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وحید شقاقی
اقتصاددان

مشکالت بانکداری ایران با اصالحات 
جزئی برطرف نمی شود

اصالحات جزئی در نظام بانکی نمی تواند مشکل بانکداری را حل کند. از 
آنجایی که با بانکداری متعارف فاصله زیادی داریم، بانک در ایران به اصالحات 

ساختاری و نهادی نیاز دارد.
دیروز وزارت اقتصاد و دارایی از بسته راهبردها و سیاست های بخش بانکی 
خود رونمایی کرد. یکی از محورهای اصلی این بســته جلوگیری از فعالیت 
بانک ها در بازارهای امالک، طال و ارز اســت. بانک مرکزی در تالش است از 
طریق مقررات تازه از یک طرف جلوی خروج ارز را از کشور بگیرد و از طرف 

دیگر سفته بازی را در بازارهای امالک، طال و ارز به حداقل برساند. 
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت وگو »اتاق ایران آنالین« می گوید: 
ما در اقتصاد ایران بانک و نظام بانکی نداریم. قرار بود در نظام اقتصادی ایران، 
از بانک متعارف به سمت بانکداری بدون ربا و بعد از آن به سمت بانکداری 
اسالمی حرکت کنیم، ولی متأسفانه در حال حاضر حتی با بانکداری متعارف 

فاصله معناداری داریم.
شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه می دهد: ما چیزی به 
نام بانک متعارف در اقتصاد ایران نداریم. بانک ها در ایران ملغمه ای هستند 
از فعالیت در حوزه پولی-بانکی و بنگاه داری. بانک ها در ایران عالوه بر حوزه 
مالی در حوزه گاوداری، دام پروری، پرورش گل، تاســیس دانشــگاه ، مراکز 
آموزشــی، امالک، فعالیت معدنی و صنعتی می کند و حدود اسالمی را هم 
رعایت نمی کند. در زیرمجموعه بانک، لیست بنگاه ها قرار دارند که ارتباطی 

به عملیات بانکی ندارد.
او تاکید می کند: فعالیت های اقتصادی خطای بســیار بزرگی است که با 
مجوز از ســوی حاکمیت بانک ها با سپرده های مردم، فعالیت غیرمرتبط با 

بانک انجام می دهند.
شقاقی شهری تصریح می کند: این خطا باعث شده که بیش از ۶۰ درصد از 
منابع بانک ها در ایران بلوکه شده، منجمد، موهومی و اسمی باشد. همین موضوع 
باعث فساد گسترده در سیستم بانکی شده است. مأموریت بانک بنگاه داری، 
فعالیت تولیدی، صنعتی و امالک داری نیست. بانک باید خدمات بانکی ارائه 

دهد. بانک واسطی بین سپرده گذار با گیرنده تسهیالت است نه غیر از آن.
او معتقد است: برای همین به تکرار می گویم که ما با بانکداری متعارف فاصله 
بســیار زیادی داریم و بانک در ایران به اصالحات اساسی نیاز دارد. همه این 
اصالحات اعالم شده از سوی دولت ها در راستای رسیدن به بانکداری متعارف 
است. اما درنهایت قوانین در ایران باید در راستای تشکیل مفهومی به نام بانک 
باشد و بعد از آن در مسیر بانکداری بدون ربا و بانکداری اسالمی حرکت کند.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی می گوید: ما به جای بانکداری، بنگاه داری 
می کنیم. از طرفی برای تسهیالتی که از سوی بانک ها ارائه می شود از آنجایی 
که نظارتی نمی شود و امکان سنجی صورت نمی گیرد، درنهایت با شکست هر 
طرحی، بنگاهی به بنگاه های بانک اضافه می شود. بانک ها در ایران دولت در 
دولت و دولت سایه هستند؛ مدیرعامل بانک انجام هر کاری را در توان خود 
دارد. مدیرعامل یک بانک از انتصاب مدیر پتروشیمی تا مدیر واحد پرورش 
گل، واحد فوالدی و معدنی را در اختیار خود دارد درحالی که هیچ کدام از این 

کارها نباید در اختیار مدیرعامل یک بانک باشد.
شــقاقی شهری تصریح می کند: اصالح قوانین و مقررات و یا مصوبه های 
جزئی اصالحی، نمی تواند خطای استراتژیک را حل کند؛ نظام بانکی در ایران 
نیاز به اصالحات بنیادین دارد. ما ابتدا باید بانک بسازیم، باید قوانین، مقررات، 
نهادها و بســترهای الزم برای تأسیس بانک ایجاد شود و بعد از آن براساس 
قوانین و مقررات جدید بتوانیم در مسیر بانکداری حرکت کنیم. بانک در ایران 
نیاز به اصالحات ساختاری و نهادی دارد و تأکید می کنم با اصالحات جزئی 

بانکداری در ایران به سرانجام نمی رسد.

نفتبرایثبترکورددورخیزمیکند؟نفتبرایثبترکورددورخیزمیکند؟

 هفته ها است که احساسات نزولی بر بازار نفت غلبه کرده است اما تحلیلگران کماکان بر این 
باورند که زور عوامل صعودی به بازار می چربد و به زودی ورق در بازار نفت برخواهد گشت.

 تنها دستاورد بازار نفت از جنگ اوکراین و روسیه ترس شدید بوده است که برای هفته ها منجر 
به رکود سنگین در بازار شده است؛ همسو با ترس شدیدی که در بازار حاکم است، کند شدن 

رشد اقتصادی غول های اقتصادی به کاهش تقاضا دامن زده است.
در حال حاضر عوامل کاهش دهنده قیمت نفت بر احساسات بازار مسلط هستند اما ترس 
حاکم بر بازار موجب شده است که سرمایه گذاران قیمت های باالیی را برای معامالت خود 
پیشنهاد دهند؛ از طرفی بنابر گزارش های منتشر شده بازار کار ایاالت متحده آمریکا عملکرد 
بهتری را نسبت به انتظارات به ثبت رسانده است و همین موضوع سناریو کند شدن رشد 
اقتصادی ایاالت متحده را به چالش می کشد و از طرف دیگر بنابر گزارش های رسمی نرخ تورم 
در ایاالت متحده آمریکا در ماه جوالی کاهش یافت که کاهش قیمت بنزین در وقوع این اتفاق 
بی تاثیر نبوده است.با وجود هر آنچه گفته شد در عمل احساسات نزولی بر بازار نفت حاکم 
است چراکه ترس از رکود تاثیرگذارتر از هر عامل دیگری در بازار است؛ ترس از رکود ناشی از 
کاهش فعالیت پتروپاالیشگاه های چینی و گزارش های مبنی بر عملکرد ضعیف اقتصاد این 

کشور در ماه گذشته و همچنین تداوم قرنطینه در برخی از نقاط جهان و تاثیر آن بر تقاضای 
سوخت است.با این وجود جهش قیمت نفت قریب الوقوع نیست و سیگنال های صعودی به 
بازار نفت فرستاده می شود که از میان آنها می توان به مهمترینشان یعنی آغاز فصل طوفان در 
ایاالت متحده اشاره کرد؛ فصلی که طوفان های شدید آن می تواند منجر به تعطیلی گسترده 

سکوهای تولید در خلیج مکزیک و یا تعطیلی پاالیشگاه های خط ساحلی شود.
یکی دیگر از عواملی که می تواند منجر به افزایشی شدن قیمت نفت تا پایان سال شود، نزدیک 
شدن به زمان پایان ذخایر استراتژیک نفت آمریکا است که گمانه زنی ها حاکی از آن است که 
تا اکتبر به پایان خواهد رسید.با وجود آنچه گفته شد در حال حاضر به واسطه غلبه احساست 
نزولی بر بازار نفت روند قیمت ها در این بازار نزولی است و هر بشکه نفت خام برنت زیر ۱۰۰ 
دالر و هر بشکه نفت خام وست تگزاس زیر ۹۰ دالر معامله می شود؛ اما نفت با این قیمت ها نیز 

نتوانسته است تولیدکنندگان آمریکایی را مجاب به تولید کند.
بازار نفت در حال حاضر در چنگال نگرانی در مورد رکود جهانی و تخریب تقاضا است؛ ترس از 
رکود در اروپا در بحبوحه افزایش قیمت انرژی و عرضه کم گاز خط لوله روسیه تشدید شده 

است که شرکت های برخی از صنایع انرژی بر را مجبور به کاهش تولید کرده است.

هم خوانی بهنام بانی و رضا بهرام در سرود تیم ملی فوتبال 
تکذیب شد.

چندی پیش اخباری مبنی بر هم آوایی بهنام بانی و رضا بهرام 
خوانندگان موسیقی پاپ در سرود تیم ملی فوتبال ایران برای 

جام جهانی ۲۰۲۲ پخش شده بود.
طبق پیگیری و گفتگوی خبرنگار صبا با مسئوالن شرکت 
فرهنگی هنری آوای فروهر این خبر از ســوی مســئوالن 

مربوطه تایید نشد.

معاون وزیر راه ضمن اشاره به بسته پیشــنهادی جدید برای نوسازی بافت های 
فرسوده تهران محور این بسته را تراکم تشویقی، سطح اشغال بیشتر و تسهیالتی 
در زمینه پارکینگ عنوان کرد.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طی همکاری با 
شهرداری، بسته پیشنهادی جدیدی را به منظور نوسازی و بهسازی در شهر تهران 
آغاز کرده ایم که از جمله محورهای آن می توان به تراکم تشویقی، سطح اشغال 
بیشتر و تسهیالتی در زمینه پارکینگ اشاره کرد.محمد آئینی، معاون وزیر راه و 
شهرسازی تصریح کرد: تشویقات شهرسازانه، محور جدیدی است که در بحث 
نوسازی بافت فرسوده با شهرداری تهران شروع کرده ایم و معتقدیم این موضوع از 
تسهیالت بانکی و تخفیف پروانه مهم تر است.وی افزود: تجربه نشان داده به طور 
مثال یک طبقه تشویقی برای سازندگان مهم تر از دیگر مشوق ها است. یا اینکه 
وقتی اجازه یک درب اضافی برای پارکینگ داده می شود چند پارکینگ مزاحم 
حذف خواهد شد.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه برای تحرک 
در بافت فرسوده بسته جامعی از جنس های مختلف تهیه کرده ایم گفت: تراکم 
تشویقی، سطح اشغال بیشتر، تسهیالتی در زمینه پارکینگ، توده گذاری و برخی 
جزئیات دیگر از جمله موضوعاتی است که در این بسته گنجانده شده تا جذابیت 

ساخت و ساز را افزایش دهیم.

 جشــنواره فیلم تورنتو اعالم کرد فیلم »شب داخلی دیوار 
ساخته وحید جلیلوند در بخش سینمای معاصر جهان این 
جشنواره به نمایش در می آید. فیلم جلیلوند اولین نمایش 
خود در آمریکای شمالی را در این فستیوال تجربه می کند. 
اولین نمایش جهانــی این فیلم نیز در جشــنواره ونیز رخ 

خواهد داد.
خالصه داستان این فیلم اینگونه منتشر شده که: اثر جدید 
کالستروفوبیک و اســتعاری وحید جلیلوند، روایت مردی 
نابیناست که دربان ساختمانش جلوی اقدام به خودکشی 
او را می گیرد و بــه او اطالع می دهد که یــک زن فراری در 
ساختمان پنهان شده است. هدف مرد نابینا کمک به  این زن 
می شود. اثری درباره اینکه چه اتفاقی می افتد زمانی که ما از 

انسانیتمان جدا می افتیم.

فیلم وحید جلیلوند به 
جشنواره تورنتو اضافه شد

بسته پیشنهادی تشویقی برای 
سازندگان در بافت فرسوده

تکذیب هم خوانی بهنام 
بانی و رضا بهرام

  

آگهيفراخوانمناقصهعمومي
شمارهمناقصه:2001001003000005

شناسه آگهی :  ۲۰۰۹۱3۶7۶34 / م - الف

شرکت مادر تخصصي مدیریت منابع آب ایران در نظر دارد نسبت به "تأمین، تحویل، نصب، راه اندازی، تست، آموزش و پشتیبانی تجهیزات شبکه ACTIVE شرکت" از طریق برگزاری 
مناقصه عمومي با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از اشخاص حقوقي داراي گواهي صالحیت معتبر "شبکه های داده های رایانه ای و مخابراتی" با حداقل پایه 3 و "خدمات 

پشتیبانی" با حداقل پایه 4، از سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس SETADIRAN.IR  انجام 
خواهد شد. لذا از کلیه اشخاص حقوقي واجد شرایط دعوت مي گردد تا درصورت تمایل در مهلت مقرر جهت دریافت اسناد مناقصه به این سامانه مراجعه نمایند. تاریخ انتشار آگهی 

مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۶/۱ می باشد.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: معادل 3،5۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )سه میلیارد و پانصد میلیون( ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقدی به حساب مناقصه گزار 

به شرح مندرج در اسناد مناقصه
زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱4 روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۶/5
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد : ساعت ۱4 روز چهار شنبه مورخ ۱4۰۱/۶/۱۶

زمان بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۶/۱۹
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه: آدرس: تهرانـ  خیابان فلسطین شماليـ  پالک 5۱7ـ  شرکت مدیریت منابع آب ایران 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/06/01

شماره : 1447

 ساماندهی ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کارتخوان

 معاون مسکن وزیر راه وشهرســازی گفت: تمام پروژه های مسکن مهر که 
متقاضی سهم آورده خود را تکمیل کرده اما در اختالف نظر سازنده و شرکت 
عمران در پیشرفت ۹۰ درصدی رها شده است، با یک مدل مالی جدید تعیین 

تکلیف و تحویل متقاضی می شود.
 متقاضیان مسکن مهر در شهرهای جدید پرند و پردیس از اینکه واحد آنها 

در پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی از سوی سازنده رها شده است گالیه دارند.
به اذعان بسیاری از متقاضیان مسکن مهر پیمانکاران این پروژه ها عالوه بر 
دریافت سهم آورده متقاضی، ســهم عرصه را نیز به طور کامل گرفته اند اما 
اقدام به نصب آسانسور و  محوطه سازی نمی کنند و در پاسخ به شکایت مالکان 
واحدها ادعا دارند که وزارت راه وشهرسازی بدهی خود را به آنها پرداخت نکرده 
است و پروژه به صورت گرو کشی نگه داشته شــده تا سهم بدهی پیمانکار 

پرداخت شود.
»محمود محمودزاده« معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در 

خصوص چرایی توقف پروژه های مسکن مهر در مرحله پیشرفت ۹۰ درصدی، 
گفت: وزارت راه و شهرسازی در یکسری از پروژه های مسکن مهر مسئله جدی 

دارد که مصداق آن در دو شهر جدید پردیس و پرند است. 
وی توضیح داد: اخیرا جلسه ای با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد که 

درباره مدل مالی تســویه بدهی پیمانکاران شرکت عمران شهرهای جدید 
تصمیم گیری شود و مردم بتوانند بعد سالها واحدهای خود را تحویل بگیرند.

محمــودزاده گفــت: در نهایــت تصمیم گرفته شــد با گرفتــن کمک از 
صندوق ملی مســکن و منابع شــهرهای جدید، منابع تکمیل ۱۰ درصد 
باقی مانده پروژه ها تامین شــود) تســویه بدهی پیمانکاران( و پیمانکاران 
 متعهد شدند تا پایان سال ۲۰ هزار واحد مســکن مهر در پردیس را تحویل

 دهندو ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در پردیس نیز تا تیر ماه سال اینده تحویل 
مردم داده می شود.

وی درباره اینکه شرایط تحویل مســکن مهرهای ۹۰ درصدی در پرند چه 
می شود، گفت: این مدل برای پرند و سایر شهرهای جدید هم قابل اجراست . 
هم اکنون برای پرند این جدول طراحی نشده است. اما در پروژه هایی که مردم 
آورده را تکمیل کرده اند اما پروژه ها در اختالف نظر سازنده و شرکت عمران 

متوقف مانده است تعیین تکلیف می شود.

ســعیده محمد  -   ایده روز |  رییس 
کل سازمان مالیاتی کشور از رشد ۶۵ درصدی 
درآمدهای مالیاتی تا پایان تیرماه امسال نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل خبر داد و گفت: تا 
پایــان تیرماه اطالعات ۵۲۰ هزار خانه خالی از 
وزارت راه و شهرســازی دریافت  شد که مبلغ 
مالیات آنها ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

داوود منظور در جمع خبرنگاران به مناسبت 
هفته دولت با ارائه گزارشی از اقدامات سازمان 
مالیات در دولت سیزدهم، در مورد اخذ مالیات 
از خانه های خالی اظهار کــرد: تا پایان تیرماه 
امسال اطالعات ۵۲۰ هزار خانه خالی از سوی 
وزارت راه و شهرســازی دریافت  شد که مبلغ 
مالیات در نظر گرفته شده برای آنها ۱۰ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان است که به مودیان اطالع 

رسانی خواهد شد.
وی افزود: اطالع رســانی در مــورد مالیات 
خانه های خالی به افراد از طریق سامانه مالیات 
انجام می شــود و از طریق ارسال نامه مکتوب 

اطالع رسانی را تکمیل می کنیم.
هشدار ســازمان مالیاتی به مردم: اطالعات 
شــخصی و حســاب بانکی را در اختیار کسی 
قرار ندهند. در همین زمینه معلم بازنشســته، 
اطالعاتــش را در اختیار فــردی قرار داد و ۱۲ 

هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد.
رییس کل سازمان مالیاتی ادامه داد: ۱۰۰ 
هزار نفر به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات 
خانه هــای خالــی اعتراض کردنــد که مرجع 
رســیدگی به آن وزارت راه و شهرسازی است، 
در صورتی که مالکان از پرداخت استنکاف کنند، 
ماهانه مشمول پرداخت ۲.۵ درصد مبلغ مالیات 

به عنوان جریمه خواهند شد.
منظــور با بیان اینکه شناســایی خانه های 
لوکس ناچیز و تعدادشان پایین بود، گفت: سال 
گذشته شهرداری ها اطالعات کاملی از خانه های 
بوکس ارائه نکردند. امسال هم پیگیر هستیم تا 
اطالعات جامع را از شهرداری و سازمان بگیریم 

و امیدواریم تا پایان سال جمع آوری کنیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: خودروهای لوکس 
را شناســایی کرده ایم و فرایند دریافت مالیات 
آن شــروع شد که تا کنون ۱۵۹ میلیارد تومان 

مالیات گرفته شده است. 
منظور تاکید کرد: شاخص های مالک لوکس 
بودن خانه ها و خودروها از سوی قانون گذار در 
ســال جدید افزایش یافته و سازمان مالیاتی به 

عنوان مجری قانون و قوانین را اجرا می کند. 
وی از رشد ۶۵ درصدی درآمدهای مالیاتی 
تا پایان تیرماه ســال جاری نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل خبر داد و ادامه داد: ۲ هزار 
و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی ممنوع الخروج شدند که 

اقدام بــه واریز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
مالیات کردند. رییس کل سازمان مالیاتی گفت: 
برای فراریان مالیاتی پرونده کیفری تشــکیل 
می شــود که در همین مسیر ۱۰ نفر که اقدام 
به تشــکیل شرکت صوری و فرار مالیاتی کرده 
بودند، محکوم به ۱۰ سال زندان شدند.منظور 
بــا بیان اینکه در این دولت رویکردمان حرکت 
به سمت مودی محوری است، بیان کرد: برای 
گسترش این امر، برنامه ریزی هایی انجام شده 
اســت تا تمام اتفاقاتی که در حوزه مالیاتی رخ 
می دهد را به صورت کامل در سراســر کشــور 
پوشــش دهیم. در همین راستا پایگاه خبری 
به عنوان یک مرجع در اختیار رسانه هاســت تا 

اقدام به بازنشر اخبار آن کنند. 
وی بیان داشت: برای فرهنگ سازی در صدد 
هستیم تا پادکســت رادیو مالیات را راه اندازی 
کنیم و در آن مقررات بخش نامه و همه مواردی 
که به مودیان مربوط می شــود را ارائه دهیم و 
از کارشناســان دعوت می شــود تا با این رادیو 

همکاری داشته باشند. 
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: پویش 
پاسخ گویی نظام مالیاتی را گسترش می دهیم؛ 
از این رو از مدیران مالیاتی استان ها درخواست 
کردیم که روزانه ۲ ســاعت را به پاســخگویی 
مراجعان اختصاص دهند و از ظرفیت مشاوران 
مالیاتــی در میز خدمت نیز اســتفاده کردیم. 
ضمن اینکه سامانه تلفنی به شماره ۱۵۲۶ نیز 

پاسخگوی ابهام های مودیان است.

منظــور از رونمایی کتابچه دســتاوردهای 
یک ســاله و عملکرد سازمان مالیاتی خبر داد و 
اظهار کرد: این کتابچه با رویکرد مالیات ستانی 
و سامانه محوری است تا عموم مردم در جریان 

جزییات آن قرار گیرند. 

 ســاماندهی ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار 
کارتخوان

وی گفت: کاهش فشــار بر بخش رســمی 
اقتصاد و مبارزه با فرارهای مالیاتی و دیجیتالی 
کردن یا هوشمندســازی رویکرد دیگری است 
که در حوزه خدمات الکترونیکی صورت گرفته 
تا با اســتفاده از سامانه ها و برنامه های مختلف 
مراجعه مودیان کاهش یابد.معاون وزیر اقتصاد 
از ساماندهی ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کارتخوان 
خبــر داد و گفت: ۹ میلیون از این کارتخوان ها 
غیر فعال شــدند و یک میلیــون و ۵۰۰ هزار 
کارتخوان به حساب های تجاری متصل شدند. 

از   جداسازی حســاب های تجاری 
کارت  به  کارت  پایان سال/  تا  غیرتجاری 

بررسی می شود؟
منظور ابراز داشــت: جداســازی و تفکیک 
حســاب های تجاری از غیر تجاری با همکاری 
بانک مرکزی تا پایان امســال صورت می گیرد. 
از ایــن رو افرادی که فعالیت های تجاری دارند 
باید به ســازمان مالیاتی اعالم کنند. وی گفت: 
قانون گــذار این اختیار را داده اســت که همه 

حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان را 
بررسی کنیم، اما تمرکز ما بر روی تراکنش های 
کارتخوان است؛ از این رو اگر فردی کارتخوان را 
خریداری کرده و از آن استفاده نکرده است، تنها 
تمرکز بر روی تراکنش های کارتخوان است. در 
صورتی که کارت به کارت کردن به حساب بیش 
از ۵۰ مورد در ماه باشــد، مشکوک به حساب 

تجاری است و بررسی خواهد شد. 
رییس کل سازمان مالیاتی با اشاره به اقدام 
بعضی از مراکز درمانی و بهداشتی در خودداری 
از استفاده کارتخوان، گفت: در صورتی که کارت 
به کارت در حساب های دیگری انجام شود، مورد 
پیگیری قرار می گیرد و اگر تخلف مشهود شود، 
مشمول پرداخت مالیات و جرایم خواهد شد. 

منظور تاکید کرد: این امر نیازمند همکاری 
مردم و ارائه گزارش ها در ســامانه ســوت زنی 
اســت که مردم تخلفات و شــماره ها کارت ها 

را اعالم کنند. 

  حساب ها و کارت های بانکی خود را 
در اختیار دیگران قرار ندهید

وی با اشــاره به اینکه معوقات مالیاتی ۷۰ 
هزار میلیارد تومان اســت، گفت: این معوقات 
از ســال های گذشته تا کنون ناشی از فرارهای 

مالیاتی با رنگ و لعاب قانونی است.
رییس کل سازمان مالیاتی اظهار کرد: عده ای 
از روی ناآگاهی حساب های شخصی و کارت های 
بانکی خود را در اختیار صاحبان شــرکت های 

صوری قرار داده اند که وقتی پیگیری می کنیم 
با عده ای کارتن خواب مواجه می شویم که ۴۰ 

درصد معوقات از این طریق است.
منظور ادامه داد: حدود ۲۰ درصد از معوقات 
مالیاتی برای کارت ها بازرگانی است که عده ای 
با مراجعه به روستاها حساب های بانکی پیرزنان 
و پیرمردان را گرفته اند و با آن اقدام به واردات 
خودرو و ســایر اقدامات تجــاری کرده اند که 
قابل شناســایی نیســتند. این مورد در یکی از 

روستاهای اصفهان صورت گرفته است.

با ۱2 هزار میلیارد  بازنشسته   معلم 
تومان بدهی مالیاتی

وی به مردم هشــدار داد: مراقب باشــند و 
اطالعات شــخصی و حساب بانکی را در اختیار 
کســی قرار ندهند. در همیــن زمینه معلمی 
بازنشســته، اطالعاتش را در اختیار فردی قرار 
داده بود، اکنون با ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی، 

بدهکار مالیاتی است.
رییس ســازمان مالیاتی با اشاره به اینکه ۵ 
درصــد بدهکاران مالیاتــی توقف اجرای حکم 
گرفته اند، گفــت: با مراجع قضایــی به دنبال 

رسیدگی به وضعیت این بدهکاران هستیم.
منظور تاکید کرد: بــرای عدالت در وصول 
مالیــات نیازمند همکاری دســتگاه ها و مردم 

هستیم.

 بررســی پیش نویس قانون مالیات 
بر مجموع درآمد در کمیسیون اقتصادی 

دولت
وی از تهیــه پیش نویس قانــون مالیات بر 
مجموع درآمد خبــر داد و گفت: به دنبال این 
هســتیم که هر فردی اظهارنامه مالیاتی ارائه و 
درآمدها و هزینه ها را گزارش کند. پیش نویس 
این موضوع نوشــته شــده و در کمیســیون 
اقتصادی دولت در حال بررســی اســت تا در 
مجلس پیگیری و تصویب شود.رییس سازمان 
مالیاتی بیان کرد: رشــد ۲۰۰ درصدی مالیات 
ابرازی اشخاص حقیقی، تقویت ۱۰۰ درصدی 
ساختار دادرسی مالیاتی، افزایش ۵۰ درصدی 
متقاضیــان پرداخت مالیــات مقطوع، پذیرش 
مالیــات ابرازی بیش از ۵۰ درصد از واحدهای 
تولیدی و رشد ۷۲ درصدی مالیات نقل و انتقال 
خودرو از مهم ترین اقدام در سال گذشته بوده 
است.منظور خواستار اصالح حقوق پرداختی به 
کارمندان و بازرسان مالیاتی شد و گفت: اکنون 
پرداختی به این افراد کمتر از متوسط میانگین 
کشوری است. این افراد را نباید در مظان خطا 
قرار داد، در شرایطی که خطا کنند کشور متوجه 

خطا خواهد شد.

تعیین تکلیف  الباقی پروژه های مسکن مهر

احمد حاتمی یزد
دیرعامل سابق بانک صادرات

 طرح اصالح بانکداری، سیاسی است 
نه علمی

با توجه به مشکالت طرح بانکداری ایران و آثار مخرب این طرح بر نظام پولی، 
مالی و اعتباری کشور، ضروری است تدابیر الزم برای اصالح قبل از تصویب طرح 

به   عمل آید.
»طرح بانکداری جمهوری اســالمی ایران« در جلســه علنی بیست وششــم 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مجلس برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی 
ارجاع شد و حدود یک سال بعد در جلسه اول خردادماه ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات 
زیاد در متن به تصویب رســید و در نامه مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، برای تصویب در 
صحن علنی به مجلس گزارش شد. حاال این طرح با وجود مخالفت های زیادی درباره 

بندهای آن، در انتظار تصویب قریب الوقوع مجلس قرار دارد.
 مهم ترین مســاله ای که در اصالح قانون بانک مرکــزی باید به آن توجه کرد، 
مساله استقالل بانک مرکزی است. اگر در طرح جدید، استقالل بانک مرکزی ارتقا 
یابد، می توان ادعا کرد که اصالحات قانونی یک قدم رو به جلو است و اگر استقالل 
بانک مرکزی در این طرح قانونی، نســبت به قانون قبلی ضعیف تر شده باشد، باید 

گفت، این اصالح قانون، نوعی عقبگرد بوده و بی ثمر است.
 طرح جدید اصالح بانکداری ایران نســبت به قانون مصوب سال ۱۳۵۱، نوعی 
عقبگرد است. در بررسی این بخش از طرح نه تنها اصالحی انجام نشده، بلکه حتی 
به نظر می رسد پیشنهاد جدید نسبت به قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ بدتر است.

 به عنوان مثال در قانون پولی  و بانکی سال ۱۳۵۱، مجمع عمومی توسط قوه مجریه 
اداره می شــد و متاسفانه مواردی از دخالت مستقیم قوه مجریه از طریق مجمع در 
حوزه سیاست های پولی وجود دارد. در طرح فعلی، متاسفانه عالوه بر تداوم سیطره 
قوه مجریه بر مجمع عمومی، نمایندگانی از سوی قوه مقننه و قوه قضاییه نیز عضو 
مجمع عمومی شده اند. بر این اساس، امکان فشار آوردن بر بانک مرکزی و تحمیل 
منویات سیاسی از دولت فراتر رفته و به مجلس و قوه قضاییه نیز تسری پیدا کرده است.

 وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و در کنار آن نظارت بر 
بانک هاست تا به سپرده های مردم صدمه ای وارد نشود. اما گاهی حفظ ارزش پول 
ملی با سیاست های اقتصادی دولت ها در تناقض قرار می گیرد و اگر بانک مرکزی 

استقالل نداشته باشد، نمی تواند منافع ذی نفع ها را پایداری کند.
 وقتی دولت و مجلس دستورات تکلیفی درباره نیاز به نقدینگی برای ساخت پل، 
ساخت سد یا جاده سازی و غیره به بانک ها اعالم می کنند، راهی جز چاپ پول از 
سوی بانک مرکزی باقی نمی ماند. زمانی که دولت این دستورات را به بانک مرکزی 
می دهد استقالل بانک مرکزی هم سؤال می رود و چاره ای جز اجرای این دستورات 
باقی نمی ماند و در نتیجه این اقدام هم منجر به تورم بیشتر می شود و مردم را با 

مشکالت مواجه می کند و ارزش پول ملی را هم کاهش می دهد.
 اگر بانک مرکزی استقالل نداشته باشد و به نظر متخصص های اقتصادی توجه 
نکند، باعث افزایش نرخ تورم در کشور خواهد شد. وضع موجود دقیقاً مصداق همین 
مسئله است که افزایش نقدینگی به تورم ۴۰ درصد حتی ۶۰ درصد منجر شود و 

هیچ کس درنهایت در این باره پاسخگو نباشد.
 وقتی وظایف بانک مرکزی را به هیات عالی ای محول کنند، این شرایط اقتصاد 
کشور را بدتر خواهد کرد. این قانون نیروهای جدیدی را وارد سیاست گذاری خواهد 

کرد که هیچ تجربه و تخصصی در حوزه بانکداری ندارند.
ورود شــورای فقها به بانک مرکزی کار درســتی نیست. تأکید فقها در مسئله 
بانکداری، اجتناب از بانکداری ربوی است و مسئله در بانک های تجاری موضوعیت 

دارد نه در بانک مرکزی.
کار بانک مرکزی کنترل نقدینگی و منابع ارزی کشــور است؛ بانک مرکزی به 
کسی تسهیالت ارائه نمی کند که مشمول احکام ربوی یا غیر ربوی باشد. بنابراین 
این طرح کالف سردرگمی است که می خواهد پای فقها را هم به مشکالت اقتصاد 

و بانکداری کشور باز کند.
 اصالح قانون بانکداری به شکل کنونی، نه تنها کمکی به نظام بانکداری نخواهد 
کرد، بلکه راه را برای فساد بیشتر باز می کند. به یقین این اصالح برخالف رویه حاکم 
بر نظام بانکداری دنیاست و کاری سیاسی است نه علمی. باید و ضروری است تدابیر 

الزم برای اصالح قبل از تصویب طرح به   عمل آید.

در برنامه نهضت ملی مسکن ۳۶۰ هزار واحد شهری و ۱۶۰ هزار واحد روستایی 
با بیشترین حمایت های دولتی، برای اقشار کم درآمد )دهک اول تا سوم( ساخته 

می شود
مهمترین برنامه دولت در بخش مسکن، به یک سالگی خود نزدیک می شود. 
برنامه نهضت ملی مسکن که بخشی از قانون جهش تولید مسکن است، افزایش 
عرضه واحد مسکونی را مد نظر دارد. با توجه به کاهش تولید مسکن در چند 
سال گذشته، سیاستگذاری بخش مسکن، بر پایه ساخت و عرضه مسکن نهاده 
شده است. برنامه نهضت ملی مسکن ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را به 

پیش می برد. 
مسئول مستقیم برنامه دولت در نهضت ملی مسکن اما اعتقادی به ساخت یک 
میلیون مسکن در سال ندارد. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرسازی معتقد است: »در یک سال امکان ساخت یک میلیون مسکن را 
نداریم و ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال عددی است که برآورد شده است 
و توزیع واحدهای ساخته شده در قالب این برنامه به طور متوسط بخشی از کل 
برنامه را دربر می گیرد.« معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به مسکن مهر، می گوید: »شرایط اقتصادی ما ۱۵سال پیش که مسکن مهر اجرا 
شد کامالً با شرایط کنونی متفاوت بود، در آن زمان ما نفت زیادی می فروختیم 
و دولت منابع باالیی از فروش نفت به دست می آورد اما نمی توانیم نهضت ملی 
مسکن را با همان شرایط بسازیم چون درآمدهای نفتی ما کم شده است، بنابراین 
باید براساس نیاز واقعی پروژه تعریف شود.«هرچند به نظر می رسد معاون مسکن 
وزیر راه و شهرسازی که مجری نهضت ملی مسکن است، اعتقادی به ساخت یک 
میلیون مسکن در سال ندارد، اما تأکید دولت بر اجرای برنامه با هدف خانه دار 

شدن اقشار ضعیف و متوسط جامعه است. 
رئیس جمهور در آخرین نشست شورای عالی مسکن بر تأمین زمین ارگان های 
دولت و افزایش سرعت ساخت نهضت ملی مسکن تأکید کرده است. اطالعاتی در 
خصوص اینکه تا پایان امسال چه تعداد مسکن در قالب نهضت ملی به متقاضیان 
واگذار می شود، از سوی مجری برنامه ارائه نشده است. اما تحویل ۱۰۰هزار واحد 
تا اوایل مهر در برنامه است. این واحدها شامل مسکن شهری و روستایی است. 
همچنین از ۴۰هزار مسکن مهر باقیمانده تا آخر شهریور حدود ۴۲۰هزار واحد 

تحویل داده می شود.

  ۱.۵میلیون متقاضی فعال
تاکنون ۵.۶ میلیون متقاضی در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد ۱.۵ میلیون متقاضی ثبت نام خود را تکمیل کرده اند و به اصطالح متقاضی 

فعال شناخته می شوند. قرار است در هفته دولت، سامانه ثبت نام نهضت ملی 
مسکن، در شهرهایی که امکان تأمین زمین دارد دوباره ثبت نام از متقاضیان را 
شروع کند. در حال حاضر برای ۱.۵میلیون متقاضی فعال زمین تأمین شده و 

روند ساخت شروع شده است.
در نهضت ملی مســکن، دولــت تســهیل گری، برنامه ریــزی و حمایت از 
متقاضیان را برای دریافت مســکن با قیمت مصوب برعهده دارد و ســاخت 
 مسکن به صورت صددرصد توسط بخش خصوصی انجام می شود. واحدهای 
مسکونی نهضت ملی بر اساس قیمت ۷۰ درصد مصالح و ۳۰ درصد دستمزد 

ساخته می شود.
قیمت ساخت مسکن نهضت ملی از سوی مجری تعیین نشده است. این موضوع 
نگرانی را در میان متقاضیان ایجاد کرده است که هزینه نهایی مسکن از توان آنان 
بیشتر باشد. اما معاونت مسکن و ساختمان اعتقادی به تعیین قیمت ساخت 
ندارد. بر اســاس گفته های محمودزاده »وقتی رشد قیمت ها را داریم، قیمت 
ساخت مسکن متغیر است اما آنچه دولت تعهد داده این است که ساخت مسکن 

را با کمترین قیمت تمام شده به اتمام برساند.«
اما در دهک های اول تا سوم، دولت در حد توان هزینه ها را کاهش داده و حداکثر 
حمایت خود را برای این خانواده ها به کار می بندد. در برنامه نهضت ملی مسکن 
۳۶۰هزار واحد شهری و ۱۶۰هزار واحد روســتایی با بیشترین حمایت های 
دولتی، برای اقشار کم درآمد)دهک اول تا سوم( ساخته می شود. سود تسهیالت 
پرداختی در این طرح نیز برای دهک های اول تا سوم، کمتر از نرخ سود تسهیالت 

در کل طرح است.
برای تأمین هزینه ساخت مسکن نهضت ملی، افزایش وام ساخت از ۴۵۰میلیون 
به ۷۰۰ میلیون تومان از سوی شورای عالی مسکن به بانک مرکزی پیشنهاد داده 
شده است. معاون مسکن و ساختمان در این خصوص می گوید که »اعتقاد داریم 
که قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن باید در استطاعت متقاضیان 
باشد. بر این اساس هم باید سهم آورده مردم و هم تسهیالت را افزایش دهیم، در 

واقع عدم افزایش سقف تسهیالت امکانپذیر نیست.«
در رابطه با آمار متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی از بازار مسکن، گفت: درباره آمار 
منتشر شده از بازار مسکن توسط بانک مرکزی قبالً هم اعالم کرده بودم که این 
آمار درست نیست. در تهران حدود ۳۰۰ محله داریم که در ۱۰ محله معامله انجام 
شده و قیمت های آن را به سایر مناطق تسری می دهیم. برخی مناطق مانند ۵، ۲۱ 

و ۲۲ سقف قیمتی تهران و کشور را جابه جا می کنند.
معاون مسکن و ســاختمان با تأکید بر اینکه این قیمت ها منطق کارشناسی 
ندارد، افزود: در چندین مرحله قیمت ها را صادر کردیم و متأسفانه مردم با آمار 

ضدو نقیض مواجه شدند و آنها را سردرگم می کرد. بیشترین انرژی را روی این 
گذاشتیم که به ادبیات مشترک در این بخش برسیم و االن روی این موضوعات 

تمرکز کرده ایم.

 تأمین زمین
تأمین زمین واحدهای نهضت ملی مسکن به صورت رایگان توسط دولت تأمین 
می شود. تأمین زمین این واحدها از سه روش پیگیری می شود. براساس آمار و 
اطالعات سازمان ملی زمین و مسکن، تأمین زمین برای ساخت ۱۱.۵ میلیون 
مسکن در دولت سیزدهم معادل فعالیت دولت های قبل در ۱۶ سال اخیر بوده 
است. ۲۳ هزار هکتار زمین وزارت راه و شهرسازی در اختیار نهضت ملی مسکن 
قرار گرفته اســت که از این میزان ۶۱۳۴ هکتار در قالب ماده ۱۰ باید توسط 
دستگاه های دیگر آزادسازی شود و سند این اراضی بر اساس قانون باید به نام 

وزارت راه و شهرسازی صادر شود.
همچنین ۳۳۰۰ هکتار زمین مســتعد برای شهرک سازی شناسایی شده که 
حدود ۱۳۰۰ هکتار به استان ها ابالغ شده است. ۳۵ هزار هکتار زمین دولتی که 
قابلیت الحاق به شهرها را دارد در دستور کار قرار گرفته است. این میزان زمین 

حدود ۱.۸ میلیون نفر را پوشش می دهد.

 ساخت ۱۵درصد واحدهای نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده
نوسازی بافت فرسوده، بخشی از برنامه نهضت ملی مسکن است. بر این اساس ۱۳ 
هزار واحد مسکن در بافت های فرسوده در شهریور به بهره برداری می رسد. از سال 
۸۴ تاکنون ۶۷۰ هزار واحد با تخریب ۲۱۰ هزار بنا نوسازی شده است، اما دولت 
سیزدهم برنامه نوسازی ۱۵۰هزار واحد در سال را در نظر دارد.در حوزه تسهیل 
صدور مجوزهای اداری، پروانه های نوسازی و تراکم ساخت، تدارک تسهیالت 
مالی نوسازی بافت های فرسوده و تسهیالت ویژه نوسازی بافت فرسوده اقداماتی 

در دولت صورت گرفته است.
برای اولین بار ۲۱۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته 
شــد که به این مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد تومان نیز از منابع بانک تخصصی بخش 
مسکن اضافه می شود. تسهیالت نوسازی بافت فرســوده مانند نهضت ملی 
مسکن شامل ۴۵۰ میلیون تومان در تهران، ۴۰۰میلیون تومان در کالنشهرها 
و ۳۵۰میلیون تومان در شــهرهای دیگر اســت که ۱۵۰ میلیــون تومان از 
 این تسهیالت)در تمام مناطق کشور( به صورت ســود صفر درصد پرداخت

 می شــود.در حال حاضر ۶۵ هزار واحد در محدوده بافت های فرسوده در حال 
ساخت است.

 صادرات تخم مرغ متوقف شد
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: میزان صادرات تخم 
مرغ آنچنان جزئی اســت که نمی توان نام صادرات بر آن نهاد و می توان گفت که 

صادرات عمال متوقف شده است.
ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرین 
وضعیت صادرات تخم مرغ از کشور گفت: صادرات بسیار جزئی به کشور افغانستان 
داریم که میزانش آنچنان محدود است به طوری که نمی توان نام صادرات بر آن نهاد 

و می توان گفت که صادرات عمالً متوقف شده است.
وی دلیل این مساله را قیمت باالی تخم مرغ در داخل کشور دانست و افزود: قیمت 
هر کیلوگرم تخم مرغ ترکیه ای در سلیمانیه عراق ۳۲ هزار تومان و این در حالی است 

که در داخل ایران قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در همین حدود است.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: دولت ترکیه به هــر کیلوگرم صادرات ۱۸ 
درصد سوبسید می دهد.وی میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری 
را رقمی بین ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان اعالم و اضافه کرد: تولید تخم مرغ بســیار زیاد 
است و در عین حال مردم قدرت خرید این کاال را ندارند.این فعال بخش خصوصی 
با بیان اینکه تولیدکنندگان در زیان شدید هستند، گفت: تنها امید تولیدکنندگان 
 این اســت که هوا رو به خنکی برود و مصرف تخم مرغ در کشــور افزایش یابد.به 
گفته وی، در حال حاضر قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ رقمی بین ۴۴ 

تا ۴۵ هزار تومان است.

  شیوه نامه صادرات دام به گمرکات ابالغ شد
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران از ابالغ شیوه نامه صادرات دام به گمرکات 
خبر داد و گفت: بر اساس شیوه نامه موجود صادرات گوساله باالی ۴۰۰ کیلوگرم و 

گوسفند باالی ۴۰ کیلوگرم آزاد شد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به ابالغ شیوه نامه صادرات دام 
زنده به گمرکات از آزاد شدن صادرات گوساله باالی ۴۰۰ کیلوگرم و گوسفند باالی 

۴۰ کیلوگرم خبر داد.
سید احمد مقدسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اعالم کد 
تعرفه ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی به گمرک افزود: تعرفه صادرات هر کیلوگرم 

گوساله ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان و هر رأس گوسفند حدود ۵۰ هزار تومان است.
مقدسی درباره اینکه اولین محموله دام صادراتی چه زمانی ارسال خواهد شد؟، گفت: 

فعالً می خواهیم با واردکنندگان خارجی وارد مذاکره شویم.
وی ادامه داد: کشورهای عراق، ازبکستان، تاجیکستان، قطر، امارات و عمان خواهان 

دام ایرانی هستند.
مقدسی درباره قیمت دام صادراتی نیز گفت: قیمت براساس نرخ های جهانی تعیین 

می شود و بستگی به نظر خریداران نیز دارد تا در نهایت با آنان به توافق برسیم.

  خبرخبر

ساخت ۵2۰ هزار واحد مسکونی برای 3 دهک پایین درآمدی
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 افت پنج هزار واحدی شاخص بورس
زهرا جعفری  -   ایده روز  |  شاخص کل 
بورس تهران امروز )دوشنبه، ۳۱ مردادماه( با پنج 
هزار و ۴۱۶ واحد کاهش در ارتفاع یک  میلیون و 

۴۲۴ هزار واحدی ایستاد.
 شاخص هم وزن با ۷۷۱ واحد افزایش به ۳۹۷ 
هزار و ۲۹۶ واحد و شاخص قیمت با ۴۶۱ واحد 

رشد به ۲۳۷ هزار و ۸۴۳ واحد رسید.
شاخص بازار اول، هشت هزار و ۲ واحد کاهش 
و شاخص بازار دوم،  یک هزار و ۱۵۸ واحد افزایش 

را ثبت کرد.
در معامالت بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد 
و ۱۳۲ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 

ارزش ۳۲ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال معامله شد.
همچنین ایران خودرو )خودرو( با ۴۰۷ واحد، 
پتروشــیمی نوری )نوری( با ۲۶۴ واحد، بوورس 
کاالی ایران )کاال( با ۱۸۴ واحد، شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شســتا( با ۱۷۳ واحد، 
بورس اوراق بهادار تهران )بورس( با ۱۴۹ واحد و 
البراتور داروسازی دکتر عبیدی )دعبید( با ۱۴۱ 
واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.

همچنیــن معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( 
با یک هــزار و ۶۴۱ واحد، فوالد مبارکه اصفهان 

)فوالد( با یک هزار و ۵۴۳ واحد، معدنی و صنعتی 
چادرملــو )کچاد( با یک هزار و ۲۶۰ واحد، بانک 
ملــت )وبملت( با ۴۱۶ واحد و پاالیشــگاه نفت 
اصفهان )شپنا( با ۴۰۲ واحد و صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس )فارس( با ۳۸۸ واحد تاثیر منفی بر 
شاخص بورس داشتند.بر پایه این گزارش، امروز 
نماد سایپا )خساپا(، ایران خودرو )خودرو(، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد(، گسترش سرمایه گذاری 

ایران خودرو )خگســتر(، پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا(، داده گستر عصر نوین – های وب )های 
وب( وشرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه 

خودرو هم در معامالت امروز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد 
و ۸۸۴ هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۱۵۲ 

میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز امروز بیش از ۳۰ واحد 
افزایش داشت و به ۱۸ هزار و ۹۹۰ واحد رسید.

در این بازار چهار میلیارد و ۴۷۳ میلیون برگه 
ســهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات 
معامالت امروز فرابورس بیش از ۱۷۷ هزار و ۶۵۷ 
نوبت بود.نمادهای پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
فرابورس ایران )فرابورس(، بیمه کوثر )کوثر(، پویا 
زرکان آق دره )فزر(، صنایع پتروشــیمی تخت 
جمشید )شجم(، توسعه سامانه نرم افزاری نگین 
)توسن( و کشــتیرانی دریای خزر )حخزر( تاثیر 

مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنین سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پلیمر 
آریا ساســول )آریا(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، 
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر )پارتا(، زغال سنگ 
پرورده طبس )کزغــال( و بانک دی )دی( تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

در ۴ ماهه اول امســال رشــد نقدینگی نسبت به سال 
گذشــته ۴۱.۵ درصد کاهش یافته اســت با توجه به 
سیاست های اجرا شــده در ۱۲ ماه اخیر،  کارشناسان 

چشم انداز تورمی در ماه های آینده را کاهشی می دانند
گروه اقتصادی / در حالی که در ۴ ماهه اول سال گذشته 
رشد مانده تسهیالت اعطایی به ۱۶.۵ درصد رسیده بود، 
رشد این متغیر در ۴ ماهه اول امسال در سطح ۵.۳ درصد 
کنترل شده است که بیانگر نتیجه بخش بودن سیاست 
کنترل ترازنامه بانک ها است.  بانک مرکزی در راستای 
سیاست کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه 
بانک ها را در پیش گرفته است که بر اساس ضوابط ابالغی 
بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ رشــد مقداری ترازنامه 
بانک ها بــرای بانک های تجاری ۲درصــد و بانک های 

تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد.
این ضوابط از آبان ماه سال گذشــته عملیاتی شد و به 
تدریج رعایــت این ضوابط نیز در نظــام بانکی افزایش 
پیدا کرد. به تازگی بانک مرکزی ضوابط کنترل مقداری 
ترازنامه بانک ها را اصالح کرده اســت. براساس ضوابط 
ابالغی بانک مرکزی، رشــد ترازنامه هر بانک براساس 
امتیاز رتبه بندی بانک /مؤسسه اعتباری بر اساس روش 
CAMELS، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، 
وضعیت اضافه برداشــت، وضعیت مطالبات غیرجاری 
ریالی، وضعیت رعایت بخشنامه های مبارزه با پولشویی 
و قضاوت حرفه ای وضعیت بانک /مؤسســه اعتباری از 
نظر گروه بازرسی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط 

)رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیالت، کالن، مرتبط، 
سرمایه گذاری ها و شفافیت( تعیین می شود.

به گزارش شادا، همچنین طبق اعالم علی اکبر میرعمادی 
مدیر اداره ارزیابی ســالمت نظام بانکی بانک مرکزی، 
حداقل افزایش ماهانه ترازنامه برای بانک های ضعیف 
۱.۳۳ درصد و حداکثر افزایش هم ۲.۵ درصد اســت؛ 
ضمن اینکه بانک مرکزی فقط به دو بانک تخصصی اجازه 
رشد ماهانه ۲.۵ درصد را داده است. دو بانک قرض الحسنه 
در شبکه بانکی هم به  میزان ۴.۵ درصد در هر ماه اجازه 

رشد ترازنامه خواهند داشت.
به گفته میرعمادی در سال گذشته ۹ بانک به دلیل عدم 
رعایت حدود تعیین شــده برای رشد ترازنامه، مشمول 

افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شده اند و امسال 
هم نرخ سپرده قانونی ۶ بانک دیگر مشمول این افزایش 
شده است، اما به دلیل عدم بازدارندگی و پایین بودن نرخ، 
بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ 
سپرده قانونی برای بانک های متخلف به ۱۵درصد را هم 
دریافت کرد. البته تمهید مطلوب در این زمینه افزایش 
نرخ سپرده متناسب به حدود عدم رعایت بود به طوری که 
اگر رشد ترازنامه بانک ۵ درصد بیش از نسبت تعیین شده 
بود، به همان میزان مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی 
شود. نرخ سپرده قانونی، درصدی از سپرده  یا منابع بانک 
است که باید نزد بانک مرکزی سپرده گذاری شود. افزایش 
این نرخ موجب کاهش توان تســهیالت دهی و افزایش 

هزینه تأمین مالی برای بانک می شود.
باید به این نکته توجه داشت که از دارایی های حدود رشد 
ترازنامه، موجودی نقد، سپرده نزد بانک مرکزی، سپرده 
قانونی، خرید اوراق دولت، فــروش اوراق گام و تجدید 

ارزیابی دارایی ها مستثنی شده است.
بنابراین یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشــد ترازنامه 
بانک ها و رشد نقدینگی در کل اقتصاد، مانده تسهیالت 
اعطایی اســت. طبق ارقام بانک مرکزی در ۴ ماهه اول 
امسال رشد سپرده ها ۸.۳ درصد، رشد سپرده پس از کسر 
سپرده قانونی ۸.۳ درصد و رشد مانده تسهیالت اعطایی 
۵.۳ درصد بوده اســت، در حالی که در ۴ ماهه اول سال 
گذشته رشد سپرده ها ۱۴.۲ درصد، رشد سپرده ها پس 
از کسر سپرده قانونی ۱۴.۷ درصد و رشد مانده تسهیالت 

اعطایی ۱۶.۵ درصد بوده است.
با توجه به اینکه رشــد ســپرده ها بیانگر میزان رشد 
نقدینگی است، این ارقام نشان می دهد در ۴ ماهه اول 
امسال رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۴۱.۵ درصد 
کاهش یافته است. میزان رشد مانده تسهیالت اعطایی 
که بیانگر حدودی از خلق پول بانک ها اســت هم ۶۷.۸ 
درصد کاهش یافته و به یک سوم مدت مشابه سال قبل 

رسیده است.
قطعاً استمرار سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک ها در 
کنار سایر سیاســت های دولت در زمینه افزایش تولید 
و عرضه و کنترل کســری بودجه، موجب مهار تورم در 

اقتصاد ایران خواهد شد.

 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد از پرداخت وام ازدواج 
به تمامی زوج هایی که در بانک های دولتی ثبت نام و تا تاریخ ۲۹ مردادماه پرونده 
خود را تکمیل کرده اند، خبر داد و گفت: در دو ماه نخســت امسال ۳۷۷ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت توسط بانک ها پرداخت شد که نسبت به سال گذشته 
۳۸ درصد رشد داشت. به گزارش ایرنا، »سید عباس حسینی« در نشست خبری 
اظهار داشت: سیاست هایی که باید وزارت اقتصاد دنبال کند در حوزه هدایت 
نقدینگی است که باید در سه حوزه شفافیت، گسترش عدالت و حمایت از تولید 
انجام شود. وی افزود: تا پایان خردادماه امسال حجم نقدینگی به ۵۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان و مانده کل سپرده های شبکه بانکی به ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان 

رسید که ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده ریالی و مابقی ارزی است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در هفته دولت در حوزه بانکی ۴ اقدام برنامه ریزی 
شده است، افزود: از ۲۹ مردادماه تا ۶ شهریورماه تمام بدهکاران بانکی که اصل 
و فرع بدهی خود را پرداخت کنند، مشــمول بخشودگی جرایم می شوند. وی 
ادامه داد: همچنین در دو هفته مذکور بانک ها موظف هســتند میز خدمت 
برای راهنمایی مردم توسط مدیر یا رئیس شعبه داشته باشند.این مقام مسئول 
وزارت اقتصاد، دیگر نوید هفته دولت را پرداخت وام ازدواج به متقاضیانی که در 
بانک های دولتی پرونده تشکیل داده اند و در انتظار تأمین منبع هستند، اعالم 
کرد. عباسی گفت : در هفته دولت وام بالعوض به بیماران پروانه ای پرداخت و 
جزئیات بیشتر در روزهای آینده اعالم می شود. وی اعالم کرد: در حوزه بیمه نیز 
افرادی که تاکنون بیمه نامه دریافت نکرده اند  طی دو هفته می توانند با مراجعه 
به مراکز و دریافت بیمه یکساله جرایم آنها بخشوده شود و در کنار آن بیمه ایران 
نیز تخفیفات بیمه ای پیش بینی کرده که در سایت این شرکت منتشر می شود.

 انتشار گزارش ۶ماهه بدهکاران بانکی
معاون بانکی وزارت اقتصاد در خصوص بدهکاران بانکی گفت: در قانون بودجه 
امسال بانک مرکزی مکلف شده هر سه ماه یکبار لیست بدهکاران بانکی را منتشر 
کند و پایان شهریورماه باید لیست جدید منتشر شود. وی افزود: البته ابربدهکار 
بانکی با بدحساب دو موضوع مجزا اســت اما گزارش ها حاکی از این است که 
مراجعات برای پرداخت بدهی ها انجام می شود و برخی پرونده قضایی هم تشکیل 

دادند و منتظر صدور احکام قضایی هستیم.
جزئیات پرداخت تسهیالت شبکه بانکی

معاون بانکی وزیر اقتصاد درباره پرداخت تسهیالت بانکی تا پایان خردادماه گفت: 
۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیالت جاری و غیرجاری تا پایان خردادماه 
بود که اگر سپرده قانونی را از آن کم کنیم، ۸۳.۲ درصد از مانده سپرده بانکی در 

قالب تسهیالت به مردم پرداخت شده است.

وی افزود: از ۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت، ۳۶۱ هزار میلیارد تومان مانده 
تسهیالت غیرجاری است؛ یعنی نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت 
بانکی حدود ۸.۱ درصد است.وی با بیان اینکه ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از سال 
۸۷ تا کنون وام ازدواج دریافت کرده اند، افزود: در ۱۳ ســال گذشته ۲۵۸ هزار 

میلیارد تومان وام ازدواج به بیش از ۱۴ میلیون نفر پرداخت شده است.
وی ادامه داد: سال گذشــته ۹۲۴ هزار نفر وام ازدواج به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد 
تومان دریافت کردند و از ابتدای امسال نیز ۳۷۳ هزار و ۹۱۷ نفر وام به میزان 
بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان دریافت کردند.از ابتدای سال تا ۲۹ مردادماه نیز 
۲۷۳ هزار و ۴۱۸ نفر وام فرزندآوری به مبلــغ ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت 
کردند. معاون وزیر اقتصاد گفت: مطابق سخنان رئیس جمهور قرار شد پرداخت 
تسهیالت خرد کم کم از روش تسهیالت در قبال ضامن به تسهیالت در قبال 
اعتبارسنجی تبدیل شود که تســهیالت بدون ضامن در این راستا پرداخت 
می شود. در دو ماه پایانی سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت خرد با 

میانگین مبلغ ۳۵ میلیون تومان به افراد پرداخت شده است.

 جزئیات طرح توان خرید
معاون وزیر اقتصاد درباره طرح توان خرید توضیح داد: این طرح توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اجرا می شود و تســهیالت ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی با 
بازپرداخت سه ساله و با نرخ سود سه درصد است. وی ادامه داد: در تضامین این 
طرح یک ضامن باید ارائه شود و نیازی به چک نیست و ۸۰ تا ۹۰ تولیدکننده 
در این طرح شرکت کردند.به گفته حسینی پنج بانک تجارت، رفاه، پارسیان، 

پاسارگاد و گردشگری در این طرح شرکت کردند.

 هر ایرانی صاحب کد اقتصادی می شود
داوود منظور،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از برنامه های آتی نظام 
مالیاتی را ایجاد کد اقتصادی برای هر ایرانی برشــمرد که این اقدام باعث تحول 
جدی در حوزه مالیات ســتانی می شــود. این اتفاق، جلوی بسیاری از مشکالت 
حوزه های مختلف اقتصادی و فرار مالیاتی مانند ثبت شرکت های صوری، فاکتور 

فروشی، سند سازی ها و... را مسدود می کند.

 تعیین تکلیف مالیات بر خانه های خالی تا ۱۰ شهریور
معاون درآمدهای سازمان مالیاتی گفت: تا ۱۰ شهریور فهرست نهایی خانه های 
خالی مشمول مالیات آماده می شود. به گزارش ایلنا، محمدتقی پاکدامن، معاون 
درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی 
اطالعات حذفی فهرست ۵۱۵ هزار واحد مسکونی خالی را که برای آنها پرونده 
مالیاتی تشکیل شده به سازمان مالیاتی می دهد و این سازمان برای موارد باقی 

مانده، برگه مطالبه مالیات صادر می کند.

 معامالت سکه در کانال ۱۲ میلیون تومان
قیمت هر قطعه سکه طرح جدید روز یکشنبه ۳۰ مردادماه معامالت خود را در 
کانال ۱۲ میلیون تومانی آغاز کرد، هر چند نسبت به آغاز معامالت رشد داشت 

اما طی یک هفته اخیر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افت را ثبت کرده است.
به گزارش ایرنا، روند ریزشی قیمت سکه پس از افت شدید نرخ دالر و کاهش 
جهانــی قیمت طال در حالی رخ داد که قیمت هر قطعه ســکه طرح جدید روز 
یکشنبه به میانه کانال ۱۲ میلیون تومان سقوط کرد.براساس این گزارش ،قیمت 
سکه در بازار دیروز نسبت به روز شنبه هفته گذشته افتی در حدود یک میلیون 

و ۶۰۰ هزار تومان را تجربه کرده است.

 خسارت سیل به بیش از3۰۰ واحد مسکونی و تجاری استان تهران
مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران با اعالم اینکه بیش از۳۰۰ واحد مسکونی 
و تجاری در استان تهران بر اثر سیل مرداد آسیب دیدند، از ارائه پیشنهاد های 
بنیاد مســکن به دولت برای تسهیالت بازسازی و تعمیر واحد های آسیب دیده 
خبر داد. غالمرضا صالحی گفت: بیشترین خسارت به روستای مزداران از توابع 
بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه و امامزاده داوود وارد شده است. صالحی از 
ارائه پیشنهاد بنیاد مسکن به دولت برای بازسازی واحد های سیل زده خبر داد 
و گفت: پیشــنهاد بنیاد مسکن به دولت برای تسهیالت بازسازی ۲۰۰ میلیون 
تومان اســت که فعاًل ۱۰۰ میلیون اختصاص خواهد یافت تا مابه التفاوت آن با 

تصویب و ابالغ دولت به واحد های مسکونی تخریبی تعلق گیرد. 

 افزایش ظرفیت های ترانزیت در بنادر
مدیــرکل ترانزیت لجســتیک و توافقنامه های بین المللی ســازمان بنادر و 
دریانوردی گفت: ترانزیت در کشــور طی ۴ ماه نخســت امسال در مقایسه با 
پارســال ۲۵ درصد افزایش داشته است. خسرو سرایی گفت: سال گذشته در 
بنادر کشــور ۸ میلیون و ۱۴۰ هزار تن و در ۴ ماه نخســت امسال ۳ میلیون و 
۲۸۰ هزار تن ترانزیت داشــتیم و اگر با همین روند پیش برود تا آخر سال به 
۱۵ میلیون تن می رســد. ســرایی با اشاره به اهمیت بندر چابهار به عنوان تنها 
بندر اقیانوســی کشــور گفت: در بندر چابهار نیز به لحاظ زیرساختی سازمان 
بنادر و دریانوردی به نمایندگی از دولت زیرســاخت های الزم را فراهم می کند 
و سرمایه گذاری خوبی در چابهار انجام شده و اکنون مشکل بندر چابهار ارتباط 
پس کرانه ای اســت. سرایی گفت: بنادر شــمالی ظرفیت ها و تجهیزات بسیار 
خوبی دارند و ما ۲۵ درصد از ظرفیت بنادر را به ترانزیت اختصاص دادیم. در 
بنادر شــمال کشور هم ۳۰ میلیون تن ظرفیت داریم که حدود ۸ میلیون تن 

به ترانزیت اختصاص پیدا کرده است.

  ترانزیت و حمل بسته های پستی از طریق دریا بین ایران و روسیه
کشتیرانی برای حمل محموله های پستی وارداتی و صادراتی به روسیه ۲۰ 
درصــد تخفیف در تعرفه های حمل در نظر گرفته اســت. داوود آبداری تفتی، 
مدیرعامل کشتیرانی خزر گفت: کشتیرانی دریای خزر در هر دو بحث، تضامین 
کافی را به صاحب کاال می دهد. وی با اشــاره به اینکه کشــتیرانی دریای خزر 
در طول هفته، دست کم دو سفر از بندر انزلی به بندر آستاراخان روسیه انجام 
می دهد، افزود: شرایط برای این سفر ها از مبادی بندر امیرآباد و نوشهر به سمت 
روسیه نیز مهیا است. تفتی مهم ترین مبحث در حمل ونقل کاال را زمان حمل 
دانســت و گفت: میانگین حمل یک محموله پستی از دریا بین بنادر ایرانی و 
بندر آستاراخان روسیه بین ۵ تا ۷ روز است. وی افزود: کشتیرانی برای حمل 
محموله های پستی وارداتی و صادراتی به روسیه ۲۰ درصد تخفیف در تعرفه های 
حمل در نظر گرفته است. تفتی افزود: در بندر سالیانکای روسیه نیز که راهبری 
آن در اختیار گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است برای یک ماه هزینه 
انبارداری صفر در نظر گرفته شــده است و روزی صد تن بار برای حمل تا ۵۰ 

درصد تخفیف اعمال کنیم.

 پیشنهاد تعیین سقف ۴ سال  برای قراردادهای موقت کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار از تصویب پیشنهاد تعیین سقف ۴ سال 
برای قراردادهای موقت کار در کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار خبر داد تا 
در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت کارگر بعد از چهار سال دائمی شود.

هــادی ابویـ  در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به اتمــام کار کمیته امنیت 
شــغلی شــورای عالی کار اظهار کرد: پیرو بیانات مقام معظم رهبری در هفته 
کارگر، کمیته ای تحت عنوان امنیت شــغلی در شــورای عالی کار تشکیل شد 
که جلســات آن به طور مرتب هر هفته برگزار می  شد. در این کمیته پیشنهاد 
اصالح چند ماده از قانون کار مطرح شــد که یکی تبصره دو ماده ۷ قانون کار 
و دیگــری ماده ۲۷ قانون کار بــود.وی ادامه داد: درخصوص تبصره دو ماده ۷ 
قانون کار پیشــنهادی که در کمیته مطرح شــد این بود که برای کارهایی که 
ماهیت دائم دارد ولی قرارداد موقت بســته می  شود، سقف تعیین شود که در 
این خصوص مدل های مختلف کشــورهای دیگر را در جلسه بررسی کردیم و 
در نهایت جمع بندی به ســقف چهار سال رســید. یعنی اینکه در یک کارگاه 
نهایتاً کارفرما تا چهار سال می  تواند با کارگر قرارداد موقت ببندد و بعد از چهار 
ســال کارگر قراردادش دائمی می  شود.نماینده کارگران در شورای عالی کار با 
طرح این پرسش که کارگری که قرارداد کارش سه ماهه است چگونه می تواند 
اجاره خانه اش را یکساله ببندد، افزود: کارگری که ۲۰ سال است در یک کار با 
ماهیت مستمر مشغول فعالیت است تا کی باید گرفتار قرارداد موقت سه ماهه 
و شــش ماهه باشــد؟ به همین دلیل کمیته امنیت شغلی به این نتیجه رسید 
که سقف سالی تعریف کند و اگر کسی در کارگاهی چهار سال کار کرد و با او 
قرارداد موقت بســته شد، بعد از چهار سال قراردادش دائمی شود.ابوی درعین 
حال به ماده ۲۷ قانون کار اشاره و اظهار کرد: این ماده درخصوص قصور کارگر 
در کار یا نقض و عدم رعایت آیین نامه انضباطی کار است و برای اخراج کارگر 
نظر شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی و تشکل مربوطه را نیاز داشت که در 
جلســه پیشنهاد شد این موضوع در قالب کمیته های انضباطی دنبال شود. در 
کمیته انضباطی نماینده تشــکل کارگری و کارفرمایی حضور دارند و آیین نامه 
انضباطی کار با نظارت وزارت کار به تصویب می  رسد.وی تأکید کرد: این موارد، 
پیشــنهادات اصالحی در کمیته امنیت شغلی بود که کار کارشناسی روی آن 
انجام گرفته بود شــاید مواد دیگری از قانون کار که نیاز به اصالح داشته باشد 

نیز همراه با این موارد تصمیم گیری شود.

خلق پول بانک ها یک سوم شد

پرداخت وام ازدواج به تمام زوج ها درهفته دولت

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید، اجرای طرح اعالم شده 
برای واردات خودرو در ازای صادرات فرش با اعداد اعالمی بســیار سخت یا 
غیرممکن خواهد بود.سیدرضی حاجی آقامیری، اظهار کرد: سابقه واردات 
در ازای صادرات فرش بسیار طوالنی تر از امروز و دیروز است و اولین تجربه 
آن به سال های ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی باز می گردد. در آن دوره نیز 
اعالم شد که در ازای صادرات فرش ایرانی می توان کاالهایی وارد کرد و همین 
موضوع باعث شد که شرکت هایی مانند ایران خودرو به این عرصه وارد شوند.

وی با بیان این که اجرای این سیاســت آسیبی جدی به صنعت فرش ایران 
چه در داخل و چه در خارج از کشور وارد کرد، توضیح داد: با توجه به این که 
برای شرکت ها واردات کاال سود قابل توجهی داشت، از این رو حاضر بودند که 
صادرات فرش را به هر قیمتی انجام دهند، به این ترتیب ما با روندی مواجه 
شدیم که فرش ایرانی را با قیمت پایین تر از نرخ منطقی در بازارهای خارجی 
به فروش می رساندند و این موضوع به بازار فرش ایران آسیبی جدی وارد کرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: افزایش کاذب تقاضا برای 
فرش در آن دوره، قیمت را در داخل کشور نیز افزایش داد که این موضوع نیز به 
بازار و حتی قدرت خرید مردم آسیب وارد کرد. از این رو اجرای سیاست های 

این چنینی اگر پشتوانه قوی و برنامه ریزی درست نداشته باشد، در نهایت به 
ضرر صنعت فرش کشور تمام خواهد شد.آقامیری در پاسخ به این سوال که آیا 
اساسا امکان اجرای طرح فعلی وجود دارد؟ نیز توضیح داد: بر اساس اطالعات 
ارائه شده، اگر صادرکننده ای ۷۰ میلیون دالر صادرات داشته باشد می تواند 
در ازای آن واردات خودرو داشته باشد. این در حالی است که امروز کل آمار 
صادرات فرش ایران عددی در همین حدود است، پس این که بگوییم فرد یا 

شرکت صادراتی وجود دارد که این حجم از فرش را صادر می کند، اساسا با 
واقعیت سازگار نیست. پس با این قانون این احتمال وجود دارد که بار دیگر 
شرکت هایی از بیرون با هدف ســودآوری از واردات خودرو، به حوزه فرش 
ورود کنند و بدون صادرات واقعی و طبیعی، اقدام به ایجاد آمارهای الزم برای 
واردات خودرو بکنند.وی با بیان این که دو حوزه واردات و صادرات دو بخش 
مجزا و تخصصی متفاوت هستند، تشــریح کرد: در حوزه کاری فرش، من 
صادرکننده ای را سراغ ندارم که به شکل تخصصی در واردات نیز فعال باشد 
و این کار قطعا به تخصص خاص خود نیاز دارد. یک راهکار می تواند این باشد 
که صادرکننده ی فرش بتواند مجوز واردات خود را در اختیار واردکننده قرار 
بدهد و با واسطه نهادهایی مانند بانک مرکزی، این توافق را داشته باشند که 
صادرکننده کار خود را بکند و واردکننده نیز با استفاده از ارز حاصل از صادرات، 
برنامه خود را به پیش ببرد. ما مشابه این تجربه را در سال های قبل داشته ایم 

و باید دید که آیا شرایط دوباره برای چنین موضوعی فراهم می شود یا خیر؟
 روز گذشته)۲۹ مرداد( رییس مرکز ملی فرش اعالم کرد که صادرات فرش 
در مقابل واردات خودرو مجاز است و افرادی که ۷۰ میلیون دالر فرش صادر 

کنند، می توانند خودرو وارد کنند.

کدام صادرکننده فرش می تواند خودرو وارد کند؟

 ۶۰ لیتر سهمیه بنزین شهریورماه امشب شارژ می شود
۶۰ لیتر سهمیه بنزین شهریورماه خودروهای شخصی بدون هیچ گونه تغییری، ساعت صفر بامداد سه شنبه  )یکم شهریورماه( در کارت های هوشمند سوخت شخصی شارژ می شود. در ششمین ماه سال ۱۴۰۱، میزان ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ماهانه به 
کارت های هوشمند سوخت شخصی واریز خواهد شد، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می شود.سهمیه بندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸ بر 
اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسائل نقلیه بنزین سوز آغاز شد.سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها ابتدا شش ماه بود که به  دنبال گسترش 
ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعالم شده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اطالعیه ای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها در صورت استفاده 

نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارت های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.
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کارت ملــی بــه شــماره 4560016951 متعلــق بــه روح اهلل یغمائیــان فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 

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

ــدی در  ــد مه ــناس فرزن ــا حــق ش ــه پوری ــق ب ــماره 4600047648 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
تاریــخ 1400/11/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــکری در تاری ــد عس ــواف فرزن ــوروز ل ــه ن ــق ب ــد 4569849490 متعل ــماره 3 و ک ــه ش ــنامه ب شناس
1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1097
ــزرگ در  ــد ســید ب ــی ســتوده فرزن ــه ســید عل ــق ب ــی 2093831767 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل

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

ــدرس ســه  ــان م ــک خیاب ــی بخــش ی ــی 3267 اصل ــک فرع ــی از ی ــه شــماره 7فرع ــت ب اســناد مالکی
راهــی مــا مجدالدیــن بــه پروانــه شــماره  70/4/1/5478 متعلــق بــه احمــد شــفاف فرزنــد محمــد بــه 
کــد ملــی 2091746894 در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1504
ــب   ــه زین ــق ب ــماره 2380038295 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 2380038295 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
 فیــروزی منــش  فرزنــد ارغــوان  در تاریــخ 1401/05/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 1016 متعلــق بــه فریــده  حمــزوی عابــدی  فرزنــد عبــاس  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

 
1866

کارت ملــی بــه شــماره 2050115407 متعلــق بــه ســیده عاطفــه  حســینی مــرز فرزنــد ســیدخلیل در 
تاریخ 1401/04/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
2014

کارت ملــی بــه شــماره 0937876909 متعلــق بــه فرشــید صــادق الحســینی  فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/04/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0023127090 متعلــق بــه ریحانــه ســادات  طباطبائــی  فرزنــد سیدقاســم در 
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد   ــی  فرزن ــان درزی نقیب ــد غامی ــه محم ــق ب ــه شــماره 4980243878 متعل ــه ب کارت ملی،گواهینام
حســین در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0452445949 متعلــق بــه نیلوفــر رجــب ســوادکوهی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 0046891935 متعل ــه ش ــل ب ــیم کارت ایرانس ــدد س ــمند و 8 ع ــی هوش ــید کارت مل رس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/24 مفق ــتم در تاری ــد  رس ــم زورآور فرزن ــه اعظ  ب

می باشد.

ــد داود در  ــه محمــد عســکری نیاســر فرزن ــق ب ــه شــماره 0023146257 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0079247954 متعلــق بــه فــواد تعلیــم فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ 1401/04/29 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــواد  در تاری ــد ج ــه فرزن ــین درچ ــه سیدحس ــق ب ــماره 0056427174 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/17 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0083905022 متعلــق بــه مهــران مرزجرانــی  فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4900944361 متعلــق بــه فاطمــه  رضائیــان قراگوزلــو فرزنــد ایــرج در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0041657020،گواهینامــه،کارت ســوخت، متعلــق بــه ناصــر ابراهیمی پورســربندی  
فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/05/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0014519348 متعلــق بــه مریــم  شــمدانی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

ــخ  ــواد در تاری ــد ج ــی  فرزن ــر نیاک ــه رنجب ــه فاطم ــق ب ــماره 2721573578 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/10/01 مفقــود گردی

ــخ  ــان حســین  در تاری ــد قرب ــرا شــعبانی  فرزن ــه زه ــق ب ــه شــماره 5169964536 متعل ــی ب کارت مل
1400/10/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــهیل در تاری ــد س ــمایی  فرزن ــان س ــه پوی ــق ب ــی  0024848883 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/09/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0056235275 متعلــق بــه فاطمــه عزیــزی یوســف فرزنــد ماشــااله  در تاریــخ 
1401/05/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0053624432 متعلــق بــه مهــدی معصومــی اصفهانــی  فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0024431044 متعلــق بــه ســپهر حاجــی محمــدی جــوان  فرزنــد ســعید در 
تاریــخ 1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020
ــه  ــق ب ــه شــماره 0068030320 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0068030320 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/29 مفق ــدر در تاری ــد حی ــی فرزن ــه شــعبانزاده آهندان رقی

ساقط می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــی جاوی ــد عل ــتانی فرزن ــام راس ــه اله ــق ب ــماره 0059932759 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/30 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0779478452 متعلــق بــه ســعید صداقــت فرزنــد نصــراهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/30 مفق

ــح نیــا فرزنــد صیدنظــر در تاریــخ  ــه علــی نقــی  صال ــه شــماره 4070301976 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه   ــه صالح ــق ب ــماره 2992330833 متعل ــه ش ــت ب ــماره 2992330833 و کارت منزل ــه ش ــی ب کارت مل
آمــوزگار فرزنــد محمــد جــواد در تاریــخ 1401/05/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد باق ــدری فرزن ــت  حی ــوران دخ ــه ت ــق ب ــماره 0385721943 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/25 مفقــود گردی

ــق  ــماره 0076304531 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0076304531 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/22 مفق ــد ناصــر در تاری ــی فرزن ــاز طلوع ــه الن ب

مــی باشــد.

2065
»کارت امایــش اتبــاع خارجــی بــه شــماره 712561507 متعلــق بــه ابولفضــل جعفــری فرزنــد موســی و 
کارت امایــش اتبــاع خارجــی بــه شــماره 712561507 متعلــق بــه زینــب هــزاره فرزنــد مــراد در تاریــخ 

1401/05/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

شناســنامه بــه شــماره 0481165061 متعلــق بــه محمدجــواد زمانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/25 مفق

2084
ــد محمدحســن در  ــاد فرزن ــب بغداداب ــه رحمــت نقی ــق ب ــه شــماره 0046851100 متعل ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 0035400498 متعلــق بــه مهرانگیــز  نورمحمــدی فرزنــد نعمــت الــه در تاریــخ 
1401/05/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087
کارت ملــی بــه شــماره 0084254092 متعلــق بــه رقیــه وحیــدی فرزنــد ســبحان در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 0820312797 متعلــق بــه جــال نــوری فرزند زنــده دل در تاریــخ 1401/05/25 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2110
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 6660021620 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 30ایــران | 498ج38 
و کارت ماشــین بــه شــماره 30ایــران | 498ج38 متعلــق بــه احســان رحیمــی فرزنــد کرمعلــی در تاریــخ 

1401/05/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4900041726 متعلــق بــه مهســا صحراگــرد فرزنــد اصغــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/22 مفق

ــه  ــه رقی ــق ب ــماره 1651180237 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 1651180237 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
خوشــی فرزنــد ابراهــم در تاریــخ 1401/05/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0066739209 متعلــق بــه فرهــاد اســد فرزنــد اســداهلل در تاریــخ 1401/02/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4850179622 متعلــق بــه علــی نظری فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 1401/05/25 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــمت ال ــد حش ــو فرزن ــکوفه صفرل ــه ش ــق ب ــماره 1920448381 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/25 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0382349873 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0382349873 و گواهینامــه 
پایــه دو بــه شــماره 0382349873 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 0382349873 و کارت ماشــین 
بــه شــماره 0382349873 و کارت ســوخت بــه شــماره 0382349873 متعلــق بــه بهــروز قــره بگلــو 

فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/05/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره 6660408347 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 6660408347 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
امیرحســین ســلیمانی فرزنــد عربعلــی در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0321942371 متعلــق بــه زهــرا خراســانی گــرده کوهــی  فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/05/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد رئــوف در تاریــخ  ــه اعظــم  ولــی زاده تکدانــی فرزن ــه شــماره 1652573186 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/04/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــت در تاری ــد هدای ــتلق  فرزن ــر اش ــام مدی ــه بهن ــق ب ــماره 1719296839 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/13 مفقــود گردی

ــخ  ــم در تاری ــد عبدالعظی ــرادی فرزن ــدی م ــه مه ــق ب ــماره 0058569715 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/21 مفق

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2110686839 متعلــق بــه پارســا اســداله بیکــی فرزنــد منوچهــر 

در تاریخ 1401/01/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 2110121696 و کارت ســوخت بــه نــام مــژگان اســفندی متعلــق 
بــه حســین شهســوارغامی فرزنــد شــهرام در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2121751424 و کارت عابــر بانــک انصــار - ملــت متعلــق بــه 
امیــن الــه عــارف نــژاد فرزنــد اســحق در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

2302
ــه شــماره  ــگ اطلســی-متالیک  مــدل1387 ب ــه رن ــی ایکــس آی ب ــد جــی ت ــرگ ســبز خــودرو پرای ب
پــاک 68 586 ط 83 بــه شــماره موتــور 2481019 بــه شــماره شاســی S1412287787792 متعلــق 

به محمد بیاتی فرزند ذبیح اله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2020622742 متعلــق بــه حســین محمــدی فرزنــد رمضانعلــی 
در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501
ــخ  ــین در تاری ــد عبدالحس ــپره فرزن ــاس ایس ــه عب ــق ب ــماره 5750019535 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

1401/05/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1141292181 و شناســنامه بــه شــماره 2142 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 
1141292181 و کارت دانشــجویی دانشــگاه کاشــان متعلــق بــه ایمــان اعتصامــی فرزنــد مرتضــی  در 

تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
ــه ســه و کارت دانشــجویی و  ــه پای ــی 5100241357 و گواهینام ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت طایــی ماشــین و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره 124K1528973 و شــماره شاســی 
ــری  ــورنا طاه ــه س ــق ب ــران 786 ص 84 متعل ــاک 67 ای ــماره پ NAAC91CE0LF708291 و ش

فرزند بیژن در تاریخ 1401/05/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2506
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1817904371 متعلــق بــه مســعود  شــمس قهفرخــی  فرزنــد بهــرام  

در تاریخ 1401/03/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2507
ــه شــماره 1288108583 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1288108583 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــد احمــد و کارت  ــه مهــدی مســاحی فرزن ــق ب ــه شــماره 1288108583  متعل ــان خدمــت ب کارت پای
ــه احمــد  ــران 53 متعلــق ب ــه شــماره 94 ج 114 ای ــژو 206 مــدل 1384 ب ماشــین خــودرو ســواری پ
مســاحی بــه شــماره ملــی 1287579833 در تاریــخ 1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 21 و بــه شــماره ملــی 1284377792 متعلــق بــه رضــوان اخــوان صفائــی فرزنــد 
حیدرعلــی در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد جعفــر در تاریــخ  ــی فرزن ــه حســین کیان ــه شــماره 4621108476 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1092042687 متعلــق بــه ابراهیــم حمــزه خیرابــادی فرزنــد مرتضــی 
در تاریــخ 1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1271916398 متعلــق بــه میثــم رفیعــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/30 مفق

2508
»کارت هوشــمند خــودرو بیابانــی اســکانیامارال4212مدل ســال1396نفر1+1+25گازوئیل  رنــگ ســفید 

بانوازرد_روغنی به شــماره  پاک71ایران671ع33وبه شــماره شاســی NC0CB13B3H3901612وبه 
شــماره موتــور8290724 متعلــق بــه حســینعلی نصراللهــی فرزنــد جعفرقلــی در تاریــخ 1399/01/02 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

2571
شناســنامه بــه شــماره ملــی: 2287194096متعلــق بــه محمدطاهازارعــی فرزندحمیدرضــا و کارت ملــی 
بــه شــماره 2432735651 متعلــق بــه افســانه ضیایــی زاد فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2301491137 متعلــق بــه پروانــه رحمانــی بیدزردســفلی فرزنــد 
عشــقلی در تاریــخ 1400/11/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو و کارت ملــی بــه شــماره 6839594270 متعلــق بــه صدرالــه دیبــاور فرزنــد علمــدار 
در تاریــخ 1400/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2297604696 متعلــق بــه حســام جــوکار فرزنــد خداکــرم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/25 مفق

ــور:12489247221_ ــماره موت ــماره شاسی:NAAM11CA9BR462854_ش ــه ش ــین ب کارت ماش
ــن  ــه ابوالحس ــق ب ــماره 2290912891 متعل ــه ش ــی ب ــران 522ن 35و کارت مل ــاک: 63ای ــماره پ ش
رزمــی فرزنــد غامحســین در تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــواب در  ــد ن ــی:3620500509 فرزن ــم آره مل ــه بخــش باش ــه حســن ش ــق ب ــه دو متعل ــه پای گواهینام
تاریــخ 1400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2280849801 متعلــق بــه ابــوذر میرزایــی ابراهیــم آبــادی فرزنــد نجاتعلــی در 
تاریــخ 1401/05/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــور در تاری ــد منص ــاری فرزن ــین انص ــه امیرحس ــق ب ــماره 2380418306 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1399/01/01 مفق

ــرا عباســی ســیمگانی  ــه زه ــق ب ــه شــماره 6480047893 متعل ــی ب ــه ســه و کارت مل ــه پای گواهینام
فرزنــد غامحســین در تاریــخ 1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه 2282920422 متعلــق بــه ســیده آوا  موســوی زاده فرزنــد ســید محمــد  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2571712349 متعلــق بــه فرهــاد غزنــوی فرزنــد حســینقلی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/20 مفق

ــخ  ــد حشــمت اهلل در تاری ــم طاهــری فرزن ــه مری ــق ب ــه شــماره ملــی6550026113 متعل شناســنامه ب
1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 5489505575 متعلــق بــه خانــم دولــت زارع فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 
1398/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــران در تاری ــد عم ــی فرزن ــاناز عباس ــه س ــق ب ــی: 2281916839 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/01 مفق

2603
کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو و کارت شناســایی ارتــش و چنــد فقــره چــک 
ــخ 1401/05/30  ــد در تاری ــد مجی ــی فرزن ــی ثان ــم تراب ــه جاس ــق ب ــماره 0793787750 متعل ــه ش ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

و کارت  بــه شــماره 0934341982  دو  پایــه  و گواهینامــه  پایــان خدمــت  و کارت  ملــی  کارت 
ــماره  ــه ش ــوخت ب ــین وکارت س ــران74 و کارت ماش ــماره 85ق968ای ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ماش
ــود  ــخ 1401/05/20 مفق ــا در تاری ــی رض ــد موس ــر فرزن ــین فخ ــه حس ــق ب ــران42 متعل 93و847ای

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

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــدم فرزن ــی مق ــم قانع ــه اعظ ــق ب ــماره 0946199760 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/30 مفق

ــی در  ــد تق ــد محم ــتانی فرزن ــا  عنابس ــه محمدرض ــق ب ــماره 0791547787 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردی

2801
ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــی ثان ــم فاضل ــه مری ــق ب ــماره 2219580751 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2807
شناســنامه بــه شــماره 2150793687 متعلــق بــه ســید مهــدی حســینی کشــکا فرزنــد ســید محســن 

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

کارت ملــی بــه شــماره 2161533878 متعلــق بــه ناصــر ارجمنــدی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/02 مفق

ــخ  ــد حســینعلی در تاری ــر پســند فرزن ــه شــهربانو نی ــق ب ــه شــماره 4839361428 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
کارت ملــی بــه شــماره 6410027567 وکارت موتــور ســیکلت و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت بــه شــماره 
ــخ 1401/05/30  ــر در تاری ــد صف ــجانی  فرزن ــزدان  خش ــه ی ــق ب ــران76547   متعل ــی 139ای التظام

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 6340028543 متعلــق بــه زهــرا علیــزاده فرزنــد نــژاد در تاریــخ 1401/03/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0072644907 متعلــق بــه ســعید عابدینــی کهکــی فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 
1400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در تاریــخ  ــه جمشــید اســماعیل تبــار فرزن ــه شــماره 5689673692 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/05/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرف در تاری ــی اش ــد عل ــور فرزن ــانه منص ــه افس ــق ب ــماره 1461692857 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/29 مفق

ــی در  ــعبان عل ــد ش ــد فرزن ــی جاوی ــد فتاح ــه محم ــق ب ــماره 0064898717 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی0481224858 متعلــق بــه مریــم شــاملو فرزنــد غــام حســن در 
تاریــخ 1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0550280510 متعلــق بــه  محمــد جــواد ســهرابی فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 
1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــد  دیان ــه علیمحم ــق ب ــران33 متعل ــاک 87ه532ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س  ب
حبیب اله  در تاریخ 1401/05/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــف در تاری ــد یوس ــور فرزن ــن پ ــوش حس ــه داری ــق ب ــماره 0490302661 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/07 مفق

ــود  ــخ 1401/04/07 مفق ــد یوســف در تاری ــی فرزن ــا  لطف ــه کیمی ــق ب ــماره 0 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد حج ــیخی فرزن ــی ش ــه عل ــق ب ــماره 5080179023 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/31 مفق

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــاریان فرزن ــد خونس ــه وحی ــق ب ــماره 0075948575 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/20 مفق
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کارت ملــی بــه شــماره 0022921801 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0022921801 و کارت 
ســوخت بــه شــماره 0022921801 متعلــق بــه مجتبــی نجفــی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1401/05/29 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 6340076671 متعلــق بــه الیســا ابراهیمــی فرزند عبــاس در تاریــخ 1401/03/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران  ــه ای ــق ب ــماره 1671301870 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 1671301870 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
امــن زاده فرزنــد عــوض در تاریــخ 1401/04/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــوش در تاری ــد داری ــور فرزن ــین پ ــه اراد حس ــق ب ــماره 02014731127 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/07 مفق

ــه  ــماره 5939800971 و بیم ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 5939800971 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــق ب ــماره 5939800971 متعل ــه ش ــین ب ــماره 5939800971 و کارت ماش ــه ش ــین ب ــه ماش نام
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/29 مفق ــه در تاری ــب ال ــد حبی ــام حســن شــاملو فرزن  غ

ساقط می باشد.

ــماره 4609711044  ــه ش ــت ب ــناد مالکی ــماره 4609711044 و اس ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس گواهینام
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1395/01/01 مفق ــم در تاری ــد ابراهی ــنی فرزن ــوش محس ــه داری ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت بــه شــماره 1270811428 و اســناد مالکیــت بــه شــماره 1270811428 و بــرگ ســبز 
خــودرو بــه شــماره 1270811428 و کارت ماشــین بــه شــماره 1270811428 و پــاک فلــزی خــودرو 
بــه شــماره 1270811428 متعلــق بــه آقــای / خانــم میــاد محســنی فرزنــد محســن مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1129986330 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1129986330 متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/05/26 مفقــود گردی ــد احمــد قلــی در تاری ســید مهــدی پیمــان فرزن

ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه ب ــه بیم ــماره 0082234388 و دفترچ ــه ش ــه ب ــماره 0082234388 و عقدنام ــه ش ــی ب کارت مل
ــماره  ــه ش ــنامه ب ــماره 0082234388 و شناس ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0082234388 و گواهینام ش
ــماره  ــه ش ــجویی ب ــماره 0082234388 و کارت دانش ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام 0082234388 و بیم
ــم  ــای / خان ــه آق ــق ب ــماره 0082234388 متعل ــه ش ــازمانی ب ــایی س 0082234388 و کارت شناس

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــد رضــا مفق ــی فرزن ابوالفضــل خطیب

ــماره 0013685686 و کارت  ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 0013685686 و بیم ــه ش ــوخت ب کارت س
ــخ  ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــاری باربین ــم مخت ــه ابراهی ــق ب ــماره 0013685686 متعل ــه ش ــین ب ماش

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/03/01 مفقــود گردی

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 3933315832 و کارت ســوخت بــه شــماره 3033315832 و 
ــخ  ــراد در تاری ــد خدام ــی فرزن ــه محمــد فتحعلیان ــق ب ــه شــماره 3933315832 متعل کارت ماشــین ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/21 مفق

کارت ماشــین بــه شــماره 0492394504 متعلــق بــه محمــد رضــا بهــروزی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 
1401/05/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه نام ــماره 4609829673 و بیم ــه ش ــور ب ــماره 4609829673 و کارت موت ــه ش ــوخت ب کارت س
موتــور ســیکلت بــه شــماره 4609829683 متعلــق بــه ام البنیــن تاجیــک فرزنــد ســبز علــی در تاریــخ 

1401/05/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اســناد مالکیــت بــه شــماره 0052729397 متعلــق بــه عصمــت رضایــی فرزنــد شــمس الــه در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی اصغــر در تاریــخ  ــه اســمائیل  ســلیمانی فرزن ــه شــماره 0075250616 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0534060935 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0534060935 متعلــق بــه خدیجــه 
دوخایــی فرزنــد امیــر در تاریــخ 1401/04/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0023048281 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0023048281 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــه شــماره 0023048281 و بیمــه نام ــه ماشــین ب ــه شــماره 0023048281 و بیمــه نام ســوخت ب
ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــی زاده فرزن ــا تق ــد رض ــه حمی ــق ب ــماره 0023048281 متعل ــه ش ــین ب ماش

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/21 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1380290651 و شناســنامه بــه شــماره 1380290651 و گواهینامــه پایــه دو 
ــماره  ــه ش ــین ب ــماره 1380290651 و کارت ماش ــه ش ــوخت ب ــماره 1380290651 و کارت س ــه ش ب
1380290651 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 1380290651 و کارت نظــام مهندســی بــه شــماره 
138029065 متعلــق بــه آقــای / خانــم محمــد پــور ابراهیــم فرزنــد رحمــان مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2903
بــرگ ســبز خودرو بــه شــماره پــاک 63ایــران 423 و 93 و VIN.... IRJC901VHCR123773 وشــماره 
موتــور W076340 و شــماره شاســی NAPZSRALD01123773  متعلــق بــه مرضیــه قربانــی اردکانــی 

فرزند روح اله در تاریخ 1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد بیــژن در  ــه ســحر ابراهیمــی لویــه فرزن ــه شــماره 2659873161 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند  ب
تاریــخ 1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  و   25 د   393 ایــران   10 شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و  خــودرو  ســبز  بــرگ 
NAS411100E1063691 و شــماره موتــور 51955241  و VIN...IRPC931V2AU063691و 
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1061397221 و کارت ملــی هوشــمند و کارت هــای بانکــی  بــه شــماره 
1061397221 متعلــق بــه مهــدی رافعــی فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده 

ــار ســاقط مــی باشــد. و از درجــه اعتب

شناســنامه بــه شــماره 0252035194 متعلــق بــه ارشــیا غامی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/05/19 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 0039880303 متعلــق بــه محمــد معتمــدی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 0025089218 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 0025089218 و شناس ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/01 مفقــود گردی ــد یحیــی در تاری ــه حســین نقــوی فرزن ب

مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره 3978650118 متعلــق بــه 
اعتبــار  از درجــه  و  تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده   لطیــف بختیــاری فرزنــد احمــد در 

ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت موتــور وکارت هــای بانکــی   بــه شــماره 
0013999427 متعلــق بــه علــی محمــدی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرم در  ــد ک ــی فرزن ــادر اســماعیلی ثان ــه ن ــق ب ــه شــماره 5059308855 متعل ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ناصــر در  ــه امیرحســین خســروی فرزن ــق ب ــه شــماره 0022130111 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 5050019672 متعلــق بــه قاســم نــور الهــی فرزنــد عزیــز در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد عل ــه حجــت محمــد بیگــی فرزن ــق ب ــه شــماره 4621598902 متعل ــی  هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0019862997 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0019862997 و 
کارت ســوخت بــه شــماره  پــاک 40 ایــران 821 د 18 متعلــق بــه شــایان وهابــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 

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

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 2840045370 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 2840045370 و 
کارت مهــارت اماتــور بنــدی و عابــر بانــک هــای متعلــق بــه قاســم امیــری زر ابــادی فرزنــد صدیــق در 

تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــه شــماره ثبــت 371175 و شــماره اصل ــه شــماره 2721490818 و ســند اپارتمــان ب شناســنامه ب
ــخ 1401/05/16  ــدی در تاری ــد مه ــری فرزن ــا باق ــه علیرض ــق ب ــی 34611 متعل ــماره فرع 7022 و ش

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــد همای ــه حمی ــق ب ــه شــماره 0042746264 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0075834707 و گواهینامــه موتورســیکلت  و کارت موتــور بــه شــماره 
133 ایــران 41188 متعلــق بــه ســید غامرضــا ســپهری فرزنــد ســید اســفندیار در تاریــخ 1401/05/16 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه محمــد صــادق احمــدی دانــش فرزن ــق ب ــه شــماره 0519731360 متعل کارت ملــی  هوشــمند ب
ابوالقاســم در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3016
گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره  ملــی0681689481 متعلــق بــه علیرضــا  عطــارزاده فرزنــد حبیــب اهلل  

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

شناســنامه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 5240023158 متعلــق بــه رضــا رحمانــی فرزنــد 
محمــد در تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره ملــی 0682597147 متعلــق بــه طاهــره  قدیمــی فرزنــد محمــد باقــر 
در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره ملــی  5910089331 و کارت  کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت  ب
ــاک :51ب26-435  ــه شــماره  پ ــی ماشــین ب ــه فت ماشــین و بیمــه ماشــین و کارت ســوخت و معاین
متعلــق بــه افشــین علیــزاده  فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/05/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره ملــی 0670536970 متعلــق بــه ابوالفضــل منصــوری فرزنــد رجبعلــی  
در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی 0670696293  ــماره مل ــه ش ــجویی ب ــه و کارت دانش ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه محمــد  جعفــري  فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی  فرزن ــول یزدان ــه رس ــق ب ــاک  779-83935متعل ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــور و کارت س کارت موت
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/05/24 مفقــود گردی عبدالرضــا  در تاری

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره  ملــی 0670664804 متعلــق بــه نســرین ترکانلــو فرزنــد احمــد در 
تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره ملــی 5240315264 متعلــق بــه ســحر نوائــی  فرزنــد اســماعیل  در 
تاریــخ 1401/02/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 0828933820و کارت ســوخت ماشــین بــه شــماره 
ــخ  ــفندیار  در تاری ــد اس ــل زارع فرزن ــه خلی ــق ب ــور متعل ــوخت موت ــاک 53ص947-26و  کارت س پ

1401/05/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی  0670893927 متعلــق بــه جــواد بیدکــی فرزنــد رحمانقلــی در 
تاریــخ 1401/03/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی  5240137137 متعلــق بــه رضــا  تنهــا فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 5919933933 متعلــق بــه عثمــان بهمــن فرزنــد انــه گلــدی در 
تاریــخ 1401/05/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره  ملــی 4570104320 متعلــق بــه مهشــید نیــک روش فرزنــد عبــاس 
در تاریــخ 1400/07/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3021
ــه شــماره 563 و 34 و کارت  ــه شــماره 6460018502 و گواهینامــه پایــه دو ب کارت ملــی هوشــمند ب
ماشــین بــه شــماره 563 و 34 متعلــق بــه ســاالر ایمانــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

3024
گواهینامــه پایــه دو  و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 78  284 ل  34 متعلــق بــه آقــای  محمــد علــی 
علــی پــور بــه شــماره ملــی 6369796239 فرزنــد شــمس الــه در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــه  در تاری ــد عبدال ــور فرزن ــای مســعود خاکپ ــه آق ــق ب ــه شــماره 2630690903 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 1273272579  متعلــق بــه خانــم فاطمــه عابدیــان  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 
1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3041
شناســنامه بــه شــماره ملــی 6519426660 متعلــق بــه ســید حســین کمالــی خیــر آبــادی فرزنــد علــی 

در تاریخ 1401/04/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســوم و کارت شناســایی آمــوزش و پــرورش بــه شــماره ملــی  0702623733 متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/29 مفق ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــودی فرزن ــم محم ــه مری ب

ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0691052433 متعلــق بــه ابوالفضــل   خاکســاری فرزنــد علیرضــا  در تاریــخ 
1401/05/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
ــخ  ــد در تاری ــد احم ــد فرزن ــا راضــی بادخری ــه راهنم ــق ب ــماره 2949486551 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

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

کارت ملــی بــه شــماره 1640353496 متعلــق بــه محســن فتوحــی فــرد فرزنــد طهماســب در تاریــخ 
1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 0072269308 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 0072269308 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
بــه مجیــد پایــدار فرزنــد خیرالــه در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0081772841 و شناســنامه بــه شــماره 0081772841 و کارت پایــان خدمــت 
ــه شــماره 0081772841 و بیمــه نامــه ماشــین  ــه ســه ب ــه شــماره 0081772841 و گواهینامــه پای ب
بــه شــماره 73 ل 215 ایــران38 و کارت ماشــین بــه شــماره 73 ل 215 ایــران38 و بــرگ ســبز خــودرو 
بــه شــماره 73 ل 215 ایــران38 و کارت ســوخت بــه شــماره 73 ل 215 ایــران38 و ســایر بــه شــماره 
برگــه کمپانــی متعلــق بــه محمــد نقــی زاده فرزنــد ازبــر در تاریــخ 1401/03/30 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011
ــد محمــد  ــز زندکریمــی فرزن ــه پروی ــق ب ــی 3730580868 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل

رشید در تاریخ 1401/05/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4030
کارت ماشــین بــه شــماره 644ب61ایــران31 متعلــق بــه مصطفــی کریمــی فرزنــد صیدمهــدی در تاریــخ 

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

گواهینامــه پایــه و کارت ملــی بــه شــماره 5289699295 و کارت ســوخت بــه شــماره 354ج66ایــران31 
ــده و از درجــه  ــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردی ــه شادوســت نظــری فرزن متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5502
کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 3391679603 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 46 
ایــران 878ص 83 و کارت بهداشــت متعلــق بــه  آتیــا  مقدســی شــیجانی  فرزنــد ابراهیــم  در تاریــخ 

1401/05/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی  در تاری ــد رمضانعل ــان  فرزن ــم  مهرب ــه ابراهی ــق ب ــماره 2590468237 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
ــخ  ــد نصــرت  در تاری ــه حســین  زارع ابراهیمــی فرزن ــق ب ــه شــماره 0039951545 متعل شناســنامه ب

1401/04/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــت اهلل  در تاری ــد حج ــی  فرزن ــعید  ظهراب ــه س ــق ب ــماره 0013478117 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/30 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 4172930417 متعلــق بــه رضــا  شمســی  فرزنــد نبــی  در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0060835133 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک  10ایــران 719ی44 
وشــماره موتــور M15/5606825و شــماره شاســی NAS821100J1166662 کارت ســوخت بــه 
شــماره پــاک 10ایــران 719ی44 و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  20ایــران 491ج 18 متعلــق بــه 
خانــم صغــری  قاســم زاده قزوینــی  فرزنــد محمــد علــی  در تاریــخ 1401/05/21 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه شــماره 0042472441 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0042472441 و گواهینام ــی ب کارت مل
یوســف  روز خــوش فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

7010
ــور و کارت ســوخت  ــور ســیکلت و کارت موت ــه شــماره 4310522718 و بیمــه نامــه موت کارت ملــی ب
موتــور بــه شــماره پــاک 52583897 و کارت عابــر بانــک رفــاه - پســت بانــک و صــادرات متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/29 مفق ــی در تاری ــد فرضعل ــی فرزن ــر چگین حســین کله

ساقط می باشد.

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــی راد فرزن ــر رحمان ــه امی ــق ب ــماره 4324271933 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/15 مفق

ــد در  ــد حمی ــی فرزن ــد محمــد خان ــاس غیاثون ــه عب ــق ب ــه شــماره 5889955519 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7014
ــخ  ــی در تاری ــد بازعل ــی فرزن ــی وانان ــی الوان ــه عل ــق ب ــماره 4622119196 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــد حســن در تاریــخ  ــه فاطمــه پاکــزاد فرزن ــه شــماره 0016396944 متعلــق ب ــه ســه ب گواهینامــه پای
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7031
ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــی فرزن ــی قل ــمیه مرتض ــه س ــق ب ــماره 5599899543 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/03/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4391718413 متعلــق بــه رجــب  
جلیونــد  فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 4380341119 متعلــق بــه امیرضــا رحمانــی فرزند علــی در تاریــخ 1401/05/05 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 1600650287 و کارت ســوخت بــه شــماره 167ایــران89ب27 متعلــق بــه عیســی 
بشــیری فرزنــد عشــقعلی در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــب در  ــد رج ــادی فرزن ــی آب ــری حاج ــان  اکب ــه قرب ــق ب ــماره 5599408981 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ 1401/05/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد ســید اصغــر در تاریــخ  ــه ســیدمجتبی یــزدی فرزن ــه شــماره 5099723888 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

7051
مــدرک لیســانس بــه شــماره 4172816 متعلــق بــه محمــد مرامــی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 

1401/05/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــه  متعلــق  موتــور  شــماره   4G63S4MSGB8308 شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
 بهــروز کاونــد فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

7057
کارت ملــی بــه شــماره 0023789700 متعلــق بــه حانیــه  رحیمی فرزند ســعید در تاریــخ 1401/05/31 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7059
کارت ملــی بــه شــماره 0935290141 متعلــق بــه هــادی قنــات کار فرزنــد محمــد در تاریــخ 

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

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــرا کرچ ــه صغ ــق ب ــماره 0888770162 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/27 مفق

کارت ملــی گواهینامــه بــه شــماره 0946523045 متعلــق بــه راضیــه  اســیابان فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
1401/05/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــین در  ــد حس ــادی فرزن ــره فره ــه طاه ــق ب ــماره 6509820374 متعل ــه ش ــنامه  ب ــی شناس کارت مل
تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0921640196 متعلــق بــه محســن کشــاورز رشــتخوار فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1399/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7060
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0932324908 متعلــق بــه راهلــه شــه دوســت فرزنــد 

محمدحسن در تاریخ 1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــه  ــق ب ــه شــماره 29507 متعل ــی 0931931827 و شناســنامه ب ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/05/08 مفق ــد محمــد حســین در تاری ــوُدری فرزن ــه مســئله گ جمیل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

7063
کارت ملــی بــه شــماره 2480250555 متعلــق بــه رامیــن عباســی فرزنــد ســرفراز در تاریــخ 

1401/05/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــرات محمــد در  ــد ب ــه جلیــل صدیقــی فاروجــی فرزن ــق ب ــه شــماره 6359668866 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ایثارگــری بــه شــماره ملــی 0703183291 متعلــق بــه ســید علــی طاهــری فرزنــد ســید احمــد 
در تاریــخ 1401/05/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 9701529083 متعلــق بــه جــواد خاتمــی فرزنــد ناصــر  در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/06/01

شماره : 1447

تبدیل تهدید آبی شهرکرد به فرصت مهندسی جهادی

ایده روز - البرز-ســید علی حســینی - سرپرست شهرداری کرج گفت: 
خبرنگاران با انعکاس اخبار به روز و منصفانه نقش زیادی در تقویت همدلی 

بین شهروندان و افزایش امید در جامعه دارند.
منوچهر غفاری در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه مدیریت شهری که 
با حضور اعضای شــورای شهر، مدیران شــهری و استانی برگزار شد، اظهار 
کرد: از طرف مجموعه مدیریت شهری از تالش همه خبرنگارانی که در تمام 
طول ســال در کنار شورا و شهرداری هســتند و اخبار این حوزه را پوشش 

می دهند، قدردانی می کنم.
وی با اشاره به اینکه خبرنگاران با انعکاس اخبار به روز و منصفانه نقش 
زیادی در تقویت همدلی بین شهروندان و افزایش امید در جامعه دارند، گفت: 
اصحاب رسانه پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند و قدردان تالش آنها 

برای انعکاس عملکرد مدیریت شهری هستیم.
غفاری تاکید کرد: خبرنگاران رسالت سنگینی به دوش دارند و امیدوارم 
بتواننــد با انعکاس اخبار امیدبخش در راســتای افزایش اعتماد عمومی به 

مجموعه مدیریت شهری گام بردارند.

رسانه ها عملکرد مدیریت شهری را منصفانه نقد کنند
رییس شورای اسالمی کالنشهر کرج نیز  با بیان اینکه خبرنگاران سفیران 
راستی و درستی در جبهه های مختلف اطالع رسانی هستند، گفت: انتظار 

می رود اصحاب رسانه عملکرد مدیریت شهری کرج را منصفانه نقد کنند.
علی قاسم پوراظهارداشــت: آنچه خبرنگاران بر تارک رسانه و قلم دارند 
رسالت خطیر و بلند است .وی افزود: با توجه به رسالت شفاف سازی و بیان 

عملکرد های درســت مسووالن انتظار می رود خبرنگاران ضمن نگاه نقادانه 
به انعکاس فعالیت های مجموعه مدیریت شهری کرج اهتمام داشته باشند.

قاسم پور تاکید کرد: مدیران شهرداری کرج در مقابل نقد رسانه سعه صدر 
خود را باال ببرند و با اهالی رسانه همکاری بیشتری کنند.

وی از خبرنگاران و اهالی رســانه خواســت در بحث نقد مدیریت شهری 
از دایره انصاف خارج نشــوند و با ارائه راهکارهای عملی و درست در جهت 

حرکت به سمت جلو همکاری بیشتری داشته باشند.
رییس شورای اسالمی کالنشهر کرج خاطرنشان کرد : مرکز پژوهش های 
شــورای اسالمی شهر کرج نظام نامه ای در دست تدوین دارد تا خبرنگاران 
به عنوان بازوان فنی به شهر کمک کنند و توسعه همه جانبه در همه ابعاد 

رقم بخورد.
رییس شــورای اسالمی شهر کرج افزود: شــهروندان باید نسبت به امور 
مدیریت شــهری تعلق خاطر داشته باشند ضمن آنکه در سال دوم شورای 
ششــم ، برنامه های متنوعی توسط مدیریت شهری کرج در تمام زمینه ها 

پیش بینی شده است.

 معــاون برنامه ریزی و ســرمایه گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
مازندران با اشاره به تالش های دولت سیزدهم برای رفع مشکالت واحدهای 
صنعتی راکد در اســتان گفت : در مدت فعالیت یکســاله دولت ۱۱۴ واحد 

تولیدی صنعتی و معدنی راکد احیا و راه اندازی شد.
جهانگیر بائی الشــکی افزود : با راه اندازی این تعداد واحد صنعتی راکد 
زمینه اشتغال برای بیش از یکهزار و ۴۰۰ نفر در مازندران ایجاد شده است .

وی ادامه داد : طی یکسال گذشته بیش از ۲۷۰ پروانه بهره برداری صنعتی 
با سرمایه گذاری حدود ۴۶ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی حدود چهار هزار 
نفر صادر شده است که رشد حدود ۷۰ درصدی در میزان سرمایه گذاری به 

نسبت مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
وی گفت : در یک ســال گذشــته تا کنون بیش از ۸۸۰ جواز تاســیس 
صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری حدود ۱۸۹ هزار میلیارد ریال و پیش 

بینی اشتغالزایی بیش از ۱۷ هزار نفر صادر شده است .
معاون اداره کل صنعت مازندران تعداد طرح های توســعه ای صادره را 
در یکســال اخیر ۷۸ فقره اعالم کــرد و ادامه داد: برای اجرای این طرح ها 
سرمایه گذاری ۱۹ هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال یک هزار و ۶۰۰ 

نفر شده است .
وی گفت: تعداد ۱۸ بنگاه تولیدی مجوز تحقیق و توسعه دریافت کردند 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۰ درصد رشد داشته است .
به گفته بائی الشکی تعداد پروانه بهره برداری معدنی پنج فقره است که 
اشــتغالزایی ۱۶۶ نفر و تعداد ســه فقره گواهینامه کشف و پنج فقره پروانه 

اکتشاف صادر شده است .

 صادرات محصوالت صنعتی مازندران به ۱۰ کشور جهان
وی میــزان صادرات غیر نفتی مازندران دریکســال اخیر فعالیت دولت 
ســیزدهم را بیــش از ۲۴۰ میلیون دالر با میزان بیــش از ۸۸۰ هزار تن و 
میزان واردات یک هزار و ۶۰میلیون دالربا ۲ هزار و  ۵۰۰ تن عنوان کرد .

به گفته معاون صنعت مازندران محصوالت صنعتی  استان به ۱۰ کشور 
جهان عراق ، ترکمنستان ، قزاقستان ، روسیه ، ترکیه ، آذربایجان ، امارات ، 

صربستان ، ازبکستان و ارمنستان صادر شده است .
وی مهمترین دســتاوردهای دولت سیزدهم در حوزه صنعت ، معدن و 
تجارت مازندران بهره برداری از شرکت پاالیش پویای کاسپین با حدود ۳۰۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال ۱۱۰ نفر اعالم کرد و ادامه داد: این 
شــرکت تولید هگزان با ظرفیت پنج هزار تن و نرمال پنتال با ظرفیت ۴۰ 
هزار تن و برش هیدروکربنی حاصل از پاالیشــگاه نفت ، گاز ، پتروشیمی با 
ظرفیت پنج هزار تن در ســال که در صنایع شیمیایی و پاالیشگاهی ورنگ 

سازی مصرف می شود ،است .
بائــی الشــکی توضیح داد : طرح توســعه پاالیشــگاه شــیر شــرکت 
ســولیکو کاله با جذب  یکهزار و۲۰۰ تن شــیر در روز و ســرمایه گذاری 
 حدود ســه هــزار میلیــارد تومان که برای حــدود ۶۰۰ نفر اشــتغالزایی

 می کند ، در حال اجرا است.
وی همچنین ادامه داد : قرارداد شرکت چوب و کاغذ مازندران با وزارت 
آموزش و پرورش برای چاپ کاغذ کتاب های مدارس کشــور به میزان ۳۰ 
هزار تن و قرارداد با وزارت ارشاد برای تولید ۱۰ هزار تن کاغذ چاپ نشریات 

از دیگر اقدامات مهم دولت در مازندران است .

معاون مهندســی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر ۲۷ قرارداد توسط این اداره کل برای اجرای پروژه های راهسازی 
 منعقد شــده اســت که برای اتمــام و بهره برداری بــه ۷۳۲ میلیارد تومان

 اعتبار نیاز دارد.
بهزاد شاهســوندی معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
)اصفهان( با اشــاره به وظایف این معاونت در حــوزه احداث باند دوم راه ها، 
احداث آزادراه ها و احداث ساختمان های دولتی اظهار داشت: زمانیکه طرحی 
در حوزه راه فعالیت خود را آغاز می کند، مطالعات آن انجام و ســپس توسط 
مشــاور ارزیابی و گزینه های پیشــنهادی مطرح همچنیــن پس از تصویب 
 نهایی طرح در وزارت راه و شهرســازی، مجوز ماده ۲۳ آن اخذ می شــود.  

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه 
اســتان اصفهان با ۹ استان کشور همجوار است، اذعان داشت: اصفهان قلب 
 تپنده و پیوند دهنده کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق کشور است.  

وی با اشــاره به اینکه تا پایان ســال ۱۴۰۰ مجموع راه های استان اصفهان 
۱۱ هــزار و ۶۸۴ کیلومتر بوده اســت عنوان کرد: تا پایان ســال گذشــته 
 طــول آزادراه هــای اســتان ۴۸۰ کیلومتــر، بزرگراه هــا دو هــزار و ۱۷۴ 
 کیلومتر، راه های اصلی دو هزار و ۲۴۵ کیلومتر و راه های فرعی یکهزار و ۸۵ کیلومتر بود.  

شاهســوندی بیــان داشــت: همچنین حدود ۴۱۱ دســتگاه پــل با دهانه 
 بــاالی ۶ متــر، ۱۵ هــزار ۵۸۷ دســتگاه پــل بــا دهانه کمتر از شــش

 متر )آبرو( و دو دســتگاه تونل )که یک دســتگاه آن به بهره برداری رسیده 
است( در استان اصفهان داریم. 

 وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۷ قرارداد توسط اداره کل راه و شهرسازی 
استان در مجموع با مبلغ قرارداد ۴۸۰ میلیارد تومان در حوزه راه منعقد شده، 
 گفت: تاکنون برای این قراردادها ۲۹۰ میلیارد تومان هزینه شــده اســت.  

معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان 
داشت: براساس این قراردادها ۱۹۳ کیلومتر پروژه راهسازی در سطح استان 
در دست اقدام است که با توجه به افزایش قیمت ها )تعدیل ها(، پیش بینی 
 می شــود که ۷۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام و بهره برداری نیاز است.  

وی با اشاره به احداث تقاطع در نقاط حادثه خیز استان، گفت: در حال حاضر 
۶ دستگاه تقاطع غیرهمسطح )۱۲ پل( با هزینه ای بالغ بر ۸۳.۵ میلیارد تومان 
در دست اجرا داریم و اکنون مناقصه چهار پروژه دیگر تقاطع غیرهمسطح )۱۱ 

پل( با اعتبار ۱۱۴ میلیارد تومان را برگزار کرده ایم.  

سرپرست شهرداری کرج :

رسالت خبرنگاران امیدآفرینی و ایجاد همدلی بین مردم و مسئوالن است

بازگشت ۱۱۴ واحد صنعتی مازندران به چرخه تولید

 معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد؛

انعقاد ۲۷ قرارداد برای اجرای پروژه های راهسازی استان اصفهان

  افتتاح ترمینال کانتینری در گمرکات اصفهان
دکتر رسول کوهستانی مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان 
داشت : ترمینال کانتینری در محل گمرکات استان اصفهان و 
 زیر نظر شرکت انبارهای عمومی ایران  افتتاح و راه اندازی شد.

وی خاطر نشــان کرد :بــا راه اندازی ترمینــال کانتینری 
در محوطــه گمــرک اصفهان هزینــه و زمان انجــام کار 
صادرکنندگان استان نســبت به قبل کاهش خواهد یافت 
و تصریح کــرد : واردکنندگان نیز مــی توانند کانتینرهای 
 خالی خود را به جای ارســال بــه مرزهــا ، در گمرک اصفهان تحویــل نمایند .

مدیرکل گمرکات استان اصفهان اذعان داشت : در مرحله اول  ۱۱۸ کانتینر خالی از 
بندر شهید رجایی  به محوطه گمرک اصفهان انتقال یافته است و در ادامه گفت : در 
راستای اطالع رسانی و آشنایی با خدمات و تسهیالت شرکت انبارهای عمومی ایران  
با محوریت ظرفیت ایجاد ترمینال کانتینری در اصفهان همایشی با حضور فعاالن 

اقتصادی استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید . 

  پاالیشگاه اصفهان توانایی تولید بیش از  ۴۰۰ فرآورده نفتی را در 
آینده دارد

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان دستیابی به مزیت 
رقابتی پایــدار را نیازمند تغییرات در جهــت تکنولوژی و 
توسعه کسب  وکار و زنجیره ارزش دانســت و تاکید کرد: 
این شرکت با حرکت در راستای  توســعه پایدار، توانایی  
 تولید بیــش از  ۴۰۰ فــرآورده نفتــی را در آینــده دارد.

محسن قدیری چشــم انداز این شــرکت را ارتقاء به یک 
هلدینگ موفق پتروپاالیشی در منطقه با باالترین ضریب 
پیچیدگی تا ســال ۱۴۰۵ بیان کرد و گفت: ضریب پیچیدگی این شــرکت در 
حال حاضر با احتساب سهم شــرکت در  پتروشــیمی، اصفهان و نفت سپاهان 
 ۶.۲  بوده که پیش بینی شــده این ضریب تا ۴ ســال آینده به باالی ۱۲ برســد.

وی گفت: بر اساس برنامه ۱۴۰۵ تولید نفت سفید، نفت کوره و گازوئیل معمولی 
پاالیشگاه اصفهان صفر خواهد شد و تولید گاز مایع آن نیز به حداقل ممکن می رسد 
 و تمام محصوالت این شرکت به غیر از گازوئیل و بنزین صادرات محور خواهد شد.

قدیری گفــت: این شــرکت در حال حاضــر از لحاظ حاشــیه ســود خالص، 
در رتبــه های یکــی بــه آخــر و پــس از پاالیشــگاه آبــادان قــرار دارد که 
تا ســال ۱۴۰۵ پیش بینی می شــود با افزایش ضریب پیچیدگی، بیشــترین 
 حاشیه ســود را در بین شرکت های پاالیشــی کشــور به خود اختصاص دهد.

وی از راه انــدازی کامــل پــروژه واحد تصفیــه گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان تا 
شهریورماه امســال با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشــکه گازوئیل یورو ۵ خبر داد و گفت: 
که با بهره برداری این پــروژه عالوه بر افزایش ســاالنه ۶ هزار میلیــارد تومانی 
 ســود شــرکت ۶۹ صدم نیز ضریب پیچیدگی شــرکت را نیز افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان از تصویب قرارداد  فاز ساخت  و نصب واحد 
گوگرد زدایی از ته مانده برج های تقطیر پاالیشگاه  اصفهان )RHU( در هیات مدیره 
این شرکت خبر داد و گفت: این پروژه در سال ۱۴۰۴ راه اندازی می شود و در حال 

حاضر، فاز مهندسی و خرید آن بیش از ۳۵ درصد پیشرفت دارد.

  ۱۰ طرح کشاورزی خراسان شــمالی در هفته دولت به بهره برداری 
می رسد

 سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: ۱۰ طرح در حوزه های 
مختلف کشاورزی این استان با ۷۶ میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت به بهره برداری 

می رسد.
محمد محمدزاده گفت: این پروژه ها شامل طرح های آبیاری نوین، ایجاد گلخانه، 
واحد های تولید و بسته بندی گیاهان دارویی است و راه اندازی این طرح ها برای 

۶۲۸ نفر اشتغال ایجاد می کند.
وی افزود: سال گذشته یکهزار هکتار از اراضی این استان مجهز به سامانه های آبیاری 
نوین شد که در مجموع راندمان آبیاری در این استان از ۳۲ درصد به ۴۶ درصد طی 
سال های گذشته ارتقا یافت.سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی 
تصریح کرد: در مجموع ۳۳۹ واحد تولیدی گلخانه در این استان وجود دارد که این 

تولید کنندگان سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کردند.
وی اظهار داشت: درآمد گلخانه داران استان ساالنه حدود یک دهم کل محصوالت 
باغی استان است.محمد زاده افزود: در گلخانه های استان ساالنه ۱۷ تا ۲۰ هزار تن 
انواع محصول در فصل و خارج از فصل تولید می شود که ظرفیت و پتانسیل خوبی 

برای افزایش تولیدات بخش کشاورزی است.
وی با بیان اینکه به ازای هر نیم هکتار فضای گلخانه ای برای حدود ۱۰ نفر شغل 
مستقیم ایجاد می شود تصریح کرد: با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی، چاره 

ای جزء فعالیت در فضاهای کنترل شده نیست.
محمدزاده بر تنوع بخشی در کشــت گلخانه ای تاکید کرد و افزود: انواع صیفی و 
ســبزی، گیاهان خوراکی و دارویی، انواع گیاهان زینتی و انواع نشاء ها در گلخانه 
های این استان تولید می شود.وی خاطرنشان کرد: امسال هفت هزار و ۶۰۴ هکتار 
از اراضی این استان زیر کشت بهاره گیاهان دارویی رفت و پیش بینی می شود که 

یکهزار و ۸۰۰ تن گیاه دارویی برداشت شود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ارزش اقتصادی گیاهان دارویی 

این استان را ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است
سهم بخش کشاورزی استان ۱.۱ درصد از تولیدناخالص بخش کشاورزی کشور است 

که مهمترین بخش تولیدی استان بخش کشاورزی است. 

 دولت سیزدهم نزدیکترین دولت به شهیدان رجایی و باهنر است
 معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری مرکزی گفت: دولت سیزدهم 

نزدیک ترین دولت به دولت شهیدان رجایی و باهنر است.
 بهنام نظری در نشست هماهنگی بزرگداشت هشتم شهریور سالروز شهادت شهیدان 
رجایی و باهنر، در اراک با تبریک هفته دولت گفت: شهیدان رجایی و باهنر اولین 

دولت مکتبی را تشکیل دادند و ناجوانمرادنه به شهادت رسیدند. 
وی بیان کرد: ۴۳ سال از عمر با برکت انقالب اسالمی می گذرد و این کشور روز به روز 
مقتدرتر شده و از روزهای اول پیروزی انقالب تاکنون، دشمنان به دنبال ضربه بزند.

وی بیان کرد: از آنجا که قرار است این کشور آغازگر حکومت جهانی امام زمان)عج( 
باشد، سختی های زیادی پشت سر گذاشته شده و امروز جمهوری اسالمی و یک 

کشور تاثیرگذار است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: امروز جمهوری 
اسالمی قدرت مطلق منطقه است و با اقتدار آمریکا را در عین االسد به زانو در می آورد 

و در حوزه امنیتی هیچ تصمیمی بدون حضور ایران اتخاذ نمی شود.
نظری اظهار داشت: شاید در یک سال توقعات زیادی از یک دولت نباشد اما دولت 
سیزدهم در یک سال گذشته اقدامات و گام های بلندی را در عرصه های مختلف 

برداشته که باید اطالع رسانی ویژه در این خصوص صورت گیرد. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری مرکزی افزود: دولت سیزدهم در 
شرایطی دولت را تحویل گرفت که فقط ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود 

داشت. 

 خشکسالی های اخیر در چهارمحال و بختیاری 
و ســیالب مردادماه امسال، باعث شد بخشی 
از آب شــرب مردم در شــهرکرد و روستاها و 
شهرهای در مسیر چشمه کوهرنگ با مشکل 
روبرو شود، اما این تهدید در اصل به یک فرصت 
جهادی مهندسی برای اجرای طرحهای آبرسانی 

تبدیل شد.
در مدت ۱۰ روزی که تامین پایدار آب شرب 
در شــهرکرد با مشــکل روبرو شد، طرح های 
پدافندی آبرسانی برای جبران این کمبودهای 
آب شرب در نظر گرفته شد تا بتوان این مشکل 

در کمترین زمان ممکن رفع شود.
ابتدای تنش آبی در شهرکرد با فوریت باال، با 
فراخوان تانکرهایی از سراسر کشور حدود ۷۰ 
تانکر به این استان ارسال شد و آبرسانی سیار 

در محالت شهر انجام گرفت.
اضافه کردن ۱۷ حلقه چاه با اجرای ۲۰ کیلومتر 
لوله گــذاری، توزیع آب معدنــی در محالت 
شــهرکرد، نصب پکیج کاهــش گل آلودگی، 
تعبیه علمک برداشت آب از چاه های کشاورزی، 
اتصال خطوط آبرسانی موقت، کنترل کیفیت 
آب، آبرسانی شبانه، ایجاد حوضچه ته نشینی، 
فعال سازی ایستگاه تعادلی و افزایش ظرفیت 
برداشــت آب از تصفیه خانه سامان بخشی از 
فعالیت ها و اقداماتی است که طی روزهای اخیر 
برای رفع مشکل آب شرب شهرکرد انجام شد. 
مهندسان، طراحان و تکنسین ها به خصوص 
جوشکاران حرفه ای، در این مدت در یک اقدام 
و تالش شبانه روزی توانستند خطوط پدافندی 
کنند که به گفته برخی از مهندسانی که از تهران 
برای نظارت آمده بودند، این طرح ها در حالت 
عادی بیش هفت تا هشت ماه اجرایی می شد، 
اما در بحران شهرکرد این روند در کمتر از ۱۰ 

روز به سرانجام رسید.
اما چگونه این اتفاق افتاد؟ از همان ساعت اولیه 
اعالم بحران گل آلود شــدن چشمه کوهرنگ 
تمام امکانات و تجهیزات استان برای رفع این 
مشکل بسیج شد، جلسات مدیریت بحران به 
ریاســت استاندار در ساعت پایانی شب برگزار 
شد و همه پای کار آمدند تا بتوانند اساسی ترین 
مشکل مردم رفع شود.ابتدا مردم همکاری خوبی 
داشتند و با وجود گالیه ها و دلخوری هایی که 
در خصوص کمبود یا قطعی آب شرب داشتند، 
صبوری پیشــه کردنــد و صرفه جویی تا آنجا 
کــه مقدور بود انجــام دادند و منتظر فعالیت 

دستگاه های ذیربط برای رفع مشکل شدند.

بعد از آن کشاورزان پای کار آمدند، با آنکه در 
فصل گرم سال نیازمند آبیاری کشت و زرع و 
باغ خود بودند، حاضر شدند آب استحصالی از 
چشمه های کشاورزی را برای تامین آب شرب 

شهرکرد اختصاص دهند. 
در کنار مردم و کشاورزان، مهندسان و طراحان 
و تکنسین ها، تالش شبانه روزی خود را انجام 
دادند تا بتوانند این مشکل را رفع کنند ،حتی 
برای از جوشــکاران اعالم کردند برای اجرای 

خطوط آبرسانی ۷۲  ساعت نخوابیدند.
با وجود این تالش ها، وزارت نیرو نیز خود را ملزم 
به رفع مشکل کم آبی و بی آبی در روزهای پایانی 
مردادماه داغ شهرکرد دانست چرا که شخص 
وزیر نیرو خود راهی شهرکرد شد و دستورات 

الزم را صادر کرد.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری و مجموعه 
مدیریتــی نیز هــر روز به صــورت میدانی از 
اجرای طرحها بازدید کردند و در طول شــب 
نیاز ســاعت ها بر روند تسریع در اجرای این 

طرح نظارت داشت.
روند اجرایی طرح های پدافندی آبرســانی در 
کمتر از ۱۰ روز نشــان داد این مدل اجرایی و 
مهندسی می تواند الگویی برای طرحهای دیگر 

در نقاط کشور و استان باشد.
یک کارشــناس ارشــد عمران می گوید: ارائه 
کارهــای انجام شــده در خصوص آبرســانی 
شــهرکرد می تواند به عنوان یک رکورد برای 

بخش مهندسی ثبت شود.
مرضیــه پورعلی در گفت و گو بــا ایرنا افزود: 
برای اجرای طرح های آبرســانی در این حجم 
بــه خصوص با توجه بــه توپوگرافی منطقه و 
کوهستانی بودن استان، به طور حتم کارهای 
اثرگذاری شده است که می تواند به عنوان مدل 

و الگوی طرحهای جهادی باشد.
یکی از جوشــکاران می گفت؛"کار نشد ندارد، 
کار را که کرد آنکه تمام کرد" و همه تالش در 
یک ۱۰ روز تنش آبی چهارمحال و بختیاری به 
گونه ای بود که اگر به سرانجام نمی رسید برای 
تامین آب شــرب مردم همچنان نگران باقی 
می ماند.حاال پس از آنها اســترس و اضطرابی 
که در خصوص آب شــرب در شهرکرد وجود 
داشــت، با یک مدیریت و اقدامی مهندسی و 
جهادی آب شرب در جریان است و آب پایدار 

در اختیار مردم قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و 
بختیاری می گوید: در ساعات اولیه وقوع تنش 
آبی شهرکرد، سامانه ایستگاه پمپاژ سامان واقع 
در تصفیه خانه سامان تقویت شد و خروجی آن 
به طور تقریبی به ۲ برابر رسید و از ۱۰۰ لیتر 
در ثانیه به ۱۸۰ تا ۲۰۰ لیتر در ثانیه رسید تا 
بتوانیم فشار آب شهرهای سامان و شهرکرد را 
تقویت کنیم.فردوس کریمی در گفت وگو با ایرنا 
ادامه داد: بهمن سال گذشته یک خط انتقال 
آب از تصفیه خانه سامان به شهرکرد با طول ۱۲ 

کیلومتر راه اندازی شد که توانستیم از آن خط 
در زمان کدورت آب چشمه کوهرنگ با انتقال 
۲۰۰ لیتر در ثانیه آب، برای انتقال به شهرکرد 
استفاده کنیم. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
چهارمحال و بختیاری گفت: در روزهای گذشته 
آب انتقالی از سامان وارد منطقه منظریه می شد 
ولی به علت نبود ایستگاه تقویت فشار )پمپاژ( 
مخازن پر نمی شدند که با احداث این ایستگاه 
و پســت برق مربوطه توانستیم ظرفیت پمپاژ 
۲۰۰ لیتر آب در ثانیه را در این منطقه فعال و 
مخازن منظریه و میرآباد را پر و مشکل قطعی 
و کم فشاری آب در این ۲ منطقه را حل کنیم 

و فشار آب را به اندازه استاندارد برسانیم.
کریمی افزود: در این مدت با نصب ایستگاه پمپاژ 
اضطراری در منطقه فدک به طور متوسط ۱۰۰ 
لیتر در ثانیه آب کشاورزی را با رعایت موازین 
بهداشتی از شمال استان به جنوب استان منتقل 
و وارد شبکه آبرسانی شهرکرد کردیم و برای این 
منظور یک سامانه تصفیه موقتی در تصفیه خانه 
مرکزی احداث شد و از ۶ روز پیش این آب در 

مدار قرار گرفته است.
وی اظهار داشــت: از پنجشــنبه هفته پیش 
با کاهــش کدورت آب چشــمه کوهرنگ در 
تصفیه خانه گردنه ُخلک، فیلترهای سرامیکی و 
سامانه ویژه رفع کدورت آب نصب و در حدود 
۵۰ لیتر بر ثانیه، آب چشمه تصفیه و به مدار 
آبرسانی شهرکرد و روستاهای مسیر اضافه شد.

کریمی تاکید کرد: مردم به هیچ عنوان نگران 
سالمت آب نباشند و در همه سامانه هایی که 
آب آن ها وارد شبکه انتقال آب می شود بررسی 
کیفیت آب و آزمایشات مربوط توسط شرکت 

آب و مرکز بهداشت انجام می شود.
وی یادآور شــد: کار انجام شده یک کار تیمی 
و جهادی بود و ضمن همراهی مردم شهرکرد، 
کشاورزان  طرحهای عمان و فدک، سازمان ها و 
نهادهای دولتی در مواجه با تنش آبی به شرکت 

آب منطقه ای کمک کردند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای چهارمحال 
و بختیــاری بیان داشــت: عالوه بر اجرای این 
طرح هــای اضطراری، تعــدادی چاه از بخش 
کشاورزی، فرودگاه و شهرداری نیز اجاره و وارد 
مدار شد و توانست بخش دیگری از کمبود آب 
شرب را جبران کند.کریمی با اشاره به کاهش 
کدورت چشمه کوهرنگ، اظهار داشت: با نصب 
فیلترهای سرامیکی و تاسیسات رفع کدورت در 
تصفیه خانه گردنه ُخلک، بخشی از آب انتقالی 
از چشمه کوهرنگ تصفیه و وارد مدار شهرکرد 
شده است که در مجموع با اقدامات انجام گرفته 
طی روزهای اخیر در حال حاضر ۸۰۰ لیتر بر 
ثانیه آب شرب وارد مدار شهر شهرکرد شده که 

جوابگوی نیاز شهروندان است.
بــه گفته وی، هم اکنون ۸۰۰ لیتر بر ثانیه آب 
در شبکه آبرسانی شــهرکرد جریان دارد و با 
نصب ایستگاه تقویت فشار در منظریه، مشکل 
کمی اُفت فشار در مناطق منظریه و میرآباد از 
بین رفت.وی افزود:مصرف آب شهرکرد به  طور 
متوسط ۷۵۰ لیتر بر ثانیه است و با ورود ۸۰۰ 
لیتر بر ثانیه آب به شبکه آبرسانی، مشکل اُفت 
فشار که در روزهای قبل شاهد آن بودیم، مرتفع 
خواهد شــد. آب چشمه کوهرنگ بارها دچار 
کدورت یا یخ زدگی شــده بــود و با این وجود 
در طول دهه ها و ســال های گذشته به عقیده 
کارشناســان باید طرح های آبرسانی پدافندی 
اجرایی می شد که نشده است اما در این طول 

با اهتمام ویژه مسووالن اجرایی شد.
بــه عقیده کارشناســان و صاحب نظران تک 
منبع بودن آب شهرکرد در گذشته نمی توانست 
جوابگو باشد و باید در این زمینه چاره اندیشی 

صورت می گرفته است.
امــا این طرح ها اکنــون در مدت کمتر از ۱۰ 
روز اجرایی شــده است تا کاری که در هفت تا 
هشت ماه انجام می شد به یک رکورد آبرسانی 

تبدیل شود. 
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 جابجایی ۲۵ بازیکن با شوک یک مهره اصلی!

 واکنش جالب تمیروف به جدایی از پرسپولیس
شــرزود تمیروف مهاجم ازبکســتانی تیم پرسپولیس 
به جدایی از این تیم واکنش نشــان داد. شرزود تمیروف 
مهاجم پرســپولیس امروز پس از حضور در این باشگاه و 
جلسه با سرخ ها سرانجام قراردادش را با پرسپولیس فسخ 
کرد و بصورت رسمی از این تیم جدا شد.مهاجم ازبکستانی 
درحال خروج از باشــگاه پرسپولیس به جدایی از این تیم 
واکنش نشان داد و گفت: پرسپولیس بهترین تیم ایران است 
و انشــاهلل قهرمان می شود.تمیروف در پاسخ به اینکه مقصد بعدی اش کجاست 
پاسخ روشنی نداد و افزود: از تیم های دیگری پیشنهاد دارم ولی به پیکان نمی روم.

 یاغی آبی پرسپولیسی شد!
شیخ دیاباته با باشگاه پرسپولیس به توافق نهایی رسید.

 شــیخ دیاباته مهاجم ســابق اســتقالل با باشــگاه 
پرســپولیس به توافق نهایی رســید و به زودی به عنوان 

آخرین خرید پرسپولیس از او رونمایی خواهد شد.
این مهاجم اهل مالی سابقه دو فصل بازی برای استقالل 
را در کارنامه دارد و پیش از این برای تیم هایی چون بنونتو 
ایتالیا، االمارات، الغرافه قطر و بوردو فرانسه هم به میدان 
رفته است.شیخ دیاباته پس از یورگن لوکادیا هلندی به دومین مهاجم خارجی 
پرسپولیس در فصل بیست و دوم تبدیل می شود و باید دید در تفکرات یحیی 
چه جایگاهی خواهد داشت. بدون شک بازی کردن او در دربی مقابل استقالل 

می تواند جذابیت های خاص خود را داشته باشد.

 حضور بانوان در بازی استقالل قطعی شد
 مدیر روابط عمومی ســازمان لیگ با اشاره به حضور 
بانوان در دیدار اســتقالل برابر مس کرمان، گفت: تجربه 
ثابــت کرده اســت که هرگاه بانوان در ورزشــگاه حاضر 

شده اند، هواداران کرامات اخالقی را رعایت کرده اند.
حجت اهلل  بهمنی عصر یکشنبه اظهار داشت: برای بازی 
اســتقالل و مس کرمان تعدادی از سکوهای ورزشگاه را 
برای بانــوان در نظر گرفته ایم تا آنها از نزدیک این بازی 
را تماشا کنند.وی افزود: امیدواریم هوادارانی که در این روز در ورزشگاه حاضر 
می شــوند شــئونات اخالقی را رعایت کرده و با رفتار نیک خود، کوچک ترین 
اتفاق حاشیه ای را رقم نزنند.مدیر روابط عمومی سازمان لیگ تصریح کرد: در 
بحث عدم حضور زنان در ورزشــگاه ها، نگرانی ما صرفا حفظ کرامت و جایگاه 
این عزیزان است. بانوان از جایگاه  ویژه ای برخوردار هستند. در کشور ما بسیاری 
از مدیران، زن هستند و به نقش و جایگاه آنان اهمیت زیادی داده شده است.

وی افــزود: رهبر معظم انقالب در مناســبت های مختلف بر حقوق بانوان و 
خانواده تاکید کرده اند. حضور این قشر در تمام صحنه های انقالب اسالمی همواره 

حائز اهمیت بوده و آنها همپای مردان همیشه منشا اثر بوده اند.

 برد شارلروا در حضور ستاره تیم ملی ایران
در لیگ بلژیک، تیم فوتبال شــارلروا توانســت مقابل 

زولته به برتری دست یابد.
 در چارچــوب هفته پنجم لیگ بلژیک، تیم شــارلروا 
به مصاف زولته رفت و به برتری 3 بر یک رســید.در این 
مســابقه علی قلی زاده در ترکیب اصلی شــارلروا حضور 
داشت و 71 دقیقه بازی کرد.او در گل های تیمش اثرگذار 
نبود و جای خود را به امبنزا داد تا گل دوم را ســاخته و 
پرداخته کند.شــارلروا با این برد 9 امتیازی شــد و به رده پنجم جدول صعود 

کرد. تیم های خنک و آنتورپ با 12 امتیاز در رده های اول و دوم قرار دارند.

 شکست کایسری اسپور در حضور ایرانی ها 
در رقابت های لیگ ترکیه، کایسری اسپور مقابل باشاک 

شهیر شکست خورد.
 در چارچوب هفته ســوم لیگ ترکیه، کایسری اسپور 
به مصاف استانبول باشاک شهیر رفت و به شکست 2 بر 

صفر رضایت داد.
در این مسابقه مجید حسینی و علی کریمی در ترکیب 
اصلی کایســری اسپور حضور داشتند و کریمی در دقیقه 
74 به دلیل مصدومیت از زمین خارج شد.کایســری اسپور با 3 امتیاز در رده 

یازدهم قرار دارد.

 بند خرید ۱ میلیون یورویی در قرارداد دروازه بان جدید سپاهان!
جزئیات انتقال پیــام نیازمند دروازه بان ایرانی از تیم 
پورتیموننزه پرتغال به تیم ســپاهان مشــخص شد.، روز 
گذشته بود که باشگاه ســپاهان اعالم کرد پیام نیازمند 
دروازه بان ایرانی تیم فوتبــال پورتیموننزه را به صورت 
قرضی و یک ســاله به خدمت گرفته است.نیازمند پیش 
از این در تیم ســپاهان حضور داشــت و فصل گذشته با 
عقد قراردادی تا سال 2۰24 به تیم پورتیموننزه پیوست.

این دروازه بان فرصت زیادی برای بازی در تیم پرتغالی 
پیدا نکرد و ترجیح داد در سال جام جهانی، دوباره به لیگ ایران برگردد؛ هرچند 

به صورت قرضی که این نوع قرارداد می تواند دائمی هم بشود.
»پدرو سپولودا« خبرنگار پرتغالی جزئیات بیشتری از انتقال نیازمند به تیم 
سپاهان منتشر کرد. به نوشته پدرو، پورتیموننزه امسال در ازای انتقال قرضی 

نیازمند، 2۰۰ هزار یورو از سپاهان گرفته است.
 همچنین گزینه خرید 1 میلیون یورویی به عالوه پاداش برای تیم سپاهان 
وجود خواهد داشت.پیش از این گفته می شد حق فسخ قرارداد نیازمند با باشگاه 

پرتغالی 1۰ میلیون یورو است. 

 عصبانیت باشگاه آاک و تعجب یونانی ها از تصمیم کریم انصاریفرد!
مورد عجیب کریم انصاریفرد مهاجم ایرانی تیم فوتبال 

آاک، تعجب رسانه های یونانی را در پی داشته است.
 کریم انصاریفرد مهاجم ایرانی تیم فوتبال آاک باوجود 
اینکه یک فصل دیگر با این تیم قرارداد دارد، در لیســت 
مازاد باشگاه یونانی قرار گرفته است. انصاریفرد ماه هاست 
که در لیســت مازاد بوده اما هنوز تیم جدیدی را انتخاب 
نکرده است. این در حالی است که قرارداد او با آاک ۵۰۰ 
هزار یورو است.این موضوع تعجب رسانه های یونان و عصبانیت باشگاه آاک را به 
دنبال داشته است.سایت betcosmos با بیان اینکه کریم انصاریفرد سخت ترین 
مورد از بازیکنانی است که در لیست سیاه آاک قرار دارد، نوشت: »آاک می خواهد 
از پرداخت نیم میلیون یورو سال آخر قرارداد انصاریفرد خالص شود. از ابتدای 
تابستان به این مهاجم ایرانی برای پیدا کردن تیم اطالع رسانی شده است اما 
فعاًل پیشرفتی حاصل نشــده. آنچه جای تعجب دارد، برخورد خود انصاریفرد 
اســت. در سال جام جهانی هســتیم و یافتن تیم، تنها امید این مهاجم برای 

حضور در تیم ملی کشورش است اما گوش او به پیشنهادات، شنوا نیست.«

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
تیم فوتبال استقالل که عنوان قهرمانی بیست 
و یکمیــن دوره رقابتهای لیگ برتر را با ثبت 
رکوردهای پرتعداد به نام خود ثبت کرده بود، 
برای فصل بیســت و دوم تغییرات زیادی در 

ترکیب تیمش ایجاد کرد.
 پنجــره نقل و انتقاالت تابســتانی فصل 
14۰2-14۰1 یکشــنبه شب بسته شد و 1۶ 
تیم لیگ برتری نیز مهم ترین فعالیت های نقل 

و انتقاالتی خود را در این زمان انجام دادند.
تیم فوتبال استقالل مدافع عنوان قهرمانی 
در این فصل از مسابقات که بر اساس قانونی 
نانوشته می بایست با حفظ شاکله وارد فصل 
جدید شــود، با تغییرات مهم و زیادی مواجه 
شد که حاال و بعد از بسته شدن پنجره نقل و 
انتقاالت می توان به آن پرداخت. تغییراتی که از 
کادر فنی آغاز و در سطح بازیکن گسترده شد.

خداحافظی  با  تغییرات  مهم ترین   
مجیدی

اولین شوک نقل و انتقاالتی به تیم قهرمان 
فصل گذشته را فرهاد مجیدی با تصمیم عجیب 
اما تا حدودی قابل پیش بینی اش به آبی ها وارد 
کرد. تصمیمی که گرچه مورد حمایت آجورلو 
قرار نداشت، اما هیچ مخالفت جدی هم با آن 
نشد تا چنین تصور شود تیم مدیریتی استقالل 

مخالفت جدی با جدایی مجیدی ندارد.
مجیدی بــه همراه تیم فنــی اش به جز 
غالمپور استقالل را به مقصد االتحاد کلبا ترک 
کردند تا یک پرتغالی پر هیجان و احساساتی 
جای ســرمربی جوانی را بگیرد که با آماری 
جالب و بدون شکست این تیم را قهرمان کرد.

 دومین لیست پر تعداد خروج
در لیســت خروج استقالل نام 1۵ بازیکن 
به چشــم می خورد که گرچــه تعداد زیادی 
از آنهــا را نمی تــوان و نباید جــزو بازیکنان 
اصلی و تأثیرگذار این تیم در فصل گذشــته 
دانســت، اما این تعداد خروجی باعث شد تا 

آبی ها پس از پرســپولیس که با 17 خروجی 
پر تعداد ترین لیست خروجی را در این فصل 
داشتند، در کنار آلومینیوم اراک دومین تیمی 
باشــند که بیشترین بازیکن را از لیست خود 

خارج کرده اند.
تعــدادی از این بازیکنــان خروجی اصاًل 
نفراتــی بودند به صــورت قرضی در تیم های 
دیگر حضور داشــته و جزو بازیکنان این تیم 
نبودند، اما همین اسامی باعث سنگین شدن 

لیست خروجی این تیم می شود.
مهم ترین بازیکنانی خواســته یا ناخواسته 
اســتقالل را ترک کردند و نام شأن در لیست 
خروجــی این تیم خودنمایــی می کند، وریا 
غفوری، محمد دانشــگر، امیر حسین حسین 
زاده و ارسالن مطهری به همراه رودی ژستد 
هســتند که ۵ نفر را می توان از نفرات اصلی 
آبی ها در فصل گذشــته دانست؛ که جدایی 
آنها یعنــی چیزی در حدود ۵۰ درصد تغییر 

در ترکیب اصلی تیم قهرمان.

بــه جز این ۵ نفر که باید آنها را مهم ترین 
خروجی های این فصل استقالل دانست، امین 
قاسمی نژاد، زکریا مرادی، سینا خادم پور، رضا 
آذری، علیرضا بخشی، فردین رابط، متین کریم 
زاده، محمد جواد به آفرین و آرش داجیلری هم 
در لیست خروجی های این تیم قرار دارند که 
همه آنها یا فصل گذشته را به صورت قرضی 
راهی دیگر تیم ها شــده و حاال جدایی شأن 
قطعی شده اســت و یا میزان مشارکت شأن 
در بازی در آن حدی پایین بوده که نمی توان 
آنها را در زمره بازیکنان اصلی به حساب آورد.

در لیست خروجی های استقالل نام محمد 
حســینی هم به چشــم می خــورد که جزو 
خریدهای تابســتانی آبی ها بود و بدون حتی 
یک دقیقه تجربه بازی بــرای این تیم ناچار 

به جدایی شد.

بازگشــت  و  تعداد  پر   خریدهای 
ستاره ها

اســتقاللی ها در آمار بازیکنان زیادی را به 
عنوان خریدهای جدید به خدمت گرفتند که 
تعــدادی از آنها را هم باید در زمره بازیکنانی 
دانســت که بعد از مدتی جدایی به این تیم 
بازگشــته اند که مهم ترین آنها مهدی قایدی 
است.در بین 1۰ بازیکنی که نام شأن در لیست 
ورودی های استقالل قرار دارد، عماًل باید نام 
مرادمنــد و یزدانی را قلم گرفت چون آنها به 
دلیــل وقفه ای که به دلیــل اعزام به خدمت 
ســربازی در حضورشــان در این تیم افتاد را 
نباید جزو بازیکنان جدید قرار داد؛ تا عماًل این 
تیم ۸ بازیکن جدید به خدمت گرفته باشد. ۸ 
بازیکنی 2 نفر از آنها سهمیه زیر 21 سال بوده 
و گفته می شود بازیکنان آینده داری هستند.

به جز امید حامدی فر و محمد حســین 
زواره ای کــه از صنعــت نفت به اســتقالل 
پیوستند و در لیست بزرگساالن این تیم قرار 
نمی گیرند، پیمان بابایی، محمد محبی و رضا 
میرزایی 3 خرید جدیدی هســتند که برای 

اولین بار عضویــت در بین آبی های تهران را 
تجربــه می کنند و در این میان محمد محبی 
به شــکلی قرضی از تیم سانتاکالرا پرتغال به 

استقالل پیوست.
سجاد شــهباززاده، کاوه رضایی و مهدی 
قایدی هم ســه مهاجمی هســتند که گرچه 
در لیســت خرید استقالل قرار دارند، اما آنها 
به این تیم بازگشــته اند و در این میان مهدی 
قایدی بازیکنی است که به صورت قرضی آبی 
پوش شــده و کاوه رضایی هم مهاجمی است 
که هنوز مشکلش برای بازی حل نشده است.

 فقط دو بازیکن از تیم اصلی
با اینکه در لیست خروجی های استقالل نام 
1۵ بازیکن به چشم می خورد و در ابتدای این 
مطلب از ۵ نفر به عنوان مهم ترین جدایی های 
این تیم یاد کردیم، اما بررسی ترکیب آبی ها 
در نیم فصل دوم فصل گذشته و به خصوص 
در هفته هــای پایانی نشــان می دهد محمد 
دانشــگر و امیر حســین حســین زاده تنها 
خروجی های اســتقالل بودند که در ترکیب 
اصلی حضور داشــتند.به ازای خروج محمد 
دانشگر استقاللی ها توانستند مرادمند و یزدانی 
را بار دیگر بــه ترکیب خود اضافه کنند و به 
جای امیر حسین حسین حسین زاده هم یک 

اعجوبه مثل مهدی قایدی اضافه شد.

 فقط بازیکن آزاد
گرچه پنجره تابستانی نقل و انتقاالت بسته 
شد، اما پرونده نقل و انتقاالتی آبی ها کماکان 
باز است و آنها می توانند از امروز به بعد منوط 
به داشتن جا در لیست نفرات خود خریدهایی 
را با ســهمیه فیفا )بازیکن آزاد( داشته باشند 
که گفته می شــود آنها در صدد خرید بازیکن 

یا بازیکنانی برای خط میانی خود هستند.
اگر اســتقاللی ها قصد خریدهای جدید با 
سهمیه فیفا نداشــته باشند، باید تا باز شدن 
پنجره نقل و انتقاالتی زمســتان صبر کرده و 

سپس خریدهای تازه ای انجام دهند.

سرمربی شمشیربازی: سابریست ها با 3 مدال جواب خیلی چیزها را دادند
سرمربی تیم ملی شمشیربازی سابر گفت: ثابت کردیم شکست مقابل ترکیه در 
قهرمانی جهان یک اتفاق بود و سابریست ها توانایی خود را به رخ دنیا کشیدند.

امین قربانی  درباره ی عملکرد علی پاکدامن در فینال انفرادی شمشیربازی 
سابر بازی های کشورهای اسالمی که مدال نقره گرفت، بیان کرد: ییلدریم بازیکنی 
است که در دنیا خودش را ثابت کرده است و حریف دست و پا بسته ای نیست. 
در شمشیربازی هم نمی توان پیش بینی کرد که چه کسی از ابتدا برنده است.

او در مورد اینکه رقابت پاکدامن و سابریست ترکیه مشکل داوری داشت یا 
خیر، گفت: سر دو، سه ضربه ی پاکدامن اعتراض داشتیم و ییلدریم از شرایط 

میزبانی استفاده کرد و طبیعی بود که داوران به سمت او بچرخند.
سرمربی سابر در پاسخ به این پرسش که وقتی ایران در بازی های کشورهای 
اسالمی موفق شد با اختالف قابل توجه ترکیه را شکست دهد چرا در قهرمانی 
جهان این اتفاق رخ نداد؟ تاکید کرد: بازیکنان در قهرمانی جهان با توجه شرایط 
و اهمیت مسابقه استرس داشتند و دنبال این بودند که شکست نخورند و تمرکز 
الزم را نداشتند. بعد از بازگشت از قهرمانی جهان روی نقاط ضعف کار کردیم و 
توانستیم آنها را از لحاظ روانی آماده کنیم. ما موفق شدیم پتانسیل و قدرت تیم 

سابر ایران را دوباره نشان دهیم. ترکیه بازیکنان خوبی دارد و نباید یادمان  برود 
که تیم ترکیه پیش از این فرانسه، گرجستان، ایتالیا و رومانی را شکست داده بود.

او در مورد اهمیت پیروزی مقابل ترکیه در بخش تیمی و کسب مدال طال 
گفت: می خواســتیم ثابت کنیم، شکست مقابل ترکیه در قهرمانی جهان یک 
اتفاق بود و سابریست ها می خواستند توانایی خود را به رخ دنیا بکشند. اولویت 

این بود که مدال طال بگیریم و دل مردم را شــاد کنیم و این خوشــحالی برای 
ما خیلی ارزشمند بود.قربانی در مورد نیما زاهدی که در بازی های کشورهای 
اسالمی مطابق انتظار ظاهر نشد، گفت: زاهدی کسالت داشت و از لحاظ بدنی 
هم خالی کرده بود. در مرحله گروهی  مقابل ییلدریم ترک شکســت خورد و 
پس از آن عملکرد راضی کننده نداشت. با او صحبت کردیم. از آنجا که از لحاظ 
روانی ممکن بود آماده نباشد، در بخش تیمی هم از او استفاده نکردیم. البته نیما 

بازیکن جوانی است و هنوز حرف های زیادی برای گفتن دارد.
سرمربی تیم سابر در مورد شرایط حساس رقابت بازیکنان ایران با یکدیگر در 
جدول انفرادی بازی های کشورهای اسالمی تصریح کرد: برای ما فرقی نداشت 
چه کسی برنده شود و مهم این بود که پرچم ایران به اهتزاز درآید. وقتی بازیکنان 

ایران برحسب قرعه به هم می خورند، برای ما اسم آنها هیچ تفاوتی ندارد.
او در پاسخ به این پرسش که فضای به وجود آمده در شمشیربازی که ناشی 
از برگزاری انتخابات است، برای تیم ملی آسیب زا نیست؟ گفت: مهم ترین عامل 
برای ما و بازیکنان موفقیت تیم و اهتزاز پرچم ایران است. سابریست ها با سه 
مدالی که گرفتند، جواب خیلی چیزها را دادند و نشان دادند که موفقیت تیم 

ملی تا چه اندازه برایشان مهم است.

 سابریست ها با ۳ مدال جواب خیلی چیزها را دادند

تیم کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان جهان شد
تیم کشــتی فرنگی جوانان ایران با کسب 4 مدال طال،2 نقره و 2 برنز به 

عنوان قهرمانی جهان دست یافت.
 تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 174 امتیاز و 4 مدال طال ،2 نقره 
و 2 برنز باالتر از تیم های جمهوری آذربایجان و اوکراین قرار گرفت و قهرمان 

رقابتهای جهانی 2۰22 بلغارستان شد.
در وزن ۵۵ کیلوگرم سید آرش نگهداری پس از استراحت در دور اول، در 
دور دوم با نتیجه 4 بر 3 مغلوب دنیس میهای از رومانی شد و با توجه به حضور 
حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده ها رفت. نگهداری در این گروه با نتیجه 

4 بر 1 مغلوب تامازی گلونتی از گرجستان شد و از دور رقابت ها کنار رفت.
وزن ۶۰ کیلوگــرم ســعید اســماعیلی در دور نخســت بــا نتیجه 9 بر 
صفــر ماکس ول بلک از آمریــکا را مغلوب کــرد. وی در دور دوم با نتیجه 
 13 بــر 9 از ســد کوتــو گومــی از ژاپن گذشــت و به مرحلــه یکچهارم

 نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف والدمیر ویوتویچ از اوکراین را با 
نتیجه 12 بر 4 از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. اسماعیلی 
در این مرحله بانتیجه 3 بر 1 میهات ممدلی از آذربایجان را مغلوب کرد و به 
دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در فینال با نتیجه 4بر4 کشتی گیر ارمنستانی 

را شکست داد و به مدال طال رسید.
در وزن ۶3 کیلوگرم ایمان محمدی پس از استراحت در دور اول، در دور 
دوم با نتیجه 9 بر صفر آزات ساریار از ترکیه را از پیش رو برداشت. وی در دور 
بعد و در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۶ بر صفر رومئو بریدزه از گرجستان 
را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. محمدی در این مرحله با نتیجه 
4 بر صفر از سد چیزو ماریویاما از ژاپن گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی 
در این دیدار بایامان کریموف از قرقیزستان را با نتیجه ۶ بر 1 شکست داد و 

به مدال طال دست یافت.
در وزن 72 کیلوگرم امیر عبدی در دور اول با نتیجه 4 بر 2 از ســد ایتو 

نیشیدا از ژاپن گذشت وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر جاکوب سیمچیک 
از کرواسی را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. عبدی در 
این مرحله مقابل آتیال توسماگی از مجارستان با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید 
و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل الکساندر سولووی 
از مولداوی با نتیجه ۵ بر 2 شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. عبدی 
در دیار رده بندی با نتیجه 4 برصفر کشــتی گیر قزاقستان را شکست داد و 

به مدال برنز رسید.
در وزن 77 کیلوگرم مسعود کاووسی پس از استراحت در دور نخست، در 
دور دوم با نتیجه 4 بر 1 تورنیکه میکالدزه از گرجســتان را مغلوب کرد. وی 
در دور بعد و در مرحله یکچهارم نهایی مقابل الکساندرین گوتو از مولداوی با 
نتیجه ۵ بر صفر و ضربه فنی مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر 

در مرحله نیمه نهایی، کاووسی حذف شد.
در وزن ۸2 کیلوگرم علیرضا ُمهمدی در دور نخســت با نتیجه 9 بر صفر 
کریستین مدینا مونز از مکزیک را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر 
صفر شأن یولین از چین تایپه را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یکچهارم 
نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر صفر فارس قالی از مصر را شکست 

داد و راهی مرحله نیمه نهایی شــد. مهمدی در این مرحله با نتیجه ۸ بر 2 
آلپرن بربر از ترکیه را از پیش رو برداشــت و به دیدار فینال راه یافت. وی در 
این دیدار به مصاف آچیکو بولکوادزه رفت و در نهایت با نتیجه 9 بر 1 به برتری 

رسید و صاحب مدال طال شد.
در وزن ۸7 کیلوگــرم ابوالفضل چوبانی در دور اول با نتیجه 7 بر 3 ماریو 
ووکوویچ از صربستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر اوندرج 
حاولکا از چک را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. وی در 
این مرحله مقابل دونگ هیون یون از کره جنوبی با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد 
و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. چوبانی در این مرحله با نتیجه ۸ بر 1 الچین 
والیف از آذربایجان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی 
با نتیجه 1 بر 1 مغلوب ویگن نازاریان از ارمنستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن 97 کیلوگرم علی عابدی درزی پس از اســتراحت در دور اول، در 
دور دوم مقابل اینوت گوسا از رومانی با نتیجه 1 بر 1 به پیروزی رسید و راهی 
مرحله یکچهارم نهایی شــد. وی در این مرحله با نتیجه 3 بر 1 از سد رومان 
بالچیوسچی از مولداوی گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عابدی درزی 
در این مرحله با نتیجه 1 بر 1 مقابل ریچارد کارلسون از استونی پیروز شد و 
به دیدار فینال راه یافت. وی برای کسب مدال طال به مصاف یوسوف ماتسیف 
از قزاقستان رفت و در نهایت با نتیجه 9بر4 به پیروزی رسید وصاحب مدال 

طال شد..
در وزن 13۰ کیلوگرم فردین هدایتی در دور نخســت با نتیجه 4 بر صفر 
جوهر اوزاروف از قزاقستان را از پیش رو برداشت وی در دور بعد با نتیجه 7 بر 
2 آلبرت واردانیان از ارمنستان را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. 
وی در این دیدار تیموربک نسیم اف از ازبکستان را با نتیجه ۵ بر 1 شکست 
داد و بــه دیدار فینال راه یافت. هدایتی در این دیدار با نتیجه ۶ بر 4 مغلوب 

میخایلو ویشینوتسکی از اوکراین شد و صاحب مدال نقره شد.

 نمی توانیم ورزشکار را در شیشه نگه داریم!
دبیر فدراسیون دوومیدانی به دوپینگ رکورددار پرتاب وزنه ایران واکنش 

نشان داد.
 به تازگی دوپینگ شاهین مهردالن رکوردار پرتاب وزنه ایران قطعی شد 
که این ورزشکار به دلیل استفاده از ماده ممنوعه اُکساندرولون به مدت 7 سال 

از تاریخ 21/۰4/14۰1 تا 2۰/۰4/14۰۸محروم شد.
علی رضایی در مورد مثبت شدن تست دوپینگ مهردالن به ایسنا گفت: هنوز 
از طرف ستاد دوپینگ جهانی و ایران چیزی مکتوب به ما ارسال نشده است.  
دبیر فدراسیون دوومیدانی در پاسخ به اینکه چه نظارتی بر ورزشکار شده 
که دوپینگ نکند، گفت: این سوال را باید از دکتر اردیبهشت بپرسید که رئیس 
کمیته پزشکی فدراسیون و دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی است. همین که 
تست دوپینگ این ورزشکار مثبت شده به معنی نظارت فدراسیون دوومیدانی 
است. تست این ورزشکار در آزمون آمادگی جسمانی برای بازی های آسیایی 
مثبت شــد.  او در این مورد افزود: نظارت ما دقیق بوده است و سال گذشته 

1۰ تست از این ورزشکار گرفتیم که 9 تست منفی و یک تست مثبت شد. 
ورزشکاران تاپ ما در مواد مختلف همیشه زیر نظر هستند و هر زمان فدراسیون 
پزشــکی ورزشی بخواهد از آنها تســت می گیرد. اگر نظارت نداشتیم از این 
ورزشکار تست نمی گرفتیم و تستش در بازی های کشورهای اسالمی مثبت 
می شد که این گونه آبروی کشور می رفت.  رضایی در واکنش به این انتقاد که 
فدراسیون اردوی متمرکز برای ورزشکاران برگزار نمی کند تا آنها را تحت نظارت 
قرار دهد، گفت: ما دقیقا همین کار را انجام دادیم و برای ورزشکاران پرتابی 
در مشــهد اردو برگزار کردیم اما دیگر روی خواب و خوراک ورزشکار نظارت 
نداریم و نمی توانیم او را داخل شیشه بکنیم. نهایت نظارت را داشتیم و برای 
اردو سرپرست و مربی تعیین کردیم اما متاسفانه گاهی چنین اتفاقاتی می افتد.  
او افزود: سال گذشته باالی 7۰ تست دوپینگ گرفتیم که شاید باالترین آمار 
بین فدراسیون ها باشد. از تمام ورزشکارانی که رکورد ملی و باشگاهی زدند و 
برای مســابقات مختلف انتخاب شدند، تست گرفتیم. به قدری این مسائل را 

سخت گرفتیم که شان و جایگاه فدراسیون دوو میدانی حفظ شود. فدراسیون 
دوومیدانی با توجه به اقداماتی که به صورت اطالع رسانی، کالس های آموزشی 
و تست های عملی در زمینه دوپینگ داشته از طرف ستاد مبارزه با دوپینگ 
جهانی جزء فدراسیون های کم خطر انتخاب شده است.   رضایی در پاسخ به 
این سوال که رکوردهایی که مهردالن در سال گذشته ثبت کرده مورد تایید 
است، بیان کرد: تمام رکوردهایی که زده با تست منفی دوپینگ بوده است و 
از این نظر مشکلی وجود ندارد.  او در مورد مربی این ورزشکار که پیش از این 
به دلیل دوپینگ محروم شده بود و شاگرد دوپینگی داشته، گفت: قطعا به این 
موضوع رسیدگی می کنیم. او دو سال محروم بود و تا االن هم هیچ ورزشکاری 
اذعان نکرده که این مربی به من دارو یا مکملی داده است اما در این مورد هم 
1۰۰ درصد در هفته های آینده با ستاد دوپینگ و فدراسیون پزشکی ورزشی 
جلســه برگزار می کنیم و قطعا به این وضعیت این مربی و سایر مربیانی که 

مشکلی داشته باشند، رسیدگی می شود و برخورد خواهد شد.  
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پوند انگلیس            
 درهم امارات                  
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از آنجا که دالر آمریکا در بحبوحه ی افزایش جریان های ریسک قرار دارد، امروز 
منجر به توقف فروش مداوم طال شد.

 قیمت طال در حال محوشدن از جهش اولیه این  شنبه است، زیرا دالر آمریکا 
شاهد افزایش عالقه خرید در بحبوحه ی افزایش جریان های ریسک است. چشم انداز 
اقتصادی وخیم چین همراه با احتیاط فدرال رزرو در مورد رکود بالقوه، سرمایه گذاران 
را در حاشــیه قرار می دهد. در میان فرار به سمت تقاضای مبتنی بر ایمنی برای 
اوراق قرضه دولتی ایاالت متحده، بازدهی خزانه داری ســودهای قبلی را معکوس 
کرد که به توقف فروش مداوم فلز درخشان کمک کرد. گاوهای طال همچنین از 
تشــدید احتمالی درگیری آمریکا و چین حمایت می کنند، زیرا آمریکا قرار است 
مذاکرات تجاری رســمی با تایوان را در اوایل پاییز آغاز کند.با این حال، خطرات 
نزولی برای شمش دست نخورده باقی می ماند، اگر ریسک گریزی عمیق تر شود و 
باعث افزایش قیمت دالر در برابر رقبای اصلی شود. معامله گران همچنین از ادعاهای 
بیکاری هفتگی ایاالت متحده و داده های شاخص تولید فدرال فیلی برای نشانه های 
تازه ای در مورد سالمت اقتصاد استفاده می کنند. سخنرانی های استر جورج و نیل 

کشکاری، مقامات فدرال رزرو، از نزدیک برای فرصت های جدید معامالتی طال با 
 ،CME گروه FedWatch قیمت دالر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس ابزار

احتمال افزایش 50 بیتی نرخ بهره در سپتامبر تا 62 درصد افزایش یافته است.
ریسک گریزی

XAU/USD در روز چهارشنبه به سومین روز باخت خود ادامه داد و در بحبوحه ی 
بهبود طوالنی مدت دالر آمریکا و همچنین بازدهی خزانه داری، به پایین ترین سطح 
در دو هفته گذشته در 1760 دالر رسید. صورتجلسه ژوئیه فدرال رزرو احتیاط را 
در میان سیاستگذاران احساس کرد، زیرا آنها در ماه گذشته بر لزوم کاهش سرعت 
افزایش نرخ بهره با اذعان به خطرات فزاینده رشــد توافق کردند. علیرغم دقایق 
کمتر جنگ طلبانه فدرال رزرو، قیمت طال نتوانست سرمایه گذاری کند، زیرا زیان 
شاخص های وال استریت تقاضای امن برای دالر را پشتوانه نگه داشت. سرمایه گذاران 
همچنین داده های خرده فروشی ایاالت متحده را نیز هضم کردند، که نشان دهنده ی 
یک خوانش ثابت در ماه گذشته بود و پس از آن در ژوئن 0.8 درصد افزایش یافت.

نزولی که به دنبال شکست گوه فزاینده در نمودار روزانه رخ داد، حمایت صعودی 
میانگین متحرک روزانه DMA( 21( را در روز چهارشنبه به چالش کشید.

در معامالت روز  شــنبه تا کنون، قیمت DMA-21 را که اکنون در 1764 دالر 
است، شکسته است و با کاهش عمیق تری چشم پوشی می کند.

شاخص قدرت نسبی 14 روزه )RSI( از خط وسط برای نزولی عبور کرده است 
و نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت در جنوب است.

بالشتک فوری در پایین ترین سطح 1754 دالری 3 آگوست قرار می گیرد که 
زیر آن سطح روانی 1750 دالر آزمایش می شود.

از سوی دیگر، بازپس گیری DMA-21 برای گاوها حیاتی خواهد بود تا بتوانند 
زمین را حفظ کنند. مانع مهم بعدی برای خریداران در DMA-50 نزولی در 1777 
دالر اســت.به عالوه، مقاومت 1789 دالری برای افزایش بازیابی به سمت آستانه 

1800 دالری وارد عمل خواهد شد.

طال ناکام در جهش
تست قلب تاج برای ریاست فدراسیون!تست قلب تاج برای ریاست فدراسیون!          
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علمیعلمی

اینفوگرافیاینفوگرافی
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها تازه ترین اطالعات از نشانه های بیماری 

آبله میمون و جزئیات ابتال به آن را منتشر کرده است.
 به نقل از سی دی سی، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها اطالعات نشانه های 
ابتال به آبله میمون را بروزرسانی کرده و نوشت: افراد مبتال به آبله میمون بثوراتی 
دارند که ممکن اســت روی یا نزدیک اندام تناسلی قرار داشته باشد یا در نواحی 

دیگر مانند دست ها، پاها، قفسه سینه، صورت یا دهان بروز کند.
براساس گفته این سازمان، بثورات قبل از بهبودی مراحل مختلفی از جمله دلمه 
را طی می کند. همچنین بثورات در ابتدا می تواند مانند جوش یا تاول باشد یا حتی 

به صورت دردناک یا خارش دار بروز کند. 

سایر عالئم آبله میمون می تواند شامل موارد زیر باشد:
تب
لرز

تورم غدد لنفاوی
احساس خستگی مفرط

دردهای عضالنی و کمردرد
سردرد

عالئم تنفسی )مانند گلودرد، احتقان بینی یا سرفه(
افراد مبتال ممکن است همه یا فقط چند عالمت را داشته باشند و  گاهی اوقات، 
افراد قبل از بثورات، عالئمی شبیه آنفلوانزا دارند. برخی از افراد ابتدا دچار بثورات 

پوستی می شوند و به دنبال آن عالئم دیگری بروز می کنند.
عالئم آبله میمون معموالً در عرض 3 هفته پس از قرار گرفتن در معرض ویروس 
شــروع می شود. اگر فردی عالئمی شبیه آنفلوانزا داشته باشد، معموالً 1 تا 4 روز 

بعد دچار بثورات می شود.
آبله میمون می تواند از زمانی که عالئم شــروع می شــود تا زمانی که جوش ها 
بهبود می یابد، همه دلمه ها افتاده و الیه ای تازه از پوست ایجاد می شود، پخش شود. 
این بیماری معموالً 2-4 هفته طول می کشد. توصیه می شود، از تماس نزدیک با 
فرد مشکوک یا در معرض خطر تا زمان معاینه و کسب اطمینان از سالمتی وی 

خودداری شود.

صاحب یک خودروی تسال درب خودرویش را با تراشه کوچکی که زیر پوست 
دستش کار گذاشته است، باز می کند!

 به نقل از دیلی میل، »برندون دااللی« که مالک یک خودروی تســال اســت، 
دیگر هرگز ســوئیچ خودروی خود را گم نمی کند، چرا که یک تراشه کوچک در 
زیر پوست دست راستش کاشته است تا بتواند درب خودروی خود را بدون هیچ 
زحمتی و بدون نیاز به اســتفاده از گوشی هوشمند خود که بلوتوث آن همیشه 

قابل اعتماد نیست، باز کند.
وی ویدیویی را در توییتر منتشر کرد که نشان می دهد در حال کاشت یک تراشه 
کوچک زیر پوســت دستش است. این تراشه از همان فناوری معروف به پروتکل 

»ارتباط میدان نزدیک« یا NFC استفاده می کند.
این عمل 10 روز پیش توسط یک سوراخ کننده حرفه ای پوست که ناحیه تحت 

تاثیر را با لیدوکائین بی حس می کند، انجام شده است.
»دااللی« می گوید کل این فرآیند، از خرید تراشه گرفته تا کاشت آن، تنها 400 
دالر هزینه داشته است.وی در پاسخ به سوال یکی از کاربران توییتر مبنی بر اینکه چرا 
وقتی همیشه گوشی هوشمندش را به همراه دارد و می تواند مانند دیگران با بلوتوث 
اقدام به باز کردن قفل خودروی خود کند، این کار را انجام داده است، گفت: این 
کار برای من مفید است، زیرا بلوتوث گوشی من آنقدر دردسرساز است که همیشه 
قفل خودرویم را باز نمی کند. بنابراین این تراشه در آن موارد به من کمک می کند.

گفتنی اســت که »دااللی« در یک گروه آزمایشی متشکل از حدود 100 نفر 
قرار دارد که در حال آزمایش این محصول هستند. این تراشه می تواند برای کنترل 
چندین دستگاه استفاده شود و فقط منحصر به خودروهای تسال نیست. این تراشه 
امکان تراکنش های امن را فراهم می کند.»دااللی« توضیح داد: شرکتی که این گروه 
را گردآوری کرده است، فروشگاه اپلیکیشن خود را دارد که در آن می توان برنامه ها 
را به صورت بی سیم در بدن خود روی این تراشه ها نصب کرد و یکی از این برنامه ها 

کارت سوئیچ تسال بود. بنابراین این اولین برنامه ای بود که من روی آن نصب کردم، 
زیرا یک خودروی تسال دارم و اکنون وقتی کلید بلوتوثم خراب می شود یا کارت 
سوئیچم را همراه ندارم، از آن به عنوان سوئیچ استفاده می کنم و فقط کافی است 

که دستم را به خودرو نزدیک کنم.
گفتنی است که این دومین تراشه ای است که »دااللی« در بدن خود کار گذاشته 
است. تراشه اول، کلید خانه او و همچنین شماره تماس دوستان و آشنایان، اطالعات 
پزشکی و موارد دیگر از این قبیل را ذخیره می کند. این تراشه می تواند توسط هر 
تلفن همراهی اسکن شود و اطالعات را هویدا کند. جالب اینجاست که وقتی اسکن 

صورت می گیرد، یک نور سبز زیر پوست او می درخشد.
»دااللــی« می گوید: ایده ام این بود که کلید خانه ام را در دســت چپ و کلید 

خودرویم را در دست راستم داشته باشم.
وی افزود: من می توانم یک کارت اعتباری را به آن متصل کنم و از آن در هر 

جایی که پایانه های پرداخت بی سیم و لحظه ای وجود دارد، استفاده کنم.
»دااللــی« که خودش در زمینه فناوری کار می کند، نگرانی هایی را که برخی 
افراد در مورد ردیابی شدن توسط چنین تراشه هایی عنوان می کنند، رد می کند. او 
می گوید: خنده دار است، زیرا این تراشه ها نمی توانند چیزی را ردیابی کنند و برای 

ردیابی در هر جایی به منبع تغذیه خارجی نیاز دارید.
انواع مختلفی از تراشه ها در طول سالیان اخیر برای اهداف مختلف در بدن افراد 
کاشته شده اند. به عنوان مثال یک بیمار 48 ساله در شهر نیویورک که به دلیل فلج 
شدید ناشی از بیماری عصبی ALS قادر به حرکت و صحبت نیست، اولین کسی 
بود که ایمپلنت مغزی دائمی دریافت کرد که به او امکان برقراری ارتباط از راه دور 
را می داد.این عمل، یک نقطه عطف برای شرکت »سینکرون«)Synchron( بود که 
استارتاپی است که این فناوری را توسعه داده و با پیشرفت خود توانست شرکت 

»نورالینک«)Neuralink( متعلق به »ایالن ماسک« را شکست دهد.
در این عمل از یک ایمپلنت 1.5 اینچی که یک رابط مغز و رایانه)BCI( ساخته 
شده از سیم و الکترود است، استفاده شد که بدون نیاز به نفوذ به درون جمجمه 

یا آسیب  به بافت در مغز بیمار کاشته شد.
همچنین شرکتی به نام »اپی سنتر«)Epicenter( که یک استارتاپ مستقر در 
استکهلم سوئد است، اواخر سال گذشته از روش جدیدی برای حمل گواهی واکسن 
کووید در یک ریزتراشه با استفاده از NFC که مستقیماً در زیر پوست کاشته می شود، 
رونمایی کرد.بدین ترتیب، یک مســافر هلندی به نام »آندریاس شوستروم« برای 
گرفتن کارت پرواز یک تراشــه NFC در دستش کاشت و در حالی که دست خود 
را روی یک اســکنر تکان می داد،  توانســت از دروازه امنیتی فرودگاه رد شود و به 

سمت هواپیما حرکت کند.

عالئم جدید آبله میمون را بشناسید

سوئیچ تسال زیر پوست مالک خودرو!

  توصیه  ایمنی برای رانندگی در هوای بارانی
در شرایطی که هوا بارانی است تا حد امکان از رانندگی پرهیز کنید و در همان جایی که هستید بمانید. با کاهش سرعت وسیله نقلیه می توان از بسیاری از 

خطرات احتمالی جلوگیری کرد. در این اینفوگرافیک به چند راه ساده برای کاهش خطرات ناشی از رانندگی در شرایط بارانی اشاره شده است.

 کاریابی در حوزه هوش مصنوعی نیازمند این مهارت هاست

هوش مصنوعی روز به روز حوزه های شغلی بیشتری را تسخیر می کند. اما 
برای یافتن شغلی مناسب در این بخش باید هشت مهارت را بیاموزید.

 به نقل از نکست وب، اگر از دستیار های صوتی هوشمند مانند الکسا یا سیری 
استفاده می کنید، با فناوری های مورد استفاده در خودرو های خودران آشنایی 
دارید یا از مطالب یا فایل های توصیه شده به خود در پلتفرم های چندرسانه ای 
اینترنتی استفاده می کنید، در حال استفاده از خدمات هوش مصنوعی هستید.

هوش مصنوعی نیروی پیش برنده بسیاری از صنایع و مشاغل مانند خدمات 
درمانی، امور مالی، تفریح و سرگرمی و حمل و نقل است. قابلیت های هوش 
مصنوعی برای آموزش به ماشین ها بدون نیاز به دخالت انسان ها، حل مشکالت 
و تصمیم گیری خودکار و نیز انجام امور به شکل مستقل روز به روز در حال 
افزایش است.در نتیجه بســیاری از اموری که انسان ها باید برای انجام آن ها 
مدت زمان زیادی وقت صرف می کردند، حاال به سرعت توسط یک رایانه قابل 
انجام هستند. اگر دوست دارید بدانید که برای به دست آوردن یک شغل در 
حوزه هوش مصنوعی باید چه مهارت هایی را کسب کنید، این مقاله را بخوانید:

1. تجزیه و تحلیل
برای طراحی مدل های یادگیری عمیق که الگو ها را تجزیه و تحلیل می کنند، 
درک قوی از تجزیه و تحلیل یک پیش نیاز است. توان تجزیه و تحلیل عمیق به 

آزمایش و پیکربندی محصوالت هوش مصنوعی کمک خواهد کرد.
2. ریاضیات کاربردی

اگر به مهندسی هوش مصنوعی عالقه دارید، احتماالً از ریاضی متنفر نیستید، 
زیــرا ریاضیات در قلب همه اجــزای هوش مصنوعی قرار دارد. درک دقیق از 
گرادیان کاهشی، برنامه نویسی درجه دوم برای حل برخی مسأله های ریاضی و 

مواردی مانند بهینه سازی محدب ضروری است.
3. آمار و الگوریتم ها

در حین کار با الگوریتم ها به درک کافی از آمار نیاز است. مهندسان هوش 
مصنوعی باید با موضوعاتی مانند انحراف معیار، احتماالت و مدل هایی مانند 

مارکوف پنهان و دسته بندی کننده بیز ساده به خوبی آشنا باشند.
4. تسلط به زبان های برنامه نویسی

بله، جای تعجب نیســت. برای اینکه یک مهندس هوش مصنوعی موفق 

باشید، باید به چند زبان برنامه نویسی مسلط باشید. محبوب ترین زبان در میان 
مهندسان هوش مصنوعی پایتون است که به تنهایی کافی نیست. داشتن مهارت 

در چندین زبان مانند C، C++ و جاوا بسیار مهم است.
5. حل مسأله و مهارت های ارتباطی

مهندســان هوش مصنوعی باید خارج از چارچوب های عادی فکر کنند. 
بــا کار در این حوزه، متوجه خواهید شــد که هیــچ مجموعه ای از قوانین یا 
دستورالعمل های ضروری وجود ندارد که بتوانید به آن پایبند باشید. موفقیت 
در حوزه هوش مصنوعی اغلب به استفاده نوآورانه از مدل های یادگیری ماشینی 
و تفکــر خالق نیاز دارد. همچنین باید بتوانید این ایده ها را به همکاران خود 
که ممکن است دانش کافی در مورد این موضوع نداشته باشند، منتقل کنید.

6. دانش شبکه عصبی
یکی دیگر از مهارت های مهمی که به آن نیاز دارید، ارتقای کارایی با استفاده 
از شبکه های عصبی است. شبکه عصبی نرم افزاری است که مشابه مغز انسان 
کار می کند و به تشــخیص الگو، حل مشکالت پیچیده و طبقه بندی تصاویر 
کمک می کند. این موارد بخش بزرگی از نحوه استفاده ما از هوش مصنوعی را 
تشکیل می دهد. مهندسان هوش مصنوعی اغلب زمان زیادی را صرف کار با 
شبکه های عصبی می کنند. بنابراین، درک خوب این موضوع مورد نیاز است.

7. مدیریت گروه
احتماالً در حوزه هوش مصنوعی مســتقل کار خواهید کرد. با این حال، 
برخی از جنبه های حرفه ای موجب می شود به جای ماشین ها، با انسان ها نیز 
ارتباط برقرار کنید. به عنوان یک مهندس هوش مصنوعی، باید ایده های خود 
را با بسیاری از مهندسان و توسعه دهندگان دیگر در میان بگذارید. بنابراین، 
مهارت های ارتباطی و مدیریتی به کار می آیند. لذا در حالی که در حال حل 
معادالت ریاضی برای آماده شدن برای حرفه خود هستید، مطمئن شوید که 

برای همکاری در این زمینه با افرادی دیگر آمادگی دارید.
8. دانش رایانش ابری

از میان بسیاری از ترفند هایی که مهندسان هوش مصنوعی باید در چنته 
داشته باشند، داشتن یک ایده منصفانه از چیستی معماری ابری، هم مهم است. 
معماری ابری بسیار گسترده تر از مدیریت فضای ذخیره سازی بر روی سرور های 
کلود یا ابری است و دانستن اینکه کدام سیستم ذخیره سازی امن ابری برای 

پروژه شما مناسب تر است بسیار مفید خواهد بود.
میانگین حقوق مهندسان هوش مصنوعی در سال 2020

حقوقــی که یک مهندس هــوش مصنوعی دریافت می کنــد به تجربه، 
گواهینامه های دریافتی و مکانی که فرد در آن کار می کند بســتگی دارد، اما 
به طور کلی، این افراد دستمزد بسیار خوبی می گیرند. بر اساس بررسی های 
گلســدر، متوسط   حقوق مهندسان هوش مصنوعی در ایاالت متحده تا سال 
2020، بیش از 114 دالر در سال است. منابع دیگر ادعا می کنند که این حقوق 
برای مهندســان با تجربه هوش مصنوعی به بیش از 248 هزار دالر در سال 
هم می رسد. لذا با این پول در کوتاه ترین زمان می توانید خانه رویایی خود را 

در نقاط مناسب بخرید.

پیامبر اکرم )ص( :
ـ ُسبحانَُه  إنَّ الُمؤِمَن أَخَذ َعِن الّل 
َع َعَلیِه  ـ أَدبا َحَسنا ؛ إذا َوسَّ وتَعالی 
َع َعلی نَفِسِه ، وإذا أمَسَک َعَلیِه  وَسَّ

أمَسَک .
مؤمن ، رفتار نیکو را از خداوند عز 
و جل گرفته است . هر گاه خداوند 
، به او گشایش دهد ، او نیز خود را 
در گشایش قرار می دهد ، و هر گاه 
از او امساک ورزد ، او هم امساک 

می ورزد .
شعب اإلیمان : ج 5 ص 259 ح 6591
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