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وقت تصمیم بزر گ؛ بانک مرکزی 
مستقل شود

زمانی که بانک های مرکــزی دنیا درگیر تورم بوده، تصمیم گیری ارکان 
پولی همراه با ریســک و موانع سیاسی گوناگون است. اگر در برهه ای دنیا با 
موفقیت مشکالت بزرگ را پشت سرگذارده ، تنها به دلیل اتکا به علم بوده است.

برنانکی، رئیس اسبق بانک مرکزی ایاالت متحده، روز ۱۶سپتامبر۲۰۰۸، 
بر آن شد وام ۸۵میلیارد دالری را از طرف فدرال رزرو به AIG دهد. موسسه ای 
که وام های رهنی کم اعتبار را در سرتاسر ایاالت متحده بیمه کرده بود. وی 
قصد داشت با این اقدام، از هراس مالی جلوگیری کند؛ اما این تصمیم ساده ای 
نبود. امروز که می دانیم آن پروژه موفقیت آمیز بود، برایمان آن کار سهل و 
ســاده می نماید؛ اما در حقیقت این اقدام نیازمند ریســکی به اندازه نابودی 
شهرت علمی و کاری وی بود. اگر این وام داده می شد و باز هراس بانکی به 
میزان غیرقابل تحملی گسترش می یافت چه؟ چطور می شد توجیه کرد چرا 
روز قبل، وقتی لمان برادرز چهارمین بانک ســرمایه گذاری آمریکا، نتوانست 
ســرمایه گذاران خصوصی پیدا کند، توسط فدرال رزرو نجات داده نشد و این 
بانک با قدمتی بیش از یک قرن و نیم مجبور به اعالم ورشکستگی شد و حاال 

باید نهادی دیگر نجات می یافت؟
ریسک تصمیم گیری تا حدی بود که حتی کنگره نیز حاضر به پشتیبانی از 
تصمیم فدرال رزرو نبود. از یکسو دولت در دست جمهوری خواهانی بود که بر 
مبنای جهت گیری هایشان، کمک دولتی به بخش خصوصی را برنمی تافتند و 
کنگره نیز در دست دموکرات هایی بود که در ابتدای بحران بدون آنکه تصویری 
از عمق آن داشته باشند، بدشان نمی آمد دولت بوش جمهوری خواه به چالش 
بخورد و آنها پیروز انتخابات پیش رو باشند. حتی خود بوش هم چند ماه بعد 
از کاخ سفید می رفت و دیگر چه کسی می توانست از فدرال رزرو دفاع کند؟ 
اگر تکنوکرات های بانک مرکزی شکست می خوردند، کنگره و احزاب سیاسی 

آبرویی برای آنان نمی گذاشتند.
اما استقالل بانک مرکزی و هدف حفظ منافع بلندمدت، ایجاب می کرد که 
رئیس آن بدون کمک و پشتیبانی سیاسی و در نظر گرفتن منفعت گروه های 
ذی نفوذ آنچه را واقعا برای اقتصاد مفید می دانست با شجاعت انجام می داد. 
این تصمیمی بود که کارشناسان بانک مرکزی گرفتند و تاریخ نشان داد که 

آن اقدام حیاتی بود.
توصیه والتر بِجت، اقتصاددان و روزنامه نگار قرن نوزدهمی و سومین سردبیر 
نشریه اکونومیست به بانک های مرکزی آن بود که برای فروکش کردن هراس 
مالی، با نرخ های بهره باال و با گرفتن وثیقه مناســب به بانک ها وام دهند. 
قاعده ای مرسوم به نام خود او که مورد وثوق بانکداران مرکزی است. قاعده ای 
که به ویژه در دفع بحران در طی قرن نوزدهم برای بریتانیا کارآمد بود. تاکید 
بر نرخ بهره باال نیز از آن رو مهم است که اگر بانک مرکزی از بانک های ناتراز، 
نرخ پایینی بگیرد، آنان به ناترازی دائمی خو می گیرند و سیســتم بانکی به 
شکل فروپاشیده از درون به حیات ادامه می دهد. برنانکی، تاریخ نگار بحران های 
اقتصادی، بیش از هرکس آشنا به این قاعده بود. وقتی تصویری بدون خدشه 
از مشکل پیش آمده داری و راه حل آن را می دانی، تنها باید بدون درگیر کردن 
خود با نظرات متناقض که هر یک منافعی خاص را جلو می برند، با شجاعت در 
تصمیم گیری و با شفافیت نسبت به آحاد اقتصاد، کار را به جلو ببری. فقدان 
ذهنیت آشنا به مشکل و ندانستن مسیر اصلی پاسخ به آن، بدون تردید مانع 
از اقدام کارآمد و شــجاعانه خواهد شد. امری که در سال۱۹۲۹ فدرال رزرو 

درگیرش بود؛ اما نه در سال۲۰۰۸.
بیان این داستان در زمانی که بانک های مرکزی در دنیا درگیر مساله دیگری 
چون تورم هستند از آن روست که دریابیم حتی در کشورهای پیشرفته نیز، 
تصمیم گیری ارکان پولی همراه با ریسک و موانع سیاسی گوناگون است. اگر 
در برهه ای آنان با موفقیت مشکالت بزرگ را پشت سرگذارده اند، تنها به دلیل 
اتکا آنان به علم، داشتن تصویری مشخص از چگونگی حل مشکل، شجاعت 

در عمل و شفافیت در حین تصمیم گیری بوده است.

سیگنال نفت از مذاکرات برجامیسیگنال نفت از مذاکرات برجامی

یلدا کاسبی فرزند محمد کاسبی بازیگر پیشکسوت سینما و 
تلویزیون درباره وضعیت این بازیگر که چند روزی است در 
بیمارستان بستری است بیان کرد: به دنبال نارسایی قلبی 
که پدرم داشت تعویض دریچه آئورت اسفندماه انجام شد. 

اما االن در ادامه این نارسایی قلبی، ریه ها آب آورده است.
 پدرم چند روز است در بیمارستان عرفان و در بخش آی سی یو 
تحت درمان است. عملکرد عضالت قلب در پی این نارسایی 
ضعیف شده بود و پزشکان ســعی دارند با داروها راه حلی 

پیدا کنند.
 می خواهم دعا کنیــد، ضربان قلب باالســت و پدرم تحت 

مراقبت است.

معامله گران بازار سهام همسو با آخرین نوسانات بازار ارز و سکه درحالی اخبار برجامی را پیگیری 
می کنند که در این بین سهم های به اصطالح ریالی همچنان پر تقاضا است.

 معامله گران بورس تهران در معامالت امروز اگرچه شاهد حضور معامله گران با انگیزه در اغلب 
نمادهای معامالتی پیشرو بازار بودند که در دقایق پایانی بازار امروز تحت تأثیر اخبار پیرامونی 
مذاکرات احیای برجام دوباره بر شــدت عرضه ها با وجود شکل گیری صف خرید شکننده در 

برخی نمادها افزوده شد.
جدای از رفتار حقوقی ها در برابر ورود هرگونه پول حقیقی ها به بازار اما روند معامالت کنونی 

بدون در نظر گرفتن قدرت حجم و ارزش معامالت روزانه چندان پایدار نیست.
با این همه همچنان اخبار حول مذاکرات احیای برجام بر بازار سهام مؤثر است و باعث شکل 

گیری تقابل میان معامله گران امیدوار به رشد قیمت سهام در گروه های به اصطالح منتفع از 
تقویت ریال و معامله گران نا امید از افت سودآوری در سهم های ارز محور صادراتی شده است.

گروه های ریالی هم اکنــون به خودرویی ها و بانک ها در کنار گروه حمل و نقلی و ســهم های 
تکنولوژی پایه شامل می شوند. د ر پایان معامالت امروز دو شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص 
کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۴۳ واحدی در محدوده یک میلیون و ۴۶۳ هزار 
واحد درجا زد. شاخص کل هم وزن اما با افزایش ۱۷۷۹ واحدی عدد ۳۹۷ هزار و ۲۲۷ واحد را 
به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول اما در حالی با ۴۰۳ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۱۰۴ 
هزار واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با یک ۹ هزار و ۳۸۸ واحد افزایش، به عدد ۲ میلیون 

و ۸۴۷ هزار واحد رضایت داد.

فیلمبرداری فیلم سینمایی »در آغوش درخت« اولین تجربه 
کارگردانی سینمایی بابک خواجه پاشا به پایان رسید.

مارال بنی آدم، جواد قامتــی ، روح اهلل زمانی ، اهورا و رایان 
لطفی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند . در آغوش 
درخت  برای حضور در چهل و یکمین جشنواره بین المللی 

فیلم فجر در حال آماده سازی است.
این فیلم یک درام خانوادگی اســت و دغدغه های یک زوج 
ایرانی و فرزندانشان را با روایتی ســاده بیان میکند. سجاد 

نصرالهی نسب مجری طرح و سرمایه گذار این فیلم است.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پس از ارسال پیامک 
اطالع رسانی برای مشموالن مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت، تا کنون 

حدود ۲۸۰۰ مودی به درگاه سازمان مراجعه کرده اند.
به نقل از سازمان امور مالیاتی، افشــین خدامرادی، معاون فناوری های مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به اینکه تاکنون برای ۱۲ هزار و ۴۰۰ مالک 
خانه واحد مسکونی گران قیمت و باغ ویال پیامک اطالع رسانی ارسال و مطالبه 
مالیات انجام گرفته، گفت: از این تعداد تاکنون حدود ۲۸۰۰ مودی به درگاه ملی 
خدمات الکترونیک سازمان به نشانی MY.TAX.GOV.IR، مراجعه و ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه اخذ مالیات از واحدهای مســکونی گران قیمت و باغ ویالها به 
اســتناد ضوابط اجرایی بند )خ( تبصره ۶ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ و در دولت 
ســیزدهم کلید خورد، گفت: از جمله مهمترین آثار اجرای این قانون، افزایش 

عدالت مالیاتی، نظم بخشی به اقتصاد و غلبه بر سوداگری در بازار مسکن است.

 قیمت نفت، کاهش یافت. برخی کارشناسان و خبرگزاری های خارجی افت قیمت نفت را 
در واکنش به پیشرفت مذاکرات احیای برجام دانستند؛ با این حال تاکید شد همچنان از 
نظر بازار نفت حصول توافق قطعی نیست چراکه با توجه به توان ایران برای افزایش یک تا 
۱.۵ میلیون بشکه ای صادرات نفت ظرف ۶ ماه در صورت قطعی شدن توافق بازار با واکنش 

شدیدی مواجه خواهد شد.
قیمت هر بشــکه نفت برنت امروز تا لحظه تنظیم این گزارش )ساعت ۱۴ به وقت تهران( 
حدود یک دالر کاهش یافت و به ۹۵.۶۶ دالر بر بشــکه رسید. نفت خام آمریکا هم بیش از 
یک دالر افت کرد و به کانال ۸۹دالر رسید. این در حالی بود که دیروز بازار نفت رشد قیمت 

را تجربه کرده بود.
به گزارش رویترز، تحلیلگران ANZ Research در یادداشتی نوشتند: »شبح توافق هسته ای 
ایران و آمریکا بر بازار سایه انداخته است.« اتحادیه اروپا اواخر روز دوشنبه اعالم کرد که متن 
»نهایی« را برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران ارائه کرده و حاال همه چیز در انتظار تایید 
واشنگتن و تهران است. یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا هم گفت که انتظار می رود تصمیم 
نهایی در مورد این پیشنهاد ظرف چند هفته اتخاذ شود. با این حال ایران این مسءله را که 

متن ارائه شده پیش نویس توافق نهایی است، تکذیب کرده.
ویوک دهر، تحلیلگر بانک کامان ولس نیز در یادداشتی نوشت: »در حالی که جزئیات مربوط 
به زمان از سرگیری صادرات نفت ایران حتی در صورت احیای این توافق نامشخص است، 
مطمئنا زمینه برای افزایش نسبتا سریع صادرات نفت ایران را ایجاد می کند.« او گفت که 
ایران می تواند صادرات نفت خود را به میزان یک تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز معادل یک تا 

۱.۵ درصد از عرضه جهانی در عرض ۶ ماه افزایش دهد.با توجه به این موضوع، احیای توافق 
هسته ای ۲۰۱۵ احتماال منجر به کاهش شدید قیمت نفت خواهد شد بنابراین افت محدود 
قیمت ها نشان می دهد که هنوز بازارها باور ندارند که توافقی حاصل شود. البته در این میان 

خوش بینی به عدم افت تقاضای بازار هم مانع افت بیشتر قیمت ها بوده است.
از سوی دیگر خوش بینی به عدم کاهش تقاضا هم مانع از افت بیشتر قیمت ها شده است. بر 
اساس این گزارش داده های تجاری چین که در روز اخیر منتشر شد قوی تر از حد انتظار بود. 
شتاب شگفت انگیز رشد مشاغل آمریکا در ماه جوالی را هم داشته ایم. بنابراین تقاضا ممکن 
است آن قدر که گمان می شد کاهش نیابد و این مسئله فعال کف بازار نفت را حفظ کرده است.

بازار نفت اخیرا به دلیل ترس از رکود جهانی تحت فشار قرار گرفت و قیمت برنت در هفته 
گذشته بیشترین کاهش هفتگی خود را ظرف حدود چهار ماه اخیر تجربه کرد.

بر اساس داده های گمرک چین، این کشور به عنوان بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، در 
ماه جوالی ۸.۷۹ میلیون بشکه در روز نفت خام وارد کرد که ۹.۵ درصد کمتر از سال گذشته 

است، اما نسبت به حجم واردات ژوئن بیشتر است.
معامله گران همچنین داده های هفتگی موجودی نفت ایاالت متحده را رصد خواهند کرد، 
این آمار ابتدا توسط موسسه نفت آمریکا در روز سه شــنبه و سپس توسط اداره اطالعات 
انرژی آمریکا در روز چهارشنبه منتشر می شود. پنج تحلیلگر شرکت کننده در نظرسنجی 
رویترز اعالم کردند که انتظار دارند ذخایر نفت خام حدود ۴۰۰ هزار بشکه و ذخایر بنزین 
نیز حدود ۴۰۰ هزار بشکه کاهش یابد، اما موجودی  ذخایر گازوئیل و سوخت جت بدون 

تغییر باقی بمانند.

محمد کاسبی باردیگر در 
بیمارستان بستری شد

تقابل معامله گران میان سهم های ریالی و ارزی

 پایان فیلمبرداری 
»در آغوش درخت«

  

وزارت راه وشهرسازي
 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

 آگهی مناقصه عمومی شماره 1401/14

شناسه آگهی : ۱۹۱۰۱۳۶۴۱۲۲ / م - الف

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران در نظر دارد پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات دولت برگزار نماید . 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکتها از طریق سامانه تدارکات دولت ) ستاد ( به آدرس  

SETADIRAN.IR   انجام خواهد شد . 

۳۰۰ نفر مالیات خانه لوکس 
خود را پرداخت کردند
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 1

2

3

4

2001004572000032       1401/06/09            90.680.000.000 

2001004572000033        1401/06/09                  80.851.485.246

2001004572000034                      1401/06/09                          49.500.000.000

2001004572000035           1401/06/09                          54.611.264.000

تهیه ، خرید و حمل نمک زمستانی راهداری
 ) یک مرحله ای (

تهیه و نصب نیوجرسی در محور احمد آباد مستوفی
 ) یک مرحله ای (

خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری 22 تن به 
همراه چکش هیدرولیکی طرح سوسان ) پیکور (

) یک مرحله ای (

تهیه مصالح و اجرای خط کشی راه های شرق 
استان تهران

تجدید ) یک مرحله ای (

-  تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 9 صبح بر اساس جدول فوق .
- آخرین مهلت تسلیم اسناد : ساعت 8:30 روز بازگشایي مي باشد .
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/05/25

شماره : 1441

افزایش یک میلیون تنی دپوی کاالی اساسی

اعالم برخی واردکنندگان و البته تائید مسئوالن مربوطه از به سرقت رفتن 
قطعات خودروهای وارداتی که در گمرک و بنادر قرار دارد، حکایت دارد؛ آن 
طور که مدیر عامل سازمان اموال تملیکی گفته اکنون تعداد زیادی خودروی 

وارداتی دپو شده وجود دارد که بسیاری از قطعات آنها به سرقت رفته است.
 چندی پیش و در جریان امحای فنی سه دستگاه خودروی آمریکایی که در 
اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داشت، مدیرعامل این سازمان در بخشی از 
اظهاراتش در مورد چرایی عدم بازصادرات این خودروها به موضوع قابل تاملی 
اشاره کرد و گفت که برخی قطعات  آنها در این سال ها به سرقت رفته و یا در 

هنگام جابجایی آسیب دیده است.
واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع است ولی همچنان چند هزار خودرو که 
قبل ممنوعیت وارد شده، در گمرک و بنادر بالتکلیف باقی مانده است، در این 
بین ممکن اســت خودروهایی برای مصارف خاص وارد کشور شود. این در 
حالی است که جریان سرقت از خودروهای وارداتی در مبادی ورودی، از برخی 
وارکنندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که پیش آمده، خودرویی 
وارد گمرک شده بود و در فاصله ترخیص، برخی قطعات جانبی آن به سرقت 

رفته است.

 قطعات خودروهای موجود در بندر انزلی به سرقت رفته است
این موضوع از مسئوالن مربوطه نیز پیگیری شد و در همین رابطه اجتهادی- 
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ضمن تائید این جریان به ایسنا، گفت: یکی 
از دغدغه های فعلی سازمان اموال تملیکی این است که در حال حاضر تعداد 
زیادی خودرو در بندر انزلی قرار دارد که بسیاری از قطعات آنها در سال های 
گذشته به سرقت رفته است. اینکه در محوطه سازمان منطقه آزاد انزلی است 
و یا گمرک را مطمئن نیستم ولی مسئولیت بر عهده نهاد و یا سازمانی است که 

خودروها در محوطه آن پارک شده و در اختیار دارد.

 اموال تملیکی: مسئولیت بر عهده مرجع نگهدارنده است و باید 
شکایت شود

وی در این رابطه توضیحات بیشــتری ارائه کرد و افزود: مســئولیت چنین 
سرقت هایی بنا به اینکه کاال در اختیار کدام سازمان برای نگهداری قرار گرفته، 
متفاوت است، زمانی کاال در اختیار بندر، شرکت انبارهایی عمومی و یا در اختیار 
گمرک و اموال تملیکی است که طبیعتا مسئولیت حفاظت نیز بر عهده همان 
سازمان خواهد بود.این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در مورد اینکه 
در سرقت هایی که از کاال در مبادی ورودی صورت می گیرد، آیا سازمانی علیه 
دیگری اعالم جرم خواهد کرد و یا صاحب کاال باید اقدام به شکایت کند؟ گفت: 
اگر کاال قاچاق باشد و رای قطعی به نفع دولت صادر شود که صاحب آن دولت 
است؛ اگر رای برائت باشد که به صاحب کاال استرداد می شود. همچنین کاال 
ممکن است امانی باشد، بر این اساس اگر شرایط نگهداری نامناسب باعث ضرر 
شده باشد، قابل جبران است. ما به عنوان نماینده دولت مکلف هستیم علیه 
اشخاصی که به اموال دولت و یا اموال امانی مردم در انبارها آسیبی وارد کرده اند 
و یا به جهت عدم  توجه مسئوالن مربوطه و عدم حفاظت الزم، آسیبی وارده 

شده باشد، شکایت کنیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

 گمرک: اگر کاال بدون تشریفات گمرکی خارج شود قاچاق است
اما موضوع سرقت و آسیب کاالی وارداتی از گمرک نیز مورد سوال قرار گرفت و 
در این باره خدرویسی-مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران- به ایسنا گفت که 
اگر کاالیی در محوطه اماکن گمرکی باشد و بدون تشریفات گمرکی، خارجی 

شود که قطعا شامل مقررات قاچاق است و در مورد سرقت و خسارت کاال نیز 
قانون شرایط را مشخص کرده است.

 مسئولیت حفاظت از کاال را قانون مشخص کرده است
 وی با اشاره به مسئولیت آسیب دیدن کاالی وارداتی، قبل از ترخیص توضیح 
داد: تا قبل از قانــون امور گمرکی مصــوب ۱۳۹۰، در قانون مصوبه ۱۳۵۰،  
قانون گذار در این باره تصریح نکرده بود و گمــرک طبق آئین نامه اجرایی و 
توافقنامه ای که بر اســاس ماده ۵۸ قانون سابق بود، بحث تخلیه، نگهداری، 
بارگیری و انبــارداری را به شــرکت انبارهای عمومــی و خدمات گمرکی 
واگذار کرده بود. اما در قانون جدید در ماده ۲۵ و ۲۶،  تکلیف روشــن شد و  
مسئولیت های مربوط به کاال بر عهده مرجع تحویل گیرنده که در بند )ک( 
ماده یک قانون امور گمرکی تعریف شده، قرار گرفته است. بنابراین مسئولیت 
در اماکن بندری با سازمان بنادر، مناطق ویژه بر عهده مناطق و در گمرکات 
زمینی بر عهده شرکت انبارهای عمومی به عنوان مرجع تحویل گیرنده است.  

 در مورد اعالم جرم اختالف نظر است ولی در نهایت باید به مرجع 
قضایی اعالم شود

مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران با اشاره به اینکه اغلب خودروهای دپو شده 
در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، اما اگر در اماکن گمرکی هم باشد، 
گمرک انبارداری  نمی کند و آن را واگذار کرده است، یادآور شد: بر اساس ماده 
۷۲ قانون آئین دادرســی کیفری، هر گاه یکی از جرایم در حوزه کاری مدیر 
دولتی اتفاق افتد، مثال  در حوزه بازرسی گمرک باشد، باید اعالم جرم کنیم؛ 
اما در بحث اعالم جرم نیز اختالف نظر وجود دارد و برخی معتقدند اگر شخص 
حقیقی دچار خسارت شود می تواند شکایت کند ولی سازمان دولتی باید به 
مرجع قضایی، گزارش کند. بنابراین در مورد اقالم در اختیار ســازمان اموال 
تملیکی، تکلیف آن مشخص است ولی در اماکن گمرکی نیز باید مرجع تحویل 
گیرنده پاسخگو باشد و گزارش جرم را به مرجع قضایی اعالم کند. اگر هم به 
گمرک اعالم شود، این سازمان گزارش را به مرجع قضایی منعکس خواهد کرد.

باتوجه به آخرین قیمت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن که چهار 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعالم شده، اگر بعضی واحدها با همین نرخ به دست 
متقاضیان برسد قیمت یک واحد ۶۰ متری این پروژه ۲۸۲ میلیون تومان خواهد 
بود؛ البته برخی سازندگان مدعی هســتند که به دلیل رشد قیمت نهاده های 
ساختمانی قیمت هر متر به حدود ۸ میلیون تومان رسیده که در آن صورت نیز 
یک آپارتمان ۶۰ متری نهضت مسکن ۴۸۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت 

که بخش قابل توجهی از آن وام بانکی است.
متوسط قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری در بازار مسکن شهر تهران بر اساس اعالم 
مرکز آمار در تیرماه امسال به ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان رسیده و این در 
حالی است که قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن با نرخ اعالمی دولت یعنی 
متری ۴.۷ میلیون تومان ۲۸۲ میلیون و با قیمت متری ۸ میلیون تومان مدنظر 
سازندگان ۴۸۰ میلیون تومان قیمت دارد که حدود یک پنجم نرخ های بازار 

مسکن پایتخت است.

 رسیدن ۴۳۰ هزار واحد به مرحله ی فونداسیون
پروژه نهضت ملی مسکن که هدف گذاری آن احداث چهار میلیون واحد طی 
چهار سال است با تامین زمین برای حدود ۱.۵ میلیون واحد و رسیدن ۴۳۰ هزار 
واحد به مرحله ی فونداسیون در کل کشور جریان دارد. البته طبیعتا پروژه ای به 
ابعاد چهار میلیون واحد دارای چالش هایی است. وزیر راه و شهرسازی بخشی از 
این چالش ها را عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیالت می داند. از آن طرف 
سازندگان می گویند که تورم مصالح ساختمانی و پرداخت نکردن آورده توسط 

برخی متقاضیان، پروژه ها را دچار مشکل کرده است.
انبوه سازان، عزم دولت برای اجرای یک پروژه چهار میلیون واحدی در بخش 
مسکن را تحســین می کنند. اما هنوز به یک تفاهم مشــترک با وزارت راه و 
شهرسازی نرســیده اند. مهم ترین اختالف نظر بین بخش خصوصی و دولت، 

اختالف بر سر قیمت تمام شده است.

 گالیه وزیر از عدم همکاری بانک ها با پروژه
از آن طرف وزارت راه و شهرسازی و سازندگان نسبت به سیستم بانکی گله مند 
هستند. بانک ها موظفند طبق قانون ۲۰ درصد از تسهیالت سالیانه خود را به 
بخش مسکن اختصاص دهند اما در سال های اخیر حدود ۵ درصد این تکلیف 
محقق شد. به نظر می رسد در هنوز بر پاشنه ی قبل می چرخد. چند روز قبل 
رستم قاسمیـ  وزیر راه و شهرســازی گفت که بانک ها در پرداخت تسهیالت 
ساخت خانه های نهضت ملی مسکن همکاری نمی کنند.در بخش تامین زمین 
اما به نظر می رسد مشکل چندانی وجود ندارد. بنا به گفته  قاسمی تا کنون برای 
۱.۵ میلیون واحد زمین تامین شده است. آمار تا ۱۵ تیرماه نیز گویای آن است 
که ۴۳۰ هزار واحد به مرحله فونداسیون، ۲۰۱ هزار واحد به مرحله ی سقف، ۱۴۰ 

هزار واحد به مرحله ی سفت کاری و ۶۳ هزار واحد به مرحله ی نازک کاری رسیده 
و آن طور که محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازی وعده داده تا پایان 

شهریورماه ۱۰۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل می شود.

 زمین های مازاد دولتی در اختیار طرح ملی مسکن
یکی از مشکالت به مقاومت دستگاه های دولتی در واگذاری اراضی مازاد خود به 
طرح نهضت ملی مسکن مربوط می شود. برای رفع این مشکل تفاهم نامه ای بین 
وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد منعقد شده است. رییس جمهور به 
دستگاه های دولتی فرصت داده تا پایان شهریورماه نسبت به معرفی زمین های 
مازاد خود اقدام کنند در غیر این صورت زمین ها به نام وزارت راه و شهرسازی 
سند می خورد. گفته می شود تا کنون ۹ درصد اراضی مازاد دولتی به پروژه جهش 
تولید و تامین  مسکن اختصاص یافته است.درخصوص وضعیت اجرای طرح به 
دلیل عدم دستیابی به مفاهمه بین بخش خصوصی و بخش دولتی، بنا به گفته 
سازندگان، کار روی غلتک نیفتاده است. سیدمحمد مرتضویـ  رییس کانون 
انبوه سازان چند روز قبل به ایسنا گفت که ســازمان برنامه و بودجه در ایجاد 
تعدیل ها تورم نیمه دوم سال گذشته را لحاظ نکرده است. دولت سقف قیمت هر 
متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن را ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان اعالم 
کرده؛ در حالی که برخی سازندگان از قیمت های باالی ۶ میلیون تومان و حتی 

۸ میلیون تومان سخن می گویند.

 دست و پنجه نرم کردن برخی سازندگان با تورم
ایرج رهبرـ  عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران و سازندگاه سایت ۵۰۴ 
واحدی نهضت ملی مسکن شهریار در گفت گو با ایسنا بیان کرد: در ابتدای سال 
جاری هزینه هر متر مکعب بتن بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود که هم اکنون 
به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. از آن طرف با تعلل متقاضیان در 

پرداخت آورده و پرداخت نشدن به موقع تسهیالت بانکی مواجهیم.
وی با ابراز نگرانی از تورم تدریجی نهاده های ساختمانی گفت: اگر دولت تعدیل ها 
را نپذیرد ممکن است به یک جایی برسیم که مجبور شویم برخالف میل باطنی، 

کار را متوقف کنیم. تجهیزات ما مثل سیستم قالب، پاور، ژنراتور و غیره هزینه بر 
است که خواب این تجهیزات باعث اتالف سرمایه می شود.

به نظر می رسد عمده قراردادهای پروژه نهضت ملی مسکن که تا کنون منعقد 
شده با بخش دولتی بوده است. بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره(، قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( از جمله دستگاه های 
فعال در پروژه نهضت ملی مسکن هستند. مسئوالن وزارت راه و شهرسازی طی 
فراخوان هایی از انبوه سازان خوشنام و فعال برای مشارکت در این طرح دعوت 

کرده است.

 زمین از دولت، ساخت خانه از مردم
یکی دیگر از شقوق پروژه نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به صورت خودمالک 
است. دولت در شــهرهایی که امکان تامین زمین دارد با ارایه نقشه و الگوهای 
ایرانیـ  اسالمی، زمین ها را در اختیار متقاضیان واجد شرایط در قالب گروه های 
دو و سه نفره قرار می دهد تا اقدام به ساخت و ساز کنند. در برخی مناطق امکان 
واگذاری زمین به یک نفر نیز وجود دارد. واگذاری زمین خودمالک در شــهر 
جدید ایوانکی برای ساکنان شهر تهران انجام می شــود و احتماال در آینده با 
تامین زمین، شهرهای قرچک و پیشوا نیز وارد این فرآیند می شوند. به گفته 
محمود محمودزاده در حال حاضر ۳۳۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن از نوع 

خودمالک است.
مدل دیگر طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت تسهیالت به دارندگان زمین است. 
به این صورت که دولت تمامی امتیازات این طرح را به سازندگانی که زمین در 
اختیار دارند یا پروژه آنها نیمه کاره مانده اختصاص می دهد و این افراد می توانند 
از تسهیالت تا سقف ۴۵۰ میلیون تومانی این طرح به ازای هر واحد استفاده کنند.

 کارها با شدت و ضعف جلو می رود
به هر ترتیب پروژه نهضت ملی مسکن  با وجود فراز و نشیب ها در مناطق مختلف 
کشور با شدت و ضعف پیش می رود. این طرح در صورت اجرا می تواند به خانه دار 
شدن بسیاری از مستاجران بیانجامد؛ مستاجرانی که در بعضی کالنشهرها تا ۷۰ 
درصد درآمدهای خود را به پرداخت اجاره بها اختصاص می دهند. بر اساس آمار 

حدود ۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد.
به دلیل نوسانات شدید قیمت مسکن که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شده و ادامه 
دارد خرید خانه برای بسیاری از خانواده ها به هدفی دست نیافتنی تبدیل شده 
است. بر اساس اعالم مرکز آمار، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به ۴۴.۸ 
میلیون تومان در هر متر مربع رســیده اســت. یعنی یک واحد ۵۰ متری در 
پایتخت به طور میانگین ۲ میلیــارد و ۲۴۰ میلیون تومان قیمت دارد. معاون 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می گوید زمین در شهرها ۴۰ درصد و در 

کالنشهرها ۶۰ درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص می دهد.

ســعیده محمد  -   ایده روز | گزارش 
گمــرک ایران نشــان می دهد کــه موجودی 
کاالهای اساســی در گمرک و بنادر با افزایش 
یــک میلیون تنی در کمتــر از دو ماه اخیر، به 

بیش از ۵.۲ میلیون تن رسیده است.
آن طور که فرود عســگری - معــاون امور 
گمرکی گمرک ایران - طی گزارشــی آخرین 
وضعیت موجودی کاالهای اساسی در بنادر اعالم 
کرده اســت، تا ۲۳ مردادماه، مجموع کاالهای 
اساسی شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در 
لنگــرگاه به بیش از پنج میلیون و ۲۴۳ هزار و 
۱۶۵ تن رسیده است؛ از این میزان حدود ۳.۵ 
میلیون تن مربوط به موجودی گمرکات و حدود 
۱.۷ میلیون تن کاالهای شناورهای کنار اسکله 

و در شناورهای منتظر در لنگرگاه قرار دارد.
بر اساس این گزارش، باالترین حجم کاالهای 
اساســی موجود در بنادر به ذرت با بالغ بر یک 
میلیــون و ۳۵۰ هزار تن اختصاص دارد. بعد از 
آن دانه های روغنی با ۵۱۴.۴ هزار تن، روغن خام 
۴۶۲.۲ هزار تن اســت. سایر اقالم اساسی نیز 
شــامل ۳۳۱.۲ هزار تن گندم، ۱۷۸.۵ هزار تن 
جــو، ۲۴۵.۵ هزار تن ســویا و ۱۳.۱ هزار تن 
برنج است.همچنین تا ۲۳ مردادماه، در مجموع 
۵۳ شــناور حاوی کاالی اساسی در بنادر قرار 
داشــته اند که ۲۰ شــناور کنار اسکله  حاوی 
۳۱۶.۴ هزار تن کاال شــامل گندم، ذرت، جو، 
ســویا، شکر، دانه های روغنی است.  ۳۳ شناور 
دیگر حاوی ۱.۴ میلیون تن کاال منتظر تخلیه در 
لنگرگاه است که روغن، گندم، ذرت، جو، سویا، 
دانه های روغنی و برنج را با خود حمل می کنند.

 ترخیص درصدی متوقف نشده است
در حالی این گزارش گمرک نشــان دهنده 
افزایش میلیونی کاالهای دپو در گمرک است که 
معاون امور گمرکی گمرک ایران در این رابطه 
می گوید که موجودی در گمرک تغییر چندانی 
نداشته است، ورودی کشتی کاالهای اساسی در 
کشور و لنگرگاه حدود یک میلیون تن رشد دارد 
که کشتی های در اسکله تقریبا به دو میلیون تن 

می رسد، وی، انتظار این میزان کاالی اساسی در 
لنگرگاه را خوب ارزیابی کرده است.

امــا در مورد این که آیــا مانعی در ترخیص 
کاالها وجود دارد و ترخیص درصدی با مشکل 
مواجه است که این افزایش اتفاق افتاده است، 
عســگری گفت که این طور نیست و ترخیص 
درصدی در حــال انجام اســت؛ به طوری که 
گمرکات بنــدر خدمات گمرکــی را تا خروج 

آخریــن کامیون های حامل کاالهای اساســی 
ارائه می دهد و عالوه بر این تســهیالت،  تودیع 
ضمانت نامه بانکی و ترخیص نیز انجام می شود.

 از ۷ تیر تا 2۳ مــرداد چه اتفاقی 
افتاد؟

این در حالی است که در مقایسه با اوایل ماه 
گذشته، حجم دپوی کاالی اساسی حدود یک 

میلیون تن افزایش داشــته است؛ به طوری که 
طبق گزارش هفتم تیرماه سال جاری، مجموع 
کاالهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله و 
منتظر در لنگرگاه حدود ۴.۲ میلیون تن بود که 
سه میلیون تن آن موجود در گمرک و ۳۸۶.۲ 
هزار تن در شناورهای کنار اسکله و ۹۰۰ هزار 
تن در شناورهای منتظر در لنگرگاه قرار داشت.

بر این اســاس حجم کاالهــای موجود در 
گمرکات نسبت به دوره مورد بررسی حدود ۵۰۰ 
هزار تن و کاالهای موجود در شناورها نیز ۵۰۰ 

هزار تن دیگر اضافه شده است.
از دو ســال اخیر جهت تسریع در ترخیص 
کاالهای اساســی، به اســتناد مصوبه شورای 
عالــی امنیت ملی،  جریــان ترخیص درصدی 
کاال مطــرح بوده که واردکننــدگان می توانند 
۹۰ درصــد کاال را قبــل از صدور کد رهگیری 
بانــک جهت تامین ارز، ترخیص کرده و مابقی 
را بعــد از تامین ارز خــارج کنند. اگرچه برای 
اجرای همین نیز برخی واردکنندگان به دلیل 
 تامین به موقع ارز، مردد بودند ولی در هر حال 
اقدامــی جهــت ترخیص و ممانعــت از دپوی 
بیشــتر اقالم اساســی بود.در مــدت اخیر و با 
توجه به اجرای قانــون اصالح قانون  مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و البته بخشنامه بانک مرکزی 
در سال جاری که ورود کاال قبل از تائید منشأ 
ارز و ثبت ســفارش را ممنوع اعالم کرده بود، 
بحث هایی در مورد توقف ترخیص درصد و عدم 
اجرای آن مطرح بوده است که در این حالت در 
کنار سایر مسایل، حجم دپوی کاالی اساسی در 

گمرک و بنادر افزایش خواهد یافت.

سرقت از خودروهای وارداتی در گمرک و بنادر!

ارزش واحدهای نهضت مسکن چقدر است؟

محسن عامری
رئیس مرکز بهبود کسب  وکار اتاق ایران

اقدام جدید دولت برای پیشگیری از شوک 
به بازار

معاون حقوقی رئیس جمهور طی بخشنامه ای امیدوارکننده، اجرای مواد )۲۴( و 
)۳۰( قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را ابالغ کرد که بر اساس آن از تصمیمات 
خلق الساعه دستگاه های اجرایی در صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها و شوک به 

بازار و فعاالن اقتصادی جلوگیری می کند.
طبق ماده )۲۴( قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰، »دولت و 
دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی 
و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و ســرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست، مقررات 
و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رســانه های گروهی 
به اطالع عموم برسانند. ضمن آنکه در تبصره ذیل این ماده آمده که هیأت وزیران 
پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعالم 
می کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص باالترین مقام 

دستگاه اجرایی، مستثنی است.
این موضوع در ده سال گذشته بارها در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی مورد تأکید و مطالبه بخش خصوصی قرار گرفته اســت تا حتی االمکان 
از بروز تصمیمات خلق الساعه و بدون هماهنگی قبلی از سوی دستگاه های اجرایی 
پرهیز شود و فعاالن اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق شرایط خود با سیاست ها 

و رویه های جدید اقتصادی دولت را داشته باشند.
همچنین با ابالغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در اردیبهشت سال 
جاری، ۲ ماده جدید به قانون قبلی بهبود مستمر محیط کسب۲ کار الحاق شد. از 
جمله ماده ۳۰ قانون بهبود به این شرح که »وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف 
است با همکاری معاونت ذی ربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از الزم االجرا 
شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصالح و ارتقا، »پایگاه 
اطالعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار« اقدام کند. دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشــوری مکلفند پیش نویس آیین نامه، 
دستورالعمل یا بخش نامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای )سایت( خود 
به اطالع عموم و فعاالن اقتصادی برسانند تا فرصت الزم برای اعالم نظرات عموم یا 

فعاالن اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.
از سوی دیگر دســتگاه های اجرایی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا 
بخش نامــه یا مقرره خود را بالفاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطالع عموم 
برسانند. یکسال پس از الزم االجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در 

پایگاه موضوع این ماده نافذ است.
با استناد به مواد قانونی مذکور و مطالبات اتاق ایران و بخش خصوصی، معاون 
حقوقی رئیس جمهور طی بخشنامه در ۲۲ مردادماه سال جاری، نحوه اجرای ماده 

)۲۴( و ماده )۳۰( قانون بهبود را ابالغ کرد.
در این بخشــنامه خطاب به کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، 

استانداری و سایر دستگاه های اجرایی، تکالیف زیر آورده شده است.
از تغییر ناگهانی و بدون اطالع رسانی قبلی مقررات و رویه های اقتصادی، برخالف 

ماده )۲۴( قانون مذکور خودداری کنند.
هر گونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل 
از اجرا، به صورت شفاف از طریق رسانه های گروهی و تشکل های اقتصادی ذی ربط، 

به اطالع عموم برسانند.
پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخش نامه خود را یک هفته قبل از صدور، از 
طریق بارگذاری در تارنمای )سایت( خود به اطالع عموم و فعاالن اقتصادی برسانند تا 
فرصت الزم برای اعالم نظرات عموم یا فعاالن اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.

هر گونه آیین نامه، دســتورالعمل یــا بخش نامه یا مقرره خود مرتبط با محیط 
کســب وکار را بالفاصلــه در »پایگاه اطالعات قوانین و مقــررات مرتبط با محیط 
کســب وکار« معاونت حقوقی رئیس جمهور ثبت کنند و به اطالع عموم برسانند. 
با توجه به ذیل ماده ۳۰ قانون مذکور که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری 
الزم االجرا شده است، مقررات مرتبط با محیط کسب وکار پس از یک سال از تاریخ 

مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.
در این بین می توان گفت صدور بخش نامه مذکور اقدام مثبتی از ســوی دولت 
برای کشیدن ترمز دستگاه های اجرایی در صدور بخش نامه ها و مقررات خلق الساعه 
بدون اطالع رسانی قبلی است، با این وجود باید دید که ضمانت اجرایی آن چگونه 

از سوی دولت و معاونت حقوقی رئیس جمهور تأمین می شود.
بنابراین در صورت عدم تضمین اجرای این بخش نامه توسط دولت و عدم برخورد 
با دســتگاه های متخلف، سرنوشت مقررات مشابه قبلی مرتبط از جمله بخش نامه 
معاونت وقت حقوقی رئیس جمهور درباره اجرای مواد )۲(و)۳( قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار قابل انتظار است، به گونه ای که علی رغم صدور بخش نامه ارزنده 
فوق توســط دولت وقت، همچنان شاهد تدوین و ابالغ مقررات و بخش نامه هایی 
توسط دولت و دستگاه های اجرایی هستیم که در گذشته مورد طرح و مشورت و 
نظرســنجی اتاق ها و بخش خصوصی قرار نگرفته اند و همواره موجب کاهش ثبات 

اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در کشور می شوند.

 مشخص شدن تکلیف حق مسکن کارگران در شورای عالی کار
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق 
مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در 
نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعالم کرد که قول مساعد حق مسکن را قبال از 
دولت گرفته است ولی آنچه که در هیات وزیران تصویب و ابالغ شد، تغییر مصوبه و 

کاهش مبلغ آن بود.
هادی ابوی، درباره آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن کارگران و تایید یا اصالح آن، 
گفت: حق مسکن تنها آیتمی است که بعد از تصویب در شورای عالی کار به هیات 
وزیران می رود و دولت باید آن را تایید یا رد کند تا به تصویب برسد. امسال اتفاقی که 
افتاد این بود که رقم حق مسکن برخالف انتظار تغییر کرد و مجلس مصوبه هیات 

وزیران را ابطال کرد.
وی ادامه داد: آقای عبدالملکیـ  وزیر سابق کارـ  بعد از پایان جلسه دستمزد ۱۴۰۱ 
در شــورای عالی کار به ما اعالم کرد که قول مساعد دولت را گرفته است لذا وقتی 
که رقم ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن با حضور وزرای دولت و نمایندگان کارگری و 

کارفرمایی در جلسه رسمی تصویب شده، شایسته نبود که این مصوبه تغییر کند.
این مقام مسئول کارگری درباره ابطال مصوبه در مجلس گفت: کمیسیون تطبیق 
قوانین مجلس اختیاراتی دارد و زمانی که از قانون عدول شود، از بعد نظارتی قوانین 
را پیگیری می کند. در مورد مصوبه حق مسکن چون قبال در شورای عالی کار ۶۵۰ 
هزار تومان تصویب شده و پس از ارسال به هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش 

یافته بود، مجلس آن را مغایر دانسته و ابطال کرد.
ابوی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکل های کارگری در جریان تایید مجدد مصوبه 
در هیات وزیران یا اصالح آن قرار دارند یا خیر؟ گفت: تا کنون هیچ ابالغ رسمی مبنی 
بر اینکه مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده یا نه صورت نگرفته است ولی هفته 
آینده جلسه شورای عالی کار تشکیل و به احتمال زیاد در این جلسه تکلیف مصوبه 
مشخص می شود که آیا دولت آن را پذیرفته و ابالغ خواهد کرد یا به شورای عالی کار 

برگردانده خواهد شد.

  خبرخبر
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چرا کار بازار سرمایه به اینجا رسید!؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  | یک حقوقدان 
بازار ســرمایه با اشــاره به نقض صالحیت های 
انحصاری قانون بازار اوراق بهادار هشــدار داد که 

استقالل بازار سرمایه در خطر است.
حمید اســدی، با اشاره به نامه اخیر سازمان 
خصوصی ســازی در خصوص افشــای اطالعات 
قراردادهای باشگاه های فوتبالی غیر از پرسپولیس 
و اســتقالل از طریق ســامانه کدال، اظهار کرد: 
نخســتین نکته در مورد این نامه این اســت که 
اگر افشــای قراردادهای باشــگاه های ورزشــی 
 الــزام آور اســت، این الــزام آوری بایــد برای

 همه باشگاه های ورزشی باشد، چه باشگاه هایی 
که به شــرکت های ناشران پذیرفته شده در بازار 
 ســرمایه مانند فوالد مبارکه، فوالد خوزســتان،

 ذوب آهن و... مرتبط هستند و چه باشگاه هایی 
که هیچ ارتباطی با شرکت های پذیرفته شده در 

بورس ندارند.
وی ادامه داد: استدالل سازمان خصوصی سازی 
این اســت که با توجه به تقویت فرایند عادالنه 
افشــای اطالعات در بازار سرمایه، از آنجایی که 
استقالل و پرسپولیس صورت های مالی خود را افشا 
می کنند، سایر باشگاه ها نیز باید این اقدام را انجام 
دهند. نکته  حقوقی که وجود دارد این اســت که 
شرکت استقالل و پرسپولیس هم در بازار سرمایه 
پذیرفته شــده اند. باشگاه استقالل یعنی شرکت 
فرهنگی' ورزشی استقالل و باشگاه پرسپولیس 
یعنی شرکت فرهنگی' ورزشی پرسپولیس که هر 

دو در بازار فرابورس پذیرفته شده اند.
این حقوقدان بازار سرمایه ادامه داد: به عبارت 
دیگر اگر این دو باشــگاه بخواهنــد قراردادهای 
خود را افشــا کنند، راسا یک شرکت هستند اما 
باشگاه ســپاهان یا ذوب آهن اصفهان راسا یک 
شــرکت نیســتند. اگر هم باشــند فعال در بازار 
 سرمایه پذیرفته نشده اند. بنابراین افشای اطالعات

 ایــن تیم هــا در کدالی که اطالعــات مرتبط با 
وضعیت شرکت  و سهامداری در آن منتشر می شود 

جایگاهی ندارد.
اســدی با تاکید بر اینکه سامانه کدال تحت 
نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است و تمامی 
افشای اطالعات طبق قانون بازار اوراق بهادار باید 
با رگوالتوری این ســازمان صورت بگیرد، گفت: 
این اقدام به نوعی نقــض صالحیت رگوالتوری 
در بازار ســرمایه اســت. ماده ۲ قانون بازار اوراق 
بهادار به مطلب با صراحت اشــاره می کند که در 
راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف 

ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف منصفانه و 
کارا و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، 
شــورای عالی بورس و ســازمان بورس تشکیل 
می شوند. یعنی به منظور حفظ شفافیت در بازار 
سرمایه، شــورای عالی و سازمان بورس تشکیل 
شده اند. پس صالحیت شفافیت در بازار سرمایه 
در حوزه شورای عالی بورس و سازمان بورس است 

نه در حوزه هیچ نهاد دیگری.
وی افزود: از طــرف دیگر حتی اگر این نامه 

در قالب یک ابالغیه هم منتشــر شده باشد که 
چنین نیســت، فقط یک اعالم از طرف سازمان 
خصوصی سازی جهت همکاری شرکت ها است. 
اگر در قالب بخشنامه هم بود الزامی برای شرکت ها 
ایجاد نمی کرد زیرا شــرکت های پذیرفته شــده 
در بازار ســرمایه تحت نظارت رگوالتور هستند. 
اینکه چرا بازار ســرمایه به اینجا رسیده است که 
نهادهای دیگر انقدر راحت در حوزه رگوالتوری و 
مقررات گذاری و نظارت در بازار سرمایه دخالت 
می کنند یک سوال بســیار مهم است. اقدامات 
 این چنینی نه تنها اســتقالل بازار ســرمایه را 
مخدوش می کنند، بلکــه بی نظمی هایی را هم 

ایجاد می کنند.
این حقوقدان بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه 
اصل افشــای اطالعات اقدام بسیار خوبی است، 
عنوان کرد: اما باید به این ســوال پاســخ داد که 
ابالغ به ناشــران بازار ســرمایه از سوی نهادهای 
غیر ذی صالح صحیح است یا خیر؟ رگوالتوری 
نهادها در حوزه خودشان قابل پذیرش است و الزام 
قانونی هم دارد، اما گاهی نهادهای غیر ذی صالح 
به صورت مستقیم با ناشران ارتباط می گیرند که 
خطرناک اســت. اگر این روند ادامه پیدا کند به 
زودی شاهد این موضوع خواهیم بود که نهادهای 
غیر مرتبط با بازار سرمایه حتی به کارگزاری ها، 
سبدگردان ها، تامین سرمایه ها هم ابالغ و مکاتبه 
کنند و این نقض صالحیت های انحصاری قانون 

بازار اوراق بهادار است.

حمل کاال در مسیر های دریای سیاه و کانال سوئز، بین ۴۵ تا ۶۰ روز است اما در 
کریدور شمال- جنوب و از طریق بندرعباس و بندر چابهار، کاال از روسیه به هند 

و بالعکس، تنها در مدت ۱۴ الی ۱۵ روز به مقصد می رسد
گروه اقتصادی / ایران به عنوان محور عبور کاال در منطقه محسوب می شود. دریای 
خزر در شمال بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، 
ترکمنستان و آذربایجان است و می تواند نقش مهمی در تجارت و ترانزیت کاال 

میان این کشورها ایفا کند.
قرار گرفتن ایران در مســیر کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب ودر نتیجه 
برقراری ارتباط ترانزیتی میان روســیه، اروپای شــرقی، مرکزی، شــمالی، 
آســیای میانه و قفقاز از یک سو و آســیای جنوبی، جنوب شرقی، اقیانوسیه 
وکشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان یک مزیت برجسته برای ایران قلمداد 
می شود. به دلیل کوتاهی مســیر در کریدور شمال- جنوب وتجهیز امکانات و 
زیرساخت ها و فراهم آوردن امکانات و تسهیالت گسترده در بخش های مختلف 
حمل و نقل، مســیر ایران از جذابیت های فراوانی برای ترانزیت کاالبرخوردار 
اســت. بنادر شــهیدرجایی، امیرآباد و بندر انزلی از جایگاه ویژه ای در مسیر 
ترانزیتی کریدور شــمال - جنوب برخوردار بوده و بنادر شــهید باهنر، لنگه، 
 بوشــهر، چابهار، امام خمینی)ره( و نوشــهر نیز از پتانسیل های نقش آفرینی

 منحصر بفرد برخوردار هستند. 
همین عوامل در کنار برنامه دولت ســیزدهم برای افزایش ترانزیت و تقویت 
دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه ترانزیت را در کشور افزایش داده است. 
بیشتر میزان ترانزیت مربوط به ترانزیت جاده ای وبعد از آن ترانزیت ریلی است. در 
سال های گذشته در ترانزیت دریایی روند مبادالت نزولی بوده است اما با تقویت 
کریدور شمال- جنوب ترانزیت دریایی نیز در حال افزایش است. به عنوان مثال 
در سال 97 میزان عملکرد ترانزیت در بخش دریایی با ۱9 درصد کاهش مواجه 
بوده که ارزش آن از ۱7۰ میلیون دالردر سال ۱39۶ به۱37 میلیون دالر در سال 
97 تنزل داشته است. اما رشد ترانزیت با استفاده از ناوگان کشتیرانی و از بنادر 

کشور در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

 حمل 3 هزار تن کاال از طریق کریدور شمال- جنوب
با برنامه ریزی های صورت گرفته و در راستای عملیاتی شدن کریدور شمال- 
جنوب مطابق با برنامه های دولت سیزدهم، کاالی ترانزیتی از طریق این کریدور 
در یک سوم زمان معمول، در مقصد تحویل داده می شوند که بر این اساس، از اول 

خرداد ماه تا اول مرداد ماه سال جاری بیش از 3 هزار تن کاال و TEU ۱۱۴ کانتینر از 
سوی ناوگان ملی کشتیرانی در مسیر کریدور شمال- جنوب جابه جا شده است.

کشتیرانی کشور از ۱۵ فروردین ماه سال جاری کارگروه عملیاتی توسعه کریدور 
شمال - جنوب را تشکیل داده است که بر این اساس، با برنامه ریزی های صورت 
گرفته، کاال های ترانزیتی از این مسیر، در یک ســوم زمان معمول، در مقصد 
تحویل داده می شوند. مناقشات میان روسیه و اوکراین در کنار موقعیت ویژه 
ژئوپلیتیک ایران در منطقه، زمینه را برای احیای کریدور شمال- جنوب فراهم 
کرده که این امر، فرصت تجاری بسیار خوبی را پیش روی جمهوری اسالمی 
ایران قرار داده است؛ این در حالی است که کشور روسیه نیز با توجه به شرایط 
کنونی خود، به اهمیت این مسیر پی برده و برای استفاده از آن ابراز عالقه کرده 
است. در این میان، حساسیت این پروژه ملی و آثار مثبتی که اجرای آن می تواند 
در اقتصاد ایران داشته باشد، باعث شده تمام بخش ها و شرکت هایی که در حوزه 
فعالیت های کشتیرانی در این کریدور دخیل بوده و می توانستند نقش آفرینی 

نمایند، بالفاصله در این حوزه فعال و وارد عمل شده اند.
بر این اســاس، کاالیی که از مبدأ بنادر کشــور های آســیای میانه و از طریق 
دریای خزر به بنادر ایران می رســد، از سوی ناوگان کشــتیرانی حمل شده 
و ســپس با امکانات این گروه در حــوزه حمل و نقل ترکیبــی، کاال را تحویل 
 می گیــرد و از طریق جــاده یا ریــل، آن را به ســمت بنــادر جنوبی حمل 
می کند؛ این فرایند از سمت بنادر کشور های آســیای شرقی به آسیای میانه 

به صورت بالعکس طی می شود.
در این میان، روس ها و هندی ها بخوبی می دانند که »ترانزیت تایم« حمل کاال 
در مسیر های دریای سیاه و کانال ســوئز، بین ۴۵ تا ۶۰ روز است و کاال در این 
دو مسیر، از بنادر کشور های آسیای میانه به کشور های آسیای شرقی ۱۴ هزار 

کیلومتر را طی می کند که مسیری بسیار طوالنی به شمار می رود؛ اما همان کاال 
در کریدور شمال-جنوب و از طریق بندرعباس و بندر چابهار، تنها در مدت ۱۴ 

الی ۱۵ روز به مقصد می رسد که یک سوم زمان معمول است.
بر این اساس، از اول خرداد ماه تا اول مرداد ماه سال جاری بیش از سه هزار تن کاال 
و TEU ۱۱۴ کانتینر در مسیر کریدور شمال- جنوب جابه جا شده است؛ این در 
حالی است که در صورت وجود هماهنگی میان دستگاه های دخیل در این پروژه 

بسیار مهم، کریدور شمال- جنوب قابلیت های ویژه ای دارد.
در حال حاضر خطوط منظم کانتینری به آسیای شرقی و همچنین برای حمل 
کاالی ترانزیتی به کشورهای آســیای میانه و حوزه cis راه اندازی شده که در 
مجموع از فروردین تا اوایل خردادماه ســال جاری و بعد از راه اندازی آزمایشی 

کریدور، teu ۱۱۴ کانتینر از طریق این خط جابه جا شده است.
همچنین 3 هزار تن کاالی عمومی نیز در این مسیر از سوی ناوگان کشتیرانی 
ایران ترانزیت شده که در عین حال، با توجه به اینکه کشتیرانی ایران امکانات 
حمل ونقل چندوجهی از جمله واگن های راه آهن را در اختیار دارد و حمل جاده ای 
نیز برای آن ممکن است، تمام مراحل ترانزیت کاال از مبدأ به مقصد از سوی خود 
گروه به صورت DOOR TO DOOR )مستقیم ازکشــتی به ریل یا جاده( انجام 
می شود و به این ترتیب بار برای انتقال از کشتی به واگن های باری یا کامیون ها و 

انجام امور گمرکی معطل نمی ماند و زمان حمل کاهش می یابد.
کشتیرانی در شمال کشور نیز با استفاده از ناوگان شرکت کشتیرانی دریای خزر 
برای ترانزیت کاال از مسیر کریدور شمال - جنوب بستر مناسبی را فراهم ساخته 
است.کشتیرانی شمال راهبری یکی از بنادر در آسیای میانه را در حاشیه دریای 
خزر در دست دارد و در جهت توسعه ترانزیت از این بندر نیز اقداماتی از جمله 
نصب تجهیزات جدید را صورت داده است. کشتیرانی ایران هم اکنون آماده است 
که خدمات ترانزیتی خود را در بندر چابهار نیز به صاحبان کاال ارائه کند. تکمیل 
و تجهیز بنادر و پایانه های مرزی به فناوری و تکنولوژی به تراز جهانی جهت انجام 
خدمات بندری از قبیل تخلیه و بارگیری، جابه جایی محموله ها، انبارداری و... 

نقش مهمی در کاهش زمان ترانزیت کاال دارند.
تخفیف در هزینه های بندری، حقوق و عوارض و... به کشــتی های حامل بار 
ترانزیتی از ایران، کاهش هزینه و زمان دموراژ یا معطلی کشــتی های حامل 
بار ترانزیتی، تخفیف در تعرفه کشتی های تجاری غیرنفتی که حامل بارهای 
ترانزیتی است و تخفیف در هزینه اجاره انبار برای کاالهای فله ترانزیتی از جمله 

راهکارهایی است که جذب بار ترانزیتی دریایی را در کشور افزایش می دهد.

کاهش زمان ترانزیت کاالهای روسی و هندی از مسیر ایران به یک سوم

گروه اقتصادی / طی روزهای اخیر سرعت تحوالت در 
بازار ارز و طال بیشتر شده است. پس از چند ماه که نرخ 
ارز و انواع سکه و طال در کانال مشخصی قرار داشت، در 
روزهای اخیر روند نزولی قیمت ها آغاز شده و با شتاب 

زیادی پیش می رود.
درکنار نرخ ارز در بازار رســمی که روند کاهشــی آن 
محسوس است، قیمت ها در بازار آزاد هم عقب نشینی 
کرده است به طوری که دراین شرایط کارشناسان درباره 
احتمال زیان به سرمایه گذاران و دارندگان سرمایه ای طال 

و ارز هشدار می دهند.
در این زمینه قیمت ارز در ادامه روند کاهشــی روز های 
اخیر، دیروز نیز با افــت قیمت همراه شــده و در آغاز 
معامالت دومین روز هفته، نرخ دالر در بازار توافقی در 
کانال پایین تر قیمت گذاری شد. به گونه ای که قیمت 
دالر در بازار توافقی به کانال ۲8 هزار تومان بازگشته است 
و در میانه روز گذشته، قیمت هر اسکناس دالر در بازار 
توافقی به رقم ۲8 هزار و ۵۰۰ تومان رسید. همچنین هر 
اســکناس یورو توافقی به قیمت 3۱ هزار و ۲۰۰ تومان 

رسید که نسبت به روز قبل، کاهش نشان می دهد.
بدین ترتیب معامالت توافقی دالر در روز یکشنبه، ۲3 
مردادماه پس از گذشــت ۲ســاعت از شروع معامالت 
۲کانال عقبگرد داشت و در ساعت ۱۱ با بهای ۲8 هزار و 
3۶۲ تومان معامله  شد. در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی 
بازار ارز دیروز، معامالت دالر با قیمت 3۰ هزار و 8۵ تومان 
شروع شد؛ اما در فاصله زمانی کمتر از 3۰ دقیقه به کانال 
۲9 هزار تومان بازگشت داشت و پس از گذشت ۲ساعت 
از شروع داد و ســتدها با قیمت کمتر از ۲8 هزار و ۵۰۰ 
تومان معامله  شــد. عالوه بر این، در صرافی های بانکی 
قیمت فروش دالر ۲8 هــزار و ۲3 تومان و قیمت خرید 

دالر از مردم ۲7 هزار و  7۴۴ تومان تعیین شــده است. 
قیمت فروش یورو نیز معادل ۲8 هــزار و 9۶8 تومان و 

قیمت خرید یورو نیز ۲8 هزار و ۶79 تومان اعالم شد.
اواخر خردادماه بود که بانک مرکزی برای ســاماندهی 
بازار ارز در تعامل با کانون صرافی ها، صرافی های معتبر و 
صادرکنندگان به این جمع بندی رسید که بازار توافقی 
عرضه و تقاضا راه اندازی شود ســپس امکان معامالت 

توافقی ارز در صرافی ها و بازار متشکل ارزی فراهم شد.

  شکست مقاومت دربازار آزاد
به دنبال نزولی شدن قیمت ارز در بازار رسمی، مقاومت 
در بازار غیررسمی هم از بین رفته است. طی روزهای اخیر 
عالوه بر بازار ایران، نرخ ارز در بازارهای همســایه مانند 
هرات و سلیمانیه نیز با افت قابل توجهی همراه شده است.

براساس این گزارش، درحالی که فعاالن بازار غیررسمی 
هر دالر امریکا را در روز پنجشــنبه هفته گذشــته 3۰ 

هزار و 9۱۰ تومان قیمت گذاری کــرده بودند، این نرخ 
در نخســتین روز هفته جاری با کاهش بــه 3۰ هزار 
و 87۰ تومان رســید و دیروز هم با افــت حدود 8۰۰ 
تومانی با قیمت 3۰ هــزار و ۱۰۰ تومان در آســتانه از 
دســت دادن کانــال 3۰ هزارتومانی اســت. به اعتقاد 
 کارشناسان با تداوم روند نزولی قیمت ها در بازار ارز، طی 
روزهای آینده باید منتظر ورود دالر غیررسمی به کانال 

۲9 هزارتومان بود.
نرخ حواله درهم نیز دیروز پابه پای دالر مسیر کاهشی 
را طی کرد. قیمت درهم روز شنبه ۱۵۰تومان کاهش 
را ثبت کرد و در بازار روزگذشــته هم ۱۵۰ تومان دیگر 

ارزان شد.
فعاالن بازار، جو موجود در بازار ارز را مثبت اعالم می کنند 
و معتقدند قیمت ارز احتماالً همین روال را طی خواهد 
کرد و در کانال های پایین تری قــرار می گیرد. کامران 
سلطانی زاده دبیرکل کانون صرافان در همین خصوص 

اعالم کرده است: اگر مدیریت بازار براساس عرضه و تقاضا 
و بدون قیمت های دستوری باشد قیمت دالر ارزان تر هم 
خواهد شد و احتمال بازگشت دالر آزاد به کانال ۲9 هزار 

تومان وجود دارد.

  چهره ریزشی بازار طال و سکه
طبق روال معمول با نزولی شدن نرخ ارز در بازار ایران، 
قیمت ها در بازار طال و سکه نیز کاهشی شده است. این 
کاهش تا حدی است که کارشناسان نسبت به احتمال 

زیان سرمایه گذاران هشدار می دهند.
بدین ترتیب ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید که روز 
پنجشنبه هفته گذشته ۱۴ میلیون و 8۱۱ هزارتومان 
قیمت داشــت، در روز شــنبه هفته جاری با افت ۲8۰ 
هزارتومانی بــه ۱۴ میلیون و ۵3۱ هزارتومان رســید. 
روزگذشــته هم این نوع ســکه به ۱۴ میلیون و 37۶ 
هزارتومان رسید که نسبت به روز قبل از آن بیش از ۱۵۵ 
هزارتومان کاهش داشت، اما در ادامه معامالت سکه تمام 
کاهش بیشتری را تجربه کرد به طوری که قیمت آن به 

۱۴ میلیون و ۲۵۰ هزارتومان رسید.
همچنین نیم سکه بهار آزادی از 8 میلیون و ۱۵۰ هزار 
تومان روز پنجشــنبه به 8 میلیــون و ۵۰ هزار تومان 
در نخســتین روز هفته جاری رســید، اما دیروز با یک 
کانال عقب نشــینی به کمتر از 7 میلیون و 9۵۰ هزار 
تومان رســید. هرگرم طالی ۱8 عیار نیــز طی 3 روز 
با افت قیمت مواجه شــده اســت. در روز پنجشــنبه 
 طالی ۱8 عیار یک میلیــون و 3۶۶ هزارتومان ارزش

 داشت که روز شنبه هفته جاری به یک میلیون و 3۴۲ 
هزارتومان و دیروز به یک میلیــون و 3۱9 هزارتومان 

عقب نشینی کرد.

 صعود بی جان بورس
شــاخص کل بورس پس از سقوط روز گذشته، در روند معامالتی امروز یک 

صعود بی جان را تجربه کرد.
 شاخص کل بورس امروز با ۴۵ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۴۶3 هزار 
واحد ایســتاد. این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن ۱78۲ واحد 
افزایــش یافــت و به رقم 397 هزار و ۲3۰ واحد رســید. در این بازار 3۶3 هزار 
معامله به ارزش 3۵ هزار و 8۱ میلیارد ریال انجام شــد. فوالد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معدنی و صنعتی گلگهر 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و بانک ملت، مخابرات ایران و ایران 

خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس امروز ۲۰ واحد کاهش یافت و در رقم ۱9 هزار و ۱8۴ 
واحد ایســتاد. در این بازار ۱7۶ هزار معامله انجام شــد که ۱۵9۲ میلیارد ریال 
ارزش داشت. بیمه پاسارگاد، آهن و فوالد غدیر ایرانیان، تولید برق عسلویه مپنا 
و پویا زرکان آق دره نســبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و پتروشیمی 
زاگرس، بهمن دیزل و سرمایه گذاری صبا تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

 رمزارز دیجیتال هدفمند در راه است
بانک روســیه در آخرین به روزرســانی سیاست پولی خود، نشان داد که ارز 
دیجیتال بانک مرکزی آن )CBDC( اجازه اجرای فناوری »هدف یابی« را می دهد، 
به این معنی که برخی از روبل های دیجیتال می توانند فقط برای پرداخت کاالها 

یا خدمات خاص طراحی شوند.
 به نقل از کوین، به گفته بانک مرکزی روســیه، فناوری هدف یابی، کارایی 
هزینه های عمومی را افزایش می دهد همچنین تدارکات عمومی و قراردادهای 
دولتی به طور خاص به عنوان زمینه هایی ذکر شدند که می توانند از این فناوری 
بهره مند شوند.این گزارش یک جدول زمانی برای اجرای ارز دیجیتال ارائه کرد 
که شامل آزمایش هایی با تراکنش های پول واقعی و تسویه قراردادهای هوشمند 
در پلتفرم روبل دیجیتال در سال ۲۰۲3 است و انتظار می رود موسسات اعتباری 

در سال آینده به هم متصل شوند.
دولــت همچنین می تواند پرداخت ها را بــه روبل دیجیتال صادر و دریافت 
کند؛ یک حالت آفالین که امکان ادغام موسسات مالی خارج از بخش بانکی را 

فراهم می کند و برای سال ۲۰۲۵ برنامه ریزی شده است.
بانک روسیه اعالم کرد که روبل دیجیتال در دسترس بودن خدمات مالی )به 
ویژه در مناطق دورافتاده( را افزایش می دهد، هزینه تسویه حساب ها را بهینه و به 
توسعه زیرساخت پرداخت جدید هم در داخل کشور و هم با سایر کشورها کمک 
می کند.این گزارش پس از تصمیم والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای 
ممنوعیت پرداخت ارزهای دیجیتال منتشر شده است. با این حال، بانک روسیه 
اعالم کرده اســت که به دنبال ممنوعیت این کشور از سیستم بانکی سوئیفت، 

مخالف استفاده از ارزهای دیجیتال در تسویه حساب های فرامرزی نیست.
مجمــوع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۱9 تریلیون 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۶۶ درصد بیشتر شده است. 
در حــال حاضر ۴۰.۰۲ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین 
بوده که در یک روز ۰.۱3 درصد افزایش داشــته اســت.حجم کل بازار ارزهای 
دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشــته ۶۴.9۲ میلیارد دالر است که ۱۴.۲۶ درصد 
افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۵۵ 
میلیارد دالر است که 8.۵۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال 
است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۵7.7۴ میلیارد دالر است که 88.93 

درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

 تفکیک حساب های تجاری به کجا رسید؟
ســازمان امور مالیاتی از ابتدای خردادماه ســال جاری تفکیک حساب های 
تجاری و شخصی را شروع کرد و براساس اعالم مسئوالن این سازمان تا پایان 
شــهریورماه به پایان می رسد. در راســتای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مؤدیان پس از ساماندهی دســتگاه های کارتخوان و سایر ابزارهای 
پرداخت، از اوایل خرداد ماه امسال تفکیک حساب های تجاری و شخصی آغاز 
شــد. در این زمینه، فعاالن اقتصادی باید حساب تجاری مرتبط به کسب وکار 

خود را به سازمان امور مالیاتی اعالم کنند.
بر اساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشموالن این قانون 
باید شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان 
بانکی )pos( یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی 

خود را به سازمان اعالم کنند.
همچنین، کلیه تراکنش  های انجام شده صاحبان مشاغل )صنفی و غیرصنفی( 
از طریق حســاب های بانکی متصل به دســتگاه های کارتخــوان بانکی و نیز 
درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش  های بانکی مرتبط با فعالیت 
شغلی صاحب حســاب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی باید اطالعات این 
تراکنش  های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و 
مانده آخر دوره هر حســاب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطالعات هویتی، 
عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده )۱۶9 مکرر( قانون مالیات های مستقیم 
مصــوب 3/۱۲/۱3۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار 
ســازمان امور مالیاتی قرار دهد.در این بین، بررســی آخرین وضعیت تفکیک 
حســاب های تجاری و شخصی از ســازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که 
حدود هشت میلیون حساب تجاری از سوی مؤدیان در جریان ارائه اظهارنامه 
مالیاتی به ســازمان امور مالیاتی اعالم شده و این میزان حساب در سازمان به 

عنوان حساب تجاری شناسایی و ثبت شده است.
همچنین، طبق گفته مسئوالن سازمان مالیاتی تا اواسط شهریور ماه امسال 

تفکیک حساب های تجاری و شخصی به پایان خواهد رسید.

 کنتور آب در حد نیاز تأمین نشده است
وزیر نیــرو از عدم تأمین کنتور آب برای مدیریــت مصرف به میزان مورد 

نیاز خبر داد.
 علی اکبر محرابیان در نشست خبری امروز دوشنبه ۲۴ مرداد درباره علت 
شکست طرح های صرفه جویی آب اظهار کرد: وضعیت آب در کشور به میزان 
بارش ها، شــرایط اقلیمی، توانمندی و فناوری های در اختیار و از همه مهمتر 
همکاری سایر دستگاه هایی که خارج از توان وزارت نیرو هستند، بستگی دارد.

وی افزود: ایجاد تعادل بخشــی و احیای منابع آب به همکاری و استفاده از 
ظرفیت مردم مرتبط است؛ یکی از دالیل شکست طرح های برقی و آبی کشور، 
عدم اســتفاده از ظرفیت های مردمی است …؛ مردم باید محور موفقیت ها و 

طرح های آب و برق باشند.
وزیر نیرو یادآور شد: اگر مردم به خوبی در این طرح توجیه شوند و ما نیز به 
نقدها عمل کنیم، می تونیم شاهد آن باشیم تا تا حضور مردم، میزان موفقیت 

طرح های صرفه جویی در مصرف آب افزایش یابد.
وی خاطرنشــان کرد: بنابراین دو مانع عمــده در موفقیت طرح های صرفه 
جویی آبی داریم یکی لزوم اســتفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها و دیگری عدم 

استفاده از همکاری مردم؛ این طرح ها نفعش به مردم می رسد.
محرابیان ادامه داد: مطلب دیگر، مدیریت آب چاه هاست که در نصب کنتور 
عملکرد جزئی داریم. اصاًل ابزار مدیریت مصرف آب در حد نیاز تأمین نشده که 
از دیگر علل شکست طرح های آبی است.به گفته وزیر نیرو با اصالح حکمرانی 

آب شاهد ایجاد تعادل در مصرف آب باشیم.

روز از دست دادن کانال ها در بازار ارز و طال

 صندوق های با درآمد ثابت، نصاب قانونی خرید سهام را رعایت کرده اند
مدیرنظارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس گفت: در حال حاضر از ۴9۶ هزار میلیارد تومان ســرمایه نزد صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد ثابت، نزدیک به 73 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در سهم وجود دارد، 

که نزدیک به حدود ۱۴.8 درصد سرمایه گذاری در سهم )سهام، حق تقدم سهام، گواهی سپرده کاالیی، صندوق های سرمایه گذاری و...( است.
رضا نوحی با بیان اینکه نه تنها صندوق های ســرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بلکه مابقی صندوق های ســرمایه گذاری ملزم به رعایت یک ســری از نصاب ها هستند، گفت: رعایت این نصاب ها چه در طول فعالیت این 

صندوق ها و چه زمانی که توسعه پیدا می کنند به صورت مستمر مورد پایش قرار می گیرند و نصاب این صندوق های سرمایه گذاری، نصاب های مشخص و مشابه نصاب هایی که دیگر صندوق ها دارند، است.
وی عنوان کرد: از عدد ۴9۶ هزار میلیارد تومانی که این صندوق های ســرمایه گذاری دارند، نزدیک به 8۱ هزار میلیارد تومان فقط صرف خرید اوراق شــرکتی شــده، یعنی اوراق شــرکت هایی که در بورس فعال هستند و اوراق 
مرابحه یا اجاره  منتشــر کرده یا می کنند.به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس و اوراق بهادار نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان هم از این اوراق، اوراق شــهرداری است، یعنی حتی منابع مربوط به خطوط متروی در 

حال توسعه از این محل است. این منابع یک حالت انتفاعی دارد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/05/25

شماره : 1441

موضوع مصرف سموم و کودهای شیمیایی 
در بخش کشاورزی چالشی دیرینه و دغدغه ای 
جدی بوده که آمارها و اظهارنظرات متناقض 
و فقدان نظارت دقیق بر استفاده از سموم در 
محصوالت کشاورزی، بر اهمیت این موضوع 

افزوده است.
 برای بررســی وضعیت مصرف سموم در 
تولیدات کشاورزی و کیفیت محصوالت  نهایی، 
پژوهشگر در گزارشی تحقیقی - تحلیلی با 
تعدادی از مسئوالن، کارشناسان و محققان 
این حوزه به گفت وگو نشست که درسه شماره 

گزارش ارائه شده است.
در بخــش نخســت ایــن گــزارش بــا 
عنوان»بررسی تهدیدات صادرات محصوالت 
کشاورزی«، به وضعیت محصوالت کشاورزی 
و موارد مستند در زمینه وجود بقایای سموم 
و کودهای شیمیایی در محصوالت پرداخته 
شــد و در بخش دوم نیز بــا عنوان »حفظ 
اســتانداردها در آفت کش ها وسموم ضامن 
ســامت محصوالت کشاورزی« به وضعیت 
تولید آفت کش هــای وارداتــی و داخلی و  
کیفیت سموم و مواد اولیه وارداتی و نیز تقلب 

در این زمینه پرداخته شد.  
»دکتر علی کیانی راد« رئیس موسســه 
پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشـاورزی 
و توسعه روستای، »مسعود گیل آبادی« رئیس 
هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ســموم 
کشور، »ســید جواد نوروزیان« رئیس اداره 
آفت کش های ســازمان حفظ نباتات وزارت 
جهاد کشاورزی، »دکتر ناصر شاهنشوشی« 
عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشــاورزی 
دانشگاه فردوســی و »دکتر جواد کریمی« 
محقق و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی 
دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسانی بودند با 

آن ها به گفت وگو نشست.
در بخش ســوم و نهایی هم به وضعیت 
مصرف سموم پرخطر، کم خطر و چالش های 
نظارت و مدیریت این شــرایط و راهکارهای 

مرتبط پرداخته شده است.

 میانگین مصرف سم در ایران 4۰۰ 
گرم در هر هکتار است

هر چــه میانگیــن مصرف ســموم در 
محصوالت کشــاورزی کمتر باشد، تولیدات 
داخل سامت بیشتری دارد که این خود امری 
مهم در امنیت غذایی، سامت جامعه و ارتقای 
اقتصاد کشاورزی است که به گفته مسئوالن 
در کشور ما هم در این راستا اقدامات زیادی 

شده است.
 »کیخســرو چنگلوایی« رئیس سازمان 
حفــظ نباتات کشــور می گوید: در کشــور 
مــا میانگیــن مصرف ســم در هــر هکتار 
چهــار دهم کیلوگرم )۴۰۰ گرم( اســت در 
حالــی که میانگیــن مصرف ســم در دنیا 
۱.۷ کیلوگرم اســت که این آمار بر اســاس 
 ســطح زیرکشــت و محصول تولیدی مورد

 مصرف محاسبه   می شود.
وی اظهار داشــت: ژاپن و چین میانگین 
مصرف سموم شان ۱۲ کیلوگرم در هکتار و 
آمریکا ۱۱.۵ کیلوگرم در هر هکتار است. در 
کشور ما میانگین مصرف سموم به دلیل باال 
بودن قیمت ها و آگاهی نداشــتن کشاورزان 
خرده پا در استفاده به موقع آفات و بیماری ها 

پایین است.

 بسیاری از سموم مصرفی کشاورز 
خارج از سبد مصوب است

  طبق آمار اعامی مســئوالن متوســط 
مصرف ســم در کشــور حداقل به ازای هر 
هکتار ۲.۳ کیلوگرم در هکتار است در همین 
رابطه دکتر»جواد کریمی« عضو هیات علمی 
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 
می گوید: با وجود آنکه آمار رســمی نشــان 
می دهــد که ایران به لحــاظ مقدار مصرف 
آفت کش ها در رده ۵۴ جهان است و از حیث 
میزان مصرف در هکتار نیز در رده ۱۱۷ قرار 
دارد با این حال مســاله ورود آفت کش ها از 
مبادی غیررسمی و غیرقانونی، چه به شکل 
تکنیکال و یا فرموله شده، مشکات عدیده ای 

را موجب شده و می شود.
 کریمی می افزاید: بسیاری از آفت کش های 
مزبور از سبد سموم مصوب کارگروه نظارت 
ســموم کشور خارج هســتند از سوی دیگر 
آنکه ممکن است ترکیب سم وارداتی، همان 
آفت کش مصوب ولی از تولید کننده ای غیر 

معتبر باشد.
وی تصریح می کند: در هر حال، وارد شدن 
این آفت کش ها که قیمت آن ها در قیاس با 
ترکیباتی که به شــکل رسمی وارد شده اند، 
کمتر اســت، سبب شده بیشــتر کشاورزان 
چاره ای جز خرید این ترکیبات نداشته باشند.

این کارشناس می گوید: بنابراین طبیعی 

اســت که ســموم قاچاق  وقتی وارد مزرعه 
می شــود نه تنهــا کارایی مــورد انتظار را 
نــدارد بلکه کاربرد آن روی محصول، عواقب 
ناخوشــایندی خواهد داشــت کــه در این 
خصوص باید ارگان ها و نهادهای ناظر بر تایید 
و تصویب آفت کش ها، موضوع ثبت ترکیبات 
آفت کش با نام تجاری )ژنریک( را در دستور 
کار قرار داده تا امکان ورود ترکیبات خارج از 

فهرست مصوب مقدور نباشد.

 برای جبران تبعات خشکسالی از 
میزان نامتعارف کود بهره می گیرند

نکته مهم دیگر این اســت که باقیمانده 
ســموم وقتی با نیتــرات و بقایای حاصل از 
کود مصرفی مازاد همراه می شود،مشــکل 
جدی تر می شود.دکتر»ناصر شاهنوشی« استاد 
دانشگاه فردوسی مشهد  استفاده نامتعارف 
از کود را مساله ای در کنار معضل باقیمانده 
سموم می داند و می گوید: در تولید محصوالت 
یکی از مسائل ما آن است که در بسیاری از 
مواقــع فقط در پی تامیــن نیازمان بوده ایم 
و خیلــی به مباحث دیگــر توجه نکرده ایم. 
ما کشــوری کم آب هســتیم و از شیوه های 
»کم آبیاری« اســتفاده می کنیم و درمقابل 
برای جبران این موضوع میزان کود مصرفی 

ما از حد متعارف بیشتر است.
 شاهنوشی تصریح می کند: با این حال در 
کل مصرف کود و سموم ما از استانداردهای 
جهانی و میانگین جهانی بیشــتر نیست .در 
واقــع  نمی گویم محصوالت ما کاما ســالم 
است اما اینگونه هم نیست که سطح آلودگی 
آنقدر باال باشــد که نتوانیم به سایر کشورها 
صادر کنیم.در کنار مباحثی مانند قاچاق و نیز 
واردات سموم بی کیفیت و محدودیت واردات 
به دلیل تحریم ها، آگاهی نداشتن کشاورزان 
از چگونگی مصرف ســموم و کودها و غیره، 

شناسنامه نداشتن محصوالت تولیدی، عرضه 
ســهل و بی قاعده سموم در مراکز غیرمجاز  
به عنوان بخشــی از علل آلودگی محصوالت 

کشاورزی مطرح می شوند.

 ضرورت صدور شناســنامه برای 
تولیدات کشاورزی

ســاماندهی بخش تولید از مبدا در قالب 
تهیه شناسنامه برای محصوالت کشاورزی در 
کنار تقویت همکاری های میان بخشی توسط 
مجموعه های متولی و دست اندرکار این حوزه 
هم اقدامی مهم و ضروری است تا محصوالت 
سالم و آلوده قابل تشخیص و پیگیری شود.

فروشندگان سموم در شهرهای مختلف، 
گاهی برای ســودجویی بیشتر در جست و 
 جوی آفت  کش  هایی هســتند کــه تا تاریخ 
انقضای آن ها زمان زیــادی نمانده، در حالی 
که ایــن ترکیبات به طور قطع تهدیدکننده 
ســامت مردم استشاهنوشــی عضو هیات 
علمــی گروه اقتصاد کشــاورزی دانشــگاه 
فردوسی مشهد در این زمینه تاکید می کند: 
باید تولید محصوالت کشــاورزی در کشور 
به سمت و ســویی برود تا امکان صدور کد 
شناســایی برای محصول تولیدی هر زارع  و 

کشاورز میسر شود.
وی می افزایــد: این امکان، به شــفافیت 
فرآینــد و کیفیت محصوالت  تولیدی زراعی 

و باغی کمک شایانی می کند.
 به گفته وی، در وضعیت کنونی و تولید 
و عرضه فله محصوالت، چالش هایی فراوان 
وجود دارد که هم از منافع مادی زارع کاسته 
و هم فرصت صــادرات را کاهش می دهد و 

چاره ای  جز ساماندهی این وضعیت نداریم.
این محقق حــوزه کشــاورزی در ادامه 
می گوید: در حیطه نظارتی نیازمند بازنگری 
در قوانین در راستای کارآتر شدن آن ها هستیم.

 کریمی می افزاید: فروشندگان سموم در 
شــهرهای مختلف، گاهی برای سودجویی 
بیشــتر در جســت و  جوی آفت  کش  هایی 
هستند که تا تاریخ انقضای آن ها زمان زیادی 
نمانده، در حالی که این ترکیبات ممکن است 
از گروه  های مهم و پرمصرف سموم باشند که 
به علت ارزان بودن توسط آنان خریداری و با 
تغییر برچسب یا ظرف مربوطه آن را عرضه 
و در محصول تقلب می کنند که به طور قطع 

تهدیدکننده سامت مردم است.
 وی اظهار می کند: در این میان با وجود 
ورود ارگان  یا نهاد ناظر، تشــکیل پرونده و 
صدور حکــم قضایی به دلیــل اینکه حکم 
بازدارنــده نبوده یا ســود فراوانــی در این 
ســودای مرگ بار نهفته اســت، فرد یا افراد 
خاطــی بافاصله با پرداخت جریمه و تغییر 
محل کار، رویه سابق خطرناک خود را ادامه 
می دهند. بنابراین تخلفات این گونه نیازمند آن 
است که قوانین مرتبط نیز متناسب، بازدارنده 

و به روز شود.

 ضرورت عملکرد فعال تر بخش های 
نظارتی در حوزه ســامت محصوالت 

غذایی
این استاد دانشگاه معتقد است تنوع و تعدد 
متولیان و نبود تعادل مناسب در حوزه نظارت 
بر تولیدات محصوالت کشاورزی از چالش های 

مهم این حوزه است.
کریمی در ادامه با بیان این که  در زمینه 
محصوالت کشــاورزی دو مقوله بهداشــت 
و ایمنی مطرح اســت، می گوید: بهداشــت 
محصوالت، ناظر بر مدیریت آفات، بیماری -

های گیاهی و علف های هرز است که از این 
میان نظارت برآفت  کش  ها  بر عهده سازمان 
حفظ نباتات کشور و نظارت بر کود و عناصر 
مغذی بر عهده  معاونت زراعت و باغبانی این 
وزارت خانه اســت و متولی تحقیقات در حوزه 
آفات و آفت  کش ها در این وزارتخانه، موسسه 
تحقیقات گیاه  پزشکی کشور و در حیطه کود 
و عناصر ماکرو و میکرو هم موسسه تحقیقات 

خاک و آب مسئول است.
وی ادامه می دهد: در موضوع فلفل  های 
صادراتی به روســیه، تغییر اســتانداردهای 
مرتبط با این بخش، پیش ــتر توســط طرف 
خارجی اطاع رسانی دیر هنگام اعام شد اما 
بخش مهم، ارزیابی مقادیر ترکیبات نهاده  های 
شیمیایی و باقی مانده حاصل در محصوالت 
کشاورزی بوده که این موضوع به آزمایشگاه 
مجهز تجهیزات اندازه گیری مقادیر بســیار 
کم از ترکیبی خاص و فراهم بودن مواد الزم 
برای سنجش در کنار کارشناس و تکنسین 
ماهر نیاز دارد که در برخی مراکز استان  های 
کشور فراهم است.کریمی عنوان می کند: از 
سویی ارزیابی مزبور هزینه بر بوده و این موارد 
سبب شده تا این سنجش، چندان سهل و در 

دسترس نباشد.

ضرورت تشدید نظارت ها بر استفاده از سموم در محصوالت کشاورزی

ــی وارد  ــای اساس ــل کااله ــای حام ــوس پیم ــتی اقیان  دو کش
بنــدر امــام)ره( شــد

 شــرکت بازرگانی دولتی ایران اعام کرد: دو فروند کشتی اقیانوس پیمای 
حامل کاالهای اساســی به وزن ۱۰۳ هزار تن وارد بندر امام )ره( شــده اند که 
محموله های آن ها به صورت حمل ونقل یک ســره به مقاصد تعیین شده ارسال 

می شوند.
 این دو کشــتی که شــامل ۷۰ هزار تن گندم و ۳۳ هــزار تن روغن خام 
خوراکی هســتند، در اســکله »فله بار« مجتمع بندری امام خمینی )ره( پهلو 
گرفته انــد تا محموله های آن ها پس از انجام عملیات اداری و گمرکی، تخلیه و 
برای ذخیره سازی به صورت حمل ونقل یک سره که از مزیت کاهش هزینه های 

تأمین برخوردار است، به مقاصد تعیین شده ارسال شوند.
بر اساس این گزارش، کاالهای اساسی این دو کشتی توسط شرکت بازرگانی 
دولتی ایران خریداری شــده اند و محموله گندم پس از تخلیه در اسکله، بدون 
توقف و انبارش موقت، به صورت یک ســره به اقصی نقاط کشور ارسال خواهد 
شد و محموله  روغن خام نیز با تانکرهای مخصوص به کارخانه های تصفیه روغن 
خوراکی انتقال می یابند.گفتنی است؛ در حال حاضر چند فروند کشتی حامل 
گندم نیز به مقصد بندر امام خمینی )ره( در مســیر هســتند که در روزهای 
آینده در لنگرگاه این مجتمع بندری پهلو می گیرند، ضمن اینکه در چهار ماه 
نخســت امســال، یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم و روغن خام از طریق این 

بندر مهم، وارد کشور شده است.

 رعایت اصول زراعت دیم در شرایط خشکسالی اهمیت حیاتی دارد
 رییس موسســه تحقیقات کشــاورزی دیم کشور با بیان اینکه سال زراعی 
۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ با وجود خشکســالی های بی سابقه طی برخی از ماه ها در حال 
اتمام اســت، بیان کرد: رعایت اصول زراعت دیم در چنین وضعیتی بیشــتر از 

شرایط نرمال اهمیت دارد.
خشــنود علیزاده با بیان این که متوســط بارندگی تا بــه امروز حدود ۱۵ 
درصد کمتر از میانگین بلندمدت اســتان بوده اســت، گفت: تنها راهکاری که 
در نامســاعدترین شرایط محیطی جواب می دهد، استفاده از ارقام اصاح شده 

مطابق دستورالعمل های فنی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم است.
 رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اظهار داشت: استفاده از ارقام 
اصاح  شده موسسه به همراه بسته های زراعی توصیه شده همیشه به افزایش 
تولید منجر می شود ولی در شرایط خشکسالی به مراتب تفاوت بزرگتری ایجاد 
می کند.علیزاده ادامه داد: یک کشــاورز در روستای »آق منار« ملکان با کشت 
گندم رقم »باران« و رعایت تراکم کشت ۱۸۰ کیلوگرم بذر در هکتار و تامین 
نیاز کودی مزرعه در پاییز گذشــته، این روزها ۲ تن محصول در هر هکتار از 
مزرعه دیم خود برداشت می کند در حالی که در روستای مجاور، مزرعه غیرقابل 
برداشــت کشاورز دوم به علت تراکم کشت زیاد و استفاده از تمام کود اوره در 
بهار وجود دارد.وی اضافه کرد: اگر شــرایط بارندگی در بهار به بیش از نرمال 
رسیده بود، شاید این کشاورز )کشت( دوم هم تولید قابل قبولی می داشت ولی 
باید قبول کرد که ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده ایم و تغییر 
اقلیمی نیز موضوع را پیچیده تر کرده  است و در چنین شرایطی استفاده از ارقام 

اصاح شده مطابق دستورالعمل های فنی موسسه ضروری است.
رییس موسســه تحقیقات کشــاورزی دیم کشور بیان داشت: هر ساله و در 
نیمه دوم مردادماه تمام دستورالعمل های فنی گندم، جو، نخود، عدس، علوفه 
و دانه های روغنی دیم بازبینی و بروزرسانی شده و پس از ارسال به سازمان های 
جهاد کشــاورزی استان ها در سایت موسسه و تاالر ترویج به صورت رایگان در 

دسترس عموم بهره برداران قرار می گیرد.

0524/160/26

1066
کارت ملــی بــه شــماره 4569919820 متعلــق به بهــداد مــداح فرزند عبدالرضــا در تاریــخ 1401/03/24 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5309750312 و گواهینامــه پایــه یــک و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 
5309750312 و بیمــه نامــه ماشــین ثالــث و بدنــه بــه شــماره ایــران 86 358 ج 71 و کارت موتــور بــه 
شــماره 753 25598 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 86 358 ج 71 و 3 کارت عابــر بانــک و کارت 
شناســایی بازنشســتگی نیــروی انتظامــی متعلــق بــه حســین اســکندریان فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 

1401/05/16 ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه شــماره 0795222963 و  پایــه ســه  بــه شــماره 0795222963 و گواهینامــه  کارت ملــی 
ابراهیــم  کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 86 936 ج 49 و 4 کارت عابــر بانــک متعلــق بــه 
 شــاهرخ آبــادی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4569945511 متعلــق بــه علیرضــا شــاهی فرزنــد امیــر در تاریــخ 1401/05/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1199

ــایی  ــماره 13239/116 و کارت شناس ــه ش ــور ب ــماره 2470745616 و کارت موت ــه ش ــی ب کارت مل
ســازمانی بــه شــماره 2470745616 متعلــق بــه محمــد  کوشــکی جهرمــی  فرزنــد حســین در تاریــخ 

1397/01/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1506

شناســنامه  متعلــق بــه فردیــن  صفــری طاهــر کیخایــی فرزنــد حمیــد  در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 2560145499 و دفترچــه تامیــن اجتماعــی متعلــق بــه فاطمــه  صفــری  فرزنــد 
عســکر در تاریــخ 1400/03/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــا  در تاری ــد آق ــد احم ــد  علیشــاهی فرزن ــه محم ــق ب ــه شــماره 2529586421 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــد زال ــی باصــری فرزن ــه حســن  کریم ــق ب ــماره 2430927497 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2283031478 و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه محســن 
حســن زاده مهــر آبــادی فرزنــد محمــود رضــا در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد

ــخ 1400/01/01  ــه در تاری ــد فضــل ال ــرح الچیــن فرزن ــه ف ــق ب ــه دو  و گذرنامــه  متعل گواهینامــه پای
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2006
بــرگ کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 242ج86 ایــران77 و شــماره شاســی

NAZDL104TKB022248 و شــماره موتــور 80037720 متعلــق بــه آقــای پیمــان طاهــری 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1400/05/02 مفق ــی 5560136263 در تاری ــه کدمل ــاالر ب ــد س ــدی فرزن گوندوغ

درجه اعتبار ساقط می باشد.

2020
ــخ  ــد غامرضــا در تاری ــر مســعود رودکــی فرزن ــه امی ــق ب ــه شــماره 0019893681 متعل ــی ب کارت مل

1401/05/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0084706449 متعلــق بــه مهنــاز ســعادت فرزنــد منــاف در تاریــخ 1401/05/22 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0066265355 متعلــق بــه زهــرا  یــزدی صفــا فرزنــد قاســم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0441112110 متعلــق بــه صالــح  فراهانــی فرزند میثــم در تاریــخ 1401/05/09 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــران77 متعل ــماره 167ج32 ای ــه ش ــوخت ب ــماره 3359478101 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
ســعید اســدی محجــوب فرزنــد نصــرت اهلل در تاریــخ 1401/05/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــداش فرزن ــی گوی ــواد نعمت ــه ج ــق ب ــماره 6360030251 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/19 مفقــود گردی

2065
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــر ماعباس ــه اصغ ــق ب ــماره 0420832769 متعل ــه ش ــت ب ــناد مالکی اس

1395/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084
کارت ملــی بــه شــماره 0025653881 متعلــق بــه ریحانــه  حیــدری فضــل فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 

1401/05/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2090
کارت ملــی بــه شــماره 0067231799 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0067231799 و بیمــه نامــه 
ماشــین بــه شــماره 18ط918ایــران55 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران55 918ط55 و کارت ســوخت 
ــه شــماره مــدارک  ــه شــماره 0067231799 و ســایر ب ــه شــماره 0067231799 و کارت پرســنلی ب ب
کاری  متعلــق بــه مهــدی  جالــی پنــدری فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4060811432 متعلــق بــه امیرحســین  نظــری فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1283868199 متعلــق بــه محمــد جمالیــان فرزنــد حســین در تاریــخ 

1401/03/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 63997487 متعلــق بــه مهنــاز یارعلــی اشــنی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند مالکیــت منــزل مســکونی شــش دانــگ عرصــه واعیــان بــه شــماره ســریال 272717 /د97 و بــه 
کــد پســتی 8163893113 بــه شــماره فرعــی 8002 اصلــی 31 مفــروز و مجــزی 4732 قطعــه 8002 
بــه شــماره ملــک بــه حــروف هشــت هــزار و دو فرعــی از ســی و یــک اصلــی مفــروز ومجــزی از چهــار 
ــه  ــی دفترخان ــزار و دو تفکیک ــت ه ــه هش ــور قطع ــی مذک ــی از اصل ــی و دو فرع ــد و س ــزار و هفتص ه
135 اصفهــان بــه شــماره ملــی 1971989517 متعلــق بــه ســکینه صالحــی فرزنــد راه خــدا در تاریــخ 

1400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1288308523 متعلــق بــه امیرضــا علــوی نســب فرزنــد علــی اکبــر در 
تاریــخ 1401/04/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1292564997 متعلــق بــه مرتضــی ملکوتــی خــواه فرزنــد مرتضــی در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور ممســنی در تاریــخ  ــه علیرضــا قریــب پ ــه شــماره 4689772061 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1273561724 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1273561724 و 
کارت ماشــین بــه شــماره 88 و 896 ایــران 67 و بــه شــماره موتــور 167B0121054 و شــماره شاســی 
ــه درســا پورعبــاس در تاریــخ 1401/05/22 مفقــود گردیــده و  NAR03FEVMJ435909متعلــق ب

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
» ســند و بــرگ ســبز خــودرو  ســواري_هاچ بــک پژو206TU3مــدل ســال1396 رنــگ ســفید_روغوي 
ــه شــماره شاســيNAAP03EE0HJ098496وبه شــماره  ــران657و71  وب ــاک 67ای ــه شــماره  پ  ب
ــخ 1400/11/01  ــنگ در تاری ــد هوش ــي فرزن ــی جوزدان ــا عباس ــه لی ــق ب موتور182A0002242متعل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

ــد  ــودي فرزن ــراهلل محم ــه ام ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــماره 1159227251 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/05/01 مفقــود گردی اســفندیار در تاری

 
ــال1386رنگ  ــدل س ــارس م ــژو پ ــواري پ ــي  س ــه فن ــودرو  و کارت معاین ــبز خ ــرگ س ــند و ب س
ســفیدبه شــماره پــاک 53ایــران326ج65  وبــه شــماره شاســي 5050813وبــه شــماره موتــور 
12486211168متعلــق بــه هاجرالســادات  میرمعصومــی کرمــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/05/19 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی مفق

شناســنامه بــه شــماره 2539 و کارت ملــی بــه شــماره 1282955039  وبیمــه نامــه ماشــین و وکالــت 
نامــه ماشــین  ســواري پــژو پــارس مــدل ســال1386رنگ ســفید بــه شــماره پــاک 53ایران326ج65وبه 
شــماره موتــور 12486211168وبــه شــماره شاســي 5050813 و ســند منزل6دانگــي تــک بــرگ واقــع 
دراســتان اصفهــان شهرســتان اصفهــان خیابــان باهنــر بعــد از چهــارراه خادمــي بــه ســمت پل25آبــان 
کوچه10اخــر کوچــه ســمت چــپ مجتمــع محمــد طبقــه 3زنگ6متعلــق بــه رضــوان ســي منــي فرزنــد 

مرتضــي در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 93 و کارت ملــی بــه شــماره 1290754195 متعلــق بــه مهــدی عنایتــی فرزنــد 
محمــد در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1159444587 متعلــق بــه غفــور آنالوئــي فرزنــد یدالــه  در تاریــخ 1401/05/18 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در تاریــخ  ــه ســعید  حمیــدی مصلــح فرزن ــه شــماره 1285703324 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــخ  ــين در تاری ــد غالمحس ــاري فرزن ــر ذوالفق ــه باق ــق ب ــماره 1289310890 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1281681210 متعلــق بــه رســول تاجــي فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1273929888 و گواهينامــه پایــه ســه متعلــق بــه ســيده ســارا اعتصامــي فرزنــد 
ســيدمهدي در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
کارت ملــی بــه شــماره 2392138362 متعلــق بــه ليــال گــودرزی فرزند مهربــان در تاریــخ 1401/02/10 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2295584108 متعلــق بــه نجمــه فرمانيــه فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/05/02 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــالم رض ــد غ ــی  فرزن ــدار  رئيس ــه علم ــق ب ــماره 2372335332 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/21 مفقــود گردی

شناســنامه  متعلــق بــه احمــد احيــاء فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2283385431 متعلــق بــه ابولفضــل زارع فرزنــد ایــاز در تاریــخ 1400/08/12 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــف اهلل در تاری ــد لط ــيابی فرزن ــيکنه افراس ــه س ــق ب ــماره 2549524251 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/23 مفق
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شناســنامه بــه شــماره 0924317418 متعلــق بــه مينــا حشــمتی فرزنــد احمــد و شناســنامه بــه شــماره 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/17 مفق ــاری در تاری ــه مهــراد ب ــق ب 0962106488 متعل

ساقط می باشد.

2807
کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 2162696754 متعلــق بــه عبــاس  بــراری فرزنــد علــی 

در تاریخ 1401/05/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــم اقاجان ــه ابراهي ــق ب ــماره 2161038893 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2162783037 متعلــق بــه کریــم  بــرزه فرزنــد ابراهيــم در تاریــخ 1401/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــين  شمس ــر حس ــه امي ــق ب ــماره 2150710609 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5770828571 متعلــق بــه فرخنــده دفتــری بشــلی فرزنــد نصــر اهلل در تاریــخ 
1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
ــخ  ــد مســلم  در تاری ــور  فرزن ــی پ ــه عليرضــا  لطفعل ــق ب ــه شــماره 0051113023 متعل ــی ب کارت مل

1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

ــخ  ــه در تاری ــرت ال ــد نص ــن  فرزن ــره زری ــه طاه ــق ب ــماره 0943222966 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/10 مفق

ــی  ــی 0201954291 و کارت مل ــماره مل ــه ش ــاف ب ــن قلي ــد حس ــام محم ــه ن ــد ب ــنامه فرزن شناس
ــخ  ــن  در تاری ــد حس ــرد  فرزن ــدی منف ــه  توحي ــه نفيس ــق ب ــی  0075728583 متعل ــماره مل ــه ش ب

ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

ــور  ــماره موت ــه ش ــی S1412277554597 و ب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــه خ ــه نام ــودرو و بيم کارت خ
00068051 وبــه شــماره انتظامــی 88 ایــران 971 ب 46  متعلــق بــه حســين  مولــوی قلعــه نــی  بــه 
شــماره ملــی 0013903926 فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهينامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی  0035842326  و کارت خــودرو بــه شــماره شاســی 
NAAP41DIBJ308207 و بــه شــماره موتــور 13389036870 وکارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 
99 ایــران 955 و 97  و کارت بازنشســتگی ارتــش متعلــق بــه حســن  نبــی قهــرودی  فرزنــد جعفــر در 

تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 1465808752 متعلــق بــه مریــم  خــوش ظاهــر مقــدم  فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــل در تاری ــد ابوالفض ــاوری  فرزن ــد  مددی ــه محم ــق ب ــماره 0022148132 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

موتــور  شــماره  وبــه   NB5125H8991800 شاســی  شــماره  بــه  ســيکلت  موتــور  کارت 
ــه  156FMI75808845 و بــه شــماره انتظامــی 134 ایــران 12455   متعلــق بــه حســن  مختــاری ب
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/10 مفق ــل  در تاری ــد ابوالفض ــی 0075604841 فرزن ــماره مل ش

ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س اعتب

پــالک فلــزی موتــور ســيکلت بــه شــماره بدنــه MC5GNLMEPGAL00715 و بــه شــماره موتــور 
ــه محمــد جــواد شهرســت  ــه شــماره انتظامــی 134 ایــران 74266  متعلــق ب 0135NC5068598 وب
بــه شــماره ملــی 0040124169   فرزنــد حســن  در تاریــخ 1401/05/09 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــماره  ــه ش ــودرو ب ــی  2520151331  و کارت خ ــماره مل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی و گواهينام کارت مل
شاســی NAAN01CE7MH636305 و بــه شــماره موتــور 124K1619016 و کارت ســوخت 
ــق  ــماره 972211057 متعل ــه ش ــجویی ب ــران 722 م 36 و کارت دانش ــی 10 ای ــماره انتظام ــه ش ب
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/20 مفق ــا  در تاری ــد حميدرض ــدی  فرزن ــد  قائ ــه محم  ب

ساقط می باشد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0077567250 متعلــق بــه حســن  طهماســبی کنــدرودی  فرزنــد عطــائ الــه  
در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0053480708 متعلــق بــه محمــد حســين  شــيرازی مقــدم  فرزنــد علــی  در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــی  در تاری ــد مرتض ــمتی  فرزن ــد  حش ــه حام ــق ب ــماره 0016929667 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/23 مفق

ــه مهــری   ــق ب ــی 4172025218 متعل ــه شــماره مل ــه رانندگــی ب ــی و شناســنامه و گواهينام کارت مل
رضایــی فرزنــد مســيب در تاریــخ 1401/04/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1743978499 متعلــق بــه مبيــن  جعفــری  فرزنــد شــهرام  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/23 مفق

ــخ  ــد ســبزعلی در تاری ــر فرزن ــه درخشــانی ف ــه راضي ــق ب ــه شــماره 0022655956 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0025311719  متعلــق بــه محمــد مهــدی  یوســفيان نــوش ابــادی  فرزنــد 
محمــد  در تاریــخ 1401/01/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

 M159413053 و بــه شــماره موتــور NAS851100M3361207 کارت خــودرو بــه شــماره شاســی
ــه  ــوم ب ــی معص ــم  نجف ــه مری ــق ب ــران 324 ل 92  متعل ــی 40 ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب وکارت س
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/19 مفق ــد  در تاری ــد محم ــی 0066265878  فرزن ــماره مل ش

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0011360021 متعلــق بــه مهنــاز  ابوفاضلــی زارع  فرزنــد عباســقلی  در تاریــخ 
1401/05/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــماره  ــه ش ــيکلت  ب ــماره 0748988130 و کارت موتورس ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهينام کارت مل
انتظامــی 77 ایــران 3279 هونــدا 125 مــدل 62 و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 33 ایــران 563 
ــد  در  ــد محم ــد صي ــی 0748988130  فرزن ــه شــماره مل ــه غالمحســين  رســولی ب ــق ب ن 72  متعل

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردی

ــخ  ــين  در تاری ــد یارحس ــات  فرزن ــی  بي ــه مرتض ــق ب ــماره 3962638598 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/01 مفق

ــه ابراهيــم  تاجيــک   ــوار 1870661630716  متعلــق ب ــه شــماره خان کارت امایــش و کارت کارگــری ب
فرزنــد عبدالشــکور  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره ملــی 4529719111  فرزنــد  ــه اکــرام  عبــاس زاد ب ــه شــماره 3738 متعلــق ب شناســنامه ب
صيــد علــی  در تاریــخ 1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0054065216 متعلــق بــه اکــرم  ســادات ميــر شــفيعی  فرزنــد ســيد احمــد  در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد  ــدی  فرزن ــير محم ــه  ش ــه ریحان ــق ب ــماره 0023531126 متعل ــه ش ــی ب ــنامه  و کارت مل شناس
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/20 مفق محمدرضــا  در تاری

2902
کارت ملــی بــه شــماره 0110275489 متعلــق بــه علــی اکبــر موســی خانــی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 

1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 4285027321 متعلــق بــه اميــر جليلــی فرزنــد رســتم در تاریــخ 1401/03/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــان در تاریــخ  ــد قرب ــه حامــد اصغرنژادرودپشــتی فرزن ــه شــماره 2710151626 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــل اهلل در تاری ــد خلي ــدی فرزن ــماعيل احم ــه اس ــق ب ــماره 3980042669 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب 1401/05/02 مفقــود گردی

ــم در  ــد رحي ــد اســمعيلی طــارم ســری فرزن ــه مجي ــق ب ــه شــماره 2595225448 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــر در تاری ــد صف ــوری فرزن ــه ســيامک ن ــق ب ــه شــماره 1450554121 متعل ــت ب ــان خدم کارت پای
1391/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی در  ــد یارعل ــدی فرزن ــز عاب ــه گلری ــق ب ــه  متعل ــماره 0520256794 و گواهينام ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 3979853802 و گواهينامــه  متعلــق بــه اميرشــاکر صائيــن فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1401/05/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0060085071 و گواهينامــه و کارت پایــان خدمــت و گذرنامــه متعلــق بــه کمــال 
نجــدی فرزنــد لطــف اهلل در تاریــخ 1400/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0054847869 متعلــق بــه غالمرضــا قلــی نيــا فرزنــد مرتضــی در 
تاریــخ 1400/11/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــراب در تاری ــد ابوت ــدی فرزن ــی احم ــه محمدتق ــق ب ــماره 5899290579 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب 1401/05/15 مفقــود گردی

2903
ــه شــماره 2229345079  ــت ب ــان خدم ــه شــماره 2229345079 و کارت پای ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه حســن اســدی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 3781842029 متعلــق بــه احمــد عذیــری فرزنــد محمــود در تاریــخ 
1401/03/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــاد فرزن ــال آب ــفيعی کم ــه  ش ــه فاطم ــق ب ــماره 0450372928 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش  کارت مل
فضل اله در تاریخ 1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 0071352821  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0071352821 و گواهينام ــه ش ــمند ب ــی  هوش کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/29 مفقــود گردی ــد یحيــی در تاری ــوری فرزن ــه مهــدی ن ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 0381244490 متعلــق بــه ســيدعلی الجــوردی زاده فرزنــد مظفــر 
ــی  ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــران 415 ج 39 وکارت مل ــالک 40 ای ــماره پ ــه ش ــين ب و کارت ماش
ــخ 1401/05/20  ــی در تاری ــيد عل ــد س ــوردی زاده فرزن ــاد الج ــيد عم ــه س ــق ب 0020874235 متعل

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه منصــوره  ــق ب ــماره 0034973931 متعل ــه ش ــایر  ب ــی وس ــای بانک ــی هوشــمند و کارت ه کارت مل
هــزاران فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــين و  ــماره 0071807322 و کارت ماش ــه ش ــه دو  ب ــی پای ــه رانندگ ــمند و گواهينام ــی هوش کارت مل
کارت ســوخت  بــه شــماره 88 ایــران 393 م 27 و کارت واکســن  متعلــق بــه مســعود خورشــيدی فرزنــد 

منوچهــر در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند وکارت پایــان خدمــت  و گواهينامــه رانندگــی پایــه دو و کارت هــای بانکــی بــه 
ــه شــماره پــالک  99 ایــران  شــماره 0058712747 و کارت ماشــين و بيمــه نامــه و  کارت ســوخت ب
448 ط 49 متعلــق بــه هــادی ایرانــی فرزنــد مــروت در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0795097395 متعلــق بــه هــادی ســاعدی فــر فرزنــد مرادعلــی  در 
تاریــخ1401/04/22  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت هــای بانکــی   بــه شــماره 0065903201 متعلــق بــه حميدرضــا جعفــری 
فرزنــد عبدالــه  در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند وکارت پایــان خدمــت وگواهينامــه رانندگــی پایــه دو  بــه شــماره 0019591993 
متعلــق بــه محمــد نعيــم نجيبــی فرزنــد عليرضــا در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0452981239 متعلــق بــه فاطمــه بابایــی فرزنــد حســين علــی  در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
کارت ملــی بــه شــماره 0056207808 متعلــق بــه فریبــرز ابراهيمــی خســمخی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 

1401/05/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه ابوالفضــل حــاج اســمعيل   ــه شــماره 0018077471 و گواهينامــه پایــه ســه  متعلــق ب کارت ملــی ب
فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3011

بــرگ ســبز خــودرو برليانــس بــه رنــگ مشــکی متاليــک بــه شــماره پــالک53 ط615ایران10بــه شــماره 
موتــورBM15L/F094873 بــه شــماره شاســی NASV31100G1005941متعلــق بــه خانــم ناهيــد 

گودرزی فرزند حاتم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

3016
ــه  ــق ب ــه شــماره 0932220169 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0932220169 و گواهينام ــی ب کارت مل

بهــروز کریــم پــور فرزنــد ازبرعلــی در تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 
می باشد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0924353384 متعلــق بــه ســيد محمــد جــواد آزاد فرزنــد ســيد اصغــر 
در تاریــخ 1401/05/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد براتعل ــوه فرزن ــرقی گزک ــر ش ــه امي ــق ب ــماره 0921897121 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/01/23 مفقــود گردی

3041
ــد  ــه عبــاس قاســمی دیزقنــدی فرزن ــه شــماره ملــی 0700285946 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

علی اصغر در تاریخ 1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4030
ــخ  ــه در تاری ــد عزیزال ــی فرزن ــه صادق ــت ال ــه عنای ــق ب ــماره 4070486291 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4072327743 و کارت شناســایی دادگســتری و کارت نظــام مهندســی  متعلــق 
بــه اميــر ظرافــت کار یگانــه فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــران31 متعل ــه شــماره 811د75ای ــه ماشــين و کارت ماشــين ب ــه دو و بيمــه نام ــه پای گواهينام
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/01 مفق ــاس در تاری ــد عب ــری فرزن ــکاری جهانگي ــرداد ميرش مه

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5111
شناســنامه بــه شــماره 6862 و کارت ملــی بــه شــماره 4411240912 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  
ــام  ــه بهن ــق ب ــک متعل ــه چ ــره برگ ــماره 21فق ــه ش ــی ب ــک بانک ــته چ ــماره  و دس ــه ش ــه ب و گذرنام
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/05/10 مفقــود  در  علــی  فرزنــد  ابهــری   اســمعيلی 

ساقط می باشد

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــيروانی فرزن ــودزاده ش ــد محم ــه احم ــق ب ــماره 180 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/14 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0439874289 متعلــق بــه بيگــم  شــکری فرزند نادعلــی در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــادل در تاری ــد ع ــا فرزن ــری ني ــان قم ــه فخریج ــق ب ــماره 3251347691 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 199 متعلــق بــه زهــرا  آقاجــان پــور معلــم فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/14 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5502
ــخ  ــين  در تاری ــد حس ــور  فرزن ــين پ ــی  حس ــه عل ــق ب ــماره 0023810335 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــی  فرزن ــمی زاده کلده ــه ارش  قاس ــق ب ــماره 2660178690 متعل ــه ش ــنامه ب ــی و شناس کارت مل
رســول در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2596090562 متعلــق بــه اســحاق  ملکــی  فرزنــد مــراد در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7006
کارت ملــی بــه شــماره 4490678509 متعلــق بــه حســنا کســعلی فرزند طالــب در تاریــخ 1401/05/10 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد علــی بخــش در  ــه افشــين بشــارتی فرزن ــق ب ــه شــماره 4500764879 متعل ــان خدمــت ب کارت پای
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
گواهينامــه پایــه دو بــه شــماره 0065909501 و کارت ماشــين ســواری )نــوع مالکيــت شــخصی( ســند 
خــودرو )برگــه ســبز( بــه شــماره شاســی S1412287907546 و شــماره موتــور 2749315 و شــماره 
پــالک 277 ط 14 ایــران 77 متعلــق بــه آقــای مرتضــی حيــدری فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/01/20 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2679851943 متعلــق بــه هامــون  فــالح کســمائی  فرزنــد جهانگيــر  در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد محمــد عل ــی  فرزن ــه فاطمــه  یعقوب ــق ب ــه شــماره 0759476691 متعل شناســنامه ب
1401/04/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0054372933 متعلــق بــه زهــره  حســاس فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق

7014
کارت ملــی بــه شــماره 3501176996 متعلــق بــه پيمانــه بيگــی فرزنــد علــی نقــی در تاریــخ 

1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد قاســم در تاری ــانی فرزن ــر فارس ــهناز رنجب ــه ش ــق ب ــماره 4679368322 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7059
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــی یدک ــه ابوالفضــل طالب ــق ب ــماره 0873177207 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0902586051 متعلــق بــه صــادق  خاکشــور فرزنــد ارســالن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/25 مفق

وجيهــه  بــه  متعلــق   3660387185 شــماره  بــه  شناســنامه   عــدد  ســه  ملــی   کارت 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/05 مفق ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــهرکی فرزن  ش

می باشد.

ــود  ــخ 1401/04/01 مفق ــن در تاری ــد حس ــده فرزن ــدی دهن ــو  عاب ــهر بان ــه ش ــق ب ــی  متعل کارت مل
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 کارت موتــور گواهينامــه  بــه شــماره 79199221 متعلــق بــه محمــد هــادی ســلطانی فرزنــد 
موسی الرضا در تاریخ 1401/05/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهينامــه پایــه ســه بــه شــماره  متعلــق بــه حدیثــه شــریفی فرزند حميــد رضــا در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد رجبعل ــری فرزن ــن جغف ــه محس ــق ب ــماره 0944346121 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/10 مفق

ــخ  ــه در تاری ــد نورال ــی فرزن ــی رضائ ــان عل ــه ج ــق ب ــماره 2249638543 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/20 مفق

ــد علــی اکبــر  در تاریــخ  ــه فرشــته فکــور خــور فرزن ــه شــماره 5539981308 متعلــق ب کارت ملــی ب
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی اکبــر  در تاریــخ  ــه فرشــته فکــور خــور فرزن ــه شــماره 5539981308 متعلــق ب کارت ملــی ب
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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عزم جدی مسئوالن برای رفع مشکل

در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار به همت اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران و سازمان بسیج رسانه استان در 
جوار یادمان هشــت شهید گمنام مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس برگزار 

شد، از خبرنگاران فعال حوزه دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.
حرمت ا لسادات نورانی

سردار »عبداهلل ملکی« مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
مازندران در مراسم روز خبرنگار که در جوار یادمان هشت شهید گمنام مرکز 
فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران برگزار شــد، تقارن روز خبرنگار را با 
عاشورای حسینی گرامی داشت و اظهار داشت: مراسم امسال روز خبرنگار، 

عاشورایی برگزار شده است.
وی با بیان اینکه این مراسم همزمان با چهل وسومین سال دفاع مقدس 
و مقاومت برگزار شده است، تصریح کرد: این دورهمی عاشورایی را با زیارت 
عاشورای اباعبداهلل الحسین )ع( متبرک کردیم و ضمن قدردانی از سربازان 

جنگ نرم با آرمان های شهدای گمنام تجدید میثاق خواهیم کرد.
وی بــا بیان اینکه جنگ حق و باطل در عاشــورا اتفاق افتاد و امروز نیز 
جنگ حق و باطل را شاهد هستیم، تصریح کرد: ما صدای خدامحوری داریم 
و پیام و اهداف ائمه و پیامبر را پیاده می کنیم و در این راه بزرگ با استکبار 

در ســتیز هستیم.این مسئول با بیان اینکه رزمندگان اسالم با دست خالی 
در جبهه خرمشــهر هم مقاومت کردند و هم در آزادی این شهر مجاهدت 
داشتند، گفت: خبرنگاران نیز با تجهیزات اندک خود در مقابله با جنگ نرم 

و فرهنگی و ترکیبی در صف اول و جلودار هستند.
وی با بیان اینکه خبرنگاران هم از فرهنگ ملت امام حسینی دفاع می کنند 
و هم با کلمات و فکر خود بر دشمن هجوم می برند بر لزوم توجه مسئولین 
به خبرنگاران تأکید کرد.این مســئول ادامــه داد: خبرنگاران علی رغم همه 
مشکالت اقتصادی قدرتمندانه در میدان هستند و مسئولین و متولیان امور 
فرهنگی و رسانه باید توجه ویژه به وضعیت معیشتی خبرنگاران داشته باشند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران با بیان اینکه 
فضای مجازی عرصه جنگ نرم دشمن است و باید به درستی با تولید محتوا 
ســرباز این جبهه بود، گفت: خبرنگاران در کنار انقالب هســتند و علی رغم 
مشکالت زیاد حرکت در این مسیر حرکت را با قوت و قدرت ادامه می دهند.

ایده روز - البرز- بهرام اسد پور - سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان البرز گفت: فعالیت فضای مجازی در استان البرز تخصصی می شود و 

از ظرفیت همه نهادها به ویژه جبهه انقالب اسالمی بهره گیری خواهد شد.
سعید جابری انصاری در گفتگوی زنده رادیویی در برنامه پاتوق هنر که  از 
رادیو البرز پخش شد، اظهار داشت: نگاه ما در مدیریت فضای مجازی تبعیت 
پذیری از تاکیدات مقام معظم رهبری اســت و می بایســت زمین دشمن در 
موضوع فضای مجازی به خوبی شناسایی شود.از این روی تاکیدات رهبر معظم 

انقالب اسالمی فصل الخطاب کار در مدیریت فضای مجازی است.
وی خاطرنشــان کرد: در فضای مجازی، تولید کنندگان محتوا و اشــاعه 
دهندگان موضوعات می بایست نسبت به مخاطبین مسئولیت پذیر باشند و 

حس امید و نشاط در سطح جامعه باید گسترانیده شود.
جابری گفت: افرادی که وارد چرخه اطالع رسانی شده اند آموزش می بینند 

و ارتقا سطح سواد رسانه ای آنها در دستور کار است.
وی افزود: در اســتان البرز، شهرستان به شهرستان اطالعات گردانندگان 
کانال ها در حال تهیه اســت ومدیران کانال های خبری و مجازی باید ثبت 

مشــخصات کنند، همچنین راهبران رسانه ای گروه ها، شبکه های مذهبی، 
فرهنگی، هنری، خبری و.. هم به بانک اطالعاتی بپیوندند که در نهایت بانک 

اطالعاتی تکمیل شده پاالیش و ارزیابی مشخصات می شود.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز ادامه داد: عالوه 

بر رسانه های فعال که در بانک جامع خبرنگاران ثبت نام کرده اند، صاحبان 
تریبون نیز اعالم فعالیت نمایند.

وی در ادامــه تاکید کرد: خدمات اســتاندار جهادی البرز به مردم باید در 
فضای مجازی منعکس شود.

جابری انصاری در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: فعالیت فضای 
مجازی در اســتان تخصصی می شود و از ظرفیت همه نهادها به ویژه جبهه 

انقالب اسالمی بهره گیری خواهد شد.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان البرز، تصریح کرد: 
براســاس راهبردهای معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
شــورای عالی فضای مجازی راهبردهای بخشــی از مسیر در مدیریت فضای 

مجازی طی شده است.
وی در پایان گفت: تالش می شــود با کمک تمامی دلسوزان قدرت واحد 
رسانه ای در استان البرز ایجاد نماییم که از صدا و سیمای مرکز البرز خواستاریم 
در اعالم فراخوان تکمیل بانک فعاالن عرصه مجازی، اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان البز را همراهی نماید.

سردار ملکی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران: 

خبرنگاران با قلم و دوربین عکاسی خود در صف اول مقابله با جنگ نرم و ترکیبی هستند

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز خبرداد

فعالیت فضای مجازی در استان البرز تخصصی می شود

   نشست مدیر عامل شرکت نفت سپاهان با نمایندگان عاملین پخش 
روغن موتور

نشســت مدیر عامل شــرکت نفت ســپاهان با نمایندگان عاملین پخش روغن 
 موتوردر سراسر کشور روز یکشنبه 23 مرداد ماه در محل دفتر مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت سپاهان در این نشست صمیمی که نمایندگانی 
از عاملین پخش استانها های اصفهان، تهران، همدان، فارس، خوزستان،کردستان، 
سیستان و بلوچستان ،لرستان و ... حضور داشــتند دکتر نیکو همت مدیر عامل 
شــرکت نفت ســپاهان در ابتدا ضمن ابراز خرســندی از برگزاری این جلســه 
 خواستارتداوم برگزاری این جلسات به منظور برطرف شدن برخی سوءتفاهم ها شد. 

مدیــر عامل شــرکت نفــت ســپاهان تصریــح کــرد وظیفه شــرکت نفت 
ســپاهان در شــرایط فعلی ، کمک بــه توزیــع عادالنه محصــول و جلوگیری 
از رانــت خــواری اســت تــا در نهایــت مصــرف کننــده نهایــی بتوانــد 
 محصــول کامــال اســتاندارد و اصــل را با قیمــت مناســب دریافــت نماید.

وی افزود تغییــری که در چند ماه گذشــته در روند توزیع محصوالت شــرکت 
نفت ســپاهان انجام گرفته در همین راســتا بوده و شــرکت کیمیا اســپیدی 
قشــم به عنوان بــازوی اجرایی شــرکت نفــت ســپاهان در یــک چارچوب 
 هدفمنــد و برنامــه ریزی شــده ایــن وظیفــه مهــم را پیگیری مــی نماید.

دکتر نیکو همت گفت برخی تخلفات انجام گرفته در بازار مثل احتکار محصول،فروش 
حواله ای، صادرات غیرقانونی ، فروش محصوالت شرکت با برند های متفرقه و فروش 
روغن های تقلبی و مواردی از این قبیل ما را مجاب کرد تا در روند توزیع محصوالت 
شرکت تغییراتی صورت دهیم تا هم مصرف کننده نهایی بتواند محصول با کیفیت و 
 با قیمت مناسب دریافت کند و هم شرکت از این فضای ناسالم زیان بیشتری نبیند.

در ادامه جلسه که تعدادی از مدیران ارشد  صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت 
نفت نیز حضور داشتند، مدیر عامل شرکت نفت سپاهان با سعه صدر به صحبت 
های تک تک عاملین پخش حاضردر جلســه گوش داد و در جریان دغدغه ها و 
نگرانی های آنها قرار گرقت و ضمن ارائه پیشــنهاداتی، شرایط همکاری جدیدی 
را برای عاملین مطرح نمود که قرار شــد این پیشــنهادات جدید توسط عاملین 
 پخش روغن موتور مــورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن به شــرکت اعالم گردد.

گفتنی است که قبل از آغاز این جلسه عوامل یکی از سایت های خبری که ید طوالیی 
در نشر اکاذیب و دروغ پراکنی در حوزه نفت دارد با حضور در میان نمایندگان عاملین 
پخش روغن موتور  و با ضبط گزارش های جهت دار سعی در ایجاد تشنج به منظور 
بهره برداری های خاص داشت که خوشبختانه با درایت عاملین محترم به نتیجه 

نرسید. 

    لزوم همراهــی مردم برای حفــظ پایداری شــبکه در هفته آتی
وزیر نیرو بــا اشــاره به افزایــش ۵ درصــدی تقاضــای مصرف برق نســبت 
به ســال گذشــته، گفــت: محــور برنامه هــای مختلــف وزارت نیــرو برای 
عبــور موفــق از تابســتان، بر اســاس اقدامــات صنعت بــرق و همــکاری و 
 صرفه جویــی مردم اســت کــه ضــرورت دارد ایــن همــکاری ادامــه یابد.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با اشاره به وضعیت مصرف برق در کشور، اظهار کرد: 
صنعت برق در ابتدای تحویل دولت سیزدهم با مشکالت فراوانی در حوزه تامین برق 
مردم و رضایتمندی مواجه بود که در این رابطه یک برنامه ١٠٠ اقدامی را با حمایت 
 دولت و مجلس تدوین و با همکاری و مشارکت مردم این برنامه را اجرایی کردیم.

وی افــزود: مهم تریــن محورهای ایــن برنامه افزایــش ظرفیــت نیروگاهی، 
 بکارگیری و تعمیرات اساســی تمام نیروگاه های موجــود و مدیریت مصرف بود.

وزیر نیــرو ادامــه داد: تــا امــروز دو ســوم از مســیر اوج مصرف تابســتان را 
 پشت سر گذاشــتیم و با کمترین مشــکل توانســتیم این دوره را سپری کنیم.

محرابیان با بیان اینکه خوشبختانه ۴٠ درصد مردم در مصرف خود صرفه جویی 
 کردند، گفت: این ۴٠ درصد پاداش صرفه جویی در مصرف برق خود را دریافت کردند.

وی با اشــاره به شــرایط ســخت صنعت برق در وضعیت کنونــی آب و هوایی 
کشــور، افزود: متوســط دمایی کشــور نســبت به ســال گذشــته یک درجه 
بیشتر شــده و در برخی نقاط مانند اســتان های خوزستان، بوشــهر، هرمزگان 
 و حتی شــمالغرب کشــور ۴ الــی ۵ درجــه افزایش دما را شــاهد هســتیم.

محرابیان ادامه داد: برای هفته آینده هم پیش بینی می شود که شهرهای شمالی 
 کشور شاهد افزایش دما باشند و در این صورت باعث افزایش مصرف برق خواهد شد.

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه لــزوم تــداوم همــکاری مــردم در زمینــه 
صرفه جویی مصــرف برق خاطرنشــان کــرد: اگــر همــکاری و صرفه جویی 
مردم ماننــد روزهــای ابتدایــی تابســتان امســال تداوم داشــته باشــد، از 
روزهــای باقیمانــده تابســتان نیز بــا کمترین مشــکل عبــور خواهیم کرد 
 چرا که در حال حاضــر نیازمند همکاری مــردم و صرفه جویی آن ها هســتیم.

وزیر نیرو بــا بیان اینکه بارش ها ممکن اســت به صورت نقطــه ای باعث کاهش 
دما شــود، افــزود: زمانی کــه رطوبت در کشــور باال مــی رود، باعــث افزایش 
 مصرف بــرق شــده و در این شــرایط نیــاز به صرفه جویــی بیشــتری داریم.

وی با اشــاره به وضعیت مصرف برق در تابســتان امســال، گفــت: اوج مصرف 
برق کشور در تابستانی که پشــت سرگذاشــتیم حدود ۶٩ هزار و 2٧٨ مگاوات 
 بود، در حالی که تقاضای مصرف در ســال گذشــته ۶٧ هزار مگاوات بوده است.

وزیر نیرو ادامه داد: تقریبا نسبت به سال گذشته تقاضای مصرف برق ۵ درصد افزایش 
پیدا کرده که نشانگر رشد مصرف در کشور است. 

  نصب بانک باتری سیستم های یو پی اس در پاالیشگاه گاز ایالم
مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز ایــالم از نصــب و راه انــدازی بانــک باتری 
های منابع برق بــی وقفه در ایــن واحد صنعتی خبــر داد و گفــت: در اورهال 
امســال، بانک های باتری ۶ دســتگاه از منابع برق بی وقفه مهم در پاالیشــگاه 
 گاز ایالم تعویض شــد و پــس از انجام تســت هــای الزم، زیر بار قــرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان  افزود: سیســتم های منابع برق بی وقفه 
یا همان یوپی اس ها بواســطه تأمین برق بي وقفه و با کیفیت براي سیستم هاي 
 کنترل و مانیتورینگ فرآیند، در تولید پایدار پاالیشگاه نقش حیاتی ایفا مي کنند.

نوریان تصریح کرد: پس از آنکه در سال گذشته در تست های ظرفیت سنجی باتری ها 
مشخص شد ظرفیت باتری چند دستگاه مهم تقلیل یافته است، فرآیند جایگزینی 
این باتری ها در دستور کار قرار گرفت و به دلیل خارجی بودن باتری های موجود، 
 مذاکره با سازندگان داخلی جهت ارزیابی توان تولید کنندگان داخلی به انجام رسید.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: با انتخاب مشخصات فنی جدید باتری 
ها بر اساس میزان مصارف واقعی و عملیاتی سیستم های کنترل و تطبیق با توان 
داخلی سازندگان، ضمن رعایت استانداردهاي جاری، تقاضای خرید صادر گردید 
و پس از طی تشریفات مناقصه و مشخص شــدن پیمانکار، این باتری ها در مدت 
 کمتر از ۴ ماه در کارخانه سازنده تولید شد و جهت نصب به پاالیشگاه منتقل گردید. 
نوریان افزود: به دلیل تغییر مشخصات فنی باتری ها می بایست تغییرات الزم در 
کارت های الکترونیکی یو پی اس ها جهت تنظیم مدار شارژ و تناسب جریان خروجی 
شارژرها با باتری های جدید اعمال مي شــد که پس از انجام مطالعات الزم، این 
 اقدام توسط کارشناسان این واحد در اورهال امسال روی دستگاهها انجام گرفت.

 گزینــش فنــی، اقتصــادی مشــخصات باتــري  هــا تأثیــر چشــمگیری 
داخــل  در  کاال  تولیــد  همچنیــن  و  داشــت  هزینــه  کاهــش  در 
 کشــور، مانــع خــروج میــزان قابــل توجهــی ارز از کشــور شــد.

 حضرت آیت اهلل محمدی الئینی در  دیدار با مسئولین دانشگاه ضمن تشکر 
از زحمات مدیران دانشــگاه گفت:  دانشــگاه باید در رعایت قانون و اجرای آن 

پیشگام باشد
 نماینده ولی فقیه در اســتان بیان داشت: دانشگاهیان باید مظهر احترام به 
هنجارهای جامعه و ارزش هایی که برای حفظ آن ها انســان های واالیی جان 

شان و سالمتی شان را فدا کرده اند، باشند.
 حضرت آیت اهلل محمدی الئینی افزود: اساتید و دانشگاهیان عالوه بر حضور 
فعاالنه در مباحث  علمی ، پژوهشی و آموزشی باید به  مسائل اعتقادي و ارزشی 

هم توجه ویژه داشته باشند.
در این دیدار دکتر غالمی رئیس دانشگاه با اشاره به اینکه فعالیت های فرهنگي 
کشــور متناسب با تهاجم فرهنگی نیســت گفت: برنامه استراتژیک دانشگاه با 

١۴+١سیاست کلی تدوین شده و به همه معاونت ها ابالغ گردید
 دکتر غالمی افزود: نظارت دقیق و مستمر در اجرای این برنامه ها خواهیم 

داشت.رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد: در این سیاست ها  برای 
مباحث فرهنگی و داشــتن دانشگاه اسالمي  برنامه استراتژیک تدوین گردیده 
اســت. یکی از این برنامه ها اجرای طرح چراغ ســبز است که  براساس فعالیت 

های دانش بنیان طراحی و اجرا خواهد شد.
دکتــر غالمی تصریح کرد: در اجــرای برنامه های فرهنگی ، دفتر نهاد مقام 
معظم رهبری، معاونت دانشجویی فرهنگی و گروه آموزشی معارف اسالمی سه 

محور اصلی هستند.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسینی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه گفت:  قوانین و منشور اخالقی و پوشش دانشگاهی  وجود 

دارد فقط باید با حساسیت بیشتر اجرا شود.
قابل ذکر است  در این دیدار  دکتر زمانی معاون آموزشی، دکتر سروی معاون 
دانشجویی فرهنگی، دکتر آزادبخت مشاور  رئیس دانشگاه، و جمعی  از اعضای 

هیات علمی و مدیران دانشگاه حضور داشتند.

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و نماینده ولی فقیه در استان

دانشگاه باید مظهر قانون گرایی و قانون محوري باشد

 هفت روز از مشــکل پدیده آمده در خصوص 
تامین آب شــرب در برخــی از نقاط مختلف 
چهارمحــال و بختیاری در مســیر چشــمه 
کوهرنــگ به ویژه شــهرکرد و روســتاهای 
 در مســیر آن می گــذرد کــه در طــی این 
مــدت تالش های زیادی برای رفع جدی این 

مشکل انجام شده است.
 در این یک هفته تالش های مختلف زیرساختی 
و زیربنایی برای اجرای تامین آب شرب در نقاط 
مختلف شــهرکرد انجام شده است تا مشکل 

تامین آب به صورت جدی رفع شود.
حضور وزیــر نیرو، مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب، تیم های عملیاتی در کنار مسووالن 
چهارمحــال و بختیاری نشــان از عزم جدی 
برای رفع این مشــکل و معضــل دارد و مردم 
نیز همچنان خواهان رفع این مشکل در سطح 

شهرکرد هستند.

 آخرین وضعیت تامین آب شــرب در 
چهارمحال و بختیاری

اگر چه برخی از مردم در شهرکرد همچنان با 
کمبود آب شرب یا افت فشار آب در لوله های 
آب در طبقات باالتر مواجه هستند، اما در روز 
دوشنبه عکس ها و فیلم هایی نیز در شبکه های 
فضای مجازی منتشر شد که عده ای درب مغازه 
با حیاط خانه خود را با آب شرب شستشو داده 
اند که با گالیه برخی دیگر از شهروندان همراه 

شده است.

نیرو برای رفع   اقدامات فوری وزارت 
مشکل آب شهرکرد

وزیر نیرو در سفری کاری و جهادی از نزدیک 
مشــکالت و معضالت آب شرب چهارمحال و 
بختیاری به ویژه شــهرکرد از نزدیک پیگیری 
کرد و اعــالم کرد: تمامی امکانات وزارت نیرو 
برای حل مشــکل آب چهارمحال و بختیاری 
 بسیج شده اســت و ۴ سامانه برای جایگزین 
کردن چشمه آب کوهرنگ در حال اجرا است 
و 2 سامانه اضطراری دیگر به زودی وارد مدار 

می شود.
علی اکبر محرابیان در ســفر به این استان  با 
اشاره به بسیج تمامی امکانات کشور، گفت: چهار 
سامانه برای جایگزین کردن چشمه کوهرنگ 
و تامین آب اســتان چهارمحال و بختیاری در 

حال اجرا است.
وی در خصوص آخریــن وضعیت تامین آب 
چهارمحــال و بختیاری، اظهار کــرد: در پی 

ســیل های اخیر در 2٠ اســتان کشور، حوزه 
آب، برق و زیرســاخت های کشــور و از جمله 
این مناطق، به اســتان چهارمحال و بختیاری 
خسارت قابل توجهی وارد شده است و امیدوارم 
با کمک های دولت و اقدامات الزم این خسارات 

برطرف و جبران شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه یکی از مناطق آسیب دیده 
چشمه کوهرنگ است، گفت: در اثر سیل آب 
این منطقه کدر و از حد اســتاندارد خارج شد 

و متاسفانه این موضوع همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به بازدید خود از این منطقه ادامه 
داد: میزان کدری آب نســبت به روزهای اول 
کمتر شده تا روز گذشته اما روز یکشنبه قدری 
کــدورت باالتر رفت و با توجه به این موضوع، 
در پی جایگزین کردن سهم چشمه کوهرنگ 
هستیم تا بتوانیم در واقع بیش از ۵٠ درصد آب 
شهرکرد را که از این منطقه تامین می شود را با 

سامانه های اضطراری جایگزین کنیم.
محرابیان با بیان اینکه حجم آب باال بوده و ایجاد 
سامانه های اضطراری نیز زمان بر است، گفت: 
دستور بسیج تمامی امکانات کشور داده شده 
و همزمان حدود چهار سامانه برای جایگزین 

کردن چشمه کوهرنگ در حال اجرا است.
وی با اشاره به وارد مدار شدن دو سامانه و تامین 
بخشی از آب چشــمه، اضافه کرد: دو سامانه 
اضطراری دیگر هم طی ســاعت ها و روزهای 

آینده وارد مدار خواهد شد.
وزیر نیرو بــا بیان اینکه در حال حاضر برخی 

از نقاط شهر با کمبود جدی آب مواجه است، 
گفت: در ساختمان های دارای طبقات، آب در 

طبقه اول تامین می شود.
به گفته وی، شرایط تامین آب نسبت به روزهای 
آینده کمی  بهتر شده اما اصال قابل قبول نیست.

وزیر نیرو با اشاره به صدور دستورات الزم، اظهار 
داشت: اعتبارات ضروری برای حل این مشکل 
به صورت نقدی پرداخت شده و امیدواریم طی 

یکی دو روز آینده مشکل رفع شود.
محرابیــان با تقدیر از مــردم بخاطر همکاری 
بســیار خوب، بر ضرورت صرفه جویی در این 

شرایط تاکید کرد.
سخنگوی صنعت آب کشــور از تالش وزارت 
نیرو برای حل کامل مشکل آب شرب شهرکرد 

ناشی از گل آلودی چشمه کوهرنگ خبر داد.
فیروز قاســم زاده درباره وضعیت آب شــرب 
شهرکرد گفت: همزمان با بارش های اخیر در 
کشور، بارش های شدیدی در منطقه کوهرنگ 
به وقوع پیوســت که باعث بروز ســیالب در 
رودخانه ها شــد و در اثر ســیالب ها، چشمه 
کوهرنگ به عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب 
شهرکرد گل آلود شد و غلظت رسوبات در آب 

چشمه افزایش یافت.
وی افزود: همین مســاله موجب بروز اختالل 
در عملکرد تصفیه خانه آب شــرب شهرکرد و 
در نتیجه افت فشار در بخشی از شبکه توزیع 

آب شد.
سخنگوی صنعت آب کشور همچنین در ادامه 

تصریح کرد: از ساعات اولیه بروز این اختالل، 
تیم های عملیاتی وارد عمل شدند و ضمن تأمین 
آب موقت از طریق روش های جایگزین نظیر آب 
تانکری و آب بسته بندی، عملیات اجرایی اصالح 

تصفیه خانه برای رفع دائمی مشکل، آغاز شد.
قاسم زاده خاطرنشــان کرد: متاسفانه به دلیل 
طوالنی شدن زمان گل آلودی چشمه کوهرنگ و 
رفع نشدن موضوع تاکنون، فشار بخش اندکی از 
شبکه توزیع در نواحی مرتفع شهرکرد به حالت 
عادی بر نگشته است و حدود پنج درصد شهر با 

قطعی و افت فشار مواجه هستند.
وی گفــت: با توجــه به اهمیــت موضوع و 
ضرورت تأمین آب مورد نیاز شــهروندان عزیز 
شهرکرد، حسب دستور وزیر نیرو، مدیرعامل 
شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور در 
روزهای گذشته با حضور در استان چهارمحال 
و بختیاری، شــخصا مدیریت موضــوع را بر 
عهده گرفتــه و امروز نیز وزیر نیرو برای رصد 
دقیق موضوع و ســرعت بخشیدن به عملیات 
بازگشت کیفیت آب به شرایط عادی، به استان 
چهارمحال و بختیاری سفر کرده تا در حداقل 
زمان ممکن،  پایداری شبکه آب شرب شهرکرد 

درسطح کل شهر حاصل شود.

 اجرای طرح پدافندی برای خط انتقال 
آب کوهرنگ به شهرکرد

معــاون توســعه و منابع آب شــرکت آب و 
فاضــالب چهارمحال و بختیاری، اجرای طرح 

پدافنــدی خط انتقال کوهرنگ به شــهرکرد 
را یک ضرورت اعــالم کرد و گفت: در همین 
 راســتا مطالعات این طرح تدوین شده و امید 
می رود با اختصــاص اعتبار بتوان ظرف ۶ ماه 

آن را اجرا کرد.
مراد محمودی افزود: هر طرح انتقال آب نیاز به 
یک طرح پدافندی دارد تا در زمان های بحران 
بتوان تنش آبی را از این طریق برطرف کرد از 
این رو از آنجا که چشمه کوهرنگ منبع پایداری 
به شمار نمی رود اهمیت احداث طرح پدافندی 

دوچندان شده است.
وی ادامه داد: بخشی از مطالعات طرح پدافندی 
چشمه کوهرنگ از سوی شرکت آب و فاضالب 
و بخش دیگری از آن از ســوی آب منطقه ای 
انجام شــده اســت به این دلیل چنانچه برای 
اجرای این طرح اعتبار الزم اختصاص پیدا کند 
می توان در مدت زمان کوتاهی حدود ۶ ماه این 

طرح را اجرا کرد.
معــاون توســعه و منابع آب شــرکت آب و 
فاضــالب چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
منبع طــرح پدافندی خــط انتقال کوهرنگ 
به شــهرکرد از همان چشمه های شهرستان 
کوهرنگ تامین می شــود، اظهار داشت: حتی 
در صــورت بهره برداری از طرح بن به بروجن، 
این خط پدافندی برای تامین آب مرکز استان 

یک ضرورت است.
محمــودی در ادامــه با بیان اینکــه کدورت 
آب چشــمه کوهرنگ در حال کاهش است، 
پیش بینی کرد: چنانچه روند کاهش کدورت 
چشــمه ادامه پیدا کند ظرف چند روز  آینده 
گل آلودگی این چشــمه برطــرف و آب وارد 

مدار شود.
 به سبب وقوع بارش های سیل آسا در چهارمحال 
و بختیــاری، آب چشــمه کوهرنــگ که از 
چشمه های مهم و حیاتی این استان به شمار 
می رود از روز یکشــنبه ١۶ مرداد گل آلود و از 
مدار آبرسانی خارج شد و همین موضوع سبب 
ایجاد تنش آبی در هفت شــهر و 3۴ روستای 

این استان شد.
نصــب تجهیــزات رفــع کــدورت، اضافــه 
شــدن تعدادی تانکر آبرســانی بــه امکانات 
چهارمحــال و بختیــاری و توزیــع آب در 
بسته بندی  ایســتگاه های  راه اندازی  محالت، 
آب و اضافــه کــردن تعدادی چــاه از بخش 
 کشاورزی، شهرداری و دستگاه های اجرایی از

 جمله اقداماتی اســت کــه تاکنون برای رفع 
مشکل انجام شده است.
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ساپینتو و چالش بزرگی به نام ساختن » استقالل هجومی«

 قایدی رسما به استقالل پیوست
مهدی قایدی به طور رسمی به جمع آبی پوشان پایتخت 
پیوست. به نقل از باشگاه استقالل، مهدی قایدی که فصل 
گذشته راهی الشباب االهلی امارات شده بود، پس از توافق 
دو باشگاه به استقالل بازگشت.این بازیکن بعد از جلسه با 
مدیرعامل باشــگاه استقالل، قرارداد خود را با این باشگاه 
امضا کرد تا یک سال به صورت قرضی در جمع آبی پوشان 

پایتخت باشد. 

 دیدار تیم ملی با یک تیم داخلی
تیم ملی ایران در اردو خود در شــهریور، قبل از حضور لژیونرها، با یک تیم 

داخلی دیدار خواهد کرد.
 دراگان اسکوچیچ طی روزهای گذشته شاهد بازی های 
لیگ برتر ایران بود و در تهران و اصفهان به تماشای دو دیدار 
نشست. او بعد از بازگشت به تهران، با مسئوالن فدراسیون 
فوتبال جلســه داشت و امروز راهی قطر خواهد شد. او در 
این سفر به تماشای بازی لژیونرها می نشیند و دیدارهایی را 
با بازیکنان تیم ملی و مربیان باشگاهی آن ها خواهد داشت.

اسکوچیچ در جلسه اخیر خود با مسئوالن فدراسیون فوتبال خواستار برگزاری 
یک دیدار دوستانه قبل از فرا رسیدن پنجره بازی های ملی شده است. طبق برنامه 
اردوی تیم ملی از ۲۱ شهریور با نفرات داخلی در تهران آغاز خواهد شد. به گفته 
اصولی اســکوچیچ تاکیدی روی داخلی یا خارجی بودن رقیب ایران نداشته اما 
ممکن اســت یک تیم ایرانی که هنوز انتخاب نشده به مصاف تیم ملی برود. در 
نتیجه تیم ملی در فاصله ۲۱ تا ۲۷ یا ۲۸ شهریور که تیم به اتریش اعزام خواهد 
شد، یک مسابقه دوستانه برگزار خواهد کرد.همچنین اقدامات الزم برای برگزاری 
دو دیدار دوستانه در اتریش در حال انجام است. به گفته اصولی قرارداد با یکی از 
رقبای تیم ملی )اروگوئه( از سوی دو طرف امضا شده اما قرارداد بازی دوم نهایی 
شده است. طبق اعالم مسئوالن فدراسیون فوتبال و رسانه های سنگالی، حریف 

دوم ایران سنگال خواهد بود که پنجم مهر به مصاف ایران می رود. 

 تیم ملی با لباس ایرانی در جام جهانی قطر؟
تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بار با پوشاک ایرانی 

در جام جهانی شرکت خواهد کرد.
 بعد از برگزاری مزایده و دریافت پیشنهاد تولیدکنندگان 
داخلی و خارجی، در نهایت فدراسیون فوتبال به توافق های 
اولیه با یک شــرکت ایرانی دســت یافتــه که در مرحله 
مقدماتی جام جهانی نیز جایگزین شــرکت »آل اشپرت« 
شده بود. نماینده این شرکت همراه با ماجدی و کامرانی فر 
راهی سوئیس خواهد شد در جلسه با مسئوالن فیفا درباره شرایط و ضوابط طراحی 
و تولید لباس تیم ملی جلسه ای برگزار شود.فیفا برای حضور تیم ها در مسابقات 
جام جهانی محدودیت هایی را در ارتباط با البسه تیم های ملی در نظر می گیرد 
که همه تیم ها باید این مسائل را همانند اندازه شماره، جای لوگو، محل درج نماد 
فیفا و جام جهانی و همینطور محدودیت های مربوط به طراحی لباس را رعایت 
کنند.تیم ملی ایران در جام های جهانی گذشــته با البسه شرکت های آدیداس، 
پوما )دو بار( و آل اشــپرت )دو بار( حضور داشته است و برای اولین بار است که 

یک تولید کننده ایرانی این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.

 برای سربلندی استقالل می جنگیم
بازیکن جدید تیم فوتبال استقالل می گوید بازیکنان 

برای سربلندی تیمش، تمام تالش خود را می کنند.
 محمــد محبی، بازیکن تیم فوتبال اســتقالل پس از 
عقد قرارداد با آبی پوشان پایتخت گفت: خیلی خوشحالم 
که به اســتقالل پیوســتم و امیدوارم سال خوبی داشته 
باشیم. تمام انگیزه بازیکنان این است که برای سربلندی 
استقالل بجنگیم و به اهداف خود برسیم. امیدوارم مثل 
ســال قبل، فصل خوبی داشــته باشیم. هدف شخصی من از آمدن به استقالل 
این اســت که مسیر ســال قبل را پیش ببریم و تمام تالش خود را بکنیم  که 
استقالل به جایگاهش برسد. امسال، سال جام جهانی است و برای هر بازیکن، 
جام جهانی یک رویای بزرگ اســت و امیدوارم با استقالل نتایج خوبی بگیریم 
و با تیم ملی هم در جام جهانی ســال خوبی داشــته باشیم.او درباره ریکاردو 
ساپینتو گفت: ما در سانتاکالرا، یک بازی با مورینسه در سال گذشته داشتیم 
و من روبروی ســاپینتو بازی کردم. من در آن بازی یک اخراجی گرفتم و یک 
گل به ثمر رســاندم. عالقه او به من فکر می کنم از آن بازی آغاز شــد و وقتی 
ساپینتو به ایران آمد، ایشان با من صحبت کردند و مذاکرات از آن موقع آغاز 

شد. امیدوارم فصل خوبی با ساپینتو و استقالل داشته باشیم.
محبی افزود: اســتقالل هواداران بی شماری دارد و امسال تمام تالش خود 
را می کنیم تا نتیجه مورد نظر را کســب کنیــم. از هواداران ممنونم که برای 
من پیام فرســتادید. من االن اینجا هستم و از مسئوالن باشگاه استقالل تشکر 
می کنــم. این پروژه ۷۰ روز طول کشــید و این به خاطــر این بود که مدیران 
ســانتاکالرا عوض شــدند و مربی تیم هم نظرش روی این بود که من در تیم 
بمانم اما شــرایط طوری شد که در اســتقالل باشم و از تمام کسانی که باعث 

شدند که این اتفاق رقم بخورد، تشکر می کنم.

  اتفاقات گذشته را فراموش کردم!
محمدحسین مرادمند می گوید اتفاقاتی که برایش در 

گذشته رقم خورده بود را فراموش کرده است.
 محمدحســین مرادمند بازیکن تیم فوتبال استقالل 
پــس از عقد قرارداد با آبی پوشــان پایتخت گفت: خیلی 
خوشحالم که با تیم محبوبم تمدید کرد. پس از اتفاقاتی 
که برای من افتاد، خیلی خوب بود که توانستم با استقالل 
تمدید کردم. از هواداران تشکر می کنم با انرژی شان خیلی 
چیزها را به من فهماندند. اتفاقات بدی برای من افتاد که آن ها را فراموش کردم. 
امیدوارم در مدتی که قرارداد بســتم، بتوانیم امسال هم قهرمان شویم. خیلی 
کارمان ســخت تر است. تیم های رقیب مان خیلی بهتر شده اند و این مساله کار 
ما را ســخت می کند. ما تالش می کنیم و هواداران بدانند که تمام تالش خود 
را می کنیــم که باز هم عنوان قهرمانی را به دســت بیاوریم.او درباره ریکاردو 
ســاپینتو گفت: در مدتی که با ایشــان کار کردم، خیلی چیزها را از ایشان یاد 
گرفتم. مساله مهمی که به ما یاد می دهند، این است که فکر بزرگی نسبت به 

اهداف داشته باشیم. این مربی تمرینات سختی دارد. 

 غول ترکیه همچنان پیگیر طارمی
باشگاه فنرباغچه از جذب ستاره ایرانی پورتو دست بردار 
نیست. مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان این روزها 
دوباره با آغاز فصل جدید لیگ پرتغال کار خود را در پورتو 

با درخشش آغاز کرده است.
ستاره ایرانی در تابستان گذشته مورد توجه غول های 
فوتبال ترکیه قرار گرفت. گاالتاسرای و فنرباغچه هم برای 

جذب این بازیکن ایرانی عزم خود را جزم کرده بودند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
 استقالل در هفته نخست لیگ برتر با سرمربی 
جدید خود مقابل ســپاهان شکست تلخی را 
متحمل شد. نتیجه ای که پایانی بر رکورد 3۰ 
بازی شکست ناپذیری آبی های پایتخت بود و 
آن ها که یک فصل کامل بدون باخت بودند در 
اولین مسابقه فصل جدید تن به شکست دادند. 
نکته جالب در خصوص اســتقالل این اســت 
که آخرین شکست این تیم هم مقابل همین 
تیم سپاهان در هفته پایانی لیگ بیستم و در 
ورزشــگاه آزادی رقم خورده بود و زردپوشان 
اصفهانی با تکرار برد خــود به رکورد تاریخی 

آبی ها پایان دادند.
این سومین باری بود که استقالل در هفته 
اول لیگ شکســت می خــورد. دو بار قبلی در 
لیگ هــای هفدهم و نوزدهم با هدایت علیرضا 
منصوریان و آندره آ اســتراماچونی مقابل نفت 
آبادان و ماشین ســازی بود که پس از هرکدام 
سرنوشــت متفاوتی برای استقالل رقم خورد. 
آبی های پایتخت بعــد از باخت در هفته اول 
لیگ هفدهم شرایطی بحرانی را تجربه کردند و 
خیلی زود مجبور به برکناری علیرضا منصوریان 
شــدند اما در لیگ نوزدهم با وجود شروع بد با 
استراماچونی، در ادامه اوج گرفتند و پیشرفتی 

چشم گیر داشتند.
با این حال یک حقیقت عجیب و ناامیدکننده 
برای مربیان خارجی اســتقالل در لیگ برتر 
وجــود دارد. آبی ها در طــول تاریخ لیگ برتر 
ســه بار فصل را مربی خارجی آغاز کردند ولی 
در هیچ کدام از این ســه فصل با مربی خارجی 
به پایان نرساندند. عمده افتخارات استقالل در 
سال های اخیر هم با سرمربیان داخلی به دست 
آمده و تنها وینفرد شفر آلمانی بود که توانست 

قهرمانی جام حذفی را کسب کند. این تاریخچه 
به خوبی نشان  می دهد ریکاردو ساپینتو چه کار 

سختی روی نیمکت استقالل دارد.
این مسابقه اولین تجربه ریکاردو ساپینتو، 
سرمربی پرتغالی جدید استقالل روی نیمکت 
این تیم بود تا او که جانشــین فرهاد مجیدی 
شــده در همین ابتدای کار با انتقاداتی مواجه 
شود. استقالل در بازی روز جمعه تالش کرد نوع 
جدیدی از فوتبال را به نمایش بگذارد اما در گام 
اول موفق ظاهر نشد. آبی های پایتخت برخالف 
فصل گذشته که اولویت شان گل نخوردن بود 
این بار تالش بیشتری برای انجام فوتبال مالکانه 
داشــتند و در طرف مقابل سپاهان درست به 

سبک تیم فصل قبل مجیدی توانست استقالل 
را شکست دهد. از همان روزهای نخست حضور 
ریکاردو ساپینتو روی نیمکت استقالل می شد 
حدس زد با توجه به ســابقه او، استقالل قرار 
است در این فصل متفاوت با فصل گذشته ظاهر 
شود. با این حال تغییر سبک از فوتبال واکنشی 
به فوتبال مالکانه نیازمند زمان و ابزار اســت و 
ساپینتو هم فعال حمایت هواداران را پشت سر 
خود دارد اما باید خیلی زود استقالل ایده آل را 

به آن ها نشان دهد.
استقالل برخالف فصل گذشته که از کمبود 
مهره تاثیرگذار هجومی رنج می برد، در این فصل 
به شــدت در جلوی زمین غنی است. حضور 

قایــدی، محبی، کاوه رضایــی، پیمان بابایی، 
یامگا، شــهباززاده و حتی آمانوف نشان گر این 
اســت که استقاللی ها ابزار الزم برای موفقیت 
و تبدیل شــدن به یک تیم جذاب را دارند اما 
مشکل اینجاست که نفراتی چون رضایی، قایدی 
و محبی خیلی دیر به تیم اضافه شده اند و همین 
امر کار را برای ساپینتو سخت می کند. از طرفی 
استقالل در جلوی زمین با یک ترافیک سنگین 
و عجیب روبه روست؛ شاید در نگاه اول داشتن 
۱۰-۱۱ مهره هجومی جذاب به نظر برسد اما 
تعدد انتخاب می تواند تمرکز را از کادر فنی سلب 
کنــد و ثبات را از ترکیب تیم بگیرد. در تاریخ 
لیگ برتر همیشه تیمی موفق بوده که به اندازه 

الزم بازیکن داشته و کمتر پیش آمده تیمی با 
داشتن چندین ستاره در یک پست موفق شود.

یکی از نکاتی که در بازی روز جمعه حسابی 
توی ذوق هواداران اســتقالل زد، ترکیب اولیه 
این تیم بود. حضور همزمان جعفر ســلمانی و 
ابوالفضل جاللی که باعث شد سلمانی یک خط 
جلوتر بــرود و به عنوان وینگز بازی کند اصال 
جواب نداد. حضور همزمان روزبه چشــمی و 
رافائل سیلوا در خط دفاعی هم باعث شد دفاع 
استقالل کمی کند شود و به نظر می رسد اگر 
استقالل می خواهد با سیستم سه دفاعه ادامه 
دهــد باید یکی از این دو نفــر در مرکز دفاع 
سه نفره باشد و دیگری روی نیمکت بنشیند. از 
طرفی تعویضی های ساپینتو هم به هیچ عنوان 
نتوانســتند تغییری در روند بازی ایجاد کنند. 
او پنج تعویض انجام داد ولی هیچ کدارم تاثیر 
خاصی در بازی نداشــتند و مشخص بود که او 
جنگ را به رقیب هموطن خود باخته است. به 
نظر می رســد سرمربی پرتغالی استقالل هنوز 
به طور کامل از بازیکنــان خود و توانایی های 
آن ها شناخت ندارد. با اضافه شدن نفراتی چون 
قایدی، محبی و رضایی شاید سردرگمی ساپینتو 
بیش از قبل شود و همین امر لزوم خالی کردن 
لیست استقالل از چند بازیکن را بیشتر از قبل 

نشان می دهد.
ســاپینتو فعال از حمایت کامــل هواداران 
اســتقالل برخوردار اســت و با اضافه شــدن 
خریدهای جدید فرصت کافی برای ســاختن 
تیــم مورد نظر خود را خواهد داشــت اما باید 
مراقــب از دســت رفتن امتیــازات اول فصل 
باشــد چرا که اســتقالل جام های بســیاری 
 را بــه خاطــر نتایــج ضعیــف در هفته های

 ابتدایی از دست داده است.

ســرمربی تیم ملی فوتبال جوانان گفت: بازیکنان ما خیلی توانمند هستند 
ولی ما مشکل بازی های تدارکاتی داریم. اگر بازیکنان با تمام توانمندی خود در 

تورنمنت ها شرکت کنند، حرف اول را در آسیا می زنیم.
صمد مرفاوی ، درباره قهرمانی تیم ملی جوانان در مسابقات فوتبال آسیای 
مرکزی )کافا( با کســب دو پیروزی و دو تســاوی گفــت: حضور تیم ملی در 
مسابقات کافا و محک خوردن بازیکنان خیلی برایمان مفید بود. تیم های حاضر 
در این مسابقات خیلی زودتر از ما شروع کرده بودند. ازبکستان از ۱۶ ماه قبل و 
تاجیکستان و قرقیزستان از یک سال قبل شرکت کرده بودند. تیمی که دیرتر 

از همه شروع کرده بود، ما بودیم که یک ماه کار کردیم.
وی ادامه داد: ما تمام تیم های حاضر در مسابقات را زیر نظر داشتیم. همگی 
تیم های باانگیزه و فنی بودند. ازبکستان میزبان مسابقات نهایی جوانان آسیا است 
که اسفند ماه برگزار می شود. قرقیزستان هم تیم خوبی است که در دور مقدماتی 

از ما میزبانی خواهد کرد.

  از تیمم راضی هستم
سرمربی تیم ملی جوانان ادامه داد: از عملکرد تیمم در این مسابقات راضی 
هســتم. تیم ما هم می تواند بهتر از این ها شود. باید بیشتر کار کنیم و تدارک 
بیشتری ببینیم. مخصوصا بازی های خارجی بیشتری انجام دهیم. رقبا دست 
روی دست نمی گذارند. باید با تمام توان کار کنیم و به خوبی پشتیبانی شویم. 
بازیکنان مستعد و توانمند خوبی داریم که توانایی باالیی دارند. این بازیکنان باید 
در مسابقات بین المللی شرکت کنند که عیارشان مشخص شود. این مسابقات به 

ما کمک کرد که بازیکنان خودمان را بهتر بشناسیم و پیشرفت کنیم.
مرفاوی خاطرنشان کرد: بازی های خارجی مانند مسابقات اخیر کم است. ما 
در زمینه بازی  خارجی مشکل داریم که باید حل شود و فوتبال ما هم بتواند بهتر 

از این ها ظاهر شود و موفقیت های بیشتری به دست بیاورد.
سرمربی تیم ملی جوانان درباره توقف این تیم برابر ازبکستان و قرقیزستان 
گفت: ضمن اینکه رقبای ما پیشرفت کردند و کار می کنند، ما هم زمان کمی 
داشتیم. ما هیچ شناختی از تیم ازبکستان نداشتیم. آن ها ۱۶ ماه کنار هم کار 
کرده بودند. پنج بازیکن رده سنی امید ازبکستان در این تیم بازی می کردند. از 

سوی دیگر بعضی از باشگاه ها بازیکنان خود را به ما نمی دهند.

  باشگاه ها همکاری نمی کردند
وی در واکنش به اینکه آیا باشگاه ها همانند بازیکنان رده سنی امید، بازیکنان 
خود را در اختیار تیم ملی جوانان قرار نمی دادند گفت: من هم چند مشــکل 
داشــتم که حل شد. اگر بازیکن جدیدی دعوت شود، باید بازی کند و مسابقه 
دهد. ما زمان کمی داشتیم. از رقبا هیچ اطالعی نداشتیم. فقط یکی از بازی های 
ازبکستان مقابل بالروس را آنالیز کردیم. که چهار بر صفر شکست خورده بودند. 
ضمن اینکه بالروس در مسابقات قهرمانی اروپا شرکت می کند و بازی سنگینی 
برای ازبکستان بوده است. ما هم دیدارهای تدارکاتی داشتیم اما رقبای ما تیم های 

داخلی و باشگاهی بودند.

  بازی باخته را مساوی کردیم
مرفاوی درباره جبران شکســت مقابل ازبکستان و کسب تساوی مقابل این 
تیم اظهار کرد: ما در حین بازی ازبکســتان را بهتر شناسایی کردیم و با اینکه 
۲ بر صفر عقب افتاده بودیم، با تعویض هایی که انجام دادیم، بازی را مســاوی 
کردیم. اگر پنج دقیقه دیگر هم بازی می کردیم، گل سوم را می زدیم. مشکل ما 
این بود که تیم ما دیر تشکیل شد ولی همین بازی های اول و دوم خیلی به ما 

کمک کرد. این بازی ها به ما کمک کرد که بازیکنان خودمان را بهتر بشناسیم 
و عیار آن ها به دستمان بیاید.

او درباره قرعه تیم ملی در مرحله مقدماتی قهرمانی جوانان آسیا خاطرنشان 
کرد: شهریور ماه باید با قرقیزستان، امارات و برونئی بازی کنیم. ما االن چهار، 
پنج روز اســتراحت می کنیم و دوباره اردو تشکیل می دهیم که همگی باشیم. 
برنامه های الزم را داده ایم، منتهی برای اجرای برنامه باید کمیته جوانان مجوز 
بدهد. در این برنامه هم ســه بازی تدارکاتی با تیم های داخلی را مدنظر داریم. 
اگر بتوانیم یک اردوی خارجی داشته باشیم بهتر می شود. هر بازی خارجی که 

بتواند به ما کمک کند، خوب است.

  می توانیم حرف اول را در آسیا بزنیم
مرفاوی درباره توانایی این تیم برای موفقیت در آسیا و صعود به جام جهانی 
گفت: بازیکنان ما خیلی توانمند هستند. به لحاظ هوش، فیزیک و شرایط فنی 
در سطح باالیی هستند. منتهی ما مشکل بازی های تدارکاتی داریم. این مساله 
خیلی مهم است. اگر بازیکنان با تمام توانمندی خود در تورنمنت ها شرکت کنند، 

می تواند خیلی تاثیرگذار باشد و حرف اول را در آسیا می زنیم.
او درباره نقاط مثبت تیم ملی جوانان در مسابقات کافا گفت: ما بیشترین گل 
زده را داشــتیم و دو بار عقب افتادیم. ما در این جام  گل زدیم و بهترین خط 
حمله را داشتیم. ما در هر بازی به تیم های حریف گل زدیم. در دو بازی عقب 
بودیم اما با ذهنیت خوب به بازی برگشتیم. بازیکنان ما به لحاظ روحی و ذهنیت 
فوتبالی توانمند هستند. ما سعی کردیم آمادگی جسمانی را باال ببریم. بازیکنان 
ما این آمادگی را نداشتند. آمادگی جسمانی و تمرکز را باال بردیم و خیلی خوب 
هم با ما همراهی کردند و چیزی که می خواستیم را در زمین پیاده کردند اما 
باید بیشتر از این ها کار کنیم.مرفاوی اضافه کرد: از فدراسیون و کمیته جوانان 
تشــکر می کنم که هر چه در توان داشتند، انجام دادند. شاید توانایی بعضی از 
کارها را نداشته باشنداما تالش خود را می کنند. همچنین از بازیکنان تیم ملی 
جوانان تشکر می کنم که در این یک ماه سختی تمرینات را تحمل کردند و با 
یک آمادگی خوب توانستیم قهرمان شویم و با تمام وجود بازی و تالش کردند. 

ان شاء اهلل این راه را با هم ادامه دهیم.

می توانیم حرف اول را در آسیا بزنیم

واکنش دیوید تیلور به نبرد پنجم با حسن یزدانی
دیوید تیلور از رقابت با حسن یزدانی سخن گفت و عنوان کرد از حضور او 

به عنوان رقیب خوشحال است.
به نقل از flowrestling، دیوید تیلور قهرمان جهان و المپیک خودش را برای 
حضور در رقابتهای جهانی بلگراد آماده می کند جایی که خیلی ها منتظر نبرد 

حساس دیگری بین او و حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم هستند.
دیوید تیلور در صحبت هایی درباره  آخرین شــرایط خود و قهرمانی در 
المپیک صحبت کرد و گفت: درباره المپیک بخواهم بگویم مثل رســیدن به 
یک قله اســت. خیلی تالش زیادی کردم تا به موفقیت رسیدم. شما در اوج 
دنیا قرار می گیرید که فوق العاده است. االن شاید آسان به نظر برسد، تمرین 
آسان به نظر برسد ولی وقتی برگردید و به عقب نگاه کنید می فهمید اصال 

آسان نیست. در آن زمان خیلی زمان و انرژی از من گرفته شد.
او ادامه داد: بعد از آن رقابت های جهانی نروژ را داشــتم که خیلی خودم 
نبودم و عواملی بودند که روی عملکرد من تاثیر داشتند. من تا دیدار فینال 
کامال مسلط بودم نه تنها در روش کشتی گرفتن بلکه احساسی و فکری. در 
دیدار نهایی یزدانی بسیار انگیزه داشت چرا که ۷ هفته پیش فینال المپیک 
را باخته بود. او یک برنامه مبارزه یکدســتی داشت. برای من ناراحت کننده 
بود. ولی کسب قهرمانی در المپیک و نقره جهانی در زمان کوتاه اتفاق خیلی 

بزرگی اســت که رخ داد ولی از نظر ذهنی یا شاید هم تمرینی آنقدر شرایط 
خوبی نداشتم که بتوانم در هر دو رویداد طال بگیریم.

او در ادامه صحبت های خود گفت: بعد از مسابقات المپیک خیلی چیزها در 
زندگی داشتم که به خاطر حضور در المپیک آنها را برای مدتی کنار گذاشته 
بودم و بعد از المپیک شــروع به از ســر گیری کارها و مسئولیت هایم کردم. 
یک روز بعد از بازگشت از جهانی، فعالیت اقتصادی و کارهایم را از سر گرفتم. 
زندگی من وارد یک چشم انداز جدید شد. همسرم ۸ ماهه باردار بود. کارهای 
زیادی داشتم درست مثل کشتی گرفتن، در زندگی هم باید خیلی از موانع را 

از سر کار بردارید. قهرمان المپیک شدن و در این موقعیت بودن یک موهبت 
است و باید شما بتوانید آن را مدیریت کید. اعتراف می کنم من هنوز کامال 
یاد نگرفتم مدیریت کنم و در حال یاد گرفتن هستم. همسرم هم خیلی به من 
کمک می کند تا تنها روی هدفم تمرکز کنم. در واقع باید بگویم که همسرم 

دلیل تمام موفقیت هایم است.
تیلــور درباره حســن یزدانی نیز گفت: یزدانی همیشــه بهترین رقیب و 
کشــتی گیر در بهترین تورنمنت ها در زندگی من بوده است. برای رسیدن 
بــه اوج و طال بایــد بهترین ها را ببرید و من از اینکه چنین ورزشــکاران و 
کشتی گیران با اســتعداد و توانمندی سر راه من هستند خیلی خوشحالم. 
وقتی خســته می شــوید و شرایط برای شما سخت می شــود اما وقتی به 
ایــن افــراد فکر می کنید انگیزه مــی گیرید. او هم مثل مــن خیلی انگیزه 
دارد و تــالش می کند. در المپیک توکیو می خواســت اولین کشــتی گیر 
 ایرانــی شــود کــه دو طالی المپیک کســب می کند مطمئن هســتم در 
بلگراد نیز با ۱۰۰ درصد توان ظاهر می شود و باید من بتوانم در همان سطح 
او باشم. قطعا مبارزه ما در بلگراد هم خیلی نزدیک و حساس خواهد شد. من 
در کشتی به هر چی که رسیدم او هم رسیده است و من مجبورم برای رقابت 

با او در بهترین شرایط خودم باشم.

مافیا اجازه ساخت آکادمی ملی گلف را نمی دهد؟
با وجود پیگیری و درخواســت فدراسیون گلف از وزارت ورزش و جوانان 
به منظور احداث آکادمی گلف، رییس این فدراسیون مدعی شده است مافیا 

اجازه ساخت آکادمی ملی گلف را نمی دهد!
 بنا بر اظهارات مسئوالن فدراسیون گلف، آکادمی ملی گلف می تواند قلب 
تپنده گلف در ایران باشد و مقدمات ابتدایی احداث آکادمی ملی گلف فراهم شده 
است و امیدواری به رفع موانع موجود پیش روی احداث این آکادمی وجود دارد.

در آکادمی ملی گلف ســاختمانی مشــتمل بر اقامتگاه، فضای پذیرایی، 
سالن های مختص آمادگی جسمانی و بدنسازی و نیز ریکاوری نظیر استخرهای 
کوچک، ســالن ها انفورماتیک و آی تی برای آموزش، سیمیالتور یا شبیه ساز 

میادین گلف و... وجود دارد.
گلف در دنیا بســیار پیشرفته و شبکه های تلویزیونی اختصاصی در رابطه 
با آن شکل گرفته است و به طور مثال در ژاپن و استرالیا صدها و در آمریکا 
هزاران زمین گلف وجود دارد و در کشورهای توسعه یافته گلف در سطح بسیار 
باالیی دنبال می شود و نرم افزار و سخت افزارهایی که در ایران قصد داریم در 

مسیر آن ها گام برداریم، امکانات اولیه ای است که در این کشورها از مدت ها 
قبل ایجاد شده است.

از ابتدای شــهریور سال گذشته دستور شروع کار آکادمی ملی گلف داده 
شــد و در ارتباط با آن گودبرداری صورت گرفت اما پش از آن پروژه متوقف 
شده است تا تصمیمات مربوط به آن اتخاذ و نهایی شود. هرچند در پروژه های 
عمرانی وجود چنین وقفه هایی چندان عجیب نیســت و باید ترک تشریفات 
صورت گیرد و قراردادی امضاء شود اما در این رابطه از سوی فدراسیون گلف 
با شــرکت توسعه و نگهداری توسعه ورزشــی جلسات متعددی برگزار شده 
است و رایزنی ها با وزارت ورزش و جوانان برای رفع موانع همچنان ادامه دارد.

فدراسیون گلف به وزیر ورزش و جوانان اعالم کرده است در صورت ایجاد 
آکادمی ملی فدراســیون گلف از وزارت ورزش و جوانان بودجه ای نمی خواهد 
و تمامی هزینه های خود را تامین خواهد کرد و حال که چنین درخواستی از 
سوی فدراسیون گلف مطرح شده و پیگیری می شود، وزارت ورزش و جوانان 
باید شرایطی را فراهم کند که فدراسیون ها از نظر مالی به استقالل برسند و 

اگر شرایطی وجود دارد که با درآمدزایی همراه شود باید به بهترین شکل در 
جهت تسهیل فرایندها اقدام کرد.

روند کار اما به دلیل وقفه طوالنی با مشکل مواجه شده و فدراسیون گلف 
خواستار پیگیری جدی احداث آکادمی ملی گلف در جوار زمین گلف مجموعه 
ورزشی انقالب از طرف وزارت ورزش شده است و نکته قابل اشاره و مهم اینکه 
رییس فدراسیون گلف در مجمع عمومی این فدراسیون بیان کرده است که 
چرا مافیا اجازه ساخت آکادمی ملی گلف را نمی دهد؟ چرا سال هاست به  این 
پروژه ملی توجه نشده و اجازه احداث آن در جوار تنها زمین چمن گلف نیمه 

استاندارد کشور داده نمی شود؟
موضوع مهم تر اینکه وزارت ورزش و جوانان باید پیگیر اظهارات مطرح شده از 
سوی رییس فدراسیون گلف باشد و اگر مافیا مانع از احداث آکادمی گلف شده 
است نه تنها گروه مافیایی مربوطه را شناسایی و اسامی افراد و جریان مربوطه را 
به مراجع نظارتی و قضایی اعالم کند بلکه در سریع ترین زمان ممکن شرایطی 

را فراهم کند که آکادمی ملی گلف در سریع ترین زمان ممکن ساخته شود.
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در حالی که دالر آمریکا بخش قابل توجهی از صعود روز جمعه را حفظ کرده 
است، طال امروز در تالش است تا جایگاه خود را در نزدیکی 1800 دالر پیدا کند.

 قیمت طال در تالش اســت تا تقاضا را در ابتدای هفته نزدیک به مرز 1800 
دالر پیدا کند، زیرا گاوها در میان احساســات ریسک محتاطانه تحت فشارهای 

نزولی قرار می گیرند.
در بحبوحه تشــدید تنش های آمریکا و چین، یک هیئت پنج نفره کنگره روز 
یکشــنبه، کمتر از دو هفته پس از دیدار جنجالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان، وارد تایوان شــد و اعتماد ســرمایه گذاران را از بین برد. بازارها بر این 
باورند که حضور این هیئت در تایپه واکنش تند پکن و احتماالً تمرینات نظامی 

بیشتر را برانگیخته است.
عالوه بر این، سرمایه گذاران قبل از جلسه روز چهارشنبه فدرال رزرو در ژوئیه 
محتاطانه عمل می کنند، که ممکن است بینش های تازه ای را در مورد بحث احتمالی 
بین سیاست گذاران در مورد اندازه افزایش بعدی نرخ بهره نشان دهد. در حال حاضر 

بازارهــا با احتمال 55 درصدی فدرال رزرو برای افزایش 50 واحدی نرخ بهره در 
ماه آینده قیمت گذاری می کنند. تورم مالیم تر ایاالت متحده در هفته گذشته آب 

سردی را بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه های آینده وارد کرد.
عدم قطعیت در مورد حرکت سیاست بعدی فدرال رزرو همراه با مناقشه ایاالت 
متحده و چین، زیربنای جذابیت امن دالر آمریکا اســت و بر قیمت طالی دالری 
تأثیر می گذارد. دالر آمریکا بخش عمده ای از صعود روز جمعه را حفظ می کند که 
به دلیل جهش شــدید در شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان ایجاد شده 
است. برآورد اولیه شاخص احساسات مصرف کننده UoM در ماه اوت از 51.5 در 

جوالی به باالترین سطح سه ماهه 3.6 امتیازی به 55.1 رسید.
افزایش نرخ بهره

با این حال، به نظر می رسد روند نزولی در فلز درخشان در حال حاضر محدود 
شده است، که این موضوع به دلیل حسن نیت از عقب نشینی در بازده خزانه داری 
در سراســر منحنی پس از بازگشت شدید روز جمعه است. بازدهی شاخص 10 
ســاله خزانه داری پس از مواجهه با مقاومت سخت درست زیر سطح کلیدی 3.0 
درصد عقب نشینی کرد.اکنون توجه به دقایق FOMC معطوف شده است که قرار 
است این چهارشنبه برای قیمت گذاری مجدد سرمایه گذاران از چشم انداز انقباض 
فدرال رزرو انجام شود.از نظر فنی، »1800 دالر افزایش این هفته را محدود کرد و 
خریداران احتماالً از شرط بندی بر روی قدرت بیشتر طال خودداری می کنند، مگر 
اینکه این مقاومت شکست بخورد. ارن سنگزر، تحلیلگر FXStreet توضیح داد که 
باالتر از این سطح، 1830 دالر )فیبوناچی 38.2درصد اصالح آخرین روند صعودی( 

به عنوان هدف صعودی بعدی جلوتر از 1840 دالر قرار می گیرد.
ارن اضافه کرد: »در جهت نزولی، به نظر می رسد حمایت قابل توجهی در 1780 
 20 SMA( جلوتر از 1750 دالر )٪50 روزه، اصــالح فیبوناچی 23.6-SMA( دالر

روزه( تشکیل شده است.«

تالش طال در آغاز هفته
  کم شدن فاطله دالر و ریالکم شدن فاطله دالر و ریال          

W W W . I D E H R O O Z . C O MW W W . I D E H R O O Z . C O M

علمیعلمی

اینفوگرافیاینفوگرافی

یک شرکت تجاری از تولید موتورسیکلت برقی به نام تاچیون ان بی خبر داده 
که رکورد سرعت را شکسته و می تواند با حداکثر سرعت 400 کیلومتر در ساعت 

حرکت کند.

به نقل از نیواطلس، شرکت الیتینگ سریع ترین موتورسیکلت برقی جهان را با 
همکاری شرکت برزیلی سی بی ام ام تولید کرده است.

دانیل رایت، مهندس شرکت سی بی ام ام و مسئول توسعه این پروژه، می گوید: 
»ترمز این موتورسیکلت برای بهبود عملکرد در دمای باال ارتقا یافته و استفاده از 
فلز نیوبیم در سیستم شارژ داخلی کل موتورسیکلت را قابل اعتمادتر و کارآمدتر 
می کند. همچنین لوله های فوالدی حاوی نیوبیم در بازوی چرخان و شاسی این 

موتورسیکلت افزایش مقاومت و کاهش وزن آن را ممکن می کند.«
آلیاژهای نیوبیوم می توانند اجزای فلزی موتورسیکلت را تقویت کنند و همچنین 
خواص مغناطیسی آن را کارآمدتر کنند. سبک سازی و کوچک سازی بخش شارژر 
با اســتفاده از این فلز در حدود 9 کیلوگرم( بوده، بدون اینکه باعث ایجاد گرمای 
بیش از حد شود.قرار است ظرف هفته های آینده و در شرایط مساعد جوی آزمونی 
برای ثبت رکورد این موتورسیکلت برگزار شود. زمان عرضه عمومی و قیمت این 

محصول هنوز اعالم نشده است.

محققان موفق به طراحی و توسعه الگوریتمی شدند که می تواند دیابت را در 
اولین مراحل تشخیص دهد، این الگوریتم بر پایه هوش مصنوعی طراحی شده 
است. به نقل از اسپوتنیک، تیمی از دانشمندان هندی الگوریتم هوش مصنوعی 

)AI( را توســعه داده اند که می تواند به پیش بینی افزایش خطر ابتال به پیش 
دیابت و دیابت نوع 2 کمک کند. این الگوریتم که »DiaBeats« نامیده می شود، از 
تجزیه و تحلیل ضربان قلب یک فرد که در نوار قلب ثبت شده، استفاده می کند.

محققان ادعا می کنند که آنها به دقت 97 درصدی در اندازه گیری و محاسبات 
خود دست یافته اند و نتیجه کلی مطالعه آنها الگوریتم دیابت است.

محققان تیم گفتند: مطالعه ما جایگزینی نســبتا ارزان، غیرتهاجمی و دقیق 
ارائه می کند که می تواند به عنوان راهی برای تشخیص مؤثر دیابت و پیش دیابت 

در شروع بیماری باشد.
تخمین زده می شــود که در سال 2019، 463 میلیون بزرگسال در سراسر 
جهان به دیابت مبتال بودند. الگوریتم جدید، با تشخیص این بیماری در مراحل 
اولیه، ممکن است کلیدی برای جلوگیری از مشکالت جدی سالمتی باشد، اما 

تشخیص قطعی این بیماری به اندازه گیری گلوکز خون متکی است.

محققان به زنانی که از رژیم غذایی گیاه خواری پیروی می کنند، درباره در معرض 
خطر بودن سالمتی آنها هشدار دادند.

 به نقل از دیلی میل، نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد زنان گیاهخوار یک 
سوم بیشتر در معرض شکستگی لگن هستند زیرا آنها مواد مغذی کافی برای قوی 

نگه داشتن استخوان ها را دریافت نمی کنند.

محققان دانشگاه لیدز بیش از 26 هزار زن میانسال را مورد مطالعه قرار دادند 
و مشــخص شد، خطر شکستگی لگن در افرادی که گوشت و ماهی نمی خوردند 

33 درصد بیشتر بود.
کارشناســان توصیه می کند که گیاه خواران باید رژیم هــای غذایی خود را با 

مکمل های مغذی کلیدی تقویت کنند.
به گفته محققان، در معرض خطر بودن این دسته از افراد ممکن است به این 
دلیل باشد که آنها دریافت کمتری از مواد مغذی دارند که با سالمت استخوان و 

عضالت مرتبط است.
تجزیه و تحلیل  این پژوهش که در مجله BMC Medicine منتشــر شد، نشان 
داد که پس از تنظیم عواملی مانند سیگار کشیدن و سن، گیاهخواران تنها گروه 

رژیم غذایی با خطر باالی شکستگی لگن بودند.
ایــن تیم همچنین دریافتند که میانگین BMI)شــاخص توده بدنی ( در بین 
گیاهخواران کمی کمتر از میانگین در میان گوشتخواران معمولی است. تحقیقات 
قبلی ارتباط بین BMI پایین و خطر باالی شکستگی لگن را نشان داده است که 

می تواند به توضیح این یافته کمک کند.

کارشناسان هشدار می دهند که با تضعیف کمپین واکسیناسیون علیه بیماری، 
موارد آبله میمون در همه مناطق انگلیس در حال گسترش است.

 به نقل از دیلی میل، کارشناســان هشــدار می دهند کــه با تضعیف کمپین 
واکسیناســیون علیه بیماری، موارد آبله میمون در همه مناطق انگلیس در حال 

گسترش است.
بررسی ها نشان می دهد، پس از مشاهده اولین ورود آبله میمون در ماه مارس 

)اسفند(، موارد ابتال به این بیماری اکنون در سراسر کشور گسترش یافته است.
کارشناســان می گویند برای جلوگیری از ایــن بیماری به یک کمپین موفق 
واکسیناســیون نیاز است؛ عالوه بر کمپین هایی که علیه واکسیناسیون برای این 

ویروس ایجاد شده، منابع واکسن محدود هستند.
در حــال حاضر، بیش از 2800 مورد تایید شــده در انگلیس وجود دارد؛ این 

ویروس اگر به کودکان یا زنان باردار برسد، می تواند کشنده باشد.

تولید موتورسیکلت برقی با حداکثر سرعت 400 کیلومتر در ساعت

استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص اولیه دیابت

هشدار محققان به زنان گیاه خوار

 آبله میمون در سراسر انگلیس در گسترش است

 بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع
در سال 2021، استرالیا با حجم صادرات 1/108 میلیارد متر مکعب، بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع بود. پس از استرالیا، قطر در رتبه دوم و پس از 
آن ایاالت متحده آمریکا قرار دارد و چین بزرگترین کشور واردکننده اِل اِن جی در سال 2021 بود. در این اینفوگرافیک به هشت کشور اول جهان از نظر صادات 

گاز مایع اشاره شده است.

  چشم طمع اپل به درآمد تبلیغات فیس بوک

اپل و فیس بوک رابطه خوبی با هم ندارند و وال استریت ژورنال گفته این 
شرکت سال های قبل به دنبال کسب سهم و درآمد از تبلیغات پست ها در این 

شبکه اجتماعی بوده است.
 به نقل از انگجت، فیس بوک و اپل چندین سال است که با هم اختالف 
دارند.  اما ذکر این نکته جالب است که اپل سال ها قبل با این شبکه اجتماعی 
مذاکره کرده بود تا ببیند چگونه می تواند از عرضه فیس بوک در فروشــگاه 

برنامه خودش یعنی اپ استور کسب درآمد بیشتری داشته باشد.
اپل در گذشــته معتقد بود باید از درآمدهای تبلیغاتی فیس بوک درآمد 
بیشتری کسب کند. تبلیغاتی که اپل از آنها انتظار کسب درآمد داشت،  پست 
هایی بود که که به کاربران اجازه می داد در ازای پرداخت پول محتوایشان به 

افراد بیشتری نشان دهند.
اپل بر این باور بود که این نوع پســت ها به نوعی خرید درون برنامه ای 
هستند و این شرکت می تواند درآمدی از آنها داشته باشد. اما متا در واکنش 
به این موضوع گفت که این نوع پســت ها تبلیغات هســتند و اپل نمی تواند 

سهمی در آنها داشته باشد.
البته این سهم خواهی اپل محدود به متا نیست. مت مولن وگ، مدیرعامل 
تامبلر می گوید این شرکت با عرضه ویژگی پست های شاخص در پلتفرم آنها  
مخالــف بود و تا وقتی که این قابلیت به عنوان خرید درون برنامه ای معرفی 

نشد، اپل اجازه نداد تامبلر آن را عرضه کند.
اپل و متا در سال 2016 تا 2018 درباره حق اشتراک در فیس بوک مذاکره 

کرده بودند. این توافق اجازه می داد تبلیغات از فیس بوک حذف شوند که می 
توانست به نفع اپل باشد. چون می توانست درآمدهایی را از خرید حق اشتراک 

بدست بیاورد. اما طرفین نتوانستند روی این ایده به تفاهم برسند.
اکنون این دو شرکت اختالفات بیشتری پیدا کرده اند. اپل در سال 2021 
قابلیتی را در سیستم عامل iOS 14.5 به کاربران ارائه داد که تاثیر مستقیم و 
زیادی روی تبلیغات فیس بوک گذاشت و 10 میلیارد دالر به درآمد این شبکه 
اجتماعی از راه تبلیغات ضربه زد. وال استریت ژورنال نوشته مدیران فیس بود 
ایده توقف جمع آوری اطالعات شخص ثالث را در سال 2018 در نظر داشتند 

اما زاکربرگ مخالف بود و می گفت این ساز و کار باید باقی بماند.

 آسیب پذیری خطرناک زوم به رایانه ها آسیب می زند
محققان امنیتی از شناسایی آسیب پذیری خطرناکی در نرم افزار زوم خبر 
داده اند که به هکرها امکان می دهد از راه دور به رایانه های مک ســاخت 
اپل نفوذ کنند.به نقل از انگجت، گزینه به روزرســانی خودکار زوم می تواند 
به کاربران کمک کند مطمئن شــوند آخرین و ایمن ترین نسخه نرم افزار 
کنفرانــس ویدیویی مذکور را در اختیار دارند، اما حاال خود این گزینه به 
یک مشکل مبدل شده است.نرم افزار زوم در طول سال های گذشته دارای 
مشــکالت متعددی در خصوص حریم خصوصی و امنیت بوده است. یک 
محقق امنیتی رایانه های مک، آســیب پذیری هایی را گزارش کرده که در 
این ابزار به روزرســانی پیدا شده و مهاجمان می توانند از آنها برای کنترل 

کامل رایانه قربانی سوء استفاده کنند.
پاتریک واردل که این آسیب را شناسایی کرده هشدار داده که مهاجمان 
می توانند با نامگذاری فایل بدافزار خود به روشی خاص، فرایند بررسی آن 
در محیط نرم افزار زوم را دور بزنند و پس از ورود به زوم به آن دسترسی 

کامل داشته باشند و رایانه مک فرد قربانی را کنترل کنند.
وی در دســامبر ســال 2021 اطالعات مربوط به این آسیب پذیری را 
در اختیار زوم گذشــته بود، اما وصله به روزرســان زوم حاوی یک اشکال 
دیگر بود. آســیب پذیری دوم می توانست به مهاجمان راهی برای دور زدن 
تنظیمات حفاظتی ارائه شده برای اطمینان از عرضه آخرین نسخه برنامه 
به روزرسانی ارائه دهد. زوم وعده داده که برای حل این مشکالت به زودی 

یک وصله جامع عرضه کند.

امام صادق علیه السالم :
زیارت حسین بن علی علیه 
السالم را ترک نکن و یارانت 
را بِدان امر کن، که خداوند، 
عمرت را طوالنی و روزی ات 
را زیاد می کند و زندگی همراه 
با سعادت به تو می بخشد و 
جز سعادتمند نمی میری و تو 

را سعادتمند، می نویسد« .
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