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رضا پدیدار
عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران 

دسترسی به موقع به برق از چالش های 
فضای کسب و کار است

 برای عبــور از نگرانی در صنعــت برق، بایــد برنامه      ریزی مدونی انجام شــود. 
 بخش خصوصی در این مســیر پیشــگام باشــد وگرنه مشــکالت صنعت برق

 ادامه دار خواهد بود.
دلیل اصلی قطعی برق، بر هم خوردن تراز تولید و مصرف برق اســت؛ با توجه به 
کاهش تولید برق   آبی، تولید بسیاری از واحدها متوقف شده؛ تقاضا در برخی نقاط 

به دلیل بارش کم و افزایش دما به افزایش ۳۵درصدی رسیده است.
خشکسالی و غیرممکن شدن استفاده از برخی نیروگاه   های برق   آبی، افزایش دما 
و باال رفتن مصرف برق و دالیلی مانند ورود زودهنگام چاه   های کشاورزی به بازار 
تقاضای برق به دلیل گرمای هوا و نیاز به آب بیشــتر در مزارع و پدیده استخراج 
رمز   ارزها دالیلی هستند که باعث افزایش شدید مصرف برق و بر هم خوردن تراز 

تولید و مصرف برق شده اند.
 سال ۱۳۹۹مرکز پژوهش های اتاق ایران و سندیکای صنعت برق پژوهشی انجام 
دادند که براساس آن پژوهش صنعت برق ایران وضعیت نامساعدی داشت؛ تا جایی 
که دسترسی به موقع به برق به یکی از چالش های فضای کسب و کار تبدیل شده 
است. بر اســاس آن گزارش این صنعت در آینده نیز با کسری بودجه هزینه ای و 
سرمایه ای مواجه خواهد شد که احتماال کار را سخت تر نیز خواهد کرد. حاال حدود 
یک سال و نیم از آن گزارش می گذارد و این صنعت درگیر ناترازی های زیادی است.

 آمار سرعت رشد مصرف برق حالتی شبیه به افسارگســیختگی پیدا کرده و در 
روزهای اخیر، شــاهد ثبت پیک مصرف برق به مقادیری هســتیم که حتی در 
زمان   های مشابه سال های گذشته، بی   ســابقه بوده است؛ تا جایی که اولین   بار در 
کشورمان در اردیبهشت   ماه امسال، شاهد رســیدن به رکورد مصرف برق به مرز 

۵۵ هزار مگاوات بودیم.
 پیک مصرف برق در اوایل خرداد سال گذشته، رقمی نزدیک به ۴۵ هزار مگاوات 
بوده، یعنی ۹ تا ۱۰ هزار مگاوات امسال رشــد مصرف ثبت شده است و این روند 
ادامه دارد. این رشد عجیب مصرف وقتی به وجود آمده است که در همان مقطع، 
در اوایل خرداد   ماه، نیازمند مدیریت صحیح و ســریع اجرایی بودیم که متاسفانه 

این امر محقق نشد.
 صنعت برق ایران به عنوان یک صنعت زیرساختی با چالش های متعددی روبه رو 
بوده که برخی از آنها به صورت مزمن باقی مانده و اســتمرار آنها موجب شــده تا 

دسترسی به برق هم در همه سطوح بخصوص برای صنایع دشوار باشد.
 تجربه سال های گذشته نشان می دهد بسیاری از موسسات و سازمان های دولتی 
و خصولتی، جزو مصرف کنندگان بزرگ پرمصرف هستند که الگوی مصرف انرژی 
را به هیچ عنوان رعایت نکرده و همین الگو یک ضربه بزرگ به صنایع خواهد زد و 

در آینده اقتصاد کشور با موانع زیادی روبرو می شود.
 افزایش قیمت تمام   شده، افت بازدهی و افزایش هدررفت محصول و رشد ضایعات، 
کاهش کیفیت و طوالنی   تر شدن زمان تحویل همگی مواردی هستند که با قطع 
برق برای واحد تولیدی ایجاد می شوند. از همه مهم تر، مصرف کننده نهایی است 
که هزینه این رخدادها را با افزایش قیمــت پرداخت خواهد کرد. به عنوان مثال، 
کارخانه مجبور است دستمزد پرداخت کند؛ اما به دلیل نداشتن برق تعطیل شده 

و تولید ندارد.
 برای عبور از نگرانی در صنعت برق، باید برنامه      ریزی مدونی انجام شود. باید بخش 
خصوصی در این مسیر پیشگام باشد و بتواند با برنامه زمان بندی، پیش بینی   های 
موردنیاز خود را در شرایطی که این قبیل ریسک   های عدم انسجام عرضه محقق 
شده، وضعیت خود را در ثبات نسبی حفظ کند؛ آینده صنعت برق در گرو همکاری 

دولت با بخش خصوصی است وگرنه مشکالت صنعت برق ادامه دار خواهد بود.

آسیب تولید و مصرف از پرداخت یارانه نقدی؟آسیب تولید و مصرف از پرداخت یارانه نقدی؟

فیلم سینمایی » تی تی« به کارگردانی و تهیه کنندگی آیدا 
پناهنده و نویسندگی آیدا پناهنده و ارسالن امیری تابستان 

امسال به سینماها می آید. 
الناز شاکردوست، پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا بازیگران اصلی 
این درام عاشقانه هستند که اولین بار در فستیوال بین المللی 
فیلم توکیو رونمایی و پس از آن در ســی و نهمین جشنواره 
فیلم فجر در ایران به نمایش درآمــد. »تی تی« به تازگی در 
چهاردهمین جشن انجمن منتقدان عالوه بر دریافت جایزه ی 
بهترین بازیگر نقــش اصلی زن برای الناز شاکردوســت، در 
رشته های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین موسیقی 

متن هم کاندید دریافت جایزه بود. 

در حالی که پیش از این خبر خداحافظی همیشــگی حمید 
جبلی از تلویزیون و نمایش خانگی به طور گسترده منتشر شده 
بود، امروز مهدی فرجی از  مدیران قدیمی تلویزیون از بازگشت 

این بازیگر و کارگردان محبوب به برنامه سازی خبر داد.
فرجی در این مورد به تســنیم گفت:»فکر می کنم به زودی 
خواهید شــنید که آقای حمید جبلی ســریالی را در واقع 
نویسندگی و اداره خواهند کرد. ان شاءاهلل امیدوارم که ساخته 
شــود. البته بنا دارد با تلوبیون همکاری داشــته باشد. این 
 اتفاق بیفتد یک ســریال در حوزه کودک و نوجوان ساخته

 خواهد شد.«

به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک می 
توانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

 به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک می 
توانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

المعی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در تشریح تأثیر سیاست های جدید ارزی این بانک در 
بازار، اظهار داشت: از ۲۲خرداد صادرکنندگان مجاز شدند اسکناس ارز حاصل از صادرات را در 

صرافی ها با اعالم اظهارنامه گمرکی و بر اساس نرخ توافقی ارائه کنند.وی تأکید کرد: طی ۴ روز این 
سیاست جواب داده و میانگین نرخ دالر به زیر ۳۱ هزار تومان کاهش یافته است.این مقام مسئول 
در بانک مرکزی گفت: اینکه نرخ ارز در صرافی ها ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان اختالف قیمت دارد ناشی 
از رقابت است اما در شبکه های اجتماعی نرخ ها مورد تایید ما نیست.به گفته مدیر اداره صادرات 
بانک مرکزی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک می توانند بدون محدودیت 

اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

 رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از تصویب اختصاص یارانه سوخت به هواپیماهای 
مسافری در دولت خبر داد و گفت: با کد ملی می توانیم ثابت کنیم بخش اعظمی از 

قشری که سوار هواپیما می شوند دهک باالی جامعه نیستند.
محمد محمدی بخش درباره موضوع چرایی اختصاص یارانه سوخت به هواپیماهای 
مسافری و اختصاص سوخت لیتری ۶۰۰ تومان به هواپیماها که به ادعای برخی 
موجب پرداخت یارانه ۲۰ هزار میلیاردی به شرکت های هواپیمایی می شود؟ افزود: 
درصد و عدد و رقمی که اعالم می شود، صحیح نیســت و این را می توان از تعداد 
هواپیماهای فعال و میزان مصرف دقیق اعالم کرد تا مشخص شود چه درصدی از 

سبد هزینه دولت را در برگرفته است.
به گفته وی در »سامانه سدف« بر اساس رجیستری و تایپ هواپیما می توان دقیق 

حساب کرد که ادعای یارانه پنهان ۲۰ هزار میلیاردی صحیح نیست.
رییس سازمان هواپیمایی توضیح داد: دالیل متعددی وجود دارد که درنهایت کالن 

نظام به این نتیجه رسیده است که یارانه سوخت هواپیماها قطع نشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از مشوق مهم حمل ونقل و تاثیرگذارترین 

بخش آن با وجود درصد کم از سهم جابه جایی مسافر و بار، بخش هوایی است. 
این بخش در شرایط خاص هر بار تاثیرگذاری مهمی را در کنترل وضعیت داشته 

است.
 اشاره می کنم به دوران شــیوع ویروس کرونا و نقش حمل ونقل هوایی در ورود 
واکسن و ماسک به کشور؛ این موارد موضوعات مهمی است که کشور با آن دست 
به گریبان بود و نمی شود اثرگذاری بخش هوایی و صنعت حمل ونقل هوایی را در 

کنترل این وضعیت ها نادیده گرفت.

محمدرضا خوش کیش، محقق در حوزه توسعه با انتقاد از شیوه پرداخت نقدی یارانه و 
آثار منفی آن بر اقتصاد، پیشنهاد توقف پرداخت نقدی یارانه کاالهای اساسی را ارائه کرد.

واقعی کردن قیمت چهار کاالی اساسی و حذف کامل ارز ترجیحی از اقتصاد، مسئله ای 
است که به دلیل آماده نبودن زیرساخت  الزم برای تخصیص کاالبرگ الکترونیک نتوانست 
آثار مثبتی بر بازار و افزایش قدرت خرید مردم داشته باشد. به باور بسیاری از کارشناسان 

اقتصادی این اقدام مهم در شرایطی انجام شد که زیرساخت های اولیه آن مهیا نبود.
در این ارتباط محمدرضا خوش کیش، محقق در حوزه توسعه طی گفت وگویی با »اتاق 
ایران آنالین« تاکید کرد: از همان ابتدا که ارز ترجیحی در راستای حمایت از مردم برای 
واردات کاالهای اساسی مورد توجه قرار گرفت، به جای اینکه منافعی برای مردم داشته 
باشد، موجب انتقال منابع ارزشمند ملی در شرایط تحریم به جیب عده ای خاص شد.

او یکی از راهکارهای مناسب برای حفظ قدرت خرید مردم بعد از حذف ارز ترجیحی 
را صدور کاال برگ الکترونیک برای ۹ دهک درآمدی دانست و تاکید کرد: متاسفانه در 
این رابطه دولت به هر دلیلی و بدون ایجاد زیرساخت الزم، یارانه را به آسان ترین روش 
و به صورت نقدی پرداخت که این اقدام، طبق تجربه موجود آثار اقتصادی نامطلوبی بر 

اقتصاد دارد و موجب فاصله گرفتن از هدف اصلی می شود.
به اعتقاد خوش کیش اگرچه حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی، موضوعی مهم است و باید 
خیلی زودتر از این اجرایی می شد؛ اما پرداخت یارانه به صورت نقدی به دنبال این اقدام، 
مانع از به نتیجه رسیدن این طرح شد.این محقق توسعه به آثار منفی پرداخت یارانه 
نقدی در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: هرگونه تزریق نقدی به اقتصاد چه به صورت 

وام بانکی یا یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی در کشور و به دنبال آن تورم می شود. این 
درحالی است که با در نظر گرفتن کاال برگ الکترونیک برای ۴ کاالی مورد نظر، تولید 
و رقابت بین تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده، جذب نقدینگی باال رفته و شاهد افزایش 
سطح سرمایه گذاری در این حوزه ها خواهیم بود.بر اساس اظهارات او پرداخت نقدی یارانه 
زمینه انحراف نقدینگی و تورم را ایجاد کرده و برای جلوگیری از این مسئله از یک سو 
و حمایت از اقشار جامعه، اختصاص کاالبرگ الکترونیک می تواند راهکار مناسبی  برای 
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.خوش کیش در بخش دیگری از سخنان خود 
به تاثیر تعیین کننده پرداخت نقدی یارانه در کاهش توان تولید به ویژه تولید کاالهای 
اساسی اشاره و تاکید کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت ها از یک سو شاهد 
کاهش قدرت خرید مردم و به دنبال آن کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش انگیزه تولید 

کاال در سطح کشور هستیم که این خود آثار جدی اقتصادی و اجتماعی در پی دارد.
او کاهش سرمایه و نقدینگی تولیدکننده در حالی که با افزایش قیمت انواع نهاده و 
ماده اولیه مواجه است را عامل کاهش سطح تولید دانست که وضعیت نگران کننده ای را 
در سطح جامعه به وجود می آورد. این درحالی است که به اعتقاد این محقق توسعه اگر 
تولید به سمت صدور کاالبرگ برود، در عین حال که از تولید حمایت می کند، موجب 

می شود سطح تقاضا و سالمت جامعه حفظ شود.
خوش کیش خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه به صورت کاالبرگ الکترونیک عالوه بر 
حفظ تعادل بازار و تقاضا، موجب باال رفتن سطح سرانه مصرف مواد پروتئینی و ایجاد 

رقابت و در نهایت کاهش قیمت و هزینه تولید در میان مدت می شود.

  » تی تی« تابستان به
 سینماها می آید 

بازگشت حمید جبلی به 
برنامه سازی کودک

ورود ارز به کشور بدون محدودیت و معاف از مالیات

 بخش زیادی از مسافران هواپیما 
دهک باال نیستند

  

جذب نیرو

 مرکز ملی آنی یاب
در بخش خصوصی اداره پست و دفاتر پیشخوان دولت

مرکز ملی آنی یاب جهت تکمیل کادر فروش خود در تمامی  استان های کشور از 
افراد واجد شرایط برای همکاری در زمینه فروش محصوالت آنی یاب در اداره پست 

 ودفاترپیشخوان دولت در سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید.
  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم از طریق قسمت درخواست 

 همکاری »آنی یاب« به آدرس
 http:// www. aniyab.com  ثبت نام نمایید ،یا رزومه خود را به آدرس ایمیل 

 job@Aniyab.com  ارسال نمایند و یا جهت هماهنگی با شماره تماس
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/03/29

شماره : 1395

دولت در بازار دخالت نکند

بروز بحران کرونا و حمله روســیه به اوکراین آینده 
اقتصاد جهانی را تیره و تار کرده اســت. جهانی ســازی 
تولید که از سال ۲۰۱۰ به بعد تضعیف شده بود، با بروز 
یک بیماری فراگیر شدیدا تضعیف شد و بحران زنجیره 
تامیــن را در کاالهــای صنعتی ایجاد کــرد و با حمله 
روسیه به اوکراین تبدیل به بحران غذایی و انرژی شد. 
اکونومیست معتقد است در پاسخ به این مساله دو نگاه در 
مورد آینده اقتصاد جهانی وجود دارد. یک نگاه بر امنیت 
تاکید می کند و اعتقاد دارد دنیا به سمتی خواهد رفت 
که جهانی ســازی تنها در بلوک های سیاسی مشترک و 
اســتراتژیک شکل خواهد گرفت و احتمال شکل گیری 
جنگ های تجاری،  افزایش اندازه دولت و رشد قیمت ها را 
باال می برد. در مقابل نگاه امنیتی، راهکار دیگر حرکت به 
سمت بهره وری است با این هدف که سهم بلوک سیاسی 
دیکتاتوری )۳۰ درصد تولید ناخالص جهانی( در کاالهایی 
که جانشینی اندکی دارند )ده درصد تجارت جهانی از این 
کاالها در اختیار دیکتاتورهای دنیا است( را کاهش دهد.

 روند شــدید جهانی شــدن بعد از سال های ۱۹۹۰ 
میالدی تنها تا ســال ۲۰۱۰ طول کشید. بحران مالی 
جهانی ۲۰۰۸ و شورشی پوپولیستی علیه سیاست  درهای 
باز و بروز جنگ تجاری توســط دونالد ترامپ مهم ترین 
ســرعت گیر جهانی شــدن بود. هیچ کس نمی دانست 
آینده جهانی شــدن چه می شود تا حدی که سه سال 
پیش اکانومیســت از عبــارت »slowbalisation« برای 
توصیف وضعیت استفاده کرد. وضعیتی که جابجایی کاال 
و سرمایه در آن کند شده بود و مدیران بزرگ بسیاری 
از تصمیم های ســرمایه گذاری در کشورهای دیگر را به 
تعویق می انداختند تا زمانی که معلوم شود روند اقتصاد 

جهانی به چه سمتی می رود.

 کارایی و امنیت؛ دوگانه آینده اقتصاد جهانی
»اکنون انتظار به پایان رسیده است، زیرا همه گیری 
و جنگ در اوکراین باعث شده است که یک بار در یک 
نسل، ســرمایه داری جهانی در اتاق های هیئت مدیره و 
دولت ها مورد بازاندیشی قرار گیرد. به هر طرف که نگاه 
کنید، زنجیره های تامین در حال تغییر هســتند، از ۹ 
تریلیون دالر موجودی، که به عنوان بیمه در برابر کمبود و 
تورم ذخیره می شود، تا مبارزه برای کارگران در حالی که 
شرکت های جهانی از چین به ویتنام منتقل می شوند.« 
این شــواهد باعث شده که اکونومیست بار دیگر به این 
موضوع بپردازد و عکس جلد خود در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲ را 
نیز به آینده جهانی شدن اختصاص دهد؛ آینده ای که یک 

طرف آن امنیت است و یک طرف آن کارایی.
به نظر اکونومیست، نوع جدیدی از جهانی شدن در 
حال شکل گرفتن است که به جای تاکید بر »کارایی« 
بر »امنیت« تاکید خواهد کرد. در این نوع جدید ترجیح 
شرکت ها آن است که با افرادی وارد بده-بستان اقتصادی 
شــوند که بتوانند به آن ها تکیه کنند و همزمان رابطه 
دولت های آن ها نیز استراتژیک باشد. این نوع جدید از 
جهانی شدن ممکن است به حمایت گرایی شدید دولت ها 
از صنایع داخلی، دولت های بزرگ تر و حتی بدتر شدن 
تــورم بینجامد. امــا آیا جایگزینی وجود دارد؟ پاســخ 
اکانومیست مثبت اســت و انتظار دارد که شرکت ها و 
سیاست مدارن با خویشتن داری، در عین آنکه از مزایای 

اقتصاد باز استفاده می کنند، انعطاف پذیری خود را نیز 
حفظ کنند.

 مهم ترین مزیت تولید بین الملل چه چیزی 
بود؟

این نشــریه اقتصادی توضیح می دهــد که پس از 
فروپاشــی دیوار برلین در ســال ۱۹۸۹، کارایی ستاره 
قطبی جهانی شــدن بود. شــرکت ها تولید را در جایی 
قــرار می دادند کــه هزینه ها کمتر بــود، در حالی که 
ســرمایه گذاران سرمایه را در جایی که بازدهی باالتری 
داشت، به کار می گرفتند. دولت ها تمایل داشتند که با 
شرکت ها بدون توجه به ملیتشان یکسان رفتار کنند و 
با دموکراسی ها و حکومت های استبدادی به طور یکسان 
معامله های تجاری منعقد کنند. همین روند باعث شد 
که طی دو دهه، زنجیره های ارزش بسیار پیچیده ای به 
وجود آید که نیمی از تجارت جهان را تشکیل می دهند: 
اتومبیل و تلفن همراه ما حاوی قطعاتی هستند که بهتر 
از هر پرنده ای ســفر می کنند. همه اینها قیمت را برای 
مصرف کنندگان پایین نگه داشت و به رهایی یک میلیارد 
نفر از فقر شدید با صنعتی شدن جهان در حال توسعه 

از جمله چین کمک کرد.

 جنگ و کرونا چگونــه اقتصاد جهانی را با 
بحران مواجه کرد؟

اما جهانی شدن بسیار کارآمد نیز مشکالتی داشت. 
ورود و خروج آزاد سرمایه، بازارهای مالی را نیز بی ثبات 
کرد. بسیاری از کارگران یقه آبی )کارگران سطح پایین تر( 
در کشورهای ثروتمند ضرر کردند و شغل خود را از دست 
دادند. اما بنا به گفته اکونومیست، اخیراً دو نگرانی دیگر 
نیز به چشم می خورد. اوالً، برخی از زنجیره های تامین 
که چندان با اهمیت نمی رسیدند اگر چه به صورت کلی 
هزینه ها را پایین نگه می داشند؛ اما وقتی که با مشکلی 
همچون بحران اخیر مواجه می شدند به شدت قیمت ها 
را باال می بردند به نحوی که همین تنگناها، تولید ناخالص 
داخلی جهانــی را حداقل ۱ درصد کاهــش داده و به 
سهامداران و همچنین مصرف کنندگان آسیب رساندند. 
به عنوان مثال، از آنجایی که تولید خودرو به دلیل کمبود 
جیپ متوقف شده، جریان نقدی خودروسازان ۸۰ درصد 
نسبت به سال گذشــته کاهش یافته است. تیم کوک، 

مدرس بحث زنجیره تامین که اپل را نیز اداره می کند، 
بر این باور است که چنین برنامه هایی می تواند فروش را 
تا ۸ میلیارد دالر یا ۱۰ درصد فروش این شــرکت را در 
همین فصل کاهش دهد. کووید-۱۹ یک شوک بود، اما 
جنگ ها، تغییرات آب وهوایی شــدید یا ویروس دیگری 
می توانند به راحتی زنجیره های تامین را در دهه آینده 

مختل کنند.
مشکل دوم این است که کاهش هزینه به هر قیمتی 
منجر به وابســتگی به حکومت های استبدادی )از نظر 
نشریه اکونومیست( شده که از حقوق بشر و تجارت به 
عنوان ابزاری برای اجبار استفاده می کنند. اکونومیست 
مدعی اســت که امیدها مبنی بر اینکه ادغام اقتصادی 
منجر به اصالحات شود –چیزی که آلمانی ها آن را »تغییر 
از طریق تجارت« می نامند– بر باد رفته اســت چرا که 
حکومت های استبدادی یک سوم تولید ناخالص داخلی 
جهان را تشکیل می دهند. از طرفی حمله والدیمیر پوتین 
به اوکراین به طرز دردناکی اتکای اروپا به انرژی روسیه را 
آشکار کرده است. در عین حال، چین دارای اندازه تجارت 
هفت برابری روسیه است ... و جهان برای کاالهای مختلف 
از مواد فعال دارویی گرفته تا لیتیوم فرآوری شده مورد 
اســتفاده در باتری ها به این کشور متکی است. اما دنیا 

چگونه به این مسائل واکنش نشان می دهد؟

 کپی برداری از ایالن ماســک برای آینده 
اقتصاد جهانی؟

اکونومیســت شــواهدی می آورد که نشان می دهد 
شــرکت ها در حــال تغییــر از کارایــی حداکثری به 
انعطاف پذیری بیشتر هستند. موجودی انبار احتیاطی 
 GDP برای ۳۰۰۰ شــرکت بزرگ جهان از شش درصد
به ۹ درصد GDP رســیده اســت. از طرفی بسیاری از 
شرکت ها مواد اولیه خود را اوال متنوع می کنند و در ثانی 
قراردادهای بلندمدت می بندند. الگوهای سرمایه گذاری 
چندملیتی نیز معکوس شده و ۶۹ درصد از شرکت های 
تابعه صرفا به صورت محلی سرمایه گذاری می کنند نه 
اینکه منابع خود را به شرکت مادر بفرستند تا این منابع 
بع فراسوی مرزها ارسال شود. وضعیتی که دهه ۱۹۳۰ 
را بازنمایــی می کند؛ زمانی که شــرکت های جهانی با 
خودکفایی بیشتر به شرکت های تابعه در خارج از کشور، 

به ناسیونالیسم پاسخ دادند.

صنایعی که تحت بیشترین فشار قرار دارند در حال 
حاضر مدل های کســب و کار خود را دوباره ابداع می 
کنند، که توســط دولت هایی که از اروپا تا هند مشتاق 
»استقالل استراتژیک« هستند، تشویق شده اند. صنعت 
خودرو در حال کپی برداری از تســالی ایالن ماسک با 
حرکت به سمت یکپارچگی عمودی است که در آن همه 
چیز از استخراج نیکل گرفته تا طراحی تراشه را کنترل 
می شود. مونتاژکنندگان لوازم الکترونیکی تایوان از سال 
۲۰۱7 ســهم دارایی های خود در چین را از 5۰ درصد 
به ۳5 درصد کاهش داده اند زیرا مشــتریانی مانند اپل 
تقاضای متنوع سازی تامین کنندگان خود را می کنند. 
در حــوزه انرژی، غرب به جای تکیه بر بازارهای کنونی 
که تحت تســلط رقبای آن ها است، به دنبال معامالت 
بلندمدت عرضه از سوی متحدان است . یکی از دالیلی 
که قطر از این وضعیت نهایت اســتفاده را می برد. این 
رویکرد در کنار محلی شــدن بازارهای انرژی با استفاده 
از انرژی هــای تجدیدپذیر تا حدی می تواند تغییر روند 

را راحت تر کند.

 پیاده کردن دیکتاتورها از اقتصاد جهانی؟
خطــر این اســت که پیگیــری معقــول امنیت به 
اشتغال زایی  افسارگســیخته، طرح های  حمایت گرایی 
و صدهــا میلیارد دالر یارانه صنعتی تبدیل شــود. اثر 
کوتاه مدت این امر نوســانات و قطعه قطعه  شدن بیشتر 
جهــان )معنای اصلی طرح جلد اکونومیســت( خواهد 
بود که قیمت ها را همچنان باالتر می برد: شاهد بررسی 
تعرفه های جدید روی پنل های خورشــیدی توســط 
رئیس جمهور جو بایدن هستیم که در این ماه به دلیل 
کمبود آن را متوقف کرد. ناکارآمدی بلندمدت ناشی از 
پیگیری بی رویه زنجیره تامین بســیار زیاد خواهد بود. 
داده ها نشــان می دهد اگر یک چهارم کل فعالیت های 
چند ملیتی تکرار شــود )یعنی کشــورهای دنیا بیشتر 
به یکدیگر وابســته شوند(، هزینه های عملیاتی و مالی 
 اضافی ســاالنه ممکن اســت از ۲درصد تولید ناخالص 

داخلی جهان نیز فراتر رود.

 زندگی در پناهگاه  یارانه ها ممکن نیست
اکونومیســت می گویــد به همین دلیل اســت که 
خودداری و صبر بســیار مهم است. دولت ها و شرکت ها 
باید به خاطر داشــته باشــند که انعطاف پذیری ناشی 
از تنوع اســت، نه تمرکز در خانه. بر اســاس داده های 
صادراتــی دیکتاتوری های جهان فقط حدود ۱۰ درصد 
تجارت جهانی در کاالهایی که جانشین اندکی دارند را 
کنترل می کنند. پاســخ دقیق تر به این بحران آن است 
که شــرکت ها را ملزم کنیم تا تامین کنندگان خود را 
در ایــن زمینه ها متنوع کنند و اجازه دهند بازار با این 
رویه ســازگار شود. آیا دولت های امروز از عهده وظایف 
خــود بر می آیند؟ کوته بینی  و عملکرد جزیره ای فراوان 
است. اما اگر شما مصرف کننده کاالها و ایده های جهانی 
هستید - به عبارت دیگر شهروند جهان - باید امیدوار 
باشــید که مرحله بعدی جهانی ســازی شامل حداکثر 
درجه باز بودن ممکن باشد. تعادل جدید بین کارایی و 
امنیت یک هدف معقول است؛ اما زندگی در یک پناهگاه 

یارانه ای ممکن نیست.

سعیده محمد  -   ایده روز | 
عضو هیات مدیــره اتحادیــه واردکنندگان 
نهاده های دام و طیور ایران گفت: تثبیت و ابالغ 
قیمتهای دســتوری پس از اجرای اصالح نظام 
یارانه ای بزرگترین تهدید برای موفقیت این طرح 

ملی محسوب می شود.
محمد مهدی نهاوندی، عضــو هیات مدیره 
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران 
گفت: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس 
جمهور و قوانین متعدد، دولت باید دست از تجربه 
شکســت خورده دخالت در بازار و برخورد قهری 

با اقتصاد بردارد.
وی ادامه داد: اینکه جریان اقتصاد کشــور در 
عمل بر همان ریل های گذشته باشد و مسئوالن 
شــعار تغییر بدهنــد فقط باعث بــی اعتمادی 

خواهد شد.
این مسئول صنفی ادامه داد: بعد از آزادسازی 
نرخ ارز که خواســت همه کارشناسان اقتصادی 
بود، متاســفانه به برخــی از الزامات این تصمیم 
مهم توجه نشد. به عنوان مثال از روز اجرای این 
طرح، خود دولت انواع و اقسام هزینه ها و عوارض 
ســنگین را بر واردات نهاده هــا اعمال کرده  که 
ناشــی از تغییر نرخ پایه محاسباتی گمرک بوده 

و همچنین ۱۰۰۰ تومان قیمت پایه ارز نیمایی 
افزایش داشته اما قیمت ذرت همان ۱۱هزار و۳۰۰ 
تومان ثابت باقی مانده است.نهاوندی تصریح کرد: 
کاهش ورود کاالی اساسی به کشور نتیجه چنین 

اقداماتی است که با اهداف آزادسازی قیمت ها و 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تضاد است.عضو هیات 
مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه از زمان آزادسازی 

قیمت ها تا این تاریخ حتی آنالیز و نحوه محاسبه 
ایــن قیمتها هم در هیچ کجا به بخش خصوصی 
اعالم نشده است؛ در صورتی که سازمان حمایت 
یک ساز وکار کامال مشخص برای تعیین قیمت 

کاالهــای وارداتی دارد.نهاوندی گفت: با توجه به 
افزایش مســتمر قیمتهای جهانی، هزینه های 
داخلی و نرخ ارز نیمایی، قطعا وضعیت موجود غیر 
موجه و غیر قانونی است زیرا دولت بر اساس ماده 
۹۰  اصل ۴۴ قانون اساسی توسط قانونگذار مکلف 
شده که خسارت بنگاههای اقتصادی از محل اعمال 
قیمتهای دستوری را از محل بودجه تامین کند .

وی یادآور شد: حداقل انتظار ما از رئیس جمهور 
مردمی، رعایت حقوق قانونی مردم و اجرای قانون 
اســت.عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دام و طیور  با اشاره به جلسات تامین 
کنندگان نهاده های دامی با وزیر جهادکشاورزی و 
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در این جلسات 
مقرر شد که اصالح قیمت نهاده های دامی تا پایان 
خرداد ماه سال جاری انجام شود.نهاوندی با تاکید بر 
ضرورت اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی به 
منظور پیشگیری از ورشکستگی فعاالن اقتصادی 
این صنعت یادآور شد: امیدواریم با اصالح قیمت 
نهاده های دامی برمبنای زمان بندی، وعده داده 
شده از سوی مسئوالن اعمال شود.این فعال صنفی 
گفت: نگران این مسأله هستیم که اصالح قیمتها 
به موقع صورت نگیرد و همین امر در روند تامین 

نهاده های دامی خلل ایجاد کند.

هشدار اکونومیست درباره امنیتی شدن اقتصاد جهانی

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

چهار روش بازگشت ارز به کشور

در ماه های گذشته با اصالح برخی سیاست های اجرایی و همراهی بیشتر دولت 
با صادرکنندگان، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تسهیل شده است.

 بحث بر ســر رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۱۳۹7 مطرح بود و در 
این دوره بارها سیاســت های اجرایی برای آن تغییر کرد. بر اساس آخرین تحول 
صــورت گرفته که در دولت جدید نیز اجــرای آن ادامه پیدا کرد، چهار راه برای 
بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور وجود دارد. نخستین راه که بخش مهمی از 
ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده عرضه ارز در ســامانه نیماست که 

روند آن در ماه های گذشته نیز ادامه داشته است.
 دومین شیوه فروش کوتاژهای صادراتی به واردکنندگان است که این شیوه نیز 
در ماه های گذشته به خصوص در محموله های کوچک تر ادامه داشته است. واردات 
در برابر صادرات و فروش ارز به صرافی های مجاز نیز دیگر شــیوه هایی اســت که 
برای بازگشت ارز به کشور در دستور کار قرار گرفته است. خوشبختانه در دولت 
ســیزدهم با مصوبه ابالغی از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهوری و همکاری 
که ســازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان داشته است، امکان اجرای تمام این 

شیوه ها فراهم شده و مشکالت به حداقل رسیده است.
 میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از مرز ۸۰ درصد گذشته، بیان کرد: 
آمارها نشان می دهد که روند بازگشت ارز به کشور با کاهش مشکالت نسبت به 
گذشــته ادامه دارد. در این فرایند کمیته ارزی نیز هر هفته جلســات خود را با 
حضور مسئوالن سازمان توسعه تجارت تشکیل می دهد و بسیاری از شرکت های 
صادرکننده که در این سال ها با مشکل مواجه بوده اند، گزارش خود را ارائه کرده 
و اقدامات الزم برای حل مشــکل آنها در دســتور کار قرار گرفته است. با مصوبه 
دو روز قبل بانک مرکزی نیز می توان انتظار داشت که بخش دیگری از مشکالت 
اجرایی نیز برطرف شود. مشکالتی که فاصله میان نرخ نیمایی و نرخ ارز در بازار 
آزاد ایجــاد کرده، تصریح کرد: بحث درباره کاهش این فاصله از ماه ها قبل مطرح 
بوده اما متاسفانه هنوز راهکار دقیق و نهایی برای آن ارائه نشده است. در روزهای 
گذشته نیز که بار دیگر بحث افزایش قیمت ارز مطرح شده، این فاصله مشکالت 
خاص خود را ایجاد کرده است. ما امیدواریم تصمیم گیران اقتصادی در نهایت به 
راهکاری برسند که این فاصله قیمت میان نرخ نیمایی و بازار آزاد به حداقل برسد.

  خبرخبر
 تدوین بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن

وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته جدید خروج از بحران بازار اجاره مسکن خبر داد.
رستم قاسمی، افزود: تیغ تیز اجاره بها روی گردن قشر آسیب پذیر است و برداشتن 
آن نیازمند حرکتی جهادی و بزرگ و اقدامی فراوزارتخانه ای است. بسته جدید 
خروج از این بحران را با همکاری صاحب نظران به رئیس جمهور تقدیم کردیم که با 

تأیید سران قوا حرکتی اساسی به جای ُمسکن های زودگذر آغاز می شود.
بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل 
سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه های خالی به بازار مسکن 
یا همان سامانه امالک و اسکان است.اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب 
پروژه های حمایتی مسکن، بیش از 5۶7 هزار واحد در مسکن شهری، ۱5۸ هزار 
واحد در مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت 
است. ضمن اینکه در بافت فرسوده نیز 5۳ هزار واحد ساخته می شود که در مجموع 
۹۱۸ هزار واحد خواهد بود. اقدام سوم نیز کنترل بازار است که این حوزه شامل دو 
بخش است؛ یک بخش با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادهایی در 
کمیته های فنی تنظیم بازار تأیید شده و یکشنبه در دولت مطرح می شود. بخش 
دیگر از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که امروز در جلسه سران مطرح و مصوبات آن 
برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی دارد که 
تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمی رسد. از این رو این مسأله 

از کانال سران قوا دنبال می شود تا در تابستان امسال کنترل بازار اجاره اجرا شود.

  افتتاح راه آهن سریع السیر تهران - اصفهان تا پایان دولت سیزدهم
مدیرعامل شرکت راه آهن بر لزوم توجه ویژه دولت برای تکمیل راه آهن سریع السیر 

تهران - قم - اصفهان تأکید کرد.
میعاد صالحی در جریان بازدید وزیر راه و شهرسازی و هیأت همراه از طرح ملی قطار 
سریع السیر تهران - قم - اصفهان، بر لزوم توجه ویژه دولت به این پروژه تأکید کرد.

وی گفت: شرکت های دانش بنیان می توانند در تکمیل بخشی از این پروژه کمک 
کنند و ما با دو تیم در این مورد صحبت کرده ایم.

وی افزود: اگر بتوانیم این خط سریع السیر را اجرا و راه  اندازی کنیم، می توانیم در 
سایر خطوط هم راه آهن پرسرعت را اجرا کنیم و اگر خدای نکرده به توقف برسیم، 
طبیعتاً بن بستی ایجاد خواهد شد؛ اما ان شاءاهلل شاهد افتتاح این خط پرسرعت 
ریلی در دولت سیزدهم باشیم.بر این اساس ۲5۴ مورد از مجموع ۳۱۲ مورد معارض 
تأسیساتی در محدوده قم - اصفهان رفع شده همچنین معارض ملکی در ۸5 درصد 
از مسیر قم - اصفهان نیز مرتفع شد.تکمیل تونل کیلومتر ۲۹ به طول ۲5۰ متر، 
تکمیل و تقویت ۱۸۰ آبروی موجود در مسیر قم - اصفهان، شروع عملیات اجرایی 
ایستگاه های فنی و تعمیراتی مورچه خورت، میمه و نطنز و راه اندازی ۶ کارگاه در 
طول محور به استعداد ۱7۰۰ نفر نیروی انسانی و ۸۰۰ دستگاه ماشین آالت، از 

مهم ترین اقدامات انجام شده در محدوده قم - اصفهان بوده است. 

 گرانی کمرشکن گاز در آسیا
افزایش سرســام آور قیمــت معامالت نقــدی گاز طبیعی در آســیا، بعضی از 

واردکنندگان را ناچار کرد برنامه خرید بیشتر این سوخت را متوقف کنند.
 معامله گران می گویند قیمت معامالت نقدی گاز طبیعی مایع )LNG( در شمال 
آسیا به دلیل ترس از کمبود عرضه جهانی، به مرز ۴۰ دالر به ازای هر میلیون واحد 
حرارتی انگلیس )mmBtu( نزدیک شد که باالترین قیمت در سه ماه گذشته است. 
این قیمت پایه از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود 7۰ درصد رشد کرده و به اوج 

رکورد فصلی خود رسیده است.
به گفته معامله گران، بعضی از خریداران آسیایی اکنون تمایلی ندارند یا قادر نیستند 
با نرخ فعلی، LNG خریداری کنند و در عوض ترجیح می دهند دست نگه داشته و صبر 
کنند قیمتها کمی پایین تر بروند تا بتوانند به ذخیره سازی بپردازند. در نتیجه این 
ریسک وجود دارد که در صورت بروز شرایط آب و هوایی غیرمنتظره یا اختالالت 

مهم دیگر، خریداران با کمبود تامین گاز روبرو شوند.
در واقع بازار همچنان با اخبار نگران کننده ملتهب شــده که فشار صعودی روی 

قیمتهای نقدی را حفظ کرده است.
مسکو جریان گاز خط لوله ای به اروپا را هفته جاری کاهش داد و کشورهای این 
منطقه را با چشم انداز عدم عرضه بیشتر گاز روســیه روبرو کرد. در این بین، یک 
کارخانه مهم صادرات LNG آمریکا اعالم کرد در پی وقوع یک آتش سازی، به مدت 
چند ماه تعطیل خواهد شد. معامله گران نگرانند اروپا از طریق خرید محموله های 
نقدی LNG، افت عرضه روسیه را جبران کند و به این ترتیب سوخت کمتری برای 

آسیا بماند.

با توجه به آنکه مسکن سهم بسزایی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد دارد، 
اســتفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن در ساخت و تامین مسکن ارزان قیمت 

می تواند به عنوان یک راهکار موثر از سوی دولت دنبال شود.
مسکن نقش بسزایی در زندگی بسیاری از خانواده ها دارد و به لحاظ تأثیرگذاری 
در سبد هزینه  خانوارهای کم درآمد به ویژه دهک های متوسط و پایین جامعه که 
جزو حداقل بگیرانند، از اهمیت باالیی برخوردار است.با تصویب و اجرای قانون 
بودجه سال ۱۳۸۶ و قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن کشور، وزارت تعاون 
سابق مسئولیت و نقش مدیریت تقاضای مسکن در پروژه های مسکن مهر را بر 
عهده گرفت تا ضمن ایجاد بستر مناسب، اطالعات مربوط به افراد واجد شرایط 
را جمع آوری، پاالیش و نسبت به ثبت نام و ساماندهی آنها در قالب شرکتهای 
تعاونی مسکن مهر اقدام کند.مهدی مسکنی ـ معاون تعاون وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی -  به مشارکت تعاونی های مسکن در ساخت مسکن مهر اشاره 
کرده و می گوید: در دوران مسکن مهر، دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی 
ساخته شده که از این میزان حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، خود مالکی 
و شخصی و یک میلیون و ۹۰ هزار واحد، جمعی و تعاونی ساز بودند که از این 
تعداد ۸۴۰ هزار واحد ســهم تعاونی ها بوده اســت.وی می گوید: دستاوردهای 

بخش تعاون در سطح اقتصاد ملی قابل مالحظه است و ساخت ۸۴۰ هزار واحد 
مســکونی در طرح های ملی از جمله مسکن مهر توسط تعاونی ها از جمله این 
دســتاوردها به شمار می رود.به گفته مسکنی، در برنامه ساخت مسکن، دولت 
بخش تعاون را مکلف کرده که از مجموع ۴ میلیون واحد مسکونی ۴۰۰ هزار 

واحد در بخش تعاون ساخته شود.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در ساخت مسکن ارزان باید از ظرفیت 

تعاونی های مسکن استفاده و بر آنها نظارت شود چرا که در تعاونی های مسکن 
نگاه ســودآوری مطرح نیست و ساخت یک واحد مسکونی با قیمت تمام شده 

کمتری صورت می پذیرد.
فتح اهلل بیاتـ  فعال حوزه کارـ  در گفت وگو با ایسنا، معتقد است: اگر تعاونی ها 
وارد ساخت و ساز شوند بهتر است و به این منظور باید تعاونی های خوشنام که 

سابقه درخشانی در ساخت و ساز دارند این کار را برعهده بگیرند.
او می گوید: کارگران برای صاحبخانه شدن دریافتی و آورده کمی دارند بنابر 
این اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل شود، بهتر 

است تعاونی های مسکن مهر وارد شوند و دولت بر عملکرد آنها نظارت کند.
به گفته وی، در تعاونی ها نگاه ســود آوری حاکم نیست و مسکن با قیمت 
مناسب و کیفیت قابل قبول به شکل مقرون به صرفه ساخته و در اختیار متقاضیان 
قرار داده می شــود.برابر آمارها، ۸۴۲ هزار و ۸۱۹ واحد در قالب حدود ۶5۰۰ 
تعاونی مسکن مهر ساماندهی شده و این تعاونی ها با انعقاد قرارداد مستقیم با 
پیمانکار اقدام به ساخت واحدهای مسکونی کرده اند. هم اکنون سهم تعاونی ها 
در تولید مسکن زیر ۱۰ درصد عنوان می شود در صورتی که این بخش ظرفیتها 

و پتانسیل های باالیی برای ساخت و تامین مسکن دارد.

نقش تعاونی ها در ساخت مسکن ارزان برای مردم

 صرافی ها مجاز به خرید ارز اشخاص حقیقی و حقوقی شدند
با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی، صرافی ها مجاز به خرید ارز همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی شدند.بانک مرکزی در بخشنامه جدید به صرافی ها اجازه داد عالوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به 
منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.در این بخشنامه آمده است: به منظور تسهیل ورود اسکناس به کشور، همه صرافی های مجاز معتبر می توانند نسبت به خرید ارز از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با دریافت اصل اظهارنامه گمرک معتبر مبنی بر ورود اسکناس با 
نرخ توافقی اقدام کنند.  در این بخشنامه عنوان شده خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان پذیر است.  بخشنامه جدید بانک مرکزی شرکت های صرافی را مکلف کرده عملیات خرید و فروش فوق را برحسب مقررات ابالغی 

در سامانه نظارت ارز )سنا( همزمان با انجام معامله ثبت کنند.



3

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه 1401/03/29

شماره : 1395

قانون اصالحی بازار سرمایه به کجا رسید؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  | رئیس کمیته 
بازار ســرمایه مجلس گفت: هفته گذشــته 
توانســتیم اصــاح قانون بازار ســرمایه را در 
کمیسیون اقتصادی نهایی کنیم که طی ۱۰ روز 

آینده، به صحن مجلس ارائه می شود.
برنامه میز اقتصــادی امروز درباره موضوع 
»همکاری ســازمان بورس و قوه قضاییه برای 
حمایت از بازار سرمایه«، با حضور محمدمهدی 
منتظری رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان 
بورس و اوراق بهادار، مرتضی شهیدی کارشناس 
بــازار ســرمایه، علی اســکندری رئیس اداره 
پیشگیری از جرائم اقتصادی معاونت اجتماعی 
قوه قضاییه، محسن علیزاده رئیس کمیته بازار 
سرمایه مجلس و سیاوش وکیلی کارشناس بازار 
سرمایه برگزار و به سواالت زیر پاسخ داده شد.

 تفاهمنامــه میان قــوه قضاییه و 
سازمان بورس کلی بود، در چه بازه زمانی 

تاثیرگذاری آن دیده می شود؟
منتظــری رئیس مرکز عدالــت ترمیمی 
سازمان بورس و اوراق بهادار: تفاهمنامه برای 
ارتقای ســطح امنیت اقتصادی سهام مردم به 
امضا رسیده؛ زیرا جرم و تخلف از نظر اجتماعی 
واکنش منفی مردم را به دنبال دارد. پیشگیری 
از تخلفات و جرائم، برنامه بلندمدت اجتماعی 
اســت و این تفاهمنامه نیز، در بازه سه ساله 
ترسیم شده که هر سال، گزارش آن به سران 

قوا و مردم اطاع رسانی می شود.
دریافت اطاعــات از درگاه های اطاعاتی 
مختلف از جمله تجمیع آمار رســیدگی های 
کیفری قوه قضاییه در خصوص بازار ســرمایه 
و رســیدگی های انضباطی در سازمان بورس، 
منجر به شناســایی گلوگاه های مخاطره آمیز 

خواهد شد.

 چه تخلفاتی در بازار سرمایه می تواند 
وجود داشته باشد؟

شــهیدی کارشناس بازار ســرمایه: از بعد 
حقوق، ناهنجاری های بازار سرمایه به دو گروه 
تخلف و جرم تقســیم می شــوند؛ در فصل ۶ 
قانون بازار اوراق بهادار، انواع جرائم شرکت های 
بورسی و سهامداران و مجازات آنها ذکر شده، 
اما تخلف، مربوط به مباحث درون سازمانی است 
که سازمان بورس، بر ناشران و نهادهای مالی و 
تشکل های خودانتظام، نظارت دارد و در صورت 
تخلف آنها از ضوابط، با تخلفات برخورد می کند.

ســازمان بورس در مورد تخلفات خودش 
ورود می کند، اما طبق مــاده ۵۲ قانون اوراق 
بهــادار ســال ۱۳۸۴، در مــورد جرائم، فقط 
می تواند به عنوان شاکی، رسیدگی به آنها را از 
قوه قضاییه پیگیری کند. تخلفات به طور کلی، 
از نظر شخص متخلف یا موضوع تخلف، قابل 
تقسیم بندی هستند، اما عمده تخلفات، مربوط 
به ناشــران اوراق بهادار یا همان شرکت های 
سهامی اســت که در افشــای اطاعات خود 

تخطی می کنند.
از سال ۹۴، اقداماتی برای تاخیر در انتشار و 
افشای اطاعات انجام شده و برای مدیران آن 
شــرکت ها، پیامک ارسال می شود و برخورد با 

تاخیر ها هم صورت می گیرد.

 قوه قضاییه تا چه حد می تواند به 
تخلفات ورود کند؟

منتظری رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان 
بورس و اوراق بهادار: در بحث پیشگیری، نیاز به 
آمار و اطاعات دقیق داریم؛ زیرا غیر از سازمان 
بورس، مردم هم به عنوان شــاکی خصوصی 
حضور دارند. ســازمان بورس نیز، برنامه ریزی 
کرده تا آرای محکومیت مربوط به پرونده های 
سال های گذشته را در چهارچوب قوانین کشور، 
انتشار دهد. تحلیل این اطاعات، کمک بیشتری 

به پیشگیری از وقوع تخلفات می کند.
دو نوع عمده پیشگیری، شامل پیشگیری 

اجتماعی برای افزایش ســطح دانش و سواد 
حقوقی و مالی مردم و همچنین پیشــگیری 
فنی و وضع سیســتم های نظارتی ســازمان 
 بورس اســت. در حوزه قــوه قضاییه هم، باید

 برخورد بــه موقع و اطاع رســانی به مردم 
صورت گیرد.

در مورد سوت زنی نیز، سازمان بورس پیش 
رو است و تشویق سوت زنان را در دستور کار 
خود قرار داده؛ این ســازمان تاکنون از سوت 
زنان حمایت مالی کــرده و تدابیری هم برای 
امنیت شــغلی این افراد در نظر گرفته است. 
سامانه سجام قوه قضاییه هم کارتابل مشترکی 
با بورس دارد که سوت زنی ها سریعاً به این نهاد 

منتقل می شود.

 بیشترین تخلف در بازار سرمایه چه 
بوده و چه برخوردی شده است؟

منتظری رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار: مردم پــس از قربانی 
شدن در جرائم بورسی، گایه مند هستند که 
اطاعات کافی نداشته اند. مهم ترین جرم، فعالیت 
غیرمجاز اشخاص در حوزه نهاد های مالی است؛ 
یعنی فردی درباره ارائه خدمات مشاوره ای به 
ســرمایه گذاران، ممکن است پیشنهاداتی به 
سرمایه گذاران دهد. اقدام به مشاوره و خدمات 
در حوزه بازار ســرمایه بدون مجوز از سازمان 
بورس، رفتار مجرمانه است و برخورد کیفری 

با آن صورت می گیرد.
طی سال های گذشــته در فضای مجازی 
شاهد تحرکات مجرمانه ای بودیم که البته تعداد 
آنها زیاد نیست. فعاالن فضای مجازی را رصد 
می کنیم و توصیه داریم که بین رفتار مجاز و 
غیرمجاز، تفکیک قائل شوند. آموزش در فضای 
مجازی، اقدام غیرمجازی نیســت، اما باید در 

چهارچوب قانون باشد.

 قــوه قضاییه چگونه بــه جرائم و 
تخلفات بازار سرمایه ورود می کند؟

اسکندری رئیس اداره پیشگیری از جرائم 
اقتصادی معاونت اجتماعی قوه قضاییه: حفظ 
سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم، در هر حوزه 
اقتصادی، به ویژه بورس اهمیت دارد. دو عامل 
مهم را در دســتور کار قرار دادیم؛ یکی ارسال 
پیامک هــای آگاهی بخش به مردم و دیگری، 

تنظیم قوانین پیشگیرانه است.
زیرساخت های حقوقی هم اکنون به عنوان 
ابزار پیشگیری روند مطلوبی ندارند و به دنبال 
تســهیل و بهبود وضعیت فعلی، الیحه ای در 
مجلس در حال بررســی اســت. قوه قضاییه 
یا ســازمان بورس برای اســتفاده از ابزار های 
پیشگیرانه، نیاز به چهارچوب های حقوقی دارند 

و قوانین فعلی، پاسخگو نیست.

 قوانین موجود در بازار ســرمایه، 

تاکنون بازدارنده بوده و تخلفات را کاهش 
داده است؟

وکیلی کارشناس بازار سرمایه: قوانین موجود 
قطعــا از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده اند؛ 
زیــرا رویکردها ســلبی بوده، امــا تفاهمنامه 
جدید، رویکرد ایجابی دارد. قوه قضاییه اعام 
کرده مهندســی معکوس انجام خواهد شد و 
پرونده های فعلی را بررسی می کنند تا تخلفات 
و جرائم قبلی، دوباره تکرار نشود. سازمان بورس 
هم سامانه دیده بان را راه اندازی کرده و به قوه 

قضاییه تخلفات جدید را اطاع می دهد.
سازمان بورس، خودانتظام است و در حوزه 
اشــخاص حقوقی اقدامات خوبی داشــته، اما 
دست آن در حوزه اشخاص حقیقی، بسته است. 
رویکرد سلبی، سبب شد تا فقط فعاالن شناخته 
شده مورد برخورد قرار گیرند، اما با افرادی که 
در شبکه های اجتماعی فعال بودند، نتوانستیم 

برخورد مناسبی داشته باشیم.
تفاهمنامه جدید مانند یک شمشیر دولبه 
است؛ هم می تواند بر حجم پرونده ها بیفزاید و 
هم با رویکرد مناسب، می تواند سبب پیشگیری 

و کاهش پرونده ها شود.

کاهش  برای  اقداماتی   مجلس چه 
تخلفات بورسی انجام می دهد؟

علیزاده رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس: 
مجلس دو رسالت قانونگذاری و نظارت را دارد؛ 
در مورد قانونگذاری، از یک یا دو سال گذشته به 
دنبال شناسایی خألهای قانونی بودیم که کمیته 
بازار سرمایه نیز، در همین زمینه تشکیل شد. 
هفته گذشته توانستیم اصاح قانون بازار سرمایه 
را در کمیسیون اقتصادی نهایی کنیم که طی 
۱۰ روز آینده، به صحن مجلس ارائه می شود.

در مورد بحث نظارتی نیز، بر اجرای قوانین 
حاکم نظارت و عوامل منجر به اخال در بازار 
را شناســایی کردیم که به قوه قضاییه معرفی 

شده اند.

 مسئوالن هم تخلفی در بازار سرمایه 
داشته اند؟

علیزاده رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس: 
پرونده ای را در راســتای ماده ۲۳۴ آیین نامه 
داخلی مجلس به قــوه قضاییه ارجاع داده ایم 
کــه برخی مدیران و مســئوالن هم طی آن، 
معرفی شــده اند، اما از روند رســیدگی به آن 

مطلع نیستیم.
 رابطه نرخ دالر و سهام

یک تحلیلگر بازار ســرمایه مبهم بودن وضعیت عرضه بلوکهای سایپا و ایران خودرو، 
وضعیت برجام و همچنین پایین بودن نرخ دالر نیمایی را از دالیل سقوط بورس دانست 
و گفت: بازار سهام فعا بازار بازنده بوده اســت و این سیاست در میان مدت می تواند 

خطرناک باشد.
ولید هاالت، با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در رکود قرار دارد، اظهار کرد: بازار سرمایه 
مدت زمان طوالنی منتظر اخبار مختلف است و محرک مثبتی هم به آن تزریق نمی شود؛ 
در نتیجه حجم معامات کاهش پیدا می کند و زمانی که بازار از هیجان می افتد روندی 
نزولی به خود می گیرد. مخصوصا اگر بازار پیش از این اتفاقات صعود کرده باشد، نزول 

عمیق تر می شود، دقیقا مانند اتفاقی که این روزها افتاده است.
وی ادامه داد: برای مثال بازار  مدتهاست که در انتظار عرضه بلوک سایپا و ایران به سر 
می برد و ابهامات و اخبار مربوط به این موضوع بیشتر به بازار لطمه زده است. یعنی اگر 
اخبار مرتبط با این موضوع  نبود شرایط صنعت و بازار بهتر بود؛ چراکه یکی از مهم ترین 
موضوعات برای بازار این است که ببیند بلوک های سایپا و ایران خودرو عرضه می شود یا 

خیر و خریدار چه کسی است؟ آیا می تواند به بازار هیجان دهد یا خیر؟
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به نرخ ارز نیمایی گفت: همه کاالها نسبت به سال قبل 
رشد قیمت داشته اند و دالر بازده ۲۵ درصدی داشته است اما سهام همسو با این رشد، 
صعودی نمی شود. یکی از مهم ترین دالیل این موضوع نگاه دولت به دالر نیمایی و ثابت 
نگه داشتن آن است. بازار زمانی که دالر ۴۲۰۰ تومان حذف شد توانست رونق خوبی 
بگیرد اما وقتی دالر نیمایی ثابت نگه داشته شــده اما قیمت دالر آزاد باال می رود، این 
پیام داده می شود که با وجود تورم و رشد نرخ ارز، قرار نیست درآمد شرکتها رشد کند. 

همچنین از برجام هم خبری نیست و در سهم های بانکی هیجانی وجود ندارد.
 هاالت با بیان اینکه همه محرک هایی که می توانند در بازار نقش بازی کنند فعا در 
حالت تعلیق قرار دارند، اظهار کرد: بازار سهام فعا بازار بازنده بوده است. این سیاست 
در میان مدت می تواند خطرناک باشــد چون پول های بزرگی در بازار و صندوق های 
فیکس وجود دارد که اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است به سمت بازارهای دیگر 

مانند سکه و ارز کوچ کنند. 

 درآمد 3۷۷ میلیاردی دولت از تولید و واردات دخانیات
واریزی اشخاص و شرکت ها بابت محصوالت دخانی به خزانه دولت در سال گذشته با 

افزایش بیش از ۵۱ درصدی به بیش از ۳۷۷ میلیارد تومان رسید.
 آمار منتشر شده از واریزی اشخاص و شرکت ها جهت محصوالت دخانی به خزانه دولت 
که شامل هالوگرام، ۱۰ درصد حق انحصار واردات و دو درصد حق انحصار تولید، توزیع و 
فیش های بین راهی است، نشان می دهد که در سال گذشته بیش از ۳۷۷ میلیارد و ۷۷ 

میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریز شده است.
این عدد نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ که معادل ۲۴۹ میلیارد و 

۵۷۲ میلیون تومان بوده، ۵۱.۱ درصد افزایش داشته است.
مبلغ واریزی بابت هالوگرام پنج میلیون تومان، حق انحصار تولید بیش از ۲۴۵ میلیارد 
تومان، توزیع بیش از ۱۵۴ میلیون تومان و فیش های بین راهی بیش از ۳۳۵ میلیون 
تومان بوده است. البته با توجه به توقف واردات سیگار از سال ۱۳۹۷ حق انحصار واردات 

پرداخت نشده است.
گفتنی است که موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشــاتی بین وزارت بهداشت و 
تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته است؛ به طوری که تولیدکنندگان افزایش ناگهانی 
آن را عامل افزایش قاچاق سیگار عنوان می کنند، اما وزارت بهداشت همواره ارتباط بین 
افزایش قیمت و افزایش قاچاق سیگار را رد کرده و سال گذشته هم جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات اعام کرده که ایران کمترین مالیات را بر محصوالت دخانی اعمال 
می کند.به طور کلی  تا پیش از دی ماه و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، 
ردیف های مالیات سیگار شامل ماده ۷۳ قانون برنامه ششم که برای شرکت های داخل 
۱۰ درصد و شرکت های بین المللی ۲۵ درصد است و همچنین ۱۵ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده، دو درصد حق انحصار و مالیات نخی ۲۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی برای برندهای 
داخلی و خارجی بود، اما مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر 
ارزش افزوده تجمیع و هر سال پنج درصد به آن اضافه شود که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

هم بر همین اساس مالیات سیگار تعیین شده بود.
اما سال گذشته کمیســیون تلفیق مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به 
قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید 
داخل با نشان بین المللی برند  ۸۰۰ تومان و هر نخ ســیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان به 
عنوان عوارض اضافه شود؛ موضوعی که با انتقادات و هشدارهای تولیدکنندگان نسبت 
به احتمال افزایش چشمگیر قاچاق همراه شد و در نهایت مجلس شورای اسامی با آن 

مخالفت کرد.

دالر در شــرایط امروز، یک ماشینی است که از یک طرف نیروهای فشار و 
کشش به آن نیرو وارد می کنند.

ما با انتظارات تورمی جامعه به دلیل برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز افزایش 
پایه حقوق های ۵۷ درصدی روبه رو هستیم که موج تبدیل دالر به ریال و حفظ 
دارایی مردم را بیشتر از قبل کرده است. شیب تند تورمی که به وجود می آید، 
آب شدن ریال را به دنبال دارد. اتفاقاتی هم که در حوزه بین الملل در رابطه با 
توافق برجام وجود دارد، مثبت نبوده است. هر چند که در یکی دو روز گذشته 
شــاهد هستیم که کمی اخبار مثبت شده است. ولی این ها عوامل منفی موثر 
در بازار ارز هســتند. ما اگر بخواهیــم به دالر به عنوان یک کاال، فارغ از بحث 
عرضه و تقاضا و تجارتی نگاه کنیم، هنوز برای مردم عادی جذاب است که ارز 

خریداری کنند تا ریال شان حفظ شود.
افزایش دالر در ذهنیت قاطبه مردم اثر هولناکی دارد، چون مردم عادی هر 
روز قیمــت دالر را چک می کنند. بنابراین یکی از کارهایی که می تواند جلوی 
فشار به بازار ارز را بگیرد، جدای از بحث های فنی و بازار غیرمتشکله، تسهیل 
بازگشت پول صادرکنندگان است. ما از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم رها می شدیم 
که گیر ارز نیمایی افتادیم. این در شــرایطی است که صادرکننده داشت زیان 
می دید و به همین دلیل ترمز بازگشت ارز را کشیده بودند که از بازار جا نمانند.

بر همین اســاس، تصمیــم جدید بانک مرکزی - با مجــوز بانک مرکزی، 
صادرکنندگان می توانند با قیمت توافقی ارز خود را در بازار بفروشند و صرافی ها 
نیز می توانند تمام نیازهای واقعی متقاضیان ارز را در بازار پاســخگو باشند- را 
مثبت ارزیابی می کنیم و فکر می کنم اثر فوری که روی بازار گذاشت و عرضه 
و تقاضای بازار را کنترل کرد و صادرکنندگان بزرگ ارز خود را به بازار آوردند، 
جلوی موج افزایش قیمت دالر گرفته شــد. من این سیاســت را بسیار مثبت 

ارزیابی می کنم.
با این وجود، به نظر من در شرایط امروز این که انتظار داشته باشیم نرخ دالر 
به ۲۵ هزار تومان کاهش یابد، اتفاق نمی افتد. من فکر می کنم مهم ترین کاری 
که این حرکت انجام داد، این بود که جلوی شیب جهنده و جهش فنری دالر 
را همسان با شرایط امروز بازار گرفت و کنترل کرد. این در حالی است که اگر 
ایــن اتفاق نمی افتاد، دالر تا یک ماه آینده روی ۳۸ هزار تومان می رفت، اما با 
مجوز بانک مرکزی، نرخ دالر تا ۳۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت؛ البته من 

نرخی پایین تر از ۳۰ هزار تومان را متصور نیستم.

کیارش بیرامی
خبرنگار حوزه بورس و رمز ارز  

نرخ دالر تا این رقم پایین می آید

ســازمان امور مالیاتی کشور اعام کرد: در تعیین مالیات اصناف و کسبه 
و رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق 

دستگاه کارتخوان، اصل بر صحت ادعای مؤدی است.
در اطاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: در اجرای فرمایشات اخیر 
مقام ریاست محترم جمهوری اسامی ایران در باب اعتماد ماموران مالیاتی 
سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر مؤکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور 
می شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل به آنها، 
در رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق 
دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان با رعایت 
کامل مقررات قانونی تعیین کنند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و 

قرائن مثبته خاف ادعای آنها ثابت شود.
این امر در خصوص مؤدیانی که علیرغم داشتن درآمدهای کان اقدام به 
فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی پردازند، مصداق نداشته و ادارات 
امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مودیان نسبت به مطالبه و 

وصول مالیات متعلقه اقدام کنند.

پــس از اینکه ســازمان امور مالیاتی اعام کرد کــه فرآیند اخذ مالیات 
 از پوزها و درگاه های پرداخت شــفاف تر خواهد شــد؛ موجــی از نگرانی به
 دلیل ترس از پرداخت مالیات بیشتر در میان صاحبان کسب وکار شکل گرفت.

بــه دنبال همین موضوع، مشــاهدات میدانی نشــان می دهد روشــی 
 کــه تا پیش از این توســط برخی اصناف همچون پزشــکان بــرای فرار از

 مالیات انجام می شــد، حال به ســایر کســب وکارها، همچون رستوران ها، 
ســوپرمارکت ها و مغازه هــا هــم کشــیده شــد؛ یعنــی خــودداری از 
اســتفاده از دســتگاه کارتخــوان و کارت بــه کارت کــردن مبلــغ مورد 
 نظــر! اتفاقی که موجب نارضایتی گســترده عموم مردم شــده و شــرایط

 را برای آنها دشوار کرده است.
دلیل این موضوع، این تصور است که پس از این دستگاه های پوز مبنای 
اخذ مالیات است و اگر مبلغی از این محل به حساب افراد واریز نشود، مالیاتی 

هم به آن تعلق نمی گیرد.
نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که دستگاه های پوز به هیچ عنوان 
مبنای محاسبه و اخذ مالیات نیستند بلکه تنها یکی از ابزارهای رصد و بررسی 
تراکنش های حساب افراد است. سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات، 
تمامی تراکنش های حساب افراد را بررسی می کند و در ادامه حساب های تجاری 
و شــخصی را جدا می کند. به این صورت که مطابق معیارهای بانک مرکزی، 
اگر میزان تراکنش های یک حساب سقف مصوب و مورد نظر را رد کند، آن 

حساب تجاری محسوب شده و به آن مالیات تعلق می گیرد.

نحوه محاسبه مالیات اصناف اعالم شد
  خبرخبر

رشــد اقتصادی ایران )به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵( 
در ســال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق این رشد 
اقتصادی در ســال ۱۴۰۰ در امتداد رشــد اقتصادی ۴.۱ 
درصدی سال  ۱۳۹۹ حکایت از روند رو به بهبود فعالیت های 
اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم های اقتصادی دارد.

 اهم تحوالت رشد اقتصادی
بــر اســاس محاســبات مقدماتی اداره حســاب های 
اقتصــادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 
)و به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۵( در سه ماهه چهارم 
ســال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱ هزار میلیارد ریال رسید که 
نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی 

را نشان می دهد. 
همچنین رشــد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور 
معادل ۶.۳ درصد بوده که حکایت از محوریت بخش های 
اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم 
سال ۱۴۰۰ دارد.به لحاظ وضعیت سرمایه گذاری نیز در سه 
ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ »تشکیل سرمایه ثابت ناخالص« از 
نرخ  رشد ۱۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 
آن برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد 
مثبت تشــکیل سرمایه در هر دو بخش »ماشین آالت« و 
»ساختمان« به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد است.در 
مجموع عملکرد تولید ناخالصداخلی کشور در سال ۱۴۰۰ 
»با احتساب نفت« و »بدون احتساب نفت« به قیمت های 
ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار 
میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب 
بــا افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده اســت. تحقق 
رشــد اقتصادی ۴.۴ درصدی در ســال ۱۴۰۰ در امتداد 
رشــد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند 
رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشــور به رغم تداوم 

تحریم های اقتصادی دارد.

 مولفه های رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم 
سال ۱۴۰۰

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت های 
اقتصادی نشــان می دهد که رشد عملکرد تولید ناخالص 

داخلی در ســه ماهه چهارم ســال ۱۴۰۰ حاصل تحقق 
رشــد مثبت ارزش افزوده گروه های »خدمات«، »صنایع 
و معــادن« و »نفت و گاز« به ترتیــب معادل ۷.۰، ۵.۰ و 
۰.۲ درصد نســبت به دوره مشابه سال قبل از آن است. با 
این حال، گروه »کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری« طی 
همین مدت با کاهش عملکردی معادل ۳.۴ درصد مواجه 
بوده است.رشد قابل ماحظه ۷.۰ درصدی گروه خدمات 
در سه ماهه چهارم ســال ۱۴۰۰ عمدتاً در نتیجه بهبود 
عملکرد ارزش افزوده بخش هــای »اداره عمومی، دفاع و 
تامین اجتماعی«،«آموزش«، »عمده فروشی، خرده فروشی 
و تعمیر وســایل نقلیه موتوری«، »بهداشت و مددکاری 
اجتماعــی« و »فعالیت های مالی و بیمــه« به ترتیب با 
ســهم ۱.۰،  ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵ و ۰.۴ واحد درصد از رشد ۵.۷ 
درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است. در گروه صنایع 
و معــادن نیز ارزش افزوده تمامی بخش های پنجگانه این 
گروه شامل »ساختمان«، »صنعت«، »آبرسانی، مدیریت 
پســماند، فاضاب و فعالیت های تصفیه« و »تامین برق، 
گاز، بخار و تهویه هوا« و »اســتخراج معدن« در سه ماهه 
چهارم سال ۱۴۰۰ به ترتیب با افزایش عملکرد ۱۱.۹، ۴.۱، 
۳.۷، ۱.۶ و ۱.۵ درصدی نســبت به سه ماهه چهارم سال 

۱۳۹۹ همراه بودند.

 مولفه های رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت های 
اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، رشد ارزش افزوده 
گروه هــای »خدمات«، »نفت و گاز«، »صنایع و معادن« و 
»کشاورزی« در این سال به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۰.۱، ۱.۱و 
۲.۶    - درصد بود که به ترتیب از ســهمی معادل ۳.۶، ۰.۸، 
۰.۳، و ۰.۳    - واحد درصد در رشــد اقتصادی سال ۱۴۰۰ 

برخوردار بوده اند. 
رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه »خدمات« در سال 
۱۴۰۰ عمدتاً متاثر از تحوالت بخش های »اداره عمومی، 
دفاع و تامیــن اجتماعی«،«حمل و نقــل و انبارداری«، 
»اطاعات و ارتباطات«، »بهداشت و مددکاری اجتماعی«، 
»آموزش« و »عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل 
نقلیــه موتوری« به ترتیب با ســهم ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۵، 
۰.۴ و ۰.۴ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بوده 
اســت.همچنین در این سال بخش های خدماتی از جمله 
»فعالیت های مربوط به تامیــن جا و غذا«، »فعالیت های 
حرفه ای، علمی و فنی« و »هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و 
سایر فعالیت های خدماتی« از بهبود قابل ماحظه عملکرد 
ارزش افــزوده به ترتیب معادل ۲۸.۲، ۱۵.۸و ۱۴.۶ درصد 
نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند که نشان می دهد 

با اقدامات مناســب انجام شده در زمینه پوشش گسترده 
واکسیناســیون عمومی و نیز ابتــکارات بخش خصوصی 
در به کارگیری ظرفیت های اینترنتی، تبعات منفی بحران 
کرونا بر حوزه فعالیت های بخــش خدمات تا حد زیادی 

مرتفع شده است.
 افزایــش قابل ماحظه ارزش افزوده گروه نفت نیز در 
ســال ۱۴۰۰ عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت 
خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل از آن 
است.در سال مورد گزارش ارزش افزوده بخش »صنعت« 
به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۵ از افزایش ۳.۳ درصدی 
نسبت به ســال ۱۳۹۹ برخوردار بود؛ به طور مشخص در 
این بخش رشــد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی 
۱۰۰ نفر کارکن و بیشــتر     - با اختصاص سهم حدود ۷۰ 
درصد از ارزش افزوده بخش صنعت    - نسبت به سال ۱۳۹۹ 

معادل ۳.۱ درصد بود.
 بررســی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته 
فعالیت های صنعتی )بر حسب کدهای ISIC دو رقمی( نشان 
می دهد که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰ 
گروه )با ضریب اهمیت ۸۷.۶ در صدی از شــاخص کل( از 
رشــد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ از جمله صنایعی که 
بیشترین سهم را در رشد محقق شده این سال داشته اند 
می تــوان به »صنایع تولید داروهــا و فرآورده های دارویی 
شیمیایی و گیاهی«، »صـــنایع  تولید ماشین آالت مولد و 
انتقال  نیروی برق و دستگاه های برقی« و »صـــنایع تولید 
مواد غذایی« اشــاره نمود؛ در مقابل رشد شاخص تولید ۴ 
گروه صنعتی نســبت به سال قبل از آن منفی بوده است.

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقام هزینه 
نهایی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، »هزینه های مصرف 
نهایی بخــش خصوصی« و »هزینه هــای مصرف نهایی 
بخش دولتی« به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۵ به ترتیب 
از نرخ های رشد ۳.۹ و ۸.۳ درصدی نسبت به سال قبل از 
آن برخوردار بوده اند. در این سال عملکرد »تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص« نسبت به سال ۱۳۹۹ بدون تغییر بوده است. 
این امر حاصل رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
در بخش«ماشین آالت« و »ساختمان« به ترتیب معادل 

۱۲.۵ و ۷.۱  - درصد بوده است. 

روند رو به بهبود فعالیتهای اقتصادی به رغم تحریم
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1056
ــید  ــه س ــق ب ــران 74 متعل ــماره 96ب571ای ــه ش ــوخت ب ــه دو کارت س ــه پای ــین گواهینام کارت ماش
احمــد پیامــی فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ 1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــا صغی ــه علیرض ــق ب ــماره 5239790027 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/03/15مفق

ویــزا  بــه شــماره  متعلــق بــه وحیــد  حســینی فرزنــد محمــد عــارف در تاریــخ 1401/03/24 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد در تاری ــوار922351698 فرزن ــا شــماره خان ــه علــی اکبــر علمیب ــق ب کارت کارگــری متعل
 1400/11/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد غالمعل ــمی فرزن ــه  قاس ــه فاطم ــق ب ــماره 0759884250 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/15 مفق

کارت ملــی گواهینامــه پایــه دو بیمــه نامــه خــودرو کارت وســیله نقلیــه بــه شــماره پــالک 99ج288ایران 
42 بــه شــماره 1060618303 متعلــق بــه عباســعلی نجفــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ1401/02/24  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0944509029 متعلــق بــه اکبــر صاحبــی فارمــد فرزنــد غــالم حســن در تاریــخ 
1400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066
ــخ  ــی در تاری ــد قربانعل ــی فرزن ــماعیل عظیم ــه اس ــق ب ــماره 2080063979 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

1401/03/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه و موتــور بــه شــماره 1841399574 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران 86 
916 ج 77 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران86 916 ج 77 و کارت ســوخت بــه شــماره 86 916 ج 77 
و ســند معاینــه فنــی خــودرو بــه شــماره ایــران 86 916 ج 77 متعلــق بــه ســیدغالم حســین موســوی 

فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/03/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره 4560312036 متعل ــه ش ــی ب ــید کارت مل ــماره 4560312036 و رس ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/10 مفق ــا در تاری ــد رض ــار فرزن ــین صف  امیرحس

می باشد.

1506
گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه علــی رســتگار فرزنــد محمــد جــواد در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شاســی  شــماره  موتــور 4095707و  شــماره  63/131ب38و  پــالک  شــماره  بــه  ماشــین  کارت 
2290345004 و گواهینامــه پایــه ســه  و بیمــه نامــه ماشــین متعلــق بــه ســعید  زارعــی فرزنــد ناصــر 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/09 مفق در تاری

کارت ملــی بــه شــماره 2292708221 متعلــق بــه حجــت خســروی مهارلــو فرزنــد فــرج اهلل در تاریــخ 
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر   ــی ف ــد رضــا  اولیای ــه حمی ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــه شــماره 2295465559 و گواهینام ــی ب کارت مل
فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 63/267ب17 و شــماره موتــور 102229و شــماره شاســی 5717981 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/01 مفقــود گردی ــد حســین در تاری ــی فرزن ــروغ کیان ــه ف ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2372526243 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه راحیــل محمــودی فرزنــد علــی 
در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 93/788ن42 و شــماره موتــور 5278096و شــماره شاســی 3572730 
متعلــق بــه روشــن پالیــزدان فرزنــد صیــاد در تاریــخ 1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1841777791 متعلــق بــه جــان محمــد شــجاعی زاده فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1866
شناســنامه بــه شــماره 8693وکدملــی 0933899491 متعلــق بــه لیلــی  تاکــی  فرزنــد غالمحســین در 

تاریخ 1401/03/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد محمــد  ــورودی فرزن ــوری م ــه حســن  ن ــق ب ــه شــماره 0312333897 متعل ــان خدمــت ب کارت پای
باقــر در تاریــخ 1400/03/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــکراهلل در تاری ــد ش ــه فرزن ــادق جرگ ــه محمدص ــق ب ــماره 0382119525 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1400/03/24مفقــود گردی

کارت ســوخت بــه شــماره 40ایــران455ق24 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 6580122951 و کارت 
ــه  ــه نام ــی S 1412285802658و بیم ــماره شاس ــران455ق24  و ش ــماره پالک40ای ــه ش ــین ب ماش
ماشــین بــه شــماره 40ایــران455ق24 و کارت هــای بانکــی  مســکن و ملــی متعلــق بــه امیــر آقــا یــاری 

فرزنــد یــداهلل در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــراد در تاری ــد م ــش فرزن ــت بخ ــه صول ــه جمیل ــق ب ــماره 0779561589 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/03/25مفق

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 9172155760 و کارت ملــی بــه شــماره 0942971655 و کارت ســوخت 
بــه شــماره 225878ایــران12 متعلــق بــه محبوبــه حســین زاده فرزنــد علــی  در تاریــخ 1401/03/17 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن  ــه مبی ــق ب ــماره 0690775245 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 0690775245 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/19 مفق ــادی در تاری ــد ه ــش فرزن ــان من  آری

می باشد.

2014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0081471327 متعلــق بــه قاســم اکبــری فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 

1398/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5129639601 متعلــق بــه زهــرا شــریعتی دهاقانــی فرزنــد ابراهیــم در 
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0018454348 متعلــق بــه رضــا ســلیمی فرزنــد محرمعلــی در تاریــخ 
1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0018392830 متعلــق بــه امیــد محســنی هماکرانــی فرزنــد منوچهــر 
در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و رســید کارت ملــی جدیــد بــه شــماره 0080362265 متعلــق بــه علــی فتــح اللهــی قریــب 
فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4580023358 متعلــق بــه لیــال  اکبــرزاده فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/02/16 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد غالمرض ــی  فرزن ــعود رحم ــه مس ــق ب ــماره 4073378759 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/07/01 مفق

ــخ  ــد سیدحســین  در تاری ــاری فرزن ــه سیدقاســم غف ــق ب ــه شــماره 5899316111 متعل ــی ب کارت مل
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی  فرزن ــی کوهبنان ــه سیدامیرحســین روح االمین ــق ب ــه شــماره 2980898295 متعل ــی ب کارت مل
ســیدحمیدرضا در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره پــالک  ــور،کارت ماشــین ب ــه شــماره 0017892260،بیمــه نامــه ماشــین وموت ــی ب کارت مل
ــوخت  ــور 12483137545،وکارت س ــماره موت ــی 83060634 ،ش ــماره شاس ــران 10 96و892 ،ش ای
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/17 مفق ــواد در تاری ــد ف ــژاد فرزن ــاری ن ــد انص ــه محم ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــک فرزن ــه خچ ــه ریحان ــق ب ــی  0025559508 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه  ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/15 مفق

ــخ  ــه  در تاری ــد روح ال ــدی فرزن ــی محم ــه مرتض ــق ب ــماره 0081970951 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/03/19مفق

شناســنامه بــه شــماره 14082 متعلــق بــه  زینــب کرمــی مطلــق  فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0015898865 متعلــق بــه میثــم عبیــدی شــیرایه  فرزنــد مرتضــی  در تاریــخ 
 1401/02/24مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0017091489 متعلــق بــه حمــاد رجبعلیــان  فرزنــد حمیــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/02/01مفق

گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و کارت بانکــی بــه شــماره 0014056976 متعلــق بــه میثــم مصیــب 
زاده فرزنــد عبــاس و کارت موتــور بــه شــماره 65364 ایــران 123 متعلــق بــه عبــاس مصیــب زاده فرزنــد 

حضــرت قلــی در تاریــخ 1401/03/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت دانشجویی)دانشــگاه علمــی کاربــردی واحــد 11 بــه شــماره 0074828703 متعلــق بــه خدیجــه 
پورحســن مهرزنجانــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1395/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0019702906 متعلــق بــه مهــدی قجابگلــی فرزنــد فــرخ در تاریــخ 
 1398/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020
ــخ  ــم در تاری ــد محمدکاظ ــری فرزن ــد غضنف ــه ناهی ــق ب ــماره 1753399289 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/02/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4569742963 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4569742963 متعلــق بــه 
زهــرا معصومــی فرزنــد رحمــت اهلل در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

2048
کارت ملــی بــه شــماره 1287543529 متعلــق بــه خانــم طلعــت شــفیعی خوزانــی فرزنــد حســین در 

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

ــد قاســم در  ــوه فرزن ــی ابربک ــای حســین اصالن ــه آق ــق ب ــه شــماره 1461753104 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 5719836640 متعلــق بــه آقــای هــادی اکبــری مســتعان فرزنــد قیــه محمــد در 
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــار در تاری ــد بختی ــر فرزن ــال می ــا م ــای رض ــه آق ــق ب ــماره 0493140344 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 1401/02/01 مفقــود گردی

گواهینامــه بــه شــماره 1270080709 متعلــق بــه آقــای غالمرضــا شــفیعی فرزنــد نعمــت الــه در تاریــخ 
 1400/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0490848291 متعلــق بــه خانــم کبــری منوچهــری فــرزام فرزنــد محمدرضــا در 
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2065
ــخ  ــد حســن در تاری ــه وحیــد حاجــی محمــدی فرزن ــق ب ــه شــماره 0075986523 متعل ــی ب کارت مل

 1399/07/07مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره  ــه ش ــری ب ــش و کارت کارگ ــماره 132403540595 و کارت آمای ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــه شــماره  ــد شــیرمحمد و کارت امایــش ب ــه غــالم حســین جعفــری فرزن ــق ب 132403540595 متعل
ــد غــالم حســین در تاریــخ 1401/03/12 مفقــود  ــه ســهیال جعفــری فرزن 132403540595 متعلــق ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2090
کارت ماشــین بــه شــماره 542 ی 15 و کارت ســوخت بــه شــماره 2679004825 و بیمــه نامــه ماشــین 
بــه شــماره 542 ی 15 و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره اتــکا متعلــق بــه ولــی لطیفــی فرزنــد 

طاهر در تاریخ 1401/03/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4879613193 متعلــق بــه علــی منتظــری فرزنــد محمــد اســماعیل 
در تاریــخ 1401/03/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد منصــور در  ــژاد فرزن ــه مجیــد صنیعــی ن ــه شــماره 1741362415 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ 1400/03/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0018340520 متعلــق بــه نیمــا کــوه الونــدی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
 1401/03/02مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5049903505 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 5049903505 و 
ــد بهــروز در تاریــخ  ــه افشــین باقــر زاده فرزن ــه شــماره 5049903505 متعلــق ب گواهینامــه پایــه دو ب

1400/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2110
کارت ملــی بــه شــماره 4911397071 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4911397071 و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره 4911397071 متعلــق بــه محمــد لطفی فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ 1401/03/24 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0794504388 - شــماره شناســنامه 2 - تاریــخ تولــد 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/03/15 مفق ــی در تاری ــد عل ــری فرزن ــه مه ــه فاطم ــق ب  1337/01/01متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

2302
ــد  ــوده  فرزن ــه افســانه قــره خوانــی ن ــه شــماره ملــی 2269753501 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

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

2501
ــه  ــق ب ــران139ن69 متعل ــماره 43ای ــه ش ــوخت ب ــماره 1750900327 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/10 مفق ــرزاق در تاری ــد عبدال ــتگردی فرزن ــزی دس ــدی  عزی مه

اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5410058070 متعلــق بــه الهــام مطهــری فرزنــد آیــت اهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/22مفق

ــماره 5560545465 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 5560545465 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــرام در تاری ــد به ــده فرزن ــوری گیل ــعید عاش ــه س ــق ب ــماره 9730556 متعل ــه ش ــجویی ب دانش

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/11مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1142355391 متعلــق بــه یوســف مجیــری فروشــانی فرزنــد محســن در تاریــخ 
 1401/03/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2503
ــد جعفــر در  ــا فرزن ــوی نی ــرزاد عل ــه ف ــق ب ــه شــماره 71د395-14 و بیمــه نامــه متعل کارت ماشــین ب

تاریخ 1401/03/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5110726566 متعلــق بــه علــی محمــد زاده فرزنــد رحمــان در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1398/11/10مفق

ــخ  ــد اســماعیل  در تاری ــه حســن عســگری زاده فرزن ــه شــماره 5110506809 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/02/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5110701911 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت و کارت شناســایی  متعلــق 
بــه جهانگیــر روســتایی زانیانــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/03/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــد عبــاس در  ــادی فرزن ــک قاســم آب ــی ل ــرات عل ــه ب ــق ب ــه شــماره 4848803527 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1110812361 متعلــق بــه سیدموســی جزایــری الرگانــی فرزنــد 

سیدعطا در تاریخ 1401/03/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی 1289679851  ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــنامه 3059 و کارت مل ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق ــر در تاری ــد محمدجعف ــورزاد فرزن ــه ســیامک ن ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2282635507 متعلــق بــه آینــاز ممبینــی  فرزنــد علــی حســین  در 

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

2507
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 6609542627 و کارت ســوخت بــه شــماره 16 ج 275 ایــران 67 متعلــق 
بــه حیــدر حــق شــناس ادرمنابــادی فرزنــد قاســم در تاریــخ 1401/03/11 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 1293482463 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1293482463 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ماشــین خودروســواری ســراتو مــدل 1396 بــه شــماره 52 س 244 ایــران 67 متعلــق بــه جــالل 
براتــی فرزنــد عبدالعلــی در تاریــخ 1401/03/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1284962520  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1284962520 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/23 مفق ــد جــالل در تاری ــول بحــق فرزن ــه رس ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1288364482 متعلــق بــه شــیرین معنــوی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 
 1401/02/05مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1272769690 و کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری پــژو 
207 مــدل 1396 بــه شــماره 66 ج 437 ایــران 13 متعلــق بــه محمدمیــالد قیصریــان  فرزنــد احمــد در 

تاریــخ 1401/03/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1293407712 متعلــق بــه رضــا زهرائیــان خوراســگانی فرزنــد حســین 
در تاریــخ 1401/03/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 1271989387 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 1271989387 و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
 بــه شــیرین افضلــی  فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــه شــماره 4660539393  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 4660539393 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/26 مفق ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــکاری فرزن ــدی اف ــه مه ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1272087247 متعلــق بــه محمــد باهنــر فرزند نریمــان  در تاریــخ1401/01/01  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــفیعی فرزن ــول  ش ــه رس ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــماره 1281668389 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/03/23 مفقــود گردی محمــد در تاری

کارت ملــی بــه شــماره 1290048665 متعلــق بــه ســکینه  رضائــی ســودانی فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 
 1400/01/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــد حمی ــته فرزن ــن وارس ــه محس ــق ب ــماره 1272482448 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1400/03/01مفقــود گردی

کارت ماشــین و بیمــه نامــه  شــخص ثالــث وبیمــه نامــه شــخص بدنــه و کارت معاینــه فنــی    ســواری 
پــژو 405 جــی ال ایکــس2000  مــدل ســال 1381 رنــگ یشــمی ســبز  روغنــی  بــه  شــماره شاســی 
IN81303043وبــه شــماره موتــور 22528102595 وبــه شــماره  پــالک 13ایــران 724د63 متعلــق بــه 
احمــد شــهراد فرزنــد میرزامهــدی  در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه دو  و کارت پای ــه پای ــماره 4689986541 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
 مهــدی  صادقــی وقفــی فرزنــد غفــور در تاریــخ 1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.
 
ســند و بــرگ ســبز خــودرو ســواری  پــارس -خــودرو  تیــپ AT1_BRILLIANCE H330 65مــدل 
ــی  ــماره شاس ــه ش ــور   BM16LB*G075965وب ــه موت ــی  ب ــفید _روغن ــگ س ــال  1397  رن س
NAPH330BBJ1037584بــه شــماره پــالک  53ایــران 847ب42 متعلــق بــه بهــاره قصــاب شــیران  

فرزنــد تقــی  در تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 
ــکی   ــگ مش ــال 1393  رن ــدل س ــس  135 م ــاج پال ــیکلت  باج ــور   س ــبز موت ــرگ س ــند و  ب س
ــه  ــماره تن ــه ش ــور JEGBUJ34634وب ــماره موت ــه ش ــران 83675  وب ــالک  634ای ــماره  پ ــه ش ب
ــخ  ــد فتــاح در تاری ــی فرزن ــینی  رنان ــن  حس ــید محس ــه س ــق ب 135Z9326010***N5Pمتعل

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

2571
شناســنامه بــه شــماره 2432908775 متعلــق بــه هــادی آقایــی فــرد فرزنــد ولــی در تاریــخ 

1399/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــش فرزن ــرح بخ ــواد ف ــه محمدج ــق ب ــماره 2300807742 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل  شناس
حجت اهلل در تاریخ 1400/12/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شــماره  و   NAS421100K1262030:شاســی شــماره  98بــا  مــدل   132 ســبزپراید  بــرگ 
مطلــق  زیانــی  میثــم   بــه  متعلــق  پــالک:93_141ه52  شــماره  و   M136357857:موتــور
ــده و از درجــه  ــخ 1399/02/01 مفقــود گردی ــد محمــد هــادی در تاری باکدملــی2280381125 فرزن

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س اعتب

2602
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0939566095 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
0939566095 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک 144/12 ل 56 متعلــق بــه حســین  

زادفر فرزند اکبر در تاریخ 1401/03/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد حســن در  ــه زهــرا بنکــداران فرزن ــق ب ــی 0938483706 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
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تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور 13189001168  ــالک 36/ 289 ب 52 و شــماره موت ــه شــماره پ کارت ماشــین و کارت ســوخت ب
ــا شــماره ملــی  ــی ب ــه افســر خبیــری نوغان و شــماره شاســی NAAP31EG6AJ236946 متعلــق ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/15 مفق ــواد در تاری ــد ج  0943182141 فرزن

می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0922873747 متعلــق بــه محمــد امیــن قــادری فرزنــد طاهــر 
در تاریــخ  1401/03/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
کارت ملــی بــه شــماره 5629754211 متعلــق بــه علــی مریمــی فرزند حســین  در تاریــخ 1400/12/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0920614612 متعلــق بــه محمــد بیــده نــژاد فرزنــد علــی محمــد  در تاریــخ 
1401/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران12 و کارت  ــه شــماره 54ی973ای ــه ماشــین ب ــه شــماره 5749764702 و بیمــه نام ــی ب کارت مل
ماشــین بــه شــماره 57ی973ایــران12 متعلــق بــه حســن  بلوچــی فرزنــد محمــد ابراهیــم  در تاریــخ 

1401/03/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 23و512 ایــران36 متعلــق بــه خدیجــه مشــمول فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ 
 1401/03/06مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی جمعــه در  ــه غالمعبــاس نظامــی وطــن فرزن ــق ب ــه شــماره 4722896976 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2801
کارت ماشــین بــه شــماره 616ط28 ایــران 82  و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 616ط28 ایــران 82 
ــه  ــق ب ــوک مــدادی  متعل ــژو ROA ن ــور 11685041087 شــماره شاســی 61303647 پ شــماره موت
اســمعیل  عابدیــن پــور فرزنــد مختــار در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

2901
کارت ملــی بــه شــماره 0023243244 متعلــق بــه میــالد ربیــع پــور ششــکلی فرزنــد مســلم در تاریــخ 

 1401/02/24مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0067015026 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی متعلــق بــه مجیــد 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/20 مفق ــح اهلل در تاری ــد ذبی ــی فرزن ــن العابدین زی

مــی باشــد.

ــد  ــرفی فرزن ــود اش ــه محم ــق ب ــت متعل ــان خدم ــماره 0076901785 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/03/13 مفقــود گردی عبدالحســین در تاری

کارت ملــی بــه شــماره 0037217992 متعلــق بــه محمــود خاکــی فرزنــد نادعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1398/05/06مفق

کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه مجیــد درخشــان فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی 0011872233 در 
تاریــخ 1397/03/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد محمدکری ــودرزی فرزن ــدی گ ــه مه ــق ب ــماره 0060821337 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب  1399/03/01مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0010862773 متعلــق بــه مهیــا ارغوانــی فرزند محمــود در تاریــخ 1400/12/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0010345175 متعلــق بــه منصــوره ابراهیمــی مجــرد فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
1399/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت ماشــین و بیمــه نامــه بــه شــماره انتظامــی 99ایــران266ه79 
ــخ  ــه در تاری ــن ال ــد عی ــان فرزن ــرادی آوزن ــه م ــت ال ــه حج ــق ب ــماره 0052466892 متعل ــه ش ب

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0062621319 متعلــق بــه مرضیــه صارمــی فرزنــد حســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/23مفق

گواهینامــه رانندگــی و کارت ســوخت بــه نــام منوچهــر هنرچهــره متعلــق بــه علیرضــا خادمــی ســخی 
فرزنــد غالمعلــی بــه شــماره ملــی 3991875438 در تاریــخ 1401/03/23 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در  ــه ســعید عباســی  اســفه ســاالری فرزن ــه شــماره 0021411506 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2902
ــران45915 و شــماره شاســیN3C200K9512845 و شــماره  ــه شــماره 146ای ــور ب ــرگ ســبز موت ب
ــد  ــماعیل الماســی فرزن ــه اس ــق ب ــی 4040224116 متعل ــماره مل ــه ش ــور0200N3C409358 ب موت

غالمرضا در تاریخ 1401/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 2721475835 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه ســهراب رهبــر 
فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/02/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــق ب ــه شــماره 2721475835 متعل ــران176م14 و کارت ســوخت ب ــه شــماره 44ای کارت ماشــین ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/22 مفق ــود در تاری ــد محم ــر فرزن ــهراب رهب  س

می باشد

شناســنامه بــه شــماره 0010328483 و گذرنامــه بــه شــماره  متعلــق بــه رضــا حســین آبــادی فرزنــد 
داوود در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه شــماره 0010328483  ــه ســینما ب ــه و کارت صنفــی خان ــه و کارت بانکــی ترکی کارت اقامــت ترکی
متعلــق بــه رضــا حســین آبــادی فرزنــد داوود در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 1652211871 متعلــق بــه نصــرت بابانــژاد نیگجــه فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 
 1400/07/14مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0021481725 و کارت دانشــجویی متعلــق بــه حدیــث قامتــی فرزنــد ســعید در 
تاریــخ 1399/10/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2595185004 متعلــق بــه صالحــه حمیــدی پیربســتی فرزنــد یوســف در تاریــخ 
1400/11/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد  ــی  فرزن ــادات  بابائ ــرم الس ــه اک ــق ب ــه متعل ــماره 0065146085 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/10/01 مفق ــلیمان در تاری سیدس

ــد اهلل بخــش در  ــه شــهرام پاســبان گندیشــمین فرزن ــه شــماره 1462320041 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1398/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 0066479657 متعلــق بــه مهــری موالیــی شــمس آبــاد فرزنــد صــراف در تاریــخ 
 1400/12/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0023019336 و گواهینامــه متعلــق بــه علــی تقــی زاده فرزنــد اصغــر در تاریــخ 
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 6660380019 و گواهینامــه و کارت دانشــجویی متعلــق بــه زهــرا عبــادی فرزنــد 
حبیــب اهلل در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــد محمدتق ــی فرزن ــه علیرضــا تراب ــق ب ــی0071991190 متعل ــه شــماره مل شناســنامه ب

1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0084799668 متعلــق بــه محمــد عظمتــی فرزنــد فغانعلــی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــب زاده فرزن ــا رج ــه پوی ــق ب ــماره 2580791744 متعل ــه ش ــه ب گواهینام
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/18 مفق

ــخ  ــد عشــقعلی در تاری ــادری فرزن ــه رحیــم ســالک ن ــق ب ــه شــماره 0080719074 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 4190593575 متعلــق بــه احمــد ســوری فرزنــد کرمعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/01/15مفق

ــه شــماره 0024065781  ــور ســیکلت ب ــران96464 و بیمــه نامــه موت ــه شــماره 115ای ــور ب کارت موت
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی شــاهوردی فرزن ــه عل ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــان فرزن ــر  زارعی ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 4469613967 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/03/23مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3860701746 متعلــق بــه مریــم ترابــی فرزنــد بهــروز در تاریــخ1401/01/29  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1451015569 و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه نویــد خــدادادی 
فرزنــد پرویــز در تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4860240261 و گواهینامــه متعلــق بــه اکبــر حیــدری فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
 1401/01/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2700162196 و شناســنامه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه ســجاد پورصادقی 
حقیقــت فرزنــد فرشــاد در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران643س15 و بیمــه نامــه  ــه شــماره 20ای ــه شــماره 0020701713 و کارت ماشــین ب کارت ملــی ب
ماشــین متعلــق بــه امیرحســین عبــاس زاده ســورمی فرزنــد ذبیــح اهلل در تاریــخ 1400/03/30 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــی محم ــد حاج ــر فرزن ــه طاه ــه پروان ــق ب ــماره 6189869165 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/03/23مفق

 NAAC91CC0AS774984 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 88ایــران367ن58 بــه شــماره شاســی
ــی  ــماره مل ــا ش ــی ب ــد فغانعل ــی فرزن ــد عظمت ــه محم ــق ب ــور 12488294730متعل ــماره موت و ش

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/01/01 مفق 0084799668در تاری

 NAAC91CC0AS774984 ســند کمپانــی خودرو به شــماره 88ایــران367ن58 بــه شــماره شاســی
ــی  ــماره مل ــا ش ــی ب ــد فغانعل ــی فرزن ــد عظمت ــه محم ــق ب ــور 12488294730متعل ــماره موت و ش

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 0084799668در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردی

2903
ــه در  ــدرت ال ــد ق ــرادی فرزن ــد م ــه محم ــق ب ــه شــماره 0051031434 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0590146998 متعلــق بــه ســیمین الســادات غائــب فرزنــد ســیداحمد 
در تاریــخ 1401/03/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه در  ــیف ال ــد س ــیف فرزن ــا س ــه علیرض ــق ب ــماره 0070295182 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1400/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2649578785 متعلــق بــه ریحانــه جدیدفــر فرزنــد حســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/19 مفق

ــخ   ــماره 0050107089)درتاری ــه ش ــنامه ب ــماره 0050107089 و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1401/03/05(متعلــق بــه بهــزاد نشــاط فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0069115801 متعلــق بــه مهــدی حــاج لــو فرزنــد محمداســماعیل 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه ســرپوهی پاتاتانیــان ســنگبارانی فرزن ــه شــماره 1129658945 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند  ب
خــورن در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

»ســند کمپانــی خــودرو بــه شــماره پــالک قدیمــی  35 ایــران 496 ی 18 وشــماره شاســی 
 VIN...NAAM31FE6KK901780 139  وB0164243 و شماره موتور NAAM31FE6KK901780 
 وشــماره پــالک جدیــد 10ایــران 726 ص 89 متعلــق بــه مجیــد جوانشــیر بــه شــماره ملــی 
 0055056075فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.«

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0070150818 متعلــق بــه زهــرا رشــیدی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 5639947950  ــه شــماره 5639947950 و گواهینامــه پایــه ســه ب کارت ملــی هوشــمند  ب
و کارت ماشــین وبیمــه نامــه ومعاینــه فنــی  بــه شــماره 99 ایــران 747 ق 45 متعلــق بــه رســول شــاه 

کوئــی فرزنــد غــالم  در تاریــخ 1401/03/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــی ب ــای بانک ــازمانی وکارت ه ــایی س ــوخت وکارت شناس ــمند وکارت س ــی هوش کارت مل
ــود  ــخ 1401/03/10 مفق ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــی ابراهیم ــه مصطف ــق ب 0015745503 متعل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0064305902 متعلــق بــه کامــران روهنــده فرزنــد کمــال در تاریــخ 
 1401/03/23مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور 147H0285813 و شــماره شاســی  ــران 871 ژ 63  وشــماره موت ــه شــماره 11 ای کارت ماشــین ب
فریبــرز  بــه  متعلــق   VIN .....IRFC961V2LG462687 و    NAAW01HE3HE462687
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/25 مفق ــم در تاری ــد عبدالرحی ــان نیســتانکی فرزن رنجبری

ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0011120339 متعلــق بــه یونــس ولــی زاده فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1400/12/01مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0056941706 متعلــق بــه عصمــت خوئینــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
 1401/03/20مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــتوده  ــید س ــه فرش ــق ب ــماره 2679432924 متعل ــه ش ــی  ب ــای بانک ــمند وکارت ه ــی هوش کارت مل
ــد فرهــاد در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. خرفــی فرزن

ــه در  ــد ســیف ال ــرم اســالمی فرزن ــه محت ــق ب ــه شــماره 2229618628 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0041043431 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 55 ایــران 
156 و 89  شــماره موتــور 3407032 و VIN...IRPC891V1IW446773 متعلــق بــه ابراهیــم مــال 

فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد غالمرض ــه دادی فرزن ــف ال ــه یوس ــق ب ــماره 0535071574 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 2595648276 و کارت ماشــین وبیمــه نامــه ومعاینــه فنــی  بــه شــماره 
ــران  ــه شــماره 55 ای ــران 939 ج 85  و کارت ماشــین و کارت ســوخت وبیمــه ومعاینــه فنــی  ب 55 ای
769 ج 41  متعلــق بــه علــی محمــد جانــان فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0052983757 و اســناد مالکیــت بــه شــماره ثبتــی 363995 متعلــق بــه نرگــس 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/10 مفق ــم در تاری ــد ابراهی ــدف  فرزن ــی ص  آتش

می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0372287603 متعلــق بــه آتنــا فیــروز ابــادی فرزنــد عصــام در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق

ــنامه  ــدی و  شناس ــد مه ــوزان فرزن ــرا اذری ج ــه زه ــق ب ــماره 6350115090 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/01/10 مفقــود گردی ــد محمــد  در تاری ــور فرزن ــن قی ــه آیدی ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

2904
شناســنامه بــه شــماره 0028237609 متعلــق بــه زهــرا  حســینوند فرزند بهــزاد در تاریــخ1400/04/05  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت شناســایی ســازمانی ارتــش ســتاد مشــترک بــه شــماره 4071637722 متعلــق بــه فیــروز دلفــان 
فرزنــد فرهــاد در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان  در تاری ــد رحم ــی  فرزن ــلمان زرخان ــه س ــق ب ــماره 6340008097 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/20مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1250222461 متعلــق بــه فاطمــه نبــی پــور جوشــقانی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
 1401/03/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1756751811 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ســوخت بــه شــماره 55ط471 
ایــران 34 و کارت عابــر بانــک  کشــاورزی ملــی ســرمایه ملــت  متعلــق بــه محمدرضــا آلبوغبیــش فرزنــد 

مجیــد در تاریــخ 1401/03/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد صیــد رضــا در تاری ــه حســین کرمــی زاده فرزن ــق ب ــه شــماره 4209251127 متعل ــی ب کارت مل
 1401/01/15مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی محمــد در تاری ــد عل ــال  درویشــی فرزن ــه جم ــق ب ــه شــماره 0492608032 متعل ــی ب کارت مل
1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــد محم ــی فرزن ــد ناظم ــه محم ــق ب ــماره 0024198994 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
1401/03/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0083722963 متعلــق بــه الهــام  نبــی لــو فرزنــد تقــی در تاریــخ1401/03/25  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان آزادی کوچــه  ــژاد خیاب ــب ن ــان مطل ــه ادرس ســبالن شــمالی خیاب ــت  ب ــی  مالکی ــک برگ ســند ت
مانــدگار کوچــه محســنی پــالک 1بــه شــماره فرعــی 12353 و شــماره اصلــی6735و شــماره شناســنامه 
یــا ثبــت 19275  متعلــق بــه فاطمــه دلیــری بــه کــد ملــی 0037160011 فرزنــد محمــد  در تاریــخ 

1401/03/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2249523411 متعلــق بــه انســیه  قربانــی فرزند مظاهــر در تاریــخ 1401/03/21 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی قدیمــی بــه شــماره 0035644044 و گواهینامــه پایــه دو  و  کارت ســوخت وکارت موتــور 
بــه شــماره 85464 ایــران 117 وبــه شــماره شاســی 1132398 و شــماره موتــور CE0123265 متعلــق 
بــه رضــا  ســالطین فرزنــد جــالل در تاریــخ 1401/03/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

3016
ــد اســماعیل در  ــه امیــن حســنعلیزاده فرزن ــه شــماره 0690629680 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

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

3024
شناســنامه بــه شــماره 480 و گواهینامــه پایــه دو  و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 30 536 ط 65 و 
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شاســی C74425 و شــماره موتــور 175031متعلــق بــه آقــای یحیــی 

وثوق فرخی فرزند فرخ در تاریخ 1401/03/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه ســه  و بیمــه نامــه  ــه پای ــان خدمــت و گواهینام ــه شــماره 4120375439 و کارت پای ــی ب کارت مل
ماشــین بــه شــماره ایــران 30 499 ط 88 متعلــق بــه آقــای محمــد ممیونــد فرزنــد محمــد جعفــر در 

تاریــخ 1401/03/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــپهری راد  ــه س ــم اله ــه خان ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــماره 0493569146 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5111
ــه  ــوخت ب ــین و کارت س ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــماره 0013911767 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــد  ــه مصطفــی ترامشــلو فرزن ــق ب ــک پارســیان ســپه متعل ــر بان ــران 532م45 و کارت عاب شــماره 88ای

مجید در تاریخ 1401/03/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــک  ــر بان ــین  و کارت عاب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــماره 0011176202 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ملــت  ملــی صــادرات ســپه آینــده متعلــق بــه غزالــه نــادری فرزنــد فــرزاد در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
11ایــران 499ط15 متعلــق بــه وحیــد  وثوقــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 3255118654 متعلــق بــه مجید درخشــان فرزند جــواد در تاریــخ1401/03/22  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0050489925 متعلــق بــه فاطمــه تجــری خراســانی فرزنــد محمــد کریــم در 
تاریــخ 1401/03/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه و کارت  ــه س ــه پای ــماره 0068568827گواهینام ــه ش ــی ب ــماره 6868 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
پایــان خدمــت کارت ســوخت بــه شــماره 78ایــران 171ص96 و کارت عابــر بانــک ملــی پارســیان ملــت 
متعلــق بــه پوریــا نیرآخورلــو فرزنــد ولــی اهلل در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0829452990 متعلــق بــه ســمیه عابدپــور فرزنــد علــی در تاریــخ1400/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــعید در تاری ــد س ــر فرزن ــت پ ــیاوش دس ــه س ــق ب ــماره 1552025047 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/26مفق

5502
ــخ  ــار  در تاری ــد مخت ــادی  فرزن ــن آب ــم  ایم ــه مری ــق ب ــماره 2590741219 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 1401/03/19مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2679699041 متعلــق بــه احمــد  نعمانــی صیقالنــی  فرزنــد علــی  در تاریــخ 
 1401/03/16مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــول  در  ــد اب ــرودی  فرزن ــرا  عســکر دوســت اب ــه زه ــق ب ــه شــماره 2668962773 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدی  ــم  امی ــه ابراهی ــق ب ــماره 855 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 2592864741و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ترازکوهــی  فرزنــد حبیــب در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه شــماره 2593897961  و کارت ماشــین ب گواهینامــه پایــه دوم و کارت پایــان خدمــت  ب
ــور 484QA73000862Gو شــماره پــالک 46  شاســی NAAD19XZ4HY676815 و شــماره موت
ایــران 812 ق 49 متعلــق بــه ابراهیــم  خداخــواه  فرزنــد تقــی  در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.



0328/237/37

کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 2668400491  و بیمــه نامــه بــه شــماره پــالک 46 ایران 
191 ص 95 و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی  s1412281839029 و شــماره موتــور 00372143 
ــران 191ص 95 و  ــالک  46 ای ــه شــماره پ ــران 191 ص 95 و کارت ســوخت ب ــالک 46 ای و شــماره پ
کارت بانــک متعلــق بــه خدیجــه  ســتوده کــوزه گرانــی  فرزنــد جعفــر  در تاریــخ 1401/03/23 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 »گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 2591280312 و بیمــه نامــه بــه شــماره پــالک 46 ایــران 811س86 
 و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی s1412287488721 و شــماره موتــور 2456917 و شــماره پــالک 
ــاس   ــه عب ــق ب ــران 811س 86 متعل ــالک 46 ای ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــران 811س 86 و کارت س 46ای
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــد یعقــوب در تاریــخ 1401/03/18 مفقــود گردی ربیعــی برکادهــی  فرزن

مــی باشــد.«

کارت ملــی بــه شــماره 2650103930 متعلــق بــه حامــد  ابراهیمــی لیــاوی  فرزنــد منصــور  در تاریــخ 
 1401/02/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5554
گواهینامــه موتورســیکلت و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 0924243384 متعلــق بــه مجتبــی  
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/21 مفق ــد در تاری ــد محم ــور  فرزن ــی خ  کوه

می باشد.

ــخ  ــد  در تاری ــد حام ــری  فرزن ــا  اصغ ــه پرنس ــق ب ــی 0962465984 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/03/01 مفقــود گردی

ــه محمدمهــدی  یــزدان پنــاه   ــه شــماره ملــی 1141257947 متعلــق ب کارت ملــی و کارت معافیــت ب
فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0932979051 متعلــق بــه علیرضــا نیــک روز  فرزنــد حســین علــی  در 
تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره ملــی  0902549634 متعلــق بــه بتــول  کاوســی  فرزنــد 
علــی اصغــر و کارت خــودرو و بیمــه نامــه پــژو 405 مــدل 1396 ســفیدرنگ بــه شــماره پــالک 73 و 
 181B0036932 ــور ــران 12 و شــماره شاســی NAAM31FE7HK090502 و شــماره موت 676 ای
بــه نــام روح اهلل صادقــی   در تاریــخ1401/03/18  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0759978670 متعلــق بــه مهــدی  یزدانــی  فرزنــد براتعلــی  در 
تاریــخ1401/03/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــاالرکیا  فرزن ــر س ــه اکب ــق ب ــی 0848591585 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/02/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی 0931543924 و کارت  ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
خــودرو و کارت ســوخت و معاینــه فنــی خــودرو پرایــد مــدل 1386 بــه شــماره پــالک 12-281ه56 وبــه 
شــماره شاســی S1412286034830 و بــه شــماره موتــور 1849977 متعلــق بــه غالمرضــا بزرگــواری  
فرزنــد عباســعلی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0946830398 متعلــق بــه ســعیده بزرگــواری 

فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/03/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــی  فرزن ــینا  جام ــه س ــق ب ــی 0740501488 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1400/03/10مفق

ــرگ  ــی و ب ــه فن ــه و معاین ــه نام ــودرو و بیم ــی 0941659445 و کارت خ ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاییدیــه ثبــت گاز خــودرو وانــت مــزدا مــدل 1388 بــه شــماره پــالک 77 ن 681 ایــران 12 و شــماره 
شاســی 14286 و شــماره موتــور 114168  متعلــق بــه مرتضــی  افشــار  فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 

 1401/03/22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0859285375 متعلــق بــه عبــاس  آراســته نــرم  فرزنــد ابراهیــم  
در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  و دو دانــگ ســند مالکیــت متعلــق بــه امــه لیلــی  عمرانــی بایگــی  فرزنــد محمدعلــی  بــه 
شــماره ملــی 0701664061 و 4 دانــگ ســند مالکیــت متعلــق بــه حســن ســالم فرزنــد غــالم بــه شــماره 

ملــی 0703383248 در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــعلی  در تاری ــد عباس ــدری  فرزن ــادی  حی ــه ه ــق ب ــماره 0945010168 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/26 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0931956315 متعلــق بــه علیرضــا طوســی خراســانی فرزنــد مرتضــی  در تاریــخ 
1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا  در تاری ــد غالمرض ــدس  فرزن ــن  مق ــه حس ــق ب ــماره 0920592521 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/02/20مفق

ــی  ــه محمــد صادق ــق ب ــه شــماره 0931540178 متعل ــی ب ــه شــماره 67185 و کارت مل شناســنامه ب
پورمــروی فرزنــد محمــود  در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت خــودرو و کارت ســوخت و کارت طالیــی و کارت گارانتــی خــودرو پــژو پــارس مــدل 1400  بــه 
 124K1589841 و بــه شــماره موتــور MK069502 شــماره پــالک 24-999ه63 و بــه شــماره شاســی
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/26 مفق ــژاد در تاری ــوی ن ــه موس ــید رحم ــه س ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0939536315 متعلــق بــه رضــا ناصــری پــاک  فرزنــد علــی و کارت ملــی 
و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 0924284455 متعلــق بــه مرتضــی ناصــری پــاک فرزنــد رضــا 

در تاریــخ 1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0901253324 متعلــق بــه مهــدی  کالنتــر  فرزنــد حســین  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/05مفق

7009
ــماره  ــه ش ــیکلت ب ــور س ــه موت ــه نام ــران 268ص37 و بیم ــماره 88ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام بیم
ــه  ــران 65611 و کارت ماشــین ب ــه شــماره 114ای ــور ســیکلت ب ــران 532 و بیمــه نامــه موت 47777ای
شــماره 88ایــران 268 ص37 و کارت موتــور بــه شــماره 47777ایــران 532 و کارت موتــور بــه شــماره 
ــماره  ــه ش ــوخت ب ــران 268ص37 و کارت س ــماره 88ای ــه ش ــوخت ب ــران 114 و کارت س 65611ای
47777ایــران 532 و کارت ســوخت بــه شــماره 65611ایــران 114 متعلــق بــه مجیــد  نــوری  فرزنــد 

شیرعلی در تاریخ 1401/03/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2730152512 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2730152512 و بیمــه نامــه 
ــه شــماره 76ایــران 718ج86 متعلــق  ــه شــماره ایــران 76ایــران 717ج86و کارت ســوخت ب ماشــین ب
بــه غزالــه  اجتماعــی  فرزنــد مهــرداد در تاریــخ 1401/03/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 00402072444 و اســناد مالکیــت  ســندخونه بــه شــماره ملــی 00402072444 
متعلــق بــه ســیمین  حکیمــا  فرزنــد مهــدی  در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

7010
گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 4311226942 و کارت ماشــین بــه شــماره 79ایــران394ج44 و 
کارت ملــی بــه شــماره 4311226942 متعلــق بــه امیرحســین خــان جهانــی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 

1401/03/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7014
کارت ملــی بــه شــماره 1960592548 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1960592548 متعلــق بــه 
ســجاد خــدری فرزنــد علــی مــراد در تاریــخ 1401/03/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــق  ــران 412 ب 37 متعل ــماره 71 ای ــه ش ــوخت ب ــماره 4621447742 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
بــه مجیــد خاکســارحقانی فرزنــد امامقلــی در تاریــخ 1400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4621549081 متعلــق بــه ســهراب قربانــی دهکــردی فرزنــد جــواد در تاریــخ 
1401/01/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7025
ــخ1400/12/01   ــزت اهلل در تاری ــد ع ــه فرزن ــه خدیجــه ســپهری یگان ــق ب ــه ســه متعل ــه پای گواهینام

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7031
کارت ملــی بــه شــماره 5590045061 متعلــق بــه حامــد اســماعیلی فرزنــد طاهــر در تاریــخ 

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

7032
ــه شــماره ملــی 0021259224 و  ــه شــماره 0021259224 و کارت واکســن ب کارت ملــی هوشــمند ب
کارت اهداعضــو بــه کدملــی 0021259224 متعلــق بــه ســیده نــدا  میــرزاده اصــل  فرزنــد سیدعســگر  

در تاریخ 1400/12/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 5450025203 و کارت ماشــین بــه شــماره 46ل719ایــران30 
متعلــق بــه اکبــر  ســلیمی  فرزنــد مصطفــی  در تاریــخ 1401/03/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/03/29

شماره : 1395

فنالند برای انتقال دانش مدیریت محیط زیست به مازندران اعالم آمادگی کرد

چشم انداز ۱۰ میلیون تنی تبادالت تجاری با ترکمنستان
 رفت و آمد مقامات عالیرتبه ایران و ترکمنستان در دولت سیزدهم، فصل نویی 
از مناسبات سیاسی و اقتصادی ۲ کشور همسایه را ترسیم کرد که نتایج آن عالوه 
بر افزایش حجم تبادالت تجاری، چشم انداز تبادل ۱۰ میلیون تن کاال را بین دو 

سرزمین را ترسیم کرده است.
 به نقل از گمرک ترکمنستان، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری میالدی ایران 
جزو ۱۰ کشور اول طرف معامله با ترکمنستان بوده  است که نشان می دهد همسایه 

شمالی اهمیت ویژه ای برای توسعه همکاری های اقتصادی با ایران قائل است.
بررسی آمار پنج ماهه مبادالت غیرنفتی، بدون محاسبه انرژی، حاکی از ۱۵۰ 
میلیون دالر مبادالت تجاری بین دو کشور است که نسبت به مدت مشابه پارسال 
۸۳ درصد افزایش داشته است، از طرفی بنا به اعالم گمرک ایران از ابتدای دولت 
سیزدهم بیش از یک میلیون و ۱۴ هزار تن کاال به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر بین 
ایران و ترکمنســتان مبادله شده اســت که این رقم نیز با رشدی ۷۹.۴ درصدی 

همراه بوده  است.
در مجموع می توان رشد ۸۰ درصدی تبادالت اقتصادی بین ایران و ترکمنستان 
را پیش درآمد افق تازه مناســبات دو کشــور پس از ۳۰ سال همسایگی از سال 
۱۹۹۱ میالدی تاکنون دانســت و ۱۰ میلیون تن مبادالت کاال بین دو کشــور را 
می توان چشم انداز معقولی از توسعه روابط ۲ جانبه اقتصادی در نظر گرفت که 

از سوی مسووالن اعالم شده است.
در جریان سفر اخیر رییس  جمهور ترکمنستان به ایران، در مجموع ۱۳ سند 

همکاری بین دو کشــور امضا شد اما در این میان ۹ سند همکاری در حوزه های 
سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سرمایه گذاری، فناوری های نوین، محیط 
زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری در حضور روسای 

جمهور دو کشور به امضا رسید.
نماینده شهرستان های قوچان و فاروج در خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار 
ایرنا، با اشــاره به ســفر هفته گذشته »ســردار بردی  محمداف«، رییس جمهور 
ترکمنستان به ایران گفت: اراده مشترکی برای توسعه روابط بین ایران و ترکمنستان 
پس از استقرار دولت سیزدهم شکل گرفته است و رییس جمهور ترکمنستان تعمیق 

روابط با ایران را به عنوان یک اولویت برای کشورش در نظر دارد.

علی آذری افزود: در دیدار ســردار بردی محمداف با مسووالن عالیرتبه کشور، 
بر بازگشایی و فعالیت بیشتر همه مرزهای بین دو کشور تاکید شد تا فعالیت های 
تجاری ترانزیتی و سیاسی از جمله در مرز باجگیران و بازارچه مرزی این منطقه 

از سر گرفته شود.
وی سیاســت خارجه دولت و مجلس را مبتنی بر روابط با کشورهای همسایه 
دانست و گفت: در نشست مشترک رییس جمهور ترکمنستان و هیات همراه وی 
با رییس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، بر توسعه همکاری ها در 
اســتانهای مرزی تاکید شد و مطالبات مردم شهرستان مرزی قوچان درخراسان 

رضوی برای آغاز فعالیت تجاری و گمرکی مرز باجگیران مطرح شد.
این نماینده مجلس به سی امین سالگرد آغاز روابط ایران و ترکمنستان اشاره 
کرد و گفت: در نشست هفته گذشته رییس جمهور ترکمنستان و رییس مجلس، 

آغاز روابط پارلمانی دو کشور نیز مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
آذری گفت: یکی از راههای جبران کاهش روابط دو کشور در دوره های گذشته 
سرعت در اجرای توافقات و تعهدات دو طرف در دوره پیش رو است از آن جمله 
توسعه واحدهای تجاری در مرز باجگیران و تقویت فرصت های محلی در خراسان 
شمالی، گلستان و خراسان رضوی در خصوص توسعه مناسبات تجاری و مرزی است.

وی ادامه داد: یکی از آسیب هایی که گریبانگیر توسعه تجارت در مرز باجگیران 
)در قوچان( شــده، وجود برخی ناامنی ها اســت که در کشورهای اطراف منطقه 
وجود داشته و همین مساله موجب برخی نگرانی های همسایه شمالی شده است.

 مازنــدران برای مدیریت چالش های حوزه 
محیط زیست به دنبال اســتفاده از تجارب و 
دانش فنالندی هاســت و بر همین اساس نیز 
سفیر فنالند در سفرش به این استان گفت که 
کشورش موفق در حوزه مدیریت محیط زیست 
است و می تواند راهکارهای به کار گرفته شده را 

در اختیار مازندران بگذارد.
سطح مراودات دیپلماتیک بین مازندران و 
هیئت هــای خارجی که هر چند وقت یک بار 
به مازندران ســفر می کنند از حوزه اقتصادی 
و فرهنگــی فراتر رفتــه و به یکی از مهم ترین 
حوزه های مربوط بــه مازندران، یعنی محیط 
زیست رسیده اســت. این موضوع را می توان 
از برگزاری جلســه مشترک بین سفیر فنالند 
در تهران و مسئوالن اداره کل حفاظت محیط 
زیست مازندران دریافت. جلسه ای با محوریت 
محیط زیست که با هدف انتقال دانش مدیریت 
این حوزه برگزار شد تا دروازه ای از مازندران به 
ســوی یکی از موفق ترین کشورهای جهان در 
بخش مدیریت و حفاظت محیط زیست باشد.

کاری کاهیلوئوتو ســفیر فنالند که با چند 
همراه از جمله مدیرعامل انجمن دوستی ایران 
و فنالند امروز -شنبه ۲۸ خرداد- به مازندران 
ســفر کرد تا طی دو روز با تعدادی از مدیران 
این اســتان دیدار کند و بازدیــدی از برخی 
ظرفیت های اقتصادی داشته باشد، دیداری با 
مدیرکل حفاظت محیط زیست و معاونان این 
اداره کل داشــت و از آمادگی کشــورش برای 
انتقال دانش و تجربه مدیریت محیط زیست به 

این استان خبر داد.
وی در دیدارش با مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت مازندران ضمن قدردانی از مسئوالن 
مازندران برای هماهنگی برگزاری این نشست ها، 
اظهار کرد: منطقه دریای خزر یکی از نقاط مورد 
عالقه فنالند بــرای فعالیت ها و همکاری های 
اقتصادی، مدیریتــی و انتقال دانش مرتبط با 

حوزه محیط زیست به حساب می آید.
کاهیلوئوتو اظهار کرد: برنامه توســعه ملل 
متحد / UNDPطرح های خاصی در منطقه گیالن 

و مازندران برای مدیریت آب و پسماند داشت. 
فنالند هم تجربه بسیار زیادی در این زمینه ها 
دارد که حاضر اســت این تجارب را در اختیار 
مازندران قرار دهد. طی سال های گذشته وزارت 
راه و شهرسازی ایران و دفتر توسعه سازمان ملل 
متحد همکاری های مشترکی داشتند که از این 

تجربه ها می توان بهره گیری کرد.
وی افــزود: بخش مدیریــت آب در فنالند 
بســیار قوی است. کشور ما در زمینه طبیعت، 
پسماند، پساب و مدیریت منابع آب مطالعات 
زیادی داشت و در حوزه پساب، توسعه استفاده 
درســت از پسماند، تبدیل پســماند به انرژی 
پیشــینه ای قوی دارد. مجمع آب فنالند یکی 
از بخش های بسیار مهم در این کشور به شمار 
می آید که مطالعاتی در منطقه دریای خزر هم 

انجام داده است.
ســفیر فنالند در تهران تصریح کرد: کشور 
ما قادر اســت که راهکارهایی در این زمینه ها 
مانند مدیریت پسماند و تولید انرژی از پساب و 
پسماند به شما ارائه دهد. ما عالقه مند به حرکت 

در این زمینه ها هستیم. ظرفیت های خوبی برای 
همــکاری بین دو طرف در این بخش ها وجود 
دارد که منتظر اقدامات مربوط به شکل گیری 
ایــن همکاری ها می مانیم تا تجــارب خود را 

انتقال دهیم.

 نیاز مازنــدران به تجربه فنالند در 
مدیریت محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران نیز 
در دیدار با سفیر فنالند ضمن بیان مختصری از 
روند مدیریت محیط زیست در ایران و برشمردن 
برخی از ظرفیت های جغرافیایی و اقتصادی و 
تشریح موقعیت اقلیمی مازندران گفت: مازندران 
هفتمین استان از نظر جمعیت و هجدهمین 
استان از نظر مســاحت است که تراکم باالی 
جمعیت این اســتان را نشان می دهد. از سوی 
دیگر این استان به عنوان یک استان تفریحی 
توریستی در ایران شناخته می شود و بسیاری 
از مردم ایران در تعطیالت عالقه مند هستند از 

زیبایی ها و طبیعت استان دیدن کنند.

عطاءاهلل کاویان افزود: تراکم جمعیت باال و 
توسعه  سکونتگاه ها، راه های ارتباطی و گسترش 
زیرســاخت ها، خدمــات و صنایع و همچنین 
افزایش آالینده ها در این استان طی سال های 
اخیر چالش هایی را برای محیط زیست ایجاد 
کرد که می توانیم برای مدیریت این چالش ها از 

تجارب موفق فنالند بهره بگیریم.
وی اظهار کرد: البته خوشبختانه در سال های 
اخیــر توجه ویژه ای به محیط زیســت شــد. 
برنامه های مدونی برای حفظ محیط زیســت 
تدوین شــده که در همه اســتان ها از جمله 
مازندران مد نظر سازمان قرار دارد. با این حال 
با توجه به چالش های متعددی که مازندران در 
حوزه محیط زیست دارد، عالقه مند به استفاده 

از تجربه فنالند در این زمینه هستیم.
مدیرکل حفاظت محیط مازندران خاطرنشان 
کــرد: یکی از مشــکالت مــا در مازندران که 
عالقه مند هستیم برای حل آن از تجربیات فنالند 
استفاده کنیم مدیریت پسماند و تبدیل آن به 
انرژی پایدار است. فنالند در فهرست کشورهای 

دوستدار محیط زیست قرار دارد و از رتبه باالیی 
برخوردار است. از اشکال مختلف انرژی های نو و 
تجدیدپذیر به خوبی استفاده می کند. بنابراین 
تمایل داریم تا دانش و تجربه این کشور را در 

این موارد به کار بگیریم.
کاویان تصریــح کرد: امیــدوارم در قالب 
برنامه هایی پایدار به صورت مشترک بتوانیم در 
این حوزه ها و همچنین تجربیات فنالند در زمینه 
مدیریــت منابع آبی و تاالب ها، با توجه به این 
که کشور تاالب هاست، ارتباطات و همکاری های 
مشترک و استفاده از تجربیات موفق این کشور 
را داشته باشیم.این مسئول گفت: البته در این 
مســیر همکاری وزارت راه و شهرسازی نیز با 
UNDP می تواند الگوی خوبی برای ادامه کار از 
طرف سازمان حفاظت محیط زیست با این نهاد 

بین المللی باشد.

 پیشرو در محیط زیست و فناوری های 
نوین

مدیرعامل انجمن دوستی ایران و فنالند هم 
که همراه با سفیر فنالند به مازندران سفر کرد، 
در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
مازندران اظهار کرد: شــاخص ترین موضوع در 
فنالند محیط،زیست و فناوری های نوین است. 
سفیر فنالند در این ســفر می خواهد بررسی 
کند که در مازندران کدام ظرفیت برای افزایش 
ارتباط به منظور پیشــبرد اهداف اقتصادی و 
مدیریتــی جایگاه برتــری دارد.احمد دنیانور 
گفت: البته حوزه آب و محیط زیست طبیعتا 
شاخص ترین وجه مشــترک بین مازندران و 
فنالند اســت. فنالند با توجه به سطح پوشش 
جنگلی گسترده اش در حوزه درخت و جنگل 
نیز شاخص است. سفیر فنالند برای این ماموریت 
در مازندران حضور دارد که ظرفیت های افزایش 

ارتباط با مازندران را مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: یکی از ویژگی های مهم فنالندی ها 
این اســت که به راحتــی دانش فنی را انتقال 
می دهند. کما این که چوب و کاغذ مازندران نیز 

با فناوری فنالندی کار می کند.

- رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان قشــم از ارایه آموزش 
مهارت ها فنی و حرفه ای به جامعه هدف این جزیره شامل بیکاران، سربازان 

وظیفه، دانش آموزان، دانشجویان و شاغلین صنایع و صنوف خبر داد.
محسن ناصری، اظهار داشت: این آموزش ها در ۱۷۳ دوره مختلف از جمله 
برق)صنعتی، ساختمان و تابلوسازی(، اتومکانیک و تاسیسات، صنعت ساختمان، 
ایمنی و بهداشت، ایمنی در کارگاه های ساختمانی )HSE ابنیه(، ایمنی و آتش 
نشانی، صنایع پوشاک، مراقبت و زیبایی، مشاوره و هدایت شغلی، آرایشگری، 

حسابداری، غواصی، ماساژ، خیاطی و نظایر آن ارایه می شود.
وی ادامه داد: سال گذشته در مجموع ۲۲۹ هزار و ۲۱۶ نفر ساعت آموزش 
در قالــب ۱۷۳ دوره )۵۴ دوره بخــش دولتی و ۱۱۹ دوره بخش خصوصی( 

و ۴۷ حرفه )۲۵ حرفه بخش دولتی و ۲۲ حرفه بخش خصوصی( ارائه شد.
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان قشــم توضیح داد: ۹۹۹ 
کارآموز )۴۰۲ کارآموز بخش دولتی و ۵۹۷ کارآموز بخش خصوصی( در این 
دوره ها ثبت نام کردند که از این تعداد ۶۳۹ نفر ) ۲۲۱ نفر در بخش دولتی 

و ۴۱۸ نفر در بخش خصوص( در آزمون های این دوره ها شرکت کردند.
ناصری اضافه کرد: هم اکنون و در سه ماه گذشته از سال ۱۴۰۱ نیز در مرکز 
آموزش دولتی فنی و حرفه ای قشم رشته های مختلفی مانند برق ساختمان، 
برق صنعتی، اتومکانیک بنزینی، برق خودرو، تعمیر لوازم ســرد کننده، لوله 

کشی، کولر گازی، اسپیلیت و الکترونیک برگزار می شود.
وی گفت: همچنین در ســه ماه گذشته از سال ۱۴۰۱ آموزش دوره های 
آرایشگری، خیاطی، غواصی و رایانه کار در ۱۰ مرکز بخش خصوصی زیر نظر 
این مرکز فنی و حرفه ای به کارآموزان و عالقمندان این دوره ها ارایه می شود.
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان قشم افزود: در سال گذشته 
۶۴۸ نفر در آزمون های فنی و حرفه ای مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی 
و خصوصی شــرکت کردند که از این تعداد ۴۹۲ نفر در آزمون رایانه بَرخط 
)آنالین(، ۱۴۶ نفر در آزمون صنعت ســاختمان، هشت نفر در آزمون اصناف 
شــرکت کردند و یک تفاهم نامه با سازمان منطقه آزاد قشم برای گسترش 
همکاری های دوجانبه آموزشی به امضاء رسید.جزیره قشم با وسعت یک هزار 
و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ســاحل جنوبی ایران به طول 
۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر داز توابع هرمزگان است و ۳۰۰ 

کیلومتر خط ساحلی دارد.

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: میزان 
جوجه ریزی واحدهای مرغداری اســتان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به 

مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است.
فرزاد معاونی با اشــاره به اینکه یکی از صنایع حائز اهمیت در استان صنعت 
طیور اســت، اظهار داشت: ۷۵۲ واحد مرغداری در استان وجود دارد که ساالنه 

۹۵ هزار تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار می کنند.
وی با اشــاره به اینکه کردستان پنجمین استان تولیدکننده گوشت مرغ در 
کشــور اســت، اضافه کرد: روزانه عالوه بر تامین نیاز استان به سایر استان های 
کشــور از جمله تهران، کرمانشــاه، آذربایجان غربی و شرقی، البرز و خوزستان 

گوشت مرغ صادر می کنیم.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: ۵۷۶ واحد 
مرغداری استان معادل ۷۶ درصد آنها اقدام به انجام بهینه سازی مصرف انرژی 
کرده اند.معاونی یکی از برنامه های جهاد کشاورزی استان را توسعه زنجیره تولید 
مرغ خواند و گفت: در شهرســتان های مریوان، بانه و سنندج زنجیره دیگری از 

تولید مرغ به منظور تداوم تولید این محصول می خواهیم ایجاد کنیم.
وی یادآور شــد: در سال جاری تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه 
جوجه ریزی در واحدهای مرغداری اســتان انجام شده که این میزان نسبت به 

مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه 
در بخش صنایع تبدیلی دام و طیور در استان هیچ مشکلی نداریم، ادامه داد: در 
حال حاضر هفت کشتارگاه صنعتی مرغ با ظرفیت ۱۸ هزار قطعه در ساعت و ۱۷ 

کارخانه خوراک طیور با ظرفیت ساالنه ۴۰۰ هزار تن وجود دارد.
کردســتان یک میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار اراضی کشــاورزی دارد که از این 
میزان ســاالنه ۷۸۳ هزار هکتار آن به زیرکشت محصوالت زراعی می رود، ۳۸۱ 
هزار هکتار آن هم آیش بوده و ۵۳ هزار هکتار را هم باغات تشــکیل داده است؛ 
از ۸۳۶ هزار هکتار اراضی زیرکشــت محصوالت  کشاورزی کردستان ۷۰۵ هزار 
هکتار آن دیم و ۱۳۱ هزار هکتار آن هم آبی است.جمعیت بهره بردار کشاورزی 
استان کردستان ۱۲۲ هزار نفر است که )در شرایط جوی مناسب( ساالنه حدود 
ســه میلیون تُن محصوالت کشاورزی )زراعی و باغی( تولید می کنند که بیش 
از ۴۴۰ هزار تُن از این میزان مربوط به محصوالت باغی و باقی مربوط به بخش 

زراعت است.

 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اظهار گالیه 
از میزان و نحوه پرداخت تسهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه)تسهیالت حمایتی 
دولتی طرح های اشتغالزا( در استان گفت: عملکرد کشور در این بخش خوب 

نبوده و عملکرد استان نیز بدتر است.
حسین مهرابی روز چهارشنبه در نشست مدیران کل اقتصاد و دارایی منطقه 
هشــت کشور به میزبانی کرمان با اشــاره به ضرورت تمدید مهلت پرداخت 
تسهیالت تبصره ۱۸ افزود: ظرفیت پرداخت این تسهیالت در قانون یک سال 

تعیین شده اما اکنون برای جذب آن مهلت پایان تیر گذاشته شده است.
وی اظهارداشــت: لذا در این زمینه نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال 
کردیم که این مهلت پایان شهریورماه گذاشته شود تا بانک ها و دستگاه ها از 
فشار خارج شوند.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان 
گفت: همچنین پیچیدگی پرداخت تسهیالت بین بانک ها و دستگاه ها بویژه 
در بخش کشــاورزی زیاد شده است و در این زمینه می توان به صورت های 
مالی تعیین شده اشاره کرد.وی تصریح کرد: هدف از پرداخت تسهیالت تبصره 
۱۸ اشتغالزایی است اما در استان کرمان با چنگ و دندان عملکرد جذب این 

اعتبارات تا ۲۰ درصد رسید.
مهرابی افزود: وقت بســیاری برای جذب تســهیالت تبصره ۱۸ در استان 
کرمان گذاشــتیم اما در عمل نتیجه مطلوب را نداشت و بحث دیگر ضرورت 

صدور مجوزهای کسب و کارهای الکترونیکی است.
وی یادآور شــد: استان کرمان با وجود اراضی کویری ۱۱ درصد مساحت 
کشور را دارد، از شمال تا جنوب کرمان ۸۰۰ کیلومتر است که اگر بخواهیم 
فضای کسب و کار بهتر شود، قوانین محیط زیست و منابع طبیعی، امور اراضی 
و محدوده های ثبت معدنی باید منطقه ای شود زیرا قوانین محیط زیست در 

گیالن و مازندران ممکن است در کرمان دیگر کاربردی نداشته باشد.
سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار کرمان با اشاره به 
ضــرورت مقررات زدایــی در وزارت اقتصاد و دارایی گفــت: باید ۲۵ درصد 
مازاد وصول مالیات به استان کرمان بازگردد؛ این درحالی است که در زمینه 
خالص مازاد، وصولی کرمان در صدر کشــور قــرار دارد.وی ادامه داد: قانون 
ســقفی برای وصول مازاد درآمد مالیاتی در اســتان ها گذاشــته که با توجه 
 به اینکه کرمان یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان مازاد دارد ســقف ۷۰۰ میلیارد 

تومانی تعیین شده است.

تجارت  و  مقاومتی  اقتصاد  مسیر  در  فریدونکنار  بندر  توسعه   
بین المللی

 بندر فریدونکنار به عنوان ظرفیت مهم و پایه اقتصادی در حاشیه دریای خزر با 
قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص این روزها مورد توجه سیاستگذاری های 
دولت برای با هدف مقاوم سازی اقتصاد مازندران از طریق توسعه تجارت بین المللی و 
صادرات کاال قرار گرفته است و توجه یکپار چه مسووالن استان را به خود جلب کرد.
 سراســر قسمت شمالی شهرستان ۳۸ هزار نفری فریدونکنار را دریا تسخیر 
کرده و برخورداری از هشــت کیلومتر مرز دریایی و استقرار بندر در این منطقه 
ظرفیت بی نظیر اقتصادی برای اســتان مازندران فراهم کرده که تاکنون به باور 

کارشناسان به خوبی از آن استفاده  نشده است.
یکی از ظرفیت های این شهرستان بندر است؛ بندری با حدود ۶۹ هکتار وسعت 
و همچنین پنج هکتار پســکرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت 
حمــل و نقل مدرن چندوجهی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکســره کاال و 
همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت 
بالغ بر ۳۰۰ میلیون در کنار ۲ بندر امیرآباد و نوشهر به دیگر بنادر شمالی کشور 
تنه می زند و ظرفیت فوق العاده ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری استان دارد.
بندر فریدونکنار در کنار آن که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه است 
به طور متوســط ساالنه ۳۰۰ هزار تن کاالی صادراتی کشورهای مختلف جهان 
از بنادر آســتاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد این بندر می شود و 
بهره مندی از ۲ پست اسکله با ظرفیت یک میلیون تن و بهره مندی از آبخور ۴.۲ 
متری و کاربری چند منظوره »جنرال کارگو« از دیگر ویژگی های شــاخص بندر 

فریدونکنار است.

 مرگ کارون؛ تولد ریزگرد
 اجــرای طرح های انتقال آب از رودخانــه کارون، کانون های گرد و غبار در 
خوزســتان را پدید آورده که ادامه این طرح ها، شــدت گرفتن ریزگردها را به 

دنبال خواهد داشت.
»کارون« الغرتر می شود؛ بیابان ها بزرگ تر و آوار ریزگردها سنگین تر. کارون 
زندگی بخش، در حال جان دادن اســت. شــاهرگ حیاتی خوزستان، نیمی از 
آبدهی اش را در دو ســه دهه اخیر از دســت داده است. بخشی از آب رودخانه 
کارون را پنج ســد مخزنی بزرگ بلعیده اند. بخشــی را هم هفت طرح انتقال 
آب به کویر. با انتقال آب سرشــاخه های کارون، جلگه خوزستان هم حاال دارد 
تبدیل به کویری بزرگ می شــود. طوفان های خاک ۲۰ سالی می شود که نفس 

خوزستان را بند آورده اند.
بحرانی ترین کانون های گرد و غبار خوزستان، در حوضه رودخانه کارون قرار 
دارند که با خشک شدن این رودخانه شکل گرفته و در حال گسترش هستند.
آنطــور کــه رییس دانشــکده علوم آب دانشــگاه شــهید چمــران اهواز 
می گویــد: گرد و غباری که اکنون خوزســتان و کشــور را تحــت تاثیر قرار 
داده پدیــده جدیدی اســت که ناشــی از خشــک شــدن بســترهای آبی، 
 اعــم از بســتر رودخانه هــا، تاالب ها و یــا آبگیرهای فصلــی و مناطق دارای
 پوشــش گیاهی، چه در داخل و یا خارج از کشــور است است. به تبع خشک 
شــدن این بسترها شــوری خاک نیز باال رفته و آمادگی بلند شدن با کمترین 
وزش باد را پیدا کرده است. کاهش آورد رودخانه و عدم خیس شدگی عرصه ها 
و بســترهای آبی، باعث گستردگی کانون ها شده که با ایجاد توده گرد و غبار، 

خودش را به مردم نشان می دهد.
مهدی قمشــی می افزاید: بخشــی از کانون های گرد و غبار در داخل کشور 
و خوزســتان، متاثر از کارون و کاهش آورد این رودخانه اســت. کانون شرق و 
جنوب شرق اهواز و کانون اطراف خرمشهر در حوضه رودخانه کارون قرار دارند. 
البته کانون شرق اهواز از رودخانه کوپال که یک حوضه داخلی است نیز تاثیر 
می گیرد، اگر چه بار مصرفی کوپال بیشــتر شــده و کمتر می تواند به کانون ها 
آب برساند اما اکنون وظیفه خود را انجام می دهد. بنابراین بیشترین تاثیر این 
کانون ها ناشی از انشعابات رودخانه کارون و »نهر مالح« است که یک سیالب بر 

طبیعی رودخانه به شمار می آید.
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مهاجم استقالل در بین پدیده های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

 پنجره نقل و انتقاالت استقالل باز شد
با اعالم معاون بین الملل استقالل، پنجره نقل و انتقاالت 

آبی پوشان باز شد.
 به نقل از باشگاه استقالل، حامد افضلی معاون بین الملل 
باشگاه استقالل در خصوص باز شدن پنجره نقل و انتقاالتی 
آبی پوشان پایتخت، اظهار کرد: همانطور که پیشتر اعالم 
شده بود، پنجره نقل و انتقاالتی استقالل به دلیل درخواست 
حق رشــد محمدرضا آزادی از سوی باشگاه پانتولیکوس 
یونان بسته شده بود که با پیگیری های الزم از سوی باشگاه، طلب پانتولیکوس از 
محل مطالبات استقالل در فیفا پرداخت و پنجره نقل و انتقاالتی استقالل باز شد. 

 اتفاق عجیب؛ مربیان لیگ برتری بهتر از اسکوچیچ!
تیم های لیگ برتری ایران سرمربیان نامدارتری در مقابل 

تیم ملی ایران خواهند داشت.
این روزها سه تیم استقالل، سپاهان و تراکتور به دنبال 
جذب ســرمربی خارجی هســتند و نام هایــی چون ژوزه 
مورایس، قربان بردیف و حتی والدیمیر پتکوویچ پیرامون 
این باشگاه شنیده می شود. در این بین حضور مورایس در 
سپاهان و بردیف در تراکتور تقریبا قطعی شده و در مراحل 
پایانی خود قرار دارد. اتفاقی که سطح کیفی فصل آینده لیگ برتر را هم باال خواهد 
برد.نکته عجیب در خصوص ســپاهان و تراکتور و حتی اســتقالل این است که 
سرمربیان این تیم ها در حال حاضر به مراتب نامدارتر از دراگان اسکوچیچ هستند. 
حتــی جواد نکونام، یحیی گل محمدی و فرهاد مجیدی هم در لیگ برتر کارنامه 
بهتری نسبت به سرمربی کروات داشته اند.اسکوچیچ این روزها شدیدا تحت فشار 
است و در تیم ملی هم تنها نفراتی چون سردار آزمون و شجاع خلیل زاده حامی 
ســفت و سخت او هستند. مشابه این جو سال ۲۰۰۶ برای برانکو وجود داشت و 
بازیکنان اعتقاد داشتند او توان هدایت تیم را ندارد و افکار عمومی هم کم و بیش 
چنین باوری داشتند. با این حال در نهایت برانکو ماندنی شد و نتیجه آن هم نابودی 
تیم ملی بود.اتفاقات سال ۲۰۰۶ می تواند درس عبرت خوبی برای این روزها باشد. 
تازه آن موقع دادکان حضور داشــت و وضعیت فدراسیون منظم و باثبات بود اما 
اکنون همان شــرایط هم وجود ندارد و شرایط هر روز بدتر می شود. شاید اکنون 

الزم است دولت وارد عمل شود و کمی شرایط را تغییر دهد.

 زمان تصمیم گیری کی روش مشخص شد
دســتیار کی روش از زمان تصمیم گیری نهایی مربی 

پرتغالی درباره آینده اش خبر داد.
کارلوس کی روش ســرمربی ســابق ایران این روزها با 
فدراســیون فوتبال مصر در حال مذاکره اســت و در این 
میان شایعاتی هم در زمینه آینده اسکوچیچ سرمربی تیم 
ملی کشــورمان و احتمال بازگشت مربی پرتغالی به ایران 
مطرح می شود.اما اخبار رسیده از مصر نشان می دهد که 
کی روش در حال مذاکره جدی با فدراسیون فوتبال این کشور است و شروطی را 
برای مصری ها تعیین کرده است.در همین رابطه راجر دی سار دستیار کی روش 
دربــاره آخرین وضعیت و تصمیم کی روش این طور، گفت: من در هفته اخیر با 
کی روش دو یا ســه بار تماس داشــتم و درباره آینده اش صحبت کردیم. وقتی 
از او درباره پیشــنهاد فدراســیون مصر سوال کردم به من پاسخ داد هنوز تصمیم 
نهایی اش را نگرفته اســت.وی افزود: کی روش به من گفت تصمیم گیری نهایی 
اش را روز دوشــنبه اعالم می کند. من اطالعی ندارم که او درباره چه چیزی فکر 
می کند ولی با او در تماس بودم و این آخرین اطالعاتی است که در اختیار دارم.

کی روش برای مدت ۵ ماه روی نیمکت مصری ها نشست و عملکرد خوبی را از 
خود به جای گذاشت و موفق شد این تیم را به فینال جام ملت های آفریقا برساند 
ولی در ضربات پنالتی مغلوب سنگال شد و از قهرمانی بازماند. مربی پرتغالی ماه 

گذشته از مصر جدا شد. 

 خیز مجیدی برای شکار مرد سال آسیا
سرمربی ایرانی اتحاد کلباء امارات به دنبال جذب مرد 

سال ۲۰1۵ آسیا است.
 فرهاد مجیدی ســرمربی سابق استقالل بعد از جدایی 
از آبی پوشان پایتخت راهی لیگ امارات شد و هدایت تیم 
گمنــام اتحاد کلباء را برعهده گرفت.مجیدی برای تقویت 
بنیه تیم جدیدش این روزها مشغول خریدهای جدید در 
نقل و انتقاالت تابستانی است. اولین خرید سرمربی ایرانی 
مهاجم اسلواک تیم االتفاق عربستان بود.مهدی قائدی دومین گزینه مدنظر مجیدی 
برای تقویت خط حمله اتحاد کلباء به شــمار می آید. در جدیدترین خبر نشریه 
»الخلیج« امارات در گزارشی به پیشنهادهای رسیده به احمد خلیل ستاره شباب 
االهلی که سابقه کسب عنوان مرد سال آسیا را در کارنامه اش دارد، پرداخت.یکی 
از پیشــنهادات به مرد سال ۲۰1۵ آسیا از باشگاه اتحاد کلباء رسیده است. طبق 
گزارش این رسانه اماراتی مجیدی یکی از مشتریان هافبک ملی پوش اماراتی به 
شمار می آید.شارجه، البطائح و خورفکان مشتریان دیگر احمد خلیل هستند که 

در کنار فرهاد مجیدی خواهان جذب ستاره اماراتی هستند.

 وضعیت قائدی و نوراللهی در شباب االهلی
نشریه اماراتی در گزارشی به آینده دو بازیکن ملی پوش 
ایرانی شباب االهلی پرداخت. مهدی قائدی و احمد نوراللهی 
دو بازیکن ملی پوش کشورمان هستند که در فصل گذشته 
برای شباب االهلی دبی به میدان رفتند و هنوز تکلفیشان 

با این تیم اماراتی در فصل آینده مشخص نشده است.
نشریه »البیان« امارات در گزارشی آینده ۵ لژیونر شباب 
االهلی را پیش بینی کرد و نوشت: به نظر می رسد سران 
باشگاه االهلی به دنبال فروش قرضی مهدی قائدی و توماسن اولسن در تابستان 
هستند.کارتابیا ستاره آرژانتینی رضایت ژاردیم سرمربی جدید شباب االهلی را برای 
ماندن در فصل آینده جلب کرده اســت. احمد نوراللهی و عزیز جانیف دو لژیونر 
دیگر تیم هم هنوز تصمیم نهایی درباره شان گرفته نشده است.ژاردیم از میان دو 
بازیکن ایرانی و ازبک یکی را انتخاب می کند و به نظر می رســد جانیف شــانس 

بیشتری برای ماندن در شباب االهلی نسبت به نوراللهی دارد.
مهدی قائدی طبق گزارش رســانه های امارات از ســوی باشگاه اتحاد کلباء با 
درخواست فرهاد مجیدی پیشنهادی دریافت کرده است و به نظر می رسد ستاره 

ایرانی دوباره شاگرد مجیدی خواهد شد.

 سید جالل حسینی در کادر فنی پرسپولیس 
گویا سید جالل حسینی نتوانسته است نظر یحیی را به خود جلب کند و امسال 

از فوتبال خداحافظی می کند. 
طبق صحبت های سید جالل او دوست داشت فوتابالش را در باشگاه ملوان به 
پایان برســاند ولی انگار این ارزوی وی به سرانجام نرسید چون باشگاه تازه صعود 

کرده ملوان انگیزه ای برای جذب این مدافع با تجربه ندارد. 
از طرفی دیگر باشگاه پرسپولیس با جذب پور علی گنجی 3۲ ساله می خواهد 

سکان دفاع آخر تیم را به او بسپارد .

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
ســایت hitc به معرفی پدیده های جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر پرداخته اســت که نام امیرحسین 

حسین زاده نیز در آن به چشم می خورد.
و به نقل از سایت hitc، کاستاریکا با پیروزی 
یک بر صفر مقابل نیوزلند به جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر رســید تا 3۲ تیم حاضر در این رقابت ها 

مشخص شوند.  
به همین خاطر نگاهی داریم به پدیده های 

جام جهانی قطر:

A گروه
المعز علی با ثبت رکورد خوب در رده ملی 
یکی از بازیکنانی است که نگاه ها به او دوخته 
شده است. این بازیکن ۲۵ ساله در ۷۶ بازی ملی 
3۶ گل به ثمر رســانده است و  کشورش را به 

نیمه نهایی جام طالیی ۲۰۲1 رساند.
بایرون کاستیو تالش خواهد کرد تا پتانسیل 
خود را در صحنه جهانی برای اکوادور به نمایش 
بگذارد. این بازیکن ۲3 ساله از اولین بازی خود 
در ســال ۲۰۲1، 1۰ بــازی ملی برای اکوادور 

انجام داده است.
پاپ گی، هافبک مارسی پس از انجام اولین 
بازی ملی خود در سال ۲۰۲1، امیدوار است در 

گروه A با سنگال خودش را نشان دهد.  
نوآ النگیکی از ستاره های جوان هلند در این 
دوره خواهــد بود. لوئیس فان خال تا به امروز 
این بازیکن ۲3 ساله را در پنج بازی در ترکیب 
تیمش قرار داده است.  اولین گل او مقابل ولز 

در خرداد امسال به ثمر رسید.

B گروه
جــارود بــوون بازیکن ۲۵ ســاله در تمام 
رقابت ها 1۸ گل به ثمر رســاند و 13 پاس گل 
داد تا پدیده وستهام لقب گیرد و اکنون امیدوار 
است که عملکرد خود را در فصل آینده حفظ 
کنــد و همچنین یک صندلــی در هواپیمای 
اعزامــی انگلیس به جام جهانــی قطر را برای 

خود تضمین کند.
امیرحسین حسین زاده پس از اولین حضور 
در تیم ملی فوتبال ایران، ســتاره جوانی است 
که امیدوار اســت خــودش را در جام جهانی 
نشــان دهد. این هافبک پس از ثبت ۸ گل در 
3۰ بازی برای استقالل در لیگ ایران توانست 

نامی برای خود دست و پا کند.
اولین جام جهانی در خاورمیانه می تواند برای 
ژسوس فریرا ستاره داالس یک جام جهانی به 
یاد ماندنی باشد. او اسلحه پنهان گرگ برهالتر، 
سرمربی آمریکا خواهد بود و تاکنون در 13 بازی 

ملی، ۷ گل به ثمر رسانده است.
نکو ویلیامز یکی از بازیکنانی بود که در برد 
ولز مقابل اوکراین نقش مهمی را ایفا کرد. راب 
پیج امیدوار اســت که این بازیکن ۲1 ساله در 

قطر به همان اندازه سازنده باشد.

C گروه
جولیان آلوارز یکی از بازیکنانی اســت که 
در مرحلــه گروهی جام جهانی برای آرژانتین 
حتما به میدان خواهد رفت و خیلی ها منتظر 
درخشــش او هستند. منچسترسیتی در سال 

۲۰۲۲ برای او 1۴ میلیون پوند پرداخت کرد.
 فراس البریکان با عربستان سعودی در قطر 
تالش خواهد کرد تا نام خود را بر ســر زبان ها 
بیندازد. این بازیکن ۲۲ ســاله نشــان داد که 
می تواند در رده ملی کمک شایانی به عربستان 
کند. او تاکنون ۴ گل ملی به ثمر رسانده است.

مارسلو فلورس یکی از افرادی است که در 
تیم ملی مکزیک خیلی به او توجه نشده ولی می 
تواند در جام جهانی به ستاره کشورش تبدیل 

شود.   نیکوال زالوسکی بعد از سال های حضورش 
در رم اکنون به دنبال راهی برای ورود به ترکیب 
اصلی تیم لهستان است. ژوزه مورینیو پس از 
اولین بازی خود در سال ۲۰۲1، این بازیکن ۲۰ 
ساله را در فینال لیگ کنفرانس به زمین فرستاد.

D گروه
ویلیام سالیبا پدیده تیتم ملی فرانسه است. 
او نمایش فوق العاده ای در مارســی داشــت 
جایی که این بازیکن ۲1 ســاله ستاره تیمش 

در این فصل بود.
راسموس کریستنسن تنها بازیکن دانمارکی 
است که کسپر هولمند از سال ۲۰۲۰ برای اولین 
بار به تیم ملی دعوت کرده است. این بازیکن ۲۴ 

ساله اخیرا به لیدزیونایتد پیوسته است.
هانیبــال مجبری در ژوئــن ۲۰۲1 اولین 
بــازی خود را بــرای تونس انجــام داد اما در 
منچســتریونایتد تاکنون 1۶ بازی انجام داده 
اســت. او تحت هدایت رالف رانگنیک به تیم 
اصلی یونایتد رسید.ناتانیل اتکینسون ۲3 ساله 
اولین بازی خود با استرالیا را در ماه مارس انجام 

داد و حاال در رویای جام جهانی است.

E گروه
گاوی به ســرعت در حال تبدیل شدن به 

یک ستاره حتی در 1۷ سالگی است. او می تواند 
یکی از ســتاره های جوان جام لقب گیرد. او 
جوان ترین بازیکن تاریخ است که برای اسپانیا 

گلزنی کرده است.
جمال موسیاال نیز در حال تبدیل شدن به 
یک بازیکن محوری در آلمان است. این هافبک 
در بایــرن مونیخ 1۵ گل و ۷ پاس گل به ثمر 

رسانده است.
کائورو میتوما در ۲۵ سالگی پدیده تیم ملی 
ژاپن اســت که در رده باشگاهی نیز ردخشش 

خوبی داشته است.
دنیل چاکون را نیز باید در زمره پدیده های 

کاستاریکا برای جام جهانی قطر دانست.

F گروه
لوئیس اوپندا در لیگ ملت ها مقابل لهستان 
درخشش خوبی داشت و گلزنی کرد. این بازیکن 
۲۲ ساله به خاطر به ثمر رساندن ۲3 گل در ۴۹ 
بازی در فصل  جاری احتماال پدیده شیاطین 
سرخ خواهد بود.تاجون بوکانن ۲3 ساله  در ژوئن 
گذشته اولین بازی خود را برای کانادا انجام داد و 
در ۲۴ بازی ۴ گل و ۶ پاس گل به ثبت رساند.

عزالدین اوناهی یکی از پدیده های مراکش 
در جــام جهانی ۲۰۲۲ قطــر خواهد بود. این 
بازیکن ۲۲ ســاله تاکنــون دو گل  در ۷ بازی 

ملی زده است.
برنا سوسا یکی از آینده دارترین مدافعان چپ 
بوندسلیگاست. این بازیکن ۲۴ ساله عضو ثابت 

تیم ملی کرواسی است.

G گروه
گابریل مارتینلی برزیلی در حال حاضر یک 
ســتاره در آرسنال است، این بازیکن ۲۰ ساله 
یکی از بازیکنانی است که در جام جهانی می 

تواند روی او حساب کرد.  
الکسا ترزیچ همچنان در تالش است تا خود 
را به دراگان استویکوویچ در تیم ملی صربستان 
نشــان دهد و همچون فیورنتینا در تیم ملی 

نیز بدرخشد.
جردن لوتومبا اولین بازی ملی خود را برای 
سوئیس در اکتبر ۲۰۲۰ انجام داد.  مدافع راست 

نیس تنها ۷ بازی ملی انجام داده است.
در مورد کامرون، کریســتوفر ووه را باید به 
عنوان یک ستاره جوان به یاد داشت. این بازیکن 
۲۰ ساله در لنس درخشید و حاال باید منتظر 

درخشش او در قطر بود.

H گروه
ویتینیا یکی از ســتارگان جوان پرتغال در 
مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خواهد 
بود. این بازیکن ۲۲ ســاله اولین بازی خود در 
پرتغــال در جریان پیروزی  کشــورش مقابل 
مقدونیه شمالی در ماه مارس امسال تجربه کرد.

ادموند آدو اولین بازی خود در غنا را در ماه 
نوامبر انجام داد و اتو آدو اکنون به هافبک اف 
ســی شریف تکیه خواهد کرد. این بازیکن ۲۲ 

ساله است.
منچستریونایتد در اکتبر ۲۰۲۰ در سن 1۹ 
سالگی برای به خدمت گرفتن فاکوندو پلیستری 
۹ میلیون پوند به پنارول اروگوئه پرداخت کرد. 
این وینگر بعــداً به صورت قرضی به دپورتیوو 
آالوس پیوســت و اولین بازی خود در اروگوئه 
را در ژانویه انجام داد.وویونگ جئونگ برای کره 
جنوبی در ســطوح زیر 1۴، 1۵، 1۷، 1۸، 1۹، 
۲۰، ۲۲ و ۲3 ســال بازی کرده است و اکنون 
حرفه بزرگسالی خود را آغاز می کند. مهاجم 
۲۰ ساله فرایبورگ در ماه مارس گذشته برای 
اولین بار به تیم ملی دعوت شد و دو گل در ۶ 

بازی ملی به ثمر رساند.

مربی پیشین سپاهان می گوید مربیانی مثل فیلیکس ماگات بیش تر می توانند 
به فوتبال ایران کمک کنند.

مجتبی توتونی درباره جدایی نویدکیا از سپاهان اظهار کرد: همه می دانند 
که جایگاه محرم نویدکیا کجاســت. او یک اسطوره برای تماشاگران سپاهان 
است. نویدکیا را بدون تجربه سرمربی سپاهان کردند و این کار اصولی نبود. 
این کار به نظر من باعث سوزاندن مهره بزرگی شد. اشتباه دیگر این بود که 
نویدکیا مربیان قوی در کنار خود قرار نداد تا در مواقع مشکالت با او هم فکری 
کنند. متاسفانه مربیان سپاهان نتوانستند به نویدکیا کمک کنند. بیش ترین 

لطمه از این نقطه بود.
او درباره گزینه جایگزینی نویدکیا گفت: گزینه داخلی یک ویژگی و گزینه 
خارجی یک ویژگی را دارد. داخلی ها با آداب و رسوم ما آشنا هستند و شرایط 
رفتاری ما را می شناسند. آن ها بهتر می توانند هماهنگ شوند. مشکل مربی 
خارجی تفاوت های فرهنگی و فکری اســت. خارجی ها با یک فرهنگ دیگر 
می آیند و وقتی با بازیکنان ما مواجه می شــوند، چالش جدیدی برای شان به 
وجود می آید. موفقیت یک مربی خارجی زمان بر اســت و چند ماهی را باید 

به او فرصت دهیم.
این مدرس فوتبال با بیان این که مربی خارجی باید خیلی خودش را هماهنگ 
کند، گفت: این مساله راه موفقیت یک مربی خارجی است. البته مربی خارجی 
با کیفیت راهش را به خوبی پیدا می کند. نمی توانیم بگوییم یک مربی چون از 
اروپا یا آمریکای جنوبی می آید، خوب است. من دیده ام که مربی خارجی که 
به ایران آمده بود، بسیار از نظر فنی ضعیف عمل می کرد و باتوجه به وضعیت 
اقتصــادی باید بیش تر حواس مان را جمع کنیــم. با این حال مربی خارجی 

باکیفیت به فوتبال کشورمان کمک می کند.

ملی پوشان هندبال ساحلی نوجوانان ایران با برد برزیل در جمع هشت تیم 
برتر رقابت های قهرمانی جهان قرار گرفتند. 

 تیم ملی هندبال ســاحلی نوجوانان ایران در ســومین دیدارش از مرحله 
اصلــی رقابت های قهرمانی جهان با پیروزی ۲ بر صفر مقابل برزیل به عنوان 
تیم دوم گروه خود راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و در جمع هشت تیم 

برتر این رویداد قرار گرفت.
هندبالیست های نوجوان ایران در مرحله گروهی این مسابقات با دو پیروزی 
و یک شکست به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله دوم رقابت های قهرمانی 
جهان شدند و در جمع 1۲ تیم برتر جهان قرار گرفتند. آنها در مرحله اصلی 
با کسب دو پیروزی و یک شکست به عنوان تیم دوم گروه خود به مرحله یک 

چهارم نهایی رسیدند. 
در ادامه این مسابقات چهار تیم برتر دور دوم در مرحله یک چهارم نهایی 
با یکدیگر مصاف خواهند کرد و سپس تیم های برتر به نیمه نهایی و فینال راه 
پیدا می کنند. این مسابقات در شهرهراکلیون جزیره کرت یونان با حضور 1۶ 

تیم آغاز شد که در نهایت 1۲ تیم به مرحله اصلی رسیدند. 
پرهام ایمانی، متین گلدان، آراد حسینی، حسین حیدریان، علی حیدریان، 
حامد شمس، محمد مهدی، حیدریان پور، مصطفی انتشاری، علی سعیدی و 

علیرضا علی پور ملی پوشان ایران در رقابت های قهرمانی جهان هستند.
مهدی قشقایی راد به عنوان سرمربی، رضا مصباحی و حبیب اهلل بردسیری 
به عنوان مربی، غالمحســین نیکویی به عنوان سرپرست و رضا سرسنگی به 
عنوان تراپیست کادر فنی تیم ملی ایران در این رقابت ها را تشکیل می دهند. 
آنتونیو گرا پی شــه نیز به عنوان مدیر فنی در کنار تیم ملی هندبال ساحلی 

نوجوانان ایران در رقابت های قهرمانی جهان حضور دارد.

کــم تجربگی در قهرمانی آســیا، کار دســت نیما زاهــدی، جوان ترین 
شمشیربازملی پوش سابر داد

 پاشنه آشیلی که اجازه نداد نیما زاهدی به نیمه نهایی صعود کند. با این حال 
خودش از هشتمی در قهرمانی آسیا راضی است:»به نظرم مسابقات خوب بود. 
من برای لحظه شماری می کردم تا با بازیهای خوب جواب اعتماد مربی ام را 
بدهم . البته از نتیجه هشتمی آسیا هم راضی هستم . هر چند در مسابقه با کیم 
کره ای کم تجربگی کار دستم داد، وگرنه از نظر تکنیک چیزی کم نداشتم.«

شمشیرباز سابر مسابقه اش با حریف کره ای را این طور توضیح می دهد:» 
من در آن مسابقه ۶- 3 عقب افتادم اما بعد ۸-۶ جلو بودم که در امتیاز 1۲- 11 
کیم جلو بود و داور امتیاز یک ضربه مرا نداد و بازی از دستم در رفت. با اینکه 
کیم شمشیرباز سطح باالیی است، اما من کم نیاوردم و بازی خیلی نزدیکی 
داشتیم. کیم معموال حریفانش را با اختالف زیاد 1۵ -۵ می برد وخودش هم 
فکر نمی کرد من این قدر نزدیک با او بازی کنم. به همین دلیل بعداز بازی 

، با اینکه من باخته بودم همه به پیمان فخری و قربانی تبریک می گفتند.«
دوئــل خوب زاهدی بــه حدی خوب بود که به چشــم کیــم کره ای، 
شمشــیربازباتجربه وقهرمان المپیک هم آمد و او هم تمجید کرد:»ما وقتی 
روی سکوی تیمی رفتیم، کیم به من گفت تو جنگجویی و آینده خوبی داری 
به شــرطی که تمرین و تالش کنی. حرفهای این بازیکن بزرگ، برایم خیلی 

خوب بود.«
شمشیرباز جوان، معتقد است ناداوری هم در باختش بی تاثیر نبود:» برای 
من مهم نبود که با چه کسی مسابقه می دهم. اگر در این بازی داور، امتیاز دو 
ضربه ام را می داد، برنده من بودم و شرایط فرق می کرد. من رفتم تا خوب 

بازی کنم و اینکه مقابل چه کسی، مهم نبود.«

 حضور نویدکیا در سپاهان 
مهره سوزی بود

صعود تیم ملی هندبال ساحلی به 
مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی 

به من گفتند تو جنگجویی و آینده 
خوبی داری!

علیرضا اکبرپور در خصوص شرایط خاص باشگاه استقالل برای انتخاب سرمربی 
جدید اظهار داشت: واقعیت این است که باید سریع تر تکلیف سرمربی مشخص 
شود اما از طرفی انتخاب یک گزینه خوب زمان زیادی می خواهد و نمی توان به 
سرعت یک نفر را روی نیمکت تیم قرار داد. کار مدیریت در این شرایط سخت 
است چون باید انتخاب خوبی داشته باشد تا در فصل جدید هم بهترین نتیجه را 
بگیرند. از طرفی هواداران هم حق دارند نگران باشند چون باید تکلیف سرمربی 

برای بستن و تقویت تیم سریع تر مشخص شود. 

 جدایی مجیدی برای استقالل دردسر ساز شد
وی در مورد اینکه هواداران نگران اتالف وقت برای آماده سازی تیم هستند، 
گفت: ما نمی دانیم در باشگاه چه می گذرد. نمی دانیم آیا گزینه ای بوده که از آن 
صرف نظر کردند و وقت را کشتند یا واقعاً به دنبال بهترین انتخاب هستند اما 
به هر حال مسئوالن برای اینکه انتخاب خوبی داشته باشند به زمان نیاز دارند. 

طوالنی شدن ماجرا به خاطر این است گزینه ایده آل و خوبی انتخاب شود. 
اکبرپور در خصوص اینکه بسیاری معتقدند این شرایط به خاطر جدایی فرهاد 
مجیدی به وجود آمده و بهتر بود او به کار خودش با تیمی که قهرمان شده ادامه 
می داد، عنوان کرد: اگر این اتفاق می افتاد و تیم مربی داشت، مسئوالن باشگاه 
هم به دنبال جذب بازیکن و تقویت تیم می رفتند اما جدایی او مشکل ساز شده 
و باشگاه االن زمانی ندارد. اگر از قبل می دانستند می توانستند زودتر دست به 
کار شوند. اما االن به دنبال مربی جایگزین هستند چون این اتفاق ناگهانی بود.

 نباید از سرمربی جدید انتظار قهرمانی داشت
وی در مورد اینکه انتظارات از سرمربی جدید به خاطر قهرمانی با رکوردهای 
خوب باال اســت و به همین خاطر هر کسی حاضر نیست با فشارهای موجود، 
روی نیمکت استقالل بنشیند، اظهار داشت: طبیعتاًَ هرکسی بخواهد به تیمی 
که قهرمان شده و مربی اش رفته بیاید، کار سختی دارد. تکرار قهرمانی کار بسیار 
سختی است. شرایط به گونه ای است که سرمربی جدید تحت فشار قرار می گیرد. 
االن هواداران عالوه بر اینکه قهرمانی دوباره لیگ را می خواهند، انتظار قهرمانی 
آسیا را هم دارند اما باید به مربی جدید زمان و  فرصت کار داد.پیشکسوت استقالل 
تصریح کرد: اینطور نیست که چون استقالل سال قبل قهرمان شده امسال هم 
حتماً قهرمان می شــود. اگر سرمربی قبلی به کار خودش ادامه می داد بله، این 
انتظار به حقی بود اما وقتی مربی عوض می شود تا نفر جدید بخواهد تفکرات 

خودش را پیاده کند زمان می برد. حتی شاید سرانجامش هم به قهرمانی نرسد. 
باید قبول کنیم در شرایط بحرانی هستیم. مربی جدید باید دوباره تیم را بسازد. 
با اینحال استقالل نام بزرگی دارد. این تیم همیشه جزو مدعیان قهرمانی بوده و 
چه شرایط خوبی داشته باشد چه نداشته باشد، همه از آن انتظار قهرمانی دارند.

 باید به مدیرعامل حق انتخاب بدهیم
اکبرپور در مورد اینکه هواداران در این شــرایط خواســتار حضور یک مربی 
خارجی هســتند، عنوان کرد: نظرم این اســت که در داخل هم مربیان خوبی 
داریم. اگر به آن ها مانند نفرات قبلی فرصت داده شــود می توانند نتایج خوبی 
بگیرند. یعنی  می توانیم روی آن ها هم حساب باز کنیم. البته شاید در مقابل این 
حرف های من جبهه بگیرند. به هرحال من هم به احترام هواداران می گویم بهتر 
است مربی خارجی بیاید. در حقیقت این تیم برای هواداران است و آن ها باید 
راضی باشــند اما به هر حال اینطور نیست که حتماً و صددرصد خواسته آن ها 
برآورده شــود. بعضی مواقع شرایط مهیا نیست اما در کل دوست دارم خواسته 

هواداران و چیزی که آنها دوست دارند، انجام شود.
وی در خصوص اینکه باتوجه به درخواســت یک میلیون دالری الکســاندر 
نوری به نظر می رسد برخی به خاطر شرایط پرفشار باشگاه استقالل ممکن است 
پیشنهادات باالیی را مطرح کنند، گفت: چنین اتفاقی طبیعی است. هواداران باید 
این را در نظر بگیرند که توان مالی باشگاه چقدر است. به هر حال محدودیت هایی 

برای جذب مربی و بازیکن وجود دارد.

نوری با درخواستش از استقالل سوء استفاده کرد
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با اینکه طال با اندکی تقاضا مواجه شد اما از باالترین سطح روزانه خود عقب نشینی 
کرد. هر اونس طال اوایل از مقداری تقاضا برخوردار شد و به 1836.53 دالر در هر 
اونس تروی رسید. با این حال، این فلز درخشان به شدت از باالترین سطح روزانه 
عقب نشینی کرد و در حوالی 1818 دالر معامله شد، در حالی که به سمت اعالم 
سیاست پولی فدرال رزرو ایاالت متحده می رفت. دالر پس از فراخوان بانک مرکزی 

اروپا برای تشکیل جلسه اضطراری، روند خود را از سر گرفت تا بعداً در جلسه اعالم 
شود که بانک مرکزی اروپا انعطاف پذیری را در سرمایه گذاری مجدد بازخریدهایی که 
به دلیل برنامه خرید اضطراری همه گیر )PEPP( ارائه می شود، اعمال خواهد کرد.

وال استریت در بازار سبز معامله می شود، از اوج های اولیه خود پایین می آید اما 
همچنان به سود خود ادامه می دهد. بازده اوراق قرضه دولتی ایاالت متحده، در عین 
حال، در مقابل فدرال رزرو ثابت می ماند، زیرا سرمایه گذاران برخی از اعالمیه های 
 FOMC تهاجمــی بانک مرکزی را پیش بینی می کنند. از جمله، انتظار می رود که
طبق پیش بینی ها در جلسات قبلی، نرخ ها را بیش از 50 واحد در ثانیه افزایش دهد.

نمودار روزانه XAU/USD نشان می دهد که این فلز زیر تمام میانگین های متحرک، 
به رشد خود ادامه می دهد، در حالی که شاخص های فنی در سطوح منفی ثابت 
هستند. طال ممکن است یک بار به باالی 1836.90 دالر که یک سطح مقاومت 
ایســتا قوی است، حرکت کند.نمودار 4 ساعته نشان می دهد که فلز درخشان با 
فروشندگان حول میانگین متحرک SMA 20( 20( کاماًل نزولی روبرو شده است 
که به ســمت جنوب پایین تر از فلزات طوالنی تر شــتاب می گیرد. در این میان، 
شاخص های فنی در سطوح منفی باقی می مانند، و RSI ، در راستای یک کف دیگر 

هم اکنون به سمت جنوب می چرخد.

دو تحلیلگر مشهور معتقدند، »قیمت و ارزش دو مقوله  متفاوت از هم هستند« 
و قیمت بیت کوین اکنون پایین تر از ارزش واقعی آن است؛ بیت کوین در وضعیت 

اشباع فروش است.
 به نقل از کوین تلگراف، یورین تیمر، یکی از مدیران شــرکت سرمایه گذاری 
فیدلیتی، معتقد اســت قیمت بیت کوین )BTC( احتماال »ارزان تر از ارزش واقعی 
آن است.« وی در روز سه شنبه شواهدی را نشان داد که ثابت می کنند قیمت این 
ارز دیجیتال در حال حاضر، کم تر از ارزش آن است و هم اکنون در وضعیت اشباع 

فروش قرار گرفته.
تیمر خطاب به 126000 دنبال کننده ی خود در توییتر گفت، »با این که قیمت 
بیت کوین به سطوح سال 2020 بازگشته، نسبت قیمت به شبکه ی آن اکنون در 
سطوح سال های 2013 و 2017 است.« به اعتقاد وی، این مسئله نشان می دهد 

ارزش واقعی بیت کوین بیش تر از قیمت کنونی آن است.
نسبت قیمت به شبکه همان معیار محبوبی است که سرمایه گذاران سنتی بازار 
سهام آن را تحت نام نسبت قیمت به درآمد یا سود هر سهم )P/E( به کار می برند؛ 
از این معیار برای تشخیص این مسئله استفاده می شود که آیا قیمت یک سهم از 

ارزش واقعی آن بیش تر است یا کم تر.
نسبت باال نشان دهنده ی این مسئله است که یک دارایی بیش از حد ارزش گذاری 
شده است؛ از سویی دیگر، نسبت پایین می تواند نشان دهنده ی این مسئله باشد که 

قیمت یک دارایی کم تر از ارزش واقعی آن است.
تیمر با اشاره به نمودار منحنی تقاضای بیت کوین به همراه آدرس های دارای 
موجودی و مقایسه ی آن با ارزش بازار بیت کوین گفت، »قیمت اکنون زیر منحنی 

شبکه قرار دارد«.
هم چنین، این تحلیلگر نموداری را با اندیکاتور جریان خفته یا نهفته به اشتراک 
گذاشت و گفت، »بیت کوین از نظر تکنیکال در منطقه ی اشباع فروش قرار گرفته 

است«.
جریان خفته ی موجودیت تعدیل شــده معیار محبوبی اســت که از آن برای 
تشخیص ارزش بیت کوین - از طریق مقایسه ی قیمت با نحوه ی سرمایه گذاری یا 

ورود پول به بازار - استفاده می شود.
آنتونی پمپلیانو، بنیانگذار مورگان کریک دیجیتال، نیز دیدگاه مشابهی را ارائه کرد 
و توضیح داد، »ارزش و قیمت بیت کوین با هم متفاوت هستند« و »در حال حاضر، 
دست های ضعیف )معامله گران و سرمایه گذاران خرد( بیت کوین را به دست های 

قوی )معامله گران و سرمایه گذاران بزرگ( می فروشند«.
شــاخص ترس و طمع بیت کوین در روز چهارشــنبه به عدد 7 سقوط کرد - 
پایین ترین سطح خود از سه ماهه ی سوم 2019. این مسئله نشان دهنده ی وجود 
»ترس شدید« در میان سرمایه گذاران است. در گذشته، اعداد پایین این شاخص 
غالبا نشان دهنده ی فرصت خرید بودند.شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی و یورین تیمر، 
تحلیلگر این شــرکت، نسبت به بیت کوین دیدگاهی مثبت و صعودی داشته اند. 
این غول ســرمایه گذاری در حال تالش برای راه اندازی یک طرح سرمایه گذاری 
بازنشستگی بیت کوین است؛ این طرح به دارندگان حساب پس انداز بازنشستگی 
امکان می دهد مستقیما در بیت کوین سرمایه گذاری کنند. تیمر پیش بینی کرده 

است به زودی شاهد احیای مجدد بیت کوین خواهیم بود.

اندکی تقاضای طال

قیمت بیت کوین هم اکنون کم تر از ارزش واقعی آن است

اجاره خانه با پرداخت دالر؟! اجاره خانه با پرداخت دالر؟! 
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  علمیعلمی

سازمان جهانی بهداشت نسبت به افزایش دوباره مرگ و میر کرونایی و عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی هشدار داد.

 به نقل از یواس نیوز، سازمان جهانی بهداشت هشدار داد، پس از پنج هفته 
کاهش مرگ و میر ناشــی از کرونا، تعداد قربانیان گزارش شده در سطح جهان 

در هفته گذشته 4 درصد افزایش یافته است. 
آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، اوایل این هفته گفت: 
»از آنجایی که بسیاری از کشورها نظارت و آزمایش های تشخیص پاندمی کووید 
19 را کاهــش داده اند، می دانیم که تعداد  اعالمــی افراد مبتال کمتر از میزان 
مبتالیان اســت«.مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری آمریکا سه مقصد جدید 

از جمله امارات متحده عربی را در رده »پر خطر« برای کووید-19 قرار داد.
سطح 3 رده خطر »باال« از لحاظ سطح ریسک باالترین رتبه است.

نتایج مطالعه اخیر محققان دانشگاه »سایمون فریزر«)SFU( کانادا نشان می دهد 
شش تا هشت ساعت نشستن در روز با افزایش خطر مرگ زودهنگام مرتبط است.

 به نقل از اس اف، درست است که کاناپه به طور غیر قابل باوری راحت است 
اما محققان کانادایی در آخرین مطالعاتشان گفته اند که زمان زیادی نشستن در 

یک جا ممکن است شما را یک گام به مرگ نزدیک کند.
محققان این مطالعه پس از بررســی 100 هزار نفر که در 21 کشور مختلف 
زندگی می کنند، گزارش دادند افرادی که شــش تا هشــت ساعت در روز را در 
حالت نشسته می گذرانند، 12 تا 13 درصد بیشتر از سایر افراد در معرض خطر 
مرگ زودرس و بیماری قلبی قرار دارند. افرادی که بیش از هشــت ســاعت در 
روز می نشــینند نیز 20 درصد بیشتر در معرض خطر مرگ زودرس و بیماری 

قلبی هستند.
محققان کانادایی با همکاری محققان آکادمی علوم پزشکی چین این افراد را 
به طور متوسط   11 سال بررسی کردند. در طول بررسی، محققان ارتباط واضحی 

بین زمان نشستن بیش از حد و بیماری قلبی و خطر مرگ و میر پیدا کردند.
»اســکات لیر«)Scott Lear( یکی از نویســندگان این مطالعه و استاد علوم 
بهداشت دانشگاه سایمون فریزر در یک بیانیه دانشگاهی گفت: پیام اصلی مطالعه 
ما این است که میزان نشستن را به حداقل برسانیم. اگر مجبورید بنشینید، ورزش 

بیشتر در ساعات دیگر روز این خطر را جبران می کند.
نتایج این مطالعه نشــان می دهد که هرچه فرد بیشــتر بنشیند، خطر مرگ 
زودرس به تدریج افزایش می یابد. افرادی که کمترین فعالیت را دارند، بیشترین 
میزان خطر حتی تا 50 درصد را داشتند در مقابل، فعال ترین شرکت کنندگان 

از کمترین میزان خطر برخوردار بودند.
پروفســور لیــر در ادامه نوشــت:  برای کســانی که بیش از چهار ســاعت 
 در روز می نشــینند، نیــم ســاعت ورزش کــردن، این خطر را تــا دو درصد 

کاهش می دهد.
در انتها، محققان این مطالعه بر اهمیت فعال ماندن و اجتناب از نداشتن فعالیت 
فیزیکی تاکید می کنند. لیر در انتها اظهار کرد: نتایج یافته های ما نشان می دهد 
که ترکیبی از نشستن و عدم تحرک عامل 8.8 درصد از کل مرگ و میرها است 
که این مقدار نزدیک به ســهم سیگار کشیدن)10.6 درصد در این مطالعه( در 
مرگ و میر است. این یک مشکل جهانی است که راه حل بسیار ساده ای دارد و 

آن برنامه ریزی برای بلند شدن از صندلی است.

افزایش شمار مرگ و میر کرونایی در جهان

نشستن طوالنی مدت با مرگ زودهنگام مرتبط است

  ساخت دستگاهی که آب شور را هزار برابر سریع تر تصفیه 
می کند

به تازگی سیستم تصفیه آبی ساخته شده است که می تواند آب را با سرعتی 
بسیار بیشتر از تجهیزات صنعتی استاندارد آب شیرین کن تصفیه کند.

همه ی ما می دانیم که کمبود آب یک مشکل رو به رشد در سراسر جهان 
است؛ شاید برخی از ما در مناطقی از زمین زندگی می کنیم که کمبود آب 
آشامیدنی شیرین و تمیز زندگی خودمان را نیز درگیر کرده باشد. تخمین زده 
می شود که تنها در آفریقا تا سال 2025 حدود 230 میلیون نفر با کمبود آب 
مواجه خواهند شد. این در حالی خواهد بود که بیش از 460 میلیون نفر نیز 
به نحوی در مناطق تحت چالش  پیرامون مسئله ی آب وجود خواهد داشت.

موضــوع آب برای ما همواره یک تناقض عجیب دارد. با درنظر داشــتن 
اینکه آب حدود 70 درصد از ســطح کره ی زمین را پوشانده، شاید در نگاه 
نخست به راحتی بتوان چنین فرض کرد که آب همواره به مقدار فراوانی برای 
بشر وجود خواهد داشت. بااین حال آب شیرین )آب مناسب برای آشامیدن 
و کشاورزی( بسیار کمیاب است. یکی از فناوری هایی که طی سالیان گذشته 
برای کمک به تولید بیشتر آب شیرین طراحی شده، دستگاه های نمک زدایی 
هستند. نمک زدایی آب درواقع به فرایند حذف نمک از آب دریا برای تولید 
آب شــیرین اطالق می شود. این دستگاه ها درواقع به تعبیری آب را فرآوری 
می کنند و از محصول خروجی شان که همان آب شیرین است، با خیال راحت 
می توان استفاده کرد. یک دستگاه آب شیرین کن تقریباً نیمی از آب دریافتی 

اولیه را به آب آشامیدنی تبدیل می کند.
اگرچه نمک زدایی از آب دریا به یک روش ثابت و پایدار برای تولید آب 
آشامیدنی تبدیل شده، اما هزینه ی زیادی را از حیث انرژی بر انسان تحمیل 
می کند. گروهی از محققان برای اولین بار با استفاده از نانوساختارهای مبتنی 
بر فلوئور توانسته اند با موفقیت، نمک را از آب شور جداسازی )فیلتر( کنند. 
این نانوکانال های فلوردار نسبت به فناوری های نمک زدایی معمولی مؤثرتر 
هستند. آن ها عملکرد سریع تری دارند، فشار کمتری مصرف می کنند، فیلتر 

مؤثرتری هستند و درنهایت انرژی کمتری نیز مصرف می کنند.
اگر تا به حال از یک ماهیتابه با روکش تفلون نچسب استفاده کرده باشید، 
احتماالً دیده اید که مواد خیس به چه شکلی بدون زحمت یا چالش خاصی 
روی ماهیتابه با روکش تفلون می لغزند. فلوئور، ماده ای سبک و از سویی ذاتاً 
آبگریز است و بخش مهمی از ماده ی تفلون نیز محسوب می شود. با کنار هم 
چیدن این نکات چنین برداشت می شود که شاید بتوان از تفلون برای افزایش 

و تسهیل جریان آب ازطریق پوشاندن لوله ها با تفلون بهره برد.
دانشیار یوشیمیتسو ایتوه از گروه شیمی و بیوتکنولوژی دانشگاه توکیو 
و همکارانش، مجذوب این رفتار تفلون شــدند. آن ها از عملکرد تفلون در 
کاربردهای روزمره تر الهام گرفتند و بر آن شدند تا پی ببرند که آیا خطوط 
لوله ای یا کانال های فلوئوری ممکن است بتوانند در مقیاسی متفاوت و در 

مقیاس نانو هم کار کنند؟

ممبران شیمیایی برای تصفیه آب
کاهــش انــرژی و درنتیجه هزینه ی مالی، و همچنین بهبود ســادگی 

نمک زدایی آب، می تواند به جوامعی در سراسر جهان که دسترسی ضعیفی 
به آب آشامیدنی سالم دارند کمک کند.

غشای آب شیرین کن نسل بعدی
ایتوه توضیح می دهد:ما کنجکاو بودیم که ببینیم یک نانو کانال فلوئور تا 
چه حد می تواند در فیلتر کردن ترکیبات مختلف، به ویژه آب و نمک مؤثر 
باشــد. و پس از اجرای برخی شبیه سازی های کامپیوتری پیچیده، به این 

نتیجه رسیدیم که ارزش زمان و تالش برای ایجاد یک نمونه کار را دارد.
وی در ادامه اشاره می کند که درحال حاضر دو راه اصلی برای نمک زدایی 
آب وجود دارد: روش حرارتی که عبارت است از استفاده از گرما برای تبخیر آب 
دریا به طوری که درنهایت به صورت آب خالص متراکم شود؛ یا اسمز معکوس 
که در آن از اعمال فشار برای وارد کردن آب به غشایی استفاده می کنند و این 
غشا به نوعی نمک زدایی از آب را رقم می زند. هر دوی این روش ها به انرژی 
زیادی نیاز دارند؛ اما آزمایش های پژوهشگران مرتبط با تحقیق اخیر نشان 
می دهد که نانوکانال های فلوردار به انرژی کمی نیاز داشته و مزایای دیگری 

را نیز در قیاس با روش ها و ابزارهای موجود به همراه دارند.
محققان با اتکا به تولید شیمیایی حلقه های فلوئور نانوسکوپی که در یک 
الیه ی چربی غیرقابل نفوذ روی هم قرار می گرفتند، غشاهای فیلتراسیون 
آزمایشی از انواع شــبیه به مولکول های آلی موجود در دیواره های سلولی، 
ایجاد کردند. آن ها نمونه های آزمایشی متعددی را با اندازه های نانومتری 1 
تا 2 نانومتر تولید کردند. برای اینکه مقایسه و تجسم بهتری داشته باشیم 
باید یادآوری کنیم که عرض یک موی انسان تقریباً 100 هزار نانومتر است! 
ایتــوه و همکارانش وجود یون های کلر، یکی از اجزای اصلی نمک )احتماالً 
از دوران مدرســه به یاد دارید که دیگری هم ســدیم است( را در دو طرف 
غشای آزمایش ارزیابی کردند. هدف آن ها از انجام این ارزیابی، تعیین میزان 
اثربخشی غشاهای آن ها در مواجهه با آب، پیش و پس از تماس آب با آن بود.

ایتوه مشــاهده ی نتایج از نزدیک را بسیار هیجان انگیز توصیف می کند. 
به گفته ی او:کانال های کوچک تــر آزمایش ما مولکول های نمک ورودی را 
کامــاًل رد ]یا به تعبیری فیلتر[ می کردند و کانال های بزرگ تر نیز همچنان 
نسبت به سایر تکنیک های نمک زدایی و حتی فیلترهای نانولوله های کربنی 
پیشرفته ی فعلی، برتری داشتند. شگفتی واقعی برای من در سرعت انجام 
این روند بود. نمونه ی ما چندین هزار برابر سریع تر از دستگاه های معمولی 
صنعتی و حدود 2400 برابر ســریع تر از دستگاه های آزمایشی نمک زدایی 

مبتنی بر نانولوله های کربنی عمل کرد.
ازآنجاکه فلوئور از نظر الکتریکی دارای بار منفی است، یون های منفی مانند 
کلر موجود در نمک را دفع می کند. اما این منفی بودن بار الکتریکی یک امتیاز 
مازاد هم برای کار تصفیه ی آب و چالش پیش روی پژوهشــگران این گروه 
به همراه داشــت. بار منفی توانایی درهم شکستن و تجزیه ی چیزی موسوم 
به خوشــه های آب را نیز فراهم می کند. خوشه های آب اساساً به گروه هایی 
آزاد و به تعبیری بی قیدانه تر از مولکول های آب متصل  به هم گفته می شود و 

به دلیل همین آزاد بودن، سریع تر از کانال ها عبور می کنند.
غشاهای نمک زدایی آب مبتنی بر فلوئور این تیم مؤثرتر و سریع تر هستند، 
برای کارکردن به انرژی کمتری نیاز دارند و در کنار تمام اینها برای استفاده ی 
بســیار ساده ساخته شده اند و به عبارتی پیچیدگی های زیادی ندارند. شاید 
بپرســید پس مانع پیش روی تجاری شدن این روش جدید چیست؟ چرا 
هم اکنــون نمی توانیم به این فیلترها روی آوریم و فصل جدیدی در دنیای 
تصفیه ی آب های شــور و تهیه ی آب شیرین برای بشریت رقم بزنیم؟ ایتوه 

درمورد این سؤال توضیح قانع کننده ای دارد:
درحال حاضر، روشی که ما با اتکا به آن، مواد مورد نیاز خود ]برای فرایند[ 
را سنتز می کنیم، نسبتاً انرژی بر است. بااین حال، امیدواریم در تحقیقات آتی 
شرایط را بهبود بخشیم و با توجه به طول عمر غشاها و هزینه های عملیاتی 
پایین آن ها، هزینه ی کلی انرژی بسیار کمتر از روش های فعلی خواهد بود. 
گام های دیگری که می خواهیم برداریم، البته در مسیر افزایش بیشتر بهره روی 
و بهبود دستاوردهای فعلی مان است. نمونه های آزمایشی ما تک کاناله  بودند؛ 
اما با کمک متخصصان دیگر، امیدواریم طی چندین ســال غشایی به طول 
حدود یک متر ایجاد کنیم.به موازات این نگرانی های موجود پیرامون تولید، 
ما همچنین در حال بررســی پاسخ این پرســش هستیم که آیا غشاهای 
مشــابه می توانند در راستای کاهش دی اکســید کربن یا سایر محصوالت 
آالینده و نامطلوب منتشرشــده توســط صنایع مفید واقع شــوند یا خیر.

 آیا پیاده روی به عضله سازی کمک می کند؟
پیاده روی معمول ترین شکل ورزش است. یک کارشناس ورزش توضیح 

می دهد که آیا این فعالیت تأثیری در عضله سازی دارد.
چه ورزشکاری باشید که دائماً به فکر عضله سازی باشید، چه فردی پای بند 
به پیاده روی به اندازه 10 هزار قدم در روز، مطمئناً به این موضوع فکر می کنید 

که آیا پیاده روی موجب عضله سازی می شود؟
هرچه باشد، پیاده روی معمول ترین شکل ورزش است و برای برخی افراد 
که ممکن است برایشان وزنه برداری یا انجام ورزش های شدید مشکل باشد، 

تنها ورزشی محسوب می شود که می توانند انجام دهند.
برت استارکوویتز، مربی و سرپرست آموزش در باشگاهدر لندن، می گوید:

پیاده روی عمدتاً به عنوان نوعی ورزش قلبی عروقی با شــدت کم درنظر 
گرفته می شود. اما این طور نیست که تأثیری در تقویت عضالت نداشته باشد. 
پیاده روی در دسته ورزش های استقامتی قرار می گیرد که مشخص شده است 
به ایجاد تارهای عضالنی کند انقباض کمک می کنند. از این تارها عمدتاً برای 
دوره های فعالیت مستمر استفاده می شود.  افراد ممکن است پس از پیاده روی 
متوجه بزرگ شدن جزئی پاهای خود شوند، زیرا پاها برای گرفتن مواد مغذی 

و حذف مواد زائد )مانند اسید الکتیک( متورم می شوند.
این موضوع ممکن است تورمی را که پس از پیاده روی در اطراف پارک 
محل در پاهای خود می بینید، توضیح دهد، اما این تغییر حجم بیش از یک 
ساعت طول نخواهد کشید. با این حال، اگر به طور منظم پیاده روی کنید، ممکن 

است واقعاً حجم پاهای شما بیشتر شود.
مطالعه ای که سال 2018 توسط پژوهشگران دانشگاه ناگویا منتشر شد، 
نشان  داد کیفیت عضله 31 شرکت کننده پس از 10 هفته پیاده روی منظم 
30 دقیقه ای بهبود پیدا کرد. بنابراین، درحالی که با پیاده روی پاهای شما مانند 
پاهای یک وزنه بردار نخواهد شد، به افزایش حجم برخی از عضالت کمک 

خواهند کرد.در پیاده روی عمدتاً قسمت پایین بدن شما درگیر است و این 
ورزش عمدتاً عضالت چهارسر ران، عضالت  همسترینگ، عضالت سرینی، 
عضالت ســاق پا و عضالت نزدیک کننده ران و نیز عضالت ستون فقرات و 
عضالت شکمی شما را تحریک می کند که همگی نقش مهمی در تثبیت تنه 
هنگام حرکت به جلو دارند. استارکوویتز می گوید پیاده روی یکی از بهترین 
ورزش ها برای پا است و اگر می خواهید این ورزش بر کل بدن شما اثر بگذارد، 

از وزنه های دستی کوچک یا میله های مخصوص پیاده روی استفاده کنید.
آیا می توانید با پیاده روی چربی بسوزانید؟

بله. استارکوویتز می گوید: »ورزش قلبی عروقی همراه با رژیم غذایی مناسب 
دستورالعملی عالی برای سوزاندن چربی است. رمز این کار این است که ضربان 
قلب خود را تحت نظارت داشــته باشید و در محدوده چربی سوزی ورزش 
کنید.« منظور از ورزش در محدوده چربی سوزی، ورزشی است که طی آن 
ضربان قلب شما به 60 تا 70 درصد حداکثر خود برسد که به طورکلی معادل 
سوزاندن 7 تا 12 کالری در دقیقه است.یکی دیگر از جنبه های مهمی که باید 
هنگام دنبال کردن نتایج چربی سوزی از پیاده روی درنظر داشته باشید، مدت 
زمان آن اســت. استارکوویتز می گوید: »ورزش با این شدت کم تا متوسط 
به این معنا اســت که باید مطمئن شوید که پیاده روی شما به اندازه کافی 
طوالنی اســت که نتایج معناداری را ببینید.«همچنین به یاد داشته باشید 
که اگر به دنبال ورزش برای کاهش وزن هســتید، صبح بهترین زمان است. 
مطالعه ای که در مجله ی International Journal of Obesity منتشــر شد، 
نشان داد شرکت کنندگانی که در برنامه ورزشی ده ماهه ای شرکت کردند، 
وقتی بین 7 تا 11:59 صبح ورزش می کردند، موفقیت بیشتری در کاهش 
وزن داشتند. استارکوویتز می گوید: »پیاده روی منظم به حفظ توده عضالتی 
بــدون چربی کمک می کند. توده عضالنی برخالف چربی ازنظر متابولیکی 

فعال است که به این معنا است که کالری بیشتری در روز می سوزانید.«

امام علی علیه السالم :
أال إنَّ أخَوَف ما أخاُف َعَلیُکم َخلَّتاِن 
ِّباُع  ِّباُع الَهوی، وطوُل األََمِل. أمَّا ات : اِت
، وأّما طوُل األََمِل:  الَهوی: َفَیُصدُّ َعِن الَحقِّ

َفُینِسي اآلِخَرةَ ،
»ترسناک ترین چیزی که بر شما بیم 
دارم، دو خصلت است: پیروی از هوا، 
و آرزوهای دراز. پیروی هوا، از حق 
باز می دارد و آرزوهای دراز، آخرت را 

از یاد می برد .
الکافي : ج 8 ص 58 ح 21
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