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بازبینی قوانین و مقررات ســازمان بــورس در نحوه مدیریت صندوق های 
بخش خصوصی و تامین مالی الزم اســت؛ اما با اســتانداردهای موجود دنیا 
همخوانی ندارد و باعث به وجود آمدن مشــکالت عمده در روابط شرکت ها با 

این موسسات می شود.
با گذشت نزدیک به هفت سال از راه   اندازی و آغاز به کار فرابورس در کشور، 
تنها نام پنج شرکت پذیرفته شده در بازارSME    های فرابورس دیده می شود؛ این 
وضعیت، بیانگر این است که اهداف و نقشه راه ترسیم شده برای فرابورس، محقق 
نشده است. محدودیت برای خرید و فروش سهام از سوی افراد حقیقی به میزان 
حداقل ۵۰۰میلیون تومان، نگرانی شرکت ها از وضعیت شفافیت و پذیرش در 
بازار فرابورس، نبود تسهیالت مناسب برای تشویق شرکت ها به پذیرش در این 
بازار و نبود ساختار مشخص حمایتی برای شرکت های کوچک و متوسط، از 
جمله ابهامات و موانع پیش   روی شرکت ها برای ورود به فرابورس است. یکی از 
موضوعاتی که باید در نظر داشت، این است که قدمت حضور و پذیرش این گونه 
شرکت ها در فرابورس خیلی کم است، بنابراین بایسته های حقوقی و قانونی تنظیم 
دستورالعمل   ها و قوانین مرتبط، با خألهایی روبه روست که بازبینی و نظم دهی 
به این دستورالعمل ها و قوانین براساس استانداردهای موجود می تواند مسیر 

جدیدی را برای چنین شرکت هایی در فرابورس رقم بزند.
از جملــه تغییرات موردنیاز، اصالحات در خصوص شــرایط پذیرش این 
شرکت ها  و ساده سازی برخی محدودیت هاست. از دیگر موارد مهم و اثر گذار در 
این خصوص، اعمال نظارت بر گزینش سهام در چنین شرکت هایی براساس 
میزان تخصص و آگاهی سهامداران خرد است که به تشکیل هیات نظارت و حتی 
برگزاری دوره های آشنایی با عملکرد استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و 
اقتضاهای خاص این گونه شرکت ها نیاز دارد تا نگرانی و دغدغه مدیریت سهام 
ســهامداران خرد نیز برطرف شود. موضوع قابل توجه دیگر، بازبینی قوانین و 
مقررات سازمان بورس در خصوص نحوه مدیریت صندوق های بخش خصوصی 
و تامین مالی جمعی است که متاسفانه با استانداردهای موجود در همه جای 
دنیا همخوانی ندارد و دو عمل باعث به وجود آمدن مشکالت عمده در روابط 

شرکت ها با این موسسات می شود.
مهم ترین اصالحات، شامل بازیینی در ساختار این موسسات و نحوه مدیریت 
سهام شرکت ها توسط این گونه موسسات است که بنابر اطالع رسانی سازمان 
بورس، پیش نویس دستورالعمل اشاره شده در حال حاضر بین فرابورس و سازمان 
بورس در حال تبادل نظر اســت و پیشنهاد می شود قبل از تصویب در اختیار 
اتاق بازرگانی تهران قرار گیرد تا از تجربه و دانش اعضای کمیسیون بازار پول و 
سرمایه و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال استفاده شود. انتظارات و 
پیشنهادهای بخش خصوصی به جز نظرخواهی در تدوین ضوابط و مقررات این 

بازار، از جمله شامل موارد زیر است:
تســهیل عرضه سهام شرکت های فناورمحور و استارت آپ   ها در فرابورس؛  
اطالع   رسانی شفاف و به موقع استانداردها و شاخص   های مدنظر هیات پذیرش؛ 
لزوم داشتن حسابرس معتمد سازمان بورس و مطلوب بودن سیستم اطالعات 
حسابداری و سیستم های محاسبه بهای تمام شده؛ نداشتن محدودیت قانونی 
برای نقل و انتقال سهام؛  حذف سقف ارزش بنگاه حدودا بیش از ۳۰۰میلیارد 
تومان برای پذیرش؛  رفع محدودیت برای خرید و فروش افراد حقیقی به میزان 
حداقل ۵میلیارد ریال؛ رفع نگرانی شرکت ها در خصوص شفافیت و پذیرش در 
بازار )با توجه به مواد ۲۲۷ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم امکان بررسی دفاتر 
ســال های قبل، حتی برای مالیات های قطعی شده سنوات قبل از پذیرش هم 
میسر است(؛ پیش بینی تسهیالت و مشوق هایی برای شرکت های پذیرش شده 
به منظور ترغیب شرکت ها به شفافیت و ورود به بازارسرمایه؛ برطرف کردن خأل 
ساختار حمایتی برای شرکت های کوچک و متوسط به منظور تهیه صورت های 
مالی حسابرسی شده و ارائه گزارش های مدیریتی به منظور پایین آوردن هزینه 
پذیرش و مشاوره؛ ارتقای ظرفیت های آموزشی، ترویجی و اطالع رسانی بورس 
و فرابورس؛ تسهیل امکان تبدیل شرکت های با مسوولیت محدود و تعاونی ها 
که ســهم قابل توجهی از شرکت های کوچک و متوسط را شامل می شوند، به 
شرکت های سهامی و نیز کوتاه تر کردن فرآیند تبدیل شرکت های سهامی خاص 
به سهامی عام.  موارد فوق پیشنهادهایی هستند که در صورت اعمال، باعث 
افزایش تقاضا و تمایل شــرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ ها در بازار 

سرمایه می شوند.

آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودروآغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی 
واردات خودرو توسط وزارت صمت هدف از واردات را تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای 
دهک های درآمدی متوسط و پایین جامعه، انتقال فناوری و ایجاد رقابت دانست و تاکید کرد 
که حقوق ورودی نیز بر همین اساس تعیین خواهد شد و لذا نقدهای وارده به دولت که مبنای 

تعیین حقوق ورودی را درآمدزایی دولت می دانند، وارد نیست.
 امید قالیباف در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه خودرو مشهد، خاطرنشان کرد: تعیین 
حقوق ورودی کاال یک سیاست گذاری تجاری اســت و عوامل تعیین کننده آن مواردی 
همچون درجه حمایت از صنایع داخل و حفاظت از محیط زیست یا برخی اقشار هدف است؛ 

بنابراین ارتباطی به تامین کسری بودجه ندارد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاســخ به منتقدان تعرفه شناور خودروهای 
وارداتی، گفت: این موضوع نیاز به توضیح دارد؛  در وهله اول بایستی گفت که قرار نیست تعرفه 
واردات خودرو با هدف تامین رقم مربوط در قانون بودجه تعیین شود، بلکه هدف حمایت از 
دهک های متوسط و کم درآمد برای خرید خودرو است. مفهوم و معنای »تعرفه گذاری قطعی 
پس از تعیین قیمت نهایی در بورس کاال«، ایجاد هرج و مرج تعرفه ای و فضای غیرشفاف برای 

واردکنندگان نیست؛ و این موضوع به زودی در آیین نامه اجرایی شفاف سازی خواهد شد.
قالیباف ضمن اشاره به روند روبه بهبود شاخص های رشد صنعت خودروسازی، از آغاز تدوین 
دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط وزارت صمت خبر داد و گفت: هم چنین تولید 
خودرو نیز روند روبه رشدی دارد. اجرای ۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی، ثبات بخشی به 
تولید و اصالح سازوکارها و تأمین قطعات را به همراه داشته که از جمله مهم ترین عوامل رشد 

در این صنعت است. طبق اطالعات سازمان بورس کشور )مدال( در پنج ماه نخست امسال 
شاهد رشد ۲۴ درصدی تولید گروه صنعتی ایران خودرو و سه درصدی گروه خودروسازی 
سایپا بوده ایم.سخنگوی وزارت صمت، صدور ۲۳۰ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو 
و ۱۳۰ هزار شناسه که مانع عرضه کاالی قاچاق و تقلبی در بازار شده است را از دیگر اقدامات 

تحولی وزارت صمت در این حوزه خواند. 
این مقام مسئول در وزارت صمت ضمن  اشاره به نمایش دستاوردهای شرکت های خودروساز 
داخلی در بیست و دومین نمایشگاه خودروی مشهد، خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه شاهد 
این بودیم که صنعت خودرو به ســمت پلتفرم های )بن سازهای( مشترک می رود؛ همین 
هماهنگی و هم افزایی میان شــرکت های مختلف خودروسازی اعم از خصوصی و دولتی، 

سبب کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو نیز می شود.
قالیباف در ادامه اعالم کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، خودروی اقتصادی تولید 

داخل از نیمه دوم سال اینده روانه بازار خواهد شد.
گفتنی است بیست ودومین نمایشگاه خودروی مشهد در فضایی به وسعت ۲۰ هزار متر 
مربع در سالن های فردوسی، مفاخر، عطار و فضای باز نمایشگاه بین المللی مشهد و با حضور 
چند شرکت خارجی و شرکت هایی از خراسان رضوی و استان های تهران، سمنان، فارس، 

آذربایجان غربی و شرقی، کرمان، قزوین، اصفهان و مازندران برپا شده بود.
 زمینه فعالیت شرکت کنندگان در این نمایشگاه، شــرکت ها و مجموعه های خودروی، 
تولیدکنندگان خودروهای سبک و سنگین و خودروهای کالسیک بود که در کنار آن، سمینار 

و کارگاه آموزشی با همکاری فعاالن این حوزه برگزار شد.

از گریم بابک حمیدیان که در پروژه سینمایی »غریب« ایفاگر 
نقش شهید محمد بروجردی است، رونمایی شد

این فیلم به نویســندگی و تهیــه کنندگی حامــد عنقا و 
کارگردانی محمد حسین لطیفی تولید می شود.

فیلم، پرتره شهید بروجردی نیســت بلکه احواالت باطنی، 
سبک زندگی ، شیوه فرماندهی و تالش او برای ایجاد اتحاد 

در غرب کشور را روایت می کند.
»غریب« در موسسه مهر طاها برای جشنواره چهل و یکمین 

فیلم فجر آماده می شود و محصول سازمان اوج است .

همزمان با عبور از ۳۰۰ هزار تماشاگر و در آغاز هفته چهارم 
اکران »دوزیست« به نویســندگی و کارگردانی برزو نیک 
نژاد و تهیه کنندگی ســعید خانی دومین تیزر رسمی فیلم 

رونمایی شد.
»دوزیست« تاکنون با استقبال تماشــاگران ۱۰میلیارد و 
۴۰۰میلیون در گیشه سینماهای ایران فروش داشته و انتظار 
میرود بتواند یکی از فیلمهای پرفروش اجتماعی امسال باشد.

بازیگران : جواد عزتی ، هادی حجازی فر ، ســتاره پسیانی ، 
الهام اخوان ، مجید نوروزی و پژمان جمشیدی با هنرمندی 

مانی حقیقی و سعید پورصمیمی.

»غریب«کلیدخورد

»بدهبستوِندیگه،یه
چیزاییبایدبدیتایه

چیزاییبگیری«

  

فریال مستوفی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

۱۱ پیشنهاد برای تامین مالی SMEها در 
فرابورس

 در اجرای تبصره ۵ ماده 8 تصویب نامه شماره ۱۵۳۵6/ت۳6۰۰۵ هـ  هیات  محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت معادن گستر سپاهان، که فعال مجهول المکان
 می باشد ،ابالغ می گردد: آقای حسین رضا زاده  با کد شناسایی بیمه ۰۰6۹6۰۷68۵ ادعای اشتغال در کارگاه فوق الذکر با عنوان شغلی معدن کار و پیشروی داشته اند که کمیته بدوی 
مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت وزیان آور تایید نموده است.لذا موضوع بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری ،اعتراض خودرا به اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع در خیابان امام خمینی کوچه 

شهید عظیمی زاده تحویل  نمایند.در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی والزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت وزیان آور استانی مستقر در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس
شناسه آگهی : ۱۳۷6۲۹۰  مهدی قاسمی زاده -  معاون مدیر کل ورئیس اداره   ۰ / م - الف

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت وزیان آور استانی 
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»تنوع محصولی« و »ادغام و تملک« دو راهکار مدیریت صنایع اشباع است

ابراهیم جمیلی رئیس کمیســیون معادن اتاق ایــران می گوید به دلیل 
بروکراسی طوالنی و عدم تشکیل کنسرسیوم های معدنی، با وجود آزادسازی 
واردات ماشین آالت معدنی، مشــکل تأمین این ماشین آالت به قوت خود 

باقی است.
رئیس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: با وجود اظهار 
نظرهای مثبت و مصوبات مجلس برای واردات ماشــین آالت معدنی، اما 

متأسفانه معدن کاران هنوز نتوانسته اند این ماشین آالت را تأمین کنند.
ابراهیم جمیلی با تاکید بر اینکه صنعت معدن کشور برای نوسازی خود به 
تأمین دست کم ۱۰ هزار ماشین آالت جدید نیاز دارد، ادامه داد: معدن کاران 
همچنان با انبوهی از مشکالت برای واردات ماشین آالت روبرو هستند و به 
همین دلیل مجبورند از ماشین آالت موجود کشور استفاده کنند که عمر 

متوسط آن ها باالی ۱۸ سال است.
او با انتقاد از اینکه معدن کاران هنوز ســرعت الزم در تأمین ماشین آالت 
معدنی را شاهد نیستند تاکید کرد: مشــکل اصلی وجود بروکراسی های 
پیچیده و طوالنی در این موضوع و همچنین نبود کنسرســیوم هایی برای 

واردات ماشین آالت معدنی است.
جمیلی ادامه داد: این شرایط باعث شده تا هر معدن دار خودش برای واردات 
اقدام کند. در نتیجه هم زمان طوالنی تری صرف می شود و هم قیمت باالتر 
می رود و هم بعد از صرف زمان و هزینه تنها یک یا دو ماشــین معدنی وارد 

می شود.
جمیلی گفت: برای ســرعت گرفتــن واردات ماشــین آالت معدنی باید 

کنسرسیوم های پیشنهادی کمیسیون معادن اتاق شکل بگیرند. پیشنهاد 
ما این است که معادن بزرگ، پیمانکاران بزرگ، تولیدکنندگان ماشین آالت 
سنگین و معدنی، صاحبان معادن شن و ماســه هر کدام یک کنسرسیوم 
تشــکیل دهند. در غیر این صورت با واردات یک یا دو ماشین توسط افراد 

مشکل تأمین ماشین آالت حل نخواهد شد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: انتظار این است 
که ایمیدرو به عنوان متولی سازمان بهینه سازی معادن برای معادن کوچک 
و متوسط تعدادی ماشین آالت را وارد کرده و آن ها را توزیع کند. اما متأسفانه 
این موضوع در اولویت های ایمیدرو قرار ندارد. در حالی که ایمیدرو هم منابع 

دارد و هم جز وظایف ذاتی آن است که این کار را انجام دهد.
جمیلی با تاکید بر اینکه ایمیدرو باید در تأمین و فعال سازی معادن کوچک و 
متوسط بیشتر متمرکز شود گفت: اگر این اتفاق نیفتد، با وجود مشکل تأمین 
ماشین آالت در معادن کوچک و متوسط، قیمت باطله برداری و استخراج 
ماده معدنی باالتر خواهد رفت و در نتیجه ما مزیت های اقتصادی خودمان را 

به دلیل کهنه بودن ماشین آالت از دست می دهیم.

چرا مشکل معادن با آزادسازی واردات ماشین آالت، حل نشد؟

فربد زاوه
تحلیلگر صنعت  خودرو

ابداع در ایجاد فرصت رانت در حوزه خودرو

راهکار توسعه صنعتی و افزایش سرمایه گذاری، نه از دستور و آیین نامه، بلکه از 
همراهی افکار عمومی حاصل می شود؛ مصوبه اخیر خود منشأ نارضایتی عمومی و 

تشدید رقابت هسته های قدرت اقتصادی در بازار خودرو می شود.
واردات خودرو پس از کش وقوس   های فراوان با مصوبه پیچیده هیات دولت آزاد 
شد. اولین برداشت از مصوبه، نگرانی مجموعه دولت از سودجویی واردکنندگان و 
انتفاع آنها از انحصار و ممنوعیت چندساله است که تالش کرده با ارائه راهکار تعرفه 
شــناور آن را خنثی کند. نگارنده به خاطر ندارد که تعرفه کاالیی در کشور شناور 

بوده یا بر پایه مدل و برند تعیین  شده باشد.
تعرفه معموال بر پایه مشخصات فنی تعیین می شود تا سیاست هایی مانند حمایت 
از تولید داخلی یا تغییر ذائقه مصرف را مدیریت کند. عرضه خودرو در بورس کاال 
برای کشف قیمت و محاسبه معکوس به منظور رسیدن به سطحی از تعرفه که تنها 
سودی عادالنه برای واردکننده به ارمغان بیاورد، فرآیندی نوآورانه و عجیب در تجارت 
خارجی کشور است که بعید است به اهداف طراحان خود نزدیک شود. درواقع، تنها 
همین نگاه و روش اجرایی تعیین تعرفه کافی است تا مصوبه اخیر واردات خودرو را 
پیچیده   ترین و دولتی   ترین مصوبه حوزه تجارت خارجی کشور بنامیم. البته این نحوه 
مهندسی تعرفه با هدف عرضه خودروی اقتصادی و ارزان برای اقشار ضعیف جامعه 
هم در تضاد و تناقض اســت. در حالی که قرار اســت تمرکز واردات بر خودروهای 
ارزان قیمت زیر ۱۰هزار یورو باشد، تالش برای دستیابی به درآمد هدف   گذاری شده 
در بودجه، بار تعرفه   ای سنگینی به واردات خودرو و طبعا بار هزینه   ای به مشتری 

مصرف کننده تحمیل می کند.
میزان درآمد تعرفه   ای از خودروی گران به راحتی قابل تامین بود؛ ولی اصرار بر 
واردات خودروی ارزان که با تالش برای حداکثرسازی درآمد دولت در تضاد است، 
نهایتا به کسری بودجه دامن می زند یا دسترسی به هدف عرضه خودروی ارزان قیمت 
را بــه محاق خواهد برد. به موازات، مجموعه دولت تالش دارد با اعطای امتیاز ویژه 
واردات خودرو به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران عالقه   مند به صنعت خودرو، میزان 
سرمایه گذاری را در این صنعت افزایش دهد؛ روشی که در شرایط عادی می   تواند 
به کاهش بار مالی تقاضای تســهیالت بانکی بسیار کمک کند؛ ولی در عین حال، 
آبســتن انحرافات گسترده است و نهایتا مشتری و مصرف کننده است که بار مالی 
همه هزینه ها را باید تقبل کند؛ بنابراین انتظاری که از تنظیم بازار با واردات خودرو 

وجود داشت، محقق نخواهد شد.
 سقف ۲۰ هزار دالری که به سیاق متداول برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه 
طراحی شده، بیشتر شائبه استحکام بیشتر انحصار مونتاژکاران چینی را ایجاد کرده 
اســت. چنین سقفی به معنی ادامه حذف دسترسی متقاضیان سنتی خودروهای 
وارداتی و حفظ ارزش تصنعی خودروهای فرسوده وارداتی قدیمی با برچسب خودروی 
لوکس است. مجوزی که می   توانست درآمد تعرفه   ای بسیار خوبی برای دولت ایجاد 
کند و عالوه بر کاهش تورم ناشی از کسری بودجه، تعدیل شدید قیمت خودرو و 
حتی خودروهای داخلی را با تعدیل بهای معامله خودروهای قدیمی به دنبال داشته 

باشد، عمال از کارآیی ساقط شد.
مهم ترین نکته مثبت این مصوبه، صدور مجوز واردات کاال با رمزارز است؛ دستوری 
نوآورانه که احتماال در سطح بین المللی هم نمونه مشابه چندانی ندارد. به نظر می رسد، 
استفاده از رمزارزها، به خصوص در شرایط تحریمی، باعث تعجیل در عملیات بانکی 
می شود؛ ولی با توجه به نبود قوانین مشابه در تامین   کنندگان بین المللی، نیازمند 
ابتکارات بخش خصوصی در استفاده از این امکان قانونی است؛ مجوزی که می تواند 

کشور را به منشأ نوآورانه تجارت با ابزار دیجیتال تبدیل کند.
تعجیل وزارت صمــت در اجرایی کردن آیین نامه واردات خودرو که البته صرفا 
به صورت شــفاهی بیان شده اســت، در کنار تعلل چندماهه در انتشار حتی یک 
پیش   نویس ساده، نگرانی از مهندسی واردات را بیشتر می کند. فضای مهندسی شده 
طبعا نمی   تواند به رقابتی    شدن بازار خودرو منجر شود. تالش سازمان حمایت برای 
تعیین سقف سود عادالنه و تعرفه موثر هم به عاملی تبدیل خواهد شد که جذابیت 
کســب وکار در این حوزه را کاهش می دهد. نــگاه قانون گذار و مجری به موضوع 
واردات خودرو با پیش شرط عجیب انتقال فناوری در فعالیت تجاری، در حالی که 
سال هاست بازار در انحصار مونتاژکاران چینی قرار گرفته و کمترین ساخت داخلی 

را دارند، عجیب به نظر می رسد.
هرچنــد تامین مالی پروژه   ها و تولید داخلی از محل انتفاع فعالیت های تجاری 
فی   نفسه نگاهی خوب است؛ ولی انتقال همه این بار مالی به بازار مصرف، بدون تکثر 
رقابت، صرفا به اجحاف سیستماتیک در حق مصرف کننده ختم می شود که نارضایتی 
عمومی از وضعیت بازار خودرو را تشدید می کند. شاید بهتر بود مصوبه به جای تکیه 
بر تعرفه شناور، ضریب مالیاتی متفاوتی را برای فعاالن بازار خودرو در نظر می گرفت. 
در حال حاضر هم شاید بهتر باشد، وزارت صمت به جای کشف تعرفه از طریق بازار 
بورس و محدودیت در واردات برای شرکت هایی که مدعی نمایندگی می شوند، واردات 
را برای عموم آزاد کند و تنها برای شرکت هایی که منابع مالی حاصل از انتفاع واردات 
را در صنعت خودرو سرمایه گذاری غیرملکی می کنند، تخفیف تعرفه   ای قائل شود.

این سرمایه گذاری می تواند در حوزه های مهندسی، تولید و حتی خدمات پس 
از فروش باشد و تعرفه علی   الحساب اخذشده از سوی شرکت ها با ارائه اسناد مثبته 
ســرمایه گذاری مورد تایید به ســرمایه گذاران عودت شود. چنین نگاهی عالوه بر 
اینکه انگیزه را در توســعه سرمایه گذاری شرکت ها افزایش می دهد، رقابت خوبی 
بین شرکت های مشتاق سرمایه گذاری و تجار ایجاد می کند که نتیجه مستقیم آن، 
کاهش قیمت خودرو در بازار اســت. تالش برای ایجاد انحصار در واردات، در کنار 
محدودیت های اساسی در تامین مالی در کشور سبب می شود، حجم واردات از آنچه 
انتظار می رود به شدت کمتر باشد و عمال نه درآمدی برای دولت محقق شود و نه 

بازار، تاثیری از این تصمیم بپذیرد.
تغییر نگاه به تعیین تعرفه و موضوع حمایت از تولید داخل، می تواند شبه رانت 
اطالعاتی را هم از بین ببرد که فرصت دوهفته ای برای ارائه مدارک قرارداد نمایندگی 
در شــرایط تحریم مشخصا غیر ممکن است. وزارت صنعت باید دقت کند، راهکار 
توسعه صنعتی و افزایش سرمایه گذاری، نه از دستور و آیین نامه، بلکه از همراهی 
افکار عمومی اقناع شده حاصل می شود و مصوبه اخیر نه تنها به اقناع افکار عمومی 
منجر نمی شود، بلکه خود منشأ نارضایتی عمومی و البته تشدید رقابت هسته های 

قدرت اقتصادی در بازار خودرو خواهد بود.

حجم معامالت در بازار مسکن با دو افت ۲۶ و ۳۳ درصد طی دو ماه اخیر، بنا به 
گفته ی کارشناسان از کاهش تدریجی انتظارات تورمی و احتمال ورود به فاز 

ثبات نسبی در نیمه دوم حکایت دارد.
 مردادمــاه امســال معامالت مســکن در تهــران ۳۳ درصد در مقایســه با 
تیرماه و ۵۰ درصد نســبت به خردادمــاه کاهش پیدا کرد. ماه گذشــته نیز 
تعدادمعامالت نســبت به خــرداد ۲۶ درصد کاهش یافته بود. نصف شــدن 
 حجم معامالت در صورت ادامــه دار بودن می تواند حاوی این پیام باشــد که 
به لحاظ پر شدن ظرفیت بازار، نیمه دوم امسال بازار ملک در مسیر آرامش نسبی 

حرکت کند.
اگرچه تورم مسکن در هر دو شاخص نقطه به نقطه و سالیانه کمتر از نرخ تورم 
عمومی حرکت می کند، به لحاظ آن که کاالیی درشت از نظر ارزش محسوب 
می شود تغییرات آن چشمگیر است و تاثیر زیادی در توان اقتصادی خانوارها 
ایجاد می کند. مرداد امسال تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه بازار مسکن 
شهر تهران به ترتیب ۱.۸ درصد، ۴۴ درصد و ۲۸ درصد بود. این در حالی است 
که تورم عمومی کل کشور در سه شــاخص مذکور رشد ۲ درصد، ۵۲ درصد و 

۴۱.۵ درصد را نشان داد.
با این اوصاف تورم سالیانه بازار مسکن شــهر تهران ۱۳ درصد از تورم عمومی 
عقب تر است اما به لحاظ کاهش شدید قدرت خرید طرف تقاضا و ارزیابی عمومی 
از کاهش ریسک های غیراقتصادی، این بازار پس از رونق نسبی در چهار ماهه 

ابتدای سال جاری در آستانه ی ورود به فاز دیگری از رکود قرار دارد.
کارشناسان، خریدهای ســرمایه ای به منظور حفظ ارزش دارایی را مهم ترین 
عامل رشد معامالت مسکن در ماه های ابتدایی سال جاری می دانند. ریسک های 
غیراقتصادی، انتظارات تورمی و افزایش قیمت نهاده های ساختمانی از جمله 

عوامل افزایش قیمت و تعداد معامالت مسکن قلمداد می شود.
روند خرید و فروش در بازار مسکن شهر تهران در شرایطی طی تیر و مرداد، نزولی 

شد که در ماه های مذکور انتظار می رفت به لحاظ قرار  داشتن در پیک جابه جایی، 
معامالت رشد کند و قیمت ها تحت تاثیر قرار گیرد. اما رفتار معکوس بازار نشان 
می دهد خریدهای مصرفی به پایین ترین حد خود رسیده و هیجانات سرمایه ای 

نیز در حال خنثی شدن است.
از ســوی دیگر معموال تحرکات ســفته بازان ملکی در مناطق شمالی تهران، 
شاخصی برای ارزیابی وضعیت خریدهای ســرمایه ای در این بازار محسوب 
می شود. طی یک ماه گذشته قیمت مسکن در منطقه ۱ تغییر چندانی نداشته 
اما در مناطق ۲ و ۳ با رشد مواجه شده است. مردادماه امسال تورم ماهیانه مسکن 
در منطقه ۱ به میزان ۲ درصد، منطقه ۲ معادل ۹.۷ درصد، منطقه ۳ بالغ بر ۱۱ 
درصد، منطقه ۴ به میزان ۱۸ درصد و منطقه ۵ بالغ بر ۳ درصد بوده است. آمار 
گویای آن است که در مناطق ۴، ۳ و ۲ با تورم ماهیانه سنگین تری در مقایسه با 

دیگر مناطق تهران مواجه بوده ایم.
طبق اعالم مرکز آمار متوسط وزنی قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
در مرداد ۱۴۰۱ به میزان ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان در هر متر مربع بوده که 
نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش 
یافته است. تعداد معامالت مسکن اعم از آپارتمان،  ویالیی و سایر ساختمان ها 

نیز در مردادماه ۶۸۵۲ فقره بوده که کاهش ۳۳ درصد را در مقایسه با ماه گذشته 
و افزایش ۲۴ درصد را نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان می دهد.

 امیدواری به بازار مسکن در نیمه دوم سال
مهدی روانشادنیاـ  کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط کنونی این بازار به 
ایسنا گفت: ســال ۱۴۰۱ به صورت خاص عوامل بخش عرضه ناشی از قیمت 
نهاده های ساختمانی و اصالح نظام یارانه ای منجر به ایجاد تورم در بازار  مسکن 
شد. از طرف دیگر وقتی بازارهای موازی روند افزایشی به خود گرفتند متقاضیان 
خرید مسکن چه از قشر سوداگر و چه  مصرف کننده، این  بازار را مستعد رشد 

دیدند.
وی با اشاره به کاهش ساخت و ساز در کشور گفت: هم اکنون تعداد پروانه های 
ساختمانی و پایان کار بسیار محدود شده است. باید تعقلی در وضعیت ساخت 
و ساز بخصوص مسکن متناسب با تقاضا به وجود بیاید. نهضت ملی  مسکن تا 
زمانی که وارد بازار نشود و قابل  بهره برداری نباشد اثرگذاری چندانی بر قیمت ها 

نخواهد داشت.
روانشادنیا خاطرنشان کرد: ما تجربه ی مسکن مهر را داشتیم که بعضا می بینیم 
برخی پروژه ها با گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز آماده تحویل نشده است. متقاضی 
مسکن که امروز به خانه نیاز دارد نمی تواند از طریق مسکن دولتی نیاز خود را 

تامین کند، بنابراین نرخ ها در بازار خود را نشان می دهد.
وی درباره پیش بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: امیدواریم 
در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به یک فضایی برسیم که نرخ رشد قیمت مسکن پایین تر 
از تورم عمومی  باشد. راهکار اصلی کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت و ساز 
است. ثبات بازار در مردادماه را نمی توان یک تحول اساسی در اقتصاد مسکن 
دانست؛ فقط می توان از واژه های ابهام و انتظار برای آن استفاده کرد که ان شاءاهلل 

در آینده برطرف شود.

  طرح تهاتر گوشت قرمز با نهاده ها، ۱۰ روز دیگر اجرایی می شود
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: طرح تهاتر گوشت قرمز با نهاده ها 
در ۱۰ روز آتی اجرایی خواهد شد.محسن سالمی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
دام کشور با بیان اینکه دستور العمل های اجرای این طرح آماده شده است،گفت: بر 
اساس این طرح که در ۴ قطب تولید دام کشور اجرا خواهد شد، دامداران در ازای 

تحویل گوشت قرمز، می توانند نهاده های مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه نهاده ها به صورت مناسبی در اختیار دامداران قرار خواهد گرفت، 
افزود: نگرانی برای تامین نهاده های دامی وجود ندارد و واردات و ذخیره سازی آن به 
میزان کافی انجام شده است.سالمی همچنین درباره پرداخت مطالبات دامدارانی 
که دام زنده خود را به دولت فروخته اند، گفت: تاکنون ۲۰ درصد از مطالبات دامداران 

پرداخت شده و در نهایت تا یک ماه دیگر، با این دامداران تسویه خواهد شد.

  خبرخبر

بازار مسکن بی جان شده است

ســعیده محمد  -   ایده روز | کمیسیون 
صنایع اتاق ایران در گزارشــی، دو راهکار موجود 
برای مدیریت صنایع اشــباع را تنوع محصولی و 
تولید محصوالت هم خانــواده جهت بهبود توان 
رقابتی و »ادغام و تملک« واحدهای دارای ظرفیت 

اشباع، دانست.
کمیســیون صنایع اتاق ایران در گزارشی به 
بررســی »نحوه ادغام و تجمیع واحدهای تولید 
در صنایع اشباع شــده« پرداخته اســت. در این 
گزارش با اشاره به اینکه در برخی از صنایع تعداد 
زیادی واحد تولیدی به بهره برداری رسیده اند که 
بازارهای در دســترس آن ها )که عمدتاً بازارهای 
داخلی است( تکاپوی حجم تولید و میزان فروش 
مورد نیاز آن ها را نمی دهد تاکید شده: این روند 
عالوه بر هدررفت سرمایه کشور، منجر به ایجاد 
طیف وسیعی از واحدهای نیمه تمام و راکد شده 
که صرفه اقتصادی سرمایه گذاری و بهره برداری را 

از دست داده اند.
در ایــن گــزارش ۵ عامــل »بی برنامگــی 
سیاست گذار و محدودیت های قانونی«، »برخی 
مزیت های نسبی و تسهیالت جذاب«، »فشارهای 
سیاســی«، »فقدان اطالعات سرمایه گذاری« و 
»ناتوانی در ســهم گیری از بازارهای صادراتی« 
به عنوان دالیل ایجاد وضعیت موجود در صنایع 
اشــباع نام برده شده اســت. در بخش دیگری از 
این گزارش به فهرست صنایع اشباع و با ریسک 
باال برای سرمایه گذاری اشاره شده که عبارتند از: 

»تولید آرد«، »تولید فرآورده های حجیم غالت«، 
»بسته بندی آب )معدنی- آشامیدنی(«، »چیپس 
سیب زمینی«، »فرآورده های گوشتی )انواع کنسرو 
گوشــتی(«، »انواع محصوالت لبنی از شــیر«، 
»تصفیه روغن نباتی و روغن کشی«، »بسته بندی 
دستمال کاغذی«،  »سیمان خاکستری«، »آجر«، 
»شن و ماسه«،  »کاشی«، »محصوالت سفالی و 
سرامیکی ساختمانی نسوز«، »گچ ساختمانی«، 

»بتن آماده«، »شــمش فوالدی بــا تکنولوژی 
کــوره القایــی«، »میلگرد فــوالدی«، »مفتول 
فوالدی«، »لوله و پروفیل فوالدی«، »انواع سیم 
و کابل مســی«، »شیرآالت بهداشتی و ابزارآالت 
ســاختمانی«، »مخازن CNG«، »لوله و اتصاالت 
پلی اتیلن و PVC )پالستیکی(«، »DOP )دی اکتیل 
فتاالت(«، »ظروف پالستیکی و یکبار مصرف«، 
»قیر«، »اتانول«، »ســموم و کود«، »شوینده ها« 

و »روغن موتور«.کمیسیون صنایع اتاق ایران در 
گزارش خود تاکید کــرده برای مدیریت صنایع 
اشــباع دو مســیر وجود دارد. اول جلوگیری از 
تأســیس واحدهای جدید در صنایع اشــباع از 
طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری 
ســایر ارگان ها و نهادها و دوم مدیریت واحدهای 
اشــباع.این گزارش تشریح کرده است که اعمال 
مدیریت واحدهای اشــباع نیز بسته به انتخاب 

یکی از دو رویکرد »عدم اصالح ساختار بنگاهی و 
مالکیت« و دوم »حرکت به سمت اصالح ساختار 
بنگاهی و مالکیت« متفــاوت خواهد بود.بر این 
اســاس با رویکرد عدم اصالح ساختار بنگاهی و 
مالکیت؛ چنانچه هدف ادامه فعالیت بنگاه باشد 
)چراکه ممکن اســت در شرایطی تعطیلی بنگاه 
اجتناب ناپذیر باشــد(، مسیر ادامه فعالیت بنگاه 
باید به سمت تنوع محصولی و تولید محصوالت 
هم خانواده جهت بهبود توان رقابتی آن باشد. در 
کنار این موضوع ارتقای بهره وری و افزایش توان 
رقابت پذیری هزینه ای بنگاه از یک سو و ارتقای 
قابلیت هــای بازاریابی و فروش بنگاه در ســطح 
بازارهای منطقه ای و بین المللی نیز الزم است در 
رأس فعالیت های اصالحی قرار گیرد که نیازمند 
مجموعه ای از برنامه های اقدام در محیط کسب وکار 
و محیط درون بنگاهی است.اما با انتخاب رویکرد 
اصالح ساختار بنگاهی و مالکیت، »ادغام و تملک« 
واحدهای دارای ظرفیت اشــباع یکی از راه های 
پیش روســت که ضمن ایجاد فضای فعالیت در 
صرفه هــای مقیاس )و در نتیجــه کاهش بهای 
تمام شده تولید( توان رقابت پذیری هزینه ای بنگاه 
جدید را افزایش می دهد. همچنین امکان تمرکز بر 
سایر شاخص های رقابت پذیری نظیر عامل کیفیت 
و عامل تحویل را میســر می کند که بدون شک 
نیازمند سرمایه گذاری در خدمات متصل به تولید 
نظیر تحقیق و توسعه، طراحی، بازاریابی، فروش و 

توزیع و خدمات پس از فروش است.

مدیر توسعه صادرات، امورگمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی از تقاضای مناطق آزاد از دولت برای تدوین یک آیین نامه 

واردات خودرو مخصوص این مناطق خبر داد.
 شهرام موسوی، با اشــاره به آیین نامه واردات خودرو اظهار کرد: مناطق آزاد 
بر اساس مصوبه هیات وزیران مشمول آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو 
به سرزمین اصلی شدند. اما از آنجایی که اساس این آیین نامه ورود خودرو به 
سرزمین اصلی است، بسیاری از بندهای آن مبتالبه سرزمین اصلی و در تناقض 
با مقررات مناطق آزاد است. برای مثال در آیین نامه بحث حقوق ورودی مطرح 
شده است درصورتی که مناطق آزاد حقوق ورودی ندارد. این باعث شده است 

واردات خودرو به مناطق آزاد دچار مشکل شود.
وی ادامه داد: بر این اساس مناطق آزاد با موافقت کمیسیون اقتصادی دولت 
تقاضا کرد آیین نامه ای مخصوص مناطق آزاد با در نظر گرفتن حساسیت های 
وزارت صمت، سازمان محیط زیست و... تحت عنوان آیین نامه ضوابط فنی 
واردات خودرو  به مناطق آزاد تدوین شود تا هم موارد متناقض حذف شود و در 
عین حال بتوان واردات خودرو به مناطق آزاد را تسهیل کرد. این درخواست 
در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت و در کمیسیون اصلی اقتصاد دولت هم 

مصوب شده است و در دستور کار هیات محترم وزیران قرار خواهد گرفت.

مدیر توســعه صادرات، امورگمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشــاره بــه آیین نامه اخیــر واردات خودرو، 
عنوان کرد: در یکی از بندهای این مصوبه مناطق ازاد مشمول واردات برای 
خودروهای هیبردی و دوگانه در نظر گرفته شده است. دبیرخانه شورایعالی 
معتقد اســت بندهای دیگر این مصوبه مشــمول مناطق ازاد نمی شــود. 
 بنابراین  طی نامه ای ازمعاونت محترم حقوقی رییس جمهور استفســاریه

 گرفتیم که آیا بندهای دیگر مشمول مناطق آزاد می شود یا خیر، اگر میشود 

باید درخواست اصالحیه صادر شود.

 ماجرای واردات خودرو چیست؟
بر اســاس این گزارش، در ســومین روز از شــهریور ماه، آیین نامه واردات 
خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رســیده بود، توســط 
معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه ســازمان ها شامل وزارت صمت، 
 وزارت کشــور، وزارت اقتصــاد، بانک مرکــزی و دبیرخانه شــورای عالی

 مناطق آزاد ابالغ شد.
بر این اساس، ســعید محمد، دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه 
اقتصادی با انتقاد از این آیین نامه اعالم کرد که در این مصوبه، مشــوقات در 
نظر گرفته شده برای سرزمین اصلی بیش از مناطق آزاد است و مناطق آزاد با 

محدودیت بیشتری نسبت به سرزمین اصلی مواجه شده اند.
وی همچنین از نگاه کارشناسی و نقد فنی و قانونی به این مصوبه سخن گفت 
و ضمن بیان اشکاالت این مصوبه و اجحاف در حق مناطق آزاد که در نهایت 
بهبود وضعیت اقتصاد کالن کشور را با مشکل مواجه می کند، بازنگری جدی در 
مصوبه اخیر و احیای نقش موثر و حیاتی مناطق آزاد در واردات هدفمند خودرو 

را از معاون اول رییس جمهور خواستار شده بود.

درخواست مناطق آزاد در مورد واردات خودرو

    مصرف جهانی تجدیدپذیرها افزایش یافت
مصرف انرژی تجدیدپذیر با نرخ فوق العاده سریعی رشد می کند.

 در ماه های نخست شیوع پاندمی کووید ۱۹، مصرف انرژی جهان کاهش پیدا کرد و در نتیجه، تولید همه منابع بزرگ انرژی به جز یکی، کاهش پیدا کرد. با وجود این که جهان با بزرگترین کاهش مصرف انرژی از زمان جنگ جهانی دوم روبرو 
شد اما مصرف جهانی انرژی تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۰، به میزان ۹.۷ درصد رشد کرد. این موضوع با توجه به این که پاندمی بر تقاضا برای انرژی به طور کلی تاثیر گذاشت، قابل مالحظه است.

ترندهای انرژی در همه بخش ها در سال ۲۰۲۱ بهبود پیدا کردند. اما تجدیدپذیرها بار دیگر در این روند، جلوتر بودند؛ به طوری که مصرف جهانی انرژی تجدیدپذیر به میزان ۱۵ درصد رشد کرد.
طی یک دهه گذشته، مصرف جهانی انرژی تجدیدپذیر با میانگین نرخ ساالنه ۱۲.۶ درصد رشد کرده است. تجدیدپذیرها تنها بخش انرژی هستند که طی سال گذشته و دهه گذشته، در سطح جهانی، نرخ رشد دو رقمی داشتند.
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بانک ها بیشترین درآمد و پتروشیمی ها بیشترین صادرات را دارند
زهرا جعفری  -   ایده روز  |معاون مشاوره 
و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه 
از بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران، بانک ها بیشترین 
درآمد و پتروشیمی ها بیشترین صادرات را دارند، 
گفت: شاخص بازده فروش یا حاشیه سود نشان 
می دهد که حاشیه سود شرکت های سرمایه گذاری 
مالــی ۸۲ درصد، محصــوالت کانی و غیر فلزی 
۵۰ درصد، فلزات اساسی مثل فوالد مبارکه ۴۴ 
درصد و متوســط حاشیه سود کل شرکت ها ۲۴ 

درصد است.
 مجید درویش در نشســت خبری بیست و 
پنجمین سال رتبه بندی شرکت های برتر، اظهار 
کرد: همه بنگاه های اقتصادی شامل شرکت های 
تولیــدی و خدماتی در این رتبه بندی بررســی 
می شوند. روش رتبه بندی مشابه فورچون است که 
۵۰۰ شرکت برتر دنیا را معرفی می کند. بررسی ها 
نشان می دهد فقط یک یا دو کشور تولید ناخالص 
داخلی بیشتر از حجم فروش شرکت اول فورچون 
دارند.به گفته وی در سطح جهانی از نظر میزان 
درآمد بررسی سهم کشورها در فهرست فورچون 
۵۰۰ نشان می دهد  ۳۰ درصد شرکت های بزرگ 
دنیا در آمریکا، ۲۸ درصد در چین، ۹.۳ درصد در 
ژاپن و ۵.۸ درصد در آلمان هســتند و فرانسه و 
بریتانیا در رتبه های بعدی قرار دارند. رتبه بندی 
تولید ناخالص داخلی کشورها هم به همین ترتیب 

است که نشان می دهد کشورهایی که شرکت های 
بزرگ دارند، تولید ناخالص داخلی بیشتر و توان 

اقتصادی باالتر دارند.
درویش با بیان اینکه سهم باالیی از صادرات 
غیرنفتی و اشتغالزایی مربوط به ۵۰۰ شرکت برتر 

کشور است، تصریح کرد: بر اساس رتبه بندی سال 
قبل ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت، ۲۰ درصد تولید 
ناخالص داخلی و فروش آن ها نیز ۵۲ درصد تولید 

ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.
همچنین به گفته وی بر اساس عملکرد سال  

۱۳۹۹ شــرکت ها، رشــد تولید ناخالص داخلی 
اقتصاد ایران یک درصد بود، اما رشد واقعی فروش 
۵۰۰ شرکت برتر، یعنی با حذف اثر تورم که نشان 
دهنده رشد تولید باشد، ۲۵.۶ درصد بوده است. 
این وضعیت نشان می دهد ۵۰۰ شرکت برتر مثل 

لوکوموتیو برای اقتصاد کشور عمل کرده اند.
معاون مشــاوره و تحقیق ســازمان مدیریت 
صنعتی در ادامه درباره وضعیت برخی رشته های 
صنعتی گفت: بررســی ها نشان می دهد در ۵۰۰ 
شرکت برتر، شــرکت بزرگ در صنعت نساجی 
وجود ندارد و در توریســم هم ضعیف هســتیم. 
همچنین مقایسه گروه ها نشان می دهد، بانک ها 
و پتروشیمی ها قوی ترین گروه هستند که ۱۶.۵ 
و ۱۵.۳ درصد درآمد این ۵۰۰ شرکت را تشکیل 
می دهنــد. گروه هــای بعدی بــه ترتیب فلزات 
اساسی، شرکت های چندرشته ای و فرآورده های 
نفتی هستند.به گفته وی در شاخص صادرات نیز 
پتروشیمی اول است که ۵۰ درصد صادرات ۵۰۰ 

شرکت  را به خود اختصاص داده است.
درویش با بیان اینکه فروش اولین شرکت ترکیه 
۲.۵ برابر و اولین شرکت دنیا ۷۹ برابر ایران است، 
اظهار کرد: شــاخص بازده فروش یا حاشیه سود 
نشان می دهد که حاشیه سود شرکت های سرمایه 
گــذاری مالی ۸۲ درصد، محصوالت کانی و غیر 
فلزی ۵۰ درصد، فلزات اساسی مثل فوالد مبارکه 
۴۴ درصد و متوسط حاشیه سود کل شرکت ها ۲۴ 
درصد است.وی در پایان تاکید کرد: شرکت هایی 
که تمایل دارند در رتبه بندی  امسال شرکت کنند 
تا پایان شهریور فرصت دارند اطالعات خود را به 

سازمان مدیریت صنعتی ارسال کنند.

رئیس کل بانک مرکزی از هدفگذاری ۳۰ درصدی رشد 
نقدینگی در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی خبر داد 
و گفت: در راستای تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی و 
دولت، شورای هماهنگی دولت و بانک مرکزی تشکیل 

شده است.
دکتر علی صالح آبادی در حضور آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهور به منظور نظارت ستادی در 
بانک مرکزی حضور یافته بود، کنترل تورم، اصالح نظام 
بانکی، تقویت حکمرانی ریال، توسعه بانکداری اسالمی 
و ثبات بخشی به بازار ارز را از جمله مهمترین برنامه های 
راهبردی بانک مرکزی برشمرد و به تشریح عملکرد و 

برنامه های بانک مرکزی در این حوزه ها پرداخت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل رشد پایه پولی 
و نقدینگی، تنظیم رابطه مالــی دولت با بانک مرکزی 
و مدیریت انتظارات تورمی از مهمترین اقدامات بانک 

مرکزی در زمینه کنترل تورم است.
دکتر صالح آبادی با بیان اینکه بر این اســاس خالص 
مطالبات بانک مرکزی از دولت از ۶۵ همت در ۴ ماهه 
ابتدایی سال گذشته به ۴۷ همت در مدت مشابه سال 
جاری کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: دولت حدود 
۲۸ همت از سپرده های خود نزد بانک مرکزی استفاده 
کرده اســت و اســتقراضی از بانک مرکزی نداشته و 

استفاده از تنخواه را به حداقل رسانده است.
وی خاطرنشان کرد: به منظور کنترل رشد نقدینگی 
و پایه پولی نیز کمیته پایــش پایه پولی و نقدینگی در 
بانک مرکزی تشکیل شده که به طور مستمر تغییرات 
این شــاخص ها را بررســی کرده و در صورت انحراف 
از نرخ های هدفگذاری شده نســبت به انجام اقدامات 

اصالحی اقدام می کند.
دکتر صالح آبادی حفظ ثبات ارز، عالمت دهی شفاف 
و موثر در خصوص اولویت هــدف کنترل تورم، ایجاد 
فضای اطمینان در جامعه نسبت به انضباط مالی دولت 
و تقویت سیاست های ارتباطی و انتشار به موقع اخبار 
و اطالعات را از اقدامات مهــم بانک مرکزی در زمینه 
مدیریت انتظارات تورمی دانســت و خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه بر اســاس اقدامات انجام شده، نرخ تورم 

از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ســال گذشته به ۴۰.۱ 
درصد در حال حاضر رســیده اســت و تورم نقطه به 
نقطه نیز که در شهریور ماه سال گذشته به ۶۵ درصد 
رسیده بود در پایان سال گذشته به ۲۹.۵ درصد رسید. 
البته حذف ارز ترجیحی باعث رشــد مقطعی تورم در 
اوایل امسال شد که با تخلیه آثار تورمی ناشی از آن در 
تیرماه شاهد کاهش آن بودیم و این روند کاهشی تداوم 

خواهد داشت.
رئیس شــورای پول و اعتبار ادامه داد: رشد پایه پولی 
نیز که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در 
حال حاضر به ۲۶.۲ رسیده و رشد نقدینگی نیز از ۴۲.۸ 

درصد به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.
رئیــس کل بانک مرکزی بــا بیان اینکه تســهیالت 
پرداختی بانک ها در ۴ ماهه اول امسال به ۱۰۰۰ همت 
رسیده است، افزود: ۶۶ درصد تسهیالت بانکی در حوزه 
سرمایه در گردش پرداخت شــده است؛ این در حالی 
است که میزان کل تسهیالت پرداختی در چهار ماهه 

سال گذشته ۷۳۸ همت بوده است.
دکتر صالح آبادی تامین مالی قاعده مند و وثیقه محور، 
کنترل اجــزای ترازنامه بانک هــا و جلوگیری از خلق 
نقدینگی خارج از ضوابط، اصالح ساختار نظام مالی و 

سرمایه ای بانک ها، تســهیل دسترسی عموم مردم به 
خدمات بانکی و توسعه شــمولیت مالی و نیز توسعه 
ابزارهای تامین مالی زنجیره ای را از اقدامات مهم بانک 

مرکزی در زمینه اصالح نظام بانکی دانست.
وی تصریح کرد: در همین راستا کنترل مقداری ترازنامه 
بانک ها، اتصال سامانه سمات به سایر سامانه های داخل 
و خارج از بانک مرکزی، الزام به افزایش سرمایه بانک ها، 
تکمیل پروژه ادغام بانک های نظامی و الزام ۱۰ بانک به 

ارائه طرح تجدید ساختار اختصاصی انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی از تصویب ضوابط صندوق های 
قرض الحسنه تک شعبه ای در شورای پول و اعتبار خبر 
داد و افزود: احراز هویت غیر حضوری، استفاده از سفته 
الکترونیکی، افزایش سقف تســهیالت خرد به ۲۰۰ 
میلیون تومان و اجازه رشــد ترازنامه بانک های قرض 
الحســنه تا ۵ درصد، از جمله اقدامات مهم در زمینه 

تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۱۰ هزار فقره تسهیالت 
قرض الحســنه بدون وثیقه به مبلغ ۹.۳ همت توسط 
شبکه بانکی پرداخت شــده اســت، افزود: از ابتدای 
ســالجاری تاکنون مبلغ ۵۸ همت در قالب ۴۱۸ هزار 
فقره وام قرض الحســنه ازدواج پرداخت شــده است، 

همچنین طی این مدت مبلغ ۱۳ همت در قالب ۳۱۵ 
هزار فقره تسهیالت فرزندآوری پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تشــریح حمایت عملیاتی 
بانک مرکزی از تولید با روش هــای غیر تورمی تاکید 
کرد: خوشــبختانه با برنامه های بانک مرکزی تامین 
مالی بنگاه های تولیدی از طریق اوراق گام از ۲۰ همت 

عبور کرد.
وی ادامه داد: در حالی که از بهمن مــاه ۹۹ تا تیرماه 
ســال جاری ۸.۸ همت اوراق گام استفاده شده بود، با 
اصالحات انجام شده از تیر ماه سال جاری تا تاریخ ۱۰ 
شهریور مبلغ ۱۳.۴ همت اوراق گام استفاده شده است 

که نشانگر رشدی قابل توجه در این زمینه است.
رئیس شــورای پول و اعتبار، ســاماندهی بیش از ۱۸ 
میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، اجرای قانون جدید 
چک و ارتقای سامانه های مربوطه، شناسایی هوشمند 
شبکه های مشــکوک، تفکیک حساب های شخصی و 
تجاری و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر رمز ریال را از 
اقدامات بانک مرکزی در زمینه تقویت حکمرانی ریال 
دانست و افزود: در زمینه بانکداری اسالمی نیز تقویت 
جایگاه شورای فقهی و گســترش آموزش و طراحی 
گواهینامه حرفه ای بانکداری اسالمی دنبال شده است 
و تهیه سند راهبردی بانکداری اسالمی نیز در دستور 

کار بانک مرکزی قرار دارد.
دکتر صالح آبادی همچنین ثبات بخشــی به بازار ارز، 
اتصال ســامانه های ارزی بانک مرکــزی به کمرگ و 
مالیات، حفظ و تقویت ذخایر ارزی و انعقاد پیمان های 
پولی دوجانبه را از اهم اولویت هــای بانک مرکزی در 
حوزه ارز دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد تعادل در بازار 

ارز در دستور کار بانک مرکزی است.
صالح آبادی با اشاره به تامین ۲۶ میلیارد دالر ارز برای 
واردات کاال و خدمات طی پنج ماه ابتدایی سال جاری 
گفت: این میزان در مدت مشــابه ســال گذشته ۱۹ 

میلیارد دالر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: میزان برگشت 
ارز حاصل از صادرات نیز طی ۵ ماه نخست سال جاری 

به ۹۱ درصد رسیده است.

هدفگذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱

  معامله گران بازار سهام دست به عصاتر شده اند
 یک کارشناس بازار سرمایه، معتقد است حجم رو به پایین معامالت ناشی از ابهاماتی 
است که در بازار سرمایه وجود دارد، بنابراین سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا رفع 
کامل ابهامات حاکم بر بازار، از افزایش معامالت پرهیز کرده و بعد از آن، مجدد وارد 

بازار شوند.
حمید فاروقی، در گفت و گو با »ایران« اذعان داشت که سهم های کوچک، متوسط و 
حتی بزرگ بازار به لحاظ قیمتی در محدوده خوبی قرارداشته و اکثر سهم ها به قیمت 
هستند هرچند که در شرایط فعلی، معامله گران ترجیح می دهند دست به عصا تر 
رفتار کنند تا تکلیف بازار روشن شود. وی، با بیان اینکه برخی تصمیمات همواره بر 
روند بازار تأثیر گذار است، گفت که نرخ سود بانکی به تازگی به عدد ۲۲ درصد رسیده 
که این نرخ یکی از عواملی است که بازارسرمایه را با رکود مواجه خواهد ساخت زیرا 
این نرخ برای سپرده گذاری و کسب سود بدون ریسک بسیار جذاب است. فاروقی 
تأکید کردکه در حال حاضر مهمترین رقیب بازار سرمایه نرخ سود باالی بانکی است 
و مابقی بازارها از جمله بازارهای موازی مثل مسکن، ماشین و حتی سکه، رقیب 

جدی برای بازار سهام نیستند.
عضو موظف هیأت مدیره سبدگردان ویستا، گفت که بازارهای موازی مثل ماشین و 
ملک دیگر جایی برای رشد بیشتر ندارند هرچند که رشد نرخ دالرو سکه در رابطه ای 
مستقیم با تعیین تکلیف گشایش های سیاسی بوده و اگر این گشایش ها به سرانجام 
برسد بازارهای موازی، رقابت را به بازار سرمایه خواهند باخت درحالی که اگر ابهام 
همچنان وجود داشته باشد بازارهای موازی می توانند از بازارسهام جلوتر بیفتند. به 
گفته وی، در حال حاضر بازار سهام نسبت به سایر بازارهای موازی ارزانتر بوده و اگر 
نرخ سود بانکی کاهش یابد می توان امیدواربود که این روند بر بازارسهام تأثیر بگذارد.

فاروقی، یادآور شد که تقاضای های فعلی دربازارهای موازی بیشترتقاضای سفته 
بازی است واین بازارها بیشتر در شرایط صعودی سودده هستند.

وی، با بیان اینکه قیمت های جهانی دچار افت جدی شده اند و این عامل هم در بازار 
سرمایه مزید بر علت شده اســت، تصریح کرد: با توجه به این شرایط چشم اندازی 
از رشد وسودآوری شــرکت ها از بابت افزایش قیمت جهانی و رشد دالر نداریم و 
سودهایی که در حال حاضر وجود دارد بیشتر تکرار سود های فعلی در سال آینده 
اســت.به گفته فاروقی، با توجه به نرخ باالی سود بانکی، کسب سود بدون ریسک 
باعث خواهد شد که سرمایه گذاران تمایلی برای حضور در بازار سهام نداشته باشند، 
هر چند که بازار سهام در شرایط کنونی کشش ریزش بیشتر از این را ندارد و اعداد 

شاخص هم در همین محدوده خواهد ماند.

   اتصال سامانه بلیت فروشی اتوبوس به سامانه سماح
رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: با اتصال سامانه بلیت فروشی 
اتوبوس اربعین به سامانه سماح، ۵۰ درصد از ظرفیت شرکت ها، اینترنتی فروخته 
می شود. وی افزود: ســامانه بلیت فروشــی اتوبوس های ویژه مرزهای عراق برای 
زائران اربعین از امروز به سامانه سماح متصل شده و با سهمیه ۵۰ درصدی بلیت 
اتوبوس های اربعین، اینترنتی عرضه می شود. رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای ضمن عذرخواهی از زائران اربعین برای کمبود بلیت اینترنتی اتوبوس در 
این روزها از زائران خواست برای برگشت خود به سامانه ۲۰۰۰۱۴۱ مراجعه و مرز 
ورودی خود را به این سامانه پیامک کنند تا برای بازگشت آنها بهتر برنامه ریزی شود.

 
  قطار تهران- کربال تا آخر سال فعال است

مدیرعامل شــرکت راه آهن، ضمن اعالم تداوم حرکت قطار تهران- کربال تا پایان 
سال، گفت: تا پایان شهریورماه ۱۱۱ کیلومتر خط ریلی در استان های خوزستان، یزد 
و لرستان افتتاح می شود. میعاد صالحی اظهار کرد: در مسیرهای ریلی در اربعین، 
سفرها را ۱۰۰ درصد افزایش داده ایم. قطار تهران- کربال را برای کل سال در نظر 
گرفته ایم که این خط فعالً سه ماه به صورت آزمایشی راه اندازی شده است. به گفته 
صالحی، ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال به بخش حمل ونقل ریلی اختصاص 
نیافته و این بخش را با مشــکالت زیادی روبه رو کرده اســت. وی معتقد است که 
امسال گام های خوبی در ترانزیت ریلی برداشته شــده و در حوزه صادرات رکورد 
ثبت ترانزیت به ثبت رسیده است. معاون وزیر راه اضافه کرد: در حوزه تأمین ناوگان، 
رکورد سال های گذشته زده شد و تولید لکوموتیو را با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
داشته ایم، به طوری که بخش خصوصی ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در این زمینه 
سرمایه گذاری کرده است. مدیرعامل راه آهن گفت: ۱۳۶۶ واگن نو، ۳۳ لکوموتیو و 
۶۴ واگن مسافری بازسازی شد و ۴ واگن خود کشش هم در این بخش تأمین شده 
است . وی با اشاره به افزایش بهره وری در ۴ماهه اول امسال ادامه داد: در این مدت ۹ 
میلیون و ۶۰۰ مسافر را جابه جا کرده ایم که یک رکورد در بخش جابه جایی است، 
همچنین نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشــد جابه جایی و ۲۲ درصد کاهش 
تأخیرها را داشته ایم. در مجموع حمل باری و مسافری طی ۴ماهه ابتدای امسال 

نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد کرده است.
صالحی از افتتاح بزرگترین بندر خشک ریلی در ۷۰۰ هکتار زمین خبر داد و گفت: 
این مرکز دارای ۱۸ خط ریلی اســت و به عنوان یک مرکز لجستیک مهم به شمار 
می رود،همچنین حوزه بهسازی و بازسازی خطوط، رشد ۲۰۰ درصدی داشته و ۳ 
هزار میلیارد تومان برای اعتبار آن نیاز است. از طرفی ۱۱۱ کیلومتر خطوط ریلی در 

خوزستان، یزد و لرستان آماده بهره برداری است.

  افزایش مجوز پروازهای اربعین به ۶۴۸ پرواز
مسئول عملیات اربعین شرکت فرودگاه ها از افزایش پروازهای اربعین و جابه جایی 
زائران حسینی خبر داد. غالمرضا رستمیان افزود: تا ۱۳ شهریور ماه ۶۴۸ پرواز )۳۲۴ 
پرواز رفت و ۳۲۴ پرواز برگشت( مجوز گرفته اند. به گفته رستمیان این پروازها از 
فرودگاه های ارومیه، اصفهان، ایالم، بوشهر، تبریز، ساری، شیراز، کرمان، کرمانشاه، 

گرگان، رشت، الر، المرد، مشهد، مهرآباد و یزد انجام می شود.

  انجام هزار پرواز اربعین به شرط پذیرش فرودگاه های عراق
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از آمادگی شرکت های هواپیمایی ایران برای انجام 
دادن هزار پرواز در اربعین امسال به شرط پذیرش فرودگاه های عراق خبر داد. محمد 
محمدی بخش در خصوص آمادگی شرکت های هواپیمایی برای سفرهای اربعین 
گفت: ۱۵ شرکت هواپیمایی برای پروازهای اربعین آمادگی دارند و در بازه زمانی 
۱۵ تا پایان شهریور این پروازها انجام می شود. محمدی بخش اظهار داشت: پیش از 
این ۱۲۰ پرواز هفتگی به صورت منظم در مسیر عتبات داشتیم که اکنون این رقم به 
۱۵۵ پرواز در هفته رسید. هزار پرواز از طرف ایران اعالم شده است و مسافران از ۲۰ 
فرودگاه کشور اعزام می شوند، اما مقصد در عراق فقط ۲ فرودگاه بغداد و نجف است. 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره نرخ بلیت های اربعین گفت: امسال شرایط 
متفاوتی داشتیم و نرخ مصوب بلیت پرواز اربعین، ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده 
که از این قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای فرودگاه عراق است و با رایزنی های 
صورت گرفته با ایرالین ها نرخ مصوب ۶ میلیون تومانی توافق شد. محمدی بخش با 
بیان اینکه ۱۰ هزار بلیت عرضه شده و به مردم فروخته شده است، گفت: ۱۵۵ پرواز 
از ابتدای دهه محرم تا کنون داشته ایم و این پروازها بتدریج افزایش می یابد و به علت 
اینکه این درخواست ها زیاد بوده است همه تقاضاها را نمی توانیم پوشش دهیم، تنها 
کاری که می توانیم انجام دهیم ظرفیت را دو برابر کرده ایم و تا اکنون نیز هیچ تخلفی 

صورت نگرفته و نظارت ها به طور مداوم صورت گرفته است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی وضعیت مهار رشد نقدینگی بدون 
افزایش نرخ سود را تشریح و از ۷۰ درصدی رشد خلق پول ۱۱ بانک بورسی 

در ۵ ماه اول ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار اعمال سیاســت هایی 
از ناحیه سیاســتگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط 
مالی، بانک های مرکزی برای کنترل رشــد نقدینگی سیاست های مختلفی را 
به کار می گیرند. یکی از سیاســت های متعارف نزد بانک های مرکزی افزایش 
نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیالت 
را هم رشد می دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیالت و افزایش 
ماندگاری سپرده می شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را 

کاهش می دهد اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد.

 تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده
به صورت مشــخص برای اقتصاد ایران، در شــرایطی که برخی بانک های 
کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آنها در این سال ها از دست رفته است، 
افزایش نرخ سود سپرده که به طور طبیعی هزینه بانک ها را افزایش می دهد، 
موجب تشــدید ناترازی بانک های ناتراز شده و وضعیت آنها را بدتر از گذشته 
می کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه 
از دیگر تبعات این سیاست است.همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ 
سود تسهیالت، هزینه بنگاه های اقتصادی را برای تأمین مالی افزایش می دهد 

و این مساله تا حدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.
ضمن اینکه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی موجب افزایش هزینه تأمین 
مالی دولت در فرایند فروش اوراق بدهی می شــود. در صورتی که نرخ ســود 
به ســطح ۲۴ درصد برسد، دولت نمی تواند با نرخ های ۲۰ و ۲۱ درصد اوراق 
بفروشد و نکته مهمتر اینکه اوراق هایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول 
سال های اخیر فروخته اند، با نرخ های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده و افزایش نرخ 
به این سطح موجب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش 
تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.از این جهت، 
سیاستی که هم می تواند موجب کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش 
نرخ سود سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست و بانک 

مرکزی از سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.

 کنترل نقدینگی با تبعات کمتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه 
بانک ها

بر اساس ضوابط ابالغی، منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، کنترل 

سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه شامل مانده تسهیالت اعطایی، 
سرمایه گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات 
از شرکت های فرعی و وابسته، مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری است.

البته چند مورد دیگر هم در سمت راست دارایی قرار دارد که طبق ضوابط 
ابالغی بانک مرکزی از شــمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده اند که 
شامل مواردی مانند موجودی نقد نزد بانک، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی، 
ســپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولت است. ضمناً تجدید ارزیابی دارایی 
بانک هم از دایره کنترل رشد ترازنامه خارج شده است. این موارد به این دلیل 
مستثنی شده اند که به طور مستقیم تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و برخی 

موارد هم موجب کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی می شود.
این سیاست از این جهت اتخاذ شده که عالوه بر اینکه موجب کنترل عرضه 
پول در اقتصاد می شود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی را به دنبال ندارد 
و بنابراین ضمن امکان تحقق نرخ رشــد نقدینگی هدف گذاری شده، تبعات 
اتخاذ سایر سیاست ها را هم نخواهد داشت.بررسی اجزای رشد ترازنامه بانک ها 
متناسب با صورت های مالی که در هر فصل منتشر می شود باید ارزیابی شود 
و این ارزیابی نیازمند دسترســی به جزئیات آماری است. این اطالعات آماری 
را بانک ها هر ماه به بانک مرکزی ارائه می دهند.در همین راستا، برای بررسی 
وضعیت روند اجرای ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها آمارهای رشد 
مانده سپرده ها و تسهیالت اعطایی بانک ها را که هر ماه منتشر می شود، مالک 
ارزیابی قرار داده ایم. درست است که مانده تسهیالت فقط یک جز از کل سمت 
راست ترازنامه است اما به دلیل سهم باالی این جز از کل دارایی ها و نقش ویژه 

آن در رشد نقدینگی، تغییرات آن بسیار حائز اهمیت است.

 وضعیت رشد سپرده و تسهیالت در ۴ ماهه اول امسال
آمار بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می دهد رعایت نسبت های 
بانک مرکزی در ســال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته 

اســت، زیرا رشد مانده تســهیالت اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال 
گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد 

سپرده ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.

 کاهش ۷۰ درصدی رشد خلق پول بانک ها در ۵ ماه اول ۱۴۰۱
بانک مرکزی هنوز گزارش مرداد ماه را منتشــر نکرده و در همین راســتا 
ما به ســراغ گزارش های ۱۱ بانک بورسی رفته ایم. گزارش های این ۱۱ بانک 
بورسی نشان می دهد، در مجموع در این ۱۱ بانک در ۵ ماه اول امسال رشد 
مانده تسهیالت اعطایی آنها ۷.۹ درصد بوده است. این در حالی است که مانده 
تسهیالت اعطایی این یازده بانک در ۵ ماه اول سال گذشته ۲۵.۸ درصد رشد 
داشــته است. بنابراین سرعت رشد خلق پول این بانک ها بالغ بر ۶۹.۳ درصد 
کاهش یافته اســت.مانده تسهیالت اعطایی مجموع این ۱۱ بانک بورسی در 
پایان تیر ماه ۲ هزار و ۳۳۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم ۵۳ 
درصد از کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی است. بنابراین ارزیابی این ۱۱ بانک 

جهت گیری نظام بانکی در ۵ ماه اول امسال را نشان می دهد.

 ضوابط جدید کنترل ترازنامه بانک ها
این نسبت در بین این ۱۱ بانک متفاوت است. اغلب بانک ها فاصله معناداری 
در ارقام عملکرد ۵ ماه اول امسال و ۵ ماه اول سال گذشته دارند برای برخی 

بانک ها این فاصله کمتر است.
بانک مرکزی در بخشنامه ابالغی سال گذشته رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ 
درصد و برای بانک های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد 
ماه ضوابط جدیدی ابالغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک ها بین 

۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. 
ضمن اینکه دو بانک قرض الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می توانند رشد 

ترازنامه داشته باشند.
در همین راســتا بانک مرکزی برای اصالح این ضوابط مدتی پیش ضوابط 
جدیدی ابالغ کرد که بر اســاس آن رشــد ترازنامه بانک ها بر اساس ۷ معیار 
نظارتی تعیین خواهد شد. این معیارها شامل »امتیاز رتبه بندی بانک یا مؤسسه 
اعتباری بر اساس روش َکملز«، »نسبت کفایت سرمایه«، »وضعیت بانک در 
بازار بین بانکی«، »وضعیت اضافه برداشــت«، »وضعیت مطالبات غیرجاری 
ریالــی«، »وضعیت رعایت بخشــنامه های مبارزه با پولشــویی« و »قضاوت 
 حرفــه ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرســی در چارچــوب مقررات مربوط 
به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیالت، تسهیالت کالن، مرتبط، سرمایه گذاری ها 

و شفافیت« است.

گزارش وزارت اقتصاد از مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود
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ــماره 4560137234 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 4560137234 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــی در تاری ــد میرزاعل ــدی فرزن ــا احم ــه علیرض ــق ب ــران 86 648 د 31 متعل ــماره ای ــه ش ــین ب ماش

1401/06/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 2748 و کــد ملــی 4579891287 متعلــق بــه مریــم جاللــی فرزنــد علــی اصغــر 
در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ملــی بــه شــماره 0250157926 و شناســنامه متعلــق بــه علــی قاســمی فرزنــد قربانعلــی در تاریــخ 
1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد غالمحســین در تاریــخ  ــادی فرزن ــه علــی جنــت آب ــه شــماره 0780195991 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/06/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0042947340 متعلــق بــه اصغــر  رویــان فرزنــد حجــت اهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/01 مفق
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شناســنامه بــه شــماره 1902 متعلــق بــه مهــدی  حقیقــت نســب فرزنــد هــادی در تاریــخ 1401/04/01 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شناســنامه بــه شــماره 6 و کارت ملــی بــه شــماره 2512058743 متعلــق بــه شــهین  عشــایری  فرزنــد 
جهانگیــر  در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــین  در تاری ــد غالمحس ــیبانی  فرزن ــه  ش ــه پروان ــق ب ــماره 4269594624 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی  ــماره شاس ــور 24877572و ش ــماره موت ــران846ن31 و ش ــالک 63ای ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
22303356متعلــق بــه شــهاب الدیــن شــرافتی فرزنــد موســی در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

1866

کارت ملــی بــه شــماره 0071697292 و شناســنامه بــه شــماره 0071697292 متعلــق بــه لیــال  علــی 
نژاد  فرزند  ایوب  در تاریخ 1401/06/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــا کدمل ــی ب ــه مهــدی برهان ــق ب ــال متعل ــون ری ــغ پانصــد ملی ــه مبل ــه شــماره 157752 ب ســفته ب
0830138498 فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.
 

2006

ــخ  ــد در تاری ــد حمی ــم نوشــین  شــاهی  فرزن ــه خان ــق ب ــه شــماره 0022858083 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــح در تاری ــد ابوالفت ــزادی فرزن ــای شــهرام به ــه آق ــق ب ــه شــماره 0078618266 متعل ــی ب کارت مل
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2013

ســایر بــه شــماره 1376290 متعلــق بــه اداره تعــاون طبس)ثبــت  اداره تعــاون طبس)ثبــت کل( فرزنــد 
طیس در تاریخ 1401/06/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
2014

ــه  ــق ب ــی متعل ــی قدیم ــمندواصل کارت مل ــی هوش ــیدکارت مل ــماره 25852 ورس ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/20 مفق ــی در تاری ــد نق ــوروزی  فرزن ــه  ن  معصوم

می باشد.
 

2020

کارت ملــی بــه شــماره 6219547837 متعلــق بــه لیــال حیــدری فرزنــد ولی الــه در تاریــخ 1401/06/09 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــماره 0410199001 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0410199001 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/12 مفق ــادی در تاری ــد ه ــدی فرزن ــام امی ــه اله  ب

می باشد.

ــماره 9702822188 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0924496037 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــی  در تاری ــد غالمعل ــه محمدرضــا طاهــری فرزن ــق ب ــران99 متعل ــه شــماره 925ج14 ای ســوخت ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/06/10 مفقــود گردی

ــا  عیســوند قلعــه خلیلــی فرزنــد عبدالرضــا در  ــه روی ــه شــماره 1755017022 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره 0492755078 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0492755078 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
میثــم محمــدی فرزنــد احــد در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.
 

2048

کارت ملــی بــه شــماره 6020064948 متعلــق بــه خانــم معصومــه رحیمــی پــور اعظمــی فرزنــد رحمــان 
در تاریخ 1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــم آرزو آب نیک ــه خان ــق ب ــماره 0070494428 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب 1401/04/01 مفقــود گردی

ــر در  ــی اصغ ــد عل ــزاده فرزن ــای حمیدرضــا علی ــه آق ــق ب ــه شــماره 4591128741 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

 
2065

کارت ملــی بــه شــماره 0420835611 متعلــق بــه علــی اصغــر حیــدری فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ 
1401/06/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
2084

ــی در  ــد نوحعل ــام چــای  فرزن ــروا ام ــه مرتضــی بادپ ــق ب ــه شــماره 0084146958 متعل ــی ب کارت مل
تاریخ 1401/06/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1816700231 متعلــق بــه بتــول نورصادقــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/15 مفق

ــه  ــق ب ــماره 1610059344 متعل ــه ش ــی ب ــت و کارت مل ــان خدم ــی و کارت پای ــه رانندگ گواهینام
ــد ســید ســخاوت در تاریــخ 1401/06/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ســیدعلی حیــدری فرزن

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2080485466 متعلــق بــه علیرضــا محمــودزاده ورزی فرزنــد مســعود در تاریــخ 
1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2087

شــماره  موتــور  ســبز   بــرگ  و  موتــور  وقولنــام  61543تهــران15  شــماره  بــه  موتــور  کارت 

تاریــخ  داراب در  فرزنــد  بربــری  بــه صفــر  متعلــق  موتــور1201283  شاسی8214365_شــماره 
1397/06/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
2110

کارت ملــی بــه شــماره 3300126444 متعلــق بــه ســارا ابدالــی میــرزا بیگــی فرزنــد لطیــف در تاریــخ 
1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0480563411 متعلــق بــه مریــم  صفــری فرزنــد ایــوب در تاریــخ 1401/06/13 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد  غالمرض ــی فرزن ــی مصیب ــه مجتب ــق ب ــماره 0493606513 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/13 مفق

2301

ــی  ــک مل ــه دو و کارت عابربان ــه پای ــی 1292319186 و گواهینام ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه محمــد جمــال لیوانــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

2302

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2121472894 متعلــق بــه علیرضــا  صفرعلــی پــور فرزنــد زمــان در 
تاریخ 1400/10/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــد عی ــی فرزن ــریعت پناه ــادی ش ــه ه ــق ب ــماره 5219823604 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/06/07 مفقــود گردی محمــد در تاری

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5240198020 متعلــق بــه رامیــن آخــری فرزنــد یوســفعلی در تاریــخ 
1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2501

ــخ  ــر در تاری ــد ناص ــواه فرزن ــک خ ــور نی ــه منص ــق ب ــماره 1141292564 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1142496929 متعلــق بــه رســول عظیمــی دســتگردی  فرزنــد محمــد 
در تاریــخ 1401/06/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5750021432 متعلــق بــه خدیجــه ایســپره فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/10 مفق

2504

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1111246221 متعلــق بــه ســجاد ســلجوقی پبدنــی فرزنــد علــی 
در تاریخ1401/04/15  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــدی در  ــد مه ــان فرزن ــول دهق ــه بت ــق ب ــی 1198993405 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــا کــد ملــی 1830649035 در  ــه فاطمــه طهماســبی فرزنــد رمضــان ب گواهینامــه پایــه ســه متعلــق ب
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 72 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1171311915 متعلــق 
بــه مرضیــه منصــوری فرزنــد شــنبه در تاریــخ 1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد

2506

شناســنامه بــه شــماره 17 و کارت ملــی بــه شــماره 3391353635 متعلــق بــه محمــد مهــدی  راســتین  
فرزند محمد حسن  در تاریخ 1401/04/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2507

بــرگ ســبز و کارت ســوخت  ســواري  تیــپ X33S MVMمــدل ســال1398   رنــگ ســفید_روغني 
خــودرو بــه شــماره پــالک  67ایــران176ب32  وبــه شــماره شاســيNATGBAYL8K1027853وبه 
ــم در  ــد کری ــي فرزن ــان اصفهان ــه علیرضــا مختاری ــق ب شــماره موتورMVM484FBDK027427متعل

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

ــخ  ــد حســن در تاری ــادي فرزن ــه زهــرا زارع بهــرام آب ــق ب ــه شــماره 1285696328 متعل ــی ب کارت مل
1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین  و بیمــه نامــه و کارت ســوخت بــه شــماره پــالک  13ایــران483ت42  و کارت شــهري 
متعلــق بــه ســهیال مــرادي فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1283044676 و شناســنامه بــه شــماره 2285 متعلــق بــه محمدجوانــي جونــي 
فرزنــد یــداهلل در تاریــخ 1399/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1271333521 متعلــق بــه مهــران فروهــر فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــي فرزن ــلطان رحیم ــه اخترس ــق ب ــن متعل ــماره 1198697083  و کارت واکس ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق محمــد در تاری

ــد  ــي فرزن ــماعیل حقان ــه سیداس ــق ب ــن متعل ــماره 1199692018  و کارت واکس ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/05/01 مفقــود گردی ســیدمطلب در تاری

کارت ملــی بــه شــماره 1287639925 متعلــق بــه فاطمــه اشــرف خراســاني فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

رئیســی  علــی  بــه  متعلــق  پایــه ســه   گواهینامــه  و  بــه شــماره 6330038090  ملــی  کارت 
اعتبــار ســاقط  از درجــه  و  تاریــخ 1395/01/01 مفقــود گردیــده   گهرویــی فرزنــد شــهرام در 

می باشد.

شــماره  بــه  فیلــی  ســال1349رنگ  مــدل  خــاور  کامیــون  فنــی   معاینــه  و  ماشــین    کارت 
ــخ  ــعلی در تاری ــد عباس ــادی  فرزن ــب آب ــی حبی ــد دهقان ــه محم ــق ب ــران542ع45 متعل ــالک  13ای پ

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/01مفق

ــخ  ــي  در تاری ــد جانعل ــي فرزن ــه ابراهیم ــه معصوم ــق ب ــماره 5458919351 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 1110067585 و گواهینامــه پایــه یــک متعلــق بــه محمــد کیانــي فرزنــد رضــا 
در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــي  ــد عبدالعل ــور فرزن ــي پ ــدون ناج ــه فری ــماره1287805078متعلق ب ــه ش ــمند ب ــي هوش کارت مل
ــد. ــي باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده واز درج درتاریخ1401/05/08مفقودگردی
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گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1273284801 متعلــق بــه مریــم  رضایــی  فرزنــد حمیــد  در تاریــخ 
1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه مرضیــه   ــه شــماره 1282999567 متعلــق ب ــه شــماره 3855 و کارت ملــی هوشــمند ب شناســنامه ب
ماهرانــی  فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/05/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بگــو کارت ســوخت خــودرو ســواری پرایــد مــدل 1389 بــه شــماره 65 د 918 ایــران 53 
متعلــق بــه محمــد رضایــی  فرزنــد حمیــد  در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1283430967 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1283430967 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری ال نــود مــدل 1394 بــه شــماره 78 د 687 ایــران 13 و 
کارت ســوخت بــه شــماره 12 د 649 ایــران 53 متعلــق بــه محســن  مســتأجران گورتانــی  فرزنــد محمــد 

در تاریــخ 1401/05/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1270614118 متعلــق بــه داود اســماعیلی کتکــی فرزنــد عبدالخلیــل 
در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1273510917 متعلــق بــه پریســا نصرازادانــی  فرزنــد ناصــر  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/05/30 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3330209747 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 3330209747 و 
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 3330209747 متعلــق بــه پارســا افشــین  فرزنــد منوچهــر  در تاریــخ 

1401/06/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1288066201 و دفترچــه بیمــه بــه شــماره 1288066201 متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــد علیرضــا در تاریــخ 1401/06/14 مفقــود گردی ــه حســین جــان بخــش فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.
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 naam01ce3gk412547 کارت ماشــین پــژو405 مــدل 95 بــه شــماره پــالک 28ط93/932 ش ش
ش م 124k0836165 متعلــق بــه حســنعلی نــوذری فرزنــد ســبز علــی  در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــام در تاری ــد ضرغ ــه محمــد رضــا خســروانی فرزن ــق ب ــه شــماره 2281227340 متعل ــی ب کارت مل
1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــد محم ــکیبا فرزن ــا ش ــه مهس ــق ب ــماره 2283762480 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/06/05 مفقــود گردی

ــخ  ــد کاظــم در تاری ــی فرزن ــادی فروزان ــد ه ــه محم ــق ب ــه شــماره 2297953194 متعل ــی ب کارت مل
1399/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2559719657 و کارت شناســایی پرســنلی علــوم پزشــکی متعلــق بــه فاطمــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/10 مفق ــنگ  در تاری ــد هوش ــور  فرزن ــهام پ  س

می باشد.

ســند کمپانــی پــژو مــدل 96 بــه شــماره 56ق 369 ایــران 93 و ش ش naam01ce6hk136415وش 
ــود  ــخ 1401/06/07 مفق ــا  در تاری ــد کی ــی  فرزن ــاپور جان ــا ش ــه رض ــق ب م  124k1153705 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2283355222 متعلــق بــه علیرضــا  دهقــان حقیقــی فرزنــد حســین  در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه  در تاری ــد دادال ــوری  فرزن ــا تیم ــد رض ــه احم ــق ب ــماره 2292392951 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/06/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــری فرزن ــد موزی ــه مجی ــق ب ــه دوم متعل ــه پای ــماره 4710082529 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/06/13 مفقــود گردی محمــد در تاری

کارت ملــی بــه شــماره 2280096900 و شناســنامه متعلــق بــه معصومــه خیراندیــش  فرزنــد جلیــل در 
تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــژاد فرزن ــی ن ــه محمــد  کرمان ــه شــماره 6279542191 و رســید کارت ملــی متعلــق ب شناســنامه ب
محمــد علــی  در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1799وکــد ملــی 2293368394 متعلــق بــه اعظــم  ســلیمانی  فرزنــد شــکراله  
در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4131673223 متعلــق بــه دوســت علــی  نصرالهــی  فرزنــد علــی دوســت  در 
تاریــخ 1401/06/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 63 ش ش  ــالک 63ل 149 ای ــماره پ ــه ش ــال 88 ب ــس س ــمند ال ایک ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
ــد  ــد محم ــران فرزن ــارح الق ــه ش ــه فاطم ــق ب naac91cc3af811686 ش م 12488135007 متعل

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/15 مفق ــر در تاری جعف

ــرز در  ــد فرام ــادی  فرزن ــح اب ــزی فت ــس  پروی ــه یون ــق ب ــماره 6550001560 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی   ــا رحیم ــه پریس ــق ب ــماره 2300133288 متعل ــه ش ــی ب ــماره 8256 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد محمــد در تاریــخ 1400/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فرزن
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ــراری خطیــر فرزنــد صفــی اهلل در تاریــخ  ــه یونــس  ب ــه شــماره 2160663956 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اســناد مالکیــت زمیــن بــه متــراژ 1650 متــر مربــع در روســتای بــاال دزا ســاری بلــوار کــش و اســناد 
مالکیــت  زمیــن بــه متــراژ 6600 متــر مربــع در روســتای نــوده جــاده ســاری بــه کیاســر و ســفته بــه 
مبلــغ 400میلیــون تومــان  متعلــق بــه خلیــل  لطفــی فرزنــد عبدالعلی بــه شــماره ملــی 2091402583 

در تاریــخ 1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2250028826 متعلــق بــه بهــزاد حمیــدی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/07 مفق

کارت ماشــین بــه شــماره 58 ل 945 ایــران 72   بــه شــماره ملــی  2160039101 متعلــق بــه محمــد 
ولــی حــق پنــاه فرزنــد یــار محمــد در تاریــخ 1401/06/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.
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ــه شــماره  ــه شــماره شاســی NAKSH7323JB164220 و ب ــه خــودرو ب ــه نام کارت خــودرو و بیم
موتــور HFC4GA31DJ0010686 و بــه شــماره انتظامــی 20 ایــران 729 ن 12 وکارت ملــی 
ــود  ــخ 1401/06/11 مفق ــم  در تاری ــد محمدابراهی ــی فرزن ــری  رضای ــه کب ــق ب 062481651 متعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0621765643 متعلــق بــه ســعید  هاشــمی  فرزند علــی  در تاریــخ 1401/06/11 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شاســی  شــماره  وبــه   05084562 موتــور  شــماره  بــه  موتورســیکلت  فلــزی  پــالک 
ــام   ــید حس ــه س ــق ب ــران 41147  متعل ــی 126 ای ــماره انتظام ــه ش 125R8517728***NFM و ب
ــخ 1399/01/01  ــا  در تاری ــید محمدرض ــد س ــی 0082576041   فرزن ــماره مل ــه ش ــژاد ب ــی ن رضوی

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

موتــور  وبــه شــماره   NAGP2PC31JA506444 بــه شــماره شاســی بــرگ ســبز خــودرو 
ــران 423 ج 35  ــه شــماره انتظامــی 77 ای ــت - مــزاد ســفید -روغنــی ب E2K1A0274 و ســواری وان
متعلــق بــه حیــدر  حیــدری  بــه شــماره ملــی 0075609274 فرزنــد امرالــه  در تاریــخ 1401/04/31 

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

 کارت ملــی وگواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره 3962232907 و کارت هایــی بانکــی متعلــق بــه 
ــه  بعرایــی  فرزنــد حســین جــان  در تاریــخ 1401/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  فتــح ال
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ســاقط مــی باشــد.=

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شاســی NAAD391Z9HY700111 و بــه شــماره موتــور 
484QT75007701A ســواری -هــاج بــک -هایمــا بــه شــماره انتظامــی 99 ایــران 865 ط 92 متعلــق 
بــه حیــدر  حیــدری بــه شــماره ملــی 0075609274  فرزنــد امرالــه  در تاریــخ 1401/04/31 مفقــود 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= گردی

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2840606038 متعلــق بــه نویــد اقاجانــی  فرزنــد حامــد  در تاریــخ 
1401/05/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه  ــور 0125N2W428047 وب ــماره موت ــه ش ــیکلت ب ــور س ــه موت ــه نام ــیکلت و بیم ــور س کارت موت
ــه  ــران 63991 و گواهینام ــی 122 ای ــه شــماره انتظام شــماره شاســی 125B9524129***N2N  ب
ــد  ــی  فرزن ــزی ضراب ــی  چنگی ــین عل ــه حس ــق ب ــی 0035745551 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب رانندگ

ــی باشــد.= ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/05 مفق ابوالقاســم  در تاری

بــرگ ســبز خــودرو و کارت خــودرو بــه شــماره شاســی NAS921200J5712079 وبــه شــماره موتــور 
ــی  ــه عل ــق ب ــران 689 ه 38  متعل ــی 88 ای ــماره انتظام ــه ش JL478QEEHC9AC161984 و ب
باقریــه بــه شــماره ملــی 0083453938 فرزنــد نوروزعلــی در تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 2722325055 و کارت هایــی بانکــی متعلــق بــه 
حمیــده  علیدوســت  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/06/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0780017188 متعلــق بــه محمــد  بخشــی  فرزنــد محمــد حســن  در تاریــخ 
1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی قدیمــی  و کارت شناســایی بســیج و کارت دانشــجویی  بــه شــماره  ملــی 0011819626  و 
بیمــه نامــه موتورســیکلت بــه شــماره انتظامــی 131 ایــران 11856 و کارت هایــی بانکــی  متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/06/01 مفقــود گردی ــد محمدرضــا  در تاری حمیدرضــا  حســینی  فرزن

ســاقط مــی باشــد.=

موتــور  وبــه شــماره   NAD061A329E108227 بــه شــماره شاســی فلــزی خــودرو  پــالک 
ــماره  ــه ش ــز  وردی ب ــه پروی ــق ب ــران 647 ع 43  متعل ــی 55 ای ــماره انتظام ــه ش ADW327S و ب
ملــی 3931428427  فرزنــد محمــد علــی  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.=

ــخ 1401/06/01  ــد محمــود در تاری ــال فرزن ــدری فع ــه جمشــید حی ــق ب ــه شــماره 0 متعل ــه ب گذرنام
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0011367407 متعلــق بــه مهــدی عزیــزی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/06/09 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1229808868 متعلــق بــه غالمرضــا خســروی فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/13 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1671542312 متعلــق بــه یوســف حقیقــت تقــی دیــرج فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا  ــه پریس ــق ب ــماره 4285681315 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 4285681315 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
اســدی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0032894619 متعلــق بــه جعفــر زمانــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0081953501 متعلــق بــه هانیــه ســادات جــوراب بــاف خســرو شــاهی فرزنــد 
ســید رضــا در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد حاجــی اق ــه مرتضــی  میرزایــی چشــمه فرزن ــق ب ــه شــماره 0519520394 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0791305139 متعلــق بــه قاســم واحــد فرزنــد براتعلــی در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5198026451 متعلــق بــه شــهناز ســلیمانی فرزنــد نــوروز در تاریــخ 
1401/06/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره 0064455106 
متعلــق بــه ســعید بختیــاری فرزنــد بهارعلــی و کارت خــودرو بــه شــماره پــالک 99 ایــران 563 ب 53 
متعلــق بــه زهراباعفــت ســعید خانلــو در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد

کارت موتــور بــه شــماره 135 ایــران 91922 و کارت ماشــین بــه شــماره 88ایــران 633 ص 73 متعلــق 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/03/01 مفق ــر در تاری ــد اکب ــی فرزن ــا کاوس ــه رض  ب

می باشد

ــخ  ــلطانمراد در تاری ــد س ــتائی فرزن ــه روس ــه فهیم ــق ب ــماره 3932835311 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/01 مفق

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت هــای بانکــی بــه شــماره 2920463845 
و کارت موتــور بــه شــماره 136ایــران 78222 متعلــق بــه محمــد ذوالفقــاری فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 

1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و کارت هــای بانکــی ب
شــماره 0017167450 و کارت ماشــین بــه شــماره 11 ایــران 147 ص 18 متعلــق بــه مرتضــی اکبــری 

فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــوخت  ــماره 0792828844 و کارت س ــه ش ــه دو ب ــی پای ــه رانندگ ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
ــخ 1401/06/01  ــا در تاری ــد غالمرض ــان فرزن ــد ابراهیمی ــه محم ــق ب ــوری( متعل ــه ناصربل ــق ب )متعل

ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4899133472 متعلــق بــه مریــم حســینی بوجــی فرزنــد ســید جمــال 
در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد  ــقانی فرزن ــژاد جوش ــوب ن ــا یعق ــه هلی ــق ب ــماره 0021193691 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردی

ــه مهــدی  ــق ب ــه شــماره 0421041080 متعل ــه دو ب ــه رانندگــی پای ــی هوشــمند و گواهینام کارت مل
امینــی فرزنــد احمــد وکارت ماشــین بــه شــماره پــالک 22 ایــران 177 ه 46متعلــق بــه فرشــته شــایان 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق ــی 0068084498 در تاری ــماره مل ــه ش ــا ب پارس

ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0030809339 متعلــق بــه خدیجــه ســلیمی فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند و ســایر مــدارک وکارت ســوخت موتــور کارت موتــور بــه شــماره 0081507208 
متعلــق بــه علــی عســکری فرزنــد داریــوش در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند و کارت هــای بانکــی بــه شــماره 0062801708 متعلــق بــه عبــاس جعفــری فــر 
فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ 1401/05/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت پایــان خدمــت ودســته چــک 
بانــک صــادرات وبانــک ملــی بــه شــماره 0017469759 و صلــح نامــه زمیــن و بــرگ ســبز خــودرو و 

بــرگ کمپانــی به شــماره 55ایران 818 ل 54 وشــماره شاســی NAAR03FEXMJ531565وشــماره 
موتــور 178B0071097 متعلــق بــه )مریــم تهــوری (متعلــق بــه پویــا میرزایــی فرزنــد حســین در تاریــخ 

1401/06/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4285267111 متعلــق بــه قــدرت اهلل مــرادی فرزنــد غــالم حســن در 
تاریــخ 1401/05/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 0020463006  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 0020463006 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/14 مفق ــاد در تاری ــد فره ــرا ســقایی فرزن ــه زه ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد یحی ــری فرزن ــام امی ــه اله ــق ب ــه شــماره 1817174231 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/03/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0021653496 متعلــق بــه فاطمــه دلخوگــر فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ 
1401/04/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0017975611 متعلــق بــه ســعید ســلطانی فرزنــد ولــی اهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/13 مفق

ــد عطــا در  ــه محمــد حســینی منــش فرزن ــه شــماره 6039388625 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــند بــه شــماره 0790750376 متعلــق بــه حبیــب  خیــر آبــادی  فرزنــد محمــد یوســف 
در تاریــخ 1401/05/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 4072575951 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 4072575951 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت موتــور و بیمــه نامــه بــه شــماره 138 ایــران 65388بــه نــام شــرکت اوراســیا اکســین و کارت هــای 
بانکــی متعلــق بــه داوود جاللــی اور زمــان فرزنــد صــدر اهلل در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1282915614 متعلــق بــه میثــم مهــری فرزنــد غالمعلــی در تاریــخ 
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0078892058 متعلــق بــه ناهیــد خلفــی فرزنــد علــی و کارت ملــی 
ــود  ــخ 1401/06/07 مفق ــی در تاری ــب اهلل فضل ــه حبی ــق ب ــه شــماره 0069749078 متعل هوشــمند ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1881537498 متعلــق بــه عباســعلی جعفرنــژادی فرزنــد حســنعلی در 
تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علیرضــا در  ــه فاطمــه فــزون خــواه فرزن ــه شــماره 4061052101 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ 1401/06/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در تاریــخ  ــد یروان ــد  دانلیــان فرزن ــه آران ــه شــماره 0080266932 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
1400/06/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 0078632196  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 0078632196 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه مــژگان توانگــر فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0049732846 متعلــق بــه رضــا آصفــی داریانــی  فرزنــد عبــاس در 
تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــت فرزن ــران دوس ــی هج ــک پناه ــه باب ــق ب ــماره 0081918836 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
اســمعیل در تاریــخ 1401/06/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 6219457056 متعلــق بــه علــی عالئــی فرزنــد غــالم علــی در تاریــخ 
1401/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0450230333 متعلــق بــه حســین یحیایــی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 
1401/05/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــر بانــک هــای متعلــق ب ــه شــماره 0069081026 و رســید کارت ملــی هوشــمند و عاب شناســنامه ب
علــی فیــض آبــادی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

2904

کارت ملــی بــه شــماره 0078207665 متعلــق به ســجر لشــنی زنــد فرزند رضــا در تاریــخ 1400/03/15 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

3016

کارت ملــی بــه شــماره 3671758678 متعلــق بــه مهــدی شــریفی فرزنــد مرادعلــی در تاریــخ 
1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

3024

کارت ملــی بــه شــماره 0052387488 متعلــق بــه آقــای ســید حســن طباطبایــی یــزدی  فرزنــد ســید 
حبیب در تاریخ 1401/05/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 0058089780 متعلــق بــه آقــای محمــد رضــا  خــدا مــرادی شــاه آبــادی فرزنــد 
جهانبخــش در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3041

ــد  ــی کاریزکــی  فرزن ــه فاطمــه قربان ــق ب ــی 0690489692 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
غالم رضا در تاریخ 1401/03/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 0690783817 متعلــق بــه ســید محمــد 
عربــی فرزنــد ســید کاظــم در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044

ــور  ــه غف ــق ب ــماره 0076740048 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 0076740048 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
عباسی فرزند جعفر در تاریخ 1401/06/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4190519146 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4190519146 متعلــق بــه 
حســین گراونــد فرزنــد محمدمــراد در تاریــخ 1401/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1650223064 متعلــق بــه رســول بهمنــی کــرده مهینــی فرزنــد الــه مــدد در 
تاریــخ 1401/03/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5109

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــینی فرزن ــیدمرتضی حس ــه س ــق ب ــماره 1190044285 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2930100192 متعلــق بــه رضــا بابــک فرزنــد محبــوب در تاریــخ 1401/06/12 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5111

ــخ  ــی در تاری ــد نوعل ــر فرزن ــرادی ناص ــمیرا م ــه س ــق ب ــماره 0013371711 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

1400/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شناســنامه بــه شــماره 0410143502 و عقدنامــه بــه شــماره  متعلــق بــه امیــر  غفــاری فرزنــد علــی در 
تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مجتبــی  بــه  متعلــق  فرزنــد    ی  شناســنامه  وســایر   0550166963 شــماره  بــه  ملــی  کارت 
 اســدی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 0439935611 و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین   
متعلــق بــه عســگر صادقــی فرزنــد حمدالــه در تاریــخ 1401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 0441378749 متعلــق بــه یگانــه تیموریــان فرزنــد داریــوش در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/09/01 مفق

5502

کارت ملــی بــه شــماره 2595720899 متعلــق بــه ماریــه  حســینی فــرد ویشــکایی فرزنــد عیســی  در 
تاریخ 1401/05/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0078343100 متعلــق بــه مینــا  نظــر پــور شکارســرایی  فرزنــد رحمــت اهلل  در 
تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0062749651 متعلــق بــه مریــم  همرنــگ حســن کیــاده  فرزنــد منوچهــر  در 
تاریــخ1401/06/10  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7006

کارت ملــی بــه شــماره 4500994351 متعلــق بــه ســردار رحیمــی فرزنــد حاجــی در تاریــخ 
1401/05/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7009

ــخ  ــرز در تاری ــد وه ــد  جســتانی دیلمــی  فرزن ــه امی ــق ب ــه شــماره 2721629360 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0790332663 متعلــق بــه قــدرت تتــره فرزنــد حســن  در تاریــخ 1401/06/10 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7010

کارت ملــی بــه شــماره 4310901611 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه محمدرضــا خوینــی فرزنــد 
عباس در تاریخ 1401/05/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

7014

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــات فرزن ــی نج ــه حیاتقل ــق ب ــماره 4622402459 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/06/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4679694823 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4679694823 و شناســنامه 
بــه شــماره 81 متعلــق بــه علــی اکبــر رحیمــی فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6330051275 متعلــق بــه مریــم طاهــری فرزند حســین در تاریــخ 1401/06/10 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7026

ــخ  ــروت در تاری ــد م ــن فرزن ــن  پورثمری ــه محمدامی ــق ب ــماره 1466354534 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

متعلــق  باشــماره 18232  شــماره  بــه  شناســنامه  و   0080392881 شــماره  بــه  ملــی  کارت 
 بــه پرویــز قاســمی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

7059

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره ملــی 0946024790 متعلــق بــه رقیــه اســماعیلی فرزنــد 
محمدحسین در تاریخ 1401/05/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0926108352 و کارت خــودرو و کارت ســوخت خــودرو پرایــد 
111 مــدل 1394 بــه شــماره پــالک 12_326ج78 و بــه شــماره شاســی NAS431100f5816276 و 
بــه شــماره موتــور 5317036 متعلــق بــه علیرضــا ســپاهی فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 1401/06/03 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0922983089 متعلــق بــه محمــد خســروی  فرزنــد غالمرضــا در 
تاریــخ 1401/06/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره ملــی 0702650366 متعلــق بــه محســن نوحــه خــوان بایگــی فرزنــد محمدمهــدی 
در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه مهــدی زریــن فرزنــد غالمرضــا در  ــه شــماره ملــی 0923064230 متعلــق ب گواهینامــه پایــه ســه ب
تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7060

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0935453891 متعلــق بــه ســلیمان ســلیمانی فرزنــد محمــد در 
تاریخ 1401/06/13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0923952098 و کارت دانشــجویی بــه شــماره 9711222675 
متعلــق بــه مهــال  صبــوری نســب  فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7062

کارت ملــی بــه شــماره 4199748709 متعلــق بــه روح الــه حاجــی زاده مظفــری  فرزنــد عزیــز الــه در 
تاریخ 1401/01/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــان فرزن ــت نش ــه  دس ــه عاطف ــق ب ــماره  متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/09 مفق

7063

ــخ  ــد حســین در تاری ــاز فرزن ــرزاده اوغ ــادی نظ ــه ه ــق ب ــماره 0945021666 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/03/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7065

ــه  ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره  و بیم ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0062546422 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــی در تاری ــد محرمعل ــرزد فرزن ــس ف ــه نرج ــق ب ــماره  متعل ــه ش ــک ب ــر بان ــماره  و کارت عاب ش

1401/06/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــماره  ــه ش ــت ب ــناد مالکی ــماره 0493566589 و اس ــه ش ــه ب ــماره 2390 و گذرنام ــه ش ــنامه ب شناس
9500096783 متعلــق بــه پیــام علیــزاده فرزنــد جمشــید در تاریــخ 1401/06/13 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/06/15

شماره : 1459

 کیفیت تمام فرآورده های نفتی پاالیشگاه اصفهان تا سال ۱۴۰۵ 
 مطابق با استاندارد یورو ۵ می شود

 تمهیدات الزم برای انجام تست سرد و گرم قطار شهری کرج
ایده روز - البرز" سید علی حسینی " سرپرست شهرداری کرج گفت: تمهیدات الزم 

برای انجام تست سرد و گرم قطار شهری اندیشیده شده است.
منوچهر غفاری در بازدید از آخرین وضعیت پروژه قطار شهری کرج که به همراه 
استاندار البرز و جمعی از اعضای شورای شهر انجام شد، اظهار کرد: با همت و تالش 
همکارانم در مجموعه، حمایت استاندار البرز و اعضای شورای شهر کرج، قرار بر این 

است تا پایان سال، فاز یک متروی کرج به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: برای این کار الزم است ایستگاه هایی که در مسیر این فاز قرار دارند هر 

چه سریع تر تکمیل شوند.
این مسئول توضیح داد: کار تکمیل دو ایستگاه قطار شهری F تا K )۴۵ متری گلشهر- 
چهارراه طالقانی( در مراحل پایانی قرار دارد و تاسیسات الزم مثل پله برقی و آسانسور 

هم در حال نصب است. 
 غفاری اضافه کرد:  این دو ایستگاه به دلیل ظرفیت باالی جابجایی مسافر، در فاز اول 

به بهره برداری می رسند و مابقی ایستگاه ها به تدریج تکمیل خواهند شد.
به گفته سرپرست شــهرداری کرج، تمهیدات الزم برای انجام تسِت سرد و گرم 

اندیشیده شده است. 
 در ادامه این بازدید عضو شورای اسالمی شهر کرج  توضیح داد: با وجود پیشرفِت قابل 

مالحظه پروژه قطار شهری نسبت به گذشته، اما هنوز جای کار فراوانی وجود دارد.
محمد اسدیان افزود: با تالش مجموعه شورا و شهرداری و همراهی استاندار محترم 

روز به روز شاهد وضعیِت بهتری برای پروژه قطار شهری کرج هستیم. 
وی اظهار کرد: تا آذرماه امســال شرایط برای انجام تســت های الزم و راه اندازی 

آزمایشی مترو کرج فراهم خواهد شد.
گفتنی است، طراحی مدلی در ایستگاه های مترو به ویژه در ورودی و خروجی ها 
برای ایجاد ساختمان های تجاری و رسیدن به درآمد پایدار و همکاری با دانشگاه 
خوارزمی برای اختصاص زمیِن دپو در روِی زمین موضوعاتی بود که در این بازدید 

مورد بررسی قرار گرفت.

 طرح آبرسانی غدیر کیفیت و اطمینان بخشی تامین آب را افزایش 
می دهد

اهواز -  استاندار خوزستان با اشاره به ویژگی های طرح آبرسانی غدیر گفت: این طرح 
استانداردهای کیفیت آب و اطمینان بخشــی تامین آب را در خوزستان به شکل 

چشمگیر افزایش می دهد.
 صادق خلیلیان در خصوص ویژگی ها و مزایای طرح آبرسانی غدیر بیان کرد: طرح 
بزرگ آبرسانی غدیر که بنا بود سه ساله انجام شود با پیگیری و تمهید اندیشیده شده 
از سوی دولت در مدت زمان ۱۰ ماه  به بهره برداری رسید که این اقدام در نوع خود 

بی نظیر است.
وی با بیان اینکه در ابتدا منبع تامین آب این طرح رودخانه کرخه انتخاب شده بود 
افزود: در طرح میان مدت، رودخانه دز که از نظر کیفیت آب از سطح استاندارد باالی 
جهانی برخوردار است به عنوان منبع تامین کننده قرار گرفت. میزان EE )شوری 
آب( رودخانه دز بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ است در حالی که همین شاخص در رودخانه کرخه 

به یک هزار و ۸۰۰ تا یک هزار و ۹۰۰ می رسد.
استاندار خوزستان ادامه داد: در این طرح آب ۵۲ درصد از جمعیت شهری و روستایی 

استان خوزستان به صورت پایدار تامین شده است.
 وی گفت: در اجرای طرح آبرسانی غدیر از خدمات فنی و مهندسی جوانان کشور 
بهره گیری شده است و تجهیزات به کار رفته نیز از تولیدات داخلی هستند که اتفاقی 

مهمی در اجرای این ابر پروژه به شمار می رود.
خلیلیان عبور لوله از زیر رودخانه کرخه هنگام اجرای این طرح را از دیگر ویژگی های 
آن بیان کرد و بیان کرد: در این طرح ۱۰ پمپ بزرگ در مجموع ۱۰ متر مکعب آب بر 
ثانیه را از رودخانه دز و ۱۰ متر مکعب بر ثانیه آب از کرخه منتقل می شود که اتصال 
همزمان منابع آبی ۲ رودخانه به این طرح عالوه بر افزایش قدرت انعطاف در تامین 
آب، مشکالت ناشی از تنش آبی به ویژه در شرایط خشکسالی در مناطق مرکزی، 

غربی و جنوب غربی خوزستان را به شکل چشمگیری کاهش می دهد.
ابرپروژه آبرسانی غدیر که از ۱۰ سال پیش در خوزستان آغاز شده است، به عنوان 
بزرگترین طرح آبرسانی خاورمیانه روز جمعه ۱۱ شهریور با حضور رییس جمهور در 

این استان به بهره برداری رسید.

  تامین بازار فروش صنایع دســتی کهگیلویه و بویراحمد در مسیر 
گره گشایی

یاســوج -  تامین بازارهای فروش به عنوان مهمترین چالش حوزه صنایع دستی 
کهگیلویه و بویراحمد با اقدام های کارساز دولت سیزدهم در مسیر گره گشایی قرار 
گرفته است.فراهم کردن زیرساخت های بازاریابی و فروش در بستر فضای مجازی 
از طریق آموزش و پرداخت  تسهیالت بانکی برای خریدن تجهیزات و مواد اولیه از 
جمله اقدام های دولت در یک سال گذشــته برای رونق فروش صنایع دستی در 

استان بوده است.
فعاالن صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد در۲ دهه اخیر با تغییر سبک زندگی و 
جایگزینی کاالهای ارزان قیمت خارجی به جای تولیدات حاصل دسترنج سرپنجه 
زنان و مردان ایرانی از سویی و نبودن مکانی برای بازاریابی از سوی دیگر نسبت به 
تولید دلسرد شده بودند با اقدام های دولت و مهیا شدن فرصت تبلیغات به درآمدزایی 

در این زمینه امیدوار شده اند.
براســاس آمار میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد ۳۵هزار نفر هنرمند صنایع 
دستی در این استان وجود دارند که از این تعداد کمتر از نیمی از آنان معادل  ۱۶ هزار 
نفر دارای کارت شناسایی هستند که امید می رود با رونق فروش بقیه هنرمندان به 
عرصه تولید بازگردند.تولیدات صنایع دستی افزون بر درآمدزایی به ویژه برای بانوان 
روستایی جلوه های از فرهنگ و تمدن ایرانی است از همین رو رونق و فعال سازی این 
هنرها یکی از نیازهای مهم بالندگی استان است که توجه به آن می تواند به بهبود 
معیشت مردم کمک کند.سال هاست فعاالن صنایع دستی این استان از آنچه به 
تاراج رفتن حاصل دسترنج آنان می دانند و در واقع واریز سود حاصل از تولید به جیب 
دالالن است گالیه دارند.از آنجا که دلیل اصلی فراهم نبودن زمینه بازاریابی، تبلیغات 
و فروش است دولت با ارائه آموزش های کوتاه مدت بازاریابی از طریق فضای مجازی 
تصمیم به رفع این نقیصه دارد.با توجه به اینکه بازاریابی از طریق فضای مجازی نیاز 
به سرمایه چندانی ندارد و امکان اطالع رسانی و تبلیغات در همه مناطق کشور را 

دارد این بستر فرصتی کارساز برای بازار فروش صنایع دستی محسوب می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
اجرای دوره های کوتاه مدت یک روزه به منظور توانمندسازی هنرمندان نخستین 
اقدام دولت سیزدهم برای بازاریابی و فروش از طریق فضای مجازی در استان است 

که تاکنون چهار دوره و هر کارگاه با شرکت ۱۵۰ نفر برگزار شده است.
ســعید طالبی پور اظهــار داشــت:این هنرمندان پــس از توانمندســازی پیج 
هایی در فضــای مجازی ایجاد کرده اند و از طریق آن مشــتریان را شناســایی و 
 ســفارش مورد نظر آنان را تولید می کنند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری

 و صنایع دســتی کهگیلویــه و بویراحمــد تاکیــد کــرد: بــه منظورتامیــن 
 تجهیزاتــی مانند تبلــت و مــواد اولیــه بــرای هنرمنــدان وام هــای ارزان

 قیمت فعاالن حوزه صنایع دستی استان در یک ســال اخیر پرداخت و این اقدام 
ادامه دارد.

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان از بهره 
برداری کامل واحد تصفیه گازوئیل این شرکت 
تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: تمام فرآورده 
های نفتی پاالیشــگاه اصفهان تا سال ۱۴۰۵ 
 مطابق با اســتاندارد یورو ۵ تولید خواهد شد.

محســن قدیری در نشســت خبری با اشاره 
بــه این که عملیات ســاختمان و نصب طرح 
تصفیه گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان از ســال 
۱۳۹۵ آغاز شــد و تا یک ماه آینده با ظرفیت 
گوگردزدایی روزانه ۱۰۰ هزار بشکه گازوئیل و 
تولید سوخت پاک مطابق با استاندارد یورو ۵ 
به طور کامل به بهره برداری می رسد افزود: با 
بهره بــرداری این واحد، میزان گوگرد موجود 
در گازوئیــل تولیدی پاالیشــگاه اصفهان از 
حدود ۷۰۰۰ به ۱۰PPM )قسمت در میلیون( 
کاهــش یافتــه و روزانه ۳۰۰ تــن گوگرد از 
 گازوئیل تولیدی پاالیشــگاه حذف می شود.

وی هزینــه اجــرای واحد تصفیــه گازوئیل 
پاالیشــگاه اصفهان را ۵۱۱ میلیــون یورو و 
۶۷۰۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: با بهره 
برداری از این طرح ملی، ساالنه ۲۶۳ میلیون 
 دالر ســود آوری برای شرکت خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: 
بیــش از۹۰ درصد تجهیــزات واحد تصفیه 
گازوئیل پاالیشگاه اصفهان ساخت داخل بوده 
و همچنین کاتالیست های آن از طریق شرکت 
 های دانش بنیان کشورمان تامین شده است.

قدیری اعــالم نمود که تمام ۱۲ میلیون لیتر 
بنزیــن تولیــدی روزانه پاالیشــگاه اصفهان 
 مطابــق با اســتاندارد یــورو ۵ می باشــد.

در ادامــه قدیری  به پیشــرفت ۳۶ درصدی 
مهندســی و خرید طرح گوگــرد زدایی از ته 
مانده برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان اشاره 
کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح تا سال 
۱۴۰۵ تمامی فرآورده های نفتی پاالیشــگاه 
اصفهان مطابق با استاندارد یورو ۵ تولید خواهد 
شد.وی، اعتبار پیش بینی شده برای این طرح 
را ۶۴۲ میلیون یورو و ۱E۶ هزار میلیارد تومان 

اعالم کرد و افزود: این طرح ساالنه ۳۱۵ میلیون 
 دالر ســود آوری برای شرکت خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان 
این که در راستای تکمیل طرح جامع زیست 
محیطی بهبود و بهینه ســازی فرآیند شرکت 
پاالیش نفت اصفهان ، واحد شکست مولوکولی 
محصوالت ســنگین پاالیشگاه و تبدیل آن به 
»پروپیلن« به عنوان یک محصول با ارزش را از 
طرح های مهم نیز در حال اجرای شرکت است 
گفت: این طرح سودآوری بسیاری باالیی خواهد 
داشت به نحوی که ساالنه ۴۰۰ میلیون دالر سود 
 آوری این پاالیشگاه اصفهان را افزایش می دهد.

قدیری، افق این شــرکت در ســال ۱۴۰۵ را 
ارتقاء به هلدینگ موفق پتروپاالیشی و تحقق 
باالتریــن ضریب پیچیدگــی در منطقه بیان 
کــرد و افزود: ضریب پیچیدگی این شــرکت 
در حال حاضر ۶E۲ بوده که در بین شــرکت 
های پاالیشــی کشــور یکی به آخر و پس از 
پاالیشــگاه آبادان قرار دارد و پیش بینی شده 
این ضریب تا ۴ ســال آینده بــا اجرای طرح 

 جامع زیست محیطی به باالی ۱۲ واحد برسد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان 
این که ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه اصفهان روزانه 
۳۶۰ هزار بشکه نفت خام است گفت: با ارتقاء 
پاالیشــگاه اصفهان به هلدینگ پتروپاالیشی، 
 ظرفیت پاالیشی آن تغییری پیدا نخواهد کرد.

او با اشاره به این که تفکر راهبردی در پاالیشگاه 
اصفهان حاکم شده و ســاختار سازمانی این 
شرکت به هلدینگ پتروپاالیشی ارتقاء یافته است 
افزود: چند شرکت جدید در ذیل این هلدینگ 
به ثبت رسیده و تمام طرح های زیست محیطی 
 آن توسط این شرکت ها اجرایی خواهند شد.

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در 
ادامه، مصرف کنونی آب پاالیشــگاه اصفهان 
را ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مکعب در ســاعت اعالم 
کرد و افزود: این شرکت برای تامین آب مورد 
نیاز خود و مدیریت در آب مصرفی طرح های 
 زیــادی تعریف کرده که در حال اجرا اســت.

قدیری، ساخت تصفیه خانه فاضالب شاهین 
شهر و انتقال ۴۰۰ متر مکعب در ساعت پساب 

به پاالیشگاه، سرمایه گذاری در طرح ملی انتقال 
آب از خلیج فارس و انتقال ۵۰۰ لیتر بر ثانیه 
به پاالیشگاه تا سال ۱۴۰۵، تامین آب پایدار از 
منابع آب های خاکستری را از طرح های تامین 
آب مورد پاالیشگاه اصفهان برشمرد و گفت: در 
حال حاضر ۴۰۰ متر مکعب در ساعت آب در 
پاالیشگاه از طریق دستگاه های خنک کننده 
آب و توربیــن های بخار به هدر می رود که با 
هیبریدی شدن دستگاه های خنک کننده آب 
و حذف توربین های بخار میزان هدر رفت آب 
 در پاالیشگاه طی ۳ سال آینده به صفر می رسد.

وی افزود: با اعمال مدیریت مصرف آب، مصرف 
آب پاالیشــگاه برغــم راه انــدازی طرح های 
 بهبود فرایند تولید افزایش پیدا نخواهد کرد.

مدیرعامــل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان 
در ادامه گفت: تمام مشــعل های پاالیشــگاه 
اصفهان تا ۳ ســال آینده خاموش و گاز آن به 
عنوان سوخت در داخل پاالیشگاه مصرف می 
شود و تمامی حوضچه های پاالیشگاه نیز در 
 راستای حفظ محیط زیست خشک خواهد شد.

قدیری با اشاره به تغییر ایجاد شده در سیستم 
سوخت رسانی مشعل های کوره های پاالیشگاه 
افزود: با تغییرات ایجاد شــده در مشــعل ها، 
اســتفاده از ســوخت مازوت در کــوره های 
پاالیشگاه امکان پذیر نیست و مشعل ها فقط 
گاز طبیعی مصرف می کنند و در صورت لزوم 
گاز ال پی جی تولیدی پاالیشگاه پس از تبدیل 
 به گاز طبیعی در کوره ها مصرف می شــود.

وی گفت: تمامی طرح های اجرا شده در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان طی ۴۳ سال گذشته برای 
حفظ محیط زیست بوده به نحوی که در این مدت 
 این شرکت یک میلیارد یورو هزینه کرده است.

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در 
ادامه با بیان این کــه ۷۸ کیلومتر خط ریلی 
از پاالیشــگاه تا ایســتگاه »ورتون« در شرق 
اصفهان و ایجاد تاسیســات تخلیه و بارگیری 
و بارانداز با ســرمایه گــذاری ۳۰۰۰ میلیارد 
تومانی این شــرکت در یکــی از بنادر جنوبی 
کشور برای کاهش هزینه انتقال فراورده های 
نفتی، کاهش مصرف توســط تانکرهای حمل 
ســوخت ، کاهش تصادفات جاده ای و مسائل 
ایمنی راه ها در حال ســاخت است گفت: این 
 طرح تا ۲ سال آینده به بهره برداری می رسد.

قدیری از تشکیل کار گروه ساماندهی و مدیریت 
پســماند در پاالیشــگاه اصفهان برای تبدیل 
ضایعات قابل بازیافت به ارزش افزوده پاالیشگاه و 
شهرک شهید محمد منتظری خبر داد و گفت: تا 
۶ ماه آینده سایت مدیریت پسماند در پاالیشگاه 
اصفهان راه انــدازی و درآمد حاصل از فروش 
ضایعات بازیافت شده صرف ایجاد اشتغالزایی 
 روســتاییان پیرامون پاالیشــگاه خواهد شد.

او با بیان این که بر اساس استاندارهای جهانی 
۲۵ درصد وســعت واحدهای صنعتی باید به 
فضای ســبز اختصاص یابد گفت: از وســعت 
۳۴۰ هکتاری پاالیشگاه اصفهان ۱۲۰ هکتار آن 
معادل ۳۴ درصد آن به فضای سبز اختصاص 
داده شده که با اعمال مدیریت در آب، وسعت 

فضای سبز پاالیشگاه افزایش می یابد.

مقابله با جنگل خواری و صیانت از منابع طبیعی در مازندران، نیازمند عزم و حمایت ملی است
استاندار مازندران، گفت: اراده و پشتوانه ملی برای مقابله با جنگل خواری و 

حفظ عرصه های طبیعی و کشاورزی استان مازندران نیاز است.  
سید محمود حسینی پور در نشست کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری 
در ساری افزود: تمامی دستگاه های اجرایی استان برای مقابله با زمین خواری 
انگیزه و آمادگی دارند و در یک سال گذشته اقداماتی در این حوزه انجام شد، 
اما برای برخورد وسیع تر با متخلفان، باید مسووالن در سطح ملی پشتوانه این 

حرکت های استانی باشند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از دالیلی که در سال های گذشته طرح های مقابله با 
زمین خواری در مازندران را ناکام گذاشت، این بود که تمهیدات در نظر گرفته 

شده به نفع مردم تنظیم نشد.
اســتاندار مازندران تصریح کرد: اراده ملی برای مقابلــه با جنگل خواری در 
مازندران نیاز است و مسووالن استانی به تنهایی نمی توانند برای حفظ عرصه 

های ملی استان اقدام کنند.
حسینی پور اضافه کرد: زمانی که مسووالن استان برای مقابله با زمین خواری 
اقداماتی انجام می دهند، متاسفانه بسیاری از شخصیت ها با مدیران تماس 
می گیرند و با رایزنی می خواهند جلو وظایف قانونی مقابله با جنگل خواری را 

بگیرند که باید در سطح ملی افرادی که پیگیر انجام کارهای غیرقانونی هستند، 
مجرم شناخته شوند.

وی ادامه داد: با قاطعیت عرض می کنم که در سال های گذشته هرآنچه به 
عنوان تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شد مربوط به افراد ضعیف 
جامعه بود و اقدام خاصی برای برخورد با تصرف هایی که از سوی دانه درشت 

ها انجام شد، صورت نگرفته است.
استاندار مازندران گفت: مسووالن در این کارگروه تصویب کنند که هرآنچه 

در این جلسه به تصویب می رسد به تایید سران قوا هم برسد تا با ضمانت اجرا 
خاص و پشتوانه ملی در مسیر برخورد با متخلفان گام برداریم.

وی با اشاره به منویات رهبری معظم انقالب مبنی براینکه در ذیل برگ سبز 
مازندران فقر عمیقی نهفته است، گفت: عالوه بر روستاها، شهرها نیز دچار فقر 

هستند. ویالها نشان رونق مازندران نیست، مردم استان در فقر بسر می برند.
 حسینی پور به عقب ماندگی بخش چهاردانگه با تقدیم ۲۲۰ شهید به انقالب 

اسالمی، افزود: مردم این منطقه با این پیشینه هنوز راه آسفالته ندارند.
 وی به مهاجرت مردم ایران به دلیل خشکسالی به استان مازندران اشاره کرد و 
گفت: از چهارشنبه تا پایان هفته برای آمد و شد به مازندران با ترافیک سنگین 

مسافران غیر بومی مواجه ایم و هنوز معطل یک بزرگراه هستیم.
حســینی پور با بیان اینکه قوانین کنونی در بخش مبــارزه با زمین خواری 
بازدارنده نیســت، گفت: در دنیا با جریمه های سنگین بسیاری از مشکالت 

خود را مرتفع کردند.
 وی با بیان اینکه قانون و امکانات برای ایستادن جلوی زمین خواران و جنگل 
خوران وجود ندارد، خاطرنشان شد: مصوبات کارگروه باید به تصویب سران 

سه قوه برسد.

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز حجم گاز انتقالی از منطقه را طی ســال 
گذشته ۲۴.۸ میلیارد مترمکعب اعالم کرد و گفت: این منطقه نسبت به مدت 
مشابه سال ۹۹، افزایش ۱۱.۷ درصدی را نشان می دهد؛ ضمن آن که حجم گاز 

انتقالی طی سه ماه اخیر نیز رشدی ۲.۵ درصدی را تجربه کرده است.
محی الدین مفخمی، مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز با بیان این مطلب، 
در تشریح اقدامات مهم این منطقه طی یک سال گذشته، اظهار کرد: تالش ها و 
اقدامات مؤثر تمامی کارکنان ستادی و عملیاتی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در 
راستای تحقق اهداف شرکت انتقال گاز ایران به ثمر نشست و این امر با کاهش 
چشمگیر تعداد روزهای بحرانی در شبکه شمال کشور در پاییز و زمستان سال 

۱۴۰۰ نمایان شده است.
بــه گفته مفخمی، تعمیر و راه اندازی توربین تاسیســات قلعه جیق یکی از 
دستاوردهای مهم در شرکت انتقال گاز ایران است که با بومی سازی ۹۱ قطعه 
و پس از دو ســال مطالعه و تالش شــبانه روزی برای نخستین بار در کشور در 
زمســتان سال  ۱۴۰۰ و با صرفه جویی اقتصادی ۲۳۵ میلیارد ریالی به دست 

متخصصان جوان منطقه ۹ انجام شد.
وی ادامه داد: تعمیر و بازســازی شیرهای کنترلی ایستگاه شیر بین راهی، 
صرفه جویی اقتصادی ۶ میلیارد ریالی و نصب و راه اندازی ژنراتور اضطراری در 
این منطقه نیز صرفه جویی اقتصادی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی در پی 

داشته است.
مفخمی با بیان این که تعمیر اضطراری و اورهال توربین A و تعمیرات اساسی 
یک دستگاه موتور مرکزی تأسیسات قلعه جیق، از دیگر کارهای انجام شده توسط 
این منطقه عملیاتی بوده، گفت: اورهال کمپرسور گاز واحدB  و D رامسر، اورهال 
توربوکمپرسور واحدA  و C و توربین واحد ۱ و ۲ و ۳ تأسیسات رشت نیز، تنها 
بخشی از اقدامات انجام شده در راستای پایداری گاز در تأسیسات منطقه است.

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در ادامه، افزود: اندازه گیری کمی و کیفی 
گاز دریافتی و تجهیز ایســتگاه اندازه گیری گاز قلعه جیق، عملیات بازرســی، 

شست وشو و تمیزکاری مسیرهای لوله و تجهیزات انجام شد، همچنین دستگاه 
میترآلتراسونیک ثابت نیز در این تأسیسات جهت اندازه گیری میزان حجم گاز 
وارداتی نصب و راه اندازی شد که با نصب آن حجم گاز وارداتی به صورت آنالین، 
در مراکز کنترل و دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران قابل مشاهده خواهد بود.

مفخمی به پروژه های اجرا شده ایمن سازی خطوط لوله در بستر رودخانه ها در 
۱۰ ماه اخیر اشاره کرد و افزود: ایمن سازی خطوط لوله منطقه در بستر رودخانه ها 

در این منطقه عملیاتی به اتمام رسیده است.
وی در ادامه، یادآور شــد: منطقه ۹ در همکاری با دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان، با دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تفاهم نامه همکاری امضا و متعاقب 
آن با شرکت های دانش بنیان مرتبط با این دانشگاه همکاری کرده است، همچنین 
مکاتبات با پارک های علم و فناوری دانشگاه شریف و دانشگاه تهران انجام گرفته 

تا از توانمندی های این مراکز استفاده شود.
مفخمــی در پایان، با قدردانی از تالش هــا و اقدامات موثر تمامی کارکنان 
منطقه در راســتای تحقق اهداف شرکت انتقال گاز ایران، عنوان کرد: با تالش 
شــبانه روزی همکاران مان، تعداد روزهای بحرانی در شــبکه شمال کشور در 
 زمســتان و پاییز ســال ۱۴۰۰ کاهش چشــمگیری داشــته و این امر افتخار

 بزرگی بوده که در جهت خدمت به هموطنانمان عزیزمان در این خطه سرسبز، 
نصیبمان شده است.

افزایش ۱۱.7 درصدی حجم گاز انتقالی در منطقه 9 عملیات انتقال گاز طی یك سال گذشته

رکود معامالت در بازار برنج مازندران 
 قفل داد و ستد در بازار عمده فروشی برنج مازندران پس از گذشت ۵۰ روز از 
آغاز برداشت شالی همچنان بسته مانده است تا بی سابقه ترین رکود معامالت 
در این بازار به خاطر تردید فروشندگان یا همان کشاورزان و خریداران اعم از 

بنکداران و خودمصرفی ها به ثبت برسد.
 بسیاری از تحلیلگران اقتصادی وضعیت کنونی بازار برنج مازندران را نوعی 
طناب کشی میان کشاورزان و بنکداران می دانند که تا اینجای کار به اثبات 
توازن قدرت میان دو طرف انجامیده است ؛ توازنی که در صورت پادرمیانی 
برای پایان یافتن با توافق بر سر قیمت منصفانه قابل قبول دو طرف ، نه تنها می 
تواند اعتماد از دست رفته دو سمت بازار را برگرداند بلکه می تواند مبنایی برای 
دستیابی به تفاهم در سال های بعد شده ، دست دالالن و واسطه های غیرحرفه 

ای را از این بازار کوتاه کند.
واقعیت این است که بازار برنج مازندران همواره از حضور انبوه دالالن و واسطه 
های غیرحرفه ای رنج برده است و به همین دلیل هم کشاورزان دچار بدبینی 
عمیق نسبت به خریداران عمده هستند ، در حالی که بنکداران یا خریداران 
عمده یک ضلع اصلی بازار برنج را تشــکیل می دهند، حتی اگر در دوره ای 

نقششان تحت الشعاع فعالیت دالالن قرار گرفته باشد. 
رکود انتظاری ای را این روزها بازار برنج مازندران تجربه می کند طی چند دهه 

اخیر کم سابقه بوده است. چرخ این بازار در شرایط عادی حداکثر یک هفته 
پس از آغاز برداشت شالی به حرکت در می آمد، ولی امسال قفل بازار در حالی 
همچنان بسته مانده است که طبق آمار رســمی جهاد کشاورزی محصول 
حدود ۸۵ درصد از شالیزارهای استان برداشت شده و بر اساس اعالم اتحادیه 
شالیکوبی داران در هر یک از واحدهای شالیکوبی استان به صورت میانگین  
۴۰۰ تا ۸۰۰ تن برنج سفید انبار شده که در صورت دستیابی به قیمت منصفانه 
آماده عرضه است.اگر چه دو طرف اصلی بازار برنج یعنی کشاورزان و بنکداران 
با پیشه کردن صبر و انتظار ، تاب آوری خودشان را به رخ کشیده اند ، اما هیچ 
یک از دو طرف تاکنون فکری به حال میزان تاب آوری برنج های انباشته شده 
در شالیکوبی ها نکرده است.بررسی های تاریخی از بازار برنج مازندران نشان 
می دهد که وجود صدها تن برنج ســفید در انبارهای شالیکوبی های استان 
تاکنون سابقه نداشته است و کارشناسان برنج هم هشدار می دهند که با توجه 
به اهمیت نگهداری اصولی برنج برای آذوقه و مصرف یک ساله ، وجود این میزان 
برنج آماده عرضه به عنوان قوت اصلی مردم کشور، به لحاظ حوادث طبیعی و 
آفت پذیری بسیار خطرناک است.  این هشدار کارشناسان برنج را باید با توجه به 
نوسازی شالیکوبی ها و تغییر روش تبدیل شالی به برنج سفید در سال های اخیر 
جدی گرفت. ظهور و فعالیت شالیکوبی های مدرن در سال های اخیر سبب 

شده است تا شلتوک  به صورت مستقیم از شالیزار به شالیکوبی انتقال یابد و 
در آنجا پس از خشک کردن در دستگاه های خشک کن به برنج سفید تبدیل 
شود. اگر چه این روش هزینه و سختی کار کشاورزان را کاهش داده و حتی 
میزان خرده برنج را هم کم کرده است ، ولی سبب انباشته شدن برنج سفید 
در انبار شالیکوبی ها به میزان زیاد شده است که می تواند برای همه طرف ها 
خطرآفرین باشد.شالیکاران مازندران در گذشته شلتوک را به مدت چند روز 
به روش سنتی با پهن کردن در حیاط خانه هایشان خشک می کردند و سپس 
بتدریج به میزان نیاز به مصرف یا فروش به شالیکوبی می بردند و تبدیل به برنج 
می کردند و به همین دلیل نگهداری شلتوک تا اواخر فصل زمستان در انبارهای 
خانگی امری متداول بود ولی شالیکوبی های مدرن به دستگاه خشک کن مجهز 
هستند و به همین دلیل چرخه کار تبدیل شالی به برنج سفید کوتاه تر و راحت 
تر و انبارهایشان انباشته تر شده است.یک مشکل دیگر هم برداشت شلتوک به 
وسیله کمباین های مخصوص است که  در سال های اخیر متداول شده و طبق 
اعالم جهاد کشاورزی مازندران تا ۹۵ درصد محصول شالیزارهای استان با این 
روش برداشت می شود. برداشت محصول با کمباین ضریب ماندگاری شلتوک 
در انبار را بشدت کاهش می دهد و راهی به جز تبدیل کردن فوری شالی به برنج 

سفید برای کشاورز باقی نمی گذارد.
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چه کسی سرمربی باشد، اولویت نیست

 ایران در جام جهانی باید لیاقتش را نشان دهد
سرمربی سپاهان می گوید فقط کافی نیست ایران در جام 
جهانی باشد و باید کیفیت باال و لیاقت شان را نشان دهند.

 ژوزه مورایس در نشســت خبری پیش از بازی تیمش 
مقابل ذوب آهن اظهار کرد: همه می دانیم که بازی حساسی 
است و داربی اصفهان را پیش رو داریم. دو باشگاه مهم مقابل 
هم بازی می کنند و برای ما بازی بسیار مهمی است. به دنبال 

نتیجه و کیفیت هستیم تا هفته به هفته پیشرفت کنیم.
او در رابطــه خط دفاعی تیمش عنوان کرد: نگرانی خاصی برای خط دفاعی 
نباید داشته باشیم چون همه اشتباه می کنند. جزییاتی باعث گل خوردن ما شد. 
اشــکال از خط دفاع نبود و مشکل تصمیم اشتباه بود. بازیکنان ما کیفیت های 
متفاوتی دارند که از آن ها استفاده می کنیم. در آینده می خواهیم تیمی بهتر شویم 
اما متاسفانه در بازی قبلی یک اشتباه باعث باخت ما شد و مطمئن باشیم از این 
اشتباهات درس می گیریم.سرمربی سپاهان درباره دعوت شدن بازیکنانش به تیم 
ملی گفت: عملکرد تیمی شاید باعث شود یک بازیکن به تیم ملی دعوت شود. 
این نشان دهنده پیشرفت تیم است که باعث افزایش کیفیت انفرادی بازیکنان 
می شود. فقط 5 بازیکن دعوت نشدند بلکه 2 بازیکن دیگر هم به عنوان سهمیه 
زیر 23 سال به تیم ملی دعوت شدند. داریم شرایطی مهیا می کنیم که بتوانیم 

آن ها را به تیم ملی بفرستیم و این بسیار خوب است.
او ادامه داد: این فقط کافی نیست که به تیم ملی دعوت شوند. باید دنبال این 
باشند که در تیم ملی بمانند. رقابت با بازیکنان لژیونر سخت است و باید آنقدر 
کیفیت نشان دهند و از از پیراهنشان دفاع کنند. فقط کافی نیست ایران در جام 
جهانی باشــند و باید کیفیت باال و لیاقت شان را نشان دهند. من ایرانی نیستیم 

اما ایران لیاقتش را دارد و می تواند نشان دهد چه کیفیتی دارد.  

 پایان داستان غول ترکیه با زوج خط حمله تیم ملی ایران
 باشگاه فنرباغچه ترکیه در یک ماه گذشته طبق گزارش 
رسانه های این کشور چندین بار برای جذب مهدی طارمی 
مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه پورتو اقدام کرد.

غول فوتبال ترکیه بعد از رایزنی های مختلف نه چراغ 
سبزی از سوی طارمی دریافت نکرد و نه باشگاه پورتو برای 

فروش این ستاره اش اقدام کرد.
به همین خاطر از هفته گذشــته رسانه های ترکیه از 
اقدام جدید باشــگاه فنرباغچه برای تقویت خط حمله اش خبر داد. اما این بار 
فنرباغچه بعد از ناامیدی از جذب طارمی روی ستاره دیگر خط حمله کشورمان 
یعنی ســردار آزمون دست گذاشته است.باشگاه فنرباغچه طبق گزارش ها برای 
جذب آزمون با باشگاه لورکوزن وارد عمل شده و این باشگاه آلمانی برای فروش 

ستاره ایرانی اش 12 میلیون یورو درخواست کرد.
داستان غول فوتبال ترکیه با آزمون و طارمی در تابستان به نظر به خط پایان 
رسید و با بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت این باشگاه از جذب زوج خط حمله 

تیم ملی ایران عاجز ماند. 

 خط و نشان مجیدی برای رقبای اماراتی زیر سوال رفت
هواداران اتحاد کلباء اظهارات سرمربی ایرانی خودشان را 
غیرمنطقی دانستند.فرهاد مجیدی سرمربی سابق استقالل 
در اولین گام خود در لیگ امارات با اتحاد کلباء نتوانســت 
نتیجه مطلوب را کسب کند و مقابل البطائح تیم تازه صعود 

کرده به لیگ برتر با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.
در همین رابطه یکی از هوادارام اتحاد کلباء در مصاحبه 
با شبکه »شارجه« امارات مجیدی را خطاب قرارداد و گفت: 
من نمی خواهم ارزش برد البطائح را کم جلوه کنم. به آنها به خاطر این پیروزی 
تبریک می گویم. آنها تازه به لیگ برتر صعود کردند و یک نتیجه عالی کسب کردند.

وی  با انتقاد و خط و نشان برای مجیدی ادامه داد: اما ما انتظار داشتیم اتحاد 
کلباء با جذب این لژیونرها نتیجه مطلوب را کسب کند. فرهاد مجیدی بداند  باید 
با این مهره ها برنده می شد ولی این اتفاق نیفتاد.مجیدی قبل از آغاز لیگ گفته 
بود که در 3 بازی اول برنده خواهد شــد. شکســت او در اولین گام به خاطر این 
مصاحبه فشارها را روی سرمربی سابق استقالل زیاد کرده است.همچنین دیگر 
هوادار اماراتی درباره این حرف مجیدی و خط نشــان سرمربی ایرانی تیمشان، 
گفت: حرف های مجیدی قبل از آغاز لیگ مبنی بر کســب 9 امتیاز در 3 بازی 

اول فصل غیرمنطقی بود چون نمی توان هیچ بازی ای را آسان دانست.

  انتقاد عجیب گل محمدی از ناآماده بودن دیاباته 
یحیی گل محمدی در کنفرانس خبری نکته عجیبی را در 
خصوص دیاباته مطرح کرد.یحیی گل محمدی در کنفرانس 
خبری پیش از دیدار با هوادار باالخره از مدیریت پرسپولیس 
به خاطر عملکردش در نقل و انتقاالت تشکر کرد اما دست 
روی یک  نکته عجیب گذاشت.سرمربی پرسپولیس مدعی 
شد شیخ دیاباته، خرید جدید این باشگاه چند هفته ای برای 
رســیدن به آمادگی کار دارد و بهتر بود او دو ماه پیش به 
تیم اضافه می شــد.گل محمدی در شرایطی این بحث را مطرح کرده که باشگاه 
پرسپولیس حدود دو ماه قبل با دیاباته مذاکره کرد و حتی با او به توافق هم رسید 
اما ســرمربی پرسپولیس در آن زمان مخالف جذب مهاجم سابق استقالل بود و 
روی خرید کاسیانو دیاز اصرار داشت.اگر یحیی همان زمان لجبازی نمی کرد و به 

خرید دیاباته رضایت می داد اکنون این مهاجم شرایط بازی را داشت. 

 احتمال نیمکت نشینی بمب استقاللی ها
ممکن است بمب نقل و انتقاالتی تیم استقالل در بازی 
با پیکان روی نیمکت بنشــیند. این بازی از هفته چهارم 
لیگ برتر روز سه شنبه در استادیوم آزادی برگزار می شود.

در تمریــن پیش از بازی با پیکان ســاپینتو از محمد 
محبی در تیم ذخیره ها اســتفاده کرده است و این شاید 
بدین معنی باشــد که در بازی با پیکان محمد محبی باید 
روی نیمکت بنشیند و به عنوان بازیکن ذخیره آماده حضور 
در میدان باشــد.این اتفاق خیلی دور از ذهن نیســت به این خاطر که ساپینتو 
در ســه بازی اخیر به محمد محبی فرصت حضور در ترکیب ثابت اســتقالل را 
داده اســت اما این بازیکن موفق به گلزنی نشــد. سرمربی تیم استقالل در بازی 
با نفت مســجد ســلیمان همین کار را با سجاد شهباززاده کرد که در سه دیدار 
پیش از مسابقه با نفت مسجد سلیمان در ترکیب ثابت آبی ها به میدان آمد اما 
موفق به گلزنی نشــد.محمد محبی در بازی با ســپاهان در هفته اول بازی نکرد 
اما فرصت 3 هفته ای او در دیدار با نفت مســجد سلیمان به پایان رسیده است. 
محبی در ابتدای فصل با سرو صدای زیادی پیراهن آبی را برتن کرد. دیر ملحق 
شــدن او به اردوی تیم آبی و تاکیدی که ســاپینتو روی جذب او داشت موجب 
شــد تا از وی به عنوان بمب نقل و انتقاالتی تیم آبی یاد شــود اما باید گفت تا 
اکنون در امر گلزنی برای تیم آبی موفق نبوده است و از آنجایی که ساپینتو در 
خط حمله با ترافیک بازیکن روبرو اســت چاره ای ندارد که دســت به تغییر در 
 ترکیب تیمش بزند و ممکن اســت محمد محبی بازی با پیکان را دست کم در

 نیمه اول از روی نیمکت دنبال کند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
یک پیشکســوت فوتبال ایران امیدوار اســت 
 که در فدراســیون فوتبال شایسته ســاالری

 صورت بگیرد.
مهدی پاشــازده، پیشکسوت فوتبال ایران 
دربــاره انتخاب مهدی تاج بــه عنوان رئیس 
فدراســیون فوتبال اظهار کــرد: انتخابات ما، 
انتخابات ویژه ای بود. آقای تاج به خاطر اینکه 
کرســی مهمی در آسیا دارد، می تواند اتفاقات 
خوبــی را برای ما رقم بزنــد. امیدوارم در تیم 
مدیریتی فدراسیون، شایسته ساالری باشد و 
ثبات در فدراسیون باشد و قوانین درستی وضع 
شــود تا فوتبال ما از ورشکستگی رهایی پیدا 
کند. کمبودهای فوتبال  ما مشخص است. نبود 
برنامه ریزی و نبود هماهنگی و زیرساخت ها از 
جمله این کمبودها است. انتخاب های اشتباه 
هم یکی دیگر از مسائلی است که باعث دردسر 
می شــود. سوتی هایی که اتفاق می افتد هم در 
فوتبال ایران زیاد اســت و باید مدیریت شود. 
نباید درباره یک مســاله چند نفر چند حرف 
مختلف بزنند و باعث دردسر شوند و نبود ثبات 

را نشان دهند.
این پیشکســوت فوتبــال ایــران درباره 
گمانه زنی هایی مبنی بر تغییر ســرمربی تیم 
ملی و شــایعات بازگشت کارلوس کی روش به 

جمع ملی پوشان گفت: در اینکه آقای اسکوچیچ 
زحمت کشیده هیچ شکی نیست. اگر آن شرایط 
ویژه برای تیم ملی نبود، هیچ وقت به اسکوچیچ 
پیشنهاد ســرمربی گری داده نمی شد. ما برای 
جام جهانی مگر می خواهیم جزو ۴ تیم نهایی 
باشیم که ســر کی روش یا اسکوچیچ یا مربی 
دیگری بحث می کنیم؟ به نظر من برنامه ریزی 

ما باید برای جام ملت ها باشد. باید تعریف شود 
که ما از آقای اســکوچیچ یا آقای کی روش چه 
می خواهیــم و چه انتظاراتی داریم. به نظر من 
اینکه چه کسی سرمربی تیم ملی باشد، خیلی 
برای من اولویت ندارد. شاید حضور داشتن یا 
حضور نداشتن فردی برای برخی ها منفعت یا 
ضرر داشته باشــد اما به نظر من هیچ چیزی 

باالتر از نام ایران نیست و باید برنامه ریزی کنیم 
تا بدانیم در ادامه مسیر چطور باید پیش برویم.

پاشــازاده در پاسخ به این سوال که با توجه 
به حضور مهدی تــاج و کادر مدیریتی اش در 
فدراسیون فوتبال،  چه آینده ای می توان برای 
این فدراسیون در نظر گرفت؟ خاطرنشان کرد: 
ما باید بتوانیم در ســطح آسیا مقام بیاوریم و 

برای جام جهانی ۴ ســال دیگــر برنامه ریزی 
داشــته باشیم. ما باید بتوانیم وضعیت فوتبال 
خود را به یک ثبات قابل توجهی برسانیم و به 
فوتبال پایه خود رسیدگی کنیم و رونق فوتبال 
خودمان را باال ببریم. در چند سال گذشته شما 
نگاه کنید که چند تیم ریشه دار نابود شدند و 
تیم هایی مثل قارچ رشد کردند و چند سال هم 

در فوتبال بودند.
او در پایان گفت: من یک خواهشی از آقای 
تاج دارم و این خواهش این اســت که خرید و 
فروش تیم ها را کال جمع کنید. این مساله به 
یک کاسبی تبدیل شده است و فردی می آید 
و تیمــی را می خرد و بدهی باال می آورد و آخر 
هم منحل می شــود. به نظر من اگر قرار باشد 
چارچوبــی برای خرید و فروش تیم ها مد نظر 
قرار بگیرد، باید از لیگ دســته دوم به پایین، 
این کار انجام شــود یا اگر تیم ها در لیگ برتر 
و لیگ یک می خواهند خرید و فروش شــوند، 
از جای خود تــکان نخورند و به لیگ دیگری 
منتقل نشوند. باید بودجه  و وضعیت مشخصی 
بــرای تیم ها مد نظــر قرار بگیرد تا ســطح 
 انتظارات تیم ها و هواداران شــان به طور کامل

 مشخص شود. اگر این اتفاق رخ دهد، وضعیت 
حضور تماشاگران و هواداران در استادیوم هم 

خیلی بهتر خواهد شد.

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با توجه به غیاب روس ها در رقابتهای 
جهانی امسال، تیم آمریکا را به اصلی ترین رقیب خود برای کسب جام قهرمانی 
می داند. رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان طی روزهای 19 تا 2۷ 
شهریور در شهر بلگراد پایتخت صربستان برگزار شود و این در حالیست که تیم 
روسیه به عنوان قهرمان سال گذشته این مسابقات، غایب بزرگ رقابتهای امسال 
خوانده می شود. البته در غیب روس ها بسیاری از مدعیان کشتی جهان به خصوص 
تیم آمریکا نگاه ویژه ای به جهانی صربستان دارند و برخی از قهرمانان ناکام و 
غایب سال گذشته به دنبال جبران هستند.در این میان حساب تیم های کشتی 
آزاد ایران و آمریکا از دیگر مدعیان جداست و حاال دو ضلع مثلث قدرت کشتی 
جهان در غیاب روسیه، نبرد سخت و حساسی برای تصاحب جام قهرمانی پیش 
رو دارند. نبردی که حتی اتحادیه جهانی کشتی هم به آن اذعان دارد و برخی 
از کشــتی های مدعیان این دو کشور را از بهترین و جذابترین مسابقات امسال 
می خواند.این موضوع در اظهارات اخیر اعضای کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد 
کشورمان نیز کاماًل مشهود است و پژمان درستکار و همکارانش، طرح و برنامه 
ویژه ای برای تقابل با آزادکاران آمریکایی در جهانی 2۰22 صربستان در دستور 
کار دارند.به عنوان مثال پژمان درستکار به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
کشورمان در تازه تریت اظهاراتش در خصوص رقابت سخت شاگردانش با رقبای 
آمریکایی گفت: »مبارزاتی که در جهانی پیش رو داریم به عنوان تک مسابقات 
سرنوشت ساز برای ما تلقی می شود که می تواند در سرنوشت قهرمانی تأثیر گذار 
باشــد. به عنوان مثال جدال ســنتی و جذاب حسن یزدانی و دیوید تیلور و یا 
کامران قاسمپور جی دن کاکس و حتی مبارزه محمد نخودی با جردن باروز به 

واقع بسیار سخت و مهم است. البته ما تمام تمرکز خودمان را روی این مبارزات 
نخواهیم گذاشت و برای تمامی کشتی ها برنامه ویژه و آنالیز داشته و داریم.«

به گفته کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد کشــورمان، آمریکا تیم یکدست و 
آماده ای دارد که با توجه به جدول مســابقات، اکثر آزادکاران این تیم در دیدار 
فینال به کشتی گیران ما برخورد خواهند کرد و همین موضوع از هم اکنون بر 

حساسیت و اهمیت مرحله نهایی رقابتهای جهانی افزوده است.
از سوی دیگر با توجه به برنامه های آماده سازی آزادکاران ملی پوش کشورمان 
می توان دریافت که کادر فنی در کنار تمرینات فنی و تکنیکی، اصرار و حساسیت 
فراوانی روی بحث بدنسازی و باالبردن توان جسمانی بچه ها دارد و این مساله 
به وضوح در نتایج و عملکرد اردونشینان تیم ملی پیداست. بطوریکه درستکار 
و همکارانش برای بحث بدنســازی و تمرینات آمادگی جسمانی از یک پزشک 

متخصص تغذیه، فیزیوتراپ و بدنسازی که ساکن کاناداست استفاده کرده اند که 
فقط برای مسابقات جهانی به جمع کادر فنی ملحق شده است. طبق اظهارات 
مربیان تیم ملی او یکی از بهترین های دنیاست و حتی خیلی از تیم های مطرح 
فوتبال جهان نیز به دنبال همکاری با او هستند. به همین دلیل می توان امیدوار 
بود که این پزشک متخصص می تواند در جریان مسابقات جهانی به ویژه بعد از 
مراسم وزن کشی و بازگشت بچه ها برای حضور بر روی تشک نقش بسیار مهم 
و مثبتی را ایفا کند.آخرین اردوی آزادکاران برای حضور در رقابت های جهانی 
از روز 9 شــهریور آغاز شده و تا زمان اعزام ادامه دارد که طبق اعالم کادر فنی 
قرار است تیم ملی روز 21 شهریور عازم بلگراد شود. بدین ترتیب ملی پوشان 
سه روز قبل از مسابقات در این شهر هستند و از لحاظ خوبی به خوبی با محیط 
هماهنگ می شوند. ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی 2۰22 

صربستان به شرح زیر است:
5۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک

۶1 کیلوگرم: رضا اطری
۶5 کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی

۷9 کیلوگرم: محمد نخودی
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی

92 کیلوگرم: کامران قاسم پور
9۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان

دوئل ایران و آمریکا در غیاب مدعی

با یک تیم ناآماده به جام جهانی می رویم؟
در حالــی حدود ۷۰ روز تا جام جهانی قطر باقی مانده که بخش اعظمی 
از ســتاره های تیم ملی ایران فصل جدید فوتبال باشگاهی در اروپا و ایران را 

ناامیدکننده شروع کرده اند!
 مســابقات جام جهانی 2۰22 قطر برای نخستین بار به جای تابستان در 
پاییز و در کوران مسابقات باشگاهی برگزار خواهد شد و بسیاری بر این باورند 
که با توجه به آمادگی باالی بازیکنان، باید در انتظار جامی با کیفیت باشیم 
اما با گذشت پنج، شش هفته از مسابقات باشگاهی، بسیاری از بازیکنان ایرانی 

آنطور که باید و شاید در شرایط ایده آل قرار ندارند.
تیم ملی ایران یکی از تیم های حاضر در جام جهانی است که اهالی فوتبال 
با واسطه حضور بازیکنان شاغل در اروپا امیدوار به کسب بهترین نتایج در قطر 
هستند اما شروع فصل جدید فوتبال باشگاهی چندان امیدوارکننده نبوده است.

نگاهی به عملکرد لژیونرها و ملی پوشان شاغل در ایران نشان می دهد که 
برخی از بازیکنان که امید زیادی به ساق پای آن ها وجود داشته در این فصل 
در رکود به سر می برند و فعال نشانی از آمادگی در این بازیکنان دیده نمی شود.

وضعیت کنونی بازیکنان که برخی از آن ها با مصدومیت های بد موقع گرفتار 
شده اند، این نگرانی را به وجود آورده که شاید تیم پرستاره ایران نتواند با کیفیتی 

که انتظار می رود، در قطر حضور یابد.
سال گذشته و در جریان مسابقات انتخابی جام جهانی، بازیکنان آماده و 
سرحال ایران در داخل کشور و در کشورهای اروپایی کمک به سزایی به کادر 
فنی تیم ملی کردند و نتیجه این اتفاق، صعود زودهنگام به جام جهانی قطر بود.

 سردار آزمون
یکی از بازیکنانی که فعال در افت به سر می برد، بهترین گلزن حال حاضر تیم 
ملی ایران است. سردار آزمون از زمان انتقال به بایر لورکوزن نتوانسته توانایی های 
خود را به نمایش بگذارد و این روزها به بازیکنی عمدتا نیمکت نشــین بدل 
شــده است. آزمون و تیمش شروع ضعیفی هم در فصل جاری داشتند و در 
پنج بازی نخست خود چهار شکست را متحمل شده اند. همزمان آزمون هم 
کمترین فرصت را در هر بازی در اختیار دارد و فعال اوضاع بر وفق مراد او نیست.

 سعید عزت اللهی
هافبک دفاعی 25 ساله اما باتجربه تیم ملی ایران در تابستان امسال به هیچ 
یک از پیشنهادهای داخلی خود پاسخ نداد و در نهایت در وایله دانمارک ماندنی 
شد. او در حالی فعال در وایله مانده که تیمش به لیگ دسته دوم دانمارک سقوط 

کرده و معلوم نیست در دو ماه باقی مانده چه تصمیمی می گیرد.
تنها راه پیش روی عزت اللهی انتقال به لیگ های درجه سه و چهار اروپا یا 
ماندن در لیگ دسته دوم دانمارک است که قطعا از نظر کیفی سطح باالیی 
ندارند. در همین شرایط هم او فعال برای تیمش بازی نمی کند تا قبل از اتخاذ 

تصمیم مناسب، دچار مصدومیت نشود.

 سامان قدوس
هافبک ایرانی - سوئدی تیم ملی ایران در شروع فصل جدید ناامیدکننده 
ظاهر شده است. هر چند برنتفورد فصل خوبی را پشت سر می گذارد، اوضاع 
برای قدوس مناسب نیست. او در مجموع شش دیدار فصل جدید لیگ انگلیس، 
فقط 21 دقیقه به میدان رفته و در سه بازی روی نیمکت بوده و یک بازی را 

هم به طور کامل از دست داده است.
قــدوس در حال حاضر تنها لژیونر ایران اســت که در لیگ انگلیس بازی 
می کند اما با این عملکرد، شاید در جام جهانی جزو بازیکنان ذخیره ایران باشد.

 علی قلی زاده
وینگر ایرانی شارلوا در چهارمین سال حضورش در این تیم چندان خوب 
شروع نکرده است. او جزو ستاره های محبوب دراگان اسکوچیچ در تیم ملی 

است و در اکثر بازی های تیم ملی ایران در انتخابی جام جهانی به میدان رفت 
اما در فصل جدید چندان پر فروغ ظاهر نشده است.

قلی زاده در شش دیدار اخیر تیمش در فصل جاری لیگ بلژیک در سه دیدار 
به عنوان بازیکن ثابت و در ســه دیدار هم به عنوان بازیکن نیمکت نشین به 
میدان رفته و فقط آمار یک گل در شش بازی را از خود به جای گذاشته است. 
در مجموع او در هیچ یک از بازی های تیمش 9۰ دقیقه به میدان نرفته است.

 اهلل یار صیادمنش
پدیده فوتبال ایران که در لیگ چمپیون شیپ انگلیس برای هال سیتی به 
میدان می رود، دچار مصدومیت ســنگینی شده و این احتمال وجود دارد که 
به جام جهانی نرسد. او قبل از مصدومیت هم در چند دیداری که برای هال 

سیتی به میدان رفته بود گلی به ثمر نرساند.

 احسان حاج صفی
احسان حاج صفی، کاپیتان تیم ملی ایران در 32 سالگی نشانی از آمادگی 
سال های گذشته ندارد و در لیگ نه چندان با کیفیت یونان به تناوب در ترکیب 
اصلی قرار می گیرد. کاپیتان تیم ملی، سال گذشته هم چندان آماده و سرحال 

نبود و رفته رفته به بازیکنی نیمکت نشین برای ایران بدل شد.

 احمد نوراللهی
احمد از زمانی که پرسپولیس را ترک کرد، نتوانست کیفیت واقعی خود را 
در االهلی امارات به نمایش بگذارد اما برخالف قایدی، در این تیم ماندنی شد 
و فصل منتهی به جام جهانی را در امارات دنبال خواهد کرد. در هفته نخست 
لیگ امارات نیز برای تیمش به میدان رفت که رســانه های این کشور امتیاز 

ضعیفی را به عملکرد او دادند.

 وحید امیری
پرتالش تریــن و دونده تریــن بازیکن تیم ملی در مرحلــه انتخابی جام 
جهانــی بعد از مصدومیت در بازی با کره جنوبــی و عمل جراحی در ناحیه 
 کمــر، همچنان در حال درمان اســت و نتوانســته در بازی هــا و تمرینات 

تیمش حضور داشته باشد.
حضور وحید امیری در جام جهانی منوط به آمادگی باالی این بازیکن است 
اما مشخص نیست که او در دو ماه آینده می تواند به قله آمادگی خود برسد یا 

مصدومیت بد موقع، مانع درخشش همیشگی او خواهد شد.

 علیرضا جهانبخش
جهانبخش سال گذشته به هلند برگشت اما در پایان فصل جزو بازیکنان 
نه چندان خوب فاینورد بود که خودش هم به این مســاله اذعان کرد. او در 
فصل جدید در 1۰ دقیقه پایانی برای تیمش به میدان می رود و البته در همین 
اندک لحظات توانســته چند پاس گل بدهد ولی همچنان از جهانبخشی که 

می شناختیم، فاصله دارد.

امیرحسین حسین زاده
ستاره جوان سابق استقالل تابستان امسال تصمیم به جدایی از این تیم و 

انتقال به شارلوای بلژیک گرفت.
 ایــن اتفــاق با تاخیر فــراوان صورت گرفــت و حســین زاده به تازگی 
در ایــن تیــم معارفه شــده و هنوز نتوانســته برای تیمــش در دیداری به 
میــدان بــرود. او در دو ماه آینده تا جام جهانی باید خــودش را در این تیم 
 بلژیکی جا بیندازد و نظر اســکوچیچ را هم جلــب کند اما فعال هیچ قدمی

 در این مسیر برنداشته است.

 امید نورافکن
دفاع چپ و گاهی دفاع وسط تیم ملی ایران، از زمان پیوستن مورایس به 
سپاهان کمتر درخشیده و اخیرا جایگاه ثابت خود را هم به میالد زکی پور داده 
و جایی در ترکیب اصلی ندارد. نورافکن برای تصاحب جایگاه ثابت خود در تیم 
ملی، نیازمند عملکردی بهتر از آنچه در فصل گذشته از او دیده بودیم، است.

 کریم انصاری فرد
مهاجم با تجربه تیم ملی ایران در تیم آاک آتن ماندنی نشــد و به عنوان 
بازیکن مازاد به تیمی در لیگ قبرس پیوست. لیگ قبرس جزو لیگ های درجه 
چهارم اروپا به شمار می رود و باید دید انصاری فرد در این تیم می تواند عملکرد 

خوبی به جای بگذارد یا خیر؟
انصاری فرد در حالی باید برای پیراهن تیم ملی تالش کند که به علت عملکرد 

ضعیف خود در پنجره بازی های ملی در خرداد ماه نیز همراه تیم ملی نبود.

 میالد محمدی
دفاع چپ تیم ملی ایران سال گذشته جایگاه خود در تیم ملی را به امید 
نورافکن داد و در تیم آاک آتن هم عملکردی نسبتا معمولی داشت ولی همچنان 

در این تیم ماندگار است.
بــا این حال محمــدی در دو هفته ابتدایی لیگ یونان فقط یک دقیقه به 
میدان رفته و مشخص نیست با این عملکرد نظر او را جلب خواهد کرد یا خیر.

 کاوه رضایی
کاوه بعد عملکرد ضعیف خود در فصل گذشته، تصمیم به جدایی از لیگ 
بلژیک گرفت و راهی ایران و استقالل شد اما مشکالتی که در فرآیند ثبت قرارداد 
او و استقالل به وجود آمد، منجر به پیوستن کاوه به تراکتور شد. باید دید او 
می تواند با عملکرد خود در تراکتور جایگاه گذشته در تیم ملی را به دست آورد؟

 مهدی قایدی
مهدی قایدی حتی بعد از بازگشت به استقالل هم چندان درخشان ظاهر 
نشده و مشخص نیست بتواند در دو ماه آینده نظر اسکوچیچ را برای حضور 

در تیم ملی جلب کند.

 مجید حسینی
مجید حسینی فصل جاری را خیلی خوب شروع کرد و در اکثر بازی های 
کایسری در لیگ ترکیه حضور داشت اما در بازی اخیر تیمش به شدت مصدوم 
شد و از هوش زفت. باید دید مصدومیت او تا چه حد جدی است و آیا تیم ملی 

از داشتن یک مدافع آماده محروم می شود؟
 اگر لیگ قطر و لژیونرهای ایرانی در این کشــور را فاکتور بگیریم، به جز 
عملکرد درخشان مهدی طارمی، بازی های نصفه و نیمه صادق محرمی در اروپا، 
هنوز نقطه روشنی از عملکرد ایرانی ها در اروپا دیده نمی شود. در ایران هم خیلی 
از بازیکنان به اوج آمادگی خود نرسیده اند و همین ناآمادگی به نگرانی ها درباره 

تیم ملی ایران اندوخته است.
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روندها نشانگر تالش اکثر ارزهای دیجیتال برای آغاز روند صعودی است؛ حال 
پرســش اصلی این اســت که این روند چه زمانی آغاز شده و تا چه سطح قیمتی 

ادامه خواهد یافت؟
 تارنمای »کریپتو نیوز« به بررسی ارزش ارزهای دیجیتال برتر در بازار پرداخت و 
نوشت: قیمت »بیت کوین« )BTC( روندی صعودی به خود گرفته و به سمت 20000 
دالر حرکت می کند. »اتریوم« )ETH( ممکن است از سطح مقاومت 1600 دالری 
عبور کند و »ریپل« )XRP( نزدیک به 0.335 دالر تثبیت می شود. ارزهای دیجیتال 

»سند باکس« )SAND( و »چین لینک« )LINK( تقریبا 5 درصد جهش کردند.
بیــت کوین در باالی منطقه حمایتی اصلی 19500 دالر تثبیت شــده اما در 
نزدیکی منطقه 20500 دالر با مقاومت قوی روبه رو است. این ارز دیجیتال در حال 
حاضر با قیمت حدود 19900 دالر معامله می شود و در یک روز و یک هفته حدود 

یک درصد افزایش یافته است.
به طور مشابه، اکثر آلت کوین های اصلی با موانع مهمی روبه رو هستند. اتریوم در 
حال تالش برای افزایش سرعت رشد و رسیدن به باالی سطح 1600 و 1620 دالر 
است. ریپل نزدیک به 0.335 دالر با مقاومت مواجه است. »کاردانو« )ADA( سرعت 
خود را افزایش داده و اکنون در تالش است تا به باالتر از سطح مقاومت 0.50 دالر 

حرکت کند. در نمودار زیر کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال آورده شده است. 
قیمت بیت کوین

در چند روز گذشته، قیمت بیت کوین با چند کاهش در نزدیکی منطقه مقاومت 
20500 دالر مواجه شد. این ارز دیجیتال نتوانست قدرت خود را حفظ کرند و در 
محدوده ای باالتر از حمایت 19500 دالر معامله شد و اکنون نیز زیر محدوده مقاومت 
20000 دالری معامله می شود. مقاومت بعدی نزدیک به سطح 20200 دالر است. 
مانع اصلی هنوز نزدیک به ســطح 20500 دالر است که بیت کوین با عبور از آن 

احتماال رشد قیمتی شدیدتری را آغاز کند.
در صورت حرکت نزولی، حمایت اولیه نزدیک به ســطح 19650 دالر اســت. 
حمایت هفتگی اصلی همچنان نزدیک منطقه 19500 دالری است که در زیر آن 

قیمت می تواند شتاب نزولی پیدا کند.

قیمت اتریوم
قیمت اتریوم نیز در تالش برای عبور از سطوح مقاومت 1600 و 1620 دالر است. 
ارزش این ارز دیجیتال اکنون در باالی ســطح 1550 دالر تثبیت شده و تقریبا 2 
درصد در روز و 10 درصد در هفته افزایش یافته است. برای شروع یک روند افزایشی 
قوی، رمز ارز یاد شده باید باالی 1600 و 1620 دالر برسد. در این حالت، قیمت 

می تواند افزایش یافته و به سمت سطح مقاومت 1700 دالر برسد.
در صورت حرکت نزولی، حمایت اولیه نزدیک به ســطح 1550 دالر اســت. 
پشتیبانی هفتگی اصلی در قیمت 1500 دالر قرار دارد که با سقوط بیشتر، احتماال 

تا سطح 1420 دالر کاهش یابد.
دیگر ارزهای دیجیتال در چه وضعیتی هستند؟

درباره عملکرد دیگر ارزهای دیجیتال نیز باید گفت که »کاردانو« )ADA( موفق به 
بازیابی ارزش خود شد و به باالی 0.48 دالر صعود کرد. ارز دیجیتال یاد شده اکنون 
در نزدیکی سطح 0.50 دالر با مقاومت مواجه است.  کاردانو همچنین یکی از بهترین 
عملکردها در هفته گذشته را داشته زیرا بیش از 15 درصد رشد قیمتی داشته است.

»بایننس کوین« )BNB( نتوانست از مقاومت 288 دالری عبور کند و اکنون زیر 
سطح 280 دالر معامله می شود. این ارز دیجیتال اگر با کاهشی جدید مواجه شود، 

احتماال قیمت دوباره به منطقه حمایتی 272 دالری بازگردد.
»ســوالنا« )SOL( به باالی سطح 32 دالر بازگشت. اولین مقاومت برای این ارز 
دیجیتال نزدیک به سطح 32.50 دالر است. همچنین، اولین مقاومت اصلی نزدیک 
به 33.20 دالر است که اگر این رمز ارز بتواند به باالتر از آن قیمت برسد می تواند تا 
سطح 35 دالر افزایش یابد.»دوج کوین« )DOGE( اینک باالتر از سطح 0.062 دالر 
معامله می شــود. در صورت ادامه روند صعودی، نزدیک به 0.0635 دالر و 0.065 
دالر با مقاومت روبه رو است. بسته شدن باالی 0.065 دالر ممکن است دوج کوین 
را به 0.070 دالر برساند.قیمت ریپل در حال تالش برای افزایش و رسیدن به باالی 
منطقه مقاومت 0.335 دالر است. مقاومت اصلی نزدیک به 0.35 دالر است که در 

صورت عبور از آن ممکن است افزایش شدیدی را آغاز کند.
یکه تازی آلتکوین های جدید در بازار 

چند آلتکوین دیگر نیز امروز روندی صعودی به خود گرفتند. ارزهای »پالیگان« 
)MATIC(، »پولکادات« )DOT(، »شــیبا اینو« )SHIB(، »لئو« )LEO(، »یونی سواپ« 
)UNI(، »چین لینک« )LINK(، »سندباکس« )SAND(، »هولو« )HOT(، »پنکیک سواپ« 
)CAKE(، »کازماس « )ATOM( و »نیر پروتکل« )NEAR( جمله ای از این موارد هستند.

 ســندباکس و چین لینک تقریبا 5 درصد افزایش یافتند و به یکی از بهترین 
عملکردهای امروز تبدیل شدند. سند باکس به سمت ارزشی باالتر از 0.97 دالر 
حرکت کرد و ســود هفتگی خود را به بیش از 3 درصد افزایش داد، در حالی که 
چین لینک به 7.20 دالر رسید و همچنین در یک هفته 14 درصد افزایش یافت.

به طور کلی، قیمت بیت کوین همچنان در تالش اســت تا از منطقه مقاومت 
20500 دالری عبور کند. بسته شدن باالی 20500 دالر می تواند افزایش قوی تری را 
آغاز کند. در غیر این صورت ارزش آن ممکن است به زیر 19500 دالر سقوط کند.

دورخیز ارزهای دیجیتال برای بازیابی قیمت
وقتی غیبت چند روزه پشه از سیل لندن مهمتر می شود !وقتی غیبت چند روزه پشه از سیل لندن مهمتر می شود !          
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در حالی که تعطیالت ایاالت متحده باعث شــد معامله گران طال محتاطانه تر 
در بازار اقدام کنند، قیمت طال امروز در معامالت آسیایی به 1710 دالر رسید.

 در بررسی های انجام شده توسط سایت »اف ایکس استریت« در مورد تغییرات 
قیمت طال اظهار شد: قیمت طال )XAU/USD( در معامالت روز دوشنبه آسیا در حدود 
عدد 1710 دالر اســت؛ علت شاید این باشد که تعطیالت ایاالت متحده، اقدامات 
معامله گران را به چالش می کشد. با این وجود، طی انجام این روند، فلز درخشان 

دالر پایدارتر و همچنین چالش های ریسک پذیری را نادیده می گیرد.
با این حال، شاخص دالر آمریکا )DXY( پس از صعود به باالترین سطح جدید از 
سال 2002 در اوایل معامالت آسیایی، با نزدیک شدن به 110.00، افزایش مالیمی 
را نشان داد. دلیل اصلی این افزایش اندک باید موضوعات آخر هفته پیرامون تشدید 

بحران انرژی در اروپا و همچنین تنش آمریکا و چین باشد.
اواخر روز جمعه، گروه هفت )G7( بر ســر محدودکردن قیمت نفت روسیه در 
بازارهای بین المللی به توافق رســید. به دنبال آن، مسکو عرضه انرژی به اتحادیه 
اروپا )EU( از طریق خط لوله نورد اســتریم 1 را در آخر هفته متوقف کرد. با این 

حال، شایان ذکر است که طبق گزارش منتشرشده از سوی پولیتیکو به نقل از سایر 
رسانه ها، گازپروم روسیه روز شنبه اعالم کرد که ارسال محموله های گازی خود را از 
طریق اوکراین به اروپا افزایش خواهد داد. عالوه بر مسائل انرژی مربوط به روسیه 
و رکود احتمالی ناشی از آن، توقف مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا نیز مشکالت 
نفتی را برای قاره کهن و همچنین برای جهان تشدید می کند. طبق اعالم بلومبرگ: 
»مذاکرات هسته ای ایران پس از آخرین پاسخ از سوی تهران دوباره متوقف شد«.

شایان ذکر است که مقیاس سنجش شاخص دالر در برابر شش ارز اصلی، یعنی 
DXY، اواخر روز جمعه پس از آن که آمار اشتغال ایاالت متحده اعداد متفاوتی را 
برای ماه اوت منتشر کرد، کاهش یافت.داده های اشتغال در ایاالت متحده قرائت های 
متفاوتی را نشان دادند؛ زیرا عنوان حقوق و دستمزد غیرکشاورزی )NFP( از 300 
هزار پیش بینی افزایش یافت و در مقابل 526 هزار نفر قبلی، به 315 هزار رسید. 
اما نرخ بیکاری به 3.7 درصد در مقایسه با 3.5 درصد پیش بینی شده قبل افزایش 
یافت. جزئیات بیشتر نشان می دهد که میانگین درآمد ساعتی، 5.2 درصد رشد 
مجدد را برای ماه اوت ثبت کرده است که کمی کمتر از توافق بازار یعنی 5.3 درصد 
است. همچنین، سفارشات کارخانه در ماه جوالی به 1.0- درصد در مقایسه با 0.2 

درصد پیش بینی رسید و 1.8 درصد در قرائت های قبلی کاهش یافت.
در میان این سناریوها، معامالت آتی S&P 500 سودهای مالیمی را چاپ می کند 
در حالی که تعطیالت ایاالت متحده باعث محدودیت حرکت بازدهی خزانه داری 

ایاالت متحده شد.
 )RSI( شکست واضح گوه هشــت روزه به سیگنال های شاخص قدرت نسبی
قوی تر و مکدی )MACD( صعودی می پیوندد تا خریداران طال را امیدوار نگه دارد. 
همانطور که گفته شد، همگرایی سطح اصالحی فیبوناچی SMA-50 و 61.8درصد 
XAU/ در جوالی تا آگوســت، نزدیک بــه 1729 دالر، مانعی فوری برای گاوهای

USD به نظر می رسد.

دانشمندان آلمانی پس از استفاده از پالستیک برای بازسازی بارش عجیبی که 
در اورانوس و نپتون شکل می گیرد، به این جمع بندی رسیدند که چنین رخدادی 

در بسیاری از سیارات جهان متداول است.
 به نقل از سی جی تی ان، بارش الماس پدیده ای است که احتمال آن در سیارات 
دوردست و یخ زده منظومه شمسی مانند اورانوس و نپتون مورد توجه قرار گرفته 

و ممکن است در بسیاری از سیارات عالم هستی متداول باشد.

دانشــمندان قباًل این نظریه را مطرح کرده بودند که فشار و دمای بسیار باال، 
هیدروژن و کربن موجود برفراز ســیارات بزرگ یخ زده را به الماس جامد تبدیل 
می کند.تحقیقات جدیدی که نتایج آن در نشریه Science Advances منتشر شده، 
نشان می دهد معموال اکسیژن هم در این مخلوط وجود دارد و لذا باران الماس بیش 

از آنچه تصور می شد رایج است.
غول های یخی مانند نپتون و اورانوس از جمله سیاراتی در منظومه شمسی هستند 
که بارش الماس احتماال در آنها رخ می دهد و در گذشــته اخباری در این زمینه 
منتشر شده بود، اما این پدیده ممکن است در سراسر کیهان رخ داده و متداول باشد.

دومینیک کراوس، فیزیکدان آزمایشگاه تحقیقاتی HZDR آلمان و یکی از محققان 
این طرح معتقد است بارش الماس با باران روی زمین کاماًل متفاوت است.

او گفت: »گمان می رود در زیر ســطح سیارات محل این بارش یک مایع داغ 
و متراکم وجود داشــته باشد، جایی که الماس ها در آن شکل نهایی خود را پیدا 
می کنند و ســپس به آرامی در عمق بیش از 10000 کیلومتری این سیارات فرو 
می روند. آنها می توانند الیه های وســیعی را تشکیل دهند که صدها کیلومتر یا 
حتی بیشتر را در بر می گیرند. این الماس ها ممکن است براق نباشند و مانند یک 

جواهر زیبا به نظر نرسند.«

ریسک پذیری، طال را به چالش می کشد

بارش الماس؛ پدیده ای متداول در بسیاری از سیارات یخ زده جهان

  انتخابات در متاورس؟

از زمان معرفی متاورس تاکنون، این فناوری در بسیاری از ابعاد زندگی مردم 
وارد شــده و ممکن است در آینده نیز دولت ها برای برگزاری انتخابات امن از 

این پلتفرم استفاده کنند.
 متاورس مدتی است که شکل گرفته و ارائه شده و پیش تر در بازی های 
ویدئویی یا فیلم های علمی تخیلی معرفی شده بود. همه گیری کرونا اما باعث 
شــد این پلتفرم بیش از پیش معرفی و مورد استفاده کاربران و شرکت های 

فناوری قرار بگیرد.
در عصــر حاضر فناوری و ارتباطات مجازی به طور فزاینده ای در زندگی 
روزمره ما رواج یافته است. تکامل فناوری بر بسیاری از زمینه ها تأثیر گذاشته 

و انتخابات نیز از این قاعده مستثنی نیست.

انتخابات سنتی و سیستم های رای گیری
انتخابات و دموکراسی از گذشته های دور وجود داشته و در همه جای دنیا 
مردم برای رســیدن به حق رای جنگیده اند. رای دادن به مردم این امکان را 

می دهد که بتوانند برای سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند.
در حال حاضر وقتی درباره متاورس فعلی صحبت می کنیم، ایده استفاده 
از فناوری بالک چین در فضای پیشرفته مانند رای گیری الکترونیکی عملی 

شده است.
استفاده از فناوری بالک چین در رای گیری الکترونیکی به منظور محافظت 
از رای دهندگان اســت. هر رای پس از ثبت در دفتر کل بالک چین غیرقابل 
تغییر می شود و این کار، از خرید رای و ارعاب رای دهندگان جلوگیری می کند. 
بالک چین با تدابیر امنیتی، شفافیت و پایداری داده ها، به زودی انقالبی در 

انتخابات ایجاد خواهد کرد.
در حالی که ایده متاورس در سال های اخیر یک نیروی محرکه برای پیشرفت 
دولت ها بوده، اما دنیای سیاست و انتخابات تا حدودی از این فضا دور مانده 
است. با این حال، آینده انتخابات می تواند به شدت به این فناوری وابسته باشد.

سیستم سنتی انتخابات شامل رای دهندگان، نامزدها و برگه های رای گیری 
است. متاسفانه، تقلب در این سیستم بسیار آسان و در برخی کشورها رایج است. 
به همین دلیل، جهان به سمت سیستم های رای گیری الکترونیکی اختصاصی 

که قرار است شفافیت را تضمین کند، حرکت کرده است.

برگزاری انتخابات در متاورس
اما سوال اینجاست که آیا در آینده ای نزدیک، امکان شرکت در انتخابات 

و رای دادن آنالین در متاورس وجود دارد یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال، می توانیم به عواملی که معموال هنگام ارزیابی یک 
سیســتم رای گیری در نظر می گیریم، نگاهی بیندازیم: امنیت و یکپارچگی، 

شفافیت، قابلیت استفاده و دسترس بودن.
امنیت یک سیستم رای گیری و یکپارچگی آرای صادر شده از طریق سیستم 
در تضمین انتخابات عادالنه و قابل اعتماد بسیار مهم است. هنگام رای دادن به 
صورت آنالین یا از طریق اینترنت، امنیت و یکپارچگی اغلب از طریق تعدادی 
مکانیســم ها از جمله رمزگذاری سرتاسری، امضای دیجیتال و پروتکل های 

احراز هویت قوی رای دهندگان تضمین می شود.
اجرای این مکانیسم ها در هر انتخاباتی که می توان اینترنتی در آن شرکت 
کــرد، حیاتی خواهد بود. با این حــال، ما می توانیم جنبه های خاصی از یک 
انتخابات متاورسی را تصور کنیم که به پروتکل های امنیتی اضافی نیز نیاز دارد.

هنگامی که رای دهندگان از طریق دســتگاه های خود وارد متاورس می 
شوند، به آواتاری تبدیل می شوند که در آن می توانند یک مکان رای گیری را 
پیدا کنند، کارکنان آن کارکنان واقعی انتخابات هستند که به صورت مجازی 
در محل حضور دارند. همانطور که در هنگام رای دادن حضوری کارها انجام 
می شود، رای دهندگان به مرکز رای گیری مجازی وارد می شوند تا هویت و 
صالحیت آنها توسط یک مسئول تایید شود. سپس به یک صندوق رای مجازی 
رفته و یک برگه رای را پر می کنند و آن را در صندوق رای مجازی می اندازند.

در هریک از این مراحل، باید پروتکل های امنیتی خاصی ایجاد شود. برای 
مثال:اطالعــات هویتی رای دهنده خصوصی باقی بماند و کســی جز کارمند 

نظرسنجی که هویت او را تأیید می کند، نتواند آن را ببیند.
هریک از کارکنان نظرســنجی به درستی احراز هویت و شناسایی شوند. 
بــه طوری که رای دهندگان بدانند که آواتار مجازی که با آن تعامل دارند و 
اطالعات شناسایی خود را به آن می دهند، یک کارمند قانونی انتخاباتی است.

هیچ کس نتواند از رای دهندگان جاسوسی کند.
کاربران غیرمجاز نتوانند برگه رای افراد را از صندوق دیجیتالی رای بردارند 

و محتویات آن را مشاهده یا دستکاری کنند.
از دیدگاه رای دهندگان، یک انتخابات متاورسی ممکن است در ابتدا امن تر 
از رای دادن آنالین معمولی به نظر برسد. در این نوع انتخابات، رای دهندگان 
می توانند با افراد واقعی تعامل داشته باشند و در یک محیط شبیه سازی شده 

انتخاباتی شرکت کنند. اما در انتخابات متاورسی همه چیز دیجیتالی است.

معایب برگزاری انتخابات در متاورس
هر سیســتم رای گیری اگر به راحتی توسط رای دهندگان قابل استفاده 
نباشــد، ارزش ندارد. متاســفانه، چند مشــکل مانند در دســترس بودن و 
قابلیت اســتفاده در انتخابات متاورس وجود دارد. واضح ترین چالش شــاید 
این باشد که دسترســی به متاورس به سخت افزار اضافی مانند هدست های 
 واقعیــت مجــازی یا واقعیت افــزوده نیــاز دارد )سیســتم های رای گیری

 آنالین اغلب فقط به اتصال اینترنت نیاز دارند(. 
این دستگاه ها نه تنها گران هستند و به راحتی برای همه قابل دسترسی 

نیستند، بلکه برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ناآشنا هستند و برای کار کردن 

با آن به دانش فنی نیاز است.
در حالی که ایده قرار دادن هدست و بازدید از یک مرکز رای گیری مجازی 
به جای ســوار شــدن در ماشین، انتظار در صف و رای دادن حضوری ممکن 
است برای بسیاری فریبنده به نظر برسد، اما خطرات و مالحظاتی وجود دارد 

که باید قبل از انجام آن به آنها توجه کرد.

انتخابات متاورسی در کره جنوبی
نامزدهای انتخابات در کره جنوبی که 18 اسفندماه سال گذشته )9مارس 
سال جاری میالدی( برگزار شد، با بهره گیری از فضای متاورس به دنبال جلب 
حمایت ســرمایه گذاران بازار کرپیتو بودند. نامزدها پیش از انتخابات اقدام به 

انتشار توکن غیر مثلثی برای جلب حمایت جامعه کرده  بودند.
یکــی از نامزدها با توزیع 4 هــزار NFT با قیمت حدود 40 دالر را در بازار 
cccv کره جنوبی ســعی در جذب جوانان برای مشــارکت در انتخابات و رای 

دادن به خودش داشت. 

 ارتش آمریکا خرید عینک های هوشمند از مایکروسافت را 

نهایی می کند
به نظر می رسد ارتش آمریکا سرانجام با وجود درخواست کارکنان شرکت 
مایکروسافت مبنی بر فسخ قرارداد نظامی خرید عینک های هوشمند مخصوص 
جنگ، ســرانجام به این عینک ها طی قراردادی به ارزش 21.9 میلیارد دالر 

دست پیدا می کند.
 به نقل از آی ای، ارتش ایاالت متحده تصمیم به خرید هزاران عینک جنگی 

»هولولنز« از شرکت سازنده آن یعنی »مایکروسافت« گرفته است.
پایگاه بلومبرگ گزارش داده است که شرکت مایکروسافت پس از »نتایج 
امیدوارکننده آزمایشــات در میدان«، شروع به تحویل برخی از 5000 واحد 

عینک تقویت بصری یکپارچه)IVAS( به ارتش خواهد کرد.
»جمال بک« سخنگوی ارتش ایاالت متحده گفت: »داگالس بوش« دستیار 
وزیر برای دســتیابی به این فناوری، اکنون ارتش را برای شروع پذیرش این 

فناوری جدید فراخوانده است.
گفتنی است که اولین سفارش 5000 تایی از این عینک ها به دلیل آزمایش 

عملکرد آنها در ماه مارس 2021 متوقف شد.
این عینک های واقعیت افزوده که نســخه اصالح شــده عینک »هولولنز« 
هســتند، به کاربر یک نمایشــگر »هاد« یا هولوگرامی می دهند که بر روی 
محیط اطراف او نمایش داده می شود و اطالعات بیشتری را در مورد آنچه که 

می ببیند، ارائه می دهد.
عینک های هولولنز هر کدام 3500 دالر آمریکا قیمت دارند و در فروشگاه های 
این کشور فروخته می شوند. این عینک همچنین توسط ناسا و در تعدادی از 

صنایع از جمله مراقبت های بهداشتی استفاده می شود.
ارتش ایاالت متحده پیش بینی می کند که طی 10 سال آینده حدود 21.9 
میلیارد دالر برای این عینک هزینه کند. این عینک تا ماه اکتبر آزمایش های 
نهایی خود را پشــت سر خواهد گذاشت، اما به گفته »بوش«، ارتش متقاعد 

شده است که این ابتکار عمل موفقیت آمیز خواهد بود.
این معامله با وجود درخواســت چندین ســاله کارکنان فناوری شرکت 

مایکروسافت مبنی بر فسخ این قرارداد نظامی انجام می شود.
در ســال 2018، مایکروســافت و ارتش ایاالت متحده بر سر یک توافق 
اولیــه به ارزش 480 میلیــون دالر مذاکره کردند. امــا گروهی از کارمندان 
 مایکروســافت در نامــه ای به هیئت مدیره این شــرکت از آنها خواســتند

 تــا ایــن قرارداد را لغو کنند، زیرا در این صورت از این فناوری برای کمک به 
کشتن مردم استفاده خواهد شد.

این کارکنان در نامه ای نوشتند: ما از اینکه مایکروسافت برای ارائه فناوری 
تسلیحاتی با ارتش ایاالت متحده همکاری می کند و به دولت یک کشور کمک 
می کند تا کشــتار و مرگ  را با استفاده از ابزارهایی که ما ساخته ایم، افزایش 
دهد، نگران هستیم. ما برای توسعه تسلیحات کار نمی کنیم و خواستار اظهار 

نظر در مورد نحوه استفاده از کارمان هستیم.
در 26 اکتبر 2018، »برد اســمیت« پاســخ داد که این شرکت به »دفاع 
قوی از ایاالت متحده« اعتقاد دارد و می خواهد افرادی که از این کشور دفاع 
می کنند، به بهترین فناوری های این کشــور دسترسی داشته باشند. در عین 
حال، ما کارمندان مایکروسافت استقبال می کنیم که فناوری مسائل اخالقی 
و سیاســت گذاری جدیدی را می طلبد که کشور باید به شیوه ای متفکرانه و 

عاقالنه به آنها رسیدگی کند. 
فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و غیره، سؤال های تازه و 
حیاتی را مطرح می کنند، مانند اینکه آیا توسعه سالح های خودمختار درست 

است یا نه.
در نهایت، شرکت مایکروسافت هنوز به طور رسمی هیچ بیانیه ای در مورد 

نگرانی کارکنانش در این باره صادر نکرده است.

امام صادق علیه السالم :
َمن زاَر َقبَر الُحَسیِن علیه السالم 
َشیََّعُه  اللَّ عز و جل  یُریُد  ُهَو  و 
إسرافیُل  و  میکائیُل  و  َجبَرئیُل 

َحّتی یَِرَد إلی َمنِزلِِه.
هر کس قبر حسین علیه السالم 
را برای خداوند عز و جل زیارت 
کند، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل 
علیهم السالم، او را بدرقه می کنند 

تا به خانه اش در آید.
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