
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛ 

افزایش نرخ بیکاری و هزینه های دولت با انتخاب های غلط!

رشد فزاینده مصرف گاز طبیعی در کشور، فرسودگی 
در  تحریم ها،  و  سرمایه گذاری  عدم  زیرساختی،  شبکه 
کنار بی توجهی به مدیریت منابع انرژی، بحران امروزی 
کشور در حوزه انرژی را پدید آورده اند، از همین رو در الیحه بودجه 
برای  که  است  شده  موظف  ایران  گاز  ملی  شرکت   ،۱۴۰۱ سال 
اصالح الگوی مصرف، در راستای هوشمندسازی توزیع گاز و نصب 
کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام کند، در همین 

کنتورهای  هوشمند  مدیریت  و  کنترل  »پلتفرم  از  تازگی  به  راستا 
گاز« رونمایی شده و قرار است دوشنبه ششم تیرماه نخستین رویداد 
نظام  هوشمندسازی  استقرار  در  دانش بنیان  همکاری های  توسعه 
توزیع گاز طبیعی برگزار شود. در همین راستا مهدی عرب زاده یکتا 
گاز،  کنتورهای  هوشمند  مدیریت  و  کنترل  پلتفرم  نقش آفرینان  از 

توضیحاتی در این باره ارایه کرد.
صفحه 3

سخنگوی اقتصادی دولت:

نظارت بر بازار اجاره بها مسکن
تشدید می شود!

زیبایی هایی با سبک و معماری قاجاریه
ایرانیان به لحاظ شرایط اقلیمي ویژه 
کشور اغلب براي ساخت بناها از مصالح 
و مواد مقاوم بهره مي گرفتند و بر همین 
اساس در زمینه ساخت بناها تبحر کافي پیدا کردند 
و به سرعت توانستند به هنر معماري در معناي واقعي 
آن دسترسي پیدا کنند. چنانچه آثار و ابنیه تاریخي به 
جاي مانده از تاریخ کهن ایران مانند چغازنبیل نشاني 
از این حکایت است. همچنین در دوره هاي پارتي 
و ساساني سبک و سیاق معماري سنگي به شناخت 
بهتر مواد و ساخت بناهاي عظیم، طاق ها و کتیبه ها 
منجر شد که این روند در اواخر دوره ساساني به شکل 

کاملي بروز پیدا کرد.
صفحه7

غفاری سرپرست شهرداری کالنشهرکرج:

با تالش و کار مضاعف
 به اعتماد اعضای شورای اسالمی شهر پاسخ خواهم داد
4

نظارت بر بازار اجاره بها مسکن، تشدید می شود!
صفحه 3

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 2043- چهارشنبه 1 تیر 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ماجراي كارت 

ملي تقلبي و یارانه 
45هزار توماني!

6ورزش
سعید عبدولی: همه 

كار كردند تا از 
كشتی بروم!

نک 3با

حسين نمازی در دومين تجربه فيلمسازی خود با فيلم سينمايي 
شادروان، به سراغ سوژه تلخی درباره مردم طبقه فرودست 
خلق  و  طنز  چاشنی  از  استفاده  با  کرده  و سعی  رفته  جامعه 
موقعيت های شيرين از بار تلخی اين قصه بکاهد تا راهی برای 
نفس کشيدن مخاطبش باقی بگذارد و آنها را ۹۰ دقيقه روی 

صندلی سينما بنشاند. 

دارنده مدالهای طالی جهان و برنز المپيک، گفت: يک دکه ۶ 
متری ميوه فروشی در انديمشک به من داده اند اما شهرداری 
هر روز سر من منت می گذارد که اگر بخاطر تو نبود اين دکه 
را جمع می کرديم اما کشتی گيری مثل حسن يزدانی زمين 
چند هکتاری پاداش گرفت و يک خير هم سالن ساخت و او 

االن از آن استفاده می کند.

محمد شيخ حسينی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه با 
معاون حقوقی و نظارت بانک و برخی مديران حوزه اين معاونت 
اظهار داشت: هر مديری که قصد تحقق اهداف مهم و مترقی 
سازمان را داشته باشد، نيازمند به تدابير برای بکارگيری 

سيستم های کنترل و نظارت است.

كنترل و نظارت صحیح 
عامل پیشبرد اهداف 

بانک توسعه تعاون 
محسوب می شوند

گم شدن ۲ میلیارد مترمکعب گاز در سال! دستگیری 34۲ مجرم حرفه ای
 و 1۲ ابربدهکار بانکی

سردار حسین رحیمی در اجرای مرحله جدید طرح کاشف پلیس آگاهی 
که پیش از ظهر امروز در مقر پلیس آگاهی پایتخت برگزار شد، گفت: دومین 
مرحله طرح کاشف در سال جاری از سوی همکاران من در پلیس آگاهی و 
پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ پس از روزها کار اطالعاتی طی ۴۸ ساعت گذشته 

به مرحله اجرا درآمده و امروز برخی از دستاوردهای آن به نمایش گذاشته شد. 
صفحه 2

رئیس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید 
بر این که باید قوانین ساخت و ساز را در ابتدای 
بی  گفت:  دهیم،  قرار  توجه  مورد  بناها  ساخت 
تردید مقاوم سازی هزینه و زمان باالیی را نیاز دارد و در 
انتها معلوم نیست بتوانیم مقاوم سازی واقعی را انجام دهیم.

مهدی چمران در ابتدای جلسه علنی روز گذشته شورای 

اسالمی شهر تهران، با اشاره به  3۱ خرداد ماه سالروز شهادت 
شهید مصطفی چمران گفت: من این روز را خدمت همه ملت 
از آن دوران  خوبمان و رزمندگان و همه کسانی که یادگار 
هستند تبریک و تسلیت می گویم و امیدوارم خداوند توفیق 

دهد که راه شهدای خود را بپیماییم.
صفحه 2

وضعیت تهران در موضوع زلزله مناسب نیست
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معاون وزیر اقتصاد: 

بخش خصوصی بیشترین نفع را
 از حذف ارز ترجیحی می برد!

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید: دولت در حال حاضر به کنترل 
تورم به عنوان یکی از مهمترین دغدغه ها و اولویت های خود نگاه می کند.

محمدهادی سبحانیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: 
دولت سیزدهم کار خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور از نظر اقتصادی با مشکالت 
بزرگی روبه رو بود، ما در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر را داشتیم و 
تورم هایی را تجربه کرده بودیم که در دنیا بی سابقه بود. همین موضوع باعث کوچک 

شدن اقتصاد ایران و سفره مردم شده بود.
وی با بیان اینکه در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ تمام منابع ارز ۴2۰۰ تومانی مطرح شده 
بود، بیان کرد: دولت از نظر تامین منابع مالی برای این امر از همان ابتدا با مشکالتی مواجه 
شد، در واقع انتظار می رفت که در دوره برجام امکان کاهش وابستگی به پول نفت فراهم 

شود اما این اتفاق رخ نداد و همین باعث شد که مشکالتی را از گذشته به ارث ببریم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اینکه برای حمایت از تولید ارز ارزان قیمت توزیع شود، 
در واقع یک نوع توزیع رانت انجام داده ایم. از این رو دولت تصمیم گرفت اگر قیمت تمام 
شده کاالیی گران بود، این فشار را از روی مصرف کننده نهایی بردارد و بطور همزمان 

شرایط را برای صادرات کاال نیز فراهم کند.
سبحانیان با بیان اینکه بخش خصوصی بیشترین نفع را از حذف ارز ترجیحی می برد، 
تاکید کرد: حجم باالی ثبت سفارش برای کاالهایی که این ارز را دریافت می کردند نشان 
می داد که یک تقاضای غیر واقعی برای به دست آوردن رانت در اقتصاد کشور ایجاد شده 
که تالش شد با اصالحات الزم راه برای این رانت بسته شود. در کنار آن باال رفتن نرخ 

جهانی تورم و تاثیرگذاری جنگ روسیه با اوکراین نیز بر مشکالت افزود.
وی ادامه داد: البته بخشی از افزایش قیمت ها باید از قبل انجام می شد، در این 
تردیدی وجود ندارد که شرایط سخت است و مردم گالیه دارند اما ما همه ابزارهای نوین 
مالی را برای کنترل تورم فعال کرده ایم و امیدواریم با تالش هایی که از سوی رئیس 
جمهوری و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت در دستور کار قرار گرفته، امکان کنترل این 

نرخ در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.

صفحه 3

جنجال برای ستاره ای بدون بازی ملی!

بازیکنی 2۸ ساله است که تا به حال سابقه  ایران  شاه ماهی نقل وانتقاالت 
عیار  تمام  به یک جنجال  که  است، موضوعی  نداشته  ملی هم  بازی  انجام یک 

تبدیل شده است.
ایران در فصل جاری سعید صادقی  بازار نقل انتقاالت فوتبال  دعوای بزرگ 
است؛ بازیکنی که تمام تیم های متمول لیگ برتری از جمله پرسپولیس و استقالل 
بر سر جذب این بازیکن رقابت می کنند. در گذشته شاهد بودیم که رقابت برای 
جذب بازیکنانی از این دست، باعث افزایش فزاینده قیمت بازیکنان شده که این 
ماجرا در ارتباط با امین قاسمی نژاد در لیگ بیست و یکم منجر به ثبت گران ترین 

قرارداد فصل با این بازیکن شد.
داشت،  شهرخودرو  در  معمولی  نسبتا  عملکرد  که  قاسمی نژاد  امین  درباره 
و  استقالل  تیم  دو  هواداران  میان  روانی  جنگ  نوعی  به  و  بسیار  تبلیغات 
از  مرتب  طور  به  خودش  و  بازیکن  این  نماینده  و  گرفت  صورت  پرسپولیس 
صالح  گفته  به   – مجیدی  فرهاد  اینکه  تا  می رفتند  باشگاه  آن  به  باشگاه  این 
مصطفوی – با فشار هواداران تن به جذب این بازیکن داد و در نهایت موفقیتی 
گل گهر  راهی  او  و  نشد  حاصل  بازیکن  این  برای  نه  و  استقالل  برای  نه  هم 

شد. سیرجان 
در پیش فصل امسال هم سعید صادقی چنین جایگاهی دارد؛ بازیکنی که در 
2۸ سالگی برای اولین بار به تیم ملی دعوت شده و به واسطه عملکرد خوب خود 
در فصل گذشته در ترکیب گل گهر، توجه هر دو تیم استقالل و پرسپولیس را جلب 
کرده و اکنون هر دو تیم بیش از نیاز فنی خود به این بازیکن به دنبال پیروزی در 

این جنگ نقل و انتقاالت هستند.
واقع  در  است.  بلندمدت  در  او  عملکرد  صادقی،  سعید  درباره  مهم  نکته 
همانطور که در ماجرای قاسمی نژاد ثابت شد که باید عملکرد بازیکنان را در بلند 
مدت زیر نظر گرفت، در ارتباط با صادقی هم ممکن است او بعد از یک فصل 

موفق، دچار افت شود.
که  بازیکنی  برای  اروپایی،  لیگ های  در  که  است  عجیب  وقتی  اتفاق  این 
سابقه ملی درخشانی ندارد و در بلند مدت هم توانایی های خود را ثابت نکرده، به 
دیده تردید نگاه می شود اما در ایران معیارها زمین تا آسمان متفاوت است و برای 
عقد قرارداد هنگفت و جلب توجه تیم های دیگر کافی است در یک دوره کوتاه 

درخشان ظاهر شوند.
با این حال در شرایط کنونی، بخت با این بازیکن یار است و او به هدف اصلی 
هر دو تیم استقالل و پرسپولیس تبدیل شده و گویا هر کسی که این بازیکن را 

جذب نکند، سال آینده جام قهرمانی را هم واگذار کرد.
شرایطی  در  بازیکن  این  جذب  برای  استقالل  اصرار  اینکه  عجیب  نکته 
این  سراغ  به  حالی  در  پرسپولیس  دیگر  سوی  از  و  ندارد  مربی  که  است 
امیری،  وحید  مانند  بسیاری  پای  مهاجمان چپ  و  هافبک ها  که  رفته  بازیکن 
مهدی ترابی و سعید آقایی حضور دارند. حتی گفته می شود حضور این تعداد 
با  پرسپولیس  به  رفتن  برای  را  صادقی  که  است  عواملی  از  پا  چپ  هافبک 

است. کرده  مواجه  تردید 
و  نژاد  قاسمی  امین  ماجرای  تکرار  احتمال  که  نظر می رسد  به  در هر حال 
تیم  از دو  راهی یکی  انتقاالتی  و  نقل  این دست که در یک جنگ  از  بازیکنانی 

استقالل و پرسپولیس شدند و عملکرد درخشانی هم نداشتند، احساس می شود.

ی  سی ها ر بر کز  مر ئیس  ر
ابراز  با  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
مجازی  فضای  در  اینکه  ز  ا تاسف 
برخی با عناد قسمت میل به مهاجرت 
مانور  آن  روی  و  می کنند  پررنگ  را 
کشورهای  همین  گفت:  می دهند، 
تعریف  را  بزرگی  پروژه های  اطراف، 
می کنند که نخبگان ایرانی را جذب کنند 
و با وعده پول های کالن این افراد را به 

سمت خود ببرند.
رئیس  خیاطیان«  »محمدصادق 
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز 
جمهوری در مورد برنامه های این مرکز 
در رابطه با مهاجرت سرمایه های انسانی 
و مهاجرت نخبگان از کشور اظهار کرد: 
موضوع مهاجرت نخبگان باید با  نگاهی 
کامال علمی بررسی شود و در همه دنیا 
مسئله  این  به  علمی  صورت  به  هم 

پرداخته می شود. 
در  ترم  سه  ما  کرد:  تصریح  او 
به  میل  ریم؛  ا د مهاجرت  موضوع 
مهاجرت  برای  ریزی  برنامه  مهاجرت، 
که  چیزی  آن  مهاجرت.  به  اقدام  و 
زده  دامن  آن  به  مجازی  فضای  در 
مهاجرت  به  میل  موضوع  می شود، 
دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  است. 
میل به مهاجرت باالست و وقتی سراغ 
شرایط  اگر  می گویند  می رویم،  افراد 
فراهم باشد و زمینه هایی به وجود آید، 
ممکن است مهاجرت کنم، اما میل به 
فاصله  می رسد،  اقدام  به  تا  مهاجرت 
بسیار زیاد است و تاکید می کنم در همه 

دنیا همینطور است. 
او در ادامه یادآور شد: متاسفانه در 
مورد ما، فضای مجازی و افرادی که با 
می کنند،  برخورد  موضوع  این  با  عناد 
پررنگ  را  مهاجرت  به  میل  قسمت 
می کنند و روی آن مانور می دهند. اینکه 

امروز در این مسئله وضعیت مان خوب 
است؛  نسبی  موضوعی  خیر،  یا  است 
در برهه هایی از زمان، کشور در حوزه 
گاهی  و  داشته  زیادی  شیب  مهاجرت 

این شیب کم شده است. 
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
داد:  توضیح  ادامه  در  ریاست جمهوری 
عواملی در این شیب مهاجرت تاثیرگذار 
عامل های  آنها،  این  از  یکی  هستند. 
کششی خارجی است. همین کشورهای 
تعریف  را  بزرگی  پروژه های  اطراف، 
جذب  را  ایرانی  نخبگان  که  می کنند 
کنند و با وعده پول های کالن این افراد 
را به سمت خود ببرند. از سوی دیگر ما 
نیروهای رانشی داخلی داریم که به نوعی 

به بحث نخبگان خود توجه نمی کنیم. 
خیاطیان بیان کرد: از ابتدای امر که 
در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
رئیسی  آقای  شدیم،  مستقر  جمهوری 
موضوع  به  که  دادند  ماموریت  ما  به 
که  نشست هایی  در  بپردازیم.  نخبگان 
حدود  کردیم،  برگزار  نخبگان  خود  با 
که  را شناسایی کردیم  اولیه  اقدام   ۱۵
امیدی  شود،  انجام  اقدامات  این  اگر 
در جامعه نخبگانی ما برای نگهداشت 
از جمله  می کند  ایجاد  در کشور  آن ها 

اقدامات مذکور این است که پروژه های 
باید  و  می کنیم  تعریف  را  امیدآفرینی 
تا  تاسیس شود  سازمان ملی مهاجرت 
حوزه  در  کند.  رصد  را  مهاجرت  بحث 
تسهیالت  باید  نیز  نخبگان  اشتغال 
ویژه ای را تدارک ببینیم و از این دست 
طراحی ها را دنبال می کنیم که انشاهلل 

به نتیجه برسد. 
درمورد  سوالی  به  پاسخ  در  او 
در  نخبگان  نگرفتن  کار  به  آیا  اینکه 
جایگاه مدیریتی و عدم استفاده از آن ها 
از  مهمی  قشر  عنوان  به  حکمرانی  در 
مهاجرت  برای  عاملی  می تواند  جامعه، 
آنها باشد، توضیح داد: نخبگان به اضافه 
تجربه حتما دو عامل مهمی هستند که 
در حوزه مدیرتی و حکمرانی می توان و 
باید از آن ها استفاده کرد. ما تخصص و 
تعهد را باید با هم در نظر داشته باشیم. 
اینکه عملکرد ما در به کارگیری نخبگان 
خوب است یا بد، یک بحث است، اما 
دولت آیین نامه ای را اسفند ماه ۱۴۰۰ 
تصویب کرد برای اینکه از نخبگان در 
بخش های مختلف دولت چه شرکت ها 
و چه دستگاه های اجرایی استفاده کند. 
ما روی این آیین نامه متمرکز شده ایم و 
آن را دنبال می کنیم و بنیاد ملی نخبگان 

تا  می کند  فعالیت  زمینه  همین  در  نیز 
اینکه آیین نامه اجرایی شود و نخبگان 
بتوانند در بخش های مختلف دولتی به 

کارگیری شود. 
خیاطیان درمورد سامانه راهبردی 
ارتباط مدیران با اندیشمندان و نخبگان 
بررسی های  مرکز  گفت:  )سرآمدان( 
هدف  با  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
کشور  سراسر  نخبگان  مشارکت  جلب 
از طریق دریافت نقطه نظرات، ایده ها و 
طرح های آن ها برای شناسایی نیازها و 
حل مسائل ملی در حوزه های مختلف، 
مبادرت به راه اندازی سامانه راهبردی-

ارتباطی مدیران، اندیشمندان و نخبگان 
)سرآمدان( کرده است که کارویژه آن در 
چهار محور »مشارکت در محل مسائل 
سیاستی«،  »چالش های  راهبردی«، 
»نگاشت های سیاستی« و »نظرسنجی 

نخبگانی« خالصه می شود.
ی  سی ها ر بر کز  مر ئیس  ر
افزود:  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و اندیشکده ها 
نه  ساما به  را  خود  طرح  نند  می توا
تجزیه  از  بعد  و  کنند  ارسال  سرآمدان 
ریاست  به  برتر  طرح های  تحلیل،  و 
جمهوری و سازمان ها و نهادهای دولتی 
دو  دارای  سامانه  این  می شود.  ارسال 
سرویس است و هریک از دستگاه های 
آن  با  که  راهبردی  مسائل  اجرایی، 
کارگیری  به  جهت  را  هستند  مواجه 
ندیشمندان  ا و  نخبگان  خردجمعی 
کشور به جمع سپاری خواهند گذاشت. 
استراتژیک  بررسی های  مرکز  بنابراین 
جمعی  خرد  از  گیری  بهره  هدف  با 
به  اقدام  اندیشمندان کشور  و  نخبگان 
جمع سپاری مسائل راهبردی کشور که 
برای پاسخ به آنها مدت زمان محدودی 

وجود دارد، کرده است.

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مطرح کرد:

کشورهای جهان با پول های کالن به دنبال جذب نخبگان ایرانی! 

بر  ایمنی  کمیته  جلسه  بیستمین  در   
دادستانی،  مکاتبه  طریق  از  مالکان  لزام  ا
پیگیری و دستور مراجع قضایی برای ایمن 

سازی ساختمان های محدوده تأکید شد.
با  یمنی  ا کمیته  جلسه  یستمین  ب
حضور بنی حسینی، معاون دادستان تهران 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  سرپرست  و 
ناحیه ۸ ، محمد هادی علی احمدی شهردار 
و  آتشنشانی   ۶ منطقه  مدیر  نطقه۱3،  م
جمعی از معاونان و مدیران در محل سالن 

کنفرانس ساختمان ستادی برگزار شد.  
و سرپرست  تهران  دادستان  معاون   
در    ۸ ناحیه  انقالب  و  عمومی  ادسرای  د

این جلسه ضمن اعالم آمادگی برای حل 
معضل ساختمان های ناایمن و ورود مراجع 
خواستار   مشکل  این  رفع  برای  ضایی  ق
در  ناایمن  های  ساختمان  بندی  ولویت  ا
و  خطرناک  خطرناک،  ر  بسیا رده  ه  س
بازه  در  آن  ایمن  نا  موارد  رفع  و  اایمن  ن

زمانی مشخص شد.
و با تاکید بر  تعیین دقیق شاخص  ا
های امالک پر خطر افزود: سازمان آتش 
با  متناسب  ساختمان  هر  برای  نی  شا ن
تنظیم  را  دستورالعملی  آن  یژگی های  و
نظر سازمان  بنابه  چنانچه  و  کند  ابالغ  و 
آتش نشانی و شهرداری که مسئول اصلی 

تعطیلی  و  پلمب  هستند،  زمینه  این  ر  د
را  مراتب  باشد؛  ضروری  و  الزم  حل  م

کنند. گزارش 
شهردار  علی احمدی،  هادی  حمد  م
منطقه۱3 نیز با بیان اینکه ۶۵ جلسه کمیته 
ایمنی در سال گذشته در نواحی چهار گانه 
همراه  به  مصوبه   ۱۵7 که  شده  رگزار  ب
داشته است، افزود: ۵73 ابالغیه و اخطاریه 
برای دانشگاه ها، مدارس، اماکن عمومی، 

خصوصی و درمانی صادر شده است.
الزام  عدم  گفت:   ۱3 منطقه  شهردار 
خطر  رفع  جهت  اجرا  ضمانت  و  انونی  ق
توسط مالکان از جمله مشکالت موجود در 

بحث ایمن سازی اماکن و ساختمان های 
با همکاری  امید می رود  منطقه است که 

دادستانی این امر تسهیل شود.
خصوص  ر  د  ۱3 منطقه ر  ا د هر ش
تاور کرین  و   رها شده  وضعیت گودهای 
مالکان  برای  افزود:  منطقه  سطح  ای  ه
هایی  اخطا  ساخت،  حال  در  روژه های  پ
صادر شده است که این موضوع نیز نیازمند 

حمایت قضایی است.
عدم  صورت  در  افزود:  احمدی   
با  امالک،  سازی  ایمن  به  مالکان  تمکین 
صدور دستور قضایی تعطیلی و پلمب اماکن 

ناایمن با جدیت انجام می شود.

سرپرست دادسرای عمومی تهران تاکید کرد:

 پلمب و تعطیلی امالک پر خطر در صورت عدم توجه به ایمن سازی
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نماینده مردم شهرکرد:
استیضاح وزیر صمت به صالح کشور نیست

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی مورد روند بررسی استیضاح 
وزیر صمت گفت: حرکت نمایندگان در راستای استیضاح وزیر، شتاب زدگی در 

تصمیم و بی ثبات کردن مدیریت هاست و به صالح کشور نیست.
احمد راستینه در مورد روند بررسی استیضاح وزیر صمت گفت: نظارت حق 
قانونی نمایندگان است و آنها می توانند در قالب سوال، تذکر و استیضاح نسبت 

به عملکرد وزیران ورود کنند.
نماینده مردم شهرکرد بیان داشت: ما نسبت به برخی اتفاقاتی در حوزه کنترل 
بازار، صنعت خودرو  و لوازم خانگی ناراضی هستیم اما معتقدیم مشکل این حوزه 

ساختاری است و به ماه های اخیر بر نمی گردد.
را  وزرات صمت  بزرگترین مشکل  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی 
بی ثباتی مدیریتی عنوان کرد و گفت: این وزراتخانه هر چند ماه یکبار سرپرست و 
یا وزیر عوض می کند چون برخی بر این باور بودند که برای مدیریت کشور باید 

مرتب وزیر را  عوض و یا استیضاح کنیم.
راستینه با بیان اینکه مشکالت حل تورم ساختاری است، تاکید کرد: سید رضا 
فاطمی امین برنامه تحولی در حوزه اصالح ساختارها و سامانه ها در پیش روی دارد 
باید اجازه دهیم تا یک سال مدیریتی وی پیش برود و همچنین با رصد برنامه های 
این وزراتخانه میزان موفقیت فاطمی امین در تحول ساختاری بررسی شود و در 

نهایت اگر موفق نشد نمایندگان موضوع استیضاح را مطرح کنند.
ماه  وزیر صمت شش  امروز  استیضاح  شد:  یادآور  شهرکرد  مردم  ماینده  ن
در  دارد که  امکان  اینجاست که چطور  اکنون سوالم  و  پیش کلید خورده است 
مدت صدارت شش ماهه  یک وزیر به قدری اتفاقات بیفتد که نمایندگان به این 

جمع بندی برسند که وزیر صمت استیضاح شود.
وی افزود: این حرکت نمایندگان در راستای استیضاح وزیر شتاب زدگی در 

تصمیم و بی ثبات کردن مدیریت هاست و به صالح کشور نیست.

تاکید کمیسیون انرژی مجلس بر کاهش همکاری های فراپادمانی 
با آژانس

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از حمایت قاطع اعضای 
این کمیسیون از سیاست سازمان انرژی اتمی در برابر قطعنامه شورای حکام خبر 
داد و تاکید کرد: کمیسیون انرژی بر کاهش همکاری های فراپادمانی با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی تاکید دارد.
مالک شریعتی نیاسر؛ ضمن تشریح جلسه روز سه شنبه کمیسیون انرژی 
مجلس، بیان کرد: کمیسیون انرژی میزبان آقای کمالوندی از سازمان انرژی اتمی 
بود. در این نشست تصمیمات و اقدامات اخیر سازمان انرژی اتمی کشور در برابر 
اقدامات و زیاده خواهی های آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. در این جلسه آقای کمالوندی گزارشی از روند طی شده منتهی به 
صدور قطعنامه شورای حکام را ارائه کرد. ایشان تاکید کرد ایران هم در حوزه 

فنی و هم در حوزه پادمانی مصمم به احقاق حقوق ملت است.
وی در ادامه اظهار کرد: اعضای کمیسیون نیز پس از استماع گزارش آقای 
کمالوندی به اتفاق این قطعنامه را محکوم کرده و آن را یک تصمیم سیاسی و 
متاثر از فشار سیاسی قدرت ها خارج از چهارچوب فنی قلمداد کردند. کمیسیون 
انرژی بر کاهش همکاری های فراپادمانی ایران تاکید داشته و از سیاستی که 
برای جمع آوری همه دوربین ها آژانس در حال دنبال شدن است، حمایت می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: بحث دیگری 
که در این نشست مطرح شد در خصوص سند جامع افق 2۰ ساله صنعت هسته 
ای کشور بود که به تصویب شورای عالی فناوری رسیده و ابالغ نیز شده است. 
مقرر شد جزئیات این سند به طور کامل برای کمیسیون انرژی مجلس ارسال 
شده و نظارت کمیسیون بر اجرای این سند به صورت منظم اعمال گردد. ما 
حوزه هسته ای را یک صنعت می دانیم و باید زنجیره صنعت هسته ای به طور 

کامل محقق شود.
وی در ادامه تاکید کرد: توسعه نیروگاه های هسته ای مورد تاکید اعضای 
کمیسیون است. در این نشست ضمن تشکر از تالش ها سازمان انرژی اتمی بر 
ضرورت تامین مالی و حمایت بیشتر از برنامه های فنی و ارتقای توان نیروی 
انسانی سازمان تاکید شد. نکته بسیار مهمی که در این جلسه تاکید شد این بود 
که قانون اقدام راهبردی مجلس یازدهم برای لغو تحریم ها، مسیر را در مذاکرات 
بسیار  قانون  این  کرد.  پر  مذاکرات  در  را  ایران  و دست  داد  تغییر  ایران  نفع  ه  ب
راهبردی بوده است. سازمان انرژی اتمی از اجرای این قانون گزارشی ارائه کرد. 
بر اساس این گزارش تمام تعهدات بخش فنی این قانون توسط سازمان هم در 

بخش تجهیزات و ماشین و هم در بخش مواد  اجرایی شده است.
و  اماکن  به  نسبت  رژیم صهیونیستی  تهدیداتی که  به  باتوجه  افزود:  وی 
دانشمندان هسته ای ما داشته است، بر حفاظت از دانشمندان، اماکن و تجهیزات 

هسته ای کشور از سوی اعضای کمیسیون تاکید شد.

دستگیری ۳۴۲ مجرم حرفه ای و ۱۲ ابربدهکار بانکی
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری 3۴2 تن از مرتکبین انواع 

جرائم خبرداد.
سردار حسین رحیمی در اجرای مرحله جدید طرح کاشف پلیس آگاهی 
که پیش از ظهر امروز در مقر پلیس آگاهی پایتخت برگزار شد، گفت: دومین 
مرحله طرح کاشف در سال جاری از سوی همکاران من در پلیس آگاهی 
و پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ پس از روزها کار اطالعاتی طی ۴۸ 
ساعت گذشته به مرحله اجرا درآمده و امروز برخی از دستاوردهای آن به 

نمایش گذاشته شد. 
وی با بیان اینکه در این مرحله از طرح 3۴2 نفر از محکومان فراری، 
قاتالن، سارقان مسلح، متجاوزین به عنف، جاعالن و در مجموع مجرمان 
حرفه ای دستگیر شدند؛ گفت:  77 نفر از دستگیر شدگان سارقانی بودند که 
در سرقت های مهمی مانند گوشی قاپی و زورگیری شرکت داشتند. ۶۱ نفر 
در سرقت منزل، ۵۹ نفر در سرقت خودرو و موتورسیکلت و ۸۹ نفر در امر 
جعل و کالهبرداری فعالیت داشتند. همچنین  2۹ متهم به قتل و سرقت 

مسلحانه نیز دستگیر شدند.
رییس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه در این مرحله از طرح کاشف 27 
نفر از محکومان فراری و تحت تعقیب نیز دستگیر شدند، گفت: انهدام هشت 
باند سرقت منزل، ۱۹ باند سرقت خودرو، هفت باند کالهبرداری، پنج باند 

سرقت مسلحانه و ... نیز از دیگر دستاوردهای این طرح است.
رحیمی افزود:  متهمان دستگیر شده تا کنون به هزار و ۵۸۸ فقره سرقت 
و اقدامات مجرمانه اعتراف کرده اند که تحقیقات از آنان همچنان ادامه دارد.

انسداد ۱۱ کانال تلگرامی اخاللگر بازار ارز
قیمت  نوسانات  به  اشاره  با  همچنین  بزرگ  تهران  انتظامی  رمانده  ف
ارز گفت: در این راستا پلیس امنیت اقتصادی طرح های ویژه ای را به اجرا 
گذاشته است که در این طرح ها 3۹ نفر از سرشبکه های مجازی و دالالن 
بازار ارز دستگیر شدند.همچنین ۱۱ کانال تلگرامی که به سرعت قیمت ارز 

را باال می بردند شناسایی و ادمین آنها نیز بازداشت شد.
با  رابطه  در  نفر  هفت  دستگیری  از  بزرگ  تهران  انتظامی  رمانده  ف
دریافت کنندگان ارز دولتی نیز خبر داد و گفت: این افراد تاکنون سه هزار 

میلیارد تومان ارز دولتی دریافت کرده بودند.
به گفته رحیمی ۱2 نفر از محکومان فراری، اخالل گران اقتصادی و 

ابربدهکاران بانکی نیز در این طرح دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ هزار قلم کاالی قاچاق 
کشف شده است، گفت: ارزش کاالی قاچاق مکشوفه در این طرح پلیس 

امنیت اقتصادی بالغ بر 223 هزار میلیارد تومان است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد که اجرای طرح های پلیس 
و  فراری  محکومان  و  مجرمان  با  برخورد  جامع،  در  امنیت  ارتقای  رای  ب
همچنین مقابله با مخالن نظم و امنیت همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران:

ما برای خدمت کردن به مردم آمده ایم!
بیان  با  گودرزی  اوود  د
فرصت ها  ز  ا ید  با ینکه  ا
بهتر  نی  سا خدمت ر ی  ا ر ب
گفت:  کنیم،  استفاده  شهروندان  ه  ب
بهترین  باید  مردم  ذهن  در  شهرداری 

دستگاه خدمت رسان باشد.
به گزارش دنیای جوانان از روابط 
شهرداری  بازرسی  سازمان  مومی  ع
روز گذشته)سه  داوود گودرزی  هران،  ت
بازرسی  اداره  کارکنان  جمع  نبه(در  ش
ضمن  تهران  شهرداری  یک  نطقه  م
با  نام شهید چمران  و  یاد  گرامیداشت 
اندازه  به  دستگاهی  کمتر  اینکه  یان  ب
شهرداری با زندگی مردم سروکار دارد، 
بستر  کنونی  فضای  در  کرد:  ظهار  ا
خدمت رسانی به مردم فراهم است و ما 
انگیزه ها،  اید در شهرداری دغدغه ها،  ب
اراده ها و نیت ها را برای خدمت رسانی 

اصالح کنیم.
رئیس سازمان بازرسی به اشاره به 
این جمله که »عبادت چیزی جز خدمت 
فرصت  کرد:  عنوان  نیست«  خلق  ه  ب
نعمتی  شهروندان،  به  دمتگذاری  خ
است که خدا در اختیار ما قرار داده و در 
شهرداری این خدمت به خلق و عبادت 
را می توان خیلی راحت تر، ملموس تر و 

سریع تر انجام داد.
مسیر  در  موانع  برخی  به  ی  و
شهرداری  در  مردم  به  خدمت رسانی 
اشاره کرد و افزود: یک بخشی از این 
موانع مربوط به سوءمدیریت ها، و وجود 
موانع غلط و ساختارهای معیوب است 
که  چیزی  آن  از  بیش  را  سیستم  ه  ک

تصور می شد پیچیده کرده است؛ البته 
زمینه  هم  که  اضافی  روکراسی های  ب
که  آورده  وجود  به  را  تخلف  و  ساد  ف
را  خدمت گذاری  فرصت  این  ی تواند  م

کم رنگ  کند.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری 
تهران با تاکید بر این نکته که باید به 
عنوان چشم بینای مدیریت شهری نقاط 
ضعف، گلوگاه ها و خالءها را به سرعت 
داد: اصلی ترین  ادامه   ، شناسایی کنیم 
کار ما در بازرسی اصالح سیستم است 
و باید انرژی، توان و استراتژی اصلی مان 
به این سمت برود که مدیران و همکاران 
را  این سیستم  بتوانند  ما در شهرداری 

با هدف ارتقاء کارآمدی اصالح کنند.
بیان  با  ادامه  در  گودرزی  اوود  د
باید  مردم  ذهن  در  شهرداری  ینکه  ا
عنوان نماد بهترین دستگاه خدمت رسان 
باشد، اظهار کرد: باید زمانی که مردم 
حالشان  می کنند  مراجعه  شهرداری  ه  ب
بیش  و  بیفتد  راه  کارشان  شود،  خوب 

آنها  به  می کردند  فکر  که  آنچه  ز  ا
شدنی  واقعا  این  و  شود  خدمت رسانی 
است و توهم وخیال نیست و می شود 

مردم را راضی کرد.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری 
تهران برخورد با تخلف های صورت گرفته 
را گام دیگر بازرسی عنوان کرد و گفت: 
اولویت  مردم،  به  خدمت رسانی  از  عد  ب
دوم ما برخورد با کسانی است که سر 
کاله  مردم  و  شهروندان  شهرداری، 

گذاشتند که اینها باید پاسخگو باشند.
عده ای  اینکه  کرد:  تاکید  ی  و
و  اشتباه  تصمیمات  فعل ها،  ترک  ا  ب
مجوزهای غلط بر سر شهر، شهروندان 
احساس  و  بگذارند  کاله  شهرداری  و 
کنند که همچنان می توانند به کار خود 
ادامه دهند، باید بدانند اینگونه نیست و 
این دوران تمام شده و اجازه نخواهیم 

داد دیگر این اتفاق بیفتد.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری 
با  برخورد  اینکه  به  اشاره  با  هران  ت

تخلفات را از دانه درشت ها و پرونده های 
به  خطاب  می کنیم،  شروع  صلی  ا
فساد  امروز  گفت:  بازرسی  ارکنان  ک
تبعات  و  است  شده  مردم  جان  الی  ب
اقتصادی و  امنیتی،  فرهنگی، سیاسی، 
... دارد، بنابراین باید همه کمک کنید 
و با یک روحیه جهادی و جدیت بیشتر 

پای کار بیایید.
این  با  افزود:  گودرزی  اوود  د
تلمبار شدن  این  و  تخلفات  گستردگی 
اگر  داریم،  شهرداری  در  که  سائلی  م
روحیه  قوی،  انگیزه  با  شما  تک  تک 
مضاعف و درایت درست کاری که بر 
عهده دارید را انجام دهید اتفاقات خوبی 

رقم خواهد خورد.
سیستم  اصالح  بر  تاکید  با  ی  و
درسازمان  افزود:  شهرداری  در  داری  ا
غلط،  بروکراسی های  نباید  ازرسی  ب
سهل انگاری ها و حداقل نگاه کردن ها 
را داشته باشیم و باید به کارها سرعت 
مردم  حرف  و  کار  به  نسبت  هیم،  د
حساس باشیم و خودمان را نوکر واقعی 

مردم بدانیم.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری 
خدمت  برای  ما  اینکه  بیان  با  هران  ت
در  داد:  ادامه  آمده ایم،  مردم  به  کردن 
سازمان بازرسی نباید بگویید کار سخت 
است، همه سختی ها و پیچیدگی ها را در 
این چند ماه دیده ایم و لمس کردیم ولی 
هر روزی هم که جلوتر رفتیم امیدوارتر 
و  تغییر  یک  شود  می  اینکه  از  شدیم 

تحول جدی را در مجموعه رقم زد.
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زیر نظر: علی هوشمند

آمار چهار برابری تعداد انجمن های علمی ایران در برابر 
آمریکا

دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به این که در آمریکا ۱۱2 انجمن علمی 
وجود دارد، ولی در  ایران ۴۱۸ انجمن علمی داریم، گفت: سیاست ما همگرایی در 

حوزه انجمن های علمی است.
برنامه ریزی  و  هماهنگی  شورای  اجالس  در  صالحی  پیمان  کتر  د
آزمایشگاهی  ملی  شبکه  مورد  در  یک،  منطقه  فناوری  و  پژوهش  عاونان  م
شورای  امنای  هیئت  دائمی  کمیسیون  گذشته  جلسه  در  ما  گفت:  شور  ک
مصوب  را  کشور  آزمایشگاهی  ملی  شبکه  فناوری،   و  تحقیقات  علوم،  عالی 
و  برود  عتف  عالی  شورای  صحن  به  که  هستیم  این  منتظر  فقط  و  کردیم 

بگیریم. را  نهایی  صوبه  م
وی ادامه داد: ما فقط منتظر دستور نهایی رییس جمهور هستیم که زمانی 
را به ما اختصاص بدهند که شورای علوم تحقیقات و فناوری را بعد از هفت سال 

با حضور ایشان برگزار کنیم.
ملی  شبکه  مالی  منابع  تمامی  این که  بیان  با  عتف  عالی  شورای  بیرکل  د
آزمایشگاهی تامین شده است، گفت: ما قراردادهایی با معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری منعقد کردیم و ۵۰ میلیارد تومان  از طرف معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و 2۰ میلیارد تومان نیز از طرف وزارت علوم اختصاص داده شده 
است. همچنین دو قرارداد دیگر نیز در حال انعقاد است که دانشگاه  آزاد اسالمی و 
وزارت بهداشت نیز هر یک 2۰ میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته اند. 

فقط مبلغ وزارت جهاد کشاورزی هنوز نهایی نشده است.
انجام  آزمایشگاهی  ملی  شبکه  مالی  منابع  توافقات  تمام  کرد:  تاکید  ی  و
شده و به محض این که شورای عتف آن را مصوب کند، اجرایی خواهد شد و 
اطالع رسانی انجام می شود. همه آزمایشگاه ها در یک پلتفرم قرار می گیرند و تمام 

شبکه ها، یکپارچه می شوند.
معاون پژوهشی وزیر علوم در خصوص دوره های پسادکتری گفت: موضوع 
دوره های پسادکتری در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مصوب شده است و 
در صحن شورای عتف تصویب و نهایی خواهد شد. بر اساس بودجه ای که آن جا 
مصوب خواهد شد، رایزنی هایی انجام می شود و بر اساس آن، طبق آیین نامه هایی 

که نوشتیم، اجرایی خواهد شد.
صالحی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص نشریات، گفت: تا کنون 
وجود  مالی  نیازهای  اگر  و  شده  برگزار  نشریات  برای  آموزشی  کارگاه  دوره  نج  پ
داشته، تامین کردیم. به زودی یک آیین نامه مفصل در مورد پایه تشویقی به همه 
دانشگاه ها ابالغ خواهد شد که در حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگی پایه 

تشویقی تعلق خواهد گرفت.
فعالیت  ادامه  در  هستیم،  نمایه سازی  پیشبرد  حال  در  ما  داد:  ادامه  وی 
دوستان در دوره قبل حدود ۶7۰ مجله نمایه DOAJ را گرفته اند. کارگروهی 
تشکیل دادیم و یک چشم اندازی ترسیم کردیم که در طی دو سال و چهار سال 
WOS و اسکوپوس  از نشریات وزارت عتف می توانند  نمایه  ینده چه تعداد  آ

را کسب کنند.
دبیر کل شورای عالی عتف در مورد پرونده های بررسی شده تاسیس انجمن های 
علمی، توضیح داد: تعداد بسیار زیادی پرونده تاسیس انجمن های علمی در دست 
ما مانده بود و در حال حاضر تمامی پرونده ها بررسی شده است. از بین بیش از ۴۰ 

پرونده ای که بررسی شده، فقط دو پرونده را تایید کردیم.
وی در این خصوص توضیح داد: ما بر اساس سیاست هم افزایی انجمن های 
پیشنهاد  کنند،  تاسیس  علمی  انجمن  می خواستند  که  کسانی  تمامی   به  علمی، 
کردیم با انجمن های علمی دیگری که وجود دارند و بزرگ تر و هم حوزه هستند، 

همکاری و هم افزایی داشته باشند.
صالحی با اشاره به آمار انجمن های علمی در کشور آمریکا گفت: در آمریکا 
۱۱2 انجمن علمی وجود دارد، ولی در  کشور ایران ۴۱۸ انجمن علمی داریم. پس 

سیاست ما همگرایی در حوزه انجمن های علمی است.
معاون پژوهشی وزیر علوم در پایان این نشست بر لزوم توجه فراوان به موضوع 

اخالق پژوهش و تخلفات علمی تاکید کرد.

قتل جوان ۲0 ساله در نزاع خانوادگی
فرمانده انتظامی رفسنجان از قتل نشات گرفته از مسایل خانوادگی در این 
شهرستان خبرداد و گفت: نیمه شب سه شنبه گذشته چند جوان حدود 2۰ ساله 

در شهر سرچشمه درگیر شدند که یکی از آنان با ضربه چاقو به قتل رسید.
سرهنگ اکبر نجفی اظهارکرد: جوانان 2 خانواده که در شهر سرچشمه زندگی 
می کردند و همسایه بودند بر اثر اختالفات و مسایل خانوادگی با هم درگیر می 
شوند.وی سن این چند جوان را حدود 2۰ سال اعالم و بیان کرد: قاتل نیز ابتدا 
از صحنه جرم متواری شده بود که با همکاری ماموران پلیس آگاهی سرچشمه 
در کمترین زمان دستگیر شد و به منظور بازجویی و طی فرآیندهای بعدی به 

پلیس آگاهی انتقال یافت.
سرهنگ نجفی تصریح کرد: یکی از این جوانان هم برادر مقتول بوده که 

صدمه دیده که به بیمارستان اعزام و حال او اینک مساعد اعالم شده است.
وی به شهروندان توصیه کرد که در برابر برخی مسائل در مرادوات اجتماعی 
کنترل خود را کنترل کنند؛ همچنین خانواده ها نیز نظارت جدی بر رفتار فرزندانشان 

داشته باشند تا شاهد حوادث ناگوار و غیرقابل جبران نباشیم.

۴5 دقیقه گروگان گیری تازه داماد تهرانی به خاطر نمره منفی رانندگی
مرد راننده که با پارک کردن خودرواش مقابل پارکینگ یک خانه مزاحمت 
ایجاد کرده بود، وقتی از پلیس ۱۱۰ با او تماس گرفتند، در اقدامی عجیب پسر 

صاحبخانه را گروگان گرفت.
چند روز قبل مرد میانسالی با پلیس تماس گرفت و از ربوده شدن پسرش 
خبر داد. وی گفت:  پسرم عرشیا که تازه ازدواج کرده، امروز همراه همسرش 

میهمان خانه ما بود.

وقتی همسرش تنها به خانه ما آمد، گفت عرشیا قصد داشته خودرواش را 
داخل پارکینگ بیاورد اما چون یک خودروی غریبه مقابل در متوقف شده بود، 
نتوانست خودرو را داخل بیاورد. چند دقیقه ای منتظر ماندم اما از پسرم خبری نشد، 
ناگهان تلفن همراهم به صدا درآمد. شماره تلفن پسرم بود، تلفن را که جواب دادم، 
صدای پسرم را شنیدم که با شخصی در حال دعوا و بحث بود. پسرم شماره مرا 

گرفته بود و می  خواست به من بفهماند که گرفتار شده است.
او ادامه داد: از صحبت های پسرم متوجه شدم که مردی او را گروگان گرفته و 
قمه ای را روی گلویش قرار داده است. مردی هم که او را ربوده بود، هیچ توجهی 

به التماس ها و درخواست های پسرم نداشت.
 رهایی مرد جوان

بازپرس  با  قضایی  هماهنگی های  ضمن  میانسال،  مرد  تماس  از  س  پ
محمدامین تقویان، مأموران وارد عمل شدند. با حضور مأموران در خانه پدر عرشیا 
تحقیقات آغاز شد، اما ناگهان پسر وی در حالی که سمت چپ صورتش بریده 
و لباس هایش خونی بود، خود را به خانه رساند.مرد 2۴ ساله در تحقیقات گفت: 
زمانی که همسرم از خودرو پیاده شد، خواستم خودرو را داخل پارکینگ ببرم که 

متوجه شدم خودروی پژویی مقابل در پارکینگ پارک شده است.
او ادامه داد: چند دقیقه ای صبر کردم اما از صاحب خودرو خبری نشد به 
ناچار با ۱۱۰ تماس گرفتم و با اعالم شماره پالک خودرو از مأمور خواستم با 

مالک تماس بگیرد و از او بخواهد که برای جا به جایی خودرو بیاید. 
دقایقی بعد صاحب خودرو آمد و سوار ماشین شد، اما از من خواست که من 
هم سوار خودرواش شوم. با این تصور که قصد دارد از من عذرخواهی کند، سوار 
شدم اما ناگهان قمه ای را روی صورتم گذاشت به طوری که صورتم زخمی شد. 

بعد هم به راه افتاد. از او خواستم مرا پیاده کند اما بی فایده بود.
۱۰ دقیقه  که گذشت، گوشی تلفن همراهم را بدون اینکه وی متوجه شود 
از جیبم بیرون آوردم و شماره پدرم را گرفتم. می  خواستم او صدای ما را بشنود 
و با پلیس تماس بگیرد. مرد راننده عصبانی بود و می  گفت چرا با پلیس تماس 
گرفته ای؟ این تماس باعث شده که برای من نمره منفی در نظر بگیرند. بعد 

از ۴۵ دقیقه هم وقتی متوجه خودروی پلیس شد، مرا رها کرد و متواری شد.
با شکایت مرد جوان، بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی پایتخت 

دستور بازداشت راننده عصبانی را صادر کرد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  حصوالت  م
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

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

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

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   رخی  ب
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،7۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  پلیکیشن  ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

شهر  اسالمی  شورای  ئیس  ر
تهران با تاکید بر این که باید قوانین 
ساخت  ابتدای  در  را  ساز  و  اخت  س
گفت:  دهیم،  قرار  توجه  مورد  ناها  ب
بی تردید مقاوم سازی هزینه و زمان 
معلوم  انتها  در  و  دارد  نیاز  را  االیی  ب
را  واقعی  سازی  مقاوم  بتوانیم  یست  ن

انجام دهیم.
جلسه  ابتدای  در  چمران  هدی  م
علنی روز گذشته شورای اسالمی شهر 
تهران، با اشاره به  3۱ خرداد ماه سالروز 
گفت:  چمران  مصطفی  شهید  شهادت 
من این روز را خدمت همه ملت خوبمان 
یادگار  رزمندگان و همه کسانی که  و 
و تسلیت  تبریک  آن دوران هستند  ز  ا
می گویم و امیدوارم خداوند توفیق دهد 

که راه شهدای خود را بپیماییم.
وی افزود: امروز روز بسیج است 
و مطالبه اصلی رهبری از دانشگاهها 

این بود که دانشجویانی تربیت شوند 
مصطفی  دکتر  شهید  ز  ا تر ر  د ه  ک
بزرگ  لبه  مطا ین  ا . شند با ن  ا مر چ
در  همه  امیدوارم  و  است  خوبی  و 
بسیار  گرچه  کنیم  حرکت  مسیر  ین  ا

پیچیده و سخت است.
چمران ادامه داد: 3۱ خرداد ماه 
این  نیز هست که  اساتید  بسیج   روز 
سالروز  و  می گوییم  تبریک  را  وز  ر
این  در  نیز  را  منجیل  زلزله  ادثه  ح
زیادی داشت و  تلفات  داریم که  روز 
تاثیر زیاد آن در استان های گیالن و 
قزوین دیده شد. شهر تهران متاسفانه 
از نظر زلزله در شرایط مناسبی نیست 
اوال آنچه که می سازیم باید درست و 
مقاوم  فکر  به  بعدا  که  بسازیم  مقاوم 
سازی  مقاوم  که  چرا  نیفتیم.  ازی  س
بشود  اگر  حتی  و  نیست  ساده ای  کار 
هزینه  کرد  سازی  مقاوم  درصد  صد 

بسیار باال و انرژی زیادی را می گیرد 
سازی  مقاوم  بتوانیم  نیست  معلوم  و 

واقعی را انجام دهیم.
اکنون  هم  از  باید  وی،  گفته  به 
درست  می کنیم  ساخت  به  شروع  که 
بسازیم البته ساختمان هایی که ساخته 
آنها  به  باید  هستند  خطر  در  و  شده 
بپردازیم در این موضوع شکی نیست 
و  اسالمی  و  ملی  اصلی،  وظیفه  ما  ا
انسانی ما این است که انرژی ، نیرو 
و منابع مالی کشور را هزینه نکنیم و 
آراسته  ظاهر  با  هایی  ساختمان  نها  ت
و  درست  ید  با تردید  بی  زیم.  سا ب

بسازیم. نطقی  م
رئیس شورای شهر تهران تاکید 
یم  یده ا د و  یم  شنیده ا رها  با   : رد ک
تمام  ا به  هنوز  که  هایی  اختمان  س
ساختمان  همین  ریختند  فرو  رسیده  ن
فرو  که  بود  نشده  تمام  هنوز  بادان  آ

ریخت و علت آن این است که قوانین 
ساختمان را به خوبی رعایت نکرده و 
نمی کنیم و تصور  می کنیم اگر چهار 
باال  و  به هم جوش دهیم  را  تیرآهن 
بسیار   که  حالی  در  می ایستد  رویم  ب
را  کی  وحشتنا  نتایج  و  است  یچیده  پ

به همراه خواهد داشت.
روز  تیر،  یکم  داد:  ادامه  ی   و
روز  و  است  دینی  نی  رسا طالع  ا
تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی است 
بار  را تبریک می گوییم گرچه  که آن 
سنگین و بزرگی را بر دوش گرفته اند؛ 
اسالمی  تبلیغات  مسیر  در  میدواریم  ا
هنوز  کشور  در  ولی  باشند  وفق  م
کارهای  مسیر  این  در  ایم  توانسته  ن
را  موضوعات  و  دهیم  انجام  ساسی  ا
تبیین  خوبی  به  خود  مسلمانان  رای  ب
به  همه  کمک  با  امیدواریم  که  کنیم 

کنیم. پیدا  بیشتری دست  توفیقات 

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد؛

وضعیت تهران در موضوع زلزله مناسب نیست
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دی  قتصا ا س  شنا ر ا ک
موقع  همان  داشت:  ظهار  ا
نسبت به الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
بودیم  معتقد  چراکه  دادیم  ر  شدا ه
شده  تدوین  و  طراحی  تورم زا  الیحه 
نرخ  افزایش  در  را  آن  نتیجه  امروز  و 
دولت  بودجه  حجم  می بینیم.  تورم 
و  است  افزایش  حال  در  روز  به  روز 
اگر دولت خواهان اصالحات اقتصادی 
است باید سه راهکار اصالحی را انجام 
دهد که اولین آن اصالحات مالی یعنی 
اصالح در سند بودجه و کاهش مخارج 

غیرضروری است!
اثرگذاری  درباره  پازوکی  مهدی 
و  اقتصاد  کنونی  شرایط  بر  بودجه 
در  داشت:  اظهار  تورم  نرخ  افزایش 
همان زمان نسبت به  الیحه پیشنهادی 
دولت برای بودجه ۱۴۰۱ نقد داشتیم و 
کارشناس های اقتصادی بارها نقدها و 

راهکارها را اعالم کردند.
تبعات  و  آثار  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد  در  تومانی   ۴2۰۰ ارز  حذف 
برای  دستوری  قیمت  تعیین  با  گفت: 
و  دستور  اقتصاد  اساسا  و  مخالفم  ارز 
است  این  موضوع  و  نمی پذیرد  فرمان 
که با مسائل اقتصادی برخورد علمی و 
کارشناسی نداریم که یکی از مصادیق 
جاری  سال  بودجه  همین  آن،  بارز 
است. در بودجه، مخارج دولت بی حد و 
حساب افزایش یافته و به طور قطع، بر 
روی نقدینگی اثر می گذارد و زمانی که 
نقدینگی رشد پیدا می کند، اثر آن را در 
تورم می بینیم. به همین دلیل است که 
امروز توده های مردم افزایش نرخ تورم 

را لمس می کنند.
درباره  اقتصادی  کارشناس  این 
اقتصاد  درباره  دولت  اخیر  تصمیمات 
برای  مقدمات  اولین  اساسا  داد:  ادامه 
اتاق  داشتن  بیمار  یک  جراحی  انجام 
عمل با شرایط تثبیت شده است و باید 
برای جراحی موفق یک جراح حاذقی 
را بر عهده بگیرد که متاسفانه در  کار 
جراحی اقتصادی کشور، جراحان حاذقی 

کار را بر عهده ندارند.   
پازوکی با اشاره به مشاوره هایی که 
دولت برای تغییرات در ساختار اقتصادی 
می گیرد، گفت: مشاوران اقتصادی دولت 
جزو اقتصاددان های رده دو و سه کشور 
هستند، این در حالی است که بهترین 
کارشناسان و اقتصاددان های کشور به 
دلیل اینکه به منافع ملی می  اندیشند و 
بر این باور هستند که باید با دنیا تعامل 

داشته باشیم، مجرم شناخته می شوند. به 
جای اینکه در این شرایط فعلی کشور، 
از نظرها و راهکارهای این کارشناسان 
و  دولت  وابسته  روزنامه  شود،  استفاده 
این  عمال  قدرت  نهاد  و  تندرو  جناح 
دنیا  کجای  در  می کند.  تهدید  را  افراد 
کارشناس اقتصادی اجازه اظهار نظر و 

ارایه راهکار را ندارد؟
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
مواجه  کشور  در  عقالنیت  بحران  با 
هستیم چراکه در شرایط تورم ۶۰ الی 
7۰ درصدی و تورم فزاینده چه کسی 
اقتصادی می زند؟  به اصالحات  دست 
و  می شد  کنترل  تورم  باید  ابتدا  در 
بعد  می رسید،  ثبات  یک  به  اقتصاد 
اجرای  به  دست  مسئوالن   آن  از 
می زدند.  اقتصادی  منطقی  تصمیمات 
در این شرایط دیگر نیازی به افزایش 
نبود  دستمزدها  و  حقوق  درصدی   ۵7
که همین عامل هم خود به طور مجدد 
افزایش نرخ تورم شود. معتقدم  باعث 
وزیر سابق کار بسیار عملکردی ضعیفی 
عاملی  تنها  نه  و  داشت  باره  این  در 
کرد  ایجاد  تورم  نرخ  افزایش  برای 
بلکه به افزایش نرخ بیکاری دامن زد 

و هزینه های دولت را باال برد.
بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
الیحه  به  نسبت  موقع  همان  اینکه 
چراکه  دادیم  هشدار   ۱۴۰۱ بودجه 
و  طراحی  تورم زا  الیحه  بودیم  معتقد 
در  را  آن  نتیجه  امروز  و  شده  تدوین 
افزایش نرخ تورم می بینیم، افزود: حجم 
بودجه دولت روز به روز در حال افزایش 

اصالحات  خواهان  دولت  اگر  و  است 
اقتصادی است باید سه راهکار اصالحی 
را انجام دهد که اولین آن  اصالحات 
و  بودجه  سند  در  اصالح  یعنی  مالی 
است.  ضروری  غیر  مخارج  کاهش 
خودش  از  باید  را  اصالحات  مجلس 
به  نسبت  مجلس  بودجه  کند،  شروع 
سال ۹7 بیش از دو برابر افزایش پیدا 
کرده در حالی که مگر تعداد نمایندگان 
اینکه  یا  است؟  یافته  افزایش  مجلس 
اعضای شورای نگهبان ۱2 نفر هستند 
اما با این حال بودجه مجموعه شورای 
نگهبان هر سال به طور قابل توجهی 
نسبت  طوریکه  به  کرده  پیدا  افزایش 
به سال ۶۴ که بودجه شورای نگهبان 
حدود ۵ میلیون تومان بوده تا چند هزار 

برابر افزایش یافته است.   
حزب  نگهبان  شورای  گفت:  وی 
هر  در  نیست  قرار  و  نیست  سیاسی 
شورا  این  و  باشد  داشته  دفتر  استان 
و  برگردد  خود  اصلی  وظیفه  به  باید 
به  نیاز  شورا  این  شده  تعریف  وظایف 
بودجه  اینکه  یا  ندارد.  بودجه ای  چنین 
مجمع تشخیص مصلحت بیش از یک 
وزارتخانه است یا بودجه در نظر گرفته 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  برای  شده 
ارقام قابل توجهی است و این به معنای 
افزایش  و  بودجه  سند  در  بی انضباطی 
فزاینده حجم بودجه است که در نهایت 
همین  درآمدها،  وصول  عدم  دلیل  به 
موضوعات باعث افزایش کسری بودجه 
می شود، در نقدینگی و تورم اثر می گذارد 
و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.   

گفت:  اقتصادی  کارشناس  این 
بانکی  سیستم  اصالح  بعدی  موضوع 
و انضباط پولی است. حجم بدهی های 
حجم  و  به  خصوصی  بخش  معوق 
بانکی  سیستم  به  دولت  بدهی های 
افزایش پیدا کرده  و شرکت های دولتی 
سیستم  از  درآمد  عدم کسب  دلیل  به 
بانکی وام گرفتند و آن را هم پرداخت 
باعث  هم  بدهی ها  افزایش  نکردند. 
افزایش نقدینگی می شود و در نهایت 

نرخ تورم را افزایش می دهد.
سومین  اینکه  بیان  با  پازوکی 
و  اداری  بی انضباطی  اصالح  موضوع 
همه  در  گفت:  است،  اداری  سیستم 
نسانی  ا نیروی  بهترین  دنیا  کجای 
دولت  اما  می کنند  دولت  جذب  را 
از  ضعیف  نیروی  چه  هر  کشورمان 
بوده  پنج  و  چهار  درجه  دانشگاه های 
با روابط جذب کرده و این افراد پست 
مدیریتی گرفته اند. اساسا تیم اقتصادی 
دولت فعلی نسبت به دولت های اوایل 
بسیار  تجربه  و  سواد  نظر  از  انقالب 
کاهش یافته است. برای مثال عملکرد 
بانک  ریاست  در  نوربخش  مرحوم 
مدیر  با  مقایسه  قابل  اصال  مرکزی 
در  نمازی  عملکرد  یا  نیست  فعلی 
وزارت اقتصاد را نمی توان با وزیر فعلی 
دولت مقایسه کرد و همچنین نمی توان 
اقدامات آقای بانکی در سازمان برنامه 
میرکاظمی  اقای  عملکرد  با  را  بودجه 
مقایسه کرد. در واقع در این مدت دولت 
را  بی کفایت  انسانی  نیروی  و  مدیران 

جذب کرده وبه کار گرفته است.    

توسعه  بانک  اهداف  پیشبرد  عامل  صحیح  نظارت  و  کنترل 
تعاون محسوب می شوند

سرپرست بانک توسعه تعاون کنترل و نظارت صحیح را عامل پیشبرد 
اهداف بانک اعالم نمود.

توسعه  بانک  ؛محمد شیخ حسینی سرپرست  اقتصادرسا  به گزارش 
تعاون در جلسه با معاون حقوقی و نظارت بانک و برخی مدیران حوزه 
این معاونت اظهار داشت: هر مدیری که قصد تحقق اهداف مهم و مترقی 
های  سیستم  بکارگیری  برای  تدابیر  به  نیازمند  باشد،  داشته  را  سازمان 

کنترل و نظارت است.
قابل  سازمان  راهبری  و  مدیریت  برای  مرحله  چندین  افزود:  وی 
تصور است که بر این اساس تدوین برنامه، سازماندهی، هدایت، رهبری 
این مراحل محسوب  از جمله  نیز کنترل و نظارت  بکارگیری منابع و  و 

می گردند.
باشد  و سویی  به سمت  باید  فرهنگ سازمانی  شیخ حسینی گفت: 
که موضوع کنترل و نظارت از الیه های عملیاتی آغاز گردد و واحدهای 
و  حسابرسی  واحد  آیند،  می  شمار  به  دوم  الیه  سازمان  داخلی  کنترل 

سازمانهای ناظر بیرونی نیز الیه های بعدی هستند.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: چنانچه کنترل و نظارت در همان 
با  در مجموع سازمان  ای محقق گردد،  نحو شایسته  به  سطح عملیاتی 

کارآمدی بیشتر به حرکت خود ادامه می دهد.
وی خاطر نشان کرد: بازرسان نقش مهمی در بانک توسعه تعاون بر 
عهده دارند و شایسته است تا بازرسان بانک از ویژگی های مثبتی برای 

پیشبرد این امر مهم برخوردار باشند.
گفت:  و  نمود  اشاره  بازرسان  مهم  ویژگی  اولین  به  حسینی  شیخ 
فراتر  که  است  بازرس  ترین خصوصیت  ای  پایه  و  اولین  بودن  کاردان 
از کارشناس بودن است و به این معناست که بازرس عالوه بر آشنایی 
از  و  داده  انجام  را  عملیات  و  فرآیندها  نیز  فرآیندها خودش  و  کارها  به 
موقعیت و شرایط حاکم بر واحد عملیاتی آگاه است و با آگاهی از اولویت 

ها به بازرسی می پردازد.
سرپرست بانک توسعه تعاون عدالت و انصاف را ویژگی دوم بازرسان 
اعالم نمود و در ادامه گفت: استقالل بازرسان خصوصیت مهم دیگری 
است و رازدار بودن نیز ویژگی مهمی است که موجب اعتمادسازی میان 
کارکنان و بازرسان می شود و موجب می شود تا همکاران بازرسان را 

امین خود پنداشته و از تجارب و راهنمایی های آنان بهره مند شوند.
وی خاطر نشان کرد: بازرسی از جمله واحدهای کنترلی محسوب می 
گردد و اداره کل نظارت اعتباری، اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد 
زمینه و تخصص  در  واحد  دارند که هر  بر عهده  را  کنترلی  نیز وظایف 
خود و نیز در سطوح مختلف و در بازه های زمانی، فرآیندهای کنترل و 
نظارت را بر عهده دارند که در مجموع باعث می شوند تا باالترین سطح 

تطبیق عملکرد با اهداف و برنامه ها محقق گردد.
شیخ حسینی تصریح نمود: به عنوان شخصی که عهده دار وظیفه 
و  رفتارها  و  دارم  ستیزی  فساد  روحیه  شدت  به  است  مدیریت  سنگین 
سازمان  و  مشتریان  منافع  علیه  بر  و  نفع شخصی  به  که  هایی  فعالیت 

باشد، مستلزم برخورد قانونی است.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: بازرسان و و احدهای کنترلی در 
عین حال که همکاران و واحدها را در مسیر صحیح عملیات هدایت می 
کنند، این اصل را نیز در نظر داشته باشند که احتیاط بیش از حد واحدها 
موجب ریسک گریزی همکاران نگردد، چرا که بانک توسعه تعاون گام 
های مهمی را برای حمایت از طرحهای مهم تولیدی و کمک به توسعه 
و پیشرفت مناطق کشور برمی دارد که نیازمند تدابیر و شجاعت و ریسک 

پذیری برخی واحدها از جمله واحدهای اعتباری است.
شیخ حسینی تاکید کرد: نقش بانکها در بازار پول مهم تر و پیچیده 
و  نکات  حجم  ها  نامه  آیین  و  قوانین  برخی  ابالغ  با  و  است  شده  تر 
قواعدی که نیاز است از سوی همکاران مراقبت گردد بیشتر شده است و 
در این موقعیت نیاز است تا با بروزرسانی چک لیست بازرسی و رعایت 
اولویت ها شرایطی حاصل شود تا همکاران در رعایت قواعد و قوانین با 

سردرگمی مواجه نشوند.
به سمت  الکترونیک و حرکت  بانکداری  پیشرفت های  افزود:  وی 
بانکداری دیجیتال و مکانیزه شدن فرآیندها موجب شفافیت شده و بسیاری 
از گزارش ها و تحلیل ها با سرعت باالیی قابل دستیابی است و در واقع 
و  کنترل  نظارت،  رود،  می  پیش  هوشمندی  سمت  به  فرآیندها  چه  هر 

بازرسی با تسهیل و سرعت بیشتری قابل انجام است.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: چنانچه روسای شعب و مدیران 
حوزه  در  ها  برنامه  اجرای  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  به  موفق  استانی 
های  سرویس  و  خدمات  ارائه  در  و  باشند  منابع  تجهیز  و  تخصیص 
تخصصی نیز کوشا باشند، کارنامه تمامی واحدها با کارآمدی و دستاورد 
مناسب در حوزه عملیات بانکی و نیز با اجرای برنامه های توسعه ای و 

حمایتی همراه خواهد بود.
انگیزه  که  است  مهم  شعبه  موفقیت  برای  فاکتور  چند  افزود:  وی 

پرسنل و حمایت و پشتیبانی از آنان در مهمترین آنها به شمار می آید.
شیخ حسینی گفت: از بازرسان انتظار می رود ضمن بررسی عملکرد 
اقدامات  نمودن  برجسته  در  ها،  پروتکل  و  ها  چارچوب  مطابق  واحدها 

اساسی و مهم واحدها نیز نقش موثری ایفا نمایند.
برای  واحدها  همه  نمود:  اعالم  تعاون  توسعه  بانک  سرپرست 
باشند  همراستا  باید  راهبردها  به  توجه  و  بانک  های  ماموریت  پیشبرد 
به سمت و سوی  نقدینگی و حرکت  زمانی، مدیریت  این مقطع  در  و 
بانکی حائز اهمیت است و ضروری  بازار  از  دستیابی به سهم مناسبی 
هماهنگ  مسیر  این  در  نظارت  و  بازرسی  جمله  از  واحدها  همه  است 

باشند. همگام  و 
در این جلسه محمد مهدی احمدی معاون مدیرعامل در امور حقوقی 
و نظارت، مهرزاد احمد زاده رئیس اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، 
نیا  یوسف  رضا  نظارت،  و  معاونت حقوقی  در  ویژه  بازرس  تاجیک  علی 
اداره  رئیس  احسانی  یوسف  تخصصی،  و  فنی  بازرسی  کل  اداره  رئیس 
کل نظارت بر اعطای تسهیالت، حجت اهلل شمس رییس اداره کل حوزه 
مدیریت ،علی فالحتی عنبران معاون بازرسی هوشمند اداره کل بازرسی 
تخصصی  و  فنی  بازرسی  معاون  حیدری  عبدالحمید  تخصصی،  و  فنی 
اداره  بازرسی  بازرسی فنی و تخصصی، فرشاد حیدری معاون  اداره کل 
کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، مهدی نصیری رئیس دایره بررسی 
تخلفات و استعالمات پرسنلی نیز نقطه نظرات تخصصی را مطرح نمودند.

دستکاری کنتور توسط مصرف کننده و یا خطای انسانی؛
گم شدن ۲ میلیارد مترمکعب گاز در سال!

ساالنه 2 میلیارد مترمکعب گاز گمشده در شبکه گاز کشور داریم 
خطای  یا  و  کننده  مصرف  توسط  کنتور  دستکاری  دلیل  به  عمدتا  که 
از مزیت های هوشمندسازی  اتفاق می افتد.  انسانی در خوانش کنتورها 
کنتورهای گاز، کاهش مصرف گازهای بدون درآمد است که با ارسال 
هشدار از چنین دستکاری هایی جلوگیری می کند و با حذف عامل انسانی 

در خوانش کنتور، ضریب خطای محاسباتی را کاهش خواهد داد.
شبکه  فرسودگی  کشور،  در  طبیعی  گاز  مصرف  فزاینده  رشد 
زیرساختی، عدم سرمایه گذاری و تحریم ها، در کنار بی توجهی به مدیریت 
منابع انرژی، بحران امروزی کشور در حوزه انرژی را پدید آورده اند، از 
ایران موظف  همین رو در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، شرکت ملی گاز 
راستای هوشمندسازی  در  الگوی مصرف،  برای اصالح  است که  شده 
توزیع گاز و نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام 
هوشمند  مدیریت  و  کنترل  »پلتفرم  از  تازگی  به  راستا  همین  در  کند، 
کنتورهای گاز« رونمایی شده و قرار است دوشنبه ششم تیرماه نخستین 
رویداد توسعه همکاری های دانش بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام 
توزیع گاز طبیعی برگزار شود. در همین راستا مهدی عرب زاده یکتا از 
نقش آفرینان پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز، توضیحاتی 

در این باره ارایه کرد.
همه را در سود مشارکت بدهیم

به حالت  انرژی  منابع  اظهار کرد: در شرایط کنونی که کمبود  او 
هم  تجاری سازی  و  عملکردی  توجیهات  مرزهای  از  و  رسیده  بحرانی 
مصرف«  »کنترل  هم  آن  و  است  میز  روی  گزینه  یک  تنها  گذشته 
بحران  اوج  در  که  هستیم  مناسبی  مشی  نیازمند خط  اکنون  ما  است، 
کنونی به فروکش کردن مصرف بی رویه و خارج از کنترل منابع انرژی 

در کشور بیانجامد.
وی افزود: امروز آنچه که بیش از هر چیزی، اهمیت دارد، محاسبات 
هوشمندسازی  در  ما  تجربه  است.  مصرفی  بهای  گاز  قیمت  پویای 
کنیم  هوشمند  را  گاز  مصرف  کنترل  می توانیم  تنها  نه  می دهد  نشان 
بلکه همزمان می توانیم، مدل پیش پرداخت را اجرایی کنیم، بگونه ای 
که پس از این، بتوان قبوض صادره و یا تعرفه گذاری گاز بها را برپایه 
این  امروز  کنیم.  ارائه  کننده،  مصرف  جامعه  به  پویا  قیمت گذاری های 
ظرفیت در کشور هست و حتی به فراخور نیازها و رویکردهای آتی به 
کنتورهای گاز می توانیم قابلیت های بیشتری از هوشمندسازی را توسعه 

و پیاده سازی کنیم.
رویکردهای  از  یکی  کرد:  تاکید  هوشمند  صنعت  کنشگر  این 
مهمی که تا به امروز از آن غفلت شده رویکرد حل مسئله از منظر و 
نگاه اکوسیستمی است که ارزش را برای همه ذی نفعان، ذی نفوذان و 
قابل دستیابی  امروز  امر در دنیای  این  ایجاد  کند.  این حوزه  ذی حقان 
است. امروزه دنیا با معرفی مدل های متفاوتی از اقتصاد پلتفرمی، به این 
خاستگاه مهم پاسخ داده و جا دارد شرکت ملی گاز ایران، در نقشه راه 

توسعه ای خود به این بخش، نگاه ویژه ای داشته باشد.
کنتورهای هوشمند گاز چه کار می کنند

عرب زاده یکتا تصریح کرد: از منظر کنترلی و مدیریت بهینه مصرف 
انرژی و افزایش بازدهی، الزم است که فراگرد اندازه گیری دقیق داده ها 
و پردازش برخط آنها را در حوزه انرژی پیاده سازی کنیم و در این راستا 
کنتور هوشمند گاز محصول کاملی که در آن، داده ها از کنتور بواسطه 
شبکه دسترسی رادیویی اینترنت اشیا بسوی سامانه اینترنت اشیاء فناپ 
زیرساخت )پادیوت( ارسال می شود و در ادامه، مطابق نیازمندهای مطرح 
شده از طرح پیشنهادی )RFP( شرکت ملی گاز ایران بسوی سامان های 

باالدستی گسیل می شوند.
وی ادامه داد: این اتفاق امکانی فراهم می کند که رصد همزمان 
میزان مصرف از یک سو و اختالالت و اتفاقات در شبکه گازرسانی از 
و صنعتی  خانگی  مشترکان  و  بهره برداران  برای  دیگر، همزمان  سوی 
نمایان بشود، زیرساختی که افزون بر قابلیت های اعالم شده؛ می تواند 
در تعیین عادالنه تعرفه و توزیع درست و مناسب منابع، بویژه در زمان 

اوج مصرف به مشترکان شرکت ملی گاز ایران کمک کند.
هزینه  کاغذی،  قبوض  حذف  بر  عالوه  سازوکار  این  او  گفته  به 
سمت  تجهیزات  بهره وری  و  می دهد  کاهش  هم  را  شبکه  نگهداری 
در  کنتورهای هوشمند می توانیم  در  افزایش می دهد، چون  را  مشتری 
لحظه و بصورت برخط، سیستم اندازه گیری محلی یا همان کنتورهای 
هوشمند را تست و محل خطا را تشخیص و میزان آن را محاسبه کنیم 

و برای رفع آن اشکال، از راه دور اقدام کنیم.
او تاکید کرد: یکی دیگر از مزیت های هوشمندسازی کنتورهای گاز، 
کاهش مصرف گازهای بدون درآمد است. بر پایه آمار رسمی، ساالنه 
عمدتا  که  داریم  کشور  گاز  شبکه  در  گمشده  گاز  مترمکعب  میلیارد   2
در  انسانی  یا خطای  و  کننده  توسط مصرف  کنتور  دستکاری  دلیل  به 
از  ارسال هشدار  با  گاز  کنتور هوشمند  اتفاق می افتد.  کنتورها  خوانش 
چنین دستکاری هایی جلوگیری می کند و از سوی دیگر با حذف عامل 
انسانی در خوانش کنتور، ضریب خطای محاسباتی را کاهش می دهد.

عرب زاده یکتا در پایان گفت: کنتورهای هوشمند گاز میزان و نحوه 
فرایند  در  را  او  و  رسانده  مصرف کننده  اطالع  به  لحظه  در  را  استفاده 
این  مهم  ویژگی های  از  یکی  اما  انرژی سهیم می کند.  منابع  مدیریت 
تیپ از کنتورها، کنترل پذیر بودن آنها از راه دور است که با اتصال به 
حس گرها در زمان حوادث طبیعی امکان تشخیص در لحظه و قطع گاز 
از راه دور را دارد، بدین ترتیب می توانیم از بروز انفجار و سایر حوادث 

احتمالی جلوگیری کنیم.
در  دانش بنیان  همکاری های  توسعه  رویداد  نخستین  است  قرار 
استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی در چهار محور موضوعی، 
و  داده  تحلیل  پلتفرم های  داده،  انتقال  زیرساخت های  هوشمند،  کنتور 
الزامات و مقررات و تنظیم گری با حضور وزیر نفت، معاون علم و فناوری 
رییس جمهوری، مدیر عامل و معاونان شرکت ملی گاز ایران و برخی 

نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس برگزار شود.
این رویداد توسعه همکاری های دانش بنیان در استقرار هوشمندسازی 
نظام توزیع گاز طبیعی شامل دو بخش نمایشگاهی و ارائه محور است، در 
بخش نمایشگاهی شرکت های فعال در زنجیره ارزش هوشمندسازی و 
اندازه گیری هوشمند، توانمندی و محصوالت خود را به نمایش می گذارند، 
بنابراین مهم ترین محصول در این بخش پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند 
کنتورهای گاز است که قرار است وارد فاز اجرایی شود. این محصول حاصل 
همکاری گروه های مختلف است، از دانشگاه خاتم، کنتورسازی اکباتان، 
ایرانسل تا شرکت فناپ زیر ساخت که پلتفرم هوشمند این پروژه را مبتنی 

بر اینترنت اشیا طراحی و پیاده سازی کرده است.
 ،۱۴۰۱ سال  بودجه  الیحه  اساس  بر  ایران  گاز  ملی  شرکت 
هوشمندسازی  راستای  در  است  موظف  مصرف،  الگوی  اصالح  برای 
پرمصرف  مشترکان  اولویت  با  هوشمند  کنتورهای  نصب  و  گاز  توزیع 
اقدام کند. این شرکت قصد دارد در انجام این پروژه بزرگ و مهم از 
رویداد  اولین  و  کند  استفاده  فناور  و  دانش بنیان  توانمندی شرکت های 
توسعه همکاری های دانش بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع 
دانش بنیان  شرکت های  توانمندی های  ارائه  برای  بستری  طبیعی،  گاز 
در حوزه هوشمندسازی انرژی، شناسایی و تعامل مستقیم و بی واسطه 
و  نوآوری  با همکاری صندوق  ایران است که  گاز  با شرکت ملی  آنها 
شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در محل صندوق 

نوآوری و شکوفایی برگزار می شود.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛ 

افزایش نرخ بیکاری و هزینه های دولت با انتخاب های غلط!

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظر: سوگند رام

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

سخنگوی اقتصادی دولت:

نظارت بر بازار اجاره بها مسکن، 
تشدید می شود!

وزیر اقتصاد درباره میزان اجاره بها و کنترل دولت بر آن، گفت: متاسفانه 
وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره بهای مسکن که در سالهای پیش بود باز 
هم تکرار شده؛ قرار بود در سامانه ای اطالعات مربوط به مسکن ها و امالک 
ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده گذاری و نظارت دولت کمتر 
از حد مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی امالک در حال آماده سازی 

است که این خأل را برطرف می کند.
سیداحسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه 
ستاد اقتصادی دولت در ماه های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کالن 
و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از 
شهریور تا اسفند تالش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کالن معطوف بود. نرخ 
رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید و نرخ رشد باالتری 
نسبت به سال ۱3۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از 

اولویت های ستاد اقتصادی دولت است.
وی افزود: اعداد و ارقام از اینکه هفت ماهه اول دولت بیش از پیش بینی ها 
به اهداف دست یافته ایم دفاع می کند. همچنین اصالحات اقتصادی برای چهار 
ساله دولت نیازمند مقدمات و مصوباتی در ستاد اقتصادی دولت و هماهنگی های 
با مجلس بود و زیرساخت های فنی در برخی بخش ها الزم بود تا عقب افتادگی ها 

جبران شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه کسری بودجه امسال باید نسبت 
کنترل سقف  به جهت  هم  مرکزی  بانک  گفت:  باشد،  کمتر  پیش   سال  به 
تولیدی  امور  به سمت  انتقال سرمایه  بانکی کشور و هم  ترازنامه های شبکه 
اقداماتی تدابیری در نظر گرفته شده است. ما مسیر نویی در خصوصی سازی 
در نظر داریم تا در نهایت کارایی و بهره وری با کمترین فساد مالی و اعتباری 

پیش رود.
خاندوزی یادآور شد: ما بر اصل و رکن رکین شفافیت تاکید داریم و در 

این زمینه هم موفق بودیم که همراهی مجلس را به دست آوریم تا استمرار 
حرکت هفت ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ در زمینه بازشدن پای شرکتهای تولیدی 
به بازار سرمایه باشد. برنامه عملیاتی بانک های دولتی برای سال ۱۴۰۱ واصل 
شده است تا هدف گذاری آنها مشخص باشد. در حوزه مالیاتی شفافیت هایی شکل 
گرفت و سامانه هایی در این زمینه تکمیل شد تا به سمت مالیات هوشمند برویم.
الگوی سهام عدالت حرکت  به سمت اصالح  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
کرده ایم، اظهار کرد: مردم عزیز ما شاهد تغییر الگو در سال پیش رو خواهند بود 
و مشارکت حقیقی مردم در این زمینه عیان خواهد شد. همچنین عادالنه شدن 
یارانه ها و قطع رانت ارزی قطعًا بخشی از کسانی را که به دنبال ادامه آن بروند 
و ذی نفع آن بوده اند را ناراضی می کند. اما دولت هم مصمم است و هم بر 

بلوغ و آگاهی نخبگان و ملت ایران در زمینه این اصالح اقتصادی تکیه دارد.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه مسائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن، 
اظهار کرد: حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی 
پیدا کند و دسترسی مردم به آن راحت تر شود، از موضوعاتی است که در سند 
به عنوان جهت گیری قطعی درج شده است. برخالف دوره های  تحول دولت 
گذشته که شاید فقط در مصوبه دولت باقی می ماند، برای اولین بار از تک تک 
از  ابتدا هم  هیات مدیره بانک ها خواستیم که در این زمینه پیش قدم شوند و 

شبکه خود بانکهای دولتی آغاز شد.
3۱۵ هزار نفر وام بدون ضامن دریافت کردند

خاندوزی یادآور شد: تا پایان اردیبهشت ماه حدود 3۱۵ هزار نفر توانسته اند 
که تسهیالت خرد را مطابق آیین نامه بدون وثیقه دریافت کنند ولی تعداد بیشتری 
از این امر بازمانده اند که ما نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی 
تعدادی از مدیران شعب که متخلف بودند، برکنار شدند. پس این دستورکار بدون 

اغماض و جدی ما در جهت دسترسی مردم به تسهیالت خرد است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره بها و کنترل 
دولت بر آن، تاکید کرد: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره بهای 
مسکن که در سالهای پیش بود باز هم تکرار شده است و علت این است که 
ما میراث دار شرایط گذشته هستیم؛ قرار بود در سامانه ای اطالعات مربوط به 
مسکن ها و امالک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده گذاری و 
نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. سامانه ملی امالک در حال آماده سازی 
است که این خأل را برطرف می کند.وی افزود: ما با وضع مالیات بر سوداگری 
با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه  مسکن برخالف دولت قبل، موافقیم و 

داریم که این الیحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.
حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می کنیم

خاندوزی ادامه داد: حتمًا باید یک بسته کوتاه مدت هم در این زمینه داشته 
باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح و تصویب شد 
که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره بها هم در این زمینه در نظر گرفته شود. 
ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می کنیم و هم در این امر برای 
با  پیگیری ویژه دولت  بهبود وضعیت، 
تاکید آقای رئیس جمهوری را در دستور 

کار داریم.
در  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
تصمیم  که  پرسش  ین  ا به  پاسخ 
چیست  یارانه ها  بازتوزیع  برای  نهایی 
کاالبرگ  توزیع  زیرساخت های  و 
الکترونیکی چه زمان تکمیل می شود، 
تصریح کرد: ما در سیاست عادالنه کردن 
یارانه ها، طی دو ماه اول پرداخت نقدی، 
زمانی را الزم داشتیم که زیرساخت فنی 
را آماده و حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ را 
اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود 
کاهش  برای  را  الکترونیکی  کاالبرگ 
فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم 
تا پایان تیرماه زیرساخت های الزم به 

شکل صددرصدی آماده شود.
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طی آئینی و با حضور 
نی«  نجفی سمنا »حسن 
کت  شر مل  عا یر مد
جامع  »کتاب  از  ایالم  پتروشیمی 
و  گاز  نفت،  صنایع  در  آزمایشگاه 

پتروشیمی«رونمایی شد.
عمومی  روابط  از  گزارش  به   
شرکت پتروشیمی ایالم؛ مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی ایالم در این آیین 
علمی  کوشش  و  ممارست  گفت: 
همکاران  و  قبادی«  دکتر»مسعود 
ایشان در تألیف این کتاب ارزشمند، 
در  ماندگار  خدمتی  و  علمی  جهاد 

صنعت پتروشیمی است.
دستاورد  این  از  تمجید  با  وی 
ه  حوز ر  د ر  پژوهش محو مع  جا
و  گاز  نفت،  صنعت  و  آزمایشگاه 
تألیف  داشت:  اظهار  پتروشیمی، 
موفقیت های  استمرار  کتاب،  این 
در  زرینی  برگ  و  استان  فرزندان 

تاریخ پتروشیمی ایالم است.
مع  جا کتاب  ست؛  ا گفتنی 

و  گاز  نفت،  صنایع  در  آزمایشگاه 
دکتر»مسعود  تالش  با  پتروشیمی 
قبادی« از همکاران واحد آزمایشگاه 
»طوبی  دکتر  و  ایالم  پتروشیمی 
که  است  شده  چاپ  ذوالفقاری« 
شامل  جامع  کتاب   ۱۰ از  تلفیقی 
و  گاز  منابع  در  اساسی  مباحث 
شرح  ایمنی،  مباحث  پتروشیمی، 
فرایندی، مباحث تخصصی شیمی، 
استانداردهای  متدها،  محلول سازی 
مل  کا ح  شر و  هی  یشگا ما ز آ

دستورالعمل های آنالیزی است.
الزم به ذکر است؛ دکتر»مسعود 
پتروشیمی  نمونه  کارگر  قبادی« 
ایالم در سال ۱۴۰۱ و فارغ التحصیل 
ممتاز مقاطع ارشد و  دکترای شیمی 
جلد  هفت  دارای  که  است  معدنی 
 ، علمی  کتاب  ترجمه  و  تألیف 
چهار  و   ISI بین المللی  مقاله   ۱۸
از  بیش  و  ملی  کنفرانس  در  مقاله 
تخصصی   )Ceritificate (  ۱۶

می باشد.

طی آیینی صورت گرفت؛

رونمایی از کتاب جامع آزمایشگاه در پتروشیمی ایالم
بزرگراه دالکی به کنارتخته بخشی از کریدور شمال - جنوب 

کشور است
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان بوشهر هم با بیان 
اینکه محور بزرگراه دالکی به کنار تخته به طول ۱۸ کیلومتر است اظهار 
داشت: این پروژه بخشی از کریدور شمال - جنوب کشور است که بندر 

بوشهر را به استان های مرکزی و شمال کشور متصل می کند. 
استان  شهرسازی  و  راه  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
بوشهرعبدالحسین مشایخی با بیان اینکه بزرگراه دالکی به کنارتخته در 2 
قطعه طراحی شده است خاطرنشان کرد: از ۱۸ کیلومتر این محور ۴ کیلومتر 

به بزرگراه تبدیل شده و تردد در آن جریان دارد.
مشایخی احداث باند دوم دالکی - کنارتخته را به عنوان مهمترین 
محور ارتباطی استان بوشهر دانست و تصریح کرد: متأسفانه با وجود گذشت 
بیش از ۵ سال از شروع عملیات اجرایی پروژه دالکی - کنارتخته همچنان 
با رکود مواجه است و از ۱۸ کیلومتر محور تنها ۴ کیلومتر آن تکمیل و به 

بهره برداری رسیده است.

۱۷ هزار هکتار جنگل کاری برای  بیابان زدایی در استان 
بوشهر

 مدیر کل منابع طبیعی استان بوشهر گفت: بیش از  33۱ هزار هکتار 
از اراضی استان بیابانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، استان بوشهر دارای 
۶ کانون بحرانی میباشد که مساحتی حدود ۵2۶۶۶۴ هکتار از اراضی حوزه 
استان را در بر گرفته است که بر اساس شدت فرسایش، کانون های بحران 

دارای 3 درجه شدید، متوسط و ضعیف می باشد.
 منتطری افزود: از مهمترین اقداماتی که در سنوات گذشته، در استان 
بوشهر جهت مقابله با بیابانزایی صورت گرفته ساخت بادشکن، مالچ پاشی، 
پخش سیالب؛   نهالکاری، بذرکاری، کپه کاری، ایجاد بادشکن و تعادل 

دام و مرتع، سوخت های جایگزین، حفاظت و قرق است.
وی گفت: مطرح¬ترین و پایدارترین اقدامات صورت گرفته توسط 
اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اقدامات 
بیولوژیک، کشت گونه های درختی و درختچه ای است، که در این میان 
گونه هایی  اند  داشته  بیشتری  اولویت  کاشت  برای  که  بیابانی  گونه هایی 
انواع آکاسیا، گز،  شامل آتریپلکس، اسکمبیل، قیچ، تاغ، کهور پاکستانی، 
پانیکوم و کنار بوده است. مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته بطور 
کلی نشان دهنده بهبود وضعیت خاک و پوشش گیاهی بعد از استقرار این 

گونه ها بوده است.
منتطری افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر عالوه 
اقداماتی که در راستای مقابله با بیابانزایی طی سنوات گذشته انجام داده 
و تاکنون بالغ از ۱7۰۰۰ هکتار عرصه جنگلکاری شده و بیش از 3۰۰۰ 
هکتار طرح های مدیریت هرزآب بوده و  در سال ۱۴۰۰ نیز با اعتباری حدود 

۱۱۰ میلیارد ریال طرح های  متنوعی در حوزه استان اجرایی نموده است.
ساخک  با  هرزآب  مدیریت  طرح  هکتار   ۹۵۰ اجرای  گفت:  وی 
هاللی های آبگیر که از این مقدار، 3۰۰ هکتار در منطقه درگو شهرستان 
دشتی، 22۰ هکتار بویری شهرستان دشتستان، ۱۱۰ هکتار در چهاربرج 
گناوه، ۱7۵ هکتار در منطقه بوشکان، ۱3۰ هکتار در باغ عالی شهرستان 
دیر بوده، اجرای ۱۵۰ هکتار نهالکاری در قبا کلکی شهرستان تنگستان 
جنگل  آبیاری  و  مراقبت  طرح های  اجرای  ریال،  میلیون   7۵۰۰ اعتبار  با 
کاری های سنواتی به مساحت 7۵۵ هکتار 2۰۰ هکتار در جایینک شهرستان 
تنگستان، ۸۰ هکتار در چاه تلخ شهرستان تنگستان، ۱۰۰ هکتار در باغک 
شهرستان تنگستان، ۱7۵ هکتار در چاهک شهرستان دیر، ۱۵۰ هکتار در 
بردخون شهرستان دیر، ۵۰ هکتار در بویری شهرستان دشتستان از جمله 

این طرح هاست.

سمنانی ها در سامرا مجتمع خدماتی می سازند
 تعهد 50میلیاردی عتبات عالیات استان سمنان

 رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان از تعهد ۵۰میلیارد 
ریالی این استان برای کمک به عتبات عالیات در سال جاری خبر داد.

جبار دوستمحمدیان، در جمع خبرنگاران با اشاره به تعهد 3۰ میلیاردی 
این استان در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته بیش از 3۸ میلیارد ریال 
در استان برای کمک به ساخت و تکمیل پروژه های عتبات و عالیات جمع 

آوری شد که گویای تحقق ۱۱۰ درصدی تعهد استان بوده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته تعهد استان ۵۰۰۰تومان به ازای هر 
شهروند استان بوده ادامه داد: این تعهد امسال 7۵۰۰ تومان به ازای هر 

شهروند هم استانی است که رقمی افزون بر پنج میلیارد تومان می شود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان با اشاره به برخی از 
تعهدات این استان در عراق از ساخت یک سقاخانه با همت خیران و ستاد 
عتبات این استان خبر داد و گفت: سازه این سقاخانه توسط متخصصین در 

استان ساخته و به عراق ارسال و نصب شده است.
دوست محمدیان از ساخت گنبد این بنا در سامرا به عنوان فاز دوم 
این پروژه نام برد و تصریح کرد: گنبد، آبسردکن و...نیز در استان ساخته و 
تهیه شده و به زودی و حداکثر ظرف یک ماه آینده به سامرا منتقل می شود.

به عتبات و عالیات  از تحویل یک زمین ۴۵۰ متری  وی همچنین 
استان سمنان در سامرا عراق خبر داد و تاکید کرد: قرار است که از طریق 
کمک های مردمی استان یک مجتمع در این قطعه زمین بسازیم. همچنین 
قرار است که یک نانوایی و یک مجتمع پذیرایی و یک آب شیرین کن در 
این منطقه از سوی استان ساخته و یا تهیه و تجهیز شود تا در طول سال 

و خصوصا ایام اربعین خدمات رایگان به زوار ارائه دهد.
وی از آماده سازی کارگاه ساخت جایگاه درب حرم امامین عسکریین 
در سامرا به عنوان یکی دیگر از خدمات ستاد عتبات و عالیات استان سمنان 
نام برد و تصریح کرد: کمک به ساخت تل زینبیه تحت عنوان صحن حضرت 
زینب)س( و تکمیل صحن حضرت زهرا )س( در نجف اشرف و ترفیع گنبد 
امام حسین )ع( در کربال و کمک به ساخت حرم امامین عسکرین )ع( در 
از  نیروهای متخصص  اعزام  اربعین،  ایام  استان در  سامرا، حضور مواکب 
استان برای اجرای پروژه های زیرساختی و...از دیگر تعهدات ستاد بازسازی 

عتبات عالیات استان سمنان است.
توسعه حرم  فاز دوم طرح  اجرای  واگذاری عملیات  به  اشاره  با  وی 
مطهر امام حسین)ع( به مهندسان و هنرمندان ایرانی و تالش ستاد عتبات 
و عالیات برای تامین برخی از زیرساخت های زیارتی در اماکن مقدسه عراق 
از عموم هم استانی ها و دوستداران اهل بیت)ع( خواست با اهدای هدایای 

خود به تکمیل این پروژه ها کمک کنند.
به  زدن  برای ضربه  نظام  از دشمنان  برخی  به تالش  اشاره  با  وی 
جمهوری اسالمی گفت: برخی از این کشورها آمادگی داشتند که به شرط 
عدم حضور جمهوری اسالمی ایران هزینه های زیادی برای تکمیل این 

پروژه ها انجام دهند
بدون  عالیات  نیروهای ستاد عتبات  اینکه  بیان  با  دوست محمدیان 
دریافت حقوق از ستاد کار می کنند ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ 
نفر در استان به طرق مختلف با ستاد عتبات استان در زمینه جمع آوری 
نذورات همکاری دارند. وی با اشاره به اعزام متخصصینی از استان سمنان 
برای اجرایی شدن پروژه ها در کشور عراق گفت: به طور میانگین ماهانه 

2۰ نیروی متخصص از استان به عراق اعزام می شوند.
وی با اشاره به اقبال باالی دوستداران اهل بیت)س( به ساخت این 
پروژه ها اظهار کرد: ستاد عتبات و عالیات استان تنها هزینه ایاب و ذهاب 
این نیروها را تامین می کند و مابقی هزینه های این سفر معنوی توسط 

خود این خیرین تامین می شود.
همایش  بزرگترین  عنوان  به  اربعین  راهپیمایی  از  دوست محمدیان 
و گردهمایی جهان اسالم نام برد و گفت: برخی از دشمنان اسالم همه 
تالش خود را برای تضعیف این گردهمایی عظیم به کار می گیرند اما به 
لطف الهی و کمک ائمه معصومین)س( این راهپیمایی هر سال باشکوه تر 

از قبل برگزار می شود.
وی با اشاره به لزوم توجه به فعالیت های رسانه ای در این بخش از 
فعاالن رسانه ای استان خواست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان 

را بیش از پیش یاری کنند

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری 
اعالم کرد: 

اظهارنامه  تسلیم  مهلت  قانونی،  مراجع  مصوبه  موجب  به 
مالیاتی عملکرد ۱۴00 اشخاص حقیقی)صاحبان مشاغل( تا 

تاریخ ۱5/0۴/۱۴0۱ تمدید گردید
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و 
بختیاری ؛ حمیدرضا منتظری با یادآوری این نکته که برخی از مودیان محترم 
مالیاتی تاکنون موفق به تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود نشده اند، اظهار داشت؛ 
صاحبان مشاغلی که تاکنون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل 
فرم تبصره ماده ۱۰۰ اقدام ننموده اند، برای بهره مندی از معافیت ها، نرخ 
صفر و مشوق های مالیاتی به درگاه الکترونیکی my.tax.gov.ir  نسبت 
به تسلیم اظهارنامه یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ حسب مورد اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی:
مرکزی  استان  صنعتی  واحد   ۲۳ مشکالت  به  رسیدگی 

هدفگذاری شد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت: رسیدگی 

به مشکالت 23 واحد صنعتی این استان در سال جاری هدفگذاری شد. 
به  رسیدگی  و  بررسی  نشست  حاشیه  در  تفرشی   حیدری  علیرضا 
راستای  در  افزود:  اراک  خیرآباد  صنعتی  شهرک  صنعتگران  مشکالت 
تمرکززدایی از مرکز استان، رسیدگی به مشکالت واحدهای صنعتی شهرک 

صنعتی خیرآباد، مدنظر ویژه قرار دارد.
مشکل  را  نشست  این  در  شده  مطرح  مهم  مشکالت  از  یکی  وی  
قطعی برق عنوان کرد و گفت: با توجه به مسائل و با مشکالت کشور در 
حوزه تامین برق، انتظار می رود صاحبان صنایع در راستای اصالح الگوی 
بهینه مصرف برق  همکاری و تعامل الزم را داشته باشند و این مهم را به 
حداقل برسانند و امید است با قول مساعد مسئوالن کشوری و استانی،در 

هفته های آتی این مشکل کاهش پیدا کند.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: 
همچنین در این نشست در خصوص مشکل کمبود زمین در فاز توسعه ، 
روند اجرای طرح ها و برنامه زمانبندی، تامین خدمات زیربنایی به تفصیل 
برای متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک صنعتی خیرآباد تبادل نظر شد و 
مقرر شد تدابیر ویژه ای در راستای رفع این مشکالت اندیشیده شود تا شاهد 

بهبود مجدد کسب و کارها در حوزه صنعت استان باشیم.

غفاری سرپرست شهرداری کالنشهرکرج:
با تالش و کار مضاعف به اعتماد اعضای شورای اسالمی شهر 

پاسخ خواهم داد
منوچهر غفاری سرپرست جدیدشهردلری کالنشهرکرج در جلسه تکریم 
به عنوان سرپرست شهرداری کرج  و تودیع شهردار سابق و معارفه خود 
اظهار کرد:تالش خواهم کرد با کار مضاعف به اعتماد اعضای شورای شهر 
پاسخ دهم و امیدوارم با تعامل و مساعدت سایر همکاران، زمینه ای فراهم 

شود تا گره ای از مشکالت شهر و شهروندان گشوده شود.
می کنم  سعی  که  این  بیان  با  البرز  مرکزاستان  شهرداری  سرپرست 
امانتدار این مسئولیت خطیر باشم،توضیح داد: طول مدت خدمت به هیچ 
وجه مهم نیست و مهم این است که بتوانیم از هر فرصتی هر چند کوتاه 

برای خدمتگذاری به مردم استفاده کنیم.
از اعضای شورای اسالمی کالنشهرکرج تاکید کرد:  با قدردانی  وی 
در مدتی که درهرکجا خدمت می کردم  بدون حاشیه پیگیر مشکالت شهر 

بودم و به جز کار دغدغه دیگری نداشتم.
در مسیر  اهتمام کامل  با  ایجاد شده  در فرصت  داد:  توضیح  غفاری 
پیشبرد اهداف سازمانی وتحقق سیاست های شورای شهر گام برمی دارم و 
امیدوارم با حمایت شورا و سایر مدیران تحوالت مثبتی در شهر اتفاق بیفتد.

سرپرست جدیدشهرداری کالنشهرکرج اضافه کرد: مدیران شهری نه 
برای فرد بلکه برای مجموعه شهر و شهروندان فعالیت می کنند و امیدوارم 
با استفاده از توان،تخصص و تجربه همکاران و دلسوزان شهر،کالنشهرکرج 

به سمت توسعه بیشتر پیش برود.
مقام شامخ شهدا  به  احترام سرپرست شهرداری کالنشهرکرج  ادای 

در نخستین روز کاری
سرپرست شهرداری کالنشهر کرج در نخستین روز کاری با حضور در 
امامزاده محمد )ع( حصارک، ضمن زیارت این بارگاه معنوی،همچنین در 
گلزار شهداء حضور یافت و با ادای احترام به شهدای گلگون کفن،کار و تالِش 

صادقانه و جهادی را میثاِق خود با شهدای واالمقام و شهروندان قرار داد.
منوچهر غفاری در حاشیه زیارت قبور مطهر شهدای واالمقام آرمیده 
در گلزار شهدای امامزاده محمد )ع( حصارک گفت:هرچه داریم از رشادت و 
غیرت و فداکاری شهداِی گلگون کفن داریم و بی شک خدمت و حرکتی 
که با زیارت و ادای احترام به این عزیزان شروع شود، نتایج خوبی را در 
جهت ارتقای عمران و آبادانی، حل مشکالت شهری، پاسخگویی و شفافیت 

و تکمیل پروژه های عمرانی به همراه خواهد داشت.
سرپرست شهرداری مرکزاستان البرزعنوان کرد:اینجانب از مراتِب اعتماد 
ارزشمند نمایندگان محترم مردم در دوره ششم شورای اسالمی کالنشهر 
کرج صمیمانه قدردانی می نمایم و ارائه کار و خدمتی جهادی و ُپرتالش 
و عملگرایانه و صادقانه را وظیفِه خود در قبال این اعتماد می دانم،شهر در 
حوزه های مختلف مشکالت و محرومیت هایی دارد که حل آن ها صرفًا 

از مسیر اتحاد و همدلی شدنی است.
شهر  اسالمی  محترم  اظهارداشت:شورای  کرج  شهرداری  سرپرست 
توسعه  تفریحی،  و  رفاهی  افزایش سرانه های  و  محله محوری  در حوزه 
اجرایی  عملیات  آغاز  عمومی،  نقل  و  حمل  ناوگان  تقویت  ها،  زیرساخت 
پروژه هاِی مصوب امسال، رشد درآمدزایی و تالش در جهت تحقق بودجه 
مصوب، جلب مشارکت بخش خصوصی، تسریع در تکمیل و بهره برداری 
بنده  از فازهای نخست مترو و بزرگراه شمالی مطالبات به حقی دارد که 
تا لحظه حضور در این مسئولیت،فارغ از مدت زماِن آن،از هیچ تالشی در 

جهت نیل به اهداف و وعده ها فروگذار نخواهم کرد.

  تالش برای گذر از تابستان بدون خاموشی/ برق کشاورزی 
کرمانشاه با یک شرط رایگان می شود

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: کشاورزانی 
که در بازده زمانی ۱۱ تا ۱۸ به مدت پنج ساعت با شرکت توزیع همکاری 

داشته باشند ۱۹ ساعت دیگر از پرداخت بهای انرژی معاف خواهند بود.
 محمد مرادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
استان  لزوم همکاری مشترکان  بر  تأکید  با  امروز در جمع اصحاب رسانه 
با حوزه صنعت و برق استان با توجه به شروع فصل تابستان، اظهار کرد: 
براساس تعارف ابالغ شده وزارت نیرو ماه های گرم سال خرداد، تیر، مرداد 

و شهریور است.
 وی ادامه داد: با توجه  شروع گرما و افزایش بار مصرفی وزارت نیرو 
برای گذر از پیک ۱۰۰ برنامه مدیریت مصرف تدارک دیده که با اجرای آن 

در خرداد هیچگونه خاموشی و اعمال مدیریتی لحاظ نشده است.
اجرای  از  کرمانشاه،  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   
طرح های تشویقی در جهت مدیریت مصرف برق از سوی مشترکین خبر 
داد و گفت: ادارات دولتی براساس مصوبه هیأت وزیران ملزم شده اند که در 
ساعات اداری مصرف خود را نسبت به سال گذشته 3۰ درصد و در ساعت 
غیراداری ۶۰ درصد کاهش دهند؛ همچنین نسبت به مدار آوردن دیزل های 
اضطراری اقدام کنند و الزم است که مصرف توسط مدیران کل کنترل شود.

وی ادامه داد: براساس آیین نامه های اجرایی کشاورزانی که در بازده 
زمانی ۱۱ تا ۱۸ به مدت پنج ساعت با شرکت توزیع همکاری داشته باشند 
۱۹ ساعت دیگر از پرداخت بهای انرژی معاف خواهند بود.مرادی در خصوص 
طرح تشویقی صنایع نیز، اضافه کرد: برنامه مدیریت مصرف از ۱۵ خرداد 
داخل  صنایع  به  صنایع  آن  براساس  که  دارد  ادامه  شهریور   ۱۵ تا  شروع 
شهرک های صنعتی و صنایع خارج از شهرک ها به دو دسته تقسیم شده اند.

 وی ادامه داد: صنایع با جابه جایی ایام تعطیالت،کم کردن بار مصرفی 
در اوج مصرف و همچنین منتقل کردن تعطیالت سالیانه به ماه های غیر 

از چهار ماه گرم سال می توانند از تشویق های وزارت نیرو بهره مند شوند.

ینکه  ا بیان  با  بوشهر  ر  استاندا
ز  ا یکی  ز  شیرا به  بوشهر  ه  بزرگرا
گفت:  است  مهم  مواصالتی  راه های 
محور  جمله  از  بزرگراه  این  تکمیل 
بزرگراه دالکی به کنارتخته در اولویت 
قرار  شهرسازی  و  راه  وزارت  برنامه 

شود.    گرفته 
به گزارش اداره ارتباطات واطالع 
بوشهر  استان  وشهرسازی  راه  رسانی 
محور  بررسی  در  محمدی زاده   احمد 
 2 در  کنارتخته  به  دالکی  بزرگراه 

به  توجه  فارس  و  بوشهر  ن  ستا ا
طرح های راهسازی یکی از مهمترین 
اظهار  و  دانست  استان  برنامه های 
ه  ا بزرگر طرح های  توسعه  داشت: 
توجه  مورد  مختلف  محورهای  در 

ویژه است.
دالکی  بزرگراه  محور  نقش  وی 
به کنارتخته را مورد اشاره قرار داد و 
مهمی  تأثیر  طرح  این  اینکه  بیان  با 
ایمن سازی محور مواصالتی 2 استان 
بوشهر و فارس دارد تأکید کرد: یکی 

از مطالبات مهم مردم تکمیل بزرگراه 
دالکی به کنارتخته و الزم است وزارت 
و  اعتبار  تأمین  در  شهرسازی  و  راه 

تسریع در تکمیل آن تالش کند.
اصلی  ضرورت  بوشهر  استاندار 
و  حمل  زیرساخت  را  استان ،  توسعه 
نقل دانست و بیان کرد: اکنون بخش 
زیادی از محورهای اصلی مواصالتی 
ه  بزرگرا به  بوشهر  استان  جاده ای 
تبدیل شده که تکمیل بزرگراه محور 
اولویت  در  باید  کنارتخته  به  دالکی 

ویژه  به  شهرسازی  و  ه  را وزارت 
زیربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت 

حمل و نقل قرار بگیرد.
تدوین  به  اشاره  با  محمدی زاده 
استان  بان  شتا توسعه  برای  برنامه 
معیشتی  و  اقتصادی  عرصه های  در 
برای  شرط  نخستین   : کرد فه  ضا ا
توسعه، بسترسازی حمل و نقل آسان 
است که وجود راه های ایمن از جمله 
توسعه آزاد راه و بزرگراه و خط ریلی 

مورد توجه قرار دارد.

تکمیل بزرگراه محور دالکی 
به کنارتخته در اولویت قرار گرفته شود

های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی استان اردبیل گفت: برای شفاف 
سازی در روند کارها و کاهش بروکراسی 
در  زمین  واگذاری  فرآیند  اداری،  های 
شهرک های صنعتی به صورت شفاف 

و کاماًل الکترونیکی انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
خبر  این  اعالم  ضمن  اهلی  محمد 
شدن  لکترونیکی  ا با  داشت:  اظهار 
واگذاری زمین، اراضی خالی در سامانه 
www.eservices.isipo.ir قابل 
رویت بوده و متقاضیان می توانند بدون 
مراجعه به شرکت شهرک های صنعتی 
و از طریق سامانه مذکور، ضمن مشاهده 
قطعات خالی نسبت به ثبت درخواست 

دریافت زمین صنعتی اقدام کنند.
فرآیند  این  اجرای  از  هدف  وی 
کاهش  امور،  تسهیل  شفاف سازی،  را 

مراجعات حضوری، حذف فرآیند کاغذ 
بازی و الزامات قانونی برشمرد و افزود: 
مربوط  امورات  کلیه  فرآیند،  این  در 

جدول  اساس  بر  زمین،  واگذاری  به 
کاماًل  صورت  به  ابالغی  دستورالعمل 
انجام  مرحله  به  مرحله  و  الکترونیکی 

می گیرد.
اهلی ادامه داد: در فرآیند جدید، 
هیچ  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
گونه دخل و تصرفی در نحوه واگذاری 
و  ندارد  گذاران  سرمایه  به  قطعات 
متقاضیان  خود  توسط  مراحل  تمامی 

انجام می شود.
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
این  در  افزود:  اردبیل  استان  صنعتی 
دریافت  اولویت  الکترونیکی،  فرآیند 
زودتر  که  بود  خواهد  کسانی  با  زمین 
را  نام  وارد سامانه شده و مراحل ثبت 

سپری کرده باشند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

اراضی شهرک های صنعتی به صورت الکترونیکی
 به سرمایه گذاران واگذار می شود

عضا  ا و  ر  ا ند ما فر جلسه 
ئیس  ر با  ن  ا د با آ شهر  ی  ا شور
مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و 
برگزار  کشور  وزارت  حقوقی  امور 
پل  و متر ثه  د حا ص  خصو ر د و 

کردند. گفت وگو 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
طالبی  علی  خوزستان،  استانداری 
 ، د عملکر مدیریت  مرکز  ئیس  ر
وزارت  حقوقی  امور  و  بازرسی 
به  د  خو سفر  مه  ا د ا ر  د ر  کشو
متروپل  حادثه  محل  از  خوزستان 

آبادان بازدید کرده و در جلسه ای 
با فرماندار و اعضای شورای شهر 

کرد. گفت وگو  آبادان 
ر  ا ند ما فر جلسه  ین   ا ر  د
تعداد  درخصوص  گزارشی  آبادان 
حادثه  مصدومین  و  جان باختگان 
ریزش  علت  و  گزارش  متروپل 

کرد. تشریح  را  مذکور  ساختمان 
ی  ا ر شو ئیس  ر نی  بغال
صدور  درمورد  نیز  بادان  آ شهر 
مجوزهای غیرقانونی شهردارهای 

داد. ارائه  توضیحاتی  گذشته 

جلسه فرماندار و اعضا شورای شهر آبادان
 با رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برگزار شد

  آذر یعقوبیان : مدیرعامل آبفای 
استحصالی  دبی  گفت:  ایالم  استان 
ها  ها،  چشمه  چاه  مانند  آبی  منابع 
سابقه  بی  بروز  علت  به  ایالم  سد  و 
یافته  بشدت کاهش  پدیده خشکسالی 

و وضعیت خوبی ندارد.
داشت:  اظهار  ناصری«  »پرویز 
آن  پی  در  و  دما  حد  از  بیش  افزایش 
افزایش مصرف آب منجر به افت فشار 
و یا کمبود آب شده که برای رفع این 
مشکل، مشترکین ضمن رعایت الگوی 
به نصب مخزن ذخیره  نسبت  مصرف 

آب در منازل خود اقدام کنند.
هستیم  تالش  در  افزود:  وی 
که  کنیم  ریزی  برنامه  ای  گونه  به 
دچار  شرب  آب  مصرف  در  شهروندان 
مشکل نشوند و هر زمان احساس شود 
نمی شود  تأمین  مردم  آشامیدنی  آب 
جیره بندی  به  مجبور  حتم  به طور 

می شویم.
مدیرعامل شرکت آبفا ایالم بیان 
داشت: با مشترکان پرمصرف آب بطور 
از شهروندان  و  برخورد می شود  قطع 
و  غیرمجاز  انشعابات  گزارش  خواهان 

برای  را  آشامیدنی  آب  که  مشترکانی 
شست و شوی کوچه و معابر هدر می 

دهند، به سامانه ۱22 هستیم.
شروع  کرد:  تصریح  »ناصری« 
از  مردم  استفاده  باعث  هوا  گرمای 
کولر  هر  شود،  می  آبی  کولرهای 
آبی به طور متوسط ۴۰۰ تا ۶۰۰ لیتر 
از  که  دارد  مصرف  شبانه روز  در  آب 
را  آبی  کولر  دور  خواهشمندیم  مردم 
در حالت کند قرار داده و اگر کولرها 
در معرض نور آفتاب قرار دارند، آب 
تبخیر  زیادی  سرعت  با  آن ها  داخل 

آب شان  نتیجه مصرف  در  و  می شود 
افزایش می یابد و این در حالی است 
یا  سایه  در  کولرها  گرفتن  قرار  که 
ضمن  آن ها،  روی  یه بان  سا نصب 
هش  کا و  لر  کو یی  ا ر کا یش  ا فز ا
آب  رفت  هدر  ز  ا نرژی،  ا مصرف 
ناشی از تبخیر نیز جلوگیری می کند.

چنانچه  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
۱۵ درصد مصرف را کاهش دهیم می 
توانیم با همیاری یکدیگر مشکالت کم 
کمتری  چالش  با  را  آب  قطعی  و  آبی 

پشت سر گذاریم.

مدیرعامل آبفای استان:

وضعیت منابع آبی ایالم مطلوب نیست

برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
توزیع  در  کرد:  تأکید  ایالم  ریزی 
های  پروژه  باید   ۱۴۰۱ سال  اعتبارات 
درصدی   ۹٫۶ اقتصادی  رشد  پیشران 
هدفگذاری شده برای استان در اولویت 

تأمین اعتبار قرار گیرند.
نشستی  در  قیصوری  اله  رحمت 
که بمنظور تشریح نحوه توزیع اعتبارات 
اقتصادی  رشد  به  دستیابی  روند  و 
برگزار  استان  برای  شده  هدفگذاری 
شد، اظهار داشت: فرمانداران در حوزه 
عالی  نماینده  عنوان  به  خود  ماموریت 

اجرای  مسئول  شهرستان،  در  دولت 
سیاست های عمومی کشور می باشند و 
وظایف متعددی در بخش های مختلف 
امنیتی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 

و… بر عهده دارند.
مراقبت  و  نظارت  افزود:  وی 
و  عمرانی  امور  پیشرفت  و  بهبود  در 
همچنین نحوه توزیع اعتبارات طرح های 
اولویت ها  گرفتن  نظر  در  با  عمرانی 
فرمانداران  وظایف  مهمترین  از  یکی 
می باشد که فرمانداران می بایست در 
بیشتری  دقت  و  نظارت  این خصوص 

بعمل آورند.
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
اعتبارات سال  تأکید کرد:  ایالم  ریزی 
مایش  آ سند  براساس  ید  با  ۱۴۰۱
مردمی،  دولت  تحول  سند  سرزمین، 
جمهوری،  محترم  ریاست  سفر  پروژه 
پروژه های  بنیان و  پروژه های دانش 
نیمه تمام با توجه به پیشرفت فیزیکی 
اقتصادی  رشد  تحقق  در  که  نقشی  و 

دارند توزیع گردد.
قانونی،  الزامات  بیان  با  ن  وی 
ضوابط اجرایی و دستورالعمل اجرایی 

 ۱۴۰۱ سال  بودجه  تشریح  به  بودجه 
بودجه  قانونی  های  ظرفیت  و  استان 
پرداخت   ۱۴۰۱ سال  در  کشور  کل 
مدیران  و  فرمانداران  کرد:  تأکید  و 
ید  با ن  ستا ا یی  ا جر ا ی  هها دستگا
جذب  و  ظرفیتها  ین  ا ز  ا ه  د ستفا ا
متمرکز،  های  ردیف  از  استان  سهم 
در  استان  بیشتر  چه  هر  توسعه  به 
بخش های مختلف زیربنایی، عمران 
شهری و روستایی، آموزش و پرورش، 
راه، جهاد کشاورزی و سایر بخشهای 

کنند. استان کمک  عمرانی 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایالم؛

پروژه های پیشران رشد اقتصادی در اولویت تأمین اعتبارات سال 1401 است
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مدیرعامل بانک دی در دیدار با نمایندگان هیئت بازرسی وزارت کشور:

تربیت مدیران جوان متخصص و متعهد
زمینه ساز شکل دهی به فرهنگ سازمانی است

آگهی مزایده
دفتر جزای احکام دادگاه عمومی حقوقی سیروان وفق مواد ۱۱۸و ۱37 قانون 
اجرای احکام در نظر دارد اموال مشروحه ذیل شامل پنج قطعه اراضی کشاورزی 
دیم و دو قطعه اراضی کشاورزی آبی واقع در روستای چگنی شهرستان سیروان 
را از طریق مزایده حضوری بفروش برساند متقاضیان میتوانند درخواستهای کتبی 
خود را تا پنج روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان سیروان واقع در شهر لومار خیابان – خیابان ولیعصر تحویل 
و در جلسه حضوری مورخ ۱۴۰۱/۰۴/22 ساعت ۱۱ صبح که در واحد اجرای 
احکام دادگاه عمومی حقوقی سیروان تشکیل میشود حضور به هم رسانند . مزایده 
از قیمت پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد و ده در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و مابقی را باید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به صندوق دادگستری تودیع نماید و اال 
مبلغ دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و متقاضیان به خرید جهت کسب 
اطالعات بیشتر و در صورت تمایل ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا 

مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال ذیل اقدام شود. ضمنا شماره تلفن های 
3۴723۹۹۱ در ساعات اداری آماده پاسخ گویی و ارائه اطالعات به متقاضیان 

محترم می باشد مشخصات اموال به قرار ذیل می باشد.
پنج قطعه اراضی کشاورزی دیم به مساحت مجموع ۴۸72۹ متر مربع به 

ارزش کل ۶۵۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
دو قطعه اراضی کشاورزی آبی به مساحت مجموع 3۹۰۵ متر مربع  و به 

ارزش کل ۱3۶/۶7۵/۰۰۰ تومان
مکان مزایده : دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیروان

زمان مزایده : ۱۴۰۱/۰۴/22 : ساعت ۱۱ صبح
عابدین کوهی- رییس دادگاه عمومی شهرستان سیروان

مفقودی
ای  نقره  رنگ  به   2۰۶ پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
انتظامی 3۹7 ط 37-ایران۵۶ به شماره موتور  متالیک مدل ۱3۸2 به شماره 

۱۰FSJ۵۴۴۴۵۶۰۵ به شماره شاسی ۸2۶2۸7۸۰  متعلق به یاسر باقری راجعونی 
فرزند طالش مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری کار کیا اسپورتیج کار به رنگ سفید 
موتور  به شماره  انتظامی ۴۱۹ س۱۶-ایران۵۶  به شماره  روغنی مدل 2۰۱۴ 
G۴KEDH۴22۵۹۱  به شماره شاسی KNAPC۸۱2DE7۵۰3۰۶۰ متعلق 

به سید گودرز میرمسعودی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه 
شماره  به   ۱۸۹7 شناسنامه  شماره  به  غالمی  اسماعیل  آقای  بالمعارض 

پرونده  کالسه  متقاضی  رمضان  فرزند  گرگان  از  صادره   2۱2۱7۱۹377 ملی 
۱۴۰۰۱۱۴۴۱2۴۸۰۰۰۰۵23 در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت 2۰7/۴۹ متر مربع از پالک 3 اصلی واقع در اراضی 
اوزینه بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات 
متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 

قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰3/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان
م / الف ۱۱۱73

اداره کل ثبت اسنادو امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسنادو امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  ۱۴۰۱/3/۱۱هیات  ۱۴۰۱۶۰3۱۶۰۱۴۰۰۰3۵۹مورخ  شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت تعاونی 
پانصدوپانزده پروار بندی گوساله دویست راسی ایثارگران به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴3۶۵۱ ششدانگ گاو داری به مساحت ۱۰۰۰۰ ده هزار متر 
مربع در قسمتی از پالک ۱3۶- اصلی واقع در بخش دو حومه کرمانشاه خریداری از مالک رسمی آقای/ شیرزاد آزادی هلشی محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 رابه این اداره تسلیم وپس 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 اعتراص طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شماره ۶7۱/م الف/۱2 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۶۴/۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

سعید سلیم فر رئیس ثبت اسناد و امالک 

دیدار  در  دی  بانک  مدیرعامل 
وزارت  بازرسی  هیئت  نمایندگان  با 
کشور، سیاستگذاری فرهنگی در بانک 
دی را در مسیر ترویج فرهنگ عفاف 
ارزش های  پاسداشت  و  پاکدامنی  و 

شهدا دانست.
نقل  به  پویا  توسعه  گزارش  به   
علیرضا  دی؛  بانک  عمومی  روابط  از 
قیطاسی، مدیرعامل بانک، در نشستی با 
حضور علیرضا جانه، رییس و محمدرضا 
وزارت  بازرسی  هیئت  عضو  موم نام 
تشریح  و  تبیین  هدف  با  که  کشور، 
ارزیابی  و  حجاب  و  عفاف  جامع  طرح 
درون  برنامه های  حوزه  در  دی  بانک 
شد،  برگزار  حجاب  و  عفاف  سازمانی 
حوزه  در  بانک  اقدامات  تشریح  ضمن 
و  عفاف  حوزه  ویژه  به  فرهنگی  های 
جدید  مدیریتی  دوره  در  گفت:  حجاب 
با ایجاد شورای سیاستگذاری فرهنگی 
زیر نظر رییس هیئت مدیره و برگزاری 
در  متنوعی  اقدامات  منظم،  جلسات 
طرح  مذهبی  و  فرهنگی  های  حوزه 

ریزی شده است.
نظام نامه  پیاده سازی  افزود:  وی 
بانک،  در  حرفه ای  اخالق  و  آراستگی 
فعالیت های مختلف عقیدتی، فرهنگی 
بسیج  مقاومت  پایگاه  در  مذهبی  و 
در  آموزشی  مختلف  برنامه های  بانک، 
آموزشی  محتوای  تولید  خانواده،  حوزه 
»اخالق  عنوان  با  اخالق  حوزه  در 
تدوین  به سمت  و حرکت  فیروزه ای« 
جمله  از  سازمان  بومی  فرهنگی  سند 
مهمترین اقدامات بانک در زمینه ترویج 

فرهنگ عفاف و حجاب است.
وی جانشین پروری و میدان دادن 
به مدیران جوان در بانک دی را گامی 

محکم در نهادینه سازی فرهنگ بومی 
انتخاب  با  دی دانست و تصریح کرد: 
مدیران جوان برای تصدی سمت های 
تا  است  شده  سعی  بانک  در  کلیدی 
بانک  مدیریت  دادن  سوق  بر  عالوه 
پایه های شکل  به سمت جوانگرایی، 
نیز  را  دی  سازمانی  فرهنگ  به  دهی 

بنا بگذاریم.
وی افزود: با تبدیل مرکز آموزش 
از  یکی  فعال  مرکز  به یک  بانک دی 
که  بانک  در  سازی  فرهنگ  اهداف 
همانا تربیت نیروهای متعهد به ارزش 
است،  بانکی  امور  در  متخصص  و  ها 

محقق شده است.
قیطاسی با اشاره به جامعه هدف 
با  متعلق  دی  بانک  گفت:  دی  بانک 
در  باید  و  است  ایثارگری  معزز  جامعه 

بر  عالوه  بانک  شعب  تمامی  و  ستاد 
قشر  این  به  اثربخش  رسانی  خدمت 
ای  حرفه  و  رفتاری  نمودهای  عزیز، 
احترام به فرهنگ ایثار و شهادت پاس 

داشته شود.
در ادامه این نشست علیرضا جانه، 
رییس هیئت بازرسی وزارت کشور، به 
حجاب  و  عفاف  راهبری  طرح  تشریح 
در سازمان ها پرداخت و گفت: بر اساس 
مفاد بند 2 ماده ۶ مصوبه ۸2۰ شورای 
عالی انقالب فرهنگی مبنی بر مسئولیت 
وزارت کشور در زمینه پیگیری، نظارت و 
راهبری عفاف و حجاب در وزارتخانه ها 
و دستگاهه های اجرایی بررسی وضعیت 
و  دستگاه ها  سازمانی  درون  و  برون 
سازمان ها در حوزه عفاف و حجاب بر 
عهده هیئت بازرسی وزارت کشور قرار 

داده شده است.
فعالیت های  از  تمجید  وی ضمن 
فرهنگی بانک دی افزود: مدیران ارشد 
یک سازمان باید در پایبندی به مسائل 
الگوی  و  سرآمد  مذهبی  و  اخالقی 
کارکنان باشند و زمینه را برای پرورش 

نیروهای متعهد فراهم کنند.
عضو هیئت بازرسی وزارت کشور، 
بانک دی را یک بانک ارزشی دانست 
و تصریح کرد: با توجه به جامعه هدف 
بانک دی که همانا خانواده معزز شهدا و 
ایثارگران هستند، به مسائل فرهنگی در 
این بانک باید به صورت ویژه نگریسته 
شود که امیدوارم با سیاستگذاری مناسب 
مدیران ارشد، بانک دی به یک الگوی 
نظام  در  اسالمی  بانکداری  در  معیار 

بانکی تبدیل شود.

اولین نشست پدافند غیرعامل در بیمه ایران
یکتا اشرفی عضو هیات مدیره بیمه ایران در اولین نشست تبیین و 
تقویت پدافند غیرعامل گفت: در راستای سند ابالغی دولت ، دستورالعمل 
های پدافند غیرعامل و راه حل های مربوط به آن را باید طوری تنظیم کنیم 

تا در صورت وقوع حوادث، امنیت کاری مناسبی داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این نشست اشرفی، با اشاره به 
اهمیت حفاظت از دیتا به تشریح اقدامات ضروری بیمه ایران در خصوص 
پذیری و تسهیل مدیریت بحران  برای کاهش آسیب  پدافند غیر عامل، 
پرداخت و گفت: با آسیب شناسی شرایط حال حاضر شرکت و انجام فرآیند 

شبیه سازی میتوانیم نقاط قابل بهبود را مشهودتر نماییم.
جمشید جنگ آرا مدیر کل حراست ودبیر کارگروه پدافند غیرعامل 
نیز ، ضمن بیان تعریفی از پدافند غیر عامل ، موارد مهم برای تحقق کامل 

اقدامات پیشگیرانه را ترسیم نمود.

فعالیت  سرلوحه  انسانی  نیروی  توانمندسازی  و  آموزش 
های بیمه میهن

در جلسه ای با حضور اعضای هیئت عامل و مدیران ستادی بیمه 
میهن، مقوله آموزش و توانمدسازی نیروی انسانی مورد بحث و ارزیابی 
قرار گرفت و بر بهسازی نیروی انسانی در سطوح مختلف شرکت به منظور 
افزایش دانش حرفه ای، ارتقای کارآمدی و بهره وری سازمانی تاکید شد.

در این جلسه که با هدف تبیین اهداف آموزشی و تقویت و غنی سازی 
دانش حرفه ای و افزایش کارایی و عملکرد مجموعه کارکنان و شبکه فروش 
و نیز توسعه مهارت های فنی و متناسب سازی توانائی های آنان در زمینه 
های مختلف ظهر امروز برگزار شد، رسول آریانپور مدیرعامل بیمه میهن 
آموزش و توجه جدی به منابع انسانی را با توجه به تغییرات پرشتاب در جهان 
معاصر و رقابت شدید سازمان ها برای دستیابی به منابع ثروت، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر دانست و گفت در این راستا توجه به رویکردهای نوین در 
امر آموزش نیروی انسانی بسیار جدی و حائز اهمیت است، زیرا سرمایه 

گذاری در امر آموزش، افزایش بهره وری نیروی انسانی را بدنبال دارد.
آریانپور استفاده از ظرفیت های موجود در امر آموزش و برگزاری 
در مسیر  کارکنان  و گفت  داد  قرار  تأکید  مورد  را  آموزشی  کارگاه های 
شغلی خود به انواع آموزش ها نیازمند هستند تا توانمندی های خود را 
توسعه داده و بهره وری سازمانی را ارتقا و اهداف ترسیم شده را تحقق 
بخشند؛ بنابراین، مهارت و دانش های مورد نیاز کارکنان و شبکه فروش 
از طریق آموزش های ضمن خدمت که در بهبود بهره وری نیروی انسانی 
بسیار موثر است، ارائه خواهد شد تا از این طریق به اهداف ترسیم شده 

دست پیدا کنیم.
دکتر علی صباغیان از اساتید بنام و با تجربه در حوزه آموزش بیمه نیز 
در این جلسه به فلسفه و مفاهیم کلی آموزش و روش های بهبود و ارتقای 
بهره وری و مهارت های مورد نیاز مدیران و کارکنان در عصر ارتباطات 
پرداخت و نقش و اثربخشی آموزش حرفه ای در عملکرد شغلی کارکنان 

یک بنگاه اقتصادی و خدماتی را برای حاضران تشریح و تبیین کرد.
وی با تأکید بر مقوله آموزش و ارتباطات انسانی و نقش و تأثیر آن در 
عملکرد شغلی و ارتباطات درون و برون سازمانی، الزمه پیشرفت و شکوفایی 
یک مجموعه خدماتی را مشتری مداری و تکریم مشتری و برآورده ساختن 
نیازهای او دانست و خطاب به مدیران حاضر گفت ما باید نیازهای مشتری 
را بدرستی شناسایی و محصوالت بیمه ای متمایزی براساس آن طراحی 
و ارائه نمائیم. دکتر صباغیان افزود اگر آموزش و ارتباطات انسانی در هر 
مجموعه ای شکل بگیرد آن مجموعه شاهد رشد و شکوفایی خواهد بود 
و ان شاء اهلل با برگزاری کارگاه های آموزشی، اثر بخشی آن را در فضای 

کسب و کار و فعالیت های بیمه گری خود شاهد خواهیم بود.
در این جلسه؛ آموزِش مجموعه کارکنان و شبکه فروش به صورت 
با  متعاقبًا  که  قرار گرفت  کار  دستور  در  ای  منطقه  و  آنالین  و  حضوری 

فراخوان نیروها عملیاتی و اجرا خواهد شد.

تسویه بدهی شهرداری ها به بانک شهر تسریع می شود
امروز  نشست  در  که  دارند  دولت  از  متعددی  مطالبات  شهرداری ها 
مقرر شد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی موضوعات 

پیگیری شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شهرداری ها مطالبات متعددی از دولت 
دارند که در نشست امروز مقرر شد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی و محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی موضوعات پیگیری شود.
به گزارش درآمد نیوز، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در 
تشریح نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی و مجمع شهرداران 
کالن شهرها که در مجلس برگزار شد، گفت: دستورکار نشست امروز با حضور 
شهردار تهران، شهرداران کالن شهرها در زمینه تامین مالی شهرداری ها 
مالی شهرداری ها کمک  تامین  در خصوص  که  بانک هایی  از  یکی  بود، 

می کند بانک شهر است.
دولت  از  متعددی  مطالبات  شهرداری ها  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
و  برنامه  سازمان  هماهنگی  با  شد  مقرر  امروز  نشست  در  که  دارند 
بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و محوریت کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی موضوعات پیگیری شود، عنوان کرد: مطالبات 
را  بدهی ها  بتوانند  که  شود  تادیه  نحوی  به  باید  دولت  از  شهرداری ها 

بانک شهر تسویه کنند. با 
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مباحث مطرح 
بود که شهرداری ها  اموالی  و  امروز در خصوص امالک  شده در نشست 
بازار به  می توانند در اختیار بانک شهر قرار دهند تا این بانک آنها را در 
منظور تامین مالی عرضه کند، افزود: در این خصوص نیز مقرر شد تعامل 

شهرداری ها با بانک شهر برای نقد شدن دارایی ها صورت بگیرد.
افزایش سرمایه بانک شهر نیز  اینکه در زمینه  با بیان  صالح آبادی 
به  افزایش سرمایه  بابت  تومان  میلیارد  شهرداری ها متعهد شدند 3 هزار 
بانک شهر پرداخت کنند، گفت: برخی ضوابط و مقررات نیز وجود دارد که 
باید در شورای پول و اعتبار در جهت تسهیل فعالیت شهرداری ها در نظام 

بانکی کشور مطرح شود.

شعب  معاونین  و  روسا  گردهمایی 
و  مرکزی  قم،  اصفهان،  های  استان 
مدیران  حضور  با  بختیاری  و  چهارمحال 

ارشد بانک در استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش طالنیوز: در این دیدار که 
با حضور معاونین طرح و برنامه و فناوری 
و  استانها  شعب  امور  مدیران  اطالعات، 
و  کارت  اداره  رییس  دیجیتال،  بانکداری 
سابین  شرکت  مدیرعامل  پرداخت  شبکه 
تجارت آریا برگزار شد، به تشریح و بررسی 
های  بخش  در  منطقه  این  عملکرد شعب 

مختلف پرداخته شد.
وری  فنا ون  معا ئی  لو ینا ا د  ها فر
این جلسه  ایران زمین در  بانک  اطالعات 
به صورت جامع به تشریح رویکرد فعالیت 
و  پرداخت  گذشته  دوره   ۴ طی  بانکداری 
گفت: ظرفیت ها و پتانسیل های بانک در 
از  گیری  بهره  با  مالی  ارائه خدمات  حوزه 
اقدامات  از  یکی  دیجیتال  بانکداری  بستر 

مهم در بانک ایران زمین بوده است.

با  افزود : شرکت های وب  اینالویی 
راه  به  اقدام  زمین  ایران  بانک  مشارکت 
کرده  بانک  فردا  نام  به  نئوبانکی  اندازی 
بانکی  خدمات  ارائه  با  بانک  فردا  است. 
آنالین به دنبال ایجاد تجربه ای لذت بخش 
و از نو ساختن فرآیندی های عملیات بانکی 
است تا مشتریان با توجه به نیازهای مالی 
و پرداختی خود به بهترین خدمات ممکن 

به صورت آنالین دسترسی داشته باشند.
ند  و با ن  ا مهر جلسه  مه  ا د ا ر  د
بانک  برنامه  و  طرح  معاون  سوادکوهی 
اقتصادی  بنگاه  یک  موفقیت  زمین  ایران 
چهارچوب،  در  منظم  حرکت  گروی  در  را 
دقیق  ریزی  برنامه  با  و  ر  زا با مطابق 

عنوان کرد.
خدمات  تنوع  به  توجه  سوادکوهی 
داخلی،  سی  ال  صدور  قبیل  ز  ا لی  ما
ین  نو ت  ما خد یر  سا و  مه  نا نت  ضما
در  وظایف  اهم  از  را  دیجیتال  بانکداری 
و  تجزیه  گفت:  و  کرد  بیان   ۱۴۰۱ سال 

نقاط ضعف و  تحلیل اطالعات، شناسایی 
تالش  و  ریزی  برنامه  با  همراه  آنها  رفع 
به  دستیابی  اصلی  عامل  روزانه،  مستمر 
موفقیت است و تداوم حیات یک مجموعه 
ارزش  و  آوری  سود  به  منوط  اقتصادی 

بود. آفرینی دوطرفه خواهد 
امور  مدیر  کناروئی  حسینی  محمد 
شعب استان های بانک ایران زمین در این 
جلسه ضمن قدردانی از زحمات همکاران به 
تعیین  اهداف  درصدی   ۱۵2 تحقق  جهت 
شناخت  ضرورت  به  گذشته،  درسال  شده 
بازار در راستای همکاری  صحیح و کامل 

با بنگاه های پویا و فعال تاکید کرد.
حسینی کناروئی مهمترین عامل جلب 
را تالش مستمر همکاران،  منابع  و جذب 
همراه با برنامه ریزی و بازاریابی دقیق بیان 
کرد و گفت: با توجه به هزینه های صورت 
گرفته در بازسازی شعب، افزایش بهروری و 
جذب منابع از اصلی ترین محور های رشد 

و ارتقا شعب بانک است.

مدیر  علیزاده  وحید  دیدار  این  در 
شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و 
چهارمحال و بختیاری استانداردسازی ۱۱ 
شعبه در سال ۱۴۰۰ را گامی موثر در جهت 
ایجاد فضایی مطلوب در روند ارائه خدمات 
متنوع و متفاوت برای مشتریان بیان کرد 
مولفه های  از  یکی  گرایی  و گفت: جوان 
اصلی میزان پویایی یک مجموعه است و 
با داشتن  بر همین اساس منطقه اصفهان 
نیروهای جوان و خالق، تمام تالش خود 
به  مشتری  جذب  و  بازاریابی  جهت  در  را 
خدمات  بهترین  بتواند  تا  است  گرفته  کار 

را در خور شأن آنان ارائه کند.
شایان ذکر است در حاشیه این سفر 
قم   ، اصفهان  استانهای  شعب  از  بازدید 
و  آمد  عمل  به  بختیاری  و  چهارمحال  و 
ارشد  مدیران  حضور  با  دیگری  جلسه 
فناوری اطالعات و شرکت سابین تجارت 
آریا با همکاران منتخب منطقه در اصفهان 

برگزار گردید.

بهره گیری از بستر بانکداری دیجیتال 
یکی از اقدامات مهم بانک ایران زمین است

امضای تفاهم نامه همکاری چهارجانبه میان سازمان توسعه 
و  ایران  بیمه  صادرات،  ضمانت  صندوق  ایران،  تجارت 

هلدینگ سبا

تفاهـم نامـه همـکاری چهارجانبـه میـان شـرکت سـهامی بیمـه 
ایـران، سـازمان توسـعه تجـارت ایـران، صنـدوق ضمانـت صـادرات و 
هلدینـگ سـبا بـا هـدف تسـهیل، ترغیـب، توسـعه صـادرات و کاهش 

ریسـک تجـارت بـه امضا رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی بیمـه ایـران، ایـن تفاهـم نامـه، در 
اقتصـادی دولـت سـیزدهم جهـت تسـهیل  راسـتای سیاسـت هـای 
مبـادالت و مـراودات تجـاری، توسـعه صـادرات و ارائـه پوشـش هـای 
بیمـه ای مناسـب و مطمئـن بـه بازرگانـان و صادرکننـدگان کشـور بـه 
امضـای حسـن شـریفی رئیس هیـات مدیـره و مدیرعامل بیمـه ایران، 
علیرضـا پیمـان پاک رئیس سـازمان توسـعه تجارت، علیرضـا علیخانی 
مدیرعامـل صنـدوق ضمانـت صـادرات و محسـن احمـدی مدیرعامـل 

هلدینـگ توسـعه کسـب و کار سـبا رسـید.
در این تفاهم نامه مشـترک، شـرکت سـهامی بیمه ایران پوشـش 
هـای بیمـه ای بـرای تضمیـن اعتبـارات و سـرمایه گـذاری مربـوط به 
کاالهـا و خدمـات صادراتـی بـه شـرکتهای متقاضـی معرفـی شـده 
سـازمان توسـعه تجـارت کـه از طریق صنـدوق ضمانت صـادرات مورد 
تاییـد قـرار گرفتـه اسـت، ارائه مـی نمایـد. همچنین شـراکت راهبردی 
طرفیـن بـرای طراحی پوشـش هـای بیمه هـای جدید مورد نیـاز برای 
ریسـکهای شناسـایی شـده، صـدور ضمانـت نامه هـا و بیمـه نامه های 
الزم بـه منظـور شـرکت در مناقصـات بیـن المللـی، همـکاری جهـت 
ارایـه پوشـش هـای اعتباری بـه فعـاالن اقتصادی به صورت مشـترک 

پیـش بینی شـده اسـت.
همچنیـن بـر اسـاس ایـن تفاهـم نامـه کـه با هـدف سـاماندهی 
بـه بیمـه صادرکننـدگان و تضمیـن کاهـش ریسـک صـادرات انجـام 
پذیرفـت، هـر کـدام از طرفیـن تفاهـم نامـه در حـوزه ارائـه خدمات در 
حیطـه وظایـف و فعالیـت هـای قانونی خود نسـبت به تسـهیل، ترغیب 
و توسـعه صـادرات جمهـوری اسـالمی ایران، ارائه پوشـش هـای بیمه 
ای و اتکایـی، تامیـن زیرسـاختهای مـورد نیـاز تجـار، صادرکننـدگان و 
شـرکتهای ایرانـی در داخـل و خـارج از کشـور و گسـترش و ارتقـا ی 
سـطح کمـی و کیفـی همـکاری هـای فـی مابین، اقـدام خواهنـد کرد.

حمایت و پشـتیبانی از صادرات جمهوری اسـالمی ایران از طریق 
ارائـه پوششـهای بیمـه ای و تضمیـن اعتبارات و سـرمایه گـذاری های 
مربـوط بـه کاالها و خدمات صادراتی ، مشـارکت طرفین به منظور ارائه 
خدمـات در هیـات هـای تجـاری، اجالس های کمیسـیون مشـترک و 
غیره جهت تسـهیل عقد قرارداد صادراتی تجار بخش خصوصی کشـور 
بـا خریـداران خارجـی، اسـتفاده از ظرفیـت هـای بیمه ایـران، هلدینگ 
کسـب و کار سـبا و شـرکت هـای تابعـه آنهـا جهت ارائه پوشـش های 
بیمـه ای و بیمـه اتکایـی بـه منظـور کاهش ریسـک صادرات، توسـعه 
تجـارت خارجـی و توسـعه صـادرات و ارائـه خدمـات ویژه بیمـه ای به 
مراکـز و اعضـای مرکـز تجـاری ایران و وابسـتگان تجـاری واقتصادی 
خارجـی سـازمان و صنـدوق در کشـورهای مختلـف از جملـه مهمترین 

محورهـای ایـن همکاری چهارجانبه اسـت.
طرفیـن در ایـن تفاهـم نامـه همـکاری جهـت ارزیابی ریسـک و 
اعتبارسـنجی خریـداران خارجـی کاالهـا و خدمـات ایرانـی و تهیه یک 
بسـته ویـژه حمایتی بر توسـعه فعالیتهـای اقتصـادی واحدهای کوچک 

و متوسـط و شـرکتهای دانـش بنیـان تاکیـد کردند.
شـراکت راهبـردی جهت اسـتفاده مشـتریان و شـرکای اقتصادی 
طرفیـن بـه منظور اسـتفاده از خدمـات یکدیگر، معرفی تجـار، بازرگانان 
و صادرکننـدگان بـه هلدینـگ سـبا از سـوی سـازمان توسـعه تجارت و 
صنـدوق ضمانـت صـادرات بـرای همـکاری هـای مشـترک بخصوص 
در بازارهـای صادراتـی در زمینـه احداث واحدهای اقتصـادی، همکاری 
تجـاری و بازاریابـی، کمـک بـه تسـهیل و کاهـش هزینه هـای تامین 
مالـی واحدهـای صادراتـی جهـت حضور موفـق در بازارهـای صادراتی 

از دیگـر فرازهـای ایـن تفاهم نامه اسـت.
همچنیـن همـکاری طرفین جهت برگزاری دوره های آموزشـی و 
پژوهشـی مشـترک و تخصصی داخلی و بین المللـی بخصوص آموزش 
هـای بیمـه ای در جهـت ارتقـای توان صادراتی شـرکتها وتجـار ایرانی 
و همـکاری جهـت تامین زیرسـاختهای فنـاوری اطالعات، لجسـتیک، 
حمـل ونقل مورد نیاز طرفین و شـرکتها، صادرکننـدگان و تجار از دیگر 

مـوارد مهـم این تفاهـم نامه چهار جانبه اسـت.
از دیگـر مـوارد قابـل توجـه در ایـن تفاهـم نامـه چهارجانبـه مـی 
تـوان بـه ارائـه خدمات تخصصـی در حـوزه حقوقی، فنـاوری اطالعات 
و مهندسـی بـه سـازمان توسـعه تجارت، بیمـه ایران، صندوق، شـرکت 
هـا، صادرکننـدگان و تجـار معرفـی شـده سـازمان و صنـدوق ضمانت 
صـادرات، توسـط هلدینگ سـبا و گسـترش همـکاری های فـی مابین 
در زمینـه هـای مـورد توافـق بـا محوریـت بیمه بیـن المللـی و اتکایی، 
بـازار سـرمایه، سـرمایه گـذاری خارجـی، گردشـگری و بازرگانـی بیـن 

المللـی اشـاره کرد.

آیین معارفه سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص بیمه 
آرمان برگزار شد

با  جلسه معارفه سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص 
حضور مجید قلی پور مدیر عامل، داوود الماسی عضو هیات مدیره 

و جمعی از معاونان و مدیران دوشنبه 3۰ خردادماه برگزار شد.
به گزارش دیوان اقتصاد، جلسه معارفه سرپرست معاونت فنی 
بیمه های اشخاص با حضور مجید قلی پور مدیر عامل، داوود الماسی 
عضو هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران دوشنبه 3۰ خردادماه 
برگزار شد. در این جلسه مجید قلی پور، برای مسعود همتی سرپرست 

جدید معاونت فنی بیمه های اشخاص آرزوی موفقیت کرد.

استاندار تهران با بیان اینکه 7۰ ثروت کشور در تهران 
وجود دارد گفت: این ظرفیت بسیار خوب پایتخت است اما 
در این سال ها استفاده مناسبی از این ظرفیت ها نشده است.

با  خود  جلسه  برگزاری  حاشیه  در  منصوری  محسن 
مدیران بانک های عامل افزود: بانک ها مهمترین عامل و 
منابع برای توسعه کشور محسوب می شوند که در سال های 
اخیر در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند و شاهد هستیم 
تولیدی و  با رشد واحدهای  که میزان تسهیالت، متناسب 

حتی جمعیت افزایش پیدا نکرده است.
وی افزود: عالوه بر اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی 
به دلیل قوانین سختگیرانه از بانک ها راضی نیستند، مردم 
و  مسکن  ازدواج،  زمینه  در  تسهیالت  ارائه  زمینه  در  نیز 

بانک های  قوانین سختگیرانه  از  و  دارند  فرزندآوری گالیه 
عامل به شدت ناراضی هستند.

استاندار تهران ادامه داد: در جلسه روز گذشته رئیس 
جمهور به وزیر اقتصاد تکلیف کرد که در روزهای آینده این 
موضوع را رسیدگی کند و در این زمینه، بانک ها تسهیلگری 
کنند و موجب شوند که مردم و تولید کننده در کمترین زمان 

و بروکراسی اداری به تسهیالت خود دست یابند.
وی یکی دیگر از موضوعات مهم پایتخت را فرسودگی 
حمل و نقل عمومی اعالم کرد و گفت: برای نوسازی ناوگان 
ارائه  با  باید بانک های عامل پیشقدم شوند و  حمل و نقل 
امر  این  در  شهرداری  و  دولت  کنار  در  مناسب  تسهیالت 

مهم مشارکت کنند.

حاکمیت  مالی  ابزار  بانک ها  کرد:  تاکید  منصوری 
محسوب می شوند و باید در زمینه احداث واحدهای تولیدی 
همچنین سایر مسائل در حوزه گردشگری، محیط زیست و 

کشاورزی مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد که مدیران 
بانک های عامل برای افزایش تسهیالت بانکی به واحدهای 
تولیدی و مردم تالش جدی داشته باشند همچنین ساالنه 
برای اتمام چند طرح بزرگ اقتصادی مشارکت داشته باشند.
بانک های  عامل  مدیران  با  تهران  استاندار  جلسه 
و  به صاحبان صنایع  تسهیالت  پرداخت  موضوع  با  استان 
رفع مشکالت بانکی واحدهای تولیدی عصر روز گذشته)سه 

شنبه( در محل استانداری تهران برگزار شد.

استاندار تهران: ۷0 درصد ثروت کشور در تهران است
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“شاید من هم مثل بنا بی سروصدا برگردم”
سعید عبدولی: همه کار کردند تا از کشتی بروم!

دارنده مدالهای طالی جهان و برنز المپیک، گفت: یک دکه ۶ متری 
میوه فروشی در اندیمشک به من داده اند اما شهرداری هر روز سر من منت 
می گذارد که اگر بخاطر تو نبود این دکه را جمع می کردیم اما کشتی گیری 
مثل حسن یزدانی زمین چند هکتاری پاداش گرفت و یک خیر هم سالن 

ساخت و او االن از آن استفاده می کند.
از وضعیت کشتی در خوزستان، اظهار کرد:  انتقاد  با  سعید عبدولی، 
متاسفانه در زمان هیات کشتی قبلی خوزستان، کشتی خوزستان رو به نابودی 
رفت و اعتبارش را از دست داد. مسئوالن هیات کشتی نیز نهایتا مسابقات 
برای  توانی  یا  برنامه ریزی  و  می کردند  برگزار  را  خردساالن  و  نونهاالن 
اینکه یک قهرمان را از سنین پایین پرورش دهند و با حمایت های خوب 
تبدیل به قهرمان کنند را نداشتند. حتی در حد گرفتن اتوبوس یا مینی بوس 
هم نمی توانستیم روی آن ها حساب کنیم اما با آمدن رییس جدید وضعیت 
کشتی استان رو به پیشرفت گذاشته شده است و حتی رییس هیات از جیب 
خود برای کشتی هزینه کرده که قابل تحسین است. وجود بنی تمیم به 
عنوان مدیر کل و یک ورزشکار دلسوز نیز نویدبخش روزهای خوب برای 
ورزش این استان است و اقدامات خوبی را در ورزش استان شاهد بوده ایم.

چهره شاخص کشتی جهان، افزود: خود من ۱۵ سال به اردوی تیم 
اما یکبار هم هزینه رفت و آمد من را نمی دادند و همیشه  ملی می رفتم 
از جیب خودم پرداخت می کردم. در حال حاضر در کشتی نیستم و اطالع 
چندانی ندارم اما کشتی استان از سال های طالیی خود فاصله گرفته است. 
چشم امید ما به رییس هیات جدید است تا کشتی استان از پایه رشد کند و 
قهرمانان جدیدی معرفی شوند.  زمانی اندیمشک مهد کشتی فرنگی ایران 
بود و قهرمانان زیادی در باشگاه ها کار می کردند اما االن من وقتی به باشگاه 

می روم تا تمرین کنم، حتی حریف تمرینی هم ندارم.
وی درباره راهکارهای خود برای بهبود اوضاع کشتی در استان قهرمان 
پرور خوزستان، گفت: کسی سراغی از من نمی گیرد که بخواهم پیشنهاداتم 
را بدهم یا  کمکی به آن ها داشته باشم، البته خودم هم رغبتی به این کار 
ندارم چرا که انقدر ناجوانمردی و باند و باند بازی از برخی از کشتی گیران 
تیم ملی دیدم که دیگر از کشتی زده شده ام. متاسفانه باید بگویم از نظر 
من کشتی دیگر رشته پهلوانی و مردانگی نیست. نه کسی پیشنهادی از من 
خواسته و نه عزمی برای بهبود اوضاع می بینم. تا زمانیکه افراد خودشیرین 
و حرف بیار ببر در کشتی هستند، افرادی مثل من که همیشه رک حرفم را 
زده ام و رودربایستی با کسی ندارم و روی حرفم ایستادگی می کنم، جایی 

در هیات کشتی، فدراسیون یا تیم ملی کشتی نداریم.
عبدولی در پاسخ به این سوال که به عنوان پیشکسوت آیا عالقه مند 
است که به کشتی فرنگی کمک کند، گفت: چرا پیشکسوت؟ با اینکه در خانه 
بوده ام و تمرین زیادی نداشته ام اما با کمی تمرین می توانم با کشتی گیران 
تیم ملی مبارزه خوبی داشته باشم. آن زمان که مدال می گرفتیم و در اوج 
بودیم کسی کاری با ما نداشت، االن که به قول شما پیشکسوت شده ام 

توقع دارید از من کمک بخواهند؟
دارنده یک مدال طال و 2 برنز جهان و یک برنز المپیک، افزود: یک 
دکه ۶ متری میوه فروشی در اندیمشک به من داده اند، دم به دقیقه می روند 
امضا جمع می کنند تا این دکه را جمع کنند. شهرداری هم مدام منت سر 
من می گذارد که چون تو هستی دکه را جمع نمی کنیم وگرنه در طرح 

است و باید جمع شود.
عبدولی افزود: من هر مدال و افتخاری کسب کردم به عشق مردم و 
کشورم بوده است اما طوری رفتار می کنند که در حد جایگاه یک قهرمان 
نیست و مدام تهدید می کنند که باید دکه ات را تخریب کنیم. دیگر از این 
رفتارها و برخوردها خسته شده ام. مگر برای من کاری کرده اند که انقدر 
منت سر من می گذارند؟ من خانه ام را با پول پاداش هایم ساختم و این دکه 
را هم استاندار داده است. شما مگر جز تخریب عبدولی کار دیگری کرده 
اید؟ به کشتی گیری مثل حسن یزدانی زمین چند هکتاری دادند و یک 
خیر هم سالن ورزشی ساخت و او االن از آن استفاده می کند. کشتی گیران 
شهرهای دیگر هم در حد خود پاداش گرفتند. البته نوش جانشان اما من 
هیچ منتی سر کشتی ندارم و هر کاری کردم برای مردم و کشورم بوده است.

فرنگی کار سابق تیم ملی، در پاسخ به این سوال که آیا دوست نداشت 
برای او نیز مثل استابلر آلمانی جشن خداحافظ گرفته شود و از زحمات او 
تقدیر شود، گفت: خداحافظی را خارجی ها می گیرند. دیدید که چه جشنی 
برای استابلر در آلمان گرفتند اما در اینجا همه کار کردند تا از کشتی بروم. 

هیچ توقعی از کسی ندارم.
عبدولی در پایان، در پاسخ به این سوال که آیا قصدی برای بازگشت 
به کشتی دارد یا خیر، گفت: شاید من هم مثل محمد بنا که رفت و بی  سر 

و صدا هم برگشت، من هم به تیم ملی بازگردم!

لیگ ملت ها ۲0۲۲؛
باخت فنی چین برابر فرانسه

تیم ملی والیبال چین به دلیل ابتالی اکثر بازیکنانش به کرونا موفق به 
حضور در نخستین مسابقه خود در هفته دوم لیگ ملت ها مقابل فرانسه نشد.

براساس اعالم فدراسیون جهانی والیبال اکثر بازیکنان تیم ملی چین 
به کرونا مبتال شده اند و از آنجایی که طبق قوانین باید حداقل ۶ نفر از 
بازیکنان به بیماری مبتال نبوده و دارای تست منفی کرونا باشند، این تیم 

از حضور در دیدار برابر فرانسه بازماند.
تیم های فرانسه و چین قرار بود ساعت ۱۱ و 3۰ دقیقه امروز)چهارشنبه 
یکم تیر( در چارچوب گروه سوم لیگ ملت ها در شهر کوئزون کشور فیلیپین 
به مصاف هم بروند که این دیدار به دلیل ابتالی بازیکنان چین به کرونا 

برگزار نمی شود و نتیجه سه بر صفر به نفع فرانسه اعالم شد.
در لیگ ملت ها 2۰22 گروه مردان ۱۶ تیم برزیل، لهستان، فرانسه، 
چین،  ایران،  ژاپن،  کانادا،  ایتالیا،  آرژانتین،  صربستان،  اسلوونی،  آمریکا، 
آلمان، هلند، بلغارستان و استرالیا حضور دارند و هفته دوم از این رقابت ها 
امروز سه شنبه 3۱ خرداد با پیروزی سه بر صفر هلند برابر اسلوونی آغاز شد.
امتیازهای 2۵ بر ۱7، 2۵ بر 2۱ و 2۶ بر 2۴ اسلوونی  با  هلندی ها 

را شکست داد و به سومین برد خود در لیگ ملت ها 2۰22 دست یافت.

توافق PSG با مربی جدید؛
همه پاسخ رد دادند غیر از او!

نیس  باشگاه  با  جی  اس  پی 
برای جذب کریستوف گالتیه به عنوان 
رسید  توافق  به  خود  جدید  سرمربی 
ولی به یک دلیل قادر به عقد قرارداد 

با او نیست.
به نظر می رسد که تصمیم مدیران 
با  همکاری  قطع  برای  جی  اس  پی 
پوچتینو نهایی شده و این مربی به زودی 

از این تیم جدا خواهد شد. 
گزینه های  اخیر  هفته  چند  در 
بسیاری به عنوان نامزدهای هدایت این 

تیم مطرح شده اند که نام مربیان بزرگ و مطرحی در بین آنها به چشم می خورد. 
اصلی ترین گزینه پی اس جی، زین الدین زیدان بود که پیش از این سه بار با 
رئال مادرید قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده بود و به باور مدیران این تیم، می توانست 

کمک بسیاری در رسیدن این تیم به این رویای قدیمی کند. 
با این حال، مذاکرات با این مربی فرانسوی به نتیجه نرسید و او مانند چند ماه 
گذشته به این باشگاه اعالم کرد که تصمیمی برای قبول هدایت این تیم ندارد تا 
مدیران پی اس جی به فکر مربی جدیدی باشند. چند روز قبل رسانه های فرانسوی 
اعالم کردند که کریستوف گالتیه گزینه جدیدی پی اس جی برای فصل آینده است، 
مربی ای که فصل 2۱-2۰2۰ موفق شد لیل را به مقام قهرمانی برساند و فصل گذشته 
نیز هدایت نیس را برعهده داشت. با این حال، این مربی ۵۵ ساله دو سال دیگر با 
نیس قرارداد دارد و حاال پی اس جی باید برای فسخ این قرارداد مبلغ ۱۰ میلیون 

یورو به نیس بپردازد تا اجازه جدایی گالتیه را صادر کند. 
دوشنبه شب گذشته نشریه اکیپ ادعا کرد که پی اس جی در مذاکره با نیس 
برای گالتیه به توافق رسیده و با پرداخت ۱۰ میلیون یورو بند فسخ این مربی، او 
را در اختیار خواهد گرفت. گالتیه باید از ۱3 روز دیگر تمرینات پیش فصل نیس را 

زیر نظر بگیرد و باشگاه فرانسوی قصد دارد هر چه زودتر تکلیف او روشن شود.
انتقال گالتیه به پی اس جی تحت هر شرایطی به وضعیت پوچتینو وابسته 
است و تا زمانی که پی اس جی با وکالی پوچتینو برای فسخ قرارداد به توافق نرسد، 
هیچ چیز نهایی نخواهد شد. پی اس جی برای فسخ با پوچتینو باید 2۰ میلیون یورو 
هزینه کند و در تالش برای کاهش این مبلغ است. گالتیه دو فصل پیش توانسته 
بود لیل را قهرمان لیگ کند و جالب اینکه لوئیز کامپوس، مدیر ورزشی جدید پی 
اس جی در آن مقطع برای لیل کار می کرد. در واقع گالتیه گزینه مدنظر کامپوس 

برای پاریسی ها بود.

لواندوفسکی اشتباه کرد؛ 
در تیم ملی از بایرن حرف نمی زنند!

ستاره سابق لهستانی معتقد است 
رابرت لواندوفسکی رفتارهای درستی در 
قبال جدایی از بایرن نداشته و زمان بندی 

حرف هایش درست نبود.
لواندوفسکی تصمیم خود  رابرت 
پیش  ماه ها  را  بایرن  از  جدایی  برای 
دهد.  تغییر  را  آن  ندارد  قصد  و  گرفته 
او در هفته های اخیر و در چند مصاحبه 
که  است  کرده  تاکید  بایرن  علیه  تند 
بهترین راه موافقت با جدایی اوست و 
اینکه تحت هیچ شرایطی قصد ماندن 

ندارد. لواندوفسکی همچنین تایید کرده است که مقصد بعدی او بارسلونا خواهد بود.
توماژ هایتو، بازیکن سابق لهستانی که سابقه بازی برای شالکه و نورنبرگ را 
دارد و این روزها برای شبکه های ورزشی کشورش به کارشناسی فوتبال می پردازد، 
در مورد وضعیت لواندوفسکی به اسپورت ۱ گفت:» معتقدم این وضعیت باید در داخل 
باشگاه حل و فصل می شد و به بیرون درز نمی کرد. اطمینان دارم که با رومینیگه 
و اولی هوینس در راس بایرن، هرگز این اتفاق رخ نمی داد. هوینس و رومینیگه 
اجازه نمی دادند این مشکالت علنی شود و در درون باشگاه می ماند. نه بایرن به این 

وضعیت نیاز دارد نه لواندوفسکی.«
هایتو ادامه داد:» اغلب با لواندوفسکی صحبت می کنم و از یک سال پیش 
می دانم که قصد جدایی دارد. او اعتقاد دارد این آخرین فرصت برای تجربه چالشی 
جدید در فوتبال است. به شخصه از رفتارهای اخیر رابرت خوشم نیامده و نشست 
خبری تیم ملی لهستان جای صحبت در مورد جدایی از بایرن نبود. او را درک نمی کنم 

و زمان درستی برای حرف هایش انتخاب نکرد.«

کلمنت لنگله در راه جدایی؛
اولین خروجی مهم بارسلونا قطعی شد

کلمنت لنگله، مدافع فرانسوی در 
مدت اخیر جای ثابتی در ترکیب باشگاه 
بارسلونا نداشته و مایل به جدایی است.

بازیکنان با دستمزد باال در مسیر 
خروج از بارسلونا قرار دارند و یکی از آنها 
کلمنت لنگله، مدافع میانی این تیم است. 
این بازیکن اخیرا به مدیران باشگاه انتقال 
داده که تا زمانی که در هر معامله ای به 
حقوق او احترام گذاشته شود، ماموریت 
فروش را برای بارسلونا دشوار نخواهد 
ساخت. البته در حال حاضر به نظر می 

رسد فروش کلمنت لنگله تنها در صورتی امکان پذیر است که او به صورت قرضی 
و با بند خرید منتقل شود. باشگاه های مختلفی خواهان جذب این مدافع فرانسوی 
هستند، اما بارسلونا عالقمند به فروش لنگله به تیمی است که تمام دستمزد او را 
بپردازد. او ساالنه حدود ۱۰ میلیون یورو دستمزد می گیرد، چند پیشنهاد وجود دارد 

و کلمنت لنگله به زودی تصمیم خواهد گرفت.
در هفته های اخیر المپیک مارسی و تاتنهام برای جذب این بازیکن اقدام 
کرده اند، اما آنها تمایلی به پرداخت دستمزد باالی کلمنت لنگله ندارند. در ایتالیا نیز 
به نظر می رسد اینتر و یوونتوس خواهان جذب این بازیکن شده اند و احتماال به 
زودی کلمنت لنگله به یکی از پیشنهادهای مذکور پاسخ مثبت خواهد داد. مدیران 
بارسلونا تصور می کنند که او به زودی جدا خواهد شد و اگر این اتفاق برای اسکار 
مینگوئزا و ساموئل اومتیتی نیز رخ دهد، فضا برای جذب یک مدافع میانی دیگر نیز 

برای ژاوی وجود خواهد داشت.

روزهای شلوغ اینتر؛
 سه خرید جدید قطعی شد!

به زودی اخبار خوبی برای هواداران اینتر از سوی این باشگاه مخابره خواهد شد.
روزهای  ترین  شلوغ  کردن  سپری  حال  در  نراتزوری  اینتر  باشگاه  مدیران 
خود هستند و سه خرید این تیم نهایی شده است. مذاکره آنها با چلسی به توافق 
منجر شده و روملو لوکاکو یک سال پس از انتقال ۱۱3 میلیون یورویی به چلسی، 
به صورت قرضی به اینتر باز خواهد گشت. وقتی این اتفاق رخ داد، اینتر به صورت 
جدی تر پروسه جذب پائولو دیباال را دنبال خواهد کرد و احتمال انتقال ستاره سابق 

یوونتوس نیز به اینتر وجود دارد.
همچنین هنریک مخیتاریان و آندره اونانا قرار است به صورت رایگان به اینتر 
بپیوندند و انتقال این دو بازیکن به سن سیرو قطعی شده است. آندره اونانا، دروازه 
بان کامرونی و سابق آژاکس در ژانویه تست پزشکی خود را انجام داد و ماه هاست 
توافق برای جذب او انجام شده است. همچنین به نظر می رسد هنریک مخیتاریان 
هافبک سابق تیم هایی چون رم، آرسنال و منچستریونایتد نیز روز چهارشنبه تست 
پزشکی خود را زیر نظر باشگاه اینتر انجام دهد. همچنین به نظر می رسد رائول 
بالنووا با بند قطعی خرید از کالیاری و به صورت قرضی به اینتر ملحق می شود و 

اینتر امروز خبر تمدید قرارداد سیمونه اینزاگی تا سال 2۰2۴ را اعالم خواهد کرد. 

وعده  از  پس  ماه  چند 
میلیاردی   ۶3۰ درآمدزایی 
 ، لیس سپو پر مل  عا یر مد
همچنان  پرسپولیس  لی  ما وضعیت 

شکننده به نظر می رسد.
برای  میلیاردی   ۶3۰ تراکنش 
باشگاه پرسپولیس به منزله خداحافظی 
با تمام مشکالت و قرارگیری در مسیر 
قرمزها  می تواند  که  است  توسعه ای 
فارس  خلیج  حوزه  تیم های  هم رده  را 

قرار بدهد.
چه  عدد  این  دریابیم  اینکه  برای 
رقم هنگفت و ارزشمند است، باید بدانیم 
که معادل 2۱ میلیون دالر است؛ برابر 
با پاداش چهار قهرمانی متوالی در لیگ 

قهرمانان آسیا.
اما به هر حال باشگاه پرسپولیس 
در پاییز ۱۴۰۰ و در یک نشست خبری، 
از قرارداد با کارگزار خود، شرکت ایده 
قرار  کارگزار  کرد.  رونمایی  ماژ  پویان 
زیر  ایجاد  بر  مشروط  را  رقم  این  بود 
ساختهای مناسب و تامین شروط قرارداد 
پرسپولیس  برای  فصل  یک  طی  در 
تامین کند که در اینجا تالش می کنیم 
تا با برشمردن موانع درآمدزایی باشگاه 
رقم  تحقق  عدم  پرسپولیس،موضوع 

مذکور را علت یابی کنیم:
۱.  وظایف کارگزار چیست؟

درآمدی  مهم  نع  موا ز  ا یکی 
سرخپوشان  که  است  این  پرسپولیس 
واقعی معنای کارگزاری  به طور  هرگز 
نکرده اند.  تبیین  هوادارانشان  برای  را 
کارگزار شرکتی است که توانایی درآمد 
زایی در جهت منافع باشگاه، با استفاده 
از برند پرسپولیس را بر عهده دارد که 
یکی از ابزارهای آن نیز استفاده از حق 
و  استادیوم  تبلیغاتی  فضاهای  پخش، 
جمله  از  اسپانسری  قراردادهای  عقد 
قراردادش  در  و  باشد  می  تیم  پیراهن 
رسیدن  برای  تعهدی  و  تضمین  هیچ 
باشگاه  اما  ندارد.  به رقم خاصی وجود 
 ۶3۰ درآمد  قطعی  وعده  پرسپولیس 
گویی  که  کرد  منعکس  را  میلیاردی 
کارگزار و اسپانسر تفاوتی ندارند و همین 
موضوع باعث شد تا چنین انتظاری در 

میان هواداران این تیم شکل بگیرد.
2. حق پخش تلویزیونی و اینترنتی

در همان گام نخست و زمانی که 
از قرارداد کارگزار رونمایی شد، باشگاه 
پرسپولیس اعالم کرد که 3۰۰ میلیارد از 
این رقم مربوط به حق پخش تلویزیونی 

و اینترنتی بازی های پرسپولیس است. 
نخست  گام  همان  در  ترتیب  این  به 
مشخص شد که ۴7 درصد از درآمدهای 
این قرارداد به باشگاه پرسپولیس نخواهد 

رسید.
3. سهم سازمان لیگ از تبلیغات 

محیطی
و  پرسپولیس  نکنید  موش  فرا
در  را  محیطی  تبلیغات  حق  استقالل 
سوی  از  حق  این  بلکه  ندارند  اختیار 
و  شده  واگذار  آنها  به  لیگ  سازمان 
بنابراین سازمان می تواند هر سهمی را بنا 
بر توافق به دست بگیرد. سازمان لیگ از 
هر بازی 3۰ درصد حق تبلیغات محیطی 
را در اختیار می گیرد و به عبارتی از ۱۱۰ 
میلیاردی که پرسپولیس برای این فصل 
با کارگزار خود قرارداد بسته، 33 میلیارد 

تومان سهم سازمان لیگ است.
۴. هزینه اجاره ورزشگاه آزادی

در  بازی  هر  برای  پرسپولیس 
 2۵۰ و  میلیارد  یک  آزادی  ورزشگاه 
و  توسعه  سازمان  به  تومان  میلیون 
تجهیز پرداخت می کند. این رقم برای 
یازده بازی و همچنین جام حذفی چیزی 

حدود 2۰ میلیارد تومان است.
نصب  برای  تجهیزات  هزینه   .۵

تبلیغات
نکته مهمی که باشگاه پرسپولیس 
از  استفاده  مسئله  نمی گیرد،  نظر  در 
تجهیزات برای نصب تبلیغات محیطی 
سرخپوشان  کارگزار  عبارتی  به  است. 
تجهیزاتی را در اختیار پرسپولیس قرار 
را  این  و  داشته  اجاره  هزینه  که  داده 

پرسپولیس  درآمدزایی  رقم  از  باید  هم 
کسر کرد.

به  لیس  سپو پر هی  بد  .۶
اسپانسرهای قبلی

مهمترین  از  یکی  است  بدیهی 
ورزشی  باشگاه های  زایی  درآمد  ابزار 
روی  بر  تبلیغاتی  فضاهای  از  استفاده 
که  حالی  در  است.  باشگاه ها  پیراهن 
باشگاه پرسپولیس پس از انعقاد قرارداد 
با کارگزار، برای مدتی فضایی که باید 
در اختیار کارگزار قرار می داد را به سایر 
برندها واگذار کرده و درآمد ناشی از آن 
توسط مدیران پیشین باشگاه وصول و 
خرج شده بود که از جمله این موارد می 
توان به تبلیغ »اوانو« و همراه اول در 
پشت پیراهن و بانک گردشگری بروی 
پیراهن اشاره کرد که باعث شد فضا در 

اختیار کارگزار قرار نگیرد.
از  تبلیغاتی  فضاهای  فروش   .7

گذشته
باشگاه پرسپولیس پس از اینکه با 
کارگزار قرارداد امضا کرد، برای مدتی 
و  پیراهن  روی  را  مختلف  تبلیغاتی 
قرار  استفاده  مورد  خود  فضاهای  سایر 
»اوانو«  تبلیغات  این  جمله  از  می داد. 
بود که باعث شد فضا در اختیار کارگزار 

قرار نگیرد.
۸. امضای قرارداد در میانه فصل

 ۱۴۰۰ آذر   ۱۴ در  پرسپولیس 
قرارداد با ایده پویان ماژ را امضا کرد و 
این در حالی بود که دو ماه پیش لیگ 
برتر آغاز شده بود و پرسپولیس هم چهار 
بازی خانگی را انجام داده بود. به عبارتی 

سرخپوشان همه ارقام این چند بازی را 
هم از دست دادند.

۹. حذف از لیگ قهرمانان آسیا
لیگ  در  حضور  با  پرسپولیس 
بین  بازی  آسیا حداقل شش  قهرمانان 
بینندگان  که  می کرد  برگزار  المللی 
بازی های  از  بیشتری  بسیار  تلویزیونی 
لیگ برتر می داشتند اما حذف از لیگ 
قهرمانان آسیا باعث شد تا پرسپولیس 
درآمد مربوط به این مسابقات را هم از 

دست بدهد.
برای طرف  کارگزاری  ۱۰.  حق 

مقابل
به  می توان  که  موضوعی  آخرین 
در  کارگزار  اشاره کرد حق شرکت  آن 
است  شده  منعقد  قراردادهای  راستای 
که معموال درصدی از درآمدها را شامل 
می شود. به طوری که با کاهش درآمد 
نیز سهم کارگزار کاهش می یابد و این 
 2۰ مبلغ  کارگزار  که  است  حالی  در 
میلیارد تومان نیز به عنوان پیش پرداخت 
در ابتدای قرارداد به باشگاه پرداخت و 
تا پایان فصل نیز مبلغی بیش از ۱2۵ 
است؛  کرده  درآمدزایی  تومان  میلیارد 
نکته عجیب اینکه رضا درویش مدعی 
تومان  میلیارد   ۱۰ تنها  کارگزار  است 

برای باشگاه درآمدزایی داشته است!
با  تفاسیر،  این  تمام  به  باتوجه 
برنامه  و  موجود  موانع  شدن  برطرف 
کافی  فرصت  داشتن  و  صحیح  ریزی 
به  دستیابی  اسپانسر،  جذب  جهت 
رقم ۶3۰ میلیارد در سال شاید امکان 

پذیر باشد.

متهمان عدم دستیابی به بزرگترین قرارداد تاریخ؛

پرسپولیس در رویای درآمد ۲۱ میلیون دالری!

در  رها  با محمدی  گل  یحیی 
و  خوب  »شتاب  ز  ا صحبت هایش 
اولیه« در نقل و انتقاالت این باشگاه 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد این اتفاق 
برای  را  قدرتمندی  تیم  تا  یابد  ادامه 
فصل بیست و دوم روانه مسابقات کنند.

و  نقل  ینجای  ا تا  پرسپولیس 
انتقاالت تابستانی موفق به جذب هفت 
بازیکن شده و علیرضا بیرانوند، مرتضی 
نی،  لسیا و گئورگ  علی گنجی،  ر پو
فر،  اسماعیلی  دانیال  رفیعی،  سروش 
محمد مهدی احمدی و عرفان باقری 
کرده اند.  امضا  قرارداد  باشگاه  این  با 
در  باشگاه  این  که  حالیست  در  این 
نظر داشت در دومین یورش و مذاکره 
نقل و انتقاالتی خود سجاد شهباززاده 
را نیز به خدمت بگیرد که این مهاجم 
با تمایل استقاللی در نهایت بار دیگر 
سوی  از  کرد.  تن  بر  را  آبی  پیراهن 
خدابنده  محمد  جذب  قصد  آنها  دیگر 
نیز  بازیکن  این  که  داشتند  نیز  را  لو 
پیشنهاد گل گهر سیرجان  داد  ترجیح 
را قبول کند و در جمع شاگردان امیر 

قلعه نویی حاضر شود.

در  پرسپولیس  ناموفق  اقدام  دو 
شرایطی  در  اکنون  انتقاالت  و  نقل 
نظر  نتوانسته  هنوز  باشگاه  این  که 
برترین  به عنوان  نیز  را  سعید صادقی 
پاسور و گلساز فصل گذشته جلب کند، 
باعث شده تا همه به یاد صحبت های 
سرمربی این تیم بیفتند. جایی که او از 
شتاب اولیه مناسب در نقل و انتقاالت 
صحبت کرده بود و از انتظاری که برای 
ادامه این روند برای جذب دیگر نفرات 

مدنظرش خبر داده بود.
گل  یحیی  سته  ا خو مهمترین 
محمدی در شرایط کنونی جذب سعید 
صادقی و دو مهاجم است. جذب مهاجم 
برانکو  زمان  از  چه  اخیر  فصول  طی 
ایوانکوویچ و چه بعد از آن با کالدرون 
از  و یحیی گل محمدی همواره یکی 
بوده که معموال  تیم  این  خواسته های 
مواجه  پست  این  در  بزرگی  ضعف  با 
بوده اند و از در اختیار داشتن مهاجمی 
را  آنها  نیاز  فصل  طول  در  بتواند  که 
بابت گلزنی و سود بردن از فرصت ها 

برطرف کند، محروم بوده اند.
سعید  حاضر  حال  در  پرسپولیس 

اصلی  هدف  عنوان  به  ا  ر صادقی 
انتقاالتی خود در نظر گرفته و  نقل و 
رقابت شدیدی با دیگر باشگاه ها پیش 
گهر  گل  خوزستان،  فوالد  دارد.  رو 
سیرجان و استقالل از جدی ترین رقبای 
هافبک  این  جذب  برای  پرسپولیس 
تکنیکی و گلساز محسوب می شوند و 
این در حالیست که تنها رضا درویش 
را  مذاکرات جدی  موفق شده  تاکنون 
با این بازیکن دنبال کند و طرفین در 
این  وضعیت  شدن  مشخص  نتظار  ا

انتقال هستند.
نفراتی  جذب  از  بعد  که  درویش 
رفیعی  فر،  اسماعیلی  بیرانوند،  چون 
و پورعلی گنجی به محبوبیت مناسبی 
بین هواداران دست یافت، اکنون با از 
رقابت جذب شهباززاده و  دست دادن 
خدابنده لو و نهایی نشدن مذاکرات با 
سعید صادقی با هجمه هایی نیز مواجه 
شده است. جذب ستاره های کنونی با 
تمایل شان  و  آنها  بودن  آزاد  به  توجه 
برای حضور در پرسپولیس اتفاقی نبود 
که بشود از آن به عنوان یک مدیریت 
نقل و انتقاالت ایده آل یاد کرد و این 

مساله ای که اکنون در فضای هواداری 
به شدت به آن پرداخته شده و هواداران 
جایی  موفق  انتقال  که  هستند  مدعی 
مدنظر  زیکن  با که  می گیرد  شکل 
با  که  قراردادی  علیرغم  ولو  کادرفنی 
مذاکراتی  روند  بتواند  دارد  باشگاهش 
باشگاه  با  قرارداد  عقد  برای  مناسبی 
و  پرسپولیس  که  اتفاقی  کند.  دنبال 
امید  با  مذاکره  در  تیم  این  مدیران 
در  نیز  سپاهان  باشگاه  و  نورافکن 
در خصوص  دید  باید  بودند.  ناکام  آن 
دیگر  توجه  قطعا  که  صادقی  سعید 
کرده،  جلب  خود  به  نیز  را  باشگاه  ها 
به  بود  قادر خواهند  نهایت طرفین  در 
شرایط مدنظر برای عقد قرارداد نزدیک 

شوند یا خیر.
موضوع بعدی جذب مهاجم است. 
در  را  خارجی  گزینه های  پرسپولیس 
کاسیانو  است.  داده  قرار  خود  اولویت 
می شود  محسوب  آنها  اول  اولویت 
به  مربوط  موضوع  پیگیر  باشگاه  که 
رضایتنامه وی و همچنین رقم پرداختی 
ادعای  طبق  مذاکرات  روند  اوست. 
می رود  پیش  مثبت  باشگاه  نزدیکان 
و اگر اتفاق خاصی نیفتد باید تا پایان 

این هفته منتظر نهایی شدن آن بود.
اسبق  مهاجم  ته  با دیا شیخ  ز  ا
استقالل و آقای گل سابق لیگ برتر، 
نو  لوسیا همچنین  و  منشا  دوین  گا
گزینه های  دیگر  عنوان  به  نیز  پریرا 
است.  شده  یاد  پرسپولیس  احتمالی 
از  خبر  اما  رسمی  غیر  گمانه زنی های 
این می دهد که یحیی اعالم کرده که 
همچنین  و  منشا  جذب  روی  نظری 

شیخ دیاباته ندارد.
انتقاالت  و  نقل  باید  حال  این  با 
سعید  احتمالی  جذب  با  را  پرسپولیس 
جم  مها یک  همچنین  و  قی  د صا
)کاسیانو( پایان یافته تصور کرد و آنها 
در فاز بعدی خود به دنبال توافق برای 
جدایی نفراتی که فرصتی در این تیم 

نخواهند داشت، خواهند رفت.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

الزیر نظر: مجتبی کاشی
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

دیاباته خیر، شیمبا آری؛

پرسپولیس به دنبال مهاجم شش دانگ!

ملی  تیم های  برنامه  به  توجه  با 
ه،  ما بان  آ در  مجارستان  و  یران  ا
دو  دوستانه  دیدار  برگزاری  امکان 

تیم وجود ندارد.
تیم های ملی ایران و مجارستان 
در  دوستانه  دیدار  برگزاری  امکان 
رضا  این  از  پیش  ندارند.  را  آبان ماه 
ملی  کمیته  رییس  امیری،  صالحی 

مجارستان  در  حضور  از  بعد  المپیک 
کشور،  این  ورزش  سران  با  دیدار  و 
به  مایل  مجارستان  بود  کرده  اعالم 
قبل  ایران  با  دوستانه  دیدار  برگزاری 

از جام جهانی است.
دوستانه  دیدار  این  حال  این  با 
است  امکان پذیر  ماه  آبان  در  فقط 
در  دارد  فرصت  هفته  یک  ایران  که 

قطر و جام جهانی 2۰22 حاضر شود 
به علت غیبت در جام  اما مجارستان 
جهانی و برگزار نشدن لیگ ملت های 
اروپا، به دنبال برگزاری دیدار دوستانه 

است.
ایران  ملی  تیم  رسانه ای  مدیر 
اعالم کرده با توجه به »فیفادی «های 
پیش رو تا زمان برگزاری جام جهانی 

قطر، امکان برگزاری بازی دوستانه با 
مجارستان غیرممکن و نشدنی است. 
ر  حضو علت  به  فی  طر ز  ا
اروپا،  ملت های  لیگ  در  مجارستان 
در  پیش رو  دی  فیفا  در  تیم  ین  ا
بقات  مسا در  ید  با مهر،  و  شهریور 
رسمی شرکت کند اما ایران به دنبال 

دیدار دوستانه است.

ایران و مجارستان نمی توانند با هم بازی کنند!
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زیبایی هایی با سبک و معماری قاجاریه
نگاهی به تاریخچه معماری ایران از آغاز تا قاجاریه - قسمت نهم

تهیه و تحقیق: 
ناصر میرزایی

ــرایط  ــاظ ش ــه لح ــان ب  ایرانی
اقلیمــي ویــژه کشــور اغلــب بــراي 
ــواد  ــح و م ــا از مصال ــاخت بناه س
مقــاوم بهــره مي گرفتنــد و بــر 
ــاخت  ــه س ــاس در زمین ــن اس همی
ــد  ــدا کردن ــي پی ــر کاف ــا تبح بناه
ــر  ــه هن ــه ســرعت توانســتند ب و ب
معمــاري در معنــاي واقعــي آن 
دسترســي پیــدا کننــد. چنانچــه آثار 
و ابنیــه تاریخــي بــه جــاي مانــده از 
تاریــخ کهن ایــران ماننــد چغازنبیل 
نشــاني از ایــن حکایــت اســت. 
ــي و  ــاي پارت ــن در دوره ه همچنی
ساســاني ســبک و ســیاق معمــاري 
ســنگي بــه شــناخت بهتــر مــواد و 
ــا  ــم، طاق ه ــاي عظی ــاخت بناه س
ــن  ــه ای ــد ک ــر ش ــا منج و کتیبه ه
ــه  ــاني ب ــر دوره ساس ــد در اواخ رون

ــدا کــرد. ــروز پی ــي ب شــکل کامل
 بــا آغــاز دوره اســالمي رونــد 
ــا  ــد ت ــر ش ــران پویات ــاري ای معم
ــا  ــلجوقي، ب ــه در دوره س ــي ک جای
تکمیــل شــدن مباحــث ســازه اي،  
معمارهــا فرصــت پیــدا کردنــد 
ــات در  ــالط و تزیین ــر، م ــا از آج ت
ســاخت بناهــا اســتفاده کننــد کــه 
ایــن هنــر بــه ویــژه در دوران 
اســالمي، در ســطوح عالــي آن بــه 
چشــم مي خــورد. در اواخــر دوره 
مغــول اطالعــات مربــوط بــه ســازه 
و بنــا تکمیــل و معمــاري بنــا از نظر 
ــه  فضاهــا کامــل شــد و بناهــاي ب
جــا مانــده از ایــن دوره بــه عنــوان 
یکــي از کامــل تریــن نمونــه هــاي 
فضاهــاي معمــاري شــهري، جلــوه 
گــر شــد. پــس از مغــول و در دوران 
تیموریــان کاشــیکاري بــا ســبک و 
ســیاق کاشــي معــرق و بــه شــکل 
ــه  ــه شــد ک ــه کار گرفت ــر ب بي نظی
ــز  ــه نی ــبک در دوره صفوی ــن س ای
ادامــه پیــدا کــرد، در ایــن دوره 
ــتفاده  ــاز اس ــاخت وس ــرعت س س
را  رنــگ  هفــت  کاشــیکاري  از 
جایگزیــن اســتفاده از کاشــي هــاي 

ــرد. ــرق ک مع
اتفاقــات  قاجــار  دوران  در 
و ابداعــات زیــادی در معمــاری 
ایــران زمیــن رخ داد. یکــی از ایــن 
حــوادث ویرانــی بناهــای بــه جــای 
مانــده از دوران قبــل بــه خصــوص 
ــرد  ــل ل ــت، دلی ــه اس دوره صفوی
ــرای  ــی( ب ــیاح انگلیس ــروزن )س ک
ــت  ــه آن اس ــا متوج ــن ویرانی ه ای
ــه  ــه در خان ــرقی ها از اینک ــه، ش ک
پدرانشــان ســکنی گزیننــد، کراهت 
ــدان  ــت فرزن ــدران جه ــد: »پ دارن
بنایــی می ســازند کــه چــون ممکن 
اســت بعــداً ایــن بنــا کافــی بــرای 
پســر نباشــد و یــا طــرز ســاختمان 
را  وارث  و  می یابــد  تغییــر  کــه 
خــوش نمــی آیــد، وارثیــن صرفــه 
ــد«. ــی می بینن را در انهــدام و ویران

ــز  ــاس نی ــاه عب ــه ش کاری ک
ــام  ــتگان انج ــراث گذش ــاره می درب
ــه  ــه گفت ــه ب ــوری ک ــه ط داد، ب
ــی  ــیاحان خارج ــر از س ــی دیگ یک
ــاه  ــی ش ــه: »وقت ــام تاورنی ــه ن ب
عبــاس اصفهــان را پایتخــت خــود 
قــرار داد، بــه مســجد جامــع قدیــم 
شــهر احتــرام نگذاشــت، در صورتی 
کــه بایــد ایــن محــل زیبــا را کــه 
اهمیــت و شــهرت اصفهان وابســته 

ــود«. ــت می نم ــت مرم ــه اوس ب
در دوران قاجــار بــه دلیــل 
ورود عناصــر جدیــدی ماننــد میــدا 
)بــه معنــای امــروزی( و خیابــان بــه 
عرصــه معمــاری، در معمــاری ایران 
ــاری  ــد و معم ــی رخ می ده تغییرات
جدیــدی بــه نــام معمــاری خیابانــی 
شــکل می گیرد، همچنیــن معماری 
در دوران قاجــار در بناهــای مختلف 
مانند: پل، گرمابه، مســجد، مدرســه 
و غیــره ادامــه معمــاری دوره هــای 
پیشــین بــه خصــوص صفویــه 
اســت و البتــه دارای تغییــرات و 
ــص  ــه مخت ــد ک عناصــری می باش

دوره قاجــار اســت.
بطــور کلــی معمــاری دوره ی 

قاجاریــه را می تــوان بــه دو دوره ی 
کلــی تقســیم کــرد:

۱- دوره اول: از آغــاز ســلطنت 
آغــا محمدخــان تــا پایــان ســلطنت 
ــگاه  ــن دوره ن ــاه:در ای ــد ش محم
حاکــم بر معماری همچنــان نگاهی 
درونــزا و بــر مبنای ســبک اصفهان 
و بــه کمــال رســاندن آن می باشــد 
ــرم  ــون ح ــی همچ ــه نمونه های ک
و  قــم  در  معصومــه  حضــرت 
مســجد ســلطانی نمونه هایــی از 

می باشــند. آن 
2- دوره دوم: از آغــاز ســلطنت 
ناصرالدیــن شــاه تــا پایــان حکومت 
سلســله قاجــار: در ایــن دوره بــر اثر 
مســافرت های ناصرالدیــن شــاه 
و اخــالف او و همچنیــن اعــزام 
ــه  ــی ب ــن ایران ــده ای از محصلی ع
اروپــا و تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن 

هیــات حاکمــه و نخبــگان جامعــه، 
ســبکی در معمــاری آغــاز می گــردد 
کــه التقاطــی از معمــاری بومــی و 

ــد. ــی می باش ــاری غرب معم
هنــر معمــاری ایــن زمــان بــا 
مقایســه بــا دوره ی صفویــه بســیار 
ضعیــف شــمرده می شــود. تنهــا در 
زمــان حکومت طوالنــی ناصرالدین 
ــر  ــل نفــوذ هن ــه دلی شــاه قاجــار ب
باختــری، هنــر معمــاری هم چنیــن 
ــری،  ــد گچ ب ــف مانن ــع ظری صنای
ــق  ــی کاری رون ــه کاری و کاش آیین
یافــت. ارتبــاط بیش تــر ایــران 
ــر  ــی را ب ــاران ایران ــا غــرب، معم ب
ــخص  ــل مش ــا عوام ــت ت آن داش
معمــاری ایــران را بــا روش بینــی و 
توجــه خاصــی بــا عوامــل معمــاری 
غــرب درآمیزنــد و آثــاری بــه وجود 
آورنــد کــه از نظــر هنری دل پســند 

باشــد.
فضاهــا به گشــایش و ســبکی 
بیشــتری می رســند و الگوهــای 
قدیمــی معمــاری ایــران در جهــت 
ــد.  ــل می یابن گســترش فضــا تکام
امــا وقتــی بــه معمــاری از زوایــای 
دیگــری مانند انــدازه ها، تناســبات، 
ــم،  ــگاه کنی ــات ن ــکل ها و تزئین ش
ــازل  معمــاری دوره قاجــار وضــع ن
تــری را نســبت بــه دوره هــای 
گذشــته خــود و بــه خصــوص دوره 

ــد. ــان می ده ــوی نش صف

گرمابه ها
ســاخت حمــام )گرمابــه( در 
ســابقه  دارای  ایــران  معمــاری 
ــت و  ــاله اس ــزار س ــن ه ای چندی
حفاری هــای  طبــق  آن  قدمــت 
باســتان شناســی صــورت گرفته در 
تخــت جمشــید به دوره هخامنشــی 
می رســد و ایــن رونــد در دوره ی 
ــا  ــرده و ت ــدا ک ــه پی ــالمی ادام اس
ــال  ــی ح ــار و حت ــر دوره قاج اواخ
حاضــر مــا شــاهد ســاخت گرمابــه 
ــه ســبک و شــیوه ســنتی  هایــی ب
ــتیم.دوره  ــران هس ــاری ای در معم
اوج و رونــق معمــاری حمام هــا 
مربــوط بــه دوره صفویه اســت،طرح 
ــران  ــی گرمابه هــا در سراســر ای کل
یکســان بــوده و تنهــا تفاوتــی 

ــا  ــرد ب ــم س ــای اقلی ــه گرمابه ه ک
ــته  ــرم داش ــم گ ــای اقلی گرمابه ه
انــد در عمــق آنهاســت کــه در اقلیم 
ســرد بــه علــت ســردی هــوا، عمق 

ــتر اســت. ــه بیش گرماب
دوره  در  حمام هــا  معمــاری 
ــه ی  ــی ادام ــور کل ــه ط ــار ب قاج
معمــاری گرمابه هــای دوره صفــوی 

ــت. اس

ویژگی های باغ قاجار

ایــن  در  ایــران  باغســازی 
دوره همچــون معمــاری و ســایر 
بــه شــدت  رشــته های هنــری 
اروپــا  باغســازی  تاثیــر  تحــت 
و  فرم هــا  معمــاران  دارد.  قــرار 
عناصــر معمــاری و ســاختار فضایی 
ــا  ــاس ت ــی را اقتب ــای اروپای باغ ه
حــدی ایرانیــزه و ســپس اجــرا 
ــود  ــم وج ــی رغ ــد. عل ــوده ان نم
عناصــر فــراوان بیگانه امــا همچنان 
ــر  ــم ب ــی حاک ــاغ ایران ــای ب فض
باغســازی ایــن دوره اســت. قدمــت 

ســاخت بــاغ در معمــاری ایــران بــه 
دوره هــای قبــل از اســالم )باغ هــای 
پاســارگاد( می رســد و دســتیابی 
ــی  ــاغ ایران ــر ب ــم ب ــم حاک ــه نظ ب
همــراه بــا شــکل گیــری فرهنــگ 
ــر  ــده اســت، گ ــی حاصــل ش ایران
ــر  ــی ب ــز مبتن ــم نی ــن نظ ــه ای چ
دیدگاه هــای دیــن زرتشــت ودیــن 
ــی  ــگ ایران اســالم و ســپس فرهن
بــوده اســت؛نکته ای کــه در مــورد 
ــف  ــی در دوره مختل ــای ایران باغ ه
تاریخــی بــه خصــوص دوره قاجــار 
رعایــت شــده، پرهیــز از بیهودگــی 
و درون گــرا بــودن بــاغ هاســت که 
باغ هــای  مهــم  ویژگی هــای  از 
ایرانــی اســت. رواج حــوض بیضــی 
ــار و  ــاص دوره قاج ــز خ ــکل نی ش
تحــت تأثیــر معمــاری غرب اســت.

مدارس
مــدارس دوره قاجــار بــه نوعی 
ــدارس را  ــاری م ــکوه معم اوج و ش
ــه  ــد، از جمل ــش می گذارن ــه نمای ب
مــدارس زمــان قاجــار مدرســه 
ــه ی  ــه نمون ــت ک ــاالر اس سپهس
کاملــی از معمــاری مــدارس دوران 
ــری  ــیزدهم هج ــرن س ــار و ق قاج

ــری اســت. قم
ــازهایی  ــاخت و س ــر س از دیگ
صــورت  قاجــار  دوره  در  کــه 
ــاری  ــا، معم ــل ه ــه؛ بازارها،پ گرفت
قهــوه خانــه هــا، یخچال هــا و 
بــازار  در  موجــود  تیمچه هــای 
)ماننــد تیمچــه ی امیــن الدولــه 
کاشــان( و ســتون های بــه کار برده 

شــده در ایــن دوره اســت

هنر و معماری قاجاریه
در دوران قاجــار اتفاقات،حوادث 
ــاری و  ــادی در معم ــات زی و ابداع
ــی  ــن رخ داد. یک ــران زمی ــر ای هن
ــای  ــی بناه ــوادث ویران ــن ح از ای
بــه جــای مانــده از دوران قبــل بــه 
خصــوص دوره ی صفویــه اســت. در 
دوران قاجــار بــه دلیــل ورود عناصر 
جدیــدی ماننــد میــدان )بــه معنــای 
ــه عرصــه ی  ــان ب ــروزی( و خیاب ام
ایــران  معمــاری  در  معمــاری، 
تغییراتــی بــه وجــود می آیــد و 
معمــاری جدیــدی بــه نــام معماری 
می دهــد،  شــکل  را  خیابانــی 
همچنیــن معمــاری در دوران قاجــار 
ــل،  ــد: پ ــف مانن ــای مختل در بناه
ــه، مســجد، مدرســه و غیــره  گرماب
ادامــه ی معمــاری دوره های پیشــین 
بــه خصــوص صفویــه اســت و 
ــری  ــرات و عناص ــه دارای تغیی البت

دوره ی  مختــص  کــه  می باشــد 
ــار میباشــد. قاج

 
عوامــل شــکل گیــری معماری 

ر جا قا
منظــور  داخلــی:  عوامــل 
ــه  ــر گرفت ــه ب ــی میباشــد ک عوامل
از معمــاری ســنتی ایــران بــه 
یعنــی  قبــل  دوران  خصــوص 
ــر  ــن اث ــت. ای ــه اس دوران صفوی
ــای  ــوان در خانه ه ــری را می ت پذی
از  مذهبــی  ابنیــه ی  مســکونی، 
جملــه مســاجد، تکیــه ها، حســینیه 
هــا، امامزاده هــا و همیــن طــور در 
بنــای قهــوه خانــه هــا، یخچال هــا 

ــود. ــاهده نم و... مش
عوامــل خارجــی: عمــده تریــن 
عوامــل شــکل دهنــده ی معمــاری 
قاجــار را عوامــل بیرونــی تشــکیل 
ــی اســت  ــور عوامل ــد؛ منظ می دهن
که از کشــورهای بیگانــه مخصوصًا 
کشــور های غربــی و روســیه گرفته 
شــده اســت از جملــه ایــن عوامــل 
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمود:
آمــد و شــد هیــأت حاکمــه بــه 
ــا حضــور کنســولگري های  ــا ب اروپ
ایــران در کشــورهای اروپایــی و 
کشــورهایی نظیــر ترکیــه و مصــر 
و همچنیــن ســفرهای ناصــر الدین 
شــاه بــه فرنــگ کــه باعــث ترغیب 
بــر اســاس  و توســعه ی شــهر 

ــا شــد. اقدامــات شهرســازی اروپ
معمــاران  تحصیــل کــردن 
ایرانــی در فرنــگ و حضــور معلمان 

ــون. ــی در دارالفن ــاری اروپای معم
ورود کالســکه و اتومبیــل در 
ــهری و  ــل ش ــل و نق ــتم حم سیس

بیــن شــهری کــه باعــث بــه وجــود 
آمــدن ســبک خاصــی در معمــاری 
دوره ی قاجــار بــه نــام ســبک 

ــد. ــی ش ــاری خیابان معم
روســی  معمــاران  حضــور 
ســاز  و  ســاخت  در  ارمنــی  و 
ــی. ــبک غرب ــه س ــاختمان ها ب س

دوره های معماری قاجار
۱دوره اول کــه از آغاز ســلطنت 
آقــا محمــد خــان تــا پایان ســلطنت 
ــگاه  ــن دوره ن ــاه. در ای ــد ش محم
حاکــم بــر معمــاری همچنــان 
نگاهــی درونــزا و بــر بنــای ســبک 
اصفهــان و بــه کمــال رســاندن ان 
میباشــد کــه نمونه هایــی همچــون 
حــرم حضــرت معصومــه در قــم و 
مجــد ســلطانی را میتــوان نــام بــرد.

ــلطنت  ــاز س 2 دوره دوم از آغ
پایــان  تــا  شــاه  ناصرالدیــن 
ــر  ــن دوره ب ــاردر ای ــت قاج حکوم
ناصرالدیــن  مســافرت های  اثــر 
شــاه واعــزام تعــدادی دانشــجو 
بــه اروپــا و تحــت تاثیــر قــرار 
گرفتــن هیــات حاکمــه و نخبــگان 
جامعه،ســبکی در معمــاری آغــاز 
می گــردد کــه التقاطــی از معمــاری 
بومــی و معمــاری غربــی می باشــد.

ویژگی هــای کالن معمــاری 
قاجــار

اســتفاده از نقــش گل لندنی در 
کاری کاشی 

ــار  ــای کن ــتفاده از کنگره ه اس
بــام کاخ هــا

اســتفاده از نقــش و متیف های 
تخت جمشــید

مرکزیــت بنــا بــا ســتون و 
سرســتون هــا

اســتفاده از مصالــح ســنگ، 
ــن ــیمان و آه س

عظیــم  ایوان هــای  ایجــاد 
هــا ورودی  در  ومرتفــع 

ــا  ــز ی ــگ قرم ــتفاده از رن اس
ارغوانــی در کاشــی های خشــتی 

ــگ ــت رن هف
ــودی  ــره عم ــتفاده از پنج اس
ــه  ــوم ب ــه موس ــی ب ــبک رنگ مش

ــی ارس
ــا کاری  ــی و نم ــر تزیین عناص

ــی ــر عناصــر غرب تحــت تاثی
ــه شــکل مرتفــع کــه  بنا هــا ب

حاکــی از عظمــت وقــدرت
ازخانه هــای  گیــری  بهــره 

حیــاط مرکــزی ودرونگــرا

تزئینات معماری دوره قاجار
شیشه های رنگی

استفاده از تزیینات آینه کاری
رسمی بندی و کاربندی
نقاشی های لندن کاری

ــگ و  ــت رن ــی کاری هف کاش
لعاب هــای رنگارنــگ

و  گچبــری  داخلــی  نمــای 
کاری کاشــی 

ــی  ــای چوب ــتفاده از آرایه ه اس
در تزئینــات

اســتفاده از قــواره آجــر تــراش 
ــی ــای مذهب ــات مکان ه در تزئین

ــوش  ــی منق ــتفاده از کاش اس
ــکال  ــه اش ــش ب ــش دار منق و نق

ــاری ــاطیری کهــن و درب اس
اســتفاده ازآجــر تزئینــی قالبــی 

و تــراش مخصــوص دوره قاجــار
قاجــار  تزیینــات معمــاری   
)گــچ بــری، پنجره مشــبک ارســی، 
ــی( ــال معل کاشــی کاری هــای کرب

در  بنــا  انــواع  خصوصیــات 
قاجــار معمــاری 

مســاجد: مســاجد دوره ی قاجار 
از لحــاظ طــرح کلــی، یعنی داشــتن 
چهــار ایوان،شبســتان، گنبــد، مناره، 
از  برگرفتــه  و...  منبــر  محــراب، 
معمــاری دوره هــای قبــل و اصیــل 
ایــران می باشــد امــا تعــدادی از 
ویژگــی هایــی در ســبک معمــاری 
دیــده  قاجــار  دوره ی  مســاجد 
ــز  ــه تمای ــث وج ــه باع ــود ک می ش
ــاری  ــبک های معم ــر س آن از دیگ
ــود و آن  ــف می ش ــای مختل دوره ه
وجــود ســه ورودی حجیــم و مهــم 
ــی،  ــه ی غرب ــه جبه ــط س در وس
شــرقی و شــمالی بنــا اســت. چنیــن 
طرحــی در مســاجد دوره هــای قبــل 
ــت؛ در  ــته اس ــود نداش ــران وج ای
ــن  ــی از ای ــه های ــه نمون ــی ک حال
طــرح، در معماری هندی و مســاجد 
ــان مشــاهده  آن در دوره ی گورکانی
ــک  ــود ی ــن وج ــود؛ همچنی می ش
جبهــه ی اصلــی، جهــت قبلــه، یک 
ــم  ــه ی ک ــه جبه ــه و س ــد خان گنب
عمــق تــر اســت کــه ایــن ویژگــی 
نیــز کمابیــش در مســاجد هنــد 
ماننــد مســجد جامــع دهلــی دیــده 
ــه ی  ــر رابط ــن بیانگ ــود، ای می ش
ــت  ــتان اس ــا هندوس ــار ب دوره قاج
کــه باعــث تأثیــر گرفتــن معمــاری 
مســاجد ایــران از معمــاری مســاجد 
هنــدی شــده اســت، از جملــه 
مســجد امــام تهــران، مســجد 

ــاالر. سپهس
قاجاریــه  دوره  مناره هــای 
ــاه و باریــک و از نظــر  ــاً کوت عموم
قطــر و ارتفــاع در مقایســه بــا 
مناره هــای دوره ی صفویــه تفــاوت 
فاحشــی دارنــد. مناره هــا همچنیــن 
ــًا  ــی عمدت ــای فوقان دارای دهلیز ه
کاشــي کاری شــده و ســر پوشــیده 
بــا ســر مناره هــای کوچــک گنبدی 

ــه دار شــدند. هال
ازجملــه مــدارس  مــدارس: 
دوره ی قاجار مدرســه ی سپهســاالر 
اســت کــه نمونــه ی کاملــی از 
ــار. و  ــدارس دوران قاج ــاری م معم
ــری  ــری قم ــیزدهم هج ــرن س ق
اســت در ایــن مدرســه حیاط هــای 
ــج  ــی در کن ــت ضلع ــک هش کوچ
ــی  ــکل قدیم ــکل ش ــن، مش صح
ــی  ــه زیبای ــاط را ب ــه های حی گوش
حــل کــرده اســت. در میــان صحن، 
بــه جــای حــوض، نهــری مســتقیم 
جــاری اســت کــه در دو ســوی آن 
ســکوهایی بــرای نشســتن طــالب 
ســاخته شــده اســت. پوشــیده شدن 
ــواع  ــا ان ــاط ب ــطوح حی ــایر س س
درختــان و گیاهــان، صورتــی شــبیه 
ــه  ــا ب ــراوت و مصف ــا ط ــاغ و ب ب

ــت. ــیده اس ــاط بخش حی

ــازی  ــاغ س ــنت ب ــا: س باغ ه
اواخــر  تــا  ایــران  معمــاری  در 
ــان  ــی در زم ــار و حت دوره ی قاج
ــا،  ــب طــرح ه حــال حاضــر درقال
جدیــد  اشــل های  و  شــکل ها 
ادامــه داشــته اســت و دارد، اگرچــه 
ســنت بــاغ ســازی در اواســط 
خصــوص  بــه  قاجــار  دوره ی 
دوره ی حکومــت ناصرالدیــن شــاه 
غــرب  معمــاری  تأثیــر  تحــت 
قــرار گرفتــه اســت و طــراح اکثــر 
ــی،  ــای( ایران ــارک ه ــای )پ باغ ه
طراحــان ایتالیایــی بــوده انــد؛ امــا 
ــتفاده از  ــل، اس ــن عام ــار ای در کن
تجربــه ی ســاخت باغ هــای ایرانــی 
توســط مهندســین داخلــی نیــز بی 
ــا و  ــت. حوض ه ــوده اس ــر نب تأثی
اســتخرهای ســنگی قبل از دوره ی 
قاجــار مســتطیل شــکل می باشــد و 
کاربــرد حوض های بیضوی شــکل 
در باغ هــای ایــران را بــرای اولیــن 
بــار در دوره ی قاجــار می بینیــم. 
ــای  ــورد باغ ه ــه در م ــه ای ک نکت
ایرانــی در دوره ی مختلــف تاریخی 
بــه خصــوص دوره ی قاجــار رعایت 
شــده، پرهیــز از بیهودگــی و درون 
ــه  ــد ک ــا میباش ــودن باغ ه ــرا ب گ
باغ هــای  مهــم  ویژگی هــای  از 
ــرود، رواج  ــمار می ــه ش ــی ب ایران
نیــز  شــکل  بیضــی  حــوض 
خــاص دوره ی قاجــار و تحــت 

ــت. ــرب اس ــاری غ تأثیرمعم
ادامه دارد
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محمد حسین زاده

حسین نمازی در دومین تجربه 
فیلمسـازی خـود بـا فیلم سـینمایي 
شـادروان، بـه سـراغ سـوژه تلخـی 
دربـاره مردم طبقه فرودسـت جامعه 
رفتـه و سـعی کـرده بـا اسـتفاده از 
چاشـنی طنـز و خلـق موقعیت های 
ایـن قصـه  بـار تلخـی  از  شـیرین 
نفـس  بـرای  راهـی  تـا  بکاهـد 
کشـیدن مخاطبـش باقـی بگـذارد 
و آنهـا را ۹۰ دقیقـه روی صندلـی 
سـینما بنشـاند. نمـازی تاکیـد دارد 
آن کـه  وجـود  بـا  فیلـم  ایـن  کـه 
مخاطبـش را می خندانـد اما کمدی 
نیسـت چرا کـه قواعد فیلـم کمدی 
در آن رعایـت نشـده اسـت. او در 
فیلـم قبلـی اش یعنـي آپاندیس، نیز 
همیـن زبـان شـیرین و طنازانـه را 
بـه کار گرفـت کـه موردتوجـه چند 
و  گرفـت  قـرار  خارجـی  جشـنواره 
جوایـزی را هـم در بخـش فیلمنامه 
برایش بـه همراه داشـت. کارگردان 
شـادروان، بازیگردانی را مهمترین و 
جذاب تریـن بخـش کارش می دانـد 
و معتقد اسـت که با انتخاب بهرنگ 
علـوی، نازنین بیاتی، گالره عباسـی 
و سـینا مهراد در نقش هایی متفاوت 
از آنچـه تاکنـون از آنها دیده شـده، 
خـود را بـه چالش کشـیده و دسـت 
نتیجـه ای  بـا  بـه ریسـکی همـراه 
مطلـوب و دلخواه زده اسـت. اکران 
آنالیـن ایـن فیلم در شـبکه خانگي 
آغـاز شـده و بـه همیـن بهانـه بـا 
کـه  داده ایـم  انجـام  گفتگویـی  او 

می خوانیـد...

شـادروان  فیلمنامـه  -دربـاره 
بگویید که سـوژه اصلی آن را چطور 

کردید؟ انتخـاب 
*در یکی از سایت های وکالت، 
بـه سـوال خانـواده ای برخـوردم که 
برایـم خنـده دار و البته تاسـفبار بود. 
مطـرح  را  سـوال  ایـن  خانـواده ای 
کـرده بودنـد کـه وقتـی پدرمـان از 
دنیـا رفت، در مرحلـه انحصار وراثت 
متوجـه شـدیم کـه پدرمـان دختـر 
دیگـری داشـته کـه سـال ها پیـش 
فوت کرده بود، شناسـنامه اش باطل 
نشـده و ایـن موضوع بـرای انحصار 
وراثـت برای ما مشـکل ایجاد کرده 
بـود. در نهایـت ما همسـر برادرمان 
را بـه جـای خواهرمان جـا زدیم که 
حـاال  امـا  شـود  حـل  مشـکل مان 
همسـر برادرمـان کارت ملی خواهر 
فوت شـده ما را گرفته و با آن یارانه 
دریافـت می کنـد و ایـن یارانـه را به 
مـا نمی دهـد. ایـن ماجرا هـم برایم 
خنـده دار بـود و هـم از ایـن بابـت 
متاسـف شـدم کـه ایـن خانـواده تا 
چه انـدازه همـان پول انـدک یارانه 
برایشـان مهـم اسـت. ایـن موضوع 
بـه سـوژه فیلـم شـادروان تبدیـل 
شـد و فیلمنامـه را نوشـتم امـا آن 
داسـتان اگرچـه واقعی بـود اما قطعا 
بـرای مخاطـب باورپذیـر نبـود بـه 
همیـن دلیـل از بخشـی از آن اتفاق 
گرته بـرداری کـردم و فیلمنامه اولیه 

نوشتم. را 

و  مهمتریـن  از  اولیـه  -ایـده 
شـکل  بخش هـای  اصلی تریـن 
اثـر سـینمایی اسـت  گیـری یـک 
ایده هـای  یافتـن  بـرای  شـما  و 
داریـد؟ روشـی  چـه  سـینمایی تان 

*هـر کسـی در هـر کاری کـه 
انجـام می دهـد بایـد آموزش هـا و 
تمرین هـای خـاص خـود را داشـته 
حرفـه ای  فیلمنامه نویـس  باشـد. 
هـم بایـد بـرای پـرورش فکـرش 
بـه  را  خـود  خـاص  تمرین هـای 
صـورت روزانه انجـام بدهد. من هم 
هر روز نزدیک به 3 سـاعت مطالعه 
دارم و اغلـب رمـان می خوانـم و بعد 
از آن موضوعاتـی از قبیـل تاریـخ و 

خاطـرات افـراد مختلـف را مطالعـه 
هـم  اتوموبیلـم  داخـل  و  می کنـم 
پادکسـت و کتـاب صوتـی گـوش 
مطالعـات  ایـن  در  کـه  می کنـم 
شـخصیت هایی  و  قصه هـا  دنبـال 
می گـردم کـه بـه کارم می آیـد. در 
طـول هفتـه هـم چنـد سـاعتی را 
در پارک هـا و مکان هـای عمومـی 
می گذرانـم و به حرف هـا و خاطرات 
روز  هـر  می کنـم.  گـوش  آدم هـا 
زمـان مشـخصی را بـرای نوشـتن 
از صبـح  کـه  اختصـاص می دهـم 
تـا سـاعت ۵ و ۶ عصـر مشـغول 
نوشـتن هسـتم و البتـه جمعه ها هم 
کار نمی کنـم و صرفـا بـه تفریـح و 
کارهـای دیگـر می پـردازم، درسـت 
مثـل یک کارمند. ایـن برنامه روزانه 
و هفتگـی مـن اسـت کـه ایده هـا و 
سـوژه هایم نیـز از دل آن هـا بیـرون 

می آیـد.

-بـه نظر شـما اخبـار و اتفاقات 
روز جامعـه چقدر برای تبدیل شـدن 
به سـوژه یـک فیلم قابلیـت دارند و 
چـرا سـراغ ایـن سـوژه های جـذاب 

نمی روید؟
بُعـد  دو  سـوژه هایی  *چنیـن 
می سـازیم  را  آنهـا  گاهـی  دارنـد، 
بـرای ثبـت در تاریـخ کـه مثـال در 
ایـن سـال ها چنیـن اتفاقـی افتـاده 
امـا طرف خطرناکـش تاریخ مصرف 
آن اسـت کـه عموما چند سـال بعد 
کهنـه می شـود و از ایـن نظـر ایـن 
نـدارد.  جذابیتـی  برایـم  سـوژه ها 
امـا بـه طـور کلـی مـن هـر زمـان 
احسـاس کنم که قصـه ای می تواند 
قصـه موردپسـند مـن باشـد، آن را 
می نویسـم فـارغ از اینکـه در چـه 
فضـا، زمان یـا جغرافیایی باشـد. به 
طـور کلـی اتفاقاتی کـه در برهه ای 
از زمـان اتفـاق می افتنـد و بـه مرور 
کمرنـگ می شـوند برایـم جذابیتـی 

ایـن  مثـل موضـوع کرونـا.  نـدارد 
اتفاقـات بـه مـرور از آن تب وتـاب 
می افتنـد و از طرفـی هـم آنقـدر در 
فیلم هـا مورد اسـتفاده قرار می گیرند 
کـه از یـک جایـی بـه بعـد لـوس 
می شـوند. اتفاقا چندین پیشنهاد هم 
در این باره داشـتم. من بیشتر عاشق 
کار بـا کاراکترهـای خانـواده به ویژه 
و  متوسـط  خانواده هـای  در سـطح 
ضعیـف هسـتم چـرا که ایـن طبقه 
را بیشـتر از هـر طبقـه و فرهنـگ 
دیگـری می شناسـم یعنـی اگر بروم 
و در شـمال شهر درباره خانواده های 
مرفـه فیلـم بسـازم، حتمـا خـراب 
می کنـم. بـه ایـن دلیـل کـه خودم 
هـم در یک خانواده متوسـط زندگی 
کـرده ام. یـک خیابـان آن طرف تـر 
می تـوان طبقـات پاییـن جامعـه از 
لحـاظ اقتصـادی را یافـت. همیـن 
حـاال هـم اصـرار دارم از همانجاهـا 
خریـد کنـم. می روم و بـا آنها ارتباط 
می گیرم. چیزهایـی در این ارتباط ها 
می شـنوم،  واژه هایـی  می بینـم، 
قصه هایـی به گوشـم می خـورد که 
هرگـز حتـی در محله های متوسـط 
تجربـه نخواهم کرد. همین هاسـت 

کـه بانـک شـنیداری، تصویـری و 
را  فیلمنامه نویـس  یـک  عاطفـی 

می توانـد ُپـر و پیمـان کنـد.

-سـوژه فیلـم تلـخ اسـت اما با 
یـک زبان شـیرین روایت می شـود! 
دربـاره انتخاب ایـن زبان بگویید که 
دلیـل آن کاسـتن از تلخی سـوژه و 
ماجـرای این قصه اسـت یا از همان 
ابتـدا نگاهتان به این سـوژه و ماجرا 

بود؟ متفاوت 
*بـه طـور کلـی نـگاه مـن به 
زندگی همین شـکلی اسـت. چیزی 
کـه برای خـودم و برخـی اطرافیانم 
عجیب اسـت این اسـت کـه عموما 
خیلـی از چیزی نمی ترسـم و چیزی 
هـم خیلـی مـن را به هـم نمی ریزد 
چـرا کـه می دانـم بـه هرحـال تـه 
همه چیز مرگ اسـت. بـرای همین 
در بدتریـن شـرایط هم آرام هسـتم 
چـون نگاهـم بـه زندگی این اسـت 
کـه وقتی زندگی قرار اسـت باالخره 
در یـک نقطـه ای تمـام شـود، چـرا 
بایـد از چیـزی ترسـید و بـه خـود 
سـخت گرفت. من حتـی در زندگی 
روزمـره ام اگـر بخواهـم خاطـره ای 
تعریف کنم حتمـا بخش هایی از آن 
خنده دار است و ناخودآگاه دیگران را 
می خندانم. این دسـت خودم نیسـت 
و تعمـدی نـدارم، جزئـی از ذات من 
اسـت. شـاید بـه همین دلیل اسـت 
کـه فیلم های من لحظات شـیرینی 
را در دل یـک سـوژه تلـخ دارنـد. از 
منظـری دیگـر هـم کـه بخواهیـم 
نـگاه کنیـم باالخره حتـی داروهایی 
کـه بـرای بیمـار تجویـز می کننـد، 
اندکـی طعـم شـیرین بـه آن اضافه 
از  و  بخـورد  بتوانـد  کـه  می کننـد 
گلویـش پایین برود. فیلم شـادروان 
هم سـوژه تلخی دارد. چه موضوعی 
تلخ تر از اینکه کسـانی نتوانند جنازه 
پدرشـان را دفـن کننـد!؟ مـن اگـر 

بخواهـم ایـن تلخـی را در فیلم نگه 
دارم، مخاطـب را زجرکـش می کند، 
بـه  گلویـش  از  می دهـد،  عذابـش 
سـختی پاییـن مـی رود. بایـد کمی 
تـا  کنـم  اضافـه  آن  بـه  شـیرینی 
آخـر  تـا  را  فیلـم  بتوانـد  مخاطـب 
تماشـا کنـد. با ایـن وجـود برخی از 
مخاطبانـی کـه فیلم را دیـده بودند، 
می گفتنـد که مـا کل زمـان فیلم را 
گریـه کردیـم برای اینکه خودشـان 
را در فیلـم می دیدند و یاد خودشـان 
و خاطـرات تلـخ زندگـی خودشـان 
افتـاده بودنـد. از طـرف دیگـر مردم 

2 سـال بسـیار تلـخ را سـپری کرده 
و نمی خواسـتم من هم بـا فیلمم به 
ایـن تلخی ها اضافه کنـم. واقعیتش 
دیـدن  تحمـل  دیگـر  هـم  خـودم 
فیلم هـای تلـخ را نـدارم و حالـم را 
بـد می کند. بنابراین باید در سـاخت 
ایـن فیلـم با یک سـوژه تلـخ راهی 
بـرای نفس کشـیدن مخاطب باقی 

می گذاشـتم.

-در ایـن فیلم مخاطب با بازی 
متفاوتـی از بهرنـگ علـوی، سـینا 
مهراد، نازنین بیاتی و گالره عباسـی 
در نقـش یک زن افغانسـتانی روبرو 
می شـود دربـاره انتخـاب بازیگـران 
ایـن فیلـم بگویید که چطـور به این 

ترکیب رسـیدید؟
*به لحاظ شـخصیتی دوسـت 
دارم خـودم را بـه چالـش بکشـم و 
لقمـه آمـاده و سـاده برایـم جذابیتی 
نـدارد. رانندگـی سـاده برایـم جذاب 
و  بـرف  در  کـردن  گیـر  و  نیسـت 
رودخانـه و نقـاط صعب العبـور برایم 
در  دیگـر  از سـوی  اسـت.  جـذاب 
سـینما بـه نظر مـن مهم تریـن کار 
کارگـردان بعـد از نوشـتن یا انتخاب 
فیلمنامـه خـوب، بازیگردانی اسـت 
و ایـن کار برایـم بسـیار لذتبخـش 
اسـت. در فیلم قبلـی ام »آپاندیس« 
هـم همیـن طـور بـود و بازیگـران 
بازی هـای خـوب و روانـی داشـتند. 
بنابرایـن در انتخـاب بازیگـران فکر 
می کنـم اگـر از بازیگـری اسـتفاده 
کنـم کـه قبـاًل شـخصیتی نزدیک 
به شـخصیت مورد نظـر فیلمنامه ام 
را بـازی کرده اسـت، پس من کاری 
نکـرده ام چـون او در آن تیـپ، یک 
بازیگـر امتحـان پـس داده اسـت و 
تجربـه الزم را در ایفـای ایـن نقش 
دارد امـا وقتی بهرنگ علوی را برای 
فیلمـم انتخاب می کنم که همیشـه 
شـیک بـازی کـرده اسـت و حـاال 

قـرار اسـت نقـش یـک آدم چـرک 
را بـازی کنـد و در ایـن فیلـم وجـه 
ناشـناخته ای از بازی خـود را نمایان 
کنـد، آن زمـان می تـوان گفـت که 
اسـت. هنـگام  انجـام شـده  کاری 
خیلی هـا  بازیگـران  ایـن  انتخـاب 
می کنـی  اشـتباه  داری  می گفتنـد 
و فیلمـت بـا سـر زمیـن می خـورد. 
ولـی مـن چیـزی در انتخاب هایـم 
دیـده بـودم کـه می دانسـتم نتیجـه 
عالـی اسـت و البتـه اگـر بـه نتیجه 
خوبـی نمی رسـید آن وقـت اتفـاق 
بـدی می افتـاد و شـادروان  بسـیار 

در ایـن نقطـه نایسـتاده بـود. بـرای 
مـن در کارگردانی، چیـزی به اندازه 
بازیگردانـی مهـم نیسـت و انتخاب 
بازیگـر بخشـی از ایـن بازیگردانـی 
اسـت. بایـد چیزی را کـه می خواهم 
را هرطـور شـده از بازیگرانـم بیرون 
بکشـم. فقـط هـم بحـث بازیگران 
اصلـی و حرفـه ای نیسـت. از نظـر 
مـن بـازِی نقش هـای فرعـی حتی 
مهم تـر از نقش های اصلی هسـتند. 
اگـر نقش هـای فرعـی فیلـم، خوب 
از آب درنیاینـد، آن وقـت اسـت که 
هـر چقـدر نقش اصلی خـوب ایفای 
کار  هـم  بـاز  باشـد،  کـرده  نقـش 
خراب می شـود. سـختِی بازیگردانی 
نقش هـای فرعـی ایـن اسـت کـه 
بـرای این نقش ها عمومـا نمی توان 
از بازیگـران حرفـه ای اسـتفاده کرد. 
بـه هرحال بازیگـران حرفه ای کمتر 
زیـر بـار بـازی در نقش هـای کوتاه 

می رونـد.

و  شـادروان  فیلـم  از  -یعنـی 
ایفای نقش بازیگران راضی هسـتید 
و فکـر می کنید به نتیجه دلخواهتان 

در بازیگردانـی رسـیده اید؟
*بلـه راضی هسـتم. به هرحال 
فیلـم هـم دسـتاوردهای کارگردانی 
جدیـد بـرای مـن دارد، هـم از پِس 
دخـل و خـرج خـودش برآمـده، بـا 
توجـه بـه اوضـاع سـینمای بعـد از 
کرونـا و فـروش خوبـی هـم کـرده 
اسـت. مخاطبـان فیلم هـم واکنش 
خیلـی خوبـی نشـان داده انـد. دیگر 
چـه می خواهـم؟ مـن ایـن فیلـم را 
بـرای مـردم سـاختم کـه بـا خیـال 
ببیننـد و حالشـان را  راحـت آن را 

کند. خـوب 

ایـن  از  منتقـدان  از  -برخـی 
اثـر بـه عنـوان یـک اثر کمـدی یاد 
کرده انـد کـه بـا واکنش منفی شـما 

در قالـب انتشـار یک یادداشـت هم 
شـد! روبرو 

*کمـدی یـک ژانـر قاعده مند، 
بسـیار جدی و سـخت اسـت. خیلی 
هـم  دنیـا  سـینمای  بـزرگان  از 
فیلم هـای کمـدی سـاخته اند. مـن 
فیلم هـای کمـدی  خـودم طرفـدار 
هسـتم و دوسـت دارم فیلـم کمدی 
با فرمول خودم بسـازم اما شـادروان 
بـه چنـد دلیل کمـدی نیسـت. ژانر 
کمـدی قواعـد و ویژگی هایـی دارد 
کـه ایـن قواعـد در فیلـم شـادروان 
رعایت نشـده اسـت. از سـوی دیگر 

تصـور غلطـی وجـود دارد مبنـی بر 
ایـن کـه هـر فیلمی کـه مخاطب را 
می خندانـد، کمـدی اسـت. یکـی از 
مهم تریـن ویژگی هـای ژانر کمدی 
این اسـت که کاریکاتوروار چیزهایی 
کـه  می کنـد  غلـو  و  برجسـته  را 
مخاطـب را بخنداند اما در شـادروان 
در هیـچ دیالـوگ، اکـت و حرکتـی 
این هـا  نمی بینیـد.  چیـزی  چنیـن 
همـه در زندگـی روزمـره می توانـد 
اتفـاق بیفتـد و وجـود دارنـد. خیلـی 
از ایـن دیالوگ هـا هـم دیالوگ های 

روزمـره زندگـی خود من اسـت. من 
کمدیـن نیسـتم و ایـن دیالوگ هـا 
کـه دیگـران را می خنداند، در حالتی 
کامـال جـدی ادا می کنـم. از ایـن 
منظـر فیلم با وجـود آن که مخاطب 
را می خندانـد، کمـدی نیسـت. برای 
انتشـار یادداشـتی که در ایـن زمینه 
نوشـتم، دلیـل دیگـری هم داشـتم؛ 
بـه نظـر من در جشـنواره فجـر ژانر 
نمی شـود.  گرفتـه  جـدی  کمـدی 
ایـن در حالی اسـت که در سـینمای 
دنیـا، فیلم هـای کمـدی جدی ترین 
فیلم هایـی هسـتند کـه می خندانند 
و جایـزه اسـکار هـم می گیرنـد. اما 
بهتریـن  فجـر حتـی  در جشـنواره 
فیلم هـای کمدی هم جـدی گرفته 
نمی شـوند. مثل فیلم اجاره نشـین ها 
سـاخته داریـوش مهرجویـی که در 
جشـنواره فجر همان سـال ها اتفاقی 
برایـش نیفتـاد. آیـا فیلم هـای سـن 
پترزبـورگ، مارمولـک، ورود آقایـان 
خوبـی  کمـدی  فیلم هـای  ممنـوع 
نیسـتند؟ از نظـر مـن هسـتند. آیـا 
ایـن فیلم هـا اگـر در هـر دوره ای از 
جشـنواره فجر حضور داشـته باشـند 
اقبالـی بـرای توجه جشـنواره دارند؟ 

قطعـا نـه. ایـن فیلم ها اغلـب اکران 
موفقـی هم دارند که البته شـادروان 

هـم اکـران موفقی را داشـت.

-بـه نظـر شـما چـرا فیلم های 
ایرانـی  جشـنواره های  در  کمـدی 

جـدی گرفتـه نمی شـود؟
می کننـد  تصـور  *عـده ای 
در  ا  ر کمـدی  فیلم هـای  گـر  ا
جشـنواره جـدی بگیرند سـطح آنها 
پاییـن می آیـد. جشـنواره همیشـه 
ترجیحـش ایـن بوده کـه فیلم های 

غیرکمـدی را برجسـته کنـد و بـه 
بپـردازد.  فیلم هـا  از  دسـته  ایـن 
هـم  جشـنواره  در  کـه  شـادروان 
پرسـروصداترین فیلم جشـنواره بود 
ولـی در داوری هـا مـورد توجه قرار 
نگرفـت. بهرنـگ علـوی یـا نازنین 
بیاتـی دیگـر چـه بایـد می کردنـد 
کـه دیـده شـوند و حداقـل نامـزد 
فیلمـی  شـوند؟  بازیگـری  جایـزه 
دقیقـه  نـود  و  سرپاسـت  کـه 
مخاطـب را نگـه می دارد بـه اندازه 
فجـر  در جشـنواره  شایسـتگی اش 
دیـده نشـد! ما فقط یک سـیمرغ و 
سـه نامزدی داشـتیم. بـا رویکردی 
کـه جشـنواره فجر دارد مـن اگر در 
هـوا و هـوس جایـزه گرفتن باشـم 
فیلـم بعـدی ام را بایـد تلـخ و جدی 
بسـازم که دیده شـود بـه این دلیل 
کـه سیاسـتگذاران جشـنواره تعیین 
کننـده نـوع فیلم های بعـدی برای 
جشـنواره هسـتند. امـا با ایـن حال 
مـن در ۴۰ سـالگی دیگـر خیلی از 
چیزهـا برایـم جذابیتـی نـدارد و در 
حـال حاضـر یکـی از کارهایـی که 
دوسـت دارم انجـام دهـم، سـاختن 
فیلمی با حضور بازیگران ناشـناخته 

و در یـک گـروه کوچک اسـت که 
فقـط از سـاخت آن لـذت ببـرم.

-اسـتقبال از این فیلم در گیشه 
چطـور بود و فکـر می کنید در اکران 
آنالیـن چـه انـدازه بـا اقبـال مواجه 

می شود؟
*بـه ایـن دلیـل کـه در اکران 
نوروزی و در جشـنواره فجر استقبال 
خوبـی از ایـن فیلـم شـد، در اکـران 
بـا  می کنـم  تصـور  هـم  آنالیـن 
اسـتقبال خوبـی روبـرو شـود و آمار 
فـروش خوبـی داشـته باشـد. به هر 
حـال بـرای یـک کارگـردان چیزی 
جذاب تـر از جـذب مخاطبان بیشـتر 

. نیست

-برای سـاخت فیلم های بعدی 
هم به سـراغ همین زبـان طنازانه و 
خلـق موقعیت های شـیرین خواهید 
را تجربـه  یـا ژانـر دیگـری  رفـت 

خواهیـد کرد؟
*اگـر اتفـاق خیلـی خـاص و 
عجیـب و غریبـی رخ ندهـد، بلـه 
سـاخت  در  را  رویکـرد  همیـن 
فیلم هـای بعـدی ام خواهـم داشـت 
بـه ایـن دلیل کـه این زبـان روزمره 
و نـوع نـگاه مـن بـه زندگـی اسـت 
کنـده  آن  از  کـه  اسـت  چیـزی  و 
بـا  آپاندیـس،  فیلـم  در  نمی شـوم. 
وجـود آن کـه سـوژه تلخی داشـت 
سـینما  سـالن های  در  مـردم  امـا 

می خندیدنـد.

-در سـاخت فیلم هایتـان چـه 
سـهمی برای مخاطـب عام و خاص 
و چه سـهمی برای دغدغه هـا، آرا و 
اندیشـه های خودتان قائل هسـتید؟
دربـاره  و  مـردم  بـرای  *مـن 
آدم هایـی فیلم می سـازم کـه آنها را 
خوب می شناسـم. از مفهوم سینمای 
شـخصی هم چیزی سـردرنمی آورم 
چـرا  کـه  اسـت  عجیـب  برایـم  و 
افـرادی کـه به سـینمای شـخصی 
معتقدنـد از ایـن که مردم فیلمشـان 
می شـوند!  ناراحـت  نمی بیننـد،  را 
سـینما بـرای مـن مثـل نقاشـی و 
عکاسـی نیسـت که بتواند شخصی 
باشد، سـینما برای من مخاطب عام 
اسـت. البتـه عالقـه ای بـه سـاخت 
فیلم هـای سـطحی هـم نـدارم و به 
ارتقـای سـطح سـلیقه مخاطـب نیز 
بـاور دارم و معتقـدم کـه هـر فیلمی 
بایـد از یـک عمقـی برخوردار باشـد 
و حرفی برای گفتن داشـته باشـد و 
البتـه کـه مخاطب عام هـم باید آن 

بفهمد. را 
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