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 آیا رشد تولید خودرو 
محقق می شود؟

تاثیر ناآرامی ها بر قیمت 
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بورس باز هم پرواز می کند؟

بازار هفته گذشــته در شرایط بهتری قرارداشت؛ البته نه خیلی خوب 
معامله می شد و نه خیلی بد.

بازار منتظر ورود پول است و خبرهای کوچک اما خوب در هفته پیش 
در بازار مطرح شد، مثل تصمیمی مبنی بر احتمال کاهش ۸۰ درصدی 
مالیات بر نقل و انتقال ســهام و عــدم تغییرات قابل توجه در بودجه به 
واسطه نرخ خوراک و همچنین اتفاقات مثبت در بورس کاال و... می تواند 
جریان پول را به این بازار امیدوار کند و دوباره در مسیر بازار قرار دهد.

بازار برای اعتمادسازی، به این خبرها و این سرنخ ها نیاز دارد و جریان 
پول هم هفته گذشته بیشتر شده و حاال فضای بهتری را شاید ببیند.

البته گوش بازار از وعده و وعید پر است و نباید این طور شود که این 
حرف ها فقط حرف بود و در عمل دولت کار دیگری کند. به نظر می رسد 
این جریان اگر بتواند ادامه داشــته باشد، بازار می تواند روند جدیدی رو 
شــروع کنند.فضای فعلی خود بازار هم یه نگاهی کنیم، خواهیم دید که 
چه از نظر تکنیکالی چه از نظر سیکل های زمانی و تحلیل های دوره های 
رشد و ریزش بازار و چه از نظر بنیادی که در تاریخی ترین کف پی به ای 
تقریبا چند ســال اخیر قرار داریم، بازار در وضعیت نرمالی برای برگشت 
قرار گرفته و این یک اتفاق خوب برای تغییر مســیر فعلی بازار اســت. 

به واقع نشان می دهد بستر بازار هم برای برگشت و رشد فراهم است
بــه نظر رفتــار دولت و تغییــر رفتــار دولت و رســیدن خبرهای 
 مثبــت از این دو صنعت مــی تواند یکی دیگر از اتفاقات و بســترهای 

خوب رشد بازار باشد.

هر دقیقه هر دقیقه 22 میلیارد تومان خسارت فیلترینگ میلیارد تومان خسارت فیلترینگ

کارگردان »آســمان دوســت داشــتنی« گفت: پویانمایی 
)انیمیشن( فضایی است که شما می توانید تخیلتان را در آن به 

پرواز دربیاورید و در هر زمینه ای جلو بروید.
امیر مهران  در توضیح قصه پویانمایی آسمان دوست داشتنی که 
در سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران حضور 
دارد، بیان کرد: این فیلم داســتان پدر و دختری است که پدر 
خلبان یک جنگنده است و هرروز به مأموریت می رود و بعد از 
ظهر به خانه بازمی گردد و دختر آرزوهایی دارد که پدر به دلیل 
درگیری اش با جنگ فرصت و حوصله ای برای برطرف ساختن 
آنان ندارد. شکافی که بین این دو شخصیت )کاراکتر( هست، 

موجب رخ دادن اتفاقاتی می شود که قصه فیلم را رقم می زند.
وی درباره انگیزه ساخت این پویانمایی گفت: از سال ۱۳۸۲ که 
فیلمسازی می کنم، موضوع جنگ و کار کردن در این عرصه برایم 
عالقه ای شخصی بوده است. به همین دلیل بیشتر فیلم هایی که 
ساخته ام، به جز یکی دو مورد، به جنگ و موضوعات مرتبط با آن 
مربوط بوده است.مهران در توضیح اهمیت مضمونی این قصه 
برای جامعه و مخاطبان اظهار داشت: امروز خانواده ها و مشخصاً 
والدین به دلیل مشغله های متعدد فرصت کمی را به بچه هایشان 
اختصاص می دهند؛ آن هم در شرایط که این فرزندان مهمترین 
عنصر زندگی آنان هستند و این دغدغه ای بود که من را به ساخت 
این فیلم رساند.وی تاکید کرد: پس از پرداخت مضمون و قصه، 
چاشنی جنگ را به این داســتان اضافه کردم که هم از لحاظ 
تصویرگری و هم از لحاظ خیالی بودن دنیای پویانمایی خروجی 
جذابی داشته باشد.این کارگردان در توضیح ظرفیت ها و نقاط 
قوت پویانمایی به عنوان قالبی برای ساخت اثر سینمایی یادآور 
شد: پویانمایی مانند همه رسانه های دیگر، مسائلی را با خود 
دارد اما بیشتر از سایر آنان دست ما را بازمی گذارد که هر دنیا و 
جغرافیایی را که تصور کنید و به هر صورتی که بخواهید فارغ از 

محدودیت های سینمایی می تواند اتفاق بیفتد.
 سی ونهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری 
مهدی آذرپندار تا فردا دوم آبــان ادامــه دارد.در این دوره از 
جشنواره فیلم کوتاه تهران، جمعی از دانش آموختگان انجمن 
سینمای جوانان ایران با حضور در همایشی یاد روزهای دور و 
نزدیک حضور در کالس های انجمن سینمای جوانان ایران را 
گرامی می دارند.جشنواره سی و نهم همچنین در یک شورای 
فیلمنامه و یک شــورای پیچینگ )یک فیلمساز بتواند طی 
حداکثر پنج دقیقه، طرح ساخت یک فیلم را برای سرمایه گذار 
تعریف کند تا او متقاعد شود برای ساخت فیلم هزینه کند( با 
بررسی فیلمنامه های متقاضیان فیلم اول که درخواست خود را 
در سایت جشنواره ثبت کرده اند، از ۱۰ فیلمنامه منتخب جهت 

ساخته شدن حمایت خواهد کرد.

حمایت ناخواسته چین از بازار گاز طبیعی مایع )ال ان جی( جهان، با اقدام دومین 
خریدار بزرگ این سوخت برای کاهش فروش مجدد محموله های اضافی، احتماال 
به پایان می رسد. اروپا منفعت اصلی را از کاهش واردات ال ان جی به چین در سال 
۲۰۲۲ برد چرا که موفق شد محموله های تکی که چین خریداری نکرد و همچنین 

بخشی از محموله های قراردادی چین را دریافت کند.
اما اکنون چین از واردکنندگان ال ان جی دولتی خواســته اســت فروش مجدد 
محموله ها به اروپا و آسیا را متوقف کنند تا تامین کافی تقاضای داخلی در پیک 
تقاضای زمستانی تضمین شود. چنین اقدامی احتماال باعث خواهد شد واردات 
ال ان جی چین در ماه های آینده رشد کند اما احتماال کمتر از سطح زمستان گذشته 
خواهد بود. زیرا اگرچه اکنون چین حجم قراردادی را دریافت می کند اما به احتمال 
زیاد به دلیل گرانی قیمت ها و ذخایر کافی، از بازار محموله تک بیرون می ماند. این 
به معنای آن است که بازار ال ان جی، اندکی محدود خواهد شد اما احتماال همچنان 

محموله های کافی وجود خواهد داشت تا تقاضا در اروپا و آسیا را تامین کند.
چین در سال ۲۰۲۱ از ژاپن سبقت گرفت و بزرگترین واردکننده ال ان جی جهان 
شد اما امسال که جهش قیمت ها، این کشور را از خرید دلسرد کرده، این عنوان را 
از دست خواهد داد. طبق آمار گمرکی، واردات چین در هشت ماه نخست امسال، 
۴۰.۶۴ میلیون تن بود که ۲۸.۱ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۱ کاهش 
داشته است. ورود محموله ها در سپتامبر احتماال به اوج رسیده و شرکت مشاوره 
کپلر برآورد کرده که میزان واردات چین، ۴.۹۶ میلیــون تن بود که باالتر از آمار 
رســمی ۴.۷۲ میلیون تن واردات اوت بود. پیش بینی می شود واردات اکتبر هم 

افزایش پیدا کند و ۵.۷۸ میلیون تن وارد شود.
با این حال، حتی اگر حجم واردات اکتبر به اندازه پیش بینی کپلر باال شد، همچنان 
کمتر از ۶.۰۵ میلیون تن واردات اکتبر سال گذشته خواهد بود. چین در سالهای 
گذشته با پیشنهاد قیمت خرید باالتر برای محموله های تک، واردات ال ان جی را در 
هنگام زمستان افزایش داده است؛ به طوری که کپلر واردات ۷.۰۱ میلیون تن در 
نوامبر، ۸.۲۱ میلیون تن در دسامبر و ۷.۱۸ میلیون تن در ژانویه را برای این کشور 
گزارش کرد.چین قیمت عمده فروشی ثابتی برای گاز طبیعی دارد که سقف آن 

حدود ۲۰ دالر به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش )MMBTU( است.
هر چند قیمت ال ان جی در بازار محموله های تک، طی هفته های اخیر کاهش پیدا 
کرده است، اما همچنان بیش از ۵۰ درصد باالتر از سطح مذکور است. یعنی واردات 

محموله های تک به منزله ضرر سنگین خواهد بود.
قیمت هفتگی محموله های ال ان جی در شمال آسیا در هفت روز منتهی به ۱۴ 
اکتبر، به ۳۲.۵۰ دالر به ازای هر واحد MMBTU رسید که کمتر از ۳۴ دالر در هفته 
پیش از آن و حدود ۵۲ درصد پایین تر از رکورد ۷۲.۵۰ دالر در هفته منتهی به ۲۶ 
اوت است.قیمت بازار محموله های تک در آسیا در حال حاضر پایین تر از قیمت گاز 
طبیعی هلند - قیمت پایه اروپایی- است که دوشنبه گذشته ۱۳۰ یورو )۱۲۷.۹۲ 
دالر( به ازای هر مگاوات ساعت بود که معادل حدود ۳۷.۴۸ دالر به ازای هر واحد 
MMBTU است. بنابراین همچنان مشــوق قیمت وجود دارد تا محموله های تک 
ال ان جی از آسیا به اروپا بروند؛ هر چند که اروپا در حال حاضر ذخایر گازی کافی 
دارد و بنادر این منطقه با ترافیک کشتی های ال ان جی روبرو هستند که برای تخلیه 
محموله خود معطل شده اند. بیش از ۳۵ کشتی ال ان جی منتظر تخلیه محموله 
در بنادر اروپایی هستند که نشان می دهد ظرفیت گاز شدن مجدد این قاره تحت 

فشار قرار دارد.

در حال حاضر بیت کوین نسبت به شاخص های سهام، نزدک و اس اند پی ۵۰۰ در واکنش به تورم، 
دالر قوی، افزایش نرخ بهره و بحران انرژی نوسان کمتری دارد.به نقل از کوین، ارائه دهنده داده های 
ارز دیجیتال کایکو )KAIKO( اظهار کرد که بیت کوین نسبت به نزدک و  اس اند پی ۵۰۰ ناپایدارتر 
شده است. شرکت داده های کریپتو روز جمعه توضیح داد که نوسانات ۲۰ روزه بیت کوین برای 
اولین بار از سال ۲۰۲۰ به زیر نوسانات دو شاخص سهام رسیده است.کالرا مدالی، رئیس تحقیقات 
کایکو گفت: نوسانات بیت کوین در پایین ترین سطح چند ساله خود قرار دارد در حالی که نوسانات 

سهام تنها در پایین ترین سطح خود از ماه جوالی است.
وی ادامه داد: »بازارهای ســهام مطمئناً در چند ماه گذشــته به دلیل تورم باال، افزایش ارزش 
دالر، افزایش نرخ های بهــره، جنگ و بحران انرژی در حال نوســان بودند«.تحلیلگران انتظار 

دارند که فدرال رزرو برای چهارمین جلســه متوالی در ماه نوامبر نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش 
دهد. با این حال، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیســکو گفت: زمان آن رســیده است 
که کاهش نرخ بهره را بررسی کنیم.داده ها نشان می دهد که بازارهای ارزهای دیجیتال نسبت 
به اوایل سال نسبت به رویدادهای کالن بی ثبات واکنش کمتری نشان می دهند، در حالی که 
بازارهای سهام بسیار حســاس باقی مانده اند.عالوه بر این، کایکو روز دوشنبه گفت: »شکاف 
بین بیت کوین و نوسانات ۳۰ روزه و ۹۰ روزه سهام نیز از نیمه دوم سپتامبر با وجود حساسیت 
شدید بیت کوین به انتشــار داده های اقتصاد کالن کاهش یافته است«.همچنین توضیح داد 
 که بیت کوین در برابر تقویت دالر و افزایش بازدهی خزانه داری مقاومت نشــان داده است و در 

محدوده مشخصی معامله می شود.

حال و روز کســب وکارها خوب نیست. هر روز خبر تازه ای از خسارتی که به فعاالن 
فروشگاه های اینترنتی و حتی کاسبان بازارهای پایتخت وارد شده، در دل شلوغی های 

اخیر گزارش می شود.
آن ها که فروشگاه های اینترنتی داشتند دست از کار کشیده و می گویند بسیاری از 
کارگران خود را در پی ناآرامی های اخیر به بیرون رانده اند. یک فعال صنعت پوشــاک 
می گوید برای فعالیت در فضای مجازی و فروش آنالین، کارگاه پوشاک راه اندازی کرده 
بودم و چند نفری در این مرکز تولیدی سرگرم دوخت ودوز پوشاک بودند، فروش خوبی 
از طریق اینستاگرام داشتیم که حاال به دلیل کاهش بازدیدها بخش زیادی از درآمدمان 
از دست رفته است. این فعال صنعت پوشاک می گوید پاسخ مسئوالن به ما استفاده از 
پلتفرم های داخلی اســت، اما واقعیت این است که بخش زیادی از افراد جامعه آشنایی 
چندانی با این شبکه ها ندارند و زمان زیادی الزم است تا فروش ما به وضعیت سابق بازگردد. 
البته بماند که کارشناسان هم بارها تاکید کرده اند که هیچ کدام از پیام رسان ها و شبکه های 

اجتماعی، ظرفیت فنی و اعتماد الزم برای میزبانی کسب وکارهای مجازی را ندارند.
گزارش ها از حال ناخوش فروشگاه های پایتخت در حالی است که بنا بر ادعای اتاق 
بازرگانی، قطعی و فیلترینگ اینترنت در یک ماه اخیر، مجموعا ۸۰ هزار میلیارد تومان 
به کسب وکارها خسارت وارد کرده است. یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که روزی 
۲۶۰۰ میلیارد تومان خسارت؛ ساعتی ۱۱۰ میلیارد تومان خسارت و دقیقه ای دو میلیارد 
تومان خسارت به کســب وکارها وارد می شود. هر چند این اعداد و ارقام را سکان داران 
اقتصــادی باور ندارند و به نظر می رســد با وجود ارائه چنیــن گزارش هایی راه کارهای 
کارشناسانه ای هم برای نجات کسب وکارها ارائه نمی دهند. آنطور که شاه میرزایی معاون 
وزیر صمت می گوید آمارهای ارائه شده درباره تعداد آنهایی که زندگی شان به اینستاگرام 
گره خورده دروغ اســت و سهم فروشندگان محصوالت اینستاگرامی فقط سه درصد از 

کل اقتصاد دیجیتال ایران است.
این صحبت ها اما بر خالف گزارش های رسیده از سوی فعاالن اینستاگرام است. بر اساس 
برآوردهای اخیر، معیشت بیش از ۶ میلیون ایرانی با محدود شدن شبکه های مجازی در 
خطر است. این در حالی است که بر اساس عدد اعالمی این معاون وزیر برای یک درآمد 

ماهیانه ده میلیون تومانی ، فقط ۳۲۵ نفر در اینستاگرام فعالیت اقتصادی دارند. حتی 
اگر این رقم از درآمد را نصف یا یک سوم هم کنیم باز مجموع این شاغلین به هزار نفر 
نمی رسد. البته که با توجه به اوضاعی که در وضعیت اشتغال وجود دارد، حتی همین هزار 
نفر هم نباید از سوی دولت نادیده گرفته شود. چرا که بارها پاسخ سکان داران اقتصادی به 
مردمی که به دنبال شغل های دولتی بوده اند، یک جمله بیشتر نبوده: »خودتان کارآفرینی 
کنید«، حاال اما همین اقشــاری که از نگاه دولتی ها ناچیز برشمرده می شود کارآفرینی 
کرده و چند نفری را استخدام کرده اند، تحت این شرایط باید از دولتی ها پرسید چرا در 
مقابل این کسب وکارهایی که با پیشترفت های اخیر حرکت کرده اند، سنگ اندازی می شود؟

بنابر گزارشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تازگی آن را منتشر کرده است، 
اکنون ۷۸ درصــد از واحدهای تجارت الکترونیکی به منظور ارائه کاال یا خدمات خود 
عالوه بر وب سایت از شبکه های اجتماعی هم استفاده می کنند. همچنین ۲۸ درصد از 
واحدهای تجارت الکترونیکی عالوه بر وب سایت از اپلیکیشن موبایل به منظور ارائه کاال 
یا خدمات خود بهره می برند. هر چه هست بیش  از یک ماه است که از محدودیت های 
اینترنتی می گذرد و فیلترینگ شبکه های اجتماعی ضربه بزرگی بر بدنه  اقتصاد دیجیتال 
زده است. دامنه این آسیب ها و ضررهای مالی به بازار تبلیغات آنالین هم گسترش پیدا 
کرده است. فعاالن بازار می گویند، آسیب ناشی از اختالل و محدودیت های اینترنتی بر 
بازار تبلیغات آنالیــن به اندازه کاهش ۵۳درصدی کمپین های تبلیغاتی و ۳۱درصدی 

تعداد تبلیغ دهندگان بوده است.
آمارها هم نشان می دهند انتشار رپورتاژ آگهی در وب سایت های خبری هم کاهش 
۴۹درصدی داشــته و عدم تمایل کســب وکارها باعث شده است درآمد وب سایت ها از 
این طریق تا بیش از ۵۵درصد کاهش پیدا کند. گفته می شــود فیلترینگ گســترده 
و محدودیت های اینترنتی آســیب شــدیدی بر کســب و کارهای خرد و بزرگ وارد 
کرده اســت و تداوم این روند می تواند باعث خاموش شــدن چــراغ اقتصاد دیجیتال 
کشــور شود. شرایط بی ثبات فعلی چنان ضرر ســنگینی را به کسب و کارها تحمیل 
 کرده اســت که آنها تــوان و البته اعتماد چندانی برای تبلیغات آنالین بر بســترهای 

مختلف دیجیتال را نداشته باشند.

پویانمایی فضایی برای پرواز 
تخیل فیلمساز است

 پایان حمایت چین از بازار
 ال ان جی جهان

نوسانات بیت کوین رکورد زد

  

دفتر کار خود را به مجلل ترین و رکورددارترین
 برج کره زمین منتقل کنید

فروش آپارتمان اداری به مساحت حدود 1054 مترمربع در طبقه 116 برج خلیفه دبی
به درهم امارات

در مزایده 1401/11   بانک ملی ایران
- تاریخ برگزاری و انتشار مزایده  از ساعت 12 مورخ 1401/08/01 لغایت ساعت 19 مورخ 1401/08/21 می باشد.

- مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 12 مورخ 1401/08/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/08/11 می باشد.
- مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 12 مورخ 1401/08/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/08/21 می باشد.

- تاریخ بازگشایی پاکتهای الکترونیکی ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/08/22خواهد بود.
توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتمًا می بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت 

دریافت اسناد مزایده )ساعت 19 مورخ 1401/08/11( نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( اقدام نمایند.
**صرفًا در صورت خرید نقدی 5 درصد از مبلغ پایه مزایده کسر خواهد شد.

متقاضیان خرید برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
1-تماس تلفنی با شماره تلفن 60994040

2- ارسال پیامک عدد 11 به سر خط 10004885
3- مراجعه به سایت بانک ملی ایران به آدرس WWW.BMI.IR بخش مناقصه و مزایده   مزایده سراسری )نوبت یازدهم اموال غیرمنقول( اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران 
4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( WWW.SETADIRAN.IR مزایده   مزایده دستگاه اجرایی   مزایده گر  ) مزایده شماره 2001091218000012  

اموال غیرمنقول( 
5- مراجعه حضوری به کلیه ادارات امور و شعب بانک ملی ایران 

شناسه آگهی : ۲۸۴۶۱۳۹۷۴۵۲ / م - الف

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

دوشنبه   1401/08/02
2000 تومان 
شماره : 1496 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/08/02

شماره : 1496

 ســعیده محمد - ایــده روز  | رئیس 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشــور گفت: 
در شش ماه گذشته حدود ۳۸ درصد ترانزیت 

کاال افزایش یافت
 داریوش امانی با بیان اینکه اولویت کشــور 
باید تبادل اطالعات و تبادل کاالهای تجاری با 
کشور همسایه باشد، اضافه کرد: پارسال ما حدود 
۵۰ درصد رشــد ترانزیتی داشتیم و امسال نیز 
نزدیک به ۳۸ درصد در مقایسه با پارسال افزایش 

ترانزیت داشتیم که اتفاق بسیار خوبی است.
امانی با بیان اینکه سامانه پیمایش هوشمند 
تردد ناوگان در برخی از اتوبوس های مسافری 
به صورت آزمایشی اجرا شد، گفت: با اجرای این 
ســامانه با نام سپهتن در برخی از اتوبوس های 
مســافربری هم در بحث ایمنی و کنترل رفتار 
رانندگان و ناوگان و هم در بحث صرفه جویی 

سوخت اقدامات خوبی صورت گرفت.
امانی گفت: خوشبختانه درباره ناوگان باری ما 
اقدامات اولیه قانونی و تأمین اعتبار انجام دادیم و 
تا یک ماه آینده نیز تفاهم نامه چهارجانبه بین 

دستگاه های ذیربط امضا می شود.
به گفتــه رئیس راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور با بیان اینکه ۲۶ پایانه مرزی با 
۱۵ کشور همسایه هست، گفت: با پتانسیل های 
خوبی که در بحث حمل و نقل جاده ای کشور 
داریم بیش از ۸۰ درصد جابه جایی حمل و نقل 

کشور از طریق حمل و نقل جاده ای بار و مسافر 
صورت می گیرد.امانی با اشاره به اینکه حدود ۳۸ 
هزار کیلومتر راه اصلی و شریانی داریم، اضافه 
کرد: بیش از ۹۰ درصد بار، مســافر، ترانزیت و 
اقتصاد کشــور در این ۳۸ هزار کیلومتر انجام 
می شود و مابقی راه ها نیز راه های اصلی، فرعی و 
راه های روستایی و بین مزارع است که نگهداری 

راه های اصلی و فرعی هم با سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای است.

امانی همچنین گفت: هدف ما جابه جایی 
۲۰ میلیون تن کاال از راه گذر شمال به جنوب 
است که با کشــورهای آسیای میانه، روسیه و 
آذربایجان توافقاتی انجام شــده و کشــورهای 
ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان 

هم اضافه شدند و امیدواریم با اقداماتی که در 
حال انجام است در مرزهای خشکی ما هم این 

امر محقق شود.
امانی گفت: نزدیک به هشت هزار ناوگان به 
زودی وارد کشور می شود که با ورود این ناوگان 
جوان دیگر مشکالتی برای ورود به کشورهای 
دیگر همسایه نداریم و نزدیک به ۹۰ هزار ناوگان 

ما هم در مسیرهای ترانزیتی فعالیت می کنند که 
با این افزایش ترانزیت ما مشکلی درباره بحث 

کمبود ناوگان نخواهیم داشت.
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
درباره شناسایی نقاط حادثه خیز در کشور گفت: 
هزار ۵۸۰ نقطه پرحادثه خطرناک شناسایی شده 
که در سه سال گذشته ۵۸۰ از این نقاط برطرف 
شد که با توجه به کمبود اعتبارات ما امسال هم 
نزدیک به ۲۵۰ از این نقاط را در دستور کار قرار 
داریم و هزار نقطه باقی مانده نیز مانده است که 

تا چهار سال آینده تأمین اعتبار شود.
امانی درباره فرســودگی ناوگان حمل ونقل 
هم گفت: بسیار از رانندگان تمایل به نوسازی 
خودروهای خود دارند که با تفاهم سه جانبه ای 
که سال گذشــته بین وزارت راه و شهرسازی، 
وزارت صمــت و وزارت نفــت ایجاد کردیم در 
صورت اجرایی، ۱۶۷ هزار ناوگان در پنج سال 

آینده نوسازی می شوند.
رئیس ســازمان راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای در پایان نیــز درباره چاپ بارنامه های 
دستی گفت: یکی از تکالیف قانونی که براساس 
مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز داریم 
قرار است که دیگر بارنامه چاپ نشود که جز در 
دو استان که به صورت محدود از این بارنامه ها 
استفاده می شــود در حا ل حاضر بیش از ۹۰ 
درصد در کشور بارنامه الکترونیکی صادر می شود.

ترانزیت کاال ۳۸ درصد افزایش یافت

مدیرعامل شــرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی از کاهش تقاضای 
روغن خبر داده و گفت: حدود ۱۰ درصد قیمت روغن در بازار داخلی کاهش پیدا 

کرد اما این رقم نتوانست محرک مردم برای افزایش مصرف باشد.
مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی اظهار کرد: کاهش 
تقاضا همچنان ملموس اســت و این کاهش قیمت باعث شــد که بازار رقابتی در 
شــرکت ها همچنان دنبال شود و مشــکلی در زمینه تامین روغن تا پایان سال 

وجود ندارد.
علیرضا شــرفی، با بیان اینکه چالشی در زمینه واردات روغن پیشروی ما قرار 
نــدارد، گفت: ریزش قیمت روغن در بازارهای جهانی با رفع موانع صادرات روغن 
از مالزی و اندونزوی همزمان شــد؛ همچنین روند صادرات روغن آفتاب گردان از 
روسیه و اوکراین تسهیل شده است و این عوامل دست به دست هم داده تا شاهد 

کاهش قیمت روغن خام در بازار جهانی باشیم.
وی با اشاره به کاهش قیمت پایه صادراتی روغن پالم در اندونزوی، افزود: کاهش 
قیمت بر اساس ساختار مالیات صادرات فعلی، تاثیر می گذارد و باعث شده است 

که روغن خام پالم اندونزی نسبت به مالزی رقابتی تر شود.
وی تقاضا برای خرید روغن در بازار داخلی را کاهشی دانست و تصریح کرد: توان 
خرید مردم، افزایش تولید، توزیع کاال و اطمینان مصرف کنندگان از تداوم تامین 

این کاال در میزان مصرف و تقاضای این محصول تاثیر گذاشته است.
شرفی در پاسخ به این پرسش که چندی پیش دولت ۱۰ درصد نرخ روغن را 
در بازار داخلی کاهش داد آیا این مسئله تقاضا برای خرید روغن در بازار را تحریک 
کرد؟ گفت: کاهش تقاضا همچنان ملموس اســت و کاهش قیمت باعث شده که 
بازار رقابتی در شــرکت ها همچنان دنبال شــود اما آنچه مسلم است مشکلی در 

زمینه تامین روغن تا پایان سال وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی با اشاره به حذف شدن 
ارز ترجیحی برای واردات روغن، گفت: ارز واردات روغن نیمایی شد و این مسئله 
نیاز به نقدینگی، برای واردات را افزایش داد. پیش از نیمایی شدن ارز واردکنندگان 
برای یک کشــتی ۵ هزار تنی نیاز به نقدینگی حدود 4۰ میلیارد تومانی داشت، 
در حالی که این کشتی امروز با بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان وارد کشور می شود از 
این رو الزم است سازوکارهایی فراهم شود که بانک ها بتوانند نقدینگی افرادی که 

در زمینه واردات کاالهای اساسی فعالیت می کنند را فراهم کنند.

 نرخ انواع روغن در بازار داخلی
همچنین در این رابطه داود فکوری رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران، با اشاره 
به نرخ انواع روغن در بازار، تصریح کرد: روغن نباتی ۵ کیلویی ۳۶۵ هزار تومان، 
روغن جامد کوچک ۷۰ هزار و 4۰۰ هزار تومان، روغن مایع ۸۱۰ گرمی ۵۹ هزار 

و 4۰۰، روغن مایع ۹۰۰ گرمی سرخ کردنی ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
به گفتــه وی؛ حدود ۱۰ درصد قیمت روغن در بازار داخلی کاهش پیدا کرد 
اما این رقم نتوانست محرک مردم برای افزایش مصرف باشد چراکه روغنی ها که 
امروز با این نرخ ها عرضه می شــوند ۵ ماه پیش ۱4 تا ۲۰ هزار تومان بودند اما با 

این وجود این کاهش نرخ ها می تواند رضایت بخش باشد.

افت مصرف روغن ملموس است

علی سعدوندی
کارشناس اقتصادی 

درس   هایی از بانکداری جهانی برای 
اقتصاد ایران

آنچه بر فضای بانکی ما حاکم است، هر چه هست »بانک« نیست و هر پیامدی 
که تا امروز داشــته ناشی از مدلی بومی است که با تخطئه تجربه ارزشمند جهانی 

حاصل شده است.
پس از ســال ها انتظار، باالخره کمیته نوبل با اعطــای جایزه اقتصاد ۲۰۲۲ به 
سه اقتصاددان فعال در عرصه تنظیم   گری بانک ها و خدمات مالی بر اهمیت بانک در 
سیاستگذاری اقتصادی صحه گذاشت. سه اقتصاددان آمریکایی این جایزه ارزشمند 
را به خانه بردند. آنها سال ها بر خطر بزرگ هجوم بانکی یا Bank run و سیاست   های 
پیشنهادی برای ممانعت از این پدیده مخرب و محافظت از بازارهای مالی متمرکز 
بودند.بن برنانکی، اقتصاددان کالن برجســته و رئیس ســابق بانک مرکزی آمریکا 
)فدرال رزرو( به همراه داگالس دایموند، استاد برجسته فاینانس با تخصص بانکی در 
دانشگاه شیکاگو و فیلیپ دیبویگ، استاد بانکداری دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس 

برندگان امسال جایزه نوبل اقتصاد بودند.
دایموند ۳۹سال پیش در دانشگاه شیکاگو حضور داشت )البته او با پیتر دایموند، 
استاد شهیر دانشگاه ام آی تی همنام است. پیتر کارهای اصولی در اصالح صندوق های 
بازنشســتگی انجام داده و مدل معروف نسل   های همپوشان از اوست(. او به همراه 
دیبویگ که در آن زمان در دانشگاه ییل حضور داشت، مقاله راهگشای »هجوم بانکی، 
ضمانت سپرده و نقدپذیری« را منتشر کردند. مدل دایموند-دیبویگ تاکید داشت که 
بانک ها با تقدیم نقدینگی به جامعه خدمت بزرگی انجام داده اند، در عین حال نشان 
می   داد که قراردادهای سپرده دیداری بانک ها ممکن است به حالتی تعادلی منجر شود 
که تحت عنوان »هجوم بانکی« می   شناسیم. صندوق های ضمانت سپرده به تعادل دیگر 
در اقتصاد می   انجامند که حفظ ثبات ورودی و خروجی سپرده   ها را تقویت می کند. 
این نکته پیشــرفت بزرگی بود که نظام بازار بدون دخالت جدی دولت می   توانست 
به تعادل مولد و باثبات دست یابد و خطر فروپاشی بانکی را تا حد زیادی رفع کند.

بن برنانکی کارشناس برجســته تاریخ اقتصاد است که بحران رکود بزرگ سال 
۱۹۲۹ را مورد موشکافی قرار داده است. این بحران می   توانست رکود ساده اقتصادی 
باشد؛ اما خطاهای سیاستگذاری در آن زمان به بروز فاجعه بزرگی انجامید. تجربیات 
و مطالعات برنانکی در بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و نیز بحران اخیر کرونا به کار آمد و 
اقتصاد جهان را از غلتیدن در شــرایط مشابه ۱۹۲۹ رهاند. تاکید برنانکی بر ایجاد 

خطوط اعتباری اضطراری در فرونشاندن آتش دوبحران اخیر موثر افتاد.
بانکداری پدیده ای مدرن در اقتصادهای پیشرفته است که در توسعه اقتصاد جهانی 
در خالل ۱۰۰سال گذشته نقش جدی ایفا کرده است. نقش اساسی بانک، ایجاد پل 
ارتباطی است که سپرده   گذارانی را که مازاد وجوه نقد دارند با تسهیالت گیرندگانی که 
نیازمند این وجوه هستند مرتبط می کند. مساله این است که ماهیت زمانی سپرده   ها 
کوتاه   مدت است، به همین دلیل بانک ها سپرده   های دیداری و ابزارهایی مانند چک 
را ارائه می دهند. از سوی دیگر تسهیالت گیرندگان به دریافت وام   هایی تا حد ممکن 
بلندمدت تمایل دارند؛ به طوری که امروزه در کشــورهای پیشرفته اعطای وام   های 
۳۰ساله و حتی طوالنی   تر رهنی برای خرید امالک از سوی خانوارها و کسب وکارها 

به یک پدیده معمول بدل شده است.
مســاله این است که اقتصاد نیازمند نهادی اســت که تفاوت زمان بندی میان 
سپرده   گذاران و تسهیالت   گیرندگان را تسهیل کند و نظام بانکی مدرن چنین خدمت 
ارزشمندی را در تامین نقدینگی جامعه ارائه می دهد. البته چنین نهادی ممکن است 
در معرض انواع ریسک   های سیستمی و سیستماتیک قرار گیرد. برای رفع این خطر 
به ظاهر گریزناپذیر، اقتصاددانان برجسته مذکور به جای برخوردهای سلبی صیانت   وار 
و نفی کل نظام بانکداری مدرن، ابزارهای سه   گانه »صندوق ضمانت سپرده«، »پنجره 
تنزیل بانک مرکزی )به عنوان آخرین وام   دهنده(« و »نظارت و تنظیم   گری بر نظام 

بانکی« را توصیه کردند. این توصیه   ها در عمل معجزه آفرید.
سال هاســت که نظام بانکی ایران از ضعف   های درونی جدی رنج می   برد. کنترل 
تورم و دستیابی به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و غلبه بر معضالت اجتماعی نظیر 
خشونت، طالق و نرخ پایین ازدواج و موالید در کشور بدون تمکین به دستاوردهای 
علم و تجربه بشــری و احترام به اندیشمندان حوزه   های بانکداری و اقتصاد ممکن 
نخواهد بود. اعطای جایزه نوبل ۲۰۲۲ تلنگری به ایرانیان است که از اختراع چندباره 
چرخ اجتناب ورزیده و توصیه   های بزرگان این رشــته را که در عمل موفقیت   های 

سترگی در پی داشته است جدی بگیرند.
امروزه در دنیای پیرامونی ما نظام   های بانکی از ثبات و اعتبار بیشتری نسبت به 
گذشــته برخوردارند و بانکداری خصوصی که با احترام به مقررات کفایت سرمایه، 
تضمین الزم برای فعالیت   های اقتصادی سودآور بانکی در اقتصاد شکوفا را ارائه می دهد، 
به پدیده ای مقبول و ممدوح در سطح جهانی تبدیل شده است. توصیه می شود که 
خواننده محترم روند جهانی را با روند چنددهه گذشته در کشور که ماهیت فعالیت 
بانکی اساسا زیان   آور و از درون تهی شده است، مقایسه کند. در این مدت، وضعیت 
نســبت کفایت سرمایه در بانک های ایرانی در مقایسه با رقبای منطقه   ای و جهانی 
اسفناک بوده است. بانکداری مدل بومی به نمادی از »سرمایه خواری رفاقتی« بدل 
شده که هر بانک تیول قدرتمندان- از دولت گرفته تا شرکت های دولتی و خصولتی 
و انحصارگران خصوصی- است.متاســفانه در کشور ما تک تک توصیه   های بزرگان 
سیاســتگذاری بانکی از جمله ســه برنده جایزه نوبل ۲۰۲۲ وارونه اجرا شده است. 
صندوق ضمانت سپرده در ایران تفاوتی میان بانک های کارآ و ناکارآ از نظر پذیرش 
ریسک قائل نیست. تنظیم   گری بانکی بدون حمایت قانونی موثر در حد حرف است. 
سوال این است که چرا دولت به رغم وعده   ها، همچنان بر سنت ناروای انتصاب مدیران 
بانک های تجاری بر ریاست بانک مرکزی تاکید داشته است؟ آیا در این شرایط اصوال 
»نظارت« ممکن اســت؟ این در حالی اســت که در انتصابات مدیران عالی بانکی 
به رغم وجود معدودی از نخبگان، متاسفانه شایسته   ساالری مالک عمل نیست و روند 
تقدم »روابط« بر »ضوابط« همچون گذشــته حاکم است. پس جای تعجب نیست 
که تسهیالت غیرجاری مرتبط سر به فلک بکشد. همین معوقات دلیل اصلی تورم 
پایدار در کشور است.تجربه جهانی باید چراغ راه ما قرار گیرد تا بانکداری مدرن در 
ایران استقرار یافته و به این طریق ریسک   های اقتصاد کاهش یابد و اعتماد و اعتبار 
به اقتصاد و نظام بانکی بازگردد. آنچه بر فضای بانکی ما حاکم است، هر چه هست 
»بانک« نیست و هر پیامدی که تا امروز داشته ناشی از مدلی بومی است که با تخطئه 
تجربه ارزشمند جهانی حاصل شده است. امید است از گذشته درس بگیریم و جایزه 

نوبل اقتصاد ۲۰۲۲ را سرآغاز تحول در این عرصه قرار دهیم.

  خبرخبر
  تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد جرم است

معاون سازمان ملی استاندارد گفت: اگر مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری 
بدون رعایت معیارهای اســتاندارد تولید شــوند، عمل جرم رخ داده و مجازات قابل 

رسیدگی برای آن در نظر گرفته شده است.
احسان ساده در مورد وضعیت استانداردسازی مصالح ساختمانی به ویژه بتن، اظهار 
کرد: بررسی وضعیت استانداردســازی مصالح ســاختمانی از جمله بتن مبتنی بر 
آنالیزهای آزمایشگاهی انجام می شود؛ یعنی ادارات استاندارد در سراسر کشور نمونه 
برداری می کنند و در آزمایشگاه تخصصی دارای تجهیزات الزم، آنالیز آزمایشگاهی 
انجام می شود.معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: گاهاً اخباری مبنی 
بر غیراستاندارد بودن مصالح از جمله بتن منتشر می شود که قابل رسیدگی است اما 
نکته این است که بتن مشمول استاندارد اجباری است و مشخصات فنی برای این کاال 

تعریف شده است.

  2۰۸۶ واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل از ابتدای دولت سیزدهم احیا شد
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون ۲ هزار و ۸۶ واحد صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل احیا شده که ۷۶۶ مورد آن در سال جاری بوده است. امروز و در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشور، رییس جمهور 
اعالم کرد: بیش از ۲ هزار کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل در یک سال گذشته احیاء شده است.در این زمینه »علی رسولیان« معاون وزیر صنعت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: آمارهای یاد شده از سوی رییس جمهوری، همگی 
متعلق به بخش صنعت و مربوط به صنایع کوچک و متوسط است.وی بیان داشت: از این تعداد یک هزار و ۳۲۰ مورد مربوط به سال ۱4۰۰ و از زمان استقرار دولت سیزدهم است.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار داشت: از ابتدای 

امسال تاکنون نیز ۷۶۶ واحد راکد و نیمه تعطیل فعال شده  است و به این ترتیب، در مجموع تعداد واحدهای احیاء شده ۲ هزار و ۸۶ واحد است.
وی با بیان اینکه تعداد واحدهای راکد داخل شهرک های صنعتی رو به کاهش است، از طرح »افزایش ظرفیت تولید« وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد که سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران متولی آن است.

وزیر نیرو با اشــاره به توانمندی های صنعت برق، گفت: پروژه های توســعه 
انرژی هــای تجدیدپذیر و اســتفاده از فناوری های جدیــد در نیروگاه ها جزو 

اولویت های دولت سیزدهم است.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو درباره ناترازی انرژی در کشــور، گفت: افزایش 
بهره وری یا راندمان در انرژی کشور جنبه های مختلفی دارد، یک جنبه آن به 
استانداردها مربوط می شود که این مهم وظیفه سازمان استاندارد است، هرچند 
انصافــا اقدامات خوبی نیز انجام داده، درواقــع برای مصارف مختلف انرژی در 
بخش های مختلف تعیین استاندارد شده اما باید نظارت بیشتری بر تولید تجهیزات 
انرژی بر شود، جنبه دیگر به موضوع نیروگاه ها و تولید برق مربوط می شود که 
رویکرد دولت در این زمینه استفاده بهینه از انرژی در اختیار بوده و در این مسیر 

اقدامات قابل توجهی هم انجام شده است.
وی ادامه داد: همین که با وجود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق، تابستان بدون 
بحرانی را پشت سر گذاشتیم به معنای افزایش راندمان است یعنی توانستیم با 
برق کمتر نیازهای بیشتری را برطرف کنیم، درواقع در بخش خانگی خاموشی 

نداشــته و توانستیم با مدیریت مصرف و مدیریت توزیع در شبانه روز جوابگوی 
بخش صنعت کشــور نیز باشــیم.محرابیان با بیان اینکه همچنین پروژه های 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از فناوری های جدید در نیروگاه ها جزو 
اولویت های دولت است، افزود: خوشبختانه تقریبا هر ماه شاهد افتتاح طرح های 

متعددی در این زمینه هســتیم که مجموع این طرح ها سبب افزایش راندمان 
نیروگاهی و کاهش مصرف سوخت و تولید برق بیشتر می شود.

وزیر نیرو با پذیرش اجرایی نشدن قوانین متعدد در حوزه انرژی مانند عدم 
اجرای بندهایی از »قانون رفع موانع تولید«، توضیح داد: اگرچه قوانین در حوزه 
انرژی باید اجرایی شوند اما باید بدانیم؛ نوسازی نیروگاه ها مساله ای نیست که 
ظرف یک الی دو ســال انجام شــود، چراکه مجموع نیروگاه های کشور حاصل 
نزدیک نیم قرن فعالیت صنعت نیروگاهی بوده، بنابراین نوســازی آن ها نیاز به 
اعتبار و زمان دارد اما مهم آن است که اکنون سنگ بنای نیروگاه های جدید بر 
مبنای رعایت الگوی مصرف است.به گفته محرابیان، تولید محصوالت سرمایشی 
و گرمایشی با راندمان باالتر برای مصارف خانگی نیز جزو وظایف وزارت صمت 
است، لذا وزارتخانه مذکور باید این مهم را پیگیری کند.وزیر نیرو درباره اینکه 
ناترازی حوزه انرژی چگونه برطرف خواهد شــد، گفت: عالوه بر توسعه میادین 
گازی، کاهش شدت مصرف انرژی سبب رفع ناترازی و افزایش تولید در میادین 

و پاالیشگاه های گاز می شود.

نوسازی نیروگاه ها ظرف یک تا دو سال امکان پذیر نیست

 در هفته گذشته رییس سازمان ملی استاندارد در چند 
نوبت در جمع خبرنگاران بر لزوم پاس کردن استانداردهای 
۸۵گانه در تولیدات داخلی و همچنین خودروهای وارداتی 
تاکید کرد؛ موضوعی که نگرانی هایی را در بین تولیدکنندگان 
در خصوص تحقق هدف ۵۰ درصدی رشد تولید خودرو به 

وجود آورده است.
جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد 
از حدود سال ۱۳۸۲ در دستور کار قرار گرفت و در آغاز ۱۱ 
استاندارد به طور اجباری اعالم شد که پس از مدتی به ۶۳ 

مورد رسید و اکنون به ۸۵ مورد افزایش یافته است.
ارتقای اســتانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد از سال ۹۶ 
آغاز شد، در آن زمان این استانداردها برای خودروهای وارداتی 
اجباری  شد، اما برای خودروهای داخلی، یک مهلت سه ساله 
در نظر گرفته شد و از اول دی ماه ۹۸ استانداردهای ۸۵ گانه 
خودروها اجباری شد. استانداردهایی که به گفته مسووالن 
سازمان ملی استاندارد، برای ایمنی مردم و ارتقای خودروهای 
مورد استفاده طراحی شده و به هیچ عنوان سختگیرانه نیست.

»ســید مهدی اسالم پناه« رییس  سازمان ملی استاندارد 
ایران پیش تر در خاتمه مراســم رونمایی از دومین محصول 
جدید ایران خودرو در سال ۱4۰۱ در جمع خبرنگاران افزود: 
در خصوص اســتانداردهایی که تولیدکنندگان خودرو برای 
تولیدات داخلی خود باید رعایت کنند، پیش تر مواضع خود 
را صریح و روشن اعالم کرده ایم و با قاطعیت در جهت احقاق 

حقوق مردم ایستاده ایم.
وی گفت: انتظار دولت، ســازمان ملی استاندارد و ارکان 
تصمیم گیرنده در این زنجیره این اســت که خودروسازان 
داخلــی حق الناس و رضایت مردم را تحصیل کنند که یک 

امر اخالقی و قانونی و شرعی است.
اسالم پناه خاطرنشان کرد: اینکه با در پیش گرفتن این 
سیاست تیراژ تولید مدنظر امسال خودروسازان محقق می شود 
یا خیر، بحث دیگری اســت، اما مطلعیم خودروسازان همه 
تالش خود را به منظور ارتقای کیفی تولیدات به کار بسته اند.

 تیراژی که محقق نمی شود
در همیــن زمینه رییس انجمن خودروســازان ایران در 
گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: برخی از استانداردهای ۸۵ گانه 
خودرو که شامل چهار عنوان استاندارد خودروهای سواری و 
چهار عنوان استاندارد خودروهای تجاری است، در سال های 
گذشته متاثر از مساله تحریم ها و آماده نبودن زیرساخت های 

الزم با تعلیق مواجه شد.
»احمــد نعمت بخش« افزود: برخی از این اســتانداردها 
نظیر ترمز اضطراری خودروهای تجاری یا انحراف خودرو از 
مســیر در خودروهای سواری به دالیل یاد شده، امکان اجرا 

کردن شان در داخل وجود ندارد.
وی گفت: با این حال در جلســه گذشــته شورای عالی 
اســتاندارد مصوب شــده که زمان بندی بــرای اجرای این 
استانداردهای تعلیقی با هماهنگی وزارت صمت در نظر گرفته 
شود، با این حال رییس کل سازمان ملی استاندارد به تازگی 
تاکید کرده که این استانداردها هرچه زودتر باید اجرایی شوند.

این مقام صنفی یادآور شد: در سال جاری خودروسازان 

نســبت به حذف پنج محصول قدیمی از خطوط تولید خود 
اقدام کرده اند که به معنای همراهی با سیاســت های کالن 
کشــور است، با این حال به دلیل تداوم تحریم های ظالمانه 
علیه صنعت خودروســازی کشور انتظار می رود زمان بندی 
مناسبی برای اجرایی کردن این استانداردها در نظر گرفته 
شود تا تیراژ تولید دچار مشکل نشود.وی اظهار داشت: برای 
مثال، استاندارد برخورد با عابر پیاده یکی از آن استانداردهای 
تعلیقی بود که امروز در محصوالت جدید خودروســازان از 
جمله تارا و شاهین تعبیه شده است، اما اگر بخواهیم آن را 
روی محصوالتی همچون پژو پارس یا پژو ۲۰۶ نصب کنیم 
عالوه بر نیاز به انتقال فنــاوری از خارج، نیازمند تغییراتی 
در درب، داشبورد، برف پاک کن ها و غیره است.نعمت بخش 
تصریح کرد: چنین تغییراتی با در نظر گرفتن شرایط تحریم ها 
که انتقال تکنولوژی را دشــوار کــرده، منجر به حذف این 
خودروها از خطوط تولید خواهد شد و در نتیجه دستیابی به 
افزایش تیراژ ۵۰ درصدی وعده داده شده را با مشکل مواجه 
می کند. در بند نخست از فرمان هشت ماده ای رییس جمهور 

در حوزه خودرو آمده اســت: تولید خودرو در ســال ۱4۰۱ 
نسبت به سال ۱4۰۰ دست کم ۵۰ درصد افزایش یابد.

 جریان پایدار تولید خودرو حفظ می شود
در این پیوند، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت بیان  
داشت: مطابق جلسه یکصد و پانزدهم شورای عالی استاندارد، 
مقرر شد رفع تعلیق برخی از موارد مربوط به استانداردهای 
۸۵گانه خودرویی طی برنامه زمان بندی مشترک بین وزارت 

صمت و سازمان ملی استاندارد باشد.
»عبداهلل توکلی الهیجانی« معتقد است: این برنامه باید به 
نحوی طراحی شود که عالوه بر تحقق خواسته های سازمان 
ملی استاندارد به عنوان یک نهاد حاکمیتی، ضربه ای به تولید 
داخل نیز وارد نکند.وی خاطر نشان  کرد: به طور قطع این گونه 
نخواهد بود که به  یکباره جلوی تولید خودروهایی که توان 
پاس کردن این اســتانداردها را ندارند گرفته شود، زیرا در 
سال های اخیر و مطابق منویات رهبر معظم انقالب بر رونق 
تولید و رفع نیازمندی های مردم توصیه و تاکید فراوان شده 
اســت.توکلی الهیجانی تصریح  کرد: بر این اساس برنامه ای 
که طراحی می شود به طور قطع به تولید خودروسازان به ویژه 
در رده خودروهای پرتیراژ که نقش مهمی در تنظیم بازار نیز 
دارند لطمه نخواهد زد و روند جریان پایدار تولید که پس از 

چند سال شاهد آن هستیم، حفظ خواهد شد.
 کارخانجــات خودروســازی از ابتدای امســال تا پایان 
شــهریورماه موفق به تولید ۵۱۶ هزار و ۲۰۶ دستگاه انواع 
خودروی سواری، وانت، ون، مینی بوس، میدل باس و اتوبوس، 
کامیون، کامیونت و کشــنده شدند. آماری که در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال رشد ۶ درصدی نشان می دهد.
ایــن آمارها دربرگیرنده تولید خودروهای کامل و ناقص 
است.بررسی آمار تولید، تحویل و تعهدات خودروهای سبک 
)ســواری و وانت( دو خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد 
تولید خودروهای کامل در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۳۸۸ هزار 
و ۸۵۵ دستگاه بوده که حاکی از رشد ۲۸4 درصدی است.

 آیا رشد تولید خودرو محقق می شود؟
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تاثیر ناآرامی ها بر قیمت دالر چه بود؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  | یک کارشناس 
اقتصــادی گفت: به طور طبیعی ناآرامی ها اثر 
منفی خود را بر بازار دارند اما بازار ارز مشخصا 
این روزها تحت تاثیر ابهام پیش روی مذاکرات، 
سیاست آمریکا در قبال ایران و همچنین موضع 
احتمالی سازمان ملل در قبال کشور است و تا 
زمانی که تکلیف این سه مساله روشن نشود؛ 

ابهام بازار ارز تداوم خواهد داشت.
نزدیک به دو هفته پیش خبر آزادســازی 
۷میلیارد از پول های بلوکه شده ایران منتشر شد 
که با واکنش های متفاوتی از سوی رسانه های 
داخلی مبنی بر صحت آن مواجه شد تا اینکه 
یکی از رســانه های خارج از کشور صحت این 
خبر را تایید کرد؛ گفتنی است که در فروردین 
ماه سال جاری نیز خبری مبنی بر آزادسازی 
۷ میلیارد دالر از منابع ایران در خارج از کشور 
منتشر شده بود که در نهایت مشخص نشد که 

این پول های در کجا هزینه شده است.
از زمان انتشار اولین خبر مبنی بر آزادسازی 
۷ میلیارد از پول های بلوکه شده ایران در خارج 
از کشور هیچ خبر تکمیلی دیگر از سوی مقامات 
منتشر نشده است و ابهام شدیدی در بازارهای 
مالی کشور حاکم است همان طور که از وضعیت 

مذاکرات هسته ای خبری به میان نمی آید.
یکــی از این بازارهای که این روزها فعاالن 
آن با ابهامات شدیدی مواجه هستند، بازار ارز 
است. طبق آخرین بررسی های صورت گرفته 
قیمت دالر در بازار آزاد در یک قدمی ۳۳ هزار 

تومانی قرار دارد.

 بانک مرکزی می تواند جهش نرخ ارز 
را متوقف کند؟

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت 

و گو با خبرنگار خبرآنالین و در پاســخ به این 
پرسش که ممکن است آزادسازی ۷ میلیارد از 
پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور بر 
قیمت ارز اثر گذارد یا خیر؛ گفت: قیمت ارز به 
خیلی از عوامل وابسته است و یکی از عواملی که 
بر بازار اثر می گذارد عرضه ارز است. این منابع 
ازاد شده در حال حاضر متعلق به بانک مرکزی 
است چراکه دولت ریال آن را در گذشته گرفته 
اســت و در صورتی که بانک مرکزی تصمیم 
بگیرد که این ارز را روانه بازار کند می تواند بر 
روی کاهش قیمت اثر گذارد البته این سناریو 
با فرض ثابت بودن تقاضا مطرح می شود و تقاضا 
برای ارز نیز یکی دیگر از فاکتورهای مهم تعیین 

کننده قیمت است.

این کارشــناس اقتصادی در ادامه افزود: تا 
زمانــی بانک مرکزی می تواند بر روی نرخ ارز 
اثر کاهشی داشته باشــد که این ذخایر را در 
اختیــار دارد و می تواند روانه بازار کند و باعث 
تقویت ارزش پول ملی مــا در مقابل ارزهای 
خارجی شــود و اینکه برای چه مدت بازار ارز 
قابل کنترل خواهد بود وابســته به تصمیمات 

سیاست گذاران است.
ندری در ادامه افــزود: اینکه چقدر از این 
ارز می خواهد به بازار عرضه شود، به چه شکل 
می خواهد به بازار عرضه شود و اینکه چقدر این 
خبر صحت دارد و در عمل شدنی است یا خیر، 
سواالتی اســت که از آنجا که ما از تصمیمات 
سیاست گذاران خبر نداریم پاسخی برای آنها 

نیست و قابل پیش بینی نیست که چه اتفاقی 
خواهد افتاد.

 درجه باالی نااطمینانی در بازار
این کارشــناس اقتصــادی در ادامه گفت: 
یکی از مشکالت سیاســتگذاران ما این است 
که ارتباط آن ها با بازار خیلی ارتباطات شفاف 
و روشنی نیست در نتیجه درجه نااطمینانی در 
بازار ما باال است. اگر فعاالن اقتصادی از برنامه 
سیاستگذار مطلع باشند و اطمینان داشته باشند 
که سیاستگذار رفتار خود را تغییر نخواهد داد، 
می تواند به اقتصاد کمک کند و در این زمینه 
به نظر میرسد که سیاستگذار تنها به اعالم این 
خبر اکتفا کرده و در نتیجه ما نمی دانیم که در 

عمل چقدر تحقق پیدا کرده است.
کامران ندری در ادامه گفت: خود این خبر 
به تنهایی می تواند اثر خود را بر بازار و کنترل 
نرخ ارز داشته باشد اما در بازار این خبر خیلی 
موقتی و خیلی کوتاه مدت می توانست از شدت 
افزایش نرخ بکاهد. در نتیجه پس از مدتی اثر 
ایــن خبر نیز از بین خواهد رفت و با توجه به 
تزریقی که به بازار صــورت می گیرد واقعیت 

مشخص خواهد شد.

اعتبار حرف های   پیش بینی درجه 
سیاست گذار دشوار شده است

وی در ادامــه گفت: برای ما به عنوان یک 
تحلیلگر پیش بینی رفتار سیاست گذار و حتی 
پیش بینی درجه اعتبار حرف های سیاست گذار 

خیلی دشوار است.
ندری در ادامه در پاسخ به این پرسش که 
ناآرامی های اخیر چه تاثیری بر بازار ارز خواهد 
گذاشــت؛ گفت: ساعت کاری صرافی ها کمتر 
خواهد شــد و زمانی که افراد برای تامین ارز 
مورد نیاز خود مراجعه می کنند می بینند که 
صرافی کار نمیکند و در مضیقه قرار می گیرند 
اما مســئله اصلی به این برمی گردد که ما در 
آینده چقدر درآمد ارزی خواهیم داشــت و تا 
چه اندازه می توانیم از این درآمد ارزی استفاده 
کنیم و همه اینها بــه برجام بازمی گردد و در 

مذاکرات باید حل شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به 
طور طبیعی ناآرامی ها اثر منفی خود را بر بازار 
دارند اما اگر مشخص شود که مذاکرات متوقف 
شده است و آمریکا فشار حداکثری را بازگرداند 
و تحریم های سازمان ملل نیز به آن اضافه شود 
میتواند اثرات خیلی بدی بر روی بازار ارز گذارد.

  شرط تبادل عادی اقتصادی با چین و هند FATF است
یک کارشــناس اقتصادی گفت: زمان امضای برجام می گفتند که تمام مشکالت ما حل 
خواهد شــد؛ امــا واقعیت چیز دیگری بود. در حال حاضــر همین حرف راجع به پیمان 

شانگهای گفته می شود.
پیمان مولوی گفت: عضویت دائم ایران در پیمان همکاری های شــانگهای موجب خروج 
خودکار ایران از لیست سیاه FATF نخواهد شد. اگر ایران عضو دائم پیمان شانگهای شود 
و بخواهد تعامالت اقتصادی استاندارد با سایر کشورهای عضو داشته باشد، باید بر اساس 

مفاد FATF )گروه ویژه اقدام مالی( و AML )مبارزه با پول شویی( اقدام کند.
 ،U-turn وی ادامه داد: در حال حاضر ایران تعامالت اقتصادی را به صورت دوطرفه و بدون
با هزینه بسیار باال انجام می دهد، اما عضویت در سازمان شانگهای موجب نمی شود ایران 
عضو پیمان های بین المللی دیگر مانند FATF شود، زیرا این دو ارتباطی با هم ندارند. ایران 
نباید عضویت در FATF را معطل نگه می داشت تا در لیست سیاه این معاهده قرار نگیرد.

مولوی تصریح کرد: ممکن است روسیه به این دلیل که تحریم زده ترین کشور است، بدون 
مالحظات FATF با ایران تعامل اقتصادی داشــته باشد، اما ایران برای تبادل استاندارد و 
عــادی اقتصادی با چین و هند به عنوان دو قدرت اقتصادی پیمان شــانگهای باید عضو 

FATF باشد.
این کارشــناس اقتصــادی در خصوص عضویت دائم و یا رونــد عضویت ایران در پیمان 
شانگهای اظهار داشت: به نظر من، متأسفانه ما هنر زیادی در غلو و اغراق داریم به طور 
مثال در زمان امضای برجام می گفتند که تمام مشــکالت ما حل خواهد شد؛ اما واقعیت 

چیز دیگری بود. در حال حاضر همین حرف راجع به پیمان شانگهای گفته می شود.
مولوی ادامه داد: راه حل عبور از مشکالت این است که ایران به  عنوان یک کشور عادی از 
لحاظ اقتصادی بدون تحریم، بدون فشارهای بین المللی و هرگونه قطع دسترسی بانکی 

باشد تا بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد.
پیمان مولوی در انتهای اظهارات خود گفت: بنابراین چه عضو دائم پیمان شــانگهای و 
چه در مسیر عضویت دائم باشیم، برای کشور تفاوت چندانی نخواهد داشت و قبل از آن 
باید جریان ورود و خروج ســرمایه و مشکالت آن را کنترل کنیم و سپس امیدوار باشیم 
که چشــم انداز اقتصادی ایران مثبت خواهد شــد تا بتوانیم فعالیت تجاری خوبی چه با 

شانگهای و چه با اروپا، آمریکا و هر کشور دیگری داشته باشیم.

  صنایع بیشترین میزان مصرف برق را به خود اختصاص دادند
 بررســی ها بیانگر آن است که طی ۶ماهه نخست امســال در مجموع ۳۴ درصد از برق 
کشــور در بخش صنعت به مصرف رســید که از این لحاظ این گروه از مشترکان در رده 

نخست مصرف قرار گرفته اند.
 در حال حاضر بخش صنعتی ۳۴ درصد از مصرف برق کشــور را به خود اختصاص داده 
اســت و پس از آن بخش خانگی ۳۳.۷ درصد در رده دوم بیشترین و بزرگ ترین مصرف 
مشترکان بخش کشاورزی نیز ۱۵.۴ درصد، عمومی ۸.۳ درصد، سایر مصارف ۷.۴ درصد 

و روشنایی معابر ۱.۲ درصد از مجموع برق مصرفی کشور را به خود اختصاص داده اند.
مصرف برق کشــور به جز بخش صنعتی که با رشــد ۷.۶ درصدی و سایر مصارف که با 
رشد ۳.۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، در بقیه بخش ها کاهش یافته است.

همچنین مصرف بخش خانگی نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته ۲ درصد کاهش 
نشان می دهد.

  کاهش ۱۴ درصدی ورود آب به مخازن سدها نسبت به سال گذشته
 آمار دفتر اطالعات و داده های آب وزارت نیرو کشــور نشان می دهد، با سپری شدن ۳۰ 
روز از سال آبی )۱۴۰۲-۱۴۰۱( میزان حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۸.۱۲ 
میلیارد مترمکعب بوده و شــاهد کاهش ۱۴ درصدی ورودی به مخازن نســبت به سال 
فیروز قاســم زاده، مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشــور، گفت: بررسی وضعیت 
ورودی سدهای کشور نشان می دهد ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۸۳۰ میلیون 

مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۴ درصد کاهش دارد.
وی خاطرنشان کرد: میزان پرشدگی ســد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان 
تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به 

ترتیب حدود ۱۱ درصد، ۱۹ درصد، ۴۳ درصد و ۲۹ درصد است.
با توجه  به پیش بینی هواشناسی مبنی بر کم بارشی فصل پاییز ۱۴۰۱ و به تبع آن کاهش 

ورودی ها به مخازن سدها، صرفه جویی در مصرف آب امری ضروری است.
 سرانه مصرف آب خانگی هر نفر در شبانه روز به حدود ۱۹۱ لیتر رسیده است، درحالی که 
بر اساس اعالم شرکت آب و فاضالب کشور، الگوی آب مصرف خانگی ۱۵۰ لیتر است که 

به این ترتیب میانگین سرانه مصرف آب در کشور ۴۱ لیتر از الگوی مصرف بیشتر است.
همچنین شــرکت آب و فاضالب استان تهران با تأکید بر اینکه روند مصرف آب تغییری 
نکرده اســت، اعالم کرد: تهران در مهرماه امســال سهمی از بارش ها نداشت، درحالی که 
این میزان در متوســط بلندمدت ۷.۳ میلی متر بوده اســت، بنابراین کاهش مصرف ۲۰ 

درصدی ضروری است.

  رشد ۱3 درصدی صادرات کشور در نیمه نخست سال با اقدامات زیرساختی 
دولت سیزدهم

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فراهم کردن امکانات زیرســاختی با اقدامات 
دولت ســیزدهم رشــد ۴۰ درصدی صادرات کشور در ســال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ و 
افزایش ۱۳ درصد در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رقم زد.

علیرضا پیمان پاک در آیین بیســت و ششمین ســالروز ملی صادرات که با حضور آیت 
اهلل »ابراهیم رئیسی« رئیس جمهوری، »ســیدرضا فاطمی امین« وزیر صمت، »محسن 
رضایی« معاون اقتصادی ریاســت جمهوری، صادرکنندگان برتر ۱۴۰۱ و سایر مسووالن 
کشــوری در سالن اجالس سران برگزار شد، با بیان اینکه حضور رئیس جمهوری عاملی 
برای رونق این روز شد، اظهار داشت:  بعد از هشت سال مراسم روز ملی صادرات با حضور 
رئیس جمهوری برگزار شد که این مساله باعث رونق این مراسم شد و ایشان راه کارهای 
قابل پیگیری برای جهش و تحول در حوزه صادراتی در سازمان توسعه تجارت را در این 

مراسم ارائه کرد.
وی با بیان اینکه پس از مراسم روز ملی صادرات در سال گذشته، رئیس جمهور دستوراتی 
را در قالب هم اندیشی با صادرکنندگان مطرح کرد، افزود: این دستورات پیگیری و نتایج 

مثبتی هم به همراه داشت.
رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران درباره وضعیت توســعه تجارت کشور و اقدامات و 
راه کارهای قابل پیگیری در زمان باقیمانده دولت سیزدهم برای جهش و تحول در حوزه 
صادراتی، اظهار داشــت: این اقدامات در دو بخش پیگیری می شود که یکی از مهمترین 

بخش ها، مسائلی در مورد مانع زدایی بود.
وی ادامه داد: در خصوص مانع زدایی، تصمیم ها و سیاســت هایی که مانع جدی بر ســر 
راه توســعه صادرات و تجار بود را برطرف کردیم. در خصوص مشکالتی که بازگشت ارز 
ایجــاد کرده بود با روش های مختلف از جمله واردات در قبال صادرات در همه گروه های 
کاالیی -جز چند گروه محدود- تســریع در اعاده و کاهش قوانین متزاحم توانستیم راه 

را برای تجار باز کنیم.
پیمان پاک با بیان اینکه در این مسیر سازمان توسعه تجارت برنامه های خود را هدفمند 
به اجرا درآورد، تاکید کرد: این هدفمندی را در حضور در نمایشگاه های بین المللی مانند 
نمایشــگاه مسکو و اعزام و پذیرش هیأت های تجاری اجرا کردیم که دستاوردهای خوبی 
داشت. برای سال ۲۰۲۳ هم برنامه کامل نمایشگاهی و حضور هدفمند در این نمایشگاه ها 

آماده شده است.
وی با اشاره به برنامه برای حضور در بازارهای بکر و نوظهور مانند آفریقا، اوراسیا و جنوب 
شرق آســیا، افزود: از ابتدای ســال تا امروز ۴۰ هیات تجاری از آفریقا به ایران آمدند و 
هفته آینده نیز ۳۱ مدیر خرید از شرکت های بزرگ روسیه و بالروس به تهران می آیند تا 
توافقات مهمی انجام شود. برای ارتباط میان تجار و معرفی محصوالت خود، پلتفرم های 

B۲B و B۲C تعریف شد.

 یک کارشــناس اقتصادی با اشــاره به بی انضباطی 
مالی بانک های خصوصی در کشور و تاثیر آن در افزایش 
تــورم، گفت: بانک های خصوصی منابع پولی را جذب و 
وارد بازارهای مختلف می کنند که موجب به هم ریختگی 

قیمت ها در بازارها می شود.
 تاســیس بانک های خصوصی در ۲۰ ســال گذشته 
بــا مالکیت و مدیریت اشــخاص غیردولتی داخلی و بر 
اســاس ضوابط و با مجوزهای بانک مرکزی به رسمیت 

شناخته شدند.
این بانک ها که بی ضابطه به وجود آمده اند و با رابطه به 
فعالیت مخرب خود ادامه می دهند در این سال ها همواره 
موردانتقاد کارشناســان بودند و آخرین اعتراض و انتقاد 
نیز مربوط به وزیر اقتصاد و در نشســت شــورای اداری 

شهرستان های زرند و کوهبنان  است.
بانک های خصوصی در این ســال ها با عدم پرداخت 
تسهیالت و هزینه در بازارهای طال، مسکن و ارز و اختالل 
در نظام پولی کشور موجب واکنش وزیر اقتصاد شدند. 

ســید احسان خاندوزی با اشاره به مشکالت ناشی از 
فعالیت بانک ها گفت که توقع داریم بانک های خصوصی 
که جزو بدنه همین کشور هستند با خدمات خود موجب 
رضایت مردم باشــند نه شــکایت و به اجرای پروژه ها 

کمک کنند.

 عدم پایبندی بانک های خصوصی به اجرای 
نرخ سود

»حسین میرزایی« کارشناس اقتصادی در این خصوص 
به ایرنا گفت: بحث عدم پایبندی بانک های خصوصی به 
نرخ ســود یکی از وجوه عملکرد نامناسب این نهادها در 

اقتصاد کشور است و چه بسا سایر عملکردها نیز از این 
بحث عدم پایبندی به نرخ ســود هم بدتر باشد و اثرات 

مخرب تری در اقتصاد داشته باشد.
وی افزود: وقتی آمارهای کالن پایه پولی در کشور را 
بررسی می کنیم می بینیم در دهه ۹۰ و در سال های اخیر 
یک رکن بدهی بانک ها به بانک مرکزی است و بر اساس 
این آمار بیش از نیمی از این بدهی بانک ها و شــاید ۶۰ 

درصد مربوط به بانک های خصوصی است.

 اقدامات تورمی بانک های خصوصی
میرزایی تصریح کرد: بدهی بانک های خصوصی به بانک 
مرکــزی بر آتش نقدینگی و تورم دمیده و اثر خود را بر 
تضعیف معیشت مردم و گرانی مکرر کاال در اقتصاد نشان 

داده و بیانگر بی انضباطی مالی است که بانک ها داشتند.
وی گفــت: محور مهم بعدی در عملکرد بانک ها این 
است که منابعی که جذب می کنند بخشی را تسهیالت 
می دهند و در حوزه های مختلف هزینه می شود و بخشی 
هم تسهیالت نمی دهند و به صورت وجه نقد نگهداری 
می کنند یا اینکه بخشــی از منابع جذب شده را در بازار 
دارایی همچون  طال و سکه و مسکن و ارز به گردش در 
می آورند که این خود تورم زا است و گرانی ایجاد می کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بررسی داده های 
آماری گویای این اســت که ۶۰ تا ۷۰ درصد تسهیالت 
پرداخت نشده شبکه بانکی مربوط به بانک های خصوصی 
است، یعنی این بانک ها منابع را از بخش های پولی جذب 
کردند و به جای اینکه در راســتای اهداف کالن کشور 

تسهیالت دهند، در بازارهای مختلف به گردش درآورند 
و موجب به هم ریختگی قیمت ها در بازارها شده اند.

وی بیان کرد: از دیگر معضالتی که بانک های خصوصی 
ایجاد کردند مربوط به بازار بین بانکی است که وقتی به 
آن مراجعه می کنیــم عمده بانک هایی که وجوه بازار را 
جمــع آوری می کنند و بر آتــش افزایش نرخ بهره بین 
بانکی می دمند بانک های خصوصی هستند و سهم باالیی 

را در حوزه تقاضای تسهیالت در بازار بین بانکی دارند.
میرزایی ادامه داد: بنابراین ما با پدیده ای مواجه هستیم 
که در هر بخشــی که وارد می شود سعی دارد وجوه را با 
نرخ بهره باال، استقراض مکرر از بانک مرکزی جمع آوری 
و درنهایت در بخشی که مشخص نیست هزینه می کند 

و این اقدام بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر می گذارد.
وی در مورد نحوه برخورد با بانک ها خصوصی نیز گفت: 
برخی از بانک های خصوصی هنوز به مرز هشدار جدی 
نرسیدند و بانک مرکزی با ابزارهای موجود و اختیاراتی 
که دارد می تواند برخورد کند و از ابزارهای نظارتی خود 

حداکثر استفاده را ببرد.
این کارشــناس ادامه داد: بانک مرکزی توان برخورد 
با این بانک ها را دارد و دســته ای از این بانک ها کارشان 
از بحث اصالح گذشــته و روند آنها در سال های اخیر به 
گونه ای بوده که در حوزه اصالحات بانکی قرار نمی گیرند.

وی تاکید کرد: البته بانک های خصوصی وضع خوبی 
دارند شاید صورت های مال نگران کننده باشند، اما در واقع 
کلیت دارایی بانک ها اقالم ارزشمندی است و لذا برخی 
از بانک ها الزم است تصمیمات سخت تری اتخاذ کنند و 
ادغام در بانک های بزرگ دولتی در دستور کار قرار گیرد 
کما کینه شاهد ادغام بانک های نظامی در کشور بودیم.

  شرکت ملی صنایع پتروشیمی با وجود تخفیف قیمت خوراک گاز برای پتروشیمی ها 
به دنبال بازنگری در فرمول قیمت برای پایداری تولید است.

 شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در واکنش به گزارش روزنامه شرق درباره افزایش 
قیمت جهانی گاز و تعطیلی بسیاری از پتروشیمی های ایران تاکید کرد که فرمول قیمت 
گاز مصوبه هیئت وزیران بوده و از سال ۱۳۹۴ تاکنون اجرا شده و تا قبل از جنگ روسیه 

و اوکراین مشکل یا نارضایتی در این خصوص وجود نداشته است.
در ادامه تاکید شــده که طی سال های اخیر شرکت های مصرف کننده گاز از جمله 
واحدهای تولیدکننده متانول از سودهای عملیاتی چشمگیری برخوردار شده اند و داده های 
موجود در بورس خود بیانگر این مدعا اســت. حال به دلیل جنگ مذکور قیمت گاز در 
منطقه اروپا به شدت باال رفته و قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی ها به عنوان خوراک را که 

مطابق همان فرمول متأثر از قیمت گاز در اروپا و آمریکاست، باال برده است.
دولت نیز در این خصوص به گونه ای عمل کرده که تا حد امکان مانع زیان شرکت های 
مصرف کننده گاز شــود. در این خصوص در قانون بودجه سال جاری سقف قیمت گاز 
به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی ۵۰۰۰ تومان لحاظ شده است که با لحاظ کردن 
نــرخ ارز دولتی، نرخ مذکور به مراتب پایین تر از قیمت های گاز طبیعی در مناطق اروپا 

و آمریکا است.
همچنیــن با نگاهی به تجارت جهانی در اقصی نقاط دنیا متوجه خواهیم شــد که 
تولیدکنندگان همواره نبض بازار را در دست داشته و با اندک تغییراتی در عرضه و تقاضا، 

قیمت مواد اولیه، نرخ انرژی و...، میزان تولید خود را تنظیم می کنند و در بســیاری از 
موارد به ویژه بحران های خاص جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان تصمیم به توقف تولید 
در مقطع خاصی از زمان کرده و همواره اقتصاد تولید خود را کنترل می کنند و در هیچ 
کجای دنیا دولت مربوطه بابت زیان ده شدن شرکت های تولیدی بخش خصوصی دست 

به تغییر قوانین و یا پرداخت از محل بودجه دولتی نمی زند.
در خصوص زنجیره ارزش متانول، ســال ها است که بحث تبدیل متانول به پروپیلن 
مطرح بوده و در حال حاضر نیز دانش فنی آن توسط شرکت پژوهش و فناوری تهیه و 
موجود است، اما به دلیل اقتصاد ضعیف آن و همچنین کمبود پروپیلن در کشور، وزارت 

نفت از طریق آیین نامه تخفیف پلکانی شرایطی را فراهم کرده که امکان سرمایه گذاری در 
این خصوص با صرفه اقتصادی مناسب جهت سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم شود.

سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث واحدهای MTO/MTP کمتر از ۵۰۰ میلیون دالر 
است و پس از تولید پروپیلن، ادامه زنجیره از اقتصاد مناسبی برخوردار بوده و نیازی به 

اعمال تخفیف توسط دولت نیست.
بنابراین واحدهای متانولی که تاکنون از سوددهی بسیار مناسبی برخوردار بوده اند بهتر 
است کمی دقیق تر و آینده نگرتر به فردای نه چندان دور بیندیشند. امروز مشکل جنگ 

روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمت گاز و کاهش سودآوری شده است.
فردای نه چندان دور، عرضه بیشتر از تقاضای متانول خود موجب کاهش قیمت متانول 
و به دنبال آن کاهش سودآوری واحدهای فوق خواهد شد؛ لذا توجه به توسعه زنجیره 

ارزش توسط واحدهای متانول یکی از الزامات بقا در آینده است.
مفهوم قابلیت رقابت پذیری بدین معناست که در تمامی عرصه ها شرایطی را فراهم 
کنیم که بتوانیم با رقبای خود رقابت کنیم نه بدین معنا که منابع ملی را به ناچیزترین 
قیمت برداشت کرده تا بتوانیم با رقبایی که منابع خود را با قیمت جهانی برداشت می کنند 
از سود مناسبی برخوردار شویم؛ بنابراین باید به افزایش بهره وری سایر عوامل تولید نیز 

به طور جد پرداخته شود.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همفکری تولیدکنندگان و وزارت نفت در حال بازنگری 

فرمول قیمت خوراک گاز طبیعی می باشد به گونه ای که پایداری تولید را حفظ کند.

بانک های خصوصی عامل اختالل در نظام پولی کشور

بازنگری قیمت خوراک گاز برای پایداری تولید

 باوجود تاکیدات مکرر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه امتیاز طرح 
»نهضت ملی مسکن« قابلیت خرید و فروش ندارد و تا زمان تحویل واحد به 
متقاضی، هر گونه خرید و فروش غیر قانونی خواهد بود، مدیرکل شهرسازی 
یکی از استان ها خبر از افزایش معامالت غیرقانونی نهضت ملی مسکن داده است.

محمد صادقی گفت: هر نوع خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن 
غیر قانونی بوده و تمام عواقب حقوقی و قضایی ناشی از آن متوجه فروشنده و 
خریدار است.وی گفته است: باوجود اطالع رسانی ها و هشدارها، بر اساس پایش 
و رصد میدانی شاهد افزایش خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در 
استان قم هستیم.صادقی گفت: متقاضی صرف پرداخت آورده اولیه وارد گردونه و 
چرخه طرح مسکن نهضت ملی می شود و این به معنای مالکیت بر واحد نیست.

وی توضیح داد: در هر نوع خرید و فروش واحدهای مسکونی، ثمن معامله 
یعنی جزییات واحد مســکونی از جمله خیابان، کوچه، بلوک، طبقه، شماره 

واحد، متراژ و... باید مشخص باشد.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان قم امتیاز طرح نهضت ملی مسکن 
قابلیت خرید و فروش ندارد و تا زمان تحویل واحد به متقاضی، هر گونه خرید 

و فروش باطل و غیر قانونی خواهد بود.
صادقی گفته اســت: البته این نوع خرید و فروش در گذشــته و در طرح 
مسکن مهر نیز توسط طرفین انجام می شده است که با گذشت بیش از یک 
دهه از شــروع آن طرح، موارد شکایات حقوقی کماکان ادامه دارد و در اغلب 

موارد حقوق خریدار و یا فروشنده تضییع شده است.
امروز همچنین »محمدمهدی حیدری« سرپرســت مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی در خصوص ورود شرکت های دانش بنیان و فناوری های نو 
در اجرای طرح نهضت ملی مسکن توضیح داد: از اواسط سال گذشته سیستم 
خانه های پرینت سه بُعدی در دستور کار قرار گرفت که مجوز آن صادر شد و 
هم اکنون در طرح نهضت ملی مسکن به عنوان الگو و نمونه در حال اجراست.

وی گفته است: سیستم های ساختمانی پنل های AAC و همچنین سیستم 
large panel از دیگر فناوری های نویی است که توسط قرارگاه شهید رجایی 
و قرارگاه خاتم در دست اجراست. به این فناوری های نوین مجوز داده شده و 
هم اکنون سیستم large panel قرارگاه خاتم االنبیا در مهرگان قزوین شروع 
شــده است.به گفته وی، با اجرای فناوری های نوینی که مجوز فعالیت دارند 

سه موضوع کاهش قیمت تمام شده، کاهش سرعت ساخت و ارتقای کیفیت 
ساخت محقق می شود.حیدری ادامه داد: هم اکنون در پروژه »مهرگان قزوین« 
سیستم large panel قرارگاه شهید رجایی که مربوط به قرارگاه خاتم و قرارگاه 
امام حسن است اجرایی شده و مرکز تحقیقات کار نظارت آن را در چهار نوبت 
انجام داده اســت. در خصوص پرینت سه بُعدی نیز قرار است که در مهرگان 

قزوین واحدهای تجاری با سیستم پرینت سه بعدی اجرا شود.
به گفته حیدری، در ایوانکی و در یزد احداث واحدهای مسکونی و تجاری 
به شکل پرینت سه بعدی اجرا خواهد شد.سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی در خصوص مراحل بهره برداری از سیستم های نوین ساختمانی 
توضیح داد: صاحبان صنعت با ادارات کل راه و شهرسازی و شهرهای جدید 
وارد مذاکره می شوند و در بخش نظارت مرکز تحقیقات از ابتدا تا انتها از طراحی 
تا اجرا و تکمیل حضور کامل دارد.وی تصریح کرد: اجرای فناوری های جدید 
ســاختمانی از جمله سیستم large panel ، سیستم پرینت سه بعدی حدود 
۲۰ درصد به کاهش قیمت تمام شــده واحدهای طرح نهضت ملی مســکن 
می انجامد. سرعت ساخت نیز در اجرا با این سیستم ها بسیار کوتاه خواهد شد.

امتیاز طرح نهضت ملی مسکن قابلیت خرید و فروش ندارد
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 دبیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( با بیان اینکه گرسنگی در دنیا رو 
به افزایش است، گفت: امروزه ۳.۱ میلیارد نفر 
از مردم دنیا هنــوز از عهده تامین یک رژیم 

غذایی سالم برنمی آیند.
»چو دونگ یو« در مراسم بزرگداشت روز 
جهانی غذا در ایران با ارائه پیام ویدئویی افزود: 
در این ســال ها با چالش های پیچیده امنیت 
غذایی روبرو بوده ایم، سه سال پاندمی کرونا، 
اوج رکود اقتصادی، مناقشات و جنگ، بحران 
اقلیمی، وقفه در زنجیره های تامین بین المللی، 
افزایش نابرابری و افزایش قیمت مواد غذایی 
تایید می کنند که تا چه اندازه اقتصاد زندگی 
ما به یکدیگر مرتبط هستند. افزایش قیمت 
مواد غذایی بر زندگی همه ما تأثیرگذار است؛ 
اما بیشترین تاثیر بر روی افراد آسیب پذیر و 
کشورهایی اســت که در حال حاضر بحران 

غذایی را تجربه می کنند.
دبیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد اظهار داشت: امروزه ۳.۱ میلیارد نفر از 
مردم دنیا هنوز از عهده یک رژیم غذایی سالم 
بر نمی آیند، گرسنگی رو به افزایش است این 
مســئله ۸۲۸ میلیون نفر را در سال ۲۰۲۱ 
تحت تاثیر قرار داد که ۴۶ میلیون نفر بیشتر 
از ســال ۲۰۲۰ و ۱۵۰ میلیون نفر بیشتر از 

سال ۲۰۱۹ بود.
وی اضافه کرد: قحطی و سوءتغذیه عامل 
اصلی از دســت رفتن زندگی افراد و به خاطر 
افتادن زندگی ســالم برای آینده فرزندانمان 

اســت، وقایع فاجعه بــار کوتاه مدت در حال 
تبدیل شــدن به بحران هــای طوالنی مدت 
بــا چالش های هــم زمان هســتند که در 
طوالنی مدت باعث آوارگــی تعداد زیادی از 
مردم می شود.چو دونگ یو گفت: اکنون بیش 
از هر زمان دیگری نیازمند استفاده از قدرت 
همبستگی و اقدامات جمعی هستیم، نظام های 
کشــاورزی و غذایی ما پتانسیل باالیی برای 
آینده ای پررونق و عادالنه تر در اختیار دارند؛ 
زیرا به حوزه های مختلف از زندگی و اقتصاد 
ما از کشاورزی گرفته تا منابع طبیعی، انرژی، 
بهداشــت و حوزه های بسیار دیگری مرتبط 

هستند، کشاورزی یکی از مقرون به صرفه ترین 
مداخالت انسانی به شمار می رود.

وی افزود: برای احترام به تعهدات مبنی بر 
فراموش نکردن هیچ انسان دیگری ضروری 
اســت که نظام های کشــاورزی خود را برای 
داشتن آینده بهتر، تغذیه بهتر، محیط زیست 
بهتر و یک زندگی بهتر برای همه کارآمدتر، 
فراگیرتر، تاب آورتر و پایدارتر کنیم ما باید با 
سرمایه گذاری در نظام های کشاورزی جهانی 
اقدام به توانمندسازی آسیب پذیرترین افراد، 
از جملــه تولیدکنندگان خــرد کنیم این به 
معنای دسترسی بهتر به آموزش، مشوق ها، 

علم، داده ها، فناوری و نوآوری است، بنابراین 
تولیدکنندگان خــرد می توانند در مرکز این 

تحول قرار داشته باشند.
دبیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد اظهار داشــت: ما نیازمند داشتن یک 
سیستم آموزشی شایسته در مناطق دورافتاده 
و پایان دادن به کار کودکان هستیم، در حالی 
که به برابری جنسیتی کمک کرده و از افراد 
بومی و روستایی حمایت می کنیم که حافظ 
بخــش زیــادی از تنوع زیســتی کره زمین 
هستند در عین حال دولت ها باید برنامه های 
حمایت اجتماعــی و هدفمند برای حفاظت 

به موقع از اقشــار آسیب پذیر داشته باشند 
ما باید از کشــورهایی که در خطر گرسنگی، 
سوءتغذیه و قحطی قرار دارند حمایت کنیم 
به آنها کمک کنیم که نظام های کشاورزی و 
غذایی خود را تغییر داده به جذب ســرمایه 
برای درخواســت های بشردوستانه بپردازیم 
و تــاب آوری را افزایش دهیم، افزایش تولید 
غذاهای مغذی و حفظ منابع طبیعی باید در 

اولویت باالتری قرار گیرند.
وی گفــت: چارچوب راهبــردی ۲۰۲۲ 
- ۲۰۳۱ فائــو در حمایت از ســند ۲۰۳۰ و 
اهداف توسعه پایدار، این تحول را در اولویت 
تمامی حوزه های کاری خود قرار داده است. 
اجــالس نظام های غذایی ســازمان ملل در 
۲۰۲۱ و راهبردهای چندجانبه دیگر، مذاکره 
و راهکارهای تحول در نظام های کشاورزی را 
در اولویت دســتور کار جهانی قرار می دهد.

چــو دونگ یو افزود: فائــو از طریق میزبانی 
مرکز هماهنگی پشتیبانی نشست نظام های 
غذایی ســازمان ملل بــه نمایندگی از نظام 
ملل متحــد از اجرای این راهکارهای داخلی 
برای تغییر حمایت می کند. اجازه دهید روز 
جهانی غذا یادآور لزوم تســریع این تالش ها 
و تکاپو برای آینده ای باشــد که هیچ انسانی 
در آن فرامــوش نمی شــود و هــر فردی به 
 غــذای ســالم و قابل تهیه دسترســی دارد

. بیایید در کنار یکدیگر برای ســاختن عصر 
جدیدی از امید برای تمام مردم در هر مکانی 

بیشتر تالش کنیم.

۳.۱ میلیارد نفر جمعیت جهان توانایی تامین غذایی سالم را ندارند

ــر  ــاه اخی ــاورزی در ۸ م ــده کش ــادره ش ــول ص ــچ محص  هی
ــت ــورده اس ــت نخ برگش

رییس ســازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه برگشت برخی محصوالت 
کشاورزی صادر شده مربوط به دولت قبل بوده است، گفت: طی ۸ ماه اخیر هیچ 
محصولی برگشــت نخورده است که بیانگر نظم در تولید محصوالت کشاورزی 
و فرایندمحــور بودن و مدیریت بهینه آفتکش ها است.شــاهپور عالئی مقدمدر 
مراســم بزرگداشت روز جهانی غذا اظهار کرد: بر اساس گزارش فائو ۴۰ درصد 
امنیت غذایی دنیا وابسته به عملکرد سازمان حفظ نباتات کشورها برای مبارزه با 
عوامل خسارت زا است که اگر این مهم مورد توجه قرار نگیرد غذای ۳.۵ میلیارد 
انسان با مخاطره جدی روبرو می شود.وی افزود: بحث تولید و تامین محصوالت 
کشاورزی و امنیت غذایی از اهمیت باالیی برخوردار است. این فعالیت اقتصادی 
و تولیدی پرریسک است که در بخش ریسک تولیدی همه ما سهم داریم تا آن 
را به کمترین میزان ریسک برسانیم.رییس سازمان حفظ نباتات کشور بیان کرد: 
عوامل خسارت زا همواره بخش کشاورزی را تهدید می کند. کشور ما یک کشور 
خشــک و نیمه خشک است که میانگین بارش کمتر از ۵۰۰ میلیمتر دارد، به 
طور قطع فعالیت کشــاورزی در همچنین شرایطی کار سخت و دشواری است؛ 
اما علی رغم همه دشــواری های موجود با به کارگیری دانش و انتقال یافته های 
تحقیقاتی به مزارع توســط ۴.۲ میلیون بهره بردار حدود ۱۲۵ میلیون تن انواع 
محصوالت در کشــور ما تولید می شــود.به گفته وی، سرانه تولید هر بهره بردار 
در بخش کشــاورزی حدود ۳۰ تن است در محاسبه با جمعیت کشور سهم هر 
ایرانی از تولیدات بخش کشاورزی ۱۵۰۰ کیلوگرم است که از میانگین جهانی 
۳۰۰ گرم باالتر است.عالئی مقدم تصریح کرد: در دنیا ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تن محصول زراعی و باغی در ســطح یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون هکتار تولید 
می شود که این رقم در کشور ما حدود ۱۰۶ میلیون تن محصول زراعی و باغی 
در ســطح ۱۴ میلیون هکتار است که عوامل خسارت زای بخش کشاورزی که 
منشا گیاهی را تهدید می کند حدود ۶۰۷ عامل خسارت زا شناسایی شده است 
که وظیفه خطیر ما برای باال بردن امنیت غذایی کاهش اثرات این عوامل است.

وی با بیان اینکه ســالمت غذا و سالمت انســان ارتباط مستقیم با یکدیگر 
دارندگفت: پیش از این تالش ما حفظ کمی محصوالت کشاورزی بود به طوری 
که در ۳۰ سال گذشته تولیدات ما ۶۰ میلیون تن بود؛ اما امروز ۱۲۵ به میلیون 
تن رســیده است، اما اکنون وظیفه سازمان حفظ نباتات فراتر از امنیت غذایی 
تامین کیفیت و سالمت غذا است.رییس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: سازمان 
حفظ نباتات کشور عضو کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات است ۳ سال پیش 
در این کنوانســیون بیانیه ای مطرح شد که سالمت بشر و کشورها مهم است؛ 
یعنی فرایند نظارت بر محصوالت کشــاورزی به ســمت رصد و پایش و نظارت 
پیش از این فقط محصول بررسی می شد؛ بسترهای تولید نیز کنترل می شود.

 توزیع مرغ گرم با قیمت مصوب در سامانه ستکاوا، به زودی/ ارایه برنامه ۱۰ ساله آبخیزداری به دولت
 وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه تولید غذای ارزان نیازمند ترویج دانش و افزایش بهره وری و حذف دالالن است، گفت: در مرحله نخست مرغ منجمد عرضه شد و به زودی مرغ گرم نیز در سامانه »ستکاوا« عرضه می شود.

 ســید جــواد ســاداتی نــژاد در مراســم بزرگداشــت روز جهانــی غــذا افــزود: ســامانه ســتکاوا بــرای عرضــه مســتقیم مــرغ در کشــور ایجــاد شــد، بنابرایــن تمــام خرده فروشــان می تواننــد نیــاز خــود را 
در این سامانه ثبت و تامین کنند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تولید غذای ارزان نیازمند ترویج دانش و افزایش بهره وری و اصالح بازاررسانی و حذف دالالن است تا تولیدکنندگان غذای سالم و ارزان تولید و با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.
ساداتی نژاد گفت: اکنون طرح برنامه ۱۰ساله آبخیزداری در کشور تدوین و به دولت ارائه شده است تا در این مدت بتوانیم تمام نیاز کشور به آبخیزداری را انجام دهیم.

وی اظهار داشت: در دولت سیزدهم قیمت گندم رشدی ۱۳۰درصدی را تجربه کرد که این رویکرد در هیچ سالی سابقه نداشته است؛ زیرا نگاه دولت سیزدهم به کشاورزی نگاهی اقتصادی است و امروز کشاورزی کشور ما به سمت اقتصادی 
شدن حرکت کرده است.وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت محصوالت کشاورزی شکست نخواهد خورد، گفت: برای تولید سبزی و صیفی نیازمند احداث ۱۰۰ هزار هکتار گلخانه هستیم تا این محصوالت را به فضای گلخانه 

هدایت کنیم و اراضی آن برای کشت علوفه استفاده شود.ساداتی نژاد اضافه کرد: برای تحقق این امر الزم است بانک های دیگر در کنار بانک کشاورزی به متقاضیان بخش کشاورزی تسهیالت ارائه دهند.
وی بیان کرد: برای صادرات محصوالت آب بر کشاورزی تعرفه تعیین شده تا از صادرات بی رویه این محصوالت جلوگیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پس از ۱۶ سال صادرات سیب ایران به پاکستان برقرار شد، گفت: صادرات محصوالت مختلف از جمله مرکبات به چین شروع شده است و تالش داریم شرایط برای صادرات محصوالت مختلف را فراهم 
کنیم؛ زیرا باید بازارهای فعلی صادراتی خود را حفظ کنیم.وی سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی )تات( را تنها سازمانی موثر در امنیت غذایی کشور دانست و اظهار داشت: اگر سازمان تات نبود اکنون این میزان تولید محصوالت 

کشاورزی را نداشتیم؛ اما این امر نیازمند تقویت و حمایت از این سازمان است تا با پشتکار و قدرت بیشتر در فرایند امنیت غذایی کشور و تولید غذای سالم اقدام کند.

08010801//120120//2525

10661066
ــد محمدعلــی در تاریــخ  ــا ســامت منــش فرزن ــه ثری ــد محمدعلــی در تاریــخ  متعلــق ب ــا ســامت منــش فرزن ــه ثری ــه شــماره 45694061494569406149 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

1401/06/151401/06/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20202020
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00704341580070434158 متعلــق بــه یوســف علــی مــددی گل فرزنــد عبدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه یوســف علــی مــددی گل فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 

 1401/07/30 1401/07/30مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی  در تاری ــد مرتض ــی  فرزن ــون  عطائ ــه کتای ــق ب ــخ  متعل ــی  در تاری ــد مرتض ــی  فرزن ــون  عطائ ــه کتای ــق ب ــماره 00207530120020753012 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/301401/07/30 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 25956974812595697481 متعلــق بــه مهنــاز  صفویــه  فرزنــد مجیــد  در تاریــخ  متعلــق بــه مهنــاز  صفویــه  فرزنــد مجیــد  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/301401/07/30 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00206799040020679904 متعلــق بــه زهــرا  دهقانــی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ  متعلــق بــه زهــرا  دهقانــی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/07/25 1401/07/25مفق

20842084

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00833892710083389271 متعلــق بــه فاطمه معصومــی فرزند عیســی در تاریــخ  متعلــق بــه فاطمه معصومــی فرزند عیســی در تاریــخ 11401/07/401/07/1919  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  
20902090

ــد قاســم در تاریــخ  ــه مهــادا مرداســی فرزن ــد قاســم در تاریــخ  متعلــق ب ــه مهــادا مرداســی فرزن ــه شــماره 17436116761743611676 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی هوشــمند ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/04/1401/04/1717 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

21102110

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 42858857194285885719 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 42858857194285885719 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردی ــد علــی در تاریــخ 141401/07/1601/07/16 مفقــود گردی ــه  حاتمــی  فرزن ــخ  فضــی ال ــد علــی در تاری ــه  حاتمــی  فرزن  فضــی ال

می باشد.می باشد.

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 9028888290288882 متعلــق بــه وحیــد بهــرام زاده تــازه کنــد فرزنــد ســاری در  متعلــق بــه وحیــد بهــرام زاده تــازه کنــد فرزنــد ســاری در 
تاریــخ تاریــخ 1400/10/1400/10/0101 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین  در تاری ــد محمدحس ــدبیگی فرزن ــد اس ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــین  در تاری ــد محمدحس ــدبیگی فرزن ــد اس ــه امی ــق ب ــماره 9028888090288880 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی باشــد.مفق ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/07/28 1401/07/28مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 26702754512670275451 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 26702754512670275451 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
نرجــس محمــد اســماعیلی زغفانــی فرزنــد تــورج در تاریــخ نرجــس محمــد اســماعیلی زغفانــی فرزنــد تــورج در تاریــخ 1401/07/231401/07/23 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 56600654735660065473 متعلــق بــه فــرزاد قهرمانــی فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ  متعلــق بــه فــرزاد قهرمانــی فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/07/20 1401/07/20مفق

ــخ  ــی در تاری ــد اقاول ــاس فرزن ــی ی ــول حبیب ــه بت ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد اقاول ــاس فرزن ــی ی ــول حبیب ــه بت ــق ب ــماره 40200384654020038465 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/231401/07/23 مفق

ــخ  ــه بخــش در تاری ــد ال ــری شــرفه فرزن ــی پی ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــه بخــش در تاری ــد ال ــری شــرفه فرزن ــی پی ــه عل ــق ب ــه شــماره 16217394911621739491 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
 1401/04/01 1401/04/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  شاســی   شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و   9028888190288881 شــماره   بــه  راننگــی  شــماره  گواهینامــه  بــه  راننگــی  گواهینامــه 
پــاک  شــماره  و  پــاک   شــماره  و   KK44MM28452845RR009672009672 موتــور  شــماره  و  موتــور   شــماره  و   VFVF1414SRABSRAB88GTGT572103572103
بــه  متعلــق  بــه   متعلــق   14015137931096371401513793109637 شــماره  بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه  شــماره   بــه  ماشــین  نامــه  بیمــه   2121 ایــران  ایــران   1717جج138138 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  اعتبــار   درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   1401/06/011401/06/01 تاریــخ  در  محمــد  فرزنــد  مــرادی  تاریــخ  یوســف  در  محمــد  فرزنــد  مــرادی   یوســف 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

23022302
ــد  ــن فرزن ــوی مج ــیدابوالفضل موس ــه س ــق ب ــد  متعل ــن فرزن ــوی مج ــیدابوالفضل موس ــه س ــق ب ــماره 21227759982122775998 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

سیدعباس در تاریخ سیدعباس در تاریخ 14011401//0606//0303 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25012501
ــد ســید  ــا حیــدری فرزن ــه ســید مهــدی هاشــمی باب ــد ســید  متعلــق ب ــا حیــدری فرزن ــه ســید مهــدی هاشــمی باب ــه شــماره 46106443984610644398 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

علی در تاریخ علی در تاریخ 1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامـــه پایـــه ســـه بـــه شـــماره گواهینامـــه پایـــه ســـه بـــه شـــماره 11300970721130097072 و کارت عابــر بانــک مســکن و کشــاورزی و دوعــدد  و کارت عابــر بانــک مســکن و کشــاورزی و دوعــدد 
کارت عابر بانک ملت متعلـــق بـــه کیخســـرو فتحـــی خوزانـــی فرزنـــد کرامـــت در تاریخکارت عابر بانک ملت متعلـــق بـــه کیخســـرو فتحـــی خوزانـــی فرزنـــد کرامـــت در تاریخ1401/05/12 1401/05/12   

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملـــی کارت ملـــی 11303881741130388174و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 11303881741130388174و گواهینامه موتورســیکلت و گواهینامه موتورســیکلت 
بــه شــماره بــه شــماره 11303881741130388174و بیمــه نامــه موتــور بــه شــماره و بیمــه نامــه موتــور بــه شــماره 633633//1475314753 وکارت موتورســیکلت بــه پــاک  وکارت موتورســیکلت بــه پــاک 
  01240124NBFNBF020292020292 ــور ــماره موت ــور و ش ــماره موت ــی 125125AA95209629520962******MBFMBFو ش ــماره شاس ــی  و ش ــماره شاس 633633//1475314753 و ش
کارت ســـوخت بــه پــاککارت ســـوخت بــه پــاک633633//1475314753 متعلـــق بـــه رســول عمــادی اندانــی فرزنـــدمحمد در تاریـــخ  متعلـــق بـــه رســول عمــادی اندانــی فرزنـــدمحمد در تاریـــخ 

1401/06/251401/06/25مفقـــود گردیـــده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.مفقـــود گردیـــده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

کارت ملـــی کارت ملـــی 11421964451142196445 و کارت ماشـــین بــه پــاک  و کارت ماشـــین بــه پــاک 5353ایــران ایــران 355355یی9898 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی 
ــران  ــران ای ــه پــاک 5353ای ــه پــاک و کارت ســـوخت ب ــور MM1313//65340276534027و کارت ســـوخت ب ــور و شــماره موت NASNAS451100451100MM49525504952550و شــماره موت
355355یی9898 متعلـــق بـــه محمودشفیعی دستگردی فرزنـــد رضا در تاریـخ متعلـــق بـــه محمودشفیعی دستگردی فرزنـــد رضا در تاریـخ1401/07/011401/07/01مفقـــود گردیـده و مفقـــود گردیـده و 

از درجـــه اعتبـــار سـاقط مـی باشـد.از درجـــه اعتبـــار سـاقط مـی باشـد.

25072507
ــی در  ــد مصطف ــوده فرزن ــی پ ــن زهرای ــه سیدمحس ــق ب ــی در  متعل ــد مصطف ــوده فرزن ــی پ ــن زهرای ــه سیدمحس ــق ب ــماره 51298290775129829077 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

تاریخ تاریخ 1401/07/201401/07/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

25082508
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00370165120037016512 متعلــق بــه روح انگیــز  اکبــری فرزنــد عــوض در تاریــخ  متعلــق بــه روح انگیــز  اکبــری فرزنــد عــوض در تاریــخ 

 1401/07/20 1401/07/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12930199921293019992 متعلــق بــه حمیــد رضــا  حســن پــور فرامــوش جانــی  متعلــق بــه حمیــد رضــا  حســن پــور فرامــوش جانــی 
فرزنــد عبدالحســین  در تاریــخ فرزنــد عبدالحســین  در تاریــخ  1401/07/29 1401/07/29مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــراد در  ــی م ــد عل ــی فرزن ــهیا حاتم ــه س ــق ب ــراد در  متعل ــی م ــد عل ــی فرزن ــهیا حاتم ــه س ــق ب ــماره 55500688345550068834 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/07/161401/07/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

26032603
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06529666240652966624 و کارت ســوخت متعلــق بــه جــواد دوســتی فرزنــد محمــد  در  و کارت ســوخت متعلــق بــه جــواد دوســتی فرزنــد محمــد  در 

تاریخ تاریخ 1401/07/201401/07/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

29022902
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 18104538441810453844 متعلــق بــه نیمــا ابوعلی فرزنــد داریــوش در تاریــخ  متعلــق بــه نیمــا ابوعلی فرزنــد داریــوش در تاریــخ 1401/01/151401/01/15  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 60298385396029838539 متعلــق بــه علــی رخشــا فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه علــی رخشــا فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/02/021401/02/02  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 57401090005740109000 متعلــق بــه علــی  فرخــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  فرخــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه امی ــق ب ــد  متعل ــه امی ــق ب ــماره 00782030230078203023 متعل ــه ش ــماره  ب ــه ش ــران214214وو6464 ب ــرانای ــاک 4040ای ــماره پ ــه ش ــین ب ــاک کارت ماش ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
 قــوی تــن شــاهگلی فرزنــد حســن در تاریــخ  قــوی تــن شــاهگلی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/07/271401/07/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

ــخ  ــن در تاری ــد نورالدی ــودملی فرزن ــعید س ــه س ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد نورالدی ــودملی فرزن ــعید س ــه س ــق ب ــماره 04926976810492697681 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1399/01/011399/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 27300363502730036350 متعلــق بــه همایــون محســنی یوســفی فرزنــد حســین در تاریــخ  متعلــق بــه همایــون محســنی یوســفی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی وکارت ســوخت بــه شــماره کارت ملــی وکارت ســوخت بــه شــماره 39328314463932831446 متعلــق بــه وحیــد قــادری کمازانــی فرزنــد علــی  متعلــق بــه وحیــد قــادری کمازانــی فرزنــد علــی 
محمــد در تاریــخ محمــد در تاریــخ 1401/06/061401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه محمدرضــا  مســاعد  ــه محمدرضــا  مســاعد  و گواهینامــه و کارت ســوخت متعلــق ب ــه شــماره 13718244441371824444 و گواهینامــه و کارت ســوخت متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب

فرزنــد احمــد در تاریــخ فرزنــد احمــد در تاریــخ 1401/07/211401/07/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 13812078471381207847 متعلــق بــه منیــژه ژالــه باســمنج فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ  متعلــق بــه منیــژه ژالــه باســمنج فرزنــد محمدتقــی در تاریــخ 
1401/07/161401/07/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــزدی فرزن ــریعت ی ــدی ش ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــزدی فرزن ــریعت ی ــدی ش ــه مه ــق ب ــماره 01103418560110341856 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
 1401/07/18 1401/07/18مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــال کوه ــروز اقب ــه به ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد احم ــی فرزن ــال کوه ــروز اقب ــه به ــق ب ــماره 51899583885189958388 متعل ــه ش ــه ب ــماره گواهینام ــه ش ــه ب گواهینام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/07/251401/07/25 مفق

ــد ناصــر در  ــر فرزن ــد قاســمی اب ــه فری ــق ب ــه متعل ــد ناصــر در  و گواهینام ــر فرزن ــد قاســمی اب ــه فری ــق ب ــه متعل ــه شــماره 00839673110083967311 و گواهینام ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/01/151401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00822756880082275688 متعلــق بــه محمــد روزبهانــی فرزنــد جــواد در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد روزبهانــی فرزنــد جــواد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/011400/12/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00143458110014345811 متعلــق بــه مهــدی علیخــواه فرزند صفــر در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی علیخــواه فرزند صفــر در تاریــخ 1401/07/271401/07/27  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 00504984010050498401   ــه ش ــماره  ب ــه ش ــه 33 ب ــه  طبق ــاک 111111 طبق ــر پ ــه بهف ــری کوچ ــاک مت ــر پ ــه بهف ــری کوچ ــه ادرس 1616مت ــت ب ــند مالکی ــه ادرس س ــت ب ــند مالکی س
متعلــق بــه مســعود عزیزیــان فرزنــد محمــد در تاریــخ متعلــق بــه مســعود عزیزیــان فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/07/281401/07/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــواد در تاری ــد ج ــمی فرزن ــر میس ــی اصغ ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــواد در تاری ــد ج ــمی فرزن ــر میس ــی اصغ ــه عل ــق ب ــماره 00608892330060889233 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــی باشــد. مفق ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

29032903

ــین  ــوخت ماش ــه دو وکارت س ــی پای ــه رانندگ ــت وگواهینام ــان خدم ــمندو کارت پای ــی هوش ــین کارت مل ــوخت ماش ــه دو وکارت س ــی پای ــه رانندگ ــت وگواهینام ــان خدم ــمندو کارت پای ــی هوش کارت مل
وموتــور وکارت پرســنلی و کارت بســیج وبهزیســتی شــماره وموتــور وکارت پرســنلی و کارت بســیج وبهزیســتی شــماره 43701591054370159105 متعلــق بــه علــی حیــدری  متعلــق بــه علــی حیــدری 

فرزند براتعلی در تاریخ فرزند براتعلی در تاریخ  1401/07/25 1401/07/25مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 50401112155040111215 متعلــق بــه نرگــس قلــی زاده هومونلــو فرزنــد محمــد  متعلــق بــه نرگــس قلــی زاده هومونلــو فرزنــد محمــد 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد رضــا در  ــی ســمیعی زفرقنــدی فرزن ــه عل ــق ب ــد رضــا در  متعل ــی ســمیعی زفرقنــدی فرزن ــه عل ــق ب ــه شــماره 02501029860250102986 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه دو ب ــه پای گواهینام
تاریــخ تاریــخ 1401/07/261401/07/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــعید  ــه س ــق ب ــعید  متعل ــه س ــق ب ــماره 00658667700065866770 متعل ــه ش ــه دوب ــی پای ــه رانندگ ــمندو گواهینام ــی هوش ــماره کارت مل ــه ش ــه دوب ــی پای ــه رانندگ ــمندو گواهینام ــی هوش کارت مل
جلینــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ جلینــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه غامرضــا ســلیمی فرزن ــق ب ــد  متعل ــه غامرضــا ســلیمی فرزن ــق ب ــه شــماره 00602599650060259965 متعل ــه دو وموتورســیکلت ب ــه پای ــه شــماره گواهینام ــه دو وموتورســیکلت ب ــه پای گواهینام
بهــرام در تاریــخ بهــرام در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمندبه شــماره کارت ملــی هوشــمندبه شــماره 00818656780081865678 متعلــق بــه فرزانــه داوود فرزنــد داوود در تاریــخ  متعلــق بــه فرزانــه داوود فرزنــد داوود در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/011401/06/01 مفق

ــی در  ــد عل ــری فرزن ــم قنب ــه مری ــق ب ــی در  متعل ــد عل ــری فرزن ــم قنب ــه مری ــق ب ــی هوشــمندو شناســنامه شــماره 00658018220065801822 متعل ــی هوشــمندو شناســنامه شــماره کارت مل کارت مل
تاریــخ تاریــخ  1401/07/21 1401/07/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30163016
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 237237 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 09414994990941499499 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 
ــد علــی در  ــی فرزن ــه ســعید قربان ــد علــی در  متعلــق ب ــی فرزن ــه ســعید قربان ــه شــماره 2222هه743743__7474 متعلــق ب ــه شــماره  و کارت ماشــین ب 09414994990941499499 و کارت ماشــین ب

تاریخ تاریخ 1400/01/011400/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30213021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00206494790020649479 متعلــق بــه مهــدی ابراهیمــی فرزنــد محســن در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی ابراهیمــی فرزنــد محســن در تاریــخ 

1401/01/151401/01/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

30413041
کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 06907590450690759045 متعلــق بــه مهــدی  خــدا  متعلــق بــه مهــدی  خــدا 

پرست فرزند فریدون  در تاریخ پرست فرزند فریدون  در تاریخ  1401/07/28 1401/07/28مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
دوشنبه 1401/08/02

شماره : 1496

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران از امضای قرارداد صادرات ۴۰ دستگاه 
توربین ساخت ایران به روسیه خبر داد و اعالم 
کرد که تولید گاز ایران در دوران تحریم دو 

برابر شده است.
 رضــا نوشــادی به تبیین پیشــرفت ها، 
فرصت ها و چالش های صنعت گاز پرداخت و 
گفت: موفقیت های صنعتی کشور منحصر به 
زمینه های موشکی و پهپادی نیست و اکنون 
۸۵ درصد تأسیســات و تجهیزات مورد نیاز 
صنعت گاز در داخل کشــور ساخته می شود 
و به پشــتوانه همین توانمنــدی، به تازگی 
قراردادی برای صادرات ۴۰ دستگاه توربین 
ساخت ایران به کشور روسیه امضا شده است.

وی از بهره گیــری از سیســتم کنتــرل 
تمام ایرانی در ایســتگاه تقویت فشــار گاز 
خورمورج برای نخســتین  بار در کشور خبر 
داد و تصریح کرد: جوانان بااســتعداد ایرانی 
پس از انتقال موفق فناوری ســاخت توربین 
از کشورهای اروپای شرقی و غربی به تالش 
مقدس خود برای استقالل صنعتی ادامه دادند 
و اکنون کشور به جایگاهی رسیده که توربین 
ملی از بازدهی بیشتری نسبت به انواع مشابه 

خارجی برخوردار است.
مدیرعامل شــرکت مهندســی و توسعه 
گاز ایــران با تأکید بر اینکه دســتاوردهای 
درخشان صنعت گاز در دوره تحریم به دست 
آمده است، به مقایسه تاب آوری صنعت نفت 
ایــران و ونزوئال در برابــر تحریم پرداخت و 
یادآور شد: با آغاز تحریم ونزوئال، مقدار تولید 

نفت این کشور آمریکای التین، سقوط آزاد 
را تجربــه کرد، به نحوی که ونزوئال در مدت 
زمان کوتاهی از دارنده بزرگ ترین ذخایر نفتی 
جهان به یک واردکننده تبدیل شد و این در 
حالی است که تولید گاز ایران در دوران تحریم 

به دو برابر افزایش یافته است.
نوشــادی با اشــاره به توطئه قدرت های 
ســلطه گر به منظــور خنثی  کــردن تالش 
کشــورهای مســتقل بــرای دســتیابی به 
خودکفایــی، توضیــح داد: آقــای اوباما در 
ســال ۲۰۰۳ دکترین جدید آمریکا مبنی بر 
بی نیازی این کشور از واردات نفت را ارائه کرد 

و همه دیدند کشوری که در آن زمان روزانه ۶ 
تا ۷ میلیون بشکه نفت وارد می کرد، اکنون 
به همین مقدار صادرات دارد و دســتیابی به 
این هدف، با تحریــم ناجوانمردانه صاحبان 
۵۰ درصــد مخازن نفتی دنیــا یعنی عراق، 
لیبی، ایران، ونزوئال و روسیه محقق شده است.

 کارشکنی آمریکا در عرصه تجارت 
جهانی گاز

وی با تحلیل کارشــکنی آمریکایی ها در 
عرصه تجارت جهانی گاز گفت: در سال های 
اخیر ایاالت متحده آمریکا به طور گســترده 

بــه راه اندازی کارخانه هــای تولید ال ان جی 
اقــدام و به تازگی نیز بــا تحریم همه جانبه 
روسیه و سپس وقوع انفجار در خط لوله گاز 
نورداستریم، عماًل یکی از بزرگ ترین رقبای 

خود در صادرات گاز را از عرصه خارج کرد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران با بیان اینکه این اقدام های خباثت آمیز 
از سوی مدعیان دموکراسی، آزادی و حقوق 
بشر در حال انجام اســت، افزود: اکنون نیز 
دشمنان تالش می کنند دستاوردهای بزرگ 
کشور را کوچک جلوه دهند و با سیاه نمایی 
وضع موجود و انتشــار گســترده اطالعات 

گمراه کننده نگذارند مسئوالن تصمیم هایی را 
که به نفع مصالح ملی است اتخاذ و اجرا کنند.

نوشــادی بــا بیان اینکــه قیمت کنونی 
انرژی به هیچ عنوان متناســب با هزینه های 
اکتشاف، اســتخراج، تولید، پاالیش و توزیع 
نیست، تأکید کرد: هر رویه ای که اقتصادی 
نباشد در درازمدت کشور را با مشکل روبه رو 
می کنــد و پیامدهایی مانند آلودگی محیط 

زیست و ترافیک دارد.
وی همچنیــن با بیان اینکــه نیروگاه ها 
به دلیــل ارزان بودن خــوراک، تمایلی برای 
تبدیل سیکل ساده به ترکیبی ندارند، ادامه 
داد: هر روز معادل ۵,۵ میلیون بشــکه نفت 
در کشور مصرف می شود که با توجه به ورود 
مخازن گازی کشور به نیمه دوم عمر و کاهش 
تولید، در سال های آینده دیگر ظرفیتی برای 
پاسخگویی به درخواست فزاینده مصرف وجود 
نخواهد داشــت و این در حالی است که ما با 
صــادرات گاز یا تبدیل آن بــه فرآورده های 
با ارزش افزوده باالتــر می توانیم این ثروت 
خــدادادی را در خدمت منافــع و رفاه ملی 

به کار ببریم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران در پایان با بیان اینکه این شــرکت با 
اجرای طرح هوشمندســازی شــبکه توزیع 
گاز قصد دارد مصرف را منطقی کند، گفت: 
با ایــن تدبیر خانواده هــا می توانند از محل 
صرفه جویی، کسب درآمد کنند و افرادی که 
مصرف بیش از اندازه دارند، مکلف می شوند 

بهای آن را بپردازند.

افزایش ۲برابری تولید گاز در دوران تحریم

  کاهش ۹۰ درصدی حجم آب سد اکباتان همدان
 آمار منتشر شده از سوی دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد حجم 
مخزن سد اکباتان همدان از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه ۱۴۰۱( تا آخر 
مهر با کاهش ۹۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال آبی قبل روبرو شده است.

 وضعیت بارش های کشــور در پاییز امسال چندان مطلوب نبوده به گونه ای که 
نگرانی هایی را برای تأمین آب ایجاد کرده است.

همین روزهای اخیر بود که »علی اکبر محرابیان« وزیر نیروی دولت ســیزدهم 
از کاهش ۷۰ درصدی بارش ها خبر داده بود و گفت: در شــهرهایی مانند تهران، 
مشهد، اصفهان و در بسیاری از شهرهای بزرگ با مشکل تأمین آب روبرو هستیم.

اکنون گزارش تازه دفتر اطالعات و داده های آب کشــور نشــان می دهد تعداد 
زیادی از سدهای بزرگ کشور با کاهش حجم آب موجود در مخزن نسبت به سال 

آبی پارسال روبرو شده اند.
بر اســاس این گزارش وضعیت سد اکباتان - بیشینه در استان همدان از همه 
سدهای کشور نگران کننده تر است و حجم آب موجود در آن از ابتدای مهرماه که 

ماه آغازین سال آبی هم هست به یک میلیون مترمکعب رسیده است.
درصد پرشدگی این سد نیز یک درصد گزارش شده و نسبت به پارسال با کاهش 

۹۰ درصدی حجم مخزن روبرو شده است.
بر اساس اعالم دفتر اطالعات و داده های آب درصد پرشدگی سدهای کشور ۳۷ 

درصد معادل ۱۸.۱۲ میلیارد مترمکعب  است.
حجم آب ورودی طی مهرماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش 
داشته است و کل حجم آب وردی به مخازن سدهای اصلی کشور طی مهرماه، تنها 

۸۳۰ میلیون مترمکعب بوده است.
ســد زاینده رود با ۱۱ درصد پرشــدگی و کاهش ۲۵ درصدی نسبت به سال 

گذشته روبرو شده است.
همچنین مجموع سدهای استان تهران )پنج سد( با ۱۹ درصد پرشدگی و کاهش 

۱۸ درصدی نسبت به سال قبل وضعیت چندان مناسبی ندارند.
سد دوستی در استان خراسان رضوی با ۱۸ درصد پرشدگی و کاهش ۳۲ درصدی 
نسبت به سال قبل و نیز سد کرخه در استان خوزستان با ۱۴ درصد پرشدگی  و 

کاهش ۴۶ درصدی نسبت به سال قبل وارد ماه دوم سال آبی شده اند.
چاه نیمه های سیستان و بلوچستان و سد تهم زنجان به ترتیب با ۱۱ و ۱۹ درصد 
پرشــدگی و کاهش ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل در انتظار روزهای بهتری به 
سرمی برند.سد شهید رجایی در استان مازندران با ۲۵ میلیون مترمکعب موجودی 
و ۱۵ درصد حجم پرشدگی کاهش ۴۳ درصدی نسبت به سال آبی پارسال دارد.

همچنیــن ســد ایــالم بــا ۲۰ میلیــون مترمکعــب موجــودی آب و ۳۲ 
 درصــد حجم پرشــدگی بــا کاهــش ۴۹ درصدی در مــاه ابتدایی ســال آبی 

جاری همراه شده است.

 نقش شبکه خطوط انتقال نفت در بهینه سازی مصرف سوخت
 توسعه شبکه خطوط در بحث انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی از جمله اقداماتی است که می تواند در تحقق بهینه سازی مصرف انرژی گام های موثری بردارد. در حال حاضر حدود ۱۴ هزار کیلومتر خط لوله در سراسر کشور تعبیه شده 

است که روزانه میلیون ها لیتر نفت و فرآورده را از نقطه مبدأ به مقصد انتقال می  دهد.
،صنعت نفت، امروز بیش از پیش با حوزه پاالیش پیوند خورده است؛ دوری از خام فروشی بنا به منویات مقام معظم رهبری در حالی سرلوحه کار وزارت نفت در دولت سیزدهم قرار گرفته است که این بخش به عنوان یکی از اهرم های اصلی 
در این صنعت با سیاست احداث واحدهای پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی درحال توسعه و گسترش است. این در شرایطی است که نبض صنعت انتقال در شاهرگ اصلی آن یعنی خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی کشور با توان 

عملیاتی انتقال  بالغ بر ۶۵۰ میلیون لیتر در روز می تپد.
شبکه خطوط انتقال با عبور از مسیرهای صعب العبور از شمال به جنوب، از شرق به غرب و ... برای انتقال خوراک به پاالیشگاه ها، واحدهای پتروشیمی و تامین سوخت نیروگاه ها و صنایع، بعنوان شریان اصلی در تسهیل فرآیند نقل و 
انتقاالت، نقشی محوری را ایفاء می کند.آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰ رکورد انتقال ۱۲۸ میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده های نفتی مشخصاً ۶۸ میلیارد لیتر نفت خام و ۶۰ میلیارد لیتر فرآورده نفتی به ثبت رسیده است. بدین 
ترتیب می توان گفت در سال گذشته روزانه ۳۵۰ میلیون لیتر نفت خام و فرآورده در کشور انتقال یافته است.جایگاه و اهمیت شبکه انتقال خطوط لوله نفت خام و فرآورده های نفتی در ساختار صنعت نفت و پاالیش به گونه ای است که از دیروز 
تا امروز با بسترسازی در جهت گستردگی شبکه خطوط، ضمن تعهد به رسالت اصلی در انتقال و ارسال نفت خام و فرآورده های نفتی به مبادی مصرف به موازات آن تأمین امنیت و پایدار انتقال سوخت، بهینه سازی مصرف سوخت، کاهش 

قاچاق سوخت، صرفه جویی اقتصادی و... محقق شده است.

08010801//120120//2525

پــاک  شــماره  بــه  خــودرو  ســوخت  کارت  و  خدمــت  پایــان  کارت  و  هوشــمند  ملــی  پــاک کارت  شــماره  بــه  خــودرو  ســوخت  کارت  و  خدمــت  پایــان  کارت  و  هوشــمند  ملــی  کارت 
ایــرانایــران3636__253253نن7878 بــه شــماره ملــی بــه شــماره ملــی07039731500703973150 متعلــق بــه ابولفضــل ترشــیزی  فرزنــد علــی اکبــر  متعلــق بــه ابولفضــل ترشــیزی  فرزنــد علــی اکبــر 
و کارت موتــور و کارت ســوخت موتــور بــه شــماره پــاک و کارت موتــور و کارت ســوخت موتــور بــه شــماره پــاک 6819368193__771771متعلــق بــه ســعید انصــاری نیــا متعلــق بــه ســعید انصــاری نیــا 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/271401/07/27 مفق ــخ در تاری در تاری

گواهینامــه پایــه یــک و کارت پایــان خدمــت و کارت هوشــمند رانندگــی به شــماره ملــیگواهینامــه پایــه یــک و کارت پایــان خدمــت و کارت هوشــمند رانندگــی به شــماره ملــی06900350390690035039  
متعلــق بــه ســید محمــد موســوی فرزنــد ســید علــی در تاریــخ متعلــق بــه ســید محمــد موســوی فرزنــد ســید علــی در تاریــخ 1401/07/271401/07/27 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

30443044
ــران3030   ــران ای ــماره 8585وو725725 ای ــه ش ــوخت ب ــماره  و کارت س ــه ش ــوخت ب ــران3030 و کارت س ــران ای ــماره 8585وو725725 ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره ب ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــده و از  ــود گردی ــده و از  مفق ــود گردی ــخ 1401/05/241401/05/24 مفق ــی در تاری ــد لطفعل ــی فرزن ــورآذر دراب ــی ن ــه صحابعل ــق ب ــخ متعل ــی در تاری ــد لطفعل ــی فرزن ــورآذر دراب ــی ن ــه صحابعل ــق ب متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00122822270012282227 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00122822270012282227 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
مهــدی عباســی بنــی کنــدی فرزنــد محمــد ســعید  در تاریــخ مهــدی عباســی بنــی کنــدی فرزنــد محمــد ســعید  در تاریــخ 1401/07/221401/07/22 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

40114011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 64695845786469584578 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــماره  ــه ش ــین ب ــماره  و کارت ماش ــه ش ــین ب ــی 64695845786469584578 و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی  و کارت پای ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم 64695845786469584578 و کارت پای
پــاک پــاک 5151 ایــران ایــران454454جج5151 و کارت ســوخت وبیمــه نامــه ماشــین متعلــق بــه رحمــان خدامــرادی فرزنــد  و کارت ســوخت وبیمــه نامــه ماشــین متعلــق بــه رحمــان خدامــرادی فرزنــد 

صادق در تاریخ صادق در تاریخ 1401/07/271401/07/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 37332682023733268202 متعلــق بــه علــی محمــدی فرزنــد فیــض الــه در  متعلــق بــه علــی محمــدی فرزنــد فیــض الــه در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

51095109
ــاس در  ــد عب ــد فرزن ــی بیدهن ــه فاطمــه محمــد خان ــق ب ــاس در  متعل ــد عب ــد فرزن ــی بیدهن ــه فاطمــه محمــد خان ــق ب ــه شــماره 00670984440067098444 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/10  1401/06/10 مفق ــختاری تاری

ــخ  ــد محمــد در تاری ــه محمــد امیــن ســیف زاد فرزن ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد در تاری ــه محمــد امیــن ســیف زاد فرزن ــق ب ــه شــماره 20510557502051055750 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07807969260780796926 و گواهینامــه ماشــین و گواهینامــه موتورســیکلت و کارت موتــور  و گواهینامــه ماشــین و گواهینامــه موتورســیکلت و کارت موتــور 
ــه  ــی ب ــعلی  و کارت مل ــد عباس ــی فرزن ــی نوده ــه محمدتق ــق ب ــه  متعل ــی ب ــعلی  و کارت مل ــد عباس ــی فرزن ــی نوده ــه محمدتق ــق ب ــاک 5896832258968322 متعل ــماره پ ــه ش ــاک ب ــماره پ ــه ش ب
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/04/141401/04/14 مفق ــی در تاری ــد براتعل ــی فرزن ــره نوده ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد براتعل ــی فرزن ــره نوده ــه زه ــق ب ــماره 07810375730781037573 متعل ــماره ش ش

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک گواهینامــه ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک 4949جج317317 ایــران ایــران7777 و کارت ماشــین و کارت  و کارت ماشــین و کارت 
ســوخت متعلــق بــه صفــر حیــدری فرزنــد نقدعلــی در تاریــخ ســوخت متعلــق بــه صفــر حیــدری فرزنــد نقدعلــی در تاریــخ 1401/07/181401/07/18 مفقــود گردیــده و از درجــه  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد نجاتعل ــور فرزن ــفاعتی پ ــواد ش ــه ج ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد نجاتعل ــور فرزن ــفاعتی پ ــواد ش ــه ج ــق ب ــماره 39314262033931426203 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی 1401/07/221401/07/22 مفقــود گردی

55605560
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 06810398840681039884 وکارت وســیله نقلیــه بــه شــماره شاســی  وکارت وســیله نقلیــه بــه شــماره شاســی 
نامــه  بیمــه  نامــه و  بیمــه  پــاک 5252بب997997--2626و  پــاک وشــماره  موتور46217974621797وشــماره  موتوروشــماره  SS14122910963341412291096334MM1313وشــماره 
متعلــق بــه محمــد محمــدی فرزنــد حســین در تاریــخ متعلــق بــه محمــد محمــدی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره پــاککارت ماشــین بــه شــماره پــاک4141دد954954--2626 و شــماره شاســی  و شــماره شاســی NAAPNAAP0303EDED22BJBJ466354466354وشــماره وشــماره 
ــود  ــود  مفق ــخ 1401/06/011401/06/01 مفق ــد محمــود در تاری ــه احمــد  محمــد زاده  فرزن ــق ب ــخ متعل ــد محمــود در تاری ــه احمــد  محمــد زاده  فرزن ــق ب موتورموتور1418905467714189054677متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 9595جج391391--2626و شــماره شاســی و شــماره شاســی 057666057666وشــماره موتــوروشــماره موتــور
ــاک  ــی اچ ــه براتعل ــق ب ــاک  متعل ــی اچ ــه براتعل ــق ب ــاک 9595جج391391--2626 متعل ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــاک و کارت س ــماره پ ــه ش ــوخت ب lrpclrpc851001057666851001057666و کارت س

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/011401/01/01 مفق ــب اهلل در تاری ــد حبی ــخ فرزن ــب اهلل در تاری ــد حبی فرزن

ــد  ــی فرزن ــه هــدی یزدان ــق ب ــد وکارت بانکــی متعل ــی فرزن ــه هــدی یزدان ــق ب ــی06702720190670272019وکارت بانکــی متعل ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای ــیگواهینام ــه شــماره مل ــه ســه ب ــه پای گواهینام
محمــود در تاریــخ محمــود در تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــی  کارت ملــی هوشــمندبه شــماره ملــی  06700805610670080561وکارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه نــور محمــد  داوری وکارت نظــام وظیفــه متعلــق بــه نــور محمــد  داوری 
فرزنــد رجــب در تاریــخ فرزنــد رجــب در تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70147014
شناســنامه بــه کدملــی شناســنامه بــه کدملــی 46803058614680305861 متعلــق بــه ســیدرضا عزیــزی ثانــی دوپانــی فرزنــد  متعلــق بــه ســیدرضا عزیــزی ثانــی دوپانــی فرزنــد 

سیدعبدالمجید در تاریخ سیدعبدالمجید در تاریخ 1401/04/011401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پــاک فلــزی موتورســیکلت بــه شــماره ایــران پــاک فلــزی موتورســیکلت بــه شــماره ایــران 555555__7446674466 و کارت موتــور بــه شــماره ایــران  و کارت موتــور بــه شــماره ایــران 
555555__7446674466 و بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره ایــران  و بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره ایــران 555555__7446674466 متعلــق بــه فرهــاد رئیســی آلکوهــی  متعلــق بــه فرهــاد رئیســی آلکوهــی 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب ــخ 1400/11/081400/11/08 مفقــود گردی ــی در تاری ــد روزعل ــخ فرزن ــی در تاری ــد روزعل فرزن

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 46116861404611686140 متعلــق بــه آرمیــن قنبری فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه آرمیــن قنبری فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/03/011401/03/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70317031
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 50998239045099823904 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 50998239045099823904 متعلــق بــه علیرضــا  متعلــق بــه علیرضــا 

حسنی فرزند رمضانعلی در تاریخ حسنی فرزند رمضانعلی در تاریخ  1401/07/10 1401/07/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی در  ــد معصــوم عل ــه آشــوری ســینکی فرزن ــه رقی ــق ب ــی در  متعل ــد معصــوم عل ــه آشــوری ســینکی فرزن ــه رقی ــق ب ــه شــماره 55992120515599212051 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــخ تاریــخ 1401/06/311401/06/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمــد حســین در تاری ــو فرزن ــده حاجیل ــه فری ــق ب ــخ  متعل ــد محمــد حســین در تاری ــو فرزن ــده حاجیل ــه فری ــق ب ــه شــماره 43723644584372364458 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1400/08/011400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 43803324624380332462 و کارت  و کارت  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 43803324624380332462 و کارت پای ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــخ  ــد  در تاری ــی محم ــد عل ــدی فرزن ــا محم ــه حمیدرض ــق ب ــخ  متعل ــد  در تاری ــی محم ــد عل ــدی فرزن ــا محم ــه حمیدرض ــق ب ــماره 43803324624380332462 متعل ــه ش ــی ب ــماره مل ــه ش ــی ب مل

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/151401/06/15 مفق

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــیاری فرزن ــاس  شمس ــه عب ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــیاری فرزن ــاس  شمس ــه عب ــق ب ــماره 55900870415590087041 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/07/011401/07/01 مفق

ــخ  ــد رحمــان در تاری ــت فرزن ــام ایراندوس ــه اله ــق ب ــخ  متعل ــد رحمــان در تاری ــت فرزن ــام ایراندوس ــه اله ــق ب ــماره 43112880424311288042 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/07/01 1401/07/01مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 43901899804390189980 متعلــق بــه علــی  رحمنــی فرزنــد صفــر  در تاریــخ  متعلــق بــه علــی  رحمنــی فرزنــد صفــر  در تاریــخ 1401/06/011401/06/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه در تاریــخ  ــد قــدرت ال ــه بابــک رحمانــی فــرد فرزن ــه در تاریــخ  متعلــق ب ــد قــدرت ال ــه بابــک رحمانــی فــرد فرزن ــه شــماره 43800941544380094154 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد قربانعل ــی فرزن ــی  امامقل ــه امامعل ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد قربانعل ــی فرزن ــی  امامقل ــه امامعل ــق ب ــماره 43916700034391670003 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  1401/05/01 1401/05/01مفق

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00357150220035715022 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00357150220035715022 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 00357150220035715022 متعلــق بــه حمیده نــادری فرزنــد حمدالــه در تاریــخ  متعلــق بــه حمیده نــادری فرزنــد حمدالــه در تاریــخ 1401/01/011401/01/01  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا   ــه رض ــق ب ــا   متعل ــه رض ــق ب ــماره 43913760084391376008 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 43913760084391376008 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
جبــاری فرزنــد ســردار در تاریــخ جبــاری فرزنــد ســردار در تاریــخ  1401/06/25 1401/06/25مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 478478بب8585 متعل ــران /ای ــه شــماره 8989/ای ــه شــماره  و کارت ســوخت ب ــه شــماره 43919226144391922614 و کارت ســوخت ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
طیــب  پاســیار فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ طیــب  پاســیار فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.مــی باشــد.

70597059
کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09234572400923457240 متعلــق بــه ایمــان پیامنــی فرزنــد ولــی اهلل در تاریــخ  متعلــق بــه ایمــان پیامنــی فرزنــد ولــی اهلل در تاریــخ 

 1399/01/20 1399/01/20مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــور  ــی و کارت موت ــد عل ــی فیروزبخــش فرزن ــه مجتب ــق ب ــور متعل ــی و کارت موت ــد عل ــی فیروزبخــش فرزن ــه مجتب ــق ب ــماره 09413820780941382078متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــه علــی فیروزبخــش در تاریــخ 1401/07/291401/07/29   ــه علــی فیروزبخــش در تاریــخ  متعلــق ب ــرانایــران9418694186 متعلــق ب ــه شــماره 776776ای ــه شــماره و کارت ســوخت ب و کارت ســوخت ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد غامحس ــی فرزن ــن صداقت ــه حس ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد غامحس ــی فرزن ــن صداقت ــه حس ــق ب ــماره 09012440580901244058 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/06/011401/06/01 مفقــود گردی

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــماره 09461527990946152799 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای ــماره کارت مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/011401/05/01 مفق ــی در تاری ــد سیدعیس ــی فرزن ــی قوس ــخ سیدموس ــی در تاری ــد سیدعیس ــی فرزن ــی قوس سیدموس

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــیدبابا در تاری ــد س ــم حســینی فرزن ــه بیگ ــه طیب ــق ب ــخ  متعل ــیدبابا در تاری ــد س ــم حســینی فرزن ــه بیگ ــه طیب ــق ب ــه شــماره 10622487671062248767 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/07/111401/07/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشــین بــه شــماره 9494صص811811ایــرانایــران1212 متعلــق بــه ملــک قربانــی کلــی فرزنــد میرزابابــا در تاریــخ  متعلــق بــه ملــک قربانــی کلــی فرزنــد میرزابابــا در تاریــخ 
1395/01/011395/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 09335943560933594356 متعلــق بــه محمدحســن عقیقــی مقــدم فرزنــد قاســم در  متعلــق بــه محمدحســن عقیقــی مقــدم فرزنــد قاســم در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09455116470945511647 و بیمــه نامــه ماشــین  و بیمــه نامــه ماشــین 
و معاینــه فنــی و کارت ماشــین بــه شــماره و معاینــه فنــی و کارت ماشــین بــه شــماره 7676سس476476ایــرانایــران3636 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه  و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار  مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/291401/07/29 مفق ــین در تاری ــد غامحس ــی فرزن ــدی عصمت ــخ  مه ــین در تاری ــد غامحس ــی فرزن ــدی عصمت  مه

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 09203775480920377548 و بیمــه نامه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامه ماشــین بــه شــماره 3838طط247247ایرانایران4242متعلق متعلق 
ــران4242   ــرانای ــه شــماره 3838طط247247ای ــد و کارت ماشــین و کارت ســوخت ب ــد محم ــه حســین قاســمی فرزن ــه شــماره ب ــد و کارت ماشــین و کارت ســوخت ب ــد محم ــه حســین قاســمی فرزن ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/07/191401/07/19 مفق ــازه در تاری ــل ب ــیدمحمد چه ــق س ــخ متعل ــازه در تاری ــل ب ــیدمحمد چه ــق س متعل

مــی باشــد.مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09407187660940718766 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 
9898بب986986ایــرانایــران1212 متعلــق بــه علــی غنچــه فرزنــد رضــا و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  متعلــق بــه علــی غنچــه فرزنــد رضــا و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 
09337262870933726287متعلــق بــه اکــرم بلوکــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره متعلــق بــه اکــرم بلوکــی  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 09252459590925245959  
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  اعتبــار مفقــود  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ  1401/07/27 1401/07/27مفقــود  در  غنچــه  یگانــه  بــه  تاریــخ  متعلــق  در  غنچــه  یگانــه  بــه   متعلــق 

ساقط می باشد.ساقط می باشد.

70607060
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09235494390923549439 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک  و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 1212 /  / 513513 ق  ق 1212  
و شــماره شاســیو شــماره شاســیNAAPNAAP4141FEFE44GJGJ777452777452 و شــماره موتــور  و شــماره موتــور 163163BB02749180274918 متعلــق بــه کیهــان  متعلــق بــه کیهــان 
مهمــان نــواز فرزنــد محمــد جــواد در تاریــخ مهمــان نــواز فرزنــد محمــد جــواد در تاریــخ 1401/07/231401/07/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 09431994170943199417 متعلــق بــه عبدالرضــا مشــرفی فرزنــد منوچهــر  متعلــق بــه عبدالرضــا مشــرفی فرزنــد منوچهــر 
در تاریــخ در تاریــخ 1401/07/101401/07/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبــاس در  ــه حســین مهربانفــر فرزن ــد عبــاس در  متعلــق ب ــه حســین مهربانفــر فرزن ــه شــماره ملــی 09392810740939281074 متعلــق ب ــه دو ب ــه شــماره ملــی گواهینامــه پای ــه دو ب گواهینامــه پای
تاریــخ تاریــخ 1401/06/051401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــری فرزن ــار نصی ــه به ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد علیرض ــری فرزن ــار نصی ــه به ــق ب ــی 09255248670925524867 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد.مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/07/10 1401/07/10مفق

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 09202558510920255851 متعلــق بــه پوریــا مرشــدلو فرزنــد محمدعلــی در  متعلــق بــه پوریــا مرشــدلو فرزنــد محمدعلــی در 
تاریــخ تاریــخ 1401/07/201401/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی شناســنامه بــه شــماره ملــی 09378650360937865036 متعلــق بــه ســید محمــد رفیــع معظمــی فرزنــد حمیــد در  متعلــق بــه ســید محمــد رفیــع معظمــی فرزنــد حمیــد در 
تاریــخ تاریــخ 1401/06/151401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70617061
گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره 44212142994421214299 متعلــق بــه مهــدی کریمــی فرزنــد علــی  متعلــق بــه مهــدی کریمــی فرزنــد علــی 

محمد در تاریخ محمد در تاریخ 1401/07/151401/07/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه  متعل ــق ب ــران 461461 م  م 9999 متعل ــران  ای ــاک 5454 ای ــه شــماره پ ــه ســه و کارت ســوخت  ماشــین ب ــه پای ــاک گواهینام ــه شــماره پ ــه ســه و کارت ســوخت  ماشــین ب ــه پای گواهینام
امیرحســین دهقــان باغــی فرزنــد رمضــان در تاریــخ امیرحســین دهقــان باغــی فرزنــد رمضــان در تاریــخ 1401/07/151401/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

70637063
ــاال در  ــد ب ــیاهوش فرزن ــرا س ــه زه ــق ب ــاال در  متعل ــد ب ــیاهوش فرزن ــرا س ــه زه ــق ب ــران123123 متعل ــرانای ــماره 2163521635ای ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس ــماره گواهینام ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس گواهینام

تاریخ تاریخ  1401/06/10 1401/06/10مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/08/02

شماره : 1496

سازمانپنبهکشوراحیامیشود
 معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: سازمان پنبه و دانه های روغنی کشور که 
پیش از این به شکل زیر مجموعه وزارت جهاد 
کشاورزی فعال بود، تحت نام سازمان پنبه و 

محصوالت صنعتی احیا می شود.
علیرضا مهاجر در جریان ســفر به استان 
اردبیل و در مصاحبــه با خبرنگار ایرنا گفت: 
پیش از این برای حمایت از کشت و مدیریت 
پنبه و محصوالت مرتبط و جانبی در کشــور 
ســازمان پنبه و دانه های روغنی فعال بود و 
در قالب آن شــورای عالــی پنبه با اختیارات 
حاکمیتــی با حضور چند وزیــر و مقام عالی 
کشوری، مدیریت درست و دقیقی بر کشت، 
واردات و بازار این فرآورده کشــاورزی اعمال 

می کرد.
وی بیان کرد: این شورا واردات نخ، پارچه، 
محلوج و بذر پنبه را مدیریت می کرد ولی پس 
از انحالل این سازمان اوضاع مدیریت محصول 
پنبه و فرآورده های جانبی و کشت این محصول 

در کشور به هم ریخت.
معاون اور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی 
کشاورزان پنبه کار، کارخانه  های پنبه پاک کنی، 
واحدهای نخ ریســی، کارخانه های پارچه بافی 
و واحدهــای تولیــد پوشــاک را پنج حلقه 
زنجیــره مرتبط با پنبه عنوان کــرد و ادامه 
داد: به جز کشــاورزان، بقیــه این حلقه پس 
 از انحالل ســازمان پنبه، به ســمت واردات 

نیازهای خود رفتند.
وی اظهــار کرد: کارخانه های نخ ریســی 
به ســمت واردات محلوج پنبــه، واحدهای 
پارچه بافی به سمت واردات نخ و کارخانه های 
پوشاک به ســمت واردات پارچه رفتند و در 
آخر، همه آنها ورشکست و متحمل خسارت و 
زیان شدند و نتیجه نهایی این شد که بخش 
اعظمی از محلوج، نخ، پارچه و پوشاک ایرانیان 

از خارج تامین و وارد کشور شد.
مهاجر بیان کرد: پس از انحالل ســازمان 
پنبه و دانه های روغنی با وجود این که وزارت 
جهاد کشاورزی متولی کشت و مدیریت پنبه 
در کشــور محسوب می شــود، ولی به علت 
فرابخشــی بودن مساله، تنها قسمت ناچیزی 
از اختیارات بازار پنبه و محصوالت جانبی در 

اختیار این وزارتخانه قرار دارد.
وی بیان کرد: احیای ســازمان پنبه که در 
دیدار رئیس جمهوری از وزارت جهاد کشاورزی 

پیشنهاد شده و مورد موافقت نیز قرار گرفته، 
می تواند اختیارات الزم را به متولی تولید این 

محصول بازگرداند.
ســاالنه ۱۸۰ هزار تن محصــول محلوج 
پنبه نیاز واحدهای صنعتی ایران اســت که 
حدود ۱۰۰ هزار تن آن در ۲۰ اســتان داخل 
تولید شده و ۸۰ هزار تن دیگر از خارج کشور 

تامین می شود.
برابر اعالم وزارت جهاد کشاورزی، امسال 
با افزایش حدود ۲۰ درصدی سطح زیر کشت 
محصــول پنبه، بیــش از ۱۱۲ هزار هکتار از 
اراضی زراعی کشــور به کشت این محصول 

رفته است.
بنــا به اعالم ابراهیم هزارجریبی، مدیرکل 
پنبــه و گیاهان صنعتی، برای واردات پنبه از 
خارج اقدام نشــده و واردات پنبه نیز در زمان 
برداشت محصول در داخل کشور متوقف شده 
اســت تا مابقی کسری کشــور پس از خرید 
تولید داخل و مشــخص شدن میزان نیاز، از 

خارج تامین شود.
با وجود همه برنامه ریزی ها و وعده ها، افت 
۵۰ درصدی قیمت خرید وش پنبه از زارعان 
پنبه کار شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و 
اصالنــدوز در منطقه مغان، در دو هفته اخیر 
صدای کشاورزان را درآورده است به طوری که 

خرید وش پنبه با قیمت توافقی ۳۲۰ هزار ریال 
از اوایل مهرماه در منطقه مغان آغاز شده ولی 
در یک ماه گذشته قیمت خرید این محصول 
مهم به تدریــج افت کرده و در روزهای اخیر 
بــه ۱۵۷ هزار ریال کاهش یافته و همین امر 
سبب نارضایتی و اعتراض کشاورزان پنبه کار 

شمال استان اردبیل شده است.
به گفته کشاورزان مغان، در دو هفته اخیر 
پس از این سفر و توافق اولیه، قیمت خرید ثابت 
نمانده و شکل نزولی به خود گرفت به طوری 
که با ۵۰ درصد افت قیمت، در روزهای اخیر 

به ۱۵۷ هزار ریال تنزل کرده است.
علیرضا مهاجر معــاون امور زراعت وزارت 
جهاد کشاورزی به همراه ابراهیم هزارجریبی 
مدیــرکل پنبــه و محصــوالت صنعتی این 
وزارتخانه روز گذشــته در ســفری به استان 
اردبیل مشکالت خرید پنبه در منطقه مغان 

را با حضور کشاورزان بررسی کردند.
چند نفر از کشــاورزان پنبه کار منطقه به 
نمایندگی از پنبه کاران، مشــکل در تهیه بذر 
مرغــوب، نبود نظارت بــر توزیع کود، بحران 
تامین آب پنبه کشت شده، فراهم نبودن امکان 
خرید تضمینی، افت قیمت محصول تولیدی، 
ضعف اساســی در برداشت مکانیزه محصول، 
نبود مدیریت درســت در بــازار وش پنبه و 

پرداخت نشــدن بهای پنبه خریداری شده را 
از جمله مشکالت اساسی خود عنوان کردند.

پس از این جلسه فرمانداران سه شهرستان 
پارس آباد، بیله سوار و اصالندوز مغان به همراه 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و 
مدیرکل پنبه و گیاهان صنعتی این وزارتخانه 
در جلســه ای تخصصی به بررسی مشکالت 

پنبه کاران منطقه پرداختند.
علیرضا مهاجر معــاون امور زراعت وزارت 
جهاد کشاورزی در خصوص ماحصل این جلسه 
تخصصی برای حل مشکالت پنبه کاران مغان 
گفت که در این جلســه قیمت توافقی برای 
خرید وش پنبه کشاورزان منطقه تعیین شد 
و قرار اســت امروز رقم تعیین شــده به وزیر 
جهاد کشاورزی پیشنهاد شود تا پس از بررسی 
اولیه در وزارتخانه، در نخستین جلسه هیات 
دولت در خصوص تعیین قیمت تضمینی این 

محصول تصمیم گیری شود.
 برداشت پنبه از اراضی زراعی دشت مغان 
در شمال استان اردبیل با مساعد شدن هوا و 
شــکوفه زدن غنچه های این محصول از اوایل 

مهرماه آغاز شده است.
کشــت پنبــه در شهرســتان پارس آباد، 
اصالندوز و بیله ســوار در منطقه مغان استان 
اردبیل به علت مســاعد بودن شرایط اقلیمی 

و آب کافــی از ســال های دور رواج دارد و در 
سال های اخیر نیز کشت این محصول گسترش 

یافته است.
به گفته رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اردبیل، امســال محصــول پنبه در 
۱۸ هــزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی کشــاورزی 
منطقــه مغــان کشــت شــده و پیش بینی 
می شــود که امســال بیــش از ۷۰ هزار تن 
 محصول وش پنبه از ســطح مــزارع منطقه

 مغان برداشت  شود.
ارقام مــای و لیدر پنبــه مهم ترین ارقام 
محصــول کشــت شــده در منطقــه مغان 
محسوب می شــود و محصول برداشت شده 
نیز توســط هشــت کارخانه پنبه پاک کنی 
موجود در منطقه، تا ســه ماه آینده بســته 
 بــه شــرایط آب و هوایی خریــد و به پنبه

 سفید تبدیل و به واحدهای نساجی فروخته 
خواهد شد.

تعداد زارعان پنبه کار استان اردبیل ۷۵۰ 
نفر و میانگین تولید پنبه در هر هکتار از اراضی 

مغان نیز حدود چهار تن اعالم شده است.
پنبه از مهم ترین محصوالت کشاورزی است 
که عالوه بر تامین مواد اولیه صنایع نســاجی 
و روغن کشی، در اشتغال زایی نیز نقش مهمی 
ایفا می کند و کمتر محصول کشاورزی از نظر 
قابلیــت ایجاد ارزش افــزوده و تنوع فرآورده 

هم ردیف پنبه است.
هشت کارخانه پنبه کنی در منطقه وجود 
دارد که عــالوه بر خریــد توافقی، محصول 
خریداری شــده را پس از فــرآوری و تصفیه 
اولیه و تبدیل کــردن به محلوج و دانه پنبه، 
به بازارهای هدف و کارخانه های نســاجی و 

روغن کشی ارسال می کنند.
کشت پنبه در منطقه مغان سابقه طوالنی 
دارد و این زراعــت در حفظ مرغوبیت خاک 
زراعی و کاهش جمعیت حشرات، کنترل آفات 

و بیماری ها نقش بسیار مهمی دارد.
در ســال های گذشته ســطح زیر کشت 
پنبه در منطقه مغان تا سقف ۲۰ هزار هکتار 
نیز افزایــش یافته بود ولی به علت جایگزین 
شــدن محصوالت دیگر، سطح زیر کشت این 
محصول در ســال های گذشته کاهش یافت 
ولی با افزایش قیمت محصول و حمایت دولت، 
کشــت این محصول در منطقه مغان در حال 

افزایش است.

 پیشروی کرونا در مازندران
شناســایی تعداد ۳۴ بیمار کرونایی جدید، تعداد بستری شدگان در مراکز درمانی پزشکی 

مازندران و بابل به ۷۶ نفر رسید که از این تعداد ۱۹ نفر بدحال هستند.
روزهای کرونایی درحالی با افزایش موارد ابتال همراه اســت که کماکان موارد فوتی به ثبت 

نرسید.
طی ۲۴ســاعت گذشته نیز تعداد بیمار ۳۳ نفر مشکوک به کرونا در سطح استان، براساس 
تشخیص بالینی در بیمارستان های زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران بستری شدند.

 طی این مدت تعداد ۲۷ نفر از افراد مشکوک بستری شده، از بیمارستان ها مرخص شدند و 
تکمیل روند درمانی خود را در منزل ادامه خواهند داد.

 هم اکنون ۶۹ بیمار بعلت کرونا در این مراکز بستری که از این تعداد ۱۷ بیمار در بخش های 
مراقبت های ویژه بستری هستند.

در دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز در  حال حاضر ۷ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های 
بابل بســتری هستند، همچنین در ۲۴ ســاعت گذشته یک بیمار جدیدی بستری و هیچ 

بیماری هم ترخیص نشد.
همچنین ۲ بیمار در بخش های مراقبت های ویژه بستری هستند.

براین اســاس در شــبانه روز گذشــته با شناســایی تعداد ۳۴ بیمار کرونایی جدید، تعداد 
بستری شــدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل به ۷۶ نفر رسید که از این تعداد 

۱۹ نفر بدحال هستند.
طی شبانه روز گذشته هیچ موردی از فوتی بر اثر کرونا در استان مازندران گزارش نشده است.

آبریزش بینی، گلودرد، ســردرد، ســرفه های مداوم و خســتگی به عنوان رایج ترین عالئم 
زیرسویه های BA.۵ ویروس کرونا بوده که تکمیل واکسیناسیون، ماسک زدن، استقرار تهویه 

مناسب در اماکن سربسته، رعایت و مراقبت های بهداشتی است.

  رشد ۳۴ درصدی صادرات در بازارچه های مرزی  سیستان و بلوچستان  
زاهدان-  مدیر بازارچه های مرزی سیســتان و بلوچستان رشــد ۳۴ درصدی صادرات در 
بازارچه های مرزی  استان را یکی از کارنامه های درخشان دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: 

بازارچه ها مرزی فرصتی بی نظیر برای افزایش  صادرات است. 
مبین علی میر گفت : در هفت ماهه نخست سال بیش از یک  میلیون تن صادرات از طریق 
بازارچه های مرزی سیستان و بلوچستان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۳۴  درصد افزایش یافته است. 
وی با اشاره به اینکه بازارچه های مرزی فرصتی بی نظیر برای افزایش صادرات است، افزود: 
خرما، کشمش،  نخود، طناب و تره بار شامل گوجه فرنگی، بادمجان، هندوانه، کاهو، آبمیوه، 
بیسکوئیت، انواع شکالت و تافی و  سیمان بخشی از اقالم صادراتی از بازارچه های مرزی بوده 

که عالوه بر درآمد ارزی ایجاد شده برای استان و  کشور باعث ایجاد اشتغال نیز شده است. 
مدیر بازارچه های مرزی سیســتان و بلوچستان ادامه داد: بازارچه میلک با رشد یک هزار و 
۱۸۶ درصدی، ریمدان با رشد ۷۰  درصدی و بازارچه مرزی پیشین با ۶۲ درصد به ترتیب 

رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.  
وی بیان کرد: این میزان صادرات به لحاظ خودرویی نیز که ســال گذشته ۳۰ هزار خودرو 

اقدام به صادرات  کاال کرده اند امسال توسط ۴۵ هزار دستگاه انجام شده است. 
میر با اشــاره به پیش بینــی ۵۰ درصدی افزایش صــادرات در بازارچه های مرزی تا پایان 
ســال،  گفت: با وجود هدفمندی یارانه ها و وجود تحریم ها اما باز هم با جهش صادرات در 

بازارچه های مرزی  مواجه بودیم که این مهم خود تاثیر بسزایی در اقتصاد و اشتغال دارد. 
وی تاکید کرد: پیله وران، مرزنشینان و تجار می توانند از طریق بازارچه های مرزی اقدام به 
واردات کنند چرا  که هیچ منعی برای واردات کاالهای مجاز در چارچوب رویه های قانونی در 

بازارچه های مرزی استان وجود  ندارد.  

    افزایش جمعیت نیازمند اقدامات جهادی است
خمین -  مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی گفت: افزایش جمعیت نیازمند 

اقدامات جهادی است و این مهم با سیستم اداری اروپایی تزریق شده محقق نمی شود.
پروین مفتح زاده در کارگروه امور بانوان و خانواده خمین، افزود: حل مشکل ناباروری، کاهش 
سقط جنین، آســیب های تک فرزندی و کاهش حوادث از جمله موارد در حال بررسی و 

پیگیری در استان مرکزی است. 
وی تاکید کرد: دانسته ها باید به باور تبدیل شوند و دوری از آموزه های دینی و تاثیر آن در 

باورهای مردم موجب مشکل در جامعه می شود.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی گفت: بیشتر دستگاه های اجرایی هنوز 
قانون جمعیت را مطالعه نکردند و مواردی مانند مرخصی ۹ ماهه زایمان برای کارمندان زن 

را رعایت نمی کنند.
وی ادامه داد: بیشتر دستگاه های اجرایی هنوز قانون جمعیت را مطالعه نکرده اند و مواردی 

مانند مرخصی ۹ ماهه زایمان برای کارمندان زن را رعایت نمی کنند.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی افزود: عوامل کاهش جمعیت در خمین 

شناسایی و یک فرآیند براساس این عوامل تعریف شود.
مفتح زاده اظهار داشــت: اقدامات الزم درخصوص جمعیت توسط دستگاه های اجرایی باید 

ماهانه ارسال شود.
فرماندار خمین نیز در این کارگروه گفت: فرهنگ زیربنای انقالب اسالمی است و زنان شاه 

کلید تربیت و فرهنگ هستند.
»حمیــد کمانکش«ادامه داد: ریل گذاری بــرای ارتقای حوزه هــای اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی خمین در حال انجام اســت و حل مســائل این حوزه ها نیازمند برنامه ریزی 

بلندمدت است.
وی افزود: بر نقش زن به عنوان معمار تربیت در اسالم و دیگر ادیان تاکید شده است.

فرماندار خمین گفت: خانواده و جمعیت موضوع تک بعدی نیست و باید در قالب جلسات، 
زنجیره ای برای احیای ارزش این نهاد مقدس و افزایش جمعیت تعریف شود.

  رعایت شیوه نامه های بهداشتی در خمین کمتر از ۳۰ درصد است
خمین -  رییس دانشــکده علوم پزشکی شهرســتان خمین گفت: رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی و استفاده از ماسک در این شهرستان کمتر از ۳۰ درصد است.
دکتر »مجتبی دیده دار« در نشست با خبرنگاران خمین افزود:  این شهرستان در وضعیت 
زرد بیماری کووید ۱۹ اســت و با توجه به شــیوع ویروس آنفلوآنزا ، رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی، استفاده از ماسک، تزریق ُدزهای ســوم و چهارم واکسن کرونا و تزریق واکسن 

آنفلوالنزا برای بیماران خاص و افراد دارای بیماری زمینه ای تاکید می شود. 
وی بیان کرد: مبتالیان به ویروس آنفلوانزا نیاز به مراجعه پزشک و مراکز درمانی ندارند و با 

استراحت، تغذیه مناسب و مصرف مسکن بهبود پیدا می کنند.
رییس دانشکده علوم پزشکی خمین، کمبود سرم و شربت آنتی بیوتیک کودکان را مشکل 
کشــوری بیان کرد و افزود: ۱۵ هزار سرم سهمیه این شهرستان است که پس از تخصیص 
در سطح شهر توزیع می شود و مصرف آنتی بیوتیک در درمان بیماری ویروسی باور اشتباه 

مردم است.
دکتر دیده دار گفت: ۹۵.۷ درصد شــهروندان خمیــنُ دز اول ، ۸۹.۶ درصد ُدز دوم، ۵۵.۲ 

درصدُ دز سوم و ۴.۳ درصد ُدز چهارم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
وی درباره تزریق واکسن کرونا برای کودکان پنج تا ۱۲ سال در این شهرستان توضیح داد: 

۲۳.۲ درصد از این کودکانُ دز اول و ۱۲.۸ درصدُ دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند.
رییس دانشکده علوم پزشکی خمین بیان کرد: سه هزار و ۱۳۱ ماموریت از سوی فوریتهای 

پزشکی این شهرستان در سال جاری انجام شده است.
دکتر دیده دار ادامه داد: ۹۰۵  ماموریت مربوط به تصادفات است و از این شمار ماموریت ، 

۶۵۱ تصادف شهری و باقی تصادف روستایی است.
وی افزود: ۳۳ پرواز هوایی به منظور انتقال مصدوم و بیماران به مرکز اســتان، امســال در 

خمین انجام شد.  
رییس دانشــکده علوم پزشکی خمین با اشــاره به پذیرش ۱۰۰ دانشجوی جدید در این 
دانشکده در سال تحصیلی جدید گفت: ۴۲۰ دانشجو در ۶ رشته در دانشکده علوم پزشکی 

خمین مشغول به تحصیل هستند.

ایده روز - البرز- سید علی حسینی -  سرپرست هماهنگی امور عمرانی استانداری 
البرز گفت: ســعی بر این است پژوه های کالن اســتان البرز در فازهای مختلف به 

بهره برداری برسد.
احمد افضلی با بیان این مطلب در نشست هم اندیشی دکتر عبداللهی استاندار البرز 
با اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار کالنشهر کرج با بیان اینکه اعضای شورای 
شــهر و شهردار مرکز استان باید نگاهی توســعه ای به ابعاد مختلف شهری داشته 
باشند، گفت: سیاست دولت در استان البرز، معطوف به افتتاح فاز به فاز پروژه های 
بزرگ عمرانی اســت تا ضمن بهره برداری از طرح های بزرگی که نقش بسزایی در 
کاهش ترافیک شــهری و انتظام بخشی به فعالیت سایر دستگاه های خدماتی دارد، 

شاهد تحقق توسعه شهری در ابعاد مختلف آن باشیم.
وی افزود: خوشــبختانه طی ۱۰ سال اخیر علی رغم بسیاری از مسائل و مشکالت، 
کالنشهر کرج جهش مناسبی در ابعاد مختلف مدیریت شهری داشته است که امید 
می رود با انتصاب شــهردار جدید کرج و وحدت و هم افزایی میان مجموعه شورا و 

شهرداری شاهد تحوالت مثبتی در مرکز استان باشیم.
این مقام مســؤول خاطر نشان کرد: بســیاری از طرح ها و پروژه های کالن عمرانی 

استان به کالنشهر کرج بازمی گردد که از جمله آنها می توان به بزرگراه های شمالی 
و جنوبی، قطار شــهری و برخی از راه های استان که مربوط به این کالنشهر است، 
اشاره کرد که تنها در سایه تعامل و هم افزایی میان شورا، مدیریت شهری و مدیریت 

کالن استان است که می تواند بسترهای الزم را برای رفاه شهروندان فراهم کند.
شهردار کرج از ظرفیت نیروهای توانمند شهرداری استفاده کند

سرپرســت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری البرز در ادامه سخنان خود با تاکید 
بر اینکه در بدنه شــهرداری کرج، کارشناسان و مدیران توانمندی حضور دارند، از 
شــهردار کرج خواست از ظرفیت نیروی انســانی توانمند شهرداری در پست های 
مدیریتی اســتفاده کند.وی یادآور شد: استان البرز بویژه مرکز استان البرز به دلیل 
جمعیــت باالیی که دارد در حوزه های مختلفی از جمله بیمارســتان، هتل، مراکز 
آموزشی و ورزشی با فقر مواجه است بنابراین شورای اسالمی شهر در کنار شهرداری 
باید به گونه ای برنامه ریزی و سیاســت گذاری کنند که گام موثری در راســتای 

کاهش مشکالت فعلی بردارند.

سرپرست هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز خبرداد
پروژههایبزرگعمرانیکرجدرفازهایمختلفبهبهرهبرداریمیرسد

 هر بام خانه یک کار آفرینی
میزبانیایتالهمهدویعضومجلسخبرگانرهبریازسرپرستشرکتتوزیعبرقاصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان مهندس علیرضا کشانی 
سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان به همراه معاونین ، مدیر دفتر حراست و 
امور محرمانه و مدیر دفتر روابط عمومی و مدیر برق منطقه ۶ شــرکت توزیع 
برق اصفهان با آیت اهلل ســید ابوالحسن مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری 

دیدار و گفتگو کردند
 علیرضا کشانی سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان گزارش مختصری در 
خصوص زیرساخت ها برنامه ریزی ها و هماهنگی های شرکت توزیع برق اصفهان 
عنوان کرد و گفت: این شرکت در هشت برق منطقه شهری و یک منطقه حاشیه 
شهر و چهار شهرستان ورزنه ،جرقویه، هرند و کوهپایه و در ۱۵۰ هزار کیلومتر 

مربع برق رسانی مطمئن را به مردم ارائه می کند 
وی در ادامه گفت ۹۵۰ هزار مشــترک خانگی ، ۲۰۰ هزار مشترک تجاری، 
۱۲ هزار مشــترک صنعتی و ۱۲هزار مشترک کشاورزی از برق پایدار استفاده 
مــی کنند که به لحاظ مصرف ۳۳درصد  مصرف برق را مشــترکین خانگی و 
۲۷ درصد انرژی را مشــترک صنعتی و ۱۳ درصد انرژی را کشــاورزی به خود 

اختصاص داده اند 
وی گفت در بخش تلفات شبکه بر اساس استراتژی که در این سال ها تعریف 
و برنامه ریزی شد در حوزه کاهش تلفات فنی و غیر فنی پایش و اقدامات اساسی 
انجام شد به طوری که در بخش تلفات غیر فنی سرقت شبکه ها تا حد زیادی 

کاهش پیدا کرده است .
وی در ادامه تصریح کرد :تســت و بازرسی موثر لوازم اندازه گیری ، اصالح 

کنتور های معیوب ، از مهمترین اقدامات کاهش سرقت ها بوده است 
کشــانی عنوان کرد : در حال حاضر تلفات شــبکه های برق اصفهان زیر ۶ 

درصد می باشد که عدد مطلوبی است 
وی تاکید کرد : در حال حاضر در خاور دور کشــورهای کره و ژاپن تلفات 
شبکه به ۳ درصد رسیده است که این آمار در اروپا و آمریکای شمالی نیز بین ۴ 

تا ۶ درصد می باشد و نشان می دهد ما توانسته ایم با نقشه راه صحیح به اهداف 
خود دست پیدا کنیم و همچنین در فرایند دیگر استراتژی مولفه خاموشی برای 
سال ۱۴۰۵ ، ۳۰ دقیقه خاموشی به ازای هر مشترک در نظر گرفته شده است 
کشانی ابراز داشت: باحذف خاموش های با برنامه و کاهش خاموش های بی 

برنامه به این مهم دست پیدا خواهیم کرد.
 وی خاطرنشان کرد در تابستان سال گذشته صنعت برق با مشکالت زیادی 
روبرو شد که حاصل ناترازی ۱۳ هزار مگاوات بین تولید و مصرف بود و با اقداماتی 
که در سال جدید انجام گرفت تابستانی بدون خاموشی را پشت سر گذاشتیم  
 وی اظهار داشت : با تفاهم نامه هایی که با مشترکین مختلف منعقد شد از 
تابســتان به خوبی گذر کردیم .در ادامه شاه بیت توصیه های آیت اهلل مهدوی 
در خصوص مدیریت مصرف مطرح شد وی در ادامه گفت اطالع رسانی های به 
هنگام و مستمر به مردم می توانند شرایط درست مصرف کردن را ایجاد نماید 
و یکی از مراکز اطالع رسانی تریبون نماز جمعه اصفهان می باشد که با توجه 
به اینکه افراد متدین در آن حضور حداکثری دارند می توانند پایگاه خوبی برای 

اطالع رسانی باشد. 
عضو خبرگان رهبری مطرح کرد  : شرکت توزیع برق اصفهان با تعامل هر 
چه بیشــتر با شرکت فوالد مبارکه و دریافت امکانات از این شرکت با توجه به 

اینکه اعالم آمادگی از سوی فوالد مبارکه نیز وجود داشته می تواند شرایط کار 
آفرینی را برای کشاورزان شرق اصفهان فراهم کند .

وی ابراز داشت : یکی از مناطقی که به لحاظ جغرافیایی در میانه کشور قرار 
گرفته و با چنین شرایط مطلوبی می تواند پنلهای خورشیدی را در خود جای 

دهد و تولید برق نماید استان اصفهان می باشد .
وی ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه فضایی که پنل های خورشیدی اشغال 
می کنند باعث شده مردمی که در خانه های کوچک ساکن هستند نتوانند از 
این امکان استفاده کنند و درآمد زایی داشته باشند و به نظر می رسد متولیان 
امر صنعت برق باید برای این مشکل راهی پیدا کنند تا بشود در ابعاد کوچکتر 

همان مقدار انرژی تولید شود .
 امــام جمعــه موقــت شــهر اصفهــان پیشــنهادی در ایــن زمینــه 
عنــوان کــرد و گفــت : اگر یک صفحــه ذره بین بر روی پنل هــا قرار گیرد 
شــاید بتواند همــان میزان انــرژی را در فضای کمتر تولید کــرد وی خاطر 
نشــان کرد و گفت : صنعت برق در تشویق مشــترکینی که مدیریت مصرف 
را به درســتی انجام مــی دهند باید مولفه های دیگر را نیــز در نظر بگیرد از 
جملــه تعداد افراد خانوار ســاکن در یک منزل ، چرا که شــاید خانواده هایی 
 کــه با مجموع تعداد بیشــتر اقدام به مدیریت مصــرف می کنند در این طرح

 مغفول واقع می شــوند .گفتنی است در حاشیه این جلسه با هماهنگ کننده 
این نشســت مهندس مهران نصر مدیر برق منطقه ۶ در خصوص اهمیت این 
جلســات پرس و جو نمودیم .وی تاکید کرد تعامل و ارتباط با مدیران شهری 
و روحانیون به طور قطع می تواند راههای روشنی را پیش روی ما قرار دهد و 
مشاوره هایشان کارساز و توسعه دهنده سازمان خواهد بود .نصر اظهار داشت : 
به حمداهلل در این سالها هر مشاوره و نقد منصفانه ای که عنوان شده را با دل 
 و جان پذیرفته ایم و نتیجه آن برای شــرکت توزیع برق اصفهان رضایتمندی 

مردم بوده است .

  پایانه مسافربری تبریز نیازمند هوشمندسازی
 ساختمان فعلی پایانه مرکزی تبریز که به عنوان بزرگ ترین پایانه مسافربری شمال غرب کشور اسفند ماه سال ۱۳۹۴ با اعتباری معادل ۸۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد نقش مهمی در مسافرت های بین شهری آذربایجان شرقی دارد اما به نظر می رسد همچنان نیازمند 

بهبود سامانه های نرم افزاری و هوشمندسازی است.
پایانه های مسافربری بین شهری از کانون های حمل و نقل عمومی محسوب می شوند و نقش مهمی در تسهیل سفرهای جاده ای و کاهش استفاده از خودروهای شخصی، کاهش مصرف سوخت و حوادث رانندگی دارند.

در کنار تهیه آسان بلیت و کاهش زمان معطلی در پایانه ها که همواره مورد انتظار مسافران است، استفاده از سامانه مدرن کنترل حرکت و ورود و خروج ناوگان حمل و نقل مسافر و جوابگویی به این خواسته شهروندان نیازمند ارتقای سیستم ها نرم افزاری و هوشمندسازی 
خدمات پایانه هاست.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز معتقد است اجرای سامانه هوشمندسازی پایانه ها و پیاده سازی فیبرنوری برای ارایه خدمات بهتر به مسافران ضروری است.

احمد زارعی با تاکید بر ضرورت اجرای زیرساخت های ارتباطاتی ثابت و فیبر نوری خاطرنشان می کند: در زمان کنونی پایانه های مسافربری شهرها فراتر از یک مکان برای خرید بلیت و سوار و پیاده شدن مسافران به اتوبوس ها شده است.
وی اضافه می کند: پایانه های مسافری با گسترش شهرها، افزایش تقاضای سفر و توسعه انتقال بار و کاال در کنار حمل مسافر به مکانی جهت تبادالت تجاری و خدمات رفاهی تبدیل شده است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز با اشاره به اینکه هوشمندسازی عملکردها در سهولت فعالیت های روزانه شهروندان نقش زیادی دارد، اظهار می کند: ارایه خدمات الکترونیکی در بهبود عملکردها موثر است.
زارعی، اعالم می کند: هم اکنون اقداماتی در این بخش انجام شده که امید است کالنشهر تبریز در انجام این فرایند الگو باشد.وی یادآور می شود: با تامین اعتبار الزم و رفع مشکالت موجود در پایانه های شهر، وضعیت فعلی آنها نیز ارتقا می یابد و بهره وری الزم در حوزه 

عمرانی، بهسازی ساختمان ها و اقدامات هوشمندسازی و ارائه خدمات بهینه برای مسافران در سفرهای برون شهری و برون استانی ایجاد می  شود.
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دست چین داخلی ها با سلیقه قبلی

 گلزن استقالل اسیر تصمیم تاکتیکی ساپینتو
تغییر پست کوین یامگا باعث شده کمتر از گذشته در 

حمالت حضور یابد.
 کوین یامگا فصل گذشــته با نظــر فرهاد مجیدی به 
اســتقالل پیوست و یکی از ارکان اصلی آبی ها در رسیدن 
بــه قهرمانی لیگ برتر بود. یامگا فصل گذشــته ۱۰ گل 
برای اســتقالل به ثمر رساند و در حمالت استقالل تاثیر 

زیادی داشت.
یامگا در هفته های ابتدایی فصل جدید هم موفق ظاهر شد و با گلزنی و ارسال 
پاس گل توانایی های خود را به رخ کشید اما در چند هفته اخیر شرایط او تغییر 
کرده اســت. او با تصمیم ریکاردو ساپینتو این روزها به عنوان مدافع راست بازی 
می کند و کمتر از گذشته در حمالت استقالل نقش دارد. البته ستاره فرانسوی در 
این فصل هم فرم بسیار خوبی دارد و در کارهای دفاعی هم موفق ظاهر شده اما 
اغلب کارشناسان معتقدند حضور یامگا در خط دفاعی باعث می شود توانایی های 
هجومی او هدر برود.با وجود این انتقادات اما سرمربی پرتغالی استقالل به حضور 
یامگا در سمت راست خط دفاعی اصرار زیادی دارد و به همین منظور صالح حردانی 
را هم نیمکت نشین کرده است. حردانی در چند بازی ابتدای فصل از شرایط مطلوب 
آمادگی دور بود و همین باعث شد جایگاه خود در ترکیب اصلی را از دست بدهد. 
از طرفی اگر ســاپینتو بخواهد یامگا را یک خط جلوتر بازی دهد مجبور است از 
بین قایدی و محبی یک نفر را نیمکت نشین کند که این هم چالش بزرگی برای 

سرمربی پرتغالی استقالل خواهد بود. 

 خوشحالی استقاللی ها از درخشش ستاره قرمزپوش
مهاجم تراکتور این هفته باالخره موفق به گلزنی شد.

 کاوه رضایی، مهاجــم تراکتور که ابتدای فصل پس از 
کش و قوس فراوان به این تیم پیوست در بازی با سپاهان 
بــرای اولین بار در این فصل موفق به گلزنی شــد. رضایی 
خیلی دیر به ترکیب تراکتور اضافه شــده بود و چند بازی 
را هم به دلیل مصدومیت از دســت داد تا انتظارش برای 

گلزنی طوالنی شود.
نکته جالب در خصوص رضایی این است که گلزنی او باعث خوشحالی هواداران 
استقالل هم شده و آن ها را امیدوار کرده است. او قرار بود ابتدای فصل با استقالل 
قرارداد امضا کند و شــماره 7 را هم رزرو کرده بود اما پر شــدن لیست این تیم و 
ماندن ارســالن مطهری باعث شــد راهی تراکتور شود. در آن زمان گفته می شد 
قرارداد کاوه بندی برای جدایی در نیم فصل دارد و او در نقل و انتقاالت زمستانی 
راهی استقالل خواهد شد و همین امر باعث شده هواداران استقالل به دقت شرایط 

مهاجم این روزهای تراکتور را زیر نظر بگیرند.
البته تراکتوری ها تا امروز جدایی کاوه در نیم فصل را تایید نکرده اند و باید منتظر 

ماند در نقل و انتقاالت مشخص شود او فصل را در چه تیمی ادامه خواهد داد. 

 محبوب عکاس ها، مغضوب ساپینتو
 عزیزبک آماموف هافبک خالق ازبکستانی آبی ها در هفته 

دهم هم از لیست ۱۸ نفره ساپینتو خط خورد.
آمانوف نزد هواداران اســتقالل به شدت محبوب است 
و در دیدارهای پایانی فصل گذشــته که با حضور حداقلی 
هواداران برگزار می شد، تبدیل به یکی از مطالبات شیرین 

آن ها در نیمه های دوم از فرهاد مجیدی شده بود.
فصل اما به بدترین شــکل ممکن برای عزیز آغاز شد 
و دائما شــایعات جدایی او مطرح می شود. از پیشنهاد باشگاه های اماراتی به این 
بازیکن تا حضور او در لیست خروج ساپینتو، شایعاتی بود که در دوران پیش فصل 
مطرح شده بود.با شروع فصل و گذشت چند مسابقه مشخص شد ساپینتو عالقه ای 
به بازی هافبک ازبک خود ندارد و حتی مطرح شدن سوالی پیرامون این بازیکن 
در نشســت خبری موجب خشم سرمربی آبی ها شد.آمانوف در ۱۰ هفته گذشته 
تنها چند دقیقه در سیرجان به میدان رفت و در همان دقایق با ارسال یک پاس 
طالیی میرزایی را با فروزان تک به تک کرده بود که آن موقعیت گل نشد و دوباره 
آمانوف به سکوها تبعید شد.با پایان نیم فصل باید دید سرنوشت هافبک محبوب 

عکاس ها و مغضوب ساپینتو به چه شکل رقم خواهد خورد.

 سه بازیکنی که در تفکرات ساپینتو نیستند
تیم فوتبال اســتقالل در حالــی در هفته دهم مقابل 
آلومینیــوم به میدان رفت که همچنان از برخی نفرات در 

ترکیب این تیم خبری نبود.
 آبی پوشان تهران از هفته دهم رقابتهای لیگ برتر روز 
جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف آلومینیوم رفتند که این 
دیدار برای آنها نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل نداشت 
تا بین این تیم و صدر جدول ۲ امتیاز اختالف ایجاد شود.

ســاپینتو که برای سومین بازی متوالی به دلیل محرومیت نتوانست تیمش را 
از کنار زمین هدایت کند، در این بازی هم ترکیبی کاماًل آشنا و با کمترین تغییر 
نسبت به بازی های گذشته به زمین فرستاد و مثل چند بازی اخیر همچنان اثری 
از صالــح حردانی در بین نفرات اصلی وجود نداشــت.همچنین ابوالفضل جاللی 
مدافع چپ و ملی پوش آبی پوشان هم که جایگاه ثابتی در ترکیب ندارد در بین 
۱۱ نفری که قرار بود بازی را آغاز کنند حضور نداشت. به جز این دو بازیکن ملی 
پوش، ۳ بازیکن جوان که کمترین میزان حضور را در تیم شان داشتند به همراه 
عزیز بک آمانوف غایبان همیشــگی این تیم را تشکیل می دادند.به نظر می رسد 
سرمربی پرتغالی آبی پوشان به ترکیب مورد نظر و ایده آل خود دست پیدا کرده و 
اگر بازیکنانش با محرومیت و مصدومیت مواجه نباشند، اغلب از ۱۱ نفری استفاده 
می کند که مقابل آلومینیوم به میدان رفتند و تنها شاید ابوالفضل جاللی و جعفر 
سلمانی باشند که ۵۰-۵۰ در ترکیب ثابت جابجا شوند.سایپنتو ترجیح می دهد از 
یامگا به جای حردانی در دفاع راست استفاده کند تا مثلث محبی، قایدی و بابایی 
را در جلوی زمین داشته باشد و همین باعث می شود صالح حردانی از ترکیب ثابت 
این تیم دور شود.آبی پوشان در هفته یازدهم میهمان تیم هوادار هستند که این 

دیدار از ساعت ۱۶ روز جمعه ۶ آبان در تهران برگزار می شود.

 ٌکری خوانی طارمی فضای فوتبال پرتغال را بهم زد
 مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه 
پورتو بعد از شکست مقابل بنفیکا حساس ترین بازی لیگ 
پرتغال برای هواداران رقیب کری خوانی کرد.ستاره ایرانی در 
توئیتر خود خطاب هواداران بنفیکا گفت باید ساکت باشند و 
علی رغم صدرنشینی لیگ در پایان فصل پورتو قهرمان می 
شود.همچنین ستاره ملی پوش ایرانی بعد از باخت مقابل 
بنفیکا به سبک لیونل مسی در ال کالسیکو پیراهن خود 
را به ســمت هواداران بنفیکا گرفت و آنها را تحریک کرد.سایت »MSN« امروز در 
گزارشــی نوشت: مهدی طارمی ستاره ایرانی پورتو با تحریک هواداران بنفیکا در 
فوتبال پرتغال به سوژه داغ تبدیل شده است.اقدامات تحریک آمیز طارمی بعد از اُ 
کالسیکو باعث شده تا هواداران بنفیکا به شدت به ستاره ایرانی حمله کنند اما در 
مقابل هواداران پورتو حامی ســتاره ایرانی شدند. فضای فوتبال پرتغال با اقدامات 

طارمی بهم خورده است و کری خوانی سنگینی میان هواداران در جریان است.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
تیم ملی فوتبــال ایران در فاصله کمتر از یک 
ماه تا برگزاری اولین بازی خود در جام جهانی 
شرایط سختی را تجربه می کند اما امیدوار است 
در سه دیدار مرحله مقدماتی نتایج قابل قبولی 
کسب کند. تیم ملی فوتبال ایران با راهیابی به 
 B رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در گروه
این رقابت ها با تیم های ملی انگلیس، آمریکا و 
ولز همگروه شد تا مهدی تاج پس از بازگشت به 
مسند ریاست فدراسیون فوتبال در اولین اقدام 
مجوز حضور دوباره کارلوس کی روش را بگیرد 
و با کنار گذاشــتن دراگان اسکوچیچ بار دیگر 
هدایت ملی پوشان را همچون سال های ۲۰۱۴ و 
۲۰۱۸ به او بسپارد.کی روش نیز بدون وقفه و با 
تغییر در رویکرد برخوردش با اهالی فوتبال ایران 
سراغ برنامه های آماده سازی تیم ملی ایران رفت 
تا بازیکنان داخلی و لژیونرها را زیر نظر بگیرد.

بازگشت تاج به مدیریت فدراسیون فوتبال نه 
تنها باعث حضور دوباره کی روش در تیم ملی 
ایران شد بلکه بازیکنان مورد اعتماد او در گذشته 
نیز به این جمع اضافه شدند. رامین رضائیان، 
روزبه چشمی و امید ابراهیمی مهم ترین بازیکنان 
تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ بودند که با 
حضور دوباره پیرمرد پرتغالی به تیم ملی ایران 

نیز اضافه شدند.

 برنامه ویژه هفتگی در ســاختمان 
حساس کی روش!

ســرمربی تیم ملی ایران پــس از برگزاری 
اردوی اتریش که با دیدارهای دوستانه مقابل 
اروگوئه و سنگال همراه بود با سرمربیان لیگ 
برتری و سازمان لیگ وارد جلسه شد تا تغییراتی 
را در برنامه لیگ برتر و همچنین نحوه تمرین 

دهی به بازیکنان منتخب داخلی تنظیم کند.

کی روش با موافقــت مربیان لیگ برتری 
بازیکنــان منتخب خود را هــر هفته پس از 
برگزاری هر دیدار داخلی به ساختمان »پِک« 
برده و با برگزاری دو الی سه روز تمرین با آنها 
ارزیابی فنــی خود را انجام می دهد و آنها را از 
لحــاظ ذهنی و فیزیکی آماده بازی های بزرگ 

می کند.

 یک ماه فشرده برای شگفتی های 
بزرگ

نخستین دیدار ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ 
ســی ام آذرماه مقابل تیم ملی انگلیس برگزار 
خواهد شد. شــاگردان کارلوس کی روش در 
یــک ماه مانده به این دیدار چاره ای جز تالش 
بیشــتر برای رسیدن به هماهنگی ندارند. تیم 

ملــی ایران بر خالف دو دوره قبلی اولین بازی 
جام را مقابل قدرتمندترین تیم گروه که مدعی 
کســب جام نیز شده است برگزار می کند. تیم 
ملی ایران که رؤیای صعود به مرحله حذفی را 
در ســر می پروراند پس از بازی با انگلیس باید 
مقابل آمریکا و ولز قرار بگیرد تا یکی از مهم ترین 
بازی هایش از ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی 
و ورزشی را در سال ۲۰۲۲ برگزار کرده باشد.

 کی روش همچنان منتظر ورود جواد!
سرمربی تیم ملی ایران تنها حاضر به پذیرش 
جواد نکونام به عنوان تنها دستیار ایرانی خود 
شده است اما سرمربی فوالد خوزستان همچنان 
غایب تمرینات تیم ملی اســت. مهدی تاج در 
آخرین مصاحبه تلویزیونی بار دیگر روی آمدن 

نکونام تاکید کرد اما باشــگاه فوالد همچنان 
مخالف این اتفاق است. در این بین قطعاً وضعیت 
بالتکلیفی نیمکت تیم ملــی ایران نمی تواند 
خبر خوشی برای تیمی باشد که باید به خلق 

شگفتی فکر کند.

 مربیان ویژه برای رفع نگرانی دفاعی
شجاع خلیل زاده، حســین کنعانی زادگان 
و امید ابراهیمی ســه بازیکن ایرانی حاضر در 
لیگ قطر هم پس از تعطیلی لیگ این کشور 
و پس از مذاکرات حضوری کارلوس کی روش 
با باشگاه هایشان، خارج از فیفادی از چهارشنبه 
گذشته تمرینات خود را در مجموعه تمرینی 
پک و زمین چمن آکادمی زیر نظر مربیان تیم 

ملی آغاز کرده اند.

 مصدوم ها زیر نظر معتمدان کی روش
در شرایطی که سردار آزمون زیر نظر کادر 
تیم ملی در حال انجام برنامه های ویژه اســت، 
سعید عزت اللهی، سامان قدوس و علی قلی زاده 
نیز با هماهنگی انجام گرفته از سوی سرمربی 
تیم ملی با باشگاه های این بازیکنان، به تناوب 
در حال انجام تمرینات اختصاصی زیر نظر یکی 
از اعضای کادر تیم ملی هستند. همچنین میالد 
سرلک که به دلیل مصدومیت همچنان دور از 
ترکیب پرسپولیس است تمرینات خود را برای 
پشت سر گذاشتن هرچه سریع تر مصدومیت در 
پک دنبال می کند تا بتوانند خیلی زود در جمع 
سایر ملی پوشان حاضر شده و در جام جهانی 

قطر بازی کنند.

 آخرین بازی با تیمی خارج از گود
تیم ملی فوتبال ایران آخرین دیدار خود قبل 
از شروع رقابت های جام جهانی را ۱۹ آبان مقابل 
نیکاراگوئه برگزار می کند. این تیم که در آخرین 
رده بندی تیم های ملی جهان در رده صد و چهل 
دوم جهان ایستاده است، در ماه دسامبر ۲۰۱۵ 
در رده ۹۲ جهان ایســتاد. این بهترین جایگاه 
نیکاراگوئه در رده بندی فیفا به شمار می رود اما 
هرگز طعم حضور در رقابت های جام جهانی را 

نچشیده است.

 خیال کی روش برای دروازه راحت شد
علیرضا بیرانوند پس از احساس درد از ناحیه 
کمــر باعث نگرانی کی روش در آســتانه جام 
جهانی ۲۰۲۲ شد. دروازه بان پرسپولیس با این 
حال در چارچوب دروازه تیم باشگاهی خود ماند 
تا نشان دهد آمادگی الزم جهت حضور در جام 
جهانی ۲۰۲۲ را دارد تا اینگونه خیال هواداران 

تیم ملی و سرمربی را راحت کند.

»مربیان بزرگ با تیمی که مربی دارد مذاکره نمی کنند 
یا با ارسال پیام در شبکه های اجتماعی به بازیکنانی که 
در حال کار کردن با مربی دیگری هســتند، خودنمایی 

نمی کنند.«
شــاید همه منتظر روزی بودند که سکوت اسکوچیچ 
بشــکند و او درباره ماجراهای برکنــاری اش از تیم ملی 
اظهارنظر کند و حاال سرانجام این اتفاق در گفتگو با یک 
روزنامه کروات رخ داده است. این در حالی است که شاید 
بسیاری انتظار داشتند که اسکوچیچ در همان دوره شایعات 
اخراجش این اظهارات را انجام می داد و شاید این عالمت 

سوالی است که همیشه در مورد او باقی بماند.
سرمربی سابق تیم ملی که همیشه به حرفهای محتاطانه 
در مصاحبه های مطبوعاتی شــهرت داشــته، این بار با 
اظهاراتی تند و بی سابقه رییس جدید فدراسیون فوتبال و 

جانشین خود را مورد خطاب قرار داده است.
اســکوچیچ با کنایه به کارلوس کــی روش گفته که 
»مربیان بزرگ« با تیمی که ســرمربی دارد، »مذاکره« 
و برای بازیکنانش در »شبکه های اجتماعی خودنمایی« 
نمی کنند. به نوعی او مدعی شده که کارلوس کی روش در 
زمان سرمربیگری وی در تیم ملی به دنبال جانشینی اش 

بود.
او همچنیــن در مــورد مهدی تــاج صحبت کرده و 
گفته که از بدو ورود او به فدراسیون فوتبال این پیغام را 
گرفت که رییس جدید رویش »حســاب باز نمی کند« و 
به دنبال بازگرداندن سرمربی پیشین، کارلوس کی روش 
 اســت. سرمربی سابق تیم ملی گفته اگر به جای تاج بود
  »مربــی که ایران را از خطر حــذف از مرحله مقدماتی

 نجات داد« نگه می داشت.
اگرچه جنجالی ترین اظهارات او مربوط به بخش های 
زیادی اســت که به کی روش تاخته و کنایه زده اما او در 
مورد بازیکنان هم صحبت کرده و گفته که او نقش اساسی 
در برکناری خود را روی دوش رییس جدید فدراســیون 
و »بازیکنانــی که به خاطر عالقه بــه تاج« در انتخابات 

فدراسیون از او حمایت کردند، گذاشته است.

 حدود یک ماه و نیم از زمان ترک ِسمت خود 
به عنوان سرمربی تیم ملی ایران می گذرد.در حال 

حاضر چه احساسی دارید؟
احساس خوبی دارم. بعد از رفتار بی رحمانه ای که با 
من و همکارانم صورت گرفت کم کم دارم به حالت عادی 
و روزمره خود برمی گردم. آنها جام جهانی را از ما ربودند، 
اما این موضوع که ما با بیشــترین برد و بیشترین کسب 
امتیاز توانستیم سریعترین راهیابی به تاریخ جام جهانی در 

قاره آسیا را رقم بزنیم، نمی توانند از ما بگیرند.
ایــران را از رده ۳۳ رنکینگ جهانی فیفا، به رتبه ۲۲ 
رساندیم و توانستیم به اولین تیم رنکینگ فیفا در آسیا 
تبدیل شویم. با توجه به اینکه ما کارمان را از صفر شروع 
نکردیم، بلکه از زیر صفر شروع کردیم، درک تمام اتفاقاتی 
که برایمان رخ داد سخت تر می شود اما زندگی همین است 

و ادامه خواهد داشت.

 می شود برایمان توضیح دهید که چگونه به 
شما اطالع دادند که دیگر هدایت تیم ملی ایران را 

عهده دار نخواهید بود؟
پــس از انتخــاب آقای مهدی تاج بــه عنوان رئیس 
فدراسیون، به من اطالع دادند که ایشان روی من حساب 
باز نمی کند. رئیس فدراســیون فوتبال که قبال با آقای 
کارلوس کی روش سابقه همکاری داشت،قبل از انتخابات 
اعالم کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، دوباره 
با همان مربی همکاری خواهد کرد. در ایران وقتی رییِس 
جدید به روی کار می آید، مربی ای که خودش استخدام 
نکــرده را بیرون می انــدازد و این یک امر کامال طبیعی 

در آنجاست.

 یعنی آقای تاج قبــال در زمان کی روش هم 
رئیس فدراسیون بوده؟

جالب اینجاست که ایشان، همان رئیس فدراسیونی 

اســت که قبل از آمدن من به تیم ملی به علت امضای 
قــرارداد میلیون دالری با مارک ویلموتِس بلژیکی تحت 
فشــار شــدید افکار عمومی قرار گرفته بود و در نهایت 
استعفا داد. در دوران ریاست و سلطنت او بر فوتبال ایران، 
تیم ملی تا آستانه حذف از دور اول مقدماتی جام جهانی 
پیش رفت و این ما بودیم که تیم ملی ایران را به جایگاهی 

که الیقش بود رساندیم.
سپس تاج را مجددا به عنوان یک قهرمان به فدراسیون 
برگردانند و با صعود ایران به جام جهانی، پاداش نیز گرفتند.

چه کسی می تواند این دلیل و منطق را درک کند؟

 آیا از آقای تاج که شما را اخراج کرده است 
کینه ای در دلتان دارید؟

از نظر حرفه ای نمی توانم او را به خاطر کاری که انجام 
داده است، ســرزنش کنم. زیرا او از قدرت هایی که دارد 
استفاده کرده است. او به من قولی نداد اما اگر من جای 
او بودم، مربی ای که مــن را از خطر حذف از اولین قدم 

برای راهیابی به جام جهانی نجات داد، حفظ می کردم.

 نظرتان راجع به کارلوس کی روش چیست؟
در زندگی یا در حرفه کاریمان، تقریبا هر روز افرادی 
را میبینیم که در زمینه فعالیتشــان، بــه جایگاه های 

چشمگیری می رسند.
وقتی درباره مربیــان صحبت می کنیم، آنها هدایت 
بزرگترین باشــگاه ها را برعهده می گیرند و یا تیم های 
ملی را در جام جهانی هدایت می کنند.اما در بین تمامی 
این مربی ها، تنها چند مورد را می توانیم مثال بزنیم که 
بتوان لقــب »بزرگ« را برای آنها برگزید.مربی هایی که 
بزرگ هستند، با هر روشی به هدف خود نمی رسند.آنها 
با تیمی که مربی دارد مذاکره نمی کنند یا با ارسال پیام 
در شبکه های اجتماعی به بازیکنانی که در حال کار کردن 

با مربی دیگری هستند، خودنمایی نمی کنند.

آیا قبال متوجه شده بودید که تغییری در راه 
اســت یا اینکه خودتان هم از این اتفاق غافلگیر 

شدید؟
خودم هم متعجب شــده بودم.با توجه به نتایجی که 
به دست آوردیم همه اتفاقات غیر منطقی بود.اما در تمام 
دوران حضورم بدون هیچ دلیلی،توســط افرادی منفعت 
طلب بارها مورد انتقاد واقع شدم بنابراین برای هر اتفاقی 

آماده بودم.
در ابتــدا به من بی توجهی کردند زیرا همه تصور می 
کردند که در همــان دور مقدماتی که در بحرین برگزار 
میشــد حذف می شویم. ما توسط همگان نادیده گرفته 
میشــدیم. ما حق از دست دادن هیچ امتیازی را در آنجا 
نداشتیم. سپس ۴ برد متوالی کسب کردیم و در دور بعدی 
مقدماتی هم با همان روند کارمان را ادامه دادیم.ما هیچ 
شکستی نخورده بودیم و آنها شروع به انتقاد از من کردند 
که من دلیل این رفتار را پیشرفت شخصی خودم می دانم.

پس از مرحله نادیده گرفتن، انتقاد کردن شبیه رسیدن 
به مرحله بعدی است.بعد از اینکه به مرحله نهایی رسیدیم 

من به معنای واقعی کلمه، مانع تمام این اتفاقات شدم و 
سپس از تمام جهات فشارها بر من وارد شد.آنها در نهایت 
متوجه شدند که من در کارم خوب هستم و نمی توانند بر 

روی من تسلط داشته باشند.

 پس از اینکه جایگاهتان به عنوان سرمربی 
محفوظ بود چه چیزی در پشت پرده این جابجایی 

را رقم زد؟
نقش اساسی را در برکنارِی من، رئیس جدید فدراسیون 
فوتبــال و چند تن از بازیکناِن تیم کــه در انتخابات به 
خاطــر عالقه به آقای تاج از او حمایت کردند داشــتند.

 همچنین مربی ای که جانشــین من شــد برای مدت 
طوالنــی با همین بازیکنان و اعضای هیئت رییســه در 

ارتباط بود.

 آیا منظورتان این است که برخی بازیکنان در 
تغییر جایگاه شما نقش داشته اند؟

واکنــش های ولنگارانه و شــل گرفتــن افرادی که 
تصمیم گیرنده بودند نسبت به بازیکنان تیم، باعث شد تا 
آنها وارد بازی ای شوند که مربوط به آنها نیست. مشاوره 
هایی بــا بازیکناِن تیم ملی در مواردی که از اختیار آنها 
خارج است صورت می گرفت که در نهایت باعث می شد 
بازیکنان احســاس کنند اهمیت زیادی به آنها داده می 
 شــود و آنها را وادار می کرد که در تمام مســائل بیشتر

 و بیشــتر دخالت کنند. وقتی کــه فهمیدیم بازیکنان 
بــا یکدیگر همدســت شــدند و مالقاتــی خصوصی با 
سیاســتمداران بلندپایه کشور به ویژه وزیر ورزش که از 
طریق یکی از افراِد دولت قبلی با آقای کی روش در ارتباط 

بود انجام داده اند بسیار نا امید شدیم.

  واکنش ملی پوشان ایرانی پس از اینکه اخراج 
شدید چه بود؟آیا کسی از آنها با شما تماس گرفت؟
تعدادی از آنها به صورت عمومی از من حمایت کردند.

بیشتر آنها از این می ترسیدند که سفرشان به جام جهانی 
به خطر بیفتد به همین علت به صورت شخصی برای من 

پیام ارسال کردند.
همچنین چند نفری هم بودند که مربی مورد عالقه 
خودشان را داشتند و من را بر اساس ترجیحات و عالیق 
خودشان مورد قضاوت قرار می دادند. آنها به صورت علنی 
خودشان را نشان ندادند و گفتند که سرباز تیم ملی هستند 

و در این مسائل دخالت نمی کنند.

  این اولین بار است که در مورد این مسائل با 
رسانه ها صحبت می کنید. چرا بالفاصله در همان 

زمان مطرح نکردید؟
کشــور ایران در یک ماه اخیر در شرایطی قرار داشته 
که من را به عنوان فردی که مدت زیادی را در آن کشور 

گذرانده ام، عمیقا نگران و ناراحت کرده است.
من به احترام تمام دوستانم و همه کسانی که در آن 
زمان روزهایی نامعلوم و بســیار سخت را پشت سر می 

گذاشتند، ترجیح دادم خروج خودم را رسانه ای نکنم.

 آیا از اینکه به عنوان سرمربی در جام جهانی 
حضور نداری ناامیدی؟

برای همه ما که در فوتبال هســتیم، حضور در جام 
جهانی اوج موفقیت کاری محســوب می شود و خب من 

هم از این قاعده مستثنی نیستم.
من در این ســه سال همه تالشم را کردم و خب این 
طبیعی اســت که ناامید باشم. اگرچه ارزش های انسانی 
برای من وجود دارد که بســیار با ارزش تر از جام جهانی 
هستند. مفهوم موفقیت تا حدودی معنای عمیق تری برای 
من معنا دارد. من به مســیری که در دور مقدماتی طی 
کردم افتخــار می کنم. از روز اول تا آخرین روز علی رغم 
اینکه با سختی ها و موانع زیادی مواجه شدم اما توانستم 
شرافت و وقار خودم رو تا آخر حفظ کنم. می دانستم که 

چجوری فشار اطرافم را باید مدیریت کنم.

 آیا به این فکر می کنی که یک روز به ایران 
برگردی؟

بله البته، این درست است که با یکسری از افراد تجربه 
تلخی داشتم ولی این به این معنی نیست که همه مردم 
ایران بد هستند. من همیشه سعی می کنم قضاوت ها و 
داستان هایی که در مورد ایران وجود دارد را از بین ببرم؛ 
از جمله تصویری که رسانه های غربی می خواهند از ایران 
نشان بدهند. جدا از سیاست که اینجا با آن کاری ندارم، 

مردم شگفت انگیزی در ایران زندگی می کنند.

  وضعیــت ایــران را در جام جهانی چطور 
می بینی؟

اگر از پتانسیل هجومی  خودشان بهره ببرند و به دنبال 
ضد حمله در بازی های بزرگ نباشند، کیفیت الزم برای 
صعود از دور گروهی را دارند. هر نتیجه ای به غیر از صعود 
از گروه برای آنها شکست محسوب می شود، زیرا آنها تیم 

اول آسیا هستند

  از نظر شما کدام تیم ها مدعی قهرمانی جام 
جهانی هستند؟

برزیل، هلند، بلژیک و فرانسه. ولی شخصا دوست دارم 
اسپانیا و یا کرواسی این عنوان را به دست بیاورند. چون 
این دو تیم نزدیکترین فوتبال به آنچه مدنظر من هست 

را ارائه می کنند.

 در دوره قبلی جام جهانی، کرواســی نایب 
قهرمان شد.چه چشم اندازی برای این تیم متصور 
می شوید و فکر می کنید که تیم ملِی کرواسی در 

حال حاضر چگونه به نظر می رسد؟
بنظرم ما می توانیم نگاه بلند پروازانه ای داشته باشیم. 
مهم این است زمانی که به هر بازیکنی نیاز داشته باشیم 

سالم باشند و بتوانند در دسترس تیم باشند.
بازیکنان جوانی که به تیم می آیند را دوســت دارم. 
آنها انرژی تازه ایی می آورند. تجربه ایی که از جام جهانی 
روسیه کسب کردیم نیز بسیار مهم است.این تجربه ذهنیت 
خاصی را با خود به همراه دارد که می تواند در این رقابِت 

بزرگ، نقشی تعیین کننده داشته باشد.
رفتن به مرحله نهایی لیگ ملت های اروپا هم نشان 
دهنده این است که تیم در مسیر درستی قرار گرفته است 

و ما می توانیم خواسته هایمان را عملی کنیم.

 شــما تجربه فراوانی از مربیگری در حوزه 
خاورمیانه دارید.آیا دوباره به آنجا بازمی گردید یا 
اینکه در مرحله بعدی یک مقصد اروپایی را مدنظر 

خود دارید؟
من سالها در آنجا کار کرده ام و به نوعی منطقی تر این 

است که در آسیا به کار خودم ادامه دهم.
فعالیت در اروپا هم هدف همیشگی من بوده است. من 
قبال چندین پیشنهاد داشتم اما نمی خواستم در تصمیم 
گیری عجله کنم. من طبیعتا به کمی استراحت و مطمئنا 
به اندکی صبر نیاز دارم تا بتوانم تیمی را پیدا کنم که بتوانم 

موفقیت را در آنجا هم تکرار کنم.

حمله اسکوچیچ به کی روش؛ مربی بزرگ با ارسال پیام خودنمایی نمی کند!
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از اواسط جلســه معامالتی جمعه، گزارش هایی مبنی بر اینکه مقامات ژاپنی 
برای کاهش افت ارزش ین مداخله کرده اند، منتشر و جفت دالر/ین روندی عکس 

در پیش گرفت.
به گزارش تجریش آنالین و  به نقل از وب سایت »اف ایکس امپایر«، از اواسط 
جلســه معامالتی روز جمعه، به دلیل گزارش هایی مبنی بر اینکه مقامات ژاپنی 
احتماال برای کاهش افت ارزش ین مداخله کرده اند، جفت دالر/ین روند متفاوتی 

را در پیش گرفت و کاهش یافت. 
در اوایل جلســه، جفت ارز دالر آمریکا/ین به باالترین سطح 32 سال گذشته 
در 15.945 ســقوط کرد، در حالی که دقیقا قبل از آن در رنج 146.205 معامله 
میشد. این تغییر روند و حجم باالی معامالت، سیگنال واضحی را به معامله گران 
ارسال کرد که وزارت دارایی ژاپن برای کاهش افت ارزش ین مداخله کرده  است.

در ســاعت 16 به وقت گرینویچ، جفت ارز دالر/ین )USD/JPY( در رنج قیمت 
146.929 معامله می شد. و پس از مداخله در حد 3.219 یا 2.14 درصد کاهش 

یافت. 
معامله گران همچنین گفتند که حجم برزگ معامالت صورت گرفته در بازار، 
نشان دهنده مداخله است. کارل شاموتا، استراتژیست ارشد بازار در تورنتو، گفت:

این حجم از معامالت به این معنی اســت که یا مؤسسات بزرگ در حال جابه 
جایی پول هستند یا اینکه یک بانک مرکزی در حال مداخله است. وی همچنین 

افزود؛ واضح ترین شواهد، میزان فروش دالر است که در حال وقوع است. همه اینها 
در حالی اتفاق می افتد که وزارت دارایی ژاپن از هرگونه اظهار نظر خودداری کرد.

گمانه زنی ها مبنی بر اینکه ژاپن مداخله ماه ســپتامبر خود را دنبال خواهد 
کرد و دوباره وارد بازار خواهد شد، در هفته گذشته افزایش یافته است زیرا ارزش 
پول این کشور به پایین ترین حد در 32 سال گذشته و فراتر از سطح روانی 150 

ین رسیده است.
بر اساس یک سری هشدارهای مقامات ژاپنی در هفته گذشته، حرکت ژاپن به 
طور گسترده ای مورد انتظار بود، تنها موضوع در بین سرمایه گذاران زمان مداخله 
بود. برخی معتقد بودند که به احتمال زیاد مداخله در ســاعات کاری ژاپن انجام 
می شود. اما مداخله در جلسه روز جمعه ایاالت متحده احتماالً برای غافلگیر کردن 
 USD/JPY معامله گران طراحی شده است و احتماالً تأثیر نزولی بیشتری بر جفت
داشته باشد.شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی گفت که مقامات ژاپنی با سفته بازی 

ارز »به شدت« برخورد می کنند.
سوزوکی در یک کنفرانس مطبوعاتی معمولی در پاسخ به این سوال که آیا ین 
ژاپن مورد حمله ســفته بازان قرار گرفته است، گفت: »ما به شدت با سفته بازان 
مقابلــه می کنیم. ما نمــی توانیم تحرکات بیش از حد دالالن را تحمل کنیم. ما 
در حالی که حرکات بازار ارز را با احســاس فوریت باال مشــاهده می کنیم، پاسخ 

مناسبی خواهیم داد.«
چشم انداز کوتاه مدت

الگوی به دست آمده از نمودارها نشان دهنده مداخله صورت گرفته است. این 
حرکت بسیار شبیه به فروش مداخله ای 22 سپتامبر است.

USD/ اگر معامله گران مانند اواخر سپتامبر واکنش نشان دهند، قبل از اینکه
JPY روند صعودی خود را از سر بگیرد، احتماال چند هفته نوسان نموده و سپس 

به سمت قیمت های باالتر حرکت خواهد کرد.
مقامات ژاپنی ممکن است تعدادی از سفته بازان ضعیف تر را حذف کرده باشند، 
اما آنها قدرت آتش کافی برای از بین بردن معامله گران طوالنی مدت قوی را ندارند.

خریداران جدید ممکن است وارد شده باشند، زیرا این دسته معتقدند که با توجه 
به واگرایی در سیاست بین فدرال رزرو جنگ طلب و بانک مرکزی ژاپن، دالر/ین 

همچنان پتانسیل صعودی بیشتری دارد.

گاز طبیعی توانست به زیر سطح حمایتی 5.10 دالر رسیده و به سمت سطح 
حمایتی بعدی که در 4.90 دالر قرار دارد، حرکت کند.

به گزارش تجریش آنالین و  به نقل از وب ســایت »اف ایکس امپایر«، با عقب 
گرد شاخص دالر طال به سطح 1640 دالر بازگشت. و مس به 3.45 دالر رسید.
اســت یافتــه  کاهــش  درصــد   7 از  بیــش  امــروز  طبیعــی   گاز 

 زیرا معامله گران به گزارش اخیر »آژانس بین المللی انرژی« )EIA( مبنی بر افزایش 
ذخیره سازی 111 میلیارد فوت مکعبی گاز طبیعی نسبت به هفته گذشته واکنش 

نشان دادند.
پیش بینی های هواشناسی به نفع مصرف باالی گاز طبیعی نبوده است. به طوری 
که بازارهای گاز طبیعی اروپا به سمت پایین ترین سطح چند ماهه حرکت کرده 
اند. در مجموع، هیچ محرک صعودی برای گاز طبیعی در کوتاه مدت وجود ندارد، 

بنابراین قیمت ها تحت فشار قابل توجهی باقی می مانند.
گاز طبیعی توانست به زیر سطح حمایتی 5.10 دالر رسیده و به سمت سطح 
حمایتی بعدی که در 4.90 دالر قرار دارد، حرکت کند. آزمایش موفقیت آمیز این 
سطح، گاز طبیعی را به سمت حمایت 4.75 دالر سوق خواهد داد. اگر گاز طبیعی به 

زیر 4.75 دالر کاهش یابد، به سمت سطح حمایتی بعدی در 4.50 دالر خواهد رفت.
در روند صعودی، سطح حمایت قبلی 5.10 دالر به عنوان اولین سطح مقاومت 
برای گاز طبیعی عمل خواهد کرد. در صورتی که گاز طبیعی به باالی این سطح 
برود، به سمت مقاومت بعدی در 5.35 دالر حرکت می کند. حرکت باالی 5.35 

دالر راه را برای مقاومت بعدی در 5.70 دالر باز خواهد کرد.
نفت »وست تگزاس اینترمدیت« )WTI( تالش کرد به زیر 83.50 دالر برسد، اما 

شتاب نزولی خود را از دست داد و به سطح 85.00 دالر بازگشت.
در کوتاه مدت، معامله گران سعی می کنند بین نگرانی های رکود اقتصادی و 
محرک هــای مربوط به احتمال افزایش تقاضای نفت خام چین به عنوان دومین 

اقتصاد بزرگ جهان تعادل برقرار کنند.
از دیدگاه کلی، نفت »وست تگزاس اینترمدیت« )WTI( همچنان در یک روند 
نزولی قرار دارد. کاهش تولید اخیر از سوی اوپک پالس حمایت موقتی را فراهم 
کرد، اما ترس از رکود فشار قابل توجهی بر بازارهای نفت وارد کرده است. در پاسخ 
به کاهش تولید اوپک، آمریکا ذخایر اســتراتژیک نفت خود را روانه بازار کرد. این 
فروش ذخایر ممکن است به عنوان یک محرک صعودی عمل کند، چرا که میزان 

ذخایر استراتژیک نفت خام آمریکا)SPR( در حال کاهش است. 
با عقب نشینی دالر در آستانه آخر هفته، طال به تالش های خود برای عقب نشینی 
از سطح 1640 دالر ادامه می دهد. بازدهی خزانه داری باالتر رفته است، اما معامله گران 

طال افزایش بازدهی خزانه داری را نادیده می گیرند.
نقره به سمت سطح 19.00 دالر بازگشت، در حالی که پالتین به سمت 920 
دالر حرکت کرد. در همین حال، پاالدیوم تحت فشار قابل توجهی قرار گرفت و در 

سطح حمایتی 1950 دالر قرار گرفت.  
مس به رشــد خــود ادامه داده و به ســمت ســطح 3.45 دالر حرکت کرد. 
عقب نشــینی اخیر دالر آمریــکا از بازارهــای مس حمایت کــرد. الزم به ذکر 
 اســت که ذخایر مس جهان در ســطوح پایینی قرار دارد که ممکن است باعث

 افزایش حمایت در بازار شود.

بانک مرکزی ژاپن مانع سقوط بیشتر ین شد

حرکت نزولی قیمت گاز طبیعی

کویر سرخه در نابودی کامل !کویر سرخه در نابودی کامل !
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  علمیعلمی

نقره در حال حاضر از سطوح حمایتی 18 دالر فاصله گرفته و در رنج قیمتی باالتر 
معامله می شود. این تغییرات قیمتی بیشتر ناشی از تغییر رویکرد دالر آمریکا می باشد.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از وب سایت »اف ایکس امپایر«، بازارهای نقره 
در طول هفته از سطح حیاتی 18 دالر جهش کردند،  زیرا این منطقه همچنان از 

سطح حمایت عمده ای برخوردار است.
تحلیل تکنیکال هفتگی نقره

نقره در طول هفته از ســطح 18 دالر جهش کرد، زیرا بانک مرکزی ژاپن در 
روز جمعه برای حفظ ارزش ین در برابر دالر آمریکا مداخله ارزی نموده و شروع 
به فروش دالر نمود. هر چند این امر مستقیما بر بازار نقره تاثیر نمی گذارد، اما تا 
حدودی بر دالر آمریکا تاثیر گذاشته و از این طریق تغییراتی را در قیمت فلزات 
گرانبها همچون طال و نقره ایجاد می کند. صرف نظر از این، سطح 18 دالر منطقه 
بســیار مهمی اســت که باید به آن توجه زیادی داشت، چرا که اگر به پایین تر از 

این حد ســقوط کنیم، به احتمال زیاد شاهد افت نسبتا شدیدی خواهیم بود. در 
صورت شروع روند نزولی، سطوح پایین تر، 16 دالر و سپس 15 دالر خواهد بود. 

به خاطر داشته باشید که بازار احتماالً همچنان شاهد نوسانات زیادی خواهد بود 
و البته همبستگی منفی با نرخ بهره و دالر آمریکا خواهد داشت. به خاطر داشته 
باشید که تورم همچنان در حال افزایش است، بنابراین فدرال رزرو باید هر کاری 
که الزم اســت برای مبارزه با تورم انجام دهد و بنابراین سیاســت پولی همچنان 

بسیار تهاجمی خواهد بود.
نقرهدر این مقطع، من فکر می کنم در شرایطی هستیم که بازار همچنان یک 
ســناریوی »محو شدن رالی« است و ســطح 20 دالر یک سطح مقاومتی اصلی 
است. میانگین متحرک نمایی 50 هفته ای شکسته شده و در حال نزدیک شدن 
به میانگین متحرک نمایی 200 هفته ای است. و این نشان می دهد که در آستانه 
یک شکســت از موقعیت کنونی هستیم. آنچه مسلم است تا زمانی که سیاست 
پولی فدرال رزرو ثابت بماند )افزایش نرخ بهره در جهت مبارزه با تورم(، خرید نقره 

ریسک باالیی خواهد داشت.
نکته دیگری که باید در نظر داشــته باشید این است که نقره یک فلز صنعتی 
است. بنابراین ممکن است تقاضای جهان آن کاهش یابد که این به نوبه خود بر 

قیمت ها اثر گذار خواهد بود. 
در لحظه نگارش این مقاله )ساعت 11 روز 30 مهرماه( نقره در رنج قیمتی 19.41 
دالر در بازارهای جهانی معامله می شود. بخش اعظمی از این جهش قیمت مربوط 
به سیگنال های تغییر رویه فدرال رزرو، در رابطه با روند کلی افزایش نرخ بهره در 
ماه های آتی است. به گزارش وال استریت ژورنال، اعضای کمیته بازار آزاد فدرال 
احتماال در اوایل ماه نوامبر یک افزایش نرخ بهره 75 واحدی را اعالم و پس از آن 

رویه افزایش نرخ بهره ها،  سرعت کمتری را در پیش خواهد گرفت.

جهش بازارهای نقره از سطوح حمایتی

 راهی كه ممکن است به طاسی پایان دهد

دانشــمندان دانشگاه ملی یوکوهاما ژاپن در جدیدترین پژوهش خود 
توانســتند فولیکول های مو را در آزمایشــگاه تولید کنند؛ آنها با این کار 

یک قدم به درمان طاسی نزدیک تر شدند.
 به نقل از اس اف، گروهی از پژوهشــگران دانشــگاه ملی یوکوهاما، 
فولیکول های کامال بالغ را با شــفت های )shafts( بلند مو رشــد دادند. 
آنهــا همچنین پــس از افزودن دارویی که مالنیــن )رنگدانه طبیعی( را 
تقویت می کند، رنگ فولیکول مو را بهبود بخشــیدند. این روش شــامل 
ایجاد ارگانوئیدهای پوســتی )نســخه های کوچک و ساده یک اندام در 
پتری دیش( است.»تاتســوتو کگه یاما« استادیار دانشکده مهندسی در 
دانشــگاه ملی یوکوهاما، در یک بیانیه رســانه ای گفت: ارگانوئیدها ابزار 
امیدوارکننده ای برای روشن کردن مکانیسم های مورفوژنز فولیکول های مو 
در شرایط آزمایشگاهی هستند.ریخت زایی یا مورفوِجِنسیس  یا مورفوِژنِز، 
یک فرایند زیستی است که ریخت جاندار در آن پدید می آید. به عبارت 
ساده تر، ریخت زایی به معنای قابلیت زیست شناختی یک موجود زنده در 
پروراندن شــکل ظاهرِی خود است. این فرایند، در کنار فرایندهای رشد 
یاخته و دگرگونی یاخته، یکی از ســه بخش پایه اِی زیست شناسی رشد 
اســت.ریزش مو از هر پنج مرد، دو نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. طاس 
شــدن می تواند به ســالمت روان هم برای مردان و هم برای زنان آسیب 
برساند. دانشمندان مدت هاست که به دنبال درمانی برای طاسی بوده اند 
و بســیاری از مردم برای کمک، به درمان های جلوگیری از ریزش مو و 
مکمل ها روی آورده اند.در این پژوهش، این گروه از پژوهشگران ژاپنی با 
استفاده از دو نوع سلول جنینی، توانستند شفت های مو را با بازدهی تقریبا 

100 درصدی ایجاد کنند. ارگانوئیدها پس از 23 روز کشت، فولیکول های 
کاماًل بالغ را به طول حدود سه میلی متر تولید کردند. همانطور که رشد 
اتفاق می افتاد، پژوهشــگران فرایند تشکیل و رنگدانه را زیر نظر گرفتند 
و بینش جدیدی در مورد مواد شیمیایی درگیر در این فرآیند ارائه کردند.

این یافته ها که در مجله »Science Advances« منتشــر شده است، 
پیامدهایــی برای آزمایش حیوانات و غربالگــری دارو نیز دارد. با پیوند 
ارگانوئیدها و تکرار چرخه مو آنها به بازســازی دست یافتند.پژوهشگران 
می گویند این مدل می تواند در درک ساختار فولیکول مو و ارزیابی رنگدانه 
مو و داروهای رشــد مو و برای بازسازی فولیکول های مو ارزشمند باشد. 
پژوهشــگران قصد دارند در آینده برای درمان بالقوه طاسی، این سیستم 
کشــت ارگانوئید خود را با سلول های انســانی امتحان کنند.»جونجی 
فوکودا« ، اســتاد دانشکده مهندسی دانشــگاه ملی یوکوهاما گفت: گام 
بعدی ما اســتفاده از سلول های دارای منشأ انســانی و درخواست برای 
توســعه دارو و پزشکی احیاکننده است.پژوهش های آینده می تواند راه را 
برای توســعه درمان های جدید برای اختالل های ریزش مو، مانند طاسی 

با الگوی مردانه باز کند.

  پیشرفت در حوزه پزشکی با فناوری اسکن سه بعدی بدن
یک محقق هلندی در آخرین مطالعه خود اظهار کرده است ارتقای فناوری 
اسکن سه بعدی بدن، دقت الزم را برای پزشکان در تشخیص بیماری ها افزایش 
می دهد.به نقل از آی او، آلســیو گالوچی، دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه 
صنعتی آیندهوون به تازگی مطالعه به روز شده ای را در مورد اسکن سه بعدی 
بدن ارائه کرده است. تحقیقات او نسخه دقیق تری از اسکن های سه بعدی تمام 
بدن را ارائه کرد که توسط آن متخصصان پزشکی ممکن است از طرح بندی های 
بسیار دقیق برای تجزیه و تحلیل بهره مند شوند. این برنامه از هوش مصنوعی 
برای تولید تصاویر واقعی از بدن انسان استفاده می کند.همانطور که در یک 
بیانیه مطبوعاتی گفته شد، سطح جزئیات اسکن بدن برای پزشکان در هنگام 
انجام تشخیص تفاوت ایجاد می کند. به عنوان مثال، یک اسکن سه بعدی از 
سطح پوست بیمار و جزئیات آن ممکن است به تعیین میزان شیمی درمانی 
برای آن فرد کمک کننده باشــد. بنابراین، همانطور که گالوچی توضیح داد، 
اســکن کامل بدن نرخ های دقیق تری را ارائه می دهد و می تواند در اقدامات 
پزشکی مفید باشد.مزایای احتمالی دیگری که این برنامه نقشه برداری بدن 
ممکن است ایجاد کند، کمک به اندازه گیری دوز دقیق دارو و حتی تشخیص 

سرطان پوست است.

امام علی  علیه السالم :

ِقواُم الَعیِش ُحسُن التَّقدیِر ، 
وِمالُكُه ُحسُن التَّدبیِر .

مایه پایداری زندگی ، خوب 
سنجیدن است و پایه آن ، 

برنامه ریزی است .

 غرر الحکم : ح 6807
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  آمارهایی از »نخبگی« و »مهاجرت« در ایرانقائم مقام بنیاد ملی نخبگان در گزارشی به این موضوع اشاره کرد که بر اساس آمارهای جهانی بطور 
متوسط یک تا 1.2 درصِد هر جامعه، نخبگان هستند که این میزان برای ایران به یک میلیون نفر می رسد و با اجرای برنامه بازگشت نخبگان، 2700 نفر از آنها 

به کشور بازگشته اند.
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