
حمایت همه جانبه دولت از بورس؛

بازار سرمایه در مسیر بهبود قرار می گیرد

اجتماعی  توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
جوانان وزارت ورزش و جوانان، با تاکید بر لزوم ارزیابی 
و رتبه بندی مراکز تخصصی مشاوره ازدواج، گفت: در 
حال حاضر ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار جوان در سن ازدواج داریم. 
را  بیمه مشاوره هستیم و درصددیم کمیته ای  پیگیر فعال شدن 
در  ازدواج  مشاوره  تخصصی  مراکز  رتبه بندی  و  ارزیابی  برای 

استانها تشکیل دهیم. 

مراکز  مدیران  از  تعدادی  با  نشست  در  متقی فر  مهدی 
تخصصی مشاوره ازدواج، اظهار کرد: در صدد هستیم که چشم 
اندازی را برای فعالیت و توسعه مراکز مشاوره در دستور کار قرار 
دهیم. رتبه بندی مراکز مشاوره تخصصی ازدواج استان تهران را 
شروع کرده و کمیته ای را برای ارزیابی و رتبه بندی این مراکز 

مشاوره تشکیل داده ایم. 
صفحه ۲
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
از استاد جمشيد 

مشايخي درس هاي 
زيادي گرفتم

 

6ورزش
صدری: تک تک 

مديران قبلی باشگاه 
بايد پاسخگو باشند

4ایران زمین

شب گذشته جليل فرجاد، بازيگر كهنه كار و پيشكسوت عرصه 
بازيگري مهمان برنامه چهل تيكه بود. او فارغ التحصيل ليسانس 
بازيگری از دانشگاه هنر های درماتيک و فوق ليسانس كارگردان 

از دانشگاه هنر و معماری آزاد است. 

مجيد صدری مديرعامل پرسپوليس در يک نشست مطبوعاتی 
به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد.

يک روز پس از باز شدن پنجره نقل و انتقاالتی پرسپوليس، 
به نظر می رسد سرخ ها به سروسامان رسيده اند و با مشخص 

شدن

_مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اردبيل گفت:با 
اجرای طرح ملی كاداستر ۶۸ درصد از اراضی ملی استان 
دارای سند  و  تثبيت  به وسعت ۶۵۲ هزار هكتار  اردبيل 

مالكيت شده است. 

۶۸ درصد از اراضی 
ملی استان اردبيل 

با طرح کاداستر 
سنددار شد

وجود حدود ۱۳ ميليون جوان در سن »ازدواج« پیشرفت در وین، هرچند محدود
 اما امیدوارکننده است

استاد دانشگاه شیکاگو، احتمال خروج دولت بعد آمریکا از توافق 
هسته ای را مانعی برای احیای برجام دانست و گفت: پیشرفت در 
وین، هرچند محدود اما امیدوارکننده است هرچند بعید است طرفین 

بتوانند به شرایط قرارداد قبلی بازگردند.
صفحه ۲

توانایی«نه« گفتن و تعیین هدف مناسب، یکی 
از اصلی ترین مهارت هایی است که جوانان باید به 

آن مجهز باشند.
به گزارش دنیای جوانان،انسان ها در روز با پیشنهاد های 
مناسب  مواقع  در  نتوانند  اگر  که  هستند  روبه  مختلفی 
پیشنهاد هایی را که باید رد کنند با مشکالت زیادی، برخورد 

خواهند کرد. این موضوع برای جوانان بسیار مهمتر از بقیه 
افراد افراد است. تعیین درست اهداف بسیار می تواند زندگی 
افراد را در جریان مناسب قراردهد. زندگی ما تحت تاثیر اهداف 
و انتخاب های ما است که اوج اهمیت این انتخاب ها و اهداف 

در سنین جوانی است.
صفحه ۲

به فرزدان خود توانايی »نه گفتن« را بياموزيد!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

اظهارات اخیر برخی مسئوالن و صاحبان تریبون 
در کشور و سطح دغدغه آن ها، آن هم در شرایطی 
نرم  پنجه  انواع مشکالت دست و  با  ایران  که مردم 
می کنند، به جای تالش برای حل مشکالت و ایجاد 
اعصاب  روی  پیاده روی  به  بیشتر  جامعه،  در  آرامش 

ملت شبیه شده است.
از  دور  و  عجیب  سخنان  شنیدن  روزها  این 
و  مسئوالن  برخی  از سوی  مردم  اصلی  دغدغه های 
سخنوران به یکی از معضالت کشور بدل شده که این 
سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا واقعا مسئوالن 
از مشکالت مردم بی خبرند یا با طرح چنین مباحثی 
تالش می کنند سطح دغدغه ها را پایین بیاورند و اوضاع 

را کنترل کنند؟
از یک سو دغدغه سخنگوی شورای شهر تهران 
به جای حل مشکالت عدیده پایتخت، تغییر نام خیابان 
نزدیک دفتر رهبری است و از سوی دیگر امام جمعه 
موقت تهران، تعداد سفرهای مردم به شمال را دلیلی بر 
وجود رفاه در کشور می داند! نماینده مجلس به واردات 
آالت موسیقی می پردازد و خطیبی دیگر، راه حل بحران 

آب اصفهان را خواندن نماز باران عنوان می کند!
شهر  شورای  آذر   ۲۸ جلسه  در  مثال  طور  به 
این شورا در حین  نادعلی سخنگوی  تهران، علیرضا 
نامگذاری برخی خیابان ها در شورای شهر تهران گفت: 
ما در جمهوری اسالمی سیاست های رسمی داریم و 
انقالب اسالمی سال ۵۷، ضدیت با سلطنت ۲۵۰۰ ساله 
شاهنشاهی بود. یعنی ما غیر از پادشاهی حضرت داوود 
و حضرت سلیمان، هیچ پادشاهی دیگری را به رسمیت 
نمی شناسیم. این در حالی است که خیابان انوشیروان 
چند کوچه پایین تر از دفتر مقام معظم رهبری قرار دارد 
و وجود نام این پادشاه روی یک خیابان در آن منطقه 

قطعا با اصول انقالب اسالمی تعارض دارد.
حال این سوال از این عضو شورای شهر تهران 
مطرح است که به فرض نام خیابان انوشیروان عوض 
شد.تغییر این نام چه دردی از مردم تهران و حتی اهالی 
همان خیابان نزدیک به دفتر رهبری دوا می کند؟ از 
انتقادات اصلی بسیاری از اعضای شورای شهر فعلی 
تهران و حامیانشان نسبت به شورای شهر قبلی تهران، 
نام خیابان ها و  تغییر  به مسائل فرعی مثل  پرداختن 
غافل شدن از مشکالت اصلی پایتخت بود. آیا بهتر 
نیست به جای تمرکز بر یک نام، به مشکالت کالن 

تهران پرداخته شود؟
معضل ترافیک که به یک گره کور در پایتخت 
بدل شده و هر روز بدتر می شود، آلودگی هوای تهران و 
کمبود امکانات حمل و نقل عمومی، نابسامانی وضعیت 
خیابان ها و پیاده روها، کمتر شدن فضای تنفس شهر به 
دلیل ساخت و سازهای بی ضابطه و از بین رفتن باغ ها و 
درختان تهران و صدها مشکل ریز  و درشت دیگر که 
پایتخت با آن دست و پنجه نرم می کند در مقابل نام 
یک خیابان برای مردم تهران اهمیت بیشتری دارند و 
شاید بهتر باشد مسئولین شهری به جای پرداختن به 
موضوعاتی که در درجه آخر اهمیت برای شهروندان 
هستند به فکر حل معضالتی باشند که تنها به گوشه ای 

از آن ها اشاره شد.
در مثالی دیگر، کاظم صدیقی امام جمعه موقت 
تهران شامگاه ۲۷ آذر در حرم مطهر رضوی )ع( که به 
مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا )س( سخنرانی 
از  ناشی  کشور  کنونی  های  نابسامانی  به  می کرد، 
افزایش قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملی اشاره و 
بیان کرد: وضعیت مردم در مقایسه با ابتدای انقالب 
بهتر است و سطح رفاه مردم باالتر از آن دوران است، 
اکنون می بینیم با پیش آمدن هر تعطیلی، مردم برای 
عزیمت به گردشگاه ها در شمال کشور صف می کشند 

که اینها نشان از سطح رفاه در کشور است.
طرح چنین مباحثی از سوی یکی از خطبای مشهور 
ایران آن هم در شرایطی که بنا به آمار نهادهای اقتصادی 
کشور، بیش از ۶۰ میلیون ایرانی به کمک های معیشتی 
همزمان  تاسف  و  تعجب  باعث  دارند  نیاز  یارانه ای  و 
است. به ظور مثال که در تعطیالت برخی از مردم برای 
عزیمت به شمال در جاده های باریک منتهی به شمال 
صف بکشند، مگر چند درصد از جمعیت ۸۵ میلیونی 
ایران را شامل می شوند؟ از طرفی مقایسه سطح رفاه 
امروز با ۴۳ سال پیش آیا یک قیاس مع الفارق نیست؟ 
حتی سطح رفاه ضعیف ترین اقتصادهای دنیا هم نسبت 
به چهار دهه گذشته رشد داشته و این موضوع دلیلی بر 

مرفه بودن مردم آن کشور نیست؟
تردد  شتر  و  اسب  با  مردم  روزگاری  که  این 
می کردند و امروز از مترو و اتومبیل و هواپیما استفاده 
بر  دلیلی  و  است  مرتبط  زمانه  مقتضیات  به  می کنند 

بهتر بودن اوضاع اقتصادی مردم یک کشور نیست.
در همین زمینه آب و پس از تنش آبی اصفهان، 
یکی دیگر از خطبای دیگر، راه حل را خواندن نماز باران 
دانسته بود. با این حساب بسیاری از کشورهای پیشرفته 
که با بحران آب دست و پنجه نرم نمی کنند حتما تقوا 
و ایمان داشته اند و در وظایف شرعی و مسئولیت های 
سیاسی و اجتماعی خدا را در نظر گرفته اند و شاید بهتر 
باشد مردم و مسئوالن ایران از آنان الگوبرداری کنند. 
البته که همه می دانند ایجاد بحران آب بیش از نیاز به 
نماز باران، به مدیریت صحیح نیاز دارد و انسان هایی 
که منابع طبیعی را درست مدیریت نمی کنند تا وضع 
بحرانی شود، هرچقدر هم تقوا را رعایت کنند و نماز 
باران بخوانند باز هم مورد الطاف خداوند قرار نمی گیرند 
چرا که این سنت الهی است و به فرموده امام صادق 
پیش  به  اسباب،  از طریق  را جز  امور  )ع(، »خداوند، 
نمی برد. پس برای هر چیزی سبب قرار داده است«. 
سبب امروز معضالت آبی کشور هم مدیریت غیرعلمی 

و اشتباه بوده نه مسائل ماورایی.
بازیگر   ۱۵ از  قم  طالب  از  گروهی  طرفی  از 
و  کرده  شکایت  بدحجابی  دلیل  به  ایران  سینمای 
خواهان جبران ضررهای وارده به خود شده اند. اینکه 
بدحجابی برخی بازیگران چه ضرری به این افراد زده 
خود سوال جالبی است که می تواند پاسخ های جالب تری 
را هم به همراه داشته باشد اما سوال اصلی اینجاست 
که چرا این روحانیون که طبق شواهد تاریخی همیشه 
از اصلی ترین معترضان به بی عدالتی و از حامیان مردم 

محروم بوده اند، به جای پرداختن به مفسده های اصلی 
این روزهای  که سرچشمه همه مفاسد است و حال 
کشور را خراب کرده به چنین مباحثی می پردازند، باز 
هم از همان دست دغدغه هایی است که تنها به ایجاد 

شکاف بیشتر میان مردم و روحانیت منجر می شود.
در مثالی دیگر ۲۰ آذر سیدکاظم موسوی نمایند 
نایب رئیس کمیسیون  اردبیل، نمین، سرعین و  مردم 
آالت  ورود  درباره  گفت وگویی  در  مجلس،  اقتصادی 
نمی دانم  بنده صالح  کرد:  عنوان  کشور  به  موسیقی 
که این لوازم به کشور وارد شود. بنده و همکارانم به 
عنوان خادم مردم دغدغه شب و روز ما فقط معیشت 
اساسی  کاالی  جزء  که  موسیقی  آالت  است.  مردم 
نیست که ما ورودش را الزامی بدانیم. عینک افتابی و 
یا آالت موسیقی باشد یا نباشد هیچ تفاوتی در زندگی 
آالت  دنبال  به  که  افرادی  اگر  نمی کند.  ایجاد  مردم 
موسیقی یا امیال شخصی خودشان هستند، کشورهای 

دیگر هستند می توانند از ایران بروند.
همین جمله کسانی که به دنبال این چیزها هستند 
از کشور بروند، یادآور آن جمله مجری تلویزیون بود 
که مدت ها خشم مردم را برانگیخت. از اظهارات برخی 
مسئوالن و حامیانشان چنین برمی آید که گویا کشور 
را ملک طلق خود می دانند و هر کس مانند آن ها فکر 
نمی کند حق حضور در ایران را ندارد. این از همان دست 
تفکرات و اظهاراتی است که مردم را عصبانی می کند.
البته موسوی در جلسه علنی ۲۳ آذر مجلس در 
تذکری شفاهی سعی کرد این اظهارات را اصالح کند 
و گفت: بنده می خواهم به اتفاقی که چند روز گذشته 
برایم پیش آمد، اشاره کنم و از همکاران خواهش کنم 
با هر خبرنگاری مصاحبه نکنیم. در مصاحبه انجام شده 
صحبت های بنده را تحریف کردند. خبرنگار از من سوال 
برای واردات آالت  ارز ۴۲۰۰ تومانی  آیا موافق  کرد 
موسیقی هستید؟ بنده نیز در پاسخ گفتم  آیا نان مردم 
و تامین کاالهای اساسی و معیشت مردم در اولویت 

است یا واردات آالت موسیقی؟
دقیقا  می کند  اشاره  آن  به  موسوی  که  نکته ای 
کلیدواژه این بحث است. در شرایط فعلی کشور، وضع 
معیشتی و سفره مردم مهم ترین دغدغه ای است که از 
مسئوالن عالی تا مدیران میانی و از صاحبان تریبون تا 
نمایندگان باید تمرکز خود را روی آن بگذارند و به فکر 
راه حلی اساسی برای مشکالت اقتصادی مردمی باشند که 
طبق آمارهای رسمی، سفره شان هر روز کوچک تر می شود.

آالت  و  شمال  سفر  و  خیابان  نام  روزها  این 
موسیقی و پوشش بازیگران برای مردم ایران در درجه 
افزایش  و روغن سفره،  نان  و  دارد  قرار  اهمیت  آخر 
قیمت دارو و درمان، حل نوسانات بازار ارز، جلوگیری 
تورم  مهار  بورس،  در  مردم  از سوخت شدن سرمایه 
افسارگسیخته، بیکاری، مسکن، گرانی خودرو، آلودگی 
هوا، فساد و رانت خواری و این قبیل مسائل اولویت هایی 
آن  به  باید  تریبون  صاحبان  و  مسئوالن  که  هستند 
بپردازند و بهتر است با مطرح نکردن مسائلی که بیش 
از پیش مردم عصبانی این روزها را عصبانی تر می کند 

روی اعصاب ملت پیاده روی نکنند.

یادداشت
مشکل مردم نام خیابان و آالت موسیقی نیست؛

آقایان مسئول! روی زخم ملت نمک نپاشید!

صفحه ۳

يلدای شادی را رقم زده باشيد
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رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
افزایش قیمت بنزین در سال آینده کذب است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: تاکنون 
بحثی درباره افزایش قیمت بنزین در کمیسیون انرژی مطرح نشده است.

فریدون حسنوند در جمع خبرنگاران، با اشاره به مباحث مطرح شده 
در رسانه ها درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده، بیان کرد: تاکنون 
آینده  افزایش قیمت بنزین برای سال  در دولت و مجلس بحثی درباره 

مطرح نشده است و موضوعات مطرح شده در رسانه ها گمانه زنی است.
وی در ادامه اظهار کرد: تاکنون بحثی درباره افزایش قیمت بنزین 
نیز در کمیسیون انرژی مطرح نشده است و افزایش قیمت در سال آینده 

کذب است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تاکنون 
در دولت و مجلس و به ویژه در کمیسیون نیز تصمیمی برای افزایش قیمت 

حامل های انرژی به ویژه بنزین گرفته نشده است.

سن  افزایش  با  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب  مخالفت 
بازنشستگی

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ادعا کرد: 
رای  بازنشستگی  سن  افزایش  به  بودجه  جزییات  بررسی  در  مجلس 

نخواهد داد.
بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مطلبی در  علی 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »مجلس در بررسی جزییات بودجه 
به افزایش سن بازنشستگی رای نخواهد داد و از دولت محترم نیز انتظار 

داریم نسبت به اصالح این بند اقدام نماید.
مشکالت صندوق های بازنشستگی از طریق دیگری قابل حل است 

و با منتقل کردن فشار به دوش مردم دردی دوا نخواهد شد.”
رئیس جمهور ۲۱ آذرماه الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس 
شورای اسالمی کرد. در تبصره ۲۰ ماده واحده الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
به پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی اشاره و در آن به مواردی 
چون »افزایش دوساله سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام 
تمام  دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در  مستخدمین زن  و مرد 
تأمین  سازمان  و  لشگری  کشوری،  از  اعم  بازنشستگی  صندوق های 
تمامی  بازنشستگی  حداکثر سن  و  حداقل  دوساله  »افزایش  اجتماعی«، 
تأمین  صندوق  در  خدمت  سابقه  میزان  هر  به  زن  و  مرد  مستخدمین 
اجتماعی« و »محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق های بازنشستگی 
اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه 

سال آخر زمان اشتغال« اشاره شده است.

وجود حدود ۱۳ میلیون جوان در سن »ازدواج«
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، 
با تاکید بر لزوم ارزیابی و رتبه بندی مراکز تخصصی مشاوره ازدواج، گفت: در حال 
حاضر ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار جوان در سن ازدواج داریم. پیگیر فعال شدن بیمه 
مشاوره هستیم و درصددیم کمیته ای را برای ارزیابی و رتبه بندی مراکز تخصصی 

مشاوره ازدواج در استانها تشکیل دهیم. 
مهدی متقی فر در نشست با تعدادی از مدیران مراکز تخصصی مشاوره 
ازدواج، اظهار کرد: در صدد هستیم که چشم اندازی را برای فعالیت و توسعه 
مراکز مشاوره در دستور کار قرار دهیم. رتبه بندی مراکز مشاوره تخصصی ازدواج 
استان تهران را شروع کرده و کمیته ای را برای ارزیابی و رتبه بندی این مراکز 

مشاوره تشکیل داده ایم. 
وی با اشاره به ضرورت رتبه بندی مراکز تخصصی مشاوره ازدواج، این را 
هم گفت که با رتبه بندی مراکز، خدمات ما نیز به این مراکز یکسان نخواهد بود 

تا اینگونه مراکز به رشد و ارتقاء برسند. 
متقی فر با بیان اینکه اجباری کردن مشاوره پیش از ازدواج نیازمند وجود 
مراکز مشاوره تخصصی ازدواج »مطمئن« است، تصریح کرد: در این راستا باید 
مراکز مشاوره تخصصی ازدواج »مطمئن« باشند. ما دنبال مرکز مشاوره مطمئن 
هستیم، چراکه بعضا نمی دانیم در اتاق مشاوره چه می گذرد. ارزیابی از این مراکز 
به دالیل متعدد نظیر اطمینان بیش از اندازه به مشاور و یا مشغولیت کاری باال 

انجام نمی شود. 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، 
با ذکر مثالی افزود: بعضا شنیده ایم زوجی برای طالق به دفاتر مشاوره مراجعه 
می کنند اما با مشاوره درست تصمیم به ادامه زندگی می گیرند و یا برعکس با 
مشاوره به آنها گفته است طالق بگیرند. وزارت ورزش و جوانان باید با مراکز 
مشاوره متخصص و مطمئن به جامعه خدمت کند.وی همچنین تاکید کرد که 
برای تصمیم گیری اینکه نسبت به جمعیت هر استان و شهرستان چقدر نیاز به 
مراکز مشاوره وجود دارد، نیازمند نسبت سنجی هستیم تا بتوانیم متناسب با نیاز 

هر استان این مراکز را گسترش دهیم. 
وی با بیان اینکه در حال تهیه اطلس مراکز تخصصی مشاوره ازدواج هستیم، 
تصریح کرد: بر اساس این اطلس مخاطبان توسط اپلیکیشنی به راحتی می توانند 
از نزدیک ترین مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و از رتبه این مراکز مطلع شوند. 
اینگونه مراجعات کانالیزه شده و مراکزی که خوب عمل می کنند دیده می شوند. 

استاد دانشگاه شیکاگو:
پیشرفت در وین، هرچند محدود اما امیدوارکننده است

استاد دانشگاه شیکاگو، احتمال خروج دولت بعد آمریکا از توافق هسته ای 
را مانعی برای احیای برجام دانست و گفت: پیشرفت در وین، هرچند محدود اما 
امیدوارکننده است هرچند بعید است طرفین بتوانند به شرایط قرارداد قبلی بازگردند.

پاول پاوست استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شیکاگو است. 
وی به بیان نظرات خود در مورد تنش های میان ایران و آمریکا و تالش ها 
برای احیای برجام در وین پرداخت.پاول پاوست گفت: پیشرفت در وین، هرچند 
محدود اما امیدوارکننده است. با توجه به اینکه اکنون تقریباً یک سال از دولت 
بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده می گذرد و احتمال زیادی وجود دارد که 
جمهوری خواهان در انتخابات ۲۰۲۲ کنترل کنگره را دوباره به دست آورند، 
همچنین  پیشرفت هایی که ایران در برنامه هسته ای خود داشته است، بعید است 
که طرفین بتوانند به شرایط قرارداد قبلی بازگردند.وی افزود: یک توافق جدید 
باید ایجاد شود، توافقی که وضعیت فعلی برنامه هسته ای ایران را در همین مرحله  
به رسمیت بشناسد.استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شیکاگو در ادامه 
تاکید کرد: به نظر من دو مانع اصلی برای دستیابی به توافق وجود دارد. اول، از منظر 
ایاالت متحده، دستیابی ایران به سالح هسته ای تنها یکی از چندین چالشی است 
که ایران در منطقه ارائه می کند. فشار متحدان آمریکا در منطقه، مانند عربستان 
سعودی و اسرائیل، دستیابی به توافقی را که تنها بر برنامه هسته ای متمرکز باشد، 
دشوار خواهد کرد. دوم، از دیدگاه ایران، آمریکا یک شریک دیپلماتیک قابل 
اعتماد نیست. نگرانی دیگر این است که حتی اگر توافق جدیدی با دولت بایدن 
حاصل شود، یک دولت جمهوری خواه پس از انتخابات بعدی  می تواند دوباره از 
این توافق خارج شود. پاول پاوست هم چنین اظهار کرد: نظر خود من این است 
که این دو مانع، دستیابی به یک توافق جدید را دشوار و شاید غیرممکن خواهد 
کرد. در نهایت، در صورت نرسیدن به نتیجه در وین وضعیت موجود با پیشرفت 

هسته ای ایران پیچیده تر و به تبع آن سخت تر خواهد شد.

مهارتی که نادیده گرفته می شود؛

به فرزدان خود توانایی »نه گفتن« را بیاموزید!
و  گفتن  نایی«نه«  توا
تعیین هدف مناسب، یکی از 
اصلی ترین مهارت هایی است 

که جوانان باید به آن مجهز باشند.
به گزارش دنیای جوانان،انسان ها 
روبه  مختلفی  پیشنهاد های  با  روز  در 
هستند که اگر نتوانند در مواقع مناسب 
با  کنند  رد  باید  که  را  پیشنهاد هایی 
مشکالت زیادی، برخورد خواهند کرد. 
این موضوع برای جوانان بسیار مهمتر 
تعیین درست  افراد است.  افراد  بقیه  از 
اهداف بسیار می تواند زندگی افراد را در 
جریان مناسب قراردهد. زندگی ما تحت 
تاثیر اهداف و انتخاب های ما است که 
اوج اهمیت این انتخاب ها و اهداف در 

سنین جوانی است.
یک  گفتن،  با  افراد  اوقات  گاهی 
خطرات  از  را  خود  می توانند  نه  کلمه 
دارد  پی  در  که  منفی  که  اتفاقاتی  و 

دور کنند.
ابراهیمی مقدم روانشناس در مورد 
توانایی » نه » گفتن گفت: زندگی کردن 
فقط زنده بودن نیست بلکه هنر زندگی 
کردن است و یکی از این هنر ها توانایی 
در  نتوانیم  ما  اگر  است.  گفتن  »نه« 
مواقعی که الزم است، به درستی »نه« 
بگوییم مجبور می شویم زیر بار تعهداتی 

برویم که تمایل و توانایی آنرا نداریم.
از  بسیاری  گفت:  مقدم  ابراهیمی 
زندگی  از  مختلفی  دوران های  در  ما 
که  ایم  شده  رو  روبه  پیشنهاد هایی  با 
از  می توانیم  نه،  کلمه  یک  گفتن  با 
خود مراقبت کنیم و یا قبول کردن آن 
پیشنهاد، وارد مسیری شویم که می تواند 
جریان زندگی ما را به سمتی نا معلوم 

باید  فرد  گفتن  نه  برای  کند.  هدایت 
توانایی هایی را کسب کند و در خانواده 

نیز آموزش داده شود.
مهمترین  خانواده  از  بعد  دوستان 

نقش را در زندگی ما دارند
تایید  با  دوستان  داد:  ادامه  وی 
احساسات  کردن،  مخالفت  یا  و  کردن 
روانی خوب و یا ناخوشایند را می توانند 
در افراد ایجاد کنند. در خیلی از مواقع 
زمانی که جرم و  ما شاهد هستیم که 
جنایت و یا اعتیاد اتفاق می افتاد، وجود 
یک دوست ناباب را می توانیم در کنار 
آن شاهد باشیم و هنگامی که موفقیتی 
هم اتفاق می افتد نقش دوستانی که این 
فرد را تشویق کرده اند در آن پررنگ 
است. کسانی که اخالق را سرلوحه خود 

قرار می دهند دوستان خوبی هستند.
نقش دوستان خیلی پررنگ است 
است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  و 
مخصوصا در دوران کودکی که فرزندان 
باید با کسانی دوستی داشته باشند که 
احساس  و  خوب  روانی  احساس  هم 

امنیت را درآنها به وجود می آورند.

هنر« نه« گفتن
باید در   این روانشناس گفت: ما 
از  بعضی  به  شکلی  به  بتوانیم  زندگی 
درخواست ها جواب منفی بدهیم که هم 
طرف درخواست کننده رنجیده نشود و 
است  درست  که  خواسته ای  طبق  هم 
با  که  بگیریم  یاد  باید  .ما  کنیم  رفتار 
آرامش ، نرم خویی واقتدار کار هایی که 
نباید انجام بدهیم را بتوانیم به راحتی نه 
بگوییم و دچار عذاب وجدان هم نشویم.
برای  فردی  روزی  داد:  ادامه  وی 
خرید کت و شلوار به لباس فروشی مراجعه 
کرد و صاحب مغازه متوجه این امر شد 
که این فرد توانایی نه گفتن را ندارد و به 
شاگرد خود اشاره کرد که کت و شلواری 
که خریداری ندارد بیاورد، با تعریف و تمجید 
کت و شلوار را به مشتری پوشاندند، در 
صورتی که با یک نه گفتن می توانست 
نارضایتی خود را از این لباس اعالم کند.

»نه«  نمی تواند  که  فردی  نتیجه 
بگوید

در این مورد یکی از افرادی که دچار 
سالگی   ۱۵ سن  در  گفت:  است  اعتیاد 

جمع  در  بودم،  آموز  دانش  که  زمانی  
دوستانم سیگار به من پیشنهاد کردند، 
اما من عالقه ای به  کشیدن نداشتم، ولی 
نتوانستم« نه« بگویم، دلیلش هم این بود 
که از تمسخر دوستانم و اینکه بگویند 
شجاعت کافی را ندارم ترسیدم. اگر در 
آن زمان توانایی رد این پیشنهاد داشتم، 
زندگی به گونه ی دیگری برای من رقم 

می خورد و مشکالت امروز را نداشتم.
درس  نی  زما من  گفت:  وی 
به  زیادی  بسیار  می خواندم و عالقه ی 
فوتبال داشتم، اما هیچ وقت اعتماد به 
نفس کافی برای«نه« گفتن را نداشتم. 
فکرنمی کردم به روزی دچار شوم که 

تبدیل به عبرت برای دیگران شوم.
اهمیت داشتن هدف برای افر افراد

ابراهیمی مقدم گفت: افراد اگر در 
یک  باشند  نداشته  هدف  خود  زندگی 
حالت آشفتگی دارند. این هدف ممکن 
است که ازیک سفر شروع شود. اگر شما 
قصد سفر داشته باشید و همه وسایل را 
آماده کنید، اما ندانید که کجا می روید، 
ممکن است که ساعت ها معطل شوید و 
افکارتان درگیر باشد و زمان وانرژی را از 
دست دهید. افراد در هنگامی که زمان و 
انرژی را ازدست می دهند، احساس بسیار 

بدی را تجربه می کنند.
هدف در جوانان از اهمیت بسیار 
دلیل  این  به  است  برخوردار  باالیی 
کشورشان  و  خود  آینده  برای  که 
موفق  افراد  از  بسیاری  باشند.  هدفمند 
در بخش های مختلف، همیشه بر روی 
این نکته تاکید داشته اند که باید اهداف 
مناسب در زندگی داشته باشید تا بتوانید 

موفقیت کسب کنید.
ث
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ح

زیر نظر: علی هوشمند

تمدید مهلت ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه 
معـاون امـور دانشـجویان داخـل سـازمان امور دانشـجویان از 
تمدیـد مهلـت ثبت نام بیسـت و نهمین و سـی امین دوره جشـنواره 

دانشـجوی نمونـه تـا ۱۱ دی مـاه خبر داد.
دکتـر اردوان ارژنـگ ضمـن بیـان ایـن مطلب گفت: بـا توجه 
به در خواسـت دانشـگاه ها برای تمدید مهلت ثبت نام دانشـجویان 
جهت شـرکت در جشـنواره دانشـجویان نمونه با توجه به هماهنگی 
هـای بـه عمـل آمده، مهلـت ثبت نام تـا پایان وقت اداری سـاعت 

)۱۴:۳۰( روز شـنبه ۱۱ دی ماه تمدید شـد.
وی گفـت: تمامـی دانشـجویان متقاضی دانشـگاه های دولتی، 
غیـر انتفاعـی و پژوهشـگاه های تابعـه وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری همچنیـن دانشـگاه های ، پیام نور، دانشـگاه آزاد اسـالمی 
www.portal. و فرهنگیـان می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت

saorg.ir نسـبت بـه ثبـت نـام در ایـن جشـنواره اقـدام نمایند.
معـاون امـور دانشـجویان داخـل سـازمان امور دانشـجویان 
گفـت: مهلـت اعـالم شـده تمدیـد نخواهـد شـد و پس از بسـته 
شـدن سـامانه ثبت نـام، درخواسـت هایی کـه ثبت نهایی نشـده 

باشـند ارزیابـی نخواهد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان امور دانشـجویان،پیش 
از ایـن امـروز سـه شـنبه ۳۰ آذر بـه عنـوان آخرین مهلـت ثبت 

نـام اعالم شـده بود.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت:
امتحانات پایان ترم دانشگاه های علوم پزشکی حضوری برگزار 

می شود
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در 
دسـتورالعملی به دانشـگاه ها و دانشـکده های علوم پزشـکی کشـور 
بـر برگـزاری تمـام امتحانـات پایـان تـرم تحصیلـی دانشـگاه های 

علـوم پزشـکی تاکید کرد.
بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی وزارت بهداشـت، در متن 
ایـن دسـتورالعمل آمـده اسـت: احترامـا، پیـرو بخشـنامه شـماره 
افزایـش  خصـوص  در   ۱۴۰۰ آبـان   ۲۹ مـورخ  ۵۰۰/۴۲۱۸/د 
تحصیلـی  سـال  اول  نیمسـال  پایـان  امتحانـات  زمانـی  بـازه 
مقتضـی  امتحانـات،  حضـوری  برگـزاری  جهـت   ۱۴۰۰-۱۴۰۱
اسـت دسـتور فرماییـد هماهنگـی الزم جهـت برگـزاری تمـام 
امتحانـات پایـان تـرم تحصیلـی بـه صـورت حضـوری مبذول و 
از هرگونـه برنامه ریـزی بـرای برگـزاری امتحانـات بـه صـورت 

غیرحضـوری، خـودداری شـود. 
در این دسـتورالعمل تاکید شـده است: برگزاری هرگونه آزمون 

غیرحضوری، فاقد اعتبار قانونی اسـت.

برخورد با 111 گرداننده سایت شرط بندی و 
مراکز فساد در تهران

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با ۱۱۱ گرداننده سایت شرط بندی، قماربازی 
و مراکز فساد در تهران خبر داد.

سردار حسین رحیمی در پنجمین مرحله از طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی و پلیس 
فتا پایتخت که پیش از ظهر امروز در ستاد فاتب برگزار شد، اظهار کرد: در این مرحله از 
طرح اقتدار پلیس ۳۱ نفر از اراذل و اوباش سطح دار که دارای تحرکات مجرمانه بودند 
را دستگیر کرد. با وجود اینکه این افراد سابقه داشتند و با وجود اینکه از آنها تعهد گرفته 

بودیم باز مرتکب شرارت شده بودند.
وی ادامه داد: در این مرحله از طرح ۸۰ نفر از اوباشی که جرایم خشن اعم از نزاع، 

تخریب، قمه کشی، عربده کشی و ... را داشتند نیز دستگیر کردیم.
وی با بیان اینکه ۱۷ نفر از اوباشی که در بحث خرید و فروش سالح فعال بودند 
نیز دستگیر شدند، گفت: ۱۹ نفر که در خصوص اقالم ممنوعه ای مثل مشروبات الکلی 

نیز فعالیت داشتند دستگیر شدند.
به گفته سردار رحیمی، ۱۱۱ نفر از گردانندگان سایت شرط بندی و قماربازی و مراکز 
فساد نیز در این طرح دستگیر شدند که برخی از آنها نیز در فضای مجازی فعالیت می کردند. 

همچنین ۱۹۶ نفر نیز از نوچه و نوپاها در بحث اوباشگری دستگیر شدند.
شرکت هایی که با عناوین مختلف اقدام به استخدام بادیگارد می کنند رسمیت ندارند

سردار رحیمی در خصوص بحث بادیگارد گرفتن برخی از افراد، گفت: پیش از این نیز 
اعالم کردیم که چیزی تحت عنوان بادیگارد نداریم. اخیرا دیده شد که یکی از افراد شناخته 
شده دست به این اقدام زد که چون خالف قانون بود با آن برخورد شد. این موضوع در 
فضای مجازی نیز بازتاب داشت. فقط شرکت های انتظام مجاز به فعالیت در بخش حراست 
و محافظت هستند که ۱۵۰ شرکت نیز در شهر تهران فعالیت می کنند. سایر شرکت هایی 
که با عناوین مختلف در خصوص استخدام بادیگارد فعال هستند رسمیت ندارند و تاکید 

می کنیم که صالحیت شان مورد تایید پلیس نیست.
وی در خصوص دستگیری باندهای جعل اسناد نیز گفت: در خصوص جعل اسناد 
سه باند منهدم شد و دستگیری سردسته های آنها نیز انجام شد که طی آن ده ها مورد از 

اسناد جعلی کشف شد.
وی ادامه داد: همچنین دو باند قاچاق انسان نیز منهدم شدند که در همین راستا ۱۱ 

متهم دستگیر و ۴۸ نفر آزاد شدند که اکثر افراد آزاد شده از اتباع بودند.
فرمانده انتظامی پایتخت گفت: ۱۲۳۰ پاتوق صنفی که احتمال می دادیم اراذل و 
اوباش در آن تردد می کند را تحت رصد قرار دادیم که با تعدادی از این موارد برخورد 
شد و ۶۷ مورد از پاتوق هایی که اوباش در آن تردد داشتند پلمب شدند. همچنین با ۲۰ 

سرشبکه مرتبط با اراذل و اوباش هم برخورد شد.
سردار رحیمی در خصوص کشف سالح های جنگی و شکاری و سالح های سرد 
اظهار کرد: ۱۹ قبضه سالح جنگی و شکاری، ۵۸ قبضه شبه سالح و ۶۴ قبضه سالح 
سرد در این طرح کشف شد و در این راستا به حامالن سالح هشدار می دهیم که قطعا 

با آنها برخورد خواهیم کرد.
وی درباره شناسایی و پاکسازی محل هایی که در آنها برای مردم مزاحمت ایجاد 
می شد، گفت: ۲۴۷ نقطه از خط شهر و واحدهای صنفی که محل تردد و محل ایجاد 

مزاحمت برای نوامیس هستند شناسایی و پاکسازی شد.
توقیف ۱۶۶خودروی مزاحم خیابانی و ایجاد کننده آلودگی  صوتی

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص برخورد با خودروهایی که دور دور می کنند، 
اظهار کرد: با خودروهایی که دور دور می کنند و مزاحمت های خیابانی و آلودگی های صوتی 
ایجاد می کنند برخورد شد. در این راستا ۱۶۶ دستگاه توقیف شد و ۸۶ دستگاه نیز برای 

نوامیس مزاحمت ایجاد می کردند.
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برنامه نویسی شیءگرا 
درمقابل برنامه نویسی رویه ای

از  یکی  رویه ای  برنامه نویسی  و  شیءگرا  برنامه نویسی  تفاوت  درک 
به  مقاله،  این  در  است.  برنامه نویسی  زبان های  یادگیری  در  مهم  گام های 

تفاوت این دو ساختار برنامه نویسی اشاره می کنیم.
پیدا  تکامل  پیوسته  به صورت  که  است  وسیعی  حوزه ی  برنامه نویسی 
می کند. با   توجه   به فناوری ها و فریم ورک های کنونی، افراد تازه کار با شک و 
سردرگمی زیادی روبه رو می شوند. بر کسی پوشیده نیست که برای تبدیل شدن 
به برنامه نویس موفق و صرف نظر از اینکه قصد دارید چه زبانی را انتخاب کنید، 
باید در درجه ی اول مبانی را یاد بگیرید. یکی از این مبانی، درک الگوها یا 
مدل های اصلی برنامه نویسی و تفاوت  آن ها است. در این مقاله، به برنامه نویسی 

شیء گرا و رویه ای و تفاوت این دو نگاهی می اندازیم.
برنامه نویسی رویه ای

مدل برنامه نویسی رویه ای برگرفته از برنامه نویسی ساخت یافته است که 
از انتخاب و توالی و تکرار استفاده می کند. برنامه نویسی رویه ای از رویه ها برای 
دستوردادن به کامپیوتر استفاده می کند. این رویه ها می توانند به شکل توابع 
یا روتین ها یا زیرروتین ها ظاهر شوند. هر برنامه یا هر بخشی از آن می تواند 

این روتین ها را در زمان اجرا فراخوانی کند.
به برنامه نویسی رویه ای، »برنامه نویسی درون خطی« هم گفته می شود که 
از روش باال به پایین برای اجرای دستورالعمل ها و حل مسائل استفاده می کند. 
برنامه ای ساده که تعدادی از روتین ها را برای عملیات مختلف فرامی خواند، از 

ساختار رویه ای پیروی می کند.
برنامه نویسی شیء گرا

برنامه نویسی شیء گرا مدل برنامه نویسی جذابی است که از مفهوم اشیاء 
استفاده می کند. این مدل به جای استفاده از منطق و توابع، طرح نرم افزاری 
را حول محور اشیاء یا داده ها سازمان دهی می کند. در نتیجه توسعه دهندگان 
از برنامه نویسی شیء گرا برای تغییر اشیاء استفاده کنند نه منطق  می توانند 

برنامه.
برنامه های پیچیده و بزرگ اغلب به صورت برنامه های شیء محور طراحی 
می شوند؛ زیرا این کار به شکل چشمگیری قابلیت استفاده ی مجدد، کارایی، 
مقیاس پذیری و توسعه ی مشارکتی را بهبود می دهد. اپلیکیشن های موبایل 
iOS و اندروید معموال با زبان های برنامه نویسی شیء گرا مثل جاوا طراحی 
می شوند. برنامه نویسی شیء گرا مبتنی بر اصول انتزاعی داده ای، کپسوله سازی، 
وراثت و چندریختی است.هر برنامه ی شیء گرا حداقل یک کالس و اشیائی 
دارد که در واقع نمونه های کالس نامیده می شوند. هر شیء مشخصه های خود 
را دارد و هر کالس از متدها یا توابعی بهره می برد که می توان روی هر شیء 

برای اجرای عملیاتی مشخص فراخوانی کرد.
در کد ذیل، برنامه  ی شی ءگرای ساده از خودروهای ثبت شده در شهری 
کوچک را می بینید. هر خودرو مشخصه هایی مثل تولیدکننده، مدل، رنگ، 
Cars و  باال، کالس  نمونه ی  ظرفیت موتور و شماره ی ثبت دارد. در کد 
دارد.  را  از مشخصه ها  این کالس مجموعه ی منحصر به فردی  از  نمونه  هر 
همچنین، متدی ایجاد شده است که متدهای updateRegistration را 
برای به روزرسانی شماره ی ثبت درباره ی خودروهای فروشی فراخوانی می کند.

برنامه نویسی شیءگرا برخالف برنامه نویسی رویه ای از روش پایین به 
باال استفاده می کند. تفاوت عمده ی دیگر استفاده از تعریفگرهای دسترسی در 
برنامه های شیء گرا است. تعریفگر دسترسی از داده ها دربرابر دسترسی غیرمجاز 
جلوگیری می کند و درواقع نوعی پیاده سازی از اصل کپسوله سازی داده ها است. 
برنامه های شیء گرا به دلیل اصول انتزاع و کپسوله سازی بسیار ایمن تر هستند.
تقریبا کل زبان های برنامه نویسی از برنامه نویسی ساخت یافته پشتیبانی 
می کند. برخی از این زبان ها عبارت اند از: سی و فرترن و بیسیک. زبان هایی 
مثل C++، جاوا، سی شارپ و پایتون نیز از زبان های محبوب برنامه نویسی 

شیءگرا هستند.

یک روان شناس درباره راهکار هایی 
درنظر  طالق  از  بعد  باید  خانم ها  که 
دور  با  باید  افراد  این  گفت:  بگیرند، 
خودشان  به  ذهنی،  تفکرات  از  ماندن 

توجه کنند.
درباره  روانشناس  آهنگر،  آمنه 
مشکالتی که برای خانم ها بعد از طالق 
به وجود می آید، گفت: طالق هم برای 
خانم ها و هم آقایان سخت است. پدیده 
معمواًل  و  نیست  راحتی  پروسه  طالق 
توصیه می کنیم که زوجین طالق خود 
را به تعویق بیندازند تا مطمئن شوند که 

به طالق راضی هستند.
وی ادامه داد: طالق فقط جدایی 
دو نفر نیست بلکه ویران شدن تصوراتی 
است که قباًل ساخته شده و قرار نیست 
افراد دو روزه با این موضوع کنار بیایند. 
و  دردناک  طالق  که  بپذیریم  باید 

زمانبر است.
این  به  پاسخ  در  روانشناس  این 
سوال که پرونده طالق در ذهن زوجینی 
که تجربه طالق داشتند، چه زمانی بسته 

می شود، بیان کرد: در زندگی هر فرد، 
حذف شدنی  که  دارد  وجود  تجربه ای 
نیست و افراد نمی توانند این تجربه را 

از ذهن خود پاک کنند.
زندگی  تجربه  کردن  فراموش 
ناموفق، مکانیسم دفاعی غیر قابل قبول
انتخاب  افراد  گاهی  افزود:  وی 
تجربه  این  به  هیچ وقت  که  می کنند 
است  درحالی  این  نکنند.  فکر  ناموفق 
که این واقعه باید در ذهن ثبت شود که 
هر وقت نیاز شد، بتوان به این تجربه 

مراجعه کرد.
رید  نگذا ینکه  ا بیان  با  آهنگر 
احساسات سرکوب شده به اضطراب های 
مزمن تبدیل شود، تصریح کرد: اگر با 
از  ناشی  احساسات  با  درست  روش 
کمک  افراد  به  شود،  برخورد  طالق 
در  طالق  از  صحیح  درک  تا  می کند 

ذهن داشته باشند.
درک  روانشناس  این  گفته  به 
درست از طالق به زندگی بعدی افراد 
لطمه نمی زند و آن ها می توانند با حالی 

خوب مسیر زندگی شان را ادامه دهند.
شروع  ازدواج  ز  ا قبل  طالق، 

می شود
معمواًل  گفت:  روان شناس  این 
می گیرند  طالق  به  تصمیم  افرادی 
با مشکل  ابتدای زندگی  از همان  که 
زندگی،  آن ها در طول  بودند.  روبه رو 
همه  که  می دادند  فریب  را  خودشان 
طالق  ین  ا بر بنا ست؛  ا خوب  چیز 
این  می شود.  شروع  ازدواج  از  قبل 
مشکالت در دوران نامزدی و قبل از 
ازدواج وجود داشته، ولی افراد به آن 

بودند. بی توجه 
قتی  و ین  ا بر بنا گفت:  هنگر  آ
فردی به فرایند طالق می رسد، یعنی 
این  می خواهد  که  رسیده  بلوغی  به 
تصمیم  فرد  این  کند.  تمام  را  ارتباط 
نگوید؛  دروغ  خودش  به  که  گرفته 
خود،  به  احترام  با  باید  که  اینجاست 
ز  ا خود  به  توجه  و  داشتن  دوست 
نشخوار های ذهنی دور ماند تا پروسه 

طالق طی شود.

را  فرزندانشان  طالق  خانواده ها 
یادآوری نکنند

وی گفت: احترام و توجه به خود 
باید در تمامی زمینه ها مورد توجه قرار 
دچار  روحی  لحاظ  از  اگر  یعنی  بگیرد؛ 
مشکل هستید، از لحاظ بدنی خودتان 
را قوی کنید. از خودتان در مقابل افرادی 
و  طالق  تجربه  یادآور  می توانند  که 
نشخوار های ذهنی باشند، مراقبت کنید. 
از طالق  وجه  به هیچ  خانواده هم  در 

صحبت نکنید.
با افراد درجه دو درباره مشکالت 

زندگی تان صحبت نکنید
به  پاسخ  در  روان شناس  این 
اینکه  مبنی بر  شهروندان  از  یکی  پیام 
نشخوار های  اصلی  علت  از  خانواده ها 
هیچ  به  گفت:  هستند،  طالق  ذهنی 
اتفاقات  درباره  طالق  از  بعد  عنوان، 
زندگی مشترک با اقوام به خصوص اقوام 
درجه دو صحبت نکنید. توضیحات این 
مسائل سبب می شود پای افراد دیگر هم 
به حریم زندگی این اشخاص باز شود.

یک روانشناس مطرح کرد؛

راهکارهای کنار آمدن خانم ها با طالق

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

یک مدرس آموزش خانواده مطرح کرد؛
موفقیت در کنکور، ضامن خوشبختی فرزندان نیست

سیدآقایی گفت: با اعتماد به نفس می توانیم قدرت همت در کودکان را پرورش 
دهیم و در نتیجه قدرت نه گفتن آن ها هم تقویت می شود.

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، سید مهدی سیدآقایی، مدرس آموزش 
خانواده درباره گره زدن سرنوشت فرزندان به نتایج کنکور و واکنش خانواده ها 
گفت: از آنجایی که این روز ها نتایج کنکور اعالم شده و بعضی از خانواده ها از 
اعالم نتایج خوشحال و یا ناراحت اند، خانواده ها سرنوشت فرزندانشان را به نتایج 

کنکور و رشته های خاص گره زده اند.
گره زدن سرنوشت فرزندان به نتایج کنکور

وی ادامه داد: باید دید که آیا قبولی در رشته های خاص ضامن خوشبختی 

فرزندان است؟ من از خانواده ها خواهش می کنم که تحصیل و قبولی در رشته های 
خاص را ضامن خوشبختی فرزندانشان نبینند. در مدرسه و دانشگاه ها ذهن فرزندان 
صرف یادگیری مفاهیمی می شود که انتظار می رود در آینده این مفاهیم به درد 

فرزندان بخورد و این آموزه ها بعد ها آن ها را خوشبخت کند.
این مدرس آموزش خانواده ها بیان کرد: من معتقدم که  فرزندانمان در کنار 
با  بروند و  ابتدا به سمت رشته مورد عالقه شان  باید  هر تخصص و گرایشی، 
عشق و عالقه در رشته مورد نظرشان تحصیل کنند. همچنین در کنار تحصیل 
در رشته مورد عالقه، مهارت های زندگی، سبک زندگی و مهارت های اجتماعی 

را از مربیان و والدین فرا بگیرند.
وی با بیان اینکه آموزش صبر و عبور از چالش ها چقدر این روز ها به درد 
خانواده ها خورده است، تصریح کرد: اگر فرزندانمان این مهارت ها را آموزش ببینند، 

در هر شغل و گرایش تحصیلی که باشند، موفق خواهند شد.
اعتماد به نفس، قدرت همت را در فرزندان افزایش می دهد

اعتماد و عزت نفس زمینه  اینکه  به  اشاره  با  آموزش خانواده  این مدرس 
اوج گیری فرزندان را فراهم می کند، تاکید کرد: امروزه فرزندان ما بیش از هر 
چیز به عزت نفس احتیاج دارند و اگر عزت نفس در آن ها افزایش یابد، با هر 
نفس  به  اعتماد  با  بگیرند.  اوج  می توانند  شمایلی  و  و شکل  موقعیت  جنسیت، 
می توانیم قدرت همت در کودکان را پرورش دهیم و در نتیجه قدرت نه گفتن  

آن ها هم تقویت می شود.
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سرمایه  بازار  کارشناس 
گفت: طرح های تصویب شده 
دولت،  اقتصادی  ستاد  در 
بهبود  برای  آغازی  و  گام  نخستین 
اعتماد  بازگشت  و  سرمایه  بازار  مسیر 

سهامداران است.
بازار سهام بعد از فراز و نشیب های 
خود  معامالت  مسیر  در  که  بسیاری 
نبال  د به  نهایت  در  کرد،  تجربه 
تصمیمات جدید دولت در هفته جاری، 

رنگ آرامش به خود گرفت.
اقتصادی  ستاد  اخیر  جلسه  در 
ز  ا شده  ئه  را ا پیشنهادهای  دولت، 
صنعت  و  اقتصاد  وزارتخانه های  سوی 
حمایت  زمینه  در  بورس  سازمان  و 
با  سرمایه  بازار  از  پایدار  و  جانبه  همه 
اعضای  و  جمهوری  رییس  همراهی 
ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که این 
امر بیانگر اراده جدی دولت سیزدهم در 
حمایت از تولیدکنندگان، صنایع بورسی 
و چشم انداز امیدبخش به فعالیت در بازار 

سرمایه است.  
خوراک  گاز  سقف  تکلیف  تعیین 
تعیین  آینده،  سال  برای  پتروشیمی ها 
صنایع  برای  گاز  سوخت  قیمت  سقف 
و  پاالیشگاه ها  فوالد،  مانند  عمده 
پتروشیمی ها، تعیین قیمت گاز مصرفی 
کاهش  صنایع،  سایر  و  سیمان  صنایع 
مالیات شرکت های تولیدی، استفاده از 
مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت 
درصد   ۱۰ از  استفاده  و  بازار  تثبیت  و 
وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام های 
دولتی برای بازارگردانی از جمله مسایلی 
بودند که در جلسه هیات دولت مطرح و 

به مرحله تصویب رسید.
تاثیر مصوبات دولت در معامالت 

بازار سرمایه
کارشناس  عاملی«،  جبل  “علی 
بازار سرمایه به ۱۰ ماده تصویب شده در 
هیات دولت و تاثیر آن بر معامالت بازار 
سرمایه اشاره کرد و افزود: موارد تصویب 
شده و اعالم آن توسط وزیر اقتصاد را 

می توان به دو دسته تقسیم کرد.
این  از  برخی  داشت:  اظهار  وی 
جزو  گذشته  سال های  طی  موارد، 
بود  سرمایه  بازار  آرزوهای  اصلی ترین 
توجه  مورد  دولت  هیات  مصوبه  در  تا 
قرار بگیرند و اجرایی شوند که بالخره 

تحقق یافت.
این  از  دیگر  بخش  عاملی  جبل 
بودجه  الیحه  به  مربوط  را  مصوبات 
۱۴۰۱ دانست و گفت: اعالم مفروضات 
تا  مجلس  به  تحویل  زمان  در  بودجه 
ابهام  و  نگرانی  دچار  را  بازار  حدودی 
از  بخشی  ماده،   ۱۰ این  که  بود  کرده 
به  می تواند  و  دهد  می  پوشش  را  آن 
عنوان اقدامی مثبت در بهبود وضعیت 

بازار تلقی شود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید 
بر اینکه مسایل تصویب شده در ستاد 
اقتصادی دولت، نخستین گام و آغازی 
برای توجه به مسیر بازار سرمایه است، 
بازگشت  و  ثبات  بحث  داشت:  اظهار 
اعتماد به بازار از جمله نتایجی است که 

این  امیدواریم  آنها را دارد،  انتظار  بازار 
مسایل به صورت قاطع به اجرا در آید 
و زمینه تحقق محوریت این بسته که 
کمک به  بازار سرمایه است، فراهم شود.
ایجاد بهبود وضعیت بازار سرمایه

خوبی  اتفاقات  اینکه  بیان  با  وی 
در این ۱۰ ماده رقم خورده است، گفت: 
در  شده  تصویب  موارد  شدن  اجرایی 
دولت می تواند باعث بهبود وضعیت بازار 

سرمایه برای امسال یا سال بعد شود.
اجرای  اینکه  بیان  با  جبل عاملی 
رفع  باعث  شده  تصویب  قانون   ۱۰
ابهامات خواهد شد، افزود: این نیازمند 
قاطع  به صورت  اقدامات  آن است که 
این زمان  انجام شود، زیرا در  و سریع 
است که می توان فعاالن بازار و کسانی 
که به دنبال ورود پول های پارک شده 
خود به بورس هستند را در جریان قرار 
دهیم و تصمیم برای ورود دوباره به این 

بازار را  بگیرند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان 
اینکه این بسته شامل موارد مهم نرخ 
خوراک، نرخ گاز، نرخ نیمایی، موضوع 
گفت:  است،  ارز  تسعیر  نرخ  و  مالیات 
باید در مورد نرخ خوراک، شفاف سازی 
آن  به  راجع  و  بگیرد  صورت  بیشتری 
اقدامات تحلیلی و کارشناسی بیشتری 

انجام شود.
بازاری  سرمایه  بازار  افزود:  وی 
پتروشیمی ها  و  است  محور  کامودیتی 
بخش زیادی از بازار را به خود اختصاص 
نکته  خوراک  نرخ  اصالح  داده اند،  
نخستی است که در این مصوبه به آن 

توجه شده است.
کاهش مالیات شرکت های تولیدی
مالیات  کاهش  به  عاملی  جبل 
شرکت های تولیدی اشاره کرد و اظهار 
داشت: قطعا آرزوی بازار سرمایه کاهش 
مالیات شرکت های تولیدی بوده است؛ 
با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ به عنوان 
سال مانع زدایی نامگذاری شده است، 
کاهش مالیات می توامد نقش مهمی را 

در تحقق شعار داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید 
بازار سرمایه کامودیتی محور  اینکه  بر 
است، خاطرنشان کرد: موضوع مربوط 
نگران  مسایل  جمله  از  ها  معدنی  به 

کننده بازار سرمایه بود که در این زمینه 
هم خبر خوبی در این مصوبه ارائه شد 
نکند  پیدا  افزایش  مالکانه  بهره  نرخ  تا 
و فرمول مدنظر همان فرمول باشد که 

بازار به آن عادت کرده است.
مربوط  مسایل  به  ادامه  در  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  بودجه  الیحه  به 
بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به 
بازار سرمایه اقدامی بسیار مثبت است.

این  در  سالهاست  داد:  ادامه  وی 
زمینه بحث شده بود تا هزینه ای که از 
بازار گرفته می شود برای رونق بازار به 
بازار بازگردانده شود، این موضوع خود 
حمایت  و  مثبت  اتفاقی  دهنده  نشان 

دولت از بازار سرمایه است.
واریز پول به صندوق تثبیت بازار 

سرمایه
فعاالن  انتظار  اینکه  بیان  با  وی 
تا مبلغی که قرار است  بازار این است 
واریز  سرمایه  بازار  تثبیت  صندوق  به 
قرار  مورد تصویب  بودجه هم  در  شود 
گیرد،  تاکید کرد: این موضوع نیازمند 
امیدواریم در  نمایندگان است که  رأی 
و  مثبت  اتفاقاتی  زمینه هم شاهد  این 

اثرگذاری آن در بازار باشیم.
جبل عاملی به بند مربوط به  ۱۰ 
درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه اشاره 
کرد و گفت: اکنون شرکت های زیادی 
در صف عرضه اولیه قرار دارند اما انجام 
عرضه اولیه در شرایط فعلی به صالح 
بازار نیست و با توجه به عدم وجود نظر 
مثبت نسبت به عرضه اولیه، اقبالی از 
سوی سرمایه گذاران صورت نمی گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار 
داشت: قرار است بخشی از منابع مالی 
برای  اولیه  های  عرضه  از  حاصل 
که  شود  صرف  سهام،  بازارگردانی 
تواند  می  و  است  مثبت  بسیار  اقدامی 
به  اکنون  که  را  بازارگردان ها  مشکل 
نقدینگی  کاهش  با  بازار  ریزش  دلیل 

مواجهند، رفع کند.
 وی گفت: بخشی از بار بازار در 
برعهده  بورس  شاخص  ریزش  زمان 
بازارگردان ها است که این موضوع می 
تواند خیال آنها را آسوده کند و بی تاثیر 
در تالش آنها برای افزایش بازارگردانی 

نخواهد بود.

ارز  تسعیر  نرخ  به  ادامه  در  وی 
اشاره کرد و گفت: تصویب این موضوع 
که نرخ تسعیر ارز که برای بانک ها ۹۰ 
خبر  است،  شده  گرفته  نظر  در  درصد 
این  است،  بانکی ها  گروه  برای  خوبی 
از  امر باعث تحلیل درست تحلیلگران 
منابع ارزی بانک ها  می شود که اثر 

زیادی در صورت های مالی آنها دارد.
بورس  سازمان  رییس  حضور 

در دولت
خبر  اینکه  بیان  با  عاملی  جبل 
خوب دیگر اینکه رییس سازمان بورس 
به عنوان متولی بازار سرمایه و نماینده 
فعاالن بازار سرمایه در ستاد اقتصادی 
دولت حضور داشته باشد، اظهار داشت: 
رییس  که  دارند  انتظار  بازار  فعاالن 
حضور  جلسات  در  در  بورس  سازمان 
به  را  نظران خود  بتواند  و  باشد  داشته 

صورت مستقل مطرح کند.
وی با بیان اینکه میانگین نرخ بازار 
تضمین  درصد   ۲۰ حداکثر  بانکی  بین 
بر  اتفاق عالوه  این  است، گفت:  شده 
اثر عملیاتی خود در بازار، می تواند باعث 
کاهش هیجانات و نوسانات ایجاد شده 
به  موضوع  این  که  شود  بهره  نرخ  در 
لحاظ روانی هم در بازار تاثیرگذار است.

این  با  داشت:  اظهار  عاملی  جبل 
آگاه  این موضوع  به  بازار نسبت  اتفاق 
عنوان  به  را  نرخی  چه  که  خواهد شد 
نرخ بهره در نظر می گیرد و براساس آن 
معیارهای سودآوری را تنظیم می کند.
لزوم حذف قیمت گذاری دستوری

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره 
به قیمت گذاری دستوری گفت: مساله 
گذاری  قیمت  حذف  به  مربوط  دیگر 
همه  تاکید  مورد  که  است  دستوری 
رونق  به  کننده  کمک  و  بازار  فعاالن 

بازار سرمایه خواهد بود.
وی با اینکه موضوع دیگر مربوط 
به کاهش فاصله نرخ سنا و نرخ نیمایی 
افزایش  بر  عالوه  تواند  می  که  است 
بازار و درستی تحلیل  امیدواری ها در 
ها، زمینه نابودی رانت ها را فراهم کند، 
اظهار داشت: تاکنون اقدامات خوبی در 
محدودیت  و  شده  برداشته  زمینه  این 
بازگشت ارز صادراتی حذف شده اما به 

کاهش فاصله هم باید توجه کرد.

قیمت نفت در مدار افزایش قرار گرفت
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه افزایش یافت اما سرمایه گذاران 
نگران گسترش سریع واریانت اُمیکرون در سراسر جهان و بازگشت دوباره 

محدودیتهای کرونایی و آسیب دیدن تقاضا برای سوخت مانده اند.
بهای معامالت نفت برنت ۵۹ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش یافت 
و به ۷۲ دالر و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا ۷۳ سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش یافت و به ۶۹ دالر 

و ۳۴ سنت در هر بشکه رسید.
گفت:  باره  این  در   OANDA شرکت  ارشد  تحلیلگر  مویا،  ادوارد 
پس از چند روز دشوار، قیمتهای نفت بهبود پیدا کرده است زیرا عمده 
تاثیر گذاشته است. آسیب کوتاه  به کووید در قیمتها  نگرانیهای مربوط 
مدت بسته شدن مرزها به رشد اقتصادی هنوز معلوم نیست و قیمتهای 
نفت به هر گونه مقررات سخت گیرانه تر برای سفر حساس خواهند بود.

نیوزیلند روز سه شنبه به دلیل شیوع سریع اُمیکرون در سراسر جهان، 
بازگشایی مرزهای بین المللی خود را به تعویق انداخت و کشورهای متعددی 
مقررات فاصله گذاری اجتماعی را به اجرا گذاشته اند. بسیاری از کشورها در 
فاصله چند روز مانده به جشن کریسمس و تعطیالت سال نو، در وضعیت 
هشدار قرار گرفته اند و موارد ابتال به اُمیکرون در سراسر اروپا، آمریکا و 

آسیا از جمله ژاپن به سرعت چند برابر شده اند.
با این حال شرکت مدرنا روز دوشنبه اعالم کرد در تست آزمایشگاهی، 
برابر  این شرکت به نظر رسید در  دوز تقویت کننده واکسن کووید ۱۹ 
واریانت اُمیکرون ایمنی ایجاد می کند. این خبر تا حدودی سرمایه گذاران 

را امیدوار کرد.
در بخش عرضه، دو منبع آگاه به رویترز اعالم کردند نرخ پایبندی 
اعضای اوپک پالس به توافق محدودیت عرضه از ۱۱۶ درصد در اکتبر 
به ۱۱۷ درصد در نوامبر افزایش یافت که نشان می دهد سطح تولید بسیار 

پایینتر از اهداف توافق شده، مانده است.
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا 
هفته گذشته برای چهارمین هفته متوالی کاهش پیدا کرده است اما ذخایر 

بنزین و سوختهای دیگر افزایش داشته است.
بر اساس گزارش رویترز، گزارش هفتگی ذخایر نفت و فرآورده های 
نفتی آمریکا روز سه شنبه از سوی موسسه امریکن پترولیوم و روز چهارشنبه 

از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر می شود.

حمایت همه جانبه دولت از بورس؛

بازار سرمایه در مسیر بهبود قرار می گیرد
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زیر نظر: محمد امامی

بررسی طرح های بنزینی روی میز دولت
فرد  هر  جلیلی  سعید  وان«  »طرح  در  گفت:  بازرگانی  اتاق  عضو 
می تواند یک لیتر بنزین تخصیص یافته به خود را به مصرف رسانده و یا 
آن را بفروشد، کسی هم که بیش از یک لیتر مصرف می کند از کسانی 
که فاقد خودرو هستند خریداری کند، از این مسیر مردم می توانند بنزین 
خود را به قیمت بیش از سهمیه ای و با نرخ مثال ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان 

بفروشند و از مابه التفاوت آن سود ببرند.
نحوه  در  تغییر  برای  جدید  طرح های  ارزیابی  در  حسینی،  حمید 
توزیع بنزین اظهار داشت: دو سال گذشته در خصوص توزیع سوخت و 
یارانه ای که دولت در این رابطه تخصیص می دهد چند طرح در مجمع 
تقاضا  اوال  که  است  این  هدف  شد،  مطرح  نظام  مصلحت  تشخیص 
طریق،  این  از  اینکه  سوم  و  کنند  کنترل  را  قاچاق  دوم  شود،  مدیریت 

توزیع شود. یارانه ها عادالنه 
وی ادامه داد: اکنون بنزین سوبسیدی بیشتر شامل افرادی می شود 
که خودروی بیشتری دارند و کسانی که خودرو ندارند عمال استفاده ای 

از این یارانه ندارند. 
وی افزود: چندین طرح در خصوص نحوه توزیع بنزین مطرح شد، 
یکی طرح وان »سعید جلیلی« است که واحد انرژی تعریف شده و بنزین 
به جای خودرو به فرد اختصاص پیدا کند، به این ترتیب که به هر فرد 
روزانه یک لیتر بنزین تخصیص داده شود و میزان بیشتری به خودروهای 
به  تخصیص یافته  بنزین  لیتر  یک  می تواند  فرد  هر  شود،  داده  عمومی 
خود را به مصرف رسانده و یا آن را بفروشد، کسی هم که بیش از یک 
از  از کسانی که فاقد خودرو هستند خریداری کند،  لیتر مصرف می کند 
این مسیر مردم می توانند بنزین خود را به قیمت بیش از سهمیه ای و با 
نرخ مثال ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان بفروشند و از مابه التفاوت آن سود ببرند. 
تومان  هزار   ۴۰ روزانه  محل  این  از  می تواند  نفره   ۵ خانواده  یک  مثال 
یارانه دریافت کند، این طرح در ظاهر عادالنه است، دولت قیمت بنزین 
را افزایش نداده و از سوی دیگر می تواند جلوی قاچاق را بگیرد، چون 
این  تبعات  نمی داند  فعال کسی  اما  ندارد،  وجود  بازار  در  مازادی  بنزین 
چگونه  بفروشند  را  مازاد  بنزین  که  افرادی  زیرا  بود؟  خواهد  چه  طرح 
می توانند آن را تجمیع و واگذار کنند؟ نحوه فروش چگونه است؟ برای 
بر  آن  آثار  و  شود؟  تعریف  است  قرار  کارتی  چه  سهمیه  این  تخصیص 

حمل و نقل چیست؟
عضو اتاق بازرگانی گفت: فرهنگ ایرانی صد سال عادت کرده نفت 
و بنزین را با قیمت ثابت خریداری کند، این طرح باعث می شود قیمت در 
شهرها و پمپ بنزین های مختلف، متفاوت باشد، در مناطق محروم ممکن 
است قیمت پایین تر باشد و در مناطق مرفه باالتر. بنابراین بعید است که 
تحت تاثیر  به شدت  جامعه  متوسط  اقشار  زیرا  گیرد،  قرار  استقبال  مورد 
قرار می گیرند، برای کسانی که از مسیر حمل و نقل و مسافرکسی شغل 
دوم دارند به شدت هزینه بر خواهد بود، ضمن اینکه هزینه حمل و نقل 

افزایش می دهد. عمومی را 
انرژی بود که قبال مطرح  بیان داشت: طرح دیگر کارت سبز  وی 
شد به این ترتیب که کارت به افراد داده می شد که می توانستند آن را 
به مصرف رسانده و یا به دیگران واگذار کنند، در دولت روحانی بنا بود 
به  اینکه تصویب شد،  با وجود  اما  کنند  اجرا  در قشم  آزمایشی  به طور 

دلیل اتفاقات آبان ۹۸ اجرا نشد. 
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: این طرح به این ترتیب بود 
که مجموعه یارانه ای که شامل یک خانوار می شود در کارت واریز شده 
پرداخت  را  بنزین  و  برق  آب،  هزینه  می توانست  کارت  این  محل  از  و 

کند و از این نظر فشاری هم بر دولت وارد نمی شد.
قیمت  که  بود  این  تشخیص  مجمع  دیگر  طرح  گفت:  حسینی 
اما اگر مصرف بنزین و گازوئیل از حدی باالتر رفت روزانه  تغییر نکند 
و  شود  تعیین  تومان  هزار   ۳ بنزین  نرخ  یعنی  کند،  پیدا  افزایش  نرخ ها 
اگر مصرف از ۷۵ میلیون لیتر باالتر برود روز به روز قیمت افزایش پیدا 
کند تا مصرف کنترل شود و هر زمان مصرف کم شود قیمت ها به نرخ 
برای  نرخ ها  واقع  در  و  نداشت  ثابتی  قیمت  بنزین  یعنی  برگردد،  اولیه 

بود. کنترل مصرف شناور 
آمیز بودن به صورت  وی طرح وان را هرچند در صورت موفقیت 
پایلوت و آزمایشی قابل تداوم ندانست و افزود: به اعتقاد بنده طرح سوم 
و همان اعمال افزایش قیمت در صورت افزایش مصرف می تواند جذاب 

باشد و تقاضا را در بازار کنترل کند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

جزئیات وام نهضت ملی مسکن منتشر شد؛
بازپرداخت سنگین اقساط طی 17 سال!

طول دوران ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن ۳ سال و مدت بازپرداخت 
تسهیالت این پروژه ۱۷ سال تعیین شده که اقساط وام ۴۵۰ میلیون تومانی 
۷ میلیون تومان، وام ۴۰۰ میلیونی ۶.۳ میلیون و تسهیالت ۳۰۰ میلیونی ۴.۷ 

میلیون و وام ۲۵۰ میلیون تومانی چهار میلیون تومان اعالم شده است.
به طور معمول تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن با لحاظ ۳ سال دوران 
ساخت که در طی مدت ساخت هیچ قسطی توسط متقاضیان پرداخت نمی شود 

و بازپرداخت ۱۷ ساله طراحی شده است.
آنطور که محمدحسن علمداری ـ عضو 
هیات مدیره بانک مسکنـ  اعالم کرده است 
روش بازپرداخت اقساط ماهانه در  ۱۷سال 
و ۳ سال بعد از ساخت و تحویل واحدهای 
مسکونی به متقاضیان به این نحو است که 
بدون  تومانی  میلیون   ۴۵۰ تسهیالت  برای 
میلیون  هفت  ماهانه  ساخت  دوران  سود 
و  مشارکت کنندگان  توسط  قسط  تومان 

دریافت کنندگان واحدها پرداخت می شود.  
میلیون   ۴۰۰ تسهیالت  افزود:  وی 

تومانی با احتساب ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله ۶ میلیون و ۳۰۰ 
هزارتومان، تسهیالت ۳۰۰ میلیون تومانی با احتساب ۳ سال دوران ساخت و 

بازپرداخت ۱۷ ساله ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
علمداری درباره بازپرداخت تسهیالت مسکن روستایی که ۲۵۰ میلیون 
تومان است، گفت: تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن با لحاظ ۳ سال دوران 
تومان ۴ میلیون  برای تسهیالت ۲۵۰ میلیون  بازپرداخت ۱۷ ساله  ساخت و 

تومان است.
پلکانی که در سال های نخست رقم  روش های دیگر محاسبه همچون 
بازپرداخت را در استطاعت متقاضیان می کند نیز در دست بررسی است. به گفته 
وی، مقرر است تا وزارت راه و شهرسازی با تمهیداتی که در نظر گرفته است، 
نرخ سود اقشار کم درآمد و متوسط را از طریق یارانه ای که مابه التفاوت آن را 

صندوق ملی مسکن می پردازد تامین کند.
علمداری با تاکید بر اینکه در دوران ساخت، هیچ یک از متقاضیان نیازی 
نیست که بازپرداخت اقساط تسهیالت را داشته باشند، افزود: افرادی که هم 
اکنون در نهضت ملی مسکن ثبت نام می کنند نیازی به پرداخت اقساط ندارند 
و باید بعد از ساخته شدن واحدهای مسکونی خود که معموال سه سال است، 

بازپرداخت اقساط را آغاز کنند.
نیازمند  و  اقشار کم درآمد  برای  راه و شهرسازی  وزارت  داد:  وی توضیح 
حمایت، پیگیر است تا تمهیدات ویژه ای بیندیشد تا این افراد از پرداخت تسهیالت 

مستثنی شوند و شرایط بهتری برای آنها برای تامین مسکن، مهیا شود.
پرداخت ۲۰ درصد تسهیالت بانکی به حوزه مسکن

برنامه های  راه و شهرسازی ـ در تشریح  همچنین رستم قاسمی ـ وزیر 
وزارت راه در تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن گفته است: بر اساس 
قانون جهش تولید مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال که معادل ۲۰ درصد 
از تسهیالت هر بانک است، به وام مسکن اختصاص خواهد یافت. این قانون 
پایدار است و این رقم هر سال به تناسب تورم افزایش پیدا می کند. هر بانکی 

که این قانون را انجام ندهد نیز ۲۰ درصد در قالب مالیات جریمه می شود.
وی افزود: در این قانون یک امتیاز ویژه تاریخی به وزارت راه و شهرسازی 
تحت عنوان ایجاد صندوق ملی مسکن داده شده است. درآمدهای وزارت راه 
و شهرسازی از هر ناحیه ای به ویژه فروش امالک و مستغالت،  بازگشت کل 
اقساط مسکن مهر، حمایت های دولت که در سال به عنوان کمک های بالعوض 
ساخت مسکن ارائه می شود و درآمدهای دیگر در این صندوق تجمیع خواهد 
شد که از این محل سود مصوب ۱۸ درصدی 
تسهیالت را برای اقشار محروم کاهش خواهیم 
داد. همچنین برخی هزینه ها مانند هزینه های 
پروانه ساخت و نظام مهندسی نیز از محل این 

صندوق پرداخت خواهد شد.
بنابر اعالم وزارت راه و شهرسازی، رستم 
را  مسکن  ملی  صندوق  راه اندازی  قاسمی، 
راهکاری برای کمک دولت به اقشار کم درآمدی 

برای تامین مسکن عنوان کرد.
در  است:  گفته  شهرسازی  و  راه  وزیر 
زمینه تسهیالت در قانون پیش بینی شده که 
۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن تسهیالت داده شود. این 
مساله قانون است و باید اجرا شود. به عنوان یک اقدام دیگر ایجاد صندوق 
ملی مسکن در وزارتخانه شروع شده و این اقدام می تواند بازوی موفقی برای 
دهیم  توافقات سرعت  این  به  بتوانیم  که  امیدواریم  باشد.  قانون  این  اجرای 
با  و مساله ساخت مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد و دهک های پایین 

قیمت مناسب را حل کنیم.
بنابراین گزارش، از روز ۲۸ مهرماه ثبت نام اجرای قانون جهش تولید مسکن 
در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir در 
۳۱ استان آغاز شده که تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد. متقاضیان پس از ورود بر روی 
گزینه »ثبت نام نهضت ملی مسکن« کلیک کنند. عدم استفاده از تسهیالت 
یارانه ای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن فرم »ج«، فقدان مالکیت خصوصی 
و سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا سه شرط اصلی خواهد بود. 
قبال برای مردان شرط تأهل وجود داشت که اخیرا به مردان باالی ۱۸ سال به 
شرط تاهل در زمان تحویل واحد، اجازه ثبت نام داده شده است. خانم های مجرد 
باالی ۳۵ سال نیز می توانند ثبت نام کنند. همچنین درباره نداشتن مالکیت، برخی 
گروه های درآمدی در بعضی مناطق بر اساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی 

از این شرط معاف هستند.

بیمه تعاون همراه با نوآوران صنعت پوشاک:
فعاالن طراحی، ُمد و لباس تحت پوشش بیمه تعاون قرار گرفتند

همزمان با نخستین نمایشگاه بین المللی و تخصصی 
خدمت  منظور  به  تعاون  بیمه  پوشاک،  ارزش  زنجیره 
رسانی هرچه بیشتر با فعاالن این صنعت با اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و فعاالن حوزه 
طراحی، مد، لباس و صنایع وابسته تفاهم نامه همکاری 

امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، به منظور رشد و 

توسعه همکاری ها و نیز ارائه خدمات بیمه ای بهینه و جامع در انواع رشته های بیمه ای 
شرکت بیمه تعاون با اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و 

فعاالن حوزه طراحی، مد، لباس و صنایع وابسته، تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
با توجه به این تفاهم نامه تمام اعضای حقیقی یا حقوقی اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و نیز فعاالن حوزه طراحی، مد، لباس و صنایع 
وابسته به همراه اعضاء خانواده تحت پوشش خدمات ارائه شده توسط شرکت بیمه 
تعاون قرار می گیرند.شایان ذکر است که پیش از این نیز، شرکت بیمه تعاون در 
راستای حمایت از کسب و کارهایی که در پی پاندمی کرونا تعطیل شده اند، به عنوان 
تنها بیمه ارائه دهنده خدمات، از کسب و کارهای حوزه پوشاک و صنایع وابسته 
حمایت کرده که بر اساس آمار ارائه شده در بهمن ۱۳۹۹ نیز، بیشترین خسارت در پی 
تعطیلی به واسطه پاندمی کرونا به این صنعت از سوی بیمه تعاون پرداخت شده بود.

درآمد نیوز از خدمات بانک ایران زمین گزارش می دهد؛ 
رونق کاالی ایرانی در گرو نقدینگی بانکی

جذب سرمایه یکی از نیازهای بنگاه های کوچک و بزرگ به حساب می آید 
و همواره نقدینگی برای خرید مواد اولیه، افزایش ظرفیت تولید، توسعه کارگاهی از 

مهم ترین دغدغه های تولید کنندگان داخلی به حساب می آید.
چند سالی است که رهبر انقالب در شعار ابتدای سال به موضوع تولید داخل 
می پردازند و جهش تولید و اقتصاد مقاومتی را یکی از مهم ترین ابزار های این 
روزها در برابر جنگ اقتصادی می شمارند و تاکید دارند، از همین رو بانک ایران 
زمین نیز با توجه به شعار مقام معظم رهبری تسهیالتی را در اختیار دست اندرکاران 

اقتصاد کشور قرار می دهد.
در این بین صادرات کاالی داخلی کمک بزرگی به رونق تولید می کند و 
در این روزها که کشور در برابر تحریم های نفتی به عنوان یک جنگ اقتصادی 
نابرابر قرار دارد از طریق صادرات می توان ارز آوری قابل توجهی را به وجود آورد.

یکی از تسهیالتی که بانک ایران زمین به هموطنان ارائه می دهد مربوط به 
تسهیالت مضاربه است که در حوزه بازرگانی صورت می گیرد، در گزارش پیش 
رو نگاهی به روند تسهیالت بانک ایران زمین در حوزه رونق صادرات انداخته ایم.

شرایط اعطای تسهیالت مضاربه
در ابتدای این گزارش باید گفت که وام مضاربه ای به وامی گفته می شود که 
به موجب آن بانک )مالک( عهده دار پرداخت سرمایه نقدی مشخص به متقاضی 
)عامل( می گردد با این شرط که عامل با سرمایه در اختیار به فعالیت های تجاری 
بین  مشخص  صورت  به  قرارداد  در  مندرج  شرایط  طبق  حاصله  سود  و  پرداخته 

طرفین تقسیم می شود.
و  داخلی  بازرگانی  امور  به  مربوط  مضاربه  قرارداد  که  این  ذکر  قابل  نکته 
خارجی است. با این وصف، بانک ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه 
با بخش خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه 

کامل موضوع قرارداد است.
هر شخص حقیقی یا حقوقی که در بخش بازرگانی و خدمات فعالیت نماید 
و شرایط اعطای تسهیالت را فراهم نموده و مدارک مورد نیاز را ارائه نماید و نزد 
بانک دارای سابقه حساب بوده و برای بانک شناخته شده باشد می تواند از تسهیالت 

مضاربه استفاده کند.
روند اداری آسوده در ارائه تسهیالت در بانک ایران زمین

برخی بر این باور هستند که روند اداری برای در اختیار گرفتن تسهیالت بانکی 
کار بسیار پیچیده و سختی است ، این درحالی است که ارائه مدارک و مستندات 
در تمامی امورات بانکی جهان کار طبیعی است و بدون هیچ ضمانت و روند اداری 
سرمایه در اختیار فرد قرار گرفته نمی شود، چرا که سرمایه ای که نزد بانک قرار 
دارد متعلق به مردم است و مسئوالن بانکی باید امانت دار خوبی باشند تا سرمایه 
بانکی مردم را در اختیار فردی با تجربه و حرفه ای قرار دهند تا یک سرمایه گذاری 

برد_ برد به وجود آید.
مدارک مورد نیاز برای تسهیالت اشخاص حقیقی شامل درخواست متقاضی، 
پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر، اصل و تصویر شناسنامه، کپی سند مالکیت 
یا اجاره نامه محل کسب و مجوزهای الزم در مواردیکه موضوع مضاربه، صادرات 
امور  در  مضاربه  از  )اعم  مضاربه  کاالی  خرید  به  مربوط  فاکتور  پیش  باشد  کاال 

بازرگانی داخلی و صادرات( است.
همچنین مدارک مورد نیاز  برای اشخاص حقوقی شامل درخواست متقاضی، 
در  الزم  مجوزهای  و  معتبر  صنفی  مجوزهای  شرکت،  مدیران  شناسنامه  تصویر 
مواردیکه موضوع مضاربه صادرات کاال باشد، پیش فاکتور مربوط به خرید کاالی 
مضاربه )اعم از مضاربه در امور بازرگانی داخلی و صادرات( اساسنامه، اظهار نامه 
مالیاتی، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، لیست سهامداران عمده شرکت و 
تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک، آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه 

رسمی و صورت های مالی حسابرسی شده سه دوره آخر است.

شعبه شهید رجایی بیمه آسیا در ارومیه افتتاح شد
با حضور مدیرعامل بیمه آسیا و مسئوالن عالی رتبه استان آذربایجان غربی، 

شعبه شهید رجایی بیمه آسیا در ارومیه افتتاح شد.
به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، آیین افتتاح شعبه شهید رجایی بیمه آسیا 
در ارومیه با حضور مسعود بادین نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، 
سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی، معاون عمرانی 
استانداری استان آذربایجان غربی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و سایر مسئوالن 

استانی برگزار شد.
مدیرعامل بیمه آسیا در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، 
صنعت بیمه را امری ضروری در زندگی روزمره امروز توصیف کرد و گفت: در تمام 
دنیا هیچ عملیات اقتصادی، صنعتی، حمل و نقل و … بدون پوشش بیمه شکل 
نمی گیرد. و خوشبختانه عملکرد صنعت بیمه در ایران، در حمایت از کلیه فعالیت 
های اقتصادی و تولیدی، قابل توجه بوده است.وی تحریم ها را موجب نهادینه 

شدن جایگاه صنعت بیمه در کشور توصیف کرد .
مدیرعامل بیمه آسیا همچنین با اشاره به نقش و فعالیت بیمه آسیا در زمان 
وقوع حوادث طبیعی در سال های گذشته در کشور گفت: وقوع حوادث مختلف در 
سال های اخیر از جمله حادثه زلزله، وقوع سیل و شیوع بیماری کرونا نشان داد که 
بیمه آسیا به شایستگی در کنار مردم بوده است و خسارت دیدگان، با عملکرد به 

موقع و مناسب این شرکت به راحتی خسارت خود را دریافت کردند.
نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا افزود: بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین 
شرکت بیمه خصوصی کشور با ۶۲ سال سابقه در عرصه بیمه گری و سرمایه ارزشمند 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در خدمت هموطنان عزیز و شهروندان استان 

آذربایجان غربی برای ارائه انواع پوشش های بیمه ای است.
مدیرعامل بیمه آسیا، عملکرد این شرکت در آذربایجان غربی را بسیار خوب 
ارزیابی کرد و با اشاره به موقعیت استراتژیک استان از لحاظ حمل و نقل و ترانزیت، 
معادن، کشاورزی و گردشگری و هم مرز بودن با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری 
آذربایجان و وجود ۹ گمرک و پنج بازارچه مرزی، اظهار داشت: هدف از افتتاح دومین 
شعبه بیمه آسیا در ارومیه، ارائه خدمات با کیفیت و در حداقل زمان به بیمه گذاران 
است لذا باید بیش از گذشته فعال بود و از مسئوالن محترم استانی انتظار می ورد از 
این ظرفیت بالقوه در مسیر توسعه منطقه و افزایش نفوذ بیمه، حداکثر بهره را ببرند.

هم زمان با هفته پارالمپیک؛ 
بانک پاسارگاد در کنار افتخارآفرینان پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰
در هفته پارالمپیک بانک پاسارگاد از مدال آوران کشورمان تقدیر کرد.

درآمد نیوز  ـ بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود 
این بار در هفته پارالمپیک از ورزشکاران پرتالش و پرتوان پارالمپیکی کشورمان که 

سرافرازانه برسکوی افتخار این رویداد مهم ایستادند، قدردانی کرد.
در پارالمپیک توکیو۲۰۲۰ تیم اعزامی کشورمان با کسب دوازده مدال طال، 
یازده نقره و یک برنز در مجموع موفق به کسب ۲۴ مدال شد و بهترین نتیجه در 
تاریخ برگزاری بازی های پارالمپیک را برای کشورمان ثبت کرد. در این راستا بانک 
پاسارگاد در تداوم نگاه مسئوالنه به ورزش و ورزشکاران کشورمان، هفته پارالمپیک 
را زمان مغتنمی برای تشکر از تالش های پهلوانانه این عزیزان برشمرد و با اهدای 
جوایزی به کلیه مدال آوران و کادر فنی اعزامی ضمن تقدیر از این افتخارآفرینان به 

حمایت های خود از ورزش و ورزشکاران عزیزمان تداوم بخشید.
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در  تعاون  توسعه  بانک 
استان بوشهر با نگاه پشتیبانی 
های  شرکت  از  حمایت  و 
مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
سرمایه  تامین  برای  و  جنوبی  پارس 
ها  شرکت  ثابت  سرمایه  و  گردش  در 
در راستای توسعه و انجام پروژه های 
همچنین  و  استان  در  اقتصادی  جدید 
و  صنایع  صاحبان  با  تعامالت  افزایش 
جذب منابع ؛ ۷۰ میلیارد ریال تسهیالت 
بانک به شرکت  از محل منابع داخلی 

صبح ساحل کنگان پرداخت کرد.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
توسعه تعاون مدیریت شعب استان بوشهر 
در  فعال  ، شرکت صبح ساحل کنگان 
زمینه تهیه و تامین کاالهای عمومی مورد 
نیاز صنایع نفت و گاز پتروشیمی،خرید و 
فروش کلیه کاالهای مازاد از جمله نو، 
و  ضایعاتی،تهیه  و  مستعمل  استوک، 
تامین کلیه کاالهای مربوط به مکانیکال 
از جمله دوار ثابت و قطعات مربوطه،تهیه 
و تامین کاالهای شیمیایی از جمله انواع 
رنگها و انواع روغن،تهیه و تامین انواع 
کاالهای صنعتی و غیرصنعتی فلزی و 
غیرفلزی در حوزه نفت گاز و پتروشیمی 
و نیروگاهی،تهیه و تامین و اجاره انواع 
و  سنگین،تهیه  و  سبک  آالت  ماشین 

تامین کلیه کاالهای فلزی و غیرفلزی 
بانک  تسهیالت  از  سهم  بیش ترین   ،
توسعه تعاون شعبه بندرکنگان را در میان 
سایر شرکت ها به خود اختصاص داده ، 
که بخش مهمی از نیاز فاز های پارس 
جنوبی استان بوشهر ، و پاالیشگاه های 
بنزین در استانهای فارس و هرمزگان را 

تامین می کند.

و  ز  گا و  نفت  های  شرکت 
منطقه  در  مستقر  های  پتروشیمی 
و  مهم  مشتریان  از  عسلویه  و  کنگان 
و  است  تعاون  توسعه  بانک  ارزشمند 
بانک  این  توسط  شده  ارائه  خدمات 
ها  شرکت  این  رضایت  مورد  تاکنون 
و پیمانکاران بوده است ، بانک توسعه 
تعاون همواره در تالش بوده تا با ارائه 

رضایت  پیش  از  بیش  بهینه  خدمات 
مشتریان را کسب نماید و به درخواست 
های مشتریان خود در اسرع وقت و با 

بهترین کیفیت الزم رسیدگی کند.
شرکت صبح ساحل کنگان زمینه 
اشتغال زایی مستقیم ۳۰ نفر را در منطقه 
جنوبی  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه 

فراهم آورده است.

اعطای تسهیالت 7۰میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون
 به شرکت صبح ساحل کنگان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:
رانندگان در توزیع کاالهای اساسی نقش مهمی دارند

مهدی خضری در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و 
راهداری ضمن تقدیر از سپاه صاحب الزمان برای هماهنگی در برگزاری 
گرامیداشت هفته حمل و نقل اظهار داشت: در حال تحریم ها بازهم رانندگان 
در حمل و نقل بار و مسافر به وظیفه ذاتی و عرفی و شرعی خود عمل می 

کننند و در حوزه جهاد تخلیه بنادر فعالیت خود را انجام می دهند.
خیلی  که  کرونایی  شرایط سخت  در  داشت:  ابراز  مسئول  مقام  این 
جاها تعطیل بود رانندگان نسبت به حمل کاالی اساسی فعالیت داشتند که 
نقش مهمی در وضعیت کشور داشتند و رانندگان وظیفه خود در خدمت به 

مردم را فراموش نکردند.
خضری اضافه کرد: با توجه به اهمیت جایجایی مسافران و شرایط 
سخت کرونایی و زیان ده بودن حمل مسافر رانندگان نسبت به جایجایی 
به  دهی  زیان  شرایط  با  حتی  و  کردند  اقدام  کرونایی  وضعیت  رعایت  و 

فعالیت خود ادامه داد.
وی اضافه کرد: در حوزه راهداری نیز با توجه به شرایط اقتصادی سخت 
کشور حفظ و نگهداری ره های کشور بسیار مهم است و فعاالن حوزه راه 

با سختکوشی ویژه برای عبور و مرور ایمن تالش کردند.
این مقام مسئول تاکید کرد: با توجه به شرایط سخت و نقش مهم 
اصفهان در ترانتزیت کاال حمایت خوبی شده،در اصفهان ۴۵۰ میلیارد پروژه 
راهداری از ابتدای سال اجرا شده و ۲۰۰ کیلیومتر راه روکش آسفالت گرم 

شده که نتیجه تالش فعاالن راهداری و پلیس راه استان است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: پلیس 
های راه با حضور خود یک امنیت خاطر به کابران جاده می دهند و باید به 

طور ویژه تقدیر شوند زیرا نقش مهمی در امنیت مسافران دارند.

شهردار سمنان خبر داد:
تکمیل  دیگر  سال  دو  تا  سمنان  شهری  فاضالب  شبکه 

می شود
شهردار گفت : تا دو سال آینده خط انتقال فاضالب شهری سمنان 

آماده بهره برداری می باشد .
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، سید 
علی مرتضی نژاد شهردار سمنان ، در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر عزم 
شهرداری در اجرای سریعتر پروژه تصفیه خانه فاضالب و شبکه فاضالب 
شهری سمنان گفت : اجرای پروژه فاضالب شهری با توجه به  موقعیت 
جغرافیایی شهر ، یک ضرورت است و شورا و شهرداری آمادگی خود را 

جهت تحقق هرچه سریع تر این پروژه اعالم می کنند.
مرتضی نژاد با اشاره به واگذاری ساخت این پروژه به شهرداری سمنان 
در سال گذشته افزود : ۸۰ کیلومتر خط انتقال فاضالب شهری در شهر 
سمنان در افق سه ساله ایجاد خواهد شد که تالش می شود تا دو سال 

آینده پروژه آماده بهره برداری باشد .
وی افزود : از ۷۰ کیلومتر باقی مانده شبکه فاضالب شهری ، امسال 
لوله گذاری ۱۰ کیلومتر از فاضالب شهری سمنان در دستور کار قرار دارد .

را  ، تعهدات خود  این پروژه  پیمانکار هندی   : شهردار سمنان گفت 
مبنی بر رفع نواقص و بروز رسانی  انجام نداد که در حال حاضر این موارد 

توسط شهرداری سمنان در حال انجام است .
فاضالب  اجرای شبکه  جغرافیایی  موقعیت  به  اشاره  با  نژاد  مرتضی 
شهری سمنان که عمده در مناطق جنوب شهر دارای بار ترافیکی نسبتا 
باال و تراکم جمعیتی بسیاری است افزود : بدلیل رعایت حریم تاسیسات 
شهری و تراکم فراوان آن و همچنین بافت متغیر زمین در اکثر معابر، به 

طور کلی سبب کندی روند اجرا شده است.
شهردار سمنان خاطرنشان کرد : پساب تصفیه شده تصفیه خانه فاضالب 
سمنان براي تامین آب واحدهاي صنعتي  و فضای سبز شهری و دیگر 

مصارف شهری  مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برق  شبکه  بهسازی  و  بازسازی  داد:  خبر  مدیرعامل 
۵۰ روستای ایالم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم گفت: از ۱۱۰ روستای 
استان، ۵۰ روستا به طور کامل عملیات بازسازی و بهسازی و در این راستا 

تاکنون ۱۳۲ میلیارد ریال هزینه شده است.
جاری  سال  در  روستا   ۱۱۰ بهسازی  اینکه  بیان  با  شیرخانی  هادی 
در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در فاز اول طرح، برق ۲۴۰۰ خانوار 
عشایر را تامین و در ادامه ۳۰۰ خانوار مابقی را با واگذاری پنل خورشیدی 

به برق تجهیز کنیم.
شبکه  بهسازی  و  بازسازی  سوی  به  اکنون  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
برق روستائی رفته و با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی، روند مناسبی را طی 
کرده ایم، افزود: از ۱۱۰ روستای استان، ۵۰ روستا به طور کامل عملیات 
میلیارد  بر ۱۳۲  بالغ  مبلغی  تاکنون  و  گرفته  بهسازی صورت  و  بازسازی 

ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم اعتبار مصوب در جریان 
سفر رئیس جمهور با استان در حوزه برق ۲۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و 

گفت: تاکنون از منابع استانی هیچ استفاده ای در حوزه برق نشده است.
وی با اشاره به اهمیت پیگیری و انجام مصوبات سفر رئیس جمهور 
با توجه  امور مطرح شده، خاطر نشان کرد:  و کاهش هزینه ها در تحقق 
به اینکه شرکت گاز ایالم موظف به تامین گاز ۱۰۰ روستای استان شده 
است در حالی که شرکت توزیع برق در تمام آن روستا شبکه ی برق احداث 
کرده ایم، پس بیاییم و برق را به عنوان سوخت جایگزین برای تامین نیاز 
تعرفه های تخفیف دار،  اجرای  با  این شکل که  به  روستائیان مطرح کنیم 
معادل هزینه ی گاز مصرفی از روستائیان از سوی شرکت برق گرفته شود 
و مابه التفاوت آن از محل گاز مصرفی نیروگاه ها با شرکت گاز دریافت شود.

شیرخانی به مزیت های اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: از یک 
سو هزینه توسعه شبکه گاز به اقتصاد کشور و استان تحمیل نمی شود و  
هم محیط زیست تخریب نمی گردد و جهت دیگر سرعت بهره مندی مردم 

روستاها از این نعمت باال می رود.
وی با بیان اینکه هزینه بهره برداری بیشتر از احداث است، تصریح 
را  شبکه  گاز  و  برق  موازی  دستگاه  دو  متمادی  سال های  در  باید  کرد: 
بهره برداری و نگه داری کنند، بنابراین پیشنهاد می گردد به عنوان نمونه در 
سطح روستاهای استان که حتی در اوج فصل تابستان مصرف در حدود 
۲۰۰ ساعت فول بار هستند، به جای احداث شبکه گاز از برق استفاده کنند 

و در صورت موفقیت در کشور نیز طرح شود.
ارائه خدمت در  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم در مورد 
مناطق حاشیه نشین و اینکه شبکه برق را در هانیوان شمالی احداث کرده 
تعرض  اجتماعی  حقوق  به  ساکنین  از  خیلی  متاسفانه  کرد:  اظهار  است، 
می کنند و حاضر به خرید انشعاب نیستند. علت هم این است که نمی خواهند 
هزینه خرید انشعاب و برق مصرفی را پرداخت کنند از اینرو اقدام به مصرف 
غیرمجاز می کنند در این راستا از دستگاه قضا و نیروی انتظامی می خواهیم 
برای مقابله با متجاوزین حقوق اجتماعی به ما کمک کنند و متخلفین را 

موظف به خرید انشعاب کنیم.
وی همچنین به مناطق حاشیه نشین میالد و پیچ آشوری اشاره کرد 
و متذکر شد: متاسفانه دیدن چنین رویه ای از سوی اهالی، تعداد دیگری از 
ساکنین را ترغیب به مصرف غیرمجاز کرده است. عالوه بر این بر شبکه 
برق فشار می آید و از جهت دیگر بدمصرفی نیز باال رفته و از همه مهم تر 
موانع  رفع  با  بنابراین  می یابد  توسعه  فرهنگی  و  اجتماعی  بداخالقی های 
ارائه  در  را  شرکت  معابر،  امکانات  از  استفاده  تسهیل  همچنین  و  قانونی 

خدمت به مردم یاری کنید.
شیرخانی خطاب به مدیران دستگاه ها و تقاضای تهیه دستگاه مولد 
اضطراری معادل با نیازهای ضروری ارگان برای ارائه خدمت، تصریح کرد: 
همه ی دستگاه های اداری، اجرایی، خدماتی، درمانی و انتظامی در اولویت 
قطع برق هستند و از آنجاییکه برق اهمیت باالیی در حفظ امنیت دارد و 
اولویت با مصرف خانگی است، دستگاه ها تا قبل از شروع فصل گرما نسبت 

به تجهیز خود به مولد اضطراری برق اقدام کنند.

کشف احشام قاچاق در نوار مرزی شهرستان دهلران
طهماسبی رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دهلران بیان داشت ، در 
پی اخبار و اطالعات واصله از منابع هنگ مرزی شهرستان دهلران مبنی بر 
با  نوار مرزی شهرستان دهلران به سمت کشور عراق  و  از  قاچاق احشام 
هماهنگی با این شعبه و صدور دستورات قضایی الزم موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار قرار گرفت .
ایشان اظهار داشت : با رصد دقیق اطالعاتی ماموران هنگ مرزی تعداد 
۶۶ رأس احشام قاچاق به ارزش ریالی ۷۳۲.۰۰۰.۰۰۰در نقطه صفر مرزی در 
حین خروج از مرز کشف و قاچاقچیان متواری گردیده که در این خصوص 
با ارجاع به مرجع قضایی موضوع در دستور کار تعزیرات  گزارش  تهیه و 

حکومتی ایالم قرار گرفت.
طهماسبی بیان داشت:  پس برسی ها و تحقیقات صورت گرفته و از 
اخذ استعالمات الزم  از مراجع صالحیت دارو احشام مکشوفه را بالصاحب 
تشخیص داده، که در نهایت حکم به ضبط احشام مکشوفه به نفع ستاد فرمان 

اجرایی حضرت امام )ره( صادر شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی:
۹ هزار زن خانه دار استان مرکزی زیر پوشش خدمات 

تامین اجتماعی قرار دارند
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: ۹ هزار و ۲۵۰ زن خانه دار 
در این استان تاکنون با بهره مندی از طرح های این نهاد بیمه گر زیر پوشش 

بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
»علیرضا حسینی« افزود: طرح تعمیم و پوشش بیمه ای و حمایت از 
بانوان خانه دار و دختران مجرد در استان مرکزی آغاز شده و اجرای این طرح 

با هدف تامین آتیه زنان خانه دار انجام می شود.
وی، مشموالن این طرح را تمامی زنان خانه دار و دختران مجرد در سنین 
۱۸ سال تا ۵۰ سال عنوان کرد و ادامه داد: نرخ حق بیمه زنان مشارکت جو ۱۲ 
، ۱۴ ، ۱۸ درصد و به انتخاب متقاضی است و حداقل مبلغ پرداخت حق بیمه 

ماهانه برای نرخ ۱۲ درصد مبلغ ۳۱۸ هزارو ۶۶۰ تومان است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: بانوان خانه دار که 
تاکنون زیر پوشش بیمه قرار نگرفته اند می توانند با ایجاد حساب کاربری ) 
ثبت نام( و ورود به  سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به 
نشانی  es.tamin.ir و ورود به بخش بیمه شدگان، در منوی بیمه شدگان 
خاص نسبت به انعقاد قرارداد و بیمه پردازی اقدام و یا برای کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن ۱۴۲۰ تماس حاصل کنند.
حسینی گفت: زنان خانه دار استان عالوه بر سامانه غیرحضوری، می توانند 

با مراجعه به شعب و کارگزاری های استان نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.
حسینی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور یکی از مناسب ترین 
پوشش های بیمه ای، طرح  بازنشستگی برای بانوان خانه دار و دختران مجرد 

در قالب بیمه زنان خانه دار است.
۹۷۹ هزار و ۹۲۲ نفر از جمعیت استان مرکزی زیر پوشش اداره کل 

سازمان تامین اجتماعی استان این استان قرار دارند.

عدم مسئولیت شهرداری قدس در ترمیم آسفالت خیابان 
گلبرگ

اداره آبفا، پس از تکمیل انشعابات، ملزم به ساماندهی 
و آسفالت خیابان گلبرگ می باشد

با توجه به مباحث مطرح شده درخصوص وضعیت نامناسب آسفالت خیابان 
گلبرگ و لزوم اجرای آسفالت در این خیابان توسط شهرداری قدس، به اطالع 
می رساند مطابق رویه معمول، اداره آبفای شهرستان اقدام به دریافت مجوز 

حفاری پروژه خیابان گلبرگ از شهرداری نموده است.
ادارات  فعالیت های  از  ناشی  حفاری های  هزینه  که  آنجا  از  لیکن 
خدمات رسان بر عهده این ادارات است، بر اساس توافق صورت گرفته میان 
شهرداری و اداره آبفا، این اداره پس از تکمیل انشعابات، ملزم به ساماندهی و 
آسفالت این خیابان می باشد، لذا در قبال تاخیر در اجرا و تکمیل این پروژه و 
در نتیجه عدم اجرای آسفالت این معبر، هیچ گونه مسئولیتی متوجه شهرداری 

قدس نیست.
اگرچه شهرداری قدس در راستای رفاه حال شهروندان گرامی، پیش 
از این در چند نوبت نسبت به بهسازی و ترمیم موقت خیابان گلبرگ اقدام 
نموده است، اما ساماندهی اساسی و اصولی این خیابان منوط به اقدم اداره 

ذیربط در این پروژه می باشد.
شایان ذکر است، در نقاط دیگر شهر نیز شاهد موارد مشابهی از این دست 
هستیم که شهرداری قدس  همواره چه از طریق رسانه ای و چه در جلسات 
با مسئوالن ادارات خدمات رسان به انتقاد از روند موجود پرداخته و خواستار 
هماهنگی بیشتر دستگاه های اجرایی برای رفع مشکالت این حوزه گردیده است.

کرد/  اعالم  جمهور  رئیس  معاون  که  خوبی  خبر   4
یارانه ها از دی ماه ۲ برابر می شود

معاون اقتصادی رئیس جمهور بااعالم چهار خبر خوب در زمینه تصمیم 
دولت در کنترل تورم و نیز افزایش دو برابری یارانه ها و بودجه جداگانه برای 

پیشرفت کشور خبر داد.
۴ خبر خوبی که معاون رئیس جمهور اعالم کرد/ یارانه ها از دی ماه ۲ 

برابر می شود
به گزارشی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور  در مورد 
یارانه ها گفت:  دولت در الیحه بودجه  ۱۴۰۱ که آذرماه به مجلس ارائه کرد، 
پیشنهاد کرد که از سال آینده یارانه ها دو برابر شود، اما جناب آقای رئیس جمهور 
تأکید داشت، در همین سه ماه باقیمانده از سال هم این افزایش دو برابری 
یارانه ها را انجام دهیم و از مسئوالن اجرایی خواسته شده است که در سه ماه 
باقیمانده از سال هم یارانه ها را دو برابر کنیم و اگر این اجرا شود برای هر 
خانوار چهار نفری ماهانه ۸۰۰ هزار تومان یارانه کاال یا پول پرداخت خواهد شد.
وی افزود:  قرار است از دی ماه امسال این طرح اجرا شود؛ اول قرار بود 
از آذرماه اجرا شود، اما مشکالتی در اجرا پیش آمد که به دی ماه منتقل شد. 
بخشی از این یارانه  در قالب بن کارت برای خرید کاال است و بخشی هم یارانه 

نقدی است که به صورت ماهانه به مردم پرداخت می شود.
مسئوالن  از  جمهور  رئیس  داد:  ادامه  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
اجرایی خواسته است کاری که قرار است در الیحه بودجه سال آینده انجام 

شود از دی ماه انجام شود.
رضایی خبر خوش دوم را اینگونه عنوان کرد که تصمیم گرفته شد جلوی 
خلق پول به عنوان منشأ تورم به وسیله پول بدون پشتوانه گرفته شود. یکی 
از شیوه هایی که به خلق پول بدون پشتوانه کمک می کرد فروش ارزهای 
حاصل از صادرات نفت از سوی دولت به بانک مرکزی بود که این ارزها به 
بانک مرکزی می رفت و معادل آن تبدیل به پایه پولی می شود که وقتی این 
پایه پولی وارد استخر نقدینگی کشور هفت برابر می شد، مثاًل هر هزار تومانی 
تبدیل به هفت هزار تومان می شد، بدون اینکه کمترین تأثیری در تولید و 
ثروت ملی داشته باشد.به گفته وی، این رویه از ۵۰ سال قبل یعنی از سال 
۱۳۵۱ که درآمد نفت ایران چند برابر شد ادامه داشت و این مشکل به طور 
جدی وارد اقتصاد ایران شده بود تا همین دولت قبل هم متأسفانه این شیوه 
غلط ادامه داشت. من از نمایندگان مجلس شورای اسالمی  تقاضا می کنم که 
کمک کنند ما این شیر را به طور کامل ببندیم. یعنی ارزهای نفتی کشور به 
وسیله دولت به بانک های کشور و بانک ملی فروخته شود یعنی از پولی که در 
جامعه موجود است جابه جا شود و دیگر پول بدون پشتوانه که تأثیری در تولید 
ملی ندارد و فقط تورم ایجاد می کند خلق نشود و این یک جراحی بزرگی بود 

که در آذرماه تصمیم گرفته شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در مورد خبر سوم گفت:  مسئله مذاکرات 
هسته ای بعد از ۴-۵ سال توقف دوباره شروع شد. پیشرفت خوبی داشته ایم 
البته مذاکرات ادامه دارد اما ایران جدی است و توصیه می کنیم که ما به هیچ 
وجه اقتصاد کشور را شرطی نمی کنیم و به مذاکرات گره نمی زنیم. ایران یک 
منطقی دارد که این است در انرژی هسته ای دنبال ساخت بمب اتم نیستیم. 
اما انرژی هسته ای صلح آمیز را حق مسلم خود می دانیم لذا جدی هستیم که 

مذاکرات ادامه داشته باشد.
که کم کم به مرحله اجرا می رسد.

در  نجفی سمنانی  حسن   - ایالم 
نماینده  فالحی؛  سارا  دکتر  با  نشست 
و  رکورد  گفت:ثبت  مجلس  در  استان 
شاخص تولید در پتروشیمی ایالم بیانگر 
این  کارنامه درخشان  عملکرد خوب و 

شرکت است.
پتروشیمی  شرکت  مل  مدیرعا
ایالم به راه اندازی پاالیشگاه گاز ایالم 
در سال ۸۶ با هدف تامین گاز کشور و 
خوراک پتروشیمی ایالم اشاره داشت و 
افزود:۲۵۰ میلیون دالر در تنگ بیجار، 
 ، گاز  پاالیش  در  دالر  میلیون   ۴۵۰
فاز  و   HD واحد  در  دالر  میلیارد  یک 
اول پتروشیمی و ۸۶۶ میلیون دالر در 
فاز دوم پتروشیمی ایالم سرمایه گذاری 

شده است.
راه انداری  نجفی سمنانی  حسن 
بزرگ ترین الفین غرب کشور در ایالم 
پس از ۱۷ سال بدون حضور صاحبان 
حاصل  را  زندگان  سا و  تکنولوژی 
ن  متخصصا و  ن  نخبگا به  د  عتما ا
خنثی  جهت  در  پتروشیمی  صنعت 
عنوان  نه  لما ظا تحریم های  نمودن 
ادعا  می توان  افتخار  افزود:با  و  کرد 
در  کارامد  و  ماهر  انسانی  نیروی  کرد 

پتروشیمی ایالم قابلیت و پتانسیل اداره 
صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در 

کشور را دارا هستند.
ز  ا پیش  ت  مشکال به  ی  و
اظهار  و  کرد  اشاره  الفین  راه اندازی 
داشت:پروژه ای که باید در چهار سال 
بهره برداری میشد هزینه و بدهی مالی 
فراوانی را بر پتروشیمی و سرمایه گذار  

تحمیل کرد.
مورد  خوراک  اینکه   بیان  با  وی 
با ۶۰ درصد  ایالم  گاز  پاالیش  از  نیاز 
داد:در  ،ادامه  می شود  تامین  ظرفیت 
صورت دریافت خوراک با ظرفیت ۱۰۰ 

عدد  به  الفین  در  ثروت  تولید  درصد، 
۵۰۰ میلیون دالر در سال خواهد رسید.
نی  نجفی سمنا س  مهند
مجتمع  روی  پیش  مسئله  اصلی ترین 
یاداور  و  کرد  عنوان  خوراک  کمبود  را 
تن  هزار   ۹۲۳ به  ایالم  شد:پتروشیمی 
در سال خوراک نیاز دارد تا ۴۵۸ هزار 

تن اتیلن تولید کند.
 ، پیلن و پر  ، تیلن ا : د فز و ا ی  و
مهم ترین  کوره  نفت  و  پیرولیز  بنزین 
الفین  واحد  در  شده  تولید  محصوالت 

هستند.
با  ایالم  پتروشیمی  مدیرعامل 

تقدیر از تعامل سازنده ،دلسوزانه و  نگاه 
ادامه  حمایتی مجمع نمایندگان استان 
داد:پتروشیمی ایالم طرح انتقال خوراک 
از NGL ۳۱۰۰ دهلران به طول ۲۵۰ 
کیلومتر به عنوان طرح پیشنهادی ارائه 

کرده است.
طرح  این  اجرای  افزود:با  وی 
اختیار  در  خوراک  تن   ۱۳۰ ساعت  در 
پتروشیمی ایالم قرار می گیرد و خوراک 
کامل  ظرفیت  با  را  مجتمع  نیاز  مورد 

تامین می کند.
حسن نجفی سمنانی به ثبت رکورد 
الفین  واحد  در  اتیلن  تن  هزار   ۱۰۰
افزود:  و  کرد  اشاره  ایالم  پتروشیمی 
شاخص تولید و اشتغال پایدار با وجود 
بیانگر عملکرد  تحریم ها و بدعهدی ها 

موفق پتروشیمی ایالم است.
وی نگاه علی اکبر بسطامی، بهزاد 
علیزده و خانم فالحی نمایندگان استان 
پتروشیمی  به  نفت  وزیر  و  مجلس  در 
ایالم را مثبت و ارزنده توصیف کرد و 
اظهار امیدواری کرد: با هدف گذاری و 
راه اندازی صنایع تکمیلی و پایین دست 
کشور  در  خام فروشی  از  پتروشیمی 

جلوگیر شود

مدیرعامل پتروشیمی خبر داد: 

در شرایط تحریم کارنامه درخشانی ثبت شد

و  طبیعی  بع  منا کل  یر مد _
آبخیزداری استان اردبیل گفت:با اجرای 
طرح ملی کاداستر ۶۸ درصد از اراضی 
ملی استان اردبیل به وسعت ۶۵۲ هزار 
مالکیت  سند  دارای  و  تثبیت  هکتار 

شده است. 
در  یکشنبه  روز  قلی زاده  محمود 
زمان  از  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گفتگو 
اجرای طرح کاداستر از ۱۱ سال گذشته 
 ۲۸۷ مجموع  در   ۱۳۹۸ سال  پایان  تا 
هزار هکتار از اراضی ملی استان تثبیت 
شده بود که سال گذشته نیز با تثبیت ۲ 
هزار و ۵۰۰ قطعه از اراضی ملی استان 
مجموع  هکتار  هزار   ۳۶۵ مساحت  به 
به  استان  در  شده  تثبیت  ملی  اراضی 
با  است.وی   رسیده  هکتار  هزار   ۶۵۲
بیان اینکه مساحت استان اردبیل حدود 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار است، 
هزار   ۹۵۶ مقدار  این  از  کرد:  اظهار 
هکتار  هزار   ۷۵۰ ملی،  اراضی  هکتار 
اراضی زراعی و کشاورزی و مابقی نیز 

با  اراضی شهری و روستایی است.وی 
اشاره به اینکه اولویت اداره کل مناابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل تثبیت 
تالش  کرد:  بیان  است،  ملی  اراضی 
می شود تمامی اراضی ملی استان امسال 
شناسایی، جانمایی و با صدور سند تک 
برگی تثبیت شود.قلی زاده  با اشاره به 
اینکه بیش از یک سوم پرونده های وارده 

اختالفات  به  به سامانه قضایی مربوط 
در حوزه اراضی ملی و کشاورزی  است، 
اضافه کرد: با اجرای کامل طرح کاداستر 
از اختالف و تشکیل  ضمن پیشگیری 
به  تجاوز  هرگونه  از  قضایی  پرونده 
و  غیرقانونی  تصرفات  و  ملی  اراضی 
دولتی  و  ملی  اراضی  در  زمین خواری 
اظهار  شد.قلی زاده   خواهد  جلوگیری 

کرد: در حالی که اختالف موجود ما بین 
سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع 
مالکیت  سر  بر  اردبیل  استان  طبیعی 
اراضی ملی موجب ایجاد مشکل برای 
بهره  برداران کشاورزی استان می شد، با 
اجرای طرح ملی رفع تداخل ضمن حل 
مشکل موجود بین ۲ سازمان دولتی، با 
صدور اسناد رسمی برای اراضی ملی و 
نیز  تداخالت  رفع  حوزه  در  کشاورزی 
۴۰ هزار هکتار تفکیک اسناد به انجام 

رسیده است.
در  را  کاداستر  طرح  مزایای  وی 
و  تجارت  تقویت  بازار  مدیریت  حوزه 
از  ارزیابی  همچنین  و  تقاضا  و  عرضه 
کرد:  اظهار  و  شد  یادآور  را  بازار  نیاز 
اراضی  این طرح  اجرای  با  حقیقت  در 
کشور شناسنامه دار شده و برنامه ریزان 
و  در جهت کشت  راحتی می توانند  به 
زرع درست و حوزه صادرات و واردات و 
خروج از یک نگاه سنتی در این بخش 

صحیح و واقع بینانه عمل کنند.

۶۸ درصد از اراضی ملی استان اردبیل با طرح کاداستر سنددار شد

و  پژوهش  جشنواره  با  همزمان 
 ۹ از   ۱۴۰۰ نیرو سال  وزارت  فناوری 
اصفهان  استان  آبفای  پژوهشی  طرح 

رونمایی شد.
این طرح ها شامل ))هوشمندسازی 
هوش  از  استفاده  با  آب  توزیع  شبکه 
خودکار  جامع  ))طرح   ، ) مصنوعی(
وسیله  به  شهری  فاضالب  تصفیه 
))شناسایی،  هیبریدی((،  تاالب های 
حذف  میزان  بررسی  و  مقدار  تعیین 
تصفیه خانه های  در  میکروپالستیک ها 
آب((، ))مهندسی معکوس پمپ سرباره 
فاضالب  چربی گیر  دستگاه  ساخت  و 
سامانه  استقرار  و  ))طراحی  شهری((، 
جامع تحقیقات آب و فاضالب کشور((، 
ریشه بر  دستگاه  ساخت  و  ))طراحی 
توربینی قابل تنظیم((، ))تولید محلول 
آب  تأسیسات  در  چربی  پاک کنندگی 
))کتاب  و صنایع مشابه((،  فاضالب  و 
در  نگهداری  و  بهره برداری  اصول 
تاریخ  تصفیه خانه های آب(( و ))کتاب 
با  آب و فاضالب اصفهان(( است که 
نیرو  وزیر  محرابیان  اکبر  علی  حضور 

از آن ها رونمایی شد.
همت  به  شده  د  یا طرح های 

کارشناسان  و  مدیران  ز  ا تعدادی 
همکاری  با  و  اصفهان  استان  آبفای 
پژوهشگران  و  استادان  از  تن  چند 
دانشگاه های صنعتی و علوم پزشکی 
اجرا  به  اخیر  سال  یک   در  اصفهان 

در آمده است.
عالوه بر این همزمان با گشایش 

وزارت  فناوری  و  پژوهش  جشنواره 
ردهای  و دستا غرفه   ،۱۴۰۰ نیرو 
آغاز  اصفهان  استان  آبفای  پژوهشی 

به کار کرد.
دفتر  همت  به  که  غرفه  این  در 
تحقیقات و توسعه فناوری شرکت آب 
شده  برپا  اصفهان  استان  فاضالب  و 

در  شرکت  تحقیقاتی  طرح های  است 
ماکت  بنر،  عکس،  فیلم،  کتاب،  قالب 
و دستگاه های ساخته شده در فضایی به 
وسعت ۲۴ متر مربع به نمایش در آمده 
است. این نمایشگاه از ۲۹ آذر تا اول 
دی ماه سال جاری در محل پژوهشگاه 
وزارت نیرو پذیرای عالقه مندان است.

رونمایی از 9 طرح و دستاوردهای پژوهشی آبفای استان اصفهان



5 لهسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1912- چهارشنبه 1 دی 1400 مقا
پیشرفت های تکنولوژی و دنیای هیجان انگیز کسب و کار) قسمت بیست و سوم(

شغل در مدیریت اطالعات
این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از کتاب درسی که مطالب 
کسب و کار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد که ترجمه آن را در 

ادامه میخوانید:

مقدمه:همانطور که داستان اپل نشان می دهد، امروز زمان جالب برای مطالعه کسب و 
کار است. پیشرفت های تکنولوژی باعث تغییرات سریع در شیوه تولید و ارائه محصوالت و 
خدمات می شود. اینترنت و سایر پیشرفت های ارتباطی )مانند تلفن های هوشمند، کنفرانس 
های ویدئویی و شبکه های اجتماعی( در حال حاضر به نحوه کار ما تاثیر می گذارند. شرکت 
ها در حال گسترش فعالیت های بین المللی هستند و نیروی کار از هر زمان دیگری متنوع 
تفکر  این  با  بیشتر  و مردم  اجرایی خود هستند،  رفتار مدیران  تر است. شرکت ها مسئول 
موافقند که شرکت ها باید شهروندان سازمانی خوب باشند. عالوه بر این، امروزه بزرگترین 
اقتصاددانان می پردازند که بدترین  از  اثرات ماندگاری بسیاری  به  کسب و کارهای بزرگ 
بحران مالی از زمان رکود بزرگ است )Hilsenrath et al.، 200۸(. آشفتگی اقتصادی که 
به  آغاز شد  وام های صندوق مشاغل غیرقانونی  نتیجه  در  وام مسکن  و  در صنایع مسکن 

سرعت به سایر بخش های اقتصادی گسترش یافت. در سال 200۸، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
700 میلیارد دالری از اوراق قرضه Wall Street، هنوز کسب و کار و افراد هنوز دسترسی 
به اعتبار مورد نیاز را نپذیرفتند. بدون پول و اعتبار، اعتماد مصرف کننده به اقتصاد کاهش 
یافته و مصرف کنندگان هزینه های خود را کاهش می دهند. شرکت ها با تولید محصوالت 
کمتری پاسخ دادند و فروش و سود آنها کاهش یافت. بیکاری به افزایش رسیده است، چرا 
که شرکت های مشکوک بیشترین اشتغال را طی پنج سال گذشته و 7۶0،000 آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن 44 
درصد کاهش یافت در حالی که میلیون ها آمریکایی در شوک تماشا میکردند زیرا حسابهای 
پس انداز و بازنشستگی آنها را غرق کرد. در اواخر سال 200۸، حتی اپل، شرکتی که طی 
5 سال گذشته از رشد فروش قوی برخوردار بود، شروع به تولید آیفون محبوب خود کرد. 
بدون مشاغل و یا پول نقد، مصرف کنندگان دیگر به فروشگاه های خرده فروشی فانتزی اپل 
یا خرید یک آیفون با ارزش نمی روند )Gallagher، 200۸(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال 2011 به خود اختصاص داده است. اما نه همه شرکت ها و نه افراد به خوبی کار 
می کنند. اقتصاد هنوز هم در حال مبارزه است، بیکاری باال است )مخصوصا برای کسانی که 

سنین 1۶ تا 24 سالگی دارند(، و قیمت خانه ها همچنان در نوسان است.
با گذشت زمان از طریق این متن، دنیای هیجان انگیز کسب و کار را کشف خواهید کرد. 
ما شما را به فعالیت های مختلفی می اندازیم که در آن بازرگانان حسابداری، مالی، فناوری 
بازاریابی و عملیات را شامل می شوند. ما به شما در درک نقش هایی  اطالعات، مدیریت، 
که این فعالیت ها در یک سازمان می پردازیم را درک می کنیم و به شما نشان می دهیم که 
چگونه با هم کار می کنند. ما امیدواریم که با افشای شما به چیزهایی که کسب و کارها را 
انجام می دهند، ما به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا کسب و کار برای شما مناسب 
است یا خیر، و اگر چنین باشد، در مورد کسب و کارهایی که می خواهید بیشتر مطالعه کنید.

توضیح مترجمان: این کتاب درسی در کالج Alameda، کالج Basin Columbia، کالج 
 ،Renton Flagler، کالج جانسون، کالج شهر پاسادنا، دانشگاه ایالتی پن، دانشکده فنی 

کالج سان دیه گو Mesa، کالج سیرا، کالج یوبا مورد استفاده قرار گرفته است.

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

۱۵.6 مسائل امنیتی در ارتباطات الکترونیکی

هدف یادگیری
۱. شناسایی و بحث در مورد چالش هایی که شرکت ها در تجارت 

الکترونیک با آن روبرو هستند.
تجارت الکترونیک کسب و کارها را با فرصت هایی که تنها چند دهه 
قبل پیش بینی کرده است ارائه داده است. اما همچنین برخی از چالش 
های بی سابقه ای را معرفی کرده است. برای یک چیز، شرکت ها اکنون 
باید بیش از ۵ درصد از بودجه های ساالنه IT خود را برای محافظت از 
و  کامپیوتری  به علت جرایم  و سرقت  برابر عملیات خرابکاری  در  خود 
خرابکاری اختصاص دهند )الکساندر، ۲۰۱۱(. هزینه های ناشی از جرایم 
اینترنتی - فعالیت جنایی با استفاده از رایانه یا اینترنت - قابل توجه است 
و به میزان قابل مالحظه ای افزایش می یابد. مطالعه سال ۲۰۱۰ در مورد 
۴۵ شرکت بزرگ ایاالت متحده نشان داد که هزینه متوسط   هزینه های 
جرایم اینترنتی برای شرکت ها در این تحقیق ۸/۳ میلیون دالر در سال 
)Ponemon، ۲۰۱۰( بود. و برخی از جرایم اینترنتی شامل ویروس هایی 
می شوند که می توانند از کامپیوتر به کامپیوتر به سرعت گسترش پیدا 
کنند و باعث ایجاد خسارات زیادی می شوند. به عنوان مثال، برآورد شده 
است که آسیب به ۵۰،۰۰۰ کامپیوتر شخصی و شبکه های شرکتی از کرم 
بالاستر در اوت ۲۰۰۳ به مبلغ ۲ میلیارد دالر، از جمله ۱.۲ میلیارد دالر 
 ،Shukovsky( پرداخت شده توسط مایکروسافت برای اصالح مشکل
 FBI ۲۰۱۱(. مبارزه با جرایم تکنولوژیکی در نزدیکی فهرست اولویت های
قرار دارد و پشت سر گذاشتن تنها جنگ علیه تروریسم و   جاسوسی است 
)الکساندر، ۲۰۱۱(. عالوه بر محافظت از عملیات خود از جرم کامپیوتری، 
شرکت هایی که در تجارت الکترونیک مشغول تجارت الکترونیک هستند باید 
یک مانع دیگر را روشن کنند: آنها باید مصرف کنندگان را متقاعد کنند که 
ایمن هستند تا بتوانند چیزهایی را از طریق اینترنت خریداری کنند - شماره 
کارت اعتباری، رمز عبور و دیگر اطالعات شخصی محافظت می شود از 
سرقت یا سوء استفاده. در این بخش، ما برخی از این چالش ها را مورد 
بررسی قرار می دهیم و تعدادی از اقداماتی که برای دیدار با آنها انجام می 

شود را توصیف می کنیم.

امنیت داده ها
در بعضی موارد، زندگی قبل از رایانه برای کسب و کارها سادهتر بود. 
رکوردها با دست و بر روی کاغذ ذخیره می شوند. تا زمانی که مراقب بودید 
که دسترسی به پروندههایتان را محدود کنید )و به یاد داشته باشید که اسناد 
به خصوص با ارزش در ایمن نگهداری میشوند(، شما در معرض خطر کمی 
برای تغییر یا ریشه کن کردن سوابق هستید. در برخی موارد، ذخیره سازی 
و انتقال داده ها به صورت الکترونیکی کمی خطرناک است. بیایید نگاهی 
بیندازیم که دو خطای امنیتی داده مربوط به ارتباطات الکترونیکی: برنامه 

های مخرب و دروغگویی.

برنامه های مخرب
برخی از مردم با گسترش انواع برنامه های مخرب، از دست دادن 
سیستم کامپیوتری جلوگیری می کنند. هنگامی که آنها کشف می شوند، 
می توان آنها را با برنامه های آنتی ویروس که بر روی اکثر رایانه ها نصب 
شده اند و می توانند روزانه به روز شوند، مبارزه کنند. در عین حال، متاسفانه، 
آنها می توانند با خسارت سیستم عامل ها یا پایگاه های داده، آسیب زیادی 

را به بار آورند، کامپیوترها یا کل شبکه ها را از بین می برند.

ویروس ها، کرم ها و اسب های تروجان
ویروس ها و کرم ها به ویژه خطرناک هستند، زیرا آنها می توانند 
بارها و بارها خود را کپی کنند، در نهایت با استفاده از تمام حافظه های 
موجود و بستن سیستم، ویروس ها و کرم ها از جمله ویروس ها، کرم ها 
و اسب های تروجان هستند. اسب های تروجان ویروس هایی هستند که 
با استفاده از برخی از انواع نرم افزار وارد کامپیوتر شما می شوند. بعضی از 
افراد از طریق تظاهر به برنامه های ویروس اسکن برای خالص شدن از 
کامپیوتر شما از ویروس ها دزدکی حرکت کردن. هنگامی که در داخل، 

آنها فقط مخالف هستند.

دروغگو
همچنین برای احزاب غیر مجاز امکان دسترسی به وب سایت های 
شرکت محدود وجود دارد - معموال برای انجام کاری غیرقانونی. با استفاده 
از تکنیک به نام »spoofing«، مجرمین هویت خود را با تغییر آدرس 
رایانه ای که برنامه را راه اندازی کرده، مخفی می کند. به طور معمول، 
نقطه این است که آن را به نظر می رسد که اگر یک پیام ورودی از منبع 
مجاز به ارمغان آورد. سپس، هنگامی که سایت دسترسی پیدا کرد، مرتکب 
می تواند تقلب، جاسوسی یا خراب کردن داده ها را مرتکب شود. برای 
مثال، می توانید یک شرکت تولیدی را با یک سفارش فروش نادرست که 
به نظر می رسد از یک مشتری قانونی گرفته شده، سوء استفاده کنید. اگر 
فریب خورده بیفتد، تولید کننده هزینه های تولید و تحویل محصوالتی را 
که هرگز سفارش نمی شود، متحمل نخواهد شد )و مطمئنا هرگز برای 

آن پرداخت نمی شود(.
هر روز، از لحاظ فنی، دزد ها )و کارکنان ناسالم( پول زیادی را از 
شرکت ها با استفاده از جعل و یا برخی از طرح های کامپیوتری سرقت می 
کنند. مقدار ارزش دالر را دشوار است زیرا بسیاری از شرکت ها حتی نمی 

دانند چقدر از دست داده اند.

سرقت درآمد
عالوه بر مشکالت امنیتی داده که هر شرکتی که اطالعات را به 
صورت الکترونیکی ذخیره می کند و اطالعات را منتقل می کند، شرکت 
هایی که کاالها یا سرویس های خود را به صورت آنالین ارائه می دهند، 
آسیب پذیری را نیز برای فعالیت هایی که منابع درآمدشان را تهدید می 
انکار  کنند، آسیب پذیر می کند. دو مهمترین شکل جرایم کامپیوتری، 

سرویس و دزدی دریایی هستند.

خود داری از خدمات
حمله انکار سرویس دقیقا همان چیزی است که این اصطالح می گوید: 
آن مانع از استفاده از سرویس دهنده مجاز وب سرور می شود. سناریوی 
زیر را در نظر بگیرید. ده ها کامپیوتر رایانه ای در بوکمارک آنالین در حوزه 
قمار دریایی کاستاریکا قرار دارند. ناگهان یک توده پیام های ورودی خالی، 
کامپیوترهای شرکت را سرازیر می کند و باعث می شود که عملیات خراب 
شود. مشتریان مشروع نمیتوانند از شرطهای خود استفاده کنند. چند ساعت 
بعد، صاحب می شود ایمیل که می خواند: »اگر شما می خواهید کامپیوتر 
خود را به ماندن و اجرا در طول فصل فوتبال، ۴۰،۰۰۰ دالر به هر یک از 

۱۰ حساب بانکی شماره در شرق اروپا است.«
شما احتماال فکر می کنید که انتخاب ما از قمار آنالین به عنوان 
مثال از این طرح کمی عجیب است، اما ما آن را انتخاب کردیم زیرا این 
واقعی است: بسیاری از شرکت ها در صنعت بازی های آنالین قمار هر 
 )۲۰۰۴ ،Baker & Grow( سال صدها نفر از این حمالت رنج می برند
از آنجایی که اکثر عملیات قمار را به پرداخت جبران خسارت پرداخت می 
کنند و به طور معمول به کسب و کار باز می گردند، انکار خدمات به شرکت 

های تجاری در این صنعت بسیار سودآور بوده است.
عملیات قمار آنالین اهداف خوبی هستند، زیرا آنها در ایاالت متحده 

غیرقانونی هستند، جایی که آنها نمی توانند از مقامات انتظامی کمک بگیرند. 
اما مجرمان سعی در هدف های دیگر، از جمله مایکروسافت و انجمن صنعت 
ضبط آمریکا داشته اند. این مشکل می تواند بسیار جدی تر شود، اگر آنها 
شروع به رفتن به بعد از شرکت های تجارت الکترونیک و دیگران که به 

سفارش های دریافتی بستگی دارند برای زنده ماندن.

دزدی دریایی
تکنولوژی ساخت و فروش مالکیت معنوی را آسانتر می کند، اما آن 
را آسانتر می کند تا آن را سرقت کند. از آنجایی که محصوالت دیجیتال 
را می توان تقریبا بالفاصله بر روی اینترنت بارگیری و تقلید کرد، یک کار 
ساده برای ساخت کپی کامل از آهنگ ها، فیلم ها، برنامه های تلویزیونی 
و نرم افزار های کامپیوتری مورد عالقه خود، که مخصوص استفاده شخصی 
یا توزیع بیشتر است، می باشد. هنگامی که این مواد را سرقت می کنید، 
نوازندگان بی شمار، تکنسین ها، بازیگران، برنامه نویسان و دیگران را درگیر 
ایجاد و فروش آنها تقلب می کنید. سرقت به فروش می رسد و سود شرکت 
ها را کاهش می دهد، اغلب به میزان قابل مالحظه ای. تحلیلگران صنعت 
سرگرمی تخمین می زنند که ۳۰ میلیارد دالر از آهنگ های غیرقانونی در 
پنج دوره زمانی که در سال ۲۰۰۹ به پایان می رسد، به طور غیرقانونی دانلود 
می شود )انجمن صنفی صنایع آمریکا، ۲۰۱۱(. صنعت نرم افزار برآورد می 
کند که بازار جهانی نرم افزارهای جاسوسی در سال ۲۰۱۰ به ۵۹ میلیارد 

دالر رسیده است )اپستین، ۲۰۱۱(.
بنابراین، چه کاری برای محافظت از شرکت های قربانی انجام می 
شود؟ در حقیقت، بسیار با اهمیت است، اگر چه این یک کار سخت و دشوار 
 ،AudioMicro( است، هم در ایاالت متحده و هم در خارج از کشور
۲۰۱۰(. در سال ۱۹۹۸، کنگره قانون کپی رایت هزاره دیجیتال را تصویب 
کرد که مجددا کپی از موزیک محافظت شده با حق نسخه برداری را ممنوع 
می کند )مگر اینکه شما در حال کپی کردن موسیقی قانونی برای استفاده 
خود هستید(. مجازات ها نسبتا سفت و سخت است: تا سه سال زندان و 
 World Law   ۲۵۰،۰۰۰ دالر جریمه )انجمن صنفی صنایع آمریکا، ۲۰۱۱؛
Direct، ۲۰۱۱(. صنعت نشان می دهد که این به معنای کسب و کار 
است، صنعت موسیقی نیز مجرمین را به دادگاه می برد، اما اقدام قانونی 
پرهزینه است و دوستداران موسیقی نوجوانان پیگرد قانونی ندارد. برخی از 
ناظران بر این باورند که بهترین راه حل این است که صنعت برای تسریع 
 ،Green( در تالش خود برای ارائه محصوالت خود به صورت آنالین
۲۰۱۱(. تالش های اولیه به نظر می رسد کار می کنند: افرادی که مایل 
به اطاعت از قوانین حق تکثیر هستند، بیش از ده میلیارد ترانه از سایت 

iTunes را تنها )Apple، ۲۰۱۱( دانلود کرده اند.

فایروال
سازندگان فایروال ها )یا دیوارهای آتش سوزی( را در سازه ها نصب 
می کنند تا آتش سوزی ایجاد کنند که از یک قسمت از ساختمان شروع 
به ورود به بخش دیگری می کند. شرکت ها چیزی شبیه به سیستم های 
کامپیوتری خود را از نفوذ خارجی ها محافظت می کنند: آنها فایروال های 
مجازی را نصب می کنند - نرم افزار و سیستم های سخت افزاری که مانع از 
دسترسی کاربران غیر مجاز به دسترسی به شبکه های کامپیوتری می شوند.

شما می توانید از فایروال به عنوان یک دروازه بان که در نقطه ورود 
شبکه شرکت ایستاده و ترافیک ورودی و خروجی را نظارت می کنید، فکر 
کنید. سیستم فایروال همه پیام های ورودی را بازرسی و نمایش می دهد تا 
از مزاحمان ناخواسته وارد سیستم و آسیب شود. همچنین ترافیک خروجی را 
تنظیم می کند تا کارمندان را از ارسال نامحدود اطالعات محرمانه جلوگیری 

کند که نباید سازمان را ترک کنند.

خطرات مشتریان
بسیاری از مردم همچنان اینترنت را به عنوان محل ناامن برای انجام 
کسب و کار در نظر می گیرند. آنها درباره امنیت اطالعات کارت اعتباری 
و رمزهای عبور و محرمانه بودن اطالعات شخصی نگران هستند. آیا هیچ 
کدام از این نگرانی ها معتبر هستند؟ آیا شما واقعا در هنگام رانندگی در 
هنگام خرید به صورت الکترونیکی مواجه می شوید؟ اگر چنین است، چه 
کاری انجام می شود تا اینترنت برای انجام معامالت مناسب تر باشد؟ بیایید 
نگاهی دقیق تر به نوعی از چیزهایی که به برخی از کاربران اینترنت )و 
یا، به عنوان مثال ممکن است غیر استفاده کنندگان(، و همچنین برخی از 
مراحل که شرکت ها در حال استفاده برای متقاعد کردن مردم که تجارت 

الکترونیکی امن است .

سرقت کارت اعتباری
یکی از موانع جدی برای رشد تجارت الکترونیک، ادراک بسیاری از 
مردم است که شماره کارت اعتباری را می توان در زمان ربوده شدن از 
طریق اینترنت به سرقت برد. اگر چه تقریبا هر شرکت اقدامات احتیاطی 
قابل توجهی را انجام می دهد، آنها کامال اشتباه نیستند. جنایتکاران سایبری 
متاسفانه به نظر خستگی ناپذیر خالق هستند. یک طرح محبوب شامل 
ایجاد یک عملیات تجاری جعلی برای جمع آوری اطالعات کارت اعتباری 
است. شرکت فریبکار دستورات خود را برای تحویل کاالها - یعنی روز 
گل مادر - سفارش می دهد، اما زمانی که روز وارد می شود، از فضای 
مجازی ناپدید می شود. بدون گل تحویل داده می شود، اما حتی بدتر از 
آن، عامل مرتکب می تواند از اطالعات کلی کارت اعتباری جمع آوری 

شده استفاده کند.

سرقت رمز عبور
بسیاری از مردم نیز از اینکه گذرواژه های اینترنتی - که می تواند 
اطالعات ارزشمندی برای مجرمان اینترنتی باشد - ترسانند، به سرقت آسیب 
می رسانند. باز هم، آنها به طور کامل اشتباه نیستند. طرح هایی هستند که 
به طور کامل برای سرقت گذرواژه ها اختصاص داده شده اند. در یکی از 
دزدان سایبری یک وب سایت را ایجاد می کند که تنها می توانید آن را در 
صورت ثبت نام، ارائه یک آدرس ایمیل و رمز عبور انتخاب کنید. جنایتکار 
سایبری شرط می بندد که سایت درصد جذب افرادی را می گیرد که از رمز 
عبور مشابه برای تقریبا همه چیز استفاده می کنند - حساب های خودپرداز، 
ایمیل، شبکه های کارفرمایان. پس از جمع آوری رمز عبور، دزد می تواند 
سعی در دسترسی به حساب های دیگر متعلق به قربانی باشد. بنابراین، 
یک روز شما در حساب چک خود یک کوسن خوب دارید، و بعد از آن که 

مرده اید، شکست خورده است.

تعرض به حریم شخصی
اگر شما برای بیمه نامه زندگی بیمه آنالین درخواست می کنید، ممکن 
است از شما خواسته شود اطالعات مربوط به سالمتی خود را ارائه دهید. اگر 
برای وام آنالین درخواست می کنید، ممکن است سواالتی درمورد امور مالی 
شخصی خود بپرسید. بعضی از مردم از انجام معامالت اینترنتی خجالت می 
کشند، زیرا آنها می ترسند اطالعات شخصی را می توانند به سرقت رفته یا با 
افراد غیر مجاز به اشتراک بگذارند. مجددا آنها حق دارند: این اتفاق می افتد.

چگونه کوکی ها کار می کنند؟
عالوه بر اطالعاتی که شما به راحتی عرضه می کنید، اطالعاتی 
درباره شما می تواند بدون دانستن یا رضایت شما )آنالین( ۲۰۱۱ جمع 
آوری شود. برای مثال، فعالیت های آنالین شما می تواند توسط چیزی به 
نام کوکی گرفته شود. این روند در شکل ۱۵.۱۱ »نحوه کار کوکی ها« 

نشان داده شده است. هنگامی که شما به یک وب سایت خاص دسترسی 
پیدا می کنید، یک قطعه اطالعات منحصر به فرد به مرورگر خود ارسال 
می کند که به منظور ذخیره آن بر روی هارد دیسک شما ذخیره می شود. 
هنگامی که شما به همان سایت می روید، مرورگر شما اطالعات را باز 
تایید کرده  می گرداند، به سایت می گوید که شما هستید و قبال قبال 
اید. مشکل این نیست که کوکی میتواند شما را همانند یک نام یا آدرس 
شناسایی کند. با این وجود، با سایر اطالعات مربوط به شما مرتبط است، 
مانند کاالهای خریداری شده یا خدماتی که به صورت آنالین سفارش داده 
اید. قبل از اینکه کسی مشخصات خود را از عادت های خرید شما تشکیل 
دهد. نتیجه؟ شما به زودی با تبلیغاتی که برای منافع شما هدف قرار داده 
می شود، بمباران می شود. به عنوان مثال، فرض کنید شما از وب سایت 
برای برنامه رژیم غذایی آنالین بازدید می کنید. شما اطالعاتی را ارائه می 
دهید اما تصمیم می گیرید که برنامه برای شما مناسب نیست. دفعه بعد که 
وارد سیستم میشوید، ممکن است از یک پاپ آپ که آخرین رژیم غذایی 

معجزه را برمیانگیزاند، خوشامد بگوید.

شکل ۱۵.۱۱ نحوه کار کوکی ها

 
کوکی ها تنها شکل جاسوسی آنالین نیستند. برای مثال، کامپیوتر 
شخصی شما، فعالیت های اینترنتی شما را نظارت می کند و URL هایی 

را که به آنها دسترسی دارید، ردیابی می کند.

حمایت از امنیت و اعتماد سازمانی
بنابراین، چه چیزی می تواند شرکت ها برای کاهش نگرانی ها در 
مورد ایمنی معامالت اینترنت را کاهش دهد؟ اوال، کسب و کار باید کنترل 
های داخلی را برای اطمینان از امنیت و حفظ حریم خصوصی کافی انجام 
دهد. سپس، آنها باید مشتریان را اطمینان دهند که صالحیت دارند از شماره 
کارت اعتباری، رمزهای عبور و سایر اطالعات شخصی محافظت کنند. در 
میان رایج ترین کنترل ها و تکنیک های اطمینان، اجازه دهید به رمزگذاری 

و مهر و موم اطمینان نگاه کنیم.

رمزگذاری
مؤثرترین روش اطمینان از این است که اطالعات حساس ذخیره شده 
توسط رایانه های شخصی توسط اشخاص غیر مجاز قابل دسترسی نیست 
یا تغییر نمی کند. رمزگذاری - فرایند رمزگذاری داده ها، به طوری که تنها 
افراد )یا رایانه( با کد مخفی )یا کلید( مسلح می توانند آن را رمزگشایی کنند 
. در اینجا یک مثال ساده شده است: شما می خواهید یک یادداشت را به 
طرف مقابل در کالس درس ارسال کنید، اما شما نمی خواهید کسی دیگر 
بداند که چه می گوید. شما و دوست شما می توانید یک کد را ایجاد کنید 
که در آن هر حرفی را که در نامه نوشته شده است را جایگزین کنید، قبل 
 B و C را به عنوان A از آن در حروف الفبا، دو مکان است. بنابراین شما
به عنوان D بنویسید و غیره. دوست شما می تواند پیام را رمزگشایی کند، 
اما به نظر دیگران به نظر می رسد. این یک فرآیند بسیار ساده است. در 
دنیای واقعی، بسیار پیچیده تر است: داده ها با استفاده از یک کد پیچیده 
تقسیم می شوند، کلید برای باز کردن آن یک الگوریتم است، و شما نیاز 

به سخت افزار کامپیوتر برای انجام فرایند رمزگذاری / رمزگشایی دارید.

مقامات گواهینامه
شایع ترین سیستم رمزگذاری برای انتقال داده ها از طریق اینترنت، 
الیه های سوکت های امن )SSL( نامیده می شود. شما می توانید بگویید 
که آیا وب سایت از SSL استفاده می کند، اگر URL آن با HTTPS به 
جای HTTP شروع شود. SSL همچنین یکی دیگر از مهمترین ابزار امنیتی 
را فراهم می کند: هنگام اتصال به یک سایت که از SSL استفاده می کند 
)به عنوان مثال، سایت بانکی شما(، مرورگر شما از سایت درخواست خود 
را تایید می کند - ثابت کند که این همان چیزی است که آن را می گوید. 
شما می توانید اطمینان حاصل کنید که پاسخ درست است، اگر توسط یک 
گواهینامه معتبر - شخص ثالث )مانند VeriSign( تأیید شود که شناسه 
رایانه پاسخ داده شده را تایید می کند و یک گواهی دیجیتالی برای صحت 

را به شما می گوید که به سایت اعتماد می کند.

گیرنده های کلیدی
• اگرچه منبع فرصت های فراوانی، کسب و کار تجارت الکترونیک 
در اینترنت است، همچنین برخی از چالش های بی سابقه ای را، به ویژه 

در زمینه امنیت ارائه می دهد.
۱. برنامه های مخرب مانند ویروس ها و کرم ها می توانند با سیستم 

های کامپیوتری خراب شوند.
۲. احزاب غیر مجاز ممکن است به وب سایت های شرکت محدود 

دسترسی پیدا کنند تا پول و کاال را سرقت کنند.
از  افزاری که  افزاری و سخت  ۳. فایروال ها - سیستم های نرم 
دسترسی کاربران غیر مجاز به دسترسی به شبکه های کامپیوتری جلوگیری 

می کند - به کاهش خطرات کسب و کار آنالین کمک می کند.
• شرکت هایی که تجارت آنالین را انجام می دهند نیز به فعالیت 

های غیر قانونی آسیب پذیر هستند.
برای مثال، یک حمله انکار سرویس، از سرویس دهنده ی مجاز 
متوقف  برای  بازپرداخت  خواستار  مقصر  کند؛  می  جلوگیری  سرور  وب 

کردن حمله است.
۲. شرکت هایی که از اینترنت برای ایجاد و فروش مالکیت معنوی 
)مانند آهنگ ها، فیلم ها و نرم افزار( استفاده می کنند، دچار مشکل دزدی 

می شوند.
۳. سرقت محصوالت دیجیتال، که تقریبا بالفاصله می تواند توسط 
اینترنت دانلود و کپی شود، نه تنها افراد و سازمان هایی را که آنها را ایجاد 
می کند، کتک می زند، بلکه باعث کاهش فروش و کاهش سود شرکت 

ها می شود.
در نهایت، کسب و کارهای آنالین باید مصرف کنندگان را متقاعد 
کنند که ایمن هستند که بتوانند چیزهایی را از طریق اینترنت خریداری 
کنند - شماره کارت اعتباری، رمزهای عبور و دیگر اطالعات شخصی از 

سرقت محافظت می شود.
از اطالعات ذخیره شده توسط  • یک روش موثر برای محافظت 
کامپیوتر، رمزگذاری است - فرایند رمزگذاری داده ها، به طوری که تنها 
افراد )یا رایانه( با کد مخفی )یا کلید( مسلح می توانند آن را رمزگشایی کنند.
 sockets ۱. طرح رمزنگاری معموال استفاده می شود یک الیه
secure )SSL( است که مرورگر کاربر را جهت درخواست از یک سایت 

برای تأیید هویت خود هدایت می کند.
۲. اغلب کاربر یک گواهی دیجیتال اعتبار را دریافت می کند، تأیید 
می کند که ارائه کننده امنیتی شخص ثالث به نام یک مجوز گواهی یک 

کامپیوتر را شناسایی کرده است.

تمرین
)AACSB( مهارت های بازتابنده

آیا شما یا فردی هستید که می دانید از خرید اینترنتی چیزهای بیش 
از اینترنت تردید دارید؟ چه خطراتی به شما مربوط می شود؟ شرکت ها 
برای کاهش نگرانی مصرف کنندگان در مورد ایمنی معامالت اینترنتی چه 

کاری انجام می دهند؟

۱۵.7 شغل در مدیریت اطالعات

هدف یادگیری
۱. فرصت های شغلی را در مدیریت اطالعات شناسایی کنید.

تعداد و فرصت های مختلف در حوزه IS به طور قابل مالحظه ای 
افزایش یافته است، زیرا سازمان ها از استفاده از فناوری اطالعات خود 
گسترش یافته اند. در اکثر سازمان های بزرگ، تیم مدیریت ارشد شامل 
یک افسر اطالعات اصلی )CIO( است که سیستم اطالعات و ارتباطات را 
نظارت می کند. یک سازمان بزرگ همچنین ممکن است یکی از مقامات 
اصلی فناوری داشته باشد که به CIO گزارش می دهد و برنامه ریزی و 

پیاده سازی فناوری اطالعات را نظارت می کند.
بیشتر مشاغل IS در سطح ابتدایی نیاز به یک درجه کسب و کار با 
یک سیستم اطالعاتی عمده دارند. بسیاری از افراد، رشته های IS خود را 
با افراد زیر سن قانونی در علوم رایانه یا برخی از زمینه های تجاری دیگر 

مانند حسابداری، مالی، بازاریابی و یا مدیریت عملیات مکمل می کنند.
اگر شما شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، می توانید انتخاب 
 Kraft کنید که مسیر مدیریت یا مسیر فنی را دنبال کنید. به عنوان مثال، در
Foods، متخصصان IS ممکن است در یکی از دو حوزه تمرکز کنند: توسعه 
برنامه )تمرکز مدیریت( و فناوری اطالعات )تمرکز تکنولوژی(. »توسعه نرم 
افزار«، به گفته خودش، »نیاز به توانایی تحلیل نیازهای مشتریان کرافت 
را دارد و آنها را به برنامه های کاربردی سیستم ترجمه می کند. فن آوری 
به  کار  و  تبدیل مشخصات سیستم های کسب  توانایی  برای  اطالعات 
مشخصات فنی و ارائه راهنمایی و مشاوره فنی به دیگر متخصصان کرافت 
»)Kraft Foods، ۲۰۰۶(. با وجود تفاوت در تمرکز، کرافت متخصصان 
IS را تشویق می کند تا تخصص در هر دو منطقه را توسعه دهند. پس از 
همه، توانایی استفاده از دانش فنی به شرایط کاری است که باعث می شود 
حرفه ای های IS به ویژه برای سازمان ها ارزشمند باشند. )به هر حال، 
اگر می خواهید یک کار حرفه ای در کازینو باشد، می توانید در تعدادی از 

مدارس کسب و کار در مدیریت کازینو بزرگ باشید.(

گیرنده های کلیدی
 )IS( تعداد و فرصت های مختلف در زمینه سیستم های اطالعاتی •
به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است، زیرا شرکت ها استفاده خود 

را از فناوری اطالعات گسترش داده اند.
• تیم مدیریت ارشد در سازمان های بزرگ شامل یک افسر اطالعاتی 
اصلی است که اطالعات را نظارت می کند و یک افسر ارشد فناوری است 

که بر برنامه ریزی و اجرای فناوری اطالعات نظارت می کند.
• اکثر مشاغل IS در سطح ابتدایی نیاز به یک درجه کسب و کار با 

یک سیستم اطالعاتی عمده دارند.
• بسیاری از رشته های IS خود را با علم کامپیوتر و یا برخی از 
زمینه های دیگر کسب و کار مانند حسابداری، مالی، بازاریابی و یا مدیریت 

عملیات تکمیل می کنند.
• کسانی که به سازمان هایی که دارای مقررات IS می باشند، می 

توانند به دنبال یک مدیریت یا یک مسیر فن آوری باشند.

تمرین
)AACSB( مهارت های بازتابنده

چرا مطالعه ی فناوری اطالعات برای شما به عنوان یک دانش آموز 
مهم است؟ چقدر صالحیت در این زمینه به شما کمک می کند تا در آینده 

کار خود را ادامه دهید؟

۱۵.8 موارد و مشکالت

یادگیری در وب
مراقبت از سالمت سایبر شما

به نظر می رسد برخی از مردم با انجام انتشار ویروس های کامپیوتری 
هیچ کاری بهتر از خراب شدن نداشته اند و به عنوان یک کاربر رایانه ای 
باید بدانید چگونه از خودتان محافظت کنید تا از دستکاری های مخرب 
محافظت کنید. یک مکان برای شروع، خواندن مقاله »چگونه ویروس 
می  که شما   ،Brain مارشال  توسط  کنند،«  می  کار  کامپیوتری  های 
Works Works )http://computer. توانید با رفتن به وب سایت
howstuffworks.com/virus.htm( دسترسی پیدا کنید. پس از 

خواندن مقاله، به سواالت زیر پاسخ دهید:
۱. چرا مردم ویروس ها را ایجاد می کنند؟

۲. برای محافظت از خود در برابر ویروس ها چه کاری می توانید 
انجام دهید؟

فرصت های شغلی
آیا می توانید کار را در IT یا IS مدیریت کنید؟

از  شما  آیا  است؟  مناسب  اطالعات  فناوری  با  برخورد  برای  آیا 
آیا  برید؟  می  لذت  سازمان  یک  اطالعات  نیازهای  تحلیل  و  تجزیه 
شما عالقه مند به هدایت عملیات اینترنتی شرکت یا نظارت بر امنیت 
شبکه هستید؟ اگر شما به هر یک از این سواالت پاسخ مثبت دادید، 
پس از آن یک حرفه در IT و IS ممکن است برای شما باشد. به وب 
http://www.bls.gov/( سایت وزارت امورخارجه ایاالت متحده
htm.oco/ocos۲۵۸( بروید و بیشتر در مورد ماهیت کار، مدارک 
تحصیلی و چشم انداز شغلی در مدیریت IT و IS بیشتر بدانید. در نظر 
داشته باشید که بسیاری از افرادی که به حوزه فناوری اطالعات وارد 
می شوند، به سمت واسطه های مدیریت می روند، به دنبال پاسخ به 

سواالت زیر می گردند:
۱. چه نوع کارها مدیران IT انجام می دهند؟

۲. زمینه های آموزشی، تجربه کاری و مهارت های مورد نیاز برای 
موقعیت در مدیریت IT چیست؟

۳. چشم انداز شغلی فعلی برای مدیران IS و IT چیست؟ عوامل موثر 
بر فرصت های شغلی؟

۴. درآمد ساالنه یک مدیر فناوری اطالعات متوسط   چیست؟

)AACSB( اخالق زاویه
Campus Commando یا Common Crime؟

آیا می خواهید محبوب )یا حداقل برجسته تر( در محوطه دانشگاه 
باشید؟ شما می توانید یک وب سایت را ایجاد کنید که به دانش آموزان 
دیگر اجازه می دهد فایل های موسیقی را در شبکه پردیس به اشتراک 
بگذارند. همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که سایت را با برخی 
از موسیقی دانلود شده خود بگذارید و شروع به مبادله کنید. این دقیقا همان 
چیزی است که دانیل پنگ در سال گذشته در پرینستون سال دوم تحصیل 
کرد. این یک ایده خوب بود، به جز یک تکه کوچک: آن غیر قانونی بود، 

و او گرفتار شد. انجمن صنعت ضبط صنعت امریکا )RIAA( با شگفتی 
تکنولوژیکی پنگ، با او مخالفت کرد و مجبور شد ۱۵،۰۰۰ دالر هزینه کند. 
به جای ارائه موسیقی، وب سایت پنگ در حال حاضر از بازدیدکنندگان برای 
ارسال پول برای کمک به پرداخت ۱۵،۰۰۰ دالر و ۸۰۰۰ دالر در هزینه 

های قانونی درخواست می کند.
ز  ا مقاالت  ین  ا  ، مورد در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
 Peng، RIAA Settle« بخوانید:  را  روزانه  پرینستون  روزنامه 
Violation Case“ )http://www.dailyprincetonian.
com/۸۱۵۴/۰۲/۰۵/۲۰۰۳/( و »Sued ۰۵‘ Peng با صنعت ضبط 
http://www.dailyprincetonian.( »ویک«  سایت  برای 

.)۷۷۹۱/۰۴/۰۴/۲۰۰۳/com
پس از بررسی موضوع، به سواالت زیر پاسخ دهید:

۱. به اشتراک گذاری فایل های موسیقی تجاری غیر قانونی است. آیا 
فکر می کنید که این نیز غیر اخالقی است؟ چرا و چرا نه؟

۲. از چه منظر هایی برای جلوگیری از تمرکز در صنعت موسیقی 
استفاده می شود؟ توسط مدیران کالج؟ توسط دولت؟ آیا این مراحل را تایید 

می کنید؟ آیا آنها موثر بوده اند؟
۳. در نهایت، چه راه حلی برای این مشکل دارید؟

 Peng، RIAA Settle Violation« برودی،  جاش  منبع: 
http://www.dailyprincetonian. ،روزنامه پرینستون ،»Case

۲۰۱۱(؛  نوامبر   ۱۴ از  آمده  دست  )به   /۸۱۵۴/۰۲/۰۵/۲۰۰۳/com
توسط   »۰۵‘  Josh Brodie، ”Peng و   Zachary Goldfarb
http:// پرینستونی«  »روزنامه  »ویک«،  سایت  برای  ضبط  صنعت 
)به   /۷۷۹۱/۰۴/۰۴/۲۰۰۳/www.dailyprincetonian.com

دست آمده از ۲۰۱۱ نوامبر ۱۴(.

)AACSB( مهارت های تیم سازی
CampusCupid.com

این راز نیست که کالج می تواند سرگرم کننده باشد. برای یک چیز، 
شما می توانید با تعداد زیادی از افراد خود سن خود را قطع کنید. گاهی اوقات 
می خواهید با یک فرد خاص وقت صرف کنید، اما پیدا کردن آن فرد خاص 
در یک پردیس پر مشغله می تواند برخی از سرگرم کننده ها را از دست ندهد. 
خوشبختانه، شما در قایق عاشقانه با بسیاری از افراد دیگر هستید، بنابراین 
یک راه حل ممکن است که به راحتی با میل شما به کسب و کار ارتباط 
برقرار شود، شروع یک سرویس آنالین دوستیابی است که به مدرسه شما 
کمک می کند. از آنجا که دوستیابی آنالین چیزی جدید نیست، شما می 
توانید تحقیقات اولیه انجام دهید. به عنوان مثال، به وب سایت اینترنتی 
http://www.internetnews.com/( بروید InternetNews
Online+Personals+Big/۲۲۲۸۸۹۱/ec-news/article.php
 Online« و مقاله )+Profits+Intense+Competition.htm

اشخاص: سود بزرگ، رقابت شدید. »

بعد، شما و چند تن از همکالسی هایتان باید به عنوان یک تیم به 
منظور ایجاد یک مدل کسب و کار برای یک سرویس قدمت آنالین در 
مدرسه خود کار کنند. پس از تکمیل جزئیات، یک گزارش گروهی تهیه 

کنید که مسائل زیر را پوشش دهد:
۱. خدمات درآمد شما چگونه است؟ چه خدماتی را پیشنهاد می دهید؟ 
چطور این خدمات را می پردازید؟ چه نوع پرداختی را قبول خواهید کرد؟ 

آگهی فروش می دهید؟ اگر چنین است، چه نوع؟
۲. ظاهر سایت شما چگونه ظاهر خواهد شد؟ آیا گرافیک دارد؟ صدا؟ 
ویدئو نام دامنه شما چیست؟ چه اطالعاتی را از مشتریان جمع آوری می 

کنید؟ چه اطالعاتی برای بازدیدکنندگان فراهم می کند؟
۳. عملیات معیارهای مورد استفاده برای مطابقت با مشتریان چیست؟ 
مشتریان خود چگونه با وب سایت ارتباط برقرار می کنند؟ چگونه با یکدیگر 
ارتباط برقرار می کنند؟ آیا شما نرم افزار خود را طراحی و یا خرید یا اجاره 
آن از فروشندگان؟ قبل از پاسخ، به سایتهای این فروشندگان مراجعه کنید 

و از نرم افزار قدمت آنها مطلع شوید:
WebDate )http://www.webscribble.com/  •

)products/webdate/index.shtml
)PG Dating )http://www.datingpro.com/dating •

۴. جذب مشتریان. چگونه مشتریان را به سایت جذب می کنید؟ چگونه 
می توان فعالیت سایت را تحت نظارت و تحلیل کرد؟

۵. امنیت چطور محرمانه تضمین می کنید؟ چگونه مطمئن شوید که 
سایت شما امن است؟ چگونه دسترسی به دانش آموزان در مدرسه خود 

را محدود می کنید؟
۶. فرصت ها و چالش ها. چه فرصت هایی کسب و کار الکترونیکی 
را ارائه می دهند؟ چه چالش هایی ایجاد می کنند؟ چگونه مدل کسب و 
کار شما تغییر می کند، اگر تصمیم گرفتید آن را به عنوان یک کسب و کار 

سنتی اجرا کنید، نه به عنوان تجارت الکترونیک؟

)AACSB( نمایش جهانی
»هنگ کنگ - چینی سنتی«

هیولت پاکارد )HP( راه حل های فناوری را برای افراد، شرکت 
ها و موسسات در سراسر جهان فراهم می کند. این درآمدهای سالیانه 
کپی،  چاپگر،  رایانه،  جمله  از  اطالعات،  فناوری  محصوالت  فروش  از 
عکاسی دیجیتال و نرم افزار، ۸۰ میلیارد دالر تولید می کند. هر کس در 
ایاالت متحده که می خواهد محصول HP را خریداری کند، پشتیبانی 
فنی، نرم افزار را دانلود کند، در مورد شرکت یاد بگیرد یا درخواست شغل 
کند، می تواند به سادگی به وب سایت HP مراجعه کند. اما اگر شما 
در هنگ کنگ زندگی می کنید چه؟ چگونه به سواالت شما جواب می 
دهید؟ شما هم همین کار را با افراد در این کشور انجام می دهید - به 

وب سایت HP مراجعه کنید.
با این حال، سعی کنید تصور کنید که فرآیند پیچیده ایجاد و نگهداری 
یک وب سایت که به نیازهای مشتریان در بیش از هفتاد کشور خدمت می 
کند، را تصور کنید. برای دریافت ایده بهتر، به وب سایت HP مراجعه کنید 
)http://www.hp.com(. با نگاهی به خط HP نوت بوک و بررسی 
قیمت آن، شروع کنید. سپس اطالعات شرکت را بررسی کنید )روی »درباره 
HP« در پایین سمت راست کلیک کنید( که در سایت قرار داده شده است، و 
در نهایت، به دنبال یک شغل است - این کار خوب است )روی »مشاغل« 

در پایین سمت راست کلیک کنید(.
اکنون وانمود کنید که در هنگ کنگ زندگی می کنید و روند را 
HP )http://www. سایت  وب  همان  به  رفتن  با  کنید.  می  تکرار 
hp.com(، شروع کنید. روی ایاالت متحده )کنار پرچم ایاالت متحده در 
پایین سمت چپ( و سپس آسیا و اقیانوسیه کلیک کنید. اگر شما می توانید 
 Hong Kong-Chinese Traditional« چینی را بخوانید، بر روی
Hong Kong-« کلیک کنید. در غیر این صورت، روی »Chinese

English« کلیک کنید. سپس به سواالت زیر پاسخ دهید:
۱. آیا حرکت به سایت و رفتن به قسمت وسط و بین بخشهای ایاالت 

متحده و هنگکنگ از سایت آسان بود؟
۲. شناسایی حداقل پنج تفاوت بین دو بخش.

۳. آیا وب سایت HP با نیازهای مشتریان در ایاالت متحده و هنگ 
کنگ مواجه است؟ چرا و چرا نه؟ چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟

ادامه دارد



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1912- چهارشنبه 1 دی 61400 ورزش دنیای 

جام جهانی  برای  اکثریت  حمایت  از  اینفانتینو: 
دوساالنه برخورداریم

جام  کرد  اعالم  فیفا  رئیس 
جهانی هر دو سال یک بار حامیان 
زیادی دارد و خیلی ها از طرح فیفا 

استقبال کردند.
جیانی  رویترز،  گزارش  به 
اینفانتینو، رئیس فیفا، پس از اینکه 
به روسای فدراسیون فوتبال گفته 
شد که این تغییر ۴.۴ میلیارد دالر 
سازمان  این  برای  اضافی  درآمد 
معتقد است  ایجاد می کند،  جهانی 
برای  اکثریت  حمایت  از  او  که 
برنامه دوساالنه خود در جام جهانی 

برخوردار است.
اینفانتینو در یک کنفرانس خبری پس از اجالس گفت: اگر فردا به 
رای گیری می رفتم، احتماال اکثریت به برگزاری جام جهانی هر دو سال 

یکبار رای می دادند.
اما موضوع این نیست، ما به کل تقویم نگاه می کنیم و اینکه چگونه 
می توانیم فوتبال را بهتر کنیم و چند نفر را می توانیم با روشی جدید برای 
سازماندهی آینده در فوتبال وارد کنیم. ما گفتگوها، تحلیل ها را ادامه می 

دهیم، امیدواریم بتوانیم پیشرفت کنیم.
 Oliver یوفا، روز جمعه، گزارشی را منتشر کرد که از شرکت مشاوره
Ohlbaum & سفارش داده بود و هشدار داد تغییرات در تقویم بین المللی 
باعث کاهش درآمد فدراسیون های ملی اروپایی بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد یورو 

در یک چرخه چهار ساله خواهد شد.
اما گزارشی از محققان بازار نیلسن پیش بینی کرد که برنامه دوساالنه 
دالر  میلیارد   ۹.۸( دالر  میلیارد   ۷ از  درآمد  افزایش  شاهد  جهانی  جام 
آمریکا( - برای یک تورنمنت ۴۸ تیمی - به ۱۱.۴ میلیارد دالر )۱۶.۰ 

میلیارد دالر( خواهد شد.
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا گفت برگزاری جام جهانی دو سال یک 
بار اهمیت مسابقات را کم نخواهد کرد و تاثیری در کیفیت و اعتبار آن 

نخواهد داشت.
در همین راستا فیفا نهاد حاکم بر دنیای فوتبال در حال بررسی امکان 
انتقاد شدید  با  اقدامی که  بار است،  انجام جام جهانی هر دو سال یک 
کنفدراسیون ها، باشگاه ها، بازیکنان و گروه های هوادار مواجه شده است.

پاریس در بحران؛
افشاگری بزرگ اکیپ؛ از لیونل مسی بعید بود! 

به نظر می رسد شرایط در باشگاه پاری سن ژرمن اصال مساعد نیست 
و این تیم درگیر حواشی فراوانی شده است.

نشریه اکیپ در گزارشی اخبار عجیبی از داخل رختکن پاری سن 
ژرمن و حواشی این تیم داده است. حتی بازیکنی مانند لیونل مسی نیز با 
انتقال به پاریس درگیر حاشیه شده و گاهی بی نظمی از او هم سر می زند. 
در این میان مائوریتسیو پوچتینو، سرمربی آرژانتینی پاری سن ژرمن که 
از استراتژی عجیب جذب جیجی دوناروما در فصل تابستان غافلگیر شده 
بود، از همان لحظه اول متوجه شد که در مدیریت روزمره خود با مشکل 
مواجه خواهد شد و حاال در طول فصل این اتفاق در حال رخ دادن است.

خود مائوریتسیو پوچتینو چندی قبل به نوعی فاش کرد آرامش جیجی 
دوناروما تنها در مقابل رسانه ها و خبرنگاران بوده و در خلوت شرایط به 
شکل دیگری پیش می رود. این ماجرا در مورد سرخیو راموس نیز صدق 
می کند و مدافع باتجربه و اسپانیایی پاری سن ژرمن نیز از نیمکت نشینی 

چندان راضی نیست.
گردش های شبانه یکی دیگر از مشکالت رایج در این باشگاه است. 
بازیکنان پاری سن ژرمن شب های شیرین و خوبی را در پاریس سپری 
می کنند و باشگاه نیز از این موضوع با خبر است، اما گاهی پنهان کردن 
اخبار بی انضباطی بازیکنان دشوار می شود. پس از کسب هفتمین توپ 
طال، لیونل مسی و تنی چند از دوستان او به یک کلوپ شبانه در پایتخت 
رفتند. صبح روز بعد، مسی و هموطنش لئاندرو پاردس مدعی شدند دچار 

التهاب روده هستند و به این علت در تمرینات تیم حاضر نشدند.
نیمار هم که جای خود را دارد. همین چندی قبل این ستاره برزیلی 
اسپانسرها  از  با حضور یکی  باشگاه  تدارک دیده شده توسط  در مراسم 
حاضر نشده و دلیل این کار نیز اختالف بین او و باشگاه در مورد انجام 
تست کرونا در صبح همان روز بوده است. لئوناردو ابتدا قصد داشت نیمار 

را جریمه کند، اما ترس از افزایش حواشی مانع رخ دادن این اتفاق شد.
در دنیای بهم ریخته پاریس، نام کیلیان امباپه را نمی توان فراموش 
کرد. باشگاه تمام تالش خود را می کند تا تمدید قرارداد این بازیکن نهایی 
شود. اما مذاکرات آنطور که انتظار می رود جریان نداشته و شرایط چندان 
خوب نیست. البته این مسئله چیز جدیدی نبوده، زیرا رویای این بازیکن 
بازی در رئال مادرید در تابستان  سال بعد است و برنامه های امباپه در 

این مسیر پیش می رود.
اما یکی دیگر از بدترین اتفاقات مربوط به جدایی احساسی مائورو 
ایکاردی از شریک زندگی خود، واندا نارا بود. این ستاره آرژانتینی در آن 
مقطع به یکباره به میالن سفر کرد و چند جلسه تمرینی را از دست داد 
که این اتفاق مانع از حضور ایکاردی در بازی بعدی پاریس شد. اما اینجا 

نیز پوچتینو اعتراضی نکرد و این شرایط را پذیرفت.
حتی تست ادریسا گه یه درست قبل از رویارویی پاری سن ژرمن با 
لیل در سوپرکاپ در ماه آگوست مثبت شده بود. این بازیکن به دالیل 
اعتقادی از واکسینه شدن خودداری می کرد و باید طبق پروتکل در شرایط 
قرنطینه ۱۰ روزه قرار می گرفت. اما مذاکرات پاری سن ژرمن برای دور 
زدن قانون نتیجه داد و این مشکل نیز رفع شد. به هر حال شرایط در 

پاریس اصال خوب نیست و حواشی باشگاه روز به روز بیشتر می شود.

کرونا دست بردار رئال نیست،
 آالبا جدیدترین قربانی!

طبق ادعای رسانه های اسپانیایی، داوید آالبا هم به کرونا مبتال شده 
و در تمرین امروز رئال غایب بود.

رئال مادرید خود را برای دیدار حساس مقابل بیلبائو در سن مامس 
مهیا می کند، دیداری که فردا شب برگزار خواهد شد. این روزها رئال با 
معضلی به نام کرونا دست به گریبان است. تعدادی از بازیکنان باشگاه 
مادریدی به کرونا مبتال شده اند و در تمرین امروز داوید آالبا نیز حضور 
نداشت. طبق ادعای مارکا و آاس، آالبا مشکوک به کروناست و احتماال 

بازی فردا را از دست خواهد داد.
در حال حاضر ایسکو، مارسلو، مارکو آسنسیو، رودریگو، گرت بیل 
و آندری لونین به کرونا مبتال هستند و لوکا مودریچ هم با وجود منفی 
شدن تستش، توان بدنی الزم برای همراهی رئال در بازی فردا را ندارد.

مدیرعامل  صدری  مجید 
نشست  یک  ر  د لیس  سپو پر
ت  ال ا سئو به  تی  عا مطبو

خبرنگاران پاسخ داد.
یک روز پس از باز شدن پنجره نقل و 
انتقاالتی پرسپولیس، به نظر می رسد سرخ ها 
به سروسامان رسیده اند و با مشخص شدن 
کارگزار و سایر مسائل، به استقبال نشست 

خبری مدیرعامل خود رفتند.
این نشست خبری زیر سایه وضعیت 
مدیریتی صدری و اینکه او باوجود انتخاب 
کردن  باز  و  کالدرون  با  تسویه  کارگزار، 
دریافت  را  مدیرعاملی  حکم  هنوز  پنجره، 
شاید  حال  این  با  اما  شد  برگزار  نکرده 
جایی  او  صحبتهایی  از  بخش  مهمترین 
پیشین  اسپانسر  از  پول  دریافت  از  که  بود 

استقالل )های وب( پرده برداشت.
خبرنگاران استقبال بسیار خوبی از این 
کنفرانس مطبوعاتی داشتند و میکروفن های 
تقریبا تمام وبسایت ها و رسانه های مطرح 
نشست  برگزاری  محل  در  کشور  ورزشی 
را  طوالنی  کنفرانسی  او  و  می شود  دیده 
اینکه هر خبرنگار  از  داشت. صدری پیش 
سوالش را بپرسد، یک شوخی کوچکی هم 
با آنها می کرد و در مجموع جوی صمیمی 

بر نشست حکم فرما بود.
صحبتهای کامل مجید صدری را در 

ادامه می خوانید:
* برای آینده برنامه های خوبی داریم

تقریبا در یک سالی که ما در باشگاه 
هستیم، فکر می کنم اولین کنفرانس خبری 
ما باشد که می خواهیم در خدمتتان باشیم. 
می گویم  تسلیت  را  فاطمیه  ایام  همچنین 
آغاز  را  جلسه  ایشان،  وجود  برکت  به  و 
خدمت  در  است  سال  یک  بنده  می کنیم. 
سوال  شما  دارم  دوست  و  هستم  باشگاه 
رخ  اتفاقی  چه  گذشته  در  اینکه  اما  کنید 
برنامه  آینده  برای  ما  گفت.  خواهم  داده، 
خیلی خوبی داریم و اولین قولی که می دهم 
داشته  را  ششم  قهرمانی  که  است  این 
را فراهم کنیم  بتوانیم زیرساختی  و  باشیم 
اقتصادی حل شود.  و  مالی  بحث های  که 
انشاهلل با کمک هواداران این مشکل را حل 
می کنیم و دیگر شاهد اتفاقاتی نظیر »پول 
ندادن، جلو افتاد و عقب افتاد« نخواهیم بود.

* باید در تمام حوزه ها جایگاه نخست 
را داشته باشیم

برنامه ما این است که از ظرفیت های 
باشگاه استفاده کنیم؛ یکی از اینها در فضای 
مجازی است که تخصص من بوده و هست. 
بحث های دیگری هم هست مثل تبلیغات 
محیطی، پخش مستقیم و سایر موارد که 
می تواند واقعا به باشگاه کمک کند. امیدوارم 
کادرفنی که واقعا جای تشکر از آنها دارد، 
را  تیم  کار  مشکل  و  خاطر  دغدغه  بدون 
و  بزرگساالن  تیمهای  در  چه  ببرند.  جلو 
ما  قهرمانی  امیدوارم  پایه.  تیمهای  در  چه 
پرسپولیس  می گوییم  وقتی  و  باشد  مداوم 
پرطرفدارترین تیم آسیاست، این را باید در 
همه حوزه ها بتوانیم نشان دهیم. حاال یک 
بخشی بحث مسابقات است که ۵ دوره در 
لیگ برتر دوستان قهرمان بودند و در آسیا و 
جام حذفی هم این موفقیت ها کسب خواهد 
شد و به موفقیت دست خواهیم یافت. اما 
و  نیست  مسابقات  حال  شامل  فقط  این 
باشگاه ما باید از نظر اخالق و فرهنگ هم 
پرسپولیس  باشگاه  من  نظر  به  باشد.  یک 
را  نخست  جایگاه  حوزه ها  تمام  در  باید 
داشته باشد و این میسر نخواهد شد به جز 
در همدلی و اتحاد و رفاقت بین هواداران 

و اعضای تیم.
هواداران  ما  سرمایه  بزرگترین   *

هستند
تمام  ز  ا که  است  ین  ا ما  تالش 
خصوصی  و  دولتی  بخش  در  پتانسیل  
را  بتوانیم مشکالت  باید  ما  استفاده کنیم. 
از طریق تعامل حل کنیم و هیچ کاری را 
از طریق مشاجره حل نخواهیم کرد و اجازه 
نخواهیم داد حق باشگاه پایمال شود. یکی 
از بحث های جدی ما، بحث شفافیت است؛ 
باشگاه.  عملکرد  چه  و  مالی  شفافیت  چه 
و  هواداران  از  پنهان  چیزی  باشگاه  در  ما 
مردم عزیزمان نداریم. ما بزرگترین سرمایه 
تا  و  هستند  خوبمان  هواداران  همین  مان 
خودمان  به  را  آنها  اعتماد  باید  می توانیم 
جلب کنیم. هرجا این اعتماد بوده، شرایط 

خوب بوده است.
سال  دو  لدرون  کا با  اختالف   *

پیش بود
پرونده کالدرون: در بحث خارجی ها ما 
فقط کالدرون را نداریم و یک سری بوده 
و یک سری هم در ادامه خواهد بود. تاریخ 
عقد قرارداد کالدرون ۱۳۹۸/۴/۱۰ بوده. چه 
بزرگواری این قرارداد را امضا کرده؟ آقای 
عرب. درست دو سال و خرده ای پیش. ِکی 
اختالف پیش آمده؟ یک ژانویه ۲۰۲۰ در 
دوره آقای انصاری فرد، تاریخ صدور رای دی 
۹۹ و پرونده ِکی مختومه شد؟ دیروز؟ تا قبل 

دادند؟  او حقوق  به  قدر  از صدور رای چه 
۲۹۹ هزار دالر. ما هم ۵۹۹ هزار دالر باید 
به او پرداخت می کردیم به اضافه مطالبات 
آقای خواکین که به ۷۴۰ هزار دالر رسید. 
برای یک سال ۸۵۰ هزار دالر  او  قرارداد 
بود. قرار بود ۳۰۰ هزار دالر بعد از امضا داده 
شود، ۳۰۰ هزار دالر در نیم فصل و ۲۵۰ 

هزار دالر هم تا آخر فصل.
* اگر سجادی کمک نمی کرد پول از 

کجا تامین می شد؟
دستگاه های نظارتی باید به این مسئله 
ورود کنند. آقای رسول پناه گفتند که با ۱۰۰ 
هزار دالر این پرونده باید مختومه شود؛ چرا 
هزار   ۱۰۰ که  پرونده ای  نمی گوید  کسی 
دالر  هزار   ۷۵۰ با  التماس  با  بود  دالری 
جمع کردیم؟ بگویند ما جای دیگر مشکل 
داشتیم و این پرونده را حل نکردیم. چرا باید 
به اینجا برسانیم که هواداران بیایند به ما 
فحاشی کنند؟ اشکالی ندارد و ما به دیده 
منت قبول کردیم که این دوران تمام شود. 
بود.  پول  تهیه  کالدرون  آقای  بحث  اولین 
ما از زمان آقای سمیعی به هر دری زدیم 
که این ۲۲ میلیارد را تامین کنیم. اولویت 
و  بازیکنان  مطالبات  و  پرسنل  حقوق  ما 
زمینه  این  در  که  شخصی  بود.  کادرفنی 
توانست به ما کمک کند، دکتر سجادی بود 
که خیلی از مواردی هم که توهین می کنند، 
به او توهین می کنند. در صورتی که هوادار 
شما،  تک  تک  و  شکلتان  قربان  که  عزیز 
برای ما محترم هستید؛ اگر آقای سجادی 
می کردیم؟  تامین  کجا  از  نمی کرد  کمک 
وظیفه  و  دولتی هستید  بگوید  شاید کسی 
نمی توانستند  قبلی ها  مگر  اما  هست  تان 

این کار را کنند؟
را  پرونده  دالر  هزار   ۱۰۰ با  چرا   *

نبستید؟
در فضای مجازی گفتند »این حق چه 
وزارت  نبود.  اینطور  اما  بوده«  چه  و  بوده 
را  پول  که  کرد  ما  به  کمکی  ورزش یک 
تامین کنیم و به آقای کالدرون بدهیم. من 
اصال مطالبه اصلی ام این است که چرا با 
۱۰۰ هزار دالر این پرونده را حل نکردند؟ 
این مطالبه  و  بدهند  پاسخ  به مردم  بیایند 
ماست. چرا کسانی که این پرونده را درست 
کردند پاسخ نمی دهند. آقای سجادی و ما 
از  ما  خواهش  و  رسیدیم  پرونده  این  ته 
مطالبه  که  است  این  رسانه ها  و  هواداران 
باشند.  داشته  پرونده  این  در  را  گری خود 
ُخب پول تهیه شد. ما در باشگاه پرسپولیس 
خود  هزینه های  که  هستیم  این  دنبال  به 
هزینه ها  پایین  آوردن  و  بیاوریم  پایین  را 
بود. ما به بانک مرکزی نامه زدیم و کاری 
برای  مثال  بود.  نشده  قبال  که  کردیم  را 
به  بزنیم  نامه  باید  رادو  مطالبات  پرداخت 
بانک مرکزی و به ارز روز حساب می کنند 
نیمایی  ارز  کالدرون  پرونده  برای  ما  اما 
گرفتیم و ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
به نفع باشگاه شد. این هم با حمایت وزارت 
ورزش بود و کاری که کردند باعث شد ارز 
نیمایی بگیریم. من پول را گرفته بودم اما 
به جای اینکه ارز را ۲۹ هزار تومان بخرم، 

۲۳ هزار تومان خریدم.
* اگر حساب در امارات، قطر یا ترکیه 
بود مبلغ ظرف ۲۴ ساعت پرداخت می شد

از  باید  و  داریم  قوانینی  در کشور  ما 
مرکزی  بانک  مجوز  دارای  صرافی های 
شروع کردیم این پول را انتقال دهیم. بنده 
دو دفعه با آقای کالدرون صحبت کردم و بعد 
هم وکیل ایشان آقای کاظمی آمد دفتر ما و 
ویدیو کال کردیم. من به ایشان و پسرش 
ما  و  ترکیه  بیاورید  تشریف  که شما  گفتم 
کنیم.  تقدیم  به شما  در چند قسط  را  این 
ما می دانیم به شما بی احترامی شده و شما 
می گویید برای هواداران احترام قائلید، این را 
با هر تضمینی که می خواهید تحویل بگیرید. 
صرافی گفت اگر حسابی در امارات، قطر یا 

ترکیه بدهید، ما ظرف ۲۴ ساعت پرداخت 
امیرعلی حسینی  آقای  به  خواهیم کرد. ما 
به  و  بیایند  گفتیم  الملل(  بین  امور  )مدیر 
این  در  حسابی  که  بگویند  کالدرون  آقای 
اسرع  در  ما  که  بدهید  ما  به  را  سه کشور 

وقت این کار را انجام دهیم.
* باشگاه دولتی تحت قانون است

برای  این  دالر  هزار   ۱۰۰ دیدیم  ما 
به  زدم  زنگ  من  است.  خواکین  آقای 
با  که  کردم  خواهش  و  گرشاسبی  آقای 
است  جالب  کنم.  صحبت  خواکین  آقای 
آقای  از  را  پولم  کل  من  که  گفت  ایشان 
این پول کاری  با  کالدرون گرفتم و دیگر 
ندارم. زنگ زدم به خانم شرل وکیل ایشان 
روزهای  در  اوال  هستند.  کاربلد  بسیار  که 
نخست ارتباط گیری با ایشان بسیار سخت 
را  یکی  پیام  چند  هر  از  ایشان  چون  بود. 
من  گفتند  ایشان  اینکه  تا  می داد.  جواب 
یک حسابی دارم فقط در سوییس و جای 
دیگر هیچ حسابی ندارم. در اروپا واقعا کار 
که  تو  گذاشته  کامنت  یکی  است.  سخت 
می توانستی سه روزه این را جمع کنی چرا 
یک ماهه شد؟ انگار ما نشستیم استراحت 
کردیم که این سه روز پرداخت کنیم. به هر 
حال کشور ما تحریم است؛ ممکن است یک 
باشگاه خصوصی خودش پول را انتقال دهد 
اما در باشگاه دولتی شما تحت قانون هستید.

* التماس کردم تائیدیه بدهید
این  و  کردیم  شروع  را  پرداخت  ما 
هم بود که اینجا پنج شنبه و جمعه تعطیل 
 ۶۰۰ یک  ما  یکشنبه.  و  شنبه  آنجا  و  بود 
هزار زدیم، یک ۱۰۰ هزار و یک ۵۰ هزار 
پرداخت کردیم که ایشان پیام دادند و گفتند 
که بانک از من درباره ۶۰۰ هزار دالر سوال 
کرده. ما از کارگزارمان در خارج پرسیدیم که 
گفتند بگذارید آقای کالدرون خودش جواب 
بدهد. ایشان به صورت کتبی سواالت بانک 
را برای ما فرستاد. بعد بانک به او گفت که 
باید  شما  و  کنیم  قبول  را  این  نمی توانیم 
ارتباطت را با مبدا پول مشخص کنی. اگر 
قبول  تحریم  به خاطر  آنجا می نوشتند که 
نمی شود، پول کال بالک می شد. او نوشت 
و  بانکی است  بین  به خاطر مشکالت  که 
حدود سه هفته بعد پول برگشت به حساب. 
با  چون  بگوییم  چیزی  نمی توانستیم  ما 
بدبختی پول را تامین کردیم. اتفاقی که افتاد 
این بود که صبر کردیم از یک کانال دیگری 
بزنیم و بعد دالر نزدیم و یک چیز دیگر زدیم 
و خرد خرد زدیم. ما به آن کارگزار اعتماد 
مشکل  به  که  نکردیم  ریسک  اما  داشتیم 
الحمداهلل هفته پیش مشکل حل  بخوریم. 
شد و ایشان روز جمعه تائیدیه کل پول را 
به ما داد و گفت همه پول آمده به جز یک 
بخش ۴۵ هزار دالری. چون ما پول را از 
این  بودیم  مطمئن  بودیم،  داده  مسیر  آن 
می رسد. این برای ما دردآور است؛ من یک 
صفحه به ایشان التماس کردم و گفتم برای 
اینکه پیش هواداران خراب نشویم، خواهش 
می کنم تائیدیه بدهید. وویس ایشان را باز 

کنم می بینید که چه توهینی کردید.
هزار   ۵۰۰ قرارداد  بودیمیر  با  چرا   *

یورویی بستیم؟
است.  بودیمیر  آقای  بعدی  پرونده 
ایشان زمستان ۹۷ با پرسپولیس قرار بستند 
بوده و  فیفا ۹۹/۱/۱۲  و زمان صدور رای 
هزار   ۲۵ بودند  داده  ایشان  به  که  مبلغی 
یورو بوده و کل قراردادش برای فصل یک 
فصل و نیم، ۵۰۰ هزار یورو بوده. آقا االن 
سفیر جمهوری اسالمی در کشور کرواسی 
می گوید قرارداد او با تیم جدیدش ۴ هزار 
دالر است. ایهاالناس ما چرا با او این قرارداد 
را بستیم؟ او کال ۳ تا ده دقیقه بازی کرد. 
با او چنین قراردادی بستیم؟ دوستانی که 
این کار را کردند چرا نمی آیند جواب بدهند؟ 
چرا به بازیکنی که ماهی ۵ هزار دالر بوده، 
این قدر دادند؟ ۵ هزار دالر سالی می شود 

است  آور  درد  که  چیزی  دالر.  هزار   ۶۰
برای من این است که اصل پول او ۴۷۵ 
هزار یورو بوده، سودش ۳۲ هزار یورو. ما 
گفتیم به خاطر هواداران این پول را از ما 
نگیر. او تا ۵۰۷ هزار یورو نگرفت، رضایت 
نداد. چرا ما باید اینطور باشیم؟ یکی بیاید 

و جواب بدهد.
پاسخگو  عملکردتان  مقابل  باید   *

باشید
و  بستم  تاجیکی  د  ردا قرا دو  من 
اصال  بدهم.  پاسخ  هم  بعد  سال   ۱۰ باید 
شخص برای ما مهم نیست؛ آقای عرب و 
انصاری فرد نور چشم ماست. هرکسی باید 
باشد.  پاسخگو  خودش  عملکرد  مقابل  در 
پاسخگو  که  است  این  وظیفه ام  االن  من 
باشم. صددرصد به نهادهای نظارتی اعالم 
کردم. من همین االن قرارداد کارگزاری را 
و  می فرستم  نظارتی  نهادهای  تمام  برای 
استوکس،  آقای  ندارم.  هم  مشکلی  هیچ 
۱۱.۹۸/۷ قراردادش بسته شده و اختالفش 
برای ۹۹/۱۱/۲۳ بوده و زمانی که اختالف 
ایجاد شده زمان آقای انصاری فرد و رسول 
آبان   ۱۸ فیفا  رای  تاریخ صدور  بوده.  پناه 
تا روز اختالف به وی  ۱۴۰۰ و مبلغی که 
پرداخت شده ۱۵۰ هزار دالر و مبلغی که 
آن محکوم شده ۸۳ هزار دالر  به  باشگاه 
است. ایشان ادعای ۱۲۰ هزار دالر داشت 
اما ما کم کردیم. ایشان به خاطر کرونا رفته 
و جالب است که باشگاه برای او رضایت نامه 
داد. برای چی باید این کار را کنید؟ کسی 

که همه از او ناراضی بودند.
* تا وقتی هستیم به وعده ها عمل 

می کنیم
اگر مدیرعامل نشوید در هیئت مدیره 
اگر  امروز  همین  صدری:  پاسخ  می مانید؟ 
هر ۵ عضو هیئت مدیره را گذاشتند و هم 
مدیرعامل را، مگر نمی توانند آنها را جابجا 
کنند؟ نباید فکر را آن سمت ببرند. ما وعده 
دادیم تا وقتی در خدمتتان هستیم و به وعده 

ها عمل می کنیم.
* ۴.۵ میلیارد رضایتنامه گل محمدی 

۱۶ میلیارد شده
اقای  با  ما  گل محمدی:  رضایت نامه 
کردیم.  شهرخودرو صحبت  مدیر  حیدرپور 
این هم برای خودش داستانی است. گفتند 
که ما ۶ میلیارد به شما می دهیم، مثل اینکه 
۱.۵ میلیارد دادند و ۴.۵ مانده. در قرارداد 
بندی گذاشتند که به خاطر یک روز تاخیر، 
۱۰ میلیون تومان اضافه شود و همین ۴.۵ 
شده ۱۶ میلیارد. ما گفتیم اگر اصل پول را 
بخواهید ما همین فردا می دهیم. آنها با ما 
باشگاه  عنوان  به  ما  اما  کردند  همکاری 

دولتی نمی توانیم این پول را بدهیم.
* بدون بهره قرض گرفتیم

قرض  پول  رفتیم  ما  ستقراض:  ا
اف  ای  در  دالر  میلیون   ۳.۴ چون  کردیم 
از دوستانمان گرفتیم و هیچ  داشتیم.  سی 
اسمشان  حتی  و  نمی شود  اضافه  بهره ای 
اف  ای  پول  گفتند  آنها  نشده.  مطرح  هم 
تمام  برای  ما  بدهید.  ما  به  را گرفتید  سی 
این قرض ها مصوبه هیئت مدیره داریم. ما 
از دوستانمان  از یکی  را  بودیمیر  پول  کل 
را  صرافی  کارهای  تمام  بیچاره  و  گرفتیم 
قرض  هم  اگر  ما  داد.  انجام  خودش  هم 
گرفتیم اینطوری گرفتیم. نگفتیم این قرض 
را به ما بده و روزی اینقدر هم جریمه. ما 
روزی ۱۰ میلیون جریمه نداریم و اگر آقای 
فردا ۴.۵  ما همین  بدهد  حمیداوی دستور 

میلیارد را می دهیم.
پول  رقیب  اسپانسر  از  افتخار  با   *

گرفتیم
مجموع استقراض ها: یک ۵۰۷ هزار 
یورو گرفتیم، یک ۳۰ میلیارد آقای سمیعی 
در  است  قرار  و  نیست  قرض  که  گرفت 
قبالش خدمات بدهیم، یک ۱۵ میلیارد بود 
و ۸ میلیارد از اسپانسر رقیب بود که افتخار 
ماست و از شرکت های وب بود. دو تا هم 

۵ میلیارد گرفتیم.
* سجادی تفاوتی بین پرسپولیس و 

استقالل قائل نیست
باشگاه   دیدیم  گذشته  های  سال  در 
از  داشت.  سرپرست  سال  دو  پرسپولیس 
تمام  کردم  صحبت  سجادی  با  که  روزی 
نظر  از  داشتم.  را  مدیرعامل  اختیارات 
عملکردی این موضوع برای ما فرقی ندارد. 
و تالش  داریم  با سجادی  نزدیکی  ارتباط 
پرسپولیس  سود  به  که  کارهایی  می کنیم 
برخی مسائل  شخصا   بدهیم.  انجام  است  
که   زمانی  از  می  دهم.  اطالع  او   به  را 
سجادی وزیر شده تفاوتی بین پرسپولیس 
االن  است.  نشده  قائل  تفاوتی  استقالل  و 
هم هیات مدیره حامی من است و کارم را 
انجام می دهم. در این مدت کم و کسری 
باشگاه  در  داشتن  از سمت  پیش  نداشتیم. 
هوادار پرسپولیس هستم و هر  کاری بتوانم 
از  قبل  حتی  می دهم.  انجام  هوادار  برای 
باشگاه   این  به  هم  پرسپولیس  به  ورودم 

کمک می کردم.

افشاگری سرپرست پرسپولیس در نشست مطبوعاتی؛
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محمدرضا هاشمی کهندانی

برای  ایرانی  وزنه بردار  دختر  نشان  و  خط 
قهرمانان جهان و المپیک

نابغـه وزنه بـرداری ایـران همـان دختری اسـت که در سـن نوجوانی 
در آوردگاه جهانـی تاشـکند رقابـت جذابـی بـا بـزرگان و قهرمانـان جهان 

و المپیـک را تجربـه کرد.
نـام »یکتـا جمالـی« در تاریـخ ورزش زنـان ایـران با کسـب ۲ مدال 
جهانـی بـه عنـوان تاریخ سـاز ثبـت شـده اسـت. مدال هایـی کـه بـرای 
نخسـتین بـار در وزنه بـرداری زنـان ایـران بـه دسـت آمـد. جمالـی این ۲ 
مـدال را در رده های سـنی نوجوانان و جوانان کسـب کـرد. دختر اصفهانی 
وزنه بـرداری ایـران کـه از وی بـه عنـوان نابغـه ایـن رشـته یـاد می شـود 
در کمتـر از هفـت مـاه توانسـته در سـه تورنمنـت بـزرگ جهانی شـرکت 
کنـد و بـرای نخسـتین بـار در ایـران به عنوان یـک وزنه بـردار زن گام به 

سـکوی جهانـی بگذارد.
وی نخسـتین بار در مسـابقات جوانان جهان در ازبکسـتان به میدان 
رفـت و موفـق بـه کسـب مـدال برنـز دسـته ۸۷ کیلوگـرم شـد. جمالـی 
خردادمـاه سـال ۱۴۰۰ توانسـت بـا ثبـت وزنـه ۹۲ کیلوگـرم در حرکـت 
یک ضـرب، ۱۱۶ کیلوگـرم در حرکـت دوضـرب و مجمـوع ۲۰۸ کیلوگـرم 
بـه سـه مدال برنز دسـت یابد. مدالی کـه آغاز تاریخ سـازی دختر اصفهانی 
بـود؛ امـا شـاهکار جمالـی تنهـا در کسـب مـدال  نقـره و برنز جهـان نبود 
بلکـه او  در جـده نیـز بـه سـکوی جهانـی رده سـنی نوجوانـان رسـید و 

مـدال نقـره کسـب کرد.
همچنیـن جمالـی در مسـابقات قهرمانی بزرگسـاالن جهان موفق به 
افزایـش ۱۴ کیلوگـرم رکورد شـخصی شـد تـا از وی به عنـوان یک نابغه 

در دنیـای فوالد سـرد نـام ببرند. 
»یکتـا جمالـی« در خصـوص ایـن موفقیت هـا گفـت: کسـب مـدال 
برنـز جهانـی نخسـتین سـکوی جهانـی مـن و دختـران وزنه بـردار ایرانی 
بـود، شـاید بـاورش سـخت باشـد امـا مـن در نوجوانـی و یـک رده سـنی 
باالتـر بـه ایـن مـدال رسـیدم و کمتـر کسـی ایـن موفقیـت را پیش بینی 
می کـرد. در آن برهـه رسـیدن من به سـکوی جهانی با تمجید مسـووالن 
و کارشناسـان ایـن رشـته همـراه شـد. البته در تاشـکند تصمیـم گرفتم تا 
ایـن رونـد ادامـه داشـته باشـد و بی تردیـد آن را تـا کسـب مـدال در رده 
سـنی بزرگسـاالن ادامـه خواهـم داد. در ایـن راه هم از تمرینـات و تجربه 
کادر فنـی و هـم از مسـابقات بین المللـی نهایـت اسـتفاده را خواهم کرد تا 
بتوانـم در مسـیر زندگـی قهرمانـی خـود را بـه بهترین شـکل ممکن طی 
کنـم، زیـرا می دانـم وزنه بـرداری زنان در مسـیر توسـعه قـرار گرفته و این 
می توانـد بـرای مـن و سـایر اعضـای تیـم ملـی زنـان یک فرصت باشـد.

مـدال برنـز جوانان جهان پایان کار دختر ایرانی در رشـته وزنه برداری 
نبـود بلکـه او در کمتریـن زمـان ممکن توانسـت در یـک تورنمنت بزرگ 
دیگـر بـه روی سـکوی مـدال بـرود. وی در مسـابقات قهرمانـی نوجوانان 
جهـان بـه عنوان نایب قهرمانی دسـته ۸۱ کیلوگرم رسـید. مدالی که دیگر 
کسـی آن را اتفاقـی ندانسـت. جمالـی در جـده بـا مهار وزنـه ۹۰ کیلوگرم 
در یکضـرب، ۱۱۵ کیلوگـرم در دوضـرب و مهار مجمـوع ۲۰۵ کیلوگرم به 

۲ مـدال نقـره و یک برنز رسـید.
جمالـی در زمینـه کسـب این مـدال گفت: در جده تمام تالشـم برای 
کسـب مـدال طـال بـود اما ایـن اتفاق رخ نـداد. مـدال نقره جـده هر چند 
مهـم بـود امـا بـرای مـن راضـی کننـده نبـود. در جـده مـن وزن زیـادی 
کـم کـرده بـودم و در دسـته ۸۱ کیلوگـرم بـه روی تختـه رفتـم. بـا ۲۱۸ 
کیلوگـرم مـدال طـالی دوضـرب را می گرفتـم و بـا مهـار ۲۱۹ کیلوگـرم 
مـدال طـالی مجمـوع بـه من می رسـید، اما متاسـفانه بدنم جـواب نداد و 

بـه مدال نقـره قناعـت کردم.
وی ایـن را هـم گفت: البته بعد از آن مسـابقات یک اتفاق مهم برایم 
رخ داد و کادر فنی و فدراسیون مجوز حضورم را در اردوی بزرگساالن صادر 
کردنـد و ایـن یـک فرصـت بی نظیر بود. به مسـابقات جهانی بزرگسـاالن 
جهـان رفتـم در حالـی که هنـوز یک نوجوان بـودم. در تاشـکند تجربه ای 
را کسـب کـردم کـه قابـل قیـاس بـا تورنمنت های قبلـی نیسـت. در آنجا 

بزرگانـی بودنـد که مـدال المپیک و جهان را در کارنامه داشـتند.
دارنـده مـدال نقـره نوجوانـان جهـان گفـت: البتـه بـا آمادگـی تمام 
بـه ایـن رقابت هـا رفتـم و کادر فنـی زحمـات زیـادی بـرای ما کشـید. در 
ازبکسـتان فاصله زیادی با مدال یک ضرب نداشـتم و توانستم ۱۴ کیلوگرم 
رکـورد خـود را افزایـش دهـم و ایـن یک موفقیت بزرگ اسـت. شـاید اگر 
یکسـال بعـد بـه جهانـی می رفتـم احتمـال کسـب مدالم زیـاد بـود. البته 
عملکـردم در تاشـکند و جـده توقعـات را بـاال بـرده و همـه انتظـار مـدال 
دارنـد. در رقابت هـای وزنه بـرداری قهرمانـی جهان در دسـته ۸۷ کیلوگرم 
بـه روی تختـه رقابـت رفتـم و نفـرات حاضر در این دسـته بـزرگان جهان 
و المپیـک هسـتند. مـن بـا ۱۶ سـال سـن بایـد با آنـان رقابت مـی کردم. 
بازگشـت جمالـی به ازبکسـتان به همـراه تیم ملی وزنه بـرداری برای 
شـرکت در مسـابقات قهرمانی بزرگسـاالن جهان از اتفاقات خاص ورزش 
ایـران اسـت. جمالـی در ایـن زمینـه می گوید: حضـور در سـه تورنمنت در 
کمتر از ۹ ماه نه تنها خسـتگی ندارد بلکه لذت بخش اسـت ما از وزنه زدن 
خسـته نمی شـوم بلکـه بـه دنبـال آن هسـتم کـه بـا اسـتفاده از تجربیات 
ایـن تورنمنت هـا بتوانـم برنامه هـای زندگـی ورزشـی خـود را تنظیم کنم. 
رقابـت در مسـابقات قهرمانـی جهان ازبکسـتان کار راحتی نبـود اما بدون 
شـک تجربـه گرانبهایـی بـرای من خواهد بـود.  باید از فدراسـیون و کادر 
فنـی تشـکر کنـم کـه ایـن شـرایط را مهیـا کردنـد. مـن بـه همراه سـایر 
نفـرات تیـم ملـی زنـان عملکـرد خوبی در تاشـکند داشـتیم و هر سـه نفر 
رکوردهـای شـخصی را ارتقـا دهیم.دارنـده مـدال برنز مسـابقات قهرمانی 
جوانـان جهـان افـزود:  اعضـای تیـم ملـی زنان ایران مسـیر خوبـی را در 
پیـش گرفتنـد و مـن نیـز جزیـی از ایـن تیم هسـتم. سـه سـال اسـت که 
بـه صـورت حرفـه ای وزنـه زدن را دنبـال می کنـم و امیـدوارم بتوانـم در 
بازی های آسـیایی یا قهرمانی آسـیا به سـکوی قاره کهن برسـم. موفقیت 

بـرای دختـران وزنه بردار ایران دور از دسـترس نیسـت.
تنهـا دغدغـه جمالـی زندگی قهرمانی نیسـت بلکه همـواره از درس و 
مدرسـه نیـز سـخن بـه میـان مـی آورد. او می گویـد: در مسـابقات قهرمانی 
جوانـان جهـان کـه در ازبکسـتان برگزار شـد امتحاناتم مجازی بـود مجبور 
بـودم در کنـار  تمریـن بـه درس هـم برسـم. اکنـون نیـز کرونـا بخشـی از 
کالس ها را مجازی کرده اسـت و فدراسـیون نیز با مدرسـه هماهنگی الزم 
را انجـام داده اسـت. در کنـار تمرینـات بـرای موفقیـت در قهرمانی جهان از 
کالس درس و مدرسـه غافـل نمی شـوم. یکتـا جمالـی با وزنه هایـی که در 
مسـابقات قهرمانی بزرگسـاالن جهانی به ثبت رسـاند خود را به عنوان یک 
مدعـی جـدی در دسـته ۸۷ کیلوگـرم معرفـی کـرد. او تا سـال هـا می تواند 
در رده سـنی جوانـان وزنـه بزنـد و اگـر وزنه هـای تاشـکند را در جـده ثبت 

مـی کـرد وی اکنـون مدال طـالی نوجوانان جهـان را در کارنامه داشـت.

 M۱۹۲۹D تیپ  آمیکو،  سیستم  کمپرسی  کامیون  سبز  برگ  مفقودی 
جمعا  ظرفیت:  گازوییل،  سوخت:  نوع   ،۱۳۹۰ مدل  روغنی،   – سفید  رنگ: 
موتور:  شماره   ،۶ چرخ:  تعداد   ،۲ محور:  تعداد   ،۶ سیلندر:  تعداد  تن،   ۱۹
 NA۲F۳LLD۶۱A۰۰۳۲۴۷ :شماره شاسی ،WD۶۱۵۵۰۱۵۱۰E۰۱۹۲۷۸
، شماره پالک ۱۶۲ ع ۲۵ – ایران ۴۸ به نام سازمان شهرداری عسلویه شماره 
ثبت: ۰۹۰۰۷۵۸، محل ثبت: عسلویه، کدپستی ۷۵۳۹۱۴۸۳۱۴ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظر به اینکه آقای ابوالقاسم بصیری به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده دفتر اسناد رسمی ۲۰۶ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع 
باب  ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک  پرونده  الکترونیک و سوابق  امالک 
مغازه به مساحت ۱۴۹ متر مربع به شماره پالک ۳۰۲۳۲ فرعی از ۱۷۶- اصلی 
بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه ۳۴۳ دفتر ۲۶۴۰ به شماره ۳۹۷۵۰۰ به نام آقای 
ابوالقاسم بصیری ثبت و سند مالکیت به شماره ۹۶۰۵۷۸/ج۹۳ به نامش صادر 
و تسلیم گردیده سپس برابر سند ۸۱۲۷۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ دفتر اسناد رسمی 

۳۳ مشهد در رهن بانک مسکن قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک و 
سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 

م / الف ۳۵۵

مفقودی نورآباد
 برگ  سبز موتورسیکلت  صحرا CDI ۱۲۵ مدل  ۱۳۸۹        

بنام سلطانمراد مرادیان سرابی
شماره شهربانی   ۴۴۳۸۹ -۵۳۹

**۱۲۵-۱۰۲۱۱۲۴۸N۲L شماره موتور
۱۲۵S۸۹۳۸۱۰۴***N۲L شماره شاسی

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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پیشینه کار
ما اکنون شاهد گسستي تاریخي نسبت به گذشته 
هستیم. اهمیت این مقطع تاریخی مانند اواخر قرن هجدهم 
و اوایل قرن نوزدهم است که بخشي از دنیا فرایند طوالني 
صنعتي شدن را آغاز کرده بود. آنچه ما به عنوان "کار" 
مي شناسیم -اعم از آنچه انجام مي دهیم، جایي که آن را 
انجام مي دهیم، چگونه آن را انجام مي دهیم و چه موقع 
آن را انجام مي دهیم- اساسًا در گذشته تغییر کرد؛ یعني 
زماني که انقالب صنعتي در انگلستان اواخر قرن هجدهم 

و اوایل قرن نوزدهم ماهیت کار را تغییر داد. 
بسیاري  که  تغییراتي  از سرعت  ایده اي  آنکه  براي 
از فرضیه ها را از میان برداشت به دست آورده باشیم، به 
فاصله زماني بین سال هاي ۱۷۶۰ و ۱۸۳۰ میالدي توجه 
کنید. در مدت زماني کمتر از ۱۰۰ سال -که تنها چهار 
بنیادین و برگشت ناپذیر  انجامید- تغییري  نسل به  طول 
رخ داد. پیش از آن زمان، کار -شخم زدن زمین، ریسیدن 
پشم، دمیدن در مذاب شیشه یا شکل دهي سفال- نوعي 
فعالیت هنري بود که با کمک عده اي در خانه و استفاده 
از مهارت هاي دستي دیرپا و وسواس گونه انجام مي شد. از 
اواخر قرن هجدهم به بعد، این مهارت هاي دستي شکل 
"ساخت"به خود گرفتند و توسعه یافتند و محدودیت هاي 

کار و تولید دستي از میان برداشته شد.
با تأمل در آنچه واقع شده و فاصله ۲۰۰ ساله اي که 
پدید آمده، مي توانیم از این مسیر و سرعت تحوالتي که 
در زندگي کاري و مسیر شغلي رخ داده بسی نکته ها یاد 
بگیریم. انقالب صنعتي آرام آرام شکل گرفت و به همین 

آرامي، زندگي کاري ما را تغییر داد. 
 البته اولین انقالب صنعتي که بر زندگي کاري تأثیر 
گذاشت، انقالب انرژي نبود. جابه جایي که در آن زمان از 
کشاورزي به تولید صورت گرفت، به صورت ذاتي، نوآورانه 
نبود و صنعتگر به عنوان منبع اولیه فعالیت بهره ورانه باقي 
ماند. این امر در نرخ هاي رشد نسبتًا کم، طي اواخر قرن 
هجدهم و اوایل قرن نوزدهم خود را نشان مي دهد. انقالب 
حقیقي در زندگي کاري مردم در اواسط تا اواخر قرن نوزدهم 
آغاز شد. این فرهنگ نوآوري همراه با اندیشه هاي تجدید 
ساختار سازماني و فناورانه، به سرعت توسط کارآفرینان و 
کارخانه داران برگرفته شد و زندگي کاري را دگرگون کرد 
و باعث شد طبقه جدیدي از دانشمندان عملگرا سربرآورند 

و رشد کنند.
این طبقه نوظهور مهندسان بودند که فرهنگ نوآوري 
جدیدي را با خود همراه آوردند. دگرگوني حقیقي در کار 
با تغییر در انرژي پدید آمد؛ نیروي بخار، که به سرعت در 
تحول،  این  شد.  گرفته  به کار  اولیه  کارخانه هاي  سیستم 
به عنوان نتیجه استفاده از یک منبع جدید انرژي در شکل 
بخار، روح تازه اي از اقدامات اقتصادي و نوآورانه بود. زماني 
که علم موتور با فرهنگ مهندسي نوآورانه ترکیب شد، آن 
منبع نوین انرژي در مسیر فرایندی تأثیرگذار قرار گرفت. 
انقالبي  نوزدهم،  قرن  پایاني  دهه هاي  از  بعد  سال   ۵۰
واقعي در کار رخ داد. ظهور شیوه مهندسي، نشانه اي از 
بنیادین به نوآوري  حرفه اي شدن علم کاربردي و توجه 
بود. پس از آن، دگرگوني زندکي کاري مردم در سراسر 
جهان پیشرفته به چشم مي خورد. به این ترتیب، کار هرچه 
بیشتر دسته بندي و تخصصي شد و محیط کاري و برنامه 

کار به صورت بخش بندي و سلسله مراتبي درآمد.
این گام نخست فوردیسم بود: ظهور مهندس به عنوان 
هماهنگ کننده فعالیت اقتصادي و حذف صنعتگر. اهمیت 
و  آن  فناوری  اهمیت  اندازه  به  کارخانه،  یک  جانمایی 
در  است.  سازمان  ساختار  قدرت  ساختن  ظاهر  متضمن 
براي  را  کارخانه ها  مهندسان،  صنعتي،  دوم  انقالب  این 
بازطراحي کردند.  تولید  با خط  کارکنان  متناسب ساختن 
کارکنان با از دست دادن استقالل خود، به قطعات قابل 
به  وقتي  بودند.  آفریده  آن ها  که  شدند  تبدیل  تعویضي 
دنیاي کاري که در آن هستیم و به دهه هایي که پیش 
روست نظر مي کنیم، استعداد معکوس شدن این روند را 
مشاهده مي کنیم؛ از ساختار سلسله مراتبي و تعویض پذیري 
همکاري  موقعیت  تثبیت  سمت  به  عمومي  مهارت هاي 

کارکنان و سیطره تخصص.

پنج نیروي تأثیرگذار
تک  عاملی  نیروي  یک  نتیجه  زمان  این  در  تغییر 
نیست بلکه ترکیب ظریفي از پنج نیروست: نیاز به اقتصاِد 
کم کربن، پیشرفت سریع فناوري، گسترش جهاني شدن، 
تغییرات  و  جمعیتي  روند  و  عمر  طول  در  ژرف  تغییرات 

مهم در سطح جامعه.

۱. نیروي فناوري: فناوري همواره نقش کلیدي در 
اتفاق مي افتد  کاري  زندگي  در  آنچه  و  کار  صورت بندي 
ایفا کرده است. وقتي با شتاب به سمت زندگي کاري در 
سال ۲۰۲۵ و حتي سال ۲۰۵۰ مي رویم، تنها با دانستن 
چیزهایي در مورد چگونگي پیشرفت فناوري ها در آینده  
نزدیک و حدس در مورد احتماالت براي آینده  دور مي توانیم 

این کار را انجام دهیم.
اقتصادي  رشد  اصلي  پیشران های  از  یکي  فناوري 
بلندمدت کشورها بوده که بر میزان جمعیت جهان، امید 
به زندگی و چگونگی آموزش تأثیرگذار بوده است. تغییرات 
فناوري بر کار روزمره و شیوه هاي ارتباطاتمان دامن گستر 
و  غیرمستقیم تر  شیوه هاي  به  همچنین  فناوري  است. 
عمیق تر نیز بر زندگي کاري اثر مي گذارد؛ یعني شیوه هایي 
که مردم با یکدیگر مشارکت مي کنند، انتظارت آن ها از 
همقطارانشان و حتي نگاه آن ها نسبت به ماهیت اخالق 

و انسان. 
در دهه آینده از لحاظ فناوري، براي هر کس دسترسي 
به شبکه جهاني وب و اطالعات هنگفت امکان پذیر است. 
براي نمونه، فناوري ابري امکاناتي مي آفریند که مردم در 
باشند،  داشته  دسترسي  منابع  به  مي توانند  جهان  سراسر 
اگرچه در کشورها و مناطق خاص و در زمان هاي خاص 
موضوع هاي مربوط به امنیت در دسترسي، توسعه فناوري 
ابري را محدود خواهد کرد. با وجود این، تغییرات احتمالي 
در پیاده سازي، تأثیر الگوهاي متفاوت رشد در سراسر جهان 
و تغییرات زمینه اي آنچه آشکار است آن است که پیشرفت 

فناوري به قوت در آینده ادامه خواهد یافت.
۲. نیروي جهاني شدن: جهانی شدن، به عنوان مقوله اي 
پدید  دوم  جهاني  جنگ  پي  در  جهان،  تاریخ  از  متمایز 
به صرف هزینه  مقید  از سال ۱۹۴۴، تجارت  پیش  آمد. 
جابه جایی کاال در اطراف دنیا، دشواري تسهیم اطالعات 
بین کشورها و حفاظت دفاعي حکومتي بود. پس از سال 
هزینه  لحاظ  از  دنیا  سراسر  در  کاالها  جابه جایی   ،۱۹۴۴
کاماًل اثربخش شد. فناوري هاي پیشرفته، اطالعات را قادر 
مي ساخت که به سرعت هرچه تمام تر در بیشتر نقاط دنیا به  

 اشتراک گذاشته شوند و مرزهاي تجاري حکومت شروع به 
از بین رفتن کنند. وقتي دسترسي به کاالها و خدمات شروع 
به جهاني شدن کرد، مصرف کنندگان شیوه هاي رفع نیاز خود 
را دگرگون کردند. به  جاي خرید ساده از تأمین کنندگان 
محلي، مردم در بسیاري از کشورها انتخابي واقعي را آغاز 
که حجم  بود  آن  تجارت  آزادسازي  عصِر  نتیجه  کردند. 
تجارت جهاني در بخش ساخت، بین سال هاي ۱۹۹۵ تا 

۲۰۱۰، ۶۰ برابر شد.
جمعیت  بر  جهان  شهري  جمعیت   ،۲۰۰۸ سال  از 
روستایي غلبه مي کند و این روند ادامه مي یابد. همزمان، 
خوشه هاي نوآوري در اطراف دنیا تعداد بیشماری از افراد 
مستعد و تحصیل کرده را جذب خواهد کرد. کالنشهرهاي 
دنیا غالبًا به وسیله زاغه هاي گسترده اي احاطه مي شوند که 

بخش زیادي از جمعیت را در خود جاي داده اند.
و  جمعیت  روند  عمر:  طول  و  جمعیتی  نیروي   .۳
طول عمر، بیش از سایر نیروها، مستقیمًا به ما و دوستان 
و فرزندانمان مربوط می شود. این  نیرو مربوط به آن است 
که چه کساني بچه دارند و این بچه ها چه مدت و به چه 
میزان زنده مي مانند. چه تعداد افراد و چه مدت مشغول به 
کار هستند. درباره نسل هاست و اینکه چگونه یکدیگر را 
دوست مي دارند یا احیانًا از هم متنفرند. کار و روند جمعیت 
در هم  تنیده اند و درک عوامل سخت جمعیتی براي ایجاد 

یک تصویر قابل قبول از آینده  کار حیاتي است. 
تاکنون چهار نسل مجزا در محیط کار وجود دارد: 
سنتي ها )بچه هاي متولد حدود سال هاي ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۵( ، 
انفجار جمعیتي ها )متولدین حدود سال هاي ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۴( 
، نسل X )متولدین حدود سال هاي ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۹( و نسل 
Y )متولدین حدود سال هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵(. نسل بعد 
هم که پس از سال ۱۹۹۵ متولد شده اند نسل Z هستند.

کنیم  تصور  که  است  اشتباه  این  جامعه:  نیروي   .۴
فناوري،  نیروهاي  توسط  شدن  احاطه  با  انسان ها  ما 
جهاني شدن و جمعیتی ثابت مي مانیم. بشریت در گذشته 
این تغییر، تداوم خواهد  نیز  آینده  تغییر کرده است و در 
داشت. پرسش این است که تغییرات چگونه خودشان را 
آشکار خواهند ساخت. اگر به انقالب صنعتي اول نگاهي 
بیفکنیم، مي بینیم که گروه هاي بزرگي از مردم از حواشي 
شهرها براي کار در کارخانه ها به شهرها نقل مکان کردند. 
این تجربه ها شیوه هایي را که مردم زندگي و جامعه خود 
افراد  که  را  راه هایي  آن ها  ساخت.  دگرگون  مي دیدند  را 
درباره خود یا دیگران فکر مي کردند تغییر دادند و امیدها 

و آرزوهاي آن ها را در مورد کار متحول ساختند.
طي دهه هاي آینده، مي توانیم انتظار داشته باشیم که 
زنان با صعود به باالترین پله هاي زندگي سازماني، نقش 
برجسته اي در ساختن و رهبري شرکت ها و کسب وکارهاي 

کارآفرینانه داشته باشند.
شدید  افزایش  کار،  شدن  صنعتي  مسائل  از  یکي 
اوقات فراغت،  بیشتر  تا دهه ۲۰۱۰،  زمان فراغت است. 
به صورت غیرفعال و نامؤثر صرف تماشاي تلویزیون مي شد. 
مي توان گفت در دهه هاي آینده، رشد مشارکت مجازي، 
فراغت مؤثر پدید خواهد آورد که مي تواند بر فعالیت هاي 

بهره ورتر متمرکز شود.
آینده   در  ما  که  شیوه اي  انرژي:  منابع  نیروي   .۵
کار مي کنیم از نزدیک با دسترسي به انرژي و تأثیر این 
دسترسي بر محیط پیوند خورده است. از این پنج نیرو، مردم 
احساس ارتباط بیشتري با این نیرو مي کنند و هنوز نسبت 
به این نیرو ناتوان هستند. بسیاري هنوز احساس مي کنند 
که شبحي آن ها را دربرگرفته است: شبح افزایش بي وقفه 

هزینه هاي انرژي و تغییر سریع آب و هوا.
البته نسبت به محیط و آینده  سیاره مراقب هستیم، 
در  هستند.  بلندمدت تر  موضوع هاي  این ها  همه  اما 
حتي  و  شرکت ها  و  افراد  از  بسیاري  براي  کوتاه مدت، 
سازماندهي  براي  فوري  محرک  هیچ گونه  حکومت ها، 
براي  زندگي  سبک  یا  شرکت ها  سیاست هایشان،  مجدد 
اجتناب از طرح و تصویري که در اطالعات به آن توجه 

مي کنیم وجود ندارد. 
طي دهه هاي آینده، منابع انرژي جهان که به آساني 
همزمان،  مي گذارند.  کاهش  به  رو  هستند  دسترس  در 
نیازمندي کشورهایي مانند چین و هند به منابع به شدت 
تأثیرات فوري باال رفتن هزینه  از  افزایش مي یابد. یکي 
منابع آن است که جابه جایي کاالها و انتقال افراد به  طرز 

قابل توجهي کاهش مي یابد.

مسیرهاي آینده
به روشني  آنچه  مي نگریم،  آینده  به  دقیق تر  وقتي 
معلوم مي شود این است که در حقیقت نه یک مسیر، بلکه 
مسیرهاي متعدد محتملي به  سوي آینده وجود دارد. براي 
هر یک از ما امکان دارد مسیري را رو به آینده بسازیم که 
جنبه هاي منفي پنج نیرو را برجسته کند. این ها تبدیل به 
آینده اي پر از انزوا، ازهم گسسته، خودپرستانه و سرشار از 
محرومیت مي شود. این "آینده  تاریک"  است که در آن، 
پنج نیرو از امکان هرگونه عملي پیشي مي گیرند. در آینده  
انجام  براي  دیگري  با  تا  نیست  آماده  هیچ کس  تاریک، 
عمل منسجم یا تغییر وضع موجود کار کند. در این آینده، 

برخورد با مسائل جاري، بدون ثبات و انسجام روی مي دهد 
و رخدادها بر اقدام ها پیشي مي گیرد.

همچنین آینده اي وجود دارد که جنبه هاي مثبت پنج 
نیرو براي خلق دستاوردهاي بیشتر تحت کنترل درآمده اند. 
این ها مسیر شغلي هستند که در آن تشریک مساعي و 
همکاري نقش اصلي را ایفا مي کند، انتخاب و خردورزي 
تمرین مي شود و اقدام ها راه توازن بیشتر در کار را خلق 
کارکردن،  شیوه هاي  با  افراد  روشن،  آینده   در  مي کنند. 
یادگیری سریع از یکدیگر و جذب سریع تر  ایده هاي خوب 
تجربه کسب مي کنند. این آینده اي است که مي تواند وقتي 
افراد عماًل تصمیم مي گیرند و انتخاب مي کنند سربرآورد و 
با نتایج این انتخاب ها به منصه ظهور برسد. این آینده اي 
است که افراد مي توانند با دیگران هماهنگ تر کار کنند، 
زندگي  و بخش هاي مختلف  باشند  ماهرتر  و  ارزشمندتر 

کاري مي تواند به شیوه اي قابل اعتماد یکپارچه شود.

وجوه آینده  تاریک 
۱. گسستگی: جهان ما گسسته شده است و به  نظر 
مي رسد هیچ فعالیتي بیش از سه دقیقه دوام نمي آورد! کار 
از حدود سال ۲۰۰۰ واقعًا شروع به تجزیه شدن کرد. این 
زماني بود که نیم میلیارد نفر به اینترنت دسترسي داشتند، 
صدها  روزانه  الکترونیکي،  پست  و  رومیزي  رایانه هاي 
ایمیل به صندوق پستی  شما می ریخت و تلفن همراه تان 
تا جایي که مي توانست گسست در کارتان ایجاد می کرد. 
تکه تکه شدن زندگي کاري ما بسیار آرام و آهسته رخ داد، 
به گونه اي که درد آن کم و غیرقابل توجه و شبیه داستان 
"قورباغه و آب داغ" بود. بنابراین، ما نتایج آن را بدون 

مقاومت پذیرفتیم.
تجزیه  بیشتر  هرچه  گذشته  سال   ۲۰ در  ما  جهان 
شده است و براي بسیاري از مردم این تجزیه و گسست 
در ۲۰ سال آینده افزایش خواهد یافت. هنگامي که زمان 
کاري گسسته مي شود، اولین قرباني آن تمرکز واقعی است. 
ظرفیت توسعه مهارت ها تنها در مدت هاي طوالني میسر 
محک  ساعت،   ۱۰۰۰۰ که  دریافت  لویتین  دنیل  است. 
مشترکي است براي دستیابي به مهارت. ترجمان این گفته 
تمرکز و تمرین سه ساعت در روز به مدت ۱۰ سال است. 
این تنها تمرین تمرکز نیست که صدمه دیده است. وقتي 
زندگي کاري تجزیه و به تکه هاي سه دقیقه اي گسسته و 
و  تأمل  فرصت  مي رود  دست  از  آنچه  مي شود،  شکسته 
برگشت به عقب و مشاهده دیگراني است که ماهرترند. 
این موضوع حائز اهمیت است، زیرا از طریق مشاهده افراد 
ماهرتر از خود است که شروع به درک و جذب تغییرات 
ظرفیت، در آنچه آن ها انجام مي دهند، مي کنیم و مي توانیم 

آن ها را جزو تمرین هاي کاري خود درآوریم.
وقتي زمان تکه تکه مي شود و هر لحظه به حساب 
مي آید، آنچه گم مي شود و از دست مي رود مجال خالق 
بازي، تفنن و تفریح است. در عوض، ما خواهان  بودن، 
لذت فوري و یادگیري فشرده هستیم. اگر فقط سه  دقیقه 
باید فوري باشد و  بنابراین، پاداش  فرصت داشته باشید، 
آموزه هاي یادگیري روشن، سریع و فشرده باشد. وقتي زمان 

تکه تکه مي شود، بازي و تفنن ضربه مي بیند. 
که  مواجه ایم  وضعیتي  با   ،۲۰۲۵ سال  در  انزوا:   .۲
چهره  روابط  از  عاري  کاریمان  زندگي  بافت  از  بسیاري 
روزانه  به چهره  روابط چهره  وقتي  بود.  به چهره خواهد 
را  امکاناتي  همه  و  همراهي  لذت  مي دهید،  دست  از  را 
از  است،  ساخته  را  کاریتان  زندگي  و  کار  روابط،  آن  که 
دست مي دهید. فقدان همدلي آسان، که بیشترین بخش 
زندگي ها کاري در سال ۱۹۹۰ بود، یکي از جنبه ها تاریک 

آینده  کار است. ما انسان ها  در گذشته، در حال و در آینده 
نیز به شدت تحت تأثیر حالت روابطمان با دیگران هستیم. 
سایر  از  بیش  همکاران  با  روابط  ما،  از  بسیاري  براي 
وقتي  که  نیست  تعجب انگیز  دارد.  ارزش  کار  جنبه هاي 
مي پرسیم چرا افراد ترجیح مي دهند در کاري بمانند، یکي 
از باالترین عوامل این است که "من دوستاني در کار دارم" 
و نیز نباید تعجب کنیم که مطالعات انجام گرفته توسط 
پژوهشگران در مدرسه پزشکي  ها روارد درباره سالمت و 
شادماني هزاران فرد در طول عمرشان تأثیر مشابهي را 
نشان مي دهد. آن ها که در زندگي شان شادترین هستند، 
لزومًا ثروتمندترین یا برخوردارترین نیستند. پژوهشگران 
دریافته اند که بزرگ ترین پیوند با خوشبختي عمر، داشتن 
با  تنهایي  دوستان نزدیک در زندگي است، در حالي  که 
به  قابل گسترش  به سرعت  و  به شدت مسري  و  بیماري 
دیگران همراه است. به همین دلیل است که روابط آسان، 
نزدیک و راحت به عنوان بخشي اساسي از سالمت ذهني 

و خوشبختي و شادماني شمرده شده است.
کار ما و زندگي خارج از کار ما، به ندرت از یکدیگر 
تأثیر متقابل  اوقات بین آن ها  کاماًل مجزا هستند. اغلب 
وجود دارد؛ چه از لحاظ عاطفي و چه از لحاظ شبکه ها  و 
شایستگي ها . گاه تأثیر بین آن دو مثبت است. خانه مي تواند 
داشتن  دوست  و  اعتبار  آرامش،  احساس  که  باشد  جایي 
کنیم. این ها  عواطف و احساسات مثبتی است که با آن ها 
کار روزانه را شروع مي کنیم و بنیان عاطفي را مي سازند 
که نقش مهمي  در کمک به رویارویی با تنش ها زندگي 

کاري ایفا مي کنند.
و  کاري  زندگي  بین  مثبت  چرخه  این  همچنین، 
خانوادگي مي تواند برعکس باشد. به  جاي تأثیر مثبتي که 
عواطف خانوادگي بر کار دارد، این تجربه هاي مثبت کاري 
را ترک  کار  ما محیط  اثر مي گذارند.  بر خانه  ماست که 
مي کنیم و با احساس مثبت و متعالي وارد خانه مي شویم. 
محل کار جایي است که مي توانیم شبکه هاي ارزشمندي 
به دست آوریم، مهارت های جدیدي در خود پرورش  دهیم و 
دانش خود را عمق بخشیم. این ها شایستگي ها  و ارتباطاتي 
با  بر مي گردیم  به خانه  است که مي تواند وقتي عصرها 

ما همراه باشد.
البته گاه مواردي وجود دارد که تأثیر بین این دو منفي 
است. محل کارمان به مکاني تبدیل مي شود که احساس 
عصبانیت، نارضایتي و بیمناکي مي کنیم. این احساسات منفي 
را با خود به خانه مي آوریم و همین احساسات تند است که تأثیر 
منفي بر ظرفیتمان براي یافتن خوشبختي در خانه مي گذارد. 
این چرخه بد مي تواند با خانه آغاز شود، آنجا نیز مي تواند محلي 
باشد که ما احساس ناامني، گناهکاري و غرق شدن توسط 
مطالبات دیگران  کنیم. این هاست که به احساسات و عواطفي 

تبدیل مي شود که با خود به محل کار مي آوریم.
انفجاري  رشد  انزوا،  کلیدي  پیشران هاي  از  یکي 
انزوایي  شهرها و مناطق شهري در سراسر جهان است. 
که بسیاري از نیروي کار در سال ۲۰۲۵ احساس خواهند 
کرد، از جدا افتادن آن ها از خانواده و اجتماعشان نیز ناشي 
مي شود و آن به  دلیل مهاجرت براي به دست آوردن شغل 

بهتر یا فرار از جنگ یا بالیاي طبیعي است. 
مي توان انتظار داشت که مهاجرت افراد ماهر و مستعد 
در هر نقطه دنیا براي پیوستن به مراکز اصلی استعدادها 
افزایش یابد. برخي ممکن است اگر حقوق کافي براي یک 
زندگي با استانداردهاي باال داشته باشند، ترجیح دهند در 
کشور خود بمانند و در خوشه هاي خالق یا مناطق بهره ور 
باشند تا از مهارت هاي خود بهره ببرند. بقیه ممکن است 
ترجیح دهند در بازارهاي رو به رشد کار کنند تا بتوانند از 

فرصت هاي کوتاه مدت استفاده کنند و از تجربه بین المللي 
سود جویند. برخي نیز واقعًا شهروند جهاني شده اند و بسته 
به استخدام جهاني و فرصت هاي سرمایه گذاري، نسبت به 

نقل مکان در هر زمان آزاد هستند.
۳. محرومیت: هنوز هم محور محرومیت وجود دارد، 
اما محور محرومیت تغییر کرده است: از "محل تولدتان" 
ارتباطات  و  ویژگي ها  طبیعي،  استعدادهاي  "انگیزه،  به 
شخصیتان" در سال ۲۰۲۵، مزیت جایي که متولد شده اید 
بسیار کمتر از سال ۱۹۶۰ خواهد بود. این بدان مفهوم است 
که در سال ۲۰۲۵، کسي که مثاًل در آمریکا یا اروپا متولد 
شده ممکن است مزیت کمتري نسبت به کسي که در مصر 
یا هند متولد شده داشته باشد، زیرا آن ها نه توانایي طبیعي 
و انرژي دارند و نه تمایلي براي کسب مزیت از آنچه در 

شبکه جهاني عرضه مي شود. 
محروم  قباًل  که  آن ها  به هم پیوسته،  جهان  این  در 
شده اند )به دلیل متولد شدن در مناطق روستایي مثاًل هند 
و صحراي آفریقا( اکنون با فکرشان و بلندهمتي شان، به 
مخزن جهاني استعداد مي پیوندند. آن ها که چنین نیستند 

فقیران جدید هستند، هرجا که متولد شده باشند. 
مي شود،  بیشتر  مردم  بین  کاري  تفاوت هاي  وقتي 
اختالف ها  این  مي کنند.  اعتماد  یکدیگر  به  کمتر  آن ها 
احتمااًل منجر به پریشانی بیشتر خواهد شد. افزایش آمار 
اضطراب و پریشانی طي سه   دهه گذشته در کشورهاي 
توسعه یافته مثل آمریکا گزارش شده است. دوستي تأثیر 
حفاظتي شگرفي دارد که ما را از پریشانی محافظت مي کند، 
زیرا احساس امنیت بیشتري مي کنیم و با دوستانمان در 

آرامش هستیم. 

وجوه آینده  روشن
آینده،  و خوش بینانه  روشن  وجه  در  ۱. هم آفریني: 
همکاري  براي  مکاني  به  تبدیل  جهان   ،۲۰۲۵ سال  در 
که  جایي  است؛  شده  زمانه  رسم  به صورت  هم آفرینی  و 
مردم از سراسر دنیا هم مایل و هم قادر به برقراری ارتباط 
براي اشتراک ایده ها و انرژي شان هستند. هیچ گاه چنین 

نبوده است. 
در سال ۱۹۹۰، همکاري نسلي در میان نسل پس 
از جنگ در حال افزایش بود. کساني که در دهه۱۹۵۰ در 
دنیاي تخریب شده پس از جنگ به  دنیا آمده بودند، پرورش 
یافته بودند تا با دیگران رقابت کنند. آن ها همچنین پرورش 
یافته بودند تا مصرف کننده دائمي باشند و استفاده از کاالها 

تبدیل به بخشي ضروري از روح این نسل شده بود. 
سال هاست درباره موهبت تنوع مي دانیم. تنوع ایده ها، 
دیدگاه ها، تفسیرها و راه حل ها، در ۲۰۲۵ یک موهبت است، 
زیرا تنوع از مجموعه اي از مردم که تک فرهنگي هستند 
پیشي مي گیرد. تنوع با گوناگوني دیدگاه ها و راه هاي دیدن 
جهان مي تواند مجموعه ای از مردمي را که تنها بر یک 

دیدگاه تکیه دارند به سرعت بهتر کند. 
حد  از  بیش  دنیاي  منفي  جنبه  اجتماعي:  تعامل   .۲
دنیاي  مثبت  جنبه  اما  انزواست.  و  تکه تکه شدن  متصل، 
عمیق تر  درک  و  مردم  بیشتر  مسافرت هاي  فوق متصل، 
دیگران و از طریق این درک، همدردي با وضعیت دیگران 
بارگذاري  را صرف  بسیاري، وقت و تخصص خود  است. 
مطالب آموزشي در وب براي هدایت و رهبري مردم سراسر 
دنیا یا تأثیرگذاري بر شرکت ها و دولت ها در زمینه هایي که 
به آن عالقه مندند مي کنند. این تصویر از جهان، احساس 
همدلي بیشتري را ایجاد کرده است که نه تنها به نزدیک ترها 
بلکه به دورترها هم مي رسد، به دیگراني که با آن ها تفاوت 
دارند و به آن ها که غریبه هستند. ۳. کارآفریني ُخرد: در سال 
۲۰۲۵ در سراسر دنیا، صدها میلیون نفر از مردم به عنوان 
کارآفرین خرد کار مي کنند و در آنچه که اکوسیستم نامیده 
شده است با هم همکاري خواهند داشت. این ها افراد همفکر 
را پیرامون یک ایده جمع مي کنند. به جاي شرکت ها، این ها 
خوشه اي از کارآفریني خرد هستند که بخش مهمي از جهت 

بازار را شکل مي دهند. 
نقش شرکت ها ایجاد بستر مشترک تجاري، طرح برخي 
قوانین ساده و تسهیل مشارکت براي مشارکت کنندگان است. 
توسعه  را  نوین  فناوري های  مداوم  به طور  آن ها همچنین 
می دهند و به کاربران به کمک ابزارها، در اتصال به شبکه 
یاري می  رسانند. این ابزارها طیف وسیعي دارند، از برگه کاال 
براي فروش در سایت eBay، که به اعضا اجازه مي دهد تا 
محصوالتشان را به فروش برسانند، تا رتبه بندي سیستم که 
به  وسیله آن خریداران، فروشندگان را رتبه بندي مي کنند و 
فروشندگان، بر اساس ارائه خدمات معتبر به مشتري براي 

خود شهرتي دست و پا مي کنند. 

به کارگیري منابع براي انجام تغییر
بنابراین، باید دید در خلق آینده  کاري مطمئن چه 
فرضیه هایي باید در نظر گرفته شود و براي آینده  زندگي 
کاري چه تأثیراتي باید انتظار داشت؟ در فرضیه هایي که 
هر یک از ما براي ساخت و هدایت یک آینده  کاري معنادار 
و ارزشمند طی دو دهه آینده در نظر می گیریم، پیش بیني 
این است که سه تغییر جهت عمده وجود خواهد داشت که 

هر یک از آن ها متکي و مبتني بر منابعي است:
۱. تغییر اول: اولین تغییر این است که از همه کاره 

کنیم.  چندبعدي حرکت  متخصص  به سمت  هیچ کاره  و 
این  شماست.  فکري  سرمایه  سرمایه،  یا  منبع  نخستین 
سرمایه ترکیبي است از آنچه مي دانید و تواناییتان براي 
چالش ها.  و  موضوع ها  درباره  هوشمندانه  و  عمیق  تفکر 
ساختن این سرمایه فکري که بیشتر بر عهده تحصیالت 
و آموزش است، با هدف افزایش توانایي هاي شناختي و 
یادگیري عمیق انجام مي شود. سرمایه فکري نقش کلیدي 
معنا که محدوده  این  به  بازي مي کند،  توسعه شغلي  در 
دانشي را تعریف مي کند که آن را کسب کرده اید و توانایي 
کار در این محدوده دانشي. واضح است که در آینده، سرمایه 
فکري در خلق شغل و مسیرهای شغلی ارزشمند به طور 

فزاینده اي اهمیت پیدا خواهد کرد.
است.  فکري  سرمایه  توسعه  بیانگر  تغییر  نخستین 
در یک جهان به هم پیوسته و دنیایي که به لحاظ فناوري 
توانمند است، همیشه هزاران و شاید میلیون ها نفر از مردم 
هستند که به اندازه شما مي دانند و در عین حال مي توانند 
آن را سریع تر، ارزان تر و شاید بهتر انتقال دهند. در آینده 
باید خودتان را از جمع متمایز کنید. این را باید از طریق 
بنیاني عمیق و صرف وقت و منابع براي خلق شاکله اي از 
دانش و مهارت ها یا به عبارت دیگر، دستیابي به تخصص 
و خبرگی فراهم کنید. به  هر حال، تمرکز بر یک زمینه 
و تخصص در آن خطرناک است. چه اتفاقي مي افتد اگر 
آن زمینه منسوخ یا کم ارزش شود یا نسبت به آن کم کم 
بي عالقه شوید؟ در گذشته، و در زندگي کوتاه کاری تمرکز 
بر یک حرفه متعارف بود. در آینده، دوران طوالني حرفه اي 
به این معناست که مي توانید در یک زمینه مسلط باشید 
یا به زمینه هاي مرتبط بروید یا حتي وارد حوزه اي کاماًل 
متفاوت شوید. بنابراین در اولین تغییر، به  جاي آنکه از هر 
چیز مقدار کمي بدانید، باید کسي باشید که به هر زمینه 

کاماًل مسلط است. 
رقباي  از  شدن  تبدیل  تغییر  دومین  دوم:  تغییر   .۲
سرمایه  یا  منبع  دومین  است.  نوآور  رابطان  به  منزوی 
این  است.  اجتماعي  کاریتان سرمایه  زندگي  در  ارزشمند 
و  دارید  که  است  روابطي  تمامي  جمع  حاصل  سرمایه 
این  از  برخي  شماست.  شبکه هاي  عمق  و  گستردگي 
در  است،  شخصي  شادي  از  واقعي  منبع  و  قوي  روابط 
حالي  که بسیاري دیگر ضعیف ترند و شما را قادر مي سازند 
از  یکي  باشید.  مرتبط  مردم  از  مختلف  گروه هاي  با  تا 
ساختن  کار  آتي  دهه هاي  فرصت هاي  شگفت انگیزترین 
سرمایه اجتماعي به شیوه اي خواهد بود که در گذشته هرگز 
ممکن نبود. با پنج میلیارد نفري که با شیوه مشارکتي به 
یکدیگر پیوسته اند، احتماالت بي پایان هستند. چالش پیش 
رو عبارت است از مقاومت در برابر وسوسه غرق شدن و 
اجتناب مي شود که  انزوایی  از  در حالي که  تجزیه شدن، 
براي  باشد.  به رشد همراه  رو  دنیاي مجازي  با  مي تواند 
به  نیاز  متصل،  حد  از  بیش  دنیاي  از  رهایی  از  اطمینان 
اتصال  مشارکت،  درباره  تفکرتان  در  بنیادین  تغییر  یک 

و نوآوري است.
در حالي  که شایستگي  هاي تخصصی، دانش تخصصی 
و شبکه تان ارزش می آفریند، ارزشتان به خودي خود در آن 
کافي نیست. در دنیاي به هم پیوسته و وابسته مشخص است 
که نوآوري و خالقیت یکي از مهم ترین آرمان های توسعه در 
آماده سازي براي  دهه هاي آینده است. این خالقیت و نوآوري 
در ابتدا با پیوستن به دانش تخصصی، مهارت ها و شبکه هاي 
دیگران به دست مي آید. در این اختالط یا ترکیب است که 

امکانات نوآوري واقعي ایجاد مي شود.
قدرت اجتماعي  گروه کوچکي از مردم هستند -مثاًل 
در حد ۱۵ نفر- که آن ها را مي شناسید و وقتي دچار سختي 
مي شوید مي توانید با آن ها تماس بگیرید و مطمئن هستید 
که به شما کمک مي کنند. دوستیتان با دیگران مي تواند به 
سال ها قبل برگردد، برخي از آن ها در همان محل کارتان 
خواهند بود، برخي نه؛ برخي را بارها خواهید دید، در حالي که 

دیگران ممکن است در کشورهاي مختلفي باشند.
۳. تغییر سوم: تغییر سوم عبارت است از تبدیل شدن 
سومین  مشتاق.  تولیدکننده  به  حریص  مصرف کننده  از 
احساسی  سرمایه   ، دسترس  در  منبع  یا  سرمایه  از  منبع 
است؛ اینکه تا چه حد قادر به درک خود هستید و نسبت 
به انتخاب هایي که مي کنید واکنش نشان می دهید. این 
انعطاف پذیري  ساختن  ظرفیت  درباره  همچنین  منبع 
احساسي و شکیبایي است که براي انجام اقدام شجاعانه 
بسیار حائز اهمیت است. در سرمایه احساسي و عاطفی، 
شاید مهم تر از همه، میزان درکي باشد که مي توانید توسط 
آن انتخاب هایي کنید که براي زندگي تان شادي خلق کند 
و اجازه  دهد تا در هماهنگي با ارزش ها و کارتان زندگي 
کنید. این سرمایه مستلزم آن است که درباره اینکه خواهان 
چه نوع زندگي کاري هستید خوب فکر کنید. همچنان  که 
به نیروهایي نظر مي کنید که دنیاي شما را طي دهه هاي 
آتي شکل مي دهند، آنچه واضح است این است که صرفًا 
امید بستن به استانداردهاي باال براي زندگي کافي نخواهد 
نبود. آنچه براي توسعه سرمایه احساسی حیاتي تر است، 
انتخاب هایي است که مي کنید و نتایجي است که آماده 

رد و بدل کردن آن هستید. 
و  شایستگي ها  مفروضات،  تغییر  سخت ترین  این 
نوع  آن  به   طرف  تغییر  درباره  سوم  تغییر  عادت هاست. 
زندگي کاري است که تجربه هاي بامعنا، پرشور، مثبت و 
مولد دارد و تغییر از زندگي کاري سنتي که مرکز ثقل آن 
نیازمند درک  تغییري دشوار و  این  پول و مصرف است. 
و  پیامدها  درباره  هوشمندانه  نگاه  و  انتخاب ها  از  عمیق 

گرایش دلیرانه به اقدام است. 
این تغییر حیاتي است، زیرا ما در نقطه عطف تاریخ 
صنعتي شدن کار هستیم. ما شاهد نابودي یکنواخت چیزي 
هستیم که ممکن است "مسیرهاي شغلي سنتي" و "کار 
سنتي" نامیده شود. شیوه جدید کاري مي تواند، به صورت 
در  بیافریند.  بیشتر  بسیار  فرصت هاي  و  آزادي  بالقوه، 
آینده، فرصت کار کردن در وظایفي را خواهید داشت که 
از آن ها  پیدا کردن همکاراني که  عاشق آن ها هستید و 
یاد بگیرید و رشد کنید. فرصت متعادل کردن زمان صرف 
شده براي کار را دارید و زماني که صرف مواجه شدن با 
وظایفي مثل خانواده، دوستان و خودتان مي کنید. به منظور 
به دست آوردن این فرصت ها، باید به سراغ انتخاب هاي 
هستید،  چه کسي  که  مورد  این  در  بروید؛  خیلي سخت 
آماده  که  مصالحه هایی  و  پیامدها  و  چیست  باورهایتان 
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مسیر شغلي به کدام سو مي رود؟
مسعود بینش1

مقدمه
پیش بیني آینده، نسبي است و جنبه هاي گوناگون آینده  کسب وکار و مسیر 
شغلي را مي توان با درجه هاي متفاوتي از دقت و اعتبار پیش بیني کرد. وقتي 
دقیق تر به آینده مي نگریم، به روشني معلوم است که در حقیقت نه یک مسیر، 
بلکه مسیرهاي متعدد محتملي به سوي آینده وجود دارد. این مسیرها حاصل 
نحوه تعاملمان با نیروهاي تأثیرگذار بر این تحوالت است. پیشران هاي تغییر 

و تحول را مي توان در ترکیب ظریفي از پنج نیرو یافت: نیاز به اقتصاد کم کربن، 
پیشرفت سریع فناوري، گسترش جهاني شدن، تغییرات ژرف در روند جمعیت 

و طول عمر و تغییرات مهم اجتماعي.
گاه مسیر آینده به گونه اي است که جنبه هاي منفي این پنج نیرو را برجسته 
مي کند و به آینده اي گسسته ، پر از انزوا، توأم با خودپرستي، محرومیت و فقر 
مي رسد. مي توان این آینده را »آینده  تاریک« نامید که در آن، این پنج نیرو 
به طور مجزا یا در ترکیب با یکدیگر، بر اعمال ما پیشي مي گیرند و انسان را 
در موضعي منفعالنه قرار مي دهند. گاه در این مسیر، جنبه هاي مثبت این پنج 

نیرو تحت کنترل انسان درمي آیند و انسان به صورت فعاالنه آینده را مي آفریند 
که تحت هدایت خودش قرار دارد. این آینده  را مي توان »آینده   روشن« نامید.
بنابراین، باید دانست که در دهه هاي آینده بسیاري از فرضیه ها سنتي 
درباره شغل و مسیر شغلي فرو مي ریزد. جهان با شتاب بسیار در حال گذار 
است و بسیاري از باورها درباره ماهیت کار و نحوه انجام آن در حال تغییر 
است. براي خلق یک آینده  کاري باارزش، باید تغییرات اساسي در فرضیه ها، 

دانش، مهارت ها، عادت ها و شیوه هاي کار ایجاد کرد. 
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محمد حسین زاده

 ، د جا فر جلیل  شته  گذ شب 
عرصه  پیشکسوت  و  کهنه کار  بازیگر 
بازیگري مهمان برنامه چهل تیکه بود. 
بازیگری  لیسانس  فارغ التحصیل  او 
و  تیک  درما هنر های  ه  نشگا ا د ز  ا
فوق لیسانس کارگردان از دانشگاه هنر 
شناخته  بازیگر  است.  آزاد  معماری  و 
شده ای است و کار هایی را هم به عنوان 
کارگردان برای دنیای تصویر از خود به 
جای گذاشته است. او در اسفندماه ۱۳۳۰ 
در مرند آذربایجان شرقی به دنیا آمده 
است. ۲ فرزند دارد به نام های مارال و 
بازیگر هستند. وقتی ۷  مونا که هر ۲ 
ساله بود خانواده اش به تهران مهاجرت 
فیلم  دیدن  با  که  بود  بچه  کردند. 
سنگام، عاشق سینما و بازیگری شد و 
با وجود مخالفت خانواده در رشته تئاتر 
تحصیل کرد. او را به خیلی از کار های 
تلویزیونی دهه ۶۰ و ۷۰ می شناسند، از 
باغ  و  پرماجرا  ازدواج  مدرس،  وفا،  پیر 
گیالس و عیاران گرفته تا شب مکافات 
از  خیلی  و  هویت  و  دست نوشته ها  و 
کار های دیگر... او در برنامه چهل تیکه 
به خیلی از نکات جالب درباره زندگي و 

بازیگري اش اشاره کرد.
شاید بسیاری ندانند که او را چه 
کرده  معرفی  دنیای حرفه ای  به  کسی 
در  کرد:  تاکید  برنامه  این  در  او  است. 
شاگرد  دراماتیک  هنر های  دانشگده 
طریق  از  و  بودم  شنگله  اسماعیل 
شدم.  آشنا  حرفه ای  دنیای  با  ایشان 
با محمود جوهری کار  تئاترم را  اولین 
که  حروفیه  نهضت  نمایش  با  و  کردم 
بازیگران در آن حضور  از  جمع زیادی 
داشتند، تئاتر شهر را افتتاح کردیم. همان 
روزی بود که استاد نجات الهی هم به 

شهادت رسیدند.
برای  را  کاری  انقالب  از  بعد  او 
گروه اجتماعی شبکه یک سیما ساخته 
خاطره  او  دارد.  نام  هفته  جنگ  که 
از  بار  اولین  که  می کند  نقل  را  جالبی 
مونا دخترش برای نقشی استفاده کرده 
شبکه  اجنماعی  گروه  در  مي گوید:  و 
یک بعد از انقالب کارگردانی می کردم 
بازی  هم  را  نقش ها  بعضی  خودم  و 
می کردم که در یکی از این کار ها خانم 
بازی  را  همسرم  نقش  گلچین  مرجانه 
می کرد و مونا دخترم که ۲ سال داشت 

نقش فرزند ما را برعهده داشت.
فیلم  لین  و ا به  د  فرجا جلیل 
فیلم  اولین  کرد:  اشاره  سینمایی اش 
سینمایی من توهم به کارگردانی سعید 
که  بود   ۱۳۶۴ سال  در  حاجی میری 
مردم مرا خوب در این فیلم به یاد دارند 
از  فیلم  این  در  بود  و حتی یکی گفته 

من می ترسید.
و  گیالس  باغ  سریال  درباره  او 
میان مردم، گفت:  در  محبوب شدنش 
کرده  بازی  که  سریال هایی  میان  از 
آپارتمان و خانه ما  باغ گیالس،  بودم، 
در  بود.  توجه  مورد  خیلی  سال ها  آن 
سریال باغ گیالس نقش عزیز را بازی 
می کردم و مردم هر جا مرا می دیدند با 
انگشت نشان می دادند یا مرا عزیز صدا 
می زدند. در سریال های خانوادگی گروه 
اجتماعی گاهی مارال هم بازی می کرد. 
یکی از اولین نقش های او در کاری بود 
به اسم منم هستم سیاه، که رضا بابک و 
آزیتا الچینی هم بازی داشتند و مارال با 

صورت سیاه شده بازی داشت.
بخش  در  پیشکسوت  بازیگر  این 
نمایش   ۵۳ درباره  برنامه  از  دیگري 
رایگان در دهه ۶۰ اشاره کرد که تازه 
انقالب شده بود. او گفت: در دهه ۶۰ 

دلی  کار های  و  داشتیم  آرمان  همه 
را  نمایش  یک  یادم هست  می کردیم. 
روی  رایگان  اجرای   ۵۹ ماه،   ۲ مدت 
حمایت  هم  جایی  از  بردیم.  صحنه 
نمی شدیم، چون تازه انقالب شده بود و 
خیلی هنوز دولت در شرایط حمایت نبود. 
هدف ما این بود که مردم به تماشای 
تئاتر عادت کنند. انقالب شده بود و هر 
می آمد  بر  دستش  از  کاری  هر  کسی 
برای کشورش انجام می داد ما هم کار 
اجرا  نمایش  بنابراین  بودیم  بلد  هنری 
کردیم. گمان می کردیم می شود مردم را 

به دیدن نمایش عالقمند کرد و می شود 
کاری کرد که مردم تئاتر بین شوند، اما 
جمعیت تئاتربین ما امروز در مقایسه با 

کل جمعیت خیلی کم است.
ی  ل ها یا سر ه  ر با ر د و  ا
سی  سیب شنا آ به  ن خلوت کن  با خیا
گفت:  و  پرداخت  امروز  سریال های 
چون  بود،  خوشبخت  خیلی  ما  نسل 
مردم فقط ۲شبکه تلویزیون داشتند که 
مدت محدودی برنامه داشت بنابراین اگر 
از ۳۵ میلیون  بازی می کردیم  سریالی 
ایرانی دست کم ۲۵ میلیون آن را تماشا 

می کردند، اما حاال نه. کانال های خارجی 
شبکه های  تعدد  و  مجازی  شبکه های 
مردم  وقتی  فقط  باعث شده  تلویزیون 
درباره یک سریال شروع کنند به حرف 
تعداد  به  کم کم  کردن،  تعریف  و  زدن 

بازیگران سریال ها اضافه می شود.
این بازیگر پیشکسوت درباره نحوه 
بازیگر  جوهری  مرحوم  با  آشنایی اش 
به  ورودش  و  دلواری  رئیسعلی  نقش 
گفت:  دراماتیک،  هنر های  دانشگاه 
دانشگاه  رفتم  روز  یک  پیش  سال ها 
تابلو  به  داشتم  دراماتیک  هنر های 
حسرت  با  و  می کردم  نگاه  اعالنات 
که  می خواندم  را  دانشجو ها  اسامی 
کسی از پشت سرم گفت دوست داری 
درشت  جوان  برگشتم،  تئاتر؟  بیایی 
بیشتر  با هم  بعد ها  که  بود  سبزه ای  و 
آشنا شدیم. محمود جوهری که نقش 
رئیسعلی دلواری را هم بازی کرده در 
دلیران تنگستان، آن روز به من کمک 
من  به  حتی  و  کرد  راهنمایی ام  کرد، 
گفت به دکتر فروغی رئیس دانشگاه در 
مصاحبه چه بگویم که مرا در رشته تئاتر 
بپذیرد. دکتر فروغی معتقد بود بچه های 
خانواده های متمول باید هنر بخوانند، اما 
جوهری به یکی دو نفر دیگر یاد داده بود 
که بگویند وضع مالی خوبی دارند تا به 
عشق شان که تحصیل در بازیگری تئاتر 
بود، برسند و دکتر فروغی آن ها را در 

دانشکده بپذیرد.
را  برنامه  این  گفتگو  پایان  در  او 
به مرحوم جوهری تقدیم کرد و افزود: 
دوست دارم برنامه تقدیم شود به محمود 
از  پس  هستم.  او  مدیون  که  جوهری 
تنگستان  دلیران  سریال  ساخت  پایان 
دلواری  رئیسعلی  نقش  جوهری  که 
تصادف  حادثه  در  بود،  کرده  بازی  را 
اتومبیلش در نوروز ۱۳۵۵ کشته شد. او 

که با پیکان جوانان قرمز رنگش و به 
همراه همسر و کودک خردسالشان راهی 
مسافرتی نوروزی به جنوب کشور بودند، 
طی مسیر دچار سانحه گشته و در این 

حادثه، به همراه همسرش کشته شد!
به  ینکه  ا ز  ا قبل  فرجاد  جلیل 
بازیگری عالقمند شود عاشق وکالت، 
تماشای  با  اما  بوده،  و خلبانی  پزشکی 
به  نگاهش  مادرش،  همراه  به  تعزیه 
برنامه  در  می آید.  بازیگری  سمت 
در  را  خودم  بار ها  می گفت:  چهل تیکه 
می کردم.  احساس  تعزیه گردانان  میان 
تعزیه خوانی،  و  شبیه خوانی  آن  از  بعد 
نبیند  کسی  که  گوشه ای  آینه  جلوی 
با خودم مرتبا تمرین می کردم حتی با 
کاله پدرم، نقش جاهلی بازی می کردم و 
خیلی از نقش های متفاوتی که به چشمم 

می آمد را تمرین می کردم.
او درباره اینکه مردم فکر می کنند 
تامین   خیلی  مالی  لحاظ  از  بازیگران 
کانون  در  بازیگر  وقتی  گفت:  هستند، 
لذت  که  همان قدر  است،  توجهات 
می برد وقتی کمرنگ می شود به نوعی 
افسردگی را تجربه می کند. در این میان، 
از  بازیگران  می کنند  فکر  هم  بسیاری 
موقعیت مادی خوبی برخوردارند. اما این 
طور نیست. آن موقع که اوایل انقالب، 
ماشیِن پیکان داشتم در پمپ بنزین به 
من می گفتند واقعًا این ماشین توست؛ 
واقعاً بنز نداری؟! یا توقع شان از بازیگران 

بیشتر از دیگران است.
ایفای  خصوص  در  فرجاد  جلیل 
گفت:  توهم،  فیلم  در  منفی  نقش 
توهم،  فیلم  پخِش  از  بعد  می آید  یادم 
می ترسیدند.  من  از  مردم  از  بسیاری 
تو  از  فیلم  آن  با  ما  می گفتند  من  به 
ترسیدیم. آن تنها نقش منفی من نبود، 
دلیلش  نمی دادند،  منفی  نقش  چرا  اما 

این نوع نقش ها  را نمی دانم. خودم به 
عالقه داشتم، چون چالش و پیچیدگی 

برای بازیگر ایجاد می کرد.
از  دیگري  در بخش  فرجاد  جلیل 
این مصاحبه درباره زنده یاد استاد جمشید 
مشایخي صحبت کرد و گفت: همه آن ۵ 
نفر بزرگ سینما، عزیز بودند. خوشبختانه 
یکی از آنها هنوز باقی است و آن هنرمند 
یاد  همه شان  از  است.  نصیریان  علی 
گرفتم اما با آقای مشایخی راحت تر بودم. 
بزرگواری می کرد و اجازه می داد راحت 
در خدمت شان باشیم. یکطور خاصی بود 

که امنیت قلبی به انسان وارد می کرد.
جلیل فرجاد دوست دارد نقش های 
او  به  الیه  چند  و  پیچیده  و  متفاوت 
به مهرداد  او  از شباهت  پیشنهاد شود. 
کاظمی خواننده، نکته دیگر این برنامه 
پیشکسوت  زیگر  با ین  ا حتی  بود. 
سریال  از  برشی  دیدِن  با  بخشی  در 
خوش رکاب به این نکته اشاره کرد که 
چندی پیش علی شاه حاتمی کارگردان 
گفت  او  و  دیدم  جایی  را  سریال  این 
قصد دارند ادامه این مجموعه را بسازند.
او همچنین درباره نقش جامانده عمر 

کاری اش، تاکید کرد: خیلی از نقش ها را 
دوست داشتم تجربه کنم، اما بسیار دوست 
داشتم هملت را در دوران جوانی بازی کنم 
و همچنین به ریچارد عالقه دارم که به 
تازگی در نمایشنامه خوانی نقش ریچارِد 
ببینید  را تجربه کردم. مثال شما  ایرانی 
نقشی مثل کمال الملک که استاد مشایخی 
بازی کردند را بسیار دوست داشتم که من 
می توانستم این نقش را تجربه کنم. یا در 
مجموعه عیاران نقش حسین به من رسید، 
اما دوست داشتم یکی از آن پهلوانان را 
بازی می کردم با اینکه خوشحالم که یکی 

از نقش های اصلی به من رسید.
درباره  پایان  در  فرجاد  جلیل 
نگاهش به مرگ، گفت: گاهی اوقات 
ن  آ یم  می گو فقط  ما  ا می ترسم، 
لحظه ای که قرار است بمیرم، خداوند 
هم  االن  بدهد.  من  به  آرامشی  یک 
باشم،  بچه ها  ن  نگرا است  ممکن 
مراقب مان  باال،  آن  همیشه  یکی  اما 
بمیرم  آرامش  با  دارم  دوست  هست. 
بری هایم  و  دور  اذیِت  و  آزار  باعث  و 
نشوم. امیدوارم همه مردم عمر با عزت 

داشته باشند و دلشان شاد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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با  مازندران  مردم  که  است  سالی  دو  تقریبا 
دوئل   ۱۹ کووید-  نام  به  ای  ناخوانده  میهمان 
بروز  باعث  که  ویروسی  اند.  کرده  آغاز  را  سختی 
میدان  از  برای  و  شده  همه  زندگی  در  اختالالتی 
بدر کردنش عزم ملی و همکانی نیاز است. تاکنون 
۵ حمله سخت را از سوی کرونا به هر زحمتی بود 
دفع کرده ایم و خطر موج ششم آن با نام اومیکرون 
نگرانی هایی را در بین ساکنان استان ایجاد کرده 
امردردانشگاه  متولیان  درایت  با  هرچندکه  است. 
استان  ما در ردیف  استان  مازندران،  علوم پزشکی 
می  محسوب  واکسیناسیون  امر  در  پیشرو  های 
اما  اند  واکسینه شده  مردم  از  زیادی  تعداد  و  شود 
رعایت  کلی  اصل  یک  عنوان  به  که  پذیرفت  باید 
پروتکل های بهداشتی روی همه سویه ها موثر است 
و به این ترتیب ارزانترین و موثرترین موضوع رعایت 

پروتکل های بهداشتی است.
حاال که نبرد با این ویروس جدی تر از همیشه 
مردم  به سود  این جنگ  و شرایط  دنبال می شود 
استان در حال مغلوبه شدن است، ضرورت دارد تا 
با  و  دهیم  به دست هم  شرایط همه دست  دراین 
بهداشتی،  پروتکل های  متعهدانه  و  دقیق  رعایت 

تالش کنیم تا در این پیروزی سهیم باشیم.
هر چند که اکنون که اخبارها از انتشار سویه 
جدید کرونا در برخی از کشورهای جهان خبر می 
مورد  در  کافی  اطالعات  حاضر  حال  در  اما  دهند 
شدت بیماری زایی جهش ویروس جدید در دست 
از  شده  اعالم  برآوردهای  طبق  قطعا  اما  نیست. 
سوی کشورهای درگیرحکایت از آن دارد که سرایت 
باالیی دارد و جزو مشخصه های آن  پذیری بسیار 

این است که بویایی و چشایی را درگیر نمی کند.
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته از 
سوی مقامات دانشگاه علوم پزشکی مازندران، همه 
امکانات و نیروها برای واکسیناسیون همچنان آماده 
نگهداشته می شوند و برنامه ریزی در سطح استان 
برای تزریق نوبت سوم واکسن به شدت مورد تاکید 

قرار گرفته است.
یت  ا سر خطر  سیون  کسینا ا و که  چند  هر
به  را  کرونا  ویروس  جدید  سویه  »اومیکرون« 
متخصصان  اعالم  اساس  بر  اما  رساند  می  حداقل 
امر حتی مقاوم ترین جهش های کرونا نیز در برابر 
و  گسترش  امکان  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
عمومی  روابط  ارتباط   همین  در  ندارند.  اپیدمی 
راستای اطالع  مازندران در  دانشگاه علوم پزشکی 
رسانی و آگاهی دهی به مردم اقدام به تهیه گزارشی 

آموزشی در این ارتباط کرده است . 

*اُمیکرون چیست؟
از  جدیدی  نوع   ،)Omicron ( امیکرون 
ویروس کرونا در آفریقای جنوبی شناسایی شده است 
بسیار  نوع  این  که  می گویند  کشور  این  مقامات  و 
 ۱.۱.۵۲۹.B نگران کننده است. سویه جدید که ابتدا
نوع  بهداشت،  جهانی  سازمان  توسط  شد،  نامیده 

Omicron نام گرفت.
قبلی،  واریانت های  مانند  و  گذشته  همچون 
این نوع کرونا می تواند  این نگرانی وجود دارد که 
به شیوع بیماری در بسیاری از کشورها دامن بزند 
و سیستم های بهداشتی را تحت فشار قرار دهد و 

احتمااًل ایمنی واکسن را دور بزند.

ریانت  وا درباره  ولیه  ا *اطالعات 
جدیدامیکرون

تاکنون در آفریقای جنوبی، بوتسوانا، هنگ کنگ 
و چند کشور دیگر موارد تایید شده یا مشکوک به این 
نوع جدید ویروس دیده شده است و برخی کشورها 
محدودیت های برای مسافرت هوایی از این مناطق 
تعیین کرده اند. انگلستان این واریانت را در لیست 

واریانت های تحت بررسی قرار داده است.
آنچه باعث نگرانی درباره این واریانت شده است، 
وجود چندین جهش  متنوع است. بیش از ۳۰ جهش در 
پروتئین اسپایک گزارش شده که بیش از دوبرابر مقدار 

جهش های واریانت دلتا است. بعضی از این جهش ها 
قدیمی هستند و در واریانت های قبلی مانند آلفا، بتا، 
گاما و دلتا گزارش شده بودند و بعضی از آن ها جدید 

بوده و مربوط به پروتئین اسپایک نیستند.
همچنان اطالعات دقیق درباره نوع اومیکرون 
ویروس کرونا اندک است و باید در انتظار بررسی 
نوع  این  بود.  واریانت  این  بیشتر درباره  آزمایش  و 
از جهش ها در واریانت های قبلی، منجر به افزایش 
سرعت انتقال ویروس، عفونت زایی و فرار از سیستم 
ایمنی شده است. همچنین این جهش ها ممکن است 
آنتی بادی  با  درمان  برابر  در  بیشتر  مقاومت  باعث 
آنتی بادی های  برابر  در  مقاومت  و  مونوکلونال 

می شود. خنثی کننده 

بر  اُمیکرون  جدید  واریانت  *تاثیر 
کارایی واکسن

بررسی نمونه کوچکی از موارد ابتالی به نوع 
جدید اُمیکرون، نشان دهنده این است که اکثر موارد 
می تواند  که  بوده اند  غیرواکسینه  افراد  از  بستری 
همچنان  واکسن  که  این  از  باشد  خوبی  نشانه 

محافظت ایجاد می کند.
باید توجه کرد که با بررسی جداگانه جهش ها، 
برای  و  کرد  تعیین  را  ویروس  رفتار  نمی توان 
قضاوت درباره خطر واقعی آن باید منتظر مطالعات 

آزمایشگاهی و بالینی بیشتر ماند.
کاهش  درباره  نگرانی ها  هم  دلتا  نوع  بروز  با 
اثر واکسن ها در پیشگیری از بیماری کرونا افزایش 
یافت، اما واکسن ها همچنان در پیشگیری از بیماری 
محافظت  توانستند  و  داشتند  قابل قبولی  اثربخشی 
بسیار خوبی را از موارد بیماری شدید و بستری در 
بیمارستان در زمان شیوع کرونای دلتا ایجاد کنند.

*دوز تقویتی واکسن کرونا چیست؟
دکتر قاسم اویس سرپرست معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره تزریق نوبت 
در  کرونا  واکسن  تقویتی  دوز  گفت:  واکسن  سوم 
واقع دوز سوم است که در افرادی که قباًل دو دوز 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند، به بهبود و پایداری 
ایمنی ناشی از ۲ دوز قبلی کمک می کند. دوز سوم 
واکسن کرونا کمک می کند تا در درازمدت محافظت 
و ایمنی در برابر بیماری شدید کووید-۱۹ حفظ شود.
کرونا  واکسن  تقویتی  دوز  داشت:  اظهار  وی 
بادی  آنتی  که  می شود   B سلول های  تکثیر  باعث 
افزایش  دیگر  بار  یک  را  ایمنی  و سطح  می سازند 
می دهد. اگرچه با گذشت زمان، تعداد آن ها دوباره 
از  ایمنی  سلول های  مجموعه  اما  می یابد،  کاهش 
از  ایمنی حاصل  یعنی  این  شد.  خواهد  بیشتر  قبل 
دوز سوم واکسن کرونا منجر به واکنش سریع تر و 
دوام  و  ویروس  با  مقابله  بعدی  دفعات  در  قوی تر 

طوالنی تر ایمنی بدن می شود.

سوم  دوز  به  نیاز  که  دغدغه  *دو 
واکسن کرونا را افزایش می دهد

عالوه بر بعضی تحقیقات و آمارها که کاهش 
ایمنی ناشی از واکسن ها را با گذشت زمان و پس از 
چندین ماه نشان داده است، دو دغدغه جدی برای 
استفاده از دوز سوم واکسن کرونا مطرح شده است:
بروز انواع )واریانت های( جدید ویروس کرونا 
در  واکسن ها  اثربخشی  است  ممکن  که  دلتا  مانند 
بیشتری  انتقال  قدرت  و  شود  کمتر  آن ها  برابر 

داشته باشند.
در  واکسن  به  ایمنی  دستگاه  کمتر  پاسخ 
جمعیت های خاص و آسیب پذیری مانند سالمندان، 
افراد مبتال به نقص یا سرکوب ایمنی و افراد مبتال به 
بیماری های زمینه ای مزمن مانند سرطان و دیابت.

ز  ا ی  ر ما آ ش  ر ا گز ین  خر آ *
واکسیناسیون در مازندران

دکتر قاسم اویس سرپرست معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره تزریق واکسن 
کرونا در مازندران گفت: تاکنون کل تزریق های ما 

در سطح استان  ۴،۱۹۶،۱۹۲ دز بوده است.
وی درباره جزئیات آماری واکسیناسیون مربوط 
به ۱۳ آذر ۱۴۰۰در تمام رده های سنی جامعه آمار 

دقیقی به شرح زیر اعالم کرد: 
 کل دز ؛ ۴،۱۹۶،۱۹۲

 دز اول به کل جمعیت استان) ۲،۸۳۰،۶۷۹ 
( طبق سرشماری سال ۹۵ ؛ ) ۷۹،۷ ٪( 

 دز دوم به کل جمعیت استان؛ ) ۶۹،۴ ٪(
 دز اول باالی ۱۲ سال)۹۴،۸٪(؛ ۲،۲۰۹،۰۵۴

 دز دوم )۸۲،۸٪(؛ ۱،۹۲۹،۵۵۱
 دز بوستر کادر بهداشت و درمان: )٪۳۶،۲( 

۱۱،۳۳۶ از ۳۱،۳۵۷ نفر
 دز سوم باالی ۶۰ سال: )٪۱۱،۳( ۴۶،۰۷۵ 

نفر از ۴۰۷،۶۴۸ نفر
 کل واکسن دز اول دانش آموزان : )٪۹۶،۸( 

۲۰۵،۵۴۸ از ۲۱۲،۲۷۶ نفر
آموزان:)٪۸۱،۵(  دانش  دوم  دز  واکسن   

۱۷۲،۹۱۶ از ۲۱۲،۲۷۶ نفر

 واکسیناسیون باالی ۶۰ سال: ٪۹۵،۲
 واکسیناسیون ۵۰ الی ۶۰ سال: ٪۹۶،۹
 واکسیناسیون ۴۰ الی ۵۰ سال: ٪۹۰،۷

 واکسیناسیون  ۳۰ الی ۴۰ سال: ۸۷
 واکسیناسیون  ۲۰ الی ۳۰ سال: ۸۵

میکرون  اُ ویروس  با  بله  مقا ه  *را
چیست؟

کشورهای  در  اُمیکرون  واریانت  از  مواردی 
مختلف شناسایی شده و به دلیل سرایت باالی این 
نوع جهش، نگرانی هایی وجود دارد و در مطالعات 
مختلف نشان داده شده که در کشورهای آفریقایی، 
میزان واکسیناسیون خیلی پایین و کمتر از ۴۰ درصد 
بوده، این جهش در کرونا رخ داده البته جهش های 
 ۵۰ از  بیش  شاید  و  شده  ایجاد  کرونا  در  متعددی 
جهش  آمدن  وجود  به  باعث  و  ایجاد  جهش  نوع 

اُمیکرون شده باشد.
جدید  های  واریانت  با  مقابله  راه  مهمترین 
رعایت  واکسیناسیون،  اُمیکرون،  جمله  از  ویروس 
پروتکل های بهداشتی و محدودیت در مبادی مرزی 
کشورها به ویژه کشورهایی است که با کشورهای 
حال  در  دارند.  ستد  و  داد  و  آمد  و  رفت  آفریقایی 
حاضر برخی کشورهای اروپایی، محدودیت هایی را 
در مرزهای خود ایجاد کرده اند و این موارد در کمیته 
واکسیناسیون،  پوشش  افزایش  بر  و  بررسی  علمی 
لزوم رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی و تزریق 

ُدز اضافه یا یادآور تاکید شد.
تا کنون در استان مازندران حدود ۹۴ درصد از 
جمعیت هدف باالی ۱۲ سال برای واکسیناسیون، ُدز 
اول و حدود ۸۳ درصد نیز ُدز دوم واکسن کرونا را 
تزریق کرده اند. افرادی که واکسن نمی زنند باعث 
و  جامعه می شوند  در  در گردش  ویروس  افزایش 
موج اپیدمی ها، پاندمی ها و موج های کرونا از افراد 

غیرواکسینه ایجاد می شوند.

دکتر قاسم اویس سرپرست معاونت بهداشتی 
اینکه  به  اشاره  با  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
از واکسن نزده ها هستند  ایمن تر  واکسن زده ها 
اظهار داشت: مطالعاتی که در دنیا و ایران انجام شده 
نشان داده افرادی که واکسن تزریق کرده اند، نسبت 
به واکسن نزده ها، خیلی ایمن تر بوده اند و میزان 
بستری در بیمارستان و مرگ و میر غیرواکسینه ها 
خیلی بیشتر از افرادی بوده که واکسن تزریق کرده 
اند بنابراین توصیه می شود که حتما، واکسیناسیون 
با پوشش باال انجام شود. مطالعات هم نشان داده اند 
که تزریق واکسن کرونا در کنار رعایت پروتکل های 
بهداشتی از مهمترین روش های کاهش بستری در 

بیمارستان و مرگ و میر بیماران کرونایی شود.

پروتکل   تر  جدی  رعایت  *ضرورت 
های بهداشتی 

علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  سرپرست 
تصور  اینکه  گفت:  مورد  دراین  مازندران  پزشکی 
کنیم علیرغم تمام اقداماتی که انجام می  دهیم به 
امکان درگیری  و  از ذهن است  نمی  رسد، دور  ما 
کشور ما هم زیاد است. پس رعایت جدی تر پروتکل  

های بهداشتی ضرورت دارد.

*عادی انگاری ممنوع!
دکتراویس تاکید کرد: مردم تصور نکنند چون 
واکسن زده اند، همه چیز تمام شده و عادی انگاری 
صورت گیرد. زیرا متاسفانه در زمینه رعایت پروتکل  
ها، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری، از سوی 
با  مردم کوتاهی می شود. قطعا شدت مرگ و میر 
تزریق واکسن کاهش می  یابد؛ پس باید به سمتی 
برویم که اگر در دنیا واکسن برای کودکان باالی ۳ 
سال هم ساخته شده، آنها را وارد کرده و اقدام کنیم. 
باید  بلکه  اکتفا کنیم،  به پوشش ۸۰ درصدی  نباید 

واکسیناسیون را به نزدیک ۱۰۰ درصد برسانیم.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاکید کرد:

رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق واکسن دو سپردفاعی در برابر ُامیکرون


