فیلـم ندارنـد. ایـن مسـئله ارتباطـی 
فیلـم  بـه  کـه  اصالحاتـی  بـه  هـم 

وارد کرده انـد نـدارد. حتما خودشـان 
می داننـد بـا توجـه بـه فرآینـد طـی 
حقوقـی هسـتیم  مـا صاحـب  شـده 
کـه در حـال تضییـع شـدن اسـت و 
بالطبـع دالیـل محکمـی بـرای ایـن 
از  نتیجـه  در  ندارنـد.  حـق  تضییـع 
مواجهـه و گفتگـو امتنـاع می کننـد.

منصـوری با اشـاره به فهرسـت 
بالـغ بـر ۴۰مـورد اصالحیـه ای کـه 
وارد  شیشـلیک  فیلـم  بـه  تاکنـون 
شـده گفـت: تاکنـون مـا بسـیاری از 
ایـن مـوارد را اصـالح کرده ایـم و در 
یـک تعامـل سـازنده بـا شـورا پروانه 
نمایـش فیلـم را گرفته ایـم. حاال اگر 
جدیـد  اصالحیه هـای  بـاز  دوسـتان 
دارنـد یـا حرف تـازه ای می زننـد باید 
بـا حفظ حقوق قانونـی ما و از طریق 
گفتگـو و اقنـاع بـه راه حلـی بـرای 
رفـع مشـکل فیلـم برسـند. باالخـره 
فیلمـی بـه نام شیشـلیک وجـود دارد 
پخش کننـدگان  و  سـینماداران  کـه 
به عنـوان صاحب نظران حـوزه اکران 
معتقدنـد می توانـد رونقـی به گیشـه 
سـینماها بدهـد، آیـا باید ایـن امکان 
را از سـینما بگیریـم؟ مـا بایـد درباره 
تمـام  و  کنیـم  گفتگـو  فیلـم  ایـن 
چـرا  کـه  اسـت  ایـن  مـا  مشـکل 
و  نمی گیـرد  صـورت  گفتگـو  ایـن 
شـاهد یـک بی توجهـی هسـتیم. چرا 
از سـازمان سـینمایی  امـروز کسـی 
پاسـخگوی پیگیری هـای ما نیسـت؟ 
را  حرف هـا  همیـن  سـهرابی  آقـای 
می توانسـت در تمـاس تلفنی به خود 
مـا بگویـد، چـرا در فضای رسـانه ای 

را مطـرح می کنـد؟ آن 
از  بخشـی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بـر  نظـارت  مدیـرکل  صحبت هـای 

سـازمان  فیلـم  نمایـش  و  عرضـه 
سـینمایی مبنی بر لـزوم تدبیر عوامل 
فیلـم بـرای نجات آن گفـت: باالخره 
دربـاره راه هایـی ممکن بـرای نجات 
قـی  مصدا به صـورت  بایـد  فیلـم، 
گفتگـو کنیـم. به صـورت کلـی کـه 
مسـئله  کـرد.  صحبـت  نمی تـوان 
مـا امـروز مسـیر ارتباطـی صاحبـان 
فیلم با مسـئوالن سـازمان سـینمایی 
حـال  در  ارتبـاط  ایـن  کـه  اسـت 
دلیلـش  مـن  و  اسـت  قطـع  حاضـر 
را نمی فهمـم. نکتـه دیگـر هـم ایـن 

اسـت کـه ما اساسـا بـرای ایـن فیلم 
آن  در  کـه  داریـم  نمایشـی  پروانـه 
مجـاز بـه نمایـش فیلـم در ایـران، 
خـارج از ایـران و بـه صـورت آنالین 
آیـا خـوب اسـت کـه مـا  شـده ایم. 
فیلـم  اکـران  گزینـه  سـراغ  برویـم 
در خـارج از کشـور؟ آیـا بایـد سـراغ 
گزینـه اکـران آنالیـن برویـم؟ ما که 
تقابلـی با سـازمان سـینمایی نداریم. 
فیلمـی سـاخته شـده کـه بـرای آن 
سـرمایه ای هـم صـرف شـده اسـت، 
امـروز نیـاز بـه ایـن فیلـم در جامعـه 

هـم وجـود دارد، چـرا نبایـد مسـئله 
آن را حـل کنیـم؟ تحلیلـی کـه آقای 
ارائـه  شیشـلیک  فیلـم  از  سـهرابی 
کرده، تحلیل شـخصی ایشـان اسـت 
و اولین بـار اسـت کـه شـخصا چنین 
برداشـتی را از فیلـم می شـنوم. اگـر 
قـرار باشـد مبتنـی بـر برداشـت های 
شـخصی یـک یـا دو مدیر سـینمایی 
فیلمـی توقیـف شـود پس فایـده این 
تصمیم گیـری  گروه هـای  و  شـوراها 
بـر اسـاس خـرد جمعی چیسـت؟ چرا 
حتـی دربـاره همیـن برداشـت ها با ما 
صحبـت نکرده اند؟ اگـر گروه جدیدی 
در مـورد این فیلـم تصمیـم گرفته اند 
گـروه  ایـن  نمی کننـد  اعـالم  چـرا 
چـه کسـانی هسـتند؟ بدتریـن اتفاق 
بـرای صاحبـان یـک اثـر در مرحلـه 
فیلـم  توزیـع آن، بالتکلیفـی اسـت. 
مـا پروانـه نمایـش دارد و تا بـه امروز 
هـم به صـورت کامـال قانونـی عمـل 
کرده ایـم، حرف هایـی هـم داریـم که 
معتقدیـم بایـد در اتاق هـای دربسـته 
بـا مدیـران مطـرح کنیم و جـای این 

حرف هـا فضـای مجـازی نیسـت.
منصـوری در پایـان تاکیـد کرد: 
به عنـوان تهیه کننـده فیلـم ایـن حق 
ظرفیت هـای  تمـام  از  کـه  دارم  را 
قانونـی خـود بـرای نجات ایـن فیلم 
اسـتفاده کنـم اما معتقـدم باید درباره 
آن گفتگـو کنیـم. واقعیت این اسـت 
جمـالت  تک تـک  بـرای  مـن  کـه 
سـهرابی  آقـای  اخیـر  اظهـارات  و 
به عنـوان مدیـرکل نظـارت بر عرضه 
و نمایـش سـازمان سـینمایی، پاسـخ 
و اسـتدالل دارم امـا ترجیـح می دهم 
در فضـای مجـازی وارد ایـن گفتگو 

. م نشو

وضعیت مبهم شیشلیک...

فیلمي که مجوز اکران دارد با 40 اصالحیه جدید بازهم اکران نمي شـود!


