
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی:

مطالبات مردم، نتیجِه فشارهای اقتصادی است

مجله آمریکایی نیوزویک با توصیه به رئیس جمهور 
رئیس جمهور  کرد:  تاکید  برجام  احیای  برای  آمریکا 
آمریکا به جای پرواز به ریاض و در آغوش گرفتن بن 
نفت  تولید  بازگشت  برای  است  الزم  که  کاری  هر  باید  سلمان 

ایران انجام دهد.
مجله آمریکایی نیوزویک نوشت: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
قرار است در اواسط ماه جوالی به عربستان سفر کند و با حاکمان 

این کشور دیدار کند. در حالی که دستورکارهای زیادی برای این سفر 
تعیین  شده است، اما تنها یک دلیل برای این سفر به ذهن می آید و 
آن قماری ناامیدانه از سوی بایدن برای متقاعد کردن ریاض به افزایش 
تولید نفت خود برای کاهش قیمت های تاریخی بنزین در آمریکاست 
و این در حالی است که فقط چند ماه به انتخابات میان دوره ای کنگره 

باقی مانده است.
صفحه 3

عضو هیات ریییسه کمیسیون امنیت ملی خبر داد:

بررسی اصالح قانون بکارگیری سالح 
از سوی ماموران در کمیسیون امنیت ملی 

آبمشترکانپرمصرفقطعمیشود!
سخنگوی آب کشور گفت: بر اساس 
با  مقابله  برای  نیرو  وزارت  تصمیم  آخرین 
مشترکان بدمصرف تصمیم بر آن شده که 
آب این دسته از مشترکان به صورت موقت سه تا چهار 
ساعت در روز قطع شود و اگر روند خود را تغییر ندهند، 
کامل  بطور  پیک  پایان  انتهای  تا  بود  خواهیم  مجبور 
زاده روز  را قطع کنیم. فیروز قاسم  این مشترکان  آب 
گذشته)یکشنبه( در نشست خبری در پاسخ به پرسشی، 
درباره برخورد وزارت نیرو با مشترکان بدمصرف گفت: شش 
درصد مشترکان جزو این طرح هستند و قرار شده که طرح 
قطع آب را در چند فاز برای این دسته از مشترکان اجرایی 
کنیم و در شرایطی که مدیریت مصرف صورت نگیرد، آب 

این مشترکان بطور کامل قطع خواهد شد.
صفحه 3

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر:

۱۸ واحد مجتمع خدماتی رفاهی جاده ای 
در استان بوشهر در حال احداث است 

4
چطوربهترینکارمندانوبهترینشرکتراداشتهباشیم؟

صفحه 5

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2041- دوشنبه 30 خرداد ۱40۱- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
پیشنهادفاطمه
معتمدآریابه

سازمانمالیاتي
کشور

6ورزش
ریکاردوساپینتو؛

مردپرتغالیجانشین
مجیدیمیشود

زمین 7ایران 

روز گذشته فاطمه معتمدآریا، رئیس انجمن بازیگران سینمای 
ایران در گفتگویی درباره مشکالت مالیاتی صنوف سینمایی 
و نیز بعضی حاشیه های اخیر صحبت كرد و از رفتار برخي از 

كاركنان ادارات مالیاتي گالیه داشت.

مختلف،  رایزنی های  و  زنی  گمانه  و  بحث  ها  از هفته  پس 
نام  اعالم  تا  چندانی  فاصله  كه  رسد  می  نظر  به  سرانجام 
سرمربی جدید استقالل باقی نمانده و قرار است طی ساعات 
به صورت رسمی  مجیدی  فرهاد  جانشین  باالخره  رو  پیش 

اعالم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره كل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان بوشهر گفت: ۱۸واحد مجتمع خدماتی و 
با پیشرفت فیزیکی  رفاهی در محورهای مواصالتی استان 

مناسب در حال احداث است. 

۱۸واحدمجتمع
خدماتیرفاهی

جادهایدراستان
بوشهردرحالاحداث

است

بهریاضنرو،شیرنفتایرانرابازکن! امضا تفاهمنامه همکاری های نفتی و گازی 
بین ایران و قزاقستان

به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی نفت ایران، بعد از ظهر روز یکشنبه، 
۲۹ خردادماه، کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور ایران و قزاقستان برگزار 
شد و پس از آن در حضور »سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهوری، »قاسم ژومارت 
توکایف« رئیس جمهور قزاقستان و »جواد اوجی« وزیر نفت، تفاهمنامه همکاری های 
مشترک ایران و قزاقستان در حوزه نفت و گاز بین »محسن خجسته مهر« مدیرعامل شرکت ملی 

نفت ایران و مدیرعامل شرکت کاز مونای گاز قزاقستان امضا شد.
صفحه 3

کارت ورود به جلسه داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ از 
پنجم تیر ماه جاری بر روی سایت سازمان سنجش 
آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان به مدت دو 

روز فرصت دارند کارت خود را دریافت کنند.
طبق تقویم آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور، 
آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، 

جمعه و شنبه ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱تیر ماه برگزار می شود.
کارت  ورود به جلسه آزمون  به همراه راهنمای شرکت 
در آزمون از روز یکشنبه مورخ پنج تا روز سه شنبه ۷ تیر ماه 
جاری برای مشاهده و چاپ بر روی درگاه اطالع رسانی سازمان 

سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.
صفحه ۲

زمانانتشارکارتکنکوریهااعالمشد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
لغو مناقصه 

پیرو انتشار آگهی فراخوان مناقصات عمومی اجرای طرح هادی روستاهای استان، با توجه به تغییرات به وجود آمده در شرایط 
و اسناد مناقصه، فراخوان پروژه های مشروحه ذیل لغو می گردد. 

برآورد اولیه )ریال( نام روستا نام شهرستان شماره مناقصه ردیف 
14/565/838/468حاج حسن خالصه میاندوآب 12001005264000051

12/044/599/766شعبانلو میاندوآب22001005264000054

6/707/719/089باروژارومیه 32001005264000050

6/686/169/679حسین آبادشاهیندژ42001005264000057

8/100/723/671گل شیخانارومیه 52001005264000052

10/331/419/011آلچینشاهیندژ62001005264000046

9/076/927/638باریارومیه 72001005264000049

8/563/553/893بوراشانارومیه 82001005264000048

8/366/305/910شورکندارومیه 92001005264000047

8/820/834/743باش بالغباروق102001005264000056

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی 
شناسه ۱33۸۱۸3

مناقصه عمومی یک مرحله ای
 واگذاری امور پشتیبانی و نگهبانی، خدماتی و ... 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی بندرعباس

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی و نگهبانی، 
خدماتی و ... به شماره ۲۰۰۱۰۹6۲۱۰۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه 
صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان:۱۴۰۱/۰3/3۰ ساعت ۱۲:۰۰

مهلت دریافت اسناد فراخوان:۱۴۰۱/۰۴/۰5 ساعت ۱۹:۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات:۱۴۰۱/۰۴/۱۸ساعت ۱۹:۰۰

زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰
این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفًا یک نوبت منتشر می گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ 65۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : ابتدای جاره میناب الین شمالی- میدان میوه و تره بار –ساختمان اداری میدان میوه و تره بار بندرعباس  شماره : 

۰۹۱۷۷6۸۰۴۸3
شناسه اگهی ۱33۷65۹

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

علیرضا رنجبر
)کارشناس اقتصاد(

در چند سال اخیر جامعه جهاني با تغییرات مثبت و 
منفي زیادي مواجه بوده و در این فراز و فرودها، نقاط 
قوت، ضعف، فرصت و تهدید توسط بسیاري از متفکران 
در  متاسفانه  روند  این  اند.  بشري شناسایي شده  جوامع 
از  عبور  براي  نشد.  انجام  بموقع  و  درستي  به  ما  کشور 
بحران، تجویز نسخه هاي ُمسکن و موقت همیشه پاسخگو نبوده و معموال عارضه 
هاي جبران ناپذیري بر پیکره ضعیف و نحیف اقتصاد وارد خواهد کرد که خود نیاز 

به درمان هاي سخت تري خواهد داشت.
غیر  و  موقت  اهرم هاي  با  را  قیمت دالر  بخواهیم  این که  مثال  عنوان  به 
کارشناسي مانند تزریق ارز در طي چند روز به بازار کنترل کنیم، فقط سرپوشي 
از  از عدم درمان قطعي،  ناشي  ُدمل چرکي است و عفونت هاي  این  بر  زودگذر 
جاهاي دیگري بیرون خواهد زد. باید بپذیریم که پایه پولي اقتصاد دنیا بر مبناي 

دالر و سپس یورو است و نمي توان این واقعیت را کتمان نمود.
اقتصاد مریض و معیوب ایران، نیاز به درمان اساسي و ریشه اي تر دارد. تغییر 
در ساختارهاي تولید، تحوالت سیاست هاي خارجي، نیاز به برقراري تعامالت سیاسي 
و بدون تنش، قبول تحوالت اجتماعي و فرهنگي، ابر تورم هاي اقتصادي، همگام 
شدن با عصر تکنولوژي و دنیاي دیجیتال، دنیاي مجازي و گسترش روزافزون آن، 
استقبال از چالش ها و انتقادات خبرگان متخصص، بسط تجارت هاي نوین بر مبناي 
ارزهاي دیجیتال و پذیرش جایگزین شدن آن به جاي پول هاي رایج، تغییرات 

اي،  ناشناخته، جنگ هاي منطقه  بیماریهاي ویروسي و میکروبي  اقلیمي، شیوع 
بحران آب و غذا و سوخت و هزاران هزار تحوالت دیگر، جزء الینفک موضوعات 

جاري و آتي دنیا مي باشد.
موضع گیري هاي تقابلي و صرفا از سر اغراض سیاسي متاسفانه سمت 
و همواره شاهد  داشت  باز خواهد  از مسیر صعودي  را  و سوي حرکت جامعه 
سردرگمي  موجب  تسلسل،  دور  این  و  بود  خواهیم  کشورها  اکثر  با  ضدیت 
تیره  توسعه  هاي  راه  لذا  و  شد  خواهد  اجتماعي  و  اقتصادي  و  سیاسي  هاي 

و تار مي گردد.
وقت آن رسیده یک بار براي همیشه با تغییر در نگرش هاي موجود، درک 
صحیحي از مناسبات دنیاي امروز داشته و با اعمال تغییرات الزم، جاده هاي جدیدي 
براي فتح قله ها بسازیم و به فکر ساخت آینده اي روشن برای نسل های بعدی 
باشیم. ماندن در باتالق کنوني فقط و فقط جامعه را خواهد بلعید به طوري که به 
زودي مسیر تنفس را از جامعه خواهد گرفت و در آن وضعیت نجات جامعه اگر غیر 

ممکن نباشد، بسیار سخت خواهد بود.
اگر نگاهي به برخي جوامع در حال توسعه بیاندازیم، خواهیم دید که ظرف 
مدت چند سال با تغییر در نحوه نگرش هاي خود، کشور را در جنبه هاي مختلف 
وارد مسیرهاي نویني نموده و با آشتي و برقراري تعامل با جامعه جهاني موجب 

توسعه و پیشرفت هاي قابل توجهي در عرصه هاي مختلف شدند.
بهرحال کشور ما با بهره مندي از منابع سرشار طبیعي همانند نفت و گاز و 
معادن و همچنین پتانسیل هاي موجود در حوزه هاي کشاورزي و دامداري مي 
تواند فقط با اتخاذ تدابیر مناسب و بدون تنش در راستاي برقراري تعامل با دنیا گام 

هاي خوبي را در خروج از بحران بردارد.

حال بد اقتصاد ایران با ُمسکن های موقت خوب نخواهد شد!
سخنروز

دانشگاه  ممتاز  استاد  و  روانشناس 
تهران نسبت به »فرسودگی روانی« در 
مردان هشدار داد و گفت: کارگزاران باید 
نسبت به سالمت، بهداشت و آرامش روان 
مردان و نشاط معنوی آنها دقت داشته 
فرسودگی  و  افسردگی ها  چراکه  باشند 
برای  مقدمه ای  می تواند  روانی  های 

خودکشی شوند.
با  همزمان  افروز،  غالمعلی  دکتر 
»امنیت  مردان،  سالمت  جهانی  هفته 
افراد  برای  امنیت  باالترین  را  روانی« 
دانست و اظهار کرد: امنیت روانی بدون 
حمایت های معیشتی، شغلی، اقتصادی و 
اجتماعی مقدور نمی شود. این استاد ممتاز 
بسیاری  اینکه  بیان  با  تهران  دانشگاه 
اضطراب  دچار  در حال حاضر  آقایان  از 
اند،  توجه شده  قابل  افسردگی  و  شدید 
ادامه داد: برخی از مردان به دلیل احساس 
ناتوانی در حسن تامین معیشت خانواده 
فرسودگی روانی پیدا کرده اند و نسبت به 
تامین معیشت خانواده خود نگران هستند. 
مردان خانواده در حالی سنگربانان خانواده 
محسوب می شوند که با نگرانی های یاد 
شده بعضا احساس اقتدار الزم برای این 

سنگربانی را از دست داده اند.
روانشناس،احساس  این  گفته  به 
سنگین تر  بسیار  روانی«  »فرسودگی 

در  و  است  »افسردگی«  احساس  از 
گفت  می توان  روانی«  »فرسودگی 
شخصیت افراد می سوزد.وی معتقد است 
که فشارهای روانی، اقتصادی، اجتماعی، 
تعارضات  می تواند  معیشتی  و  عاطفی 
فرسودگی  و  ایجاد  مردان  برای  روانی 
روانی آنها را چند برابر کنند.افروز درباره 
نشانه های فرسودگی روانی، توضیح داد: 
تامین  در  ناتوانی  از  احساس شرمندگی 
تمرکز،  دادن  دست  از  خانواده،  معیشت 
نگرانی  نسبت به آینده شغی و خانوادگی و 
معیشتی، داشتن تعارضات و دوگانگی های 
روانی، اضطراب و افسردگی همگی منجر 

به ایجاد فرسودگی روانی می شود.
وی »خانواده« را باغ، زنان را باغبان 
و مردان خانواده را سنگربان این باغ تشبیه 
کرد و افزود: مردان باید مراقب آرامش و 

امنیت همسر و فرزندان خود باشند. تامین 
امنیت روانی و معیشت خانواده فراتر از 
برای اعضا خانواده است  تامین خوراک 
بلکه معیشت شامل تامین حسن و آرامش 

در زندگی نیز می شود.
با  استاد ممتاز دانشگاه تهران  این 
اشاره به اهمیت نقش شرایط اقتصادی و 
معیشتی مردان در داشتن سالمت و امنیت 
روان، ادامه داد: بسیاری از آقایان مراجعه 
وقتی  می گویند  روانشناسان  به  کننده 
به دهه سوم  ماه می رسند با مشکالت 
مردان  برخی  شوند.  می  مواجه  خواب 
دو شغله می گویند نگران این هستیم که 
نتوانیم مخارج جاری زندگی را تامین کنیم 
که این امر فشار مضاعفی بر مردان وارد 
می کند. مجموعه این فشارها برای مردان 

نا امنی روانی ایجاد کرده است.

این روانشناس وظیفه تامین احساس 
امنیت روانی و معیشت مطلوب خانواده ها را 
بر عهده کارگزاران جامعه دانست و یادآور 
شد: این امنیت روانی و معیشت مطلوب 
خانواده ها شامل تامین تمام نیازهای معقول 
آرامش  مکلف اند  مردان  است.  زندگی 
خانواده را حفظ کنند اما مردی می تواند 
تقویت کرده و سنگربان  را  آرامش  این 
خانواده باشد که خود آرامش داشته باشد. 
سنگربانی که کالفگی فکری پیدا کرده و 
دلمرده، مضطرب و نگران است نمی تواند 
باغ زندگی را نگه دارد. امروزه مردان بیش 
از هر زمان دیگری نیاز به حمایت، آرامش 

و نشاط معنوی دارند.
افروز در پایان سخنان خود با بیان 
اینکه مهم ترین رکن هر خانواده مادر است 
و این پدر است که باید به مادر آرامش دهد، 
بیان کرد: اگر باغبان خانواده یعنی مردان و 
پدران نشاط نداشته باشند فرزندان و زنان 
نیز نشاط نخواهند داشت. نشاط و رشد 
فرزندان بستگی به نشاط پدر و مادر دارد 
و اگر  پدر دلمرده و فرسوده شود قطعا مادر 
نیز دلمرده شده و فرزندان احساس کسالت 
و خانه گریزی پیدا می کنند. حتی ممکن 
است در این شرایط فرزندان به اشتباه برای 
سرگرمی خود به فضای مجازی پناه برده و 

از والدین دوری کنند.

هشدار یک روانشناس نسبت به »فرسودگی روانی« مردان؛

امنیت روانی، باالترین امنیت برای افراد است!

صفحه ۲
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عضو هیات ریییسه کمیسیون امنیت ملی خبر داد:
بررسی اصالح قانون بکارگیری سالح از سوی ماموران 

در کمیسیون امنیت ملی 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
سوی  از  سالح  بکارگیری  قانون  اصالح  الیحه  بررسی  از  مجلس 
برخی  گفـت:  و  داد  خبر  موارد ضروری  در  مسلح  نیروهای  ماموران 

مواد با موافقت اعضا به این قانون اضافه شد.
ابراهیم عزیزی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران گفت: 
در این نشست الیحه اصالح قانون بکارگیری سالح توسط ماموران 
نیروهای مسلح در موارد ضروری بررسی شد و چند ماده و بند با تصویب 

نمایندگان به آن اضافه شد.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
مجلس افزود: بر اساس اصالحات انجام شده برای حفظ تاسیسات، 
تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی، امنیتی و اماکن طبقه بندی شده 
و در موضوعاتی که هجوم، حمله، ورود به عنف جهت اقداماتی مانند 
ترور، غارت اسناد و اموال، تخریب، گروگانگیری و اشغال ممکن است 
برابر  از سالح  نیروهای مسلح را مجاز به استفاده  رخ دهد، ماموران 

ضوابط قانونی خواهند شد.
وی تاکید کرد: در ماده ۱۱ این الیحه عملیات انتحاری به قانون 
قبل اضافه شد. همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۱ این الیحه استفاده از 
سالح توسط ماموران نیروهای مسلح در هر نوع درگیرِی مسلحانه،  

مجاز شناخته شود.
عزیزی با بیان اینکه تالش اعضای کمیسیون اصالح قانون 
مسلح  نیروهای  و  شهروندان  برای  الزم  امنیت  برقراری  برای 
ناامنی  موجب  آنچه  شده  تالش  اصالحات  در  کرد:  عنوان  است، 
می  ها  اجالس  و  گردهمایی ها  شخصیت ها،  مردم،  به  آسیب  یا 
به  منتهی  و  شود  داده  قرار  توجه  مورد  قانون  چارچوب  در  شود 

شوند. بازدارنده  اقدامات 
رجی  خا ست  سیا و  ملی  منیت  ا کمیسیون  ئیس  ر یب  نا
در موضوعات  انجام شده  در اصالحیه های  مجلس تصریح کرد: 
کردن  ساقط  و  هواپیماربایی  انتحاری،  خرابکارانه،  تروریستی، 
سالح  از  می توانند  قانون  چارچوب  در  مسلح  نیروهای  هواپیما، 

کنند. استفاده  خود 
وی خاطرنشان کرد: اصالحیه های انجام شده در مرحله کمیسیون 
است و پس از اتمام بررسی الیحه در کمیسیون که همچنان چند ماده 
از آن باقی مانده است، در صحن بررسی خواهد شد و ممکن  است 
بسیاری از موارد مصوب در کمیسیون در صحن تغییر کند. به عبارتی 
این مصوبات قانون تلقی نمی شود و قانون به کارگیری سالح همچنان 

مربوط به مصوبه هشتم دی ماه ۱3۷3 است.

یک نماینده مجلس خبر داد؛
تصمیم هیات رییسه مجلس برای اعالم وصول استیضاح 

فاطمی امین
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که با تصمیم 
هیات رییسه مجلس، تقاضای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اعالم وصول خواهد شد و سپس برای بررسی به کمیسیون صنایع و 

معادن ارجاع می شود.
مجلس  رییسه  هیات  جلسه  به  اشاره  با  دهنوی  محسن  سید 
گفت: در این جلسه هیات رییسه درخواست تعدادی از نمایندگان برای 
استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار 
گرفت و در نهایت هیات رییسه مجلس موافقت کرد که این تقاضا 
در مجلس اعالم وصول شده و برای بررسی به کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس ارجاع شود.
وی مهم ترین دلیل استیضاح فاطمی امین را عدم مدیریت صحیح 
صنعت خودروسازی و محقق نشدن وعده های وزیر صمت اعالم کرد.

مبارزه با مواد مخدر از مهم ترین ماموریت های فراجاست
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: مبارزه با مواد مخدر از مهم ترین 

ماموریت های فراجاست.
سردار »حسین رحیمی« در آیین تکریم و معارفه رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر این فرماندهی با اشاره به اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر 
از جمله مهم ترین ماموریت های فراجا می باشد، بیان داشت: امروز مبارزه با 
سوداگران مرگ از مرز تا قلب شهرها و روستاها در دستور کار بوده و پلیس 

در این مسیر شهدای بسیاری تقدیم کرده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تاکید براینکه پدیده شوم مواد مخدر 
امروز از جمله مهم ترین دالیل وقوع برخی جرائم، تخلفات و آسیب های 
اجتماعی و… است و در حقیقت می توان عنوان داشت که مواد مخدر از 
جمله ام الخبائثی است که باید همه جانبه با آن برخورد و مقابله جدی شود، 
گفت: مبارزه با مواد مخدر از جمله اولویت های اصلی فراجا می باشد که الزم 
است در این زمینه توامان در دو عرصه ی عرضه و تقاضا برخوردی جدی 

و همه جانبه انجام شود.
سردار رحیمی با تاکید بر اینکه باید جامعه را از لوث افرادی که مردان و 
زنان ما را به مواد مخدر آلوده می سازند پاک کرد و عرصه را بر این سوداگران 
مرگ تنگ کرد، گفت: در عرصه مبارزه و مقابله با سوداگران مرگ نیازمند 
عزمی ملی و همه جانبه هستیم که در تهران بزرگ بحمداهلل در حال حاضر 
شاهد هم افزایی دستگاه قضا، دادستان تهران، شورای هماهنگی مبارزه با 

مواد مخدر با پلیس در عرصه مقابله و مبارزه با مواد مخدر هستیم.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه هیچ امنیت و آرامشی را برای 
فروشندگان مواد مخدر نمی گذاریم و اجازه نخواهیم داد که این افراد دون 
مایه به راحتی سالمت جامعه را به خطر بیندازند، عنوان داشت: طرح های 
با توزیع کنندگان مواد مخدر و همچنین جمع آوری و ساماندهی  مبارزه 
معتادان متجاهر در دستور کار پلیس پایتخت قرار دارد و حتی در روزهای 
قرنطینه کرونایی همکاران من در پلیس مبارزه با مواد مخدر علیرغم همه 
خطرات و احتماالت انتقال این ویروس منحوس ماموریت خود را به نحو 

مطلوب انجام می دادند.
حوزه  در  اخیر  چند سال  در  اینکه  به  اشاره  با  پایتخت  پلیس  رئیس 
مبارزه با مواد مخدر شاهد تحول، رشد و پویایی خوبی در سطح پایتخت 
بوده ایم، عنوان داشت: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با راه اندازی مرکز 
بازپروری معتادین )مرکز سروش( بازپروری معتادان متجاهر که در حقیقت 
چهره پایتخت را با حضور خود در معابر مخدوش کرده بودند، کار بزرگی 
رارقم زد و امروز مرکز بازپروری سروش یکی از معتبرترین مراکز بازپروری 
است که پروسه درمان معتادان )سم زدایی، حرفه آموزی و…( در آن برابر 

آخرین استانداردها پیگیری می شود.
در این مراسم از تالش ها و خدمات سرهنگ »عبدالوهاب حسنوند« 
قدردانی شد و سرهنگ »ضرغام آذین« به عنوان رئیس پلیس جدید مبارزه 

با مواد مخدر تهران بزرگ معرفی شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی:

مطالبات مردم، نتیجِه فشارهای اقتصادی است

علمـی  هیـات  عضـو 
دانشـگاه علـوم قضایـی بـا 
بیـان اینکه بر اسـاس قانون 
اساسـی، اعتراض حق مردم 
اسـت، گفت: باید بپذیریم که شـرایط، 
مناسـب نیسـت و اقشار مختلف تحت 
فشـار هسـتند به ویـژه بازنشسـتگان 
کـه باالخـره بعـد از سـالیانی کـه در 
بوده انـد،  نظـام  و  جامعـه  خدمـت 
االن احسـاس می کننـد بـا بی مهـری 
مواجـه شـده اند و احسـاس می کننـد 
کـه سـرمایه حیثیتـی آن هـا در حـال 

پایمال شـدن اسـت.
اسـتادیار  بایـی«  با »احسـان 
حقـوق جـزا و جرم شناسـی و عضـو 
هیـات علمی دانشـگاه علـوم قضایی 
انتظامـی  برخـورد  چگونگـی  دربـاره 
خصـوص   در  کـه  بازنشسـتگانی  بـا 
وضعیـت  و  حقـوق  افزایـش  عـدم 
معتـرض  معیشتی شـان  عد  مسـا نا
هسـتند، گفـت: وقتـی بـا یـک چنین 
اعتراضاتـی مواجـه می شـویم، بـرای 
اینکـه آسـیب های کمتـری بـه دنبال 
داشـته باشـد، فکـر می کنـم باید چند 
مولفه را در نظر بگیریم.نخسـت اینکه 
اعتـراض را یـک امـر طبیعـی بدانیم. 
فکـر می کنـم نفـس طبیعی دانسـتن 
اعتراضات و حتـی عصبانیت هایی که 
در ایـن شـرایط اقتصـادی و اجتماعی 
بـا آن مواجـه هسـتیم، طبیعی اسـت. 
وقتـی اعتـراض و عصبانیت ها طبیعی 
دانسـته شـود، به نظرم مواجهه با این 

معترضیـن متفـاوت خواهـد بود.
دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 
البتـه  کـرد:  تصریـح  قضایـی  علـوم 
لزومـا  اعتراض هـا  دانسـتن  طبیعـی 
بـه معنی درسـت بـودن آن نیسـت و 
ممکـن اسـت داخل یـک تجمع، یک 
کار ناصواب یا حرف و شـعار نادرستی 
نیـز زده شـود. نمی گوییـم کـه ایـن 
شـعار یـا حرکـت درسـت اسـت، امـا 
همیـن که ایـن اعتـراض و عصبانیت 
بـا توجـه به شـرایط اقتصـادی که در 
حـال حاضـر بـا آن مواجـه هسـتیم، 
طبیعـی دانسـته شـود، همیـن باعـث 

می شـود ایـن رابطـه تلطیـف شـود.
بایـد  کـرد:  خاطرنشـان  بابایـی 
بپذیریم که شـرایط، مناسـب نیست و 
اقشـار مختلف تحت فشـار هستند به 
ویژه بازنشسـتگان کـه باالخره بعد از 
سـالیانی که در خدمـت جامعه و نظام 
بوده انـد، االن احسـاس می کننـد بـا 
بی مهـری مواجه شـده اند و احسـاس 
می کننـد کـه سـرمایه حیثیتـی آن ها 
در حـال پایمـال شـدن اسـت و بـه 
نظـرم بایـد همدالنه تـر بـا این قشـر 

کرد. رفتـار 
فشـارهای  و  تحریم هـا  فشـار 

اقتصـادی بـر دوش برخـی از اقشـار 
و  می کنـد  سـنگینی  بیشـتر  جامعـه 
برخی از اقشـار هـم برعکس، حتی از 
ایـن تحریم هـا بهره مند هم شـده  اند.
وی با اشـاره به تاثیـرات تحریم 
در چنـد سـال اخیـر گفـت: چندیـن 
سـال اسـت که مـا فشـارهای تحریم 
را احسـاس می کنیـم، امـا مـردم نگاه 
می کننـد بـار ایـن فشـار تحریم هـا و 
فشـارهای اقتصادی بر دوش برخی از 
اقشـار جامعه بیشـتر سـنگینی می کند 
و برخـی از اقشـار هـم برعکس، حتی 
هـم  بهره منـد  تحریم هـا  ایـن  ز  ا
شـده  اند. جامعـه این مـوارد را می بیند 
و در ایـن فضا فکـر می کنم، اعتراض 
و عصبانیـت را باید طبیعی بدانیم. اگر 
ایـن مولفـه را در نظـر بگیریـم، قطعا 
در راسـتای مدیریـت ایـن اعتراضات، 

رفتارهـا همدالنه تـر خواهد شـد.
قانـون  را  »اعتـراض«  اصـل 
اساسـی بـه رسـمیت شـناخته، پـس 

اسـت »حـق« 
دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 
علـوم قضایـی تاکید کـرد: نکته دوم 
ایـن اسـت که ایـن اعتراضـات را به 
عنـوان حـق در نظـر بگیریـم. اصـل 
۲۷ قانـون اساسـی اجـازه اعتراض را 
بـه مـردم داده اسـت.در واقع فلسـفه 
اصـل ۲۷ قانـون اساسـی مربـوط به 
را  اعتـراض  اصـل  اسـت.  اعتـراض 
قانـون اساسـی به رسـمیت شـناخته 
اسـت، بنابرایـن بایـد به اعتـراض به 
عنـوان یـک حـق نگاه شـود بـه این 
معنـا کـه مـردم معتـرض حـق دارند 
در یـک جایـی تجمع کننـد و صدای 
خودشـان را بلنـد کننـد و خبرنگاران 
را دعـوت کننـد. ایـن ابـزاری اسـت 
پیش بینـی  اساسـی  قانـون  در  کـه 
اگـر مشـکلی وجـود  و  اسـت  شـده 
دارد، مشـکل قانـون اساسـی اسـت 
را  ادعایـی  چنیـن  کسـی  قاعدتـا  و 

نمی کنـد. مطـرح 
اعتـراض، حـق مـردم اسـت و 
ایـن حـق مـردم در اعتـراض صـرف 
نظـر از درسـت بـودن یا نبـودن، باید 

بـه رسـمیت شـناخته شـود.
بابایـی بـا بیـان اینکـه نیـروی 
و  منیتـی  ا نهادهـای  و  نتظامـی  ا
همـه  بایـد  اجرایـی  دسـتگاه های 
همـت خـود را به کار بگیرنـد تا اصل 
شـود،  اجرایـی  اساسـی  قانـون   ۲۷
گفـت: اعتـراض، حـق مـردم اسـت. 
ایـن حـق مـردم در اعتـراض صـرف 
نظـر از درسـت بـودن یا نبـودن، باید 

بـه رسـمیت شـناخته شـود.
وی گفـت: در حقیقـت نیـروی 
انتظامـی در یـک جایـگاه بی طـرف 
قـرار دارد و دغدغـه اش حفـظ نظـم 

اسـت و بایـد کمک کند تـا این اصل 
قانـون اساسـی اجـرا شـود. در واقـع 
وظیفـه اصلـی نیـروی انتظامـی ایـن 
اسـت کـه امنیـت تجمعـات را حفـظ 
کنـد، یعنـی هنرش باید این باشـد که 
ایـن اعتراضات برگزار شـود مشـروط 
بـه حفـظ نظم، امـا باید بدانیـم که در 
نهایـت این تجمع و اعتـراض طبیعی 
اسـت، افـراد می خواهند صـدای خود 
را بلنـد کنند، گالیـه کنند؛ این امور را 
بایـد طبیعـی بدانیم و  ایـن حق مردم 

بایـد تضمین شـود.
دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 
نیـروی  داد:  ادامـه  قضایـی  علـوم 
انتظامـی بایـد همـه همـت خـود را 
بـه کار بگیـرد تـا  اصـل ۲۷ قانـون 
اساسـی اجـرا شـود و در ایـن راسـتا 
بایـد در مقابـل بی نظمـی و افـرادی 
کـه به دنبال اغتشـاش هسـتند، عمل 
کند، اما اغتشـاش بـه معنای اعتراض 
و تجمـع نیسـت و ایـن فاصله باید مد 

نظـر قـرار بگیرد.
نکتـه  کـرد:  تصریـح  بابایـی 
گرفتـه  نظـر  در  بایـد  کـه  دیگـری 
شـود، تفسـیر نظـم اسـت. مـا نظم را 
نبایـد خیلـی تنگ نظرانه تفسـیر کنیم 
و نـگاه کوتاه بینانـه ای بـه آن داشـته 
باشـیم.اگر مـا یـک تجمـع اعتراضی 
را درسـت مدیریت نکنیـم و آن مردم 
خودشـان  خانه هـای  بـه  ناراضی تـر 
روانـه شـوند؛ چـه بسـا ایـن شـرایط 
را  باالتـری  بی نظمـی  یـک  آبسـتن 
مسـئله  مـا  یعنـی  می کنـد.  فراهـم 
نظـم را نبایـد صرفا یک مسـئله نظم 
داخـل خیابان ببینیـم و نباید لحظه ای 
نگاه و تفسـیر کنیـم و بگوییم به طور 
مثال امروز سـاعت ۱۲ یک تجمع رخ 
داده اسـت و در نهایـت مدیریت شـد. 
اگـر بـه نحـوی درسـت، ایـن تجمع 
مدیریـت نشـود، ایـن نحـوه برخـورد 
می توانـد بـذری بـرای بی نظمی های 

باشـد. دیگر 
وی تصریـح کـرد: مـردم یـک 
نارضایتـی دارنـد و ما نبایـد نارضایتی 
مضاعفـی را بـه وجـود بیاوریم.ممکن 
اقتصـادی  شـرایط  بـه  مـردم  اسـت 
اعتـراض داشـته باشـند، امـا مـا نباید 
کاری کنیـم کـه ایـن اعتـراض  بـه 
کنـد.  پیـدا  تسـری  نهادهـا  سـایر 
کسـی نهادهـای امنیتـی و انتظامـی 
را در شـرایط اقتصـادی فعلـی مقصـر 
نمی دانـد، امـا بایـد به گونـه ای عمل 
شـود که معترضـان مجموعه دیگری 

را در مقابـل خـود در نظـر نگیرنـد.
دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 
علـوم قضایی یادآور شـد: آخرین نکته 
ایـن اسـت که برخـورد بـا واقعیتی به 
نـام اعتـراض و تجمعـات اعتراضـی، 

و  می طلبـد  را  خـود  خـاص  دانـش 
نیـاز به نیروهـای آموزش دیـده دارد. 
مشـخص است که با آشـوبگران یک 
نـوع برخـورد الزم اسـت و بـا مردم و 
بـه ویژه قشـر بازنشسـته کـه توقعات 
دارنـد،  صنفـی  و  اقتصـادی  کامـال 

برخـورد متفاوتـی را طلـب می کنـد.
مردم ضِد نظم نیستند

بابایـی تاکید کـرد: البته باید این 
را اضافـه کنـم کـه نیـروی انتظامـی 
جزئـی از مـردم اسـت و نقـش آن هـا 
در تامیـن امنیـت قابـل انکار نیسـت، 
امـا وظیفـه نخبـگان ایـن اسـت کـه 
موضوعاتی را یادآوری کنند. کشـور ما 
خوشـبختانه در طول سـالیان گذشـته 
تجمعـات  نـوع  ایـن  شـاهد  چنـدان 
پدیـده  بـا  نبـوده و در حـال حاضـر 
جدیدی مواجه هسـتیم که به واسـطه 
سـال های  در  اقتصـادی  مشـکالت 
بـوی  و  رنـگ  و  ایجـاد شـده  اخیـر 
نظـم  ضـد  مـردم  و  نـدارد  سیاسـی 
رویکردشـان  و  مطالبـات  و  نیسـتند 
سیاسـی نیسـت، بلکه بیشتر اقتصادی 
و در نتیجِه فشـارهای اقتصادی است.

کشـور مـا خوشـبختانه در طول 
سـالیان گذشـته چنـدان شـاهد ایـن 
نـوع تجمعـات نبـوده و در حال حاضر 
بـا پدیـده جدیـدی مواجه هسـتیم که 
بـه واسـطه مشـکالت اقتصـادی در 
سـال های اخیـر ایجاد شـده و رنگ و 

بوی سیاسـی نـدارد.
وی ادامـه داد: اگـر اعتـراض به 
رسـمیت شـناخته و فعاالنـه در ایـن 
زمینـه برخورد شـود و خبرنـگاران در 
ایـن تجمعـات حضور داشـته باشـند، 
بـه گونـه ای کـه رسـانه های داخلـی 
متولـی انعـکاس اخبـار ایـن تجمعات 
باشـند و افـراد معتـرض رسـانه های 
داخلـی را پناهـگاه خودشـان بداننـد؛ 
همیـن مسـأله بـه مدیریـت موضـوع 
کمـک می کند. ایـن موضـوع برازنده 
نظـام جمهـوری اسـالمی نیسـت که 
کامـال  رویکردشـان  کـه  معترضـان 
اقتصادی اسـت ناچار شـوند تجمعات 
رسـانه های  طریـق  از  را  خودشـان 
بیگانـه منعکـس کننـد. خبـر باالخره 

خواهد شـد.  منعکـس 
تجربه دوسـاله همین اعتراضات 
تأییـد  را  ایـن  اقتصـادی  و  صنفـی 
می کنـد که اخبـار و تصاویر، منعکس 
می شـود، امـا ایـن نکته مهـم و قابل 
توجـه اسـت کـه ایـن اخبـار از چـه 
مـن  می شـود.  منتشـر  کانال هایـی 
فکـر می کنـم که اگـر به رسـانه های 
داخلی اعتماد شـود، بهتر از این اسـت 
کـه صـدای اعتراض مـردم که کامال 
طبیعـی اسـت از شـبکه های بیگانـه 

شـود. منعکس 
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زیر نظر: علی هوشمند

زمان انتشار کارت کنکوری ها اعالم شد
کارت ورود به جلسه داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ از پنجم تیر ماه جاری 
بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان به 

مدت دو روز فرصت دارند کارت خود را دریافت کنند.
طبق تقویم آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون سراسری 
سال ۱۴۰۱ در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه ۸، ۹، ۱۰ و 

۱۱تیر ماه برگزار می شود.
کارت  ورود به جلسه آزمون  به همراه راهنمای شرکت در آزمون از 
روز یکشنبه مورخ پنج تا روز سه شنبه ۷ تیر ماه جاری برای مشاهده و چاپ 

بر روی درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.
www. داوطلبان کنکور به درگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی

sanjesh.org مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباری 
کدپیگیری  و  پرونده  یا شماره  و  شناسنامه  و شماره  رقمی(  نام)۱۲  ثبت 
ثبت نام)۱6 رقمی( و نام و نام خانوادگی، کد ملی و سریال شماره شناسنامه، 

کارت شرکت در آزمون را چاپ کنند.
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد؛ با توجه به دریافت اطالعات 
اطالعات  ویرایش  امکان  احوال،  ثبت  سامانه  از  متقاضیان  شناسنامه ای 
شناسنامه ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطالعات مندرج در بندهای 
۱، ۲، 3، ۴ و ۱3 کارت شرکت در آزمون داوطلبان وجود داشت ضروری است 
درخواست کتبی خود را به همراه تصویر شناسنامه یا کارت ملی حداکثر تا 
تاریخ ۱۲ تیر از طریق آدرس https://darkhast.sanjesh.org به 

سایت سازمان ارسال کنند.
همچنین داوطلبان توجه داشته باشند که فرصت را از دست ندهند چرا 
که در صورت مغایرت در برخی از اطالعات ثبت نامی مانند فاقد عکس، 
اشتباه عکس و یا معلولیت الزم است به باجه های رفع نقص مطابق با شهر 
محل سکونت خود و جداول مندرج در »اطالعیه اعالم زمان برگزاری، 
نحوه  دریافت کارت  و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری 
»در روزهای سه شنبه ۷ تا روز جمعه ۱۰ از ساعت ۸:3۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا 
۱۸ به نماینده این سازمان مستقر در باجه مراجعه کرده و اطالعات خود 

را ویرایش کنند.
داوطلبانی که عالوه بر ثبت نام در آزمون یکی از گروه های آزمایشی 
علوم  ریاضی و فنی، علوم  تجربی و علوم  انسانی، در گروه های آزمایشی 
هنر و زبان های  خارجی نیز ثبت نام کردند برای آنها سه  کارت  شرکت در 
آزمون)یک  کارت  مربوط  به  گروه  آزمایشی اصلی  علوم  ریاضی و فنی یا 
علوم  تجربی و یا علوم  انسانی و دو کارت  دیگر به  ترتیب  برای گروه  هنر 

و زبان های خارجی( صادر شده  است .

بازداشت پسر 26 ساله کرمانی که خبر دروغ برای BBC ارسال کرد 
با شبکه  ارتباط  از دستگیری عامل  قلعه گنج  انتظامی شهرستان  فرمانده 
BBC و اظهار نظر نادرست درخصوص سرقت طالفروشی این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مراد حیدری گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه طال 
فروشی در قلعه گنج، فردی اقدام به ارسال گزارش نادرست بر اساس اظهار نظر 
را ضعیف  پلیس  BBC فارسی کرده و عملکرد  به شبکه خبری  شخصی خود 

توصیف کرده بود.
او می گوید: به همین منظور کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات اطالعاتی 
و تخصصی، عامل ارتباط باشبکه معاند که یک پسر ۲6 ساله بود را شناسایی و 

این فرد را با هماهنگی قضائی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قلعه گنج گفت: تحقیقات کارشناسان پلیس فتا 
حاکی از آن است که این فرد دربستر یکی از شبکه های اجتماعی با این شبکه 
خبری ارتباط گرفته و بنا به یک انگیزه واهی گزارشی ازوقوع این سرقت را به 

این شبکه خبری ارسال کرده است.
سرهنگ حیدری گفت:این متهم به ارتباط با این شبکه معاند اقرار کرد.

او می گوید: پلیس با عامالن تشویش اذهان عمومی چه در فضای حقیقی 
و چه در فضای مجازی با قاطعیت برخورد می کند و الزمبه

شناسایی و دستگیری عامالن سرقت مسلحانه به طور ویژه در دستور کار 
کارگاهان پلیس آگاهی قرار دارد و به محض دستگیری اطالع رسانی خواهد شد.

قتل خونین جوان اراکی در جشن تولد دوستانه
در پی وقوع قتل جوانی ۲6 ساله در اراک دو نفر مظنون به قتل با اقدام 

بهنگام، ماموران انتظامی شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ »محمود خلجی« معاون فرهنگی و اجتماعی  فرماندهی انتظامی 
استان مرکزی بیان داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان اراک، موضوع به 
انتظامی پاسگاه »گیلی« این شهرستان  صورت جدی در دستور کار مأموران 

قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: مأموران انتظامی شهرستان اراک با حضور در محل 
حادثه و در بررسی های اولیه دریافتند، ۲ جوان شرکت کننده در  مراسم  جشن 
تولد دوستانه، به علت وجود اختالفات قبلی، با مقتول درگیر شده  و با سالح سرد  

وی را مجروح  و متواری شده اند.
این مقام مسئول اظهار داشت: پس از انتقال فرد مصدوم از سوی نیروهای 
امدادی به بیمارستان، به علت شدت جراحات وارده و خونریزی شدید، تالش 
نیروهای امدادی برای درمان او ثمر بخش نبود و پس از گذشت اندک زمانی، 

این جوان ۲6 ساله در بیمارستان جان سپرد.
خلجی تصریح کرد: پس از آغاز تحقیقات میدانی و تالش لحظه به لحظه 
مأموران انتظامی شهرستان اراک و شواهد موجود، سر انجام عامالن اصلی این 
با  از هماهنگی  از 3 ساعت در شهرستان اراک شناسایی و پس  نزاع در کمتر 

دستگاه قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
این مقام انتظامی در پایان با اشاره به انتقال متهمان به پلیس آگاهی افزود: 

تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد و نتیجه متعاقبا اعالم خواهد شد.
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TSMC جزئیات پنج لیتوگرافی 3 نانومتری خود 
را اعالم و فناوری FinFlex را معرفی کرد

شرکت صنایع نیمه هادی تایوان، TSMC، روز ۱5 ژوئن ۲۰۲۲ رویدادی 
با عنوان Technology Symposium، برگزار کرد و در آن نقشه ی راه 
برنامه های  درباره ی  را منتشر و جزئیاتی  پردازشی اش  فناوری های  به روز شده ی 

گسترش خطوط تولید ارائه کرد.
براساس گزارش AnandTech، شرکت TSMC در سمپوزیوم امسال 
به نسل جدید نودهای پردازشی خود که متعلق  به خانواده ی سه نانومتری N3 و 
 TSMC هستند اشاره کرده است. لیتوگرافی های نسل جدید N۲ دو نانومتری
در سال های پیش رو برای ساخت سیستم -روی-چیپ ها، پردازنده های مرکزی و 

پردازنده های گرافیکی پیشرفته استفاده خواهند شد.
با پیچیده تر شدن لیتوگرافی پردازنده ها، شرکت های تراشه ساز باید هزینه و 
زمان بیشتری را صرف تحقیق و توسعه کنند و به همین دلیل برخالف سال های 
گذشته، قرار نیست هر دو سال یک بار شاهد روی کار آمدن لیتوگرافی کاماًل جدیدی 

از سوی TSMC و دیگر تولید کنندگان صنعت نیمه هادی باشیم.
با در نظر گرفتن تاریخ معرفی N3، به نظر می رسد TSMC تصمیم گرفته 
استفاده  پردازنده ها  را در  لیتوگرافی های خود  از  در هر ۲٫5 سال نسل جدیدی 
پردازنده های  و   N3 مبتنی بر  پردازنده های  عرضه ی  بین  فاصله ی  البته  کند. 
 TSMC به حدودا سه سال افزایش پیدا خواهد کرد. این یعنی N۲ مبتنی بر
برای برآورده کردن نیاز مشتریانش باید در طول سه سال پیش رو چندین نسخه 
از لیتوگرافی N3 را طراحی کند و در هر نسخه ی جدید عملکرد به ازای وات و 

تراکم ترانزیستورها را بهبود دهد.
یکی دیگر از دالیل نیاز TSMC و مشتریانش به چندین نسخه از گره ی 
 GAAFET به ترانزیستورهای کاماًل جدید N۲ این است که لیتوگرافی N3
با ضخامت نانوصفحه ای اتکا می کند و انتظار می رود تولید این نوع ترانزیستورها 
نسبت به نسل فعلی گران تر بوده و به روش های ساخت و آی پی های جدید نیاز 
 TSMC پیدا کند. تفاوت بین ویفرهای سه نانومتری و ویفرهای دو نانومتری

بسیار زیاد خواهد بود.
 N3 در سمپوزیوم فناوری ۲۰۲۲ به چهار نسخه از لیتوگرافی TSMC
اشاره کرد که N3E و N3P و N3S و N3X نامیده می شوند و تعداد نهایی 
 TSMC .لیتوگرافی های سه نانومتری شرکت تایوانی را به پنج مورد می رسانند
لیتوگرافی ها را معرفی و جزئیات کامل آن ها  در سال های آینده، به تدریج این 

را منتشر می کند.
TSMC می گوید در هر نسخه ی جدید از N3 قرار است شاهد استفاده از 
فناوری های جدیدتر، بهبود عملکرد، افزایش تراکم ترانزیستورها و ولتاژ بیشتر برای 
 FinFlex پردازش های سنگین باشیم. تمامی این نودهای پردازشی از قابلیت

پشتیبانی خواهند کرد.
FinFlex به صورت اختصاصی توسط TSMC توسعه داده شده و به 
دهد.«  بهبود  بسیار  را  آن ها  طراحی  »تغییرپذیری  می تواند  شرکت  این  ادعای 
FinFlex به طراحان تراشه امکان می دهد با دقت باال عملکرد، مصرف انرژی 

و هزینه ها را بهینه و مدیریت کنند.
در حال حاضر طراحان برای تولید تراشه مجبورند سراغ استفاده از یک 
نوع ترانزیستور بروند و امکان استفاده از چند نوع ترانزیستور در یک تراشه )یا 
در بلوک های هر SoC( وجود ندارد. برای نمونه، هسته های CPU را می توان 
با استفاده از ترانزیستورهای ۲-3 ساخت تا قدرت پردازشی بسیار باال باشد و 
پیدا  ابعاد کاهش  و  انرژی  ۱-۲ مصرف  ترانزیستورهای  از  استفاده  در صورت 
عادالنه  و  منطقی  برعکس(  )و  انرژی  برای مصرف  قدرت  فدا کردن  می کند. 
وقتی  به خصوص  نیست  ایدئال  سناریوها  تمامی  برای  اما  می رسد،  نظر  به 
درباره ی تراشه هایی سه نانومتری صحبت می کنیم که ساخت آن ها پرهزینه تر 

از تراشه های امروزی است.
انواع  می دهد  امکان  طراحان  به   FinFlex فناوری  ازطریق   TSMC
کنند.  استفاده  پردازشی  بلوک  یک  در  را   FinFET ترانزیستورهای  مختلف 
مصرف  و  پردازشی  قدرت  دقیق  تنظیم  امکان  که  است  دلیل  همین  به  دقیقًا 

انرژی فراهم می شود.
 CPU فناوری های این چنینی در تولید ساختارهای پیچیده نظیر هسته ی
ابعاد Die قدرت هسته  بسیار پرکاربرد هستند و باعث می شوند در عین حفظ 
افزایش پیدا کند. البته FinFlex با وجود تمامی مزایایش نمی تواند جایگزین 
مناسبی برای جهش نسلی لیتوگرافی و اعمال تغییر در تراکم ترانزیستور و ولتاژ 
باشد؛ چون نسل های جدیدتر لیتوگرافی بیش از ساختار ترانزیستورها روی عملکرد 

تراشه اثر می گذارند.
تولید اولین تراشه های سه نانومتری TSMC در ماه های آینده رسمًا آغاز 
این تراشه ها خواهیم  آینده ی میالدی شاهد عرضه ی  اوایل سال  می شود و در 
دارد در سه  لیتوگرافی های مدرن قصد  با تمرکز روی  TSMC هم زمان  بود. 
سال آینده ظرفیت تولید تراشه برپایه ی لیتوگرافی های قدیمی مثل N۱۲ را نیز 

تا 5۰ درصد افزایش دهد.
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کشور  آب  سخنگوی 
آخرین  اساس  بر  گفت: 
برای  نیرو  وزارت  تصمیم 
مقابله با مشترکان بدمصرف تصمیم 
از  دسته  این  آب  که  شده  آن  بر 
تا  سه  موقت  صورت  به  مشترکان 
و  شود  قطع  روز  در  ساعت  چهار 
اگر روند خود را تغییر ندهند، مجبور 
پیک  پایان  انتهای  تا  بود  خواهیم 
را  مشترکان  این  آب  کامل  بطور 

قطع کنیم.
ز  و ر ه  د ا ز سم  قا ز  و فیر
خبری  نشست  در  گذشته)یکشنبه( 
در پاسخ به پرسشی، درباره برخورد 
بدمصرف  مشترکان  با  نیرو  وزارت 
جزو  مشترکان  درصد  شش  گفت: 
که  شده  قرار  و  هستند  طرح  این 
طرح قطع آب را در چند فاز برای 
این دسته از مشترکان اجرایی کنیم 
و در شرایطی که مدیریت مصرف 
مشترکان  این  آب  نگیرد،  صورت 

بطور کامل قطع خواهد شد.
بخش  در  اینکه  بیان  با  وی 
اداری نیز مقررات سخت گیرانه ای 
را در دستور کار داریم، گفت: تاکنون 
شده  ترسیم  اهداف  به  درصد   ۷۰

دست یافته اند.
وضعیت  آخرین  ره  با در و  ا
ایران  گفت:  کشور،  در  فرونشست 
جزو کشورهایی است که بیشترین 
میزان فرونشست را دارد. فرونشست 
در کل کره زمین با یک نرخ مجاز 
نرخ  این  از  اگر  که  می افتد  اتفاق 
خارج شود مشکل آفرین خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی، مبنی بر 
اینکه در حال حاضر نرخ مجاز چقدر 
تعیین شده  نرخ مجاز  است، گفت: 
نیم الی یک سانتی متر تعریف شده 
اما این میزان در برخی از دشت های 
است  سانتیمتر  تهران حدود هشت 
و  نیست  باال  چندان  عدد  این  اما 
بسیار  باالی ۲۰ سانتیمتر  رنج های 

خطرناک هستند.
وی در پاسخ به سوال دیگری 
طرح های  وضعیت  آخرین  درباره   ،
انتقال آب، گفت: در خلیج فارس و 
دریای عمان فاز مطالعاتی آغاز شد، 
کردیم،  گذاری  لکه  را  نقطه  چند 
و  سیستان  و  هرمزگان  بوشهر،  در 
حال  در  مطالعات  این  بلوچستان 
انجام است و مهندسی ارزش صورت 

می گیرد.
وی افزود: انتقال آب از دریای 
عمان به کرمان، اصفهان، هرمزگان 
و یزد در فاز ۱ به گل گوهر اجرا شده 
و اکنون آماده بهره برداری است. در 
سیستان و بلوچستان نیز یک طرح 
مطالعه شده که در بخش های خط 
انتقال در چابهار و خراسان جنوبی 
در حال انجام بوده و قرار است که 
منتقل  را  برای صنایع و شرب آب 
کند و در مسیر تمام اینها را به آب 

شرب برساند.

خزر  دریای  از  آب  انتقال  وی 
نیز گفت: بر اساس جمع بندی هایی 
که صورت گرفت در حال حاضر این 
تا خط  است  بررسی  حال  در  طرح 
اکنون  و  تعیین شود  آن  مشی های 
با محیط زیست و امور جنگل ها در 
حال تعیین تکلیف برای اجرای این 

طرح هستیم.
وی با اشاره به تعداد شهرهای 
ابتدای  از  گفت:  آبی،  تنش  دارای 
که  هدفگذاری شد  دولت سیزدهم 
برای شهرهای دارای تنش آبی چاره 
اندیشی شود. در آن زمان 3۰۰ شهر 
دارای تنش پیدا کردیم و در دو جبهه 
برنامه  روستایی  و  شهری  آبرسانی 
بخش  این  برای  مدون  ریزی های 

صورت گرفت.
حاضر  حال  در  افزود:  وی 
استان  مراکز  در  نگرانی  بیشترین 
است اما بر اساس سیاستگذاری های 
صورت گرفته در تابستان هیچ گونه 

جیره بندی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در حوزه آب روستایی گفت: 
نی  برسا آ د  جها مهم  ین  ا برای 
که  بود  این  هدف  و  شد  تشکیل 
که  خانوار   ۲۰ از  بیش  روستاهای 
شامل ۱5 هزار روستاست به شبکه 
طرح  این  شود.  متصل  آبرسانی 
پیشرفت  درصد  هشت  کنون  تا

فیزیکی داشته است.
وی در خصوص آخرین وضعیت 
حق آبه هیرمند، گفت: نشست های 
طرف  با  خصوص  این  در  جدی 
نیز جلسه ای  اخیرا  افغان داشته ایم. 
برگزار  موضوع  همین  با  تهران  در 
ابهامات  بودیم  صدد  در  که  شد 
موجود برای طرف مقابل را برطرف 
کنیم، در این راستا دستور کارهایی 
به دو طرف داده شده که باید برای 
و  بگیرد  مطالعات الزم صورت  آن 

در نهایت تصمیم گیری اخذ شود.
متاسفانه  تاکنون  وی  گفته  به 
شاهد مشارکت خوبی نبودیم. آنطور 
میلیون   3۰ می گویند  دوستان  که 
اما  شده  رهاسازی  آب  مکعب  متر 

سه  تنها  کرده ایم  دریافت  ما  آنچه 
میلیون متر مکعب بوده است. البته 
باید توجه داشت که حق آبه هیرمند 
ثابت نیست و تابع شرایط آبی بوده 
طرف  دو  هر  اینکه  به  توجه  با  و 
خشکسالی  با  است  سال  چندین 
مواجه هستند، باید توافق برای این 

موضوع صورت بگیرد.
وی با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته برای نصب کنترهای هوشمند 
دلیل  به  گفت:  آب،  صنعت  در 
اینکه نصب این تجهیزات بر عهده 
مصرف کننده است، استقبال چندانی 
صورت  موضوع  این  برای  تاکنون 
به  نیرو  وزارت  درنهایت  نگرفت، 
این جمع بندی رسید که تسهیالتی 
هوشمند  کنتورهای  نصب  برای  را 

در نظر بگیرد.
سیاست های  به  اشاره  با  وی 
نیرو  وزارت  تنبیهی  و  تشویقی 
بسته  سه  گفت:  مشترکان  برای 
مشترک خوش مصرف، پر مصرف 
و بدمصرف وجود دارد که در بخش 
آب شرب یارانه ای که به مشترکان 
تشویق  نوعی  می یابد  اختصاص 
اساس  بر  که  چرا  می شود،  حساب 
یارانه آب مشترکان تنها ۲۰ درصد 
را پرداخت  از قیمت تمام شده آب 

می کنند.
سیاست های  داد:  ادامه  وی 
تنبیهی نیز در این راستا دیده شده 
به گونه ای که تعرفه آب به صورت 
پلکانی محاسبه می شود و در نهایت 
به قیمت تمام شده می رسد. الگوی 
مصرف برای هر فرد در ماه به طور 
متوسط ۱5 متر مکعب تعریف شده 
مکعب  متر   3۰ به  مصرف  اگر  که 
پر  مشترکان  جزو  مشترک  برسد، 
مصرف و باالی این میزان مشترک 
جزو بدمصرف ها به حساب می آید.

حاضر  حال  در  وی  گفته  به 
متر  هر  در  شده  تمام  آب  قیمت 

مکعب ۲5۰۰ تومان است.
سیاست های  به  اشاره  با  وی 
آب های  برداشت  برای  نیرو  وزارت 
ژرف، گفت: یکی از تکالیف قانونی 

وزارت نیرو این است که روش های 
شناسایی  را  آب  استهسال  متفاوت 
کند و در شرایط بحرانی بتواند این 
ظرفیت ها را مورد استفاده قرار دهد. 
در این راستا وزارت نیرو روی بحث 
را  مطالعاتی  فازهای  ژرف   آب های 

انجام می دهد.
وی ادامه داد: در این راستا لکه 
گذاری هایی در سطح کشور صورت 
گرفته و تحقیقات الزم انجام شده 
و  بلوچستان  و  سیستان  در  است. 
زاهدان این طرح برای اثبات درستی 
تحقیقات اجرا شده و قرار است ۱۰ 

چاه را در سیستان ایجاد کنیم.
 - جوانبخت  محمد  همچنین 
معاون آب و آبفای وزیر نیرو - در 
وضعیت  به  اشاره  با  نشست  این 
نامناسب منابع آبی در کشور گفت: 
سال آبی سختی را در پیش داریم. 
بارندگی ها  میزان  مناطق  برخی  در 
و  است  پایین تر  درصد   6۰ تا   5۰
شرایط  رو  پیش  تابستان  شرایط 
هیچ  حال  این  با  اما  نیست  راحتی 
گونه جیره بندی تعریف نشده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت 
شرایط  این  با  مقابله  برای  گرفته 
متعددی  ریزی های  برنامه  گفت: 
در بخش های آب و فاضالب برای 
توسعه  تا  گرفت  صورت  مهم  این 
نهایت  در  و  بیفتد  اتفاق  آبی  منابع 
پیشرفت  اینجا  تا  سیاستگذاری ها 
شده  ریزی  برنامه  آب  قطع  که 

نداشته باشیم.
وی با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته برای پساب نیز گفت: اگر 6۰ 
تا ۷۰ درصد آب شرب و بهداشتی 
مشکالت  از  بسیاری  شود،  تصفیه 
برطرف خواهد شد و این موضوعی 
گزینه ای  عنوان  به  ما  که  نیست 
انتخاب کنیم. چرا که مدیریت کشور 
باید به این مسئله بپردازد. اکنون نیز 
دستورالعمل هایی در این راستا تعیین 
شده و وزارت نیرو خود را مکلف به 
که  گونه ای  به  می داند.  آن  اجرای 
قابل  برنامه ها  می شود  بینی  پیش 

ارائه باشد.

حضور مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین در مرکز تماس
به منظور ایجاد ارتباط دو سویه بین مشتریان با حوزه مدیریت بانک ایران زمین، 

مدیر امور روابط عمومی این بانک در مرکز ارتباط با مشتریان 
بانک حضور پیدا خواهد کرد.

به گزارش صنعت و توریسم به نقل از روابط عمومی؛ 
بانک  عمومی  روابط  امور  مدیر  استاد  محمدحسین  سید 
ایران زمین روز دوشنبه 3۰ خردادماه ۱۴۰۱ با کارشناسان 
مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین دیدار خواهد کرد.

گفتنی است وی در این دیدار از ساعت ۱۰ الی ۱۱:3۰ پاسخگوی سواالت 
مشتریان خواهد بود.

مشتریان گرامی جهت ارتباط با مرکز تماس بانک ایران زمین می توانند با شماره 
۰۲۱۲۴۸۰۹ تماس حاصل نمایند.

با پیاده سازی سامانه محچک در بانک مرکزی:
امکان مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی فراهم 

شد
در راستای اصالح قانون صدور چک، سامانه “محچک” )مسدودسازی حساب 
صادرکننده چک برگشتی( از تاریخ هفتم خرداد ماه سال جاری در شبکه بانکی کشور 

عملیاتی شده است.
پیاده سازی  با  بانک دی؛  روابط عمومی  از  نقل  به  آل  ایده  جامعه  گزارش  به 
سامانه “محچک” و همچنین ابالغ بانک مرکزی از تاریخ هفتم خرداد ۱۴۰۱، طرح 
قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده  چک برگشتی در تمامی شعب شبکه بانکی 

کشور الزم االجرا است.
بر اساس این طرح وجوه صادرکننده  چک برگشتی، به اندازه کسری مبلغ چک، 
در سایر حساب های بانکی وی مسدود می شود. بدین ترتیب که در صورت کسری 
موجودی حساب جاری صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ مورد نظر از سایر حساب های 
شخص در همان بانک،  به  ترتیب  اولویت  از حساب  قرض الحسنه  پس انداز،  حساب 
 سرمایه گذاری  کوتاه مدت  و  حساب سرمایه گذاری  بلندمدت برداشت شده و به ذینفع 

چک پرداخت می شود.
بر این اساس در صورتی که مجموع موجودی حساب های شخص صادرکننده، 
پوشش دهنده کل مبلغ چک نباشد به میزان مجموع موجودی فرد از حساب وی 
برداشت شده و به دارنده چک پرداخت می گردد و برای باقیمانده مبلغ چک گواهینامه 

عدم پرداخت صادر می شود.
در قانون جدید چک، پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت و ثبت در سامانه 
یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات 
اعتباری اطالع می دهد و پس از گذشت ۲۴ساعت، تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری 
حسب مورد مکلفند تا زمانی که از چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، محدودیت های 

زیر را نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی اعمال کنند:
الف. عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ حتی صدور 

المثنی/ تمدید تاریخ اعتبار کارت/ کارت اعتباری و تسهیالت خرد؛
ب. مسدود شدن وجوه تمام حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق 
به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک ها یا مؤسسات اعتباری موجود است به 
میزان کسری مبلغ چک؛ در این زمینه اولویت مسدود شدن حساب ها با بانک ها و 
موسسات اعتباری خواهد بود که مجموع موجودی حساب های سپرده متناظر )ریالی 
انتخاب  باشد. درخصوص نحوه  باالترین رقم  نزد آن ها  ارزی( صادرکننده چک  یا 
حساب های سپرده، اولویت به ترتیب با حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت،  
سپرده سرمایه گذاری بلندمدت، سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده قرض الحسنه 

جاری صادرکننده چک است؛
ج. عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

د. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
مشتریان گرامی می توانند به منظور »استعالم مبالغ مسدودشده حساب ها بابت 
www. چک برگشتی« به بخش پانوشت وب سایت رسمی بانک مرکزی به نشانی

cbi.ir مراجعه کنند.
گفتنی است مرکز ارتباط با مشتریان بانک دی به شماره  تماس۲۸۹3۰ آماده  

پاسخگویی به سؤاالت مشتریان گرامی است.

بانک دی برای هر سهم 22۳ ریال زیان محقق کرد
سرانجام بانک دی صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 

شهریور ۱۴۰۰ را منتشر کرد تا راه برای گشایش نماد این بانک باز شود.
به گزارش شهید نیوز  ، بانک دی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ برای هر سهم ۲۲3 
ریال زیان محقق کرد در حالی که در دوره قبل ۲۴۷ ریال سود ساخته بود. خالص 
درآمد تسهیالت و سپرده گذاری  منفی ۱۹۴6 میلیارد تومان و خالص درآمد کارمزد 

5۲ میلیارد تومان بود.

معاونت مالی و سرمایه گذاری پست بانک ایران خبر داد؛
 امکان استعالم مبالغ مسدود شده حساب ها بابت چک برگشتی از 

سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران فراهم شد
معاونت مالی و سرمایه گذاری پست بانک ایران خبر داد؛ امکان استعالم مبالغ 
مسدود شده حساب ها بابت چک برگشتی از سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران فراهم شد
معاونت مالی و سرمایه گذاری پست بانک ایران با انتشار اطالعیه ای به شعب 
بانک در سراسر کشور از امکان استعالم مبالغ مسدود شده حساب ها بابت چک برگشتی 

از سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خبر داد.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، 
این اطالعیه که بر اساس نامه شماره 6۴۰3۷/۰۱ مورخ ۱۷/۰3/۱۴۰۱ بانک مرکزی 
ج.ا.ا منتشر شده است، با آغاز به کار سامانه محچک )مسدودسازی حساب صادرکننده 
چک برگشتی( از تاریخ هفتم خردادماه در شبکه بانکی کشور، امکان اخذ استعالم 
مبالغ مسدود شده حساب ها بابت چک برگشتی در سایت رسمی بانک مرکزی ج.ا.ا 
به آدرس www.cbi.ir و همچنین ایستگاه کاری صیاد پرتال بانک مرکزی و در 

زیر شاخه سما چک برای شعب و باجه های بانکی روستایی در دسترس قرار داد.
بر اساس این گزارش، در سامانه محچک، در صورت کسری موجوی حساب 
جاری فرد صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ مورد نظر از سایر حساب های شخص در 

همان بانک برداشت شده و به ذی نفع چک پرداخت می شود.
این سامانه در صورت عدم تامین مبلغ در همان بانک، حساب های شخص 
به  مبلغ کسری چک،  به  اعتباری  و موسسات  بانک ها  در سایر  صادرکننده چک، 
ترتیب از بیشترین به کمترین مانده، مسدود و سپس مراحل قانونی از طریق قوه 

قضاییه پیگیری خواهد شد.

مدیرعامل در گیالن اعالم کرد:
لزوم ایجاد شبکه ارتباطی قوی برای شناخت دقیق نیازهای مشتری

لزوم ایجاد شبکه ارتباطی قوی برای شناخت دقیق نیازهای مشتریدر سفر امروز 
مدیرعامل بیمه میهن و هیأت همراه به رشت، روند فعالیت های بیمه ای شعبه گیالن، 
وضعیت عملکرد، تعامالت و همکاری های آن با بیمه گذاران و بخش های مختلف 

استان، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش خریدار به نقل از روابط عمومی؛ رسول آریان پور در بازدید از این شعبه 
و دیدار با همکاران و نمایندگان استان گیالن بر لزوم توجه به راهبردها و تکالیف مورد 
نظر، مسئولیت پذیری، افزایش کارایی و بهره وری، بازاریابی و جذب پورتفوی متوازن 

در جهت رشد و تعالی بیمه میهن تاکید کرد.
مدیرعامل با قدردانی از زحمات رئیس، پرسنل و شبکه نمایندگان این شعبه، 
سیاست ها و اهداف راهبردی را مورد توجه قرار داد و ضمن تأکید بر تالش مضاعف 
برای اجرای دقیق برنامه های تکلیفی و تحقق حداکثری اهداف، گفت: بیمه میهن در 
شرایط فعلی باید گام های بلندی در راستای افزایش کارایی و بهره وری در تمام شاخص 
ها بردارد و زمینه رشد و تعالی خود و رضایتمندی بیش از پیش مشتریان را فراهم نماید.

آریان پور ایجاد شبکه ارتباطی قوی برای شناخت دقیق مشتری و نیازها و 
انتظارات او را مورد تاکید قرار داد و گفت مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان از 
عوامل موفقیت یک مجموعه اقتصادی است ولذا تعامل، ارتباط و مراودات مطلوب 
و مستمر با صاحبان کسب و کار و نهادهای جامعه و نیز با مشتریان و بیمه گذاران 
بزرگ که سودآورتر و ارزش آفرین هستند، بسیار موثر است و تاثیر بسزایی در افزایش 
پرتفوی و سهم از بازار دارد و بستر مناسبی برای رضایتمندی مشتریان فراهم می سازد.

در این دیدار همچنین مسائل و مشکالت این شعبه و نمایندگان مورد بررسی 
قرار گرفت و پیشنهادها و راهکارهای الزم ارایه گردید.مدیرعامل بیمه میهن همچنین 
در این سفر با مدیرکل و مسئوالن بنیاد مسکن استان گیالن دیدار و گفتگو کرد. 
آریان پور گفت بنیاد مسکن یکی از مشتریان بزرگ ماست که از لحاظ راهبردی مهم 
و برجسته است و خدمات دهی مطلوب و رسیدگی و تأمین نیازهای بیمه ای آنان از 
جهات مختلف برای ما حائز اهمیت است. در این دیدار طرفین بر رفع موانع احتمالی 

در مسیر سرویس دهی و توسعه و گسترش همکاری ها تاکید کردند.

توصیه مجله معروف آمریکایی به بایدن:
 به ریاض نرو، شیر نفت ایران را باز کن!

مجله آمریکایی نیوزویک با توصیه به رئیس جمهور آمریکا برای احیای برجام 
تاکید کرد: رئیس جمهور آمریکا به جای پرواز به ریاض و در آغوش گرفتن بن 
سلمان باید هر کاری که الزم است برای بازگشت تولید نفت ایران انجام دهد.

مجله آمریکایی نیوزویک نوشت: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است 
در اواسط ماه جوالی به عربستان سفر کند و با حاکمان این کشور دیدار کند. 
در حالی که دستورکارهای زیادی برای این سفر تعیین  شده است، اما تنها یک 
دلیل برای این سفر به ذهن می آید و آن قماری ناامیدانه از سوی بایدن برای 
متقاعد کردن ریاض به افزایش تولید نفت خود برای کاهش قیمت های تاریخی 
بنزین در آمریکاست و این در حالی است که فقط چند ماه به انتخابات میان 

دوره ای کنگره باقی مانده است.
این اشتباهی وحشتناک است به ویژه اینکه بدانیم مقادیر نفِت برابر، اگر 
نگوییم بیشتر، با احیای توافق هسته ای ایران آزاد خواهد شد. تعمیق روابط با 
عربستان و خودداری از پرداختن به عوامل وابستگی آمریکا به نفت، صرفاً هزینه 

سیاست های معقول تر را افزایش می دهد.
بهای ترمیم روابط با سعودی ها بسیار باال خواهد بود. عربستان سعودی 
یکی از بی رحم ترین رژیم های اقتدارگرا در جهان است که ایدئولوژی تندرو سلفی 

آن مهم ترین عامل ترویج رادیکالیسم خشونت آمیز در منطقه و آن سوتر است.
شاهزاده بن سلمان، حاکم واقعی عربستان، مردی است که نشان داده 
او در سال ۲۰۱۸ دستور قتل خاشقچی ستون  ندارد.  از خشونت  ابایی  است 
نویس واشنگتن پست و مخالف سرشناس سعودی را در ترکیه داد. بن سلمان 
همچنین به جنگی خونین و بیهوده در یمن دست زده است که این کشور فقیر 

را ویران کرده است.
از همه نظر، عربستان سعودی، متحدی نامناسب برای آمریکاست. این 
کشور به طور واضع کشوری کمتر آزاد و حتی عمیقاً اقتدارگرا در مقایسه با ایران 
است. میلیون ها نیروی کار خارجی به عنوان برده در این کشور کار می کنند که 
برای خروج از عربستان باید از دولت اجازه بگیرند. زنان برای انجام فعالیت های 

مختلف باید از مرد »نگهبان« خود اجازه بگیرند.
آیا در ایران وضعیت بهتری را شاهدیم؟ قبل از وضع دوباره تحریم ها از 
سوی ترامپ و شیوع کرونا، زنان ایران، نرخ مشارکت باالتری در نیروی کار 
داشتند. برخی اقلیت های مذهبی در این کشور از آزادی بیشتری برخوردارند و 
انتخابات منظم در ایران برگزار می شود که می تواند در چارچوب محدوده وضع شده 

توسط رژیم، رقابتی باشد.
باید گفت ایران در زمینه حقوق اساسی و مدنی، بهتر از عربستان است. 
هیچ عذر و بهانه اخالقی وجود ندارد که عربستانی ها را بر ایرانی ها ترجیح دهیم 

و خشم آمریکا از ایران بیشتر احساسی است تا عقالنی.
جو بایدن چقدر طالی سیاه می تواند از عربستان استخراج کند؟ هرچقدر 
که باشد مسلماً کمتر از آن رقمی است که پس از احیای روابط با ایران عایدش 
خواهد شد. ماه گذشته سازمان کشورهای صادرکننده نفت از رشد 6۸۴ هزار 
بشکه ای تولید روزانه نفت خود خبر داد که عمده این افزایش از سوی عربستان 

انجام گرفته بود. این رقم به هیچ وجه نمی تواند قیمت ها را کاهش دهد.
اگر ما به دنبال افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت هستیم، جو بایدن 
می تواند خیلی ساده چشمانش را به سمت شرق باز کند. ایران بعد از احیای توافق 
هسته ای موسوم به برجام روزانه ۲ میلیون بشکه نفت روانه بازار جهانی می کرد. 
بعد از اینکه ترامپ با تندخویی این توافق را پاره کرد و تحریم ها را برگرداند 
صادرات نفت ایران کاهش یافت و انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۲۲ کمتر 

از یک میلیون بشکه در روز باشد.
ایران اعالم کرده اگر تحریم ها برداشته شود می تواند 3.۸ میلیون بشکه 
در روز نفت تولید کند و با جذب سرمایه های خارجی می توان این رقم را بیش از 
پیش افزایش داد؛ اما چه مانعی در سر راه احیای توافق هسته ای با ایران و آزاد 

شدن پتانسیل صادراتی نفت ایران قرار دارد.
اصرار آمریکا به پادگانی نگه داشتن خلیج فارس، ازجمله جنگ فاجعه بار 
عراق و دیگر ماجراجویی های پس از ۱۱ سپتامبر هزینه ای بیشتر از کل نفت 
وارداتی آمریکا از سال ۱۹۸۰ به این سو داشته است. اگر این پول ها صرف تولید 
خودروهای برقی و رهایی از خودروهای بنزینی شده بود، اگر این هزینه صرف 
توسعه حمل ونقل عمومی شده بود، آمریکا اکنون در این وضعیت قرار نداشت.

رئیس جمهور آمریکا به جای پرواز به ریاض و در آغوش گرفتن بن سلمان 
باید او را به کناری بیندازد و هر کاری که الزم است برای بازگشت تولید نفت 
ایران انجام دهد و دموکرات ها باید مبلغ هنگفتی را برای توسعه خودروهای برقی 

و دوگانه سوز در آمریکا اختصاص دهند.
انجام این کارها بسیار بهتر از آن است که شاهد باشیم یک رئیس جمهور 

دیگر آمریکا به عنوان راهی برای نجات، از سعودی ها گدایی می کند.

هشدار وزارت نیرو؛

 آب مشترکان پرمصرف قطع می شود!
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امضا تفاهمنامه همکاری های نفتی و گازی 
بین ایران و قزاقستان

تفاهمنامه همکاری های مشترک ایران و قزاقستان در حوزه نفت و گاز 
در حضور روسای جمهور دو کشور امضا شد.

به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی نفت ایران، بعد از ظهر روز 
یکشنبه، ۲۹ خردادماه، کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور ایران و 
قزاقستان برگزار شد و پس از آن در حضور »سید ابراهیم رئیسی« رئیس 
جمهوری، »قاسم ژومارت توکایف« رئیس جمهور قزاقستان و »جواد اوجی« 
وزیر نفت، تفاهمنامه همکاری های مشترک ایران و قزاقستان در حوزه نفت و 
گاز بین »محسن خجسته مهر« مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل 

شرکت کاز مونای گاز قزاقستان امضا شد.
ایران و قزاقستان دو کشور صاحب نام و مطرح در حوزه نفت هستند که 
پیش بینی می شود این تفاهمنامه که در بندهای آن به همکاری  در زمینه های 
مختلف اشاره شده است تبدیل به قراردادهای مهم برای استفاده از ظرفیت ها 

و توسعه همکاری ها شود.
رئیس جمهوری اسالمی ایران و همتای قزاقستانی وی سال گذشته 
در حاشیه اجالس همکاری های شانگهای در تاجیکستان با یکدیگر دیدار 
و گفت وگو کردند و دراین دیدار قرار شد تا همکاری های دو جانبه از جمله 

همکاری های ریلی و... افزایش یابد.
جواد اوجی، وزیر نفت نیز خردادماه امسال در حاشیه همایش انرژی 

باکو با بوالت اخکوالکف، وزیر انرژی قزاقستان دیدار و رایزنی کرده بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز اول خردادماه امسال با معاون 
نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی کشور قزاقستان در زمینه ظرفیت های 

همکاری دو کشور در حوزه انرژی دیدار کرد.
کشور  تمایل  به  توجه  با  بود:  گفته  دیدار  آن  حاشیه  خجسته مهردر 
قزاقستان برای همکاری با صنعت نفت کشورمان، قرار است کارشناسان دو 
کشور زمینه های همکاری توسعه میدان های نفت سنگین، ال ان جی، سوآپ 
نفت و گاز و فرآورده نفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی را بررسی کنند 
و نتیجه مذاکرات کارشناسان دو کشور سرانجام بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده به  تفاهم نامه همکاری میان ایران و قزاقستان منجر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، ۹ تفاهمنامه همکاری  مشترک میان ایران و 
قزاقستان در بخش های مختلف، امروز پس از برگزاری کمیسیون مشترک 
دو کشور در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد به امضا رسید. همچنین 
در ابتدای مراسم امضای اسناد همکاری دو کشور،  رئیسی و توکایف بیانیه 

مشترک دو کشور را نیز امضا کردند.
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سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل:
واردات غیرقانونی موبایل، ممنوع

 اما شدنی است!
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در 
حال حاضر به دلیل مشکالت مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی است، 
اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از منتفی 

شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داد.
محمدرضا عالیان، با بیان اینکه واردات مسافری آیفون همچنان دردسرساز 
است، اظهار کرد: موبایل های باالی 6۰۰ دالر هم که قانونی وارد شدند در گمرک 
مانده اند، چرا که ارز مورد نیاز آن ها تامین نشده است. البته در حال حاضر تخصیص 

ارز برای ثبت سفارش موبایل های زیر 6۰۰ دالر هم انجام نمی شود.
بالتکلیفی وضعیت موبایل های باالی 6۰۰ دالر

به گفته وی  بانک مرکزی قرار بود در تاالر دوم از ارز حاصل از صادرات 
خشکبار برای واردات موبایل های باالی 6۰۰ دالر را تامین کند، اما با توجه به اینکه 
صادرکنندگان خشکبار نتوانستند این ارز را تامین کنند و قیمت اعالمی آن ها حتی 
از قیمت ارز در بازار آزاد بیشتر بود، این امر محقق نشد. بانک مرکزی هم تاالر 
دوم را بست و تخصیص ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردات موبایل منتفی 
شد. بنابراین تا تصمیم گیری های بعدی، وضعیت واردات موبایل بالتکلیف است.
عالیان با بیان اینکه تعلیق در وضعیت واردات باعث رشد واردات مسافری 
شده، تصریح کرد: از اول سال تا ۲۲ خرداد حدود ۱۰۰ هزار دستگاه موبایل از 
طریق رویه مسافری وارد کشور شده که ۹۰ هزار دستگاه از آن ها آیفون بوده که 
عمدتا به صورت قاچاق و سوء استفاده از رویه مسافری به کشور وارد شده است. 
همچنین فقط از اول خرداد تا ۲۲ خرداد ۴۰ هزار دستگاه به صورت قاچاق وارد 
کشور شده است. این در حالی است که سال گذشته که واردات قانونی باز بوده، 
آمار واردات مسافری خیلی کمتر بوده و معموال مسافران برای استفاده شخصی 

موبایل وارد می کردند.
رونق قاچاق از طریق رویه مسافری

به گفته سخنگوی انجمن موبایل در حال حاضر هزینه واردات تجاری برای 
موبایل های باالی 6۰۰ دالر، ۲۴.5 درصد، اما هزینه واردات رویه مسافری ۲۱ 

درصد است و این اختالف باعث شده قاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری به 
صرفه باشد و رونق پیدا کند، تا جایی که این پدیده نسبت به یک ماه آخر سال 
گذشته چهار برابر رشد کرده است.عالیان با بیان اینکه بخشی از درآمد دولت از 
طریق سوء استفاده از رویه مسافری از بین می رود و ارز به صورت غیرقانونی از 
کشور خارج می شود، گفت: این وضعیت منجر به فشار تورمی ارز در بازار آزاد 
می شود. مصرف کننده هم کاالی بدون پشتوانه مصرف می کند و در نهایت کل 

زنجیره تامین و عرضه موبایل و مصرف کننده آسیب می بیند.  
وی با بیان اینکه واردات قانونی آیفون و سایر موبایل های باالی 6۰۰ دالر 
ممنوع نیست، اما شدنی هم نیست، تصریح کرد: در مقابل واردات غیرقانونی، 

ممنوع، اما شدنی است.  
اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، 
اما چند روز بعد این وضعیت به اختالل سیستمی نسبت داده شد و اعالم شد که 
ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما در همان روزهایی 
که اخبار حاکی از انتقال گوشی آیفون به گروه ۲۷ و ممنوعیت واردات آن بود، رئیس 
اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی 
قیمت این مدل گوشیها در یک روز گفته بود که در این شرایط برخی آژانس های 
مسافرتی اطالعات مسافران را بدون اطالع آنها می فروشند و موبایل به اسم آن ها 
)به صورت قاچاق( وارد کشور می شود. این موبایل ها رجیستر می شوند، اما خدمات 
پس از فروش ندارند که باعث می شود مردم در سطح عرضه به مشکل بربخورند.
موبایل های موجود در گمرک تعیین تکلیف شود، قیمت  آیفون کاهش می یابد
در این شرایط به گفته سخنگوی انجمن موبایل خواسته واردکنندگان این 
است که موبایل های موجود در گمرک که ثبت سفارش و تخصیص ارز دارند 
تعیین تکلیف و تامین ارز شوند تا این کاالها وارد بازار شود. اگر این امر محقق 
شود، واردات مسافری کاهش و قیمت ها تعدیل می شوند و قیمت های موبایل های 
باالی 6۰۰ دالر واقعی خواهد شد. عالیان با بیان اینکه در حال حاضر موبایل های 
زیر 6۰۰ دالر در ضرر هستند و کاال از قیمت منطقه ارزان تر است. یعنی اگر کاال 
را از ایران بخرند و ببرند در دبی بفروشند سود بیشتری می برند. اما موبایل های 

باالی 6۰۰ دالر سود خوبی دارد.  
امسال چقدر موبایل وارد شد؟

وی افزود: خواسته دیگر واردکنندگان این است که وزیر اقتصاد، احراز کاال در مبادی 
ورودی را به حالت قبل برگرداند، یعنی هر کسی مسافر است و با خود موبایل به کشور وارد 
می کند، در گمرکات فرودگاه احراز کند و فرصت یک ماهه به آن ها داده نشود. چون همین 
اتفاق باعث شد امکان دور زدن قانون و سوء استفاده از رویه مسافری فراهم شود.عالیان 
همچنین با اشاره به واردات سه میلیون و ۲۸۴ هزاردستگاه در سال جاری که بیش از ۴۰ 
درصد آن ها هنوز روشن )فروخته( نشده، گفت: پس تقریبا یک میلیون و 6۰۰ هزار دستگاه 
ذخیره موبایل در کشور وجود دارد که قابل قبول است. البته این شرایط عمدتا مربوط به 
موبایل های زیر 6۰۰ دالر است. به دلیل همین شرایط و رقابت باال در گوشی های زیر 6۰۰ 

دالر، نوسانات نرخ ارز هم تاثیری بر قیمت این موبایل ها نداشته است.
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اردبیل مدیرکل ورزش و 
جوانان استان اردبیل گفت: بر 
اساس آخرین آمار و اطالعات 
یک  ازدواج،   ثبت  مورد  چهار  ازای  به 
مورد ثبت طالق در استان اردبیل انجام 

شده است. 
در  خرداد   ۲۱ انوشیروانی  سجاد 
جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  جلسه 
مسائل  به  توجه  ضرورت  به  اشاره  با 
جوانان و رفع دغدغه های خانواده ها در 
بحث اشتغال، ازدواج و پر کردن اوقات 
فراغت برای نوجوانان و جوانان اظهار 
کرد: همه دستگاه ها باید در این حوزه 
احساس مسئولیت کرده و به توسعه و 
جوانان  ازدواج  و  آسان  ازدواج  ترویج 

جویای کار آستین باال بزنند.
وی تصریح کرد: به هیچ وجه آمار 
پایین ازدواج و باال رفتن آمار طالق در 
کس  هیچ   مطلوب  و  خوشایند  جامعه 

نیست و بهتر است الگوهای مناسب در 
آمار  و کاهش  ازدواج  امر  تسهیل گری 
طالق در جامعه را شاهد باشیم.مدیرکل 
اردبیل حضور  استان  جوانان  و  ورزش 
دستگاه های دخیل در حوزه ساماندهی 
جوانان را بسیار ضروری اعالم کرد و 
گفت: دستگاه های اجرایی باید از خود 

امر  آنها  خانواده  اعضای  و  کارکنان 
در  تسهیل گری  و  ازدواج  آسان سازی 
فرآیند زندگی جوانان را مورد توجه قرار 
دهد تا در ابعاد مختلف بتوان به جوانان 

کمک کرد.
از  دیگری  بخش  در  انوشیروانی 
به  کشور  در  کرد:  اضافه  خود  سخنان 

ازای هر یک هزار نفر ۲5.۱ دهم ازدواج 
به ثبت رسیده و در حوزه طالق نیز به 
ثبت  مورد   ۲.5 نفر  یک هزار  هر  ازای 

طالق را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه در مقابل چهار 
ازدواج یک مورد طالق در دفترخانه ها 
به ثبت می رسد، بیان کرد: استان اردبیل 
جز استان های با شاخص ازدواج پایین و 
طالق باالست که شرایط نامطلوبی را 
در این استان در بحث افزایش طالق و 

کاهش ازدواج شاهد هستیم.
هفته  گرامیداشت  با  انوشیروانی 
اظهار  تیرماه   ۱6 تا   ۱۰ از  ازدواج 
کرد: بیش از ۱۸ برنامه در قالب ستاد 
هفته  این  در  جوانان  امور  ساماندهی 
تدارک دیده شده که برگزاری نشست 
خبری، نشست های هم اندیشی، اعطای 
جهیزیه به زوجین و ترویج ازدواج آسان 

از جمله این برنامه هاست.

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل خبر داد:

ثبت یک طالق به ازای چهار ازدواج در استان اردبیل
با حضور ریاست سازمان انجام شد؛

آغاز عملیات اجرایي پروژه ملي بهسازي و بازسازي 
محور شهداد- نهبندان

طي مراسمي با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و ریاست سازمان، 
معاون توسعه مدیریت و منابع و جمعي از مسئوالن استاني و محلي کرمان، 
نهبندان  شهداد-  محور  بازسازي  و  بهسازي  ملي  پروژه  اجرایي  عملیات 

آغاز شد.
داریوش اماني در مراسم مذکور ضمن بیان اهمیت این پروژه بزرگ 
این خصوص که  اعتبارات در  به کمبود  اخیر  سازمان در طي سال هاي 
موجب طوالني شدن آن شد، اشاره کرد و شرایط موجود را شرایط سخت 
و شکننده عنوان کرد که با این وجود سازمان توانست بر آن غلبه کرده و 

زمینه الزم را فراهم کند.
وي با تاکید بر اهمیت همراهي نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
که دغدغه مطالبه گري و رفاه مردم را دارند، گفت: اگر این همراهي نبود 
و وضعیت درآمدي سازمان قدري بهتر نمي شد، قطعا امروز این پروژه نمي 

توانست آغاز شود.
امانی افزود: امروزه هزینه روکش آسفالت یک کیلومتر راه 5/۲ میلیارد 
تومان، یک کیلومتر خط کشی ساده ۱۲ میلیون تومان، جاده سازی اتوبان 
باالی ۲۰ میلیارد تومان، ساخت یک کیلومتر راه اصلی ۱5 میلیارد تومان و 
یک تن قیر باالی ۱۴ میلیون تومان هزینه دارد و شاخصی که در دنیا برای 
هزینه نگهداری یک کیلومتر راه در یک روز و نه توسعه آن تعریف شده، 
۴ تا 6 درصد است که با قیمت های سال گذشته، ۱65 هزار میلیارد تومان 
نیاز است تا خدمات مطلوب و ایمنی بتوان به مردم در این زمینه ارائه داد. 
معاون وزیر و رئیس سازمان اظهار داشت:  بدبینانه ترین حالت، 35 
تا 36 هزار میلیارد تومان برای نگهداری راه ها نیاز است در حالی که کل 
موجودی اعتبارات سال  سازمان در پایان سال گذشته، ۱۴ هزار میلیارد 

تومان بود.
وی افزود: با این حال خداوند را شاکریم که اتفاقات خوبی هم افتاده 
این  امیدواریم  بودجه،  نمایندگان محترم در زمینه  به همراهی  با توجه  و 
موضوع به ثمر برسد. امانی با اشاره به این که در سال گذشته قیر مورد نیاز 
سقف دومی بود و در ماه های آبان و آذر تامین شد، گفت: نتوانستیم در این 
باشیم و در سال جاری  از استان های سردسیر  خصوص جوابگوی برخی 
هم که سقف اولی است و باید در ابتدای سال این اتفاق می افتاد، تا االن 

حتی دستورالعمل مربوطه ابالغ نشده است. 
رئیس سازمان خاطرنشان کرد: در سال گذشته با وجود شرایط تحریم 
های ظالمانه، 5۱5 میلیون تن کاال جابجا شد که با توجه به این که بیش 
از ۸۰ درصد حمل و نقل بار و مسافر و ترانزیت کشور در بخش حمل و 
از رانندگان زحمتکش وتالشگر کشور که  نقل جاده ای است، الزم است 
سرمایه های ملی این نظام هستند، قدردانی کنم، چراکه این ها هم از مال 

و هم از جان خود در این راه مایه می گذارند.
امانی با اشاره به میزان جابجایی مسافر گفت: در سال گذشته، نزدیک 
به ۱6۰ میلیون جابه جایی مسافر انجام شد، همچنین در مقایسه با سال 
۹۸ که بیماری کرونا نیز هنوز شیوع نیافته بود و نزدیک به 5 میلیون تن 
ترانزیت انجام می شد، در سال گذشته این رقم به ۱/۹ میلیون تن رسید 
که افزایش در حدود ۴5 درصدی داشته است، در ۲ ماه ابتدای سال جاری 
نیز میزان ترانزیت کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 5۰ درصد 

رشد داشته است.
وی در خصوص موضوع پاسگاه های پلیس راه نیز گفت:  با اعالم 
کار  در دستور  و  انجام  تفاهم الزم  راه کشور،  پلیس  از سوی  ها  اولویت 

قرار می گیرد.
جاده  راهدارخانه  خصوص  در  افزود:  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
دیهوک در سال جاری اقدام الزم انجام می شود و شرکت پیمانکار نیز در 
خصوص پل مربوطه با وجود سختی زمین و مشکل مربوط به شمع کوبی 
ها اقدام خواهد کرد، نمایندگان هم پیگیری های الزم را انجام دهند تا در 
صورت پیشرفت 6۰ درصدی، در اسرع وقت مجوز قطعات بعدی و تخصیص 

اعتبارات الزم صادر شود.
خاطرنشان  سازمان  امدادی  و  خدماتی  ماهیت  به  اشاره  با  وی 
از دست  از راهداران جان خود را  نفر  کرد: ساالنه نزدیک به حدود 3۰ 
توجه  با  اوقات  گاهی  و  می کنند  خدمت رسانی  کف  بر  جان  و  می دهند 
مشکل  دچار  نیز  خود  حقوق  دریافت  در  استخدامی شرکتی  وضعیت  به 
برای الیحه مربوطه  نمایندگان محترم  پیگیری  با  امیدواریم  هستند که 
در کمیسیون اجتماعی مجلس، بتوان شرایط مطلوبی را برای این خادمان 

مردم فراهم کرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان در آیین کلنگ 
زنی این طرح گفت: محور شهداد - نهبندان یکی از بزرگترین پروژه های 
سازمان راهداری به طول ۲۷5 کیلومتر است که ۱65 کیلومتر آن در حوزه 

استحفاظی کرمان قرار دارد.
احسان عراقی زاده با بیان اینکه سیل سال ۹۸ حدود 3۰ کیلومتر از 
این محور را تخریب کرد، افزود: ۲5۷ میلیارد تومان امروز قرارداد بازسازی 
و بهسازی این پروژه با شرکت پیمانکار منعقد شده و این پروژه به صورت 

مناقصه عمومی بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان تصریح کرد: 
برنامه بازسازی برای ۲3 کیلومتر از این پروژه را داریم که چهار کیلومتر و 

5۰۰ متر آن از امروز آغاز می شود.
وی خاطرنشان کرد:  منطقه محور شهداد - نبهندان بسیار خاص با 
بدترین مواد خام دنیا از نظر ساختمانی و مهندسی است که بدترین و شورترین 
آب را دارد که ای سی آب این منطقه ۲ برابر آب خلیج فارس است همچنین 
شهداد بافت نمکی و سختی دارد اما با کمترین رطوبت باطالقی می شود 

لذا خاک این منطقه بدترین شرایط را در کشور دارد.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان گفت: محور شهداد- نهبندان 
شو،   می  محسوب  کشور  راهبردی  و  مهم  ارتباطی  های  شریان  از  یکی 
بویژه اینکه از نظر امنیتی برای ما مهم و حساس است زیرا ما را به شرق 

کشور متصل می کند.
حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی با اشاره به پهناوری 
استان کرمان افزود: ۲۰ درصد مساحت این استان کویر است که باید از 

ظرفیت این قسمت استان استفاده کرد.
و  مهم  بسیار  نیز  اقتصادی  لحاظ  به  کویر  کرد:  تصریح  وی 
گردشگری  مهم  مراکز  از  یکی  منطقه  این  اینکه  است، ضمن  حساس 
استان محسوب می شود که ثبت جهانی شده )بخشی از کویر لوت( و 

طرفداران فراوانی دارد.
امام جمعه کرمان با اشاره به بازسازی و بهسازی جاده شهداد - 
نهبندان با همت انقالبی دولت آیت اهلل رییسی گفت: امیدواریم جبران 
خسارت سیل صورت گیرد تا شاهد افتتاح کامل و بهره برداری از این 

باشیم. طرح هم 
این  در  هم  نهبندان  جمعه  امام  خزاعی  عباسعلی  االسالم  حجت 
خرمای  و  بوده  برقرار  قدیم  از  نهبندان  و  شهداد  ارتباط  گفت:  مراسم 
شهداد را به عنوان تامین معیشت و خوراک به نهبندان می بردند؛ لذا 
منطقه   ۲ اقتصادی  و  اجتماعی  ارتباطات  جاده  این  افتتاح  با  امیدوارم 

یابد. توسعه  نیز 

بیش از 2۷ کیلومتر شبکه فاضالب گناوه شست و شو شد
فاضالب  و  آموزش همگانی شرکت آب  و  روابط عمومی  به گزارش 
استان بوشهر، عبدالعزیز عبداللهی با بیان اینکه تاکنون ۱3۲ کیلومتر شبکه 
فاضالب اجرا شده است گفت: تعداد اشتراک فاضالب در این شهر ۱۴  هزار 

و ۲۰۰ مشترک است.
وی پیگیری تهیه زمین برای ایجاد منهول پمپ محله کوی بسیجیان از 
رفع گرفتگی انشعابات فاضالب به تعداد ۸5 مورد خبر داد و بیان کرد: امسال 

تاکنون بیش از ۲۷ کیلومتر شبکه فاضالب گناوه شستشو شده است.
مدیر آبفای گناوه  مرئی سازی، الیروبی و همسطح سازی منهول شبکه 
فاضالب به تعداد ۱۴۰ دستگاه را از دیگر برنامه ها دانست و تصریح کرد:در 

این مدت 35 فقره انشعاب فاضالب نصب شده است.
عبداللهی  تعویض ۴ دستگاه الکتروپمپ معیوب ایستگاه فاضالب را 
مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: الکتروپمپ با توان ۷5 کیلووات برای رفع 

افت فشار آب اجرا شده است.

نصب بنرهای اطالع رسانی پسماند در معابر سطح شهر 
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندر بوشهر، فرشید کارمزد رئیس سازمان مدیریت پسماند از نصب بنر های 
اطالع رسانی و آموزش های فرهنگ شهروندی با محوریت پسماند خبر داد.

وی افزود : با هدف افزایش بهداشت محیطی و نظافت شهری این سازمان 
اقدام به نصب بنرهایی با موضوع کاهش پسماند نمود، فرهنگسازی اجتماعی 
و آگاهی های فردی می تواند نقش بسزایی در حفظ محیط زیست شهری و 

تفکیک زباله از مبدا ایفا نماید.
وی در پایان از شهروندان فهیم و مسئولیت پذیر خواست تا زباله های 
خود را راس ساعت مقرر در جلو درب منازل قرار دهند تا مامورین جمع آوری 

دچار مشکل نشوند و نظافت شهری بهتر و با کیفیت تر صورت پذیرد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد :
تشکیل ۷6۱ پرونده تعزیراتی در ایالم

 رییس سازمان جهادکشاورزی ایالم از تشکیل ۷6۱ پرونده تعزیراتی 
در استان خبر داد.

آذرنوش عموزاده اظهار داشت: تعداد بازرسی های انجام شده در کل استان 
از اول سال تا کنون ) بجز نانوایی ها ( ۸5۴۹ مورد که تعداد ۲36۱ بازرسی آن 

متعلق به میوه و تره بار می باشد.
وی افزود: تعداد کل تیم های تشکیل شده در کل استان 3۸۴۸ تیم 

بازرسی که ۹3۸ اکیپ مخصوص میوه و تره بار بوده است.
رییس سازمان جهادکشورزی ایالم گفت: در سال جاری تعداد 5۴۰ پرونده 
تعزیراتی تشکیل شده که ۲۸6 پرونده )۱۹۷ پرونده گرانفروشی، 66 پرونده عدم 
درج قیمت و ۲3 پرونده کم فروشی و فاقد پروانه کسب( متعلق به میوه و تره 

بار به ارزش تقریبی 6 میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال می باشد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه شورای اشتغال 
استان عنوان کرد:

قریب 6۷۰۰ نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر در ایالم 
بیکارند/بخش خصوصی پای کار بیاید

 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم گفت: بخش خصوصی 
در خصوص رفع مشکل اشتغال جامعه معزز ایثارگری پای کار بیایند، چرا که 
تعداد متقاضیان اشتغال به نسبت جمعیت و ظرفیت ایجاد اشتغال در استان، 

آمار باالیی به شمار می آید.
»جمال اسدی« در جلسه شورای اشتغال استان ایالم که امروز)شنبه ۲۸ 
خردادماه( به ریاست»حسن بهرام نیا« استاندار ایالم در سالن جلسات شهید 
رجایی استانداری ایالم برگزار شد، به بیان آماری از بیکاران متقاضی اشتغال 
در جامعه معزز ایثارگری پرداخت و اظهار داشت: برابر قانون و مقررات، موضوع 
استخدام خانواده های معظم شهداء و ایثارگران در دو بخش دولتی و خصوصی 
مشخص شده است که در بخش دولتی بر اساس قانون، حداقل 3۰ درصد 
از نیازهای استخدامی دستگاه ها متعلق به جامعه معزز ایثارگری است که بر 

اساس آزمون به کار گیری خواهند شد.
وی با اشاره به وجود 666۷ نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر بیکار و فاقد 
شغل در استان، افزود: ایجاد اشتغال برای این حجم از بیکاران، صرفاً فقط از 
طریق بخش دولتی میسر نیست، از این رو الزم است بخش خصوصی نیز 
در خصوص رفع مشکل اشتغال جامعه معزز ایثارگری پای کار بیایند، چرا که 
تعداد متقاضیان اشتغال به نسبت جمعیت و ظرفیت ایجاد اشتغال در استان، 

آمار باالیی به شمار می آید.

سرپرست شرکت گاز استان:
۳۷۱ میلیارد ریال ارزش افزوده به حساب امور مالیاتی 

ایالم واریز شد
سرپرست شرکت گاز استان ایالم از واریز 3۷۱ میلیارد ریال مالیات و 
ارزش افزوده توسط این شرکت به حساب امور مالیاتی ایالم خبر داد و گفت: 
در سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ 3۷۱ میلیارد ریال به صورت مستقیم به حساب امور 

مالیاتی استان ایالم واریز شده است.
»محمود کشاورز« اظهار داشت: به استناد تبصره 5 ماده ۱۷ و تبصره یک 
بند » الف » ماده ۲6 قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مالیات و عوارض 
بر ارزش افزوده گازبها در انتهای زنجیره تولید و توزیع ثبت، وصول و پس از 
کسر اعتبارات مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی به پیمانکاران و تاُمین 
کنندگان، به حساب سازمان مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
ارزش افزوده صرف  و  مالیات ها  گونه  این  پرداخت  اینکه  بیان  با  وی 
پروژه های عمرانی در سطح استان می شود، افزود: این شرکت عالوه بر مبلغ 
فوق، طی سال ۱۴۰۰ مبلغ 3۰۴ میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده 
وصولی از مشترکین گاز نیز به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز کرده است.

۸۵درصد مشاغل چهارمحال و بختیاری مشمول  ماده 
۱۰۰ قانون مالیات شدند

سیمین رییسی / شهرکرد: سرپرست اداره کل امور مالیاتی چهارمحال 
و بختیاری در نشست خبر با اصحاب رسانه، با بیان اینکه چهار درصد از 
درآمدهای مالیاتی استان مربوط به مشاغل و صنوف است، گفت: ۸5 درصد 
از مودیان استان در بخش مشاغل از معافیت های تبصره ماده ۱۰۰ قانون 

مالیات برخوردار شدند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی به جهت رونق کسب وکارها و همچنین 
یا  از گروه های شغلی  به سبب شیوع ویروس کرونا هر سال برای برخی 
صاحبان مشاغل تسهیالتی در نظر می گیرد به این صورت که هرگاه درآمد 
حاصل از فروش کاال یا خدمات برای این گروه در یک سال مالیاتی کمتر 
از سقف معین از سوی این سازمان باشد، از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی 
و  تعیین  به صورت مقطوع  از مودیان  این دست  مالیات  و  معاف می شود 

وصول می شود.
ایشان بیان کرد: معوقات مالیاتی قابل توجهی در استان وجود دارد که 
وصول نشده اند و در حال حاضر میزان معوقات مالیاتی استان ۸۸۰ میلیارد 

تومان است
حمیدرضا منتظری با اشاره به اینکه پایان خردادماه آخرین فرصت تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل است، اظهار کرد: این امر در راستای منشور 
حقوق مودیان است، البته طی جلساتی پیشنهاد تمدید اظهارنامه مالیاتی تا نیمه 
تیرماه داده شده که توصیه می شود افراد هر چه سریع تر در راستای استفاده از 

تبصره ۱۰۰ یا ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.
سرپرست اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری افزود: سال گذشته 
6۴ میلیارد تومان معادل چهار درصد از کل درآمدهای مالیاتی استان توسط 

مشاغل اخذ شد.
منتظری با بیان اینکه تبصره ماده ۱۰۰ با استان همخوانی دارد، تصریح 
کرد: حدود ۱۸ هزار مالیات مربوط به بخش مشاغل بوده که بیش از ۸5 درصد 
مودیان مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ را پذیرفته اند و الزم است مابقی افراد هر چه 
سریع تر مراجعه و مالیات خود را از طریق سیستم رصد و در صورت تمایل 

تبصره ۱۰۰ را انتخاب کنند.

معـاون توسـعه مدیریـت و منابع 
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  کل  اداره 
جاده ای اسـتان بوشـهر گفت: ۱۸واحد 
مجتمع خدماتی و رفاهی در محورهای 
مواصالتی اسـتان با پیشـرفت فیزیکی 

مناسـب در حـال احداث اسـت. 
بـه گـزارش پایگاه خبـری وزارت 
عبـاس  )بوشـهر(،  شهرسـازی  و  راه 
فرامـرزی معـاون توسـعه مدیریـت و 
اداره کل راهـداری و حمـل و  منابـع 
نقـل جـاده ای اسـتان بوشـهر گفـت: 
۱۸ واحـد مجتمـع خدماتـی و رفاهـی 
بـا  اسـتان  در محورهـای مواصالتـی 
حـال  در  مناسـب  فیزیکـی  پیشـرفت 

احـداث اسـت.
وی گفـت: ایـن مجتمع هـا که در 
محورهـای ارتباطی برازجان به شـیراز، 
دیلـم بـه بهبهـان، کنـگان به بوشـهر، 

گناوه به شـبانکاره، خورموج به بوشهر، 
کنـگان بـه بندرعباس، بوشـهر به دیر، 
اهرم بـه خورموج، برازجان به بوشـهر، 
برازجـان به اهرم، بوشـهر به خورموج، 
گنـاوه به دیلم، بوشـهر به دیر، بوشـهر 

بـه بندرریـگ، عسـلویه و بنـه گـز در 
حـال سـاخت هسـتند  از میانگیـن 6۰ 
درصد پیشـرفت فیزیکـی برخوردارند .

عبـاس فرامـرزی افـزود: در حال 
حاضـر ۲3 مجتمع با پراکنش مناسـب 

در اسـتان در حـال بهره برداری اسـت 
و طبـق برنامـه ریـزی انجـام گرفتـه  
حداقـل تـا پایان  سـال جـاری تعداد3 
مجتمـع دیگر بـه بهره بـرداری خواهد 
رسـید تـا تعـداد مجتمع هـای خدماتی 
و رفاهـی سـطح اسـتان بـه ۲6 واحـد 

یابد. افزایـش 
معـاون توسـعه مدیریـت و منابع 
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  کل  اداره 
جـاده ای اسـتان  گفـت: مجتمع های 
خدماتـی، رفاهی و بین راهی  سـتوده 
در محـور خورمـوج به بوشـهر، یزدانی 
و  شـبانکاره  بـه  گنـاوه  محـور  در 
نورافکـن در محـور بوشـهر بـه بنـدر 
ریـگ از جملـه مجتمع هـای خدماتـی 
و رفاهـی و بیـن راهـی  اسـت کـه تا 
پایـان سـال جـاری بـه بهره بـرداری 

رسـید. خواهند 

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر:

۱۸ واحد مجتمع خدماتی رفاهی جاده ای در استان بوشهر در حال احداث است 

شرکت عمران شهر جدید سهند، 
ملی  نهضت  طرح  مجری  عنوان  به 
وظیفه  تبریز،  شهرستان  در  مسکن 
طرح  های  مسکن  تحویل  و  ساخت 
نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد و 
از همین رو، شاید بتوان گفت که این 
و  پرکارترین  حاضر،  حال  در  شرکت، 
فعال ترین شرکت و سازمان در سطح 
کالنشهر تبریز است که به شدت در حال 
فعالیت برای عمل به وعده های دولت 

در حوزه مسکن است.
وضعیت  آخرین  بررسی  برای 
و  مشکالت  ملی،  مسکن  های  پروژه 
چالش های ساکنین شهر جدید سهند، 
با مهندس غالمرضا اقبالی، مدیرعامل 
شرکت عمران شهر جدید سهند مصاحبه 
اختصاصی ترتیب داده ایم که در ادامه 

می خوانید ؛
مهم  اول،  عنوان سوال  به   ***
ترین و اصلی ترین رسالت و بهتر است 
بگوییم اولویت کار سازمان عمران شهر 

جدید سهند، در حال حاضر چیست؟
مهم ترین اولویت های ما در کنار 
به  توجه  اصلی،  رسالتهای  و  وظایف 

مسائل اجتماعی وفرهنگی است.
متأسفانه در گذشته فقط به عنوان 
یک کارگاه ساخت مسکن به این شهر 
نگاه شده است و پیوست های فرهنگی 
و اجتماعی، در اکثر موارد، نادیده گرفته 
شده است به همین منظور اغلب مردم، 
جدید،  شهر  این  در  سکونت  برای 

تردیدها و نگاههای منفی داشتند.
از روز اول که با تیم جدید در این 
که  داشتیم  بنا  شدیم،  مستقر  شرکت 
دید شهروندان به سکونت در این شهر 
برای  خوب  محلی  انصافا،  که  جدید 
سکونت است را عوض کنیم و در این 
مدت کوتاه، خوشبختانه با کمک فضای 
مجازی و رسانه های استان، تا حدودی 

توانسته ایم موفق باشیم.
تبدیل شهر جدید سهند به نگین 
آذربایجان، محله سازی و محله محوری، 
تقویت خدمات رو بنایی و زیر بنایی، باال 
بردن کیفیت مسکن ها و ... هم از دیگر 
اولویتهای کاری این شرکت خواهد بود 
این  به  خدوم،  همکاران  تالش  با  که 

اهداف دست پیدا خواهیم کرد.
پروژه   ، قبلی  ادوار  از  آیا   ***
مانده  شما  دوش  بر  طرحهایی  یا  ها 
های  چالش  ترین  مهم  چون  است؟ 
پروژه  و  مدیریت  سوء  جدید،  مدیران 
های غیر اصولی و نیمه تمام از مدیران 

سابق است.
بله طبیعتا در هر سازمان و ارگانی، 
می  روبرو  پدیده  این  با  جدید  مدیران 
از  به دالیلی، یک سری  بنا  که  شوند 
پروژه ها و طرح ها، بدون کارشناسی و 
از روی احساس، کلنگ زنی می شود 
مدیر جدید علی  مدیریت،  تغییر  با  که 
رغم میل باطنی، مجبور به اجرا و پایان 

آنها می باشد.
از  در شهر جدید سهند، دو مورد 
پروژه های مشکل دار که از ادوار قبلی، 
تعیین  حال  در  بود،  شده  رها  الینحل 

تکلیف و حل شدن است.
پروژه 6 هزار واحدی ۱۷ گانه غدیر 
که به یک مشکل بزرگ تبدیل شده بود 
و نزدیک به 6 هزار واحد، دارای مشکل 
بود، با همکاری شرکت مادر تخصصی 
عمران شهرهای جدید کشور، مشکلشان 
در حال برطرف شدن است و همچنین 
پروژه مشکل دار دیگر مربوط به تعاونی 
مسکن خبرنگاران از طرحهای مسکن 

مهر است.
در خصوص این پروژه و اتفاقاتی 
که در نحوه ساخت و واگذاری آن بوجود 
آمده بود هم اقدامات خوبی انجام شده 
این  مثبت  نتایج  زودی،  به  که  است 

اقدامات، نمود پیدا خواهد کرد.
پروژه  مورد  در  شما  نظر   ***
این  آیا  و  چیست  مسکن  ملی  نهضت 
طرح به تنهایی می تواند مشکل مسکن 
کند  حل  را  مسکن  فاقد  های  خانواده 
باید  این،  کنار  در  که  معتقد هستید  یا 
طرحهای مکمل دیگری هم اجرا شود؟
طرح نهضت ملی مسکن، یکی از 
طالئی ترین فرصت ها برای خانه دار 
شدن افراد فاقد مسکن هست که توصیه 
اکید داریم این فرصت و ظرفیت را از 

دست ندهند.
تا قبل از شروع این طرح، بنا به 
دالیلی از جمله ضعف در آگاه سازی و 
خود  در  شهروندان،  به  رسانی  اطالع 
انصراف  شاهد  روزانه  ما،  مجموعه 
کننده  نام  ثبت  از  توجهی  قابل  تعداد 
گان بودیم، اما از زمان روی کار آمدن 
ارتباط تنگاتنگی که  مجموعه جدید و 
مردم  سازی  آگاه  جهت  ها،  رسانه  با 
و  برگشته  ورق  خوشبختانه  داشتیم، 
بعضی از روزها چند صد مورد، برگشت 

از انصراف داریم.
باید از این فرصت طالئی به نحو 
و  شایعات  به  و  کنیم  استفاده  مطلوب 
فضا سازی های غیر واقعی، توجه نکنیم.
این طرح، وظایف محوله  ۴_ در 
بر شرکت عمران شهر جدید چیست و 
ساخت چه تعداد مسکن بر عهده شما 

گذاشته شده است؟
وضوح  به  شرکت،  این  وظیفه 
مشخص است، به عنوان مجری اصلی 
حوزه  در  دولت  های  سیاست  اجرای 
مسکن و عمل به تعهدات دولت در این 
مسکن،  ملی  نهضت  طرح  در  زمینه، 
واحد  هزار   ۷۰۰ و  میلیون   ۴ ساخت 
کشور  جدید  شهرهای  به  مسکونی، 
اجرا  گام،   ۷ در  که  است  شده  محول 

خواهد شد.
از این تعداد، حدود ۹ هزار و ۲5۱ 
واحد هم بر عهده شرکت عمران شهر 
جدید سهند است که در قالب 3۴ پروژه، 
انجام خواهد شد و در حال حاضر، ۲۷ 

پروژه، فعال هستند.
*** مهم ترین چالش ها و موانع 
پیش روی شما، در چه حوزه ها و زمینه 

هایی است؟
بحث تأمین مصالح و مواد اولیه تا 
حدودی کم رنگ شده است و می توان 
خصوص  این  در  جدی  مشکل  گفت 
حال  در  چالش  ترین  مهم  اما  نداریم 
آورده  سهم  و  نقدینگی  تأمین  حاضر، 
و  همکاری  اگر  که  است  متقاضیان 
مشارکت خوبی داشته باشند و به موقع، 
سهم آورده تعیین شده را تأمین کنند، 

این مشکل هم حل خواهد شد.
مورد دیگر که در بسیاری از رسانه 
ها هم بسیار پررنگ شده است، مشکل 
کمبود آب در این شهر جدید است اما 
ایده  و  طرحها  با  دهم  می  اطمینان 
تحویل  زمان  در  دارد،  هایی که وجود 
آب،  زمینه  در  مشکلی  هیچ  واحدها، 

وجود نداشته باشد.
می  اطمینان  مردم  به  آیا   ***
در  مهر  مسکن  تلخ  تجربه  که  دهید 
زمینه کیفیت و همچنین زمان تحویل 
مسکن،  ملی  نهضت  طرح  مسکنهای 

تکرار نشود؟
در  که  ایم  کرده  اعالم  بارها 
مسکن های طرح نهضت ملی مسکن، 
به شدت در بحث کیفیت، حساسیت و 
این  باشید که  نظارت داریم و مطمئن 
مسکن ها در زمینه کیفیت، به مراتب 
از مسکن های مهر بهتر خواهند بود چرا 
که از همان تجارب تلخ، درس گرفته ایم 

و به کیفیت، بها خواهیم داد.
زمان تحویل واحدها هم چون به 
دالیل مختلفی بستگی دارد، به شکل 
این  اما  داد  قول  نمیتوان  دقیق  کامال 
متقاضیان،  اگر  که  دهیم  می  را  قول 
پرداخت  موقع  به  را  خود  آورده  سهم 
کنند، در کوتاه ترین زمان ممکن، می 
توانند واحدهای خود را تحویل بگیرند.

و  ها  دغدغه  ز  ا یکی   ***
مشکالت ساکنین این شهر، بحث آزاد 
راه سهند _ تبریز هست که عالوه بر 
بحث  استانداردهای الزم،  بودن  پایین 
شهر  این  ساکنین  از  عوارض  دریافت 
هم مورد انتقاد است، در این خصوص 
چه نظری دارید و آیا اقداماتی هم برای 

حل این موضوع، انجام داده اید؟
افتتاح  تازه  راه  آزاد  خصوص  در 
اول  از  متأسفانه  تبریز،   _ سهند  شده 
همه  که  بود  مواردی  و  مشکالت 
جریان  در  خوبی  به  هم  شهروندان 
افتتاح  از  بعد  نیز  اینک  اما  هستند، 
که  هست  نواقصاتی  و  موارد  پروژه، 
موجب نارضایتی مردم سهند شده است.

مشکالتی از قبیل روشنایی و نور 
عوارض  اخذ  و  راه  آزاد  این  نامناسب 
حتی از خود ساکنین این شهر جدید که 
در این زمینه هم رایزنی ها و جلسات 
خوبی با مسئولین امر برگزار شده است 
و بسیار خوشبین هستیم نتایج خوبی در 

ماههای آتی رقم خواهد خورد.
و  سازمانها  با  شما  تعامل   ***
از  مواردی  آیا  و  است  چگونه  ارگانها 
عدم همکاری و یا بروکراسی های بی 
مورد که باعث کند شدن فعالیتها شود 

وجود دارد؟؟
نه، خوشبختانه هم همکاری خوبی 
با همه سازمانها و ارگانهای متولی داریم 
و هم عزم جدی در بین مسئولین استانی 
برای حل مشکالت حوزه مسکن وجود 

دارد که قابل تحسین است.
جمعه  امام  مجلس،  نمایندگان  با 
شهر جدید سهند، اعضاء شورای شهر 
و شهردار سهند هم تعامل خوبی داریم 

که شاید کم سابقه باشد.
***  شهر جدید سهند، از لحاظ 
سرانه  سبز،  فضای   ، آموزشی  سرانه 
شرایط   ... و  تفریحی  مراکز   ، ورزشی 
برنامه  در  آیا  ندارد.  خوبی  جایگاه  و 
ویژه  توجه  مسائل  این  به  خود،  های 

خواهد شد ؟
مشکل  آموزشی،  سرانه  لحاظ  از 
خاصی وجود ندارد و حتی مدرسه استثنائی 
این شهر هم در سال آینده، تکمیل خواهد 
شد اما در مورد سرانه ورزشی و فضای 
باید  حتما  که  هست  کمبودهایی  سبز، 
جبران شود. در این خصوص، حتی برای 
هم  خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه 
تسهیالت خوبی در نظر خواهیم گرفت 
تا از ظرفیت و پتانسیل آنها، برای توسعه 

شهر جدید سهند، استفاده کنیم.
بلکه  ها  زمینه  این  در  تنها  نه 
برای سرمایه  در حوزه های دیگر هم 
و  داریم  نیاز  خصوصی  بخش  گذاران 
برایشان فرش قرمز پهن خواهیم کرد.

در حال حاضر، ۴ مجموعه ورزشی 
رو باز شامل زمین چمن فوتبال، تنیس و 
... در شهر جدید سهند، در حال احداث 
هست و طرحهای دیگر هم به محض 

تأمین اعتبار، شروع خواهد شد.
خصوص  در  که  دیگری  مشکل 
ایجاد فضای سبز  وجود داشت، مشکل 

کمبود آب بود.
مدیربت،  سوء  دلیل  به  متأسفانه 
لیتر آب در  از ۱۴ میلیون  روزانه بیش 
این منطقه به هدر می رفت  که با تالش 
همکاران عزیز و لوله کشی ۸ کیلومتری، 
جلوی هدر رفت این میزان آب را گرفتیم 
تا به چرخه استفاده در فضای سبز شهر 

جدید سهند، برگردد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در گفتگوی اختصاصی؛
برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در شهر جدید سهند فرش قرمز پهن می کنیم 
 ساخت بیش از 9 هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند آغاز شده است
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پیکان  سواری  خودرو  کمپانی  وبرگ  سبز  وبرگ  مالکیت  اسناد 
رنگ  به  موتور۱۱۱۲۸۰55۰۰۹   ۸۰۴5۸۴۲۹ شاسی   ۱3۸۰ ۱6۰۰مدل 
 IRFC۸۰۱V۰۸۴5۸۴۲۹ وشناسه  و۲۴   6۸۹-6۱ پالک  روغنی  سفید 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است .
مریوان

ری  ا سو و  ر د خو سبز  برگ  و نی  کمپا برگ  لکیت  ما د  سنا ا
موتور  متالیک  ای  نقره  رنگ  به   ۱3۸6 سوزمدل  دوگانه  پژو۴۰5 
-6۱ پالک  شماره   ۴۰۴3۴5۹6 شاسی  وشماره   ۱۲۴۸6۱۲۱63۸

از  گردیده  مفقود   IRFC۴۰۱VEU۴۴3۴5۹6 وشناسه   6۷ 5۸3ص 
است.  ساقط  اعتبار  درجه 

مریوان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  اول/  هیات   ۱۴۰۱6۰3۰۱۰6۰۰۰۱۱۴۲ شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای / عمران سیف زاد فرزند سلیمان به شماره شناسنامه 56 

ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 6۱/۸5 متر 
مربع عرصه از پالک شماره ۱۰۸۰ فرعی از ۱۲ اصلی از مالکیت محمد 
علی خانی اعیان از پالک ۱۲ اصلی از بنیاد مستضعفان واقع در خیرآباد 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/3/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱۴

رئیس ثبت اسناد و امالک
م / الف ۱۴۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  اول/  هیات   ۱۴۰۱6۰3۰۱۰6۰۰۰۱۱۴3 شماره  رای  برابر 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای / عمران سیف زاد فرزند سلیمان به شماره شناسنامه 56 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۹3/5۰  متر 
مربع عرصه به مقدار ۸۹/5۰ متر مربع از سند مالکیت مشاعی متقاضی 
آقای عمران سیف زاده و مقدار ۲ متر مربع از سهم فریدون خانی و ۲ متر 
مربع از سهم زیبا خانی از پالک ۱۲/۴6۰۲ و اعیان از بنیاد مستضعفان 
از پالک ۱۲/56۲۱ واقع در خیرآباد بخش حوزه ثبت ملک محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/3/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱۴

رئیس ثبت اسناد و امالک
م / الف ۱۴۸

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰3۰۱۰6۰۰۰۱۱3۹ هیات اول/ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای   
رضا میرزائی  فرزند میرزا بابا به شماره شناسنامه ۲3۱۱3 ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۸۲ متر مربع پالک شماره فرعی از 
۷ اصلی واقع در کاظم آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از بنیاد 
مستضعفان )بنیاد علمی( محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/3/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱۴

رئیس ثبت اسناد و امالک
م / الف ۱5۰

احتمـاال ایـن سـوال شـماهم به 
عنـوان مدیـر یـک مجموعه باشـد!

از چـه روش هایـی مـی توانیـم 
اسـتفاده کنیـم تـا کارمنـدان بهترین 

عملکردشـان را داشـته باشـند؟
چگونـه مـی تـوان محیطی امن 
و صمیمـی بـه وجـود دارد و در عیـن 

صمیمیـت، کار را جـدی گرفت؟
بـا  رم  کا محیـط  در  چگونـه 
دیگـران بـه درسـتی ارتبـاط بگیرم؟

منـد  ر کا نـم  ا تو مـی  نـه  چگو
؟ شـم با ی  مفیـد

احتمـاال این ها نمونه سـواالتی 
یـا  مدیـر  عنـوان  بـه  کـه  هسـتند 
و  دارد  وجـود  ذهنتـان  در  کارمنـد، 
توانـد  مـی  بـه هرکدامشـان،  پاسـخ 
مسـیر جدیـدی در حرفـه و کسـب و 

باشـد. کارتـان 
همـه مـا مـی دانیـم که داشـتن 
کارمندانـی کـه بـا تمـام وجودشـان 
بـرای کارشـان وقـت مـی گذارند، و 
تمـام تالششـان را مـی کننـد بسـیار 
کـه  مدیرانـی  و  اسـت،  اهمیـت  پـر 

چنیـن کارمندانـی دارنـد قطعا خوش 
و خوشـبخت هسـتند. شـانس 

چـرا؟ چـون بـا توجـه بـه زمان 
اداری و سـاعاتی کـه افـراد مشـغول 
به کار هسـتند، یشـترین زمانشـان را 
در محـل کار خـود می گذرانند، و اگر 
کارمنـدان در محـل کارشـان مسـئله 
ای نداشـته باشـند، و بـه راحتـی و با 
خیالی آسـوده بتواننـد کار کنند، یکی 

از بهتریـن موقعیـت هـا را دارند.
تـا  اسـت  مسـئول  کسـی  چـه 
کنـد؟ ایجـاد  مناسـبی  کار  فضـای 

از قـدرت مدیریـت  تنهـا  قطعـا 
یـک مجموعـه برمـی آیـد تـا محیط 
کاری مناسـب و امـن ایجـاد کنـد، تا 
کارمنـدان بـدون داشـتن هیـچ نـوع 
دغدغـه ای بتواننـد بـه راحتـی روی 

کارشـان تمرکـز کننـد.
در چنیـن فضایـی کارمندان هم 
بهتـر و اثربخـش تر فعالیـت می کنند 

و کیفیـت کارشـان را ارتقا می دند.
امـا از چـه روش هایی می توان 
اسـتفاده کـرد کـه چنیـن محیطـی را 

ایجـاد کرد؟

خـالق خـوش دوای هـر دردی 
! ست ا

داشـتن اخـالق حرفـه ای انقدر 
چشـم  بـه  بارهـا  کـه  دارد  اهمیـت 
یـا  و  اسـتعداد  کـه  افـرادی  دیـدم، 
مهارتـی نداشـتند، امـا زمانـی کـه در 
یـک مجموعـه فعالیتشـان را شـروع 
تصمیـم  مجموعـه  مدیـران  کردنـد، 
گرفتنـد کـه بـه آن شـخص کارهایی 
را  رد  نـدا درشـان  تخصصـی  کـه 

بدهنـد! آمـوزش 
اخـالق خـوب انقـدر تاثیرگـذار 
اسـت که می تواند، تمـام فاکتورهای 
مهـم دیگـر را انقدر کمرنـگ کند که 

اصال بـه چشـم نیایند.
البتـه برعکـس ایـن موضوع هم 
صـدق می کنـد، افراد زیادی هسـتند 
کـه در کارشـان مهـارت و تخصـص 
باالیـی دارنـد، اما چـون اخالق حرفه 
ای را نمـی شناسـند، زمـان زیادی را 
یکجـا نمـی ماننـد و همیشـه در حال 

جابجـا شـدن از یک محیـط کاری به 
محیـط کاری دیگری هسـتند.

 اخـالق خـوش دوای هر دردی 
ست! ا

روراسـت بـودن و صـادق بودن 
دو فاکتـور بسـیار بـا اهمیت اسـت.

بـا مدیـر خـود  مـا  زمانـی کـه 
صادقانـه برخـورد کنیـم، احتمـاال او 
هـم راحـت مـی توانـد کـم کاری و 
یـا اشـتباهات مـا را نادیـده بگیرد، یا 

فرصتـی بـرای جبرانـش بدهـد.
هـای  بهانـه  همیشـه  اگـر  امـا 
الکـی و دروغ بیاوریـم باالخره روزی 
ایـن دروغ هـا رو مـی شـوند، و دیگر 
بـه  و  داشـت  نخواهیـم  اعتبـاری 
زودی ممکـن اسـت شـرایط کاریمان 
را از دسـت بدهیـم، بنابرایـن بـرای 
داشـتن بهتریـن کارمنـدان و بهترین 
را  نـکات  ایـن  اسـت  بهتـر  شـرکت 

رعایـت کنیـم.

نحـو  بهتریـن  بـه  را  کارتـان   
بدهیـد انجـام 

اصـوال وقتـی وارد یـک محیـط 
کاری جدیـد مـی شـویم بـه زمانـی 
کار  بـا  را  خودمـان  تـا  داریـم،  نیـاز 
جدیـد و آنچـه از مـا انتظـار دارنـد، 

وفـق بدهیـم.
شـخص  کـه  هـم  ر  چقـد هر
ماهـری در حرفـه خود باشـیم بازهم 
ممکـن اسـت، در محیـط جدید کاری 
از همـان ابتـدا عملکـرد بسـیار خوبی 
نداشـته باشـیم، چون خواسته مدیران 
را بـه درسـتی متوجـه نشـدیم و ایـن 

موضـوع به زمـان نیـاز دارد.
امـا گاهـی ممکـن اسـت زمانی 
هم گذشـته باشـد و همچنان مسـائل 
زیـادی برایمان ابهام داشـته باشـند.

و  ترسـید  یـد  نبا اصـال  پـس 
بهترین راه این اسـت که سـواالتمان 
را از افـرادی کـه تخصـص بیشـتری 

بپرسـیم. دارنـد، 
هـر شـغلی سـختی هـای خاص 

خـودش را دارد و برای اینکه بتوانیم، 
در حرفـه خـود پیشـرفت کنیـم بایـد 
تـالش  روز  بـه  روز  و  باشـیم  فعـال 
کنیـم، تـا کارمـان را بـه بهترین نحو 

بدهیم. انجـام 
همچنیـن بـرای اینکـه عملکرد 
بهتـری داشـته باشـیم، نیاز اسـت که 
از کارفرمـای خـود بپرسـیم کـه چـه 

انتظـاری دارد.

 وقـت شناسـی نشـانه بهتریـن 
کارمنـدان و بهتریـن شـرکت اسـت

سـعی کنید همیشـه بـه موقع به 
محل کارتان برسـید.

وقت شـناس بـودن را به نحوی 
مـی تـوان بـه اخـالق خوب داشـتن 
مرتبـط کرد، چراکه با این کار نشـان 
مـی دهیـد که بـرای کارتـان و برای 

مدیر خـود ارزش قائل هسـتید.
بهتـر اسـت انتظاراتی کـه مدیر 
دارد و کارهایـی کـه بهتـان محـول 
می شـود را بـه موقع تحویـل بدهید.
از  کـه  کارهایـی  انجـام  بـرای 
شـما انتظـار مـی رود تنبلی و دسـت 
از  را  خـود  وقـت  و  نکنیـد،  دسـت 

ندهیـد. دسـت 
هـر مدیری هـم آسـتانه تحملی 
دارد و اگـر همـه خصوصیـات مثبـت 
و خـوب را داشـته باشـید، امـا وقـت 

شناسـی را نداشته باشـید، نمی توانید 
امنیت شـغلی داشـته باشـید.

 وقـت شناسـی نشـانه بهتریـن 
کارمنـدان و بهتریـن شـرکت اسـت

بدانند؛ مدیران 
هـدف شـرکت را بـه کارمنـدان 
توضیـح بدهیـد و هـدف را به کار آن 
هـا مرتبـط کنیـد اصـوال زمانـی کـه 
کارمنـدان بداننـد کـه چـرا یـک کار 
قـرار اسـت انجـام شـود، و هـدف از 
انجامـش چیسـت، دیگـر آن را فقـط 
بـه چشـم یـک دسـتور نمـی بینند، و 
بـرای اینکـه مجموعـه بـه آن هـدف 
برسـد، بیـش از گذشـته تـالش مـی 

. کنند
زمانـی کـه ایـن اهـداف بـا کار 
پیـدا  ارتبـاط  کارمنـدان  از  هرکـدام 
بـه آن هـا  کنـد، و مدیـر مجموعـه 
در  مهمـی  نقـش  چـه  کـه  بگویـد 
رسـیدن بـه این هـدف دارنـد، آن ها 
خودشـان را بیشـتر از قبـل مسـئول 
مـی داننـد و بیشـتر تالش مـی کنند.

پـس یکی از نـکات مهـم برای 
داشـتن بهتریـن کارمنـدان و بهترین 
شـرکت ، رعایـت ایـن موضوع اسـت 
کـه کارمنـدان را در جریـان اهـداف 

بگذارید. شـرکت 

برای داشـتن بهتریـن کارمندان 
و بهتریـن شـرکت هفتـه ای یکبـار 

مکالمـه هدفمنـد داشـته باشـید
ایـن روزهـا روابـط بیـن انسـان 
دیگـری  زمـان  هـر  از  بیـش  هـا 
پررنـگ شـده اسـت، و اهمیـت دارد 
و یـک مدیـر وقتـی مـی توانـد تیـم 
حرفه ای و پر تالشـی داشـته باشـد، 
کـه ارتباطـش بـا آن هـا قطع نشـود 
و هـر روز بـا آن هـا در ارتباط باشـد.
تباطـی  ر ا چنیـن  کـه  نـی  ما ز
بیـن مدیـر و کارمنـد باشـد و آن هـا 
بتواننـد، در محیطـی صمیمی و راحت 
حرفشـان را بیـان کننـد، بسـیاری از 
مسـائلی کـه موجـب می شـود کار به 
خوبـی پیـش نـرود، بـا یـک مذاکـره 
حل می شـود و از بروز مسـائل دیگر 

هـم جلوگیـری می شـود.
بـا  نتوانـد  کارمنـد  کـه  زمانـی 
مدیـر خـود احسـاس راحتـی داشـته 
باشـد، ممکـن اسـت مسـائل زیـادی 
پیـش بیایـد در صورتـی کـه، بـا یک 
چنیـن  بـروز  از  تـوان  مـی  مکالمـه 

کـرد. جلوگیـری  موضوعاتـی 
هـا  مکالمـه  ایـن  اسـت  بهتـر 
همیشـه در مورد کار نباشـد و مدیران 
فضایـی را ایجـاد کننـد، کـه افـراد از 
عالئـق و نگرانـی هـای خودشـان به 

راحتـی صحبـت کننـد.

این کار احسـاس خوبی را به آن 
هـا منتقل مـی کنند، و این احسـاس 
خـوب موجـب مـی شـود کارشـان را 
بـه خوبـی انجـام بدهنـد و هیـچ کم 

نکنند. کاری 

پـاداش  خـود  کارمنـدان  بـه 
کنیـد تشـکر  هـا  آن  از  و  بدهیـد 

همـه انسـان هـا دوسـت دارنـد 
احسـاس خـاص بـودن و مفیـد بودن 

باشند. داشـته 
وقتـی تـالش مـی کننـد ولـی 
تالششـان بـه چشـم نیایـد ناامید می 
شـوند،  هـر روز ممکـن اسـت انگیزه 

شـان کمتـر از روز قبـل شـود.
تـالش مـی  آن هـا  اگـر  پـس 
کننـد، هرچقـدر هـم کـم و کوچـک، 
بگوییـد کـه  بـه آن هـا  اسـت  الزم 

هسـتید. هایشـان  تـالش  قـدردان 
نشـان  بـه آن هـا  کار  ایـن  بـا 
مـی دهیـد کـه برایشـان ارزش قائل 
هسـتید، و سـعی کنید آن ها را بیشتر 

کنید. تشـویق 
مدیـر  یـک  از سـمت  کار  ایـن 
کارمنـدان  کـه  شـود  مـی  موجـب 
اعتمـاد بـه نفـس پیـدا کننـد، و بـه 
تعـارض هـا و مسـائلی کـه  راحتـی 
برایشـان وجـود دارد را حـل کننـد و 

باشـند. داشـته  بهتـری  عملکـرد 

چطوربهترینکارمندانوبهترینشرکتراداشتهباشیم؟

برای گرفتن تصمیم مالی درست، 
نیاز داریم اصولی را بشناسیم تا کمتر 

دچار خطا شویم.
احتماال تجربه کردید که پولتان را 
در بازاری سرمایه گذاری کنید،اما بعد از 
مدتی بازار مالی که انتخاب کردید سقوط 

کند و سرمایه تان نصف شود.
یا اینکه بخواهید تصمیم گیری 
مهمی در زمینه خرید ماشین، خانه و 
...بگیرید اما نتوانید با توجه به مقدار 
تصمیم  دارید،  دست  در  که  پولی 

درستی بگیرید!
اکثر ما در چنین موقعیت هایی 
گیر کردیم که نتوانستیم تصمیم درست 
بگیریم، و بعد از گذشت زمان و با توجه 
به سودی که آن کار می توانست برایمان 
داشته باشد، حسرت بخوریم و بگوییم 
انتخاب  و  برگردیم  به گذشته  کاش 
مالی  باشیم و تصمیم  داشته  درست 

بهتری بگیریم.
اصوال این روزها که پول درآوردن 
برای قشر زیادی سخت است، در نتیجه 
پول هم  آن  مورد  در  تصمیم گیری 
سختی های زیادی دارد، و افراد زیادی 
این دغدغه را دارند که چه تصمیمی 
درباره اندک پولشان بگیرند، که اشتباه 
اصولی  مالی  و تصمیم  باشند  نکرده 

گرفته باشند؟!
چرا گرفتن تصمیم مالی درست 

انقدر سخت شده؟
جهانی که در آن زندگی می کنیم 
روز به روز تغییرات گسترده ای می کند.

یکی از این تغییرات که به شدت 
درگیرش شده ایم، تنوع هست.

تنوع را می توان در هر چیزی دید.

اگر یادتان باشد قبال یعنی دهه 6۰ 
و ۷۰ وقتی وارد خانه کسی می شدیم، 
همه یک مدل بشقاب داشتند که جلوی 
مهمانشان می گذاشتند، ولی امروزه هر 
خانه ای سبک بشقاب خودش را دارد، 
و اگر مدلش تکراری باشد و شخص 
دیگری هم مشابه آن مدل را داشته 
باشد، برای دارندگان آن مدل بشقاب 

ها خوش آیند نیست.
این تنوع در تمام چیزهایی که 
بسط  بینیم،  می  و  اطرافمان هست 
داده شده و فارغ از خوب یا بد بودنش، 
مورد  در  به خصوص  گیری  تصمیم 
گرفتن تصمیم مالی شرایط را سخت 

کرده است.
پس اولین گزینه می شود؛

سختِی تصمیم مالی
تنوع در همه چیز، سختِی تصمیم 

مالی را دوچندان می کند
احتماال همه ما یکجورایی قربانی 

این تنوع شدیم.
چند وقت پیش که می خواستم 
مانتو بخرم، به مرکز خریدی رفتم که 

تنوع خیلی زیادی داشت.
تمام لباس ها و مانتوهایی که می 
دیدم با سلیقه من جور بود، و مانده بودم 
که بین این همه تنوع دست روی کدام 

یکی بذارم؟
بماند که به جای یه مانتو، چندتا 
مانتو و لباس های دیگری که اصال توی 
برنامم نبود، خریدم ولی وقتی داشتم 
انتخاب می کردم، مدام احساس می 

کردم که شاید از خرید این مدل مانتو 
پشیمان بشم و اون یکی مدل رو بخوام!

می رفتم سمت اون مدل، دوباره 
حس می کردم که انگار همون مدل 

قبلی بهتره و همون و میخوام.
از اول تا آخر این احساس و داشتم 
که کدومو انتخاب کنم و حتی وقتی 
خریدم و انجام دادم هم باز ذهنم درگیر 

این مسئله بود.
همین موضوع به ظاهر ساده باعث 

شده بود نتوانم از خریدم لذت ببرم.

حاال از طرف دیگر بارها پیش آمده 
که بخوام مانتو بخرم و جاهایی برم که، 
تنوع زیادی نداشته و شاید کال دو سه 
تا مغازه مانتو فروشی بوده! بین دو سه تا 
مغازه هم فقط یک مدل مانتو مورد پسند 

من بوده و همان یک مدل و خریدم.
همیشه این خرید کردن بیشتر بهم 
احساس رضایت می دهد، چون بدون 
اینکه بخوام درگیری ذهنی داشته باشم، 
خیلی راحت می توانم به حل تعارض این 
موضوع بپردازم، و تصمیم نهایی خودمو 

می گیرم و از خریدم لذت می برم.
داشتن گزینه های زیاد باعث بروز 
کشمکش های درونی می شود و همین 
کشمکش ها، در نهایت مانع از تصمیم 
گیری می شوند چراکه انسان ها توانایی 
تحلیل کردن ایم حجم از اطالعات را در 

این زمان کوتاه ندارند.
بهترین راه این است که گزینه ها 

را کمتر کنیم.
زمانی که گزینه های کمتری برای 
تصمیم گیری داشته باشیم، در نهایت 

ذهنمان انرژی کمتری صرف می کند، 
که تصمیم بگیرد و همین باعث می 
شود تصمیمی که می گیرد، تصمیم 

درست تری باشد.
یکی از روش هایی که در کالس 
به بچه ها آموزش می  های کنکور 
دهند این است که از روش گزینه حذفی 

استفاده کنند.
یعنی بین تمام گزینه هایی که 
دارند، آن گزینه هایی که فکر می کنند از 
جواب دور هست را حذف کنند، تا در آخر 

به گزینه آخر برسند و فقط یک گزینه 
برای انتخاب داشته باشند، که احتماال 

گزینه درست همان است.
حاال برای اینکه تصمیم گیری 
برایمان آسان تر باشد، می توانیم از 
همین روش الگو بگیریم و گزینه ها 

را حذف کنیم.
تصمیم  و  مسائل  در خصوص 
مالی ، روی کاغذ، مزیت و ضرر هر 
گزینه را بنویسیم، و در آخر هرکدام 
که مزیت کمتر و ضرر بیشتری دارد را 
حذف کنیم، تا به گزینه ای برسیم که 
بیشترین منفعت را با کمترین ضرر دارد.

فقط کافی است اعتماد به نفس 
داشت و مسیر درست را انتخاب کرد تا 

بتوانیم ثروتمند شویم.
تصمیم مالی

 ریسک باال برای هر تصمیمی 
تصمیم  های  سختی  از  دیگر  یکی 

گیری است
ریسک باال ارتباط مستقیمی با 

تنوع دارد.
یعنی زمانی که تنوع باالست در 
نتیجه ریسک تصمیم گیری هم افزایش 

پیدا می کند.
مثال من ایده ای دارم و آن این 
است که در فضای مجازی، با روشی 
که تا به جال جایی ندیدم و مختص 
خودم هست، شروع به آموزش زبان 
انگلیسی به عنوان معلم و متخصص 

این کار، بکنم.
برنامه ریزی می کنم و کارهای 
اولیه را انجام می دهم، اما زمانی که 
می خواهم کارم را به صورت رسمی 

در فضای مجازی، مطابق با ایده ای 
که داشتم، شروع کنم، متوجه می شوم 
که شخصی فقط چند وقت زودتر من 
این ایده را عملی کرده و فعالیتش را 
آغاز کرده است.یعنی من قبل از اینکه 
روند  ایده  این  بدهم،  ارائه  را  ام  ایده 
منسوخ شدنش را آغاز کرده است یا 
حداقل برای من منسوخ می شود. پس 
ریسکی که هر تصمیمی می تواند به 
همراه داشته باشد، کار را برای تصمیم 
گیرنده سخت می کند و همین موجب 
می شود که اشخاص نتوانند تصمیم 

مالی مناسبی بگیرند.

 ریسک باال ارتباط مستقیمی با 
تنوع دارد

راه حل چیست و چگونه می توانیم 
ریسک باال را به حداقل برسانیم؟

همیشه بررسی کردن و اطالعات 
کافی به دست آوردن می تواند میزان 

ریسک یک کار را پایین بیاورد.
زمانی که با آکاهی وارد بورس می 
شویم به تبع می توانیم، تصمیم های 
درست تر و نتیجه بهتری کسب کنیم 
نسبت به زمانی که بدون هیچ آگاهی 

اینکار را انجام می دهیم.
پس یکی از راه های کاهش میزان 
ریسک، کسب اطالعات بیشتر و بررسی 

روی راهکارهای مختلف است.
برای اینکار، نوشتن در مورد راه حل 
های موجود و بررسی راه های سود و 
زیان که در مورد قبلی هم به آن اشاره 
کردیم، می تواند مفید باشد و نتیجه 

مناسبی را به همراه داشته باشد.

چگونه تصمیم مالی بهتری بگیریم؟
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تیم ملی بدون ورزشکار، سرمربی دار شد!

حکم  دریافت  و  قرارداد  امضای  با  شرایطی  در  حسینی  علی  سعید 
سرمربیگری، کار خود را رسما در تیم ملی وزنه برداری آغاز کرد که هنوز 

خبری از بازگشت وزنه برداران نیست.
سعید علی حسینی پس از برکناری محمد حسین برخواه هدایت تیم ملی 
وزنه برداری بزرگساالن را برعهده گرفت. با وجود اینکه او ۲3 وزنه بردار را به 
اردوی تیم ملی دعوت کرد اما اردوی گرگان با حضور حدود پنج، شش وزنه 

بردار آغاز شد و البته خود علی حسینی هم در این اردو حاضر نشد.
فدراسیون وزنه برداری اعالم کرد که حکم سرمربیگری علی حسینی 
صادر و به او اهدا شده است. با این شرایط علی حسینی که به دنبال عقد قرارداد 
بود، توانست با فدراسیون قرارداد ببندد. نکته مهم این است که وزنه برداران 
حاضر به بازگشت به اردوی تیم ملی با شرایط موجود نیستند و باید دید علی 
حسینی  برای این شرایط چه برنامه ای دارد؟ لیست ثبت نام برای بازی های 
کشورهای اسالمی هم بسته شده است و مشخص نیست دعوت از نفرات 

جدید چگونه می تواند به تیم ملی کند؟
البته در این میان شائبه هایی هم در مورد قرارداد سرمربی تیم ملی مطرح 
شده است مبنی براینکه این قرارداد مدت دار )حدودا سه ساله( بسته شده و 
در صورت فسخ از سوی فدراسیون، باید ضرر مالی آن به سرمربی تیم ملی 
پرداخت شود. البته فدراسیون یا سرمربی می توانند به این شائبه ها پاسخ دهند.

در هر حال باید ابتدا تکلیف بازگشت وزنه برداران به اردو مشخص شود 
چراکه آنها صراحتا اعالم کردند تا شرایط و امکانات بهبود پیدا نکند، به اردو بر 
نمی گردند و در جلسه با پوالدگر معاون قهرمانی وزارت ورزش هم مشکالت 
موجود را مطرح و خواستار تغییر شرایط شدند. حاصل جلسه ای که تاکنون وزنه 
برداران با رییس کمیته ملی المپیک و معاون قهرمانی وزارت ورزش داشتند 

این است که تصمیم خود را تا بهبود شرایط تغییر نمی دهند.

عدم صعود تیم ملی نوجوانان به مسابقات جهانی؛
آرزومندی: ساختار بسکتبال ایران مشکل دارد

کارشناس بسکتبال ایران به شدت از روند استعدادیابی این رشته در 
ایران انتقاد کرد.

علی آرزومندی، درباره عملکرد تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران در 
رقابت های زیر ۱6 سال آسیا و عدم راهیابی به مسابقات جهانی ماالگا، توضیح 
داد: شخصا معتقدم که ورزش دنیا سال ها است از نتیجه گرایی به سمت روند 
گرایی و مدیریت ورزش رفته است. اینکه االن هم بخواهیم درباره نتیجه تیم 
نوجوانان زیر ۱6 سال صحبت کنیم که چه نتیجه ای گرفت و نقاط ضعف و 
قوت را بررسی کنیم باز هم همان نتیجه گرایی است. ما چهار سال قبل هم 
در رده های جوانان و نوجوانان به نیوزلند باختیم، اما سوال این است که از آن 
زمان به بعد چه چیزی را در روند توسعه و پیشرفت بسکتبال خودمان تغییر 

داده ایم که االن انتظار داریم چنین اتفاقی رخ ندهد؟
او ادامه داد: اگر روند فعلی ما همان راه ۱5-۲۰ سال پیش است قطعا 
همان نتیجه رقم می خورد، اگر توقع برد داریم قطعا به دنبال یک حادثه هستیم 
چون چیزی در توسعه بسکتبال ما تغییر نکرده است! سال ها است کشورهای 
مختلف برنامه ریزی کرده اند، در 6 سال گذشته نه تنها نیوزلند و استرالیا، 
بلکه ژاپن، چین و کره هم با برنامه ریزی درست بسکتبال خود را از بسکتبال 
ایران جدا کرده اند. بامسیری که در پیش گرفته اند فاصله بسکتبال خود را با 
ایران زیاد کرده اند. باید خیلی عمیق تر از نتیجه این تورنمنت به این موضوع 
نگاه کرد. اینکه باز هم نتیجه گرایانه نگاه کنیم درست نیست و باید روند کلی 

استعدادیابی و توسعه رده های پایه  خود را تغییر دهیم.
کارشناس بسکتبال ایران درباره نیاز رده های پایه برای توسعه، اظهار 
کرد: ما باید یک روند استعدادیابی درست، یک بستر مسابقاتی مناسب در 
رده های پایه و همچنین حمایت همه جانبه از رده های پایه را داشته باشیم تا 
به نتایج مطلوبی برسیم. فاکتورهای دیگری نیز هستند که باید به آن ها توجه 
شود. ژاپن االن دو بازیکن در NBA دارد و در رده بزرگساالن از ما فاصله 
گرفته است که این موضوع حاصل یک کار با برنامه است. باید به سمت 

روند گرایی حرکت کنیم.
او تصریح کرد: نباید درباره گذشته حرف زد چون االن فدراسیون عوض 
شده است و امیدوارم مسئوالن جدید برای بهبود روند پیشرفت بسکتبال با 
کارشناسان خبره این رشته همفکری کنند و نتیجه این دوره را فراموش کنند، 
چون اگر االن هم انتقاد کنیم خودمان را زده ایم. باید برای آینده برنامه داشته 
باشیم تا ۴ سال بعد این نتایج رقم نخورد. بیاید االن فرض کنیم تیم ملی 
نوجوانان ایران با موفقیت در قهرمانی آسیا به رقابت های جهانی صعود کرده 
و در ماالگا هم بازی کرده است، اما آیا چیزی تغییر می کند؟ کسب نتیجه 
موقت تنها یک احساس رضایت اشتباه به ما می داد و فکر می کردیم روند 

کار خیلی خوب است. در رده های پایه نیازمند یک بازنگری جدی هستیم.
آرزومندی گفت: چند سال پیش کارشناسان بسکتبال شیوه نامه ای را 
برای استعدادیابی تدوین کردند، ولی متاسفانه در اجرا مشکالت و اشکال هایی 
داشت که آن شیوه نامه دنبال نشد. البته کرونا هم دخیل بود که مسابقات پایه 
ما را متوقف کرد و آن شیوه نامه متوقف شد. بدون شک آن شیوه نامه هم 
ایراداتی دارد که باید به مرور حل شو. اما برای شروع یک قدم مناسب است.

او درباره تاثیر تغییر بد موقع کادرفنی تیم ملی بر روی عملکرد نوجوانان 
نیز گفت: من با آقایان شاه علی، رمضان و ویسی هیچ دشمنی ندارم چون 
همه این عزیزان برای بسکتبال کشور ما زحمت کشیده اند و بدون چشم داشت 
و حقوق هم کار کرده اند. اینکه آوار این نتیجه را روی فدراسیون، بازیکن و 
سرمربی بریزیم اشتباه است. ما باید ابتدا ببینیم که چه اقدامی کرده ایم که 
نتیجه می خواهیم؟ البته نباید تاثیر تغییرات در هماهنگی تیم را هم نادیده 
گرفت. اینکه تغییر کادرفنی کمک کرد یا ضرر زد را باید 3۰ درصد کار در 

نظر بگیریم، ۷۰ درصد باقی مانده بحث مدیریت ورزش است.
سرمربی سابق تیم ملی نوجوانان ایران در پایان صحبت های خود اظهار 
کرد: باید نگاه سنتی به بسکتبال پایه فراموش شود. ما نباید دوباره چرخ و 
تلفن اختراع کنیم، همه کشورها برای توسعه بسکتبال طرح و برنامه داشته اند 
و نتیجه کار خود را دیده اند. حتی ایسلند و چک که بسکتبال چندانی نداشتند 
هم االن موفق بوده اند. می توانیم از برنامه کشورهای پیشرفته در بسکتبال 
کپی برداری کرده و با توجه به معیارهای فرهنگی و اجتماعی خود از آن 

ساختار استعدادیابی استفاده کنیم.

درخواست مخفیانه PSG از ستاره رئال
تمدید نکن و با این سوپر قرارداد به پاریس بیا!

دشمنی پاری سن ژرمن با رئال 
مادرید حاال وارد ابعاد جدیدی شده و در 
این میان نام وینیسیوس جونیور، ستاره 

برزیلی، به چشم می خورد.
رئال مادرید با وینیسیوس جونیور 
به توافق رسیده که قرارداد این بازیکن 
را تمدید کند و حاال مسائل جالبی درباره 

این موضوع منتشر شده است. 
با  گفتگو  ر  د ز  پر نتینو  ر فلو
درباره  به سوالی  پاسخ  الچیرینگیتو در 
وینیسیوس جونیور مدعی شد که این 
بازیکن پیشنهادهایی از سایر باشگاه های 
اما  داشته  اروپایی  و مطرح  درجه یک 
تصمیم گرفته به حضورش در سانتیاگو 

برنابئو ادامه دهد. 
حاال روزنامه مارکا خبر داده که جذاب ترین پیشنهادی که برای جذب وینیسیوس 
ارائه شده از سوی پاری سن ژرمن بوده است، هرچند پرز مستقیما از این باشگاه نام 

نبرد و ترجیح داد که صرفا به خود پیشنهاد اشاره کند. 
باشگاه پاری سن ژرمن در طول چند ماه اخیر بارها پیام هایی را برای وینیسیوس 
ارسال کرده و از او خواسته که قرارداد جدیدی را با رئال مادرید امضا نکند. آنها حتی 
مبلغی باورنکردنی را نیز به او پیشنهاد کرده و مدعی شده اند که حاضر هستند مبلغ 

۴۰ میلیون یورو برای هر فصل به این بازیکن پرداخت کنند. 
در قرارداد پیشنهاد شده به این ستاره برزیلی همچنین پاداش های متعدد و 
فرصت سرمایه گذاری در قطر نیز گنجانده شده تا او را بیش از پیش برای پوشیدن 

پیراهن پی اس جی وسوسه کند. 
با این حال خوزه آنخل سانچز و فلورنتینو پرز از ابتدا در جریان مطرح شدن 
چنین پیشنهادهایی به وینیسیوس بودند و این موضوع ارزش بسیار زیادی برای آنها 
داشت. این اتفاق باعث شد که وینیسیوس نه تنها از نظر ورزشی و حرفه ای، بلکه از 

نظر شخصی نیز ارزش زیادی برای مدیریت باشگاه رئال مادرید پیدا کند. 
مدیران پی اس جی در طول این مدت تمام تالش خود را به کار گرفتند 
که دیداری رو در رو با وینیسیوس و نمایندگان او داشته باشند اما موفق نشدند و 
رویارویی این تیم با رئال مادرید در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان نیز شرایط را 

بیش از پیش برای آنها دشوار کرد. 
آنها امیدوار بودند که با ارائه پیشنهاد دستمزد ۴۰ میلیون یورویی بتوانند توجه 
این بازیکن را جلب کنند اما در نهایت متوجه این واقعیت شدند که رابطه وینیسیوس با 
رئال مادرید بسیار قوی تر از آن است که بتوان به راحتی آن را زیر پا گذاشت و آخرین 
تماس این باشگاه با اطرافیان این بازیکن به ماه مارس برمی گردد. آنها در سه ماه 

اخیر تماسی با این بازیکن نداشتند چون از جذب او ناامید شده بودند. 
مارکا همچنین مدعی شده که وینیسیوس هیچ پیشنهاد دیگری را در نظر 
نداشته و در طول مدت حضورش در سانتیاگو برنابئو، حتی در بدترین شرایط هم 
بارها به مدیر برنامه اش اعالم کرده که هیچ پیشنهادی را بررسی نکند و اولویت اول 

را فقط رئال مادرید قرار دهد. 
این در حالی است که بسیاری از تیم های لیگ برتری مانند لیورپول، چلسی و 
منچستریونایتد نیز در طول چند ماه اخیر بارها خواهان شروع مذاکراتی برای جذب 

این بازیکن بوده اند اما با پاسخی مشابه روبرو شدند. 
حاال این بازیکن در آستانه تمدید قرارداد با رئال مادرید قرار دارد. مدیران این 
باشگاه امیدوار هستند که مدت این قرارداد تا سال ۲۰۲۸ باشد اما به نظر می رسد 
که توافق نهایی روی سال ۲۰۲6 یا ۲۰۲۷ خواهد بود. بند فسخی به ارزش یک 

میلیارد یورو نیز در این قرارداد گنجانده شده است.

توافق با کریستف گالتیه؛
نام سرمربی جدید PSG مشخص شد

به نظر می رسد به زودی مراسم معارفه کریستف گالتیه به عنوان سرمربی جدید 
پاری سن ژرمن برگزار خواهد شد.

لوییس کامپوس به عنوان مشاور ورزشی جدید پاری سن ژرمن کار خود را آغاز 
کرده و یکی از اولین اهداف او، یافتن یک سرمربی جدید برای باشگاه بوده است. 
مقامات باشگاه به مائوریسیو پوچتینو، سرمربی فعلی اعالم کرده اند که به محض 
یافتن جایگزین، او اخراج خواهد شد. بعد از پاسخ منفی زین الدین زیدان به پاری سن 
ژرمن، لوییس کامپوس قصد دارد کریستف گالتیه را به عنوان سرمربی جدید این 

باشگاه انتخاب کند. 
این زوج در لیل با هم کار کردند و تیم گالتیه در فصل ۲۱/۲۰۲۰ در حضور 
پاری سن ژرمن پرستاره، قهرمان لیگ یک فرانسه شد. کریستوف گالتیه تابستان 
گذشته به نیس رفت و این تیم را از رده نهم به پنجم لیگ رساند. همچنین نیس 
موفق به راهیابی به فینال کوپه دو فرانس شده و موفق به کسب پیروزی مقابل 

پاری سن ژرمن در مرحله یک هشتم نهایی نیز شد.  
نشریه RMC مدعی شد مذاکرات مدیران پاری سن ژرمن با کریستوف گالتیه 
به خوبی پیش رفته و قراردادی برای سرمربی جدید تیم، در آستانه نهایی شدن است. 
ایده ابتدایی پاری سن ژرمن به خدمت گرفتن زین الدین زیدان بود، اما به نظر می 
رسد سرمربی سابق رئال مادرید متقاعد نشده که همکاری با PSG در این مقطع، 
کار درستی باشد. به هر حال به نظر می رسد پروسه انتخاب سرمربی پاری| سن ژرمن 

نهایی شده و به زودی کریستوف گالتیه روی نیمکت این تیم حضور خواهد یافت.

نارضایتی اسطوره؛ 
جدایی مالدینی از میالن؟

اسطوره  باشگاه میالن از عملکرد مدیران این باشگاه دلخور شده و هنوز قرارداد 
خود را تمدید نکرده است.

نقل و انتقاالت میالن روند کندی را طی می کند، اتفاقی که دلیل آن وقفه و 
پیچش در مذاکرات تمدید قرارداد پائولو مالدینی عنوان شده است. قرارداد مالدینی 
که نقش اصلی را در نقل و انتقاالت روسونری ایفا می کند، تا کمتر از دو هفته دیگر 
اعتبار دارد)۱۱ روز(. گفته می شود که ورود مالک جدید و مسائل پیرامون آن تا این 
لحظه جلوی تمدید قرارداد را گرفته است.رناتو سانچز، ستاره پرتغالی لیل، یکی از 
اما به نظر می رسد  انتقاالت تابستانی است  بازیکنان مورد نظر میالن در نقل و 
قهرمان سری آ ایتالیا در رقابت با پاری سن ژرمن برای جذب این بازیکن ناکام بماند.

پیشنهاد میالن به باشگاه لیل ۱5 میلیون یورو بود اما حاال خبر می رسد که 
پاری سن ژرمن حاضر شده 3۰ میلیون یورو برای این بازیکن بپردازد. مالکان تیم 
ایتالیایی هم تمایلی برای پرداخت چنین مبلغی ندارند بنابراین بعید است شانسی برای 
خرید سانچز داشته باشند.پیش از این میالن با سون بوتمن، مدافع لیل هم توافق 

کرده بود ولی وقتی پای پیشنهاد تیم نیوکاسل به میان آمد، همه چیز تغییر کرد.
رسانه های ایتالیایی خبر داده اند که این وضعیت باعث باال رفتن تنش در پشت 

صحنه باشگاه شده است. 
مالکان باشگاه حاضر نیستند بودجه تیم را باال ببرند و مالدینی هم از اینکه 

تالش 6ماهه اش برای خرید سانچز بی نتیجه مانده، اصال راضی نیست.

 ۱۱ احتمالی  جدایی  با 
سه  گذاشتن  کنار  و  بازیکن 
پرسپولیس  کادرفنی،  عضو 
تصویری کامال جدید برای فصل جدید 

فوتبال ایران خواهد داشت.
حمید مطهری جدیدترین جدا شده 
مذاکرات  که  است  پرسپولیس  تیم  از 
به  و  داده  انجام  را  نساجی  با  نهایی 
سرمربیگری این تیم نزدیک شده است. 
پیش از او مظاهر رحیم پور و داوود فنایی 
از کادرفنی پرسپولیس جدا شدند و جای 
خود را به په په لوسادای اسپانیایی و دینکا 

آلین رومانیایی دادند.
یحیی  که  است  حالی  در  این 
بود  سال  چهار  از  بیش  گل محمدی 
و  شهرخودرو  در  نفرات  این  با  که 
پرسپولیس به موفقیت هایی رسیده بود 
اما فشارخردکننده از سوی طرفداران این 
تیم پس از نایب قهرمانی لیگ بیست و 
یکم، طرفین را به نظر مشترک درباره 

جدایی رساند.
جدایی حمید مطهری در شرایطی 
اتفاق می افتد که او دستیار اول یحیی 
را  وی  بسیاری  و  بود  فنی  نظر  از 
مغزمتفکر سرخپوشان قلمداد می کردند 
در  را  بزرگی  خال  جدایی اش  حاال  و 
خواهد  وجود  به  پرسپولیس  کادرفنی 
بر  مبنی  صحبت هایی  اگرچه  آورد. 
روی  آشنا  نام  پیشکسوت  یک  حضور 
به  اما  بود  مطرح  پرسپولیس  نیمکت 

با کادر فعلی خود  نظر می رسد یحیی 
ادامه خواهد داد.

به این ترتیب کریم باقری و محمد 
کادرفنی  قطعی  عضو  دو  عسگری 
پرسپولیس برای فصل آینده هستند و به 
نظر می رسد سیدجالل حسینی عضو تازه 
کادر قرمزپوشان باشد. همچنین قرار است 
مهرداد خانبان برای جلسه به دفتر باشگاه 
پرسپولیس برود تا او نیز به عضو بعدی 

کادرفنی این تیم تبدیل شود.
اما کادرفنی تنها جایی نیست که 
است.  شده  مواجه  بنیادین  تغییرات  با 
نیز  بازیکنان  برای فهرست  پرسپولیس 
تغییرات بزرگی را داشته و بررسی ها حاکی 

از آن است که نیمی از لیست بزرگساالن 
این تیم تازه شده یا خواهند شد.

احمد گوهری، علی نعمتی، فرشاد 
فرجی، میالد سرلک، کمال کامیابی نیا، 
امید عالیشاه، مهدی ترابی و وحید امیری 
برای  حضورشان  که  هستند  بازیکنانی 
فصل آینده قطعی است و احتمال دارد 
سیامک نعمتی، علیرضا ابراهیمی و حامد 
پاکدل نیز به این فهرست اضافه شوند. به 
عبارتی احتمال بروز ۱۲ تغییر در لیست 

بزرگساالن پرسپولیس وجود دارد.
که  نی  یکنا ز با بین  ز  ا یحیی 
روی  تنها  رسیده  پایان  به  قراردادشان 
میالد سرلک و مهدی ترابی نظر مثبت 

نظر  به  هم  نعمتی  سیامک  و  داشته 
تمدیدی  آخرین  و  سومین  می رسد 
پرسپولیس باشد تا فهرستی از بازیکنانی 
که در دو سال اخیر جزو بازیکنان شاخص 
هم  را  انتقاداتی  اما  بودند  پرسپولیس 
را  لیست جدایی  متوجه خود می دیدند، 
تشکیل بدهند: حامد لک، سعید آقایی، 
علی شجاعی، احسان پهلوان، رضا اسدی، 
و  حسینی  سیدجالل  رضاییان،  رامین 

عیسی آل کثیر.
نکته جالب اینکه به نظر می رسد 
ساختار دفاعی پرسپولیس به کلی تغییر 
کند و در فصل جدید علیرضا بیرانوند 
در درون دروازه قرار بگیرد، گئورگی 
گولسیانی و مرتضی پورعلی گنجی در 
باشند  داشته  جای  دفاعی  خط  مرکز 
یک  همراه  به  اسماعیلی فر  دانیال  و 
دفاع چپ )امیری، احمدی یا ...( خط 
بدهند.  تشکیل  را  سرخپوشان  دفاعی 
نارضایتی  وضوح  به  موضوع  همین 
را  تیمش  دفاعی  وضعیت  از  یحیی 

می دهد. نشان 
با این حساب پرسپولیس با حداقل 
۱۲ و شاید ۱6 تغییر پای به لیگ برتر 
خواهد گذاشت و چهره ای جدید از تیمی 
پس  که  گذاشت  خواهد  نمایش  به  را 
از واگذار کردن جام قهرمانی به رقیب 
با  حاال  یکم،  و  بیست  لیگ  در  سنتی 
استقبال  به  نفس،  تازه  انسانی  نیروی 

جنگ قهرمانی می رود.

انقالب یحیی گل محمدی با تیم نایب قهرمان؛

پرسپولیس با تصویری جدید در فصل آینده لیگ برترایران!

حاال ریکاردو ساپینتو نزدیک ترین 
نام به نیمکت استقالل است، سرمربی 
فرهاد  جانشین  است  قرار  که  پرتغالی 

مجیدی شود.
پس از هفته ها بحث و گمانه زنی 
و رایزنی های مختلف، سرانجام به نظر 
می رسد که فاصله چندانی تا اعالم نام 
و  نمانده  باقی  استقالل  سرمربی جدید 
قرار است طی ساعات پیش رو باالخره 
جانشین فرهاد مجیدی به صورت رسمی 

اعالم شود.
آبی ها با جواد نکونام، رضا عنایتی 
که  داشتند  مذاکراتی  نوری  الکس  و 
از سوی  به صورت رسمی  اسامی  این 
شایعات  شد.  اعالم  باشگاه  مدیران 
با گزینه هایی  متعددی نیز از صحبت 
چون استراماچونی، لوچسکیو، مورایس 
و... نیز به میان آمد که در نهایت به نظر 
سرمربی  زودی  به  استقالل  رسد  می 

جدید خود را معرفی کند.
ریکاردو ساپینتو جدیدترین فردی 
است که به عنوان گزینه اصلی استقالل 
گذشته  روزهای  در  است.  شده  معرفی 
مدیران باشگاه با چندین گزینه اروپایی 
این  با  نهایت  در  و  شدند  مذاکره  وارد 
سرمربی نیز توافقاتی حاصل شده و به 
احتمال فراوان او در لیگ بیست و دوم 

روی نیمکت آبی پوشان می نشیند.
از  یکی  کشورش  در  که  ساپینتو 
بازیکنان مطرح و ملی پوش بوده، ۴5 

بار برای پرتغال به میدان رفته و ۱۰ بار 
نیز گلزنی کرده است. پست او در دوران 
همین  به  و  بوده  نوک  مهاجم  ورزشی 
دلیل اغلب تیم های او فوتبال تهاجمی 
را به نمایش می گذارند. او سابقه حضور 
مطرح  از  یکی  لیسبون  اسپورتینگ  در 
ترین تیم های پرتغال و همچنین رئال 
سوسیه داد و استاندارد لیژ بلژیک را در 

کارنامه دارد.
در  حضور  دوران  در  پینتو  سا

اسپورتینگ، دو بار قهرمان جام حذفی، 
مرتبه  قهرمان سوپرکاپ و یک  بار  دو 
نیز قهرمان لیگ برتر پرتغال شد و یکی 
از پرافتخارترین بازیکنان پرتغال در آن 
دوران به شمار می رود. ضمن اینکه او 
در یورو ۱۹۹6 و یورو ۲۰۰۰ عضو تیم 

ملی پرتغال بود.
وی پس از بازنشستگی از فوتبال، 
ساله   ۱۹ زیر  تیم  از  را  مربیگری  کار 
های اسپورتینگ آغاز کرد. ستاره سرخ 

بلگراد، بلننزس پرتغال، الفتح عربستان، 
بلژیک،  لیژ  استاندارد  آتن،  آترومیتوس 
براگا پرتغال، واسکودوگاما برزیل، قوزتپه 
از  پرتغال  موریرنسه  سرانجام  و  ترکیه 
که  هستند  هایی  تیم  مهمترین  جمله 

وی هدایت آنها را برعهده داشته است.
 ۲۰۱۷ فصل  در  توانست  ساپینتو 
– ۲۰۱۸ به همراه استاندارد لیژ بلژیک 
عنوان قهرمانی بلژیک دست پیدا کند و 
این تنها دستاورد او به عنوان سرمربی 

است.
موریرنسه  در  گذشته  فصل  او 
ابتدا فصل را با سیستم 3 دفاعه و 3۴3 
آغاز کرد و سپس با سیستم ۴۲3۱ و یا 
۴۱۴۱ ادامه داد. نکته جالب اینکه او در 
ترکیه با سیستم ۴ دفاعه و در برزیل با 
واسکودوگاما با ترکیبی از سیستم های 

3 و ۴ دفاعه بازی می کرد.
نیز  این  از  پیش  ساپینتو  ریکاردو 
ایرانی مطرح  تیم های  پیرامون  نامش 
شده بود. او ۲ سال پیش و قبل از حضور 
از گزینه  پرسپولیس، یکی  در  کالدرون 
در  ولی  بود  سرخپوشان  نیمکت  های 

نهایت این انتقال شکل نگرفت.
تا  استقالل  مدیران  است  قرار 
دوشنبه نام سرمربی جدید خود را اعالم 
ندهد،  رخ  خاصی  اتفاق  اگر  و  کنند 
ریکاردو ساپینتو همان نامی است که از 
طریق رسانه های رسمی آبی ها معرفی 

خواهد شد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

ثانیه شماری برای انتخاب سرمربی جدید استقالل؛

ریکاردو ساپینتو؛ مرد پرتغالی جانشین مجیدی می شود

فوتبال  تیم  چهارستاره  جدایی 
سپاهان هواداران این تیم را برای کسب 
موفقیت در فصل آینده و رقابت با مدعیان 

قهرمانی حسابی نگران کرده است.
مسئوالن  فصل  پایان  از  پیش 
باشگاه سپاهان با اتمام قرارداد ۹ بازیکن 
کلیدی  این تیم مواجه شده بودند. از این 
جمع مطابق انتظار دانیال اسماعیلی فر و 
پیوستند،  پرسپولیس  به  رفیعی  سروش 
ولی اینکه گئورگی گولسیانی گرجستانی 
که او هم قراردادش تمام شده بود آنها را 
در انتقال به اردوی قرمزپوشان پایتخت 
همراهی کند، چندان محتمل نبود. سجاد 
شهباززاده دیگر بازیکنی بوده که تاکنون 
از جمع طالیی پوشان اصفهانی جدا شده 
فوتبالش  ادامه  برای  را  استقالل  او  و 

انتخاب کرد. 
جدایی این چهار بازیکن و پیوستن 
دو  که  پرسپولیس  و  استقالل  به  آنها 
رقیب اصلی سپاهان در مسیر قهرمانی 
به شمار می روند، موجب نگرانی هواداران 

سپاهان شده و آنها را نسبت به آینده تیم 
دغدغه مند کرده است.

با این حال  و علی رغم جدایی این 
چهار بازیکن کلیدی سپاهانی ها همچنان 
مهره های ارزشمند و تعیین کننده ای را 
در اختیار دارند که هر کدامشان می توانند 
با  را  بسیار حساس  نتیجه یک مسابقه 

توانایی هایشان به نام خود رقم بزنند.
*رشید مظاهری سنگربان با تجربه 
سپاهانی ها یکی از این بازیکنان به شمار 
می رود که اگر روی فرم باشد، گل زدن 

به او واقعا کار بسیار سختی است.
*در خط دفاعی هم علی رغم جدایی 
اسماعیلی فر به امید نورافکن برمی خوریم 
که با توانایی بازی در چند پست می تواند 
مهره ای قابل اتکا برای هر مربی ای باشد.

سپاهانی ها  نیز  میانی  خط  *در 
همچنان موفق به حفظ یاسین سلمانی 
فوتبال  استعداد  بزرگ ترین  که  شده اند 
ایران به شمار می  رود. آنها در این بخش 
از زمین مسعود ریگی و محمد کریمی را 

نیز در اختیار دارند تا وضعیت در میانه 
زمین برای سرمربی بعدی طالیی پوشان 

اصفهانی تقریبا ایده آل باشد.
*اگر از نام فرشاد احمدزاده در خط 
میانی بگذریم و او را به بخش هجومی 
تیم اضافه کنیم، این بازیکن فانتری هم 
می تواند موهبت خوبی برای هر مربی با 
هر فلسفه کاری  باشد. احمدزاده خوش 
کوتاه  قامت  وجود  با  و  است  تکنیک 
اثرگذاری خوبی روی ضربات سر دارد؛ 
قابل  مهره ای  به  را  او  که  خصوصیاتی 
اما  می کند،  تبدیل  ایران  بازار  در  توجه 
در سپاهان  دیگر  او حداقل یک فصل 

حضور خواهد داشت.
*در ادامه به محمدرضا حسینی در 
بخش هجومی می رسیم. جایی که اگر 
فرشاد احمدزاده را به عنوان وینگر چپ 
تصور کنیم، محمدرضا حسینی در پست 
وینگر راست می تواند با سرعت و تکنیک 

مخصوص به خود بدرخشد.
که  کلیدی   بازیکنان  بر  عالوه 

نان  جوا سپاهان  شد،  برده  نامشان 
محکم  و  یوسفی  آریا  نظیر  مستعدی 
کار را نیز در اختیار دارد که می توانند در 
گفتن  برای  حرف هایی  رو  پیش  فصل 

داشته باشند.
*درنهایت یکی دیگر از مهره های 
قابل اتکای سرمربی آینده طالیی پوشان 
شهریار مغانلو است؛ مهاجمی که با قدرت 
مثال زدنی اش می تواند تیم حریف را از 
باال پرس کند و تبحر زیادی در استفاده 
از ضربات سر و پا دارد. هر تیمی آرزوی 

داشتن مهاجمی مانند مغانلو را دارد.
با این وصف می توان اینطور گفت 
چهار  جدایی  وجود  با  سپاهانی ها  که 
دو  می شود  شنیده  البته  که  بازیکن 
تای آنها که سجاد شهباززاده و سروش 
تمدیدی ها  لیست  در  و  هستند  رفیعی 
قرار نداشته اند، همچنان تیمی پرستاره 
مدعی  می تواند  که  می رود  شمار  به 
جدی قهرمانی باشد.با توجه به شرایط 
مشکالتی  و  ایران  بازار  در  شده  ایجاد 
که در راه جذب بازیکنان شاخص وجود 
دارد، شنیده می شود اولویت اصلی باشگاه 
سپاهان برای پر کردن جای خالی این 
چهار بازیکن و همینطور مهیا کردن تیم 
بازیکنان  از  استفاده  آینده،  فصل  برای 
جدایی  صورت  در  آنها  است.  خارجی 
کریستوفر کنت می توانند از چهار بازیکن 
خارجی برای بستن سپاهان استفاده ببرند.

آنها البته اگرچه به صورت پنهانی 
فصل  شاخص  بازیکن  چند  با  مذاکره 
اما  کرده اند،  آغاز  را  برتر  لیگ  گذشته 
همه در اصفهان در انتظار انتخاب جانشین 
محرم نویدکیا هستند تا این مربی پس 
از حضور در تمرینات و شناخت بازیکنان 
اقدام به تکمیل تیم خود کند؛ اقدامی که 
البته با حضور بازیکنان تاثیرگذاری که نام 
بردیم و اضافه شدن چند بازیکن تعیین 
کننده ایرانی و خارجی دیگر برای یک 
مربی کاربلد کار خیلی سختی نخواهد بود.

طرفدارن سپاهان نگران آینده تیم؛

چند خارجی جایگزین ستاره ها می شوند!
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تهیه و تحقیق: 
ناصر میرزایی

مسجد لنبان
مســجد لنبــان از مســاجد زیبــاي 
اصفهــان اســت کــه در محلــه قدیمــي 
لنبــان واقــع شــده اســت. ایــن مســجد 
ــر  ــوي ب ــلیمان صف ــاه س ــان ش در زم
ــده  ــا ش ــجدي بن ــاي مس ــه ه خراب
ــده  ــداث ش ــتم اح ــرن هش ــه در ق ک
ــوح  ــر دو ل ــده ب ــوط باقیمان ــود. خط ب
کاشــي بــه خــط ثلــث ســفید بــر زمینه 
الجــوردي رنــگ و قلــم محمــد رضــا 
ــخ  ــت. تاری ــده اس ــته ش ــي نوش امام
ایــن کتیبــه ســال ۱۰۸۰ هجــري 

قمــري اســت.
ــجد  ــراي مس ــان ب ــردم اصفه م
لنبــان احتــرام خاصــي قائــل هســتند 
و عقیــده دارنــد حضــرت امــام حســن 
ــد. ــن مســجد نمــاز گزارده ان )ع( در ای

بــر بــاالي در ورودي مســجد 
ــر زمینــه  ــه خــط نســتعلیق ســفید ب ب
ــته  ــعاري نوش ــوردي اش ــي الج کاش
شــده کــه نویســنده محمــد رضــا 
امامــي و تاریــخ آن ۱۰۸۰ هجــري 
ــه از  ــن کتیب ــاد ای ــت. مف ــري اس قم
تعمیــرات مســجد در زمــان شــاه 
ــد. ــت مي کن ــوي حکای ــلیمان صف س

ــان در  ــه ســردر مســجد لنب کتیب
ــه مســجد  ــرن ســیزدهم هجــري ب ق
 ۱۲56 آن  تاریــخ  و  شــد  اضافــه 
هجــري قمــري اســت نویســنده ایــن 
کتیبــه محمدباقــر شــیرازي اســت 
کــه بــه خــط ثلــث بــر زمینــه کاشــي 
ــت  ــي را کتاب ــات قرآن ــوردي آی الج

ــت.  ــرده اس ک

مسجد مقصودبیک
ــا و  ــیار زیب ــاجد بس ــي از مس یک
جالــب اصفهــان مســجد مقصــود بیک 
ــمال  ــه در ش ــجد ک ــن مس ــت. ای اس
شــرقي میــدان نقــش جهان قــرار دارد 
در بیــن مــردم بــه مســجد ظلمــات نیز 
معــروف اســت. علــت اینکــه آن را بــه 
ایــن نــام نیــز مي خواننــد ایــن اســت 
ــه در آن روزگار  ــه اي ک ــه در محل ک
ــع  ــده مي شــد واق ــه ظلمــات نامی تکی

شــده اســت.
مقصــود بیــک کــه در زمان شــاه 
ــت  ــوده اس ــر کل ب ــاس اول ناظ عب
ــروي از دیگــر  ــه پی ــن مســجد را ب ای
ــي همچــون اهلل وردیخــان کــه  بزرگان
ــود آورده  ــه وج ــان ب ــاري در اصفه آث

ــد ســاخته اســت. ان
مســجد  ایــن  گــدار  آنــدره 
دوره  بهتریــن   ...« بــه  متعلــق  را 
کــه  عبــاس  شــاه  ســاختمان هاي 
تزئینــات و خــط و کتیبــه هــاي عالــي 

مي دانــد. هســتند...«  شــیوا  و 

هنــر،  نمــاد   ، ها نســرا روا کا
تجــارت و  اصیــل  معمــاری 

ــه  ــای ک ــه کتاب ه ــاید در هم ش
دربــاره تاریــخ و جغرافیــای ایــران 
نوشــته شــده و در همــه ســفرنامه های 
جهانگــردان، از توجــه ایرانیــان بــه راه 
و ســاختمان های پیوســته بــه آن و 
همچنیــن راهــداری و پســت منظــم از 
روزگاران بســیار کهــن بســیار ســخن 
ــه باشــد. وجــود واژه هایــی چــون  رفت
»ســاباط« و »بریــد« در زبان هــای 
زنــده جهــان کــه از گویش هــای 
ایرانــی گرفتــه شــده بیــان کننــده این 
نظــر اســت کــه پهنــاوری ســرزمین و 
ــران و  دوری شــهرها و آبادی هــای ای
کشــورهای همســایه، ایرانــی را ناچــار 
کــرده اســت کــه راه هــای امن داشــته 
باشــد و منــزل بــه منــزل و آبــادی بــه 
آبــادی آسایشــگاه بســازد و بــرای آن 
ــود  ــا در بیابــان راه خ کــه کاروان ه
را بیابنــد، برج هــا برافــرازد کــه از 
ــپاران  ــی، رهس ــرج دریای ــد ب دور مانن
را راهنمایــی کنــد. هنــر ایرانــی و 
صناعــت ایرانیــان از دوره باســتان 
ــر  ــده و نمایانگ ــان دهن ــون نش تاکن
ــا  ــا آنج ــت، ت ــلیقه آن هاس ذوق و س
کــه توانســته اند در بیــن مســیرها، 
خــود  از  شــهرها  بیــن  و  جاده هــا 
آثــاری بــه جــا بگذارنــد کــه همگــی 
آنهاســت.  واالی  تمــدن  از  نشــان 
المنفعــه،  عــام  کارهــای  از  یکــی 
ســاخت کاروانســرا بــود کــه بــه طــور 
در منظــم همــه راه هــای اصلــی و 
مهــم بــرای اســتراحت کاروانیــان 
ــد.  ــا می ش ــدی بن ــه صــورت آبرومن ب
بــه طــوری کــه از مفهــوم کاروانســرا 
اســتنباط می شــود، وجــود ایــن بناهــا 
را  زندگــی  از  پیشــرفته ای  مرحلــه 
مجســم کــرده، در واقــع شــاهرگ 
حیــات اقتصــادی و بازرگانــی هــر 

دوره را تشــکیل مــی داد. فاصلــه زیــاد 
بیــن مراکــز تجــاری، مداخلــه عوارض 
طبیعــی، محیــط وحشــی، بیابــان، 
خطرهــای جنگ هــای داخلــی متعــدد 
دســته های  اعصــار  بســیاری  در  و 
اشــرار کامــاًل ســازمان یافتــه، صــرف 
ــینان  ــی چادرنش ــد دائم ــر از تهدی نظ
ــود  ــی وج ــران، همگ ــواع غارتگ و ان
جایگاه هــای امــن را بــرای تأمیــن 
اســتراحت کاروان ها و ســایر مســافران 
ایجــاب می کــرد تــا بــه ســالمت بــه 

ــوند.  ــپار ش ــان رهس مقصدش
حتــی در عصــر هخامنشــیان 
ــه  ــود ک ــده ب ــیس ش ــی تأس منزلگاه
ســاکنانش در صــورت لــزوم در برابــر 
دشــمنان بــه دفــاع می پرداختنــد. 
کاروانســراها نمــاد کاملــی از معمــاری 
ایرانــی بــود. در هیــچ کجــا همســویی 
ــن  ــر از ای ــاختار را بهت ــرد و س کارک
نمــی تــوان مشــاهده کــرد، زیــرا طرح 
معمولــی قلعــه یــا ارگ خنــدق و بــرج 
ــان  ــاز چن ــورد نی ــداد م ــه آن تع و... ب

ــود. ــود کــه اجراشــدنی نب پرخــرج ب
طــرح ربــاط و کاروانســرا: ربــاط 
ــاده و  ــیار س ــی بس ــرا گاه و کاروانس
منحصــر بــه حیــاط دور بســته اســت 
کــه حــوض یــا پایابــی در وســط دارد 
و آخــور ســتوران در زیــر ســکو و ایوان 
پیشــخوان اتاق هــا یــا کنــار صفه هــای 
بیــرون اســت و در نقــاط سردســیر بــه 
جــای حیــاط، گنبدخانــه ای در میــان 
دارد و گاه عــالوه بــر اتــاق و ایــوان و 
ــازار،  ــار، ب ــد، انب ــاره بن ــاط دارای ب حی

باالخانــه، بــرج و غالفخانــه اســت. 
ــل  ــراهای مجل در داالن کاروانس
آراســته  حجــره  چنــد  باشــکوه  و 
ــدار  ــافران نام ــی از مس ــرای پذیرای ب
ــی  ــده و گاه ــاخته ش ــناس س و سرش
در بــاالی ســردر، چنــد اتــاق خــوش 
منظــر و مجلــل دارد. دربــاره بنــد 
و  صفه هــا  کاروانســرا،  اصطبــل  و 
ســتوربانان  بــرای  تختگاه هایــی 
ــل  ــل اصطب ــده و در مدخ ــاخته ش س
از  کــه  اســت  پاکیــزه  اتاق هایــی 
یــک طــرف بــه حیــاط کاروانســرا و از 
ســوی دیگــر از میــان رخنــه و روزنــی 
درون بــاره بنــد را می نگــرد و بــه 
ــه  ــا ب ــن اتاق ه ــه ای ــد ک ــر می آی نظ
ســران و یــا بــه اصطــالح »چاروادارهًا 

ــت. ــته اس ــاص داش اختص
انــواع کاروانســراها از نظــر طــرح 
و نقشــه: از آنجایــی کــه ســاخت 
طــور  بــه  ایــران  کاروانســراهای 
گســترده از دوره صفویه شــروع شــده، 
ــه  ــه هم ــیم آن ب ــت در تقس الزم اس
عوامــل از وضــع آب و هوایــی گرفتــه 
تــا شــیوه معمــاری منطقــه توجــه کرد.

در درجــه اول کاروانســراهای ایرانی را 
می تــوان بــه گروه هــای زیــر تقســیم 

بنــدی کــرد:
الــف - کاروانســراهای کامــاًل 

پوشــیده کوهســتانی:
از  کاروانســراها  نــوع  ایــن 
توقفگاه هــای کوچــک کنــار راه هــا تــا 
ــان شــاه  ســاختمان های ســلطنتی زم
عبــاس را شــامل می شــود. نمونــه 
ســاده ایــن نــوع کاروانســراها عبارتنــد 
از اتاق هــای گنبــددار مرکــزی بــا 
یــک ردیــف اتــاق گنبــددار بــا تعدادی 
ــتر  ــف. بیش ــان ردی ــل در هم اصطب
دارای  کوهســتانی  کاروانســراهای 
اجاق هــای متعــدد یــا بخــاری دیواری 
در داخــل اتاق هــا هســتند. همچنیــن 
ایــن نــوع کاروانســراها از هــر طــرف 
ــی  ــه راحت ــوده، ب ــیده ب ــته و پوش بس
ــداوم و  ــای م ــوی باده ــوان جل می ت
برف هــای زمســتانی و تگرگ هــای 
و  گرفــت  را  پائیــزی  و  بهــاری 
کاروانیــان از اینگونــه آســیب ها در 
امــان بــوده انــد. از نمونه هــای جالــب 
ــوان  ــراها، می ت ــروه کاروانس ــن گ ای
کاروانســرای »شــبلی« در آذربایجــان 
ــاده  ــدوک« در ج ــرای »گ و کاروانس

ــرد. ــام ب ــاد را ن فیروزآب
ب ـ کاروانســراهای کرانــه خلیج 

فارس:
بــه علــت اوضــاع اقلیمــی و 
جغرافیایــی کرانه هــای خلیــج فــارس، 
کاروانســراهای ایــن منطقــه معمــاری 
ویــژه ای دارنــد. ایــن کاروانســراها بــه 
طــور عــام حیــاط مرکــزی نداشــته و 
ــاق  ــا ات ــوش ب ــی چهارگ ــامل بنای ش
ــی شــکل و اتاق هــای  مرکــزی صلیب
جانبــی بــا یــک ســکوی ســنگی 
ــده  ــاخته ش ــاختمان س ــا دور س دور ت
ــا راه  ــارج بن ــه خ ــا ب ــه اتاق ه و هم
ــا بادهــای خنــک ســاحلی را  ــد ت دارن
ــن  ــوع ای ــانند. تن ــاختمان برس ــه س ب
ــز  ــاری نی ــر معم ــراها از نظ کاروانس
ــای  ــت. از نمونه ه ــت اس ــز اهمی حائ
جالــب ایــن گــروه می تــوان بــه 
کاروانســرای »قلعــه پهلــو« در غــرب 

ــرد. ــاره ک ــاس اش ــاده بندرعب ج
ج - کاروانســراهای حیــاط دار 

ــران: ــز ای مرک

ــن  ــن و زیباتری ــن، مهمتری بهتری
ــروه  ــن گ ــران در ای کاروانســراهای ای
قــرار دارنــد. این گــروه از کاروانســراها 
ــای  ــه گونه ه ــاری ب ــز از نظــر معم نی

ــوند. ــیم می ش ــر تقس زی

کاروانسرای مدور:
ــراهای  ــی از کاروانس ــداد کم تع
ــده  ــا ش ــدور بن ــه م ــا نقش ــران ب ای
اســت. ایــن نــوع کاروانســراها بســیار 
جالــب توجــه و از نظــر معمــاری 
حایــز اهمیــت فــراوان اســت. در حــال 
حاضــر فقــط دو نمونــه »ربــاط رکــن 
ــان و  ــزد - کرم ــاده ی ــن« در ج الدی
ــان  ــن« کاش ــزه بی ــرای »زی کاروانس
و نطنــز از ایــن گــروه شــناخته شــده 
ــد  ــاط دار چن ــراهای حی ــد. کاروانس ان
ــراها  ــروه از کاروانس ــن گ ــی: ای ضلع
ــب ۸  ــی )اغل ــد ضلع ــکل چن ــه ش ب
کاروانســراهای  هماننــد  و  ضلعــی( 
ــد و  ــده ان ــا ش ــا بن ــیار زیب ــدور بس م
ــت  ــا دوره ای اس ــاخت آنه ــان س زم
کــه در معماری کاروانســراها پیشــرفت 
ــه وجــود آمــده.  قابــل مالحظــه ای ب
ــد  ــراهای چن ــداد، کاروانس ــر تع از نظ
ــراهای  ــد کاروانس ــز همانن ــی نی ضلع
مــدور، انــدک و فقــط نمونه هــای 
نــادری از آنهــا در سراســر ایــران 
باقــی مانــده اســت. زیباتریــن نمونــه 
ــاد،  ایــن گــروه کاروانســرای امیــن آب
خــان خــوره، چهارآبــاده و ده بیــد 
ــه  ــت ک ــیراز اس ــان ـ ش ــاده اصفه ج
ــی و در دوره  ــت ضلع ــکل هش ــه ش ب
صفویــه ســاخته شــده و نشــان دهنــده 
شــیوه معمــاری اصفهانــی اســت. 
ــل  ــی از داخ ــراهای چندضلع کاروانس
ــی کاروانســراهای  و خــارج قرینــه، ول
شــکل  دایــره  خــارج  از  مــدور 
اســت.  داخــل چنــد ضلعــی  در  و 
کاروانســراهای دو ایوانــی: تعــدادی 
ــد  ــی را همانن ــراهای ایران از کاروانس
ــای  ــایر بناه ــدارس و س ــاجد و م مس
مذهبــی بــه شــکل مربــع یا مســتطیل 
ســاخته انــد. بــه طــور عــام ایوان هــای 
ــل  ــی در مدخ ــراها یک ــن کاروانس ای
ــرار  ــروی آن ق ــری روب ورودی و دیگ
ــده ایــن  دارد. از نمونه هــای باقــی مان
کاروانســراها می تــوان کاروانســرای 
چــاه خوشــاب و دوکوهــک را نــام برد.

کاروانسراها با تاالر ستوندار:
ــوان  ــراهای ای ــدای از کاروانس تع
بــا تــاالر ســتوندار بنــا شــده و از آنهــا 
ــل اســتفاده شــده  ــرای اصطب ــب ب اغل
اســت. نمونــه ای از ایــن کاروانســراها 
عبارتنــد از کاروانســرای عســکرآباد بین 
ــرای  ــم و کاروانس ــران ـ ق ــاده ته ج
خاتــون آبــاد در کیلومتــر ۲5 جــاده 
تهــران ـ گرمســار. کاروانســرای چهــار 
ایوانــی: احــداث بناهــای چهــار ایوانــی 
ــی در  ــابقه طوالن ــزی، س ــاط مرک حی
ــه  ــت ک ــته اس ــران داش ــاری ای معم
نمونــه آن را می تــوان در دوره اشــکانی 
ــرد و در ادوار  )کاخ آشــور( مالحظــه ک
اســالمی از طــرح چهــار ایوانــی بــرای 
ــی  ــی و غیرمذهب ــای مذهب ــاد بناه بنی
ــا و  ــاجد، مقبره ه ــدارس، مس ــد م مانن
ــًا  ــده و تقریب ــتفاده ش ــراها اس کاروانس
ایــن طــرح، نقشــه ثابتــی بــرای احداث 
ــد. بخصــوص از  ــا ش ــه بناه ــن گون ای
دوره ســلجوقی بــه بعــد کاروانســراهای 
بســیار بــا طــرح چهــار ایــوان ســاخته 
ــران  ــی ای ــار آن در تمام ــه آث ــد ک ش
ــروه  ــه گ ــت. گرچ ــده اس ــده ش پراکن
بــه  ایوانــی  چهــار  کاروانســراهای 
ــا مســتطیل بنــا شــده  ــع ی شــکل مرب
ــباهت  ــم ش ــه ه ــه ب ــر نقش و از نظ
دارنــد، ولــی در جزئیــات ماننــد شــکل 
داخــل و خــارج دروازه هــای ورودی، 

برج هــا و ترتیــب قــرار گرفتــن اصطبل 
متفاوتــی  ویژگی هــای  دارای  هــا، 
هســتند. کاروانســراهای متفرقــه: ایــن 
ــه  ــتند ک ــراهایی هس ــروه، کاروانس گ
ــه  ــه ک ــا آنچ ــاری آن ب ــه و معم نقش
بــه طــور  پنجگانــه  در گروه هــای 
خالصــه بررســی شــد، شــباهتی نــدارد. 
دالیــل مختلفــی چــون ســلیقه و 
ــی  ــاری خارج ــوذ معم ــار، نف ذوق معم
در ســاخت  جغرافیایــی  موقعیــت  و 
ایــن گونــه کاروانســراها نقــش داشــته 
ــرای  ــال از کاروانس ــرای مث ــت. ب اس
ســبزوار می تــوان نــام بــرد کــه شــبیه 
کاروانســراهایی اســت کــه در بیــن 
النهریــن ســاخته شــده اســت و نمونــه 
عبــاس  کاروانســرای شــاه  دیگــر، 
ــه آن را  ــت ک ــان اس ــای آذربایج جلف
شــخصی بــه نــام خواجــه نظــر ســاخته 
اســت. تمــام آنچه کــه از گذشــتگان ما 
بــه جــا مانــده همگــی نشــانه تمــدن و 
فرهنــگ غنــی گذشــتگان ماســت کــه 
ــا در نظــر  ــر خــود و ب ــا فکــر و تدبی ب
گرفتــن همــه مــوارد در طــول زندگــی 
و ســفر، بــرای خــود امکاناتــی فراهــم 
ــرد  ــز کارب ــون نی ــه تاکن ــد ک ــرده ان ک
داشــته و دارنــد. امیــد اســت بــا حفــظ 
ــت از  ــی و صیان ــرمایه های مل ــن س ای
آنهــا بتوانیــم میــراث داران خوبــی برای 
ــن را  ــن اماک ــود ای ــیم و وج ــا باش آنه
ســند فرهنگــی و افتخــار معمــاری 

ــم. خــود بدانی

ــیکاری  ــر کاش ــول هن ــیر تح س
در دوره هــای ســلجوقی، ایلخانــان، 

ــه ــوری و صفوی تیم
هنــر کاشــی کاری از ویژگی هــای 
خــاص هنــر معمــاری ایرانیــان در 
عصــر اســالم اســت. ایــن هنــر دارای 
پشــتوانه ای قــوی در معمــاری کهــن 
ایرانیــان، نظیــر دوران ایالمیــان و 
هخامنشــیان، اســت. آجرهای لعاب دار 
و کاشــی های رنگــی باقی مانــده از 
ــرفت  ــر پیش ــدی ب ــان، تأکی ــن زم ای
ــا  ــته دور ت ــی کاری از گذش ــن کاش ف

بــه امــروز اســت و شــاید همیــن آثــار 
ــه  ــت ک ــده اس ــبب ش ــده س به جامان
ــران را  ــان ای ــر شناس ــیاری از هن بس
زادگاه کاشــی بداننــد. کاشــی کاری 
بهتریــن و عالی تریــن شــیوه ای اســت 
کــه ایرانیــان بــرای تزییــن و آرایــش 
ســاختمان ها ابــداع کرده انــد. ایــن 
هنــر از آغــاز، فــراز و نشــیب های 
ــا  ــت ت ــر گذاش ــت س ــادی را پش زی
حکومــت  دوره  طــول  در  اینکــه 
ایلخانــان، تیمــوری و صفویــه بــه اوج 

ــید. ــود رس ــکوفایی خ ــق و ش رون
ســفالی  تولیــدات  عمده تریــن 
ــواره  ــاری هم ــات معم ــه در تزیین ک
کاربــرد داشــته، انــواع مختلــف آجــر و 
کاشــی اســت. اگــر آجرهــای لعــاب دار 
ایــران را نخســتین  باســتان  دوران 
ــت  ــم، قدم ــی بدانی ــی های ایران کاش
بــه  ایــران  در  کاشــی کاری  هنــر 
اواخــر هــزاره چهــارم ق. م می رســد. 
تزیینــات کاشــی کاری دوران اســالمی 
گنجینه هایــی هســتند کــه عقایــد 
و  فرهنــگ  جلوه هــای  و  مذهبــی 
نمایــش  بــه  را  دوران  ایــن  هنــر 
هنــر  در  مهــم  نکتــه  می گذارنــد. 
ــه  ــت ک ــن اس ــران ای ــی کاری ای کاش
طــی اعصــار گذشــته در حیــن پویایــی 
ــه تکامــل ایــن هنــر، در  ــد رو ب و رون
ــوع خــاص  ــا دو ن ــک ی ــر عصــر ی ه
از انــواع مختلــف کاشــی بیشــتر مــورد 
توجــه بــوده و در تزییــن بناهــای مهم 
ــته  ــژه ای داش ــگاه وی ــی جای و حکومت
اســت. بــرای مثــال، در دوره ایلخانــی 
ــوری  ــام، در دوره تیم ــی زرین ف کاش
دوره صفویــه  در  و  معــرق  کاشــی 
ــرد  ــگ بیشــترین کارب کاشــی هفت رن
را در تزییــن بناهــای مهــم ایــن دوره 
داشــته اند. در ایــن مقالــه ســعی شــده 
اســت بــا روش کتابخانــه ای، هنــر 
کاشــی کاری در دوره هــای ســلجوقی، 
ایلخانــان، تیمــوری و صفویــه بررســی 

شــود.
ــی و کجــا  ــار ک ــن ب ــه اولی اینک
و چگونــه از ســفال یــا کاشــی بــرای 

ســاختمان  اســتحکام  یــا  تزییــن 
اســتفاده شــده، دقیقــًا اطالعــی نداریم 
ولــی از آثــار معمــاری برجای مانــده از 
ــالت  ــخ در ف ــر دوران پیش ازتاری بش
ــران، مشــخص شــده اســت بعضــًا  ای
ســفال های  کوچــک  قطعــات  از 
شکســته بــرای تزییــن کــف یــا بدنــه 
می شــده  اســتفاده  خانه هــا  دیــوار 
اســت. بنابرایــن، هنــر کاشــی کاری در 
ایــران ســابقه ای بســیار طوالنــی دارد 
)کیانــی، ۱3۹۰: ۱۱۹( و قدمــت آن 
بــه اواخــر هــزاره دوم پیــش از میــالد 
می رســد. در واقــع، هنرمنــدان ایرانــی 
بــا ســاخت خشــت و آجرهــای لعاب دار 
از آن زمــان آشــنا بوده انــد. آن هــا 
ــای  ــه رنگ ه ــاب دار ب ــای لع از آجره
ســبز، زرد، قهــوه ای بــا نقوش انســانی 
می کرده انــد  اســتفاده  حیوانــی  و 
از  ایرانیــان   .)۱3۸۸:۷ )گرامی نــژاد، 
ــنا  ــازی آش ــت لعاب س ــا صنع ــم ب قدی
ــتحکام  ــن و اس ــرای تزیی ــد و ب بودن
ظــروف موفــق بــه کشــف لعــاب 
گردیدنــد. ســفال بــدون لعــاب ناهموار 
ــرد  ــوذ می ک ــات از آن نف ــود و مایع ب
ولــی لعــاب باعــث می شــد جــدار 
ظــروف نفوذناپذیــر شــود. لعاب ســازان 
بــرای ســاختن لعــاب فیــروزه ای، »قلیًا 
را کــه از ســوزاندن بوته هایــی بــه نــام 
ــه دســت  ــا »اشــنویه« ب »اشــتون« ی
ــا  ــد. قلی ــوره می گذارن ــد، در ک می آی
ــدیم  ــید س ــه اکس ــرارت ب ــر ح ــر اث ب
ــب  ــیلیس ترکی ــا س ــده و ب ــل ش تبدی
را  اشــتون  بوته هــای  می گــردد. 
ــعله ور  ــه ش ــوزاندند ک ــوری می س ط
ــد و  ــرد ش ــه س ــا بعدازآنک ــوند ت نش
ــد، آن  ــیاه درآم ــنگی س ــورت س به ص
را خــرد و نــرم کننــد. بــرای ســاختن 
مختلــف  اکســیدهای  از  لعاب هــا، 
ــاب  ــه لع ــرای تهی اســتفاده می شــد. ب
»حنایــی« از اکســید آهــن، بــرای 
ــید  ــوه ای« از اکس ــاب »قه ــه لع تهی
منگنــز، بــرای لعــاب »الجــوردی« از 
اکســید کبالت، برای لعاب »ســفید« از 
اکســید قلع، بــرای لعاب »فیــروزه ای« 

از اکســید مــس و بــرای لعــاب »زرد« 
ــد.  از اکســید ســرب اســتفاده می کردن
ز  ا قدیمــی  ر  بســیا نه هــای  نمو
ــورات  ــد »زیگ ــتان در معب دوران باس
خوزســتان  در  شــوش  چغازنبیــل« 
یافت شــده اســت )پیرنیــا، ۱36۹: ۲۲(.
زیگــورات چغازنبیــل نمونــه بــارز 
معمــاری عیالمــی در حــدود ۱۲5۰ 
در  بــار  اولیــن  بــرای  اســت.  ق.م 
تاریــخ معمــاری ایرانیــان، در تزیینــات 
معبدهــای اطــراف محوطــه زیگــورات 
از کاشــی لعــاب دار اســتفاده شــده 
اســت. از دوره مادهــا در منطقــه »بابــا 
جــان تپــه« لرســتان کاشــی های 
مربــع شــکلی کــه احتمــااًل متعلــق بــه 
ســقف بناهــا بــوده یافــت شــده اند کــه 
ــه قــرن ۸  ــوان ب تولیــد آن هــا را می ت
ــا نســبت  ــت ماده ــان حکوم ق. م زم
داد. مــاده اصلــی ایــن نــوع کاشــی ها 
گل رس پختــه شــده اســت کــه 
قرمزرنگــی  هندســی  طرح هــای 
ــی،  ــته اند )کیان ــش بس ــا نق ــر آن ه ب

.)۱۲۰  :۱3۹۰
هخامنشــیان از آجرهــای لعاب دار 
بــرای تزییــن بنــا اســتفاده می کردنــد. 
نمونــه بــارز هنــر کاشــی کاری در 
زمــان هخامنشــیان، کاخ هــای تخــت 
جمشــید و کاخ آپادانــای شــوش اســت 
پادشــاهان   .)۸  :۱3۸۸ )گرامی نــژاد، 
ــا و  ــام طرح ه ــرای اتم ــی ب هخامنش
برنامه هــای معمــاری و ســاختمانی 
ــدرت  ــودار ق ــع نم ــه درواق ــزرگ ک ب
ــوب  ــان محس ــت آن ــلط و عظم و تس
ــود،  ــوری خ ــرو امپرات می شــد، در قلم
هنرمنــدان و صنعتگــران را جســت وجو 
ــاران  ــان، معم ــن می ــد. در ای می کردن
ــژه ای  ــش وی ــی نق ــدان بابل و هنرمن
ــا توجــه  ــی ب ــاران بابل داشــته اند. معم
بــه ســابقه ای کــه در دروازه »ایشــتار« 
در بابــل داشــتند، بــا آجرهایــی از 
ــزه داران و  ــر نی ــًا تصاوی ــس »مین جن
کمانداران شــیر افســانه ای را به زیبایی 
هرچه تمام تــر نشــان داده انــد. درواقــع، 
شــاهکار هنــر کاشــی کاری ایــران 
ــاب دار  ــای لع ــن آجره ــتان همی باس
ــی  ــد هخامنشــیان اســت؛ آجرهای عه
کــه پوشــیده از لعــاب شیشــه ای اســت 
و بــا رنگ هــای ســبز، زرد و قهــوه ای 
و بــا نقــوش انســانی و حیوانــی بــرای 
ــید و  ــت جمش ــای تخ ــش کاخ ه آرای
شــوش بــه کاربــرده شــده اســت. رنگ 
ــیان  ــی در دوره هخامنش ــی کاش اصل
اغلــب زرد، ســبز و قهــوه ای اســت. در 
ــی  ــت لعاب ده ــکانیان، صنع دوره اش
کــرد  قابل مالحظــه ای  پیشــرفت 
لعــاب  از  اســتفاده  به خصــوص،  و 
یک رنــگ بــرای پوشــش جــدار داخلی 
ــفالین  ــروف س ــی ظ ــطح خارج و س
معمــول گردید. در ایــن دوره، به تدریج 
اســتفاده از لعاب هایــی بــه رنــگ 
ســبز روشــن و آبــی فیــروزه ای رونــق 
ــعه  ــن توس ــود ف ــا وج ــرد. ب ــدا ک پی
ــه در  ــی رود ک ــان م ــی، گم لعاب ده
ــناخته ماندن  ــت ناش ــه عل ــن دوره ب ای
ــدان  ــکانیان هنرمن ــاری دوره اش معم
لعــاب بــرای  از  اســتفاده چندانــی 
ــرده و  ــی نک ــت و کاش ــش خش پوش
نقاشــی دیــواری را بــرای تزییــن بناها 
ــد  ــد؛ مانن ــح داده ان ــی ترجی ــر کاش ب
دیوارنگاره هــای آشــور و کــوه خواجــه 

ــی، ۱3۹۰: ۱۲۰(. ــتان )کیان سیس
هنــر  ساســانیان،  زمــان  در 
هخامنشــیان دوبــاره شــکوفایی خود را، 
البتــه به طــور تقلیــدی ظاهــر می کند و 
ســاخت کاشــی های زمان هخامنشــیان 
ــر  ــاب ضخیم ت ــیوه و لع ــان ش ــا هم ب
ــددی  ــای متع ــود. نمونه ه ــج می ش رای
از ایــن کاشــی ها کــه ضخامــت آن هــا 
ــد،  ــم می رس ــانتی متر ه ــک س ــه ی ب
در کاوش هــای فیروزآبــاد و نیشــابور به 
دســت آمــده اســت. در دوره ساســانیان، 
ــر  ــازی، هن ــر کاشی س ــر هن ــالوه ب ع
ــد.  ــداول گردی ــز مت موزاییک ســازی نی
ــوان شــرقی  مخصوصــاً پوشــش دو ای
و غربــی بیشــاپور را موزاییــک بــه 
تزیینــات  و  گوناگــون  رنگ هــای 
اشــکال  از  نقوشــی  و  گیــاه  و  گل 
پرنــدگان و انســان دربرمی گیــرد. هنــر 
ساســانیان  دوره  در  موزاییک ســازی 
متأثــر از هنــر موزاییــک کاری بیزانــس 
ــاد  ــب، ایج ــزی متناس ــود. رنگ آمی ب
از  تناســب  رعایــت  و  هماهنگــی 
عهــد  کاشــی کاری  ویژگی هــای 
ــیان، ۱3۷۹:  ــد )عباس ــانی می باش ساس
۷(. در ادوار مختلــف اســالمی بناهــای 
بســیاری ماننــد مســاجد، مــدارس، 
مقابــر، کاخ هــا و حمام هــا و حتــی 
پل هــا بــا یکــی از انــواع کاشــی تزییــن 
گردیــد و تقریبــاً از اواخــر قــرن چهــارم 
هجــری، کمتــر بنایــی را می تــوان 
ــن نشــده  ــا کاشــی تزیی یافــت کــه ب
ــه  ــار ب ــن آث ــل همی ــه دلی ــد و ب باش
جــا مانــده اســت کــه بســیاری از 
هنــر شناســان ایــران را زادگاه کاشــی 

.)۲۰۸  :۱3۸۸ )حاتــم،  می داننــد 

یــن  مهم تر و  ین  تر ر مشــهو
ــد  ــی تولی ــه در آن کاش ــه ای ک منطق
ــه  ــت و ب ــوده اس ــان ب ــده کاش می ش
گفتــه برخــی از محققــان اصــواًل 
همیــن  اســم  از  »کاشــی«  لغــت 
ــده  ــه ش ــان، گرفت ــی کاش ــهر، یعن ش
اســت )عباســیان، ۱3۷۹: ۹۸(. هــدف 
از به کارگیــری کاشــی در بســیاری 
ــران  ــی ای ــنتی و مذهب ــای س از بناه
قبــل از آنکــه زیبایــی بنــا باشــد، 
جنبــه کاربــردی آن بــوده اســت؛ زیــرا 
ایــن عنصــر عــالوه بــر زیبــا نمــودن و 
مزیــن کــردن بنــا و در نتیجــه ارضای 
ــی  ــی و جمال خواه ــس زیبایی طلب ح
انســان، از نظــر حفاظتــی نیــز دو 
جنبــه مهــم نیــز داشــته اســت: الــف( 
جنبــه حفاظتــی کاشــی از خشــت خام 
ــت  ــون خش ــی: چ ــل بارندگ در مقاب
خــام ضعیــف اســت و تــاب مقاومــت 

ــدارد. ــی ن ــر بارندگ ــی در براب چندان
در  کاشــی  بــودن  مقــاوم  ب( 
ــی،  ــرودت )کیان ــرارت و ب ــل ح مقاب

.)۱۲۱  :۱3۹۰

دوره سلجوقی
به عنــوان  کاشــی  از  اســتفاده 
ــد از  ــار بع ــن ب ــی، اولی عنصــری تزیین
ســده های اولیــه از دوره ســلجوقیان در 
بناهــا معمــول شــد و موجب اســتحکام 
و غنــای بیشــتر بناهــا گردیــد. در اوایل، 
ــاده  ــی س ــوع کاش ــن ن ــتعمال ای اس
منحصــر بــه ابنیــه بــزرگ و مهــم بــود 
ولــی در اواخــر ســده ششــم هجــری، 
معمــاری  در  کاشــی  به کارگیــری 
تعمیــم یافــت و در اکثــر بناهــای 
ایــن دوره از آن اســتفاده شــده اســت. 
ــن  ــه در ای ــی هایی ک ــن کاش زیباتری
دوره در ایــران تهیــه شــده و از حیــث 
ــای  ــت، آجره ــه اس ــت قابل توج صنع
کوچکــی اســت کــه بــا لعــاب آبی رنگ 
ــی از  پوشــیده شــده اســت و نمونه های
آن را در »گنبــد ســرخ مراغــه« و دیگــر 
مقبره هــای ایــن شــهر، مســجد جامــع 
ــان«  ــه دامغ ــاره تاریخان ــن و »من قزوی
 :۱3۸۸ )حاتــم،  ببینیــم  می توانیــم 
درخور توجــه  آثــار  از  یکــی   .)۲۰۸
ایــن دوره، بنــای بــرج مقبــره ای گنبــد 
ســرخ مراغــه اســت کــه در ســال 
ــن  ــز ب ــتور عبدالعزی ــه دس 5۴۲ ه. ق ب
محمــود بــن ســعدیه و بــه دســت بنــی 
بکــر محمــد بــن بنــدان بــن محســن 
معمــار ســاخته شــده اســت. ایــن بنــای 
زیبــا از آجــر قرمــز رنــگ ســاخته شــده 
ــن  ــنگ تراش روش ــی آن از س ــی پ ول
رنــگ و بــا ســنگ های قرمــز و ســیاه 
بــه شــکل صلیــب چنــان تزییــن شــده 
اســت کــه از دور مانند ســبد بافته شــده 
ــه نظــر می رســد. در طــرف شــمال،  ب
ســر در آن بــا کاشــی آبــی فیــروزه ای 
تزییــن شــده اســت. ایــن از نمونه هــای 
کاشــی رنگــی اســت کــه بــرای تزیین 
دیواره هــای خارجــی بــه کار رفتــه 
ــدی، ۱3۸۲: ۱۸5(. از دیگــر  اســت )قن
ــه« در  ــد غفاری ــن دوره، »گنب ــار ای آث
مراغــه اســت کــه در ایــن بنــا رنگــی 
کــه از آن در گنبــد ســرخ مراغــه کــم 
اســتفاده شــده و بــه فیــروزه ای منحصر 
اســت، بســیار مورد اســتفاده قرار گرفته 
ــی کاری  ــم در کاش ــه مه ــت. نکت اس
ــی  ــتفاده از کاش ــن دوره، اس ــر ای اواخ
ــت  ــه اس ــوع در ابنی ــکال متن ــه اش ب
ــش از  ــود را بی ــی خ ــر تزیین ــه تأثی ک
ــای  ــطوح برج ــاندن س ــه در پوش هم
ــا و  گذاشــته اســت. در گذشــته، برج ه
ــای  ــا طرح ه ــاجد را ب ــا و مس مقبره ه
آجــری آرایــش می دادنــد، امــا در دوره 
ســلجوقیان، بــا ایجاد حواشــی ســطوح 
ــده  ــه منبت کاری ش ــکل صفح ــه ش ب
ــه از  ــی ک ــورت فرش ــده و به ص درآم
کاشــی ســاخته شــده باشــد درمی آیــد. 
در کاشــی کاری ایــن دوره از طرح هــای 
و  یک رنــگ  ســتاره  و  چندوجهــی 
دورنــگ اســتفاده شــده اســت )حاتــم، 
۱3۸۸: ۲۰۸(. متأســفانه بنــا بــر ســنت 
و شــیوه هنرمنــدان، کاشــی کاران هــم 
عمومــاً رموز کاشــی کاری و ســفالگری، 
ــه  ــد دیگــر هنرهــای ســنتی، ب را مانن
ــود  ــواده خ ــراد خان ــر از اف ــی غی کس
نمی آموخته انــد و ایــن رمــوز در جایــی 
ــه  ــه ثبــت نمی رســیده اســت. ب ــز ب نی
ــته ای  ــا نوش ــدرک ی ــل، م ــن دلی همی
کــه قواعــد علمــی و هندســی طرح هــا 
و نگاره هــای ایــن هنــر را نشــان دهــد، 
در دســت نیســت و تنها طریــق انتقال 
ایــن هنــر، افــراد یــک خانــواده بودنــد که 
فرزنــدان شــغل پــدر را پیشــه می کردنــد 
و شــیوه و ســبک او را ادامــه می دادنــد. از 
ــروف دوره  کاشی ســازان و ســفالگران مع
ــام و کارگاه هایشــان در  ســلجوقی کــه ن
کاشــی و ســفال های متفــاوت ثبــت 
گردیــده اســت، می تــوان از ابوزیــد، 
ابوطاهــر، جمــال نقــاش، ســید رکن الدین 
و محمــد بــن الحســن المقــری یــاد کــرد 

)عباســیان، ۱3۷۹: ۱۱6(. 
ادامه دارد



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 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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اجراي نمایش ساراي مخصوص بانوان

نویان،  هنری  فرهنگی  گروه 
نمایش سارای، را ویژه بانوان روزهای 
دوم و سوم تیرماه ساعت ۱6 در سالن 
خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی 
نمایش  این  اجرای  می برد.  صحنه 
پرفورمنس  موسیقی،  بر  تکیه  با  که 

خطه  فولکلوریک  و  موزون  حرکات  و 
آذربایجان بوده، به نویسندگی و تهیه کنندگی بابک ولی پور و کارگردانی 
پریسا حاجی حسینی روایت شده است. سارای به معنای ماه بور یا ماه 
مغان  دشت  روستاهای  از  یکی  در  که  است  دختری  داستان  طالیی، 

آذربایجان زندگی می کند. 
او و آیدین عاشق یکدیگر می شوند. عشق این دو جوان زبانزد اهالی 
روستاست، حتی خود روستاییان هم جز آیدین شخص دیگری را الیق 

سارای نمی دانند. اما عشق آنها سرانجامي دیگر دارد!

مستند رضا رویگري آماده نمایش مي شود

مستند تماشاگر بهار پرتره ای از 
رضا رویگری، بازیگر خواننده و نقاش 
ایرانی است که در شبکه مستند تولید 
مي باشد.  پخش  آماده  حاال  و  شده 
تصویربرداری این اثر آذر ۱۴۰۰ کلید 

خورد و در 5۰ دقیقه به زندگی حرفه ای رضا 
رویگری پرداخته است. در این مستند سعی 
شده هر 3 بعد هنری او را واکاوی کرده و کارهای ارزشمندی را که خلق 

کرده، به نمایش بگذارند.
محمدباقر  ابوالفضل  تهیه کنندگی  به  رویگری  رضا  پرتره  مستند   
و مجری طرحی جابر ماجدی و فیلمبرداری ابوالفضل عالیی و محمد 
ورزنده و با مدیر تولیدی امیرحسین بوجاری برای پخش از شبکه مستند 
سیما آمده شده و محمد اخوان هم تدوین این مستند تلویزیونی را بر 

عهده داشته است.

درخواست بهروز شعیبي از سینماداران

فیلم  کارگردان  شعیبی  بهروز 
اکران  در  قبلی،  قرار  بدون  سینمایی 
مردمی این فیلم در پردیس سینمایی 
لوتوس از مسئولین درخواست کرد که 
برای ادامه حیات سینما بهای بلیت را 

کاهش دهند. این فیلمساز و بازیگر موفق 
سینماداران  همه  از  گفت:  کشور  سینماي 
نباشید می گویم که  عزیزان خسته  این  به  و  قدردانی می کنم  و  تشکر 
به دلیل شیوع پاندمی کرونا سال های سختی را گذرانده و تالش کردند 

سالن های سینما را حفظ کنند. 
امکان دارد به  اگر  از مسئولین تقاضا دارم که  از طرف مردم  من 
نحوی برنامه ریزی کنند که قیمت بلیت سینماها کاهش یابد تا مخاطبان 
بیشتری بتوانند به سینما بیایند چرا که بقاي حیات سینماها به حضور 

تماشاگران نیازمند است.
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پاریس میزبان فیلم هاي علي نصیریان شد

ی  سینما ه  ر ا جشنو نهمین 
نمایش  میزبان  پاریس  در  یران  ا
ن  یرا ا سینمای  ر  ثا آ ی  مجموعه ا
خواهد  نصیریان  علی  آثار  مرور  و 
ی  سینما ه  ر ا جشنو نهمین   . د بو
ایران در پاریس از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ 

۷ تیر ماه( در فرانسه برگزار  ژوئن )۱ تا 
کوتاه  فیلم   6 و  مستند  اثر   ۲ بلند،  فیلم   ۱5 مجموع  در  و  می شود 
در  و  این جشنواره  در  گذاشت.  خواهد  نمایش  به  ایران  سینمای  از 
هالو  آقای  و  گاو  فیلم های  نصیریان  علی  استاد  آثار  مرور  بخش 
جعفری  مسعود  ساخته  سرد  جاده های  مهرجویی،  داریوش  ساخته 
جوزانی، بوی پیراهن یوسف ساخته ابراهیم حاتمی کیا، جزیره آهنی 
به کارگردانی محمد رسول اُف و مسخره باز از همایون غنی زاده به 

آمد. درخواهد  نمایش 
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بازیگري که اهل مبارزه است...

محمد شیري: من اهل باندبازي در سینما نیستم!
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محمد حسین زاده

هنرمندان  جمله  از  شیری  محمد 
از  را  بازیگری  که  است  تئاتر  قدیمی 
کرد  شروع  انقالب  از  پیش  سال های 
و در سال های بعد از انقالب نیز عالوه 
بر نقش آفرینی روی صحنه تئاتر خیلی 
زود روی پرده سینما و قاب تلویزیون 
هم دیده شد و توجه مخاطبان بیشتری 
را هم به خود جلب کرد. این بازیگر که 
خورده  را  تئاتر  صحنه  خاک  قولی  به 
روی  پیش  متفاوتی  نقش های  در  و 
مخاطبان  اما  شده،  ظاهر  تماشاگران 
تصویری او را با نقش های جذابش در 
می شناسند.  بیشتر  کمدی  سریال های 
خودش معتقد است که با وجود سال ها 
آنطور  تلویزیون  و  سینما  و  تئاتر  کار 
که باید دیده نشده و هنوز نقش مورد 
امیدوار  و  نکرده  بازی  را  عالقه اش 
است که این شرایط به دور از هر گونه 
محمد  شود.  فراهم  او  برای  باندبازی 
رئیس  نقش  جیران  سریال  در  شیری 
شاه  ناصرالدین  حرمسرای  خواجه های 
را بازی می کند که به بهانه حضورش 
در این سریال با او به گفتگو نشستیم...

بازیگران  ترکیب  به  شد  -چطور 
سریال جیران پیوستید؟ 

برایم  نقش  بودن  بلند  یا  *کوتاه 

است  این  مهم  و  نمی کند  تفاوتی 
باشد.  داشته  کار  جای  باید  نقش  که 
جمله  ز  ا جیران  سریال  کارگردان 
عنوان  به  من  که  است  فیلمسازانی 
دارم.  دوست  را  آثارش  همه  بیننده، 
همه آثار او از شب دهم گرفته تا شهرزاد 
یکه تاز است و من هر بار که این آثار 
باز  بودن،  تکراری  وجود  با  می بینم  را 
من  همکاری  اولین  می برم.  لذت  هم 
با آقای فتحی به حدود ۱۰ سال پیش 
تلویزیونی  کار  یک  در  که  بازمی گردد 
این  در  حضور  برای  و  داشتم  حضور 
سریال هم وقتی با من تماس گرفتند، 
داشته  کوتاهی  نقش  خواستم  آنها  از 
باشم که بتوانم به تعهداتم در دیگر آثار 
نقش  نهایت  در  و  برسم  هم  نمایشی 
خواجه باشی را پیشنهاد کردند که هر ماه 
فقط 5 روز نیاز به حضورم بود اما وقتی 
وارد کار شدم اینطور نشد و آقای فتحی 
دوست داشتند که من حضور بیشتری 
در سریال داشته باشم که البته در برخی 
از سکانس ها هم اصال دیالوگ ندارم و 
و  فتحی  آقای  چون  اما  است  زمان بر 
قبول کردم که  دارم  را دوست  آثارش 

در این پروژه همکاری داشته باشم.

-از نقش خودتان در سریال جیران 
بگویید که چه ویژگی هایی دارد؟ 

*زمانی که به من پیشنهاد حضور 

در سریال جیران در نقش خواجه باشی 
را داده بودند، موقعیت جالبی به وجود 
آمد... فردی که تماس گرفته بود و البته 
نماند و رفت،  پروژه  این  نهایت در  در 
رئیس  نقش شما  بود که  گفته  به من 
خواجه های دربار است و برای اینکه من 
را راضی کند، گفت که ما ۲جور خواجه 
داریم یکی خواجه ای که به معنی آقا و 
دیگری  و  است  درباری  مقام  صاحب 
است  شاه  حرمسرای  در  که  خواجه ای 
و نقش شما رئیس خواجه ها به معنای 
آقایان و بزرگان دربار است اما وقتی وارد 
کار شدم دیدم نقش من همان رئیس 
خواجه های حرمسرای شاه است و این 

موقعیت جالبی بود )می خندد(!

درباره  مخاطبان  -واکنش های 
حضورتان در این سریال تاکنون چطور 

بوده است؟ 
*به دلیل مشغله کاری هنوز وقت 
و همین  ببینم  را  خودم  بازی  نکرده ام 
االن هم بعد از ۹ روز کار در اصفهان 
تازه آمده ام. اما واکنش های مردم را که 
و  راضی کننده  و  خوب  بسیار  می بینم، 

باعث دلگرمی است.

خواجه های  حضور  از  -مخاطب 
حضور  و  رد  دا طنازی  توقع  دربار 
کمدی  و  طنز  حوزه  در  که  بازیگرانی 

برای مخاطب شناخته شده اند، در نقش 
دامن  توقع  این  بر  دربار  خواجه های 
می زند، اما در این سریال به نظر می رسد 
این شخصیت ها خیلی وارد فضای طنز 

نمی شوند! اینطور نیست؟ 
مابقی  مورد،  دو  یکی  جز  *به 
قسمت ها آقای فتحی خیلی نظر مثبتی 
نقش  که  من  از  و  نداشتند  طنز  روی 
خواجه باشی را دارم، خواستند که اصال به 
سمت طنز نروم و گفتند که خیلی جدی 
فقط خودت باش، ولی شاید تماشاگرانی 
که من را در نقش های طنز و کمدی 
دیده اند، ذهنیتی از قبل داشته باشند و 
روی  لبخندی  ناخودآگاه  من  دیدن  با 

لب شان بنشیند.

-بهترین و سخت ترین سکانسی 
که در این سریال بازی کردید کدام بود؟ 
*سکانسی هست که خواجه های 
داخل آب می اندازند و من  به  را  دربار 
اگر  که  بودم  خواسته  فتحی  آقای  از 
نیاندازند.  آب  در  را  من  است  ممکن 
کنار  درباریان  و  شاه  سکانس،  این  در 
استخری نشسته اند وخواجه های دربار را 
یکی یکی به داخل آب می اندازند و در 
آخر شاه دستور می دهد که خواجه باشی 
سکانس  این  بیاندازید.  آب  در  هم  را 
این  در  بازی من  سخت ترین سکانس 
استخر  اصال  چون  بود  جیران  سریال 

بود که  نبود، چیزی شبیه یک مرداب 
در موزه گیاهشناسی قرار داشت و بعد 
تا  انداختند  را داخل آب  از آن که من 
آشغال های  من  گلوی  از  مدت  چند 
این حال،  با  اما  بیرون می آمد!  مرداب 
در این پروژه آنقدر همه اعضای گروه 
دارند  خوبی  همکاری  پشت صحنه  در 
گروه  یک  در  بی حاشیه  آدم های  و 
این  متوجه  آدم  که  دارند  سالم حضور 
مسائل نمی شود و حاصل کار هم خوب 
درمی آید. من معتقدم که پشت صحنه 
سالم و بی حاشیه چه در تئاتر و چه سینما 
و تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باعث 
نهایت  در  کار هم  که حاصل  می شود 

خوب از آب درآید.

کرده  کار  تاریخی  آثار  در  -قبال 
بودید؟ از سختی های کار در سریال های 

تاریخی هم بگویید؟ 
حضور  هم  تاریخی  آثار  در  *بله 
داشته ام به طور مثال در اثری از آقای 
دوره  به  مربوط  که  شهنواز  همایون 
داشتم  را  قاجار  افسر  نقش  بود،  قاجار 
و در یکی دو کار تاریخی دیگر نیز که 
از شبکه دو پخش شد، حضور داشتم. 
سریال  یک  برای  هم  پیش  چندی 
تاریخی پیشنهاد شد که به عنوان مشاور 
نکرده ام چون  تایید  هنوز  که  کنم  کار 
کل کار در خارج از تهران است و هنوز 
جیران  سریال  در  من  حضور  وضعیت 

مشخص نیست که تا کی ادامه دارد.

تر  تئا صحنه  روی  که  -شما 
کرده اید  نقش  ایفای  مدید  سال های 
و در سینما و تلویزیون و شبکه نمایش 
خانگی هم حضور فعالی داشته اید، بازی 
در کدام مدیوم برای شما راضی کننده تر 

و خوشایندتر است؟ 
طبیعی  و  تئاترم  بازیگر  *من 
دارم  دوست  بیشتر  را  تئاتر  که  است 
چون ارتباطم با تماشاگر نفس به نفس 
است و آن را ترجیح می دهم. ولی کار 
از  نمی کنم  رد  هم  را  خوب  تصویری 
که  را  فتحی  آقای  سریال های  جمله 
البته  است.  بوده  تئاتری  هم  خودشان 
خودم  که  بود  آمده  پیش  هم  گاهی 
را برای حضور در برخی آثار تصویری 
این حال  با  اما  نقد می کردم  تندی  به 
و  مخاطبان  خوب  واکنش های  وقتی 
تماشاگران را می دیدم که چقدر به من 
اظهار لطف می کردند، همه خستگی از 
تنم بیرون می رفت. همین محبت های 
مخاطبان در کوچه و خیابان است که 

من را همچنان در این صحنه حفظ کرده 
است و خوشحالم که باعث رضایت آنها 

می شوم.

حضور  ولین  ا می کنم  -تصور 
سال های  در  شیری  محمد  تلویزیونی 
بعد از انقالب با برنامه سیمای اقتصاد 

باشد، درست است؟ 
*بله. من پیش از انقالب تئاتر کار 
هم  تصویری  کار  یکی دو  و  می کردم 
داشتم اما بعد از انقالب با برنامه سیمای 
اقتصاد که میان پرده های کوتاه نمایشی 

داشت، وارد تلویزیون شدم.

-چه نقشی را دوست دارید بازی 
کنید که به شما پیشنهاد نشده است؟ 

*متاسفانه در سینما نقشی که من 
می خواهم هنوز بازی نکرده ام. من اهل 
باندبازی نیستم و در سینما آن موقعیتی 
نیامده  وجود  به  برایم  می خواهم  که 
است. اگر چه در سینما کار کرده ام اما 
امیدوارم  نشده ام.  دیده  باید  که  آنطور 
بدون هرگونه  بیاید که  پیش  شرایطی 
را  موردعالقه ام  نقش  بتوانم  باندبازی 

در سینما بازی کنم و فکر می کنم هنوز 
دیر نیست. وقتی بازیگری می تواند در 
سن ۷۲ سالگی خرس نقره ای برلین را 

برنده شود، پس دیر نیست.

-گویا مدتی هم هست که کسالت 
برای  خودتان  کنونی  شرایط  از  دارید 
چطور  که  بگویید  نقش های تان  ایفای 

پیش می رود؟ 
به  مبتال  که  است  مدتی  *بله 
سرطان خون و تحت درمان هستم اما 
تاثیری روی کارم و  بیماری هیچ  این 
بازیگری من نگذاشته و سد و مانعی بر 

ادامه کارم نشده است.

-چطور متوجه این بیماری شدید؟ 
دوقلوها  سریال  سر   ۹۸ *سال 
این  متوجه  اتفاقی  طور  به  که  بودم 
و  بدنم  خارش  دلیل  به  شدم.  بیماری 
تاول های روی پایم به پزشک مراجعه 
کردم و بعد هم آزمایش دادم و زمانی 
که رفته بودم تا جواب آزمایش را بگیرم، 
از مسئولی پرسیدم معنی سی ال سی که 
اینجا نوشته چیست و او هم بلند گفت 

یعنی سرطان خون و اینطور بود که همه 
مراجعه کنندگان متوجه بیماری من شدند 
و همان زمان فهمیدم که به سرعت وارد 
شبکه های اجتماعی می شوم و به همین 
دلیل در یک ویدیوی کوتاه خودم درباره 
شرایطم توضیح دادم. اما اصال به این 
بیماری فکر نمی کنم و هیچ مشکلی هم 
با آن ندارم. سال هاست که با مرگ کنار 
آمده ام و از آن نمی ترسم. این موضوع 
که  چرا  نیست  من  برای  مانعی  و  سد 
افرادی را می بینم که در شرایط بسیار 
فکر  دارند.  قرار  من  به  نسبت  بدتری 
می کنم باید همین دم را غنیمت شمرد و 
از بیماری هم نباید ترسید چرا که ترس 
برادر مرگ است و اخیرا هم کتابی را 
حدود  جمعیتی  بود  نوشته  که  خواندم 
۲۱۲ نفر که به بدترین نوع سرطان ها 
مبتال بودند، توانستند با تلقین و احساس 
خوب، بهبود پیدا کنند. من دوبار هم به 
کرونا و اومیکرون مبتال شدم و نگاهم 
نسبت به این بیماری هم تغییر کرد و 
نباید  هم  بیماری  این  از  می کنم  فکر 
ترسید چون بیشتر این ترس از بیماری 

است که انسان را از پا درمی آورد.
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روز گذشـته فاطمـه معتمدآریا، 
رئیـس انجمـن بازیگـران سـینمای 
ایران در گفتگویی درباره مشـکالت 
نیـز  و  مالیاتـی صنـوف سـینمایی 
بعضـی حاشـیه های اخیـر صحبـت 
کـرد و از رفتـار برخـي از کارکنـان 
ادارات مالیاتـي گالیـه داشـت. این 
چهـره محبـوب و شـاخص عرصـه 
هنـر در این گفتگـو بیان کرد: مدتی 
اسـت کـه جامعـه فرهنگـی کشـور 
به خصـوص سـینماگران به طرزی 
بی سـابقه و عجیـب از هر سـو مورد 
تهمـت و اهانـت قـرار گرفته انـد و 
متاسـفانه درچنین فضای آشفته ای، 
پرداختـن به مشـکالت معیشـتی و 
صنفـی بسـیار سـخت تر از گذشـته 

است. شـده 
این چهره شـاخص و تاثیرگذار 
عرصـه بازیگـري کـه مدتي اسـت 

بـه عنوان ریاسـت انجمن بازیگران 
سـینماي کشـور هم انتخاب شـده، 
گفت: مسـئله مهمـی که این روزها 
درگیر آن هسـتیم و موجب نگرانی 
جدی بازیگران شـده، میزان سـقف 
مشـمول معافیت مالیاتـی بازیگران 
کـه  نیسـت  شـکی  سینماسـت. 
و  درسـت  کاری  مالیـات  دریافـت 
اصولـی اسـت و بایـد شـامل همـه 
نهادهـا و اقشـار جامعه متناسـب با 
درآمدشـان باشـد. البتـه در بیشـتر 
مثـل  فعالیت هایـی  دنیـا  جاهـای 
امـور فرهنگـی و خیریه کم و بیش 
و  هسـتند  معافیت هایـی  مشـمول 
نیـز هنرمنـدان  تـا سـال گذشـته 
کشـور مـا از این معافیـت برخوردار 
بودنـد امـا در سـال های اخیـر بـا 
نمایـش ظواهـر زندگـی و وضعیت 
مالـی معـدودی از دسـت اندرکاران 

سـینما خصوصا بازیگران، تصویری 
غیرواقعـی از وضعیـت اقتصـادی و 
درآمـد ایـن قشـر از جامعـه هنری 
کشـور بـه جامعه ارائه شـده اسـت 
کـه هیـچ ربطی بـه شـرایط واقعی 
زندگـی صدها بازیگـر عضو انجمن 
نـدارد،  ایـران  بازیگـران سـینمای 
ثابـت  حقوق بگیـر  کـه  اکثریتـی 
جایـی نیسـتند و ممکن اسـت یک 
سـال کار کنند و سـال دیگر کاری 
بـدون کمتریـن  باشـند و  نداشـته 
بیکاری هـای  نگـران  اندوختـه ای 
فـراوان و دوران ازکارافتادگـی خود 

. هستند
معتمدآریـا بـا تاکیـد بـر اینکه 
صحبـت وي تجدیدنظـر در مـورد 
اکثریـت  مالیاتـی  معافیـت  سـقف 
سینماسـت،  کم درآمـد  بازیگـران 
ادامـه داد: سـقف درآمـد معـاف از 

مالیـات بازیگران سـینما بایـد تغییر 
منطقـی  و  معقـول  سـقف  و  کنـد 
درآمـد  و  هزینه هـا  بـا  متناسـب 
آنهـا بـا مشـورت کارشناسـان و بـا 
حضـور نماینـدگان نهادهای صنفی 
سینمایی کشـور تعیین شود. درحال 
حاضـر ایـن خواسـته بـا جدیـت از 
طـرف نمایندگان انجمـن بازیگران 
حـال  در  سـینما  خانـه  و  سـینما 

پیگیـری اسـت.
زیگـران  با نجمـن  ا رئیـس 
سـینمای ایران در مورد شنیده هایی 
نامناسـب  برخوردهـای  بـر  مبنـی 
کارکنـان  و  مسـئوالن  برخـی 
بازیگـران  بـا  مالیاتـی  حوزه هـای 
گفـت: برخوردهایـی بـا همـکاران 
من شـده که در شـأن جامعه هنری 
کشـور نیسـت. مثال از یـک  بازیگر 
قدیمی و شـناخته شـده که به حوزه 

خواسـته  کـرده،  مراجعـه  مالیاتـی 
بودنـد ثابـت کنـد بازیگـر اسـت! یا 
بـا  دارایـی  از  افـرادی  در مـواردی 
بعضـی از همکارانم تماس گرفته اند 
و بـا لحن ناخوشـایند و سـختگیرانه 
خواسـتار پرداخـت بدهـی مالیاتـی 
شـده اند. بـه نظـرم سـازمان امـور 
مالیاتـی نیـاز بـه ایجاد یـک بخش 
هنرمنـدان  بـرای  مسـتقل  کامـال 
و آمـوزش بیشـتر کارکنـان بـرای 
برخـورد با اقشـار مختلف متناسـب 
بـا حرفه شـان دارد، چـون برخـورد 
بـا کسـانی کـه شغل شـان پـول و 
تجـارت اسـت و در امـور مالیاتـی با 
تجربـه هسـتند نسـبت بـه افـرادی 
که زندگی شـان صـرف فعالیت های 
هنـری بـوده و اکثـرا هیـچ اطالعی 
از مقـررات اداری و مالـی ندارند باید 

متفـاوت باشـد.

واکنش رئیس انجمن بازیگران به حواشي مالیاتي...

پیشنهاد فاطمه معتمدآریا به سازمان مالیاتي کشور


