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رسانهها و سازمانهای فرهنگی باید برای شناخت صحیح نسل
جوان از تاریخ انقالب برنامهریزی کنند .آیتاله احمد جنتی دبیر
شورای نگهبان طی سخنانی در جلسه شورای نگهبان با اشاره

اخبار کوتاه


اهدای  ۲۰۰هزار دوز واکسن
آسترازنکا از یونان به ایران

مهر :ســفارت ایران درآتن اعــام کرد۲۰۰ ،
هزار دوزواکسن آســترازنکای اهدایی دولت
یونان امروز به تهران ارســال میشود .سفارت
کشورمان در یونان در صفحه توئیتر خود نوشت:
در پی هماهنگیهای متعدد در روزهای اخیر
و دیدار احمد نادری ســفیر کشورمان در آتن
با ازمیرلیــس دبیرکل اقتصــادی وزارت امور
خارجه یونان ،صبح پنجشنبه تعداد  ۲۰۰هزار
دوز واکسن آسترازنکای اهدایی دولت یونان به
تهران ارسال خواهد شد.

اعالم شرایط حذف جرائم
کرونایی

وزیر اسبق بهداشت در عمان
چه میکند؟

خبر آنالین :انتشار تصویری از حسن قاضیزاده
هاشمی ،وزیر اسبق بهداشت به شایعات حضور
او در کشــور عمان دامن زد.انتشــار تصویری
از هاشــمی که در آن به عنوان مؤسس مرکز
چشمپزشــکی نور در کشــور عمــان معرفی
میشود ،شایعات قبلی را پررنگتر کرد .گفتنی
است؛ پیش از این درباره اینکه هاشمی در حال
تأســیس بزرگترین بیمارســتان تخصصی
چشمپزشکی در کشــور عمان است ،شایعاتی
منتشر شده بود .هنوز انتشار این عکس واکنشی
از سوی وزیر اسبق نداشته است.

بازگشت  ۴۳۰گیگابایت پهنای
باند بینالملل به ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از بازگشــت
ظرفیت قطعشــده از پهنای بانــد بینالملل
شرکت ارتباطات زیرساخت به ظرفیت اینترنت
سراسری کشور خبر داد .چندی پیش شرکت
ارتباطات زیرساخت اعالم کرده بود که به علت
قطع سگمنت دوم فیبر دریایی متعلق به شرکت
 GBIدر محدوده دریایی بین قطــر و امارات،
 ۴۳۰گیگابیت از ظرفیت پهنای باند بینالملل
شرکت ارتباطات زیرساخت از دسترس خارج
شده است که با توجه به قطع این مسیر دریایی
و زمانبر بودن بازیابی مجدد آن اقدامات فوری
برای تأمین ظرفیت جایگزین از سایر مسیرها
در دستور کار قرار گرفته و به زودی ظرفیتهای
جدید برای تأمین ایــن بخش از ترافیک آماده
بهرهبرداری میشود.

دریافت جریمه از واکسنگریزها
در کانادا ،یونان و اتریش

در یونان از  4روز دیگر افراد باالی 60ســال که
واکســن نزدهاند هر ماه باید  100یورو جریمه
بدهند .نخســتوزیر ایالت ِکبِک کانادا اعالم
کرد شهروندان بزرگســال ساکن این ایالت که
از واکسینه شــدن علیه کووید ۱۹-خودداری
کنند ،جریمه مالی خواهند شد« .فرانسوا لگو»
نخستوزیر ایالت کبک کانادا با اعالم این خبر
گفت واکسینه نشدن عواقبی را برای سیستم
مراقبتهای بهداشــتی به دنبــال دارد و همه
کبکیها نباید هزینه آن را بپردازند .او گفت :این
مالیات فقط برای افرادی اعمال میشود که واجد
شرایط معافیت پزشکی از زدن واکسن نیستند.
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اگر چه در وقوع حوادث رانندگی عوامل
انسانی نقش بسیار مهمی دارد و در اکثر
این حوادث نیز مقصر اصلی هســتند اما
نقص خودروهــا را نیز نمیتــوان نادیده
گرفــت ،نقصی کــه میتواند بــه مرگ
انسانهای زیادی منجر شود.
وزارت صمت کنترلی بر تولید
خودروها ندارد
طی وقوع حادثه اخیر تصادف رانندگی در
جاده بهبهان– اهواز متاسفانه  59خودرو
با هم برخورد و  5نفر از هموطنانمان جان
خود را از دســت دادند اما آنچه که در این
میان بســیار مهم اســت اینکه خودروها
نیز در مــرگ حادثهدیدگان نقش مهمی
داشــتهاند چرا که به گفته سردار کمال
هادیانفــر رئیس پلیس راهور کشــور در
حادثه بهبهان ایربگ هیچ یک از خودروها
باز نشده است .وی همچنین عنوان داشت
که چــرا وزارت صمت کنترلــی بر تولید
خودروها نــدارد و در رابطه بــا وقوع این
حادثه نیز دستور دادیم تا خودروساز را به
مراجع قضایی معرفی کنند و سهم تقصیر
آنها مشخص شود.
در برخــی از روزها تا  ۶۰نفر
فوتی در تصادفات داریم
وی ادامه داد :امروزه  ۳۲درصد از فوتیها
مربوط به سرنشــین خودروها هســتند
همچنیــن  ۲۵درصــد فوت شــدگان
رانندگان هستند که عامل مرگ دیگران
نیز میشــوند ،همچنین  ۲۴درصد فوت
شدگان موتورسواران و  ۱۹درصد عابران
پیاده هستند .سردار هادیانفر با بیان اینکه
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سهم خودروسازان در تصادف خونین جاده بهبهان روشن شد؛

«ایربگ»ها همدست قاتلها!

عکس  :عصرایران

ایســنا :رئیس پلیس راهور ناجا نحوه حذف
جرائم کرونایی را تشریح کرد .سردار سیدکمال
هادیانفر در حاشیه ششمین رزمایش ارتقای
توان و تحریک عملیاتی پلیس راهور گفت :در
این خصوص ابالغ کردم که طی شرایطی بتوان
جرائم کرونایی را حذف کــرد .وی درباره این
شرایط افزود :ممکن است افرادی احکامی را از
فرمانداریها گرفته باشند ،اما این احکام از سوی
استانداری یا فرمانداری به ما ابالغ نشده باشد
یا در مواردی پرستاران و کادر درمان ،افرادی
دارای احکام قضایی ،خبرنگاران ،بیماران و افراد
دارای وقت عمل جراحی ،افرادی که محل کار و
ماموریتشان در طرح باشد و  ...میتوانند مشمول
حذف این جرائم شوند .هادیانفر اظهار کرد :این
افراد به سه طریق میتوانند نسبت به حذف این
جرائم اقدام کنند .اول مراجعه به دفاتر پلیس
 ،+۱۰دوم مراجعه به هیئتهای رسیدگی ماده
 ۵و سوم مراجعه به پلیس راهنمایی و رانندگی
استانها در سراسر کشور .وی اضافه کرد :الزم
است این افراد مدارک و مستندات خود را نیز
همراه داشته و در آنجا ارائه کنند تا پس از انجام
بررسیهای الزم نســبت به حذف این جرائم
اقدام شود.

به قیام خونین مردم قم در سال  ۱۳۵۶مقابل رژیم ظالم پهلوی
گفت :این قیام آغازگر اعتراضات گسترده مردمی بود و به پیروزی
انقالب اسالمی ختم شد .وی ادامه داد :این اتفاق در سیر پیروزی
انقالب بسیار مهم است و به همین دلیل در مقدمه قانون اساسی
با عنوان عامل سریعتر شدن شکســت رژیم پهلوی به آن اشاره

شده است .آیتاله جنتی با بیان اینکه در نوزدهم دیماه ۱۳۵۶
با تعطیل شدن بازار قم در حمایت از حوزه و محکوم کردن اقدام
رژیم پهلوی و نیز ادامه تعطیلی دروس حوزه ،جمعیت زیادی در
مسجد اعظم گرد آمدند ،اضافه کرد :حرکت به منازل مراجع عظام
و روحانیون بزرگ قم در حمایت از امام راحل باعث تقویت روحیه
انقالبی مردم شد .وی با تاکید بر اینکه از مراجع ،روحانیت و مردم
شریف قم به دلیل پیشگام بودن و بصیرتشان تشکر میکنم،
اظهار داشت :انقالب از قم شروع شد و ادامه پیدا کرد و مردم قم
ارادت خود را به امام راحل و انقالب اســامی نشان دادند .دبیر

شورای نگهبان درباره ضرورت آشنایی نسل جوان با ارزشهای
انقالب گفت :رسانهها و سازمانهای فرهنگی باید برای شناخت
صحیح نســل جوان از تاریخ انقالب برنامهریزی کنند .آیتاله
جنتی با بیان اینکه انقالب  ۵۷همیشه زنده است و باید زنده بماند،
تاکید کرد :این حرکت باید طوری به نسل جوان منتقل شود که
انگار در صحنه حاضر بودهاند و برای رسیدن به این هدف باید از
ابزارهای هنری استفاده شود .وی گفت :امام راحل حق بزرگی به
اسالم و مسلمین ،مردم ایران و بچههای انقالب داشت ،خداوند
روح ایشان را شاد فرماید.

امروز سومین عامل مرگ و میر ،تصادفات
است ،گفت :کرونا به همت دولت و مردم در
روزهای پایانی خود است و فوتیهای ناشی
از کرونــا به  ۲۰نفر رســیده اما تصادفات
همواره بوده ،هســت و خواهد بود ۳۵ .تا
 ۴۷نفر و بعضاً در برخی از روزها تا  ۶۰نفر
فوتی در تصادفات داریم در هر ساعت ۱.۹
تا  ۲نفر فوتی برابر با  ۲۰تا  ۲۵نفر مجروح
و معلول در هر ســاعت اســت .وی ادامه
داد :در سال  ۹۸شــاهد کاهش تصادفات
بودیم و در سال  ۹۹شاخص اثربخش در
کاهش تصادفات داشــتیم و  ۶۱هزار نفر
کمتر معلول و مجروح را شــاهد بودیم اما

در ســال  ۱۲ ،۱۴۰۰درصد افزایش تردد
داشــتیم ۴.۹ ،میلیارد پیمایش در کشور
داشتیم و  ۱۱هزار و  ۱۴۷نفر جان باخته
و  ۲۶۱هزار نفر مجروح و معلول داشتیم.
این معضل مهمی اســت .دســتگاههای
مســئول از خودگذشــتگی میکنند اما
ابزارهــا و تجهیزات کافی نیســت ما در
شش دوره ناوگان را نوســازی کردیم اما
دولت باید از دستگاههای مسئول در این
بخش حمایت و به ما در هوشمندســازی
و استفاده از تجهیزات به روز کمک کنند.
وی با اشاره به خسارات ناشی از تصادفات
گفت :بیمهها ســاالنه  ۲۸هــزار میلیارد

تومان خســارت در تصادفــات پرداخت
میکنند .رئیس پلیس راهور کشور گفت:
در ناوگان بار و مسافر  ۲۱۰۰کشته داشتیم
که بیشترین کشتهها برای تریلی و کامیون
اســت رانندگان کامیون و تریلی بهترین
رانندگان هستند اما شاهد حوادث زیادی
از سوی آنها هستیم.
خودروهــای ناقــص کف
پارکینگ خودروسازان
چندی پیش یعنی قبل از اعتراض رئیس
پلیس راهنمایــی و رانندگی کشــور به
عدم نظارت بر فعالیت خودروســازان ،از
عدم توجه به هشــدار ســازمان بازرسی

مبنی بــر پایــش روند تجاریســازی و
تکمیــل خودروهــای ناقص بــه وزارت
صمت و خودروسازان ،ســازمان مذکور
دو شرکت ایران خودرو و ســایپا را برای
ارائه توضیحاتی در خصوص عدم اعتنا به
افزایش خودروهای ناقص و عدم تکمیل
آنها ،فراخوانده است؛ این در حالیست که
آمار تولید و فروش  ۹ماهه خودروســازان
نشــان میدهد بالغ بر  ۴۳هزار دستگاه
خودرو تولیدی ایرانخودرو و سایپا در این
مدت تجاری نشده و ناقص کف پارکینگ
خودروسازان باقی مانده است.
بر این اساس عدم اقدام اجرایی با برنامههای
مطرح از ناحیه خودروسازان ،افزایش تعداد
خودروهای ناقص و رونــد کند تکمیل و
عرضه خودروهای مذکور این دو شرکت
خودروســاز بزرگ ،موجب شد تا سازمان
بازرسی کل کشور این اقدام خودروسازان
را از مصادیق احتکار منجــر به اخالل در
رقابت تلقی کرده و هیئت مدیره دو شرکت
ایرانخودرو و ســایپا را (بــا تفهیم اتهام
به اعضای هیئت مدیره خودروســازان)
برای ارائــه توضیحاتی در رابطــه با این
بیتوجهی به کاهش خودروهای موجود
در کــف پارکینگها ،آن هــم علیرغم
اعمــال افزایش قیمتهــای محصوالت
آنها فراخواند .طبق آمار ارائه شده توسط
خودروســازان بزرگ کشــور به سازمان
بورس ،در مجموع  ۹ماهه سالجاری۵۷۷ ،
هزار و  ۴۶۸دستگاه خودرو در ایرانخودرو
و سایپا تولید شده اســت اما از این تعداد
خــودرو تولیدی  ۴۳هزار و  ۳۵دســتگاه
تجاریسازی نشــده و ناقص باقی مانده
است.

یافتهها
ادامه از صفحه یک...
البته معایب دیگری هم بــرای دورکاری وجود
دارد؛ مث ً
ال ممکن است که نیروهای کاری به ورطه
انزوا بیفتند و کمی از انگیزههایشان کاسته شود.
اگر این افراد نظم و قانون را بهخوبی در کارشان
در نظر نگیرند یا از خود بهخوبی مراقبت نکنند،
فرسودگی شغلی و ازدســترفتن انگیزههای
کاری بسیار محتمل خواهد بود.
با در نظرداشتن نکاتی که درباره مزایا و معایب
دورکاری گفته شــد ،نکاتی را در ادامه خواهید
خواند که میتوانند به افزایش بهرهوری در زمان
دورکاری کمک کنند.
برنامهای سفتوسخت طراحی کنید :زمانی
که بهطور دورکار مشغول به فعالیت میشوید ،به
طراحی برنامهای دقیق برای خود نیاز دارید .اگر
برنامهریزی نداشته باشید ،ساعتها و دقیقهها از
زیر دستتان لیز میخورند و نمیتوانید بهرهور
عمل کنید .واقعیت این اســت که چه خوشتان
بیاید و چه نه ،دورکاری به برنامهریزی دقیقی نیاز
دارد که مانع از فرسودگی شغلی و ازدسترفتن
انگیزهها میشود.
شاید فکر کنید داشتن برنامهای سفتوسخت
باعــث میشــود کــه محــدود شــوید و از
خالقیتهایتان کاسته شود؛ اما اینطور نیست.
الزمترین موضوع بــرای موفقیت در دورکاری،
برنامهریزی و متعهدشدن به آن است .هیچوقت
فریب این را نخورید که دورکاری یعنی کارکردن
با پیژامه و لباس راحتی در منزل .بعضیها فکر
میکنند که دورکاری یعنی آزادی مطلق.
خب ،درست اســت و باید پذیرفت که نداشتن
حضور فیزیکی در اداره یا شــرکت ممکن است
شــما را راحتتر کند؛ اما اگر فکر میکنید که
دورکاری بدون نظــم و مقررات بــه موفقیت
میرسد ،ســخت در اشتباه هســتید .در زمان
دورکاری هم به تنظیم ساعت بیداری ،رسیدگی
به وضع ظاهری خود و شروع کار سر زمانی دقیق
نیاز دارید .اگر این مقــررات را برای خود وضع
نکنید ،حساب مدیریت زمان از دستتان خارج
خواهد شد و مرز میان زندگی شخصی و کاریتان
گم میشود .نظم و آمادهشدن برای کار در خانه
در هر روز کاری ،انگیزههایتان را بیشتر میکند
و از نظر ذهنی ،شما را در وضعیت پویاتری قرار
میدهد.
اولویتبندی را جــدی بگیرید :زمانی که
در محیطــی فیزیکی حاضر نیســتید و خبری
از سلسلهمراتب اداری نیســت ،پیگیری روند و
جریان کاری و اولویتبندیها دشوار میشود.
به همین خاطر است که باید اولویتبندی دقیقی
برای انجام وظایفتان داشته باشید؛ مث ً
ال تنظیم
فهرست کارهایی که باید انجام دهید و کارهایی
که باید دو ِر انجامدادن آنها خط بکشید ،ازجمله
اقدامات مفید برای افزایش بهرهوری دورکاری
است .برای بهرهور عملکردن ،به ارتباط و تعامل
با مدیران خود و اولویتبندی وظایف نیاز دارید.
از ابزارهای کاری مناسب استفاده کنید:
اگر بنا باشــد که دورکاری کنید ،باید ابزارها و
تجهیزات مناسبی را هم در منزل داشته باشید؛
مث ً
ال اهمیتدادن بــه ارگونومی میز ،صندلی و
ابزارهایی مانند رایانه به شــما کمک میکند تا
راحتتر کار کنید و بتوانید در طول کار بهخوبی
تمرکز داشته باشــید .اگر بدانید که ارگونومی
چیست و چطور میتواند به بهرهوریتان اضافه
کند ،راحتتر و با جسمی سالمتر مشغول به کار
خواهید شد.
حواستان به بدنتان و موقعیت نشستن خود باشد.
در هنگام کارکردن باید بدنتان کام ً
ال راحت باشد
تا زود خسته نشوید و مشکالت جسمی برایتان
به وجود نیاید .دور و اطرافتان را هم شلوغ نکنید.
شــلوغی و بینظمی محیط باعث میشــود تا
آشفته شوید و نیاز به استراحت در شما افزایش
پیدا کند.
حد و حدود بگذارید :تعیین مرزهایی میان
زندگی کاری و شخصی برای دورکاران بسیار مهم
است .اگر قرار باشد از داخل رختخواب مشغول
به کار شــوید و اص ً
ال نظم و ظاهری شکیل برای
کارکردن خود در منزل قائل نشوید ،بهرهوریتان
کاهش پیدا میکند .طبیعی است که همه افراد
محیطی مجزا برای دفتر کار در منزل ندارند؛ اما
دلیل نمیشود که مکان و موقعیتی مناسب برای
کارکردن در خانه برای خود در نظر نگیرند.
الزم نیست دفتری به بزرگی دفتر خانگی ملکه
الیزابت داشته باشــید و انواع تجهیزات را در آن
قرار بدهید؛ اما گوشهای از خانه یا اتاقی را برای
کارکردن خود آماده کنید .جداکردن بخشــی
که به کار مربوط اســت از بخشهای دیگر خانه
به زندگیتان نظم میدهد و اگر بخواهید کمی
اســتراحت کنید ،با رفتن به نقاط دیگر منزل،
حالوهوایتان عوض خواهد شد.
مراقب خودتان باشــید :مراقبت از خود در
دورکاری بسیار مهم اســت .باید طوری زندگی
کنید که ســطح انرژیتان متعادل باشد .آمارها
نشــان میدهد کــه دورکاران در مقایســه با
کارمندان عادی مرخصی کمتری دارند .یعنی
مث ً
ال زمانی کــه بیمار میشــوند ،همچنان به
کارکردن ادامه میدهند .این رفتار بسیار اشتباه
است .اگر حواستان به سالمتی خود نباشد ،در
خالل دورکاری از نشــانههایی که بدنتان ابراز
میکند ،دور خواهید شد و متوجه نمیشوید که
چه تغییراتی در بدنتان در حال وقوع است؛ مث ً
ال
نیاز آن به استراحت یا ورزش را نادیده خواهید
گرفت که این بسیار بد است.
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