
5500 خودرو برای حدود 4 میلیون نفر؛

فروش ویژه یا مسابقه بخت آزمایی خودروسازان!؟ 

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، اگر 
مناسبی  کیفیت  مردم  که  باشد  پایین  آنقدر  اینترنت  قیمت 
دریافت نکنند، بیشتر متضرر می شوند، بنابراین برای سال آینده 
باید مدل مناسبی تهیه شود که هم مردم به سرویس مناسب با 
قیمت مناسب برسند، هم اپراتورها بتواند سرمایه گذاری الزم را انجام دهد.
شواهد نشان می دهد این روزها شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت 
دچار مشکالت مالی شدند و برخی از آن ها بازار را به اپراتورهای موبایلی 

واگذار کردند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب 
شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به جای اینترنت ثابت باشد 
و در نتیجه شرکت های FCP در حال از دست دادن مشترکانشان هستند 
و این موضوع به گفته کارشناسان، نه تنها موجب حذف تدریجی ارتباطات 
ثابت شده بلکه به مرور این صنف و سایر خدماتی که به ارتباطات ثابت 

وابسته هستند را به مشکل دچار خواهد کرد.
صفحه 3

یک نماینده مجلس:

سازوکار بازگشت دانشجویان ایرانی خارج از کشور
 تبیین می شود

با برنامه ریزی صحیح ، از زندگی لذت ببرید
گفت:  اجتماعی  روانشناس  یک 
یک برنامه ریزی موفق، می تواند شما 
را در مسیر رسیدن به اهداف یاری کرده 

تا احساس بهتری از زندگی خود داشته باشید.
برنامه ریزی و تدوین فهرست کار ها یکی 
مورد  که  است  روزانه ای  وظایف  ساده ترین  از 
استفاده همه قرار می گیرد. با این حال، گاهی در 
مسیر رسیدن به اهداف ناامید و دلسرد می شویم 
و برنامه ریزی خود را رها می کنیم. بنابر اهمیت 
این موضوع، با یک روانشناس اجتماعی در مورد 
دالیل عملی نشدن برنامه ریزی و راهکار های 

یک برنامه ریزی موفق، گفتگو کردیم.
صفحه 2

توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای صورت پذیرفت؛

بهره برداری از اولین نمازخانه بین راهی
 در استان مرکزی

4
انتخاب شدن یا انتخاب کردن!؟
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1916- سه شنبه 7  دی 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
رامبد جوان: هدف 

خندوانه تزریق 
امید و شادي به 

مردم است

6ورزش
نابغه ایرانی مانع بلند 

فتح سه گانه غول 
نروژی

زمین 4ایران 

در سال هاي اخير برنامه هاي مختلفي در تلويزيون توليد شده 
خورده اند  آنها شكست  اكثريت  گفت  مي توان  جرات  به  كه 
آمار  ارائه  و مسئوالن  تلويزيون  مديران  كه  و هرچقدر هم 
پرمخاطب  تلويزيون  برنامه هاي  كه  كنند  اعالم  صداوسيما 
هستند، ولي مشخصا برنامه اي با اين مختصات در تلويزيون 

وجود ندارد. 

عليرضا  لهستان،  سريع  شطرنج  قهرمانی  رقابت های  در 
فيروزجا بزرگترين مانع در راه فتح سه گانه غول نروژی است. 
كارلسن از چندی پيش آگاهانه فشارها روی ستاره ايرانی را 
افزايش داده است. مگنوس كارلسن شماره يک شطرنج دنيا 

محدوديتی برای خود قائل نيست.

مديرعامل شركت توزيع نيروی برق استان اردبيل ۴ ديماه ،در 
پی بارش رحمت الهی و استقرار هوای سرد در سطح استان 
، اعالم كرد :در حال حاضروضعيت برق استان  پايدار بوده و 

تاكنون مشكل خاصی وجود نداشته است . 

در حال حاضر 
وضعیت برق استان 
اردبیل پایدار است

تغییر تعرفه های اینترنتی از سال آینده  افزایش ظرفیت 50 هزار بشکه ای تولید نفت
 از آزادگان جنوبی

قرارداد بومی سازی فناوری و تجهیزات سریع االحداث فرآوری نفت 
خام در آزادگان جنوبی به ظرفیت ۵۰ هزار بشکه و به ارزش ۷۰ میلیون دالر 
بین شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( و جهاد دانشگاهی ابالغ شد.روز 
گذشته)دوشنبه( وزارت نفت و جهاد دانشگاهی با حضور »جواد اوجی« وزیر نفت در حاشیه 
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی سه تفاهم نامه بومی سازی و یک 

ابالغ قرارداد امضا کردند.  
صفحه 3

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با توجه به برنامه ای 
که دولت برای حمایت از دارو و تخصیص ارز به آن در 
سال جاری دارد، تا آخر سال هیچ نگرانی بابت تامین آن 
نداریم.»بهرام دارایی«، رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سوالی 
درباره مشکل کمبود برخی داروها گفت: البته وضعیت کمبود دارو 
در حال حاضر عجیب و غریب و بحرانی نیست. ما کمبودهایی را 
داشتیم و داریم و این مشکالت بسته به شرایط تامین کننده، شرکت 

تولید کننده، تولیدات داخل و میزان تخصیص ارز همیشه وجود داشته 
است. باید آن ها را مدیریت کنیم که مشکل خاصی ایجاد نشود.

وی افزود: با توجه به برنامه ای که دولت برای حمایت از دارو 
و تخصیص ارز به آن در سال جاری دارد، تا آخر سال هیچ نگرانی 
نداریم و برنامه ما این است که مشکالتی که ممکن است در سه 

ماه آینده ایجاد شود را مدیریت کنیم.
صفحه 2

کمبود دارو، عجیب و غریب و بحرانی نیست!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

تجدید فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

نوبت دوم
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به    استناد قانون برگزاری مناقصات 
به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  :  تهيه ، بارگيری ، حمل و بار اندازی 10000عدد كنتور 
آب يک دوم مورد نياز استان هرمزگان و تحويل در انبار كارفرما با مبلغ برآورد ۴7.000.000.000 ريال ) چهل و 
هفت ميليارد ريال ( برای مدت ۴ ماه و ضمانتنامه  شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ  2.350.000.000 ريال )دو 
ميليارد و سيصد و  پنجاه ميليون ريال ( به توليدكنندگان و تامين كنندگان دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت 
، معدن و تجارت واگذارنمايد. از كليه شركتهای صالحيت دار كه متقاضی شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت 
می شود از   تاريخ درج آگهی به مدت يک هفته با ارائه معرفی نامه كتبی و فيش واريزی به مبلغ 5.000.000 ريال 
به شماره حساب سپهر 010293۴990003 بانک صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد   مناقصه در ساعات اداری 
به امور قراردادها اين شركت به نشانی بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتی مراجعه و اسناد مربوطه 
را دريافت نمايند . و متقاضی می تواند مبلغ   ضمانتنامه  را به يكی از صور پيش بينی شده در آئين نامه تضمين 
در معامالت دولتی كه   در اسناد مناقصه درج می باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد 
مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت الک و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان هرمزگان تحويل 
نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 1۴ مورخ 1۴00/10/27 می باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابی كيفی 
مناقصه گران و احراز حداقل امتياز الزم )65( در ساعت 10 مورخ 1۴00/10/29 در كميسيون مناقصه بازگشايی 
خواهد شد و حضور يک نفر نماينده از طرف هر يک از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی پيشنهادها آزاد است  
 :    Hormozgan.در ضـــمن عــالقمنــدان می توانند به سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب هرمزگان به نشانی   .

WWW.Abfa Com مراجعه نمايند .  
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

شركت ملي گاز ایران
)S.G.P.C( شركت پاالیش گاز شهيد هاشمي نژاد

فراخوان ارزیابی كيفی خرید خدمات مشاوره 
نوبت اول

1- شماره و موضوع مناقصه: خرید خدمات مشاوره شماره 9۷83۵2 ) طراحي، پیاده سازي، توسعه و سفارشي سازي سیستم فروش با استفاده از زیرساخت 
BPMS( با شماره فراخوان 2۰۰۰۰92134۰۰۰1۵3  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.

2- نام و نشاني دستگاه : استان خراسان رضوي–کیلومتر 16۵ جاده مشهد/ سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
3- شرایط شرکت کنندگان : کلیه شرکتهای دارای حداقل رتبه4 )چهار( در زمینه فعالیت، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری از شورای عالی 

انفورماتیک کشورکه در ارزیابي کیفي مرتبط، امتیاز الزم را وفق معیارهاي اعالم شده کسب نمایند.
4- مهلت و آدرس دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 19 مورخ 14۰۰/1۰/23 ، متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به 
آدرس https://www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی  کیفی را دریافت و در استعالم شرکت نمایند، الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری از 
جمله ارزیابی کیفی )از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل( و سایر مراحل ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، بدیهی است اسناد پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی به متقاضیان تایید شده از طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
متقاضیان بعد از دریافت استعالم ارزیابي مي بایست حداکثر تا ساعت 19  مورخ 14۰۰/11/۰۷ استعالم ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارك مورد نیاز در 

سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
۵ – برآورد مناقصه:  مبلغ 22.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال )بیست و دو میلیارد ریال(. 

6- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي متقاضیان راس ساعت 1۰مورخ 14۰۰/11/2۷در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل 3 پیشنهاد قیمت در آدرس مشهد، 
خیابان آبکوه، نبش آبکوه ۷ )دانشسراي شمالي( ، شماره 2۵۵، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد اتاق کنفرانس گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است 

تاریخ اعالم شده در خصوص گشایش پیشنهادهاي قیمت قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي کیفی امکان تغییر تاریخ وجود خواهد داشت.
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

شناسه آگهی : 1248۷1۷

آگهی مناقصه )تجدید شده( 
عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی 

)فشرده( 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. 

شماره مناقصه 
شرکت 

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( 

تاریخ توزیع موضوع مناقصه 
دفترچه 

مهلت تهیه 
دفترچه 

آخرین مهلت 
تحویل پاکات 

تاریخ برگزاری 
مناقصه 

مبلغ تضمین 

اصالح ساختار شبکه فشار ضعیف )تبدیل 4۰۰14۰82-12۰۰۰۰938۵1۰۰۰۰11
سیم به کابل – 13/4۷۵ کیلومتر( در 

محدوده امور برق منطقه ۷

14۰۰/1۰/۰814۰۰/1۰/1۵14۰۰/1۰/2۵14۰۰/1۰/261/2۵6/6۰8/6۵9

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا روز شنبه مورخ 14۰۰/1۰/2۵ در سامانه فوق بارگذاری نماید 
و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف – ضمانت نامه ( خود را به نشانی: اصفهان – ابتدای اتوبان چمران – ابتدای خیابان بعثت – امور برق منطقه هفت – دبیرخانه، تحویل نمایند. به 

پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

 http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی معامالت پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
 http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 341226۵1 واحد مناقصات خانم سعادت پور و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 
3412264۰ دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمائید. 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-۰21 دفتر ثبت نام: 88969۷3۷-۰21 و 8۵193۷68-۰21 تماس حاصل فرمائید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارك و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی http://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. 
)در صورت هرگونه سوال یا شماره تلفن 322411۵3 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید( 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ۷2 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع 

گردند در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه های فاقد امضا، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

صفحه 3



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1916- سه شنبه 7 دی 21400 معه جا

قالیباف:
تحول اقتصادی 

در گرو اصالح ساختار ناكارامد اجرایی است
رئیس مجلس با بیان این که تحول اقتصادی در گرو اصالح ساختار 
سنگین و ناکارآمد اجرایی است تاکید کرد: اداره کشور باید مسئله محور 
باشد به این معنی که اولویت ها را بشناسیم و پیشران های تحول اقتصادی 
را شناسایی کرده و پروژه ها را براساس آن تعریف کنیم و همه ظرفیت 

های کشور را در این مسیر پای کار بیاوریم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در جریان بازدید از 
نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی اظهار داشت: بازدید از این جنبه 
اهمیت داشت که بحث علمی و فناورانه نقش زیادی در آن ایفا می کرد 
و نشان داد می توانیم به متخصصان داخلی در حوزه های مختلف اعتماد 
و تکیه کنیم. همچنین شاهد بودیم اقدامات خوبی در زمینه استفاده از 

تکنولوژی های نوین و انتقال فناوری انجام شده است.
وی افزود: یکی دیگر از نکات بارز این نمایشگاه این بود که همزمان 
با توسعه علم به ویژه در حوزه سلولی و پزشکی و حرکت در مرز دانش، این 

دستاوردها در حوزه صنعت و سالمت به کار گرفته می شود.
قالیباف با تاکید بر لزوم حرکت علمی کشور براساس نیازهای روز 
جامعه گفت: علم و توسعه فناوری حرکتی مطلوب و قابل احترام است، 
اما در اداره کشور باید مسئله محور باشیم، به نحوی که اولویت ها را 
بشناسیم و پیشران های تحول اقتصادی را شناسایی کرده و پروژه ها 
را براساس آن تعریف نماییم و همه ظرفیت های کشور را در این مسیر 

پای کار بیاوریم.
رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: در حوزه استفاده از ظرفیت 
های بخش خصوصی ما باید برنامه ریزی مطلوبی انجام دهیم، متاسفانه 
ما در حوزه صنعتی کردن ظرفیت های علمی و سرمایه گذاری مشکل 
داریم و باید این نقدینگی لجام گسیخته را به سمت صنعت سوق دهیم، 
به ویژه در شرایط تحریم که با موانع سرمایه گذاری خارجی مواجهیم، 
الزم است از ظرفیت های بخش خصوصی و سرمایه گذاری های این 

حوزه استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه تحول اقتصادی در گرو اصالح ساختار سنگین و 
ناکارآمد اجرایی است، گفت: الزم است سرمایه گذاری به سمت نهادهای 

غیردولتی که پیشران تحول کشور است، هدایت شود.
قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: برای اصالح این ساختار در قانون 
بودجه 14۰۰ اقدامات مطلوبی انجام شد، اما مجلس حتما تالش خواهد 
کرد در برنامه توسعه هفتم و الیحه بودجه 14۰1 هدفگذاری را به نحوی 
امید در  و  پیشکسوتان، تحول  و  توانمند  با کمک جوانان  تا  انجام دهد 

کشور ایجاد شود.
تاکید رئیس مجلس بر تامین محصوالت مورد نیاز کودکان پروانه ای

جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  گزارش  این  اساس  بر 
پژوهشکده  غرفه  در  دانشگاهی ضمن حضور  جهاد  نمایشگاه  از  بازدید 
زخم جهاد دانشگاهی و سایر بخش های فعال در حوزه پزشکی از نزدیک 
با دستاوردهای این بخش آشنا شدند که بخشی از آن مربوط به ساخت و 
بومی سازی پانسمان بیماران پروانه ای بود و در جریان این بازدید قالیباف 
ضمن تأکید بر اینکه امروز یکی از موضوعاتی که در این حوزه باید دنبال 
شود، کمک به کودکان پروانه ای برای تأمین نیازهای خود است، گفت: 
در این دو سال مشکالت زیادی را از این بچه ها به من اطالع دادند و 
الزم است هر چه سریعتر محصوالت این چنینی با توجه به محدودیت های 

واردات در اختیار جامعه هدف و بیماران قرار گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو:
كمبود دارو، عجيب و غریب و بحرانی نيست!

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با توجه به برنامه ای که دولت برای حمایت 
از دارو و تخصیص ارز به آن در سال جاری دارد، تا آخر سال هیچ نگرانی بابت 

تامین آن نداریم.
»بهرام دارایی«، رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سوالی درباره مشکل 
کمبود برخی داروها گفت: البته وضعیت کمبود دارو در حال حاضر عجیب و غریب 
و بحرانی نیست. ما کمبودهایی را داشتیم و داریم و این مشکالت بسته به شرایط 
تامین کننده، شرکت تولید کننده، تولیدات داخل و میزان تخصیص ارز همیشه وجود 

داشته است. باید آن ها را مدیریت کنیم که مشکل خاصی ایجاد نشود.
وی افزود: با توجه به برنامه ای که دولت برای حمایت از دارو و تخصیص ارز 
به آن در سال جاری دارد، تا آخر سال هیچ نگرانی نداریم و برنامه ما این است که 

مشکالتی که ممکن است در سه ماه آینده ایجاد شود را مدیریت کنیم.
او افزود: تولید دارو چرخه پیوسته و مدت زمان مشخصی دارد؛ یعنی وقتی 
شما تمام مواد اولیه تولید دارو را در اختیار دارید، بین 3 تا 6 ماه برای تولید داروهای 
مختلف و ورود آن ها به چرخه تامین و توزیع دارو زمان الزم است. بنابراین نیاز 
است که همیشه و در طول سال در حال تهیه مواد اولیه و ملزومات تولید دارو باشیم. 
برخی از داروهای ما نیز به عنوان فرآورده و محصول نهایی وارد کشور می شود. این 

کاری است که همیشه انجام می شود.
دارایی در ادامه گفت: اما اگر اختالل در تخصیص ارز اتفاق بیافتد و یا به هر 
دلیلی قطع شود، این چرخه دچار تاخیر می شود و بر بازار تاثیر خواهد گذاشت. الحمدهلل 
این مشکل حل شده و تخصیص ارز اتفاق افتاده است. اولویت ها به بانک مرکزی 
اعالم شده است و تولید کننده و وارد کننده ها سفارش های خودشان را انجام می دهند.
سال  برای  ما  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  آینده  سال  بودجه  با  ارتباط  در  او 
آینده برآوردها و نیازهایمان را مشخص کرده ایم و برنامه مان را نیز تقدیم به دولت 
کرده ایم. باید منتظر باشیم و ببینیم بودجه ای که در مجلس تصویب می شود چه 
و  داروها  در  را  خودمان  نیازمندی های  هم  ما  آن  اساس  بر  و  دارد  اندازی  چشم 

تجهیزات پزشکی تامین کنیم.
دارایی گفت: عزم دولت این است که حمایت از دارو و تجهیزات پزشکی ادامه 
پیدا کند. این حمایت می تواند مستقیم باشد و هم به ابتدای زنجیره و هم به انتهای 
زنجیره یعنی خود بیماران و بیمه ها تعلق بگیرد که کمترین مشکل را در تخصیص 
ارز و یارانه مان داشته باشیم. مدنظر دولت است که این حمایت ها دراختیار بیماران 
به خصوص بیماران خاص، صعب العالج، مزمن و دهک های پایین جامعه به صورت 
مستقیم و از طریق بیمه ها قرار بگیرد. این عزم در دولت وجود دارد و حمایتمان را 

از بیماران برنمی داریم.
او در ادامه گفت: مواردی که برای بودجه سال آینده مدنظر ما بود با سازمان 
برنامه و بودجه بسته شده است و هم منتظر خروجی مجلس محترم شورای اسالمی 
آینده صحبت کنیم. به  اولویت بندی مان در بودجه سال  بتوانیم درباره  هستیم که 
تعامالت خوبی با سازمان برنامه و بودجه رسیده ایم که بتوانیم بنیه سازمان غذا و 
دارو را به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی، با توجه به ماموریت های گسترده و مهمی 
که دارد تقویت کنیم. باید دید درمورد بودجه سال آینده به چه صورت تصمیم گرفته 

خواهد شد که بتوانیم بر اساس آن برنامه های خودمان را انجام دهیم.
دارایی در ارتباط با درخواست عده ای از بیماران تاالسمی برای واردات دارو 
گفت: برای بیماران تاالسمی همیشه اصل بر این بوده است که نیازمندی های آنان 
تامین شود و خیال آن ها از بابت دارو همیشه راحت باشد. زمانی تمام داروهای آن ها 
از خارج از کشور تامین می شد. تامین کننده این داروها نیز در دنیا محدود است. اما 
چند سالی است که چند شرکت دارویی داخلی توانسته اند این داروها را تولید کنند 
که مورد توجه خود بیماران و پزشکان نیز قرار گرفته است و در کنار آن تا حد امکان 
داروی خارجی نیز وارد می شود. منت ها مشکل اینجاست که شرکت تولیدکننده داخلی 
تولیداتش را محدود کرده است. ما تا هر جایی که بتوانیم از برندهای خارجی که مد 

نظر بیماران تاالسمی است وارد می کنیم تا نیازشان برطرف شود.
او در ارتباط با برنامه سازمان غذا و دارو برای تامین پانسمان بیماران »ای 

بررسی سیر درخواست ازدواج از سنتی تا امروزی؛

انتخاب شدن یا انتخاب كردن!؟
موضوعی به نام درخواست 
وجود  دختر  سوی  از  ازدواج 
را  آن  ایرانی  فرهنگ  که  دارد 

نمی پذیرد.
خواستگاری به عنوان مقدمه زندگی 
هر  زندگی  بخش  مهمترین  و  مشترك 
فردی از گذشته دارای یک سری کلیشه ها 
و بایدها و نبایدهایی بوده که تا امروز بدون 
فکر کردن به دلیل وجود این رسوم، صرفا 

به آنها عمل شده است.
این  به  قدیم  در  خواستگاری سنتی 
یکدیگر  پسری که  و  دختر  بوده که  معنا 
سبب  به  بودند  ندیده  این  از  پیش  تا  را 
معرفی اقوام و یا همسایه ها با یکدیگر آشنا 
می شدند و ازدواج در قالب سنتی نیز اینگونه 
بوده که خواستگاری از سوی خانواده پسر 
صورت می گیرد و ازدواج اتفاق می افتد. اما 
با گذر زمان روند ازدواج نیز تغییر پیدا کرده 
و دیگر دارای کلیشه های قدیمی نیست و 
یا  و  جدی  ارتباط  شروع  پیشنهاد  شاهد 

ازدواج از سوی دخترها هستیم. 
اگر حق انتخاب را برای دختر همانند 
پسر در نظر بگیریم می توانیم بپذیریم که 
دختران نیز می توانند در فضایی سالم و 
مناسب ابتدا انتخاب کنند تا اینکه منتظر 
بمانند تا انتخاب شوند و نگرش های قبلی 
وجود  ازدواج  با  رابطه  در  گذشته  در  که 
پیدا  تغییر  موضوع  این  پذیرش  با  داشت 

خواهد کرد.
اما برای تغییر در فرهنگ یک جامعه 
که در راستای اصول اخالقی و دینی آن 
بسترسازی،  وجود  به  نیاز  باشد  کشور 
تا  است  شبانه روزی  فعالیت  و  آموزش 
افزایش  این تغییرات در بهبود فرهنگ و 

بهره وری آن کشور موثر باشد.
متخصص  مقدم  ابراهیمی  حسین 
روان شناسی و استاد دانشگاه، در خصوص 
پیشنهاد ازدواج از سوی دختران اظهار کرد: 
در  ها  رسوم  و  رسم  دیرباز یک سری  از 
جامعه و فرهنگ ایرانیان در ارتباط با ازدواج  
از مهم ترین تصمیم  بوده است و  یکی 
های زندگی هر فردی محسوب می شود، 
معموال با توجه به اینکه مردها در جامعه 
ی کشاورزی و دامپروری به عنوان بازوی 
کاری محسوب می شدند به همین دلیل از 
خانه خارج می شدند، اما خانم ها به دلیل 
خانه داری میزان حضور آنها در خانه بیشتر 
بود و نسبت به مردها کمتر از خانه خارج 
می شدند لذا اینکه از خانه خارج شوند و 
به نوعی انتخابی داشته باشند بیشتر برای 

مردها اتفاق می افتاد.
از سوی دیگر مردها در مقام شکارچی 
باید در کمین می  به طبع  قرار داشتند و 
نشستند و شکارشان را در دام می انداختند. 
همچنین بحث ازدواج و انتخاب همسر هم 
برای این دسته از مردها به تعبیری جنبه 
این  واقعی  معنای  به  نه  اما  داشت  شکار 
یا  و  عشق  یک  شکار  معنای  بلکه  کلمه 
زندگی وآینده را می توانست داشته باشد.

این  به همین دلیل ما عمدتا شاهد 
موضوع بوده ایم که مردها برای به دست 
آوردن همسر خود خواستگاری می کردند، 
در حال حاضر عمال این بافت ها تغییر پیدا 
کرده است و ما شاهد این مسئله هستیم 
که خانم ها نیز در بعضی از موارد از محیط 
بیرون از خانه حاضرمی شوند فعالیت می 
کنند و طبیعی است که مثل گذشته صرفا 

در خانه نباشند که توسط دوست، آشنا و 
فامیل مورد رصد قرار بگیرند.

داشته  را  احساس  این  شاید  حتی 
بخواهند خیلی دست روی  اگر  باشند که 
دست بگذارند شاید سن مناسب ازدواجشان 
بگذرد و موقعیت مناسب خودرا برای ازدواج 
را به دالیل مختلف در محیط بیرون خانه 
از دست بدهند به همین دلیل این حرکت 
و  رفتن  جلوتر  بعدا  و  ها  دادن  و عالمت 
ی  جامعه  در  آرام  آرام  ها  دادن  پیشنهاد 

ما از سمت خانم ها هم شکل پیدا کرد.
البته با توجه به اینکه این ساختار از 
قبل اسالم هم وجود داشته و دین اسالم 
نیز منعی برای آن نداشته است ما شاهد 
پیامبر  از  خدیجه   حضرت  خواستگاری 
که  رسد  می  نظر  به  هستیم  اسالم)ص( 
از منظر دین مشکل خاصی با این قضیه 
وجود نداشته باشد اما از نظر فرهنگی هنوز 
فرهنگ ایرانی در اغلب نقاط کشور خیلی با 
این مسئله کنار نیامده است و حتی شاید 
ما مواردی را داشته باشیم که دختر تا آخر 
عمر خود یک عشق پنهانی را در قلب خود 
نگهدارد و بیان نکند و یا حتی اگر عنوان 
از سمت پسر پذیرفته نشود  شود احتماال 
به  را  دخترا  رفتار  این  پسر  خانواده ی  یا 
عنوان یک رفتار سبک سرانه و به نوعی 

غیر مودبانه تلقی کنند.
در بعضی از موارد ما شاهد این بوده 
امتیاز  یک  عنوان  به  مسئله  این  که  ایم 
این  تحت   ، تلقی شده  دختر  برای  منفی 
از  و  متوقع  پررو،  بسیار  دختر  که  عنوان 
تواند هیچ  البته می  خود راضی است که 
یک از این موارد صحت و واقعیت نداشته 
باشد و آن دختر صرفا خواسته ی آن آرزو 
ببرد و  به خانه ی همسرش  را اصطالحا 

عالقه ی خود مطرح کرده باشد. 
 البته آمار دقیقی در این زمینه صورت 
نگرفته است و ما نمی دانیم میزان درصد 
این ازدواج ها چه قدر است اما اگر بررسی 
صورت گیرد می بینیم تقریبا در همه ی 
کامال  های  ازدواج  از  غیر  به  ها،  ازدواج 
سنتی و در مواردی که پسرها پیشنهادی 
بودند  دخترها  این  اند  داده  دخترها  به  را 
که شرایطی را فراهم کردند تا پسر مورد 
اما  دهد  پیشنهاد  آنها  به  خود  ی  عالقه 
اینکه دختری مستقیم جلو برود و اصطالحا 
تعدادش کمتر  را مطرح کند  خواستگاری 

است و هنوز جامعه آن را نپذیرفته است.
در  که  معدودی  موارد  در  همچنین 
نوعی  های  مورد  صورت  به  ها  کلینیک 
بررسی  است  داشته  وجود  ای  نمونه  و 
ایم که  نتیجه رسیده  این  به  و  ایم  کرده 
و  موفقیت  نظر  از  معناداری  تفاوت  هیچ 
پایداری این نوع ازدواج ها با ازدواج هایی 
ندارد  بوده وجود  پیشنهاد دهنده  پسر  که 
چون معموال دختر هم زمانی پیشنهاد خود 

را مطرح می کند که احساس کند آن پسر 
از درجه ای از پختگی برخوردار است و یا 
این احساس را دارد که این فرد به درجه 
ای از تفکر و تعقل رسیده است که حاال 
می تواند انتخاب خوبی داشته باشد و البته 
معموال ما شاهد این هستیم که خانم ها 
سیاست های بهتری را در این شرایط مواقع 

نسبت به آقایان به خرج می دهند.
یا  و  د  پیشنها یط  ا شر ین  ا ر  د
مطرح  ای  گونه  به  ازدواج  درخواست 
می شود که طرف مقابل این احساس را 
انتخاب کند  تا  دارد  باشد که حق  داشته 
و طبیعتا وقتی این انتخاب صورت بگیرد 
وجود  به  مشکلی  بخواهد  اینکه  احتمال 
بیاید خیلی کمتر خواهد بود. زوجینی که 
دچار مشکل می شوند حتی اگر از طریق 
سنتی و یا از طریق پیشنهاد پسر هم باشد 
به همان میزان دچار مشکل خواهند شد 
لذا در صورتی که شرایط و حدود و ثقور 
کامال مشخص شود، بعید است مشکالت 
این نوع ازدواج بیشتر از مشکالت دیگر 

ازدواج های عادی باشد.
دسته ای از افراد می گویند این نوع 
پیشنهاد، یک فرهنگ وارداتی و غربی است 
و اشکال دارد، معتقدم مسئله ای که کارکرد 
مناسبی داشته باشد و بتواند تاثیر گذار باشد 
و دردی از دردهای جامعه را درمان کند،  
همچنین منافاتی با اخالق و قانون و مسائل 
فرهنگ ما نداشته باشد حتی اگر وارداتی و 
غربی باشد اشکالی به آن وارد نیست، برای 
رانندگی کشور جای کار و  مثال فرهنگ 
آموزش دارد  که اگر ما بتوانیم از بعضی 
کشورهای دیگر همانند کشورهای غربی 
فرهنگ رانندگی را وارد کشور خود کنیم 
میزان تصادف کاهش و آرامش شهروندی 

افزایش پیدا کرد.
تجارب  از  شرایط   بهبود  برای  اگر 
هستیم،  استفاده  حال  در  کشورها  سایر 
بیان آن هیچ مشکلی نخواهد داشت زیرا 
هنگامی که یک تجربه و یا راه حل می 
تواند تاثیرات مثبتی در جامعه داشته باشد 
و باعث ایجاد مشکل ریشه ای را در سطح 
فرهنگ و جامعه ی ما نمی شود یا منافاتی 
من  نظر  به  ندارد  ما  دینی  های  آمیزه  با 
استفاده از  واژه فرهنگ غربی و وارداتی 
مناسب نیست و بهتر است به جای سنگ 
تالش  مناسب  سازی  بستر  برای  اندازی 
این  پیامدهای مثبتی که می تواند  کنیم، 
نوع ازدواج ها داشته باشد این است که ابتدا 
تشکیل خانواده صورت می گیرد و همچنین 
اینکه دختر همانند پسر می تواندخواسته ی 

خود را مطرح کند. 
فرد  که  دارد  وجود  بسیاری  موارد 
ازدواج کرده و صاحب فرزند و نوه است اما  
متاسفانه گوشه ی ذهن خود مرد دیگری را 
دوست دارد و مدام منتظر فرصت و توجه 

از سمت او بوده است لذا می بینیم که این 
قضیه منجر به این می شود که فرد حداقل 
این حس را دارد که شانس خود را امتحان 
کرده و برای رسیدن به خواسته اش تالش 
کرده است حتی اگر جواب منفی را از سوی 
پسر دریافت کرده است و کمتر خودش را 

سرزنش و مالمت خواهد کرد.
دختر  از سوی  ازدواج  پیشنهاد  البته 
تبعات منفی هم می تواند داشته باشد آن 
نگاه  ها  فرهنگ  از  بعضی  در  اینکه  هم 
چندان مثبتی به دختر نخواهد شد و بعضی 
از پسرها هم نگاهشان این است که دختر 
چطور به خود اجازه می دهد تا  حس خود 
را بیان کند و در نظر او دختر پررو و بی 
ادبی ممکن است به نظر بیاید، در بعضی 
موارد خانواده ها مخالفت می کنند و این 
مخالفت منجر به تنش و مشکالت درون 
خانواده خواهد شد به همین خاطر است که 
باید این موضوع با یک آمادگی خوبی این 
جلو برود و  خانم شناخت کافی نسبت به 
خود و خانواده اش داشته باشد در غیر این 
صورت می تواند تبعات منفی داشته باشد.
احتمال  که  منفی  تبعات  جمله  از 
دختر  که  است  این  بیاید  وجود  به  دارد 
جواب منفی بشنود، وقتی در ازدواج معتقد 
هستیم پسر این حق را دارد موردی را که 
با شرایطش سازگار است آن را انتخاب کند 
در مورد دختر همان حق محفوظ است و 
هر دو می توانند در صورت داشتن معیار 
و شرایط سازگار جواب مثبت را به طرف 

مقابل بدهند.
با نشان  توانند  مسلما رسانه ها می 
دادن جنبه های مثبت یا منفی چنین پدیده 
ای در اشاعه و پیشگیری این مسئله موثر 
باشند، بر همین اساس بهتر است یک تیم 
با حضور  روان شناسان  کارشناسی قوی 
قضیه  این  جوانب  تمام  و  شود  تشکیل 
مورد بررسی قرار بگیرد و اگر این مسئله 
به عنوان کارکرد مثبت محسوب می شود 
رسانه ها می توانند شروع به بستر سازی 
مناسب از طریق فیلم ها، فضای آموزشی 

یا بحث و سخنرانی و...کنند.
به  نسبت  دخترها  اینکه  به  توجه  با 
پسرها از حساسیت های متفاوت و بیشتری 
برخوردارند اگر واقع بین نباشند دچار آسیب 
منفی  جواب  شنیدن  از  پس  جدی  های 
ابتدا  شرایط  این  در  معموال  شد،  خواهند 
نگاهشان به سمت ظاهر خود خواهد رفت 
و این احساس که به اندازه ی کافی پذیرفته 
نشده اند و یا دوست داشتنی نیستند به آنها 
دست خواهد داد که به سرخوردگی و حال 

بد آنها منجر خواهد شد.
در صورت انتخاب صحیح از هر دو 
طرف توصیه ی ما این است که ببینیم آیا 
افزایش  و  است  مثبتی  آمارهای  آمارها، 
یا  داشته  پی  در  خود  با  را  ازدواج  میزان 
خیر؟ همچنین در صورت انتخاب صحیح 
به  و پسر منجر  از سوی دختر  آگاهانه  و 
این مسئله خواهد شد که میزان درگیری 
ها و مشکالت افراد کمتر و احساس روانی 
مثبتی داشته باشند ، در این صورت بایستی 
جامعه  در  مناسب  سازی  بستر  حتما  که 
برای این موضوع صورت بگیرد، همچنین 
انتظار می رود شرایط و تسهیالت اقتصادی 
برای این مسئله درنظر گرفته شود تا افراد  
سالم  و  صحیح  های  ازدواج  به  بیشتری 

تشویق شوند.
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زیر نظر: علی هوشمند

یک نماینده مجلس:
سازوكار بازگشت دانشجویان ایرانی خارج از كشور تبيين 

می شود
برگزاری  پیشنهاد  از  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
جلسه درخصوص تعیین تکلیف سازوکار بازگشت دانشجویان ایرانی خارج 

از کشور خبر داد.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  کرمی  ویس  مهرداد 
از کشور که اکنون  ایرانی خارج  شورای اسالمی، در رابطه »دانشجویان 
با توجه به تحوالت و مشکالت اقتصادی قادر به تامین هزینه نیستند و 
درخواست بازگشت به کشور را دارند اما راه ورود به سیستم آموزش عالی 
داخلی برای آن ها بسته است«، گفت: در گذشته هیچ مشکلی وجود نداشت 
و این دانشجویان با طی مسیر قانونی می توانستند بازگردند؛ از سال 2۰19 
به بعد بازگشت دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ممنوع شده که ما اخیرا 
پیشنهاد دادیم که یک جلسه ای با معاونت آموزشی وزارتخانه در کمیسیون 
برگزار شود تا ببینیم که برای این مساله چه باید کرد و آقای دکتر حقدوست 

هم پیگیر این موضوع بودند.
وی در ادامه به کیفیت دانشگاه های محل تحصیل این دانشجویان 
اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه گاهی دانشگاه هایی که دانشجویان 
چون  و  ندارند  را  کیفیت الزم  هستند،  تحصیل  درحال  آنجا  در  ایرانی 
سطح علمی الزم را ندارند برگشتن شان خیلی خدمتی به کشور نیست. 
بنابراین به نظرم باید یک تدبیری اندیشیده شود که اوال دانشگاه هایی 
که از نظر علمی مورد تایید کشور ما هستند منتشر شده و اطالع رسانی 
از  به خارج  با هزینه خودشان  که  دانشجویانی  برای  بعد  و  کامل شود 
برگردند،  خواستند  اگر  که  بیاندیشیم  تدبیری  یک  باید  می روند،  کشور 

یک روالی داشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش اضافه کرد: مخصوصا در برخی رشته هایی 
رشته های  و  داروسازی  پزشکی،  دندانپزشکی،  مانند  هستند،  مهارتی  که 
فنی مهندسی، به نظر من هنوز شاید به خاطر فشارهای غیر رسمی  که 
روی وزارت وجود دارد، نتوانستیم به تصمیم گیری درست برسیم و من این 
را حمل بر ضعف وزارتین )علوم و بهداشت( می کنم که باید یک تصمیم 
جدی در این خصوص گرفته شود. من هم در کمیسیون آموزش پیشنهاد 
دادم که معاون وزیر بهداشت تشریف بیاورند، حرف ها و نظرات ایشان را 

هم بشنویم و بببنیم جزئیات دقیق تر چیست.
ویس کرمی در پاسخ به این سوال که آیا »راهکار آزمون یک راهکار 
جامع برای این مساله محسوب می شود؟«، گفت: در رشته های مختلف این 
موضوع تفاوت دارد، در برخی موارد با آزمون قابل سنجش است اما برخی 
رشته ها نیازمند سنجش مهارت و عملی است؛ تنها به آزمون نمی توان اکتفا 

کرد و باید احراز علمی شود.
خیلی  نشگاه  دا بودن  معتبر  خود  لبته  ا کرد:  خاطرنشان  وی 
رانت هایی  و  دال لی ها  سری  یک  منتها  کند،  حل  را  مشکل  می تواند 
شود،  خارج  کشور  از  ینکه  ا بدون  طرف  حتی  که  می شود  ایجاد 
داد  رخ  متاسفانه  بار  یک  اتفاق  این  که  می شود  چرخه  وارد  می آید 
است  ممکن  نشود،  گرفته  آسیب ها  جلوی  اگر  اما  شد  برخورد  گرچه 

شود. تکرار  اتفاق  این 
ویس کرمی تصریح کرد: در شرایطی که این روزها مجلس درگیر 
بودجه است، اما این جلسه با معاون وزیر را پیشنهاد دادیم و در دستورکار 
کمیسیون قرار دارد و تالش می کنیم که زودتر برویم به سمت اینکه در 

این موضوع یک گام هایی به جلو برداشته شود.

دستگيری قاتل ۲نفر در راه آهن و حکيميه تهران
از  از دستگیری عامل دو قتل طی کمتر  پلیس پیشگیری تهران بزرگ  رییس 

24 ساعت خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای در حاشیه دستگیری این فرد با حضور در جمع خبرنگاران 
گفت: فردی روز گذشته نامادری و صاحب کار سابق خود را به قتل رساند. رسیدگی 
ویژه به این موضوع به محض دریافت خبر وقوع قتل، به دستور رئیس پلیس پایتخت 

به صورت ویژه در دستور کار تیم های اطالعاتی و عملیاتی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با اقدامات اطالعاتی صورت گرفته فرد قاتل در کمتر از 24 ساعت 

توسط عوامل پلیس پیشگیری دستگیر شد.
موقوفه ای با اشاره به اینکه قاتل فردی حدودا 4۰ ساله است که به منظور عملی 
با ۵۰ فشنگ  به تهیه سالح کمری  اقدام  کردن نقشه خود در مهر ماه سال جاری 
جنگی از یکی از استان های شمالی کشور کرده بود، افزود: روز گذشته این فرد با توجه 
به مشکالت قبلی که با صاحبکار سابق خود داشت و اینکه بارها اقدام به تهدید او 
کرده بود با حضور در محل کار صاحبکار سابق خود در منطقه راه آهن با شلیک 3 
گلوله او را به قتل رساند و با سرعت از آنجا متواری و با مراجعه به منزل پدری در 
منطقه حکیمیه در اقدامی جنون آمیز نامادری خود که زنی حدودا 6۰ ساله بود را نیز 

به قتل رساند و متواری شد.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه این فرد در حقیقت فردی خطرناك و 

مسلح  بود و امکان ارتکاب هر اقدام پیش بینی نشده دیگری از او وجود داشت، گفت: 
علی رغم اینکه هیچ سرنخ مشخصی از مخفیگاه این فرد در دسترس نبود، همکاران 
ما توانستند با پیگیری های اطالعاتی دقیق این فرد را در منطقه حکیمیه دستگیر و 
یک قبضه سالح کمری به همراه 4۰ عدد فشنگ جنگی را از وی کشف و ضبط کردند.
از شرکت های خصوصی طرف قرارداد  این فرد که در یکی  افزود:  موقوفه ای 
شرکت راه آهن مشغول به کار بوده است، در اظهارات اولیه خود انگیزه خود از به قتل 
رساندن صاحبکار سابقش را اخراج از کار و همچنین انگیزه خود از به قتل رساندن 

نامادری اش را دخالت ها و اذیت های او اعالم  کرد.
به گفته وی، تحقیقات تکمیلی از سوی پلیس در این زمینه در حال انجام است.

باند سارقان مسلح طال در دشتستان متالشی شد
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: باند 6 نفره سارقان مسلح طال از منازل مردم 

شهرستان دشتستان این استان متالشی و اعضای آن دستگیر شدند.
سردار حیدر سوسنی به رسانه ها اعالم کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت طال 
از منازل در شهرستان دشتستان، کارگروه ویژه ای با محوریت پلیس آگاهی دشتستان 

تشکیل و شناسایی و دستگیری سارقان در دستورکار قرار گرفت.
وی بیان کرد: با اشراف اطالعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی و در نتیجه تحقیقات 
بومی  غیر  آنان  از  نفر   2 که  سارقان  نفره   6 باند  اعضای  کارشناسی،  بررسی های  و 
بودند، شناسایی شدند. سوسنی ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضایی متهمان در 
عملیات های جداگانه دستگیر و یک قبضه سالح کالشینکف از مخفیگاه متهمان کشف 
به عمل  بازجویی ها و تحقیقات علمی و تخصصی  افراد در  این  شد.وی اظهار کرد: 
آمده به ارتکاب 18 فقره سرقت طال در شهرستان دشتستان اعتراف و پس از تکمیل 

تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
سوسنی ادامه داد: شهروندان حتی االمکان از نگهداری غیر ضروری مقادیر زیاد 

طال و جواهر در منزل اجتناب کنند و در صورت لزوم آن را به بانک بسپارند.
گناوه  ای  شهروندان  منازل  از  طال  سرقت  در  دار  سابقه   باند  نیز  این  از  پیش 

متالشی شد.
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پردازنده 12800H-i7 اینتل
 در بنچمارک جدید عملکرد بهتری

 از Max M1 اپل نشان داد
در بنچمارکی جدید، پردازنده 128۰۰H-Core i۷ از سری آلدرلیک اینتل 
عملکرد به مراتب بهتری درمقایسه با تراشه ی Max M1 اپل از خود نشان داد.

ماه گذشته، نتایج بنچمارك 128۰۰H-Core i۷ اینتل از سری آلدرلیک 
قرار  آزمایش  مورد  گیگابایت   YE4 1۵ AORUS رده باالی  لپ تاپ  در  که 
گرفته بود، عملکرد بسیار خوب این پردازنده را نسبت به 118۰۰H-i۷ اینتل و 

۵9۰۰HX 9 Ryzen ساخت AMD نمایش داد.
پردازنده ی جدید سری آلدرلیک اکنون در بنچمارك گیک بنچ ظاهر شده است 
و نتایج سه تستی که روی لپ تاپ گیمینگ ریزر بلید 1۵ انجام شده، از امتیاز بسیار 

باالتر این پردازنده نسبت به بنچمارك ماه گذشته خبر می دهد.
با توجه به اینکه پردازنده موبایل 128۰۰H-Core i۷ از 14 هسته و 2۰ 
رشته و Max M1 اپل، قلب تپنده ی مک بوك پرو 2۰21، از 1۰ هسته و 1۰ 
رشته بهره می برد، بدیهی است که با این مشخصات، تراشه ی Max M1 نسبت 
 NotebookCheck 128۰۰ ضعیف تر باشد؛ با این حال، مقایسه یH-i۷ به

از دو پردازنده نتایج جالبی به همراه داشت.
بنچمارك  در   Max  M1 تراشه ی  تک هسته ای  عملکرد  متیاز  ا
Geekbench به 1۷۷3 و در بخش چندهسته ای به 12636 رسید. در بنچمارك 
این ماه برای 128۰۰H-i۷، عملکرد پردازنده در بخش تک هسته ای و چند هسته ای 
به ترتیب 1۷91 و 12۵41 سنجیده شد. با توجه به این نتایج، پردازنده ی اپل در 
بخش چند هسته ای ۰٫۷6+ درصد بهتر از 128۰۰H-i۷، اما پردازنده اینتل در 

بخش تک هسته ای 1٫۰2+ درصد بهتر از تراشه ی اپل عمل کرد.
اگرچه پردازنده جدید اینتل در بنچمارك های مختلف، امتیازات قابل توجهی 
دریافت کرده است، این نکته را نیز باید در نظر گرفت که نسبت به Max M1 از 
تعداد بیشتری هسته و رشته بهره می برد. راندمان حرارتی نیز مورد دیگری است 
از برتری های جدیدترین تراشه ی  باید مورد توجه قرار بگیرد. درواقع، یکی  که 
مصرف  ازای  در  قابل توجه  عملکرد  ارائه ی  اینتل،  پردازنده های  به  نسبت  اپل 

پایین تر انرژی است.
 9  Ryzen پردازنده  با   128۰۰H-i۷ عملکرد  مقایسه ی  بنچمارك 
۵9۰۰HX مجهز به هشت هسته، برتری 18٫69+ درصدی بخش تک هسته ای 
تراشه آلدرلیک را نشان داد. در بخش چندهسته ای، نتایج حتی از این هم برای 
پردازنده  به  نسبت  را  درصدی  برتری ۵4٫66+  و  بود  مطلوب تر  اینتل  پردازنده 

AMD نشان داد.
پردازنده 128۰۰H-i۷ اینتل یکی از اعضای سری Alder Lake-P است 
که برای لپ تاپ ها طراحی شده و از معماری هیبریدی تراشه های نسل دوازدهم 
هم برای هسته هایی با کارایی باال و هم هسته های کم مصرف استفاده می کند. 
 Ryzen به همین خاطر، جای تعجب نیست که این پردازنده نسبت به تراشه های

۵9۰۰HX 9 و 118۰۰H-i۷ نسل یازدهم تایگر لیک عملکرد بهتری دارد.
نمی توان بهبودهای عملکرد تک هسته ای و چندهسته ای این پردازنده را در 
دو بنچمارك ماه گذشته و ماه جاری نادیده گرفت که به ترتیب تفاوت 8٫28 
درصدی و 3۰٫39 درصدی را در امتیازات تک و چندهسته ای نشان می دهد. در 
بنچمارك این ماه، 128۰۰H-i۷ به کمک 32 گیگابایت رم DDR۵ به حداکثر 

فرکانس 369۰ مگاهرتز دست پیدا کرد.
 Alder نتایج چندین بنچمارك دیگر نیز نشان می دهد تراشه های سری
Lake-P اینتل بیش از 3۰ درصد از نسل های قبلی بهتر عمل خواهند کرد؛ 
 ۷  Ryzen پردازنده  به  نسبت  بهتری  عملکرد   12۷۰۰H-i۷ مثال،  به عنوان 
۵۷۰۰H دارد و می تواند تقریبا ۵۰ درصد سریع تر از تراشه Max M1 اپل عمل 
 Alder Lake-P 12۷۰۰ سریH-Core i۷ کند. از طرفی، پردازنده لپ تاپ
 Ryzen به  نسبت  را  بهتری  مراتب  به  عملکرد  چندهسته ای  عملیات  در  نیز 

۵9۰۰HX از خود نشان داد.
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

یک روانشناس اجتماعی:
با برنامه ریزی صحیح ، از زندگی لذت ببرید

یک روانشناس اجتماعی گفت: یک برنامه ریزی موفق، می تواند شما را در 
مسیر رسیدن به اهداف یاری کرده تا احساس بهتری از زندگی خود داشته باشید.
روزانه ای  از ساده ترین وظایف  تدوین فهرست کار ها یکی  برنامه ریزی و 
است که مورد استفاده همه قرار می گیرد. با این حال، گاهی در مسیر رسیدن به 
اهداف ناامید و دلسرد می شویم و برنامه ریزی خود را رها می کنیم. بنابر اهمیت 
این موضوع، با یک روانشناس اجتماعی در مورد دالیل عملی نشدن برنامه ریزی 

و راهکار های یک برنامه ریزی موفق، گفتگو کردیم.
برنامه ریزی در  اهمیت  اجتماعی در مورد  محسن منصوبی فر روانشناس 
رسیدن به اهداف گفت: یکی از موضوعات حائز اهمیت در زندگی روزمره افراد، 

داشتن هدف است. منظور از هدف گذاری، موضوعات دور از دسترس و آرزو های 
دست نیافتنی نیست بلکه گاهی هدف، افزایش مهارت و ارتقا اجتماعی، فرهنگی 
کیفیت  تا  باشد  و ساده ای  روزمره  امور  برای  ریزی می تواند  برنامه  است.   ... و 
محیط زندگی افزایش یابد.منصوبی فر در ادامه به دالیل عمل نکردن به برنامه 
ریزی اشاره کرد و گفت: اولین عامل، ترس از شکست است. اضطراب ناشی از 
شکست خوردن و سرزنش خانواده و اطرافیان، مانع از اجرای برنامه ریزی می شود.

وی در ادامه به عواملی از جمله، کمال نگری و احساس ناتوانی اشاره کرد 
و گفت: اهداف را باید در قالب برنامه های کوچکتر درنظر گرفت تا بهترین نتیجه 

را نسبت به توانایی خود دریافت کنیم.
منصوبی فر در مورد راهکار های برنامه ریزی موفق بیان کرد: هدف باید قابل 
دسترس در بُعد زمان و توانمندی هر فرد تدوین شود و حداکثر توانایی خود را 
در رسیدن به هدف، درنظر بگیرید. مرحله بعد تبدیل هدف به گام های کوچک تر 

است تا بتوان در زمان کمتری به اهداف رسید.
وی به اهمیت تعهد و احساس مسئولیت اشاره کرد و گفت: اگر خانواده و 
دوستان حمایتگری دارید، هدف گذاری خود و برداشتن گام اول را به آنان اطالع 
دهید، زیرا حمایت و تشویق آنان، شما را به ادامه راه امیدوار می کند و نکته بسیار 
مهم در یک برنامه ریزی، توکل به خداوند است. استعانت از پروردگار سبب می شود 
تا مسیر صحیح را انتخاب کنیم. توکل و طلب کمک از خداوند که مافوق همه ی 

قدرت هاست به ما امیدواری و انگیزه ی حرکت در مسیر اهداف را می دهد.



3 انرژی اقتصاد- 

شدن  مشخص  دنبال  به 
مرحله  هفتمین  و  بیست  نتایج 
فوق العاده  فروش  طرح های  از 
محصوالت ایران خودرو پس از انجام فرآیند 
سه  بر  بالغ  درخواست  ثبت  قرعه کشی، 
چهار  برای  متقاضی  هزار   ۵31 و  میلیون 
ظرفیت  مجموع  با  شرکت  این  محصول 
اختالف  که  می دهد  نشان  دستگاه،   ۵۵۰۰
قیمت  خودروها در کارخانه و بازار آزاد آنقدر 
مشارکت  به  را  همگان  که  است  جذاب 
در  و  می کند  ترغیب  بخت آزمایی  این  در 
نتیجه، هدف اصلی برگزاری این طرح ها که 
اختصاص خودرو به مشتریان واقعی است، از 

واقعیت دور می شود.
صبح روز شنبه 4 دی ماه قرعه کشی 
و  بیست  منتخبان  کردن  مشخص  برای 
هفتمین مرحله از طرح های فروش فوق العاده 
محصوالت ایران خودرو برگزار شد. ثبت نام 
برای این طرح از روز سه شنبه هفته گذشته 
)3۰ آذرماه( با عرضه چهار محصول سورن  
پالس، رانا پالس سقف شیشه ای، پژو 2۰۷ 
دستی سقف شیشه ای و دنا پالس توربوشارژ 
اتوماتیک با موعد تحویل حداکثر سه ماهه و 
قیمت قطعی به مرحله اجرا درآمد. متقاضیان 
پایان روز پنجشنبه 2  به مدت سه روز )تا 
دی ماه( فرصت داشتند با مراجعه به سایت 
ایران خودرو  محصوالت  اینترنتی  فروش 
نظر  مورد  خودرو  برای  را  خود  درخواست 

ثبت  کنند.  
نتایج حاصل از برگزاری طرح مذکور 
نشان می دهد که در این مرحله، در مجموع 
برای  نفر   4۵۷ و  هزار  و ۵31  میلیون  سه 
۵۵۰۰ دستگاه خودرو در قالب چهار محصول 
مذکور ثبت نام کردند که براساس آمار از میان 
مجموع شرکت کنندگان دارای شرایط و احراز 
هویت شده، دو میلیون و 9۵ هزار و 6۷6 نفر 
برای خودرو پژو 2۰۷ دستی پانوراما ) سقف 
شیشه ای(،  ۵۷2 هزار و 9۰6 نفر برای سورن 
پالس با ظرفیت 1۵۰۰ دستگاه، ۵2۵ هزار و 
938 نفر برای خودروی راناپالس پانوراما با 
ظرفیت 1۵۰۰ دستگاهی و 336 هزار و 93۷ 
نفر برای خودروی دنا پالس توربو اتوماتیک 
با ظرفیت 1۰۰۰ دستگاه شرکت کرده بودند.
برنده  شانس  ترتیب  به  اساس  براین 
دستی   2۰۷ پژو  محصول  برای  شدن 
پانوراما 1 به 139۷، برای سورن پالس 1 

به 381، برای رانا پالس پانوراما 1 به 3۵۰ 
و برای دناپالس توربو اتوماتیک 1 به 336 

بوده است.
در  شرکت  بودن  نگیز  برا وسوسه 

قرعه کشی ها
این حجم از تقاضا نشان می دهد که 
فاصله قیمت مصوب خودروها برای عرضه 
آنقدر  آزاد  بازار  تا  کارخانه  از  محصوالت 
وسوسه کننده است که چندان بی شباهت به 
داستان کارت های بازرگانی به نام پیرزن ها 
و پیرمردهای روستایی در سال 139۷ نیست. 
البته آن ها بعضا بی خبر از این بودند که کارت 
بازرگانی به نام شان ثبت شده است اما در 
راه  هزاران  فروش خودروسازان،  طرح های 
این  شرایط   واجد  افراد  کدملی   خرید  برای 
طرح ها همچون حداقل سن 18 سال، ارائه 
گواهی نامه معتبر، عدم پالك فعال انتظامی 
 48 فاصله  حداقل  یا  متقاضی  فرد  برای 
ماهه از خرید )ثبت نام یا تحویل خودرو( از 
شرکت های ایران خودرو و سایپا وجود دارد. 
جذابیت اختالف باالی قیمتی خودروها 

از کارخانه تا بازار
البته این موضوع نیز بسیار شایع است 
که بسیاری از این ثبت نام کنندگان، متقاضیان 
واقعی خرید خودرو و برای مصرف شخصی 
نیستند. افراد در این بخت آزمایی شانس خود 
را امتحان می کنند تا در صورت برنده شدن، 
خودرو را در بازار آزاد فروخته و سودی در 

این میان کسب کنند.
اخیر  طرح  همین  در  مثال  بطور 
قیمت  با  پانوراما  راناپالس  ایران خودرو، 
تومان  هزار   623 و  میلیون   22۷ مصوب 

میلیون   ۷1 قیمت  اختالف  که  شد  عرضه 
تومانی با بازار آزاد ) 298 میلیون تومان( دارد. 
دنا پالس توربو اتوماتیک با خرید از کارخانه 
12۷ میلیون تومان ارزان تر تمام می شود. 
این خودرو در بازار آزاد ۵2۰ میلیون تومان 
قیمت دارد و این درحالیست که قیمت آن 
در کارخانه 393 میلیون و 9۵6 هزار تومان 
با  که  نیز  پالس  سورن  است.  شده  تعیین 
قیمت 24۰ میلیون و 4۰8 هزار تومان در 
طرح ها برای ثبت نام عرضه می شود، در بازار 
آزاد بالغ بر 299 میلیون تومان قیمت دارد 
که سودی ۵9 میلیون تومانی برای فروشنده 
اش خواهد داشت. همچنین پژو 2۰۷ دستی 
پانوراما نیز با قیمت 233 میلیون و ۵۰3 هزار 
تومان قیمت گذاری رسمی شده است که با 
اختالف حدود 13۷ میلیون تومانی در بازار 

3۷۰ میلیون تومان قیمت دارد.  
در  بخت آزمایی  در  مشارکت  این 
در  الزام  شرط  شدن  برداشته  که  حالیست 
رهن ماندن یکساله خودروها نزد شرکت های 
خودروساز هم این مسیر خرید از کارخانه و 

فروش در بازار آزاد را راحت تر کرده است.
این موارد نشان می دهد که  بنابراین 
طرح های فروش خودروسازان که با هدف 
دستیابی مشتریان واقعی به خودرو و حذف 
تحقق  در مسیر  ایجاد شد، چندان  دالالن 
این  نیست.  هم  آن  به  نزدیک  حداقل  یا 
که  ایسنا  مخاطبان  گالیه های  از  موضوع 
اما  کرده اند  ثبت نام  بارها  می کنند  اعالم 

برنده نشده اند، پرواضح است.
به طور مثال پیام دریافتی از مخاطبان 
به شرح زیر است: »ما 1۷ بار در طرح های 

ایران خودرو ثبت نام کرده ایم؛ اما هنوز برنده 
یکبار  کردم  »24مرحله شرکت  نشده ایم«. 
فروش  این  است  دروغ  نشدم؛  برنده  هم 
همه  در  االن  تا  »من  العاده ».  فوق  های 
چرا  نمیدانم  اما  ام  کرده  ثبت نام ها  طرح ها 
آن هایی  نظرم  »به  نمی آید«.  در  اسمم 
االن  و  فروختند  و  داشتند  خودرو  قبال  که 
ندارند باید در اولویت باشند چون خیلی ها 
برای کسب سود گواهینامه گرفتن«.  فقط 
»اولویت را بگذارید برای کسانی که کال در 
نیاز شخصی  واقعا  و  ندارند  خانواده خودرو 
خانواده  اعضای  همه  که  کسانی  نه  دارند؛ 
بفروشند«.  را  آن  بعدا  تا  کنند  می  ثبت نام 
»امیدوارم این بار باالخره برنده شوم. بسیار 
چشم انتظاریم و امیدوار که دیگر کلمه برنده 
نشدید را نبینیم«. »من در  36 طرح )اعم از 
فروش فوق العاده، پیش فروش و... ( ثبت نام 
کردم اما هیچ وقت برنده نشدم«. »فقط باید 
ثبت نام کنی و خوش شانس باشی. برادر من 
با اولین ثبت نام برنده شد اما من با بیش از 
18 بار ثبت نام در قرعه کشی برنده نشده 
نیست کسانی که  بهتر  ام«. »به نظر شما 
و  داشتن  خودرو  ثبت نام  دفعات  بیشترین 

برنده نشده اند را در اولویت قرار بدهند؟!”
تعداد این پیام ها بسیار زیاد است و این 
موضوع نشان می دهد که هدف طرح های 
فروش برای اختصاص خودرو به مشتریان 

واقعی محقق نشده است. 
هفته  که  است  ذکر  به  الزم  البته 
وزیر  مین-  ا فاطمی  سیدرضا  گذشته، 
صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه یکی از 
نشست های خود از حذف قرعه کشی خودرو 
از سال آینده خبر داد و گفت: امسال قریب 
به 1.۵ میلیون تقاضای خودرو وجود دارد؛ 
در حالیکه تولید خودرو یک میلیون دستگاه 
است. این اختالف سبب کمبود ۵۰۰ هزار 
براین  است.  دستگاهی عرضه خودرو شده 
اساس طبق برنامه های طراحی شده برای 
افزایش  تقاضا،  با  متناسب  تولید  افزایش 
عرضه در سال آینده شکل خواهد گرفت و 
با توجه به این موضوع سال آینده قرعه کشی 

حذف می شود.
برنامه  آیا  دید  باید  اوصاف  این  با 
افزایش تولید و به تبع آن حذف این قرعه 
اینکه  یا  رسید  خواهد  پایان  به  ها  کشی 

داستان سر دراز دارد.

بانک توسعه صادرات ایران اختصاص داد:
یک  ميليارد و پانصد ميليون ریال برای تبلت و گوشی دانش آموزان 

مناطق محروم
بانک توسعه صادرات ایران به منظور تهیه تبلت و 
آموزان مناطق محروم یک  برای دانش  گوشی هوشمند 

میلیارد و پانصد میلیون ریال اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
با توجه به اهمیت آموزش به عنوان یکی از بنیان های 
توسعه کشور، بانک توسعه صادرات ایران با تامین مالی 
خرید تبلت برای دانش آموزان مناطق محروم جهت بهره 

مندی دانش آموزان از مزایای آموزش های آنالین گام برداشته است.
براساس این گزارش، این اقدام که به موجب صورتجلسه مهرماه سال جاری 
مسوولیت  با  مرتبط  اقدامات  چارچوب  در  شده،  انجام  بانکها  هماهنگی  شورای 

اجتماعی بانک قرار دارد.

 مدیرعامل بانک سینا در همایش سراسری کارشناسان اعتباری:
كاهش مطالبات بانک سينا نتيجه ی اعتبارسنجی درست و رعایت 

بهداشت اعتباری است
سراسری  همایش  در  سینا  بانک  مدیرعامل 
غیرجاری  مطالبات  کاهش  گفت:  اعتباری  کارشناسان 
بانک سینا به کمتر از 3 درصد نتیجه اعتبارسنجی درست 

و رعایت بهداشت اعتباری در تخصیص منابع است.
کاهش مطالبات بانک سینا نتیجه ی اعتبارسنجی 

درست و رعایت بهداشت اعتباری است
دکتر ایمانی با بیان آنکه بحث اعتبارات موضوع بسیار 

مهمی در عملیات های بانکی است، افزود: با تجزیه و تحلیل فعالیت ها و عملیات 
بانکی و تحقق ۷۵ درصدی از اهداف بانک سینا در بخش اعتبارات، اهمیت قابل 

تامل این حوزه بیش از پیش نمایان می شود.
وی با تاکید بر لزوم رعایت چارچوب ها برای پیشگیری از مخاطرات حوزه 
اعتباری اظهار داشت: در شبکه بانکی و نهادهای مالی، ۵۰ درصد از فرایندهای 
عملیات مالی مربوط به حوزه اعتبارات است و زمانی که سیستم اعتباری در چارچوب 

صحیح و خاص خود فعالیت کند، متعاقب آن اتفاقات خوبی نیز رقم می خورد.
نیروهای  از  برخورداری  با  اعتبارات  حوزه  در  بانک  این  افزود:  ایمانی  دکتر 
همچنین  و  داخلی  توان  و  همکاران  توانمندی  به  اعتماد  با  و  خبره  و  متخصص 
بازنگری در شیوه های اعتباری، با ارائه محصوالت رقابتی و نو، توانست عملکرد 

مطلوبی را رقم بزند.
ای  زمینه  مناطق  های  مدیریت  به  اختیارات  تفویض  با  کرد:  تصریح  وی 
ایجاد شد تا بانک در فضای کار، سهم باالتری از بازار های مالی داشته باشد و 
خوشبختانه با این اقدام فعالیت در حوزه اعتبارات به بهترین نحو مدیریت شد و بر 
اساس آمارها بانک سینا توانست در حوزه اعتباری تا پایان آذر ماه اهداف 12 ماه 

سال جاری را محقق نماید.
مدیرعامل بانک سینا در ادامه با تاکید بر آنکه سودآوری این بانک از محل 
عملیات بانکی و بر پایه بانکداری واقعی بوده است، افزود: این بانک در راستای تحقق 
اهداف و انجام عمیات بانکی و کسب سود هرگز خارج از چارچوب و مقررات بانکی، 

اقدام نکرده و همواره رعایت دستورالعمل های بانکی را مدنظر دارد.
دکتر ایمانی خاطرنشان کرد: تمرکز فعالیت ها در بانک سینا به منظور سودآوری 
بر چند محور استوار است که از مهمترین آنها می توان به تخصیص درست منابع 
و درآمدهای ناشی از آن، درآمدهای کارمزدی، فروش امالك مازاد و سمی و نیز 

کاهش مطالبات و آزادسازی ذخایر بانکی اشاره کرد.
وی با اشاره به کاهش نسبت مطالبات بانک به کمتر از3 درصد علیرغم پرداخت 
حجم باالی تسهیالت، گفت: این امر نشان می دهد که فرایند اعتبارسنجی و پیش 
بینی توان بازپرداخت مشتری، در بانک سینا با اتکا به روش های سیستماتیک و 

هدفمند بصورت دقیق و منسجم انجام شده است.
مدیرعامل بانک سینا با اشاره به فعالیت 9 ماهه بانک در سال جاری اظهار 
کرد: تقریبا در تمام شاخص ها چون نقدینگی، قیمت تمام شده پول، قیمت تامین 
منابع، سهم بازار و سهم منابع و مصارف، عملکرد مطلوبی محقق شده و با وجود 
مشکالتی که امروزه بر اثر کرونا گریبانگیر نهادهای بانکی و مالی است، بانک سینا 

به نحو خوبی اداره شده است.
دکتر ایمانی با تاکید بر تعامل موثر با مشتریان بانک تصریح کرد: با استفاده 
تعامالت  ارتباطات حضوری و  توانستیم  اخیر  بازاریابی داخلی در 9 ماهه  توان  از 
موثر و کارآمدی با مجموعه های بزرگ بویژه شرکت های فعال در حوزه تولید و 
صنعت داشته باشیم که این امر در نحوه تعامالت و همچنین برنامه کسب و کار 

بانک، نقطه عطفی محسوب می شود.
انتقال  اعتبارات و  بانکی در بخش  از مدیران و همکاران  وی ضمن تشکر 
انتقال  با  امیدواریم  گفت:  حوزه  این  همکاران  دانش  سطح  ارتقاء  در  تجربیات 
تجربیات همکاران و نقطه نظرات آنان در این همایش، به اهداف اصلی خود در 

حوزه اعتبارات دست یابیم.

و  ملی  بانک های  نفع  به  داوری الهه  دیوان  رای  جزئيات صدور 
صادرات

با گذشت حدود یک ماه از انتشار خبر الزام کشور بحرین به پرداخت 2۰۰ 
این  از  ایران، جزئیاتی  و صادرات  ایران  ملی  بانک های  به  غرامت  یورو  میلیون 

ماجرا مشخص شد. 
به تازگی و در یک داوری بین المللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری الهه، 
بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران بر مبنای موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت 
از سرمایه گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین 
مطرح کردند که پس از رسیدگی های مفصل، به محکومیت دولت بحرین منجر شد.

جلسات استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران 
به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رای صادره در تاریخ 
18 آبان 14۰۰، بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری 
بانک های ملی ایران و صادرات ایران در بانک فیوچر بحرین، دولت بحرین را ناقض 
تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل و معاهده دوجانبه سرمایه گذاری اعالم کرد.

فیوچر بانک بحرین در سال 2۰۰4 تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت 
خود توانست در سال 2۰14 عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه 
خلیج فارس را کسب کند. با وجود این موفقیت، دولت بحرین در آوریل 2۰1۵ بدون 
هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را تحت کنترل 
کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین که مشابه آن برای سرمایه گذاران ایرانی 
دیگری نیز انجام شده است، منجر به آن شد که بانک های ملی ایران و صادرات 
ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادالنه بازار دارایی شان در فیوچر بانک 

علیه دولت بحرین مطرح کنند.
دولت بحرین بر اساس آنچه در رسانه های خارجی منتشر شد، در جریان 
داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی خود و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی 
برای مصادره پیشین اموال طرف های ایرانی، با طرح اتهامات ناروا علیه بانک ملی 
ایران و بانک صادرات ایران و نمایندگان آنها و سایر نهادهای ایرانی از جمله بانک 
مرکزی، بدون رعایت اصول دادرسی عادالنه و اعطای حق دفاع، دادرسی های کیفری 
متعددی را علیه طرف های ایرانی آغاز و به این منظور، اخبار مربوط به محکومیت 

طرف های ایرانی را در سطح وسیع در رسانه های خارجی منتشر کرد.

مدیرعامل بانک سپه خبر داد؛ 
امکان خدمات دهی به مشتریان بانک های ادغام شده در بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه گفت: با اجرای طرح ملی ادغام، امکان خدمات دهی به 
مشتریان بانک های ادغام شده در برخی حوزه ها مهیا شد.

به گزارش روابط عمومی بانک سپه، آیت اله ابراهیمی در جمع کارکنان بانک 
بعد  سپه  بانک  ظرفیت های  افزایش  به  اشاره  رضوی  ضمن  خراسان  استان  سپه 
و ارتقای عنوان نخستین  برای حفظ  بیان کرد:  برخی چالش ها  کنار  در  ادغام  از 
و بزرگ ترین بانک ایرانی باید از تمام تجارب و دستاوردهای بانک های ادغام شده 

و سپه استفاده کنیم.
وی ضمن تأکید بر عرضه دوباره برخی از محصوالت و خدمات بانک های 
ادغامی در سراسر شعب بانک سپه، بر لزوم تنوع بخشی خدمات و محصوالت بانکی 
تأکید کرد و گفت: برای عرضه محصوالت جدید واحدهای صف و ستاد باید تعامل 
نیازهای  به  پاسخگویی  آنها ضمن  طراحی  در  تا  باشند  داشته  و مستمر  دوجانبه 

مشتریان، منافع بانک نیز مدنظر قرار گیرد.
مدیرعامل بانک سپه افزود: با اجرای طرح ملی ادغام امکان خدمات دهی به 
مشتریان بانک های ادغام شده در برخی حوزه ها مهیا شد، برای کمک به سودآوری 
بانک باید از این ظرفیت های جدید با استفاده از تجارب کارکنان قدیمی به نحو 

مطلوب استفاده کنیم.

برنامه ای برای افزایش قيمت بنزین نداریم!
جواد اوجی وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفت: دستاورد های جهاد کشاورزی 
در حوزه جهاد دانشگاهی بسیار امیدوارکننده است. وزارت نفت از شرکت های دانش 
بنیان حمایت خواهد کرد، تفاهم نامه ها و قرارداد هایی با جهاد دانشگاهی منعقد شده 
که از همه مهم تر، قرارداد نمک زدایی از نفت خام در میدان مشترك آزادگان است.
او ادامه داد: بهره برداری از این میدان، روزانه بیش از ۵۰ هزار بشکه نفت خام 
را فرآورش خواهد کرد. همچنین نوسازی ناوگان دکل های شرکت ملی حفاری طی 
۵ سال با بیش از 1۰۰ تا 1۵۰ میلیون دالر بار مالی، برنامه بعدی است. دکل های 
حفاری خشکی نیز قبال توسط جهاد دانشگاهی ساخته شده که اکنون استفاده می شود.

به گفته وزیر نفت برنامه بعدی استفاده از ظرفیت های جهاد دانشگاهی برای 
تصفیه پساب های صنعتی است. به ساخت داخل اعتماد داریم و وزارت نفت قطعا 

حمایت خواهد کرد.
اوجی گفت: چاه های کم بازده مربوط به دغدغه های ماست که تعداد کل چاه ها 
۵ هزار و ۵۰۰ حلقه است و بیش از ۷۰۰ حلقه از آن ها افت تولید پیدا کرده اند و با 

تنظیم قراردادهایی، افزایش تولید این چاه ها انجام می دهیم.
به گفته این وزیر دولت سیزدهم هر حلقه چاه در خشکی با تاسیسات همراه 
آن بالغ بر 1۰ تا 12 میلیون دالر هزینه دارد، اما افزایش تولید از این چاه های کم 

بازده، هزینه کمتری دارد.
او ادامه داد: در بحث لوله مغزی سیار برای تعمیر چاه ها نیز ابتکار خوبی توسط 
جهاد دانشگاهی انجام شده که ۵9 دستگاه از آن با قرارداد امروز تامین خواهد شد.

وزیر نفت گفت: موضوع بعدی مربوط به تولید گاز و سوخت زمستانی است، 
باالترین میزان برداشت گاز در میدان پارس جنوبی از ابتدای آغاز بهره برداری آن 

به بیش از ۷۰۵ میلیون مترمکعب در انتهای آذرماه و ابتدای دی ماه رسیده است.
اوجی ادامه داد: در تامین سوخت زمستانی، خوشبختانه در سه ماه پاییزی امسال 
در تامین سوخت نیروگاه ها نسبت به پاییز سال 99 پیشرفت خوبی در حوزه گاز داشتیم، 
سبد سوختی که تامین شده، حدود 26 درصد سوخت مایع است در حالی که سال 
گذشته بالغ بر 33 درصد سوخت مایع نفت گاز و نفت کوره بوده است. این کار تاثیر 

بسزایی در صرفه جویی در سوخت مایع و کاهش آلودگی هوا دارد.
به گفته وزیر نفت، روند صادرات اعم از نفت خام، میعانات گازی، فرآورده های 
نفتی و محصوالت پتروشیمی نسبت به سال گذشته چند برابر شده و وصول مطالبات 

ارزی روند خوبی دارد.
بنزین گران نمی شود

اوجی ادامه داد: دولت سیزدهم برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. 
2۷ میلیون کارت سوخت داریم و یارانه پرداخت می کنیم اما آن بخش از جامعه که 

خودرو ندارند، بهره ای از یارانه بنزین نمی برند.
به گفته این مقام مسئول طرح پایلوت اختصاص بنزین به افراد به جای خودرو، در 
قشم و کیش آغاز شده است. به محض کارشناسی شدن طرح و رفع ابهامات، بر حسب 
صالح دید تیم اقتصادی دولت و دستور رئیس جمهور در کل کشور اجرایی می شود.

قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان هفته آینده آغاز می شود
اوجی گفت: ظرفیت تزریق گاز شیرین به خطوط لوله، بالغ بر 84۰ میلیون 
مترمکعب در روز است، قراردادهای جدید برای توسعه میدان گازی پارس شمالی، 
تکمیل فاز 11 پارس جنوبی و توسعه میادین مشترك، از جمله برنامه های افزایش 
تولید نفت و گاز است. وزیر نفت ادامه داد: اقدامات خوبی در بهینه سازی سوخت 
انجام دادیم، یعنی اقدامات غیرقیمتی و قیمتی انجام شده است. از رئیس سازمان 
صداوسیما بابت همکاری خوبشان تشکر می کنم. در این روزها که سردترین روزهای 

کشور است، در هیچ جای کشور قطعی گاز نداشته ایم.
به گفته این مقام مسئول با تامین سوخت مایع به میزان یک میلیارد لیتر بیشتر 

از سال گذشته، محدودیت های کمبود گاز در حال جبران است.
وزیر نفت گفت: اجرای قرارداد سوآپ گازی میان ایران و ترکمنستان و آذربایجان 

از هفته آینده، به پایداری شبکه گاز کمک می کند.

5500 خودرو برای حدود 4 میلیون نفر؛

فروش ویژه یا مسابقه بخت آزمایی خودروسازان!؟ 
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تا 4 سال آینده صورت می گیرد؛
افزایش ظرفیت 50 هزار بشکه ای تولید نفت از 

آزادگان جنوبی
قرارداد بومی سازی فناوری و تجهیزات سریع االحداث فرآوری نفت خام در آزادگان 
جنوبی به ظرفیت ۵۰ هزار بشکه و به ارزش ۷۰ میلیون دالر بین شرکت مهندسی و 

توسعه نفت )متن( و جهاد دانشگاهی ابالغ شد.
روز گذشته)دوشنبه( وزارت نفت و جهاد دانشگاهی با حضور »جواد اوجی« وزیر 
نفت در حاشیه نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی سه تفاهم نامه 
بومی سازی و یک ابالغ قرارداد امضا کردند.  برپایه این گزارش، قرارداد بومی سازی 
فناوری و تجهیزات سریع االحداث فرآوری نفت خام در آزادگان جنوبی به ظرفیت ۵۰ 
هزار بشکه ابالغ شد که بر این اساس، ظرفیت تولید نفت از آزادگان جنوبی در چهار 

سال آینده با سرمایه گذاری ۷۰ میلیون دالری افزایش خواهد یافت. 
عالوه بر آن تفاهم نامه بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری، امضای تفاهم نامه تصفیه 
پساب صنعتی واحد بهره برداری نفت قشم و امضای تفاهم نامه بومی سازی فناوری و 
خرید ۵9 حلقه کدیل دستگاه لوله مغزی سیار نیز به امضا رسید.قرارداد با شرکت ملی 
حفاری با هدف افزایش پایداری و ضریب ایمنی دستگاه های حفاری، افزایش توان و 
آماده به کار بودن دستگاه های حفاری، امکان اخذ گواهینامه های بین المللی و حضور 
در بازارهای بین المللی، کاهش میزان مصرف قطعات یدکی، فعال سازی دستگاه های 

غیرفعال و غیره امضا شده است.
همچنین مجموعه لوله مغزی سیار )COILED TUBING ( مشتمل بر یک 
دستگاه کنترل کننده )COILED TUBING UNIT( و کالف انتقال دهنده جریان 
به چاه )COILED TUBING REEL ( است. این مجموعه جایگزین مناسبی برای 
دکل های حفاری در عملیات احیا، راه اندازی و رفع موانع در چاه های نفت و گاز کشور 

است که نقش محوری در ازدیاد برداشت و احیاء چاه های کم بهره و بی بهره دارد.
دستگاه کنترل کننده عملیات پیشتر توسط جهاد دانشگاهی و چند سازنده داخلی 
دیگر بومی سازی شده است، اما ساخت کالف لوله مغزی سیار تاکنون در انحصار چند 
شرکت محدود آمریکایی،کانادایی، اروپایی و چینی  بوده است. با ساخت داخلی این 
تجهیز، ایران در خاورمیانه به عنوان نخستین و در آسیا دومین کشور دارنده این فناوری 
خواهد بود.بر اساس استاندارد ۵C۷ . ۵S API هر کالف لوله مغزی پس از 1۰۰ هزار 
فوت عملیات در چاه باید جایگزین شود. با در نظر گرفتن 2 عملیات رانش در هرماه 
توسط هر دستگاه لوله مغزی سیار و تعداد 21دستگاه لوله مغزی سیار تحت مالکیت 
شرکت های تابعه نفت )ملی حفاری ایران، مناطق نفت خیز جنوب و نفت فالت قاره( 
سالیانه حدود 63 کالف لوله مغزی سیار  مورد نیاز است. با وجود حدود 2۰ دستگاه 
لوله مغزی سیار شرکت های سرویس دهنده خصوصی در مجموع تعداد کالف مورد 
نیاز در سال حدود 12۰ کالف پیش بینی می شود. قرارداد در حال انعقاد بر اساس 
تقاضای اعالم شده از  سوی شرکت های تابعه نفت به تعداد ۵9 رول است که صرفه 
جویی ارزی مستقیم حاصل از ساخت داخل این قرارداد در مقایسه با خرید خارجی از 
برند های امریکایی و اروپایی در شرایط تحریم  حدود سه میلیون دالر  و در صورت 

تامین کامل 12۰ رول نیاز سالیانه صنعت نفت افزون بر 6 میلیون دالر خواهد بود.
در قالب این قرارداد ظرفیت خالی لوله سازان داخلی با بهینه سازی خط تولید و 
منطبق کردن با الزامات تولید لوله های مغزی سیار  مورد استفاده قرار می گیرد که منجر 
به اشتغال زایی مستقیم وغیر مستقیم در خط تولید کالف برای حدود 1۰۰ نفر خواهد شد.
سایز مورد استفاده در عملیات چاه ها 1/4 1 و 1/2 1 و 2 اینچ است که متداول 
ترین سایز 1/2 1 است. هر کالف در این قرارداد بر اساس اعالم نیاز متقاضی 16 هزار 
و ۵۰۰ فوت طول  )حدود پنج کیلومتر( و اندازه قطر خارجی آن 1/2 -1  اینچ  و وزن 
هر کالف آن حدود 1۵ تن و جمعا 88۵تن وزن دارد. ورق های موردنیاز از نظر ارزشی 
حدود  3۰ درصد کل قرارداد را تشکیل می دهد. با توجه به توانمندی موجود در کشور، 
کالف موضوع قراداد از نظر قطر داخلی بصورت یکسان و یکپارچه ساخته خواهد شد 
و در فاز توسعه توانمندی امکان ساخت کالف با قطر داخلی متغیر در طول لوله مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. در فاز نخست، ورق طویل مورد استفاده برای تحویل 1۵ 
درصد کاالی موضوع قرارداد از خارج تامین می شود که بر اساس نقشه راه اعالم 
شده توسط جهاد دانشگاهی  و امکان سنجی توانمندی ساخت ورق ها در داخل کشور، 
تامین ورق طویل نیز از فوالدسازان داخلی انجام خواهد شد. بومی سازی تجهیزات و 
فناوری های صنعت نفت به عنوان یکی از اولویت های وزارت نفت عنوان شده است. 

اکنون ساخت داخل 1۰ گروه کاالیی پر مصرف در صنعت نفت در دستور کار است.
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معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
پیشنهاد ثبت نام 25 ساله های مجرد در 

نهضت ملی مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ایجاد امکان ثبت نام در طرح 
نهضت ملی مسکن برای افراد مجرد باالی 2۵ سال را به وزیر راه و شهرسازی 

ارایه کرده ایم که در هفته جاری نتیجه مشخص می شود.
مجرد  افراد  نام  ثبت  امکان  درخصوص  کرد:  اظهار  محمودزاده  محمود 
می بایست مطالعات و بررسی های حقوقی صورت گیرد که این مطالعات انجام 
شد. از طرفی الزم است کسانی که این واحدها به آنها اختصاص می یابد موقع 

تحویل، متاهل شده باشند.
ملی  نهضت  در  مجردها  نام  ثبت  موضوع  جوانب  بررسی  افزود:  وی 
پیشنهاد  اخیرا  و  رسیده  نتیجه  به  که  بُرد  زمان  حقوقی  بار  نظر  از  مسکن 
تایید  ارایه کردیم. منتظر  را به مهندس قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ 
خواهد  اعالم  ما  به  نتیجه  جاری  هفته  در  احتماال  که  هستیم  وزیر  آقای 
مجرد  افراد  نام  ثبت  امکان  ایجاد  و  بارگذاری  برای  الزم  اقدامات  و  شد 

می شود. انجام 

پرداخت مابه التفاوت قیمت واحدها در صورت عدم تاهل
شده  پیشنهاد  اولیه  طرح  در  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
تمامی افراد مجرد باالی 2۵ سال بتوانند در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام 
کنند، گفت: این افراد باید تا زمان تحویل واحدها متاهل شده باشند. در غیر 
این صورت بر اساس قیمت روز، مابه التفاوت را پرداخت خواهند کرد و واحدها 

را تحویل می گیرند.
محمودزاده تاکید کرد: البته این پیشنهاد منوط به تایید آقای وزیر است 
و ممکن است تغییراتی پیدا کند. درخصوص تعیین حداقل سن 2۵ سال، این 
موضوع را مدنظر قرار دادیم که شرایط زندگی و ازدواج فراهم باشد؛ چرا که ما 
باید جامعه مخماطب را ببینیم. اگر در آینده شرایط متفاوت شود ممکن است با 
توجه به حجم تقاضا شرط سنی به طور کلی برداشته شود. فعال ترجیح می دهیم 

از این مقطع سنی شروع کنیم.
مهلت ثبت نام 1۵ دی ماه تمام می شود و تمدید نخواهد شد

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تمدید زمان ثبت نام در طرح 
نهضت ملی مسکن وجود دارد، گفت: مهلت ثبت نام تا روز 1۵ دی ماه تعیین 
شده و احتماال تمدید نخواهد شد اما درخصوص مجردها یک فرآیند جدید ثبت 

نام آغاز می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با توجه به ثبت نام بیش از 
2 میلیون و 2۷۰ هزار نفر در مرحله اول ثبت نام طرح جهش تولید و تامین 
تا  بگیریم  نظر  متقاضیان در  بندی شرایط  برای جمع  را  باید مقطعی  مسکن، 
بدان  این  کنیم.  معرفی  پروژه ها  به  و  تعیین  را  نهایی  شرایط  واجدین  بتوانیم 
مفهوم نیست که در آینده سامانه باز نخواهد شد بلکه همانند طرح اقدام ملی 
که چندین مرحله ثبت نام داشتیم در طرح نهضت ملی مسکن نیز اگر تقاضا 
وجود داشته باشد سعی می کنیم با تامین زمین در شهرهایی که تقاضا هست 

مراحل بعدی ثبت نام را انجام دهیم.

خشایار بوذرجمهر

زیر نظر: صمد جعفری

زیر نظر: رضا بهشتیزیر نظر: محمدرضا الهی

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1910- دوشنبه 29 آذر 1400

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
پایین  آنقدر  اینترنت  قیمت  اگر  اطالعات، 
باشد که مردم کیفیت مناسبی دریافت نکنند، 
بیشتر متضرر می شوند، بنابراین برای سال 
تهیه شود که هم  باید مدل مناسبی  آینده 
مردم به سرویس مناسب با قیمت مناسب 
سرمایه گذاری  بتواند  اپراتورها  هم  برسند، 

الزم را انجام دهد.
روزها  این  می دهد  نشان  شواهد 
دچار  ثابت  اینترنت  ارائه دهنده  شرکت های 
مشکالت مالی شدند و برخی از آن ها بازار 
را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا 
اپراتورهای  در  اینترنت  تعرفه  بودن  پایین 
موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده 
ثابت  اینترنت  به جای  موبایل  اینترنت  از 
باشد و در نتیجه شرکت های FCP در حال 
این  و  هستند  مشترکانشان  دادن  دست  از 
موضوع به گفته کارشناسان، نه تنها موجب 
بلکه  شده  ثابت  ارتباطات  تدریجی  حذف 
به  این صنف و سایر خدماتی که  به مرور 
ارتباطات ثابت وابسته هستند را به مشکل 

دچار خواهد کرد.
و  ارتباطات  -وزیر  زارع پور  عیسی 
فناوری اطالعات- چندی پیش با بیان اینکه 
مجلس  قانون  طبق  ثابت،  اینترنت  تعرفه 
ما  گفت:  داشت،  نخواهد  افزایشی  امسال 
افزایش کیفیت تالش می کنیم، کما  برای 

پهنای  وضعیت  گذشته  هفته  دو  در  اینکه 
 1۰ در  اما  کردیم،  ترمیم  را  بین الملل  باند 
در  ثابت  اینترنت  حوزه  در  گذشته  سال 
اینترنت  رتبه  است.  نیفتاده  اتفاقی  کشور 
ثابت ما در دنیا 142 از میان 9۰ کشور است 
و اگر اقدام قابل توجهی صورت گرفته بود، 
باید در رتبه بندی های بین المللی و احساس 
مردم خودش را نشان می داد، در حالی که 
اکنون بخش قابل توجهی از اعتراضات مردم 

نسبت به اینترنت ثابت است.
این راستا صادق عباسی شاهکوه  در 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس 
رادیویی، با بیان اینکه تا پایان سال 14۰۰ 

ثابت و سیار،  اینترنت  افزایش قیمت  برای 
منع قانونی از سوی مجلس شورای اسالمی 
وجود دارد، گفت: اما برای سال جدید، مدل 
جدید قیمتی خواهیم داشت، مدلی که هم 
برای مردم مفید باشد و هم برای اپراتورها، 
اکنون هم در حال بررسی مدل های قیمتی 
هستیم و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم. 
قیمت بسته های اینترنتی اپراتورها هم باید 
پیشنهادات  باید  اپراتورها  و  شود  اصالح 
جدیدی دهند و ما این پیشنهادات را بررسی 
نداشته  مقررات  با  تناقضی  اگر  و  می کنیم 

باشد، آنها را تایید می کنیم.
وی ادامه داد: قیمت اینترنت موبایل 

به  گرایش  دلیل  همین  به  است،  پایین 
اینترنت ثابت کم شده و بخش  از  استفاده 
در  است،  این بخش ضربه خورده  از  ثابت 
این بخش هم باید اصالحاتی انجام دهیم 
که این قیمت ها با هم تناسب داشته باشند. 
در کشورهای دیگر هم اینترنت موبایل در 
مقایسه با اینترنت ثابت به این اندازه ارزان 
در  به خوبی  ثابت هم  اینترنت  البته  نیست، 
دسترس مردم است. بنابراین این معادله را 
باید به صورتی حل کرد که هم امکان استفاده 
از اینترنت ثابت در دسترس باشد و هم تعرفه 

آن اصالح شود.
عباسی شاهکوه با بیان اینکه نارضایتی 
اصلی زمانی اتفاق می افتد که خدمتی ارائه 
نشود یا با کیفیت بد ارائه شود، افزود: قیمت 
در کنار کیفیت و در دسترس بودن، در کنار 
هم باید مورد توجه قرار گیرد. باید مطمئن 
به  مناسب  کیفیت  ارائه  همیشه  که  باشیم 
مردم امکان پذیر است و اگر قیمت ها آنقدر 
نشود،   فراهم  امکان  این  که  باشد  پایین 
مردم بیشتر متضرر می شوند. البته ما مراعات 
سرویس های  به  بتوانند  مردم  که  می کنیم 
باید  اما  باشند،  داشته  دسترسی  پایه شان 
مدل مناسبی داشته باشیم که هم مردم به 
برسند،  مناسب  قیمت  با  مناسب  سرویس 
را  الزم  سرمایه گذاری  بتواند  اپراتورها  هم 

انجام دهد.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد؛

تغییر تعرفه های اینترنتی از سال آینده 

یک کارشناس بازار مسکن درباره تاثیر مذاکرات وین بر 
بخش مسکن گفت: اگر مذاکرات به نتیجه مثبت برسد با کاهش 
نرخ ارز و ثبات قیمت خانه های کوچک و ارزان مواجه می شویم و 

قیمت واحدهای لوکس و گران، کاهش می یابند.
حسن محتشم اظهار کرد: معموال روند حرکت بازار مسکن 
سینوسی است؛ به این معنا که در یک مقطع قیمتها شروع به 
افزایش می کند و بعد از جهش قیمتی در یک نقطه متوقف 
می شود. این افزایش قیمت ناشی از غلبه تقاضای سرمایه ای بر 
تقاضای مصرفی است. در بخش مسکن سالهاست این موضوع 

را تجربه می کنیم.
وی افزود: بین سالهای 96 تا 99 بازار مسکن در بخشهایی 
با رشد حدود ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن مواجه شد که ناشی از 

تقاضای سرمایه ای بود. سال 14۰۰ سال استراحت بازار مسکن 
است و رشد آن کمتر از تورم بوده است. البته افزایش داشته اما 
تورم ساالنه مسکن شهر تهران به حدود 1۷ درصد رسیده در 
حالی که تورم عمومی 4۵ درصد است. این نشان می دهد که 
مسکن در حال طی کردن دوره رکود است تا دوباره خیز بردارد 

و این عقب ماندگی را جبران کند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در حال حاضر 
معامالت مصرفی برای واحدهای کوچک و متوسط متراژ در حال 
انجام است، تصریح کرد: تقاضای واقعی به تدریج باعث رونق بازار 
می شود و در عین حال اثر تورمی به جا نمی گذارد؛ کما اینکه در 
ماههای آبان و آذر، معامالت حدود 3۰ درصد افزایش یافت اما 

قیمتها از ثبات نسبی که داشت فراتر نرفت.

محتشم خاطرنشان کرد: سال گذشته، بازار مسکن رفتاری 
متفاوت با امسال داشت. در این موقع معامالت پایین آمده بود 
و قیمتها رو به افزایش بود. امسال معامالت بیشتر شده و روند 
رشد قیمت ُکند شده است. در بهمن ماه ممکن است شاهد 
خرید و فروش بیشتری هم باشیم. آن هم به این دلیل است که 
برخی افراد برای مصون ماندن از تورم سال آینده اقدام به خرید 
مسکن می کنند.وی گفت: به نظرم بازار مسکن در ماههای پیش 
رو حرکت خود را در محدوده زیر تورم ادامه می دهد، البته این 
منوط به آن است که قیمت ارز ناگهانی جهش پیدا نکند. اگر در 
همین محدوده 3۰ هزار تومان باقی بماند بعید می دانم با رشد 
سنگین قیمت مسکن مواجه شویم. به نظر می رسد با همین 

شرایط امسال را سپری کنیم.

یک کارشناس مسکن:

نتیجه مذاکرات وین بر بازار مسکن تاثیر خواهد گذاشت
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ه  ا ر و  فنی  ن  و معا
راهداری  کل  اداره  روستایی 
و حمل و نقل جاده ای استان 
نمازخانه  اولین  بهره برداری  از  مرکزی 
بین راهی در محور قدیم ساوه-همدان 

خبر داد.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
معاون  استان مرکزی، محمد محسنی 
با  کل  اداره  این  روستایی  راه  و  فنی 
اقامه  فرهنگ  اشاعه  اهمیت  به  اشاره 
برای  مناسب  بستری  ایجاد  و  نماز 
کاربران جاده ای جهت ادای این فریضه 
مفاد  نمودن  اجرایی  راستای  در  افزود: 
و  راهداری و حمل  تفاهمنامه سازمان 
کشور  نماز  اقامه  ستاد  با  جاده ای  نقل 
فرهنگ  توسعه  و  ترویج  راستای  در 
راهداری و حمل  اداره کل  نماز،  اقامه 
و نقل جاده ای استان مرکزی با جدیت 
بکار گرفته شده توانست احداث اولین 
قدیم  محور  در  را  راهی  بین  نمازخانه 
ساوه-همدان شروع و ظرف مدت شش 

ماه به بهره برداری برساند.
به  عنایت  با  کرد:  تصریح  وی 
اینکه حدود 86 کیلومتر از محور قدیم 
استحفاظی  حوزه  در  ساوه-همدان 
ساوه  شهرستان  در  و  مرکزی  استان 
تملک  اینکه  به  توجه  با  و  شده  واقع 
اراضی حاشیه این مسیر غالبا بصورت 
شخصی و کاربری آن در قالب باغات و 

مزارع کشاورزی می باشد، صدور مجوز 
خدماتی-رفاهی  مجتمع های  احداث 
مقدور  محور  این  طول  در  راهی  بین 
نبوده فلذا بر اساس تصمیم اتخاذ شده 
بمنظور ارائه خدمات رفاهی به کاربران 
بین  باب مسجد  احداث یک  جاده ای، 
راهی در مجاورت راهدارخانه قیطانیه 
واقع در کیلومتر 29 محور قدیم ساوه-

همدان، در دستور کار این اداره کل قرار 
راه و  تأکید وزیر  به  توجه  با  و  گرفت 
راهداری  سازمان  رئیس  و  شهرسازی 
و حمل و نقل جاده ای کشور طی مدت 
۵ ماه عملیات احداث و بهره برداری آن 

به انجام رسید.

اداره  روستایی  راه  و  فنی  معاون 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
استان مرکزی اعتبار صرف شده برای 
احداث این نمازخانه را 22 میلیارد ریال 
برشمرد و در ادامه خاطرنشان کرد: این 
بنا با تاسی از نام امیرالمؤمنین حضرت 
علی علیه السالم با زیربنای 11۰ متر 
فضای  شامل  که  شده  احداث  مربع 
نمازخانه، سرویس بهداشتی و یک باب 

فروشگاه است.
محسنی دلیل جانمایی و احداث 
ساوه- قدیم  محور  در  نمازخانه  این 
قابل  و  باال  تردد  میزان  را،  همدان 
نیاز مبرم  و  توجه خودروهای عبوری 

فریضه  اقامه  برای  فضایی  ایجاد  به 
ن  نندگا ا ر ی  برا حت  سترا ا و  ز  نما

برشمرد.
خدمات  ارائه  داشت:  اذعان  وی 
رفاهی برای کاربران جاده ای شامل دو 
مقوله ساخت و نگهداری است که در 
این جهت نیمی از کار که احداث این 
مطلوب  و  احسن  بنحو  باشد  مجموعه 
اجرا شده و در خصوص نیمه دیگر آن 
باید  است  مستمر  نگهداری  شامل  که 
تا  گرفته شده  نظر  در  تمهیداتی  گفت 
شبانه  ساعات  تمام  در  مجموعه  این 
روز پذیرای نمازگزاران و بهره برداران 

آن باشد.

توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای صورت پذیرفت؛

بهره برداری از اولين نمازخانه بين راهی در استان مركزی
معاون امور اجتماعی و فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان 

اصفهان خبر داد:
حضور ۲0 نفر از هيئت امنای استان اصفهان در دوره 

آموزش ساالنه
معاون امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: 2۰ نفر از هیئت امنای جوان استان اصفهان برای حضور در 

دوره آموزشی ساالنه هیئت امناهای کشور اعزام می شوند.
به  گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، 
حجت االسالم ولی اهلل روان با اشاره به برگزاری دوره آموزشی هیئت امنای 
سراسر کشور در سال جاری اظهار داشت: این دوره در سال جاری به میزبانی 

مشهد مقدس برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این دوره آموزشی مجتمع امامت برگزار می شود، 
اضافه کرد: این دوره از 18 تا 21 دی ماه با حضور اعضای هیئت امنای 

سراسر کشور برگزار خواهد شد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
آموزشی  دوره  این  در  نفر   2۰ اصفهان  استان  از  اینکه  بیان  با  اصفهان 
شرکت می کنند، افزود: این افراد از بین افراد جوان، با انگیزه و دارای ایده 

انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه در این دوره قوانین و مقررات بقاع و مسائل مذهبی 
را به اعضای هیئت امنا آموزش می دهند، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت 
آستان برای زیارت، تبرکات و ... نیز برای شرکت کنندگان در این دوره 

فراهم شده است.

برگزاری مانور زلزله و امداد و نجات در شركت توزیع 
برق هرمزگان

با روز  اداری همزمان  مانور زلزله و زلزله اضطراری ساختمان های 
ملی ایمنی و مقابله با بالیای طبیعی در شرکت توزیع نیروی برق استان 

هرمزگان برگزار شد.
هرمزگان،جمعیت  استانداری  بحران  مدیریت  همکاری  با  مانور  این 
هالل احمر، سازمان آتش نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی و راهنمایی و 
رانندگی انجام شد. مانور با زمین لرزه فرضی آغاز و کار پس از پناهگیری 
در محل های امن، از ساختمان های اداری خارج و در محل های ایمن 
تجمع کردند. در ادامه این مانور با ورود نیروهای آتش نشانی، حریق فرضی 
توانایی و کارکنان محصور از ساختمان خارج شدند. پس از آن نیز اعضای 

هل توسط اورژانس و االحمر مداوا و به امن محل منتقل شدند.
تامین امنیت و بازگشایی مسیر عبور خودروهای امدادی توسط نیروی 
مدیریت و راهنمایی و رانندگی اجرا شد. در مانور زلزله نیز روشهای صحیح 

خاموش نمودن حریق توسط سازمان آتش نشانی آموزش داده شد.
این مانور برای  پایانی  پایان  مدیرکل مدیریت بحرانی هرمزگان در 
حفظ و ارتقای آمادگی سازمان ها در برابر بحران در نظر گرفته شده است.

های  روش  و  تفسیرها  استمرار  با  داشت:  اظهار  زاده  حسن  مهرداد 
نوین مقابله با حوادث باید به میزانی از واقعیت دست یابیم تا در بحران با 

کمترین آموزش مقابله.
شرکت شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان نیز در پایان این مانور 
گفت: این شرکت به عنوان خدمات خدمات رسانی از سازمان های حساس 
در هنگام بروز حوادث طبیعی است. برهمین آموزش مستمر نیروها برای 

حفظ آمادگی در برابر مخاطرات از اهمیت این شرکت است.
 هاجر عبدی افزود: برنامه ریزی ما به گونه ای است تا با آموزش 
بحران،  واقعیت  در  تا  برسد  ای  به مرحله  آماده شوند  نیروهای عملیاتی، 

عالوه بر حفظ سالمتی با تمام ظرفیت ارائه شود.
در ادامه اجرای پروژه هالل احمر استان هرمزگان با تقدیر از شرکت 
سازنده نیروی برق در واقعیت بروز حوادث گفت: مانور و تمرین در برابر 
زلزله به عنوان اولین اصل مقابله با بحران است. مختار سلحشور افزود: 
استان هرمزگان یکی از کانون های مخاطرات طبیعی در کشور است و 

برای مقابله با آثار زلزله و حوادث طبیعی است.

ویژه  البالغه  نهج  و  كریم  قرآن  مسابقات  برگزاری 
كاركنان شركت گاز استان مركزی

همزمان با در آستانه گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار دلها 
حاج قاسم سلیمانی مرحله مقدماتی سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم 
و نهج البالغه ویژه کارکنان و همسران کارکنان وبیست و سومین دوره 
مسابقات قرآن کریم و نهج البالغه ویژه فرزندان کارکنان شرکت گاز استان 

مرکزی تحت عنوان بهاردربهار برگزارگردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی،مرحله مقدماتی 
البالغه  نهج  و  کریم  قرآن  مسابقات  دوره  سومین  و  وبیست  سیزدهمین 
ازمسئولین  حضورجمعی  کارکنان،با  فرزندان  و  همسران  و  کارکنان  ویژه 
استان،مدیرعامل،معاونین وروسای ستادی این شرکت و داود زندیه ناظر 
اداره مرکزی  در  کننده  نفر شرکت  ایران و1۷۰  گاز  ملی  اعزامی شرکت 

شرکت گاز استان مرکزی برگزار گردید.
بر پایه این گزارش درمراسم افتتاحیه این مسابقات پس از تالوت آیات 
نورانی قرآن مجید توسط قاری بین المللی قرآن کریم،محمدرضا سمیعی 
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین 
بیان نمود و  این مسابقات مطالبی را  در سالن،در زمینه اهمیت برگزاری 
در این خصوص گفت: سعی و تالش کارکنان براین باشد که انس خود 

را با قرآن بیشتر نموده و در تمامی مراحل زندگی از قرآن کمک بگیرند.
بر پایه این گزارش آمار ثبت نام کنندگان این دوره از مسابقات 1۷۰ 
به سال  افزایش شرکت کنندگان نسبت  بود که بحمداهلل 1۰ درصد  نفر 
گذشته صورت گرفته بود.این مسابقات درشش رشته قرائت تحقیق،قرائت 
البالغه  نهج  قرآن،مفاهیم  عمومی،مفاهیم  تخصصی،حفظ  ترتیل،حفظ 
درقالب  سه گروه کارکنان وهمسران وفرزندان کارکنان برگزار و نفرات 
اول رشته های اصلی که شامل رشته های قرائت تحقیق،قرائت ترتیل،حفظ 
تخصصی،مفاهیم قرآن ومفاهیم نهج البالغه به مرحله سراسری که در یکی 

از استانهای کشور برگزار می گردد راه می یابند.

ویژه  البالغه  نهج  و  كریم  قرآن  مسابقات  برگزاری 
كاركنان شركت گاز استان مركزی

همزمان با در آستانه گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار دلها 
حاج قاسم سلیمانی مرحله مقدماتی سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم 
و نهج البالغه ویژه کارکنان و همسران کارکنان وبیست و سومین دوره 
مسابقات قرآن کریم و نهج البالغه ویژه فرزندان کارکنان شرکت گاز استان 

مرکزی تحت عنوان بهاردربهار برگزارگردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی،مرحله مقدماتی 
البالغه  نهج  و  کریم  قرآن  مسابقات  دوره  سومین  و  وبیست  سیزدهمین 
ازمسئولین  حضورجمعی  کارکنان،با  فرزندان  و  همسران  و  کارکنان  ویژه 
استان،مدیرعامل،معاونین وروسای ستادی این شرکت و داود زندیه ناظر 
اداره مرکزی  در  کننده  نفر شرکت  ایران و1۷۰  گاز  ملی  اعزامی شرکت 

شرکت گاز استان مرکزی برگزار گردید.
بر پایه این گزارش درمراسم افتتاحیه این مسابقات پس از تالوت آیات 
نورانی قرآن مجید توسط قاری بین المللی قرآن کریم،محمدرضا سمیعی 
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین 
بیان نمود و  این مسابقات مطالبی را  در سالن،در زمینه اهمیت برگزاری 
در این خصوص گفت: سعی و تالش کارکنان براین باشد که انس خود 

را با قرآن بیشتر نموده و در تمامی مراحل زندگی از قرآن کمک بگیرند.
بر پایه این گزارش آمار ثبت نام کنندگان این دوره از مسابقات 1۷۰ 
به سال  افزایش شرکت کنندگان نسبت  بود که بحمداهلل 1۰ درصد  نفر 
گذشته صورت گرفته بود.این مسابقات درشش رشته قرائت تحقیق،قرائت 
البالغه  نهج  قرآن،مفاهیم  عمومی،مفاهیم  تخصصی،حفظ  ترتیل،حفظ 
درقالب  سه گروه کارکنان وهمسران وفرزندان کارکنان برگزار و نفرات 
اول رشته های اصلی که شامل رشته های قرائت تحقیق،قرائت ترتیل،حفظ 
تخصصی،مفاهیم قرآن ومفاهیم نهج البالغه به مرحله سراسری که در یکی 

از استانهای کشور برگزار می گردد راه می یابند.

مدیرعامل  شرکت برق استان ایالم :   
صنعت  نياز  مورد  تخصصی  دستگاه  دو  از  رونمایی    

برق استان ایالم 
دو  از  رونمایی  از  ایالم  برق  نیروی  توزیع  شرکت  ایالم_مدیرعامل 
دستگاه باالبر در حوزه تخصصی خط گرم و یک دستگاه خودرو ویژه حمل 

دیزل ژنراتور 2۰۰ کیلو ولت آمپر در استان خبر داد.
دکتر هادی شیرخانی روز یک شنبه در آیین رونمایی از این دستگاه ها 
به محدودیت های اخیر در تولید برق و اجرای برنامه مدیریت اضطراری بار 
اشاره کرد و اظهار داشت: راه اندازی اکیپ های خط گرم و انجام سرویس 
و اورهال شبکه بدون قطع برق نقش بسیار موثری در کاهش خاموش های 

بی برنامه و با برنامه دارد.
وی افزود: امروزه وابستگی ما به انرژی برق تا جایی پیش رفته است 
که بدون آن عماًل حیات و ادامه زندگی بسیار مشقت بار و شاید غیر ممکن 
باشد. همین امر نیز نقش حیاتی وجود اکیپ های خط گرم و بهره مندی از 

خودروهای ویژه آن را بسیار پر رنگ می کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم خاطر نشان کرد: در 
کنار خدمات مستمر برق با بهره گیری از تکنیک خط گرم، قطع برق بر اثر 
حوادث طبیعی و یا انسان ساخت، امری بدیهی و محتمل است. از این رو در 
راستای افزایش رضایت مندی مردم و همچنین باال بردن قابلیت اطمینان 
خطوط برق؛ شرکت را به خودرو ویژه حمل دیزل ژنراتور مجهز نموده است.

بررسی۵0 پرونده درخواست شده از طرف اشخاص 
حقيقی و حقوقی در جلسه كميسيون ماده ۵ شهرایالم
در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر ایالم ۵۰ پرونده درخواست شده از 

طرف اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در جلسه کمیسیون ماده ۵ که با حضور احمد کرمی معاون هماهنگی 
امور عمرانی به عنوان رئیس جلسه، عبداهلل بهادری مدیرکل راه و شهرسازی 
استان به عنوان دبیر جلسه و مسئولین استانی و شهرستانی عضو کمیسیون 
با موضوعات ساخت و سازشهری و … مربوط به  برگزار شد، ۵۰پرونده 
شهرایالم مورد بررسی قرار گرفت که با 32 مورد موافقت، 9 مورد مخالفت 

و 9 پرونده نیز ازدستور کار خارج شد.
الزم به ذکر است با تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران، این شورا به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری و تصویب 
ضوابط معماری و شهرسازی و طرح های جامع شهرهای کشور تعیین گردید 
و وفق ماده 1۵ این قانون، وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفضیلی 

شهری به عهده این کمیسیون نهاده شده است.

دبیر ستاد اقامه نماز شهرداری سمنان گفت:
معرفی برترین های  مسابقات شعر، نقاشی، دلنوشته 

و داستانهای كوتاه 
برترین های  مسابقات شعر، نقاشی، دلنوشته و داستانهای کوتاه خود 
را اذان و اقامه،  کتابخوانی و مقاله نویسی  با موضوع نماز مشخص شدند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،علی 
یزدانیان دبیر ستاد اقامه نماز شهرداری سمنان بیان کرد :طبق برنامه های 
مصوب شورای ستاد اقامه نماز یکی از برنامه هایی که به عهده ستاد اقامه 
نماز قرار داده شده برگزاری مسابقات فرهنگی هنری با موضوع نماز می باشد. 
یزدانیان  ادامه داد: ستاد اقامه نماز شهرداری نیز به طبع تکالیف واگذار 
شده مسابقاتی را ویژه کارکنان و فرزندانشان انجام داده که مهمترین آنها، 
مسابقات کتابخوانی  با موضوع  نماز بوده که مختص کارکنان شهرداری 
برگزار شده و خوشبختانه استقبال خوبی از این مسابقات شد که در مجموع 
از بین پاسخ  های  ، و در نهایت  این مسابقه شرکت نموده  نفر در   ۵23

صحیح، ۵ نفر به قید قرعه انتخاب شدند.
وی در خصوص سایر مسابقات، اظهار داشت عالوه بر حضور پررنگ 
کارکنان شهرداری ، فرزندان کارکنان نیز در این مسابقات حضور فعالی 
از  پس  که  نمودند  شرکت  نفر   4۷۵ تعداد  مسابقات  این  در  که  داشتند 
بررسی آثار ارائه شده توسط داوران، در نهایت از 6 مسابقه برگزار شده 
18 نفر بعنوان برترین ها شناخته شده اند که در جلسه آتی شورای اقامه 
نماز شهرداری که با حضور شهردار محترم و حجت االسالم شمس الدین 
برترین های مسابقات  از  برگزار خواهد شد  استان  نماز  اقامه  مدیر ستاد 

تقدیر و تشکر  بعمل خواهد آمد.
دبیر ستاد اقامه نماز شهرداری سمنان در پایان یادآور شده که در 6 
ماهه اول سال نیز  طرح تقدیر و تشویق از روزه اولی ها در ماه مبارك 
رمضان  و مسابقه نقاشی با موضوع نماز بین سنین 4 الی ۷ سال  و همچنین  
دو مسابقه کتابخوانی با عنوان نماز در کالم مقام معظم رهبری و نماز در 
عبادت امام زمان )عج( برگزار شد  که در مجموع 6۷2 نفر در این مسابقات 

و طرح شرکت داشتند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران گفت: 
صدور 3۵ مجوز تاسيس مراكز جوار كارگاهي و بين 

كارگاهي طي 17 روز 
امروزه به واسطه پیشرفت تکنولوژی تعداد مشاغل نوظهور چند برابر 
شده است. در همین راستا نیاز به نیروهای متخصص در حوزه های مهارتی 

جدید بسیار بیشتر از گذشته به چشم می خورد. 
به گزارش روابط عمومی و مرکز اطالع رسانی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای مازندران، سید حسین درویشي مدیرکل گفت: به دلیل جدید بودن 
مشاغل، این نیاز از طریق نیروهای با تجربه و کارکشته گذشته رفع نمی 
شود، زیرا مهارت این نیروی کار متناسب با صنعت گذشته است. بنابراین 
صنایع در حال رشد به نیروهای جوان، تازه نفس و متخصص نیاز دارد تا 
بتوانند با مهارت های خاص در این حوزه فعالیت خود را به دنیایی متحول 

و نوین تبدیل کنند. 
وی ادامه داد: با این رویکرد نیاز صنعت به آموزش پرسنل به خوبی 
نمایان شده و بر اساس تدابیر دولت سیزدهم ، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعي 
و ریاست سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور مبني بر کوتاه نمودن زمان 
صدور مجوز ، اداه کل آموزش فني و حرفه اي مازندران اقدام به صدور 3۵ 
مجوز تاسیس مراکز جوار کارگاهي و بین کارگاهي از تاریخ 14۰۰/9/13 

تا 14۰۰/9/3۰ نمود . 
فقط 1۵ مجوز صادر  آذرماه  تا  سالجاري  ابتداي  از   : درویشي گفت 
شده بود که با کوتاه کردن فرایندهاي اداري ، رایزني هاي الزم در صنایع 
و صنوف استان ، توانستیم به رشد مطلوب در این برنامه برسیم تا صنایع 
بتوانند نسبت به تربیت و تولید نیروي کار ماهر به روش مستقیم  استان 

آموزش در جوار کارگاههاي خود بپردازند.
وي در خاتمه گفت : بطور کل ۵۰ مجوز صادرشده از سوي اداره کل 
آموزش فني و حرفه اي مازندران از ابتداي سالجاري تاکنون داراي اعتبارهاي 

متفاوت بوده که شامل 2۷ مجوز سه ساله و 23 محوز یکساله مي باشد .

حجت االسالم حسین اشرفی تاکید کرد؛
لزوم برخورد قاطع و قانونی با ساخت وساز  غيرمجاز

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهرقدس گفت: باید نظارت 
بر حوزه ساخت وسازها بیش از پیش تقویت و با احداث غیرمجاز طبقات پنجم 

و ششم برخورد جدی و قانونی شود.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، دکتر حجت االسالم والمسلمین حسین اشرفی در جلسه رسمی شورای 
اسالمی شهرقدس گفت: با توجه به شروع فصل بارندگی، الزم و ضروری 
است که برخی از معابر و کوچه هایی که وضعیت مناسبی ندارند، آسفالت 

و لکه گیری شوند.
وی با اشاره به کمبود فضای ساختمان شورا جهت حضور ارباب رجوع، 
افزود: به نظر نمی رسد که احداث ساختمان شورا زودتر از 2 سال آینده تمام 

شود، بنابراین باید فکری برای رفع مشکل کمبود فضای شورا شود.
اشرفی در ادامه با بیان اینکه نظارت بر حوزه ساخت وسازها باید بیش از 
پیش تقویت شود، اظهار داشت: باید با ساخت و ساز غیرمجاز بویژه احداث 

طبقات پنجم و ششم به صورت جدی و قانونی برخورد شود.

تحقیقات  و  انسانی  منابع  معاون 
بوشهر:  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
ری  ا نگهد و  زی  ه سا د پیا  ، د یجا ا
جامع  کیفیت  مدیریت  سیستم های 
هر  برای  مهم  نیاز  یک   )TQM (
شرکتی است که سبب ارتقای کیفیت 

محصوالت و خدمات می شود.
به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر : مهدی محمدی یکی از راه های 
استاندارد  رعایت  را  کار  این  انجام 
این  کرد:  بیان  و  دانست   ISO9۰۰1
استاندارد بین المللی لیستی از الزامات 
تعیین  که  می دهد  ارائه  را  سیستمی 
به طور  است  قادر  شرکت  یک  می کند 
مداوم کیفیت محصوالت و خدمات را 

حفظ و بهبود دهد.
لت  ما ا لز ا یت  رعا  : فزود ا وی 
به شرکت آب و   ISO9۰۰1 استاندارد
فاضالب استان بوشهر کمک می نماید 
بهینه سازی  تا ضمن مدیریت مؤثر و 
فرآیندهای  از  اعم  فرآیندهای شرکت، 
مدیریتی، پشتیبانی و عملیاتی، در مسیر 

افزایش رضایت مشترکین گام برداشته 
برای  آفرینی  ارزش  ایجاد  به  نسبت  و 
مشترکین و ذینفعان خود اقدام کند از 
اهداف  این  تحقق  راستای  در  رو  این 
استاندارد  پیاده سازی  گذشته  سال  از 
ISO9۰۰1:2۰1۵ در ستاد شرکت آب 
گردیده  آغاز  بوشهر  استان  فاضالب  و 
است؛که اکنون در آذر ماه امسال ممیزی 
داخلی این استاندارد از واحدهای شرکت 
ممیزین  از  یافته  پرورش  تیم  توسط 

داخلی صورت گرفته است.
سازی  پیاده  الزمه  داد:  ادامه  وی 
بدین  و  باشد  می  کارگروهی  استاندارد 
منظور در راستای پیاده سازی ایزو 9۰۰1 
این  با  آشنایی  مختلف  های  آموزش 
استاندارد اعم از مبانی و تشریح الزامات، 
تشریح ریسک، مدیریت تغییرات، ممیزی 
به  گذشته  سال  یک  و....طی  داخلی 
که  است  گردید  ارائه  شرکت  کارکنان 
و  درك  ها  آموزش  این  دستاوردهای 
پذیرش این استاندارد در سطوح مختلف 
بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

می باشد.

اکنون  کرد  خاطرنشان  محمدی 
طراحی و پیاده سازی این استاندارد در 
شرکت آب و فاضالب به پایان رسیده 
 CB شرکت  با  قرارداد  عقد  از  پس  و 
و  سوم  ممیزی شخص  مراحل  معتبر، 

صدور گواهینامه انجام می گردد.
مهم  اصل  اکنون  افزود  وی 
کیفیت  مدیریت  سیستم  این  نگهداری 
ارشد  مدیریت  حمایت  با  تنها  که  است 
است. پذیر  امکان  همکاران  توجه   و 

اجرا و پیاده سازی استاندارد ISO۹001 در شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

مدیرکل کمیته امداد استان گفت: 
از  بیش  کنون  تا  امسال  ماهه   9 در 
قرض  تسهیالت  ریال  میلیارد   2۷6
پرداخت  ایالمی  نیازمندان  به  الحسنه 
شده و حدود 3 هزار نفر از این کمکها 

برخوردار شده اند.
ایالم– مدیرکل کمیته امداد استان 
گفت: در 9 ماهه امسال تا کنون بیش 
قرض  تسهیالت  ریال  میلیارد   2۷6 از 
پرداخت  ایالمی  نیازمندان  به  الحسنه 

شده و حدود 3 هزار نفر از این کمکها 
برخوردار شده اند.

شورای  جمع  در  طاهری  رضا 
این خبر  اعالم  با  استان  امداد  مدیران 
اظهار داشت: بیشترین تسهیالت قرض 

الحسنه پرداخت شده در این مدت در 
زمینه های حمایتی و کارگشایی بوده که 
در این زمینه 133 میلیارد ریال به 19۰۰ 

نفر پرداخت شده است.
وی افزود: عالوه بر صندوق قرض 
الحسنه امداد والیت امسال تاکنون 4۷ 
الحسنه  قرض  تسهیالت  ریال  میلیارد 
قرض  بانکهای  با  افزایی  از محل هم 
نیازمندان  به  رسالت  و  مهر  الحسنه 
استان پرداخت شده و ۵3۰ نفر از این 
اند.مدیرکل  شده  مند  بهره  تسهیالت 
کمیته امدا ایالم در ادامه رفتن به سمت 
از  یکی  را  ای  الحسنه  قرض  خدمات 
سیاست های مهم کمیته امداد برشمرد 
و گفت: هم اکنون تسهیالت پرداختی 
کمیته امداد به نیازمندان در زمینه های 
عمدتا  کارگشایی  و  مسکن   ، اشتغال 
بصورت قرض الحسنه پرداخت می شود.

ز  ا یکی  داشت:  بیان  طاهری 
بهترین تآثیرات کمکهای قرض الحسنه 
و  بوده  ها  خانواده  کرامت  حفظ  ای 
اعتقاد داریم خدمات و کمکهای قرض 
بین  در  را  تاثیر  بیشترین  ای  الحسنه 

خانواده ها دارد.

مدیرکل کمیته امداد خبر داد:

پرداخت 27 میلیارد تومان وام قرض الحسنه به نیازمندان ایالم در ۹ ماهه امسال

نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
پی  ،در  دیماه   4 اردبیل  استان  برق 
هوای  استقرار  و  الهی  رحمت  بارش 
:در  اعالم کرد   ، استان  در سطح  سرد 
پایدار  استان   برق  حال حاضروضعیت 
وجود  خاصی  مشکل  تاکنون  و  بوده 

نداشته است . 
در  داشت:  ،اظهار  قدیمی  حسین 
سقف  از  برق  مصرف  افزایش  صورت 
مجاز اعالمی، نیازمند مدیریت مصرف 

و مدیریت اضطراری بار خواهیم بود.
 24 حاضر  حال  در  گفت:  وی 
عملیات  و  اتفاقات  عنوان  تحت  اکیپ 
به صورت شبانه روزی در سطح استان 
آماده ارائه خدمات می باشند و 13 اکیپ 
دیگر به صورت آماده باش هستند که در 
صورت بروز بحران قابلیت افزایش تعداد 

اکیپ ها تا ۵۰ اکیپ را داریم.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کشیک  داد:  ادامه  اردبیل  استان  برق 
برقراربوده  شهرستانی  و  استانی  های 
و آماده پاسخگویی و مدیریت هر گونه 
حوادث غیر مترقبه و اتفاقات می باشند 

. در صورت قطع برق روستا ها و اعزام 
اکیپ برق جهت رفع اتصالی ، نیازمند 

بازگشایی راههای مواصالتی هستیم.
شهرداران  همکاری  از  قدیمی 
زنی  شاخه  در  استان  شهرستانهای 

شاخه  گفت:  و  کرد  قدردانی  درختان 
و  شده  تمام  اصلی  مسیرهای  زنی 
فقط در شهرك سبالن به دلیل تراکم 
درختها بعضی از مسیرها نیازمند شاخه 

زنی هستند.

وی  با اعالم اینکه آماده بکاری 
مهم  و  حساس  نقطه   66 ژنراتورهای 
کلیه  از   ، است  شده  بررسی  استان 
مشترکان صنعتی ، کشاورزی )گلخانه 
ادارات  کلیه  و   )... و  ها  ،مرغداری  ها 
بکاری  آماده  کرد   درخواست  استان 
اسرع  در  را  خود  اضطراری  مولدهای 
وقت جهت جلوگیری از خسارت های 

احتمالی بررسی نمایند.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق استان اردبیل در ادامه تنظیم دمای 
سانتی  درجه   2۰ تا   18 روی   منزل 
گراد، خاموش کردن کامل کامپیوتر و 
استفاده،بستن  عدم  زمان  در  تلویزیون 
درب اتاق های غیر الزم،استفاده از لباس 
منزل،کاهش  در  زمستان  مناسب  گرم 
زمان استحمام و هدر رفتن آب گرم و... 
را ساده ترین روشهای کاهش مصرف 

برق در زمستان برشمرد.
قدیمی  از هم استانی های عزیز 
راهکارهای  رعایت  با  کرد  درخواست 
ساده مدیریت مصرف ،در تداوم جریان 

انرژی در کل کشور سهیم باشند.

در حال حاضر وضعیت برق استان اردبیل پایدار است



5 لهسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1916- سه شنبه 7 دی 1400 مقا
پيشرفت های تکنولوژی و دنيای هيجان انگيز كسب و كار) قسمت بيست و هفتم(

شکست بازار: نظریه در مقابل واقعيت
این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از كتاب درسی كه مطالب 
كسب و كار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر ميگيرد كه ترجمه آن را در 

ادامه ميخوانيد:

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.، 2008(. 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 2008، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
700 میلیارد دالری از اوراق قرضه Wall Street، هنوز کسب و کار و افراد هنوز دسترسی 
به اعتبار مورد نیاز را نپذیرفتند. بدون پول و اعتبار، اعتماد مصرف کننده به اقتصاد کاهش 
یافته و مصرف کنندگان هزینه های خود را کاهش می دهند. شرکت ها با تولید محصوالت 
کمتری پاسخ دادند و فروش و سود آنها کاهش یافت. بیکاری به افزایش رسیده است، چرا 
که شرکت های مشکوک بیشترین اشتغال را طی پنج سال گذشته و 760،000 آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن 44 
درصد کاهش یافت در حالی که میلیون ها آمریکایی در شوک تماشا میکردند زیرا حسابهای 
پس انداز و بازنشستگی آنها را غرق کرد. در اواخر سال 2008، 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، 2008(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

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

سنین 16 تا 24 سالگی دارند(، و قیمت خانه ها همچنان در نوسان است.
با گذشت زمان از طریق این متن، دنیای هیجان انگیز کسب و کار را کشف خواهید کرد. 
ما شما را به فعالیت های مختلفی می اندازیم که در آن بازرگانان حسابداری، مالی، فناوری 
بازاریابی و عملیات را شامل می شوند. ما به شما در درک نقش هایی  اطالعات، مدیریت، 
که این فعالیت ها در یک سازمان می پردازیم را درک می کنیم و به شما نشان می دهیم که 
چگونه با هم کار می کنند. ما امیدواریم که با افشای شما به چیزهایی که کسب و کارها را 
انجام می دهند، ما به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا کسب و کار برای شما مناسب 
است یا خیر، و اگر چنین باشد، در مورد کسب و کارهایی که می خواهید بیشتر مطالعه کنید.

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

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

سوگند رام

کارشناس مالی 
و حسابداری

سوگل رام

کارشناس اقتصاد
و حسابداری

16.۵ بعضی اصول قانون عمومی

اهداف یادگیری
تفاوت بین قانون خصوصی و قانون عمومی را توضیح دهید.

2. قانون قانونی را تعریف کنید و نمونه هایی از قوانین قانونی را در 
سطوح مختلف حکومتی ارائه دهید.

3. اثرات خارجی را توضیح دهید و نشان دهید که چرا مالیات به عنوان 
وسیله ای برای رسیدگی به آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

4. ایده شکست بازار و اصل بهره وری را به عنوان پایه ای از قانون 
مورد بحث قرار دهید.

۵. قوانین اداری را تعریف کنید و در مورد نقش آژانس های اداری 
فدرال در ایجاد و اجرای قوانین اداری بحث کنید.

6. تعریف قانون حقوقی و توضیح مفاهیم پیشین و بررسی قضایی.
هر دو قانون جریمه و قانون قرارداد به دامنه وسیع تر قانون خصوصی 
می رسد که با روابط خصوصی بین افراد و سازمان ها روبرو است. البته، البته، 
انواع مختلفی از قانون وجود دارد که با روابط دولت با افراد خصوصی و سایر 
نهادهای خصوصی، از جمله کسب و کار، ارتباط دارد. این منطقه حقوق 
:)2۰۰9 ،Kubasek( عمومی است که به سه دسته کلی تقسیم می شود
• قانون کیفری، که ما قبال آن را معرفی کرده ایم، رفتار غیرقانونی 

را ممنوع و مجازات می کنیم.
• قانون اساسی مربوط به قوانین و اصول اساسی قانونی مطرح شده 

توسط قانون اساسی ایاالت متحده است.
• قانون اداری اشاره به مقررات و مقررات مربوط به فعالیت های برخی 
از اقالم قانونی شناخته شده به عنوان ادارات اداری است. ما بعدا در فصل 

بعد درباره ادارات اداری و قوانین اداری صحبت خواهیم کرد.
قانون عمومی بدیهی است که تأثیرات عمده ای بر فعالیت های افراد 
و کسب و کار در ایاالت متحده دارد و در بخش بعد ما درباره ماهیت این 
تاثیر و دالیل اینکه چرا بسیاری از فعالیت های خصوصی تحت قوانین و 
اصول قرار می گیرند بحث می شود از قانون عمومی همانند اکثر حوزه 
های قانون، قانون عمومی، یک زمینه بسیار پیچیده مطالعه است و برای 
کنترل همه چیز، ما با تمرکز بر سه مسئله حقوقی کمتر از زرق و برق، به 
دنبال کشف این حوزه خواهیم بود: چرا مخلوط کردن سیگار علیه قانون 
است، چرا سیگار هزینه می کند و چرا کسب و کار سیگار کشیدن را در 

محل کار ممنوع می کند.

چرا سیگار کشیدن علیه قانون است
پس از فروختن Stratford Inn در سال 1991، جورج مک 
گاورن، سناتور سابق، نتوانست در سال 2۰۰4 در مورد قانون هوای داخل 
کانکتیکات نگرانی داشته باشد، که ممنوعیت سیگار کشیدن در مکان هایی 
مانند هتل هتل )Spigel، 2۰11( را نادیده گرفت. همانند مقررات مشابه 
در بسیاری از کشورها، قانون کانتیکات در پاسخ به خطرات بهداشت دود 
ثانویه در محیط های بسته )حدود سه هزار نفر از افراد غیر سیگاری از هر 

سرطان ریه ریه دچار مرگ می شوند( اعمال شد.
جالب توجه است، در مدت کوتاهی پس از آن که قوانین ضد اخاذی 
جدید در ایالت های ایاالت متحده به اجرا در آمد، مقامات در کانکتیکات 
پدیده ای کنجکاوی را متوجه شدند: بسته بندی بستر سیگار، مواد روشنایی 
و بخصوص بیتس، در مناطق بیرون از نواحی آشامیدنی، تشدید مشکالت 
جدی زیست محیطی. بجز اینکه تمام زندگی خود را در داخل خانه زندگی 
کرده اید، بی تردید متوجه شده اید که این سیگار ها ثابت هستند که در 
سیگار  ساالنه  ها  آمریکایی  دارند:  قرار  آمریکایی  بزرگ  منزل  از  خارج 
ساالنه 36۰ میلیارد سیگار می کوبند و 13۵ میلیون پوند را از بین می برند؛ 
Cigar Butt Litter، 2۰۰8(. در واقع، سیگار 2۰ درصد از کل بستر 
در ایاالت متحده را تشکیل می دهد، که 18 درصد آن در جریانات محلی 

و سایر آبراه ها اتفاق می افتد.

شکل 16.۷

 
سیگار 2۰ درصد از کل بستر را تشکیل می دهد.
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قانون  کانتیکت،  لیبرمن  جوزف  آمریکایی  سناتور  سال 2۰۰6،  در 
پیشگیری از دخانیات سیگار را، یک قانون فدرال که به تولید کنندگان 
آنها  بندی  بسته  به  را  زیست محیطی  تا هشدارهای  دارد  نیاز  سیگاری 
)قوانین زمین لیبرمن ... 2۰۰6(، معرفی کند. با این وجود، در کانکتیکات، 
قانون مشتمل بر دولت در سطح تنها مالکیت دولتی، زمین و آب را پوشش 
می دهد )Frisman، 2۰۰8(. هنگامی که به مالکیت خصوصی می 
به جوامع  و کافه ها،  مناطق مجاور رستوران ها  از  بسیاری  مانند  رسد، 
محلی منتقل می شود تا مجازات های خالی کنند. به عنوان مثال، شورای 
شهر والینگفورد، اخطار خود را برای صاحبان صاحبان کسب و کار که در 
حال پاکسازی بستر خود در خانه و پارکینگ خود نیست، اقدام کرده اند. 
این قانون همچنین هدف قرار دادن مالکانی است که همچنان به سیگار و 
سایر بسترها در جریان تخلیه طوفان می پردازند - یک منبع عمده آلودگی 
آب و هوا. »من یک طرفدار بزرگ برای ایجاد قوانین برای انجام کارهایی 
مانند این نیستم،« یک شورای شهر پذیرفته شد، »اما اگر مردم این کار 
 The( »را انجام ندهند، به آنها باید گفته شود که این کار را انجام دهند

) 2۰۰8 ،Record-Journal
دستورالعمل Wallingford خواستار یک هشدار نوشته شده و 
پس از آن یک جریمه از 9۰ دالر برای هر روز که بستر متخلف را حذف 
نکرده است. قانون کشوری کانتیکت حداکثر جریمه 199 دالر را به اضافه 
اضافه کردن نیمی از جریمه می پردازد. همانطور که برای مایع »پرتاب 
شده، دمیده، پراکنده شده یا ریخته شده« از یک وسیله نقلیه موتوری، قانون 
کانتیکت به عنوان شواهدی مبنی بر اینکه راننده در واقع آشور است، اما 
این قانون تنها به زمین و آبهای دولتی اعمال می شود. با این حال، مسئله 
رانندگان یخچال، بسیار مهمتر از قانونگذاران در برخی از کشورهای دیگر 
است. مثال در کالیفرنیا بخش کد 23111 خودرو اعالم می کند که »هیچ 
شخصی در هیچ وسیله نقلیه و هیچ عابر پیاده نباید از جاده یا بزرگراه یا 
مجاورت آن، عمومی یا خصوصی، سیگار نورانی، غیر سیگاری، مسابقه، و 
یا هر چیز شعلهور یا درخشان است. »این قانون جریمه ای به ارزش 38۰ 
دالر را پرداخت می کند، اما می تواند به قیمت 1،۰۰۰ دالر اجرا شود. عالوه 
بر این، شما ممکن است هشت ساعت برداشتن زباله های کنار جاده ای را 
صرف کنید و به دلیل نقض رکورد رانندگی شما، ممکن است هزینه های 
 ،Department of Motor Vehicles( )بیمه شما افزایش یابد
2۰۰۷(. با وجود چنین اقدامات پیشگیرانه شدید، ایالت کالیفرنیا در سال 
مالیدهی مالیات دهندگان 62 میلیون دالر برای پاکسازی بسترهای کنار 

جاده )Green Eco Services، 2۰۰8( هزینه می کند.

عالوه بر هزینه تمیز کردن، دلیل دیگری نیز وجود دارد که چرا قوانین 
کالیفرنیا در مورد وسایل نقلیه موتور و بستر سیگار خیلی سفت و سخت است: 
در زمان های خاصی از سال و تحت شرایط خاص، بسیاری از دولت ها یک 
صندوق پستی است. به عنوان مثال، در ژانویه سال 2۰۰1، یک سیگار از 
یک ماشین بر روی یک وسیله نقلیه علفی در نزدیکی سن دیگو، آتش یک 
برس را که به زودی در یازده هزار هکتار جنگل روستایی گسترش یافت، 
آغاز کرد. به عنوان ستون های سرسبز، خاکستر پر شده از سیگار، حدود 
سی هزار پا به هوا پرتاب شد، مقامات دوچرخه ای از بزرگراه بین ایالت را 
آزاد کردند و 3۵۰ خانه را تخلیه کردند. صدها نفر از زخمهای چشم، بینی 
و ریه صدمه زدن به ایمنی بدون زمان برای نجات اموال شخصی و قبل 
از ارتش دو هزار کارکنان فدرال، ایالتی و محلی اضطراری یک هفته بعد 
از آن آتش سوزی داشتند، تالش آتش نشانی مالیات دهندگان کالیفرنیا 
 ،CNN.com 1۰، 2۰۰1؛News.com( 1۰ میلیون دالر هزینه کردند

.)2۰۰1 ،USAToday.com 2۰۰1؛

پاسخ های قانونی به الیتینگ
واضح است که مشکل بستر سیگار توجه قانونگذاران را در هر سطح 
جلب کرده است. تمام قوانینی که ما در این بخش ذکر کردیم قوانینی یا 
قوانین قانونی است که توسط دستگاه های قانونگذاری ساخته شده اند. قانون 
تصفیه خانه خالص سال 2۰۰4 و قانون شستشو )اصالح 2۰۰۵( که توسط 
مجمع عمومی کانتیکت انجام شده است، مقررات ایالتی است، همانند قانون 
خودرو کالیفرنیا که توسط مجلس قانونگذاری کالیفرنیا تصویب شده است. 
قانون تحریم در Wallingford یک قانون محلی یا حکم شهرداری 
است که توسط شورای شهر تصویب شده است، که قدرت آن از مجمع 
عمومی دولت است. اگر کنگره آمریکا پیشنهاد الیبرمن پیشنهاد پیشگیری 
از دخانیات سیگار را صادر کند، این قانون تبدیل به یک قانون فدرال خواهد 
شد. به هر حال، توجه داشته باشید که هر کدام از این قوانین یک قانون 
کیفری است که برای ممنوع کردن و مجازات رفتارهای غیرقانونی )معموال 

به خوبی( طراحی شده است.

چرا سیگار هزینه خیلی زیاد است
همانطور که هر فرد سیگاری به شما می گوید، سیگار کشیدن و 
سیگار کشیدن، ارزان نیست. هزینه یک بسته سیگار بسته به جایی که 
شما زندگی می کنید، متفاوت است، اما آنها بیشتر از آنچه که در همه جا 
در ایاالت متحده استفاده می شود، متفاوت است. بسته سیگار امروزه از 
11.9۰ دالر در ایالت نیویورك )و $ 14.۰۰ در شهر نیویورك( به $ 4.۷4 در 
غرب ویرجینیا )Hopper، 2۰11( متغیر است. اگر شما یک فرد سیگاری 
روزانه در شهر نیویورك زندگی می کنید، ۵۰۰۰ دالر از پول خود را هر سال 
در دود می کند. حتی اگر شما به اندازه کافی خوش شانس باشید که قیمت 
پایین ویرجینیای غربی را پرداخت کنید، شما هنوز هم بیش از 1۷۰۰ دالر 
در سال می پردازید )تقریبا یک پرداخت خوب خانه(. قیمت ها به خاطر 
مالیات ها به شدت متفاوت هستند. در دولت مالیات دولت، دولت فدرال 
مالیات 1.۰1 دالر را به عهده می گیرد و برخی از شهرداری ها مالیات های 
خود را اضافه می کنند. برای مثال نیویورك، هزینه 1.۵۰ دالر برای هر 
بسته، عالوه بر دریافت مبلغ 4.3۵ دالر )باالترین کشور( برای میزان کل 
مالیات 6.86 دالر در هر بسته )به استثنای نرخ مالیات 1.۵6 دالر در غرب 
ویرجینیا( به مبلغ 1.2۵ میلیارد دالر )کمپین برای کودکان و نوجوانان بدون 

.)2۰۰9 ،Koch   دخانیات، 2۰11؛

هزینه و منافع
این مالیات ها مالیات های مالیات غیر مستقیم هستند، و اصطالحا 
مبهم است که به مالیه هایی که در »کاالها« تولید می شود در یک کشور 
اشاره دارد. به طور سنتی، مالیات های مالیات غیر مستقیم بر روی انواع 
مختلفی از محصوالت اعمال می شود و امروزه آنها اغلب بر روی اقالم و 
فعالیت هایی قرار می گیرند که ممکن است به افراد خود )مانند سیگار(، 
اطرافیان )الکل در هنگام استفاده بیش از حد( و یا محیط عمومی )فعالیت 

هایی که آلوده هوا که همه ما نفس می کشند(.
در صحبت کردن درباره مالیات، ما در مورد یک وسیله برای پوشش 
هزینه های این اقالم و فعالیت ها صحبت می کنیم، و اقتصاددانان یک کلمه 
برای چنین هزینه هایی می گویند: اثرات خارجی هزینه هایی هستند که به 
 Pindyck ( عنوان بخشی از قیمت بازار برای محصول نشان نمی دهند
Rubinfeld &، 2۰۰9(. در واقع، اثرات خارجی می تواند بد باشد )یعنی 
هزینه ها( یا خوب )به عنوان مثال، منافع(، اما در جزئیات اثرات منفی برداشت 
از سیگار، ما آشکارا بر اضطراب های منفی تمرکز می کنیم. فکر می کنید که 
اثرات خارجی به عنوان اثرات ناگهانی است: آنها هزینه ها یا منافع حاصل 
از معامالت بازار هستند - پرداخت برخی از قیمت ها برای محصوالت 
خاص - اما که توسط فروشندگان و یا خریداران محصوالت مبادله شده در 
این معامالت نپرداخته اند. به عنوان مثال، قیمت یک بسته سیگار شامل 
هزینه پاکسازی سیگار و یا هزینه آتشفشان خاموش می شود. این هزینه 
ها توسط دیگر افراد - افرادی که خارج از یا خارج از معامله اساسی هستند 

)Cole & Grossman، 2۰۰۵( پرداخت می شود.
از آنجا که این هزینه ها هزینه کل فروش را در ساختن محصول در 
دسترس نمی گذارد، بر قیمت که فروشنده به خریدار می پردازد تاثیر نمی 
گذارد. و چون سیگاری این هزینه ها را زمانی پرداخت می کند که قیمت 
یک بسته سیگار را پرداخت می کند، محصول در واقع ارزان تر از این است 
که در غیر این صورت باشد. چقدر ارزان تر؟ همانطور که قبال دیدیم، پاسخ 
به این سؤال بستگی به هزینه کل اثرات خارجی دارد. ما نمی توانیم تظاهر 
کنیم که هر پنی مورد نیاز برای پوشش هزینه های کل سیگار را برای 
فروش در ایاالت متحده ترسیم کنیم، اما ما می توانیم برخی از برآوردها 
را از چند برآورد دقیق تحقیق استخراج کنیم. به عنوان مثال، برآورد شده 
است که کل هزینه مراقبت های بهداشتی عمومی و خصوصی در ایاالت 
است که کل  برآورد شده  است؛  در سال  میلیارد دالر  متحده حدود 96 
هزینه های کسب و کار U.S. در از دست دادن بهره وری از طریق سیگار 
9۷ میلیارد دالر دیگر در سال است )کمپین برای کودکان بدون دخانیات، 
2۰11(. بر طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های ایاالت متحده، 

هزینه های ترکیبی مربوط به مراقبت های بهداشتی مربوط به سیگار و 
 Centers( بهره وری از دست رفته به $ 1۰.4۷ در هر بسته می رسد

.)2۰11 ،for Control and Prevention
اگر شما سیگاری هستید، به عبارت دیگر، این می تواند )و از دیدگاه 
اقتصادی، باید( بدتر باشد. چرا این بدتر نیست؟ از آنجا که مالیات های 
مربوط به قیمت سیگار، همانطور که ما توضیح دادیم، مالیات های مالیات 
غیر مستقیم، و مالیات های مالیات مستقیم جزء هزینه های خارجی است.

دولت و محیط اقتصادی کسب و کار
این هزینه ها صرفا ذهنیت تخیل اقتصاددان نیستند: اگر مشکوك 
هستید که هیچ کس آنها را واقعا نمی پردازد، از مالیات دهندگان کانکتیکات 
و کالیفرنیا بخواهید. یا در نظر بگیرید که مالیات بر درآمد خودتان: حتی 
اگر شما یک خانوار معمولی آمریکایی هستید، 63۰ دالر در سال در مالیات 
 .)2۰۰8 ،Smith( فدرال و دولتی مربوط به سیگار کشیدن پرداخت کنید
مالیات، بدیهی است که یک وسیله ای است که دولت ها برای جمع آوری 
پول برای پرداخت هزینه های مالیات دهندگان فعالیت های نامطلوب جمع 
آوری می کنند. در بسیاری از موارد، الیحه مالیات توسط فروشندگان و 
خریداران به اشتراك گذاشته شده است، اما در بازار سیگار، فروشندگان صرفا 
با هزینه اضافه به قیمت پرداخت شده توسط خریداران منتقل می شوند. 
بدین ترتیب، بیشتر از پولی که توسط مالیات مالیات غیر مستقیم بر روی 

سیگار افزایش می یابد توسط سیگاری ها پرداخت می شود.

مداخله دولت در بازار
اقتصاددانان،  سیاسی،  پردازان  نظریه  میان  در  را  مسئله  این 
سیاستگذاران، صاحبان کسب و کار و مصرف کنندگان به ما می آموزد 
- فقط در مورد هر عضو جامعه ای که فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 
دارد به دنبال دارد: چرا دولت در معامالت در بازار دخالت می کند؟ یا شاید 
دقیق تر، چرا بسیاری از ما انتظار می رود و مداخله دولت را در فعالیت های 

اقتصادی ما می پذیریم؟

شکست بازار: نظریه در مقابل واقعیت
البته، پاسخ مناسبی به این سوال وجود ندارد، اما بحث ما در مورد منافع 
غیرمستقیم سیگار کشیدن ما را به یکی از مهمترین توضیحاتی می رساند: 
دولت ممکن است در فعالیت اقتصادی دخالت کند تا »صحیح« شکست 
بازار. به عنوان مثال، به بحث در مورد رقابت اقتصادی در فصل 1 »مبانی 
کسب و کار« اشاره کردیم، که در آن ما توضیح دادیم که در شرایط رقابتی 
کامل، تمام قیمت ها با قواعد عرضه و تقاضا تعیین می شود. اگر بازار سیگار 
کامال رقابتی بود، سیگار ها به قیمت 1۰.4۷ دالر به ازای هر بسته، نه 11.3 
دالر - میانگین هزینه یک بسته سیگار، اگر ما مالیات فدرال را از 1.۰1 دالر 
محاسبه کنیم و مالیات عمومی دولت 1.46 $ از میانگین هزینه در هر بسته 
۵.۵8 دالر )کمپین برای کودکان و نوجوانان بدون دخانیات، 2۰11(. واضح 
است که بازار سیگار نه چندان موثر است. مثال می توانیم بگوییم این کار 
با کمترین هزینه کار نمی کند چرا که برخی از هزینه های آن - اثرات 
جانبی منفی آن - خارج شدن از بازار است و باید توسط افرادی که سیگار 

را خریداری یا فروش نکنند )کول و گروسمن، 2۰۰۵(

 Pindyck( در اینجا راه دیگری برای بررسی این مسئله وجود دارد
و  عرضه  اصل  بر طبق  یعنی  نظریه،  در   .)2۰۰9 ،& Rubinfield
تقاضا، تقاضا برای سیگار کاهش خواهد یافت چون مالیات اضافه شده 
قیمت را افزایش می دهد. با این حال، در واقع، افزایش قیمت نسبتا زیاد 
به منظور کاهش تقاضا حتی یک مقدار کوچک است. عالوه بر این، چون 
سیگار اعتیاد آور است، تقاضا برای این محصول نسبت به قیمت بیشتر 
نسبت به تقاضای بیشتر محصوالت بیشتر را پرداخت می کند - سیگاری 
ها بدون در نظر گرفتن قیمت، همچنان به خرید سیگار ادامه می دهند. 
بنابراین مصرف 1۰ درصد افزایش قیمت برای کاهش مصرف سیگار به 
میزان 4 درصد طول می کشد، در حالی که افزایش مشابه مصرف جوانان 
که احتماال هنوز معتاد به آن نیست، ۷ درصد کاهش می یابد )کمپین برای 

کودکان بدون دخانیات، 2۰۰8(.

تصمیم گیری قانونی و اقتصادی
در ایاالت متحده، اصل مداخله دولت، بهترین راه حل برای اصالح 
شکست بازار، بیشترین تأثیرات دولت در فعالیت اقتصادی را در قرن بیستم 
)کول و گروسمن، 2۰۰۵( را تقویت می کند. همانطور که پاسخ به بحران 
بدهی های زیربنایی مشخص شده است، همچنان از مداخله اقتصادی دولت 

در قرن بیست و یکم حمایت می کند.
واقعی،  بسیار  لحاظ  به  باشد.  انگیز  باید شگفت  واقعیت  این  شاید 
اقتصاد، تجارت اساسی قانون و نظام حقوقی است. چطور؟ مسلما ما قوانین 
و نظام های حقوقی را ایجاد می کنیم زیرا تمام منابع به طور مساوی برای 
همه قابل دسترسی نیستند. اگر آنها بودند، ما نمی توانستیم قوانینی برای 
تخصیص آنها - قوانین برای تعیین اینکه چه کسی آنها را داشته باشد و 
چگونه آنها باید منتقل شوند. برای مثال، در استفاده از مالیات، برای اختصاص 
هزینه های اقتصادی به منظور پرداخت هزینه های جانبی منفی سیگار 
کشیدن، سیستم حقوقی - مجموعه ای از موسساتی که قوانین ما را برای 
تخصیص منابع کارآمد تطبیق می دهد، اساسا یک نسخه مدرن از یکی از 

قدیمی ترین آن ها را اجرا می کند توابع.

کارآیی و قانون
قانون  حکومت  است:  قانون  های  پایه  از  یکی  کارآیی  بنابراین، 
»کارآیی« را تشویق می کند به این معنا که به ما نیاز دارد تا در برخی از 
محدودیت های مشخص تعریف شود. این فعالیت هایی را که خارج از آن 
محدود می شوند ممنوع می کند، مانند سرقت منابع - چرا که آنها روند 

تخصیص منابع را غیر مسرت و گران می کنند.
بگذارید مثال بگوییم که شما )در ادامه »حزب A”( قراردادی را با 
حزب B )Cole & Grossman، 2۰۰۵( وارد کنید. شبکه در شکل 
16.8 »قرارداد بازی« نشان می دهد تمام نتایج ممکن از این توافق نامه. 

اگر هر دو به عنوان قراردادی کار می کنید، هر دو از معامله سود می برید، 
هر کدام از X X سود می برند. این نتیجه در جعبه بزرگ سمت چپ شبکه 
است. بگذارید بگوییم، با این حال، حزب B پول خود را به دست می آورد، 
اما نمی تواند تا پایان معامله خود زندگی کند. در این صورت، ما نتیجه را 
در جعبه سمت راست باال می بریم: زیرا شما پول خود را از دست داده اید، 
شما به پایان رسید - $ X، و به این ترتیب حزب B پول خود را بدون 
صرف هزینه خود، به پایان رسید با $ 2X . بدیهی است، شما قصد ندارید 
که این اتفاق بیفتد و به این ترتیب، حزب B باید قبل از اینکه پول خود را 
به دست بیاورد، باید از معامله خود عقب نشینی کند. پس از ترس از اینکه 
بعد از اینکه او بخشی از قرارداد را پرداخت کرد، پس از آنکه پرداخت می 
شود، حزب ب درخواست پرداخت قبل از انجام آن را بدهد. نتیجه اجتناب 
ناپذیری قرارداد اکنون در هر دو جعبه پایین شبکه نمایش داده می شود: 
هیچکس کاری انجام نمی دهد و هیچکس سود ندارد. فرآیند کسب و کار به 
طور کامل هدر رفته ارزش هر منبع متعهد به توافق توسط حزب A و حزب 
B به سطح نهایی بهره وری رسیده است؛ این در واقع زمین به توقف است.

شکل 16.8 بازی قرارداد

تنها چیزی که مانع از این سناریو در هر )یا هر( وضعیت قراردادی می 
شود، وجود سیستم قانونی است که می تواند توافقنامه های قراردادی را اجرا 
کند. هنگامی که چنین سیستمی در جای خود قرار می گیرد، عدم عملکرد 
بسیار حساس است. اگر حزب B پول خود را به دست آورد و پس از آن 
نتواند انجام دهد، سیستم حقوقی او را وادار می کرد که مبلغ X X خود را 
پرداخت کند یا به قرارداد زندگی کند، بدین ترتیب شما X سود مورد انتظار 
خود را به دست آورید. به عنوان یک حقیقت، چون او نیز ملزم به پرداخت 
هزینه های دادگاه بود، او می توانست با کمتر از $ X اصلی خود که در آن 
صورت، بدتر از آن بود که او بخشی از معامله خود را انجام دهد در وهله اول

قرارداد و قانون
همانطور که این تصویر نشان می دهد، روابط قراردادی سازه های 
یک اقتصاد مدرن است. فقط در مورد هر فعالیتی که ما در محیط کسب و 
کار دنبال می کنیم بر اساس یک قرارداد است و همانگونه که در این فصل 
دیده ایم، تولید کنندگان کاال و خدمات قراردادهایی را با مصرف کنندگان، 
تولید کنندگان دیگر و دولت ایجاد می کنند. عالوه بر این، اغلب تنها یک 
خط بسیار خوب بین محیط کسب و کار و زندگی شخصی خود وجود دارد: 
از یک  استفاده  بانکی،  وام  آپارتمان،  اجاره یک  هنگامی که شما شغل، 
کارت اعتباری و حتی زمانی که ازدواج کرده اید، قراردادی وارد می کنید.

همه این روابط ممکن است، زیرا سیستم حقوقی ما برای اجرای قابل 
اعتماد قراردادها فراهم شده است. کشورهایی هستند که سیستم قانونی قادر 
به ارائه قرارداد قابل اعتماد قرارداد نیست، و باید تعجبی نداشت که رشد 

اقتصادی در این کشورها به شدت مانع شده است.

اخالق و قانون
البته، کارایی، البته نه تنها پایه قانون است. ما قتل را مجازات نمی 
کنیم زیرا منابع انسانی را از بین می برد. قانون نیز اساسا اساس اخالقی 
است. ما بعضی از فعالیت ها، مانند کشتن یک انسان دیگر، به عنوان مال 
در خود )ذاتا بد( است. فعالیت های دیگر مانند پر کردن هوا با دود سیگار 
ثانویه، ما را به عنوان ماال ممنوع )بد به دلیل اینکه ما اعالم می کنیم آنها 

.)2۰۰6 ،Cheesman( )بد است
به طور طبیعی، تمایز بین آنچه ذاتا بد است و بدی است چرا که ما آن 
را بد می دانیم همیشه روشن نیست. به عنوان مثال ممکن است ما ناکامی 
در حذف برخی از ترکیبات شیمیایی )از جمله کسانی که در دود دوگانه( 
از هوا در محل کار مجازات می شوند، زیرا آنها برای سالمتی و زندگی 
انسان خطرناك هستند: بر طبق انجمن آمریکایی ریه، افراد در معرض دود 
در محل کار 1۷ درصد احتمال ابتال به سرطان ریه بیشتر از افرادی است 
که نیستند. ما همچنین ممکن است همان شکست را مجازات کنیم، زیرا 
ما عواقب خاصی را به عنوان نامناسب اقتصادی اقتصادی بدانیم، مثال: 
تحقیقات نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض دود سیگار در ایاالت 
متحده 1۰ میلیارد دالر در سال است، ۵ میلیارد دالر هزینه های مستقیم 

پزشکی )انجمن ریه آمریکا، 2۰۰8(

چرا کسب و کار سیگار کشیدن را در محل کار ممنوع 
می کند

نگاهی دقیق تر به شیوهای که نظام حقوقی ایاالت متحده به مشکل 
دود دوم در محل کار نزدیک می شود، به ما اجازه می دهد تا بر برخی جنبه 
های مهم این سیستم تمرکز کنیم که هنوز به آن نرسیده ایم. به ویژه، ما 
چیزی در مورد تفاوت قانون قانونی فدرال و قانون اداری یاد خواهیم گرفت 
و خواهیم دید که چگونه قوه قضاییه نظام حقوقی، دادگاه ها - ممکن است 

بر اجرای قانون تأثیر بگذارد.

OSHAct :قوانین قانونی فدرال
همانطور که بسیاری از ما آموختیم اگر ما در دولت آمریکا در دبیرستان 
مطالعه کردیم، ماده 1، بخش 1 قانون اساسی ایاالت متحده، »تمام قدرت 
های قانونی را که در این قانون اعطا شده است« می گیرد، یعنی تمام قدرت 
های قانون گذاری برای دولت کنونی به کنگره )مورن، 2۰۰8؛ دایره المعارف 
کسب و کار کوچک، 2۰۰2(. بنابراین این جایی است که ما با قانون خاصی 
که توسط کنگره در اختیار قدرت قانونگذاری قرار گرفته است، شروع می 
 )OSHAct( کنیم. کنگره در سال 19۷۰ قانون بهداشت و ایمنی شغلی
را تصویب کرد تا استانداردهای ایمنی و بهداشت برای کارگران آمریکایی 
را تعیین کند. به طور خاص، این قانون نیازمند کارفرمایان است تا محل 

کار را از خطرات شغلی آزاد سازند.

OSHA :قانون اداری فدرال
قانون  توسط  شده  ایجاد  دولتی  اداری  سازمان  سه   OSHAct
اساسی برای انجام وظایف خاص ایجاد کرد. مهمترین آژانس ایجاد شده 
توسط OSHAct، اداره بهداشت و ایمنی شغلی )OSHA( است که 
توانایی تعیین استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کار و اطمینان از اینکه 
 OSHA .کارفرمایان اقدامات مناسب برای دیدار با آنها را انجام می دهند
در میان تعدادی از آژانس هایی که در جریان انقالب حقوق بشری سالهای 
196۰-198۰ ایجاد شده بود، که در آن دولت برای محافظت از محیط 
کار، مصرف کننده و حقوق زیست محیطی عالوه بر حقوق علیه تبعیض 

بر اساس نژاد، جنس، سن و منشاء ملی اقدام کرد .
مسئولیت اجرای OSHAct به وزارت کار تحویل داده می شود و 

OSHA یکی از بیش از پنجاه آژانس توسط شعبه اجرایی دولت فدرال 
اداره می شود. شکل 16.9 »ادارات اداری« نشان دهنده رشد آژانس های 
اداری فدرال از پایان قرن نوزدهم تا کنون است. همانطور که می بینید، دوره 
های افزایش قابل توجهی در ایجاد چنین سازمان هایی تمایل دارند براساس 
دوره ای از شکست بازار شناخته شده یعنی شکست فعالیت های غیرقانونی 
بازار برای حفظ سطوح خاص عدالت و مسئولیت اجتماعی )وارن، 2۰11(.

شکل 16.9 ادارات اداری

OSHA مقررات اداری: مقررات عمومی
در حال گذراندن OSHAct، کنگره استانداردهای مناسب برای 
ایمنی و سالمت را تعیین نمیکند و خطرات شغلی خاصی را مشخص نمیکند. 
این فقط مقررات عمومی را که نیاز به یک کارفرمای کار دارد و »اشتغال 
و محل اشتغال را که از خطرات شناخته شده ای است که سبب مرگ یا 
 )2۰۰8 ،OSHA( آسیب جدی به کارکنان خود می شود« ارائه می دهد
. در تنظیم استانداردهای خاصی برای رضایت از این »وظیفه عمومی«، 
OSHA ممکن است تصمیم بگیرد که آن دسته از گروه های شناخته 
شده صنعت را اتخاذ کند و یا ممکن است استانداردهای خود را تنظیم کند، 
معموال با تکیه بر تحقیقات انجام شده توسط آژانس خواهر، موسسه ملی 
ایمنی و بهداشت حرفه ای NIOSH( در هر صورت، مقررات پیشنهادی 
باید از طریق فرایند پنج مرحله ای خالصه شده در شکل 16.1۰ »نحوه اداره 
قوانین اداری« باشد. هنگامی که یک مقررات از طریق این فرایند گذشت، 
آن قانون اداری می شود، که، همانطور که دیده ایم، عموما به مقررات و 
مقررات مربوط به فعالیت های سازمان هایی مانند OSHA اشاره دارد.

شکل 16.1۰ فرایند قانون گذاری اداری

قانون اداری و نقض حقوقی
مقررات CFR 29 OSHA 191۰.1۰۰۰ با آالینده های هوا عمل 
می کند، اما به خود سیگار سیگار نمی دهد. بلکه محدود کردن مواجهه با 
برخی از چهل و هفت هزار ترکیب شیمیایی موجود در دود سیگار محیطی 
است. OSHA بر اساس مطالعات NIOSH بخشی از حد مجاز برای 
چنین ترکیباتی را تعیین کرده و تعیین می کند که قرار گرفتن در معرض 
 ،OSHA( آنها از حد مجاز محدودیت قرار گرفتن در معرض قرار نگرفت
گیری  اندازه  برای  از حد مجاز  استفاده  به  OSHA همچنان   .)2۰۰8
میزان آلودگی های خاص ادامه می دهد و تا اوایل دهه 199۰ همچنان به 
مقررات عمومی متوسل می شود تا مواردی را که شامل صدها ماده است 
که با محدودیت های قابل اعمال مجاز خاص تحت پوشش قرار نمی گیرند، 
تکیه می کنند. از آن زمان، اما این سازمان مجبور شده است که استفاده از 
مقررات عمومی و محدودیت های مجاز برای اجرای استانداردهای آالینده 
های هوا را محدود کند )OSHA، 2۰۰3(. مسئولیت این تغییر در سیاست 
چیست؟ چه چیزی احتماال می تواند یک سازمان اجرایی فدرال را از اجرای 

مجوز به طور صریح به کنگره اعطا کند؟

قانون حقوقی
برای پاسخ به این سوال، باید یک منبع بسیار مهمی از قانون شناخته 
شده به عنوان قانون حقوقی ناشی از تفسیر قضایی قانون و دیگر اشکال 
قانون را درك کنیم. کسب و کار دادگاه حل اختالفات است و زمانی که 
یک اختالف شامل تفسیر قانون می شود، تصمیم دادگاه در مورد ممکن 
است یک سابقه ایجاد کند - قاعده ای که باید توسط دادگاه های پایین تر 
در تصمیم گیری در موارد آینده مورد استفاده قرار گیرد. اصل قانون پیشین 
به عنوان بررسی قضایی شناخته شده است و مجازات قضایی حکومت را 
مجاز به بررسی و تعادل اقدامات هر دو از قانون اساسی در ایجاد قوانین و 

قوه مجریه در اجرای آنها می کند.
در چه نقطه ای ممکن است بررسی قضایی بر روند اجرای قانون 
اداری تأثیر بگذارد؟ پس از اتخاذ یک قانون آژانس، از طریق فرایند قانون 
گذاری که در شکل 16.1۰ »روش کارآموزی اداری« مشخص شده است، 
معموال قانون تبدیل می شود. به طور معمول، دادگاه این قوانین را به عنوان 
قانون به عهده می گیرد، با حمایت از اقدامات انجام شده توسط سازمان ها 
برای اجرای آنها. اما نه به طور خودکار در یک پرونده سال 19۷3 که شامل 
یک جریمه بر اساس مقررات عمومی OSHA بود، یک دادگاه فدرال 
به ترتیب شرایط این بند را به سه »عناصر ضروری نقض« ترجمه کرد و 
تصریح کرد که OSHA می تواند چنین پرونده هایی را تنها در صورتی 
نشان دهد که یک نقض تمام شده است سه الزامات الزام چهارم بعدا اضافه 
شد و OSHA اکنون چهار الزام را در تفسیر رسمی این مقررات عمومی 
بیان می کند و تنها موارد نقض را صادر می کند »زمانی که چهار جزء این 
 National Realty and Construction( »مقررات وجود دارد

)2۰۰3 ،OSHA ،19۷3 ،v. OSHRC
در مورد دیگری، دادگاه عالی ایاالت متحده نظر دادگاه پایینتر را تأیید کرد 
که OSHAct OSHA را »اختیار بی حد و حصر برای اتخاذ استانداردهای 
طراحی شده برای ایجاد مکان های کامال بدون خطر بدون در نظر گرفتن 
هزینه ها« به سازمان ملل نمی دهد. در این مورد 198۰ که شامل قرار گرفتن 
در معرض قرار دادن محل کار یک ماده موثر بر سرطان، دادگاه الزامات 
بسیار سختگیرانه ای را برای اعتبار مجوزهای مجاز OSHA صادر شده 
 v. American Petroleum و استانداردهای دیگر )اتحادیه صنعتی

Institute، 198۰؛ Rabinowitze، 2۰۰4( تعیین کرد.
به همین دلیل امروزه، به دلیل عدم رعایت احتیاجات سختگیرانه 
تعیین شده توسط سابقه قضایی دشوار است، OSHA به ندرت به مقررات 
عمومی و یا محدودیت های مجاز بازنشستگی که بعد از دهه 19۷۰ تأسیس 
شده )OSHA، 2۰۰3( محدود می شود. در مورد سیگار کشیدن، قوانین 
OSHA فقط در مورد موارد نادری و شدید، معموال هنگامی که سیگار 
سیگار با برخی از آلودگی های تولید شده توسط یک فرایند تولید ترکیب 
.)2۰۰۷ ،Encylclopedia of Everyday Law می شود )قانون
ادامه دارد
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کارلسن مقابل فیروزجا؛
نابغه ایرانی مانع بلند فتح سه گانه غول نروژی

در رقابت های قهرمانی شطرنج سریع لهستان، علیرضا فیروزجا بزرگترین مانع 
در راه فتح سه گانه غول نروژی است. کارلسن از چندی پیش آگاهانه فشارها روی 

ستاره ایرانی را افزایش داده است.
مگنوس کارلسن شماره یک شطرنج دنیا محدودیتی برای خود قائل نیست. 
مهم نیست او کجا و در چه مسابقه ای شرکت می کند. برای کارلسن فقط یک 

چیز اهمیت دارد و آن قهرمانی است.
مسابقات جهانی شطرنج سریع از روز یکشنبه گذشته در ورشو لهستان شروع 
شده و کارلسن به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خود است. دو هفته پیش بود که در 
در رقابت های شطرنج کالسیک توانست با قاطعیت کامل)۷.۵-3.۵( در برابر یان 
نیپومنیاشی روسی در دبی، به پیروزی برسد و این شطرنج باز اسکاندیناویایی اکنون 

برای حفظ تاج سه گانه ای که در سال 2۰19 به دست آورد، مبارزه خواهد کرد.
حضور تقریبًا همه ستاره ها)به جز لیرن دینگ چینی و ... وسلی سو آمریکایی( 
و به خصوص حضور پرقدرت علیرضا فیروزجای فرانسوی-ایرانی، دارنده رتبه دوم 
نشان می دهد که چنین  دارد،  تنها 18 سال  بازی های کالسیک که  در  جهان 

دستاوردی برای کارلسن یک شاهکار خواهد بود.
نورسلطان  در  آن  برگزاری  همچنین  و   2۰2۰ دوره  برگزاری  از  کووید19 
قزاقستان، جایی که قبال برنامه ریزی شده بود، جلوگیری کرد. فدراسیون لهستان 
1۵ روز پیش به عنوان یک راه حل اضطراری ورود کرد و ظرفیت حاضران در محل 
برگزاری بازی ها در ورشو را به 1۰۰۰ بلیت )2۰۰ بلیت در هر پنج روز( محدود 
کرد. بلیت هایی که در کمتر از یک ساعت فروخته شدند. شطرنج در لهستان در 
حال رونق است و بازی ها را می توان به صورت زنده از طریق اینترنت و از پلتفرم 
های مختلف دنبال کرد. جام جهانی شطرنج سریع، با سیزده دور، از 26)۵ دی( تا 

28 دسامبر)۷ دی( برگزار خواهد شد.
کارلسن شماره یک دنیا در شطرنج است و در هر سه مدل بازی این رتبه را 
در اختیار دارد اما تسلط او در بازی های سریع )1۵ دقیقه اولیه به اضافه 1۰ ثانیه 
افزایش بعد از هر بازی( و فوق سریع)سه ثانیه به عالوه دو( به اندازه بازی های 
کالسیک نیست. در رنکینگ سریع، او فقط سه امتیاز از دینگ  و هیکارو ناکامورا 
با ستاره  امتیاز  تنها 8  نیز  ناکامورا در جدول رقابت های فوق سریع  پیش است. 

نروژی فاصله دارد.
مانند  دارند،  وجود  کارلسن  برای  تری  ترسناك  کنندگان  شرکت  امسال 
فرانسوی،  واشیر-الگراو  ماکسیم  راپورت مجارستانی،  ریچارد  لهستانی،  یان دودا 
آنیش گیری هلندی، فابیانو کاروانا و لوون آرونیان آمریکایی، شجریار ممدیاروف 
آذربایجانی و سرگئی کاریاکین روس. الکساندر گریشوك، دانیل دوبوف، والدیسالو 

آرتمیف یا نیپومنیاشی.
با این حال دومین جذابیت بزرگ هر دو جام جهانی فیروزجاست و آن هم به 
دالیل کامال موجه. کارلسن پس از قهرمانی در دوبی گفت که شاید رقابت های 
قهرمانی جهان در دوبی آخرین رقابت او باشد و اگر فیروزجا در دوره بعدی به فینال 
رقابت ها نرسد انگیزه ای برای دفاع از عنوان قهرمانی اش برای بار ششم ندارد و 

شاید اصال از عنوانش دفاع نکند.
که  اخیر  سال  در چهل  ایران  فدراسیون شطرنج   محصول  ترین  درخشان 
حاال ملی پوش فرانسوی است، چند هفته قبل به رتبه دوم جهان در بازی های 

کالسیک رسید.
عالوه بر این فیروزجا در مسابقات جهانی سریع مسکو در سال 2۰19 مدال نقره 
را به دست آورد و پس از باخت در بازی بسیار جنجالی با کارلسن و ارائه ادعایی که 
داوران نیم ساعت زمان بردند تا به نفع قهرمان حل شود، در فوق سریع ششم شد. 
همه اینها قبل از پذیرش ملیت فرانسوی بود و او در آن زمان فقط 16 سال داشت.

اسپانیا که به تازگی به رتبه هشتم لیست جهانی بر اساس کشور صعود کرده 
است، تیمی متشکل از بازیکنانی دارد که می توانند تهدیدی برای بزرگان باشند: 
الکسی شیروف، ادواردو ایتوریزاگا، داوید آنتون، هایمه سانتوس، آلوار آلونسو، دانیل 
یوفا و په په کوئنکا. به اینها مارتا گارسیا را نیز باید اضافه کرد که در جام جهانی 
زنان حاضر خواهد بود، جایی که کاترینا الگنو، الکساندرا گوریاچکینا و الکساندرا 
از هند  کونرو  هامپی  و  اوکراین  از  موزیچوك  آنا  به همراه  روسیه  از  کوستنیوك 

اولین نفرات هستند.
سه مورد اصلی در ورشو مورد بحث قرار خواهد گرفت و در دو مورد از آنها 
کارلسن به طور مستقیم و در دیگری به طور غیرمستقیم نقش دارد؛ آیا او می تواند 
شاهکار سال های 2۰14 و 2۰19 را با یک سه گانه تکرار کند؟ آیا ادعای اخیرش 
پس از قهرمانی در جام جهانی کالسیک)خداحافظی( را که فدراسیون بین المللی 
و حامیان مالی اش را بسیار نگران کرده را پس می گیرد؟  و اینکه فیروزجا فشار 

رسانه ای روی خود از سوی کارلسن را به خوبی مدیریت خواهد کرد یا خیر؟

خيز دوباره بسکتبال باویلچر برای كسب جایگاه از دست رفته!

با ویلچر گفت: تالش بر این است تا به  سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال 
جایگاهی که قبال در آسیا و جهان داشتیم، دوباره دست یابیم.

مسعود فالح، در خصوص برنامه های خود برای آماده سازی تیم ملی بسکتبال 
با ویلچر، اظهار کرد: یکی از برنامه های پیش بینی شده برای تیم بسکتبال با ویلچر، 
آماده سازی این تیم جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه است که از 
4 تا 14 فروردین در تایلند برگزار می شود، برای حضور هر چه بهتر در این مسابقات 
از 11 تا 18 دی در  بازیکن  با حضور 2۷  اردو  اولین  اردو پیش بینی شده که   ۵

فدراسیون جانبازان و معلوالن برگزار خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر 12 بازیکن ایران لژیونر هستند که از این تعداد 1۰ 
نفر در تیم های باشگاهی ترکیه و 2 نفر در آلمان درگیر لیگ های اروپایی هستند 

که در آخرین اردو به تیم ملی اضافه خواهند شد.
چند  برگزاری  احتمال  از  همچنین  ویلچر  با  بسکتبال  ملی  تیم  سرمربی 
طبق  افزود:  و  داد  خبر  بهمن  در  ترکیه  باشگاهی  تیم های  با  تدارکاتی  دیدار 
موافقت  صورت  در  ترکیه،  باشگاهی  تیم های  با  شده  انجام  هماهنگی های 
چند  داریم  سعی  ترکیه،  باشگاهی  تیم های  و  معلوالن  و  جانبازان  فدراسیون 
داخلی  بازیکن   4 و  ترکیه  در  لژیونر خود  بازیکن   1۰ با حضور  تدارکاتی  دیدار 
در کالس های 1 ،۵/1 و 2 با تیم های باشگاهی ترکیه از 12 تا 1۷ بهمن داشته 
باشیم تا ضمن آماده سازی بازیکنان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و 
اقیانوسیه، بازیکنان لژیونر خود را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم تا بهترین نفرات 

انتخاب کنیم. تایلند  برای  را 
فالح ادامه داد: در مجموع به دنبال گزینش 12 بازیکن در کالس های یک 
تا ۵/4 برای مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه )انتخابی قهرمانی جهان( هستیم 
این  از دست رفته خود را دوباره در  انتخاب بهترین ها، جایگاه  با  که سعی داریم 

مسابقات کسب کنیم.
وی همچنین از برگزاری اردوی مشترك با تیم تایلند قبل از شرکت در مسابقات 
قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در تهران خبر داد و گفت: این تورنمنت تدارکاتی بنا به 
درخواست کشور تایلند بوده که از 22 بهمن تا اول اسفند در ایران برگزار خواهد شد.
سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر تصریح کرد: تیم بسکتبال با ویلچر در 
سال 2۰18 چهارم جهان و در سال 2۰1۷ نایب قهرمان آسیا و اقیانوسیه بوده و 
در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا موفق به کسب عنوان قهرمانی شدیم. متاسفانه در 
توکیو چون شرایط فراهم نبود در جایگاه نهم قرار گرفتیم، ما پتانسیل های خوبی 
در بسکتبال با ویلچر داریم که با سرمایه گذاری روی آن می توانیم دوباره به جایگاه 

واقعی خود بازگردیم.

بازسازی در راه است؛
بارسلونا مدل ۲0۲۲؛ اميدوار، جنگنده، مدعی!

پشت  را  سختی  سال  بارسلونا 
سال  آستانه  در  حاال  اما  گذاشت  سر 
روشن تر  روزهای  به  میالدی  جدید 

امیدوار است.
را   2۰21 سال  بارسا  هواداران 
سر  پشت  آینده  به  بیشتری  امید  با 

می گذارند.
 پس از سال ها افول که به جدایی 
ناراحت کننده مسی در تابستان امسال 

منتهی شد، حضور بازیکنانی مثل نیکو یا گاوی یا عبده که این تابستان توسط 
رامون پالنس به خدمت گرفته شد و البته پیوستن ژاوی به این تیم، نوید بارسای 

جدیدی است که می تواند شعله امید را در این تیم ایجاد کند.
اگر قدم ها به درستی برداشته شود حتی می توان این موضوع را فراموش کرد 

که فاصله امتیاز آنها با رئال مادرید بسیار زیاد است.
نظر  به  تیم خوبی  روبرو خواهیم شد  آن  با  در سال 2۰22  بارسا که  این 
می رسد. برای شروع باید به بازیکنانی اشاره کنیم که به شکلی غیرمنتظره در تیم 
اول جا افتاده اند اما در اوایل فصل حتی برای رسانه ها ناشناخته بودند، بازیکنانی 

مثل نیکو، گاوی یا عبده و حتی فران ژوتگال.
هیچکس روی آنها حسابی نمی کرد  اما توانستند خودشان را به سطحی 
برسانند که به گفته ژاوی به بازیکنان سرنوشت ساز و حمایت کننده تیم تبدیل شوند.
با این حال، بارسا به خریدهایی نیز نیاز دارد و با این که مشخص نیست 
آنها چطور با کنترل مالی سختگیرانه اللیگا کنار خواهند آمد اما جذب فران تورس 

می تواند ابعاد دیگری به این تیم اضافه کند.
جدایی مسی و گریزمان، عملکرد ضعیف لوك دی یونگ، خداحافظی سرخیو 
آگوئرو و مصدومیت آنسو و بریثویت باعث شد که خط حمله بارسا از هر نیروی 

هجومی خالی شود.
جذب فران تورس تنها از نظر کمی اتفاقی کلیدی به حساب نمی آید. مدیران 
بارسا انتظار دارند که این بازیکن به یکی از رهبران تیم در سال های پیش رو تبدیل 
شود و پرچمدار نسل جدید در کنار پدری و آنسو باشد، چرا که این دو نفر دیگر 
نام های بزرگی هستند که باید در سال 2۰22 انتظار دیدن آنها در بارسلونا را داشت.
پدری، برنده جایزه پسر طالیی، پس از این که چند باری به دلیل مصدومیت 
از ناحیه ماهیچه و با توجه به تعدد بازی های انجام شده در سال گذشته از میادین 

دور شد حاال آماده است تا بار دیگر برگردد.
آنسو نیز روزها را می شمارد تا بار دیگر در روزهای ابتدایی ژانویه بتواند بار 

دیگر با پیراهن بارسا در زمین حاضر شود.
حضور همزمان پدری، گاوی، نیکو، آنسو یا فران تورس در زمین در کنار 
بازیکنان باتجربه تری چون ترشتگن، پیکه، دی یونگ یا بوسکتس این امید را 

ایجاد می کند که نمایش قوی تری در ماه های ابتدایی 2۰22 از این تیم ببینیم.
مهم نیست که بارسا می تواند این فصل جامی به دست بیاورد یا نه اما به 
نظر می رسد که آنها می توانند  در آغاز فصل 23-2۰22 مدعی جدی در تمامی 

رقابت ها باشند.
بسته  ژاوی  به  نیمکت  روی  امیدها  و  می کند  پیدا  بهبود  تیم  این  وجهه 
است که کارش را با فراز و نشیب بسیاری آغاز کرد اما می تواند از زمانی که در 
اختیارش قرار می گیرد بهترین استفاده را کند و با تکیه بر این بازیکنان سبک 
بازی مختص بارسلونا را در تیم به کار بگیرد که باور دارد مدت هاست از این تیم 

رخت بربسته است.
تیم او پر از بازیکنان جوانی است که انگیزه بسیاری برای بازی و یادگیری 
دارند. و علیرغم این که انتقادات زیادی از دور شدن این باشگاه از مسیر همیشگی 
و دی ان ای تاریخی اش به گوش می رسد اما این اتفاق باعث نشد که بازیکنانی 
درخشان در الماسیا رشد نکنند و حاال آنها در کنار بازیکنانی قرار گرفته اند که در 
سیستم بارسا پرورش نیافته اند اما زمان کافی برای یادگیری مفاهیم را در اختیار 

دارند: آرائوخو، عبده، ژوتگال...
عالوه بر فران تورس و دنی آلوس که نقشی متفاوت را برعهده دارد و قرار 
است روحیه و شخصیت قهرمانی را به رختکن اضافه کند، بارسا امیدوار است که 

خریدهای دیگری را نیز در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی انجام دهد.
یکی از ضروری ترین خریدها برای این تیم در سمت راست است. آرائوخو 
بنا به نیاز در این پست بازی می کند و آلوس نیز در سن 38 سالگی نمی تواند 
تضمین دفاعی خوبی برای حضور در این پست باشد و ممکن است نتواند سطح 

جدیتی که ژاوی به دنبال آن است از خود نشان دهد.
و  بارسلونا  مذاکرات  که  اگر  است،  گزینه  بهترین  مراکشی  مزروعی  نصیر 

آژاکس برای معاوضه این بازیکن با سرجینیو دست به نتیجه برسد.
امید  که  می دهد  را  اجازه  این  ما  به  سال 2۰22  در  بارسلونا  اولیه  تصویر 
بسیاری به این تیم داشته باشیم: بازیکنان بیشتر، استعدادهای بیشتر، سازگاری 

بیشتر. بازسازی در راه است یا حداقل اینطور به نظر می رسد.

زالتان: جام های تيمی مهم است نه افتخارات فردی!
معیار  ابراهیموویچ  زالتان  برای 
توپ  کسب  فوتبال  در  بودن  بهترین 

طال نیست.
از  آن دسته  ستاره سوئدی جزو 
ستارگان بزرگ تاریخ فوتبال است که 
هرگز موفق به کسب توپ طال نشده 
دوران  در  افتخاراتی که  به  توجه  با  و 
فوتبالش کسب کرده، شاید این موضوع 
کمی عجیب باشد. خود او اما می گوید 

که از ناکامی در کسب این جایزه ناراحت نیست.
ستاره 4۰ ساله میالن در مراسمی در شهر میالن برای معارفه کتاب شرح 
حالش)آدرنالین( به خبرنگاران گفت:» توپ طال جایزه زیبایی است اما در مورد 
خودم فکر نمی کنم که الزم باشد این جایزه را ببرم تا ثابت کنم که بهترین هستم.«

زالتان نه تنها توپ طال را نبرده بلکه هرگز جزو سه نامزد نهایی کسب 
این جایزه هم نبوده است. این در شرایطی است که او با تمام تیم هایی که در 
آنها توپ زده موفق به کسب جام شده است. ستاره کهنه کار میالن سابقه بازی 
بارسلونا، پاری سن ژرمن، منچستریونایتد و  اینتر،  در تیم های آژاکس، یوونتوس، 
لس آنجلس گلکسی را هم دارد.امسال توپ طال برای هفتمین بار به لیونل مسی 
ستاره پاری سن ژرمن تعلق گرفت که این موضوع با انتقاداتی از جمله از سوی 
مدیر برنامه زالتان، مینو رایوال همراه بود. رایوال اخیراً گفت که بعد از این دیگر 
نمی تواند توپ طال را خیلی جدی بگیرد. زالتان اما تأکید کرد چیزی که به او 

برای ادامه درخشش انگیزه می دهد جام های تیمی است نه افتخارات فردی.
او ادامه داد:» این ذهنیت افراد است که اهمیت دارد. من هر روز همانطور 
تمرین می کنم که در بازی های رسمی کار می کنم. هر روز برای من یک فینال 
است. در بدو بازگشتم به میالن اوضاع کمی سخت بود اما توانستیم یک گروه 
منسجم بسازیم. ما فضایی را برای تیم مان ساخته ایم که فراتر از حد تصور بود. 
شیوع کرونا کمی اوضاع را به هم ریخت اما عملکرد کادر فنی خوب بود. من با 
خیلی از تیم های دیگر هم کار کرده ام اما جو میالن واقعًا فوق العاده است. همه 
اعضای تیم هدفی مشترك دارند. من االن دیگر آمادگی دوران جوانی را ندارم اما 
هنوز برای ادامه دادن به بازی اشتیاق دارم. امسال هم شوق بردن اسکودتو را دارم.«

بالتکليفی چهار ستاره بایرن مونيخ
آینده چهار بازیکن بایرن مونیخ در هاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز تکلیف 

آنها روشن نشده است.
و  آغاز می شود  به صورت رسمی  به زودی  ژانویه  انتقاالت  و  نقل  فصل 
مطابق سال های اخیر بعید است بایرن مونیخ خواهان انجام خرید بزرگی در این 
مقطع باشد. حسن صالح حمیدزیچ حتی پیش از آغاز بازار ژانویه اعالم کرد در نیم 
فصل دوم برنامه خاصی در دستور مدیران بایرن نیست و با توجه به کیفیت باالی 

ترکیب فعلی، این تیم با همین بازیکنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اما هیئت مدیره و شخص الیور کان باید در چند ماه اول سال 2۰22 به چند 
داستان پیچیده و مهم رسیدگی کند. سوال اصلی در بین اعضای هیئت مدیره 
صدرنشین فعلی بوندسلیگا این است: چه سرنوشتی در انتظار نیکالس سوله، سرژ 

گنابری، کینگزلی کومان یا کورنتین تولیسو خواهد بود؟
الیور کان، مدیر اجرایی بایرن در این رابطه گفت: »به عنوان یک باشگاه 
فوتبال، ما شرایط خاص در مقطع شیوع بیماری کرونا در دو سال اخیر را مدیریت 
کردیم. اما این روند در سال جدید با توجه به سویه جدید امیکرون ادامه دارد و 
برای بایرن مونیخ برگزاری هر بازی خانگی بدون حضور تماشاگران به معنای 

ضرر 3.۵ میلیون یورویی است.”

استقالل و پرسپولیس به 
وزارت های صمت و اقتصاد 
واگذار شدند تا این دو باشگاه 
به دریافت مجوز حرفه ای امیدوار شوند.

بحث حذف استقالل و پرسپولیس 
به  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های  از 
ایران  فوتبال  روزهای  این  داغ  سوژه 
برای  که  تیمی  دو  است.  شده  تبدیل 
در  شرکت  و  آسیایی  مجوز  دریافت 
مشکالت  با   2۰22  ACL آتی  نسخه 
بدهی  مشترك،  مالکیت  نظیر  بزرگی 
و  خارجی  و  داخلی  بازیکنان  به  ها 
مسائل مربوط به حسابرسی و مالیاتی 

روبرو بودند.
چند روز پیش بود که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به این دو 
باشگاه، خواستار شفاف سازی بیشتر در 
را  این دو تیم مدارکی  این زمینه شد. 
برای AFC ارسال کرده بودند که کمیته 
صدور مجوز حرفه ای نیز در این نامه 
ایرادات خود را مطرح کرد و به مدت ۵ 
روز )تا دوشنبه( به سرخابی ها زمان داد 
تا مشکالت خود را حل کرده و مدارك و 
دفاعیات جدید را مجددا بارگذاری کنند.

در حالیکه ایراد اصلی کنفدراسیون 
پرسپولیس  و  استقالل  به  آسیا  فوتبال 
وزارت  بود،  مشترك  مالکیت  بحث 
و  مالک  عنوان  به  جوانان  و  ورزش 
رئیس مجمع این دو تیم بزرگ پایتخت 
به دنبال حل مشکالت پیش آمده بود تا 

بتواند با واگذاری مالکیت دو تیم، مانع از 
حذف آنها از رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا شود.
مشکالت  بحث  ینکه  ا ز  ا پس 
مالیاتی دو تیم به میان آمد، مذاکرات 
امور  سازمان  با  متعددی  جلسات  و 
این  نهایت  در  تا  شد  برگزار  مالیاتی 
معضل بزرگ حل شده و وزارت ورزش 
در پی حل مشکل مالکیت دو تیم باشد 
که به نظر می رسد این مسئله نیز حل 

و فصل شده باشد.

با وجود اینکه چندی پیش مسئله 
مجمع مشترك دو باشگاه برای ورود به 
فرابورس حل و هر کدام صاحب مجمع 
مالکیت  بحث  اما  شدند،  جداگانه ای 
ورزش  وزارت  اختیار  در  همچنان  آنها 
و جوانان قرار داشت تا پس از واگذاری 
در فرابورس این موضوع نیز حل شود. 
با این حال با واگذاری مالکیت باشگاه 
دارایی  و  اقتصاد  وزارت  به  پرسپولیس 
صنعت،  وزارت  به  استقالل  باشگاه  و 
معدن و تجارت این موضوع حل شده 

آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  اطالع  به  و 
رسیده است.

و  ستقالل  ا ه  باشگا دو  حاال 
ساعت  از  پیش  تا  باید  پرسپولیس 
خود  مستندات  و  مدارك  دوشنبه   24
ارائه  با  و  کردند  می  بارگذاری  را 
دفاعیات جدید، در انتظار تصمیم نهایی 
درخصوص  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
صدور مجوز حرفه ای جهت شرکت در 
سال  آسیا  قهرمانان  لیگ  های  رقابت 

2۰22 بمانند.

كور سوی اميد در اردوی سرخابی ها؛

استقالل به وزارت صمت رسيد، پرسپوليس به وزارت اقتصاد!

تیم های استقالل و پرسپولیس در 
مرحله بعدی جام حذفی با پیکان و ذوب 

آهن روبرو خواهند شد.
هشتم  یک  مرحله  کشی  قرعه 
و  شد  برگزار  ایران  حذفی  جام  نهایی 
که  مرفاوی  صمد  و  مدیرروستا  اصغر 
ترتیب  به  بودند  مراسم  این  مهمانان 
گوی ها را بیرون آورده و تیم ها حریفان 
خود را شناختند. تیم هایی که در مرحله 
قبلی میهمان بودند در این مرحله میزبان 
شدند و برای حریفانی با وضعیت مشابه 
برای تعیین میزبانی در انتها قرعه کشی 

دیگری انجام شد.
اولین قرعه به پرسپولیس و ذوب 
آهن تعلق داشت که در همین هفته در 
آزادی با یکدیگر رو به رو شده بودند و 

سرخ ها با دو گل آنها را شکست دادند. 
میزبان این جدال با قرعه مشخص شد و 
شاگردان یحیی باید به اصفهان سفر کنند.
مشهد  پدیده  و  رفسنجان  مس 
که  بود  شده  مشخص  قرعه  دومین 
زده  بحران  تیم  از  باید  رفسنجانی ها 
به  قرعه  سومین  کنند.  میزبانی  پدیده 
درآمد  گل گهر  و  مازندران  نساجی  نام 
و گل گهر که طبق گفته امیرقلعه نویی 
انگیزه باالیی برای فتح جام حذفی دارد 
در صورت آماده بودن چمن ورزشگاه باید 

به ساری سفر کند.
چهارمین قرعه به پیکان و استقالل 
میزبانی  به  دیدار  این  که  داشت  تعلق 
خودروسازان برگزار خواهد شد. استقالل 
حذفی  جام  در  را  پیکان  گذشته  فصل 

شکست داده بود و در این فصل لیگ 
هم برد پرگلی را مقابل آنها تجربه کرد.

 اولین تیم لیگ یکی که نامش از 
گوی ها بیرون آمد خیبر خرم آباد بود که 
مشخص شد باید از صنعت نفت آبادان 
حساس ترین  شاید  اما  کند.  میزبانی 
قرعه  ششمین  در  مرحله  این  مسابقه 
معلوم شد؛ جایی که آلومینیوم و سپاهان 
حریف یکدیگر شدند. اراکی ها به عنوان 
میزبان این بازی انتخاب شدند و سپاهان 
که در این هفته برای مصاف با پرسپولیس 
به اراك می رود باید در انتهای دی نیز این 
سفر را برای دیدار مرحله یک هشتم جام 
حذفی تکرار کند. سپاهان و آلومینیوم در 
این فصل لیگ برتر مدعی نشان داده اند 
و باید دید کدام تیم به جمع هشت تیم 

خواهد رسید.
دومین تیم لیگ یکی در هفتمین 
مس  شد.  خارج  گوی   از  نامش  قرعه 
یعنی  قهرمانی  عنوان  مدافع  کرمان 
فوالد خوزستان را به عنوان حریف خود 
در مرحله یک هشتم شناخت. کرمانی ها 

میزبان این دیدار خواهند بود.
شاید  که  تیمی  نام  اینکه  جالب 
به  را  آن  داشتند  تیم های دیگر دوست 
آخرین  در  ببینند  تیم خود  همراه گوی 
فارس  خلیج  شد.  آورده  بیرون  قرعه 
شکست  با  که  دویی  لیگ  ماهشهر 
نفت  بود  هوادار شگفتی ساز شده  دادن 
مسجد سلیمان را به عنوان حریف خود 
شناخت. این مسابقه به میزبانی نفتی ها در 

مسجدسلیمان برگزار خواهد شد.
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قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی؛

پرسپولیس به ذوب آهن خورد، استقالل به پیکان

بر  ا بر یدی  قا مهدی  عملکرد 
انتقاد  با  امارات  لیگ  در  الظفره  تیم 
کارشناسان و ورزشی نویسان این کشور 

روبرو شد.
عملکرد 2 لژیونر ایرانی در ترکیب 
بود.  متفاوت  کامال  االهلی  شباب  تیم 
نوراللهی هر چند که  احمد  زیبای  گل 
برابر  االهلی  تیم شباب  برتری  موجب 
تیم فوتبال الظفره امارات شد اما عملکرد 
از  موجی  بازی  این  در  قایدی  مهدی 

انتقاد را به همراه داشته است.
بازیکن سابق تیم فوتبال استقالل 
9۰ دقیقه در ترکیب تیم شباب االهلی 
با روزهای  اما بازی وی  حضور داشت 

اوج فاصله داشت.
در این زمینه »احمد سعید« یکی 
از خبرنگاران ورزشی امارات با انتقاد از 

عملکرد باشوی فوتبال ایران نوشت: تا 
کنون مهدی قایدی را اینگونه ندیده بود 
و عالمت سوال زیادی درباره عملکرد او 

در زمین بازی وجود دارد. 
احمد  همراه  به  قایدی  مهدی 
نوراللهی، تابستان امسال به تیم شباب 
با  قایدی  اما  پیوستند  امارات  االهلی 
که  آنگونه  بازی  چند  در  گلزنی  وجود 
امارات  لیگ  در  را  خود  نتوانسته  باید 

نشان دهد.
عملکرد قایدی در لیگ امارات این 
شائبه به وجود آورده است که باشوی 
فوتبال ایران خیلی زود از حضور در لیگ 
کشورهای حاشیه خلیج فارس پشیمان 
و  ترابی  مهدی  مانند  است  ممکن  و 
روزبه چشمی به زودی  به لیگ فوتبال 

ایران بازگردد.

شروع انتقادات به مهدی؛ 

قایدی در مسیر بازگشت به خانه!

برخالف  کرواسی  اهل  دروازه بان 
دفعات قبل و با وجود پیگیری مسووالن 
به  بازگشت  قصد  پرسپولیس،  باشگاه 

ایران را ندارد.
در  هوادار  با  دیدار  از  قبل  شب 
هفته نهم لیگ برتر بود بود که »بوژیدار 
رادوشوویچ« عطای کار در پرسپولیس 
لقایش بخشید و راهی کشورش  به  را 
کرواسی شد تا بدین ترتیب اعتراضش 
را به شرایطی که در پرسپولیس دارد، 

نشان دهد.
این اولین باری نبود که رادو دست 
شرایط  اکنون  اما  زد  اقدامی  چنین  به 
متفاوت است و این دروازه بان تصمیمی 

برای بازگشت ندارد.
در  هم  قبل  سال  رادوشوویچ 
اقدامی مشابه به کشورش بازگشت اما 

با حل مشکالتش به جمع سرخپوشان 
بازگشت تا در قهرمانی پنجم پرسپولیس 

سهیم باشد.
پرسپولیس  ه  شگا با مسووالن 
به  بازگشت  برای  وی  با  بار  چندین 

جمع سرخپوشان تماس داشتند اما هر 
بار با پاسخ منفی این دروازه بان کروات 
مواجه شدند و آنها نیز دیگر امیدی به 

بازگشت رادو ندارد.
بان  دروازه  اقدام  دیگر  طرفی  از 

هم  را  فنی  کادر  ناراحتی  پرسپولیس 
گل محمدی  یحیی  و  داشته  همراه  به 
نیز دیگر این دروازه بان را نمی خواهد 
فصل  نیم  در  تیمش  تقویت  برای  و 
با  است.  دیگری  بان  دروازه  دنبال  به 
این حال این دروازه بان هفته گذشته 
اقدامات اولیه را برای دریافت مطالباتش 
از طریق فیفا انجام داد و منتظر است تا 
ببیند چه اقدامی در نهایت در این باره 

رخ خواهد داد.
به  رادو  شکایت  با  می رسد  بنظر 
در  یورویی  هزار   9۰۰ پرونده ای  فیفا، 
او سه  باشگاه پرسپولیس است.  انتظار 
فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد اما 
تعهداتش  به  باشگاه  این  نکردن  عمل 
در زمان مقرر موجب شد تا او به راحتی 

ایران را ترك کند.

»رادوشوویچ« به ایران بازنمی گردد؛ 

پرونده ای جدید در انتظار پرسپولیس!

شایعه  خصوص  در  فوتبال  فدراسین  سابق  رییس 
حذف دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان 

آسیا واکنش نشان داد.
در  فوتبال  فدراسین  سابق  رییس  کفاشیان  علی 
پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه  دو  شایعه حذف  خصوص 
از لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: من هم در این مورد 

چیزهایی شنیدم ولی در جریان ریز اتفاقات آن نیستم.
وی ادامه داد: قطعًا این اتفاقات برای فوتبال ایران 
خوب نیست ولی به نظرم یکجایی باید این قوانین جدی 
گرفته شود زیرا ما همیشه مسایل راجدی نمی گیریم و همه 

چیز را به دقیقه 9۰ می سپاریم.
رییس سابق فدراسیون فوتال افزود: تا جایی که من 
می دانم بیشتر ایراد AFC به مالکیت این دو باشگاه است 
ما  فوتبال آن زمانی که  که دولتی است مثل فدراسیون 
حضور داشتیم کنفدراسیون خیلی اصرار داشت که مستقل 

باشد 1۵ سال است که ما مسایل AFC را جدی نمی گیریم 
که  داریم  نیز  را  اساسنامه  تصویب  مشکل  ما  همچنین 
هنوز از سوی مجلس حل نشده است و خطر تعلیق بر سر 
فوتبال ایران وجود دارد. آن موقع ما هر وقت می خواستیم 
در  و  می گرفتند  را  آن  جلوی  کنیم  تصویب  را  اساسنامه 

واقع زورمان نمی رسید.
می آید  یادم  همام  بن  زمان  کرد:  خاطرنشان  وی 
که وی بسیار به حق پخش تلویزیونی ایراد گرفته بود و 
سفت ایستاد و گفت: باید رسانه ملی حق پخش تلویزیون 
باشگاه ها را پرداخت کند آن موقع آقای علی آبادی رییس 
وقت سازمان تربیت بدنی با احمدی نژاد و ضرغامی رییس 
اما  برقرار شد  و حق پخش  و سیما جلسه گذاشت  صدا 

دوباره بعد از چند سال آن را حذف کردند.
کفاشیان در خصوص اینکه گفته می شود فدراسیون 
به  بیان داشت:  باشگاه است  این دو  فوتبال مقصر حذف 

فدراسیون فوتبال چه ربطی دارد جایی من خواندم که نوشته 
بودند فدراسیون فوتبال به کنفدراسیون اعالم کرده که این دو 
باشگاه را حذف کنید مگر می شود چنین چیزی اتفاق بیفتد 
کوچکترین اتفاق در فوتبال ایران را رسانه ها رصد می کنند 
دور عصر حجر نیست که چیزی پنهان بماند یک مصاحبه 

اینجا انجام دهی آن طرف آب همه متوجه می شوند.
رییس سابق فدراسیون فوتبال در خصوص عملکرد 
عزیزی خادم اذعان داشت: نمی دانم چرا انتفاد می کنند اما 
نتایج تیم های ملی در رده های مختلف خوب بوده است 
البته من کامل مسایل فدراسیون فوتبال را مطالعه نکردم.
در  خادم  عزیزی  به  انتقاد  خصوص  در  کفاشیان 
مسایل  این  وارد  داشت:  بیان  جادوگری  بحث  خصوص 
البته  من  نبود  هایی  بحث  چنین  که  ما  زمان  نمی شوم 
همان طور که گفتم این مسایل را زیاد مطالعه نمی کنم و 

فقط مسابقات را رصد می کنم.

15 سال است که مسایل AFC را جدی نمی گیریم؛

کفاشیان: فدراسیون مقصر حذف سرخابی ها از لیگ قهرمانان نیست



7 دسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1916- سه شنبه 7 دی 1400 قتصا ا

شماره  حسین  فرزند  تیموری  خضر  اینجانب   موقت  گواهینامه  مدرك 
ملی:3۵498۷۵231  و شناسنامه:۵44  متولد: 1363

   صادره از دشتی فارغ التحصیل رشته الکتروتکنیک 
 مقطع کاردانی 

 صادره از واحدخورموج با شماره :221۰114 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 
باشد ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به آدرس بوشهر، خورموج ، دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد خورموج ارسال نماید.

شماره  امیرحمزه  فرزند  رضائی  زهراء  اینجانب   موقت  گواهینامه  مدرك 
ملی:3۵21149463  و شناسنامه:۷8           متولد:1۵/۰9/1363

   صادره از دشستان فارغ التحصیل رشته حسابداری 
 مقطع کارشناسی 

 صادره از واحدخورموج با شماره :14244۵۰ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 
باشد ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به آدرس بوشهر، خورموج ، دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد خورموج ارسال نماید.

مدرك گواهینامه موقت اینجانب  فاطمه بیغرض      فرزند محمد شماره 
ملی:3۵2۰9۷42۰۷  و شناسنامه:191۰           متولد:3۰/۰6/1362

   صادره از برازجان    فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی 
 مقطع کارشناسی

 صادره از واحدخورموج با شماره :286۰82۵     مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
 ، بوشهر، خورموج  آدرس  به  را  مدرك  اصل  تقاضا می شود  ازیابنده  باشد  می 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج ارسال نماید.

اصل مدرك دانشنامه اینجانب زهرا شادکان فرزند عبدالمجید شماره ملی 
و شناسنامه :

3۵6۰۰982۰3 متولد: 13۷1
   صادره از کنگان فارغ التحصیل رشته حسابداری 

 مقطع کاردانی 
 صادره از واحدخورموج با شماره :2۰1۰4۰2 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 
باشد ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به آدرس بوشهر، خورموج ، دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد خورموج ارسال نماید.

شماره  عوض  فرزند  کیانوش  حمید  آقای  اینجانب  دانشنامه  مدرك  اصل 
ملی و شناسنامه :

۵1۵9849۷42 متولد: 1362
   صادره از المرد فارغ التحصیل رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 

 مقطع کارشناسی
 صادره از واحدخورموج با شماره سریال :2336392 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به آدرس بوشهر، خورموج 

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج ارسال نماید.

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

برابر رای شماره 14۰۰6۰324۰۰9۰۰18۰8- 14۰۰/۰9/14 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس زندی فرزند 
علی به شماره شناسنامه 239۰ صادره از تنگستان به شماره ملی 3۵۵96۵1۰8۵ 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۵3 متر مربع پالك 3 فرعی از 3392 
از اصلی 338۷ مفروز و مجزی شده از پالك اصلی واقع در بخش دو بوشهر 

خریداری از مالک رسمی گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می تونند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/1۰/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/1۰/22

شکر اله سعادتی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر 

م / الف ۵۵6 

مفقودی
شناسنامه مالکیت کامیونت ون زامیاد به رنگ آبی مدل 1398 به شماره 
انتظامی ۵23 م ۷4 ایران46 به شماره موتور Z248۰264۵Z به شماره شاسی 
8۰۷22۵ متعلق به طاهره متقی شیشه گورابی فرزند حسن مفقود وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهي حصروراثت
آقای مصطفی اورسا رودبرده به شماره شناسنامه 2۷8۷  فرزند حسن از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
اورسا رودبرده فرزند غالم در تاریخ 139۵/11/1۵  در شهرستان سنگر فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1-مصطفی اورسا رودبرده فرزند 
حسن به ش ش 2۷8۷ نسبت فرزند 2-مرتضی اورسا رودبرده فرزند حسن به ش 
ش 2۷86 نسبت فرزند  به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۰۰۰۰643 مفاد 
درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه 
دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم سنگر

ملی  کد  صدیق   فرزند  محمدی  صالح  اینجانب  هوشمند  کارت 
هوشمند  شماره  به   ۷321216۷2 پرونده  شماره  به   382۰9۵۷96۰
18318۷6نوع فعالیت باری  به شماره گواهینامه – 938۰139۷44 نوع 
گواهینامه پایه یک صدور کارت 1399/12/2۰ مفقود گردیده  از درجه 

اعتبار ساقط است . مریوان

مفقودی شهرستان کهنوج
  سند کمپانی خودرو سواری پژو 4۰۵ رنگ خاکستری متالیک  مدل 139۰ 

  NAAM۰1CA۵BE22۰۰۷2 به شماره موتور 12489336483 و شماره شاسی
و شماره انتظامی 6۵ ایران 8۵4 ق 4۷ متعلق به آقای امیر ساالر اکبری مهنی 
فرزند عبدالرضا  به شماره ملی 31۵۰684۵۵2 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی شهرستان کهنوج
ای- نقره  رنگ  مزدا  نت  وا خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ    

شاسی  شماره  و   FE139۵34 موتور  شماره  به   1389 مدل  متالیک  آبی- 
NAGDPX2PC18D4۰۰84  و شماره انتظامی 6۵ ایران 388 ق 13 متعلق 
به آقای عبدالرضا اکبری مهنی فرزند علی  به شماره ملی ۵3698۷۵121 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی پروانه اشتغال
پروانه اشتغال به کارمهندسی  به شماره پروانه ۰۰۵1۰-1۰۰-18   و شماره 
شماره  به  دهکهان  عمرانی  نسیبه  خانم  به  متعلق   18-1-۰-۰۰۷2۰ عضویت 
ملی 6۰8۰۰38821  متولد سال 136۵ دارای دانشنامه کارشناسی رشته مهندسی 

معماری مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 

مفقودی شهرستان کهنوج
  برگ سبز خودرو سواری پژو 4۰۵ رنگ خاکستری متال  مدل 1399 به 
  NAAM۰1CE1LK۵31143 124 و شماره شاسیK1422889 شماره موتور
و شماره انتظامی 83 ایران 266 ج 36 متعلق به خانم زینب مقدسی فرزند 
اعتبار ساقط  از درجه  6۵496۷2۵38 مفقود گردیده و  رضا  به شماره ملی 

باشد. می 

به اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلفان
از اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نورآباد دلفان

با سالم و احترام
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  آگهی  ذیل  شرح  به 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید 
در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال 
و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات 
حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان نورآباد 

دلفان به شرح ذیل: 
مورخ   13996۰32۵۰۰3۰۰1218 شماره  رای   3۰۰۰141 کالسه  پرونده 
14۰۰/۰9/۰6 به تقاضای آقای علی صفرابراهیمی سرکشتی فرزند یارمراد نسبت 
به  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 133/۰6متر مربع واقع در قسمتی از 
پالك 1۵۵اصلی دربخش 12 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک 

اولیه محمدرضا مرادی درسیدگی و تائید و انشاء گردید. 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  تعیین تکلیف  قانون  ماده 3  اجرای  مراتب در 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول 14۰۰/1۰/۷
تاریخ انتشار نوبت دوم 14۰۰/1۰/22

                                                      رضا پوالدوندی
                                   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دلفان

وبه اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلفان
از اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نورآباد دلفان

با سالم و احترام
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  آگهی  ذیل  شرح  به 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید 
در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال 
و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات 
حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان نورآباد 

دلفان به شرح ذیل: 
مورخ   13996۰32۵۰۰3۰۰12۷۰ شماره  رای   3۰۰۰166 کالسه  پرونده 
به   نسبت  احمد  فرزند  مقدم  احمدی  عزیزکرم  آقای  تقاضای  به   14۰۰/۰9/21
از  قسمتی  در  واقع  مربع  2۰۰/86متر  مساحت  به  ساختمان   یکباب  ششدانگ 
پالك 1۵۵اصلی دربخش 12 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک 

اولیه مالکین عرفی درسیدگی و تائید و انشاء گردید. 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  تعیین تکلیف  قانون  ماده 3  اجرای  مراتب در 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول 14۰۰/1۰/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم 14۰۰/1۰/22

                                                      رضا پوالدوندی
                                   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دلفان

معاون مسکن و ساختمان وزارت 
اجرای  از  جزئیاتی  شهرسازی  و  راه 
قانون جهش تولید مسکن را که تحت 
عنوان نهضت ملی مسکن نیز معرفی 

شده، تشریح کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت 
 6 اینکه  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه 
راهبرد برای اجرای قانون جهش تولید 
طراحی  مسکن(  ملی  )نهضت  مسکن 
این  راهبرد  اولین  گفت:  است،  شده 
مسکن  فعلی  ساز  و  ساخت  که  است 
خصوصی  بخش  توسط  که  کشور 
واحد  هزار   3۵۰ تا   32۰ بین  ساالنه 
راهبرد  دومین  کند.  پیدا  ارتقا  است، 
تحریک تقاضا در بافت فرسوده است. 
زیرا در شرایط فعلی بیش از 144 هزار 
هکتار بافت فرسوده مصوب در کشور 
از  ویژه ای  مسائل  این ها  که  داریم 
ناپایداری را در کشور به همراه  جمله 
واحدهای  ساخت  سوم  راهبرد  دارد. 
تا  ول  ا دهک های  برای  مسکونی 
این  خانوارهای  استطاعت  در  و  سوم 
دهک هاست که مقرر شده این بخش 
شود  ساخته  دولت  حمایت  حداکثر  با 
ملی  نهضت  طرح  کانونی  نقطه  که 

مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه 
داد: راهبرد چهارم ساخت مسکن برای 
نسبی  حمایت  با  متوسط  دهک های 
پنچم  راهبرد  است.  احداث  دولت 
روستایی  مسکونی  واحدهای  احداث 
مسکن  موضوع  دیگر  راهبرد  است. 
بار  اولین  برای  که  است  اجاره ای 
مسکونی  واحد  هزار   1۵۰ کشور،  در 

اجاره ای احداث خواهد شد.

واحد  هزار   150 احداث 
آن  عرضه  و  اجاره ای  مسکن 

به بازار
در   : کرد تصریح  ده  ا محمودز
دولت،  ره ای،  جا ا مسکن  خصوص 
می گذارد  اختیار  در  امکانات  و  زمین 
توسط  اجاره ای  مسکونی  واحدهای  و 
توسط  و  شرکت ها  و  شهرداری ها 
بازار  به  و  احداث  خصوصی  بخش 
ساخت  از  نوع  این  می شود.  عرضه 
یک نوع ساختار سازی جدید است که 
از  دولتی  حمایت های  با  واحدها  این 
و  ارزان قیمت  تسهیالت  زمین،  جمله 
خدمات تعریف شده که نرخ آنها کنترل 
شده است و می تواند قیمت تمام شده 
واحدها و یا اجاره واحدها را کنترل کرد.

آغاز احداث اولین واحدهای 
مسکونی نهضت ملی مسکن در 

اردبیل
با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
اولین  گذشته  روز  از  اینکه  به  اشاره 
در  مسکن  ملی  نهضت  پروژه های 
اردبیل با حضور وزیر راه و شهرسازی 
در  شد،  آغاز  آنها  اجرایی  عملیات 

ملی  نهضت  شرایط  واجدان  خصوص 
و  قانون  طبق  کرد:  اعالم  مسکن، 
چهار  باید  شرایط  واجدان  آئین نامه، 
بودن،  خانوار  و سرپرست  تأهل  شرط 
حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر 
موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در 
نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی 
مسکن،  حوزه  در  را  انقالب  اول  از 

داشته باشند.
 4 اینکه  به  اشاره  با  محمودزاده 
است  عام  شروط  شده  عنوان  شرط 
گفت:  نیز  ئات  ستثنا ا خصوص  در 
سن،  سال   3۵ باالی  مجرد  بانوان 
معلوالن جسمی و حرکتی با 2۰ سال 
تولید  قانون جهش  در  می توانند  سن، 
مسکن )نهضت ملی مسکن( مشارکت 

داشته باشند.
افرادی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باشند  داشته  خصوصی  مالکیت  که 
ملی  نهضت  یای  مزا ز  ا نند  نمی توا
داد:  توضیح  شوند،  بهره مند  مسکن 
تمامی تجارب طرح های حمایتی قبل 
که توسط دولت انجام شده در این طرح 
مورد استفاده قرار می گیرد تا مجدداً اگر 
تکرار  داشته،  وجود  ایرادی  و  کمبود 
نشود و چنانچه نکات مثبتی دارند در 

اجرای طرح جدید تقویت شوند.

ملی مسکن  نهضت  اجرای 
در بافت های شهری و شهرها و 

شهرک ها جدید
 : کرد طرنشان  خا ده  ا ز محمود
مسکن  ملی  نهضت  پروژه  راضی  ا
شهری  بافت های  محدوده  در  بیشتر 
شهرهای  در  که  آنهایی  مگر  است 
جدید و در توسعه ها به ناچار مجبور به 
توسعه شدند. اراضی که در بافت های 
تأسیسات  مسائل  طبیعتًا  است  شهری 
دارند. آن  روبنایی کمتری  و  زیربنایی 
احداث  جدید  بافت  در  که  واحدهایی 
شورای  جلسه  اولین  در  شد  خواهند 
عالی مسکن این به عنوان اصل مطرح 
جمله  از  ربط  ذی  دستگاه های  به  و 
وزارت نیرو، و وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت بهداشت، وزارت ورزش و… که 
تأسیسات و خدمات زیربنایی و روبنایی 
را مسئولیت دارند، ابالغ شد تا همزمان 
با شروع پروژه های مسکونی خدمات را 
آغاز کنند تا زمانیکه جمعیت می خواهد 
ساکن باشد، خدمات وجود داشته باشد.

یابی 10 هزار هکتار  مکان 
ملی  نهضت  اجرای  برای  زمین 

مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه 
داد: در مورد زمین، این اطمینان را به 
سال  برای  که  می دهیم  متقاضیان 
توسط  زمین  هکتار  هزار   1۰ نخست، 
مکان  کشور،  سراسر  در  ما  همکاران 
یابی و ایجاد شده است. به همین دلیل 
از چهارشنبه 28  نیز در سراسر کشور 

جهش  قانون  سامانه  در  ثبت نام  مهر، 
مسکن  ملی  )نهضت  مسکن  تولید 
شده  شروع   )  saman.mrud.ir

تا در 1۰ هزار واحد احداث شود.

تأمین  خصوص  در  محمودزاده 
زمین در شهر تهران، اعالم کرد: تأمین 
با  آنجایی که  از  در کالنشهرها  زمین 
که  هستیم  رو  به  رو  آمایشی  مباحث 
شهرها نباید توسعه فیزیکی پیدا کند، 
آنها،  برای  شده  طراحی  راهبرد  دو  با 
نخست  می شود.  عملیاتی  و  اجرایی 
آنکه بند اول و دوم سیاست های اعالم 
مدیریت  تسهیالت  شامل  که  شده 
شده و ارزان قیمت دولتی است که به 
بافت های فرسوده و بافت های شهری 
اختصاص می یابد. همچنین واحدهای 
ر  د مسکن  ملی  نهضت  نی  مسکو
شهرهای جدید و شهرها و شهرك های 
حاشیه شهرهای مادر که تقاضا وجود 

دارد احداث می شوند.

4 شهر جدید و شهرک های 
تازه طراحی شده، برای نهضت 

ملی مسکن تهرانی ها
جدید  شهر   4 وی،  گفته  به 
شهرك های  اضافه  به  تهران  اطراف 
تازگی طراحی شده اند  به  که  جدیدی 
می شود، شهرهایی هستند  رونمایی  و 

تولید  جهش  قانون  اجرای  برای  که 
ثبت نام  نند  می توا متقاضیان  مسکن 

خود را انجام دهند.
محمودزاده اعالم کرد: متقاضیان 
می توانند در سایت مسکن های حمایتی 
و در سامانه ثمن در بخش نهضت ملی 
مسکن، مشخصات خود را درج کنند. 
به متقاضیان یک ماه فرصت ثبت نام 
داده شده است و در این مرحله در 48۰ 
شهر کشور ثبت نام انجام می شود و به 
مرور که شهرهای جدید اضافه شد به 
سامانه اضافه و اطالعات درج خواهد 
طی  سامانه  در  اطالعات  درج  با  شد. 
یک ماه که زمان است کارهای پاالیش 
را انجام می دهیم و از طریق پیامک به 
واجد  آیا  که  اعالم می شود  متقاضیان 

شرایط هستند یا خیر؟
به  شرایط  واجدان  افزود:  وی 
متقاضیان  سکونت  محل  که  استانی 
است معرفی می شوند و سابقه ۵ سال 
سکونت در استان تأیید می شود و نهایتًا 
تأیید  متقاضیان  افراد،  شدن  نهایی  با 
صالحیت شده برای باز کردن حساب 
خواهند شد.  معرفی  بانکی  به سیستم 
در  متقاضی  نام  به  مسدودی  حسابی 
باز می شود و در فصولی که به  بانک 
متقاضیان اعالم خواهد شد افراد مکلف 

به واریز وجه هستند.

جهش  مسکن  متقاضیان 
تولید در 5 مرحله اعالمی واریز 

وجه کنند
س  سا ا بر   ، ی و گفته  به 
باید  شرایط  واجدان  برنامه ریزی ها 
باشند  داشته  وجه  واریز  مرحله   ۵ در 
متقاضیان  نام  به  که  تسهیالتی  و 
متقاضیان  مسدودی  حساب  به  است 
نیز  محل  آن  از  شد.  خواهد  واریز 
تا  می گیرد  قرار  سازندگان  اختیار  در 
پروژه را شروع و تمام کرده و تحویل 

بدهد. متقاضیان 

هزینه  درصد   80 تأمین 
سوم  تا  اول  دهک های  ساخت 

با تسهیالت
محمودزاده در خصوص پیش بینی 
تولید  جهش  واحدهای  ساخت  قیمت 
اعالم  مسکن(  ملی  )نهضت  مسکن 
شده  پیش بینی  که  تسهیالتی  کرد: 
و از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز 
اعالم شده متفاوت است. در این طرح، 
برای اولین بار میزان تسهیالت و سود 
تسهیالت به شکل هوشمند و با توجه 
است.  شده  تنظیم  مخاطب  توان  به 
مختلف  دهک های  برای  معنا  بدین 
حدود  سوم،  تا  اول  دهک  جمله  از 
مسکن  شده  تمام  قیمت  درصد   8۰
قرار  اختیار متقاضیان  را تسهیالت در 

می دهیم.

متری  ملی؛  نهضت  مسکن 
4 میلیون تومان

در  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
تمام  قیمت  مورد  در  سوالی  خصوص 
ملی  نهضت  مسکن  واحدهای  شده 
که  رقمی  اکنون  هم  گفت:  مسکن، 
برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
که  است  میلیون   4 شده،  پیش بینی 
قطعیت  این  اما  یابد.  تغییر  می تواند 
ندارد و نمی توان رقمی ثابت را اعالم 
ساز  و  ساخت  که  دلیل  این  به  کرد. 
توسط بخش خصوصی انجام می شود و 
دولت سازنده نیست، همچنین با توجه 
نیست،  ثابت  مصالح  قیمت  اینکه  به 

نمی توان قیمت ثابتی را اعالم کرد.

درصد   ۷۰ ینکه  ا بیان  با  وی 
قیمت ساخت مربوط به مصالح و 3۰ 
درصد دستمزد است، اعالم کرد: تالش 
دولت این است که با مدیریتی که در 
حوزه مصالح و خدمات انجام می دهد، 
تخصیص  پروژه ها  این  به  ارزان تر 
که  است  این  ما  پیش بینی  داده شود. 
مسکن  تولید  جهش  قانون  واحدهای 
مشابه  قیمت  از  درصد   3۰ به  نزدیک 
بازار ارزان تر باشد که در دو سالی که 
ساخت به طول می انجامد و در ۵ مرحله 

اعالمی باید پول واریز شود.

مستضعف  اقشار  وام  سود 
درصد   12 متوسط      / درصد   5
با  التفاوت سود  /  پرداخت مابه 

صندوق ملی مسکن
وی سود تسهیالت پرداخت شده 
 18 را  مسکن  تولید  جهش  قانون  در 
درصد برشمرد و افزود: در قانون جهش 
مسکن  ملی  صندوق  مسکن،  تولید 
ملی  صندوق  که  است  شده  تعریف 
مسکن مابه التفاوت سودها را مدیریت 
می کند. بدین معنا برای دهک های اول 
تا سوم با پایین ترین قیمت ممکن با ۵ 
درصد سود تسهیالت پرداخت می شود. 
سود  نیز  متوسط  دهک های  برای 
است  درصد   12 حداکثر  تا  تسهیالت 
ملی  صندوق  توسط  التفاوت  مابه  و 

مسکن به بانک ها پرداخت می شود.

نهضت  مسکونی  واحدهای 
ملی مسکن بیمه کیفیت می شوند
محمودزاده با تاکید بر کیفی سازی 
واحدهای مسکونی قانون جهش تولید 
پروژه نهضت  داد: در  مسکن، توضیح 
بیمه  ساختمان ها  تمامی  مسکن  ملی 
بر  عالوه  معنا  بدین  می شوند.  کیفیت 
نظارت های جاری که وجود دارد نظارت 
واحدها  این  در  نیز  بیمه  شرکت های 

اطمینان  دلیل  همین  به  دارد.  وجود 
خصوص  در  متقاضیان  برای  بیشتری 
کیفیت واحدهای نهضت ملی مسکن، 

ایجاد خواهد شد.
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
یادآور شد: در شهرهای زیر 1۰۰ هزار 
است  این  دولت  سیاست  جمعیت  نفر 
سه  یا  و  دو  اختیار  در  پالك  یک  که 
خانوار قرار بگیرد و خود آنها با نظارت 
ساخت  به  اقدام  ذی صالح،  مجریان 
بزرگ تر  پروژه های  در  کنند. همچنین 
در دیگر شهرها سه دسته سازنده وجود 
تعاونی ها  سازندگان،  اول  دسته  دارد. 
هستند. تعاونی هایی که در مراحل قبل 
خوب کار کردند می توانند در این پروژه 
مشارکت کنند. دسته دوم انبوه سازان و 
بر  که  هستند  پیمانکارانی  سوم  دسته 
اساس نظام فنی و اجرایی پرورش پیدا 
کردند و صالحیت ساخت و ساز دارند.

محمودزاده در خصوص مشارکت چین 
در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، 
گفت: مذاکراتی که با کشور چین و سایر 
ساخت  حوره  در  شده  انجام  کشورها 
نیست بلکه مذاکره با چینی ها به منظور 
ورود تکنولوژی های جدید ساخت است 
که منطبق با معماری و هویتی که در 
ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت 
و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم که 

این بسیار مؤثر است.

و  ساخت  مان  ز کاهش 
صنعتی سازی  با  کیفیت  ارتقای 

محقق می شود
در  هم اکنون  کرد:  تاکید  وی 
حد  وا یک  سنتی  زهای  ساخت وسا
دو  تا  نیم  و  سال  یک  بین  مسکونی 
چنانچه  ما  ا می شود  احداث  سال، 
صنعتی سازی رواج پیدا کند در یکسال 
حداکثر  که  است  انجام  قابل  کار  این 
3۵ درصد پایین تر از قیمت بازار احداث 
خواهد شد و کیفیت آن نیز متفاوت از 

ساخت و ساز سنتی است.

مسکونی  واحدهای  عرضه 
درصد   ۳0 مسکن  ملی  نهضت 

پایین تر از قیمت بازار
وی در خصوص اثرگذاری اجرای 
قیمت  تورم  بر  مسکن  ملی  نهضت 
مسکن، گفت: در حوزه زمین که حدود 
6۰ درصد قیمت زمین در تهران به طور 
متوسط مربوط به زمین است به طور 
کامل حذف می شود و زمین به شکل 
قرار  متقاضیان  اختیار  در  اجاره ای 
برآورد  نیز  ساخت  حوزه  در  می گیرد. 
به  نسبت  درصد   3۰ که  است  شده 
ارزان تر  متقاضیان  برای  بازار  قیمت 
بازار  از  مصرف  شد.بازار  خواهد  تمام 
مصرف  و  می شود  جدا  سرمایه گذاری 
قیمت  با  مسکن  قعی  ا و ن  کنندگا
مناسب، واحد مسکونی خود را دریافت 

می کنند.

جزئیاتی از اجرای قانون جهش تولید مسکن
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محمد حسین زاده
این روزها فیلم سینمایي بي همه 
و  قرایی  محسن  کارگردانی  به  چیز 
از  که  نوروزبیگی  جواد  تهیه کنندگی 
آغاز  را  خود  عمومی  اکران  آذر   24
نسبتا خوبي در گیشه  با فروش  کرده، 
همراه است. این فیلم که اقتباسی آزاد 
بانوی  مالقات  مشهور  نمایشنامه  از 
دورنمات  فردریش  نوشته  سالخورده، 
است، در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر 
حضور داشت و ۵ سیمرغ بلورین گرفت. 
از جمله بازیگران این فیلم می توان به 
باران  تهرانی،  هدیه  پرستویی،  پرویز 
مهتاب  حجازی فر،  هادی  کوثری، 
مرزبان،  الله  شریفی،  پدرام  نصیرپور، 
درواقع  کرد.  اشاره  و...  کریمی  بابک 
حضور هدیه تهراني و پرویز پرستویي در 
این فیلم باعث شده تا مخاطب بیش از 
پیش به تماشاي این فیلم عالقه داشته 
که  مي رسد  نظر  به  حال  این  با  باشد. 
هزینه هاي تولید این فیلم آنقدر باال بوده 
که به سختي بتواند سرمایه اولیه خود 
را برگرداند. جواد نوروزبیگی، تهیه کننده 
او  اولیه  تصور  می گوید  بی همه چیز، 
میلیارد   14 فیلم  این  ساخت  هزینه  از 
انصراف شهاب  و  کرونا  و  بوده  تومان 
حسینی از این پروژه، 3 میلیارد تومان 
گذاشته  او  دست  روی  اضافه  هزینه 
است! درواقع با یک حساب سرانگشتي 
این فیلم باید چیزي حدود ۵۰ میلیارد 
تا  باشد  تومان در گیشه فروش داشته 

را  سرمایه اي  تومان  میلیارد   1۷ بتواند 
به  کرده،  هزینه  برایش  تهیه کننده  که 
بوده اند  اخیر  سال هاي  در  برگرداند.  او 
فیلم هایي که با فروشي حتي بیش از 3۰ 
میلیارد همراه شده اند ولي اینکه فیلمي 
تومان فروش داشته  بتواند ۵۰ میلیارد 

باشد آن هم در شرایطي که هنوز کرونا 
در کشور وجود دارد و برخي از مخاطبان 
هنوزهم تمایلي به سینما رفتن ندارند، 

بسیار بعید و عجیب است.
جواد نوروزبیگی، تهیه کننده پرکار 
و موفق سال هاي اخیر سینما و شبکه 

دنیاي  با  گفتگویي  در  خانگي  نمایش 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  جوانان 
است؟  ضدمردمی  فیلمی  بی همه چیز 
وجود  مختلفی  برداشت های  می گوید: 
دارد، از جمله این ادعا و برداشت. فیلمی 
که برداشت های مختلف ایجاد می کند از 
نظر من موفق است. یکی فکر می کند 
نوك پیکان و تیغ انتقاد فقط به سمت 
به سمت  را  آن  دیگری  و  است  مردم 
گمان  دیگری  فرد  و  می داند  دولت 
می کند اجتماع دچار این وضعیت شده 
است و ما پول پرست شده ایم و هرکسی 
پول داشته باشد فارغ از گذشته اش مورد 
برداشت ها  می گیرد.  قرار  پرستش مان 
متفاوت است و اتفاقا من خوشحالم که 
این فیلم توانسته است ذهن ها را درگیر 
موردش  در  نظری  هرکسی،  و  کند 
بدهد. با این حال این فیلم به هیچ وجه 
ضدمردم نیست و اصال مگر مي شود در 
حالي که مخاطب ما مردم هستند، ما 

فیلمي ضدمردمي بسازیم!
مورد  در  شاخص  تهیه کننده  این 
هزینه های فیلم، توضیح می دهد: ما سال 
1398 تولید این فیلم را شروع کردیم. 
زمانی که دکورهای مان را می ساختیم، 
کرونا آمد. بخش هایی فعال بودند و حقوق 
می گرفتند و بخش هایی هم تعطیل شدند. 
2-3 نفر از بازیگران مان هم رفتند، مثل 
آقای علی مصفا تا به شرایطی رسیدیم 
که گفتند اجازه دارید با این ظرفیت کار 
کنید. از خرداد 99 شروع به کار کردیم و 

چندین بار تعطیل شدیم. همانطور که فیلم 
را دیده اید پر از هنرور است، پس مجبور 
شدیم آزمایشگاهی سر صحنه بزنیم و 
چند پزشک و پرستار داشته باشیم. اوایل 
همه نگران بودند. 4۰ بازیگر داشتیم که 
تعطیل  کار  می گرفتند  کرونا  کدام  هر 
می شد و فرقی نمی کرد چه مطرح و چه 
جدا  سرویس های  کدام  هر  غیرمطرح، 
داشتند و سرویس ها را کاور کرده بودیم 
که هیچ ارتباطی میان آنها و راننده وجود 
نداشته باشد. اینها همه هزینه بود و حدود 
2 میلیارد تومان هزینه  برداشت و نزدیک 
به یک میلیارد تومان به دلیل انصراف 
بازیگری بود که می خواست برود و به 
هر شکل مجبور به تکرار سکانس هایي 
ما  داشت.  حضور  آنها  در  او  که  شدیم 
بخشی را گرفته بودیم و مجبور شدیم 

تکرارش کنیم.
این  به  پاسخ  در  نوروزبیگی  جواد 
سوال که منظورش انصراف شهاب حسینی 
شهاب  می گوید:  هست؟  پروژه  این  از 
حسیني خودش خواست که با هم کار کنیم 
و ما هم همکاری کردیم. در جمع بندی بین 
خودمان به این نتیجه رسیدیم که برای 
آن که حاشیه ساخته نشود، نه برای فیلم و 
نه برای این عزیزمان، بپذیریم و این مورد 
در کنار هزینه هایي که کرونا برایمان در 
بر داشت، باعث شد تا هزینه زیادی به 

ما تحمیل شود.
ساخت  کلی  هزینه  مورد  در  او 
 1۷ به  نزدیک  می گوید:  بی همه چیز، 

میلیارد تومان هزینه کردیم. البته امسال 
که 1۷ میلیارد و 1۵ میلیارد و 1۰ میلیارد 
پایه است و همان فیلم امسال بخواهد 
میلیارد   3۰ من  نظر  به  شود  ساخته 
همه  این  بسازی،  را  روستا  آن  است. 
بازیگر، این همه هنرور، بخشی از فیلم 
در ابتدای جاده چالوس باشد و بخشی 
در گرمسار و بخشی در رباط کریم. یک 
فریم از فیلم در تهران نبود. هزینه حمل 
و نقل و تغذیه بود و همه چیز باال رفت. 
شوخی نبود، فیلم به نوعی تاریخی بود 
و لباس ها باید دوخته می شد و کارگاه 
درست  من  اولیه  تصور  داشتیم.  لباس 
بود و اگر کرونا نیامده بود و جابجایی 

میلیارد   14.۵ با همان  نداشتیم  بازیگر 
جمع می شد.

این  جواب  در  نوروزبیگی  جواد 
که  است  مهم  برایش  آیا  که  سوال 
هزینه هایش برگردد یا خیر؟ هم توضیح 
می کردیم  فکر  آن  به  طبیعتا  می دهد: 
و  اولیه  صحبت های  در  مخصوصا  و 
مقدماتی با سرمایه گذارها بخش مهمی 
به برگشت سرمایه اختصاص داشت و 
قرار نبوده و نیست که فقط تولید کنیم. ما 
با سینمای آسیب دیده از کرونا مواجه ایم 
و هنوز آن چیزی که می خواهیم نشده 
کرونای  دفعه،  یک  کنید  تصور  است. 
حساس  عده ای  وسط.  بیاید  دیگری 

می گویند  و  می کنند  رعایت  و  هستند 
بعدا در پلتفرم ها می بینیمش. حوزه هنری 
هم آسیب دیگری به ما می زند. سینما 
می خواهد جانی بگیرد، 2 سال تعطیل 
بوده است و می خواهد جانی بگیرد مردم 
بیایند و به عنوان یکی از تفریحات شان 
مسئوالن  متاسفانه  کنند.  ورود  آن  به 
ندارند.  سینما  با  خاصي  همکاري  هم 
حوزه هنري با اینکه سالن هاي سینمایي 
زیادي دارد خیلي به تهیه کنندگان کمک 
عمال  که  هم  صداوسیما  و  نمي کند 
مي تواند با پخش تیزر به نوعي به چرخ 
را  خودش  همیشه  کند،  کمک  سینما 

کنار مي کشد!

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

برنامه هاي  اخیر  سال هاي  در 
مختلفي در تلویزیون تولید شده که 
به جرات مي توان گفت اکثریت آنها 
هم  هرچقدر  و  خورده اند  شکست 
مسئوالن  و  تلویزیون  مدیران  که 
کنند  اعالم  صداوسیما  آمار  ارائه 
که برنامه هاي تلویزیون پرمخاطب 
هستند، ولي مشخصا برنامه اي با این 
مختصات در تلویزیون وجود ندارد. 
اما در این بین خندوانه که دستپخت 
فصل   ۷ تمام  در  بوده  جوان  رامبد 
گذشته خود در جذب مخاطب موفق 
بوده و حتي جاشیه هاي پرتعداد رامبد 
جوان در سال هاي اخیر باعث نشده 
او  برنامه  تماشاي  از  مخاطب  تا 
بازبماند. رامبد جوان مجری، بازیگر 
که  تلویزیون  و  سینما  کارگردان  و 
خندوانه  برنامه  از  فصل   ۷ تاکنون 
را برای شبکه نسیم ساخته و اجرا 
کرده این روزها فصل 8 را همزمان 
در حال تولید و پخش دارد. خندوانه، 
در فصل جدید از یکشنبه تا پنجشنبه 
پخش  نسیم  شبکه  از   23 ساعت 
مقدماتی  مرحله  همچنین  می شود. 
از  برنامه،  این  از   3 خنداننده شو 
معجونی،  حسن  داوری  با  دوشنبه 
جوان  رامبد  و  ژوله  امیرمهدی 
از  نیز  خنداننده شو3  می شود.  آغاز 
در   23 ساعت  پنجشنبه  تا  دوشنبه 
می رود.  آنتن  روی  نسیم  شبکه 
افتتاحیه فصل تازه مسابقه استندآپ 
کمدی برنامه خندوانه هم در شب 
 2۰ فصل  این  در  شد.  پخش  یلدا 
مرحله  در  در 4 گروه  شرکت کننده 
مقدماتی با یگدیگر رقابت می کنند 
با  شرکت کننده  یک  نهایت  در  و 
رای داوران، 3 شرکت کننده با رای 
مردمی به مرحله بعد می روند و یک 
داوران  رای  با  هم  شرکت کننده 
حذف می شود. با رامبد جوان همراه 
و  خندوانه  جدید  از فصل  تا  شدیم 
همچنین تالش هایش در سال هاي 
اخیر براي ماندگار شدن این برنامه 

بیشتر بدانیم...

به  خیلي  خیلي  داریم  دوست 
را  ایده خندوانه  برویم... شما  عقب 
سال ها پیش از شروع تولید آن در 

سر داشتید...
پیش،  سال   18 حدودا  *بله، 
برنامه ای  گرفتم  تصمیم  که  روزی 
یدن  خند و  ه  خند ع  موضو با 

بود.  االن  از  بهتر  وضعیت  بسازم، 
ولی  داشتیم  را  گرفتاری هایمان 
سال ها  آن  در  بود.  آرام تر  اوضاع 
این برنامه را طراحی کردم تا ببینم 
چقدر نیاز به خندیدن داریم و چقدر 
است.  موثر  ما  زندگی  در  خندیدن 
میان  گفتگویی  به  منجر  این طرح 
اردکانیان شد  نام  به  من و دکتری 
یک  از  فراغت  اوقات  دکترای  که 
را  هندوستان  در  انگلیسی  دانشگاه 
داشت. ایشان می گفتند در دنیا درباره 
زیادی  تحقیقات  خندیدن  و  خنده 
شده اما ما در ایران و در این زمینه 
بهداشت  آموزش  حوزه های  در  و 
روانی جامعه، پزشکی و بیولوژیک، 
 . . و. خانوادگی  اجتماعی،  روابط 
مقاله  دوهزار  ایشان  داریم.  ضعف 
پزشکان  و  دانشمندان  تحقیقات  از 
که  بودند  کرده  جمع آوری  جهانی 
و  ترجمه  مقاله   9۰۰ آنها  میان  از 
شد.  خندوانه  علمی  پایه  به  تبدیل 
مثال در این مقاالت ثابت شده بود 
که اگر بخندید مغز فریب می خورد 
هورمون های  ترشح  به  شروع  و 
شادی آور می کند و در نتیجه حالتان 
بهتر می شود. همین ها باعث شد تا 
برای ساخت خندوانه، مصر شوم و 

این برنامه کلید بخورد.

-شما روي برخي از جمالت در 
طول این سال ها در خندوانه خیلي 
تاکید داشتید... این جمالت هم جنبه 

روانشناسي دارند؟
*یکی از عادات و تمرین های 

شما  از  وقتی  که  است  این  خوب 
در  است؟  چطور  حالتان  می پرسند 
مثال  هستیم.  عالی  بگویید  جواب 
خندوانه  در  که  است  همین  برای 
این موضوع را با تماشاگران تمرین 
این  منظورمان  واقع  در  می کنیم. 
نیست که واقعا همیشه عالی هستیم، 
کاهش  برای  تمرین  یک  این  اما 
شدن  بهتر  و  عصبی  فشارهای 
افسرده ای  آدم  یک  است.  حالمان 
که برای بهتر شدن حالش می جنگد 
و تالش می کند، نسبت به آدمی که 
کاری  و  پذیرفته  را  افسردگی اش 
بهتر  و  بوده  آدم موثرتری  نمی کند 
وقتی  برمی آید.  زندگی اش  پس  از 
شما افسرده هستی، حاِل بدت مدام 
ناله  با  و  می شود  بیشتر  و  بیشتر 
اینکه  نمی شود.  بهتر  حالت  کردن 
از حال بد بگوییم، ساده ترین  مدام 
نوع برخورد است. اینطور نیست که 
شرایط را درك نکنیم، خود من هم 
دالیل  باشد  بد  حالم  اینکه  برای 
بسیار زیادی دارم چون من هم در 
زندگی  روزگاری  و  شرایط  همان 
می کنند  زندگی  بقیه  که  می کنم 
من  می کنم.  درك  را  سختی ها  و 
هم می دانم اوضاع و شرایط مساعد 
نیست اما انتخابم حال بهتر است. با 
این انتخاب می توانم با بیش از 1۰۰ 
با من کار می کنند، بهتر  نفری که 
رفتار کنم، بهتر شرایط را مدیریت 
کنم و پروژه را پیش ببرم. اگر من 
پروژه  این  باشم  افسرده  و  عصبی 
و  عصبیت  با  برود؟  پیش  می تواند 

حال بد و تن دادن به آن، چه کاری 
از دست ما ساخته است؟

-خندوانه با شعار شاد بودن و 
حال خوب، تاکنون چقدر در تحقق 

اهدافش موفق بوده است؟
*آدم های بسیاری در خندوانه 
به من گفته اند آقای جوان ما قرص 
تماشای  با  اما  می خوردیم  اعصاب 
نمی خوریم.  قرص  دیگر  خندوانه 
بودم،  ر  بیکا من  می گوید  یکی 
گرفتم  انگیزه  کردم  نگاه  خندوانه 
رفتم کار پیدا کردم. زوجی می گویند 
می شدیم  جدا  هم  از  داشتیم  ما 
جدا  که  داد  انگیزه  ما  به  خندوانه 
نشویم. آدم هایی گفته اند که افسرده 
نه  خندوا تماشای  با  ما  ا ند  بوده ا
حالشان بهتر است. خانمی جلوی من 
را گرفته و گفته است خدا خیرتان 
دهد دختر من 2سال افسرده بود و 
االن  اما  نمی آمد،  بیرون  اتاقش  از 
می کند  تماشا  خندوانه  که  می آید 
پس  و...  است  شده  بهتر  حالش  و 
ماجرا انگیزه است و این نیست که 

ما چقدر شادیم.

هم  صرفا  شما  برنامه  -البته 
جنبه طنز ندارد!

*بله، در خندوانه کلی حرف های 
مهم زده می شود. جهت گیری هایی 
می شود که جهت گیری های انسانی 
خودتان  به  می گوییم  ما  هستند. 

بیاورید و منتظر نباشید  کمتر فشار 
که دیگران کمک تان کنند. خودتان 
برای خودتان باید کاری کنید تا از 
قابل  ناامیدی  و  افسردگی  شرایط 

تحمل شود یا کم رنگ شود.

که  مي کنند  انتقاد  -خیلي ها 
چه  به  است،  بد  حالمان  وقتی 
چیزی باید بخندیم و اینکه خندوانه 

بی جهت تبلیغ شادی می کند!؟
*باید بدانیم که هر چقدر هم 

حالمان بد باشد، نیاز داریم به اینکه 
بگوید  و  بدهد  تکان مان  نفر  یک 
خندوانه  باش.  قوی  و  بیاور  دوام 
به مردم می گوید که دوام بیاورید 
کوچکترین  باشد،  سخت  اگر  حتی 
را  این  کنید.  پیدا  را  امید  روزنه 
که  آن هایی  نه،  خندوا مخاطبان 
همیشه برنامه را دنبال می کنند به 
کار  وقتی  اما  خوبی درك کرده اند. 
منتقدان  اکثریت  انتقاد می رسد،  به 
کامل  را  برنامه  که  هستند  کسانی 

نگاه نمی کنند و اگر از آنها بپرسید 
گزیده ای از برنامه را در شبکه های 
که  گزیده هایی  دیده اند.  مجازی 
ممکن است با شیطنت انتخاب شده 
باشد و مفهموم کلی برنامه را نشان 
ندهد. خائنانه ترین رفتار با آدم ها این 
است که امید را از آنها بگیری. وقتی 
امید نباشد آدم ها از بین می روند. ما 
امید  یکدیگر  به  آخر  لحظه  تا  باید 
بدهیم. تلویزیون در تمام دنیا رسانه 
باالی  فراگیری  به  و  است  بزرگی 
در  آن  جادویی  قدرت  و  تلویزیون 
بین مخاطبان ایمان دارم. خندوانه به 
مخاطبش گوش می دهد و از همین 
راه با تماشاگرانش ارتباط می گیرد.

از  فصل   8 ساخت  از  -پس 
همچنان  برنامه  این  آیا  خندوانه، 
حفظ  را  اولیه اش  جایگاه  توانسته 
کند؟ برای اینکه به سرنوشت برخی 
برنامه ها و سریال های تلویزیونی که 
محبوبیت شان  از  شدن  ادامه دار  با 
چه  نشود،  دچار  می شود،  کاسته 
تمهیدی از سوی سازندگان اندیشیده 

شده است؟
*خندوانه در فراز و نشیب هایی 
می تواند  برنامه ای  هر  که  است 
اما هنوز سرپاست. هر  باشد  داشته 
خودش  را  محتوایش  که  برنامه ای 
تولید کند، همینطور است. در فصل 
قبل )فصل هفتم( خندوانه اُفت کرد 
اما در این فصل خیلی حالش خوب 

و  است  باال  انرژی اش  چون  است 
کارش را می کند. سال گذشته یکی 
این بود که  از دالیل افت خندوانه 
مضطرب  کرونا  خاطر  به  ما  همه 
ماسک  باید  تماشاگران  بودیم، 
خندوانه  که  آنجایی  از  و  می زدند 
با  است،  تماشاگرانش  به  متصل 
استودیو  در  حاضران  ماسک ها 
که  بودند  چشم  مشت  یک  فقط 
هم  را  صدایشان  و  می زدند  حرف 
تعداد  مدتی  از  بعد  نمی شنیدی. 
اینکه  تا  کردیم  کم  را  تماشاگران 
تعداشان به 1۰ نفر رسید. حتی چند 
در  رفتیم.  تماشاگر  بدون  هم  شب  
شد  کم انرژی  هفتم،  فصل  نهایت 
هدفش  خندوانه  که  صورتی  در 
تولید انرژی است. اما در فصل 8، با 
تغییراتی که ایجاد کردیم، مثل دکور 
و بازگشت تماشاگران و... انرژی به 

برنامه بازگشته است.

موفقیتش  از  چقدر  -خندوانه 
عروسک  مدیون  سال ها  این  در  را 

جناب خان است؟
*خندوانه و جناب خان خیلی به 
یکدیگر متصل هستند. انگار خواهر 
بگویم  نمی توانم  هستند.  برادر  و 
دیگری کمک می کند  به  کدامیک 
خان  جناب  بعد  و  بود  خندوانه  اما 
آمد. وقتی جناب خان آمد، خندوانه 
در اوج بود. ولی به هر حال از خود 
من به عنوان یکی از عناصر اصلی 
مخاطب های  همه  تا  خانواده  این 
خندوانه، عاشق جناب خان هستند. 
تیم  یک  خندوانه  و  خان  جناب 
هستند. گاهی برخی به گونه ای رفتار 
یک  خان  جناب  انگار  که  می کنند 
عنصر جدا از خندوانه است اما ما در 
واقع تصمیم گرفتیم حرف هایی که 
ممکن است با ممیزی روبرو شود را 
از زبان جناب خان که یک عروسک 
است بزنیم، چون پذیرشش راحت تر 
این  تلویزیون هم  است و مدیریت 
که  البته  است.  پذیرفته  را  موضوع 
حرف های زیادی هم حذف می شود.

پرمخاطب  سریال هاي  -شما 
و موفقي را در سال هاي دور براي 
تلویزیون ساختید... چرا دیگر برای 

تلویزیون سریال نمی سازد؟
*ارتباط با مخاطب در خندوانه 
است.  درخشانی  و  بی نظیر  تجربه 
آنقدر که ترجیح می دهم بازهم این 
مثل  برنامه ای  طریق  از  را  ارتباط 

خندوانه برقرار کنم.

روي موج خندوانه...

رامبد جوان: هدف خندوانه تزریق امید و شادي به مردم است


