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پویاجبلعاملی
کارشناساقتصادی

هزینهرشداسمیداراییهابراقتصاد

افزایش یک درصدی نرخ بهره بین بانکی که حتی اثر مستقیمی بر نرخ های 
سیستم بانکی ندارد، مورد انتقاد گسترده قرار می گیرد؛ درحالی که تورم در 
سطوح باالی تاریخی خود قرار دارد و نیاز است تا سیاست های انقباضی حاد 

اتخاذ شود.
با فراگیر شدن دایره معامله گران حقیقی بورس در سال۱۳۹۹، حربه ای 
تازه به دســت برخی آمد که با ادعای نفع توده معامله گران، به دنبال رشــد 
اسمی در بازار سرمایه باشند و از آن سود برند. بگذارید منظور خود را از »رشد 
اسمی« شفاف تر بیان کنیم. بورس به عنوان یک بازار مالی تصویر بخش حقیقی 
اقتصاد است. به زبان ادبیات موضوع یک ادعا )Claim( بر بخش حقیقی است.

این گزاره به آن معناســت که وضعیت بخش مالــی نمی تواند واگرایی 
نامحدودی نسبت به شرایط بخش حقیقی داشته باشد. نمی شود بخش حقیقی 
مثال رشد یک درصدی را برای چندین سال تجربه کند؛ اما بخش مالی به طور 
واقعی )پس از کسر تورم از بازدهی( مثال رشد چندین ۱۰درصدی را داشته 
باشد. تا خلق ثروتی در اقتصاد رخ ندهد، همه فعاالن بازار سرمایه نمی توانند 
نفع واقعی از مشارکت در بازار داشته باشند. تا بهره وری رشد نکند و ظرفیت های 

تولیدی بیشتر نشود، عایدی واقعی برای همه فعاالن ایجاد نمی شود.
بنابرایــن توده معامله گران تنها با رشــد بخش حقیقی نفع خواهند برد. 
درحالی که اگر قرار بر این باشد با نرخ بهره واقعی منفی و دمیدن بر کل های 
پولی و تورم بخواهیم تا شــاخص کل بورس افزایش یابد، در واقع از »رشــد 
اسمی« بورس طرفداری کرده ایم که هرچند بازیگران از آن نفع واقعی نمی برند، 
اما برای گروه های محدود بازار سرشــار از منفعت اســت. به دیگر سخن، با 
تحمیل هزینه تورم بر دوش ملت، گروه های محدودی نفع خواهند برد. البته 

در بازارهای دارایی دیگر نیز این قصه وجود دارد.
 وقتی از این زاویه به موضوع بنگریم، درمی یابیم نرخ بهره ابزار مناســب 
برای ایجاد بازدهی در بازارهای مالی نیست. همین جا ممکن است، پرسش 
شود، پس چرا بحران مالی سال۲۰۰۸، سیاست پولی را به جایی رساند که 
ثبات مالی را جزئی از برنامه خود کند؟ پاسخ آن است که در آن سال، بحران 
بخش مالی تبعات مستقیم بر بخش حقیقی داشت و باید کنترل می شد و 
گرنه می توانست رکودی عمیق تر از رکود۱۹۲۹ را ایجاد کند. در اینجا اما بازار 
سهام بر خالف سایر بازارها اتفاقا از ثبات نسبی برخوردار است و وضعیت آن 
تبعات حادی بر بخش حقیقی اقتصاد نمی گذارد و واقعیت آن است که بخش 

حقیقی دچار مشکالت عدیده دیگری است.
اما بر خالف تصویر فوق، امروز شاهد آن هستیم که افزایش یک درصدی 
نرخ بهره بین بانکی که حتی اثر مستقیمی بر نرخ های سیستم بانکی ندارد، 
مورد انتقاد گسترده قرار می گیرد؛ درحالی که تورم در سطوح باالی تاریخی 
خود قرار دارد و نیاز است تا سیاست های انقباضی حاد اتخاذ شود. بدون تردید 
تنها یک تحلیل جامع اقتصادی- سیاسی می تواند گره این سوال را باز کند که 
چرا این میزان بسیار ناچیز در افزایش نرخ بهره با توجه به سطح تورم کنونی 
می تواند به این مخالفت گسترده دامن بزند؟ اما محوری ترین پاسخ آن است 
که تورم و رشد اسمی دارایی ها به نفع گروه های خاص اما پرنفوذ است و به 

زیان توده هایی که هیچ گروه مرجع اثرگذاری، آنان را نمایندگی نمی کند.

پنج ریسک اقتصاد ایران پنج ریسک اقتصاد ایران 

محمدرضا پورحکیمی، کارگردان جوانی که این روزها نمایش 
»خانه خراب« را روی صحنه برده است، از پرداختن به دوره 
قاجار و تاثیر خیز جدید کرونا بر روی تعداد مخاطبانش می 
گوید.پورحکیمی که برای اجرای نمایش خود دوره قاجاریه 
را انتخاب کرده، درباره این دوره تاریخی که مورد اســتفاده 
بســیاری از هنرمندان قرار گرفته، به ایسنا می گوید: اصوال 
به شخصیت محمد علی شــاه قاجار عالقه مندم چون شعر 
می سروده، نقاشــی می کرده و اهل ادب و هنر بوده است. از 
طرف دیگر، درباره این دوره اطالعات خوبی داریم و شاهان 

زیادی در این دوره هستند که می توان درباره آنان کار کرد.
پورحکیمی که نمایش خود را بــا متنی از رضا دادویی روی 
صحنه می برد، درباره چند و چون نگارش این متن توضیح 
می دهد: طرح اولیه ای داشــتم که بر اســاس نمایشــنامه 
»خســیس« مولیر بود. از ســوی دیگر به متون قجری هم 
بسیار عالقه مندم. بعد از صحبت با آقای رضا دادویی، ایشان 
با تسلطی که به ادبیات نمایشی دارد، به نحو احسن این متن 
را نوشت که گرچه با نمایشــنامه مولیر بسیار متفاوت بود، 
اما نتیجه خیلی خوبی داشــت.این دانش آموخته تئاتر که 
تهیه کنندگی نمایش خود را بر عهده دارد، درباره مهم ترین 
چالش هــای پیش روی تهیــه کننــدگان در تئاتر توضیح 
می دهد: مشکالت متعددی وجود دارد. این نمایش، دومین 
تهیه کنندگی من است. قبال یک فیلم کوتاه ساخته ام. ولی 
در این تجربه متوجه شــدم تهیه کنندگــی نیازمند روابط 
بسیار قوی اســت و رابطه ها هســتند که کار تهیه کننده را 

پیش می برند.

در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریسک شامل بحران اشتغال و معیشت، 
سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طوالنی مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن 

تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد ایران شناسایی شده است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارشی با عنوان »تحلیلی بر شرایط اقتصاد ایران با نگاه 
به نتایج گزارش ریسک های جهانی )۲۰۲۰( « منتشر کرد. در این گزارش پنج ریسک 
اصلی و مهم برای کشــورهای مختلف، توسط مجمع جهانی اقتصاد شناسایی شده که 
عبارت اند از: مســائل اجتماعی و محیطی، کاهش همکاری در حل چالش های جهانی 
ناشی از بهبود اقتصادی متفاوت، تشدید نابرابری ها در اثر تغییرات نامنظم آب و هوایی، 
افزایش تهدیدات سایبری در اثر افزایش وابستگی دیجیتالی، تشدید ناامنی جهانی در اثر 
موانع وضع شده بر روی جابه جایی افراد بین مرزها، مشکالت در استفاده از فرصت های 
فضایی و تأثیرات همه گیری بر تاب آوری کشورها.انتشار و همه گیری کووید ۱۹ و بعد از 
آن سرعت و میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف روندهای یکسانی را طی نکرده 
اســت و کشورهای درحال توسعه به نسبت اقتصادهای توسعه یافته آسیب بیشتری از 
وضع پیش آمده متحمل شدند؛ به طوری که چشم انداز رشد در این کشورها به استثنای 
چین، به نسبت برآوردهای پیش از پاندمی به میزان قابل توجهی کاهش نشان می دهد.

این مسئله جهان را با شکاف درآمدی بیشتری روبه رو خواهد کرد و همکاری های 
بین المللی را برای کاهش مشکالت در سطح جهانی کاهش خواهد داد. همه گیری، اثرات 
متفاوتی بر تاب آوری کشورها به جا گذاشته است، تغییرات ساختار تولید و وابستگی بیشتر 
به فن آوری های دیجیتال، خطر حمات سایبری را به همراه آورده و تشدید فاصله میان 

کشورها، ریسکی برای تقویت انسجام و همدلی در سطح جهانی است.
در بخشی از این گزارش آمده است: وضع موانع بیشتر بر سر راه جابه جایی نیروی 
انســانی در بین مرزها، امید به آینده ای باثبات را در سطح اقتصادهای نوظهور کاهش 
می دهد و با تشدید آسیب های اجتماعی و افت سامت روان همراه خواهد شد. در این 
میان تغییرات نامنظم آب و هوایی و شکست اقدامات اقلیمی نیز تهدید مهم دیگری برای 

جهان به شمار می رود.بر اساس نتایج این گزارش، پنج ریسک اصلی شناسایی شده برای 
اقتصاد ایران شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی 
طوالنی مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم 
هســتند. بررسی روندهای آماری ایران باهدف ســنجش صحت و اعتبار ریسک های 
شناسایی شــده، نشان از تایید نگرانی های فوق دارد. بر اساس آمارهای موجود هرچند 
که نرخ بیکاری، از ســال ۱۳۹۵ کاهش یافته اســت، اما به نظر نمی رسد این کاهش از 
محل افزایش مشاغل تمام وقت نتیجه شده باشد.درزمینه بررسی معیشت، ارقام شاخص 
فالکت نشان می دهد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رقم این شاخص بیش از دو برابر شده است 
که به نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم باال معیشت 
جامعه را با بحران جدی مواجه می کند. متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت 
یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال ۱۳۹۸ کمترین رقم را در 
دهه ۱۳۹۰ داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه های خانوار شهری 
در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ ، ۱,۳ برابر شــده اســت. افزایش هزینه های مسکن، توانایی 
خانوارها را برای انجام ســایر مخارج ضروری زندگی کاهش می دهد و تأمین معیشت 

را دشوارتر می کند.
در این گزارش تأکید شــده که در دهک های اول تا پنجم روســتایی و اول تا سوم 
شهری متوسط درآمد خانوار از هزینه های آن کمتر است. این مسئله ضمن آنکه نابرابری 
در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می دهد، دشواری تأمین معیشت و پرداخت 

هزینه ها را برای درصد قابل توجهی از جمعیت گوشزد می کند.
بنابراین از مجموع بررســی آماری صورت گرفته این گونه نتیجه گیری می شود که 
ریسک های شناسایی شده برای اقتصاد ایران معتبر بوده و اتخاذ سیاست های صحیح برای 
کاهش اثرات آن ها بر اقتصاد ضروری است. همچنین دو نگرانی دیگری که در گزارش 
مجمع جهانی اقتصاد به آن ها اشاره نشده، اما طبق روندهای موجود مطرح می باشند، 

افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت ها و افت رابطه مبادله هستند.

خیز جدید کرونا بر تعداد 
مخاطبان تئاتر ؟

  

مدیران عامل بنیاد سینمایی فارابی و فرابورس ایران برای 
بررسی موضوع جذب سرمایه در تولید آثار سینمایی دیدار 
و گفت وگو کردند. به نقل از روابط عمومی بنیاد ســینمایی 
فارابی، سید مهدی جوادی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی 
با میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار موضوع سرمایه گذاری در سینما و استفاده از 
بورس برای جذب سرمایه در تولید آثار سینمایی و همچنین 
توسعه طرح فارابی در جمع سپاری مالی پروژه های سینمایی 
مورد بررسی قرار گرفت.برپایه این خبر، در این دیدار مقرر شد 
که کارگروهی متشکل از کارشناسان فرابورس و سینما جهت 
کارشناسی و تســریع در امور فی مابین از جمله راه اندازی 
صندوق های سرمایه پذیری و جمع سپاری مالی تشکیل شود.

توسعه همکاری های 
بورس و سینما

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که مالیات خانه های خالی شناسایی شده در سال 
۱۴۰۰ محاســبه و به اطالع صاحبان این خانه ها رسیده که آن ها برای پرداخت 

مالیات تا پایان مردادماه فرصت دارند.
 در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی معادل ۵۶۸ هزار خانه خالی 

شناسایی شد که مربوط به ۹ ماهه سال گذشته بود.
اما اجرای این قانون در سال گذشته باید تکمیل می شد که سازمان امور مالیاتی 
تا پایان تیرماه امسال برای اعالم خانه های خالی شناسایی شده در ۱۲ ماهه سال 
گذشته و محاسبه مالیات آن ها، فرصت داشــت که با گذشت سه روز از مهلت 

قانونی، امروز این لیست را منتشر کرده است.  
بدین منظور، امروز سازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای اعالم کرد: حسب اطالعات 
واصله از وزارت راه و شهرســازی، مالیات واحدهای مســکونی خالی برای سال 
۱۴۰۰ در اجرای مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم محاسبه و از 
طریق پیامک و بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی به اطالع مالکین 
واحدهای مذکور رسیده اســت، بنابراین مالکین واحدهای یاد شده حداکثر تا 
پایان مردادماه ۱۴۰۱ فرصــت دارند با مراجعه بــه درگاه خدمات الکترونیکی 
سازمان به نشانی MY.TAX.GOV.IR نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند. 
در غیر اینصورت برابر مقررات نسبت به مطالبه و محاسبه جرایم مقرر در قانون 

اقدام خواهد شد.
در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شــده )از جمله خالی نبودن ملک یا عدم 
مالکیت(، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه 
سامانه امالک و اسکان کشور وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، 

اصالح و بروز رسانی اطالعات امالک خود در سامانه اقدام کنند.

مهلت پرداخت مالیات 
خانه های خالی اعالم شد

 آگهي  تمدید زمان بازگشایی مناقصه عمومي
 دو مرحله اي شماره 90/م ع/1401
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/05/05

شماره : 1426

واممسکنملی۷۰۰میلیونیمیشود؟

آمار و ارقام اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در استان های 
کشور حکایت از آن دارد که تا تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ یک 
میلیون و ۳۸۳ هزار واحد تعریف شده که از این تعداد برای 
۶۲۱ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده، ۴۳۰ هزار 
به مرحله  فونداسیون رسیده، سقف ۲۰۱ هزار واحد زده 
شده، ۱۴۰ هزار واحد به مرحله  سفت کاری و حدود ۶۳ 

هزار واحد به نازک کاری رسیده است.
آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن حاکی از آن 
است که حدود ۴۳۰ هزار واحد در ۳۱ استان به مرحله 
فونداسیون، ۲۰۰ هزار واحد به مرحله  سقف و ۶۳ هزار 
واحد به نازک کاری رسیده است.آمار و ارقام اجرای پروژه 
نهضت ملی مسکن در ۳۱ استان حکایت از آن دارد که به 
تدریج پروژه روی غلتک افتاده است. با گذشت کمتر از 
یک سال از پروژه ی مذکور تا تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ یک 
میلیون و ۳۸۳ هزار واحد تعریف شده که از این تعداد برای 
۶۲۱ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده، ۴۳۰ هزار به 
مرحله ی فونداسیون رسیده، سقف ۲۰۱ هزار واحد زده 
شده، ۱۴۰ هزار واحد به مرحله  سفت کاری و حدود ۶۳ 
هزار واحد به نازک کاری رسیده است.دیروز اکبر نیکزاد، 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد: به زودی تعــدادی از پروژه های نهضت ملی 
مسکن تحت مســئولیت بنیاد در نقاط مختلف کشور 
افتتاح خواهد شد. او با بیان اینکه ساخت ۲۸۰ هزار واحد 
بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد، گفت: در استان قم برخی 
واحدها تکمیل شده، در بندرعباس و آذربایجان شرقی 
بعضی پروژه ها به مرحله ی نازک کاری رسیده و در ایالم 

سقف طبقه ی دوازدهم زده شده است.

 بیشترین عملکرد در استان تهران
بر اساس داده هایی که وزارت راه و شهرسازی درخصوص 
وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن در اختیار ایسنا قرار 
داده، بیشــترین عملکرد در طرح نهضت ملی مسکن 
مربوط به استان تهران است. در استان تهران حدود ۱۶ 
هزار واحد به مرحله ی نازک کاری رســیده است. رتبه 
دوم نازک کاری به خراسان رضوی با ۵۶۰۰ واحد تعلق 
دارد و اصفهان با ۳۹۶۲ واحد در جایگاه ســوم قرار دارد.

درخصوص سفت کاری نیز بیش از ۳۰ هزار واحد در تهران 
به سفت کاری رسیده، خراسان رضوی با ۹۵۹۴ واحد و 
فارس با ۸۶۷۳ واحد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. در 
مرحله اسکلت و سقف نیز تهران، فارس و زنجان به ترتیب 
با ۳۵ هزار، ۱۵ هزار و حدود ۱۲ هزار واحد به ترتیب در 
جایگاه های اول تا سوم ایستاده اند.آخرین وضعیت پروژه 
نهضت ملی مسکن به تفکیک ۳۱ استان بدین شرح است:

  استان اردبیل:
پروژه های شروع شده شهری: ۹۸۱۳ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۳۴۶۸ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۴۲۶۴ واحد

مراحــل اجرایی:۱۲ هــزار و ۴۳۴ واحــد دارای پروانه 
ســاختمان، ۹۸۲۶ واحد دارای فونداســیون، ۳۹۴۶ 
واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۳۱۱۷ واحد در مرحله 

سفت کاری، ۲۳۴۲ واحد در مرحله نازک کاری

  استان اصفهان:
پروژه های شروع شده شهری: ۳۲ هزار و ۳۹۵

نوسازی مسکن روستایی ۶۶۹۸ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۱۹ هزار و ۳۲۸ واحد

مراحــل اجرایی:۴۴ هــزار و ۹۳۹ واحــد دارای پروانه 
ساختمان، ۲۴ هزار و ۵۷۳ واحد دارای فونداسیون، ۱۰ 
هزار و ۵۲۲ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۸۰۳۶ واحد 
در مرحله سفت کاری، ۳۹۶۲ واحد در مرحله نازک کاری

  استان البرز:
پروژه های شروع شده شهری: ۱۴ هزار و ۶۶۹ واحد

نوسازی مسکن روستایی: ۸۲۲ واحد

تسهیالت ساخت خودمالک: ۳۹۷۳ واحد
مراحــل اجرایی:۱۰ هــزار و ۳۵۲ واحــد دارای پروانه 
ســاختمان، ۵۹۶۷ واحد دارای فونداســیون، ۳۰۶۱ 
واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۱۸۱۱ واحد در مرحله 

سفت کاری، ۴۴۱ واحد در مرحله نازک کاری

  استان ایالم:
پروژه های شروع شده شهری: ۴۸۵۷ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۹۷۸ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۱۱۸۱ واحد

مراحل اجرایی:۵۲۱۴ واحد دارای پروانه ســاختمان، 
۳۶۹۰ واحد دارای فونداسیون، ۱۴۲۲ واحد در مرحله 
اسکلت و سقف، ۹۴۵ واحد در مرحله سفت کاری، ۶۹۵ 

واحد در مرحله نازک کاری

 استان آذربایجان شرقی:
پروژه های شروع شده شهری: ۲۱ هزار و ۵۴۰ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۵۸۲۴ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۱۷ هزار و ۲۰ واحد

مراحل اجرایــی:۳۶ هــزار و ۹۱۰ واحــد دارای پروانه 
ساختمان، ۲۱ هزار و ۸۲۵ واحد دارای فونداسیون، ۱۱ 
هزار و ۸۶۰ واحد در مرحله اسکلت وسقف، ۷۳۱۰ واحد 
در مرحله سفت کاری، ۳۰۷۶ واحد در مرحله نازک کاری

  استان بوشهر:
پروژه های شروع شده شهری: ۸۲۲۰ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۱۵۷۹ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۲۰۹۴ واحد

مراحل اجرایی:۷۱۷۰ واحد دارای پروانه ســاختمان، 
۷۲۶۷ واحد دارای فونداسیون، ۲۰۴۲ واحد در مرحله 
اسکلت و سقف، ۱۶۰۰ واحد در مرحله سفت کاری، ۷۹۶ 

واحد در مرحله نازک کاری

  استان تهران:
پروژه های شروع شده شهری: ۷۱ هزار و ۳۱۴ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۶۴۷ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۴۱ هزار و ۱۳ واحد

مراحــل اجرایی:۷۲ هــزار و ۳۳۴ واحــد دارای پروانه 
ساختمان، ۴۳ هزار و ۲۷۸ واحد دارای فونداسیون، ۳۵ 
هزار و ۳۰۴ واحد در مرحله اســکلت و سقف، ۳۰ هزار و 
۱۲۱ واحد در مرحله سفت کاری، ۱۵ هزار و ۹۵۳ واحد 

در مرحله نازک کاری

  چهارمحال و بختیاری:
پروژه های شروع شده شهری: ۱۳ هزار و ۱۰۲ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۲۹۹۴ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۱۵۷۶ واحد

مراحل اجرایی:۸۴۴۶ واحد دارای پروانه ســاختمان، 
۵۸۱۵ واحد دارای فونداسیون، ۲۲۵۷ واحد در مرحله 
اسکلت و سقف، ۸۴۰ واحد در مرحله سفت کاری، ۳۴۸ 

واحد در مرحله نازک کاری

  استان خراسان جنوبی:
پروژه های شروع شده شهری: ۱۰ هزار و ۵۶۳ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۴۳۷۸ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۱۹۵۰ واحد

مراحــل اجرایــی:۱۱ هــزار و ۵۶ واحــد دارای پروانه 
ســاختمان، ۹۹۹۸ واحد دارای فونداســیون، ۳۶۵۸ 
واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۱۵۹۲ واحد در مرحله 

سفت کاری، ۵۰۶ واحد در مرحله نازک کاری

  استان خراسان رضوی:
پروژه های شروع شده شهری: ۲۱ هزار و ۳۰۱ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۱۹ هزار و ۱۵۲ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۵۹۴۷ واحد

مراحــل اجرایی:۳۲ هــزار و ۴۲۴ واحــد دارای پروانه 
ساختمان، ۳۰ هزار و ۷۸۹ واحد دارای فونداسیون، ۱۰ 
هزار و ۶۶۶ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۹۵۹۴ واحد 
در مرحله سفت کاری، ۵۶۵۸ واحد در مرحله نازک کاری

  استان خراسان شمالی:
پروژه های شروع شده شهری: ۷۷۱۱ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۴۳۶۰ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۶۲۰۲ واحد

مراحل اجرایــی:۱۳ هــزار و ۶۹۷ واحــد دارای پروانه 
ســاختمان، ۸۲۲۱ واحد دارای فونداســیون، ۲۳۸۱ 
واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۱۶۰۷ واحد در مرحله 

سفت کاری، ۴۸۹ واحد در مرحله نازک کاری

  استان خوزستان:
پروژه های شروع شده شهری: ۱۸ هزار و ۲۶۵ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۴۱۴۴ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۹۱۲۰ واحد

مراحــل اجرایی:۲۲ هــزار و ۹۷۸ واحــد دارای پروانه 
ساختمان، ۱۶ هزار و ۶۵ واحد دارای فونداسیون، ۷۹۴۷ 
واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۵۳۳۷ واحد در مرحله 

سفت کاری، ۱۴۶۷ واحد در مرحله نازک کاری

  استان زنجان:
پروژه های شروع شده شهری: ۱۹ هزار و ۱۲۶ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۳۸۹۳ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۱۱۵۵ واحد

مراحــل اجرایی:۱۱ هــزار و ۲۴۲ واحــد دارای پروانه 
ساختمان، ۱۸ هزار و ۷۰۲ واحد دارای فونداسیون، ۱۱ 
هزار و ۸۷۱ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۳۳۵۷ واحد 
در مرحله سفت کاری، ۱۳۶۵ واحد در مرحله نازک کاری

  استان سمنان:
پروژه های شروع شده شهری: ۹۱۵۸ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۱۳۲۶ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۳۴۹۵ واحد

مراحل اجرایی:۷۲۰۲ واحد دارای پروانه ســاختمان، 
۴۱۹۹ واحد دارای فونداسیون، ۲۳۴۳ واحد در مرحله 

اسکلت و سقف، ۲۲۶۶ واحد در مرحله سفت کاری، ۱۵۴۶ 
واحد در مرحله نازک کاری

  استان سیستان و بلوچستان:
پروژه های شروع شده شهری: ۲۱ هزار و ۷۸۴ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۱۴ هزار و ۵۵۴ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۶۱۳ واحد

مراحــل اجرایی:۲۴ هــزار و ۷۱۰ واحــد دارای پروانه 
ســاختمان، ۲۲ هزار و ۸۶۴ واحد دارای فونداســیون، 
۸۳۶۵ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۴۵۶۵ واحد در 

مرحله سفت کاری، ۱۲۵۲ واحد در مرحله نازک کاری

  استان فارس:
پروژه های شروع شده شهری: ۳۹ هزار و ۴۱۷ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۷۷۲۹ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۱۶ هزار و ۹۷۷ واحد

مراحــل اجرایــی:۴۲ هــزار و ۶۹ واحــد دارای پروانه 
ســاختمان، ۲۶ هزار و ۹۲ واحد دارای فونداسیون، ۱۵ 
هزار و ۵۴ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۸۶۷۳ واحد 
در مرحله سفت کاری، ۳۳۳۴ واحد در مرحله نازک کاری

نهضت مسکن به نازک کاری رسید/جدیدترین وضعیت 
استان ها

  استان قزوین:
پروژه های شروع شده شهری: ۱۴ هزار و ۸۸۲ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۲۶۸۴ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۳۷۱۹ واحد

مراحــل اجرایی:۱۵ هــزار و ۱۷۳ واحــد دارای پروانه 
ســاختمان، ۱۱ هزار و ۸۸۹ واحد دارای فونداســیون، 
۳۷۳۰ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۲۸۰۰ واحد در 

مرحله سفت کاری، ۵۹۸ واحد در مرحله نازک کاری

  استان قم:
پروژه های شروع شده شهری: ۴۰ هزار و ۱۱۱ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۵۰۲ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۹۵۳۸ واحد

مراحــل اجرایی:۱۴ هــزار و ۵۰۳ واحــد دارای پروانه 
ســاختمان، ۹۰۷۵ واحد دارای فونداســیون، ۵۸۶۸ 
واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۴۰۴۱ واحد در مرحله 

سفت کاری، ۱۵۱۱ واحد در مرحله نازک کاری

  استان کردستان:
پروژه های شروع شده شهری: ۹۷۱۲ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۲۳۹۷ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۴۰۲۲ واحد

مراحل اجرایــی:۱۱ هــزار و ۶۱۸ واحــد دارای پروانه 
ســاختمان، ۶۷۹۰ واحد دارای فونداســیون، ۳۵۳۸ 
واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۲۸۵۹ واحد در مرحله 

سفت کاری، ۱۱۵۴ واحد در مرحله نازک کاری

  استان کرمان:
پروژه های شروع شده شهری: ۲۴ هزار و ۷۰۵ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۱۶ هزار و ۶۷۹ واحد
تسهیالت ساخت خودمالک ۸۵۳۷ واحد
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ســعیده محمد  -   ایده روز | وزیر راه 
و شهرســازی با بیان اینکه اقساط تسهیالت 
نهضت ملی مســکن ۲۰ساله و پلکانی است، 
گفت: اگر تســهیالت نهضت ملی مسکن که 
اکنــون ۴۵۰ میلیون تومان اســت به ۷۰۰ 
میلیون تومان برســد بخشی از مشکل رفع 
می شود که ما این موضوع را به دولت و شورای 

پول و اعتبار پیشنهاد داده ایم.
رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی با 
حضــور در برنامه جهان آرا با یادآوری این که 
طی ۱۰ ســال گذشته به دلیل عدم توجه به 
بخش مسکن بین عرضه و تقاضا فاصله زیادی 
به وجود آمده اســت ، اظهار کرد: در کشور ۸ 
میلیون مستأجر داریم، ضمن این که با توجه 
به ازدواج ها، ســاالنه نیازمند ساخت ۷۰۰ تا 

۸۰۰ هزار واحد مسکونی هستیم.
وی ادامــه داد: بــرای رفع ایــن نیازها، 
رئیس جمهوری دســتور ســاخت ۴ میلیون 
مسکن را داد که البته اگر ساالنه یک میلیون 
مســکن را هم بســازیم باز با کمبود مواجه 

خواهیم بود.
قاسمی با اشــاره به ثبت نام ۵.۴ میلیون 
متقاضــی در نهضت ملی مســکن و پاالیش 
۳.۲ میلیون نفر از این تعداد، افزود: تاکنون 
اراضی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تأمین 
شده اســت و تا شهریور اراضی ۳.۲ میلیون 

واحد تعیین تکلیف خواهد شد.
وی بــا یادآوری این کــه همه زمین های 
واگذارشــده به مردم در نهضت ملی مسکن 
۹۹ســاله و رایگان است، بیان کرد: در دولت 
نهم و دهم برای ۱.۶ میلیون مســکن زمین 
تأمین شــد اما در نهضت ملی مسکن زمین 
۳.۲ میلیون واحد تأمین می شود و ۸۰۰ هزار 

واحد نیز مسکن روستایی است.

 هزینه ۷میلیون تومانی ساخت هر 
مترمربع نهضت ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با ابراز این که 
به دلیل تورم امکان پیش بینی قیمت تمام شده 
ســاخت وجود ندارد، تصریح کــرد: هزینه 
ســاخت هر مترمربع ۶ تا ۷ میلیون با تورم 
امروز تمام می شود اگر تسهیالت نهضت ملی 
مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان برسد بخشی از 
مشــکل رفع می شود که ما این موضوع را به 
دولت و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده ایم.

قاسمی گفت: اقســاط تسهیالت نهضت 
ملی مسکن ۲۰ساله و پلکانی است و براساس 
۵۰ درصــد از هزینه های درآمدی خانواده ها 

پیش بینی شده است.

ملی  نهضت  واحدهــای  تحویل   
مسکن از شهریور

وزیر راه و شهرسازی از تحویل ۱۰۰ هزار 
واحد نهضت ملی مســکن تا شهریور امسال 
خبر داد و با اشــاره بــه این که اگر مردم در 
ســامانه ملی امالک و اسکان ثبت نام نکنند 
از ارائه بسیاری از خدمات محروم می شوند، 

گفــت: اکنون اطالعات ۷۲ میلیون نفر را در 
ســامانه داریم و با وجود آنکه تکمیل نشده 
است جامع ترین سامانه اطالعات مردم است.

 صدور قبض مالیاتی برای ۷۵۰ هزار 
واحد خانه خالی در کشور

قاســمی با اعالم این که " برای ۷۵۰ هزار 
واحد خانه خالی کشــور به سازمان مالیاتی 
قبض مالیاتی داده ایــم"، اضافه کرد: از این 
رقــم حدود ۶۰ هزار مالک اعتراض کرده اند. 
هدف از مالیات خانه خالی، درآمد برای دولت 
نیست بلکه می خواهیم عرضه مسکن را زیاد 

کنیم و اگــر مالکان خانه را خالی نگه دارند 
مالیات می پردازند و در صورت عدم پرداخت، 
جریمــه می شــوند.وی با تأکید بــر این که 
بانک های فعــال در حوزه امالک در صورت 
عدم پرداخت مالیات جریمه خواهند شــد، 
اظهار کرد: قیمت گذاری مسکن در بسیاری 
از کشــورها وقتی با بحران مواجه می شوند 
گرفته می شــود و این مصوبه ها در دو سال 
گذشــته هم وجود داشت، این مصوبه سقف 
۲۵ درصد در ســران تصویب شد و بسیاری 
از مالــکان واحدهای اجاره ای خود را تخلیه 

نکردند و تمدید کردند.

ســاماندهی  امالک  مشــاوران   
می شوند

وزیر راه و شهرســازی با یادآوری این که 
"حدود ۳۰۰ هزار مشــاور امالک در کشور 
داریم"، گفت: تعداد کمی از این مشــاوران 
امالک در سامانه کد رهگیری قرار دارند اما 
در اتفاق جدید تمامی بنگاه های مشــاوران 
امالک به سامانه کد رهگیری متصل می شود 
و تمامی معامالت رصد و بررســی می شود و 

تا سال آینده این اقدام اجرایی خواهد شد.
قاسمی درباره حق الزحمه مشاوران امالک 
گفت: نرخ جدید متناســب  بــا قیمت های 
منطقه ای اســت که هرســاله توسط وزارت 
اقتصاد و دارائی تعیین خواهد شد و در کاهش 
قیمت ها تأثیر خواهد داشت.وی با بیان این که 
با طراحی بسته اجاره بها آرامش بازار مسکن 
در این ماه نســبت به ماه گذشــته بازگشته 
است، افزود: در بســته جدید اجاره مسکن 
تمدید قراردادها را بســیار پیگیری خواهیم 

کرد و دغدغه جدید رئیس جمهوری است.

آخرینوضعیتساختمسکنملیدرکشور

حمیدرضا صالحی 
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران 

رفع مشکل برق به سرمایه گذاری جدید 
نیاز است

گرچه امسال با برنامه ریزی دولت و مدیریت بار مصرفی برق در پیک تابستان، 
مشکل قطع برق خانگی رفع شده؛ اما برای رفع ریشه ای مشکل باید سرمایه گذاری 

در این حوزه تقویت شود.
در ۱۰ سال گذشته، ما عمالً سرمایه گذاری جدید در حوزه تولید نیروگاه و تولید 
برق را متوقف و فراموش کرده ایم و همان طور که کارشناسان از سال ها قبل هشدار 
داده بودند، این موضوع سرانجام گریبان ما را گرفت و کار را به جایی رساند که میزان 
مصرف برق از ظرفیت تولید باالتر رفت و از سال گذشته ما تبعات این موضوع را 

دیدیم و خاموشی های گسترده تحت تأثیر این شرایط به وجود آمد.
 در سال جاری دولت و وزارت نیرو از چند ماه قبل برنامه ریزی ها برای مدیریت 
عرضه برق را در دستور کار قرار داده بودند و برای آنکه خاموشی ها به حداقل برسد، 
چند موضوع به شکل هم زمان در دستور کار قرار گرفت. نخست اعالم شد که ساعات 
کار ادارات، زودتر از زمان همیشگی تمام خواهد شد و به این ترتیب از ظهر به بعد، 
مصرف برق نهادها، سازمان ها و شرکت های عمومی به حداقل رسید که به مدیریت 
مصرف کمک مهمی کرد. از سوی دیگر یک جدول از پیش طراحی شده در اختیار 
واحدهای صنعتی قرار گرفت تا قطعی یا مدیریت شبکه از پیش برای آنها مشخص 
شده باشد و بر اساس آن تصمیم بگیرند. در نهایت بخشی از نیروگاه های نیمه تمام 

نیز توانستند بخشی از ظرفیت خود را فعال کرده و به شبکه برسانند.
مجموع این اقدامات و البته برنامه ریزی برای واردات برق از ترکمنستان که البته 
در سطحی محدود انجام شد، باعث شد که میزان خاموشی ها در سال جاری به شکل 

قابل توجهی کاهش پیدا کند و دیگر موقعیت سال گذشته تکرار نشود.
 تا زمانی که ما سرمایه گذاری ها در صنعت برق را افزایش نداده و در یک فرایند 
مداوم، ظرفیت جدید تولید نکرده و به مدار وارد نکنیم، نمی توان انتظار داشت که 

مشکل حل شود.
خوشبختانه وزیر فعلی نیرو در برنامه ریزی برای توسعه و رشد نیروگاه ها از خود 
نگاهی مثبت نشــان داده و امیدواریــم که در آینده این نگاه مثبت به یک نتیجه 

ملموس بدل شود.

  خبرخبر
  تقالی چین برای افزایش واردات طال

آمارها از افزایش ۳۹۰ درصدی واردات طالی چین از طریق هنگ کنگ در ماه ژوئن 
نسبت به ماه قبل از آن حکایت دارد. چین در این ماه بیش از ۴۰.۵ تن طال وارد کرده 

است.واردات طالی چین از طریق هنگ کنگ در ماه ژوئن افزایش یافت.
به گزارش رویترز، آمارهای اداره آمار هنگ کنگ در روز دوشنبه )۲۵ جوالی( نشان 
داد که واردات خالص طالی چین از طریق هنگ کنگ در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل 
حدود ۳۹۰ درصد افزایش یافته است.داده ها نشان می دهد که واردات خالص در 
ماه ژوئن به ۴۰.۵۶۳ تن رسید درحالی که در ماه می ۸.۲۸۱ تن بود.کل واردات طال 
از طریق هنگ کنگ نزدیک به ۲۰۸ درصد افزایش یافت و به ۴۳.۵۸۷ تن رسید.

چینی ها در حالی برای افزایش واردات طال به تکاپو افتاده اند که بر اساس گزارش 
خبرگزاری تاس، محدودیت خرید طالی روسیه در پنجم جوالی توسط دولت ژاپن 
تصویب شده و از اول آگوست اجرایی می شود.این مجموعه تحریم ها از ۵ سپتامبر 
ممنوعیت ارائه خدمات حسابداری، حسابرسی، مشاوره و اعتماد به فدراسیون روسیه 
را در بر می گیرد.میخائیل گالوزین، سفیر روسیه در توکیو، در مورد تمایل طرف 
ژاپنی گفت که اقدامات محدودکننده بر خود ژاپن نیز تأثیر می گذارد و مسکو آنها را 

در نظر گرفته و بی پاسخ نخواهد گذاشت. 

 روند صعودی نفت جان دوباره گرفت
قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر انتظارات برای افزایش مصرف نفت در صورت 
کاهش عرضه گاز طبیعی روسیه به اروپا، افزایش یافت اما نگرانی ها نسبت به متاثر 
شدن تقاضا برای سوخت از افزایش نرخهای بهره آمریکا، مانع رشد بیشتر قیمت ها 
شد. بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در سپتامبر با ۴۵ سنت معادل ۰.۴ درصد 
افزایش، به ۱۰۵ دالر و ۶۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته ۱.۹ درصد 
صعود کرده بود.بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در 
سپتامبر با ۳۴ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۹۷ دالر و چهار سنت در هر بشکه 

رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه ۲.۱ درصد افزایش داشت.
روسیه روز دوشــنبه عرضه گاز به اروپا را به میزان بیشتری محدود کرد و شرکت 
گازپروم اعالم کرد با عرضه گاز از نورد استریم ۱ به آلمان ، ۲۰ درصد ظرفیت این خط 
لوله کاهش پیدا می کند.کاهش عرضه گاز روسیه به اروپا باعث می شود کشورهای 
این منطقه نتوانند به اهداف خود برای پر کردن مخازن گاز پیش از فرا رســیدن 
فصل زمستان دســت پیدا کنند. آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست، احتماال با 
سهمیه بندی گاز برای صنعت روبروســت تا نیازهای گرمایشی شهروندانش را 
در ماه های زمستان تامین کند.هیرویوکی کیکوکاوا، مدیرکل تحقیقات شرکت 
"نیسان سکیوریتیز" در این باره گفت: قیمت های باالتر گاز که ناشی از کاهش عرضه 
روسیه است، احتماال باعث تغییر الگوی مصرف از گاز به نفت شده و از قیمت های 
نفت پشتیبانی خواهد کرد. اما کشمکش بین نگرانی ها پیرامون ضعیف شدن تقاضا 
به دلیل کندی اقتصادی و افزایش نرخ های بهره آمریکا و نگرانی ها نسبت به ریسک 
عرضه به دلیل طوالنی شدن جنگ میان روســیه و اوکراین، احتماال برای مدتی 
ادامه پیدا خواهد کرد و وست تگزاس اینترمدیت در محدوده ۱۰۰ دالر در هر بشکه 
می ماند.بر اســاس گزارش رویترز، اختالف قیمت بین نفت برنت و وست تگزاس 
اینترمدیت به سطحی رسیده که از ژوئن سال ۲۰۱۹ مشاهده نشده بود زیرا کاهش 
تقاضا برای بنزین در آمریکا، روی قیمت نفت آمریکا تاثیر منفی گذاشته، در حالی 
که محدود ماندن عرضه نفت، از قیمت نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی است، 

پشتیبانی کرده است.

 شرایط برخورداری تولیدکنندگان از وام با نرخ سود ترجیحی
وزیر اقتصاد گفت: تولیدکنندگانی که در ســال ۱۴۰۱ اشــتغال ایجاد کنند؛ از 

تسهیالت بانکی با نرخ سود ترجیحی بهره مند می شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احسان خاندوزی روز یکشنبه در مراسم افتتاح 
مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت: قانونگذار از ۵ سال 
گذشته برای اینکه تمام تسهیالت بودجه ای که می خواهد به اشتغال و تولید کمک 
کند آن را درون تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی تجمیع و از سال ۱۴۰۰ هم آن را با 
تسهیالت شبکه بانکی تلفیق کرد به نحوی که به صورت اهرمی کار کند و هر معادل 
بودجه دولت که برای تسهیالت اشتغال و تولید گذاشته می شود شبکه بانکی نیز 
اعتبار اختصاص می دهد.وی تأکید کرد: شبکه بانکی هم موظف است که حداقل به 
همان اندازه و بلکه بیشتر یعنی دو برابر میزان بودجه استفاده کند برای اینکه بتواند 
سهم بیشتری به اشتغال و تولید اختصاص دهد. خاندوزی اضافه کرد: برای سال 
۱۴۰۱ تغییراتی در قانون ایجاد شده بود و الزم بود دستورالعمل آن تغییر پیدا کند و 
با جلسات متعددی که با دستگاه های اجرایی برگزار شد دستورالعمل در سال ۱۴۰۱ 

هم تهیه، نهایی و به دستگاه های اجرایی ابالغ شد.
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قیمتبیتکوینبهکدامسومیرود؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  | کارشناســان 
و تحلیلگــران بازار رمز ارز معتقدند: بیت کوین 
)BTC( ممکن است پس از افزایش ۲۵ درصدی، 
بر اساس چندین سیگنال بازار، در مراحل ثبت 

نزولی دیگر قرار گیرد.
قیمت بیت کوین پس از کاهش به حدود ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ دالر در ۱۸ ژوئن، تقریباً ۲۵ درصد 
افزایش یافته است. روند صعودی پس از اصالح 
۷۵ درصدی اســت که از باالترین قیمت آن در 
نوامبر ۲۰۲۱ یعنی ۶۹ هزار دالر اندازه گیری شد.

به گزارش کوین، به نظر می رســد و به دلیل 
افزایش نرخ، تورم و سقوط بسیاری از شرکت های 
رمزنگاری برجسته با خطرات تداوم نزولی همراه 
است و برخی از شاخص هایی که به طور گسترده 
ردیابی می شوند، سناریویی را نشان می دهند و 
بیانگر چشم انداز نزولی بیت کوین نسبت به سطح 

قیمت فعلی است.
اولین نشــانه نزولی بودن ارزش بیت کوین 
 )RSI( از شــاخص قدرت نســبی هفتگــی آن
حاصل می شــود. قابل ذکر است، شاخص قدرت 
نســبی هفتگی بیت کوین پس از ســقوط به 
زیر ۳۰ در هفته ۱۳ ژوئن اســت که در معرض 
اشــباع فروش بــود. این اولین بار از دســامبر 
۲۰۱۸ بــود کــه بیت کوین به منطقه اشــباع 
فروش ســقوط کرد. جالب اینکه بیت کوین در 
 همــان ماه به روند نزولی خــود پایان داده بود 
و در ۶ ماه بعد بیش از ۳۴۰ درصد افزایش یافت و 
به ۱۴ هزار دالر رسید. نمونه دیگر شاخص قدرت 
نسبی هفتگی بیت کوین در هفته شروع ۹ مارس 

۲۰۲۰ بود که به ۳۰ کاهش یافت.
قیمت بیت کوین از ۱۸ ژوئن به طور مشــابه 
افزایش یافته اســت و مســیری را برای تکرار 

احتمالــی تاریخچــه صعود ســهمی وار پس از 
سیگنال شاخص قدرت نسبی هفتگی بیش ازحد 

فروش باز کرده است.
یکی دیگر از نشانه های پایین بودن بالقوه بیت 
 )NUPL( کوین از شاخص ســود و زیان خالص
آن ناشــی می شود. شاخص سود و زیان خالص 
تفاوت بین ارزش بازار و ارزش واقعی تقسیم بر 
ارزش بازار اســت که به عنوان یک نسبت نشان 
داده می شود و در آن اعداد باالی صفر به معنای 
سودآوری سرمایه گذاران است و هرچه این عدد 

بیشتر باشد، سود سرمایه گذاران بیشتر است.
در ۲۱ جوالی، شــاخص سود و زیان خالص 
بیت کوین زمانی که قیمت آن در حدود ۲۲ هزار 
دالر نوســان کرد، به باالی صفر رسید. ازلحاظ 
تاریخی، چنیــن تلنگری با افزایش قیمت بیت 

کوین همراه بوده است.
سومین نشانه تشکیل یک پایین ماکرو توسط 
بیت کوین از یک شاخص روی زنجیره دیگر به نام 
شاخص پوئل مولتیپل حاصل می شود. شاخص 
پوئل مولتیپل سودآوری استخراج و تأثیر آن بر 

قیمت های بازار را بررسی می کند. این اندیکاتور 
با اندازه گیری نسبت انتشــار روزانه و میانگین 
متحرک ۳۶۵ روزه انتشار روزانه سکه )به دالر( 

این کار را انجام می دهد.
مطالعه قوی شــاخص پوئل مولتیپل نشان 
می دهــد که ســود ماینینــگ در مقایســه با 
میانگین ســاالنه باالســت و بیــان می کند که 
استخراج کنندگان خزانه بیت کوین خود را نقد 
می کنند تا درآمد را به حداکثر برسانند. در نتیجه، 
شاخص پوئل مولتیپل باالتر به دلیل هم زمانی با 

تاپ های ماکرو شناخته می شود. برعکس، پایین 
بودن میزان شاخص پوئل مولتیپل به این معنی 
است که سودآوری فعلی ماینرها کمتر از میانگین 

ساالنه است.
بنابرایــن، ماینرهایی کــه درآمد حاصل از 
اســتخراج بیت کوین به صورت سربه سر یا زیر 
صفــر درآمد دارنــد، با خطــر تعطیلی مواجه 
می شــوند و ســهم بازار را به ماینرهای رقابتی 
واگذار می کننــد. اخراج ماینرهــای ضعیف تر 
از شــبکه بیت کویــن به طور تاریخی فشــار 
 فروش را کاهش داده اســت. جالب اینجاســت

 کــه خوانش شــاخص پوئل مولتیپــل از ۲۵ 
جوالی در کادر ســبزرنگ قرار دارد و مشــابه 
سطوح مشاهده شــده در سقوط مارس ۲۰۲۰ 
همچنین پایین ترین قیمت ها در سال های ۲۰۱۸ 

و ۲۰۱۵ است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حــال حاضر ۹۶۸.۰۶ میلیــارد دالر برآورد 
می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۴.۴۱ 
درصد کمتر شــده است. در حال حاضر ۴۱.۶۵ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت 
کویــن بوده که در یک روز ۰.۰۱ درصد افزایش 

داشته است.
حجم کل بــازار ارزهای دیجیتــال در ۲۴ 
ســاعت گذشــته ۷۶.۲۵ میلیارد دالر است که 
۲۲.۲۰ درصد افزایش داشــته است. حجم کل 
در امور مالــی غیرمتمرکز در حال حاضر ۶.۱۲ 
میلیارد دالر است که ۸.۰۳ درصد از کل حجم 
۲۴ ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم 
تمام سکه های پایدار اکنون ۷۰.۱۴ میلیارد دالر 
اســت که ۹۱.۹۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

افت یکباره قیمت جهانی بنزین در دو هفته گذشته، 
به سود پاالیشگرها لطمه زده و آنها را وادار می کند برای 

اجتناب از ضرر بیشتر، تولید بنزین را کاهش دهند.
 معامله گران می گویند پاالیشگرها ناچار خواهند شد 
برای اجتناب از ضرر بیشتر، تولید بنزین را کاهش داده و 
سوخت های سودآورتر تولید کنند اما تقاضای تابستانی از 
قیمت باال در جایگاه های سوخت آمریکا و اروپا و بی ثباتی 
و کاهش تقاضای فصلی در بخش هایی از آسیا، آسیب دیده 
اســت.به گفته معامله گران و تحلیلگران و بر اساس آمار 
ذخایر، این وضعیت به رشد موجودی بنزین در قطب های 
تجارت بزرگ جهان از ســنگاپور تا آمستردام-روتردام-

آنتورپ و آمریکا منتهی شــده است.سخنگوی فورموسا 
به رویترز گفت: ما سوختهای حاوی گوگرد کم را بیشتر 

خواهیم فروخت زیرا حاشیه سود بهتری دارند.
طبق آمار رفینیتیو، حاشیه سود بنزین در آسیا بیش از 
۱۰۲ درصد در ژوییه کاهش پیدا کرد و ۱۴ سنت در هر 
بشکه ارزان تر از نفت برنت شد در حالی که در ژوئن ۳۸ 
دالر و ۵ سنت در هر بشکه باالتر از قیمت نفت برنت بود. 
حاشیه سود بنزین برای این وقت از سال، به پایین ترین 
رکورد مشاهده شده از سال ۲۰۰۰ به این طرف نزول کرده 
است. این امر حاشیه سود پاالیش آسیا را از ۳۰ دالر و ۴۹ 
سنت در هر بشکه نسبت به نفت دوبی در ژوئن، به ۸۸ 
سنت در هر بشکه در روز دوشنبه کاهش داد.انتظار می رود 

پاالیشــگرهای دولتی چین ظرفیت پاالیش را در اوت و 
سپتامبر افزایش دهند و صادرات بیشتری انجام دهند تا 
ذخایر داخلی کمتر شــود.یکی از منابع آگاه برآورد کرد 
پاالیش نفت خام در چین که طی ۱۲ ماه گذشته به دلیل 
قرنطینه های کووید پایین ۱۴ میلیون بشکه در روز بود، 
ممکن است به ۱۴ میلیون بشکه در روز یا باالتر افزایش 
پیدا کند.شرکت مشاوره FGE برآورد کرد صادرات بنزین از 
هند پس از این که تعرفه صادرات هفته گذشته حذف شد، 
ممکن است به میزان ۱۵ تا ۲۰ هزار بشکه در روز رشد 

کند و صادرات اوت و سپتامبر را به ۲۶۰ هزار بشکه در 
روز برساند.در این بین، واردات بنزین به آسیا در نیمه اول 
ژوییه ۲۴۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با نیمه دوم ژوئن 
کاهش پیدا کند که ناشی از کاهش واردات به اندونزی بود 
که بزرگترین واردکننده بنزین در آسیاست.در سریالنکا 
و پاکستان، تقاضا از نامالیمات اقتصادی و سیاسی متاثر 
شد و افت حاشیه سود منطقه ای را تشدید کرد.شرکت 
مشاوره FGE انتظار دارد تقاضا برای بنزین در آسیا بجز 
چین، در فاصله ژوییه تا سپتامبر بهبود اندکی پیدا کند 

و ۸۰ هزار بشکه در روز کمتر از سطح مشاهده شده در 
مدت مشابه سال ۲۰۱۹ شود زیرا قیمتهای باالی خرده 
فروشی، تقاضا را سرکوب کرده است.آمار دولتی نشان داد 
در آمریکا، تقاضا برای محصوالت بنزین که مشتقات بنزین 
هســتند، حدود ۸.۵ میلیون بشکه در روز یا حدود ۷.۶ 
درصد پایین تر از مدت مشابه سال گذشته است.قیمت 
معامالت بنزین برای تحویل فوری در بندر نیویورک اواسط 
ژوییه به ۳.۳۵ دالر در هر گالن در مقایسه با ۴.۴۳ دالر در 
ژوئن، کاهش پیدا کرد.باب یاوگر، مدیر معامالت انرژی در 
شرکت میزوهو گفت: پاالیشگرها باید نگران رشد موجودی 
بنزین خود در فصل رانندگی تابستان باشد و مشاهده این 
که نرخ استفاده از ظرفیت پاالیشگاه در هفته آینده کاهش 
بیشتری پیدا کرده است، تعجب آور نخواهد بود.در اروپا 
آمار ترافیک گروه آمار ترافیک تام تام نشان می دهد که 
تقاضای شهری برای سوخت، رو به کاهش گذاشته است.

بر اســاس گزارش رویترز، حاشیه سود پاالیش سوخت 
شناور در شمال غربی اروپا روز جمعه حدود ۱۰ دالر در 
هر بشــکه بود که کمتر از رکورد ۵۶ دالر در اوایل ژوئن 
بود.با این حال، تحلیلگران گروه مالی سیتی انتظار دارد 
حاشیه سود پاالیش در سه ماهه چهارم به دلیل افزایش 
تقاضای ناشی از سوئیچ از گاز به نفت در اروپا و کاهش 
بیشتر صادرات دیزل روسیه به دلیل تحریمهای اتحادیه 

اروپا، دوباره تقویت شود.

تولیدجهانیبنزینکاهشپیدامیکند

 اخیراً گالیه های مردمــی از بازار لوازم خانگی حاکی از آن اســت که برخی از 
تولیدکنندگان این حوزه در عرضه کاال به مشتری کم کاری می کنند. یکی از 
تخلف هایی که طی چند وقت اخیر شکل گرفته، تحویل کاال بعد از ۹۰ روز است؛ 
یعنی فروشگاه  یا نمایندگی یک برند، کاال را به مردم می فروشند و بعد از ۹۰ روز 
کاری، آن کاال را تحویل می دهند و همچنین تأکید می شود که اگر قیمت تغییر 
کند، خریدار باید مابه التفاوت قیمت را بپردازد. بر این اساس فروشندگان به دو 
روش، فروش لوازم خانگی را انجام می دهند. یک آن که کاال را می فروشند و قبل 
از آن که فاکتور را برای مشتری بنویسند اعالم می کنند که کاال با تأخیر تأمین 
و ارسال می شود، حال اگر مشتری قبول کند، فاکتور نوشته می شود. اما دیگری 
آن که برخی از فروشندگان با علم بر اینکه کارخانه نمی تواند کاال را تأمین کند، 
فروش خود را انجام می دهند و بعد از چند روز که کاال به دست مشتری نرسید، 
فروشنده در مورد تأخیر در تحویل کاال به خریدار اطالع رسانی می کند و در این 
صورت مشتری هیچ چاره ای جز صبر کردن ندارد و حتی بدتر آن که، این امکان 
به خریدار داده نمی شود که در صورت عدم تمایل بتواند پول خود را پس بگیرد 
چرا که فروشنده می گوید پول به حساب کارخانه واریز شده و امکان برگشت 

پول نیست.

 تخلف نمایندگی ها و فروشگاه ها
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی ضمن تأیید ماجرای تأخیر در تحویل 
برخی از محصوالت لوازم خانگی به »ایران«، گفت: تأخیر در تحویل لوازم خانگی 
توسط فروشگاه های زیرمجموعه تولیدکنندگان لوازم خانگی اتفاق می افتد؛ زمانی 
که مردم برای خرید کاال ســراغ واحد صنفی می روند، هیچ مدت زمانی انتظار 
نمی کشــند و همان موقع که می خواهند کاالی خود را تحویل می گیرند اما در 
نمایندگی ها و فروشگاه هایی که متعلق به تولیدکنندگان است، چنین مشکالتی 
ایجاد می شود و بعضاً به مشتری عنوان می شود که بعد از یک دوره زمانی، کاالیشان 
تحویل داده می شود. او با بیان اینکه طبق قانون سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، هیچ فروشگاه و مغازه ای حق ندارد کاالیی که در انبارش وجود 
ندارد را به فروش برســاند و این امر تخلف محسوب می شــود، تصریح کرد: اگر 
فروشگاه یا مغازه ای چنین اقدامی را انجام داد، خریدار می تواند شکایت کند چرا 
که کار فروشگاه و مغازه دار غیرقانونی است، فروشگاه یا نمایندگی موظف است 
کاالیی که موجود دارد را به مردم عرضه کند.پازوکی ادامه داد: اما اگر در قرارداد 
 یا فاکتور، فروشــنده این موضوع را با خریدار مطرح کرده و توافق حاصل شده، 
عمالً پیش فروش صورت گرفته و این امر برخالف قانون نیست ولی باید دید که 
فروشگاه  یا نمایندگی مجوز پیش فروش لوازم خانگی را دارد یا خیر؟ اگر ندارد 

تخلف کرده است.

 شهریورماه مشکل حل می شود
رئیس اتحادیه لوازم خانگی اظهارکرد: خریدار باید زمان تحویل کاالیی که پول 
آن را پرداخت کرده است، بداند، اگر مشتری از کم و کیف آن مطلع نباشد، فروش 
چالش داشته است. بر این اساس اگر خریداری با چنین مشکلی مواجه شده و قید 
زمان تحویل کاالی لوازم خانگی در فاکتور نیامده است، می تواند شکایت خود 
را در سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت کند و پس از آن و با فوریت، اتحادیه 

لوازم خانگی به آن رسیدگی می کند.او با تأکید بر اینکه اینگونه موارد در واحدهای 
صنفی سطح شهر اتفاق نمی افتد و در نمایندگی ها و فروشگاه هایی که به صورت 
مستقیم با کارخانه های لوازم خانگی کار می کنند، چنین معضلی پدید می آید، 
تصریح کرد: به نظر می رسد از شهریورماه مشکل تأخیر در تحویل بخشی از لوازم 
خانگی مانند ساید بای ساید که به تولیدکنندگان آن افزوده شده است، حل شود.

 عدم همراهی تولیدکنندگان با دولت
در گزارش های قبلی روزنامه ایران به تخلف تولیدکنندگان در عرضه کاال پرداخته 
شده بود که بعضاً در این ماجرا، واحدهای صنفی گله مند بودند اما در این برهه 
زمانی، مردم هم به سیل ناراضی ها افزوده شدند. در شرایطی که دولت به دنبال 
جمع آوری لوازم خانگی قاچاق در بازار و کد شناسه است تا فضا برای فعالیت 
تولیدکنندگان داخلی هموارتر شود، بعضی از تولیدکنندگان به جای همراهی 
با دولت و حل مشکالت خود، رفتاری را با مردم انجام می دهند که باعث شده 

برخی ها نسبت به کاالی داخلی، بدبین شوند.

 انحصار رویه جدید لوازم خانگی
بابک نصیری از فروشندگان لوازم خانگی در شرق تهران است. او می گوید بیش 
از ۱۶ ماه است که تولیدکنندگان لوازم خانگی به او یخچال، ساید بای ساید و 
فریزر نداده اند. این در حالی است که قبل از سال ۹۷ واحدهای صنفی هر کاالیی 
که طلب می کردند، تولیدکننده در کمترین زمان ممکن و با کیفیت بهتر تحویل 
می داد ولی اکنون بخش توزیع لوازم خانگی داخلی، از عرضه کاال به واحدهای 
صنفی اجتناب می کند و تمام کاالها به فروشگاه ها و نمایندگی ها داده می شود از 
همین رو خیلی از واحدهای صنفی به سمت فروش لوازم خانگی کوچک رفته اند.

او ادامه داد: برخی از توزیع کنندگان لــوازم خانگی داخلی به ما می گویند که 
شما سفارش و پول را از مشتری بگیرید و پس از آن کاال تحویل داده می شود اما 
وقتی کاالیی برای نمایش در مغازه نیست، چگونه می توان آن را فروخت؟ به نظر 
می رسد سیاستی که تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی دنبال می کنند، تنها 

حرکت به سمت انحصار است.

 مردم ناراضی از لوازم خانگی داخلی
از مدت ها پیش کارشناسان و فعاالن اقتصادی هشدار دادند رویه ای که در صنعت 

لوازم خانگی شکل گرفته مانند صنعت خودرو است؛ این صنعت به گونه ای رفتار 
می کند که سال های پیش صنعت خودروسازی در پیش گرفت و اکنون می بینیم 
که صنعت خودروی کشور با آن که در دوران بلوغ است اما همچنان در زمینه 
تیراژ تولید، کیفیت و قیمت مشکالت ریشه ای دارد و مردم از این صنعت داخلی 
بشدت ناراضی هستند. حال در صنعت لوازم خانگی به جهت ممنوعیت واردات، 
آنها بدون رقابت و فرایند توسعه ای مشغول به تولید هستند؛ تولیدی که در آن 
کیفیت افت کرده، خدمات پس از فروش ضعیف شده، تحویل کاال به مشتری با 
تأخیر چند ماهه است و استفاده از تکنولوژی های جدید رو به فراموشی است. 
قطعاً با ادامه این فرایند نمی توان روزهای روشنی را برای صنعت لوازم خانگی 

متصور بود.

 نمی خواهیم مردم را اذیت کنیم
مدیرعامل یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی که در بازار گفته می شود کاالها را 
با تأخیرچندماهه به مشتریان تحویل می دهد به »ایران«، گفت: ما نمی خواهیم 
مردم را اذیت کنیم، در مقطع فعلی مجبور هستیم که برخی از لوازم خانگی را 
با تأخیر تحویل دهیم چرا که تولید به دلیل کمبود مواد اولیه، کاهش پیدا کرده 
است؛ بزودی و با تأمین مواد اولیه این مشکل حل خواهد شد و کاالها با فوریت 
به دست مردم خواهد رسید.او ادامه داد: تأخیر در تحویل لوازم خانگی محدود به 

چند قلم کاال است و سایر کاالها هنگام خرید به مشتری تحویل داده می شود.
اما آنچه که از فعاالن بازار شنیده می شود این است که چند ماهی است که کاالها با 
تأخیر به مشتریان تحویل داده می شود و با وجود وعده های مختلف هنوز این مهم 
اصالح نشده است. از طرفی تأخیر در تحویل باعث شده قیمت این محصوالت 
در بازار افزایش غیرمنطقی پیدا کند. افرادی که از گذشته این کاالها را داشتند 
یا ارتباط خوبی با کارخانه دارند، با قیمت های باالتری لوازم خانگی کمیاب را در 

بازار به فروش می رسانند.

 تولید 18 میلیون دستگاه لوازم خانگی
پیش از این محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفته بود: 
امسال ۱۸ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید خواهد شد و در بهار امسال کاهش 
۱۵ درصدی ارزبری، افزایــش ۱۰ درصدی عمق داخل و افزایش ۱۰ درصدی 
صادرات ثبت شده است.افزایش تولید لوازم خانگی باید بر اساس خواسته مردم 
به نوع کاالها باشد، زمانی که تقاضا برای یخچال ساید بای ساید بیشتر است 
قاعدتاً تولید این کاال هم باید بیشتر شود، نه آنکه تولید کننده، تولید یخچال و 
فریزر دوقلو و سایر محصوالت خود را افزایش دهد و خریدار را مجبور کند که 
همین کاالها را خریداری کند.گزارش های میدانی حاکی از آن است که برخی از 
نمایشگاه داران در برابر خواسته مردم برای خرید ساید بای ساید، آنها را ترغیب 
به خرید نوع دیگر کاالها می کنند و می گویند ساید با تأخیر تحویل می شود و 
قیمت در زمان تحویل به روز )یعنی گرانتر( محاسبه می شود. بنابراین وقتی 
مشتری چنین صحبت هایی را از نمایندگی ها و نمایشــگاه های عرضه لوازم 
خانگی می شنود، به ناچار خریدی را انجام می دهد که مطابق میل او نیست.به هر 
ترتیب همانگونه که دولت به سمت آزادسازی واردات خودرو رفت و از شهریورماه 

واردات انجام می شود.

لوازمخانگیحوالهایشد!

 بازار ارز به کما رفت
گزارش ها از روند بازار ارز، از افت و خیز اندک قیمت ها حکایت دارد و نوســان 

قیمتی در روزهای اخیر در حد ۲۰، ۳۰ تومان بوده است.
 آن طور که فعاالن بازار ارز می گوید، در حال حاضر بازار در یک شرایط تقریبا 
آرامی به سر می برد، به طوری که نه تقاضای آن چنانی وجود دارد که قیمت ها را 
به اوج برساند و دالر کانال شکنی کند و نه آن قدر فروشنده ای دیده می شود که زیر 
خم قیمت ها را بگیرد.از نگاه آنها، بازار ارز در حالت کما قرار دارد و خروج از حالت 

کما، به سیاست های اقتصادی و یا تصمیم های سیاسی بستگی دارد.
اصغر ســمیعی، رییس اسبق کانون صرافان در اظهارنظری تازه درباره شرایط 
بازار ارز گفت: بازار ارز در دو هفته اخیر با آرامش نسبی همراه بود و شاهد وجود 
تالطم های بسیار کم در این بازار بودیم.وی با تاکید بر اینکه طی چند روز گذشته 
شاهد وجود نوسانات شدید در بازار ارز نبودیم، افزود: زمانی می توان به وجود آرامش 
در بازار خوشبین بود که اختیار آن آرامش با مسووالن مربوطه باشد و اقداماتی انجام 
شود که باعث جلوگیری از نوسانات شود.سمیعی به وضعیت بازار ارز در ایران اشاره 
کرد و ادامه داد: وجود تحریم های ظالمانه علیه بانک ها توسط آمریکا باعث شده 
است تا بانک ها نتوانند چندان اقدام اثرگذاری را نسبت به بازار ارز ایران انجام دهند.

رییس اسبق کانون صرافان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شبکه های صرافی 
توسط بانک مرکزی تحریم شده است و شبکه صرافی ها قادر به ارائه توانایی های 

خود در این بازار نیستند.

 اصناف بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات دادند
مدیر کل دفتر حسابرســی مالیاتی گفت: صاحبان مشــاغل برای عملکرد 
درآمدی مربوط به سال گذشته معادل ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت 
کرده اند.شاهین مستوفی ، درباره میزان مالیات پرداختی عملکرد سال ۱۴۰۰ 
اشخاص حقیقی و حقوقی اظهار کرد: صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۳۹۹ 
درآمدهــای خود معادل ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی پر کردند که 

در مجموع ۴۰۰۰ میلیارد مالیات پرداختند.
وی افزود: در سال گذشــته با اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده های 
مالیاتی و شــفافیت اطالعاتی نزدیک بــه ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار مؤدی جدید 
شناسایی شد که منجر به رشد قابل توجه در اظهارنامه های دریافتی از مشاغل 
شد و این افراد نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات برای عملکرد 
درآمدی سال گذشته پرداخت کردند.مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی با اعالم 
اینکه متوسط مالیات پرداختی مشاغل برای عملکرد سال گذشته ۲.۶ میلیون 
تومان اســت، گفت: اشخاص حقوقی نیز برای مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ نیز 
معادل ۳۳۰ هزار اظهارنامه مالیاتی پر کردند که میزان مالیات پرداختی آن ها 
به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. درحالیکه این رقم برای عملکرد سال ۱۳۹۹، 

۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

 دولت قبل ضربه سختی به اعتماد مردم در بازار سرمایه زد
یک تحلیلگر بازارهای مالی، از حذف ارز ترجیحی و بازپرداخت دیون دولت 
قبل به عنوان دو اقدام مهم و ایثارگرانه دولت سیزدهم یاد کرد که اثرات جدی 

بر بازار سهام گذاشته و آرامش را به بازار سرمایه بازگردانده است.
محمدرضا سلیمی جهرمی در گفت و گو با »ایران« از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به عنوان خطای بزرگ و یارانه نابجا به بسیاری از کاالها در دولت قبل یاد کرد 
و گفت: اثرات این یارانه نابجا به بسیاری از کاالها در دولت قبل گریبان جامعه 
را گرفت و هنوز هم آثار و تبعات تورمی آن به چشم می خورد، هرچند که دولت 
سیزدهم با حذف ارز ترجیحی باعث ایجاد ثبات در اقتصاد و بازار سرمایه شده 
اســت.وی با بیان اینکه دومین اقدام مهم دولت سیزدهم برای ایجاد ثبات در 
اقتصاد و بازار سرمایه، کنترل نقدینگی و پرداخت دیون و تعهدات دولت قبل 
بوده، اظهار کرد: ایجاد تعهدات ســنگین، هزینه های هنگفتی برای این دولت 
ایجاد کرده بود که دولت سیزدهم برای حفظ آرامش در اقتصاد و بازار سرمایه 
پرداخت آنها را به سرانجام رســاند. سلیمی جهرمی تصریح کرد: پرداخت این 
دیون ســنگین، برد تبلیغاتی برای این دولت نداشــت و این دولت با ایثار، این 
سختی را به جان خرید تا مردم در آرامش باشند. به گفته وی، با این دو اقدام 
مهم دولت، کمک جدی به زیرســاخت اقتصاد و بازار سرمایه صورت گرفت و 
نمود این دو تصمیم اکنون در بازار سرمایه و بورس مشاهده می شود. مدیرعامل 
شــرکت شــاهد توضیح داد: در حال حاضر آرامش در بازار سرمایه حاکم شده 
و حتی قیمت ســهام بسیاری از شرکت ها به قیمت قبل از ریزش رسیده است 
که در همین بازار هم بســیاری توانسته اند سود خوبی کسب کنند. وی اذعان 
کرد: در حال حاضر تعقل و آرامش در بازار ســرمایه حاکم شــده و دیگر بازار 
هیجانی نیست. سلیمی جهرمی با اشاره به لطمه شدید به اعتماد مردم در بازار 
سرمایه توسط دولت قبل، یادآور شد: دولت قبل از اعتماد مردم در بازار سرمایه 
سوء استفاده کرد، زیرا شرکت های دولتی سهام خود را به صورت آبشاری عرضه 
کردنــد که در نتیجه، هزینه آن را هم مردم پرداخت کردند. وی اضافه کرد: با 
اقدام دولت قبل در بازار سرمایه ضربه سختی به اعتماد مردم وارد شد، درحالی 
که رکن اصلی ســرمایه گذاری اعتماد بود که سلب شد و مردم اینچنین دچار 
خسران شدند. مدیرعامل شرکت شاهد در پایان گفت: دولت فعلی بدون انجام 
رفتارهای تبلیغاتی در حال اعتماد ســازی در بازار سرمایه است و مردم هم به 

مرور در حال اعتماد به بازار سرمایه هستند.

 انتقال بورس کاال به وزارت صمت تصمیمی اشتباه است
 نماینده مردم شیراز در مجلس درباره طرح انتقال بورس کاال از زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد به وزارت صمت گفت: مجموعه بازار سرمایه به وزارت اقتصاد ربط 
دارد؛ اما اینکه بخواهیم هرکدام از این مجموعه ها را از وزارت اقتصاد جدا کنیم 
توجیه منطقی ندارد. جعفر قادری، عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با 
بیان اینکه عرضه کاالها در بورس کاال موجب حذف رانت و شفافیت مبادالت 
می شــود، گفت؛ متأسفانه از آنجا که در بســیاری از زنجیره های تولید، یارانه 
پرداخت می شــود، این موضوع عماًل تبدیل به رانت شده و مشکالت زیادی را 
برای اقتصاد و تولید کشور ایجاد کرده است؛ در این میان اما عرضه های جدید 
در بورس کاال از جمله ســنگ آهن و سایر محصوالت معدنی با قیمت مناسب 
مطابق با قیمت جهانی، منجر به ساماندهی کل زنجیره فوالد و ارتقای شفافیت 
شــده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه روش های سنتی که برای عرضه 
کاالها اجرا می شود، غلط است، تصریح کرد: باید رانت را مهار و حذف کنیم تا 
شــاهد تولید رقابتی باشیم، بنابراین با عرضه محصوالت معدنی در بورس کاال 
می توانیــم مهم ترین گام را در این حوزه برداریم تا رقابت در اقتصادمان جای 

دریافت یارانه و رانت را بگیرد.

 اختالل شبکه اینترنتی در تهران برطرف شد
براساس اعالم شــرکت ارتباطات زیرساخت، اختالل روز گذشته در شبکه 
اینترنتی برخی مناطق تهران با پیگیری های کارشناسان این شرکت و هماهنگی 
شرکت توانیر بر طرف شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، 
صبح روز گذشــته بر اثر فرســودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق، در شبکه 
اینترنتی برخی از مناطق تهران اختالل ایجاد شده بود که با پیگیری و همکاری 
کارشناسان این شرکت و هماهنگی شرکت توانیر مشکل برطرف و در حال حاضر 
تمامی ارتباطات به حالت پایدار درآمده است. گفتنی است از حدود ساعت ۸:۳۰ 
دقیقه صبح روز گذشته، اینترنت در برخی نقاط تهران دچار اختالل شده بود 
که در نهایت این اختالل برطرف شد. البته نظیر این اختالل پیش از این و در 

ماه های گذشته نیز از سوی زیرساخت رخ داده بود.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/05/05

شماره : 1426

 برداشت خارک و رطب نوبرانه از سطح ۲ 
هزار و ۸۳۰ هکتار نخلستان  خرمشهر، ۱۴ هزار 
و ۲۰۰ هکتار نخلستان  بارور شادگان و بیش 

از ۱۲ هزار هکتار نخلستان آبادان آغاز شد.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر روز سه شنبه 
در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: ۷۰ 
درصد محصول نخلستان های خرمشهر دارای 
رقم استعمران است که رقمی زودرس است و 
محصول آنها به صورت نوبرانه وارد بازار می شود.

یعقوب دارمی ویس برداشت خرما در سال 
زراعی گذشته را در خرمشهر ۶ هزار تن بیان 
کرد و افزود: پیش بینی می شــود امسال ۱۰ 
هزار تن خرما از ســطح نخیالت خرمشــهر 

برداشت شود.
وی، عمده ارقام صادراتی خرمای خرمشهر 
را استعمران و زاهدی اعالم کرد و گفت: بریم، 
خضراوی، بلیانی، برحی، قنطار، ســویدانی، 
خصاب، عویدی، لیلوی، دیری، یوزی، شکرا، 
اشگر، فرسی و حالوی، از دیگر ارقام خرمای 

تولیدی شهرستان خرمشهر هستند.
شهرستان خرمشهر ۲ هزار و ۸۰۰هکتار 
نخلستان دارد که از این میزان یکهزار و ۴۰۵ 
هکتار از آن بارور و یک هزار و ۴۲۵هکتار به 

صورت نهال یا غیر بارور هستند. 
عمده نخلستان های بارور در خرمشهر از 

نوع تجاری استعمران است.

 پیش بینــی ۸۰ هزار تن خرما در 

شادگان
مدیر جهاد کشــاورزی شادگان نیز گفت: 
برداشت رطب نوبرانه از سطح ۱۴ هزار و ۲۰۰ 
هکتار نخلســتان های بارور این شهرستان از 
هفته جاری آغاز و تا پایان مرداد ادامه دارد. 

مشید اســالمیان نا با بیان اینکه ۷۵ رقم 
خارک و رطب در این شهرســتان شــادگان 
وجــود دارد افزود: تاکنــون ۲ هزار تن رطب 

از نخلســتان های شــادگان برداشت شده و 
پیش بینی  می شود تا پایان مرداد جاری ۲۰ 
هزار تن انواع رطب از نخلستان های شادگان 

برداشت و روانه باز شود. 
وی با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۲۰۰ هکتار از 
نخلستان های شادگان بارور و یکهزار هکتار آن 
غیربارور است گفت: رطب های قابل برداشت از 
نوع استعمران، برحی، گنطار و بریم هستند که 

وارد بازار خواهند شد.
مدیر جهاد کشــاورزی شــادگان با بیان 
اینکه پیش بینی می شود ۸۰ هزار تن خرما 
امسال از نخلستان های این شهرستان برداشت 
شــود افزود: ۳۰ هزار تن از خرمای شادگان 
به کشورهای ارمنســتان، ازبکستان، امارات 
متحده عربی، روســیه، ترکیه، چین و تایلند 
صادر و بخشی از آن نیز به استان های کشور 

ارسال می شود. 
اســالمیان ادامه داد: در کنار بسته بندی 
خرما، کار تولید شیره خرما به صورت طبیعی 
که ارزش صادراتی باالیی دارد در کارگاه های 

تولیدی شادگان نیز انجام می شود. 
شهرستان شــادگان در جنوب خوزستان 
دارای ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار اصله نخل، یکی از 
مراکز عمده تولید انواع خرما است، استعمران، 
گنطار، بریم، برحی، اشگر از انواع خرمای تولید 

در شادگان است.

 پیش بینی برداشــت ۵۵ هزار تن 
خرما در آبادان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان نیز 
از آغاز برداشــت رطب نوبرانه در هفته جاری 
خبر داد و گفت: برداشت رطب رقم استعمران 
در آبادان آغاز شده است که پیش بینی می شود 
در سال زراعی جاری هشت هزار تن رطب در 

شهرستان آبادان تولید شود.
حسن دشتی نژاد با بیان اینکه آبادان دارای 
بیش از  ۱۲ هزار هکتار نخلستان است افزود: 
پیش بینی می شود خرمای تولیدی امسال در 

آبادان به ۵۵  هزار تن برسد.
برداشت رطب در آبادان تا اواسط شهریور 

ادامه خواهد داشت.
 رطب استعمران در بازار آبادان، خرمشهر و 
شادگان به قیمت هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار ریال 

به فروش می رسد.

برداشت خارک و رطب از نخلستان های جنوب غرب خوزستان آغاز شد

ــال  ــدم در س ــد گن ــش تولی ــالی ها افزای ــود خشکس ــا وج  ب
ــد ــق ش ــاری محق ج

 سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با تقدیر از افزایش تولید گندم 
اظهار داشت: با توجه به خشکسالی  های دو سال اخیر، این میزان تولید در چنین 
شــرایطی بعید به نظر می رسید اما به دلیل همت و تالش کشاورزان و مسئوالن 

بخش این حجم از تولید محقق شد.
 عارف نوروزی درهمایش آغازین ســال زراعی )۱۴۰۱ - ۱۴۰۲( طرح جهش 
تولید در دیمزارهای کشور به همت ستاد اجرایی فرمان امام که با حضور محمد 
مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شــد، اظهار داشت: دولت باید تمام تالش 
خود را برای تامین نیاز کشور به گندم از طریق تولید داخل و خرید از کشاورزان 

انجام دهد و به این صورت تعادل ارزی نیز ایجاد می شود.
سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( اظهارداشت: با توجه به خشکسالی  
های دو سال اخیر، این میزان تولید در چنین شرایطی بعید به نظر می رسید اما 
به دلیل همت و تالش کشاورزان و مسئوالن بخش این حجم از تولید محقق شد.

نوروزی با بیان اینکه همه مسئوالن کشور مسئولیت   هایی دارند که باید به خوبی 
به آن عمل کنند، گفت: این پســندیده نیست که یک مسئول خود منتقد باشد، 

بلکه اگر هر کسی خود به وظایفش عمل کند، بخشی از مشکالت حل می شود.
سرپرســت ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام)ره( اضافه کــرد: با توجه به 
آمارهای ۷۰ هزار روســتای کشــور از سال ۱۳۲۶، دو ســوم این روستاها یا به 
 شــهر تبدیل و یا خالی از ســکنه شده اند و سیمای روســتایی خود را از دست 
داده اند.نوروزی گفت: توســعه آبزی پروری در کشور از اقدامات مهمی است که 
می تواند امنیت غذایی را تضمین کند و باید در این زمینه سرمایه گذاری و تالش 

بیشتری شود.

  سه هزار هکتار زمین به زیر کشت محصوالت تابستانه در شادگان 
رفت

 مدیر جهاد کشــاورزی شادگان گفت:سه  هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
شهرستان شادگان به کشت انواع محصوالت تابستانه رفته است.

به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی شادگان جمشید اسالمیان روز سه شنبه 
بیان کرد: این سطح از زمین های کشاورزی به کشت انواع محصوالت ذرت، حبوبات، 

صیفی جات، کنجد و سورگوم در تابستان اختصاص یافته است.
وی افزود: تابســتان امسال یک هزار هکتار به کشت سورگوم، ۴۶۰ هکتار به 
کشت حبوبات، ۷۸۰ هکتار به کشت سبزی و صیفی، ۶۰۲ هکتار به کشت کنجد 

و ۱۰۰ هکتار به زیرکشت ذرت رفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شادگان با بیان اینکه تامین امنیت غذایی و حرکت در 
مســیر خودکفایی و حمایت از صنعت کشاورزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی از 
اولویت های مهم در شهرستان شادگان، استان و کشور است، ادامه داد: پیش بینی 
می شــود ۲۵ هزار تن محصول تابســتانه از زمین های کشاورزی این شهرستان 

برداشت شود.
شهرستان شادگان در جنوب خوزستان دارای ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار اصله نخل، 
یکی از مراکز عمده تولید انواع خرما است. استعمران، گنطار، بریم، برحی، اشگر 

از انواع خرمای تولید در شادگان است. 
اســتان خوزستان جزو ســه استان نخســت در تولید خرمای کشور است و 
بیشترین سهم تولید خرمای استعمران را به خود اختصاص داده است که ارزش 

صادراتی باالیی دارد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح جهش تولید در سطح ۵ میلیون هکتار از 
دیمزارهای کشور با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام اجرا می شود.

 سید جواد ساداتی نژاد در همایش آغازین سال زراعی )۱۴۰۱ - ۱۴۰۲( 
طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور به همت ستاد اجرایی فرمان امام که با 
حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، پیش بینی کرد: با اجرای 
این طرح جهش بزرگی در تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور ایجاد شود.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای اجرای این طرح ۴۰ همت اعتبار نیاز 
است که این میزان مبلغ در سال اول اجرا برگشت داده خواهد شد. این طرح 
اتفاق بزرگی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور است چراکه اکنون ۸ 
درصد تولیدات کشاورزی ایران از دیمزارها است در حالی که این رقم در دنیا 

بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
ساداتی نژاد میانگین تولید دیمزارهای کشور در هکتار را بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ 
کیلوگرم دانست و اظهار داشت: بنا داریم با استفاده از بذرهای مناسب تولید 
در واحد سطح را افزایش دهیم. اجرای این طرح حداقل غذای ۲۰۰ هزار نفر 

را پوشش خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه در دیمزارها فقط از آب سبز استفاده می شود یادآور شد: 
اهمیت دیمزارها در حدی است که امام راحل در سال های ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ به 
اهمیت دیمزارها تاکید داشته است اما ما پس از گذشت ۳۶ سال آن را مورد 

توجه قرار داده ایم و می خواهیم اجرا کنیم.

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: عالوه بر دیمزارها که تاکنون مغفول مانده، 
ظرفیت های بخش شیالت نیز بالاستفاده مانده است. ما از ۵۸۰۰ هکتار سواحل 
کشور به خوبی استفاده نکرده ایم در حالی که ظرفیت های تولید ثروت در این 

بخش فراوان است باید به طرح جهش تولید در شیالت بپردازیم.
ساداتی نژاد اظهار داشت: تولید در این بخش به اندازه ای اهمیت دارد که 
حتی یک کیلوگرم میگو کشور روی زمین نمی ماند و همه صادر می شود به 

طوری که چین مشتری عمده محصوالت شیالتی است.

 افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از قیمت های جهانی
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در جنگ اوکراین و روسیه برخی کشورها ناچار 
به سهمیه بندی مواد غذایی شدند در حالی که کشور ما با مازاد تولید روبرو 
شد به طوری که وزارت جهاد کشاورزی اقدام به خرید تولید مازاد کرد. امسال 
میزان جوجه ریزی به ۱۳۵ میلیون قطعه رسیده است.ساداتی نژاد، نرخ های 
سرســام آور در بازارهای جهانی را علت افزایش قیمت های داخلی برشمرد و 

گفت: ما باید تالش کنیم بر قیمت های جهانی فائق آییم.

 پیش بینی ۹ میلیون تنی خرید گندم در سال آینده
وی ادامه داد: وزارت کشــاورزی، وزارت امنیت غذایی جمهوری اسالمی 
ایران اســت. جنگ اوکراین اهمیت گنــدم و غالت را به همه دولت ها اثبات 

کرد، در اولین جلسه هیات دولت نرخ خرید تضمینی گندم اصالح شد و این 
مسئله انگیزه ای شد که کشاورزان حتی برخی اراضی که ۴۰۰ کیلوگرم گندم 

دارند را برداشت کنند.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر افزایش نرخ گندم، کشــاورزی ایران را به 

سمت کشاورزی اقتصادی برده است.
ســاداتی نژاد حجم خریداری شده گندم توسط بخش خصوصی را حدود 
۱۷۰ هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در 
سال زراعی آینده خود را بیشتر جلوه خواهد داد و خرید گندم در سال زارعی 

آینده به رقم ۹ میلیون تن خواهد رسید.
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه کوچکترین اراضی در شــمال کشور 
به کشــت سویا و کشــت قراردادی برنج تخصیص داده شد، افزود: در شمال 
کشــور زمین خالی وجود ندارد.وی علت تغییر کاربری زمین های کشاورزی 
غیراقتصادی بودن کشاورزی در ایران عنوان کرد و افزود: دولت سیزدهم ۴۵ 
درصد قیمت کود پایه را کاهش داده اســت این در حالی اســت که نرخ کود 
در تمام دنیا افزایشی بوده است.ساداتی نژاد گفت: ۴۰ درصد تولید جهان در 
غالب کشــاورزی قراردادی است اما در ایران یک درصد کشاورزی قراردادی 
انجام می شــود. اگر کشت قراردادی در دیمزارها را دنبال کنیم بدون تردید 
سال آینده به مرز خودکفایی در تولید گندم خواهیم رسید و رسیدن به این 

مهم نیازمند تأمین مالی این پروژه است.

0504/155/28

1056
ــح در تاریــخ  ــد صال ــه محمــد هــادی یتیــم زاده فرزن ــه شــماره 0945359284 متعلــق ب کارت ملــی ب

1401/04/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0922062668 متعلــق بــه رضــا حســین راده فرزند علــی در تاریــخ 1400/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی شناســنامه رســید کارت ملــی هوشــمند پاســپورت مهــر دســت چــک  بــه شــماره 
0639320155  متعلــق بــه ملــک نســا رضائــی فرزنــد محمــد حســن در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0924146397 متعلــق بــه مهــران ولــی زاده فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/30 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 6509667827 متعلــق بــه فاطمــه کاظمــی فرزند احمــد در تاریــخ 1401/04/27 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــام  ــنامه کارت نظ ــدد شناس ــی 4ع ــد رفیع ــه محم ــق ب ــماره 0924994142 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/01/02 مفق ــه  در تاری وظیف

ــد غالمرضــا در  ــاد فرزن ــک اب ــه  قاســمی مل ــه فاطم ــق ب ــه شــماره 6439444451 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1866
ــه  ــه دو ب ــه شــماره 0700343504 و گواهینامــه پای ــان خدمــت ب کارت ملــی و شناســنامه و کارت پای
شــماره 9200572082  ومــدارک  شناســایی محــل کار متعلــق بــه روح اهلل  احمــدزاده کرمانــی فرزنــد 

عباس در تاریخ 1401/04/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0925131539 و کارت ماشــین بــه شــماره 74ایــران919م22 و کارت موتــور بــه 
شــماره 776-69187 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 74ایــران919م22 و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت 
بــه شــماره 776-69187 و کارت ســوخت موتــور بــه شــماره 776-69187 و کارت ســوخت ماشــین بــه 
ــه شــماره 74ایــران919م22 و کپــی  شــماره 74ایــران919م22 و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه ب
ــد غالمرضــا در  ــی فرزن ــه محمدحســین میرزای ــق ب ــه شــماره 776-69187 متعل ــور ب ــرگ ســبز موت ب

تاریــخ 1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 0946641498 و شناســنامه  ــه شــماره 0946641498 و گواهینامــه پایــه دو ب کارت ملــی ب
بــه شــماره 16062 و کارت ســوخت بــه شــماره 76ب632ایــران12 و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــه  ــران12 و بیمــه نام ــه شــماره 76ب632ای ــه ب ــه فنــی وســائط نقلی ــران12 و ســند معاین 76ب632ای
ــخ  ــواد در تاری ــد ج ــی فرزن ــرزا بیگ ــن می ــه محس ــق ب ــران12 متعل ــماره 76ب632ای ــه ش ــین ب ماش

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/25 مفق

ــد ابوالفضــل در  ــه اشــرف الســادات  میرشــفیعی فرزن ــه شــماره 0051663937 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ1400/11/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0940773376 متعلــق بــه محمــد  آیقچــی فرزند احمــد در تاریــخ 1401/04/29 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2006

 NAAP03EE2JJ521603 بــرگ ســبز خودرو به شــماره پــالک 731م61 ایران 10 و شــماره شاســی
و شــماره موتــور 165A0135664متعلــق بــه آقــای  یعقــوب کریمــی مهــر فرزنــد حســین بــه کدملــی 

4879919586در تاریخ 1396/11/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــه شــماره 2032073285 و رســید کارت مل ــی قدیمــی ب ــه شــماره 1664 و کارت مل ــنامه ب شناس

ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق ــد محمــد در تاری ــوری فرزن ــای ســجاد ان ــه آق ــق ب ــد متعل جدی
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0310784298 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت  و بیمــه و کارت 
ســوخت ماشــین متعلــق بــه آقــای محمــد الــه ویــردی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2014
کارت ملــی هوشــمند و کارت دانشــجویی و کارت بانکــی بــه شــماره 1741638437 متعلــق بــه فرزیــن 

فخاری فرزند فردین در تاریخ 1401/03/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت بانکــی بــه شــماره 0321266161 متعلــق بــه رحمــت الــه کریمــی فرزنــد 
فتــح الــه در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت بانکــی بــه شــماره 3962564608 متعلــق بــه رئــوف ســیفی فرزنــد علــی 
اکبــر در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــکوه فرزن ــیرزاد گس ــادق ش ــه محمدص ــق ب ــماره 2669865097 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مخمــد در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه بــه شــماره 0839771665 و کارت ماشــین 
بــه شــماره 432 ن 82 ایــران 10 متعلــق بــه محمــد ناظمــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/02/01 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــاال گفشــه فرزن ــرزازاده ب ــه معصومــه می ــق ب ــه شــماره 0072605448 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
صفــر در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0076587177 متعلــق بــه ســمانه مــرادی فرزنــد محســن در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020

ــخ  ــل در تاری ــد ابولفض ــی فرزن ــه  رجب ــان ال ــه احس ــق ب ــماره 0035171383 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 3850275140 متعلــق بــه رامیــن  زمانــی فرزنــد خالــد در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــش در تاری ــی بخ ــد عل ــایی فرزن ــاب  بخش ــه آفت ــق ب ــماره 4230670613 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0075381133 متعلــق بــه مهــدی  مایلــی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/03 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0034985352 متعلــق بــه زهــرا غفــاری آذر فرزند قنبــر در تاریــخ 1401/04/12 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2027
ــخ  ــنگ در تاری ــد هوش ــکیبامنش فرزن ــاح  ش ــه صب ــق ب ــماره 2002698848 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2301
ــه شــماره ملــی 2260233317 و کارت عابربانــک ملــت - ســپه - پاســارگاد -  گواهینامــه پایــه ســه ب

ــخ 1401/04/31  ــر در تاری ــد مظف ــینی فرزن ــاه حس ــا ش ــی رض ــه عل ــق ب ــن متعل ــی و کارت واکس مل
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2302
کارت ماشــین دنــا پــالس ســفید بــه شــماره پــالک 21ص391-59 متعلــق بــه حمیدرضــا صــادق نــژاد 

فرزند جمشید در تاریخ 1401/04/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2501
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــواد فاتحــی خوزان ــه ج ــق ب ــماره 1141342189 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

2503
ــه مرتضــی معینــی  ــه شــماره 6609181373 متعلــق ب ــه شــماره 11126 و کارت ملــی ب شناســنامه ب
اعتبــار  از درجــه  و  تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده  فرزنــد محمــد علــی در   کربکنــدی 

ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1740168402 متعلــق بــه امیــن رشــیدی خانــی آبــادی فرزنــد رشــید در تاریــخ 
1401/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ســعید در  ــه اهلل وردی فرزن ــه هنگام ــق ب ــه شــماره 3830188080 متعل ــه ب ــی و گواهینام کارت مل
تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
کارت ماشــین و معاینــه فنــی و کارت ســوخت و بیمــه نامــه CNG و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 
ــران  ــالک 43 ای ــماره پ ــی NAS831100H5735588 و ش ــماره شاس ــور M15/8458901 و ش موت
ــا کــد ملــی 5499852871 در تاریــخ  792 هـــ 82 متعلــق بــه محســن میرزائــی فرزنــد محمدعلــی ب

1401/04/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 4679417927 متعلــق بــه افشــار ناظمــی فرزنــد غــالم علــی در 
تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــه فرن ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــی 1271667819 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1399/01/01 مفق ــد حســین در تاری صدیقــی ســامانی فرزن

مــی باشــد.

ــی  ــد مل ــا ک ــدی ب ــد محمدمه ــفادرانی فرزن ــه  آردی ورنوس ــه خدیج ــق ب ــه دو متعل ــه پای گواهینام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/29 مفق 1141346052 در تاری

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1271627124 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق به ســهیل شــجاعی 
بنــی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم در  ــد کاظ ــر جاســمی فرزن ــه امی ــق ب ــی 1171306288 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506
کارت ماشــین 207 ســفید مــدل 1400 بــه شــماره شاســی  NAAR03FE0MJ227693 و شــماره 
ــی 1273022084  ــماره  مل ــه ش ــران 67 ب ــالک  83 و 564 ای ــماره پ ــور 167B0143698 و ش موت
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/10 مفق ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــی  فرزن ــال کاظم ــه لی ــق ب متعل

اعتبار ساقط می باشد.

ــد  در  ــد محم ــری فرزن ــیامک نهچی ــه س ــق ب ــماره 5419480875 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور
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تاریــخ1401/04/20  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــالک 86 ط 162  ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــماره 5759698869 و کارت س ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــخ  ــیب  در تاری ــد مس ــری فرزن ــد نصی ــه محم ــق ب ــی 5759698869 متعل ــماره مل ــه ش ــران 13 ب ای

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

2507
شناســنامه بــه شــماره 1272988465 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272988465 متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1399/08/01 مفق ــدر در تاری ــد حی ــی زاده فرزن ــدی عل  مه

می باشد.

2508
ــخ  ــی در تاری ــد مجتب ــی فرزن ــی برزان ــه صادق ــه یگان ــق ب ــماره 1275810918 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

1401/03/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2571
کارت ملــی بــه شــماره 2281993681 متعلــق بــه جــواد ســلیمی اکبــر ابــادی  فرزنــد علــی  در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 3380548189 متعلــق بــه بنیامیــن جابــر االنصــاری  فرزنــد عبدالــه  در تاریــخ 
1398/09/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــا کــد ملــی 2559866048متعلــق بــه فــرزاد خــوش ســیرت  فرزنــد ناصــر  در 
تاریــخ 1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاسی:70607636وشــماره  شــماره  مزدا1600مدل1370بــه  وانــت  ماشــین  مالکیــت  اســناد 
موتور:196709وشــماره پالک:ایــران63 143ط45متعلــق به اســماعیل رایــگان باکدملــی:4722133174 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/10 مفق ــد حســن در تاری فرزن

گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین پرایدهاچبــک مــدل79 باشــماره 
ــه  ــق ب ــران63 815م24متعل ــماره پالک:ای ــماره موتور:83864049_ش شاسی:1442274115230_ش
افشــین امیــری باکدملــی:2280718472 فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2300694034 متعلــق بــه شــهاب الدیــن قلــم فرســا فرزنــد خلیــل در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2290965847 متعلــق بــه نرجــس مشــیر احتشــامی  فرزنــد محمــد رحیــم  در 
تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2295504821 متعلــق بــه مصطفــی زارع  فرزنــد نــواز الــه  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2292299666 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه حاجــی اقــا ســعادت  فرزنــد 
مختــار در تاریــخ 1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــت  فرزن ــان صف ــا جه ــه مهس ــق ب ــماره 2471638082 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/29 مفق

2602
ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 3660594441 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
3660594441 و کارت دانشــجویی بــه شــماره دانشــجویی 4001142012 متعلــق بــه عادلــه ظفریــان 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/04/01 مفقــود  در  علــی  محمــد  فرزنــد   مقــدم 

ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 1063360366 متعلــق بــه ابوالفضــل حکیمــی فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 
1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0690282915 متعلــق بــه اشــکان جاویدیــان فرزنــد مســعود در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شــماره  بــه  دو  پایــه  گواهینامــه  و   0901881880 ملــی  شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی  کارت 
شاســی  وشــماره   58 د   671  /  12 پــالک  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  ملــی0901881880 
شناســایی  کارت  و   FARE410C032356 موتــور  شــماره  و   VF1HSRGJ8GA597627
دادگســتری بــه شــماره 15156081 متعلــق بــه قاســم رجبــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/04/18 

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

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 0890290891 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
0890290891 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0890290891 و کارت موتــور وکارت 
ــید  ــه س ــق ب ــور 0185NCT110571 متعل ــماره موت ــالک 52266-778 وش ــماره پ ــه ش ــوخت ب س
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــا در تاری ــید علیرض ــد س ــوی فرزن ــجاد موس  س

ساقط می باشد.

2603
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 0931525462 و بیمــه نامــه 
ــماره  ــه ش ــوخت ب ــور و کارت س ــران74 و کارت موت ــماره 13م985ای ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ماش
0931525462 متعلــق بــه محســن بالونــده فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/04/27 مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0932868797 متعلــق بــه عصمــت طالــب زاده یــزدی فرزنــد مصطفــی 
در تاریــخ 1401/04/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2807
ــه  ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 2150510111 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/22 مفق ــار در تاری ــد مخت ــی فرزن ــی لهرم ــا فرخ علیرض

ساقط می باشد.

2901
ــین و کارت  ــه ماش ــه نام ــی 4218531706 و بیم ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
ــور  ــماره موت ــی S1412284577398 و ش ــماره شاس ــه ش ــی ب ــه فن ــوخت و معاین ــودرو و کارت س خ
01217407 و بــه شــماره انتظامــی 77ایــران645س17 متعلــق بــه احمدرضــا  صحرائــی فرزنــد علــی 

حیدر  در تاریخ 1401/04/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 1690237325 متعلــق بــه ســجاد رادور فرزنــد محســن در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو بــه شــماره شاســی NAAN01CA5DH888539 و بــه شــماره 
موتــور 124K0139254 و کارت ســوخت پــژو _ســفید _روغنــی بــه شــماره انتظامــی 40ایــران 595 
ــه  ــق ب ــی 0020729294 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــت و گواهینام ــان خدم ب 69 و کارت پای
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/15 مفق ــی در تاری ــد مصطف ــی فرزن ــا  میرزای نیم

مــی باشــد.=

ــخ  ــد رضــا در تاری ــور  فرزن ــزل  رحمــان پ ــه غ ــق ب ــی 0200837540 متعل ــه شــماره مل شناســنامه ب
1401/04/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــماره  ــه ش ــور 11784090511 و ب ــماره موت ــه ش ــی 13492902 و ب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب کارت خ
موتــور 33 ایــران 217 و 11 متعلــق بــه منیــره  بیــات بــه شــماره ملــی 5849691065   فرزنــد مســتی  

در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــتار  در تاری ــد عبدالس ــی فرزن ــر  کاوس ــه ناص ــق ب ــماره 0082574014 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

ــد  ــالمی  فرزن ــوکل  اس ــه ت ــق ب ــماره 0059879289 متعل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= یوســفعلی  در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردی

ــخ  ــد محمــد حســن  در تاری ــی  فرزن ــه  جهان ــه هانی ــق ب ــه شــماره 0639783661 متعل ــی ب کارت مل
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــد حســن  در تاری ــال  بخششــی فرزن ــه کم ــق ب ــی 0053432533 متعل ــه شــماره مل ــنامه ب شناس
1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و کارت بنیــاد شــهید بــه شــماره ملــی  0421447400 متعلــق بــه مهــدی  شــیخ عباســی  
فرزنــد علــی  در تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

بــرگ ســبز خــودرو و ســند کمپانــی بــه شــماره شاســی 22511712 و شــماره موتــور 14186014275 
ســواری پــژو -خاکســتری شــماره انتظامــی 22 ایــران 633 ق 26 متعلــق بــه محمــد  فیــض محمــدی 
بــه شــماره ملــی 0050179659  فرزنــد حســن  در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــی  ــد عل ــادی  فرزن ــه رســول  داود اب ــق ب ــی 0082908990 متعل ــه شــماره مل ــه رانندگــی ب گواهینام
اصغــر  در تاریــخ 1400/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 3933673917 متعلــق بــه گل مــراد  رســا پــور  فرزنــد ســلطان علــی  در تاریــخ 
1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه  ــاز 8 -صفــه -طبقــه چهــارم و قولنامــه ب ــه نشــانی پردیــس -ف اســناد مالکیــت ســند تــک برگــی ب
نشــانی خیابــان ســوم -نیروهوایــی - نبــش 3/27 پــالک 31 واحــد 8  متعلــق بــه صــادق شــهرابی بــه 
ــد غالمعبــاس  در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه  شــماره ملــی 0056420013 فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ماشــین بــه شــماره شاســی 37406016430283 و شــماره موتــور 334910101411602 
کامیــون کمپرســی - نارنجــی بــه شــماره پــالک 11 ایــران 825 ع 62 متعلــق بــه محمــد علــی نیکبخــت 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/04/23 مفق ــی  در تاری ــد یوســف عل ــی 5649846601  فرزن ــه شــماره مل ب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــی 1672615038 و کارت خــودرو و کارت ســوخت  ــه شــماره مل ــه رانندگــی ب ــی و گواهینام کارت مل
بــه شــماره شاســیS1412282130877 و شــماره موتــور 00561155 و بــه شــماره انتظامــی 
ــود  ــخ 1401/04/21 مفق ــب در تاری ــد طهماس ــی فرزن ــد برمک ــه محم ــق ب ــران266ی13 متعل 99ای

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب گردی

2903
ــد  ــی فرزن ــرداد واصل ــه مه ــق ب ــماره 0795033494 متعل ــه ش ــنامه  ب ــمند وشناس ــی هوش کارت مل

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

شناســنامه بــه شــماره 0639065058 متعلــق بــه علــی اکبــر قربانــی فرزنــد محمدابراهیــم  در تاریــخ 
1401/04/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0067817270 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0067817270 و 
کارت ماشــین بــه شــماره 99 ایــران 141 د 17 متعلــق بــه مهــدی حاجــی بابایــی فرزنــد عزیــز در تاریــخ 

1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 0440719623 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 0440719623 و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــر در تاری ــد اکب ــی فرزن ــه محمــد صادق  ب

می باشد.

ــماره 0370822161  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 0370822161 و کارت پای ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
ویــک ورق چــک بانــک پارســیان  متعلــق بــه ســجاد خداوردویــی  فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/04/22 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 4120646637 و کارت  ــه ش ــنامه ب ــماره 4120646637 و شناس ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
پایــان خدمــت بــه شــماره 4120646637 و دفترچــه بیمــه متعلــق بــه ســجاد حســنوند فرزنــد الــه در 

تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــوله  فزن ــژاد ماس ــی ن ــه خان ــه فاطم ــق ب ــماره 2668105560 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش  کارت مل
حیبت اله در تاریخ 1401/05/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــری دری  فرزن ــالق پ ــره جاب ــه طاه ــق ب ــماره 0076181030 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/02/01 مفق محمدحســین در تاری

کارت ملــی بــه شــماره 4859858182 و شناســنامه بــه شــماره 4859858182 و کارت ماشــین وکارت 
ســوخت وبیمــه نامــه بــه شــماره 78 ایــران 584 ص 87 متعلــق بــه محمــد بازگیــر فرزنــد محرمعلــی در 

تاریــخ 1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــه حســین بالل ــق ب ــماره 0793100437 متعل ــه ش ــه اول  ب ــعبه فلک ــی ش ــک مل ــپرده بان 6ورق س
فرزنــد محمدحســن ومتعلــق بــه خدیجــه میرزائــی  در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0068108702 متعلــق بــه شــیرین حســین پــور فرزنــد غالمحســین 
در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0018255426 متعلــق بــه ســیاوش ودایــع خیــری فرزنــد حیــدر در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارنامــه تاکســیرانی  بــه شــماره 0036217761 
و کارت ماشــین بــه شــماره 33 ایــران 991 ت 95 متعلــق بــه کاظــم یارمحمــدی فرزنــد محمدتقــی در 

تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0067561187 متعلــق بــه عمــران صالحــی روشــن فرزنــد اســکندر در 
تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد وکارت  ــی فرزن ــه منصــور دخیل ــق ب ــه شــماره 0052221555 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
ســوخت متعلــق بــه بهــزاد دخیلــی وکارت هــای بانکــی  در تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0049461801 متعلــق بــه مهــدی گــودرزی فرزنــد ســهیل در تاریــخ 
1401/04/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه وگذرنامــه  بــه شــماره 0209606566  متعلــق بــه اهــورا آســیابان  فرزنــد ابراهیــم 
وشناســنامه و گذرنامــه بــه شــماره ملــی 0200774417 متعلــق بــه ســتایش آســیابان فرزنــد ابراهیــم 
و گذرنامــه بــه شــماره ملــی 0073269166 متعلــق بــه ســمیرا همــت  در تاریــخ 1401/04/27 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــی آق ــد عل ــتی فرزن ــاس دوس ــه عب ــق ب ــماره 0452189772 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0453395678 متعلــق بــه عبــاس ســلیمی درمنکــی فرزنــد خلیــل الــه در تاریــخ 
1401/04/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 5440011269 متعلــق بــه عبــاس ســلیمی درمنکــی فرزنــد خلیــل الــه در تاریــخ 
1401/04/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
ــخ  ــی در تاری ــد تق ــد محم ــی  فرزن ــد  همت ــه حمی ــق ب ــماره 1828908347 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــی N3CEXM100JM00023 ب ــماره شاس ــه ش ــران 136ب ــماره 14968 ای ــه ش ــور ب کارت موت
ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــد  ســبزه ئ ــه حام ــق ب ــور EX250LEAD6914  متعل شــماره موت

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/11 مفقــود گردی

شناســنامه بــه شــماره 259 و کارت ملــی بــه شــماره 2031415034 و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه 
عبادالــه  عبــادی  زحمــت کــش فرزنــد کربالئــی اســماعیل  در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــهریور خ  ــان  17 ش ــه ادرس خیاب ــی4507 ب ــالک اصل ــی 252 و پ ــالک فرع ــه پ ــی  ب ــک برگ ــند ت س

ــه  ــاس  موســوی ب ــه عب ــق ب ــان پ 9 قطعــه 7 طبقــه 4 متعل ــان شــمالی ک دهق ــادل خ علی حــداد ع
ــده و از درجــه  ــه در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردی ــد ریحــان ال شــماره ملــی 3932517636 فرزن

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909
ــور جعفــری  ــه ســجاد پ ــق ب ــی متعل ــات درمان ــه شــماره 6660441451 و دفترچــه خدم شناســنامه ب

فرزند عزیز در تاریخ 1401/04/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره پــالک ایــران 30 / 765ن/ 83و برگــه کمپانــی بــه شــماره پــالک 
ــخ 1401/04/29  ــی در تاری ــد ســید ول ــه ســید محســن مرســلی فرزن ــق ب ــران 30/ 765ن/83 متعل ای

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 30 / 151ن/ 15 و کارت  ــه شــماره شــماره پــالک ای ــه دو  و بیمــه نامــه ماشــین ب گواهینامــه پای
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــه اشــرف  منصــوری  فرزن ــق ب ــران 30 / 151ن/ 15 متعل ــه شــماره ای ماشــین ب

1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــینی   ــه حس ــیده عاطف ــه س ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــماره 2063126550 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/10 مفقــود گردی ــد ســید حســن در تاری فرزن

ــیکلت  و کارت  ــه موتورس ــه دو  و گواهینام ــه پای ــماره 0063718405 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره شــماره پــالک ایــران 55/ 572ن/ 13 متعلــق بــه حمیــد کشاورزافشــار فرزنــد رحیــم 

در تاریــخ 1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه عبــاس ســلیمانی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
 1401/04/27مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 6010076846 متعلــق بــه محســن  پیــری  فرزند پرویــز  در تاریــخ 1401/04/21 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــت در تاری ــد رحم ــا فرزن ــری نی ــه نظ ــه فاطم ــق ب ــماره 6309859676 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/15 مفق

3024
ــخ  ــف در تاری ــد یوس ــدا فرزن ــر دهخ ــای  اکب ــه آق ــق ب ــماره 0053700023 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/02/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0200065076 متعلــق بــه آقــای  یاشــار اقامعلــی زاده کلخــوران فرزنــد اســمعیل 
در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6179806837 متعلــق بــه خانــم ســمیه احمــدی فرزنــد علــی مظفــر در تاریــخ 
1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5849367421 متعلــق بــه آقــای حســن عبدالمالکــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــیکلت و کارت  ــه موتورس ــه و گواهینام ــه س ــه پای ــماره 4880270172 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ســید  ــری  فرزن ــای  ســید مهــدی  حســین وزی ــه آق ــق ب ــف متعل ــه شــماره 5590535 ال بســیج ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/10 مفقــود گردی ــه در تاری عبدال

3044
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک 18ص 852 ایــران77 متعلــق بــه جعفــر زینــی فرزنــد محمدعلــی 
در تاریــخ 1399/09/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.در جســتجوی ورثــه ی 

جناب زینی جهت انتقال سند میباشند.

4011
ــه شــماره ملــی 3720634426  ــه شــماره ملــی 3720634426 و کارت ملــی هوشــمند ب شناســنامه ب
ــود  ــخ 1401/04/13 مفق ــن در تاری ــال الدی ــد جم ــب فرزن ــان نس ــکیب فیاضی ــد ش ــه محم ــق ب متعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــی 3720536270 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
3720536270 و دو کارت ســوخت متعلــق بــه ایــوب وکیلــی  فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/04/29 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3839940761 متعلــق بــه ســیروان خــدادادی فرزنــد عبدالــه در 
تاریــخ 1401/04/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3839291364 متعلــق بــه عبــاس عباســی فرزنــد محمــود در 
تاریــخ1401/03/02  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4030
گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره 4189574252 متعلــق بــه لیــال باقــری فرزنــد محمدجعفــر 

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

5111
کارت ملــی بــه شــماره 0670584088 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  متعلــق بــه کیانــوش فرحــی 

امیرآباد فرزند محمدرضا در تاریخ 1401/04/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 4060679704 و کارت پایــان خدمــت. گواهینامــه و ســند معاینــه 
فنــی و معاینــه فنــی ســی ان جــی وبیمــه نامــه .کارت ســوخت بــه شــماره 66ایــران 379د76 متعلــق 
بــه امیــد مبــارک ســاالری فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد

ــه کارت ســوخت و  ــه نام ــم وبیم ــه یک ــه پای ــت از خدمت.گواهینام ــی 4208104783 و معافی کارت مل
ــر پاســارگاد وملت.ســپه متعلــق  ــران 154ه 12.کارت هوشــمند رانندگــی کارت عاب کارت ماشــین 30ای
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/31 مفقــود گردی ــه در تاری ــد عزیزال ــه هدایــت اهلل  احمــدی فرزن ب

ســاقط مــی باشــد

ــین در  ــید حس ــد س ــدوی فرزن ــفیقه ه ــه ش ــق ب ــران 977ی18 متعل ــماره 21ای ــه ش ــین ب کارت ماش
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0439147913 متعلــق بــه لیلــی حیــدری فرزنــد علــی در تاریــخ 1400/12/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0071987592 متعلــق بــه ســمیه اســمعیلی فرزنــد عیســی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/23 مفق

7010
کارت ملــی بــه شــماره 4310620795 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت بــه 
شــماره پــالک 79ایــران465د76 و یــک عــدد کیــف چــرم کوچــک قهــوه ای متعلــق بــه علیرضــا نصیــری 

اوانکی فرزند زکریا در تاریخ 1401/04/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4322944868 متعلــق بــه محمدرضــا بــزازان فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/02 مفق

7014
ــخ  ــر در تاری ــد اکی ــی فرزن ــجاد رحیم ــه س ــق ب ــران735ع69 متعل ــماره 71 ای ــه ش ــین ب کارت ماش

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

ــه تقــی مردانیــان دهکــردی فرزنــد حســن در تاریــخ  کارت ملــی بــه شــماره 4621665316 متعلــق ب
1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4610139340 متعلــق بــه محمــد چراغــزاده فرزنــد بهــروز در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/15 مفق
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شماره : 1426

اعتبار احیای دریاچه ارومیه استانی شود

 خدمتی دیگر از شرکت عمران در مسیر توسعه سالمت شهر جدید 
بهارستان: احداث زمین ورزشی مرکز محله ۱۲۲ بهارستان

به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران بهارســتان مراحــل پایانی احداث 
 زمین ورزشــی روباز محله گلبهار توســط این شــرکت در حال انجام می باشد.

ایــن مجموعه ورزشــی دارای یک زمیــن فوتبال چمن مصنوعی اســتاندارد با 
امکانات رختکن و ســرویس های بهداشــتی، یک زمین دو منظوره بســکتبال 
 و والیبــال و ایســتگاه ســامت جمعا بــه متــراژ 1650 مترمربع می باشــد.

برای ساخت این زمین ورزشی مبلغی بالغ بر 25 میلیارد ریال هزینه شده و طی 
یک ماه آینده آماده بهره برداری می باشد.

 دولت ۲۱۵ میلیارد تومان اعتبار به عشــایر خراسان شــمالی 
اختصاص داد

 مدیرکل امور عشایری خراسان شــمالی گفت: 215 میلیارد تومان اعتبار 
در سفر دوم تیرماه هیات دولت به استان برای بهبود شرایط عشایر این استان 
اختصــاص یافت.محمدرضا قلی پور اظهار داشــت: از این میزان اعتبار؛ 100 
میلیارد تومان برای  اجرای پروژه های مختلف در ایل راه ها و خرید ماشــین 
آالت راهسازی، 60 میلیارد تومان برای تامین آب آشامیدن مورد نیاز عشایر و 

55 میلیارد تومان برای سایر اقدامات زیربنایی هزینه می شود.
وی افزود: تخریب و تصرف ایل راه ها از دغدغه های عشایر خراسان شمالی 
است که با این اعتبار بسیاری از مشکات این قشر تولید کننده برطرف می شود.

قلی پور، خشکســالی و کمبــود منابع آب را از دیگر دغدغه های عشــایر 
خراســان شمالی عنوان کرد و گفت: آبرسانی سیار به عشایر استان با بیش از 
10 دســتگاه تانکر انجام می شود که نیاز اســت تا با این اعتبار چند دستگاه 
تانکر دیگر خریداری شود.وی با اشاره به اینکه در سفر هیات دولت به خراسان 
شمالی برای اجرای بندخاکی میاندشت اسفراین هم اعتبار مناسبی اختصاص 
یافته است، اضافه کرد: آب مورد نیاز ۸00 هکتار از زمین های کشاورزی این 
منطقه با بهره برداری از این پروژه تامین می شــود. خراســان شمالی 6 هزار 
و 250 خانوار عشــایریبا حدود ۳0 هزار جمعیت دارد و این قشــر 25 درصد 
گوشــت قرمز و ۳5 درصد از صنایع دســتی استان را تولید و تامین می کنند.

در این اســتان یک میلیون و ۹۷0 هزار راس دام ســبک وجود دارد که شامل 
یک میلیون و 666 هزار و 5۳0 راس گوســفند و بره و مابقی بز و بزغاله است 
وهمچنین این استان دارای ۸2 هزار راس دام سنگین است که ۷۹ هزار و ۷5۸ 
راس گاو و گوســاله و 2 هزار و ۴۹1 نفر شتر دارد.براساس آخرین سرشماری 
نفوس و مسکن در سال 1۳۹5، ۴۴ درصد جمعیت ۸6۳ هزار نفری این استان 

در نواحی روستایی سکونت دارند.

 میناب برای سیل احتمالی در آماده باش است
 شهردار شهر میناب گفت: مدیریت شهری در راستای مهار بحران احتمالی 

سیاب در روزهای  پیش رو آمادگی دارد.
 حبیب اهلل سهرابی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از معابر شهری به منظور 
مواجهه با بحران احتمالی،افزود: آمادگی کامل اعضای ستاد بحران شهرداری و 
استفاده از همه ظرفیت دستگاه های اجرایی در راستای مدیریت بحران احتمالی 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی از پایش مسیل های حادثه خیز و اخذ گزارش های لحظه ای خبر داد و 
افزود: اطاع رسانی سریع، به موقع و در مقیاس گسترده می تواند نقش ارزنده ای 

در کاهش آسیب ها و خسارت های مالی و جانی شهروندان داشته باشد.
شــهردار میناب با بیان اینکه سامانه 1۳۷ شهرداری  به صورت شبانه روزی 
آماده پاســخگویی به شهروندان است،اظهارداشــت : با اقدامات دوراندیشانه و 
تاش و همکاری همه دســتگاه ها از خطرات احتمالی به سامت عبور کرده و 
شهر و شهروندان متحمل کمترین آسیب شوند.سهرابی بر لزوم اجرای مصوبات 
شــورای مدیریت بحران شهرداری تاکید و بیان کرد: باید مصوبات این جلسه 
به صورت کامل اجرایی و اقدامات تمامی دستگاه ها به منظور بررسی های آتی 
مستند ســازی شود.شهردار میناب یادآور شد: با توجه به هشدارهای سازمان 
هواشناســی، در حال حاضر وضعیت هشدار به سطح قرمز رسیده  و نیاز است 
در کنار ستاد بحران، مردم نیز آماده باشند و از حضور در حاشیه رودخانه های 

فصلی و شهر میناب  و ارتفاعات پرهیز کنند . 

 تولید ۸۵ هزار و ۹۷۷ تن خوراک دام در شهرستان تبریز
 سرپرســت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تبریز گفت: ۸5 هزار و ۹۷۷ 

تن خوراک دام در شهرستان تبریز تولید می شود.
 ابراهیم فرقانی در بازدید از گاوداری شــیری ۳00 رأسی اشرفی بارانلو در 
خسروشــاه اظهار کرد: شهرســتان تبریز در تولید خوراک دام دارای رتبه دوم 
اســتانی اســت.وی افزود: طی سال گذشته سه هزار و ۸50 تن گوشت قرمز و 

6۷ هزار و ۳۸0 تن شیر در شهرستان تبریز تولید شده است.
سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تبریز در ادامه با بیان چگونگی 
تامین نهاده های دامی برای دامداران و کشاورزان در حوزه دامپروری بیان کرد: 
در بخــش دام، تامین نهاده ها به چند روش مختلف انجام می شــود که برای 
واحدهای صنعتی شــیری طبق دســتورالعمل باید به صورت نهاده خام باشد 

و برای واحدهای روستایی و سنتی در قالب کنسانتره نهاده توزیع می شود.
فرقانــی در ارتباط با اقدامات و ابزارهایی که می تواند باعث افزایش تولید و 
بهره وری در واحدهای تولیدی دامی باشد، گفت: اتوماسیون، بهسازی و نوسازی 
جایگاه ها می تواند با اســتفاده از تجهیزات، ابزارها و ادوات جدید باعث افزایش 
عملکرد در واحد ســطح و کیفیت شود.وی در بازدید از گاوداری  شیری ۳00 
رأســی بیان کرد: این دامداری یکی از بهترین دامداری های شهرستان است 
که با تولید نزدیک به 6 تن شــیر در روز ســهم به ســزایی در تولیدات دامی 

شهرستان دارد. 

 تســهیالت اشــتغالزایی شهرســتان خواف حدود سه برابر
 افزایش یافت

 فرماندار خواف گفت: میزان اعتبارات و تسهیات اشتغال زایی این شهرستان 
مرزی از محل مشاغل خانگی و تبصره 16 مخصوص نهادهای حمایتی از 2۷0 
میلیارد و ۳00 میلیون ریال در ســال گذشته به ۸0۴ میلیارد و ۸00 میلیون 
ریال در سال جاری افزایش یافت که حدود سه برابر افزایش را نشان می دهد.

مهدی عباس پور افزود: از مجموع اعتبارات اشتغال زایی سال جاری شهرستان 
خواف 5۴ میلیارد و ۸00 میلیون ریال در بخش مشاغل خانگی و ۷50 میلیارد 
ریال در بخش تبصره 16 مخصوص نهادهای حمایتی شــامل اداره بهزیســتی 
و کمیتــه امداد امام خمینی )ره( تخصیص یافت.وی اظهار داشــت: همچنین 
تســهیات اشتغالزایی روستایی و عشــایری شهرستان خواف در سال گذشته 
1۸2 میلیارد ریال بود که روند پرداخت این تسهیات به طرحهای دارای شرایط 

همچنان در سال جاری ادامه دارد.
فرماندار خواف گفت: ۸۸0 میلیارد ریال هم از محل تســهیات اشتغالزایی 
صندوق کارآفرینی و امید و طرحها و کلینیک کســب و کار دانشــگاه تهران 
برای ایجاد اشتغال در این شهرستان طی سال 1۴00 تخصیص یافت که روند 

پرداخت آنها در سال جاری به متقاضیان استمرار دارد.
عباس پور افزود: سال قبل 55 میلیارد ریال هم از محل تسهیات اشتغالزایی 
بنیاد برکت به شهرستان خواف تخصیص یافت که امسال تاکنون اعتباری بدین 
منظور اختصاص پیدا نکرده است.سرعت بخشی در تکمیل زیرساختهای حمل 

و نقل اولویت مهم شهرستان خواف

 رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
آذربایجان شــرقی گفت: معتقدم ستاد احیای 
دریاچه ارومیه باید در اســتان های آذربایجان 
شرقی و غربی تشکیل و اعتبارات احیا نیز استانی 
شود تا قدرت و دقت اجرای پروژه ها باال رود.

 محمد فرشکاران با حضور در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه دریاچه ارومیه یک موضوع اساسی 
و حیاتی اســت که حیات منطقه و کشورهای 
همجوار تحت الشــعاع این موضوع قرار دارد؛ 
گفت: احیای دریاچه ارومیه را از درجه اهمیت 

ساقط نکرده ایم و نخواهیم کرد.
فرشــکاران با اشــاره به فعال بودن 1۸ پروژه 
در اســتان آذربایجان مرتبط با احیای دریاچه 
ارومیه، گفت: اعتبارات این پروژه ها در ســفر 
رئیس جمهور به استان در حوزه آب و فاضاب 

مصوب شده است.
وی به اجرای پروژه هایی مثل انتقال آب ارس به 
تبریز، تکمیل تصفیه خانه های تبریز، آذرشهر و 
ملکان و انتقال پساب های آنها با دبی مشخص 

به صورت مدام به دریاچه اشاره کرد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
آذربایجان شــرقی خاطرنشان کرد: پروژه مهم 
دیگر احداث تونــل انتقال آب زاب به دریاچه 
است که باید به سرعت تکمیل شود و انتقال آب 
از طریق این تونل به صورت دائمی اتفاق افتد.

 ۱۱.۵ همت اعتبار تملک دارایی سرمایه 
ای در سفر رئیس جمهوری به آذربایجان 

شرقی مصوب شد
وی با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور در 
استان اعام کرد: سال گذشته مجموع اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استان از 

منابع مختلف )اســتانی، استانی ویژه و ملی( 
۴.۸ هــزار میلیارد تومان بود که از این رقم در 
حــدود 2 هزار میلیارد تومان تخصیص یافت؛ 
اما در ســفر رئیس جمهور تنها از محل منابع 
عمومی ســازمان برنامه و بودجه حدود 11.5 
هــزار میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی های 

سرمایه ای استان مصوب شد. 
فرشــکاران اظهار کرد: با تعامات و پیگیری 
های به موقع و موثری که مســووالن اســتان 
با مرکز داشــتند و دفاعیاتی که در جلســات 
کارشناسی برای تصویب پروژه های پیشنهادی 
صورت دادند، توانستند حدود ۴0 هزار میلیارد 
تومان اعتبار را به تصویب برسانند که بخشی 

از این اعتبار در قالب تســهیات و مربوط به 
بخش خصوصی و بخش دیگر مربوط به ردیف 
های اعتباری شامل منابع عمومی و ردیف های 
در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، 

فروش اموال و غیره است.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
آذربایجان شرقی گفت: پیگیری جذب اعتبارات 
مصوب مهم تر از تصویب اعتبارات است و باید 
تاش کنیم اعتباراتی که در قالب های مختلف 
برای استان تخصیص می یابد به صورت کامل 

جذب شود.
وی یادآور شــد: مرحله اول اعتبارات ســفر 
پرداخت شده؛ البته بنا بود قسط اول به صورت 

نقدی باشد، اما فرا رسیدن زمان پرداخت یارانه 
ها منابع نقدی دولت را بیشــتر به این سمت 
سوق داد و قسط اول اعتبارات به صورت اوراق 
در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار 

گرفته است. 
فرشکاران خاطرنشــان کرد: تفاوتی که اوراق 
قسط اول اعتبارات ریاست جمهوری با اوراق 
معمول دارد این اســت که این اوراق سه ساله 
نبوده و یک ساله هستند و تقریبا نقد محسوب 
می شوند.وی ادامه داد: پروژه های اولویت دار 
سفر ریاســت جمهوری مربوط به حوزه های 
برق، آب، راه و مسائل فرهنگی است که در این 
ارتباط مبادله موافقت نامه ها به ســرعت باید 

انجام پذیرد و کارها پیش رود.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
آذربایجان شرقی اعام کرد: همانطور که آقای 
استاندار هم تاکید دارند منابع بانکی مربوط به 
اعتبارات سفر ریاست جمهوری که به همه بانک 
های عامل اباغ شده باید به سرعت جذب شود 
و دســتگاه های متولی هم گزارش عملکرد و 
پیشرفت پروژه های خود را حداکثر هر سه ماه 

یکبار ارائه دهند.

 دستور تاریخی رئیس جمهور و استقالل 
مس سونگون

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد موضوع 
روند استقال شرکت مس سونگون یادآور شد: 
مس سونگون به شرکت ملی مس ایران وابسته 
بوده و بر مبنای مصوبات مجمع عمومی مس 

ایران عملکرد دارد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
آذربایجان شــرقی افزود: اتفاق مبارکی که در 
ســفر رئیس جمهور به اســتان افتاد، دستور 
تاریخی استقال مس سونگون بود که اهمیت 
این موضوع بســیار فراتر از تخصیص اعتبار به 
این شرکت است؛ چرا که مس سونگون کاما 
خوداتکا بــوده و از محل فروش کنســتانتره 

تولیدی درآمد قابل توجهی دارد.
فرشــکاران یادآور شد: در قانون بودجه 1۴01 
تاکید شده 15 درصد حقوق دولتی معادن به 
خزانه معین استان محل استقرار معادن انتقال 
یابد و ما باید بتوانیم سهم قانونی استان از مس 
را وارد اعتبارات اســتان کنیم.آیت اهلل رئیسی 
12 خرداد امســال در قالب بیست و سومین 

سفر استانی به آذربایجان شرقی سفر کرد .

نمــاد شــپنا اعــام کرد بیــش از ۴۸ درصــد ســهم پتروشــیمی اصفهان و 
بیــش از 1۷ درصــد ســهام شــرکت نفت ســپاهان را خریــده و این ســرمایه 
 گــذاری ها در راســتای تبدیل شــدن به هلدینگ پترو پاالیشــی شــپنا اســت.

پاالیشــگاه اصفهان با نماد شــپنا اعام کرد بیش از ۴۸ درصد ســهم پتروشــیمی 
اصفهان و بیش از 1۷ درصد ســهام شــرکت نفت ســپاهان را خریده و این سرمایه 
 گــذاری ها در راســتای تبدیل شــدن به هلدینگ پترو پاالیشــی شــپنا اســت.

ســرمایه گذاری در زنجیره ارزش بنزن و احداث واحد فنل آســتن، سرمایه گذاری 
در زنجیره ارزش بوتان و احداث واحد بوتادین و صنایع وابســته مانند pbr با هدف 
جلوگیری از سوزاندن فراورده ال پی جی، سرمایه گذاری در زنجیره ارزش پروپان و 
احداث واحد  DHT و دستیابی به پروپیلن با هدف جلوگیری از سوزاندن فراورده ال 
پی جی، سرمایه گذاری در احداث واحد اسید فسفریک در شهرستان سمیرم با هدف 
کاهش گوگرد نهایی که مجموعه ســرمایه گذاری ها در این چهار طرح یک میلیارد 
یورو است. همچنین راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل با سرمایه گذاری 511 میلیون 
یورویی که قرار است  در تابستان سال جاری راه اندازی شود و دستاورد آن افزایش 
کیفیت محصول دیزل به استاندارد یورو است و بازگشت سرمایه ۴ ساله آن 6 همت 

هم سود پیش بینی شده است.

البرز-  ســعید ابراهیمی - رئیس کل دادگستری استان البرز از 
تخریب یک شــهرک غیرقانونی با 2۴ ویــای لوکس غیرمجاز در 
چهاربــاغ خبر داد که مالک آن به جای ایجاد مجتمع اقامتی، اقدام 

به تفکیک قطعات و احداث ویا کرده بود.
حســین فاضلی هریکندی با اشاره به اجرای حکم قضایی که در 
چهارباغ انجام و 2۴ ویای لوکس در یک شــهرک غیرمجاز تخریب 
شــد، گفت: اجرای حکم پیامی قاطع و روشن در خصوص مقابله با 
هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز است و دستگاه قضایی در هر مرحله 

از اقدامات غیرقانونی با آن مقابله می کند.
رئیس کل دادگستری اســتان البرز افزود: احکامی که اجرا شد 
مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز است که در آن فردی با سوءاستفاده 
از »موافقت اصولی« و مجوزهای صادر شده جهت احداث »مجتمع 
اقامتی، پذیرایی و تفریحی«، به جای ایجاد مجتمع مذکور، بر خاف 
مقررات ضمن تفکیک و قطعه بندی یک قطعه باغ مشــجر، نسبت 
به احداث غیرقانونی یک شــهرک با حــدود 2۴ باب ویای مجلل 

اقدام می کند.
وی با اشــاره به رای قطعی صادر شــده در خصوص این پرونده 
در محاکم اســتان البرز، بــه فرایند ایجاد این شــهرک غیرقانونی 
اشــاره کــرد و متذکر شــد: اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع 
 دســتی و گردشــگری اســتان البرز، »موافقت اصولــی« با طرح 
مالک جهت احــداث یک مجتمع اقامتــی، پذیرایی و تفریحی در 
یک قطعه زمین مشــجر با کاربری باغ را در شهرستان خوش آب و 
هوای چهارباغ که در آن زمان بخشــی از شهرستان ساوجباغ بوده 

را صادر می کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره موافقت جهاد کشاورزی 
شهرستان ساوجباغ با تغییر کاربری مقدار ۷ هزار و ۹۸0متر مربع 

از کل مســاحت ۳2 هزار متر مربع از باغ مذکور، افزود: این موافقت 
پس از طی مراحل قانونی، مشــروط به عدم قطع درختان و فقط به 
منظور اجرای طرح موضوع »موافقت اصولی« به مدت 2 سال و بدون 

دریافت عوارض مربوطه بوده است.
رئیس کل دادگســتری استان البرز ادامه داد: پیرو موافقت جهاد 
کشــاورزی و در اجرای آن، فرمانداری ساوجباغ نیز از آنجایی که 
باغ در خارج از محدوده شهر و بافت روستا بوده است، پروانه احداث 
بنــای »مجتمع اقامتی، پذیرایی و تفریحی« جهت احداث »هتل«، 
»ســوئیت های اقامتی«، »رســتوران«، »سالن ورزشــی«، »سالن 
اجتماعــات« و فضای محــدود اداری و خدماتی برای اداره مجتمع 

مذکور را صادر می کند.

نماد پاالیشی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
 )شپنا( به سمت پتروپاالیشی شدن!

 تخریب یک شهرک غیرقانونی با 24 
ویالی لوکس در چهارباغ

تکمیل چرخه تولید میگو، مسیر خودکفایی، ارزآوری و اشتغال گلستان
 گلستان در سال های اخیر با روی آوردن به توسعه آبزی پروری به یکی از 
استان های برتر پرورش میگو در کشور تبدیل شده که فراهم آوردن مقدمات الزم 
برای تکمیل چرخه تولید، عاوه بر خودکفایی در این بخش میزان برداشت این 
آبزی را افزایش خواهد داد و مسیر ارزآوری و ایجاد فرصت های شغلی جدید را 
هموار خواهد کرد.بر اساس مطالعات صورت گرفته شیات گلستان با بهره برداری 
از مجموع 2 فاز در مجتمع میگو گمیشان به مساحت 10 هزار هکتار طی برنامه 
ای تا افق 1۴0۴، ساالنه افزون بر 1۷ هزار تن میگو تولید و بیش از 100 میلیون 

دالر برای کشور ارزآوری خواهد کرد.
وجود نیروی کار کافی و بومی در کنار همجواری با دریای خزر فرصت مناسبی 
فراروی اهالی و مدیران گلستان قرار داده تا با فراهم آوردن مقدمات الزم برای 
تکمیل چرخه تولید، عاوه بر خودکفایی در این حوزه، میزان برداشت این آبزی 

را افزایش داده و زمینه اشتغال و رونق در استان را فراهم آورند.
پرورش میگو در خطه گلستان از دهه ۷0 آغاز شد و اجرای طرح بزرگ پرورش 
میگو در گمیشان پس از مطالعه و ایجاد بخشی از زیرساخت ها از جمله اجرای 
انتقال آب خزر از سواحل این شهرستان به محل پرورش و زهکشی اراضی، از 
سال ۹0 در ۷0 هکتار از اراضی شوره زار منطقه مرزی و محروم عملیاتی و در 
همین سال 1۴0 تن محصول از مزارع زیرپوشش برداشت شد که 102 تن آن 

به کشورهای اروپایی و عربی صادر شد.
ثمربخش بودن پرورش میگو در گمیشان برای نخستین سال، ترغیب دستگاه 
های مرتبط استانی را برای جذب سرمایه گذاری در این حوزه کشاورزی طبق 
سند آمایش دوچندان کرد و به مرور طی یک دهه اخیر با جذب اعتبارات دولتی 
برای ایجاد زیرساخت ها در حوزه های مختلف از جمله خط انتقال آب از دریا، 
مزارع، صنایع فرآوری و بسته بندی در شهرک ها از جمله گمیشان، اکنون ظرفیت 
پوشــش اجرای این طرح در مرحله اول برای آماده سازی و سرمایه گذاران در 

فضایی به مساحت چهار هزار هکتار فراهم  است.

 تکمیل چرخه تولید میگو، مسیر خودکفایی، ارزآوری و اشتغال 
گلستان

استاندار گلستان گفت: اتحاد شرکت های تعاونی و ایجاد زنجیره تولید در صنایع 

وابسته و تبدیلی می تواند به توسعه اشتغال در زمینه پرورش میگو کمک کند.

 برنامه ریزی برای افزایش سطح کشت مزارع میگو به ۲۸ هزار هکتار
علی محمد زنگانه اظهار داشت: یکی از ظرفیت های استان، مجتمع پرورش 
میگوی گمیشان است که باید در افق برنامه ریزی شده آن را تا سطح 2۸ هزار 

هکتار ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه هدف ما ارتقای بهره وری و حمایت از مجتمع پرورش میگوی 
گلستان است افزود: باید از پرورش دهندگان این عرصه پشتیبانی الزم صورت 

گیرد تا کم ترین نیاز را به بخش دولتی داشته باشند.
اســتاندار گلستان افزود: تشکیل شــرکت های تعاونی بومیان، ایثارگران و 
کارمنــدان و ارائه مزارع پرورش میگو می توانــد نقش موثری در اقتصاد مردم 

منطقه و استان داشته باشد.
سرپرست اداره کل شیات گلستان هم با اعام رضایت از روند پرورش میگوی 
استان در سال جاری گفت: امسال 100 درصد مزارع پرورش میگوی گمیشان 
با رعایت کامل نکات بهداشــتی و نظارت دامپزشکی استان، آبگیری شده که 

امیدواریم برداشت خوب و پربرکتی پیش رو داشته باشیم.
اســماعیل جباری افزود: امسال به عنوان دوازدهمین سال پرورش میگو در 
اســتان، بیــش از  261 میلیون قطعه بچه میگــو در 100 مزرعه و هزار و ۹5 
اســتخر با سطح مفید هزار و 5۴2 هکتار در مجتمع پرورش میگوی گمیشان 

ذخیره ســازی شد که پیش بینی می شود از 15 شهریور ماه برداشت محصول 
میگوی استان آغاز شود.

  افزایش ۲.۵ برابری تولید میگو در گلستان
وی با بیان اینکه امسال 2.5 برابر سال گذشته میگو در گلستان تولید خواهد 
شد پیش بینی کرد امسال چهار هزار تن میگو در استان تولید شود که این رقم 

2.5 برابر سال گذشته است.

 تکمیل چرخه تولید میگو، مسیر خودکفایی، ارزآوری و اشتغال 
گلستان

سرپرســت اداره کل شیات گلستان با اشاره به صادرات ۸0 درصد میگوی 
تولیدی استان به خارج از کشور یادآور شد: سال گذشته حدود ۹00 تن از محصول 
میگوی تولید شــده در مجتمع پرورش میگوی گمیشان از استان هرمزگان به 

خارج از کشور صادر شد.
جباری ادامه داد: امســال تمام تاش خود را در راســتای صادرات محصول 
تولیدی استان از مرز اینچه برون خواهیم کرد زیرا با این کار تمام ارزآوری این 

محصول نصیب استان می شود.
ســایت پرورشی گمیشان واقع در شمال غرب گلستان، تنها مجتمع تولید 

میگو در شمال کشور است.
به گفته کارشناسان شیات گلستان؛ میگوی تکثیری در مجتمع پرورشی 
گمیشــان از گونه »وانامی« اســت و این گونه به علت شوری کم آب و اقلیم و 
خاک مناسب طی 120 روز در این منطقه پرورش و به وزن 15 گرم می رسد.

از استخرهای مجتمع پرورش میگوی گمیشان به طور متوسط ۳.5 تن در 
هکتار می توان برداشت کرد.

 پرورش میگو در اراضی شــوره زار گمیشــان فرصت مناسبی برای شتاب 
بخشــیدن سرمایه گذاری توســط دولت و بخش خصوصی در ایجاد و توسعه 
زیرساخت های موردنیاز پرورش و چرخه تولید و صنایع غذایی و تبدیلی آن و 
رونق صادرات غیرنفتی کشور است که باید از این ظرفیت استان در رونق تولید 

بیشتر استفاده شود. 

 شرکت سیمان صوفیان با کسری ۷۰۰ تنی خوراک کوره مواجه است
 سرپرست شرکت سیمان صوفیان گفت: این کارخانه با کسری روزانه ۷00 تن خوراک کوره ۳ هزار تنی واحد ۳ مواجه است که یکی از مشکات مهم این واحد تولیدی به شمار می رود.سعید دلفکار، کسری خوراک واحد سه را از عوامل 
مهم عدم کارکرد کوره سوم با ظرفیت اسمی بیان و اضافه کرد: عاوه بر این مشکل اساسی، هم اکنون کارخانه سیمان صوفیان با افزایش مصرف انرژی و شاخص های حرارتی نیز روبرو است که راهکار غلبه بر این مشکات اجرای پروژه 
بهینه سازی و افزایش ظرفیت مواد خام واحد می باشد.وی انجام عملیات دمونتاژ و مونتاژ رول فوق سنگین ۴0 تنی، تعویض رول ثابت توسط متخصصین شرکت در کمترین زمان و با پایین ترین هزینه و اصاح افت تناژی حدود 100 تن 
در سعات دپارتمان را از جمله پروژه های عملیاتی در دست اقدام و اتمام یافته شرکت سیمان صوفیان اعام کرد که در قالب تعویض رول ثابت و حوشکاری رول متحرک مواد خام واحد ۴ به انجام می رسد.دلفکار ساخت و نصب قسمتی از 
داکت کوره ۴ را از دیگر پروژه های مهم سیمان صوفیان برشمرد که طی آن ساخت داکت به وزن 20 تن در کارگاه نوسازی شرکت، عملیات نوردکاری دقیق بر روی بخش های پیچیده و نیز اصاح باالنس حرارتی سیکلن و کوره جلوگیری 

از هدررفت حرارت صورت گرفته است.
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اسکوچیچ پیش زمینه ذهنی نداشته باشد

 قهرمان ایتالیا شدیدا به دنبال ستاره ایران
رسانه های پرتغالی از پیشنهاد دیگر میالن برای خرید 

طارمی خبر دادند.
 رسانه های پرتغالی از پیشنهاد 20 میلیون یورویی میالن 

برای خرید طارمی پرده برداشتند.
قهرمان ایتالیا که مدت هاست عالقه مند است تا مهاجم 
30 ساله ایرانی پورتو را خریداری کند، در آخرین پیشنهاد 
خود مبلغ 18 میلیون یورو به اضافه 2 میلیون یورو پاداش 

را ارائه داد که با نارضایتی باشگاه پرتغالی مواجه شد.
باشگاه پورتو پیش از این اعالم کرده بود حاضر به فروش طارمی نیست ولی 
اگر بخواهد این مهاجم را به تیمی دیگر بفرستد، باید 35 میلیون یورو بابت این 
بازیکن پرداخته شود.طارمی فصل پیش به موثرترین بازیکن پورتو و لیگ پرتغال 

نام گرفت و نقشی مهم در قهرمانی های این تیم ایفا کرد. 

 هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: به لطف 
خدا قرعه مناسبی برای ما رقم خورد، هر چند هیچ تیمی 

را دست کم نمی گیریم.
 رضا پرکاس در مورد قرعه کشــی فصل بیست و دوم 
لیگ برتر، اظهار داشــت: هیچ بازی در لیگ امسال آسان 
نیســت زیرا تمام تیم ها تدارک الزم را دیده اند و با اقتدار 
وارد مسابقات می شوند. به لطف خدا قرعه مناسبی برای 

ما رقم خورد. هر چند هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم.
سرمربی تیم صنعت نفت آبادان کسب نتیجه را هدف این تیم در لیگ عنوان 
کرد و گفت: ما در بازی های خارج از خانه تالش می کنیم که حداقل امتیازات را 
از حریفان بگیریم هر چند که برای کسب سه امتیاز خواهیم جنگید. در بازی های 

خانگی نیز چیزی جز برد ما را راضی نخواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد بازی های خانگی در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شود 
و اظهار داشــت: امیدواریم در آبادان میزبان باشیم تا حمایت هواداران انگیزه را 

بین بازیکنان ایجاد کند.

 انتظارات از فوالد باال رفته است
سرپرست تیم فوتبال فوالد خوزستان می گوید تیمش 
تمام تالش خود را می کند تا در رقابت های پیش رو، اتفاقات 

بزرگی را رقم بزند.
 محمد علوی، سرپرســت تیم فوتبال فوالد خوزستان 
در حاشیه مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ برتر در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: ما بازیکنان خوبی را گرفته ایم. شرایط 
ما با ســایر تیم ها فرق دارد. ما در آسیا می جنگیم تا کار 
بزرگی انجام دهیم. انتظارات از ما باال رفته اســت. در فوتبال ســر و ته مشخص 

نیست اما این قول را می دهیم که بتوانیم کار بزرگی انجام دهیم.
او درباره وضعیت آرش رضاوند برای حضور در فوالد خوزستان گفت: باشگاه 
استقالل تا اینجای کار مطالباتی دارد و باشگاه فوالد خوزستان باید جواب بدهد. 

بین دو باشگاه همچنان مذاکرات در حال انجام است.
علوی در پاسخ به این سوال که برای حضور رضاوند در فوالد، معاوضه ای انجام 
خواهد شد؟ گفت: این مساله فعال محرمانه است و گفته اند چیزی بیرون نرود تا 

آن چیزی که مد نظر است، رقم بخورد.

 رای ویلموتس فعال نیامده است
دبیرکل فدراســیون فوتبــال می گوید تا این لحظه به 
هیچ عنوان نمی شود صراحتا اعالم کرد که کدام کاندیدای 

ریاست فدراسیون فوتبال تایید یا رد شده است.
حسن کامرانی فر در حاشیه مراسم قرعه کشی لیگ برتر 
فوتبال اظهار کرد: امیدوارم تیم ها با برنامه ریزی و شرایط 
بهتر در لیگ حضور پیدا کنند. فصل جام جهانی اســت و 

آمادگی بازیکنان به تیم ملی کمک می کند.
او درباره برنامه ســفر او و ماجدی به سوییس هم گفت: عازم جایی نیستیم. 

فیفا دعوت کرده تا برای موضوعاتی آنجا باشیم ولی هنوز قطعی نشده است.
دبیرکل فدراســیون فوتبال درباره جلسات کمیته بدوی انتخابات فدراسیون 
فوتبال و اخباری مبنی بر حضور میرشاد ماجدی در این جلسات بیان کرد: آقای 
ماجدی به هیچ وجه در جلسات کمیته بدوی حضور نداشت و من هم به عنوان 
دبیر کل و مســئول اجرایی دو جلسه درباره تقویم و برنامه ریزی کاری با آن ها 
داشــتم. رسیدگی ها پشت درهای بسته بوده و مستقل این کار را انجام داده اند. 

هیچ کس اطالعات و آماری از آن ها ندارد.
او دربــاره تاییــد صالحیــت کاندیدهــا عنوان کــرد: طبق مقــررات ابتدا 
کمیته بدوی رســیدگی می کند و بعــد پرونده افرادی که احتیاج به بررســی 
بیشــتر دارد توســط کمیته اســتیناف بررسی می شــود. تا این لحظه به هیچ 
عنــوان نمی شــود صراحتــا اعالم کــرد کاندیدایی تایید یا رد شــده اســت. 
 هنــوز روند بررســی به پایان نرســیده و بعد از آن می شــود اعــالم نظر کرد. 

هر چیزی گفته می شود گمانه زنی است.
کامرانی فر درباره پرونده ویلموتس نیز گفت: در این رابطه فقط می توانم بگویم 
منتظر رای CAS هستیم که هنوز رای نیامده است و نمی توانیم پیش داوری کنیم. 
تا این لحظه هیچ نامه ای به فدراسیون نرسیده و به محض اینکه برسد اعالم خواهد 
شد. فدراسیون باید 30 هزار فرانک سوییس پرداخت می کرد تا رای اعالم شود. 

این مبلغ پرداخت شده و منتظر اعالم رای هستیم.
او درباره برنامه تیم ملی بیان کرد: امروز قرارداد بازی اول ما امضا و ارسال شده 
و قرارداد بازی دوم تا چند روز آینده نهایی خواهد شد که بین دو، سه کشور است. 

برنامه ریزی انجام شده و فیفا دی خیلی خوبی در پیش داریم.
دبیرکل فدراســیون فوتبال در رابطه با حضور کریم باقری در تیم ملی گفت: 
برای موفقیت تیم ملی هر برنامه ای که سرمربی تیم ملی اعالم کند، فدراسیون 
انجام خواهد داد. حضور کریم باقری در حال بررسی است و اگر بشود او را مدتی 
کنار تیم ملی خواهیم داشت. بحث آقای خانبان هم متفاوت است اما باید با تمام 
ظرفیتمان برای تیم ملی اســتفاده کنیم. پیش از این اسکوچیچ یک مربی را به 
تیم ملی اضافه کرده و بود و اگر او خواهان مربی باکیفیت دیگر باشــد پیگیری 

خواهیم کرد.
او درباره دلخوری کمیته فنی از مسئوالن فدراسیون هم گفت: آن ها از بازیکنان 
بزرگ و پیشکســوتان فوتبال ایران بودند و به این نتیجه رسیدند که اسکوچیچ 
نباشد اما هیات رییسه فدراسیون همه مسائل را بررسی کرد و اسکوچیچ را ابقا 

کرد. از امروز همه باید پشت تیم ملی و کنار هم باشیم. 

 داربی پایتخت در هفته دوازدهم
دیدار دو تیم استقالل و پرسپولیس در لیگ بیست ودوم، 

هفته دوازدهم برگزار می شود.
 پس از قرعه کشی بیست ودومین دوره لیگ برتر زمان 

داربی تهران مشخص شد.
بر همین اســاس دیدار دو تیم استقالل و پرسپولیس 
 در هفتــه دوازدهــم و بــه میزبانی اســتقاللی ها برگزار 

خواهد شد.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
می گویــد  فوتبــال  کارشــناس  یــک 
اســکوچیچ کارش را بــا قــدرت ادامه دهد 
 و پیش زمینــه ذهنی دربــاره اتفاقات اخیر

 نداشته باشد.
صــادق ورمزیــار، درباره ابقــای دراگان 
اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال ایران و اقداماتی 
که منجر به موفقیت این تیم در جام جهانی 
2022 قطر خواهد شــد، گفت: به نظرم وارد 
یک بازی خیلی بدی شدیم و تعلل فدراسیون 
فوتبال باعث شد بازیکنان به خودشان اجازه 
دهند و وارد بحث انتخاب مربی شوند. من فکر 
می کنــم اگر قرار بود درباره صالحیت یا عدم 
صالحیت هر مربی ای صحبت کنیم، باید قبل 
از سپردن تیم به این مربی این اتفاق رخ می داد. 
وقتی تیم ملی را به اسکوچیچ سپردیم و او تیم 
را به عنوان صدرنشین راهی جام جهانی کرده، 
بررسی صالحیت این مربی معنی ندارد. در این 

شرایط فقط خودمان را زیر سوال می بریم.
وی ادامــه داد: کمیته فنی خیلی دیر وارد 
ماجرا شد و وقتی وارد شد، باید مدیریت بهتری 
انجام می داد که شاهد دو دستگی در تیم ملی 
نباشیم و بازیکنان دچار اختالف نظر نشوند. 
شاید بعد از مذاکره با گزینه های مدنظر خود، 
به این نتیجه رسیدند که باید اسکوچیچ بماند. 
ای کاش قبل از هر اظهارنظری، مذاکرات خود 

را انجام می دادند.
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران درباره 

آینده تیم ملی ایران با دراگان اسکوچیچ اظهار 
کرد: به نظرم آقای اسکوچیچ باید با قدرت به 
کارش ادامــه دهد و این حرف ها روی کارش 
تاثیری نگذارد. مگر اینکه خودش رصد کند و 
ببیند یک عده نمی خواهند برای او کار کنند. 
به نظرم اســکوچیچ نباید پیش زمینه ذهنی 
داشته باشد و اگر دید با کسی دچار اختالف 
است، ولو اینکه مهدی طارمی باشد، باز هم او 

را دعوت کند. به نظرم در کنار آن فدراسیون 
فوتبال با قدرت بیشتر - نه مانند دوره گذشته 
که در زبان گفتند از او حمایت می کنند اما در 
عمل اینطور نشد - اسکوچیچ را حمایت کند 
و پشت مربی خود بایستد و برای او یک اردو 

و بستر خوب فراهم کنند.
ورمزیار در پاسخ به این سوال که اگر تعداد 
مخالفان اسکوچیچ در تیم ملی بیشتر از یکی، 

دو نفر بود، چه باید کرد، گفت: اگر یک نفر یا 
یک گروه هم مخالف باشند، باید کنار بگذارند. 

دهداری 18 نفر را کنار گذاشت.
او تاکید کرد: حضور بازیکنانی که قلبا با تیم 
ملی نباشند، لطمه بیشتری به تیم ملی می زند!

این کارشناس فوتبال در پاسخ به این سوال 
تیم ملی از این پس چه برنامه ای باید داشته 
باشد، گفت: به نظرم ما از کار فنی گذشتیم و 

باید بیشتر باهمدیگر هماهنگ شویم و به بازی 
کنار هم عادت کنیم. بازیکنان باید نوع بازی 
همدیگر را بدانند و تشخیص بدهند و ان شاء اهلل 

این هماهنگی شکل قشنگی داشته باشد.  
او دربــاره اهمیت بازی نخســت ایران با 
انگلیس و تاثیر نتیجه این دیدار بر بازی های 
بعــد گفــت: در همه تورنمنت هــا بازی اول 
تاثیرگذار اســت. این مساله فقط مختص به 
جام جهانی نیست. در هر تورنمنتی بازی اول 
حساس، سرنوشت ساز و تعیین کننده است. 
البته نباید فکر کنیم که بعد از بازی اول، همه 

چیز تمام می شود. 
حتی اگر بازی را هم باختیم، چیزی برای 

ما تمام نشده است.
ورمزیــار ادامه داد: مــن می گویم اگر این 
بــازی را هــم باختیم فکر نکنیــم چیزی را 
از دســت داده ایــم. ما هنوز دو بــازی دیگر 
 داریــم و می توانیــم مقابل ولــز و آمریکا به

 اهداف مان برسیم.
این مربی فوتبال درباره شانس ایران مقابل 
ســه رقیب خود خاطرنشان کرد: هر سه تیم 
خوب هســتند و مقابل هر کدام، یک درصد 
توان کمتر بگذاریم، به مشکل می خوریم. چون 
واقعا تیم های خوبی هســتند. برخالف اینکه 
فکر می کنند رقبای خوبی نداریم، به نظرم هر 
سه تیم انگلیس، آمریکا و ولز تیم های خوب 
و قدرتمندی هســتند و عالوه بر این قدرت 

بدنی خوبی دارند.

اشجاری: در جام جهانی، می توانیم روی غیرت ایرانی حساب کنیم
یک بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران می گوید باید یک مربی صاحب 

سبک، هدایت تیم ملی را بر عهده بگیرد.
حسن اشــجاری، بازیکن پیشــین تیم ملی فوتبال ایران، درباره حواشی 
اخیر ملی پوشــان و ابقای دراگان اســکوچیچ گفت: پــس از این که، حکم 
برکناری اســکوچیچ توســط کمیته فنی تایید شد، برگشت این مربی باعث 
شــد تا شاهد باشــیم ثبات در تصمیم گیری ها وجود ندارد. وقتی شخصیت 
 یک مربی زیرســوال می رود و بازیکنان هم مطلب می گذارند، برگشــت این

 مربی یک ســری عواقب دارد. در بدترین شرایط ممکن، بازیکنانی که علیه 
اسکوچیچ بوده اند، با آن ها برخورد خواهد شد و ضرر این اتفاقات را تیم ملی 

خواهد دید.
او ادامه داد:  ما جام جهانی را از دســت داده ایم مگر این که معجزه ای رقم 
بخورد و روی غیرت  ایرانی خودمان حساب کنیم. با این برنامه ریزی و حواشی 
نمی شود کاری از پیش برد و ما نباید به جام جهانی با این وضعیت خوش بین 
باشیم. حریف های دیگر ما در جام جهانی برنامه مدونی داشته اند و با این وجود، 
انگلیس برای ایران تیم نگران کننده ای نیست. نباید انتظار فنی آن چنانی از 
تیم ملی داشت چون چیزی به تیم ملی ندادیم که بخواهیم انتظاری داشته 
باشیم و باید چشم به ستاره های خود داشته باشیم که با این جوی که در تیم 

ملی وجود دارد، بروز این اتفاق هم امری محال است.
اشجاری در ادامه خاطرنشان کرد: بزرگ ترین اشتباه ما، این بود که کی روش 

را کنار گذاشــتیم و یک مربی ســطح پایین تر از او را آوردیم. پس از آن، یک 
مربی معمولی را برای تیم ملی آوردیم. پذیرش سرمربی گری تیم ملی توسط 
اســکوچیچ، یک بازی دو سر برد به حساب می آمد و در ادامه هم تیم ملی با 
یک مدیریت حواشی، توانست نتایج مورد نظر خود را در مقدماتی جام جهانی 
به دست بیاورد. البته ما هیچ وقت فوتبال زیبایی از تیم ملی ندیدیم و ما دیدیم 
که تیم ملی در مقابل الجزایر هیچ برنامه ای برای تاکتیک حریفش نداشت. من 
چشمم آب نمی خورد که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی بماند چون در انتخابات 
فدراسیون نیز ممکن است اتفاقاتی رقم بخورد که شرایط را تغییر دهد. باید 
کسی جایگاه سرمربی گری تیم ملی را بپذیرد که یک برنامه بلندمدت برای تیم 
ملی داشته باشد و ما جام جهانی را به عنوان یک پوئن مثبت در نظر بگیریم 

تا بتوانیم در جام ملت های آسیا حاضر شویم.
این بازیکن پیشــین تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: ما اگر قرار بود به 
اســکوچیچ اعتماد کنیم، باید بســتر را برایش فراهم می کردیم. وقتی هیچ 
آرامشــی در تیم ملی وجود ندارد و شخصیت یک مربی زیر سوال رفته برود، 
باعث می شــود تا مربی جایگاهش را پیش بازیکنان از دست بدهد. هر بالیی 
هم ســر اسکوچیچ هم آورده اند، او هیچ چیزی نگفت و اگر این اتفاقات برای 
کی روش رخ می داد، حداقل 10 بار ایشــان ایران را ترک می کرد و ما مجبور 
می شدیم ایشان را برگردانیم. اسکوچیچ می خواهد در جام جهانی حضور داشته 
باشــد و به خاطر همین هم اعتراض نکرد. نمونه اش اردوی تیم ملی در قطر 
در دمای باالی 3۶ درجه بود. این اردو هیچ چیزی به تیم ملی اضافه نکرد و 
حواشی هم توسط بازیکنان سر باز کرد و شاهد این بودیم که بازیکنان نسبت 

به این شرایط اعتراض داشتند.
او در پایان گفت: اگر هر کسی که رییس فدراسیون می شود، باید بعد از جام 
جهانی برنامه ریزی های الزم را برای تیم ملی انجام دهد. باید یک مربی صاحب 
ســبک سرمربی تیم ملی شود و برنامه  بلندمدتی برای تیم ملی مد نظر قرار 
بدهد. اگر ما قرار است حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید یک مربی صاحب 
سبک، هدایت تیم ملی را بر عهده داشته باشد تا خودش در حد نام تیم ملی 
ما باشــد. اگر قرار باشد آقای اسکوچیچ را بدرقه کنیم، یک بدرقه خوبی رقم 
بخورد اما این شــل کن، سفت کن ها راه به جایی نمی برد و این حواشی، باعث 

می شود آرامش از تیم ملی دور شود.

ســرمربی تیم ملی شمشیربازی سابر گفت: اگر فدراسیون نمی تواند جلوی 
کسانی که باج می خواهند بایستد، اعالم کند تا خودمان از طریق مراجع ذی 
ربط از تیممان دفاع کنیم.امین قربانی در گفت و گو درباره ی نتایج شمشیربازی 
سابر قهرمانی جهان و انتقاداتی که نسبت به شکست ایران برابر تیم ترکیه وارد 
شــد، بیان کرد: هیچ تیمی در مسابقه قهرمانی جهان دست و پا بسته نیست. 
درست است ما نباید به ترکیه می باختیم اما باید این را هم در نظر بگیریم که 
ترکیه یک ماه پیش در مسابقات قهرمانی اروپا تیم های مطرحی چون فرانسه، 
گرجستان، اوکراین و ایتالیا را شکست داده بود و در همین قهرمانی جهان رومانی 
را شکســت داد که یک بازیکن آن سوم جهان شد بنابراین نمی توان گفت که 
ترکیه ضعیف بوده و اتفاقا نتایج خیلی خوبی گرفته اســت اما این را هم قبول 

دارم که ما نباید به ترکیه می باختیم.

 ۵۰ درصد مشکل سابریست ها فنی نبود
قربانی در مورد اینکه درست است که ترکیه نتیجه فوق العاده ای در قهرمانی 
اروپا گرفت اما به نظر می رسید که سابریست های ایران هم نتوانستند بازی خود 
را انجام دهند، گفت: انتظارات از آنها باال رفته و سابریست ها هم می خواهند پرچم 
ایران را به اهتزاز در بیاورند. بخاطر ترس از نباختن، آن عملکرد الزم را نداشتند. به 
عنوان سرمربی می گویم 50 درصد مشکل سابریست ها فنی نبود بلکه ذهنی بود.

او ادامه داد:  البته علی پاکدامن در قهرمانی جهان در آســتانه کسب مدال 
حذف شــد. فشار هایی بر روی تیم وجود دارد اما من این سوال را دارم آیا تیم 
ایران در سال های گذشته برد و باخت نداشته است؟ آیا همیشه تیم سابر ایران 
پای سکو بوده است؟ ما نتایج خوبی هم داشته ایم. در همین قهرمانی جهان موفق 
به شکســت تیم آمریکا شدیم. در جام جهانی گرجستان با یک اختالف از تیم 
آلمان شکست خوردیم و درنهایت پنجم شدیم که بهترین نتیجه بود. نمی دانم 
االن چه شده است که ناگهان همه به یاد باخت های تیم سابر افتاده اند در حالی 

که این باخت ها در ســال های گذشته هم وجود داشته است. من می خواهم 
که این افراد کمی به نتایج گذشته مراجعه کنند. ما زمانی که به المپیک توکیو 
رفتیم تیم هفتم دنیا بودیم و االن هم با وجود تغییراتی که داشتیم در رده هشتم 
دنیا هستیم. تنها هشت می توانند در المپیک پاریس شرکت کنند و ما در حال 
حاضر شرایط خوبی برای کسب سهمیه المپیک داریم. به نظرم برخی ها دارند 

تشویش اذهان عمومی انجام می دهند.

 انتقادها به سمت بی حرمتی رفته است
قربانی در پاسخ به این پرسش که با توجه به بحث انتخابات فدراسیون، جو 
متشــنج است و فکر نمی کند که بهتر است ورزشکاران درگیر این بازی های 
انتخاباتی نشوند؟ تاکید کرد: انتقادها دیگر دارد به سمت بی حرمتی و استفاده از 
الفاظ نامناسب می رود. به نظرم این انتقادها دیگر تخریب است. قبل از المپیک 
توکیو هم این بحث ها به وجود آمد. االن هم که تیم ما در آرامش است و تمام 
تمرکزش روی نتیجه گرفتن است، دوباره دارد این اتفاق رخ می دهد. اگر فدراسیون 
نمی تواند جلوی کسانی که باج می خواهند بایستد، اعالم کند تا خودمان از منابع 
ذی ربط دیگر وارد عمل شویم و از تیم خودمان دفاع کنیم. این انتقادهایی که 

مطرح می شــود دیگر تخریب است که آن هم تخریب یک شخص نیست بلکه 
تخریب تیم ملی یک کشور است.

سرمربی تیم ملی سابر در پاسخ به این پرسش که منظور این است که این 
نقدها به طور عمدی قبل از مسابقات مهم به تیم سابر وارد می شود تا تمرکز تیم 

را برهم بزند و بازیکنان نتوانند نتیجه بگیرند؟ تصریح کرد: بله.

 تیم سابر را سیبل قرار داده اند
او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا بازیکنان درگیر این بازیهای 
روانی می شوند و سعی نمی کنند خودشان را از آن فضا دور کنند؟ گفت: اتفاقا 
این فضا اثرگذار نیست و ما با قدرت جلومی رویم. بازیکنان سابر بسیار حرفه ای 
هستند و همیشه تالش کرده اند که وارد حواشی نشوند. مسئله این است به دلیل 
انتخابات و ســهم خواهی هایی که وجود دارد، تیم سابر را به عنوان سیبل قرار 
داده اند و االن تمام شکست های سابر مهم شده است در صورتی که در سالهای 

گذشته نیز ما شکست هایی داشته ایم.

 چه شــده نفراتی که علیه هم مصاحبه می کردند کنار یکدیگر 
قرار گرفته اند؟

 قربانی با اشاره به انتقادهایی که برخی ها از تیم سابر می کنند، تاکید کرد: 
افرادی که اکنون کنار یکدیگر قرار گرفته اند و نتایج ســابر برایشان مهم شده 
اســت، بهتر است به مصاحبه های قبلی خود رجوع کنند که یک زمانی علیه 
یکدیگر صحبت می کردند اما چه شــده که االن کنار یکدیگر قرار گرفته اند و 
دلســوز سابر شده اند؟ همه این مسائل به خاطر بحث انتخابات و سهم خواهی 
اســت و به دنبال این بودند که از کنار تیم ســابر به صندلی فدراسیون برسند. 
 اکنون که دیدند تیم سابر وارد این مسائل نمی شود و درگیر کار خود است، شروع

 به انتقاد کردند. این افراد حاال چه بازیکن بوده اند چه مربی، نگاهی به نتایج خود 
در سال های گذشته بیندازند و ببینند خودشان چه کار کرده اند.

در جام جهانی، می توانیم روی غیرت ایرانی حساب کنیم

افشاگری سرمربی از پشت پرده حمله به تیم ملی سابر

مهسا قربانی، بانوی داور ایرانی، که این روز ها با اهمال و تبعیض فدراسیون 
فوتبال دارد شانس خود برای قضاوت در جام جهانی را از دست می دهد.

مهســا قربانی، داور بین المللی فوتبال اســت که نامش این روزها در کنار 
علیرضا فغانی به عنوان تنها دارندگان الیســنس VAR زیاد مطرح شده است. 
شــاید به همین بهانه هم هست که در میان بی تفاوتی چند ساله فدراسیون 
فوتبال، توجه رسانه ها به انتخاب او از سوی فیفا برای قضاوت در جام جهانی 
فوتبال زنان 2023 معطوف شده است. مسابقاتی که در استرالیا و نیوزلند برگزار 
می شود. این اتفاق با توجه به رویه سخت تری که فیفا برای انتخاب داوران زن 
دارد، یک افتخار ملی برای ایران به حساب می آید اما داستان از جایی غم انگیز 
می شود که به دلیل بی توجهی عجیب فدراسیون فوتبال، شانس حضور مهسا 

قربانی در این رقابت ها هر روز دارد کمرنگ تر می شود.
تصورش را بکنید با همه تبعیض هایی که در داوری فوتبال ایران بین مردان و 
زنان وجود دارد، بجنگی و صدبرابر همه تالش کنی، بدون هیچ حمایتی خودت 
را به جایی برسانی که فیفا برای قضاوت در جام جهانی انتخابت کند اما به دلیل 
بی توجهی مسووالن فدراسیون فوتبال کشورت به کار بزرگی که انجام دادی، 
در معرض از دست دادن یکی از بزرگ ترین شانس های زندگی ات باشی. این 
حکایت چیزی است که بر مهسا قربانی، داور بین المللی فوتبال ایران می گذرد.

در همین رابطه با او که گفتگویی داشته ایم.

چرا خبر انتخاب شما برای قضاوت در جام جهانی، اینقدر نادیده گرفته شد؟
- نمی دانم. شــاید به دنبال افکاری که دارند، خیلی دوســت ندارند روی 
داوری فوتبال زنان ســرمایه گذاری کنند. چون رفتار درباره داوران فوتســال 
 هم متفاوت بود اما متأســفانه من این حمایت را از طرف فدراســیون فوتبال 

دریافت نکرده ام.

چه اتفاقی افتاد که این طور از فدراسیون فوتبال ناامید شده اید؟
اعــالم خبر قضاوت من در جام جهانی به ژانویه ســال 2020 برمی گردد. 
همزمــان با اعالم نام علیرضا فغانی برای قضــاوت در جام جهانی قطر. نامه  
مهمی از طرف فیفا خطاب به ابراهیم شکوری، دبیرکل وقت فدراسیون ارسال 
شــد که اهمیت موضوع در آن ذکر شده بود. آن زمان حتی با آقای سهرابی، 
مسوول وقت کمیته داوران هم درباره الزامات صحبت کردند و به دو مورد از 
مهم ترین الزامات برای قضاوت من اشاره شد که یکی VAR بود و دیگری قضاوت 

مسابقات فوتبال مردان.

که ما هیچ یک از این الزامات را نداشتیم.
بلــه. من خودم در دوره ای که از طرف AFC درباره VAR برگزار شــده بود 
شــرکت کردم و خیلی تالش کردم تا همه الیســنس های الزم را با موفقیت 

بگیرم تا مشکلی برای این موضوع پیش نیاد اما درست مثل کسی می مانم که 
از بهترین دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اما سابقه کار ندارد.

درباره این موضوع با مسووالن مربوطه صحبت کرده اید؟
بله من با مسووالن فیفا و AFC درباره مشکالتی که در زمینه VAR و قضاوت 
مسابقات مردان داریم، خیلی صحبت کردم. حتی با مسووالن فدراسیون فوتبال 
هم خیلی صحبت کردم اما انگار خودشان را به خواب زده اند و هیچ واکنشی به 

حرف های من نشان نمی دهند.

نظر مسووالن فیفا در این رابطه چه بود؟
آن ها با توجه به شرایط ما راهکارهایی را در اختیار فدراسیون فوتبال گذاشتند 
و گفتند فدراسیون فوتبال ایران از روابطش با کشورهای همسایه استفاده کند 
و تا آن ها در برخی تورنمنت های خود از من برای قضاوت استفاده کنند. حتی 
همین چند وقت پیش با هیأت رییسه جلسه داشتم و به آن ها گفتم که این 
مســئله برای آن ها دو سر برد است. هم من می توانم در جام جهانی قضاوت 
کنم و افتخارش برای ایران خواهد بود و هم موضع نهادهای بین المللی درباره 
رفتار فدراسیون فوتبال ایران با زنان تلطیف می شود اما باز هم نخواستند کمک 

و حمایتی کنند. شاید برای شان منفعتی نداشت.

شانس قضاوتم در جام جهانی  دارد از دست می رود!
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علیرغم اینکه بازار در جلسات روزانه اخیر برای بهبودی تالش می کند، طال در 
هر دو چشم انداز کوتاه و بلندمدت خود حالت نزولی را حفظ کرده است.

 EUR/USD همچنان تحت فشار، و ریسک همچنان رو به نزول است؛ زیرا قیمت ها 
از میانگین متحرک ساده 20 روزه )SMA( و آخرین سقف 1.0280 پایین تر می روند. 
شاخص های فنی کوتاه مدت همچنان در قلمرو نزولی باقی می مانند. RSI به سمت 
پایین زیر آستانه خنثی 50 حرکت می کند، در حالی که مکدی )MACD( از خط 

ماشه خود در منطقه منفی باال می رود.
هدف بعدی نزولی دوباره سطح برابری است که قیمت نتوانسته است روزانه زیر 
آن بسته شود. با این حال، قیمت ممکن است با جهش 14 جوالی در 0.9950 به 
پایین ترین حد در 20 سال اخیر برسد. تلفات بیشتر می تواند راه را برای آزمایش 
خط برگشت کانال شیب دار نزولی در حدود 0.9800 جلوتر از سد 0.9610، که 

از پایین ترین حد در سپتامبر 2002 گرفته شده بود، باز کند.
حرکت های صعودی احتمــاالً مقاومت 1.0280 را پیدا می کنند. باال رفتن از 
این ناحیه به تغییر تمرکز به منطقه صعودی به ســمت 1.0345 قبل از رسیدن 
به خط روند نزولی، که نزدیک SMA 40 روزه در 1.0400 اســت، کمک می کند. 
شکستن این سطح می تواند شاهد بازدید مجدد از اوج 1.0635 باشد و سوگیری 
را به صعودی تبدیل کند.در میان مدت، فاز نزولی همچنان در جریان است، به ویژه 

اگر قیمت ها در داخل کانال و زیر SMA به تجارت ادامه دهند.

یورو/دالر
طال از پایین ترین ســطح یک سال اخیر خود جهش کرد؛ اما چشم انداز نزولی 

آن همچنان حفظ شده است.
طال از اوایل ماه مارس روند نزولی پایداری را تجربه می کند و ساختار عمیقی 
از اوج ها و کف های پایین تر ایجاد کرده است. اگرچه این فلز گرانبها توانست افت 
خود را در پایین ترین سطح یک ساله 1681 متوقف، و برخی زیان ها را جبران کند، 

اما تصویر فنی نزولی آن دست نخورده باقی مانده است.
شاخص های مومنتوم منعکس کننده ی یک سوگیری مثبت و محتاطانه است. 
به طور خاص، نوســانگر تصادفی به سمت منطقه 80 خرید اشباع خود به سمت 
باال شیب دارد، در حالی که مکدی )MACD( از خط سیگنال قرمز خود عبور کرده، 
اما در قلمرو منفی باقی مانده است.اگر عالقه خرید بیشتر شود، قیمت ممکن است 
با مقاومت اولیه در ســد 1755 مواجه شود. پس از آن، هر گونه پیشرفت بیشتر 
می تواند قبل از اینکه قله 1880 در رادار ظاهر شود، در پشتیبانی ماه مه 1787 

توقف کند. نقض مثبت دومی می تواند در را برای عالمت روانی 2000 باز کند.
از سوی دیگر، اگر کاهش دوباره از سر گرفته شود، پایین ترین سطح یک ساله 
1681 ممکن اســت به عنوان اولین خط دفاع عمل کند. با شکستن این منطقه، 
مرکز توجه می تواند به 1640 تبدیل شود که هم به عنوان حمایت و هم به عنوان 

مقاومت در آوریل 2020 عمل می کند.

قیمت بیت کوین باند باالیی بولینجر را لمس کرده است؛ این مسئله می تواند 
نشان دهنده حرکت صعودی پایدار و رسیدن احتمالی قیمت به 25000 دالر باشد.

به گزارش شبکه اطالع رسانی طال و ارز به نقل از دیلی کوین، بازگشت صعودی 
غیر منتظره ی قیمت بیت کوین )BTC( از پایین ترین سطح ماه ژوئن - به اندازه ی 
بیش از 30 درصد افزایش - تحلیلگران را به این فکر انداخته است که بازار نزولی 
به زودی به پایان می رســد. ســقوط قیمت ها در ماه های اخیر ضربات مهلکی به 

ارزهای دیجیتال زده است.
به گزارش بلومبرگ، یکی از نشانه هایی که برخی از تحلیلگران را متقاعد کرده اند 
که قیمت بیت کوین به 25000 دالر نزدیک می شود، این است که نمودار قیمت 
به باند باالیی اندیکاتور بولینجر رسیده است. بر اساس این گزارش، این اتفاق پس 
از تجربه ی دوره ای از ثبات قیمت و کاهش نوسان در بازار رخ داده است؛ بیش تر 
تحلیلگران وقوع این اتفاق را پس از یک دوره  ثبات قیمت ، به عنوان »پیش درآمدی 

برای یک حرکت جهت دار پایدار« تعبیر می کنند.
در ماه ژوئن نیز شــاهد اتفاق مشابه ای بودیم؛ در آن زمان بیت کوین دوره ای 

کم نوسان را تجربه کرد، و درست پس از لمس باند پایینی بولنیجر، قیمت آن سقوط 
کرد. در روز جمعه، 22 جوالی )31 تیر(، بیت کوین پس از تجربه ی یک کاهش 
قیمت در روز قبل، دوباره شروع به رشد کرد.در روز پنج شنبه، پس از انتشار اخباری 
مبنی بر فروش 75 درصد از دارایی بیت کوین شرکت تسال ، شرکت خودروسازی 
متعلق به ایالن ماسک، قیمت این ارز دیجیتال کاهش یافت. شرکت تسال ظرف سه 
ماه گذشته، بیش از 75 درصد از بیت  کوین های خود را فروخت. بیت کوین علی رغم 
این کاهش قیمت، توانست وضعیت خود را سروسامان دهد و از سد 23000 دالر 
عبور کند. با وجود این، هنوز به سقف 24200 دالری - که در هفته ی پیش ایجاد 
کرده بود - نرسیده است.بحثی که این روزها بین تحلیلگران و سرمایه گذاران داغ 
شده، در مورد دو سناریوی حداقلی و حداکثری برای قیمت بیت کوین است؛ آیا 

بیت کوین به 10000 دالر سقوط می کند یا به 30000 دالر باز می گردد.
یکی از تحلیلگران بازار کریپتو به نام جیبون گفته است که بیت کوین هنوز در 
یک بازار نزولی به ســر می برد و انتظار می رود این بازار نزولی تا سال آینده ادامه 
داشته باشد. بنابراین وی معتقد است که حرکات های صعودی که اخیرا شاهدشان 
بوده ایم، احتماال »تحرکاتی موقتی« باشند.ایالن ماسک در واکنش به انتشار خبر 
فروش 75 درصد از دارایی های بیت کوین شرکت تسال، طی یک کنفرانس تلفنی در 
خصوص گزارش درآمد این شرکت، گفت که این تصمیم را »نباید به عنوان مبنایی 
برای پیش بینی قیمت بیت کوین تلقی کنید«.به گفته ی وی، دلیل اصلی فروش 
بیت کوین توسط این شرکت عدم اطمینان آن ها در مورد مدت زمان قرنطینه های 
ناشی از شیوع دوباره ی کووید در چین بود که باعث ایجاد نگرانی هایی برای تولید 
این شرکت شده بود. ایالن ماسک گفت: »برای ما مهم بود که نقدینگی خود را به 
حداکثر برسانیم.«مدیرعامل تسال افزود: »ما مطمئنا آماده ی افزایش ذخایر بیت 
کوین خود در آینده هستیم.« وی هم چنین خاطرنشان کرد که این شرکت سهام 

خود را در دوج کوین نفروخته است.

آیا طال به چشم انداز نزولی وفادار است؟

آیا بیت کوین به زودی به 25000 می رسد؟

دولت خودش گرانی را دامن میزند و بعد می خواهد مالیات بگیریددولت خودش گرانی را دامن میزند و بعد می خواهد مالیات بگیرید
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علمیعلمی

اینفوگرافیاینفوگرافی

به نقل از رویترز، تســال روز دوشــنبه فاش کرد که دومین احضاریه از سوی 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را دریافت کرده اســت. این احضاریه به 
دلیل توییت های ایالن ماسک، مدیر اجرایی این شرکت در سال 2018 مبنی 

بر خصوصی کردن این شرکت خودروساز الکتریکی صادر شده است.
تســال  گفت که این احضاریه را در 13 ژوئن دریافت کرده اســت. رگوالتور 
ابتدا در ماه نوامبر شــرکت را در رابطه با توافقی که نیاز به بررسی توییت های 
ماسک در مورد اطالعات مادی داشت، احضار کرده بود. احضاریه ماه نوامبر چند 
روز پس از آن صورت گرفت که ماســک از دنبال کنندگانش در توییتر پرسید 
که آیا باید 10 درصد از سهام تسال را برای پوشش صورت حساب های مالیاتی 
بفروشد یا خیر. در راستای این حکم تازه، این شرکت امروز گفت که با مقامات 

دولتی همکاری خواهد کرد.
ماسک در سال 2018 شکایت رگوالتور در مورد توییت هایش را حل و فصل 
کرده بود. ثروتمندترین فرد جهان گفته که توییت تامین بودجه او درست بوده 
است. او همچنین با شکایت توییتر به دلیل انصراف از پیشنهاد 44 میلیارد دالری 
خود برای خرید این شرکت رسانه اجتماعی مواجه است و اکنون در حال آماده 
شدن برای یک رویارویی قانونی در دادگاهی است که قرار است در اکتبر آغاز شود.

دانشمندان استرالیایی با اســتفاده از دارویی که قباًل برای استفاده انسان ها 
تولید شده، روش جدیدی را برای احیای تولید انسولین در سلول های پانکراس 

ابداع کرده اند.
 به نقل از نیواطلس، اســتفاده از انسولین تولیدی سلول های پانکراس برای 

درمان دیابت می تواند یک پیشرفت بزرگ در جهت درمان این بیماری باشد.
ســطح گلوکز خون توسط هورمون انســولین کنترل می شود که در سلول 
های بتا در پانکراس تولید می شــود. با این حال، این سلول ها در بیماران مبتال 

به دیابت نوع 1 کم کم از بین می روند و در نتیجه تولید انسولین کم یا متوقف 
شده و نیاز مادام العمر به تزریق انسولین برای مدیریت بیماری ضروری خواهد بود.

محققان دانشگاه موناش در یک مطالعه جدید، روش جدیدی را برای احیای 
تولید انسولین در پانکراس شناسایی کردند. آزمایش های متعدد بر روی سلول های 
بنیــادی پانکراس اهداکنندگان مبتال به دیابت نوع 1، نشــان داد احیای تولید 
 GSK126 انســولین با قرار دادن این ســلول ها در معرض ترکیب دارویی به نام

ممکن است.

توییت های ایالن ماسک کار دست تسال داد

احیای تولید انسولین در سلول های پانکراس برای درمان دیابت

  بهترین شهرهای جهان برای زندگی در سال 2022
با بررسی شــاخص های مختلفی همچون بهداشت، فرهنگ، ساختارهای 
زیربنایی، محیط زیســت و آموزش، هر ســال بهترین شهرهای جهان برای 
زندگی معرفی می شوند؛ انتخابی که کیفیت زندگی در هر منطقه را عمال نشان 

می دهد و میانگین امتیازهای هر شهر، تعیین کننده رتبه آن از همین منظر، 
در سطح جهانی است.

 در این اینفوگرافیک 11 شهر نخست جهان به همراه نمره آن ها ذکر شده 
و به رتبه و نمره تهران هم نگاهی انداخته شده است.

 کشف ارتباط میان نوعی عفونت لثه و ابتال به بیماری آلزایمر

محققان به ارتباط میان ابتال به بیماری آلزایمر با نوعی بیماری که باعث 
عفونت لثه می شود، پی برده اند.

به نقل از تک اکسپلوریست، بیماری آلزایمر یک اختالل نوروپاتولوژیک)آسیب 
عصبی( است که باعث از دست رفتن حافظه و ایجاد اختالالت شناختی و در 
نتیجه تخریب بافت مغز به دلیل التهاب و سایر عوامل خطر می شود. بیماری 

آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل در سنین باال است.
عفونــت در لثه نیز می تواند بر ســالمت کلی لثه و اســتخوان فک تأثیر 
بگذارد و منجر به بیماری پریودنتیت)Periodontal( شود. بیماری پریودنتیت 
عمدتاً از عدم رعایت بهداشــت دهان و دندان نشــات می گیرد که باعث از 
دســت دادن دندان می شود. باکتری عامل بیماری پریودنتیت، فوزوباکتریوم 
نوکلئاتــوم)Fusobacterium nucleatum( یا به اختصار »F. nucleatum« نام 
دارد. این باکتری دهانی، ِگَرم منفی و بی هوازی اســت. پریودنتیت یک شکل 
شدید از بیماری لثه است که زمانی رخ می دهد که التهاب لثه در محلی که 

دندان را در خود نگه می دارند، گسترش می یابد.
تحقیقات جدیدی که توســط دانشــمندان و همکارانشــان در دانشگاه 
تافتز)Tufts( در مجله »Frontiers in Aging Neuroscience« منتشــر شده 
است نشان می دهد که باکتری »F. nucleatum » می تواند باعث التهاب عمومی 
شدید شود که نشانه ای از بیماری های سیستمیک مختلف از جمله دیابت نوع 
2 و بیماری آلزایمر اســت.بیماری های سیستمیک، بیماری هایی هستند که 
به طور همزمان چند اندام و بافت گوناگون در بدن یا تمام بدن را مورد هدف 
قرار می دهند.به گفته دانشمندان، تمرکز بر باکتری »F. nucleatum« می تواند 
گســترش و پیشرفت حداقل دو بیماری همه گیر را کاهش دهد. یکی از آنها 

بیماری پریودنتیت و دیگری بیماری آلزایمر است.

 ابداع یک فناوری جدید برای تحــول در تولید باتری های 
زیست سازگار

پژوهشگران کره جنوبی، فناوری جدیدی ابداع کرده اند که می تواند راه را 
برای تولید انبوه باتری های سازگار با محیط زیست هموار کند.

به نقل از میراژ نیوز، بیشتر سیستم های ذخیره سازی انرژی اخیرا باتری های 
لیتیوم-یونی را پذیرفته اند که باالترین بلوغ فناوری را در میان باتری ها دارند. 

با وجود این، یک اســتدالل در مورد این باتری ها نشان می دهد که آنها برای 
سیســتم های ذخیره ســازی انرژی که مقادیر قابل توجهی بــرق را ذخیره 
می کنند، به دلیل وجود خطرات آتش ســوزی، نامناسب هستند. بی ثباتی در 
عرضه بین المللی مواد خام برای ساخت لیتیوم-یونی نیز به عنوان یک نگرانی 
حیاتی ظاهر شده است. در مقابل، باتری های »روی-یون آبی«)AZIBs(، از آب 
به عنوان الکترولیت اســتفاده می کنند که اساسا از اشتعال باتری جلوگیری 
می کنــد. عالوه بــر این، قیمت روی که ماده خام آن به شــمار می رود، یک 

شانزدهم قیمت لیتیوم است.
گروهی از پژوهشــگران »موسســه علم و فناوری کره جنوبی«)KIST( به 
سرپرستی دکتر »مینا لی«)Minah Lee(، پژوهشگر مرکز پژوهش ذخیره انرژی 
این دانشــگاه موفق شده اند نوعی فناوری را برای ساخت آندهای فلز روی با 
چگالی باال ابداع کنند که کلید تجاری سازی باتری های روی-یون آبی به شمار 
می رود. انتظار می رود که این فناوری به عنوان یک کاتالیزور برای تولید انبوه 
باتری های روی-یون آبی عمل کند زیرا آندهای فلز روی با چگالی انرژی باال و 
عمر طوالنی را می توان از طریق یک فرآیند ساده آبکاری الکترولیتی و با استفاده 

از راه حل های کم هزینه و سازگار با محیط زیست تولید کرد.
از آنجــا که باتری های روی-یون آبی از دو الکترون در هر یون اســتفاده 
می کنند، از نظر حجم انرژی نسبت به باتری های یون-فلز قلیایی، سودمندتر 
هســتند. اگر ظرفیت فلز روی که به عنوان آند برای ســاخت باتری استفاده 
می شود، از دو برابر کاتد تجاوز نکند، می توان به میزان انرژی قابل مقایسه با 
باتری های لیتیوم-یونی پی برد که امروزه تجاری سازی می شوند. عالوه بر این، 
حتی اگر ظرفیت فلز روی به پنج برابر کاتد برسد، همچنان رقابتی است زیرا 
به باتری های سدیم یونی شباهت دارد که به دلیل هزینه پایین و فراوانی ماده 

سازنده، به عنوان نسل بعدی باتری ها جلب توجه می کنند.
با وجود این، آندهای فلز روی، میزان انرژی و طول عمر باتری های روی-یون 
آبی را به دلیل رشد نامنظم نانوذرات هنگام کار کردن با باتری محدود می کنند. 
چگالی کم ذرات فلز روی و ســطح گسترده در آند، خوردگی با الکترولیت را 
ســرعت می بخشد و در نتیجه، فلز روی و الکترولیت فعال را تخلیه می کند. 
پژوهش ها معموال از فلز روی ضخیمی استفاده می کنند که 20 برابر ضخیم تر 
از میزان مورد نیاز برای مقابله با محدودیت های طول عمر است اما این امر به 
کاهش اجتناب ناپذیر چگالی انرژی و رقابت پذیری هزینه منجر شده است که 

بزرگترین نقاط قوت باتری های روی-یون آبی به شمار می روند.
گروه دکتر لی برای برطرف کردن این مشکل، ریزساختار آندهای فلز روی 
را کنترل کردند تا واکنش های جانبی را که باعث کاهش چگالی انرژی و طول 
عمر باتری های روی-یون آبی می شوند، کاهش دهند. آنها برای ساخت آندهای 
فشرده روی، یک محلول »حالل یوتکتیک عمیق«)DES( را به کار بردند که 
می توان آن را به راحتی در دمای اتاق تولید کرد. این محلول از کولین کلراید 
و اوره تشکیل شده است. پژوهشگران موفق شدند از این کشف برای توسعه 
فرآیند آبکاری الکترولیتی اســتفاده کنند که به فلزات روی امکان می دهد تا 
به طور متراکم و یکنواخت در محلول حالل یوتکتیک عمیق که کم هزینه و 

سازگار با محیط زیست است، رشد کنند.

امام علی علیه السالم :

نیک بخت تریِن مردم، کسی 
است که فضل ما را شناخت و 
به وسیله ما به خدا تقّرب جست 
و محّبت ما را خالص گرداند و به 
چیزی که ما به آن می خوانیم، 
پرداخت و از آنچه ما باز می داریم، 
دست شست. چنین کسی از ما و 

در فردوس برین با ماست.
غرر الحکم : ح 3297
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