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استان خوزستان بدون نفت نیز ظرفیت های باالیی برای تولید و صادرات 
دارد و در صورت بهبود فضای کســب وکار، بخش خصوصی استان می تواند 

فعالیت بیشتری داشته باشد.
 خوزستان پس از تهران، بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی را به خود 
اختصاص داده است، اگر شرایط فضای کسب وکار بهبود یابد قطعاً شاهد شرایط 

بهتری برای فعالیت بخش خصوصی در خوزستان خواهیم بود.
 خوزستان به عنوان دومین استان اقتصادی کشور پس از تهران، بیشترین 

سهم در تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
تولید بیش از ۷۹ درصد نفت کشور در خوزستان انجام می شود اما اگر نفت 
را به عنوان یک سرمایه ملی از محاسبات اقتصادی خوزستان حذف کنیم با 
توجه به فعالیت صنایع بزرگی مثل فوالدها و پتروشیمی ها در استان، نقش 

مهم خوزستان در اقتصاد کشور بیش ازپیش نمایان می شود.
 خوزستان بیشترین مرزهای زمینی با کشور عراق را دارد که این موضوع در 
حوزه تجارت خارجی و بحث توسعه صادرات غیرنفتی از اهمیت بسیار مهمی 
برخوردار است و باید با توجه به این ظرفیت عظیم با نگاهی کارشناسی، زمینه 

را برای توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه توسط بخش خصوصی فراهم کرد.
 تالش های انجام شده برای بهبود فضای کسب وکار در خوزستان اگر شرایط 
فضای کسب وکار بهبود یابد قطعاً شاهد شرایط بهتری برای فعالیت بخش 
خصوصی در خوزستان خواهیم بود که ثمره آن افزایش تولید، ایجاد اشتغال و 
درنهایت توسعه صادرات خواهد بود. بخش عمده ای از مسیر توسعه اقتصادی 
و صادرات کشور دقیقاً از مسیر توسعه خارجی به ویژه از مسیر توسعه روابط 
با همسایگان عبور می کند و در این زمینه رفع عمده موانع موجود در توان 
بخش خصوصی نیست و در این راستا نیازمند ورود و همکاری دولت است.

 تکمیل زنجیره محصوالت صادراتی با کمک واحدهای تولیدی کشور از 
طریق مرزهای خوزستان یکی دیگر از مواردی است که می تواند به توسعه 
صادرات کمک شایانی کند و اتاق اهواز نیز به صورت ویژه پیگیر این مسئله 
است. حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی و پذیرش هیات های 
تجاری مختلف به خصوص هیات های تجاری کشــور عراق اگر مورد توجه 
صاحبان صنایع داخلی قرار گیرند با توجه به وجود ظرفیت های بسیار خوب 

موجود در خوزستان می تواند به توسعه صادرات کمک کند.

ایران قدرت نخست منطقه در تولید برق ایران قدرت نخست منطقه در تولید برق 

مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: اکنون ایران قدرت اول منطقه در تولید برق است و 
با تبادل انرژی الکتریکی با کشورهای عضو سازمان شانگهای قدرت تولید برق کشورمان را 

بیش از پیش خواهد شد.
محمدعلی فرحناکیان گفت : پیمان شانگهای نصف جمعیت کل جهان را در خود جای داده 
و عالوه برآن از نظر تولید برق قدرت های بزرگی نظیر چین با ظرفیت های تولید هزاران هزار 

مگاوات دارد.
وی ادامه داد: سه کشور ایران، هندوستان و روسیه از جمله کشورهای بزرگ و قدرتمند تولید 
برق در سازمان همکاری های شانگهای هستند و کشورمان در این بین جزو معدود کشورهایی 

است که از ظرفیت سوخت های فسیلی خوبی برخوردار است.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل خاطرنشان ساخت: اکنون ظرفیت تولید برق در کشورمان 
خوب است و تالش دولت سیزدهم برای ایجاد ظرفیت تولید بیش از ۳۰ هزار مگاوات در طی 

۴ سال آینده ایران را به قدرت برتر در تولید برق تبدیل خواهد کرد.
فرحناکیان گفت: اکنون کشورمان قدرت نخســت تولید برق در منطقه است که با فراهم 
شدن امکان تبادل انرژی با کشورهای عضو سازمان شانگهای این قدرت بیش ازپیش افزایش 

خواهد یافت.
وی ادامه داد: کشورمان به واسطه ویژگی منطقه ای که دارد به بازارهای مهم نیازمند انرژی 
الکتریکی مثل عراق با ۱۰ هزار مگاوات کمبود و پاکستان با ۷ هزار مگاوات کمبود متصل است 

که این مزیتی خوب برای همه کشورهای عضو سازمان شانگهای است.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل افزود: از طرف دیگر برخی کشورهای عضو شانگهای و 
کشورهای مشترک المنافع برق ارزان تری تولید می کنند که این موقعیت ویژه جغرافیایی 

کشورمان می تواند ظرفیت خوبی در بین اعضای این سازمان برای تبادل انرژی باشد.
فرحناکیان شبکه برق کشورهای عضو سازمان شانگهای را مورد اشــاره قرارداد و گفت: 
پیش بینی ها و چشم انداز جهان آن است که تا سال ۲۰۵۰ بخش قابل توجهی از انرژی جهان 

از طریق شبکه های برق تبادل شود.
وی ادامه داد: گرچه اکنون بخش زیادی از انرژی موردنیاز جهان از طریق کشتی و خطوط 
گازرسانی تبادل می شود اما بر اساس چشم انداز ۲۰۵۰ این شبکه های برق خواهند بود که 
انرژی را منتقل خواهند کرد و براین اســاس وزارت نیرو هم طرح های مفصلی در این باره 

تدوین کرده است.
ایجاد کریدورهای متعدد انرژی الکتریکی

مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل ایجاد کریدورهای انرژی را یکی از طرح های وزارت نیرو 
برای امکان تبادل انرژی الکتریکی دانست و خاطرنشان کرد: کریدور انرژی ایران، آذربایجان 
و روسیه که اکنون در حال مطالعه است هنگامی که ایجاد شود توانایی انتقال برق بین کشورها 

را خواهد داشت.
فرحناکیان گفت: امکان تبادل انرژی این کریدور با کشورهای عضو سازمان شانگهای مزایای 

زیادی برای کشورها خواهد داشت.
وی امنیت انرژی را یکی از مهم ترین مزیت ها برشمرد و خاطرنشان ساخت: هنگامی که شبکه 
برق کشورها امکان تبادل انرژی را با هم داشته باشند عالوه بر تأمین نیازهای خود)به ویژه در 
شرایط اضطراری و وقوع حوادث و قطع بدون برنامه برق( می توانند نیازهای سایر کشورها را 

همپوشش دهند و این امر امنیت انرژی را بیش ازپیش خواهد کرد.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل ادامه داد: کشورهای عضو سازمان شانگهای از نظر منابع 
تولید انرژی بسیار متنوع هستند هم ســوخت های فسیلی و هم انرژی های تجدیدپذیر و 
نیزمنابع برق آبی سبب شده سبد تولید انرژی متنوع باشد که این خود به بیشتر شدن امنیت 

انرژی کمک می کند.
فرحناکیان بیان کرد: تبادل انرژی الکتریکی بین کشورهای عضو سازمان همکاری های 
شانگهای امنیت کشورها و نیز امنیت اقتصادی ایجاد می کند و پشتوانه محکمی برای  توسعه 

روابط سیاسی سالم بین کشورها خواهد شد.

انتخاب نماینده سینمای هند برای رقابت در اسکار ۲۰۲۳، با 
انتقاد مخاطبان در فضای مجازی همراه شده است.

 به نقل از ورایتی، کمیته اسکار سینمای هند فیلم »آخرین 
نمایش فیلم« ساخته »پان نالین« را به عنوان نماینده این 
کشور در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و پنجمین دوره 
جوایز اسکار انتخاب کرده اســت، اما در محافل رسانه های 
اجتماعی به این انتخاب انتقادهایی شــده چرا که بسیاری 
انتظار داشــتند فیلم تاریخی »RRR« ســاخته »اس.اس 
راجامولی« که نزد مخاطبان محبوبیت فراوانی دارد و عملکرد 
موفقی در گیشه داشته، سینمای هند را در اسکار پیش رو 

نمایندگی کند.
با توجه به عدم انتخاب این فیلم برای رقابت در شاخه بهترین 
فیلم بین المللی، توزیع کننده این فیلم در آمریکا کمپینی 
برای حضور این فیلم در جوایز آکادمی بــه راه انداخته و از 
تمامی ۱۰ هزار عضو آکادمی خواسته به این فیلم در دیگر 

شاخه های جوایز اسکار ۲۰۲۳ رای دهند.
این فیلم در شاخه های بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه 
اصلی، بازیگر مرد و زن، موسیقی متن، طرحی تولید، تدوین 

و ... نیز در جوایز اسکار حضور خواهد داشت.
فیلم حماسی اکشن و سه ساعته »RRR«، روایتگر داستان دو 
مرد میهن پرست اما از نظر فلسفی مخالف )رام چاران و ان.تی 
راما رائو جونیور( را دنبال می کند که برای نجات دختری از 
دست مقامات استعماری بریتانیا در دهلی دهه ۱۹۲۰ متحد 
می شوند. این فیلم که در سراسر جهان با درآمدهای هنگفتی 

از گیشه همراه شده است.
تاکنون ۵۰ کشور نمایندگان خود را برای شرکت در جوایز 
اسکار ۲۰۲۳ معرفی کرده اند و سینمای ایران نیز فیلم »جنگ 
جهانی سوم« ساخته هومن ســیدی را برای حضور در این 

رقابت برگزیده است.
آخرین مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشورها برای رقابت 
در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳، تا سوم اکتبر 
۲۰۲۲ )۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱( است. فهرست نامزدهای اولیه 
شاخه شامل ۱۵ فیلم در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ )۳۰ آذر( 
و ۵ نامزدهــای نهایی نیز روز ۲۴ ژانویــه ۲۰۲۳ )۴ بهمن( 

معرفی می شوند.
مراســم نود و پنجمین دوره جوایز ســینمایی اسکار روز 
 ۱۲ مارس ۲۰۲۳ )۲۱ اســفند( در تئاتر دالبی در هالیوود

 برگزار می شود.

انتخاب حاشیه ساز نماینده 
سینمای هند در اسکار

  

شهال عموری
رئیس اتاق اهواز

فعالیت بخش خصوصی در خوزستان 
مستلزم بهبود فضای کسب وکار است

  خاموش شدن شمع نورانی وجود پر مهر مادرتان را خدمت شـما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم
 و از خداوند یکتا علو درجات آن بزرگوار در بهشت اعال و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برای شما و بازماندگان 

و طول عمر همراه با سالمتی وحسن عاقبت خواهانیم.
از طرف مدیر و کارکنان آنی یاب

جناب آقای دکتر شفیعی

معاون وزیر نفت گفت: صنعت پتروشیمی در حال حاضر یک میلیون بشکه نفت 
خام در روز از منابع هیدروکربوری را به مواد پتروشیمی تبدیل می کند و ظرفیت 

اسمی تولید به ۹۰ میلیون تن رسیده است.
 مرتضی شــاهمیرزایی، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در آئین 
افتتاحیه نمایشگاه ایران پالست، با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران در حال 
حاضر معادل یک میلیون بشکه نفت خام در روز از منابع هیدروکربوری را به 
مواد ارزشمند پتروشیمی تبدیل می کند و ظرفیت اسمی تولید در ۶۸ مجتمع 
به مرز ۹۰ میلیون تن در ســال رسیده اســت، گفت: پلیمرها ارزشمندترین 
تولیدات صنعت پتروشیمی هستند و در حال حاضر حدود ۹ میلیون تن پلیمر 
در پتروشــیمی تولید می  گردد و تا پایان برنامه هفتم توسعه ۲۰ میلیون تن 

خواهد رسید. تعداد ۵ محصول پلیمری به سبد محصوالت اضافه خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر وجود تعداد قابل توجهی محصول نیمه خام و خصوصاً 
متانول بهترین فرصت جهت توســعه زنجیره ارزش هستند و الزم است همه 
شرکت ها و هلدینگ های پتروشیمی یا راساً نسبت به استفاده از آن در زنجیره 
ارزش اقدام نمایند و یا در اختیار متقاضیان قرار دهند و در این راستا شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی ایران نقش هماهنگ کننده و تسهیل گر را دارد.
شاهمیرزایی تصریح کرد: توســعه عمودی زنجیره ارزش و تکمیل خألهای 
موجود در آن مطابق نیازهای بازار و توانمندی های داخلی و گسترش صنایع 
تکمیلی از اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در راستای بازارسازی و 
اشتغالزایی است. برای توسعه زنجیره ارزش باید عالوه بر سرمایه گذاران و صنایع 

بزرگ از سرمایه گذاران و صنایع کوچک نیز حمایت کرد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه در راستای پوشــش خألهای زنجیره تأمین و 
افزایش تاب آوری صنایع تکمیلی و خرد، بسته های سرمایه گذاری کوچکی برای 
صنعت پتروشیمی طراحی و به عنوان فرصت های سرمایه گذاری به هلدینگ ها 
معرفی شده اند، ادامه داد: اجرای این بسته ها منجر به خودکفایی در ۷۰% مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی خواهد شد.معاون وزیر نفت تصریح کرد: مجموع 
تأمین مالی ارزی صنعت پتروشیمی ایران جهت احداث طرح ها و مجتمع های 
پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۹۹ از منابع داخلی و خارجی معادل ۸۲ میلیارد دالر 
بوده است.شاهمیرزایی عنوان کرد: به منظور حفظ پایداری اقتصادی و افزایش 
تاب آوری بنگاهی در تالطم های قیمت های جهانی و بروز و ظهور فناوری های 
نوین، ضروی اســت تا هلدینگ ها و مجتمع ها رویکردی در پیش گیرند تا با 
تکمیل زنجیره ارزش محصوالت خود به سمت تنوع محصولی و تقویت صنایع 
پایین دستی بپردازند و حدود ۸۰ درصد سود شأن را در این مسیر به کار گیرند.

ظرفیت تبدیل روزانه ۱ میلیون 
بشکه نفت خام به مواد پتروشیمی
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رونق به بازار کار برگشته است

 شمارش معکوس برای واردات خودرو به ایران آغاز شده است و بنا بر اعالم 
وزارت صمت، در پاییز خودروهای وارداتی از راه خواهند رسید.  

 ابهامات پیچیده در آیین نامه واردات خودرو مســاله ای است که از سوی 
بسیاری از کارشناســان به ان شااره شده است. مشــخص نبودن عوارض 
واردات، الزام به عرضه خودرو در بورس و قیمت خوردن کاال و سپس مشخص 
شدن عوارض وارداتی و ... همه نکاتی است که سبب شده است بسیاری از 

واردکنندگان حرفه ای در این عرصه با ابهام روبرو باشند.
در این میان تعیین قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار دالری برای واردات خودرو نکته ای 
است که از سوی کارشناسان به عنوان نقطه ضعف در واردی مطرح می شود. 
در حالی که انتقال فناوری خودرو و ایجاد شرایط رقابتی به ایران هدف گرفته 
شده است، کارشناسان معتقدند که اتفاقا خودروهایی که در این محدوده 

قرار دارند، کیفیت پایینی را دارا هستند.

 پشت پرده واردات خودرو به ایران چیست؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به خبرآنالین می گوید: 
اگر هدف واردات خودروهایی با قیت کمتر از ۱۰ هزار دالر به کشور است باید 
منتظر ورود زیرشاخه رنو داکیا باشیم و در این میان رنو ساندرو و رنو کویید 
در این محدوده قیمتی قرار دارند. وی اضافه کرد: رنو کویید در برزیل و هند 
تولید می شود که البته مساله هزینه حمل مطرح می شود. این هزینه باالست 

و پنجاه درصد درصد قیمت خودرو رار در برمی گیرد.
به گفته وی قیمت رنو ساندرو حدود ۷هزار یورو است که در ایران حدود ۴۵۰ 

تا ۵۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی با اشــاره به این که چینی ها فعالیت خود را اخیرا در بازار ایران افزایش 
داده اند، گفت: نکته اینجاست که چینی ها و روس ها در تحریم، به ما جنس 
ندادند. روس ها تا زمانی که تحریم نشده بودند حاضر نشدند موتور الدا را به 

ایران بدهند و زمانی حاضر شدند با ما کار کنند که خودشان تحریم شدند.
وی گفت: نهایت اینکه محدوده ۱۰ تا ۲۰ هزار دالری، محدوده خلوتی نیست 

ولی خودروهایی در این محدوده قیمتی کیفیت باالیی ندارد.

 ایران بزرگترین بازار خودروی منطقه نیست
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه ما بزرگترین بازار خودرو منطقه 
نیســتیم، اضافه کرد: بازار ما به مراتب از ترکیه و عربستان کوچکتر است. 
آمار رسمی نشان می دهد در سال گذشته ۸۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید 

می شود ولی ۶۵۰ هزار دستگاه به بازار رسید.
به گفته وی این محصوالت با میانگین قیمتی پنج تا شش هزار دالر فروخته 
شده است. این میانگین قیمتی برای کشورهایی مانند هند و بنگالدش هم 

وجود ندارد.

 ایران بازار خودروی فقیری دارد
وی گفت: متاسفانه ما فقیرترین بازار خودرویی دنیا هستیم، علتش هم فقر 

عمومی است.
او درباره چرایی فاصله تیراژ خودروهای تولیدی و خودروهای رسیده به بازار 
گفت: این ۶۵۰ هزار نفر با نرخ دولتی توانستند خودرو را بخرند. اگر نرخ آزاد 

بود این عدد به ۴۰۰ هزار نفر می رسید.
او در توضیح این مطلــب افزود: خودرو کوییک را ببینیــد، با قیمت ۱۷۰ 
میلیون تومان عرضه می شود اما حدود ۱۰۰ هزار دستگاه بیشتر فروش نمی 
رود. زمانی در ایران، پراید می فروختند و ناگهان یک میلیون نفر وارد بازار 
خرید می شدند اما حاال کسانی که می توانند ۱۰ هزار دالر پول خرید خودرو 

بدهند، بیشتر از چهارصد هزار نفر نمی شوند.
وی ادامه داد: از بازار یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاهی سال ۱۳۹۶ به بازار 

۶۵۰ هزار دستگاه خودرویی رسیده ایم.
زاوه با اشاره به اینکه بازار واقعی خودرو در ایران بسیار کوچک است، تاکید 
کرد: وقتی از خودروی ارزان صحبت می شود ممکن است درگیر یک اشتباه 
استراژیک بشوید، االن در همه جهان قیت خودرو دستخوش افزایش شده 
است. در دو سال اخیر، قیمت خودرو، چه سواری چه سنگین، حداقل ۴۰ 
درصد افزایش یافته است. بنز c۲۰۰ در سال ۲۰۱۸، ۳۵ هزار یورو قیمت 
داشت اما امروز در بازار ۵۸ هزار یورو فروخته می شود. کامیون رنو ۶۵ هزار 

یورو به صورت عمده بود اما حاال به ۱۱۵ هزار یورو رسیده است.

 بازار خودروی ایران آب رفت
وی گفت: حاال در این شرایط با کوچک شدن بازار ایران به شکل واقعی، نباید 
تصور کنید خودروسازان مترصد ورود به بازار ایران هستند. حجم اقتصاد ا 

کوچک شده و ما قدرت خرید چندانی نداریم.
وی با تاکید بر اینکه میزان خرید ایرانی ها یک ســوم سال ۹۰ است، گفت: 
مثال ساده نشان از وضعیت واقعی دارد. در ســال ۸۶ ما ۲۴ هزار دستگاه 
کامیون تولید می کردیم اما سال گذشــته ما ۳ هزار دستگاه ساختیم. در 
شــرایط فعلی ترکیه، امارات و عربســتان بازارهای به شدت جذاب تری از 
ایران دارند. خودروساز چینی منت اماراتی ها را می کشد ولی ما باید منت 

چینی ها را بکشیم.
این کارشناس تاکید کرد: ما توانایی باالیی برای خرید نداریم. قرار است یک 
میلیارد دالر خودرو وارد شود اما حقیقت این است که خودروی زیر ۱۰ هزار 
دالر چیزی شبیه همین تیباست و اگر قرار باشد بیاید قیمتش بسیار باالتر 

از تیبا خواهد شد.
وی پیش بینی کرد وادرات خودرو اثری بر محدوده قیمتی خودروهای ایرانی 
کتر از چهارصد میلیون تومان نداشته باشد و قیت خودروخای میلیاردی را 

به صورت محدود تحت تاثیر قرار دهد.

 خودروی وارداتی شبیه کدام خودروی ایرانی است؟

اصغر سمیعی
کارشناس بازار ارز

 نگران افزایش نرخ ارز نباشید

وقتــی نرخ ارز ارزان تــر از نرخ واقعی باشــد، واردات کاالی خارجی ارزان تر از 
محصوالت ایرانی تمام می شود و این باعث می شود که تولیدکنندگان و کشاورزان 

در داخل کشور متضرر شده و توان رقابت با محصوالت خارجی را نداشته باشند.
 نباید همواره از باال رفتن قیمت ارز وحشت داشت، چون اگر بخواهیم به ضرب 
تبلیــغ و تزریق بیش از تقاضا قیمــت ارز را پایین نگه داریم، اوال این کار برای ابد 
یا بــرای درازمدت، و توجه به وضعیت درآمدهای فعلی حتی برای میان مدت هم 

قابل دوام نیست.
 از نظر اقتصادی این نرخ، ارزش حقیقی و ذاتی آن ارز تلقی می شود، ولی همیشه 
واقعیت ها با حقیقت ها مطابقت نمی کند. برای نمونه، نرخ دالر سال گذشته در این 
ایام حدود ۲۸ هزار تومان بوده و براساس فرمولی که عرض کردم، با توجه به نرخ 
تورم در ایران و تفاوت چشمگیری که با نرخ تورم در کشورهای حوزه دالر داشته، 
می باید به طور منظم افزایش می یافته و با یک شیب مالیم و بدون تالطم و نوسان 

هم اکنون به حدود ۳۹ هزار تومان می رسیده، ولی اتفاقی که افتاده چه بوده؟
در شرایطی که تورم باال در کشور باعث شده قیمت همه کاالهای ساخت داخل 
و محصوالت کشاورزی داخلی باال بروند و واقعی شوند، وقتی نرخ ارز ارزان تر از نرخ 
واقعی باشد، واردات کاالی خارجی ارزان تر از محصوالت ایرانی تمام می شود و این 
باعث می شــود که تولیدکنندگان و کشاورزان در داخل کشور متضرر شده و توان 
رقابت با محصوالت خارجی را نداشته باشند، و مجبور به تعطیل کردن موسسه خود 

و بیکار کردن کارکنانشان، شوند.
 از طرفی، صادرکنندگان محصوالت ایرانی هم نتوانند در بیرون از کشور بازاری 
برای خود بیابند، و این هم دلیل دیگری برای به تعطیلی کشیده شدن تولیدات در 
داخل ایران می شــود و این باعث می شود که نرخ بیکاری باال برود و افزایش فقر و 

باال رفتن شاخص فالکت را در پی دارد.
در حالی که قیمت های واقعی و راستین، باعث رقابتی شدن کسب و کار و ایجاد 

شغل و در نتیجه، تولید ثروت و پویایی اقتصاد کشور می شود.

  خبرخبر
  پولتان را نخورند و یک آب هم رویش!

اخیرا دیده شده برخی سوداگران با پوشش واسطه گری نهضت ملی مسکن اقدام 
به خرید و فروش این واحدها می کنند که مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران از 
شهروندان خواست تا فریب این تبلیغات را نخورند؛ چرا که نه تنها آپارتمان ها هنوز 

آماده نشده بلکه قابل خرید و فروش نیستند.
 در تهرانسر ۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن به صورت مشارکتی در حال ساخت است 
که پس از اتمام کار، دولت و بخش خصوصی هرکدام سهم خود را برمی دارند. سهم 
دولت با شرایط خاصی از طریق آگهی عمومی فروخته خواهد شد و به این صورت 

نیست که در بازار قابل خرید و فروش باشد.
در این خصوص خلیل محبت خواهـ  مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به ایسنا 
گفت: هنوز پروژه به اتمام نرسیده که متاســفانه یک عده دالل وارد بازار شده و به 
مردم می گویند یک پولی به ما بدهید تا این واحدها را برایتان بخریم. در حالی که این 
دالل ها اصال مسئولیتی ندارند و خرید و فروش واحدها غیرقانونی است. از آن گذشته 

هنوز سهم طرفین مشخص نشده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این که شهروندان موارد تخلف را به 
ما گزارش دهند گفت: از مردم می خواهیم فریب سودجویانی که مدعی مالکیت یا 

واسطه ی فروش واحدهای نهضت ملی مسکن هستند نخورند.
محبت خواه تاکید کرد: شهروندان هیچ گونه پولی به حساب دالالن واحدهای نهضت 
ملی مسکن واریز نکنند و اگر تخلفی در این زمینه مشاهده کردند از طریق مراجعه 

حضوری به ما اطالع دهند تا با آنها برخورد الزم صورت گیرد.
وی در مورد وضعیت اشتغال در این واحدها، گفت: در این واحدها نزدیک به ۱۶۸ 

هزار نفر مشغول به کار هستند.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: همچنین برای ۴ هزار و ۳۷۱ هکتار در شهرک ها و 
نواحی صنعتی غیردولتی در سراسر کشور نیز در حال انعقاد ۱۰ هزار و ۴۱۶ فقره 

قرارداد حق بهره برداری هستیم.
رسولیان تاکید کرد: تقویت و حمایت از شهرک های صنعتی غیردولتی در دستور کار 
است اما از آن طرف نیز بر این بخش نظارت می شود که البته نظارت ها را حداکثری 

خواهیم کرد. 

 تکذیب ادعای قطع اینترنت در ساعات و روزهای آینده
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادعای اعمال محدودیت و قطع اینترنت در روزهای 

آینده را تکذیب کرد.
 براساس اعالم  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ظهر امروز برخی خبرگزاری ها 
نقل قول اشتباهی از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه جلسه 
هیات دولت منتشر کردند که پس از پیگیری های مرکز روابط عمومی این نقل قول 
اشتباه اصالح شد.عیسی زارع پور-وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- با تکذیب نقل 
قول های اشتباه منتشر شده گفت: در پاسخ به سوال خبرنگاری در حاشیه دولت 
درباره سرعت اینترنت در روزهای اخیر این نکته مورد تاکید قرار گرفت که پهنای 

باند کاهش پیدا نکرده است.
 وی افزود: در روزهای اخیر در برخی نقاط و برخی ساعات محدودیت های مقطعی 
وجود داشته که برطرف شده است و در حال حاضر شبکه ارتباطی هیچ مشکلی از 

منظر سرعت و کیفیت ارتباطی ندارد.

   انحصار تولید خودرو تا ۱۴۰۴ کم می شود
وزیر صمت گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد از 
تولید خودرو باید توسط خودروسازان دیگری غیر از دو شرکت بزرگ خودروسازی 

انجام شود. از این طریق از تمرکز تولید کاسته می شود.
سید رضا فاطمی امین  در مورد تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی، گفت: در 
حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و ۹۰ درصد تولید خودرو در کشور 
توسط دو خودروساز بزرگ انجام می شود و سایر خودروسازان سهم ۱۰ درصدی 
دارند.وزیر صمت افزود: طبق برنامه های تدوین شده، تا سال ۱۴۰۴ تیراژ تولید باید 
به ۳ میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شرکت 
شده است، تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد تولید خودرو توسط خودروسازان دیگری غیر 
از این دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد.وی گفت: در صورت تحقق این برنامه، از 
تمرکز تولید نیز کاسته می شود و خودروسازان دیگر هم در این عرصه نقش فعال تری 

پیدا می کنند.
گفتنی است، یکی از برنامه های وزارت صمت تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال 
۱۴۰۴ است؛ آنطور که فاطمی امین از تریبون های مختلف اعالم کرده طبق برنامه 
ریزی های انجام شده، قرار است تا سال ۱۴۰۴، ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید و از 

این میزان یک میلیون دستگاه صادر شود.

ســعیده محمد  -   ایــده روز | یک 
کارشــناس بازار کار می گوید: با بازگشت 
کســب و کارها به چرخه فعالیت، بازار کار 
رونق گرفته و بســیاری از مشاغل در حوزه 
خدمات ایجاد شده است ولی آمارهایی که 
درباره اشتغال ارائه می شود باید هم افزایی 
و همپوشــانی الزم را داشته باشد تا راستی 
آزمایی بهتری درباره میزان اشتغال و نرخ 

بیکاری داشته باشیم.
حمیــد حاج اســماعیلی ، با اشــاره به 
آمارهــای ایجاد اشــتغال در یک ســال 
گذشته اظهار کرد: معتقدم با توجه به آنکه 
محدودیت های کرونا کم شده و شرایط برای 
بیشتر مشاغل بهتر شده، بازار کار به حالت 
طبیعی برگشته است و انتظار هم این بوده 
که خیلی از کســب و کارهایی که قبل از 
محدودیت هــای کرونا فعالیت می کردند و 
با شــیوع کرونا دچار وقفه شدند مجددا به 

چرخه فعالیت برگردند.
وی ادامه داد: مرکز آمار هم در گزارشی 
که از آمار اشتغال بخش های اقتصادی ارائه 
کرد، سطح اشتغال بخش خدمات را بیش 

از ۵۰ درصد اعالم کرد که نشــان می دهد 
در بخش خدمات ایجاد اشتغال برجسته و 
پررنگ بوده و لذا در این بخش ها بهبود وضع 

اشتغال را شاهد بوده ایم.
این کارشــناس بازار کار درباره اجرای 

برنامه های اشــتغال گفت: فــارغ از بحث 
بازگشــت مشــاغل باید توجــه کنیم که 
سیاســت های اصلی که به منظور کاهش 
نــرخ بیکاری در این مدت دنبال شــده به 
طــور کامل اجرا نشــده و بــه دلیل آنکه 

وزارت کار در ماه هــای اخیر وزیر نداشــته 
اســت و طی این مدت دارای سرپرســت 
بوده، سیاست های اشــتغال با آن انسجام 
 الزم پیــش نرفتــه اســت لــذا معتقدم

 آمارهایی هم که اکنون درباره اشتغال اعالم 

می شود، پراکنده است.
افزود: ممکن اســت  حاج اســماعیلی 
آمارهایی که سازمان تامین اجتماعی ارائه 
می دهد بــا آنچه که کمیته امداد یا وزارت 
کار اعالم می کند، متفاوت باشد و در کالن 
با آمارهای مرکز آمار سازگاری نداشته باشد، 
در حالی که معتقدم آمارها باید هم افزایی 
و همپوشــانی الزم را داشته باشد تا راستی 
آزمایی بهتری برای میزان اشــتغال و نرخ 

بیکاری داشته باشیم.
به گفته این فعال حوزه کار، جمعیت فعال 
کشور متناسب با جمعیت و شرایط روز رشد 
نکرده اســت و وقتی جمعیت فعال واقعی 
نمی شود نمی توان نرخ بیکاری و اشتغال 
را متناسب با جمعیت فعالی که مرکز آمار 

تعریف می کند به درستی استخراج کرد.
وی تاکید کرد: درســت است که دچار 
مشکالتی هستیم ولی جمعیت فعال ما به 
خاطر مشکالت اقتصادی حتما باید افزایش 
یابد لذا انتظار می رود در پایان سال ارزیابی 
بهتری از میزان اشــتغال و نرخ بیکاری در 

کشور داشته باشیم.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه مسکن اجاره ای مشکل مسکن کارگران را حل 
نمی کند، گفت: باید واحدهای باقی مانده مســکن مهر به دل طرح های ملی 
مسکن و جهش تولید برده شود و با پرداخت تسهیالت هرچه سریع تر تکمیل 
و به صاحبان آنها تحویل شود.هادی ابوی، درباره حل مشکل مسکن کارگران از 
طریق مسکن اجاره ای اظهار کرد: این طرح قبال هم مطرح شده بود ولی از نظر من 
طرح موفقی نخواهد بود چون به لحاظ اقلیمی و شرایط اجتماعی و برخی مسایل 
بیشتر مردم به مالکیت خانه فکر می کنند تا اینکه به شکل روزمره گذران زندگی 
کنند و در خانه های اجاره ای سکونت داشته باشند لذا معتقدم چنین طرح هایی 

برای کارگران مطلوب نیست و به درد آنها نمی خورد.
وی ادامه داد: اما در بحث مسکن و صاحبخانه شدن قبال اعالم کرده و مکتوب 
پیشنهاد داده بودیم که وقتی یک طرح مسکن را اجرا می کنیم و ناتمام می ماند 

تالش کنیم آن را در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه برسانیم.

این فعال کارگری افزود: ما باید طرح های مسکنی که باقی مانده را تکمیل و به روز 
کنیم و بعد طرح جایگزین ارائه بدهیم نه اینکه طرح های نیمه تمام را رها کنیم 
و سراغ طرح های جدید برویم. بسیاری از کارگران از طریق مسکن مهر خانه دار 

شدند ولی با گذشت چند سال هنوز یک عده نتوانسته اند خانه های مسکن مهر 
خود را تحویل بگیرند که الزم است این مساله با سرعت بیشتری دنبال شود.

به گفته ابوی، اگر قرار است در شهرهای بزرگ ۴۵۰ میلیون تومان وام مسکن 
داده شود بهتر است در ابتدا هرچه مسکن مهر روی زمین مانده به همین شکل 
که هست در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران و دیگر اقشار جامعه 

برود و تسهیالت به آنها پرداخت شود تا زودتر به اتمام برسد.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه طرح مســکن مهر و اقدام ملی مسکن و طرح 
جهش تولید مسکن که دولت سیزدهم دنبال می کند همگی در راستای حل 
دغدغه مسکن مردم اســت،  گفت: تاکید ما این است که مسکن کارگری را از 
طرح های فعلی جدا کنیم و آن دسته طرح های روی زمین مانده را به دل طرح 
نهضت ملی مسکن ببریم و به آنها تسهیالت بدهیم تا با تکمیل و تحویل آنها 

کارگران و متقاضیان مسکن خانه دار شوند.

  رشد ۶۰ برابری صنعت پتروشیمی در ۴۳ سال گذشته
 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به رشد ۶۰ برابری صنعت پتروشیمی از سال ۵۷ تا کنون، گفت: تا یک دهه آینده ظرفیت صنعت پتروشیمی به بیش از ۲ برابر می رسد و به ۲۰۰ میلیون تن در سال افزایش پیدا می کند.

 مرتضی شاهمیرزایی امروز در مراسم افتتاح شانزدهمین نمایشگاه ایران پالست با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع از وطن و آبروی هر کشوری عبادت است.
وی ادامه داد: در روز پیروزی انقالب ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی ایران حدود ۳ میلیون تن بود و تولید واقعی حدود ۱.۵ میلیون تن بود.شاهمیرزایی تاکید کرد: بالفاصله بعد از پیروزی انقالب، درگیر جنگ ۸ساله شدیم و حدود ۱۰ سال از 
پیروزی انقالب، امکان توسعه صنعت نفت نبود و چند سالی نیز به بازسازی صرف شد و حدود ۱۵ سال بعد از انقالب اسالمی، فرصت توسعه وجود نداشت و پس از آن بود که برنامه ریزی برای توسعه صنعت نفت با تکیه بر توان داخلی انجام شد.وی گفت: 

امروز ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی از مرز ۹۰ میلیون تن گذشته است. 
به گفته معاون وزیر نفت، تولید صنعت پتروشیمی ایران ۶۰ برابر افزایش داشته و در تمام این سال ها تحریم های ظالمانه و یک جانبه بر صنعت نفت ایران سنگینی کرده است.

وی با بیان اینکه تا یک دهه آینده ظرفیت صنعت پتروشیمی به بیش از ۲ برابر می رسد و به ۲۰۰ میلیون تن در سال افزایش پیدا می کند، اضافه کرد: در سال ۵۷ تعداد محدودی محصول پتروشیمی تولید می شد و امروز با وجود تحریم های فلج کننده، 
صنعت پتروشیمی به سرعت در حال پیشروی است.شاهمیرزایی با اشاره به اینکه امروز بیش از ۵۰۰ گرید محصوالت پتروشیمی و پلیمری در کشور تولید می شود، ادامه داد: با برنامه ریزی های دولت سیزدهم تا ۱۰ سال آینده تمام محصوالت پتروشیمی 

در کشور تولید خواهد شد.وی تاکید کرد: اکنون معادل ۱.۱ میلیون بشکه نفت خوراک واحدهای پتروشیمی است که تا ۱۰ سال آینده به ۲.۶ میلیون بشکه معادل نفت خام افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: یکی از مطمئن ترین صنایع پتروشیمی دنیا صنعت ایران است.وی ادامه داد: ایران بزرگ ترین دارنده ذخایر هیدروکربنی جهان است و دغدغه ای برای تامین خوراک برای سرمایه گذاران وجود ندارد.

شاهمیرزایی امنیت سرمایه گذاری در ایران را یکی دیگر از ویژگی های صنعت پتروشیمی دانست و افزود: بنابراین سرمایه گذاران می توانند با مزایای نسبی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران برنامه ریزی کنند.

مسکن اجاره ای مشکل کارگران را حل نمی کند

 معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: با عضویت 
در ســازمان همکاری های شانگهای دسترسی کشــور به بازارهای هدف 
گسترده تر و تسهیل می شود.عباس حســینی در حاشیه مراسم رونمایی 
نظام مدیریت بهره وری بانک های دولتی درباره عضویت ایران در سازمان 
همکاری های شانگهای اظهار کرد: یکی از اقدامات شایسته پیوستن ایران 

به این سازمان بود که این اتفاق در دولت سیزدهم محقق شد.
وی افزود: با عضویت در سازمان همکاری های شانگهای دسترسی کشور 
به بازارهای هدف گسترده تر و تسهیل می شود و شرایط حضور بازرگانان 
ایرانی در منطقه با سطح ۳ تا ۳.۵ میلیارد نفر فراهم می شود و این به تولید، 

بازاریابی، درآمدزایی و تلطیف روابط کمک می کند.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با بیان اینکه عضوت در شانگهای با استقبال 
تجار کشور همراه بود، افزود: برنامه ریزی های اتاق بازرگانی حاکی از این است 
که گروه های مختلفی از کشورهای عضو شانگهای به ویژه روسیه، قزاقستان 

و سایر کشورها در حال برنامه ریزی برای حضور در ایران هستند.

وی تصریح کرد: گستره این تعامالت به فعالیت های اقتصادی کمک می کند 
و در انتقال تکنولوژی و جابه جایی منابع پولی و منابع مالی کمک می کند.

حســینی درباره انتقال مبادالت به ســمت ارزهای ملی گفت: مبادالت 
منطقه ای کمک می کند که تقاضا برای پول ملی کشورها افزایش می یابد و 

با افزایش تقاضا ارزش پول ملی کشور نیز تقویت می شود.
وی بیان کرد: توافقات با کشــورهای مختلف منطقــه در واقع این پیام را 
می دهد که در مبادالت تجاری باید از پول ریال استفاده کند و تقاضا برای 
در اختیار گرفتن ریال افزایش می یابد و پول ارزشمند می شود و امیدواریم 
توافقات چند جانبه مالی افزایش یابد و شاهد تقویت پول ملی کشور باشیم.

  هدف اعطای وام خرد تسهیل در پرداخت تسهیالت است
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد درباره اعطای تســهیالت خرد نیز گفت: 
هدف گذاری در پرداخت تسهیالت خرد، تسهیل فرآیند پرداخت بود یا به 
عبارتی اولین هدف کاهش وثایق متعدد بود.وی افزود: هدف دوم تقویت 

پرداخت های خرد بود تا نیازهای عمومی جامعه تامین شود و دیگر هدف 
تقویت اعتبارسنجی بود و در این مسیر اصالحی چالش ها و دغدغه هایی 
وجود دارد.حســینی گفت: البته برخورد با مدیران بانک های متخلف در 
ماه های گذشته ثابت کرد که وزارتخانه اراده جدی بر انجام دارد و چنانچه 
بانک ها در اجرای بخشنامه کوتاهی کنند با آنها برخورد می شود و تمامی این 

اقدامات تحقق هدف پرداخت آسان وام خرد به متقاضیان است.
بر اساس این گزارش امروز نظام مدیریت بهره وری بانک های دولتی منطبق 

بر الگوی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
معاون توســعه مدیریت و برنامه وزارت اقتصاد در این مراسم تاکید کرد: 
بهره وری از مباحث اصلی و دغدغه مسووالن کشور است و در برنامه ششم 
توسعه، بودجه سنواتی بهره وری مورد تاکید قرار گرفته و کلمه کلیدی در 
نظام حاکمیتی است.ذبیح اهلل اسالمی گفت: قدم اول این است که در حوزه 
عملکرد خود باید به درک و فهم مشترک برسیم و بهره وری را به عنوان هدف 

قرار دهیم و برای رسیدن به این هدف گام برداریم.

عضویت ایران در سازمان شانگهای دسترسی به بازار هدف را گسترش می دهد
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 رمزارزها امنیت تضمین شده دارند؟!
زهرا جعفری  -   ایــده روز  | رمزارزها 
تکنولوژی درحال رشــدی هســتند که به نظر 
امن می رسند اما ممکن است افراد در این حوزه 
مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، برای همین توصیه 
می شــود کاربران تا حد ممکن از وب سایت ها و 
صرافی های رمز ارز خارجی به دلیل اینکه امکان 

پیگیری از آن ها وجود ندارد، استفاده نکنند.
 طی ســال های اخیر توجه به رمزارزها برای 
سرمایه گذاری در این بازار به منظور حفظ ارزش 
پول و سرمایه جلب شد و افراد بسیاری وارد این 
حوزه شدند و عالوه بر سودهایی که برای برخی 
به دنبال داشته، سوءاستفاده هایی نیز در پی این 
موضوع از استخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله 

رمزارز غیرقانونی صورت گرفت.
فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی 
اســت؛ به این معنا که فضایــی نوین را در حوزه 
پولی و ســایر حوزه ها تصویر می کند که به جای 
آنکه یک مرکز مبدأ اعتماد مردم مانند نهادهایی 
همچون بانک های مرکزی داشته باشیم، جایگزین 
آن و برمبنای آنچه مردم به آن اقبال دارند، ارزشی 

ارائه شود.
اما از زمان شــروع این بازار در ســال ۲۰۰۹ 
، حمالت و ســرقت های متعددی از صرافی ها و 
کیف پول ها گزارش شــده و یکی از نگرانی های 
ســرمایه گذاران و معاملــه گران بــرای ورود به 
بــازار ارزهای دیجیتال امنیت ایــن بازار بوده و 
هست. سرقت ها و حمالت سایبری به صرافی ها، 
کیــف پول ها و کالهبرداری هایــی که در حول 
رمزارزهاست، اطمینان افراد به امنیت در این بازار را 
از بین برده و این موضوع بسیاری از سرمایه گذاران 

را از ورود به این بازار منصرف می کند.
در همین رابطه رضا قربانی- رئیس کمیسیون 
فین تک سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران- 
درباره رمزارزها به ایســنا، اظهار کرد: رمز ارز به 
عنوان نوع دارایی دیجیتال، تقریبا 13 سال است 
که در دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته اســت. 
قبال البته در بحث دارایی، دارایی های نامشهود را 
داشتیم که می توان به نرم افزارها و سرمایه های 

فکری افراد و شرکت ها اشاره کرد.
وی افزود: با رشــد تکنولوژی بالکچین گونه 
خاصی از دارایی ها خلق شــده که به آن دارایی 
دیجیتال گفته می شود و اینها دقیقا مانند سایر 
دارایی ها )طال، ملک و ...( است و کسانی که آنها 
را دارند، درواقع مالک هستند که معروف ترین این 

دارایی ها، بیت کوین و اتریوم است.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی 

رایانه استان تهران درباره مشکالت احتمالی که 
ممکن اســت در این زمینه ایجاد شود، تشریح 
کرد: رمز ارزها مانند هر تکنولوژی نوظهور دیگری 
آسیب های خود را دارند؛ به طور مثال در معامالت 
مسکن ممکن است مشکالتی مانند کالهبرداری 
ایجاد شــود، در این زمان نمی گوییم که ملک یا 
مسکن مشکل دارد اما در فضای رمز ارزها به دلیل 
نوظهور بودن آن و اینکه بسیاری از افراد عالقه مند، 
تصور می کنند می توانند به سرعت ثروتمند شوند، 
ممکن است مورد کالهبرداری قرار بگیرند و از این 

حس افراد سوءاستفاده کنند.
قربانی افزود: بنابراین آســیب های آن به این 
صورت اســت وگرنــه خود شــبکه بالکچین و 
دارایی های دیجیتال و آن هایی که دارای پشتوانه 
هستند و یک کســب و کار حرفه ای و جدی در 
پشت آن ها قرار دارد، آسیبی را متوجه جامعه و 
افــراد نمی کنند؛ اما این حس که افراد از دیگران 
عقب مانده اند و می خواهند به آنها برســند، هم 

ممکن است آسیب زا باشد.
وی درباره امنیت رمزارزها در ســطح جهان 
تشریح کرد: این مسئله دو جنبه دارد؛ اول اینکه 
امنیت این شبکه تضمین شده است و حداقل با 
شرایط فعلی کسی نمی تواند امنیت آن را زیر سوال 

ببرد البته کســی مسئولیت امنیت این شبکه را 
برعهده ندارد و این زیرساختی که در طول زمان 
شکل گرفته است، خودش مسئولیت امنیت شبکه 

مذکور را دارد.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی 
رایانه استان تهران در ادامه سخنانش بیان کرد: 
موضوع دیگر کالهبرداری هایی است که در این 
حوزه انجام می شــود، واقعیت این است که برای 
چنین موضوعاتی نهادهای تنظیم گر در جهان 
شروع به تدوین مقررات و آیین نامه ها کرده اند و 
اینگونه نیست که در سطح جهانی بیکار باشند اما 
به دلیل این که رمزارزها یک تکنولوژی نوظهورند، 
به صورت مداوم درحــال آزمایش و ایجاد تغییر 
در قوانین و مقررات هســتند، بنابراین در سایر 
کشورها قوانینی به مرور برای وضع شده که جلوی 

سوءاستفاده از کاربران را بگیرد.
قربانی با تأکید بر اینکه این تکنولوژی درحال 
رشد بوده اما ممکن است افرادی مورد سوءاستفاده 
قــرار بگیرند، برای همین موضوع هم در دنیا در 
حال تدوین چارچوب هایی هستند، تصریح کرد: 
به کاربران ایرانی توصیه می شود تا حد ممکن از 
وب سایت ها و صرافی های رمز ارز خارجی استفاده 

نکنند زیرا امکان پیگیری از آن ها وجود ندارد.

وی افزود: از ســوی دیگر صرافی های رمز ارز 
خارجی که معتبرند، دسترسی ها را برای کاربران 
ایرانی بسته اند و اگر یک فرد ایرانی بخواهد از آن 
ها استفاده کند، باید اعالم کند که غیر ایرانی است 
و چنین امری در همان مرحله اول مشــکالتی را 
ایجاد می کند. پیشــنهاد به کاربران، رمزارزهای 
معتبر ایرانی است و نزدیک 1۵، ۲۰ صرافی رمز 
ارز معتبر ایرانی داریم و حدود پنج سال است که 
فعالیت می کنند و اگر در این زمینه برای کاربران 
مشــکلی ایجاد شود، صرافی ها معتبر و پاسخگو 
هستند و می توان از طریق قوه قضائیه و نهادهای 

قضایی مسائل را پیگیری کرد.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی 
رایانه استان تهران درباره رمز ارزهای ایرانی اظهار 
کرد: ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی درواقع 
مشابه همان پولی هستند که بانک مرکزی صادر 
می کنند و مردم می تواننــد در مبادالت روزمره 
به عنوان یک ابزار پرداخت از آن اســتفاده کنند 
ولی کاربردهای بیت کوین و سایر رمزارزها کمی 
متفاوت تر اســت و اینها لزوما جایگزین یکدیگر 

نیستند اما می توانند مکمل یکدیگر باشند.
بر این اساس، به دلیل ناشناخته بودن دنیای 
رمزارزها، سیاســتمداران در کشورهای مختلف 

آگاهی کافــی برای چارچوب گــذاری و تدوین 
قانون  در این حوزه نداشتند و تاکنون هم تکلیف 
مجاز یا ممنوع بودن مبادله رمزارزها مشــخص 
نشده است. از سوی دیگر، از آنجا که در بسیاری 
از کشــورهای دنیا هنوز رمزارزها به رســمیت 
شناخته نشده اند و عمده واکنش نسبت به این 
فناوری مبتنی بر قاعده گذاری و کنترل فعالیت 
کاربــران اســت، در ایران هم تالش شــده تا به 
تدوین قوانینی در این حوزه اقدام شــود؛ در کنار 
تدوین قوانین برای رمزارزها، مســئوالن به فکر 
 راه اندازی رمز ارز ملی هســتند و  بر این اساس

 رئیــس کل بانک مرکزی از راه اندازی رمز ریال 
ملی خبر داده بود.

با انتشــار رمزریــال، افراد اســکناس ریال 
خــود را تحویل بانک مرکــزی می دهند و رمز 
ریــال تحویل می گیرند که ایــن رمز ریال قابل 
اســتفاده برای ســرمایه گذاری نیســت و صرفا 
 جایگزین اســکناس خواهد شــد. بانک مرکزی

 هم هــدف خود را از طراحــی رمزریال تبدیل 
اســکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی و 
برنامه نویسی اعالم کرده تا با این فرآیند پول دارای 

موجودیت هوشمند شود.
اما در تشریح ویژگی های رمز ریال ملی این گونه 
عنوان شده است؛ در رمزریالی که در داخل گوشی 
قرار می گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط 
کــه امکان انتقال وجه را فراهم می کند، حذف و 
عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت 

الکترونیک منتقل می شود.
یکی از ویژگی های حائز اهمیت رمز ارز ریال 
در مقایســه با اسکناس ســطح امنیت باالی آن 
است؛ در واقع طراحی رمز ریال به صورتی است 
که ردیابی وجوه دقیق قابل انجام اســت و حتی 
درصورت سرقت اطالعات رمز ریال و هک گوشی 
تلفن هوشمند توسط ســارقان و هکرها امکان 

ردیابی وجود دارد.
پیش از این هم توســط رئیس بانک مرکزی 
اعالم شــده بود با حکمرانی ریالی شــفافیت در 
اقتصاد افزایش پیدا می کند و سرمایه هایی که در 
اقتصاد ملی کشور وجود دارد، به سمت فعالیت های 
مولد هدایت می شوند و بر این اساس مشوق هایی 
باید پیش بینی شــود که این سرمایه ها به سمت 
بخش هــای مولد اقتصادی هدایت شــوند؛ این 
حرکت زمینه ساز رشد اقتصادی می شود ضمن 
اینکه فعالیت هایی که در راستای پولشویی است، 
مورد رصد قرار می گیرد و با فعالیت های پولشویی 

مبارزه می شود.

 عضو کمیســیون برنامه وبودجه مجلس گفت: قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مودیان با شفاف سازی و شناســایی درآمدهای واقعی، جلوی کتمان 

درآمدها را می گیرد.
 جعفر قادری در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
اظهار داشت: مالیات باید تابعی از عملکرد باشد این در حالی است که درگذشته 

اخذ مالیات به صورت توافقی و علی االرس بود.
وی افزود: در گذشته ســازمان امور مالیاتی با توافقی که با اتحادیه ها و اصناف 
انجام می داد به صورت تقریبی مالیات را تعیین می کرد که این امر معیار و مالک 

مناسبی برای دریافت درآمد و بر اساس واقعیت ها نبود.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان به شفافیت عملکرد مودیان می پردازد گفت: با اجرای کامل این قانون، 
صورت حساب ها به صورت الکترونیکی صادر می شــود ازاین رو هر واحدی که 
عملکرد بیشتری داشته است مالیات بیشتر و هر واحدی که عملکرد کمتری 

داشته باشد مالیات کمتر پرداخت می کند.

وی ابراز داشت: در شرایط رکود و رونق نرخ مالیات می تواند، متفاوت باشد، این 
امر باعث می شود تا بهانه گیری ها در پرداخت مالیات حذف شود و مالیات از حالت 

ممیز محوری خارج شود.
قادری با تأکید بر اینکه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سیستم 
مالیاتی را از حالت فرد محوری به سامانه محوری تغییر می دهد گفت: براین اساس 

و با هوشمندسازی نظام مالیاتی اطالعات دقیقی از ثروت و دارایی به سازمان 
مالیاتی ارائه می شــود و مجموعه هایی که اقدام به کتمان درآمدها می کردند 

شناسایی و جلوی بسیاری از فرار مالیاتی گرفته می شود.
وی خاطرنشان کرد: این سامانه منجر به ساماندهی کارت خوان ها نیز شد؛ ازاین رو 
اگر واحدها و مجموعه ها از ارائه دستگاه کارت خوان امتناع و درخواست کارت به 
کارت و یا وجه نقد کنند، نقل وانتقال ها زیر نظر بانک مرکزی و سازمان مالیاتی 

قرار می گیرد.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با اشــاره به اینکه این قانون به توسعه 
صادرات نیز کمک می کند گفت: اگر در مواردی افرادی در داخل کشور خرید 
انجام بدهند و آن کاالها را از کشور خارج کنند، ارزش افزوده با استناد به رسید 
سامانه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مرزهای خروجی مورد 

بررسی قرار می گیرد و مشوق ها و معافیت های مالیاتی ارائه می شود.
به گفته وی، با اجرای کامل این قانون، تمام رویدادهای اقتصادی در سامانه قرار 

می گیرد و به سمت عدالت محوری حرکت می کنیم.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جلوی فرار مالیاتی را می گیرد

  انتشار ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق گام در دو ماه اخیر
 بانک مرکزی دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معامالت بورس های 
کاالیی را امروز به شبکه بانکی کشــور ابالغ و اعالم کرد: حدود 1۷ هزار میلیارد 

تومان اوراق گام در دو ماه اخیر منتشر شده است.
 دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معامالت بورس های کاالیی امروز 
به شبکه بانکی کشور ابالغ شد که بر اساس این دستورالعمل، خریداران کاال از 
بورس های کاالیی می توانند از ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه 

آن را در سررسید به بانک پرداخت کنند.
این دستورالعمل بر مبنای تکلیف مقرر در بند ع تبصره ۲ قانون بودجه 1۴۰1، با 
مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بورس کاال تهیه شده است.

بر اساس دستورالعمل ابالغی به بانک ها، امکان استفاده از ابزارهای اعتباری مانند 
اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی مدت دار برای تسویه معامالت 

بورس کاال فراهم خواهد شد.
این مســئله یک گام مهم در جهت توسعه مالی اســت و می تواند آثار اقتصادی 

گسترده ای به دنبال داشته باشد.
با این امکان جدید، خریداران کاال از بورس های کاالیــی می توانند از ابزارهای 
تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آن را در سررسید به بانک پرداخت کنند.

فروشــنده کاال نیز می تواند اوراق دریافتی را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا از 
همان اوراق، بابت خرید مواد اولیه اســتفاده کنند. در نهایت دارنده نهایی اوراق 

گام، در سررسید می تواند وجه اوراق را با تضمین بانک صادرکننده دریافت کند.
این روش ضمن کمک به تأمین مالی بنگاه های اقتصــادی، می تواند به کاهش 
ناترازی بانک ها نیز کمــک کند. به منظور عملیاتی کــردن این طرح، کارگروه 
عملیاتی ویژه ای به منظور هدایت کار و رفع موانع اجرایی به صورت منظم در بانک 
مرکزی تشکیل می شود.الزم به ذکر است که از ابتدای انتشار اوراق گام در بهمن 
13۹۹ تا این تاریخ، در مجموع نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام توسط 
بانک ها منتشر شده است، از کل اوراق منتشر شده، حدود 1۷ هزار میلیارد تومان 
طی دو ماه اخیر منتشر شده است.در ماه های اخیر با توجه به اصالح دستورالعمل 
گام و اختیاری شدن انتقال آن به بازار سرمایه، افزایش سررسید اوراق، افزایش 
حد اعتباری بنگاه ها و اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی توسط بانک مرکزی، 
استقبال از این اوراق افزایش یافته است.عالوه بر روند افزایشی صدور اوراق گام، 
تنوع بنگاه های متقاضی اوراق و عمق زنجیره ها نیز افزایش یافته است.در هفته های 
اخیر طیف گســترده ای از صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو، لوازم خانگی، 
صنایع الکترونیک، فلزات اساسی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی و کشاورزی، 

صنایع دارویی و فروشگاه های زنجیره ای از این اوراق استفاده کرده اند.
انتظار می رود با توجه فراهم شدن امکان استفاده از اوراق گام در معامالت بورس 

کاال، سهم این ابزار در تأمین مالی سرمایه در گردش تولید افزایش یابد. 

  مدیر نظارت بر بورس ها تغییر کرد
 با حکم معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، امیرمهدی صبایی به عنوان 

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس منصوب شد.
 با حکمی از سوی معاون اجرایی سازمان بورس، امیرمهدی صبایی که پیش تر 
به عنوان مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه مشغول به فعالیت بود، به عنوان 

»مدیر نظارت بر بورس ها« سازمان بورس منصوب شد.
وی ســابقه عضویت در هیئت مدیره بورس کاال و پتروشیمی تبریز و در سطوح 
مختلف مدیریتی در شرکت های تاپیکو، صبا تامین، تامین سرمایه امین، صندوق 
توسعه بازار سرمایه را دارا است. او دارای مدرک دکترای مدیریت مالی از دانشگاه 

تهران است.
پیش از این، مهدی پارچینی عهده دار این سمت در سازمان بورس و اوراق بهادار 

بوده است. 

 تفاهم نامه همکاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و 
بانک تجارت امضا شد

 تفاهم نامه همکاری فی مابین  بانک تجارت و صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
صنایع کوچک با هدف افزایش تعامل ها به منظور رونق تولید و حمایت از صنایع 

کوچک امضا شد.
محمدحســین مقیســه مدیرعامل این صندوق در این نشست گفت: در تالش 
هستیم تا با همکاری بانک تجارت تامین مالی صنایع کوچک در کشور را تسهیل 

کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بانک تجارت، بانک تخصصی با گستردگی شعب در سراسر 
کشــور به شــمار می آید که در حوزه تامین مالی صنایع کوچک نقش بســیار 
ارزشمندی را ایفا می کند و صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک با 
صدور ضمانت نامه اعتباری می تواند نقش موثری در تســیهل تامین مالی این 

مشتریان ایفا کند.
»هادی اخالقی«، مدیرعامل بانک تجارت نیز افزود: مشتری اصلی بانک تجارت 
کسب و کارها هســتند، به طوری که می توان گفت ۷۰ درصد مشتریان بانک را 
کســب و کارها تشــکیل داده اند و فقط 1۰ تا 1۵ درصد مشتری شخصی بانک 

هستند.
وی بیان داشــت: بانک تجارت در کنار صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچک می تواند تولید شــغل و کارآفرینی انجام دهد و در قالب صدور ضمانت 
نامه یا در مسیر فرایند سرمایه گذاری و رسیدن به مرحله تولید پشتوانه ای برای 

حمایت از تولید باشد.
شایان ذکر است ضمانت نامه های اعتباری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال و با هدف تامین کسری وثایق صنایع کوچک نزد 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در تسهیل تامین مالی این 

صنایع دارد.

  درج شماره اقتصادی در صورتحساب ها از ابتدای مهرماه الزامی است
 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از الزام استفاده از شماره 
اقتصادی در مراودات مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از ابتدای مهرماه 

سال جاری خبر داد.
محمدتقی پاک دامن با بیان اینکه برای همه مودیان نظام مالیاتی شماره اقتصادی 
صادر شده است، گفت: از ابتدای مهرماه سال جاری استفاده از شماره اقتصادی در 

مراودات مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل الزامی است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: باتوجه به ماده 
1۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف اند برای 
انجام معامالت خود، صورت حساب صادر، شماره اقتصادی خود و طرف معامله را 
در صورت حساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه حسب مقررات آیین نامه ماده 
فوق درج کنند.وی با ذکر این مطلب که صاحبان مشاغل می توانند برای اطالع از 
my.tax.gov. شماره اقتصادی خود به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی

ir  مراجعه نمایند، یادآور شد: شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی 
آنها است.پاک دامن گفت: عدم درج شماره اقتصادی توسط فعاالن اقتصادی در 
صورت حساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه موجب تعلق جریمه موضوع ماده 

1۶۹ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

کاهش و رفع فقر از طریق صنعت بیمه امکان پذیر است
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: صنعت بیمه وبیمه ایران می تواند 
باطراحی وگســترش بیمه های جدید درچارچوب برنامه هفتم توسعه به 

کاهش فقر درکشور کمک کند.
 بابک نگاهــداری در یک همایش متعلق به بیمه ایران با اشــاره به تدوین 
چارچوب های جدید و نوع نگاهی تازه به توســعه کشــور در برنامه هفتم 
توســعه اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که مقام معظم رهبری در ابالغ 
سیاست های کلی برنامه هفتم به آن اشاره خاص کردند، بحث عدالت است. 
هم اکنون ضریب جینی در کشور به ۰.۴ درصد رسیده و این یعنی نابرابری 
در کشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به ۲۶.۵ 
میلیون نفر رسیده و طبقه متوسط که راهبر توسعه کشور است، الغر شده 
اســت. برای درمان این وضعیت یکی از اهرم های مناسبی که وجود دارد، 

صنعت بیمه است.
وی گفت: صنعت بیمه و در رأس آن بیمه ایران که بخش عمده بازار بیمه ای 
کشــور را دراختیار دارد، می تواند با تدوین بیمه های جدید و گســترش 
بیمه های موجود مانند بیمه های عمر و زندگی، به کاهش فقر کمک کند. 
گسترش این بیمه ها عالوه بر اینکه منابع الزم برای توسعه سرمایه گذاری 
صنعت بیمه در اقتصاد کشور را فراهم می آورد، می تواند به توسعه آموزش، 
کاهش نابرابری ها و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. از همین رو توسعه 
بیمه های عمر برای کاهش فقر یکی از محورهای مهم مورد توجه دربرنامه 
هفتم توسعه است وافزایش ۵۰ درصدی این بیمه ها برای پنج سال آینده 
هدف گذاری شده است.وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی درصنعت بیمه را 
دردستور کار داریم، افزود: افزایش شفافیت، نظارت وپاسخگویی درصنعت 
بیمه، افزایش سواد مالی مردم وآشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه 

جزو برنامه های دردست تدوین است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس بااشاره به اینکه چهار چالش وسه پنجره 
فرصت کشوردرچارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت مورد توجه 
قراردارد، ادامه داد: صنعت بیمه کشور اگر بخواهد به رسالت خوددرتوسعه 
کشور عمل کند، باید نگاهی به این اولویت ها داشته باشدکه یکی از مهمترین 

آن، ایجاد منابع مالی از طریق شرکت های سرمایه گذاری است. باخلق منابع 
مالی ازاین طریق می توان ریسک سرمایه گذاری درکشوررا پوشش داده وبه 

فعاالن اقتصادی کشور انگیزه بدهید.
نگاهداری اظهار کرد: دربرنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است ضریب 
نفوذ صنعت بیمه به هفت درصد برسدواز این طریق می توان فضای امنی 
برای کسب وکار ایجاد کرد. چرا که قراراست رتبه فضای کسب وکار ایران 
دردنیا از 1۲۷ کنونی به پله ۷۷ برسدوصنعت بیمه یکی از ارکان اصلی تحقق 

این هدف است.
این مقام مسئول با تاکید برضرورت دانش بنیان شدن بیشتر صنعت بیمه 
وحمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: هم اکنون ۰/۹ درصد ارزش افزوده 
صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان است که صنعت بیمه دراین بخش هم 

می تواند کمک زیادی به کشور بکند.
وی بااشاره به نیاز کشوربه سرمایه گذاری ونقش صنعت بیمه درتامین آن 
افزود: صنعت بیمه می تواند بااستفاده از منابع دراختیار خود درنقاطی که 
کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ مانند شبکه های حمل ونقل، راه اندازی 
کریدورهای ترانزیتی ومانند آن درکرانه های خلیج فارس ودریای عمان به 
کمک کشور بیاید. هم اکنون تغییراتی درنظام بین الملل درحال ایجاد شدن 
است وجهت حرکت سرمایه به سوی شرق است که متأسفانه یا خوشبختانه، 
خاورمیانه محل رقابت ابرقدرت هاخواهد بود. لذا ایران باید دراین نظام جدید 

برای خود جایابی مناسبی داشته باشد.
وی درادامه توضیح داد: ما دربرنامه هفتم توســعه توجــه حکمرانی را به 
ســوی دیپلماســی اقتصادی جلب کردیم که یکی از محورهای آن این 
اســت که کریدورهای ترانزیتی باید به طور حداکثری از داخل ایران عبور 
کنندوکشورهای دیگر دررقابت باایران، نمی خواهند چنین شود. لذا صنعت 
بیمه وبیمه ایران از طریق همیــن منابع می توانــد دربخش حمل ونقل 

وترانزیت وایجاد زیرساخت های مربوطه به کشور کمک کند.
نگاهداری افزود: همچنین سرمایه گذاری دردیگر بخش های زیرساختی 
نظیر کشــاورزی وامنیت غذایی، زنجیره ترانزیتی، انرژی وافزایش ارزش 
افزوده صنایع از دیگر محورهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعت بیمه 
است.رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: جمع بندی مااین است که رفع 
موانع سرمایه گذاری ودیپلماسی اقتصادی شاه کلید برون رفت از مشکالت 
کنونی کشور است که ابزارهای مهمی برای تحقق این هدف دردست صنعت 
بیمه قرار دارد ولذا بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور باید 

برای فراهم کردن منابع الزم برای این نقش آفرینی، تجهیز کند.
در ادامه این همایش، حسن شریفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه 
ایران اظهارکرد: بیمه ایران 33 درصدســهم صنعت بیمه کشوررا به خود 
اختصاص داده وفروش بیمه ایران به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده 
که از این رقم بیش از 1۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که بیشتر 

آن دربخش خودروبوده است.
وی بااشاره به جهت گیری های جدید بیمه ایران تصریح کرد: درسال 1۴۰1 
رویکرد بیمه ایران درکنار فروش با کیفیت، تغییر نگرش دربرخی حوزه ها 
مانند استفاده از سیستم های نوین ودانش بنیان ودانش محور وآنالین است. 
دراین راستا سامانه پرداخت خســارت درحوزه خودرووبخش های ثالث 
وبدنه به صورت برخط راه اندازی شده که این امر معطلی مردم را به حداقل 

رسانیده وباعث تغییر نگاه افکار عمومی به بیمه ایران شده است.
شریفی ادامه داد: ریل گذاری وسیاست های بیمه ایران دردوره جدید تفاوت 
اساسی کرده که این امر می رودتا این شرکت بزرگ بیمه ای را متحول کند.

  تداوم قرمزپوشی شاخص بورس در آخرین روز معامالتی تابستان
شاخص کل بورس تهران امروز )چهارشنبه، 3۰ شهریورماه( با 11 هزار و ۸3۰ واحد کاهش، در ارتفاع یک  میلیون و 3۵۵ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم وزن با ۲ هزار و ۲3۲ واحد کاهش به 3۹۵ هزار و ۶۷۷ واحد و شاخص قیمت با یک هزار و 
33۵ واحد افت به ۲3۶ هزار و ۶3۴ واحد رسید.شاخص بازار اول، 1۰ هزار و ۲۷ واحد و شاخص بازار دوم، 1۹هزار و ۷1۴ واحد کاهش را ثبت کرد.امروز در معامالت بورس تهران، بیش از پنج میلیارد و ۲۲۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۲۷ هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال معامله شد.همچنین بانک کارآفرین )وکار( با ۷۶ واحد، صنایع شیمیایی ایران )شیران( با ۶1 واحد، تامین سرمایه امین )امین( با ۶1 واحد و سایپا )خساپا( با ۵1 واحد و ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 
)زپارس( با 3۵ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 3۰1 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 11۶ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۸۴۵ واحد، نفت 

و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۷۰1 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۵۶۹ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۵۰۵ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۴۷3 واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، امروز نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ایران خودرو )خودرو(، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، سایپا )خساپا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، فوالد مبارکه اصفهان )فوال( و پتروشیمی نوری 

)نوری( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
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شماره : 1473

 ســازمان خواربار کشــاورزی ملل متحد 
)فائو(، اعالم کرد: این سازمان با دولت ایران و 
کشاورزان محلی آذربایجان غربی برای اجرای 
طرحی که از اواخر جوالی با هدف بهره وری 
آب و حفاظت از درآمد کشــاورزان آغاز شده، 

همکاری می کنند.
 این پروژه با هدف صرفه جویی در مصرف 
آب در حوزه دریاچه ارومیه و هم زمان بهبود 
معیشــت کشاورزان، اخیراً مرحله جدیدی از 
مداخالت در سایت پایلوت را آغاز کرده است. 
در این بین، ابتکار فائو بر استفاده از رویکردهای 
نوین متمرکز است که به مشارکت مستقیم 

کشاورزان محلی منتهی می شود.
فائو معتقد اســت که بــرای اجرای بهتر 
مداخــالت بهــره وری آب، بــه برنامه ریزی 
مشارکتی نقشه راه در کنار کشاورزان داوطلب 
در ســایت پــروژه نیاز اســت. در این رابطه 
برای اجرای روش شناســی GAIN )حکمرانی، 
خوداتکایــی، یکپارچه ســازی و نیاز محور( 
جلساتی با کشاورزان در سایت پایلوت برگزار 
می شود. روش شناســی مذکور با این هدف 
طراحی شــده تا محور را کشاورزان قرار داده 
و با برگزاری این کارگاه ها کشــاورزان را قادر 
می سازد که درباره جزئیات این طرح به بحث 

و تبادل نظر بپردازند.
در این همکاری تمام گروه ها از کشاورزان 
گرفته تا دولت، پژوهش گران و بخش خصوصی 
مشــارکت می کننــد و در مقیــاس پایلوت 
کشاورزان به شــکل گروهی درباره تجارب، 
راه حل ها و اقدامات جایگزین به منظور مدیریت 

بهتر تصمیم گیری می کنند. هدف از این اقدام 
بهبود مدیریت مصرف آب و در نهایت منعکس 
شــدن نتایج آن در بهره وری آب به شــکل 
ملموس در سطح منطقه ای و زیر حوضه است.

در مرحلــه آخر تدوین ســناریو، مقامات 
محلــی، کارشناســان، وزارتخانه ها و حتی 
بخش های خصوصی مطلع شده و طرح های 
مداخالت برای ارائه به منظور اعتبارسنجی و 
اخذ حمایت دولت با آنها به اشتراک گذاشته 
شــده می شــود. بعالوه، کارگاه GAIN که در 
دهستان باالنج برگزار می شود مکان مناسبی 

برای بهبــود اقدامات کشــاورزی تاب آور در 
برابر تغییرات اقلیمی است.» عزیز البحری« 
اقتصاددان ارشد فائو در دفتر منطقه ای آسیا 
و اقیانوسیه که مسئولیت مدیریت فنی پروژه 
فائو را نیز برعهده دارد درباره این فعالیت گفت: 
در این پروژه آشــکار ساختن مزیت تعامل با 
کشاورزان و توصیف منافع مشترک مدیریت 
بهبود یافته آب و محصول در معیشت آنها و 
همچنین احیای توازن آبی با دریاچه ارومیه 
حیاتی است.البحری تاکید کرد: این برنامه ریزی 
مشارکتی اقدامات محلی با کشاورزان اطمینان 

می یابد که راه حل های موجود در سطح مزرعه 
به خوبی درک شــده، پذیرفته شــده و مورد 
اســتقبال کشــاورزان در اطراف حوزه آبریز 
دریاچه ارومیه قرار می گیرد. کشاورزان باید به 
عنوان بخشی از راه حل پایدار برای سالمت و 
ادامه حیات بلندمدت دریاچه ارومیه مشارکت 
کنند.»کامران زینال زاده« مدیر پژوهشکده 
مطالعات دریاچه ارومیه نیز به این مســئله 
اشــاره کرد که با توجه به اجرای برنامه ریزی 
مشــارکتی اقدامات محلی با کشــاورزان به 
منظــور مصرف بهینه آب و حفظ معیشــت 

کشاورزان در چارچوب برنامه احیای دریاچه 
ارومیه، پژوهشــکده یک گروه از متخصصان 
دانشگاهی در تخصص های مهندسی آب در 
گرایش های آبیاری و منابع آب - هیدرولوژی، 
زراعت، باغبانی، ترویج کشــاورزی و اقتصاد 
کشاورزی، تشکیل داده است. مهم ترین اقدام 
این پژوهشکده در ارتباط با طرح مذکور، یافتن 
ایده هایی برای بهبود مصرف آب کشاورزی در 
پایلوت با توجه به نظر کشاورزان و کارشناسان 
است.» سینا بشارت« استاد دانشگاه و تسهیلگر 
ارشد این فعالیت گفت: یکی از مشکالت اصلی 
در بخش کشاورزی عدم وجود سیستم جامع 
و یکپارچه در مدیریت جوامع کشاورزی است. 
برای ارائه این سیستم و موفقیت در آن قطعاً 
باید مشارکت کشاورزان محلی را جلب کرد. در 
این طرح که در حال انجام است هدف اصلی 
همراه کردن کشاورزان در تدوین مشکالت و 
ارائه راه حل های عملیاتی است که در نهایت 
با تایید سیســتم های دولتی شاهد نتایج آن 
در مدیریت مصرف آب در بخش کشــاورزی 
خواهیــم بود. در نهایت به نظر من قطعاً این 
پروژه با حضور فائو، دانشــگاه، ســازمان ها و 
کشــاورزان می تواند یکی از پروژه های موفق 
با خروجی های عملیاتی موثر در کشور باشد.

فائو به عنوان نهاد پیشــروی سازمان ملل 
در ترویج رویکردهای هوشــمند به اقلیم در 
کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی، از تالش 
کشــورهای عضو در زمینــه تدوین و اجرای 
کشــاورزی تاب آور در برابر تغییرات اقلیمی 

حمایت می کند.

استفاده از رویکردهای نوین برای آبریز دریاچه ارومیه

 تسهیل در صدور مجوزهای بخش کشاورزی
ــت: مشــکالت  ــزی و اقتصــادی وزارت جهادکشــاورزی گف ــاون برنامه ری  مع
موجــود در صــدور مجوزهــا در دبیرخانــه مجوزهــا و پروانه هــای بخــش 

کشــاورزی شناساســی و رفــع می شــود.
محمــد قربانــی در حاشــیه تشــکیل دبیرخانــه مجوزهــا و پروانه هــای بخــش 
کشــاورزی افــزود: دبیرخانــه بــر اســاس ابــالغ وزیــر مبنــی بــر دســتور تشــکیل 

دبیرخانــه مجوزهــا و پروانه هــای کشــاورزی شــکل گرفتــه اســت.
ــداف  ــاره اه ــاورزی درب ــاد کش ــادی وزارت جه ــزی و اقتص ــاون برنامه ری مع
تشــکیل ایــن دبیرخانــه اظهــار داشــت: چنــد هــدف اساســی در تشــکیل ایــن 
دبیرخانــه وجــود داشــته کــه بحــث سیاســت گذاری های کالن در صــدور 
ــاد  ــتگاه وزارت جه ــل دس ــا در داخ ــث هماهنگی ه ــن بح ــا و همچنی مجوزه

ــوده اســت. کشــاورزی ب
قربانــی ایجــاد پــل ارتباطــی بــا مرکــز پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار 
وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی را از دیگــر دالیــل تشــکیل ایــن دبیرخانــه دانســت 
و یــادآور شــد: در مجمــوع نــگاه مــا در دبیرخانــه آن اســت کــه اگــر اختــالف، 
ناهماهنگــی و تضــادی دربــاره مســایل در دســتگاه های مختلــف در وزارت جهاد 

کشــاورزی وجــود دارد را حــل کنیــم.
وی اظهــار امیــدواری کــرد؛ صــدور مجوزهــا بــه عنــوان دروازه ســرمایه گذاری 
ــا لحــاظ همــه مــوارد تخصصــی و بهداشــتی و  بــا ســرعت و دقــت بیشــتر و ب
ــت،  ــا اس ــی و خانواره ــواد غذای ــالمت م ــظ س ــر حف ــی ب ــه مبتن ــواردی ک م
ــدور  ــوزه ص ــاورزی در ح ــش کش ــرداران بخ ــالً بهره ب ــا عم ــود ت ــت ش مدیری
مجوزهــا بــا مشــکل خاصــی مواجــه نشــوند و بتواننــد بــا ســرعت مجوزهــا را 

داشــته باشــند.
قربانــی بــا بیــان ایــن کــه دبیرخانــه مجوزهــا و پروانه هــای بخــش کشــاورزی 
ــرداران بخــش کشــاورزی تشــکیل شــده اســت،  ــت از بهره ب در راســتای حمای
ــه کامــالً مشــخص شــده  ــن دبیرخان ــف و اهــداف ای ــادآور شــد: اعضــا، وظای ی
ــه  ــن مجموع ــی بی ــی و هم افزای ــاد همگرای ــدف ایج ــا ه ــز ب ــه نی ــن جلس و ای
معاونیــن، ســازمان ها و دســتگاه ها برگــزار شــده و در ایــن راســتا نقطه نظــرات 

بیــان و تشــریح برنامــه انجــام شــده اســت.
ــف دســتگاه ها،  ــا حفــظ اســتقالل وظای ــی رود ب ــد م ــرد: امی ــح ک وی تصری

شــاهد روزهــای بهتــری در صــدور مجوزهــا باشــیم.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــاورزی ب ــاد کش ــادی وزارت جه ــزی و اقتص ــاون برنامه ری مع
اینکــه صــدور مجوزهــا تســهیل خواهــد یافــت و گره هــای موجــود را دبیرخانــه 
ــدور  ــود در ص ــای موج ــن گره ه ــرد: همچنی ــح ک ــد، تصری ــایی می کن شناس
مجوزهــا توســط دســتگاه ها شناســایی و انتقــال داده می شــود و پــل ارتباطــی 
خواهــد بــود؛ به نوعــی مرکــز پایــش )مــردم( دیدگاه هــا و نظراتشــان را مطــرح 
می کننــد و دبیرخانــه شــرایطی را بــرای بازگشــایی گره هــا فراهــم می کنــد تــا 
بهره بــرداران بتواننــد بــا خیــال آســوده فراینــد صــدور مجوز را طــی کــرده و وارد 

ــه ســرمایه گذاری شــوند. مرحل

0630/160/37

1015
ــخ  ــین  در تاری ــد حس ــی فرزن ــی  نخع ــه مصطف ــق ب ــماره 0640109799 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

1066
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4560318204 و کارت ســوخت متعلــق بــه امیررضــا مطلبــی فرزنــد 

علیرضا در تاریخ 1401/06/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4560220328 و 3 کارت عابــر بانــک متعلــق بــه محمدامیــن تبریزیــان 
فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 1401/06/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1200
ــد مرتضــی در تاریــخ  ــدی فرزن ــه ملیــکا جهانگــرد ول ــه شــماره 0022947035 متعلــق ب کارت ملــی ب

1401/05/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1504
شناســنامه بــه شــماره 0156159139 متعلــق بــه ســام  بهارونــدی  فرزنــد رســول  در تاریــخ 

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

ــخ  ــین  در تاری ــد غالمحس ــدی  فرزن ــینا  عاب ــه س ــق ب ــماره 2282295676 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/05/01 مفق

1506
ــور  ــه ســید ابراهیــم  آدینــه پ ــه دو  متعلــق ب ــه شــماره 1111930732 و گواهینامــه پای کارت ملــی ب

فرزند سید قربانعلی  در تاریخ 1401/06/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 2283210461 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه امیــن دیــدار فرزنــد حســین  
در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2372522493 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت  و کارت ســوخت  
ــن در  ــد عابدی ــی فرزن ــژن  اطیاب ــه بی ــق ب ــران547ه49 متعل ــالک 93ای ــماره پ ــه ش ــین ب و کارت ماش

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

ــور 118149و شــماره شاســی  ــران321ه93و شــماره موت ــالک 93ای ــه شــماره پ ــرگ ســبز خــودرو ب ب
1118689 متعلــق بــه مریــم رفیعــی فرزنــد عیســی در تاریــخ 1398/12/22 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد
 

1866
کارت ملــی بــه شــماره 1371803676 و کارت عابربانــک صــادرات متعلــق بــه خــادم حســینی فرزنــد 

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

نبــی  مونــا  بــه  متعلــق  ملــی  بانــک  عابــر  کارت  و   0070191867 شــماره  بــه  ملــی  کارت 
 بیدهنــدی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.
 

2006
ــود  ــخ 1401/03/15 مفق ــی در تاری ــد حســین عل ــار فرزن ــد آب ــه حمی ــق ب ــی  متعل ــه رانندگ گواهینام

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 6300028607 متعلــق بــه ابــوذر حیــدری ســیاه خلکــی فرزنــد حبیــب اهلل در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0024132799 متعلــق بــه علــی  میرزایــی فرزند محمــد در تاریــخ1400/05/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 2014
کارت ملــی هوشــمند و کارت بانکــی بــه شــماره 0066796962 و کارت ســوخت بــه شــماره 265 ق 66 
ایــران 20 متعلــق بــه محمدرضــا موحدیــان فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 1401/06/20 مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1189792982 متعلــق بــه محمــود کشــاورزی فرزنــد نعمــت الــه در 
تاریــخ 1401/06/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0081084706 متعلــق بــه مرتضــی احمــدی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
1401/06/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت دانشــجویی و کارت بانکــی بــه شــماره 0520869621 متعلــق بــه شــیما 
مشــهدی فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/06/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــری فرزن ــدی نظ ــه مه ــق ب ــماره 0071093907 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/01 مفق

ــژه  ــه منی ــق ب ــماره 0054314747 متعل ــه ش ــی ب ــماره 0054314747 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/01 مفق ــاس در تاری ــد عب ــی فرزن ــدی خان  مه

می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 0083642293 متعلــق بــه مصطفــی کبیــری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/25 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1743031629 متعلــق بــه محمدحســین اثنــی عشــری فرزنــد ســعید در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

 
2020

کارت ملــی بــه شــماره 6030044850 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 6030044850 متعلــق بــه 
فرشــید شــبانی مهماندوســت علیــا فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0480845174 متعلــق بــه حمیــد آقــازاده فرزنــد حمــزه در تاریــخ 1401/06/27 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0441052231 متعلــق بــه محمــد بذلــی حفــظ آبــاد فرزنــد عبــاس  در تاریــخ 
1401/06/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0076184951 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 891ق93 ایــران 38 و کارت 
ماشــین بــه شــماره 891ق93 ایــران 38 متعلــق بــه نغمــه قاســمی توعــان علیــا فرزنــد علــی اصغــر در 

تاریــخ 1401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0039915565 متعلــق بــه بهــروز   معظمــی انیســی فرزنــد اســداله در تاریــخ 
1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مروتعل ــزاده فرزن ــعلی مهدی ــه عباس ــق ب ــماره 0078871360 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/06/10 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 1753736651 متعلــق به بهشــاد اژدریــان فرزند محمــد در تاریــخ 1401/05/10 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0014540061 متعلــق بــه علــی  فرزامــی مســتان آبــاد فرزنــد فرحیــم در تاریــخ 
1401/06/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0872248690 متعلــق بــه زهــرا نیشــابوری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1284377296 متعلــق بــه فریدخــت  فرحپــور دیلمــی فرزنــد یوســف در تاریــخ 
1398/03/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 کارت ملــی بــه شــماره 4519866154 و گذرنامــه بــه شــماره 4519866154 و شناســنامه بــه 
شــماره 30 متعلــق بــه فرنگیــس اســکندری فرزنــد بیگشــیر در تاریــخ 1401/06/20 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0064596400 متعلــق بــه شــیما مقــدری فرزنــد حســن در تاریــخ 1400/11/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4190447056 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4190447056 متعلــق بــه 
ســعید احمــدی فرزنــد علــی حســین در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.
 

2065
شناســنامه بــه شــماره 0421056452 و کارت ملــی بــه شــماره 0421056452 و گواهینامــه پایــه ســه 
ــخ  ــید در تاری ــد جمش ــرد فرزن ــی ف ــی حقیق ــدی همت ــه مه ــق ب ــماره 0421056452 متعل ــه ش ب

1401/06/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و شناســنامه و دفترچــه بیمــه  بــه شــماره 0639454771 متعلــق بــه بتــول ســلیمی فرزنــد 
ــی 0630696527 و  ــماره مل ــه ش ــاورزی ب ــا کش ــه امیررض ــه بیم ــنامه و دفترچ محمدحســین و شناس
ســپیده کشــاورزی بــه شــماره ملــی 0630783292 و ســپهر کشــاورزی به شــماره ملــی 0630783322 
فرزنــد مهــدی و کارت ملــی و شناســنامه و پایــان خدمــت مهــدی کشــاورزی فرزنــد محمــد علــی  در 

تاریــخ 1401/06/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 

2084
ــه ملیــکا الســادات موســویان فرزنــد ســید حســن در  ــه شــماره 3060427569 متعلــق ب کارت ملــی ب

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

کارت ملــی بــه شــماره 0110208277 متعلــق بــه نگیــن بالچــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/24 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2087

کارت ملــی بــه شــماره 4210157430 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4210157430 متعلــق بــه مهدی 
زیدوند فرزند حسن در تاریخ 1401/04/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 614 و کارت ملــی بــه شــماره 1602164444 و گذرنامــه وکارت واکســن متعلــق 
بــه پرویــن کرمپــور فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/06/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.
 

2302
کارت ملــی بــه شــماره 2162084775 متعلــق بــه محمــد مهــری دیوکالئــی فرزنــد حســین در تاریــخ 

1400/03/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2501
ــخ  ــح اهلل در تاری ــد فت ــان فرزن ــر حســین فتحی ــه امی ــق ب ــه شــماره 1130615278 متعل ــی ب کارت مل

1401/05/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1141536390 متعلــق بــه رســول مختــاری فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/05 مفق

ــخ  ــد اســماعیل در تاری ــادی فرزن ــه محمدجــواد فره ــق ب ــه شــماره 1130459489 متعل ــی ب کارت مل
 1401/06/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1130162801 متعلــق بــه طاهــره کریمــی فرزنــد حســن در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامـه پایـه سـه بـه شـماره 1130410927 و کارت ماشـین بـه شـماره 53ایـران698ی92 شـماره 
شاســــی NAS811100L5893695 و کارت ســــوخت بــه شــــماره 53 ایــران 698 ی 92 متعلــق 

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی باغداران انار ســاوه حفظ برند انار این شــهر را 
نیازمند حمایت جدی دولت و جهاد کشــاورزی دانست و گفت: باید برای 

ورود سرمایه گذار به بخش فرآوری برنامه ریزی شود.
راضیه کریمی، با اشاره به حمایت دولت از باغداران اظهار کرد: انار یکی از 
مهمترین محصوالت باغی شهرستان ساوه است و هم اکنون ۲۱ هزار هکتار 
باغ در شهرستان ساوه وجود دارد که ۱۱ هزار هکتار آن زیر کشت درختان 

انار قرار دارد اما در حال حاضر ۱۰ هزار هکتار آن بارور است.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین آفتی که این برند را تهدید می کند، کرم گلوگاه 
انار، آفتاب سوختگی و سفید شدن دانه انار است، افزود: آفت کرم گلوگاه در 
قسمت گلوگاه انار اقدام به تخمگذاری می کند و الرو آن وارد میوه می شود و 
با تغذیه از تخم انار محیط مناسبی را برای رشد قارچ ها، باکتری ها و مخمرها 
ایجاد می کند که باعث پوسیدگی و گندیدگی انار می شود با ارائه راهکار ۸۰ 

درصد مشکالت محصول انار مرتفع می شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی باغداران انار تصریح کرد: طرح مبارزه بیولوژیکی 
علیه آفت کرم گلوگاه انار در راستای کاهش مصرف سموم و مواد شیمیایی، 
حفظ حشرات مفید مزرعه، تولید محصول ســالم و ارگانیک و حفاظت از 

محیط زیست در دستور کار اتحادیه تعاونی باغداران انار است.
کریمی با اشــاره به روش مبارزه با آفت کرم گلوگاه گفــت: روش مبارزه با 
این آفت به دو صورت مبارزه مکانیکی از طریق رعایت بهداشــت با جمع 
آوری انارهای آلوده و پوسیده و آتش زدن آنها و مبارزه بیولوژیکی که همان 
رهاسازی زنبور تریکوگراما است، انجام می شــود. این زنبور الرو کرم انار و 
حشره بالغ آن از بین می برد.وی افزود: در خصوص جلوگیری از سفید شدن 
دانه انار نیز برنامه هایی پیش بینی شده است که امیدواریم طی یکسال آینده 
آفت ها به باغات انار به حداقل برسد.مدیرعامل اتحادیه تعاونی باغداران انار 
تصریح کرد: از دیگر آفت های انار، کنه قرمز است در همین راستا تهیه سایه 
بان برای باغات انار می تواند سوختگی و آفت کنه قرمز به حداقل برساند چرا 

که کنه قرمز در هوای گرم فعالیت دارد در صورتی که از سایه بان استفاده 
شود، کامالً حذف می شود.کریمی گفت: تهیه سموم، ماشین آالت، تجهیزات 
مراقبتی و سایه بان برای باغات و خرید و رهاسازی زنبور تریکوگرام توسط 
باغداران هزینه های باالیی را به تولیدکننده تحمیل می کند و گاهی تأمین 
این هزینه ها برای باغداران مقدور نیست.وی با بیان اینکه از دولت و وزارت 
جهاد کشاورزی انتظار داریم همراه باغداران و کشاورزان باشد، افزود: بعضی 
مشکالت مثل کمبود آب تا حدودی خارج از توان دولت است اما در بحث 
جلوگیری از سایر آفت و مشکالت می تواند با ارائه تسهیالت با حداقل کارمزد 

و یا تهیه سموم با نرخ دولتی بخشی از مشکالت باغداران انار را مرتفع کرد.
مدیرعامل اتحادیه باغداران انار تصریح کرد: با توجه به ظرفیت باالی تولید 
انار در شهرستان ساوه الزم است برای ورود سرمایه گذار به بخش فرآوری انار 
و محصوالت جنبی برنامه ریزی انجام شود و دولت در این زمینه هم می تواند 

به باغداران کمک کند.

حفظ برند انار ساوه نیازمند حمایت جدی دولت است



5
شماره : 
1473

0630/160/37

بــــه ریحانـــه عشـــق ترکـی فرزنـد یـداهلل در تاریـــخ 1401/06/08 مفقـود گردیـــده و از درجـه اعتبـار 
سـاقط مـی باشـد.

2506
ــماره 1286120586  ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 1286120586 و کارت مل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
وکارت واکســن بــه شــماره 1286120586 متعلــق بــه مریــم نــوروزی بروجنــی فرزنــد محمــد علــی  در 

تاریخ 1401/06/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2507
ــخ  ــد رضــا در تاری ــه حســن  زارعــی ســناآبادی فرزن ــق ب ــه شــماره 1189864584 متعل ــی ب کارت مل

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

شناســنامه بــه شــماره 37  ) بــه شــماره ملــی   5419889625 (متعلــق بــه آقاجــالل موســوی مبارکــه 
فرزنــد ســیدمحمود در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــوخت ب ــماره 1284889084 و کارت س ــه ش ــی ب ــماره 929 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
پــالک 67ایــران534ب75 متعلــق بــه زهــره ذوالفقــاری فرزنــد   حســین در تاریــخ 1401/06/29 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــه رضای ــه حکیم ــق ب ــماره P01798558 متعل ــه ش ــی ب ــاع خارج ــت اتب ــه اقام گذرنام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/29 مفق ــی در تاری محمدعل

2508
ــماره 4660017621 و  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 4660017621 و گواهینام ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
ــد زواره در  ــدری فرزن ــری کن ــلم نظ ــه مس ــق ب ــماره 4660017621 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای

تاریخ 1401/06/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272295621 و شناســنامه بــه شــماره 1272295621 و گواهینامــه 
ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــی  فرزن ــح ریاح ــد صال ــه حمی ــق ب ــماره 1272295621 متعل ــه ش ــه ب ــه س پای

1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــی رنان ــزت رجب ــه ع ــق ب ــوخت متعل ــماره 1290268134 و کارت س ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد محمــد در تاریــخ 1401/06/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فرزن

ــه شــماره 0075126461 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0075126461 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0075126461 و یــک فقــره چــک ســفید متعلــق بــه نعیــم صالحــی 
عالمــی فرزنــد مســعود  در تاریــخ 1401/06/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1290899878  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1290899878 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــهری و بیم ــی ش ــین و کارت تاکس ــماره 1290899878 و کارت ماش ــه ش ــت ب ــان خدم و کارت پای
نامــه و کارت ســوخت خــودرو ســواری تاکســی پــژو 405 مــدل 1390بــه شــماره 49 ت 528 ایــران 13 
ــد قاســمعلی در تاریــخ  ــه رســول  ســلطانی  فرزن و کارت واکســن و کارت هــواداری ســپاهان متعلــق ب

1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 5419517264  ــه یــک ب ــه شــماره 5419517264 و گواهینامــه پای کارت ملــی هوشــمند ب
متعلــق بــه منوچهــر  نصوحــی فرزنــد محمدعلــی  در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5120055737 متعلــق بــه حمیــد رضــا  هــادی فرزنــد علــی اکبــر  در 
تاریــخ 1401/05/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــرد فرزن ــدی ف ــینا محم ــه س ــق ب ــماره 2360483501 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1400/06/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــهرام در تاری ــد ش ــی فرزن ــی بکت ــاره   فتح ــه س ــق ب ــماره 2284620248 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/26 مفق

کارت ملــی وکارت شناســایی صنعــت معــدن وپروانــه کســب  شــماره 2291263668 متعلــق بــه علــی  
رهنمــا  فرزنــد اســکندر در تاریــخ 1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــد صدرال ــی فرزن ــت اله ــکوفه نعم ــه ش ــق ب ــماره 2297492057 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2601
ــد  ــه محســن اردمــه فرزن ــه شــماره ملــی 0942693647 متعلــق ب کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو ب
حســن و کارت ســوخت خــودرو هیونــدا اکســنت مــدل 2015 بــه شــماره پــالک 57 م 847 ایــران 12 
ــور G4FCEU392987 متعلــق  ــه شــماره شاســی KMHCU40ID4FU754459 و شــماره موت ب
بــه ســعید گل زاده و کارت ســوخت موتــور بــه شــماره پــالک 49743/761 و بــرگ ســبز خــودرو پــژو 
ــماره  ــی NAAP03EE7HJ055872 و ش ــماره شاس ــه ش ــک ب ــتری متالی ــدل 1396 خاکس 206 م
موتــور 165A008580 متعلــق بــه یدالــه قدمیــاری فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

2603
ــن   ــید حس ــه س ــق ب ــماره 5749287122 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای ــنامه و کارت مل شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/28 مفق ــین  در تاری ــید حس ــد  س ــوی  فرزن  موس

می باشد.

2801
ــماره  ــه ش ــنامه ب ــماره 2210023157 و شناس ــه ش ــمی ب ــت و کارت تاالس ــی و کارت معافی کارت مل
2210023157 متعلــق بــه جــواد شــکوری فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 1401/06/20 مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد

شناســنامه بــه شــماره 395 و کارت ملــی بــه شــماره 2218033933 متعلــق بــه حــوا صبــوری فرزنــد 
صمــد در تاریــخ1401/06/20  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2901
شناســنامه بــه شــماره ملــی 1229558861  متعلــق بــه صدیقــه  مالکــی  فرزنــد ذبیــح الــه  در تاریــخ 

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

ــد داود  در  ــی  فرزن ــی فراهان ــان  درنمک ــه ایم ــق ب ــی 0200420283 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــروندی   ــی س ــواد ثقای ــه ج ــق ب ــماره 0021295298 متعل ــه ش ــی  ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
ــد علــی  در تاریــخ 1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= فرزن

کارت ملــی بــه شــماره 0036199842 متعلــق بــه زینــب  حــداد  فرزنــد عباســعلی  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/16 مفق

اســناد مالکیــت _ بــه شــماره ســریال 244024   و شــماره اصلــی 4678 و فرعــی 21131 بــه نشــانی 
_تهــران _محلــه شــوش _کوچــه شــهید بــرادران رفیعــی _کوچــه شــهید عبــاس ســعیدی فر_پــالک 9 
بــه کــد پســتی 118168743  متعلــق بــه محمــد محســن فراهانــی بــه شــماره ملــی 4591225453 

فرزنــد عیســی در تاریــخ 1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اســناد مالکیت_ســند تــک برگ_بــه شــماره ســریال965608 و بــه شــماره اصلــی 4678 وفرعــی 2665 
ــه  ــالک 7 ب ــر پ ــعیدی ف ــه س ــی _کوچ ــه رفیع ــرقی _کوچ ــان شــوش ش ــران _خیاب ــه نشــانی _ته ب
ــد  ــه شــماره ملــی 1260376291  فرزن ــه ابوالفضــل  معراجــی ب ــق ب کدپســتی 1793736611   متعل

حســینعلی  در تاریــخ 1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 اســناد مالکیت_ســند تــک بــرگ _بــه شــماره ســریال :382283و ســند ملکــی بــه شــماره 
اصلــی :4678 و شــماره فرعــی :38577 بــه نشــانی _تهــران _خیابــان شــوش شــرقی_کوچه رفیعــی _

 کوچــه محمــدی پــالک 9طبقــه ســوم. بــه کدپســتی 1181687643  متعلــق به اعظــم  دهقانی شــهرابی 
گردیــده  تاریــخ 1401/06/28 مفقــود  در  قاســم  فرزنــد   1189948044 ملــی  شــماره   بــه 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره ســریال:244023 و ســندملکی شــماره اصلــی :4678  ــرگ _ ب اســناد مالکیــت _ســندتک ب
وشــماره فرعــی:21131 بــه نشــانی _تهــران _خیابــان شــوش شــرقی کوچــه رفیعــی کوچــه ســعیدی 
ــه  ــی ب ــدی  فراهان ــه محمــد مه ــق ب ــد پســتی :1181687643 متعل ــه ک ــه اول ب ــالک 9 طبق ــر _پ ف
شــماره ملــی 0056142986  فرزنــد عیســی در تاریــخ 1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

اســناد مالکیــت _ســند تــک بــرگ _بــه نشــانی _تهــران _ خیابــان شــوش شــرقی _کوچــه رفیعــی 
_کوچــه عبــاس ســعیدی فر_پــالک 5 بــه شــماره اصلــی 4678 و فرعــی 2411  متعلــق بــه ابراهیــم  
بیاتــی ازاد  بــه شــماره ملــی 3870787767 فرزنــد مرتضــی  در تاریــخ 1401/06/28 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اصلــی  ملکــی  شــماره  بــه   432246 ســریال  شــماره  برگ_بــه  تــک  مالکیت_ســند  اســناد 
_کوچــه  رفیعــی  شــرقی_کوچه  شــوش  _تهران_خیابــان  نشــانی  بــه   21130 وفرعــی   4678 
ــه  ــوان  احمــدی ســرواله ب ــه کی ــه کدپســتی 118168743  ب ــالک 9 _طبقــه دوم ب ــر _پ ســعیدی ف
 شــماره ملــی 3733038525فرزنــد موســی در تاریــخ 1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

اســناد مالکیــت _ســند تــک بــرگ _بــه شــماره ســریال 244022 بــه نشــانی _تهــران _محلــه شــوش 
ــه شــماره  ــالک 9 ب ــر پ ــاس ســعیدی ف ــی _کوچــه شــهید عب ــرادران رفیع شــرقی _کوچــه شــهید ب
ــی 0075847795   ــه شــماره مل ــی ب ــی  فراهان ــد عل ــه محم ــق ب ــی 21131  متعل ــی 4678 وفرع اصل

فرزنــد عیســی  در تاریــخ 1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0022179445 متعلــق بــه امیــر حســین شــیخی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه ســالمتی فرزن ــه صدیق ــق ب ــماره 4130440403 متعل ــه ش ــه  ب ــنامه گواهینام ــی شناس کارت مل
علــی در تاریــخ 1401/06/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــیدهادی در تاری ــد س ــوی فرزن ــیدلیال عل ــه س ــق ب ــماره 2170105611 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/18 مفق

شناســنامه بــه شــماره 5449489171 متعلــق بــه محمــد علــی نظــام آبــادی فرزنــد صــدراهلل در تاریــخ 
1401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  گواهینامــه پایــه دو  کارت لبــاس شــخصی یــگان هــای نظامــی و کارت ارتــش بــه شــماره 
ــروی  ــش نی ــالک 13599994و و کاذت ارت ــماره پ ــه ش ــه ب ــیله نقلی ــی 0074424815 کارت وس مل
ــخ 1401/06/26  ــین در تاری ــی حس ــد عل ــد فرزن ــی ون ــدی  عیس ــه مه ــق ب ــی 81825476 متعل هوای

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2902
گواهینامــه بــه شــماره 0019841795 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 10ایــران948ه58 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/05 مفقــود گردی ــد حســن در تاری ــه رضــا ســعیدی فرزن ــق ب متعل

ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 2709299461 و گواهینامــه متعلــق بــه خدیجــه حســن پوربــی آزارلنگــرودی 
فرزنــد موســی در تاریــخ 1401/05/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 77ایــران695ب34 متعلــق بــه ســهراب نعیمــا فرزنــد اکبــر 
در تاریــخ 1401/05/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه و کارت  ــه نام ــت و کارت ماشــین و بیم ــان خدم ــه شــماره 4051436594 و کارت پای ــی ب کارت مل
ــخ  ــداهلل در تاری ــد ی ــر فرزن ــی دلی ــد بهرام ــه محم ــق ب ــران233ن57 متعل ــماره 40ای ــه ش ــوخت ب س

ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/04 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد احمدعل ــری فرزن ــم اصغ ــه ابراهی ــق ب ــماره 4323741464 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0071999531 و گواهینامــه متعلــق بــه مرتضــی خانلــری فرزنــد علــی صفــدر 
در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 0057326150 و گواهینامــه متعلــق بــه فــرخ لقــا بیکدلــو فرزنــد 
کرمعلــی در تاریــخ 1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــم در  ــد کری ــایان راد فرزن ــا ش ــه نادی ــق ب ــه  متعل ــماره 1382749910 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2903
ــم در  ــد ابوالقاس ــیالخوری فرزن ــعید س ــه س ــق ب ــماره 0036563064 متعل ــمندبه ش ــی هوش کارت مل

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

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــاذر فرزن ــادین اب ــه س ــق ب ــماره 6249970886 متعل ــمندبه ش ــی هوش کارت مل
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه شــماره 0049994182 وکارت ماشــین ب ــه دو  ب ــی پای ــه رانندگ ــی هوشــمند وگواهینام کارت مل
شــماره پــالک 40 ایــران 666 و 74  متعلــق بــه فریــد اصغــری فرزنــد کالم الــه در تاریــخ 1401/06/28 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند وگواهینامــه پایــه دو  بــه شــماره 0037008471 و کارت ماشــین وکارت ســوخت  
بــه شــماره 22 ایــران 948 ج 41 متعلــق بــه محمــد صدیقیــان فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/06/15 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــور 124K1664206 و ش ــماره موت ــران 176 ط 82 و ش ــماره 44 ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
شاســی NAAN01CE5MH000496 و VIN...NAAN01CE5MH000496 متعلــق بــه عبــاس 
خــرم فرخــد فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت ســوخت وکارت هــای بانکــی  بــه شــماره 
ــخ 1401/06/28 مفقــود  ــی در تاری ــد رمضانعل ــی فشــکی فرزن ــه ناصــر یعقوب ــق ب 5449868499 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0203246187 متعلــق بــه لیــا بهمنــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــزکاری فرزن ــا پرهی ــای حمیدرض ــه آق ــق ب ــماره 0050976702 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش  کارت مل
ذبیح اله درتاریخ1401/05/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

3021
ــد حســن در  ــی فرزن ــه حمیــد رضــا  بگرائ ــه شــماره 0019122871 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

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

3024

کارت ملــی بــه شــماره 0491548532 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه خانــم  مریــم رضاپــور فرزنــد 
عباس در تاریخ 1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــه  ــق ب ــوخت متعل ــران 21  483 ن 92 و کارت س ــماره ای ــه ش ــین ب ــه دو و کارت ماش ــه پای گواهینام
ــه در تاریــخ 1401/05/01 ســرقت گردیــده و از  ــد حجــت ال ــم بهنــاز  گــودرزی تلــه جــردی فرزن خان

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه آقــای حســین  صالحــی فشــکی بــه شــماره ملــی 5449861079 فرزنــد 
صفــر علــی در تاریــخ 1401/04/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 4849331637 متعلــق بــه اقــای محمــد ولــی  مــرادی فرزنــد علــی محمــد در 
تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گذرنامــه بــه شــماره P03370918 متعلــق بــه آقــای  علــی جــواد محمــدی فرزنــد عبدالولــی در تاریــخ 
1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــه فرزن ــجاعی غرق ــر ش ــه اکب ــق ب ــماره 1653119081 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره 18 ص 852 ایــران77 متعلــق بــه جعفــر زینــی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 
1393/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011
ــه  ــق ب ــی 61362002 متعل ــماره شاس ــور 11686058252 وش ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
صدیــق زنــدی آلــی پینــک فرزنــد محمــد امیــن در تاریــخ 1401/04/27 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 3731381036 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3731381036 
ــد محمــود در تاریــخ 1401/03/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه علــی  امینــی فرزن متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.

5109
کارت ملــی بــه شــماره 0074653369 و شناســنامه بــه شــماره 2166 متعلــق بــه رویــا ســرطاقی فرزنــد 

حسن در تاریخ 1401/06/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــت فرزن ــک بخ ــین نی ــه افش ــق ب ــماره 0023416068 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/01 مفق

5111
کارت ملــی بــه شــماره 0020889763 متعلــق بــه بهــاره تاتــار فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/04/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 0057674213 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ماشــین  و بیمــه نامــه ماشــین 
و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 66ایــران 543ط66 متعلــق بــه مریــم صارمــی فرزنــد 

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

5502
ــه  ــق ب ــماره 2581387440 متعل ــه ش ــوم ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
همایــون  فــردی منگودهــی  فرزنــد مهــدی  در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2595061372 متعلــق بــه شــعبانعلی  عباســقلی زاده  فرزنــد اســداله  در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
ــه  ــق ب ــه شــماره 1273055160 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1273055160 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/27 مفق ــد  در تاری ــد محم ــائی فرزن ــال پارس  دانی

می باشد.

7014
ــر در  ــد جعف ــامانی فرزن ــری س ــدی کبی ــه محمدمه ــق ب ــماره 4610833506 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــن  ــه پروی ــق ب ــماره 4621506897 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 4621506897 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/19 مفق ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــی کمال  کوه

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4610567466 متعلــق بــه زهــرا هوشــنگی فرزنــد بهــرام در تاریــخ 1401/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4621348469 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 4621348469 متعلــق بــه 
یــداهلل نوریــان دهکــردی فرزنــد مهدیقلــی در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

7059
ــخ  ــن در تاری ــد حس ــمیعی راد فرزن ــبحان س ــه س ــق ب ــماره 0926636685 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0921424388 متعلــق بــه جعفــر ناجــی فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و   0933289723 شــماره  بــه  خدمــت  پایــان  کارت 
S1412287528607شــماره موتور2586856شــماره پالک69ق332ایــران74 و کارت ســوخت و بیمــه 
نامــه ماشــین ومعاینــه فنــی بــه شــماره پالک69ق332ایران74متعلــق بــه جــواد مکلــف جدیــد کاریــز 
نــو فرزنــد مرحــوم صفــر در تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 0060882085 و کارت  ــه دو ب ــه پای ــی و گواهینام ــه شــماره 7608 و کارت مل شناســنامه ب
ماشــین بــه شــماره شاسیNAAP03EE5JJ523782شــماره موتور165A0137154شــماره پــالک 
ــه  ــق ب ــران12 متعل ــماره 74د418ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــوخت و بیم ــران12و کارت س 74د418ای
فاطمــه طالبــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

7060
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0077727665 متعلــق بــه امیــر  آراســته فرزنــد محمــد علــی در 

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

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 0922664536 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
0922664536 متعلــق بــه مهرشــاد عبــاد پــور فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/06/24 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0934041490 متعلــق بــه زهــرا الهــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/06/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7061
کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 54 ایــران 844 ل 41 و شــماره ملــي 4420031113 متعلــق بــه فرزانــه 
زمانیــان و قولنامــه ماشــین بــه شــماره پــالک 54 ایــران 844 ل 41 و دو عــدد چــک بانکــي متعلــق بــه 
آقــاي اســماعیل خدابخشــي و گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــالک 54 ایــران 
844 ل 41 و شــماره ملــي 4479836063 متعلــق بــه منیــژه جاللــی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 

1401/06/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــاس زارع  ــه عب ــق ب ــي 5529602657 متعل ــماره مل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــک و گواهینام ــر بان کارت عاب
باغبیــدی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محســن در  ــه یوســف دراگاه فرزن ــق ب ــي 4421092290 متعل ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای گواهینام
تاریــخ 1401/05/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7064
کارت ملــی بــه شــماره 3961921806 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 90289202 و کارت ســوخت 
بــه شــماره 90289202 متعلــق بــه نعمــت  کرمعلــی فرزنــد فتــح اهلل در تاریــخ 1401/06/29 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7066
شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 0521113849 متعلــق بــه مهــدی براتــی فرزنــد علــی ماشــااله در 

تاریخ 1396/08/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
شنبه 1401/07/02

شماره : 1473

یک هزار طرح صنعتی و تولیدی در البرز دردست اجرا است
کرج -  مدیرعامل شهرک های صنعتی استان البرز گفت: یک هزار طرح صنعتی و تولیدی 
دراین استان در دست اجرا داریم که با بهره برداری از آنها گام های موثری در جهت توسعه 

اقتصادی برداشته خواهد شد.
حمیدرضا عقاب نشین در نشســت تخصصی مدیران شــهرک ها و نواحی صنعتی 
غیردولتی کشور که در کرج برگزار گردید، افزود: در استان البرز سه هزار و ۵۰۰ واحد 
صنعتی در ۱۲ شهرک صنعتی فعالیت دارند که از مجموع این ۱۲ شهرک صنعتی ، هفت 
شهرک صنعتی غیردولتی است.وی ادامه داد: استان البرز ویژگی های خاص خود را دارد  
چراکه این استان از استان تهران جدا شده و در بخش زیرساخت های خود مشکل دارد.

عقاب نشین بیان داشت: استان البرز به دلیل نزدیکی به تهران و بازار مصرف ، پرتقاضا 
ترین استان در حوزه جذب سرمایه گذار بوده و اکنون با کمبود زمین برای ایجاد واحد 
تولیدی مواجه هستیم .وی یادآور شد:  زمین و زیرساخت های استان البرز با توجه به 
حجم باالی سرمایه گذاران کافی نیست و دراین زمینه تالش شده تمام واگذاری های 

زمین به صورت مزایده باشد .
مدیرعامل شهرک های صنعتی استان البرز گفت:  چهار هزار و ۵۰۰ هکتار پهنه شهرک 
های صنعتی در البرز است که از این مقدار سه هزار هکتار در دست بخش خصوصی بوده 

و  ۷۷ هزار نفر در این شهرک های صنعتی مشغول به کار هستند.
وی در ادامه به بحث مهاجرپذیری البرز پرداخت و افزود: این استان به دلیل همجواری با 
تهران پر مهاجرترین استان کشور شده بنابراین با توجه به فراوانی ظرفیت های صنعتی 

باید از این ظرفیت ها هرچه بیشتر برای توسعه آن بهره برد .

   امسال ۵۰۰ میلیون دالر در لرستان سرمایه گذاری می شود
خرم آباد -  معاون صندوق توسعه ملی کشور گفت: ۵۰۰ میلیون دالر اعتبار در صورت 
درخواست واحدهای تولیدی و اعالم نیاز بانک های عامل توسط صندوق توسعه ملی 

امسال در لرستان سرمایه گذاری می شود.
 علیرضا صالح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن اجتماعات 
اتاق بازرگانی استان لرستان در خرم آباد اظهار کرد: فرآیند و سازوکار صندوق توسعه 
ملی، سرمایه گذاری و کمک به بخش خصوصی برای برطرف کردن مشکالت در راستای 

پرداخت تسهیالت ارزی به واحدهای تولیدی است.
وی بیان کرد: در این راســتا کمک به واحدهای تولیدی که در مناطق مستعد سرمایه 
گذاری هستند در اولویت قرار دارد و لرستان یکی از استان ها با ظرفیت بسیار است که 

برای رفع موانع تولید در این استان تالش خواهیم کرد.
وی افزود: در صورت درخواست واحدهای تولیدی و اعالم نیاز بانک های عامل، آمادگی 
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دالر اعتبار در سالجاری در لرستان وجود دارد و این استان 

پایلوت مناطق محروم در جنوب غرب کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: لرستان ظرفیت ســرمایه گذاری ساالنه هفت تا ۱۰ میلیارد دالر را دارد، 
می توان در برنامه ریزی بلند مدت آینده روشنی را برای استان رقم زد بنابراین تحرک 
واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیالت از صندوق توسعه ملی باید به صورت جدی 
دنبال شود.صالح بیان کرد: اعتبار مورد نیاز در اختیار بانک های عامل قرار خواهد گرفت 
و صندوق توسعه ملی منابع خود را با واحدهای تولید به اشتراک خواهد گذاشت بنابراین 
ارز پرداخت می کنیم و در مقابل آن ارز دریافت خواهیم کرد چراکه منابعی ریالی در دستور 
کار نیست.وی اظهار کرد: ظرفیت صندوق توسعه ملی می تواند بسیاری از مشکالت 
واحدهای تولید را برطرف کند و اگر لرستان بتواند منابع ســرمایه در گردش ارزی را 

دریافت کند به طور حتم منجر به رفع موانع تولید می شود.
وی گفت: تاکنون ۳۳ میلیارد دالر تســهیالت ارزی در کشور پرداخت شده اما میزان 
پرداختی در هر استان متفاوت بوده و برای پرداخت آن آمادگی کامل داریم همچنین در 

صندوق به دنبال بنگاه داری نبوده ایم تنها ۲۰ درصد سود را مدنظر قرار داده ایم.
صالح افزود: تولید ثروت یکی از اهداف صندوق توسعه ملی است و یکی از سیاست های 
این صندوق ورود به بحث سرمایه گذاری و شراکت در طرح های اساسی است و در بخش 

های مختلف با تامین اعتبار موجب برطرف کردن مشکالت شویم.
وی گفت: تمامی بانک های عامل به جز بانک صنعت و معدن آماده پرداخت تسهیالت 
خواهند بود و اگر قراردادی منعقد شــود ظرف مدت یک هفته تسهیالت مورد نظر به 

واحدهای تولید پرداخت خواهد شد. 

  بهره برداری از ۱۱ واحد تولیدی در شهرک صنعتی آبیک
قزوین- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: ۱۱ واحد تولیدی در شهرک 

صنعتی کاسپین ۲ )آبیک( طی یکسال گذشته به جرگه واحدهای بهره بردار پیوستند.
رضا صفاری  با اعالم این خبر افزود: واحدهای تولیدی بهره برداری شده در سه هکتار از 

اراضی شهرک صنعتی آبیک مستقر هستند.
وی اظهار داشــت: با بهره برداری از ایــن واحدها برای ۱۱۰ نفر به صورت مســتقیم 

اشتغالزایی شده است.
این مسوول همچنین گفت: حجم ســرمایه گذاری مربوط به این واحدها حدود ۹۰۰ 

میلیارد ریال است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین یادآور شد: طی یکسال گذشته 
همچنین ۲ سرمایه گذار در شهرک صنعتی آبیک جذب شده و برای ساخت واحدهای 

تولیدی یک هکتار زمین دریافت کرده اند.
صفاری با بیان اینکه شهرک صنعتی آبیک از شهرک های تقاضامحور برای سرمایه گذاری 
به شمار می رود، افزود: نزدیکی به تهران و همچنین همجواری با خط آهن سراسری 
غرب به شرق و فرودگاه های بین المللی و قرارگیری در جنب پرترددترین آزادراه کشور 

موقعیت ایده آلی برای سرمایه گذاری در این شهرک فراهم کرده است.
استان قزوین دارای یک شهر صنعتی، ۱۳ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است.

  هشت سد معیشتی در استان اردبیل در دست اجرا است
اردبیل-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: هشت سد معیشتی در 

این استان در دست اجرا است که تا پایان امسال تکمیل و بهره برداری می رسد.
داوود شایقی با اعالم این خبر به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز این طرح ها از 
محل مصوبات سفر رئیس جمهور تامین شده که با تکمیل آنها رونق و توسعه اقتصادی و 

کشاورزی در مناطق مختلف استان رقم می خورد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل افزود: در حوزه تامین آب آشامیدنی و 
بخش کشاورزی، تکمیل ۲ سد بزرگ عمارت و گیوی مورد تاکید قرار گرفته که در صورت 

تامین اعتبار الزم این ۲ سد به بهره برداری می رسد.
 این مقام مسئول درباره پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی استان هم 
گفت: سه هزار و ۸۰۰ طرح با رقم تسهیالت ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به ۱۲ بانک عامل 
استان معرفی شده که از این رقم برای یک هزار و ۴۸۰ طرح بالغ بر ۲۷هزار میلیارد ریال 
پرداخت شده و سعی بر این است تا آخر امسال بخش عمده ای از این منابع پرداخت شود.

وی همچنین با اشــاره به تجهیز فرودگاه اردبیل به سیستم الینینگ)خاک برداری( 
و تعمیر و تجهیز باند اصلی این فرودگاه گفت: راه اندازی شرکت هواپیمایی مطابق با 

ظرفیت های این استان می تواند به بهبود سفرهای هوایی کمک کند.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اردبیل همچنین درباره تامین اعتبار 
بیمارســتان نجف زاده اردبیل افزود: قرار شــد ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار به این طرح 

اختصاص یابد تا با افتتاح آن مشکالت درمان و بهداشت استان به حداقل برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اردبیل افزود: ۳۵۰ میلیارد ریال برای 
تکمیل فضاهای آموزشی و ۵۰۰ میلیارد ریال نیز برای زیرساخت های صنعت برق در 

نظر گرفته شده است.
شایقی از افزایش سه و نیم برابری اعتبارات طرح های چهارخطه کردن جاده های استان 
اردبیل خبر داد و گفت: ۲هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب چهارخطه های استان به بیش 
از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ارتقا یافته است و این نشان از افزایش ۳ و نیم برابری 

اعتبارات پروژه های چهارخطه اردبیل را دارد.

قفل بازار مرکبات نوبرانه مازندران با ورود نارنگی زودرس شکسته شد
 قفل بازار مرکبات مازندران امســال با تاخیر 
۱۵ روزه نســبت به سال های گذشته با ورود 
نارنگی زودرس شکسته شد ؛ تاخیری که ناشی 
از توصیه رسمی جهاد کشاورزی برای کامل 
شدن قند این میوه پاییزی بود و باغداران هم به 
آن عمل کردند تا دست دالالن را در سبززدایی 

و رنگ افزایی بسته نگه دارند.
 نارنگــی و پرتقال مهــم ترین میوه باغ های 
مازندران هســتند و بسته به گونه درخت به 
صورت زودرس و یا دیررس برداشــت و روانه 
بازار می شــود. امسال باغداران در یک اقدام 
کارشناســی با هدف جلوگیری از سبززدایی 
و کامل شدن قند میوه لزوم توجه به رعایت 

زمانبندی برداشت را جدی گرفتند.
گزارش های میدانی از سطح شهر ساری نشان 
می دهد که از امروز چهارشــنبه ۳۰ شهریور 
عرضه خرده فروشی نارنگی زودس با رنگ سبز 
با قیمت ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان در نقاط مختلف 
از جمله معروف ترین بازار خرده فروشی میوه 
و تره بار یعنی بازار » نرگســیه « شروع شده 
است.برداشت نارنگی زودرس و عرضه آن در 
بازار سال های قبل به طور معمول از دهم تا 

پانزدهم شهریور شروع می شد.
طبق اعالم سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
، ارقام ایواساکی ، میاگاوا ، اکتیو و  هوشیموتو 
در میان نارنگی های باغ های استان زودرس 
محسوب می شوند. کشت ارقام زودرس نارنگی 
در مازندران اندکی بیشــتر از یک دهه سابقه 
دارد ولی به خاطر مشتری پسندی در همین 
مدت کوتاه حدود ۱۳ هزار هکتار از باغ های 

مرکبات را به خود اختصاص داده است.
امسال زمان برداشت رسمی نارنگی زودرس 
با توافق  جهاد کشاورزی و اتاق های بازرگانی 

اســتان های مازندران ،گلستان و گیالن اول 
مهرماه تعیین و اعالم عمومی شد. بر اساس 
این توافق ، زمان برداشــت کیوی ۱۵ مهر و 
پرتقال نیز ۱۵ آبان در نظر گرفته شده است.

از آن جایی که طی یک دهه گذشته آشنایی 
باغــداران بــا مدیریت محصــوالت باغی در 
انبارداری فنی ، مقابله بموقع با آفات و کاهش 
ضایعات که منجر بــه افزایش تولید مازاد بر 
مصرف مرکبات اســتان شــده است ، دولت 
در یک اقدام جهادی طی یک ســال گذشته 
با فراهم کردن همه شرایط بخصوص توسعه 
بازارهای داخلــی و خارجی این محصول به 
صــورت ویژه اهتمام کرد به طوری که از هم 
اکنون این نوید را به باغداران داد که اصال در 
برداشت محصول عجله نکنند و به هیچ عنوان 

پیش فروش یکجای باغ را انجام ندهند.
طبق آمار رسمی ســازمان جهاد کشاورزی 
مازندران از ۱۱۰ هزار هکتار باغ مرکبات استان 
، ۲۵هزار هکتار نارنگی است که حدود ۱۳ هزار 
هکتار آن را ارقام مختلف زودرس تشکیل می 
دهــد. نارنگی های زودرس دارای رنگ کامال 

سبز هستند و مزه ترش دارند.

  نارنگی زودرس را زرد نخرید و نخورید 
کارشناســان باغبانی مازندران معتقدند اگر 
نارنگی های عرضه شده در بازار به رنگ سبز 
نباشد، نشانه انجام عملیات سبز زدایی با هدف 
فریب دادن شهروندان است و نباید از این میوه 

استفاده کرد.
معاون مدیریــت باغبانی جهاد کشــاورزی 

مازندران با اظهار این که باغداران به اهمیت 
کامل شدن قند میوه مرکبات پی برده و زمان 
برداشت را طبق زمان بندی رعایت کرده اند، 
گفت : هر ســاله از دهم تا پانزدهم شهریور 
برداشــت نارنگی زودرس شروع می شد ، اما 
امســال باغداران به زمانبندی توجه کرده و 
قرار است از جمعه اول مهر برداشت به صورت 
رسمی شروع شود.حسین موالیی وجود میوه 
نارنگی فعلی در بــازار را محصول باغ افرادی 
معرفی کــرد که یک یا ۲ اصلــه درخت در 
حیاط منزلشان دارند و توضیح داد : این افراد 
نگاه تجاری ندارند. این مقدار عرضه  فقط برای 
تامین نقدینگی از یک سو و عرضه محصول با 
قیمت باالتر پیش از عرضه انبوه باغداران بزرگ 
است.وی ادامه داد : از آن جایی که امسال تعداد 

روزهای گرم و آفتابی سال بیشتر بوده است 
، تاخیر کارشناســی حدود ۲۰ روزه برداشت 
نسبت به سال گذشته سبب شد تا نارنگی و 
دیگر مرکبات بخصوص پرتقال کیفی تری وارد 

بازار داخلی و خارجی شود.
موالیی با بیــان این که مدیریت باغداران در 
آبیاری قطره ای ، تغذیه مناســب و مبارزه با 
آفات نیز به روز تر شده است، پیش بینی کرد 
که حدود ۲۵۰ هزار تن نارنگی زودرس و ۵۰۰ 
هزار تن نارنگی دیررس بخصوص از ارقام انشو و 
پیج از باغا های استان برداشت و به بازار عرضه 
شود.معاون باغبانی جهاد کشاورزی مازندران 
تصریح کرد : بررسی ها نشان می دهد که در 
سال های اخیر با افزایش آگاهی باغداران به 
باغداری فنی به لحاظ تغذیه مناسب درخت 
، برداشــت فنی و انبــار داری فنی ، ضایعات 
مرکبــات  از ۳۰ درصــد به کمتر از ۲ درصد 
رسیده است، یعنی در چند سال اخیر حتی 
مرکباتــی که در قالب ضایعات برای کارخانه 
های فرآوری ارســال می شد، نیز نداریم.وی 
افزود : با توجه به تولید قابل توجه انواع مرکبات 
بویژه نارنگی زودرس و پرتقال و لزوم صادرات 
آن به خارج از اســتان و کشور ، باغداران به 
هیچ عنوان نه تنها در برداشت محصول عجله 
نکنند، بلکه از پیش فروش آن نیز خودداری 
کنند ، چون برخی از دالالن با هدف استفاده از 
قیمت باالی میوه های نوبرانه ، محصول باغات 
را پیش خرید می کنند.مازندران با دارا بودن 
۱.۵ درصد از اراضی کشور و ۲.۵ درصد اراضی 
کشاورزی کشور ساالنه بیش از هفت میلیون و 
۵۰۰ هزار تن محصوالت کشاورزی تولید می 
کند که  ۱۱ درصد ارزش اقتصادی محصوالت 
کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

 با رســیدن به آخرین روزهای شهریور تعطیلی کارخانه بازیافت زباله شهر 
کرمان نیز ۹ ماهه شد و تکلیف پسماندها و زباله های این شهر در برزخ بالتکلیفی 

همچنان نامعلوم مانده است.
 مسئوالن سازمان پسماند شهرداری کرمان که پیشتر گفته بودند کارخانه 
راه اندازی خواهد شد گویا همچنان مزایده کارخانه را کلید نزده اند و اینک می 

گویند گیِر کار بر سر ۲ بند قرارداد است.
ُدرست در آغازین روز شهریور ماه طی گزارشی از تعطیلی هشت ماهه کارخانه 
پسماند زباله در شهر کرمان نوشتیم؛ کارخانه ای که قرار بود از سال ۹۹ تاکنون 
نقش مهمی را در مدیریت پســماند و استفاده مفید از زباله های شهری ایفا و 
مشکالت این حوزه را رفع کند اما طی  این سه سال در پیچ و خم گره ها گرفتار 
شد؛ گره هایی که در نهایت پیمانکار کارخانه را با ضرر مالی تنها گذاشت و به 

تعطیلی کارخانه انجامید.
براســاس اعالم مسئوالن شــهری، از همان سال ۹۹ که انجام امور کارخانه 
بازیافت زباله به پیمانکار واگذار شد قرار بود به ازای ۲۵۰ تن زباله ای که روزانه در 
اختیار آن قرار می گیرد مبلغ ۷۰ میلیون تومان ماهانه به شهرداری پرداخت کند.

اما رفته رفته، از یکسو در نتیجه ضعف مدیریت شهری در ساماندهی و جمع 
آوری زباله و نیز با افزایش زباله گردهای سطح شهر و کاهش پسماندهای خشک، 
ورودی زباله خشک به کارخانه بازیافت کم شد و در نتیجه پیمانکار بدون بدست 

آوردن سود از انجام تعهداتش به شهرداری بازماند.
معاون پردازش و دفع پســماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان 
هــم در مصاحبه ای در همان روزها از  انجام تحلیل ها و بازبینی های الزم برای 
قرارداد جدید راه اندازی مجدد کارخانه بازیافت زباله گفته و تاکید کرده بود که 
این قرارداد مراحل نهایی خود را  طی می کند. حاال که ۲۹ روز از این مصاحبه 
می گذرد در گفت وگوی دوباره با محمد باقر سلطانی راه اندازی دوباره  کارخانه 

بازیافت زباله را پیگیری کردیم. 
معاون پردازش و دفع پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان این 
بار گفت: قرارداد راه اندازی مجدد کارخانه بازیافت زباله نوشته شده است و تنها 

۲ بند قرارداد مشکل دارد که در حال پیگیری برای رفع آن هستیم و بعد از رفع 
ایراد بزودی مزایده کارخانه برگزار می شود.

سلطانی ادامه داد: این قرارداد پس از آماده شدن به شهرداری مرکز ارسال و 
آنجا از طریق شهرداری فراخوان می شود که کارخانه در اختیار بخش خصوصی 

قرار گیرد.
معاون پردازش و دفع پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان درباره 
مدت زمان برگزاری مزایده نیز اظهارداشت: فکر نکنم زیاد طول بکشد و تا پنج 

روز آینده قرارداد را احتماال به شهرداری مرکز برای مزایده می دهیم.
وی تاکید کرد: در قرارداد جدید تمامی آنالیزها واقعی و همه ســود و ضرر 
پیمانکار از ســوی شهرداری درنظر گرفته شده است؛ موارد و مشکالتی که در 
گذشته بوده کامال آنالیز شده و آن چیزی که واقعی هست را مدنظر قرار داده ایم.

  تولید کود کمپوست از زباله های تَر همچنان در حال پیگیری
به گزارش ایرنا براســاس آمارها روزانه ۳۵۰ تن زباله در شــهر کرمان تولید 
می شود که از این میزان برای ۲۵۰ تن زباله ظرفیت بازیافت در این شهر نظر 

گرفته شده است.
بخش قابل توجهی از این ۲۵۰ تن زباله که امکان بازیافتشــان فراهم شده 

زباله های تَر هستند؛ زباله هایی که در کارخانه بازیافت زباله در زمانی که فعالیت 
می کرد جایی نداشتند و محل و فناوری نیز برای تولید کمپوست از آنها وجود 

نداشت.
سازمان مدیریت پسماند شهرداری هم موازات با پیگیری راه اندازی مجدد 
کارخانه بازیافت زباله برتولید کود کمپوســت از زباله های غیرخشک با توان و 

امکانات شهرداری تاکید داشت.
معاون پردازش و دفع پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان به 
موضوع ایجاد مرکزی برای تولید کود کمپوست از زباله های تَر و تعیین تکلیف 
این زباله ها نیز اشاره کرد و گفت: برای کارخانه کمپوست قرار است تا یک ماه 

آینده شناسایی پیمانکار انجام و وارد مرحله فراخوان شود.

 شهرداری مجموعه تولید کمپوست را راه می اندازد
وی با تاکید بر اینکه مجموعه تولید کود کمپوســت هم توسط شهرداری و 
با امکانات خود شهرداری راه خواهد افتاد و در اختیار پیمانکار دارای صالحیت 
قرار می گیرد اظهارداشت: این کود تهیه شده در اختیار سازمان پارک ها و فضای 

سبز شهرداری قرار خواهد گرفت.
سلطانی تصریح کرد: با ایجاد مجموعه تولید کود کمپوست و در اختیار قراردادن 
این کود به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری این مجموعه از خرید کود 

از بیرون بی نیاز می شود و این موضوع برای شهرداری مناسب خواهد بود.
 با تعطیلی کارخانه بازیافت، همه زباله ها دفن می شوند و این موضوع، گالیه 

های فعاالن محیط زیست را نیز به دنبال داشته است.
این درحالی است که غیر از موضوع مدیریت بازیافت زباله، درخصوص نحوه 
جمع آوری زباله در شــهر کرمان نیز گالیه ها و انتقادها بســیار باالست زیرا از 
دوره قبلی شورا، سطل های بزرگ زباله سر کوچه ها را با استدالل های غیرقابل 
توجیه برداشــته اند و مردم زباله ها را در روی زمین در سطح خیابان و کوچه 
رها می کنند که هم از نظر بهداشتی مشکالتی را به دنبال دارد و هم نازیبایی 

زیادی به چهره شهر بخشیده است.

تعطیلی بازیافت زباله کرمان ۹ ماهه شد

ایده روز - البرز- ولی ابراهیمی - رییس شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به 
نارضایتی شهروندان از اجرای طرح جمع آوری سبدهای زباله که درسال ۹۹ 
اجرایی شد، گفت: روش جمع آوری پسماندهای شهرکرج نیازمند اصالح 

و بهبود است.
علی قاسم پور در نطق پیش از دستور هفتادو یکمین جلسه رسمی شورای 
شهر کرج با تسلیت ایام حزن انگیز آخر ماه سفر و تبریک فرا رسیدن هفته 
دفاع مقدس اظهارداشت: حوزه خدمات شهری شهرداری پیشانی عملکردی 
شهرداری کرج بوده و مردم نحوه خدمات مدیریت شهری را نظاره و قضاوت 
می کنند.رییس شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: بسیار نازیبا و ناپسند 
اســت که طرح جمع آوری سبدهای زباله شهر کرج از ســال ۹۹ آغاز و تا 
شهریور ۱۴۰۱ ادامه داشته اما اگر این طرح خوب بوده و قابل دفاع چرا برای 

مردم خسارت و هزینه به بار آورده است؟
قاسم پور تاکید کرد: ذخیره سازی موقت زباله برای مردم و شهر کرج معضل 

شده و شهرداری می بایست هر چه سریع تر برابر با جلسات هفته اول مهر ماه 
طرح جدید را بر اساس نقاط، جمعیت و تراکم ارائه و سریع تر تدبیر و برنامه 
ریزی کند.رییس شورای اسالمی شهر کرج عنوان کرد: هیچ بهانه ای در این 
زمینه قابل قبول نیست؛ نگهداشت شهر حداقل وظیفه شهرداری است که 

متاسفانه در همین حداقل ها دچار مشکل هستیم.
وی ادامه داد: پرداختن به ورودی های شهر و حذف نازیبایی ها از مواردی 
است که با حضور اعضای شورای شهر و سرپرست شهرداری باید این موضوع 
را مدیریت کنیم چرا که علی رغم دستورات صادره کار خاصی رقم نخورده 

که باعث تاسف است.
قاسم پور یادآور شد: می بایست شــهرداری در این زمینه اقدامات فوری 

انجام دهد.
وی دربخش دیگری از ســخنانش خاطرنشــان کرد : شــهر نباید معطل 
تصمیمات شورا بماند و باید برای آینده شهر تصمیم الزم، قانونی و قاطع و 

برابر مقررات را اخذ کنیم.
قاسم پور افزود: هر گونه خبر، تحلیل و موضوع از مبادی غیر رسمی مورد 
تایید شورا نیست مگر اینکه سخنگوی شــورا به نمایندگی از شورا این را 

اعالم کند.

رییس شورای اسالمی شهر کرج :

روند جمع آوری پسماندهای کرج نیازمند اصالح است

 معاون قرارگاه پدافند شیمیایی کشور گفت: صنایع شیمیایی ایران یکی از 
اهداف جذاب دشمن است که با سند نظام مصون سازی و عملیات شیمیایی 
کشور باید ایمن شود. احمد اکرمی  در اولین همایش تبیین و تشریح نظام 
مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی استان سمنان در سالن اجتماعات 
مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی سمنان افزود:  سه مقوله 
ایمنی، امنیت و دفاع در حوزه پدافند شیمیایی باید به صورت ویژه مد نظر 

قرار گیرد.
معاون قرارگاه پدافند شــیمیایی کشور با اشــاره به اینکه قرارگاه پدافند 
شیمیایی کشور در سال ۹۷ به طور جدی بحث حفاظت از زیرساخت های 
حیاتی، حســاس و مهم را مورد پیگیری قرار داد، ابراز داشــت: شناسایی 
زیرساخت های حیاتی یکی از موضوعات مهم در حوزه حفاظت است و آمایش 
مطلوبی در این مقوله انجام شد.وی بیان کرد که برای هرکدام از زیرساخت ها، 
کارگروه تخصصی تشکیل شده و تمام دستگاه ها با زیرساخت حیاتی مکلف  

به انجام ماموریت ها و وظایف خود در راستای مصون سازی و آمادگی پاسخ 
به حوادث است.معاون قرارگاه پدافند شیمیایی کشور خاطرنشان کرد: سند 
نظام  مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور تدوین و ابالغ شد که 
انتظار می رود دســتگاه ها این نظام را با هدف کاهش آسیب ها پذیری ها و 

حفاظت از زیرساخت ها و ایجاد تاب آوری و تداوم کارکرد انجام دهند.
وی تاکید کرد: ضربه زدن به کاالهای راهبردی کشور هدفی است که دشمن 
همواره دنبال می کند و زیرساخت های شیمیایی بخش مهم از اقتصاد کشور 
بوده و مواد شیمیایی نقش مهمی در تداوم کارکرد و فعالیت سایر زیرساخت 

های حیاتی کشور دارد.
اکرمی ادامه داد: مواد شیمیایی بعنوان یک هدف جذاب برای حمله دشمن 
تلقی شود؛ باید با نگاه دقیق علمی و راهبری، امنیت این بخش ها افزایش 
یابد.وی با اشاره به اینکه اقدامات مصون سازی و آمادگی به منظور صیانت از 
مردم در صنایع شیمیایی سر لوحه اصلی پدافند غیرعامل است، گفت: کلر 
یک گاز سمی صنعتی و به عنوان عامل شیمیایی در صنایع مورد استفاده 
قرار می گیرد و رویکرد به این گونه مواد باید به نحوی باشد که اقدامات مصون 
سازی و آمادگی به منظور صیانت از مردم و حفاظت از زیرساخت ها در نظر 

گرفته شود.

صنایع شیمیایی به عنوان هدف مهم دشمن، با نگاه علمی و راهبردی مصون سازی شود

 شناسنامه واحدهای شیمیایی سمنان با درجه بندی خطرپذیری تدوین شد
 مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان گفت: شناسنامه واحدهای شیمیایی فعال تهیه و تدوین شد و درجه بندی خطرپذیری و اطالعات کامل فعالیت آنان نیز مشخص شد.  ایرج کارخایی روز چهارشنبه در همایش تبیین و تشریح نظام مصون سازی و عملیات 
پدافند شیمیایی استان سمنان در سالن اجتماعات مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بزرگ سمنان افزود: ۳۷۶ واحد از ۴۰۰ واحد صنعتی شیمیایی در استان سمنان فعال هستند که برای مصون سازی در این واحدها اقدامات الزم از جمله آموزش 
انجام شده است.وی ادامه داد : شناسنامه واحدهای شیمیایی استان سمنان برای صنایع فعال در این حوزه تهیه و تدوین شده که بر این اساس تمام اطالعات از نوع فعالیت تا توزیع محصوالت و همچنین درجه بندی خطرپذیری این واحدها مشخص است.وی بیان 

کرد که تاکنون، قرارگاه پدافند شیمیایی استان سمنان ۱۵ جلسه برگزار کرده که ۹۷ مصوبه داشته است. 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
شنبه 1401/07/02

شماره : 1473

 از نکونام می خواهم به تیم ملی نیاید

  مربی آلمانی تنها گزینه خارجی آبادانی ها نبود
باشــگاه صنعت نفت آبادان مذاکرات بســیار مثبتی با 

سرمربی آلمانی اسبق استقالل انجام داده است.
 باشگاه صنعت نفت پس از قطع همکاری با رضا پرکاس 
مذاکراتی با علیرضا منصوریان برای بازگشــت به این تیم 
انجــام داد که با توجه بــه نپذیرفتن این موضوع از جانب 
سرمربی فصل قبل آبادانی ها، این باشگاه به سراغ مذاکره 

با مربیان خارجی رفت.
گزینه اصلی نفت آبادان وینفرد شفر آلمانی است که سابقه حضور در استقالل 
را دارد و پس از جدایی از تیم الخور امارات، این روزها در کشورش حضور دارد. 
مذاکرات شفر با باشگاه صنعت نفت در مراحل نهایی قرار گرفته و ظاهرا در صورت 
فراهم شدن شرایط، این مذاکرات تا پایان هفته به مرحله عقد قرارداد می رسد.

صنعت نفت آبادان که از لحاظ مالی جزء تیم هایی اســت که بودجه بســیار 
محدودی در لیگ برتر دارند و به همین دلیل قرار نیست این باشگاه به پیرمرد 
آلمانی مبلغ هنگفتی را پرداخت کند. در واقع شفر در صورت عقد قرارداد با مبلغی 
معقول و حتی پایین تر از قرارداد بسیاری از مربیان ایرانی وارد آبادان خواهد شد. 
البته گزینه هایی از ایتالیا، برزیل و پرتغال با کارنامه های خوب هم مدنظر این 
باشگاه قرار گرفته بودند که آنها نیز با قیمتی معقول و مناسب حاضر بودند به ایران 
بیایند اما در حال حاضر صنعت نفت منتظر مشخص شدن وضعیت مذاکراتش 
با شــفر است. جدا از مسائل مالی بحث حضور مربیان بومی آبادان در کادرفنی 
صنعت نفت، جزء مواردی است که این باشگاه در مذاکره با شفر روی آنها تاکید 

کرده تا تجربیات این مربی به آنها نیز منتقل شود. 

 حمایت جالب عضو سازمان لیگ امارات از مجیدی
عضو ســازمان لیگ امارات از سرمربی سابق استقالل 

حمایت کرد.
، فرهاد مجیدی ســرمربی سابق استقالل در این فصل 
به همــراه اتحاد کلباء در لیگ امارات نتایج قابل قبولی را 

گرفته است.
اتحــاد کلباء در 3 هفته ابتدایی لیگ امارات با مجیدی 
با کسب 6 امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد. باخت در 

هفته اول لیگ به تیم ناشناخته البطائح مجیدی را مورد انتقاد شدید قرار داد.
جو رســانه ای در امارات علیه مربی ایرانی به راه افتاد اما مجیدی با دو برد 

متوالی در لیگ پاسخ محکمی به منتقدانش داد.
در همین رابطه محمد عبید الیماحی عضو سازمان لیگ امارات بعد از هجمه 
ها به مجیدی به شکل جالبی از مربی ایرانی حمایت کرد و در صفحه توئیترش، 

نوشت: 6 از 9 پاشا فرهاد«.
این توئیت عضو ســازمان لیگ امارات در حمایت از مجیدی است که نشان 

دهنده موفقیت مربی ایرانی در لیگ با کسب 6 امتیاز از 9 امتیاز است.

  استقالل توافقی برای بازگشت لژیونر ایرانی نداشته است
باشگاه استقالل برای بازگشت بازیکن ایرانی شاغل در 

ترکیه برنامه ای ندارد.
 امروز خبری مبنی بر توافق باشگاه استقالل و بازیکن 
ســابق این تیم برای بازگشــت به جمــع آبی های تهران 

منتشر شد.
بر این اساس گفته می شود محمد نادری مدافع سابق 
اســتقالل که اکنون بازیکن تیم آلتای اسپور ترکیه است، 
در توافق با باشــگاه ایرانی قرار است برای نیم فصل دوم و پس از مسابقات جام 

جهانی به جمع شاگردان ساپینتو اضافه شود.
این در حالی است که هیچ خبر و مطلبی در رسانه های معتبر ترکیه ای پیرامون 
مذاکرات اســتقالل و آلتای با وجود تمدید قراردادی که نادری اخیرا با این تیم 

ترکیه ای داشته، وجود ندارد.
ضمن اینکه با پیگیری ها مشــخص شد توافق استقالل برای بازگشت نادری 
صحت ندارد و هیچ صحبتی هم در این مورد مطرح نشده است. از طرفی باشگاه 
اســتقالل معتقد است درحال حاضر که تنها 6هفته از لیگ برتر گذشته و زمان 
زیادی تا پایان نیم فصل اول باقی مانده منطقی نیست به تصمیم گیری و برنامه 

ریزی جهت جا به جایی در لیست بازیکنان برای نیم فصل دوم بپردازد. 

 استقالل پولی به استراماچونی نداده است
باشگاه استقالل همچنان مطالبات آندره آ استراماچونی 
را پرداخت نکرده اســت و این در حالی است که اگر فیفا 
از این مســاله مطلع شــود، پنجره نقــل و انتقاالتی این 
باشگاه بسته خواهد شــد. ماه گذشته نتیجه رای پرونده 
 )CAS( محکومیت استراماچونی در دادگاه حکمیت ورزش
مشخص شد و طبق پیگیری های صورت گرفته، تغییری 
در رقم محکومیت باشگاه استقالل صورت نگرفت و ضمن 
پرداختی های دیرکرد، باشگاه استقالل باید مبلغی حدود یک میلیون و 3۵۰ هزار 
یورو به آندره آ استراماچونی بپردازد.باشگاه استقالل برای پرداخت مطالبات این 
مربی حدود 3۰ روز فرصت داشت. هم چنین باید روی مطالبات اصلی این مربی، 
ســود ۵ درصدی دیرکرد مطالبات استراماچونی، حق دادگاه و مسائل مربوط به 
آن را در نظر گرفت که باعث می شــود رقم مطالبات این مربی ایتالیایی افزایش 
پیدا کند.با توجه به گذشت مهلت پرداخت مطالبات استراماچونی، گفت وگویی 
با فدریکو پاســتورلو، مدیربرنامه های این مربی ایتالیایی داشتیم. او در گفت وگو 
با ایســنا، درباره وضعیت پرداخت مطالبات استراماچونی گفت: ما در نهایت این 
پرونده را با پیروزی پشت سر گذاشتیم اما باشگاه همچنان پولی پرداخت نکرده 
است.طبق پیگیری ها،   به نظر می رسد استراماچونی همچنان این مساله را به فیفا 
به طور رسمی اعالم نکرده است و پنجره نقل و انتقاالتی استقالل در حال حاضر 
به علت طلب میلیچ بسته شده است. همچنان مشخص نیست باشگاه استقالل 
چه برنامه ای برای پرداخت طلب این مربی ایتالیایی دارد و در صورت حل نکردن 
این مساله،   باید در روزهای آینده شاهد بسته شدن دوباره پنجره نقل و انتقاالت 

به دلیل پرونده مطالبات استراماچونی بود.

 جزئیات برگزاری دیدار ایران - روسیه از زبان کارپین
والری کارپین، سرمربی تیم ملی روسیه اعالم کرد دیدار 

دوستانه با ایران در قطر یا تهران برگزار خواهد شد.
 بــه نقل از خبرگزاری تاس، والری کارپین، ســرمربی 
تیم ملی روسیه درباره دیدار دوستانه با ایران گفت: دیدار 
دوســتانه با ایران سه شنبه ۲۴ آبان یا چهارشنبه ۲۵ آبان 
برگزار می شود. او درباره این بازی گفت:  99 درصد بازی با 
ایران در ۱۵ یا ۱6 نوامبر در تهران یا قطر برگزار می شود.

تیم ملی روسیه در ابتدا در بیشکک دیداری دوستانه با تیم قرقیزستان برگزار 
می کند و اتحادیه فوتبال روســیه نیز با اتحادیه فوتبال بوسنی و هرزگوین برای 
برگزاری دیداری بین تیم های دو کشور به توافق رسیده است. پس از آن برخی 

از بازیکنان تیم بوسنی نسبت به بازی با روسیه مخالفت کردند. 
سرمربی روسیه در ادامه گفت: نمی دانم که آیا بازی با بوسنی برگزار می شود 
یا خیر. من در حال بررسی گزینه هایی نیستم که با چه تیم هایی بازی کنم. در 

هر صورت مذاکرات در این زمینه برگزار می شود. 

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
کارشناس فوتبال گفت:  آن مربی که از ایران 
رفت کارلوس کی روش بود اما شــخصی که 
اکنون به تیم ملی آمده هیچ شــباهتی به آن 

کی روش ندارد.
 جــالل چراغپــور یکــی از بزرگتریــن 
فوتبال کشــورمان محسوب  تئوریسین های 
می شــود. مردی که نظرات فنی اش همواره 
براساس داده ها و اطالعات آماری است. با این 
کارشــناس فوتبال که مدتی  به دلیل ابتال به 
کرونا در بستر بیماری بود و اکنون بهبود یافته 
گفت وگویی در مورد شرایط تیم ملی فوتبال 
انجام دادیم که صحبت های این کارشناس را 

می خوانید.

  مربی کــه از ایران رفت کی روش 
بود اما شخصی که آمده کی روش نیست!

جالل چراغپور در مورد بازگشت کی روش 
بــه تیم ملی گفت:  آن مربی که از ایران رفت 
خود کــی روش بود. مربی که مصاحبه کرد و 
گفت آنهایی که نمی خواستند من در تیم ملی 
باشم عرصه تاخت و تاز برای شان باز شده است. 
این شما و این تیم ملی کشورتان. او سپس از 
ایران رفت. چند مشتری هم داشت که به برخی 
از آنها پاسخ مثبت داد. ابتدا به کلمبیا رفت اما 
در آنجا کی روش را با ذره بین رصد می کردند. 
کشوری که مدافع وسط خود را به خاطر یک 
گل به خودی می کشد نمی تواند برای کی روش 
تیم مناسبی باشد. کلمبیایی ها مو را از ماست 
در فوتبال می کشند بنابراین کی روش نتوانست 

کارش را در آن کشور انجام بدهد. 
وی افزود:  ما نســبت بــه کلمبیا فوتبال 
راحت تر و آدم های راحت تری بودیم. هشــت 
ســال او در فوتبال ملی ما سلطنت کرد. تمام 
خلــق و خــو و زیر و بمش را قبــول کردیم. 
کی روش بعد از کلمبیا هم به مصر رفت و در 
آنجا هم در ضربات پنالتی برای رســیدن به 
جام جهانی ناکام ماند. اکنون به نظر من این 
کی روش که برای مربیگری به کشور برگشته 

آن کی روش نیست. برای حرفم دلیل دارم. 

  او با یک حرکت نکونام را از نیمکت 
تیم ملی کنار گذاشت

چراغپــور برای تأیید صحبت هایش گفت: 
کی روش اکنــون می گوید من جواد نکونام را 
می خواهم او اولین و آخرین انتخاب من است؛ 
اما مگر همین جواد نکونام دستیارش در تیم 
ملــی نبود. مربی که فقط بــه خاطر اینکه با 
نیمکت قطر درگیر شد و آنها را تحریک کرد 
کــی روش او را از تیم ملی و مربیگری در تیم 

ملی کنار گذاشت.
کی روش آن مربی است که به مجید صالح 
اجــازه نداده از ۲۰ متــری نیمکت تیم ملی 
عبور کند. مربی که هادی عقیلی و سیدمهدی 
رحمتــی را از جمع بازیکنــان تیم ملی کنار 
گذاشــت. او مربی بود که خیلی راحت وقتی 
ملی پوشان را در حد و اندازه تیم ملی نمی دید 
خطشان می زد یا دیگر دعوتشان نمی کرد. اما 
این مربی که برگشته هیچکدام از مشخصات 

آن کی روش را ندارد. 

 کی روش آزمون را در آغوش گرفت!
این کارشناس فوتبال با اشاره به در آغوش 
گرفتن سردار آزمون از سوی کی روش عنوان 
کرد: مربی که اکنون به عنوان کی روش به تیم 

ملی برگشته آن آدم سابق نیست او اکنون یک 
آدم پلتیکال )سیاسی کار( است.

او با در آغوش گرفتــن آزمون می خواهد 
بگوید از همه چیز تیم ملی خبر داشته حتی 
می داند که ســردار آزمون تنهــا بازیکن تیم 
ملی بود که از اســکوچیچ تشکر کرده اما با او 
روبوسی می کند و می گوید تو را الزم دارم این 
زبان بدن و رفتار کی روش است او می خواهد 
بگوید در جریان تمام امــور تیم ملی بوده و 
حتی از حمایت آزمون از اسکوچیچ هم خبر 

داشته است. 

   دو اصطکاک در تیم ملی اسکوچیچ
وی افزود: اولین اصطکاک بین اسکوچیچ 
و مهــدی طارمــی رخ داد و اســکوچیچ هم 
برای اینکه جایگاه سرمربیگری خود را حفظ 
کند بــرای دو بازی طارمــی را دعوت نکرد. 
اصطکاک دوم زمانی بود که اسکوچیچ بیراوند 
را نیمکت نشین کرد و به امیر عابدزاده میدان 
داد که او هم نمایش خوبی در آن بازی نداشت 
و از همانجا صحبت اینکه کدام دروازه بان بهتر 
اســت، پیش آمد. فراموش نکنید ستون های 
تیم ملی طارمی، بیرانوند، جهانبخش و آزمون 

هستند. 
چراغپــور تأکید کــرد:  در بخش دفاعی 
کی روش هشت بازیکن را امتحان کرد، از پژمان 
منتظری تا روزبه چشــمی، مجید حسینی، 
پورعلــی گنجی، کنعانــی زادگان و ... او همه 
این بازیکنان را در خط دفاعی ما امتحان کرد. 
وســع دفاعی تیم ملی ما  همین اســت. این 
وسع دفاعی ما ثابت است چه با اسکوچیچ چه 
با کی روش. اوج دفاع فوتبال ما همین نفرات 
هســتند. تولیدات مناســبی هم نداشته ایم. 
شــاید نعمتی آمده اما هنــوز در اندازه های 

کنعانی زادگان و شجاع خلیل زاده نیست. 
وی عنوان کرد:  در هشــت ســال گذشته 
مدافع جدیدی نداشته  ایم. اکنون هم این خط 
دفاعی پنج سال پیرتر از گذشته است. پژمان 
منتظری دیگر نیست. شاید پورعلی گنجی را 
در همان پســت استفاده کند مجید حسینی 
هم همان آدم سابق است که زیر فشار پنالتی 
می دهد. کنعانی زادگان و خلیل زاده در سرزنی 
توپ های مستقیم خوب عمل می کنند اما در 

زدن توپ ها از پهلو مشکل دارند. 

  استفاده ابزاری از کی روش
این کارشــناس فوتبال با در نظر گرفتن 
شــرایط تیم ملی اظهار داشت: اکنون با این 
شرایط چرا کی روش را برای تیم ملی انتخاب 
کرده اند؟ من کاری ندارم چه کسی او را برای 
تیــم ملی آورده امــا می خواهند از کی روش 
استفاده ابزاری کنند. کی روش به جای اینکه 
مربی خوبی باشــد سیبل و سپر خوبی است. 
سپری برای اینکه بعد از جام جهانی ترکش ها 
به او اصابت کند اما اسکوچیچ سپر کوچکی بود 
و نمی توانست به خوبی جلوی همه ترکش ها را 
بگیرد اما  اسم کی روش بزرگتر است و می تواند 
به خوبی ترکش ها را به سوی خود جلب کند 
و ترکش کمتری به تیم پشت ســر تیم ملی و 

فدراسیون نشینان اصابت کند.
چراغپــور تأکید کرد: کــی روش متوجه 
شده که نگاه ابزاری به او داریم چون او مربی 
تیزهوشی اســت. به همین دلیل هم خود او 
می خواهــد جوان اول مربیگــری ایران را به 
عنوان سپر خود استفاده کند و نکونام را سپر 
خودش قرار بدهد و او هم می خواهد از نکونام 

استفاده ابزاری کند.

  برادرانه به نکونام توصیه می کنم 
به تیم ملی نیاید

وی در گفت و گو با فارس خطاب به جواد 
نکونام گفت: برادرانه و دوستانه به جواد نکونام 
توصیه می کنم راه علی دایی،  امیر قلعه نویی و 
منصور ابراهیم زاده در تیم ملی را نرود. آنها به 
تیم ملی رفتند و سوختند و دیگر مربی نشدند. 
اکنــون هم با همین آدم ها و آدمی که کنار او 
است نکونام شرایط مربیگری خود را به خطر 
می اندازد و همین پتانسیل مربیگری را که با 
تالش خودش به دست آورده را باطل می کند.  
این کارشــناس فوتبال گفت: چرا اکنون 
می گویند تیم ملی بعــد از جام جهانی را به 
نکونام می دهیم تا او سرمربی شود و کی روش 
مدیر فنی؟ چون همه می دانند تیم شکســت 
خورده بعد از جام جهانی مدیریتش ســخت 
اســت. اکنون تاج کی روش را آورده تا سپری 
برای فدراسیون درست کند. کی روش هم این 

سناریو را می داند می خواهد از نکونام به عنوان 
سپر خود استفاده کند تا کمتر آسیب ببیند. 
قطعاً بعد از جام جهانی مدیریت تیم ملی برای 
حضور در جام ملت ها کار بسیار دشواری است. 
با این حال کی روش نیاز دارد که یکبار دیگر 
در جام جهانی باشد تا یک کشور آواره دیگر او 
را به عنوان سرمربی انتخاب کند زیرا می داند 

او در جام جهانی با ایران دیده خواهد شد.

  هــدف فدراســیون 4 بامدادی 
چیست؟

چراغپور با کنایه به انتخابات فدراســیون 
فوتبال گفت: اکنون بیاییم همه این مسائل را 
روی میز بگذاریم و ببینیم چه چیزهایی داریم. 
یک طرف ترسوهایی هستند که نمی خواهند 
از شکســت تیم ملی آسیب ببینند. به همین 
دلیل کی روش را آوردند تا او سپر  فدراسیون 
فوتبالی ۴ بامدادی باشــد. فدراسیونی که ۴ 
صبــح رأی به برگزاری انتخابات و تشــکیل 
شــدنش داده شد. آنها به خوبی می دانند سه 
ماه دیگر چه چیزی در انتظار تیم ملی است. 
بنابراین می خواهند از کاریزمای کی روش به 
عنوان ســیبل و سپر استفاده کنند. کی روش 
هم موفق ترین مربی اخیر 3 ســال لیگ ما را 
به عنوان دستیار می خواهد تا از او برای خود 

سپر بسازد. 

  نکونام هم سنگ ژاوی است
وی با اشــاره بــه راه درســت نکونام در 
مربیگــری عنوان کــرد: او پله های مربیگری 
را یکــی یکــی باال آمده و شــاید بتــوان او 
اکنــون ســرمربی  ژاوی  ســنگ  هــم   را 

 بارسلونا دانســت. نمی خواهم بگویم نکونام 
در حد مربی بارسلونا اسپانیا است اما در حد 
بارسلونای ایران که هست. بنابراین از نکونام 
می خواهم به تیم ملی نیاید و عذرخواهی کند 
و بگوید تا حــاال هر کاری کرده اید بعد از آن 

هم انجام بدهید.

* هاشــمیان و مارکار آقاجانیان کجا 
هستند؟

ایــن کارشــناس فوتبــال در ادامه گفت 
و گــو با فــارس افزود: بــرای صحبت هایم و 

درخواست هایم از نکونام دو دلیل محکم دارم. 
اول مارکار آقاجانیان و دوم وحید هاشــمیان. 
مارکار هشت سال در کنار کی روش بود هیچ 
حاشــیه ای درســت نکرد، حرفی نزد و کاماًل 
ســاکت بود االن او کجاست. وحید هاشمیان 
مگر در آلمــان مربیگری نکرده او اکنون بعد 
از حضــور در تیم ملــی در کدام از مربیگری 

قرار دارد.

 شهامت عذرخواهی دارم
چراغپور در مورد اینکه تحلیل های شما بر 
فرض این اســت که تیم ملی در جام جهانی 
موفق نشود اما یک درصد احتمال بدهیم که 
تیم ملی با کی روش در جام جهانی به موفقیت 
برسد و از گروهش صعود کند، چه می گویید، 
بیان داشــت: چرا می گویید یک درصد، اصاًل 
۲۵ درصد شــانس بــرای موفقیت تیم ملی 
قائل شــویم و تیم ملی بــا کی روش و نکونام 
در جــام جهانی موفق شــود. در آن صورت 
من شــهامت عذرخواهــی دارم و با افتخار و 
 خوشحالی روی بام خانه ام می روم و می گویم

 تحلیل من اشــتباه بود و برای موفقیت تیم 
ملی کف می زنم.

 حریفان مــان در جام جهانی یک 
سبک  فوتبال دارند

وی در مورد اینکه به موفقیت تیم ملی در 
جام جهانی امیدوار نیستید، عنوان کرد:  ما با 
تیم هایی بازی داریم که همگی یک ســبک و 
استایل بازی دارند. ولز، انگلیس و آمریکا. تیم 
ملی انگلیس دیگر آن تیم انگلیس قدیم نیست 
که فوتبال با  ارسال های بلند را در دستور کار 
قرار بدهد. وقتی این تیم هفت بازیکن رنگین 
پوســت دارد فوتبالش بر پایه فرار و انفجار و 

کارهای ترکیبی است.
 اکنون انگلیس هم بر روی دریبل نخوردن 
از تیــم ملی ایران و هم بر قدرت فیزیکی تیم 
ملی ایران کار می کند و دو جور بازی تدارکاتی 

برای خود در نظر می گیرد. 
این کارشــناس فوتبال با اشاره به حضور 
هشــت ســاله کی روش در تیم ملــی اظهار 
داشت: در جام جهانی ۲۰۱9 کی روش هشت 
ســال در تیم ملی ما حضور داشــت و بعد با 
اســپانیا، پرتغال و مراکش بــازی کردیم. او 
حدود ۲ ســال از فوتبال تیم ملی ما دور بوده 
و اکنــون کمتر از 6۰ روز تا جام جهانی زمان 
دارد 6۰ روز در واقع می توان شش ۱۰ ساعت 
فعال آن را محاســبه کرد. واقعاً کی روش بعد 
از هشت سال سلطنت در فوتبال ملی اکنون 
با این زمــان کم چه کاری می خواهد در تیم 
 ملــی انجام بدهد. ما اعتقاد داریم با کی روش 
حضــوری آبرومند در جــام جهانی خواهیم 
داشــت. کی روشی که پنج ســال پیرتر شده 
و مهره هایــش هم همین طــور. اکنون وحید 
امیــری هم به تیم ملی بازگشــته اســت. با 
این حــال کی روش می خواهد خــود را احیا 
 کنــد اما ایــن کی روش آن کــی روش که از 

ایران رفت نیست. 
اگر شــما جای او بودید برای جام جهانی 
چه می کردید؟ بهترین کار همین اســت که 
او می کنــد. انتخاب ریاکارانه نکونام به عنوان 
دســتیار تا از او به عنوان سپر استفاده کند. 
من اینها را گفتم تا برخی فکر نکنند ما قدرت 
تحلیــل و آنالیز نداریم. ما هــم همه چیز را 

متوجه می شویم.

هدف ابتدایی ما صعود به جام جهانی است
سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان گفت: برای صعود به جام جهانی نیاز به 
اردو و بازی های دوستانه با تیم های خارجی داریم.صمد مرفاوی، درباره برتری 
تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان مقابل قرقیزستان، امارات و برونئی و صعود 
به مرحله نهایی رقابت های قهرمانی آسیا، اظهار داشت: شرایط مسابقات خوب 
بود زیرا همه تیم ها با هدف صعود در مرحله مقدماتی حاضر می شوند. سطح 
فوتبال قرقیزستان و امارات نسبت به قبل خیلی بهتر شده و حتی برونئی که 
دنبال پیشرفت است، تیم  خوبی بود ولی ما هم توانمندی خودمان را داشتیم. 
بچه هــا به لحاظ فنی، روحی و روانی در وضعیت خیلی خوبی بودند و خیلی 
قدرتمند ظاهر شدیم. در نهایت هم توانستیم رتبه اول گروه را به دست آوریم.

 نیاز به اردوها و بازی های دوستانه خارجی داریم
وی درمورد اینکه تیم ملی جوانان برای حضور قدرتمندانه در رقابت های 
مرحله نهایی قهرمانی آسیا نیاز به حمایت و پشتیبانی بهتری دارد، گفت: پیش 
از این هم گفته بودم اگر قرار است شرایط خوبی داشته باشیم و با کسب نتایج 
خوب، به جام جهانی صعود کنیم، باید از تیم حمایت های الزم صورت بگیرد 
و بازی های تدارکاتی و اردوهای خوبی برگزار کنیم. اگر این اردوها و بازی های 
دوستانه خارج از ایران باشد چه بهتر. بازیکنان باید به شرایط سخت عادت کنند 
تا بتوانیم در دیدارهای نهایی که سخت تر از مقدماتی است، خوب ظاهر شویم.

سرمربی تیم ملی جوانان کشورمان عنوان کرد: برنامه های خود را  تا حدودی 
در اختیار تیم جوانان قرار داده ایم اما باید فدراسیون و کمیته جوانان کمک ها 
و حمایت های الزم را انجام بدهند تا تیم با تدارک بهتر و شرایط خیلی باالتر 

وارد مسابقات مرحله نهایی شود.

 فدراسیون فوتبال برای تمدید قرارداد من مختار است
مرفاوی درخصوص اینکه با توجه به اتمام قراردادش پس از مرحله مقدماتی، 
آیا تاکنون صحبتی با مسئوالن فدراسیون برای تمدید قرارداد نداشته است، 
گفت: تاکنون هیچ صحبتی انجام نداده ایم و باید دید مسئوالن چه تصمیمی 
می گیرند. فدراسیون فوتبال مختار و آزاد است هر کاری انجام بدهد.وی درباره 
برنامه هایش برای حضور تیم ملی جوانان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا، توضیح 
داد: صد در صد برنامه های خودمان را داریم. اگر بنا به ادامه کار باشد، آنها را 

کامل در اختیار فدراسیون می گذاریم و امیدوارم بتوانیم آنها را عملی کنیم.

 درهای تیم ملی روی همه بازیکنان باز است
سرمربی تیم ملی جوانان درمورد اینکه آیا نفرات جدیدی برای حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیا، ارزیابی خواهد کرد، گفت: قبل از مسابقات مقدماتی 
حدود سه ماه کار کردیم که ۱۵ روز آن برای استعدادیابی و تست نفرات بود. در 

دو ماه و نیم باقی مانده تیم را جمع کرده، تمرینات را انجام دادیم و به مسابقات 
کافا و مقدماتی قهرمانی آسیا رفتیم. بازیکنان فعلی کامال با تفکرات ما آشنا 
هستند و برای مسابقات قرقیزستان از لحاظ جسمانی، کامال آماده بودند. طبیعی 
اســت برای ادامه کار به دلیل در میان بودن منافع ملی، باید از تمام ظرفیت  
موجود به لحاظ بازیکن استفاده کنیم.مرفاوی تصریح کرد: اگر قرار باشد در تیم 
بمانیم، به نقاط مختلف می رویم و بازی های مختلف را می بینیم تا جایی که الزم 
 باشد و در برخی پست ها که تشخیص بدهیم، نیاز داریم نفرات جدید را اضافه 
خواهیم کرد. درهای تیم ملی روی هر بازیکنی که بتواند به تیم کشورش کمک 

کند و تاثیرگذار باشد، باز است.

 هدف ابتدایی ما صعود به جام جهانی است
وی درمورد اینکه آیا هدف تیم جوانان فقط صعود به جام جهانی اســت 
یا دنبال کسب قهرمانی هم هســتند، پاسخ داد:  وقتی وارد مسابقات شویم، 
هدف اول ما صعود به جام جهانی است. پس از رسیدن به آن هدف به سمت 

قهرمانی می رویم.

 کسب 9 امتیاز و گل نخوردن هدف ما در قرقیزستان بود
سرمربی تیم ملی جوانان درباره شرایط نامناسب میزبانی قرقیزستان، عنوان 
کرد: شرایط زیاد بد نبود اما خیلی هم خوب نبود. میزبانی قرقیزستان معمولی 
بود اما ما هدف داشتیم. از روز اولی که به بیشکک رفتیم، به بازیکنان گفتیم 
می خواهیم 9 امتیاز بگیریم و نباید هیچ گلی دریافت کنیم. با تالش بازیکنان 

و کادرفنی به هر دو هدفمان رسیدیم.

 با وجود حساسیت روی نام ها باید از تیم ملی و کی روش حمایت 
کنیم

مرفاوی درباره شرایط تیم ملی پس از بازگشت کارلوس کی روش، گفت: تیم 

ملی شرایط عادی دارد. یک مربی رفته و یک مربی دیگر آمده و این موضوع در 
فوتبال دنیا طبیعی است. شاید حساسیت هایی روی نام ها وجود داشته باشد 
اما موضوع مهم موفقیت تیم ملی در جام جهانی است. همه ما به عنوان یک 
ایرانی باید از تیم ملی و سرمربی اش حمایت کنیم. شخص مهم نیست. اینکه 
قبال چه اتفاقی افتاد و االن چه اتفاقی افتاده نیز مهم نیست. اکنون شرایط تیم 

ملی به لحاظ فنی همین است و باید به آن کمک کرد.
وی درمورد اینکه آیا کی روش در مقطع فعلی می تواند در تیم ملی کارآمد 
باشــد، توضیح داد: ما نباید درباره مربی تیم ملی نظر بدهیم زیرا او سرمربی 
تیم بزرگســاالن است و در سطح باالیی هم مربیگری کرده است. نظر دادن 
درباره یک مربی کار ما مربیان نیست. هرکسی تفکرات و استراتژی خودش را 

دارد و باید به آن احترام گذاشت.

 از تعامل و تبادل اطالعات با کی روش استقبال  می کنم
ســرمربی تیم ملی جوانان درمورد اینکه آیا پس از بازگشــت تیم ملی به 
ایران، جلسه ای برای برقراری تعامل بین تیم جوانان و بزرگساالن با کی روش 
برگزار خواهد کرد، گفت: هنوز فرصت و شرایطی فراهم نشده تا درباره ایجاد 
تعامل و ارتباط با هم صحبت کنیم. اگر فدراســیون در آینده این شــرایط را 
فراهم کند، تبادل نظر و اطالعات خیلی خوب اســت و هر مربی  ای مثل من 

از آن استقبال می کند. 

 بــا کی روش یا هر مربی دیگری نباید توقعات را بی خود از تیم 
ملی باال برد

مرفــاوی درباره اینکه آیا با حضــور کارلوس کی روش می توان با قاطعیت 
از صعــود تیم ملی به مرحله یک هشــتم نهایی جــام جهانی صحبت کرد، 
پاســخ داد: اصــال چنین چیزی نیســت و نبایــد بی خود انتظــارات را باال 
برد. گروه ما آســان نیســت و با کی روش یا هر مربــی دیگری، نباید راحت 
بگوییــم باید باال بیاییم. همه تیم ها در جام جهانی بــا تمام امکانات و توان 
 خود در شــرکت می کنند. به همین دلیل درست نیســت از حاال انتظارات 
را بــاال بــرده و بگوییم باید بــا کی روش صعود کنیم. حتی اگر اســکوچیچ 
و هــر مربــی دیگری هــم اکنون ســرمربی ما بــود، نباید چنیــن کاری 
 انجــام می دادیــم. وی اضافــه کرد: فوتبــال جهان اکنــون خیلی پیچیده

 شده و اینکه بخواهیم درباره مسائل فنی و قطعی بودن صعود صحبت کنیم، 
کار درستی نیست.

 بازیکنــان و تیــم خوبی داریم ولــی رقیبان ما هم ننشســته اند که ما 
 پیشــرفت کنیم و آنهــا درجا بزنند و پاییــن بیایند. به همیــن دلیل کار 

خیلی سخت است.
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افزایش بازده اوراق قرضه، باعث شد دالر آمریکا از رقبا پیشی بگیرد.بازدهی سایر 
اوراق قرضه جهانی نیز افزایش یافت، اما بازدهی اوراق 2 ساله آمریکا اندکی باالتر

 به نقل از وب سایت »اف ایکس استریت«، بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری 
آمریکا با 3 واحد افزایش به 3.97 درصد رسید، سطحی که از سپتامبر 2007 به 
این سو نرسیده بود. از سوی دیگر، فدرال رزرو احتماال در نشست فردای خود نرخ 
بهره را به میزان 75 واحد افزایش خواهد داد. این درحالی است که در ادامه نشست 
بانک های مرکزی ژاپن )BOJ(، بانک مرکزی بریتانیا )BOE( و بانک مرکزی سوییس 
)SNB( در پیش است.بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا 7 واحد باالتر رفت و دیروز 
از 3.49 درصد به 3.56 درصد رسید. سایر نرخ های اوراق قرضه جهانی نیز باالتر 
USD/( افزایش یافت. شاخص دالر )٪بود. بازدهی 10 ساله آلمان به 1.92٪ )1.8

DXY( در برابر ســبدی از 6 ارز اصلی، به 110.19 )109.60 دیروز(، 0.45 درصد 
افزایش یافت. پوند انگلیــس )GBP/USD( از 1.1435 دیروز، به 1.1379 کاهش 
یافت. بانک مرکزی انگلستان نیز فردا جلسه افزایش نرخ بهره خود را برگزار می کند.

جفت ارز دالر آمریکا/ین ژاپن )USD/JPY( دیروز از 143.27 به 143.72 صعود 
کرد. »بانک مرکزی ژاپن« )BOJ(، تنها بانک مرکزی اســت که انتظار می رود در 
نشســت فردا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. یورو )EUR/USD( از ســطح 1.00 

عبور کرد و نهایتا به  0.9970 رسید. 
ارزهای استرالیا )AUD/USD( و نیوزیلند )NZD/USD( در برابر دالر آمریکا کاهش 
یافتند. دالر نیوزلند با 1.13 درصد کاهش به 0.5900 )0.5965( رسید. دالر استرالیا 
از 0.6728 دیروز به 0.6692 ســقوط کرد. آخرین نشت »بانک مرکزی استرالیا« 
)RBA( نشان داد که سیاستگذاران در مورد افزایش نرخ بهره به میزان 50 یا 25 واحد 
بحث کرده اند که در مقایسه با 75 واحد فدرال رزرو، روند خوبی به نظر نمی رسد.

در برابر آســیا و  ارزهای بازارهای نوظهور )EMFX( ، دالر آمریکا افزایش یافت. 
جفــت USD/CNH )دالر/یوان چینی( از 7.0030 دیروز به 7.0310 افزایش یافت. 

USD/THB )دالر/بات تایلند( تا 37.00 )36.80( افزایش یافت.
 )CPI( »آمارهایی که دیروز منتشر شد نشان داد که »شاخص قیمت مصرف کننده

اصلی ژاپن به 2.8٪ افزایش یافت. »شاخص قیمت مصرف کننده« )CPI( سرفصل 
ژاپــن در ماه اوت از 2.6 درصد قبلی به 3 درصد افزایش یافت. شــاخص CPI ماه 
اوت کانادا )m/m( از 0.1 درصد قبلی به -0.3 درصد کاهش یافت و کمتر از مقدار 
پیش بینی  شده 0.1 درصدی بود. CPI اصلی کانادا به 0.0% در برابر 0.5% قبلی 
کاهش یافت.جفت ارز یور دالر EUR/USD پس از باز شدن دیروز بازار در 1.0032 
به 0.9972 کاهش یافت. در حالی که بازارها برای سومین بار نرخ بهره فدرال رزرو 
را در حدود 75 واحد پیش بینی می کنند، یورو از سطح برابری کاهش یافته و به 

پایین ترین سطح معامالت یک روزه در 0.9955 رسید.
شاخص دالر

GBP/USD – پوند نیز تحت تأثیر ارزش دالر آمریکا قرار گرفت و با 0.61 درصد 
کاهش به 1.1379 )1.1435 دیروز( رسید. همچنین انتظار می رود بانک انگلستان 
در جلسه فردا در مورد نرخ بهره، نرخ ها را 0.75 واحد افزایش دهد. تفاوت نرخ بهره 
بین نرخ های ایاالت متحده و بریتانیا، جفت پوند/دالر آمریکا را تحت فشار نگه می 
دارد.جفت ارز دالر آمریکا به ین ژاپن در بازار دیروز از 143.27 به باالترین سطح 

خود یعنی 143.92 صعود کرد و 0.4% افزایش یافت. 
به دلیل افزایش بازده اوراق قرضه، دالر آمریکا در برابر همه رقبای خود باالتر رفت. 
بازدهی سایر اوراق قرضه جهانی نیز افزایش یافت، اما بازدهی اوراق 2 ساله آمریکا 

اندکی باالتر بود و باعث شد که دالر بتواند مزیت خود را حفظ کند. 
معامله گران باید نســبت به یک حرکت اصالحی پایین تر برای دالر که مدت 
هاســت عقب افتاده است، محتاط باشــند. با این حال، هر عقب نشینی در دالر، 
خریداران بیشتری پیدا می کند. تا زمانی که افزایش نرخ اوراق قرضه آمریکا کند شود.

EUR/USD – ارز مشــترک در 0.9970 بسته شد. حمایت امروز روی 0.9950 
قرار دارد )کم ترین قیمت معامله یک شبه 0.9955 بود(. حمایت بعدی در 0.9920 
خواهــد بود. مقاومت اصلی در 1.0000 و ســپس 1.0030 و 1.0060 قرار دارد. 

محدوده احتمالی امروز 1.0030-0.9950.
نمودار شاخص دالر

AUD/USD – حفت ارز دالر استرالیا در برابر دالر آمریکا که تقویت شده بود، یک 
شبه به پایین ترین سطح خود در 0.6670 رسید. سطح حمایت اصلی این جفت 
ارز در 0.6640 قرار می گیرد. مقاومت اصلی در 0.6720 و سپس سطح 0.6750 
خواهد بود. USD/JPY - دالر در برابر ین ژاپن باالتر رفت و به 143.72  رسید. مقاومت 
امروز در 144.00 )باالترین نرخ یک شبه 143.92( قرار دارد. سطح مقاومت بعدی 
در 144.30 قرار دارد. از جنبه نزولی، حمایت اصلی در 143.40 و 143.10 خواهد 
بود.  که ممکن است قبل از جلسه فدرال رزرو، بین 143.10-144.10 تثبیت شود.
GBP/USD –پوند انگلستان از 1.1435 دیروز به 1.1379 کاهش یافت. قدرت 
گرفتن دالر آمریکا باعث تضعیف پوند انگلستان شده است. سطح حمایتی اصلی 
در 1.1350 و سطح حمایتی بعدی 1.1320 می باشد. سطوح مقاومتی اصلی در 

1.410 و سپس 1.1440 و 1.1470 قرار دارد. 

افزایش بازده اوراق قرضه دالر را به جلو راند

افزایش قدرت ایران در برابر تحریم ها با پیوستن به سازمان شانگهایافزایش قدرت ایران در برابر تحریم ها با پیوستن به سازمان شانگهای    
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از آنجا که افزایش نرخ بهره باعث افزایش ارزش دالر و فشار بر بازارهای فلزی 
شده است، امروز عملکرد طال و مس محدود شد.

به نقل از اینوستینگ، طال و مس روز چهارشنبه در بحبوحه ی انتظارات برای 
نتایج تصمیمات فدرال رزرو، در محدوده ی محدود قرار گرفتند؛ این در حالی بود 
که پیش بینی افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث افزایش ارزش دالر 

و فشار بر بازارهای فلزی شد.
گرچه انتظار می رود که فدرال رزرو در نشستی دو روزه در اواخر روز چهارشنبه، 
نرخ بهره را حداقل 0.75 واحد در ثانیه افزایش دهد، اما معامله گران نیز با صراحت، 
احتمال افزایش کامل واحدی را پس از انتشــار آمارهای تورم بیش از حد انتظار 

هفته گذشته اعالم کردند. 
شایان ذکر است که انتظار می رود این افزایش که پنجمین افزایش رشد فدرال رزرو 
در سال جاری خواهد بود، سرمایه را از بازارهای فلزی دور، و به سمت دالر جذب 
کند - روندی که قیمت شــمش را بسیار پایین تر از اوج هایی رساند که در زمان 

شروع درگیری های روسیه و اوکراین به ثبت رسیده بود.

در همین راســتا، این امر باعث شده است که طال درخشش خود را به عنوان 
پناهگاه امن از دست بدهد، زیرا فلز زرد درخشان امسال همگام با بازارهای متعارف 
ریسک محور سقوط کرد. بازارهای سهام نیز در روز سه شنبه در انتظار فدرال رزرو 

ضعیف شدند.
سقوط طال همزمان با بازارهای سهام

هر اونس طال با 0.1 درصد افزایش به 1666.04 دالر رسید، در حالی که قیمت 
معامالت آتی طال تا ساعت 19:34 به وقت شرقی )23:34 به وقت گرینویچ( با 0.2 
درصد افزایش به 1674.0 دالر در هر اونس رسید. هر دو ابزار سنجش در روز سه 
شــنبه به ترتیب 0.6درصد و 0.3درصد کاهش یافتند و هر کدام در چهار جلسه 

گذشته حدود 2درصد کاهش را ثبت کردند.
از منظر بازارها، طال در اوایل این هفته به زیر سطح کلیدی 1700 دالر سقوط کرد 
و انتظار می رود که نشانه های کمی برای بهبود مشاهده شود. بازارها منتظر هرگونه 

اظهارنظری در مورد انتظارات فدرال رزرو در مورد تورم و نرخ بهره خواهند بود.
در این بین، سایر فلزات گرانبها اما از زیان های اخیر خود اندکی بهبود یافتند، 
اما همچنان نزدیک به پایین ترین سطح اخیر باقی ماندند. معامالت آتی نقره 0.5 

درصد افزایش یافت در حالی که پالتین ثابت معامله شد.
در میان فلزات صنعتی، قیمت مس با 0.1 درصد افزایش به 3.50 دالر در هر 

پوند رسید و بیشترین ضرر خود را در چهار جلسه گذشته حفظ کرد.
اما فلز قرمز در ماه گذشته کمی بهتر از طال عمل کرد، چرا که انتظارات کاهش 
عرضه به دلیل اعتصاب در معدن اســکوندیدای شیلی، بزرگترین معدن مس در 

جهان، نیاز به فلز قرمز را پررنگ تر کرد.
با تمام این ها، در چشــم انداز کلی عملکرد مس می توان دید که بازارها باید با 
کند شدن فعالیت صنعتی در سرتاسر جهان، که در سال جاری به شدت بر تقاضا 

تاثیر گذاشته است، دست و پنجه نرم کنند.

محققان با بررســی 1000 فسیل دایناسور فاش کردند که دایناسورها ممکن 
است قبل از برخورد شهاب سنگ به زمین منقرض شده باشند.

 به نقل از آی ای، به طور کلی این گونه فرض می شــود که انقراض دایناسورها 
به دلیل برخورد یک شهاب سنگ بزرگ به زمین بوده است، اما طبق یک مطالعه 

جدید، ممکن است این فرضیه اشتباه باشد.
باور عمومی این بود که دایناســورها در دوره کرتاســه زندگی می کرده اند، اما 
تحقیقات جدید نشــان می دهد که دایناســورها ممکن است مدت ها پیش از آن 

منقرض شده باشند.
محققان موسســه دیرینه شناسی و دیرین انسان شناسی مهره داران آکادمی 
علوم چین)IVPP( به تازگی اعالم کرده اند که شواهدی را برای حمایت از این فرضیه 
کشف کرده اند که دایناسورها قبل از انقراض، چندان متنوع نبوده و به طور کلی 

در دوره کرتاسه با فقر جمعیت محسوسی مواجه بوده اند.
حوضه شــانیانگ در مرکز چین بیش از 1000 تخم دایناســور و پوسته تخم 
دایناســور حفظ شده را در خود داشته است که محققان آنها را برای این مطالعه 

بررسی کردند.
ضخامت سنگ هایی که این فسیل ها در آنها یافت شدند، حدود 150 متر بود. 
محققان با بررســی و استفاده از مدل سازی رایانه ای بر روی بیش از 5500 نمونه 

زمین شناسی توانستند تخمین سنی دقیق این الیه های سنگی را تعیین کنند. در 
نتیجه، آنها توانستند یک جدول زمانی برای پایان دوره کرتاسه با قدرت تفکیک 
100 هزار ساله بسازند و نقطه ای را درست قبل از انقراض نشان دهند. همچنین 
مقایسه مستقیم با داده های جهانی با استفاده از این جدول زمانی امکان پذیر است.

دانشمندان بر اساس 1000 فسیل تخم دایناسور از سه گونه مختلف موفق به 
شناسایی دایناسورها شدند.

همچنین بر اساس چند استخوان بیشتر دایناسور که در این منطقه یافت شد، 
مشخص شد که دایناسورهای تیرانوسوروس و خزنده پا)سوروپود( نیز بین 66.4 تا 

6۸.2 میلیون سال پیش در این منطقه زندگی می کرده اند.
چین مرکزی قبل از انقراض دســته جمعی در طول دو میلیون سال گذشته 

دارای تنوع کمی از گونه های دایناسور بوده است.
نتایج تحقیقات به ما نشان می دهد که دایناسورها قبل از برخورد شهاب سنگ 

به زمین در حال کاهش بوده اند.
دوره کرتاسه تقریباً 145 تا 66 میلیون سال پیش بوده است. این دوره سومین 
و آخرین دوره عصر مزوزوئیک و همچنین طوالنی ترین دوره آن اســت. این دوره 
طوالنی ترین دوره زمین شناسی در ابردوران پیدازیستی)Phanerozoic( است که 

تقریباً 79 میلیون سال طول کشیده است.

مس بهتر از طال عمل کرد

دایناسورها احتماال قبل از برخورد شهاب سنگ منقرض شده اند

 وضعیت انتشار کتاب در ایران، از بهار 1400 تا 1401
بر اساس اطالعات و آمار مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، تعداد عناوین کتاب های منتشرشده در بهار 1401 نسبت به بهار سال قبل، 52 درصد افزایش 
داشته است که به نظر می رسد این افزایش ناشی از عواملی همچون فروکش کردن همه گیری کرونا در نیمه دوم سال گذشته و برگزاری نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران در ادیبهشت امسال پس از وقفه ای دوساله است. در این اینفوگرافیک به وضعیت انتشار کتاب در ایران، از بهار 1400 تا 1401 اشاره کرده ایم.

 خودروی خودرانی که به شما خیره می شود!

محققان به منظور ایمن تر کردن خودروهای بدون راننده به آنها چشمان 
درشت اضافه کردند و افزایش احساس امنیت عابران را مورد بررسی قرار دادند.

 به نقل از نیواطلس، عابران پیاده هنگام عبور از جاده و از برابر خودروها باید 
با راننده تماس چشمی داشته باشند تا مطمئن شوند که راننده آنها را دیده 
است. با این حال، اگر یک خودرو راننده نداشته باشد چه باید کرد؟ تحقیقات 
جدید نشان می دهد که این وسایل نقلیه خودران باید چشمان مخصوص به 

خود را داشته باشند.
در مطالعه اخیر، دانشمندان دانشگاه توکیو یک خودرو حمل تجهیزات گلف 
را به چشم های رباتیک انسان مانند مجهز کردند. اگرچه این خودرو توسط یک 
راننده هدایت می شد اما راننده بوسیله یک آینه یک طرفه که بر شیشه جلوی 
آن نصب شــده بود از دید ناظرین بیرونی پنهان شــد و بدین ترتیب به نظر 

می رسید که این خودرو راننده ندارد.
در مرحله بعد، از یک دوربین همه جهته برای ضبط چهار فیلم استفاده شد 
که در آن، این خودرو به یک خط عابر پیاده نزدیک می شد. در یک ویدیو، خودرو 
متوقف شد و منتظر عبور عابر پیاده ماند، در حالی که جهت نگاه چشمانش 
نشان می داد که عابر را دیده است. در مورد دیگر، خودرو بدون توقف و بدون 
نگاه به عابر پیاده رد شد. در مورد دیگر نیز سناریوهای مشابهی اجرا شد اما در 

آنها خودرو مجهز به چشم نبود.
1۸ داوطلب بزرگسال)9 مرد و 9 زن( از طریق هدست های واقعیت مجازی 
فیلم ها را از منظر عابر پیاده مشاهده کردند. آنها چندین بار فیلم ها را با ترتیب 
تصادفی مشاهده کردند و در هر مورد سه ثانیه فرصت داشتند تا تصمیم بگیرند 

که آیا عبور از جاده امن است یا خیر.
اول از همه، مشخص شد که مردان بیشتر در زمانی که محیط ایمن نبود 
تصمیم به عبور می گرفتند. در حالی که زنان زمانی تصمیم به عبور می گرفتند 
که ایمنی بیشتر بود. با این حال، هر دو خطا زمانی که خودرو مجهز به چشم 
بود کمتر رخ می داد. مردان گزارش کردند که وقتی چشم ها روی آن ها نبود 
وضعیت خطرناک تر به نظر می رسید، در حالی که زنان گزارش دادند که وقتی 

چشم ها به آنها نگاه می کردند احساس امنیت بیشتری داشتند.

دانشمندان تاکید می کنند که یافته های آنها ممکن است در یک مطالعه در 
مقیاس بزرگ تر با تعداد شرکت کنندگان و سناریوهای بیشتر نتایج متفاوتی 
داشته باشد. با این وجود، آنها بر این باورند که نصب چشم بر خودروهای بدون 
 )Takeo Igarashi(راننده ممکن است ایده خوبی باشد.پروفسور تاکئو ایگاراشی
می گوید: حرکت از سوی رانندگی دستی به سمت رانندگی خودکار یک تغییر 
بزرگ اســت. اگر چشم ها واقعاً بتوانند به ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی 
کمک کنند، باید به طور جدی اضافه کردن آنها را در نظر بگیریم. ما در آینده 
می خواهیم کنترل خودکار چشم های رباتیک را در اختیار هوش مصنوعی قرار 
دهیم.مقاله ای در مورد این تحقیق در چهاردهمین کنفرانس بین المللی رابط های 

کاربری خودرو و کاربردهای خودروهای تعاملی ارائه شد.
اگرچه این فناوری ممکن است مسخره به نظر برسد اما این اولین مطالعه ای 
نیست که نشان می دهد وجود چشم روی خودروها می تواند مفید باشد. در سال 
  )Jaguar Land Rover(201۸، آزمایش های انجام شده با خودروی جگوار لندرور
نشان داد که عابران پیاده زمانی که وسایل نقلیه مجهز به چشم های متحرکی 

هستند که آنها را نگاه می کنند بیشتر احساس امنیت دارند. 

 2 فضانورد عربستان با کپسول شرکت »اسپیس ایکس« به 
فضا می روند

ســه منبع خبری آگاه اطالع داده اند که عربستان سعودی، قراردادی را با 
شرکت »آکسیوم اسپیس« منعقد کرده است مبنی بر این که دو فضانورد را 
با کپسول فضایی شرکت »اسپیس ایکس« به »ایستگاه فضایی بین المللی« 
بفرســتد. به نقل از رویترز، عربستان سعودی قصد دارد دو فضانورد را با یک 
کپسول فضایی شــرکت »اســپیس ایکس«)SpaceX( به »ایستگاه فضایی 
بین المللی« )ISS( بفرســتد تا روابط خود را با شرکت های فضایی خصوصی 
آمریکا تقویت کند.سه منبع خبری که به طور ناشناس صحبت کردند تا درباره 
خدمه این ماموریت قبل از اعالم رسمی آن اطالع دهند، گفتند که این قرارداد 
 Axiom(»در اوایل سال جاری به صورت خصوصی با شرکت »آکسیوم اسپیس
Space( امضا شد که مأموریت های خصوصی به فضا را با فضاپیمای آمریکایی 

برای پژوهشگران و گردشگران ترتیب می دهد و مدیریت می کند.
به گفته این منابع خبری، براساس این قرارداد، دو فضانورد عربستان سعودی 
 )Dragon(»اوایل سال آینده برای اقامت تقریبا یک هفته ای، با کپسول »دراگون
شرکت اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی بین المللی خواهند رفت. این دو فرد 
سعودی  نخستین افرادی هستند که از عربستان با یک فضاپیمای خصوصی 
به فضا می روند.آکســیوم اسپیس هیچ اظهار نظر فوری در رابطه با این خبر 
نداشت. مقامات »کمیسیون فضایی عربستان صعودی«)SSC( نیز برای اظهار 
نظر در دسترس نبودند.شرکت های خصوصی آمریکا، یک نقش کلیدی را در 
ارسال فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی ایفا کرده اند زیرا ناسا که اکنون 
به شــدت بر بازگشت انســان به ماه تمرکز دارد، به دنبال تجاری سازی پرواز 

فضایی انسان و حضور او در مدار پایین زمین است.

امام علی علیه السالم :
االِسِتصالُح لأِلعداءِ بُِحسِن الَمقاِل 
َوَجمیِل األفعاِل أهَوُن ِمن ُمالقاتِِهم 

َوُمغالََبِتِهم بَِمضیِض الِقتاِل .
نیك  سخن  با  دشمنان  اصالح 
است  تر  آسان  زیبا،  رفتار  و 
با  آنان  با  پیکار  و  رویارویی  از 

]تحّمل[ رنِج نبرد.
غرر الحکم : ح 1926
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