
گزارش دنیای جوانان؛

بازار مسکن بر مدار ثبات
آزمایشی جدید  که طرح  فریدون حسن وند گفت 
نظر  به  که  است  ناقص  ایده  یک  حد  در  دولت  بنزین 

اجماعی در دولت هم نرسیده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به طرح جدید دولت 
برای بنزین گفت: در مرحله اول باید تاکید کنم که ما در سال آینده 
افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و بحثی در دولت و مجلس به 
ویژه  کمیسیون انرژی درباره افزایش قیمت بنزین صورت نگرفته 

است؛ لذا قطعا چیزی تحت عنوان افزایش سوخت به ویژه بنزین در 
بودجه ۱۴۰۱ دیده نخواهد شد.

ایده ها  بنزین  برای  دولت  جدید  طرح  درباره  افزود:  وی 
اقتصادی  معاون  که  شده  مطرح  دولتمردان  و  کارشناسان  بین 
و  ایده   اینها  داشت  آن  به  ای  اشاره  هم  نفت  وزیر  و  دولت 

است. مصوبه  نه 
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روانشناس کودک:

والدین پرخاشگری بچه ها را
 جدی بگیرند

شناخت کافی ضامن ازدواج موفق است
مجازی،  شناخت  مراحل  در  روابط  اگر 
دورادور یا متنی باشد شناخت حاصل نمی شود، 
شناخت  موفق  زدواج  ا یط  شرا ز  ا یکی  که 

کافی است.
روابط  از  را  جدیدی  فصل  مجازی  فضای  گسترش 
اجتماعی به وجود آورده و توانسته در زندگی افراد جا باز کند 
تا جایی که مردم از فاصله های دور از این فضا باهم ارتباط 
برقرار می کند و گاهی این آشنایی دربین جوانان منجر به 

ازدواج می شود.
پرستو گلستانی روانشناس درمورد دوستی های مجازی 
و سرانجام آن به ازدواج گفت: افراد از هرجایی که باهم آشنا 
شوند چه در فضای مجازی و فضای حقیقی، فرایند آشنایی 
و شناخت باید سپری شود و پس از طی شدن این فرایند تازه 
می توان فهمید که رابطه کارآمد هست یا نه که باید حدود سه 

ماه از آن رابطه سپری شود.
صفحه 2

رئیس اداره حمل و نقل کاالی راهداری استان خبر داد:

فعالیت بیش از ۷ هزار ناوگان باربری 
در استان اردبیل 
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شبح کژدم، فيلمي 

که از زمانه خود 
سال ها جلوتر بود

3اقتصاد
حذف شورای رقابت 

از قيمت گذاری 
خودرو شایعه است!

هنگ 7فر

چهارصد و هشتاد و هفتمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان 
ایران با نمایش فیلم شبح كژدم ساخته كیانوش عیاري شب 
این  آثار شاخص  از  یكي  كه  فیلم  این  برگزار شد.  گذشته 
فیلمساز محبوب به شمار مي رود، محصول سال 1365 مي باشد 

و بعد از 35 سال بار دیگر به نمایش درآمده است. 

از  رقابت  شورای  داشت:  اظهار  رقابت  شورای  عضو 
قیمت گذاری خودرو حذف نشده است. قیمت گذاری باید در 
شورای رقابت انجام می شد ولی شورا به هر دلیلی هنوز شكل 
نگرفته و قوه مجریه نمایندگان خود را معرفی نكرده است.

فرهنگی  مردم  ما  دارد:  عقیده  پایداری  ادبیات  نویسنده 
هستیم كه دوست داریم، ببینیم و بشنویم به جای این كه 
مقایسه  در  شفاهی  تاریخ  فرهنگ  غلبه  بخوانیم؛  خودمان 
با فرهنگ مكتوب از جمله مواردی است كه باعث می شود 
شاعران یا نویسندگان دفاع مقدس كمتر شناخته شده باشند.

غلبه فرهنگ شفاهی، 
عامل ناشناخته ماندن 

نویسندگان دفاع 
مقدس است

طرح بنزین در حد یک ایده ناقص است دادگاه مطبوعات
 این هفته مجرم نداشت!

سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی گفت: این هفته 
در دادگاه مطبوعات به دو پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد و طبق نظر 

هیات منصفه متهمان هر دو پرونده مجرم شناخته نشدند.
احمد مومنی راد افزود: روز دوشنبه ششم دی سال ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری 

یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی دو پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به 
فرسودگی 3۹ درصد خوابگاه های دانشجویی در کشور، 
گفت: بر اساس برآوردها، ۴۴ درصد از خوابگاه های ما 
احتیاج به بازسازی دارند و تنها ۱۷ درصد خوابگاه ها نوساز هستند.

دکتر بهرام عین اللهی در آیین رونمایی از طرح »پویش ملی 
سخاوت« و افتتاح طرح های عمرانی و خوابگاهی دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور گفت: در پروژه ای با عنوان »پویش ملی سخاوت«، 
افتتاح هزار و ۸۰۰ تخت خوابگاهی و اماکن دانشجویی در هشت 
شاهرود،  اصفهان،  کردستان،  بندرعباس،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بوشهر، گیالن، یزد و جندی شاپور اهواز را در دست اقدام داریم 

که این امر جای رضایت و شکر دارد.
صفحه 2

فرسودگی ۳۹ درصدی خوابگاه های دانشجویی در کشور
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 مرکزی- فاطمه محمدی: همزمان با هفته راهداری 
و حمل و نقل جاده ای در مراسمی از رانندگان و راهداران 

نمونه استان تجلیل شد.
راه های  نگهداری  دفتر  مدیرکل  پیرنون   افشین 
مراسم  در  کشور  جاده ای  و حمل ونقل  راهداری  سازمان 
از  مرکزی  استان  نمونه  رانندگان  و  راهداران  از  تجلیل 
جابجایی 2۰۰ میلیون نفر مسافر در سال توسط ۶2۵ هزار 

راننده در کشور خبر داد.
پیرنون افزود: ۴۰۰ هزار ناوگان در بخش حمل و نقل 
کشور فعال است که ۹۰ درصد حمل و نقل جاده ای را متقبل 
شده اند.او اضافه کرد: در کشور 3۵ اداره کل راهداری فعال 
است که 22۰ هزار کیلومتر از راه های کشور را نگهداری 
را کنترل، تجهیز و  راه ها  این  راهدار  می کند و ۱2 هزار 

نگهداری و رفع اشکال می کنند.
مدیرکل دفتر نگهداری راه های سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای کشور بیان کرد: سرمایه و ارزش این 

راه ها هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
جهانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی هم در این مراسم پس از برشمردن اهمیت راه های 
استان مرکزی در برقراری ارتباط با دیگر استان ها از افزایش 
32 درصدی تردد در ۹ ماهه امسال خبرداد.جهانی افزود: 
استان مرکزی ۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه فرعی و اصلی 
دارد و روزانه ۶۰۰ هزار تردد در استان انجام می گیرد که 2۵ 

درصد از آن مربوط به ماشین های سنگین است.
او همچنین از کمبود بودجه در بخش های مختلف 
این اداره کل گالیه کرد و گفت: در استان مرکزی فقط 
یک هفتم نیاز ها تأمین می شود و برای نوسازی تعمیر و 
تجهیز تجهیز ماشین آالت با کمبود بودجه مواجه هستیم.

استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
مرکزی ، با اشاره به تالش های بعمل آمده جهت ارتقای 
ایمنی راه های استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰ 
کیلومتر از خرابی روشنایی راه های استان با شش میلیارد 
تومان اعتبار تعمیر و در هشت کیلومتر از راه های استان 

روشنایی جدید با ۱۰۰ میلیارد ریال احداث شده است.
راهداری  حوزه  در  دغدغه  اصلی ترین  افزود:  وی 
برقراری ایمنی در محورهای مواصالتی و تأمین آرامش و 
آسایش برای کاربران جاده ای است که در این راستا اداره  
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی بصورت 
مستمر و شبانه روزی در تالش است تا این مهم در شبکه 

راه های استان محقق شود.
استان  جاده ای  نقل  و  و  حمل  راهداری  مدیرکل 
مرکزی اظهار کرد: ایمنی راه ها مختص جسم راه نبوده و 
تأمین آن در حاشیه و حریم راه ها نیز بسیار حائز اهمیت است.
ایمنی حاشیه  ارتقای  راستای  وی تصریح کرد: در 
راه ها، طی سال ۱۴۰۰ بالغ بر 23۰ کیلومتر احداث شیب 
شیروانی با بهره گیری از پتانسیل ماشین آالت و تجهیزات 
سازمانی در راه های استان مرکزی اجرا و حدود 22۵ کیلومتر 

دیگر از شیب شیروانی راه ها اصالح شده است.
به گفته جهانی بیش از ۶۷۰ کیلومتر رگالژ شانه خاکی 
جهت رفع افتادگی شانه از لبه آسفالت، ۴۵۰ کیلومتر اصالح 
و اجرای شانه خاکی و پاکسازی بیش از چهار هزار و ۵۰۰ 
کیلومتر از حریم جاده بمنظور ارتقای ایمنی و منظر راه در 

مجموع محورهای مواصالتی استان توسط پرسنل ادارات 
تابعه شهرستان ها اجرا شده است.

وی با اشاره به اهمیت ایمن سازی فیزیکی راه ها از 
نصب 3۰ دستگاه و تعمیر ۸۰ دستگاه چراغ چشمک زن با 
۷۰۰ میلیون تومان اعتبار، نصب ۵۰۰ متر و تعمیر ۱۰ هزار و 
۵۰۰ متر حفاظ فلزی گاردریل با ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار و 
اجرای دو هزار متر حفاظ بتنی نیوجرسی با ۱۸ میلیارد ریال 

اعتبار در محورهای مواصالتی استان خبر داد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
آشکارسازی و هدایتگری راه را نیز از اقدامات بعمل آمده عنوان 
کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹۰۰ کیلومتر از 
سطح راه های استان با صرف ۹۰ میلیارد ریال اعتبار خط کشی 
شده و برای هدایت ترافیکی 3۱۰ مترمربع تابلوی اطالعاتی 
نصب و ۵2۰ مترمربع تعمیر شده و حدود ۴۵۰۰ عدد انواع 
تابلوهای انتظامی، اخباری و عالئم هشداردهنده برای برقراری 
ترددی ایمن در راه های استان مرکزی نصب شده است. وی 
مجموع اعتبارات ملی و استانی برای ارتقای ایمنی راه های 
استان را 3۶ میلیارد تومان برشمرد و ادامه داد: ۱۱ میلیارد 
تومان از این اعتبارات تاکنون تخصیص یافته و امیدواریم با 
تداوم تخصیص اعتبارات ابالغی، بر اساس برنامه های هدف، 
اقدامات شایسته ای در راستای افزایش ضریب ایمنی در شبکه 

راه های استان صورت گیرد.
مراسم تجلیل از راهداران و رانندگان نمونه استان 
مرکزی به مناسبت در هفته راهداری و حمل و نقل جاده ای 
در اراک برگزار و در این مراسم از رانندگان و راهداران نمونه 

استان تقدیر و تجلیل شد.

همزمان با هفته راهداری و حمل و نقل جاده ای
 از رانندگان و راهداران نمونه استان مرکزی تجليل شد
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عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت:
با بگیر و ببند در فضای مجازی مخالفم

اینکه چرا  نمایند مردم خرم آباد در مجلس، گفت: فیلترشکن دارم اما در 
فیلترشکن گذاشتند من تردید دارم. یکی از کارشناسان می گفت فیلترشکن ها را 
تصور،  برخالف  یعنی  بدانند.  را  افراد  خروج  راه  که  می گذارند  امنیتی  نهادهای 
استفاده از فیلترشکن به معنای خارج شدن از کنترل نیست، بلکه ورود به دایره 

کنترل نیروهای امنیتی است.
مهرداد ویس کرمی عضو و دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای 
از سوی مرکز پژوهش های مجلس و  ایرادات مطرح شده  مجازی، درخصوص 
واکنش تعدادی از اعضای کمیسیون طرح صیانت در جلسه روز دوشنبه نسبت به 
این نامه، گفت: ببینید مساله این است که این طرح قبال دو بار به مرکز پژوهش ها 
رفته و اعمال نظر شده و بازگشته است، آنچه که در تیرماه نهایی شد و آخرین 
نسخه بود حداقل دوبار از زیر دست مرکز پژوهش ها عبور کرده بود. انتقاد اصلی 
من این بود که رویه مرکز پژوهش ها باید یک رویه علمِی اثباتِی قابل قبولی باشد.

وی ادامه داد: نکته بعدی که نسبت به آن انتقاد وجود داشت و دارد این 
نامه به دست رئیس کمیسیون برسد در فضای مجازی  اینکه  از  است که قبل 
منتشر می شود که این شائبه جهت دار بودن مساله را بیشتر می کند. البته آقای 
نگاهداری توضیحاتی دادند و معتقد بود که نظر واقعی مرکز همین بود که االن 
است اما مِن بیرونِی ناظر نمی توانم اینطور فکر کنم، من آن چیزی که رسمی 

مطرح می شود را متوجه می شوم.
ویس کرمی افزود: ما این مساله را به دفتر آقای قالیباف و خود ایشان منتقل 
بدانیم وقتی مرکز پژوهش ها در موضوعی نظر می دهد،  باید  ما  کردیم؛ چراکه 
روی اصول و مبانی کارشناسی نظر می دهد نه اینکه براساس سلیقه افراد، عاطفه 

یا مسائل سیاسی چرخش داشته باشد.
دبیر کمیسیون طرح صیانت همچنین بیان کرد: در هر حال اختیار کار با 
کمیسیون است و این را همه باید توجه داشته باشند، طبق قانون و آیین نامه 
مجلس تنها کسی که می تواند در این زمینه حرف آخر را بزند، کمیسیون است. 
در همین راستا کمیسیون طبق اختیاراتی که داشت، از کسانی که نظرات موافق 
یا مخالف داشتند و یا ذی نفع بودند دعوت کرد و جلساتی داشتند و در این راستا 
کمیته ای که از طرف کمیسیون مامور شده، ویرایش هایی را انجام داده و طرحی 
آماده شد که در جلسه دیروز مطرح شد و از این به بعد این طرح جدید که در 

جلسه روز دوشنبه مطرح شد، مبنای کار کمیسیون خواهد بود.
ویس کرمی در پاسخ به این مساله که »موضع گیری های شما در جلسات و 
همچنین واکنش به نامه مرکز پژوهش ها باعث می شود که اینطور به ذهن برسد 
که شما نسبت به هر نظر منتقد و مخالفی جبهه گیری می کنید«، بیان کرد: ببینید 
دو مساله جداست، در اینجا بحث و انتقاد ما نسبت به عملکرد مرکز پژوهش هاست، 
پژوهشگر قبل از اینکه به نتیجه برسد نباید پیش فرض و ذهنیت داشته باشد، این 
انتقاد به مرکز وارد بود و خودشان هم پذیرفتند؛ حتی قرار شد با اشخاصی که 
برای خودشیرینی این متن را منتشر کردند برخورد مناسبی صورت گیرد. چراکه 
وقتی چیزی رسمًا هنوز دست رئیس کمیسیون نرسیده، نباید در فضای مجازی 
منتشر شود. تذکر ما در واقع هم بابت این نوع انتشار بود و هم دوگانگی که در 

مرکز به نظر می رسد.
است  مجلس  قانون  این  شما،  دیگر  انتقاد  درخصوص  اما  داد:  ادامه  وی 
که طبق آیین نامه حتی کسی حق نشستن در جای نماینده را ندارد. کمیسیون 
در سالنی تشکیل می شود و ما می خواهیم یک انضباطی داشته باشیم. از سوی 
دیگر می خواهیم جلسات منسجم باشد، به همین جهت شیوه نشستن ما طوری 
نیست که جایگاه نماینده و میهمان جلسه جدا باشد. از سوی دیگر دوستانی که 
از بیرون مجلس می آیند، جایگاه حقوقی خودشان را نمی دانند. مثال تذکر آیین 

نامه ای حق نماینده است.
با حفظ  میهمانان  که  بود  راستا  این  در  من  تذکر  آن  افزود:  کرمی  ویس 
که  عزیزی  مهمان  مثال  که  باشند  مطلع  و  باشند  مستقر  خود  جای  در  احترام 
به عنوان کارشناس به جلسه دعوت شده فارغ از اینکه موافق است یا مخالف، 
طبق آیین نامه اجازه طرح پیشنهاد ندارد و پیشنهاد را باید نماینده ارائه دهد. اما 
میهمان مدعو می تواند طرح خود را به یکی از نمایندگان ارائه دهد و از جانب 

آن نماینده مطرح شود.

اعزام نخستین گروه زائران ایرانی به سوریه از هفته آینده
رییس سازمان حج و زیارت گفت: بر اساس هماهنگی ها، نخستین گروه از 

زائران ایرانی پس از یک وقفه چند ساله، هفته آینده به سوریه اعزام خواهد شد.
علیرضا رشیدیان در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم 
رهبری و سازمان حج و زیارت افزود: چرخه جدید اعزام زایران ایرانی به سوریه پس 
از اعالم موافقت طرف سوری به نمایندگی سیاسی کشورمان در دمشق از هفته 

آینده فعال خواهد شد.
وی در ادامه این نشست در خصوص حج ۱۴۰۱ و دیدارهای وزیر حج و عمره 
به شرایط  توجه  با  داشت:  اظهار  اسالمی  برخی کشورهای  با مسئوالن  عربستان 
کرونایی، آمادگی در قالب سناریوهای احتمالی را در دستور کار خود قرار داده و در 

حوزه اجرا در حال برنامه ریزی و پیگیری هستیم.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز در ادامه این نشست با اشاره به 
بیانیه گام دوم انقالب و پیام های دو سال گذشته در مورد حج در برنامه ریزی های 
این سازمان و بعثه ابراز امیدواری کرد که حج آینده با اتخاذ تدابیر مناسب از طرف 

کشور میزبان با مشارکت زایران سایر کشورها برگزار شود.
در  بهداشت  به  توجه  لزوم  نواب  عبدالفتاح  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
این همایش خواست که  برگزارکنندگان  از  یادآور شد و  را  تدارکات  تغذیه و  کنار 
کارگروهی متشکل از دست اندرکاران امور تغذیه و تدارکات در سفرهای حج، عمره 
انتقال  و  بیان  برای  دانشگاهی  و  علمی  متخصصان  و  اساتید  و  مقدسه  اعتاب  و 

تجارب تشکیل شود.

دادگاه مطبوعات این هفته مجرم نداشت!
سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی گفت: این هفته در دادگاه 
مطبوعات به دو پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد و طبق نظر هیات منصفه متهمان 

هر دو پرونده مجرم شناخته نشدند.
احمد مومنی راد افزود: روز دوشنبه ششم دی سال ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه 
مطبوعاتی  جرم  پرونده  دو  شقاقی  قاضی  ریاست  به  تهران  استان  یک  کیفری 

رسیدگی شد.
وی اظهارداشت: پرونده اول مربوط به اتهام مدیر مسئول پایگاه خبری مشرق 
به اتهام نشر مطالب خالف واقع بود که هیات منصفه پس از استماع اظهارات و 
دفاعیات طرفین در خصوص اتهام یادشده، با اکثریت آراء متهم را مجرم ندانست.  
مومنی راد گفت: پرونده دوم مربوط به مدیرمسئول روزنامه کیهان به اتهام 
نشر مطالب خالف واقع، توهین و افترا بود که هیات منصفه پس از استماع اظهارات 

و دفاعیات طرفین در خصوص اتهام یادشده متهم را باتفاق آراء مجرم ندانست.
بر اساس اصل 2۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب 
مخل به مبانی اسالم و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق 

آنها را قانون معین می کند.
به  ۱3۷۹رسیدگی  مصوب  مطبوعات  قانون  اصالح  قانون   3۴ ماده  مطابق 
جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صالحیت ذاتی در محاکم عمومی یا 
انقالب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت 

منصفه در آن الزامی است.    
انقالب  و  عمومی  دادگاه های  تشکیل  قانون  اصالح   ۴ ماده  تبصره 
دادگاه  در  سیاسی  و  مطبوعاتی  جرایم  به  رسیدگی  می دارد  بیان  مصوب۱3۸۱ 
کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 2۰ قانون مذکور رسیدگی به 
جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم 
یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا 
این مورد دادگاه مذکور  آمد و در  استان به عمل خواهد  در دادگاه تجدید نظر 

نامیده می شود. استان  دادگاه کیفری 
با حضور  سیاسی  و  مطبوعاتی  جرایم  به  رسیدگی  در  استان  کیفری  دادگاه 
هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صالحیت رسیدگی به جرم 

مطبوعاتی را نیز دارد.

یک روانشناس در گفتگو با دنیای جوانان؛

شناخت کافی ضامن ازدواج موفق است
حل  مرا در  بط  ا و ر گر  ا
شناخت مجازی، دورادور یا متنی 
نمی شود،  حاصل  شناخت  باشد 
که یکی از شرایط ازدواج موفق 

شناخت کافی است.
گسترش فضای مجازی فصل جدیدی 
را از روابط اجتماعی به وجود آورده و توانسته 
در زندگی افراد جا باز کند تا جایی که مردم 
از فاصله های دور از این فضا باهم ارتباط 
برقرار می کند و گاهی این آشنایی دربین 

جوانان منجر به ازدواج می شود.
درمورد  روانشناس  گلستانی  پرستو 
دوستی های مجازی و سرانجام آن به ازدواج 
گفت: افراد از هرجایی که باهم آشنا شوند چه 
در فضای مجازی و فضای حقیقی، فرایند 
آشنایی و شناخت باید سپری شود و پس از 
طی شدن این فرایند تازه می توان فهمید که 
رابطه کارآمد هست یا نه که باید حدود سه 

ماه از آن رابطه سپری شود.
در  رابطه  اگر  گفت:  روانشناس  این 
مرحله شناخت مجازی باشد، شناخت کافی 
حاصل نمی شود، چون وقتی که حضوری هم 
مالقات می کنیم، تمام ابعاد وجودی خودرا 
نمی توانیم نشان دهیم. این نکته خیلی مهم 

است که از هر طریقی آشنا می شویم، فرایند 
آشنایی و شناخت را به درستی باید بگذرانیم 
تا بتوانیم تا در رابطه بتواند معنای واقعی خو 

را پیدا کند.
فرایند ازدواج در حال حاضر در جامعه 
ما پیچیده و متاثر از متغیر هایی مانند شرایط 
شرایط  که  است  اجتماعی  و  اقتصادی 
را  شرایط  این  هستیم  آن  در  که  فرهنگی 

مشکل می کند.
بینی  پیش  کرد:  تصریح  گلستانی   

اینکه یک رابطه چقدر احتمال دارد به ازدواج 
منتهی شود، بستگی به انگیزه طرفین برای 
ازدواج دارد و تالشی که افراد برای مدیریت 

حفظ رابطه خود انجام می دهند.
آشنایی  از طریق  افرادی که  از  یکی 
ازدواج  به  اقدام  اجتماعی  شبکه های  در 
کرده است، گفت: چند سال پیش در یکی 
از گروه ها در فضای مجازی با دختری در 
یکی از شهر های شمالی آشنا شدم که در 
ابتدا فقط یک دوستی ساده بود فقط گاهی 

باهم صحبت داشتیم.
بعد از گذشت حدود دو ماه حس کردم 
که سلیقه های مشترک زیادی زیادی داریم 
چند  به  مدت  این  در  ما  صحبت های  که 
ساعت در روز رسید، تنها مشکلی که بین ما 
وجود داشت فاصله مکانی بود که دخترمورد 
عالقه من در یکی از شهر های شمال زندگی 
می کرد، اما این موضوع برای من مهم نبود.
رابطه  این  از  که  مدتی  داد:  ادامه  او 
مطرح  خانواده  برای  را  ماجرا  این  گذشت 
با  اما  کنم،  ازدواج  می خواهم  که  کردم 
با  اما  روشدم،  روبه  مادرم  و  پدر  مخالفت 
اصرار و مدتی ترک خانه توانستم موافقت 
آنها را جلب کنم و باهم ازدواج کردیم.مدتی 
که گذشت فهمیدم مریم را خوب نمی شناسم 
و من فقط نکات مثبت او را می دیدم، مریم 
بعد از یک سال به بهانه دور بودن از خانواده 
و دلتنگی بیشتر در خانه پدرش بود می گفت 
باید انتقالی بگیری، چون من دیگر نمی توانم 

به دور از پدر و مادرم زندگی کنم.
ادامه داد: همینطور هر روز به مشکالت 
و در گیری های ما افزوده می شد تاجایی که 
دیگر راهی به جز طالق نمی دیدیم و بعد از 

یکسال و نیم از هم جداشدیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

فرسودگی ۳۹ درصدی خوابگاه های دانشجویی در کشور
درصد   3۹ فرسودگی  به  اشاره  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
خوابگاه های دانشجویی در کشور، گفت: بر اساس برآوردها، ۴۴ درصد از خوابگاه 

های ما احتیاج به بازسازی دارند و تنها ۱۷ درصد خوابگاه ها نوساز هستند.
و  ملی سخاوت«  از طرح »پویش  رونمایی  آیین  در  بهرام عین اللهی  دکتر 
افتتاح طرح های عمرانی و خوابگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: در 
پروژه ای با عنوان »پویش ملی سخاوت«، افتتاح هزار و ۸۰۰ تخت خوابگاهی و 
اماکن دانشجویی در هشت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، کردستان، اصفهان، 
شاهرود، بوشهر، گیالن، یزد و جندی شاپور اهواز را در دست اقدام داریم که این 

امر جای رضایت و شکر دارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که باید دید که در چه 
شرایطی در حال زندگی هستیم و چه تاریخی را در گذشته داشته ایم، یادآور شد: 
خیر  مردمی  نیز  ستم شاهی  دوران  در  حتی  تاریخ  طول  در  خوشبختانه  ما  مردم 
از یکدیگر  امور خیر  انجام  السالم، در  ائمه علهیم  بر  با توسل  بوده اند و همیشه 
سبقت می گرفتند. امروزه بسیاری از مراکز درمانی ما مزین به نام خیرانی است که 
بسیاری از این عزیزان قبل از انقالب کار خیری را انجام داده اند. این سابقه تاریخی 

به فرموده مقام معظم رهبری برای ما ایجاد هویت می کند.
عین اللهی افزود: کشوری که هویت داشته باشد با کشورهای بی هویت تفاوت 
بسیاری دارد، این کشور در طول تاریخ خود را نشان داده و راه خود را می تواند 
ادامه دهد. پس از انقالب فشارهای بیشتری از نظر اقتصادی و ... به مردم ما آمد 
که سرآمد آن دفاع مقدس است. ما در دوران دفاع مقدس در برابر اتحاد تمامی 
ابرقدرت هایی که برای نابودی ما با یکدیگر متحد شده بودند ایستادیم و این موفقیت 
به واسطه هویت، اصالت، اعتقاد بر والیت و حضور مردم در صحنه بود که رقم خورد.
وی با بیان این که این مردم ما بودند که در دوران دفاع مقدس حماسه آفریدند، 
گفت: خیران در آن دوران نیز حضور داشتند و مردم از یک پیرزن تا یک جوان 
در مسیر خیر و در صحنه این رزم حضور فعاالنه داشتند. اهدای مال کار آسانی 
نیست، فردی که کار خیر می کند در راه خداوند از توفیق الهی بهره مند شده است. 
کرونا یکی از صحنه های مهم در کشور بعد از دوران دفاع مقدس بود که علی رغم 
تهیداتش، موارد مهمی را برای مردم جهان روشن کرد، ما دیدم خدمت گذارانی که 
صحنه های زیبایی از ایثار و مهربانی در کمک های مردمی را از خود نشان دادند، به 

واقع هر کاری که مردمی شود موفق است.
این مقام مسؤول با اشاره به موفقیت های واکسیناسیون عمومی مردم طی 
ماه های ابتدایی کار دولت سیزدهم، ابراز داشت: در آغاز کار دولت، تنها ۵ میلیون 
دز واکسن به مردم تزریق شده بود، اما امروز  آمار ۱۱۷ میلیون دز تزریق واکسن را 
رد کرده  و در عرض ۴ ماه بیش از ۱۱2 میلیون واکسن تزریق کرده ایم. این کار را 
وزارت بهداشت به تنهایی انجام نداد بلکه ما با به صحنه آوردن مردم این توفیق را 
پیدا کردیم که به جایی برسیم که در برخی روزها حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار دز 
تزریق داشته باشیم و از نظر سرعت کار نسبت به جمعیت، نیز رکورد جهانی پیدا کنیم.
آوردن  دلیل  به  این  کرد:  اضافه  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
مردم پای کار  بود و در نتیجه مردم هم به ما اعتماد کردند. امروز در تهران ۹۱ 
درصد مردم یک دز و ۸۰ درصد مردم دز کامل تزریق را انجام داده اند، در حالی 
که در آمریکا ۶۰ درصد و در روسیه ۴۰ درصد مردم واکسن را تزریق کرده اند. در 
بازدیدهای خود می دیدیم در مراکز واکسیناسیون تنها یک نفر پرسنل از وزارت 
بهداشت مستقر است اما مردم از هالل احمر، هیأت ها، بسیج و... در صحنه بودند. 
به واقع اگر با سیستم وزارت بهداشت بدون مشارکت داوطلبانه مردم، قصد داشتیم 

روند واکسیناسیون را پیش ببریم بیش از یک سال زمان می برد.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت بهداشت،  وی بر تکمیل 
پروژه های در دست کار و نیمه تمام خیرساز تاکید کرد و افزود: باید این پروژه ها در 
ابتدا تکمیل شود، در این مدت هیچ پروژه جدیدی راه اندازی نشود تا مردم اثر کار 
را ببینند. حرکات خیران برکات کار ما است و هر قدمی شما بردارید مورد حمایت 
ما است. نظارت هر چه بیشتر و امانت داری مردم در حوزه اموری که خیران در آن 
ورود می کنند نیز یک نیاز اساسی است،  گزارش فعالیت های خود را به مردم بدهید 

تا حس کنند خودشان در کار دخیل هستند و مراقبت ها را بیشتر کنند.

دستگیری سارقانی که از دختران اخاذی می کردند
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران از دستگیری 2 سارق مسلح که از دختران 

اخاذی می کردند، خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس تهران، سرهنگ امیرهوشنگ امیری سرکالنتر 
هفتم پلیس پیشگیری تهران اظهار کرد: براساس اخبار به دست آمده مبنی بر سرقت از 
شهروندان به خصوص دختران جوان توسط 2 سرنشین یک خودروی مدل باال به همراه 
یک قبضه سالح کلت ساچمه ای، موضوع در دستور کار عملیات کالنتری ۱3۰ نازی 
آباد قرار گرفت. وی افزود: عوامل عملیات کالنتری ۱3۰ نازی آباد در حین گشت زنی 
در سطح حوزه استحفاظی و با توجه به اطالعات کسب شده از سارقان در یکی از خیابان 
ها، خودروی مدل باالیی را که با دو نفر سرنشین در کنار خیابان در حال صحبت با 2 
خانم بود، مشاهده کردند که خودرو را زیر نظر قرار داده و مشاهده شد هر 2 خانم سوار 
بر خودرو شده و حرکت کردند که بالفاصله ماموران برای دستگیری متهمان وارد عمل 

شدند و مسیر خودرو را مسدود و متهمان را دستگیر کردند.
سرهنگ امیری تصریح کرد: در بازرسی اولیه از متهمان یک قبضه کلت کمری 

ساچمه ای کشف و به همراه متهمان به کالنتری منتقل شد.
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری گفت: متهمان در تحقیقات پلیسی به جرائم خود 
اعتراف کردند که با فریب دختران جوان با پوشش خودروی مدل باال آن ها را سوار و 
آنان می کردند.به گفته  اقدام به اخاذی و سرقت اشیاء قیمتی  با تهدید سالح  در مسیر 
سرهنگ امیری تاکنون ۵ شاکی در این خصوص شناسایی و به کالنتری مراجعه کردند.

سرقت گاردریل های بزرگراه ها با همدستی پیمانکار شهرداری
پلیس از دستگیری سارق گاردریل های بزرگراه های پایتخت که با همدستی پیمانکار 

شهرداری اقدام به سرقت می کرد، خبر داد.
سرپرست  لطیفی  پیمان  سرهنگ  تهران،  پلیس  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
سرکالنتری سوم پلیس پیشگیری تهران اظهار کرد: به دنبال افزایش سرقت گاردریل های 

بزرگراه ها موضوع در دستور کار قرار گرفت.
خودروی  به  زنی  گشت  حین  سوم  سرکالنتری  ضربت  عملیات  تیم  افزود:  وی 
وانتی که به صورت مشکوکی در کنار بزرگراه در حال حرکت بوده مشکوک و خودرو را 
زیر نظر قرار داده و مشاهده می کنند که خودروی مذکور از تاریکی شب استفاده و در 
پوشش خودرو های شهرداری با عالئم هشدار دهنده به کنار گاردریل ها رفته و شروع 
و  کردند  اقدام  متهم  برای دستگیری  عوامل ضربت  آن ها کرد که سریعا  بازکردن  به 

متهم غافلگیر و دستگیر شد.
سرپرست سرکالنتری سوم تصریح کرد: در بازرسی خودروی سارق، تعدادی گاردریل 
و وسایل مختلف برای باز کردن گاردریل ها کشف شد و متهم در تحقیقات فنی در کالنتری 
به جرم خود اعتراف کرده که با راهنمایی و همدستی برادرش که از پیمانکاران شهرداری 

است، اقدام به سرقت می کند که با هماهنگی قضائی همدست وی نیز دستگیر شد.

قتل زن جوان که با مردان غریبه رابطه داشت
مرد افغان که زن ایرانی را کشته و طال و گوشی های موبایلش را سرقت کرده بود 

پای میز محاکمه ایستاد و ادعای عجیبی را مطرح کرد.
    

قتل زن جوان در تهران رخ داد. عامل قتل زن جوان یک مرد افغان است. عامل 
قتل زن جوان در تهران دستگیر شد. رسیدگی به پرونده قتل زن جوان در دادگاه آغاز شد. 
رسیدگی به این پرونده از دی ماه سال ۹۹ به دنبال کشته شدن زن جوانی به نام 
فریبا در خانه اش در خیابان خوش آغاز شد. همسر وی که از محل کار به خانه برگشته 

و با جسد همسرش روبه رو شده بود با پلیس تماس گرفت.
 شواهد نشان می داد زن جوان قربانی دستبرد به خانه اش شده و پول،  طال و 

3گوشی موبایلش سرقت شده است.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

علمی  ت  هیا عضو 
ه  نشگا ا د یه  ر وفوق تخصص 
ت  ما خد و شکی  پز م  علو
بیان  با  بهشتی  شهید  درمانی  بهداشتی 
اصول  رعایت  بدون  واکسیناسیون  اینکه 
بهداشتی در مقابل »اومیکرون« موثرنیست، 
تزریق  گفت:نتایج مطالعات نشان می دهد، 
دز سوم واکسن کرونا ۷۵ درصد و دریافت 
سویه  این  به  ابتال  از  درصد   3۰ دوم  دز 

پیشگیری می کند.
سویه  افزود:  مختاری  مجید  دکتر 
بوتسوانا  کشور  در  نوامبر   ۱۱ اومیکرون 
شناسایی و سپس در هنگ کنگ و یک روز 
بعد در آفریقای جنوبی مشاهده شد و بعد از 
گذشت 2 هفته سازمان بهداشت جهانی این 
سویه را به عنوان یک سویه خطرناک و قابل 

بررسی معرفی کرد.
وی توضیح داد: قدرت تکثیر این سویه 
حداقل سه تا چهار برابر کرونا دلتا و دیگر 
سویه های این ویروس است. بر اساس نتایج 
یک مطالعه در هنگ کنک نیز این سویه در 
بیشتری  تکثیر  باال  تنفسی  مجاری  داخل 
نسبت به دیگر سویه های کرونا از جمله دلتا 
داشته است.مختاری ادامه داد: در حقیقت با 
مطالعه بافت ریه و حباب های هوا در داخل 
این دستگاه تنفسی مشاهده شد، این سویه 
انتهای  در  چشمگیری  فعالیت  )اومیکرون( 
و  ذات الریه  باعث  بنابراین  و  نداشته  ریه 
در  نخواهد شد.  نیز  ریه  بافت  سفت شدن 
با عالئمی  اومیکرون  امر سویه  این  نتیجه 
همچون سرماخوردگی یا آنفولوآنزای خفیف 

بروز می یابد.
این فوق تخصص ریه افزود: دوره این 
بیماری نیز کوتاه بوده و سیستم ایمنی بدن 
خستگی،  سردرد،  نمی کند.  دستکاری  را 
سرفه های  و  گلو  سوزش  کم اشتهایی، 

تب  و  عمومی  ضعف  و  درد  بدن  خشک، 
مالیم از عالئم اصلی ابتالء به این بیماری 

)اومیکرون( است.
ین  ا تمامی  کرد:  تاکید  مختاری 
اطالعات مربوط به آفریقای جنوبی بوده و 
رئیس سازمان نظام پزشکی این کشور طی 
2 روز گذشته اعالم کرد، رفتار اومیکرون در 
جوامع مختلف می تواند متفاوت باشد و آمار 
این رفتار در  بر  این کشور دلیل  امیدوارانه 

همه کشورها نخواهد بود.
وی با اشاره به اخطار سازمان جهانی 
اکنون  شد:  یادآور  رابطه  این  در  بهداشت 
افزایش شمار بیماران در اروپا و آمریکا نیز 
حاکی از این مساله است. به عنوان مثال، 
انگلستان  در  کرونا  بیماران  تعداد  اکنون 
می رسد.  نفر  هزار   ۱۶۰ تا   ۱۵۰ روزانه  به 
همچنین بیش از ۱۸۰ هزار بیمار در آمریکا 
سویه  این  از  درصد   ۸۰ تا   ۵۰ درگیری  با 

برآورد می شوند.
مختاری با اشاره به مطالعات آفریقای 
جنوبی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان 
مرگ و میر این سویه باال نیست. بیماران 
نیازمند به اکسیژن تقریبا ۱۰ درصد برآورد 
جمعیت  این  از  درصد   ۹۰ که  است،  شده 

بستری  به  نیاز  و  شناسایی  اتفاقی  طور  به 
نیز نداشته اند.

علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
درمانی شهید  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
این  انتقال  سرعت  اما  داد:  ادامه  بهشتی 
بیماری بسیار باالست، شمار مبتالیان به این 
سویه ظرف دو تا سه روز دو برابر می شود و 
این مساله می تواند نیاز به خدمات پزشکی 

و درمانی را تصاعدی افزایش دهد.
همیت  ا بر  کید  تا با  ی  ر مختا
برخی  براساس  داد:  ادامه  واکسیناسیون 
گزارش ها، اکنون بعضی از گروه ها علیرغم 
تزریق هر سه دز واکسن فایزر نیز در آمریکا 
به اومیکرون )در حد خفیف( مبتال شده اند. 
اما به طور کل نتایج مطالعات نشان می دهد، 
و  واکسن کرونا ۷۵ درصد  تزریق دز سوم 
این  به  ابتال  از  درصد   3۰ دوم  دز  دریافت 

سویه پیشگیری می کند.
و  مناظره  به  اشاره  با  همچنین  وی 
گفت وگو با مخالفان واکسن تصریح کرد: 
واکسن گریزی زمینه علمی و منطقی نداشته 
اثبات شده  زنده  مناظرات  این مساله در  و 
است. اشخاص واکسن نزده باید به سرعت 
با  همچنین  کنند.  دریافت  را  واکسن  این 

دز  باید  دوم  دز  تزریق  از  ماه  سه  گذشت 
سوم را دریافت کنند.

مختاری تاکید کرد: علیرغم تزریق هر 
سه دز واکسن کرونا نیز همه شیوه نامه های 
بهداشتی اعم از استفاده از ماسک، بهداشت 
دست، پرهیز از تماس دست و صورت، لغو 
ترددهای غیرضروری، پرهیز از اجتماعات و 
کاهش تجمعات در مدارس و مراکز آموزشی 
و دانشگاه ها )در صورت تصمیم ستاد ملی 

مقابله با کرونا( باید رعایت شود.
عمدتا  بیماری  این  داد:  ادامه  وی 
جوانان بین ۱۸ تا 3۵ سال را درگیر می کند، 
نیز  جامعه  در  متحرک  جمعیت  این  اغلب 
بدون عالمت )یا با عالئم خفیف( در سطح 
شهر تردد خواهند داشت. اکنون بنابر اعالم 
اروپا و آمریکا نیز ۵۰ درصد سرماخوردگی ها 

در این منطقه اومیکرون است.
علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
درمانی شهید  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
مشاهده  با  جوانان  بنابراین  افزود:  بهشتی 
با  شوند،  ایزوله  باید  بالینی  عالئم  هرگونه 
سالخوردگان در ارتباط نبوده و حداقل ۱۰ 

روز در قرنطینه خانگی باشند.
مطالعات  بنابر  شد:  یادآور  مختاری 
آفریقای جنوبی، سویه اومیکرون به عنوان 
در  و  شده  شناخته  سرپایی  بیماری  یک 
مرزها، می تواند  در  رفتار  تغییر  صورت عم 
سیستم  از  بهره گیری  با  درمانگاه ها  در 
کمک پزشکی و پرستاری نیز تحت معاجه 

و درمان قرار بگیرد.
و  عمومی  روابط  مرکز  سرپرست 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  اطالع رسانی 
ورود  ماه  آذر   2۸ یکشنبه  پزشکی  آموزش 
به  اومیکرون  جدید  سویه  از  مورد  اولین 
شده  آغاز  جنوبی  آفریقای  از  که  را  ایران 

بود، تایید کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد؛

جلوگیری۷5 درصدی ابتال به »اومیکرون« با تزریق دز سوم واکسن کرونا
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

روانشناس کودک:

والدین پرخاشگری بچه ها را جدی بگیرند
کودکان  که  است  اکتسابی  موضوعی  پرخاشگری  است  معتقد  کودک  روانشناس 

می توانند آن را از والدین آموخته و تکرار کنند.
پرخاشگری در دوران کودکی موضوعی قابل تامل است زیرا پیش بینی کننده رفتار 
پرخطر بعدی است. نتایج مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که کودکان پرخاشگر به دلیل 
نداشتن روابط اجتماعی سالم و عدم توانایی در شیوه های حل تعارض فردی و گروهی 

دست به اعمال تند و خشن می زنند.
براین اساس خشونت و پرخاشگری در کودکان از جمله نشانگان و عالئمی است که به 
سبب پیامدهای آتی و خطرات آن باید مورد توجه قرار گرفته و برای رفع آنان تالش شود.
خانواده، مدرسه، دوستان و جامعه ارکان مهمی هستند که بر شکل گیری رفتار خشن 
و تقویت و تشدید آن اثرگذارند؛ در نظر داشتن این نهادهای اجتماعی از سویی و توجه 
به عوامل روانی و درونی از جمله مولفه هایی هستند که می توان در ریشه یابی و مهار 

پرخاشگری در کودکان مورد توجه قرار داد.
پرخاشگری می تواند آموخته شود

در  کرد:  بیان  کودکان  در  پرخاشگری  علت های  توضیح  در  کودک  روانشناس 

این ترتیب  به  با بحث پرخاشگری کودکان موضوعات و علل متفاوت است؛  ارتباط 
علل  آنان  پرخاشگری  ببینیم  تا  گیرند  قرار  بررسی  مورد  باید  ابتدا  در  کودکان  که 
دورن  در  یا  شده  ریزی  برون  پرخاشگری  این  آیا  یعنی  درونی؟  یا  دارد  بیرونی 

کودک قرار دارد؟
نازنین گمار ادامه داد: بر این اساس پرخاشگری درونی، ویژگی هایی همچون گوشه 

نشینی، گریه کردن، خجالت کشیدن، نماندن با پدر و مادر و ... را در برمی گیرد.
وی افزود: این پرخاشگری درونی منجر به پیامدهایی چون سردرد، دل درد می شود 
و توانایی کودک را در مواردی کاهش می دهد؛ مثال کودکی که دارای پرخاشگری درونی 
است به دلیل اینکه توانایی و رغبت برقراری ارتباط با همساالن خود را ندارد، می خواهد 

به بهانه بیماری در خانه بماند و از رفتن به مدرسه اجتناب می کند.
گمار به معرفی نمودهای بیرونی پرخاشگری کودکان پرداخت و بیان کرد: کودکان 
نمودهای بیرونی پرخاشگری خود را در اشکال کتک کاری کردن )حتی دست بلند کردن 

روی والدین(، بددهنی و ... نشان می دهند. 
دالیلی  و  شود  شامل  را  متعددی  عوامل  تواند  می  پرخاشگری  کرد:  تصریح  وی 
باشد.  والدین  پرخاشگری  شاهد  پرخاشگر  کودک  اینکه  جمله  از  برگیرد:  در  را  مختلف 
یعنی اینجا کودکان یک الگوی پرخاشگری را از والدین خود دارند. یا این پرخاشگری را 
می توانند در دوستان خود مشاهده کرده و تکرار کنند؛ اگر کودک پسر باشد این تقلید و 

تکرار بسیار بیشتر است.
کودکان  در  پرخاشگری  سبب  تواند  می  که  دیگری  علت  توضیح  در  گمار 
باید  کودک  پرخاشگری  علت  بررسی  در  که  دیگری  موضوع  شد:  یادآور  شود، 
ببینیم  باید  یعنی  است؛  کودک  خواب  کیفیت  و  کمیت  گیرد،  قرار  توجه  مورد 
خواب   )golden time ( زمان طالیی  آیا  و  است  درست  کودک  خواب  ساعت 

یا نه؟ اند  از دست داده  را 
این روانشناس بیان کرد: در کنار این موارد کودکان پرخاشگر می توانند الگوهایی 
را از جامعه )در معنای کتاب، تلویزیون، همسن و ساالن و هرچیزی که در اطراف کودک 

است و می تواند نمودی از یادگیری رفتار پرخاشگرانه باشد( دریافت کند.
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بت  قا ر ی  ا ر شو عضو 
رقابت  شورای  داشت:  اظهار 
حذف  خودرو  قیمت گذاری  از 
شورای  در  باید  قیمت گذاری  است.  نشده 
رقابت انجام می شد ولی شورا به هر دلیلی 
هنوز شکل نگرفته و قوه مجریه نمایندگان 
طرفی  از  است.  نکرده  معرفی  را  خود 
را  خود  خودروهای  باید  خودروسازان  هم 
می فروختند بنابراین موقتا این مسئولیت به 

ستاد تنظیم بازار سپرده شد.
در  اقدس  ارض  بهرامی  محسن 
از  رقابت  شورای  حذف  خبر  به  واکنش 
شورای  کرد:  اظهار  خودرو  گذاری  قیمت 
نشده  حذف  خودرو  قیمت گذاری  از  رقابت 
رقابت  شورای  در  باید  قیمت گذاری  است. 
انجام می شد ولی شورا متاسفانه به هر دلیلی 
هنوز شکل نگرفته و قوه مجریه نمایندگان 

خود را معرفی نکرده است.
وی ادامه داد: از طرفی هم خودروسازان 
باید خودروهای خود را می فروختند. بنابراین 
موقتا این مسئولیت به ستاد تنظیم بازار به 
این  که  شد  گذاشته  اول  معاون  ریاست 
انتظار داریم  دوره هم قیمت گذاری کردند. 
نمایندگان  معرفی  با  رقابت  شورای  که 
تا  بگیرد  شکل  مختلف  رتخانه های  وزا
شورا بتواند به وظیفه قانونی خود در جهت 

قیمت گذاری خودرو عمل کند.
وی افزود: اینکه قیمت گذاری خودرو 

هماهنگی  لی  عا شورای  تصمیم  طبق 
گرفته  نگهبان  شورای  از  رسما  اقتصادی 
شده تحلیل عده ای است. آنچه که ما دریافت 
مصوب  قانون  طبق  که  بود  این  کردیم 
مصلحت  تشخیص  مجمع  تایید  و  مجلس 
نظام، این کار بر عهده شورای رقابت است؛ 
شورای رقابت هم می گوید خودرو انحصاری 
است و با تشخیص انحصاری بودن خودرو 
اینکه مسئولیت قیمت گذاری  با توجه به  و 
شرایط  تنظیم  و  انحصاری  خدمات  و  کاال 
کاالی  به  مصرف کننده  عادالنه  دسترسی 

قیمت گذاری شده با شورای رقابت است.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: 
از آنجا که االن شورای رقابت وجود ندارد 
و با اتمام دوره دوم هنوز دوره سوم تشکیل 

خودرو،  قیمت  تکلیف  تعیین  برای  نشده، 
سران  در  اقتصادی  مشکل  یک  عنوان  به 
سه قوه مطرح و فعال به ستاد تنظیم بازار 

سپرده شده است.
کرد:  تصریح  رقابت  شورای  عضو 
تکلیف  باید  فعلی  بالتکلیفی  از  عبور  برای 
خودروسازها مشخص می شد. نمایندگان قوه 
مقننه و قضاییه مشخص هستند اما متاسفانه 
نمایندگان قوه مجریه هنوز معرفی نشده اند، 
بنابراین  نگرفته،  شکل  شورا  که  آنجا  از 
تدبیر کرده  بگیرد. دولت  نمی تواند تصمیم 
و با اذن رهبری در سران سه قوه تصمیم 
بازار  تنظیم  ستاد  مرحله  این  که  گرفتند 

قیمت گذاری را انجام دهد.
وی خاطرنشان داشت: یا همین روند 

ادامه پیدا می کند و یا با تشکیل شورا، مثل 
تصمیم گیری  بازار  تنظیم  ستاد  از  که  قبل 
به شورای رقابت برگشت، دوباره مسئولیت 
برمی گردانند.  شورای  به  را  گذاری  قیمت 
شورای رقابت آنقدر مسئولیت های متعدد و 
سنگینی دارد که اگر این بار را خود دولت 

بردارد باید از آن تشکر کرد.
این اظهارات نماینده اتاق بازرگانی در 
شورا  این  که  است  درحالی  رقابت  شورای 
در اطالعیه ای تصریح کرده بود: »براساس 
شورای  جلسه  سومین  و  شصت  مصوبه 
عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( رسیده است، 
مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و 
ابالغ دستورالعمل های تنظیم قیمت این بازار 
فعال بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. براین 
اساس از این پس شورای رقابت در خصوص 
قیمت گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و 
رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص 
قیمت گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع 
ندارد، لذا شایسته است که شهروندان محترم 
شکایتی  خصوص  این  در  که  صورتی  در 
مراجع  طریق  از  را  خود  شکایت  دارند، 
ذیصالحی چون وزارت صمت، دادگاه های 
عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و 

... پیگیری نمایند.«

مدیرعامل بانک کشاورزی مطرح کرد؛ 
کمک بانک کشاورزی به رفع چالش نقدینگی دامداران

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: صدور دامدار 
کارت با هدف کمک به جامعه روستایی و عشایری 
کشور یکی از این اولویت ها است که از طریق آن 
به به رفع چالش نقدینگی دامداران کمک می کنیم.

کشاورزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش   به 
خدارحمی در جمع مدیران شعب این بانک در استان 

ها که صبح روز شنبه چهارم دی ماه با حضور دکتر سید جواد ساداتی نژاد 
وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد با بیان این مطلب ضمن قدردانی از تالش 
حوزه،خاطرنشان  این  های  برنامه  تحقق  در  کارکنان سراسر کشور  های 
کرد:در شرایط کنونی به مرز حساسی از لحاظ پایداری منابع رسیده ایم که 

باید آن را حفظ کنیم.
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت:برای دومین سال پیاپی اهداف تجهیز 
منابع این بانک محقق شده و در وضعیت مناسبی قراردارد اما شرایط برای 
فعالیت بیشتر در این زمینه وجود دارد و باید در فرصت باقیمانده تا پایان 

سال برای دسترسی به منابع ارزان قیمت تالش مضاعفی داشته باشیم.
وی با اشاره به ضرورت تحقق برنامه های وصول مطالبات،بر مدارا 
با مشتریان در این حوزه نیز تأکید و خاطرنشان کرد:با برخی مشتریان که 
بنا به دالیل مختلف به ویژه افزایش قیمت ها در بازپرداخت بدهی خود با 
مشکل مواجه هستند، با رعایت صرفه و صالح بانک باید مساعدت کنیم.

خدارحمی با بیان اینکه در حال حاضر به درجه ای از توازن در منابع و 
مصارف رسیده ایم متذکر شد: ضمن حفظ این شرایط،برای ارتقای وضعیت 
موجود ، تقویت ارتباط با مشتریان و فروش خدمات باید بیشتر تالش کنیم.

پرداخت تسهیالت وظیفه  اینکه  بیان  با  بانک کشاورزی  مدیرعامل 
مدیریت  است،بر  اصل  کردن یک  برنامه حرکت  مطابق  اما  ماست  ذاتی 
اعتبارات و دقت بیشتر در پرداخت تسهیالت با در نظر گرفتن حجم منابع 
جذب  جریان  با  باید  تسهیالت  پرداخت  کرد:جریان  خاطرنشان  و  تأکید 
منابع همسو باشد زیرا کنترل و دقت نظر در این زمینه به پیشبرد اهداف 

بانک کمک می کند.
خدارحمی افزود: میزان منابع اختصاص یافته به مکانیزاسیون بخش 
کشاورزی 3هزارمیلیارد تومان بود  اما تا کنون ۴هزار میلیارد تومان برای 

توسعه مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی میزان تسهیالت پرداختی قرض الحسنه 
ازدواج توسط این بانک را 2۹۰۰میلیارد تومان اعالم کرد و افزود:این میزان 

تسهیالت به بیش از 2۸هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
با وزارت جهاد کشاورزی  بانک کشاورزی  تعامل  اینکه  بیان  با  وی 
اظهارداشت:بانک  دارد  ای  ویژه  جایگاه  و  رسیده  قبولی  قابل  سطح  به 
کشاورزی در حال حاضر به دلیل اینکه جریان سرمایه گذاری و حمایت از 
تولید بخش کشاورزی را پیش می برد، نقطه قوت این بخش است و این 

نقش و جایگاه باید ارتقا یابد.
خدارحمی بر پیگیری طرح های اولویت دار در استان ها اشاره کرد 
و افزود: صدور دامدار کارت با هدف کمک به جامعه روستایی و عشایری 
کشور یکی از این اولویت ها است که از طریق آن به به رفع چالش نقدینگی 
دامداران کمک می کنیم لذا ضروری است همکاران بانک در سراسر کشور 

صدور دامدار کارت تسریع کنند.
با  سازنده  تعامل  نقش  بانک،بر  در  مشتری  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
مشتریان تأکید و تصریح کرد: رسیدگی به مشکالت مشتریان و رعایت 
حال آنان نقش به سزایی در توسعه و تعمیق روابط و مناسبات بین بانک 
بانک در استان ها ضمن  انتظارمی رود مدیران شعب  و مشتری دارد و  
رعایت صرفه و صالح بانک،  نسبت به تقویت خوشنامی بانک کشاورزی و 
گسترش تعامل با مشتریان همچنین تکریم آنان توجه ویژه ای داشته باشند.

مدیرعامل بانک کشاورزی تعامل سازنده با همکاران را نیز  یکی دیگر 
از ضرورت ها و عوامل تعیین کننده در پیشبرد برنامه های بانک دانست 
و یادآور شد: تقویت روحیه کارکنان و رعایت اخالق مهم ترین مولفه در 

گسترش ارتباط سازنده با کارکنان است.

حضور  تراکنش  نمایشگاه  هفتمین  در  تعاون  توسعه  بانک 
خواهد یافت

نمایشگاه  هفتمین  در  تعاون  توسعه  بانک 
تراکنش ایران طی روزهای 2۱ و 22 دی ماه حضور 

خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، 
هفتمین  فناورانه  رویداد  در  تعاون  توسعه  بانک 
نمایشگاه تراکنش ایران با برپایی غرفه حضور دارد و 
مدیران ارشد بانک، مدیران و کارشناسان حوزه های 

تخصصی و فناوری بانک ، ضمن اشتراک تجربیات همکاری و تعامل گسترده 
ای با خبرگان حوزه فناوری و تراکنش خواهند داشت.

الزم به ذکر است درجشنواره چهره های ماندگار نمایشگاه تراکنش 
که در میان هیات داوران، تعدادی از مدیران عامل بانکها، برخی روسا و 
اعضای هیات مدیره نظام بانکی و مدیران ارشد مرکز فابا نیز حضور دارند 
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از اعضای 
هیات داوران حضور دارد.هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران طی روزهای 2۱ 
و 22 دی ماه سال جاری با حضور بیش از ۱2۰ نفر از مقامات و مدیران 
ارشد اقتصادی و بانکی کشور و با سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
رییس کل بانک مرکزی و با حضور گسترده اکوسیستم صنایع مالی، بانکی، 
پرداخت و فناوری کشور در هتل الله و مرکز آفرینش های کانون در خیابان 

فاطمی و خیابان حجاب تهران برگزار می شود.
عالوه بر بخش نمایشگاهی بیش از صد نفر از مدیران و اعضای هیات 
مدیره و اعضای هیات عامل بانکها در قالب دوره تخصصی بانکداری نوین 
حضور دارند، ۵۰ محصول جدید در این نمایشگاه معرفی می گردد و بیش 
از ۱۰۰ تیم استارتاپی به معرفی خود می پردازند و حدود صد نفر از مدیران 
و متخصصان پیامون موضوعاتی از قبیل هوش مصنوعی، استانداردهای 
بانکی، چالش های امنیتی صنایع مالی، رمز ارزها، تحول دیجیتال، بانکداری 

باز و سایر مباحث تخصصی سخنرانی می کنند.

در آذرماه سال جاری صورت گرفت؛ 
رفاه  بانک  توسط  ازدواج  وام  ریال  میلیارد  پرداخت ۶۵۱ 

کارگران
تهیه  و  ازدواج  تسهیالت  پرداخت  جزئیات 
جهیزیه از سوی بانک رفاه کارگران در آذر ماه سال 

جاری، اعالم شد.
 به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن 
مسئولیت  حوزه  در  موثر  نقش  ایفای  راستای  و در 
اجتماعی، بانک رفاه در آذر ماه سال جاری ۷۷3 فقره 

تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ ۶۵۱ میلیارد ریال پرداخت کرده 
از سامانه  این گزارش و بر مبنای اطالعات استخراج شده  است.براساس 
ازدواج بانک مرکزی، تعداد ۱۰ هزار و ۹۹۷ متقاضی نیز تا پایان آذر ماه 
سال جاری در صف دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 

از بانک رفاه کارگران قرار دارند.
الزم به ذکر است، بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان 
آذر ماه، تعداد ۵۰ هزار و ۵۶3 فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه 
جهیزیه به مبلغ بیش از ۴3 هزار و 2۱3 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
طرح بنزین در حد یک ایده ناقص است

فریدون حسن وند گفت که طرح آزمایشی جدید بنزین دولت در حد یک ایده 
ناقص است که به نظر اجماعی در دولت هم نرسیده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به طرح جدید دولت برای بنزین گفت: 
در مرحله اول باید تاکید کنم که ما در سال آینده افزایش قیمت بنزین نخواهیم 
داشت و بحثی در دولت و مجلس به ویژه  کمیسیون انرژی درباره افزایش قیمت 
بنزین صورت نگرفته است؛ لذا قطعا چیزی تحت عنوان افزایش سوخت به ویژه 

بنزین در بودجه ۱۴۰۱ دیده نخواهد شد.
وی افزود: درباره طرح جدید دولت برای بنزین ایده ها بین کارشناسان و 
دولتمردان مطرح شده که معاون اقتصادی دولت و وزیر نفت هم اشاره ای به آن 

داشت اینها ایده  و نه مصوبه است.
رئیس کمیسیون انرژی اضافه کرد: برخی آقایان معتقدند باید در توزیع  سوخت 
عدالت را رعایت کرد چون به هر حال بخشی از جامعه و مردم دارای وسیله نقلیه 
نیستند  و اینها باید از منابع کشور بهره مند شوند، ولی موضوع بر سر آن است که 
نفت و فرآورده های آن سرمایه ملی بوده که باید در توزیع آن هم عدالت رعایت 
شود. با این نگاه می گویند در توزیع سوخت مالک خودرو و یا فرد باشد اما اینکه 

چگونه می خواهند سازوکار آن را تعیین کند مشخص نیست.
وی توضیح داد: نگاه برخاسته از عدالت محوری آن است که کسانی که 
خودرو ندارند سهمیه سوخت  ماهانه دریافت کنند این در سالهای قبل هم مطرح 
شد اما اجرای آن مشکالت عدیده و عوارضی به همراه داشت که از جمله آن 
قاچاق و نحوه نگهداری سوخت بین مردم و نحوه فروش آن است مشکالتی که 

در نهایت باعث مخالفت با این طرح شد.
حسن وند با اشاره سخنان روز گذشته وزیر نفت گفت: عالوه بر وزیر نفت 
طی نامه ای اعالم شد که این موضوع قرار است به صورت آزمایشی در جزیره 
کیش و قشم اجرا شود اما همه اینها یک ایده است؛ وزیر نفت هم به این اشاره 
کرد ما باید دنبال مهیا کردن زیرساختها و اجرایی شدن این طرح باشیم موضوعی 
که به داشتن آمار دقیقی از جمعیت ساکن دارد. این جزایر جزایری هستند که عمدتا 
گردشگر به صورت روزانه در آنجا تردد داشته پس باید جمعیت ساکن و مستقر 
را در نظر گرفت و براساس نیاز و تعداد  خودرو و زیرساختها اقدامی را انجام داد؛ 
به همین دلیل است می گویم اینها ایده است و هنوز در دولت تصویب نشده و 

مجلس هم هنوز درباره آن نظری اعالم نکرده است.
وی مجددا تاکید کرد که طرح بنزین در حد یک ایده در دولت مطرح شده 
به همین دلیل مجلس هفته آینده از وزیر نفت دعوت کرده تا در باره این موضوع 
توضیح دهد؛ چون بنای ما این است که در بودجه سال آینده هیچ افزایش قیمت 
بنزین نداشته باشیم؛ پس نباید التهابی هم به جامعه وارد شود. به هر حال  خیلی 
از مردم از سهمیه بندی و دادن سهمیه به فرد و خودرو تلقی افزایش قیمت آن 
را می کنند یا اینکه تصور می کنند قرار است بستری برای افزایش قمیت بنزین 
ایجاد شود که چنین چیزی نیست؛ به همین دلیل ما می خواهیم هفته آینده قبل 
از بررسی بودجه در صحن وزیر نفت حاضر شده و برای نمایندگان و مردم  توضیح 

دهد هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
وی این اطمینان را داد که این طرح تا پایان سال اجرا نمی شود و برای 
جمله  از  باشد  فراهم  آن  زیرساختهای  باید  هم  قشم  و  کیش  در  اجرایی شدن 
مشخص شدن نحوه وصول پول و نحوه فروش بنزین؛  قطعا مجلس به ویژه 
کمیسیون انرژی باافزایش قیمت بنزین مخالف است و آن را تنها راه برای اصالح 

وضعیت موجود نمی داند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا فقط بنزین به 
ازای هر کد ملی داده می شود و به خودرو داده نخواهد شد، گفت: بنا شده وزارت 
نفت و معاون اقتصادی این موضوع را بررسی کنند که قرار است به افرادی که  
خودرو دارند چه میزان بنزین داده شود؛ طبیعتا افرادی هم هستند که خودرو ندارند 

و باید سهمیه دریافت کنند.
وی افزود: اعتقاد دوستان این است که سوخت و بنزین انفال است و انفال 
متعلق به همه است؛ پس باید عدالت را رعایت کرد. این یک بحث است اما در 
حوزه اجرا باید مواردی زیادی رعایت شود که خودمان عامل افزایش مصرف نباشیم.
حسن وند توضیح داد: وضعیت تولید در کشور ما مشخص است؛ نباید به 
گونه ای عمل کنیم که به وارد کننده سوخت تبدیل شویم؛ ما مسیری را رفتیم 
که نتیجه آن تبدیل شدن به صادر کننده سوخت بود. پس نباید دوباره  تبدیل به 
واردکننده شویم. به همین دلیل است که می گویم این طرح در حد ایده ناقصی 

است که  به نظر اجماعی در دولت هم نرسیده است.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر قرار باشد به هر فرد ۱۵ لیتر بنزین داده 
شود آن وقت میزان سهمیه بنزین برای خانواده دو نفر از ۶۰ لیتر به 3۰ لیتر کاهش 
پیدا کرده و این با عدالت ناسازگار است گفت: من هم با شما موافقم؛ برای همین 
می گویم که این طرح در حد یک ایده است که برخی افراد مطرح کردند ایده ای 
نیست که در مجلس مطرح شده باشد؛ به همین دلیل وزیر نفت هفته آینده به 
مجلس می آید تا به نمایندگان توضیح دهد بیان برخی موارد بدون بررسی دقیق 
و کارشناسی تبعات مثبت و منفی دارد. برخی موارد پیوستهای فرهنگی اطالع 
بین مجلس و  با اجماع  باید  امنیتی و مالی و فنی داشته که  اجتماعی،  رسانی، 
دولت و ارگان های مختلف اجرایی شود؛ همچنین زیرساختهای آن هم در نظر 

گرفته شود و همه درباره آن نظر دهند.
رئیس کیسیون انرژی درباره اینکه قرار است از ۱۵ دی چگونه طرحی جدید 
دولت درباره بنزین در کیش اجرایی شود گفت: وقتی هنوز چیزی مشخص نیست 
چطور می توان آن را اجرا کرد؟ طبق گفته دولت این اجرایی آزمایشی در کیش 
و قشم است منتهی باید زیرساختها آماده شود وزیر نفت هفته آینده در مجلس 

می آید بعد از آن تمام زوایا بررسی شده و  اطالع رسانی آن انجام می شود.

عضو شورای رقابت:

حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو شایعه است!

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

وزیر نفت خبر داد
محصوالت  صادرات  از  حاصل  ارز  دالر  میلیارد   ۹ واریز 

پتروشیمی به سامانه نیما
به گفته وزیر نفت، از ابتدای امسال تاکنون ۹ میلیارد دالر ارز حاصل از 

صادرات محصوالت پتروشیمی به سامانه نیما واریز شده است.
جواد اوجی، وزیر نفت روز گذشته)سه شنبه، هفتم دی ماه( پس از آیین 
گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی و بازدید از پژوهشگاه پلیمر شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی در جمع خبرنگاران با تبریک این روز به همه فعاالن 
حوزه پتروشیمی اظهار کرد: صنعت پتروشیمی امسال کمک شایانی به درآمد 
ارزی کشور داشته است به طوری که از ابتدای امسال تاکنون ۹ میلیارد دالر 
ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی به سامانه نیما واریز شده است.

وزیر نفت با اشاره به برنامه ریزی ها برای صنایع مادر و زنجیره صنایع 
نیز طرح های  تکمیلی گفت: در کنار طرح های پتروشیمی در حال اجرا و 
جدید، زنجیره صنایع تکمیلی اجرا می شود که این همان اقتصاد مقاومتی 

مورد نظر است.
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ورود مطلوبی به 
امروز به من قول داده  افزود:  موضوع تکمیل زنجیره ارزش داشته است، 
شد که تا پایان دولت سیزدهم در تأمین کاتالیست های مورد نیاز صنعت 
پتروشیمی به همت شرکت های پژوهشی و دانش بنیان و شرکت پژوهش و 

فناوری پتروشیمی خودکفا شویم.
وزیر نفت با بیان اینکه سهم ایران از تجارت جهانی صنعت پتروشیمی به 
مقداری نیست که مورد رضایت ما باشد، ادامه داد: ان شاءاهلل با برنامه ریزی ها 
در دولت، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای صنایع مادر 
و زنجیره صنایع تکمیلی به طور حتم در کنار طرح های پتروشیمی در حال 
اجرا و نیز طرح های جدید، زنجیره صنایع تکمیلی نیز رقم خواهد خورد که 

این همان اقتصاد مقاومتی مورد نظر است.
طبق اعالم وزارت نفت، اوجی به ارزش افزوده باال، سرمایه گذاری پایین 
و ریسک کم و فراهم بودن دانش فنی صنایع تکمیلی اشاره کرد و گفت: 

این نوع طرح ها را می توان در مناطق کم برخوردار اجرا کرد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار خبر داد؛
تعیین رقم سبد معیشت کارگران در بهمن ماه

ارائه گزارش مطالعات  سومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با ادامه 
بررسی ابعاد مزد منطقه ای تشکیل و مقرر شد در جلسه آینده جمع بندی مطالب ارائه 
شده از سوی اعضای کمیته مزد صورت گیرد و خروجی آن برای نشست شورای عالی 

کار آماده شود.
محمدرضا تاجیک عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره جزئیات این جلسه 
اظهار کرد: در این جلسه مزد منطقه ای از سوی شرکای اجتماعی مورد نقد و بررسی 
قرار گرفت و گروه کارگری و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در خصوص مزد 

منطقه ای گزارشی ارائه کردند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه محدودیت زمان اجازه نمی داد تا جمع بندی بهتری 
در این خصوص داشته باشیم و بتوانیم خروجی آن را به شورای عالی کار ارائه دهیم، 
مقرر شد چهارشنبه این هفته جلسه ای در این خصوص با حضور همه اعضای کمیته 

دستمزد برگزار شود و مطالب و گزارش های ارائه شده را جمع بندی کنیم.
تاجیک تصریح کرد: در جلسه سوم نماینده وزارت اقتصاد، نماینده وزارت صمت 
و مرکز پژوهش های مجلس نظرات و دیدگاههای خود را به اشتراک گذاشتند و مقرر 

شد با توجه به مطالب ارایه شده تحلیلی بر گفتمان جلسه صورت گیرد.
به گفته این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در جلسه سوم، در خصوص 

مباحثی مثل نقاط ضعف و قوت دستمزد، خط فقر، تورم، معیشت جامعه کارگری و بهبود 
فضای کسب و کار مطرح شد.

وی در عین حال از اهتمام معاون روابط کار برای پیگیری جلسات کمیته مزد قدردانی 
کرد و افزود: آقای رعیتی فرد با جدیت پیگیر کار هستند تا خروجی جلسه برای نشست 
شورای عالی کار در هجدهم دی ماه به دست آید، در حالی که سالهای گذشته این رویه 
را شاهد نبودیم ولی خوشبختانه در این دوره وزارت کار همراهی و مساعدت الزم را برای 

تشکیل جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد نشان داده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برخی نگرانی ها نسبت به مطرح شدن 
مزد منطقه ای و عدم ورود کمیته دستمزد به تعیین رقم سبد معیشت خانوار این طور 
پاسخ داد: تعیین رقم سبد معیشت و چارچوب آن مشخص است و ما منتظر هستیم که 
تورم پایانی سال اثر خود را نشان بدهد و بر اساس آن تصمیم بگیریم لذا برای ورود به 

بحث تعیین رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری زمان داریم.
به گفته وی، مزد حداقلی به قوت خود باقی است و کارگران نگران بررسی ابعاد 
مزد منطقه در کمیته دستمزد نباشند؛ کمیته دستمزد به موضوع تعیین رقم سبد معیشت 

در بهمن ماه و با حضور همه اعضا برگزار خواهد شد.
تاجیک با بیان اینکه برگزاری جلسات کمیته دستمزد با محور بررسی مزد منطقه ای 
به منزله حذف مزد حداقلی نیست، اظهار کرد: مزد منطقه ای هم می تواند در بحث 
تعیین دستمزد به کمک بیاید. بخشی از نظرات در جلسه کمیته مزد بر این بود که در 
مناطقی که تورم بیشتری دارد، رقم  بیشتر را برای حقوق و دریافتی افراد در نظر بگیریم.
به گفته عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، دلیل فراهم نبودن زیرساخت های 
مزد منطقه ای در کشور افزایش موج گسترده مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک 
به کالن شهرها و عدم اجرای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در این مناطق است.
وی با بیان اینکه در ارزانترین شهرها، حداقل مزد به سختی رعایت می شود و 
هزینه تمام شده تولید برای کارفرمایان در نظر گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: اگر 
این مسأله را رعایت کنیم، می توانیم در خصوص مزد صنایع و صنوف مختلف و کسانی 

که در صنایع خاص کار می کنند صرفنظر از مزد حداقلی، مزد بیشتری تعیین کنیم.
تاجیک در پایان گفت: مطابق آمارها افراد شاغل طی سالهای اخیر با افت قدرت 

معیشت مواجه شده اند که نشانگر کاهش توان شاغالن رسمی است.

عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: 
از موضوعاتی  اعالم می کنیم،  یکی  مرتبا 
بازار شده همین اظهارات  که باعث آسیب 
غیرکاشناسی است، با چه استداللی و کدام 
پیش  چنین  اقتصادی  کارشناسان  از  یک 
بینی را داشته که باعث شده معاون اقتصادی 
رییس جمهوری این عدد را برای شاخص 
اعالم کند؟ اساسا اینکه چرا عدد یک میلیون 
و هفتصد هزار هم اعالم شده عجیب است.

اخیر  محسن علیزاده درباره اظهارات 
رییس  اقتصادی  معاون  رضایی«  »محسن 
جمهور مبنی بر هدف گذاری برای شاخص 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی گفت: اظهار 
نظر درباره شاخص توسط هر مقام مسئولی 
که انجام شود، کامال غیرتخصصی است چه 
این مقام معاون رییس جمهور باشد چه وزیر 
اقتصاد و چه رییس سازمان بورس یا رییس 
اقتصادی مجلس. هر کسی که  کمیسیون 
درباره شاخص صحبت کند مشخص است 
غیرتخصصی  کامال  نظر  اظهار  یک  که 

انجام داده  است.
وی ادامه داد: اساسا با چه استداللی 
درحالی  است  چنین صحبت هایی شده   که 
که در دو سال گذشته به مراتب شاهد چنین 
اظهاراتی هستیم و این اظهارات را برای بازار 
مفید نمی بینم. در دولت گذشته هم افرادی را 
که چنین اظهاراتی داشتند اعم از مسئوالن و 
ارکان، نقد می کردیم اما متاسفانه این دولت 

هم به این موضوع مبتال شده  است.  

عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: 
برای  غیرتخصصی  نظر  اظهار  هرگونه 
خطرناک است و افراد باید اجازه دهند بازار 
تنها مساله ای  و  را طی کند  مسیر خودش 
باشد،  بازار کمک کننده  برای  که می تواند 

تزریق اعتماد است.
گفته ایم  بارها  اینکه  بیان  با  علیزاده 
درستی  اقدام  شاخص  برای  اعداد  اعالم 
نیست، گفت: مرتبا اعالم می کنیم،  یکی از 
موضوعاتی که باعث آسیب بازار شده همین 
اظهارات غیرکاشناسی است، با چه استداللی 
و کدام یک از کارشناسان اقتصادی چنین 
باعث شده معاون  را داشته که  بینی  پیش 
اقتصادی رییس جمهوری این عدد را برای 
اینکه چرا عدد  اساسا  کند؟  اعالم  شاخص 

یک میلیون و هفتصد هزار هم اعالم شده 
عجیب است.

م  تما گر  ا قطعا   : د ا د مه  ا د ا وی 
شده  اعالم  بند   ۱۰ در  که  راهبردهایی 
جلسات  در  که  راهبردهایی  آن  همه  و 
هماهنگی اقتصادی سران قوا دنبال شده، به 
اجرا برسد بازار می تواند روند رو به رشد خوب 
و منطقی داشته باشد اما به هر حال نباید 
مسئوالن عدد مشخصی را از رشد شاخص 
اعالم کنند. اگر به بازار اعتماد تزریق کنیم 
و این راهبردها اصولی باشند حتما می توانیم 
به یک ثبات برسیم واعداد رکورددار شاخص 

سال گذشته را هم تجربه کنیم.
عضو شورای عالی بورس افزود: تاکید 
می کنم اگر درباره این راهبردها مانند سایر 

اما  گرفته شد  بورس  برای  که  تصمیماتی 
به اجرا نرسید، عمل کنند، قطعا اثر مثبتی 
را در بازار نخواهیم دید. پیشنهادهایی هم 
ارایه  بازار سرمایه  برای  وزارتخانه ها  سایر 
می دهند باید متناسب با شرایط و وضعیت 

بازار باشد.   
به  اشاره  با  مجلس  ینده  نما ین  ا
دولت  قتصادی  ا تیم  در  ناهماهنگی ها 
ابتدا  در  اینکه  رغم  علی  داشت:  اظهار 
صحبت  دولت  اقتصادی  ارکان  این  همه 
از یک هماهنگی خاص بین تیم اقتصادی 
می کردند اما این هماهنگی دیده نشد و هم 
در بحث یارانه ها دیدیم مسئوالن اقتصادی 
باهم هماهنگ نیستند و هم در سایر موارد 
دولت  اقتصادی  تیم  در  ناهماهنگی ها  این 

دیده می شود.
علیزاده ادامه داد: انتظار داشتیم کسی 
که آشنایی کامل با بازار سرمایه دارد وقتی به 
عنوان رییس بانک مرکزی انتخاب می شود، 
تصمیماتی که می گیرد متناسب با شرایط 
می رفت  انتظار  اینکه  یا  باشد  بازار سرمایه 
نماینده  این  از  پیش  که  خاندوزی  اقای 
مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، وقتی 
را  تصمیماتی  می شود  اقتصاد  وزارت  وارد 
برای بورس بگیرد که در کمیسیون آنها را 
دنبال می کرد اما این موضوعات را فراموش 
می کنند و معقدم این ناهماهنگی ها در تیم 
اقتصادی دولت به ساختار بر می گردد و نه 

به اشخاص.  

عضو شورای عالی بورس:

اظهارات غیرکاشناسی آفت بازار سرمایه شده است

جدیدترین آمار ارایه شده از وضعیت 
را  بازار  این  غیرتورمی  رونق  مسکن،  بازار 
معامالت  که  شرایطی  در  و  می دهد  نشان 
گذشته  سال  مشابه  مقطع  با  مقایسه  در 
برابر شده، رشد قیمت چندان  حدودا چهار 
محسوس نبود و از کانال 32 میلیون تومان 

در هر متر مربع فراتر نرفت.
بالقوه  متقاضیان  انتظار  با  همزمان 
مسکن برای آغاز یک پروژه بزرگ دولتی 
سیاسی،  تحوالت  رسیدن  سرانجام  به  و 
 ۱۴۰۰ آذرماه  در  تهران  شهر  مسکن  بازار 
با مقداری تحرک مواجه شد. معامالت 3۴ 
درصد نسبت به آبان امسال و 2۸2 درصد 
در مقایسه با آذر پارسال افزایش پیدا کرد و 
متوسط قیمت هر متر مسکن شهر تهران در 
ماه مذکور به 32 میلیون و ۵۹۰ هزار تومان 
رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۸ درصد 
و ماه مشابه سال قبل 2۱ درصد باال رفت.

از  قبل  روز  چند  که  تحلیلی  مطابق 
بازار  در  تقاضا  درصدی   3۰ حدود  افزایش 
گزارش  کردیم  ارایه  تهران  شهر  مسکن 
که  است  آن  از  حاکی  مرکزی  بانک  اخیر 
است.  داشته  آذرماه  در  نسبی  رونق  بازار، 
اگرچه معامالت 3۴ درصد افزایش یافته اما 
قیمت ها از کانال 32 میلیون تومان در هر متر 
مربع فراتر نرفت و رشد 2۱ درصدی سالیانه 

آن 2۴ درصد کمتر از تورم عمومی است.

در  معامالت  افت  از  پس  واقع  در 
به  بازار  ظرفیت  رسیدن  و  امسال  مهرماه 
رونق  نشانه های  معمول،  حالت  سوم  یک 
بروز  ماه  آبان  از  مسکن  بازار  غیرتورمی 
کرد؛ مقطعی که خرید و فروش در مقایسه 
با مهرماه 33 درصد و میانگین قیمت ۱.2 
درصد افزایش پیدا کرده بود. در آذرماه نیز 
ادامه یافت و شاهد رشد ماهیانه  این روند 
۱.۸ درصدی قیمت و 3۴ درصدی معامالت 

بودیم.
حدودی  تا  شرایطی  در  مسکن  بازار 
مقطع  این  در  گذشته  سال  که  شده  گرم 
در رکود بی سابقه ای قرار گرفته بود. آذرماه 
تهران  شهر  در  معامله  فقره   ۹۷۷2 امسال 
تعداد  پارسال  آذر  که  حالی  در  شده  امضا 
معمالت 2۵۵۵ فقره بود. این در حالی است 
معامالت،  رکود  وجود  با  گذشته  سال  که 
قیمت ها روند صعودی داشت؛ به طوری که 
آذرماه ۱3۹۹ نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن 
در تهران ۹۹ درصد بود که هم اکنون به 2۱ 

درصد رسیده است.
با توجه به این که آمارهای بلندمدت، 
نشان  بازارها  وضعیت  از  را  بهتری  تحلیل 
می دهد می توان گفت بازار مسکن هم اکنون 
دارد؛  قرار  پیش رونق غیرتورمی  در وضیت 
قیمت های  اما  کرده  رشد  معامالت  زیرا 
درصدی   ۱.۸ رشد  ندارد.  سنگینی  افزایش 

ماهیانه قیمت، آن هم در شرایطی که رشد 
ماهیانه و سالیانه معمالت به ترتیب 3۴ و 
2۸2 درصد بوده رقم قابل توجهی محسوب 

نمی شود.
روزهای  شدن  سپری  با  همزمان 
طرح  سیزدهم  دولت  مسکن،  بازار  آرام 
چهار  تولید  هدف  با  مسکن  ملی  نهضت 
میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در 
به  را  برنامه های خود دارد که می توان آن 
نوعی مهم ترین برنامه دولت رئیسی دانست. 
طبق اعالم معاون وزیرراه و شهرسازی در 
حال حاضر برای ۷۶۰ هزار واحد تامین زمین 
شده و در واقع به مرحله اجرا رسیده است. 
اما موضوع این است که طرح نهضت ملی 
مسکن تا چقدر می تواند در روند بازار مسکن 

تاثیرگذار باشد؟
رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی 
ساخت  این که  به  توجه  با  است  معتقد  ـ 
احداث  می کشد  طول  سال  دو  تا  مسکن 
چهار میلیون مسکن در دو مقطع دو ساله 
امکان پذیر خواهد بود. با توجه به این صحبت 
تا دو سال آینده نمی توان انتظار تاثیرگذاری 
پروژه جهش تولید و تامین مسکن )نهضت 

ملی مسکن( بر بازار را داشت.
بازار  کارشناس  ـ  ستاریان  بیت اهلل 
مسکن ـ نسبت به ایجاد تحول در این بازار 
از طریق قانون جهش تولید مسکن تردید 

قانون  مجلس  نبود  نیاز  می گوید:  او  دارد. 
جدید تصویب کند بلکه باید قوانین دست و 
پاگیر را برمی داشت. می گویند ما قوانین را 
تسهیل می کنیم تا مردم بسازند. مگر تا به 
نساختند؟   چرا  پس  نداشته ایم،  قانون  حال 
و  قانونی  زیرساخت های  به  اصلی  مشکل 

مالی در بخش مسکن برمی گردد.
طی  می کند:  خاطرنشان  ستاریان 
سال های گذشته برنامه ساخت سالیانه یک 
تا ۱.2 میلیون واحد مسکونی را داشتیم اما 
با وجود تقاضا نتوانسته ایم این تعداد بسازیم. 
اینکه چرا بازار مسکن از سود سرشاری که 
مانده  محروم  شود  نصیبش  می توانسته 
نداشته  را  ساختش  توان  که  است  طبیعی 
است. یعنی بخش خصوصی نتوانسته بسازد، 

چطور دولت می خواهد بسازد؟
بازار  روی  پیش  وضعیت  درخصوص 
هیات  عضو  ـ  محتشم  حسن  با  مسکن 
مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران ـ نیز 
صحبت کردیم که معتقد است در ماه های 
زیر  محدوده  در  مسکن  بازار  آینده حرکت 
تورم خواهد بود. او البته می گوید: 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.

گزارش دنیای جوانان؛

بازار مسکن بر مدار ثبات



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1917- چهارشنبه 8 دی 41400 زمین ایران 

 رئیس اداره حمل و نقل 
و  راهداری  کل  اداره  کاالی 
حمل و نقل جاده ای استان 
اردبیل از فعالیت ۷ هزار و ۷2۷ ناوگان 
باری با ۱۱ هزار و ۵۰۰ راننده در سطح 

استان خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی)اردبیل(،وحید میرمحمدی 
در بازدید از شرکت های حمل و نقل 
از فعالیت ۹۰  شهرستان مشکین شهر 
شرکت حمل و نقل کاال اعم از کاالهای 
عمومی و سیمان در استان اردبیل خبر 
داد و گفت: در ۸ ماهه اول سالجاری 
2 میلیون و ۸۰۰ هزار تن حمل بار از 

استان انجام شده است.
وی عمده کاالهای حمل شده به 
استان ها و شهرستان ها را سیمان، سیب 
گفت:  و  کرد  عنوان  گازوئیل  و  زمینی 
حمل و نقل کاالهای یاد شده توسط ۷ 
هزار و ۷2۷ ناوگان باری با فعالیت ۱۱ 

هزار  و ۵۰۰ راننده انجام شده است. 

کاالی  نقل  و  حمل  اداره  رئیس 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
نحوه  خصوص  در  اردبیل  استان  ای 
رسیدگی به تخلفات این حوزه نیز بیان 
و   ۱2  ،۱۱ ماده  های  کمیسیون  کرد: 
حمل  تخلفات  به  رسیدگی  جهت   ۱۴
ناوگان  و  رانندگان، شرکت ها  نقلی  و 
آغاز  از  که  شده  تشکیل  نقل  و  حمل 
سال تاکنون 3۹ مورد رای در راستای 

رسیدگی به تخلفات رانندگان و 2۰ مورد 
نیز در حوزه تخلفات شرکت ها در قالب 
کمیسیون  ماده ۱2  و ۸  مورد رای نیز 
ناوگان  تخلفات  به  رسیدگی  حوزه  در 

صادر شده است.
میرمحمدی ادامه داد: عمده ترین 
بار  حوزه شامل حمل  این  در  تخلفات 
بدون بارنامه می باشد که این امر باید 
توسط پلیس راه در جاده های مواصالتی 

استان کنترل و جهت اعمال قانون به 
اداره کل راهداری معرفی شوند.

کاالی  نقل  و  حمل  اداره  رئیس 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
مرکز   ۵ فعالیت  از  اردبیل  استان  ای 
طبکار در استان خبر داد و گفت: 3 مرکز 
در اردبیل، یک مرکز در پارس آباد و یک 
مرکز در مشگین شهر در راستای صدور 
فعالیت  رانندگان  برای  سالمت  کارت 
دارند که در ۸ ماهه اول سالجاری به ۹ 
هزار پرونده پزشکی رانندگان رسیدگی 

شده است.
بدون  کاال  حمل  مسئول  این 
گفت:  و  کرد  قلمداد  تخلف  را  بارنامه 
حمل بار توسط اعالم بار در شهرستان 
رانندگان  که  شود  می  انجام  اردبیل 
موظف هستند با وسایل نقلیه به شهرک 
حمل بار مراجعه کنند و پس از دریافت 
قبض نوبت به صورت قانونی اقدام به 
حمل بار نمایند که در این صورت توزیع 
عادالنه بار نیز در استان انجام می شود.

رئیس اداره حمل و نقل کاالی راهداری استان خبر داد:

فعالیت بیش از ۷ هزار ناوگان باربری در استان اردبیل 
شهردار رشت:

پروژه های  در  گذاری  سرمایه  پیش روی  موانع  رفع 
عمرانی شهر از اهداف شهرداری است

علوی شهردار رشت رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری در پروژه های 
عمرانی شهر را از اهداف شهرداری اعالم کرد و گفت: شهرداری قصد دارد 
برای جلب هر چه بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای پروژه های عمرانی 
شهر مدل  اقتصادی تعریف کند.به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت  سید امیر حسین علوی شهردار رشت در 
جلسه با مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ایران، موضوع مشارکت 
شهرداری و این شرکت برای ساخت مجتمع تجاری گلسار در گذشته را 
مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: شهرداری در راستای همین مشارکتها 
دو نوبت به شرکت عمران و مسکن سازان ایران کمک کرد.شهردار رشت 
با بیان اینکه مواجهه با مسائل و مشکالتی که شهرها با آن درگیرند، تنها 
با برنامه های مشارکتی و سرمایه گذاریهای خصوصی قابل دستیابی است، 
افزود: شهرداریها در اجرای پروژه های شهری با محدودیت بودجه مواجه اند.
سید امیر حسین علوی رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری در پروژه های 
عمرانی شهر را از اهداف شهرداری دانست و اضافه کرد: همکاریهای دو 
طرفه و مشارکت بخشهای دولتی و خصوصی گستره ای جهانی دارد، به 
نحوی که روز به روز بر اهمیت و جایگاه چنین مشارکتی به ویژه در حوزه  
شهرداریها افزوده می شود.شهردار رشت با بیان اینکه شورای اسالمی شهر 
رشت وقت برای فروش ملک تجاری گلسار نهایت همکاری را به خرج 
داد، عنوان کرد: اعتقاد دارم وقتی مجموعه ای مانند شرکت عمران و مسکن 
سازان ایران در پروژه سرمایه گذاری کالن شهر ورود می کند، شهرداری 
باید نقش کمک کننده داشته باشد و برای اعتماد سازی و استمرار چنین 
رویکردی هم اصرار دارد..شهردار رشت یادآور شد: با توجه به مشکالت 
اعتباری و مالی که شهرداری رشت مانند بسیاری از شهرداریهای کشور 
با آن دست و پنجه نرم می کند، قصد داریم با رویکردی کامال جدید و با 
طرح  ریزی مدلهای اقتصادی امکان مشارکت شرکتهای سرمایه  گذاری و 

بخش خصوصی را فراهم سازیم.
 

درشرکت توزیع برق استان گیالن راه اندازی شد:
سامانه جامع مانیتورینگ و اتوماسیون کلیدها 

هنرمند مدیر عامل توزیع برق گیالن  گفت : بیش از ۸۰% خاموشی ها  
ناشی از بروز خطا در شبکه های توزیع است. از این  رو افزایش فعالیت های 
در  آن  کاربرد  روزافزون  توسعه  و  توزیع  اتوماسیون  درزمینه  تحقیقاتی 
با هدف کاهش مشکالت و رفع چالش های موجود در  شبکه های توزیع 

این شرکت شکل گرفت.
اهمیت  حائز  توزیع  شرکتهاي  در  که  مسائلي  از  یکي   : افزود  وی 
است مساله کلیدزني است،این مساله هم به صورت عادي و هم غیرعادي 

محتمل است. 
به این شکل که تجهیزات شبکه ناگزیر باید سرویس و تعمیر شوند و 
همچنین مساله نوسازي و گسترش شبکه نیز متصور است که براي انجام 
چنین فرآیندی طبیعتًا کلیدزني ) باز و بسته کردن کلید ها( اتفاق خواهد 
افتاد و به این نکته باید کلید زنیهاي مواقع اضطراري را نیز افزود که در 
هنگام بروز خطا و اتفاقات در شبکه نیاز به اعزام گروه و انجام کلید زني 

و کار میدانی است.
هنرمند در این راستا اظهار داشت :  پس از اجراي اتوماسیون جهت 
انجام فرآیندکلیدزني، به سبب اینکه امکان ارسال فرمان قطع و وصل از 
مرکز دیسپاچینگ میسر است، نیازي به اعزام گروههاي عملیاتي در صحنه 

نخواهد بود و در تمامی هزینه هاي مرتبط صرفه جویي خواهد شد.

جشنـواره  در  گیالن  فاضالب  و  آب  شرکت  حضور 
پژوهش و فناوری وزارت نیـرو

شرکت آب و فاضالب گیالن با 2 طرح پژوهشی، یک اختراع و 2۵ 
مقاله در جشنـواره پژوهش و فناوری وزارت نیـرو حضور یافت.به گزارش 
گیالن؛  فاضالب  و  آب  شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  دفتر 
صورت  به  جشنواره  این  گفت:  شرکت  تحقیقات  و  انسانی  منابع  معاون 
مجازی از تاریخ 2۹ آذر لغایت ۵ دی ماه برگزار شد.مژگان امیدی افزود: 
شرکت آب و فاضالب گیالن در این جشنواره 2 طرح پژوهشی با عنوان 
»ارزیابی عملکرد فلومترهای حجیم مورد استفاده در استان گیالن و ارائه 
راهکار بهبود« و »طراحی و ساخت دستگاه تست کنتور پرتابل« ارائه کرد.

وی گفت: همچنین یک اختراع ثبت شده آقای سعید پورکریم از کارکنان 
امور آبفای شهرستان رشت با عنوان »فرآیند تصفیه کامل شیرابه کمپوست 
با روش های ترکیبی شیمیایی، اُزناسیون، بیولوژیک و واکنش فنتون« به 
همراه 2۵ مقاله، توسط شرکت آبفای گیالن در جشنواره پژوهش و فناوری 
وزارت نیرو ارائه شد.وی با اشاره به برگزاری ۱3 کارگاه¬ تخصصی آب و 
فاضالب در حاشیه این جشنواره، افزود: در همین راستا کارگـاه تخصصی 
ارزیابی عملکرد فلومترهای حجیم مورد استفاده در استان گیالن و ارائه 
راهکار بهبود توسط همکاران شرکت آبفای گیالن خانم مژگان فرزین و 

آقای رضا عقیلی برگزار شد.

اعتبارات  با  مرکزي  استان  ۶۷ روستاي  به  آبرساني 
محرومیت زدایي

با امضاي قرارداد بین وزارت نیرو و قرارگاه امام حسن مجتبي )ع( 
که با هدف آبرساني به روستاهاي محروم کشور انجام شد ، ۶۷ روستاي 

استان مرکزي آبرساني مي شود.
 ، مرکزي  استان  فاضالب  و  آب  روابط عمومي شرکت  گزارش  به 
خبر  این  اعالم  با  این شرکت  مدیرعامل  نسب  عرفانی  یوسف  مهندس 
اظهار داشت : با امضاي این قرارداد کار آبرساني به ۶۷ روستاي استان 
 ، ماه  ، طي3۰  ریال  میلیارد  بر دو هزار و ۱2۴  بالغ  اعتباري  با  مرکزي 

انجام خواهد شد.
وي افزود : با اجراي این قرارداد ۶۷ روستا در ۵ شهرستان شامل ،  
شازند ، خنداب ، کمیجان ، ساوه و خمین با جمعیتي بالغ بر 2۵ هزارو 23۹ 

نفر از آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.
مهندس عرفانی نسب ادامه داد: حجم عملیات در نظر گرفته ، شامل 
اجراي ۱۷۶ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب  ، احداث ۵ مخزن 
ذخیره آب مجموعا با ظرفیت ۴هزار و ۱۰۰ متر مکعب ، احداث ۶ باب ایستگاه 

پمپاژ آب و حفر و تجهیز ۱۰ حلقه چاه آب شرب ، مي باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي یادآور شد : با امضاي 
این قرارداد بین وزارت نیرو و قرارگاه امام حسن مجتبي )ع( که با هدف 
آبرساني به روستاهاي محروم کشور انجام شده است ، حدود ۱۰ هزار روستا 
با هزینه اي بالغ بر 3۰ هزار میلیارد تومان از نعمت آب بهره مند مي شوند که 

سهم استان مرکزي از این قرار داد ، ۶۷ روستا مي باشد.

نصب ِست های ورزشی در ضلع غربی بوستان آزادگان 
شهرقدس

در ادامه پروژه ساماندهی و بازسازی بوستان بزرگ آزادگان و به منظور 
توسعه فضای تفریحی و ورزشی این بوستان، عملیات نصب ِست های ورزشی 
در ضلع غربی بوستان آزادگان توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز 

شهری شهرداری قدس اجرایی شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
راستای  در  شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  قدس، 
ساماندهی بوستان های شهری، ضلع غربی بوستان آزادگان را که پیش از 

به عنوان شهربازی مورد استفاده قرار می گرفت، ساماندهی کرد.
در همین راستا، طی هفته های گذشته عملیات جمع آوری و پاکسازی 
جمع آوری  و  تعطیلی  پی  در  آزادگان  بزرگ  بوستان  شهربازی  محوطه 
شهربازی قدیمی آن، جهت توسعه فضای تفریحی و ورزشی این بوستان 

اجرایی شد.
در ادامه نیز با تعمیر، بازسازی و رنگ آمیزی ِست های ورزشی موجود در 
انبار واحد امانی شهرداری، این تجهیزات ورزشی جهت استفاده شهروندان 

گرامی در ضلع غربی بوستان آزادگان نصب شد.

در سال جاری صورت پذیرفت؛
نصب و تعمیر ۵۸ کیلومتر روشنایی در راه های استان 

مرکزی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از نصب ۸ کیلومتر 
و تعمیر ۵۰ کیلومتر روشنایی طولی با اعتباری افزون بر ۱۶۰ میلیارد ریال در 

راه های برون شهری استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی، مهرداد جهانی با اشاره به تالش های بعمل آمده جهت ارتقای ایمنی 
راه های استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰ کیلومتر از خرابی روشنایی 
راه های استان با شش میلیارد تومان اعتبار تعمیر و در هشت کیلومتر از راه های 

استان روشنایی جدید با ۱۰۰ میلیارد ریال احداث شده است.
در  ایمنی  برقراری  راهداری  حوزه  در  دغدغه  اصلی ترین  افزود:  وی 
محورهای مواصالتی و تأمین آرامش و آسایش برای کاربران جاده ای است 
اداره  کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی  که در این راستا 
بصورت مستمر و شبانه روزی در تالش است تا این مهم در شبکه راه های 

استان محقق گردد.
کرد:  اظهار  مرکزی  استان  جاده ای  نقل  و  و  حمل  راهداری  مدیرکل 
ایمنی راه ها مختص جسم راه نبوده و تأمین آن در حاشیه و حریم راه ها نیز 

بسیار حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: در راستای ارتقای ایمنی حاشیه راه ها، طی سال ۱۴۰۰ 
بالغ بر 23۰ کیلومتر احداث شیب شیروانی با بهره گیری از پتانسیل ماشین آالت 
و تجهیزات سازمانی در راه های استان مرکزی اجرا و حدود 22۵ کیلومتر دیگر 

از شیب شیروانی راه ها اصالح شده است.
به گفته جهانی بیش از ۶۷۰ کیلومتر رگالژ شانه خاکی جهت رفع افتادگی 
شانه از لبه آسفالت، ۴۵۰ کیلومتر اصالح و اجرای شانه خاکی و پاکسازی بیش 
از چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر از حریم جاده بمنظور ارتقای ایمنی و منظر راه در 
مجموع محورهای مواصالتی استان توسط پرسنل ادارات تابعه شهرستان ها 
اجرا شده است. وی با اشاره به اهمیت ایمن سازی فیزیکی راه ها از نصب 3۰ 
دستگاه و تعمیر ۸۰ دستگاه چراغ چشمک زن با ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار، 
نصب ۵۰۰ متر و تعمیر ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر حفاظ فلزی گاردریل با ۸۰۰ 
میلیون تومان اعتبار و اجرای دو هزار متر حفاظ بتنی نیوجرسی با ۱۸ میلیارد 

ریال اعتبار در محورهای مواصالتی استان خبر داد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی آشکارسازی 
و هدایتگری راه را نیز از اقدامات بعمل آمده عنوان کرد و افزود: از ابتدای 
سال جاری تاکنون حدود ۹۰۰ کیلومتر از سطح راه های استان با صرف ۹۰ 
میلیارد ریال اعتبار خط کشی شده و برای هدایت ترافیکی 3۱۰ مترمربع تابلوی 
اطالعاتی نصب و ۵2۰ مترمربع تعمیر شده و حدود ۴۵۰۰ عدد انواع تابلوهای 
انتظامی، اخباری و عالئم هشداردهنده برای برقراری ترددی ایمن در راه های 

استان مرکزی نصب شده است.

برگزاری جلسه کارگروه کاهش جمعیت کیفری و اصالح 
مجرمین استان ایالم

 رئیس کل دادگستری ایالم: الزمه کاهش جمعیت کیفری اجرای سیاست 
ها و تدابیر قانونی در تمام مراحل فرآیند دادرسی است

 به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایالم، جلسه کارگروه کاهش 
جمعیت کیفری و اصالح مجرمین استان ایالم به ریاست دکتر علی دهقانی 
رئیس کل دادگستری ایالم و با حضور اعضاء این کارگروه در سالن جلسات 

حوزه ریاست دادگستری استان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان ایالم در این جلسه و در سخنانی بر استفاده 
از کلیه ظرفیت ها و راهکارهای قانونی کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد و 
اظهار داشت: الزمه کاهش جمعیت کیفری اجرای سیاست ها و تدابیر قانونی 
در تمام مراحل فرآیند دادرسی است و استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات 
های جایگزین حبس در خدمات عام المنفعه و اجتماعی باید مورد توجه کلیه 

قضات استان در ضمن صدور آراء قضایی باشد.
وی افزود: مجازات حبس باید زمانی استفاده شود که برای زندانی موثر 
باشد و در اصالح و تربیت روحی و تنبیه و بیدار سازی او تاثیرگذار باشد و در واقع 
مجازات حبس آخرین گزینه ای باشد که قضات در اعمال مجازات استفاده کنند.

دکتر دهقانی با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش قضات در خصوص مزایا 
و ابعاد مختلف مجازات های جایگزین حبس بر اهمیت توجه به دستور العمل 
ابالغی در خصوص ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت زندان ها تاکید کرد و 
اجرای این دستورالعمل را منوط به تغییر دیدگاه  و رویکرد کلیه ارکان مجموعه 
قضایی دانست. عالی ترین مقام قضایی استان ایالم گفت: وجود رویکرد واحد 
در عمل به دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری در کلیه 
حوزه های قضایی و شعب و در تمام مراحل رسیدگی به پرونده ها از جمله 
مرحله تحقیات، قرار، رسیدگی در دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و 
اجرای احکام ضروری است. وی ضمن تاکید بر ضرورت بازدید مستمر قضات 
و مسئولین از زندان های استان، افزود: فعالیت شوراهای حل اختالف بویژه 
شورای حل اختالف زندان در ایجاد صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری 

و حل و فصل پرونده زندانیان بسیار مهم و تاثیرگزار است.
دکتر دهقانی همچنین خاطرنشان کرد: با استفاده از تدابیر و سیاست های 
قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مطابق بررسی های انجام شده در 
نه ماهه سال جاری شاهد افزایش ۶۸ درصدی آمار استفاده از مجازات های 

جایگزین حبس و دیگر نهادهای ارفاقی در سطح استان بوده ایم.
رئیس کل دادگستری استان ایالم در پایان بر استفاده هر چه بیش تر 
از دادرسی الکترونیک، اجتناب از بازداشت های کوتاه مدت غیر ضرور، صدور 

قرارهای متناسب و نظارت الکترونیک تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم :
رونمایی از دو دستگاه تخصصی مورد نیاز صنعت برق 

استان ایالم
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم از رونمایی از دو دستگاه باالبر 
در حوزه تخصصی خط گرم و یک دستگاه خودرو ویژه حمل دیزل ژنراتور 2۰۰ 

کیلو ولت آمپر در استان خبر داد.
ایالم مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم از رونمایی از دو 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  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.

اطفای حریق کارگاه بزرگ چوب بری در شهرقدس
محسن همیانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
قدس از اطفای حریق یک کارگاه بزرگ چوب بری در خیابان شهید محسن 

فخری زاده)چمن(، توسط آتش نشانان ایستگاه ۴ شهرقدس خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، محسن همیانی گفت: پس از مخابره حادثه به مرکز پیام سازمان، اکیپی 
از آتش نشانان مستقر در ایستگاه ۴، به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و 

سریعا نسبت به جلوگیری از گسترش حریق اقدام نمودند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه خسارت جانی به همراه نداشت، 
افزود: سرعت مطلوب عملکرد آتش نشانان موجب جلوگیری از خسارات شدید 
شد و حریق این گارگاه در کوتاه ترین زمان ممکن مهار شد و آتش نشانان 

نسبت به ایمن سازی محل حادثه اقدام نمودند.

مرسل صالحی با تأکید بر ضرورت 
و  زمستان  در  برق  مصرف  مدیریت 
کاهش مصرف این انرژی، اظهار کرد: 
استفاده حداقلی از بخاری و پکیج های 
منزل  در  گرم  لباس  از  استفاده  برقی، 
سانتیگراد  درجه   ۱۸ دمای  تنظیم  و 
در  می تواند  و...  گرمایشی  تجهیزات 
مدیریت مصرف بهینه برق در زمستان 
کمک بسزایی کند. با کاهش یک درجه 
درجه   ۶ یا سکونت،  کار  محیط  دمای 

مصرف انرژی کاهش می یابد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
بیان  با  ادامه  در  اصفهان  برق  توزیع 
افزایش  سبب  شهر  زیباسازی  اینکه 
توضیح  می شود،  برق  مصرف  میزان 
معابر  زیباسازی  برای  شهرداری  داد: 
استفاده کرده  متعدد  نورپردازی های  از 
است که در بلوارها، آب نماها، نورپردازی 
می شود،  مشاهده  درختان  و  دیوارها 
همچنین اگر استفاده از آب نماهای برقی 
و استفاده از نمایشگرها و تلویزیون های 
در  نشود،  مدیریت  نیز  در شهر  موجود 
مصرف بی رویه برق بی تأثیر نخواهد بود.

مصرف  الگوی  به  اشاره  با  وی 
برق در فصل سرد، اظهار کرد: الگوی 
مصرف در ماه های گرم 3۰۰ کیلووات 
وات  کیلو   2۰۰ غیرگرم  ایام  و  ساعت 
که  صورتی  در  و  است  ماه  در  ساعت 
ماهیانه مشترکین  برق مصرفی  میزان 
در ایام غیرگرم، کمتر از ۸۰ کیلو وات 
ساعت و در ایام گرم زیر ۱۰۰کیلو وات 
ساعت باشد، شامل تخفیف صد درصدی 

قبوض می شوند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق اصفهان با بیان اینکه سالیانه 
۷ درصد به مبلغ انرژی اضافه می شود، 
اما مشترکین پرمصرف عالوه بر این ۱۶ 
درصد به میزان مبلغ قبض آنها افزوده 

خواهد شد، افزود: در سال جاری ۷۵۰۰ 
مختلف  ادارات  و  صنایع  با  تفاهم نامه 
اعم از شهرداری، برای کاهش مصرف 
برق و همچنین مدیریت مصرف بسته 
شده است که به همین منظور پاداش 
همکاری به صورت بستانکار در قبوض 

این مشترکین اعمال شد.
نکاتی  دیگر  از  کرد:  اضافه  وی 
که می توان در خصوص مصرف بهینه 
انرژی در واحدهای صنعتی مورد بحث 
قرار داد، انتقال تعطیالت و تعمیرات است 
که می توانند آن را به زمستان و تابستان 

در ایام پیک مصرف برق انتقال دهند.
مصرف  یت  یر مد فتر  د یر  مد
دامه  ا اصفهان  برق  توزیع  شرکت 
اداری،  دولتی،  بخش های  در  اگر  داد: 
شهرک های صنعتی و ... کاهش مصرف 
و بهینه سازی انجام نشود حفظ پایداری 

شبکه دچار چالش می شود.
اینکه طی  بیان  با  ادامه  در   وی 
در  که  پیشین  تصمیمات  و  صحبت ها 
شرکت  شد  گرفته  اصفهان  استانداری 
توزیع برق با حکم استانداری به صورت 

محسوس و نامحسوس ادارات را بازرسی 
افزایش  مشاهده  درصورت  و  می کند 
برخورد  آنها  با  اندازه،  از  بیش  مصرف 
در  مجزا  گروه های  در  گفت:  می شود، 
بازرسی  و  کنترل  برای  زمستان  فصل 
از  نفر  یک  ارگان ها،  انرژی  مصرف 
شرکت گاز، یک نفر از شرکت برق و 
استانداری به  بازرسی  از دفتر  نفر  یک 
بازرسی از ارگان ها و سازمان ها مشغول 
با  تابستان  در  روند  این  و  می شوند 
جایگزین  شدن یک بازرس از شرکت 

آب و فاضالب ادامه می یابد.
وی با بیان اینکه هر سال به اداره ها 
و ارگان ها برچسب انرژی داده می شود، 
موجود  استانداردهای  مطابق  گفت: 
سازمان ها توسط بازرسین بررسی و طبق 

استانداردها برچسب گذاری می شوند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق اصفهان با بیان اینکه از ۴۶۹ 
گرید  اداره   ۱۵ تنها  سازمان  و  ارگان 
و۱۶3  گرفته  را  استاندارد  برچسب   A
تأکید  نگرفته اند،  برچسب  اصاًل  مورد 
انجام  برای  ادارات  کرد: مشکل اصلی 

ندادن استانداردسازی مصرف، نداشتن 
بودجه است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
به  شد:  یادآور  اصفهان  برق  توزیع 
برای  خورشیدی  سلول های  کارگیری 
تأمین 2۰ درصد انرژی، خاموش کردن 
از محل  برقی هنگام خروج  تجهیزات 
و  موتورخانه ها  هوشمندسازی  کار، 
همچنین خاموش کردن روشنایی های 
اضافه در هنگام شب می تواند راهکاری 
ادارات  در  مصرف  سازی  بهینه  برای 

محسوب شود.
با  افزود: مشترکین می توانند  وی 
نصب نرم افزار کاربردی »برق من«، از 
میزان مصرف خود و خاموشی ها مطلع 
دراین  را  خود  درخواست های  و  شوند 

نرم افزار مطرح کنند.
پس  کرد:  نشان  خاطر  صالحی 
برق  مصرف  بهای  پیامک  ارسال  از 
برای مشترکین، رده بندی مصرف نیز 
از  تا  برای هر مشترک ارسال می شود 
خود  برق  مصرف  نحوه  از  طریق  این 

مطلع شوند.

شرکت توزیع برق اصفهان هشدار داد؛

افزایش 10 درصدی مصرف برق در زمستان 1400

به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر : حجةاالسالم مصلح امام جمعه 
دشتستان و رئیس ستاد امر به معروف 
همراه  به  شهرستان  منکر  از  نهی  و 
بازرسین ستاد از ادارات شهرستان، ظهر 
ضمن   ۱۴۰۰ ماه  دی   ۵ یکشنبه  روز 
بازدید از اداره آبفای شهرستان دشتستان 
و گفت و گو نزدیک با کارکنان زحمتکش 
آن مجموعه گفت: با توجه به کم بارشی 
تابستان سال  برای  آب  امسال مصرف 
آینده مدیریت شود تا مردم دچار کمبود 
آب نشوند.حجةاالسالم مصلح در ادامه 

نماز جماعت ظهر و عصر را در نمازخانه 
اداره آبفای شهرستان دشتستان اقامه کرد 
و در بین الصالتین نماز ضمن تشکر از 

خدمات کارکنان، دومین سالگرد شهادت 
سردار دلها را گرامی داشت و بیان نمود: 
مردم ما در ۹ دی ماه ۸۸ با بصیرت خود 

نقشه شوم و پیچیده استکبار جهانی و 
انقالب  علیه  بر  که  را  داخلیش  ایادی 
اسالمی برنامه ریزی کرده بودند نقش 

بر آب کردند.
وی در ادامه افزود: خطر فتنه ۸۸ 
کمتر از هشت سال دفاع مقدس نبود که 
الحمداهلل با هوشیاری مقام معظم رهبری 
و افشا نمودن توطئه های دشمنان انقالب 
به مردم بصیرت داد و آنان را از دسیسه 

های شوم دشمن آگاه ساخت.
از  پایان  در  دشتستان  جمعه  امام 
خدمات کارکنان و مدیر اداره آقای حسین 

رمضانی تقدیر بعمل آورد.

امام جمعه دشتستان:
 با توجه به کم بارشی امسال مصرف آب برای تابستان آینده مدیریت شود

نقل  مدیرکل راهداری و حمل و 
 ۸ نصب  از  مرکزی  استان  جاده ای 
تعمیر ۵۰ کیلومتر روشنایی  کیلومتر و 
طولی با اعتباری افزون بر ۱۶۰ میلیارد 
استان  شهری  برون  راه های  در  ریال 

خبر داد.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
استان مرکزی، مهرداد جهانی با اشاره 
به تالش های بعمل آمده جهت ارتقای 
ابتدای  از  گفت:  استان  راه های  ایمنی 
سال جاری تاکنون ۵۰ کیلومتر از خرابی 
روشنایی راه های استان با شش میلیارد 
تومان اعتبار تعمیر و در هشت کیلومتر 
از راه های استان روشنایی جدید با ۱۰۰ 

میلیارد ریال احداث شده است.
دغدغه  اصلی ترین  افزود:  وی 
در  ایمنی  برقراری  راهداری  حوزه  در 
محورهای مواصالتی و تأمین آرامش و 
آسایش برای کاربران جاده ای است که 
در این راستا اداره  کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی بصورت 
است  تالش  در  شبانه روزی  و  مستمر 
استان  راه های  شبکه  در  مهم  این  تا 

محقق گردد.
مدیرکل راهداری و  حمل و نقل 

جاده ای استان مرکزی اظهار کرد: ایمنی 
راه ها مختص جسم راه نبوده و تأمین آن 
در حاشیه و حریم راه ها نیز بسیار حائز 

اهمیت است.
وی تصریح کرد: در راستای ارتقای 
ایمنی حاشیه راه ها، طی سال ۱۴۰۰ بالغ 
بر 23۰ کیلومتر احداث شیب شیروانی 
با بهره گیری از پتانسیل ماشین آالت و 
استان  راه های  در  سازمانی  تجهیزات 

کیلومتر   22۵ حدود  و  اجرا  مرکزی 
اصالح  راه ها  شیروانی  شیب  از  دیگر 

شده است.
 ۶۷۰ از  بیش  جهانی  گفته  به 
رفع  خاکی جهت  شانه  رگالژ  کیلومتر 
 ۴۵۰ آسفالت،  لبه  از  شانه  افتادگی 
خاکی  شانه  اجرای  و  اصالح  کیلومتر 
و پاکسازی بیش از چهار هزار و ۵۰۰ 
ارتقای  بمنظور  جاده  حریم  از  کیلومتر 

ایمنی و منظر راه در مجموع محورهای 
مواصالتی استان توسط پرسنل ادارات 

تابعه شهرستان ها اجرا شده است.
ایمن  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
 3۰ نصب  از  راه ها  فیزیکی  سازی 
چراغ  دستگاه   ۸۰ تعمیر  و  دستگاه 
تومان  میلیون   ۷۰۰ با  زن  چشمک 
 ۱۰ تعمیر  و  متر   ۵۰۰ نصب  اعتبار، 
هزار و ۵۰۰ متر حفاظ فلزی گاردریل 
با ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار و اجرای 
با  نیوجرسی  بتنی  حفاظ  متر  هزار  دو 
محورهای  در  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۸

مواصالتی استان خبر داد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
و  آشکارسازی  مرکزی  استان  جاده ای 
بعمل  اقدامات  از  نیز  را  راه  هدایتگری 
ابتدای  از  افزود:  و  کرد  عنوان  آمده 
سال جاری تاکنون حدود ۹۰۰ کیلومتر از 
سطح راه های استان با صرف ۹۰ میلیارد 
برای  و  شده  کشی  خط  اعتبار  ریال 
تابلوی  مترمربع   3۱۰ ترافیکی  هدایت 
اطالعاتی نصب و ۵2۰ مترمربع تعمیر 
شده و حدود ۴۵۰۰ عدد انواع تابلوهای 
انتظامی، اخباری و عالئم هشداردهنده 
برای برقراری ترددی ایمن در راه های 

استان مرکزی نصب شده است.

در سال جاری صورت پذیرفت؛

نصب و تعمیر 5۸ کیلومتر روشنایی در راه های استان مرکزی



5 لهسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1917- چهارشنبه 8 دی 1400 مقا
پیشرفت های تکنولوژی و دنیای هیجان انگیز کسب و کار) قسمت بیست و هشتم و پایانی(

قانون و »منافع عمومی«
این مقاالت و در ادامه آن مقاالت بعدی ترجمه ای است از کتاب درسی که مطالب 
کسب و کار و مسائل و مقوله های مالی و اقتصادی را در بر میگیرد که ترجمه آن را در 

ادامه میخوانید:

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

سرعت به سایر بخش های اقتصادی گسترش یافت. در سال 200۸، بازارهای اعتباری مسدود 
شدند و بانک ها وام را متوقف کردند. قانونگذاران سعی کردند دوباره پول خود را با عبور 
۷00 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 ۷60،000 آمریکایی به 
خطوط بیکاری رفته اند. بازار سهام به بحران مالی واکنش نشان داد و قیمت سهام آن 44 
درصد کاهش یافت در حالی که میلیون ها آمریکایی در شوک تماشا میکردند زیرا حسابهای 
پس انداز و بازنشستگی آنها را غرق کرد. در اواخر سال 200۸، حتی اپل، شرکتی که طی 
5 سال گذشته از رشد فروش قوی برخوردار بود، شروع به تولید آیفون محبوب خود کرد. 
بدون مشاغل و یا پول نقد، مصرف کنندگان دیگر به فروشگاه های خرده فروشی فانتزی اپل 
یا خرید یک آیفون با ارزش نمی روند )Gallagher، 200۸(. چیزهایی که برای اپل در نظر 
گرفته شده است، که بخاطر پاسخ قوی مشتری به 4S iPhone گزارش فروش بولگاری را 

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

سنین 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

فراتــر از OSHA: قانون عمومی، سیاســت 
عمومی، و دود ســیگار محیط زیســت

بــا ایــن حــال، اگــر مــدت زمــان زیــادی را در اطــراف 
محــل کار آمریــکا گذراندیــد، بــی تردیــد مشــاهده کردیــد 
ــل و  ــت هــای کام ــان محدودی ــه بســیاری از کارفرمای ک
ــد.  ــی در مــورد ســیگار کشــیدن ایجــاد کــرده ان ــا جزئ ی
ــال ۱۹۸۵، 2۷ درصــد از کارگاه  ــال، در س ــوان مث ــه عن ب
ــا پنجــاه و یــا بیشــتر کارکنــان،  هــای ایــاالت متحــده ب
ســیگار کشــیدن یــا محــدود کــردن ســیگار بــرای مناطــق 
بــه صــورت مجــزا تهویــه شــد. بــا توجــه بــه اطالعــات 
اخیــر، ایــن تعــداد تــا ســال 2۰۰۰ بــه حــدود ۹۰ درصــد 
 ،Jenney 2۰۰2؛ ،Gottlieb( ــه اســت افزایــش یافت
2۰۰2(. اگــر اســتانداردهای OSHA مســئول ایــن رونــد 
در زمینــه کارهــای رایــگان دود نیســتند، بــه چــه چیــزی 

مــی توانیــم آن را اختصــاص دهیــم؟
ــه  ــی نســبت ب ــه، نگــرش مل ــرای یــک نکت ــه ب البت
ســیگار کشــیدن در ســه یــا چهــار ســال گذشــته تغییــرات 
چشــمگیری داشــته اســت. تعــداد کمــی از افــراد شــگفت 
ــه ســیگار  ــه درصــد بزرگســاالنی ک ــد شــد ک زده خواهن
ــه میــزان بیــش از  مصــرف مــی کننــد، از ســال ۱۹۶۵ ب
۴2 درصــد کاهــش یافتــه تــا 22 درصــد در ســال 2۰۰۹ 
)کمپیــن بــرای کــودکان بــدون دخانیــات، 2۰۱۱( کاهــش 
یافتــه اســت. عــالوه بــر ایــن، بیشــتر و بیشــتر کارگــران 
آمریکایــی از اثــرات دود دســت دوم مطلع هســتند. در یک 
مطالعــه ۷۶.۵ درصــد از پاســخ دهنــدگان گفتنــد کــه آنهــا 
معتقدنــد کــه دود ثانویــه ســبب آســیب قلبــی مــی شــود 
و ۸۴.۵ درصــد از آنهــا معتقدنــد کــه باعــث بــروز ســرطان 
ریــه مــی شــود )Info Please Database، 2۰۱۱؛   
Striebel، 2۰۰۵(. )جالــب توجــه اســت، اعتقــاد بــر این 
اســت کــه ســیگار کشــیدن دچــار صدمــه بــه افــراد غیــر 
ســیگاری احتمــال احتمال ســیگار کشــیدن در تــرک آن را 
.)2۰۰۰ ،Glantz & Jamieson( دو برابــر می کنــد
ــت  ــی در سیاس ــرش عموم ــی، نگ ــور طبیع ــه ط ب
عمومــی ظاهــر مــی شــود. در محیــط حقوقــی کســب و 
کار، مــا مــی توانیــم حداقــل دو منطقــه را شناســایی کنیــم 
کــه سیاســت هــای عمومــی را نســبت بــه محــل هــای 

ــد: کار دودی آزاد نشــان مــی دهن
• ســایر قوانیــن فــدرال بــه طــور خــاص، دو قانــون 
فــدرال از دعــوی مدنــی علیــه کارفرمایــان کــه اقــدام بــه 
ــی  ــیگار م ــا دود س ــی ی ــیگار محیط ــه دود س ــدام علی اق

کننــد، حمایــت مــی کنــد:
• قانــون آمریکاییــان بــا معلولیــت افــراد مبتــال بــه 
اختالالتــی را کــه بــر »فعالیــت هــای اصلــی زندگــی« 
ــون  ــن قان ــد. ای ــی کن ــت م ــذارد، محافظ ــی گ ــر م تأثی
ــا »محــل مناســب«  کارفرمایــان را مجبــور مــی کنــد ت
ارائــه دهنــد کــه باعــث مــی شــود کارکنــان ناخوشــایند 
را بــه انجــام کارهــای خــود بپردازنــد. یــک کارمنــد کــه 
دچــار اختــالل تنفســی اســت کــه مانــع کار کــردن او در 
حضــور دود ســیگار مــی شــود ممکــن اســت کارفرمــا را 
ــه شــرایط مناســب کار نیســت، ســوء  ــه ارائ کــه قــادر ب

اســتفاده کنــد.
• قانــون توانبخشــی ســال ۱۹۷3، تبعیــض در زمینــه 
اشــتغال را بــر اســاس معلولیــت مــی کشــد. یــک کارمنــد 
ــد از کارفرمایــی کــه قــادر  ــا ناتوانــی تنفســی مــی توان ب
بــه محــدود کــردن ســیگار در محــل کار بــرای تبعیــض 

غیرقانونــی نیســت، شــکایت کنــد.
ــار  ــال حاضــر، بیســت و چه ــی در ح ــن ایالت • قوانی
ایالــت قوانینــی را در زمینــه کارهــای بــدون دود آزاد 
ــط از دو کشــور در ســال  ــه فق ــد )ک ــی کنن ــداری م نگه
2۰۰2(، و ایــن قوانیــن و قوانیــن مربوطــه در بســیاری از 
کشــورها در چنــد ســال گذشــته ســخت تــر شــده اســت. 
بــا توجــه بــه مراکــز کنتــرل بیمــاری، بیــن ســال هــای 

ــت داشــت: ــر حقیق ــار زی 2۰۰۴ و 2۰۰۷، آم
ــرای کارگاه  ــی را ب ــت های ــت محدودی • هجــده ایال
ــوز  ــای ۱۸ مج ــت ه ــش، محدودی ــی بخ ــای خصوص ه
ــده  ــت ش ــت تقوی ــا و دوازده محدودی ــتوران ه ــرای رس ب

ــرد. ــت ک ــا را تقوی ــرای باره ب
• تعــداد ایالــت هایــی کــه نیــاز بــه هــر ســه تنظیــم 
را بــه صــورت دود آزاد مــی کننــد از ســه تــا دوازده صعــود 

مــی کننــد.
• تعــداد ایالــت هــای بــدون محدودیــت در هــر یــک 
ــرل  ــا هشــتم )مراکــز کنت از ســه تنظیمــات از شــانزده ت
ــرل و  ــز کنت ــا، 2۰۰۸؛ مراک ــاری ه ــگیری از بیم و پیش
پیشــگیری از بیمــاری هــا، 2۰۰۸( کاهــش یافتــه اســت.

ــر  ــکات، ســیگار را در اکث ــون کانتی ــال، قان ــرای مث ب
محــل هــای کار بــا حداقــل پنــج کارمنــد برای اتــاق های 
.)2۰۱۱ ،Spigel( ســیگار ویــژه تهویــه محدود مــی کنــد

عــالوه بــر ایــن، مــا نبایــد نقــش خــود را در مبــارزه 
بــرای محــدود کــردن ســیگار کشــیدن در محــل کار بازی 
ــت ســیگار  ــکات، ممنوعی ــال، در کانکتی ــرای مث ــم. ب کنی
کشــیدن در محــل کار تنهــا بــه مناطــق داخلــی اعمــال 
مــی شــود، اما بســیاری از شــرکت هــا در ایالــت از مزایایی 
ــت  ــکان ممنوعی ــا ام ــه آنه ــه ب ــی باشــند ک ــوردار م برخ
مصــرف ســیگار در هــر کجــا را مــی دهــد. البتــه، کســب 
و کارهــا بــه شــدت بــا مســئولیت مدنــی انگیــزه ندارنــد. 
ــا را  ــه هــای کارفرم ســیگار کشــیدن در محــل کار هزین

بــه طــرق مختلفــی افزایــش مــی دهــد. ســیگاریها از کار 
۵۰ درصــد بیشــتر از افــراد غیــر ســیگاری دارنــد و دو بــار 
بیشــتر از تصادفــات هســتند. بنــگاه هــای بــدون دود اغلب 
ــش  ــرای بیمــه ســالمت و آت ــر ب ــا 3۵ درصــد کمت 2۵ ت
ســوزی مــی پردازنــد و یــک گــزارش دولتــی محاســبه می 
کنــد کــه کســب و کارهــای ایــاالت متحــده مــی توانند از 
ســاالنه ۴ تــا ۸ میلیــارد دالر در عملیــات ســاخت و ســاز 
و هزینــه هــای تعمیــر و نگهــداری در صــورت ممنوعیــت 
ممنوعیــت ســیگار کشــیدن در محــل کار در مــورد ســیگار 
کشــیدن و ســالمت، 2۰۰۵؛ انجمــن ریــه آمریــکا، 2۰۱۱(.

ــای ســودآور و  ــم، ســازمان ه ــه ک ــا ن ــن، ام و آخری
 Sweda،( غیــر انتفاعــی همیشــه بایــد بــا دعــاوی دعــوا

:)2۰۰۴ ،.Jr
• مــردی کــه از آســم رنــج مــی بــرد، بــه طــور مکــرر 
ــی  ــروازی Olympic Airways از صندل ــنل پ پرس
ــت.  ــر اس ــرا دود دوام ناپذی ــت زی ــر داده اس ــود را تغیی خ
آنهــا حاضــر شــدند، او درگذشــت، و بیــوه او را بــه خاطــر 
ســهل انــگاری از فــرودگاه رد کــرد. یــک دادگاه منطقــه 
ای ایــاالت متحــده خســارت شــاکی ۱.۴ میلیــون دالر را 

بــه عهــده داشــت.
ــا  ــر ب ــک دفت ــتن ی ــتراک گذاش ــه اش ــس از ب • پ
یــک ســیگاری زنجیــره ای بــه مــدت 2۶ ســال، یــک 
ــیری  ــرطان تناس ــی، س ــدی نیوجرس ــر نیازمن ــم غی معل
را متوقــف کــرد و از مزایــای جبــران خســارات کارکنــان 
بــرای معلولیــت موقــت ناشــی از دود دســت دوم بهــره 
ــران و  ــران خســارت کارگ ــک قاضــی جب ــد. ی ــد ش من
یــک دادگاه تجدیدنظــر دولتــی دســتور دادنــد کــه اداره 
آمــوزش و پــرورش میدلتــون هزینــه ۴۵،۰۰۰ دالر برای 
مزایــای معلولیــت، ۵3،۰۰۰ دالر هزینــه هــای پزشــکی 
ــه هــر  ــی و ارائ ــه هــای قانون ــر در هزین و 2۰،۰۰۰ دال
ــاز  ــه آن نی ــی کــه ممکــن اســت ب ــوع درمــان احتمال ن

داشــته باشــد.
• زمانــی کــه کارفرمــای خــود از ارائــه مکانــی 
معقــول بــرای محافظــت از او در برابــر دود اســتفاده 
ــت  ــی تح ــدید تنفس ــرژی ش ــه آل ــال ب ــرد، زن مبت نک
ــک  ــرد. ی ــکایت ک ــت ش ــا معلولی ــان ب ــون آمریکایی قان
ــا تردیــد او مبنــی  دادگاه تجدیــد نظــر ایــاالت متحــده ب
بــر اینکــه ناتوانــی او »فعالیــت عمیــق زندگــی« - یعنــی 
تنفــس - را درگیــر کــرده اســت، موافقــت کــرد. پرونــده 

ــت ــی اس ــال بررس ــوز در ح هن

قانون و »منافع عمومی«
ــت  ــی سیاس ــت فعل ــت وضعی ــه اس ــاال وسوس احتم
دود ســیگار  دو  مــورد هــر  در  را  قانــون  و  عمومــی 
ــی  ــک همگرای ــوان ی ــه عن محیطــی و دود دســت دوم ب
ــد  ــی مشــاهده کنی ــع خصوصــی و عموم ــی از مناف منطق
ــال، بســیاری از دانشــمندان  ــن ح ــا ای ــارون، 2۰۰۶(. ب )ب
علــوم سیاســی و اقتصــاددان معتقدنــد کــه ایــده »منافــع 
عمومــی« دشــوار اســت. آیــا واقعــا مجموعــه ای از اصــول 
اساســی وجــود دارد کــه منعکــس کننــده آن چــه جامعه به 
عنــوان خــوب یــا درســت مــی بینــد؟ آیــا جامعــه میتوانــد 
بــه توافــق عمومــی برســد کــه ایــن اصــول چیســت؟ و 
ــرای ایــن اصــول صحبــت مــی کنــد؟ مــا  چــه کســی ب

ــی« در  ــع عموم ــه »مناف ــنویم ک ــی ش ــذاران م از قانونگ
همــه زمــان هــا صحبــت مــی کننــد، امــا مــا معتقدیــم 
ــزه مــی  ــع خصوصــی انگی ــب توســط مناف ــا اغل کــه آنه
گیرنــد و »منافــع عمومــی« را بــرای اهــداف لفظــی بیــان 

مــی کننــد.
در حــال حاضــر، مــا لزومــا انتقــاد از سیاســتمداران، 
کــه توصیــف شــغل شــامل توانایــی بــرای تــوازن یــک 
ــه  ــا توج ــت. ب ــی اس ــع خصوص ــواه از مناف ــه دلخ آرای
بــه بســیاری از افــرادی کــه از اصطــالح »منافــع 
ــی،  ــون عموم ــت و قان ــد، سیاس ــد دارن ــی« تردی عموم
منافــع خیالــی را در مــورد آنچــه کــه خــوب یــا درســت 
نیســت، بلکــه منافــع بســیار واقعــی بیــن منافــع رقابتــی 
را منعکــس مــی کنــد. بــه عنــوان مثــال، سیاســت هــای 
ــت  ــی و دود دس ــیگار محیط ــون دود س ــی و قان عموم
ــروه  ــدت گ ــی م ــل طوالن ــده تعام ــس کنن دوم، منعک
ــکا  ــه آمری ــن ری ــوان انجم ــه عن ــد ب ــه من ــای عالق ه
ــورد  ــب، رک ــن ترتی ــه همی ــو اســت. ب و موسســه تنباک
ــع  ــی رف ــورد چگونگ ــت OSHA در م ــر سیاس تغیی
دود ســیگار محیطــی بــه عنــوان یــک خطــر در محــل 
ــی  ــی و حقوق ــتم سیاس ــی را در سیس ــع رقابت کار، مناف

ایــاالت متحــده نشــان مــی دهــد.
البتــه، در مــورد کســب و کارهــا، آنهــا بایــد، البتــه، در 
مــورد تغییــرات حاصــل شــده در محیــط سیاســی و قانونی 
مذاکــره کننــد. عــالوه بــر ایــن، پاســخ یــک شــرکت بــه 
چنیــن مشــکالتی ماننــد آلودگــی هــوا در محیــط کاری، 
ــک  ــی اســت. از ی ــی رقابت منعکســکنندهی تقاضــای مال
ــات بهــره وری ناشــی  ــد از تلف طــرف، یــک شــرکت بای
از ســیگار کشــیدن و دود دســت دوم در محــل کار خــود 
ــرل  ــای کنت ــه ه ــر، هزین ــرد؛ از ســوی دیگ در نظــر بگی
آلودگــی هــوا و ســایر خطــرات در محــل کار آن بایــد در 
ــد بیشــتر  ــن، هــر شــرکت بای ــه شــود. بنابرای نظــر گرفت
ــه  ــی ک ــع رقابت ــن مناف ــل بی ــه در تعام ــر فعاالن ــا کمت ی
سیاســت و قانــون عمومــی را شــکل مــی دهــد، شــرکت 
کنــد. پــس از همــه، منافــع خــود ذاتــا بــا منافــع متضــاد 
ــود  ــرد خ ــه در عملک ــی ک ــروه های ــاد گ ــب متض و اغل
نقــش دارنــد، ذینفــع مــی باشــند: ذینفعــان، کارفرمایــان، 
ســهامداران، مشــتریان، تامیــن کننــدگان و جوامــع کــه در 

آن تجــارت مــی کننــد.

گیرنده های کلیدی
• قانــون خصوصــی بــا روابــط خصوصــی بیــن افــراد 
و ســازمان هــا ارتبــاط دارد. قانــون عمومــی کــه مربــوط 
بــه رابطــه دولــت بــا افــراد خصوصــی و ســایر نهادهــای 
خصوصــی، از جملــه مشــاغل اســت، بــه ســه دســته کلــی 

تقســیم مــی شــود:
۱. قانــون کیفــری، رفتــار غیرقانونــی را منــع مــی کند 

و مجــازات مــی کند.
ــول  ــن و اص ــه قوانی ــوط ب ــی مرب ــون اساس 2. قان
ــی  ــون اساس ــط قان ــده توس ــرح ش ــی مط ــی اساس قانون

ــت. ــده اس ــاالت متح ای
3. قانــون اداری اشــاره بــه مقــررات و مقــررات مربوط 
بــه فعالیــت هــای برخــی از اقــالم قانونــی شــناخته شــده 

بــه عنــوان ســازمان هــای اداری اســت.

• قوانیــن قانونــی قوانینــی هســتند کــه توســط 
ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج ــای قانون نهاده

ــه  ــی هســتند ک ــه های • Externalities هزین
ــول  ــرای محص ــازار ب ــت ب ــی از قیم ــوان بخش ــه عن ب
نشــان نمــی دهنــد. منافــع خارجــی منفــی ناشــی 
از معامــالت در بــازار اســت - پرداخــت برخــی از 
ــط  ــا توس ــاص - ام ــوالت خ ــرای محص ــا ب ــت ه قیم
فروشــندگان یــا خریــداران محصــوالت مبادلــه شــده در 
ایــن معامــالت صــورت نمــی گیــرد؛ بلکــه آنهــا توســط 
ــه  ــا هســتند، ب ــارج از آنه ــا خ ــارج و ی ــه خ ــرادی ک اف

ــد. ــی گیرن ــده م عه
• دولــت مــی توانــد در فعالیــت اقتصــادی دخالت کند 
تــا »صحیــح« شکســت بــازار، کــه تصــور می شــود زمانی 
اتفــاق مــی افتــد کــه بــازار هــا بــه انــدازه کارآیــی آنهــا 
نبایــد در نظــر گرفتــه شــوند. بنابرایــن کارآیی یــک مبنای 
قانــون اســت: حاکمیــت قانــون »کارآیــی« را تشــویق می 
ــا در برخــی  ــه مــا نیــاز دارد ت ــه ایــن معنــا کــه ب کنــد ب
ــت  ــود و فعالی ــف ش ــای مشــخص تعری ــت ه از محدودی
ــد  ــوند مانن ــی ش ــدود م ــارج از آن مح ــه خ ــی را ک های
ــرا  ــد؛ زی ــی کن ــوع م ــع ممن ــرقت مناب ــای س ــت ه فعالی
آنهــا فراینــد تخصیــص منابــع را بیــش از حــد ناپایــدار و 

گــران قیمــت مــی کنــد.
• قانــون دارای پایــه اخالقی اســت. بعضــی از فعالیت 
هــا بــه عنــوان ذاتــا بــد و بعضــی دیگــر بــه عنــوان بــد 
بــدان پرداختــه مــی شــود، زیــرا جامعــه اعــالم مــی کنــد 

کــه آنهــا بــد هســتند.
• روابــط قــراردادی، کــه ســازه هــای یــک اقتصــاد 
مــدرن هســتند، ممکــن اســت زمانــی کــه یــک سیســتم 
قانونــی بــرای اجــرای قابــل اطمینــان قراردادهــا فراهــم 

مــی کنــد.
• در حــال تصویــب قانــون بهداشــت و ایمنــی شــغلی 
)OSHAct( بــرای ایجــاد اســتانداردهای ایمنــی و 
ــازمان  ــره س ــی، کنگ ــران آمریکای ــرای کارگ ــت ب بهداش
هــای اداری ایجــاد شــده توســط قانــون اساســی را بــرای 
انجــام وظایــف خــاص انجــام داد. اداره بهداشــت و ایمنــی 
کارکنان )OSHA( توانســته اســت اســتانداردهای ایمنی 
و بهداشــت محیــط کار را تنظیــم کنــد و اطمینــان حاصــل 
ــا  ــدار ب ــرای دی ــات الزم را ب ــان اقدام ــد کــه کارفرمای کن
آنهــا انجــام مــی دهنــد. هنگامــی کــه آنهــا از طریــق یک 
فراینــد قانــون گــذاری پنــج مرحلــه ای گــذر مــی کننــد، 
مقــررات اداری تبدیــل بــه قانــون اداری مــی شــوند، کــه 
عمومــا بــه مقــررات و مقــررات مربــوط بــه فعالیــت هــای 

ادارات اداری اشــاره دارد.
• قانــون پیشــین، قانــون اســت کــه از تفســیر قضایی 
قانــون و دیگــر اشــکال قانــون بــه دســت مــی آیــد. زمانی 
ــود،  ــی ش ــون م ــیر قان ــامل تفس ــم دادگاه ش ــه تصمی ک
ممکــن اســت یــک ســنت ایجاد شــود؛ یــک قاعــده قانون 
کــه بایــد توســط دادگاه هــای پاییــن تــر در تصمیــم گیری 
در مــوارد آینــده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. اصــل قانــون 
پیشــین، بــه عنــوان بازرســی قضایی شــناخته شــده اســت، 
کــه قــوه قضاییــه دولــت را مجبــور بــه بررســی و تعــادل 
اقدامــات قــوه مقننــه در ایجــاد قوانیــن و قــوه مجریــه در 

اجــرای آنهــا مــی کنــد.

تمرین
)AACSB( تجزیه و تحلیل

اگــر شــما قــادر بــه تنظیــم قیمــت یک بســته ســیگار 
بودیــد، چقــدر هزینــه مــی کنیــد؟ آیــا قیمــت شــما شــامل 
مالیــات مالیــات غیــر مســتقیم اســت؟ هزینــه هــای دیگــر 

چــه هزینــه ای را پوشــش مــی دهنــد؟
آیــا فکــر میکنیــد کــه ســیگار کشــیدن در محــل کار 

ممنــوع اســت؟ چــرا و چــرا نــه؟

۱۶.۶ موارد و مشکالت
فرصت های شغلی

آیا دوست دارید وکیل شوید؟
ــون  ــه ای در قان ــه حرف ــد ب ــه من ــما عالق ــا ش آی
هســتید؟ بــرای اطــالع از آنچــه وکال انجــام مــی دهنــد، 
ــط  ــل« توس ــورد About.com، »وکی ــه ای در م مقال
Sally Kane، http://legalcareers.about.
 com/od/careerprofiles/p/Lawyer.htm

ــد. بخوانی
بــه عنــوان یــک پیگیــری )و بــه ایــن دلیــل کــه کار 
About. یــک چیــز خــوب اســت(، یــک مقالــه دیگــر در

com، »چــه کســی وکال را اســتخدام مــی کند؟« توســط 
Tara Kuther، http://gradschool.about.
f / lawjobs. بخوانیــد.   /com/od/lawschool
htm. ســپس، بــه ســؤاالت زیــر پاســخ دهیــد، مطمئــن 
ــخهایتان را  ــک از پاس ــر ی ــرای ه ــات ب ــید توضیح باش

ارائــه دهیــد:
• در مورد داشتن وکیل مورد عالقه شما چیست؟

• چــه چیــزی ممکــن اســت شــما را از پیگیــری حرفه 
ای در قانــون دور کند؟

• بــه طــور کلــی، آیــا حرفــه ای در قانــون بــه شــما 
تجدیــد نظــر مــی کنــد؟ چــرا و چــرا نــه؟

)AACSB( اخالق زاویه
بحث مربوط به مسئولیت محصول

 Debate مقالــه »چــه کســی بایــد پرداخــت کنــد؟
ــدره  ــر آن ــط کل Responsibility Product، »توس
ــوق  ــدوده حق ــب مح ــا و معای ــکو، مزای ــل والس و مانوئ
قانونــی موجــود در محصــول را فراهــم مــی کنــد. مقالــه 
http://www.scu.edu/ethics/ را بخوانیــد، کــه در

ــی  ــت م pay.html/publications/iie/v۴n۱ یاف
شــود و بــه ایــن ســؤاالت پاســخ مــی دهــد:

۱. آیــا مصــرف کننــدگان مســئولیت بیشــتری نســبت 
بــه آســیب هــای محصــول دارنــد؟

ــئولیت  ــدر مس ــواد مخ ــدگان م ــد کنن ــا تولی 2. آی
بیشــتری دارنــد؟

ــال  ــری در ح ــی مســئولیت پذی ــا سیســتم حقوق 3. آی
حاضــر شکســته شــده اســت؟ چــرا و چــرا نــه؟ اگــر فکــر 
ــه مــی توانیــد آن  مــی کنیــد شکســته شــده اســت، چگون

را حــل کنیــد؟

)AACSB( مهارت های تیم سازی
بــا هــم بــه عنــوان یــک تیــم و بحــث در مــورد ایــن 
ــیگار  ــته س ــک بس ــد ی ــدر بای ــط: »چق ــوع مرتب دو موض
هزینــه؟« و »آیــا کســب و کار ممنوعیــت ســیگار کشــیدن 
ــه »موضــع« توضیــح نظــر  در محــل کار؟« نوشــتن مقال
گــروه شــما. اگــر گــروه در مــورد مســائل توافــق نکنــد، 
شــامل »گــزارش اقلیــت« - نظــر اقلیــت گروهــی اســت.

)AACSB( نمایش جهانی
ــرارداد  ــا ق ــر ب ــک تاج ــوان ی ــه عن ــائلی ب ــه مس چ
ــی شــوید؟  ــرو م ــن روب ــک شــرکت در چی ــا ی ــروش ب ف

ــد؟ ــائل برمیخوری ــن مس ــه ای ــوری ب چط

لطفا مواد تکمیلی خود را به اشتراک بگذارید!
در  اســتفاده  بــرای  اضافــی  مــواد  شــما  آیــا 
آزمــون،  مــوارد  ماننــد   Exploring Business
بانــک ســوال یــا اســالید ارائــه شــده ایجــاد کــرده ایــد؟ 
ــن  ــق ای ــود را از طری ــواد خ ــا م ــت، لطف ــن اس ــر چنی اگ

کتــاب الکترونیکــی آنالیــن در نظــر بگیریــد!
کتابخانــه هــای دانشــگاه مینــه ســوتا از طریــق کتاب 
 Google ــتفاده از ــا اس ــود ب ــن خ ــی آنالی ــای درس ه
ــی  ــات علم ــای هی ــه اعض ــی ب ــرای دسترس Drive ب
و کارکنــان کــه ممکــن اســت نیــاز بــه اســتفاده از ایــن 
مــواد داشــته باشــند، از مــواد تکمیلی به اشــتراک گذاشــته 
شــده انــد. لطفــا بــه عنــوان مثــال بــه درک رســانه هــا و 

فرهنــگ نــگاه کنیــد.
h t t p : / / o p e n . l i b . u m n . e d u /

/m e d i a a n d c u l t u r e
بــرای  تکمیلــی  مــواد  گونــه  هــر  شــما  اگــر 
ــا  ــد، لطف Exploration Business ایجــاد کــرده ای
ــگاه  ــی دانش ــوزش الکترونیک ــت از آم ــه حمای ــا موسس ب
 Minnesota Library eLearning Support
Initial در learnlib@umn.edu بــرای اطالعــات 
ــواد  ــذاری م ــتراک گ ــه اش ــی ب ــورد چگونگ ــتر در م بیش
خــود و ارائــه آنهــا بــه دانــش آمــوزان و دانــش آمــوزان 

ــد. ــاس بگیری ــان تم ــر جه در سراس
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سرمربی تیم ملی کاراته بانوان:
جوانگرایی مهمترین هدف ما در رقابت های قهرمانی آسیا بود

سرمربی تیم ملی کاراته بانوان ایران با بیان اینکه سارا بهمنیار ۴ هفته قبل از 
رقابتهای قهرمانی آسیا به کرونا مبتال شد، گفت: ما فرصت کافی برای اینکه فرد 

دیگری را جایگزین کنیم نداشتیم.
فرخناز ارباب، درباره عملکرد تیم ملی کاراته بانوان ایران در رقابت های قهرمانی 
آسیا، اظهار کرد: قبل از هر چیز قهرمانی کاروان کاراته ایران در رقابت های قهرمانی 
آسیا را که همراه با نتایج خیلی خوبی بود، به جامعه ورزش و خانواده بزرگ کاراته 
تبریک می گویم. ما برای حضور تیم ملی در رقابت های قهرمانی آسیا چند هدف را 
دنبال می کردیم که مهمترین آنها جوانگرایی و میدان دادن به جوانان بود. بواسطه 
کرونا و شرایط ویژه المپیک، فرصت پوست اندازی در تیم ملی بوجود نیامده بود و 
این مسابقات فرصت خوبی بود تا تعدادی چهره جوان و با آتیه مثل مبینا حیدری، 
معصومه محسنیان، لیال برجعلی و فاطمه سعادتی که همگی عملکرد خوبی در این 

مسابقات داشتند، فرصت حضور در میدان آسیایی را بدست بیاورند.
سرمربی تیم ملی کاراته بانوان، افزود: مبینا حیدری از معدود ورزشکاران ما در این 
رقابت ها بود که موفق به کسب 2 مدال طال و نقره در مسابقات رده امید و بزرگساالن 
شد. سعادتی و محسنیان نیز هر دو در کومیته تیمی عملکرد بسیار خوبی داشتند و 
لیال برجعلی که برای نخستین بار در یک رویداد بین المللی در رده بزرگساالن حاضر 
می شد، عملکرد خوبی داشت و در نیمه نهایی مقابل نفر سوم المپیک، شکست خورد.

وی خاطرنشان کرد: سارا بهمنیار یکی از ورزشکاران خوب و فنی ماست اما 
متاسفانه 2۸ روز قبل از اعزام به مسابقات به ویروس کرونا مبتال شد و به همین دلیل 
2۱ روز در تمرینات غایب بود و تنها یک هفته پایانی تا اعزام با ما تمرین داشت. این 
بیماری باعث شد وی به لحاظ بدنی دچار افت شدیدی شود. او تنها المپین تیم ما 
بود و ما فرصت کافی برای اینکه فرد دیگری را جایگزین او کنیم نداشتیم. طراوت 
خاکسار نیز خیلی خوب کار کرد و یادمان نرود که در یک ثانیه آخر به نفری که 
قهرمان شد باخت و در نهایت روی سکوی سومی ایستاد. رزیتا علیپور کاپیتان تیم ما 

نیز عملکرد بسیار خوبی داشت.
سرمربی تیم ملی کاراته بانوان، با تاکید بر اینکه رویکرد جوانگرایی در تیم ملی 
کماکان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: از نفرات با تجربه نیز در کنار جوانان استفاده 
می کنیم و قطعا می توانیم با ترکیبی از جوانان و با تجربه ها نتایج خوبی بگیریم. 
امیدوارم جامعه کاراته از ورزشکاران و ملی پوشان خود حمایت کند و به آن ها انگیزه 

بدهد تا با آرامش و تمرکز هر چه بیشتر در مسابقات پیش رو شرکت کنند.
ارباب با اشاره به قضاوت ضعیف داوران در رقابت های قهرمانی آسیا، گفت: 
داوران  داشتند.  اذعان  داوران  عملکرد ضعیف  به  نیز  مسابقات  برگزاری  مسئوالن 
خوب و طراز اول به دلیل شیوع کرونا و شرایطی که وجود داشت نتوانستند در این 

مسابقات حاضر شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از عملکرد نفرات باتجربه ای مانند سارا بهمنیار 
که از رسیدن به مدال در این رقابت ها بازماند، رضایت دارد یا خیر، گفت: بله. بازیکنان 
ما هر کدام کارشان را انجام دادند اما شرایط برای بهمنیار به دلیل ابتال به کرونا پیش 
از رقابت ها، سخت تر از سایرین بود. ما نیز فرصت کمی داشتیم و نمی توانستیم 
شخص دیگری را جایگزین او در این مسابقات کنیم. مریضی باعث شد سارا جان 

دچار ضعف بدنی شود و عملکردش تحت تاثیر قرار گیرد.
ارباب با بیان اینکه از عملکرد شاگردانش در مسابقات آسیایی رضایت دارد، 
گفت: واقعا بچه ها تمام سعی شان را کردند تا بهترین عملکرد را داشته باشند. من 
قول می دهم بچه ها در آینده نتایج خیلی بهتری را کسب کنند. همه بچه ها با انگیزه 
هستند و خیلی خوب تمرین می کنند و برای کسب بهترین نتایج در رویدادهای پیش 

رو تالش می کنند.
وی درباره شرایط حمیده عباسعلی نیز خاطرنشان کرد: او مهره خیلی خوبی برای 
تیم ملی است و در حال حاضر دوره درمانش را طی می کند. فکر می کنم از یک ماه 

دیگر تمریناتش را آغاز کند.
سرمربی تیم ملی کاراته بانوان در پایان، گفت: در اولین گام مسابقات قهرمانی 
کشور را در پیش داریم. قصد داریم برنامه تیم ملی تا بازیهای آسیایی را به فدراسیون 

ارائه دهیم.

هندبال دختران نوجوان در آسیا؛
قزاقستان، چین تایپه و کویت همگروه های تیم ملی 

مراسم قرعه کشی رقابت های هندبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا برگزار شد 
و رقبای ایران مشخص شدند.

روز  آسیا  نوجوان  دختران  قهرمانی  هندبال  رقابت های  قرعه کشی  مراسم 
گذشته)سه شنبه هفتم دی( برگزار شد. براساس اعالم فدراسیون هندبال تیم ملی 
دختران ایران در این رقابت ها در گروه B با تیم های چین تایپه، کویت و قزاقستان 

هم گروه شده است.
* گروه بندی مسابقات هندبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا:

گروه A: ازبکستان، هندوستان، سوریه و کره جنوبی
گروه B: ایران، چین تایپه، قزاقستان و کویت

قهرمانی جهان  انتخابی  و  آسیا  نوجوان  دختران  قهرمانی  هندبال  مسابقات   
گرجستان از ۶ تا ۱۶ اسفند سال جاری به میزبانی آلماتی قزاقستان برگزار می شود. 
تیم های برتر این رقابت ها راهی رقابت های هندبال قهرمانی جهان 2۰22 به میزبانی 

گرجستان می شوند.

ورزش سه گانه؛
 ۳ رویداد آسیایی و یک رقابت جهانی در انتظار ورزشکاران

رییس فدراسیون ترای اتلون)ورزش سه گانه( از برنامه ریزی 3 رویداد آسیایی و 
یک مسابقه جهانی در تقویم تیم ملی این رشته ورزشی خبر داد.

اعزام های ملی پوشان  تقویم جهانی،  براساس  اظهار داشت:  مهدی گودرزی، 
صورت می گیرد و طبق برنامه رقابت های قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی و اردوها 
نیز برگزار خواهد شد. ملی پوشان اوایل خردادماه در مسابقات قهرمانی اسپرینت آسیا 

در کره جنوبی شرکت می کنند.
وی افزود: رویداد بعدی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا است که اوایل مرداد 
برای حضور در  برنامه ریزی های الزم  برگزار خواهد شد. همچنین  در قزاقستان 
بازی های 2۰22 آسیا در چین انجام شده تا بعد از آن ملی پوشان را راهی مسابقات 
سازی  آماده  برای  خوبی  جایگزین  رویداد  این  کنیم.  دانشجویان جهان  قهرمانی 

ورزشکاران است.
رییس فدراسیون ترای اتلون عنوان کرد: در این مدت توانستیم مسابقات داوتلون 
زنان و مردان، نابینایان و قهرمانی کشوری را برگزار کرده و میزبان دوره مربیگری سطح 
یک جهان هم بودیم. همچنین دومین همایش بین المللی ترای اتلون را برگزار کردیم 
که چهره های مطرح این رشته چون نایب رییس اول فدراسیون جهانی و سخنرانانی 

از کشورهای انگلیس، استرالیا و سوئیس در آن شرکت کردند.
وی درباره تمدید قرارداد با سرجیو سانتوز مربی پرتغالی تیم ملی ترای اتلون گفت: 
با سانتوز سه سال تمام همکاری داشتیم اما درباره تعیین دستمزد و شرایط جدید هنوز با 

وی به جمع بندی نرسیده ایم و تا 2 هفته آینده با وی مذاکره خواهیم کرد.

گری نویل:
رونالدو از زمین بازی فرار می کند

گری نویل، بازیکن سابق منچستریونایتد، از رفتار کریستیانو رونالدو در پایان 
بازی برابر نیوکاسل انتقاد کرد.

منچستریونایتد دوشنبه شب گذشته در چارچوب رقابت های هفته نوزدهم لیگ 
برتر انگلیس به مصاف نیوکاسل رفت و این بازی با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.

پس از این نمایش ناامیدکننده، بازیکنان یونایتد به سوی هوادارانی که برای 
حمایت از آنها به ورزشگاه خانگی نیوکاسل آمده بودند رفتند و از آنها قدردانی کردند 
اما رونالدو در بین این بازیکنان دیده نمی شد چون بالفاصله پس از سوت پایان 

بازی به سمت رختکن رفت.
گری نویل از رفتار رونالدو پس از تساوی برابر نیوکاسل و عدم همراهی هم 

تیمی هایش برای تشکر از هواداران ناراضی بود!
این رفتار برای گری نویل پذیرفته نبود و پس از پایان بازی در برنامه ماندی 
نایت فوتبال گفت:» وقتی هم تیمی هایتان در این لحظات به شما نیاز دارند باید در 
کنار آنها باشید. من در آخر این بازیکن )رونالدو( را دوست دارم، او بهترین بازیکنی 
است که در تمام طول زندگی ام دیدم اما من کسی نیستیم که به این شکل از زمین 

بازی فرار کنم. من چنین اخالقی ندارم.«
او ادامه داد:» برایم مهم نیست که تو چه عملکردی در زمین داشتی، باید به 
سمت هواداران بروی و برای آنها در پایان بازی دست بزنی. باید از آنها دلجویی کنی 
خصوصا وقتی بهترین بازیکن دنیا و یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال هستی.«
این اولین بار نیست که رونالدو پس از کسب نتیجه ناامیدکننده مستقیما به سمت 
رختکن می رود. او این کار را پس از تساوی ۱-۱ در اولدترافورد برابر اورتون نیز انجام 
داده بود، دیداری که از روی نیمکت آغاز کرد و پس از آن نیز در شکست ۱-۴ برابر 
واتفورد که با اخراج اوله گونار سولسشر همراه بود بار دیگر این عمل را تکرار کرد.

نویل اضافه کرد:» ما درباره زبان بدن صحبت می کنیم. ما پیش ازاین هم 
این صحبت ها را بعد از بازی با اورتون مطرح کرده بودیم. اما او امشب بار دیگر از 
زمین فرار کرد. او این کار را برابر واتفورد هم انجام داد، وقتی همه می دانستند که 

سرمربی اخراج خواهد شد.«
بسیاری باور داشتند که رونالدو باید به دلیل خطای شدید روی بازیکن نیوکاسل 

از زمین بازی اخراج می شد
و  افتاد  عقب  حریف  از  زود  خیلی  تیمش  که  این  از  نیز  بازی  در  رونالدو 
تالش هایش برای گلزنی به نتیجه نرسید ناراحت بود و حتی در یک صحنه خطای 

شدیدی روی بازیکن حریف انجام داد که داور تنها به یک کارت زرد بسنده کرد.
با این حال رالف رانگنیک نیز در برابر ادعاهای گری نویل سکوت نکرده و پس 
از بازی در اظهاراتش ضمن انتقاد از عملکرد بازیکنان یونایتد در بازی برابر نیوکاسل 
مدعی شد:» امروز مشکل ما زبان بدن نبود بلکه شرایط فیزیکی بدن بود. اگر شما 
می خواهید در اینجا رقابت کنید باید شرایط فیزیکی خوبی داشته باشید و این اتفاق 
در بسیاری از دقایق بازی امروز رخ نداد. بزرگترین مشکل ما اشتباهاتی بود که ما 

در بازی امروز انجام دادیم.«

کلوپ به جمع معترضان به قوانین لیگ برتر اضافه شد
پیشنهاد  از  لیورپول  سرمربی 
در  تعویض   ۵ برای  توخل  توماس 
بازی های بعدی لیگ برتر حمایت کرد.

به گزارش ساکرنت، پس از شروع 
مجدد لیگ در ژوئن 2۰2۰ پس از یک 
وقفه سه ماهه به دلیل همه گیری کرونا، 
باشگاه ها مجاز به استفاده از ۵ تعویض 
بودند با این حال در فصل جاری بار دیگر 
قانون 3 تعویض اجرایی شده است که 

باعث اعتراض سرمربی ها شده است.
یورگن کلوپ گفت: یک بازیکن 
درجه یک در انگلیس حدود 3۸ بازی 
لیگ برتر و احتماال دو رقابت جام حذفی 

انجام می دهد، بنابراین شاید با احتساب جام اتحادیه ۴3 بازی شود. بازی های بین المللی 
هم هست. چون تقریبا همه از آن ها برای تیم های ملی خود بازی می کنند و به این 
فهرست باید بازی های لیگ قهرمانان را نیز اضافه کرد. تعداد بازی ها بسیار زیاد 
است و خطر مصدومیت بازیکنان را تهدید می کند. ما باید آن را تغییر دهیم، اما این 
به لیگ برتر بستگی دارد که خودشان این تصمیم را بگیرند، اما آن ها نمی توانند این 
تصمیم را بگیرند، زیرا شما به رای باشگاه های دیگر نیاز دارید، بنابراین من شانس 
واقعی برای تغییر آن نمی بینم. تیم هایی مثل برنلی که در لیگ قهرمانان نیستند و 
بازیکنان شان در تیم های ملی حضور ندارند، نیاز زیادی به قانون ۵ تعویض ندارند 

و بنابراین مخالفت می کنند.
برندان راجرز، سرمربی لسترسیتی نیز پیش از سفر لیورپول به ورزشگاه کینگ 

پاور در روز سه شنبه، برنامه لیگ برتر را »مسخره« خواند.
نوع جدید اُمیکرون ویروس کرونا در حال حاضر در انگلیس بیداد می کند. 
بسیاری از بازی ها لغو شدند. در همین رابطه سرمربی آلمانی لیورپول که با این تیم 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد گفت: پنج تعویض به دلیل کووید 
ایجاد شد. اکنون ما کاماًل درگیر همه گیری کرونا هستیم و بازی ها برای برخی تیم ها 
به تعویق می افتد و برای برخی دیگر نه. سه تعویض یک نقطه ضعف بزرگ است.

رانگنیک: از عملکرد تیم در این دیدار اصال راضی نبودم

ابراز  نیوکاسل  برابر  دیدار  در  تیمش  عملکرد  از  منچستریونایتد  سرمربی 
ناراحتی کرد.

به گزارش اسکای اسپورت، در ادامه دیدارهای هفته جاری لیگ برتر انگلیس 
یک دیدار برگزار شد که در آن منچستریونایتد به دیدار نیوکاسل رفت که این دیدار 
با تساوی یک بر یک به پایان رسید. در ابتدا ماکسیمین سنت برای نیوکاسل گلزنی 

کرد و سپس ادینسون کاوانی بازی را به تساوی کشاند.
رالف رانگنیک، سرمربی منچستریونایتد بعد از این دیدار گفت: از عملکرد 
تیم در این دیدار اصال راضی نبودم. در نهایت یک امتیاز گرفتیم اما در مجموع 
باید عملکرد بهتری داشته باشیم. مقابل پاالس بهتر بودیم، بازی متفاوتی بود. 
از نظر فیزیکی شرایط خوب نیود و شاید به این خاطر بود که مدتی از بازی دور 
بودیم. بزرگ ترین مشکل ما اشتباهاتی بود که مرتکب شدیم، ما توپ های زیادی 
داشتیم که خیلی راحت به حریف می دادیم. حتی در نیمه دوم فرصت داشتیم بازی 

را ببریم که این طور نشد.
او درباره تغییرات در تیمش گفت: بدیهی است که ما یک گل عقب بودیم، 
بنابراین به گل نیاز داشتیم و باید ریسک بیش تری می کردیم، بنابراین ادینسون 
کاوانی و جیدون سانچو را به بازی  آوردیم. در برخی موقعیت ها، از جمله گلی که 
به ثمر رساندیم ما خوب بودیم. ادینسون دو موقعیت خوب دیگر برای گلزنی داشت. 
مساله ریتم هم هست، اما ما نباید به دنبال بهانه باشیم ما باید زمانی که توپ را در 
اختیار داریم بهتر شویم و فیزیکی و دقیق تر بازی کنیم. می توانیم بهتر از این باشیم 

و باید در بازی بعدی جبران کنیم و 3 امتیاز را به دست بیاوریم.
منچستریونایتد در دیدار بعدی خود باید پس فردا پنج شنبه در خانه به دیدار برنلی 
برود و در ادامه با ولورهمپتون بازی دارد که هر دو دیدار در اولدترافورد برگزار می شود.

لیس  سپو پر بی  مر سر
زمین  در  زی  با می گوید 
بی طرف به نفع تیم های دیگر 
است که مدعی قهرمانی هستند. آن ها 
از این رای سود می برند و پرسپولیس و 

سپاهان متضرر می شوند.
بی  مر سر گل محمدی،  یحیی 
نشست  در  شب  سه شنبه  پرسپولیس 
خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان 
که به علت حکم انضباطی در زمین بی 
طرف و در اراک برگزار می شود، گفت: 
با  و  این شهر خوب  به  که  خوشحالیم 
صفا آمدیم. از همه هواداران مان به خاطر 
استقبال گرم در فرودگاه و مسیر هتل 
باعث  هواداران  دیدن  می کنیم.  تشکر 

ایجاد انرژی بیش تری در ما می شود.
او درباره این مسابقه اظهار کرد: یک 
بازی خیلی مهم و حساس را در پیش 
داریم. هر دو تیم از نظر فنی در سطح 
باالی لیگ برتر هستند و فکر می کنم 
یکی از فنی ترین بازی های لیگ باشد. 
همه می دانیم که کیفیت سپاهان با توجه 
به امکانات، مهره های خوب و کادرفنی 
از مدعیان قهرمانی هستند.  و  باالست 
از آن طرف ما هم پرسپولیس هستیم. 
همیشه و از بدو تاسیس تا به حال برای 
قهرمانی جنگیده ایم. تقابل این دو تیم 
می تواند یک بازی فنی و جذاب باشد. 
امیدوارم در پایان نتیجه خوبی بگیریم و 

بازی خوبی را ارائه کنیم.
که  سوال  این  به  واکنش  در  او 
تیمش در گذشته و در دو دیداری که 
خورده  شکست  کرده،  بازی  اراک  در 
گذشته  بازی های  نتایج  گفت:  است 
در  باخت  و  برد  برای  تضمینی  هیچ 
گذشته  اتفاقات  که  این  ندارد.  آینده 
نیست  خوب  بدهیم  ربط  االن  به  را 
و نمی توانیم به این مساله فکر کنیم. 
عملکردمان  بهترین  که  داریم  دوست 
شاء  ان  قوا  تمام  با  و  باشیم  داشته  را 

اهلل به میدان می رویم.
گل محمدی در واکنش به این که 

باشگاه سپاهان در پوستری که قبل از 
مسابقه منتشر کرده ستاره روی لوگوی 
پرسپولیس را حذف کرده و به نوعی به 
تنش ها میان هواداران دامن زده است، 
گفت: تمرکز مربیان روی مباحث فنی 
این  نویدکیا هم در جریان  آقای  است. 
بخش  مسووالن  است.  نبوده  موضوع 
یک  در  باشند.  پاسخگو  باید  رسانه ای 
مسابقه و رقابت فوتبال که دو تیم مردانه 
به میدان می روند، اولین چیزی که باید 
رعایت شود احترام به همدیگر است که 
به جذاب شدن یک رقابت کمک می کند. 
به طور کلی نسبت به رایی که برای بازی 
در زمین بی طرف داده شده بود، معترض 
و  عجیب  رای های  نظرم  به  هستم. 
غریبی صادر شده است. نباید این دو تیم 
که این همه فوتبال خوبی ارائه می دهند 
در یک زمین بی طرف بازی کنند. بازی 
در زمین بی طرف برای هر دو تیم خوب 
نیست. استادیوم های مجهزی دو طرف 
دارند. برای صادر کردن این رای و هر 
رای دیگری باید همه جوانب را در نظر 
بگیرند. بازی در زمین بی طرف به نفع 
بعضی تیم های دیگر است که مدعی 
قهرمانی هستند. آن ها از این رای سود 
می برند و پرسپولیس و سپاهان متضرر 
می شوند. رایی که صادر شده بیش تر به 

نفع دیگر مدعیان قهرمانی است. در واقع 
بیش تر به نفع مدعیان دیگر بوده است 

تا متضرر شدن پرسپولیس و سپاهان.
رای کسر  درباره صادر شدن  وی 
امتیاز علیه گل گهر سیرجان و جلو افتادن 
چند تیم در صدر جدول گفت: اگر در این 
اتفاق به طور صددرصد باشگاه گل گهر 
مقصر بوده، بحثی نیست. نمی توان همه 
باشگاه گل گهر  را به گردن  تقصیرات 
انداخت. بخشی از این اتفاق مربوط به 
فدراسیون و روابط بین الملل است. بخشی 
از این ماجرا به خاطر مسوولیت پذیر نبودن 
فدراسیون فوتبال است. رای صادر شده 
علیه گل گهر، منافع همه باشگاه ها را زیر 
سوال برده است. رای صادر شده در حق 
تیم های دیگر غیرمنصفانه است. این که 
دو سه باشگاه از این رای منفعت ببرند، 
دلیل بر ضرر کردن خیلی از باشگاه از 
که  امتیازهایی  است.  پرسپولیس  جمله 
شود.  لحاظ  االن  از  نباید  شده،  لحاظ 
سازمان لیگ اشتباه بزرگی کرد. این رای 
هنوز قطعیت پیدا نکرده است. دوستان در 
این مساله عجله کردند و ظاهرا نسبت به 

این مسائل عجله دارند.
سرمربی پرسپولیس در واکنش به 
این که آیا آن ها به انتخاب وحید کاظمی 
برای قضاوت در این دیدار اعتراض دارند؟ 

گفت: ما به این انتخاب اعتراض رسمی 
نداشتیم. بحث داوری باید بعد از قضاوت 
و برگزاری مسابقه مطرح شود. ما هیچ 
آقای  انتخاب  به  نسبت  قضاوتی  پیش 
کاظمی نداریم. اگر صحبتی باشد بعد از 
بازی نسبت به این مساله صحبت می 
کنیم. برای تیم داوری آرزوی موفقیت 
روی  خوبی  تمرکز  که  امیدوارم  داریم. 
تصمیمات  و  باشند  داشته  صحنه ها 
خوبی بگیرند. ما نسبت به همه داوران 
خوشبین هستیم و امیدواریم که قضاوت 

خوبی داشته باشند.
او درباره حواشی ایجاد شده برای 
راحت  خیلی  گفت:  مهدوی کیا  آقای 
اگر  نشویم.  رد  افراد  و  اسامی  روی  از 
باشیم، می  داشته  به گذشته  نگاه  یک 
جانفشانی ها  و  فداکاری ها  چه  بینیم 
پرچم  اهتزار  و  ایران  ملی  تیم  برای 
کشورمان کرده است. او از خود و جانش 
گذشته است. به یاد دارم در جام جهانی 
ناحیه  از  مهدوی کیا  مهدی   ،2۰۰۶
و فکر  کمر مصدومیت شدیدی داشت 
می کردیم به بازی ها نمی رسد اما صبح 
و  درد  با  تا  می کرد  فیزیوتراپی  تا شب 
بازی  کشورمان  ملی  تیم  برای  آمپول 
کند. خیلی ها این مسائل را نمی دانند و 
زود فراموش می کنند. او یکی از بهترین 
بازیکنان ما در جام جهانی بود. این یک 
نمونه است ولی خیلی راحت درباره کسی 
که باعث افتخار و سربلندی کشورمان 
شده، به خاطر یک اتفاقی که نمی دانیم 
گیریم.  می  موضع  خورده،  رقم  چطور 
کسانی درباره او توییت می زنند که وقتی 
مهدوی کیا برای تیم ملی بازی می کرد، 
توییت  راه  به  راه  االن  بودند.  کودک 
می زنند و به راحتی او را تخریب می کنند. 
یک ذره قدرشناس باشیم و گذشته افراد 
برای  کارهایی  چه  که  ببینیم  بهتر  را 
کشور کرده است. به نظرم در این مساله 
است.  نداده  دست  از  را  چیزی  مهدی 
این ما هستیم که با قضاوت مان او را از 

دست می دهیم.

مهدوی کیا یک فوتبالیست نمونه است؛

گل محمدی: بازی در زمین بی طرف به سود رقبا است!

استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی 
دفاعی  بخش  در  فوالد  تیم  می گوید 

خیلی با نظم است.
فرهاد مجیدی، سرمربی استقالل 
بعد از ظهر روز سه شنبه در نشست خبری 
قبل بازی تیمش مقابل فوالد خوزستان 
در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر 
اظهار کرد:  ما با تیم بسیار خوبی بازی 
داریم. تیم فوالد در بخش دفاعی خیلی 
با نظم است. از وقتی نکونام آمده است، 
برای  است.  شده  بهتر  فوالد  شرایط 
پیروزی در این بازی ما باید خیلی بازی 

را مدیریت کنیم.
د  ر کو ر شکستن  ه  ر با ر د و  ا
بازی های  شکست ناپذیری استقالل در 
من  گفت:  برتر  لیگ  رقابت های  اول 
بیش تر دنبال این بودم که تیم استقالل 
ما  بیاورد.  دست  به  را  خود  شخصیت 
با این نباختن ها می توانیم روند بهتری 
داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم این شرایط 

را حفظ کنیم.
مجیدی درباره شرایط مصدومیت 
ارسالن مطهری  و  وریا غفوری  یامگا، 
گفت: امیدوارم از بازی  آینده بتوانیم وریا 
غفوری را داشته باشیم. یامگا سر تمرین 
خواهد آمد و ارسالن مطهری هم یک 
مصدومیت جزیی داشت و باید سر تمرین 
بیاید تا بتوانیم شرایط او را مشخص کنیم.

وی در مورد انتشار اخباری درباره 
حذف استقالل و پرسپولیس از رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد: چه خبری 
بدتر از این می تواند باشد. لیگ قهرمانان 
آسیا باید افتخار کند که این دو تیم در 
این رقابت ها باشد. من مصاحبه ای کردم 
و گفتم مدیران استقالل ۱۰ سال تیم را 
این  مسبب  که  کسانی  انداختند.  عقب 

این  شوند.  محاکمه  باید  هستند،  امر 
بلکه  نمی شوند،  محاکمه  تنها  نه  افراد 
به آن ها سمت جدید داده می شود. این 
اتفاق اصال قابل هضم نیست. امیدوارم 
در  بتوانیم  و  دهد  رخ  معجزه ای  یک 
لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنیم. وقتی 
نشان  و  می آیند  باشگاه  به  مدیرانی 
می دهند که الیق نیستند، این نتیجه اش 
می شود. برخی ها گفتند فرهاد مجیدی 
را  کار  نتایج  اما شما  است  بهانه   دنبال 
دیدید. کار به جایی رسیده است استقالل 

و پرسپولیس را از آسیا حذف می کنند.
تقابل  درباره  استقالل  سرمربی 
تیمش مقابل پیکان در مرحله یک هشتم 
نهایی رقابت های جام حذفی اظهار کرد: 
احترام  همه تیم ها در جام حذفی قابل 
هستند. تیمی که دنبال قهرمانی است، 
فرقی نمی کند با چه تیمی بازی می کند. 
امیدوارم بتوانم پس از 2 فصل ناکامی 
هواداران  برای  را  قهرمانی  مقام  بتوانم 

به دست بیاورم.
دفاعی  عملکرد  درباره  مجیدی 
تیمش گفت: شما درباره دفاع صحبت 
بهترین  از  استقالل  مدافعان  کردید. 

مدافعان ایران هستند و الیق پوشیدن 
ما  وقتی  هستند.  ملی  تیم  پیراهن 
می کنیم،  صحبت  تیم  یک  دفاع  از 
درباره کل بازیکنان و روند دفاعی تیم 
استقالل  هواداران   می کنیم.  صحبت 
بازی هجومی می خواهند و ما نیاز به 
نظر  مد  فوتبال  بتوانیم  تا  داریم  زمان 
بازیکنانم  از  من  دهیم.  ارائه  را  آن ها 
تالش  بیش تر  باید  اما  هستم  راضی 
هواداران  الیق  که  فوتبالی  تا  کنیم 

است را نمایش دهیم.
ترکیب  در  که  تغییراتی  درباره  او 
بازی های استقالل لحاظ می شود، گفت: 
این که یک تیم بتواند هر بازی با یک 
ترکیب بازی کند، یک حسن است. من 
احترام  می کنند  انتقاد  که  کسانی  به 
ترکیب  تغییر  من  نظر  به  اما  می گذارم 
یک نقطه قوت به حساب می آید. درباره 
جابه جایی بازیکنان باید بگویم ما فقط در 
بازی مقابل صنعت نفت آبادان بود که 
سیستم تیم را عوض کردیم. ما تقریبا 
با یک سیستم مشخص بازی کردیم و 
کم تر پیش آمده است که سیستم خود 

را تغییر دهیم.

وضعیت  درباره  استقالل  سرمربی 
زمین تمرین آبی پوشان پایتخت گفت: 
من  هستم.  تیم  بازیکنان  شرمنده  من 
وقتی  می کنم  درد  کمر  احساس  خودم 
در این زمین راه می روم اما زمین خوب 
در تهران نیست و چند زمین هم برای 
در  دارند  که  است  شهرستانی  تیم های 
آن جا تمرین می کنند. قرار بود در یکی 
یکی  که  تمرین هایی  زمین   همین  از 
تمرین  آن  در  شهرستانی  تیم های  از 
یک  ببریم.  پیش  را  خود  کار  می کنند، 
جلسه آن زمین تمرین به ما داده شد اما 

در ادامه این اتفاق رخ نداد.
وی در واکنش به این مساله که در 
دارد رکوردهای  امکان  آینده  بازی های 
بیش تری شکسته شود، خاطرنشان کرد: 
فکر  رکوردها  این  به  درصد  یک  من 
نمی کنم. به این چیزها و رکوردها جام 
نمی دهند. تا روزی که وریا غفوری جام را 
باال نبرد، من به چیز دیگری فکر نمی کنم 
و تیمی اگر فکر کند که از االن قهرمان 
است، بسیار زیان بار خواهد بود. تمرکز 
من این است که این روند خوب را حفظ 
کنیم و در پایان عملکرد موفقیت آمیزی 

داشته باشیم.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
اختالفی با رشید مظاهری دارد؟ گفت: 
ما هیچ ناراحتی نداریم. ما سه دروازه بان 
خیلی خوب داریم و به آن ها نیاز داریم. 
تمرین می کنند و  بازیکنان خوب  همه 
در  که  چیزهایی  نداریم.  مشکلی  هیچ 

بیرون می شونم، واقعیت ندارد.
دیدار دو تیم استقالل و فوالد، در 
چارچوب هفته دوازدهم رقابت های لیگ 
در   ۱۷ ساعت  چهارشنبه،  امروز  برتر، 

ورزشگاه آزادی برگزار می شود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

فوالد تیم بسیار خوبی است؛

مجیدی: حذف استقالل و پرسپولیس از آسیا بدترین خبر ممکن است

وبسایت تیتان اسپورت همچون ۸ سال گذشته، اقدام 
به انتخاب برترین بازیکن سال آسیا می کند.

این وبسایت شرقی در حالی برای سال 2۰2۱ بازیکن 
سال آسیا را انتخاب خواهد کرد که در این نظرسنجی ۵۱ 
روزنامه نگار آسیایی به همراه چند روزنامه نگار غیر آسیایی 
که فوتبال قاره را پوشش می دهند، در رای گیری شرکت 

خواهند کرد.
سال گذشته سون هیونگ مین موفق شد این جایزه 
را به دست آورد و حاال همه در انتظار برنده جایزه بهترین 

بازیکن سال آسیا هستند.
* قوانین جالب برای توپ طالی آسیا

نظرخواهی به این شکل است که هر کدام از داوران 
۵ بازیکن مدنظر خود را به ترتیب اولویت معرفی می کنند و 
نفر اول ۵ امتیاز، نفر دوم ۴ امتیاز و به همین ترتیب نفر آخر 
امتیاز به دست می آورند؛ در نهایت نیز با جمع بندی  یک 

تمام امتیازات، سه بازیکن برتر معرفی می شوند.
بازیکنان  که  است  شکل  این  به  نظرسنجی  قانون 
موردنظر باید در این دسته بندی قرار بگیرند: ۱. فوتبالیست 
آسیایی شاغل در آسیا، 2. فوتبالیست خارجی شاغل در آسیا 

و 3. لژیونر آسیایی.
در  فوتبالیست ها  از  گسترده ای  دامنه  ترتیب  این  به 
بر  را  نفره خود   ۵ فهرست  تا  بود  داوران خواهند  دسترس 

اساس سلیقه خود بچینند.
علیرضا بیرانوند )2۰۱۸( و سردار آزمون )2۰2۰( تنها 
آسیا  برتر  بازیکن  سه  بین  در  که  هستند  ایرانی  بازیکنان 

قرار گرفتند.
* لیست نامزدها؛ سه ایرانی و یک برزیلی

تیتان اسپورت فهرستی از بازیکنانی که در سال 2۰2۱ 
عملکرد خوبی داشتند را معرفی کرده که در بین آنها سردار 
آزمون، مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش از ایران حضور 
دارند و نام بازیکنان شاغل در لیگ برتر خلیج فارس دیده 
نمی شود. با این حال هیئت برگزاری این نظرسنجی تاکید 
کرده که داوران می توانند از هر بازیکن دیگری نام ببرند و 

این فهرست تنها لیستی پیشنهادی است.
در این لیست ژاپن با ۵ نامزد رکورددار است که فقط 
کیوگو فوروهاشی در جی لیگ حضور دارد و همچنین نام 

تاکه هیرو تومیاسو از تیم آرسنال هم دیده می شود.
بافاتیمبی گومیس، ایگور کورونادو، لئوناردو دامیائو و 
مایکل اولونگا چهار بازیکن خارجی این لیست هستند که با 
درخشش در لیگ های حوزه خلیج فارس توانسته اند به این 

لیست پیشنهادی راه پیدا کنند.
تنها  الفرج  سلمان  و  الدوساری  سالم  عربستان  از 
گزینه های پیشنهادی هستند اما نکته مهم اینکه تاکنون هیچ 
بازیکنی از عربستان نتوانسته در بین سه نفر اصلی برندگان 
جایزه بهترین بازیکن آسیا از نظر تیتان اسپورت قرار بگیرد.

* پایان سلطنت سون به دست یک ایرانی؟
نتایج نظرسنجی در حالی در اختیار همه قرار خواهد 
گرفت که امسال باتوجه به عملکرد درخشان مهدی طارمی، 

او شانس قابل توجهی برای جلب رای داوران دارد.
طارمی فصل گذشته ۱۶ گل در لیگ پرتغال به ثمر 
رساند و در فصل جاری هم با ۷ گل مدعی جدی دومین 
کفش طال در این لیگ محسوب می شود. نکته مهم اینکه 
مهاجم ایرانی توانسته در یک سال اخیر دو بار مهاجم برتر 
ماه پرتغال شود و یک بار هم بهترین بازیکن ماه لیست این 

کشور شده است.
سون هیونگ مین شش بار به عنوان برترین بازیکن 

سال آسیا از نظر تیتان اسپورت انتخاب شده است.
کانون  در  پیش  از  بیش  را  طارمی  که  آنچه  اما 
توجهات قرار داده، گل زیبایی است که او فصل گذشته در 
لیگ قهرمانان اروپا به چلسی زد که حتی کاندیدای جایزه 
پوشکاش هم شد. او همچنین دروازه یوونتوس را گشود و 

این فصل هم برابر اتلتیکو مادرید و آث میالن درخشید.
سون  با  شدیدی  رقابت  آزمون  سردار   2۰2۰ سال 
به  را  آرا  از  نهایت سون ٪3۵  در  اما  داشت  مین  هیونگ 
خود اختصاص داد و آزمون با ۱۰.۹٪ در جایگاه دوم ایستاد.
بار  شش  حاال  تا   2۰۱۴ سال  از  مین  هیونگ  سون 
سال  فقط  بین  این  در  و  نیاورده  دست  به  را  جایزه  این 
2۰۱۶ شینجی اوکازاکی با درخشش در لسترسیتی بهترین 
بازیکن سال آسیا از نظر تیتان اسپورت شد و حاال مهدی 
طارمی فرصت این را دارد تا حکمرانی چهار ساله سون را 

به پایان برساند.
به عبارت دیگر از ابتدای رای گیری تیتان اسپورت و 
اهدای جایزه بهترین بازیکن سال آسیا، فقط بازیکنان کره ای 
و ژاپنی توانستند این جایزه را به دست آورند و اگر طارمی 
یا آزمون موفق شوند باالتر از سایرین مرد سال قاره لقب 
بگیرند، اولین بازیکن از غرب آسیا خواهند بود که با جلب 
نظر روزنامه نگاران آسیایی و فوتبال نویسان قاره، به این مهم 

دست پیدا می کنند.
به جز آزمون، در سال 2۰۱۸ علیرضا بیرانوند پس از 
صعود پرسپولیس به فینال آسیا در رتبه سوم این نظرسنجی 

قرار گرفت.

تیتان اسپورت اعالم کرد؛

سه ستاره تیم ملی در لیست نهایی مرد سال فوتبال آسیا
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د  ا ز آ ه  نشگا ا د ییس  ر
ز  ا کرمان  ستان  ا اسالمی 
جشنواره  نخستین  برگزاری 
همزمان  سرو  شعر  سراسری 
روز  و  امام حسین)ع(  میالد  با 

پاسدار طی ۱۵ اسفند خبر داد.
توکلی  منظری  علیرضا 
جشنواره  این  دبیرخانه  افزود:  
در ساختمان شماره یک دانشگاه 
حاج  شهید  واحد  اسالمی  آزاد 

را  آثارشان  توانند  می  شاعران  و  شده  ایجاد  سلیمانی  قاسم 
http:// :تا 2۰ بهمن ماه به نشانی وب سایت این جشنواره

jashnvare.iauk.ac.ir ارسال کنند.
وی افزود: این جشنواره در سه محور توجه به سیره و 
شخصیت معنوی حضرت امام حسین )ع(، تبیین مکتب سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و توجه به ادبیات مقاومت و 

پایداری برگزار می شود.
کرد:  بیان  مسئول  این 
نخستین جشنواره سراسری شعر 
سرو در سه بخش عمومی)حرفه 
ای(، دانشجویی و دانش آموزی 
در  تی  مقدما مرحله  در  و 
سیرجان  رفسنجان،  شهرهای 
و  شود  می  برگزار  جیرفت  و 
آیین  در  جشنواره  برگزیدگان 
حاج  شهید  واحد  در  اختتامیه 

قاسم سلیمانی به خوانش آثارشان می پردازند.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان تصریح کرد: 
برای برگزاری این جشنواره عالوه بر ایجاد دبیرخانه، انتخاب 
دبیر تخصصی و مسئول دبیرخانه، کمیته های اجرایی، علمی و 
داوری، پشتیبانی و تدارکات، رسانه و روابط عمومی، مستندسازی 

و نیز کمیته حفاظت تشکیل شده است. 

نخستین جشنواره ملی شعر سرو در کرمان فراخوان داد

پایداری  ادبیات  نویسنده 
فرهنگی  مردم  ما  دارد:  عقیده 
هستیم که دوست داریم، ببینیم 
و بشنویم به جای این که خودمان بخوانیم؛ 
با  مقایسه  در  شفاهی  تاریخ  فرهنگ  غلبه 
فرهنگ مکتوب از جمله مواردی است که 
نویسندگان دفاع  یا  باعث می شود شاعران 

مقدس کمتر شناخته شده باشند.
ادبیات پایداری بخش مهمی از ادبیات 
هر ملتی است که نشان از ایثارگری ها، از 
باید  که  دارد  ارزش هایی  و  خودگذشتی ها 
نسل  آگاهی  و  حاضر  نسل  یادآوری  برای 

بعد حفظ، ثبت و ضبط شوند.
از  نوعی  پایداری  ادبیات  حقیقت  در 
ادبیات است که از دل شرایط خاص ایجاد 
می شود و در قالب آثار منظوم و منثور جامعه 
مخاطب را به ایستادگی در برابر ظلم و بیان 

کردن ستم ها ترغیب می کند. 
این ادبیات را نمی توان به دوره زمانی 
خاص  جغرافیایی  در  یا  محدود  مشخصی 

محصور کرد.
وگوی  گفت  می آید  ادامه  در  آنچه 
خبرنگار فرهنگی ایرنا با رضا حاجی آبادی 
مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی بنیاد 
مدیر  و  نویسنده  ایثارگران،  امور  و  شهید 
یک  است.   ققنوس«  »هزاره  انتشارات 
کروات و یک دست لباس نیمدار آمریکایی 
شهراب  با  )گفتگو  خوبست  تو  صدای  و 

سپهری( از جمله آثار حاجی آبادی است.
حائز  لحاظ  چه  از  پایداری  ادبیات 
اهمیت است و چرا باید به آن پرداخته شود؟

به  توجه  پرسش  این  به  پاسخ  برای 
حیات  پنجم  یک  است:  الزم  نکته  چند 
جمهوری اسالمی ایران در دوران جنگ و 
دفاع مقدس گذشته است آیا شایسته نیست 
برای این حجم از حیات کشور ادبیاتی خلق 
خاک  این  از  وجبی  که  جنگی  در  شود؟ 
آن  به  راجع  نباید  آیا  است  نرفته  دست  از 

روایتی داشته باشیم؟
که  آزادگانی  و  جانبازان  شهدا،  تعداد 
در دوران جنگ با عراق داشتیم حدود 2۰۰ 
هزارنفر هستند که اغلب اینها وصیت نامه 
نوشته اند و در اکثر این وصیت نامه ها به 
و  اخالقی  های  ارزش  و  خویش  فرهنگ 
آن  از  و  کرده  اشاره  اند  داشته  که  ملی ای 
سخن گفته اند؛ در نتیجه برای ماندگارشدن 
یاد این عزیزان و ادای احترام به فداکاری که 
کرده اند کارشان باید مورد توجه قرار گیرد و 

به آن بپردازیم.
نوشتن از جنگ و دفاع مقدس از حالت 
قانون و وظیفه اداری و ... خارج است و این 
موضوع وظیفه ای ملی، دینی و انسانی است.

مولفه  چه  ایران  در  پایداری  ادبیات 
آن  به  منظری  چه  از  بیشتر  و  دارد  هایی 
توجه شده است؟ خالها و کاستی هایی که 

در ادبیات پایداری ایران وجود دارد چیست؟ 
تر  کم  ادبیات  این  در  هایی  حوزه  چه  به 

پرداخته شده و دلیل آن چه چیزی است؟
از  بسیار  که  کلیدواژه ای  مهمترین 
پردازی  قهرمان  آمده،  میان  به  سخن  آن 
ادبیات  این  در  که  هم  خالهایی  و  است؛ 
داشته ایم در ارائه روایت های ناکامل است 
)مثال عملیاتی صورت گرفته که ما در آن 
اشتباهاتی هم داشته ایم یا شکست هایی( 
در مورد موضوعی  روایت کامل  باید  یعنی 

می داشتیم که نداشته ایم.
از سوی دیگر قسمت هایی از جنگ 
هست که مغفول مانده اند؛ مثال آشپزخانه 
جنگ. یعنی درنظر گرفتن آدم هایی که در 
جنگ بودند و در آشپزخانه های صحرایی و 

... مشغول به فعالیت بوده اند.
وقتی می خواهید یک حادثه را روایت 
کنید باید همه ابعاد آن را بسنجید؛ این که 
آدم های حاضر در جنگ چگونه تغذیه می 
شدند، چگونه استحمام یا اصالح می کردند، 
سرویس بهداشتی چگونه بوده است و... اینها 
همه مواردی است که ما هرگز از آن صحبت 
نکرده ایم و آنان مهم هستند. شاید این موارد 
بدیهیات باشند اما در ۱۰ سال یا ۱۰۰ سال 
آینده کسانی که می خواهند روایت کنند اینها 
را خواهند پرسید که حوائج ابتدایی این آدم 

ها چگونه برطرف می شده است.
مثال کنسروها در جبهه چگونه گرم می 
شدند؟ آیا به این فکر شده بود که رزمندگان 
ما مسموم نشوند؟ لباسشان چگونه بود؟ و 
اینها چیزهایی است که کمتر به آن پرداخته 

شده است.
که  است  این  دیگر  مغفول  موضوع 
امروز نمودی از جنگ در شهرهای ما وجود 
ندارد؛ یعنی همین تهرانی که بسیار موشک 
باران شده است یا دزفولی که ما به آن شهر 
موشکی می گوییم، نمودی از جنگ ندارند 
و جایی را نمی بینیم که یادآور خاطرۀ دورۀ 
موشک باران باشد. اینها مواردی است که 
مغفول مانده و نیاز است که به آن توجه شود.
نویسید در روایت  را می  ابیات  وقتی 

نوشته  جنگ  از  که  داستانی  و  حادثه  یک 
می شود، باید از تمام اتفاقاتی که در مورد 
شود.  صحبت  است،  افتاده  شما  شخصیت 
گیرد  می  تصمیم  فرد  که  زمانی  از  یعنی 
که به این نبرد برود تا زمانی که شهید می 
ادبیات ما کمتر دید شده  اینها در  اما  شود 
است. البته در این میان اتفاقات خوبی هم 
فرهنگ  کتاب  تالیف  مانند  است  داده  رخ 
رفتاری فرهنگ جبهه -جلد  )گزیده  جبهه 
2( اثر محسن مهرآبادی که در آن به آداب و 
رفتار رزمندگان در جبهه های جنگ پرداخته 

شده است.
غیبی«،  »امدادهای  »آداب ورسوم«، 
»اوقات فراغت«، »بازی ها و سرگرمی ها«، 
 ، قه« د صا های  یا ؤ »ر  ، » »خالقیت ها
بخش های  عنوان های  »شوخ طبعی ها« 
مختلف این کتاب هستند. در بخش »ادب 
و  عادات  از  می خوانیم:  نشست وبرخاست« 
آداب بچه ها در رفت وآمد و نشست وبرخاست 
این بود که وقتی وارد سنگر یا چادر می شدند، 
که  جایی  اولین  در  به سرعت  و  بالفاصله 
خالی بود می نشستند...این موضوِع پرداختن 
به بحث فرهنگ رفتاری افراد در آن زمان 
و مکان جزو مولفه هایی است که می تواند 
در ادبیات پایداری مورد توجه و صحبت قرار 
گیرد. امروز شاهد وجود ژانرهای عجیبی در 
ادبیات پایداری هستیم؛ مثال عناوینی چون 
»زندگی نامه داستانی«؛ اگر این زندگی نامه 
اگر  و  داستانش کدام قسمت است؟  است، 
داستان است، زندگی نامه اش چیست؟ و من 
هنوز نتوانسته ام این را هضم کنم. چون در 
زندگی نامه شما تقریبا باید یک تاریخ نگار 
واقع نگر باشید و در داستان امکان دارد که 

تخیل را هم وارد کنید.
خالقیت در خلق ادبیات پایداری تا چه 

اندازه موثر است؟
خالقیت در ادبیات پایداری وابسته به 
این موضوع است که شما بتوانید با زبان روز 
داستان  های  تکنیک  و  ابزار  از  و  صحبت 
نویسی استفاده کنید )هم در زمینه رمان و 
داستان و حتی در زمینه شعر(. آوردن ارزش 

اتفاقاتی  های انسانی دفاع مقدس در شعر 
است که باید بیفتد.

البته در این زمینه تالش هایی شده 
است و من منکر تالش هایی که شده نیستم 
اما شما را ارجاع می دهم به جشنواره های 
شعر دفاع مقدس که در سال های نزدیک 
بسیار  کیفیتی  با  مقدس  دفاع  و  جنگ  به 
خوب برگزار می شد و بسیار پربار بود و و 
تا چندسال پس از آن هم ادامه داشت اما 
نمی  ها  جشنواره  آن  از  نشانی  هیچ  امروز 
بینیم. در صورتی که روایت و قصة جنگ 
و روایت تاریخی از جنگ را معموال وقتی 

از آن فاصله گرفتی بهتر می توانی ببینی.
و نکته دیگر این است که هنوز وجهه 
ادبیات ما وجهه ای حماسی از جنگ است 
و ما باید از وجهه حماسی و تهییجی جنگ 

فاصله بگیریم.
رسالت هنرمندان در پرداختن به ادبیات 

پایداری چیست؟
فعالیت می  این حوزه  در  کسانی که 
و  فرهنگ  از  نمودی  خودشان  باید  کنند 
ادبیات  در  که  باشند  انسانی  های  ارزش 

پایداری تجلی می یابند.
ارزش های انسانی ای مانند اطاعت از 
رهبری، اطاعت از فرمانده، برابری، برادری، 
اخالص، دوری از تجمالت دنیا. این موارد 
رفتند  به جنگ  را آن زمان بچه هایی که 
داشتند.یعنی این آدم ها صداقت، رفاقت و 
بسیاری دیگر از این ارزش های انسانی را 
به  باور  ما  نویسندگان  امروز  آیا  اما  داشتند 
این ارزش های انسانی دفاع مقدس دارند؟ 
مدیران فرهنگی ما تا چه اندازه انعطاف و 
همراهی دارند؟ من یادم هست زمانی که در 
جبهه و در جزیره مجنون بودم فرقی بین یک 
فرمانده گردان و آدم های زیردستش نبود 
یعنی یک روحیه باالدستی وجود نداشت و 
معموال رهبران و فرماندهان خود در بطن 
ردیف حضور داشتند. شما همین موضوع را 
این  کمتر  بدهید  تعمیم  ما  اداری  نظام  به 

روحیه را می بینم.
مقدس  دفاع  نویسندگان  و  شاعران 
کمتر  حوزه  این  سازان  فیلم  با  مقایسه  در 
را در  این  موضوع  اند، دلیل  شناخته شده 

چه می بینید؟
این اتفاقی است که در عالم ادبیات و 
هنر ما افتاده است و نه فقط درمورد دفاع 
مقدس. یعنی همیشه ما خواننده یک آهنگ 

را بیشتر از خود ترانه می شناسیم.
غلبه تاریخ فرهنگ شفاهی در مقایسه 
مردمان شرق  میان  در  مکتوب  فرهنگ  با 
است؛  موضوع  این  دلیل  غرب  به  نسبت 
برای ما کسی که قصه را می گوید مهمتر 
است؛ بر این اساس خاطره از مادربزرگ و 
یا گوینده رادیویی داریم که قصه را برای ما 

تعریف کرده است.

نویسنده ادبیات پایداری:

غلبه فرهنگ شفاهی، عامل ناشناخته ماندن نویسندگان دفاع مقدس است

»خمس«؛ تاملی مستند بر یکی از مهمترین فرایض اسالمی
خمس  »خمس:  کتاب 
مخلوط  مال حالل  و  درآمدها 
به حرام« نوشتة حجت االسالم 
کریمی،  علیرضا  لمسلمین  وا
مهمترین  ز  ا یکی  بر  تاملی 
خمس  یعنی  اسالمی  فرایض 
است؛ فریضه ای که هرکس از 
پرداخت آن امتناع کند، هرچند 

به مقدار کمی هم باشد در ردیف ستمکاران خواهد بود.
کتاب خمس: خمس درآمدها و مال حالل مخلوط به حرام نوشتة حجت االسالم 
والمسلمین علیرضا کریمی که به تازگی از سوی شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر و 
روانه بازار کتاب گشته، تاملی بر یکی از مهمترین فرایض اسالمی یعنی خمس است.
خمس در لغت به معنای یک پنجم و در عبارت فقه عبارت است از پرداخت 
راه های  از  یا  و  پژوهش  تجارت،  زراعت، صنعت،  راه  از  درآمدی که  پنجم  یک 

کارگری و کارمندی و ... بدست می آید.
برای  را  آن  متعال  خداوند  که  است  اسالمی  فریضه های  از  یکی  خمس 
داده و  قرار  آنان  احترام  و  اکرام  به جهت  و  و ذریه مکرمش  اکرم )ص(  پیامبر 
ردیف  در  باشد  مقدار کمی هم  به  کند، هرچند  امتناع  آن  پرداخت  از  که  کسی 

ستمکاران خواهد بود.
پس از مقدمه، دومبنای کلی بین فقها در موضوع خمس »ارباح مکاسب«، 
ارتقائات، نحوۀ تعلیق خمس، متعلق وجوب خمس، تعیین سال خمسی، مئونه، نحوۀ 
محاسبة بدهکاری ها، نحوۀ محاسبة طلبکاری ها، چند مسئلة شرعی، احکام خمس 
اموال میت، نحوۀ محاسبة خمس افرادی که تاکنون خمس پرداخت نکرده اند، چند 
استفتاء جدید از حضرت آیت اهلل خامنه ای، مال حالل مخلوط به حرام، چند نکته 
در مورد مصرف خمس از جمله تیترهایی هستند که در این کتاب به آنان پرداخته 

شده است.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا کریمی که در حوزه علمیه مروی تهران، 
دروس عالی فقه را تدریس می کند و نیز مدیر دفتر استفتائات مقام معظم رهبری 

در آن حوزه نیز هست، اولین بار است که اثری مکتوب منتشر کرده است.
او در کتاب خود به بیان مبنا محور احکام خمس بر اساس فتاوای امام خمینی، 
آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل سیستانی پرداخته و صرفًا به نقل فتاوا )همانگونه که در 

رساله های عملیه آمده( اکتفا نکرده است.
بر این اساس مطالب کتاب هم با آثار چاپی امام خمینی و آیت اهلل سیستانی، 
الصالحین،  منهاج  و  الوسیلة  تحریر  الوثقی،  العروۀ  بر  عالم  دو  این  حواشی  نظیر 

مستند شده است.
در بخشی از این کتاب در ذیل عنوان »دارو« آمده است:

اگر خرید داروها جهت استفاده از آن در مواقع نیاز باشد و در معرض احتیاج 
هم باشد، خمس ندارد.

مقدار  یک  از  کمتر  قرص،  یا  دارو  خرید  گاهی  که  داشت  توجه  باید  البته 
مشخص، مرسوم نیست و ناگزیر مقداری از قرص ها یا دارو اضافه می آید و آنچه 
گفته شد مربوط به همین فرض است؛ نه این که انسان بدون احتیاج مثال چند ورق 

قرص خریداری کند )ص.۴۸(.
آنچه معموال مورد ابتالی اکثر افراد بوده و از چگونگی آن پرسش می کنند، 
»خمس درآمد« و خمس »مال حالل مخلوط به حرام« است که در این نوشتار به 

صورت مبنامحور به این موضوع پرداخته شده است.
بر اساس آنچه مطرح شد این کتاب فقط به بیان فتوا نمی پردازد و مبانی و 
ادلة فتاوا را نیز بیان می کند؛ کتابی که عالوه بر طالب علوم دینی، عموم مردم نیز 
می توانند از آن استفاده کنند و بخش عمدۀ مطالبش برای آنان نیز قابل فهم است.
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زیرنظر: ناصر میرزایی

کلیک هایی که بنیان کتابفروشی ها را 
ویران می کند!

سهراب مرادی – خبرنگار- با یک کلیک هزاران جلد کتاب در اختیار 
را هم  فکرش  پیش کسی  چند سال  شاید  که  چیزی  می گیرد،  قرار  شما 
نمی کرد، اما امروز بواسطه رشد تکنولوژی پلتفرم های کتاب آنالین حسابی 

باب شده است.
با پرداخت اشتراک ماهیانه و یا هزینه ای ناچیز برای هر کتاب می توانید 
به هزاران کتاب علمی، هنری، رمان و... دسترسی پیدا کنید. هدفون روی 
گوشتان می گذارید و یکی از بازیگران و یا هنرمندان خوش صدای کشور 

یک کتاب را برای شما می خواند.
کتاب های صوتی حسابی جای خود را بین مخاطبان باز کرده و بسیاری 
از مردم در پلتفرم های مربوط به آن عضو هستند، پلتفرم هایی مانند »فیدیبو« 
و ... که هزاران کتاب از قصه کودک تا رمان بزرگسال را بعضا با صدای افراد 

مطرح مانند بازیگران در آرشیو خود دارند.
مزیت کتاب های صوتی نسبت به کتاب های آنالین و یا مجازی این 
است که دیگر نیازی ندارید نوشته های ریز را مدت ها با گوشی تلفن همراه 
یا صفحه نمایش کامپیوتر بخوانید و چشمهایتان هم خسته شود، اما این 
کتاب ها تیشه بر ریشه کتاب فروشی ها، کتاب های کاغذی و ناشرین زده و 

باعث شده مردم کم کم با ورق زدن کتاب های کاغذی خداحافظی کنند.
اگرچه این روند و حرکت به سمت کتابخوانی مدرن اجتناب ناپذیر است، 
اما باید نگران تخته شدن درب چاپخانه ها، انتشاراتی ها و کتابفروشی ها هم 
بود، به عالوه اینکه ورق زدن کاغذ و بوی کتاب تازه حال و هوای دیگری 

دارد که کم کم نسل های آینده با آن بیگانه می شوند.
نایب رئیس اتحادیه کتابفروشان کرمانشاه نیز با اشاره به حرکت کتاب 
و کتابخوانی به سمت تکنولوژی، این روند را اجتناب ناپذیر خواند و گفت: با 

این وصف هنوز هم می شود از کتاب های کاغذی حمایت کرد.
محمد تقی زرشکیان ، اظهار کرد: با پیشرفت تکنولوژی، حوزه چاپ و 
کتاب نیز دستخوش تحوالتی شده که علی رغم پیامدهای مثبتی که دارد، 

تبعات منفی آن نیز زیاد است.
وی آسیب به کتابفروشی ها، ناشرین و چاپخانه ها را از مهمترین این 
تبعات دانست و خاطرنشان کرد: به عالوه خواندن کتاب در حالیکه حقیقی 
به کتاب های  نسبت  بیشتری  بسیار  اثرگذاری  باشد  با ورق زدن  و همراه 

صوتی و مجازی دارد.
نائب رئیس اتحادیه کتابفروشان کرمانشاه آسان بودن دسترسی به کتاب 
را یکی از دالیل استقبال مردم از کتاب های مجازی اعالم کرد و یادآور شد: 
قطعا افزایش قیمت کتاب های کاغذی نیز بر این موضوع بی تاثیر نیست.

زرشکیان با اشاره به اینکه قیمت کتاب طی حدود دو سال اخیر افزایش 
دو تا سه برابری داشته که ناشی از باال رفتن قیمت کاغذ و هزینه های چاپ 
و  رایگان  کتاب های مجازی  از  برخی  که  در شرایطی  کرد:  عنوان  است، 
برخی با هزینه بسیار کم در اختیار مردم قرار می گیرد، طبیعتا مردم از این 

شیوه استقبال خواهند کرد.
معیشتی  مشکالت  با  مردم  که  کنونی  شرایط  در  است،  معتقد  وی 
مواجهند، خرید کتاب را در اولویت ندارند و از همین رو کسانی که عالقمند 

هستند هم سراغ کتاب های مجازی می روند.
نایب رئیس اتحادیه کتابفروشان کرمانشاه با بیان اینکه با وجود همه 
این موارد هنوز افرادی هستند که خرید کتاب کاغذی را ترجیح می دهند، 

افزود: باید فکری به حال حمایت از این مخاطبان بشود.
زرشکیان پرداخت یارانه برای کاهش هزینه های چاپ و تولید کتاب و 
به تبع آن کاهش قیمت تمام شده کتاب را از جمله راهکارهایی دانست که 

می تواند به حفظ کتاب های کاغذی کمک کند.
وی به نقش نهادهای متولی فرهنگ خصوصا شهرداری ها نیز اشاره 
کرد و یادآور شد: دستگاه هایی که بودجه فرهنگی دارند از جمله شهرداری ها، 
می توانند با تهیه کتاب و تجهیز کتابخانه های موجود به کتاب های جدید، 
هم به کمک عالقمندان کتاب های کاغذی بیایند و هم صنعت چاپ و نشر 

را حمایت کنند.
چنین  در  اینکه  بیان  با  کرمانشاه  کتابفروشان  اتحادیه  رئیس  نایب 
شرایطی که کتاب گران شده و مردم توان خرید آن را ندارند دیگر فروش 
کتاب های عمومی برای کتابفروشی ها صرفه اقتصادی ندارد، یادآور شد: برای 
مثال در شهر کرمانشاه به ازای حدود صد کتابفروشی که کتاب های کمک 
درسی و درسی دارند، تنها حدود ۱۰ کتابفروشی کتاب عمومی عرضه می کنند.

وی اضافه کرد: بسیاری از کتابفروشی ها هم به سمت فروش لوازم 
تحریر روی آورده اند تا بتوانند سرپا بمانند.

برگ سبزخودرو تیبا 2مدل ۱3۹۷   بنام   الهام عباسی هزارخانی
شماره شهربانی   ۹۹ایران  22۸ ن ۹۹

۸۶۹۷۵2۸/M۱۵شماره موتور
NAS۸2۱۱۰۰J۱2۰۱۰۵۷ شماره شاسی

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبزخودرو پراید مدل ۱3۸۵   بنام   سیددولت مراد رمضانی
شماره شهربانی   ۴۱ایران  ۵۷۱ ص 3۴

شماره موتور۱۴۶۰۴۰۴
S۱۴۱22۸۵۷۹۶3۵۸شماره شاسی

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی احضار
در خصوص درخواست دادستان محترم عمومی و انقالب و ریاست محترم 
دادگستری صومعه سرا بخواسته تعیین تکلیف تعداد ۶ دستگاه موتورسیکلت با 
مشخصات ۱-موتورسیکلت هوندا فاقد پالک ۱۴۰23۰۶-۹۱۰۰۷22 تاریخ توقیف 
۱3۹۹/۰۸/2۰ توسط پاسگاه کسماء شماره قبض پارکینگ : ۹۹۱۹۰22۰۱۰۸۶-

2 – موتورسیکل هوندا فاقد پالک۸۷۰2۰۴۵-۱۱۶۵ تاریخ توقیف:۱3۹۹/۱۰/۰۸ 
توسط پاسگاه کسماء شماره قبض پارکینگ ۹۹۱۹۰22۰۱223 3-موتورسیکلت 
کسماء  پاسگاه  توسط   ۱3۹۸/۱2/22 توقیف  تاریخ   32 تهران   ۷۶232 هوندا 
 ۱۱2۷3    ۱2۵ موتورسیکلت   -۴  ۹۸۱۹۰22۰۱۷۴۱ پارکینگ  قبض  شماره 
تهران32 تاریخ توقیف ۱3۹۸/۱2/۰2 توسط پاسگاه گوراب زرمیخ شماره قبض 
-۰۴۱3۵2۰ پالک  فاقد   ۱2۵ ۵-موتورسیکلت    ۹۸۱۹۰22۰۱۷۱۰ پارکینگ 
۸3۷۰۱۵۱۰۷ تاریخ توقیف ۱3۹۹/۰3/۱۱  توسط پاسگاه کسماء شماره قبض 
پارکینگ ۹۸۱۹۰22۰۰333  ۶-موتورسیکلت ۱2۵   ۷2۵۶۱ تهران ۱3 تاریخ 
پارکینگ  قبض  شماره  زرمیخ  گوراب  پاسگاه  توسط   ۱3۹۸/۰2/۱۸ توقیف 
۹۸۱۹۰22۰۰۱۷۷ موضوع پرونده شماره بایگانی ۰۰۰۰۱۰۱ در اجرای مقررات 
ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به مالک یا مالکین احتمالی آنان ابالغ می 
گرددظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی با به همراه داشتن دالیل و مدارک خود 
جهت رسیدگی در این دادگاه واقع در رشت فلکه نیروی دریایی مجتمع قضایی 
پل عراق حاضر شوند . در غیراینصورت دادگاه غیابا مبادرت به رسیدگی نموده 

و اتخاذ تصمیم قانونی می نماید.
مدیردفتر دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی گیالن-نیکدل

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۰۵۵3 خانم خدیجه بهجتی جهت 
وصول تعداد ۱۵۰ عدد تمام سکه بهار آزادی طلب خود اقدام به بازداشت ۵۸ 
شعیر مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره ۱۰۸۶فرعی از 2۷۱2 اصلی بخش 
3 سنندج که سندآن در مورد ثبت شماره 2۰۹۸۵در صفحه 3۶۰دفتر۱22ثبت 

اند،ساختمان  رانموده  شده  پورمنتقل  شریف  امید  آقای  به  الواسطه  وصادرومع 
فعلی دارای مجوزساخت یک بلوک ویالیی یک طبقه وپیلوت با سازه فلزی را 
در متراژ2۹۰/2۵متر مربع بوده لیکن درحال ساخت یک بلوک۴ طبقه وپیلوت 
درمحل می باشدبرابراعالم کارشناس منتخب درصورت ارائه مجوزساخت قانونی 
وپروانه ساخت وتآییدمراحل اجرا شده فعلی از سوی ناظرین وطراحان سازمان نظام 
مهندسی وعدم ابالغ جریمه ساخت وبا تخریب از سوی شهرداری وعدم موانع 
قانونی برای صدورسندبرای بخش عرصه واعیان این ملک درپیشرفت فیزیکی 
 3۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  ساختمان(ششدانگ  ساخت  موجود)۶۰درصدازکل 
تعاونی  امالک  محدوده  دگایران  شهرک  ملک:سنندج  گردیده:آدرس  ارزیابی 
پی  متر  ده  اربعه:شماال:بطول  ۱۵۱کدپستی۶۶۱۶۹۹۷۵۵۱حدود  قطعه  سپاه 
بکوچه،غربا"23مترپی به کوجه.جنوبا"۱۰متر پی به پی پالک ۱۱۰۶-فرعی از 
اصلی مرقوم.شرقا"اول ۱۶ مترپی به پی پالک ۱۰۸۵دوم به طول ۷مترپی به 
دور گردان،عرصه به مساحت23۰مترمربع۵۸شعیرمشاع از ششدانگ پالک فوق 
ازساعت۹الی۱2روزچهارشنبه مورخ۱۴۰۰/۱۰/22دراداره اجرای اسنادرسمی سنندج 
از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده مورد بازداشت از مبلغ2۱۱۴۵۸333۷2 
ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا"فروخته می شود.الزم به ذکراست 
پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گازاعم ازحق انشعاب ویا حق اشتراک 
مالیاتی  های  بدهی  باشدونیز  آنها  دارای  مزایده  مورد  که  درصورتی  ومصرف 
وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یانشده باشدبه عهده برنده مزایده است ونیز درصورت وجودمازاد،وجوه پرداختی 
شدونیم  مستردخواهد  مزایده  برنده  به  مازاد  محل  از  فوق  های  هزینه  بابت 
عشروحق مزایده نقدا"وصول می گردد.ضمنا"شرکت درمزایده منوط به پرداخت 
وحضورخریداریانماینده  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  پایه  درصدازمبلغ  ده 
قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
راظرف مدت۵روزازتاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودرصورتی که 
ظرف مهلت مقررمانده فروش رابه حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکورقابل 
استردادنبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شددر این صورت عملیات فروش 

ازدرجه اعتبارساقط ومزایده تجدید می گردد. م الف22۴۵
تاریخ نشر آگهی:روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸

تاریخ برگزاری مزایده:روزچهارشنبه مورخ۱۴۰۰/۱۰/22
اداره ثبت اسناد وامالک استان کردستان

اداره اجرای اسناد رسمی سنندج

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر 
خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج

۱-ششدانگ یک یکباب ساختمان بنام خانم شهال بهرامی فرزند عباس 
مساحت  به   ۱۰ بخش  اصلی   ۴ از  ۴۰۱۶فرعی  پالک  تحت  کامیاران  صادره 
۹۹/33متر جزء نسق زارعانه به شماره ۱۴2۸۰ مورخه ۴۴/۱/۱۶ به نام فتح اله 

صالحی به آدرس سنندج روستای حسن آباد
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۹/23 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۰/۸ 
هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج     م الف 2۱۹2

برگ سبز خودرو پراید به رنگ مشکی روغنی مدل ۱3۸۵ و شماره موتور 
۱۴2۶۹3۴ و شماره شاسی S ۱۴۱22۸۵۷۸۹۷۵۱ به شماره پالک ۶۹- 22۷ط۴۵ 
متعلق به اینجانب ایوب پسرکلو نام پدر بابا به کدملی ۴۸۸۹۱2۵۴۴2۱ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهی حصر وراثت
دادخواست  بشرح   ۱3۸۰ شماره  شناسنامه  دارای  سربخش  انور  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   ۵ ۱2۷۸...ش/ کالسه  به 
بشناسنامه  سربخش  محمود  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
زندگی  بدرود  خود  دایمی  اقامتگاه   ۱۴۰۰/۶/22 تاریخ  در  ۱3۷۱مهاباد 
زوجه  و  دختر  چهار  پسر  دو  به  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه   گفته 

متوفی  پسر   2۸۶۰۰2۸23۴ دارای ش ش  محمود  فرزند  سربخش  جعفر   -۱ 
متوفی  پسر   2۸۷۰3۱۹۵۶۸ ش  ش  دارای  محمود  فرزند  سربخش  انور   -2 
متوفی  دختر   3۰ ش  ش  رای  دا محمود  فرزند  سربخش  کژال   -3 
 ۴- عایشه سربخش فرزند محمود دارای ش ش 2۸۶۰۰۸۹۹۵۰ دختر متوفی 
متوفی  دختر   ۱3۷۹ ش  ش  دارای  محمود  فرزند  سربخش  خدیجه   -۵ 
متوفی  2۱۵دختر  ش  ش  رای  دا محمود  ند  فرز سربخش  رزو  آ  -۶ 
متوفی  زوجه   ۱۶3 ش  ش  دارای  رحیم  فرزند  نژاد  شریف  زلیخا   -۷ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخوالست مزبور به استناد ماده 3۶2 قانون 
امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد 

فرصت دوباره هنرمندان برای طراحی پوستر دومین 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران

 مهلت طراحی پوستر »دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران« از سوی ستاد 
برگزاری این رویداد تا دوازدهم دی ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.

به گزارش دنیای جوانان از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، فراخوان طراحی پوستر »دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران« با هدف 
جلب و توسعه مشارکت مردمی در راستای کمک به ارتقای سطح کیفی طراحی 
منتشر شده و از هنرمندان و طراحان سراسر کشور که در این زمینه دارای سابقه 

فعالیت هستند، دعوت به عمل می آورد.
بنابر فراخوان طراحی پوستر »دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران«، شرکت 
برای عموم آزاد بوده و هر فرد می تواند با ارائه دو اثر در این فراخوان حضور پیدا 
کند. همچنین طرح های پیشنهادی باید به صورت عمودی و در قطع ۷۰*۵۰ با 

فرمت jpg ارسال شوند.
شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا دوازدهم دی ماه ۱۴۰۰ به آدرس 
الکترونیکی pr@ketab.ir با عنوان »طراحی پوستر دومین نمایشگاه مجازی 

کتاب تهران« همراه با ذکر کامل مشخصات و شماره تماس ارسال کنند.
گفتنی است از میان طرح های ارسالی، 3 اثر به عنوان اثر برگزیده انتخاب 
شده و در نهایت یک اثر به عنوان برنده فراخوان مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. 
همچنین از سوی ستاد برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به 3 نفر 
اول برگزیده این فراخوان لوح تقدیر و به طراح اثر برگزیده نهایی عالوه بر لوح 

تقدیر، گواهی شرکت و جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
پایگاه  به  بیشتر  اطالعات  و  آگاهی  کسب  جهت  می توانند  عالقه مندان 
الکترونیکی خانه کتاب و ادبیات ایران به آدرس www.ketab.ir مراجعه کنند.

دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.
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ایران کلباسی در کنار همسرش یداهلل ثمره )استادان معروف زبان شناسی(
اختصاصی دنیای جوانان

صدا شدم که مرا 
بادها به تو برسانند

ناصر احمدی

صدا شدم که مرا بادها به تو برسانند 
و تکه تکه شدم تا مرا به تو برسانند

برای حرف زدن با تو هیچ رابطه ای نیست 
صدام را مگر این سیم ها به تو برسانند

و سطر های غزل جاده ای شدند ز رؤیا
و من مسافر تو تا مرا به تو برسانند

کتاب آب شدم ، شعر باغ، بوی درختان
که فصل هام به فصل کتاب توبرسانند

که تا بهار که تا باغ تا درخت و پرنده ،
که تا خدا و ستاره که تا به تو برسانند

بهانه ای شده این واژه های کهنه که شاید
مرا به مخمل شیرین خواب تو برسانند

چه مانده آه چه مانده مرا به جز کلماتی ،
که تا کدام غزل تا کجا به تو برسانند

چه می شد آه چه می شد مرا میان غزل ها ،
کنار تو بنویسند یا به تو برسانند

و بادها که مرا باز دور خود بکشانند
و سیم ها که صدای مرا به تو برسانند...
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 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 2۷5، طبقه پنجم، واحد 1۷
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

بازنمایش یک فیلم به یادماندني...

شبح کژدم، فیلمي که از زمانه خود سال ها جلوتر بود

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد9 
تلفن: 26305۸24- فکس: 26305۸24 صندوق پستی: 115- 1955۸ 

سازمان شهرستان ها:  09122۷52190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

هفتمین  و  هشتاد  و  چهارصد 
هنرمندان  خانه  سینماتک  برنامه 
کژدم  شبح  فیلم  نمایش  با  ایران 
ساخته کیانوش عیاري شب گذشته 
از  یکي  که  فیلم  این  شد.  برگزار 
محبوب  فیلمساز  این  شاخص  آثار 
سال  محصول  مي رود،  شمار  به 
سال   3۵ از  بعد  و  مي باشد   ۱3۶۵
بار دیگر به نمایش درآمده است. در 
بازیگراني چون جهانگیر  فیلم  این 
الماسي و حسن رضایي ایفاي نقش 
کرده اند و شب گذشته نیز این دو 
کنار شاهین  در  پیشکسوت  بازیگر 
امین )منتقد و کارشناس( و با اجرا 
و کارشناسی سامان بیات در سالن 
هنرمندان  خانه  مجموعه  ناصری 
فیلم  این  داستان  داشتند.  حضور 
فیلم های  فیلمساز  محمود،  درباره 
هشت میلیمتری است که شیفتگی 
خاصی به سینمای هشت میلیمتری 
نام  به  کوتاهی  فیلم  که  او  دارد. 
شبح کژدم ساخته، قصد دارد تا از 
فیلمنامه آن فیلمی بلند بسازد، اما 
کار  سر  بر  مانعی  امکانات  فقدان 
که  دارد  دوستی  محمود،  است. 
فارسی  فیلم های  لشگر  سیاهی 
دو  این  رفاقت  و  دوستی  است. 
را  داستانی  راه  که  است  پایه ای 
و  سینما  به  عشق  می دهد.  شکل 
کوشش ها،  تمامی  از  سرخوردگی 
موضوع  که  می شود  سبب  عاقبت 
واقعی  زندگی  در  و  زنده  داستان 
یک  از  سرقت  از  پس  شود.  اجرا 
با  محمود  دوست  جواهرفروشی، 
پول ها می گریزد. برادر محمود که 
شده،  مشکوک  سرقت  جریان  به 
تعقیب حسن  به  محمود  به کمک 
که  محمود  پایان  در  می پردازد. 
داشت،  را  جواهرات  استرداد  قصد 
ناخواسته  حسن،  مرگ  مشاهده  با 

اعتراف می کند...
منتقد   ، مین ا هین  شا
بتدای  ا در  سینما  رشناس  کا و 
از  کژدم،  شبح  گفت:  برنامه  این 
که  است  ایران  سینمای  جواهرات 
 ۶۰ دهه  فیلم های  سیطره  تحت 
مهجور واقع شد. این فیلم به لحاظ 
روایت حتی امروز نیز فیلم مدرنی 
تماشاگر  یک  و  می آید  حساب  به 
از  هم  امروزی  جوان  و  نوجوان 
فیلم لذت می برد. منظورم از روایت 
روایت  بلکه  نیست  داستان  صرفا 
بصری نیز منظورم است. فیلم های 
که  دارند  جنسی  عیاری  کیانوش 
نمایشی  هیچ  آنها  در  نیست  قرار 
این  می توان  اگرچه  شود.  دیده 
فیلم را یکی از نمایشی ترین آثار او 
دانست. کسانی که با این فیلمساز 
همراه می شوند نباید در بازی و هر 
و  باشند  جلوه گرانه  دیگری  بخش 
بازی  بازیگرانش در عین حال که 
کیانوش  نمی کنند.  بازی  می کنند، 
نی  ا رگرد کا نه  پرده پوشا عیاری 
می کند و اصطالحی درباره سینمای 
دیریاب  آثارش  که  دارد  وجود  او 
است و کامال هم درست است. فیلم 
شبح کژدم ُپر از جزییات است و به 
فضای سینمای قبل از انقالب که 
متعلق  می زند،  کنایه  می شد  گفته 
نیست بلکه این اثر کامال همدالنه 

است. برای مثال کاراکتر حسن در 
این فیلم عاشق سینماست و وقتی 
جوان  کارگردان  خزاعی  محمود 
داستان نمی تواند رویاهایش را بدل 
فیلم  به  را  واقعیت ها  و  واقعیت  به 
تبدیل کند، برعکس عمل می کند 
و این بار سینما را واقعی و از جایی 
به بعد خود مرز این 2 را گم می کند 
فیلم  انتهایی  با ضربه  نهایت  در  و 
می گوید او حتی به سینما نیز خیانت 

کرده است.
کیفیت  به  اشاره  با  منتقد  این 
بازی ها در این فیلم عنوان کرد: به 
بهترین  فاصله  با  فیلم  این  نظرم 
حسن  و  لماسی  ا جهانگیر  بازی 
رضایی است و درخشان بودن آنها 
را به تصویر می کشد. در این فیلم به 
شدت شاهد هنرنمایي درخشاني از 
این 2 بازیگر هستیم و باید بپذیریم 
که آنها در این فیلم شاهکار بوده اند.

یگر  ز با  ، یی ضا ر حسن 
ین  ا ر  د نیز  سینما  پیشکسوت 
جلسه بیان کرد: شبح کژدم فیلمی 
سراسر خاطره برای من است. زیرا 
ممنوع الکار  فیلم  ساخت  دوران  در 
بودم و وقتی کیانوش عیاری با من 

پیشنهاد بازی در این کار را مطرح 
بازی  نمی خواستم  راستش  کرد، 
کنم و او توانست من را راضی کند. 
از  بیشتر  فیلم  این  در  بگویم  باید 
بازیگری، زندگی کردم و با محمود 

خزاعی خاطرات زیادی دارم.
بازیگر  دیگر  الماسی  جهانگیر 
ین  ا ر  د که  سینما  پیشکسوت 
شده  ظاهر  درخشان  بسیار  فیلم 
ادامه صحبت هاي حسن  است، در 
برخالف  من  کرد:  عنوان  رضایي 
بازی  فیلم  این  در  رضایی  حسن 
در  کردن  زندگی  اساسا  و  کردم 

وقتی  زیرا  نمی فهمم.  را  فیلم  یک 
کارگردان کات می دهد، ما از دنیایی 
به دنیای دیگر می رویم. در سینما 
بازی کرد و دانست برای چه  باید 
لنزی و با چه فاصله ای باید حضور 
به ریتم قبل و  باید  بازیگر  داشت. 
فیلم  یک  سکانس  هر  در  بعدش 
در  متاسفانه  باشد.  داشته  اشراف 
آموزشی  منابع  و  تلویزیون  سینما، 
و  می شود  مبحث  خلط  گاهی  ما 
مدارک  که  داریم  دانشگاه هایی 
عالی در هنر می دهند اما در نهایت 
یزه  جا ید،  می آ لیست  تبا فو یک 
او  به  را  بازی  بهترین  و  می گیرد 
تکلیف  بنابراین  می دهند.  نسبت 
دانشجویی که سال ها درس خوانده 
است یا تجربه ۶۰ ساله بازیگرانی 
امثال حسن رضایی که تجربه شان 
چه  است،  ه شان  نشگا ا د همان 
فیلم هایم  همه  در  من  می شود!؟ 
در  آنچه  از  خودم  و  کرده ام  بازی 
زیادی  فاصله  بوده ام،  فیلم هایم 
دارم. گاهی از سینمای غیراجتماعی 
سینمای  مگر  اما  می شود  صحبت 
به  که  سینمایی  و  غیراجتماعی 
داریم!؟  هم  نباشد،  مربوط  اجتماع 

مثل  نی  ا شنفکر و ر ما  نسل 
 ، ملو شا حمد  ا خویی،  عیل  سما ا
میرزازاده  نعمت  گلسرخی،  خسرو 
و... داشت و روشنفکران دینی اش 
شهید مطهری و شهید مفتح بودند. 
و  فرضی  ماموریتی  خود  برای  ما 

اجتماعی داشتیم. مسئولیتی 
در  همچنین  الماسی  جهانگیر 
کیانوش  درباره  نشست  این  ادامه 
عیاري صحبت کرد و خاطر نشان 
از  عیاری  کیانوش  با  من  کرد: 
تئاتر  اهواز  بودم. در  کودکی رفیق 
و  می نوشتم  قصه  و  می کردم  کار 

قصه هایم  اهواز  کتابخانه  در  هنوز 
به  طرحی  تلویزیون  برای  هست. 
مهاجرت  درباره  فیلمساز  عنوان 
بعدها  که  بودم  نوشته  روستاییان 
کرد.  کاملش  بنی اعتماد  رخشان 
دیدم که گفت  را  عیاری  روز  یک 
می خواهد فیلمی بسازد و بازیگران 
از او پول زیاد می خواهند. من گفتم 
ارتفاع  از  کمکت می کنم. کیانوش 
هلی کوپتر  سوار  هم  با  می ترسید. 
شدیم و او در آن سروصدا به من 
گفت می خواهم خودت در این کار 
مبارزه  قصد  ما  نسل  کنی.  بازی 
همیشه  ما  زمان  در  ما  ا داشت 
گویی  می داد.  شعار  که  بود  کسی 
باید فلسفه غرب یا آنتونیو گرامشی 
را  ما  دوستان مان  تا  می خواندیم 
فیلم  به  بعضا  شعارها  آن  بپذیرند! 
بگوییم  قصه  تا  شد  تبدیل  فارسی 
اما فیلمی مثل شبح کژدم با نمایی 
چطور  ذهن  در  کابین ها  رقص  از 
فقط  این  بیاید!؟  قصه  در  می تواند 
سینماست که می تواند این صحنه 
را به تصویر بکشد. من پاراجانف و 
تارکوفسکی را دقیقا به این دالیل 
فیلم  این  بنابراین در  دارم.  دوست 

قرار شد نه شعار بدهیم، نه از زیربار 
مسئولیت در برویم و وجه تازه ای را 
که امروز سینماگران اروپایی کشف 
کرده اند و آن محاسبه تاثیر فیلم بر 
خرد  به  احترام  و  قبل  از  تماشاگر 
اینکه  بدون  و  کنیم  اوست، کشف 

شعار بدهیم، تاثیر بگذاریم.
به برخي  ادامه  بازیگر در  این 
فیلم  شاخص  ي  نس ها سکا ز  ا
افزود:  و  کرد  اشاره  کژدم  شبج 
وقتی  کژدم،  شبح  از  سکانسی  در 
کابین  تله  در  طناب  از  آویزان 
نداشتم  هم  بدلی  زمان  آن  بودم، 

با  ناگهان  بود،  و صحنه خطرناکی 
اینجا چه می کنی؟  تو  خودم گفتم 
فهمیدم  اما  است؟  شغلی  چه  این 
کیانوش  فیلم  جدی ترین  این  که 
ضرورت  درباره  او  است.  عیاری 
است  زده  حرف  هنر  جتماعی  ا
و  جوانی  از  زمان  آن  را  این  و 
وام  خود  دانش  صرفا  نه  و  غریزه 
هنر  از  تعریفی  عیاری  بود.  گرفته 
نوالن  از  نظرم  به  و  می کند  ارائه 
جدید  زان  فیلمسا ز  ا بسیاری  و 
فیلم  این  در  او  است.  جلوتر  هم 
همچنین تحت تاثیر زهره همسرش 
دیده  که  نقاشی هایی  و  فیلم ها  و 
دنبال  ما  نسل  داشت.  قرار  بود، 
بود و وجه  ناشناخته ای  تازه   تاثیر 
مثبت و تامل برانگیز رخدادهای نو 
ایران  را جستجو می کرد. سینمای 
معرفت  و  شعور  سواد،  اندیشه،  به 
فیلم  باید فکر کنیم چرا  دارد.  نیاز 
از  است  سال   ۱۵ من  می سازیم!؟ 
زندگی ام  اما  ندارم  درآمد  سینما 
گذشته است و خدا را شکر می کنم 
نیست.  آن  در  سیاهی  نقطه  هیچ 
مدام  جمهوری  رییس  زمان  یک 
فکر  عده ای  و  می برد  را  من  نام 
اما من کار  کردند سمتی گرفته ام! 
بود  این  ما  نمی کنم. نسل  سیاسی 
موفق  نمونه  چند  و  شد  موفق  و 
دیگر هم دارد که بی شک یکی از 
آنها عباس کیارستمی است و من 

عاشق النگ شات های او هستم.
شاهین امین نیز در ادامه گفت: 
نیز وامدار  این نسل  علت موفقیت 
بودن آنها از تجربه های زیسته شان 

است.
داد:  ادامه  الماسی  جهانگیر 
بازسازی  بلکه  نیست  دروغ  سینما 
است مثل فیلم های میان ستاره ای 
تنت، نوالن که درباره فضاهای  و 

جدید صحبت می کنند.
ادامه  در  نیز  رضایی  حسن 
جهانگیر  با  من  کرد:  بیان  نشست 
الماسی خاطرات بسیاری به ویژه در 
شبح کژدم دارم. رفاقت ما پیوسته و 
به  بوده است. شبح کژدم  ادامه دار 
نوعی تولد من بود و آبادانی ها نیز 

کرد  تکمیل  من  برای  را  تولد  این 
فیلم هم  بازی در هر دو  برای   و 
زیادی  فیلم های  در  شدم.  نامزد 
و  زشت  زندگی  در  و  کردم  بازی 
و  جدی  و  طنز  است،  هم  با  زیبا 
زد و خورد و آرامش... اما هیچ یک 
از این آثار برایم مثل این دو فیلم 
نمی شود. البته بندر مه آلود نیز فیلم 

خوبی بود.
خاطره ای  به  ادامه  در  وی 
اشاره  مه آلود  بندر  در  بازی اش  از 
سینمای  تهیه کنندگان  درباره  و 
قبل  کرد:  بیان  نقالب  ا ز  ا قبل 

خیلی  تهیه کنندگان  نقالب،  ا ز  ا
عباسی،  علی  مثل  داشتیم  خوبی 
احمدی،  مهدی  میثاقیه،  مهدی 
مجدبیگدلی  ناصر  شباویز،  عباس 
از  قبل  خوب  تهیه کنندگان  از  و... 

انقالب بودند.
پایانی  امین در بخش  شاهین 
شبح  فیلم  مبحث  به  نشست  این 
فیلم  این  درباره  و  برگشت  کژدم 
فیلم  این  در  سینمایی عنوان کرد: 

صحنه هایی است که حتی برداشت 
آنها با امکانات دیجیتال فعلی، کار 
حرکت  مثل  است.  سختی  بسیار 
شبیه اش  که  پله ها  روی  ماشین 
همچنین  نیست.  ایرانی  فیلمی  در 
جزییات در »شبح کژدم« به قدری 
زیاد است و در تارو پود فیلم تنیده 
سادگی  به  است  ممکن  که  شده 
بسیار  تفاقات  ا این  نشود.  دیده 
ملموس شده اند؛ مثل نمای درآمدن 
زمینی  سیب  کردن  سرخ  یا  اگزوز 
و... که همگی فقط و فقط از مهارت 
کار  بازیگران  و  عوامل  و  فیلمساز 

مهارت  می رسد  نظر  به  برمی آید. 
مغفول  امروز  ایران  سینمای  در 
از  صحبت  وقتی  است.  شده  واقع 
یاد  به  باید  می شود  فیلم  ساختار 
گاهی  تکنیک ها  که  باشیم  داشته 
مشخص  ین  ا و  هستند  مهم تر 
است  خوب  فیلم  یک  که  می کند 
یک  حد  در  نباید  کارگردان  نه.  یا 
تکنسین عمل کند. او باید در پیکره 
فیلم قرار بگیرد. فیلم های کیانوش 

منتخب  فیلم های  بین  در  عیاری 
در  اما  است  کمتر   ۷۰ و   ۶۰ دهه 
دهه ۸۰ و۹۰ به تدریج در رده های 
باال قرار می گیرد. این نشان می دهد 
آثارش ماندگار است و از زمانه خود 
جلوتر بوده و در طول زمان ارزش و 

عیار آن ها مشخص می شود.
بررسی  و  نقد  نشست  این  در 
همچنین سواالتی از سوی اعضای 
ایران  هنرمندان  خانه  سینماتک 
سواالت  این  از  یکی  شد.  مطرح 
ایرانی،  سفره  فیلم  سرنوشت  به 
آثارش  سایر  و  عیاری  کیانوش 

مربوط بود. شاهین امین درباره فیلم 
سفره ایرانی در پاسخ به این پرسش 
بیان کرد: نمی دانم نسخه کاملی از 
این فیلم در حال حاضر موجود است 
یا نه اما فیلم نیاز به تدوین مجدد 
فیلم های  چرا  که  این  اساسا  دارد. 
مهجوریت  سرنوشت  به  عیاری 
مفصلی  ماجرای  می شوند،  دچار 
دارد. می شود او را بدون اغراق ظلم 
انقالب،  از  بعد  سینماگر  دیده ترین 
دانست که بیشترین اجحاف در حق 
از  بسیاری  او صورت گرفته است. 
فیلم های او اکران نشده اند و حتی 
خودش نیز اجازه اکران فیلم بیدار 
شو آرزو، را نداد. زیرا ماجرای زلزله 
را به قدری سهمگین می دانست که 
تماشاگران  احساسات  نمی خواست 
را جریحه دار کند و بعدها این فیلم 
در  شد.  پخش  محدود  طور  به 
جوانی ام فکر می کردم اولین جایزه 
از  یکی  را  ایران  سینمای  اسکار 
امروز  می برد.  عیاری  فیلم های 
ما  جوان  سینماگران  شاخص ترین 
او  سینمای  تاثیر  تحت  شدت  به 

هستند. 
بقیه  مثل  هم  یرانی  ا سفره 
من  که  کاناپه  مثل  او،  فیلم های 
درخشان  و  دیده ام  را  آن  دوباره 
لزوما  و  نشد  داده  نمایش  است، 
تفاق  ا ین  ا بابت  منطقی  دالیل 
وجود ندارد. زیرا گاهی جوی علیه 
یک فیلم ایجاد می شود که مبنایی 
خانه  سر  که  بالیی  نظیر  ندارد. 
پدری، افتاد و بسیاری از مخالفان 
اکرانش حتی فیلم را ندیده بودند!

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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بر اساس گاه شمار چهلمین جشنواره فیلم فجر، 
اسامی 22 فیلم  بخش مسابقه سینمای ایران )سودای 

سیمرغ( این دوره جشنواره، روز گذشته اعالم شد.
در این دوره از جشنواره فیلم فجر که در روزهاي 
وحشي،  و  قاتل  فیلم  سر  بر  را  زیادي  حواشي  اخیر 
از  برخي  بود،  کرده  سپري  نعمت اهلل  حمید  ساخته 
فیلم هاي شاخص حضور نخواهند داشت. ماني حقیقي 
فیلم جدید خود را به جشنواره ارائه نکرد تا غیبت او ۶ 
ساله شود و سعید روستایي که امید زیادي به فیلمش 
پایان  به  فیلمش  فني  مراحل  که  کرد  اعالم  بود، 
دبیرخانه جشنوراه  از سوي  نهایت  در  است.  نرسیده 
نام 22 فیلم به عنوان فیلم هاي نهایي بخش مسابقه 

)سوداي سیمرغ( اعالم شد.
2۸۸۸ )کارگردان: کیوان علیمحمدی و علی اکبر 
حیدری به تهیه کنندگی کیوان علیمحمدی(، بدون قرار 
محمود  تهیه کننده:  شعیبی،  بهروز  )کارگردان:  قبلی 
عسگری،  امیرحسین  )کارگردان:  آخر  برف  بابایی(، 
تهیه کننده: حسن مصطفوی(، بی رویا )کارگردان: آرین 
وزیردفتری، تهیه کننده: سعید سعدی و هومن سیدی( 
تهیه کننده:  فاطمی،  سیدمرتضی  )کارگردان:  بی مادر 
مرتضی علی  )کارگردان:  بیرو  مصباح(،  محمدرضا 
عباس میرزایی- تهیه کننده: مجید برزگر(، خائن کشی 
)کارگردان: مسعود کیمیایی- تهیه کننده: علی اوجی(، 
تهیه کننده:   – هادی محقق  )کارگردان:  سید  درب 

منیر  )کارگردان:   دختران  دسته  محقق(،  سیدرضا 
قیدی – تهیه کننده: محمدرضا منصوری(، شادروان 
عباس  تهیه کننده:  نمازی-  حسین  )کارگردان: 
نادران(، شب طالیی )کارگردان:  یوسف حاتمی کیا- 
تهیه کننده:ابراهیم حاتمی کیا(، شهرک )کارگردان:  علی 
حضرتی – تهیه کننده: علی سرتیپی(، صورت فلکی 
تهیه کننده:محمدرضا   – دارابی  حسین  )کارگردان:  
شفاه(، ضد )کارگردان:  امیرعباس ربیعی  – تهیه کننده: 
کاظم  )کارگردان:   ر  علفزا شفیعی(،  محمدرضا 
دروغ  الیه های  رادان(،  بهرام  تهیه کننده:   – دانشی 
محسن  تهیه کننده:   – سهراب  رامین  )کارگردان:  
حمید  )کارگردان:   ماهان  سهراب(  رامین  صرافی، 

شاه حاتمی – تهیه کننده: علی شاه حاتمی(، مرد بازنده 
)کارگردان:  محمدحسین مهدویان – تهیه کننده: امیر 
بنان، کامران حجازی(، مالقات خصوصی )کارگردان:  
امید شمس – تهیه کننده: امیر بنان(، موقعیت مهدی 
)کارگردان:  هادی حجازی فر – تهیه کننده: حبیب اهلل 
والی نژاد(، نگهبان شب )کارگردان: رضا میرکریمی  – 
)کارگردان: داوود  نمور  تهیه کننده: رضا میرکریمی(، 
بیدل- تهیه کننده: سید یاسر جعفری( فیلم هاي این 

دوره جشنواره خواهند بود.
از  یک  هر  که  صورتی  در  است  ذکر  به  الزم 
فیلم های منتخب فهرست فوق، موفق به اخذ پروانه 
نمایش جشنواره نشوند یا نسخه نهایی فیلم را تا مهلت 

تعیین شده در گاه شمار جشنواره به دبیرخانه تحویل 
ندهند، فیلم های رزرو با نظر دبیر جایگزین خواهند شد.

فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین  انتخاب  هیات 
متشکل از بهروز افخمی، اسماعیل بنی اردالن، پوران 
درخشنده، حسین زندباف، مجید شاه حسینی، اسفندیار 
بازبینی آثار  شهیدی و محمدحسین نیرومند که کار 
متقاضی حضور در جشنواره را از دهم آذر آغاز کرده 
بودند و بر اساس گاه شمار جشنواره چهلم، شب گذشته 

به کار خود پایان دادند.
چهلمین جشنواره فیلم فجر در 2 بخش فرهنگی 
و رقابتی به دبیری مسعود نقاش زاده از ۱2 تا 22 بهمن 

۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

فیلم هاي بخش مسابقه جشنواره فجر معرفي شدند

سوداي سیمرغ آغاز شد...


