
گام های دولت برای اصالح ساختار بودجه ۱۴۰۱؛

کاهش فاصله طبقاتی و گام برداشتن در جهت تحقق عدالت

یک استاد دانشگاه گفت: با وجود ایجاد موج شایعه افزایش 
قیمت بنزین و حتی آزادسازی، این انتظار تایید و شفاف شد که 
افزایش قیمتی در کار نیست و بنزین با همان نرخ های ۱۵۰۰ 
سهمیه ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد مورد نظر است.همچنین حفظ 
سهمیه خودروهای عمومی با هدف عدم افزایش کرایه های مسافر و بار و 

پیشگیری از موج جدید گرانی و افزایش مجدد تورم نیز لحاظ شده است.
اظهار  سهمیه ای  بنزین  توزیع  جدید  طرح  درباره  نوفرستی  جواد 
داشت: با اعالم طرح جدید بنزین مبنی بر توزیع سهمیه بنزین بین افراد 

بجای وسیله نقلیه و اجرای پایلوت آن در کیش و قشم که نه تنها منطقی، 
عادالنه و مورد حمایت است بلکه مطالبه بیش از ۱۰ ساله نیز بود، بدلیل 
یا  ابهام   ۴ اولیه  بررسی های  در  طرح،  کامل  جزئیات  و  ابعاد  انتشار  عدم 
پیش شرط بعنوان الزامات موفقیت طرح مطرح و پیشنهاد شد. خوشبختانه 
در اطالع رسانی های بعدی طرح توسط مسئولین، ۲ پیش شرط اول تایید و 
ابهامات و شایعات برطرف شد، اما هنوز ۲ دغدغه و ابهام یا اشکال دیگر 

باقی است که باید برطرف شود.
صفحه ۳

یک کارشناس خانواده مطرح کرد؛

رونق کاسبی فالگیرها
 با افزایش نا امیدی مردم به آینده 

این هفته طال نخرید!
خوش بینی در فضای بازار طال در 
آستانه تعطیالت کریسمس که این فلز 
ارزشمند باالی ۱۸۰۰ دالر صعود کرد، 
قوی بود اما توصیه تحلیلگران این است که اگر 

مجبور نیستند هفته جاری معامله نکنید.
خاطرنشان  استریت  وال  تحلیلگران  اکثر 
کردند که طال دوره فصلی قوی را شروع می 
اندک  حجم  دلیل  به  آینده  هفته  دو  اما  کند 
وجود  باالیی  لعاده  ا فوق  نوسان  معامالت، 
حال  در  شرکتها  از  بسیاری  داشت.  خواهد 
نو  تعطیالت سال  از  پیش  را  دفاترشان  حاضر 

اند. برای امسال بسته 
صفحه ۳

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار وزیر ارشاد:

وزارت ارشاد نقشی مهمی
 در حفظ دیانت جامعه برعهده دارد

4
وقتي یك شوراي من درآوردي، روي آراي یك شوراي قانوني نظارت دارد!

صفحه 8
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
گالیه هاي به انتشار 

تصاویر هنرمندان 
پيشكسوت ادامه 

دارد...

6ورزش
انتقاد شدید قهرمان 

المپيك از حميد 
سوریان

هنگ 7فر

با اينكه چند روزي از انتشار تصاوير فرامرز صديقي، بازيگر 
پيشكسوت سينما، با شمايلي نه چندان مناسب گذشته است 
ولي هنوزهم انتقادات عليه اين جركت ادامه دارد. در ابتدا 
رضا رويگري به اين وضعيت گاليه كرد و گفت كه از وي نيز بارها 
تصاويري به اين شكل منتشر شده و حاال پرويز فالحي پور يكي 
ديگر از بازيگران پيشكسوت در اين رابطه صحبت كرده است.

قاسم رضايی قهرمان و نفر سوم المپيک و دارنده يک مدال 
نقره و ۲ برنز كشتی فرنگی جهان، در ادامه انتقادات شديد از 
تصميمات محمد بنا و چرخه انتخابی تيم ملی اين بار در صفحه 
رسمی خود از حميد سوريان دارنده ۷ طالی جهان و المپيک و 

نايب رئيس فدراسيون كشتی انتقاد كرد.

مهری پاكزاد، پژوهشگر ادبيات عرفانی و عضو هيات علمی 
دانشگاه تاكيد دارد كه موالنا در جای جای مثنوی معنوی به 
ماجراهای زندگی و شخصيت واالی مادر عيسی مسيح )ع( و 

انعكاس آنها در سوره مريم اشاره كرده است.

زبانی 
سمبليك

 در اشعاری عرفانی

طرح جدید توزیع بنزین سهميه ای  جلوگیری 8۰ درصدی ابتال به اومیکرون
  با تزریق دز سوم واکسن

اینکه  بیان  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
به صورت تصاعدی  و  داشته  بسیار وسیعی  انتشار  اومیکرون 
می تواند افراد را مبتال کند، تصریح کرد:  دز سوم واکسن تا حدود 

۸۰ درصد از اومیکرون جلوگیری می کند.
صفحه ۲

اینکه  بیان  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
برای افزایش کیفیت اینترنت تالش می کنیم، گفت که 
تعرفه اینترنت ثابت، طبق قانون مجلس امسال افزایشی 

نخواهد داشت.
اشاره  با  تلکام،  نمایشگاه  از  بازدید  عیسی زارع پور در حاشیه 
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  به  وزارتخانه  این  نظرات  ارائه  به 
طرح صیانت گفت: ما نظراتمان را به کمیسیون ویژه ارائه کردیم؛ 

نگرانی های متخصصین و کسب وکارها را برطرف کرده و در عین حال 
چارچوب های الزم را برای شفاف شدن فضا پیش بینی کردیم و اکنون 
به اختیارات کمیسیون ویژه بستگی دارد که این نظرات کارشناسی را 
در نظر بگیرد یا روند قبلی را ادامه دهد. این طرح وزارت ارتباطات 
نسبت به نسخه ۲۶ تیرماه مناسب تر است اما درنهایت نمایندگان 

مجلس درباره آن تصمیم گیری می کنند.
صفحه ۳

اینترنت گران نمی شود!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

دانشـکده  علمـی  هیئـت  عضـو 
و  علـم  دانشـگاه  مکانیـک  مهندسـی 
صنعـت ایـران گفـت: راه کنترل قیمت 
خـودرو، افزایـش تولیـد اسـت و اگـر 
ایـن امـر انجام شـود قیمت خـودرو در 

حاشـیه بازار به قیمـت کارخانه نزدیک 
می شـود. روح اهلل طالبـی عضـو هیئت 
علمـی دانشـکده مهندسـی مکانیـک 
دانشـگاه علـم و صنعت ایـران ؛ گفت: 
قیمـت نهایی خـودرو پس از محاسـبه 

شـماره  مالیـات،  بیمـه،  هزینه هـای 
گـذاری و … فراتـر از ۱۸ درصـدی 
افزایـش  بـرای  مجـوز  کـه  می شـود 

قیمـت گرفته شـده اسـت.
دانشـکده  علمـی  هیئـت  عضـو 

علـم  دانشـگاه  مکانیـک  مهندسـی 
طرفـی  از  افـزود:  ایـران  صنعـت  و 
دولـت دسـتور داده بـود قیمـت خودرو 
افزایـش  ایـن  باشـد کـه  ثابـت  بایـد 
۱۸ درصـدی بـا سیاسـت های دولـت 

دارد. تناقـض 
طالبـی گفت: بیـن قیمت کارخانه 
و بـازار اختـالف زیـادی وجـود دارد و 
برخـی اعتقـاد دارنـد با افزایـش قیمت 
کارخانـه و نزدیـک شـدن بـه قیمـت 
تولیـدات  بـازار،  حاشـیه  در  خـودرو 
افزایـش پیـدا می کنـد؛ در حالـی کـه 
قیمـت خـودرو در بـازار قیمـت واقعـی 
نیسـت و حبـاب دارد. راه کنترل قیمت 
خـودرو، افزایـش تولیـد اسـت و اگـر 
ایـن امـر انجام شـود قیمت خـودرو در 
حاشـیه بازار به قیمـت کارخانه نزدیک 
می شـود. طالبی گفـت: افزایـش تولید 
خـودرو بـه یـک میلیـون و ۶۰۰ هـزار 
دستگاه تا سـال ۱۴۰۱ التهابات بازار را 
کاهـش می دهد، امـا در وضعیت فعلی 
بایـد فکـری بـه حـال واردات خودرو و 

آزادسـازی آن کرد.

افسردگی  گفت:  روانشناس  یک 
باعث کاهش انگیزه و انرژی در زندگی 

روزمره می شود.
درباره   ، زاده  کوهپایه  فاطمه 
باعث  عالئم افسردگی گفت:افسردگی 
کاهش انگیزه و انرژی در زندگی روزمره 
می شود. فرد افسرده ناامیدانه تقال می 
کند که به کار های خود رسیدگی کند، 
اما انگار ممکن نیست. نمی تواند خودش 
را بلند کند که کارهایش را شروع کند 
و حتی اگر موفق شود، به علت ضعیف 
افسردگی،  اختالل  در  »تمرکز«  شدن 
کارهایش  و  شود  متمرکز  نمی تواند 
انبوهی  خاطر  همین  به  کند،  تمام  را 
مانند  که  دارد  تمام  نیمه  کار های  از 
فشار  تحت  را  او  روان  سنگینی،  کوه 
می گذارند و اضطراب او را هر روز بیشتر 

و بیشتر می کنند.
وی گفت: از عالئم افسردگی می 

توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- عصبانیت و کج خلقی

۲- خود انتقادی و ناامیدی
۳- از دست دادن احساس عالقه 

و خستگی
۴- تغییرات فاحش وزن 

۵- تغییر عادات خواب
مشکل  گفت:  نشناس  روا ین  ا

اوقات،  از  خیلی  که  اینجاست  اصلی 
هم خود فرد و هم اطرافیان او به علت 
نداشتن آگاهی، به این مشکل برچسب 
»تنبلی« می زنند و همین منجر به فشار 
روانی بیشتر، گفتگو های درونی منفی، 
خودتخریبی، احساس گناه بیشتر و در 

نتیجه افزایش افسردگی می شود.
کوهپایه زاده ادامه داد: هر چه قدر 
افسردگی قوی تر شود، انرژی، تمرکز و 
انگیزه هم بالطبع بیشتر کاهش می یابد، 
توانمندی انجام کار ها کمتر می شود و 
اختالل  روز  به  روز  معیوب  این چرخه 
بیمار  بنابراین  می کند؛  بدتر  و  بدتر  را 
و اطرافیان او باید به طور جدی از این 

موضوع آگاهی داشته باشند.

وی افزود: افسردگی تنبلی نیست 
و کمبود انرژی و انگیزه که به هنگام 
بیمار  تقصیر  می دهد  روی  افسردگی 
نیست. فردی که به این اختالل مبتال 
را  افسردگی  باید  او  اطرافیان  و  شده 
دیگری  جسمانی  بیماری  هر  مانند 
جدی بگیرند و در مورد آن همدلی به 

خرج دهند.
افسردگی  دچار  که  افرادی  برای 

اند، چه کار می توان کرد؟
حمایت  گفت:  نشناس  روا این 
افسردگی  درمان  دوستان  و  خانواده 
بگویید  روشنی  به  می کند.  تسهیل  را 
بدون  کنید.  کمک  می خواهید  که 
قضاوت کردن گوش کنید و حمایت های 

موردنظر خود را پیشنهاد کنید.
کمک  با  گفت:  زاده  کوهپایه 
درباره  بیشتری  اطالعات  روانشناس 
افسردگی و روند درمان کسب کنید.آن ها 
را به کمک گرفتن از متخصصانی که 
در دسترس اند، تشویق کنید. به آن ها 
با  در جلسة مالقات  کنید که  پیشنهاد 

متخصصان همراهیشان می کنید.
برایشان  دارویی  اگر  افزود:  وی 
تجویز شده به آن ها در مصرف دقیق آن 
کمک کنید. شکیبا باشید. تاثیر دارو ها 

پس از چند روز ظاهر می شود.
این روانشناس ادامه داد: به آن ها 
در انجام دادن وظایف روزانه و داشتن 
کمک  منظم  خواب  و  غذایی  الگوی 
و  منظم  ورزش  به  را  آن ها  کنید. 

فعالیت های اجتماعی تشویق کنید.
کوهپایه زاده گفت: آن ها را برای 
تمرکز روی موضوعات مثبت در مقابل 
موضوعات منفی هدایت و تشویق کنید. 
اگر درباره آزار رساندن به خود صحبت 
آسیب  به خودشان  قبال  اگر  یا  کردند، 

زده اند، آن ها را تنها نگذارید.
زندگی  با کسی  افزود: وقتی  وی 
می توانید  است،  افسرده  که  می کنید 
به بهبود او کمک کنید، اما باید مراقب 

سالمت روان خودتان نیز باشید.

یک روانشناس:

تنبلی را با افسردگی اشتباه نگیرید!

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران:

با افزایش تولید، حباب قیمت خودرو می ترکد!

صفحه ۳
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نماینده مردم بستان آباد:
ایرادات مرکز پژوهش ها به طرح صیانت کامال کارشناسی 

و دقیق است
با  اگر  گفت:  مجازی،  فضای  از  صیانت  طرح  کمیسیون  عضو 
و  بازگردد  کمیسیون  به  طرح  باید  و  شود  مخالفت  مرکز  درخواست 
حجم  و  تنوع  به  توجه  با  که  شود  رأی گیری  آن  کلیات  درخصوص 
جنبه های  و  خصوصی  حریم  نقض  اساسی،  قانون  نظر  از  ایراداتی 
اقتصادی، اجتماعی و فنی که در طرح وجود دارد قطعا کلیات آن در 

کمیسیون رد خواهد.
غالمرضا نوری عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای 
پیرامون  مجلس  پژوهش های  مرکز  نظر  اعالم  در خصوص  مجازی، 
گفت:  طرح  این  به  نسبت  مختلف  حوزه های  در  متنوع  ایرادات 
خوشبختانه مرکز پژوهش ها با یک بررسی کارشناسی و دقیق ایرادات 
مختلف این طرح را در جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی 

و فنی ارزیابی کرده و متذکر شود.
شدن  مطرح  ابتدایی  روزهای  همان  از  همچنین  داد:  ادامه  وی 
این طرح من بارها در گفت  وگوهای مختلف از صداوسیما تا رسانه های 
مکتوب و مجازی همواره بر تناقض این طرح با اصولی از قانون اساسی 
تاکید کرده بودم که خوشبختانه مدنظر مرکز پژوهش ها نیز قرار گرفت.

اضافه  مجازی  فضای  از  صیانت  طرح  مشترک  کمیسیون  عضو 
کرد: من در آخرین جلسه که موضوع ارجاع به مرکز پژوهش ها مطرح 
 ۴۵ فرصتی  مرکز  به  که  داشتم  را   ۱۴۲ ماده  اعمال  درخواست  بود، 
روزه برای بررسی طرح داده می شد که مخالفت شد و پیشنهاد ارجاع 
۱۰ روزه به تصویب رسید اما اکنون خود مرکز پژوهش ها درخواست 
مهلت زمانی بیشتری کرده است تا بتواند دقیق تر این طرح را بررسی 

کرده و گزارش خود را به کمیسیون ارائه کند.
کمیسیون  رئیسه  هیات  است  »ممکن  اینکه  به  پاسخ  در  نوری 
فعلی  بیان کرد: طرح  پژوهش ها مخالفت کند؟«،  با درخواست مرکز 
ایرادات فراوانی دارد و در صورتی که قبل از ارجاع به مرکز پژوهش ها 
نسبت به کلیات آن رأی گیری صورت می گرفت، رد می شد. اکنون نیز 
اگر با درخواست مرکز، مخالفت شود، باید طرح به کمیسیون بازگردد 
با توجه به تنوع و حجم  و درخصوص کلیات آن رأی گیری شود که 
جنبه های  و  خصوصی  حریم  نقض  اساسی،  قانون  نظر  از  ایراداتی 
اقتصادی، اجتماعی و فنی که در طرح وجود دارد، قطعا کلیات آن در 

کمیسیون رد خواهد شد.
نماینده مردم بستان آباد در پاسخ به این پرسش که »گفته می شود 
با توجه به مطرح شدن بحث اصالح نظام پرداخت یارانه ها، در کنار 
تالش  می شود،  اجرا  قشم  و  کیش  در  که  بنزینی  جدید  طرح  مساله 
شده با این نظر مرکز پژوهش ها از بروز نگرانی و اعتراضات عمومی 
مردم جلوگیری شود«، اظهار داشت: اگر متن نامه مرکز پژوهش ها را 
مالحظه کنید ایرادات مطرح شده کامال کارشناسی و دقیق مطرح شده 
به جنبه دیگر  بود که من  آنچنان کارشناسی  این موضوعات  است و 
و انگیزه  دیگری برای طرح آن فکر نکردم. برای مثال اینطور نیست 
که یکی-دو ایراد کلی گرفته باشند که طرح مدتی به حاشیه برود تا 
از اذهان دور شود و در خفا جلو برود بلکه ایرادات کامال کارشناسی، 
این مدت  در  نشان می دهد که مرکز  این  و  است  دقیق و همه جانبه 
جنبه های مختلف طرح را به خوبی بررسی و این اشکاالت را از متن 

آن استخراج کرده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خبر داد؛
اعطای وام ۳۰ میلیون تومانی به رانندگان تاکسی

اسماعیل بیگی گفت: تسهیالت ۳۰ میلیون تومانی مانند وام است که در قالب 
کارت اعتباری به رانندگان داده می شود.

مهدی اسماعیل بگی، مدیرعامل سازمان نظارت و تاکسیرانی در آیین انعقاد 
توافقنامه همکاری بین سازمان تاکسیرانی و شرکت ایساکو درباره فعالیت تاکسیرانی 

در کشور گفت: حدود ۸۰ هزار تاکسی در سطح شهر فعالیت دارند.
وی گفت: این تاکسی ها حدود ۲۲ درصد حمل و نقل شهر تهران را به عهده 
دارند؛ این عدد زمانی خودش را نشان می دهد که تقریبا به اندازه حمل و نقل مترو، 

سفر حمل و نقلی در شهر تهران داریم.
گفت:  تفاهم نامه  این  انعقاد  درباره  تاکسیرانی  و  نظارت  سازمان  مدیرعامل 
طبق تفاهم نامه ای که امروز صورت گرفت، قرار شد قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز 

تاکسی های شهری توسط شرکت ایساکو تامین شود.
وی گفت: با ارائه این خدمات به جامعه رانندگان تاکسی می خواهیم باری از 
مشکالت آن ها کم کنیم و حسن این اتفاق این است که با قیمتی تضمین شده و 

باکیفیت، محصوالت مورد نیاز را برای رانندگان تاکسی تامین کنیم.
اسماعیل بگی گفت: در فاز اول،اطالعات ۵۰۰۰ نفر از جامعه رانندگان را به 
شرکت ایساکو اعالم کردیم و قرار است این تعداد به تمامی رانندگان شهر تهران 
توسعه یابد. در حال حاضر، این لیست به شرکت ایساکو اعالم شد و قرار است شرکت 

این اطالعات را بارگذاری کند.
به  رانندگان  گرفت،  صورت  اطالع رسانی  این  اینکه  از  بعد  گفت:  وی 
و  می کنند  دریافت  را  نیاز  مورد  تسهیالت  و  می کنند  مراجعه  کارت  ایساکو 
ایساکو  و  تاکسیرانی  از  خارج  سازمان های  توسط  کارت  این  مالی  تامین  منبع 

می گیرد. صورت 
اسماعیل بگی گفت: این تسهیالت مانند وام می ماند که در قالب کارت اعتباری 
به رانندگان داده می شود و آن ها هم با دریافت این تسهیالت، اقساطش را پرداخت 

می کنند. مبلغ این کارت تا سقف ۳۰ میلیون تومان است.

مرزهای زمینی و دریایی خوزستان به مدت ۱۵ روز بسته شدند 
فرمانده قرارگاه نظارتی و عملیاتی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان از اعمال 

محدودیت در مرزهای زمینی و دریایی استان خوزستان از ۴ دی ماه خبر داد.
ولی اهلل حیاتی در نشست ستاد استانی مدیریت کرونا که روز گذشته )۴ دی ماه( 
در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: از امروز به مدت ۱۵ روز در مرزهای 
زمینی و دریایی سراسر کشور محدودیت اعمال می شود و تنها گروه های هفت گانه 
شامل دارندگان پروانه های اقامت معتبر، روادید تحصیلی، روادید حق کار، دانشجویان، 
طالب دانشگاه ها و مدارس علوم دینی، دارندگان روادید سرمایه گذاری و درمانی اجازه 

تردد دارند و به جز این گروه ها کسی حق تردد از مرزها را ندارد.
وی افزود: همچنان سرنشینان کشتی های خارجی نیز اجازه ورود به بندرگاه 
رعایت  می شوند.  اعزام  نظر  مورد  مقصد  به  بارگیری  و  تخلیه  از  پس  و  ندارند  را 
پروتکل های بهداشتی، تزریق دو دوز واکسن و تست PCR منفی نیز شرط تردد 

گروه های هفت گانه از مرزها است. 
فرمانده قرارگاه نظارتی و عملیاتی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان با تاکید بر 
تشویق مردم برای تزریق دوز سوم واکسن، گفت: مراکز واکسیناسیون آمادگی الزم 

برای تزریق دوز سوم برای مراجعه کنندگان را داشته باشند.
وی بیان کرد: فرمانداران در بحث پشتیبانی از طرح شهید سلیمانی نهایت اهتمام 
را داشته باشند. فرماندارانی که در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی و بازرسی های 

مشترک عملکرد مطلوبی نداشته اند نیز باید در این زمینه جهش داشته باشند.
مبالغی  پرداخت  برای  مصوبه ای  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  در  افزود:  حیاتی 
تا سهم  پیگیری شود  این موضوع  باید  به کارکنان بهداشت و درمان داشتیم که 
خوزستان اخذ و به کارکنان پرداخت شود. قبال از محل اعتبارات استانی مبالغی در 
نیز  دیگر  و بخش  یافت  اختصاص  بود که بخشی  نظر گرفته شده  در  زمینه  این 

تخصیص داده می شود.

یک کارشناس خانواده مطرح کرد؛

رونق کاسبی فالگیرها با افزایش نا امیدی مردم به آینده 
فالگیرها  و  دعانویسان 
که ادعا می کنند از همه چیز 
پول  برای  اما  هستند،  باخبر 

گدایی می کنند.
نبود  و  نفس  به  اعتماد  نداشتن 
آموزش کافی در مدارس باعث مراجعه 
افراد به فالگیرها شده  تا مشکالت آن ها 
را رفع کنند، اما بعضی مراجعه کنندگان 
به این فالگیر ها می گویند، نه تنها مشکل 
آن ها حل نشده  بلکه پول های زیادی 
را هم از دست داده اند و از نظر روحی 

نیز آسیب دیده اند.
پرستو گلستانی روانشناس، درمورد 
مراجعه افراد مختلف به رمال و دعانویس 
در هنگام بروز مشکل و سختی گفت: 
اینکه افرد در هنگام سختی ها و حل آن 
مشکل به چه کسانی مراجعه می کنند، 
با  رابطه  در  آن ها  یادگیری  به  بستگی 
مهارت توانایی حل مسئله دارد. آیا افراد 
می دانند  چیزی  را  مسائل  و  مشکالت 
در  اینکه  و  می آیند  بر  آن  پس  از  که 
زندگی خود چقدر تاثیر گذار هستند بر 
فرایندی که در زندگی خود رخ می دهد، 

اثر مستقیم می گذارد.
آموزش در خانواده و مدارس مانع 

مراجعه به فالگیر
گلستانی توضیح داد: وقتی افراد از 
کودکی تحت آموزش والدین و مراحل 
آموزشی در مدارس و ... یاد نمی گیرند 
که به اندازه کافی خود را موثر بدانند در 
زندگی، سرنوشت و ساختن مسیر خود 
و  نفس  به  اعتماد  این  اگر  وهمچنین 
آموزش در فرد شکل نگرفته باشد باعث 
مراجعه به رمال و دعانویس خواهد شد.

عدم اعتماد به نفس یکی از دالیل 
مراجعه به فالگیر ها

احساس  که  افرادی  داد:  ادامه  او 
درماندگی دارند در هنگام بروز مشکل، 
این باور را به خود ندارند که می توانند 
مشکل را حل کنند وحس می کنند باید 
توسط دعا یا رمالی مشکل را حل کنند 
که  است  کودکانه ای  نگاه  همان  که 
اند  داشته  کودکی  در  رشد  فرایند  در 
وهمچنان تا بزرگسالی حفظ کرده اند. 
مراجعه  رمال ها  به  تا  شده  باعث  این 
بدهند؛  خبر  آن ها  به  غیب  از  تا  کنند 
این حالت جادویی بودن باعث می شود 

که اظطراب آن ها کاهش یابد.
افراد از کودکی باید یاد بگیرند که 
با زندگی واقعی روبه رو شوند و با آزمون 
و خطا و کمک گرفتن از آن با روش های 

حله مسئله آشنا شوند.
مراجعه  دالیل  مهمترین  از  یکی 
است  این  رمال  یا  دعانویس  به  افراد 
که وقتی که سطح اظطراب در هنگام 
مشکالت باال می رود، باور های ناکارآمد 
که نمی تواند آن مشکل را حل کند فعال 
رضایت  حداقل ها  به  فرد  و  می شود 
می دهد و به انسان ها و تخصص علمی 
اعتماد نمی کند و به موقعیتی که هیچ 

ندارد  وجود  آن  ارزیابی  برای  مالکی 
مراجعه می کند.

حل  برای  که  افرادی  از  یکی 
مشکل خود به دعانویس مراجعه کرده 
از  که  ماه   ۶ حدود  از  بعد  گفت:  بود 
همسرم  مادر  با  گذشت  ازدواجم  زمان 
به مشکل خوردم که به پیشنهاد یکی 
از دوستانم به دعانویس مراجعه کردم که 
گفت باید در انباری خانه مدفوع سگ را 

قرار دهی تا مشکلت رفع شود.
بعد از چند مدت که مشکلم حل نشد، 
دوباره به همان دعا نویس مراجعه کردم 
که گفت، باید یک دعای قوی بنویسم که 
قیمت آن باال است، اما حتما مشکلت رفع 
خواهد شد که آن هزینه را هم پرداختم، 
بعداز چند ماه نه تنها مشکلم حل نشد بلکه 
به دلیل باال گرفتن اختالفات با همسرم و 

خانواده او طالق گرفتم.
آینده  به  مردم  نداشتن  اطمینان 
مراجعه به فالگیر و رمال ها را افزایش 

می دهد
در  شناس  جامعه  یزدی  شریفی 
دعانویس  به  افراد  مراجعه  علت  مورد 
هد  می د ن  نشا ت  لعا مطا  : گفت

خانواده هایی که معتقد نیستند به رمالی 
و فالگیری روی می آورند. فرزندان چنین 
این  به  بیشتری  گرایش  خانواده هایی 
بخش از خرافه دارند. هرچه در جامعه 
مشکالت و آسیب های اجتماعی بیشتر 
باشد گرایش به خرافه افزایش می یابد 
به  جامعه  در  را  فکری  آسیب های  و 

وجود می آورد.
وقتی که مردم با مشکالت زیادی 
روبه رو می شوند برای آنکه مشکالت 
را حل کنند از روش های میانبر استفاده 
می گویند  که  فالگیر ها  مثل  می کنند 
آینده را پیشگویی کنند. زمانی که شما 
در جامعه ای زندگی می کنید که آینده آن 
جامعه برای اکثر مردم جامعه نا مشخص 
است افراد سعی می کنند از آینده خبر دار 

شوند، چون استرس دارند.
وی گفت: علت دیگر مراجعه افراد 
به دعانویس ها این است که در برخی 
شنیدن  شاهد  رسمی  تریبون های  از 
به  افراد  از  برخی  که  هستیم  ندا هایی 
رمالی و فالگیری معتقد هستند که در 
مردم هم تاثیر گذار است. از نظر جامعه 
شناسی رمالی و فالگیری در بین قشر 
مرفه و فشر کم سواد و کم درآمد جامعه 
رایج است و طبقه متوسط کم تر به سراغ 

این پدیده خرافی می رود.
فیلم های  از  برخی  در  افزود:  وی 
می شود  تبلیغ  پدیده  این  تلویزیونی 
سطح  در  دانش  و  علم  گسترش  و 
مهدکودک و خانواده با یک نگاه علمی 
این پدیده جلو گیری کند.  از  می تواند 
علت دیگر ترویج فالگیری و دعانویسی 
اعتقادات  از  افراد  برخی   سوءاستفاده 
مردم است  برای ترویج خرافه که در 

همه جای دنیا وجود دارد.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد؛
امتحانات پایان ترم دانشجویان کارشناسی و ارشد«مجازی« شد

معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه امتحانات نیمسال اول 
سال تحصیلی جاری از ۱۸ دی ماه آغاز خواهد شد، گفت: امتحانات مقاطع کارشناسی 
و کارشناسی ارشد غیرحضوری و امتحانات مقطع دکتری به صورت حضوری است.

دکتر علی اکبر افضلیان ضمن بیان این مطلب در خصوص نحـوه برگزاری 
دانشگاه،  رئیسه  هیات  مصوبه  براساس  گفت:  آینده  ـسال  نیم  در  های  کالس 
ابتدای  از  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  دوره های  در  نظری  دروس  کالس های 
نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰، به صورت غیرحضوری و کالس های دوره 
دکتری حضوری برگزار شد. امکان حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه 

برای انجام پایان نامه و رساله و کار در آزمایشگاه های تحقیقاتی فراهم است.
بکارگیری  از  خوبی  تجارب  گذشته،  سال  نیم  چهار  در  کرد:  تصریح  وی 
روش های یادگیری الکترونیکی در آموزش دانشگاه کسب شد که الزم است در 
دوران پساکرونا مورد بهره برداری دانشجویان و اساتید قرار گیرد. متناسب با ایجاد 
شرایط الزم برای حضور دانشجویان در دانشگاه، کالس های درس در نیمسال دوم 

تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ به صورت حضوری و یا ترکیبی اجرا خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: حفظ سالمت دانشجویان 
با  اولویت اصلی مسئوالن دانشگاه است؛ پس از همه گیری ویروس کووید-۱۹، 
به صورت غیرحضوری  بهشتی  دانشگاه شهید  آموزش  از یک هفته،  وقفه کمتر 
تداوم پیدا کرد.  ولی زمینه حضور مجدد دانشجویان در دانشگاه را نمی توان دفعتًا 
ایجاد کرد.  برنامه حضور تدریجی دانشجویان در دانشگاه تهیه شده است و با حفظ 
دستورالعمل های بهداشتی و متناسب با شرایط و وضعیت همه گیری و نیز هماهنگ 

با سایر دانشگاه های استان تهران اجرا خواهد شد.
دکتر افضلیان از پیش بینی روش هـای مختلف ارائه دروس خبـر داد و گفـت: 
تجارب کسب شده در این چهار ترم نشان داد که دانشجویان به خوبی می توانند 
برخی دروس را از طریق روش های یادگیری الکترونیکی فراگیرند. به عالوه، ترکیب 
روش های ارائه )حضوری-غیرحضوری(، کمک شایانی به فرایند یادگیری درس دارد.  
بر اساس آیین نامه ارسال شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شیوه نامه آموزش 
ترکیبی دانشگاه شهید بهشتی برای دوران پس از کرونا در دست تهیه است. در این 
شیوه نامه، روش های مختلف و احیانًا ترکیبی برای ارائه دروس عمومی، پایه، اصلی 

و تخصصی پیش بینی شده است.
معـاون آموزشـی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به آمار دانشجویان ورودی 
جدید گفت: دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی جاری ۵۲۰۰ نفر دانشجو پذیرفته 
است که از این تعداد ۴۰۰ نفر در مقطع دکتری، ۳۰۰۰ نفر در دوره کارشناسی ارشد 
و  ۱۸۰۰ نفر در مقطع کارشناسی پذیرش شده اند. همچنین دانشگاه شهید بهشتی در 
سال تحصیلی جاری ۳۰۰ نفر را از طریق آیین نامه استعداد درخشان پذیرفته است.  
وی افـزود: در نیمسال اول سال تحصیلی جاری برای ۱۹۰۰۰ دانشجوی 
دانشگاه، ۴۵۰۰ کالس از طریق سامانه های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه اجرا 
می شود.  البته از اواسط نیم سال جاری با بهبود شرایط، کالس های دانشجویان 
دکتری حضوری برگزار شد. در نیمسال جاری بالغ بر ۱۴۰۰ نفر از دانشجویان دوره 
کارشناسی ارشد و دکتری که در مرحله انجام پایان نامه یا رساله هستند و یا به دلیل 
دروس کارگاهی، آزمایشگاهی و عملی نیاز بوده در دانشگاه حضور داشته باشند در  
خوابگاه اسکان دارند. دکتر افضلیان  با اشـاره به تجـربه برگـزاری کالس های درس 
در دوران کرونا خاطـرنشان کرد: اسفند ۱۳۹۸ با شیوع ویروس کرونا در جهان، با 
تصمیمات مقام های مسئول و برای کنترل شرایط، فعالیت های دانشگاه ها متوقف شد 
اما دانشگاه شهید بهشتی به دلیل وجود زیرساختهای خوب آموزش الکترونیکی، در 
کمتر از یک هفته آموزش را به صورت مجازی از سر گرفت و دانشجویان به فرایند 
آموزش بازگشتند.به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی،  وی تغییر نگرش 
در اساتید و دانشجویان نسبت به روش یادگیری از روش های آموزش کالسیک به 
روش های یادگیری الکترونیکی و ترکیبی، اهتمام اساتید به تهیه محتوای درسی 
قابل ارائه به صورت الکترونیکی و استقبال اساتید از یادگیری الکترونیکی و توسعه 
زیرساخت های الزم را از مهم ترین فرصت های ایجاد شده در حوزه آموزش پس 

از شیوع ویروس کرونا دانست.

مرگ زن جوان در تصادف بزرگراه حکیم 
سخنگوی سازمان آتش نشانی از وقوع یک تصادف در بزرگراه حکیم و 

فوت و مصدومیت دو نفر در این حادثه خبر داد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، اظهار کرد: ساعت ۲۳:۴۰ 
دقیقه جمعه شب گذشته یک مورد حادثه تصادف در بزرگراه حکیم نرسیده به 
باکری به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطالع  پل شهید 

داده شد که ایستگاه شماره ۱۰۰ به محل حادثه اعزام شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی اظهار کرد: آتش نشانان پس از حضور در 
محل مشاهده می کنند که یک دستگاه خودروی ۲۰۶ به دلیل نامشخص از مسیر 
خارج شده و بر اثر برخورد با جدول های کنار بزرگراه وارد فضای سبز شده است 

و با یک درخت برخورد است.
ملکی بیان کرد: سه نفر در این خودرو حضور داشتند که یک آقا و یک 
از ماشین خارج شده بودند؛  خانم پیش از حضور آتش نشانان حدوداً ۳۲ ساله 
خانم در وضعیت خوبی قرار داشت اما آقایی که خارج شده بود از ناحیه کتف 

دچار آسیب دیدگی شده بود.
وی تصریح کرد: خانم دیگری حدوداً ۳۰ ساله در داخل خودرو با آسیب های 
شدیدی داخل خودرو بود که آتش نشانان بالفاصله اقدام به خارج کردن وی از 

داخل خودرو و تحویل به عوامل اورژانس کردند که متأسفانه مشخص شد جان 
خود را از دست داده است.

این حادثه  در  نهایت  در  نشانی خاطرنشان کرد:  آتش  سخنگوی سازمان 
یک خانم فوت کرده و یک آقا دچار مصدومیت شده است. در ساعت ۴۶ دقیقه 
بامداد این عملیات به پایان رسیده و محل برای بررسی حادثه تحویل عوامل 

پلیس راهور شده است.

مرگ ۱۰ نفر در تصادف زنجیره ای محور اهواز- خرمشهر
 رئیس پلیس راه استان خوزستان از برخورد مرگبار یک دستگاه مینی بوس 
گفت:  و  داد  خبر  ایسوزو  کامیون  کدستگاه  با ی  نفت  شرکت  کارگران  حامل 

متاسفانه این حادثه ۱۰ کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.
به دنبال اعالم  این خبر گفت:  »رضا دولتشاهی« در تشریح  سرهنگ 
محور  در  رانندگی  حادثه  وقوع  بر  مبنی   ۱۱۰ پلیس  های  فوریت  مرکز 
به  امدادی  نیروهای  و  راه  پلیس  ماموران  بالفاصله   « خرمشهر  »اهواز- 

اعزام شدند. محل 
وی افزود: ساعت ۰۷۱۵ دقیقه روز شنبه گذشته یکدستگاه مینی بوس حامل 
۱۶ نفر از کارگران شرکت نفت در محور اهواز به خرمشهر در حال حرکت بود که 
ناگهان یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل احشام از پهلو با مینی بوس برخورد 
می نماید که متاسفانه ۱۰ نفر به دلیل شدت جراحات وارده فوت و ۶ نفر مصدوم 

و به بیمارستان منتقل شدند.
رئیس پلیس راه استان خوزستان تصریح کرد: علت حادثه در دست بررسی 

است و اطالعات دقیق متعاقبًا اعالم خواهد شد.
 سرهنگ دولتشاهی در پایان به رانندگان توصیه کرد: از عجله و شتاب در 
حین رانندگی خودداری نموده و برای حفظ سالمتی خود و همسفران ، به قوانین 

رانندگی احترام بگذارند تا شاهد چنین حوادث دلخراشی نباشیم.
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TSMC تولید تراشه های سه نانومتری اپل را 
در انتهای سال ۲۰۲۲ آغاز خواهد کرد

گفته می شود TSMC قصد دارد تولید تراشه های سه نانومتری اپل را 
در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ آغاز کند؛ تراشه هایی که احتماال برای نخستین بار 

در بطن کامپیوترهای مک بوک تعبیه خواهند شد.
شواهد نشان می دهد که اپل نخستین محصوات مجهز به تراشه های 
سه نانومتری ساخته شده توسط TSMC را در سال ۲۰۲۳ رونمایی و روانه ی 
بازار خواهد کرد؛ بنابراین، گمان می رود که تراشه M۳ و A۱۷ با استفاده 
از فرایند پیشرفته تر منجر به بهبود  لیتوگرافی ساخته شوند. استفاده  این  از 
عملکرد و بهره وری انرژی می شود و درنهایت، سرعت و شارژدهی بیشتری 

را برای محصوالت به ارمغان می آورد.
بر اساس اخبار و گزارشات، تراشه اپل A۱۵ بر روی معماری ۵ نانومتری 
با  نیز   A۱۶ اپل تراشه  انتظار می رود  TSMC ساخته خواهد شد.  پالس 
همین فناوری یا نهایتا با معماری ۴ نانومتری ساخته شود. اگر این پیش بینی 
ها درست باشد تراشه A۱۷ بایونیک، اولین چیپست ۳ نانومتری اپل خواهد 

بود که در سال ۲۰۲۳ مورد استفاده قرار می گیرد.
از طرف دیگر، کوالکام و مدیاتک علیرغم تغییر برنامه TSMC می توانند 
از فرآیند ساخت ۳ نانومتری این شرکت در اولین زمان ممکن بهره مند شوند. به 
طوری که انتظار می رود کوالکام در اواخر سال ۲۰۲۲ یک چیپست ۳ نانومتری 

به عنوان جانشین اسنپدراگون ۸۹۵ عرضه کند.
چندی پیش مشخص شد که برخی از تراشه های M۳ دارای حداکثر 
باالترین  احتماال  و  هستند  سه نانومتری  لیتوگرافی  مبتنی بر  و  بلوک  چهار 
پیکربندی آن، شامل ۴۰ هسته ی پردازنده مرکزی )CPU( خواهد بود که 
بسیار بیشتر از نمونه های فعلی است. درحال حاضر، تراشه های سری M اپل 
عملکرد کم نظیری به ازای هر وات ارائه می دهند؛ درحالی که تراشه A۱۵ در 
مدل های آیفون ۱۳ سریع ترین پردازنده تا به حال در یک گوشی هوشمند 
است؛ بنابراین حرکت به سمت فرایند ۳ نانومتری می تواند برتری اپل را در 

این زمینه حفظ و حتی تقویت کند.
دیجی تایمز پیش تر با استناد به منابع موثق در زنجیره تأمین محصوالت 
اپل گزارش داده بود که TSMC تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲ فرایند تولید ۳ 
نانومتری را به مرحله تولید انبوه خواهد رساند. افزون براین، به نظر می رسد 
که غول صنعت نیمه هادی تایوان »تولید ریسکی« تراشه ی ۳ نانومتری را در 

انتهای سال ۲۰۲۱ آغاز کرده است.
در تولید ریسکی، طرف تولید کننده در قرارداد ساخت ویفر سیلیکونی 
خاص، دستور العمل ها، پروتوتایپ ها و کیت های طراحی پایه را ایجاد می کند 
و آزمایش های استاندارد سطح ویفر را پشت سر می گذارد؛ اما محصولی نهایی 
را تولید نمی کند؛ به عبارت دیگر، در این مرحله نمونه ی اولیه فرایند ساخت 
تراشه ی ۳ نانومتری تکمیل و آزمایش می شود؛ اما محصول نهایی تا زمان 

کشف و حل مشکالتش به صورت انبوه تولید نخواهد شد.
این گزارش در حالی منتشر می شود که برخی تحلیلگران ادعا می کنند 
اپل ممکن است برای نخستین بار سه سال متوالی از تراشه های ۵ نانومتری 
در گوشی های آیفون استفاده کند؛ اما نباید از این غافل شد که TSMC در 
حال حاضر پردازنده های ۴ نانومتری را نیز تولید می کند و گزارش های قبلی 
نیز ادعا می کردند که اپل عمده ظرفیت تولید لیتوگرافی یادشده را رزرو کرده 
است؛ بنابراین، TSMC می تواند با استفاده از فناوری ۴ نانومتری سفارش های 

پردازنده ی A۱۶ را به تولید انبوه برساند.
به طور کلی، به نظر می رسد که اپل قصد دارد پیشرفته ترین فرایندهای 
ساخت تراشه را ابتدا در سری M و کامپیوترهای مک استفاده و سپس در سایر 
تراشه هایش به کار بگیرد. به نظر می رسد تراشه M۲ نیز نخستین تراشه اپل 
خواهد بود که با توجه به فرایند ساخت ۴ نانومتری TSMC ساخته خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با بیان اینکه 
اومیکرون انتشار بسیار وسیعی 
می تواند  تصاعدی  صورت  به  و  داشته 
افراد را مبتال کند، تصریح کرد:  دز سوم 
واکسن تا حدود ۸۰ درصد از اومیکرون 

جلوگیری می کند.
به گزارش دنیای جوانان، بهرام عین 
اللهی روز گذشته)شنبه( در حاشیه بازدید 
از درمانگاه آ.آودیسیان با بیان اینکه امروز 
روز بسیار بزرگی است، گفت: امروز به این 
درمانگاه خیریه که توسط هموطنان ارامنه 
اداره می شود، آمدیم تا عالوه بر تبریک 
به کادر بهداشت و درمان مجموعه، از 
مشکالت  و  مسائل  جریان  در  نزدیک 

این عزیزان هم قرار بگیریم.
بهداشت،  وزارت  داد:  ادامه  وی 
درمان و آموزش پزشکی باید بتواند به 
ویژه هموطنان مسیحی  به  مردم  همه 
دفاع  همچون  ها  صحنه  همه  در  که 
حامی  همیشه  و  داشته  حضور  مقدس 
انقالب اسالمی بوده اند، بهترین خدمات 

را ارائه دهد.

طرح  اجرای  از  جزییات  آخرین   
الکترونیکی شدن نسخ پزشکی در کشور
عین اللهی همچنین درباره آخرین 
جزییات اجرای طرح الکترونیکی شدن 
اجرای  گفت:  کشور  در  پزشکی  نسخ 
این طرح در نقاط مختلف کشور متفاوت 
است، به طور کلی حدود ۹۳ درصد اجرایی 
شده و درصد کمی به دلیل زیرساخت ها 

باقی مانده که رفع خواهد شد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه البته در 
تهران وضعیت خیلی خوب نیست و طرح 

نزدیک به ۶۸ درصد اجرایی شده، عنوان 
کرد: با تالش همکاران شرایط بهبود پیدا 
می کند. در اجرای این طرح شرکت های 
بیمه گر همراهی بسیاری داشته و دارند 
اما مشکالت موجود نرم افزاری نبوده و 
بیشتر به سخت افزارها مربوط می شود.
برای  شده  اندیشیده  تمهیدات   

جلوگیری از اومیکرون در کشور
وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده 
سویه  شیوع  از  جلوگیری  برای  شده 
متاسفانه  گفت:  کشور  در  اومیکرون 

داشته  وسیعی  بسیار  انتشار  این سویه 
افراد  تواند  به صورت تصاعدی می  و 
را مبتال کند. خوشبختانه درصد باالی 
که  است  امیدی  نقطه  واکسیناسیون 
درصد   ۹۰ تهران  در  داریم.  کشور  در 
دز اول واکسن و حدود ۷۸ درصد هم 
هر دو دز را دریافت کرده اند که نقطه 

قوت است.
عین اللهی ادامه داد: در دنیا ثابت 
 ۸۰ حدود  تا  واکسن  سوم  دز  که  شده 
درصد از سویه اومیکرون جلوگیری می 
کند. مهم ترین مساله استفاده از ماسک 
و تزریق واکسن است. یک تا دو هفته 
طالیی داریم، معموال پس از سه هفته از 
شروع ابتالی اولیه سویه جدید وضعیت 
انفجاری خود را نشان می دهد به همین 
منظور و در فرصتی که داریم تزریق دز 
سوم واکسن باید به سرعت انجام شود.

رعایت  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
فاصله گذاری ها اظهار کرد: امیدواریم 
را که در  بتوانیم وضعیت خوب کنونی 
کشور شاهد هستیم با تالش رسانه ها و 

همراهی مردم حفظ کنیم.

وزیر بهداشت خبر داد؛

جلوگیری 8۰ درصدی ابتال به اومیکرون  با تزریق دز سوم واکسن
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

یک مسئول حوزه جوانان مطرح کرد؛
مراکز تخصصی مشاوره باید افزایش یابد

متقی فر گفت: در حال حاضر ۴۵۰۰ مرکز مشاوره فعالیت می کنند که از نظر کمی 
و کیفی باید ارتقا پیدا کنند.

ریزی  برنامه  دفتر  فر سرپرست  متقی  مهدی  جوانان،  دنیای  خبرنگار  گزارش   به 
و توسعه اجتماعی جوانان در نشست با مدیران مراکز مشاوره به منظور بررسی نیاز ها و 
مشکالت این مراکز گفت: ظرفیت های مراکز مشاوره یکی از مهمترین ظرفیت های ایران 
است در حال حاضر همه  مراکز مشاوره قانونی و غیر قانونی با هم ۴ هزار و ۵۰۰ مرکز 
هستند که در برابر آمار میلیونی ازدواج و طالق کم است و مراکز مشاوره هم باید از نظر 

کمی و کیفی بیشتر و تخصصی تر شوند.
سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان بیان کرد: اثرات مراکز مشاوره 
باید سنجیده شود در جامعه هنوز فرهنگ مشاوره نهادینه نشده است، چون این مراکز به 

خوبی معرفی نشده و در مرحله بعد اثر سنجی نشده اند و نقاط ضعف و قوت آن ها شناسایی 
نمی شوند. متقی فر اظهار کرد: رتبه بندی مراکز مشاوره در دستور کار است، چون باید بین 
مراکز مشاوره ی اثرگذار با مرکز مشاوره ای که اثری نمی گذارند تفاوت باسد و خدمات ما 

نیز به آن ها یکسان نخواهد بود.
وی افزود: ۱۲ میلیون و  ۸۰۰ هزار نفر افراد در سن ازدواج داریم و برای هر کاری 
باید با مطالعه و پژوهش جلو برویم آمار ازدواج، طالق و مراکز ازواج باید تحلیل شوند و 
در حال تهیه اطلس مراکز مشاوره هستیم تا افراد نزدیک ترین مرکز به خود را پیدا کنند. 
در اپلیکیشن مرکز مشاوره با نظر مخاطبان و رتبه بندی مراکز آشنا شوند همچنین این 

کار به نظارت ما کمک می کند.
سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان گفت: بنای ما بر هم افزایی 
است و می خواهیم همکاری خود را با بهزیستی و قوه قضائیه بیش تر کنیم، چون حجم 
کار باالست هیچ اشکالی ندارد که بهزیستی و قوه قضائیه باری از دوش مراکز مشاوره 

بردارند، اما حتما باید قانونی و با تخصص عمل کنند.
متقی فر تصریح کرد: در بحث بیمه مشاوره اقداماتی انجام شده است، اما درباره مالیات 
مراکز در حال حاضر ما نمی تواتیم اقدام عملیاتی انجام دهیم، اما تالش خود را می کنیم.

مدیران مراکز مشاوره در این نشست مسائل و خواسته های خود را در اجرای پروژه های 
تحقیقاتی، عدم عملکرد سلیقه ای مدیریت، ارائه خدمات گسترده تر، حمایت هویتی، اجرای 
دوره های دانش افزایی، نظارت بیش تر بر مراکز خودگردان، اجرای قانون مشاوره ازدواج 
در دفترچه بیمه بیان کردند.همچنین آن ها مراکز مشاوره ی بهزیستی و قوه قضائیه را نقد 
کردند چرا که معتقد بودند تنها جایی که می تواند مراکز تخصصی مشاوره برای جوانان 

ایجاد کند وزارت ورزش و جوانان است.



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1914- یکشنبه 5 دی 1400 اقتصاد- 

فضای  در  بینی  خوش 
بازار طال در آستانه تعطیالت 
کریسمس که این فلز ارزشمند 
باالی ۱۸۰۰ دالر صعود کرد، قوی بود 
اما توصیه تحلیلگران این است که اگر 
مجبور نیستند هفته جاری معامله نکنید.

استریت  وال  تحلیلگران  کثر  ا
خاطرنشان کردند که طال دوره فصلی 
هفته  دو  اما  کند  می  شروع  را  قوی 
معامالت،  اندک  حجم  دلیل  به  آینده 
نوسان فوق العاده باالیی وجود خواهد 
داشت. بسیاری از شرکتها در حال حاضر 
دفاترشان را پیش از تعطیالت سال نو 

برای امسال بسته اند.
نرخ  در  معامالت  اندک  حجم 
مشارکت پایین در نظرسنجی این هفته 
کیتکونیوز منعکس شد. در نظرسنجی 
کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت ۱۳ 
نفر شرکت کردند که از میان آنها ۹ نفر 
معادل ۶۹ درصد به افزایش قیمت طال 
درصد   ۱۵ معادل  نفر  دو  و  دادند  رای 
کاهش قیمت را پیش بینی کردند و به 

همین میزان نظری نداشتند.
در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از 
نفر شرکت  ُخرد، ۶۳۸  سرمایه گذاران 
کردند که از میان آنها ۳۴۳ نفر معادل 
۵۴ درصد به افزایش قیمت طال و ۱۳۴ 

نفر معادل ۲۱ درصد به کاهش قیمت 
نفر   ۱۶۱ که  حالی  در  دادند  رای  طال 

معادل ۲۵ درصد نظری نداشتند.
تداوم خوش بینی به روند افزایشی 
قیمت طال در حالی مشاهده شد که این 
فلز ارزشمند معامالت هفته گذشته را در 
باالی ۱۸۰۰ دالر به پایان رساند و نسبتا 
در مقایسه با هفته پیش از آن تغییری 
آمریکا،  آتی  بازار معامالت  نداشت. در 
هر اونس طال روز پنج شنبه با ۹ دالر 
و ۵۰ سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش، 

در ۱۸۱۱ دالر و ۷۰ سنت بسته شد.
اکثر تحلیلگران به طال در کوتاه 
مدت خوش بین هستند زیرا دسامبر و 
نخستین ماههای سال نو از نظر فصلی 
دوره های قوی برای این فلز ارزشمند 

استراتژیست  استرایبل،  هستند.فیلیپ 
ارشد بازار در شرکت »بلو الین فیوچرز« 
اظهار کرد: در ۹ سال از ۱۰ سال گذشته 
می توانستید با خرید طال در آخرین روز 
معامله پیش از کریسمس و فروش آن 
ابهام  همیشه  کنید.  سود  ژانویه   ۱۱ تا 
زیادی در ابتدای سال وجود دارد بنابراین 
راحتی  احساس  گذاران  سرمایه  شاید 
بیشتری  که طالی  کنند  می  بیشتری 

را نگه دارند.
مثبت،  فصلی  عوامل  با  همراه 
بهبود  دلیل  به  همچنین  تحلیلگران 
دورنمای فنی طال که باالی ۱۸۰۰ دالر 
را حفظ کرده است، به این فلز ارزشمند 
خوش بین هستند. با این حال از نظر 
مقاومت  باید  طال  تحلیلگران  بعضی 

در سطح ۱۸۱۵ دالر و سطح مقاومت 
بلندمدت در ۱۸۳۵ دالر را بشکند.

در  طال  به  تحلیلگران  همه  اما 
دیوید  نیستند.  بین  خوش  مدت  کوتاه 
بازار شرکت »اکوئیتی  میدن، تحلیلگر 
فضا  طال  اگرچه  گوید  می  کیپتال« 
برای صعود مالیم در هفته جاری دارد 
اما با قوی ماندن دالر، خوش بین بودن 
رکورد  از  باالتر  به  دالر  است.  دشوار 
اما همچنان  است  نکرده  نوامبر صعود 
در مسیر صعودی قرار دارد و این مسئله 
روی قیمت طال تاثیر منفی می گذارد. 
وقتی که بانک مرکزی آمریکا به دنبال 
سه دور افزایش نرخهای بهره در سال 
دالر  بود  نخواهم  مایل  است،  آینده 

آمریکا را بفروشم.
کریستوفر ِوکیو، استراتژیست ارشد 
به  هم  فارکس  دیلی  شرکت  در  بازار 
کوتاه  در  طال  درباره  گفت:  کیتکونیوز 
مدت نظر خنثی دارد اما وی نسبت به 
این فلز ارزشمند خوش بین نیست. طال 
فاقد اخبار بنیادینی است که قیمتها را 
که  اکنون  ببرد.  باالتر  پایدار  به شکل 
نرخهای  افزایش  دنبال  به  رزرو  فدرال 
بازده واقعی  آینده است،  بهره در سال 
باید افزایش پیدا کند و این اتفاق برای 

قیمت طال منفی خواهد بود.

از محدودیت های جدید برای افتتاح حساب بانکی مطلع باشید
بانک مرکزی با صدور بخشنامه  ای افتتاح و نگهداری 
بیش از یک حساب سپرده انفرادی، یک حساب مشترک 
و  انفرادی  حساب  یک  انداز،  پس  الحسنه  قرض  سپرده 
یک  جاری،  الحسنه  قرض  سپرده  مشترک  حساب  یک 
سرمایه  سپرده  مشترک  حساب  یک  و  انفرادی  حساب 
گذاری کوتاه مدت عادی برای هر شخص حقیقی در یک 

بانک را ممنوع کرد.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک »دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین  
تکلیف حساب های مطالبه  نشده و مازاد ریالی« را با هدف صیانت از حقوق صاحبان 
وجوه، کاهش احتمال سوءاستفاده ، ارتقای شفافیت  مالی بانک ها و ایجاد رویه  واحد 

حسابداری در ثبت این وجوه، به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش 
احتمال سوء استفاده  از این وجوه، ارتقای شفافیت های مالی بانک ها، ایجاد رویه  واحد 
حسابداری در ثبت و نگهداری این وجوه در بانک ها و امکان بهبود قابلیت مقایسه 
این پس حساب های  از  بانک ها،   ارقام مندرج در سرفصل حساب های موجود در 
قرض الحسنه فاقد گردش مالی برای مدت ۳ سال، سپرده قرض الحسنه جاری 
فاقد گردش مالی از تاریخ آخرین برگه چک به مدت یک سال و حساب سرمایه 
گذاری کوتاه مدت عادی فاقد گردش مالی برای مدت ۲ سال راکد تلقی می شوند 
با  انداز راکد  الحسنه پس  باید گزارش حساب سپرده قرض  اعتباری  و موسسات 
موجودی معادل یا کمتر از ۱۰ هزار تومان، حساب سپرده قرض الحسنه جاری راکد 
با موجودی معادل یا کمتر از ۴۰ هزارتومان و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه 
مدت عادی راکد با موجودی معادل و یا کمتر از ۲۰ هزارتومان را هر ۶ ماه یک بار 
از شعب خود اخذ کنند. از سوی دیگر موسسات اعتباری مکلف شدند بالفاصله پس 
از کسب اطالع از فوت، جنون و سفاهت اشخاص حقیقی صاحب حساب، نسبت به 

مسدود سازی حساب آنها اقدام کنند.
بر اساس این بخشنامه افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی، 
یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز، یک حساب انفرادی و یک 
انفرادی و یک حساب  حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری، یک حساب 
مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای هر شخص حقیقی در یک 

بانک ممنوع است.

آغاز طرح تسهیالتی »انتخاب« بانک ایران زمین
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین؛ هدف 
اصلی بانک از اجرای این طرح، انتخاب نوع و شکل دریافت 
تسهیالت توسط خود مشتریان، با توجه به نیازشان است.

در این طرح تسهیالتی مشتریان می توانند تا سقف 
یک میلیارد ریال با امکان واریز و برداشت، دریافت و نرخ 
سود سالیانه را از ۱۰ تا ۱۸ درصد به دلخواه انتخاب کنند. 

ضمنا حداقل مبلغ افتتاح حساب ۵۰ میلیون ریال است.
طرح تسهیالتی انتخاب از ابتدای دی ۱۴۰۰ به مدت یک سال اجرا خواهد شد.

عالقه مندان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت بانک ایران 
زمین به نشانی اینترنتی www.izbank.ir و یا یکی از شعب بانک در سراسر 
کشور مراجعه و همچنین در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ 

مرکز ارتباط با مشتری بانک تماس حاصل کنند.

مدیرعامل بانک رفاه تشریح کرد؛ 
حمایت های بانک رفاه کارگران از کسب و کارهای خانگی

مدیرعامل بانک رفاه کارگران اقدامات این بانک در 
راستای حمایت از کسب و کارهای خانگی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران اسماعیل 
للـه گانی در نخستین نشست شورای سیاست گذاری نهضت 
تبیین جایگاه زن در تمدن ایران و اسالم که به ریاست 
بنیاد  و رئیس  مجتهد  حقوقدان،  خامنه ای  محمد  آیت اله 
راستای  رفاه در  اقدمات بانک  شد،  برگزار  ایران شناسی 

حمایت از توانمندسازی زنان خانه دار و توسعه کسب و کارهای خانگی را تشریح کرد.
للـه گانی در این نشست که با حضور دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی 
رئیس جمهور، خانم دکتر خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، تعدادی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نماینده دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی 
بنیاد  محل  در  بانوان  امور  در  رفاه  بانک  مدیرعامل  مشاور  مهرانگیز  و خانم  قم 
به  خانگی  مشاغل  قرض الحسنه  تسهیالت  اعطای  از  شد،  برگزار  ایران شناسی 
بهزیستی کشور  و سازمان  امام خمینی)ره(  امداد  پوشش کمیته  مددجویان تحت 
جانب  از  شده  معرفی  خانگی  و کارهای  کسب  از  تسهیالتی  حمایت  و همچنین 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان برخی از اقدامات بانک رفاه در راستای 

توانمندسازی زنان خانه دار نام برد.
الزم به ذکر است، »کرامت زن و جایگاه واقعی زن از دیدگاه اسالم«، »نقش 
محوری زنان به عنوان مبنای اقتصاد اسالمی خانواده« و »نقش زنان در تغییرات 
در نخستین  از جمله مهم ترین موضوعات تشریح شده  اقلیمی و محیط زیست« 
نشست شورای سیاست گذاری نهضت تبیین جایگاه زن در تمدن ایران و اسالم بود.

عیسی  حضرت  والدت  مناسبت  به  سرمایه  بانک  مدیرعامل  پیام 
مسیح )ع(

مدیرعامل بانک سرمایه در پیامی فرارسیدن سالروز 
والدت حضرت عیسی مسیح )ع( و آغاز سال نو میالدی 

را تبریک گفت.
به گزارش  روابط عمومی بانک سرمایه، مدیرعامل 
سالروز  فرارسیدن  زیر  شرح  به  پیامی  در  سرمایه  بانک 
والدت حضرت عیسی مسیح )ع( و آغاز سال نو میالدی 
پیامبر عطوفت و مهربانی،  را تبریک گفت:میالد مسعود 

و  تبریک  مسیحی  ارجمند  وطنان  هم  به  را  السالم  علیه  مسیح  عیسی  حضرت 
شادباش عرض نموده، آغاز سال نو میالدی را گرامی می دارم. امیدوارم که سال 
۲۰۲۲ در سایه همدلی و همراهی کشورهای برخوردار در توزیع عادالنه واکسن در 
سراسر جهان، سال پایان همه گیری و نیز سالی صلح آمیزتر، مهربانانه تر و پاکیزه 

تر برای تمامی ساکنان این کره زیبای آبی باشد. ان شاء اهلل.
فرج اهلل قدمی- مدیر عامل و عضو هیأت مدیره 

انتصاب مدیر استان آذربایجان غربی شرکت بیمه دی
را  غربی  آذربایجان  استان  مدیر  حکمی  طی  دی  بیمه  شرکت  مدیرعامل 

منصوب کرد.
به گزارش  روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ حسن قلندری معاون امور مشتریان 
و توسعه بازار به همراه جمعی از مدیران ستادی با حضور در استان آذربایجان غربی 
به موجب حکم مدیرعامل، سعید ابراهیمی بسطامی را به عنوان مدیر این استان 

منصوب کرد.
در بخشی از متن این حکم آمده است: » نظر به تعهد، تخصص و بررسی 
این حکم به سمت سرپرست مدیریت استان  توانمندی های جنابعالی به موجب 
آذربایجان غربی منصوب می شوید. الزم است با توکل بر ایزد منان و در سایه توجهات 
حضرت ولیعصر )عج( و برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از توان کارشناسی، تمامی 
مساعی خود را جهت پیشبرد امور محوله در راستای تحقق اهداف و رعایت اصول 
تبیین شده شرکت شامل “سالمت”، “حرفه ای گری” و “انسجام سازمانی” به کار 
گیرید.«در این مراسم قلندری در جمع همکاران و شبکه فروش استان، ضمن اشاره 
به برنامه های شرکت در زمینه ارتقای کمی و کیفی شبکه فروش استان آذربایجان 
غربی را به واسطه موقعیت آن، استانی با اهمیت و با ظرفیت های فراوان دانست و 
از همکاران و شبکه فروش این شعبه خواست تا با توجه به چشم اندازهای شرکت 

در جهت توسعه و کسب سهم بیمه از بازار استان تالش نمایند.

بیمه تعاون ۱۰۰میلیارد تومان به واحدهای خسارت دیده از کرونا 
پرداخت کرد

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، یونس مظلومی در نشستی با خبرنگاران 
تبریز، با اشاره به انجام مسوولیت های اجتماعی بیمه تعاون، اظهار کرد: این مبلغ در 
قالب بیمه توقف کسب و کار به سه هزار واحد صنفی در کشور پرداخت شده است.

وی افزود: هدیه لوازم التحریر به دانش آموزان و ترویج فرهنگ بیمه از سایر 
خدمات اجتماعی بیمه تعاون بوده که در سطح کشور انجام شده است.

تعداد  به  بیمه  صنعت  گشایش  و  سالم  رقابت  برای  داد:  ادامه  مظلومی 
شدن  تر  رقابتی  سمت  به  فعالیت  و  شده  اضافه  کشور  در  بیمه  های  شرکت 
پیش رفته است؛ گرچه به لحاظ شاخص های اقتصادی این رقابت کامل نیست 

نیمه متمرکز است. و 

پوتین: اروپا خودش را بابت قیمت باالی گاز سرزنش 
کند

رئیس جمهور روسیه اعالم کرد اتحادیه اروپا تنها می تواند سیاستهای خود 
را برای قیمت باالی گاز مقصر بداند چنانچه بعضی از اعضای این بلوک گاز ارزان 

روسیه را به قیمت بسیار باالتری در داخل اتحادیه اروپا به فروش می رسانند.
استریم  نورد  لوله  خواست خط  اروپا  اتحادیه  از  همچنین  پوتین  والدیمیر 
۲ که مسیر گازی جدید روسیه است را تایید کند تا از فشار بر قیمت و کمبود 

عرضه گاز کاسته شود.
اروپا روز سه شنبه به رکورد باالی جدیدی صعود  اتحادیه  پایه گاز  قیمت 
کرد و تقریبا ۸۰۰ درصد از ابتدای سال ۲۰۲۱ افزایش پیدا کرده است. قیمت ها 
روز جمعه کاهش پیدا کرد اما همچنان بیش از ۴۰۰ درصد افزایش نشان می دهد.

خط لوله نورد استریم ۲ با مخالفت آمریکا و به خصوص کشورهای متعدد 
اروپای شرقی روبروست که می گویند این خط لوله وابستگی اتحادیه اروپا به گاز 
روسیه که در حال حاضر ۳۵ درصد از نیازهای گازی این بلوک را تامین می کند را 
افزایش می دهد. این خط لوله که از روسیه به آلمان احداث شده است، همچنان 

در انتظار تایید رگوالتورهای آلمان و اتحادیه اروپا است.
اروپایی  بازار  بیشتر گاز در  پوتین نوشت: عرضه  از  نقل  به  ریا  خبرگزاری 

مطمئنا قیمت را در بازار معامالت نقدی کاهش می دهد.
عامل دیگری که به کمبود عرضه اضافه کرده است، معکوس شدن جریان 
گاز خط لوله یامال- اروپا به سمت شرق در روز جمعه برای چهارمین روز متوالی 

بوده است.
شرکت گازپروم روسیه هیچ ظرفیت ترانزیت گاز را برای صادرات از طریق 
خط لوله یامال- اروپا برای ۲۵ دسامبر رزرو نکرده است. پس از این که لهستان و 
روسیه سال گذشته تصمیم گرفتند قرارداد ترانزیت بلندمدت خود را تمدید نکنند، 
گازپروم معموال ظرفیت را از طریق این مسیر بر مبنای کوتاه مدت رزرو می کند.
پوتین گفت: لهستان روسیه را از مدیریت خط لوله یامال- اروپا کنار زده 
است. این اقدام حجم گاز روسیه به بازار اروپایی را افزایش نداده، بنابراین قیمت ها 
آلمان به  پیدا کرده است. رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه گفته بود  افزایش 
جای این که وضعیت بازار گاز اروپا را تخفیف دهد، گاز روسیه را به لهستان و 

اوکراین مجددا می فروشد.
در اوکراین که یک مسیر ترانزیتی دیگر برای گاز روسیه به اروپاست، مدیر 
اپراتور ترانزیت گاز دولتی اظهار کرد: گازپروم ترانزیت روزانه گاز از خاک اوکراین 

را از ۱۰۹ میلیون مترمکعب به ۸۷.۷ میلیون مترمکعب کاهش داده است.
سرگی ماکوگون در فیس بوک نوشت: کاهش عرضه گاز به اتحادیه اروپا 
اینها  که  می دهد  نشان  است،  رسیده  دالر  هزار  دو  به  قیمتها  که  شرایطی  در 
تصمیمات اقتصادی نبوده بلکه تصمیمات کامال سیاسی هستند که افزایش فشار 
بر اتحادیه اروپا برای راه اندازی نورد استریم ۲ بر مبنای شرایط فعلی فدراسیون 

روسیه را هدف گرفته اند.
قیمت پایه گاز اروپا سه شنبه هفته گذشته به بیش از ۲۲۰۰ یورو معادل 

۲۴۹۵ دالر به ازای هر هزار متر مکعب افزایش پیدا کرد.
عرضه  کمبود  دلیل  به  مخازن  از  گاز  برداشت  در  اروپا  گفت:  ماکوگون 

رکورد زده است.
استفاده  ابزار سیاسی  به عنوان یک  گاز  از  اتهامات که  این  روسیه مکررا 
می کند را تکذیب و اعالم کرده که به همه تعهدات خود برای عرضه عمل کرده 
است. شرکتهایی که توافق عرضه داشته اند هم اعالم کردند قراردادهای آنها به 

طور کامل اجرا شده است.
 الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه هم اظهار کرد: اروپا به دلیل 
تاخیر در آغاز فعالیت نورد استریم ۲ عرضه بیشتر گاز روسیه را از دست داده است. 
وی به کانال تلویزیون دولتی روسیه ۲۴ گفت: به نظرم مصرف کنندگان اروپایی 
به فعالیت این پروژه بسیار عالقمند هستند در حالی که شرکت هایی که در این 
پروژه مشارکت کردند نیز در راستای روابط بلند مدت در زمینه عرضه گاز از طریق 
خط لوله گازی جدید درخواستهای بیشتری را ارائه کرده اند و خاطرنشان کرد سران 
اروپا در کاهش استفاده از قراردادهای عرضه بلند مدت به نفع بازار معامالت نقدی 
را  اشتباه شدند. کشورهایی که گاز  تر است مرتکب  نوسانی  که قیمت های آن 

از طریق قراردادهای بلندمدت دریافت می کنند، گاز را بسیار ارزان تر می خرند.
بر اساس گزارش رویترز، تغییر مسیر بعضی از محموله های گاز طبیعی مایع 
)LNG( از آسیا به اروپا که قیمت های گاز آن جذابتر شده، ممکن است از فشار 

بر قیمت ها کم کند.

توصیه کارشناسان بازار جهانی طال؛

این هفته طال نخرید!
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زیر نظر: رضا بهشتی

طرح جدید توزیع بنزین سهمیه ای 
یک استاد دانشگاه گفت: با وجود ایجاد موج شایعه افزایش قیمت بنزین و حتی 
آزادسازی، این انتظار تایید و شفاف شد که افزایش قیمتی در کار نیست و بنزین با 
همان نرخ های ۱۵۰۰ سهمیه ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد مورد نظر است.همچنین حفظ 
سهمیه خودروهای عمومی با هدف عدم افزایش کرایه های مسافر و بار و پیشگیری 

از موج جدید گرانی و افزایش مجدد تورم نیز لحاظ شده است.
جواد نوفرستی درباره طرح جدید توزیع بنزین سهمیه ای اظهار داشت: با اعالم 
طرح جدید بنزین مبنی بر توزیع سهمیه بنزین بین افراد بجای وسیله نقلیه و اجرای 
پایلوت آن در کیش و قشم که نه تنها منطقی، عادالنه و مورد حمایت است بلکه 
مطالبه بیش از ۱۰ ساله نیز بود، بدلیل عدم انتشار ابعاد و جزئیات کامل طرح، در 
بررسی های اولیه ۴ ابهام یا پیش شرط بعنوان الزامات موفقیت طرح مطرح و پیشنهاد 
شد. خوشبختانه در اطالع رسانی های بعدی طرح توسط مسئولین، ۲ پیش شرط اول 
تایید و ابهامات و شایعات برطرف شد، اما هنوز ۲ دغدغه و ابهام یا اشکال دیگر 

باقی است که باید برطرف شود.
وی با بیان اینکه قیمت های فعلی بنزین با هدف پیشگیری از افزایش مجدد 
تورم و افزایش قیمت ها حفظ می شود، افزود: با وجود ایجاد موج شایعه افزایش قیمت 
بنزین و حتی آزادسازی، این انتظار تایید و شفاف شد که افزایش قیمتی در کار نیست 
آزاد مورد نظر است.  تومان  نرخ های ۱۵۰۰ سهمیه ای و ۳۰۰۰  با همان  بنزین  و 
همچنین حفظ سهمیه خودروهای عمومی با هدف عدم افزایش کرایه های مسافر 

و بار و پیشگیری از موج جدید گرانی و افزایش مجدد تورم نیز لحاظ شده است.
این پژوهشگر حوزه انرژی با اشاره به ابهامات طرح جدید بنزینی تصریح کرد: 
اشتباه در محاسبه و تعیین سهمیه ۲۰ لیتر و ضرورت کاهش به ۱۵ لیتر از جمله این 
ابهامات است، بنظر می رسد خطای محاسباتی این بوده که کل بنزین سهمیه ای روزانه 
یعنی حدود ۵۵ میلیون لیتر )سهمیه وسایل نقلیه شخصی و عمومی( بر ۸۵ میلیون نفر 
تقسیم شده و سهمیه ماهیانه هر نفر بصورت ُرند ۲۰ لیتر تعیین و اعالم شده است، 
درحالیکه باید فقط سهمیه اختصاصی به وسایل نقلیه شخصی بین افراد توزیع می شد.
وی تاکید کرد: وعده ۲۰ لیتر سهمیه ماهانه هر نفر، یعنی ایجاد تعهد به افزایش 
تخصیص بنزین سهمیه ای )به افراد و خودروهای عمومی( که برای دولت بار مالی 

داشته و مشکل ساز خواهد شد.
برای  عمومی  خودروهای  سهیمه  حفظ  ضرورت  توجه  با  گفت:  نوفرستی 
پیشگیری از افزایش کرایه ها سهمیه خودروهای عمومی که حدود ۸ میلیون لیتر است 
) احتیاطا ۱۰ میلیون لیتر با احتساب خودروهای عمومی جدید و دیگر مالحظات(، باید 
از کل ۵۵ میلیون لیتر بنزین سهمیه کسر شود و ۴۵ میلیون لیتر سهمیه کل باقیمانده 
به ۸۵ میلیون نفر تقسیم شود. بدین ترتیب سهمیه قابل تخصیص به هرفرد، کمی 
بیش از ۱۵ لیتر می شود که بصورت ُرند ۱۵ لیتر ماهانه )۰.۵ لیتر روزانه( خواهد شد. 
وی بر ضرورت تجدیدنظر در خرید و فروش سهمیه در اپلیکیشن تاکید کرد 
و افزود: راهکار پیشنهاد شده اشتباه و خطاست. هم به ضرر کم مصرف ها و بنفع 
پرمصرف ها و حتی بنفع باندهای قاچاق و ضد اهداف عدالت  و کاهش مصرف است، 
زیرا طبق آمار رسمی، حدود  ۴۵درصد خانوار کشور، هیچ وسیله نقلیه ای ندارند درنتیجه 

فروشنده سهمیه اعضای خانوار خود خواهند بود.
عظیم  فروش  صف  و  عرضه  فشار  بعلت  داشت:  بیان  دانشگاه  استاد  این 
اظهارنظرات،  طبق  ظاهر  در  و  نباشد  نظارتی  چنانچه  مازاد،  سهمیه  فروشندگان 
قیمت خرید و فروش سهمیه بنزین بخواهد بدون دخالت دولت در مواجهه عرضه 
و تقاضا و مثال در بازار آزاد کشف و تعیین شود، قیمت گذاری توسط خریداران در 
حداقل ممکن به ضرر کم مصرف ها صورت خواهد گرفت ، چون فشار عرضه باعث 
شکست قیمت می شود و همان سقوطی که سهام عدالت در بورس سال گذشته رخ 

داد برای سهمیه مازاد بنزین رخ خواهد داد.

خشایار بوذرجمهر

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: صمد جعفری

گام های دولت برای اصالح ساختار بودجه ۱۴۰۱؛
کاهش فاصله طبقاتی و گام برداشتن در 

جهت تحقق عدالت
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تالش های دولت برای اعمال سیاست های 
اصالح ساختار بودجه در الیحه بودجه ۱۴۰۱، اعالم کرد: با کمک مجلس در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ گام های بلندی برای تحقق اصالح ساختار برداشته شده و چشم انداز 

به نسبت روشنی در این باره وجود دارد.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان برنامه و بودجه، یکی از نگرانی های مهم 
برخی نمایندگان مجلس بحث شفاف شدن معافیت های مالیاتی است که در بند 

هشت قانون اصالح ساختار بودجه به آن اشاره شده است.
در بند )۸( قانون اصالح ساختار بودجه، قانونگذار تصریح به ارائه فهرست 
معافیت های مالیاتی، گمرکی، بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت در متن الیحه 
بودجه سنواتی نکرده است. از این رو مطابق سال های گذشته، این دو گزارش در 
گزارش های پیوست الیحه بودجه به مجلس و کمیسیون های مربوطه ارائه می شود. 
البته در حال حاضر امکان برآورد دقیق بسیاری از معافیت های مالیاتی وجود ندارد، 
از این رو در بند )ق( تبصره ۶ الیحه بودجه، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ 
صفر، جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی شده تا برآورد صحیح میزان معافیت های 

مالیاتی در قانون بودجه برای سال های آتی امکان پذیر شود.
موضوع دیگری که برخی نمایندگان نسبت به آن نکاتی داشتند، مربوط به منابع 
و مصارف ارزی کشور و فاصله گیری از بودجه دالریزه شده است. طبق صراحت 
قانون اصالح ساختار بودجه، منابع و مصارف ارزی با رعایت مالحظات امنیتی باید 

در سند بودجه درج شود. از این رو، در جدول 
۲۱ الیحه بودجه مصارف ارزی دستگاه های 
اجرایی و در بند )ی( تبصره ۱ سقف منابع آن 
و نحوه تسویه حساب از محل تحویل نفت 

خام و میعانات گازی مشخص شده است.
سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود 
اعالم کرده است: بقیه دستگاه های اجرایی 
مندرج در قانون بودجه از خزانه ریال دریافت 
می کنند. طبق قانون و با هدف مدیریت کارای 

بازار ارز، بانک مرکزی عملیات تبدیل ارز دولت به ریال را انجام می دهد و چنانچه 
یک دستگاه دولتی بخواهد اقدام به خرید کاال یا خدمات از خارج از کشور کند )که 
این کار به طور معمول توسط شرکت های دولتی یا بخش خصوصی و نه دستگاه 
اجرایی انجام می شود(، ریال به شرکت واردکننده داده می شود و شرکت مزبور از 
بازار تحت مدیریت بانک مرکزی اقدام به خرید ارز می کند. از این رو، ارائه بودجه به 
صورت ارزی برای دستگاه های اجرایی موجب حاکمیت دالر بر ریال، به هم زدن 
نظام مدیریت ارزی کشور به دلیل مداخله دستگاه های اجرایی در بازار ارز، تشویق 
دستگاه های اجرایی به ایجاد هزینه های ارزی و فساد و اسراف در منابع ارزی کشور 
می شود.  البته حفظ تراز ارزی بودجه با درج منابع و مصارف دستگاه های اجرایی به 
صورت ارزی متفاوت است، حفظ تراز ارزی و عدم انتقال کسری تراز ارزی به بانک 
مرکزی مساله مهمی است که در تنظیم بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته است. 
اطمینان داشتن از عدم وجود کسری ارزی از طریق کنترل مابه ازای ریالی مصارف 

ارزی در جداول بودجه امکان پذیر است.
سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرده است: در مورد منابع و مصارف صندوق 
توسعه ملی هم پس از اخذ مجوزهای الزم برای استفاده از منابع صندوق توسعه از 

مجلس و مقام معظم رهبری، این منابع در ردیف مستقل درج خواهد شد.
یکی از گام های مهم دولت در الیحه در جهت اصالح ساختار، تکمیل سامانه های 
مدیریت مالی در دولت است؛ استفاده از شناسه پرداخت در حواله الکترونیک )موضوع بند 
۱ قانون اصالح ساختار(، استقرار نظام پرداخت به ذی نفع نهایی )موضوع بند ۲ قانون 
اصالح ساختار بودجه(، ثبت و ساماندهی فهرست افراد دریافت کننده کمک های حمایتی 
در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )موضوع بند ۳ قانون و آئین نامه اجرایی 
بند )و( تبصره ۱۷ مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰(، منوط شدن پرداخت به ثبت معامالت 
در سامانه ستاد)موضوع بند ۵ قانون اصالح ساختار بودجه( از جمله این موارد است.

با  است که  زمان بر  نقطه مطلوب  به  و رسیدن  این سامانه ها  تکمیل  البته 
اهتمام تمام دستگاه های اجرایی عملیاتی خواهد شد. به این منظور و باهدف تکمیل 
سامانه های موضوع بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون اصالح ساختار بودجه، در بند )ه( تبصره 
۱۹ الیحه بودجه، تکمیل نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی باهدف تکمیل 
هوشمندسازی فرایندهای مدیریت مالی دولت و اتصال و یکپارچگی سامانه های مورد 

اشاره پیشنهاد شده است.
کاهش فاصله طبقاتی و گام برداشتن در جهت تحقق عدالت هم از دیگر زوایای 
اصالح ساختار بودجه است؛ بند ۶ قانون اصالح 
ساختار بودجه، با موضوع افزایش حقوق و مزایا 
در بودجه بر مبنای سیاست های کلی نظام اداری 
به طور خاص در الیحه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار 
گرفت و در بند )الف( تبصره ۱۲ الیحه بودجه 
باهدف  دولت  کارکنان  حقوق  پرداخت  نظام 
در  عدالت  افزایش  و  طبقاتی  فاصله  کاهش 
اعمال مالیات  با  پلکانی و  پرداخت به صورت 

پلکانی پیشنهاد شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
کیفیت  افزایش  برای  اینکه  بیان  با 
اینترنت تالش می کنیم، گفت که تعرفه 
اینترنت ثابت، طبق قانون مجلس امسال 

افزایشی نخواهد داشت.
بازدید  حاشیه  در  زارع پور  عیسی 
ارائه  به  اشاره  با  تلکام،  نمایشگاه  از 
نظرات این وزارتخانه به مجلس شورای 
ما  گفت:  صیانت  طرح  درباره  اسالمی 
ارائه  ویژه  کمیسیون  به  را  نظراتمان 
و  متخصصین  نی های  نگرا کردیم؛ 
کسب وکارها را برطرف کرده و در عین 
حال چارچوب های الزم را برای شفاف 
شدن فضا پیش بینی کردیم و اکنون به 
اختیارات کمیسیون ویژه بستگی دارد که 
این نظرات کارشناسی را در نظر بگیرد یا 
روند قبلی را ادامه دهد. این طرح وزارت 
تیرماه   ۲۶ نسخه  به  نسبت  ارتباطات 
مناسب تر است اما درنهایت نمایندگان 
مجلس درباره آن تصمیم گیری می کنند.

تعرفه های  اصالح  درباره  وی  
برای  مخابرات  برنامه  و  مخابراتی 
نوری  فیبر  حوزه  در  درآمد  این  صرف 
مسیر  در  تعرفه ها  اصالح  کرد:  بیان 
تصویب است و تاکنون یک مرحله در 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی 
و  نشده  نهایی  تصویب  هنوز  اما  شده، 
تصویب  را  آن  باید  نیز  دیگری  مراجع 
کنند. شرکت مخابرات نیز باید تضمین 
میلیون  یک  سالی  حداقل  که  دهد 
راه اندازی  کشور  در  نوری  فیبر  پورت 
کند، بدین صورت که یا سیم مسی های 
موجود به فیبر نوری تبدیل شود یا در 
ندارد،  وجود  ارتباطی  اصال  که  نقاطی 

فیبر نوری راه اندازی کند.
ل  مسا ا بت  ثا نت  ینتر ا فه  تعر

افزایشی نخواهد داشت

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با بیان اینکه تعرفه اینترنت ثابت، طبق 
قانون مجلس امسال افزایشی نخواهد 
کیفیت  افزایش  برای  ما  داشت، گفت: 
تالش می کنیم، کما اینکه در دو هفته 
گذشته وضعیت پهنای باند بین الملل را 
گذشته  سال   ۱۰ در  اما  کردیم،  ترمیم 
در حوزه اینترنت ثابت در کشور اتفاقی 
نیفتاده است. رتبه اینترنت ثابت ما در 
دنیا ۱۴۲ از میان ۹۰ کشور است و اگر 
بود،  گرفته  توجهی صورت  قابل  اقدام 
و  بین المللی  رتبه بندی های  در  باید 
احساس مردم خودش را نشان می داد، 
در حالی که اکنون بخش قابل توجهی 
اینترنت  به  نسبت  مردم  اعتراضات  از 

ثابت است.
زارع پور با تاکید بر اینکه در این 
ریال  یک  حتی  اینترنت  تعرفه  مدت 
هم افزایش پیدا نکرده، گفت: افزایش 
تلفن  و  مخابرات  به  مربوط  تعرفه ها 
ثابت است. در چند سال گذشته هزینه 
نگهداری خطوط افزایشی نداشته است. 
نزدیک به ۳۰ درصد خطوط تلفن ثابت 
عایدی  تومان   ۱۰۰۰ تنها  مخابرات، 
که  درحالی  دارد،  شرکت  این  برای 
مخابرات برای هر خط ۳۰ هزار تومان 

افزایش  بحث  بنابراین  می کند.  هزینه 
تعرفه  افزایش  به  مربوط  نه  تعرفه، 
به  بلکه مربوط  ثابت،  تلفن  اینترنت و 
است  ثابت  تلفن  خطوط  از  نگه داری 
که پیشنهاداتی مطرح شده و در حال 

بررسی است.
۵G تست ۸۰۰ مگابیت برثانیه با

وی با اشاره به راه اندازی اینترنت 
 : د کر ن  بیا ر  کشو ر  د پنجم  نسل 
و  سرمایه گذاری  به   ۵G راه اندازی 
محصوالت  از  بسیاری  بومی سازی 
این  از  بخش هایی  البته  که  دارد  نیاز 
م  تلکا ه  یشگا نما در  ا  ر محصوالت 
 ۵G سمت  به  حرکت  ما  ا دیدیم، 
سرعتی  تست  مروز  ا و  شده  ز  غا آ
 ۸۰۰ به  شد،  انجام  نمایشگاه  در  که 
و  د  بو ه  سید ر هم  نیه  ثا بیت بر مگا
امیدواریم شاهد باشیم که روزی همه 
مردم هم چنین سرعتی را تجربه کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
تولید  از  حمایت  بهترین  اینکه  بیان  با 
شرکت ها  که  است  بازاریابی  داخل، 
بتوانند محصوالتشان را در داخل کشور 
بفروشند، افزود: ما باید کاری کنیم که 
شرکت ها کیفیت محصوالتشان را ارتقا 
باشند.  داشته  رقابت  قابلیت  و  دهند 

و  اپراتورها  که  می کنیم  هماهنگی  ما 
فعاالن حوزه که به تجهیزات نیاز دارند، 
سیاست هایشان را به سمت حمایت از 
ظرفیت های  ببرند.  پیش  داخل  تولید 
خیلی خوبی هم در کشور وجود دارد، از 
تجهیزات نهایی مثل مودم تا لینک های 
نتقال  ا تجهیزات  تا  گرفته  رادیویی 

ازجمله سوئیچ و روتر.
زارع پور  ادامه داد: می گویند قطعات 
محصوالت داخل، تولید خارج است، اما 
این یک روند طبیعی در دنیاست. االن 
شرکت های بزرگ آمریکایی هم قطعات 
را می خرند و تولید می کنند و حتی بعضا 
مونتاژ این قطعات را هم به کشورهای 
با  اما  می دهند.  شرقی  جنوب  آسیای 
این  تخصص و تعهدی که در جوانان 
کشور وجود دارد، در بسیاری از حوزه ها 
محصوالت بسیار باکیفیتی تولید شده و 
امیدواریم با حمایت فعاالن این بخش 
و مخصوصا اپراتورها، بتوانیم شاهد رشد 

و شکوفایی بیشترشان باشیم.
به موضوع صادرات  اشاره  با  وی 
دیگر  کشورهای  به  بومی  پلتفرم های 
اولین  همسایه  کشورهای  کرد:  بیان 
لحاظ  به  هم  زیرا  هستند،  ما  هدف 
ما  با  کاربری  نیاز  هم  و  فرهنگی 
اشتراکاتی دارند، حتی در بقیه کشورها 
است،  بشریت  نیاز  به  توجه  با  هم 
می توانیم ورود کنیم. اکنون در آغاز کار 
داریم  پیش  در  بلندمدتی  کار  هستیم، 
که یک شبه اتفاق نمی افتد و به رایزنی 
انجام  باید  هماهنگی هایی  و  دارد  نیاز 
دهیم، اما اکنون در کشورهای همسایه 
و  ترکیه  عراق،  آذربایجان،  جمله  از 
افغانستان، مزیت های نسبی داریم و از 
آنجا شروع می کنیم تا از آنجا بازارهای 

بزرگ جهانی راه پیدا کنیم.

وزیر ارتباطات: 

اینترنت گران نمی شود!
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قدس  ن  ستا آ لیت  تو
رضوی نقش وزارت ارشاد را 
در رفع آسیب های فرهنگی و 
ارزیابی  حفظ دیانت جامعه بسیار مهم 

کرد.
احمد  حجت االسالم والمسلمین   
مروی در دیدار وزیر و معاونین وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن آرزوی 
موفقیت برای دولت سیزدهم به شرایط 
حساس کشور اشاره و خاطرنشان کرد: 
اگرچه کشور با مشکالت و تنگناهایی 
روبه رو است اما سرمایه ها و فرصت های 
با  که  دارد  نیز وجود  ارزشمندی  بسیار 
این  از  مناسب  استفاده  و  هوشمندی 
فرصت ها و ظرفیت ها قطعًا می توان بر 

مشکالت فائق آمد.
ظرفیت های  به  ادامه  در  وی 
بر  تأکید  با  و  اشاره  کشور  فرهنگی 
پیشرفت  در  فرهنگ  مقوله  اهمیت 
حرم  کرد:  عنوان  کشور،  توسعه  و 
ماه  ثامن الحجج)ع(،  حضرت  مطهر 
رمضان، ایام عزاداری محرم، صفر و ...، 
بهره برداری  برای  مناسبی  فرصت های 
باید  که  بوده  اسالم  برای  فرهنگی 
مختلف  ابعاد  و  بدانیم  قدر  را  آن ها 
آن ها را برای مرتفع سازی کاستی های 

فرهنگی ارج نهیم.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان 
فرهنگی  مسائل  در  آزمون وخطا  اینکه 
قابل قبول نیست، بر لزوم آسیب شناسی 
براي سنجش و ارزیابي میزان موفقیت 
یا عدم موفقیت در مقوله های فرهنگ 
طی ده های اخیر تأکید کرد و گفت: در 
نگاهي  نیازمند  فرهنگی  مسائل  مقوله 
آسیب های  ارزیابی  برای  واقع بینانه 
که  شود  بررسی  باید  هستیم،  موجود 
چرا طی ده های اخیر در برخی حوزه ها 
اهداف  به  می رفته  انتظار  که  آن گونه 
فرهنگی نرسیده ایم و در مواردی حتی 
مهم  این  و  داشته ایم  قهقرایی  حرکت 

برعهده وزارت ارشاد است.

ارشاد  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
جامعه  دیانت  حفظ  در  مهمی  نقشی 
برعهده دارد، اضافه کرد: به عنوان مثال 
با  باید  جامعه  در  بدحجابی  مقوله  در 
نگاهی دقیق علل وقوع این امر نابهنجار 
تحلیل،  مورد  جدی  بطور  نامطلوب  و 

بررسی و آسیب شناسی قرار بگیرد.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
با اشاره به هوشمندی و حساسیت های 
مقوله  به  نسبت  انقالب  معظم  رهبر 
رهبر  کرد:  عنوان  هنر،  و  فرهنگ 
معظم انقالب در حوزه فرهنگ و هنر 
صاحب نظر هستند و با دیده بانی دقیق 
بحث های تهاجم فرهنگی و شبی خون 
فرهنگی را سال ها پیش مطرح کردند، 
اما متصدیان و فعاالن فرهنگی به آن 
صورت که شایسته است متوجه عمق 
نظر رهبر معظم در این عرصه ها نشدند 

و لذا نتیجه مطلوب حاصل نشد.
وی برجایگاه هدایتگری و محوری 
کشور  فرهنگ  مقوله  در  ارشاد  وزارت 
در  ارشاد  وزارت  کرد:  بیان  و  تأکید 
کشور  فرهنگی  بخش های  سایر  کنار 
هدایتگر  وزارتخانه  این  بلکه  نیست، 
فرهنگی  حوزه های  و  بخش ها  سایر 
تدارکات چی  نگاه  کشور است، صرف 
جهت  اسالمی  ارشاد  وزارت  برای 
تأمین کاغذ و چاپ و امکانات فرهنگی 
یک آسیب برای این وزارتخانه مهم به 

شمار می رود.تولیت آستان قدس رضوی 
از  فرهنگي  فعالیت های  کرد:  تصریح 
پیچیدگي ها و ظرافت های بسیار باالیی 
صحیحی  فهم  اگر  و  است  برخوردار 
و  باشد  نداشته  این خصوص وجود  در 
پذیرد،  صورت  اشتباهاتی  و  غفلت ها 

نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
امور  سپردن  ضرورت  بر  وی 
سی  سیب شنا آ و  بررسی  رت،  نظا
افراد  به  هنری  و  فرهنگی  حوزه های 
کارشناس و متخصص آن حوزه تأکید 
آسیب شناسی  و  نظارت  کرد:  عنوان  و 
جریان  هدایت  برای  فرهنگی  آثار  بر 
اهداف  به سوی  هنری  و  فرهنگی 
باید  ما  ا است،  ضروری  تعیین شده 
توجه داشت که این امور مهم به افراد 
شود،  سپرده  کارشناس  و  متخصص 
سینما،  کتاب،  حوزه  در  به عنوان مثال 
نظارت،  مهم  مقوله   ،... و  موسیقی 
ارزیابی و آسیب شناسی باید به اشخاصی 
سپرده شود که خودشان در آن حوزه های 
متخصص، صاحب نظر  اهل فن،  هنری 
این چنین  اگر  که  باشند  کارشناس  و 

بود می توان مشکالت را برطرف کرد.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
توطئه های  و  دسیسه ها  به  اشاره  با 
کرد:  ابراز  اسالمی،  ایران  علیه  دشمن 
دشمن دریافته است که انقالب اسالمی 
خاستگاهی دینی و معنوی دارد، لذا برای 

ضربه به انقالب دیانت جامعه را هدف 
قرار داده است؛ از این رو در وزارت ارشاد 
باید افرادی آگاهی باشند که تحرکات 

فرهنگی دشمن را رصد کنند.
یر  ز و عیلی  سما ا محمدمهدی 
این  در  نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
دیدار ضمن ارائه گزارشی از برنامه های 
وزارت  هدف  خود،  متبوع  وزارتخانه 
ارشاد را تحقق فرهنگ اصیل اسالمی 
و انقالبی مورد نظر رهبر معظم انقالب 

معرفی کرد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
پیشبرد  در  جوانان  نقش  به  اشاره  با 
گام  بیانیه  مبنای  بر  اسالمی  جامعه 
دوم انقالب اسالمی، گفت: تالش این 
وزارتخانه این است که بر اساس بیانیه 
جوانان  ظرفیت  از  استفاده  با  دوم  گام 
متدین مسیر تحولی  و  انقالبی، مؤمن 
طی  فرهنگی  مختلف  بخش های  در 
برنامه ای  قالب  در  مهم  این  که  شود؛ 
برای  روشن  بندی های  زمان  با  دقیق 
حوزه  در  مبارک  اتفاقاتی  خوردن  رقم 

فرهنگ تدوین شده است.
ارشاد  و  فرهنگ   وزیر  ادامه  در 
ز  ا رشی  گزا ئه  ا ر ا ضمن  اسالمی 
برنامه های وزارتخانه متبوع خود، هدف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را تحقق 
فرهنگ اصیل اسالمی و انقالبی مورد 

نظر رهبر معظم انقالب معرفی کرد.
اشاره  با  اسماعیلی  محمدمهدی 
جامعه  پیشبرد  در  نان  جوا نقش  به 
دوم  گام  نیه  بیا مبنای  بر  اسالمی 
این  تالش  گفت:  اسالمی،  انقالب 
وزارتخانه این است که بر اساس بیانیه 
از ظرفیت جوانان  استفاده  با  گام دوم 
انقالبی، مؤمن و متدین مسیر تحولی 
طی  فرهنگی  مختلف  بخش های  در 
برنامه ای  قالب  در  این مهم  که  شود؛ 
برای  روشن  بندی های  زمان  با  دقیق 
مبارک در حوزه  اتفاقاتی  رقم خوردن 

فرهنگ تدوین شده است.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار وزیر ارشاد:

وزارت ارشاد نقشی مهمی در حفظ دیانت جامعه برعهده دارد
با وقوع زلزله ۴ ریشتری در محدوده منطقه ۴ عملیات انتقال 

گاز:
انتقال گاز همچنان ایمن پایدار و پاک است

مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز گفت با توجه به ثبت زلزله ۴ ریشتری 
در محدوده  کاشمر تمام خطوط لوله انتقال گاز مناطق زلزله زده مورد بررسی 

قرار گرفت و تا کنون هیچ آسیبی ندیده است
 محمد کامل در گفتگو با خبرنگاران افزود: به رغم شدت باالی موج 
زمین لرزه در محدوده شهر ریوش و کاشمر در خراسان رضوی خوشبختانه 
خطوط فشار قوی انتقال گاز این منطقه سالم و کماکان انتقال گاز در این 

خطوط تداوم دارد
وی ادامه داد: کارکنان تالشگر منطقه که به صورت شبانه روز در آماده 
باش کامل هستند از نخستین دقایق حادثه زلزله برای انجام بازدیدهای 
علی  گاز  انتقال  از خطوط  بازبینی  اکیپ  چند  اعزام  با  فیزیکی  و  میدانی 
الخصوص خط ۱۰ اینچ کاشمر، ریوش  در محدوده شهرهای حادثه دیده 

اقدام نمودند. 
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه این زلزله آسیب و خسارت جدی 
نداشته است اظهار کرد: کارکنان این منطقه با جدیت دستی آن از خطوط 
انتقال گاز به منظور پایداری جریان گاز بازرسی ها و مراقبت های الزم را 

معمول داشته و این روند ادامه خواهد داشت.
حوالی  پیش  ساعتی  ریشتر   ۴ بزرگی  به  لرزه ای  زمین  است  گفتنی 

ریوش و کاشمر در خراسان رضوی را لرزاند.

معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان خبر داد؛
آغاز فروش انشعاب فاضالب با شرایط ویژه و اقساط 

۳6 ماهه 
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان از آغاز طرح 
امکانات  که  روستاهایی  و  شهرها  در  فاضالب  انشعاب  اقساطی  فروش 

فنی فاضالب دارند خبر داد.
محسن صالح اظهار داشت: بر اساس آیین نامه عملیاتی شرکت های 
آب و فاضالب، واگذاری انشعاب و آب و فاضالب به متقاضیان الزم و 
ملزوم هم هستند و به همین دلیل در مناطقی که زیر ساخت های الزم 
برای واگذاری انشعاب فراهم شده است، مشترکین باید به منظور جلوگیری 
از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و نیز ارتقاء سطح بهداشت عمومی 

نسبت به خرید و نصب انشعاب فاضالب اقدام نمایند.
وی به ایجاد و توسعه تاسیسات فاضالب در سطح استان اشاره کرد و 
گفت: در سال های اخیر به رغم محدودیت منابع مالی و کمبود اعتبارات 
دولتی، آبفای استان اصفهان با مشارکت بخش خصوصی اقدام به ایجاد 

تاسیسات فاضالب در شهرهای مختلف استان کرده است.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  درآمد  و  مشترکین  خدمات  معاون 
اقدامات  جزء  فاضالب  انشعاب  خرید  اساس  براین  کرد:  اعالم  اصفهان 
ضروری از سوی مردم بوده و شهروندان می توانند با  پرداخت ۳۰ درصد 
نقد و بقیه به صورت اقساط ۳۶ ماهه، نسبت به خرید انشعاب فاضالب 

اقدام کنند.
بیشتر  برای کسب اطالعات  توانند  یادآور شد شهروندان می  وی  
ضمن تماس با سامانه خدمات غیرحضوری آبفا )شماره تلفن ۱۵۲۲( نسبت 

به در خواست خرید انشعاب فاضالب اقدام نمایند. 

رئیس سازمان صمت خبر داد: 
نظارت بر ۱۰۰ واحد نانوایی طی یک روز در ایالم

 ایالم_رئیس سازمان صمت استان از نظارت بر ۱۰۰ واحد نانوایی 
طی یک روز در ایالم خبر داد.

اظهار داشت: حسب دستور  این خبر  اعالم  با  ؛ رضا محمد رحیمی 
استاندار محترم مبنی بر ضرورت فعالیت واحدهای خبازی در ایام تعطیل 
بازرسان  حضور  با  نظارت  و  بازرسی  مشترک  گشت  نظارت ها؛  تشدید  و 
غله  اداره  و  اصناف  تعزیرات حکومتی،بسیج  نمایندگان  و  سازمان صمت 

امروز برگزار شد.
وی  افزود: طی این گشت از ۱۰۰ واحد نانوایی بازدید به عمل آمدواز 

۱۳ مورد تعطیلی) ۹ مورد مجاز و ۴ مورد غیر مجاز( بودند.
صورت  ریزی  برنامه  گفت:مطابق  ایالم  خبر  صمت  سازمان  رئیس 
گرفته نانوایی های کل شهرستان ایالم نظارت شد که منجر به شناسایی 
۵ مورد تخلف صنفی شامل کم فروشی،اخفاو امتناع،عدم رعایت بهداشت 

و تعطیلی غیرمجاز گردید.
محمد رحیمی در پایان از همشهریان گرامی خواست در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف صنفی در واحدهای نانوایی مراتب را از طریق سامانه تلفنی 

۱۲۴ اطالع داده تا در اسرع وقت پیگیری و اعالم نتیجه گردد.

و  ح  صال ا و حیا  ا  ، ظت حفا ف  ا هد ا تحقق  جهت 
بهره برداری از منابع طبیعی، پروژه های منابع طبیعی 

به تعاونی ها و تشکلها واگذار شده است.
محمد علی رضایی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان 
شهرسـتان میامـی عنـوان کـرد: در آییـن نامـه اجرایـی بند )ب( مـاده ۲۹ 
قانـون احـکام دایمـی برنامـه های توسـعه کشـور هـدف از اجرایی شـدن 
آن را واگـذاری پـروژه هـای منابـع طبیعـی بـه تعاونـی ها و تشـکل های 
واجـد شـرایط دانسـت و گفـت: تشـکل ها و گـروه های محلی روسـتایی، 
عشـایری و سـازمان هـای مـردم نهاد تخصصـی که برای تحقـق اهداف 
مشـخص و مشـترک مرتبـط بـا حفاظت، احیـاء، اصالح و بهـره برداری از 
منابـع طبیعـی در چهارچـوب قوانین و مقـررات، باید دارای مجـوز فعالیت 
از دسـتگاه اجرایـی کـه سـازمان جنـگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور 

اسـت، باشند.
وی کارهـای قابـل واگـذاری ایـن آیین نامـه را پروژه ها یـا عملیات 
مرتبـط بـا حفاظـت، احیـاء، اصـالح و بهره بـرداری منابع طبیعی برشـمرد 
و افـزود: واگـذاری ایـن فعالیـت هـا براسـاس قانـون برگـزاری مناقصات 

خواهـد بود.
محمـد علی رضایی هدف از تاسـیس شـرکت تعاونـی بهره برداران 
منابـع طبیعـی را ترویـج و افزایـش مشـارکت جوامـع محلـی در حفاظت 
از عرصه هـای منابـع ملـی و ارائـه خدمـات تخصصـی منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری بـه عنـوان یک تشـکل مردم نهاد بـرای مرتعداران دانسـت 
و بیـان کـرد: بهـره بـرداران منابـع طبیعـی می توانند با عضویـت در این 
تعاونـی از مزایـای ایـن نهـاد مردمـی اسـتفاده کننـد. رضایـی، تصریـح 
کـرد: انتظـار مـی رود با انسـجام جوامـع محلی و مردم روسـتا ها شـاهد 
مشـارکت عمومـی مـردم در برنامه هـای پیش بینی شـده در شهرسـتان 

شیم با

ضرورت توجه به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی
محمـد علـی رضایـی با بیـان اینکه هر چه بیشـتر از تـوان تعاونی ها 
حمایـت کنیـم حفاظـت از منابع طبیعـی افزایش می یابد گفـت: همواره در 
موضـوع منابـع طبیعـی، بهـره بـرداری و حفاظـت در کنـار هم بـه عنوان 
دو دیـدگاه اصلـی مطـرح می شـوند و معتقـدم اگـر زمینه نظارت از سـوی 
تعاونی هـا را همچـون بهره بـرداری تقویت کرد برای نگهداشـت عرصه ها 

سـودمند خواهد بود.
محمـد علـی رضایـی دربـاره اینکـه تعاونی هـا بایـد در کـدام یک از 
زیـر مجموعه هـای منابـع طبیعـی فعال تـر شـوند، تصریح کرد: بـا تحلیلی 
در زیرمجموعـه هـای منابـع طبیعـی بـه نظـر می رسـد در بخـش مرتع و 
حفاظت و بیابان نیازمند مشـارکت بیشـتر هسـتیم و بهره برداران بیشـتری 

در مراتـع حضـور دارند.
محمد علی رضایی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان 
شهرسـتان میامـی در ادامـه عنوان نمود جهت حمایت از شـرکت تعاونی و 
مشـارکت بهـره بـرداران ایـن اداره بصـورت قانونی پروژه هـای طرحهای 
مرتعـداری را بـه آنهـا واگـذار نموده اسـت و همچنین طی رونـد مناقصات 
پـروؤه هـای بیولوژیـک مراتع، بیابان شـامل کنتـرل هـرزآب و نهالکاری 

در سـطح شهرسـتان واگذار گردید.

در آذرماه ۱۴۰۰،
ادارات،  پایش دمای  مورد   7۰۰ و  ۱۰ هزار  از  بیش   

مدارس و نهادهای دولتی گیالن صورت گرفته است
اکبر مدیرعامل شرکت  به گزارش روابط عمومی گاز گیالن حسین 
گاز استان گیالن با اعالم انجام بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ مورد پایش دمای 
نهادهای دولتی گیالن در آذرماه سال جاری گفت: مهم ترین هدف از اجرای 
این طرح، نهادینه سازی فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در بخش 
های مختلف جامعه است.وی با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور 
درخصوص لزوم کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز نهادهای دولتی و پایش و 
بازرسی مستمر در این خصوص گفت: این شرکت با هدف پایداری جریان 
به  اقدام  استانی  با سایر شرکت های گاز  گاز مشترکین خانگی، هم راستا 
اجرای طرح پایش دمای ادارات و نهادهای دولتی کرده است و با برگزاری 
اقدامات انجام شده در این خصوص را  مستمر جلسات کمیته پایش دما، 
مورد بررسی قرار می دهد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن درخصوص 
نتایج بازرسی های انجام شده در آذر ماه گفت: ماحصل بیش از ۱۰ هزار و 
۷۰۰ مورد بازدید و پایش ادارات، نهادها، مدارس و بانک ها، اعالم اخطار به 
۵۳۵ نهاد پرمصرف و ثبت ۸ مورد قطع گاز بوده است.حسین اکبر درخصوص 
مدیریت مصرف گاز در سازمان ها و ادارات استان گفت: این نهادها می 
توانند با  استفاده از وسایل گازسوز استاندارد با برچسب انرژی باال )A و 
دمای  رعایت  تعطیل،  روزهای  در  گرمایشی  وسایل  نمودن  خاموش   ،)B
آسایش در محیط کار )۱۸ الی ۲۱ درجه(، روشن نمودن وسایل گرمایشی 
یک ساعت پیش از شروع کار و خاموش کردن آن یک ساعت قبل از پایان 
وقت اداری و انجام معاینه فنی مستمر موتورخانه ها تا حد زیادی در مصرف 

گاز صرفه جویی نمایند

سد  احداث  با  رودبار  شهرستان  شرب  آب  مشکل 
مخزنی دیورش حل می شود

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در بازدید رئیس کل 
دادگستری استان از روند اجرای پروژه سد دیورش گفت: مشکل آب شرب 
بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان رودبار با بهره برداری سد دیورش حل 
می گردد.به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن، 
گیالن  دادگستری  کل  رییس  خلیلی  حمزه  والمسلمین  حجت االسالم 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  آقایی  احمد  جان  همراهی  با 
بازدید کرد وحید  پروژه سد دیورش در رودبار  اجرایی  از روند  دادگستری 
خّرمی مدیرعامل شرکت سهامی آب گیالن در این بازدید ضمن ارائه گزارشی 
به رئیس کل دادگستری  استان و شهرستان رودبار  از وضعیت منابع آب 
گیالن گفت: سد مخزنی دیورش از نوع بتن غلطکی با حجم کل مخزن 
۳ میلیون متر مکعب و حجم تنظیمی سالیانه ۱۳ میلیون متر مکعب آب 
با هدف تأمین آب شرب شهرها و روستاهای رودبار و آب کشاورزی ۶۷۰ 
هکتار از اراضی شالیزارهای منطقه و همچنین نیاز زیست محیطی پائین 
دست در حال احداث می باشد.مدیرعامل آب منطقه ای گیالن افزود: با 
بهره برداری از سد مخزنی دیورش به عنوان یکی از مهمترین پروژه های 
عمرانی رودبار، مردم  ۵ شهر )توتکابن، رستم آباد، رودبار، منجیل و لوشان( 

و ۲۸ روستای تابعه از آب شرب با کیفیت برخوردار خواهند شد

پیام تبریک مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی به مناسبت هفته حمل ونقل ، رانندگان 

وراهداری
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی طی پیامی فرا 

رسیدن هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری راتبریک گفت
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  ای 
نقل،  و  حمل  هفته  رسیدن  فرا  پیامی  طی  مهردادجهانی  مرکزی  استان 

رانندگان و راهداری راتبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است :

تاریخ زرین میهن عزیز اسالمی ورق می خورد و هرروز بر افتخارات 
مردم این سرزمین ونظام مقدس جمهوری اسالمی ایران افزوده می شود سهم 
تالش هرکس و هر قشر در این کتابت ثبت وضبط است که بی شک در این 
میان تالشگران عرصه راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور بویژه رانندگان 
و راهداران خدوم از جایگاه ویژه ای برخوردارند که به همین منظور در تقویم 
جمهوری اسالمی ایران »۲۶ آذر لغایت یکم دی ماه« به عنوان »هفته 

حمل و نقل، رانندگان و راهداری« مزین گشته است.
رانندگان زحمتکش و بی ادعا ۲۶ آذر ماه سال ۱۳۶۲ بنابر فرمان جهادی 
رهبر و بنیانگذار کبیر انقالب شکوهمند و سرفراز اسالمی ایران حضرت امام 
خمینی ) ره ( لبیک گویان در آن شرایط خاص و جهادی تخلیه بنادر را به 
انجام رسانده و چرخه حیات کشور را به گونه ای دیگر به حرکت درآورده و 

بی هیچ چشم داشتی، لحظه ای از این خدمت غافل نشدند.
از سویی دیگربرای برقراری ترددی ایمن در راه ها و تامین نیازهای 
زیرساختی در حوزه حمل و نقل جاده ای، مردانی سخت کوش و بی ادعا 
در هر ساعت از شبانه روز می کوشند تا نبض حمل و نقل در شبکه راه ها و 
شریان های حیاتی کشور جریان داشته باشد که به پاس این زحمات و رشادت ها 

روز یکم دی ماه روز راهدار نامگذاری شده است.
با تالش بی وقفه  از خانواده،  راهداران در شرایط سخت جوی، دور 
در راه ایفای مسئولیت سازمانی برای تامین رفاه، آسایش و آرامش خاطر 
گاها  و  نشناخته  پای  از  راه خدمت سر  در  کاربران جاده ای،  و  هموطنان 
در راه انجام وظیفه به فیض رفیع شهادت در خدمت نائل می شوند تاشعار 
سازمانی«تحول، خدمت و رضایت« محقق گردد و بی شک نگهداری از 

این سرمایه گران سنگ حاصل تالش این عزیزان است .
برای ارج نهادن به خدمت های خالصانه یکایک فعاالن حوزه راهداری و 
حمل و نقل جاده ای، فرارسیدن »هفته حمل ونقل ، رانندگان وراهداری« 
را حضور تمامی تالشگران گرانقدر این حوزه بویژه همکاران و هم استانی 

عزیز تبریک عرض مینمایم.

در آذر ماه سال جاری انجام شد؛
فوریت های  مرکز  توسط  عملیات   7۰ از  بیش  اجرای 

شهری شهرداری قدس
رضا حیدری، معاون خدمات شهری شهرداری قدس از اجرای بیش از 
۷۰ عملیات متعدد خدماتی از قبیل اصالح نشست معابر، نصب دریچه ها، 
بازسازی  و  ترمیم  دیوارکشی،  مخلوط ریزی،  حفاری ها،  نوار  بتن ریزی 
سنگفرش های فرسوده و... در آذرماه امسال توسط مرکز فوریت های شهری 

شهرداری قدس خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، معاون خدمات شهری شهرداری قدس گفت: مرکز فوریت های شهری 
شهرداری به عنوان واحدی پیشرو در خدمات رسانی و به نوعی واحد اجرایی 

اقدامات حیاتی در سطح شهر محسوب می شود.
حیدری افزود: این واحد طی تماس ها و درخواست های شهروندان از 
طریق سامانه ۱۳۷ برای رفع نواقص مختلف در معابر سطح شهر، اقدام به 
اصالح و ساماندهی این نواقص می کند، چرا که به لحاظ ساختار سازمانی، 
انجام امور از طریق معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری روند اداری 
طوالنی تری را تا مرحله اجرا طی می کند. از این رو در بعضی موارد مرکز 
فوریت های شهری با امکاناتی که در اختیار دارد با دریافت تماس شهروندی 

در هنگام بروز مشکالت سریعا نسبت به رفع آن اقدام می کند.
معاون خدمات شهری شهرداری قدس از اجرای بیش از ۷۰ عملیات 
متعدد خدماتی در آذرماه توسط مرکز فوریت های شهری خبر داد و عنوان 
کرد: از جمله اقدامات اجرایی این واحد می توان به اصالح و رفع نشست 
معابر، مرمت و اصالح سنگفرش پیاده روها و جداول شکسته، نصب دریچه ها، 
اصالح و ساماندهی پل های فلزی، دیوارکشی، بتن ریزی نوار حفاری ها و 

لکه گیری های سطحی، تخریب و بازسازی نهرهای آب و... اشاره کرد. 
وی در پایان با تاکید بر لزوم تسریع اقدامات اجرایی مربوط به مرکز 
فوریت های شهری تصریح کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده 
هرگونه مشکل در سطح شهر و رفع آن با واحد فوریت های خدمات شهری 

از طریق سامانه ۱۳۷ اقدام کنند.

۴کیلومتر کابل کشی فشار متوسط 
و ضعیف زمینی در پروژه خیابان شیخ 
طوسی از محدوده برق شرق اصفهان 
با هزینه ای بالغ بر ۱۹۰۰۰ میلیون ریال 

احداث اجرایی شد .
منطقه  برق  مدیر  سلجوقی  امیر 
این  در  اصفهان  برق  توزیع  شرکت   ۴
متوسط  فشار  کشی  :کابل  گفت  باره 
زمینی از پست مخابرات تا خیابان شیخ 
طوسی به منظور خروج پست از حالت 
شعاعی و ایجاد قدرت مانور بین فیدرها 

عملیاتی شد.
وی در ادامه افزود : فیدر گیری از 
پست به منظور رفع ضعف ولتاژ منطقه 

ضعیف  فشار  شبکه  سازی  بهینه  و 
دیگر  نگهداراز  خود  کابل  با  هوایی 
شاخصه های این پروژه بوده است و از 

اهداف آن کاهش بار فیدرهای فول بار 
کاهش  و  نشده  توزیع  انرژی  ،کاهش 
تلفات انرژی ،رفع ضعف برق و پایداری 

شبکه بوده است
وی خاطر نشان کرد : از آنجا که بار 
زیادی بر روی فیدرهای شبکه تحمیل 
در  شبکه  نمودن  رینگ  علت  شد  می 
اولویت پروژه قرار گرفت وازآنجا که جنس 
شبکه از کابل های ژاپنی بود و بارها دچار 
قطعی شده بود ضرورت پروژه را بیش از 

پیش نمایان می کرد.

اصالح ساختار شبکه ها در شرق اصفهان

با حضور  ایالم_ طی مراسمی    
در  جنوب  حوزه  مردم  نماینده  علیزاده 
مجلس آئین افتتاح پروژه های مخابراتی 
شهرستان های حوزه جنوب افتتاح و به 

بهره برداری رسید.
این  حاشیه  در  اسدی  حشمت 
ایجاد  راستای  در  داشت:  اظهار  آیین 
پوشش، افزایش ظرفیت و کیفیت شبکه 
 BTS ارتباطات سیار استان، سایت های
همراه اول روستاهای فرهاداباد ،چم ژاب 
وگرزلنگرشهرستان دره شهر،روستاهای 
ندی  بروصفرو جا نگوش،  ا ر ز کلم، 
ب  آ ی  ها وستا ر  ، ه ر بد ن  شهرستا
آبدانان،  کارکنان  وکوی  بانکت  انار، 
روستاهای بردی،بیشه دراز، حاضرمیل 
 uso فیبرنوری  درقالب  وگوراب 
بر  بالغ  اعتباری  با  دهلران  شهرستان 
بهره برداری  مورد  تومان  ۸۰میلیارد 

قرار گرفت

وی افزود:با افتتاح ۱۲سایت جدید 
تلفن همراه و ارتقاء۲۱ سایت دیگر در 
سطح استان ایالم ، ۳۵ روستای استان 
به اینترنت پرسرعت همراه وفیبرنوری 

درقالب پروژه uso متصل شدند.
در  ایالم  منطقه  مخابرات  مدیر 
ادامه با تأکید بر ارائه خدمات مخابراتی 

و  شهری  نقاط  سایر  در  ارتباطی  و 
روستایی استان و استفاده از تجهیزات 
به روز و نسل جدید تلفن همراه گفتاست.

این  افتتاح  با  داشت:  بیان  وی 
دره  شهرستان  های  روستا  ها،  سایت 
تحت  آبدانان  و  ،بدره  شهر،دهلران 
قرار  همراه  تلفن  سوم  نسل  پوشش 

گرفتند و می کوشیم تا آینده نزدیک و 
پس از  تامین و نصب تجهیزات جدید 
نسل های  به  را  آنها  سایت ها،  این  در 

باالتر ارتقا دهیم.
ارائه  اهمیت  به  اشاره  با  اسدی 
استان،  روستایی  نقاط  در  خدمات 
خاطرنشان کرد: مخابرات منطقه ایالم 
ارتباطی  مناسب  بستر  آماده سازی  با 
آماده  استان،  سطح  در  مخابراتی  و 
روستائیان  به  مطلوب  خدمات دهی 
عزیز و رفع هرگونه مشکل ارتباطی در 

کوتاهترین زمان ممکن است.
ه  حوز شهرستان های  ینده  نما
جنوب، در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این آیین خدمات مخابرات و فناوری 
ارتباطات در اینحوزه را مناسب خواند و 
برلزوم ارتقای سایت های ارتباطی نسل 
به نسل سوم و چهارم در منطقه  دوم 

تاکید کرد.

با حضور نماینده ایالم در مجلس؛ 

پروژه های مخابراتی حوزه جنوب استان به بهره برداری رسید

نقل  راهداری و حمل و  مدیرکل 
جاده ای استان بوشهر گفت: این استان 
روستایی  راه  کیلومتر   ۲۴۶ و  هزار  دو 
دارد که بیش از ۸/۹۸ درصد آن آسفالت 

شده است.
سید حمیدرضا علم ظهر در جمع 
با اشاره به جان باختن سه  خبرنگاران 
نفر از نیروهای راهداری و حمل و نقل 
سه  کرد:  اظهار  کرونا  ایام  در  جاده ای 
میانگین  با  ما  جوان  همکاران  از  تن 
سنی ۲۷ سال بر اثر کرونا فوت شدند  
اما خدمات رسانی بدون وقفه در این ایام 

ادامه داشت.
رو  خیالت  سال   ۲۵ که  ایزوگام 

راحت میکنه !
صددرصد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ناوگان اتوبوسرانی وی آی پی هستند، 
اضافه کرد: بخش مسافری در ایام کرونا 
سه ماه تعطیل به لحاظ مادی متضرر شد 
و حتی پس از بازگشایی نیز تعداد شهرها 
محدود و تنها با نیمی از ظرفیت اجاره 

فعالیت داشتند.
نقل  راهداری و حمل و  مدیرکل 
جاده ای استان بوشهر تصریح کرد:  این 
استان ۴۷ نقطه حادثه خیز دارد که حدود 
۲۱ نقطه آن آرام سازی و آشکارسازی، 
۱۶ نقطه آن نیازمند اعتبار برای اصالح 
هندسی است. از این تعداد ۹ نقطه حادثه 

خیز برطرف شده است.
بوشهر  استان  اینکه  بیان  با  علم 

دارد،  راه  کیلومتر   ۳۳۴ و  هزار  چهار 
خاطر نشان کرد: در این استان ۹ هزار 
دهانه   ۲۰۰ و  هزار   ۱۴ با  پل   ۵۰۰ و 
وجود دارد که در ایام مختلف الیروبی 

و تمیز می شوند.
 وی عنوان کرد: طرح های مختلفی 
آسفالت،  روکش  ایمن سازی،  حوزه  در 
بوشهر  استان  در  پل ها  و  ابنیه  مرمت 
فعال است. برای مثال محور کنارتخته 
متعددی  حوادث  به  منجر  سالیانه  که 
می شد یکی از بهترین محورهایی است 

که ایمن سازی شده است.
نقل  راهداری و حمل و  مدیرکل 
کرد:   تأکید  بوشهر  استان  جاده ای 
جوان ترین  از  یکی  دارای  استان  این 
که  است  کشور  باری  ناوگان های 

کاالهای  حجم  به  توجه  با  کنون  تا 
اساسی، وارداتی و صادراتی بدون وقفه 
کار جابه جایی را انجام می دهد همچنین 
در حوزه فناوری استان بوشهر حرف اول 

را می زند.
علم با بیان اینکه سامانه ۱۴۱ برای 
اطالع رسانی ویژه رانندگان فعال است، 
بیان کرد: راهداری استان بوشهر نزدیک 
به ۴۰۰ نیروی فعال و ۱۶ راهدارخانه 
دارد که به طور مرتب و شبانه روزی در 

جاده در حال گشت هستند.
استان  گفت:  مسئول  مقام  این 
نه  ساما بزرگ ترین  ز  ا یکی  بوشهر 
کنترل  دوربین   ۶۴ با  ا  ر جاده ای 
نظارت تصویری، چهار   ۱۹ سرعت و 
تردد  دستگاه   ۵۴ دریایی،  باسکول 

اس  م  وی ا بلوی  تا هشت  و  ر  شما
دارد که به رانندگان وضعیت جاده را 

می کند. اطالع رسانی 
نقل  راهداری و حمل و  مدیرکل 
به  اشاره  با  بوشهر  استان  جاده ای 
پوشش  در  استان  این  خوب  جایگاه 
کرد:  اظهار  روستایی  آسفالت  راه های 
این استان دو هزار و ۲۴۶ کیلومتر راه 
روستایی دارد که بیش از ۸/۹۸ درصد 

آن آسفالت شده است.
بوشهر  استان  اینکه  بیان  با  علم 
به زودی جشن اولین استانی با داشتن 
را  روستایی  آسفالت  تمام  راه های 
خواهد گرفت، افزود: در این استان تنها 
خانوار)محور   ۵۰ باالی  روستای  یک 
ریز-سرچشمه( آسفالت نشده است که 
شش و نیم کیلومتر آن در قالب دو فاز 
در حال کار است و در ماه های آینده به 

بهره برداری می رسد.
وی خاطر نشان کرد: کار راهداری 
و حمل و نقل جاده ای در فصل های پاییز 
آغاز و در زمستان به اوج خود می رسد، 
شروع  و  هواشناسی  اعالم  از  قبل 
بارندگی گروه های مختلف در مسیرهایی 
که احتمال ریزش دارد از جمله محور 
کنارتخته )راهدارخانه دریاقلی و گلوگاه(، 
محور جم و سیراف، از سه راهه سیراف 
تا عسلویه، محور اهرم -فراشبند، محور 
دیلم-بهبهان که مسیرهای کوهستانی 

هستند، مستقر می شوند.

۹۹ درصد راه های روستایی بوشهر آسفالت شده اند



5 لهسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1914- یکشنبه 5 دی 1400 مقا
پیشرفت های تکنولوژی و دنیای هیجان انگیز کسب و کار) قسمت بیست و پنجم(

دامنه اشتغال
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.، ۲۰۰8(. 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 ۲۰۰8، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
7۰۰ 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 76۰،۰۰۰ آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن ۴۴ 
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 ۲۰۰8، 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، ۲۰۰8(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به ۴S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

برای سال ۲۰۱۱ 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 ۱6 تا ۲۴ 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

۱6.۳ ممنوعیت اجتناب ناپذیر

اهداف یادگیری
۱. نقض غفلت را تعریف کنید و عناصری از ادعای سهل انگاری 

را مورد بحث قرار دهید.
۲. یک قرارداد را توضیح دهید و مورد نیاز یک قرارداد اجباری 

را مورد بحث قرار دهید.
۳. مفاهیم مسئولیت پذیری و محدوده استخدام را توضیح دهید 

و در مورد نقش آنها در یک قرارداد کاری صحبت کنید.
اکنون می توانیم در این مورد به نقش شما بازگردیم، اگر چه 
انجام این کار ابتدا به بررسی جنبه های بیشتری از نقش هم اتاقی 
خود می پردازد. شما و هم اتاقی خود را برای صاحب خانه مورد تقاضا 
برای نوع مختلف جریمه قرار می دهید، یک جریمه سهل انگاری، که 
نتیجه آن از اشتباه عمدی نیست، بلکه از بی دقتی است. هنگامی که 
او قرار داده می شود که می تواند در پای خود نقاشی کند، جایی که 
او ممکن است آن را به راحتی کنار بگذارد، همانطور که او در اطراف 
پلتفرم حرکت کرد، هم اتاقی او اجازه داد که رفتار او تحت استاندارد 
معینی از مراقبت قرار بگیرد - یعنی میزان مراقبت الزم برای محافظت 

از دیگران از احتمال عدم صالحیت آسیب دیده.

عناصری از ادعای غفلت
برای اثبات این که عمل موردی غفلت است، صاحب خانه باید 
 ،Cheesman( چهار عنصر ادعای سهل انگاری را نشان دهد

:)۲۰۰۶
۱. متهم )هم اتاقی و در نهایت شما( وظیفه مراقبت از شاکی 
)صاحب خانه( را به عهده داشت. وظیفه مراقبت به سادگی به وظیفه 
اساسی اشاره دارد که یکی از افراد دیگر متعهد است - وظیفه نداشتن 

آسیب یا خطر نامناسب آسیب باشد.
۲. متهم از وظیفه خود مراقبت می کند. هنگامی که مشخص 
شده است که متهمین وظیفه مراقبت را بر عهده دارند، دادگاه خواهان 
آن می شود که آیا او واقعا این وظیفه را انجام نداده است. به عبارت 
دیگر، آیا او به عنوان یک فرد معقول عمل نمی کند؟ )در مورد هم 
اتاقی خود، به هر حال، این یک سوال از عمل به عنوان یک حرفه 

ای مناسب عمل خواهد کرد.(
۳( نقض وظیفه متهمان متهم به صدمه به شاکی یا مالکیت 
شاکی است. اگر سطل رنگ در ماشین خود فرو ریخته بود، بی نظمی 
هم اتاقی شما عملی نخواهد بود- نمی تواند باعث اقدام قانونی شود 
زیرا شاکی )صاحب خانه( هیچ آسیبی به شخص یا اموال نداشته 
باشد. اگر سطل رنگ ضربه بزنید و انگشت شست خود را به هم 
بزنید، در نتیجه کار خود را به عنوان یک بازیکن فوتبال حرفه ای 
پایان دهید؟ در این صورت، شما و هم اتاقی شما به خسارات بسیار 
باالیی برخورد می کنند. همانطور که می داند، صاحب خانه می تواند 

به جبران خسارت تنها برای پوشش آسیب به ماشین خود.
۴. اقدامات متهم در واقع باعث آسیب شناسی می شود. باید رابطه 
مستقیمی با علت و معلول بین عمل متهم و آسیب شاکی داشته باشد. 
در قانون، این رابطه علت در واقع یا علت واقعی است. به عنوان مثال، 
اگر صاحب خانه یک نگاهی به ماشین دندانه دار و پراکنده اش داشته 
باشد و از یک حمله قلبی فرو ریخت؟ آیا هم اتاقی شما برای این آسیب 
به فرد شاکی مسئول است؟ احتماال، اگرچه احتماال نه. اکثر اقدامات 
هر نوع در حرکت مجموعه ای از اقدامات پس از آن، و دادگاه باید 
تصمیم بگیرد که فراتر از آن متهم دیگر برای این اقدامات مسئول 
نیست. آخرین نکته که متهم برای سهل انگاری مسئولیت دارد، علت 
یا علت تقریبی است. استاندارد برای تعیین علت تقریبی به طور کلی 
قابل پیش بینی است. هم اتاقی شما نمیتوانست منطقی پیش بینی 
کند که صاحب ماشین زیر پلت فرم او ممکن است یک حمله قلبی 
را در نتیجه یک حادثه ناگوار با سطل رنگش داشته باشد. بنابراین 
او احتماال برای این صدمه خاص به شخص شاکی مسئول نیست.

غفلت و مسئولیت کارفرمایان
در این مرحله، شما خودتان ممکن است بخواهید از یک سوال 
مهمی بپرسید: »چرا من؟« چرا باید به خاطر سهل انگاری مسئولیتی 
را بر عهده بگیرد؟ بدون شک شما وظیفه مراقبت از مشتری خود را 
به عهده گرفتید، اما شخصا هیچ کاری را انجام نداده اید تا این وظیفه 
را نقض کنید. و اگر هیچ وظیفه ای از مراقبت را نادیده نگیرید، چگونه 
می توانستید علت واقعی یا نزدیک به هر آسیبی که مشتری شما از 

آن رنج می برد، داشته باشد؟ از کجا بیرون می آید؟

قانون قراردادها
برای پاسخ دادن به این سواالت، باید وارد منطقه بسیار مهمی 
از قانون مدنی شود - قانون قراردادها. قرارداد مبادله وعده یا تبادل 
وعده برای یک عمل است و به این معنی است که مبادله شامل 
مبادله است، اما حداقل شامل دو طرف است. همانطور که در شکل 
۱۶.۱ »طرفین قرارداد« را می بینید، پیشنهاد دهنده پیشنهاد می کند 
که با یک متقاضی قرارداد وارد شود. پیشنهاد دهنده پیشنهاد می دهد 
که به طور خاص کاری انجام دهید )یا از انجام کاری خاص خودداری 
کنید(، و اگر پیشنهاد دهنده این پیشنهاد را قبول کند، قرارداد ایجاد 
می شود. همانطور که می بینید، هر دو پیشنهاد و پذیرش باید شرایط 

خاصی را بدست آورند.

شکل ۱۶.۱ طرفین قرارداد

نتواند  طرف  یک  اگر  است:  اجرا  قابل  قانونی  قرارداد  یک 
کاری را که او وعده داده است انجام دهد، دیگر می تواند از دادگاه 
درخواست کرده تا توافقنامه را تحمیل کند یا اینکه در صورتی که 
قرارداد نقض شده باشد، جبران خسارت شود، زیرا وعده داده شده 
تحت قرارداد نگهداری نشده و یا یک عمل انجام نشده است. با این 
وجود، قرارداد می تواند تنها در صورتی اجرا شود که چهار الزام را در 

:)۲۰۰۶ ،Cheesman( بر دارد
توافق. احزاب باید به توافق دو جانبه دست یابند. پیشنهاد   •

دهنده باید یک پیشنهاد را ارائه کند و مشتری باید با پذیرش پاسخ 
دهد.

توجه. هر وعده باید در عوض اجرای یک اقدام قانونی   •
یا وعده انجام شود. اگر یک طرف بخواهد چیزی درباره ارزش قانونی 
)مثال پول، اموال، یک سرویس( مبادله نکند، یک توافقنامه به اندازه 

کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
• ظرفیت قراردادی. هر دو طرف باید دارای ظرفیت کامل قانونی 
برای پذیرش وظایف قراردادی باشند. محدودیت ها به ظرفیت کامل 
عبارتند از بیماری های روانی و چنین وضعیت های کمتری به عنوان 

.)۲۰۰۲ ،Roszkowski( مسمومیت
• شیء قانونی هدف قرارداد باید قانونی باشد. یک قرارداد برای 
اعمال غیرقانونی یا نقض خط مشی عمومی، غیرقانونی است )بدون 

مجوز قانونی(.

قراردادهای استخدامی
در اینجا آمده است که در آن شما وارد شوید: یک رابطه شغلی 
مانند آنچه که با هم اتاق خود داشته اید یک قرارداد است. تحت این 
قرارداد، هر دو طرف دارای وظایف خاصی هستند )شما ملزم به عنوان 
مثال برای جبران هم اتاقی خود هستید، و او موظف به انجام وظایف 
اختصاصی خود با حسن نیت است(. این قانون بر این عقیده است که 
هنگام انجام وظایف کاری خود، کارمند شما تحت کنترل شما است 
 ،Moran( که شما زمان، مکان و روش کار را کنترل می کنید

۲۰۰۸(. این یک مفهوم کلیدی در مورد شماست.

پاسخگویی برتر
قانون ایاالت متحده در مورد قراردادهای کارفرمایان و کارکنان 
بخشی از قوانین انگلیسی انگلیسی قرن هفدهم است که آموزه ای 
را که به عنوان مسئول مسئول شناخته شده است، تأیید می کند: 
»پاسخ صاحب را برای اعمال بنده بفرستید.« این اصل بر این بود 
که وقتی بنده کار را برای کارشناسی ارشد انجام داد، کارشناسی 
ارشد مسئول هر خسارتی است که خدمتکار ممکن است انجام دهد 
)در نظر گرفتن عملی، با توجه به این که خدمتگزاران به ندرت در 
هیچ جایگاهی برای جبران خسارت مالی حتی مجبور به پرداخت 
مالی بودند( )Kubasek et al.، ۲۰۰۹ ؛ کتاب قانون، ۲۰۰۸(. 
خیلی اصل در قانون کار در ایاالت متحده معاصر وجود دارد که آن 
را گسترش می دهد که شامل نقض »خدمتکار« قانون جریمه می 
شود. مشتری شما - صاحب خانه - به این ترتیب، به عنوان کارفرما 
هم اتاق خود، ادعای برتر درباره اتهام علیه شما را مطرح کرده است.

دامنه اشتغال
در قبال مسئولیت شما در مورد خسارات وارده به کارکنان خود 
به صاحب خانه، دادگاه یک استاندارد معروف به محدوده استخدام 
را اعمال می کند: اعمال کارکنان در محدوده کار خود تحت دو 
شرایط قرار می گیرند: )۱( اگر آنها در برای انجام وظایف قراردادی 
به کارفرمای خود و )۲( اگر کارفرما )یا ممکن است( در برخی از 
اقدامات کارمند  از  یا غیر مستقیم، بیش  کنترل، به طور مستقیم 

)کتاب قانون، ۲۰۰۸(.
اگر شما در این اصول برای این ایده که هم اتاقی شما غفلت 
است اما شما نبودید، به این دلیل است که زیاد نیست. هم اتاقی شما 
در واقع کارمند شما بود. او به وضوح انجام وظایف قراردادی را زمانی 
که باعث حادثه شد، و به عنوان کارفرمای خود شما، به طور مستقیم 
یا غیر مستقیم، در کنترل فعالیت های خود بود. شما ممکن است 
استدالل کنید که قرارداد با هم اتاقی شما اجباری نیست، زیرا هرگز 
در آن نوشته نشده است، اما این کار بی اهمیت است، زیرا قراردادهای 
کاری نباید در نوشتن باشند )Moran، ۲۰۰۸(. شما می توانید به 
دادگاه یادآوری کنید که شما بارها و بارها به کارمند خود گفته اید 
سطل رنگ خود را در یک مکان امن تر قرار داده، اما این استدالل 
وزن زیادی را تحمل نخواهد کرد: به طور کلی، دادگاه اقدامات ممنوعه 
کارمند را در محدوده اش استخدام می کند )قانون کتابخانه، ۲۰۰۸(

از سوی دیگر، همان اصل شما را از مسئولیت در مورد اتهام و 
باطل علیه هم اتاقی شما محافظت می کند. احتماال دادگاه احتماال 
متوجه خواهد شد که پاسخ تهاجمی وی به نظر همسایه مربوط به 
کسب و کار در دست نیست و یا در محدوده استخدام او متعهد نیست؛ 
در پاسخ به توهین همسایه به اطالعات او، او مستقل از قرارداد کاری 

خود با شما عمل می کرد.
در نهایت، اکنون که نگاهی نسبتا دقیق در مورد برخی از راه 
هایی که در آن قانون کار می کند تا روابط تجاری را به عنوان قابل 
پیش بینی بودن امکان پذیر سازیم، بیایید خالصه این بخش را با 
یادآوری خودمان که سیستم حقوقی ایاالت متحده نیز انعطاف پذیر 
است. در تالش های خود برای حل پرونده شما، بگذارید بگوییم که 

دادگاه مسائل را به شرح زیر ارزیابی می کند:
»آسیب به ماشین صاحب خانه به مبلغ ۳۰۰۰ دالر است. او 
نمیتواند چیزی را از هم اتاقی خود باز یابد، که تقریبا هیچ چیزی 
جز کتابخانه شخصی اش دربارهی الهیات قرون وسطایی ندارد. او 
همچنین نمی تواند چیزی را از بیمه کننده مسئولیت کسب و کار خود 
باز یابد، زیرا شما هرگز تصور نمی کنید که کسب و کار شما به هر 
گونه بیمه نیاز دارد )و به هر حال نمی تواند آن را بپردازد(. به طوری 
که شما را ترک: آیا صاحب خانه می تواند خسارت از شما شخصا 
بازیابی؟ به لحاظ قانونی، بله: اگرچه شما از فرمتهای ساده ایجاد یک 
مالکیت شخصی )نگاه کنید به فصل ۴ »انتخاب یک فرم مالکیت 
تجاری«(، شما در عین حال مسئول قرارداد و پروانه های کسب و 
کار خود هستید. از سوی دیگر، شما ارزش بیشتری از هم اتاقی خود 
ندارید، حداقل زمانی که آن را به دارایی های مالی می آید. شما یک 
سیستم استریوی شش ساله، یک کامیون پانل هفت ساله و حدود 
۲۰۰ دالر در یک حساب پس انداز دارید - پس از خرید دو پله و 
پلتفرمی که شما به عنوان داربست استفاده می کنید. دادگاه می تواند 
به شما سفارش کند که ۳۰۰۰ دالر از درآمد های آینده پرداخت کند 
اما الزم نیست. پس از همه، صاحب خانه می دانست که شما هیچ 
بیمه مسئولیت کاری ندارید اما به هر حال استخدام شده اید زیرا او 
سعی در صرفه جویی در هزینه نقاشی خانه اش کرده است. عالوه 
بر این، او مجبور نیست که ۳۰۰۰ دالر را از جیب خود بپردازد؛ زیرا 

بیمه شخصیتی او آسیب به ماشینش را پوشش می دهد. »

شما احتماال باید خوش شانس باشید. اگر پرونده شما به دادگاه 

برسد، به قوانین پرونده مدنی که در شکل ۱۶.۲ »مراحل دادرسی 
مدنی« تعریف شده است، مورد رسیدگی قرار گرفته است. همانطور 
که ممکن است مشکوک باشید، موارد مدنی بسیار وقت گیر هستند. 
تحقیقات نشان می دهد که دادرسی به طور متوسط   ۲۴.۲ ماه از زمانی 
که یک پرونده شکایت ارائه می شود تا زمانی که دادرسی ارائه می شود 
)۲۵.۶ ماه در صورتی که در دعوی قاچاق دخیل باشد( طول می کشد.

شکل ۱۶.۲ مراحل دادرسی مدنی

و البته آن گران است بیایید بگوئیم که یک کار ۴۰،۰۰۰ ساله 
دارید و تصمیم بگیرید که یک پرونده مدنی را بفرستید. وکیل شما 
بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ دالر در ساعت هزینه می کند. با این نرخ، درآمد 
خالص خالص خود را به میزان ۱۸۰۰ دالر در هر ۹ ساعت کار می 
پردازید. اما در مورد جایزه هیئت منصفه؟ آیا هزینه های حقوقی شما 
بیشتر از جبران شما نیست؟ بستگی دارد، اما توجه داشته باشید که 
طبق یک مطالعه، جایزه مدیون در موارد مدنی ۳۳،۰۰۰ دالر )شورای 
قضایی کالیفرنیا، ۲۰۰۸( )کوهن و اسمیت، ۲۰۰۴( است. و شما می 

توانید از دست بده

گیرنده های کلیدی
• نقض غفلت ناشی از بی دقتی است. برای اثبات ادعای سهل 

انگاری، یک شاکی باید چهار عنصر را نشان دهد:
۱. متهم به وظیفه مراقبت از شاکی است. وظیفه مراقبت اشاره 

به تعهد اساسی به ایجاد آسیب و یا خطر غیرمنصفانه آسیب است.
۲. متهم از وظیفه خود مراقبت می کند. آیا مته به عنوان یک 

شخص منطقی عمل نکرد؟
۳( نقض وظیفه متهمان متهم به صدمه به شاکی یا مالکیت 

شاکی است.
۴. اقدامات متهم در واقع باعث آسیب شناسی می شود. رابطه 
مستقیمی بین علت و معلولیت بین عمل متهم و آسیب شاکی در 
واقع یا علت واقعی علت است. نکته ای که فراتر از آن متهمان دیگر 
مسئولیت اقداماتی را که توسط بی دقتی به حرکت در می آیند، به 
عنوان یک علت یا علت تقریبی آن نام برده می شود. استاندارد برای 
تعیین علت تقریبی به طور کلی قابل پیش بینی است: آیا متهم می 
تواند احتمال صدمه وارد شده توسط شاکی را به طور منطقی پیش 

بینی کند؟
• قرارداد مبادله وعده یا تبادل وعده برای یک عمل است. 
پیشنهاد دهنده یک پیشنهاد را برای وارد شدن به یک قرارداد با یک 
متقاضی پیشنهاد می دهد - یعنی کاری برای انجام کاری خاص )یا 
از انجام کار خاصی اجتناب کنید(. اگر پیشنهاد دهنده این پیشنهاد را 

قبول کند، یک قرارداد ایجاد می شود.
• یک قرارداد قانونی قابل اجرا است: اگر یک طرف نتواند کاری 
را که او وعده داده است انجام دهد، دیگر می تواند از دادگاه درخواست 
کند که توافقنامه را اجرا کند و یا جبران خسارت را برای صدمه به 
دست آورد زیرا قرارداد نقض شده است. یک قرارداد قابل اجرا باید 

چهار الزامات را برآورده کند:
۱. موافقت نامه احزاب باید به توافق دو جانبه دست یابند.

۲. در نظر گرفتن هر وعده باید در عوض اجرای یک اقدام 
قانونی یا وعده انجام شود.

۳. ظرفیت قراردادی. هر دو طرف باید دارای ظرفیت کامل 
قانونی برای پذیرش وظایف قراردادی باشند.

۴. جسم قانونی هدف قرارداد باید قانونی باشد.
کارمند،  و  کارفرما  قرارداد  در  که  کند  می  فرض  قانون   •
کارفرما زمان، مکان و روش کار کارکنان را کنترل می کند. دکترین 
پاسخگویی به مسئولین - »اجازه دهید استاد پاسخ ]برای اعمال 
بنده[« - مربوط به قرارداد کارفرما و کارمند. در قضاوت مسئولیت 
کارفرمایان در مورد خسارات ناشی از غفلت کارکنان، دادگاه استاندارد 
دامنه استخدام را اعمال می کند: اقدامات کارمند در محدوده استخدام 
او تحت دو شرایط زیر قرار می گیرد: )۱( اگر آنها برای انجام انجام 
شوند وظایف قراردادی به کارفرمای خود و )۲( اگر کارفرمای )یا می 
تواند( در برخی از کنترل، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بیش از 

اقدامات کارمند.

تمرین
)AACSB( تجزیه و تحلیل

بگذارید بگوییم شما یک ماشین ماشین مورد استفاده خود را 
در اختیار دارید و پیشنهاد می دهید یک خودروی مورد استفاده را 
برای ۵۰۰۰ دالر فروخت. آنچه الزم است برای ایجاد یک قرارداد 

اجباری برای فروش خودرو؟
اگر، زمانی که مشتری میخواهد برای یک درایو تست بگذارد، 
فروشنده به درخت میرود و مجروح است، آیا شرکت شما مسئولیت 

دارد؟ چرا و چرا نه؟

۱6.4 مسئولیت محصول

اهداف یادگیری
۱. تعریف مسئولیت محصول و بحث در مورد سه زمینه یا 

»نظریه های بازیابی« برای ادعای مسئولیت محصول.
۲. سه نوع بی توجهی سازنده را که ممکن است در یک پرونده 

مربوط به محصول مورد ادعا قرار گیرد مورد بحث قرار دهید.
۳. تعریف مسئولیت سخت و توضیح آموزه ای از مسئولیت 

محرمانه در جرم
۴. تعریف یک ضمانت و تشخیص بین ضمانت نامه های عقلی 

و ضمانت های ضمنی.
۵. هدف اصلی قانون شکنی را شناسایی کنید و بین خسارات 

جبران خساره و خسارت های مجازات تفاوت ایجاد کنید.
قانون U.S. عالوه بر قصاص عمدی و سهل انگاری، قانون 
سوم ایاالت متحده را به رسمیت می شناسد: محکومیت های محرمانه 
محرمانه شامل اقداماتی است که به لحاظ ذاتی خطرناک هستند و 
ممکن است یک حزب بدون توجه به اینکه چقدر دقت او )یا آن( 
آنها را انجام می دهد، مسئول باشد. برای درک بهتر مسائل مربوط 
به موارد مسئولیت سختگیرانه، بیایید داستان ماجراهای حقوقی شما 

را در دنیای کسب و کار جایی که مانده اید را بیاموزیم:
»از آنجا که کسب و کار خانه نقاشی را از دست داده اید، تقریبا 
نا امید شده اید، شما به خانه می روید تا گزینه های خود را برای کار 
اشتغال در تعطیالت تابستانی خود تجدید نظر کنید. شما تنها دارایی 
های باقیمانده خود را حفظ کرده اید - دو پله و پلت فرم که شما 
برای ساخت داربست استفاده می کنید - در گاراژ پدرتان، که در آن 
یک بعد از ظهر عمو خود را به آنها یادآوری می کند. در بررسی یکی 
از نردبان، او به شما میپرسد چقدر وزن آن طراحی شده است و شما 
به او بگویید که مدیر بخش Ladders ‘N’ Things به شما 
گفته است - سه صد پوند در هر رینگ. او می گوید که این یک عدد 
خوب است، و احساس می کند که ممکن است بخواهد آنها را بخرند، 
شما به تازگی اضافه کرده اید که اگرچه آنها به دلیل کاهش زنگ 
زدگی آنها را در قیمت پایین قرار داده اند، آنها تقریبا جدید هستند. 
همانطور که معلوم است، او نمی خواهد آنها را بخرند، اما او پیشنهاد 
می کند که به شما ۳۵ دالر در ساعت بپردازد تا آنها را به خانه اش 
بفرستد و به او کمک کند تا بام جدید را بسازد. او سرگرم کننده است، 
او خانواده است، و او احتماال شما را برای هر چیزی شکایت نیست، 

بنابراین شما در فرصت فرصت پرش.
»همه چیز به دو روز می رسد به طور مساوی، زمانی که شما 
در حال کار بر روی جنگل دو داستان از زمین. همانطور که شما در 
حال فرایند باز کردن یک بسته نرم افزاری از لبه های درز، یکی از 
پله های نردبان، پایین آوردن پلت فرم و قرار دادن شما در داخل پاسیو 

سنگ دبیر خود را با شکستگی گردن رحم است. »
خوشبختانه هیچ آسیب به نخاع شما وجود ندارد، اما شما درد 
دارید و به جراحی نیاز دارید. حاال نوبت شماست تا کسی را مورد 

قضاوت قرار دهید. اما چه کسی؟ و برای چه؟
پیگیری ادعای مسئولیت محصول

وقتی وکیل خود را به اقدام برای مسئولیت محصول توصیه می 
کند، یک تعجب آور نیست، ادعای آسیب رنج می برد به دلیل یک 
محصول معیوب )در مورد شما، البته، نردبان(. او توضیح می دهد که 
مفهوم قانونی مسئولیت محصول، از اصول قانون شکنی خارج شده 
است. وی ادامه می دهد که در موارد مسئولیت محصول، سه دلیل 
برای پیگیری ادعا و درخواست خسارت وجود دارد - چه وکالئی سه 

»نظریه های بازیابی« می نامند:
غفلت  •

مسئولیت سخت  •
• نقض ضمانت

همانطور که شاکی، او تأکید می کند، شما می خواهید از بسیاری 
.)۲۰۰۹ ،.Kubasek et al( از این سه زمینه استفاده کنید

علت غفلت
در انتخاب متهمان در مورد شما، شما باید با تولید کننده نردبان 
شروع کنید. غفلت و بی دقتی تولید کننده می تواند سه شکل متفاوت 

:)۲۰۰۹ ،.Kubasek et al( داشته باشد
• هتک حرمت به هشدار. سازنده ممکن است مسئول باشد اگر 
شرکت می دانست )یا باید دانست( که بدون هشدار، نردبان در استفاده 
عادی یا در هر استفاده منطقی قابل پیش بینی خطرناک است. برای 
مثال، ممکن است که شما سقوط نردبان را احتماال با قرار دادن آن 
در زاویه ای کمتر از دیوار خانه انجام دادید. با این وجود این اشتباه، 
استفاده منطقی قابل پیش بینی از محصول است و اگر سازنده نتواند 
به شما این امکان را هشدار دهد، این شرکت مسئول عدم اخطار است.

• هتک حرمت به هشدار. سازنده ممکن است مسئول باشد اگر 
شرکت می دانست )یا باید دانست( که بدون هشدار، نردبان در استفاده 
عادی یا در هر استفاده منطقی قابل پیش بینی خطرناک است. برای 
مثال، ممکن است که شما سقوط نردبان را احتماال با قرار دادن آن 
در زاویه ای کمتر از دیوار خانه انجام دادید. با این وجود این اشتباه 
استفاده منطقی از پیش بینی محصول است و اگر تولید کننده نتواند 
به شما این امکان را هشدار دهد، این شرکت مسئول عدم هشدار 

.)۱۹۹۸ ،.Baldwin et al( است
• طراحی غفلت. همانطور که این اصطالح نشان می دهد، این 
اصل در مورد محصوالت طراحی شده باطل است. در قانون، یک 
محصول معیوب است اگر، علی رغم هر هشدار، خطر ابتال به آسیب 
بیشتر از کارایی آن در انجام کارهایی است که طراحی شده است. 
اگر، مثال، نردبان خود را با تسمه ای که احتماال هنگام شکستن وزن 
بر روی آن قرار می گیرد، از کارخانه سازنده بیرون بیاورید، نردبان 

ممکن است در طراحی آن نقص داشته باشد.
• طراحی غفلت. همانطور که این اصطالح نشان می دهد، این 
اصل در مورد محصوالت طراحی شده باطل است. در قانون، یک 
محصول معیوب است اگر، علی رغم هر هشدار، خطر ابتال به آسیب 
بیشتر از کارایی آن در انجام کارهایی است که طراحی شده است. 

اگر، مثال، نردبان خود را با تسمه ای که احتماال هنگام شکستن وزن 
بر روی آن قرار می گیرد، از کارخانه سازنده بیرون بیاورید، نردبان 

ممکن است در طراحی آن نقص داشته باشد.

کمیسیون ایمنی مصرفی ایاالت متحده از فراخوانی هزاران نفر 
از کودکانی که تصمیم گرفته اند طرح های ناقص را بررسی کنند، 

نظارت داشته است.
.۲.۰ Valentina Powers - Crib - CC BY

• بی توجهی به خودی خود. سازنده ممکن است مسئول باشد 
اگر نردبان نتواند استانداردهای قانونی را رعایت کند. به عنوان مثال، 
با توجه به استانداردهایی که توسط اداره ایمنی و بهداشت شغلی 
)OSHA( تعیین می شود، نبش های نردبان شما باید با مواد مقاوم 
در برابر سایش بافته شوند تا از لغزش کم شود. اگر مجروح شده اید، 
زیرا آنها نیستند، ممکن است سازنده بر اساس غفلت در درون )اداره 

ایمنی و بهداشت حرفه ای، ۲۰۰۳( مسئول باشد.
اگر تصمیم به اعمال مفهوم سهل انگاری در شکایت سازنده 
نردبان داشته باشید، باید چهار عنصر مورد بی توجهی را که ما در 

باال ذکر کردیم، به اثبات برسانیم:
۱. متهم )سازنده( وظیفه مراقبت را به عهده داشت

۲. متهم این وظیفه مراقبت را نقض کرد
۳. نقض مسئولیت مراقبت متهم باعث ایجاد آسیب به شما 

یا اموال شما شد
۴. اقدامات متهم در واقع باعث آسیب شناسی می شود

زمینه مسئولیت شدید
به خاطر بحث، بیایید بگوئیم که وکیل شما در مورد دنبال کردن 
ادعای غفلت علیه سازنده نردبان خود بسیار مطمئن نیست. به نظر 
می رسد که این شرکت در هر یک از سه فرم تجدیدنظر شده توسط 
قانون بی دقت بوده است و در هر صورت برای نشان دادن تمام 
چهار عنصر مورد نیاز در موارد بی احتیقی، دشوار است. او به جای 
آن پیشنهاد می کند که شما به دالیل مسئولیت سختگیرانه عمل 
می کنید، و اشاره می کنید که اصل مسئولیت سختگیرانه اغلب کار 
قانونی شاکی را کمتر تحقیر می کند. اما )شما می پرسید( اگر شرکت 
غفلت نداشته باشد، چگونه می تواند مسئولیت آن، »به شدت« یا به 
هر دلیلی باشد؟ وی در پاسخ به این تدبیر از مسئولیت سختگیرانه 
در مورد نقض حقوق بشر، شما نباید سهل انگاری را در بخش تولید 
کننده اثبات کنید. او ادامه می دهد که تحت این دکترین، حق شما 

برای جبران خسارت بر اساس دو فرض قانونی است:
افرادی را که در معرض خطر آسیب  ۱. محصوالت خاص، 

هستند قرار می دهند بدون توجه به میزان مراقبت از آسیب دیدن.
این  از  مجدد  استفاده  صورت  در  باید  مصرفکنندگان   .۲
محصوالت، برخی از ابزارهایی برای جبران خسارت داشته باشند 

.)۲۰۰۶ ،Cheesman(
البته در روز و روز، مردم از نردبان کامال با موفقیت استفاده می 
کنند. با توجه به کمیته ایمنی مصرف کننده )CPSC(، هر ساله 
حوادث مربوط به نردبان باعث مرگ سه صد و صد هزار و سیصد 
صدمه شد که نیازمند درمان اورژانسی است )موسسه نردبان آمریکا، 
۲۰۱۱؛   ConsumerAffairs.com، ۲۰۰۷(. در تعداد معینی 
از این موارد، نردبان معیوب است و در موارد مسئولیت سختگیرانه، 
مهم نیست که چه چیزی از طرف سازنده برای جلوگیری از نقص 
ها مورد توجه قرار گرفته است. این به نظر شما کمی خشن است، 
اما وکیل شما توضیح می دهد که در ایجاد آموزه های مسئولیت 
سختگیرانه در مورد نقض حقوق، دادگاه دو دلیل را برای ایجاد زمینه 
های مسئولیت بسیار سخت )گرینمن علیه یوبا قدرت محصوالت، 

۲۰۱۱( ذکر کرده است:
• تولید کننده می تواند خود را با اقدامات پیش بینی و جلوگیری 
از ویژگی های محصول خطرناک محافظت کند، اما عموم مردم نمی 

توانند آن را حفظ کنند.
• تولید کننده می تواند خود را با خرید بیمه و انتقال هزینه به 
مردم در قالب قیمت های باالتر محصول محافظت کند. باز هم، مردم 

از چنین حفاظتی برخوردار نیستند.
در این شرایط، سازنده مایل است که خطر را به خطر بیاندازد، 
یعنی خطر تهیه یک محصول که به طور بالقوه خطرناک است، به 
خصوص اگر معیوب باشد. بنابراین تولید کننده اولین گام را در فرآیند 
تولید می برد که این محصول به مصرف کننده منتهی می شود که 
ممکن است با استفاده از آن »ضربان قریب به اتفاق« رنج ببرد، به 
خصوص اگر در طول فرآیند که از سازنده به کاربر فرار می کند، 
معیوب شده است. »حتی اگر او در تولید محصول سهل انگاری 
نداشته باشد،« دادگاه اعالم کرد، سازنده مسئول دستیابی آن به بازار 
است »)عالمت های اضافه شده(. هیچ راهی برای گفتن نیست که 
چه زمانی و چگونه محصول ناقص خواهد بود یا پیش بینی می شود 
که چگونه یا چگونه بسیاری از مردم آن را مجروح خواهند کرد. با 
این حال، نقص ها و آسیب ها زمانی که افراد از چنین محصوالتی 
استفاده می کنند خطرات »ثابت« هستند و بنابراین کاربران باید از 
»حفاظت مداوم« در قانون استفاده کنند. این حمایت توسط دکترین 
مسئولیت سختگیرانه در خلع سالح ایجاد شده است. چرا باید سازنده 
مسئول چنین نقصی و صدمه ای باشد؟ از آنجا که، دادگاه مدعی 

است، »سازنده بهترین مکان برای حفاظت از ... است.«
و این، وکیل خود را توضیح می دهد، به همین دلیل است که 
شما قصد دارید سازنده نردبان خود را بر اساس قاعده های شدید 

شکایت کنید.
ادامه دارد
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تفاهم نامه همکاری فدراسیون بدنسازی 
با سازمان ورزش شهرداری تهران

رییس فدراسیون بدنسازی با رییس سازمان ورزش شهرداری تهران 
تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.

امیری  ناصر  رییس،  زاده  نصیر  عبدالمهدی  ما  خبرنگار  گزارش  به 
سرپرست دبیری و حسین جمشیدی مدیر روابط عمومی فدراسیون بدنسازی 
و پرورش اندام با حضور در سازمان ورزش شهرداری تهران، با حسین اوجاقی 

رییس و دیگر مسئوالن این سازمان نشستی را برگزار کردند.
در  ورزشی  های  هیات  و  ها  فدراسیون  امور  مشاور  خسروی،  علی 
حسین  جلسه  اولین  را  امروز  نشست  تهران  شهرداری  ورزش  سازمان 
اوجاقی بعد از قرار گرفتن در راس این سازمان با مسئوالن یک فدراسیون 

ورزشی عنوان کرد. 
در ادامه حاضران در جلسه راهکارهای همکاری مشترک میان دو نهاد را 
بیان کردند و پیشنهاداتی همچون تربیت مربی برای کار با دستگاه در پارک 
های تهران، همکاری در زمینه برگزاری کالس های آموزشی و... مطرح شد. 
تهران در صحبت  رییس سازمان ورزش شهرداری  اوجاقی،  حسین 
های خود گفت: دکتر نصیر زاده یک مدیر کامال ورزشی و توانمند است 
که هر جا بوده، منشا خیر بوده است. فدراسیون بدنسازی گستردگی زیادی 
دارد و رشته های متنوعی را در زیر مجموعه خود جای داده است. در این 
فدراسیون رشته هایی فعال هستند که طرفداران زیادی در سطح جامعه 
دارند و برخی از آن ها هنوز در شهرداری فعال نشده اند. ما باید از فضاهایی 
که در اختیار شهرداری است، برای توسعه این رشته ها و استفاده مردم بهره 
ببریم. فکر می کنم شهروندان به خاطر شرایطی که کرونا در دو سال اخیر 
ایجاد کرده بود، نیاز به شادابی دارند و یکی از فدراسیون هایی که می توانیم 
با همکاری با آن نیازهای شهروندان را تامین کنیم، همین بدنسازی است. 
عبدالمهدی نصیرزاده، رییس فدراسیون بدنسازی نیز گفت: وقتی شنیدم 
که آقای اوجاقی به عنوان رییس سازمان ورزش شهرداری انتخاب شده، 
خیلی خوشحال شدم چون ایشان را یکی از الیق ترین ها در بخش مدیریت 
ورزش می دانم. درباره بحث کالس های آموزشی ما این آمادگی را داریم 
که با سازمان ورزش شهرداری همکاری کنیم تا شهروندان از دانش مربیان 
تربیت شده بهره ببرند. از سوی دیگر ما رشته ای به نام فیتنس چلنج را در 
فدراسیون خودمان داریم که هم می تواند جنبه همگانی داشته باشد و هم 
حتی به صورت خانوادگی مسابقات آن در پارک ها و فضای باز برگزار شود.

وی افزود: متاسفانه فدراسیون بدنسازی از نظر زیرساختی ضعیف بوده 
و ما کمپی برای تیم های ملی خود نداریم. امیدواریم با مساعدت و همکاری 
شهرداری تهران این اتفاق در آینده ای نزدیک رخ دهد. پیشنهاد من این 
است برای ارتباط بهتر بین فدراسیون ها و سازمان ورزش شهرداری تهران، 

یک کمیته شهروندی در هر فدراسیونی تشکیل شود. 
گفتنی است؛ در پایان این جلسه تفاهم نامه ای مشترک بین رییس 
فدراسیون بدنسازی و رییس سازمان ورزش شهرداری تهران به امضا رسید.

انتقاد شدید قهرمان المپیک از حمید سوریان
از  المپیک  قهرمان  رضایی  قاسم 
فدراسیون  رئیس  نایب  سوریان  حمید 

کشتی انتقاد کرد.
نفر سوم  قاسم رضایی قهرمان و 
المپیک و دارنده یک مدال نقره و ۲ برنز 
انتقادات  ادامه  کشتی فرنگی جهان، در 
چرخه  و  بنا  محمد  تصمیمات  از  شدید 
صفحه  در  بار  این  ملی  تیم  انتخابی 
 ۷ دارنده  سوریان  حمید  از  خود  رسمی 

طالی جهان و المپیک و نایب رئیس فدراسیون کشتی انتقاد کرد.
قاسم رضایی خطاب به حمید سوریان نوشت:

جهانی  مسابقات  برای  انتخابی  بدون  سال ها  که  برای شما  آقای سوریان 
انتخاب شده اید و مدال های رنگارنگی که برازنده شما هم هست، بر گردن آویختید، 
حضور  زمان  در  پاپی  عبدالحمید  امیری،  جاسم  حاجی پور،  محسن  از  نامی  چرا 
انتخابی بر شما پیروز شوند  شما، اصال به زبان نمی آمد، نکند که شاید در یک 
و سیستم گلخانه ای زیر سوال برود. مسلما شما بهره برده این سیستم هستید و 
نباید هم مقابل آن بایستید. از طرفی جو حاضر به گونه ای به موضوع می پردازد 
که انگار قبل از سال ۲۰۰۳ و و آمدن آقای بنا اصال کشتی فرنگی وجود نداشته 
است، باید خدمت تان عرض کنم پس مدال طالی حسن رنگرز در سال ۲۰۰۱ 
که الگوی ورزشکارانی، چون من بود از کجا آمد؟ مسعود هاشم زاده که با ناداوری 
مدالش را در المپیک از دست داد وعلی اشکانی که هنوز هم فنی تر از ایشان در 

ایران به چشم ندیده ام و پرویز زیدوند ها و مجید رمضانی ها.
آقای بنا؛ کشتی فرنگی کشور ما رو به جلو بوده و هست. شما کشتی فرنگی 
کشور را به گونه ای برای همه چیدید که برای هر کسی سقفی تعیین می کنید 
باید  و  نشان دهد حذف می شود  از خود  بیش تری  استعداد  بخواهد  اگر کسی  و 
این  بروند.  راه  همه کشتی فرنگی کشور در محدوده ای که شما خط کشیده اید 
رفتار سلیقه ای باعث سرخورده شدن مربیان در تمام کشور و کناره گیری بسیاری 
که  طوری  به  است.  شده  بوم  و  مرز  این  جای  جای  در  کشور  مربیان خوب  از 
بسیاری از استان ها سراغ کشتی فرنگی نمی روند و نه انگیزه ای برای مربی مانده 
و نه کشتی گیر. در برابر این همه فریاد و خون دل برای این گوش شکسته های 
دیروز و دل شکسته های امروز کشتی، شما چاره ای جز تغییر رویه نخواهید داشت.

لیگ بسکتبال در یک قدمی ۱۵ تیمی شدن!
تیم بسکتبال خانه بسکتبال خوزستان اگر یک بازی دیگر مقابل حریفان به 

میدان نرود، طبق آیین نامه مسابقات از لیگ برتر حذف می شود.
در حالی که قرار بود برگزاری دیدار تیم های خانه بسکتبال خوزستان و 
شهرداری گرگان )هفته یازدهم گروه الف( به خاطر حاضر نشدن تیم خوزستان در 
تهران به زمان دیگری موکول شود، کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون شاگردان 

سامری را با حساب ۲۰ - صفر بازنده معرفی کرد.
تیم خانه بسکتبال  بر منحل شدن  طی روزهای گذشته خبرهایی مبنی 
مسابقات  برگزاری  کمیته  رئیس  زحمتکش،  فرهاد  که  شد  منتشر  خوزستان 
فدراسیون بسکتبال درباره این موضوع به ایسنا گفت: »فعال نامه یا مدرکی کتبی 
مبنی بر منحل شدن این تیم به فدراسیون ارائه نشده است، بنابراین فعال منحل 
شدن تیم خانه بسکتبال خوزستان مشخص نیست. آن ها تنها به صورت شفاهی 
اعالم کردند که برای بازی روز جمعه نمی توانند به تهران بیایند چون مشکل 
مالی دارند. ما هم در تالش هستیم تا بازی را روز دیگری برگزار کنیم.”اکنون 
که تیم خانه بسکتبال خوزستان به خاطر عدم حضور در دیدار برابر شهرداری 
گرگان بازنده اعالم شده است، طبق آیین نامه فدراسیون اگر در یک بازی دیگر 
شرکت نکند به صورت اتومات از لیگ حذف و گروه الف مسابقات باید به صورت 

هفت تیمی پیگیری شود.
حال با توجه به اتفاقات رخ داده، باید دید که تکلیف تیم خانه بسکتبال 
خوزستان چه خواهد شد و آیا این تیم در ادامه فصل نیز مقابل حریفان به میدان 
خواهد رفت یا خیر؟ تیمی که از ابتدای شروع فصل نیز با مشکالت مال دست و 
پنجه نرم می کرد و حمایت نشدن از سوی مسئوالن استانی هم ناراحتی رئیس 

هیات این استان را به همراه داشت.

دی لیخت هدف بزرگ بارسلونا برای فصل تابستان 

بارسلونا در حال بررسی شرایط جذب ماتیس دی لیخت، مدافع یوونتوس در 
پنجره نقل و انتقاالت تابستان آینده است.

ماتیس دی لیخت، مدافع میانی ۲۲ ساله و هلندی یوونتوس قصد دارد در آینده 
ای نزدیک بیانکونری را ترک کند و مینو رایوال، مدیر برنامه این بازیکن اخیرا اعالم 
کرد که موکلش برای پای گذاشتن به مرحله بعدی دوران حرفه ای خود آماده است. 
در روزهای اخیر اخباری در مورد ابراز تمایل تیم هایی چون رئال مادرید، بارسلونا و 
چلسی به خرید این مدافع باکیفیت شنیده و در صورت رسیدن پیشنهادی خوب در 

فصل تابستان، بعید است یوونتوس نیز مشکلی با فروش او داشته باشد.
اما امروز نشریه اسپورت در گزارشی مدعی شد اگرچه بارسلونا به صورت جدی 
به جذب ماتیس دی لیخت عالقه مند است، اما دستمزد باالی این بازیکن انجام 
این انتقال در پنجره ماه ژانویه را غیرممکن خواهد ساخت و بارسلونا برای خرید او 

باید تا تابستان سال آینده صبر کند.
اگرچه به نظر می رسد بند آزادسازی ۱۲۰ میلیون یورویی در قرارداد ماتیس 
دی لیخت با یوونتوس وجود دارد، اما مدیران باشگاه ایتالیایی احتماال با رقم پایین 
تری نیز حاضر به فروش او خواهند شد و بارسلونا از همین حاال در حال برنامه ریزی 

برای فصل تابستان و توافق با یوونتوس است.
 به نظر می رسد که جدایی فیلیپه کوتینیو و در واقع راحت شدن از شر پرداخت 
دستمزد این بازیکن، محتمل  ترین راه برای تسهیل انتقال ماتیس دی لیخت به 
بارسلونا بوده و مدیران این باشگاه ابتدا به دنبال فروش این هافبک برزیلی و در ادامه 
توافق مالی با یوونتوس هستند. از طرفی یووه نیز خواهان جذب یک مهاجم جدید و 
باکیفیت بوده و برای کسب منابع مالی این کار می تواند دی لیخت را به فروش برساند.

رافینیا، بمب زمستانی بایرن مونیخ!
بایرن مونیخ قصد دارد همین ژانویه، رافینیا بازیکن برزیلی لیدزیونایتد را به 

خدکپمت بگیرد.
به نظر می رسد که بایرن مونیخ از تمدید قرارداد با کینگزلی کومان وینگر 
فرانسوی خود ناامید شده و حتی جانشین او را همین زمستان جذب خواهد کرد. از 
قرارداد کومان هنوز یک سال و نیم دیگر باقیمانده ولی توقعات مالی باالی او باعث 

شده تا روند مذاکرات تمدید بسیار کند پیش برود.
اولیور کان مدیر بایرن دیروز در مصاحبه با بیلد تاکید کرد که بودجه الزم 
برای صرف هزینه ۷۵ میلیون یورویی به منظور فعال کردن بند آزادسازی ارلینگ 
هالند را دارند ولی با داشتن روبرت لواندوفسکی تمایلی برای جذب ستاره نروژی 
دورتموند ندارند. در عوض بایرن این بودجه را صرف خرید بازیکنی دیگر خواهد 

کرد تا او جانشین کومان شود.
طبق ادعای TNT برزیل، این بازیکن رافینیا ستاره لیدزیونایتد است و مونیخی 

ها ۵۰ میلیون یورو برای خرید او هزینه خواهند کرد.
در روزهایی که لیدز افت وحشتناکی را تجربه می کند و به با قرار گرفتن در 
رتبه ۱۶ لیگ برتر اصال شرایط مناسبی ندارد، ممکن است رافینیا را نیز از دست 
بدهد. او همراه کوین فیلپس از بهترین های لزد محسوب می شود ولی در حالی 
که ارزش او در تراسنفرمارکت ۴۰ میلیون یورو تخمین زده می شود، بایرن حاضر 
است ۵۰  میلیون یورو برای او پ=رداخت کند و بعید است لیدز نیز با این پیشنهاد 
نمهالفتی داشته باشد. به این ترتیب باید منتظر بمب بایرن در انتقاالت زمستانی 

باشیم و رافینیا را بایرن بدانیم.
رافینیا ۲۵ ساله، سابقه بازی برای اسپورتینگ لیسبون و رن را دارد و از سال 
۲۰۲۰ برای لیدز بازی می کند. او ۵ بازی هم برای تیم ملی برزیل انجام داده است.

سه گانه تاریخی پس از ۳4 سال در تیررس رئال
رئال مادرید می تواند در پایان 
فصل و پس از ۳۴ سال در اللیگا 

فاتح سه گانه ای دیگر شود.
شب  چهارشنبه  مادرید  رئال 
گذشته با وجود ۱۱ غایب توانست 
در زمین بیلبائو به برتری ۱-۲ دست 
پیدا کند. پیش از این و با تساوی 
سویا در مقابل بارسا، قهرمانی رئال 
در نیم فصل قطعی شده بود و از سه 
شنبه شب مشخص بود که رئال به 
به  زمستانی اللیگا  قهرمان  عنوان 

تعطیالت خواهد رفت.
برتری رئال در زمین بیلبائو با 

دو گل کریم بنزما حاصل شد تا کهکشانی ها ۴۶ امتیازی شوند. با یک بازی بیشتر، 
رئال مادرید ۸ امتیاز بیشتر از سویا دارد، نسبت به رئال بتیس تیم سوم جدول ۱۳ 
امتیاز بیشتر اندوخته و فاصله با اتلتیکو و بارسلونا نیز ۱۶ و ۱۸ امتیاز است. فاصله ای 

قابل توجه که باعث شده بسیاری اللیگا را همین جا تمام شده بدانند.
رئال حاال یک سه گانه تاریخی دیگر در اللیگا را نشانه رفته است. تیم تحت 
هدایت کارلتو نه تنها مدعی شماره یک قهرمانی اللیگاست که دو جایزه بهترین 
گلزن یعنی ال پیچیچی و بهترین دروازه بان یا همان زامورا را نیز در تیررس دارد.

پس از ۱۹ بازی، کریم بنزما با ثبت ۱۵ گل به تنهایی و بی رقیب صدرنشین 
جدول گلزنان است و تیبو کورتوا نیز با دریافت ۱۶ گل در رقابت با بونو گلر سویا 
که ۱۳ گل دریافت کرده و اونای سیمون گلر بیلبائو)۱۶ گل(، مهمترین شانس های 
جایزه زامورا محسوب می شوند. کورتوا پیش از این دو بار با اتلتیکو و یک بار با رئال 

برنده عنوان زامورا شده است.
اخرین بار فصل ۸۸-۱۹۸۷ یعنی ۳۴ سال پیش بود که رئال این سه گانه را 
در اللیگا به دست آورد. رئال قهرمان اللیگا شد، هوگو سانچز عنوان ال پیچیچی را 

از آن خود کرد و پاکو بویو نیز زامورا را صاحب شد.

برباتوف:
شرایط کاوانی در منچستر ناعادالنه است

ستاره بلغاری سابق یونایتد معتقد است 
شرایط فعلی ادی کاوانی در باشگاه قرمزپوش 

شهر منچستر منصفانه نیست.
انتقال کریستیانو رونالدو به  از زمان 
منچستر یونایتد در تابستان گذشته، ادینسون 
کاوانی کمتر فرصت حضور در میدان را پیدا 
کرده و به همین خاطر شایعات زیادی در 
مورد جدایی او از جمع شیاطین سرخ منتشر 
به  نیز  بارسلونا  دیگر  از سوی  است.  شده 
شدت شرایط تقویت خط حمله خود را بررسی 
می کند و اخیرا گفته می شد که آنها به جذب 

ستاره اروگوئه ای بسیار نزدیک هستند.
از یوونتوس و کورینتیناس برزیل به 
عنوان دیگر باشگاه های عالقه مند به جذب 

کاوانی نام برده می شود.
دیمیتار برباتوف ستاره بلغاری سابق منچستریونایتد در مورد وضعیت عجیب 
کاوانی به رادیو مونته کارلو گفت:» وقتی بازیکنی مثل رونالدو به تیمی ملحق می شود، 
تمامی توجهات به او جلب خواهد شد و طبیعی است که در همه بازی ها به میدان برود.
معتقدم این وضعیتی که در حال حاضر کاوانی دچارش شده، منصفانه نیست 
ولی باید قبول کند که رونالدو باید کانون توجهات باشد. کاوانی فصل گذشته به قدری 
خوب کار کرد که قراردادش را تمدید کردند. در آن مقطع البته کسی تصور نمی کرد 
رونالدو به یونایتد برگردد. جایگاه کاوانی اکنون به رونالدو تعلق گرفته و هر اندازه این 
ناعادالنه باشد ولی در فوتبال این یک اتفاق جدید محسوب نمی شود. کاوانی یا باید 
با این شرایط کنار بیاید یا جدا شود. توصیه من این است که به تیمی دیگر برود.«

فدراسیون  سابق  رئیس 
ین  خر آ ه  ر با ر د ل  تبا فو
استقالل  باشگاه   ۲ وضعیت 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  پرسپولیس  و 

توضیحاتی را بیان کرد.
بق  سا ئیس  ر ن  شیا کفا علی 
فدراسیون فوتبال درباره اینکه فدراسیون 
ایران چند سال می شود که به  فوتبال 
کنفدراسیون فوتبال آسیا دروغ می گوید 
گفتن  دروغ  بحث  اصال  داشت:  اظهار 
نیست. AFC شرایطی را تصویب کرده 
تا باشگاه های ما حرفه ای شوند.  است 
به هر حال حرفه ای شدن الزاماتی دارد 
که باید توسط مدیریت باشگاه ها صورت 
بگیرد و اگر بخواهیم موضوع را هر بار به 
شکل گوناگونی از سر خودمان باز کنیم، 
قطعا مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا 
متوجه خواهند شد. هر مدیر جدیدی به 
مسائل مسلط نیست و به همین دلیل 
وقتی سرکار می آید باید بدهی های قبل 
را پرداخت کند. مدیران ما به برنامه بلند 
مدت فکر نمی کنند و یک سازمان باید 

محکم مقابل این اتفاق بایستد.
باشگاه ها نباید هیچ پولی از دولت 

دریافت کنند
فوتبال  فدراسیون  سابق  رئیس 
می خواهد  لیگ  سازمان  داد:  ادامه 
اما  شود،  صاحب  را  محیطی  تبلیغات 

برخی ها این وسط هستند که می خواهند 
نظم کار را به هم بریزند. اتفاقات شبیه 
باشگاه  می شود  باعث  موضوع  این  به 
باشگاه  کند.  اصالح  را  مسائل  نتواند 
هیچ  و  کند  زایی  درآمد  خودش  باید 
پولی از دولت نگیرد. وقتی حق پخش 
تلویزیونی درست نیست و مسائل قانونی 
خاطر  همین  به  نمی شود،  حل  باشگاه 
به  را  باشگاه نمی تواند مشکالت  مدیر 

تنهایی حل کند.
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 

باید به باشگاه ها فشار بیاورند
در  یا  آ ینکه  ا درباره  کفاشیان 
زده  دور  قوانین  هم  او  ریاست  زمان 
می شد و اینکه چرا باشگاه ها مجبور به 
نشدند  حرفه ای سازی  الزامات  رعایت 

مسائل  این  هم  ما  زمان  داشت:  بیان 
این  اما ما تالش کردیم  وجود داشت، 
با  کار  ابتدای  و  بدهیم  انجام  را  کار 
می گذاشتیم،  جلسه  باشگاه ها  مدیران 
یا  یا برکنار می شدند و  اما آن مدیران 
درگیر باشگاه ها بودند. سازمان لیگ و 
فدراسیون فوتبال باید فشار بگذارند، زیرا 
باشگاه های ما مسائل حاشیه ای زیادی 
دارند. به نظر من باید زور باالی سر ما 
باشد و تنها در این صورت به سمت حل 

مسائل می رویم.
احتمال تعلیق فوتبال ایران وجود 

دارد
فوتبال  فدراسیون  سابق  رئیس 
درباره اینکه چند درصد کار ها با دور زدن 
نیز گفت: در فدراسیون  انجام می شود 

ما مشکالت زیادی داشتیم که مجبور 
انجام  دیگری  شکل  به  را  کار  بودیم 
دهیم. فدراسیون فوتبال نهادی مستقل 
ورزش  وزارت  اما  است،  غیردولتی  و 
یکی از موانع کار ها است و برخی هنوز 
دولتی  فوتبال  فدراسیون  می گویند 
نیز  باشگاه ها  دلیل  همین  به  است. 
هستند.  رو  به  رو  مشکالت  همین  با 
فیفا  له  سا یک  مهلت  است  ممکن 
بابت اصالح اساسنامه به پایان برسد و 
فوتبال ما تعلیق شود و نتوانیم به جام 

جهانی برویم.
شاگرد های  نمی خواهد    AFC

ممتاز خود را از دست بدهد
مشکالت  حل  درباره  کفاشیان 
استقالل و پرسپولیس در صورت حذف 
خاطرنشان  آسیا  قهرمانان  لیگ  ز  ا
باید درست شوند.  باشگاه   ۲ این  کرد: 
کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدگاه ویژه ای 
نسبت به استقالل و پرسپولیس دارد و 
آن ها در بسیاری از بخش ها اول هستند. 
AFC دوست ندارد شاگرد های خوب و 
ممتازش از صحنه حذف شوند، اما برخی 
مسائل وجود دارد که از مدیریت باشگاه 
خارج است. به هر حال مسئوالن باید 
موضوع را جدی بگیرند و اگر ۶ ماه هم 
مهلت بدهند، مطمئن باشید باز هم کار 

را پشت گوش می اندازیم.

 AFC  می خواهد باشگاه های ما حرفه ای شوند؛

کفاشیان: احتمال تعلیق فوتبال ایران وجود دارد
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مجید احمد میرمحمدعلی

 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 موضوع ماده ۳ قانون ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

هیات   ۱۴۰۰/۸/۱۲ مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۳۲۷۹ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
به شماره شناسنامه ۱۸۲۱  ابوالفتح  فرزند  نرگس سلیمان شعار  متقاضی خانم 
کدملی ۳۵۳۹۷۳۲۷۸۰ صادره از گناوه  را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲۴۱ متر مربع در قسمتی از پالک ۹۱۷ اصلی واقع در امامزاده گناوه 
خریداری مع الواسطه از آقای غالمرضا حسن زاده و شرکا محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۹/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۵

محمد چهابدار 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 

م / الف ۴۹۷

آگهی موضوع ماده ۳ قانون ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

هیات   ۱۴۰۰/۸/۱۲ مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۳۲۸۱ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کدملی   ۸۷۴ شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  سالمی  حسین  آقای  متقاضی 
۳۵۳۹۶۸۰۷۹۹ صادره از گناوه  را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۰۱ متر مربع در قسمتی از پالک ۹۱۷ اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری 
مع الواسطه از آقای غالمرضا فرهنگی و شرکا محرز گردیده است لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۹/۲۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۵

محمد چهابدار 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 

م / الف ۴۹۲

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

امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا 
بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
نمایند و  اداره تسلیم  این  به  را  اعتراض خود  ماه  تا مدت دو  الصاق در محل 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست. صادره سنندج
۲- ششدانگ یکباب ساختمان بنام آقای عبداله دوستکانی فرزند رحمت 
اله صادره سنندج تحت پالک ۶۷۵ فرعی از ۱۱۸۶ اصلی بخش یک به مساحت 
۶۰/۸۲ متر مربع خریداری برابر قولنامه از آقای فتح اله رحیمی به آدرس سنندج 

حاجی اباد 
تاریخ انتشارنوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/۵                          تاریخ انتشار نوبت 

دوم ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ 
لطف اهلل فالحی معاون ثبت اسناد منطقه ۲ سنندج    م الف ۲۲۲۸

مفقودی
 بنام زهرا تمجیدیان  شماره شهربانی۴۴-۷۹۴ل۶۹    سند خودرو پراید مدل 
۱۳۸۷   شماره موتور ۲۳۰۳۷۹۱  شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۷۷۰۰۴۱۳ مفقود شد 

و از درجه اعتبار ساقط می شود.

مجوز  صدور  استیناف  کمیته  رئیس 
از  حرفه ای درباره احتمال حذف سرخابی ها 

لیگ قهرمانان آسیا توضیحاتی را بیان کرد.
کمیته  رئیس  مصطفوی  ریوش  دا
استیناف صدور مجوز حرفه ای درباره اینکه 
آسیا  از  پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه های 
حذف شدند، گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا 
طی نامه ای تا روز دوشنبه فرصت داده است 
تا موارد مطرح شده را حل کنیم. ای اف سی 
می داند که تیم پرسپولیس طلب کالدرون و 
خواکین را دیر داده است، به همین علت این 
نهاد اجرایی از ما دفاعیه خواسته است. دولت، 
فدراسیون فوتبال و ما به دنبال این هستیم تا 

مشکل سرخابی ها حل شود.
سرخابی ها  حذف  گفت:  مصطفوی 
کنفدراسیون  رویه  آسیا  قهرمانان  لیگ  از 

به  نسبت   AFC روش  است.  آسیا  فوتبال 
تحریم  است.  ناجوانمردانه  و  نامردی  ما 
باعث شد که طلب کالدرون و خواکین دیر 
تسویه حساب شود. بیش از ۱۰ سال است 
که سرخابی ها برای دریافت مجوز حرفه ای 

دچار مشکل هستند.
از زمان خاتمی تا رئیسی داد می زنم که 

مالکیت سرخابی ها را مشخص کنید
مصطفوی گفت: ما در تعیین مالکیت 
و انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 
ایراداتی داریم. من از دولت خواهش می کنم 
تکلیف سرخابی ها را از لحاظ مالکیت مشخص 
کند. از زمان خاتمی تا رئیسی فریاد می زنم 
که تکلیف این ۲ باشگاه را مشخص کنید. 
ما نمی توانیم سر این موضوع از خواسته ای 
اف سی رها شویم و اصول و اساسی دارند. 

اساس  ای اف سی این است که باید باشگاه ها 
را  مدیره  هیئت  اعضای  و  باشند  خصوصی 
باید مجمع باشگاه ها تعیین کنند که ما این 

کار را نکردیم.
بدهی مالیاتی سرخابی ها ۶۰۰ میلیارد 

تومان است 
باشگاه های  از  کدام  هر  گفت:  او 
استقالل و پرسپولیس ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد 
تومان بدهی مالیاتی دارند که در مجموع 
این بدهی را  ۶۰۰ میلیارد تومان می شود. 
حل کنند. این ۲ باشگاه بدهی به بازیکنان 
دارند، اما بدهی به مربیان را تسویه حساب 
کردند. صدری و آجورلو به تازگی آمدند، اما 
مدیران قبلی کاری نکردند. اگر سرخابی ها 
مدیران  نروند  آسیا  نان  قهرما لیگ  به 
فوتبال  فدراسیون  و  باشگاه   ۲ این  عامل 

ندارند. تقصیری 
ندادن پول کالدرون و خواکین در موعد 

مقرر اولین ایراد AFC است
به  خطاب   AFC نامه  متن  گفت:  او 
باشگاه پرسپولیس است. ۲۹ صفحه از ۴۷۸ 
چمن،  دروازه،  تیر  از  است  اصلی  صفحه 
نوراستادیوم  و  جایگاه خبرنگاران، تشریفات 
ایراد گرفتند. ندادن پول کالدرون و خواکین 
بوده  اف سی  ایراد ای  اولین  مقرر  موعد  در 
است. مهلت پرداخت پول کالدرون ۹ شهریور 
بود که پرسپولیس نتوانست پرداخت کند. در 
موارد حقوقی، زیر ساختی و پرسنلی باید جواب 
بدهیم. برخی از بازیکنان پول گرفتند، اما باز 
هم از سرخابی ها به فیفا شکایت کردند که ما 
طلبمان را نگرفتیم. شرکت آلمانی ایراد هایی 

از باشگاه ها گرفته است.

به دنبال این هستیم تا مشکل سرخابی ها حل شود؛

مصطفوی: روش AFC نسبت به ما نامردی و ناجوانمردانه است!

از صحبت های حسن کامرانی دبیرکل 
و  استقالل  که  پیداست  فوتبال  فدراسیون 
پرسپولیس شانسی برای حضور در رقابتهای 

فصل آینده لیگ قهرمانان ندارند.
در شرایطی که روز گذشته)شنبه( صدور 
کمیته مجوز حرفه ای باشگاه ها در یک اقدام 
نمایشی جلسه ای با حضور مدیران دو باشگاه 
استقالل، پرسپولیس و گل گهر ترتیب داد، به 
نظر نمی رسد در پایان مهلت اعالم شده از 
سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا )دوشنبه این 
می رسد  نظر  به  و  کند  تغییر  چیزی  هفته( 
باید قطعی  را  استقالل  و  پرسپولیس  حذف 

قلمداد کرد.
دبیرکل  فر  کامرانی  حسن  طرفی  از 
برنامه  با  گفتگوی  در  فوتبال  فدراسیون 
شب های فوتبالی، بدون آنکه به اصل موضوع 
اشاره کند به مدیران باشگاه ها پیشنهاد کرد 
برای سالهای آینده، مسائل مربوط به صدور 
را  خود  و  کرده  رعایت  را  حرفه ای  مجوز 
لحن  از  کنند.  خالص  آتی  چالش های  از 
توسط  شده  انتخاب  کلمات  و  صحبت ها 

دبیرکل فدراسیون فوتبال مشخص بود که او 
قصد دارد مفهومی دیگر را بر زبان جاری که 
شاید خیلی ها هنوز شجاعت گفتنش را نداشته 
باشند. اگرچه هواداران دو باشگاه با اخباری که 
از پنج شنبه شب منتشر شده، خود را آماده 

این خبر کرده اند.
به  این موضوع  تبیین  در  فر  کامرانی 

اتمام زمان مهلت اعالم شده از سوی ای اف 
سی برای رفع برخی از کاستی ها اشاره کرد و 
گفت: با عبور از این فرجه زمانی دیگر بازگشت 
به  باتوجه  و  نیست  پذیر  امکان  گذشته  به 
نقایصی که این دو باشگاه در فرمهای موردنیاز 
دریافت مجوز حرفه ای دارند، باید کار آنها را 
در لیگ قهرمانان امسال تمام شده تلقی کرد.

منظور کامرانی فر در چیزی که به زبان 
آورد، عدم حل و فصل مسائل مالی و پرداخت 
بدهی ها، پیش از مهلت مدنظر ای اف سی بود 
که در این مورد باشگاه پرسپولیس باتوجه به 
باز بودن پرونده اش با گابریل کالدرون تا هفته 
گذشته، به صورت مشخص تخلفی جدی در 

فرمهای اداری خود دارد.
فرم های  کنترل  وظیفه  که  شرکتی 
نمایندگان کشورها در رقابتهای لیگ قهرمانان 
را داشته، ایرادهای اساسی به مدارک تیم های 
احراز  در وضعیت عدم  آنها  و  گرفته  ایرانی 
شرایط برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا 

هستند.
یک  حاال  از  استقالل  و  پرسپولیس 
باشگاهداری  الگوی  تا  دارند  فرصت  سال 
سروسامانی  و  گذاشته  کنار  را  قبلی  مدل 
این  و  بدهند  ابعاد  همه  در  خود  اوضاع  به 
بار بدون پرده پوشی، الپوشانی و تقلب، به 
عنوان دو باشگاه پرطرفدار با تغییر ساختاری، 
از فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به رقابت های آسیایی 

بازگردند.

به دوشنبه امیدوار نباشید؛
حذف پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان آسیا قطعی است
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 نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد از دید اصحاب صنعت 
نشر و اهالی ادبیات، »جایزه بوکر«، از دیگر جوایز ادبی چون جایزه 

پولیتزر مهم تر است.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی بوک ِسلِر، 
نتایج پژوهش های موسسه تحقیقاتی بوک اسکن نشان می دهد 
ناشران، نویسندگان، کتابفروشان و دانشگاهیان جایزه کتاب بوکر 
را مهمترین جایزه ادبی جهان می دانند. این بدان معناست که جایزه 
بوکر از جوایز معتبری چون پولیتزر در نزد اهالی کتاب و ادبیات 

اهمیت و ارزش باالتری دارد.
این پژوهش که اولین بار تابستان ۲۰۲۰ انجام و تابستان 
۲۰۲۱ تکرار شد، نشان داد بوکر و پولیتزر معروف ترین جوایز ادبی 
نزد ناشران و نویسندگان هستند و پس از آنها، از حیث اهمیت و 
اعتباری، جوایزی چون کاستا، جایزه کتاب بریتانیا، جایزه ادبیات 
داستانی زنان در انگلیس و جایزه کتاب ملی و جایزه نیوبری در 

آمریکا قرار دارند.
جایزه ادبی بوکر پیش از این به نام بوکر مک کانل طی 

سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۱ و طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ به 
نام جایزه من بوکر شناخته می شد. این جایزه هر سال به بهترین 
رمان اصلی نوشته شده به زبان انگلیسی و چاپ شده در انگلیس 
اهدا می شود. نویسندگان شهروند کشورهای همسود )اتحادیه ای 
متشکل از ۵۳ کشور( به عالوه ایرلند، آفریقای جنوبی و بعدها 
زیمبابوه در سال های اول تا سال ۲۰۱۴ واجد شرایط دریافت این 
جایزه بودند، در ادامه به هر رمانی که به زبان انگلیسی نوشته شده 

باشد، گسترش یافت.
روند انتخاب برنده جایزه با تشکیل یک کمیته مشورتی 
شامل یک نویسنده، دو ناشر، یک نماینده ادبی، یک کتابفروش، 
یک کتابدار و یک رئیس منتصب بنیاد جایزه بوکر آغاز می شود. 
سپس کمیته مشورتی، هیات داوران را که عضویت آن هر ساله 
تغییر می کند، برمی گزیند. داوران از میان منتقدان برجسته ادبی، 
نویسندگان، دانشگاهیان و شخصیت های برجسته عمومی انتخاب 
می شوند. جایزه بوکر امسال برای رمان وعده به دیمون گالگوت 

از آفریقای جنوبی رسید.

جایزه بوکر از پولیتزر و دیگر جوایز کتاب مهم تر است

 ، د ا کز پا ی  مهر
و  عرفانی  ادبیات  پژوهشگر 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
جای  جای  در  موالنا  که  دارد  تاکید 
زندگی  ماجراهای  به  معنوی  مثنوی 
و شخصیت واالی مادر عیسی مسیح 
مریم  سوره  در  آنها  انعکاس  و  )ع( 

اشاره کرده است.
حضرت  به  موالنا  خاص  ارادت 
مریم )س(/ بهره گیری زیبای مثنوی 

از آیات سوره مریم
با  گفت وگو  در  د  پاکزا مهری 
)ایبنا(، ضمن  ایران  کتاب  خبرگزاری 
تبریک فرارسیدن سالروز میالد عیسی 
درباره  توضیحاتی  بیان  به  )ع(  مسیح 
بهره گیری موالنا در مثنوی معنوی از 
این  و شخصیت  مریم  سوره  آیه های 
کرد:  عنوان  و  پرداخت  شریف  بانوی 
مریم در اشعار موالنا یک جوینده راه 
حق و حقیقت است که در راه رسیدن 
رهروان  و  سالکان  همچون  هدف  به 
طی  را  درازی  و  دور  راه  حقیقت  راه 
را  کرده است. همچنین مولوی مریم 
پس  نست  می دا قدیم  عشق  حامل 
خداوند  که  است  بدیهی  امری  مریم 
او را خلق کرده تا حضرت عیسی )ع( 
را در رحم پاکش پرورش دهد. حضرت 
بار   ۳۴ که  است  بانویی  تنها  مریم 
خداوند به دالیل مختلف نامش را در 
است  بانویی  تنها  و  کرده  ذکر  قرآن 

که به اسم در قرآن ذکر شده است.
با  عرفانی  ادبیات  پژوهشگر  این 
بیان اینکه موالنا جزو شعرای مسلمان 
شرقی  روم  منطقه  در  و  بوده  ایرانی 
که  می کرده  زندگی  امروزی(  )ترکیه 
هم متاثر از ادبیات رومی و هم متاثر 
از ادبیات ایران و قصص قرآنی بوده 
حضرت  از  موالنا  داد:  توضیح  است، 
نابی  تصویرسازی های  )س(  مریم 
مریم  روزه  از  بهره گیری  با  و  کرده 

حضرت  مادر  و  وی  پاکدامنی  )س(، 
های  ماجرا به  بودنش  )ع(  عیسی 
از  و  داشته  تلمیح  )س(  مریم  زندگی 
دریچه صور خیال، تعابیر و تفسیرهای 
ه  دیدگا مولوی  است.  فته  یا نویی 
منحصر به فردی در مورد مریم )س( 
نشان داده و پیوند بین عرفان اسالمی 

و عرفان مریم ایجاد کرده است.
نی  با ز با  مولوی   : فزود ا وی 
 ، نی فا عر ی  ر شعا ا ر  د سمبلیک 
و  )س(  یم  مر حضرت  شخصیت 
زیبایی  به  را  آن  به  مربوط  تلمیحات 
القا کرده و در ابیاتی که از ایشان گفته 
رابطه بین روح، جان، مریم، خداوند و 
مسلوک  و  سالک  همچون  را  عیسی 
را به شکل  آنان  و طی طریق کردن 
مولوی  است.  کرده  بیان  سمبلیک 
می داند  عارفی  چون  را  مقدس  مریم 
طی  حقیقت  نور  به  رسیدن  برای  که 
می کند  سپری  را  الم  و  درد  و  طریق 
و به شیرینی خرمای حقیقت می رسد.

هم  تویی  دم  آن  و  آدم  »هم 
عیسی و مریم تویی

هم راز و هم محرم تویی چیزی 
بده درویش را«

 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
اشعارش  در  مولوی  داد:  ادامه  آزاد 
مریم )س( را به دنیایی واالتر از دنیای 

آدمیان کشیده و می گوید:
»کیست که از دمدمه روح قدس
حامله چون مریم آبست نیست«

و در بیت
شیوه  یک  آبستن  مریم  »دل، 

کند با من
گفت  در  تن،  روزه  دو  عیسی 

زبان آید«
از  که  مریم  سوره  از  آیاتی  به 
روزه داری  و  گرفت  کناره  خانواده 
تا عیسی در گهواره سخن گفت  کرد 

اشاره دارد.
بن  خرما سوی  مریم  »همچو 

رویم
زانک خرمایی ندارد شاخ بید«

ره های  شا ا توضیح  در  د  کزا پا
گفت:   )س(  مریم  حضرت  به  مولوی 
عالم غیب به منزله خرمابن است که 
آن  در  را  معرفت  و  حقیقت  خرمای 
عالم  و  آورد  دست  به  می توان  عالم 
که  است  بید  درخت  سفلی  و  مادی 
به  مریم  چون  عارفان  ندارد،  ثمری 
لذت  از  تا  می آورند  روی  غیب  عالم 

بهره مند شوند. اطعام حق 
توجه  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
به  مریم )س(  به سوره  موالنا  خاص 
روشن  شد  مریم  دل  و  »چشم  بیت 
خرما  آن  از  نخلیست  خرما/  آن  از 
پرباربشوریدش« اشاره کرد و توضیح 
به  نمونه  عنوان  به  بیت  این  د:  دا
اشاره  مریم  سوره   ۲۶ تا   ۲۳ آیات 
کنار  به  را  او  زایمان  »درد  که  دارد 
کاش  که  گفت  کشاند.  خرمابنی  تنه 
ناقابل  بودم و چیز  این مرده  از  پیش 
فراموش شده ای بودم. به او گفته شد 
بتکان  و  بجنبان  را  خرمابن  تنه  که  
تو  بر  دست چینی  نورس  خرمای  تا 
فروافکند، پس بخور و بیاشام و چشم 
را روشن دار و هرگاه کسی را دیدی 
بگو که من برای خدای مهربان روزه 
نذر کرده ام و به همین دلیل امروز با 

نمی گویم.« سخن  انسانی 
تمام  در  گفت:  پایان  در  وی 
حضرت  نام  موالنا،  غزلیات  دیوان 
مریم ۶۰ بار مشاهده شده و مریم در 
راه  از  است که  عارفی  مولوی،  اشعار 
تذهیب نفس به خدا یا مراد می رسد. 
مریم )س( یکی از پاکدامن ترین زنان 
دنیاست که با پرورش پیامبری به نام 
مسیح )ع( در دامان خود برای همیشه 
ویژه ای  جایگاه  دنیا  مردم  اذهان  در 

است. یافته 

ارادت خاص موالنا به حضرت مریم )س( 

زبانی سمبلیک در اشعاری عرفانی

دو مقاله تحلیل روایت بارت در یک کتاب

 »درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها و کشتی با فرشته« با کنار هم آوردن 
دو اثر مهم از تحلیل متن و روایت از منظر روالن بارت، حرکت آرام او از ساختارگرایی 

به پساساختارگرایی را دیدنی کرده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی، درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها معروف ترین 
اثر روالن بارت )Roland Barthes( نویسنده، فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی است 
که در سال ۱۹۶۶ منتشر شد. این مقاله مهم در حوزه نظریه تحلیل روایت به همراه 
مقاالت مهمی از متفکرانی چون آلگرداس گرماس )نظریه پرداز لیتوانیایی(، ژان-کلود 
برمون )نظریه پرداز فرانسوی(، امبرتو اکو )نشانه شناس، و فیلسوف، ایتالیایی(، تزوتان 
تودوروف )نظریه پرداز بلغاری- فرانسوی( و ژرار ژونت )نظریه پرداز ادبی و نشانه شناس 
فرانسوی( در شماره هشتم مجله کامونیکاسیون با عنوان پژوهشهای نشانه شناسی: 
تحلیل ساختاری روایت چاپ شده است. اما بارت مقاله تحلیل متنی دیگری دارد با عنوان 
کشتی با فرشته که کمتر شناخته شده است. چنان که »درآمدی بر تحلیل ساختاری 
روایت ها« بارها در ایران ترجمه و منتشر شده اما کمتر نامی از مقاله دوم به میان می آید.  
محمد راغب استادیار دانشگاه شهید بهشتی این بار دو مقاله را در کنار هم قرار 
داده و از زبان انگلیسی ترجمه کرده و آنگونه که در مقدمه نوشته در این مسیر از مقاالت 
علمی متعدد به زبان انگلیسی و حتی عربی بهره  برده و مواردی را با اصل فرانسوی 
متن مطابقت داده است.  انتشارات ققنوس این اثر را در ۱۰۴ صفحه و شمارگان ۷۷۰ 
نسخه به بازار کتاب عرضه کرده است.در کنار هم قرار گرفتن این دو مقاله از آن جهت 
حائز اهمیت است که حرکت نرم بارت را از ساختارگرایی به پساساختارگرایی ترسیم 
می کند: در مقاله نخست، بارت در کنار ساختارگرایان و با بهره گیری از نظریات صورت 
گرایانی چون والدیمیر پراپ و بوریس توماشفسکی )نظریه پردازان روس(، روایت را در 
سه سطح توصیفی کارکردها، کنش ها و روایتگری بررسی می کند. اما در مقاله کمتر 
مشهور کشتی با فرشته: تحلیل متنی سفر پیدایش ۳۲ ) ۲۳ـ۳۳( که در سال ۱۹۷۱ 
نوشته شده، با وجود چشم اندازهای ساختاری، به سوی تحلیل متنی حرکت می کند و 
پس از تحلیل پیرفتی، مروری بر تحلیل ساختاری )کنشوری و کارکردی( داستان دارد.  
اما روایت چیست که تحلیل آن چنین زمینه وسیعی از مطالعات ساختارگرایانه و 
پساساختارگرایانه را به خود اختصاص می دهد؟ »روایتهای جهان بی شمارند. روایت، 
پیش از هر چیز، مجموعه متنوع عظیمی از انواع ادبی است که خود به گوهرهای 
مختلفی تقسیم می شودـ  چنانکه گویی هـر مـاده ای برای داستان های بشـر مـناسب 
است تا روایت هایش را به آن بسپارد« )ص. ۱۳( و آیا روایت به متن محدود می شود: 
»روایت در اسطوره، افسانه، حکایت، قصه، داستان بلند،  حماسه، تاریخ، تراژدی، درام، 
کمدی، اللبازی،  نقاشی، پنجره های شیشه کاری رنگی، سینما، داستان های مصور، 
اخبار و گفت وگو حضور دارد. افزون بر این، روایت بر اساس همین تنوع تقریباً نامحدود 
شکل ها، در هر عصر، در هر مکان و در هر جامعه ای حاضر است؛ روایت دقیقاً با خود 
تاریخ بشر آغاز می شود و هرگز هیچ جا هیچ مردمی بدون روایت نبوده اند. )همان(

بارت که در »درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها« گفتنی ها در باب نظریات 
را گفته است، در مقاله کشتی با فرشته به پیاده سازی عملی همان نظریه ها می پردازد 
و این روایت از عهد عتیق را در دو بخش تحلیل پی رفتی و تحلیل ساختاری ارائه 

می دهد. در تحلیل پی رفتی می خوانیم:
درونمایه مبارزه شبانه از نظر ساختاری با این واقعیت توجیه می شود که در زمانی 
معین که پیش تر پیش بینی شده است )مثل زمانی که خورشید طلوع می کند و زمانی 
که ضـرب االجـل مسابقه مشت زنی فرامی رسد(، قوانین کشتی دیگر بی ارزش اند؛ 
بـازی ساختاری پایان می یابد، هـمچنین بـازی فـراطـبیعی )»شیاطین« در سپیده 
دم دور می شوند(. می توان دید که در مبارزه ای »قانون مند«، پی رفت یک خوانایی 
غیر منتظره، یک شگفتی منطقی، کار می گذارد؛ کسی که دانش، راز یا مهارتی در 
ضربه دارد شکست می خورد. به عبارت دیگر، پی رفت خودش ـ چه کنشی باشد چه 
داستانیـ  کارکرد نامتعادل سازی مشارکان مبارزه را دارد، نه تنها با پیروزی غیرمنتظره 
یکی بر دیگری، بلکه به ویژه با ویژگی غیر منطقی و وارونه این پیروزی. )ص. ۸۴(.
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پروانه رسولی خوشبخت

پنجمین دوره جایزه ادبی »ارغوان« 
فرخوان داد

دوره  پنجمین  فراخوان   
با  ن«  ا غو ر ا « بی  د ا ه  یز جا
موضوع »دروغ« با هدف کشف 
استعدادهای جوان و تالش برای 
ارتقای جایگاه آنان از سطح آماتور 
فرهنگ  ترویج  و  حرفه ای  به 

کتاب خوانی منتشر شد.
به گزارش دنیای جوانان از 
دبیرخانه جایزه ارغوان، پنجمین 
دوره این رویداد با هدف کشف 
تالش  و  جوان  دهای  ستعدا ا
از  آنان  جایگاه  ارتقای  برای 
و  حرفه ای  به  آماتوری  سطح 

برگزار می شود.  ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
پنجمین جایزه ادبی ارغوان با اضافه شدن یک بخش جدید و با 
این  برگزاری  اساس  همین  بر  می شود.  برگزار  مهمان  داور  دو  حضور 
تاکنون  که  داستان نویسانی  )ویژه  اصلی  بخش  دو  در  جایزه  از  دوره 
دوره  چهار  برگزیدگان  )ویژه  برندگان  برنده  و  نکرده اند(  منتشر  کتابی 

قبلی این جایزه( خواهد بود.
فرهاد  الیاتی،  میترا  احمدی،  فرشته  جایزه  این  انتخاب  هیات 
توحیدی، محمد چرمشیر، آیدا مرادی آهنی هستند و هیات داوران آن 
دهند.  می  تشکیل  گلستان  لیلی  و  سناپور  حسین  پوری،  احمد  نیز  را 
هیات داوران مهمان بخش برنده برندگان نیز ابوتراب خسروی و مژده 

هستند. دقیقی 
تا   ۱۴۰۰ دی  اول  از  گذشته  دوره های  همچون  آثار  ارسال  مهلت 
مسابقه حداکثر  در  بود. شرایط سنی شرکت  فروردین ۱۴۰۱ خواهد   ۱۵
 ۱۴۰۱ خردادماه  برگزیدگان  معرفی  با  اختتامیه  مراسم  و  است  سال   ۳۰

برگزار خواهد شد.
از جوایز بخش اصلی این جایزه چاپ آثار ۱۰ نفر اول به صورت یک 

جلد کتاب توسط نشر »مرکز« خواهد بود.
 

شرایط شرکت در مسابقه داستان کوتاه
 doc.. تایپ شده در فرمت های  به صورت  باید  داستان های کوتاه 

docx و .rtf در سامانه  وب سایت جایزه  ارغوان ثبت شود.
تکمیل فرم ثبت نام آنالین )برخط( الزامی است.

تعداد کلمات هر داستان کوتاه حداکثر ۳۰۰۰ کلمه است.
هر نویسنده تنها یک اثر می تواند ارسال کند.

در صورت کپی برداری یا استفاده از آثار دیگران، داستان مورد نظر 
حذف خواهد شد.

یا  و  رتبه شده  نباید در مسابقات دیگر حایز  نظر  داستان های مورد 
قبال چاپ شده باشند.

ارایه  دیگر  مسابقات  در  همزمان  به صورت  نظر  مورد  داستان های 
نشده باشند.

شرکت کنندگان نباید کتاب چاپ شده ای در بخش داستان کوتاه و یا 
بلند چه به صورت فردی و یا گروهی داشته باشند.

فرم تقاضای شرکت در مسابقه باید توسط نویسنده و یا نماینده  قانونی 
ایشان تکمیل شود.

قوانین، مناسبات و هنجارهای جامعه در انتخاب داستان های کوتاه 
برای شرکت در مسابقه در نظر گرفته خواهد شد.

مسئولیت رعایت نکردن هریک از موارد ذکر شده به عهده  شرکت کننده 
است.

به  مربوط  اطالعات  و  اخبار  آخرین  می توانند  شرکت کنندگان  تمام 
جایزه  »ارغوان« و مراحل داوری را از طریق وب سایت جایزه  پیگیری کنند.

این جایزه از سوی موسسه »ارغوان هفت رنگ« برگزار می شود.

مدیـرکل  مـرادی-   سـهراب 
کتابخانه های عمومی اسـتان کرمانشاه 
در نشسـت تقدیـر از برگزیـدگان حوزه 
پژوهـش و آموزش نهـاد کتابخانه های 
عمومی کشـور، رتبه نخسـت این حوزه 
را بـه واسـطه مدیریـت و همـکاری در 
کسـب  پژوهشـی  طرح هـای  اجـرای 

. د کر
کتابخانه های عمومـی  مدیـرکل 
اسـتان کرمانشاه در خصوص همکاری 
طـرح  طرح های پژوهشـی گفت:  در 
شهرسـتان  در  نـدن«  خوا »شـهر 
هرسـین بـا هـدف شـناخت مهمترین 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  آسـیب های 
عملـی  راهکارهـای  دادن  جهـت  و 
اجـرا شـد و طـرح آمایـش سـرزمینی 
اسـتان  نیـز در  کتابخانه های عمومـی 
ایـن  در  گردید کـه  اجـرا  کرمانشـاه 
زمینـه نهـاد کتابخانه هـای عمومی به 
نتایـج مطلوبـی دسـت پیدا کـرد که در 
آینـده براسـاس ایـن روش های علمی 
توسعه زیرسـاخت ها محقق می گردد.
حسنی خونسـارافزود:  معصومـه 
معنـای  (کـه  خوانـدن  شـهر   ( طـرح 

گسـترده خوانـدن را در زمینـه هـای 
مختلـف در بـر مـی گیـرد و بـه منظور 
۴۴ توانمندسازی شهروندان شهرستان 
هرسـین به عنوان شهرسـتان فرهنگی 
و کمتر توسـعه یافته مـورد مطالعه قرار 
گرفـت، در جهـت کاهش آسـیب های 
اجتماعـی بعـد از پژوهش های الزم به 

مرحلـه اجـرا در مـی آید.
او اظهـار کـرد: همچنیـن از بیـن 
سـه شهرسـتان کاندیـد ایـن طـرح در 
بین شـهرهای کم توسـعه یافته کشور، 
شهرستان هرسـین بخاطر تالش های 

فرماندار، امام جمعه شهرسـتان و دیگر 
مسـوالن که در برنامه هـای فرهنگی 
شهرسـتان مخصوصـا در بحث مطالعه 
و کاهـش آسـیب های اجتماعی تالش 

می کننـد، برگزیده شـد.
آمایـش  افـزود:  ادامـه  در  وی 
متـوازن  توزیـع  معنـی  بـه  سـرزمینی 
مـی  تما یـی  فیا ا جغر هنـگ  هما و 
اجتماعـی،  اقتصـادی،  فعالیت هـای 
فرهنگـی و غیـره در پهنـه سـرزمین 
نسـبت بـه قابلیت هـا و منابـع طبیعـی 

اسـت. انسـانی  و 

حسـنی خونسـار اضافه کرد: پس 
از اتمام بخش آزمایشـی طرح در سـال 
۱۳۹۷،  در هیـات امنـای نهـاد مصوب 
شـد ایـن طـرح بـه صـورت کشـوری 

اجرا شـود.
ایـن  وی تصریـح کـرد: در پـی 
مصوبـه فراخوانـی مسـتقل بـرای هـر 
اسـتان و بـا کمک اسـتان آماده شـد و 
پیشـنهاده هایی دریافت شـد که در ۱۸ 
اسـتان یکی از طرح های ارسـال شـده 
پذیرفتـه شـد که اسـتان کرمانشـاه نیز 

در ایـن طـرح موفـق عمـل کرد.
فعالیـت ۱۰۸ بـاب کتابخانـه در 

کرمانشـاه اسـتان 
هـم اکنـون ۱۰۸ بـاب کتابخانـه 
عمومی بـا زیربنـای ۴۲ هـزار و ۱۸۰ 
فعـال  کرمانشـاه  اسـتان  در  مترمربـع 
و  و ۱۶۸ هـزار  میلیـون  یـک  اسـت. 
کتابخانه هـای  در  نسـخه کتاب   ۲۲۷
عمومـی اسـتان موجـود اسـت و تعداد 
اعضـای این کتابخانـه ها ۷۲ هزار نفر 
و تعـداد کتـب موجود در ایـن کتابخانه 
هـا یـک میلیـون و ۱۸۴ هـزار و ۴۲۴ 

است. نسـخه 

مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمانشاه
 رتبه نخست بخش پژوهش کشور را کسب کرد

معاون اوقاف:

بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی تبدیل می شوند

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف 
وجود  به  اشاره  با  خیریه کشور  امور  و 
هشت هزار بقعه متبرکه در سطح کشور 
گفت: این بقاع در حال تبدیل شدن به 

قطب های فرهنگی کشور هستند.
عادل،  االسالم  غالمرضا  حجت 
اسحاق  احمدبن  افتتاح حرم  در مراسم 
استان  ذهاب  سرپل  شهرستان  در 
کرمانشاه، با اشاره به وجود هشت هزار 
بقعه متبرکه در سطح کشور، گفت: از 

این تعداد شش هزار بقعه مربوط به امام 
زادگان)ع( است.

وی افزود: تعدادی از این بقاع نیز 
دانیال  جمله  الهی از  انبیای  به  مربوط 

نبی)ع( است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
امور خیریه خاطر نشان کرد:  و  اوقاف 
بخشی از این بقاع نیز مربوط به یاران 
ائمه  اصحاب  و  مشاهیر  و  نزدیکان  و 

اطهار)ع( است.

عنوان  به  متبرکه  بقاع  از   عادل 
کرد  یاد  کشور  فرهنگی  های  قطب 
که  ارادتی  و  عشق  خاطر  به  افزود:  و 
مردم به این بزرگواران دارند، این بقاع 
به قطب  تبدیل شدن  در حال  متبرکه 

های فرهنگی در کشور هستند.
هست  نتظار  ا این  فزود:  ا وی 
ترویج  برای  محلی  متبرکه  بقاع  که 
باشند  ائمه  اطهار)ع(  و  قرآن  فرهنگ 
اجتماعی در  برنامه های فرهنگی و  و 

آنها برپا شود.
جتماعی  ا و  فرهنگی  ون  معا  
تاکید  خیریه  وامور  اوقاف  سازمان 
کرد: بقاع متبرکه باید پایگاه اجتماعی 

برای رفع مشکالت مردم باشند.
وی به توزیع دو میلیون بسته ارزاق 
برای محرومان در ایام کرونا توسط بقاع 
نوع  این  افزود:  و  کرد  اشاره  متبرکه 
عملکردها باید در سطح بقاع توسعه یابد.
با قدردانی از دست  ادامه  وی در 
احمدبن  مطهر  حرم  ساخت  اندرکاران 
در  نتوانستیم  چه  اگر  گفت:  اسحاق 
مطهر  حرم  این  بازسازی  و  تکمیل 
امیدواریم  اما  باشیم،  داشته  همکاری 
مشارکت  بتوانیم  کار  ادامه  مسیر  در 

داشته باشیم.
مطهر  حرم  کرد:  تصریح  عادل 
احمدبن اسحاق در مسیر زوار کربال قرار 
داشته و آینده درخشانی دارد و باید برای 

معرفی هرچه بیشتر آن تالش شود.
معرفی  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
این شخصیت واالمقام در سطح کشور 
بتواند موجب رشد و شکوفایی این بقعه 

متبرکه شود.

منیژه آرمین ، نویسنده و دبیر اسبق 
جایزه ادبی جالل آل احمد گفت: امروز 
جوانان به تاریخ عالقه مند شدند و تاریخ 
برای   درواقع  ماست.  هویت  از  بخشی 
اینکه بتوانیم هویت مان را بشناسیم باید 
تاریخ بخوانیم؛ از این رو در اثر جدیدم 

به دنبال کشف هویت هستم.
به  کتابش  رمین  چها ره  با در  
یک  جلد  آخرین  که  »کسوف«  نام 
این  گفت:  است،  تاریخی  چهارگانه 
کتاب پس زمینه ای تاریخی دارد و مربوط 
می شود به حوادث تاریخی بین ۱۳۲۰ تا 
۱۳۳۲ که با کودتای ۲۸ مرداد به پایان 
می رسد. داستان کتاب به صورت پازل وار 
و دارای قسمت های مختلفی است که 
قرار  هم  درکنار  را  این ها  باید  خواننده 
دهد. در واقع داستان مقداری از حالت 
خطی خارج شده است و بیشتر به نقشی 
که هنرمندان و روشنفکران در مسائل 

اجتماعی چه ظاهری و چه به صورت 
زیر پوستی دارند، می پردازد.

با  اثر  این  تفاوت  بیان  در  آرمین 
اثر های قبلی اش گفت: شاید تفاوت این 
کتاب با سایر آثارم در قالب آن باشد و 
مخاطب  که  می کنم  فکر  رو  این  از 
می شود؛  تازه ای  روبه رو  فضای  با 
واقعی  و  مستند  شخصیت های  چرا که 
با شخصیت های داستانی کتاب تلفیقی 
دارند که می تواند داستان بکر و جالب 

کتاب را به مخاطب نشان دهد و بسیاری 
از مسائل اجتماعی را به خوبی گوشزد 
جالل  جایزه  اسبق  علمی  دبیر  کند. 
این  به  جوانان  عالقه  درباره  آل احمد 
نوع ژانر گفت: من فکر می کنم که قشر 
کتابخوان جامعه این کتاب را می خوانند 
و به این کتاب عالقه نشان می دهند؛ 
به  امروزی  جامعه  در  جوانان  چرا که 
تاریخ عالقه مند شدند و تاریخ بخشی از 
هویت ماست. درواقع برای  اینکه بتوانیم 

هویت مان را بشناسیم باید تاریخ بخوانیم 
افراد نگاه عمیق تری به  اینکه  و برای 
کردم  سعی  من  باشند؛  داشته  تاریخ 

داستان را شفاف بیان کنم.
خود  دغدغه  درباره  نویسنده  این 
گفت: من به دنبال کشف هویت هستم 
و با نوشتن این کتاب به دنبال شناساندن 
هویت به همه مردم بودم؛ البته امیدوارم 
در مسیر موفق عمل کنم و مخاطبان 
نیز بتوانند با این اثر ارتباط برقرار کنند.

توجه  درباره  پایان  در  آرمین 
گفت:  تاریخی  مسائل  به  نه ها  رسا
رسانه ها خیلی سطحی به این موضوعات 
بگویم  می توانم  فقط  و  می کنند  نگاه 
حالت  حتی  و  دارند  خبری  حالت  که 
خبری شان نیز آنچنان که باید نیست. در  
کل کتاب خواندن و نقد و تحلیل کتاب 
ایراد دارد چه در  حاال در هر زمینه ای 

نگاه کالن و چه در نگاه خرد.

منیژه آرمین مطرح کرد: به دنبال کشف هویت هستم
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تصویری دیده نشده از زنده یاد محمدحسین شهریار و رضوان ابوترابی
اختصاصی دنیای جوانان نفر وسط شناخته نشد

بشتاب رفیقا 
که عزیزان همه رفتند

وحشی بافقی 

ای همنفسان! بودن و آسودِن ما چیست؟
یاران همه کردند سفر، بودِن ما چیست؟

بشتاب رفیقا که عزیزان همه رفتند
ساکن شدن و راه نپیمودِن ما چیست؟

ای چرخ! همان گیر که از جوِر تو مردیم
هر دم المی بر الم افزودِن ما چیست؟

گر زخِم غمی بر جگِر ریش نداریم
رخساره به خون جگر آلودِن ما چیست؟

وحشی! چو تغافل زده از ما گذرد یار
افتادن و بر خاک جبین سودِن ما چیست؟
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فرهاد اصالني و مستند خط باریک قرمز

باریک  خط  داستانی  مستند 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  قرمز، 
فرزاد خوشدست و تهیه کنندگی نگار 
اسکندرفر و فرزاد خوشدست از امروز 
در پلتفرم نماوا آنالین اکران می شود. 
این اثر روایتی است که هم در دنیای 

غیرواقعی و هم در جهان حقیقی به دنبال 
ممکن  ساختن غیرممکن هاست. خط باریک قرمز، موفق ترین و پرجایزه ترین 
مستند سال ۱۳۹۸ و پرمخاطب ترین در سال ۱۳۹۹ در اکران هنروتجربه 
است. این فیلم درباره یک گروه نوجوان در زندان است که با کمک چند 
مربی نمایش تصمیم می گیرند نمایشی را روی صحنه ببرند و ناگفته های 
زندگی خود را از این طریق بیان کنند اما در روز اجرا در جشنواره، عده ای 
از آنها نقشه فرار می کشند. فرهاد اصالنی، هنگامه قاضیانی، امیر دژاکام و 
برخي از نوجوانان کانون اصالح و تربیت تیم بازیگران این مستند هستند.

دبیرخانه جشنواره فجر و ارائه سند جدید!

هیات  صورتجلسه  اساس  بر 
جشنواره  هشتمین  و  سی  انتخاب 
وحشی،  و  قاتل  فیلم  فجر،  فیلم 
 ۱۳۹۸ سال  نعمت اهلل  حمید  ساخته 
به جشنواره ارائه و با امضای ۷ عضو 

در  این  است!  شده  بازبینی  انتخاب  هیات 
حالیست که همایون اسعدیان مدعي شده 
بود این فیلم از سوي هیات نظارت دیده نشده و سندي در این ارتباط 
نیست ولي حاال دبیرخانه جشنواره سند بازبیني این فیلم در سال ۹۸ را رو 
کرده است! بدین ترتیب بحث پرحاشیه حضور قاتل و وحشي در جشنواره 
امسال فیلم فجر، عمال منتفي شده و این فیلم نمي تواند در جشنواره امسال 
حضور داشته باشد. در روزهاي اخیر شاهد کشمکش و بیانیه هاي مختلف 
از سوي سازندگان این فیلم و مسئوالن جشنواره بودیم که درنهایت با 

این سند، کار این فیلم براي جشنواره تمام است.

فرهاد آئیش و بازي در یک نقش منفي!

فرهاد آئیش که یکي از چهره هاي 
پیشکسوت و شاخص عرصه بازیگري 
به  که  سالهاست  و  مي رود  شمار  به 
نقش هاي  در  او  درخشان  بازي هاي 
تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  در  مختلف 

یک  در  بازی  از  بار  این  کرده ایم  عادت 
نقش منفی در سریالی با موضوع بچه های 
کار خبر داد. او با اعالم این خبر که در سریالی با موضوع بچه های کار 
در نقشی منفی بازی می کند، اعالم کرد: در سریالی هستم که اسمش 
قرار است تغییر کند و راجع به بچه های کار است. کارگردانش آقای وحید 
امیرخانی است، کارگردانی جوان ولی بسیار خوب. بچه هایي در این کار 
حضور که البته لزوما بچه کار نیستند و این کار تجربه خیلی خوبی برایم 
است. چالش باالیی دارد و من مدت هاست دنبال نقش منفی چالش برانگیز 

بودم و خوشبختانه نصیبم شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

شکارچي گوزن با صداي پانته آ بهرام

شاخص  چهره  بهرام،  نته آ  پا
در  سالهاست  که  بازیگري  عرصه 
و  تئاتر  ازجمله  مختلف  مدیوم هاي 
سینما درخشان ظاهر شده است، این 
سینمایی  فیلم  جدید  اتفاقي  در  بار 
شکارچی گوزن، ساخته مایکل چیمینو 

را برای نابینایان توضیح دار کرد. گروه سوینا، 
به  و محبوب شکارچی گوزن،  و تحسین شده  فیلم سینمایی کالسیک 
کارگردانی مایکل چیمینو را براي نابینایان توضیح دار کرده و در دسترس 
آنها قرار داده است. این عالوه بر پخش از رادیو سوینا، روی سایت سوینا 
نیز در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. نظارت متن و ضبط این برنامه 
به عهده کیوان کثیریان بوده و متن روایت این فیلم را شیدا محمدطاهر 
نوشته است. این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان ضبط شده و 

مسعود زرگران نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.

ما
سين

 

گالیه هاي به انتشار تصاویر هنرمندان پیشکسوت ادامه دارد...
پرویز فالحي پور: انتشار تصاویر نامناسب از هنرمندان محبوب 

مي تواند روي روجیه مردم هم تاثیر منفي بگذارد
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انتشار  از  روزي  چند  اینکه  با 
بازیگر  صدیقي،  فرامرز  تصاویر 
یلي  شما با   ، سینما ت  پیشکسو
نه چندان مناسب گذشته است ولي 
این جرکت  علیه  انتقادات  هنوزهم 
ادامه دارد. در ابتدا رضا رویگري به 
این وضعیت گالیه کرد و گفت که 
این  به  تصاویري  بارها  نیز  وي  از 
نیز  آن  از  بعد  و  منتشر شده  شکل 
این  به  نسبت  پیشکسوتان  برخي 
موضوع عکس العمل نشان دادند و 
حاال پرویز فالحي پور یکي دیگر از 
رابطه  این  در  پیشکسوت  بازیگران 

صحبت کرده است.
از  البته  که  فالحي پور  پرویر 
سال هاي  پرکار  نسبتا  بازیگران 
اخیر تلویزیون بوده، در مصاحبه اي 
پیرامون فعالیت های خود در عرصه 
حاضر  حال  در  گفت:  بازیگری 
سریالی  پروژه   ۲ در  بازی  مشغول 
قویدل  امیر  کارگردانی  به  بی نشان 
رضا  کارگردانی  به  بیدار  شب  و 
مهران  تهیه کنندگی  و  ابوفاضلی 
اثر   ۲ فیلمبرداری هر  مهام هستم. 
همچنان ادامه داشته و فکر می کنم 
مشغول  صرفا  سال  پایان  تا  که 
این ۲ اثر باشم، به امید خدا اسفند 

ضبط  ادامه  برای  هم  امسال  ماه 
شد  خواهیم  کربال  راهی  بی نشان، 
را  اثر  ادامه  آنجا  در  روزی  چند  و 
اصلی  شاکله  می کنیم.  فیلمبرداری 
و جایگاه اجتماعی نقشم در سریال 
شب بیدار، نزدیک به سریال بی نشان 
نقش  در  اثر  این  در  هرچند  است، 
ایفای نقش  یک مرد گلخانه دار به 
 ۲ هر  هر صورت  در  اما  می پردازم 
نقشم در ۲ سریال را دوست دارم، 
اما حضور مهران مهام برای حضورم 
در سریال شب بیدار بسیار موثر بود.

فعالیت های  سایر  درباره  وی 
خود در عرصه بازیگری اضافه کرد: 
اوایل امسال بازی در سریالی به نام 
برای  که  رساندم  پایان  به  را  سودا 
خانگی  نمایش  شبکه  در  پخش 
آماده می شود. این اثر به کارگردانی 
قسمتی   ۱۳ سریالی  یزدی،  ایمان 
که  است  اجتماعی  پلیسی  ژانر  در 
در آن نقش خوبی را بازی می کنم. 
از دوستانی که سریال را در بخش 
پس تولید دیده اند شنیدم که سریال 
موفقیت  با  احتماال  و  شده  خوبی 
روبرو خواهد شد، البته هنوز درباره 
زمان پخش اثر اطالعی به من داده 

نشده است.  

این بازیگر که در سال هاي اخیر 
نقشي درخشان در سریال شهرزاد، 
 ۲ از  گذر  تجربه  درباره  داشته  هم 
سال کرونایی ادامه داد: این ۲ سال 
برای من و تمام مردم بسیار سخت 
گذشت، التهاب و استرسی که کرونا 
در جامعه به وجود آورده بود به هیچ 
وجه قابل بیان نیست، این استرس 
در کنار مشکالت اقتصادی فراوانی 
بود  آورده  وجود  به  تعطیلی ها  که 
را  غم انگیز  سال   ۲ تا  شد  باعث 

سپری کنیم.  
ادامه  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
کرد:  اضافه  واکسیناسیون  روند 
تا  کسیناسیون  ا و که  لم  خوشحا
است،  کرده  پیدا  این حد گسترش 
شده  بهتر  کمی  مردم  حال  امروز 
زندگی  به  بیشتری  آرامش  با  و 
امیدوارم تمام  ادامه می دهند.  خود 
آنانی که هنوز واکسن نزده اند هم 
مقاومت را کنار گذاشته و به خاطر 
عزیزانشان این عمل را انجام دهند 
تا باالخره در سال آتی این بیماری 

منحوس ریشه کن شود.  
پرویز فالحی پور در همین رابطه 
ادامه داد: شخصا ۲ دوز اول واکسن 
را تزریق کرده ام و می خواهم هرچه 

سریعتر دوز سوم را بزنم، البته چند 
روز پیش برای تزریق واکسن اقدام 
واکسن  رسید  من  به  تا  اما  کردم، 
تمام شد و این اتفاق به روزی دیگر 

موکول شد.  
وی درباره انتشار تصویر فرامرز 
اذعان  در فضای مجازی  صدیقی، 
وضعیت  که  بگویم  ابتدا  در  کرد: 
فرامرز صدیقی حتی در آن عکس 
هم بد نبود، باالخره وی پا به سن 
کمی  که  است  طبیعی  و  گذاشته 
این  انتشار  کل  در  اما  شود،  الغر 
نظر  به  بود،  محض  اشتباه  تصویر 
مطرح  برای  اینکه  جای  به  من 
استفاده  دیگران  از  خودمان  کردن 
آنها  به  واقعی  به فکر کمک  کنیم 
باشیم. شاید در ابتدا انتشار تصویر 
صدیقی و باز نشر آن توسط دیگران 
بازهم  اما  بوده،  دلسوزی  سر  از 
بازیگران  با  مردم  است،  اشتباه 
چنین  انتشار  و  دارند  خاطره  خود 
خراب  را  جامعه  ذهنیت  تصاویری 
کرده و همه را ناامید می کند، حتی 
جوان تر  زیگران  با است  ممکن 
من  عاقبت  که  بگویند  خود  به 
همین  به  می شود،  چنین  این  هم 
تصویر  این  انتشار  می گویم  دلیل 

و  است  جامعه  به  ناامیدی  تزریق 
اگر  من  نظر  از  شود.  انجام  نباید 
کمک  زیگری  با به  هیم  می خوا
برخی  البته  است،  زیاد  راه  کنیم 
از این بازیگران به دلیل مشکالت 
جسمی و کهولت سن توانایی جلوی 
دوربین رفتن ندارند، اما با این وجود 
باشد  آنها  به  کمک  قصدمان  اگر 
می توانیم به روش های مختلف مثل 
کار های صنفی به آنها کمک کنیم.  
یان  پا در  فالحی پور  پرویز 
توجه  به  اشاره  با  صحبت هایش 
خاطرنشان  پیشکسوتان  به  بیشتر 
تهیه کنندگان  از  بسیاری  من  کرد: 
پیشکسوتان  فکر  به  که  دیده ام  را 
هستند و گا ها به آنها پیشنهاد بازی 
می دهند، اما این کافی نیست، بخش 
کارافتادگان  از  برای  باید  دولتی 
این  در  البته  کند،  فکری  هنر  این 
است،  سنگین  رسانه  وظیفه  میان 
با  گفتگو  با  می توانند  خبرنگاران 
و  مردم  پیشکسوت  بازیگران  این 
با  آنها  وضعیت  از  را  تهیه کنندگان 
خبر کنند تا هم اینکه سازندگان آثار 
اینکه  را فراموش نکنند و هم  آنها 
مسئولین  افتاده  کار  بازیگری  اگر 

فرهنگی فکری برای وی بکنند.

روزنامه سراسری
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محمد حسین زاده

شاهد  گذشت  که  هفته اي  در 
فیلم  بودیم...  عجیب  اتفاق  یک 
سینمایي چپ راست، به کارگرداني 
تهیه کنندگي  و  مخمدي  مد  حا
منوچهر محمدي که مجوز نمایش 
در  بود،  کرده  دریافت  اکران  و 
نمایش  شوراي  مخالفت  با  نهایت 
اینطور اعالم شد که  مواجه شد و 
باید ممیزي هاي دیگري هم روي 

این فیلم صورت بگیرد.
درواقع روز ۲۸ آذرماه با اعالم 
اکران  سینمایی،  سازمان  صریح 
به  است،  ر چپ  یی  سینما فیلم 
مشروط  محمدی  حامد  کارگردانی 
شد.  اصالحات  برخی  اعمال  به 
همین  عالم  ا طبق  که  فیلمی 
قبل،  دولت  در  و  پیش تر  سازمان، 
موفق به دریافت پروانه نمایش شده 
بود اما مشروط به اعمال اصالحات! 
این اطالع رسانی سازمان سینمایی 
در حالی که شورای صنفی نمایش 
راست  چپ  فیلم  اکران  از  پیش تر 
خبر  ه  دی ما ول  ا چهارشنبه  ز  ا
منوچهر  تند  واکنش  با  بود،  داده 
مواجه  فیلم  تهیه کننده  محمدی 
خطاب  نامه ای  قالب  در  که  شد 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  به 
تصمیم گیری ها  این  هزینه  درباره 

هشدار داد.
در پی این حواشی، شورای عالی 
انتشار  با  نیز  سینما  تهیه کنندگان 
به  شدید  اعتراض  ضمن  بیانیه ای 
سینمایی،  فیلم های  مجدد  بازبینی 
نه  ا و پر بودن  لخطاب  فصل ا بر 
فیلم های  ن  کرا ا ی  برا نمایش 

سینمایی تاکید کرد.
با چپ راست،  حواشی مرتبط 

باعث شد حرف و حدیث ها درباره 
فرایند اخذ پروانه نمایش و بازبینی 
اکران  از  پیش  سینمایی  فیلم های 
عمومی دوباره احیا شود. به خصوص 
نوباوه عضو  بیژن  این  از  که پیش 
در  نیز  نمایش  نه  ا پرو شورای 
 ۳۰ که  بود  کرده  اعالم  گفتگویی 
فیلم مسئله دار به رغم داشتن پروانه 
باید  مجددا  قبل  دولت  از  نمایش 
اینکه  جالب  نکته  شوند!  بازبینی 
دفتر  مدیرکل  فرجی،  محمدرضا 
فیلم  نمایش  و  عرضه  بر  نظارت 
همان  در  هم  سینمایی  سازمان 
فیلم  اصالحات  با  تبط  مر خبر 
بود:  گفته  راست  چپ  سینمایی 
حل  بر  سینمایی  سازمان  تاکید 
صاحبان  و  فیلمسازان  مشکالت 
آثار از جمله فیلم چپ راست، است 
برخی  دوسویه  تعامل  طریق  از  تا 
شده  مطرح  اشکاالت  و  ایرادات 
نمایش  پروانه  شورای  سوی  از 
تا  بازبینی رفع شود  قبلی و کمیته 
سینماها شاهد تداوم رونق و اکران 

آثار جدید باشند.
ت  ر به صو نه  ینگو ا جی  فر
کمیته  لیت  فعا ز  ا خبر  ضمنی 
پروانه  شورای  موازات  به  بازبینی 
نمایش داد! بر این اساس در دوران 
فیلمی  هر  سینمایی  سازمان  جدید 
از  که قرار است اکران شود )فارغ 
اینکه پروانه نمایش دارد یا نه( پیش 
 ۳ کمیته ای  توسط  باید  نمایش  از 
محمد  مشاوران  از  متشکل  نفره 
رئیس  زیرنظر خود  البته  و  خزاعی 
شود.  بازبینی  سینمایی  سازمان 
پژمان لشگری پور، حبیب ایل بیگی 
عضو   ۳ نیرومند  محمدحسین  و 
حال  در  که  هستند  کمیته  ین  ا
سینمایی  فیلم های  بازبینی  حاضر 

دارند.  برعهده  اکران  از  پیش  را 
اعضای  از  نیرومند  و  لشگری پور 
هستند  یش  نما نه  ا و پر ی  ا ر شو
نت  و معا لیت  مسئو یل بیگی  ا و 
ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی 
را برعهده دارد. در این روند کمیته 
چپ  سینمایی  فیلم  درباره  نفره   ۳
این  و  نرسیده اند  اجماع  به  راست، 
اما  شده  اصالحیه  مشمول  فیلم 
منوچهر محمدی طی جلساتی که 
اعمال  داشته  ایل بیگی  حبیب  با 
است.  نپذیرفته  را  اصالحیه ها  این 
این موضوع هم در نوع  البته خود 
خود جالب است که چرا فیلمي که 
و  شده  اصالحیه  مشمول  بار  یک 
نمایش،  از سوي شوراي  درنهایت 
پروانه نمایش دریافت کرده است، 
هیاتي  توسط  دیگر  بار  باید  حاال 

دیگر بازبیني شود!؟

یه  د تحا ا بین  ین  ا ر  د
با  یران  ا سینمای  تهیه کنندگان 
بازبینی  هرگونه  بیانیه ای،  انتشار 
و  نظر  اعمال  و  سانسور  مجدد، 
که  سینمایی  فیلم های  در  سلیقه 
را  هستند  نمایش  پروانه  دارای 
به  احترام  خواستار  و  کرد  محکوم 

قانون است.
در بیاینه اتحادیه تهیه کنندگان 
آمده است: برای ما تهیه کنندگان، 
مادی  حقوق  صاحبان  و  مالکان 
نمایش،  پروانه  ایران  سینمای  آثار 
فصل الخطاب است و هرگونه عمل 
و تصمیمی مبنی بر بی اعتبار کردن 
مدیران  سوی  از  نمایش  پروانه 
فعلی   گردانندگان  و  مشاوران  و 
سازمان  قانون،  به  توهین  وزارت، 
سینما  معه  جا کلیت  و  یی  سینما
افرادی  قطعا  می شود.  محسوب 

می زنند  اقدامات  این  به  دست  که 
بلکه  نیستند  سینما  دلسوز  تنها  نه 
یا  و  آگاهانه  غلط،  ریل گذاری   با 
و  بی قانونی  دنبال  به  ناآگاهانه، 
و  فرهنگی  فضای  کردن  ملتهب 
عصیان  زمینه های  کردن  فراهم 
حاکمان  این  هستند.  سینماگران 
فراموش  فرهنگ،  عرصه  فعلی  
نمایش های  مجوز  که  ند  کرده ا
است  قبل  دولت  از  شده  صادر 
عدم  دلیل  و  قبل  حکومت  نه  و 
بوده  کرونا  شرایط  فیلم ها  نمایش 
دولت  در  اکران  برای  انتظار  نه 
جدید! بسیار جای تاسف است که 
امروز،  اقتصادی  دشوار  شرایط  در 
وزارت فرهنگ و ارشادی که حتی 
خود  وعده های  انجام  و  عهده  از 
ید،  برنمی آ سینماگران  بر  برا در 
سینماگران  با  مقابله  به  اینچنین 

است.  برخاسته  سینما  نابودی  و 
یران  ا سینمای  تهیه کنندگان  ما 
این  مقابل  در  می دهیم  ر  هشدا
کرد  نخواهیم  سکوت  بی قانونی ها 
و دوشادوش تمامی سینماگران در 
کنار سازندگان آثار سینمای ایران و 
برای احترام به قانون و حقوق حّقه، 

تا انتها خواهیم ایستاد.
رزشیابی  ا و  نظارت  معاون 
گذشته  روز  نیز  سینمایی  سازمان 
در ارتباط با برخی از مسایل مطرح 
شده و نامه یکی از تهیه کنندگان در 
چند روز گذشته گفت: سخت ترین 
و  من  برای  موقعیت  تلخ ترین  و 
مشکل  امدن  وجود  به  همکارانم 
ممکن  سطح  پایین ترین  در  حتی 
برای پروژه ها و عوامل سینماست. 
اما طبیعی است که این تاسف مانع 
از اجرای قانون وضوابط نمی شود و 

براساس تاکید صریح رئیس سازمان 
نیز  گزینشی  و  استثنابردار  امر  این 

نخواهد بود.
نت  و معا ( یل بیگی  ا حبیب 
ن  ما ز سا ت  ر نظا و  بی  شیا ز ر ا
لحن  ز  ا گالیه  ضمن  سینمایی( 
اخیر  نیه  بیا عجوالنه  و  ناشکیبا 
رابطه  در  تهیه کنندگان  اتحادیه 
فیلم ها  از  یکی  اکران  مشکل  با 
تعجب  آن  از  جدای  داشت:  اظهار 
من از عدم توجه عزیزان با تجربه 
سالیان متمادی به عنوان بزرگ و 
تهیه کنندگی  تشکل های  نماینده 
دستورالعمل هایی  و  آیین نامه  به 
نها  آ با  سال  لیان  سا که  است 
زندگی کرده اند و بدان آشنا هستند. 
ماده  و  آیین نامه   ۴ ماده  براساس 
نمایش،  نه  ا پرو لعمل  ا دستور  ۶
ر  د ند  ا می تو یی  سینما مان  ز سا
بودن  دارا  علیرغم  خاص  موارد 
پروانه نمایش از اکران یک فیلم تا 
رفع حساسیت ها و یا رفع اشکاالت 
این  و  مورد نظرش جلوگیری کند 
مطلب اگرچه بعضا به طور موردی 
در  اما  می دهد  رخ  فراگیر  نه  و 
طول ۲-۳ دهه گذشته رخ داده و 
است  شده  اعمال  فیلم هایی  برای 
و  سینما  حرفه ای  عالقمندان  که 
به خصوص عزیزان تهیه کننده بدان 

کامال آشنا هستند.
حبیب ایل بیگی با طرح اینکه 
راست،  چپ  فیلم  مورد  در  چرا 
تهیه کننده  به  آن  اعالم  وجود  با 
وی،  با  حضوری  جلسه  و  محترم 
تحت تاثیر برخی مالحظات شخصی 
و تعصبات خاص بدان توجه نکرده 
و با صدور بیانیه ای غیرحساب شده 
هم ها  تفا ء سو و  ت  مشکال بر 
اهالی  نگرانی  باعث  و  می افزایند 

مهمتر  و  دست اندرکاران  و  سینما 
از همه دوستداران سینما می شوند 
ادامه  در  وی  کرد.  تاسف  ابراز 
خاطر نشان کرد: سازمان سینمایی 
و معاونت ارزشیابی و نظارت قطعا 
قانونی و  را مجری رویه های  خود 
سینماگران،  حقه  حقوق  به  متعهد 
می داند  مردمی  آحاد  و  مخاطبان 
آرامش  و  حقوق  از  صیانت  که 
از  استفاده  در  روحی شان  و  ذهنی 
فیلم های سینمایی، امری با اولویت 

و واجب است.
رزشیابی  ا و  نظارت  معاون 
همچنین در خصوص انتشار خبری 
مبنی بر یک تشکیل شورای ۳ نفره 
فیلم ها  بازبینی  با  رابطه  در  خاص 
گفت: با اهتمام مقام محترم وزارت 
بر  مبنی  سازمان  ریاست  تاکید  و 
رسیدگی و حل مشکل و یا تعیین 
تکلیف آثاری که در شورای پروانه 
نمایش قبلی دچار اصالحات متعدد 
شده بودند و یا نمایش عمومی آنها 
به دالیل نظارتی معطل مانده بود، 
فشرده  صورت  به  نفره   ۳ شورایی 
دسته  این  بازبینی  به  و  تشکیل 
اکران  که  کرد  اهتمام  فیلم ها  از 
فیلم های گشت ۳ و بندربند در ماه 
گذشته بخشی از خروجی این شورا 
کامال  تهیه کننده  عزیزان  که  بود 
رویه  این  از  و  هستند  جریان  در 
روند  است  بدیهی  کردند.  استقبال 
سایر  برای  نمایش  پروانه  صدور 
بر  اکران  در صف  و  متقاضی  آثار 
عهده شورای ۹ نفره صدور پروانه 
گذشته  ماه  از  که  است  نمایش 
و  فرهنگ  وزیر  انتصاب  براساس 
ارشاد اسالمی مشغول به کار شدند 
و بحمداهلل جلسات آن به طور منظم 

نیز در سازمان تشکیل می شود.

جنحال ها و تهدیدها ادامه دارد...

وقتي یک شوراي من درآوردي، روي آراي یک شوراي قانوني نظارت دارد!


