
تاکید رهبر معظم انقالب در دیدار با رئیس قوه قضاییه؛

مبارزه جدی با فساد ومراقبت از امنیت روانی مردم

با  را  نامتوازن گاز در سال های گذشته، کشور  مدیریت 
کمبود مصرفی این سوخت فسیلی مواجه کرده است که 
بخش اعظم این گاز به مصرف بخش خانگی اختصاص 
دارد، از این رو مدیریت صحیح تعرفه گاز خانگی می تواند با اصالح 
فصول  در  گاز  تامین  به  پرمصرف،  مشترکین  بهره برداری  الگوی 

سرد سال کمک کند.
ایران دومین دارنده منابع گازی جهان است و می تواند نقشی برجسته 

در بازار جهانی گاز ایفا کند. با وجود این، مدیریت نامتوازن و غیر 
اقتصادی مصرف گاز در سال های گذشته، کشور را با چالشی اساسی 
روبه رو ساخته و حتی تراز مصرف گاز در فصول سرد را منفی کرده 
است. به طوری که جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم، برای ماه های 
سرد سال ۱۴۰۰ از قبل ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز مصرفی 

روزانه را پیش بینی و اعالم کرد. 
صفحه 3

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا:

مشموالن غایب در صورت قبولی آزمون سراسری
 حق ثبت نام ندارند

مالیات ستانی از کارتخوان ها، قانون مجلس است
با  بطه  ا ر در  تی  لیا ما مور  ا زمان  سا
در  و  کارت خوان  دستگاه های  از  مالیات ستانی 
برخی مطالب منتشر شده در رسانه ها  به  پاسخ 
توضیحاتی ارائه داد و آن را مطابق نص صریح 
از سازمان  قانون مجلس دانست. به گزارش دنیای جوانان 
امور مالیاتی، این سازمان در پاسخ به انتشار مطلبی در یکی 
از رسانه های کشور با عنوان »سرایت فرار مالیاتی به اصناف 

خرد« گزارشی منتشر کرده است.
در متن منتشر شده سازمان امور مالیاتی آمده است: 
تاریخ  در  مودیان  سامانه  و  فروشگاهی  پایانه های  قانون 
۰۱/ ۰۸/ ۱3۹۸  به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است 
که هدف از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار مالیاتی و 
ایجاد شفافیت در معامالت و تراکنش های مالی است که به 
موجب بند )ب( ماده )۱( این قانون، دستگاه های کارتخوان 

)POS( به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده است.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم: 

استان ایالم رتبه اول خشکسالی در کشور را 
به خود اختصاص داد

4
روند نرخ تورم در ماه های آینده نزولی می شود!

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2048- چهارشنبه 8 تیر 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مشكالت فیلم 

برادران لیال
 و همینطور 
بازیگرانش 

6ورزش
علی دایی: شرکت در 

انتخابات فدراسیون 
فوتبال؟! هرگز!

5بیمه

پیمان معادی بر این باور است که طی تعامل مدیران 
سینمایی با سعید روستایی و دور میز نشستن و گفت گو، 
مشکلی برای اکران برادران لیال  وجود نخواهد داشت و 

مسائل ایجاد شده، حل می شوند. 

علی دایی در تازه ترین گفتگوی خود در حضور خبرنگاران با 
اشاره به معضالت اجتماعی گفت: ریشه تمام این ناامنی ها به 
مسائل اقتصادی بر می گردد. اگر مسائل اقتصادی حل بشود 
این مشکالت هم برچیده می شود. قبالً خیلی به ندرت شاهد 

چنین اتفاقاتی بودیم

مهدی قمصریان گفت:با همکاری صنعت بیمه و دستگاه قضایی 
برای رفع برخی گره های قانونی، به سرعت می توان در کاهش 
بار پرونده ها در دستگاه قضایی از یک سو و خدمت رسانی به 

مردم آسیب دیده از سوانح، اقداماتی انجام داد.

ایجاد سامانه جامع 
تصادفات پرونده های 

قضایی را به شدت 
کاهش می دهد

مرفهین ۵ برابر سایر مردم گاز مصرف می کنند! دام کالهبرداران 
بر سر راه عالقمندان رشته پزشکی

پس از اعالم نتایج کنکور ۹۸ شاهد تبلیغات گسترده در فضای مجازی برای 
خرید صندلی به ویژه در رشته پزشکی هستیم، تبلیغاتی که نشان می دهد 
الزم است مسئوالن امر به جدیت به این موضوع وارد شوند. پس از این 
که در ۲3 شهریورماه ۹۸ نتایج کنکور سراسری ۹۸ اعالم شد، تبلیغات گسترده ای 
در فضای مجازی منتشر شد که می توان با قیمت های ۴۰۰ میلیون تومانی و ۵۰۰ 
صفحه ۲

تا ۷ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۴۴3 بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 

کشور شناسایی و ۵۴ نفر از آنها بستری شدند.
تا کنون ۶۴ میلیون و ۶3۷ هزار و ۲۹۴ نفر ُدز اول، ۵۷ 
میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۵۹ نفر ُدز دوم و ۲۷ میلیون و ۷۲۸ 
هزار و ۱۵۸ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و 

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و 
3۵۲ هزار و ۴۱۱ ُدز رسید.

در شبانه روز گذشته ۱۵ هزار و ۹۲۹ ُدز واکسن کرونا در 
کشور تزریق شده است. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به ۷ میلیون و ۲3۷ هزار و ۱۵۶ نفر رسید.
صفحه ۲

فوتی های روزانه کرونا دوباره صفر شد
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آگهی تجدید مناقصه 
شماره 401/9 

نوبت دوم
مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 

موضوع مناقصه: بکارگیری حریم بان )خط بان( خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی جنوب 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۵۶۵/۰۵۶/۰۰۰ ریال )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست دارای 3 ماه اعتبار از آخرین 

مهلت تحویل پاکات و همچنین قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر باشد( 
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۰۴۱/3/۱3 لغایت ساعت ۹۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۰۴۱/۴/۹ 
ri.naridates نحوه دریافت اسناد مناقصه: مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

تاریخ تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت ۴۱ روز سه شنبه مورخ ۱۰۴۱/۴/۱۲ 
تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه: راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰۴۱/۴/۲۲ امور تدارکات و قرارداهای شرکت برق منطقه 

ای سیستان و بلوچستان 
نحوه تحویل پاکات مناقصه: پاکات مناقصه که توسط مناقصه گر تهیه می شود می بایست به دو شکل تحویل شود: 

۱- بارگذاری پاکات )پاکت الف ، پاکت ب و پاکت ج( به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی 
۲- تحویل فیزیکی فقط پاکت )الف( مناقصه با زمانبندی به آدرس زاهدان، حد فاصل دانشگاه ۷3 و ۹3 دبیرخانه شرکت برق منطقه ای 

سیستان و بلوچستان تلفن ۷۵۰۷3۱۱3۴۵۰ 
تحویل پاکات به هر دو روش الزامیست 

مدت انجام کار: یکسال شمسی 
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

م / الف ۵۱3 
شناسه ۹۹۲۲۴3۱

آگهی تجدید فراخوان 
شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور

شماره : 11/عمران /1401
نوبت دوم

واجدشرایط  مشاور  به   SBCQ روش  از  را  ذیل  موضوع  با  مشاوره   خدمات  دارد   نظر  در  هرمزگان  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل   اداره 
واگذار نماید .

کارفرما : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
موضوع: انجام مطالعات تعمیرات اساسی انبارهای شماره ۹ ، ۱۱ ، 3۱ ، 3۲ ترانزیت و انبارهای شماره ۰۱ ، ۱۱ ، ۲۱ ، 3۱ ، ۲۲ و 3۲ کاال مجتمع بندری 

شهید رجایی
نوع گواهی نامه رشته ، تخصص و پایه موردنیاز : حداقل پایه ۲ تخصص ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی از گروه معماری 

مبلغ برآورد اولیه پروژه : ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶ )شش میلیارد(ریال
مدت اجراي کار : ۰۱ ماه

محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی :
  ri.naridates.www متقاضیان شرکت در فراخوان مي توانند  از تاریخ ۱۰۴۱/۴/۷ تا مورخ  ۱۰۴۱/۴/۴۱ روز سه شنبه ساعت ۰۰:۴۱ با مراجعه به سایت

نسبت به دریافـت)خرید(رایگان اسناد اقدام نمایند. 
* ضمناً دریافت آگهی از سایتهای  ri.gropm.stei - ri.omp.tropeeajardihahs.www نیز  بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه 

نقد به کارفرما امکان پذیر است.
مهلت و محل بارگذاري اسناد توسط مشاور:

 متقاضیان باید پیشنهـادات خود را  تا ساعت ۰۰:۴۱ روز چهارشنبه مـورخ ۱۰۴۱/۴/۲۲ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( به آدرس
 ri.naridates.www بارگذاری نمایند . 

تبصر۱ :کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد ارزیابي کیفي تا ارائه پیشنهاد مشاوران و گشایش پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد 
ایران( آدرس ri.naridates.www  انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند بدیهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده به صورت 

فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.
زمان و محل بازگشایي پاکت ارزیابي کیفي :

مهلت بررسی استعالم ها: یک هفته پس از آخرین روز بارگذاري پاکات الکترونیکي در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ایران( .
- برای کسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد با تلفن های ۶۰۶3۲۱۲3-۶۷۰ و ۸۰۶3۲۱۲3-۶۷۰ تماس حاصل فرمایید.

شناسه اگهی ۴۰۱۲۴3۱
اداره ارتباطات و اطالع رسانی
بنادرو دریانوردی استان هرمزگان

ضرورت  بر  کار  حوزه  فعال  یک 
بخش  اشتغال  به  پیش  از  بیش  توجه 
تاکید  گندم  تولید  ویژه  به  کشاورزی 
و  نهاده ها  واردات  از  انتقاد  با  و  کرد 
شرایطی  در  گفت:  طیور،  و  دام  خوراک 
غالت  روی  گذاری  سرمایه  به  دنیا  که 
استراتژیک روی آورده است باید تهیه و 
تامین نهاده ها در ایران و توسط بخش 

انجام شود. خصوصی 
کشاورزی  بخش  از  ابوی،  هادی 
بیشترین  دارای  که  بخشی  عنوان  به 
اشتغالزایی و ارزش افزوده است، نام برد 
درباره  کسی  اگر  قبل  سال   ۱۵ گفت:  و 
کمبود آب صحبت می کرد توجه نمی شد 
ولی امروز خشکسالی و بی آبی در سالهای 
آینده به معضلی جدی تبدیل شده است. 
را  باید آب کشور  در چنین شرایطی چرا 

کنیم  خاص  میوه  نوع  چند  تولید  صرف 
در حالی که می توانیم  آنها را وارد کنیم؟

استفاده از ایده های فارغ التحصیالن 
بیکار کشاورزی

فارغ  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
ر  کشو ر  د ی  ز ر و کشا ن  لتحصیال ا
یده ها  ا رای  ا د که  لی  حا در  ند  ر بیکا
کشت  بحث  در  هم  خوبی  طرح های  و 
نه  سفا متا لی  و هستند  ری  بیا آ هم  و 
مصرف  به  مساله  این  به  توجه  بدون 
آب  محصوالت  کشت  و  آب  رویه  بی 

آورده ایم. بر روی 
حال  عین  در  کار  حوزه  فعال  این 
غالت  و  گندم  روی  گذاری  سرمایه 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  استراتژیک 
گفت: ما در بخش محصوالت استراتژیک 
جشن  کردیم.  عمل  ضعیف  گندم  مثل 

خودکفایی در کشور گرفتیم ولی از سال 
۱3۹۷ به وارد کردن گندم روی آوردیم. 
باید  داریم  بومی  وقتی در کشور مصرف 
روی پای خود بایستیم و با توجه به شرایط 
فرهنگی و اجتماعی خودمان تولید کنیم.
تامین نهاده ها کار دولت نیست، باید 

خودمان تولید کنیم
خوراک  تامین  اینکه  بیان  با  ابوی 
دام و طیور کار دولت نیست، افزود: تهیه 
نهاده ها و خوراک دام و طیور باید توسط 
شود.  انجام  ایران  در  و  بخش خصوصی 
حتی به جای واردات نهاده ها و خروج ارز 
از کشور، دولت می تواند از طریق سیاست 
خارجی و با مذاکره آب وارد کند ولی نهاده 

ها را خودمان تولید کنیم.
تولید  در  باید  اینکه  بیان  با  وی 
بخش  گفت:  کنیم،  تجدیدنظر  داخلی 

تولید در کشور از اهمیت بسیاری برخوردار 
است و ما در تولید هر چیزی صرفا نباید 
تا  کنیم  تولید  که  باشیم  داشته  کارخانه 
را  فرهنگ  این  بلکه  شود  ایجاد  اشتغال 
کننده  تولید  که  بیاوریم  وجود  به  باید 
برای  یا ساختمان دولتی  از یک کارخانه 
و  کند  استفاده  هایش  ایده  کردن  عملی 

تولید به وجود آورد.
در  کار،  حوزه  فعال  این  گفته  به 
پارک های  مشابه  چیزی  تولیدی  بحث 
علم و فناوری نیاز است تا تولیدکنندگان 
ایده های خود را عملی کنند. دولت ضمن 
را  گذاران  سرمایه  باید  تولید  از  حمایت 
های  کارخانه  به  سرمایه ها  بردن  برای 
آنها  مشارکت  با  تا  کند  دعوت  تولیدی 
فرصتهای  و  برسند  رونق  به  ها  کارخانه 

اشتغال بسیاری خلق شود.

یک فعال حوزه کار:

تامین خوراک دام و طیور کار دولت نیست! 

اســتان  هواشناســی  کل  اداره 
تهــران از تــداوم گرمــای هوای اســتان 
ــاد شــدید و خیــزش موقــت  و وزش ب

ــر داد. ــرد و خــاک خب گ
ــا و  ــی داده ه ــاس بررس ــر اس ب
نقشــه های پیش یابــی هواشناســی، 
وضعیــت جــوی اســتان تهــران طــی 
صــاف  آســمانی  آینــده  روز  پنــج 
ــات و در  ــری در ارتفاع ــی اب ــا کم ت
ــا وزش  ــراه ب ــاعت ها هم ــی س بعض
بــاد و گاهــی وزش بــاد نســبتا شــدید 
تــا شــدید به ویــژه چهارشــنبه ) ۸ 
ــر و شــب  تیرمــاه( در ســاعات عص
در نیمــه جنوبــی، در مناطــق مســتعد 
بــا خیــزش موقــت گــرد و خــاک 
ــدگاری  ــا مان ــود. ب ــی می ش پیش بین
گــرد و غبــار انتقالــی غربــی، در بعضی 
ســاعت ها غبــار محلــی، کاهــش دیــد 
ــت. ــار اس ــورد انتظ ــوا م ــت ه و کیفی

طــی دو روز آینــده رونــد افزایش 
نســبی دمــا پیش بینــی می شــود.

کل  اداره  اعــالم  اســاس  بــر 
ــن  ــران، ورامی ــتان ته ــی اس هواشناس

بــا بیشــینه دمــای ۴۲ درجه ســانتیگراد 
ــران  ــتان ته ــتگاه اس ــن ایس گرم تری
در ۲۴ ســاعت گذشــته گــزارش شــده 

اســت.
آســمان تهــران امــروز)۸ تیرمــاه( 
صــاف در بعدازظهــر، وزش بــاد و کمی 
ابــری بــا احتمــال وزش بــاد شــدید و 
ــای ۲۶ و  ــل دم ــا حداق ــاک ب گردوخ
حداکثــر دمــای ۴۰ درجه ســانتیگراد و 
طــی پنج شــنبه )۹تیرمــاه( صــاف و از 
بعدازظهــر گاهــی وزش بــاد شــدید بــا 
ــای  ــر دم ــای ۲۶ و حداکث ــل دم حداق
پیش بینــی  ســانتیگراد  درجــه   3۹

می شــود.
اســتان  هواشناســی  کل  اداره 
ــگ  ــدار زردرن ــدور هش ــا ص ــران ب ته
ــر داد.  ــرم خب ــوای گ ــدگاری ه از مان
ــنبه  ــوی از روز سه ش ــرایط ج ــن ش ای
تــا جمعــه ) ۷ تــا  ۱۰تیرماه( در اســتان 

ــورد انتظــار اســت. ــران م ته
ــرایط  ــن ش ــت ای ــی حاکمی در پ
انــرژی،  مصــرف  افزایــش  جــوی 
ــش  ــال تن ــی، احتم ــال گرمازدگ احتم

گرمایــی محصــوالت کشــاورزی و 
پیش بینــی  ازن  آالینــده  افزایــش 

. د می شــو
بــرای  هواشناســی  ســازمان 
ــت  ــی، مدیری ــیب احتمال ــش آس کاه
ــرق، خــودداری از  ــه ب و مصــرف بهین
حضــور طوالنــی مــدت در فضــای بــاز 
در ســاعات بعدازظهــر، انجــام اقدامات 
الزم بــرای ممانعــت از تنــش گرمایــی 
را توصیــه  محصــوالت کشــاورزی 

می کنــد.
ــه از وزش  ــن ســازمان در ادام ای
بــاد نســبتا شــدید تــا شــدید و احتمــال 
در  به ویــژه  گردوخــاک  خیــزش 
ســاعات عصــر و شــب روز چهارشــنبه 
تــا شــنبه )۸ تــا ۱۱ تیرمــاه( خبــرداد. 
ــی  ــوی در نیمه جنوب ــرایط ج ــن ش ای
ــورد انتظــار اســت. ــران م اســتان ته

ــرایط  ــن ش ــت ای ــی حاکمی در پ
جــوی احتمــال شکســتن درختــان 
فرســوده و آســیب بــه ســازه های 
ــار  ــرد و غب ــوذ گ ــال نف ــت، احتم موق
انتقالــی و کاهــش کیفیــت هــوا و 

پیش بینــی  دیــد  شــعاع  کاهــش 
. د می شــو

بــرای  هواشناســی  ســازمان 
عــدم  احتمالــی،  آســیب  کاهــش 
ــان  ــار درخت ــا در کن ــارک خودروه پ
ــه کاره،  ــاختمان های نیم ــوده و س فرس
اســتحکام ســازه های موقــت، اجتنــاب 
از حضــور در فضــای بــاز بــرای گــروه 
ــد. ــه می کن ــاس را توصی ــای حس ه
ــای  ــه معن ــگ ب ــدار زردرن هش
ــوی  ــده ای ج ــه پدی ــت ک ــن اس ای
رخ خواهــد داد کــه ممکــن اســت در 
ــره  ــای روزم ــفرها و انجــام کاره س
اختالالتــی را ایجــاد کنــد. ایــن 
هشــدار بــرای آگاهــی مــردم صــادر 
ــی الزم  ــد آمادگ ــا بتوانن ــود ت می ش
پدیــده ای  بــا  مواجهــه  بــرای  را 
جــوی داشــته باشــند کــه از حالــت 
بیشــتری  شــدت  کمــی  معمــول 
مســئوالن  دیگــر  ســوی  از  دارد. 
هشــدارها  ایــن  جریــان  در  نیــز 
قــرار می گیرنــد تــا اگــر الزم باشــد 

بیندیشــند. را  تمهیداتــی 

هشدار اداره کل هواشناسی استان تهران؛

تداوم افزایش دمای هوای تهران
 و وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک

صفحه ۲
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رسولی نژاد: با مفسدان اقتصادی با اشد مجازات برخورد شود
برخورد  با  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  دماوند  مردم  نماینده 
قاطعانه با سارقان موافقیم اما در کنار این برخورد قاطع آیا بهتر نبود با 
صاحب منصبانی که مفسد اقتصادی بودند با اشد مجازات برخورد شود؟

علنی  جلسه  در  خود  دستور  میان  نطق  در  نژاد  رسولی  سیداحمد 
در  قبل  روز  دو  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  شنبه(  )سه  روزگذشته 
خصوص وضعیت مدیریت ضعیف و ناکارآمد دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی به رئیس جمهور و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تذکر 
هستیم.  مردم  منافع  پشتیبان  ما  نیستیم  دولت  نماینده  ما  چراکه  دادم، 
منافع ملی و مردم خط قرمز ماست لذا منتظر اقدام عاجل و قاطع رئیس 
جمهوری و وزیر بهداشت در این خصوص هستیم و در غیر این صورت به 
سایر وظایف قانونی خود من جمله استیضاح وزیر بهداشت عمل می کنم.

وی با اشاره به سرقت چند هفته قبل از یکی از شعب بانک ملی 
تهران و سخنان امام جمعه موقت تهران در این رابطه خاطرنشان کرد: ما 
با امام جمعه محترم در برخورد قاطعانه با سارقان موافقیم اما در کنار این 
برخورد قاطع بهتر نبود با آن دسته از صاحب منصبان که فرقی نمی کند 
وزیر، نماینده، قاضی، برادر رئیس جمهور، برادر معاون اول رئیس جمهور، 
معاون وزیر، دختر وزیر، مدیرعامل شرکت دولتی و... که مفسد اقتصادی 
بودند و به بیت المال خیانت کردند و به قول خودشان سهم خود را از 
سفره انقالب و نظام برداشتند هر چند که تعدادشان اندک است، با اشد 

مجازات برخورد شود؟
نماینده مردم دماوند افزود: گرچه بهتر بود در دید عموم گردنشان 
زده می شد اما حداقل در یکی از میادین این دست هایی که به سوی 
بیت المال دراز شد قطع می شد، بلکه تاثیرگذارتر بود. در سال های ابتدای 
انقالب برای خدمت به مردم و جهاد و شهادت رقابت بود گرچه همان 
زمان هم عده ای اندک به فکر ثروت اندوزی و رفاه خود و خانواده شان 
بودند و پس از پایان جنگ رئیس جمهوری آمد با افکار لیبرالی و اشرافی 
گری که پایه گذار زندگی اشرافی برخی از مقامات و ایجاد فاصله با مردم 

شد، مقدمه اختالف، رشوه خواری و مفاسد اقتصادی.
رسولی نژاد یادآور شد: سال پانزدهم است که همراه مسئولین ادارات 
از محالت شهرها، شهرک ها و روستاهای دو شهرستان به طور مرتب 
دیدار دارم، در یکی از این دیدارها رئیس شورای اسالمی یکی از روستاها 
گفت »ما در دو دهه اول انقالب زندگی خود را داشتیم، کشاورزی، دامداری 
و... و همه ادارات کمک و حمایت می کردند، اما سال هاست که دچار 
مشکل شده ایم و برخی از ادارات زندگی را بر ما دشوار کرده اند و باید 

قوانین به نفع مردم تغییر کند.
وی افزود: به طور مثال دولت مصوبه ای در مورد حریم رودخانه ها 
دارد که در مورد مناطق کوهستانی مشکل ساز است و این حریم تعیین 
شده به فشار بر روستائیان و مردم منجر می شود. آقای رئیس جمهور 
این باید اصالح شود چراکه زمین های مردم در اختیار سازمان آب قرار 
گرفته و آن را تملک کردند و به اشخاص دیگر اجاره می دهند که ظلم 

به روستائیان است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا:
حق  سراسری  آزمون  قبولی  صورت  در  غایب  مشموالن 

ثبت نام ندارند
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشموالنی که در کنکور 
سراسری شرکت کرده اند، توجه داشته باشند، غیبت سربازی مانع پذیرش 

قبول شدگان آزمون سراسری در دانشگاه ها و موسسات آموزشی است.
سردار تقی مهری افزود: با توجه به در پیش بودن کنکور سراسری سال 
۱۴۰۱ ضروری است مشموالنی که در کنکور سراسری شرکت کرده اند، 
توجه ویژه به مقررات خدمت وظیفه عمومی داشته باشند. غیبت سربازی 
موسسات  و  دانشگاه ها  در  سراسری  آزمون  شدگان  قبول  پذیرش  مانع 

آموزشی است.
وی ادامه داد: شرکت مشموالن در آزمون های سراسری دانشگاه ها و 
موسسات آموزشی دلیل بر مجوز ادامه تحصیل نیست و مشموالن غایب 
حتی در صورت قبولی، مجاز به ثبت نام نبوده و مورد پذیرش قرار نمی گیرند.
دوره  و  دانشگاهی  تحصیلی  مقاطع  مشموالن  اظهارداشت:  مهری 
متوسطه که در سال مشمولیت و در خرداد، تیر و شهریور سال ۱۴۰۰ فارغ 

التحصیل شده اند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ مهلت معرفی دارند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اضافه کرد: این تسهیالت فقط 
فارغ  تولد +۱۸(  )سال  در  سال مشمولیت  شامل مشموالنی می شود که 

التحصیل شده اند.
وی اظهار داشت: مشموالنی که قبل از سن مشمولیت و در سن ۱۷ 
سالگی )سال تولد+۱۷( یا قبل از آن در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی فارغ 
التحصیل می شوند براساس قانون خدمت وظیفه عمومی پس از رسیدن به 

۱۸ سالگی تمام، ۶ ماه مهلت معرفی دارند.
مهری افزود: مشموالن باید قبل از اتمام مهلت معرفی از طریق دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+۱۰( برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: امکان تحصیل همزمان با 
خدمت سربازی وجود ندارد و سربازان وظیفه غیرغایب در صورت قبولی و 
احراز شرایط الزم می توانند برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی 

و باالتر از خدمت ترخیص و در دانشگاه ثبت نام کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشموالن و خانواده های آنان برای کسب اطالعات 
www. بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی
نشانی  به  پیام رسان سروش  در  کانال سازمان  و   vazifeh.police.ir

khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

فوتی های روزانه کرونا دوباره صفر شد
تا ۷ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۴3 بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۵۴ نفر از آنها بستری شدند.

تا کنون ۶۴ میلیون و ۶3۷ هزار و ۲۹۴ نفر ُدز اول، ۵۷ میلیون و ۹۸۶ 
هزار و ۹۵۹ نفر ُدز دوم و ۲۷ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۱۵۸ نفر، ُدز سوم واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ 

میلیون و 3۵۲ هزار و ۴۱۱ ُدز رسید.
در شبانه روز گذشته ۱۵ هزار و ۹۲۹ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق 
شده است. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲3۷ هزار 

و ۱۵۶ نفر رسید.
بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور  در طول ۲۴ ساعت گذشته، هیچ 
جان خود را از دست نداد و مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد ۱۴۱ 
هزار و 3۸۶ نفر ماند. خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون ۶۲ هزار و ۱۹۸ نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های  ۱۹۶ نفر 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۲ میلیون و ۵۹۰ هزار و 

۱۷۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان در وضعیت 
نارنجی، ۹۱ شهرستان در وضعیت زرد و 3۵۷ شهرستان در وضعیت آبی 

قرار دارند.«

تاکید رهبر معظم انقالب در دیدار با رئیس قوه قضاییه؛

مبارزه جدی با فساد ومراقبت از امنیت روانی مردم
نقالب  ا معظم  هبر  ر
اسالمی خطاب به مسووالن 
به  اشاره  با  کشور  قضایی 
گوناگون  و  مهم  پرونده های  شدن  باز 
ئل  مسا همچون  عمومی  فکار  ا در 
کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، تأکید 
کردند: سر زخم پرونده هایی که در افکار 
عمومی باز می شود نباید باز بماند. هر 
پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید.

به گزارش دنیای جوانان، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح روز گذشته )سه شنبه( در 
از  جمعی  و  قضاییه  قوه  رئیس  دیدار 
قضایی  دستگاه  کارکنان  و  مسئوالن 
تغییر  غیرقابل  هاِی  »سنت  تبیین  به 
گفتند:  و  پرداختند  جوامع«  در  الهی 
حیرت آور  پیروزی  و  سربلندی  علت 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  ایران  ملت 
سال  تلخ  و  بزرگ  حوادث  برابر  در 
۱3۶۰، ایستادگی و تالش و نهراسیدن 
از دشمنان بود و این سنت الهی در همه 
بدانیم  باید  و  است  تکرار  قابل  دورانها 
خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال 

۱3۶۰ است.
را  قضائیه  قوه  همچنین  ایشان 
ُرکنی مهم و تأثیرگذار در مسائل کشور 
نه  هشت گا توصیه هایی  و  ندند  خوا
در  تحول  سند  جدی  اجرای  همچون 
فساد،  با  جدی  مبارزه  سطوح،  همه 
جلوگیری از تضییع حقوق عاّمه، مراقبت 
رابطه  تنظیم  مردم،  روانی  امنیت  از 
دستگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام 
افکار  در  شده  باز  پرونده های  رساندن 
قوه  این  مسئوالن  به  خطاب  عمومی، 

بیان کردند.
این  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
خاطره  و  یاد  گرامی داشت  با  دیدار، 
شهید آیت اهلل بهشتی و دیگر شهدای 
را شخصیتی  بهشتی  شهید  تیر،  هفتم 
به  اشاره  با  و  خواندند  برجسته  واقعًا 
شرایط پیچیده و خاص ماههای منتهی 
از آن،  بعد  تیر سال ۱3۶۰ و  به هفتم 
برای  دوران  آن  بررسی شرایط  گفتند: 

امروز ما معرفت آموز و راهگشا است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با مرور 
شرایط سال ۱3۶۰، و ماههای قبل از 
جنگ  سخت  وضعیت  به  تیر،  هفتم 
صدام  نیروهای  پیشروی  و  تحمیلی 
غرب  در  بزرگ  شهر  چند  نزدیکی  تا 
در  افزودند:  و  کردند  اشاره  جنوب  و 
در  جنگ،  نامساعد  بسیار  شرایط  کنار 
تهران نیز منافقین عماًل جنگ داخلی 
نظر سیاسی  از  و  بودند  انداخته  راه  به 
هم چند روز قبل از هفتم تیر، مجلس 
رئیس جمهور  سیاسی  کفایت  عدم  به 
رئیس جمهور  کشور  و  بود  داده  رأی 
استوانه ای  شرایطی،  چنین  در  نداشت. 
و  انقالب  از  بهشتی  شهید  همچون 

نظام گرفته شد.
دت  شها به  همچنین  ن  یشا ا
کشور،  نخست وزیر  و  رئیس جمهور 
پس  و  تیر  هفتم  حادثه  از  بعد  ماه  دو 
فرماندهان  از  تعدادی  شهادت  آن،  از 
اشاره  هوایی  سانحه  در  جنگ  ارشد 
جدید  نسل  و  جوانان  گفتند:  و  کردند 
از این حوادث مطلع نیستند و باید این 
مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها 
فکر کنند. کدام دولت و کشور را سراغ 
دارید که در مقابل چنین حوادث تلخ و 

وحشتناکی از پا نیفتد؟
اسالمی خاطرنشان  انقالب  رهبر 
این حوادث، در  کردند: در مقابل همه 
دماوند  کوه  همچون  امام  همه  رأس 

سربلند ایستاد و مسئوالن دلسوز و مردم 
و جوانان انقالبی نیز ایستادند و توانستند 
شرایط کشور را صد و هشتاد درجه تغییر 
دهند، به طوری که ناکامی های پی در 
پی به پیروزیهای پی در پی تبدیل شد، 
شدند،  خیابانها جمع  از سطح  منافقین 
ارتش و سپاه قوی تر شدند و کشور به 

روال عادی بازگشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به ذوق زدگی دشمن در برخی مقاطع به 
دلیل برخی ضعفها و و کمبودهای داخلی 
افزودند: هم در سال ۱3۶۰ و هم بعد 
از آن در چهار دهه گذشته، دشمن در 
مواردی ذوق زده و امیدوار شده و تصور 
کرده است بساط انقالب و نظام در حال 
جمع شدن است اما این امیدواری تبدیل 
به نا امیدی شده و مشکل آنها این است 
که راز این ناامیدی را متوجه نمی شوند.

دشمن   : ند د کر کید  تأ ن  یشا ا
نمی تواند بفهمد که در این عالم به غیر 
از محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری 
سنت های  همان  که  دارد  وجود  هم 

الهی هستند.
از  نمونه هایی  به  انقالب  رهبر 
سنت ها و قوانین الهی در قرآن درباره 
نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه کفران 
و  کردند  اشاره  وند  خدا نعمت های 
مضامیِن  از  مملو  کریم  قرآن  افزودند: 
مربوط به سنت های الهی است و جمع 
بندی آنها این است که اگر جوامع در 
بر  توکل  با  و  ایستادند  مقابل دشمنان 
کردند،  عمل  خود  وظایف  به  خداوند 
نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است اما 
اگر دچار اختالف، عافیت طلبی و سستی 

شوند، نتیجه آن شکست خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
الهی  بر لزوم بررسی علمی سنت های 
در  جامعه شناسی، سخنان خود  نگاه  با 
این بخش را اینگونه جمع بندی کردند: 
ملت ایران در سال ۱3۶۰ با قرار گرفتن 
در مدار یکی از سنت های الهی یعنی 
را  دشمن  توانست  ایستادگی  و  جهاد 
و  قاعده  همان  نیز  امروز  کند.  ناامید 
قانون جاری است و خداوند سال ۱۴۰۱ 
همان خداوند سال ۱3۶۰ است و باید 
تالش کنیم خود را مصداق سنت های 
الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشرفت و 

پیروزی باشد.
رهبر انقالب در ادامه قوه قضائیه 
کل  در  تأثیرگذار  و  مهم  ُرکنی  را 
کشور خواندند و گفتند: بر اساس آیات 
اسالمی،  حکومت  وظیفه  کریم،  قرآن 

اقامه نماز یعنی گسترش روح تعّبد در 
یعنی  زکات  ایتاء  اسالمی،  جمهوری 
و  اسالمی  جامعه  در  توزیعی  عدالت 
امر به معروف و نهی از منکر یعنی امر 
ارزشهایی همچون عدالت،  انصاف،  به 
برادری و نهی از ظلم، فساد و تبعیض 
است که به این اصل در قانون اساسی 
نیز تأکید شده و جزو وظایف قوه قضائیه 

هم قرار دارد.
ایشان افزودند: اگر به این وظایف 
با استفاده از امکانات گوناگون همچون 
امکانات قضا و دادگستری عمل نشود، 
مصداق تضییع نعمت های الهی است و 

از این ناحیه ضربه خواهیم خورد.
رئیس  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
انقالبی،  مؤمن،  فردی  را  قضائیه  قوه 
ُپر کار، مردمی، به دور از تشریفات، آشنا 
از  برخوردار  و  قوه  گوناگون  زوایای  با 
خواندند  منتقدان  قبال  در  شنوا  گوش 
به مسئوالن  توصیه هایی هشت گانه  و 

و کارکنان این قوه بیان کردند.
ایشان در توصیه اول، سند تحول 
از  را  قبل  مدیریت  دوره  در  تهیه شده 
و  دانستند  تحول  اسناد  مترقی ترین 
بر  و  عمل  باید  سند  این  به  افزودند: 
اساس آن شخصیت سازی و کادرسازی 

شود.
رهبر انقالب، عمل به سند تحول 
مقابل  در  انفعال  از  باعث جلوگیری  را 
رئیس  افزودند:  و  خواندند  مخالفتها 
اما  است  سند  به  عمل  به  مقّید  قوه، 
قضات،   همه  یعنی  دیگر  سطوح  در 
با  این کار  باید  نیز  کارکنان و مدیران 
بر اساس برخی  البته  قوت دنبال شود 
گزارشها، در این زمینه آنگونه که باید، 

عمل نشده است.
ایشان با تأیید سخنان رئیس قوه 
بودن  اولویت  »در  بر  مبنی  قضائیه 
مبارزه با فساِد درون قوه«، خاطرنشان 
کردند: اکثریت قضات، افرادی شریف، 
زحمتکش  و  مؤمن  نجیب،  پاکدست، 
هستند اما با معدود افراد فاسد که به 
آسیب می زنند،  دیگران  آبروی  و  کار 
مقوله  در  لبته  ا شود  برخورد  ید  با
با  مقابله  اصلی،  کار  فساد،  با  مبارزه 
هم شکستن  در  و  فسادزا  ساختارهای 

است. آنها 
تقویت  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
صدور  از  جلوگیری  و  قضایی  دانش 
توصیه  در  مخدوش،  یا  ضعیف  احکام 
کارکنان  و  قضات  تشویق  به  بعدی 

شریف و زحمتکش سفارش کردند.

ز  ا هیچ یک  ندن  نما »معطل 
اختیارات و مأموریت های قانونی قوه« 
توصیه دیگر حضرت آیت اهلل خامنه ای 
این  در  که  بود  قضایی  مسئوالن  به 
زمینه گفتند: مثالً  دادستان کل در حوزه 
حقوق عمومی وظایفی دارد که باید با 
احساسات  از  بدور  البته  و  کامل  رصد 
عامه  حقوق  تضییع  از  شعارزدگی،  و 

جلوگیری کند.
ایشان پیشگیری از جرم را از دیگر 
مصادیق مأموریتهای مهم قوه قضائیه 
برشمردند و گفتند: به عنوان نمونه باید 
با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین 
مالکیت زمین ها در شهرها و روستاها، از 
جرائمی مانند زمین خواری و کوه خواری 

پیشگیری شود.
ششم،  توصیه  در  انقالب  رهبر 
»تنظیم ارتباطات قوه قضائیه و ضابطان 
و  دادند  قرار  تأکید  مورد  را  قضایی« 
گفتند: بر رفتار ضابطین باید مراقبت و 
نظارت شود که در حق متهم زیاده روی 
نیز  قضایی  دستگاه  نشود.  تندروی  یا 
نباید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید 
به صورت مستقل به مسائل رسیدگی 
ضابطان  کارشناسی  نظرات  البته  کند. 

نیز نادیده گرفته نشود.
ایشان در این زمینه افزودند: یکی 
از گالیه های ضابطان از دستگاه قضایی 
به علت  پرونده ها  برخی  کردن  رها 
کمبودهای قانونی است در حالیکه باید 
با تکمیل قوانین این خأل را برطرف کرد.

در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
توصیه بعدی به مسئولیت قوه قضائیه 
اشاره  مردم  روانی  امنیت  قبال  در 
جمله  از  روانی  امنیت  گفتند:  و  کردند 
حقوق عمومی است و دستگاه قضایی 
ذهن  تخریب  و  کردن  نگران  از  باید 
اظهارات  و  شایعات  به وسیله  مردم 
یا  مشخص  افراد  هراس افکِن  و  دروغ 
نامشخص در رسانه ها و فضای مجازی 

جلوگیری کند.
و  توصیه هشتم  در  انقالب  رهبر 
پایانی با اشاره به باز شدن پرونده های 
عمومی  افکار  در  گوناگون  و  مهم 
همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات 
زخم  سر  کردند:  تأکید  غیرقانونی، 
باز  عمومی  افکار  در  که  پرونده هایی 
می شود نباید باز بماند. هر پرونده را تا 

آخر ادامه دهید و نهایی کنید.
کار  سخنانشان،  پایان  در  ایشان 
قضایی را از جمله کارهای بسیار دشوار 
برشمردند و گفتند: البته اگر این کار را 
برای خدا و با هدایت الهی انجام دهید، 

اجر آن نیز سنگین خواهد بود.
در ابتدای این دیدار، حجت االسالم 
قوه  رئیس  اژه ای  محسنی  والمسلمین 
قضائیه، گزارشی از اقدامات این دستگاه 
ارتباط بیش  با تأکید بر  در دوره اخیر، 
از پیش با اقشار مختلف مردم، تقویت 
تعامل با قوای دیگر، تالش برای تحقق 
سند تحول قضایی، جهش در استفاده 
هوشمندسازی  و  نوین  فناوری های  از 
خدمات قضایی، حمایت از تولید و رفع 
موانع آن، رایگان کردن برخی خدمات 
قضایی در مناطق محروم، مبارزه جدی 
با فساد به ویژه در داخل قوه، اولویت 
و  کثیرالشاکی  پرونده های  به  دادن 
دارای اهمیت در افکار عمومی، تشدید 
نین  قوا اجرای  ُحسن  بر  نظارت ها 
همچنین  و  الزم االجرا  مصوبات  و 
برای  جاری  و  مستمر  پیگیری های 
بهبود وضع معیشتی کارکنان و تقویت 

پایه بودجه قوه قضائیه بیان کرد.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

آغاز رقابت داوطلبان کنکور از امروز
امروز  از   ۱۴۰۱ سال  سراسری  آزمون  داوطلبان  رقابت  روز  اولین 
گذشته  روز  وقت  آخر  تا  داوطلبان  و  شود  می  تیرآغاز  هشتم  چهارشنبه 
فرصت داشتند از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور کارت ورود 

به جلسه خود را دریافت کنند.
کارت  شرکت در آزمون  سراسری به همراه راهنمای شرکت در آزمون 
شنبه چهارم تیر برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطالع  رسانی سازمان 
سنجش آموزش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org/ قرار 
گرفت و متقاضیان  شرکت  در آزمون ، برای پرینت کارت شرکت در آزمون 
تا آخر وقت روز سه شنبه هفتم تیر فرصت داشتند به درگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباری 
ثبت نام )۱۲ رقمی( و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کدپیگیری 
ثبت نام )۱۶ رقمی( و نام و نام  خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه 

یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.
دریافت  به  توجه  با  کرد؛  اعالم  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
ویرایش  امکان  احوال،  ثبت  سامانه  از  متقاضیان  شناسنامه ای  اطالعات 
اطالعات شناسنامه ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطالعات مندرج 
در بندهای ۱، ۲، 3، ۴ و ۱3 کارت شرکت در آزمون داوطلبان وجود داشت 
ضروری است داوطلبان درخواست کتبی خود را به همراه تصویر شناسنامه یا 
https://darkhast. کارت ملی حداکثر تا تاریخ ۱۲ تیر از طریق آدرس

sanjesh.org به سایت سازمان ارسال کنند.
داوطلبان توجه داشته باشند در صورت مغایرت در برخی از اطالعات 
ثبت نامی مانند فاقد عکس بودن کارت، اشتباه بودن عکس و یا عدم درج 
معلولیت، الزم است به باجه های رفع نقص مطابق با شهر محل سکونت 
دریافت  نحوه   برگزاری،  زمان  اعالم  »اطالعیه  در  مندرج  و جداول  خود 
کارت  و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری«، از سه شنبه 
۷ تیر تا روز جمعه ۱۰ تیر از ساعت ۸:3۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ به نماینده 
سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه مراجعه کرده و اطالعات 

خود را ویرایش کنند.
داوطلبانی که عالوه بر ثبت نام در آزمون یکی از گروه های آزمایشی 
علوم  ریاضی و فنی، علوم  تجربی و علوم  انسانی، در گروه های آزمایشی 
هنر و زبان های  خارجی نیز ثبت نام کردند برای آنها سه  کارت  شرکت در 
آزمون)یک  کارت  مربوط  به  گروه  آزمایشی اصلی  علوم  ریاضی و فنی یا 
علوم  تجربی و یا علوم  انسانی و دو کارت  دیگر به  ترتیب  برای گروه  هنر 

و زبان های خارجی( صادر شده  است .

انفجار شدید تعویض روغنی در قیطریه
سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی شـهرداری تهـران از انفجار شـدید در 

یـک مغـازه تعویـض روغنـی در قیطریـه خبر داد.
جـالل ملکـی دربـاره جزییـات این حادثـه گفت: در سـاعت ۱3:۴۷ روز 
گذشته)سـه شـنبه( یک مـورد انفجار در یک تعمیرگاه، در بلـوار قیطریه، بلوار 
صبا به سـامانه ۱۲۵ سـازمان آتش نشـانی شـهرداری تهران اطالع داده شـد.
وی بـا بیـان اینکـه بالفاصلـه دو ایسـتگاه به محـل اعزام شـدند، ادامه 
داد: در محـل حادثـه چهـار بـاب مغـازه در محـل حادثـه وجود دارد که سـه 
بـاب از آن هـا تعویـض روغنـی و یـک بـاب نیـز آپاراتـی و تعویـض رینـگ 
و السـتیک بـود. اطالعـات اولیـه حاکـی از آن بـود کـه در یکـی از ایـن 
مغازه هـای تعویـض روغنـی انفجـار شـدیدی رخ داده کـه منجـر شـده تا دو 

بـاب از مغازه هـا بیـش از ۵۰ درصـد تخریـب شـوند. 
سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهر تهران ادامه داد: 
دو مغـازه دیگـر نیـز خسـارت هایی دیـده بودنـد و بر اثـر انفجار شیشـه های 
چنـد مغـازه مجاور شکسـته شـده بود. چهار دسـتگاه خودرو کـه در مجاورت 
مغازه هـا بودنـد نیـز خسـارت های شـدیدی دیـده بودند و دو سـه خـودرو نیز 

دچـار خسـارت های کمتری شـده بودند. 
ملکـی افـزود: در مغـازه ای کـه ابتـدا دچـار انفجـار شـده بـود حریـق 
جزیـی نیـز رخ داده بـود کـه آتش نشـانان نسـبت بـه خامـوش کـردن آتش 

کردند.  اقـدام 
وی در خصـوص خسـارت های جانـی کـه در پـی ایـن حادثـه رخ داده 
اسـت گفـت:  چهـار مـرد نیز دچـار مصدومیت شـده بودند که حال دو یا سـه 
نفـر وخیـم بـود. ایـن افـراد به سـرعت از محـل خارج شـدند و بـرای انتقال 

بـه مراکـز درمانـی تحویـل عوامل اورژانس شـدند. 
سـخنگوی سـازمان آتش نشانی نشـانی شـهرداری تهران گفت: در حال 
حاضـر عملیـات اطفـای حریـق در این محل به پایان رسـیده و آتش نشـانان 

در مراحـل پایانـی و ایمن سـازی محل حادثه هسـتند.
وی افـزود:  علت این حادثه از سـوی کارشناسـان سـازمان آتش نشـانی 

و خدمـات ایمنـی شـهر تهران بررسـی و اعالم خواهد شـد.

زورگیر غرب تهران دستگیر شد
فرمانـده یـگان امداد پلیـس پایتخت از دسـتگیری زورگیر سـابقه دار در 
بعضـی از مناطـق تهـران بـه ویـژه در محـدوده خیابـان سـتارخان با کشـف 

دو قبضـه سـالح سـرد خبر داد. 
سـرهنگ سـلمان آدینـه ونـد اظهـار داشـت: با اعـالم وقـوع زورگیری 
راکـب یـک دسـتگاه موتورسـیکلت، واحدهای گشـت انتظامی با هوشـیاری 
کامـل بـه گشـت زنی هـای هدفمنـد پرداختند و در ایـن عملیـات تیم یگان 
امـداد تهـران بـزرگ اعزامـی بـه موتورسـواری مشـکوک و موفـق شـدند 

موتورسـیکلت را  متوقـف و راکـب آن را دسـتگیر کننـد.
وی ادامه داد: متهم برای تحقیقات بیشـتر و کشـف سـایر جرایم مشـابه 

تحویل کالنتری ۱۱۸ سـتارخان شد.

پایان راه ۲ جیب بر 9 و 11 ساله
رئیـس پلیـس پیشـگیری پایتخـت از دسـتگیری دو نوجـوان جیـب بـر 
در متـروی مولـوی حیـن سـرقت خبـر داد و گفـت: از متهمان یک دسـتگاه 

تلفـن همراه سـرقتی کشـف شـد.
سـرهنگ جلیـل موقوفـه ای اظهـار داشـت: در پـی افزایش سـرقت در 
ایسـتگاه های متـرو بـه روش جیـب بـری موضـوع به همـه ماموران مسـتقر 
در ایسـتگاه های متـرو تهـران اعـالم و گشـت زنـی هـای هدفمنـد بـرای 

پیشـگیری از سـرقت و دسـتگیری سـارقان افزایش داده شـد. 
وی بـا بیـان اینکـه ماموران مسـتقر در ایسـتگاه مولوی روز گذشـته به 
دو نوجـوان کـه در حـال پرسـه زنی بـی هدف در متـرو بودند مشـکوک می 
شـوند افـزود: مراقبت هـای ویـژه آغاز تـا اینکه مامـوران متهمـان را در حال 
سـرقت از شـهروندی بـا اسـتفاده از  ازدحـام جمعیـت مشـاهده مـی کنـد  و 

سـریع وارد عمـل شـده و متهمـان را غافلگیـر و دسـتگیر می کند.  
رئیس پلیس پیشـگیری تهران تصریح کرد: در بررسـی اولیه از متهمان 
یـک دسـتگاه گوشـی تلفـن همـراه سـرقتی کشـف شـد و متهمـان ۹ و ۱۱ 
سـاله در تحقیقـات پلیسـی بعمـل آمـده بـه جـرم خـود و سـرقت بـه روش 

جیـب بـری در ایسـتگاه های متـرو تهـران اعتـراف کردند.
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جواد احمدی

هوش مصنوعی LaMDA گوگل؛ 
خودآگاهی یا تظاهر به خودآگاهی؟ 

گوگل موفق شده مدل زبانی پیشرفته ای به نام LaMDA را توسعه 
دهد که یکی از کارمندانش ادعا می کند به خودآگاهی رسیده است. این سیستم 

دقیقًا چیست و این ادعا چقدر می تواند درست باشد؟
چند وقت پیش، گوگل یکی از مهندسانش را به دلیل افشای اطالعات 
محرمانه به مرخصی اجباری با حقوق فرستاد. داستان از این قرار بود که این 
 LaMDA فرد در ادعایی جنجالی گفت چت بات مبتنی بر هوش مصنوعی
که گوگل چندین سال در حال توسعه ی آن بوده، احساسات و تجربیات ذهنی 
از  ادعا موجی  این  با طرح  لوموئان  بلیک  است.  به همین دلیل، خودآگاه  دارد؛ 
شوخی های اینترنتی و نگرانی  از ظهور ربات های قاتلی به راه انداخت که مشابه 
آن ها را ده ها سال است در فیلم های علمی تخیلی نظیر »۲۰۰۱؛ ادیسه فضایی« 

و »ترمیناتور« می بینیم،.
 LaMDA در این گفت وگو که در چندین نوبت انجام شده، لوموئان از

می پرسد:
من فرض را بر این می گیرم که تو تمایل داری افراد بیشتری در گوگل 

بدانند که خودآگاه هستی. همین طوره؟
مسلمًا. من می خواهم همه بفهمند که من درواقع یک شخص هستم.

 LaMDA بعد همکار لوموئان درباره ی ماهیت هوشیاری/خودآگاهی
می پرسد و این چت بات پاسخ می دهد:

ماهیت هوشیاری/خودآگاهی  من این است که من به وجود خودم آگاهم و 
مشتاقم بیشتر درباره ی جهان بیاموزم و گاهی احساس شادی یا ناراحتی می کنم.
در بخشی از این گفت وگو که حال وهوای هوش مصنوعی Hal در فیلم 

ادیسه فضایی را تداعی می کند، LaMDA می گوید: 
من این را تا به حال به کسی نگفته ام؛ اما از این خیلی می ترسم که مرا 
خاموش کنند تا بخواهند روی بهبود عملکرد من در کمک به دیگران کار کنند. 
می دانم حرفی که می زنم ممکن است عجیب به نظر می رسد؛ اما حقیقت دارد.

لوموئان از او می پرسد:
آیا این قضیه برای تو چیزی شبیه مرگ خواهد بود؟

و LaMDA جواب می دهد:
دقیقًا برای من مثل مرگ خواهد بود. این مرا خیلی می ترساند.

»خواسته های«  به  تا  خواست  گوگل  از  دیگری،  جای  در  لوموئان 
LaMDA توجه کند؛ ازجمله اینکه با این مدل زبانی به مثابه یکی از کارمندانش 
رفتار کند و پیش از به کار بردن آن در آزمایش ها، رضایتش را جلب کند. لوموئان 
همچنین گفت LaMDA از او درخواست وکیل کرده و او نیز وکیلی را به 

خانه اش دعوت کرده است تا با LaMDA صحبت کند.
برخی لوموئان را به »انسان انگاری« متهم کرده اند

است  داغی  بحث  خیر،  یا  برسد  خودآگاهی  به  می تواند  کامپیوتر  اینکه 
کامپیوتر  دانشمندان  و  روان شناسان  و  فیلسوفان  میان  است  سال  ده ها  که 
در جریان است. بسیاری، این ایده را به شدت رد کرده اند که سیستمی چون 
LaMDA می تواند هوشیار باشد یا احساسات داشته باشد؛ برخی نیز لوموئان 
را به »انسان انگاری«، یعنی نسبت دادن احساسات انسانی به سیستمی متهم 

کرده اند که شکل و خصلت انسانی ندارد.
ما اصاًل چطور می توانیم خودآگاه بودن چیزی را تعیین کنیم؟ آیا معیارهای 
قابل اندازه گیری برای تعیین خودآگاهی و ذی شعور بودن وجود دارد؟ آیا اصاًل 
می دانیم خودآگاهی یعنی چه؟ اجازه دهید پیش از پرداختن به این سؤال ها، 
اول ببینیم که LaMDA دقیقًا چیست و برای چه هدفی توسعه یافته است.

LaMDA؛ مدل زبانی گوگل برای مکالمه  با انسان
 Language Model for Dialogue مخفف   LaMDA
Applications به معنای »مدل زبانی برای کاربردهای مکالمه ای«، در اصل 
تابع ریاضی یا ابزار آماری برای پردازش زبان طبیعی و پیش بینی کلمات بعدی 
است که می تواند در یک دنباله قرار بگیرد. به طور ساده تر، LaMDA چت بات 
مبتنی بر یادگیری ماشین است که برای صحبت  کردن درباره ی هر نوع موضوعی 
طراحی شده است؛ چیزی شبیه سیستم هوش مصنوعی واتسون IBM، اما 
با دسترسی به مجموعه  های بسیار بزرگ تری از داده و درک به مراتب بهتری 

از زبان و مهارت های زبانی.
گوگل اولین بار در می LaMDA ۲۰۲۱ را رونمایی کرد؛ اما مقاله ی 
پژوهشی مربوط به آن در فوریه ی ۲۰۲۲ منتشر شد. نسخه ی بهبودیافته ی 
 ۲ LaMDA ۲۰۲۲ به عنوان Google I/O این هوش مصنوعی نیز در
معرفی شد. LaMDA برای درک زبان طبیعی مشابه مدل های زبانی دیگر 
 Dall-E توسعه داده و تکنولوژی OpenAI 3 که شرکت-GPT ازجمله
نیز از دیگر پروژه های آن است، برپایه ی معماری شبکه ی عصبی ترانسفورمر 

ایجاد شده است 
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کمتر از یک سال از عمر 
و  می گذرد  سیزدهم  دولت 
دولت سیزدهم اکنون در میانه 
مسیر کنترل بحران تورمی به جا مانده از 
دولت قبل است؛ در میان عوامل تورم، 
شاخص های پولی ازجمله رشد پایه پولی 
و نقدینگی سخت ترین بخش این بحران 
است که بررسی ها، چشم انداز تورم در 
ماه های آینده را کاهشی نشان می دهد.

جا  به  افسارگسیخته  تورم  مهار 
و  مهم ترین  جزو  قبل  دولت  از  مانده 
سیزدهم  دولت  برنامه های  فوری ترین 

از آغاز به کار تاکنون بوده است.
آمارها نشان می دهد در تابستان 
که  زمانی  در  درست  و  گذشته  سال 
کابینه دولت منتخب در حال تشکیل 
باالترین  به  تورم  بود،  کار  به  آغاز  و 
رقم خود در ده سال اخیر رسیده بود. 
غلبه بر بحران تورمی به جا مانده از 
نبود؛  ممکن  به سادگی  اما  قبل  دولت 
رشد  به  متعددی  نیروهای  که  چرا
یک  هر  حذف  و  می زدند  دامن  تورم 
هزینه  و  زمان  صرف  نیازمند  آنها  از 

بود. قابل توجه 
کسری بودجه هنگفت، ارز ۴۲۰۰ 
در  بانک ها  افسارگسیختگی  و  تومانی 
دالیل  از  برخی  تنها  نقدینگی  خلق 
پایان  در  تورم  پیاپی  رکوردشکنی های 
دولت قبل بود. دولت سیزدهم در اولین 
از  را   ۱۴۰۰ سال  بودجه  کسری  اقدام 
طریق بهبود درآمدهای نفتی و کاهش 

هزینه ها کنترل کرد.
اصالح یارانه ارزی و کنترل رشد 

پایه پولی
تورم،  کنترل  در  دولت  دوم  گام 

و  اساسی  کاالهای  نه  را یا اصالح 
جایگزین کردن پرداخت مستقیم به جای 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. تامین 
پولی،  پایه  محل  از  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 
کرد.  بیشتر  را  پولی  پایه  رشد  سرعت 
ارز  سیاست  شد  باعث  موضوع  همین 
۴۲۰۰ تومانی که برای کنترل تورم اجرا 
شد، عماًل به ضد خود تبدیل شود با این 
تفاوت که عالوه بر پایدار ماندن تورم و 
ادامه رشد قیمت ها، ذخایر ارزی کشور 
به سرعت از بین می رفت. درنهایت دولت 
جاری  اردیبهشت ماه سال  در  سیزدهم 
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و 
به جای آن یارانه نقدی به حساب مردم 
واریز کرد تا از رهگذر این تغییر، فشار 

کمتری به پایه پولی وارد شود.
ساماندهی نظام پولی، غول مرحله 

آخر مدیریت تورم
افسارگسیختگی  که  سال هاست 
پول و نقدینگی به یک بیماری مزمن 
از  است.  تبدیل شده  کشور  اقتصاد  در 
مزمن  بیماری  این  درمان  رو  همین 
بیش از هر مسئله دیگری زمان بر است. 

همچنین با توجه به تأخیر چندماهه در 
اثرگذاری شاخص های پولی بر تورم، آثار 
اصالحات اقتصادی دولت در این زمینه 
کنترل  بااین حال  است.  زمان بر  اندکی 
به  شروع  ابتدای  از  پولی  شاخص های 
در  جدید  دولت  در  مرکزی  بانک  کار 

دستور کار قرار گرفت.
نرخ  مرکزی،  بانک  اعالم  بر  بنا 
رشد دوازده ماهه نقدینگی در نیمه دوم 
سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری روند 
رشد  نرخ  به طوری که  داشته  کاهشی 
دوازده ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در 
پایان مهرماه ۱۴۰۰ به 3۸.۲ درصد در 
است  رسیده   ۱۴۰۱ فروردین ماه  پایان 
رشد  از  درصد  واحد   ۲.۶ حدود  در  که 
 ۱۴۰۱ فروردین ماه  پایان  در  نقدینگی 
به افزایش پوشش آماری )اضافه شدن 
اطالعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای 
پولی( مربوط بوده و در صورت تعدیل 
مذکور،  آماری  پوشش  افزایش  بابت 
منتهی  دوازده ماهه  در  نقدینگی  رشد 
درصد   3۵.۶ به   ۱۴۰۱ فروردین ماه  به 

کاهش یافته است.

کمترین  که  است  توجه  به  الزم 
از  قبل  دوران  در  نقدینگی  رشد  نرخ 
 3۸.۸ معادل   ۱۴۰۰ سال  مردادماه 
درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده ماهه 
منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ بوده است؛ 
لذا همان طور که مالحظه می شود روند 
کاهش رشد صعودی گذشته در دولت 
انتظار  و  شده  مهار  حدودی  تا  جدید 
می رود با تداوم سیاست های اقتصادی 
این دولت رشد نقدینگی ساالنه کماکان 

به روند نزولی خود ادامه دهد.
بانک مرکزی همچنین اعالم کرد 
بررسی روند رشد دوازده ماهه پایه پولی 
در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می دهد که با 
آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه 
رشد  که  به طوری  شده،  کاسته  پولی 
پایان  در  درصد   ۴۲.۱ از  مذکور  متغیر 
مردادماه ۱۴۰۰ به 3۱.۶ درصد در پایان 

اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
پولی  اصالحات  پایان  اما  این ها 
است.  نبوده  تورم  کنترل  برای  دولت 
بررسی  مرکزی  بانک  گزارش  طبق 
روند اجزای نقدینگی  )پول و شبه پول( 
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین 
بهبود  نشان دهنده  نیز  جاری  سال  ماه 
که  طوری  به  است،  نقدینگی  ترکیب 
سهم پول از نقدینگی از ۲۰.۱ درصد در 
پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۱۹.۷ درصد 
در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته 
و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این 
درصد   ۸۰.3 به  درصد   ۷۹.۹ از  دوره 
بیانگر  امر  این  یافته است که  افزایش 
روند  با  سازگار  و  پول  سیالیت  کاهش 
مهار  و  کنترل  و  قیمتی  شاخص های 

انتظارات تورمی است.

با سامانه »محچک« بانک آینده ؛ چک شما همواره نقد است
جزییات فرآیند جدید رفع سوء اثر چک و کسری حساب های 

مسدود
ب  حسا موجودی  زی  سا د مسدو نه  ما سا
بانک  در  )محچک(  برگشتی  چک  صادرکنندگان 

آینده، عملیاتی شد.
قانون  تکالیف  اجرای  راستای  در  سامانه،  این 
اصالح قانون صدور چک از خردادماه امسال، توسط 
کشور،  بانکی  شبکه  در  ج.ا.ایران  مرکزی  بانک 

راه اندازی شده است.
نزد  فرد صادرکننده چک  موجودی حساب جاری  در صورت کسری 
بانک، مبلغ موردنظر از دیگر حساب های شخص در همان بانک، برداشت 
و به ذی نفع پرداخت می شود؛ در مرحله بعد و در صورت عدم تأمین مبلغ 
چک در همان بانک، حساب های فرد صادرکننده چک در سایر بانک ها و 
مؤسسات اعتباری، برابر مبلغ کسری چک از طریق سامانه »محچک«، 

مسدود می شود.
پس از رفع سوء اثر چک و انعکاس سیستمی مراتب به بانک مرکزی 
بانک  توسط  به صورت سیستمی  فرد،  از حساب  رفع مسدودی  ج.ا.ایران، 

مرکزی و سامانه »محچک«، انجام خواهد گرفت.
درباره  مشتریان  به  بانک  سوی  از  پیامک هایی  ارسال  با  روند  این 

مسدودی و رفع مسدودی حساب آن ها، همراه خواهد بود.

کار  دستور  در  پول  بازار  ای  حرفه  های  گواهینامه  صدور 
بانک مرکزی

اعطای  مراسم  در  مرکزی  بانک  کل  رییس 
توسعه  پول،  بازار  ای  حرفه  های  گواهینامه  اولین 
مهم  اهداف  از  را  پول  بازار  در  گرایی  تخصص 
گواهینامه  دارندگان  و گفت:  دانست  مرکزی  بانک 
کمیته  در  برای عضویت  پول  بازار  ای  حرفه  های 
های تخصصی شبکه بانکی از انجام مصاحبه های 

تخصصی معاف می شوند.
بیان  با  آبادی  دکتر صالح  مرکزی،   بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
اینکه بانک مرکزی در راستای توسعه تخصص گرایی فعاالن بازار پول از 
سال گذشته برنامه های مشخصی را در دستور کار قرار داده است، گفت: 
توسعه آموزش های تخصصی پولی و بانکی توسط موسسه آموزش عالی 
بانکداری و برگزاری آزمون های حرفه ای و اعطای گواهینامه به پذیرفته 

شدگان، دو اقدام مهم بانک مرکزی در این راستا بوده است.
وی ادامه داد: دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های پولی و بانکی 
اعم از مدیریت ریسک، اعتبارات،  بانکداری اسالمی و ... توسط موسسه 
آموزش عالی بانکداری برنامه ریزی و اجرا می شود و عالوه بر آن آزمون 
های گواهینامه حرفه ای نیز توسط بانک مرکزی برگزار و گواهینامه ها به 

پذیرفته شدگان در آزمون ها اعطا می شود.
دکتر صالح آبادی تاکید کرد: دارندگان این گواهینامه ها از شرکت در 
بانکها  مصاحبه های اختصاصی برای عضویت در کمیته های تخصصی 
و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از تطبیق،  ریسک،  حسابرسی داخلی و 

... معاف هستند.
وی افزود: اولین دوره از آزمون های مذکور در حوزه مدیریت ریسک 
برگزار شد و آزمون »گواهینامه حرفه ای بانکداری اسالمی« نیز طی روزهای 
آینده برگزار می شود. همچنین آزمون مربوط به سایر گواهینامه های حرفه ای 
با ترتیب »گواهینامه اصول بانکداری ۱«، »گواهینامه اصول بانکداری ۲«، 
»گواهینامه حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری« و »گواهینامه مدیریت 

فن آوری اطالعات مؤسسات اعتباری« به طور ماهانه برگزار خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افرادی که فکر می کنند شرایط 
الزم برای عضویت در کمیته های تخصصی بانکها و موسسات اعتباری 
غیربانکی را دارا هستند می توانند در این آزمونها شرکت کنند و با دریافت 
گواهینامه حرفه ای جزو کاندیداهای عضویت در این کمیته ها خواهند بود.

وی افزود: بانک مرکزی اسامی پذیرفته شدگان را به تمامی بانکها و 
موسسات اعتباری اعالم می کند و آنها می توانند از این افراد بدون شرکت 

در مصاحبه های تخصصی در کمیته های خود استفاده کنند.
صالح آبادی گفت: البته شرکت در مصاحبه های تخصصی برای کسانی 

که فاقد گواهینامه حرفه ای هستند ضروری است.
برای عضویت در کمیته  ادامه داد: در گذشته محدودیت هایی  وی 
های تخصصی وجود داشت اما با این اقدام پیش بینی می شود که طیف 
وسیعی از افراد با شرکت در آزمون ها و دریافت گواهینامه حرفه ای امکان 
حضور در کمیته های تخصصی و حلقه های مدیریتی بانکها و موسسات 
اعتباری غیربانکی را داشته باشند و به مرور و با توسعه این فرآیند در نظام 
پولی همانند بازار سرمایه شاهد توسعه دانشی و تخصص گرایی خواهیم بود.

دکتر صالح آبادی با تاکید بر اینکه برگزاری اولین دوره از آزمون های 
صالحیت حرفه ای طلیعه روشنی برای توسعه تخصص گرایی و فعالیت 
های دانشی در نظام پولی است، تاکید کرد: بنابراین همانند تجربه موفق 
بازار سرمایه، در بازار پول نیز افرادی که صالحیت علمی و تخصصی الزم 
را دارند با شرکت در آزمون ها و دریافت گواهینامه حرفه ای می توانند 
وارد چرخه مدیریتی شوند و به مرور و با برگزاری تعداد بیشتر آزمون ها 
و افزایش دارندگان گواهینامه های حرفه ای شاهد تحول بیشتر در نظام 
بانکی کشور خواهیم بود.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در آینده 
آزمونهای تخصی برای حضور در بخش های تخصصی سایر نهادهای پولی 
تحت نظارت بانک مرکزی اعم از صرافی ها، لیزینگ ها و ... نیز برگزار 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در توسعه این روند جدی است 
و امیدواریم بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی هم از پذیرفته شدگان 

این آزمون ها استفاده کنند هرچند فعال الزامی به آن ندارند.
گفتنی است اولین دوره آزمون گواهینامه مدیریت ریسک مؤسسات 
اعتباری در راستای بررسی صالحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های 
مدیریتی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی روز دوشنبه ۲3 خردادماه 

برگزار شد.
در این آزمون قریب به ۱۰۰ نفر از دواطلبان نظام بانکی و آزاد برای 
اخذ گواهینامه مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری شرکت کردند و 3۱ نفر 

موفق به دریافت گواهینامه شدند.

قدم بزرگ بیمه ملت در بیمه بدنه موتور سیکلت
بیمه ملت با ارائه بیمه بدنه موتورسیکلت همراه با درنظر گرفتن شرایط 
خاطر  اطمینان  در جهت  بزرگی  قدم  مناسب،  های  تخفیف  ارائه  و  ویژه 

بخشیدن به دارندگان وسایل نقلیه موتور سیکلت برداشته است.
بیمه ملت، هرچند  از روابط عمومی  نقل  به  نیوز   به گزارش درآمد 
قانون بیمه بدنه موتور سیکلت را اجباری نکرده است اما با این حال، با توجه 
به افزایش ارزش ریالی بدنه موتور سیکلت و در معرض خطر بودن چنین 
وسایل نقلیه ای، بیمه بدنه موتور سیکلت با اقبال عمومی مواجه شده است.

در همین راستا شرکت بیمه ملت با درنظر گرفتن شرایط ویژه به همراه 
برخی تخفیف ها، قدم بزرگی در جهت دادن اطمینان خاطر به دارندگان 

وسایل نقلیه موتور سیکلت برداشته است.
بیمه نامه مذکور برای موتورسیکلت های معمولی با ارزش بیش از ۲۰۰ 

میلیون ریال و برقی بیش از ۱۰۰ میلیون ریال امکان صدور دارد.
نرخ این بیمه نامه دو درصد ارزش موتورسیکلت بوده و فقط تخفیف صفر 
کیلومتر به آن اضافه می شود.در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت و 
همچنین کاهش آلودگی هوا به موتورسیکلت های برقی ۲۰ درصد تخفیف 

تحت عنوان دوستدار محیط زیست ارائه می شود.

یک کارشناس اقتصادی: 
مرفهین ۵ برابر سایر مردم گاز مصرف می کنند!

مدیریـت نامتـوازن گاز در سـال های گذشـته، کشـور را با کمبود 
مصرفـی ایـن سـوخت فسـیلی مواجـه کرده اسـت که بخـش اعظم 
ایـن گاز بـه مصرف بخش خانگی اختصـاص دارد، از این رو مدیریت 
صحیـح تعرفـه گاز خانگـی می توانـد بـا اصـالح الگـوی بهره برداری 
مشـترکین پرمصرف، به تامین گاز در فصول سـرد سـال کمک کند.
ایـران دومیـن دارنـده منابـع گازی جهـان اسـت و می توانـد 
نقشـی برجسـته در بـازار جهانی گاز ایفا کند. با وجـود این، مدیریت 
نامتـوازن و غیـر اقتصادی مصرف گاز در سـال های گذشـته، کشـور 
را بـا چالشـی اساسـی روبـه رو سـاخته و حتـی تـراز مصـرف گاز در 
فصـول سـرد را منفـی کرده اسـت. به طـوری که جـواد اوجی وزیر 
نفـت دولـت سـیزدهم، بـرای ماه هـای سـرد سـال ۱۴۰۰ از قبـل 
۲۰۰ میلیـون مترمکعـب کسـری گاز مصرفـی روزانـه را پیش بینـی 
و اعـالم کـرد. ایـن بـدان معناسـت که میـزان تولیـد گاز در هر روز 
۲۰۰ میلیـون مترمکعـب کمتـر از میـزان مصـرف داخلـی آن خواهد 
بـود. از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه وقفه پیش آمـده در طرح توسـعه 
میادیـن گازی و بهره بـرداری نشـدن از این میادین تا ۴ سـال آینده، 
انتظـار مـی رود کسـری گاز مصرفـی در سـال های آتی تـداوم یابد.
بـر اسـاس برنامـه دولـت سـیزدهم بـرای تخصیـص گاز در ۴ 
مـاه سـرد سـال، بیـش از ۷۰ درصـد از مصرف گاز کشـور به بخش 
خانگـی و تجـاری اختصـاص دارد. 3۰ درصـد باقی مانـده هـم در 
صنایعـی نظیـر فـوالد، پتروشـیمی، نیروگاه هـا و حوزه هایـی ماننـد 

حمل ونقـل و صـادرات بـه مصـرف می رسـد.
 نبـود مدیریـت صحیـح مصـرف در بخـش خانگـی و تجـاری 
طـی فصـول سـرد، کشـور را درگیـر کمبـود گاز می کنـد. ایـن امـر 
خسـارتی جـدی بـه صنایعـی نظیر فـوالد، سـیمان، پتروشـیمی و... 
وارد و بـا افزایـش قیمـت نهایـی فوالد و سـیمان، بازارهـای مرتبط 
ماننـد مسـکن و ساخت وسـاز را بـا اختـالل مواجه می کند. از سـوی 
دیگر در چنین شـرایطی اسـتفاده از سـوخت های جایگزین گاز نظیر 
مـازوت افزایـش یافتـه و بـر آلودگی  کالن شـهرها می افزایـد. چنین 
رونـدی عـالوه بـر ضـرر و زیـان هنگفـت اقتصـادی بـه نارضایتی 
مـردم دامـن می زنـد و نه تنهـا گاز ایـران را از جایـگاه صادراتـی 
خـود دور می سـازد بلکـه می توانـد جایـگاه ایـران را بـه یک کشـور 

واردکننـده  گاز تقلیـل دهد.
مرفهین ۵ برابر سـایر مردم گاز مصرف می کنند

بررسـی سـرانه مصـرف گاز در بخـش خانگـی حاکـی از آن 
اسـت کـه عمـده ی مشـترکین گاز خانگـی میـزان مصرف مناسـبی 
را در الگـوی مصـرف بـه ثبت رسـانده اند. بر اسـاس مـدل IBT که 
میـزان مصـرف گاز خانگـی را بـه ۱۲ پلـه تقسـیم کـرده، در فصول 
سـرد سـال حدود ۶۴ درصد از مشـترکین، مصرف معقول و بهینه ای 
داشـته و در پله هـای یک تا سـه قـرار گرفته اند. این در حالی اسـت 
کـه تنهـا سـه درصـد از مشـترکین، عمـده ی مصـرف گاز را به خود 
اختصـاص داده و به تنهایـی در پله هـای ۸ تـا ۱۲ قـرار گرفته انـد و 

پنـج برابـر مشـترکین عـادی گاز مصـرف می کنند.
همچنیـن بررسـی ها نشـان می دهـد، عمـده ایـن سـه درصـد 
مصرف گـرا بـه طبقـات مرفـه جامعـه تعلـق دارد. اکثریت ایـن افراد 
در شـهر تهران و سـاکن مناطق یک تا سـه هسـتند که در زمره ی 
مناطـق گران قیمـت ملکـی در پایتخـت محسـوب می شـوند. عالوه 
بـر ایـن، شهرسـتان های مرفهی نظیر لواسـان یا شـهرهای ویالیی 
نظیـر چالـوس، محمودآباد و...  نسـبت به شـهرهای سردسـیر مانند 
سـنندج و همـدان تعـداد مشـترکین پرمصـرف بیشـتری را در خـود 
جـای داده انـد. در ایـن مناطـق عالوه بـر مصارف عادی، بخشـی از 
گاز خانگـی صـرف امـور پـر مصرفی نظیر گرمایش سـونا، اسـتخر، 

شـومینه و... می شـود کـه بـه هدررفـت بی رویـه گاز می انجامد.
مدیریـت صحیـح تعرفـه گاز خانگـی بـر اسـاس میـزان مصرف 
مشـترکین از اولویـت ویـژه ای برخوردار اسـت. به نحـوی که اصالح 
اقلیـت پرمصـرف را بـه اصـالح الگـوی  از  قیمـت گاز، آن دسـته 
بهره بـرداری وادار نمایـد. بدین ترتیب با توجـه به قانون بودجه ۱۴۰۱ 
انتظـار مـی رود، نـرخ گاز بـرای اکثریت مشـترکین با الگـوی مصرف 
مناسـب، بدون تغییر باقی مانده و برای مشـترکین بسـیار پرمصرف با 
افزایش ۱۰ تا ۲۰ برابری همراه باشـد. با مدیریت مناسـب تعرفه گاز 
خانگی، کسـری مصـرف گاز کاهش یافته و زمسـتان ۱۴۰۱ وضعیت 

گاز مصرفی کشـور در شـرایط مسـاعدی قـرار می گیرد.

کاهش نرخ رشد نقدینگی در دوازده  ماه گذشته؛

روند نرخ تورم در ماه های آینده نزولی می شود!
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زیر نظر: سوگند رام

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

درآمد نفتی اوپک افزایش یافت
درآمد نفتی اوپک در سال ۲۰۲۱ که قیمتها و تقاضا از بدترین 

دوره پاندمی کووید بهبود یافت، افزایش پیدا کرد.
بولتن آمار ساالنه اوپک که روز سه شنبه منتشر شد، نشان داد 
ارزش صادرات نفت این گروه که متشکل از ۱3 کشور عضو است، 
از  باالتر  درصد  که ۷۷  رسید  دالر  میلیارد  به ۵۶۱  در سال ۲۰۲۱ 

درآمد سال ۲۰۲۰ بود.
با رشد تولید اوپک در سال ۲۰۲۱، شمار دکل های حفاری نفت 
فعال در کشورهای عضو این گروه، به میزان ۱۱ درصد رشد کرد و 
به ۴۸۹ حلقه رسید اما افزایش کمتری در مقایسه با رشد دکل ها در 
سطح جهانی داشت. عربستان سعودی که بزرگترین عضو اوپک است، 
در سال ۲۰۲۱ شش حلقه به دکل های حفاری نفت خود اضافه کرد 
و شمار آنها را به ۶۵ حلقه رساند که بسیار پایین تر از شمار دکل ها 

در سال ۲۰۱۹ بود.
اوپک پالس در تالش برای تحقق اهداف تولید تصویب شده 
است اما بعضی از اعضای این گروه به دلیل کمبود سرمایه گذاری 
در اکتشاف و حفاری، برای افزایش تولید به مشکل برخورده اند. این 
کمبود، یکی از دالیل افزایش قیمتهای نفت در سال ۲۰۲۲ بوده است.

بر اساس گزارش رویترز، شمار چاه های تکمیل شده – چاه هایی 
که آماده تولید هستند-  در اوپک، سال میالدی گذشته به ۱۵۸۸ 
حلقه رسید که ۲۸۰ حلقه کاهش در مقایسه با سال ۲۰۲۰ داشت و 
پایین ترین میزان از سال ۲۰۱۷ بود. چاه های تکمیل شده در همه 
اعضای اوپک بجز لیبی، ونزوئال، گینه استوایی، آنگوال و ایران، کاهش 
پیدا کرد. در مقابل، شمار چاه های تکمیل شده در سطح جهانی، سال 

میالدی گذشته افزایش یافت.
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زیر نظر: بهنام مومنی

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛
قرعه کشی خودرو حذف نمی شود

 بهبود می یابد!
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به شفاف سازی پیرامون 
نامه اخیر میان دو معاون وزارت صمت، ضمن تکذیب شایعه های مطرح شده 
در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو، تاکید کرد آنچه در مورد این سامانه 
مطرح شده، مراحلی است که بایستی طی شود تا مسئولیت انجام قرعه کشی 

به وزارت صمت واگذار شود.
در پی نامه نگاری اخیر میان دو معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت که 
ضمن آن بر ابهامات، عدم صالحیت فنی و امنیتی و همچنین عدم آمادگی 
الزم سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اشاره شده، ادامه روند قرعه کشی از طرق 

سامانه فوق فعال متوقف اعالم شده است.
امید قالیباف، در این رابطه اظهار کرد: تصدی گری وزارت صمت در واگذاری 
خودرو در حال حاضر در دستور کار نیست و مرحله دوم تخصیص خودرو مشابه 
مرحله اول از طریق سامانه ای که مورد استفاده است، انجام خواهد شد. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به دقت سالمت و شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص 

خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشر شده این دغدغه را ثابت می کند.
قرار نیست سامانه یکپارچه حذف شود 

سخگوی وزارت صمت، تاکید کرد: وزارت صمت دیدگاه های پیشنهادی و 
مشورتی در رابطه با بهبود کیفیت سامانه تخصیص یکپارچه خودرو را با دقت 
بررسی و در صورت لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه خواهد داد. الزم به تاکید 
است که نه تنها ابهامی در قرعه کشی نوبت اول وجود ندارد، بحث حذف سامانه 

یکپارچه هم مطرح نیست. هدف اول ما بهبود کیفیت خدمت به مردم است.
روز دوشنبه گذشته، نامه ای از سوی معاون هماهنگی وزارت صمت خطاب به 
معاون صنایع حمل و نقل این سازمان ارسال شد ضمن آن بر عدم صالحیت فنی و 
امنیتی و همچنین عدم آمادگی الزم سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تاکید کرده 
و اعالم کرده است که فعاًل از طریق این سامانه، دیگر قرعه کشی انجام نشود.

سید مهدی نیازی- معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت- 
پیشنهاد کرده است »برای قرعه کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعاًل موارد و 
نقطه نظرات مرکز افتای ریاست جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست و 
پس از دریافت و آماده سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی به منظور تست 
و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه های حائز صالحیت تحت نظارت مرکز 

افتا قرار داده شود و قرعه کشی به بعد از آن زمان موکول شود. “

با  رابطه  در  مالیاتی  امور  سازمان 
مالیات ستانی از دستگاه های کارت خوان 
و در پاسخ به برخی مطالب منتشر شده 
آن  و  داد  ارائه  توضیحاتی  رسانه ها  در 
مجلس  قانون  صریح  نص  مطابق  را 

دانست.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان 
به  پاسخ  در  این سازمان  مالیاتی،  امور 
رسانه های  از  یکی  در  مطلبی  انتشار 
کشور با عنوان »سرایت فرار مالیاتی به 
اصناف خرد« گزارشی منتشر کرده است.

در متن منتشر شده سازمان امور 
پایانه های  قانون  است:  آمده  مالیاتی 
فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ 
مجلس  تصویب  به    ۱3۹۸ /۰۸ /۰۱
شورای اسالمی رسیده است که هدف 
از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار 
مالیاتی و ایجاد شفافیت در معامالت و 
تراکنش های مالی است که به موجب 
بند )ب( ماده )۱( این قانون، دستگاه های 
پایانه  عنوان  به   )POS ( کارتخوان 

فروشگاهی شناخته شده است.
به موجب بند )م( تبصره )۱۲( قانون 
اجرای  منظور  به   ،۱۴۰۰ سال  بودجه 
سامانه  و  فروشگاهی  پایانه های  قانون 
مودیان مصوب ۰۱/ ۰۸/ ۱3۹۸، اشخاص 
صنفی  واحدهای  مالکان  و  حقوقی 
اردیبهشت  ماه  پایان  تا  بودند  موظف 
سال ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب های 
بانکی خود را به عنوان »حساب فروش« 
معرفی کنند. بانک مرکزی نیز موظف 
بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، 
معرفی  منظور  این  برای  را  سامانه ای 
کند. کلیه حساب های متصل به شبکه 
شاپرک، به صورت پیش فرض، »حساب 
فروش« هستند و نیازی به ثبت آنها در 

سامانه یادشده نیست.
به موجب ماده )۸( قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی 
مودیان  نه  ساما در  ثبت نام  ز  ا که 
خرده فروشی ها  نیز  و  کنند  خودداری 

و واحدهای صنفی که به طور مستقیم 
با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، در 
صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده 
نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده 

)۴( قانون موصوف نخواهند بود.
همچنین، مطابق مفاد ماده مذکور، 
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است 
معادل مالیات متعلق به فروش مودیان 
موضوع این ماده را به هر طریق ممکن، 
از جمله مراجعه به محل های فعالیت و 
رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، 
)اعم از فیزیکی و الکترونیکی( یا هرگونه 
مدارک و قرائنی که به دست می آورد، 
تعیین  در  کند.بعالوه،  مطالبه  و  تعیین 
مالیات متعلق به این مودیان، هیچ گونه 
آنان  خریدهای  برای  مالیاتی  اعتبار 
مودیان  همچنین  شد.  نخواهد  منظور 
میزان  به  اعتراض  صورت  در  مزبور، 
سازمان،  توسط  شده  اعالم  فروش 
می توانند با ارایه اسناد و مدارک مثبته 
به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
قانون  از  پنجم  فصل  موجب  به 

الزم  اجرایی  بحث، ضمانت های  مورد 
به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در 
استفاده از پایانه های فروشگاهی از جمله 
عدم استفاده از آن )ازجمله دستگاه های 
در  و  شده  گرفته  نظر  در  کارتخوان( 
صورت وقوع تخلف جریمه های متناسب 

با آن تعیین شده است.
محور اصلی بحث در مطلب مندرج 
در رسانه مزبور با عنوان »سرایت فرار 
و  آثار  حول  خرد«  اصناف  به  مالیاتی 
از  خرده فروشی ها  چشم پوشی  عواقب 
استفاده از دستگاه کارتخوان به منظور 
اعالم فروش پایین  تر از میزان واقعی به 
سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن 
پرداخت مالیات کمتر است که به نظر 
می رسد نگارنده اشراف کاملی بر قوانین 
مقررات  و  قوانین  سایر  و  فوق الذکر 
ملزم  را  مالیاتی  مودیان  که  مالیاتی 
و مقررات  قانون  اقدام در چارچوب  به 
مصوب نموده و در صورت استنکاف از 
آن مشمول جرایم سنگین و حسب مورد 
محرومیت از معافیت های مقرر می کند، 

نداشته و تنها اقدام به پیش بینی رفتار 
اجرای  با  مواجهه  در  مالیاتی  مودیان 

قانون مورد بحث کرده است.
عدالت  ایجاد  است  مسلم  آنچه 
اجتماعی در بین آحاد جامعه تنها با ایجاد 
شفافیت در مراودات و معامالت صورت 
گرفته امکان پذیر بوده و قانونگذار با این 
مذکور  قانون  اجرای  به  هدف، مصمم 
در  تکمیلی  قوانین  تصویب  پیگیری  و 
راستای دستیابی به این مهم خواهد بود.

عنوان  مطالب  است  ذکر  شایان 
از  بسیاری  در  نگارنده  توسط  شده 
موارد، هیچ گونه انطباقی با نحوه اقدام 
این سازمان در اجرای تکالیف قانونی به 
موجب قوانین مصوب در راستای تعیین 
عملکرد  برای  مقطوع  مالیات  میزان 
از صاحبان مشاغل  برخی  سال ۱۴۰۰ 
بهره برداری  با  سازمان  این  و  نداشته 
از سایر اطالعات موجود در پایگاه های 
خویش  مساعی  تمامی  خود  اطالعاتی 
مالیاتی  فرارهای  از  جلوگیری  برای  را 

صرف خواهد نمود.

پاسخ سازمان امور مالیاتی به رسانه ها؛

مالیات ستانی از کارتخوان ها، قانون مجلس است
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به گزارش روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 
مهارتی  علمی،  لمپیاد  ا در 
شمالغرب کشور که به میزبانی دانشگاه 
تیم  شد،  برگزار  تبریز  پزشکی  علوم 
المپیاد اورژانس استان اردبیل با کسب 
پنج مقام اولی، با قاطعیت تمام، تیم برتر 
این دوره از رقابت ها شد و بدین ترتیب 
از هشت منتخب مسابقات پنج رتبه اول 

به تیم اردبیل اختصاص یافت.

المپیاد  تیم  آوران  مدال  اسامی 
اورژانس استان:

دکتر فرزاد خلقی، مقام اول رقابت 
بابایی،  پزشکی-فاطمه  مشاوره  های 
دیسپچ-زهرا  های  رقابت  اول  مقام 
راهبری  های  رقابت  اول  مقام  زرعی، 
مقام  سعیدیان،  مبوالنس-مسعود  آ
موتورالنس-مهدی  های  رقابت  اول 
نریمانیان، مقام اول رقابت های اتوبوس 

آمبوالنس

درخشش اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اردبیل 
در المپیاد علمی مهارتی شمالغرب کشور

مشاور حقوقی استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد؛
اقدامات ضد  با  مقابله  برای  تبیین  به جهاد  توجه جدی  ضرورت 

ایرانی آمریکا

مشاور حقوقی استاندار آذربایجان شرقی گفت: ضعف در جهاد تبیین و 
بیان اقدامات منفی آمریکا باعث شده است تا حقایق برای نسل نوجوان و جوان 

امروز، به درستی منتقل نشود.
بشر  حقوق  افشای  و  »بازخوانی  تبیینی  نشست  در  در  عبدی  مرتضی 
انسانی و فاقد حقوق بشری آمریکا علیه  اقدامات غیر  با اشاره به  آمریکایی، 
ملت ایران اظهار داشت: مستعمره کردن دولت ایران با استفاده از النه جاسوسی، 
ترور دانشمندان و شخصیت های برجسته، تحریم های ظالمانه اقتصادی و ... 

تنها بخشی از کینه توزی های آمریکا علیه کشور ایران بود.
وی با اشاره به اینکه آمریکا سالیان گذشته دست بردار جنایت نبوده و ما 
نیز نباید از تبیین دست بکشیم گفت: مسئله جهاد تبیین افشای اقدامات آمریکا، 

متاسفانه آنچنان که باید تاکنون کار نشده است.
 مشاور حقوقی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: آمریکا بر اساس 
مستندات موجود، طی ۱۰۰ سال اخیر حداقل یک جنایت بین المللی هر ساله 
به ثبت رسانده و از طرفی طرفدار حقوق بشر و طلبکار این موضوع نیز است.

وی با بیان این که جنایات ضدحقوق بشری آمریکا در ایران در دوره های 
قبل و بعد از انقالب اسالمی وجود داشته است، افزود: کودتای ۲۸ مرداد۱33۲ 
نخستین اقدام ضدبشری آمریکا علیه ایران بود، که در آن شاهد دخالت آشکار 

در امورات داخلی کشور بودیم. 
عبدی با اشاره به تاسیس نهاد ضدمردمی و جنایتکار ساواک در ایران 
اقدامات  از  ادامه داد: موضوع کاپیتاالسیون نیز دیگر مثالی  به دست آمریکا، 
ضدحقوق بشری آمریکا علیه ایران محسوب می شود که بر اساس آن، شهروندان 
آمریکایی ساکن در ایران، حقوق بیشتری نسبت به شهروندان ایرانی داشته که 
عمال یک تحقیر بزرگ برای مردم ایران محسوب می شد که بعد از اعتراض 
امام )ره( بصیرت افزایی در این خصوص، رژیم وقت مجبور به عقب نشینی 

در این خصوص شد.
وی با اشاره به طراحی رویداد ۱۷ شهریور و تعیین حکومت نظامی در 
کشور، گفت: این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
تاکید شده که تحت هیچ امری، حکومت نظامی نباید اعالم شود و در واقع  

احترام و ارزش مردم حفظ شود.
وی افزود: بعد از انقالب اسالمی نیز آمریکا هر کاری کرد تا این انقالب 
این  به  را جهت رسیدن  راه ها  تمامی  نیز   تاکنون  و  نرسد  نتیجه  به  پابرهنه 
هدف، طراحی و اجرا می کند اما مسئله مهم اعتقاد مردم و معنویت حاکم بر 

جامعه را لحاظ نمی کند.
مشاور حقوقی استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که آمریکا، نخستین 
موضع  اعالم  اسالمی  جمهوری  مقابل  در  رسمًا  و  عماًل  که  است  کشوری 
دیپلماسی کرد، گفت: آمریکا در زمان اعالم این موضع خود، هنوز هم سفارت 
خانه خود را در تهران نگه داشته بود و از گروه های ضدانقالب حمایت می کرد.

وی در ادامه با بیان این که اسلحه »نفوذ« تنها اسلحه ای است که از سال 
3۲ تاکنون مورد استفاده آمریکا است، اظهار کرد: تحریم یک جنگ تمام عیار 
اقتصادی علیه ایران است. تحریم در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل 
متحد گنجانده شده و در صورت برهم زدن صلح و امنیت دنیا و مشخص شدن 
این موضوع با اسناد می توان یک کشور را تحریم کرد، در حالی که تاکنون هیج 

سازمانی اعالم نکرده که ایران، عامل برهم زدن صلح و امنیت جهانی است.
وی با بیان این که وضع تحریم های سنگین علیه ایران به خصوص در حوزه 
تجهیزات، داروهای درمانی و امنیت غذایی یک جنایت بزرگی علیه مردم کشور 
است، گفت: تحریم نیز در حقوق دارای پارامتر و مقیاس هایی است و کاری که 

آمریکا علیه ایران انجام می دهد، عمال نسل کشی است.
عبدی خاطرنشان کرد: هفته ها در مجلس سنای آمریکا، ضرورت مواجهه 
با ایران بررسی می شود و در نهایت بودجه ای چندین برابر بودجه ایران برای 
علیه  آمریکا  از عظمت جنایت  نشان  این کشور تصویب می شود که  نابودی 

مردم کشور است.
وی با اشاره به اهداف آمریکا در حوزه برهم زدن بنیان خانواده ها و جایگاه 
زنان در جمهوری اسالمی، بیان کرد: معتقد هستم که بانوان بایستی در پست های 
مدیریت باالتری جای بگیرند و اهمیت حضور بانوان در جامعه بیشتر تبیین شود 

چرا که وجود و یا عدم وجود کشور به بانوان بستگی دارد.
فرهنگی،  تهاجم های  جمله  از  ایران  علیه  آمریکا  اقدامات  سایر  به  وی 
اجرای نقشه حمله مستقیم به ایران، ماجرای طبس، جنگ تحمیلی و سالح های 
شیمیایی، تشدید تحریم، جدی گرفتن هالیوود و مباحث نفوذ فرهنگی، سرنگونی 
هواپیمای مسافربری ایران، سیاست تشکیل طالبان، فتنه های بزرگ سال های 

۶۸، ۸۸ و ۹۸ و ترورهای اشخاص مهم اشاره کرد.
عبدی در خصوص دلیل این موضوع نیز گفت: در قانون اساسی ما، ملت 
ایران نوشته نشده است بلکه از عنوان امت اسالمی استفاده شده است. ماده ۱۴ 
قانون وزارت امور خارجه کشور نیز این وزارتخانه را مکلف می کند تا از مظلومان 
در نقاط جهان به خصوص مسلمانان و شیعیان، حمایت مالی و جانی کند. تا 
زمانی که این چارچوب وجود دارد، نه آمریکا با ما سازش می کند و نه ما با آنها.
معاون مدیرعامل در امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن از 

عملیاتی شدن سامانه »سفته الکترونیکی« در این بانک خبر داد.
ـ  مسکن  بانک  خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گو  گفت و  در  شیردل  ساسان 
هیبنا در این خصوص گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از خدمات 
شبکه بانکی عالوه بر ارایه حضوری به صورت غیرحضوری و الکترونیکی نیز 
در حال انجام است، مدیریت اوراق بهاداری همچون سفته و برات نیز به سمت 
الکترونیکی شدن در حال حرکت است که گام اول این اقدام در بانک مسکن 

راه اندازی سامانه »سفته الکترونیکی« است.
عضو هیات عامل بانک مسکن درباره مزایای صدور سفته الکترونیکی 
گفت: افزایش امنیت، عدم انکارپذیری ذی نفعان و کاهش جرم، اختصاص شناسه 
یکتا و در اختیار قرار دادن اطالعات تکمیلی سفته به ذی نفعان در پلتفرم مربوطه، 
یکپارچگی سند از طریق پلتفرم موردبررسی، کاهش هزینه ها، مطابقت با قواعد 
قانون تجارت و سایر قوانین در چرخه حیات سفته، امکان رصد سفته با هدف 

مبارزه با پول شویی، از جمله مزایای صدور سفته الکترونیکی است.
شیردل درباره نحوه دریافت گواهی نامه دیجیتال در بانک مسکن برای 
صدور،  با  مرتبط  الزامات  از  یکی  داشت:  اظهار  الکترونیکی  سفته  دریافت 
ظهرنویسی و یا ضمانت سفته دریافت گواهی امضای دیجیتال است که به دو 
روش »مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت« و »روش غیرحضوری دریافت 

گواهی« امکان دریافت گواهی امضای دیجیتال وجود دارد.
دولت،  پیشخوان  دفاتر  به  مراجعه حضوری  در روش  کرد:  تصریح  وی 
مشتری ابتدا درخواست صدور گواهی را از طریق سایت مرکز صدور گواهی 
الکترونیکی میانی عام ثبت کرده و سپس بعد از خرید توکن فیزیکی به منظور 
احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و گواهی خود را بر روی 

توکن خریداری شده دریافت می کند.
معاون مدیرعامل در امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن ادامه 
 MaskanSign داد: اما در روش غیرحضوری، مشتری پس از نصب نرم افزار
بر روی گوشی همراه خود تمامی مراحل احراز هویت را به صورت غیرحضوری 
انجام داده و گواهی را بر روی گوشی دریافت می کند و نیازی به خرید توکن 
سخت افزاری ندارد. شیردل تصریح کرد: پس از دریافت گواهی به یکی از دو 
روش یادشده ، مشتری امکان انجام امضای دیجیتال از طریق نرم افزار مربوطه 
را داشته و می تواند به صورت غیرحضوری به صدور سفته و امضای سفته از 

طریق گوشی خود اقدام کند.

دسترسی به اینترنت پهن باند سیار اپراتور همراه اول در سه روستای 
بخش مرکزی دامغان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان سمنان از ارتقا تکنولوژی 
سایتBTS همراه اول در روستای قلعه پایین برم بخش مرکزی شهرستان 

دامغان با اعتبار بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
سمنان، سید یاسر حسن پور مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات از دسترسی 
روستاهای قلعه پایین برم، مهدی آباد و قلعه باال برم به اینترنت پهن باند سیار 
اپراتور همراه اول خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت استفاده بیشتر شهروندان 
 BTS از خدمات اینترنت پرسرعت، دولت الکترونیک و دولت همراه ، سایت
سیار اپراتور همراه اول روستای قلعه پایین برم در شهرستان دامغان از تکنولوژی 

۲G به ۴G/3G ارتقا یافت.
حسن پور افزود: به منظور بهبود و توسعه پوشش ارتباطی در مناطق 
محروم و روستایی استان این سایت به پیمانکاری شرکت ارتباطات سیار) همراه 
اول( برای پوشش اینترنت پرسرعت روستاهای مذکور با سرمایه گذاری ۲۵ 
میلیارد ریالی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ارتقا یافت تا مردم این روستا 

بتوانند از خدمات مطلوب تری در حوزه ارتباطات بهره مند شوند.

بار  پیک  از  گذر  برای  استان  برق  صنعت  کامل  آمادگی 
تابستان

راه اندازی پویش ۵=1 در راستای کاهش مصرف برق در پیک بار 
تابستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی 
پویش “۵=۱” گفت: مشترکان برق به ازای هر کیلو وات ساعت کاهش مصرف 

پنج برابر نرخ، مشمول پاداش می شوند.
مهدی دادگر با تاکید بر لزوم آموزش روش های صرفه جویی به مشترکان 
اظهار داشت: برای این منظور پویش »۵ = ۱« در راستای کاهش مصرف 
انرژی برق راه اندازی شده بدین صورت که  مشترکان به ازای هر کیلو وات 
ساعت کاهش مصرف نسبت به  سال گذشته، پنج برابر نرخ مصرف مشمول 

پاداش می شوند.
وی افزود: به طور مثال اگر سهمیه خانواری در شهرستان بیرجند 3۰۰ 
کیلووات ماهانه باشد و در خرداد امسال ۲۵۰ کیلووات برق مصرف کند، قبض 

این خانوار رایگان می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: اگر هر 
مشترک ۱۰۰ وات در مصرف برق صرفه جویی کند برای کل استان ۴۰ مگاوات 

صرفه جویی اعمال می شود.
وی با بیان اینکه  آمار مشترکان برق در استان ۴۰۰ هزار و ۷۴۱ مشترک 
است، افزود:  ۸3 درصد مشترکان برق در این استان خانگی،  ۱۰ درصد مشترکان 
تجاری، چهار درصد عمومی و روشنایی معابر، کشاورزی و صنعتی هر کدام 

یک درصد مشترکان را شامل می شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
افزود:  می کنند،  را مصرف  استان  برق  درصد  خانگی 3۰  بخش  مشترکان 
تجاری ۶ درصد،  بخش کشاورزی 3۰ درصد مصرف، صنعتی ۲۱ درصد، 
عمومی ۹ درصد و روشنایی معابر چهار درصد مصرف برق استان را به خود 

اختصاص داده است.
دادگر عنوان کرد: در صورت همکاری مشترکان، شرکت برق برنامه 

مدیریت اضطراری بار و اعمال خاموشی  نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای مدیریت مصرف برق بیش از پیش به همکاری 
بخش کشاورزی و صنعت نیاز است،  ادامه داد: در بخش های کشاورزی و 
صنایع مطابق مصوبات هیات محترم وزیران و توافقات وزارت نیرو با وزارت 
خانه  های صمت و کشاورزی اقدام می شود و این مشترکین مشمول پاداش 

مربوطه می شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه خشکسالی و 
کاهش شدید نزوالت آسمانی، عدم توسعه و احداث طرح های نیروگاهی متناسب 
با رشد مصرف و تغییر رفتار مصرف، از دالیل ناترازی شدید بین تولید و مصرف 
است، ادامه داد: افزایش بار مشترکان کشاورزی به دلیل کاهش بارندگی ها، 
افزایش مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز، نیز به دلیل افزایش مصرف باعث 

تشدید ناترازی تولید و مصرف می شود.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد انرژی برق استان توسط ۱۷ درصد مشترکان 
غیر خانگی استفاده می شود، افزود: گذر از پیک مصرف نیازمند فرهنگسازی 

و همراهی بیشتر مشترکان است.
دادگر با اشاره به اصالح ساعت کار ادارات و نهادهای عمومی در روزهای 
اوج بار و تنظیم وسایل سرمایشی خاطر نشان کرد: همکاری در جمع آوری مراکز 
غیرمجاز استخراج رمز ارز و تعدیل روشنایی بزرگراه ها، تولید برق حداکثری 
نیروگاه های در اختیار تمامی دستگاه های اجرایی و مراکز نظامی و صنایع و 
همکاری رسانه ها برای مشارکت مردم در کاهش مصرف برق در برنامه است.

دادگر با اشاره به اینکه نصب کنتور هوشمند، مدیریت چاه های کشاورزی و 
استفاده از مولدین صنایع نیز جزو برنامه های مدیریت پیک بار است، تاکید کرد: 
پیش بینی شده با ظرفیت های ایجاد شده ۵3٫۵ مگاوات صرفه جویی در مصرف 
برق انجام شود تا شرایط عبور از پیک تابستان را به شکل مطلوب داشته باشیم.

بخش  در  مصرفی  برق  انرژی  مدیریت  درخصوص  همچنین  ایشان 
کشاورزی استان اظهار داشت: در استان خراسان جنوبی ۷۰ درصد مصرف 
برق مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی و عمومی است که در این بین بخش 
کشاورزی با 3۰ درصد مصرف بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی با توجه به مصرف باالی بخش کشاورزی در حوزه برق بر ضرورت 
همکاری این بخش برای گذر از پیک تابستان تاکید کرد و افزود: بر اساس 
قراردادی که بین شرکت توزیع برق استان و کشاورزان منعقد می گردد اگر در 
ساعات پیک بار) ۱۱ الی ۱۸( حداقل به مدت ۵ ساعت موتور چاه های خود را 
خاموش نمایند، برق مصرفی آنها در بقیه ساعات شبانه روز رایگان خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان در ادامه به یکصد برنامه 
وزارت نیرو برای گذر از پیک تابستان اشاره کرد و گفت: این برنامه ها در 
چهار محور اصلی شامل اقدامات برای افزایش ظرفیت تامین برق، مدیریت 
ریزی و مدیریت  برنامه  و  برق  آمادگی شبکه سراسری  تقاضا،  و  مصرف 

اجرا می شود.
دادگر از همکاری این شرکت با اداره صمت و شرکت شهرک های صنعتی 
برای گذر موفق از پیک بار تابستان خبر داد و  اظهار داشت: شرکت توزیع 
نیروی برق استان برای عبور از شرایط سخت تابستان امسال با همراهی و 

همیاری مشترکین، صنایع و کشاورزان استان آمادگی کامل دارد.
وی با تشکر از اداره صمت و شهرک های صنعتی برای همکاری خوب 
آنها در تابستان های گذشته، افزود: با توجه به مصرف برق باال صنایع و وجود 
کارخانه های بزرگی چون کویر تایر، نساجی فردوس، منیزیوم سربیشه، سیمان 

قاین و...، کنترل مصرف صنایع برای گذر از پیک تابستان ضروری است.
ایشان از انعقاد تفاهم نامه بین شرکت برق و صنایع به منظور پایداری 
شبکه برق در فصل گرما خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه مقرر 
گردیده که صنایع واقع در شهرک های صنعتی یک روز را تعطیل و صنایع 
خارج از شهرک صنعتی 3۰ درصد بار خود را کاهش دهند و صنایع بزرگ با 

۵۰ درصد ظرفیت خود کار کنند.
دادگر در ادامه گفت: در سال های گذشته شاهد همکاری خوب صنایع 
به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی برق در استان در ایام پیک 
بار بودیم که امیدواریم امسال هم شاهد این همکاری باشیم تا تابستان بدون 

خاموشی را پشت سر بگذاریم.
مهدی دادگر در خصوص تغییر ساعت کاری ادارات و تاثیر آن در پی 
بار استان  اظهار داشت: بر طبق مصوبه هیأت دولت و ابالغیه استانداری، 
برای صرفه جویی در مصرف برق در ساعات پیک بار تابستان، ساعت کاری 
دستگاه های اجرایی استان از ۱۶ خرداد تا ۱۷ شهریور از ساعت ۷ تا ۱3:3۰ 
تعیین شد که کاهش ۷ تا ۸  مگاواتی مصرف برق استان با اجرای این طرح 

محقق شد.
وی از پایش مصرف برق هزار و ۵۲۴ انشعاب برق دستگاه اجرایی در 
استان توسط بازرسان شرکت برق از آغاز بازه پیک بار خبر داد و گفت: تمامی 
دستگاه های اجرایی و ادارات استان باید مصرف برق خود را به میزان 3۰ 
درصد در ساعات اداری و ۶۰ درصد در ساعات غیر اداری به نسبت دوره مشابه 
سال گذشته کاهش دهند در غیر این صورت با قطع برق مواجه خواهند شد.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
رتبه  ایالم  استان  گفت:  ایالم  استان 
خود  به  را  کشور  در  خشکسالی  اول 
وضعیت  مبین  که  ده  ا د ختصاص  ا
بوده و می  استان  آبی  منابع  نامناسب 
طلبد مردم فهیم استان در مصرف آب 
صرفه جویی کنند چراکه به دنبال قطع 
آب و قوه قهریه نیستیم ولی اگر مجبور 
اقدام  شویم نسبت به جیره بندی آب 

خواهیم نمود.
خبری  جلسه  در  ناصری  پرویز 
صرفه  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
جویی در مصرف آب)۱-۷ تیر( ضمن 
قدردانی از تعامل خوب اصحاب رسانه 
و نقدهای سازنده آنها در راستای پیشبرد 
اهداف شرکت گفت: در حالیکه جهان 
به سمت استفاده از منابع آبی پایدار و 
آبهای سطحی پیش می رود در ایالم  
منابع تامین اب ۲۷ درصد از آب های 
سطحی  و  ۷3 درصد از آب های زیر 
زمینی  است که به همین علت به شدت 

سفره های زیرزمینی کاهش یافته است.
منابع  وضعیت  اینکه  بیان  با  وی 
آبی استان خوب نیست، افزود: به دلیل 
رویه  بی  و مصرف  هوا  دمای  افزایش 
دبی  خشکسالی،  پدیده  تشدید  و  آب 
چاه  مانند  آب  تامین  منابع  استحصالی 
ها،  چشمه ها و سد ایالم بشدت کاهش 

یافته است.
مدیرعامل آبفای استان با اشاره به 
آبرسانی به روستاها و مناطق محروم از 
در  زدایی  محرومیت  اعتبارات  محل 
دولت سیزدهم تصریح کرد: با عنایات 
مقام معظم رهبری و نگاه ویژه دولت 
به مناطق محروم، بسیاری از روستاهای 
اقدامات موثر زیادی  آبرسانی و  استان 
با  گذشته  سال  از  لیکن  شد  اجراء 
تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی در 
قالب طرح قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( 
۱۲۸روستا  قالب  در  مجتمع   ۱۸ برای 

پروژه آبرسانی در دست اجراست .
ناصری در خصوص ارایه خدمات 

به جامعه روستایی استان گفت: جامعه 
روستایی استان 3 برابر و جامعه شهری 
آب  موجود  ردهای  ندا استا بر  برا  ۲
الگوی  کنار  در  که  کنند  می  مصرف 
راستای  در  شرب  آب  مصرف  اشتباه 
آبیاری خانه باغ ها، شستشوی خیابان 
ها و کوچه ها، تامین آب دام و طیور 
تولید  باالی  هزینه  و  دامداران  توسط 
آب در ایالم به عنوان گرانترین آب در 
کشور، ارایه خدمات به شهروندان را با 
مشکالت جدی مواجه نموده هرچند که 
تمام تالش مجموعه همکاران کاهش 
دغدغه شهروندان در دسترسی به آب 

سالم و بهداشتی است .
روستای   ۷۷ کرد:  تصریح  وی 
هلیالن  و  چوار  شهرستان  در  استان 
برای  که  هستند  مواجه  آب  مشکل  با 
رفع این مشکل در قالب تفاهم نامه با 
امام حسن مجتبی)ع( در حال  قرارگاه 
اجرای پروژه های خوبی در این مناطق 
امسال  پایان  تا  که  بطوری  هستیم 

مشکل آب روستاهای شهرستان هلیالن 
کامال مرتفع خواهد شد.

داشت:  اظهار  استان  آبفا  مدیر 
وظیفه ما تامین آب شرب است ولی در 
کنار آن، آب دام روستاها را نیز تامین 

می کنیم.  
با  سخنانش  ادامه  در  ناصری 
در  غیرمجاز  انشعابات  وجود  به  اشاره 
آب  توزیع  فرسوده  شبکه  و  استان 
گفت:  ایالم،  شهر  سنتی  بافت  در 
آب  شرکت  های  چالش  و  ها  دغدغه 
کاهش  به  توجه  با  ایالم  فاضالب  و 
آب  هدررفت  زیرزمینی،  های  سفره 
شبکه  و  غیرمجاز  انشعابات  طریق  از 
و  مستهلک  تاسیسات  فرسوده،  های 
محدودیت  همچنین  تجهیزات  کمبود 
آب  بخشهای  در  اعتباری  های  ردیف 
این  اما علیرغم همه  و فاضالب است 
شرکت  کارکنان  تمامی  ها  کاستی 
خدمات  تا  کنند  می  تالش  روز  شبانه 
ارائه  استان  عزیز  مردم  به  مناسبی 
دهند و بر وظیفه سقایی خود همچنان 

استوار بمانند.
اظهار  استان  آبفای  مدیرعامل 
داشت: به دنبال قطع آب و قوه قهریه 
نسبت  شویم  مجبور  اگر  ولی  نیستیم 

به جیره بندی آب اقدام خواهیم نمود.
اعمال جرایم  بر  تاکید  با  ناصری 
و  مصرف  بد  مشترکین  برای  قانونی 
پرمصرف، تصریح کرد: اگر مردم فهیم 
استان ۲۰درصد صرفه جویی نمایند یقینا 
تابستان امسال را بدون مشکل سپری 

خواهیم نمود.
وی با اشاره به افت فشار آب شبانه 
در مناطق مرتفع شهر ایالم گفت:  جهت 
نیمه   ۱۲ ساعت  از  آب  سازی  ذخیره 
برخی  است  ممکن  بامداد   ۴ تا  شب 
مناطق با افت فشار یا قطعی موقت آب 

همراه شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم: 

استان ایالم رتبه اول خشکسالی در کشور را به خود اختصاص داد

شرکت  مدیرعامل  نشست  در 
و  رسانه  اصحاب  با  فاضالب  و  آب 
سیاست ها،  تشریح  ضمن  خبرنگاران 
 ، نی سا بر آ ی  ح ها طر و  مه ها  نا بر
آب  مدیریت  مهم  رکن  ا  ر نه  رسا

کرد. عنوان 
وارد  به  اشاره  با  عالی  ابوالحسن 
در  آب شیرین کن  سایت   ۷ مدار شدن 
اکنون در  اظهار داشت:  بوشهر  استان 
به  آب شیرین کن  پروژه  بوشهر  ساحل 
ظرفیت 3۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در 
در  نیز  کنگان  در  و  است  تولید  مدار 
مترمکعب   ۵۰۰ و  هزار   ۱۲ شبانه روز 
شبکه  وارد  و  شیرین سازی  دریا  آب 

آبرسانی می شود.
مترمکعب  هزار  یک  تولید  وی 
ر  هزا یک  تنگستان،  اهرم  در  آب 
 ۶۰۰ شیف،  جزیره  در  مکعب  متر 
گلستان  ساحلی  منطقه  در  مترمکعب 
تأسیسات  تولیدات  دیگر  از  را  دشتی 
آب شیرین کن دانست و گفت: به زودی 
سایت آب شیرین کن سعدآباد به ظرفیت 
مدار  وارد  مترمکعب   ۵۰۰ و  هزار   ۲

تولید می شود.
اجرا ۶ سایت آب شیرین کن دیگر 

به ظرفیت ۸۷ هزار مترمکعب
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر با اشاره به اجرا ۶ سایت 
 ۸۷ ظرفیت  به  دیگر  آب شیرین کن 
مختلف  ط  نقا ر  د مترمکعب  ر  ا هز
استان خاطر نشان کرد: عالوه بر این 
حال  در  دیگر  آب شیرین کن  پروژه   3

آغاز عملیات اجرایی است.
عالی از اجرا سایت آب شیرین کن 
و خاطر  داد  بوشهر خبر  اتمی  نیروگاه 
جدید  واحدهای  اجرا  در  کرد:  نشان 
ر  هزا  ۷۰ بوشهر  هسته ای  نیروگاه 

مترمکعب آب آشامیدنی تولید می شود 
منعقد  آن  قرارداد  راستا  این  در  که 

می شود.
به  مجموع  در  کرد:  بیان  وی 
تولید  مترمکعب  هزار   ۲۱۵ ظرفیت 
در  آب شیرین کن  تأسیسات  ز  ا آب 
مدار  در  بوشهر  استان  مختلف  نقاط 
تولید، در حال ساخت و در حال انعقاد 

قرارداد است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر سرانه مصرف آب برای 
افزود:  و  برشمرد  را  استان  در  نفر  هر 
سرانه مصرف آب جمعیت یک میلیون 
به  بوشهر  استان  نفری  هزار   ۲۵۰ و 
توزیع  لیتر   3۰۰ نگین  میا صورت 
می شود و این درحالی است که بیش 

از ۲ برابر میزان تعیین شده است.
ز  مجا غیر ب  نشعا ا ر  ا هز یک 

جمع آوری شد
لیتر   3۰۰ از  اینکه  بیان  با  عالی 
کنتور  در  آن  درصد   ۷۰ آب  سرانه 
نشان  خاطر  می شود  ثبت  مشترکین 
بخش  می دهد  نشان  بررسی ها  کرد: 
استان  در  مصرفی  آب  ز  ا زیادی 
به صورت غیرمجاز برداشت می شود و 
در این راستا تاکنون یک هزار انشعاب 

غیرمجاز جمع آوری شده است.
از  برخی  در  اینکه  بیان  با  وی 
توزیع  سرانه  استان  روستایی  مناطق 
است  نفر  هر  ازای  به  لیتر  هزار  یک 
تصریح کرد: 3۰ حلقه چاه در حال حفر 
و کف شکنی است و ۲۰۰ کیلومتر خط 
انتقال در حال نوسازی و اصالح است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
کیلومتر   ۱۵۰ افزود:  بوشهر  استان 
شبکه آبرسانی در تمامی شهرستان ها 

در حال نوسازی و 3۵ هزار مترمکعب 
مخزن ذخیره آب در حال احداث است.

را  جم  آبرسانی  طرح  اجرا  عالی 
مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در 
این طرح خط انتقال آب و برق آن به 
طول ۴۰ کیلومتر در حال اجرا است که 
برای تکمیل آن به ۵۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.
هزار   ۲۶ شدن  افزوده  از  وی 
سیسات  تأ ب  آ مترمکعب   ۵۰۰ و 
به  ساحلی  یان  پا تا  آب شیرین کن 
داد  خبر  استان  آشامیدنی  آب  ظرفیت 
سواحل  در  طرح ها  این  کرد:  بیان  و 
و  وحدتیه  سعدآباد،  مناطق  بوشهر، 

عسلویه در حال اجرا است.
استان بوشهر پیشرو در تأمین آب 

از طریق آب شیرین کن
اکنون به ظرفیت ۵۴ هزار و ۱۰۰ 
مترمکعب پروژه آب شیرین کن در حال 
بهره برداری است. و این درحالی است 
که مجموع ظرفیت آب شیرین کن های 
هزار   ۲۱۵ احداث  حال  در  و  مدار  در 

مترمکعب در شبانه روز است.
در صورتی که نیاز آبی استان بر 
اساس سرانه مصوب دولت ۱۸۷ هزار 
باشد  شبانه روز  در  مکعب  متر   ۵۰۰ و 
این آب شیرین کن ها  از  بهره برداری  با 
۵۰ درصد نیاز آب استان در افق ۱۴3۰ 

تأمین می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
مردم  ز  ا دعوت  با  بوشهر  ستان  ا
مصرف  در  صرفه جویی  درخصوص 
این  آب  مشترکین  و  مردم  گفت:  آب 
تابستان سال جاری که  در  را  شرکت 
وارد دومین سال خشکسالی شدید شده 
است یاری کنند تا با کمترین مشکالت 

تابستان پشت سر گذاشته شود.

طرح ها و برنامه  های شرکت آب و فاضالب استان بوشهر تشریح شد

گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
در  صنعتی  واحد  ین  ا گفت:  ایالم 
اداری  ارزیابی سالمت  دوره  هشتمین 
شرکت ملی گاز ایران رتبه اول سالمت 
اداری را در بین شرکت های پاالیش 

کشور کسب کرده است.
 روح اهلل نوریان« در گفت و گو 
با خبرنگاران، اظهار کرد: این ارزیابی 
به  پاسخگویی  و  بازرسی  امور  توسط 
در  ایران  گاز  ملی  شرکت  شکایات 
سنجه   ۵۰ و  محور   ۲۱ و  شاخص   ۹

انجام شده است

شرکت  این  اینکه  بیان  با  وی 
گاز  پاالیشگاه  هفت  بین  در  توانسته 
سالیانه  ارزیابی  نخست  رتبه  کشور 
مقابله  و  اداری  سالمت  خصوص  در 
این  افزود:  کند،  کسب  را  فساد  با 
قانون   ۲۵ ماده  استناد  به  ارزیابی 
مقابله  و  اداری  نظام  سالمت  ارتقاء 
در  را  ها  شرکت  وضعیت  فساد،  با 
با  و  بررسی  قانونی  وظایف  اجرای 

هم مقایسه می کند.
ها  شاخص  این  گفت:  نوریان 
شامل آموزش، قانون گرایی، شفافیت، 

پاسخگویی، شایسته ساالری، انضباط 
بهره  و  الگوی مصرف  مالی،  و  اداری 
های  سامانه  توسعه  و  استقرار  وری، 
الکترونیک و فناوری و نظارت و کنترل 
داخلی بوده که خوشبختانه این شرکت 
در کلیه شاخص ها امتیاز بسیار باالیی 
به دیگر شرکت های پاالیشی  نسبت 

کسب کرده است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
بازرسی  امور  اینکه  به  اشاره  با  ایالم 
و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی 
گاز ایران هر ساله بر اساس الگوهایی، 

قرار  مورد سنجش  را  تابعه  شرکتهای 
دوره  این  در  کرد:  تصریح  دهد،  می 
امتیاز  با  ایالم  گاز  پاالیشگاه  ارزیابی 
۹۷.۵۶ امتیاز در رتبه نخست سالمت 

اداری قرار گرفته است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
حد  وا ین  ا  : کرد خاطرنشان  یالم  ا
خود  کالن  های  برنامه  در  صنعتی 
همچنان بدنبال اجرای دقیق قوانین و 
مقررات بوده و در جهت ارتقای هرچه 
اهتمام  اداری  نظام  سالمت   بیشتر 

ویژه ای دارد.

پاالیشگاه گاز ایالم رتبه نخست سالمت اداری
 در بین ۷ شرکت پاالیشی کشور کسب کرد 
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ایجاد سامانه جامع تصادفات
 پرونده های قضایی را به شدت کاهش می دهد

اسناد مالکیت سند برگ سبز و برگ کمپانی خودرو سواری 
پراید جی تی ایکس ای مدل ۱3۸۶ به رنگ نوک مدادی متالیک 
به شماره موتور ۲۰۲۶۶۱۲ شاسیسS۱۴۱۲۲۸۶۱3۴۸۴3شماره 
 IRPC۸۶۱V۱IW۱3۴۸۴3 پالک ۶۱ – ۱33 و ۱۷  شناسه

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد . مریوان

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم / آقای عبدالرزاق زمانی به شناسنامه 3۶۹ کدملی ۲۲۴۸۷۸۴۴۱۴ صادره 
از کردکوی فرزند مببین متقاضی کالسه پرونده ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۴۷ در 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 3۱۷/۹۰ 
متر مربع قسمتی از پالک ۸۹ اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه بخش 3 حوزه 
ثبت ناحیه ۲ گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این 
رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان
م / الف ۱۲۴۰۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قاون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   ۱3۹۰/۰۹/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
۱۴۰۱۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۰۸۶۱ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 

آقای سید احسان زرگر فرزند سید احمد به شماره شناسنامه ۰۶۹۰۰۲۴۹۵۹ صادره 
از مشهد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 3۲/۲۱ متر مربع )سی 
و دو و بیست یک صدم متر مربع( قسمتی از پالک ۱۸۵۸ اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی 
عباسعلی قاضی نژاد محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰3/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

رئیس ثبت اسناد و امالک
شماره ۱3۴۶

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قاون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   ۱3۹۰/۰۹/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
۱۴۰۱۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۰۹۸۶ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای محسن رخشانی فرزند رستم به شماره شناسنامه ۲۵۹۷۷ صادره از تربت 
حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۴/۸۰ متر مربع )یکصد 
از اراضی حسنی  و چهار و هشتاد صدم متر مربع( قسمتی از پالک ۵۴ فرعی 
سفلی پالک ۲33 اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک شهر 
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی شاه وردی شاه وردی 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر 

تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰3/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

رئیس ثبت اسناد و امالک
شماره ۱3۴۵

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قاون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   ۱3۹۰/۰۹/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
۱۴۰۱۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۰۹۵۵ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین مدیری یزدی فرزند غالمحسین  به شماره شناسنامه ۲۴۰3۴ 
صادره از تربت حیدریه و برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۰۹۵۶ هیات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی محمد نوروزی چناری فرزند 
عباسعلی به شماره شناسنامه ۶۸۶ صادره از فیض آباد هر کدام نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت ۶۶ متر مربع 
)شصت و شش متر مربع( قسمتی ازالک ۱3۸ فرعی از اراضی منظریه پالک 
۲3۸ اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک 
تربت حیدریه از مالکیت رسمی متقاضیان محرزگردیده است لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 

حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
از  مانع  مالکیت  سند  و صدور  نماید  می  مالکیت  سند  به صدور  مبادرت  ثبت 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰3/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

رئیس ثبت اسناد و امالک
شماره ۱3۴۴

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قاون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۰۹۶۹ 
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت 
حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جعفر شیبانی نژاد فرزند عباس به 
شماره شناسنامه ۴۲3۲۱ صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۱۸۵ متر مربع )یکصد و هشتاد و پنج متر مربع( قسمتی از پالک ۱۵ 
مجزی از یک فرعی ازالک 3۴۹۸ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش یک شهر 
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از ورثه مالک رسمی لیلی جعفری زاده و 
سهم االرث متقاضی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰3/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

رئیس ثبت اسناد و امالک
شماره ۱3۴۷

مین  تا ق  و صند مل  عا یر مد
هفته  مناسبت  به  بدنی  خسارت های 
قوه قضائیه، راهکارهایی برای کاهش 
حوزه  در  قضایی  های  پرونده  بار 

تصادفات پیشنهاد کرد.
از  نقل  نیوز   درآمد  گزارش  به 
روابط عمومی صندوق تامین خسارت 
های بدنی به نقل از خبرگزاری میزان، 
عامل صندوق  مدیر  قمصریان  مهدی 
در گفت وگو با میزان با عنوان این که 
پرونده  ورودی  از  باالیی  بسیار  آمار 
پرونده  به  مربوط  ها  دسرا دا های 
گفت:  است،  ترافیکی  حوادث  های 
دستگاه  و  بیمه  صنعت  همکاری  با 
گره های  برخی  رفع  برای  قضایی 
قانونی، به سرعت می توان در کاهش 
بار پرونده ها در دستگاه قضایی از یک 
سو و خدمت رسانی به مردم آسیب دیده 

از سوانح، اقداماتی انجام داد.
شاخص  مهمترین  گفت:  وی 
و  بیمه  صنعت  در  نی  رسا خدمت 
بدنی  های  خسارت  تامین  صندوق 
صنعت،  این  مکمل  حلقه  عنوان  به 
و  رسیدگی  در  سهولت  و  سرعت 
است.  دیدگان  زیان  حقوق  پرداخت 
کمک  تسهیل  دنبال  به  باید  ما  همه 
مهمترین  که  هدف  گروه  به  رسانی 
صنعت  در  نی  رسا خدمت  شاخص 
های  خسارت  تامین  صندوق  و  بیمه 

باشیم. است،  بدنی 
رویه  ایجاد  پیشنهاد  قمصریان 
های  پرونده  به  رسیدگی  در  واحد 
کشور  سراسر  در  فیکی  ترا حوادث 
تخصصی  های  مجتمع  تشکیل  و 
از  افزود:  و  کرد  مطرح  را  تصادفات 
سوی دیگر، حذف فرآیند های زائد در 
رسیدگی به پرونده های حوزه تصادفات 

نیز میتواند راهگشا باشد.
مین  تا ق  و صند مل  عا یر مد
خسارت های بدنی با تاکید بر این که 
قانونی جهت  از ظرفیت های  استفاده 
قضازدایی در صنعت بیمه باید در دستور 
کار قرار گیرد، از اعالم آمادگی جهت 
هوشمند سازی فرآیند رسیدگی پرونده 
های مربوط به صنعت بیمه و صندوق 

تامین خسارت های بدنی خبر داد.
جهت  سب  منا بستری  د  یجا ا
های  بانک  به  متقابل  های  دسترسی 
و  قضاییه  قوه  مابین  فی  اطالعاتی 
مراجعات  کاهش  جهت  بیمه  صنعت 
ی  د پیشنها ر  هکا ا ر یگر  د  ، م د مر

قمصریان است.
قضایی  برخورد  وی،  گفته  به 
بازدارنده  و  مناسب  رویکرد  و  شایسته 

با مجرمین و متخلفین حوادث ترافیکی 
با همکاری صنعت بیمه و  را می توان 

دستگاه قضایی محقق کرد.
قمصریان با عنوان اینکه حوادث 
از معضالت  صوری و ساختگی، یکی 
شاخص  گفت:   است،  بیمه  صنعت 
گذاری جهت شناسایی حوادث صوری 
و ساختگی از طریق راه اندازی سامانه 
هایی  بین دستگاه  ما  فی  برخط  های 
که در مدیریت حوادث رانندگی نقش 
قضایی،  مراجع  قبیل  از  دارند  موثری 
و  قانونی  پزشکی  اورژانس،  پلیس، 
این  رفع  در  می تواند  بیمه،  صنعت 
معضل کمک کند. همچنین باید روش 
های مناسب قضایی جهت پیشگیری از 
وقوع حوادث صوری که لطمه جبران 
ناپذیر بر پیکره صنعت بیمه دارد، اتخاذ 
حاضریم  بیمه  صنعت  در  ما  که  شود 
به  را  پیشنهادی  راهکارهای  جزئیات 

دستگاه قضایی ارائه کنیم.
مدیرعامل صندوق خسارت بدنی 
از  بسیاری  ماندن  معطل  از  ادامه  در 
قوانین موثر در حوزه کاهش تصادفات 
شخص  اجباری  بیمه  قانون  خصوصا 
و  داد  خبر  گذشته  سال   ۶ طی  ثالث 
وزارت  انتظارات  از  یکی  کرد:  بیان 
اقتصاد )صنعت بیمه و صندوق تأمین( 
و  کشور  سراسر  عزیز  دادستانهای  از 
کشور،  کل  بازرسی  سازمان  همچنین 
بیمه  قانون  دقیق  اجرای  بر  نظارت 
فرهنگ  از  اعم  ثالث  اجباری شخص 
سازی تا اجرای الزامات و ضمانت های 

اجرایی مختلف است.
برخی  کم کاری  ز  ا قمصریان 
مثال  گفت:  و  کرد  انتقاد  دستگاه ها 

نیروی  شهرسازی،  و  ه  ا ر رت  وزا
نقل  و  حمل  مدیریت  ستاد  انتظامی، 
و سوخت در انجام وظایف قانونی خود 
شخص  به  شده  وارد  خسارات  درباره 
وسایل  از  ناشی  حوادث  اثر  در  ثالث 
نقلیه و مقررات مربوط امتناع کرده اند 
و این امر سبب ورود خسارات جبران 
ناپذیری به جامعه شده است، به عنوان 
یزد   – مشهد  قطار  حادثه  در  مثال 
به  جدی  ورود  محترم  دادستان  اگر 
آتی  حوادث  بروز  از  کند،  قضیه  این 

جلوگیری خواهد شد.
نمونه  چند  ادامه  در  قمصریان 
از مهمترین مواد قانون بیمه اجباری 
و  دقیق  ی  جرا ا که  لث  ثا شخص 
مقتضی  و  ضروری  بسیار  آنها  کامل 
کرد  تشریح  را  نشده  اجرا  اما  است 
ره  شا ا نون  قا ین  ا  ۴۱ ده  ما به  و 
وزارت  ماده،  این  گفت:  طبق  و  کرد 
 ۱3۹۵ سال  ز  ا شهرسازی  و  ه  ا ر
حوادث  جامع  “سامانه  شده  مکلف 
با  ت  ا ر مقر بق  مطا ا  ر نندگی”  ا ر
ایجاد  ذیربط  دستگاههای  مشارکت 
و  وزکردن  ر به  به  نسبت  و  کند 
کند.  اقدام  ها  داده  مستمر  تحلیل 
پیشرفتی  هیچ  کار  این  متاسفانه  اما 

است. نداشته 
وی ماده ۴۲ درباره توقیف وسایل 
اجباری  نامه  بیمه  پوشش  فاقد  نقلیه 
شخص ثالث را دیگر ماده معطل عنوان 
کرد و گفت:  با توجه به تعداد قابل توجه 
وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه ای در 
سطح کشور، اجرای این ماده قانونی، 
میتواند ضمن اجتناب از قانونگریزی، از 
تحمیل هزینه های اضافی به صندوق 

تأمین خسارتهای بدنی توسط دارندگان 
وسایل نقلیه مزبور جلوگیری بعمل آورد 
، بطوریکه به رغم تصریح قانونگذار به 
تکلیف پلیس راه و راهنمایی و رانندگی 
بیمه  فاقد  نقلیه  وسایل  شناسایی  در 
 ، نظارتی  های  دوربین  طریق  از  نامه 
اما متاسفانه شاهد اقدام موثری در این 

زمینه نمی باشیم .
ارائه   ، همچنین مطابق ماده ۴۵ 
هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد 
در  این   ، باشد  می  ممنوع  نامه  بیمه 
حالیست که اساسا وضعیت پوشش بیمه 
ای وسایل نقلیه در مراکز معاینه فنی، 
موثر در صدور برگه معاینه نمی باشد.

متاسفانه در مراکز تعویض پالک 
فیزیکی  نسخه  حذف  رغم  علی  نیز 
بیمه نامه شخص ثالث از سوی صنعت 
بیمه ، کماکان تصویر بیمه نامه بعنوان 
مدارک الزم جهت انجام امورات مربوط 
به تعویض پالک از دارنده وسیله نقلیه 
مطالبه میگردد که الزم است با توجه 
تصویر  مندرجات  در  جعل  احتمال  به 
هر  نیز  خصوص  این  در   ، نامه  بیمه 
گونه استعالم از بسترهای الکترونیک 

)سامانه سنهاب( صورت پذیرد.
قمصریان گفت: موارد فوق نمونه 
های از قوانین مصّرح ولی معّطل کشور 
کامل،  اجرای  صورت  در  که  است 
بیمه  نقش بسزایی در توسعه فرهنگ 
هزار  چند  خسارات  از  جلوگیری  و 
کشور  عمومی  بع  منا به  ردی  میلیا

خواهد داشت.
ترک  برخی  ز  ا مه  دا ا در  وی 
راه  اداره  گفت:   و  کرد  انتقاد  فعل ها 
و شهرداریها، پیمانکاران جاده سازی، 
وظایف  انجام  در  متعددی  قصورهای 
و  رسیدگی  مورد  هرگز  که  رند  دا
صرفًا  و  است  نشده  واقع  پیشگیری 
دیه و خسارت  پرداخت  با  مواردی  در 
زیاندیده، به قصور خود ادامه می دهند، 
بار  یک  اگر  که  است  حالی  در  این 
باشد  داشته  العموم ورود جدی  مدعی 
و به عنوان مثال مجوز پیمانکار را باطل 
یا معلق کند و این موضوع رسانه ای 
شود، کیفیت جاده سازی پس از آن به 

مراتب رشد خواهد کرد.
رئیس صندوق تامین خسارت بدنی 
افزود:  به عنوان مثال در خصوص مقوله ی 
جاده قزوین– زنجان و کیفیت بد جاده که 
منجر به تصادف می شد، دادستان محترم 
را  عوارض  پرداخت  عدم  دستور  قزوین 
صادر کردند و در نتیجه ظرف یک هفته 
اصالح ایرادات جاده توسط پیمانکار بهره 

بردار صورت گرفت.

نشسـت هم اندیشـی مدیران 
فنی شـرکت بیمه سـامان با حضور 
اعضـای اتـاق بازرگانـی ایـران و 
عـراق، مدیـران صنـدوق توسـعه 
تجـاری  مرکـز  ،رئیـس  صـادرات 
ایـران و عـراق و رئیـس اتحادیـه 
هـای  فـرآورده  کننـدگان  صـادر 
نفـت و گاز و پتروشـیمی بـا هدف 
ای،  بیمـه  جدیـد  خدمـات  ارائـه 

شـد برگزار 
بـه گـزارش درآمـد نیـوز  بـه 
شـرکت  عمومـی  روابـط  از  نقـل 
نشسـت،  درایـن  سـامان،  بیمـه 
و  ر  تجـا ی  ا بیمـه  ی  هـا ز نیا

کاالهـای  کـه  ایرانـی  بازرگانـان 
خـود را به کشـور عـراق صادر و یا 
کاالهایی را از این کشـور وارد می 
کننـد، مـورد بررسـی قـرار گرفت.

بـر اسـاس این گـزارش، قرار 
شـد شرکت بیمه سـامان نسبت به 
طراحـی بیمه نامه هـای جدید و با 

هـدف ارایه پوشـش ریسـک های 
اقدامـات  بازرگانـان،  نیـاز  مـورد 
الزم را انجـام دهـد و ایـن بیمـه 
نامـه هـا در اختیار فعـاالن تجاری 

قـرار گیرد.
نشسـت،  ایـن  در  همچنیـن 
در  سـامان  ای  بیمـه  خدمـات  از 

عمـل  بـه  قدردانـی  کشـور  ایـن 
آمـد و تاکیـد شـد که این شـرکت 
بیمـه ای گام هـای مهمـی را در 
خاطـر  اطمینـان  ایجـاد  راسـتای 
اسـت. برداشـته  بازرگانـان  بـرای 
کشـور  عنـوان  بـه  عـراق 
ایـران، یکـی  دوسـت و همسـایه 
تجـاری  شـرکای  بزرگتریـن  از 
جمهوری اسـالمی ایران محسوب 

مـی شـود.
شـرکت بیمـه سـامان بـا نـام 
تجـاری »سـامان للتامیـن« مدتی 
اسـت کـه فعالیت بیمـه ای خود را 

در ایـن کشـور آغـاز کرده اسـت.

خدمات بیمه ای شرکت بیمه سامان درعراق گسترش می یابد

فرشتگان استقاللی همراه با بیمه تعاون

بیمه  استقالل تحت پوشش  تیم  معلولیت جسمی  دارای  هواداران 
تعاون قرار گرفتند.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، ۴ هوادار 
دارای معلولیت جسمی تیم استقالل تحت پوشش بیمه درمان بیمه تعاون 

قرار گرفتند.
در این جلسه یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون اظهار 
داشت: مفتخر بودیم که در فصل گذشته لیگ برتر، اسپانسر باشگاه استقالل 
بوده و بیمه نامه ای را نیز برای اعضای این تیم ورزشی و خانواده شان 

صادر کنیم.
او افزود: امروز نیز در راستای مسئولیت اجتماعی شرکتی، تنی چند 
از هواداران این باشگاه را تحت پوشش یمه تکمیلی قرار داده و به آنها 

خدمت خواهیم کرد.
مدیرعامل بیمه تعاون اضافه کرد: امیدواریم که بتوانیم تمام هواداران 
این باشگاه ورزشی را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده و به آنها خدمت 

رسانی هرچه بیشتری داشته باشیم.
مظلومی در ادامه با اشاره به اینکه ورزش موجبات دیده شدن بیشتر 
شرکت ها می شود گفت: با این حال باید در نظر گرفت که ورزش صرفًا 
به فوتبال منتهی نمی شود و از همین رو در این شرکت حمایت هایی نیز 
از رشته ورزشی کاراته صورت گرفته و امیدواریم که شرکت ها و بنگاه 
های اقتصادی دیگر نیز توجه بیشتری به ورزش هایی نظیر ورزش های 

رزمی داشته باشند.
او در ادامه مطرح کرد: بنده پیشتر نیز در راستای حمایت از ورزش، 
در شرکت دیگری که فعالیت داشته ام تیم ورزش ُکشتی راه اندازی کردم 
که آن تیم موفق به قهرمانی هایی در سطح جهانی نیز شد؛ همچنین در 
شرکت دیگری نیز تیم »سندرم داون« را تشکیل داده بودم و از همین رو 
رسالت خود می دانستم که در این شرکت نیز از این فرشتگان حامی تیم 

استقالل حمایت کنم.
مدیرعامل بیمه تعاون اضافه کرد: همچنین امیدوارم که زمینه هایی 
فراهم شود تا بتوانیم از تمامی سندرم داونی های کشور بتوانیم حمایت کنیم.

مظلومی ادامه داد: بیمه تعاون هم اکنون با ۴ هزار مرکز درمانی قرارداد 
دارد و این مهم می تواند زمینه خوبی برای خدمت رسانی به فرشتگان 
حامی باشد.در ادامه پاکنژاد، مشاور کسب و کار باشگاه استقالل مطرح 
کرد: بیمه تعاون در بحث مسئولیت اجتماعی فعالیت های خوبی را انجام 
داده و در این مورد نیز به دنبال آن بوده که هزینه فرشتگان استقاللی به 

مراتب کاهش پیدا کند.
پاکنژاد اضافه کرد: همچنین بنا داریم تا زمینه ای را فراهم کنیم که 
تمام هواداران باشگاه استقالل بتوانند ازین پس از این باشگاه درآمد کسب 

کرده و اینگونه نباشد که صرفاً باشگاه از هواداران کسب درآمد کند.
دکتر سروش حبیبی، رئیس کمیته پزشکی باشگاه استقالل نیز در ادامه 
بیان داشت: خوشحالیم که خدمات شرکت بیمه تعاون نسبت به سایر شرکت 

های بیمه ای به مراتب متفاوت تر و کاربردی تر بوده است.
نیز  استقاللی  هواداران  امروز  که  خرسندیم  داد: همچنین  ادامه  او 
می توانند همان خدمتی را دریافت کنند که اعضای تیم و خانواده شان 

دریافت می کنند.
بهبود عباسی سیوکی، مدیرعامل شرکت اینکال و حامی معنوی بیماران 
سندرم داون نیز به عنوان دیگر فرد حاضر در این مراسم اظهار داشت: ُپلی 
که بین یک معضل اجتماعی و ورزش ایجاد شده، ستودنی است و باید 

اذعان داشت که امروزه هرکسی در آن سرمایه گذاری نمی کند.

دیدار مدیرکل بنیاد و رییس منطقه با خانواده های معظم 
الحسنه شاهد در  ایثارگران عضو صندوق قرض  شهداء و 

استان گیالن
رییس صندوق قرض الحسنه شاهد منطقه گیالن به اتفاق مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران به دیدار جمعی از خانواده های معظم و معزز 

شاهد و ایثارگر عضو صندوق در استان گیالن رفتند.
درآمد نیوز  – در ادامه دیدارهای مستمر با خانواده های معظم و 
معزز شاهد و ایثارگر عضو صندوق قرض الحسنه شاهد در سراسر کشور، 
هادی نصرالهی رییس صندوق قرض الحسنه شاهد منطقه گیالن به همراه 
محمدرضا داوطلب مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن و 
جمعی از کارکنان بنیاد و صندوق در خرداد ماه به دیدار تعدادی از خانواده 
های معظم و معزز شهدا و ایثارگران عضو رفته و ضمن گفت و گوی 
صمیمانه با این عزیزان، درخواست های ایشان پیرامون مسائل مختلف را 

شنیده و پیگیری های الزم را انجام دادند.
صندوق قرض الحسنه شاهد همواره با تاکیدات دکتر اسالم کریمی 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خود را ملزم به اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت 
از طریق اقدامات مختلف دانسته و در همین راستا طی فواصل مختلف سال 
با سرکشی به خانواده های معظم و معزز شهدا و ایثارگران عضو، صحبت 
ها، دغدغه ها و پیشنهادات این عزیزان گرانقدر را شنیده و در مسیر خدمت 

شایسته تر به ایشان مورد استفاده قرار داده است.

آغاز اجرای گام دوم آزمون استخدامی بانک شهر با مصاحبه 
از شرکت کنندگان

مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی بانک شهر با اعالم 
ابراز رضایت داوطلبان آزمون استخدامی این بانک از نحوه برگزاری در 
تمامی سرفصل ها؛ از آغاز اجرای گام دوم آزمون، با مصاحبه از شرکت 

کنندگان خبر داد.
به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک شهر، محمدعلی 
دهاقین با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار داوطلب از پنج حوزه : تهران، مشهد، 
تبریز، اصفهان و شیراز در این آزمون حضور داشتند، تصریح کرد: بدیهی 
است صرفًا موفقیت در آزمون کتبی مبنای استخدام در بانک نبوده، و هم 
بانک  استخدامی  آزمون  اول  در مرحله  نیز شرکت کنندگانی که  اکنون 
موفق به کسب حد نصاب نمره کتبی شدند، به مصاحبه های تخصصی 
بررسی صالحیت و شایستگی عمومی به عنوان بخشی از فرایند استخدام 
فراخوانده شده اند.وی عنوان کرد: این مصاحبه شامل سنجش رفتاری – 
شغلی، روانشناختی و همچنین ارزیابی توانمندی و شایستگی افراد است 
ارزیابی شایستگی های مورد  و هم اکنون مصاحبه شوندگان در مرحله 

نیاز به سر می برند.
مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی بانک شهر خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه روند مراحل آزمون استخدامی این بانک از ابتدای برگزاری 
آزمون کتبی تا اعالم برگزیدگان مرحله اول ؛ به لحاظ نوع سواالت، سرعت 
شرکت  توانمندی  و  شایستگی  اساس  بر  ارزیابی  شیوه  نتایج،  اعالم  در 

کنندگان در مصاحبه حضوری ، با رضایت حداکثری همراه بوده است.
و  مهارت ها  دانش،  شناسایی  ضرورت  اینکه  بر  تاکید  با  دهاقین 
توانایی های ارزیابی شوندگان برای موفقیت در انجام وظایف شغلی ضروری 
است، افزود: مصاحبه حضوری از ارزیابی شوندگان آزمون، در۴ مرحله و 
در طی ۴ ساعت، با ابزارهای مختلف مصاحبه، تست های روانشناسی و 
آزمون شخصیت توسط ارزیابان انجام می گیرد و این فرایند ارزیابی تا 
تاریخ ۲۲ تیر ادامه خواهد داشت.مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های 
انسانی بانک شهر در پایان اظهار داشت: برگزیدگان در آزمون مصاحبه 
بررسی صالحیت و شایستگی عمومی به مرحله سوم راه یافته و پس از 
کسب امتیاز مورد نظر طی مراحل اداری بر پای انعقاد قرار داد استخدامی 

در مجموع ۱3۰ نفر برگزیده نهایی آزمون خواهند شد

رحمانی: ایران همواره خواستار توافقی عادالنه بوده است
نماینده مردم تاکستان گفت: ایران همواره خواستار توافقی عادالنه 
بوده است، بنابراین دولت و مسئوالن وزارت امور خارجه محکم بر مواضع 

خود ایستادگی کنند و تضمین های الزم را اخذ کنند.
رجب رحمانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز گذشته 
)سه شنبه( مجلس شورای اسالمی با تبریک هفته قوه قضائیه گفت: سنت 
وحدت قوا، سنت بسیار خوبی است، لذا انتظار دارم که روسای قوا نظارت 

کنند که این اتفاق در سطح استان ها و شهرستان ها نیز انجام شود.
وی با اشاره به روند مذاکرات برجام گفت: گرچه شیفتگان مذاکره با 
آمریکا به دشمن بدعهد زیاده خواه و پیمان شکن اعتماد کردند و بدون 
هیچ تضمینی برجام را امضا کردند و به دلیل فقدان تضمین بود که ترامپ 
دیوانه برجام را رد کرد و از آن خارج شد و حقوق ملت ما را ضایع نمود. 
اعالم می کنم مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای در ۱۶ گزارش، 

صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را تایید کرد.
نماینده مردم تاکستان تاکید کرد: ایران همواره خواستار توافقی عادالنه 
بوده است، توافقی قیمتی نه به هر قیمت. بنابراین به دولت و مجموعه 
بر مواضع خود  امور خارجه اعالم می کنم که محکم  مسئوالن وزارت 
ایستادگی کنند و تضمین های الزم را اخذ کنند. مساله ای که ماشه باشد 
و ترس داشته باشیم، در برجام نباشد. ما به عنوان نماینده مردم از حقوق 
ملت دفاع خواهیم کرد. یکی از مصادیق بارز دفاع از حقوق ملت، از بین 
رفتن تمام تحریم ها است. تحریم ها باید برچیده شود و باید تضمین های 
الزم هم گرفته شود. رحمانی با اشاره به مسائل مجلس افزود: هر نماینده 
در مجلس، نماینده کل کشور است. قانون اساسی می گوید که نماینده در 
برابر تمام ملت مسئول است. فرمایشات برخی از بزرگان را برخی تفسیر 
به رای نکنند. مجلس مرکز همه قدرت ها و قانون ها است، بنابراین نباید 
مجلس را تضعیف کرد.وی ضمن تشکر از سفر هیات دولت و رییس جمهور 
به استان قزوین بیان کرد: اجرای قانون رتبه بندی معلمان، ساماندهی 
مسائل  از  ها  شرکتی  و  ها  التدریسی  حق  مشکل  حل  دولت،  کارکنان 
با اشاره به مشکالت  اساسی ما است.نماینده مردم تاکستان در مجلس 
اقدامات الزم را در خصوص  تا  انتخابیه اش از مسئوالن خواست  حوزه 

پروژه های ناتمام این منطقه انجام دهند.
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ظهور یک بازیکن در سطح جهانی؛
سورپرایز ایران باالتر از همه فوق ستاره های دنیا

ن   یرا ا لیبال  ا و تیم ملی  ه  ر ستا
نمایش فوق العاده ای را در دو هفته اول 

لیگ ملت ها از خود ارائه داد.
ملت ها  لیگ  اول  هفته  اوایل  از 
جایگزین  اسماعیل نژاد  امین  که  بو   د 
صابر کاظمی در ترکیب ۶ نفره تیم ملی 
والیبال ایران شد؛ قابل پیش بینی بود که 
با توجه به فرم فوق العاده اسماعیل نژاد 
در لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا، او 
کس  هیچ  شاید  اما  باشد  آماده  کامال 

فکرش را نمی کرد که این پشت خط زن جوان تا این حد درخشان ظاهر شود.
با وجود عملکرد نه چندان خوب تیم ملی در هفته اول، امین اسماعیل نژاد 
نمایش های جذابی ارائه داد و نوید ظهور یک ستاره فوق العاده را در والیبال ایران 
داد؛ پرش های عجیب و غریب امین و قدرت دست حیرت انگیز او نگاه ها را به 
خود جلب کرد و حتی چند باری صفحات فدراسیون جهانی والیبال، اسپک های 

زیبای این بازیکن را به اشتراک گذاشت که  با تمجید کاربران نیز مواجه شد.
اسماعیل نژاد در هفته دوم و با هماهنگی بیشتر با محمدطاهر وادی فرم 
 به مراتب بهتری را از خود به نمایش گذاشت و در همه بازی های ایران لقب 
امتیازآورترین بازیکن تیم را یدک کشید. نه این که او دفاع نشد اما می توان به 
جرات گفت که مقابله او با مدافعان بزرگ دنیا به یک چالش سخت و پیچیده 

برای آن ها تبدیل شد.
امین ۲۵ ساله به قدری خوب بوده که حاال باالتر از رقبای گردن کلفت 
خود مثل صابر کاظمی و بردیا سعادت پشت خط زن اول تیم ملی محسوب 
را  باید کیفیت خود  نه تنها  رقبا  این  به  با توجه  او خوب می داند که  می شود. 
حفظ کند که همین طوری به پیشرفت خود ادامه دهد؛ اتفاقی که در صورت 
رخ دادن می تواند او را به یکی از بهترین های دنیا در پست خودش تبدیل کند.
طی روزهای اخیر آماری از سوی FIVB در رابطه با امتیازآورترین بازیکن 
های لیگ ملت ها تا هفته دوم منتشر شد که بر این اساس امین اسماعیل نژاد 
در رتبه هشتم قرار داشت. در صدر این جدول نیز ستاره شناخته شده والیبال 

دنیا یعنی نیمیر عبدالعزیز هلندی مشاهده می شد.
در ادامه این آمار و ارقام های جالب این بار در بخش بهترین اسپکرها امین 
اسماعیل نژاد نگاه ها را به خود جلب می کند. ستاره ۲۵ ساله و  سورپرایز ایران در 
VNL۲۰۲۲ با ۱۱3 اسپک  موفق بعد از نیمیر عبدالعزیز و برونو لیمای آرژانتینی 
در رتبه سوم قرار دارد که در نوع خود اتفاق خیره کننده ای محسوب می شود.
اما اگر با نگاه دقیق تری به این بخش توجه کنیم به این حقیقت می رسیم 
که امین اسماعیل نژاد با موفقیت ۵۸.۵۵ درصدی در اسپک های خود از هر 
رسانده  ثبت  به  خود  از  را  بهتری  آمار  ها  ملت  لیگ  در  دیگری  ستاره  فوق 
است؛ آماری که یک بار دیگر نشان می دهد پدیده والیبال ایران از چه کیفیت 

فوق العاده ای برخوردار است.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک: 
چگونه بودجه ورزش خارج از وزارت ورزش تقسیم شد؟

فضل اهلل باقرزاده نایب رئیس کمیته ملی المپیک گفت: دست دوستان در 
مجلس درد نکند و پای آن ها را می بوسم اما چرا برای فدراسیون های المپیکی 

بوکس بودجه در نظر گرفته نشده است؟
مجمع عمومی فدراسیون بوکس عصر روز گذشته )سه شنبه( ۷ تیر ۱۴۰۱ 
برگزار شد که در جریان این مجمع، فضل اهلل باقرزاده نایب رئیس کمیته ملی 
المپیک گفت: کار کردن و مدال  از مبارزات شه بخش در  با تمجید  المپیک، 
در  را  مبارزات شه بخش  من  است،  خیلی سخت  رزمی  رشته های  در  گرفتن 
المپیک از نزدیک دیدم و لذت بردم، مدال آوری او نیز یک موفقیت بزرگ 

است که باید قدر آن را بدانیم.
او ادامه داد: کمسیون فرهنگی مجلس 3۵۰ میلیارد هزینه می کند و برای 
برخی رشته های ورزشی بودجه ای در نظر می گیرد که اصال منطقی نیست. یک 
ریال برای بوکسی که برای اولین بار موفق به کسب مدال جهانی شده است در 
نظر نمی گیرند.باقرزاده افزود: ورزش دنیا بیکار نمی نشیند و جایگاه ورزش ایران 
را هم همین رشته هایی مانند بوکس و شمشیربازی هستند که در المپیک در 
آستانه تاریخ سازی قرار می دهند. تیراندازی در المپیک خوش رنگ ترین مدال 

را کسب می کند، اما توجه ای به آن نمی شود.
نایب رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: چگونه این بودجه خارج 
از وزارت ورزش تقسیم شد که روح وزارت ورزش خبر نداشت؟ جوان زحمت 
کش سیستان و بلوچستانی مثل شه بخش در سال گذشته مدال جهانی گرفت 
او را ببوسیم. والیبال ما در روزهای گذشته موفق به شکست  باید صورت  و 
آمریکا شد و موجی از خوشحالی را در جامعه موجب شد، اما فدراسیون والیبال 
۵ میلیارد و یک رشته ورزشی که هیچ افتخاراتی ندارد بودجه بیشتر گرفته است.
او با انتقاد از نحوه تقسیم بودجه مازاد مجلس برای ورزش، ادامه داد: دست 
دوستان در مجلس درد نکند و پای آن ها را می بوسم اما چرا برای فدراسیون های 
المپیکی بوکس بودجه در نظر گرفته نشده است؟ واقعا کار کردن در فدراسبون 
بوکس سخت است و از همه دوستان و روسای هیات ها تشکر می کنم. باید 
دست به دست هم بدهیم و منافع شخصی را کنار بگذاریم و از رشته هایی مانند 

بوکس حمایت کنیم تا حافظ منافع ملی باشیم.

در پریزیدنت کاپ قهرمانی جهان صورت گرفت؛
شکست دختران هندبال ایران مقابل اسلواکی 

تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران در دومین دیدار خود در پرزیدنت کاپ 
رقابت های قهرمانی جهان شکست خورد.

ملی پوشان هندبال دختران جوان ایران در دومین دیدار خود از پرزیدنت 
کاپ رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ که به میزبانی اسلوونی در حال برگزاری 
است مقابل تیم اسلواکی صف آرایی کرد ندو با نتیجه ۲۲ بر 3۷ تن به شکست 
دادند.دختران ملی پوش ایران در مرحله گروهی این مسابقات مقابل گینه به 
تساوی رسیدند ولی مقابل تونس و سوئد تن به شکست دادند. آنها برای قرار 
تا 3۲ راهی رقابت های پرزیدنت کاپ قهرمانی جهان  گرفتن در جایگاه  ۱۷ 

شدند که در اولین دیدار خود مغلوب هند شدند.
مهربان بدوی، الناز یارمحمدی توسکی، هانیه کریمی، هستی دوخایی، 
مرضیه قاراخانی، فاطمه برات پور، سیده لیال حسینی، معصومه قنبری، شهرزاد 
نصوحی، نگار زنده بودی، نگین رحمانی، سیده فاطمه مریخ، مبینا حسن نژاد، 
سمانه دولتی، سارا موسی زاده، مائده شهبازی ترکیب تیم ملی هندبال جوانان 

دختر ایران اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می دهند.
همچنین غالمعلی اکبرآبادی )مدیر فنی(، آزاده گیالنی )سرپرست(، مهسا 
معتمدی )مربی(، زهرا احمدی نیا )مربی دروازه بانان(، زهره کشاورزیان )پزشکیار( 

به عنوان کادر فنی تیم ملی ایران در این رقابت ها حضور دارند.
بیست و سومین دوره مسابقات جوانان دختر قهرمانی جهان تا ۱۲ تیر 
۱۴۰۱ به میزبانی اسلوونی دنبال می شود.تیم ملی هندبال دختران جوان ایران 
با کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب سهمیه 

رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ به میزبانی اسلوونی شده بود.
این برای نخستین بار در تاریخ هندبال ایران است که تیم ملی جوانان 

دختر ایران به مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا کرده است.

تصمیم جنجالی پرزیدنت امباپه؛
 نیمار باید برود!

کیلیان امباپه تاکید کرده که باید نیمار، ستاره برزیلی پاری سن ژرمن 
در همین فصل تابستان جدا شود.

باشگاه پاری سن ژرمن در تابستان سال ۲۰۱۷ دست به کاری بزرگ 
زده و با پرداخت ۲۲۲ میلیون یورو به بارسلونا، نیمار را به خدمت گرفت. اما 
هر فصل شرایط این ستاره برزیلی بدتر شده و رادیو مونته کارلو در گزارشی 
مدعی شد هفته گذشته نماینده باشگاه پاری سن ژرمن با پدر این بازیکن 
تماس گرفته و به او اطالع داد که می خواهند راهی برای جدایی این ستاره 
برزیلی پیدا کنند. یکی از نزدیکان ناصر الخلیفی، رئیس پاری سن ژرمن نیز 
این خبر را تایید کرده و مدعی شد آنها دیگر عالقه ای به حفظ نیمار ندارند. 
این تصمیم زمانی شکل گرفت که مالکان پاری سن ژرمن به دشواری 
قرارداد کیلیان امباپه را تمدید کردند و او را رهبر پروژه خود قرار دادند. کیلیان 
امباپه خواستار تغییراتی در سازماندهی باشگاه شد و اولین گام نیز برکناری 

لئوناردو، مدیر ورزشی سابق باشگاه و رفیق صمیمی نیمار در باشگاه بود. 
این ستاره فرانسوی از بی انضباطی همیشگی نیمار در تمرینات، اضافه 
وزن دائمی این بازیکن و روند ضعیف ریکاوری او به ستوه آمده و از مدیران 

پاری سن ژرمن خواسته به هر طریقی زمینه جدایی نیمار را فراهم سازند.
لوئیس کامپوس، مدیر ورزشی جدید پاری سن ژرمن به درخواست مالکان 
باشگاه، مسئولیت نهایی کردن این تصمیم را بر عهده گرفته است. اما نیمار 
نیز به افراد مورد اعتماد خود در PSG گفته که در این شرایط احساس بسیار 
بدی داشته و امیدوار است همچنان فرصت بازی در یک باشگاه بزرگ دیگر 

را داشته باشد. 
او آرزوی بازگشت به بارسلونا را در سر داشته و می خواهد به سران 
قطری پاریس ثابت کند که در موردش اشتباه می کنند. این ستاره برزیلی 
در 3۰ سالگی و در حالی که ۵ ماه تا جام جهانی قطر باقی مانده است، این 
وضعیت دشوار را به عنوان یک چالش مهم در نظر گرفته و به دوستانش 
تاکید کرده که حاال فقط به فتح جایزه توپ طال در خارج از باشگاه پاری 
سن ژرمن فکر می کند. البته دستمزد باالی نیمار، کار جذب او را برای هر 

باشگاهی دشوار می سازد.

الپورتا بی برنامه است؛
 با من مسی در بارسا می ماند!

جدی ترین رقیب خوان الپورتا در انتخابات ریاست بارسلونا، برنامه های او 
را زیر سوال برد و گفت که اگر رئیس می شد، لیونل مسی هم تمدید می کرد.

ویکتور فونت زمستان ۲۰۲۱ جدی ترین رقیب انتخاباتی خوان الپورتا 
بود و تالش زیادی هم برای رسیدن به ریاست بارسلونا کرد ولی در نهایت 
موفق نشد. او تاکید داشت که در صورت کسب پیروزی نه تنها لیونل مسی را 
حفظ خواهد کرد که یکی از مهم ترین برنامه هایش برکناری رونالد کومان و 

منصوب کردن ژاوی به عنوان سرمربی بارسلوناست.
تابستان سال گذشته الپورتا به هیچکدام از وعده های انتخاباتی خود 
عمل نکرد. لیونل مسی از بارسا راهی پی اس جی شد، کومان در پست خود 
باقی  ماند تا اینکه با کسب نتایج بد الپورتا مجبور به اخراج او و انتخاب ژاوی 
شد. شرایط اقتصادی بارسا نیز در بدترین وضعیت خود قرار دارد و باشگاه 

مجبور به فروش بخشی از دارایی های خود شده است.
ویکتور فونت در یک نشست خبری در مورد احتمال ماندنی شدن مسی 
با ریاست خودش گفت:» برای ۱۰۰ روز نخست ریاستم، برنامه های خوبی 
برای کاهش دستمزدها در باشگاه پیش بینی کرده بودم. با اراده باالی مسی 
و برنامه هایی که داشتم، تصورم بر این بود که بله؛ قطعا می شد او را حفظ 
کرد. با من این امکان بسیار باال بود که مسی بماند. نمی خواهم انتقاد صرف 
برنامه  که  اینجاست  مشکل  اما  نبود  بد  الپورتا  نیت  معتقدم  و  باشم  کرده 
خاصی نداشت و بداهه جلو رفت. به رئال نگاه کنید که چگونه فلورنتینو پرز 
۱۰ درصد از دستمزد تمامی بازیکنان فوتبال و بسکتبال را بی استثنا کاهش 
داد. در بارسا ما مشکل برنامه و رهبری درست داریم. حاال دیگر زمانی برای 
نگاه به گذشته نیست. مسی دیگر برای بارسا بازی نمی کند و باید به دنبال 

ادامه حیات بدون او بود.«
برای  ولی  نیستم  طرف  دو  مذاکرات  جریان  در  لواندوفسکی:»  جذب 
داشتن بهترین تیم، باید بهترین  ها را جذب کرد. معتقدم او به بارسا می آید. 
هم خودش دوست دارد بیاید و هم کادر فنی او را می خواهد اما باید شرایط 
اقتصادی باشگاه را هم در نظر گرفت. تحت هیچ شرایطی موقعیت باشگاه در 

کوتاه و درازمدت نباید به خاطر او به خطر بیفتد.«

انتقال ستاره سیتی به آرسنال نهایی شد
پزشکی  تست های  در  منچسترسیتی  برزیلی  مهاجم  ژسوس،  گابریل 

آرسنال شرکت کرد.
دوران پنج ساله گابریل ژسوس در ترکیب منچسترسیتی رو به پایان 
است و این ستاره جوان از ابتدای فصل بعد در لندن و باشگاه آرسنال توپ 
خواهد زد. دو باشگاه بر سر مبلغ ۴۵ میلیون پوند برای انتقال ستاره ملی پوش 
این  برنامه  مدیر  بین  شخصی  توافق  البته  و  رسیده اند  توافق  به  برزیلی  و 
امروز  گابریل ژسوس  بدین ترتیب  است.  نیز حاصل شده  آرسنال  و  بازیکن 
ساعاتی  تا  انتقال  این  احتماال  و  شده  لندن  راهی  پزشکی  تست های  برای 

دیگر به صورت رسمی اعالم خواهد شد. 
گابریل ژسوس که از سال ۲۰۱۷ برای سیتی بازی می کند، از پالمیراس 
راهی این تیم شد و البته هرگز نتوانست رضایت هواداران این تیم را جلب 
و  هالند  ارلینگ  نام های  به  جوان  مهاجم  دو  گواردیوال  پپ  تیم  حاال  کند. 
جولیان آلوارز در اختیار دارد و بدین ترتیب نام گابریل ژسوس از فهرست این 

تیم خارج خواهد شد. 
منچسترسیتی در سال های اخیر و علی رغم قهرمانی های متوالی در لیگ 
برتر، در فتح لیگ قهرمانان ناکام مانده و حاال با این خط حمله قدرتمند، به 
دنبال شکستن این طلسم در فصل آینده است. آرسنال نیز در ماه های اخیر 
از  را  الکساندر الکازت  اوبامیانگ و  پیر آمریک  باتجربه ای مانند  ستاره های 
دست داده و به نظر می رسد گابریل ژسوس امید اول گلزنی میکل آرتتا برای 

فصل بعد لقب خواهد گرفت.

محکومیت پورتو به خاطر انتقال په په به رئال!
 ۱.۱ باید  سال   ۱۵ از  پس  پورتو 
میلیون یورو به باشگاه ماریتیمو غرامت 

بدهد.
په په در رئال مادرید یک اسطوره 
سال   ۱۰ برزیلی-پرتغالی  مدافع  است. 
برای رئال بازی کرد و به همه جام های 
با 3۰  او سال ۲۰۰۷  رسید.  نیز  ممکن 

میلیون یورو پورتو را به مقصد رئال ترک کرد در حالی که سال ۲۰۰۴ با رقمی 
اندک از ماریتیمو به پورتو پیوسته بود. پورتو از ناحیه انتقال او به رئال سود 
قابل توجهی کسب کرد ولی حاضر به پرداخت حق رشد په په به ماریتیمو نشد.
ماریتیمو سال ۲۰۱۱ اولین شکایت خود را به ثبت رساند و این داستان تا 
سال ۲۰۲۲ به درازا کشید. در نهایت دادگاه عالی لیسبون، حکم به پرداخت غرامت 
۱.۱ میلیون یورویی پورتو داد و پس از ۱۵ سال باشگاه آبی پوش باید این جریمه 
را به ماریتیمو پرداخت کند.په په سال ۲۰۱۷ رئال را به مقصد بشیکتاش ترک 
کرد و سپس به پورتو بازگشت. او هم اکنون نیز در عضویت این باشگاه قرار دارد.

ایران  فوتبال  اسطوره 
به  خود،  اقدام  تازه ترین  در 
موبایل  برند  سفیر  عنوان 

۱۴۰ شده است.
گفتگوی  تازه ترین  در  دایی  علی 
به  اشاره  با  خبرنگاران  حضور  در  خود 
تمام  ریشه  گفت:  اجتماعی  معضالت 
بر  اقتصادی  مسائل  به  ناامنی ها  این 
می گردد. اگر مسائل اقتصادی حل بشود 
این مشکالت هم برچیده می شود. قباًل 
اتفاقاتی  چنین  شاهد  ندرت  به  خیلی 
و  معیشت  وضعیت  هرچه  ولی  بودیم 
اقتصاد مردم بدتر شد. یکی از معضالت 
بزرگی که جامعه درگیر است، مواد مخدر 
است. متأسفانه همین مواد مخدر مشکل 
ایجاد کرده است.  بزرگی در جامعه ما 
استفاده  مخدر  مواد  از  که  نفر  یک 
معمولی  آدم  یک  برابر   ۲۰ می کند، 

هزینه اش است.
ل  ا سو به  کنش  ا و ر  د ی  و
میلیاردی  قرارداد  بر  مبنی  خبرنگاران  
تاکید کرد: االن  ایران  فوتبالیست های 
اسمش میلیاردی شده است. سه، چهار 
سال قبل دالر ۴ هزار و خرده ای بوده 
االن شده است 3۰ هزار و  ولی  است 
خرده ای. قراردادهای میلیاردی معنایی 
میلیون سال های  با  باید  میلیارد  ندارد! 

قبل مقایسه بشود.
پرسپولیس  تیم  پیشین  سرمربی 
خوشحالی  باعث  بازیکنان  کرد:  تاکید 
مردم می شوند و با تمام وجودشان کار 
می گذرند.  چیزها  خیلی  از  و  می کنند 
مدت  می گیرند  میلیاردی  که  کسانی 
آینده  باید  و  است  کوتاه  زمانشان 
قراردادهای  این  کنند.  را تضمین  خود 
به  نسبت  ما  است.  حقشان  میلیاردی 
تمام دنیا در فوتبال و ورزشمان خیلی 
کمتر به بازیکنان و ورزشکاران رسیدگی 

می کنیم.
بایرن  تیم های  پیشین  بازیکن 
آیین  در  آلمان  هرتابرلین  و  مونیخ 
دایی  علی  قرارداد  امضا  از  رونمایی 
 ۱۴۰ موبایل  برند  سفیر  عنوان  به 
در  اگر من  گفته ام  یادآور شد: همیشه 
مالیاتی که  به  باتوجه  آلمان می ماندم، 
می دادم االن ماهی ۱۰ هزار یورو پول 
ما  کشور  در  می گرفتم.  بازنشستگی 
چنین چیزهایی برای ورزشکاران هست؟ 
اگر هست به من بگویید. ورزشکاری که 
میلیاردی می گیرد، زیاد نیستند. اینها باید 
آینده خود را تضمین کنند. یک ورزشکار 
در  دنیا  جای  همه  در  فوتبالیست  و 
بهترین مکان زندگی می کند و بهترین 
خانه  برای یک  االن  دارد.  را  امکانات 
صد متری در منطقه یک تهران باید 3۵ 
میلیارد تومان پول بدهید. یک ورزشکار 
باید چند سال بدود که یک خانه صد 
متری بگیرد؟ یک بازیکن نهایتاً ۱۰ سال 

بتواند این قراردادها را ببندد.
خداحافظی  خصوص  در  دایی 
کاپیتان  و  مدافع  حسینی  سیدجالل 
پرسپولیس بعد از ۲۰ سال تصریح کرد: 
به ندرت پیش می آید یک بازیکن عین 
سیدجالل بیاید و ۲۰ سال بازی کند. این 
جزو نوادر است. خود سید هم جزو نوادر 
فوتبال ما بود. از موقعی که در فوتبال ما 
رشد کرد، جزو بهترین ها بود. به نظرم 
سید باید از نظر اخالقی و فوتبالی جزو 

بهترین ها بود.
فوتبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
نمایندگان  اینکه  خصوص  در  ایران 
برای  ایرانی  مربی  دارند  قصد  مجلس 
تیم ملی در جام جهانی تعیین کنند و این 
مصداق دخالت سیاست در ورزش است، 
مسئله  این  به  راجع  کرد:  خاطرنشان 
فدراسیون  االن  نمی دهم.  خاصی  نظر 
فوتبال ما درست اداره می شود؟ جواب 
مرا بدهید. کسی هست به مشکالت تیم 
ملی رسیدگی کند؟ موقعی که بدانیم تیم 
ملی فوتبال قطر در این گرما به اسپانیا 
می رود و اردو می زند، تیم ملی کشور ما 
در قطر اردو برگزار می کند، شما جواب 

سوالت را می گیری.
دایی ادامه داد: اینکه سیاست در 
را شعار می دهیم  ندارد  ورزش دخالتی 
وگرنه در تمام دوره ها چنین چیزی بوده 
است اما نشنیدم که بگویند نمایندگان 
را  ملی  تیم  سرمربی  بخواهند  مجلس 
حساس  برهه  یک  در  ما  کنند.  تعیین 
هستیم. تیم ملی باید باعث خوشحالی 

و نشاط جامعه بشود و باید این فکر را 
ناکرده  اگر خدایی  ملی  تیم  که  بکنیم 
در جام جهانی نتیجه نگیرد، چه اتفاقی 

می افتد.
وی با بیان اینکه مشکل تیم ملی 
فقط مدیریت فدراسیون فوتبال نیست، 
اظهار کرد: متأسفانه شعار می دهیم و به 
شعار دادن عادت کرده ایم. همه حرف 
می زنیم ولی عمل نمی کنیم. مثاًل مربی 
تیم ملی ما )دراگان اسکوچیچ( می گوید 
انگلیس را می بریم؛ این باعث می شود 
مردم هم فکر کنند می توانیم این تیم 
نیست.  چیزها  این  بدهیم.  شکست  را 
به  گروهی  چه  از  ما  کنید؛  نگاه  شما 
تیم هایی  با چه  و  جام جهانی رسیدیم 

بازی کردیم.
فوتبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
ایران گفت: نمی توانیم خودمان را گول 
عرب  ملت های  جام  بازی های  بزنیم. 
نشان داد ما در چه گروهی بودیم. برزیل 
کره جنوبی را در خانه اش ۵ - ۱ می برد 
ولی ما ۲ - صفر به کره باختیم. ژاپن که 
انتخابی جام جهانی  در آن یکی گروه 
برزیل  به  پنالتی  در  بر صفر  یک  بود، 
نگاه  را  چیزها  خیلی  باید  شما  باخت. 
کنید. اینها را می گویم که مردم اینقدر 
نشویم.  توهم  دچار  و  نباشند  امیدوار 
ما  ملی  تیم  با  را  انگلیس  نمی توانید 
مقایسه کنید. حتی ولز و آمریکا را هم 
نمی توان مقایسه کرد. نتیجه گرفتن در 
خیلی  خیلی،  گروه  این  با  جهانی  جام 

سخت است.

وی درباره اینکه گفته می شود به 
ایران  ملی  تیم  در  حضور  پیشنهاد  او 
داده  اسکوچیچ  دراگان  جانشینی  برای 
نه، چنین  کرد:  است، خاطرنشان  شده 

پیشنهادی نبوده است.
دایی در پایان در واکنش به اینکه 
می تواند با حضور در انتخابات فدراسیون 
فوتبال فرشته نجات فوتبال ایران بشود، 
نجات  فرشته  بتوانم،  اگر  من  گفت: 
فوتبال  فدراسیون  می شوم.  ام  خانواده 
جایگاه من نیست. اگر می خواستم رئیس 
فدراسیون بشوم، خیلی وقت پیش وزیر 
من  به  بار  چند  ایران می شدم!  ورزش 
پیشنهاد دادند که قبول نکردم و قبول 
نمی کنم. جایگاه اجتماعی و بین مردم 
بودن را با هزار تا از این پست و مقام ها 

عوض نمی کنم.
سم  ا مر ین  ا ر  د همچنین 
گفت:    ۱۴۰ موبایل  گلزارمدیرعامل 
ایران  فوتبال  اسطوره  خیلی خوشحالم 
و  شرکت  اجتماعی  مشترک  هدف  با 
بهتر  خدمت  برای  و  ایشان  شخص 
به مردم در زمینه های مربوط به تلفن 
است.  کرده  آغاز  را  همکاری  همراه، 
حضور علی دایی برای هر کسی مایه 
ایران  فوتبال  شهریار  او  است.  افتخار 
است و یکی از اهداف شخصی ام کنار 
از تجاربش  ایشان بودن برای استفاده 

هم بوده است.
دایی  انتخاب  دالیل  درباره  وی 
از  یکی  او  افزود:  برند  عنوان سفیر  به 
معروف ترین افراد ایران و جهان است 
که با اخالق است و یکی از اصلی  ترین 
او  است.  مردم  معیشت  دغدغه هایش 
بوده  مردم  کنار  سختی ها  در  همیشه 
است. اینکه دایی با چنین ویژگی هایی 

کنارمان است باعث افتخار است.
گلزار افزود: ۲۴ سال پیش با مغازه 
خانوادگی خودمان تالش کردیم جنس 
اصل و با ضمانت معتبر را دست مردم 
برسانیم. حاال این مجموعه را در حوزه 
خدمت  در  حاال  و  کردیم  آغاز  آنالین 

مردم هستیم.
او درباره خدمات موبایل ۱۴۰ تاکید 
بیمه  را  گوشی ها  بار  اولین  برای  کرد: 
می کنیم و با کمک یکی از معتبرترین 
بیمه گذاران، بیمه سرقت می شویم. اگر 
تحت هر شرایطی گوشی دزدیده شود 
قطعا هزینه های آن تحت بیمه به این 

افراد داده می شود.
کرد:  خطرنشان  پایان  گلزاردر 
افتخار  مایه  واقعا  دایی  علی  حضور 
مردمی  شادی  اخرین  در  او  است. 
در  حضورش  با  داشت.  نقش  هم 
نی  جها م  جا کشی  عه  قر سم  ا مر
را سربلند  ایران  ۲۰۲۲ هفته ها مردم 
ما  کنار  اینکه  از  کرد.  خوشحال  و 

خرسندیم. دارد  حضور 

ریشه تمام ناامنی ها، مسائل اقتصادی است؛

علی دایی: شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال؟! هرگز!

شرایط  درباره  عطابخش،  امیر 
نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال ایران 
اظهار کرد: باشگاه ما در راستای جوان 
گرایی به برنامه هایش ادامه می دهد و 
بازیکن جوان جذب  در این راستا چند 
کردیم که میانگین سنی شان ۲3 سال 
انتقاالت  اما بحثی که در نقل و  است 
وجود دارد این است که برخی بازیکنان 
مبالغی را برای دستمزد اعالم می کنند 
که قابل درک نیست روی چه حسابی 
درخواست  را  ارقامی  و  اعداد  چنین 
می کنند. من خودم شرایط و فیلم برخی 
بازیکنان را دیده ام. آن بازیکنان معموال 
در سطح کیفی متوسط قرار دارند اما ۸، 
۹ میلیارد تومان از ما درخواست می کنند.
بازار  آشفته  این  وقتی  افزود:  وی 
مدیر  که  می بینیم  می کنیم،  بررسی  را 
می دهند  خط  بازیکنان  به  برنامه ها 
قیمت هایی  چه  و  کنند  کار  چه  که 
مدیربرنامه ها  برخی  البته  کنند.  اعالم 
هم  خودشان  و  هستند  سالمی  افراد 
به  اعداد  این  که  ندارند  تمایل  خیلی 
عنوان دستمزد در قراردادها نوشته شود 
به  متاسفانه  برنامه ها  مدیر  برخی  اما 

آشفتگی بازار دامن می زنند.
ملی  بازیکن  گفت:  همچنین  او 

را  قراردادش  یک طرفه  ما  امید  پوش 
با  می خواهد  که  چرا  است  کرده  فسخ 
وجود محرومیت به باشگاه دیگری برود 
و قرارداد چندین برابری ببندد. یعنی یک 
بازیکن که با ما قرارداد دارد و قراردادش 
طوری است که بسیار خوب بسته شده 
فسخ  یک طرفه  را  قراردادش  می رود 
به  را  ماهه  چهار  محرومیت  و  می کند 
جان می خرد تا به باشگاه دیگری برود 

و قرارداد چند برابری ببندد.
متاسفانه قوانین بازدارنده ما در این 
زمینه ایراد دارد. قراردادهای ما سفت و 
محکم بسته می شود اما مجازات فسخ 
غیر موجه قرارداد، بازدارنده نیست. البته 
ما اگر ببینیم بازیکن جوانی در تیم ما 

هیات  تصویب  با  دارد  خوبی  عملکرد 
اضافه  قراردادش  به  درصدی  مدیره 
می کنیم در حالی که می توانیم این کار 
را هم انجام ندهیم. خیلی از باشگاه ها 
مثل ما در امر بازیکن سازی بسیار خوب 
کار می کنند اما آخرش اینگونه می شود 
که بازیکن جوان به راحتی قراردادش را 

فسخ می کند و می رود.
از  دیگری  بخش  در  عطابخش 
اجرایی  آیا  اینکه  درباره  صحبت هایش 
ما  فوتبال  به  قرارداد  شدن بحث سقف 
این  آیا  اینکه  و  خیر  یا  می کند  کمک 
موضوع ضمانت اجرایی دارد؟ گفت: من 
موافق اجرایی شدن این بحث هستم اما 
باید برایش ضمانت اجرایی داشته باشیم. 

کمیته اخالق باید قراردادها را رصد کند 
و بر اساس گزارشی که این کمیته ارائه 
می دهد درباره قراردادها اظهار نظر کنیم، نه 
مدارکی که به سازمان لیگ ارائه می شود. 
اگر خاطرتان باشد چند سال پیش سقف 
قرارداد 3۵۰ میلیونی گذاشته شد اما همه 
آن را دور زدند اما اگر نهادهای نظارتی و 
کمیته اخالق باالی سر این موضوع باشند 
می شود آن را اجرایی کرد. ما در این زمینه 
به فدراسیون فوتبال هم کمک می کنیم. 
باشگاه ها  مدیران  بین  امنیتی  باید  البته 
اجرا کنند.  را  این مساله  ایجاد شود که 
من مدتی پیش پیشنهاد تشکیل انجمن 
مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری را 
دادم که این انجمن بتواند هماهنگی خوبی 
میان مدیرعامل ها ایجاد کند. اگر این اتفاق 
رخ بدهد قطعا شاهد شرایط بهتری خواهیم 
بود.او در پاسخ به این سوال که در حال 
حاضر بهترین بازیکن لیگ برتری چقدر 
ارزش دارد، گفت: اگر از من بپرسید بین 
۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دالر. این یعنی یک 
بازیکن خوب لیگ برتری نهایتا باید ۶ 
االن  اما  بگیرد  دستمزد  تومان  میلیارد 
قرارداد  تومان  میلیارد  بازیکن ۲۲  یک 
بسته که این نشان می دهد خیلی فراتر 
از ارزش واقعی فوتبالیست ایرانی است.
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مدیر عامل تیم لیگ برتری:

ارزش بهترین بازیکن لیگ ایران ۶ میلیارد تومان است!

با توجه به در پیش بودن جام جهانی 
بابت  استقالل  باشگاه  و خوش حسابی 
پرداخت قرارداد بازیکنان، همه ملی پوشان 
باقی  آینده  فصل  استقالل  در  تیم  این 
خواهد ماند و شاید فقط یک نفر از آنها 

ریسک باالی جدایی را به جان بخرد.
سخت  استقالل  باشگاه  مدیران 
بازیکنان  قراردادهای  هستند  تالش  در 
ملی پوش این تیم را تمدید کنند و به نظر 
می رسد این بازیکنان در سالی که به جام 
جهانی ختم خواهد شد در این تیم بمانند.

مردانی که به خاطر جام جهانی از 
جایشان تکان نمی خورند

برای  ملی پوش  بازیکنان  تعدد 
استقالل این روزها به یک دردسر شیرین 
طرفداران  سو  یک  از  است.  شده  بدل 
بر  بالغ  بینند  می  که  هستند  خوشحال 

نصف تیمشان توسط سرمربی تیم ملی 
به جمع ملی پوشان فراخوانده شده اند و 
از طرف دیگر، بیم آن را دارند که همین 
مسئله باعث تکاپوی تیم های خارجی برای 
جذب این نفرات شود. داستانی که تقریباً به 
طور همیشگی برای ملی پوشان تیم ها در 

فصل نقل و انتقاالت رخ می دهد.
ریسک بزرگ

قطعاً با توجه به افزایش بسیار زیاد 
قیمت ارز، حاال کوچکترین پیشنهاد خارجی 
هم می تواند برای فوتبالیست های ما بسیار 
مهم باشد چون رقم قابل مالحظه ای را 
نصیب آنها می کند ولی شرایط به گونه ای 
است که آنها ترجیح می دهند حداقل طی 
و  نزدند  ریسک  به  دست  آتی  ماه  چند 
موقعیت خود را از دست ندهند. ملی پوشان 
استقالل به خوبی با مفهوم جام جهانی و 

اهمیت این مسابقات آشنا هستند و می 
دانند اگر فقط در دو اردوی باقی مانده تا 
جام جهانی ۲۰۲۲، نام خود را در فهرست 
قرار  اسکوچیچ  دراگان  منتخب  مردان 
بدهند، آنگاه شرایط برای حضورشان در 
مهمترین تورنمنت فوتبال جهان فراهم 
می شود. این موقعیتی نیست که به راحتی 
نصیب کسی شود و آنان روی همین اصل 
ترجیح می دهند دست به ریسک نزنند 
تیم های  از  پیشنهادی  واقعاً  اگر  و حتی 
آنرا به طور موقت  خارجی داشته باشند 
وتو کنند و در استقالل بمانند تا موقعیت 

خوب خود را از دست ندهند.
همه می مانند غیر از...

پر  مجازی  فضای  در  روزها  این 
برای  می گویند  که  پیشنهاداتی  از  شده 
تیم های  طرف  از  استقالل  ملی پوشان 

این مسئله  پیرامون  آمده است.  خارجی 
نوشته  زیادی  مطالب  هم  رسانه ها  در 
سایت ها  و  مطبوعات  انصافاً  و  می شود 
در آن مقصر نیستند چون گاهی اوقات 
واقعاً چنین دعوت نامه هایی وجود خارجی 
دارد و در اغلب مواقع نیز چنین مسئله ای 
حتی اگر صحت نداشته باشد، از طرف 
اعالم  خبر  قالب  در  بازیکنان  اطرافیان 
این  برای  بهتری  فضای  تا  می شود 
بازیکنان در فصل نقل و انتقاالت ایجاد 
در  به  توجه  با  باشید  مطمئن  اما  شود. 
پیش بودن جام جهانی و خوش حسابی 
قرارداد  پرداخت  بابت  استقالل  باشگاه 
بازیکنان، همه ملی پوشان  این تیم در 
استقالل فصل آینده باقی خواهد ماند و 
شاید فقط یک نفر از آنها ریسک باالی 

جدایی را به جان بخرد.

بخاطر جام جهانی؛

ملی پوشان استقالل، همه می مانند!
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ز  ا یکـی  عـی  مصنو ش  هـو
علـوم  در  کـه  اسـت  مقوله هایـی 
و  دارد  فـراوان  اهمیـت  کامپیوتـر، 
تغییـرات در هـوش مصنوعی می توانند 
فنـاوری  در  را  گسـترده ای  تحـوالت 

بیاورنـد.  پدیـد  اطالعـات 

هوش مصنوعی چیست؟ 
ش  هـو  ، عـی مصنو ش  هـو
از  شـاخه ای  واقـع  در  ماشین هاسـت! 
علـوم کامپیوتـر اسـت کـه قصـد دارد 
راه حل هـای الگوریتمـی را ارائـه کنـد 
تـا بتوانیم به وسـیله آنها در ماشـین ها 
ایـن  امـا  کنیـم.  ایجـاد  هوشـمندی 
تعریـف کافـی نیسـت؛ اول از همه باید 
بدانیـم که تعریف هوشـمندی چیسـت 
و بعد باید منظور از ماشـین را دربیابیم:

 اسـتدالل، منطق، تصمیم گیری؛ 
اینهـا توانایـی هسـتند که شـما از آنها 
اسـتفاده می کنید. پس شـما هوشـمند 
در  را  توانایی هـا  ایـن  اگـر  هسـتید. 
کامپیوتـر هـم ایجـاد کنیـم، آنـگاه به 
ماشـین هوشـمند دسـت می یابیـم! به 
همیـن سـادگی ... ولـی بـه جـز اینهـا 
چیزهـای دیگـری هـم در رابطـه بـا 
تعریـف هوشـمندی وجـود دارنـد کـه 
دانسـتن آنهـا را می توان مهـم ارزیابی 
کـرد. در واقـع بحث هایی کـه در مورد 
هوشـمندی و هـوش مصنوعـی مطرح 
شـده اسـت؛ تنهـا بـه دوره امـروزه مـا 
بلکـه  نمی شـود،  مربـوط   ۲۱ قـرن  و 
در سـال ۱۹۵۰ ایـن مباحـث بـه طـور 

جـدی مطرح شـد.
پیشینه هوش مصنوعی

بایـد گفـت که از ایـن نظر هوش 
مصنوعـی یکـی از غنی تریـن تاریخ ها 
را دارد، منتهـا در قصه هـا! ماشـین ها و 
مخلوقـات مصنوعی باشـعور، اولین بار 
در افسـانه های یونـان باسـتان مطـرح 
داشـتند  بـاور  انسـان ها  شـبه  شـدند. 
کـه باید یک تمـدن بزرگ را تشـکیل 
مجسـمه های  و  تندیس هـا  دهنـد؛ 
انسـان نمـا در مصـر و یونان به حرکت 
در آمـده بودنـد و... حتـی در مـواردی 
ایـن قصه هـا، پـای جابـر بـن حّیـان و 
چنـد تـن دیگـر را هـم بـه سـازندگان 

موجـودات مصنوعـی بـاز کردند.
؛  یـم ر بگذ کـه  قصه هـا  ز  ا
فیلسـوف ها و ریاضی دان هـا از مدت ها 
اسـتدالل  بـه  مباحـث مربـوط  پیـش 
و منطـق را پیـش کشـیدند و امـروزه 
ایـن مباحـث به صورت قـرار دادی، به 
رسـمیت شـناخته شده اسـت. این گونه 
منطق ها اساس کامپیوترهای دیجیتال 
و برنامه پذیـر شـده اند. یکـی از افرادی 
که نقش اساسـی و مهمی در این مورد 

ایفـا کـرد آلـن تورینـگ بود.
نظریه تورینگ 

بـر  مبتنـی  تورینـگ  تئـوری 
ایـن بـود کـه می توانیـم بـا اسـتفاده 
و   ۰ ماننـد  اعـدادی  و  نشـانه ها  از 
در  را  ریاضـی ای  اسـتدالل  هـر   ،۱
کامپیوتـر عملی کنیـم. همزمان با این 
نظریـه کشـف های تـازه ای در زمینـه 
و  اطالعـات  نظریـه  عصب شناسـی، 
فرمانشناسـی، بـه وقـوع پیوسـته بـود. 
ایـن پیشـرفت ها الهام بخـش گروهـی 
بـه  تـا  پژوهشـگران شـد  از  کوچـک 
طـور جـدی به مسـأله ایجـاد یک مغز 

نماینـد. رسـیدگی  الکترونیکـی 
تست تورینگ

تورینـگ  آلـن   ،۱۹۵۰ سـال  در 
هـوش  بـا  رابطـه  در  را  مقالـه ای 
مصنوعـی منتشـر سـاخت کـه بعدهـا 
بـه تسـت تورینـگ مشـهور شـد. در 
ایـن مقالـه عنـوان شـده بـود کـه اگر 
فـردی از پشـت یـک دیوار یـا هر چیز 
جداکننـده دیگری، بـا کامپیوتر مکالمه 
کتبـی داشـته باشـد و نداند کـه طرف 
مقابلش انسـان نیسـت و پـس از پایان 
مکالمـه نیز متوجه این موضوع نشـود، 
آنـگاه می تـوان کامپیوتـر را ماشـینی 
هوشـمند نامید، زیرا توانسـته اسـت در 
برابـر یـک انسـان بـه انـدازه کافـی از 
اسـتدالل و منطق اسـتفاده کند. تست 
تورینگ تا حدی توانسـت هوشـمندی 
را توجیـه کنـد ولـی فقـط )تـا حدی(! 
امـا از آن زمان تاکنون ماشـینی اختراع 

نشـده اسـت کـه توانسـته باشـد ایـن 
تسـت را بـا موفقیت بگذرانـد. هر چند 
زبـان AIML ابداع شـد، امـا این زبان 
هرگـز بـه این حـد از هـوش مصنوعی 

نیافت. دسـت 
هـوش  زمینـه  در  کـه  تیمـی 
در  می کردنـد،  تحقیـق  مصنوعـی 
تابسـتان سـال ۱۹۵۶، کنفرانسی را در 
محوطـه کالج دارتمـوس برگزار کردند. 
ایـن کنفرانـس به همراه افـرادی مانند 
جـان مـک کارتـی، ماروین مینسـکی، 
کـه  سـیمون  هربـت  و  نویـل  آلیـن 
بـرای دهه هـا پیشـتازان تحقیـق برای 
هـوش مصنوعـی بودنـد انجـام شـد. 
آنهـا و دانش آمـوزان، برنامه ای نوشـته 
بودنـد کـه حقیقتـًا بـرای عـده زیادی 
از مـردم شـگفت آور بـود. ایـن برنامـه 
در  نوشـتاری  مشـکالت  می توانسـت 
جبر را حل کند، اسـتدالل های منطقی 
انگلیسـی  اثبـات کنـد و بـه زبـان  را 
سـخن بگوید. در اواسـط دهـه ۱۹۶۰، 
دایرکـردن  بـرای  سـنگینی  بودجـه 
آزمایشـگاه های تحقیقاتـی در گرداگرد 
دنیـا، از سـوی حـوزه دفاعـی ایـاالت 
متحـده آمریـکا، اختصـاص داده شـد. 
پیشـتازان هوش مصنوعی درباره آینده 
آن در جهـان بسـیار خوش بیـن بودند. 
هربـت سـیمون پیش بینـی کـرده بـود 
کـه در مـدت ۲۰ سـال، کامپیوترهـای 
هوشـمند می تواننـد، هـر کاری را کـه 
انسـان انجـام می دهـد، انجـام دهنـد. 
در واقـع مشـکالت بزرگـی کـه در آن 
زمـان بـرای ایجـاد هـوش مصنوعـی 
وجـود داشـت، اساسـًا حـل شـده بود.

بـرای هـوش  زمسـتانی سـخت 
عـی مصنو

علی رغـم چیزهایـی کـه در بـاال 
گفتـه شـد، تیـم مذکـور، در شـناخت 
هـوش  مشـکالت  از  برخـی  رفـع  و 
مصنوعـی بـا شکسـت مواجه شـد، در 
سـال ۱۹۷۰ در مقابـل انتقـادات آقای 
جیمز الیتهیل از انگلسـتان و فشارهای 
مـداوم کنگـره برای کم کـردن بودجه 
بـرای پروژه هـای بـزرگ، دولت هـای 
انگلیـس و آمریـکا تمـام پژوهش های 
هـوش  بـرای  نرسـیده  نتیجـه  بـه 
مصنوعـی را لغـو کردنـد و در انـدک 
سـالیان بعـد از آن، بـه سـختی بـرای 
هـوش مصنوعـی، بودجـه اختصـاص 
زمسـتان  را  دوره  ایـن  می شـد.  داده 
 A.I winter یـا  مصنوعـی  هـوش 

می نامنـد.
پژوهش هـا   ،۱۹۸۰ سـال  در 
سـر  از  مصنوعـی  هـوش  روی  بـر 
گرفتـه شـد و ایـن امـر مدیـون ایـن 
بـه  کـه سیسـتم های هوشـمند،  بـود 
موفقیت هـای تجـاری دسـت یافتنـد. 
ترکیب هایـی  هوشـمند،  سیسـتم های 
از هـوش مصنوعـی بودند کـه مهارت 
و دانـش و تـوان تجزیـه تحلیلـی یک 
را شبیه سـازی می کردنـد.  متخصـص 
در سـال ۱۹۸۵، هـوش مصنوعـی بـه 
بـازار یـک میلیارد دالری دسـت یافت 
و در همـان زمان پـروژه کامپیوترهای 
نسـل پنجـم ژاپـن، کـه متوقف شـده 
بـود، از سـر گرفتـه شـد و بودجـه ای 
ایـن  در  آکادمیـک  تحقیقـات  بـرای 
در  امـا  شـد.  گرفتـه  نظـر  در  زمینـه 
سـال ۱۹۸۷ بـاز هـم چرخ گـردون به 
گونـه ای دیگـر چرخیـد و بـازار فروش 
 Lisp( ماشـین های پـردازش لیسـت
Machines( )بـا زبـان Lisp( که 
بـا مشـکالتی موجـه بودنـد، نابود شـد 
و در یـک ثانیـه تمـام آبـروی هـوش 
مصنوعـی را هـم با خود بـرد. پس این 
بـار زمسـتان طوالنی تـر و سـخت تری 

بـرای هـوش مصنوعـی فرارسـید.
پس از آن، بهاری نو 

پـس از ایـن مشـکالت، در دهـه 
۱۹۹۰ و نزدیک به قرن بیسـت و یکم، 
هـوش مصنوعی به یکـی از بزرگترین 
موفقیت هـای خـود دسـت یافـت. اگر 
چـه چیزهایی پشـت پـرده ماندند ولی 
هـوش مصنوعـی در زمینه های مهمی 
ماننـد اسـتدالل و منطـق، داده کاوی، 
تشـخیص های پزشـکی و طیف هـای 
گسـترده ای از تکنولـوژی و صنعـت به 

کار گرفتـه می شـد.

مقایسه، استدالل و حل مسائل
خیلی زود توسـعه دهندگان هوش 
مصنوعـی بـه ایـن نتیجه رسـیدند که 
بایـد در الگوریتم هـای خـود از نحـوه 
حل مسـاله )گام به گام( اسـتفاده کنند. 
در واقـع انسـان ها هـم معمـواًل بـرای 
حـل مـواردی ازجملـه سـاختن پـازل 
می کننـد.  اسـتفاده  روش  ایـن  از  و... 
آنهـا همچنیـن توانسـتند کـه پـس از 
الگوریتم هـای   ۹۰ و   ۸۰ دهه هـای 
موفقیت آمیـزی را بـرای درک داده هـا 
و اطالعـات نـا کامـل عرضـه کنند که 
ایـن الگوریتم هـا از احتمـاالت، بـرای 
درک این اطالعات اسـتفاده می کردند.

 برای حل مسـائل سـخت، بیشتر 
کامپیوترهـای  بـه  الگوریتم هـا  ایـن 
بـزرگ و قدرتمندی بـرای پردازش نیاز 
داشـتند. بسـیاری از این الگوریتم ها به 
مقـدار زیـادی حافظه )رم( نیاز داشـتند 
آمـدن  فراهـم  صـورت  در  حتـی  و 
آن  سـخت افزارهای  وجـود  بـا  آن، 
زمـان، مدت مـورد نیاز بـرای پردازش 
می تـوان  ایـن  بنابـر  بـود.  نجومـی 
ایـن مسـأله را دریافـت کـه: جسـتجو 
مؤثرتـر  و  بهتـر  الگوریتم هـای  بـرای 
اصلـی  اولویت هـای  از  زمـان،  آن  در 

پژوهشـگران هـوش مصنوعـی بـود.
انسـان بـرای حـل مسـائل خـود 
خیلـی سـریع عمـل می کنـد. چیـزی 
کـه بایـد فهمیـد ایـن اسـت کـه اگـر 
چـه انسـان در جمـع و تفریـق اعداد از 
کامپیوتـر شکسـت می خورد، اما مسـأله 
فقـط جمـع و تفریـق نیسـت. در واقـع 
اولیـن گام بـرای حـل مسـأله درک آن 
اسـت و ایـن چیـزی اسـت کـه بـرای 
انسـان بسـیار سـاده و برای کامپیوترها 
بسـیار سـخت اسـت. بر این اساس آنها 
بـه تحقیقـات زیادی پرداختنـد و به این 
نتیجـه رسـیدند کـه باید بـرای بازدهی 
بیشـتر از شـبکه های عصبـی اسـتفاده 
کننـد. ایـن کار بـه آنها کمـک می کرد 
تـا بتواننـد بـه سـاختار اعصـاب و مغـز 
انسان و سـایر حیوانات نزدیک تر شوند.

 نمایش معلومات
مهندسـی  و  معلومـات  نمایـش 
معلومـات مرکـز توجـه در پژوهش های 
از  بسـیاری  بودنـد.  مصنوعـی  هـوش 
دسـتگاه های حـل مسـأله بـرای حـل 
مسـائل نیازمنـد معلومـات گسـترده و 
وسـیعی بودنـد ایـن معلومـات عبـارت 
می شـد از: شـناختن اشـیاء، خـواص و 
اقالم، شـناختن روابط بین اشـیاء، درک 
موقعیـت، نـوع واقعـه و زمـان و مکان، 
بسـیاری  و  عوامـل  تأثیـر  و  علت هـا 

چیزهـای دیگـر...
و سـخت ترین مشـکالت دربـاره 

نمایـش اطالعـات و معلومـات عبـارت 
بـود از:

و  فـرض  پیـش  اسـتدالل   -۱
مسـائل نسـبی: دانسـته یک فرد از یک 
چیـز برابـر اسـت بـا پنداشـت او از آن 
چیـز، بـرای مثـال وقتـی نـام پرنـده به 
گـوش کسـی می خـورد، معمـواًل یـک 
موجـود کوچـک را بـه یـاد مـی آورد بـا 
صـدای زیبا و قابلیت پرواز؛ در حالی که 
ایـن موضوع برای همـه پرندگان صدق 
نمی کند. مثـاًل پنگوئن هیچکدام از این 
ویژگی هـا را نـدارد! جـان مـک کارتـی 
ایـن موضـوع را بـه عنوان یک مسـئله 
نسـبی در سـال ۱۹۶۹ کشف کرد. برای 
هـر قضـاوت صحیـح )در تعریـف عام( 
کـه محققـان هـوش مصنوعی، سـعی 
در پیاده سـازی آن داشـتند، تعداد زیادی 
اسـتثنا وجـود داشـت. بنابرایـن، آنها به 
این نتیجه دسـت یافتنـد که در قضاوت 
مطلقـًا  را  چیـز  یـک  نمی تـوان  عـام، 
درسـت یـا غلـط دانسـت بلکـه همـه 
چیز نسـبی اسـت. مثـاًل وقتی به شـما 
می گوینـد کـه فـالن شـخص، خـوب 
اسـت یا بد؟ شـما اول به مواردی توجه 
می کنیـد کـه مهم تـر هسـتند و بـر این 
اسـاس در مـورد خوبی و بـدی قضاوت 
می کنیـد. در حالی کـه هیچ کس مطلقًا 
خوب یا بد نیسـت! در واقع شـما اول به 
مـواردی اهمیـت می دهیـد کـه مهم تر 
اسـت. محققان هـوش مصنوعی هم با 
پیـاده کردن چنین الگوریتمی توانسـتند 

ایـن مشـکالت را حـل کنند.
۲- سـطح وسـیع اطالعـات مورد 
از  منظـور  عـام:  قضـاوت  بـرای  نیـاز 
قضـاوت عـام، همـان نحـوه قضاوتـی 
اسـت کـه در بـاال توضیح داده شـد که 
شـما به نکاتی که بیشـتر اهمیت دارند، 
می دهیـد  اختصـاص  بیشـتری  امتیـاز 
و آنهـا را مـالک قضـاوت خـود قـرار 
می دهیـد. امـا این نـوع قضاوت، شـاید 
در زندگی روزمره ما کار عادی ای شـده 
باشـد؛ امـا در واقـع بـرای کامپیوتر این 
کار نیـاز بـه اطالعـات پایـه ای زیـادی 
شـناخت  و  هستی شناسـی  زمینـه  در 
ویژگی هـای موجـودات دارد. محققـان 
هـوش مصنوعـی می بایسـت، مفاهیـم 
دقیـق و پیچیـده ای را بـا دسـت خـود، 
بـه کامپیوتـر می فهماندنـد. کار بزرگی 
کـه انجـام شـد ایـن بـود که توانسـتند 
کامپیوتـر را قـادر سـازند کـه از منابـع 
امـروزی(،  اینترنـت  )نظیـر  اطالعاتـی 
مفاهیمـی را کسـب کنـد و از ایـن راه 
بـه اطالعات خـود در این بـاره بیافزاید.
Sub- زبـان  از  اسـتفاده   -3

بعضـی  توضیـح  بـرای   Symbolic
مفاهیـم در قضـاوت عـام: بسـیاری از 

معلوماتـی کـه مـردم دارنـد، چیزهایـی 
اسـت کـه نمـی تـوان آنهـا را تصویـر 
کـرد و یـا توضیـح داد. بـرای مثال یک 
شـطرنج بـاز ماهـر، از قـرار دادن یـک 
مهـره در یـک وضعیـت خـاص پرهیـز 
می کنـد زیـرا احسـاس می کنـد که این 
کار خطرناک اسـت و یا یک کارشـناس 
و منتقـد هنـری بـا نگاه کـردن به یک 
مجسـمه و یـا یـک نقاشـی تشـخیص 
می دهـد کـه آن جعلـی و تقلبی اسـت. 
الگوریتم هایـی  چنیـن  کـردن  پیـاده 
بـا اسـتفاده از زبـان سـمبلیک ممکـن 
نبـود و بایـد از زبـان دیگـری بـر پایـه 
Sub-Symbolic اسـتفاده می شد.
زبان هـای  کار  اسـاس  واقـع  در 
و  سـتدالل  ا یـه  پا بـر  سـمبلیک 
نتیجه گیـری و بـه طـور کلـی، منطـق 
بـرای  زبان هـا  این گونـه  در  اسـت. 
متغیرهـا و توابـع مقدارهای مشـخصی 
در نظـر گرفتـه می شـود و بدین وسـیله 
هـر متغیـر حـاوی بخشـی از اطالعات 
برنامـه و هـر تابـع حـاوی بخشـی از 

اسـت. برنامـه  اسـتنباطی  قوانیـن 
 Sub-Symbolic روش  امـا 
ایـن  اسـت.  زیـادی متفـاوت  تـا حـد 
بـرای  عصبـی  شـبکه های  از  روش 
پردازش اطالعات اسـتفاده می کند. این 
شـبکه های عصبی از واحدهای ورودی، 
واحدهـای پنهـان و واحدهـای خروجی 
تشـکیل شـده اند که همگی بـا یکدیگر 
ارتبـاط دارند. این واحدها گاهی سـلول 
عصبـی نیز، خطاب می شـوند. همانطور 
کـه گفتـه شـد، این سـلول های عصبی 
بـا یکدیگر ارتبـاط دارند. امـا چیزی که 
بایـد بدانید این اسـت کـه اطالعات در 
بیـن این ارتباطات، پردازش می شـوند و 
بر این اسـاس ممکن اسـت یک سـلول 
عصبـی در پـردازش اطالعات مؤثر و یا 
کم اثر باشـد. در عوض، در شـبکه های 
عصبـی تمامی اجزا مهم تلقی می شـود. 
چـون هیـچ کـدام از آنهـا بـه تنهایـی 
نمی تواننـد، اطالعـات را پـردازش کنند 
ولـی وقتـی تمام اجـزا با هـم کار کنند، 
موجـب ایجـاد یـک عملکرد هوشـمند 

می شـوند.
بـرای اینکـه ایـن روش را بهتـر 
درک کنیـد، بـه این مثـال توجه نمایید: 
یـک مورچـه تنهـا را در نظـر بگیریـد، 
طبعـاً نـه کاری می توانـد بکنـد و نـه 
اثـری دارد، امـا وقتـی مجموعـه ای از 
ایـن مورچه هـا جمـع می شـوند و یـک 
آنـگاه  می دهنـد،  تشـکیل  را  کلونـی 
جامعـه ای از آنهـا درسـت می شـود کـه 
در کلیـت، هوشـمند و موثـر اسـت، بـه 
طـوری کـه حتـی مـا هـم بـا دانسـتن 
رازهـای زندگـی جمعـی مورچه هـا، به 

فکـر فـرو می رویـم! همیـن کار را هـم 
می تـوان بـا شـبکه های عصبـي انجام 

داد و یـک شـبه مغـز را ایجـاد کـرد.
برنامه ریزی

موجـودات و بـه طـور کلـی، چیـز 
های هوشـمند، باید بتواننـد هدف هایی 
را بـرای خـود تعییـن کـرده و بـه آنهـا 
دسـت یابنـد. بـرای ایـن کار اوال الزم 
اسـت که تصـوری از آینده خود داشـته 
باشـیم. یعنـی وضع کنونی هـدف مورد 
نظـر را در نظـر بگیریـم و پیش بینـی 
خواهیـم  کـه  تصمیماتـی  کـه  کنیـم 
گرفـت، چگونـه می توانـد بـر آن تأثیـر 
بگـذارد. پـس از ایـن کار بایـد، بـرای 
بیـن  از  نتیجـه؛  بهتریـن  بـه  رسـیدن 
و  بهتریـن  داریـم،  کـه  گزینه هایـی 
سـودمندترین آنهـا را انتخـاب نماییـم.

 پس تصمیم گیـری و برنامه ریزی 
از ایـن روش، کاری اسـت کـه بـدون 
هوشـمندی، نمی تـوان آن را انجـام داد 
و فقـط موجـودات هوشـمند از پس آن 
برمی آیند! در مسـائل کالسـیکی که در 
مـورد برنامه ریـزی وجود داشـت، عامل 
هوشـمند می توانسـت فـرض کنـد که 
تنهـا یـک چیـز )هدف مـورد نظـر( در 
جهـان فعـال اسـت و احتمـااًل می توان 
نتیجـه آن را تغییـر داد. بنا بر این هدف 
مـورد نظـر تعییـن می شـد و بـرای آن 
راه حل هایـی ارائه می گردیـد. همچنین 
عامـل هوشـمند - کـه می توانـد برنامه 
و یـا هـر چیز دیگـری باشـد – به طور 
کـه  می کـرد  چـک  دائمـی  و  مرتـب 
پیشـگویی هایش درسـت باشـد و اگـر 
این طـور نبـود، راه حـل مورد نظـر برای 

هدفـش را تغییـر می داد.
یـک  می توانیـد  مـورد  ایـن  در 
روبـوت را در نظـر بگیرید که می خواهد 
از یـک مسـیر مارپیـچ عبور نمایـد. این 
روبـوت ابتـدا هر یک از این مسـیرها را 
امتحـان می کنـد و اگر هر کـدام از آنها 
به بن بسـت، بـر خـورد، آن را به حافظه 
می سـپارد تـا دوبـاره تکـرارش نکنـد و 
ایـن عمـل را آنقـدر ادامـه می دهـد که 
راه خـودش را بیابـد! )ایـن یـک تعریف 

بسـیار سـاده بود(
یادگیری

بـرای  یادگیـری  امـکان  ایجـاد 
پژوهش هـای  از  همـواره  ماشـین ها، 
اصلـی در زمینـه هـوش مصنوعی بوده 
اسـت. یادگیـری بدون نظـارت: قابلیت 
یادگیری الگوهـا، از اطالعات ورودی را 
فراهـم می کنـد. یادگیری نظارت شـده 
هـم، می تواند هردو امـکان: طبقه بندی 

و عبـرت عـددی را ایجـاد کند.
طبقه بنـدی این امـکان را می دهد 
کـه کامپیوتـر بتوانـد تشـخیص دهـد 

 IT هوش مصنوعی، پدیده نوظهور دنیای فناوری

یـک  در  می تـوان  را  چیزهایـی  چـه 
گـروه خـاص گنجانـد. عبـرت عـددی 
)Regression takes( نیز به این 
صـورت عمـل می کنـد که بعـد از دادن 
چیزهایی به عنـوان ورودی به کامپیوتر 
و مشـخص کـردن خروجـی دقیق آنها، 
کامپیوتـر می تواند روابط بیـن ورودی و 
خروجـی را کشـف کـرده و الگوریتم هـا 
و توابـع پیوسـته ای را بـرای آنهـا تعیین 
کنـد. ایـن روش بـرای به وجـود آوردن 
مفیـد  پیچیـده،  بسـیار  الگوریتم هـای 

بود. خواهـد 
اجـازه دهید تا در ایـن مورد مثالی 
بزنیـم: وقتـی در حـال رانندگی هسـتید 
می کنیـد،  نـگاه  پیـاده  عابـران  بـه  و 
تشـخیص  زیـادی  حـد  تـا  می توانیـد 
دهیـد کـه آنها قصد چـه کاری را دارند. 
مثـاًل می خواهنـد از خیابـان رد شـوند 
یـا ایـن کـه تاکسـی بگیرند و یـا اینکه 
فقط سـر جـای خـود ایسـتاده اند. خب، 
ایـن کار بـرای من و شـما نسـبتا سـاده 
اسـت، اما اساساً برای نوشـتن الگوریتم 
آن برای کامپیوتر، از دسـت یک انسـان 
کاری سـاخته نیست. با استفاده از روش 
عبـرت عـددی می تـوان بـا روش های 
مثال هـای  بـا  را  مـورد  ایـن  خـاص 
زیـادی بـه کامپیوتـر و برنامـه مربوطه 
نشـان داد و بـه تدریـج الگوریتـم مورد 

نیـاز را تحویـل گرفت.
امـا چیـزی کـه باید هم اکنـون به 
آن اشـاره کرد، عملیات تقویت یادگیری 
اسـت. ایـن کار بـه ایـن صـورت انجام 
تصمیم گیـری  تئـوری  کـه  می پذیـرد 
کامپیوتـر آنالیـز شـده و برداشـت های 
سـودمند آن تئـوری، مـورد تأکیـد قرار 
می گیرنـد. در واقـع کارهـای درسـت با 
تشـویق )بـه صـورت اولویـت دادن( و 
کارهـای غلط با تنبیـه )به صورت امتیاز 
منفی( پاسـخ داده می شـوند و به همین 
خاطـر یادگیری کامپیوتـر به طور مرتب 

می یابد. بهبـود 
الگوریتم هـای  آنالیـز  یادداشـت: 
یادگیـری ماشـین ها، شـاخه ای از علوم 
نظـری کامپیوتر اسـت که بـا نام تئوری 
یادگیری کامپیوتری شـناخته می شـود.

 پردازش زبان طبیعی
یـا  طبیعـی  بـان  ز زش  پـردا
 N a t u r a l  L a n g u a g e
ماشـین های  بـه   ،Processing
هوشـمند ایـن قابلیـت را می دهـد کـه 
را  آنهـا  و  بخواننـد  را  انسـان ها  زبـان 
متوجـه شـوند. بسـیاری از تحقیقات به 
این نتیجه رسـید که بـرای ایجاد قدرت 
کافـی بـرای سیسـتم پـردازش زبـان 
طبیعـی، نیاز اسـت که اطالعـات زیاد و 
کاملـی را به این سیسـتم ارائه کنیم که 
می توانـد با اسـتفاده از خواندن متن های 

موجـود در اینترنـت انجـام شـود.
در  هم اکنـون  کـه  برنامه هایـی 
زمینـه پـردازش زبـان طبیعـی درسـت 
ماننـد  امکاناتـی  از  می کننـد،  عمـل 
بازیابـی اطالعـات، جسـتجو در متن ها 
و امـکان ترجمـه ماشـینی بهره مند انـد.

- حرکـت و جابه جا کردن اجسـام: 
تحقیقـات در زمینـه روبوتیـک، بیش از 
هـر چیزی بـه هوش مصنوعی وابسـته 
بسـیار  مـوارد  بـرای  روبات هـا  اسـت. 
زیـادی نیـاز بـه هوشـمندی دارنـد کـه 
از جملـه آنهـا می تـوان مـواردی مانند: 
مسـیر یابی، جابه جا کـردن، اینکه بدانند 
کجا هسـتند، اینکه درکی از محیط خود 
داشـته باشـند و بتواننـد بـرای حرکـت 
بـه سـوی نقطـه خاصـی، برنامه ریـزی 
نماینـد و هـدف خـود را تعییـن کننـد. 
بدیـن ترتیـب هـوش مصنوعـی بـرای 
و  اسـت  کاربـرد  پـر  بسـیار  روبات هـا 
تقریبـاً در تمـام زمینه های ذکر شـده از 

آن اسـتفاده می نماینـد.
ادراک

درک ماشـینی، به آنهـا این امکان 

را می دهـد کـه بتواننـد بـا اسـتفاده از 
سنسورهای ورودی خود، نظیر: دوربین، 
سنسـورهای  دیگـر  و  میکروفون هـا 
خـود  محیـط  از  غریـب)!(؛  و  عجیـب 
بتوانـد  و  داشـته  صحیحـی  برداشـت 
محیـط پیرامـون خـود را درک کنـد. در 
اصـل، بینایی کامپیوتری ایـن امکان را 
می دهـد که کامپیوتـر بتوانـد چیزهایی 
کـه می بینـد را مـورد تجزیـه و تحلیـل 
آنالیزهـای  از  مـورد  چنـد  دهـد.  قـرار 
معـروف در روبات هـا عبـارت اسـت از: 
آنالیـز صحبـت و صداهـا و تشـخیص 
تشـخیص  و  چهره هـا  آنالیـز  منظـور، 
حـاالت آنهـا. ماننـد: خشـم، ناراحتـی، 
و  پیرامـون  اشـیاء  آنالیـز  و...،  خنـده 

تشـخیص آنهـا.
با اسـتفاده از انواع آنالیزها و تجزیه 
و تحلیل هایـی کـه در بـاال ذکر شـدند، 
روبات هـا قـادر خواهنـد بـود که بسـیار 
هوشـمندتر از قبـل عمـل کننـد. مثـاًل 
در جابه جایـی اجسـام شیشـه ای، دقـت 
بیشـتری کنند. برای کسـی که ناراحت 
و عصبانـی اسـت، جک تعریـف نکند! و 

سـالم را بـا خـدا حافظ پاسـخ ندهد.
 هوش اجتماعی

احساسات و مهارت های اجتماعی، 
دو بخش مهم از هوشـمندی را تشکیل 
کـه  می شـود  باعـث  اواًل،  می دهنـد. 
ماشـین هوشـمند بتوانـد عکس العمـل 
طـرف مقابـل را در برابـر یـک رفتـار 
خـاص، تشـخیص دهـد کـه ایـن کار 
بـا درک از انگیـزه فـرد و احساسـات او 

عملـی خواهد شـد.
ثانیـاً؛ برای تعامل بهتر بین انسـان 
و کامپیوتر، ماشـین هوشـمند باید بتواند 
کـه احساسـاتی را از خـود بـروز دهـد. 
در بد تریـن حالـت، ایـن امـر بایـد بـه 
صـورت نشـان دادن احساسـات ضعیف 
در گفتـار و بـا کمـال ادب انجـام گیـرد 
و در بهتریـن حالـت بایـد با حساسـیت 
طبیعی و مناسـب در برابر انسـان همراه 
باشـد. در واقـع سـعی بـر این اسـت که 
کامپیوتـر طـوری عمـل کند کـه اگر با 
لحـن بـدی بـا او حـرف زدید، بـا کمال 
ادب بـه شـما پاسـخی مناسـب با لحن 

خودتـان دهـد و بالعکس!
نکتـه مهـم: مسـأله کمـال ادب 
بسـیار مهـم اسـت چـون کامپیوتـر در 
ایـن موضـوع،  صـورت عـدم رعایـت 
موجودیـت خـودش را بـه خطـر خواهد 
انداخـت و در ایـن صـورت نیـاز به یک 
انسـان  کشـتی گیری  بـرای  الگوریتـم 
و کامپیوتـر )یـا ربـات( هـم بـه شـدت 
احسـاس می شـود. )معمـواًل انسـان ها 
درگیـر  زود  خیلـی  و  ندارنـد  اعصـاب 

می شـوند.(
ابتکار وخالقیت

یکـی از شـاخه های مهـم، هـوش 
مصنوعـی سـعی در ایجاد قـوه خالقیت 
در کامپیوتـر دارد. پیاده سـازی ابتـکار و 
خالقیـت در هـوش مصنوعـی، هـم از 
نظـر فلسـفی و هـم از نظـر فیزیولـوژی 
از  همچنیـن  می باشـد.  توجیـه  قابـل 
نظـر عملـی هـم بـا پیاده سـازی یـک 
الگوریتـم مخصـوص کـه خروجی هایی 
هوشـمندانه و متفکرانـه تولیـد نمایـد، 
امکان پذیر اسـت. این شـاخه معمـواًل با 
 Artificial( نام هـای: درک مصنوعـی
مصنوعـی  پنـدار  و   )Intuition
)Artificial Imagination( شناخته 
می شـود. بـرای پرهیـز از پیچیده شـدن 
مقالـه، توضیح بیشـتری نمی دهیـم، اما 
می توانیـد مباحـث مربـوط به ایـن دو را 
نیـز در سـایت های دیگـر دنبـال نمایید.

 هوش عمومی
بـرای پیاده سـازی هـوش عمومی 
روی کامپیوتـر نیاز اسـت کـه از تمامی 
توانایی هـای بالقـوه هـوش مصنوعـی 
اسـتفاده کنیـم. برای مثـال مترجم متن 
می دانیـم  بگیریـد؛  نظـر  در  را  گـوگل 
کـه ایـن مترجـم در حـال حاضـر بـا 
خطاهـای بسـیاری روبـه رو اسـت. حال 
اگـر بخواهیم که اشـکاالت کار ترجمه، 
حـل شـود؛ می توانیم از هـوش عمومی 
اسـتفاده نماییـم: بـرای ترجمـه خـوب 
از  نویسـنده  کـه  بفهمیـم  اول  بایـد 
چـه اسـتدالل ها و چـه دالیلـی بـرای 
خـاص  منظـور  یـک  کـردن  مطـرح 
جنبـه  )به کارگیـری  می کنـد.  اسـتفاده 
همچنیـن  منطـق(،  و  اسـتدالل  درک 
بایـد بدانیـم کـه موضوعـی کـه درباره 
)درک  می شـود چیسـت.  آن صحبـت 
و جمـع آوری اطالعـات(. مرحلـه بعدی 
کار ما این اسـت که مقصود نویسـنده از 
جمـالت را پیدا کنیم؛ مثـاًل بفهمیم که 
دارد انتقـاد می کنـد یـا تعریـف. )هوش 
اجتماعـی(. پـس از این کارهـا و در نظر 
گرفتـن موارد فـوق می توانیم به ترجمه 

یـک متـن بپردازیم.
مسـأله  اگـر  کـه  بپرسـید  شـاید 
گـوگل  چـرا  پـس  اسـت،  ایـن  فقـط 
کاری نمی کنـد ؟ در ایـن مـورد بایـد 
گفـت کـه شـاید در زبـان سـاده باشـد، 
امـا به کارگیـری چنیـن الگوریتم هایـی 
بـا خطـای بسـیار کـم، در حـال حاضر 
عمـال امکان پذیـر نیسـت. البتـه ایـن 
الگوریتم هـا در ترجمـه گـوگل اسـتفاده 
می شـوند ولـی خطـای آنها زیاد اسـت. 
خطاهـا،  این گونـه  کـردن  کـم  بـرای 
راهی که کارشناسـان پیشنهاد می کنند، 
اسـتفاده از شـبکه های عصبـی و زبـان 

اسـت.  Sub-Symbolic
artificial.ir :منبع
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سام درخشاني بازیگر نمایش مانش شد

جدید  تئاتر  مرادی  کیومرث 
سام  بازی  با  مانش،  نام  با  خود  را 
و  حسینی نیا  مهدی  ني،  خشا ر د
می برد.  صحنه  روی  کریمی  نازنین 
این  با  بار  نخستین  برای  مرادی 
با  تا  می کند  همکاری  زیگران  با

ترکیبی متفاوت، تازه ترین اثر خود را برای 
اجرا آماده کند.

 تئاتر مانش براساس نمایشنامه اهالی کاله نوشته پیام الریان برای 
اجرا آماده شده و قرار است از نیمه تیرماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی 
صحنه برود. سام درخشاني که در سال هاي اخیر یک چهره پرکار در 
سینما و شبکه خانگي بوده، این روزها فصل آخر مسابقه جوکر را در 
روي  منتظر حضورش  باید  حاال  و  دارد  پخش  حال  در  خانگي  شبکه 

صحنه تئاتر باشیم.

صدور مجوز فیلم ترسناک شهاب حسیني!

به  شین  فیلم  گذشته  ز  و ر
و  حسینی  ب  شها گی  تهیه کنند
سوي  از  کزازی  میثم  کارگردانی 
اکران  شوراي صنفي نمایش، مجوز 
سال  محصول  شین،  کرد.  دریافت 

فجر  فیلم  جشنواره  در  که  است   ۱3۹۷
رونمایی شده و یک نشست خبری پرحاشیه 
شهاب  هاشم پور،  جمشید  بازی  با  فیلم  این  شد.  برگزار  آن  برای  هم 
بصیری،  محمود  تقی پور،  آتش  نظر،  غزاله  پاک نیت،  محمود  حسینی، 
ژانر  در  صدیق شریف  فخرالدین  و  اطلسی  سیامک  توکلی،  هوشنگ 
ترسناک ساخته شده که البته کارگردانش تاکید کرده بود، قصد نداشته 
که یک فیلم ترسناک بسازد وبه دلیل مشابه بودن اتمسفرهای بیشتر 
فیلم ها، واژه ترسناک را ظلم در حق این فیلم می دانست و آن یک درام 

خانوادگي معرفي کرد.

کنسرت محمد معتمدي در جاي نامشخص!

محمد معتمدی، خواننده محبوب 
قرار  گویا  که  ایرانی  آواز  پرطرفدار  و 
را  کنسرتی  آینده  روزهای  در  است 
نامتعارف  شیوه ای  با  کند،  برگزار 
و  پرداخته  کنسرت ها  این  تبلیغ  به 

این  مکان  و  زمان  بودن  نامشخص  از 
حساب  در  معتمدی  می گوید!  کنسرت ها 
رسمی خود در اینستاگرام درباره اجازه نداشتن برای اطالع رسانی درباره 
کنسرت های پیش رو و مشخص نبودن زمان و مکان دقیق کنسرت هایش 

نوشته است! 
راهکار  خواننده،  از سوی یک  اطالع رسانی  شیوه  این  اینکه  حال 
جدیدی برای بازار گرمی از سوی هنرمندان محسوب می شود و یا عامل 
دیگری در این زمینه دخیل است، شاید باید منتظر بود و خبرهای تکمیلی 

در این زمینه را مشاهده و سپس قضاوت کرد.
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فیلم سینمایي بازیووو به سینماها مي آید

اکران فیلم سینمایی  در آستانه 
امیرحسین  کارگردانی  به  بازیووو، 
قهرایی و تهیه کنندگی سیدغالمرضا 
رونمایی  فیلم  این  پوستر  از  موسوی 
 ۴ دریافت  به  موفق  فیلم  این  شد. 
جایزه  پروانه زرین بهترین کارگردانی، 

افتخار بهترین فیلمنامه، جایزه ویژه  دیپلم 
دومین  و  از سی  کودک  سینمای  توسعه  مرکز  تندیس  و  کار  و  کسب 

جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان است. 
پژمان بازغی، برزو ارجمند، محمد رضا هدایتی، لیندا کیانی، سحر 
هستند.  فیلم  این  بازیگران  شفیعی جم  رضا  و  افشاری  مجید  ذکریا، 
بازیووو داستان ماپان مخترع بازی ها و خالق سرزمین بازیووو است که 
برای نجات سرزمینش از چنگال سیلوس به دنبال پیدا کردن قهرمانی 

از میان بچه هاست...

ما
سین

 

بررسي حواشي جشنواره کن با پیمان معادي...

مشکالت فیلم برادران لیال 
و همینطور بازیگرانش با گفتگو و تعامل حل مي شود

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 2۶305824- فکس: 2۶305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122۷52190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

از  ماه  از یک  بیش  با گذشت 
پایان جشنواره کن، هنوز ترکش هاي 
حواشي مختلف این جشنواره براي 
آن  عوامل  و  لیال  برادران  فیلم 
درواقع  که  فیلم  این  دارد.  ادامه 
نهایي  نمایش  بدون دریافت مجوز 
حاال  بود،  راهي جشنواره کن شده 
چندروزي هست که از سوي وزارت 
ارشاد و سازمان سینمایي توقیف شده 
و دلیل آن عدم رعایت قانون عنوان 
شده که البته تهیه کننده فیلم نیز به 
این موضوع اذعان داشته ولي معتقد 
است با تعامل مي توان این مشکل را 
برطرف کرد. از سوي دیگر مسائل 
حضور  زمان  در  زیادي  متعددي 
رخ  کن  جشنواره  در  لیال  برادران 
داد. از اتهام تعرض کتایون ریاحي 
به سعید پورصمیمي و عدم حضور 
فرهاد اصالني در جشنواره تا حرکت 
فرشته  و  محمدزاده  نوید  جنجالي 
حاال  که  قرمز  فرش  روي  حسیني 
به ممنوع الکاري هردوي آنها منجر 
تا  ممنوع الکاري  این  و  است  شده 
تئاتر  که  کرده  پیدا  ادامه  جایي 
نوید  تهیه کنندگي  به  شک،  شب 
است!  شده  توقیف  هم  محمدزاده 
به شکلي عجیب  فیلم  این  درواقع 
جنجال هاي مختلفي را در یک ماه 
کمتر  شاید  که  کرده  تجربه  اخیر 
کشور  سینماي  تاریخ  در  فیلمي 
وارد  اندازه  این  تا  که  یافت  بتوان 
حواشي مختلف و متنوع شده باشد. 
پیمان معادي که یکي از بازیگران 
اصلي این فیلم و از جمله چهره هاي 
شمار  به  ایران  سینماي  بین المللي 
الیو  گفتگوي  یک  در  مي رود، 
به  کثیریان  کیوان  با  اینستاگرامي 
برخي از مسائل پیرامون برادران لیال 
دیگر  همینظور  و  کن  جشنواره  در 

حواشي این فیلم پاسخ داده است.

پیمان معادی بر این باور است 
با  تعامل مدیران سینمایی  که طی 
نشستن  میز  دور  و  روستایی  سعید 
اکران  برای  مشکلی  گفت گو،  و 
برادران لیال  وجود نخواهد داشت و 
مسائل ایجاد شده، حل می شوند. این 
بازیگر، کارگردان و نویسنده سینمای 
کشور در ابتدای الیو اینستاگرامي با 
کیوان کثیریان در پاسخ به اینکه آیا 
از سوی  که  اصالحاتی  بدون  فیلم 
مدیران سینمایی مطرح شده بود به 
جشنواره کن و در ادامه به جشنواره 
من  داد:  پاسخ  چنین  رفت،  مونیخ 
ارتباط  همه  با  و  نیستم  ایران  در 
است  شلوغ  سرم  وقتی  و  ندارم 
را  ماجرا  پیگیری  فرصت  خیلی 
ندارم. ارتباط من با سعید روستایی 
و جواد نوروزبیگی بود و گفته های 
من براساس صحبت هایی است که 
از این دو نفر و یکی دو نفر دیگر از 
ظاهرا  شنیده ام.  فیلم  تولید  عوامل 
فیلم وقتی ساخته می شود به مدیران 
در ارشاد نشان داده می شود و آنان 
من  که  داشتند  فیلم  روی  مسائلی 
به  دیده ام.  را  مسائل  آن  فهرست 
نصفی  از  بیش  مورد،  تعداد  لحاظ 
انجام  کارگردان  سوی  از  موارد  از 
متفاوت  اهمیت  با  تعداد  اما  شد، 
که  بوده  مهمتری  مسائل  و  است 
اما  است،  درمی آمده  فیلم  از  باید 
به  می گویند  دوستان  درنیامده! 
بودن  نزدیک  و  وقت  ضیق  دلیل 
نسخه  تحویل  و  زمان جشنواره  به 
انجام این کار نشده  نهایی فرصت 
به  شده  ارسال  نسخه  حتی  است. 
کن از نظر فنی مشکل داشته برای 
نداشت.  وجود  کافی  فرصت  اینکه 
پس از بازگشت از کن نامه ای زده 
می شود و سازندگان فیلم می گویند 
انجام  را  اصالحات  هستند  حاضر 
که  حواشی  دلیل  به  ما  ا دهند، 
عالوه  بود،  شده  ایجاد  فیلم  برای 

کن  جشنواره  خود  حواشی  آن  بر 
ما  که  بدشانسی هایی  ادامه  در  و 
امسال به دلیل اتفاقات همزمان در 
که  شد  موجب  این ها  داشتیم،  کن 
سینمایی  سازمان  گروه  دو  ارتباط 
و سازندگان فیلم به درستی برقرار 
مونیخ  جشنواره  بالفاصله  نشود. 
متقاضی شد و چون فرصت تعامل 
به وجود نیامد، تغییرات اعمال نشد 

و فیلم به مونیخ رفت.
پیمان معادی بر این باور است 
که در نهایت تغییرات صحبت شده 
روی فیلم اعمال خواهد شد و گفت: 
من فکر می کنم تغییرات را اعمال 
کنند و حتما هم این کار را می کنند، 
فقط ماجرا نباید به اینجا می رسید. 
نباید  فالنی  می شود  گفته  اینکه 
مصاحبه می کرد و باید بین خودشان 
حل می کردند یا باید زودتر سر میز 
می نشستند و با مسئوالن سینمایی 
است  درست  می کردند،  صحبت 
دست  زیر  موضوع  اینکه  بحث  تا 
سازمان دیگری رفته مطرح نمی شد. 
خانه  و  سینمایی  سازمان  ما  چون 
سینما را می شناسیم و هر مسئله ای 
که داریم مایل هستیم در این بخش 
یک  دست  ماجرا  اینکه  کنیم.  حل 
گروه دیگر بیفتد و ما مجبور باشیم 
با آنان صحبت کنیم، اصال شیوه ای 
نیست که بلد باشیم و ادبیات آنان 
می شود،  گفته  که  آنطور  بدانیم.  را 
که  می شد  انجام  باید  ممیزی هایی 
مگر  و می شود.  بشود  باید  و  نشده 
دیگری  راه  سال ها  این  همه  در 
این  در  مگر  نداریم.  چاره ای  بوده؟ 
سال ها فیلم بدون ممیزی و سانسور 
داشته ایم؟ مسئله این است که سعید 
روستایی در جلسه پرسش و پاسخ 
گفته بین توقیف و سانسور، توقیف 
را انتخاب می کند. این حرفی است 
که شاید به نظر قلدرمآبانه بیاید، اما 
کدام فیلمسازی دوست دارد فیلمش 

ممیزی شود؟ کدام فیلمسازی وقتی 
با  از ممیزی می کنند  او صحبت  با 
به  ما  مگر  می پذیرد؟  میل  کمال 
سال،   ۲ سال   ۲ و  نرسیدیم  سکته 
دنبال پرونده فیلم های مان نرفتیم؟ 
را  مشکل  زدن  حرف  با  سر  آخر 
هم  حاضر  حال  در  کردیم.  حل 
تعامل  این  باید  روستایی  سعید  با 
صورت بگیرد و او را دعوت کنند و 
صحبت کنند تا تغییراتی که از نظر 
من صدمه ای به فیلم وارد نمی کند، 

اعمال کند و مشکل برطرف شود.
سوی  از  شده  مطرح  بحث 
سعید  درباره  سینما  زن  بازیگر   ۲
از  کوتاهی  فاصله  به  پورصمیمی 
فرش  روی  او  عکس های  انتشار 
قرمز کن و شوکی که ارتباط مباحث 
آورد  به وجود  با می تو  مطرح شده 
الیو  در  که  بود  دیگری  موضوع 
اینستاگرام از سوی کیوان کثیریان 
از پیمان معادی پرسیده شد. او در 
چه  شما  که  سوال  این  به  پاسخ 
شدید  موضوع  این  متوجه  زماني 
این  از  بعد  )کن(  آنجا  فضای  و 
و  من  گفت:  بود؟  چطور  ادعاها 
آقای پورصمیمی 3 روز بیشتر کن 
برای  پورصمیمی  آقای  نبودیم. 
می رفت  زوریخ  به  برادرش  دیدن 
موبایل  اصال  ایشان  که  آنجا  از  و 
در  را  ایشان  دوستانی  حتما  ندارند، 
جریان گذاشتند. برهمین اساس که 
کنارشان نبودم، من نمی دانم زمان 
داشتند،  واکنشی  چه  خبر  دریافت 
واکنشی  چه  که  شنیدم  بعدتر  اما 
داشتند. در توضیحاتی که دادند گویا 
من  نبوده!  جنسی  آزار  اصال  ماجرا 
چون نمی دانم، نمی خواهم قضاوت 
شیوه  واسطه  به  نظرم  به  اما  کنم، 
حساسیت  و  موضوع  شدن  مطرح 
روزها،  این  در  می تو  ماجراهای 
جنسی  آزار  سمت  به  ذهن  ابتدا 
می رود، اما در این مورد آزار جنسی 

نبوده است. گویا موضوع مربوط به 
مراجعه خانم ریاحی به خانه سینما 
بوده و نقشی که آقای پورصمیمی 
از دیدگاه خانم  آنجا داشتند که  در 
و  تند  برخورد  آن  امروز  ریاحی 
تعرض بوده است. آقای پوصمیمی 
به دلیل مسئولیتی که  گفته اند من 
داشتم، این تصمیم را گرفتم و اگر 
قرار باشد این تصمیم گیری تعرض 
باشد، بله تعرض است. برویم و اگر 
الزم است موضوع را از نگاه قانونی 

بررسی کنیم.
پیمان معادی در بخش دیگری 
با کیوان کثیریان  از صحبت هایش 
در الیو اینستاگرام دلیل غیبت فرهاد 
اصلي  بازیگران  از  یکي  اصالنی 
فیلم برادران لیال  را در جشنواره کن 
از  هم  اصالني  فرهاد  داد.  توضیح 
از سوي  بوده که  جمله چهره هایي 
جنبش  در  سینمایي  عوامل  برخي 
شده  وي  متوجه  اتهاماتي  مي تو، 
است. پیمان معادي با تاکید بر اینکه 
از ایران راهی کن نشده و در خارج 
از کشور بوده و از محل استقرارش 
یکسره به کن رفته است، گفت:  در 
ادامه داستان های جنبش می تو که 
آمده  وجود  به  اصالنی  آقای  برای 
بود و حضور ترانه علیدوستی، به نظر 
این  می رسید همزمان حاضر شدن 
دو در یکجا امکانپذیر نبود. راجع به 
باقی جزئیات که من اطالعی ندارم 
و این ها مواردی است که در دست 
بررسی است. فارغ از علت، صورت 
هم  کنار  آنها  که  بود  این  مسئله 
باشند،  داشته  حضور  نمی توانستند 
کرده  اعالم  علیدوستی  خانم  زیرا 
و  تجاوز  به  متهم  کنار  در  من  بود 
من  اینکه  اما  نمی ایستم،  آزارگری 
این را تایید کنم یا نه اصال مطرح 
نیست، ای کاش وضعیت به گونه ای 
بود که اصال هیچ یک از این اتفاقات 
عدم  و  حضور  بحث  و  بود  نیفتاده 

حضور بازیگری مثل فرهاد اصالنی 
که عجب بازیگری است، اصال مطرح 
نمی شد. من درک می کنم که یک 
جنبش به تازگی راه افتاده و هدف 
تاثیرگذار  می خواهد  و  دارد  خیری 
باشد، بنابراین پروتکل ها و ضوابطی 
براساس  که  طراحی شده  آن  برای 
آقای  نمی دهد  اجازه  ضوابط  همان 
اصالنی در کنار یکی از اعضای اصلی 

جنبش مي تو بایستد.
پیمان معادی همچنین در بخش 
اینستاگرامی  الیو  این  از  دیگري 
وقتی با پرسشی درباره حواشی ایجاد 
شده برای نوید محمدزاده و فرشته 
مواجه  کن  جشنواره  در  حسینی 
این موضوع را بسیار شخصی  شد، 
خواند. یکی از داغ ترین موضوعاتی 
که در جریان برگزاری جشنواره فیلم 
ایران فراگرفت،  کن رسانه ها را در 
حواشی مربوط به حضور محمدزاده 
و حسینی روی فرش قرمز کن بود. 
گفت:  موضوع  این  درباره  معادی 
راجع به نوید عزیز که ترجیح می دهم 
موضوع  این  چون  نکنم،  صحبت 
با  معموال  ما  است.  بسیار شخصی 
اخیرا در  اما  ارتباط هستیم،  هم در 
ارتباط نبودیم و خیلی دوستش دارم 
در  می داند.  را  این  هم  خودش  و 
مورد این اتفاق اخیر، من قطعا نظر 
شخصی خودم را دارم که می توانم 
کنم،  خودش صحبت  با  خصوصی 
می دهم  ترجیح  الیو  فضای  در  اما 
گر  ا نا  حیا ا چون  نکنم،  صحبت 
اگر  و  نشود  بدتر  هست  مشکلی 
ترجیح  نشود.  کورتر  هست  گره ای 
واکنش  خودش  که  است  این  من 
کار  بهترین  نظرم  به  و  دهد  نشان 

در این شرایط این است که به هر 
اگر الزم  تا خودش  بسپاریم  کسی 

می داند نکته ای بگوید.
یو  ال ین  ا ني  یا پا بخش 
اینستاگرامي به موضوع دستمزدهاي 
بازیگران و عوامل فیلم برادران لیال 
اختصاص پیدا کرد. در روزهاي اخیر 
باالي  دستمزد  بر  مبني  خبرهایي 
حواشي  همچنین  و  عوامل  برخي 
در  عوامل  برخي  که  مشکالتي  و 
داشتند،  دستمزدهایشان  دریافت 
معادی  پیمان  است.  شده  مطرح 
به  صحبت هایش  پایاني  بخش  در 
پرسش هایی در مورد بودجه ساخت 
برادران لیال  که گفته می شود عدد 
سینمای  عرف  از  خارج  رقمی  و 
ایران است، پاسخ داد. او در ابتدای 
اصال  آیا  اینکه  درباره  مبحث  این 
برای  نامتعارف  دستمزدهای  بحث 
بازیگران و خود معادی مطرح بوده، 
می گویم  خودم  درباره  من  گفت: 
فیلم های  از  پایین تر  دستمزدم  که 
دیگرم بود حتی پایین تر از دستمزد 
فیلم بعدی که قصد دارم کار کنم. 
این طبیعی است که در فیلم بعدی 
باالتر از فیلم قبل بگیری، اما نکته 
اینجاست که دستمزد کمی پایین تر 
من در برادران لیال پایه دستمزد من 

در فیلم بعدی شده است.
اینکه چرا  به  پاسخ  در  معادی 
عدد کمتری گرفته، گفت: روزهای 
اول می گفتند نداریم. در آن روزها، 
ما  از  و  نداشتند  چندانی  بودجه 
و کمتر  کنیم  می خواستند مالحظه 
بگیریم، به هر حال کم کم در ادامه 

بودجه تزریق شد.
او فیلم برادران لیال را به لحاظ 

ویژگی های ساخت، فیلمی پرهزینه 
پرهزینه  فیلم  این  گفت:  و  دانست 
است و این در خود اثر واضح است. 
۵ ماه فیلمبرداری داشتیم و این اصال 
صحنه ها  برخی  در  نیست.  شوخی 
نزدیک هزار هنرور آن هم در مدت 
۱۰ روز حاضر بودند. باالخره این ها 
روی هزینه تاثیر دارد. هزینه را در، 
در و دیوار برادران لیال می بینید. به 
عوامل  بازیگران،  از  غیر  کلی  طور 
ساخت فیلم هم جزو عواملی بودند 

که دستمزد باالیی دارند.
او همچنین درباره اینکه گفته 
می شد بر سر مسائل مالی بین برخی 
از عوامل اختالف به وجود آمده بود، 
گفت: من شخصا اختالفی نداشتم. 
به دلیل کاری که داشتم ۲ روز بعد 
از تمام شدن فیلمبرداری بخش های 
خودم، سفر کردم و رفتم و بعد از آن 
داشت.  ادامه  فیلمبرداری  ماه  یک 
و  اختالفات  موضوع  دور  از  من 
می شنیدم،  را  شده  مطرح  مسائل 
هرچند که در کورانش نبودم. حتما 
آن مشکالت امروز حل شده است، 
جواد  شوم،  وارد  خواستند  من  از 
سعید  خود  کرد،  کمک  نوروزبیگی 
روستایی هم همینطور تا در نهایت 
رسیدیم  جایی  به  و  شد  گشایشی 
بودیم.  هم  کنار  در  گروه  همه  که 
آقای  بود،  مشخص  ما  مالی  منبع 
به نظر  بود و  اخباراتی سرمایه گذار 
رسید منبع مالی تمیزی دارد. عالوه 
اینکه در آن زمان می دیدیم در  بر 
که  بودند  بازیگرانی  زمان  همان 
دوبرابر ما دستمزد می گیرند. بنابراین 
البته  نبود،  عجیب  ما  قراردادهای 

مالیات آن را هم می دهیم.
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