
 توزیع ۲۰۸ سری جهیزیه
 توسط کمیته امداد امام خمینی )ره( به نو عروسان استان مرکزی

مجید مؤمنی در مراسـم توزیع ۲۰۸ سـری جهیزیه توسـط کمیته 

امـداد امام خمینی )ره( به نو عروسـان اسـتان مرکـزی اظهار کرد: 

اعتبـار این تعـداد جهیزیه بالغ بر ۵۲ میلیـارد ریال برآورد می شـود 

کـه توسـط کمیته امـداد امـام خمینـی )ره( و خیـران نیک اندیش 

تأمین شـده است.

وی ادامـه داد: هـر سـری جهیزیـه دارای پنـج وسـیله از جملـه 

تلویزیون، اجاق گاز، یخچال، جاروبرقی و ماشین لباسشویی است 

کـه بـه مددجویان اسـتان مرکـزی هدیه شـده اسـت.مدیر کمیته 

امداد امام خمینی )ره( اسـتان مرکزی عنوان کرد: سـال گذشـته 

یـک هزار و ۱۸۸ کمک هزینـه ازدواج با اعتبار ۱۶۵ میلیارد ریال به 

زوج هـای تحت پوشـش این نهـاد پرداخت شـد.

مؤمنـی بـا اشـاره بـه تأثیـرات ازدواج آسـان در کاهـش آسـیب های 

اجتماعـی گفت: ازدواج جوانان و همچنین ترویج فرهنـگ ازدواج 

آسـان می توانـد در پایـداری زندگـی زوج هـای جـوان و کاهـش 

آسـیب های اجتماعـی مؤثر باشـد.

وی در پایان گفت: خیران و نیکوکاران می توانند برای مشـارکت در 

تأمین جهیزیه نوعروسان با مراکز نیکوکاری و ستاد جهیزیه کمیته 

امـداد مسـتقر در شهرسـتان ها همـکاری کـرده و یـا بـا پرداخـت 

کمـک از طریـق شـماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۱۴ در ایـن 

امر خداپسـندانه مشارکت کنند.

اگر آخرین تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس بر روی طرح »اصالح قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی و مهریه« در صحن علنی مجلس به 
تصویب برسد و نهایتا تبدیل به قانون شود، مهریه های باالی ۱۴ 
سکه مشمول پرداخت »حق ثبت« به هنگام عقد می شوند و زن 
و شوهرها باید برای ثبت ۱۱۰ سکه مهریه چیزی در حدود ۳۲ 
میلیون تومان )با در نظر گرفتن سکه ۱۴ میلیون و پانصد هزار 

تومانی( پرداخت کنند.
 مطابق با آخرین تغییرات طرح »اصالح قانون نحوه اجرای 
و  قضایی  کمیسیون  در  مهریه«  و  مالی  محکومیت های 
حقوقی مجلس، نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از 
ثبت مهریه های سنگین برای مهریه های باالی ۱۴ سکه »حق 
ثبت«  در نظر گرفته اند. بر این اساس مهریه  تا سقف ۱۴ سکه 
شامل پرداخت »حق ثبت« نمی شود اما مهریه های بین ۱۴ 
تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه ها، مهریه های بین 
۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه ها و مهریه های ۲۰۰ 
سکه به باال ۱۵درصد قیمت سکه ها مشمول پرداخت حق ثبت 
می شوند. به گفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در 
مجلس شورای اسالمی، حق ثبت مهریه به صورت نصف نصف 
باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت 
شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام »صندوق تهیه 
جهیزیه برای افراد نیازمند« که در بودجه ساالنه برای آن ردیف 

اعتباری در نظر گرفته می شود، واریز خواهد شد. این اظهارات 
در حالی است که اگر قیمت هر سکه را حدودا ۱۴ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان )مطابق با قیمت فعلی سکه( در نظر بگیریم، 
زن و شوهران جوانی که در ابتدای زندگی مشترک دغدغه 
هزینه برگزاری مراسم عروسی، تهیه مسکن و جهیزیه دارند باید 
برای تعیین ۱۱۰ سکه مهریه )مقداری که در بین عموم مردم 
و در شهرهای بزرگ بیشتر رایج است( باید ۳۱ میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان پرداخت کنند و سهم هر کدام از عروس و داماد برای 
پرداخت این حق ثبت حدود ۱۶ میلیون تومان است.درحالی 
هدف از تعیین »حق ثبت« برای مهریه های باالی ۱۴ سکه 
جلوگیری از تعیین مهریه های سنگین عنوان شده است که به 
گفته رئیس کانون  سردفتران ازدواج و طالق نه تنها راه تحقق 
این هدف تعیین »حق ثبت« نیست بلکه این تصمیم می تواند 
منجر به عدم ثبت »رسمی« ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج 
به ویژه در مناطق دور افتاده شود و نهایتا با دور زدن این »حق 

ثبت« تنها حقوق زنان در زندگی مشترک ضایع شود.
علی مظفری رئیس کانون  سردفتران ازدواج و طالق، قرار 
دادن حق ثبت برای مهریه های باالی۱۴ سکه را خالف عرف، 
شرع و قانون خواند و درباره مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس گفت: گرفتن حق ثبت برای مهریه های ۱۴ 
سکه به باال تبعات منفی برای دختران و پسران در آستانه ازدواج 
خواهد داشت و اگر آگاهسازی نسبت به آن انجام نشود بسیار 

مشکالتی را به بار آورد.
وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس هدف از قرار 
دادن حق ثبت برای مهریه های باالی ۱۴ سکه  را جلوگیری 
از تعیین مهریه های سنگین عنوان کرده اند و به نظر شما این 
تصمیم نتیجه بخش خواهد بود؟، این کار را اشتباه خواند و 
نسبت به تبعات آن هشدار داد و گفت:  راه های دور زدن و فرار 
از حق ثبت مهریه فراوان است. این اقدام می تواند موجب فرار 
جوان ها از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به 
ویژه در مناطق دور افتاده شود.رئیس کانون  سردفتران ازدواج 
و طالق معتقد است که راه های دور زدن »حق ثبت« برای 
 مهریه فراوان است و نتیجه آن نیز از بین رفتن حقوق زنان است.
مظفری هدف نمایندگان مجلس برای تعیین »حق ثبت« را  
»نقض غرض« دانست و با بیان اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس با هدفی که عنوان کرده اند تطابق ندارد، 
تصریح کرد:  در حال حاضر تعیین ۱۱۰ سکه مهریه در بسیاری 
از شهرهای بزرگ عرف است و تصور کنید اگر ۲ درصد حق 
ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه  تعیین شود، با قیمت فعلی سکه 
زوجین چقدر باید حق ثبت پرداخت کنند؟ درواقع زوجین برای 
مهریه های باالی ۱۴ سکه باید حداقل ۵ و ۶ میلیون تومان و 
حتی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان هزینه حق ثبت پرداخت کنند 
که مسلما برای عروس و دامادی که در ابتدای زندگی مشترک 

مخارج زیادی دارند، این حق ثبت بسیار زیاد است.
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مدال آوران ناشنوای 
استان مرکزی

 در المپیک تابستانی 
2020 برزیل

 تجلیل شدند

یادداشت یادداشت

ویترین

علیرضا خلج اسدی/ مدیر مسوولمهدیه معصومی/ سردبیر

22

آشفتگیهای 
وطن

 تحریم یا سوء 
مدیریت ؟

هویت ملی 
همراه با 
گذشته 
تاریخی

همه شهرداری های کشور در روزهای پایانی 
سال به هر شکل و شیوه ای با اکیپ های 
جهادی در راه زیبا سازی شهرشان قدم بر می 
دارند، وقتی سال تحویل می شود شهردار و 
اعضای شورای اسالمی شهر به بوستان ها و 

ورودی های شهر رفته و به سبک و سنت خود 
به شهروندان و مسافرین خوش آمد می گویند 
و یا با برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی 

سال نو را به جشن و پایکوبی می پردازند...

بوی ترکیه در شهرداری دلیجان

•  فقط نان را 
تّکه کردند

•  اقتصاد همیشه 
بازی را طبق قوانین 
خودش جلو می برد

دولت به بهانه جراحی،  
اقتصاد کشور را 
 فلج کرد

از پالسکو تا کرونا و حاال متروپل

ایــران تا 40 ســال آینــده یکی از 3 کشــور 
پرمصــرف دخانیــات خواهد بود

R . P . C
آگهی فراخوان عمومی 

شماره 401-117 

روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی شازند

شناسایی پیمانکار جهت بازیابی تولوئن از آب

مشاهده آگهی در وب سایت شرکت
www.arpc.ir :به آدرس اینترنتی 

موضوع:

هشدار نسبت به عدم ثبت »رسمی« ازدواج در پی تعیین »حق ثبت«

32 میلیون حق ثبت برای 110 سکه مهریه؟!

استاندار مرکزی مطرح کرد:

اهتمام دولت بر احیای آذرآب 

ســازمان ســایمان برای ایجــاد آگاهــی در جامعه 
و حفاظت از اشــخاص تشــکیل شــده است

کسب رتبه اول اداره 
کل راهداری و حمل

 و نقل جاده ای استان
 مرکزی در مدیریت 

هوشمند راه ها

کمباین سازی اراک
 به سود نشسته است

امکان تولید هزار 
دستگاه در سال
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اقتصاد2

همچنیــن 
اقدامــات  نیــز  رمضــان  مــاه  رســیدن  فــرا  در 
می کننــد.  برگــزار  شایســته ای  و   مشــابه 
از روزی کــه شــهردار دلیجــان ) مهــر مــاه ۱۴۰۰( 
ســکان شــهرداری را در دســت گرفتــه بیــش از 
هشــت مــاه گذشــته اســت بــه جــز تغییــر در 
مســئولیت  در  شــهرداری  کارکنــان  چیدمــان 
ــه ای  ــای فل ــی ه ــًا جابجای ــف و گاه ــای مختل ه
ــی  ــه زیبای ــه ب ــری ک ــان تغیی ــی ایش ــر منطق و غی
شــهر، عمــران و آبادانی،ارتقــاء فرهنــگ، آمــوزش 
شــهروندی و توســعه شــهر بینجامــد دیــده نشــده 
اســت.  شــهردار دلیجــان، نــوروز ۱۴۰۱ را طــوری 
ــان و  ــور در دلیج ــای حض ــه ج ــه ب ــود ک ــاز نم آغ
اداره میدانــی امــور شــهر در ســواحل زیبــای 
ــدون  ــز ب ــهر نی ــالمی ش ــورای اس ــود و  ش ــه ب ترکی
نظــارت و بــا یــدک کشــیدن شــعار انقالبــی خــود 
 نیــز هیــچ گونــه حضــوری در شــهر نداشــتند.
را  جملــه  ایــن  بایــد  شــهر  شــورای  اعضــای 
ــوری  ــادا ط ــه مب ــد ک ــود کنن ــوش خ ــزه ی گ آوی
عملکردشــان بــروز پیــدا کنــد کــه قبــح و قداســت 
ــای  ــت ه ــن فعالی ــه آن را ویتری ــی ک ــه انقالب کلم

ــال  ــن خی ــرود و در ای ــن ب ــد، از بی ــرده ان ــود ک خ
ــه بــازی گرفتــن افــکار عمومــی  ــا ب نباشــند کــه ب
بتواننــد بــه جلو فــرار کــرده و از مســئولیت نظارتی 
ــد. ــی کنن ــانه خال ــهردار ش ــرد ش ــر عملک ــود ب  خ
ــر  ــد ب همــه مــی دانیــم کــه لبــاس شــهرداری بای
ــدازه باشــد و متاســفانه صندلــی  ــر آن  ان تــن مدی
رزومــه  بــرای  فضایــی  دلیجــان  شــهرداری 
ســازی افــرادی شــده کــه خــارج از دلیجــان 
انــد. مانــده  بــاز  مختلــف  مســئولیت های   از 
آمــدن  و  شــهری  تصمیمــات  بــودن  رهــا  بــا 
از  کارمنــدان  و  غیرمتخصــص  پیمانــکاران 
نداشــتن شــهردار،  می تــوان  و ســکونت  قــم 
الزم  تدابیــر  تاکنــون  شــهرداری  کــه  دریافــت 
برنامــه  هیچگونــه  اینکــه  بــر  عــالوه  و  بــوده 
ای بــرای اداره شــهر دلیجــان نــدارد بلکــه در 
 کنتــرل امــور روزانــه هــم عاجــز مانــده اســت.
ــالمی  ــورای اس ــا،  ش ــی ه ــه زن ــاس گمان ــر اس ب
ــا تغییــرات مدیریتــی کالن در کشــور و در  شــهر ب
ــد  ــرار خواه ــر ق ــتخوش تغیی ــتان، دس ــطح اس س
گرفــت، امــا هیــچ نمــی دانیــم آیــا ایــن تغییــرات 

ــداوم انفعــال. ــا ت ــه نفــع اســت ی ب

معـــاون فنـــی و راه روســـتایی اداره کل راهـــداری و 
حمـــل و نقـــل جـــاده ای اســـتان مرکـــزی افـــزود: 
توســـعه  راســـتای  در  موفقیـــت  ایـــن  کســـب 
زیرســـاخت ها و ســـامانه های هوشـــمند جـــاده ای 
ــات  ــت تخلفـ ــای ثبـ ــای دوربین هـ ــه ارتقـ از جملـ
ســـرعت و محاســـبه میانگیـــن ســـرعت خودروهـــای 
ــتان و افزایـــش تعـــداد  عبـــوری از جاده هـــای اسـ
دوربین هـــای نظـــارت تصویـــری بـــرای پایـــش 
ـــام  ـــا انج ـــوی راه ه ـــی و ج ـــت ترافیک ـــط وضعی برخ

شـــده  اســـت.
وی ادامـــه داد: نگهـــداری و توســـعه ایـــن ســـامانه 
ـــان  ـــش بنی ـــد، دان ـــال تولی ـــداف س ـــتای اه در راس
و اشـــتغال آفریـــن بـــا بهره گیـــری از ظرفیـــت 
نیروهـــای متخصـــص بومـــی و اســـتفاده از ظرفیـــت 
ـــتور کار  ـــتان در دس ـــان اس ـــش بنی ـــرکت های دان ش

ــرار دارد. قـ
معـــاون فنـــی و راه روســـتایی اداره کل راهـــداری و 

حمـــل و نقـــل جـــاده ای اســـتان مرکـــزی خاطرنشـــان 
کـــرد: ۲۷ دوربیـــن نظـــارت تصویـــری برخـــط 
ـــت و  ـــال اس ـــتان فع ـــن اس ـــای ای ـــون در جاده ه اکن
ـــرای  ـــبانه روزی ب ـــورت ش ـــه ص ـــتان ب ـــای اس جاده ه
ـــران  ـــه کارب ـــن زمـــان ب خدمـــت رســـانی در کوتاهتری
جـــاده ای توســـط اپراتورهـــای مرکـــز مدیریـــت 
ـــرار دارد. ـــش ق ـــد و پای ـــورد رص ـــن اداره م ـــای ای راه ه

محســـنی افـــزود: پیـــش بینـــی می شـــود بـــا 
ـــف  ـــت تخل ـــن ثب ـــتگاه دوربی ـــازی ۲۴ دس ـــال س فع
در شـــبکه راه هـــای اســـتان مرکـــزی تعـــداد ایـــن 

ــد. ــش یابـ ــتگاه افزایـ ــه ۷۲ دسـ ــا بـ دوربین هـ
ــای  ــاس پیـــش بینی هـ ــر اسـ ــد: بـ ــادآور شـ وی یـ
ـــرای توســـعه ســـامانه های هوشـــمند  انجـــام شـــده ب
جـــاده ای اســـتان، بهره بـــرداری از ۱۴ دوربیـــن 
ـــامانه های  ـــبکه س ـــه ش ـــز ب ـــر نی ـــف دیگ ـــت تخل ثب
هوشـــمند مدیریـــت راه هـــای اســـتان مرکـــزی در 

دســـتور کار قـــرار دارد.
۶ هـــزار و ۴۰۰ کیلومتـــر انـــواع آزاد راه، راه اصلـــی 
ـــه  ـــود دارد ک ـــزی وج ـــتان مرک ـــتایی در اس و راه روس
ــتایی  ــای روسـ ــر آن را راه هـ ــزار کیلومتـ ــار هـ چهـ

تشـــکیل داده اســـت.
از  نقلیـــه  وســـیله  هـــزار  حـــدود ۶۴۰  روزانـــه 
ـــی  ـــردد م ـــزی ت ـــتان مرک ـــاده ای اس ـــیرهای ج مس

کننـــد.

یادداشت
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دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد مبتنی بر حذف ارز 
ترجیحی۴۲۰۰ تومانی در سند بودجه سال جاری که 
به زعم ایشان خود محلی برای سود جویی رانت خواران، 
بر  بود، تصمیم  وارد کنندگان شده  برخی  و  دالالن 
)جراحی  عنوان  تحت  و  شد  نیمایی  ارز  اختصاص 
اواخر  از  یارانه ها  نظام  اصالح  رویکرد  با  اقتصادی( 
اردیبهشت  ماه سال ۱۴۰۱ رسمًا به افزایش قیمت ۴ 
قلم کاالی اساسی اعم از مرغ،تخم مرغ، لبنیات  و روغن 
چراغ سبز نشان داد. درحالیکه طبق صحبت های 
عبدالملکی ، وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی  که یارانه 
پرداختی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان را باالتر از افزایش 
قیمت ها می داند و بر مدیریت و پس انداز این مبلغ 
واریزی نیز تاکید دارد به نوعی از تسری گرانی ۴ قلم 
غذایی اساسی بر مشتقات خوراکی و غیر خوراکی 
آن غفلت می ورزد و از راه حل دولت در این خصوص 

سخنی به میان نمی آورد.
ارز  یا بهتر بگوییم  ارز ترجیحی  از حذف  همه چیز 
حمایتی ۴۲۰۰تومانی و تخصیص آن به مصرف  کننده 

آغاز شد.
تورم به یادگار مانده از دولت های قبلی در دولت فعلی 

فزاینده  تر شد.

در ماه های آغازین سال جدید با کمیاب شدن روغن و 
سپس گرانی ماکارانی و نان فانتزی و زمزمه های گرانی 
آرد و نان سنتی کارتی، نهایتًا کار به گرانی رسمی ۴ قلم 
کاالی اساسی گفته شده رسید؛ اما ماجرا به همین 

نقطه ختم نشد.
این روز ها در شرایطی  که بصورت مکرر از تریبون های 
مختلف دستگاه های دولتی و نظارتی مطلع می شویم 
که با هرگونه افزایش قیمت در سایر کاال ها به غیر از 
اقالم منتشر شده برخورد خواهد شد اما آن روی  سکه 

که بازار قابل لمس بیرون است،چیز دیگری می گوید.
و  فتیر پزی  پیشه ی  فعالین  از  یکی  اصالنی 
می دهد: شرح  طور  این  اراک  شهر  در   پخت کیک 
و  تخم مرغ،شیر  روغن،  قیمت  آزاد سازی  محض  به 
به  می شود  محسوب  ما  شغل  اولیه  مواد  آرد  گرانی  
تناسب آن قیمت فتیر نیز از نرخ مصوب ۲۵،۰۰۰ 

تومان به ۵۰،۰۰۰ تومان رسید.
وی افزود: زمانی که ۳۰ کیسه  آرد قبل از گرانی های 
خریداری  تومان   ۱،۴۴۰،۰۰۰ قیمت  به  اخیر 
می کردم به ۲۰،۰۰۰،۰۰۰تومان افزایش یافته یا روغن 
نیمه جامد ۵ کیلویی از ۹۱،۰۰۰ تومان ۴۰۵،۰۰۰ 
تومان رسیده و یک شانه ۳۰ عددی تخم مرغ اکنون به 
قیمت ۷۶،۰۰۰ تومان تهیه می شود و در نهایت شیر 
یک کیلویی ۱۵،۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است، 
قطعًا باعث گرانی انواع شیرینی و کاهش قدرت خرید 

مردم و خالی تر شدن سبد خانوار خواهد شد.
نکته قابل توجه همراه با گرانی اقالم مذکور، افزایش 
قیمت دالر و عبور از کانال ۳۰،۰۰۰ تومان است که 
باعث جهش قیمت در فلزات و صنایع خودرویی شد، 

همچنین بازار طال و سکه با رشد روبه رو بود.
افزایش قیمت در بازار ارز، خودرو، طال و... در حالی 
اتفاق افتاد که ربطی به گرانی های اخیر اقالم چهار گانه 

نداشت.
تورم فلج  کننده و بی حد در صنایع غذایی از جمله: 
کنار  در  آماده  غذاهای  و  کنسرو ها  کلوچه،  کیک، 
بستنی  قنادی ها،  محصوالت  رستورانی،  غذا های 
فروشی ها، فست  فود و کلیه اغذیه هایی که با این اقالم 
نیست.  از ذهنی  دور  و  دارند؛ چیز عجیب  سر و کار 
سیامک  قاسمی به عنوان تحلیلگر مسائل اقتصادی، 
مشاور و فعال فضای کسب  وکار در مورد اصالح  نظام  
معتقد  سیزدهم  دولت  جراحی اقتصادی  و  یارانه ها 
آن هایی که فکر می کنند  به احساسات  است: من 
با نخریدن باعث کاهش قیمت ها می شوند،احترام 
می گذارم اما واقعیت این هست، تورمی که گرفتارش 
افزایش  از  ناشی  و  ))فشار هزینه((  تورم   هستیم، 
قیمت دالر، مواد اولیه و تحریم است در این تورم حتی 
اگر یک کاال هم به فروش نرود، قیمت ها کاهش پیدا 

نخواهند کرد.
وی همچنین درباره طرح دولت  سیزدهم در خصوص 

توزیع و قیمت آرد بیان می کند: گفته اند، می خواهیم 
یارانه نان را به نانوا بدهیم؛ این همان چالشی هست که 
تمام نظریه های اقتصاد  کالسیک با  آن مواجه بوده اند 
و انسان را موجودی منطقی فرض می کرده اند.چنان 
بلوایی بر سر نان و آرد چند نرخی بین مردم نانواها ایجاد 

شود که کل طرح به هوا خواهد رفت.
وی با اشاره به اصطالح جراحی اقتصادی می گوید: 
این تصمیم دولت در افزایش قیمت ها اسمش جراحی 
اقتصادی نیست، تنها تسلیم شدن در برابر واقعیت ۱۰ 
برابر شدن قیمت دالر است و مشکالت اصلی اقتصاد 
ایران مثل رکود، تشکیل سرمایه منفی، بحران شبکه 
بانکی و بازنشستگی و کسری بودجه پابرجاست و این 
افزایش یکباره قیمت ها چند سال بعد تکرار خواهد شد. 
در سخنان وزیر اقتصاد در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ در جمع 
خبرنگاران و در پاسخ به این سوال  که ساز و کار دولت در 
مهار گرانی مشتقات چهار کاال اساسی چه خواهد بود؟ 
بیان شد:برای تمامی مشتقات ۴ قلم کاالی اساسی در 
ستاد تنظیم  بازار، مصوبه ای برای ابالغ به اتحادیه های 
کشوری تهیه شده و بدون ابالغیه ستاد  تنظیم  بازار 

و سازمان  حمایت  تولید کننده  ومصرف کننده اجازه 
هیچگونه افزایش قیمت داده نخواهد شد.

اما این نکته باید به وزیر محترم گوشزد گردد که بازار 
معطل مصوبه های دیر هنگام و ناکارآمد شما نخواهد 
ماند و در سال های اخیر بر همگان واضح و مبرهن 
گردیده که اقتصاد دستوری و مصوبه ای راه به جایی 
نخواهد برد، به عبارت دیگر اقتصاد همیشه بازی را 
طبق قوانین خودش جلو می برد و برای مدیریت آن 
باید بر روی ساختار های کالن اقتصادی، نظام عرضه  
و تقاضا، سیاست های پولی  وبانکی و گسترش ارتباط 
تجاری در سایه سار روابط موثر دیپلماتیک متمرکز شد. 
آخر داستان افزایش قیمت ها دوباره و چند باره همراه 
با تبعات بسیار در حوزه ی سالمت، اقتصاد، خانواده و 
فرهنگ برای اکثریت افراد و اقشار جامعه به ویژه فقرا و 

قشر آسیب پذیر همراه خواهد بود.
مردم  همیشه  است؛چراکه  دردناک   همیشه  این 
می بایست هزینه سرسام آور تحریم، افزایش هزینه های 
 تولید و مواد اولیه را از جیب خود پرداخت کنند و هر روز 

بر فقر در جامعه افزوده شود.

•  فقط نان را تّکه کردند
•  اقتصاد همیشه بازی را طبق قوانین خودش جلو می برد

یادداشت
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هر سـاله در زمسـتان بـا کمبـود گاز و در فصـل گرما با 
مشـکل قطعـی بـرق رو بـه  رو هسـتیم و در چند سـال 
اخیـر قطعی بـرق معابـر و جاده هـا، مشـکالتی برای 
مـردم بـه وجـود آورده کـه مختصـر بـه وظایـف قانونی 
دسـتگاه های اجرایـی در ایـن موضـوع پرداخته ایـم: 
متصدیـان راه نظیـر وزارت راه و شـهرداری ها وظیفـه 
احـداث و نگهـداری و ایمـن  سـازی راه هـا را بـر عهده 
دارنـد. در مـواردی کـه نقـص راه یا عدم رعایـت اصول 
ایمنـی توسـط آنان مؤثـر در تصـادف رانندگی باشـد، 
مسـئولیت آن ها به عنوان یکی از اسـباب یا علت تامه 

تصـادف مطـرح می باشـد.
در سـال هـای اخیـر متاسـفانه بـا افزایـش خودروها و 

نبـود زیـر سـاخت کافـی برای عبـور و مـرور بـه صورت 
اسـتاندارد، شـاهد بروز حـوادث و تصادفاتی هسـتیم 
کـه منجـر بـه جـرح و یا فـوت سرنشـینان خـودرو می 
گردد.پس از کاهش بیماری کرونا و افزایش مسـافرت 
هـا ، تـردد هـای جـاده ای منجـر بـه ازدیـاد تصادفات 
جاده ای شـده و به نظر بنده دو عامل خطای انسـانی 
و اسـتاندارد و تجهیـز نبودن جاده هـا از عوامل اصلی 

ایـن تصادفات به شـمار مـی رود.
در رابطـه با نقص راه و مشـکالت جـاده ای و به صورت 
کلـی غیر اسـتاندارد بودن و تجهیز نبودن جـاده ها به 
هـر میزانـی کـه در علـت تصادفـات مؤثـر بوده باشـد، 
موجـب مسـئولیت متصـدی راه اسـت. متصـدی راه 
نیـز بـه معنـی اداراتی اسـت کـه عهـده دار امـور راه ها 
هسـتند.  در صورتـی کـه خسـارت را ناشـی از عوامل 
متعـددی بدانیـم کـه مجمـوع آن عوامـل علـت تامـه 
خسـارت باشـد و نقص راه نیز به عنوان جزیی از علت 
مؤثر در خسارات بوده باشد، در این حالت، مسئولیت 
متصـدی راه بـه میـزان تأثیـر خواهـد بـود و در نتیجه، 
الزمـه ی چنیـن تفسـیری از ایـن تبصـره آن اسـت که 
کارشـناس رسـمی  راه و تصادفات میزان و درصد تأثیر 

نقـص راه در علـت تصـادف را معین و به عبـارت دیگر 
درصـد تأثیـر را بیان نمایند تا به همـان درصد حکم به 

جبران خسـارت متصـدی راه صادر شـود.
ممکن اسـت تصور شود که وظیفه قانونی محافظین 
محـدود به نگهداری از راه  اسـت اما بـا توجه به اطالق 
مسـئولیت ناشـی از نقص راه می توان گفـت آن چه از 
لـوازم و مقدمـات ایـن تکلیف اسـت، اعـم از طراحی و 
نظـارت و نگهـداری را نیـز در بـر می گیـرد، زیـرا نقص 
شـامل تمـام ایـن مـوارد اسـت و وظایـف متعـدد و 
متنوعـی که محافظین دارند، همـه از مصادیق نقص 

در مفهـوم عام محسـوب می شـود.
در هـر حـال، رویه ی قضایـی باید در مـورد میزان تأثیر 
نقـص راه در میـزان مسـئولیت متصـدی راه تفسـیر 
نهایـی را بیـان دارد و بـی تردید باید توجـه نمود که اگر 
هـر میزانـی از تأثیـر هرچند ناچیز موجب مسـئولیت 
صددرصـدی متصدیـان راه باشـد، ایـن امـر موجـب 
کاهـش احتیـاط از سـوی راننـدگان خواهـد شـد و در 
نظر داشـتن مصالح و مفاسـد در وضع حکم یا تفسیر 
آن مسـتلزم توجـه بـه توالـی فاسـد حکم یا تفسـیر از 

حکم اسـت.

گفـت:  اراک  سـازی  کمبایـن  شـرکت  مدیرعامـل 
شـرکت توان تولید سـاالنه هـزار دسـتگاه کمباین را 

دارد.
علـی اصغـر حمیـدی فـر دوم خردادمـاه در جریـان 
بازدیـد اسـتاندار مرکـزی از شـرکت کمبایـن سـازی 
ایران بیان کرد: شـرکت کمباین سـازی ایران از سال 
هـای گذشـته بـا زیـان انباشـت ۶۰ میلیـارد تومانی 
روبـرو بود کـه این رقم در سـال ۱۳۹۹ تعیین تکلیف 

شـد و شـرکت به سـود نشست.
وی بـا اشـاره بـه خاتمه یافتن مشـکالت کارگـری در 
شـرکت گفـت، در سـال ۹۴ و بـا حضور در شـرکت با 
۲۵۰ مـورد شـکایت کارگری روبرو شـدیم ولـی امروز 
هیـچ موردی از شـکایت کارگری وجود نـدارد، حتی 
هیـچ گونـه بدهی نیـز در شـرکت وجـود نـدارد و این 
شـرایط حاصـل حمایـت مجموعـه اسـتان و تـالش 

کارگران اسـت.
حمیـدی فـر تصریح کرد: یکـی از نیازهـا و تاکیدات 
کشـور استفاده از ظرفیت شـرکت های دانش بنیان 
اسـت که به این سـمت حرکت نکردیم، اما به سـمت 
راه انـدازی مرکـز نوآوری رفتیـم و اولین محصول این 

مرکز تولید کمبایـن برنج بود.
وی افـزود: در سـال ۱۳۹۹ کمبایـن کاه کـوب تولید 
شـد و امسـال به تجاری سازی رسـید و سال گذشته 
مهندسـی معکـوس و سـاخت نمونه اولیـه کمباین 
نیمـه سـنگین در دسـتور کار قـرار گرفـت که تسـت 
مزرعـه آن سـال گذشـته انجـام شـد و بـا رفـع برخی 
نواقص تولید آن مدنظر اسـت. امسـال نیـز به دنبال 

راه اندازی خط تولید کمباین نیمه سنگین هستیم.
مدیرعامل شـرکت کمباین سـازی ایـران با اشـاره به 
اینکـه دسـتگاه ضـد تگـرگ در گذشـته وارداتـی بود 
ولـی امـروز توسـط کمبایـن سـازی ایـران بـه تولیـد 
رسـیده اسـت، گفـت: شـرکت بـرای سـال ۱۴۰۲ 
ورود بـه عرصـه طراحی و تجهیـز ادوات کشـاورزی را 

هدفگـذاری کـرده اسـت.
وی اضافـه کـرد: کمبایـن سـازی ایـران در گذشـته 
بـه ۱۵ کشـور جهـان صـادرات داشـته اسـت و سـال 
گذشـته نیز یکی از صادرکنندگان برتر کشور شدیم، 
البتـه در حـال حاضـر قـدری صـادرات کاهش یافته 

است.
حمیـدی فـر با اشـاره به اینکـه در حال حاضـر ۴۰۰ 
نفـر در شـرکت مشـغول بـه کار هسـتند و شـرکت بـا 
ظرفیـت ۵۰ درصـدی فعـال اسـت، گفـت: سـال 
گذشـته ۶۳۴ دسـتگاه کمباین و ۵۰۰ دستگاه بیلر 
تولید شـده و تا پایان سـال حدود ۲۰ نیرو بازنشسته 
می شـوند که قطعا جایگزیـن نیرو انجـام می گیرد.
وی بـا بیـان اینکـه در حال حاضر شـرکت با مسـئله 
نقدینگی مواجه اسـت که تغییر نـوع پیش پرداخت 
تسـهیالت از سـوی بانک کشـاورزی عامل بـروز این 
مشـکل اسـت، افـزود: ۸ تـا ۹ هزار کمباین فرسـوده 
در کشـور وجود دارد که اسـتفاده از آنها باعث اتالف 
یـک میلیون تـن گنـدم بـه ارزش ۵۰۰ میلیـون دالر 
می شـود در حالی که ظرفیت تولید سـاالنه ۵۰۰ تا 
هزار دسـتگاه کمباین در کمباین سـازی ایران وجود 

دارد.

ســـتاد هماهنگـــی اقتصـــادی دولـــت در راســـتای 
تحقـــق اهـــداف دولـــت در تامیـــن کاالهـــای اساســـی 
ــای الزم  ــا، مجوزهـ ــازی آنهـ ــی و ذخیره سـ و فراوانـ
ـــی  ـــای اساس ـــن کااله ـــهیل واردات و تامی ـــرای تس ب

ـــرد. ـــادر ک ـــور را ص ـــاز کش ـــورد نی م
ـــت  ـــه ریاس ـــت ب ـــادی دول ـــی اقتص ـــتاد هماهنگ س

ــتفاده از  ــزوم اسـ ــر لـ ــی، بـ ــم رئیسـ ــید ابراهیـ سـ
ظرفیت هـــای بـــاالی موجـــود در منطقـــه، بـــه 
ـــرای توســـعه تجـــارت و  ـــژه کشـــورهای همســـایه ب وی

ــد. ــد شـ ــی تاکیـ ــادرات غیرنفتـ ــش صـ افزایـ
در ایـــن جلســـه پـــس از گـــزارش وزیـــر صنعـــت، 
موفقیت هـــای  بررســـی  و  تجـــارت  و  معـــدن 
ســـفر دیـــروز رئیـــس جمهـــور بـــه کشـــور عمـــان، 
پیشـــنهادهای راهبـــردی در زمینـــه توســـعه صـــادرات 
غیرنفتـــی جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــه کشـــورهای 
منطقـــه مطـــرح و مقـــرر شـــد بـــا همـــکاری 
همـــه دســـتگاه ها موانـــع موجـــود برطـــرف و 
زیرســـاخت های الزم بـــرای تســـهیل در امـــر تجـــارت 

خارجـــی فراهـــم شـــود.
ـــی  ـــدن دیپلماس ـــال ش ـــه، فع ـــن زمین ـــی در ای رئیس
اقتصـــادی و اســـتفاده از ظرفیـــت بـــاالی کریـــدور 
دانســـت  فـــوری  ضرورتـــی  را  شـــمال-جنوب 

ــا  ــارت بـ ــعه تجـ ــد توسـ ــش رونـ ــزوم جهـ ــر لـ و بـ
ــیا و  ــوزه اوراسـ ــه حـ ــه از جملـ ــورهای منطقـ کشـ
ـــتاد  ـــروز س ـــه ام ـــه جلس ـــرد. در ادام ـــد ک ـــا تاکی آفریق
هماهنگـــی اقتصـــادی در راســـتای تحقـــق اهـــداف 
دولـــت در تامیـــن کاالهـــای اساســـی و فراوانـــی و 
ذخیره ســـازی آنهـــا، مجـــوز واردات گنـــدم توســـط 
بخـــش غیردولتـــی صـــادر و مقـــرر شـــد وزارت 
جهادکشـــاورزی هـــر چـــه ســـریع تر قراردادهـــای 

الزم را در ایـــن زمینـــه آمـــاده و اجرایـــی کنـــد.
همچنیـــن در چارچـــوب برنامـــه تســـهیل در امـــر 
ــاز  ــورد نیـ ــی مـ ــای اساسـ ــن کاالهـ واردات و تامیـ
کشـــور، ســـتاد هماهنگـــی اقتصـــادی بـــه گمـــرکات 
ـــا اجـــازه ورود کاالهـــای وارداتـــی  کشـــور مجـــوز داد ت
ـــا  ـــه ب ـــاز و البت ـــا حداقـــل تعهـــد و اســـناد مـــورد نی را ب
رعایـــت کامـــل اصـــول بهداشـــتی و ســـالمت، صـــادر 

ـــد. کن

کمباین سازی اراک به سود نشسته است در جلسه امروز ستاد هماهنگی دولت مورد تاکید قرار گرفت

امکان تولید هزار دستگاه در سال صدور مجوز تسهیل امر واردات و تامین کاالهای اساسی مورد نیاز کشور

کسب رتبه اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی
 در مدیریت هوشمند راه ها

بوی ترکیه در شهرداری دلیجان

رضا  حسنی

خبرنگار   اقتصاد

 دولت به بهانه جراحی ، اقتصاد کشور را فلج کرد

سـرانه مصرف مواد خوراکی و مایحتاج اساسـی در دهک های پایین 
جامعـه بـه شـدت کاهـش و گرسـنگی در ایـن جمـع افزایـش یافته 

است.
میـزان مصرف نـان در ایـران افزایش پیدا کرده که این نشـان دهنده 
اجبار مردم به سـمت جایگزینی سـیری شـکمی با سیری سلولی و 

دریافـت کمترین کالری در برنامه غذایی اسـت.
این ها صحبت های اخیر برخی مسئولین کشور و پژوهشگران حوزه 
اقتصاد و سالمت است و از طرفی این افزایش قیمت ها و نگرانیهای 
فزاینـده مـردم از کاهـش قـدرت خریـد در حالـی رخ می دهـد که در 
هفته های گذشته معاون وزیر صمت دولت سیزدهم دستور داده بود 
 قیمت ها سـریعًا کاهش یافته و به قیمتهای سـال گذشـته برگردند؛
این دسـتور بی پشـتوانه و ناتوانـی دولت در کنترل قیمت هـا به ویژه 
قیمـت اقالم ضـروری مردم اعتراض طرفـداران دولت رییسـی را هم 
در پـی داشـته اسـت؛ روزنامـه جـوان در ایـن خصـوص نوشـته بـود: 
"آقـای رئیسـی! گرانی هـا پشـت پرده نـدارد، هرچـه هسـت آن را در 

مدیریـت همکاران تـان و در دولـت جسـت و جو کنید".
حـال سـوال اینجاسـت تاثیـر عدم احیـای برجـام در بروز مشـکالت 
اقتصـادی و نوسـانات قیمـت ها تـا چه انـدازه اسـت؟ اصولگرایـان و 
گـروه هـای سـمپات دولت معتقدنـد همه مشـکالت کشـور برآمده 
از تحریـم هـا نیسـتند و بیـش از ۸۰ درصـد آن بـه سـومدیریت های 
اجرایـی و مدیریتـی بـاز میگـردد و کمتـر از ۲۰ درصـد آن مرتبـط بـه 
تحریم هاسـت.اینکه این تقسـیم بندی تا چه اندازه درست و مبتنی 
بـر واقعیت اسـت نیازمند گذشـت زمان اسـت. باید حداقل ۲ سـال 
صبر کنیم تا مشـخص شـود دولت چه کارنامه ای از خود نشـان می 
دهـد. اگـر دولـت بتواند بیـش از ۸۰ درصد مشـکالت کشـور را علی 
رغـم وجـود تحریـم هـا حل کند مـی توان بـاور کـرد که تئـوری آن ها 

بـرای بـی اثر بـودن تحریم ها درسـت اسـت. 
ما شـرایط فعلی نشـان از این دارد که ریسـمان کار از دسـت متولیان 

امر خارج شـده اسـت.
برخـالف دولـت بسـیاری از تحلیلگـران و اسـاتید برجسـته علـم 
اقتصاد به این واقعیت اشـاره می کنند که تحلیل و تفسـیر اتمسـفر 
اقتصـادی کشـور، بـدون مـورد توجـه قـرار دادن بحـث تحریـم هـا و 
موضوع fatf ممکن نیسـت. شـخصا معتقدم تحریم ها نقش جدی 
در بروز مشـکالت دارند.   واضح اسـت یکی از راه های مهم پیشـرفت 

کشـور، جذب سـرمایه گـذاری خارجی اسـت.
نبایـد فرامـوش کرد، سـرمایه گـذاران بزرگ جهانی تـا زمانی که خود 
را در سـود برآمـده از اقتصـاد ایـران شـریک نداننـد، اقـدام بـه ورود به 
اقتصـاد ایـران نخواهنـد کرد. این شـرکت ها باید احسـاس کنند که 
در منافـع اقتصـادی مرتبـط با ایران شـریک هسـتند تـا قبول کنند 
سـرمایه های خود را وارد بازار ایران کنند. باید سـرمایه های خارجی 
جذب شـوند تا چرخ های فرسـوده اقتصاد ایران سـریع تر به گردش 
درآیـد. بـا تسـریع چرخـش چـرخ هـای صنعـت اسـت که مـی توان 
توقـع رشـد اقتصـادی را داشـت. وقتی رشـد اقتصـادی ایجاد شـود 
بازار کسـب و کار کشـور رونق پیدا می کند و هر شـهروندی از دل این 

رونـق می تواند، بهره معیشـتی خـود را برداشـت کند.
 اینکـه دولـت بـه هـر ایرانـی ۳۰۰ تـا ۴۰۰هـزار تومـان یارانـه بدهـد، 
گرهی از مشـکالت معیشـتی مردم بـاز نمی کند، بایـد کرامت مردم 
را حفـظ کـرد و فضایـی را بـرای آنهـا ایجـاد کرد کـه بتواننـد از دل آن 
نیازهـای خـود را تامین کنند. همه این بایدها در گروی حل مشـکل 
تحریـم هـا اسـت. و امـا کالم آخر در کشـوری که مهد اقتصـاد دانان 
،نخبگان و دانشمندان فرهیخته است چرا نباید از این سرمایه های 
ارزشـمند در تدوین سیاست ها و ارائه راهکارها و  تصمیم گیری های 

کالن اقتصـادی بـه نحو احسـنت و  شایسـته ای بهره بـرداری کرد.

رونـد تغییـر، دگرگونـی و یا بـه نوعی به روز شـدن فرهنـگ ها در 
طـی سـال های قبـل ادامـه داشـته و همچنـان ادامـه خواهـد 
داشـت، امـا چیـزی کـه یـک ملـت را منسـجم و دارای اعتمـاد 
بـه نفـس، پشـتکار و اراده مـی سـازد، انتقـال ایـن خصایـص به 

نسـل  های بعـدی، رمـز موفقیـت ملـت  هـا اسـت.
 انسـجام و اتحاد برای بدسـت آوردن منافع مشترک، هویت ملی 
که مانع انحراف می شـود و عبرت از گذشـته  که مسـیر راه آینده 
را  هموار می سـازد، در کنار هم می توانند پیشـرفت یک جامعه 

را بیمه کنند.
 متاسـفانه عده ای به اصطالح تحلیل گر و مفسـر بدون داشتن 
علم الزم در مورد روانشـناختی تاریخی و هویت شناسـی تریبون 
به دسـت شـده و جامعـه را به آن سـو هدایـت کرده اند که هویت 
ملـی با مذهب در تقابل قـرار دارد و آنچنان به این طبل تو خالی 
 کوبیـده کـه نسـل جـوان ما اینطـور برداشـت نمـوده که یـا باید

دین و مذهب و باورهای آن را پذیرفت و یا هویت ملی داشت .
 در حالی که پس از گذشـت چند دهه از انقالب اسـالمی، مقام 
معظـم رهبری بر احیا هویت ملـی در دانش آموزان تاکید نموده 
و خواسـتار ایـن شـدند کـه در کنـار علـم، پرچـم هویت ملـی بـه 

اهتزاز در آورده شـود.
کسـی که گذشـته ای نداشـته باشـد مطمئنًا حـال و آینـده هم 
نخواهد داشـت و فراموشـی مسـئولیت گریز گذشـته باعث بروز 

شکسـت های ممتـد و پر تکـرار خواهد شـد. 
با شناسـاندن هویت ملی و نهادینه شـدن این حس در نسـل ها 

انتظار شـکوفایی و پویایی در کشـور دور از انتظار نخواهد بود.
نمونه شـاخص پیشرفت یک کشـور به دلیل حفظ هویت ملی را 
کشـور  ژاپـن می دانیـم که با تکیـه بر هویت ملـی و تاریخی خود 
و انتقـال بـه روز آن بـه نسـل هـای آینده توانسـته بر محـور علم، 
فرهنـگ و تکنولـوژی تبدیـل و با وجـود تمام تجربیـات تاریخی 
همچـون جنـگ جهانـی، بمب هـای اتمـی، شـرایط خـاص 
جغرافیایـی و ...  دچـار اسـتحاله فرهنگی نشـود و سـتون های 
اسـتوار فرهنگ و هویت ملی و مذهبی خود را با تکیه بر مردمی 

بـا منافـع و هدف ملی مشـترک حفـظ نماید.
در پایـان جـای دارد بـا یادآوری چند بیـت از فردوسـی پاکزاد که 

سراسـر حس غرور و وطن پرسـتی اسـت، سـخن کوتاه کنیم.
چـو ایـران نباشد تن من مـبـاد

در این بوم و بر زنده یک تن مباد
همـه روی یکسر بجـنگ آوریــم

جــهان بر بـداندیـش تنـگ آوریم
همه سربسر تن به کشتن دهیم

بـه از آنکه کشـور به دشمن دهـیم

علیرضا خلج اسدی/  مدیر مسئول

مهدیه معصومی/  سردبیر

آشفتگی های وطن 
تحریم یا سوء مدیریت؟

•    محمد نوازنی، داور حقوقی/ کارشناس ارشد حقوق عمومی

مسئولیت حقوقی قطعی برق معابر و جاده ها
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شهری

»اکبر صابری« مدال آور طالی کشتی، »حسین ا... 
تبرتـه  نقـره جـودو، »حسـین  آور  کریمـی« مـدال 
فراهانی« کسب کننده ۲ مدال برنز کاراته، »علیرضا 
کاشـانی« مـدال آور برنـز کاراته و »هاشـم یـادگاری« 
دارنـده مـدال دو ومیدانـی، پنـج ورزشـکار و نماینده 
اعزامـی اسـتان مرکـزی بـه المپیـک ۲۰۲۲ برزیـل 

بودنـد کـه مورد اسـتقبال و تجلیل شـدند.
ایـن ورزشـکاران بـا »صـدای ایـران با شـعار موفقیت 
در سـکوت« در ایـن رقابت هـا شـرکت کردنـد و هـر 
پنـج نماینده اسـتان مرکزی در ایـن المپیک افتخار 

آفرینـی کردند.
مدیـرکل دفتـر فرهنگـی و اجتماعـی اسـتانداری 
مرکـزی در ایـن آییـن گفـت: افتخـارات ورزشـکاران 
ناشـنوای اسـتان مرکـزی تحسـین برانگیـز و بـه یاد 

ماندنـی اسـت.
»محمدرضا جعفری« افزود: مدال آوران ناشـنوا وکم 
شـنوا که این افتخارات را کسـب کردنـد باید بیش از 

ورزشـکاران دیگر تکریم شوند.
وی بیـان کرد: این افتخار سـرمایه ای ماندگار اسـت 
و قابلیـت الگـو شـدن برای نسـل جـوان بویـژه برای 

افـرادی کـه شـاید دچـار نوعـی کاسـتی جسـمی 
هسـتند، باشند. 

مدیرکل دفترفرهنگی و اجتماعی استانداری مرکزی 
ادامـه داد: ایـن اسـتان در همـه زمینه هـا در طـول 
دهه های مختلف بویـژه دهه اخیر افتخارآفرین بوده 

و ایـن مهـم روز بـه روز در حال افزایش اسـت.

جعفـری اظهـار داشـت: مربیان این قشـر نیـز افراد 
توانمندی هسـتند که زحمات آنها جای تقدیر دارد.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان مرکزی هـم در این 
آییـن گفـت: کسـب مدال هـای رنگیـن ناشـنوایان 
اسـتان مرکـزی در المپیـک تابسـتانه ۲۰۲۲ برزیل، 
یکـی از موفقیت هـای کم سـابقه و بی سـابقه ورزش 

کاروان  افـزود:  حقـدادی«  »عابـد  اسـت.  اسـتان 
جمهـوری اسـالمی ایـران در ایـن رقابت هـا بـرای 

نخسـتین بـار موفـق بـه کسـب رتبه سـوم شـدند.
وی بیـان کـرد: پنج نماینـده پرافتخار در رشـته های 
کاراته، جودو، کشتی و دو و میدانی از استان مرکزی 
در ایـن مسـابقات شـرکت کردنـد و بـا مدال هـای 

رنگارنـگ بـه میهن و اسـتان مرکزی بازگشـتند. 
مدیرکل ورزش و جوانان اسـتان مرکزی ادامه دادند: 
مسـئوالن و مدیـران بایـد ایـن ورزشـکاران را حمایت 

کننـد تا ایـن موفقیت ها افزایـش یابد.
اسـتان مرکـزی با ۱۲ شهرسـتان دارای بیـش از یک 

میلیـون و ۴۸۰ هـزار نفر جمعیت اسـت.
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علیرضـا عسـگری رییـس موسسـه و سـازمان بیـن 
المللی تشریفات سـایمان در استان  مرکزی و مشاور 
  ارشـد رییس و موسس سازمان سایمان در مصاحبه 
اختصاصـی با هفته نامه  چشـم  بـه  راه در مـورد نحوه 
فعالیت، عضو گیری و جذب افراد مستعد و ابهامات 
جامعـه و دیـدگاه افـراد دور از سـازمان سـایمان در 
و  شـخصی  حفاظـت  وجـودی  فلسـفه  خصـوص 
داشـت: عنـوان  را  کاملـی  توضیحـات   تشـریفات 

سـازمان بیـن المللـی تشـریفات ورزشـی سـایمان 
توسـط اسـتاد سـعید خلیلـی از قهرمانـان رزمـی و 
بدنسازی کشور و از مربیان بسیار خوشنام و باسابقه 
هـر دو رشـته رزمـی و بدنسـازی بصـورت موسسـه 
در کشـور ثبـت و شـروع بـکار کرد;اسـتاد خلیلـی با 
هوشـمندی و توانایـی و اتـکا بـه اعتبار شـخصی در 
سطح کشـور توانسـتند با گردهم آوردن اساتید بنام 
ورزشـی و قهرمانـان مطـرح در کشـور و سـطح بیـن 
المللی و اعطای نمایندگی به چندین استان فعالیت 
بسـیار مثبتی داشـته آغاز نمایـد و فعالیت سـازمان 
بصورت حرفه ای ۴سـال اسـت در کشور شروع شده 
و در اکثـر اسـتانهای کشـور نماینـده فعـال دارد کـه 
یکی از نمایندگیهای فعال و معتبر در اسـتان مرکزی 

شـکل گرفت.

عسگری رییس سازمان تشریفات و  مراقبت سایمان 
در خصوص نحوه فعالیت خود و سـازمان مطبوع در 
اسـتان مرکزی تشـریح کرد:سـایمان به هیچ عنوان 
فعالیت بادیگاردی ندارد; موضوع بادیگارد در اختیار 

ارگانهای دولتی میباشد.
سـایمان تنها موسسه ثبت شـده در کشور می باشد 
کـه عمـده فعالیتـش در خصـوص ترویـج فرهنـگ 
مراقبـت و نگهـداری; هوشـمندانه از خـود وخانواده 
خـود در محیط پیرامونی اسـت وتمام تالشـش را در 
جهـت تـروج ایـن امر مهـم انجام مـی  دهد تا شـاید 
بخشی از دغدغه های خانواده در خصوص فرزندان 
و افـراد اسـیب پذیر کاسـته شـود؛ آگاه سـازی در 
خصـوص هوشـیاری ومراقبت اجتماعـی در تمامی 

دنیـا جـزو اولویـت های کشـورها اسـت و بـرای مثال 
یـک کودک با داشـتن اطالعـات کافی و هوشـیاری 
وآگاهـی سـازی می توانـد، حداقـل خـود را از گزنـد 
 مهاجمیـن رهـا نمایـد واز اتفاقـات ناگـوار رها شـود.
عسـگری ادامـه داد: بـا داشـتن دانش معاشـرت در 
جامعـه فرزندانمـان در معرض بسـیاری از آسـیب ها 
قـرار نمی گیرنـد. ولـی متاسـفانه ایـن امر در کشـور 
مـا کمتـر توجه شـده و باید پیـش از ثبت نـام کودک 

در کالسـهای هنـری، آمـوزش; بـه فکـر شـرکت در 
کالسـهای مراقبتـی و علـم معاش باشـیم.

عسـگری عنوان داشـت:نبود آگاهـی الزم و آموزش 
بـه موقـع باعـث می شـود، فرزندانمـان در معـرض 
آسـیب های روحـی و روانـی و حتـی تجـاوز و تهاجـم 

قـرار گیرند.
عسـگری رییـس موسسـه بیـن المللـی مراقبـت و 
تشـریفات ورزشـی سـایمان گفت:برای مثال; رفتن 
کـودک از میانبرهـا ومسـیرهای خلـوت بسـیار پـر 
خطـر اسـت یـا آموزش نـه گفتن بـه کـودک از اولین 

اسـت. الزم  اموزش هـای 
وی افـزود: آموزش هـای معاشـرت و زندگی مختص 
سـن خاصی نیسـت اما کـودکان و نوجوانان بیشـتر 

نیازمند آگاهی هسـتند و آمـوزش بسـیاری از موارد 
در کنـار تکنیک هـای فیزیکـی حفاظـت شـخصی 
و  درگیـری  و  تـر  سـالم  جامعـه ای  نویـد  می توانـد 

خشـونت کمتـر بود.
علیرضا عسـگری مطرح کـرد: برای اینکه جامعه ای 
هوشـیار و افرادی با آگاهی های الزم داشـته باشـیم، 
موسسه تشریفات ورزشی سایمان با کمک ارگانهای 
دولتـی در این راسـتا گام هـای خوبی را برداشـته وبه 

صـورت مـوردی فعالیـت خـود را در مهـد کودک هـا، 
موسسـات  و  هـا  شـهرداری  دانشـگاها،  مـدارس، 
خصوصـی دولتـی گسـترش داده اسـت و در مـدت 
۴سـال فعالیت مسـتمر به اهدافش رسـیده اسـت.

عسگری در مورد کار های انجام شده در مدت فعالیت 
 اضافه کرد: ازجمله فعالیت های موسسـه سـایمان
بسـتن قراردادهای آموزشـی با شـرکت ها و ارگانهای 
دولتی وموسسـات جهت فـرا گرفتن اصـول وقواعد 
صحیـح مراقبـت تشـریفات وهمراهـی بوده اسـت؛ 
رهایـی،  ورزشـی  آموزش هـای  مـوارد:  دیگـر  از 

دفاع شـخصی در اسـتان  مرکـزی بوده اسـت.
وی اخطار داد: مراقبت از خود و دیگران و تشـریفات 
یـک مهـارت چنـد بعدیسـت و نمی توان با دانسـتن 

تنهـا دفاع شـخصی یا دیگـر عنوان ها امـوزش داد.
عسـگری در مـورد جایـگاه کشـوری اسـتان مرکزی 
گفـت: شـخصی  مراقبـت  و  تشـریفات  حـوزه   در 
اسـتان مرکزی با داشتن هیات رییسـه قوی و جذب 
و معرفی افراد مسـتعد ۲ سال پیاپی بعنوان نماینده 
برتـر کشـوری معرفـی شـد و امیدواریـم ایـن رونـد با 
اطالع رسـانی مناسب بهتر شـکل گیرد و ادامه یابد.
از  مرکـزی  اسـتان  در  سـایمان  موسسـه  مسـئول 
تفاوت هـای بـارز مجموعـه بـا دیگـر عناویـن فعـال 
گفت: موسسـه تشـریفات ورزشی سـایمان در وهله 
اول سـعی می کنـد افـراد خـود را از میان ورزشـکاران 
دارای رزومـه و بـا تکمیـل آموزش هـا آمـاده کنـد و از 
مهمترین شاخصه های سـایمان می توان به آموزش 

و کارافرینـی موسسـه اشـاره کرد.
وی افزود: سـایمان در کشـور با ایجاد تعامل سـازنده 
توانسته تا کنون ۷۰ نفر را در جایگاه مناسب معرفی 

و مشغول به کار نماید.
عسـگری تشـریح کرد:موسسـه تشـریفات ورزشـی 
سـایمان تنهـا موسسـه ای اسـت کـه از فدراسـیون 
کیک بوکسینگ وکاراته گرجسـتان،آلمان واتحادیه 
هنرهـای رزمـی بیـن المللـی دارای تاییـده اسـت.
همچنین سایمان با ثبت رسمی به شـماره ۴۶۸۸۲ 

می توانـد در داخـل و خـارج کشـور نمایندگـی اعطا 
نماید.

عسـگری در مـورد پیشـینه و نحـوه فعالیـت افـراد 
عالقه مند در این رشته توضیح داد:از ابتدای فعالیت 
اینجانب در استان مرکزی و با حمایت های بی  بدیل 
استاد سعید خلیلی ریاست سـازمان و حمایت های 
مسئولین ورزشی، نظامی و افراد تاثیر گذار در استان 
مرکـزی ۲ همایـش در خصوص مراقبت و تشـریفات 
برگـزار و در چنـد جلسـه بـا حضـور معاونیـن وزیـر و 
 ریاسـت گمرک کشـور و غیـره ایفـای نقـش کردیـم.
در کلیـه شهرسـتان های اسـتان افـراد می تواننـد بـا 
ارسـال مـدارک و رزومه درخواسـت نمایندگی کنند.
 وی همچنیـن در خصـوص آینـده این رشـته گفت:

باتوجه بـه جـذب ورزشـکاران مـدال اور و کار افرینی و 
آگاهـی بخشـی بـه خانواده هـا و ارائـه آموزش هـای 
الزم بـه کـودک و بزرگسـال و پیر و جـوان در خصوص 
مراقبـت از خـود بـا اسـتفاده از اصـول  آموزشـی روز  
دنیا امیدواریم بتوانیم به زودی و با سـرعت برای تمام 
جامعـه مفیـد فایده باشـیم و بـا کار خوب شـما افراد 
دغدغه مند در مطبوعات احسـاس نیاز به آموزش در 

تمامـی افراد حس شـود.
علیرضا عسـگری در پایـان ضمن تشـکر از زحمات 
ریاسـت سـازمان بیـن المللـی تشـریفات ورزشـی 
سـایمان از دالیل فعال بودن این سـازمان استفاده از 
هیات رییسـه ورزشـی را تاثیر گذار دانست و از عالقه 
منـدان به فعالیـت در این رشـته  خواسـت که هرچه 
سـریعتر بـا نماینـدگان اسـتانی و ریاسـت سـازمان 

ارتبـاط گرفتـه تا عضوی از سـایمان شـوند.
در پایـان خاطـر نشـان میکنیم کـه بـا توجـه بـه نیـاز 
بسـیار باالیی که در جامعه در جهت آموزش مراقبت 
از خـود از سـنین پاییـن و کودکـی حـس میشـود 
بیـن  و موسسـاتی مثـل سـازمان  وجـود سـازمان 
المللـی سـایمان که در جهـت آموزش هنـر مراقبت 
از خـود جهت سـنین مختلف تالش میکنند بسـیار 
الزم اسـت چراکـه بـا فراگیـری ایـن رشـته از کودکی 

و قادربـودن  بـه تشـخیص خطـر و مـکان خطـر و یـا 
افـرادی کـه در صـدد ایجـاد مزاحمـت و یـا سـرقت 
هسـتند از تعـداد جرم کاسـته خواهد شـد و امنیت 
اجتماعـی باالتـری در جامعـه ایجـاد خواهـد شـد و 
کمک شـایانی اسـت به سـازمانهای قضایی کشور و 
نیروی محتـرم انتظامی. پس امیدواریم کـه ارگانها و 
سـازمانهای مربوطه مسـوول در کشـور با حمایت از 
اینچنین  سازمانهایی  مثل سـایمان که هدف ترویج 
سـالمت و امنیـت اجتماعی و هـدف ترویج فرهنگ 
ورزش و فراگیـری هنـر تشـخیص خـوب از بـد از 
کودکـی را دارنـد جامعـه ای بهتـر با امنیت بیشـتر و 
افرادی از نظر جسـمانی و فکری و مخصوصا روحی 

سـالمتری داشـته باشیم.

ــت:  ــکی اراک گفـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــت دانشـ ــاون بهداشـ معـ
ـــی بهداشـــت اگـــر اپیدمـــی  طبـــق پیـــش بینـــی ســـازمان جهان
ـــتان  ـــر و پاکس ـــران، مص ـــورهای ای ـــود کش ـــار نش ـــات مه دخانی
تـــا ۴۰ ســـال آینـــده بیشـــترین میـــزان مصـــرف دخانیـــات را 

خواهنـــد داشـــت.
دکتـــر علـــی علیمحمـــدی اظهـــار کـــرد: آســـیب هـــای اجتماعی 
و بویـــژه پدیـــده اعتیـــاد از جملـــه مخاطـــرات مهـــم تربیتـــی بـــرای 
نوجوانـــان اســـت کـــه بـــی توجهـــی بـــه آن مـــی توانـــد تمـــام 
تـــالش هـــای تربیتـــی مدرســـه و خانـــواده را تحـــت الشـــعاع 
قـــرار داده و موجـــب شکســـت آن شـــود و در نتیجـــه آینـــده نســـل 
جـــوان کشـــور را دچـــار خطـــر کنـــد. او بـــا تاکیـــد بـــر نقـــش 
ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد در کاهـــش آســـیب هـــا افـــزود: 
ـــی  ـــد ارتباط ـــای نهادمن ـــه ه ـــاد حلق ـــردم نه ـــای م ـــازمان ه س
ـــیبی از  ـــد آس ـــی خواهن ـــا م ـــتند. آنه ـــت هس ـــردم و دول ـــن م بی
آســـیب هـــای اجتماعـــی را بـــدون چشمداشـــت مـــادی و هدفـــی 
تجـــاری پیگیـــری کـــرده و جهـــت رفـــع یـــا کاهـــش آنهـــا گام 
ـــه،  ـــا موضوعـــی از موضوعـــات و پتانســـیل هـــای محل ـــد ی بردارن

ـــد. ـــی کنن ـــتان و... را معرف ـــتان، اس شهرس
وی تاکیـــد کـــرد: در راســـتای اجـــرای بیانیـــه ســـازمان ملـــل 
متحـــد بـــرای کاهـــش ۲۵ درصـــدی مـــرگ و میـــر ناشـــی از 
بیمـــاری هـــای غیـــر واگیـــر، ایـــران هـــدف کاهـــش ۳۰ درصـــدی 
شـــیوع مصـــرف دخانیـــات تـــا ســـال ۱۴۰۴ تعییـــن شـــده اســـت. 
ـــت  ـــه وضعی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــدی در ادام ـــر علیمحم دکت
شـــیوع مصـــرف دخانیـــات بویـــژه در میـــان جوانـــان بســـیار نگران 
کننـــده اســـت خاطرنشـــان کـــرد: دلیـــل اصلـــی بـــاال بـــودن 
ـــل  ـــج و تمای ـــان، تروی ـــان و جوان ـــن نوجوان شـــیوع مصـــرف در بی

ـــت. ـــان اس ـــرف قلی ـــه مص ـــا ب آنه
رئیـــس مرکـــز بهداشـــت اســـتان گفـــت: افزایـــش آگاهـــی مـــردم 
ـــون،  ـــت توت ـــی از کش ـــی ناش ـــت محیط ـــرات زیس ـــورد تأثی در م
تولیـــد، توزیـــع و مصـــرف تنباکـــو و مـــواد دخانـــی، آمـــوزش افـــراد 
جامعـــه نســـبت بـــه مضـــرات اســـتعمال دخانیـــات، افزایـــش 
ــی و  ــع دخانـ ــای صنایـ ــه ترفندهـ ــبت بـ ــردم نسـ ــی مـ آگاهـ
ـــرای تغییـــر چهـــره خـــود، ایجـــاد انگیـــزه  ـــع ب تـــالش ایـــن صنای
مضاعـــف در مصـــرف کننـــدگان دخانیـــات و توانمندســـازی 
بـــرای توقـــف مصـــرف تنباکـــو و مـــواد دخانـــی بـــرای حفـــظ 
ســـالمتی، حمایـــت و پشـــتیبانی از اماکـــن و وســـایل نقلیـــه 
ــارکت  ــت مشـ ــت و تقویـ ــات، حمایـ ــدون دخانیـ ــی بـ عمومـ
ـــون  ـــرای قان ـــی در اج ـــه مدن ـــاد و جامع ـــردم نه ـــای م ـــازمان ه س
ـــن  ـــرای قوانی ـــر اج ـــق ب ـــارت دقی ـــات، نظ ـــرل دخانی ـــع کنت جام
کنتـــرل دخانیـــات و تشـــویق فعالیـــن در حـــوزه کنتـــرل و مبـــارزه 
بـــا دخانیـــات، مهمتریـــن اقداماتـــی اســـت کـــه در راســـتای 
دســـتیابی بـــه محیـــط زیســـت بـــدون دخانیـــات مـــی تـــوان 

انجـــام داد.

ایران تا 40 سال آینده یکی از 3 کشور 
پرمصرف دخانیات خواهد بود

ـــوص  ـــالت در خص ـــهردار مح ـــه راه ،ش ـــم ب ـــزارش چش ـــه گ  ب
اهمیـــت حضـــور شـــهرداری در برنامه هـــای فرهنگـــی و 
اجتماعـــی گفـــت: شـــهرداری همـــواره حضـــور پررنگـــی در 
فعالیـــت هـــای اجتماعـــی و فرهنگـــی داشـــته و ایـــن روال 

ــه دارد. ــاکان ادامـ کمـ
بـــه گـــزارش روزنامـــه رویـــداد امـــروز، جـــالل آقارضایـــی، شـــهردار 
ـــان و  ـــا رییـــس اداره ورزش و جوان شـــهر محـــالت در نشســـت ب
اعضـــای هیـــات ورزش همگانـــی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب افـــزود: 
شـــهرداری طبـــق وظایـــف تعریـــف شـــده در چارچـــوب قانـــون 
همـــواره حداکثـــر تـــالش خـــود بـــرای حضـــور در فعالیـــت 

ـــت. ـــته اس ـــی را داش ـــی و ورزش ـــی، فرهنگ ـــای اجتماع ه
 وی ادامـــه داد:  شـــهرداری محـــالت همچـــون  ســـنوات 
ــای  ــر رویداد هـ ــه بهتـ ــزاری هرچـ ــتای برگـ ــته در راسـ گذشـ
ورزشـــی، فرهنگـــی و اجتماعـــی حضـــور پررنگـــی در برنامه هـــا 
خواهـــد داشـــت و انتظـــار داریم،هیـــات ورزش هـــای همگانـــی 
برنامـــه ای مـــدون ارائـــه تـــا بهتریـــن بهـــره بـــرداری از فرصت هـــا 

ـــرد. ـــورت گی ص
ـــان ضمـــن تشـــکر   در ادامـــه جلســـه رئیـــس اداره ورزش و جوان
از شـــهرداری و شـــورای اســـالمی شـــهر بابـــت اقدامـــات 
ـــالهای  ـــی س ـــت: ط ـــار داش ـــوزه ورزش اظه ـــده در ح ـــام ش انج
ـــالت  ـــی در مح ـــای مل ـــی از تیم ه ـــیار خوب ـــی بس ـــر میزبان اخی
ـــاری  ـــک و همی ـــا کم ـــات ب ـــن اتفاق ـــام ای ـــه تم ـــده ک ـــام ش انج
شـــهرداری، شـــورا و ســـایر ارگان هـــای شـــهر بـــوده و قطعـــا 
نقـــش مشـــارکت و همدلـــی ســـازنده ادارات در وقـــوع ایـــن 

ـــت. ـــکار اس ـــل ان ـــا غیرقاب رخداده
ـــات  ـــس هی ـــی رئی ـــد بیگ ـــر، حمی ـــی دیگ ـــن در بخش  همچنی
ورزش هـــای همگانـــی و اعضـــای ایـــن هیـــات بـــه تشـــریح 
اقدامـــات و فعالیـــت هـــای مجموعـــه خـــود و ارائـــه راهکارهایـــی 

ـــد. ـــهرداری پرداختن ـــا ش ـــل ب ـــش تعام ـــت افزای جه

شهرداری حضور پررنگی در فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی دارد

شهردار محالت در نشست با اعضای هیئت 
ورزش های همگانی عنوان داشت:

مدال آوران ناشنوای استان مرکزی در المپیک تابستانی 2022 برزیل تجلیل شدند

همزمـان بـا گرامیداشـت روزه مـوزه وهفتـه میـراث 
فرهنگی،ازخادمیـن حـوزه میراث فرهنگی اسـتان 

مرکـزی تجلیل شـد.

بـه گـزارش پایـگاه خبـری چشـم بـه راه، بـه نقـل از 
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری 
وصنایـع دسـتی مصطفـی مرزبـان در آئیـن تجلیل 

از خادمیـن حـوزه میـراث فرهنگـی اسـتان مرکزی، 
بـا اشـاره بـه اهمیـت آشـنایی جوامـع امـروز ی بـا 
جایـگاه ویژه میراث فرهنگـی و موزه ها گفت: تالش 
می کنیم تا شـأن و منزلت بناها و آثار تاریخی اسـتان 

را بـه بهتریـن شـکل ممکن حفـظ کنیم.
بـا ۲۸  مصـادف  مـی  سـاله ۱۸  همـه  افـزود:  وی 
اردیبهشـت روز جهانی موزه نام گذاری شـده اسـت.
ایـن روز تلنگـری اسـت بـرای یـادآوری داشـته های 
بـاز  دیـر  از  مقدسـمان  سـرزمین  از  کـه  بسـیاری 
داشـته ایم. برگـزاری روز جهانـی موزه هـا بـا هـدف 
افزایـش آگاهـی عمـوم دربـاره ایـن امـر اسـت کـه 
موزه هـا ابزاری مهم در تبادل فرهنگی، غنی سـازی 
فرهنگها و توسعه تفاهم، همکاری و صلح بین مردم 
هسـتند. مرزبان گفت: امسـال شـورای بین المللی 
موزه هـا موسـوم بـه ایکـوم، “قـدرت موزه هـا” را بـه 
عنـوان شـعار روز جهانـی موزه هـا در سـال ۲۰۲۲ 
انتخـاب کـرده، زیـرا امـروزه نقـش موزه هـا در تحقق 

توسـعه، دموکراسـی، صلـح، همزیسـتی، مـدارا و 
مشـارکت پذیری مـردم بسـیار پررنـگ اسـت.

گفتنـی اسـت در پایـان از خادمیـن میراث فرهنگی 

و مـوزه داران و افـرادی کـه بـه رشـد و رونـق مـوزه و 
مـوزه  داری کمک کرده انـد با اهدا لوح تقدیر تجلیل 

. شد

همزمان با روز جهانی موزه؛

تجلیل از خادمین میراث فرهنگی استان مرکزی

سازمان سایمان برای ایجاد آگاهی در جامعه و حفاظت از اشخاص تشکیل شده است



شش سـال قبل بود، پالسکو آتش گرفت و فرو ریخت 
و در پی آن کلی سـوال و حرف روی سـرمان آوار شـد. 
شـش سـال گذشـت. حاال متروپل آبادان فرو ریخته و 
بـار دیگـر همـان حرف هـا و گله هـای تکـراری در آغاز 
راه؛ گویـی غافلگیری ما تمام شـدنی نیسـت. اما یک 
لحظـه هم که شـده بـه خودتـان در هـر جایگاهی که 

هسـتید، فرمان ایست بدهید.
بیاییـد بـا هم مسـیرمان را تغییـر دهیم. بیاییـد با هم 

مـرور کنیـم چـه گذشـت و چـه از سـر گذراندیم.
هیچکـدام از مـا، دیگـر آدم  پنـج سـال قبـل نیسـت، 
هیچکـدام نبایـد آدم  پنج سـال قبل باشـیم. به کمی 
قبل تـر برگردیـم؛ همیـن حوالـی، از پالسـکو هـم که 
عبـور کنیـم، کرونا و دلواپسـی هایش هنـوز هم کامل 
رهایمـان نکـرده اسـت. تجربه هـای دردنـاک کرونا در 
ایـن سـه سـال از همه ی مـا آدم دیگری سـاخته، حاال 

رسـانه هایمان هـم دیگـر رسـانه های قبل نیسـتند. 
زمستان ۹۵ زمانی که ساختمان پالسکو آتش گرفت 
و جمعـی از هموطنانمـان را یکـی یکـی بـه کام مـرگ 
کشـاند، در کنـار انتقادهـای همیشـگی از وضعیـت 
سـاخت و سـازها و گلـه از بی توجهـی مسـووالن کـه 
حرف هایـی بـه ظاهـر تکـراری امـا بسـیار ضـروری 
اسـت، خیلی هـا هـم از بی تجربگـی فضـای رسـانه 
گفتند. بسیاری از لزوم آموزش رسانه ها و نیروهایشان 
در بحران هـا حرف زدند و برخی هم ضرورت تشـکیل 
سـتاد هماهنـگ رسـانه ای را در چنیـن مـواردی در 
کشـور یادآور شـدند. شـرایطی که در سه سـال دشوار 
کرونـا، آهسـته آهسـته تمریـن شـد و در اواخـر، بـا 
نیم نگاهـی بـه تجـارب دیگر کشـورها، به نتایـج قابل 

قبولـی هم رسـید.
۹۹ سـال  در  کرونـا  شـیوع  دوران  از   نمایـی 
ـ اسـتاد  در دوره فـرو ریختن پالسـکو، هادی خانیکی 
ـ در نشستی به انگیزه ثبت تجارب  باسـابقه ارتباطات 
ایـن حادثـه دردنـاک، بـه درسـتی نکتـه ای را گوشـزد 
کـرده بود؛ اینکـه »ما چه تعـداد روزنامه نـگار داریم که 
بـا بحران هـا آشـنا هسـتند و می داننـد کـه در مواقـع 
بحـران چگونـه بایـد رفتـار کننـد و چـه خبرهایـی را با 
می تواننـد  حرفـه ای  و  اخالقـی  ارزش هـای  حفـظ 
منتشـر کننـد. ارزش های خبری ما یا منفی هسـتند 
یـا مثبـت. ما اخباری را داشـتیم کـه بیانگر ُبعد منفی 
حادثه پالسـکو بود که شاید صحت هم نداشت؛ برای 
مثال برخی رسـانه ها گفتند افرادی که مفقود شدند، 

به دلیل بدهی هایشـان خـود را مفقـود کرده انـد.« در 
آن دوره این اسـتدالل شـاید توجیه داشت؛ مدت ها از 
دوران دفـاع مقدس گذشـته بود فضای رسـانه هم هر 
چندسال یک بار به پوشش حوادث طبیعی در کشور 

از جملـه سـیل و یـا زلزله ختم می شـد.
امـروز امـا این حرف ها بـه مدد توفیق اجبـاری بحران 
کرونـا و حوادثـی ماننـد پالسـکو و ...، دیگـر توجیهی 
نـدارد. حواسـمان باشـد امـروز دیگـر یـک رسـانه یـا 
خبرنـگار نمی توانـد مدعـی باشـد کـه مدت هاسـت 

بحرانـی را از سـر نگذرانـده اسـت.
در دو دهـه ی اخیـر بـه مـدد گسـترش تکنولـوژی و 
ارتقـای تلفن همراه هوشـمند، فضای مجازی بسـیار 
تغییـر کـرده اسـت. البتـه آن زمـان کـه پالسـکو فـرو 
ریخـت هـم ایـن فضـا تغییـر کـرده بـود. رسـانه های 
گروهـی )mass media( بـه سـمت رسـانه های فردی 
)my media( رفتـه و شـبکه های اجتماعی، معادالت 
رسـانه های سـنتی را به هم ریخته اند. مدتی است که 
دیگر مقابل شـهروند خبرنـگار، هیچ عالمت سـوال و 
تعجبـی دیـده نمی شـود و جایـگاه ویـژه ای در فضای 

رسـانه ای کشـور پیـدا کرده اسـت.
بـه همیـن حادثـه پالسـکو برگردیـم کـه بـرای حـوزه 
ارتباطـات شـوک و تکانـی بـزرگ بـود. ایـن حادثـه روز 
پنج شـنبه و در آستانه تعطیلی رسانه های مکتوب که 
آن زمـان هنوز جریان اصلی خبررسـانی بودند، اتفاق 
افتـاد و بـه همیـن دلیـل فضـای مجـازی بـه صـورت 

گسـترده تری توانسـت ایـن اخبـار را پوشـش دهـد.
هـادی خانیکـی در ایـن زمینـه بـا تفکیـک ارتباطات 
»اگـر  بـود:  گفتـه  بحـران،  روزنامه نـگاری  از  بحـران 
بـار  کنیـم،  توجـه  بحـران  ارتباطـات  بـه  جامعـه  در 
ایـن حـوادث و موضوعـات تنهـا بـه دوش خبرنـگار و 
روزنامه نـگار نیسـت بلکه مسـؤوالن نیز وظیفـه بزرگی 
دارنـد. مـردم بایـد در بحـران بـه هـم کمـک کننـد و 
در ایـن مرحلـه آمـوزش شـهروندی اهمیت بسـیاری 
دارد.« شـبکه های اجتماعی در حادثه پالسـکو باعث 
اطالع رسـانی پررنـگ و قـوی شـدند و بعـد از انتشـار 
ایـن اخبار در شـبکه های اجتماعی، توجـه به حقوق 
شـهروندی افزایـش پیدا کـرد؛ بـرای مثال این سـوال 
بـه وجـود آمد که شـهرداری بایـد فقط اخطـار می داد 
یـا وارد عمـل می شـد و در واقـع ایـن حساس سـازی و 

اطالع رسـانی ُبعـد مثبـت کار فضـای مجـازی بـود.
در حقیقـت ارتباطـات ریسـک و مخاطـره می توانـد 

مـا را از بحـران نجـات دهـد. اگـر فـردی بیایـد و اخبار 
منتشرشده ی حادثه ای مانند پالسکو را تحلیل محتوا 
کند، متوجه خواهد شـد که در آن زمان کسـی از نقد 
در امـان نبود؛ همچنان کـه در حادثه متروپل هم یک 
روز پـس از ایـن اتفاق، رسـانه ها از بازداشـت ۱۰ نفر از 

عوامـل اصلی حادثـه می گویند.
بزرگتریـن مسـاله ای کـه باید بعـد از ایـن حادثه بـه آن 
پرداختـه می شـد، ایمنـی سـاختمان های بلنـد بود؛ 
در واقـع ارتباطـات بحـران در اینجا مهم اسـت؛ »ابتدا 
بایـد سـهم ارتباطـات مخاطـره و بحـران را پیـدا کنیم 
زیـرا مخاطـرات باعـث می شـود کـه جامعه به سـمت 
هوشـیاری بـرود و ضعف هـای خـود را پیـدا کنـد.« 
)هادی خانیکی نشست »پیامدهای روانی اجتماعی 
پوشـش اخبار بحران در فضای مجازی« )با نگاهی به 
 حادثه پالسـکو((ریزش سـاختمان ۱۰ طبقه متروپل

اما مساله به همین جا ختم نمی شود. 
نکته دیگر که در حوادثی مانند متروپل پرسـش هایی 
را مقابل اهالی رسـانه قرار می دهد، نحوه پرداختن به 

حوادث تلخ اینچنین است.
احمـد جلیلـی، رئیـس انجمن علمـی روان پزشـکان 
ایـران در ایـن زمینـه می گویـد: نحـوه پوشـش خبـر 
و اطالع رسـانی بسـیار اهمیـت دارد. برخـی اوقـات 

رسـانه ها سـوز خبـر را بیشـتر می کننـد. 
شاید با این کار در خبررسانی موفق شوند اما عواقبی 
را بـه بـار می آورنـد. اگـر ۶۰ سـال پیـش سـاختمان 
پالسـکو می سـوخت و فـرو می ریخـت انعـکاس و آثار 
تخریبـش بـه ایـن شـکل نبـود. بیشـترین اتفاقی که 
حادثه پالسـکو برای مردم رقم زد افسردگی و ناامیدی 

بود.
او بـا اشـاره بـه وجـه پرداختـن بـه اخبـار در شـکل 
ـ شـامل رادیو، تلویزیـون، روزنامه  کالسـیک رسـانه ای 
ـ تاکیـد می کنـد: »زمانـی کـه این حـوادث  و مجـالت 
اداره  و  بهداشـت  جهانـی  سـازمان  می دهـد  رخ 
سـالمت روان قواعـدی را ایجـاد می کنـد کـه همیـن 
رسـانه های کالسـیک بداننـد چگونـه رفتـار کنند که 
آسـیب کمتـری بـه مـردم وارد کننـد. برخـی از اهالی 
رسـانه معتقدنـد کـه خبر خـوب، خبر نیسـت و خبر، 
خبـر بـد اسـت زیـرا بیشـتر میـان مـردم بازتـاب پیـدا 
می کند. اهالی رسـانه باید پیامد خبررسـانی را بدانند 
و متوجـه شـوند کـه گاهـی اوقـات نگفتـن و سانسـور 
برخـی اخبار اسـمش سانسـور نیسـت، بلکـه به نفع 
جامعه اسـت؛ برای مثال ما صحنه خودکشـی و اسـم 
کسـی که خودکشـی کرده را در رسـانه هایمان بازتاب 
نمی دهیـم و تازگی هـا نیـز مشـاهده می کنیـم کـه 
خبرگزاری ها موارد خودکشـی را با عنوان فوت انتشـار 
می دهنـد. اهالی رسـانه نیـز به این نتیجه رسـیده اند 
 کـه این روش برای سـالمت روان جامعه بهتر اسـت.«
بـار دیگـر بـه حادثه پالسـکو برگردیم؛ شـبکه خبـر در 
طـول مدتی که عملیـات نجـات و آواربـرداری در حال 
انجـام بـود، در گوشـه ی تصویـر جزییات ایـن حادثه و 
آواربرداری را نشـان می داد. رویکردی که به باور برخی 
از کارشناسان افسردگی و استرس بیشتر بینندگان را 

در پی داشـت.
ـ بر این باور بـود که این امر باعث  ـ روانشـناس  جلیلـی 
افزایـش اسـترس مـردم می شـد و بـر سـالمت مـردم 
تأثیـر داشـت. به اعتقاد وی رسـانه ملی نبایـد حوادث 

ناخوشـایند را برجسـته کند؛ چراکه با این کار، نوعی 
بی تفاوتـی در جامعـه را به بار مـی آورد.

همچنـان کـه فردیـن علیخـواه، عضـو هیـات علمی 
جامعه شناسـی دانشـگاه گیـالن هـم گفتـه اسـت، 
بعـد از حادثـه ۱۱ سـپتامبر افرادی که در هفته شـش 
ساعت فرو ریختن این ساختمان را می دیدند، ۹ برابر 

بیشـتر از افـراد دیگـر دچار افسـردگی می شـدند.
کسـانی که اخبار را در شـبکه های اجتماعی پیگیری 
می کنند و به اصطالح پرمصرف هسـتند، ترس شـان 

نیز بیشتر است.
هـر بـار بـا حادثـه ای مشـابه  متروپـل و قبل تـر از آن 
آتش سـوزی و انفجار در کلینیک سـینا اطهر و پیشتر 
از آن سـقوط پـرواز ۷۵۲ هواپیمایـی اوکرایـن و سـابق 
بر آن پالسـکو، نخسـتین مسـاله ای که پس از نگرانی 
بابـت نجـات جان انسـان ها به ذهن متبادر می شـود، 
هشـدار به مسـووالن امر و راه هایی اسـت که اتفاقاتی 

مشـابه را بـه صفر می رسـاند. 
در ایـن مسـیر رسـانه ها از سـهم باالیـی برخوردارنـد. 
رسـانه ها می تواننـد بـا مـرور تجـارب تلـخ گذشـته، 
اشـتباهات خبری خود را به حداقل برسـانند و هرچه 
بیشـتر خـود را بـه اسـتانداردهای الزم بـرای پوشـش 
خبرهـای بحران نزدیـک  کنند. هرچند به بـاور هادی 
خانیکـی، ایـن روزهـا خـود خبرنـگاری هـم در بحران 

است!
 او دربـاره ی وضعیـت این روزهای خبرنگاران و انتشـار 
مـداوم اخبار تلخ و ناگوار خصوصـا درباره بحران کرونا 
معتقد اسـت: اگر چه بـه دلیل تنگناهـا و بحران های 
مختلفـی کـه در زمینه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، 
سیاسـی و فرهنگـی، جامعـه مـا بـا آن روبـه روسـت، 
نیازمند روزنامه نگاری در بحران هستیم، اما این روزها 
خـود روزنامه نـگاری و به تبع خبرنگاری هـم در بحران 
اسـت؛ در این شـرایط مـا نیازمنـد بازتعریف موقعیت 

خبرنگاری هستیم.
خانیکـی تاکیـد می کنـد: ما نیازمنـد احیـای روزنامه 
نگاری و بازاندیشـی در مفاهیم اساسی روزنامه نگاری 
هسـتیم. هـم بـه عنـوان یـک ضـرورت اجتماعـی، 
سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی که همـه از نهادهای 
حاکمیتـی تـا نهادهـای مدنـی و نهادهـای علمـی 
بـه آن توجـه کننـد و هـم در مقیـاس فـردی آن کـه 
تـک تـک روزنامه نـگاران و خبرنـگاران حتی شـهروند 

روزنامه نـگاران بایـد بـه آن توجـه کننـد.

خـبر

هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی استان مرکزی

درپـــی انتشـــار ویدیویـــی در فضـــای مجـــازی از پیـــدا شـــدن 
ـــز  ـــس مرک ـــه، ریی ـــطل زبال ـــده در س ـــد ش ـــازه متول ـــوزاد ت ـــک ن ی
ـــرد. ـــه ک ـــوص ارائ ـــن خص ـــی را در ای ـــران توضیحات ـــس ته اورژان
 ویدیویـــی در فضـــای مجـــازی منتشـــر شـــد کـــه حاکـــی از کشـــف 

یـــک نـــوزاد تـــازه متولـــد شـــده از ســـطل زبالـــه بـــود. 
در ایـــن ویدیـــو نـــوزادی کـــه بنـــد نافـــش هنـــوز جـــدا نشـــده بـــود، 
داخـــل دو کیســـه پالســـتیکی ســـفید و مشـــکی در ســـطل زبالـــه 
قـــرار گرفتـــه و یکـــی از شـــهروندان آن را از داخـــل ســـطل خـــارج 

ــد. می کنـ
ــازی  ــای مجـ ــادی در فضـ ــورد زیـ ــو بازخـ ــن ویدیـ ــار ایـ انتشـ

داشـــت.
ــران در  ــز اورژانـــس تهـ ــری، رییـــس مرکـ ــح طبـ ــی صالـ یحیـ
گفت وگـــو بـــا در ایـــن بـــاره گفـــت:  خبـــری در مـــورد کشـــف 
یـــک نـــوزاد از ســـطل زبالـــه در محلـــه نـــازی آبـــاد تهـــران بـــه 
ـــی  مرکـــز فوریت هـــای اورژانـــس ۱۱۵ اطـــالع داده شـــد کـــه درپ
ـــه  ـــات اولی ـــده و اقدام ـــر ش ـــل حاض ـــس در مح ـــل اورژان آن عوام
درمانـــی را بـــه روی  ایـــن نـــوزاد تـــازه متولـــد شـــده انجـــام دادنـــد.
ـــده  ـــل ش ـــس منتق ـــل آمبوالن ـــه داخ ـــوزاد ب ـــن ن ـــز ای ـــه نی در ادام
ـــه یکـــی از بیمارســـتان های همـــان  ـــدن ب ـــز کـــردن ب ـــس تمی و پ

محـــدوده منتقـــل شـــد.
ـــت  ـــه وضعی ـــت از آن دارد ک ـــز حکای ـــتان نی ـــری از بیمارس  پیگی
ـــاعد و  ـــت، مس ـــر اس ـــیتش پس ـــه جنس ـــوزاد ک ـــن ن ـــی ای عموم

ـــت. ـــوب اس خ

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارمرما عهدیست با جاانن هک ات جان رد بدن دارم

صفحه آخررفوغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارمصفای خلوت خارط از آن شمع چوگل جویم

توضیح اورژانس درباره پیداشدن
 یک نوزاد در سطل زباله
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از پالسکو تا کرونا و حاال متروپل

دکتـــر مخلـــص االئمـــه اســـتاندار مرکـــزی در بازدیـــد 
ســـرزده از شـــرکت صنایـــع آذراب اراک در جمـــع 
ـــام  ـــت: اهتم ـــرکت، گف ـــن ش ـــران ای ـــران و مدی کارگ
دولـــت بـــر انعقـــاد قـــرارداد بـــا ســـازمان انـــرژی 
ـــرکت آذرآب  ـــای ش ـــتای احی ـــور در راس ـــی کش اتم
بـــه  عنـــوان چشـــم صنایـــع تجهیـــزات ســـنگین 

ـــت. ـــور اس کش
دکتـــر مخلـــص االئمـــه اســـتاندار مرکـــزی  بـــا بیـــان 
ــع  ــکالت صنایـ ــع مشـ ــرای رفـ ــالش بـ ــه تـ اینکـ
ـــیزدهم  ـــت س ـــای دول ـــت ه ـــتان از اولوی ـــزرگ اس ب
ـــاون  ـــفر مع ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــت، اف ـــوده اس ب
ـــرژی  رئیـــس جمهـــور و رئیـــس محتـــرم ســـازمان ان
ـــی  ـــروژه بزرگ ـــرای پ ـــزی اج ـــتان مرک ـــه اس ـــی ب اتم
ـــه زودی  ـــد و ب ـــگ ش ـــان هماهن ـــا ایش ـــتان ب در اس
قـــرارداد مربـــوط بـــه تجهیـــزات نیروگاهـــی ســـازمان 
ـــا آذرآب منعقـــد مـــی شـــود و البتـــه  ـــرژی اتمـــی ب ان
ـــن  ـــت و در همی ـــی اس ـــد نقدینگ ـــروع آن نیازمن ش
خصـــوص معـــاون اقتصـــادی اســـتانداری مأموریـــت 

ـــده دارد.  ـــر عه ـــری آن را ب پیگی

اســـتاندار مرکـــزی اظهـــار کـــرد: مســـئله ســـهامدار 
عمـــده، یکـــی از مشـــکالت اصلـــی شـــرکت 
ـــا  ـــرکت را ب ـــن ش ـــای ای ـــه احی ـــت ک آذرآب اراک اس
اختـــالل مواجـــه کـــرده و اکنـــون در ایـــن مجموعـــه 
ـــرای  ـــزه ای ب ـــه انگی ـــد ک ـــور دارن ـــهام دارانی حض س
فعالیـــت و ســـرمایه گذاری ندارنـــد و بانک هایـــی 
ـــرکت  ـــن ش ـــا ای ـــهامدار ب ـــوان س ـــه عن ـــط ب غیرمرتب
ـــوع  ـــن موض ـــه  ای ـــد ک ـــرده ان ـــدا ک ـــاط کاری پی ارتب

ـــود. ـــالح ش ـــد اص بای
ــد  ــه چنـ ــرکت آذرآب را بـ ــائل شـ وی گفـــت: مسـ
ــن  ــی از ایـ ــرد و یکـ ــیم  کـ ــوان تقسـ ــته میتـ دسـ
موضوعـــات کـــه علـــت العلـــل ســـایر مســـائل آن 
اســـت پرونـــده مفاســـد ناشـــی از خصوصی ســـازی 
ناموفـــق ایـــن شـــرکت اســـت کـــه در همیـــن زمینـــه 
ـــه  ـــرار گرفت ـــی ق ـــب قضای ـــت تعقی ـــخاصی تح اش

ـــد. ان
اســـتاندار مرکـــزی تصریـــح کـــرد: متاســـفانه 
مفاســـد ســـنوات قبـــل موجـــب مسدودســـازی 
ـــن  ـــه همی ـــت و ب ـــده اس ـــرکت ش ـــاب های ش حس

ـــرای  ـــرای اج ـــه ب ـــدور ضمانت نام ـــکان ص ـــت ام عل
ـــه  ـــن مجموع ـــرای ای ـــزرگ ب ـــد و ب ـــای جدی پروژه ه

وجـــود نـــدارد. 
ـــزود:  ـــتان اف ـــی اس ـــاد مقاومت ـــتاد اقتص ـــس س رئی
موضـــوع مربـــوط بـــه بدهی هـــای غیـــر جـــاری و 
ارائـــه ضمانت نامـــه بـــرای طـــرح هـــای جدیـــد از 
ـــورای  ـــه ش ـــا مصوب ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــه اقدامات جمل
تأمیـــن اســـتان و هماهنگـــی بـــا ســـتاد تدابیـــر ویـــژه 
اقتصـــادی در دبیرخانـــه شـــورای  عالـــی امنیـــت 
ملـــی و بانـــک مرکـــزی در مرحلـــه حـــل و فصـــل 
ـــه  ـــاورزی ب ـــک کش ـــا بان ـــز ب ـــی نی ـــت و مذاکرات اس
عنـــوان ســـهامدار عمـــده صـــورت پذیرفتـــه اســـت.
اســـتاندار مرکـــزی خاطـــر نشـــان کـــرد: دولـــت بـــرای 
ـــع  ـــم صنای ـــوان چش ـــه  عن ـــرکت آذرآب ب ـــای ش احی
ـــود را  ـــالش خ ـــه ت ـــور هم ـــنگین کش ـــزات س تجهی
بـــه کار گرفتـــه و امیدواریـــم بتوانیـــم در مـــدت زمـــان 
کوتاهـــی، شـــاهد نتایـــج مطلـــوب ایـــن اقدامـــات و 
رونـــق تولیـــد در ایـــن شـــرکت باشـــیم و دل کارکنـــان 

نجیـــب  آن را شـــاد نماییـــم.

استاندار مرکزی مطرح کرد:

انعقاد قرارداد با سازمان انرژی اتمی کشور در دستور کار است
اهتمام دولت بر احیای آذرآب 

    بازدیــد معــاون هماهنگــی و نظــارت اقتصادی 
و زیربنایــی معــاون اول رییــس جمهــور، نماینــده 
ولــی فقیــه در اســتان مرکــزی، اســتاندار مرکزی، 
ــتاندار و  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع

جمعــی از مدیــران از شــرکت صنایــع آذرآب

   بازدیــد معــاون هماهنگــی و نظــارت اقتصــادی و 
زیربنایــی معــاون اول رییــس جمهــور، نماینــده ولــی 
فقیــه در اســتان مرکــزی، اســتاندار مرکــزی، معــاون 
ــی از  ــتاندار و جمع ــادی اس ــور اقتص ــی ام هماهنگ
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