
مشاوران امالکی که از گران شدن سود می برند؛ 

تغذیه انگلی دالالن مسکن از تورم مهار گسیخته!
کشور  شهری  تاکسیرانی های  اتحادیه  مدیرعامل 
گفت: برای سال ۱۴۰۱ هدف گذاری شده است که ۱۰ 
هزار دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی شود که از ابتدای 

امسال تاکنون ۱۵۰۰ دستگاه تاکسی نوسازی شده است.
مرتضی ضامنی افزود: همچنین برای سال گذشته )۱۴۰۰( هم 
۱۰ هزار دستگاه تاکسی هدف گذاری شده بود که نوسازی شود و در 

مجموع ۹ هزار و ۹۳۵ دستگاه تاکسی نوسازی شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تولید دو خودروی سمند و پژو 
۴۰۵ از امسال متوقف شده است، ازسوی شرکت خودروساز خودرو 
سمند سورن برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی پیشنهاد شده است و 
امیدواریم که از ماه آینده )مردادماه( بر اساس قولی که خودرو ساز 
داده است، بتوانیم کار نوسازی ناوگان تاکسیرانی با تک محصول 

سمند سورن را از سربگیرم.
صفحه 2

رییس سازمان سنجش آموزش کشور:

۷۰ مورد تخلف کنکوری شناسایی شد
 دستگیری عوامل فروش وسایل الکترونیکی تقلب

طال سقوط کرد؛ دالر صعود!
قیمت طال روز جمعه کاهش یافت و در 
مسیر سومین کاهش هفتگی متوالی قرار گرفت 
زیرا سیاست های پولی تهاجمی بانک های مرکزی 
بزرگ و افزایش ارزش دالر آمریکا، سرمایه گذاران 

را از شمش به قیمت دالر دور نگه داشت.
بهای هر اونس طال تا ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح 
به وقت شرقی با ۱۰.۶۰ درصد کاهش به ۱۷۹۶ دالر و ۹۰ 
به  کاهش  درصد  با ۰.۵۹  نیز  آمریکا  و طالی  رسید  سنت 

۱۷۹۷ دالر و ۹۰ سنت رسید.
قیمت طال که به بدترین سه ماهه خود از اوایل سال 
2۰2۱ رسیده است، در این هفته حدود ۱.2 درصد کاهش یافته 
است. دالر نزدیک به اوج دو دهه اخیر ثابت بود و همچنان طال 
را برای خریدارانی که سایر ارزها را در اختیار دارند جذاب تر 
آمریکا  خزانه داری  ساله   ۱۰ بهادار  اوراق  بازدهی  می کند. 
نزدیک به پایین ترین سطح خود از روز پنج شنبه ۷ ژوئن بود.
صفحه ۳

با عزم جدی دولت و تالش مجموعه وزارت نیرو و سپاه؛

 اقدامات ماندگاری با نام جهاد آبرسانی در هرمزگان 
به یادگار می ماند
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صفحه 2شهرداری به مردم خانه اجاره می دهد!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
امين زندگاني: 

هميشه دوست دارم 
خودم را به چالش 

بكشم

6ورزش
داستان

 فرازمينی ابر قهرمان 
پرسپوليس! 

کار و  7کسب 

امين زندگاني بازيگر شاخص سينما و تلويزيون كه البته 
مدتهاست در تئاتر فعاليت گسترده و مضاعفي دارد، اين 
روزها با بازی در نقش سرهنگ در نمايش پروين در تاالر 

اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است. 

سيدجالل حسينی عضو جدانشدنی فوتبال ايران در دو دهه 
اخير بود. يک ستاره تمام عيار در خط دفاعی كه بيشترين تعداد 
جام قهرمانی در ليگ حرفه ای ايران را به دست آورد و در 
تيم ملی نيز يک چهره تاثيرگذار از جام ملتهای 2007 تا پايان 
مقدماتی جام جهانی 2018 بود. بازيکنی كه از سوی بسياری به 
صفات و نام هايی چون »صخره، ستون و سوپرمن« ملقب شد.

ميرمصطفی عالی نسب پرچمدار اقتصاد ملی ايران سال 8۴ 
پس از 8۶ سال زندگی در دوران های سرنوشت ساز ايران 
ايران و جنگ  انقالب اسالمی  تا  از ملی شدن صنعت نفت 
تحميلی، از دنيا رفت اما بررسی فعاليت های او در زمينه 
توليد و اقتصاد ملی نشان از ماندگاری مردی از جنس بخش 

خصوصی با آرمان های ملی دارد. 

از جنگ جهانی تا 
سازندگی پس از 

دفاع مقدس

نوسازی ۱۵۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده در 3 ماه گذشته عدالت مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
محقق می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: 
اطالعاتی  بانک  فروشگاهی،  پایانه های  و  مودیان  راه اندازی سامانه 
خوبی در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار می دهد و این مساله به 
منطقی شدن اخذ مالیات کمک می کند که این خواست عموم مردم و به عدالت 

نزدیک است.
صفحه 2

اوپک پالس روز پنج شنبه در پایان دیدارهای دو 
روزه خود، اعالم کرد به افزایش تولید نفت برنامه ریزی 
شده در اوت پایبند می ماند اما از صحبت درباره سیاست 

نفتی پس از سپتامبر، اجتناب کرد.
دیدار روز پنج شنبه اوپک پالس چند روز پیش از سفر جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه از جمله عربستان سعودی 

برگزار شد. انتظار می رود بایدن در این سفر، ریاض را برای افزایش 
تولید نفت تحت فشار قرار دهد.در نشست قبلی اوپک پالس که 
دوم ژوئن برگزار شد، این گروه تصمیم گرفت به جای افزایش ماهانه 
تولید به میزان ۴۳2 هزار بشکه در روز، تولید را در هر یک از ماههای 

ژوییه و اوت به میزان ۶۴۸ هزار بشکه افزایش دهند.
صفحه ۳

استراتژی نفتی اوپک پالس تصویب شد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی ارزیابی کیفی)فراخوان عمومی نخست(
مناقصه شماره 35/1401/6

نوبت اول 
    اداره کل راه آهن شمال ۱درنظردارد بنابرآیین نامه اجرایی بندج ماده ۱2قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط 
اقدام نماید.  الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی WWW.SETADIRAN.IR  به شرح ذیل  جهت دعوت به مناقصه ازطریق سامانه تدارکات 
مناقصه گران موظفند برای شرکت درمناقصه نسبت به ثبت نام درسامانه مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.الزم بذکراست کلیه 

مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام میگردد.
         شرح مختصر موضوع مناقصه : بهسازی و ایمن سازی تقاطعات هم سطح مجاز با راهبند در ۳۸ گذرگاه اداره کل راه آهن شمال۱                

مدت و محل اجرا : مدت اجرای قرارداد ۴ ماه  بوده ومحل اجرا درحدود ۳۸  گذرگاه درمحدوده اداره کل راه آهن شمال۱ میباشد.
مبلغ برآورد :  ۷.۰۵۸.۴۹۸.۰۱۰ ریال ) ازمحل طرح هاي عمراني (

این مناقصه یک مرحله ایي بوده وارزیابي فني وبازرگاني ندارد 
پیمانکاران مي بایست حداقل داراي رتبه ۵ رشته ابنیه ازسازمان برنامه وبودجه کشورباشندوکپي رتبه بندي خودرابه انضمام پرینت مربوطه که درآن تعداد 
کارو مبلغ)توام( ظرفیت مجازونوع رتبه بندي مشخص باشد به ضمیمه اسناد تحویل نمایند) ارائه تصویر برابر اصل شده گواهی صالحیت پیمانکاری 

الزامی می باشد(
ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری درزمان ارزیابی کیفی الزامی بوده درغیراینصورت موجب حذف متتقاضی میگردد.

درصورت ارائه ضمانت نامه بانکی بابت تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار ، میبایست ضمانت نامه بانکی صادره یکی ازبانکهای مجاز حداقل سه ماه 
ازتاریخ قرائت پیشنهادها اعتبار داشته وبرای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

 قیمت های متناسب باکاالی ساخت داخل بالحاظ کیفیت ارائه گردد. خریدکاالهای خارجی که مشابه تولیدداخلی دارد، توسط پیمانکار ممنوع میباشد.
درسایت iets.mporg.ir )پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور( تنها رویت اسناد امکان پذیرمی باشد.

اطالعات واسناد مناقصه عمومی پس ازبرگزاری فرایند ارزیابی کیفی وارسال دعوتنامه ازطریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
آخرین مهلت دریافت اسناد  ارزیابی کیفی :          ساعت  ۱۴:۰۰   روز   پنجشنبه      تاریخ      ۱۶/ ۱۴۰۱/۰۴  

آخرین مهلت ارسال  اسناد ارزیابی کیفی    :         ساعت  ۱۴:۰۰   روز    پنجشنبه      تاریخ      ۳۰/ ۱۴۰۱/۰۴  
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

آدرس : مازندران – ساری – انتهای بلوارارتش – اداره کل راه آهن شمال۱ – اداره تدارکات وپشتیبانی
تلفن : ۳۳۱22۴۱۸ – ۰۱۱  مهرداد عابدی

شناسه اگهی ۱۳۴۳۸۴2
خدایار طالبی
مدیرکل راه آهن شمال1

مدارس  و  خانواده  جمعیت،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
در  درمانی  بهداشتی  مراکز  خدمات  نوع  بهداشت،  وزارت 
گفت:  و  کرد  تشریح  را  نوآموزان  سالمت  سنجش  زمینه 
در  دانش آموز  به اطالعات سالمت  به طور کلی دسترسی 
بدو ورود به مدرسه، طی بلند مدت امکان ایجاد مداخالت 

به هنگام را تسهیل می کند.
کار  به  آغاز  به  اشاره  با  صائینی،  محمدرضا  دکتر 
پایگاه های سنجش سالمت نوآموزان و دانش آموزان، درباره 
اقدامات وزارت بهداشت در این زمینه، گفت: انجام هماهنگی 

در سطوح محیطی و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
به منظور برقراری نظم و ایجاد هماهنگی با متناظر آموزش و 
پرورش استان ها و شهرستان ها در جهت نوبت دهی منظم به 
والدین برای مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت، اطالع 
رسانی عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی، به روزرسانی 
بسته خدمت مرتبط با این گروه سنی در مراکز خدمات جامع 
سالمت، هماهنگی در جهت بهره مندی از خدمات مراقبین 
وزارت  اقدامات  از  سنجش  برنامه  اجرای  ایام  در  سالمت 

بهداشت در این زمینه است.

سالمت  سنجش  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
نوآموزان در میانه  ایام کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است یا 
خیر؟، بیان کرد: در مراکز جامع سالمت در آن ایام سنجش 
در مدت زمان طوالنی تری انجام شد و به منظور پیشگیری 
از تجمعات در مراکز، نوبت دهی ها به گونه ای بود تا والدین و 
دانش آموزان با رعایت فاصله فیزیکی و تعداد کمتری مراجعه 
کنند. از طرفی در پایگاه های سنجش نیز تعداد پذیرش کمتر 
و افزایش زمان پایگاه و رعایت پروتکل های بهداشتی برقرار 

بود و به این ترتیب چرخه ارائه خدمات متوقف نشد.

شاخص های سنجش سالمت نوآموزان در سال تحصیلی جدید

صفحه ۳
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نماینده مجلس:
محقق  فروشگاهی  پایانه های  قانون  اجرای  با  مالیاتی  عدالت 

می شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: راه اندازی 
سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، بانک اطالعاتی خوبی در اختیار وزارت 
اقتصاد و دارایی قرار می دهد و این مساله به منطقی شدن اخذ مالیات کمک 

می کند که این خواست عموم مردم و به عدالت نزدیک است.
»مجتبی رضاخواه«، راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی را 
حرکت سازنده کشور به سمت شفافیت های مالی دانست و اظهار داشت: وصول 
مالیات در کشور دچار مشکل اساسی بوده و قرار است دولت با اجرای قانون 

سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی بخشی از این مشکالت را حل کند.
وی اجرای این قانون را همراستا با اصالحات ساختارهای اقتصادی کشور 
عنوان کرد و افزود: درآمدهای اصلی کشور در طول سالیان زیاد حاصل فروش 
نفت بوده است. بنابراین وقتی فروش نفت دچار مشکل می شود، درآمدهای 

کشور نیز با چالش مواجه خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: اگر به قوانین 
حکومتی کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت مانند آمریکا و روسیه رجوع کنید 
متوجه خواهید شد که با اینکه تولیدات خوبی در حوزه نفت دارند، اما مالیات 
درآمد اصلی این دولت هاست. رضاخواه تأکید کرد: اکنون آمریکا روزانه بیش 
از ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می کند، در حالی که تولید ایران فقط حدود سه 

میلیون بشکه نفت در روز است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در 
کشور ما مالیات قشر کم درآمد راحت وصول می شود، اما افرادی که درآمدهای 
کالن دارند به درستی مالیات نمی دهند و قانون سامانه مودیان و پایانه های 

فروشگاهی قرار است بخشی از این مشکل را حل کند.
وی تصریح کرد: فروشندگانی که از دستگاه های پوز استفاده می کنند، 
قانون  اجرای  که  می شود  اخذ  خوداظهاری  مبنای  بر  مالیات شان  اکنون 
پایانه های فروشگاهی درآمد آنان را بر مبنای عملکرد واقعی تعریف و این 
مساله به منطقی شدن اخذ مالیات کمک می کند که این خواست عموم مردم 

و به عدالت نزدیک است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با تأکید براینکه وقتی از 
کارگر و کارمند و قشر کم درآمد مالیات می گیریم، طبیعتاً باید مطابق قانون از 
اقشار پردرآمد هم متناسب با درآمدهایشان مالیات اخذ شود، گفت: راه اندازی 
سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی با تعیین میزان فروش کسبه و نحوه 
خرید مردم می تواند بانک اطالعاتی خوبی در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی 
قرار دهد تا برنامه های اقتصادی کشور به صورت دقیق تری پیاده سازی شود.
رضاخواه تأکید کرد: البته این قانون به تنهایی نمی تواند خأل اطالعاتی 
کشور را پر کند، اما اطالعات آن میزان درآمد افراد و قدرت خرید آنان را 
مشخص می کند. در این صورت شفاف می توان تصمیم گرفت که چقدر از افراد 
جامعه نیازمند کمک های حمایتی هستند و اینگونه  اجرای عدالت دستیافتنی تر 
خواهد بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، پیگیری 
فرارهای مالیاتی را از محاسن دیگر اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های 
فروشگاهی توسط دولت  عنوان کرد و گفت: بخشی از این فرارهای مالیاتی 
در خوداظهاری ها اتفاق می افتد و بخش دیگر آن به دلیل معامالتی رخ می دهد 
که به نام افراد ثالث انجام می شود. نماینده مردم تهران ادامه داد: گاه در کسب و 
کارها مشخص نیست دستگاه پوز متعلق به کیست و امکان این وجود دارد که 
با سوء استفاده از نام افراد مختلف کار پیش برود. مانند اینکه برخی افراد با نام 
دیگران کارت بازرگانی می گرفتند و با آن ارز دولتی دریافت می کردند. اکنون 
هم خرید و فروش ها می تواند با نام افرادی که درآمد کمتری دارند ثبت شود و 

در عمل مفّر افرادی است که از پرداخت مالیات امتناع می کنند.

نوسازی 1500 دستگاه تاکسی فرسوده در 3 ماه گذشته
اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: برای سال ۱۴۰۱  مدیرعامل 
هدف گذاری شده است که ۱۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی شود که از 

ابتدای امسال تاکنون ۱۵۰۰ دستگاه تاکسی نوسازی شده است.
افزود: همچنین برای سال گذشته )۱۴۰۰( هم ۱۰ هزار  مرتضی ضامنی 
دستگاه تاکسی هدف گذاری شده بود که نوسازی شود و در مجموع ۹ هزار و 

۹۳۵ دستگاه تاکسی نوسازی شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تولید دو خودروی سمند و پژو ۴۰۵ از امسال 
متوقف شده است، ازسوی شرکت خودروساز خودرو سمند سورن برای نوسازی 
ناوگان تاکسیرانی پیشنهاد شده است و امیدواریم که از ماه آینده )مردادماه( بر 
اساس قولی که خودرو ساز داده است، بتوانیم کار نوسازی ناوگان تاکسیرانی با 

تک محصول سمند سورن را از سربگیرم.
ضامنی خاطرنشان کرد: هنوز قیمت نهایی توسط سازمان حمایت از مصرف 
کننده  اعالم نشده است و منتظر هستیم که قیمت و ظرفیت تولید مورد انتظار را 

به ما اعالم کنند تا در این خصوص برنامه ریزی الزم را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: البته با توجه به توقف ثبت نام برای نوسازی تاکسی ها، در 
حال حاضر هنوز ثبت نام برای نوسازی انجام نشده است و در صورت اختصاص 
خودرو سمند سورن از سوی خودرو ساز از ماه آینده ثبت نام آغاز و مراحل اجرایی 

نیز برای تحویل همزمان شروع خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه رانندگان تاکسی از اقشار آسیب پذیرهستند 
و فرآیند نوسازی تاکسی های فرسوده برای رانندگان سخت و دشوار است تقاضا 
داریم در راستای تحقق قانون هوای پاک و تبصره ماده »۸« این قانون  تسهیالت 
ارزان قیمت بلند مدت به رانندگان تاکسی در راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
اعطا شود، زیرا رانندگان توان پرداخت قیمت باالی خودرو را ندارند و در عین 

حال ناوگان تاکسیرانی هم پیر و فرسوده است.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور افزود: درغیر این صورت 
و بدون همکاری دولت و شهرداری ها در پرداخت تسهیالت درزمینه نوسازی 

ناوگان تاکسیرانی چالش و مشکل خواهیم داشت.
وی در مورد استفاده از خودورهای وارداتی در حوزه تاکسیرانی و نوسازی 
این ناوگان نیز، تاکید کرد: در این خصوص منتظر اعالم آیین نامه های دولت 
هستیم و در این چارچوب اگر ظرفیتی برای تاکسیرانی ایجاد شود، استفاده خواهیم 

کرد و درفرآیند نوسازی ناوگان تاکسیرانی هدف بهینه شدن این ناوگان است.
وی ادامه داد: درحال حاضر تعریف سن فرسودگی متفاوت شده است و بر 
این اساس خودروی تاکسی که نتواند 2مرحله پی درپی معاینه فنی را دریافت کند 
فرسوده قلمداد می شود، اما با توجه به اینکه اگر ۱۰سال فعالیت برای فرسودگی 
تاکسی ها را در نظر بگیرم با این حساب بیش از۱۷۸ هزار دستگاه تاکسی فرسوده 

در کشور وجود دارد که یک چهارم این تعداد مربوط به تهران است.
طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی بعد چند سال توقف از سال ۱۳۹۴ آغاز به 
کار کرد، سایه مشکالتی که در زمینه تحریم و تغییرات ارزی  پیش آمد بر سر 
طرح نوسازی تاکسی های فرسوده نیز سنگینی کرد و در عمل می توان گفت، 

طرح نوسازی تاکسی ها را چند بار کند و یا متوقف کرد.
بر اساس اطالعات و آمار منتشر شده از سوی اتحادیه تاکسیرانی شهری 
دستگاه   ۳۸۹ و  هزار   ۸۶ مجموع  در  کنون  تا   ۱۳۹۴ سال  بهمن   ۱2 از  کشور 

تاکسی نوسازی شده است.
وزیران،  هیات  مصوبه  طبق  تاکسیرانی  ناوگان  نوسازی  شروع  ابتدای  از 
تاکسی هایی که به سن ۱۰ سال رسیده باشند، مشمول فرسودگی می شد و اما 
در حال حاضر در بحث فرسودگی ناوگان تاکسیرانی با توجه به مصوبه دولت، 
تغییراتی رخ داد و اکنون دیگر سن مطرح نیست و اگر خودرویی دو بار نتواند 

معاینه فنی را پاس کند به شرایط فرسودگی رسیده است.

زاکانی شهردار تهران:

شهرداری به مردم خانه اجاره می دهد!
اشاره  با  تهران  شهردار 
مشکالت  مروز  ا ینکه  ا به 
متعددی در تهران وجود دارد 
و برنامه هایی برای کاهش این مشکالت 
داریم گفت: بزرگترین مشکل امروز ما 
در تهران » مسکن« است. بالغ بر ۵۱ 
درصد تهرانی ها در مسکن استیجاری 
برای  بگیر  حقوق  یک  و  دارند  سکنی 
اجاره یک مسکن ۷۵ متری در تهران 
باید ۶۵ درصد حقوق خود را کنار بگذارد 
از ۶۶ سال می تواند یک  بعد  تقریبا  و 

خانه محدود خریداری کند.
زاکانی ادامه داد: کالنشهر تهران 
به عنوان بزرگترین کالنشهر غرب آسیا 
مطرح است که طبق آخرین آمار ۹.۸ 
میلیون نفر در شب و بالغ بر ۱۳ میلیون 
نفر در روز در این شهر سکنی دارند و یا 
رفت وآمد می کنند و از هرجهت اثراتش 
فراتر از جغرفیای شهر تهران است و بر 
روی سایر نقاط کشور اثر دارد. به تعبیر 
یک  خودش  کالنشهر  این  رهبری 
کشور است و دقت در نیازها و شرایط 
آن حائز اهمیت است. خدمت به مردم 
درست،  الگوی  یک  ساختن  و  تهران 
امکانی را برای ما فراهم می کند که به 
فضل الهی بتوانیم گام های رسیدن به 
اهداف انقالب را با سرعت یکی پس از 

دیگری برداریم.
فاصله میان شمال و جنوب تهران 

مشهود است
وی افزود: شهر ما، شهری است 
که امروز از بُعد ایمنی در ضعف است. 
بافت  هکتار  هزار   ۱2 از  بیش  تهران 
ناپایدار دارد که ۴۵۶۰ هکتار آن بافت 
فرسوده است. ناعدالتی به وضوح دیده 
می شود و فاصله میان شمال و جنوب 

تهران مشهود است.
ینکه  ا بیان  با  تهران  ر  شهردا
ناسالم  ترافیک،  حوزه  در  نابسمانی 
بودن هوا و شرایط مختلفی که در شهر 
مشاهده می شود موجب شده است که 
نباشند  الزم  آسایش  در  تهران  مردم 
گفت: این در حالی است که مردم باید از 
آسایش، امنیت، رشد معنوی و پیشرفت 
در  عمال  اما  باشند،  متنعم  شهر  مادی 
سختی و مشکالت اند و مدیریت شهری 

هم با آسیب هایی روبه روست.
زاکانی افزود: ۱۰ ماه قبل که بنده 
بالغ  گرفتم، شهرداری  تحویل  را  شهر 
بر ۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی داشت 
حقوق  ماه  سه  برای  گذشته  سال  و 
تنش  با  و  بود  گرفته  قرض  پرسنلش، 
همچنین  بود.  مواجه  ساله   2.۵ مالی 
امکانات  در  مختلفی  فرسودگی های 
در  تهران  بودیم.  را شاهد  و تجهیزات 
چنین شرایطی نیاز به تحول داشت لذا 
شورای شهر ششم  و شهردار منتخب 
این شورا همت خود رامصروف به تحول 
کردند؛ تحول کالبدی و روحی، تحول در 
روح و در کالبد شهر، تحول در نرم افزار 

و سخت افزار شهر.
امکانات  از  تومان  میلیارد   ۷۰۰۰
به  را  بود  شهرداری که دست دیگران 

شهرداری برگرداندیم
وی با اشاره به اینکه در ابتدا تالش 
کردیم شهرداری را به پایداری برسانیم 
و در گام اول این مهم در حوزه مالی  با 
تجمیع حساب ها محقق شد گفت: ۱2۰۰ 
داشتیم که موجب شکل گیری  حساب 
فساد  با  مواجهه  می شد.  مفسده هایی 
از درون مجموعه یک امر قطعی بود. 
از  بعد  امروز  و  آغاز کردیم  را  کار  این 
بر  بالغ  که  کنم  ادعا  می توانم  ماه   ۱۰
که  امکاناتی  تومان  میلیارد  هزار   ۱۶
متعلق به شهرداری بوده و در محاکم 
علیه ما اقامه دعوا شده بود را به صورت 
جدی دنبال کردیم و اجازه ندادیم که 
از دست شهرداری خارج شود. همچنین 
بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان از امکانات 
شهرداری دست دیگران بود و ما آنها را 
به شهرداری برگرداندیم که در مجموع 

به 2۳ هزار میلیارد تومان می رسد.
شهردار تهران ادامه داد: ما تالش 
پیشه  را  پذیری  مسئولیت  که  کردیم 
کنیم و کار را بر دوش دیگران نیندازیم 
و در نهایت  ماحصل اقدامات مان این 
و  انقالبی  دولت  مشارکت  با  که  باشد 
نهادهای انقالبی در مجلس و دستگاه 
قضا و مشارکت نخبگان جامعه و متن 
توده های مردم این مسیر را برای ساختن 

هرچه بهتر تهران دنبال کنیم.
و  نقاط  ینکه  ا بیان  با  زاکانی 
سیاست،   ۱2 و  احصاء  گلوگاه هایی 
شد  احصاء  پروژه  کالن   ۹۰ کنار  در 
را  مسیری  کردیم  تالش  کرد:  عنوان 
دنبال کنیم  بلندمدت  و  در میان مدت 
مادی  معنوی،  رشد  ار  ماحصلش  که 
باشد. چشم انداز ۱۰  تهران  پیشرفت  و 
ساله ای را تعیین کرده و تالش کردیم 

یک کالنشهِر الگو از تهران بسازیم.
همه  در  امروز  لذا  افزود:  وی 
دنبال  را  مشخص  مسیر  یک  حوزه ها 
می کنیم. در این مسیر نیم نگاه جدی به 
آینده داریم. در هفته ای که شروع خواهد 
شد بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد پروژه های 
قابل سرمایه گذاری را )در روز چهارشنبه 
آینده( در معرض دید خواهیم گذاشت و 
مجموعه های سرمایه گذاری را در جهت 
مشارکت برای ساختن تهران به میدان 

خواهیم خواند.
تهران با کمبود یک میلیون مسکن 

مواجه است
اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
تهران  در  متعددی  مشکالت  امروز 
بزرگترین  کرد:  اظهار  رد  دا وجود 
مشکل امروز ما در تهران » مسکن« 
در  تهرانی ها  درصد   ۵۱ بر  بالغ  است. 
مسکن استیجاری سکنی دارند و یک 
مسکن  یک  اجاره  برای  بگیر  حقوق 
درصد   ۶۵ باید  تهران  در  متری   ۷۵
حقوق خود را کنار بگذارد و تقریبا بعد 
از ۶۶ سال می تواند یک خانه محدود 

خریداری کند.
کاهش  راستای  در  افزود:  زاکانی 
مشکالت حوزه مسکن، قرارگاه مسکن 
نیاز  بر  مبتنی  تهران  کردیم.  ایجاد  را 
واحد  میلیون  یک  کمبود  با  افرادش، 
 ۱۰ به  قریب  روست.  روبه  مسکونی 
میلیون نفر در تهران ساکن هستند و بعد 
خانوار 2.۹ نفر است. حدود یک میلیون 
کمبود داریم که در دستورکار قرار گرفته 
است. ما به عنوان شهرداری نمی توانیم 
خودمان را در حاشیه و در کنار ببینیم و 

در خدمت مرد هستیم.
مشوق های شهرداری برای ساخت 

مکسن در بافت فرسوده
درنظرگرفتن  به  اشاره  با  وی 
مشوق هایی برای ساخت و ساز که یکی 
از آنها آخر همین هفته ابالغ شد گفت: 
بر این اساس در بافت فرسوده، یک تا 
دو طبقه تشویقی در جهت ساخت،توسعه 
و آبادانی شهر در اختیار شهروندان قرار 
می گیرد که این کار را از مسیر قانونی 
کمیسیون ماده ۵ تصویب و ابالغ کردیم 

و گره از زندگی مردم گشوده شد.
عالوه  داد:  ادامه  تهران  شهردار 
براین وعده داده بودیم صدور پروانه را 

به کمتر از ۶۰ روز برسانیم. اکنون بین 
۵۰ تا ۱۵۰ روز در مناطق مختلف تهران، 

زمان صدور پروانه ها را کاهش دادیم.
زاکانی به کمک برای ساخت ۱۸۰ 
واحد مسکونی در 22 منطقه تهران اشاره 
کرد و گفت: یک کار جدی را در این 
زمینه شاهدیم، بخشی از این کار امسال 
شروع شده، بخشی در حال قرارداد است 

و خبرهای خوشی را خواهیم داشت.
استیجاری  خانه های  شهرداری 
مردم  اختیار  در  شهرداری  ملکیت  با 

می گذارد 
از  دیگر  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
منازل  حوزه  ما،   حضور  های  عرصه 
ری  ا شهرد گفت:  است  ری  ستجا ا
مردم  نیاز  بر  را  چشمش  نمی تواند 
اراده کرده است که به کمک  ببندد و 
مردم بیاید و خانه های استیجاری را با 
ملکیت شهرداری در خدمت شما مردم 

قرار بدهد.
بناداریم  ادامه داد:  شهردار تهران 
آینده ۱۰  برای  برمدار دیگر و  را  شهر 
نقل  و  حمل  حوزه  در  بسازیم.  ساله 
محوری  انسان  بر  را  کارمان  اساس 
کوتاه  در  بعد  و  پیاده راه ها  توسعه  و 
تاکسیرانی  و  اتوبوسرانی  توسعه  مدت 
بر  امسال  هستیم  تالش  در  گذاشتیم. 
اتوبوس   ۳۳۵۰ اتوبوس،   22۵۰ آمار 
دیگر اضافه کنیم و در پایان سال مردم 
شاهد رشد ۱۵۰ درصدی در حوزه ناوگان 

اتوبوسرانی باشند.
تا  مترو  ایستگاه   ۱2 راه اندازی 

پایان سال
زاکانی به اقدامات انجام شده برای 
توسعه متروی تهران نیز اشاره و عنوان 
کرد: تا پایان سال ۱2 ایستگاه مترو راه 
اندازی خواهد شد. با پیگیری و مشارکت 
سرمایه گذاران و مجموعه امکانات شهر، 
پنج  پایان  تا  که  است  این  ما  تالش 
سال راه 2۰ ساله که در سند حمل و 
نقل تهران برای مترو دیده شده بود را 
با تکمیل ۱۱ خط مترو و ۳2۵ ایستگاه 

مترو به سرانجام برسانیم.
وی تصریح کرد که اگر امروز از 
هوای ناپاک و ترافیک بیزاریم راه برون 
رفت از آن سرمایه گذاری در حمل و 

نقل عمومی است.
شهردار تهران از آغاز فراهم شدن 
دو   ساخت  برای  الزم  زیرساخت های 
بزرگراه و یک مجموعه آزادراهی طی 
امسال خبر داد و گفت: نخست مجموعه 
یادگار امام و بعد از آن بروجردی تا جاده 
ساوه در غرب تهران و دوم تونل شهید 
متوسلیان است که هفته قبل مجوزش 
برای شروع کار صادر شد که از انتهای 
شهید صیاد تا آزادگان و بعد هم آزادراه 
تا  رستگار  ادامه  از  شوشتری  شهید 
یاسینی؛ که خود همین شهید شوشتری 
۵.۵ درصد از بار ترافیکی شرق و ۱.۵ 
درصد از بارترافیکی کل تهران را کاهش 

خواهد داد.
زاکانی افزود: ۹۸ تقاطع بزرگراهی 
را از سال گذشته در دستور اصالح قرار 
کیلومتر   ۷۸۰ سال  که طی سه  دادیم 
راه درون شهری را برای مردم نزدیک 
کنیم که سه مورد افتتاح شده، امسال 

بالغ بر 2۰ مورد، سال آینده ۴۵ و سال 
سوم تا ۹۸ مورد را اصالح خواهیم کرد. 
توسعه فضای سبز نیز در دستورکار است. 
سال گذشته ظرف سه ماه ۱2۵۰ هکتار 
فضای سبز را در ۱۰ نقطه پیرامون شهر 
 ۱۵۰۰ امسال  دادیم.  افزایش  تهران 
توسعه  و  است  دستورکار  در  هکتار 
پارک ها  کالن  و  موضوعی  پارک های 

را مدنظر داریم.
از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  دانشگاه ها  وجود  تهران  ویژگی های 
عناصر دانشگاهی و حوزوی قوی است 
باهویت  تهران  داریم  تالش  گفت: 
و  جوانان  و  مردم   در خدمت  فناورانه 
اندیشمندان باشد. پارک گفت وگو هفته 
آینده تبدیل به نمایشگاه دائمی علم و 
فناوری خواهد شد و با همین الگو در 
پارک های علم و  غرب، جنوب وشرق 
علمی  معاونت  همراهی  با  را  فناوری 
ریاست جمهوری و سایر مراجع مربوط 

خواهیم داشت.

اینکه  بر  تاکید  با  تهران  شهردار 
مواضع  در  ینده  آ توسعه  مسیر  در 
شده  شروع  بزرگی  کارهای  مختلف 
مواجهه  حوزه  در  کرد:  اظهار  است 
شش  طرح  یک  اجتماعی  مفاسد  با 
ماهه جمع آوری معتادان متجاهر را با 
تالش همراهی دستگاه های مربوط از 
جمله استانداری، فرمانداری، بهزیستی، 
کمیته امداد، ناجا و غیره شروع کردیم. 
اقدام ما در شش ماه دوم منتج به این 
در  ماجرا  این  پرونده  که  شد  خواهد 
تهران بسته شود. بعد از آن ساماندهی 
کودکان کار و متکدیان و خارج کردن 
دنبال  وضعیت  این  از  را  شهر  چهره 

می کنیم.
خدمات  توسعه  فزود:  ا زاکانی 
دنبال  نیز  را  تهران  و  میوه  میادین  در 
سال  بود،   2۶۰ آن  شمار  که  می کنیم 
گذشته با بازارگاه ها به ۳۰۰ و امسال به 
۴۰۰ مورد می رسد و سال آینده به ۵۰۰ 
مورد خواهد رسید. موضوعات دیگر از 
قبلی گردشگری، معیشت مردم و مسائل 
مخلتف همگی در دستورکار است. برای 
تمام این موارد به لطف الهی کار جدی و 
اساسی در حال انجام است و هفته پیش 
ابعاد آن را برای  رو به صورت مفصل 
رسانه ها تشریح خواهد شد. آینده کامال 

مملو از امید است.
وی اضافه کرد: دولت خدمتگزار در 
صحنه است و همه ما دست به دست 
و  باشیم  مردم  خادم  که  ایم  داده  هم 
شد،  خواهد  کور  چشمشان  که  آنان 
مملکت  این  به  بدبینان  و  ما  دشمنان 
آینده روشنی است  آینده،  بود.  خواهند 
و تالش جدی ما معطوف به این است 
که در حوزه های مختلف در کنار سایر 

مسئوالن خدمتگزار شما باشیم.
به  تمه  خا در  تهران  ر  شهردا
اقداماتی برای توسعه خدمات بهداشت 
جشنواره های  برگزاری  سالمت،  و 
آفرین  نشاط  برنامه های  و  ورزشی 
اشاره کرد و گفت: امید است بتوانیم در 
مسیری حرکت کنیم که شایسته شما 

مردم است. این مسیر ادامه دارد.
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زیر نظر: علی هوشمند

رییس سازمان سنجش آموزش کشور:
۷0 مورد تخلف کنکوری شناسایی شد / دستگیری عوامل 

فروش وسایل الکترونیکی تقلب
برای  داوطلبان  به  دادن  اطمینان  با  آموزش کشور  رییس سازمان سنجش 
آزمون سراسری ، گفت: ۷۰ مورد تخلف در  یا تقلب در  شناسایی هرگونه تخلف 
برای  الکترونیکی  وسایل  فروش  عوامل  و  است  شده  شناسایی  سراسری  کنکور 

تقلب در کنکور که دامنه فعالیت آنها از آذربایجان تا خراسان بود،  دستگیر شدند.
حاشیه  در  کنکور سراسری ۱۴۰۱  از  روز  در سومین  پورعباس  عبدالرسول 
بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: این ۷۰ مورد تخلف 
که طی آن برخی داوطلبان قصد داشتند با وسایل غیرمجاز تقلب کنند، در سر جلسه 
امتحان به کمک دستگاه های آشکارساز ساخت جوانان نخبه در شرکت های دانش 

بنیان داخلی شناسایی شدند.
عکس منتشر شده از دفترچه کنکور در روزهای گذشته، پس از اتمام زمان 

آزمون بود
پورعباس با بیان اینکه کیفیت برگزاری آزمون در ۳ روز گذشته خیلی خوب 
بود و همه داوطلبان آماده و امیدوار بودند،  افزود: اولین عکسی که از جلسه آزمون 
بیرون آمد، ساعت یک و نیم بعدازظهر و از یک صفحه دفترچه بود که البته زمان 
انتشار آن بعد از آزمون بوده بنابراین تا ساعت یک و نیم هیچ گونه نشانه ای از 

عکس گرفتن پیدا نشد.
وی افزود: روز آزمون هنر که کنترل ها کمی ضعیف تر بود، ساعت ۱2 و 

نیم، یک عکس منتشر شد ولی کنترل ها شدیدتر شد!
پورعباس تاکید کرد: موبایل در همه حوزه ها با دستگاه ها پیدا می شود و 
کسی نمی تواند موبایل را داخل حوزه بیاورد البته نمی خواهیم فضا را امنیتی کنیم 
اما می خواهیم فضا را از منظر داوطلبان فضای آرامش بخش کنیم تا خیالشان 
راحت باشد که نتیجه تالشی که کرده اند با یک رقابت سالم مشخص می شود 
و رقابت از مسیر نادرست نیست.رییس سازمان سنجش افزود: یک تیم فروشنده 
وسایل الکترونیکی برای تقلب در کنکور را شناسایی و دستگیر کردیم که این تیم از 
آذربایجان تا خراسان گسترده بودند. پلیس و ضابطان قضایی در این زمینه عملکرد 
خوبی داشتند و از طرف وزارت علوم و مردم از آنها تشکر ویژه داریم. هرگونه وسیله 

تقلب با دستگاه آشکارساز ایرانی ردیابی و شناسایی می شود
رییس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان این که خوشبختانه در این دو 
۳ برگزاری آزمون هیچ مشکل خاص و اعتراضی نبود، افزود: فقط باید با ناراحتی 
بگویم که تعدادی از داوطلبان بازی خوردند و ابزارهای غیرمجاز را در سرجلسه 
آوردند که البته با این سیستم آشکارساز همه این موارد کشف شدند. متاسف هستیم 

که داوطلبان ما اسیر این جریانات می شوند.
متخلفان آزمون های سال های گذشته مجازات شدند

پورعباس در واکنش به برخی مطالبی که درباره بازگشت متخلفان کنکور 
سال های گذشته به دانشکده های پزشکی مطرح شده است نیز تاکید کرد: این 

افراد جوانان کشور هستند به آنها متخلف نگوییم بهتر است.
وی گفت: سازمان سنجش در گذشته به آزمون برخی افراد شبهه وارد کرده 
بود. این اتفاق در آخرین روزهای مدیریت قبل اتفاق افتاده بود. من که آمدم مشاهده 
کردم که 2 تا ۳ هزار نفر درگیر این موضوع شده بودند که منطق حکم می کند که 

آن آزمون ها شبهه ناک بوده اند.
پورعباس ادامه داد: تمام موارد را خودم کنترل کردم. من به همه پاسخگو 
هستم و وجدانم هم راحت است که از این بابت همه موارد را درست کنترل کردم 

و در این مورد پاسخ می دهم.
وی یادآور شد: پیش از این یک سامانه به نام اعالم تخلفات و شکایات ایجاد 
کرده بودند که ما آن را تعطیل کردیم. در این سامانه تعداد زیادی موارد گزارش 
مردمی بود که به طور مثال فردی با فالن رتبه قبل از آزمون سواالت را ۵۰ میلیون 
خریده است در حالی که زمانی که اعالم کرده بود سواالت هنوز در قرنطینه بود. ما 
در مرحله اول گفتیم این گزارش کجا راستی آزمایی شده و گفتند هیچ کجا. بنابراین 
اینگونه گزارش ها در هیچ جایی راستی آزمایی نشده است. تعداد زیادی از این نوع 

گزارش ها مطرح شده بود که پرونده همه آنها را مختومه کردیم.

دستگیری سارق مسافرکش نما در تهران
رییس پایگاه پنجم پلیس آگاهی از شناسایی و دستگیری سارق مسافرکش 

نما که از زنان مسافر زورگیری می کرد، خبر داد.  
سرهنگ کیانوش ناصری اظهار داشت: در پی ارجاع پرونده ای به پایگاه 
پنجم پلیس آگاهی با عنوان سرقت و زورگیری در پوشش مسافرکشی، بررسی 

موضوع در دستورکار اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.
را تحت  اولیه مشخص شد، سارق سوژه خود  بررسی های  در  افزود:  وی 
عنوان مسافر  از مبدا اسالم شهر به مقصد میدان آزادی سوار بر خودرو  کرده و 
در طول مسیر با تهدید سالح سرد اقدام به زورگیری اموال، گوشی تلفن همراه 

و وجه نقد می  کند.  
انجام  با  پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: کارآگاهان  رییس 
تحقیقات گسترده و به کارگیری اقدامات پلیسی، موفق شدند مخفیگاه وی را 
شناسایی و در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کنند و در برررسی های مخفیگاه 

متهم اموال به سرقت رفته کشف شد.
سرهنگ ناصری با بیان اینکه سارق پس از دستگیری به سرقت به عنف 
موبایل و وجه نقد با شیوه زورگیری تحت پوشش مسافرکش اقرار کرد،  افزود: 
در تحقیقات تکمیلی به دست آمد متهم سابقه دار بوده و  به دفعات مختلف با 

عنوان آزار و اذیت مسافران زن تحت تعقیب بوده و تحمل کیفر داشته است.
وی به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به عنوان مسافر سوار خودروهای 

مشکوک نشوند و در صورت امکان از ناوگان های حمل و نقل عمومی استفاده کنند

کشف ۲5 فقره موبایل قاپی و زورگیری 
رییس پایگاه دوم پلیس آگاهی پایتخت نیز از دستگیری موبایل قاپ حرفه 
ای خبر داد و گفت: متهم به 2۵ فقره سرقت زورگیری و موبایل قاپی با همکاری 
همدستش اعتراف کرد.   سرهنگ سید  علی شریفی بیان داشت: ماه گذشته 
تعدادی پرونده با موضوع موبایل قاپی به پایگاه دوم  پلیس آگاهی تهران ارجاع شد.

وی افزود: محتویات پرونده ها حکایت از آن داشت، دو موتورسوار با استفاده 
از یک دستگاه موتورسیکلت تلفن همراه افراد عبوری  را سرقت و در صورتی که 
با مقاومت مال باخته مواجه می شدند از آنان زورگیری می کردند.رییس پایگاه 
دوم پلیس آگاهی تهران  بگفت: هویت و مخفیگاه یکی از متهمان شناسایی شد 
و  پس از هماهنگی های قضایی وی  در مخفیگاهشان دستگیر و به 2۱ فقره 

موبایل قاپی و چهار فقره زورگیری با همکاری همدستش اعتراف کرد.

درخت دزدان در دام پلیس ری
انتظامی شهرستان ری از دستگیری ۳ سارق درخت در محدوده  فرمانده 
این شهرستان خبر داد. سرهنگ دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: در پی وقوع چند 
فقره سرقت درخت از بوستان های محله »بهشتی« این شهرستان  شناسایی 

و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کالنتری سیزده آبان قرار گرفت.
وی افزود: تیم عملیات کالنتری با پوشش نقاط جرم خیز در پیک جرایم 
، سه نفر را درحال بریدن چند اصله درخت مشاهده و طی یک عملیات ضربتی 
سارقان را دستگیر و در بازرسی از داخل خودرو متهمان که در چندمتری محل 

سرقت پارک شده بود ۱۰ اصله درخت بریده شده کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری با یادآوری اینکه در تحقیقات انجام شده 
متهمان به بزه ارتکابی معترف شدند، خاطرنشان کرد: پس از شناسایی و اخذ 
شکایت شاکی پایان تحقیقات و تشکیل پرونده متهمان تحویل مراجع قضایی 

شدند.
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افت شدید قیمت کارت گرافیک همچنان ادامه 
3۰8۰ RTX دارد؛ کاهش ۵۰ درصدی قیمت

گزارش بلومبرگ اعالم می کند به دلیل کاهش ارزش رمزارزها افت قیمت 
کارت های گرافیک بسیار بیشتر از حد تصور است. قیمت برخی مدل ها تا ۵۰ درصد 

کاهش پیدا کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
قیمت پردازنده های گرافیکی در حال کاهش است و از چند ماه پیش چنین روندی 
را در بازار شاهد بوده ایم. گزارش جدید دیجیتال ترندز به نقل از بلومبرگ نشان می دهد 
سرعت افت قیمت کارت گرافیک بیشتر از آن است که تصور می کردیم. بررسی ها 
نشان می دهد در حین کاهش ارزش رمزارزها، قیمت GPU به میزان ۵۰ درصد افت 

کرده که اتفاقی قابل توجه است.
کارشناس بلومبرگ این موضوع را بررسی می کند که چگونه قیمت کارت های 
گرافیک هم زمان با پایین آمدن ارزش اتریوم افت کرده است. در ماه های اخیر وضعیت 
بازار رمزارز در شرایط خوبی نبوده و اکثر رمزارزهای بزرگ نظیر بیت کوین با افت 
 RTX ارزش مواجه شده اند. براساس داده ها، میانگین قیمت کارت گرافیک رده باالی
۳۰۸۰ در بازار محصوالت دست دوم از اواخر آوریل 2۰22 )اوایل اردیبهشت ۱۴۰۱( 

تاکنون تقریباً ۵۰ درصد افت کرده است.
در سال های اخیر عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا بازار با کمبود شدید 
کارت گرافیک مواجه شود و به نظر می رسد این وضعیت به مرور زمان در حال رسیدن به 
هفته ها و روزهای پایانی اش است. عواملی مثل تعطیلی کارخانه ها درنتیجه ی دنیاگیری 
ویروس کرونا روی کمبود GPU اثر گذاشتند، اما افزایش شدید تقاضا از سوی ماینرهای 
رمزارز نقش بسیار پررنگی در بغرنج شدن وضعیت بازار گرافیک ایفا کرد. برای مثال در 
نیمه ی اول 2۰2۱ یک چهارم از تمام کارت های گرافیک فروخته شده به دست ماینرها 
رسید. برخی از تحلیلگران می گویند ماینرها مجموعاً ۱۵ میلیارد دالر کارت گرافیک 

صرفاً برای استخراج اتریوم خریداری کرده اند.
افزایش ناگهانی ارزش رمزارزها باعث شد ارزش انویدیا و AMD در سال 
گذشته ی میالدی سر به فلک بکشد. درآمد انویدیا در دو سال اخیر رشد ۵۰ درصدی 
تجربه کرده، آن هم در شرایطی که تیم سبز می گوید کمتر از یک درصد از کل 
درآمدهای گیمینگ این شرکت ناشی از فروش گرافیک های متمرکز بر ماینینگ است.
انویدیا برای کاهش تقاضا از سوی ماینرها سیستمی به کارت های گرافیکش 
اضافه کرد تا عملکرد کارت های گیمینگ در استخراج رمزارز تضعیف شود، اما هکرها 

در زمانی سریع توانستند سیستم انویدیا را دور بزنند.
تقریباً غیرممکن است که بتوانیم آثار دقیق بازار رمزارزها بر قیمت کارت گرافیک 
را محاسبه کنیم. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده دو ماه پیش انویدیا را 
۵٫۵ میلیون دالر جریمه کرد؛ چون تیم سبز در چند سال اخیر نتوانسته جزئیات آثار 

رمزارزها بر درآمدهایش را به صورت شفاف اعالم کند.
افت قیمت کارت گرافیک در حالی ادامه پیدا می کند که کارشناسان می گویند بازار 
ارزهای رمزنگاری شده در حال از دست دادن سرمایه ی حدودا ۸۰۰ میلیارد دالری است. 
در ماه های اخیر قیمت کارت های گرافیک به قیمت پیش فرض اعالم شده توسط انویدیا 
و AMD نزدیک شد، اما در اتفاقی جالب هم اکنون می توانید شماری از گرافیک های 

جدید را حتی با قیمت کمتر از قیمت پیش فرض خریداری کنید.
در دوران جالبی برای کارت های گرافیک به سر می بریم؛ از یک طرف قیمت این 
 AMD محصوالت در حال افت شدید است و از طرفی دیگر شرکت های انویدیا و
برای عرضه ی نسل جدید GPUهای خود آماده می شوند. انویدیا هم اکنون مشغول 
کار روی کارت های سری RTX ۴۰۰۰ برپایه ی معماری Ada است و AMD روی 
کارت های سری Radeon RX ۷۰۰۰ برپایه ی معماری RDNA ۳ کار می کند. 
هر دوی این خانواده از کارت های گرافیک تا پیش از پایان سال جاری میالدی عرضه 
خواهند شد. انتظار می رود یکی از مهم ترین تغییرات نسل جدید کارت های گرافیک، 

افزایش محسوس مصرف انرژی باشد.
با افت شدید قیمت کارت گرافیک، ماینرها در حال فروش گرافیک های دست 
دوم هستند و کارشناسان نسبت  به کاله برداری در این زمینه هشدار داده اند. به نظر 
می رسد شماری از گرافیک های دست دوم دارای حافظه ی معیوب هستند و ماینرها 
موفق به پیدا کردن راهی شده اند تا معیوب بودن حافظه را از دید خریدار پنهان کنند.
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تنظیم: مجتبی کاشی
اثرگذاری  میزان  و  نوع 
بنگاه های امالک در دامن زدن 
به التهاب بازار مسکن و افزایش قیمت ها با 
نوع  این  منافع موجود در  تعارض  به  توجه 
باید به  نظام معامالتی موضوعی است که 
صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و برای 
چاره ای  نوین  نظام  یک  با  آن  جایگزینی 

اندیشیده شود.
در ساده ترین بیان، نظریه کارکردگرایی 
می گوید هر نهادی، هر ارگان و سازمانی و 
راستای  در  جامعه  نظام  کل  از  جزئی  هر 
هدفی و برای انجام کاری ایجاد شده و همه 
اجزا با انجام رسالت شان به حفظ تعادل کل 
جامعه کمک می کند. با اینکه انتقادات زیادی 
به این نظریه کالن جامعه شناسی وارد است 
اما هسته اصلی آن و اینکه هر نهادی کارکرد 
خاصی دارد، غیرقابل انتقاد است. باالخره هر 
نیازی  برآورده شدن هدفی و  برای  نهادی 

ایجاد می شود.
کارکردش  نهاد  یک  که  صورتی  در 
اصلی  هدف  برخالف  و  بدهد  دست  از  را 
عملکردش باعث بر هم خوردن تعادل کل 
شود زمان تغییر، یا جایگزینی آن فرا رسیده 
اقتصادی  نهاد  این  نمی کند  فرقی  است؛ 
باشد یا اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. برای 
بارزترین  کشاورزی  اقتصاد  زمانی  نمونه 
بر  آن  اتکای  به واسطه  و  بود  تولید  شیوه 
نوع  از  خانواده  نهاد  انسانی  کار  نیروی 
زیاد  فرزندان  تعداد  یعنی هم  بود،  گسترده 
همراه  به  ذکور  فرزندان  اینکه  هم  و  بود 
در یک  مادر خود  و  پدر  با  خانواده هایشان 
خانه زندگی می کردند تا به صورت گروهی 
کار کشاورزی را پیش ببرند. اما به مرور زمان 
از یک طرف و  اقتصاد صنعتی  با تسلط  و 
دیگر  طرف  از  کشاورزی  شدن  مکانیزه 
نهاد خانواده از گسترده به خانواده هسته ای 
تغییر ماهیت داد. یعنی هر زن و شوهری با 
فرزندان خود در یک خانه جدا مستقر شدند 
و این تغییر با خود تغییرات دیگری نیز در 
سبک و شیوه زندگی آدم ها به وجود آورد. 
اتفاقًا یکی از پیامدهای اجتماعی این تغییر 
افزایش مهاجرت به شهرها و باال رفتن نیاز و 
تقاضا برای خانه های جدید و البته کوچک تر 
گسترده  خانواده  دوران  بزرگ  خانه های  از 
پرداختن  مثال  این  بیان  از  هدف  بود.البته 
به دالیل رشد تقاضای مسکن نیست، بلکه 
تنها بیان مثالی ملموس از تغییر کارکرد یک 
نهادی  بحث  به  ورود  برای  اجتماعی  نهاد 
و  مسکن  معامالت  بنگاه  به نام  اقتصادی 
بررسی جایگاه کارکردی آن در شرایط امروز 

اقتصاد کشور است.
بنگاه   به نام  بدون شک ظهور صنفی 
معامالت امالک و مشاوران امالک فعال در 
این صنف در پاسخ به نیازی بوده و زمانی 
که در جامعه حضور آن ضرورت پیدا کرده 

به وجود آمده است. اما سؤال این است آیا 
در شرایط کنونی ضرورت کارکردی این نهاد 
یا  یا وقت تغییر  اقتصادی هنوز وجود دارد 

حذف آن فرار رسیده است؟
به چند دلیل ساده می توان در جواب 
دیگر  امالک  بنگاه  که  گفت  سؤال  این 
تعادل  به  کمک  یعنی  اش،  اصلی  کارکرد 
نظام اقتصادی در بخش مسکن را از دست 
داده و در جهت عکس و بر ضد این تعادل 

عمل می کند.
منافعی  تعارض  از دالیل وجود  یکی 
است که در سازوکار این نهاد نهفته است. 
افراد  که  می دهد  رخ  زمانی  منافع  تعارض 
بین  باید  که  می گیرند  قرار  شرایطی  در 
دست  شخصی شان  منافع  و  وظیفه  انجام 
به انتخاب بزنند. وظیفه یک مشاور امالک 
ایجاد ارتباط بین عرضه کنندگان)فروشندگان 
متقاضیان  و  امالک(  اجاره دهندگان  و 
تسهیل  و  امالک(  مستأجران  و  )خریداران 
ضمن  است.  دو  این  بین  معامله  شرایط 
اینکه چنین معامله ای در بستر بنگاه امالک 
کد  صدور  و  قرارداد  امضای  و  نوشتن  با 

رهگیری رسمیت پیدا می کند.
اما تعارض منافع در کجای این فرایند 
قیمت  تعیین  زمان  در  می آید؟  وجود  به 
معامله. هرچقدر ارزش ملک باالتر و قیمت 
نصیب  بیشتری  منافع  باشد،  بیشتر  معامله 

مشاور امالک می شود. 
پیچیده تر  و  بزرگتر  آنجایی  مشکل 
نه  قیمت  اصلی  کننده  تعیین  که  می شود 
صاحب ملک، که خود مشاور امالک است. 
در  بویژه  کلیدی،  نقش  امالک  مشاوران 
افزایش قیمت مسکن و اجاره بها دارند. به 
این دلیل ساده که هرچقدر قیمت یا اجاره 
آنها  سهم  باشد،  باالتر  ملک  یک  بهای 
طبیعی  بنابراین،  است.  بیشتر  معامله  در 
بزنند.  دامن  قیمت ها  افزایش  به  که  است 
پدیده  کنار  در  منافع  تعارض  این  وقتی 
نقش مخرب  قرار می گیرد،  انتظاری  تورم 
نمایان تر  مسکن  بازار  در  معامالتی  بنگاه 
قابل  غیر  پدیده ای  تورم  هرچند  می شود. 
انکار است و بخش مسکن نیز تحت تأثیر 
افزایش  با  نقطه ای و ساالنه  تورم ماهانه، 
قیمت رو به رو است، اما تمام تورم واقعی 

نیست. اقتصاددانان در کنار تورم واقعی از 
تورم انتظاری نیز سخن می گویند. این طور 
از  نیمی  ایران حدود  در  که  گفته می شود 

تورم انتظاری است.
از  ناشی  به شدت  تورم  نوع  این   
فاکتورهای غیراقتصادی و بیشتر تابع عوامل 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانی است. 
قیمت  دارند  انتظار  شرایطی  تحت  مردم 
برخی کاالها و از جمله مسکن افزایش پیدا 
کند. این شرایط انتظاری از طریق رسانه ها، 
و...  مسکن  بازار  ذینفعان  مجازی،  فضای 
برساخته می شود. در مورد قیمت مسکن و 
اجاره بها به زبان ساده یعنی اینکه شرایط بازار 
مسکن را طوری جلوه می دهند که در ذهن 
ذینفعان این بازار انتظار افزایش قیمت ایجاد 
می کنند. به عبارت دیگر گرانی قیمت مسکن 
و اجاره بها را بیشتر از آنچه واقعاً هست نشان 
می دهند. چه کسانی از این تورم انتظاری نفع 
می برند، مشاوران امالک و بساز بفروش ها 
فروش  برای  اضافی  ملک  که  آنهایی  و 
دارند. در این جریان کسانی که صاحب یک 
خانه هستند و در آن زندگی می کنند نفعی 
نمی برند، زیرا آنها نیز اگر بخواهند خانه شان 
را با ملک دیگری تعویض کنند، باید پول 
بیشتری بپردازند و حتی خیلی ها نمی توانند 
به خاطر گرانی، منزل مسکونی  فرسوده یا 

کوچک خود را عوض کنند.
 از این رو یکه تاز میدان تورم انتظاری، 
واحد  چندین  دارندگان  و  امالک  مشاوران 
مسکونی هستند. این گروه ها از تورم انتظاری 
تغذیه انگلی می کنند. یعنی بدون اینکه کار 
مفیدی انجام دهند یا ارزش افزوده ای ایجاد 
بازار  در  انتظاری  تورم  قبل  از  تنها  کنند 
کالن  سودهای  و  می کنند  ارتزاق  مسکن 

به جیب می زنند.
رشد قارچ گونه بنگاه های امالک در 
سر هر کوی و برزنی گواه این تغذیه انگلی 
است. این اشتغالی که در این صنف وجود 
دارد، کاذب و از نظر اقتصادی فاقد هرگونه 
ارزشی است. کسانی که به عنوان مشاور کار 
می کنند هرگز خدمتی ارزشمند به جامعه و 
اقتصاد کشور ارائه نمی دهند و بود و نبودشان 
فرقی به حال وضعیت اشتغال کشور ندارد.

نکته دیگر اینکه با گسترش و عمیق تر 

شدن فناوری اطالعات و ارتباطات و رشد 
سرسام آور و بسیار سریع اقتصاد دیجیتال 
در بستر این فناوری آیا ضرورتی برای تداوم 
نظام فعلی معامالت ملکی و سیستم کنونی 
اجاره داری وجود دارد؟ آیا وقت آن نرسیده 
است که بساط مشاوران امالک برچیده شود؟ 
بدون شک با وجود فناوری های نوین و تغییر 
این وضعیت نه تنها دور از دسترس نیست، 

بلکه بسیار هم آسان است.
گسترش  که  است  ین  ا قعیت  وا  
ایجاد  کنار  در  دیجیتال،  اقتصاد  روزافزون 
کسب و کارهای نوین بسیاری از کسب و 
کارهای قدیمی و سنتی را به چالش کشیده، 
دگرگون کرده یا از بین برده است. برای مثال 
با آمدن تاکسی های اینترنتی در عرض کمتر 
سنتی  آژانس های  بساط  سال  دو  یکی  از 
برچیده شد. مفهوم، شکل و شیوه  تاکسی 
دگرگون  کلی  به  و  همیشه  برای  دربستی 
شد. تاکسی های اینترنتی با یک تفکر مدرن 
و شفاف به سیستم ناعادالنه و غیرمنصفانه 

آژانس تاکسی پایان داد.
و  ف  شفا ن،  مدر سیستم  چنین 
قابل  امالک  حوزه  در  نیز  نظارت پذیری 
ایجاد و جایگزینی با سیستم کنونی است. اگر 
خواهان ساماندهی بازار مسکن هستیم، اگر 
نظارت پذیری  و  خواهان حاکمیت شفافیت 
مشابه  نسخه ای  باید  هستیم،  بازار  این 
مدیریت  با  منتها  ینترنتی  ا تاکسی های 
این  در  مسکن  وزارت  نظارت  با  و  دولت 
حوزه نیز اجرا شود که با توجه به پیشرفت 
نرم افزاری  و  سخت افزاری  زیرساخت های 

کارچندان پیچیده ای نخواهد بود.
سراسری  نه ای  ما سا است  فی  کا
بتواند  کسی  هر  آن  در  که  شود  طراحی 
اسناد ملکی خود و  بارگذاری مدارک و  با 
پیشنهاد قیمت، ملک خود را برای فروش 
سپس  کند.  آگهی  سامانه  آن  در  اجاره  یا 
با مشاهده  اجاره ملک  متقاضی  یا  خریدار 
در  نظر  مورد  ملک  قیمت  و  مشخصات 
صورت تمایل مدارک شناسایی معتبر خود 
را بارگذاری کرده و با تماس با فروشنده و 
رسیدن به توافق از طریق سامانه مذکور به 
نزدیکترین دفترخانه اسناد رسمی معرفی و 
در آنجا نسبت به انعقاد قرارداد و صدور کد 

رهگیری اقدام کنند.
سامانه  کار  و  ساز  بدون شک  البته   
انجام معامله ملکی بسیار  یادشده و فرایند 
چیز  یک  اما  بود  خواهد  این  از  پیچیده تر 
در  همه چیز  که  این  آن  و  است  مشخص 
بازار مسکن شفاف، منطقی و تحت نظارت 
خواهد بود. دیگر نیازی نیست که واسطه ای 
غیرضروری به نام بنگاه امالک وجود داشته 
باشد. طراحی چنین سامانه ای نشان خواهد 
داد که صنف مشاوران امالک دیگر کارکرد 
و خاصیتش را از دست داده و ضرورتی در 

ماندگاریش وجود ندارد.

بیمه  مدیرعامل  با  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل  دیدار 
ایران

دکتر محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با حضور 
در بیمه ایران، با حسن شریفی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران 
دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار، راههای همکاریهای مشترک 

سازمان بیمه سالمت و بیمه ایران را بررسی کردند.

پرداخت 10 هزار فقره تسهیالت فرزندآوری در خردادماه 
توسط بانک سپه

بانک سپه در خردادماه سال جاری بالغ بر ۱۰ 
از  بیش  مبلغ  به  فرزندآوری  تسهیالت  فقره  هزار 
۴۰۰۰ میلیارد ریال به مشموالن این طرح پرداخت 

کرده است.
سیاستهای  با  همراهی  راستای  در  سپه  بانک 
دولت محترم و اجرای تکالیف ابالغی بانک مرکزی، 

در خردادماه سال جاری بالغ بر ۱۰ هزار فقره تسهیالت فرزندآوری به مبلغ 
بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال به مشموالن این طرح پرداخت کرده است.

با  همراهی  راستای  در  سپه،  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
سیاست های دولت محترم و اجرای تکالیف ابالغی بانک مرکزی، بانک سپه 
در خردادماه سال جاری نسبت به پرداخت بالغ بر ۱۰ هزار فقره تسهیالت 
فرزندآوری به مبلغ بیش از ۴ هزار میلیارد ریال اقدام کرده و مدیرعامل 
بانک سپه نیز به تمامی شعب بانک در سراسر کشور ابالغ کرده که نسبت 
به تکمیل پرونده و تسریع پرداخت تسهیالت فرزندآوری به مشموالن این 

طرح اقدام کنند.

تمدید تاریخ انقضاء کارت های بانک سپه با مراجعه به شعب 
از ابتدای تیرماه

با  بانک سپه  انقضاء کارت های  تاریخ  تمدید   
رسانه:با  و  تیرماهبانک  ابتدای  از  شعب  به  مراجعه 
توجه به اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص 
عبور کشور از شرایط بحرانی، مشتریان بانک سپه 
برای تمدید کارت های بانکی خود می توانند به صورت 

حضوری به شعب مراجعه کنند.
به گزارش سرآمدآنالین به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، بر 
اساس ابالغ اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر اعالم ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در خصوص عبور کشور از شرایط بحرانی از آغاز تیرماه، 
تمدید تاریخ انقضاء کارت های صادره از طریق مراجعه حضوری مشتریان 

به شعب مطابق روال سابق امکان پذیر است.
شایان ذکر است، به منظور تکریم مشتریان بانک سپه و آگاهی رسانی 
مناسب به ایشان، پیامک اطالع رسانی به مشتریان مشمول جهت مراجعه 

به شعبه و دریافت کارت جدید ارسال می شود.

سپه  بانک  سرمایه  گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
منصوب شد

مدیرعامل بانک سپه با صدور حکمی، سید بابک ابراهیمی را به عنوان 
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری بانک سپه منصوب کرد.

سپه:  بانک  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  و  پویا  توسعه  گزارش  به 
به عنوان  را  ابراهیمی  بابک  سید  حکمی،  صدور  با  سپه  بانک  مدیرعامل 

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری بانک سپه منصوب کرد.
متن حکم انتصاب مدیرعامل بانک سپه به شرح ذیل است:

»بسمه تعالی«
جناب آقای سید بابک ابراهیمی

به موجب این حکم سرپرستی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، به 
جناب عالی محول می شود.

امید است با اتکال به الطاف الهی و استفاده از تجارب خود، در چارچوب 
شرح وظایف ابالغی، با رعایت  ضوابط و مقررات مربوط، در انجام وظایف و 

مسئولیت های محوله و تحقق اهداف و تعالی بانک موفق باشید.
آیت اله ابراهیمی

صنعتی  دانشگاه  مالی  مهندسی  نشیار  دا براهیمی  ا بابک  سید 
خواجه نصیرالدین طوسی و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و عضو 
بنیاد ملی نخبگان است و پیش ازاین سابقه معاون اقتصادی سازمان تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح با حکم وزیر دفاع، معاون اقتصادی و برنامه  ریزی 
شرکت سرمایه گذاری غدیر، معاون اقتصادی و توسعه بازار وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، عضو هیئت مدیره گروه مالی ساتا، پتروشیمی مارون و 

پاالیشگاه تبریز را در کارنامه شغلی خود دارد.

شهرستان  میدانی  نظارت  مصوبات  پیگیری  جلسه  در   
ساری صورت گرفت؛

قدردانی نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی از همکاری 
مدیرعامل بانک مسکن

نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی در جلسه پیگیری مصوبات 
نظارت میدانی برخی شهرهای کشور از مدیرعامل بانک مسکن تقدیر کرد.

بانک مسکن – هیبنا، علی نیکزاد نایب رییس اول مجلس شورای 
اسالمی در جلسه پیگیری مصوبات نظارت میدانی شهرستان های ساری، 
میاندوآب، آمل و بابل از دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن تقدیر و 
تشکر کرد. طی این جلسه نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
بانک مسکن همواره در تامین مالی طرح های عمرانی و پروژه های بزرگ 
ساختمان سازی کشور پیشقدم بوده است، از دکتر شایان به سبب سرمایه 

گذاری برای اجرای پروژه آزادراه هفت تن ساری- قائم شهر تشکر کرد.
آزادراه هفت تن ساری – قائم شهر به طول ۴۴ کیلومتر در مرکز استان 
مازندران در دست احداث است که بانک مسکن تامین مالی ۵۰ درصد این 

پروژه را بر عهده گرفته است.
گفتنی است، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( نیز ۵۰ 
درصد دیگر هزینه ساخت این آزادراه را بر عهده دارد که با احداث آن بار 

ترافیکی بسیاری در استان مازندران کاهش خواهد یافت.

وزیر نفت:
بازار جهانی نفت نیازمند افزایش عرضه از سوی ایران است

وزیر نفت بر هم خوردن امنیت انرژی و شدت گرفتن نوسانات بازار را بازی 
باخت - باخت برای همه بازیگران این عرصه دانست و گفت: بازار جهانی نفت 

نیازمند افزایش عرضه از سوی ایران است.
کشورهای  سازمان  وزارتی  نشست  سی امین  پایان  از  پس  اوجی  جواد 
صادرکننده نفت و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( اظهار کرد: تصمیم امروز اوپک 
پالس در واقع اجرای تصمیم ماه پیش یعنی افزایش تولید نفت به مقدار ۶۴۸ هزار 
بشکه در روز برای ماه های ژوئیه و اوت 2۰22 بود.وی تصریح کرد: با توجه به 
کاهش تولید برخی تولیدکنندگان اوپک پالس و عدم تحقق سطوح تولید تعهد 
شده و همچنین کاهش سطح ذخیره سازی های تجاری نفت خام و فرآورده های 
نفتی در برخی کشورهای بزرگ مصرف کننده، سی امین اجالس وزارتی اوپک 
و متحدانش ضمن حمایت مجدد از تصمیم نوزدهمین اجالس وزارتی اوپک و 
غیراوپک )ژوئیه 2۰2۱(، بر اساس اجماع تصمیم گرفت برای ماه اوت 2۰22 مجموع 
تولید کشورهای اوپک و غیراوپک به میزان ۶۴۸ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه ائتالف اوپک پالس به رصد و نظارت مداوم و 
منظم خود بر تحوالت بازار و انجام هرگونه اقدام الزم برای حفظ ثبات حاکم بر 
بازار نفت ادامه خواهد داد، افزود: بر اساس جدیدترین آمار و گزارش های منتشر 
شده، پایبندی مناسب کشورهای اوپک پالس، در ماه آوریل سال 2۰22 به سطح 
بی سابقه 2۵۶ درصد رسید که دلیل اصلی افزایش سطح پایبندی، عدم تولید به 

مقدار تعهد شده از سوی برخی کشورها بوده است.
اوجی با بیان اینکه بازار جهانی نفت، با وجود برخی نگرانی ها از پیامدهای 
تنش های ژئوپلیتیکی برای رشد اقتصادی جهان و آسیب های احتمالی برای تقاضا، 
در جهت توازن و ثبات در حال حرکت است اما نگرانی هایی در مورد احتمال کمبود 
عرضه نفت در ماه های پیش رو همچنان وجود دارد، گفت: کشورهای اوپک پالس 
بازار جهانی نفت و توازن عرضه و تقاضا را تحت نظر دارند و  به دقت شرایط 
این آمادگی وجود دارد تا به اقتضای شرایط بازار نفت، به سرعت تصمیم گیری و 

اقدام های الزم از سوی اوپک پالس انجام گیرد.
وی افزود: تحوالت اخیر در اقتصاد جهانی نشانگر افزایش آثار تورمی در 
بسیاری از کشورهای جهان شده و قیمت انواع سوخت به طور قابل توجهی افزایش 
یافته است، همان گونه که در ماه های اخیر بارها اشاره کردم، وضعیت بازار جهانی 
نفت به گونه ای است که بازگشت نفت ایران به بازار می تواند پاسخگوی بخشی 
از مشتریان و کمک کننده به ایجاد تعادل و آرامش در بازار های جهانی باشد. 
به ویژه آنکه با نزدیک شدن به فصل تابستان و آغاز مسافرت ها در اروپا و آمریکا، 
شاهد افزایش تقاضای جهانی برای نفت و فرآورده های نفتی خواهیم بود و در 
را  قیمتی مضاعفی  احتماال فشارهای  چنین شرایطی، کشورهای مصرف کننده 

بویژه در بازار فرآورده های نفتی متحمل خواهند شد.
وزیر نفت با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره بر این مسئله تأکید 
بازی  یک  بازار  نوسانات  گرفتن  و شدت  انرژی  امنیت  خوردن  هم  بر  که  دارد 
باخت - باخت برای همه بازیگران این عرصه است، تصریح کرد: ما به عنوان 
بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان آمادگی داریم در سریعترین زمان ممکن 

تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریم ها افزایش دهیم.

روند نزولی نفت معکوس شد
قیمت نفت برنت پس از سقوط شدیدی که روز پنجشنبه گذشته در واکنش 
به تصمیم اوپک پالس داشت، ابتدای معامالت روز جمعه را با افزایش آغاز کرد.
بهای معامالت نفت برنت با ۸۳ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش، به ۱۰۹ 
دالر و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت برای تحویل در اوت، با ۷۰ سنت 
معادل ۰.۷ درصد افزایش، ۱۰۶ دالر و ۴۶ سنت بود. نفت برنت روز پنج شنبه 

حدود سه درصد ریزش قیمت داشت.
گروه تولیدکنندگان اوپک پالس شامل روسیه پس از پایان نشستهای دو 
روزه، توافق کردند استراتژی تولید فعلی را حفظ کنند اما از صحبت درباره سیاست 
تولید پس از سپتامبر، خودداری کردند.وزیران اوپک پالس در نشست قبلی، تصمیم 
گرفتند به جای افزایش ماهانه تولید به میزان ۴۳2 هزار بشکه در روز، تولید را 

در هر یک از ماههای ژوییه و اوت به میزان ۶۴۸ هزار بشکه افزایش دهند.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه اعالم کرد در سفر ماه آینده به 
ریاض، عربستان سعودی را برای افزایش تولید نفت به منظور کنترل قیمتها، مستقیما 
تحت فشار قرار نخواهد داد.بر اساس گزارش رویترز، در نروژ ۷۴ نفر از کارکنان نفتی 
فراساحلی در سکوهای شرکت اکوئینور از پنجم ژوییه دست به اعتصاب خواهند شد 

که باعث توقف حدود چهار درصد از تولید نفت این کشور می شود.

مشاوران امالکی که از گران شدن سود می برند؛ 

تغذیه انگلی دالالن مسکن از تورم مهار گسیخته!
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استراتژی نفتی اوپک پالس تصویب شد
اوپک پالس روز پنج شنبه در پایان دیدارهای دو روزه خود، اعالم کرد 
به افزایش تولید نفت برنامه ریزی شده در اوت پایبند می ماند اما از صحبت 

درباره سیاست نفتی پس از سپتامبر، اجتناب کرد.
دیدار روز پنج شنبه اوپک پالس چند روز پیش از سفر جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا به خاورمیانه از جمله عربستان سعودی برگزار شد. انتظار می 
رود بایدن در این سفر، ریاض را برای افزایش تولید نفت تحت فشار قرار دهد.

در نشست قبلی اوپک پالس که دوم ژوئن برگزار شد، این گروه تصمیم 
گرفت به جای افزایش ماهانه تولید به میزان ۴۳2 هزار بشکه در روز، تولید را 
در هر یک از ماههای ژوییه و اوت به میزان ۶۴۸ هزار بشکه افزایش دهند.

واشنگتن از تصمیم دوم ژوئن برای افزایش سریعتر تولید اوپک پالس 
که پس از ماهها درخواست غرب از این گروه برای تولید بیشتر نفت صورت 

گرفت، استقبال کرد.
قیمتهای نفت در مارس پس از اعمال تحریمهای گسترده آمریکا و اروپا 
علیه روسیه بر سر جنگ در اوکراین، به باالترین حد از سال 2۰۰۸ صعود کرد 
و به بیش از ۱۳۹ دالر در هر بشکه رسید. اگرچه قیمتها از آن زمان کاهش 
پیدا کرده است اما به دلیل عرضه محدود و نگرانی از ظرفیت مازاد تولید 
اندک اوپک پالس، همچنان بیش از ۱۱۵ دالر در هر بشکه معامله می شود.

احسان خومان، تحلیلگر بانک MUFG در این باره گفت: نگرانی از 
کمبود عرضه بر نگرانیهای رکود غلبه کرده است. در سطح جهانی، ظرفیت 
مازاد تولید فوق العاده اندکی وجود دارد. اوپک پالس که با اتمام ظرفیت 
مازاد برای تولید بیشتر روبروست، در حال بررسی شلیک آخرین تیرهای در 
ترکش تولید خود است و در این بین، ظرفیت پاالیش نفت که بر اقتصاد 

واقعی تاثیرگذار است، به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
عالوه بر نگرانیهای پیرامون عرضه محدود، اروپا به سختی تالش می 

کند کمبود گاز را به دلیل عرضه کمتر روسیه، مدیریت کند.
 الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، روز پنج شنبه گفت: تالشها 
برای سقف گذاشتن روی قیمت نفت روسیه ممکن است به ناترازی بازار منجر 
شده و قیمتها را باالتر ببرد. اظهارات وی پس از توافق سران گروه ۷ برای 
بررسی امکان معرفی سقف قیمت موقتی برای واردات نفت روسیه مطرح شد.

تحلیلگران می گویند روسیه به قیمت ۱۰۰ دالر هر بشکه نفت برای 
متوازن کردن بودجه خود نیاز دارد.

نواک اعالم کرد حجم زیادی از نفت و فرآورده های نفتی روسیه به 
بازارهای آسیایی تغییر مسیر پیدا کرده و کمک کرده است تولید نفت این 
کشور از ۹ میلیون بشکه در روز در مارس و آوریل، به ۹.۹ میلیون بشکه در 

روز در ژوئن بهبود پیدا کند.
بر اساس گزارش رویترز، محمد الفارس، وزیر نفت کویت پس از دیدار 
وزیران اوپک پالس گفت: تصمیم این گروه برای پایبندی به برنامه فعلی 
برای افزایش تولید، تقاضای جهانی رو به رشد برای نفت را تامین می کند. 
تولید نفت کویت تحت این برنامه، به 2.۸۱۱ میلیون بشکه در روز در اوت 

افزایش پیدا می کند.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
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زیر نظر: بهنام مومنی

دولت ارزی برای اختصاص به کاالهای اساسی ندارد؛
تورم ۷8 درصدی در صورت به فرجام نرسیدن برجام!

از  اقتصادی اظهار داشت: عدم تحقق برجام و تشدید تحریم ها  یک کارشناس 
شرایط تحقق تورم ۷۸ درصد است البته شواهد نشان می دهد که برجام به نتیجه خواهد 
رسید چراکه به ویژه طرف اروپا به برجام نیاز دارند و یک توافقی ایران و امریکا ایجاد 

می شود که می تواند انتطارات تورمی را کاهش دهد!
وحید شقاقی شهری درباره نتایج و آثار سیاست حذف ارز ۴2۰۰ تومانی اظهار داشت: 
واقعیت این است که اساسا دولت امکان ادامه اختصاص ارز ترجیحی را نداشت چراکه 

منابع ارزی کافی برای پرداخت ارز ۴2۰۰ تومانی وجود ندارد.  
وی با بیان اینکه سال گذشته چیزی حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دالر برای کاالهای 
اساسی اختصاص داده شد، گفت: در حالی که امسال قیمت های جهانی مواد غذایی افزایش 
پیدا کرده، پیش بینی می شد این مبلغ برای تامین کاالهای اساسی با ارز ترجیحی به چیزی 
حدود 2۵ میلیارد دالر می رسید که امکان تامین آن برای دولت وجود نداشت. موضوع 
دیگر، بحث قاچاق معکوس کاالهایی بود که شامل دریافت ارز ترجیحی می شدند. با 
افزایش قیمت جهانی کاالها قاچاق معکوس از کشور افزایش یافت و شاهد قاچاق معکوس 
چمدانی کاالهایی مانند دارو با قیمت یارانه ای بودیم که سود آن  نصیب کشورهای 
همسایه می شد. مساله  دیگر انحراف منابع بود که یک مورد آن قرارداد نهاده های دامی 
بود که در یک قرارداد صوری عدد قابل توجهی ناپدید شد و نمی توان انکار کرد که از 

این انحرافات منابع، ثروت های افسانه ای نصیب عده ای خاص شد.     
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اما معتقدم که یک سیاست درست در یک 
زمان نامناسب به اجرا رسید. این سیاست باید زمانی به اجرا می رسید که بازار ارز ثبات 
ارز  کردن حذف  عملیاتی  برای  فضا  و  کرده  فروکش  تورمی  انتظارات  و  باشد  داشته 

۴2۰۰ تومانی مساعد می بود.   
تا ۱2.2  تورم  نرخ  داد:  ادامه  ماه  تورم خرداد  افزایش  به  اشاره  با  شقاقی شهری 
درصد تورم افزایش یافت که بخش عمده ای از این افزایش نرخ تورم ماهانه به اجرای 
سیاست حذف ارز ترجیحی برمی گردد و به دنبال آن افزایش ۱۰ درصدی قیمت مواد 
خوراکی گزارش شد. این در حالی است که اگر این سیاست در زمان مناسب و درست 
به اجرا می رسید، می توانستند این میزان نرخ تورم حاصل از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی را 

به ۵ درصد کاهش دهند. 
وی افزود: تبعات اجرای سیاست درست در زمان نادرست افزایش ۴ الی ۵ درصدی 
نرخ تورم است که به جامعه تحمیل می شود از این رو زمان اجرای سیاست های موثر 
اقتصادی بسیار مهم است و باید در ادبیات اقتصاد کالن بر روی این موضوعات کار 
کنیم اما  متاسفانه این مسائل را در مطالعات اقتصادی را مورد مطالعه قرار نمی دهیم. 
برای مثال، می توان با ا فزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کند و این بحث همواره مطرح 
است اما این موضوع بررسی نمی شود که این افزایش نرخ بهره در چه شرایطی و در 
بسیار  سیاست ها  اجرای  زمان  باشد.بنابراین  داشته  کارآمدتری  اثر  می تواند  زمانی  چه 

مهم است اما متاسفانه در اقتصاد کالن و علم اقتصاد به این مباحث ورود نمی کنیم.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در حالی که زمان اجرای سیاست های اقتصادی 
بسیار مهم است، کمتر به آن توجه می شود یعنی اگر سیاست درست در زمان و شرایط 

مختلفی پیاده شود نتایج متفاوتی را در بر خواهد داشت. 
وی با بیان اینکه دولت سیاست جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی نداشت، اظهار 
داشت: دولت منابع ارزی برای اجرای اختصاص ارز به کاالهای اساسی در اختیار نداشت 
و در عین حال قاچاق معکوس کاالهای دارای ارز  ترجیحی در حال انجام بود و وزارت 

کشاورزی هم اعالم کرده بود که امکان تامین این مبلغ و ادامه روش گذشته را ندارد.
این کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کاالهای اساسی 
گفت: اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد به طور قطع التهابات بازار ارز فروکش می کند 
و دالر به قیمت های 2۷ تا 2۸ هزار تومان برمی گردد و باید شکاف بازار آزاد و سامانه 

نیما به حداقل برسد.
شقاقی شهری با اشاره به دستاورد دولت پس از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی اظهارداشت: 
یارانه ریالی می پردازد و به شرطی که  ارز ۴2۰۰ تومانی،  دولت در حال حاضر معادل 
جامعه هدف به خوبی شناسایی شود و این یارانه به جامعه هدف اصابت کند، تورم تا 
حدی کنترل شود و می تواند بر روی سه دهک  اول اثرگذار باشد و  برای ۴ دهک دیگر 
بسته به میزان تورم، شرایط متفاوت خواهد بود اما موضوع نکته بسیار مهم این است 
که تداوم یارانه نقدی، شناسایی درست جامعه هدف و کنترل و کاهش نرخ تورم باید 

توامان با هم انجام شوند.
وی با اشاره به پیش بینی ها از نرخ تورم تا پایان سال تاکید کرد: پیش بینی ها از این 
است که در خوشبینانه ترین حالت نرخ تورم تا پایان سال حداقل ۵۰ درصد خواهد بود 
مبنای محاسبه سناریو خوش بینانه این است که در حالی نرخ تورم ماهانه خرداد ۱2.2 
درصد است، از تیرماه نرخ تورم ماهانه به ۳ درصد کاهش پیدا کند که البته کار بانک 
برای کاهش نرخ تورم بسیارسخت است چراکه در سال های دور در  مرکزی و دولت 
شرایط عادی نرخ تورم ماهانه بین ۱.۵ تا ۳ درصد بوده و قطعا در این شرایط ملتهب 

کنترل نرخ تورم سخت تر است.
شقاقی شهری ادامه داد: سناریو دیگر رشد ماهانه نرخ تورم تا ۵ درصد است و اگر 
نرخ تورم ماهانه ۵ درصد باشد، نرخ تورم به ۶۶ درصد می رسد و سناریو بدبینانه این است 
که اگر نرخ تورم ماهانه۷ درصد باشد نرخ تورم تا پایان سال به ۷۸ درصد خواهد رسید.

با اشاره به شرایط تحقق سناریو بدبینانه افزود: عدم تحقق برجام و تشدید  وی 
تحریم ها از شرایط تحقق تورم ۷۸ درصد است البته شواهد نشان می دهد که برجام به 
نتیجه خواهد رسید چراکه به ویژه طرف اروپا به برجام نیاز دارند و  یک توافقی ایران 
و امریکا ایجاد می شود که این توافق می تواند انتطارات تورمی را کاهش دهد اما باید 
توجه داشته باشیم که موتور تورمی ۵۷ درصدی افزایش حقوق و دستمزد، افزایش حقوق 
معلمان که ناترازی بودجه را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را افزایش داد، کسری بودجه، 
تورم وارداتی و  ... روشن هستند و در افزایش نرخ تورم اثر دارند اما اگر موتور انتظارات 

تورمی خاموش شود می تواند سناریو بدبینانه را کنار بزند.

کاهش  جمعه  روز  طال  قیمت 
یافت و در مسیر سومین کاهش هفتگی 
سیاست های  زیرا  گرفت  قرار  متوالی 
مرکزی  نک های  با تهاجمی  پولی 
آمریکا،  دالر  ارزش  افزایش  و  بزرگ 
قیمت  به  شمش  از  را  سرمایه گذاران 

دالر دور نگه داشت.
بهای هر اونس طال تا ساعت ۱۰ و 
۳۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱۰.۶۰ 
درصد کاهش به ۱۷۹۶ دالر و ۹۰ سنت 
رسید و طالی آمریکا نیز با ۰.۵۹ درصد 
کاهش به ۱۷۹۷ دالر و ۹۰ سنت رسید.

قیمت طال که به بدترین سه ماهه 
خود از اوایل سال 2۰2۱ رسیده است، 
در این هفته حدود ۱.2 درصد کاهش 
یافته است. دالر نزدیک به اوج دو دهه 
اخیر ثابت بود و همچنان طال را برای 
اختیار  در  را  ارزها  سایر  که  خریدارانی 
اوراق  بازدهی  می کند.  جذاب تر  دارند 
آمریکا  خزانه داری  ساله   ۱۰ بهادار 
نزدیک به پایین ترین سطح خود از روز 

پنج شنبه ۷ ژوئن بود.
در  ایاالت متحده  جدید  داده های 
ماه می نشان داد که سرعت تورم بی 

سمت  به  را  رزرو  فدرال  که  سابقه ای 
افزایش بیش از حد دیگر افزایش نرخ 
بهره در ماه آینده سوق می دهد، اندک 
توسعه  حال  در  این حس  به  اما  است 
به  بدترین ها  است  ممکن  که  افزود 

پایان رسیده باشد.
قرضه  اوراق  بازده  و  بهره  نرخ 
باالتر، هزینه فرصت نگهداری شمش 
بازدهی  هیچ  که  می دهد،  افزایش  را 
تائو، تحلیلگر فنی رویترز  ندارد. وانگ 
اظهار کرد که طال ممکن است حمایت 
۱۸۰۱ دالر در هر اونس را بشکند و به 

۱۷۸۴ دالر سقوط کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای 
هر اونس نقره با ۰.۴ درصد کاهش به 
2۰.۱۶ دالر رسید و در این هفته حدود 
بیشترین  که  یافت  کاهش  درصد   ۴.۵
است.  بوده  می  ماه  اواسط  از  کاهش 
به  و  یافت  افزایش  پالتین ۰.۳ درصد 
چهارمین  با  اما  رسید  دالر   ۸۹۶.۳۰
است.  مواجه  متوالی  هفتگی  سقوط 
پاالدیوم با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۹۳۰ 
دالر و هشت سنت رسید اما در این هفته 

حدود 2.۸ درصد افزایش یافت.

در پی سیاست های پولی تهاجمی بانک های مرکزی بزرگ؛

طال سقوط کرد؛ دالر صعود!
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آب  شرکت  مدیرعامل 
در  هرمزگان  فاضالب  و 
به  آبرسانی  وضعیت  تشریح 
طرح  قالب  در  هرمزگان  روستاهای 
عنوان  به  اقدام  این  از  آبرسانی  جهاد 
محرومیت  رفع  برای  ویژه  فرصت 

یاد کرد.
عبدالحمید حمزه پور افزود: طرح 
نامه  تفاهم  قالب  در  آبرسانی  جهاد 
انقالب  پاسداران  سپاه  و  نیرو  وزارت 
هرمزگان  در  گذشته  سال  از  اسالمی 
نامه  تفاهم  این  اجرای  و  شد  آغاز 
آب  شرکت  عهده  بر  هرمزگان  در 
سپاه  دریایی  نیروی  و  فاضالب  و 
پاسداران انقالب اسالمی گذاشته شد.

با  به  اشاره  با  آبفا  مدیرعامل 
مجموعه  تالش  و  دولت  جدی  عزم 
پروژه  اجرای  در  سپاه  و  نیرو  وزارت 
اقدامات  کرد،  تصریح  آبرسانی  های 
در  آبرسانی  جهاد  نام  با  ماندگاری 

هرمزگان به یادگار خواهد ماند.
امضای  با  داد،  ادامه  پور  حمزه 
تفاهمنامه آبرسانی وزارت نیرو و سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی، آبرسانی به 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  روستا   ۶۷
که قرار است بر اساس اولویت و منابع 
شود  آغاز  آنها  اجرایی  عملیات  آبی، 
که در حال حاضر استارت آبرسانی به 
آغاز  روستا   ۶۸ مجموع  از  روستا   ۱2

شده است.
ین  ا  ، بفا آ مدیرعامل  گفته  به 
پروژه ها هم اکنون با حمایت استاندار 
با  فرمانداران  همکاری  و  هرمزگان 
های  شهرستان  در  خوبی  سرعت 

آغاز  بندرلنگه، بستک، خمیر و رودان 
آنها جمعیتی  تکمیل  با  است که  شده 
بالغ بر 2۰ هزار نفر از نعمت آب شرب 

پایدار بهره مند خواهند شد.
آبرسانی  عملیات  داد،  ادامه  وی 
آب  تامین  و  توسعه  طرح  قالب  در 
پوشش  تحت  روستای  پنج  ر  یدا پا
روستای  سه  خمیر،  جیحون  مجتمع 
دو  بندرلنگه،  دژگان  پوشش  تحت 
روستای تحت پوشش خیر آباد رودان 
و همچنین دو روستای کوخرد و هرنگ 

بستک با مشارکت آبفا و نیروی دریایی 
سپاه در حال انجام است که امیدواریم 
با تکمیل آنها نیاز آبی این مناطق که 
هم اکنون با کمبود آب مواجه هستند، 

مرتفع شود.
این  کرد،  بینی  پیش  پور  حمزه 
پروژه ها تا پایان سال به مرحله بهره 

برداری برسد.
گفت:  ادامه  در  آبفا  مدیرعامل 
در  نیز  دیگر  روستای   ۵۵ به  آبرسانی 
آبرسانی  نامه جهاد  تفاهم  انعقاد  قالب 
عملیاتی  با  که  است  کار  دستور  در 
شدن آن ۱۵ روستا در قشم، ۸ روستا 
در میناب، دو روستای دیگر در بستک، 
در  روستا   ۹ بندرلنگه،  در  روستا  دو 
جاسک،  در  روستا  شش  پارسیان، 
در  روستا  پنج  سیریک،  در  روستا  دو 
از   رودان  در  روستا  سه  و  بندرخمیر 
انعقاد این تفاهم نامه بهره خواهند برد.

حمزه پور تصریح کرد، در اجرای 
نتقال،  ا خط  مخزن،  ها  طرح  ین  ا
احداث  پمپاژ  ایستگاه  و  توزیع  شبکه 

خواهد شد.

با عزم جدی دولت و تالش مجموعه وزارت نیرو و سپاه؛

 اقدامات ماندگاری با نام جهاد آبرسانی در هرمزگان به یادگار می ماند
اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران در حمایت از 

خانواده های زندانیان شایسته تقدیر است

دادستان استان فارس و رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان 
شیراز در جلسه روز ملی حمایت از خانواده های زندانیان به پاس خدمات 
ارزنده بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای مسئولیت اجتماعی بانک 
و احساس مسئولیت در قبال خانواده های زندانیان و حمایت همه جانبه از 

این قشر آسیب پذیر جامعه تقدیر کرد.
برای  فارس  استان  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  جشن  این  در 
مسئولیت  حوزه  در  بانک  فعالیت های  تشریح  و  خدمات  اطالع رسانی 

اجتماعی با میز خدمت حضور یافت.
بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان فارس پیش از این نیز در 
حوزه مسئولیت اجتماعی اقدامات قابل توجهی انجام داده، به طوری که 
۹۸۵ قلم کاال و تجهیزات پزشکی به ارزش ۱2 میلیارد ریال را خریداری 
و در اختیار مراکز بهداشتی و درمانی استان قرار داده است. همچنین ۱۰۰ 
بسته معیشتی تهیه و بین خانواده های کمتر برخوردار توزیع کرده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب کشور :
شرکت های توزیع پیشانی توانیر هستند

 رشد قابل توجه شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم
بیان  با  کشور  غرب  منطقه ای  برق  شرکت  –مدیرعامل  ایالم   
توانیر هستند، گفت:همکاران و پرسنل  اینکه شرکت های توزیع پیشانی 
شرکت های توزیع در دو سال اخیر که ناترازی در تولید و میزان مصرف 

وجود داشت، بار سنگینی را به دلیل نارضایتی مردم تحمل کردند.
علی اسدی در ایین معارفه مدیرعامل جدید توزیع نیروی برق ایالم 
اظهار داشت: زیرساخت اصلی در مرز مهران، شبکه پایدار برق است که 
عملکرد سایر دستگاه ها در بحث پیاده روی بزرگ اربعین منوط به زیرساخت 
برق است. در این مدت ُپستی با ظرفیت ۳۰ مگاوات به شبکه برق مهران 

اضافه شده که فعالیت شبکه را کامل کرده است.
در  ایالم  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  خوشبختانه  افزود:  وی 

ارتقای شاخص ها، رشد قابل توجه ای داشته اند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب کشور  در پایان از عملکرد 

شایسته دکتر شیرخانی در مدت مدیریت تشکر و قدردانی نمود.
انرژی برق زیرساخت سالمت، امنیت و رفاه مردم است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایالم نیز در این ایین گفت: 
که  بود  متعدد  خاموشی های  اعمال  با  مردم  اوج مشکالت  گذشته  سال 
خوشبختانه با تدبیر صنعت توانیر و تزریق ۶ هزار مگاوات برق به شبکه، 

ناترازی ها جبران شد.
سعید هژبری افزود: سال گذشته با اعمال خاموشی های متعدد اقدام 
در  مصرف  میزان  مدیریت  با  امسال  حالی که  در  شد  ناترازی  جبران  به 
حوزه های مختلف و طراحی مدل ها، مشکل مصرف مشترکین نسبت به 

سال گذشته تاکنون مرتفع شده است.
و  است  استان  بسیار مهم  مباحث  از  یکی  اربعین  داشت:  بیان  وی 
با توجه به پیش بینی عبور ۵ میلیون زائر از طریق مرز مهران و اینکه 
این واقعه در تابستان گرم قرار گرفته است باید به صنعت برق و اهمیت 
زیرساختی آن در ارائه خدمات به زوار توجه کرد. و شرکت برق با وجود 
امکان کمبودها در ایام اربعین در نگه داری ُپست های برق اهتمام داشته 

باشند.
نوسازی صد درصدی ناوگان شرکت توزیع برق ایالم

مدیرعامل سابق برق ایالم نیز گفت: خداوند را شاکرم که بار سنگین 
با  توانستیم  مدت  این  در  اینکه  و  شد  برداشته  بنده  دوش  از  مسئولیت 
همراهی و لطف همکاران شرکت نتایج درخشانی را در حوزه توزیع برق 
رقم بزنیم.هادی شیرخانی افزود:یکی از اقدامات شاخص شرکت توزیع برق 
استان ایالم در سیل سال ۹۳ و ۹۴ بود که با تدبیر شرکت با حداقلی ترین 

میزان خاموشی توانستیم از خاموشی های گسترده جلوگیری کنیم.
اربعین بدون هیچگونه  ادامه داد: در بحث برگزاری پیاده روی  وی 

مشکلی، خدمات مطلوب را به زوار ارائه داده ایم.
مدیرعامل سابق برق ایالم بیان داشت: خوشبختانه ناوگان شرکت 

توزیع برق استان ایالم به صورت صددرصد نوسازی شده است.
شیرخانی در پایان از همراهی و تالش همکاران شرکت توزیع برق 

استان ایالم قدردانی کرد.

استان  به  خود  سفر  آغاز  در  شایان  محمود  دکتر 
ساری  شهرستان  فرمانداری  جلسه  در  مازندران 

حضور یافت.
پایگاه خبری بانک مسکن: به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-

هیبنا، در این جلسه رضا علیخانی معاون عمرانی استان مازندران، علی 
فرماندار  نوبخت  علی  محمد  میاندورود،  و  ساری  مردم  نماینده  بابایی 
شهرستان ساری، جواد طالبی شهردار شهر ساری و تنی چند از مدیران 

این شهرستان حضور داشتند.
همچنین مدیر شعب بانک مسکن در استان مازندران و معاونان وی 

در این جلسه مدیرعامل بانک مسکن را همراهی می کردند.
مدیر عامل بانک مسکن در این جلسه با بیان اینکه یکی از دغدغه 
های مهم رییس جمهوری مساله مسکن است گفت: در این مسیر گام 
های بسیار بلندی برداشته شده است و وزارت راه و شهرسازی زمین بیش 
از 2 میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن را تامین کرده است.

وی افزود: در این استان بانک مسکن ۶۸ هزار میلیارد ریال منابع 
بانک  تنها  نه  بنابراین  دارد.  مصارف  ریال  میلیارد  هزار   ۱۰۰ از  بیش  و 
مسکن منابع این استان را برای تسهیالت دهی مصرف کرده است بلکه 

نزدیک به ۴۰ درصد نیز به طور مازاد تسهیالت دهی انجام داده است.
طرح  در  نفر  هزار   ۱۴ از  بیش  داد:  ادامه  مسکن  بانک  مدیرعامل 
نهضت ملی مسکن در استان مازندران در بانک مسکن ثبت نام کرده اند 
و در کل کشور ۵۰۸ هزار نفر تنها در بانک مسکن افتتاح حساب کرده 
اند. سهم بانک مسکن 2۱۰ هزار نفر بوده که بانک بیش از دو برابر سهم 

خود در این حوزه اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک مسکن بیش از 2۰ هزار میلیارد 
تومان به پروژه های مختلف طرح نهضت ملی مسکن اختصاص داده است.

آمار  تاریخچه مسکن سازی و همچنین  اینکه  بیان  با  دکتر شایان 
بانک مرکزی نشان می دهد تسهیالت دهی در این بخش تورم زا نیست 
گفت: بخش مسکن پیشران اقتصاد کشور است و سایر صنایع نیز با مسکن 
اینکه در تسهیالت  به  اشاره  با  سازی رشد و رونق خواهند گرفت. وی 
کرد:  تصریح  است،  گرفته  افتادگی صورت  عقب  حوزه مسکن  در  دهی 
تسهیالت دهی در این بخش از ۱۷ درصد به ۵ درصد رسیده است که این 
موضوع باید جبران شود.وی یکی از موانع پیشرفت طرح نهضت ملی را 
زمانبر بودن صدور پروانه ساختمان دانست و از شهرداری ساری و دست 
اندرکاران این امر خواست برای تسریع در روند اجرای کار مساعدت الزم 

در این زمینه را انجام دهند.
وی در پایان با بیان اینکه استان مازندران از مزیت درآمدزایی در 
حوزه صنعت پاک گردشگری برخوردار است، اظهار داشت: بانک مسکن 
آمادگی همکاری و همیاری در طرح های عمرانی استان مازندران را دارد.

طی سه ماهه نخست سال جاری انجام شد:
چاههای  روی  بر  هوشمند  کنتور  دستگاه   93 نصب 

کشاورزی در استان مرکزی
آب  منابع  از  برداری  بهره  و  حفاظت  دفتر  مدیر   : نوروزی  حامد 
بر  هوشمند  کنتور  دستگاه   ۹۳ نصب  از  مرکزی  ای  منطقه  آب  شرکت 
مترمکعب  میلیون   ۳ با حجم صرفه جویی  روی چاههای آب کشاورزی 

آب در این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، دکتر رضا 
کنترل  و  زیرزمینی  آب های  منابع  مدیریت  منظور  به  افزود:  عظیمی  
منابع  تعادل بخشی  به  پروانه دار و کمک  از چاه های  بهره برداری  میزان 
جاری  سال  نخست  ماهه  سه  در  استان،  دشت های  زیرزمینی  آب های 
تعداد ۹۳ دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاههای کشاورزی در 

استان نصب شد.
تعادل  احیاء و  پروژه های مهم طرح  از  نصب کنتور هوشمند یکی 

بخشی
رفت  هدر  کاهش  آب،  مصرف  میزان  کاهش  گفت:  عظیمی  دکتر 
آب، تغییر الگوی کشت و مدیریت و کنترل میزان بهره برداری از چاه های 
از جمله مواردی است که  )با مصارف شرب، کشاورزی و صنعت(  مجاز 
نصب کنتور هوشمند روی چاه های دارای پروانه بهره برداری را به یکی 

از پروژه های مهم طرح تعادل بخشی تبدیل کرده است.
منطقه  آب  آب شرکت  منابع  از  برداری  بهره  و  حفاظت  دفتر  مدیر 
ای مرکزی بیان کرد: شهرستان های اراک، ساوه و کمیجان به ترتیب با 
نصب 22، 2۰ و ۱۷ دستگاه، باالترین تعداد نصب کنتور هوشمند در سطح 

استان در سه ماهه نخست سال  را به خود اختصاص داده اند

تمامی  همکاری  نیازمند  آبی  منابع  از  بهینه  استفاده 
دستگاه های ذیربط و مشارکت شهروندان خواهد بود .
 با توجه به خشکسالی های چند ساله اخیر و کاهش نزوالت جوی  
اقلیم  به  نظر  و  زیرزمینی  آب  منابع  از  بی رویه  برداشت های  همچنین  و 
خشک ایران ،  لزوم حفظ منابع آبی و استفاده بهینه از این سرمایه های 
ملی به عنوان اولویت تمامی مسئوالن و مردم می باشد که نیازمند توجه 

ویژه ای خواهد بود .
هشتگرد مرکز شهرستان ساوجبالغ از شهرهای دامنه کوه های البرز 
می باشد و منابع آبی آن از طریق منابع زیرزمینی تامین می گردد ، طی 
برای  نماینده محترم مجلس  دکتر حدادی  پیگیریهای  با  اخیر  چند ساله 
طالقان  آبی سد  منابع  از  نظرآباد  و  ساوجبالغ  های  شهرهای شهرستان 
سهمیه اختصاص یافته و این موضوع سبب گردیده تا در استفاده از منابع 
آب زیر زمینی صرفه جویی و این منابع برای نسل های آتی حفظ گردد .

با توجه به تراکم زندگی شهرنشینی و همچنین تالش مدیریت شهری 
برای ارتقاء سرانه ها و به ویژه سرانه فضای سبز ، در حال حاضر این شهر 
عالوه بر بلوار ها و میادین دارای ۴۶ بوستان می باشد که با مساحت کل 
بالغ بر ۱۱۷ هکتار سرانه فضای سبز آن ۱۹ متر مربع برای هر نفر است 
و به عنوان یکی از شهرهای سبز در استان البرز و کشور مطرح می باشد .

ای  ویژه  اهمیت  از  آبی  منابع  مدیریت  موضوع  اخیر  سالیان  طی 
برخوردار شده و استفاده از منابع آبی پایدار و همچنین استفاده بهینه از 
این منابع در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا و با تاکید مهندس 
یعقوبی شهردار هشتگرد ، طی ماههای اخیر استفاده از پساب های حاصل 
از تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد و تصفیه خانه شهرک صنعتی با جدیت 
پیگیری می گردد و جلسات متعددی با مسئولین مربوطه در این خصوص 

برگزار شده است .
نظر به شیب بخش کوهپایه ای و به تبع آن شیب مالیم شمال به 
جنوب شهر هشتگرد می توان از انتقال ثقلی این پساب ها برای آبیاری 
به زیرساخت های  با توجه  استفاده نمود و همچنین  فضاهای سبز شهر 
موجود از قبیل مخزن 2۰۰۰ متر مکعبی تنظیم و ذخیره سازی می توان 
این سرمایه  از  گذاری  لوله  از طریق  ها  بوستان  آبیاری  اجرای شبکه  با 

ارزشمند استفاده بهینه نمود.
مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد در بازدیدی که به همراه مدیریت آب 
و فاضالب از بخش شمالی شهر و حد فاصل مناطق مسکونی با شهرک 
صنعتی داشت به تعامل و همکاری دستگاه های ذیربط برای بهره گیری 

از پساب این تصفیه خانه ها تاکید کرد .
وی گفت : اجرای شبکه آبیاری موجب می گردد تا بتوان عالوه بر 
استفاده از منابع فوق الذکر ، آب خام فضای سبز را از آب شرب شهری 
جدا نموده و این موضوع عالوه بر کاهش در هزینه ها و کاهش مصرف آب 
موجب استفاده از آب خام و مناسب برای آبیاری فضاهای سبز خواهد شد .

وی افزود : شهرداری مصمم به اجرای این پروژه بوده و همزمان 
آبیاری تحت فشار و قطره ای درختان و فضاهای سبز شهری را در دستور 

کار دارد که امیدواریم این موضوع در سال جاری محقق گردد .
اداره  ظرفیت  از  استفاده  بازدید  این  در  شده  مطرح  موارد  جمله  از 
آب و فاضالب در تهیه تجهیزات و همکاری در اجرای پروژه بوده است 
برای حفظ  بودجه سالجاری شهرداری  در  اعتباراتی که  با  امیدواریم  که 
است  شده  گرفته  نظر  در  شهری  سبز  فضاهای  توسعه  و  نگهداری  و 
همزمان با احداث بوستانها و ایجاد کمربند فضای سبز و جاده سالمت در 
ضلع جنوبی اتوبان و شمال شهرک کوثر شاهد بهینه سازی مصرف آب 
فضای سبز باشیم و با مشارکت شهروندان از این سرمایه های ارزشمند 

نگهداری نمائیم .

آغاز بکار فیبررسانی مسیر تپه نورالشهداء شهرستان 
گرگان 

طرح فیبررسانی به تپه نورالشهداء گرگان ، آغاز شد. مهندس بهرام 
عیدی  ضمن اعالم این خبر افزود: طرح فیبر رسانی به تپه نورالشهداء 
پایدار  ارتباط  تامین  و  فیبرنوری  واگذاری  هدف  با  گرگان  شهرستان 
مخابراتی  اداره حفظ آثار و ارزشها و موزه دفاع مقدس ، در آن منطقه 
باند بر روی  شروع بکارکرده است . وی امکان واگذاری حداکثر پهنای 
زیرساخت ایجاد شده را از مزایای این طرح دانست و گفت :سرویسهای 
مخابراتی با کیفیت و سرعت باال از جمله خدماتی است که برروی این 
بستر قابل دریافت است  و پس از پایان پروژه ، اجرای مراسمات مختلف 
همچون یادواره شهدا یا مراسمات دیگر ملی و مذهبی در تپه نورالشهداء 
شهرستان گرگان با بهره مندی از ارتباطات مخابراتی ایجاد شده با کیفیت 
بسیار زیاد قابل اجرا خواهد بود .  معاونت شبکه مخابرات منطقه گلستان در 
پایان گفت : در تالش هستیم در راستای بهینه سازی ارتباطات روستای 
راهی  فاصل سه  ادامه مسیر حد  اجرای   ، ناهارخوران  و محدوده  زیارت 
تپه نورالشهداء تا بعدا از میدان ناهارخوران در همین طرح گنجانده شده  

و امکان واگذاری پهنای باند به متقاضیان مسیر فراهم شود .

طرح فیبررسانی به تپه نورالشهداء گرگان ، آغاز شد. 
به نقل از  روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، مهندس بهرام 
عیدی  ضمن اعالم این خبر افزود: طرح فیبر رسانی به تپه نورالشهداء 
پایدار  ارتباط  تامین  و  فیبرنوری  واگذاری  هدف  با  گرگان  شهرستان 
مخابراتی  اداره حفظ آثار و ارزشها و موزه دفاع مقدس ، در آن منطقه 
روی  بر  باند  پهنای  حداکثر  واگذاری  امکان  .وی  است  بکارکرده  شروع 
زیرساخت ایجاد شده را از مزایای این طرح دانست و گفت : سرویسهای 
مخابراتی با کیفیت و سرعت باال از جمله خدماتی است که برروی این 
بستر قابل دریافت است  و پس از پایان پروژه ، اجرای مراسمات مختلف 
همچون یادواره شهدا یا مراسمات دیگر ملی و مذهبی در تپه نورالشهداء 
شهرستان گرگان با بهره مندی از ارتباطات مخابراتی ایجاد شده با کیفیت 

بسیار زیاد قابل اجرا خواهد بود .  
در تالش   : پایان گفت  در  گلستان  منطقه  معاونت شبکه مخابرات 
محدوده  و  زیارت  روستای  ارتباطات  سازی  بهینه  راستای  در  هستیم 
تا  نورالشهداء  تپه  راهی  فاصل سه  حد  مسیر  ادامه  اجرای   ، ناهارخوران 
بعدا از میدان ناهارخوران در همین طرح گنجانده شده  و امکان واگذاری 

پهنای باند به متقاضیان مسیر فراهم شود .

صنعت،  سازمان  رئیس  ایالم-   
با  ایالم گفت:  استان  معدن و تجارت 
و  همراهی  حمایت،  وقفه،  بی  تالش 
 2۹ تعداد  استان،  مسئوالن  همکاری 
برگشته  تولید  چرخه  به  تولیدی  واحد 
است. دالل بازی و هزینه باالی حمل 
در  گرانفروشی  علل  عمده  از  نقل؛  و 

ایالم است.
نشست  در  محمدرحیمی«  »رضا 
بیان  خبرنگاران  از  تعدادی  با  خبری 
حد  وا  ۴۷۹ حاضر  حال  در  ینکه  ا
برداری در  بهره  پروانه  تولیدی دارای 
استان ایالم وجود دارد، اظهار داشت: 
بالغ بر 2۸ هزار  با اعتباری  این تعداد 
میلیارد تومان با اشتغالزایی ۱۰ هزار و  
در  افزود:  دارند. وی  فعالیت  نفر   ۱۷۸
حال حاضر ۷۰ درصد واحدهای صنعتی 
 ۳۰ و  بوده  فعال  نیمه  و  فعال  استان 

درصد راکد هستند.
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
اینکه  بیان  با  ایالم  استان  تجارت  و 
۵2۵ فقره جواز تأسیس فعال در حوزه 
شد:  یادآور  دارد،  وجود  استان  صنعت 
امیدبخش  طرح های نیمه تمام نقطه 
برای تولید استان است و تالش بر این 
است که طرح های صنعتی نیمه تمام 
هر چه سریعتر تکمیل شده و به بهره 

برداری برسند.
به  ه  ر شا ا با  »محمدرحیمی« 
اینکه در حال حاضر طرح های بزرگ 
استان  در سطح  توجهی  قابل  صنعتی 
در حال اجراست، بیان داشت: پیگیری 
تمام،  نیمه  پروژه های  به  رسیدگی  و 

محور اصلی برنامه های ماست و تمام 
توان و تالش خود را برای طرح های 
نیمه تمام از جمله ان.جی. ال دهلران، 
فوالد ایوان و پتروشیمی هلیالن به کار 

بسته ایم.
و  ۱۵ شهرک  اینکه  بیان  با  وی 
وجود  ایالم  استان  در  صنعتی  ناحیه 
سازی  فعال  ساخت:  خاطرنشان  دارد، 
از  یکی  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای 
صنعت  حوزه  در  اصلی  رویکردهای 
واحد  راستا 2۹  این  در  و  استان است 

به چرخه تولید برگشته است.
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
به  اشاره  با  ایالم  استان  تجارت  و 
اینکه در سال جاری هدفگذاری برای 
برای  استان  در  صنعتی  واحدهای 
برگشت به چرخه تولید ۳۰ واحد بوده 
است، اضافه کرد: از  ابتدای سالجاری 
تولید  چرخه  به  واحد  پنج  کنون  تا 
تا  که  شود  می  تالش  و  اند  برگشته 
پایان سال جاری مابقی این واحدهای 

تولیدی نیز به چرخه تولید بازگردند.
بیان  با  محمدرحیمی«  »رضا 
موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  اینکه 
کارگروه  ترین  مهم  ز  ا یکی  تولید 
های سطح استان است، تصریح کرد: 
حفظ وضع موجود و رفع مشکالت در 
شرایط کنونی در دستور کار قرار دارد 
و تالش می شود که موانع تولید از سر 

راه واحدهای تولیدی برداشته شوند.
وی با اشاره به بازرسی و نظارت 
بر بازار، ادامه داد: بخشی از نظارت به 
شده  واگذار  کشاورزی  جهاد  وزرات 
است، در سال جاری حدود ۱۷ هزار و 
۸۴۷ مورد بازرسی از واحدهای صنعتی 
راستا  این  انجام شده که در  و صنفی 
نیز ۱۰۷ پرونده تخلف با ۵۰۷ میلیارد 
ریال جریمه تشکیل و به مراجع قانونی 

ارجاع شده است.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تجارت استان ایالم با بیان اینکه میزان 
بازرسی از واحدهای صنعتی و صنفی در 

استان نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ 
از ۸۴  درصد رشد داشته است، گفت: 
ماده معدنی شناسایی شده در کشور ۱۶ 
ماده معدنی در استان ایالم وجود دارد. 
در استان ایالم معادن فلزی نداریم و 
عمده معادن استان غیرفلزی هستند.

اینکه  بیان  با  »محمدرحیمی« 
۴۰ هزار و ۵۹۶ پروانه کسب معتبر در 
استان در بخش های عمده خدمات و 
اشتغال صادر شده است، اظهار داشت:  
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
در استان در سال گذشته 2۵۰ پرونده با 
۳۰ مصوبه و در سال جاری ۶۶ پرونده 

با ۸۸ مصوبه بررسی شده است.
عمده  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
علل گرانفروشی و تورم در سطح استان 
ایالم؛ هزینه باالی حمل و نقل، دالل 
بازی، نبود مراکز بزرگ عمده فروشی 
بزرگ  میادین  نبود  و  کاال  عرضه  و 
میوه و تره بار است، تأکید کرد: مردم 
و رسانه ها می توانند با فرهنگ سازی 
به  بازار  حوزه  در  تخلفات  گزارش  و 
زمینه  ذیربط،  و دستگاههای  بازرسان 
را برای کاهش تورم و گرانفروشی در 

سطح استان فراهم کنند.
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
و  تجلیل  با  ایالم  استان  تجارت  و 
حمایت  خاطر  به  ها  رسانه  از  تقدیر 
تولیدکنندگان،  تولید،  از  جانبه  همه 
صنعت و صنعتگران؛ یادآور شد: بدون 
رسانه  همراهی  و  همکاری  حمایت، 
به درستی محقق  ای  برنامه  ها، هیچ 

نخواهد شد.

رئیس سازمان صمت استان ایالم:

بازگشت ۲۹ واحد تولیدی به چرخه تولید

جویی  صرفه  هفته  مناسبت  به   
تعدادی  از  انرژی،  مصرف  مدیریت  و 
استان  در  برق  مصرف  کم  مشترکان 
سمنان با اعطای لوح و هدایایی تجلیل 

به عمل آمد.
 مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
برق استان با اعالم این خبر گفت: برای 
اجرای این طرح انگیزشی، از ۱۳ اشتراک 
برق که بیش از ۱۵ درصد کاهش مصرف 
برق در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹ 

داشته اند، تقدیر صورت پذیرفت.
کرد:  اظهار  همتی  لفضل  بوا ا  
استان  برق  توزیع  شرکت  مسئوالن 
کم  مشترکان  به  حضوری  مراجعه  در 
مشارکت  از  قدردانی  ضمن  مصرف، 
و  برق  صنعت  با  همکاری  در  آنان 
راهکارهای  مصرف،  مدیریت  رعایت 
بهینه سازی مصرف برق را به صورت 
چهره به چهره به مشترکان آموزش و 

یادآوری نمودند.

تقدیر  لوح  متن  از  بخشی  در   
استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
آمده  مصرف  کم  مشترکان  به  خطاب 
است: »اینک که با استعانت  پروردگار 

در  ارزشمندتان،  مساعی  و  متعال 
سال۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹ کاهش 
مصرف برق داشته و در زمره ی مشترکان 
کم مصرف استان قرار گرفته اید، امیدوارم 

در استفاده مناسب از این نعمت الهی و 
ثروت ملی بیش از پیش اهتمام نموده و 
دیگران را هم در زمینه مدیریت بهینه 
مصرف برق تشویق و ترغیب نمایید.«

در هفته مدیریت مصرف انرژی

از مشترکان کم مصرف برق در استان سمنان تجلیل به عمل آمد

ایالم –سرپرست شرکت گاز ایالم 
گاز  پایداری  نظر  از  استان  اینکه  بیان  با 
آماده  شرکت  این  گفت:  ندارد،  مشکلی 
خدمات رسانی به موکب های اربعین است.
محمود کشاورز در دیدار با فرمانده 
یالم  ا ستان  ا لمؤمنین )ع(  میرا ا ه  سپا
با  مهران  سازی  آزاد  سالروز  بمناسبت 
اشاره به اینکه این مجموعه برای شرایط 
افزود:  دارد،  کامل  آمادگی  اضطراری 
شرکت گاز استان عالوه بر خدمات رسانی 
به مناطق مختلف استان، در حوزه پدافند 
انجام  قبولی  قابل  اقدامات  نیز  غیر عامل 
داده است و در شرایط اضطرار و بحرانی، 
هیچگونه خللی در خدمت رسانی به مردم 

ایجاد نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۰۰ 
درصد جامعه شهری و ۹۷ درصد جمعیت 
روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
قابل  تعداد  سال جاری  در  افزود:  هستند، 
گازدار  استان  روستایی  مناطق  از  توجهی 
خواهند شد که با اتمام این پروژه ها، میزان 
به ۹۹  روستاها  در  گازرسانی  ضریب نفوذ 
درصد می رسد که تقریباً پرونده گازرسانی 

دارای  روستاهای  برای  استان  روستایی 
قابلیت گازرسانی بسته خواهد شد.

سرپرست شرکت گاز استان با بیان 
اینکه رسالت اصلی شرکت ملّی گاز، توزیع 
پایدار و ایمن گاز است تُاکید کرد: به منظور 
اوج  زمان  در  گاز  فشار  افت  از  جلوگیری 
مصرف و آمادگی مواجهه با هرگونه بحران 
در فصل سرد سال و ارائه خدمات مطلوب 
به مشترکین، اقدامات مهم و اساسی را در 
حوزه پدافند غیرعامل در دستور کار قرار 
داده است که خروجی آن تُامین گاز پایدار 

برای همه مشترکین است.
گازی  زیرساخت های  تأمین  از  وی 
مورد نیاز برای موکب های اربعین خبر داد 
و تصریح کرد: خوشبختانه زیرساخت های 
گاز در نقاط صفر مرزی آماده شده اند و در 
صورت تقاضا برای گازرسانی به موکب های 
موقت، در هر نقطه از مسیر پل زائر مهران 
پایانه مرزی شهید سلیمانی هیچگونه  تا 

محدودیتی وجود ندارد.
کشاورز با اشاره به اینکه بسیج این 
مجموعه در زمینه های مختلف حضوری 
مناطق  به  گازرسانی  افزود:  دارد،  فعال 

بارز  نمونه  العبور  برخوردار و صعب  کمتر 
خدمت صادقانه، جهادی و بی منت به مردم 
است که این مهم تنها بخش کوچکی از 
خدمات بسیجی وار کارکنان در حوزه های 

مختلف است.
همچنین در این دیدار فرمانده سپاه 
به  اشاره  با  ایالم  استان  امیرالمؤمنین)ع( 
اینکه شرکت گاز استان در مسیر خدمت 
و تالش برای مناطق شهری و روستایی 
ایالم قدم های خوبی برداشته است که قابل 
تقدیر و قدردانی است، گفت: شرکت گاز 
تاکنون  استان در طول سال های گذشته 
روستایی  محروم  مناطق  به  گازرسانی  با 
به مردم خدمات رسانی بی منت نموده که 
و  بارز تالش جهادی  نمونه  این موضوع 

انقالبی است.
سردار جمال شاکرمی با بیان اینکه 
عملکرد شرکت گاز در گازرسانی به نقاط 
است  مطلوب  استان  روستایی  و  شهری 
بطوریکه امروز به برکت انقالب اسالمی 
همه شهرها و ۹۷ درصد جمعیت روستایی 
استان از نعمت گاز برخوردار هستند، افزود: 
روستایی  محروم  مناطق  به  خدمات دهی 

به  روستائیان  مهاجرت  کاهش  سبب 
شهرها، رونق اقتصادی در روستاها، کاهش 
هزینه های خدمات برای خانوارها و نهایتا 

محرومیت زدایی می شود.
استان  گاز  شرکت  تالش  از  وی 
برای تُامین زیرساخت های گاز در مناطق 
برای  گاز  دائمی  تُامین  مرزی بخصوص 
موکب های مهران قدردانی کرد و اظهار 
داشت: اجر معنوی این اقدام شرکت گاز 
خیر  دعای  و  الحسین )ع(  اباعبداهلل  با 
زائرین عتبات عالیات بدرقه راه کارکنانش 

خواهد بود.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین)ع( استان 
با اشاره به اینکه بسیج در مواقع بحرانی 
و در شرایط اضطرار، بخصوص در فصل 
شرکت  به  کمک رسانی  آماده  سال  سرد 
اجرای  کرد:  تصریح  است،  استان  گاز 
مانورهای تخصصی بسیج به منظور کمک 
به دستگاههای اجرایی در شرایط اضطراری 
می باشند که در این راستا جامعه مهندسین 
بسیج بصورت تخصصی و سایر نیروهای 
و  همکاری  آماده  عام  بصورت  بسیجی 

کمک به شرکت گاز هستند.

سرپرست شرکت گاز ایالم :

آمادگی شرکت گاز ایالم برای خدمات رسانی به موکب های اربعین
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آگهی تحدید حدود
چون به استناد آرای صادره هیات موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کوچصفهان رای به صدور 
سند مالکیت نسبت به تصرفات اشخاص واقع در کوچصفهان بخش ده گیالن 
به شرح زیر صادر گردیده است . قریه پیربست سنگ ۴2: ۱- آقای محمدتقی 
حقیقی رودبارکی فرزند: گل ششدانگ اعیان یکباب مغازه به مساحت ۴۱.۵۷ 
مترمربع به شماره پالک ۹۶۴ مفروز از پالک ۴۴۹ تاریخ تحدید حدود روز شنبه 
مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۰۴ ساعت ۹ صبح. چون حدود پالکها فوق به عمل نیامده لذا 
به استناد رای صادره وبند ب ماده ۷ آئین نامه موضوع قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن تحدید حدود پالکهای مذکور در ساعت مقرر تاریخ فوق 
در محل وقوع ملک شروع وبه عمل خواهد آمد لذا برابر ماده ۱۴ قانون ثبت به 
صاحبان امالک و مجاورین امالک فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می 
شود که در روز و ساعت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند چنانچه 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آن در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده ۱۵ قانون ثبت ملک با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد 
گردید چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف مدت یک ماه )۳۰ روز ( اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نمایند ضمنا معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ظرف مدت یک 
ماه دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نموده و گواهی تقدیم دادخواست 
را به این اداره تسلیم نماید در غیراینصورت متقاضی سند یا نماینده قانونی وی 
نماید  دریافت  را  دادخواست  وگواهی عدم  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  تواند  می 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را برابر مقررات انجام خواهد داد.

تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۱۱
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوچصفهان

مفقودی
سندکمپانی وشناسنامه مالکیت سواری هاچ بک پژو 
2۰۶ به رنگ سفید مدل ۱۳۹۷ به شماره انتظامی 2۸۸ ن 
۹۴-ایران۴۶ به شماره موتور ۱۸2A۰۰۳۴2۸2 به شماره 
شاسی NAAP۰۳EE۰JJ۵۵۶۸۴۹ متعلق به سمیرا راد 

باده فرزند موسی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه ونوش پالک ۵۸ اصلی بخش ۶ قشالقی

۸2۷ فرعی آقا / خانم نیلوفر وزیریان جعفری فرزند پرویز نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری زراعی( به مساحت 2۱۸/۸۷ متر مربع 

خریداری بدون واسطه / با واسطه از رامین طوماری
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
نامه مذکور در مورد  آیین  برابر ماده ۱۳  بدیهی است  به دادگاه نیست  متضرر 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
شناسه ۱۳۳۶2۸۱

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه حمزه سفلی پالک ۸ اصلی بخش ۳ قشالقی
۴۶۴  فرعی آقا / خانم مهدی پریچهر فرزند رضا و رضا پریچهر فرزند مهدی 
حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به میزان ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی )کاربری زراعی( به مساحت ۶۰۸/۷۰ متر مربع خریداری 

بدون واسطه / با واسطه از یوسف مجرد
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
نامه مذکور در مورد  آیین  برابر ماده ۱۳  بدیهی است  به دادگاه نیست  متضرر 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/2۵

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
شناسه ۱۳۴۰۴۴۷

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای سید حسن حسینی به وکالت از طرف آقای جمال جعفریان 
یزدی برابر وکالت نامه شماره ۵۹۴۰۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۶ دفترخانه ۴۴ مشهد و 
تفویض وکالت شماره ۹۳2۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/2۶ دفترخانه 2۴۷ مشهد به استناد 
2 برگ استشهادیه گواهی امضا شده دفتر اسنادر سمی 2۴۵ مشهد منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی به این اداره مراجعه نموده و 
مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی 
سامانه جامع امالک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید که تمامت ششدانگ 
یک واحد آپارتمان با پالک 2۵۹۴۴ فرعی مفروز از ۶۸22۰ فرعی از ۱۷۵ اصلی 
بخش ده مشهد ذیل صفحه ۵۶۸ دفتر ۳۰۷ با شماره ثبت ۶۱۶۰۳ به نام آقای 
جمال جعفریان یزدی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۹۷۱۸۰۵ سری ج سال 
۹۳ صادر و تسلیم شده است سوابق پرونده و سیستم بیش از این حکایتی ندارد 
لذا به استناد ماده ۱2۰ اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می 
گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد

م / الف ۳۹۰

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حامد صفری به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضا 

شده دفتر اسنادر سمی ۳۱2 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک 
الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان به 
مساحت ۱22/۸۳ متر مربع به شماره پالک ۱۸۵۹۴ فرعی از ۱۷۶ اصلی بخش 
۱۰ ذیل صفحه ۱۱۸ دفتر ۱۹۵2 به شماره ۳۰۴۸۸۳ به نام آقای حامد صفری 
ثبت و سند مالکیت به شماره ۰۹۹۴۶۰/د۹۱ صادر و تسلیم گردیده سپس برابر 
بانک  سند ۷2۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱2 دفتر اسناد رسمی ۳2۰ مشهد در رهن 
مسکن قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از 
این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد

م / الف ۳۹۱

آگهی فقدان سند مالکیت
برگ   2 استناد  به  بیرکی  نژاد  ابراهیمی  سمیه  خانم  اینکه  به  نظر 
استشهادیه گواهی امضا شده دفتر اسناد رسمی 2۵۷ مشهد منضم به تقاضای 
کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
بررسی  با  است  شده  مفقود  انگاری  سهل  علت  به  وی  مالکیت  سند  است 
یک  ششدانگ  گردید  مشخص  ثبتی  پرونده  سوابق  و  امالک  جامع  سامانه 
واحد آپارتمان به مساحت ۸۹/۱۱ متر مربع به شماره پالک ۷۶۴۷2 از ۱۷۵ 
اصلی بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه ۱۸۷ دفتر 2۵۶۵ به شماره ۳۸۷۴۷۳ به 
نام خانم سمیه ابراهیمی نژاد بیرکی ثبت و سند مالکیت به شماره ۹۶۶۴۹۰/

ج۹۳ صادر و تسلیم گردیده  سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده 
ثبتی بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده ۱2۰ اصالحی قانون ثبت 
مورد  ملک  به  نسبت  کس  هر  گردد  می  متذکر  و  آگهی  نوبت  یک  مراتب 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
به  را  کتبی خود  اعتراض  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  بایستی ظرف مدت 
نماید  تسلیم  اداره  این  به  رسمی  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  پیوست 
وصول  یا  و  مقرر  مهلت  در  اعتراض  وصول  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

اقدام خواهد شد. المثنی و تسلیم آن به متقاضی  مالکیت 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس

م / الف ۳۸۷

آگهی فقدان سند مالکیت
مورخ   ۳۹۸۴۱ شماره  وکالتنامه  برابر  صباغی  کاظم  آقای  اینکه  به  نظر 
۱۴۰۰/۱۱/2۴ دفتر اسناد رسمی 2۸۵ به عنوان وکیل آقای مرتضی عسکری 
رسمی  اسناد  دفتر  امضا شده  گواهی  استشهادیه  برگ   2 استناد  به  رفسنجانی 
به  المثنی  مالکیت  سند  دریافت  جهت  کتبی  تقاضای  به  منضم  مشهد    ۳۵۷
این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری 
مفقود شده است با بررسی سامانه جامع امالک و سوابق پرونده ثبتی مشخص 
گردید ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۳۹/۹۶ متر مربع به شماره پالک 
الکترونیکی  امالک  دفتر  شماره  به   ۱۰ بخش  اصلی   ۱۷۶ از  فرعی   2۰۱۶۵
۱۳۹۸2۰۳۰۶2۶۷۰۰۳۶۱۶ به نام آقای مرتضی عسکری رفسنجانی ثبت و سند 
امالک  تسلیم گردیده سامانه جامع  و  به شماره ۴۸۹۰۵۳/ج۹۷ صادر  مالکیت 
الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده ۱2۰ 
اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس

م / الف ۳۸۸

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای امیر حسن خسرو منش به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی 

امضا شده دفتر اسناد رسمی ۳۴۳ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی 
به علت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی سامانه جامع امالک و سوابق 
پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۵۷ متر 
مربع به شماره پالک ۴۰۸2۸ فرعی از ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر 
امالک الکترونیکی ۱۳۹۹2۰۳۰۶2۶۷۰۳2۶۰۵ به نام آقای امیر حسن خسرومنش 
ثبت و سند مالکیت به شماره ۵۶2۱۵2/الف ۹۹ صادر و تسلیم گردیده  سامانه 
لذا  ندارد  این حکایتی  از  بیش  ثبتی  پرونده  الکترونیک و سوابق  امالک  جامع 
به استناد ماده ۱2۰ اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می 
گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس

م / الف ۳۸۹

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۵۷۳ هیات اول / موضوع قانون 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم محترم اردستانی فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۶ صادره از تهران 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۵۷۰ متر مربع 
۶۰ اصلی واقع در دهوبن بخش حوزه ثبت  ۸۷۷ فرعی از  از پالک شماره 
لذا به منظور  از محمد سلطانیه محرز گردیده است  ملک ورامین خریداری 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که 
به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این 
است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  در صورت 

شد. خواهد  صادر  مالکیت 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/2۶

رئیس ثبت اسناد و امالک
شماره ۱۷۴

آگهی فقدان سند مالکیت
بنا به درخواست مرتضی قرائی وکیل احدی از ورثه مالکین ابوالقاسم قرائی 
به شماره وکالت ۳2۷2۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/2۴ دفترخانه ۳۴۶ تهران مفقودی سند 
مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل 
به  شماره ۱۹۸۷۵۳ مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۱ در دفترخانه اسناد رسمی 2۴ ورامین 
ضمیمه درخواست به وارده شماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۰۶۰۰۰۵۶۵۵ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱ 
که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده ۱2۰ 

آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد
۱- نام و نام خانوادگی مالک: ابوالقاسم قرائی

2- میزان مالکیت: شش دانگ یک قطعه زمین پالک ۱۷۵ فرعی از ۹۶ 
اصلی به مساحت ۳۰۰ متر مربع دفتر ۱۵۸ صفحه 2۱۰ ذیل ثبت ۴۷۴۳۶ به نام 
آقای امراله کریمی ثبت و سند به شماره چاپی ۶۸۸۴۷۳ صادر شده است سپس 
تمامی مورد ثبت مع الواسطه برابر سند شماره ۶۰۹۵۰ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۳۶ دفتر 

۴ ورامین به نام ابوالقاسم قرائی فرزند عبداله ثبت و انتقال یافت.
۳- علت مفقودی: جابجایی

۴- به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت 
معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد  و درخواست 
آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال تسلیم نماید و چنانچه ظرف 
قانون و مقررات  المثنی طبق  اعتراضی واصل نشود سند مالکیت  مهلت مقرر 

صادر و تسلیم خواهد شد.
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین

م / الف ۱۷۷

مجمع  جلسه  در  قرائی پور«  »رضا 
عمومی صف و ستاد بانک قرض الحسنه مهر 
ایران گفت: مجمع صف و ستاد بانک، بستر 
مناسبی را برای توسعه فرهنگ پاسخگویی 
به ویژه  بانک  اجرایی  الیه های  تمام  در 
الیه های مدیریتی صف و ستاد ایجاد کرده 
و در این مجمع انتظارات و درخواست های 
مطرح  یکدیگر  از  ستاد  و  صف  متقابل 

می شود.
بانک  عمومی  بط  روا گزارش  به 
مجمع  نخستین  ایران،  مهر  قرض الحسنه 
ماهه  )سه  بانک  ستاد  و  صف  عمومی 
با حضور دکتر »سید  نخست سال ۱۴۰۱( 
»حمیدرضا  مدیرعامل،  شمسی نژاد«  سعید 
توسلی« عضو هیأت مدیره، دکتر »محسن 
تلیکانی«  مدیرعامل، »حسن  قائم  سیفی« 
مشاور عالی مدیرعامل و همچنین معاونان، 
مدیران، رؤسای ادارات کل و مدیران شعب 

استان ها برگزار شد.
در ابتدای این جلسه »رضا قرائی پور« 
ابراز  مدیر امور برنامه ریزی و توسعه بانک 
باعث  مجمع  این  برگزاری  کرد:  امیدواری 
در  به ویژه  بانک  عملکرد  بهبود  و  ارتقا 

شاخص های برنامه عملیاتی شود.
مجمع  این  در  داشت:  اظهار  وی 
نخست   . می شود پیگیری  محور  ر  چها
عملیاتی  برنامه  اصلی  شاخص های  رصد 
محور   ۵ در  که  ماهه  سه  به صورت  بانک 
به  مصارف  نسبت  منابع،  تجهیز  همچون 
عملیاتی  درآمد  مطالبات،  وصول  منابع، 
در  و  می شود  بررسی  مشتریان  خدمات  و 

نهایت استان ها و شعب موفق و ناموفق در 
می شوند.  مشخص  شاخص ها،  از  یک  هر 
برنامه عملیاتی، میثاق نامه و تعهد مدیران 
بانک است که تمام تالش مدیران معطوف 

به تحقق آن است.
است  این  دوم  مورد  افزود:  قرائی پور 
که مجمع صف و ستاد بانک، بستر مناسبی 
را برای توسعه فرهنگ پاسخگویی در تمام 
الیه های  به ویژه  بانک  اجرایی  الیه های 
مدیریتی صف و ستاد ایجاد کرده و در این 
متقابل  درخواست های  و  انتظارات  مجمع 
می شود  مطرح  یکدیگر  از  ستاد  و  صف 
و  موانع  رفع  جهت  در  الزم  تالش های  و 

پیگیری درخواست ها صورت می پذیرد.
برای  پیگیری  و  مشکالت  استخراج 

حل آن ها
وی مورد سوم را شناسایی و رفع موانع 

و مشکالتی دانست که در مسیر اصالح و 
گفت:  و  دارد  وجود  بانک  عملکرد  بهبود 
با  و  می شود  بررسی  مجمع  در  موارد  این 
عامل،  هیأت  محترم  اعضای  همه  حضور 
وجود  نیز  جلسه  در  مصوبه  صدور  امکان 
دارد. همچنین این مشکالت و موانع ثبت 
و دسته بندی شده و پیگیری الزم از سوی 
اداره کل سازمان به عنوان دبیر مجمع برای 

رفع آن ها صورت می پذیرد.
مدیر امور برنامه ریزی و توسعه بانک 
اظهار داشت: چهارمین اثر برگزاری مجمع 
صف و ستاد بانک این است که بستر مناسبی 
را برای شناسایی عملکردهای برتر در بانک و 
تقدیر و تشکر از آن ها فراهم کرده و فضای 
فراهم  را  عملکردهایی  چنین  از  یادگیری 
الگوسازی  امکان  این صورت  به  می سازد. 

از عملکردهای برتر وجود دارد.

این  می رود  انتظار  کرد:  تأکید  وی 
مجامع در سطح هر استان و با حضور رؤسای 
شعب در فواصل زمانی حداقل ۳ ماهه برگزار 
شود و گزارش برگزاری مجمع استانی نیز 

برای مدیریت ارشد بانک ارسال شود.
تکالیف مجمع تا تحقق ۱۰۰ درصدی 

پیگیری می شود
قرائی پور خبر داد: دبیرخانه مجمع صف 
و ستاد، ذیل مدیریت برنامه ریزی و توسعه، 
ایجاد  برنامه ریزی  و  سازمان  کل  اداره  در 
شده که متعاقبًا نسبت به تکالیف مجمع تا 
تحقق ۱۰۰ درصدی آن ها، کار را پیگیری 

خواهد کرد.
گفتنی است با عنایت به اجرای برنامه 
عملیاتی در بانک و فعالیت سامانه مربوطه 
و  استان ها  عملکرد  پایش  و  رصد  جهت 
و  استان ها  مدیران  کردن  مطلع  شعب، 
سایر پرسنل صف و ستاد استان نسبت به 
وضعیت خود ضروری بوده و باید بهصورت 
دورهای عملکرد آنها ارزیابی و نسبت به آن 

بازخوردهای الزم ارائه شود.
استان ها  عملکرد  منظور  همین  به 
تحقق  برای  ماهه،   ۳ زمانی  مقاطع  در 
اهداف برنامه عملیاتی و سایر شاخص های 
عملکردی، مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته 
و جلساتی تحت عنوان »مجمع صف و ستاد 
بانک« برگزار می شود. بر همین اساس اولین 
جاری  سال  در  بانک  ستاد  و  مجمع صف 
)مقطع زمانی سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱( 
در روزهای هفتم و هشتم تیر ماه در حال 

برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی، 
عادی  عمومی  مجمع  در  حضور  با  دی  بانک  مدیرعامل 
نیروگاه برق دماوند که با دستور جلسه تصویب صورت های 
به  اشاره  با  شد  برگزار   ۱۴۰۰ اسفند   2۹ به  منتهی  مالی 
عملکردی  و  مالی  شاخصه های  چشمگیر  رشد  و  بهبود 
درآمد  درصدی   ۴۶ رشد  با  دماوند  نیروگاه  گفت:  نیروگاه 
حاصل از فروش برق در سال ۱۴۰۰ یکی از شرکت های 
با درآمد عملیاتی مطلوب در میان شرکت های زیرمجموعه 

بانک دی است.
هیئت  برنامه ریزی های  با  امیدواریم  افزود:  وی 
هد  شا ت،  لبا مطا کاهش  بر  ه  عالو ه  گا و نیر ه  یر مد
سال  در  فروش  فرایند  بهبود  و  درآمد  افزایش  استمرار 

باشیم.  ۱۴۰۱

قیطاسی بررسی طرح های سرمایه گذاری در حوزه 
زنجیره تولید در صنعت خورشیدی، وصول مطالبات نیروگاه 
از  را  صنایع  به  مستقیم  برق  فروش  قراردادهای  توسعه  و 
مهم ترین برنامه های هیئت مدیره بانک و نیروگاه دانست و 
تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده از وزارت نیرو، وصول 
نقدینگی مطالبات حاصل از فروش برق به شبکه رشد ۸۱ 
درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است که گامی اساسی 

در افزایش رضایتمندی سهامداران است.
ثروت  یک  این که  بر  عالوه  نیروگاه  این  افزود:  وی 
ملی است به عنوان یکی از دارایی های ارزشمند بانک دی، 

پشتوانه سهامداران این بانک است.
و  مالی  انضباط  سازی  پیاده  دی  بانک  مدیرعامل 
شفافیت در شرکت های زیرمجموعه بانک دی را از مهم ترین 

دستاوردهای هیئت مدیره جدید دانست و گفت: با استقرار 
تیم مدیریت جدید تهیه صورت های مالی حسابرسی شده 
شرکت ها و صورت های مالی تلفیقی و لزوم برگزاری منظم 
مجامع در شرکتها به عنوان یک اولویت در دستورکار مدیریت 

ارشد قرار گرفت.
وی در پایان تصریح کرد: بندهای گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی با تشکیل کارگروه های تخصصی مورد توجه 
به  شده  انجام  اقدامات  گزارش  و  گرفت  خواهد  قرار  ویژه 

صورت شفاف به سهامداران ارائه خواهد شد.
تصویب  ضمن  مجمع  این  پایان  در  است  گفتنی 
نیروگاه   ۱۴۰۰ اسفند   2۹ به  منتهی  مالی  صورت های 
میان  ازای هر سهم  به  ریال سود  مبلغ ۵۰۰  دماوند،  برق 

سهامداران تقسیم شد.

مدیرعامل بانک دی در مجمع عمومی نیروگاه دماوند:

 رشد چشمگیر سودآوری نیروگاه نقطه انتفاع و پشتوانه سهامداران بانک دی است

و  اراک  از شعب  زمین  ایران  بانک  ارشد  مدیران  بازدید 
گلپایگان

حسینی  محمد  گلپایگان  و  اراک  شعب  عملکرد  بررسی  منظور  به 
کنارویی مدیر امور شعب استانها و داود فصیحی مدیر امور پشتیبانی و 
مهندسی به همراهی وحید علیزاده مدیر شعب منطقه از دو شعبه اراک و 

گلپایگان بازدید میدانی کردند.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ 
در این بازدید مدیر امور شعب استان ها ضمن بررسی عملکرد سال جاری 
شعب گلپایگان و اراک ظرفیت های موجود در منطقه و تبیین راهکار های 
متناسب جهت جذب منابع ارزان قیمت و شناسایی بازار هدف، بر تعامل با 

شرکت های حقوقی بزرگ و جذب مشتریان خرد تاکید کرد.
در ادامه این دیدار مدیر امور پشتیبانی و مهندسی گفت: همکاران شعب 
باید تمام توان خود را معطوف به برنامه ریزی دقیق، شناسایی بازار هدف 
و بازاریابی موثر کنند تا بتوانند به اهدافی که مدنظر بانک است برسند و 

این مهم جز با همراهی فرد فرد کارکنان میسر نخواهد شد.

پرداخت تسهیالت فرزندآوری در بانک سپه
بانک سپه در خردادماه سال جاری بالغ بر ۱۰ هزار فقره تسهیالت 
این طرح  از ۴۰۰۰ میلیارد ریال به مشموالن  به مبلغ بیش  فرزندآوری 

پرداخت کرده است.
بانک سپه در راستای همراهی با سیاستهای دولت محترم و اجرای تکالیف 
ابالغی بانک مرکزی، در خردادماه سال جاری بالغ بر ۱۰ هزار فقره تسهیالت 
فرزندآوری به مبلغ بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال به مشموالن این طرح پرداخت 
کرده است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، در راستای همراهی با 
سیاست های دولت محترم و اجرای تکالیف ابالغی بانک مرکزی، بانک سپه 
در خردادماه سال جاری نسبت به پرداخت بالغ بر ۱۰ هزار فقره تسهیالت 
فرزندآوری به مبلغ بیش از ۴ هزار میلیارد ریال اقدام کرده و مدیرعامل بانک 
سپه نیز به تمامی شعب بانک در سراسر کشور ابالغ کرده که نسبت به تکمیل 
پرونده و تسریع پرداخت تسهیالت فرزندآوری به مشموالن این طرح اقدام کنند.

بانک و موسسات اعتباری
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان بانک شهر و باشگاه 

فرهنگی ورزشی پرسپولیس
با حضور مدیرعامل بانک شهر و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی 
میان دو طرف  مراسمی  نامه همکاری مشترک طی  تفاهم  پرسپولیس، 

امضاء شد.
دکتر  شهر،  بانک  عمومی  روابط  ز  ا پویا  توسعه  گزارش  به 
بانک  به ظرفیت های  اشاره  با  این مراسم  سیدمحمدمهدی احمدی در 
شهر در حوزه های مالی و پولی، گفت: به عنوان مشاوری قوی در کنار 
دو باشگاه پرطرفدار استقالل و پرسپولیس قرار گرفته و برای توانمندی 

سازی اقتصادی آنان تالش می کنیم.

دکتر احمدی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری مشترک 
با باشگاه  میان بانک شهر و باشگاه پرسپولیس، تصریح کرد: در تعامل 
بزرگ و محبوب کشور، منافع بانک را به حداقل رسانده و امیدواریم با 

موفقیت این باشگاه، دل میلیون ها هوادار آن شاد شود.
وی عنوان کرد: با توجه به حضور دو باشگاه پرسپولیس و استقالل در 
بازار سرمایه و فروش سهام آنان در بازار بورس؛ لزوم شفاف سازی صورت 
های مالی و افزایش توان مالی این باشگاه ها در اولویت قرار گرفته است. 
درهمین راستا بانک شهر با توجه به ظرفیت های خود توانسته بسته ای 

از خدمات را به آنان ارائه دهد.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه در این تفاهم نامه اسپانسری 
بانک از باشگاه پرسپولیس مطرح نیست، افزود: به دنبال حمایت از این 

باشگاه برای شکوفا شدن ظرفیت های اقتصادی آن هستیم.
اینکه بخشی از درآمد باشگاه پرسپولیس که  با بیان  دکتر احمدی 
حاصل از فروش سهام خواهد بود در بانک شهر سرمایه گذاری می شود، 
به عنوان شریکی محبوب و مطمئن در کنار خود  را  باشگاه  این  گفت: 

می بینیم.
را  پرسپولیس  ه  باشگا بزرگ  یه  سرما شهر  بانک  مدیرعامل 
تشکیل  با  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  و حسن شهرت  میلیونی  هواداران 
باشگاه مشتریان پرسپولیس و استفاده هواداران این باشگاه از خدمات 
تیم  این  نصیب  بسیاری  انتفاع  قطعا  ؛  ها  حوزه  تمامی  در  بانک شهر 

پرطرفدار خواهد شد.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس نیز در این مراسم با 
بیان اینکه بانک شهر به عنوان بانکی مردمی و خوشنام در میان هموطنان 
می شناسیم، گفت: خوشبختانه مراودات شهروندان با این بانک بسیار و 

رضایتمندی از خدمات آن هم حداکثری است.
رضا درویش با قدردانی از حمایت های ویژه دکتر احمدی از باشگاه 
پرسپولیس، افزود: قطعا این تفاهم نامه می تواند ضمن ایجاد یک مودت 

میان دو طرف ؛ باشگاه را در دستیابی به اهدافش کمک کند.
درویش با بیان اینکه بسیاری از بانک های کشور خواهان همکاری 
با باشگاه محبوب پایتخت بودند، تصریح کرد: اما ما به دنبال یک پیشنهاد 

مطلوب بودیم تا در سرمایه گذاری دچار ضرر نشویم.
به  باتوجه  گفت:  پرسپولیس  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  مدیرعامل 
توانمندی های بانک شهر، قطعا شاهد ایجاد یک رویکرد اقتصادی جدید 

خواهیم بود.
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بی اخالقی برای پول؛
وزارت ورزش باید به ماجرای پوالدگر و دبیر ورود کند

صحبت از اخالق و به ویژه اخالق ورزشی همواره سرلوحه ورزش کشور بوده 
است اما همه این شعارها جایی به باد می رود که پای پول وسط باشد!

مجلس شورای اسالمی تحت عنوان جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ 
مبلغی معادل ۳۱۵ میلیارد تومان بودجه ویژه و اختصاصی را برای 2۸ فدراسیون 
ورزشی شامل تکواندو، تیروکمان، جانبازان و معلوالن، جودو، دوومیدانی، قایقرانی، 
کاراته، کشتی، ورزش های دانش آموزی، هاکی، هندبال، ورزش روستایی و بازی های 
بومی محلی، ورزش همگانی، ورزش های رزمی، وزنه برداری، ووشو، تنیس خاکی، 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، ژیمناستیک، فوتبال، نابینایان و کم بینایان، 
هنرهای رزمی و کونگ فو، والیبال، بسکتبال، شنا، دوچرخه سواری، تنیس روی 

میز و سوارکاری در نظر گرفت.
برخی  به  یافته  اختصاص  تومان  میلیارد   ۳۱۵ نامتوازن  توزیع  به  توجه  با 
فدراسیون ها، روسای برخی فدراسیون ها نسبت به این مساله اعتراض کرده و نامه 

اعتراضی خود را به رییس مجلس شورای اسالمی ارائه کردند.
از آنجا به جنجال تبدیل شد که وزارت ورزش و جوانان تصمیم  اما  ماجرا 
گرفته است به دلیل اختصاص بودجه ۷۰ میلیاردی از محل جدول تبصره ۱۴ قانون 
بودجه ۱۴۰۱ از سوی مجلس شورای اسالمی، بودجه ای از سوی وزارت ورزش در 

سال ۱۴۰۱ به فدراسیون کشتی اختصاص ندهد.
نکته بسیار قابل تامل، مهم و نابخشودنی در ورزش ایران اما درگیری های 
لفظی اخیر بین محمد پوالدگر،   معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان و علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی بود؛ جایی که ورزش ایران 

به آینه تمام نمای بد اخالقی تبدیل شد و به صدر اخبار رفت.
این دو نفر که چند روز قبل از مجمع عمومی فدراسیون کشتی در جلسه ای 
دو نفره در وزارت ورزش و جوانان نیز حسابی از خجالت یکدیگر درآمده بودند کار 
را همین جا به پایان نرساندند و در مجمع عمومی فدراسیون کشتی آن هم در مقابل 
اصحاب رسانه کار را به بدترین شکل ممکن پیش بردند و روز سیاهی را در ورزش 

کشور به یادگار گذاشتند.
رییس فدراسیون کشتی که برای پیگیری افزایش بودجه فدراسیون کشتی 
در سال جاری به وزارت ورزش در خیابان سئول رفته بود، پس از آنکه پوالدگر 
عنوان کرد هیچ بودجه ای برای کشتی در نظر نگرفته است، با وی درگیری لفظی 

شدیدی پیدا کرد.
سوال بسیار مهم این است که با توجه به تنش شدید بین محمد پوالدگر، 
 معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و علیرضا دبیر، 
رییس فدراسیون کشتی به چه علت با مدیریت ناصحیح، تنش ها به مجمع عمومی 
فدراسیون کشتی کشیده شد و دو نفری که روز گذشته حسابی با یکدیگر درگیر 
شده بودند، در کنار یکدیگر نشستند و این بار در مقابل دوربین و رسانه ها باعث 

شدند اخالق زیر پا گذاشته شود؟
آیا بهتر نبود با توجه به اختالفات به وجود آمده، وزیر ورزش و جوانان به مساله 
ورود و چالش به وجود آمده را با مدیریت صحیح حل می کرد و پس از آن مجمع 
عمومی فدراسیون کشتی برگزار می شد؟ آیا بهتر نیست اختالفات درون ورزش پشت 
همان درهای بسته حل شوند و شرایط به گونه ای پیش نرود که جز شرمساری چیزی 
به بار نیاید؟ شاید با توجه به درگیری شدید به وجود آمده بهتر بود وزیر ورزش 
و جوانان بالفاصله به مساله ورود می کرد و پس از آن با پادرمیانی و آرام کردن 

فضا، مجمع عمومی فدراسیون کشتی به عنوان ورزش اول کشور برگزار می شد.
به طور حتم سهم یکی از این دو نفر در درگیری های به وجود آمده بیشتر و سهم 
دیگری کمتر است اما حتی اگر حق با شما باشد نباید با رفتار نامحترمانه، پرخاش و 
توهین همراه باشد و شرایطی رقم بخورد که شاید در ورزش کشور بی سابقه است.
زمانی که بزرگان ورزش کشور این چنین به یکدیگر می تازند و از خجالت 
یکدیگر در می آیند چگونه می توان از اخالق در ورزش دم زد و در آینده صحبت های 
آن ها در مورد منش پهلوانی و رعایت اخالق در ورزش را پذیرفت و توقع داشت که 

جوانان عالقه مند به ورزش پذیرای پند و اندرزهای آنان باشند؟

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک:
انتظار مدال بیشتری از ژیمناست ها داشتیم که برآورده نشد

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک گفت: در مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی 
آسیا قطر انتظار کسب ۴ یا ۵ مدال از ژیمناست ها را داشتیم اما نشد.

حمید احمدی در خصوص عملکرد تیم  ملی ژیمناستیک هنری در مسابقات 
گذشته  در  داشتیم چون  آنها  از  بیشتری  انتظار  کرد:  اظهار  قطر  آسیا  قهرمانی 
مدال بیشتری در این بخش داشتیم. انتظار ۴ یا ۵ مدال از آنها داشتیم منتهی 
نبود. این ها  انتظار  از وسایل سقوط کردند که قابل پیش بینی و  آنها  از  برخی 
نمره تیمی را هم پایین تر آورد. ما انتظار داشتیم در بخش تیمی پنجم شویم 
که هفتم شدیم. خداراشکر در بخش انفرادی یک مدال نقره در دارحلقه توسط 

کهنی کسب شد.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در ادامه گفت: در بخش هنری کمتر اتفاق 
افتاده است که تیم با این تعداد به مسابقات اعزام شوند. در بخش تیمی باید ۵ 
ورزشکار اعزام می شدند اما ما ۶ نفر به این رویداد اعزام کردیم. سه داور هم در 
این مسابقات داشتیم. البته یکی از آنها از سوی فدراسیون آسیایی اعزام شده بود 

اما پشتیبانی فدراسیون ایران را هم داشت.
قزوین  در  را  فشرده ای  اردوهای  ملی پوشان  آماده سازی  برای  گفت:  وی 
چندین  مدت  این  در  بودیم.  ۱۴۰۰زده  اسفند  از  را  اردوها  این  استارت  داشتیم. 
تست برگزار شد تا نفرات اصلی را در نهایت انتخاب کردیم. نفرات نهایی ما2۰ 
نفر از کل کشور بودند که به ۶ نفر رسیدند. در اردوها به لحاظ تغذیه و تجهیزات 
به خوبی از ملی پوشان حمایت کردیم و شرایط اردوها متفاوت تر از قبل بود. حتی 
یک استخر هم در کنار سالن در نظر گرفته بودیم که با صالحدید مربی از آن 

استفاده می کردند.
احمدی نتایج تیم ملی ترامپولین را در جام جهانی و تورنمنت پرتغال قابل قبول 
دانست و گفت: ملی پوشان ترامپولین با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی مسابقات مدت 
زیادی از میادین بین المللی دور بودند و امید کمی به آنها داشتیم اما خوشبختانه نتایج 
قابل قبولی را در ترامپولین کسب کردند. این سفر برای آنها اهمیت زیادی داشت 
چون دو رویداد را در یک اعزام تجربه کردند. در هر دو رویداد ورزشکاران ما مدال 
کسب کردند. مدال نقره تیمی و طالی انفرادی در مسابقات بین المللی کسب شد.

وی در خصوص انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری برای بازی های کشورها 
اسالمی گفت: مسابقات انتخابی برای کشورهای اسالمی با ۵ ژیمناست و در ۶ 
وسیله برگزار شد. در پایان انتخابی محمدرضا خسرونژاد و محمدرضا حمیدی با کسب 
امتیازات باالتر به عنوان نفرات اصلی برای این مسابقات انتخاب شدند. احمدکهنی 
هم که مدال نقره قهرمانی آسیا قطر را کسب کرده با صالحدید کادر فنی عازم این 
مسابقات است. در مجموع سه نفر در بخش هنری و ۴ ورزشکار برای ایروبیک عازم 
بازی های کشورهای اسالمی می شوند. امیدواری ما برای کسب مدال بازی های 

آسیایی خیلی بیشتر از مدال قهرمانی آسیا قطر است.

لیونل مسی- رونالدو؛
 آخرالزمان باالخره فرا رسید!

2۰22 احتماال مهم ترین سال فوتبالی کریستیانو رونالدو و لیونل مسی خواهد بود.
 لیونل مسی و کریستیانو رونالدو به سال های پایانی دوران ورزشی خود نزدیک 
می شوند و سال 2۰22 احتماال آخرین فرصت این دو بازیکن برای کسب جایزه توپ 
طال و تبدیل شدن به بهترین بازیکن جهان است. این دو فوق ستاره بزرگ، هر دو در 
سال های اخیر در تورنمنت قاره ای با لباس تیم ملی به عنوان قهرمانی دست یافته اند. 
این اتفاق در سال 2۰۱۶ و با فتح یورو توسط پرتغال برای کریستیانو رونالدو 
و یک سال قبل در لباس آلبی سلسته در کوپا آمه ریکا برای لیونل مسی رخ داد. 
اما هیچ کدام تا به حال موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی نشده اند و 
جام 2۰22 احتماال آخرین فرصت لیونل مسی و کریستیانو رونالدو برای رسیدن به 
این هدف است. تیم ملی آرژانتین مدت هاست مغلوب نشده و لیونل مسی و دیگر 

شاگردان لیونل اسکالونی در بهترین شرایط در سال های اخیر قرار دارند. 
از سوی دیگر در ترکیب تیم ملی پرتغال نیز ستاره های نوظهوری وجود دارند 
که می توانند کریستیانو رونالدو را در راه رسیدن به عنوان قهرمانی جهان یاری کنند. 
اگر هر کدام از این دو فوق ستاره قهرمانی در جام جهانی را تجربه کنند، آنگاه می 
توانند ادعای تبدیل شدن به بهترین بازیکن تاریخ فوتبال را در سر داشته باشند. اما 
در رده باشگاهی شرایط برای لیونل مسی و کریستیانو رونالدو متفاوت است. اگر 
ستاره پرتغالی در اولدترافورد بماند، بعد از نزدیک به دو دهه غیبت در لیگ قهرمانان 
را تجربه کرده و نمی تواند آمار ۱۴۰ گل خود را افزایش دهد و این بدترین خبر 

ممکن برای اوست. 
البته شایعاتی هر روزه در مورد جدایی رونالدو از یونایتد مطرح می شود و به 
نظر می رسد او قصد دارد به هر ترتیبی فصل بعد نیز در لیگ قهرمانان حاضر شود. 
اما لیونل مسی نیز در اولین فصل حضور در پاری سن ژرمن اصال عملکرد خوبی 
نداشته و حتی از سوی هواداران نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در صورت ناکامی 
در فصل دوم، می توان لقب یکی از بدترین سرمایه گذاری های تاریخ فوتبال را به 

انتقال لیونل مسی به پاریس اطالق کرد. 

هدف مسی ۱2۵ گله، کاهش فاصله با رونالدو در صدر جدول گلزنان تاریخ 
لیگ قهرمانان است. در حقیقت به نظر می رسد این آخرین سالی است که کریستیانو 
رونالدو و لیونل مسی شانس بردن توپ طال را همچنان دارند. ستاره ۳۷ ساله پرتغالی 
به دنبال کاهش جوایز خود با مسی به عدد یک بوده و گلزن آرژانتینی نیز می خواهد 
با هشت توپ طال، کاری کند که حتی رسیدن به او نیز در فکر کسی جای نداشته 
باشد. بدین ترتیب به نظر می رسد رقابت تقریبا دو دهه ای کریستیانو رونالدو و 
لیونل مسی به راند آخر رسیده و باید دید 2۰22 برای کدام یک تبدیل به سالی 

خاطره انگیز خواهد شد.

از پل پوگبا تا زالتان ایبراهیموویچ؛
مهمترین بازیکنان بدون تیم فوتبال اروپا

در هیاهوی نقل و انتقاالت فوتبال اروپا چند بازیکن نیز هستند که بدون تیم 
هستند و می توانند به راحتی به تیم دیگری بروند.

به گزارش استار، از پل پوگبا فوق ستاره فرانسوی تا زالتان ابراهیموویچ مهاجم 
استثنایی میالن؛ همگی در فهرست بازیکنان آزاد فوتبال اروپا هستند. قرارداد بسیاری 
از بازیکنان با نام های بزرگ و ارزش های باال به پایان رسیده و این بازیکنان آزاد 
هستند. باشگاه های عالقه مند به بازیکنان آزاد دیگر مجبور نیستند با باشگاه های 

سابق این بازیکنان تماس بگیرند و می توانند مستقیماً با بازیکنان مذاکره کنند.
پل پوگبا

با اعالم باشگاه منچستریونایتد، پل پوگبا هافبک فرانسوی که از یوونتوس 
خریده شد، از این تیم جدا شد. گفته می شود پوگبا با یوونتوس به توافق نهایی 
دست پیدا کرده و به زودی راهی تورین می شود. طبق اعالم اسکای اسپورت پوگبا در 
اوایل ماه جوالی راهی ایتالیا می شود تا تست پزشکی یوونتوس را پشت سر بگذارد.

فرانک کسیه
مدیربرنامه های این بازیکن در بارسلون به سر می برد تا مذاکرات نهایی را 
درباره پیوستن او به این تیم انجام دهد و باید کسیه بازیکن فصل قبل میالن ایتالیا 

را خرید جدید بارسلونا دانست که البته هنوز قطعی نشده است.
آندریاس کریستنسن

آندریاس کریستنسن منتظر است تا بارسلونا قراردادش را رسمی کند. مدافع 
میانی دانمارکی و فرانک کسیه  هر دو بازیکن آزاد هستند و قرار است به زودی راهی 

بارسلونا شوند. بارسلونا امیدوار است این هفته قرارداد کریستینسن را رسمی کند.
پائولو دیباال

پائولو دیباال یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار یوونتوس در سال های اخیر 
بوده است. این بازیکن به جدایی از یوونتوس نزدیک شده است و آخرین روزهای 
خود را در این تیم سرشناس تجربه می کند.  دیباال مشتریان زیادی دارد و به احتمال 
خیلی زیاد راهی اینتر می شود. تیم های اتلتیکو مادرید، بارسلونا و اینتر همگی به طور 

جدی به این بازیکن عالقه مند هستند و می توانند برای جذب او وارد عمل شوند.
عثمان دمبله

مذاکرات بین مدیربرنامه های او و بارسلونا در حال انجام است اما فعال پیشرفت 
قابل توجهی وجود ندارد. قرارداد دمبله با بارسلونا تابستان پیش رو به اتمام رسید. این 
بازیکن فرانسوی مشتریان زیادی دارد و هنوز با آبی اناری ها برای تمدید قرارداد به 
توافق نرسیده است. در این بین بایرن با پیشنهاد حقوق سالیانه ۱۸ میلیون یورو و 

قراردادی ۴ ساله به دنبال وسوسه کردن دمبله است.
زالتان ایبراهیموویچ

مهاجم سوئدی میالن نیز هر چند پا به سن گذاشته است ولی دوست دارد 
در سطح باال به بازی خود ادامه دهد. قیمت او در بازار ۳ میلیون یورو است و هنوز 
مشخص نیست که میالن قرارداد او را تمدید می کند یا او به تیم دیگری خواهد رفت.

کریستین اریکسن
قرارداد شش ماهه او با برنتفورد به پایان رسید و این ملی پوش دانمارکی با 

احتمال بازگشت به تاتنهام  روبرو شده است.

فیفا اعالم کرد؛
استفاده از فناوری نیمه خودکار آفساید در جام جهانی 

فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعالم کرده است که از فناوری نیمه خودکار 
آفساید در جام جهانی قطر در زمستان 2۰22 استفاده خواهد کرد.

به گزارش دیلی میل، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعالم کرده است که از 
فناوری نیمه خودکار آفساید در جام جهانی قطر در زمستان 2۰22 استفاده خواهد 
کرد. این امر به منظور اتخاذ »تصمیم گیری دقیق« و کوتاه کردن مدت زمان 

تست های آفساید است.
با فناوری آفساید نیمه اتوماتیک، فیفا می خواهد تصمیمات داوران ویدیویی 
را سریع تر و قابل اعتمادتر کند. همانطور که اتحادیه جهانی فوتبال فیفا روز جمعه 
اعالم کرد، این سیستم در ۶۴ بازی تورنمنت در قطر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پیرلوئیجی کولینا در مصاحبه با رسانه ها در مورد فناوری جدید گفت: ما آماده 
استفاده از آن هستیم. از نتایج تست راضی هستیم و به کار خود ادامه می دهیم. ما 

در فوتبال تصمیمات دقیق می خواهیم.
فناوری اندازه گیری جدید برای تصمیمات آفساید آخرین بار در جام ملت های 
عرب و جام باشگاه های جهان در ماه فوریه آزمایش شد. یک سیگنال ۵۰۰ هرتز 
در توپ و دوازده دوربین حرکات بازیکنان را ضبط می کند. داده ها توسط یک داور 

ویدئویی بررسی می شود و بالفاصله به داور در زمین ارسال می شود.
بررسی آفساید حدود ۷۰ ثانیه طول می کشد که با سیستم جدید می توان آن را 
به حدود 2۵ ثانیه کاهش داد. هواداران حاضر در ورزشگاه نیز از طریق اسکوربورد از 
تصمیمات مطلع شوند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در بیانیه ای گفت: فیفا می خواهد 

به ترویج فناوری برای بهبود فوتبال در همه سطوح ادامه دهد.

و  تخیلی  فیلم های  همه 
فرازمینی که دیده اید را فراموش 
کنید؛ زندگی جالل حسینی مملو 
میخکوب  را  شما  که  است  رکوردهایی  از 

می کند!
جدانشدنی  عضو  حسینی  سیدجالل 
فوتبال ایران در دو دهه اخیر بود. یک ستاره 
تمام عیار در خط دفاعی که بیشترین تعداد جام 
قهرمانی در لیگ حرفه ای ایران را به دست 
آورد و در تیم ملی نیز یک چهره تاثیرگذار 
از جام ملتهای 2۰۰۷ تا پایان مقدماتی جام 
سوی  از  که  بازیکنی  بود.   2۰۱۸ جهانی 
بسیاری به صفات و نام هایی چون »صخره، 

ستون و سوپرمن« ملقب شد.
دوره پرافتخار حسینی از سایپا آغاز شد؛ 
جایی که در تیم علی دایی، جام را باالتر از 
پرسپولیس به دست آورد و سپس در سپاهان، 
سه سال متوالی فاتح لیگ برتر شد. سپس در 
پرسپولیس، پنج سال متوالی قهرمان لیگ ایران 
شد و جام حذفی و سوپرجام را نیز به کلکسیون 
خود اضافه کرد و در فینال لیگ قهرمانان آسیا 

برای دو بار بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست.
از  پس  حسینی  جالل  با  پرسپولیس 
مدتها یک رهبر واقعی در ترکیب خود پیدا 
خط  بهترین  فصل  چند  شد  موفق  و  کرد 
دفاعی فوتبال ایران شود. از امروز به بعد رسما 
پرسپولیس  بازیکنان  سیدجالل در فهرست 
حضور نخواهد داشت و دوره بازنشستگی اش 

آغاز می شود.
این روایتی نکته وار از زندگی سیدجالل 
سالگی  چهل  تولد  روز  که  است  حسینی 
به  حاال  و  شد  منتشر  پرسپولیس  کاپیتان 
بازنشر  فوتبال،  از  او  خداحافظی  مناسبت 

می شود:
با  حسینی  سیدجالل  بازی  اولین   .۱
بود   ۱۳۹۱ تیر   2۹ شنبه  پنج  پرسپولیس 
که سرخپوشان در ورزشگاه تختی آبادان به 
با یک گل به  مصاف صنعت نفت رفتند و 

پیروزی رسیدند.
2. سیدجالل در صد و پانزده بازی ملی 

تنها 2 کارت زرد گرفته است.
۳. حسینی سه فصل در ترکیب سپاهان 
به میدان رفت و هر ۳ سال به عنوان قهرمانی 

لیگ برتر رسید.
سیدجالل  به  متعلق  چهار  شماره   .۴
حسینی است؛ او در بیشتر تیمهایی که بازی 

کرده این پیراهن را در اختیار داشته است.
۵. سیدجالل حسینی تنها کاپیتان تاریخ 
پرسپولیس است که ۵ جام لیگ را باالی سر 

برده است.
۶. بهترین آمار گلزنی سیدجالل لیگ 
بیستم در ۳۹ سالگی رقم خورد؛ جایی که ۶ 

گل به ثمر رساند.
۷. حسینی با در اختیار داشتن بازوبند 
متوالی،  فصل   ۷ برای  پرسپولیس  کاپیتانی 
باالتر از کریم باقری، رکورددار لیگ برتری 

تاریخ این باشگاه است.
۸. سیدجالل با پیراهن تیم ملی هشت 
گل زده است؛ نخستین گل او در جام ملتهای 

2۰۰۷ و مقابل ازبکستان بود.
پیراهن  که  فصولی  در  حسینی   .۹
مدیرعامل   ۹ داشته،  برتن  را  پرسپولیس 

مختلف را در این باشگاه دیده است.
با  قهرمانی  ده  سابقه  سیدجالل   .۱۰
پرسپولیس را دارد: ۵ لیگ برتر، ۴ سوپرجام، 

یک جام حذفی.
دربی  در  در صورتی که حسینی   .۱۱
بیشترین  رکورد  برود،  میدان  به  رو  پیش 
کاپیتانی را با یازده بار به نام خود خواهد زد.

آپدیت: او در این شهرآورد برای آخرین 
بار به میدان رفت و این رکورد را به دست آورد.
پیراهن  با  گل  دوازده  حسینی   .۱2
پرسپولیس زده و نکته جالب اینکه چهار گل 
او در لیگ قهرمانان بوده و احتماال مهم ترینش 

برابر الجزیره بوده است.
سیزدهمین  حسینی  سیدجالل   .۱۳
بازیکن باسابقه تاریخ لیگ قهرمانان آسیاست 
و صدرنشین بازیکنان ایرانی محسوب می شود.
رکورد  جام؛   ۱۴ در  قهرمانی   .۱۴

استثنایی کاپیتان حسینی.
دیگر  بازی  انجام ۱۵  با  ۱۵. حسینی 
باالتر از محمد پنجعلی، دومین بازیکن باسابقه 

تاریخ پرسپولیس خواهد شد.
این  به  شد  موفق  سیدجالل  آپدیت: 

رکورد دست پیدا کند.
 ۱۶ هر  در  حسینی  سیدجالل   .۱۶
بازی ایران برای صعود به جام جهانی برزیل 

بازی کرد.
در  بار   ۱۷ حسینی  سیدجالل   .۱۷
پرسپولیس  اصلی  ترکیب  در  گذشته،  لیگ 

به میدان رفت.
در  فصل   ۱۸ حسینی  سیدجالل   .۱۸

لیگ برتر بازی کرده است.
۱۹. کاپیتان پرسپولیس ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ 
به پرسپولیس بازگشت؛ گفته می شد برانکو با 
پیوستن او مخالف است اما درنهایت طاهری 

نظر وی را جلب کرد.
در  خود  بازی  اولین  حسینی   .2۰
چارچوب لیگ برتر را 2۰ سال پیش با پیراهن 

ملوان انجام داد.
به  سیدجالل  ورود  زمان  از   .2۱
پرسپولیس، بیشترین میزان گل خورده این 
تیم در یک فصل لیگ برتر 2۱ گل )لیگ 

بیست و یکم( بوده است.
22. سیدجالل از زمان بازی در دوره 
فوتبال حرفه ای خود، با 22 سرمربی مختلف 
در رده ملی و باشگاهی کار کرده است؛ او 
برانکو  شاگرد  همه  از  بیش  زمانی  نظر  از 

ایوانکوویچ و کارلوس کی روش بوده است.
2۳. مگر سیدجالل حسینی سوپرمن 
است؟ روز 2۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ بود که این 
و  آمد  بیرون  کاته  تن  زبان هنک  از  جمله 
حسینی با گلزنی مقابل الجزیره، این لقب را 

به خود اختصاص داد.
2۴. حسینی روز 2۴ بهمن موفق شد 
در شهرآورد گل بزند و تا حاال آخرین کاپیتان 

گلزن پرسپولیس در تاریخ دربی است.
با  سیدجالل  العاده  فوق  آمار   .2۵

پرسپولیس: هر 2۵ بازی یک افتخار.
2۶. حسینی سابقه 2۶ بازی در فوتبال 
االهلی  تیم  در  فصل  یک  او  دارد؛  را  قطر 

بازی کرد.
2۷. سیدجالل بیشترین بازی باشگاهی 
خود در یک فصل را در تیم علی دایی انجام 
پرسپولیس علی دایی 2۷  او در  داده است؛ 

بازی لیگ برتری انجام داد.
و  سالگی  آستانه 2۸  در  2۸. حسینی 
شده  برتر  لیگ  قهرمان  سایپا  با  که  زمانی 
بود، ازدواج کرد و به جرگه متاهلین پیوست.

 2۹ سیدجالل  هجدهم  لیگ  در   .2۹
بازی در لیگ برتر برای پرسپولیس انجام داد 

و به عبارتی تنها در یک مسابقه غایب بود.
۳۰. حسینی از چهارمین سال بازی در 
تیم ملی، در فهرست ۳۰ بازیکن باسابقه تیم 
ایران قرار دارد. او حاال با ۱۱۵ بازی ملی در 
کنار احسان حاج صفی، چهارمین بازیکن با 

بیشترین تعداد بازی ملی است.
۳۱. سیدجالل در ۳۱ سالگی پدر شد؛ 
حاال نورا و نیال دختران کاپیتان پرسپولیس 

شش و هفت ساله هستند.
۳2. حسینی سابقه ۳2 گل با پیراهن 
تیمهای باشگاهی را دارد؛ بهترین عملکرد او 

دوازده گل با پرسپولیس بوده است.
۳۳. سیدجالل در ۳۳اُمین سال زندگی 
یکی از مهمترین بازیهای خود را انجام داد؛ 
مقابل لیونل مسی. ضمن اینکه اولین کلین 
شیت تاریخ ایران در جام جهانی هم در همین 
چهار  مدافع شماره  آفرینی  نقش  با  و  دوره 

مقابل نیجریه رقم خورد.
از ۳۴ سالگی کاپیتان  ۳۴. سیدجالل 
پرسپولیس است؛ او حاال اولین کاپیتان چهل 

ساله تاریخ لیگ برتری باشگاه خواهد بود.
۳۵. حسینی ۳۵ بار مقابل استقالل به 
میدان رفته است؛ آبی پوشان پایتخت بیشترین 

حریف او بوده است.
۳۶. حسینی در ۳۶ سالگی از تیم ملی 
ایران خداحافظی کرد؛ این اتفاق پس از آن 
رخ داد که کی روش نام او را از لیست جام 

جهانی خط زد
۳۷. حسینی چند ماه پس از پایان کار 
در تیم ملی و در آستانه تولد ۳۷ سالگی، در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفت. او 
تنها فوتبالیست ایرانی است که دو بار در فینال 
لیگ قهرمانان بازوبند کاپیتانی پرسپولیس را 

در اختیار داشته.
۳۸. کاپیتان شماره چهار پرسپولیس با 
۳۸ سال و ده ماه، مسن ترین گلزن تاریخ 

لیگ برتری پرسپولیس است.
در  بار   ۳۹ حسینی  سیدجالل   .۳۹
را  پرسپولیس  پیراهن  آسیا  قهرمانان  لیگ 

پوشیده است.
۴۰. جالل حسینی از معدود بازیکنان 
تاریخ لیگ برتر است که در یک فصل از مرز 
۴۰ بازی عبور کرده است؛ در لیگ یازدهم 
سپاهان  پیراهن  با  بازی  شش  و  چهل  او 

انجام داد.
ریخ  تا زیکن  با تنها  حسینی   .۴۱
پرسپولیس در لیگ برتر است که در چهل 
از  زندگی همچنان عضوی  یکمین سال  و 

این تیم بوده است.

به بهانه خداحافظی سوپرمن فوتبال ایران؛

داستان فرازمینی ابر قهرمان پرسپولیس! 

می گوید  پرسپولیس  سابق  سرمربی 
قهرمانی  جام  کسب  تیم  این  در  هدفش 
آسیا بود اما او نمی توانست رفتار مدیرعامل 

وقت را تحمل کند.
مابحث  درباره  لدرون،  کا بریل  گا
به  پرسپولیس  در  از جمله حضور  مختلفی 
صحبت پرداخت. سرمربی سابق پرسپولیس 
هدفش  که  کرد  عنوان  گفت وگو  این  در 
کسب قرمانی آسیا بود اما مدیرعامل وقت 
خواهان ادامه همکاری اش نبود و با مربی 

دیگری توافق کرده بود.
را  کالدرون  گفت وگوی  ادامه  در 

می خوانید:
آمدید  پرسپولیس  به  شرایطی  *در 
قهرمانی  به  متوالی  بار  سه  تیم  این  که 
جام  هم  هم  آخر  سال  در  و  بود  رسیده 
به  برانکو  همراه  به  را  لیگ  هم  و  حذفی 
بود. چطور شد که مسئولیت  آورده  دست 

پذیرفتید؟ را  تیم  این 
تماس  من  با  برانکو  رفتن  از  پس 
گرفتند و هدایت پرسپولیس را به من پیشنهاد 
دادند. برای مربیگری در یک تیم قهرمان 
هیجان زده بودم. در ابتدا یک مکالمه تلفنی 
داشتیم و سپس جلسه ای در استانبول داشتیم 

که در آنجا به توافق اولیه رسیدیم.
*از سه قهرمانی متوالی پرسپولیس 

نمی ترسیدید؟
تیم  یک  به  وقتی  نهایت  در  هرگز. 
قهرمان می روید، همیشه باید برنده شوید. 
من از سطح بازیکنان باخبر بودم، مطمئن 
بودم که می توانستیم به بردن ادامه دهیم. 
من هدف بزرگتری داشتم، از زمان امضای 
قرارداد هدف من مبارزه در لیگ قهرمانان 

بود. آسیا 
دوران  آن  در  پرسپولیس  *شرایط 

اما در  نبود  نتایج خوب  اوایل  بود؟  چطور 
ادامه تیم قهرمان نیم فصل شد.

اما  داشتیم  لعاده ای  ا فوق  تیم  ما 
زمانی که نفر جدیدی می آید و می خواهد 
تغییر  ا  ر کتیکی  تا جنبه های  ز  ا برخی 
هم  ر  فتا ر حتی  تمرین،  روش   ، دهد
با  ما  ز  ا یک  هر  چون  است،  متفاوت 
ر  کا گز  هر  . هستیم وت  متفا یگری  د
با  تیم  وقتی  مخصوصا  و  نیست  آسانی 
آن روش قبلی عناوین را به دست آورده 
و  متقاعد می کردیم  را  بازیکنان  باید  بود. 
خوشبختانه کم کم موفق به انجام این کار 
شدیم و بهترین نیم فصل تاریخ باشگاه را 

رقم زدیم که اصاًل آسان نبود.
پرسپولیس  در  شما  حضور  *دوران 
هم حواشی خاصی داشت. از کنار گذاشتن 
بیرانوند در یک مقطع و اینکه گفته می شد 

نمی خواستید. را  سید جالل حسینی 
دو  ین  ا و  هستم  برنده  یک  من 
هر  همینطور.  هم  بردید  نام  که  بازیکن 
درباره  بودیم،  قوی  شخصیت  دارای  سه 
علی رضا بیرانوند فقط می خواستم به عنوان 

دروازه بان پیشرفت کند. از همان لحظه اول 
به او گفتم که او دروازه بان اصلی من است 
و می خواهم او را برای بازی در اروپا ببرم، 
زیرا او این توانایی را داشت و دارد. بازی 
در ایران مانند بازی در اروپا نیست و پست 
دروازه بانی پیچیده تر هم هست. فقط یک 
در  سپس  می کند.  بازی  دروازه  درون  نفر 
دروازه بان  می خواستم  من  که  آنچه  مورد 
او  آمد.  به وجود  نظر  اختالف  دهد،  انجام 
مشکالت جسمی هم داشت و رادوشوویچ 
فوتبال  و  می کرد  کار  خوب  خیلی  هم 
در  بیرانوند  که  زمانی  است.  رقابت  هم 
بسیار خوشحال شدم،  بست،  قرارداد  اروپا 
اگرچه او آنقدر خوش شانس نبود تا آنقدر 

که دوست دارد بازی کند.
چه؟  حسینی  سیدجالل  درباره  *و 

را نمی خواهید. او  گفته می شد 
هیچ  حسینی  جالل  سید  مورد  در 
عالی  میانی  فعان  مدا ما  نیفتاد.  تفاقی  ا
کنعانی زادگان،  خلیل زاده،  شجاع  داشتیم. 
خط  نفرات  از  حسینی  جالل  و  انصاری 
ما  که  زمانی  آن ها  همه  بودند.  ما  دفاع 

تشخیص می دادیم بازی می کردند و حتی 
یادم هست جالل حسینی در آخرین بازی 
در پست هافبک دفاعی بازی کرد. او هرگز 
در چنین پستی بازی نکرده بود. ما در آن 
بازی دو بازیکن کمتر بودیم و نیاز داشتیم 
او آنچه را  جالل حسینی آنجا بازی کند. 
نیاز داشتیم به ما داد، او همیشه یک  که 

بود. بسیار حرفه ای  بازیکن 
*درباره حواشی مربوط به جدایی از 
پرسپولیس هم صحبت کنید. برای مرخصی 

از ایران رفتید اما هرگز بازنگشتید.
شیه  پرحا یا  لی  جنجا من  یی  جدا
قباًل  او  نخواست.  را  نبود، مدیر وقت من 
مربی اش را جایگزین من کرده بود و مدام 
به من دروغ می گفت و من هم جایی که 
غم انگیز  برایم  نمی مانم.   نمی خواهند،  مرا 
خیلی  بازیکنان  و  هواداران  با  چون  بود، 
شده  متقاعد  قهرمانی  به  بودم.  خوشحال 
بودم و خیلی مطمئن بودم که بتوانم لیگ 
قهرمانان آسیا را ببرم اما حاضر به تحمل 

رفتار  مدیرعامل وقت نبودم.
آستانه  در  ایران  فوتبال  ملی  *تیم 
در  شما  نظر  است.  جام جهانی  در  حضور 
مورد شرایط تیم ملی فوتبال ایران چیست؟
فوتبال  و  یران  ا فوتبال  ملی  تیم 
و  است  برخوردار  خوبی  سطح  از  ایران 
زیادی  جای  که  است  این  چیز  بهترین 
این  برای  اما  دارد  وجود  پیشرفت  برای 
امروز  باشد.  اراده  و  خواست  باید  کار 
ایرانی زیادی در خارج از کشور  بازیکنان 
دارند،  خوبی   عملکرد  و  می کنند  بازی 
مهم این است که آن ها به خارج از کشور 
بروند تا پیشرفت کنند و متخصصان خوب 
وجود  از  ایران  فوتبال  و  بیاورند  خارجی 

بهره مند شود. آن ها 

ی
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ل 
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الزیر نظر: مجید احمد میرمحمدعلی
وتب

ی ف
نها

م

زیر نظر: مجتبی کاشی

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده 1۲ قانون زمین شهری
کمسیون تشخیص موضوع ماده ۱2 قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیر موات ))غ-ی-ر-م-و-ا-ت( اعالم نموده است، لذا با 
توجه عدم دسترسی به مالکین وبه استناد مصوبه مورخ ۷۰/۱۱/2۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت وبه فاصله ده روز به اطالع مالکین وصاحبان حقوق قانونی می 
رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در 

فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.

مساحتمحل وقوعتاریخنوعیتشماره رآی
)مترمربع(

نقاطyxپالک ثبتی
۳۹۱2۴۰۳۶۸2۰22۱
۳۹۱2۴۳۵۶۸2۰۳۷2

 واقع در قسمتی۷۰۰سنندج)اسالم آباد(۱۴۰۱/۴/۸بایر2۱۰۵
 از پالک ثبتی
2۴۹2اصلی

۳۹۱2۴2۶۶۸2۰2۵۳
۳۹۱2۳۹۵۶۸2۰۴۰۴

                                                                                                     هیمن محمدی بهرام
                                                                                                سرپرست معاونت امالک وحقوقی

م الف م الف ۱۷۶۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۴/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۴/2۱

آگهی مفقودی

نقلیه  وسیله  سبز(  )برگ  مالکیت  شناسنامه 
به شماره  پانوراما  هاچبک  پژو 2۰۷  خودرو سواری 
شماره  و   ،  ۹۶ ط   ۴۸2  -   ۷۴ ایران  پالک 
شماره  و   NAAR۰۳FE۳NJ2۷۴۳۱۵ شاسی
از  موتور۱۶۷B۰۱۵۶۸۰۷ رنگ سفید مفقود شده و 

درجه اعتبار ساقط است.

رفتار انصاری فرد قابل تحمل نبود؛

کالدرون: هدفم با پرسپولیس قهرمانی آسیا بود
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استادمیر  مرحوم  نامه  زندگی 
مصطفی عالی نسب

مصطفی که پیش وند میر را به 
خود  نام  در  خانواده  سیادت  واسطه 
داشت در سال ۱2۹۸ در خانواده ای 
به  کاظمین  شهر  در  تبریزی  اصالتا 
دنیا آمد. پدرش کربالیی سید حسین 
و  دختر  پنج  خانم  عالیه  مادرش  و 
نام های مرتضی و  دو پسر دیگر به 
مجتبی داشتند. کربالیی سید حسین 
پس از بازگشت از عراق به ایران، در 
شد.  مشغول  چای  فروش  به  تبریز 
خانه اش در محله شتریان تبریز قرار 
داشت. او تازه ۵۰ ساله شده بود که در 
سال ۱۳۰۹ از دنیا رفت. پس از فوت 
او، همسرش عالیه خانم امور خانواده 
را به دست گرفت. روایت ها از او به 
عنوان زنی مدیر، پرهیزکار و صاحب 
کماالت یاد کرده اند. مصطفی عالی 
نسب بارها از تعلیمات مادرش به عنوان 
تاثیرگذارترین عامل در مسیر زندگی 
اش یاد کرده است. این مادر فرهیخته 
در سال ۱۳۴2 در تهران، دنیا را ترک 
خانواده،  پسر  دومین  مصطفی  کرد. 
از  را  پدرش  که  بود  ساله   ۱۳ حدودا 
دست داد و ۴۴ ساله بود که مادرش از 
دنیا رفت. او تا مقطع ابتدایی را در تبریز 
گذراند. پس از آن به علت مشکالت 
مغازه  در  شاگردی  به  خانواده،  مالی 
در همین  های مختلف مشغول شد. 
کسبه  برای  حسابداری  امور  به  دوره 
می پرداخت. آن زمان امور حسابداری 
با روش های سنتی انجام می شد اما 
مصطفی تصمیم گرفت آموزش های 

پیشرفته تری در این زمینه ببیند.

عزیمت به تهران در ۱۸ سالگی
به  میرمصطفی   ۱۳۱۶ سال  در 
دوره  در  و  شد  تهران  راهی  تنهایی 
های آموزشی حسابداری شرکت کرد. 
انگلیسی  زبان  آموزش  های  دوره  او 
و فرانسه را نیز پشت سر گذاشت در 
در بخش  به طور همزمان  که  حالی 
اتفاق،  تجاری  شرکت  حسابداری 
فعالیت می کرد. پس از مدت کوتاهی 
امور شغلی موفق شد  با پیشرفت در 
ریاست حسابداری شرکت را برعهده 
گرفت. شرکت اتفاق وارد کننده لوازم 
چینی و بلور بود. عالی نسب همچنین 
یک دوره عالی حسابداری موسوم به 
Cost Accounting را نیز پشت 
سر گذاشت و در مرکز وابسته بازرگانی 
حسابداری  اقتصاد،  زمینه  در  آلمان 
نیز دوره ای را پشت سر  بازرگانی  و 
گذاشت که دیدگاه های اقتصادی او 
را تقویت ساخت. هرچند او مطالعه در 
مورد اقتصاد و بررسی شرایط اقتصادی 
کشورهای مختلف را به این دوره های 
آموزشی محدود نکرد و مطالعات خود 

را تا سال های پایانی عمر ادامه داد.

اقتصادی  مکتب  تا  افالطون  از 
آلمان

عالی نسب جوان مطالعات خود 
اقتصادی،  های  زمینه  در  دائما  را 
اسالمی و سایر بخش ها تعمیم داد. 
این مطالعات هم جنبه نظری داشت 
و هم برای فهم هرچه بهتر مشکالت 
و نیازها و مسائل اقتصاد ایران هدف 
گذاری شده بود. خودش می گفت که 
از  را  اقتصادی  های  مکتب  مطالعه 
آغاز کرد و هنگامی  افالطون  نظریه 
رسید،  آلمان  تاریخی  مکتب  به  که 
مجذوب استحکام نظری و راه گشایی 
های عملی آن شد. او به مدت دو سال 
مستمرا مطالعات اقتصادی خود را بر 
متمرکز  آلمان  تاریخی  مکتب  روی 
کرد. در کنار این مطالعات او در مورد 
تحقیق  به  نیز  ایران  مختلف  مناطق 
پرداخت. آنچنان در مطالعه خصوصیت 
ها و ویژگی های مناطق مختلف ایران 
پیش رفت که خودش می گفت طی 
چند سال موفق شده برای نوزده هزار 
ایجاد کند.  فایل ویژه  ایران  روستای 
تصمیم  در  اطالعات  این  از  بعدها 
گیری های خرد و کالن بهره برد تا 
خیلی ها ریشه موفقیت هایش را در این 
مطالعات بدانند. در کتابخانه او کتاب 
های تخصصی اقتصاد و مدیریت که به 
زبان های انگلیسی و فرانسه و فارسی 
بود، دیده می شد. مطالعه روزنامه ها 
در  هم  دوران  آن  مطرح  مجالت  و 
برنامه هایش قرار داشت تا جایی که 
نزدیکانش جمله مشهوری از او به یاد 
می آورند که می گفت: »پس از سال 
ها استمرار در مطالعه پیر شدم اما از 

دانستن سیر نشدم.«

ارتباط با مراجع دینی
ریشه پرقدرت مذهب در خانوده 
عالی نسب، او را به غیر از مسائل روز 
اقتصادی به سمت مطالعات اسالمی 
مرجعیت  که  ها  سال  آن  در  کشاند. 
دینی نزد مردم مسلمان ایران جایگاه 
البته نسبت آن ها  ویژه ای داشت و 
انقالب  از  پس  دوران  با  حکومت  با 
متفاوت بود، میرمصطفی عالی نسب 
توانست ارتباط خوبی با بزرگان حوزه 
با  منظمی  جلسات  او  سازد.  برقرار 
ا...  آیت  تقلید همچون  مراجع  برخی 
ا...  آیت  حجت،  ا...  آیت  بروجردی، 
میالنی برخی دیگر مراجع بزرگ آن 
دوران داشت و حتی جایگاه مشاور را 
برای برخی علما پیدا کرده بود. فرشاد 
مومنی از اساتید اقتصاد، نقل می کند 
اهلل  آیت  و  بروجردی  اهلل  آیت  که 
اقتصادی  میالنی هیچگاه در مسائل 
با عالی نسب تصمیم  بدون مشورت 
گیری نمی کردند و حتی یک بار آیت 
اهلل میالنی فتوای خود در مورد سرقفلی 
و سفته را پس از مخالفت عالی نسب 
تغییر داده بود. عالی نسب همچنین با 
استاد مرتضی مطهری و سید محمد 
حسینی بهشتی نیز جلسات و مباحث 
آن  در  کرد.  می  دنبال  را  مستمری 
دوران دوستی او با عالمه محمد تقی 
جعفری نیز مشهور بود به طوری که 
قرار مشترکی در میان این دو گذاشته 
شده بود تا میرمصطفی عالی نسب از 
عالمه جعفری در علوم اسالمی بیاموزد 
و در مقابل به ایشان اقتصاد آموزش 
دهد. عالی نسب بعدها در فعالیت های 
انقالبی با آیت اهلل طالقانی هم ارتباط 

خوبی پیدا کرد.

کسب و کار در تبریز و تهران
عالی نسب که از شاگردی مغازه 
در تبریز کار را آغاز کرده بود و به گفته 
خودش با تشویق مادر از همان سال 
های نوجوانی به کار کردن پرداخت، 
از گذراندن چند  در سال ۱۳2۰ پس 
دوره آموزشی و کار در شرکت اتفاق 
بر اثر اشغال ایران توسط متفقین به 
تبریز بازگشت و کسب و کار مستقلی 
حزب  تسلط  از  پس  انداخت.  راه  به 
دموکرات در شهریور ۱۳2۴ بر تبریز، 
به  دیگر  بار  نسب  عالی  میرمصطفی 
تهران آمد و تا سال ۱۳2۸ به تجارت 
در  او  پرداخت.  بلور  و  چینی  ظروف 
تهران آنچنان پیشرفت داشت که در 
بازار تهران حجره بزرگ او در تیمچه 
حاجب الدوله یکی از پر رفت و آمدترین 
حجره ها و قدرت فعالیت اقتصادی او 
شهرت ویژه ای پیدا کرده بود. هنوز 
۳۰ سال را تمام نکرده بود که تجربه 
های متنوعی در فعالیت های اقتصادی 
از مدیریت حسابداری شرکت اتفاق در 
تهران، فروش سهام، کار در شرکت ها 
تا فعالیت مستقل تجارت ظروف چینی 

در تبریز و تهران را از سر گذراند.

خرید و فروش سهام
قدرت  واسطه  به  نسب  عالی 
تحلیل و پیش بینی در امور اقتصادی 
ها  کارخانه  سهام  فروش  و  خرید  به 
نیز مشغول شد. زمانی که بورس در 
خرید  برای  بود  نشده  تاسیس  ایران 
که  شهرهایی  در  سهام  فروش  و 
بود  شده  تأسیس  صنعتی  واحدهای 
بازارهای محدودی شکل می گرفت. 
محدودیت واردات بر اثر جنگ جهانی، 
واحدهای  سهام  کاذب  رونق  باعث 
جایگاه  که  حالی  در  و  شد  صنعتی 
یا  نیافته  ارتقاء  ها  شرکت  اقتصادی 
تغییر کیفیتی در محصول شرکت ها رخ 
نداده بود، بازار سهام به شدت افزایش 
قیمت پیدا کرد. عالی نسب به عنوان 
کارگزار، خریدار و فروشنده سهام در 
داد  نشان  را  استعداد خود  این دوران 
به طوری که در منطقه فردی شناخته 
شده محسوب می شد. براساس تحلیلی 
که از شرایط اقتصادی منطقه داشت 
تصور وی این بود که وضعیت رونق 
بازار سهام پس از جنگ، ادامه پیدا نمی 
اثبات  بعدها  بینی هم  این پیش  کند 
شد و بسیاری از سهامداران، با واردات 
آزاد کاال متضرر شده یا سرمایه های 
خود را از دست دادند و اعتماد فعاالن 
افزایش  او  های  تحلیل  به  اقتصادی 

چشمگیری پیدا کرد.

عبور از تجارت و رسیدن به تولید

 ۳۰ در  نسب  عالی  مصطفی 
سالگی به یکی از مشهورترین تاجران 
کشور در زمینه چینی و بلور تبدیل شد 
و با مطالعاتی که پشت سر گذاشته بود 
از نظر دانایی و تمکن مالی در سطح 
باالیی قرار داشت. او پس از مطالعات 
دینی و بررسی های اقتصادی به دلیل 
اعتقادات و رویکردهای ملی تصمیم 
اقتصادی  های  فعالیت  مسیر  گرفت 
اش را تغییر دهد. به این نتیجه رسیده 
بود که کمک به استمرار یک رابطه 
و  پیشرفته  کشورهای  با  سویه  یک 
تبدیل شدن به یک واردکننده صرف 
با اصول اقتصاد اسالمی و اقتضائات 
تاریخی اقتصاد ایران سازگاری ندارد. با 
این حساب گام برداشتن در مسیر تولید 
ملی را به هدف اصلی خود تبدیل کرد. 
عالی نسب از سال ۱۳2۸ دیگر کارت 

بازرگانی اش را تمدید نکرد.

ندی  بر نسب  لی  عا ر  و سما
اقتصادی و سیاسی

تغییر  برای  نسب  عالی  تصمیم 
رویه در فعالیت های اقتصادی مصادف 
شد با مبارزات مردم برای ملی کردن 
و  مبارزات  این  رهبری  نفت.  صنعت 
ریاست دولت ملی با محمد مصدق بود. 
با آغاز به کار دولت ملی میرمصطفی 
عالی نسب فعالیت های عادی خود را 
 2۵ شورای  عضویت  به  کرد  متوقف 
نفره مشاوران اقتصادی دولت مصدق 
درآمد. پس از ملی شدن صنعت نفت 
تحریم ها علیه ایران آغاز شد تا نفت 
ایران توان عرضه در بازارهای جهانی 
را نداشته باشد. در این شرایط مرحوم 
ایجاد  برای  راهی  دنبال  به  مصدق 
تقاضای داخلی برای فروشن نفت بود 
تا در راه عبور از این مرحله مهم، از 
بسته شدن لوله های نفت جلوگیری 
اقتصادی  مشاوران  شورای  شود. 
مصدق مسئول پیدا کردن صنعتگرانی 
شدند که بتوانند محصوالتی نفت سوز 
آن  که  نفتی  های  چراغ  کنند.  تولید 
انگلستان  والور  کمپانی  توسط  زمان 
به ایران می آمد با تحریم این کشور 

دچار مشکل شده بود.

گفته  زمینه  این  در  نسب  عالی 
است: »وقتی به مهم ترین بنگاه های 
تولیدی کشور مراجعه کردیم، مشخص 
های  دستگاه  ترین  پیشرفته  که  شد 
پرس موجود در کشور دستگاه هایی 
به تولید محصوالتی در  بود که قادر 
حد قوطی و اکس شفق بود و این به 
معنای آن بود که نه سطح دانش فنی 
موجود در ایران و نه سطح ماشین آالت 
موجود در کشورمان امکان تولید داخلی 
سماور و اجاق نفتی را فراهم نمی کرد 
ضمن آن که ریسک سرمایه گذاری در 
این زمینه هم به اندازه ای باال بود که 
نمی شد از کسی توقع ورود به چنین 

صحنه ای را داشت.«
س  حسا یط  ا شر ین  ا ر  د
می  تصمیم  نسب  عالی  میرمصطفی 
وارد  خود  شخصی  سرمایه  با  گیرد 
خوراک  اجاق  و  سماور  تولید  میدان 
پزی نفتی شود. برند »عالی نسب« که 
بر روی اولین سماورهای نفتی ایران 
حک شده است و قدیمی ترها آن را به 
یاد می آورند اینگونه خلق شد و تاثیر 
شگفت آوری در بقای صنعت ملی نفت 
آن  که  مردمی  داشت.  روزها  آن  در 
روزها اغلب برای پخت و پز از منقل، 

اجاق های گلی و هیزمی استفاده می 
کردند و تعداد محدودی از چراغ های 
والور انکلستان بهره می برند، با تولید 
شرایط  نسب  عالی  چراغ  و  سماور 
نیز  را تجربه کردند و دولت  جدیدی 
توانست تحریم انگلستان پس از ملی 
شدن نفت را پشت سر بگذارد. نکته 
جالب که نشان دهنده عمق مطالعات 
آن روز عالی نسب بود، اینجاست که 
و  نفت سوز  عنوان »صنایع  او  وقتی 
گاز سوز عالی نسب« را برای کارخانه 
خود ثبت کرد چراکه می گفت چشم 
انداز آینده را در تبدیل شدن این چراغ 
ها از نفت سوز به گازسوز، می بیند. 
این کارخانه که تولیداتش مردم شهر 
و روستا را با امکانات جدیدی مواجه 
ساخت، پایه گذار تولید ملی پس از ملی 
شدن صنعت نفت بود و نماد همدلی 
واسطه  به  گرفت.  نام  ملت  و  دولت 
این کار بزرگ، مرحوم محمد مصدق 
دستور داده بود که دو عدد از سمارهای 
عالی نسب به صورت نمادین و شبانه 
روزی در مدخل کاخ نخست وزیری 
)کاخ گلستان فعلی( نصب شود. روایت 
شده است که مصدق یک نمونه از این 
سماور در دفتر کار خود قرار داده بود و 
برای مهمانانش از آن چای می ریخت.

توقف فعالیت کارخانه عالی نسب
عالی  مسیر  کودتا  گیری  شکل 
نسب را در کسب و کار تغییر داد تا او 
فعالیت های اقتصادی اش را همگام 
به  تنها  ببرد و  آرمان هایش پیش  با 
نسب  عالی  نباشد.  درآمد  فکر کسب 
نقل کرده است: »به محض پیروزی 
واکنش   ،۱۳۳2 سال  در  کودتاچیان 
فعالیت  ساختن  متوقف  من  شخصی 
تولیدی صنایع عالی نسب در اعتراض 
به کودتا و کودتاچیان بود.« این تصمیم 
که مشروعیت کوتاچیان را به چالش 
می کشید، موجب شد تا نخست وزیر 
دولت کودتا که فردی نظامی به نام 
را  نسب  عالی  بود،  زاهدی  سرلشگر 
اظهار کرد و با تهدید و توهین اورا مورد 
چنین  نسب  عالی  داد.  قرار  بازجویی 
روایت کرده است: »مضمون محوری 
با زجویی های زاهدی اعتراض به این 
مسئله بود که تو در دولت مصدق دست 
به چنین کار بزرگی زده ای و حال که 
سلطنت اعلیحضرت تثبیت شده است. 
آن را متوقف کرده ای؟ وقتی من در 
واکنش به پرخاش ها و توهین های 
بانهایت خونسردی پاسخ دادم که  او 
آینده  به  من  زمان  ن  آ  چراکه  آری 
دیگر  اکنون  و  بودم  خوشبین  ایران 
نیستم، نعره های تهدید بار و توهین 
آمیز سرلشگر کودتاچی به اوج رسید.«

ماجرای راه اندازی مجدد
کارخانه سماور و چراغ عالی نسب 
در شرایطی که تقاضای زیادی برای 
خرید آن وجود داشت تعطیل شده بود 
و عالی نسب در حال برآورد شرایط و 
اندازی  با اطرافیان برای راه  مشورت 
کسب و کار جدید بود که پیغامی از 
سوی از سوی مرحوم آیت ا... سید رضا 
زنجانی و مرحوم آیت ا... سید محمود 
طالقانی برای شرکت در جلسه مخفی 
نهضت مقاومت ملی، دریافت می کند. 
عالی نسب این جلسه را اینگونه روایت 
کرده است: »در آن جلسه مرحوم آقای 
طالقانی به نمایندگی از اعضای نهضت 
مقاومت سخن می گفت و خطاب به 

من فرمودند که از شجاعت و غیرت 
در  کارخانه  کردن  تعطیل  در  شما 
اما  سپاسگزاریم  کودتا  به  اعتراض 
بررسی های چند ماهه ما نشان می 
دهد که دولت کودتا حال که از این 
سطح از حمایت های بین المللی هم 
برخوردار است به این زودی ها ساقط 
مبارزات ملت  بنابراین  و  نخواهد شد 
ایران در دور جدید براساس پیش بینی 
و تحلیل ها، مبارزاتی درازمدت خواهد 
بود. این مبارزه درازمدت به ابزارهایی 
نیاز دارد که یکی از آنها حمایت های 
مالی و دیگری برخوردار بودن از یک 
محمل خوب برای حمایت از مبارزان 
و نیز احیاناً تشکیل برخی از جلسات 
به  است. شخصاً  کارخانه  پوشش  در 
نمایندگی از همه آقایان و به نام نهضت 
مقاومت از شما می خواهم که مجدداً 
کارخانه را راه اندازی کنید و ارتباط خود 
را با ما حفظ کنید.« در واکنش به این 
سماورسازی  کارخانه  مجدداً  تقاضا، 
با  اندازی شد.  راه  توسط عالی نسب 
از  پس  واردات  توجه  قابل  آزادسازی 
رقابت  برای  جدیدی  تالش  کودتا، 
توسط  المللی  بین  های  کمپانی  با 
کارخانه عالی نسب آغاز شد. دستاورد 
میرمصطفی  برای  دوران  این  فنی 
عالی نسب ثبت ۵ اختراع به نام خود 
برای کارخانه بود. او در این مدت چند 
مشاور سوئیسی را نیز به خدمت گرفت 
و با انجام مطالعات دقیق دستاوردهای 
مهمی در مدیریت صنعتی مدرن از خود 
به جا گذاشت. عالی نسب گفته بود: 
»وقتی سوئیسی ها کیفیت کارخانه را 
سرمایه  و  مشارکت  تقاضای  دیدند، 
می  من  اما  داشتند  مشترک  گذاری 
دقیق  معنای  به  این صنعت  خواستم 
کلمه »ملی« باقی بماند. بنابراین، به 
و مهارت  دانش  اخذ  و  آنها  استخدام 
هایشان بسنده کردم.« در این دوران 
ارتباط عالی نسب با آیت ا... بروجردی 
داشت.  ادامه  ملی  مقاومت  نهضت  و 
کمک به مهندس بازرگان و مهندس 
سحابی برای راه اندازی مدرسه کمال، 
پژوهشی  های  هزینه  مالی  تأمین 
مجموعه  تدوین  برای  امینی  عالمه 
بی نظیر الغدیر، کمک به راه اندازی 
مجله مکتب اسالم و ... توسط عالی 

نسب انجام شد.

راه اندازی کارتن سازی
او در حال طراحی برنامه توسعه 
صنایع نفت سوز به گازسوز بود که در 
شد،  اعالم  مقاومت  نهضت  جلسات 
به  کشور  در  سازی  کارتن  صنعت 
طور کامل در انحصار فردی است که 
تنگاتنگ  ارتباط  اسرائیل  با  مستقیمًا 
این  به  ملی  مقاومت  نهضت  و  دارد 
جمع بندی رسیده است که باید یک 
این  درگیر  را  خود  انقالبی  مسلمان 
نسب  عالی  از  کند.  صنعت  از  رشته 
شود.  کار  این  وارد  تا  شد  خواسته 
مرحوم عالی نسب می گفت که من 
در پاسخ به این مطلب به شکل های 
مختلف استدالل هایی را مطرح کردم 
که مضمون محوری آنها مخالفت با 
این تصمیم بود. به آنها توضیح دادم که 
در این چند ساله به یک مدیر صنعتی 
تمام عیار تبدیل شده ام که ۵ اختراع 
به نام خود ثبت کرده و کاماًل بر مسائل 
فنی و مدیریتی رشته خود احاطه دارد و 
حداقل ۳ اختراع جدید را نیز در دستور 
کار دارد. بنابراین، وارد شدن در یک 

توقف  معنای  به  جدید  فعالیت  رشته 
آن تالش ها آغاز تالش برای کسب 
مهارت و تخصص در یک رشته فعالیت 
به کلی متفاوت است که موجب می 
شود من مزیت خود را در صنایع نفت 
گازسوز  در صنایع  آن  تکامل  و  سوز 
به  بتوانم  آنکه  بدون  بدهم  دست  از 
چنین جایگاهی در صنعت جدید دست 
پیدا کنم. بر این اساس، پیشنهادهای 
جایگزینی را با جلسه در میان گذاشتم 

که هیچ کدام از آنها پذیرفته نشد.
در این شرایط عالی نسب تصمیم 
گرفت وارد این صنعت شود. کارخانه 
کارتن سازی میهن توسط عالی نسب 
راه انداز شد. این کارخانه امکان بسته 
بندی محصوالت را فراهم می کرد. 
از سال ۱۳۴۵ بخشی از سهام کارخانه 
در  و  خریداری  میهن  سازی  کارتن 
سال ۱۳۴۹ اکثر سهام آن، از خانواده 
حمزه  میر  و  لبنانی  جمایل  میشل 
قاسمی خریداری شد. عالی نسب در 
سال ۱۳۴۹ به افزایش سرمایه شرکت 
پرداخت و تا آبان ۱۳۵۱ سرمایه آن به 
۸۰ میلیون ریال افزایش یافت. براثر 
سقوط یک هواپیمای جنگی بر روی 
کارخانه، در آبان ماه سال ۱۳۵۱ دچار 

آتش سوزی و تعطیل شد.

ماجرای غرامت از ارتش
عالی نسب برای دریافت خسارت 
زمان  آن  اما  داد  ترتیب  را  شکایتی 
ارتش و دولت وقت زیر بار این غرامت 
نرفت. عالی نسب گفته است: »وقتی 
از  غرامت  پرداخت  که  شدم  مطمئن 
سوی ارتش صورت نمی گیرد، چندین 
برای  که  را  هایی  زمین  از  متر  هزار 
خریداری  سماورسازی  توسعه  طرح 
تأمین  برای  و  فروختم  بودم،  کرده 
مالی بقیه هزینه های مورد نیاز برای 
بازسازی و راه اندازی کارخانه کارتن 
از  پیدا کردن شرکایی  راه  نیز  سازی 
بخش خصوصی را انتخاب کردم. پس 
از آغاز دوران تزلزل حکومت پهلوی 
در  مجدداً  امامی،  شریف  دوره  در  و 
بار  این  دعوا کردم.  دادگستری طرح 
کار بسیار خوب پیش رفت و در آستانه 
پیروزی انقالب اسالمی دادگاه، رأی به 
نفع ما صادر و ارتش را ملزم به پرداخت 
غرامت کرد. اما هنگامی که به فاصله 
اندکی پس از این ابالغ رأی انقالب 
اسالمی در به پیروزی رسید، با مراجعه 
به د ادگاه اعالم صرف نظر از شکایت 
خود کردم و از دریافت غرامت به کلی 

چشم پوشیدم.«

پس از انقالب
۵ روز از پیروزی انقالب اسالمی 
به  )ره(  خمینی  امام  که  بود  گذشته 
حکمی  در  بهشتی  اهلل  آیت  توصیه 
بازرگانی  اتاق  تصرف  برای  را  نفر   ۸
میرمصطفی  نام  که  کردند  مامویر 
بود.  ها  آن  میان  در  نیز  نسب  عالی 
خوبی  رابطه  واسطه  به  نسب  عالی 
به  بالفاصله  داشت  انقالبیون  با  که 
موقت  دولت  اقتصادی  مشاور  عنوان 
را  هایی  سمت  و  شد  گرفته  کار  به 
در شوراهای اقتصادی پذیرفت. یکی 
برعهده  او  که  کارهایی  مهمترین  از 
گرفت و به سرانجام رساند، مدیریت 
ایران خودرو بود. او اولین مدیر ایران 
خودرو پس از انقالب بود. عالی نسب 
مانع تعطیلی این کارخانه شد و آن را به 
گونه ای پیش برد که وضعیت مناسبی 
در تولید خودرو رقم خورد. عالی نسب 
پس از انقالب مشاور اقتصادی رئیس 

جمهور و نخست وزیر در دولت های 
رجایی، مهدوی کنی، باهنر و آیت اهلل 
خامنه ای را بر عهده داشت. همچنین 
پول  شورای  اقتصاد،  شورای  عضو 
عالی  شورای  رئیس  اولین  اعتبار،  و 
صادرات غیر نفتی، عضویت در هیأت 
مؤسس سازمان صنایع ملی، مسئول 
و  اندازی مجتمع مس سرچشمه  راه 
مجتمع فوالد اهواز، از جمله مسوولیت 
های مهمی بود که بر عهده گرفت اما 
شاید نقش او در دوران جنگ تحمیلی 
به عنوان مشاور دولت برجسته تر از 
سایر مسوولیت ها باشد چراکه در این 
دوران، اقتصاد تحریم شده ایران با تمام 
دشواری های زمان جنگ به گونه ای 
مدیریت شد که مایحتاج اساسی مردم 
تامین شد و حتی برخی اقدامات توسعه 
مبارکه، مس  فوالد  نظیر ساخت  ای 

سرچشمه و تولید خودرو پیش رفت.

از جنگ جهانی تا جنگ ۸ ساله
قدرت تحلیل و پیش بینی مسائل 
اقتصادی امتیاز برجسته و مهمی بود 
که میرمصطفی عالی نسب با مطالعات 
بین رشته ای خود به دست آورده بود. 
این  مختلف  زمانی  مقاطع  در  بارها 
اطرافیان می  ویژگی موجب شگفتی 
شد. تحلیل شرایط اقتصادی در زمان 
جنگ جهانی دوم و سال های پس از 
آن هنگام رخدادهای مهم سیاسی و 
نظیر کودتای 2۸  ایران  اقتصادی در 
انقالب  آن،  از  پس  وقایع  و  مرداد 
اسالمی و جنگ تحمیلی، این موضوع 

را به خوبی اثبات کرد.

خودش گفته است که تحلیلگری 
در زمان جنگ جهانی دوم موجب شد 
تا انگیزه بیشتری در مطالعات اقتصادی 
در  بهتری  درک  امکان  تا  کند  پیدا 
مسائل اقتصادی ایران برایش فراهم 
شود: »هنگامی که جنگ دوم شروع 
شد به روشنی مالحظه می کردم که 
چگونه به قاعده منطق های رفتاری 
تبیین شده در قلمرو علم اقتصاد شرایط 
جنگی به صورت سلسله مراتب، منشا 
انواع  همه  قیمت  در  هایی  جهش 
هرچه  و  شد  می  خدمات  و  کاالها 
ضریب اهمیت و درجه حساسیت آن 
کاال بیشتر بود شتاب افزایش قیمت ها 
نیز به صورت بزرگتری خود را نمایان 
می کرد.« نتیجه این تحلیل ها بود که 
او را به مشاوری کاردان برای دولت 
کرد.  تبدیل  تحمیلی  جنگ  زمان  در 
در زمان جنگ ۸ ساله با عراق هیچ 
کس در ایران به واسطه قحطی جان 
این  به  و کمتر  نداد  از دست  را  خود 
اشاره شد. نقش عالی نسب  شگفتی 
وقت  دولت  اقتصادی  راهبردهای  در 
به عنوان اصلی ترین دلیل توفیق آن 
روزها یاد می شود. نرخ تورم ۷ درصدی 
رکوردی  همچنان  که   ۶۴ سال  در 
برای دولت های پس  نیافتنی  دست 
نشانه  شود،  می  محسوب  انقالب  از 
ویژه ای از مدیریت اقتصادی در آن 
روزهای دشوار جنگ است که نقش 
عالی نسب در آن غیرقابل انکار است.

ستاد بسیج اقتصادی
ر  د نسب  لی  عا میرمصطفی 
جهانی  جنگ  روی  بر  خود  مطالعات 
دوم به نکاتی پی برد که خودش اینگونه 
نزدیک  از  است:  کرده  وصف  را  آن 
مشاهده کردم که چگونه در یک دوره 
زمانی نه چندان طوالنی قیمت نان تا 
۴۰ برابر قیمت قبل از جنگ افزایش 

می یافت و به این ترتیب هر روز بیش 
از روز قبل دسترسی به نان برای فقرا 
ناممکن تر می شد. آثار این محرومیت 
و  روی سالمت جسمی  بر  بالفاصله 
به  و  یافت  می  انعکاس  فقرا  فکری 
موازات گسترش و تعمیق این مسئله 
همه شرایط برای بروز انواع بیماری ها 
و شیوع انواع اپیدمی ها مهیا می گشت. 
شروع  محض  به  که  بود  چنین  این 
جنگ تحمیلی خدمت آیت ا... شهید 
دکتر بهشتی رسیدم و منطق رفتاری و 
مبانی نظری و نیز شواهد مورد مشاهده 
با  اقتصادی جنگ  آثار  درباره  را  خود 
ایشان در میان گذاشتم. برای ایشان 
شرایط  در  چگونه  که  دادم  توضیح 
جنگی از یک سو عرضه کل اقتصاد به 
دالیل متعدد با شوک منفی روبه رو می 
شود و از طرف دیگر قسمت تقاضای 
کل اقتصاد به طرز غیرمتعارفی متورم 
میان  فزاینده  این شکاف  و  می شود 
عرضه کل و تقاضای کل در صورت 
جا  ن  آ  تا  را  کار  دولت  مداخله  عدم 
جلو می برد که دسترسی به نیازهای 
اولیه تضمین کننده تداوم حیات برای 
بخش قابل توجهی از جمعیت ناممکن 
می شود و فاجعه های انسانی بزرگ 

به بار می آورد.«
با  نسب  عالی  که  بود  اینچنین 
پیدا کرد: شهید  بهتری  ارتباط  دولت 
مرا  سخنان  آنکه  از  پس  بهشتی 
وجوه  درباره  سؤال  چندین  و  شنیدند 
مختلف مسئله مطرح کردند بالفاصله 
با شهید رجایی که آن موقع در مقام 
نخست وزیری مشغول فعالیت بودند 
تماس گرفتند و جلسه ای طوالنی در 
حضور شهید بهشتی و شهید رجایی در 
این زمینه داشتیم که نتیجه آن شکل 
گیری ستاد بسیج اقتصادی از همان 

اولین روزهای آغاز جنگ بود.

سازندگی پس از جنگ
عالی نسب با آغاز دولت هاشمی 
تصمیم  با  کمتری  ارتباط  رفسنجانی 
گیری های اقتصادی کشور پیدا کرد و 
رفته رفته از صحنه کنار رفت. از سال 
۱۳۶۸ به بعد تا پایان عمر به همراه چند 
نفر ازهمفکران خود نهضت مدرسه سازی 
روستایی در ایران را به راه انداخت و حاصل 
آن بالغ بر ساخت صد مدرسه روستایی 
بود که آن را بی نام و نشان به آموزش و 
پرورش تقدیم کرد. فعالیت های خیریه او 
از مدرسه سازی فراتر رفته بود به طوری 
که چند بیمارستان تامین اجتماعی به نام 
او بنا شده است که یکی از آنها بیمارستان 

عالی نسب در تبریز است.

پایان عمر ماندگار
میرمصطفی عالی نسب پرچمدار 
اقتصاد ملی ایران سال ۸۴ پس از ۸۶ 
سال زندگی در دوران های سرنوشت 
ساز ایران از ملی شدن صنعت نفت تا 
انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی، 
های  فعالیت  بررسی  اما  رفت  دنیا  از 
او در زمینه تولید و اقتصاد ملی نشان 
بخش  جنس  از  مردی  ماندگاری  از 
خصوصی با آرمان های ملی دارد. فعال 
اقتصادی و کارآفرینی که جهت گیری 
های اقتصادی اش را در تمام دوره های 
حساس سیاسی با انتخاب های ملی و 
مردمی، پیوند داد، هفتم تیرماه سال ۸۴ 
انتخاب محمود  از  و فقط ۴ روز پس 
احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران از 
دنیا رفت. او ۹ سال است که دنیا را ترک 
کرده تا دورانی خاص از فضای سیاسی 
و اقتصادی ایران را تجربه نکرده باشد.

میر مصطفی عالی نسب، پرچمدار اقتصاد ملی ایران

از جنگ جهانی 
تا سازندگی پس از دفاع مقدس
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محمد حسین زاده

امیـن زندگاني بازیگر شـاخص 
لبتـه  ا کـه  تلویزیـون  و  سـینما 
مدتهاسـت در تئاتر فعالیت گسـترده 
و مضاعفـي دارد، ایـن روزها با بازی 
در نقش سـرهنگ در نمایش پروین 
در تـاالر اصلی مجموعه تئاتر شـهر 
روی صحنـه اسـت. او، سـرهنگ را 
نمـاد تسـلط بـر هنرمنـد می دانـد و 
می گویـد بسـیار غم انگیز اسـت که 
هنرمنـدان اصیل خانه نشـین شـوند 
و ایـن در همـه عرصه هـا مصـداق 
پیـدا می کنـد چـون حاشـیه، جـای 
متن را گرفته اسـت. امیـن زندگانی 
همزمـان با بـازی در نمایش پروین، 
از گوشه نشـینی هنرمنـدان اصیـل 
توضیـح  و  می کنـد  تاسـف  ابـراز 
می دهـد کـه چگونـه میـان هنرمند 
و مـردم فاصلـه می افتـد و می گوید 
در  شـده  سـبب  مجـازی  فضـای 
عرصه فرهنگ و مسـائل اجتماعی، 
فسـت فودی بشویم. یعنی هرچیزی 
کاربرد زمانی خودش را داشـته باشد 
و حوصلـه نداریـم کـه چیـزی در ما 
نشسـت و رسـوخ پیدا کند. به همین 
دلیل شـاید نمایـش پروین به خیلی 
از چیزهـا طعنـه می زند امـا ما چون 
بـه دنبـال نـکات روزمـره هسـتیم، 

ممکـن اسـت متوجه نشـویم!

-در ابتـدا دربـاره بـازی خود در 
نمایـش پرویـن که اثری رئالیسـتی 
و چهره نگارانـه بـه شـمار می آیـد، 

بگوید؟
*تماشـاگر مـا عادت کـرده به 
اسـتفاده از شعارهای فضای مجازی 
بنابرایـن  نمایش هـا.  دیالـوگ  در 
خانـه ای  کـه  نمایشـی  دیـدن  بـا 
آن  در  آدم هایـی  و  هسـت  آن  در 
عـادی صحبت می کنند و میزانسـن 
عجیب و غریبی هم نیسـت، از خود 
می پرسـد پـس هنـرش کجاسـت؟ 
خـب پاسـخ مـن ایـن اسـت کـه 
هنـرش در همـان چیزی اسـت که 
تـو آن را نمی بینـی. بـه همین دلیل 
بسـیار سـخت اسـت که در بستری 
از واقعیـت جـاری، زندگـی کنـی و 
تالشـت این باشـد کـه تماشـاگر را 

به بـاور برسـانی.

-شـما در ایـن نمایـش نقـش 
سـرهنگ فضـل اهلل خـان همایـون 
بـازی  را  آرتـا  سـرهنگ  یـا  فـال 
بـا  همـکاری  دربـاره  می کنیـد... 
حسـین کیانی، نویسنده و کارگردان 

نمایـش پرویـن بفرماییـد؟
*عالقمنـدی من به کار کردن 
با حسـین کیانـی به اوایـل دهه ۸۰ 
برمی گـردد کـه بـا بـرادرم امیـد به 

دیـدن یکـی از کارهای او در سـالن 
چهارسـوی تئاتر شـهر رفتـه بودیم 
و از همـان موقـع بـه ایـن دلیل که 
قلـم و جنـس کار آقـای کیانـی را 
بسـیار دوسـت داشـتم، ایـن عالقه 
در مـن بـه وجـود آمـد که بـازی در 
کارهـای او را تجربه کنم. زمانی که 
ایـن فرصت در نمایش پروین فراهم 
آمـد، بالفاصلـه پذیرفتم و بـا اولین 
چیزی که مواجه شـدم زمـان کوتاه 
بـرای تمریـن بـود. در هـر صـورت 
اسـم آقـای کیانـی آنقدر بـرای من 
آرامش بخـش و اطمینان بخـش بود 
کـه ایـن ریسـک را پذیرفتـم کـه 
نقشـی مثـل نقـش سـرهنگ را بـا 

مـدت کوتاهـی تمریـن بپذیرم.

-با توجه به مسـائلي که گفتید 
دربـاره دشـواری های بـازی در ایـن 

بگوید؟ نمایش 
*کار کـردن متنـی متفـاوت و 
خـاص، دشـواری های خـود را دارد 
و تـوان بیشـتری را مطالبـه می کند. 
فکـر می کنـم همـه مـا با اسـترس، 
کار را شـروع کردیـم. بـه ایـن دلیل 
کـه یـک زمانـی سـوژه ی کار بـه 
نحوی اسـت که می توان با اغماض 
از کنـار آن رد شـد امـا پروین، اسـم 
آقـای کیانـی و سـالن اصلـی تئاتـر 
شـهر، توقعاتـی را هـم در مخاطـب 
و هـم خـود مـا ایجـاد می کنـد کـه 
طمانینه بیشـتر و انـرژی دو چندانی 

می خواهـد.

-نظرتـان دربـاره مـدت زمـان 
و  نمایـش  ایـن  طوالنـی  نسـبتا 
اجرایـی  گـروه  کـه  نگرانی هایـی 
دربـاره واکنش تماشـاگران داشـتند 

چیسـت؟
*ابتـدا گمان می رفـت نمایش 
از سـوی مخاطبی که برای کارهای 
کوتاه مـدت و کارهایی که شـاید نیاز 
تفکر عمیق نداشـته باشـد )نه اینکه 
سـطحی باشند(، تربیت شـده، مورد 
انتقـاد قـرار بگیـرد. نمایـش پروین 
ارتباطـی عمیق بـا مخاطب را طلب 
می کند و شـاید منتقدانی که از روی 
زمـان، یـک کار را قضاوت می کنند، 
و  اثـر  ایـن  بـا  مواجهـه  بـه  نیـاز 
برقـراری ایـن ارتباط عمیق داشـته 
باشـند. فکر نمی کنم در نسـل جدید 
کسـی پیـدا شـود کـه رمـان چنـد 
جلـدی جان شـیفته را خوانده باشـد 
کوتاه تـر  داسـتان های  بـه  همـه  و 
گرایـش پیـدا کرده انـد و ایـن، هـم 
زمـان  در  صرفه جویـی  دلیـل  بـه 
اسـت و هم اینکه زندگی از سـرعت 
باالتـری برخوردار شـده. بـه طبع با 
آغـاز نمایش مـا با مقابلـه جمعی از 
تماشـاگرانی که مدت ها بـود عادت 
به دیـدن نمایش طوالنی نداشـتند، 

مواجـه شـدیم امـا آرام آرام، زبـان 
تماشـاگر با زبـان متن یکی و ارتباط 
خوبـی بین متـن و مخاطـب برقرار 
شـد و نوعـی درک متقابـل به وجود 
آمـد. باید از حسـین کیانی به عنوان 
نویسـنده ای یـاد کنـم کـه تجربـه 
بسـیار عمیقـی در ادبیـات نمایشـی 
دنبـال  بـه  مـا  جامعـه  اگـر  دارد. 
سـهل الوصول  آدم هـای  یکسـری 
است، حسـین کیانی سـهل الوصول 
نیسـت. ادبیاتـی کـه در نمایشـنامه 
او جـاری اسـت و نگاهـی کـه بـه 
می توانـد  دارد،  نمایشنامه نویسـی 
در وانفسـای فیلمنامـه، موضـوع و 
دیالوگ نویسـی، بـه شـدت در تئاتر، 
نجات بخـش  تلویزیـون  و  سـینما 

باشد.

-بـه نظرتـان این نقـش و این 
نمایـش چـه جایگاهـي در کارنامـه 

کاري شـما دارد؟
دنبـال  بـه  همیشـه  *مـن 
بـودم. دربـاره  متفـاوت  نقش هـای 
بـازی در نقـش سـرهنگ هـم باید 
بگویـم همیشـه سـرم درد می کرده 
کـه خـودم را بـه چالـش بکشـم و 
نقـش سـرهنگ ایـن امـکان را بـه 
مـن داد چـون واقعـا نقش سـختی 
بـود و انـرژی زیـادی را می طلبید و 
البتـه بـرای من یک ریسـک بزرگ 
بـود کـه آیـا تماشـاگر مـرا در ایـن 
قالـب می پذیـرد؟ آیا تماشـاگر با آن 
نـگاه مثبتی که نسـبت به مـن پیدا 
کـرده، ایفـای ایـن کاراکتـر منفـی 
را می پذیـرد؟ البتـه در ایـن زمینـه 
زیـاد هـم نگـران نبودم و احسـاس 
می کـردم حتـی اگـر مخاطـب مـرا 
نپذیـرد، بـاز هـم بخشـی از کار من 

اسـت و محکـی اسـت برایـم.

-دربـاره برخـورد خودتـان بـا 
کاراکتر سـرهنگ توضیح می دهید؟

*مرجع من همیشـه متن بوده. 
سـرهنگ دیالوگـی دارد کـه چـراغ 
راه مـن شـد. بـه پرویـن می گویـد 
من آدم ۶-۷ سـال گذشـته نیسـتم، 
خیلـی تغییـر کـردم و حتـی اسـمم 
را هـم عـوض کـرده ام. سـرهنگ، 
دارای دو ویژگـی اسـت، هـم بلـد 
راه  خوشـگذرانی  محفـل  اسـت 
بیانـدازد کـه در شـان پرویـن نبوده 
کـه تحملـش نکـرده و در بخـش 
دیگر، خشـک و نظامـی بودنش که 
نتوانسـته بـا لطافـت روحیـه پروین 
همراهـی کنـد و باعـث شـده بعـد 
از دو مـاه و نیـم زندگـی مشـترک، 
پرویـن از او جـدا شـود. سـرهنگ، 
ضـرورت تغییـر را درک کـرده امـا 
تغییرش اساسـی نیسـت و در ظاهر 
چهـارم  پـرده  در  می افتـد.  اتفـاق 
عاشـق  مـن  می کنـد  اعـالم  هـم 
بـودم امـا عشـق بازی را بلـد نبوده، 
معضلـی کـه همـه  انسـان ها دارند. 
مـا تغییر را دوسـت داریـم اما عمقی 
نیسـت. با نیروی بیشـتری به سمت 
عادت هایمـان برمی گردیم و به آنها 
می چسـبیم و از خود می پرسـیم که 

چرا اشـتباهات مان را تکرار می کنیم 
یـا چـرا آدم هـای مشـابه سـر راه ما 
قـرار می گیرنـد؟ در اصـل مـا تغییر 
درسـتی نکرده ایـم و زاویـه دیدمان 
بـه صـورت قبـل مانـده. از سـوی 
دیگـر، اگر وارد مسـیری می شـویم، 
ابتـدای راه متوقـف می شـویم. وارد 
بـازی عشـق می شـویم و تـا مـرز 
بـه دسـت آوردن پیـش می رویـم. 
پرورشـی وجـود نـدارد و ایـن باعث 
می شـود زبان آدم ها در زندگی شـان 
الکـن باقـی بمانـد، روابـط، ناقـص 
بماننـد و لطماتـی بـه یکدیگر بزنند 
کـه نتیجـه اش ایـن می شـود کـه 
شـش  از  بعـد  اعتصامـی  پرویـن 
سـال، همچنـان عـوارض دو مـاه و 
نیـم زندگـی مشـترک بـا او را دارد 
کـه حتی وقتی ابراز عشـق آرشـاک 
را می شـنود، حاضـر نیسـت قبـول 
کنـد. حتـی حاضـر نیسـت یـک بار 
دیگـر در آن موقعیـت قـرار بگیرد از 
فرط وحشـتی که از این بـازی دارد.

در  بـازی  دشـواری  -دربـاره 
نمایش هـای رئالیسـتی می گوییـد؟

*معضلـی کـه من داشـتم این 
بود کـه سـرهنگ ویژگی هایی دارد 
که شـاید نوع اجرا و شـخصیتش او 
را از جریـان رئالیسـتی کار دور کنـد 
و ایـن ذهنیـت بـه وجـود بیایـد که 
مخاطب بگوید این کاریکاتور اسـت 
و واقعـی نیسـت و شـاید کاری کـه 
آقـای کیانی با نوشـتن و اجرای این 
اثـر رئالیسـتی با خـود انجـام دادند، 
مـن هـم در نقـش سـرهنگ، ایـن 
ریسـک پذیری را انجـام دادم. مـن 
هـم در ایـن دوگانگـی قـرار گرفتم 
کـه آیـا در کاری کـه بسـتر رئـال 
دارد، می شـود یـک فانتـزی هـم به 

داشـت؟ همراه 

-بـازي در چه سـبک کارهایي 
را ترجیـح مي دهید؟

*راسـتش مـن در حال حاضر، 
نیسـتم.  سـبکی  هیـچ  بـه  قائـل 
زمانـی پـرواز انسـان، سـورئال بود 
یـا ُکشـتن یـک آدم اکسپرسـیون 
بـود و االن شـما می بینیـد کـه در 
تمـام دنیـا، قاتل هـای زنجیـره ای 
بـا فلسـفه، آدم می کشـند و انـگار 
همـه این هـا وارد زندگـی رئـال ما 
شـده اند. در نتیجـه خـودم را خیلی 
قائـل بـه ایـن تفـاوت سـبک، در 
نکـردم.  سـرهنگ،  نقـش  ایفـای 
برایـم ریسـک بـود کـه آیـا آدم ها 
در یـک بسـتر ایـن چنینـی مـا را 
بـاور می کنند امـا در دور و بر خودم 
لحظـات  در  آدم هـا  کـه  می بینـم 
بحرانـی خـاص، کـم هـم فانتـزی 
برخـورد نمی کننـد. شـما بـه حادثه 
متروپـل آبـادان نـگاه کنیـد؛ پدری 
کـه کفـش دختـرش را می گیـرد، 
می گویـد دسـت شـما درد نکند که 
ایـن کفـش را دادیـد. ایـن دیالوگ 
رعشـه بر انـدام انسـان می انـدازد؛ 
هـم در آن، فانتـزی هسـت، هـم 
اکسپرسـیون و هم خیلـی چیزهای 
دیگـر! شـما از خود می پرسـید این 

شـخص، رئـال صحبـت کـرد امـا 
چـرا ایـن رئـال صحبـت کردنـش 
اینقـدر رنـگ و بعـد و عمـق دارد؟ 
ترکیبـی  جهـان،  قـدری  بـه  االن 
از سـبک های مختلـف اسـت کـه 
آدمـی کـه بـه این سـمت مـی رود 
کـه نمایـش را از نمایشـش بگیـرد 
و واقعیـت را ارائـه دهـد، شـهامت 
باالیـی دارد و حسـین کیانـی ایـن 
شـهامت را داشـته و معتقـدم کـه 
ایـن مبحـث رئـال هـم جـای خود 
را بـاز خواهـد کـرد. مردم هـم آرام 
آرام بـه ایـن نتیجـه خواهند رسـید 
کـه تئاتری که خالی از تفکر باشـد 
بـرای وقت گذرانـی خوب اسـت اما 
مـا گاهـی اوقات، خـوراک روحی و 
فکـری و معنـوی هـم نیـاز داریم. 
فضـا  ایـن  در  را  همدیگـر  پـس 
تحمـل کنیـم. ایـن را هـم تاکیـد 
کنـم که وجـود یک کار رئالیسـتی 
کـه نیـاز بـه تماشـاگر خـاص خود 
دارد، دلیـل کتمان و نقض هیچ کار 
دیگری نیسـت و آن کارها هم قرار 
نیسـت که در ما عـادت ایجاد کند. 
مهم تریـن کار ایـن اسـت کـه مـا 
عادت به تئاتر دیدن داشـته باشـیم 
و بـا عینـک قضـاوت و انتقـاد، بـه 
دیـدن کاری نرویـم؛ اجـازه بدهیم 
تئاتـر در مـا تاثیـر بگذارد.جـا دارد 
بـه محتوای یکی از یادداشـت های 
حسـین کیانی درباره نمایش پروین 
اشـاره کنم که نوشـته، این نمایش 
را حکایـت همـه آدم هایی دانسـت 
همرنـگ  نتوانسـته اند  شـاید  کـه 
جماعـت شـوند و در مسـیری کـه 
دیگـران از آنها خواسـته اند، حرکت 
کنند بلکـه خواسـته اند اصالت خود 
را حفـظ کنند ولی متاسـفانه جامعه 
ایـن اصالـت را کنار می زنـد. جامعه 
می گویـد کـه می بایسـت مصـرف 
روزانـه داشـته باشـی و اگر مصرف 
روزانه نداشـته باشی، از سبد کاالی 
ایـن  و  مصرفـی خـارج می شـوی 
باعـث می شـود هنرمنـدان اصیـل، 
معاصـر  دنیـای  بـا  ارتبـاط  زبـان 
خـود را آرام آرام گـم کننـد. غـرب 
پیـدا  زمینـه  ایـن  در  راهکارهایـی 
کـرد ماننـد انتخـاب مدیـر برنامـه 
یـا راه انـدازی بنگاه هـای فرهنگـی 
نباشـد  نیـازی  اصـال  کـه  هنـری 
هنرمنـد وارد عرصه بیزینس شـود. 
زمانـی کـه شـما از بحـث بیزینس 
کار دور می شـوید، قاعدتا یکسـری 
روابط اجتماعی دلسـردتان نمی کند 
توانایی هـای  اسـاس  بـر  آدم هـا  و 
هنری تـان بـرای شـما ارزش قائل 
توانایـی  می شـوند نـه بـر اسـاس 
سـرمایه گذار.  و  اسپانسـر  آوردن 
و  می کنـد  را  خـود  کار  هنرمنـد 
بخش بیزینس هم توسـط دیگرانی 
که اسـتراتژی این کار را بلدند، جلو 

می رود.

-قبـول داریـد کـه ایـن روزها 
خیلـي از هنرمندان کاربلد و خصوصا 

قدیمي هـا خانه نشـین شـده اند؟
*بلـه، خانه نشـینی هنرمنـدان 
اسـت.  غم انگیـز  بسـیار  اصیـل 
در  شـده  سـبب  مجـازی  فضـای 
عرصه فرهنگ و مسـائل اجتماعی، 
یعنـی  بشـویم.  فـودی  فسـت 
هرچیـزی کاربـرد زمانـی خـودش 
نداریـم  حوصلـه  باشـد،  داشـته  را 
کـه چیـزی در ما نشسـت و رسـوخ 
پیـدا کنـد. بـه همیـن دلیـل شـاید 
نمایـش پرویـن به خیلـی از چیزها 
تنـه می زنـد اما مـا چون بـه دنبال 
نکات روزمره هسـتیم، ممکن است 
نمـاد  سـرهنگ،  نشـویم.  متوجـه 
نیروهـای حاکـم بـر هنرمنـد بـوده 
و دوبـاره می آیـد کـه هنرمنـدش 
را بـا دادن پیشـنهادهای اغواکننده 
تصاحـب کنـد. اما ظاهـرا همه چیز 
در حـد وعده و وعیـد باقی می ماند. 
در مسـیری کـه در ایـن سـالیان بر 
هنرمنـدان مـا گذشـته، تـا چـه حد 
آنـان درگیـر وعده هایـی شـدند که 
داده شـد و انجام نشـد و این باعث 
گسسـتی بیـن هنرمند و مردم شـد 
و مـردم دیگـر هنرمنـد را متعلق به 
خودشـان نمی دانند بلکـه به عنوان 
نماینـده ای از یـک تفکـر می داننـد 
آن  صاحـب  هنرمنـد  اصـوال  کـه 
تفکر و خط سیاسـی نیست اما وارد 
شـدن به چنین ماجرایی باعث شـد 
دره ای بیـن هنرمنـد و مـردم ایجاد 
شـود. سـرهنگ دقیقا همـان وعده 
دهنده هایـی  وعـده  دهنده هاسـت، 
کـه عمـل نمی کننـد. بـه یکسـری 
اصـول پایبنـد و معتادنـد که اصول 
در همـه جـا و بـا همه کـس جواب 

نمی دهـد. 
 ، مـا فعلـی  یط  شـرا دقیقـا 
خانـه پرویـن اسـت، هیچکـس بـا 
هیچکـس همـدل نیسـت. آنهایـی 
کـه هنـری در چنتـه داشـته اند، به 
افیـون و یـک سـری عـادات پنـاه 
خراباتـی  گوشـه  یـک  و  برده انـد 
کرده انـد.  پیـدا  خودشـان  بـرای 
نسـل جوانـی کـه می خواهـد سـر 
جوانـه  و  بیـاورد  بیـرون  خـاک  از 
بزنـد مثـل صنمـی، مـورد هجمـه 
و تجـاوزی قـرار می گیـرد کـه این 
تجـاوز می توانـد متوجـه جسـم یـا 
فکـر و ذهـن او باشـد و موجبـات 
کنـد.  فراهـم  را  او  سـرخوردگی 
هنرمنـدی کـه خود را اثبـات کرده، 
نمی خواهـد  و  می شـود  سـرخورده 
در مسـیر رضایـت مخاطبـش جلـو 
برود و گوشـه گیر می شـود و پروین 
آینـه ای  پرویـن  نهایتـا  می شـود. 

ماسـت. جامعـه  از  تمام نمـا 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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