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طبق آنچه که اعالم شــده، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی به ارز 
4200 تومانی بر نمی گردد و قرار بر این است که حقوق ورودی از 4 درصد به 
یک درصد کاهش پیدا کند.البته باید این نکته را هم درنظر گرفت که نمی توان 
به طور دقیق گفت در اجرا، کدام تصمیم پیاده ســازی می شود اما طبق اعالم 
رسمی دولت، کاهش حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه با الیحه دو فوریتی در 
حال بررسی است.معتقدم آثار و تبعات افزایش نرخ حقوق ورودی باید از قبل 
پیش بینی می شــد و این موضوع که افزایش نرخ حقوق ورودی باعث افزایش 
قیمت ها می شود، بسیار روشن بود. همان زمانی که الیحه بودجه تنظیم شد و 
متوجه تغییرات در تعیین نرخ ورودی حقوقی شدیم، این هشدار را دادیم که 
با این تصمیم حقوق ورودی، تا 6 برابر افزایش پیدا می کند. در نهایت در اجرا 
هم دیدیم افزایش شدید حقوق ورودی، قیمت های مواد اولیه، وارداتی و بهای 
کاالهای تولید شــده را تحت تاثیر گذاشــت. حاال پس از 4 ماه به این نتیجه 
رسیده اند که این تصمیم را اصالح کنند.درباره تاثیر تصمیم اصالح نرخ حقوق 
ورودی گمرکی بر کاهش تورم ایجاد شده نیز باید دانست که تورم را نمی توان 
تنها در بستر این تغییر تحلیل کرد، چراکه سایر سیاست ها و مولفه ها در شرایط 
کنونی از جمله سیاست های پولی و مالی، تحریم های موجود که احتمال تشدید 
آن هم وجود دارد، وزن زیادی در تورم ایجاد کرده و مهم تر اینکه منجر به ایجاد 
تورم انتظاری شده است.اتفاقی که با اعمال حذف ارز ترجیحی که ابتدای سال 
رخ داد، به اندازه خود تورم هزینه را به بازار ایران تحمیل کرد و طبیعتا کاهش 
نرخ حقوق ورودی می تواند مقداری شیب رو به باالی تورم را کمتر کند اما به طور 
قطع تورم را کاهش نمی دهد.اما اتفاق مهم و فشاری که پس از اعالم کاهش نرخ 
حقوق ورودی گمرکی به بازار تحمیل شده و می تواند با تاخیری، آثار اقتصادی 
نامناسبی برای کشور به همراه داشته باشد این است که بازار را به حالت انتظار 
فرو برده به طوری که خرید و فروش در بازار ُکندتر از دو هفته گذشته شده و 
بسیاری ها از هرگونه معامله ای دست نگهداشته اند و تصورشان این است که با 
اعمال این تصمیم در روزهای آینده، اگر امروز دست به خرید مواد اولیه بزنند، 
زیان می کنند.درباره ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه منفی شدن نرخ رشد 
نقدینگی در فروردین ماه ۱40۱، نوید بهبود شاخص های اقتصادی و ادامه این 
روند در ماه های آینده را می دهد نیز باید مد نظر داشت که کاهش نرخ رشد 
نقدینگی به هیچ وجه نمی تواند ادامه پیدا کند و دلیل آن هم بســیار ساده و 
مشخص است؛ دولت با یک کسری بودجه هنگفتی مواجه است.سیاست های 
پولی هم با تردستی کردن پیش نمی روند بنابراین چطور در این شرایط امکان 
کنترل نرخ رشد نقدینگی وجود دارد؟ مگر اینکه دولت حقوقی به کارمندان و 
بازنشسته ها و هزینه های جاری را پرداخت نکند چراکه سهم اصلی بودجه دولت 
در بخش جاری است و از پرداخت بودجه عمرانی هم تا آنجا که می توانستند 
زده اند و معموال درصد تحقق بودجه عمرانی پایین است.با توجه به رشد قیمت 
نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت هم افزایش پیدا کرده اما به نظر می رسد 
میزان آزادسازی ارزهای نفتی کشورمان دچار چالش شده  است، ضمن اینکه 
روسیه هم در بازار نفت رقیب جدی ایران شده و فروش نفت ایران نسبت به پیش 
از جنگ روسیه و اوکراین به نوسان افتاده و از سوی دیگر آهنگ افزایش قیمت 
نفت ُکندتر شده و نشست کرده است.از سوی دیگر با توجه به روند مذاکرات، 
هر آن، ممکن است فشارهای تحریمی بر صادرات و فروش نفت ایران بیشتر 
شود. اساسا دلیل افزایش فروش نفت ایران این بود که آمریکا قصد داشت از 
این مسیر، چراغ سبزی به ایران نشان دهد و حسن نیت آمریکا تلقی شود و در 

نهایت باعث این شود که در مذاکرات به نتیجه ای برسند.

پشت پرده تصمیمات بنزینی چیست!پشت پرده تصمیمات بنزینی چیست!

یک کارشناس حوزه اقتصاد انرژی اعتقاد دارد: دولت دو هدف از کاهش سهمیه بندی بنزین 
دارد که یکی از آنها افزایش قیمت بنزین آزاد و دیگری افزایش صادرات است.

 به گفته فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با توجه به اینکه مصرف بنزین باال 
رفته، برنامه ریزی شده که به نحوی این روند را کنترل کنند تا به واردات نینجامد و سیاست 

کاهش سهمیه برای کنترل مصرف و جلوگیری از واردات بنزین کلید خورده  است.
در نتیجه این سیاست گذاری سهمیه دوم یعنی سهمیه بنزین ۳000 تومانی در کارت های 
سوخت شخصی کاهش یافته و مردم در تمامی جایگاه های سوخت به کارت سوخت آزاد 

جایگاه داران دسترسی دارند.
کاهش سهمیه  بنزین آتش شایعات در خصوص افزایش قیمت بنزین را شعله ور کرده است؛ 
در حالی زمزمه ها در خصوص افزایش قیمت بنزین باال گرفته است که احسان خاندوری، وزیر 
اقتصاد دولت سیزدهم، بارها اعالم کرده است که در سال جاری تصمیمی مبنی بر افزایش 

قیمت بنزین گرفته نخواهد شد.
در این بین نماینده تهران توئیتی درباره احتمال سهمیه بندی کردن سوخت و گرانی آن 
منتشر کرد؛ سید مصطفی میرسلیم در توییت خود نوشت: تعیین و تثبیت سهمیه سوخت 
یعنی جلوگیری از اسراف و راهبندان و مقابله با آلودگی هوا. دولت با جدیت بر تصمیم عاقالنه 

خود بایستد.
در همین خصوص محمود صبوحی، کارشــناس اقتصاد انــرژی در گفت و گو با خبرنگار 
خبرآنالین گفت: متاسفانه قیمت های انرژی در ایران به صورت دستوری تعیین می شوند و 

تصمیم نهایی را تصمیم گیران اصلی می گیرند و ساز و کار بازار اینجا تاثیرگذار نخواهد بود.
وی افزود: قیمت دستوری باز می گردد به سلیقه، نگاه و دولتمردان که در اکثر مواقع به این 
نتیجه می رسند که با افزایش قیمت حامل های انرژی کسری بودجه را تامین کنند و خیلی 
محدود در ۳0 سال گذشته اتفاق افتاده اســت که یک هدف اساسی برای کاهش مصرف 

بنزین وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصاد انرژی در ادامه گفت: دولت در اکثر موارد از قیمت بنزین برای تامین 

کسری بودجه استفاده کرده است که راه درستی نیست و جوابگو نیز نبوده است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که هدف دولت از کاهش سهمیه بنزین چیست، 
گفت: همین که یک کاالیی را جیره بندی کنید یک قیمت سایه پیدا خواهد کرد و هر کاالیی 
جیره بندی شود افراد و گروه هایی هســتند که همان کاال را در بازار دیگری با قیمت های 
باالتری خواهند فروخت و اصطالحا به آن قیمت سایه خواهند گفت و بازار سایه نیز در تبع 
آن شکل خواهد گرفت در نتیجه زمانی که دولت ســهمیه را کم می کند بازار سایه شکل 

خواهد گرفت.
وی عنوان کرد: از ایجاد سهمیه دولت دو هدف را می تواند دنبال کند، یک آنکه قیمت باالتری 
را برای بنزین آزاد در نظر داشته باشد که به این ترتیب قسمتی از بنزین را با قیمت باالتری 
بفروشد و کسب درآمد کند و دیگر آنکه به دلیل حساسیت های اجتماعی قیمت ها را باالتر 
نبرد اما از آنجا که بنزین را جیره بندی کرده است و اجازه نمی دهد از یک حد بیشتری مردم 
آن را مصرف کنند، مابقی را صادر خواهد کرد و از این ظریق کسری بودجه را جبران خواهد 

کرد.
صبوحی در ادامه گفت: در هر دو صورت دولــت مانند یک تاجر عمل می کند و مانند یک 
حکمران خوب عمل نمی کند. جیره بندی بنزین در صورتی که قیمت ها پایین باشــد اما 
جوابگو نیاز مردم نباشد باعث می شود که مردم یک راه حلی برای جبران نیاز خود پیدا کنند 
و در اینجا بازار سایه شکل خواهد گرفت و مردم به دالالن روی خواهند آورد که بنزین را تهیه 
کنند آن هم به قیمت باالتر که در نتیجه اگر دولت نیز قیمت بنزین را افزایش ندهد در نهایت 

برای مردم افزایش پیدا خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد انرژی تصریح کرد: پشت این قضیه کاهش سهمیه بنزین هیچ برنامه 
پایدار در راستای ایجاد تغییر ساختار برای ارتقا بازده و کاهش تلفات و تخریب منابع دیده 

نمی شود.
صبوحی در ادامه در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت بنزین چه تاثیری بر روند تورم 
خواهد گذاشت؛ گفت: تورم در کشور ما از آنجا که ما واردکننده بنزین نیستیم تحت تاثیر 
زیادی قرار نخواهد گرفت؛ تورم ناشی از کسری بودجه دولت و بی انضباطی مالی دولت است 

که نقدینگی را افزایش خواهد داد و ریشه آن در سیاست های پولی و مالی دولت است.
این کارشناس اقتصاد انرژی افزود: در صورتی که با افزایش قیمت بنزین درآمد ناشی از آن به 
اقتصاد برگردد و در حمایت از تولید و سرمایه گذاری و اشتغال زایی خرج شود تورم آن چنانی 
تولید نمی کند اما اگر دولت با درآمدهای بنزین کسری بودجه اش را تامین کند و به جای 
کنترل هزینه از درآمد حاصل از بنزین برای تامین این هزینه های ناکارآمد بهره گیرد عدم 

تعادل در اقتصاد تداوم پیدا خواهد کرد و افزایش قیمت ها اتفاق خواهد افتاد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: درصورتی که یک حکمرانی هوشــمند بتواند سیاســت 
اصالح ســاختار در بحث انرژی را اجرایی کنــد و منابع حاصل از صــادرات و یا افزایش 
 قیمــت انــرژی را در بحث بهبود ســطح زندگــی مردم، اصــالح بهداشــت و آموزش 
استفاده کند رویکرد جدیدی است که می تواند در کشور تحول آفرین باشد و اشتغالزایی کند 

و سهم سرمایه گذاری را باال برد.

بنابر دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع 
توقیف سریال جیران صادر شد.

مخاطبان ســریال حســن فتحی می  توانند پس از ۵6 روز 
توقیف، قسمت 24 و 2۵ این ســریال را جمعه  2۵ شهریور 

تماشا کردند.

الهام کردا در موســیقی-نمایش »هفت خان اسفندیار« به 
تهیه کنندگی و کارگردانی حسین پارســایی ایفاگر نقش 

»جادو زن« شد.
»هفت خان اســفندیار« برداشــتی آزاد از شاهنامه حکیم 
ابوالقاسم فردوسی به نویسندگی محمدرضا کوهستانی است.

امین حیایی، غزل شــاکری، امیر کاوه آهنین جان و اصغر 
پیران دیگر بازیگران این پروژه هستند. 

 
گمانه زنی ها درباره فصل دوم »زخم کاری« محمدحســین 
مهدویان به اوج خودش رســیده و این بار برخی شنیده ها 

حاکی از شروِع تولید آن است.

جیران رفع توقیف شد

الهام کردا »جادو زن« شد

فصل دوم »زخم کاری« 
ساخته می شود

  

حسین فراهانی
کارشناس  اقتصادی

فشارهای تحریمی، تورم و بازارهای 
اقتصادی ایران

در اجرای تبصره ۵ ماده 8 تصویب نامه شماره ۱۵۳۵6/ت۳600۵ هـ  هیات  
محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم پیمانکاری غالمرضا عماد حقی 
، که فعال مجهول المکان می باشد،ابالغ می گردد: آقای رمضان سیفی با کد 
شناسایی بیمه 006960۵408  ادعای اشتغال در کارگاه فوق الذکر با عنوان 
شغلی کارگر معدن  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

  مهدی قاسمی زاده- معاون مدیر کل ورئیس اداره  

شناسه آگهی : ۱۳8۱649 0 / م - الف

 آگهی ابالغ رای کمیته بدوی 
مشاغل سخت وزیان آور استانی 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/06/27

شماره : 1468

 رشد صادرات غیرنفتی در دستور کار

در حالی شــورای عالی شهرسازی با عرضه تراکم تشــویقی در بافت های 
فرسوده موافقت کرد که بسیاری از شهرسازان توسعه عمودی شهر را عامل 

بسیاری از معضالت پایتخت می دانند.
 روز گذشته در شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران بسته تشویقی 

نوسازی بافت های فرسوده به تصویب رسید.
مهمترین بخش این بسته تشویقی، فروش دو طبقه تراکم تشویقی به سازنده 

یا مالک یا سرمایه گذار در نوسازی بافت های فرسوده است.
علت صدور این مجوز به شهرداری ها برای عرضه تراکم تشویقی در بافت های 
فرسوده، رفع مشکالت ریزدانگی، نفوذناپذیری و عدم تاب آوری در این بافت 
هاست که با توجه به فعال شدن برخی گسل های اطراف پایتخت و وجود 
نگرانی هایی بابت نامقاوم و نا ایمن بــودن خانه های واقع در بافت های نابه 
سامان شهری، شورای عالی شهرسازی به دنبال ایجاد صرفه اقتصادی جهت 

ورود سرمایه گذاران، انبوه سازان و توسعه گران بافت های فرسوده است.
به عبارت دیگر، در حالی که دولت در طرح نهضت ملی مســکن به دنبال 
توسعه افقی شهرها و شهرسازی افقی است، اما در داخل بافت های فرسوده 
شهری خصوصاً کالنشــهرها و پایتخت که با کمبود شــدید زمین مواجه 

هستیم، دستور کار ساخت و ساز، توسعه عمودی است.
تا پیش از این توسعه عمودی در برخی مناطق و محالت گران قیمت پایتخت 
برای سازندگان صرفه اقتصادی داشت و کمتر انبوه ساز یا سرمایه گذاری 
رغبت به بلندمرتبه سازی در بافت های میانی و جنوبی پایتخت از خود نشان 
می داد؛ اما به نظر می رسد با تصویب بسته تشویقی شورای عالی شهرسازی، 
رویکرد به بلندمرتبه سازی در بافت های میانی و مرکزی شهر نیز با اقبال 

سازندگان مواجه شود.
مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و بســته تشویقی نوسازی بافت های 
فرسوده، از سوی برخی کارشناسان اقتصادی بیشــتر به عنوان راه مفری 
برای سوداگران و دالالن مسکن یاد می شود تا نوسازی بافت های فرسوده 
و ارتقای کیفیت زندگی مالکان واحدهای مســکونی ریزدانه در بافت های 

ناکارآمد شهری.در همین ارتباط محمد منان رئیسی رئیس مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه دیروز شورای 
عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اعطای دو طبقه تراکم تشویقی به 
متقاضیان نوسازی بافت های فرسوده اظهار کرد: بر اساس این مصوبه قرار 
است دو طبقه تراکم تشــویقی به تراکم مصوب هر محله در بافت فرسوده 
واگذار شود به این صورت که اگر مثاًل در محله ای در صورت بازسازی، مجوز 
۴ طبقه داده می شود دو طبقه تشویقی واگذار شده و امکان ساخت آپارتمان 

شش طبقه وجود خواهد داشت.
وی افزود: دلیل تصویب این پیشنهاد در شورای عالی شهرسازی و معماری 
این بود که با توجه به نبود ایمنی در سازه های موجود در بافت فرسوده و نیز 
روی گسل بودن شهر تهران از یک سو و نبود صرفه اقتصادی ساخت و ساز در 

بافت های فرسوده تهران، تراکم تشویقی به سازندگان داده شود.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ادامه داد: متأسفانه کسانی 
که این پیشنهاد را ارائه و تصویب کرده اند از این موضوع غافل بوده اند که 
تراکم »نفر بر هکتار« در تهران از ایده آل بسیار باالتر بوده و این متوسط این 
شاخص برای شهر تهران ۱۵۰ نفر بر هکتار است. حتی در برخی بافت های 
فرسوده پایتخت این شــاخص به ۳۰۰ نفر بر هکتار یعنی دو برابر متوسط 
تهران می رسد.رئیسی یادآور شــد: حتی همین متوسط تراکم ۱۵۰ نفر بر 

هکتار نیز دو برابر تراکم نفر بر هکتار در توکیو، ســه برابــر لندن و ۵ برابر 
استانبول است یعنی همین االن هم تراکم جمعیتی در تهران بسیار باالتر 
از ایده آل اســت.وی با بیان اینکه در بلندمرتبه سازی قرار نیست مساحت 
تهران و کالن شهرها بزرگ تر شود در نتیجه سرانه های زندگی مانند فضای 
سبز، فضای فرهنگی، حمل ونقل عمومی و ... کاهش می یابد که به معنی 

افت کیفیت زندگی است.
این شهرساز با تاکید بر اینکه در مصوبه شورای عالی شهرسازی صرفاً نوسازی 
واحدهای نامقاوم در برابر زلزله در نظر گرفته شده تاکید کرد: به جای ایده 

بلندمرتبه و فروش تراکم می شود از الگوی »نوسازی کشویی« بهره برد.
وی در توضیح الگوی نوسازی کشویی تصریح کرد: این روش به این معناست 
که به جای اینکه ریزدانه به ریزدانه در بافت فرسوده مجوز ساخت تراکم داده 
شود روی نوسازی بلوک شهری متمرکز شده و به ازای آن، تراکم موقت در 
منطقه دیگری داده شود یا قطعه جدیدی به شهر الحاق کنند تا نوسازی یک 

بلوک یا یک زون از شهر به اتمام برسد.
رئیسی گفت: در این روش از نوسازی، مانند طرح کلید به کلید یک منطقه از 
شهر نوسازی شده و پس از اتمام آن سراغ منطقه دیگری می رویم البته این 
طرح زحمت زیادی دارد.وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی شهرسازی را 
در مجموع مثبت نمی بی نم خاطرنشان کرد: شهرسازان به طور کلی با رشد 
بیش از حد کالن شهرها به ویژه تهران موافق نیستند چون تهران در حال 
حاضر به افق جامع جمعیتی که حدود ۱۰ میلیون نفر است، رسیده؛ ولی 
اگر قرار باشد بین بد و بدتر که شامل تراکم فروشی و بزرگ تر شدن مساحت 
شهر باشد ترجیح این است که شهر، توسعه افقی داشته باشد نه عمودی ولی 

متأسفانه شورای عالی شهرسازی فروش تراکم را آزاد کرده است.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با بیان اینکه توسعه افقی 
شهر گزینه بهتری از توسعه عمودی است ولی از افزایش جمعیت تهران باید 
جلوگیری شود گفت: گزینه بهینه، رعایت الگوی آمایش سرزمین است که 

شهروندان کالن شهرها برای مهاجرت معکوس ترغیب شوند.

مصوبه عجیب جواز تراکم فروشی؛ به نام مردم به کام سوداگران

مرتضی قدیمی
کارشناس اقتصادی

بازار سرمایه بچه بین راهی وزرا شده  است

ما مشکالتی را در ساختار اقتصاد داریم که در صورتی که هر دولتی با هر گرایش 
سیاسی بر سرکار آید این مشکالت به بزرگترین چالش های آن بدل خواهد شد.

یکی از این چالش ها نقدینگی اســت، بزرگترین عارضه ای که هر دولتی با هر 
گرایش سیاسی روی کار بیاید تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت؛ در 8 سال پیش و 
در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی نیز دولت با چنین چالشی مواجه بود اما با 
شدت کمتر و دولت سیزدهم تاکنون نتوانسته است بر چالش نقدینگی غلبه کند.

تورم دومین چالشی است که دولت با آن مواجه است و همین نقدینگی در حوزه 
تورم نیز اثرگذار است. در این دولت دو عامل باعث تورم شده است یکی از آنها فضای 

جهانی است و دومین عامل نیز میزان نقدینگی در کشور است.
در بازار سرمایه دولت کارهایی را انجام داده است که هم مثبت بوده است و هم 
منفی؛ در حوزه مالیاتی، رئیس سازمان امور مالیاتی بخشنامه هایی را اعالم کرده است 
که کامال به نفع بازار سرمایه بوده است. مالیات اوراق سپرده کاالیی برای چندین 
سال مسکوت مانده بود که امسال حل شد و می توان گفت در حوزه هایی عملکرد 
دولت مثبت بوده اســت و در حوزه هایی کارشناسان عملکرد دولت را قبول ندارند 
مانند حوزه هایی از قبیل رانت خودرو و باید پرسید که دولت بر چه استداللی اجازه 

می دهد که خودروسازان زیان ده قرعه کشی برگزار کنند؟
ماه عسل عملکرد دولت را بنده مثبت تلقی می کنم اما به طور جداگانه در برخی 
از حوزه ها عملکرد دولت مثبت نبوده است؛ متاسفانه بخشی نگری همچنان که در 
دولت های قبلی بوده است در این دولت نیز دیده می شود به عنوان مثال وزیر صمت 
تنها به حوزه خود توجه می کند و وزیر نفت نیز تنها توجه اش به وزارت خانه خود 
اســت و به طور کلی بخشی از انتقاداتی که وجود دارد به عملکرد وزارت صمت و 

تاثیر گذاری این وزارتخانه بر ساختار بازار سرمایه بازمی گردد.
وزارت صمت احســاس می کند که بورس کاال یکی از اداره های زیرمجموعه آن 
است و با این تفکر عمل می کند؛ متاسفانه بازار سرمایه بچه بین راهی وزرا مختلف 
شده است و شورایی ایجاد شده به عنوان شورای عالی بورس که مصوبات آن ضمانت 
اجرایی ندارد و این شــورا متشکل از رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد است و در 
نهایت وزیر اقتصاد را مجلس برای پاسخگویی فرا می خواند در صورتی که خیلی از 
اتفاقاتی که در بازار سرمایه رخ می دهد ناشی از دخالت های وزیر صمت است و به 

همین جهت بازار سرمایه توجه ویژه ای را می خواهد.

  خبرخبر
 بحران آب و هوا قیمتها را در اروپا ۱۰ برابر خواهد کرد

رئیس کمیســیون اروپا تاکید کرد که بحران آب و هوا در اروپا جدی است و باعث 
افزایش ۱۰ برابری قیمتها خواهد شد.

 به نقل از الجزیره، »اورزال فن در الین«، رئیس کمیسیون اروپا در سخنرانی خود 
در پارلمان اروپا در بروکسل به بحران تغییرات آب و هوا اشاره کرد و گفت: رودخانه 
های اروپا در خال خشک شدن و دمای آن در حال افزایش است و قاره اروپا با تهدید 

جدی روبروست.
فن در الین تاکید کرد که به غیر از بحران انرژی که اروپا با آن مواجه است، بحران آب 

و هوا نیز باعث افزایش ۱۰ برابری قیمت ها در اروپا خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با تشکیل کارگروهی برای کاهش قیمت ها موافقت شده است، 
تاکید کرد: کشورهای عضو اتحادیه، سرمایه گذاری زیادی در انرژی باد و پنل های 
خورشیدی کرده اند و باید یک بازار هیدروژن جدید ایجاد کنند تا شکاف ها را پر و 

عرضه و تقاضا را متعادل کنند.
اروپا هم اکنون در حال سپری کردن تابستان فاجعه باری از نظر ذخایر آبی است به 
طوری که به گفته کارشناسان، به نظر می رسد که این قاره در حال تجربه کردن 

بدترین پدیده خشکسالی خود در طول تاریخ باشد.
بنابر گزارش شبکه خبری سی ان ان از داده های رسمی، طی هفته های اخیر برای 
حدود ۶۳ درصد از اراضی در سراسر اتحادیه اروپا و بریتانیا هشدار خشکسالی صادر 
شده است. همچنین هشدارهای جدید نیز در این زمینه هر روزه در حال افزایش 

هستند. 

  اکران بازی های جام جهانی در سینماها قطعی شد
رییس انجمن سینماداران از قطعی شدن اکران مسابقات فوتبال جام جهانی قطر در 

سینماهای سراسر کشور خبر داد.
محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران  درباره آخرین تصمیم گیری ها برای 
صدور مجوز نمایش مسابقات فوتبال جام جهانی قطر در سالن های سینمایی گفت: 
خوشبختانه موافقت های الزم برای ایجاد شرایط الزم نمایش مسابقات فوتبال در 
سینماها انجام شده تا سالن های سینمایی بتوانند با موفقیت مسابقات مورد نظر 
را نمایش دهند.وی با اشاره به اینکه رئیس سازمان سینمایی نیز پی گیر نمایش 
مسابقات فوتبال جام جهانی در سینماها بود، توضیح داد: با توجه به جلساتی که تا 
امروز برگزار کردیم، قرار است تا سینماهای سراسر کشور امکان نمایش مسابقات 
فوتبال را داشته باشند.رئیس انجمن سینماداران بیان کرد: همچنین از سوی سازمان 
سینمایی اقدامات الزم برای همکاری با نیروی انتظامی هنگام پخش مسابقات فوتبال 
در سینماها صورت گرفته است. امیدوارم بتوانیم شرایطی را فراهم بیاوریم که این 

مسابقات با کیفیت مناسب در سالن های سینمایی نمایش داده شود.
وی با اشاره به اینکه تمام مسابقات فوتبال ایران در گروه خود در سینماها نمایش داده 
می شود، توضیح داد: در تالش هستیم تا نمایش دیگر مسابقات پرطرفدار جام جهانی 

قطر را نیز در سالن های سینمایی پخش کنیم.
رئیس سینما ماندانا درباره توافق بین سینماداران و صاحبان فیلم هایی که در آن 
بازه زمانی فیلم هایشان نوبت اکران دارد، بیان کرد: درباره چگونگی همکاری میان 
ســینماداران و صاحبان فیلم های در حال اکران و درصــدی که می توان به آن ها 
پرداخت کرد، پیشنهادهایی به شــواری صنفی نمایش داده شده و باید دید چه 

تصمیمی در این زمینه گرفته می شود.
اشرفی در پایان با اشــاره به اینکه مردم عالقه مند به تماشای فوتبال در سینماها 
هستند، گفت: بی شک استقبال خوبی از نمایش مسابقات فوتبال جام جهانی در 
سینماها صورت می گیرد و این می تواند به نفع سینمای ایران باشد، اما نباید فراموش 

کرد که این استقبال تنها می تواند یک مسکن موقت برای سینما به شمار رود. 

  رشد ۳۰ درصدی صادرات صنعتی به روسیه در ۵ ماهه امسال
سخنگوی وزارت صمت از رشد ۳۰ درصدی صادرات صنعتی به روسیه در ۵ ماهه 
امسال خبر داد و گفت: ترکیب صادرات ایران به کشور روسیه از محصوالت کشاورزی 

محور به صنعتی تغییر کرده است.
 امید قالیباف اظهار کرد: در دو ماه تیر و مرداد جهش صادرات به روسیه داشتیم به 
طوری که نه تنها کاهش رشد سه ماهه اول سال جبران شد بلکه در ۵ ماهه رشد ۳۲ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد بودیم.سخنگوی وزارت صمت ادامه 
داد: با رشد ۳۰ درصدی صادرات کاالهای صنعتی به روسیه تراز صادرات صنعتی به 

این کشور برای اولین بار مثبت شد.

سعیده محمد  -   ایده روز | برخی فعاالن 
حوزه تجارت  معتقدند سیاست های دولت 
ســیزدهم در حوزه تجارت خارجی اثرات 
مثبتی در روند توسعه تجارت داشته است، 
همچنین فعاالن اقتصــادی معتقدند که 
اثرات واقعی سیاســتگذاری دولت در این 
حوزه تا پایان امسال بیشتر نمایان می شود.

تجارت یک ساله در دولت سیزدهم از ابتدای 
استقرار دولت  در شــهریور سال گذشته تا 
پایان مرداد امسال با رشــد ۳۰ درصدی به 

حدود ۱۰9 میلیارد دالر رسید. 
سیدروح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک، در 
تشریح تجارت یک ســاله دولت سیزدهم، 
می گویــد: از آغاز بــه کار فعالیــت دولت 
سیزدهم در شهریور ســال ۱۴۰۰ تا پایان 
مرداد ســال جاری ۱۶۱ میلیون و ۶۴ هزار 
تن کاال به ارزش ۱۰8 میلیارد و 8۶8 میلیون 
دالر، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که 
این میزان نســبت به مدت مشابه در دولت 
گذشــته از لحاظ وزنی ۳ درصد و از لحاظ 

ارزشی ۳۰ درصد با رشد همراه بوده است.  
وی افزود: سهم صادرات کاالهای ایرانی در 
دولت سیزدهم، ۱۲۱ میلیون و ۱7۶ هزار تن 
کاال به ارزش ۵۲ میلیارد و ۲9۶ میلیون دالر 
بوده که نســبت به مدت مشابه بدون تغییر 
در وزن )کمتر از یک درصد(، ۲7 درصد در 

ارزش افزایش داشته است. 

  ۳ اقدام دولت سیزدهم در افزایش 
تجارت خارجی 

در این بــاره، محمــد الهوتــی رئیــس 
کنفدراســیون صادرات ایران در گفت وگو 
با فارس به دالیل افزایــش و رونق تجارت 
خارجی در دولت ســیزدهم اشاره می کند 
و می گوید: در یــک ســاله فعالیت دولت 
سیزدهم، تجارت خارجی روند مثبتی داشته 
است که دلیل افزایش و رونق تجارت خارجی 
در درجــه اول به نوع نگاه دولت ســیزدهم 
به تجــارت خارجــی و فعاالن ایــن حوزه 
باز می گردد که توانست اطمینان مجدد را به 
جامعه صادرکنندگان بازگرداند و در مقابل با 
توجه به فضای ایجاد شده و اطمینان حاصله 

افزایش صادرات محقق شد. 
وی افزود: متعاقب آن نیز دولت توانســت 

در خصوص واردات با مدیریــت و به جای 
محدودیت و ممنوعیت هایــی که در دولت 
قبل ایجاد شده بود گشایش هایی در واردات 
مواد اولیه فراهم کند و به این ترتیب تولید نیز 
افزایش یافت، در یک سال گذشته دولت با 
اطمینان بخشی و تسهیل گری در بحث رفع 
تعهد ارزی موجب رشد تجارت خارجی شد. 
وی همچنین به تغییر نگاه کالن مدیریتی 
در بانک مرکزی نسبت به موضوع صادرات 
و اهمیت واردات در بخش تولید اشاره کرد و 
گفت: همه این مسائل دست به دست هم داد 
تا تجارت خارجی کشــور در یک سال اخیر 

افزایش یابد. 
 الهوتــی بــا اشــاره بــه اقدامــات دولت 
ســیزدهم در برقــراری روابط تجــاری با 
کشورهای همسایه و روســیه و تاثیر آن بر 
تجارت خارجی کشور، گفت: هدف گذاری 
دولــت افزایش حجم تجارت با ۱۵ کشــور 
همسایه اســت که در این رابطه به توفیقات 
خوبــی دســت یافته ایم و رشــد نســبتا 
 خوبی در تجــارت خارجی با کشــورهای

 همسایه حاصل شده است. 

  معاونت دیپلماسی اقتصادی نقش 
خود را در وزارت امور خارجه یافته است

مجیدرضــا حریری، رئیس اتاق مشــترک 
ایران و چین نیز در رابطه با اقدامات دولت در 

راستای توسعه تجارت خارجی به خبرنگار 
فارس گفت: دو اتفاق در دولت ســیزدهم 
افتاده اســت اول اینکه معاونت دیپلماسی 
اقتصادی نقش خود را در وزارت امور خارجه 
پیدا کرده است و در سیاستگذاری راه درستی 
را نسبت به قبل می رود و دوم اینکه سازمان 
توسعه تجارت از حدود ۱۰ سال قبل به یک 
سازمان بی اثر در تجارت خارجی تبدیل شده 
بود که با اقدامات اخیر تالش می شود تا این 

سازمان جایگاه خود را دوباره پیدا کند. 

  تقدیر بخش خصوصی از اقدامات 
دولت سیزدهم در توســعه تجارت 

خارجی
 هفتــه گذشــته نیــز روســای اتاق های 
تعاون، اصناف و بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایــران در نامــه ای به رییس 
جمهــوری از اقدامات دولت ســیزدهم در 
راســتای توسعه تجارت، گســترش روابط 
اقتصادی و رفع موانع صادراتی تقدیر کردند.

در این نامه با تقدیر از رویکرد مثبت دولت 
ســیزدهم در حوزه تجارت خارجی به ویژه 
توسعه صادرات غیرنفتی در دوره یک ساله، 
عنوان شد که این روند نتایج و دستاوردهای 
درخشانی برای اقتصاد کشور به همراه داشته 
اســت، از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت 
جدیــد در معاونت دیپلماســی اقتصادی 

وزارت امــور خارجه و همچنین ســازمان 
توســعه تجارت در دولت سیزدهم، رویکرد 
تعاملی این دستگاه ها برخالف شدیدترین 
تحریم های اقتصادی کشور موجب تقویت 
روحیه و امید میان صادرکنندگان شــده و 
منجر به رشــد صادرات کاالهای ایرانی به 
بازارهای جهانی و به خصوص کشــورهای 

همسایه شده است.

  دولت در بخش تجارت خارجی موفق 
عمل کرده است

از سوی دیگر جمشید نفر، عضو اتاق بازرگانی 
ایــران، در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس در رابطه با وضعیت تجارت 
خارجی کشور در دولت ســیزدهم با تاکید 
بر اینکــه یکی از بخش هایی کــه دولت در 
آن موفق عمل کرده اســت، بخش تجارت 
خارجی کشور بوده اســت گفت:  سازمان 
توسعه تجارت نیز در این بخش تالش فوق 
العاده ای انجام داده و موفقیت های خوبی را 

نیز به دست آورده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: البته 
اگر در زمینه صادرات کشورمان را با مالزی که 
دارای امکانات بسیار محدودی است، مقایسه 
کنیم و یا کشــورمان را به لحــاظ تجارت 
خارجی با ترکیه مقایســه کنیم باید گفت 

که در مقایسه با این کشورها عقب هستیم.

وی با بیان اینکه از کشورهای توسعه یافته 
که مســیر توســعه خــود را از راه صادرات 
پیموده اند،  عقب هســتیم، بیان داشت: اما 
نباید فراموش کرد که تا قبل از سال ۱۳97 
و خروج ترامپ از برجام، کشوری بودیم که 
اقتصادمان را بر مبنای امکانات نفتی ایجاد 
کرده ایم و به امکانات صادرات غیرنفتی توجه 

زیادی نشده بود.
نفر گفت: امــا بعد از ســال ۱۳97 و اعمال 
تحریم ها و محدودیت هــا، دولتمردان چه 
در دولت گذشــته و چــه در دولت فعلی به 
این جمع بندی رســیدند که کشــورمان از 
ظرفیت هــای فــوق العــاده ای در رابطه با 
صــادرات غیرنفتــی برخوردار اســت که 
متاســفانه بســیاری از این فرصت   طی ۴۳ 
سال گذشته اســتفاده نشــده است.وی با 
اشاره به افزایش چندین برابری قیمت دالر 
بعد از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران 
گفت: هر کشوری از این فرصت برای توسعه 
صادرات اســتفاده می کرد، اما در کشور ما 
با وضع بخشــنامه ها و آیین نامه های غلط 
و دســت و پاگیر نه تنها رشــد قیمت دالر 
منجر به افزایش صادرات غیرنفتی نشــد، 
بلکه در بعضی سال ها شاهد کاهش صادرات 
غیرنفتــی نیز بودیــم. نفر گفــت: تجارت 
خارجی امری نیســت که امــروز تصمیم 
 بگیریم که توســعه یابد و بعــد این مهم به

 سرعت محقق شود بلکه توسعه آن نیازمند 
فراهم سازی زیرساخت است و مهمتر از هر 
چیزی به ایجاد زیر ساخت برای کار صادراتی 
نیاز داریم بنابراین همانطور که اشــاره شد 
اقدامات خوبی انجام شــده اما این اقدامات 
باید در راستای رســیدن به هدف پایدار و 

مستمر باشد. 
 دولت سیزدهم یکی از اهداف اساسی خود 
در راستای توسعه تجارت خارجی و صادرات 
را برقراری تعامالت اقتصادی و تجاری بیشتر 
با کشورهای همســایه تعریف کرد و در این 
راستا سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از آغاز به کار خود سفرهای 
مختلفی به کشورهای سوریه، امارات، عمان، 
قطر، ارمنســتان و غیره داشت  که هر کدام 
از این سفرها دستاوردهایی را برای توسعه 

تجارت خارجی کشور داشت. 

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۰۵77۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه 

وبالمعارض متقاضی بنام شهرام مقصودیان ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۵۳.۲۴ متر مربع به پالک ۳۱۴ فرعی از ۱9-اصلی واقع تیرکده سفلی مازندران بخش ۵ ثبت نور محرز گردیده 
ست.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز روزنامه سراسری ومحلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 علی سعادتی
شناسه آگهی : ۰۱۳7۴۰9۰/ م - الف                  تاریخ انتشار دوم : ۱۴۰۱/۰۶/۲7   سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان نور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مصوب  ۱۳9۰/9/۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گرددامالک متقاضیان واقع در قریه انارور پالک ۲ اصلی بخش ۳ قشالقی  ۱۲۴۳ فرعی آقا/ خانم 
محمد علی دودل اندرور فرزند عبدالعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۱۱/۴۵ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از غالمعلی دودل لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید.                                                                                 صفر رضوانی   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 
شناسه آگهی : ۰۱۳7۴999/ م - الف           تاریخ انتشار دوم : ۱۴۰۱/۰۶/۲7
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه 1401/06/27

شماره : 1468

  معیار شناسایی حساب های تجاری تغییر کرد
زهرا جعفری  -   ایده روز  | رئیس سازمان 
مالیاتی گفت: در نیمه اول امســال حدود ۲۷۰۰ 
میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال خودرو وصول 
شده و تا پایان سال این مالیات به ۵۰۰۰ میلیارد 

تومان خواهد رسید.
 داود منظور با اشاره به اینکه قانون پایانه های 
فروشگاهی یکی از تکالیف بر زمین مانده از بیش 
از ۲ سال قبل بود، گفت: در دولت سیزدهم یک 
نیاز ملی و یک تکلیف قانونی به مرحله اجرا درامد، 
اهمیت اجرای این قانون در این اســت که نظام 
مالیاتی کشور به یک نظام روزآمد تبدیل می کند، 
تمام کشورهای توسعه یافته در حوزه مالیات این 

مسیر را طی کرده اند.
وی افزود، قانون پایانه های فروشگاهی فعاالن 
اقتصادی را مکلف میکند هنگام تراکنش مالی آنرا 
به صورت الکترونیکی ثبت و نسخه ای از صورت 
حساب را برای پایگاه اطالعات مالیاتی ارسال کنند. 
بر این اساس سازمان مالیاتی مستند بر اطالعات با 

مودیان مواجه خواهد شد.
رئیس ســازمان مالیاتی گفت: زمانی که یک 
بنگاه کاالی خود را به فروش میرساند و معافیت 
و مالیات متعلقه به صورت آنی مشخص می شود، 
دیگر جای چانه زنی و گالیه وجود نخواهد داشت. 
این نوع از شــفافیت درآمدهای مالیاتی کشور را 

افزایش خواهد داد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ســامانه 
مالیات بر نقل انتقال خودرو راه اندازی شد، تحول 
چشم گیری رخ داد و مراجعه به دفترخانه ها حذف 
شد. این مبالغ مستقیم به خزانه واریز می شود. در 

کل سال قبل ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات از این 
محل وصول شــد اما در نیمه اول امسال حدود 
۲۷۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال وصول 
شده و تا پایان سال این مالیات به ۵۰۰۰ میلیارد 

تومان خواهد رسید.
وی افزود، اشراف اطالعاتی منجر به برقراری 

عدالت مالیاتی خواهد شــد. اولین گام در حوزه 
قانون پایانه ها با شرکت های پذیرفته شده در بورس 
آغاز شده است. این قانون پیش نیاز اجرای قانون 
جدید مالیات ارزش افزوده است. ماده به ماده این 
قانــون در حوزه ارزش افزوده به قانون پایانه های 

فروشگاهی ارجاع می دهد.

رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه وصول 
مالیات نقل و انتقال خودرو ۳ برابر شــده، گفت: 
برای اینکه اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی 
شوکی ایجاد نکند مجوز اجرای مرحله ای آن تا 

سال۱۴۰۲ دریافت شد.
منظور با اشاره به اینکه بسته اطالع رسانی در 

حوزه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی تقویت 
خواهد شــد، گفت: یکی از مقدمات اجرای این 
قانون مربوط به مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون در حوزه  
ساماندهی پذیرنده ها بود که در سال قبل انجام 
گرفت. ۱۸ میلیون ســاماندهی و ۸ میلیون پوز 
غیر فعال و برای ۹.۵ میلیون کارت خوان پرونده 

مالیاتی تشکیل شد.
وی افزود، از هفته قبل اجرای ماده ۱۰ تفکیک 
حســاب های شــخصی و تجاری آغاز شد. بانک 
مرکــزی باید تمامی نقــل و انتقالهای تجاری را 
پایش کند، حکم رانی ریال مستلزم تقویت نظارت 
بانک مرکزی است هرچند این خال در نظام بانکی 

کشور مشهود بود.

 احتمــال بازبینــی و کاهش تعداد 
تراکنش های واریزی برای شناسایی حساب 

تجاری در آینده
منظور گفت: اگر مجموع واریزی به حساب های 
تجاری بیــش از مجمــوع صورتحســاب های 
الکترونیکی باشد، یعنی بخشی از صورت حساب ها 
صادر نشــده اســت و برای این موضوع جریمه 

سنگین ۱۰ درصد کل فروش لحاظ شده است.
رئیس سازمان مالیاتی گفت: هر کس می خواهد 
تجارت کند باید حساب تجاری داشته باشد، اگر 
تعداد دفعات واریز به یک حساب بیش از ۱۰۰ بار 
باشد مشکوک به تجاری است. برخی واحدهای 
شــغلی که به مردم شماره کارت اعالم می کنند 
یکی از مصادیق مورد نظر این رویکرد بانک مرکزی 
جهت تفکیک و شناسایی حساب های تجاری است. 

  

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا 
پایان مردادماه، حدود ۲۶ میلیارد دالر تأمین ارز برای 

واردات رسمی کشور به شکل حواله انجام شده است.
علی صالح آبادی در خصوص شرایط حواله های ارزی 
عنوان کرد: در حال حاضر و در زمینه حواله ارزی شرایط 
ما به گونه ای است که حجم عرضه ارز به مراتب بیش 
از تقاضای آن است و ما در روزهای مختلفی شاهد این 
نکته هستیم که در بازار عرضه های زیادی اتفاق می افتد 

و در همان حال تقاضایی در بخش حواله ارزی نداریم.
وی افزود: از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا پایــان مرداد ماه، 
حدود ۲۶ میلیارد دالر تأمین ارز برای واردات رسمی 
کشور به شکل حواله انجام شــده است که این میزان 
نسبت به مدت دوره مشابه سال گذشته که حدود ۱۹ 
میلیارد دالر بوده است؛ تقریباً هفت میلیارد دالر بیشتر 

شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از روزهای آینده 
به صورت شفاف میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار نیما 

به صورت رسمی اعالم می شــود، عنوان کرد: با اعالم 
این مهم به صــورت روزانه همه فعــاالن اقتصادی در 
جریان عرضه و تقاضای حواله رســمی ارز کشور قرار 

خواهند گرفت.
وی ادامه داد: عالوه بر این در حوزه اسکناس نیز وضعیت 
عرضه ها بسیار خوب اســت و از ابتدای سال تاکنون 

حدود یک میلیارد دالر به شکل اسکناس ارزی در بازار 
متشکل ارزی و بازار توافقی معامله ارز صورت گرفته و 
صادرکنندگان ارز خود را در قالب حواله و اسکناس ارزی 
به سامانه ها ارائه می کنند و در این زمینه نیز وضعیت 

عرضه ها بسیار مطلوب است.
رئیس شــورای پــول و اعتبــار در پایان دربــاره در 
خصوص انتشــار میزان معامالت و عرضه و تقاضا در 
بازار متشــکل ارزی و معامــالت ارزی توافقی گفت: 
معامــالت ارزی توافقی که از ماه های گذشــته میان 
صرافی ها آغاز شــده بود؛ در این باره نیز خوشبختانه 
حجم معامالت توافقی بازار ارز بــه طور قابل توجهی 
افزایش پیــدا کرده و عمــق این بــازار افزایش قابل 
توجهی یافته اســت و نیازهای اسکناســی خدماتی 
مورد نیــاز مردم به طــور کامل تأمین می شــود. لذا 
مقرر شــده اســت میزان معامالت و عرضه و تقاضا و 
 قیمت ها به صورت شــفاف در ســایت بازار متشکل

 ارز ایران از ۲۳ شهریور ماه اعالم شود.

 مدیر اداره ارزیابی ســالمت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: بانک ها مکلف به 
استقرار سامانه های ذی نفع واحد هستند و بانک مرکزی هم اخیراً جهت اجرایی 

شدن آن پیگیری های جدی را در دستور کار خود قرار داده است.
 علی اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی در خصوص اعطای 
تسهیالت و تعهدات برای شرکت های زیرمجموعه بانک ها و مؤسسات اعتباری 
گفت: نکته اول اینکه صرفاً اعطای تســهیالت و تعهدات برای شــرکت های 
زیرمجموعه نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص 
مرتبط بانک باشد، طبق آیین نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول قاعده 

قرار می گیرد.
وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت های زیرمجموعه و 
یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به نوعی 
تصمیمات بانک را متأثر کنند و احتمال دارد منافع بانک و این دسته از افراد در 
تضاد باشد.میرعمادی با بیان اینکه آنچه اهمیت این موضوع را دوچندان می کند 
این است که این افراد در برخی موارد تصمیم گیرنده هستند و بانک و یا موسسه 
اعتباری را به عنوان بنگاه تأمین مالی شرکت های تحت مدیریت خود استفاده 
می کنند، افزود: لذا در این موارد تضاد منافع ایجاد می شود و این افراد منافع خود 
را به منافع سپرده گذاران و عموم مردم ترجیح می دهند و از این بابت مخاطراتی 

متوجه بانک و موسسه اعتباری می شود.
وی تاکید کرد: لذا در این خصوص حتماً مراقبت های جدی باید انجام گیرد که 

این اتفاقات رخ ندهد.
مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی با بیان اینکه در این خصوص آیین نامه ای از 
ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین نامه تسهیالت و تعهدات 
اشخاص مرتبط ابالغ شده است، گفت: این آیین نامه چندین مرتبه از ابتدا تاکنون 
مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته و مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده که 
شرکت های زیرمجموعه البته به شــرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی 
بیشتر شود مصداق اشخاص مرتبط تلقی می شوند و همینطور حد و حدودی 

برای موضوع طراحی شده است.
وی ادامه داد: طبق آخرین ضوابط ابالغی در این خصوص حداکثر تسهیالت 
و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شــخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا 
سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر 

۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی 
بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد ضربدر سه در صد می شود حد فردی و اگر ضربدر ۴۰ 

درصد بکنیم ۴۰۰ واحد می شود حد جمعی.
میرعمادی با بیان اینکه تسهیالت و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به 
تصویب هیات مدیره برسد، افزود: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط 
قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.

وی افزود: در آخرین نسخه آیین نامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه 
یکسانی پیش بینی شده است به این معنا که وقتی بانکی می خواهد تسهیالتی به 
اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق 

در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می کند در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.
مدیر اداره ارزیابی ســالمت نظام بانکی گفت: این آیین نامه از سال ۸۲ بوده و 
همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته و اطالعات دریافت می شده 
است. اما از سازوکارهای الزم برای اطالع به موقع و نیز تنبیه بانک های خاطی و 
کارایی الزم برخوردار نبوده است. یعنی طبق آیین نامه، بانک مرکزی حداکثر 
می توانسته از ابزار قانون پولی و بانکی و هیات انتظامی استفاده کند که این ابزار 

نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی الزم را نداشته است.
میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دســتور 
کار بانک مرکزی قرار دارد گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک های خاطی 
از طریق ظرفیت های موجود و به واسطه هیات انتظامی برخورد می کند. این 

برخوردها با همه کمیت ها و کیفیت هایی که در ارتباط با سازوکار هیات انتظامی 
وجود دارد، انجام می شــود و همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیات 
انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به موقع، در دستور کار این بانک 

قرار دارد.
وی ادامه داد: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه است و پیش از رخ دادن 
این گونه موارد و مبتنی بر سامانه هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا 
در حال استقرار و تکمیل است، تا به این واسطه جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته 

شود که این موضوع نیز در دستور کار است.
مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی 
در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه ای در 
مورد تسهیالت کالن و نیز تسهیالت اشخاص مرتبط داشته است که در حال 
پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی 
آنها از حدود تعیین شده عبور کرده است، امکان اعطای تسهیالت و تعهدات 
وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه ای رصد شود که به معنای نظارت 
پیشگیرانه است.وی افزود: همچنین مقرر است برای بانک هایی هم که حد جمعی 
را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیالت به اشخاص مرتبط به طور کلی 
ممکن نباشد، که مکانیزم الزم این مورد نیز از طریق سامانه های بانک مرکزی 

در حال پیاده سازی است.
میرعمادی یادآور شد: عالوه بر این اعطای تسهیالت کالن یا ایجاد تعهدات کالن 
و اعطا و ایجاد تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط به صورت بی ضابطه می تواند 
منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را 
در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و 

یا منجر به اضافه برداشت شود.
وی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی 
که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیالت و 
تعهدات اشخاص مرتبط که از جمله آنها شرکت های زیرمجموعه بانک ها هستند 
و تسهیالت و تعهدات کالن بانک ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک ها را به 
سمت انتظام بخشــی پیش ببریم. در این زمینه بانک ها نیز مکلف به استقرار 
سامانه های ذینفع واحد هستند که بانک مرکزی هم اخیراً جهت اجرایی شدن 

آن پیگیری های جدی را در دستور کار خود قرار داده است.

۲۶ میلیارد دالر تأمین ارز برای واردات از ابتدای سال

بانک ها مکلف به استقرار سامانه های ذی نفع واحد شدند

 تعادل در بازار ارز برقرار شد؛ فزونی عرضه بر تقاضای ارز!
ادعای جدید ارزی رییس کل بانک مرکزی/ تعادل در بازار ارز برقرار شــد؛ فزونی 

عرضه بر تقاضای ارز!
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مردادماه، حدود 
۲۶ میلیارد دالر تأمین ارز برای واردات رسمی کشور به شکل حواله انجام شده است 

گفت: در حال حاضر حجم عرضه ارز به مراتب بیش از تقاضای آن است.
 علی صالح آبادی در خصوص شرایط حواله های ارزی عنوان کرد: در حال حاضر و 
در زمینه حواله ارزی شرایط ما به گونه ای است که حجم عرضه ارز به مراتب بیش 
از تقاضای آن است و ما در روزهای مختلفی شــاهد این نکته هستیم که در بازار 
عرضه های زیادی اتفاق می افتد و در همان حال تقاضایــی در بخش حواله ارزی 
نداریم.وی افزود: از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد ماه، حدود ۲۶ میلیارد دالر 
تأمین ارز برای واردات رسمی کشور به شکل حواله انجام شده است که این میزان 
نسبت به مدت دوره مشابه سال گذشته که حدود ۱۹ میلیارد دالر بوده است؛ تقریباً 
هفت میلیارد دالر بیشتر شده است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از روزهای 
آینده به صورت شفاف میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار نیما به صورت رسمی اعالم 
می شــود، عنوان کرد: با اعالم این مهم به صورت روزانه همه فعاالن اقتصادی در 
جریان عرضه و تقاضای حواله رسمی ارز کشور قرار خواهند گرفت.وی ادامه داد: 
عالوه بر این در حوزه اسکناس نیز وضعیت عرضه ها بسیار خوب است و از ابتدای 
سال تاکنون حدود یک میلیارد دالر به شکل اسکناس ارزی در بازار متشکل ارزی 
و بازار توافقی معامله ارز صورت گرفته و صادرکنندگان ارز خود را در قالب حواله و 
اسکناس ارزی به سامانه ها ارائه می کنند و در این زمینه نیز وضعیت عرضه ها بسیار 
مطلوب است.رئیس شورای پول و اعتبار در پایان در خصوص انتشار میزان معامالت 
و عرضه و تقاضا در بازار متشکل ارزی و معامالت ارزی توافقی گفت: معامالت ارزی 
توافقی که از ماه های گذشته میان صرافی ها آغاز شده بود؛ در این باره نیز خوشبختانه 
حجم معامالت توافقی بازار ارز به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و عمق این بازار 
افزایش قابل توجهی یافته است و نیازهای اسکناسی خدماتی مورد نیاز مردم به طور 
کامل تأمین می شود. لذا مقرر شده است میزان معامالت و عرضه و تقاضا و قیمت ها 
به صورت شفاف در سایت بازار متشکل ارز ایران از امروز ۲۳ شهریور ماه اعالم شود. 

 تداوم روند نزولی شاخص بورس در آخرین روز معامالتی هفته
 شاخص کل بورس تهران امروز )چهارشنبه، ۲۳ شهریورماه( با چهار هزار و ۴۷ واحد 

کاهش، در ارتفاع یک  میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی ایستاد.
 شاخص هم وزن با ۳۶۹ واحد کاهش به ۴۰۴ هزار و ۸۸۷ واحد و شاخص قیمت با 

۲۲۰ واحد افت به ۲۴۲ هزار و ۱۸۲ واحد رسید.
شاخص بازار اول، ۲  هزار و ۸۱ واحد و شاخص بازار دوم، ۱۰  هزار و ۷۹۶ واحد کاهش 
را ثبت کرد.معامالت بورس تهران، بیش از هفت میلیارد و ۹۶۴ میلیون ســهم، 

حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۶ هزار و ۵۱۸ میلیارد ریال معامله شد.
همچنین مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با ۲۱۵ واحــد، ایران خودرو )خودرو( 
با ۲۰۸ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۱۵۳ واحد، شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۸۷ واحد و بورس کاالی ایران )کاال( با ۷۷ واحد 

تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
 در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۸۲۲ واحد، معنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با ۳۷۲ واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با ۳۱۳ واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا( با ۲۰۲ واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۱۴۱ واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با ۱۴۰ واحد و مخابرات ایران )اخابر( با ۱۲۷ واحد تاثیر منفی 
بر شاخص بورس داشتند.بر پایه این گزارش، امروز نماد ایران خودرو )خودرو(، سایپا 
)خساپا(، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، انتقال داده های آسیاتک 
)آسیاتک (، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، سایر اشخاص بورس 

انرژی )انرژی ۳( و بورس کاالی ایران )کاال( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه ۹۵۳ میلیون و ۴۹۰ هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال 
دادوستد شد.شاخص فرابورس نیز امروز بیش از ۳۶ واحد کاهش داشت و به ۱۸ 
هزار و ۷۳۲ واحد رسید.در این بازار بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون برگه سهم و 
اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بیش از ۱۵۴ هزار 
و ۸۹ نوبت بود.زغال سنگ پرورده طبس )کزغال(، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 
)شبصیر(، مجتمع صنعتی آرتائیل تایر )پارتا( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس 
همراه بودند، همچنین شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پویا زرکان آق دره 
)فزر(، بهمن دیزل )خدیزل(، تولید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج(، تولید برق عسلویه 

مپنا )بمپنا( و پتروشیمی تندگویان )شگویا( تاثیر منفی بر این شاخص داشتند. 

  بانک مرکزی مکلف به تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک ها از واحدهای 
تولیدی شد

 اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی را مکلف کردند با همکاری 
بانک صنعت و معدن اقدامات الزم را برای تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک ها از 
شرکت های تولیدی به عمل آورند.جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی شامگاه سه شنبه - ۲۲ شهریور - تشکیل شد و در این 
جلسه موضوع تعیین تکلیف تسهیالت شرکت های تولیدی مشمول جز »د« بند 
۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مطرح و مقرر شد، بانک مرکزی با همکاری 
بانک صنعت و معدن اقدامات الزم را جهت تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک ها، به 
گونه ای که به تولیدکنندگان آسیبی نرسد، به عمل آورند.در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ 
و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیالت ارزی بخشهای 
غیردولتی، بانک مرکزی مکلف شده بود از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد 
دالر را در بانک های عامل یا بانک های خارجی برای واحدهای تولیدی سپرده گذاری 
نماید.در این جلسه همچنین گزارش ســازمان برنامه و بودجه از عملکرد منابع و 
مصارف بودجه کل کشور در ۵ ماه اول سال جاری ارائه شد و بر اساس آن دستگاه های 
دولتی مکلف شدند در حوزه های مرتبط با فروش اموال و سهام، تالش و پیگیری 

جدی تری به عمل آورند.

  نبود همگرایی بین اقتصاددانان و طراحان سیاســت صنعتی کشور 
چالش زاست

 رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت که  در اقتصاد ایران تعریف 
همگرا و نزدیک به یکدیگری از سیاست صنعتی بین اقتصاددانان و طراحان سیاست 
صنعتی کشور وجود ندارد.احمد تشکینی در پنجمین جلسه از سلسله نشست های 
تخصصی سیاست صنعتی با عنوان »مروری بر نظریه های نوین سیاست صنعتی«، 
اظهار داشت:  این مساله، گرایش و همگرایی در تدوین سیاست صنعتی را دشوار کرده 

و به تبع آن اجرا را با چالش های جدی مواجه کرده است.
وی، شناخت دقیق نســبت به تعریف، مفهوم، ابعاد و ابزارهای سیاست صنعتی را 
مهمترین مولفه کلیدی در تدوین سیاست صنعتی دانست و تدقیق در مفاهیم فکری 

و نظری سیاست صنعتی را پایه اصلی تدوین آن معرفی کرد. 
تشکینی خاطرنشان کرد: امروز در این نشست تعریف جامعی از سیاست صنعتی 
به مفهوم »بازطراحی حکمرانی صنعتی برای ایجاد سازگاری بیشتر با رقابت )رشد 
مبتنی بر نوآوری(« ارائه شــد که در آن بر حکمرانی صنعتی تاکید شده و ارتباط 

مشخص خود با سیاست رقابتی را مشخص کرده است.

  

 رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که بانک ها تا ۶۰ درصد نقدینگی 
خود را وارد چرخه فعالیت های اقتصادی نمی کنند، گفت: استفاده از ظرفیت 
بانک های خصوصی در ارتقای زیرساخت های کشــور نیازمند رفع ناترازی 
بانک هاست. محمدباقر قالیباف در جمع مدیران عامل بانک های کشور اظهار 
داشت: امروز بار اصلی اقتصاد کشور بر دوش بانک هاست که هم فعالیت هایی 
را حتی خارج از حیطه مأموریت ذاتی خود انجام می دهند و هم باید جور عدم 

سرمایه گذاری خارجی را به دوش کشیده و جبران کنند.
وی با بیان این که بانک ها ۵۰ تا ۶۰ درصد نقدینگی خود را به بهانه های مختلف 
نگه داشته و باقی آن را در چرخه فعالیت های اقتصادی قرار می دهند، افزود: 
این در حالیست که مبالغی که در اختیار بانک هاست، سرمایه های مردم بوده و 
باید در چرخه اقتصاد قرار گیرد.قالیباف با اشاره به استاندارد نبودن فرایندهای 
نظام بانکی در کشور گفت: این موضوع سبب می شود که اگر بانک های ایرانی 
بخواهند با سرمایه حداقلی با برخی بانک های بین المللی مراوده داشته باشند، 
امکان تبادل وجود دارد، اما برای قراردادهای وســیع بانکی این مبادالت به 
دلیل استاندارد نبودن بانک ها، امکان پذیر نیست.رئیس قوه مقننه با تاکید 

بر اینکه بانک ها به معنای واقعی بانک نبوده و تبدیل به بنگاه مالی شده اند، 
اظهار داشت:  اگر بخواهیم استانداردهای نظام بانکی را به روز کرده و زمینه را 
برای مبادالت مالی با ارقام باال فراهم کنیم، مدت زیادی زمان می برد و عماًل 
این ظرفیت برای بانک های ما وجود ندارد که برای رفع اینگونه مشکالت چاره 
اندیشی شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال قوانین 
حوزه بانک ها در مجلس نهایی خواهد شد، از مدیران بانکی خواست تا با تشکیل 
یک گروه کارشناسی و معرفی آن به مجلس، در جلسات کارشناسی کمیسیون 
های تخصصی مجلس حضور یابند و نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را ارایه 
کنند.قالیباف با تأکید بر لزوم اســتفاده از ظرفیت بانک های خصوصی برای 
بهبود زیرساخت های کشور که اغلب ســود ده بوده و توجیه اقتصادی دارد، 
اظهار داشت:  استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زیرساخت ها منوط بر این 
است که ناترازی ها در کشور رفع شود، اولین ناترازی که باید حل شود ناترازی 

بانک ها است.
رئیس مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه بانک های خصوصی اگر به هر 
موضوع زیرساختی ورود کنند عالوه بر کسب سود مناسب کارهای بزرگی را 

نیز می توانند انجام دهند، تصریح کرد: ما در مجلس تمام قد پای این موضوعات 
ایستاده ایم تا اگر موانع و مشکالتی وجود دارد آن را حل و فصل کنیم.قالیباف با 
بیان این که بانک ها بزرگ ترین فرصت برای توسعه کشور هستند، تاکید کرد: ما 
همه در یک کشتی قرار داریم که اگر هماهنگ عمل کنیم همه ما برنده هستیم 
و اگر تنها به فکر خودمان باشیم همه ما چه در منزلت مادی و چه معنوی بازنده 
خواهیم بود.  قالیباف با یادآوری اینکه برخی از رســانه ها حرف های بنده را 
درخصوص ربوی بودن فعالیت بانک ها به صورت نادرست منتشر کردند، توضیح 
داد: همه عقود و عملیات بانکی بدون ربا مبتنی بر فقه اسالمی و احکام مراجع 
بوده و هیچ شکی در آن نیست، اما این موضوع را همه ما می دانیم که در مرحله 
آخر که در پیشخوان شــعب بانک ها اقداماتی انجام می شود، عماًل بخشی از 
قراردادهایی که منعقد می شود، هم طرف بانک و هم مشتری می داند که مبلغ 
دریافتی در محل دیگری هزینه می شود، همچنین در بخش های دیگری مانند 
بازار سرمایه، بانک ها به گونه ای عمل می کنند و شبهاتی در این حوزه وجود دارد 
و نباید منکر آن شویم البته باید دقت و توجه کنیم که این گونه رفتارها، زحمات 

شبکه بانکی را بی اثر می کند.

مشکل ناترازی بانک ها باید رفع شود
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علیرضا مهاجر در گردهمایی طرح جهش 
تولید در دیمزارها و کشت محصوالت پاییزه 
گلستان افزود: ایران در منطقه خشک و کم آبی 
قرار دارد و در این شرایط با هدف حفظ تولید 
و تامین امنیت غذایی باید به دیمزارها بیش 

از گذشته توجه کرد.
پیشــتر ســیدجواد ســاداتی نژاد وزیر 
جهادکشــاورزی اعالم کرده بود: برای ســال 
زراعی جدید طرح جهش تولید در ۵ میلیون 
هکتار از دیمزارهای کشــور با همکاری ستاد 

اجرایی فرمان امام اجرا می شود.
معاون امور زراعت وزیر جهادکشــاورزی 
همچنین از بهره برداران خواســت به توصیه 
کارشناســان در اجرای طرح های کشاورزی 
حفاظتی، زراعت به موقع محصوالت پاییزه و 

آبیاری نوین بیشتر توجه کنند.
معاون وزیر جهادکشــاورزی: طرح جهش 
تولیــد در دیمزارهای کشــور با جدیت اجرا 

می شود
رییس جهادکشاورزی گلستان هم در این 
مراسم گفت: طرح جهش تولید در دیمزارهای 
استان امســال بر روی افزایش کمی و کیفی 

گندم و کلزا متمرکز شده است.
محمد برزعلی افــزود: طرح جهش تولید 
در دیمزارهای گلستان در ۲۱۰ هزار هکتار از 

اراضی استان اجرا می شود که این مقدار سه 
برابر سال قبل است.

براساس داده های آماری ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( در گلستان، طی سال زراعی 
جاری )مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال( در 
طرح جهــش تولید دیمزارها ۴۰ هزار هکتار 
کلزا، ۱۷ هزار هکتار گندم، ۱۰ هزار هکتار جو 
و ۳ هزار هکتار محصوالت علوفه ای کشت شد.

اجرای طرح جهش تولید توســط ســتاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در گلســتان 
از سال زراعی ۹۹ - ۹۸ با نظارت این ستاد و 
هماهنگی سازمان جهادکشاورزی و با کشت 
کلزا در ۲۰ هزار هکتار دیمزار کم بازده شمال 

گلستان آغاز شد.
طرح جهش تولید در دیمزارهای کم بازده 
کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در 

مدت زمان پنج ساله برنامه ریزی و اجرا می شود.
ســطح اراضی زراعی گلستان ۵۳۹ هزار و 
۳۸۶ هکتار با ۸۷ هزار بهره بردار اســت که 
حدود ۷۷ درصد آن اراضی دیم بوده و بیشترین 
فعالیت بهره برداران این خطه در بخش کشت 

گندم، جو و کلزا است.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
گلســتان هــم در این مراســم گفت: بخش 

کشــاورزی مهمترین مزیت اســتان بوده و 
پیش بینی می شــود تولید انــواع محصوالت 
کشاورزی استان در سال زراعی آینده بین ۳۵ 

تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
ســیدمحمد دهنوی افــزود: موفقیت در 
افزایش تولید اراضی کشــاورزی گلستان با 

همراهی بهره برداران دست یافتنی است.
 به گفته محمدرضا عباسی معاون بهبود 
تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان، اکنون 
زراعت گندم، جو، کلزا، کاملینا، گیاهان دارویی، 
علوفه، نخود و عدس محصوالت زیر پوشش 
طرح تولید در دیمزارهای بوده و بهره برداران 
استان می توانند از مزایای آن در افزایش تولید 

محصول در اراضی دیم خود استفاده کنند.
مطابق گزارش مســووالن ســتاد اجرایی 
فرمــان حضــرت امــام در گلســتان، برای 
ســومین ســال اجرای طرح مزبور پوشش 
 ۲۱۰ هزار هکتــار از اراضی دیمزار اســتان 
ســهمیه در نظر گرفته شده که بهره برداران 
طرف قرارداد از مساعدت در بیمه محصوالت 
کشــاورزی، تامین ادوات کشــاورزی، تامین 
 کودهــای ریزمغــذی و غنــی ســازی بذر 
و توانمندســازی کارشناسان و بهره برداران با 
اجرای برنامه های ترویجی و آموزشی برخوردار 

خواهند شد.

طرحجهشتولیددردیمزارهایکشورباجدیتاجرامیشود

  رییــس ســازمان دامپزشــکی، عضــو شــورای راهبــری توســعه 
مدیریــت جهــاد کشــاورزی شــد

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا صــدور حکمــی معــاون وزیــر و رییــس ســازمان 
دامپزشــکی کشــور را بــه  عنــوان عضــو شــورای راهبری توســعه مدیریــت وزارت 

جهــاد کشــاورزی منصــوب کــرد.
ــری«  ــا صــدور حکمــی »ســید محمــد آقامی ــژاد ب ســید جــواد ســاداتی ن
معــاون وزیــر و رییــس ایــن ســازمان را به عنــوان عضــو شــورای راهبــری توســعه 

مدیریــت وزارت جهــاد کشــاورزی منصــوب کــرد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در ایــن حکــم بــا اســتناد بــه اینکــه انتصاب یادشــده 
ــون مدیریــت خدمــات  ــا فصــل چهاردهــم قان ــاد مرتبــط ب ــه مف ــا اســتناد ب ب
کشــوری و تصویب نامــه مــورخ ۵ آذرمــاه ســال ۱۳۹۳ شــورای عالی اداری 
ــرای اجرایــی کــردن  ــا رویکــرد بسترســازی و طراحــی ســازوکار مناســب ب و ب
ــوده  سیاســت های کلــی نظــام اداری کشــور و نقشــه راه اصــالح نظــام اداری ب
اســت؛ وزیــر جهــاد کشــاورزی در بخشــی دیگــری از ایــن حکــم ابــراز امیــدواری 
ــاعی و  ــال، تشریک مس ــد متع ــه خداون ــکا ب ــا ات ــری ب ــا آقامی ــت ت ــرده اس ک
همراهــی ســایر اعضــای شــورا در تحقــق اهــداف و سیاســت های حــوزه توســعه 

مدیریــت و تحــول اداری وزارت متبــوع موفــق و مؤیــد باشــد.

0623/180/37

1015
ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــد محم ــیار فرزن ــم  هوش ــه قاس ــق ب ــماره 0651817099 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

1066
ــماره 4560230511 و 3 کارت  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 4560230511 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
ــود  ــخ 1401/06/20 مفق ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــب فرزن ــی نس ــی رجب ــه مجتب ــق ب ــک متعل ــر بان عاب

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4569543022 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4569543022 متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/10 مفق ــا در تاری ــد باب زینــب وطــن دوســت فرزن

مــی باشــد.

ــد  ــطو فرزن ــا ارس ــه رض ــق ب ــاه متعل ــک رف ــر بان ــماره 4569476244 و کارت عاب ــه ش ــی ب  کارت مل
علی آقا در تاریخ 1401/06/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1630260967 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1630260967 و کارت 
ــی  ــه اســماعیل پورعل ــق ب ــک متعل ــر بان ــه شــماره 199573 و 4 کارت عاب شناســایی نظــام پزشــکی ب

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/08 مفق ــه در تاری ــد نورال ــور فرزن کل

1504
شناســنامه بــه شــماره 2281878228 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2281878228 متعلــق بــه 
امیــن  صمیمــی منــش  فرزنــد زالل  در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

1506
شناســنامه بــه شــماره 4132505081 متعلــق بــه حســین  بنــی لیــث فرزنــد علــی در تاریــخ 

1401/06/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1504
ــخ  ــن  در تاری ــی حس ــد عل ــو  فرزن ــارا  رزمج ــه س ــق ب ــماره 2432529367 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 2549702468 متعلــق بــه نرگــس  باقــری  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

 
1866

کارت ملــی بــه شــماره 6580048476 متعلــق بــه محمــد  کشــاورز فرزند رضــا  در تاریــخ 1401/06/23 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
2014

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 002366166 متعلــق بــه علــی اکبــر عابــدی عــام  فرزنــد عبــاس در 
تاریخ 1401/06/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی  در تاری ــد مصطف ــتان  فرزن ــی روانس ــه عل ــق ب ــماره 0016539079 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/15 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی  فرزن ــا  عباس ــه محمدرض ــق ب ــماره 0058849051 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/20 مفق

ــخ  ــه  در تاری ــت ال ــد حج ــی  فرزن ــه داود محمدزک ــق ب ــماره 0074172891 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/05/01 مفقــود گردی

شناســنامه ورســیدکارت ملــی هوشــمند وکارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 5279657352 متعلــق 
بــه محمددانــا فرزنــد دریــا درتاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد .
 

2020
کارت ملــی بــه شــماره 0780177495 متعلــق بــه محمــد  لندرانی فرزند احمــد در تاریــخ 1401/06/06 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0051532085 متعلــق بــه فرزانــه  اویســی فرزند رســول در تاریــخ 1401/06/04 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2740386540 متعلــق بــه حجــت یکتــا فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0080693016 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0080693016 و گذرنامــه بــه 
شــماره F42530024 متعلــق بــه محمــد ابراهیــم مظاهــری فرزنــد عباســقلی در تاریــخ 1401/06/20 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0063810905 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0063810905 متعلــق بــه 
مهبــد صابــون چــی فرزنــد محســن در تاریــخ 1401/06/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.
 

2084
ــاه  ــد ش ــاد فرزن ــد آب ــی زاده مجی ــه امیرارصــان  عل ــق ب ــه شــماره 6039537582 متعل ــی ب کارت مل

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

 2087
ــان  ــرام قادری ــه به ــق ب ــماره 7466 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 4208324260 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــه  ــق ب ــه شــماره711 متعل ــه شــماره4209835447 وشناســنامه ب ــی ب ــد نبــی_کارت مل طارمــی فرزن
فرزانــه میرزایــی فرزنــد قــدرت الــه  در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــروی  ــر س ــه جهانگی ــق ب ــماره 122 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 6369820751 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــد اســام در تاریــخ 1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فرزن

 
2090

ــد رمضــان در تاریــخ  ــه حمیــد صاحــب ابرغانــی فرزن ــه شــماره 1650734001 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/06/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد ســیدرضا در تاریــخ  ــه ســید آرمیــن موســوی فرزن ــه شــماره 0024253952 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2110

ــی  ــه پاپ ــق ب ــماره 4170375866 متعل ــه ش ــی ب ــماره 4170375866 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــین مومن  حس

می باشد

ــخ  ــه در تاری ــد نبــی ال ــه محمدمهــدی عیوضــی فرزن ــق ب ــه شــماره 6660484973 متعل ــی ب کارت مل
1401/06/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 4283760161 متعلــق بــه فرحنــاز  بکطــاش فرزنــد خالــق در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/19 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0059461225 و گواهینامــه ویــژه بــه شــماره 0056461225 متعلــق بــه محمــد 
بایرامــی فرزنــد شمســعلی در تاریــخ 1401/05/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2150609843 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2150609843 متعلــق بــه 
آرش قاســم زاده فرزنــد اســفندیار  در تاریــخ 1401/06/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــکری فرزن ــدا ش ــم خ ــه رح ــق ب ــماره 4198686467 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/01 مفق

ــخ  ــین در تاری ــد غامحس ــدی فرزن ــحر محم ــه س ــق ب ــماره 4911725907 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1399/12/01 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد غیاثعل ــی آرام فرزن ــرح  طلعت ــه ف ــق ب ــماره 3990765566 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4490486294 متعلــق بــه ســما اخــاوه فرزنــد صبــاح در تاریــخ 1401/06/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 4284767720 و گواهینامــه رانندگــی  و بیمــه نامــه ماشــین   و کارت ماشــین  و 
کارت ســوخت متعلــق بــه محمدرضــا  افضلــی فرزنــد فریــدون در تاریــخ 1401/06/20 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــر در  ــد خضی ــد عب ــان فرزن ــب اصاحی ــه عبدالصاح ــق ب ــماره 1950382621 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1401/05/28 مفقــود گردی

گذرنامــه بــه شــماره 0060933781 متعلــق بــه شــیرین منصــوری فرزنــد میرجعفــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1399/06/05 مفق

شناســنامه بــه شــماره 0025477196 متعلــق بــه امیرمهــدی ســلطانی رنــد فرزنــد حمیدرضــا در تاریــخ 
1401/04/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــوخت و کارت  ــین وکارت س ــت وکارت ماش ــان خدم ــوم و کارت پای ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
هوشــمند خــودرو بــه شــماره پــاک 29ط426ایــران 10 بــه شــماره ملــی  0064274039 متعلــق بــه 
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/05/20 مفق ــی در تاری ــد حســن عل ــی فرزن ــادم عل ــی  خ ــد عل محم

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2120517932 و) کارت پایــان خدمــت  چندیــن ســاله مفقــود 
گردیــده ( متعلــق بــه علــی اصغــر قزلقــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

2302
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2110237554 متعلــق بــه زهــرا  حســین اللهــی  فرزنــد شــاه 

مراد در تاریخ 1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2501
ــخ  ــود  در تاری ــد محم ــد  فرزن ــی  ارجمن ــه مجتب ــق ب ــماره 1130487547 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 1140231294 متعلــق بــه بتــول هــوازاده جــوی آبــادی  فرزنــد مصطفــی  در 
تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1130086755 متعلــق بــه بهــروز  بختیــاری  فرزنــد ســعید  در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 1130621154 متعلــق بــه عســل  کریمــی اندانــی فرزنــد قــدرت اهلل  در تاریــخ 
1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد جعفــر در تاریــخ  ــه مرتضــی  حــاج حیــدری  فرزن ــق ب ــه شــماره 1158984936 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد مرتض ــحاقیان  فرزن ــد  اس ــه محم ــق ب ــماره 1130038211 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/06/19 مفقــود گردی

ــه  ــه دو ب ــه پای ــماره 4650103320 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره 10328 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
شــماره 4650103320 و کارت ســوخت بــه شــماره 71 ایــران 899 ع 46 و کارت شناســایی ســازمانی 
فنــی حرفــه ای بــه شــماره 4650103320 متعلــق بــه منصــور داتلــی بکــی فرزنــد قدمعلــی در تاریــخ 

1401/06/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 683 ل 69  ــماره 67 ای ــه ش ــین ب ــران 683 ل 69 و کارت ماش ــماره 67 ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام بیم
شــماره شاســی NAKSG4313EB113254 شــماره موتــور L4B4790131200858و عقدنامــه بــه 
ــماره  ــه ش ــه ب ــاق نام ــران 683 ل 69 ط ــماره 67 ای ــه ش ــین ب ــند ماش ــماره 1270449869 و س ش
1270449869 متعلــق بــه پرویــن  قربانــی  فرزنــد عیــدی در تاریــخ 1401/06/21 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
کارت ملــی بــه شــماره 0066277728 متعلــق بــه لیــا رمضانــی فرزنــد حبیــب در تاریــخ 1401/06/10 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 9100943579 ) بــه شــماره ملــی  1581249985 ( متعلــق بــه قربــان 
داودی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1272212114 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ســیدمحمد طباطبایــی پــزوه 
فرزنــد ســیدمهدی در تاریــخ 1401/06/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرج اهلل در تاری ــد ف ــش فرزن ــین  جهانبخ ــه حس ــق ب ــماره 1249562211 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/06/01 مفقــود گردی

ــد  ــیرخانی فرزن ــرداد ش ــه مه ــق ب ــه دو متعل ــه پای ــماره 1283605996 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. غامحســین در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردی

پــاک فلــزی موتورســیکلت  بنلــی CC180رنــگ مشــکی بــه شــماره  پــاک 635ایــران 99943  وبــه 
شــماره شاســی 08968وبــه شــماره موتور23115809متعلــق بــه حمیدرضــا  فاطمــی فرزنــد حســن در 

تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاک  ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــه دو  و کارت س ــه پای ــماره 1292381388 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــود  ــخ 1401/06/19 مفق ــن در تاری ــد حس ــور فرزن ــم پ ــرداد کاظ ــه مه ــق ب ــران237ل76 متعل 67ای

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

ــخ  ــود در تاری ــد محم ــان شــاه راد فرزن ــزاد جه ــه به ــق ب ــه شــماره 1285849493 متعل ــی ب کارت مل
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1273394445 متعلــق بــه فاطمــه افتخــاری فرزنــد مجیــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/01 مفق

2508
ــد  ــتانی فرزن ــالمی کوهانس ــز س ــه کامبی ــق ب ــماره 1285916484 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

محمود در تاریخ 1401/02/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــدر  ــه حی ــق ب ــماره 1111386579 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 40 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/09 مفق ــا در تاری ــد ذکری ــادی فرزن ــی ط ابراهیم

مــی باشــد.

ــماره 1841332781  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1841332781 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــق  ــران 53 متعل ــماره 35 ق 716 ای ــه ش ــمند ب ــواری س ــودرو س ــوخت خ ــین و کارت س و کارت ماش
بــه ادینعلــی احمــدی باقــر فرزنــد بازعلــی در تاریــخ 1401/06/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1130288900 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1130288900 متعلــق بــه 
ــه در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــد عبدال ــد فرزن مهــرداد  حاتمــی غرببون

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272090922 متعلــق بــه ســیدعلی نصــر  فرزنــد ســیدرضا  در تاریــخ 
1401/06/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد صفرعل ــری فرزن ــه جمشــید  رهب ــق ب ــه شــماره 1199701785 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1290347662 متعلــق بــه علیرضــا  شــاه ســنایی  فرزنــد حســین  در 
تاریــخ 1400/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
شناســنامه بــه شــماره 507 متعلــق بــه ســید علــی رضــا محمــودی راد فرزنــد ســید حســن در تاریــخ 

1401/06/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2301048675 متعلــق بــه راضیــه  کریمــی کوهنجانــی  فرزنــد کاظــم  در تاریــخ 
1400/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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شناســنامه بــه شــماره 375 متعلــق بــه عتــرت الســادات آثــاری زاده فرزنــد ســید عبدالرســول در تاریــخ 
1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره ملــی 4711880951متعلــق بــه فــارس ســرباز  فرزنــد صالــح در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2440391662 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه ماریــا مرزبــان فرزنــد ســپهدار 
در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــا عل ــد رض ــوروزی فرزن ــه ن ــه معصوم ــق ب ــماره 2360383116 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/03/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 2571716654 متعلــق بــه مهــدی بردبــار فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/06/04 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــید محم ــد س ــری فرزن ــی باق ــد عل ــید محم ــه س ــق ب ــماره 2283010731 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
حســین در تاریــخ 1401/06/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5150186597 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه علــی رضــا  نــوذری  فرزنــد 
حاجــی  در تاریــخ 1401/06/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 98ل  ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــماره 2281625079 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
988 ایــران 63 و کارت ســوخت ش م m13/4586346وش ش s5430091715659 متعلــق بــه 
 خاطــره  خســروی  فرزنــد غامرضــا  در تاریــخ 1401/06/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

2603
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــار خیابان ــه عم ــق ب ــماره 0944183697 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــه شــماره 0921222246 و کارت ماشــین و بیمــه نام ــان خدمــت ب ــه دو و کارت پای ــه پای گواهینام
ــد  ــه غامرضــا  جــوادی فرزن ــه شــماره 35ط353ایــران12 متعلــق ب ماشــین و معاینــه فنــی خــودرو ب

عبــداهلل  در تاریــخ 1401/06/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2801
ــخ  ــز در تاری ــد عزی ــب فرزن ــی نس ــاد فتاح ــه فره ــق ب ــماره 3330579153 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــه در تاری ــد ســیف ال ــژاد فرزن ــی ن ــرا جهرم ــه زه ــق ب ــه شــماره 2295984531 متعل ــی ب کارت مل
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2807
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2150536773 متعلــق بــه ســحر حصیــری فرزنــد حســن در تاریــخ 

1401/06/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــگری در تاری ــد عس ــان فرزن ــی فصیحی ــه مصطف ــق ب ــماره 2162636433 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/01 مفقــود گردی

ــخ  ــران در تاری ــد کام ــند فرزن ــور پس ــه ن ــه اندیش ــق ب ــماره 2150467445 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2051090564 متعلــق بــه کوثــر اکبــر زاده فرزند احمــد در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد جانعل ــی فرزن ــم  صادق ــه مری ــق ب ــماره 2161744232 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
تاریــخ 1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2093638789 متعلــق بــه یوســف حبیبــی فرزنــد قاســم در تاریــخ 
1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0532044789 متعلــق بــه صدرالدیــن عزمــی فرزنــد قاســم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/06 مفق

شناســنامه بــه شــماره 2150788020 متعلــق بــه ســید ابــو الفضــل حســینی دیــز ابــادی فرزنــد ســید 
علــی در تاریــخ 1400/01/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عبدالعل ــی فرزن ــن لبراهبم ــه امی ــق ب ــماره 2150553287 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/15 مفق

ــه ســیده  ــع 5 کیلومتــری ســاری متعلــق ب ــه شــماره قولنامــه زمیــن 210 متــر مرب اســناد مالکیــت ب
زهــرا احمــدزاده بــه شــماره ملــی 2161326910 فرزنــد ســید حســین در تاریــخ 1401/05/11 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
ــه  ــی NAAP03EE4HJ063573 وب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــندکمپانی خ ــودرو و س ــبز خ ــرگ س ب
شــماره موتــور 165A0096342 ســواری -هــاچ -بــک پــژو 206TU3 بــه شــماره انتظامــی 44 ایــران 
ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــی 0054038162   فرزن ــماره مل ــه ش ــان ب ــد  لطفعلی ــه مجی ــق ب 547 د 95 متعل

1401/05/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

ــی NAAW01HE7LE225046 و  ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــی خ ــند کمپان ــودرو و س ــبز خ ــرگ س ب
بــه شــماره موتــور 147H0513018 ســواری -دنــا بــه شــماره انتظامــی 20 ایــران 385 ه 17 متعلــق 
بــه ســتاره  پازوکــی انزهایــی بــه شــماره ملــی 0074043749  فرزنــد ناصــر  در تاریــخ 1401/05/27 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

بــرگ ســبز خــودرو وســند کمپانــی خــودرو بــه شــماره شاســی NAAN01CE2HH837650 و بــه 
ــه شــماره انتظامــی  ــژوPARSXU7  ســفید -روغنــی ب ــور 124K1084287 ســواری- پ شــماره موت
88 ایــران 324 و 38   متعلــق بــه مجیــد  لطفعلیــان بــه شــماره ملــی 0054038162   فرزنــد اکبــر در 

تاریــخ 1401/05/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

 0124NEJ114243 ــور ــه شــماره موت ــور ســیکلت ب ــی موت ــرگ ســبز موتورســیکلت و ســند کمپان ب
ــی 147  ــماره انتظام ــه ش ــیکلت ب ــور س ــه NEJACGKDAMAC06949 موت ــماره تن ــه ش و ب
ایــران 61574 متعلــق بــه مجیــد  لطفعلیــان  بــه شــماره ملــی 0054038162 فرزنــد اکبــر در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب 1401/05/27 مفقــود گردی

ــران 966 و 76  ــه شــماره انتظامــی 33 ای کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو و کارت ســوخت خــودرو ب
ــخ  ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــی 0450624404  فرزن ــماره مل ــه ش ــی ب ــی مردان ــم  عل ــه کاظ ــق ب متعل

ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب 1401/02/30 مفقــود گردی

موتــور  شــماره  وبــه   NAPH330ABG1012033 شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  کارت 
ــه  ــق ب ــران 694 و 34 متعل ــی 33 ای ــه شــماره انتظام BM15LF067083 و کارت ســوخت خــودرو ب
ــخ 1401/06/19  ــین  در تاری ــد حس ــی 0519769139  فرزن ــماره مل ــه ش ــادی ب ــا  جعفراب عبدالرض

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

کارت ملــی بــه شــماره 0020654936 متعلــق بــه مهدیــه  ذره پرورقوچانــی  فرزنــد محمــد جعفــر در 
تاریــخ 1401/04/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و کارت شناســایی متــرو بــه شــماره ملــی 0074703773 متعلــق بــه مهــدی  زری بافــان  
فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/06/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0042845610 متعلــق بــه محســن منفــرد فرزند حســن در تاریــخ 1401/06/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــرار فرزن ــی ق ــن  ب ــه حس ــق ب ــماره 0860545555 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/10/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0558680054 متعلــق بــه صغــرا  یوســفی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/16 مفق

ــدی  ــه مه ــق ب ــی 125G9323q63 متعل ــماره شاس ــاک 12674854وش ــماره پ ــه ش ــبز ب ــرگ س ب
 میســمی فرزنــد حجــت اهلل در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0022927451 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0022927451 و کارت 
دانشــجویی بــه شــماره 971313009متعلــق بــه مریــم ســادات آل ایــوب فرزنــد ســید نعمــت الــه در 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/06/18 مفقــود گردی تاری

کارت ملــی بــه شــماره 0490122469 متعلــق بــه عشــرت ســلمان منفــرد فرزنــد عبدالعظیــم در تاریــخ 
1401/06/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت منزلــت بــه شــماره 0044269978 متعلــق بــه علــی شــاه میــر فرزنــد اســمعیل در 
تاریــخ 1401/06/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2903
ــخ  ــی در تاری ــد نق ــر فرزن ــی وارب ــه مرتض ــق ب ــماره 0069278806 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 6199229908 متعلــق بــه بیــژن ســتاری فرزنــد عبدالصمــد در تاریــخ 
1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــک  ــه دو و دســته چــک بان ــی پای ــه رانندگ ــی هوشــمند و کارت ســوخت خــودرو و گواهینام کارت مل
ــود در  ــد محم ــی زاده فرزن ــاد نب ــه می ــق ب ــماره 0015457397 متعل ــه ش ــینا ب ــک س صــادرات و بان

تاریــخ 1401/06/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0079624685 متعلــق بــه ســیدرضا حجتــی فرزنــد ســیدجواد و کارت 
خــودرو وبیمــه نامــه  بــه شــماره پــاک 11 ایــران 657 ل 51 متعلــق بــه ســید جــواد حجتــی فرزنــد 

اســماعیل در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0013277952 متعلــق بــه گاره نیــک منــش فرزنــد مجیــد در تاریــخ 
1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد و کارت  ــد حمی ــری فرزن ــد باق ــه حمی ــق ب ــماره 0621795763 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0620380594 متعلــق بــه اکــرم عباســی فرزنــد عــزت الــه در تاریــخ 

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

ــه الهــام اکبــری فرزنــد منصــور در تاریــخ  کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0079618121 متعلــق ب
1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0924123206  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0924123206 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/01 مفق ــی در تاری ــد مجتب ــور فرزن ــین پ ــا حس ــه مه ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 0490564844 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0490564844 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1398/01/01 مفق ــد ناصــر در تاری ــد فرزن ــان برومن ــه پژم  ب

می باشد.

ــی  ــی همت ــه عل ــق ب ــماره 5190381791 متعل ــه ش ــی   ب ــای بانک ــمند وکارت ه ــی هوش کارت مل
ولنــدران فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/06/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه  ابوالحســنی فرزن ــه پروان ــق ب ــه شــماره 0452197147 متعل ــی هوشــمند وشناســنامه ب کارت مل
قنبرعلــی در تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــع در شــمال ب ــک واق ــه مل ــک تجــارت شــعبه 732 و دو ورق مباینام شناســنامه  ودســته چــک بان
شــماره 0451960963 متعلــق بــه محمــد رضوانــی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 1401/06/10 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
ــر  ــدی جهانگی ــای  مه ــه آق ــق ب ــت متعل ــان خدم ــماره 0480118159 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل

فرزند یحیی در تاریخ 1401/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 0559145748 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه آقــای مســعود بیــات فرزنــد 
محمــد زمــان در تاریــخ 1401/06/21 ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 57  577 ج 47 و بیمــه نامــه ماشــین متعلــق بــه آقــای  قاســم بیــات 
فرزنــد محمــد زمــان در تاریــخ 1401/06/21 ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه اقــای پیــروز  کمــان رودی  کارت ملــی بــه شــماره 2248821913 و کارت پایــان خدمــت متعلــق ب
فرزنــد نــادر در تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــی  لطیف ــای عل ــه اق ــق ب ــماره 5020094811 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/05 مفق

ــخ  ــروز  در تاری ــد فی ــی فرزن ــه  صادق ــم فاطم ــه خان ــق ب ــه شــماره 1376839830 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 3930582767 متعلــق بــه آقــای  داود یــزدی داویجــان فرزنــد محمدرضــا  در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3041
کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم به شــماره ملــی 0702649465 متعلق 
بــه رضــا آمــال پنــاه فرزنــد حســین و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران 21 352ب 42 
متعلــق بــه ابراهیــم یکتــا صفلــو و کارت ســوخت بــه شــماره  پــاک ایــران32 176 ن72 متعلــق به حســین 

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

3044
کارت ملــی بــه شــماره 1652313613 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1652313613 و بیمــه نامــه 
ــران21 و کارت  ــماره 53 ج 347 ای ــه ش ــین ب ــران21 و کارت ماش ــماره 53 ج 347 ای ــه ش ــین ب ماش
ســوخت بــه شــماره 53 ج 347 ایــران21 و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 53 ج 347 
ایــران21 و کارت ســوخت بــه شــماره موتــور بنــام عبــاس نوبتــی و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام 
ــه عبــاس نوبتــی  ــق ب ــران21 متعل ــه شــماره 53 ج 347 ای عبــاس نوبتــی و کارت هوشــمند خــودرو ب

ابرغانی فرزند رستم در تاریخ 1401/06/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5109
ــخ  ــد رحــم خــدا در تاری ــودرزی فرزن ــی گ ــه مصطف ــق ب ــه شــماره 4131340720 متعل ــی ب کارت مل

1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره  ــه ش ــودرو ب ــمند خ ــین  و کارت هوش ــه ماش ــماره 0024515582 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
پــاک 465 د48 ایــران 40و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 212 ص91 ایــران 40متعلــق بــه محمــد 
صالحــی سیاوشــانی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0016988477 متعلــق بــه ســولماز ذکــری فرزند حســن در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد حســن در تاری ــه احمــد محمــدی فرزن ــق ب ــه شــماره 0579833445 متعل ــی ب کارت مل
1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــب در تاری ــد رج ــد فرزن ــری حمی ــه صف ــه رباب ــق ب ــماره 4050152452 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0385952041 متعلــق بــه فریبــا  زنــد فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 1401/06/10 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــی فرزن ــا  فاضل ــه محمدرض ــق ب ــماره 2081027577 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــر عل ــد صف ــی فرزن ــی فتاح ــه کرمعل ــق ب ــماره 4218745021 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/17 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1129262881 متعلــق بــه شــب چــراغ میســائی فرزنــد ناصــر قلــی در تاریــخ 
1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0069129029 متعلــق بــه نجمــه طاهــری فرزنــد داود در تاریــخ 1401/06/10 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5111
گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت   و کارت ماشــین بــه شــماره 10ایــران 887ط84 متعلــق بــه ســینا 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1398/06/23 مفق ــی در تاری ــد جانعل ــاغ فرزن ــه ب ــرک الل  ت

می باشد

5502
کارت ملــی بــه شــماره 1620019051 متعلــق بــه شــکور  مهــدی زاده اضمــار  فرزنــد علــی  در تاریــخ 

1401/06/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1638723923 و کارت خانــه کارگــر متعلــق بــه ســید حســین  جــوادی  فرزنــد 
ســید طالــب  در تاریــخ 1401/06/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

و  88 ل   956 ایــران   46 پــاک   شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  خــودرو  ســبز   »بــرگ 
ــه  ــق ب ــور BM16LBH009848  متعل ــماره موت ــی NAPH320BBJ1017540 و ش ــماره شاس ش
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــی  در تاری ــد رجبعل ــتهانی فرزن ــدزاده پش ــاد  محم می

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

ــد روح اهلل و  ــورد  فرزن ــی اهلل  راه ن ــه ول ــق ب ــماره 4284061194 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
بیمــه نامــه و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره شاســی S1412285298527و شــماره موتــور 
1841201 و شــماره پــاک 22 ایــران 313 ب 51 و برگــه معاینــه بــه نــام امیــد راه نــورد بــه کــد ملــی 

2090230525  در تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7006
ــخ  ــد حمیــد در تاری ــه مهــدی نجفیــان فرزن ــق ب ــه شــماره 4539845020 متعل ــه دو ب گواهینامــه پای

1399/06/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 98 766د37 و کارت  ــه ش ــین ب ــماره 4490409060 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ملــی هوشــمند بــه شــماره 4490409060 و کارت دانشــجویی بــه شــماره 9613481034 متعلــق بــه 
مازیــار میرزابیگــی فرزنــد محمدنقــی در تاریــخ 1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

7014
شناســنامه بــه شــماره 28, و)شناســنامه به اســم یســنا مهــرگان( و کارت ملــی به شــماره 6339894836 
و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 6339894836 متعلــق بــه کبــری ســاعدی فرزنــد گــودرز در تاریــخ 

1401/06/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه احمدرضــا علــی پــور فرزنــد جــان مــراد در تاریــخ  ــه شــماره 4621746766 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6339521487 متعلــق بــه ســهیا امینــی فرزنــد اســفندیار در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 6330059950 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 6330059950 متعلــق بــه 
محمدرضــا ترابــی خراجــی فرزنــد شــکراهلل در تاریــخ 1401/06/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

7025
ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــدم فرزن ــزی مق ــرا مرک ــه زه ــق ب ــماره 3874799948 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

7026
شماره شاســی و  پاک94م896ایــران 10  بــا  وانــت   ســندپیکان   شــماره  بــه  مالکیــت  اســناد 

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــدم فرزن ــی مق ــا جبل ــه  امیررض ــق ب Naaa36aa9cj278853وش متعل
1399/07/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7059
شناســنامه بــه شــماره 3228 و کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0939007304 متعلــق 
بــه مهــدی  بیــات فرزنــد براتعلــی در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــد  ــه نرگــس ســرایی فرزن ــه شــماره M58502020 شــماره ملــی 0924028564 متعلــق ب گذرنامــه ب
زبیــح اهلل در تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــان فرزن ــگفته باغ ــه ش ــه معصوم ــق ب ــماره 0828176914 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0937151191 و کارت  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــی وگواهینام ــماره 1504 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
عابــر بانــک وکارت بیمــه تکمیلــی و کارت حــرم متعلــق بــه ملیحــه بابــری قرقــی فرزنــد علــی در تاریــخ 

1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی وکارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0924244097 و بــرگ سبزموتورســیکلت بــه 
شــماره موتــور 125G9411521شــماره پاک772ایــران 74698 متعلــق بــه صــادق صمدنــژاد فرزنــد 

غامرضــا در تاریــخ 1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1315 متعلــق بــه مهنــاز غبیشــی فرزنــد عبدالمحمــد در تاریــخ 1401/06/05 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7060
ــی  ــماره مل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــی 3719593800 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
3719593800 و دو بــرگ چــک بانکــی مربــوط بــه بانــک کشــاورزی بــا شــماره 496505 و بانــک ملــت 
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــه فرزن ــه ک ــوم پنج ــر مظل ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 61/597567/1759 متعل ــا ش ب

1401/06/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7062
شــماره  و   NAApo3EE6Hjo86322 شاســی  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
ــد  ــی فرزن ــور لطفعل ــه پ ــب خدیج ــران 38 ،294و34واینجان ــاک ای ــماده پ موتور165Ao114964وش
ــی  ــت بدن ــامه 160 صــادره از خلخــال در مقطــع کارشناســی رشــته تربی ــه شــماره شناس ــزت اهلل ب ع
ــه دانشــگاه ازاد  ــده تقاضــا میشــود اصــل مــدرک را ب ــدس از یابن صــادره از واحــد دانشــگاهی شــهر ق
اســامی واحــد شــهر قــدس ارســال نماینــد ودر تاریــخ 1400/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

7063
کارت ملــی بــه شــماره 1063736676 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1063736676 متعلــق بــه علــی 

زمردی فرزند مجتبی  در تاریخ 1401/06/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7066
کارت ملــی بــه شــماره 0083344772 متعلــق بــه حســین شــبایی ســهزابی فرزنــد شمســعلی در تاریــخ 

1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0110046331 متعلــق بــه فاطمــه زارعــی چراغتپــه فرزنــد جمشــید در تاریــخ 
1401/05/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/06/27

شماره : 1468

رونق طرح های عمرانی بهداشت و درمان در کهگیلویه و بویراحمد

با انجام پروژه بازرسی مجدد تختال های خارج از سفارش در ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری فوالد مبارکه، این تختال ها با کنترل دقیق و در نظر گرفتن پارامترهای 
مختلف شناسایی شــده و سپس به گریدهای قابل فروش با ارزش افزوده بیشتر 

دسته بندی شدند.
بــا انجام پروژه بازرســی مجدد تختال هــای خارج از ســفارش در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری فوالد مبارکه، در گام نخست ۲۳۰ عدد تختال بازیابی 
گردید و بالغ بر 14۰ میلیارد ریال ســودآوری برای شــرکت حاصل شد. در پی 
 اجرای پروژه مذکور و کسب این موفقیت کارشناسان ذی ربط در این خصوص 

چنین گفتند:

 محمدعلی شفیعی، رئیس دفتر فنی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم

در فرایند کنترل کیفی تختال های تولیدشده در ناحیه فوالدسازی شرکت 
فوالد مبارکه براساس دستورالعمل های استاندارد داخلی و یا براساس درخواست 
مشــتری، بخشی از تختال ها از سفارش مشــتری جدا شده و به عنوان تختال 
NC انبار می شــوند. این تختال ها اصوال به علت آنالیز شــیمیایی، عیوب شکلی 
و ابعادی و یا مشــخصات داخلی و ســطحی که از ســوی مشــتری و یا برای 
کاربردهای خاص دارای محدودیت هســتند، از سفارش جدا می شوند و تحت 
 عنوان تختال های فاقد سفارش انبار می گردند. پروژه بازرسی مجدد تختال های 
خارج از سفارش با همکاری نزدیک گروه فنی ناحیه فوالدسازی، کنترل کیفی، 

واحد آماده سازی تختال و واحد برنامه ریزی و کنترل تولید ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم انجام گردیده است.

 محمدمهدی مرندی، رئیس کنترل کیفی ناحیه فوالدسازی
 بــا اجرای این پــروژه تختال های NC شناسایی شــده با کنتــرل دقیق و 
در نظر گرفتن پارامترهای مختلف و براســاس دســتورالعمل های ســازمان 
 مجددا بازرســی و مــواردی کــه قابلیت تبدیل به ســایر گریدهــا را دارند

 شناســایی گردیدند؛ ســپس به گریدهای قابل فروش با ارزش افزوده بیشــتر 
دســته بندی شدند. این تختال ها مجددا ثبت سیستمی شدند و با کمک واحد 

ppc از فهرست تختال های NC خارج گردیدند.

 محسن احمدی، رئیس واحد آماده سازی تختال
واحد آماده سازی تختال یکی از واحدهای مؤثر در اجرای این پروژه است. در 
این فرایند ابتدا تختال های فوق طبق فهرست اعالمی واحد ppc در باکس های 
مختلف انبار تختال شناسایی و توسط مکانیسم های حمل تختال جداسازی و 
روی زمین چیده شدند تا مورد بازرسی مجدد کنترل کیفی قرار گیرند. بعد از 
اتمام این فرایند تختال های تأییدشده مجددا در مکان مناسب باکس دهی و از 

تختال های NC جدا شدند.

 علی رادهوش، کارشناس واحد برنامه ریزی و کنترل تولید ناحیه 
فوالدسازی

 تعیین مقصد نهایی تختال های NC تولیدشده در ناحیه یکی از وظایف این 
قسمت است. در فرایند جاری با توجه به ارزش افزوده بیشتر کالف گرم نسبت 
به تختال، تختال هایی که از حالت NC خارج شده اند و از نظر ابعاد و آنالیز قابلیت 

ارسال به نورد گرم را دارند شناسایی و به نورد گرم ارسال می گردند.
 بــا انجام این پروژه تاکنون از تعداد ۳۹1 تختال بازرسی شــده تعداد ۲۳۰ 
عدد آن ها بازیابی شــده اند که مبلغی بالغ بر 14 میلیارد تومان سودآوری برای 
سازمان دربر خواهد داشت که با توجه به ادامه پروژه و شناسایی تعداد بیشتر این 
تختال ها این مبلغ افزایش چشمگیری خواهد یافت. بعد از اتمام این پروژه، کار 
به صورت گردشکار درآمده و به صورت مستمر اجرا می گردد که باعث سودآوری 

مداوم خواهد شد.

افزایش سودآوری با بازرسی مجدد تختال های خارج از سفارش

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم :
 روزانه بیش از 7 هزار پرس غذا توسط موکب های این شرکت بین زائران اربعین توزیع می شود 

ایالم : خطیبی  - خبرنگار ایده روز  -مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با
 اشــاره بــه اینکه روزانه بیــش از 7 هزار پرس غذا توســط موکب های 
این شــرکت در بین زائران اربعین توزیع می شــود، گفت: این تعداد غذا در 
۳ وعده صبح، ظهر و عصر در موکب های این پاالیشــگاه در شهرســتانهای 
 چوار و ایالم در مســیر رفت بین زوار اباعبداهلل الحســین)ع( توزیع می شود

 و برنامه ریزی الزم برای توزیع 1۰ هزار پرس در مســیر برگشــت زوار انجام 
شده است.

به گزارش ایده روز ایالم، روح اله نوریان با بیان اینکه عالوه بر توزیع ۳ وعده 
غذایی، در طول شبانه روز آب معدنی،شربت، چای و شیرینی در بین زائران 
توزیع می شــود،افزود: ایجاد پایگاه بهداشتی و درمانی ، استقرار یک دستگاه 
آمبوالنس، ایجاد و تجهیز نمازخانه به متراژ 1۰۰ متر مربع برای برپایی نماز 
جماعت و استراحت زائران، اسکان و پذیرایی از زوار از دیگر اقدامات این واحد 

صنعتی برای خدمات رسانی به زائران بوده است. 
وی با بیان اینکه وظیفه تمام ارگان ها و نهادها است که درعرصه خدمت رسانی 
به زائران اباعبداهلل الحسین )ع( و برپایی باشکوه حماسه اربعین حسینی همراهی 
کنند، اظهار داشت: کمک لجستیکی به قرارگاه اربعین استان ازجمله در اختیار 

گذاشتن اتوبوس، مینی بوس و سواری و چرثقیل های ۳5 و 55 تنی وهمچنین 
آبرسانی به سایر موکب های شهر ایالم و چوار تنها بخشی از اقدامات این شرکت 

در راستای خدمات رسانی به زائران اربعین بوده است.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه باحمایت وزیر نفت، 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برای خدمت رسانی به زوار حضرت اباعبداله 
الحســین)ع(، پاالیشگاه گاز ایالم نسبت به راه اندازی دو موکب در شهرهای 

ایالم و چوار اقدام نموده است، تصریح کرد: 
از این تعداد موکب؛ یک مورد آن در ورودی شهر چوار و  دوم در کمربندی 

شرقی شهر ایالم مشغول خدمات رسانی به زائران اربعین هستند.
نوریان با بیان اینکه در ستاد اربعین استان ایالم، پاالیشگاه گاز ایالم بعنوان 

معین در شهرستان ایالم انتخاب شده است، 
افزود: در راستای خدمات رسانی حداکثری به زوار اربعین حسینی پاالیشکاه 
گاز ایالم عالوه بر ارائه خدمات در شهرستان ایالم،نسبت به راه اندازی موکب 

در شهرستان چوار اقدام نموده است.
نوریان با بیان اینکه موکب این شــرکت در کنار خدمت رسانی به زائران، 
اقدامــات فرهنگی و آموزشــی را به منظور ارتقای ایمنی و ســالمت زائران 
به خصــوص محافظت در برابر گرما زدگی و کرونا در دســتور کار خود قرار 
داده اســت ،تصریح کرد: استان ایالم به عنوان پایتخت خادمین سید الشهدا 
همانگونه که در هشــت ســال دفاع مقــدس بدون ترک اســتان جانانه از 
کیــان میهن دفاع کردند در خدمات رســانی بــه زوار اربعین هم اوج ارادت 
 خود را نشــان دادند که این مهم وظیفه مســئوالن را در قبال زائران اربعین

 حسینی)ع( دوچندان می کند.

  مدیر پروژه چهارباغ عباسی خبر داد:
بازسازی مادی فرشادی با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار

مدیر پروژه چهارباغ عباسی از بازسازی مادی فرشادی با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمدعلی سمیعی با اعالم این 
خبر گفت: مرمت و بازسازی مادی فرشادی با ۲۸۰ مترمربع سنگ مالون، مرمت کامل 
مادی، بتن ریزی به میزان 15۰ مترمکعب، سنگ فرش به مساحت یک هزار مترمربع 
و جمع آوری بتن های مازاد جهت آزادســازی ریشه درختان با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار 

انجام می شود.
او ادامه داد: در سه ماه گذشته عملیات زیرسازی و خاک برداری مادی نیاصرم هم انجام 

شده و سایر مراحل برای بازسازی این مادی به مرور انجام می شود.
مدیر پروژه چهارباغ عباسی مرمت و بازسازی کوچه های منتهی به چهارباغ عباسی را از 
دیگر برنامه های مدیریت شهری در این دوره دانست و افزود: این طرح به همت منطقه 

یک شهرداری و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان انجام می شود. 

 بازسازی مناطق سیل زده شمال کرمان پشت سد انتظار نماند
 مسئوالن بنیاد مســکن انقالب اســالمی کرمان می گویند برای بازسازی واحدهای 
آسیب دیده سیل یک ماه پیش در استان منتظر تصویب اعتبارات و تخصیص از سوی 
دولت نماندند و از محل اعتبارات داخلی، آواربرداری و بازسازی واحدهای آسیب دیده 

سیل در مناطقی مثل کوثرریز رفسنجان که شدت آسیب باالیی را داشت آغاز کرده اند.
 اوایل مرداد امسال سامانه مونسون به عنوان یکی از پرقدرت ترین سامانه های بارشی پس 
از فعالیت های کوتاه در جنوب استان کرمان بارش های سیل آسایی در شمال این استان 
رقم زد؛ بارش هایی که در مدت کمتر از یک هفته به گفته مسئوالن استانی ۲ هزار و ۳۳۰ 

میلیارد تومان به مناطق مختلف این استان خسارت وارد کرد.
طبق آیین نامه اجرایی بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی آسیب دیده ناشی از سیل  و 
سایر سوانح طبیعی موضوع ماده ۸ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی، در پی 
وقوع هرگونه سانحه موضوع این آیین نامه در مناطق آسیب دیده  و اعالم وضعیت توسط 
استانداری، مسئولیت بنیاد مسکن در بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی آن استان 
آغاز می شود؛ مسئولیتی که بنیاد مسکن برای اجرایی کردن آن به مصوبه هیات دولت و 

تامین اعتبارات الزم نیاز دارد.
با وجود اینکه احداث کامل واحدهای آسیب دیده در سیل اخیر بعد از طی فرایند ارائه 
پیشنهاد بنیاد مسکن و تصویب آن از سوی هیات دولت اتفاق خواهد افتاد اما بازسازی 
واحدهای با شدت آسیب باالتر بویژه در مناطقی که ایجاد واحدهای احداثی ضروری تر 
بود و به عبارتی خانه های آسیب دیده بیشتر خشت و گلی بودند از سوی بنیاد مسکن 
آغاز شده است. بنا بر اعالم مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان عمده 
خسارت ها در سیل اخیر در حوزه آبگرفتگی و تعمیرات ۸۰۰ واحد مسکونی بوده است؛ 

در این میان واحدهایی هم شدت آسیب باالتری و نیاز به احداث داشتند.
علی اکبر سلطانی نژاد روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: برای روستای 
کوثرریز رفسنجان که عمده واحدهای خسارت دیده احداثی ناشی از سیل در این مکان 
هستند منتظر مصوبه هیات دولت برای تامین اعتبار بازسازی نماندیم و به فوریت بعد از 
اتمام امدادرسانی، آواربرداری، نقشه برداری، گرفتن پروانه و سایر مسائل اداری انجام شد.

وی با اشاره به اینکه عملیات پی کنی و فوندانسیون تمامی واحدهای آسیب دیده سیل 
اخیر در روستای کوثرریز در حال انجام اســت ادامه داد: بخشی از مبلغ پیشنهادی به 
هیات دولت برای بازسازی واحدهای آسیب دیده سیل اخیر استان کرمان تسهیالت 
قرض الحسنه و بخش دیگر کمک های بالعوض است که تا زمانی که این طرح به تصویب 

هیات دولت نرسد راجع به عدد آن نمی توانیم حرفی بزنیم.

  6۰ درصد زمین نهضت ملی مسکن در استان تامین شده است
کرمانشاه -  استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برای استان کرمانشاه در نهضت ملی 
مسکن احداث 1۲۰ هزار واحد مسکونی تعیین شده اســت، گفت: برای بیش از 
۶۰ درصد این واحدها در استان کرمانشاه زمین تامین شده و تامین زمین مابقی 

واحدهای مسکونی نیز در دست اجرا است.
بهمن امیری مقدم در حاشــیه جلسه شورای مسکن اســتان کرمانشاه در جمع 
خبرنگاران افزود: براساس سیاست های دولت و دستور رییس جمهور باید در نهضت 
ملی مسکن 1۲۰ هزار واحد مسکونی در کرمانشاه برای متقاضیان ساخته شود اما 

آنچه که در استان ثبت نام شده 1۹1 هزار نفر است.
وی در ادامه با بیان اینکه باید طبق شرایط سه گانه متقاضیان نهضت ملی مسکن 
در استان کرمانشاه پاالیش شوند، گفت: در کمیته تامین مسکن استان کرمانشاه 
براساس داده و آماری که از متقاضیان مسکن در استان داریم باید برای ۲۰۰ هزار نفر 
در کرمانشاه مسکن و تامین زمین پیش بینی کنیم که در دستور این کمیته است 

تا در اجرای طرح نهضت ملی مسکن جلوتر از پروژه های تعریف شده پیش رویم. 
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه تاکنون برای 5۶ هزار واحد پروانه ساخت صادر 
شده است، گفت: در بخش صدور پروانه در این پروژه کرمانشاه جزو رتبه های پایین 
کشور بود اما با تشکیل کمیته مسکن و برگزاری جلسات متعدد آن االن در رتبه های 

متوسط کشوری قرار داریم. 
امیری مقدم در ادامه افزود: یک سری از متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن در 
تکمیل پرونده خود در ارایه مستندات و مدارک دچار نقص در پرونده هستند که باید 
با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی استان  موضوع ثبت نام خود را تعیین تکلیف 
کنند.وی همچنین بیان داشت یک سری دیگر از متقاضیان باید سهم آورده خود را 
برای پشتیبانی مالی از احداث واحدهای مسکونی بیاورند که آنها نیز باید اقدام کنند.

نماینده عالی دولت در استان کرمانشاه در بخش دیگر از صحبت های خود گفت: 
در کنار احداث مجتمع های نهضت ملی مسکن باید یک سری بسته های فرهنگی 
آپارتمان نشینی نیز تدوین کنیم تا خانواده و افراد در همسایگی هم به خوبی در کنار 
هم و همراه هم زندگی کنند.  امیری مقدم در ادامه رونق ســاخت و ساز و صنعت 
مسکن را عامل بسیار مهمی برای ایجاد اشتغال در استان عنوان کرد که می توانند 

بسیاری از رسته های شغلی دیگر را نیز به حرکت درآورد. 

  دولت ۲۰ درصد هزینه دستگاه زباله سوز البرز را عهدار می شود
کرج -  استاندار البرز گفت: در مصوبات سفر رییس جمهور به استان، نصب دستگاه 
زباله سوز مورد تصویب قرار گرفت و دولت ۲۰ درصد از هزینه این سیستم را عهده دار 
خواهد شد. مجتبی عبداللهی در نششت مدیریت پسماند البرز افزود: اکنون درصدد 
هستیم که گام به گام برای ساماندهی وضعیت زباله ها  در استان اقدام کنیم و جای 

خرسندی دارد که با حضور مجموعه مسووالن مربوطه، این اراده شکل گرفت.
وی ادامه داد: در ابتدا باید فرهنگ ســازی تفکیک زباله در منازل را آغاز کنیم و با 

اعطای هدیه و مشوق های ویژه، مردم را به همکاری و همراهی ترغیب کنیم.
استاندار البرز گفت: زباله باید در منزل در قالب تر و خشک توسط مردم تفکیک شود 

و به ماموران جمع آوری تحویل داده شود.
وی افزود: ضرورت دارد که ایستگاه های میانی برای جداسازی زباله های ارزشمند و 
خروج و تصفیه شیرابه ها تعریف شود.عبداللهی گفت: زباله های ناکارآمد از ایستگاه 

های میانی به صورت فشرده به محل حلقه دره و در نهایت به زباله سوز می رسند.
وی افزود: زباله های ارزشمند در انواع مختلف نیز متقاضیان خود را دارند و درآمدزایی 
قابل توجهی نیز در این راستا وجود دارد.استاندار البرز گفت: جمع آوری و تفکیک 
زباله از مبدا تا تبدیل آن به انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اکنون باید مرحله 
به مرحله اجرایی شود.عبداللهی با تاکید بر اینکه باید از تفکیک زباله از مخازن به جد 
جلوگیری شود، بیان داشت: یکی از عوامل نارضایتی مردم و مخدوش شدن چهره 
شهر، زباله گردها هستند بنابراین باید با اجرای مراحلی که یاد شد، از حضور این افراد 

در نقاط مختلف شهر جلوگیری شود.

رونق طرح های عمرانی بهداشت و درمان در 
کهگیلویه و بویراحمد با سفر رئیس جمهور

یاسوج- ایرنا- دولت مردمی سیزدهم با رویکرد 
محرومیت زدایی و عدالت محوری توانســته 
اعتماد آفرینی و امید را در دل مردم زنده کند 
به طوری که در مدت یک سال گذشته با سفر 
به مناطق مختلف مانند کهگیلویه وبویراحمد و 
توجه به طرح های نیمه تمام به ویژه درحوزه 

سالمت سبب امیدواری مردم شده است.
 مهرماه ســال 14۰۰ استان میزبان سفر پر 
خیر و برکت آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور مردمی ایران اسالمی بود و در 
این سفر تمامی حوزه های زیرساختی استان 

به جد دیده شدند.
بر اســاس این ســفر، هم اینک اتمام پروژه 
های نیمه تمام بهداشــتی و درمانی از جمله 
بیمارستان ها جزو اولویت های اساسی و برنامه 
های راهبردی مسووالن و متولیان امور اجرایی 

و عمرانی در استان قرار گرفته اند.
طــرح راکد عمرانی در حــوزه درمان در این 
اســتان تعیین تکلیف شده اند و ساخت این 
تعداد طرح از سر گرفته شده و تکمیل آن ها 
جزو اولویت های دانشگاه علوم پزشکی استان 

قرار گرفته است.
به گفته استاندار کهگیلویه و بویراحمد یکی 
از مشکالت اساسی استان در حوزه بهداشت 
و درمان عدم وجود بیمارســتان در حد مورد 
نیاز در برخی شهرســتانها و نبود اعتبار برای 
پیشرفت  بیمارستان های در حال ساخت بود.

سید علی احمد زاده افزود: این امر در سفر آیت 
اهلل سید ابراهیم رئیسی مورد توجه قرار گرفت و 
اعتبار الزم برای اتمام بیمارستان شهرستانهای 

مختلف استان منظور و مصوب شد.

  طرح های شاخص حوزه درمان در سفر 
ریاست جمهوری

در ســفر ریاست جمهوری چهار هزار و ۸۰۰ 
میلیارد ریال جهت تکمیل 1۰ پروژه عمرانی 
در حوزه درمان مصوب شــد که در این مدت 
مبلغ ۸5۰ میلیارد ریال برای پنج پروژه بزرگ 
درمانی در شهرســتان های مختلف اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمد تخصیــص و هزینه 

شده است.

 بیمارستان چرام
بیمارستان ۳۲ تختخوابی چرام استان کهگیلویه 
و بویراحمد که فروردین سال ۹۶ کلنگ زنی 
شــد و قرار بود طی سه سال به بهره برداری 

برسد، همچنان پس از گذشت حدود پنج سال 
به علت کمبود اعتبار پیشرفت فیزیکی چندانی 
نداشته و برای مردم این شهرستان به رویایی 

دست نیافتنی تبدیل شده است.
ساکنان شهرستان ۳۶ هزار نفری چرام بیش از 
45 سال است که برای دریافت خدمات درمانی 
۳۰کیلومتر مسافت را بطور رفت و برگشت به 
شهرستان کهگیلویه می پیمایند و حتی تعداد 
زیادی از آنان قبل از رسیدن به بیمارستان امام 
خمینی دهدشت جان خود را از دست دادند.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: در پی سفر ریاست جمهوری 
۲۰۰میلیارد ریال به آن اختصاص یافت تا فاز 
نخســت بیمارستان ۳۲ تخت خوابی چرام با 
زیر بنای 4هزار و 44۰ متر مربع تکمیل شود.

محمد غالم نــژاد افزود: این طرح بعد از یک 
ســال تعطیلی و با تالش جهادی از هشــت 
درصد پیشــرفت فیزیکی هــم اکنون به 4۲ 

درصد رسیده است.
 

 بیمارستان سی سخت
عملیات ساخت بیمارســتان ۳۲ تختخوابی 
ســی سخت در اردیبهشت ماه 14۰۰ پس از 
چند سال وقفه با تعیین مکان جدید و تجهیز 

کارگاه آغاز شد.
 این بیمارستان در زمینی به مساحت  چهار 
هزار و 7۰۰ مترمربع و در چهار طبقه  در شهر 

سی سخت ساخته می شود.
شهرســتان توریســتی دنا با وجود داشتن 
جمعیت باال و ظرفیت های گردشگری مطلوب 

اما هنوز از داشتن بیمارستان محروم است.
وی عنوان کرد: تکمیل فاز اول بیمارستان ۳۲ 
تخت خوابی سی سخت  با زیر بنای 4هزار و 
4۶۰ متر مربع و با اختصاص ۲۰۰میلیارد ریال 

در دستور کار است.
غالم نژاد تصریح کرد: این طرح از 15 درصد 
هــم اکنون به 45 درصد پیشــرفت فیزیکی 

رسیده است.

 بیمارستان لنده
 عملیــات اجرایی بیمارســتان ۳۲ تختوابی 
شهرســتان لنده مرداد ماه سال ۹۹ با حضور 

معاون وزیر بهداشت آغاز شد.
 یک مرکز بیمارستان مجهز در این شهرستان 
وجود ندارد و چنانچه این طرح به بهره برداری 
برسد تراکم بیماران در بیمارستان امام خمینی 

دهدشت بسیار کمتر می شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: تکمیل فاز اول بیمارستان ۳۲ 
تخت خوابی شهرستان لنده  با زیر بنای 4هزارو 
4۰۰ متر مربع و با اختصاص ۲۰۰میلیارد ریال 

در دستور کار قرار گرفت.
غالم نژاد تاکید کرد: این طرح با تالش شبانه 
روزی از45 درصد پیشرفت فیزیکی هم اکنون 

به ۹۰ درصد رسیده است.

 بیمارستان بهمئی
نبود یک مرکز درمانی در ســال های گذشته 
تاکنون مشکالتی را در خدمت رسانی به مردم 

شهرستان بهمئی ایجاد کرده است.

در شهرستان بهمئی بیمارستان وجود ندارد و 
بیماران این شهرستان برای مداوا به استان های 

همجوار به ویژه بهبهان مراجعه می کنند.
بیمارســتان شهرســتان بهمئی )لیکک( از 
مطالبات به حق مردم بوده است که با ۶5درصد 
پیشرفت فیزیکی تحویل گرفته شد و هم اکنون 
از نظر فیزیکی آماده افتتاح و بهره برداری است.

 بیمارســتان ۳۲تخــت خوابی شهرســتان 
بهمئی)لیکک(از خدمات مهم حوزه سالمت 
اســت که به مســاعدت وزارت بهداشــت،و 
مسئولین اســتانی به زودی افتتاح و به بهره 

برداری می رسد.
روند اجرایی این بیمارستان از اسفند ۹۳ در 
زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع با زیربنای 

چهار هزار متر مربع آغاز شد.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کهگیلویه 
و بویراحمــد ادامه داد: تکمیل بیمارســتان 
۳۲ تخــت خوابی شهرســتان بهمئی با زیر 
بنــای 4هزارو ۸۰۰ متــر مربع وبا اختصاص 

۲۰۰میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت.
وی ابــراز داشــت: این طرح بــا تالش های 
مسئوالن دانشگاه از۶5 درصد پیشرفت فیزیکی 
هــم اکنون به۹۸ درصد رســیده و در آینده 

نزدیک آماده بهره برداری است.
 

 انتقال خون 
با توجه به نیاز دانشــجویان و روند مهاجرت 
به یاسوج تکمیل ساختمان انتقال خون نیاز 

ضروری استان است.
پروژه های ساختمان انتقال خون استان که 

ســال ۹5 عملیات اجرایی آن آغاز شده بود 
و به صورت نیمه تعطیــل درآمده بود جانی 
دوباره گرفته است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کهگیلویه و بویراحمــد تصریح کرد: تکمیل 
ساختمان انتقال خون استان با زیر بنای سه 
هزار و ۳15 متر مربع و با اختصاص 5۰ میلیارد 
ریال در دستور کار قرار گرفت.وی تاکید کرد: 
این طرح از5۲ درصد پیشــرفت فیزیکی هم 

اکنون به 75 درصد رسیده است.

 تخصیــص اعتبار بــرای ۲۹ پروژه 
بهداشتی

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: در این سفر از محل اعتبارات 
محرومیت زدایی مبلغ 4۰۹میلیارد ریال برای 
۲۹ پروژه بهداشتی در سطح استان کهگیلویه 

و بویراحمد مصوب شد.
وی اضافه کرد: در این مدت مبلغ ۲۰4 میلیارد 
ریال برای طرح های مذکور تخصیص و هزینه 

شده است.
غالم نژاد بیان کرد: از این مبلغ 11۲ میلیارد 
ریال  بــرای تکمیل ۶ پروژه بهداشــتی در 
شهرستان های استان از جمله مرکز خدمات 
جامع سالمت شهید صدوقی و مرکز خدمات 
جامع ســالمت نقــاره خانه در شهرســتان 
بویراحمــد، مرکز  خدمات جامع ســالمت 
خیرآباد در شهرستان گچساران، مرکز خدمات 
جامع سالمت کت در شهرستان بهمئی، خانه 
بهداشت بهرام بیگی میرزا قلی در شهرستان 
دنا  و مرکز خدمات جامع سالمت امام علی)ع( 

در شهرستان کهگیلویه مصوب شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کهگیلویه و 
بویراحمد ابراز داشت: از این مبلغ 55 میلیارد 

ریال آن تخصیص و هزینه شده است.
وی تصریح کرد: همچنین مبلغ  ۲۲۹ میلیارد 
ریال برای احداث 1۲ طرح بهداشتی مصوب 
کــه 115 میلیارد ریال آن تخصیص و هزینه 

شده است.
غالم نژاد عنــوان کرد: برای  تجهیز11 طرح 
بهداشــتی نیز مبلغ ۶۸ میلیارد ریال مصوب 
که مبلغ ۳4 میلیــارد آن تخصیص و جذب 

شده است.
وی ادامــه داد: این طرح ها با تالش جهادی 
مسئوالن دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد 
و حمایت استاندار در راستای اقدامات دولت 
مردمی درآینده نزدیک تکمیل، تجهیز و آماده 

خدمت رسانی می شوند.

 میزگرد توسعه صادرات در مازندران ، چالش ها و راهکارها در ایرنای مازندران برگزار شد
 خبرگزاری جمهوری اسالمی مازندران میزگرد توسعه صادرات استان را با هدف بررسی چالش ها به همراه ارائه راهکارهای خروج از آن را برگزار کرد .

  در این میزگرد که مسووالن و کارشناسان حوزه صادرات مازندران حضور داشتند، هر یک از آنها به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند.آنها بخش هایی از این چالش ها را نشات گرفته از نبود حمایت های الزم از 
صادر کنندگان ، چندگانه بودن متولیان صادرات ، عدم تناسب تولید محصوالت با بازار کشورهای مقصد و کامل نبودن زیر ساخت های الزم دانستند.عبداهلل مهاجر دارابی رئیس اتاق بازرگانی ، سید رحیم بخشی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه 
گذاری و اشتغال استانداری، مجید فانی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت و احسان عباسپور معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مسووالن حوزه مرتبط به صادرات مازندران هستند که در این میزگرد تخصصی حضور یافتند 
و مسائلی که صادرات استان به آن مواجه است را تشریح و تببین کردند .جایگاه ویژه ای که صنعت و تولید در مازندران دارد خود مبین این موضوع است که برای استفاده از تمامی ظرفیت ها در این بخش می بایست مشکالت و مسائل رفع 
گردد تا گامهای بلندتری در زمینه صادرات برداشته شود . 15 درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد 4۶1 واحد صنعتی در 
بخش ماشین آالت و فلزات اساسی، 1۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، 115 واحد در بخش نساجی، 4۰۸ واحد در بخش محصوالت شیمیایی، ۲1۶ واحد در بخش سلولزی، 5۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶7 واحد صنعتی نیز 
در بخش تولید محصوالت غذایی مشغول به فعالیت هستند .مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و 75۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده 

که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری اسالمی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
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۹۸ میلیارد تومان حق پخش مسابقات ورزشی سال ۱۴۰۰ کجاست؟

 فیفا به دنبال دادن حق مجدد میزبانی فوتبال به سوریه
فیفا در تالش است تا بار دیگر سوریه بتواند حق میزبانی 

بازی های خود را به دست بیاورد.
 بــه نقــل از ســایت insideworldfootball، فیفــا و 
کنفدراسیون فوتبال آســیا )AFC( یک مامور مشترک به 
ســوریه می فرستند تا ارزیابی امنیتی را انجام دهد تا این 

کشور دوباره میزبان بازی های دوستانه باشد.
پــس از دیدار بین جیانــی اینفانتینــو رئیس فیفا و 
صالح الدین رمضان رئیس فدراســیون فوتبال سوریه در دوحه، فیفا همچنین به 
تالش های خود با مقامات مربوطه از جمله ســازمان ملل ادامه می دهد تا این 

کشور بتواند بار دیگر میزبان بازی های خود باشد.
تیم های ملی سوریه همچنان در رقابت های بین المللی حضور دارند اما به دلیل 
جنگ در این کشور از میزبانی مسابقات در خاک خود محروم هستند. با این حال، 
فیفا می خواهد برگزاری مجدد مسابقات بین المللی در دمشق را به عنوان راهی 

برای شروع دوباره توسعه فوتبال در این کشور بررسی کند.
از سال ۲۰۱۶، فدراسیون فوتبال سوریه ۲.۷ میلیون دالر به عنوان پول برای 
توســعه از فیفا دریافت کرده اســت اما هنوز هیچ پروژه ای مربوط به فوتبال در 

این کشور تایید نشده است.

 دوئل طارمی با آزمون در اروپا بازی مرگ و زندگی شد
جدال دو ســتاره تیم ملی کشورمان در لیگ قهرمانان 

اروپا بسیار حساس شد.
 پرونده بازی های هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا امشب 
بسته می شود. بازی های گروه گروه شب گذشته بسته شد.

سردار آزمون با بایرلورکوزن و مهدی طارمی با پورتو در 
ایــن گروه حضور دارند. با اتمام بازی های هفته دوم لیگ 
قهرمانان اروپا بایرلورکوزن با 3 امتیاز به رده دوم صعود کرد.

پورتو با شکست شب گذشته مقابل کلوب بروژ با نتیجه 4 بر صفر بدون مهدی 
طارمی بدون امتیاز به قعر جدول سقوط کرد.

سومین بازی بایرلورکوزن مقابل پورتو است. دوئل طارمی و آزمون برای پورتو 
بازی مرگ و زندگی است. اگر اژدها در این بازی تسلیم شود از رقابت های لیگ 

قهرمانان اروپا باید خداحافظی کند.
در مقابل بایرلورکوزن با سردار آزمون در این بازی امیدوار است تا برنده شود 

تا با ۶ امتیاز شانس زیادی برای صعود از مرحله گروهی داشته باشد.
دیدار پورتو با لورکوزن در تاریخ ۱۲ مهر به میزبانی غول فوتبال پرتغال برگزار 

می شود و این دوئل آزمون با طارمی بازی مرگ و زندگی است.

 دست رد قطر به رژیم صهیونیستی در ایام جام جهانی
دولت قطر درخواست رژیم اشغالگر قدس را در ایام جام 

جهانی را رد کرد.
 ســایت »مرســال قطر« خبر داد دولت این کشــور 
درخواست رژیم اشغالگر قدس در ایام جام جهانی ۲۰۲۲ 

را نپذیرفت.
رژیم صهیونیستی به دلیل حضور هواداران در جام جهانی 
۲۰۲۲ خواهان افتتاح دفتر کنسولگری در دوحه شد ولی با 

مخالفت دولت قطر مواجه شد.
مســابقات جــام جهانی ۲۰۲۲ از تاریخ ۲9 آبان بــه میزبانی دوحه آغاز می 
شــود. تیم ملی کشــورمان در این تورنمنت با تیم های ملی آمریکا، انگلیس و 

ولز رقیب است.
پیش از این گفته شــد رژیم اشغالگر در حال برنامه ریزی تا هوادارانش را به 
قطر منتقل کند تا بتوانند بازی های فوتبال را از نزدیک تماشا کنند ولی با دست 

رد قطر به سینه صهیونیست ها حضور آنها در قطر سخت شد.

  منصوریان پیشنهاد نفت آبادان را رد کرد
ســرمربی فصل قبل نفت آبادان قصدی برای بازگشت 

به این تیم ندارد.
 احمد پارو ۲ روز قبل به عنوان مدیرعامل باشگاه صنعت 

نفت آبادان جانشین جهانگیر کی شمس شد.
این در شــرایطی اســت که آبادانی ها در شــش هفته 
ابتدایی لیگ برتر، نتایج ضعیفی کســب کرده و فقط یک 
رتبه با انتهای جدول فاصله دارند. به همین دلیل هواداران 
صنعت نفت در هفته های اخیر با انتقاد از عملکرد رضا پرکاس خواستار برکناری 

او شده اند.
پس از تغییر و تحوالت صورت گرفته در مدیریت باشــگاه، ظاهرا پیشنهادی 
به علیرضا منصوریان برای بازگشت به صنعت نفت مطرح شده که البته سرمربی 

فصل قبل این تیم، آن را رد کرده است.
حال باید دید آیا باشگاه صنعت نفت همچنان در ادامه فصل با سرمربی بومی 

خود همکاری خواهند کرد؟ 

 حکم کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال علیه باشگاه اصفهانی
کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در مورد 

چند پرونده اعالم کرد.
 کمیته وضعیت فدراســیون فوتبــال آرای خود را در 

خصوص چند پرونده به شرح زیر صادر کرد:
*با توجه به شکایت محمد سلطانی مهر از باشگاه ذوب 
آهن ، این باشــگاه به پرداخت ۶ میلیارد و ۷88 میلیون و 
93۷ هــزار و 8۰۱ ریال بابت اصل خواســته و مبلغ ۱48 
میلیون و 8 هزار و 844 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. 
همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 9۷۱ 

میلیون و ۶۲ هزار و ۱99 ریال قرار رد صادر کرد.
*در پرونده شکایت رضا قنبری از باشگاه شهروند ساری، کمیته وضعیت نسبت 

به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.
*در پی شکایت ناصر عجم از باشگاه فوتسال گهر زمین سیرجان، این باشگاه 
به پرداخت 4۱۶ میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 9 میلیون و۶8 هزار و 
8۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته 
وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱3۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*بــا توجــه به شــکایت علی مفــرد از باشــگاه گل ریحان البــرز، کمیته 
وضعیت بازیکنان مســتند بــه اقاله مورخ ۲3 دی مــاه ۱4۰۰ علی مفرد را به 
 عنــوان بازیکــن فاقد قــرارداد )آزاد( تلقی نموده و وی مــی تواند پس از ثبت 
مراتب اقاله قرارداد در ســازمان لیگ فوتبال، مجددا  توسط باشگاه جدید مورد 

ثبت نام قرار گیرد.
*در پرونده شــکایت مهدی خرمی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت 
مبلغ ۲۷5 میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 5 میلیون و 995 هزار ریال 

بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.
*در پی شــکایت ابراهیم عالی از باشگاه شهدا بابلسر، این باشگاه به پرداخت 
مبلغ 54۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱ میلیون و ۷۷۲ هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت 

به دعوی خواهان به میزان ۲3۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
در شــرایطی که طی سال ۱4۰۰ باید عددی 
معادل ۱۰5 میلیارد تومان از محل درآمدهای 
حاصل از تبلیغات ناشــی از پخش مسابقات 
ورزشــی از سوی صدا و سیما به ورزش ایران 
اختصــاص می یافت اما طبــق اظهارات وزیر 
ورزش و جوانان تنها ۷ میلیارد تومان در اختیار 

این وزارتخانه قرار گرفته است!
 سازمان صدا و سیما چندی پیش مدعی 
شــد درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش 
مسابقات ورزشی در سال ۱4۰۰ را به صورت 
کامل به حساب خزانه داری واریز کرده است؛ 
عددی که با اســتناد به قانون برنامه و بودجه 
باید معادل ۱۰5 میلیارد تومان باشد. در این 
رابطــه اما وزیــر ورزش و جوانان اعالم کرده 
است که انتهای سال گذشته صرفا ۷ میلیارد 
تومان به حساب این وزارتخانه از محل درآمد 
حاصل از تبلیغات ناشــی از پخش مسابقات 
ورزشــی مربوط به سال ۱4۰۰ واریز شده که 
این عدد نیز بر اساس پخش مسابقات ورزشی 
بین فدراسیون های مربوطه توزیع شده است.

اولین بار، بر اساس قانون بودجه سال ۱399 
مشخص شد که به استناد بند )پ( ماده )9۲( 
قانون برنامه ششم توســعه، وزارت ورزش و 
جوانان و ســازمان صداوســیمای جمهوری 
اســالمی ایــران مکلف هســتند درآمدهای 
تبلیغاتی ناشــی از پخش مســابقات ورزشی 
را بــه ردیف درآمدی شــماره ۱4۰۱84 نزد 
خزانه داری کل  کشور واریز کنند. وجوه واریزی 
از محل ردیف  49-53۰۰۰۰ مندرج در جدول 
شماره )9( این قانون به نسبت 3۰ درصد در 
اختیار وزارت ورزش و جوانان )برای کمک به 

فدراسیون های مربوطه( و ۷۰ درصد در اختیار 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
قرار می گیرد. در این قانون، همچنین درآمد 
حاصل از تبلیغات ناشــی از پخش مسابقات 
ورزشی موضوع بند )پ( ماده 9۲ قانون برنامه 
ششم توسعه در ردیف ملی 5۰ میلیارد تومان 
در نظر گرفته شــده که بر این اســاس سهم 
سازمان صداوسیما 35 و سهم وزارت ورزش 

۱5 میلیارد تومان تعیین شد.
همچنین بر اســاس قانون بودجه ســال 

۱4۰۰، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش 
مسابقات ورزشی ۱5۰ میلیارد تومان برآورد 
شــد که باید به نسبت 3۰ به ۷۰ بین وزارت 
ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم 
می شد، بنابراین سهم وزارت ورزش و جوانان 
از ســهم تبلیغات ناشــی از پخش مسابقات 
ورزشــی که ۱5۰ میلیارد تومان برآورد شد 
معــادل 3۰ درصد بود کــه برابر 45 میلیارد 
تومان می شد و مطابق قانون بودجه، در سال 
۱4۰۰ صداوسیما باید ۱۰5 میلیارد تومان را 

به ورزش ایران پرداخت کند.
بر اســاس قانون بودجــه درآمد حاصل از 
تبلیغات ناشــی از پخش مســابقات ورزشی 
موضوع بند )پ( ماده 9۲ قانون برنامه ششم 
توسعه در ردیف ملی 3۱5 میلیارد تومان در 
ســال ۱4۰۱ در نظر گرفته شده که با توجه 
به نســبت 3۰ به ۷۰ درصدی وزارت ورزش 
و جوانان نســبت به سازمان صداوسیما سهم 
وزارت ورزش معــادل 94.5 میلیارد تومان و 
سهم صداوسیما معادل ۲۲۰.5 میلیارد تومان 

خواهد بود.
وزیر ورزش و جوانان به تازگی در پاســخ 
به پرســش ایسنا مبنی بر تعیین تکلیف حق 
پخش مســابقات ورزشــی اعالم کرد: سال 
گذشــته ۷ میلیارد تومان از محل درآمدهای 
تبلیغات ناشــی از پخش مسابقات ورزشی از 
سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت ورزش 
اختصاص یافته است که آن را بر اساس پخش 
مسابقات ورزشی بین فدراسیون های مربوطه 

توزیع کردیم.
این درحالی اســت که مصطفی محمدی، 
رییس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صدا 
و ســیما در رابطه با آخرین وضعیت پرداخت 
درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات 
ورزشی به ردیف درآمدی شماره ۱4۰۱84 نزد 
خزانه داری کل  کشــور گفته است: در بودجه 
ســال 99 و ۱4۰۰ بخشی به نام حق پخش 
داشتیم؛ در بودجه ۱399 و ۱4۰۰ عددی که 
توسط دولت و مجلس شورای اسالمی تکلیف 
شده بود به صورت کامل توسط سازمان صدا 
و سیما پرداخت شــده است و در مورد سال 
۱4۰۱ نیز فعالیت ها از سوی این سازمان در 
مورد حق پخش تلویزیونی دنبال خواهد شد.

بنابراین و بر اســاس ادعای سازمان صدا و 
سیما و اظهارات وزیر ورزش و جوانان، سازمان 
برنامه و بودجه باید در رابطه با مبالغ واریزی 
مربوط به درآمد حاصل از تبلیغات ناشــی از 
پخش مســابقات ورزشی نزد خزانه داری کل 
کشور توضیحات الزم را ارائه کند تا مشخص 
شــود 9۷ میلیــارد تومــان مابه التفاوتی که 
نسبت به پرداخت صداوسیما وجود دارد چه 

سرنوشتی پیدا کرده  است.

فرنگی کار سابق تیم ملی و دارنده مدال برنز جهان، با انتقاد از عملکرد تیم 
ملی کشتی فرنگی در رقابت های جهانی صربستان، خطاب به دبیر و سوریان، 

گفت: تو را به خدا بحث انتخابی در تیم ملی را جدی بگیرید.
 افشــین بیابانگــرد درباره رتبه چهارمی تیم ملی کشــتی فرنگی ایران در 
رقابت های جهانی صربســتان که با ۲ مدال نقره و یک برنز و در غیاب روســیه 
بدست آمد، اظهار کرد: عموم مردم از نتیجه بدست آمده ناراضی هستند که آن 
هم به نحوه انتخاب نفرات و آماده سازی تیم برمی گردد. ما اگر در 4 وزن به مدال 
می رسیدیم، شرایط تیم بهتر می شد اما آشفتگی در روز نخست، گریبان تیم را 
گرفت و این عدم مدیریت از سوی مدیریت، کادر فنی و افرادی که در کنار تیم 

حضور داشتند باعث شد نتیجه دلخواه بدست نیاید.
فرنگی کار ســابق تیم ملی، افزود: در خصوص تــک تک اوزان ضعف هایی 
وجود داشــت و انتظار از تیم خیلی بیشــتر از این ها بود. خیلی از تیم ها مثل 
صربستان و مجارستان با ترکیب ناقص در این مسابقات حضور داشتند و انتظار 
این بود که عملکرد خیلی بهتری در این مســابقات داشــته باشــیم. امیدوارم 
 اینبار مثل ســال های گذشته که بعد از بازگشــت تیم به ایران دیگر خبری از 
بررسی نتایج و عملکرد تیم نبوده، این اتفاق رخ ندهد و شاهد آنالیز دقیق نتایج 

بدست آمده باشیم.

وی درباره کار دشوار ایران برای مسابقات جهانی سال آینده که حکم کسب 
سهمیه المپیک را نیز دارد، گفت: اگر برای این مسابقات به هر نحوی هر نفری 
را انتخاب می کردیم آیا نتیجه بدتر از این می شــد؟ با وجود کشورهایی که در 
این رقابت ها حاضر شدند اگر با انتخابی نفرات اعزام می شدند، فکر نکنم نتیجه 
بدتری می گرفتیم . اولین موضوع مهم این اســت که چرخه انتخابی را رعایت 
کنیم و به یک شخص یا یک ایده بسنده نکنیم. خیلی از سالن های کشتی خالی 
شده است. ما قهرمانانی داریم که شاید نفر سوم یا چهارم هستند اما ممارست 

ندارند و حاضر نیستند 4 یا 5 سال تالش  کنند که به دوبنده تیم ملی برسند. 
وقتی اجازه و فرصتی به آن ها داده نمی شود کشتی را رها می کنند و می روند.

بیابانگرد خاطرنشــان کرد: سال گذشته مســابقات جهانی پس از المپیک 
برگزار شــد و خیلی از کشــتی گیران با آمادگی کامل در این مسابقات حاضر 
نشــدند اما امسال شــاهد عدم حضور خیلی از کشتی گیران مطرح بودیم، به 
این معنا که همان هایی که ســال گذشــته با آمادگی کم به مســابقات آمدند 
امســال اصال حضور نداشــتند. صربســتان با ۶ کشــتی گیر و مجارستان به 
 عنوان یکی از قدرت ها با ۶ یا ۷ کشــتی گیر آمده بودند.روســیه، کره شمالی 
و بالروس هم که اصال حضور نداشتند. همین امر باعث شده بود کار راحتی در 

این مسابقات داشته باشیم.
دارنده مدال برنز جهان، درباره راهکار حضور موفق در المپیک پاریس، گفت: 
باید از همه کشتی گیران، کادر فنی و مردم تشکر کنم. جا دارد بخاطر کسب این 
نتایج از مردم عذرخواهی کنم. تو را به خدا انتخابی بگذارید تا سالن های کشتی پر 
شود و مردم مخصوصا با کشتی فرنگی آشتی کنند. از دبیر و سوریان می خواهم 
تو را به خدا بحث انتخابی در کشتی فرنگی را جدی بگیرید. این چرخه توسط 
آقای یوسفی افشار طراحی شده اما نمی دانم چرا اجرا نشد. اگر سالن های کشتی 

ما پر شود حتی بهتر از این است که در المپیک مدال بگیریم.

آقایان دبیر و سوریان، انتخابی را جدی بگیرید!

شیوه جدید مسابقات جهانی به ضرر تیم ملی تنیس روی میز بانوان است
ســرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان با اشاره به حضور در مسابقات 
قهرمانی جهان که برای نخســتین بار با شیوه جدید برگزار می شود، گفت: 

تغییرات اعمال شده کامال به ضرر ما است.
حمیده ایرانمنش با بیان اینکه اردوی آماده سازی تیم ملی تنیس روی میز 
بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در حال پیگیری است، گفت: بعد 
از بازی های کشورهای اسالمی به خاطر حضور ملی پوشان در لیگ باشگاهی 
عراق و پروتور چک مدتی تمرینات را تعطیل کردیم اما از سه روز پیش مجدد 
اردو را از ســر گرفتیم تا در فاصله زمانی باقی مانده تا مسابقات جهانی روند 

آماده سازی را دنبال کنیم.
وی با یادآوری اینکه تیم ملی تنیس روی میز 4 مهرماه عازم محل برگزاری 
مسابقات قهرمانی جهان در چین می شود به تغییر شیوه برگزاری رقابت ها 
اشــاره کرد و ادامه داد: مسابقات امسال برای نخستین بار با شیوه ای جدید 
برگزار می شود. تا پیش از این رقابت ها به صورت دسته ای برگزار می شود. 
تنیس روی میز ایران هم در دسته سوم مسابقات جهانی حضور داشت اما موفق 
به صعود به دسته دوم شد و در این دسته ماندگار شد. برای دوره جدید اما این 
دسته بندی تیم ها برداشته شده است. شرکت کنندگان بر اساس سیدبندی، 

قرعه کشی می شوند و دیدارهای شان را به صورت دوره ای آغاز می کنند.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان تصریح کرد: هنوز دقیق مشخص 

نیست که بعد از دیدارهای دوره ای، رقابت تیم ها به چه صورت دنبال می شود 
اما احتماال حذفی خواهد بود. در صورت این شــیوه جدید کار را برای تنیس 
روی میز بانوان ایران سخت تر می کند. با شرایط جدید ما به عنوان سید آخر 
مسابقات باید با تیم هایی رقابت کنیم که سید باالتر از ما هستند در حالیکه 
پیش از این در دسته دوم با تیم هایی رقابت می کردیم که هم سطح خودمان 

بودند یا کمی باالتر و پایین تر قرار داشتند.
ایرانمنش با تاکید بر اینکه همین مســئله کار را برای رقابت در این دوره 
مســابقات قهرمانی جهان سخت تر از همیشــه می کند، خاطرنشان کرد: 

محدودیت اعمال شــده برای حضور تیم ها و اینکه هر تیمی نمی تواند در 
مســابقات شرکت داشته باشد هم گویای باال رفتن سطح رویداد و سخت تر 
شدن آن است. در ادوار گذشته در هر دسته بیش از ۲۰ تیم با هم رقابت می 

کردند اما حاال در محموع 3۱ تیم در مسابقات شرکت دارند.
وی ادامه داد: اگر در این میان تیم هایی مانند چین و ژاپن با ما همگروه 
شوند که کار خیلی برای مان سخت خواهد شد. در واقع در این دوره مسابقات 
قهرمانی جهان با تیم های برابر رقابت نمی کنیم اما با همه اینها خودمان را 
آماده می کنیم که با بهترین شرایط در مسابقات شرکت داشته باشیم. با انگیزه 

خوب می رویم تا نتیجه خوب بگیریم.
ســرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان در پاســخ به این پرســش که 
»شرایط آمادگی ملی پوشان به چه صورت است؟«، گفت: نسبتا خوب است. 
باید این را در نظر داشــت که شــرایط اقتصادی برای ما مناســب نسبت به 
خیلی دیگر از کشورها مناسب نیست و به همین دلیل در خیلی از پروتورها 
و مسابقات که می تواند حکم آماده سازی برای مان داشته باشد، شرکت نمی 
کنیم. برای همین رقابت های قهرمانی جهان در واقع بازی های کشــورهای 
اسالمی مهمترین و بزرگ ترین تدارکات مان محسوب می شود. از این پس 
 با روزی دو جلســه تمرین و بدون اعزام برون مرزی دیگر باید برای مسابقات 

جهانی آماده شویم.

کشتی فرنگی به هوای تازه نیاز دارد
کشــتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی صربتان عملکرد ناامیدکننده ای 
داشت. تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت های قهرمانی جهان با کسب دو نقره 

و یک برنز در ده  وزن به کار خود پایان داد.
تیم ملی ایران که سال گذشته نایب قهرمان جهان شده بود، امسال امید 
زیادی داشت تا در غیاب روسیه و بالروس بر سکوی نخست دنیا بایستد اما 
عملکرد ضعیف فرنگی کاران جایی برای دفاع نگذاشت و شاگردان بنا نتوانستند 

بر سکوهای سه گانه بایستند.

 انتصاب به جای انتخاب
مهم ترین مشــکل تیم ملی کشتی فرنگی در راه صربستان، برگزار نشدن 
مسابقات انتخابی و نبود یک فرآیند منسجم برای گزینش کشتی گیران برتر 
بود که باعث شد تا کشتی گیران بدون گذراندن فیلترهای انتخابی به عضویت 
تیم ملی در آیند. اگر از تک انتخابی سنگین وزن بین علی اکبر یوسفی و امین 
میرزازاده فاکتور بگیریم، در 9 وزن دیگر هیچ مسابقه انتخابی صورت نگرفت 
و همه نفرات بدون شــفافیت عازم جهانی شدند تا دود آن این گونه به چشم 
کشتی ایران برود. روندی نامشخص که سال هاست مورد انتقاد است اما سرمربی 
تیم ملی اعتقادی به تغییر آن و برگزاری انتخابی ندارد. روندی که باعث شده 

پشتوانه های کشتی نابود شوند و نفرات حاضر بی انگیزه.

 بدن های ضعیف؛ پاشنه آشیل ایران
شاگردان محمد بنا در بلگراد مشکالت مختلفی داشتند اما بارزترین ضعف 
آن ها، مشکل بدنی و تنفسی بود تا جایی که اکثر کشتی گیران، حتی محمدرضا 
گرایی در تایم دوم کشتی های خود دچار مشکل بدنی می شدند و بدن آن ها 
به وضوح افت می کرد تا نتوانند آنطور که باید به کار ادامه دهند. مشکلی که 

به نظر به تمرینات بدنسازی و سیستم آماده سازی در اردوها بر می گردد که 
باعث شــده بود همچون وزنه ای به پای کشتی گیران بچسبد و نفس آن ها را 
بگیرد. موردی که نمونه مشابه آن در المپیک ۲۰۱۶ هم دیده شد و گویی در 
صربستان ماجرای ریو تکرار شد تا کشتی فرنگی ایران اینگونه سقوط آزاد کند.

 کشتی فرنگی به هوای تازه نیاز دارد
بی شک نمی توان منکر زحمات و افتخارات محمد بنا در کشتی فرنگی ایران 
شد، کما اینکه نتایج المپیک لندن را نمی توان از تاریخ پاک  کرد اما مطمئنا 
هر مربی یک عمر مفید دارد و محمد بنا سال هاست به پایان خط رسیده؛ کما 
اینکه قهر و آشتی های گاه و بیگاهش هم نشان از بی انگیزگی او دارد اما اصرار 
فدراسیون به استفاده از او، باعث شده کشتی فرنگی به چنین سرنوشتی دچار 
شود. فقدان علم به روز و تمرینات قدیمی، و نبود کادر قوی باعث شده تا تیم 
ملی کشــتی فرنگی اینگونه پسرفت کند. مطمئنا کشتی فرنگی ایران نفرات 
زیادی دارد که بتوانند به عنوان سرمربی تیم ملی کار کنند و محمد بنا هم 
می تواند با بازنشستگی، به عنوان مشاور در کنار تیم باشد؛ مطمئنا کشتی فرنگی 
پس از سال ها نیاز به هوایی تازه دارد تا بتواند یک  انقالب جدید را تجربه کند 

و با علم دنیا همراه باشد.

 احداث اولین دیواره یخ نوردی کشور در کیش
اولین دیواره یخ نوردی مصنوعی کشور و تنها دیواره یخ چهار فصل دنیا در جزیره کیش افتتاح می شود.

 مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اعالم این خبر افزود: اولین دیواره مصنوعی یخ نوردی کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با حمایت فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی در روز اول مهرماه سال جاری 
در جزیره زیبای کیش افتتاح خواهد شد.

کشــاورز با اشــاره به هدفگذاری انجام شــده در خصوص إحیای ظرفیت های موجود و خلق مزیت های جدید در حوزه گردشــگری جزیره کیش اظهار داشت: برنامه عملیاتی جامعی برای توسعه گردشگری ورزشی کیش طراحی شده و 
اکنون با همت بخش خصوصی توانمند و همکاران پرتالش سازمان منطقه آزاد کیش، گام به گام در حال اجرای این برنامه جامع هستیم و احداث این دیواره یخ نوردی به برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی جذاب در این رشته ورزشی 

پر طرفدار در جزیره زیبای کیش منجر خواهد شد.
رضا زارعی؛ رئیس فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی هم با اشاره به بدیع بودن این اتفاق در سطح کشور افزود: دیواره یخی کیش که به همت مجموعه پنگوئن کیش احداث شده دارای ۱5 متر ارتفاع و 35 تن وزن است که به 

دلیل داخل سالن بودن آن، تنها دیواره چهار فصل دنیا محسوب می شود.
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داده های درون زنجیره ای نشان می دهد که سختی استخراج بیت کوین با دومین 

جهش خود در دو هفته اخیر، به باالترین حد رسیده است.
 به نقل از »کوین دســک«، دشواری اســتخراج »بیت کوین« )BTC( با 3.45 
درصد افزایش به 32.05 تریلیون هش رسید. این دومین افزایش قابل توجه اخیر 
اســت. در 31 آگوست، نیز درجه سختی استخراج این ارز دیجیتال میزان 9.26 
درصد افزایش یافت.علی رغم نگرانی ها در مورد سودآوری، میانگین نرخ هش باالی 
200 اگزاهش در ثانیه یعنی 229.39 اگزا هش در ثانیه باقی می ماند که نزدیک 

به باالترین رکورد تاریخی آن یعنی 231 اگزا هش در ثانیه است.
 Foundry( »داده هــای زنجیــره ای نشــان می دهد که »فانــدری یــو اس آ
USA( یکــی از ســرویس های ارائــه دهنــده خدمــات اســتخراج ارزدیجیتال 
هــش نــرخ  کل  از  درصــد  حاضــر 28  حــال  در  نیویــورک  در   واقــع 

 جهانی را در اختیار دارد و پس از آن اســتخر استخراج »انت پول« )AntPool( با 
16.15 درصد در مقام دوم قرار دارد.

دشواری استخراج بیت کوین به باالترین حد خود رسید

فقط در دو ماه اول فقط در دو ماه اول ۱۴۰۱۱۴۰۱ اجاره مسکن در تهران  اجاره مسکن در تهران ۵۰۵۰ درصد رشد داشته است درصد رشد داشته است    
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علمیعلمی

اینفوگرافیاینفوگرافی

مصرف باالی انرژی در شــبکه توکن  های غیرقابل معاوضه بالک چین اتریوم، 
انتقادات زیســت محیطی زیادی را به همراه داشــت؛ موضوعی که پروژه ادغام به 

آن پایان می  دهد.
 وب ســایت تحلیلی-خبری »دکریپتو« در گزارشی آورد: با اجرای پروژه ادغام، 
تاثیر زیست محیطی »اتریوم« )ETH( به عنوان بزرگترین شبکه »توکن  های غیرقابل 
معاوضه« )NFT(، تا حد شایان توجهی کاهش خواهد یافت. به گفته بنیاد اتریوم و با 
استناد به داده های ارائه شده توسط یکی از شناخته شده ترین منتقدان محیط زیست 
کریپتو، پس از تکمیل فرایند ارتقا، این اقدام مصرف انرژی اتریوم را تا بیش از 99 

درصد کاهش می دهد.
این تغییری اســت که مطمئنا دستاوردهای قابل مالحظه ای برای اتریوم و به 

طور کلی صنعت کریپتو خواهد داشت. »جانا پاول« )Johnna Powell(، رئیس بخش 
NFT در شرکت نرم افزاری )ConsenSys( در این زمینه گفت: »پروژه ادغام از نظر 
ســاختاری نیاز به صرف انرژی و ردپای کربن را از اتریوم را حذف می کند. تحول 
شبکه این موضوع را تضمین می کند که اتریوم می تواند به طور پایدار از نسل بعدی 

سازندگان و توسعه دهندگان Web3 پشتیبانی کند«.
در حال حاضر، شــبکه اتریوم توسط یک شبکه غیرمتمرکز از »ماینرها« ایمن 
شــده کار می کند. این رایانه های قدرتمند برای حل معادالت رمزنگاری پیچیده 
رقابت می کنند و با ایجاد بالک های جدید در زنجیره ارزهای رمزپایه و اعتبارسنجی 

تراکنش ها، پاداش های ارز دیجیتالی در غالب »اتریوم« )ETH( به دست می آورند.
ادغام نامی برای انتقال طوالنی مدت اتریوم به الگوریتم اثبات سهام است، به این 
معنی که فرایند استخراج برای همیشه متوقف خواهد شد. طبق گفته بنیاد اتریوم، 
ایــن تغییر بالفاصله منجر به کاهش 99.95 درصدی مصرف انرژی اتریوم خواهد 
شد. تارنمای »دیجی کونومیست« )Digiconomist( نیز به طور مشابه کاهش 99.98 

درصدی در مصرف انرژی را پیش بینی کرده است. 
با کنار گذاشتن الگوریتم اثبات کار که مصرف انرژی بسیار زیادی داشت، هیچ 
شبکه NFT مهمی دیگر از اثبات کار یا هر مدل مشابهی استفاده نخواهد کرد.با این 
حال، برخی از اســتخراج کنندگان اتریوم، که ظاهرا فرایند ادغام آن ها را از معادله 
خارج می کند از این تغییر ناراحت هستند و قصد دارند یک نسخه فورک شده از 
اتریوم به نام )EthereumPoW( را راه اندازی کنند که هنوز از استخراج با الگوریتم 

اثبات کار استفاده می کند. 

یک گروه تحقیقاتی از دانشــگاه ملی فناوری دفاعی چین، طرح هایی را برای 
ســاخت یک موشک ضد کشتی زیرآبی 5 متری منتشر کرده که در هوا نیز قادر 

به حرکت است.
 به نقل از نیواطلس، موشک ضد کشتی جدید چین دارای یک موتور رم جت 

نوآورانه قدرتمند است که هم در هوا و هم در آب کار می کند. این موشک مافوق 
صوت هم در هوا و هم در زیر آب، می تواند ســریعتر از هر اژدر معمولی حرکت 
و به هدف برخورد کند.چین مدعی اســت موشک یادشده آنقدر سریع است که 
هیچ سیستم دفاعی در کشتی های موجود نمی تواند آن را شناسایی و نابود کند.

این موشک در هوا، با سرعت 2.5 ماخ، در ارتفاع حدود 10000 متری و برای 
مسافتی تا 200 کیلومتر حرکت می کند. سپس به پایین شیرجه می رود و برای 
جلوگیری از شناسایی، تا 20 کیلومتر بر روی هوا سر می خورد. سپس این موشک 
در حدود 10 کیلومتری هدف خود - یا ، هر زمان که الزم باشد - در آب فرو می 
رود و به یک اژدر زیرآبی تبدیل می شود و با حرکت در یک حباب هوا سرعت خود 

را در حد 100 متر بر ثانیه )360 کیلومتر در ساعت( حفظ می کند.
این موشک به دلیل بهره مندی از یک موتور رم جت مافوق صوت با میله های 
سوخت جامد حاوی حدود 60 درصد شبه فلز بور، گرمای بسیار زیادی را در هوا یا 
آب تولید کرده و در هنگام تنفس هوا یا آب دریا نیروی رانش بسیار زیادی ایجاد 

می کند. هنوز زمان تکمیل ساخت این موشک مشخص نشده است.

نوعی عســل خاص در ترکیب با آنتی بیوتیک ممکن است بتواند در ریشه کن 
کردن عفونت های خطرناک ریوی موثر باشد.

 به نقل از نیواطلس، افراد مبتال به فیبروز سیستیک)cystic fibrosis( در برابر 
عفونت  ریوی »مایکوباکتریوم آبسسوس«)Mycobacterium abscessus( که به طور 
بالقوه کشنده بوده و درمان آن بسیار دشوار است، آسیب پذیر هستند. اما اکنون یک 
درمان جدید ممکن است با استفاده از عسل ضد باکتری بتواند به درمان موفقیت آمیز 

این عفونت کمک کند.
باکتری مایکوباکتریوم آبسسوس اغلب ریه های افراد مبتال به فیبروز سیستیک، 
برونشکتازی یا سایر بیماری های مزمن ریوی را آلوده می کند. این عفونت باعث ایجاد 
اســکار، ضخیم شدن بافت یا ایجاد حفره در ریه ها شده و در صورت عدم مداخله 

پزشکی و درمان می تواند منجر به نارسایی تنفسی شود.
متأسفانه، به دلیل ضخیم بودن دیواره سلولی این باکتری ها، این عوامل عفونت زا 
در برابر آنتی بیوتیک های موجود مقاوم هستند. در نتیجه، برای درمان این عفونت،   
دوز زیادی از آنتی بیوتیک  در بازه های زمانی طوالنی مدت باید مورد استفاده قرار 
گیرد که عوارض جانبی ناخوشایندی ایجاد می کند و حتی در این صورت، عفونت 

معموالً کنترل می شود و به طور کامل از بین نمی رود.
دانشمندان دانشگاه آستون بریتانیا در جستجوی یک جایگزین موثرتر بودند و 

درنتیجه به بررسی عسل مانوکا)Manuka( پرداختند.
اگرچه عسل از زمان های قدیم به داشتن خواص درمانی معروف است، اما عسل 
مانوکا به طور خاص بسیار قوی است زیرا این عسل عالوه بر مواد شیمیایی تولید 
کننده پراکسید هیدروژن که در همه ی انواع عسل وجود دارد، ترکیبی ضد باکتری 

به نام متیل گلیوکسال)methylglyoxal( را در خود جای داده است.

دانشــمندان ژاپنی یک دستور العمل برای متوقف کردن گریه نوزادان مطرح 
کرده اند و می گویند این ترفند شامل پنج دقیقه بغل کردن و راه بردن، پنج تا هشت 

دقیقه نشستن و سپس گذاشتن کودک در تخت خواب است.
 به نقل از دیلی میل، اکثر والدین خســته، از پستانک دادن گرفته تا ناامیدانه 

الالیی خواندن، تمام تالش خود را می کنند تا کودکشان گریه نکند.
در حال حاضر یک مطالعه ادعا می کند که موفق به کشف و ارائه یک دستور 
العمل برای خواباندن نوزادان شــده است که به طرز شگفت انگیزی ساده است، 

اما جواب می دهد.

محققان مرکز علوم مغز RIKEN در ژاپن ادعا می کنند که ترفند آرام کردن یک 
نوزاد گریان این است که او را به مدت پنج دقیقه در آغوش خود نگه دارید و راه 
ببرید، ســپس به مدت پنج تا هشــت دقیقه در همان حالت که آنها را در آغوش 

گرفته اید، بنشینید، سپس آنها را در تخت خواب خود قرار دهید.
کومی کورودا نویســنده مسئول این مطالعه می گوید: اغلب مواقع، ما به طور 
شــهودی به توصیه های دیگران در مورد فرزندپــروری بدون آزمایش روش ها به 
صورت علمی گوش می دهیم. اما ما برای درک رفتارهای نوزاد به علم نیاز داریم، 
زیرا رفتار نوزادان بسیار پیچیده تر و متنوع تر از آن چیزی است که فکر می کنیم.

پروژه ادغام اتریوم به انتقادات زیست محیطی پایان می دهد

برنامه چین برای ساخت موشک زیرآبی 

درمان یک عفونت ریوی کشنده با عسل

دستورالعمل دانشمندان ژاپنی برای توقف گریه نوزاد

 عملکرد کارلوس کی روش در فوتبال ملی
کارلوس کی روش بامداد چهارشــنبه برای دومین بار به عنوان ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران وارد تهران می شــود. به همین بهانه در این اینفوگرافیک به 
گوشه هایی از عملکرد او در تیم های ملی فوتبال ایران، کلمبیا و مصر، از جمله از نظر تعداد پیروزی ها و شکست ها و گل های زده و خوردۀ این تیم ها تحت هدایت 

این سرمربی اشاره کرده ایم.

 قرارداد دولت آمریکا با گوگل برای تولید تراشه  ویژه محققان

وزارت بازرگانــی ایــاالت متحــده اعــالم کــرد که با شــرکت گوگل 
بــرای تولیــد تراشــه هایی که محققــان می تواننــد از آنها برای توســعه 
 نانوفناوری و ســاخت دســتگاه های نیمــه هادی جدید اســتفاده کنند، به

 توافق رسیده است.
 به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی ایاالت متحده اعالم کرد که با شــرکت 
گــوگل برای تولید تراشــه هایی که محققان می توانند از آنها برای توســعه 
 نانوفناوری و ســاخت دســتگاه های نیمــه هادی جدید اســتفاده کنند، به 

توافق رسیده است.
این قرارداد بین موسسه ملی استاندارد و فناوری وزارت بازرگانی و گوگل 
امضا شد. این وزارتخانه روز سه شنبه اعالم کرد این تراشه ها با همکاری شرکت 
نیمه هادی اسکای واتر در کارخانه ریخته گری نیمه هادی بلومینگتون، واقع 
در مینه سوتا، تولید خواهد شد.طبق توافق، گوگل هزینه اولیه راه اندازی خط 
تولیــد را پرداخت می کند و بــرای اولین دوره تولید یارانه نیز اختصاص می 
دهد. موسسه ملی استاندارد و فناوری وزارت بازرگانی هم با شرکای تحقیقاتی 

دانشگاهی خود مدار تراشه ها را طراحی خواهد کرد.
در قانون تراشه ها و علم دولت بایدن که اخیراً توسط کنگره تصویب شد، 
بودجه ای با هدف شــروع ســریع تولید داخلی انواع نیمه هادی در پاسخ به 

اختالالت زنجیره تامین، پیش بینی شده است.
مجموعه ای از شــرکت های فنــاوری در آمریکا بر اســاس همین قانون، 
کارخانه های جدید تولید نیمه رسانا تاسیس کرده اند. در قانون مذکور حدود 
52 میلیارد دالر یارانه دولتی برای تولید و تحقیقات در زمینه ساخت نیمه رسانا 
و یک اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری برای راه اندازی کارخانه های تراشه به ارزش 

24 میلیارد دالر درنظر گرفته شده است.
بر اســاس بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا، پیش بینی می شود تا 40 تراشه 
مختلف بهینه سازی شده برای کاربردهای مختلف طراحی شود. از آنجایی که 
طرح های تراشه ها منبع باز خواهند بود، محققان می توانند ایده های جدید را 
بــدون محدودیت دنبال کنند و آزادانه داده ها و طرح های تولیدات خود را به 

اشتراک بگذارند.

 مردم می گویند من در بدن شان تراشه کار گذاشته ام!

»بیل گیتس« در مصاحبه جدیدی، پیرامون شایعاتی صحبت کرد که در 
مورد کار گذاشتن ریزتراشه در واکسن های کووید-19 منتشر شده بودند.

 به نقل از بیزینس اینسایدر، »بیل گیتس«)Bill Gates( در جدیدترین 
مصاحبه خود، در مورد هدف قرار گرفته شدن توسط نظریه پردازان توطئه 
طــی دوره همه گیری کووید-19 صحبت کــرد و این که چگونه توطئه ها 
باعث شــده اند که برخی افراد در زندگی واقعی با او برخورد کنند.گیتس 
گفت: چند مورد بوده اســت که من در مالءعام با مردم برخورد کرده ام و 
آنها ســر من فریاد زده و گفته اند که من تراشه به بدن افراد وارد می کنم. 
دیدن چنین اتفاقاتی عجیب است. این افراد واقعا وجود دارند و فقط یک 

ربات نیست که پیام های دیوانه کننده را ارسال می کند.
ایــن میلیاردر گفت که بــاور دارد تئوری توطئه مبنــی بر این که او 
ریزتراشه ها را در واکسن کرونا قرار داده است، از بین می رود اما اگر مردم 
را نسبت به واکسن ها یا استفاده از ماسک در جایی که لزوم استفاده وجود 
دارد، بی میل تر کند، غم انگیز است.تئوری های توطئه در مورد واکسن ها به 
پیش از دوره همه گیری کروناویروس مربوط می شوند. تئوری توطئه مبنی 
بر اینکه واکســن کووید-19، یک ریزتراشه متصل به شبکه های 5G تلفن 
 »4plebs« همراه را تزریق می کند که می تواند به ردیابی افراد بپردازد، در

آغاز شد که یک کانال اجتماعی در وبگاه »4چن«)4chan( است.
در ماه ژوئن، زمانی که شرکت »مایکروسافت«)Microsoft(، »اینترنت 
اکسپلورر«)Internet Explorer( را تعطیل کرد، گیتس در توییتر به طعنه 
گفت که این ســرویس باید تعطیل شــود زیرا تراشه های مایکروسافت به 

خاطر قرار گرفتن در واکسن کروناویروس تمام شده اند.
گیتــس در مصاحبه خود گفت که نمی خواهد درباره نظریه های توطئه 
پیرامون واکســن کرونا بیش از حد شوخی کند، چون این موضوع بسیار 
جدی است.وی افزود: نوآوری ها در مورد چگونگی رسیدن به حقیقت باید 
به اندازه دروغ بزرگی که ما در تعدادی از حوزه ها با آن روبه رو هســتیم، 
جالب باشــند و من راه حل خوبی را که فکر می کنم همه ما دوست داریم 

ببینیم، ندیده ام.

امام علی علیه السالم :
َقبَل  فیِق  الرَّ َعِن  َسْل 
ریِق ، و عِن الجاِر َقبَل  الطَّ

الّداِر .
پیش از سفر ، از همسفر 
از پیش  و   ، شو   جویا 
ببین   ، [خانه  ]خرید   

همسایه ات کیست .
. نهج البالغة: الکتاب 31.
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