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خون ایرانی، سالم ترین خون 
اهدایی دنیا

ســخنگوی ســازمان انتقال خون با اشاره به 
وضعیت ســامت خون در ایــران، گفت: تمامی 
مراحل اهدای خون در مراکز انتقال خون در شرایط 
کاما استریل و طبق استانداردهای جهانی انجام 
می شود. به گزارش ایسنا، بشیر حاجی بیگی بیان 
کرد: از طرفی باید توجه کــرد که اهدای خون در 
ایران از سال ۲۰۰۷میادی به صورت ۱۰۰درصد 
داوطلبانه و با اهداف انسان دوستانه انجام می شود. 
امروز میزان اهدای خون اهداکنندگان مستمر در 
کشور ۶۰درصد است و یکی از شاخص های ارتقای 
مراکز انتقال خــون دنیا،  وجــود اهداکنندگان 
مستمر است که به نوعی سامت خون های اهدایی 

را تضمین می کند.
سخنگوی ســازمان انتقال خون با بیان اینکه 
ضریب امنیت و سامت خون اهداکنندگان مستمر 
بسیار باالتر از اهداکنندگان بار اولی است، اعام 
کرد: در برخی از اســتان های کشور مانند استان 
ســمنان نزدیک به ۸۰ درصــد از اهداکنندگان 
خون مستمر هســتند. اهداکننده مستمر به این 
معنا است که در سال حداقل دو بار موفق به اهدای 
خون می شــوند. عمده مراکز انتقــال خون دنیا 
از جمله ایران از قوانیــن و بیانیه های ISBT که 
مجمعی جهانی در حوزه انتقال خون است، استفاده 

می کنند و در مجامع علمی آن شرکت می کنند.
    

فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد
برخورد پلیس با کشف حجاب 

در مجتمع های آپارتمانی
فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اهمیت 
برخورد با کشــف حجاب در خودروها، از مقابله با 

کشف حجاب در مجتمع های آپارتمانی خبر داد.
به گزارش ایرنا، سردار عباسعلی محمدیان با 
تاکید بر اینکه در زمینه مقابله با کشف حجاب به 
سراغ یکسری از مجتمع ها می رویم، افزود: در آن 
مرحله از ساکنان خود مجتمع ها می خواهیم که 
خودشان هم در جایگاه امربه معروف و نهی ازمنکر 

و هم در جایگاه قانونی در این زمینه کار کنند.
فرمانده انتظامی استان البرز درخصوص طرح 
پلیس برای برخورد با کشف حجاب در خودرو ها 
بیان کرد: ریشــه برخورد ها درخصوص مقابله با 
کشف حجاب قانونی اســت و نیروی انتظامی نیز 
باید به این وظایف قانونی عمل کند. او با این توضیح 
که از هر 5 تا ۶خودرو حداقل در یک مورد کشــف 
حجاب مشاهده شده، گفت: با طرح پلیس در این 

زمینه موارد فوق به حداقل رسیده است.
    

استان های محروم »مدال آور 
المپیادی« ندارند

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان 
گفت: آن چیزی که باعث می شود، مدال آور تربیت 
نشود و به نوعی نبود مدال آور دائما بازتولید شود، 

شاید نبود خود مدال آوران است.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی درباره عدم 
شرکت ۸استان محروم کشور در المپیاد ها بیان 
کرد: برنامه هایی برای استان های محروم در نظر 
گرفتیم تا آنها نیز بتوانند در المپیاد شرکت کنند. به 
عنوان مثال اردوهای جهادی از همین جنس است. 
نیروهای جهادی با حضــور در مناطق محروم به 
کمک دانش آموزان می روند. یکی از این استان ها، 
ایام بوده که توانسته وارد چرخه مدال آوری شود.

او گفت: از آنجا که جنــس محتوای المپیادها 
با جنس محتواهای درســی متفاوت است وقتی 
یک اســتانی مدال آور دارد، او می تواند مسیر کار 
را برای مابقی دانش آموزان نیز هموار کند، اینکه 
گفته می شود امکان دارد در استانی با بازتولید نبود 
مدال آور مواجه شویم به آن معنی نیست که ضریب 
هوشــی این دانش آموزان پایین است. مهاجرانی 
همچنین دربــاره اخذ وثیقه از دانش آموزشــان 
المپیادی مشــمول به خدمت گفت: این تصمیم 
فقط مربوط به امســال بوده و در ســال های قبل 
وزارتخانه از دانش آموزان المپیادی مشــمول به 
خدمت حمایت می کرد.  او ادامه داد: این یک سال 
به جهت اینکه تفاهم نامه ای با سازمان نظام وظیفه 
بســته نشــد و از طرفی منابع مالی در این زمینه 
تامین نشد، خود دانش آموزان المپیادی مشمول 
به خدمت وثیقه گذاشــتند و بعد از بازگشت نیز، 
تمام رقمی که به عنوان وثیقه گذاشــته بودند را 

دریافت کردند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

این روزها فضای مجازی پر شــده از 
افرادی که بی دلیل هزاران دنبال کننده 
دارند. افرادی که نمی تــوان آنها را جزو 
قشر فرهنگی، تحصیلکرده، کارآفرین 
یا تاثیرگذار قرار داد. »الکی معروف های 
اینســتاگرام« بــا انبوهــی از مطالب 
دم دســتی و بی کیفیــت؛ موضوعات 
چیپ و بی محتوا از مــد و لباس گرفته 
تــا بدن ســازی و هنرهای مــوزون و 
غیرمــوزون را روی دایــره ریخته اند تا 
برای جلب توجه و جمــع آوری الیک 
و فالو، تمام زورشــان را بزنند. هرچند 
شاخ و پلنگ های اینستاگرام با جادوی 
هشــتگ ها می توانند هر پست خود را 
روی ده ها هشتگ داخلی و بین المللی 
تگ کرده و زمینه دیده شدن آن را برای 
میلیون ها نفر در داخل و خارج از مرزهای 
جغرافیایی فراهم کنند، اما این هیاهوها 
همیشه زودگذر و مقطعی بوده است. این 
روزها خیلی از شاخ های اینستاگرام با 
به نمایش گذاشــتن رفتارهای عجیب 
و نامتعارف به هر آب و آتشــی می زنند 
تا مورد توجه و تحســین دیگران قرار 
بگیرند. تعدادشان هم کم نیست؛ آنقدر 
که ردپایشان در هر گوشــه و کنار این 

صفحه مجازی پیداست.
 سحر تبر، دختر عجیبی 

که جهانی شد
 اگر کمی به زندگی شخصی شاخ های 

اینستاگرامی نگاه کنیم به راحتی متوجه 
می شــویم آنها در زندگــی خود هیچ 
دستاورد مثبتی برای معروف و مطرح 
شدن ندارند، اما تبدیل شده اند به الگویی 
برای کودکان، نوجوانان و جوانانی که آنها 
را دنبال می کنند. به هر حال شبکه های 
مجازی از جمله اینستاگرام در سال های 
اخیر طرفداران زیادی برای خود دست و 
پا کرده اند و آنچه  این شبکه اجتماعی را 
خاص کرده است و بسیاری نیز در مورد 
آن صحبت می کنند، معروف شــدن 
افرادی عجیب و غیرعقانی مانند »سحر 
تبر« اســت. مدت ها بود دختری با نام 
سحر تبر، به واسطه جراحی پاستیک و 
گریم های عجیب و ترسناکش به شهرت 
رســیده بود تا جایی که سال پیش هم 
موردتوجه چند شبکه خارجی زبان قرار 
گرفت. آنها عکس های سحر تبر را کنار 
عکس آنجلینا جولی، بازیگر هالیوودی 
قرار دادند و گفتنــد او قصد دارد خود را 
شبیه این بازیگر سرشــناس کند و او را 
» عروس مــردگان« خواندند.  عده ای 
معتقدند علت تغییر چهــره او به دلیل 
ناموفق بودن عمل های زیبایی بوده ولی 
بعضی دیگر تغییر چهره او را به شــکل 
کنونی تعمدی می دانند. او البته پیش تر 
با انتشار دابسمش هایی از آهنگ های 
مورد عاقه خود با این چهره در یوتیوب 

هم طرفدارهایی پیدا کرده بود.
دستگیری جنجالی سحر

حاال بعــد از تمام ایــن جنجال ها، 
خبرهای جدید حکایت از دستگیری 
این شــاخ مجازی دارنــد. بنابر اعام 

مقام های قضایی ۱3مهرماه این چهره 
مشهور اینستاگرام به دستور دادسرای 
ارشــاد تهران بازداشت شــده است. 
خبرگزاری تسنیم نام اصلی او را فاطمه 
خ. اعام کــرده و گفته این بازداشــت 
»پس از ارسال پیام های متعدد مردمی 
به سامانه دادسرای ارشاد و درخواست 
پیگیری« انجام شده است. از اتهامات 
او »ترویج خشــونت، تحصیــل مال از 
طریق نامشــروع، توهین به مقدسات، 
توهین به حجاب اســامی، گسترش 
اباحه گری و تشــویق جوانان به فساد« 

اعام شده است.
بر اساس آنچه بعضی رسانه ها اعام 
کرده اند، این چهره  معروف اینستاگرامی 
متولد ۱3۷۶ و حدودا ۲۲ســاله است. 
بعد از دستگیری، حساب کاربری او در 

اینستاگرام در دسترس نیست.
به نظر می رســد ماجــرای دختر 
عجیب اینستاگرام ســوژه بسیار تامل 
برانگیزی برای کارشناسان روانشناسی و 
جامعه شناسی باشد.  از یک سو اینکه یک 

دختر که اغلب به ســبب ذات و ماهیت 
دختــر بودنش باید به ســمت زیبایی 
گرایش داشته باشد سعی کرده خود را 
اینطور مخوف و منزجر جلوه دهد، جای 

سئوال است. 
از سوی دیگر از لحاظ جامعه شناسی 
این موضوع قابل بررســی است که چه 
کسانی جذب این فرد در شبکه تصویری 

اینستاگرام شده اند.
 بازتاب دستگیری

 در رسانه های خارجی
گاردین که ماجرای ســحر تبر را در 
تیتر دوم خود قرار داده است، در گزارش 
خود با اشــاره به اینکه اینستاگرام تنها 
شــبکه اجتماعی بدون فیلتر در ایران 
است، نوشت: بدین ترتیب، سال گذشته 
سحر تبر پس از پســت کردن چندین 
عکس در اینستاگرام خود معروف شد. او 
این عکس ها را در حالی منتشر کرده که 
عمل های جراحی زیادی را روی صورت 

خود انجام داده بود.
بیشتر فیلم و عکس های منتشره، 
ادیت شده بودند تا او را شبیه به آنجلینا 
جولی کنند. این ســتاره اینستاگرامی 
۲۶هــزار و ۸۰۰ دنبال کننــده در 

اینستاگرام داشت.
 وقتی روزنامه انگلیســی گاردین 
تصویر این شــاخ مجــازی ایرانی را در 
صفحه خود منتشر و درباره آن اطاعاتی 
به مخاطبان داد، اغلب مخاطبان با تعجب 
و بهت و حیرت به این موضوع نگاه کردند. 
برخی از آنها حتی گفته اند که این تصویر 
فیک و حاصل دســتکاری فتوشــاپی 
است. از ســوی دیگر گفته شده که این 
فرد نمی تواند زمینی باشــد و فضایی 
است و فردی هم گفته است که آیا ایران 

بیمارستان روانی ندارد؟
نیویورک پست هم در گزارشش با 
تیتر »مدل زامبی آنجلینا جولی در ایران 
دستگیر شد«، نوشــت: این زن جوان 
زمانی به شهرت رسید که در سال ۲۰۱۷ 
ادعا کرد 5۰ عمل زیبایی انجام داده تا 
شبیه ستاره هالیوودی موردعاقه اش، 
آنجلینا جولی شــود. او عکس هایی از 
خود منتشر کرد که گونه های فرورفته، 
لب های متورم و بینــی کارتونی اش به 

نمایش گذاشته شده بود.
به نقل از نیویورک پست، اما او بعدتر 
اعتراف کــرد که این ها عمــل زیبایی 
نیستند، بلکه تنها آرایش، گریم و ادیت  
روی عکس هایش هستند. سحر سال 
گذشته، عکسی از خود منتشر کرد که 

چهره واقعی اش را نشان می داد.
سئوال اساسی این است که آیا جای 

این گونه افراد به جای شبکه اینستاگرام 
و شبکه های اجتماعی مشابه آن مراکز 
روان درمانی نیست! واقعیت این است 
که این فرد مدت هاســت کــه درحال 
فعالیت در فضای مجازی است و ممکن 
اســت همین عجیب و غریب بودنش 
باعث جذب فالوئر و همچنین انگیزه او 
برای اینکه چهره خود را به این شکل و 
شمایل دربیاورد، بوده است، اما سئوال 
اینجاست که چرا نهادهای مربوطه بعد 
از مدت ها با چنین حضور عجیبی آن  هم 
از یک انسان ایرانی در فضای مجازی با او 
برخورد کرده اند. چرا نهادهای مختلف 
قبل از اینکه برای برخورد با او از طریق 
مردم شکایت دریافت کنند، به سراغش 

نرفته و با او برخورد نکرده اند؟
 رفتارهای نامتعارف 

برای دیده شدن
اینستاگرام اولین شبکه اجتماعی 
نیست که افراد به فعالیت در آن گرایش 
نشان داده اند و در آن رفتارهای عجیبی 
از خود بروز می دهنــد. پیش ازاین هم 
شبکه هایی مثل فیسبوک بوده و برخی 
کاربران کارهــای عجیبی می کردند تا 
دنبال کنندگان خود را افزایش دهند. 
مهم ترین دلیل برای رفتارهای غیرعادی 
میل به دیده شدن است که در همه افراد 
از سن کودکی تا لحظه مرگ وجود دارد.

از نگاه روان شناسان، انسان ها دوست 
دارند مورد توجه و تحسین دیگران قرار 
گیرند و این موضوع در همه انســان ها 
جدا از سن، جنسیت، فرهنگ و نژاد آنها 
مشترک است. فضای مجازی فرصتی 
برای افــراد مهیا می کند تــا بتوانند با 
انتشار عکس و فیلم از خود، فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی خودشان 
را با دیگران به اشــتراک گذارند. در این 
میان برخی افراد برای دیده شدن اقدام 

به کارهای ناشایستی می کنند.
روان شناســان معتقدند کســانی 
که در صفحات اینســتاگرام رفتارهای 
غیرمتعارف از خود نشــان می دهند، 
ژســت  های عجیــب می  گیرنــد و 
کپشن های عجیب تر می  نویسند، نوعی 
اختال روانی دارند. به عقیده آن ها این 
رفتار ها ناشی از نوعی نیاز به جلب توجه 
اســت چنان چه افرادی که شخصیت 
خودشیفته و اعتماد به نفس پایین تری 
دارند ممکن اســت بــرای جلب توجه 
دیگران، دست به هر اقدامی بزنند؛ از به 
اشتراک گذاشتن تصاویر خصوصی خود 
گرفته تا کارهای ناشایستی که هرکس 
ممکن است از سِر کنجکاوی هم که شده 

به دنیایشان سرک بکشد.

این موضوع می تواند به یک اختال 
شخصیتی هم نسبت داده شود؛ آدم هایی 
که به شدت تشنه جلب توجه  هستند 
برای دیده شــدن و جمع آوری الیک و 
فالوئر، دست به هر کاری می زنند و فرقی 
هم نمی کند در چه پست و مقامی باشند.
به عقیده روان شناســان، فــرار از 
محرک های اســترس زای موجود در 
محیط و تنهایی های عمیــق، دالیل 
محکمی برای بروز رفتارهای این چنینی 
اســت. به گفته آنها، حس تنهایی افراد 
احساسات منفی زیادی با خود به همراه 
می آورد که انزوا و گوشــه گیری، تنها 
بخشی از آن است؛ چنانچه هرچه فعالیت 
کاربران در فضای مجازی بیشتر باشد، 
حس تنهایی شان نیز بیشتر و عمیق تر 
می شود و شاید برای همین است که این 
فضا برای خیلی ها، راه میان بری اســت 
تا خود را بیشتر نشــان دهند. تنهایی، 
احساسات منفی زیادی با خود به همراه 
می  آورد که به تبــع آن اعتماد به نفس 
فرد، کمتر و انزوایش بیشــتر می  شود، 
به طوری که آدم های هیجان طلب نیز 
در فضای مجازی حرف هایی می زنند که 
در دنیای واقعی نمی توانند بیانش کنند.

ریشــه برخی از ایــن رفتارهای 
اختال گونه در جلب محبت، توجه و 
تایید دیگران و ترس از فراموش شدن 
است؛ بیشتر مردم نیز معتقدند افرادی 
که بدون ارائه هیچ هنــر مطلوبی در 
شبکه های اجتماعی مشهور می شوند، 
عموما آدم هایی بیکار هســتند که از 
نظر روحی خأل هایی در خود احساس 
می کنند.  البته این درست است که این 
دست از افراد، بیمار و بیکار هستند؛ اما 
به نظر می رســد دنبال کنندگانی که 
این اخبار و ماجراها را رصد می کنند 
نیز کمتر از آن ها مقصر نیستند، چراکه 
دلیل اصلی شهرت شاخ های مجازی، 
کنجکاوی همین فالوئرهای میلیونی 

است!

دستگیری»سحر تبر« در رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای داشت

آسیب شناسی تمایل به »شاخ شدن«
اگر کمی به زندگی شخصی 

شاخ های اینستاگرامی 
نگاه کنیم به راحتی متوجه 
می شویم که آنها در زندگی 
خود هیچ دستاورد مثبتی 
برای معروف و مطرح شدن 
ندارند؛ اما تبدیل شده اند 
به الگویی برای کودکان، 

نوجوانان و جوانانی که آنها 
را دنبال می کنند

روان شناسان معتقدند 
کسانی که در صفحات 
اینستاگرام رفتارهای 

غیرمتعارف از خود نشان 
می دهند، ژست  های عجیب 

می  گیرند و کپشن های 
عجیب تر می  نویسند، نوعی 

اختالل روانی دارند
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ساختمان مرکزی مدیر امور شعب استان های البرز، قزوین و زنجان بانک ایران زمین و باجه دهکده فردیس این استان 
با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان و ایجاد دسترسی مطلوب برای ارایه خدمت به مراجعین به مکان جدید منتقل شد.
به گزارش روابط عمومی: با هدف ارتقای سطح خدمت رسانی و بهینه سازی شبکه 
شعب بانک ایران زمین، ساختمان مرکزی مدیریت امور شــعب استان های البرز، 

قزوین و زنجان به آدرس: کرج، خیابان شهید بهشتی، ۱۰ متری محقق منتقل شد.
باجه دهکده فردیس این اســتان با کد۱۲۱4 به آدرس: فردیس، سه راه دهکده، 

خیابان اصلی دهکده، شهرک دهکده، پاساژ مسجد النبی، رقبه ۱۰ نقل مکان کرد.
مشتریان ارجمند می توانند برای کسب اطاعات بیشتر با کارشناسان مرکز ۲4 

ساعته ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین به شماره ۲4۸۰9-۰۲۱ تماس کنند.

در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک بانک ایران زمین و به منظور ارتقای امنیت حساب کاربران، فعال سازی 
برنامه رمزسازدر اینترنت بانک راه اندازی شد.

براساس گزارش حوزه بانکداری مجازی بانک ایران زمین، مشتریان از این پس 
می توانند در سامانه اینترنت بانک نسبت به فعالسازی رمز پویا )یکبار مصرف( اقدام 

کنند. 
مزایای سرویس رمز اول و دوم یکبار مصرف: 

۱ . جلوگیری از افشای رمز اول و دوم کارت و سوء استفاده های احتمالی 
۲ . افزایش امنیت در تراکنش های مالی و غیر مالی 

3 . عدم نیاز به اینترنت در زمان تولید رمز

امکان فعال سازی رمز پویا در اینترنت بانک، ایران زمین فعال شد  جابجایی ساختمان مرکزی مدیریت امور شعب استان های البرز، قزوین 

پیرو اطاعیه مورخ ۱39۸/۰۶/۲4 شــرکت سپرده 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به استحضار 

می رساند:
»ازتاریخ 9۸/۰۷/۲5پذیرش، ثبت و هرگونه اقدام 
بابت درخواست ها در شرکت مذکور با ارائه مستندات 
مبتنی بر ثبت و به روزرسانی اطاعات در سامانه سجام 

انجام می پذیرد.«
لذا از کلیه سهامداران و سرمایه گذاران صندوق های 
سرمایه گذاری بانک ایران زمین که تاکنون اقدام به ثبت 
نام در ســامانه فوق ننموده اند تقاضا می شود در اسرع 
 وقت و نهایتا تا تاریخ ۱39۸/۰۷/۲5 با مراجعه به سایت

 https://profilesejam.csdiran.com 
اطاعات خود را در سامانه سجام ثبت کنند.

 مدیــر روابــط عمومــی بانــک ایــران زمیــن 
از آمادگی کامل شــعب ایــن بانک در غرب کشــور 
 برای ارائه خدمت رســانی به زائران اربعین حســینی 

خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی: سیدمحمدحســین 
استاد، مدیرروابط عمومی بانک ایران زمین از آمادگی 
کامل شعب این بانک در استان های ایام، کرمانشاه و 
خوزستان جهت خدمت رسانی مطلوب به زائران عتبات 

عالیات در مراسم اربعین امسال خبر داد.
استاد افزود: در اســتان های مذکور تمهیدات الزم 
برای پول گذاری، رصد شــبانه روزی دســتگاه های 

خودپرداز و افزایش سقف برداشــت از خودپردازهای 
شعب در ایام اربعین انجام خواهد شد.

 لزوم ثبت نام در سامانه سجام تا 25 مهرماه آمادگی بانک ایران زمین برای ارائه خدمات به زائران اربعین 

اخبار ویژه )ادامه از صفحه اول(


