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دالیل وضعیت کاهشی و 
نگران کننده تولید  

 تولید مسکن
 جان گرفت

 حسن یزدانی از دیوید 
تیلور جلو زد!

 هفته ای مهم برای
 قیمت طال
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مهدی پازوکی
کارشناس

رییس سازمان مالیاتی از وظیفه ذاتی 
خودش هم خبر ندارد؟

اتفاق نامبارکی رخ داده است. تهدید خبرنگار در نشست خبری بابت طرح 
یک سئوال. فارغ از اینکه سئوال چه بوده و خبرنگار چه کسی است باید گفت 

حق با خبرنگاری است که مطالبه دارد.
خبرنگار سئوالی را در نشست خبری مطرح کرده و خواستار آن بوده که 
بداند فالن مجموعه اقتصادی یعنی قرارگاه خاتم النبیا چه میزان بدهی مالیاتی 
دارد اما رییس سازمان امور مالیاتی وی را تهدید کرده که باید مدارک ارائه 

دهد واال به دادستانی معرفی خواهد شد.
باید از رییس محترم سازمان امور مالیاتی پرسید که اگر با وظایف ذاتی 
خبرنگاران آشــنایی ندارد و نمی داند کار خبرنگار طرح پرســش و مطالبه 
است، آیا با وظیفه خودش نیز آشنایی ندارد و نمی داند مسئولیت مهم وی 

پاسخگویی است؟
قرار است تکیه ما به جای درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی باشد. هر 
کسی در این اقتصاد درآمد دارد باید مالیات بدهد. اتفاقا شهروندی که مالیات 
می دهد حق دارد بپرسد که چرا فالن شرکت، فالن مجموعه و فان دستگاه که 
فعالیت اقتصادی دارد، مالیات خود را نپرداخته، بدهکار است و قس علیهذا.

حتی این حق وجود دارد که ما به عنوان شهروند بپرسیم که فالن دستگاه 
عظیم اقتصادی چه میزان مالیات پرداخت می کند و حق ماست که شفاف 

بدانیم که بدهکاران مالیات چه کسانی هستند.
برخورد با خبرنگار این شائبه را ایجاد می کند که مقامات دولت سیزدهم 
حتی این گونه پرسش ها را در وادی امنیتی تعریف می کنند و تالش دارند 

با پاسخ های تهدیدآمیز دیگران را از طرح پرسش بازدارند .
این تهدید نه فقط متوجه جامعه خبرنگاران که متوجه تک تک شهروندانی 
است که مالیات می دهند و باید بدانند چه کسانی، چرا و به چه دلیل از مالیات 

معافند و مالیات خود را به موقع نداده اند .
باید همین حاال مقابل این دســت برخوردها ایستاد. شناسایی فراریان 
کوچک مالیاتی هر چند ضروری اســت اما کافی نیست. همه شهروندان با 
هم برابرند چه کسی که طبق قانون تنها 10 درصد حقوق خودش را مالیات 
می دهد و چه شرکت و مجموعه بزرگی که مالیات های صد میلیاردتومانی 
باید پرداخت کند. این نکته مهمی است که رییس سازمان مالیاتی باید بدان 

توجه کرده و بداند وظیفه وی تنها پاسخگویی است نه تهدید.

ادامه عرضه خودرو در بورس ادامه عرضه خودرو در بورس 

  

عشق در هر حالتی زیباست؛ حتا درد. »عشق« اساسا در تاریخ 
هنر، از شــاخه های ادبی گرفته تا هنرهای نمایشی، تصویری 
و تجسمی، سهم بسزایی داشــته است. یکی از دلیل ها و شاید 
اصلی ترین دلیلش این است که مخاطب همواره به عشق روی 
خوش نشان می دهد و پیگیر آن است. عشق به عنوان یک سوژه، 
بسیار تعمیم پذیر است و مخاطب با هر لحظه آن همزادپنداری 
می تواند داشته باشد. حتا ممکن است حالت های دیگر این حس 
همگونگی را هم عرضه کند. مثــال در انتخاب بازیگر هم مؤثر 
باشد. برای نمونه، ممکن است شما به عنوان کارگردان، پس از 
درگذشت همسر یک بازیگر، درباره احساس و رفتار عاشقانه آن 
بازیگر با همسرش شنیده باشید، بعد برای فیلمنامه ای با شرایط 
مشابه زندگی آنان، همین بازیگر )در اینجا علی نصیریان( را برای 

ایفای نقش شبیه به زندگی واقعی خودش دعوت کنید.
فیلم ســینمایی »هفت بهارنارنج«، حاضر در چهل و یکمین 
جشنواره فیلم فجر، داســتان زندگی مرد مســنی است که 
همسرش مدت هاســت در وضعیت کما و زندگی نباتی به سر 
می برد اما او حاضر نیست به جدا شدن دستگاه های پزشکی و 
اعالم رسمی مرگ همسرش رضایت دهد، چون او را بی نهایت 

دوست دارد و فقدانش را بیش از این نمی خواهد.
تا همین جای قصه تایید می کنید که سوژه جذاب است؛ حال 
فکرش را بکنید که محل زندگــی آنان نیز یک خانه محلی در 
یک منطقه خلوت در شمال کشــور، در محاصره درخت های 
بهارنارنج است. حتما تصدیق می کنید که تماشای چنین عشق 
پایدار و مصوری، دلچشب است. به نظر می رسد احتماال از جانب 
جشنواره هایی مثل »کن« فرانسه هم - با توجه به سلیقه شان 
- نسبت به فیلم مورد بحث ما چنین حسی وجود داشته باشند.

اما نکته جالب توجه اینجاست که کارگردان فیلم که پیش از این 
به عنوان فیلمبردار در پروژه های سینمایی و تلویزیونی مختلفی 
فعالیت کرده، در برابر زیبایی های طبیعت شمال اصال منفعالنه 
رفتار نکرده است. در فیلمی که نامش هم از بهارنارنج آکنده است، 
از قاب های اغواگر طبیعت شمال خبری نیست. درواقع فیلم در 
اختیار زیبایی های طبیعت شمال قرار نگرفته، بلکه برعکس، 

فقط جغرافیای شمال در خدمت فیلم قرار گرفته است.
علی نصیریان هم به عنوان بازیگر شــاخص فیلم که بیشترین 
بازی و دیالوگ را هم در آن دارد، فقط روایتگر حسی نیست که 
چند سالی با همسر خودش در زندگی واقعی و خارج از نقش 
تجربه کرده اســت، بلکه در این فیلم انگار افشره ای از بسیاری 
نقش آفرینی های این بازیگر باتجربه در آثار پیشینش، به عنوان 

سرمایه بازیگری او به کار آمده و به نمایش گذاشته شده است.

 »هفت بهارنارنج«
  عشق نصیریان به مثابه

 یک سوژه!

سخنگوی اقتصادی دولت خبرهایی مبنی بر "ادامه عرضه خودرو فعال در بورس کاال" 
و "آغاز فاز دوم طرح هوشمندســازی یارانه نان از شب گذشته" را اعالم کرد و موضوعات 
دیگری از قبیل اینکه "نرخ تورم تا پایان سال حدود ۴۵ درصد است"، "احیای ارز ترجیحی 
سیاســت دولت سیزدهم نیست" و "یارانه ها نیز سال آینده افزایش نخواهد داشت" را نیز 
مطرح کرد. ســید احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود اظهار کرد ان شاءاهلل 
طی ماه جاری به تدریج شناورسازی سهمیه آرد نانوایی ها نیز به اجرا در خواهد آمد. یعنی 
محدودیت سهمیه آرد هر نانوایی برداشته می شود و هر نانوایی می تواند هر میزان آردی 
که تبدیل به نان کرده را به مردم بفروشد و به عالوه درصدی بیشتر برای دوره بعد، آرد 
یارانه ای دریافت کند.خاندوزی ادامه داد: هیچگونه محدودیتی برای خرید نان مردم ایجاد 
نخواهد شد و میزان یارانه نان هم از ۷0 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به 10۵ 

هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش اشتغال تاثیرگذار است، اظهار کرد: تسهیل 
مجوزهای کســب و کار در این زمینه موثر اســت و با اصرار دولت برای تسهیل این امر 
امیدواریم که اصالح نظام اداری و اجرایی کشــور ادامه یابد.سخنگوی اقتصادی دولت در 
پاسخ به پرسشی درباره ابهامات طرح مولدسازی تصریح کرد: مولدسازی اساسأ تدبیری 
است که در بسیاری از کشورها از دهه های گذشته برای اینکه بتوانند دارایی های غیر موثر 
خود را به دارایی های زنده و مولد بدل کنند، در نظر داشته اند. ما هم در کشورمان حتی 
حکم قانونی الزام به مولدســازی را داشــتیم. حتی در قوانین بودجه سنواتی، رقمی را به 
عنوان عدد مولدســازی وجود داشت. مثاًل سال 1۳۹۹ معادل ۸000 میلیارد تومان برای 
مولدسازی مصوب قانون بودجه بود اما عملکرد مولدسازی فقط ۵۴ میلیون تومان بود یا 
درباره فروش اموال مازاد دولت در سال 1۳۹۹ معادل ۴0 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده بود که عملکرد دستگاه های اجرایی ۷00 میلیارد تومان بود. خاندوزی یادآور شد: دولت 

آسیب شناسی انجام داد که چرا نمی توانیم مثل بسیاری از کشورها برخالف اینکه کشور 
قدرتمندی هستیم و دارایی های زیادی داریم، از دارایی های متروکه و امثال آن استفاده 
کنیم در حالی که از این دارایی می توان برای پیشبرد پروژه های عمرانی کشور استفاده کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: مسئله مصونیت، قدری با سوءتفاهم مواجه شده است 
و کم اطالعی در این زمینه وجود دارد. اگر هم نقدی وجود دارد نقد دلسوزانه و کارشناسی 
و تخصصی باید باشــد. وی گفت: حتما در جایی که تخلف و فساد وجود داشته باشد در 
فرآیند مولدسازی دارایی ها، هیچ احدی مصونیت ندارد اما آنجا که تصمیمات کارشناسی 
انجام می شود به جهت اینکه پروژه های نیمه کاره ای وجود دارد و پیمانکارانی که حاضرند 
در ازای طلب های سال های گذشته، یک دارایی را بگیرند و پروژه جدید را شروع کنند اما 
به پرداخت بخشــی از طلب خود از دولت نیاز دارند، این مصونیت در چارچوب آیین نامه 
اجرای تصمیمات رسمی و مصوب وجود دارد و هر فردی از مجریان اگر فساد یا تخلفی 
صورت گیرد مصونیتی برایش وجود ندارد. خاندوزی با بیان اینکه تالش کردیم بخش اعظم 
مسائل را از کانال شفافیت پیش ببریم و امور پیش چشم ۸۵ میلیون ایرانی باشد، گفت: 
هیئتی تشکیل شده که دادستان کل کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده نظارتی مجلس 
هم در آن حضور دارند، چراکه در این زمینه ســوءتفاهمی به وجود آمده است.سخنگوی 
اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره هزینه کرد دارایی های مربوط به مولدسازی و 
اینکه قرار اســت بخشــی از آن صرف هزینه های تبیین شود و نیمی از آن هم به مصرف 
هزینه های جاری برسد، تصریح کرد: عبارتی برای هزینه تبیین نداریم اما آنچه در متن 
آیین نامه وجود دارد این است که مشابه تمام قوانین بودجه که تمام دستگاه های اجرایی 
باید به حوزه فرهنگ سازی خود رقمی را اختصاص دهند، در هیئت مولدسازی هم برای 
بخشی از هزینه های اجرایی حوزه فرهنگ سازی عمومی برای آگهی مزایده ها و فراخوان 

پروژه ها و مواردی از این دست درصدی در نظر گرفته شده است.

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  
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شماره : 1586 
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را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا با  ذیل    عمومی  اتدر نظر دارد مناقص  لرستان  نشرکت آب وفاضالب استا    

از طریق درگا پاکات  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  از دریافت  اعم  مناقصه  برگزاری  کلیه مراحل  اینکه  به  ه سامانه  توجه 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس   صورت خواهد پذیرفت، الزم است کلیه مناقصه گران واجد صالحیت در    www.setadiran.irتدارکات 

د. تاریخ  صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازن
   می باشد.  18/10/1401سامانه انتشار مناقصه در 

محل تامین  کد فراخوان در سامانه 
 اعتبار

مدت پیمان  
 )ماه( 

مبلغ تضمین  
 )ریال( 

 ردیف روژهپعنوان  برآورد اولیه )ریال( 

 63،409،159،290 3،170،457،964 12 جاری 2001001340000171
  خرم آبادفاضالب  تاسیسات بهره برداری و نگهداری از 

 )تجدید مناقصه(و انجام ویدئومتری در استان 
1 

 39،850،953،276 1،992،547،664 12 عمرانی  2001001340000172
و تعمیرات تاسیسات آب شرب   نگهداری ،بهره برداری 

در تمام ساعات    روستاهای سطح شهرستان کوهدشت
  شبانه روز

2 

 12،708،152،110 635،400،000 12 جاری 2001001340000173
بهره برداری و نگهداری و حراست از تاسیسات فاضالب  

 )تجدید مناقصه( شهر پلدختر
3 

 
 .  1401/ 23/11مورخ  19ساعت لغایت    11/1401/ 18مورخ   صبح    8: از ساعت مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت

 . 06/12/1401 مورخ   19: تا ساعت مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت
 . 07/12/1401مورخ صبح   9: ساعت ات زمان بازگشایی پاک

 . 06/03/1402مورخ  صبح 9: ساعت  زمان اعتبار پیشنهاد قیمت 
 ضمانتنامه بانکی مطابق آخرین بخشنامه تضامین یا فیش واریز وجه  نوع تضمین:

 ریال 500،000 هزینه دریافت اسناد:

 دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات )الف(: گزار جهت   اطالعات تماس دستگاه مناقصه 
   6817855371کدپستی: - متری شمالی( 60خیابان شهید شفیع پور ) –بلوار ولیعصر )عج(   -بهمن   22میدان   - آدرس: خرم آباد 

  066- 33222745 –  33224492- 33225804-5تلفن 
 021-85193768  -021-88969737دفتر ثبت نام:   021-27313131مرکز تماس  مراحل عضویت در سامانه:جهت انجام  اطالعات سامانه ستاد

شرکت آب و فاضالب استان لرستانشرکت آب و فاضالب استان لرستان

سرپرست یک شرکت سرمایه گذاری ضمن تقاضای عرضه تایر در بورس کاال، از 
ساخت مخازن جدید ذخیره سازی نفت خام خبر داد.

 سید بابک ابراهیمی امروز در نشستی خبری از ساخت مخازن جدید ذخیره سازی 
نفت خان با طرفیت 10 میلیون بشکه خبر داد و گفت: این مخازن در استان هرمزگان 
در شهرستان جاسک ساخته شده و قرار است به ازاری هر بشکه ۵۲ سنت یورو از 

وزارت نفت دریافت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ساخت مخازن ذخیره سازی یک پروژه ملی است، عنوان کرد: 
فعال ساخت مخازن با ظرفیت 10 میلیون بشکه ابالغ شده است که دو میلیون آن به 
زودی افتتاح می شود و دو میلیون دیگر نیز تا پایان سال راه اندازی خواهد شد. کل 
مخازن نیز تا پایان 1۴0۲ بهره برداری می شود. البته این پروژه برای ذخیره سازی 
۳0 میلیون بشکه تعریف شده است و همه زیرساخت ها نیز برای این میزان فراهم 

می شود.
این فعال بازار سرمایه ادامه داد: این مخازن برای ذخیره سازی میادین غرب کارون 
است که از خط لوله گوره وارد مخازن می شود تا به جاسک برسد تا اگر تنگه هرمز 

دچار مشکل شد بتوانیم صادرات را از دریای عمان ادامه دهیم.
ابراهیمی همچنین از مذاکره برای توسعه میادین نفتی و گازی خبر داد و گفت: 
مذاکرات درمورد میادین نفتی جلوتر است اما درمورد میادین گازی نیز درحال 

مذاکره هستیم.
وی در ادامه از ساخت دستگاه ساخت تولید الســتیک در یکی از هلدینگ های 
زیرمجموعه خبر داد و گفت: ما از اینکه هر محصولی که امکان عرضه در بورس کاال 
را دارد در این بازار عرضه شود حمایت می کنیم. تایرسازان این تقاضا را دارند که یا از 
قیمت گذاری دستوری معاف شوند یا اجازه دهند محصوالت را در بورس کاال عرضه 
کنیم.ابراهیمی افزود: سازمان بورس هم از این موضوع حمایت کرد اما وزرات صمت 

مختلف است. نا با سیاست قیمت گذاری دستوری مختلف هستیم.
ابراهیمی همچنین درمورد تاثیر دستورالعمل شورای رقابت درمورد خودرو روی 
بازار سرمایه عنوان کرد: باید دید شورای رقابت با چه هدفی این تصمیم را گرفته 
است، قطعا ان ها هم منافع ملی را در نظر گرفته اند و باید یک تعامل بین دستگاهی 
ایجاد شود. نمادهای خودرویی تاثیرگذار هستند اما بازار سرمایه به زودی مسیر 
خود را پیدا می کند.سرپرست شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید از تاسیس سه 
هلدینگ خبر داد و گفت: قرار است سه هلدینگ مالی، هلدینگ سیمانی و هلدینگ 
صنعتی ذیل این شرکت تاسیس شود که پس از تاسیس قطعا سهام ان ها در بازار 
سرمایه عرضه خواهد شد.وی از ارزش گذاری سیت مدیریت هلدینگ امید خبر داد 

و گفت: آگهی آن به زودی منتشر می شود تا به سهام داران واجد شرایط داده شود.

ساخت مخازن جدید 
ذخیره سازی نفت
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/11/19

شماره : 1586

شامخ  دی ماه از وخیم تر شدن وضعیت صنایع نسبت به ماه های گذشته حکایت دارد؛ به گونه ای که هیچ کدام 
از صنایع افزایش در تولید را گزارش نکرده اند و فقط شامخ سه گروه باالی 50 واحد قرار گرفته است.

شامخ کل اقتصاد ایران در دی ماه با ثبت عدد 41.8 از رکود کم سابقه فعالیت های اقتصادی خبر داد. این 
عدد به نوعی کمترین مقدار شــاخص PMI در تاریخ اســتخراج آن در ایران بود. در حقیقت، عالئم بروز رکود 
تورمی که پیش ازاین در گزارش های شــامخ از ابتدای پائیز قابل مشــاهده بوده در دی ماه با ابعاد بزرگ تری 
ظهور کرده و خبر از تعمیق شرایط رکودی کسب وکارهای مختلف اقتصاد ایران نسبت به ماه گذشته داده اند.

طی دو ماه گذشــته، واگرایی بین شــامخ کل و شــامخ صنعت در نواحی پائین و باالی 50 مشهود بود و 
بررســی ها نشــان می داد که با ادامه وضعیت رکودی در صنایع مختلف، احتمال ورود شامخ صنعت به ناحیه 
زیر 50 و ایجاد همگرایی بین شــامخ کل و شــامخ صنعت در این ناحیه وجود دارد که در دی ماه این موضوع 
محقق شد. از نظر مدیران خرید وضعیت عمومی محیط کسب وکار در آبان  و آذر نسبت به ماه گذشته تنزل 

یافته بود اما شدت تنزل وضعیت کسب وکارها در دی ماه افزایش یافته است.
اعداد به دســت آمده برای پنج مؤلفه اصلی شــامخ کل، حاکی از کاهش شــدید میزان تولید محصوالت 
)39.48(، کاهش زیاد سرعت انجام و تحویل سفارشات )43.35( علی رغم افت قابل مالحظه میزان سفارشات 
جدید )40.82(، کاهش قابل مالحظه در موجودی مواد اولیه خریداری شــده )39.54( و کاهش به کارگیری 
نیروی کار )46.62( است. مدیران خرید در دی ماه همچنین افزایش شدید بهای مواد اولیه )85.26( را گزارش 

کرده اند که در ماه های گذشته نیز قویاً گزارش شده بود.
همچنین شــاهد افت فروش محصوالت )43.31( و کاهش میزان صادرات )45.74( نیز هستیم. افزایش 
بهای مواد اولیه که در ســال جاری توســط مدیران خرید گزارش شده است و از دالیل اصلی تشدید تورم در 
ماه های اخیر بوده و همچنین افت تولید در بخش ها و صنایع مختلف در دی ماه شواهد الزم برای تأیید فرضیه 

تشدید شرایط رکود تورمی را ارائه می نماید.
اگر مجموعه عوامل مؤثر بر وضعیت کســب وکارها در دی ماه را به دو دســته عوامل اقتصادی-سیاسی در 
خارج و داخل اقتصاد ایران تقسیم کنیم، در بعد خارجی عوامل متعددی بر بازارهای جهانی تأثیرگذار بوده اند.

اقتصاد جهانی همچنان با ریســک های مؤثری مواجه اســت. ریسک ورود اقتصاد ایاالت متحده به شرایط 
رکودی کماکان وجود داشــته به گونه ای که pmi صنعتی ایاالت متحده در دســامبر نسبت به نوامبر 2022 از 
49 به 48.4 کاهش یافته اســت. همچنین شــواهد حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد چین همچنان به 
تعداد بیماران و تلفات کووید 19 بستگی دارد. با نزدیک شدن به تعطیالت سال نو قمری در چین، شاخص 
مدیران خرید چین نیز در ماه پایانی 2022 نسبت به ماه قبل تنزل داشته و از 48.9 به 47 کاهش یافته است.

در منطقه یورو دو موضوع جنگ در اوکراین و قیمت انرژی در سال 2022 شرایط تورمی را رقم زده اما با 
کنترل قیمت انرژی و بازگشت به قیمت های قبل از جنگ در ماه پایانی سال 2022 پیش بینی ها افق بهتری 
برای اقتصاد اروپا در سال جدید میالدی را به تصویر کشیدند. در اولین روزهای 2023 قیمت نفت و برخی 

فلزات از قبیل مس از قیمت روزهای نخست سال 2022 پایین تر بود.
در دی ماه قیمت نفت به عنوان یک عامل مؤثر بر اقتصاد جهانی کماکان در بازه 80 تا 90 دالر در نوسان 
بود. افزایش درگیری ها در خاک اوکراین، تصویب بسته نهم تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه، تهدید روسیه 
مبنی بر کاهش 700 هزار بشــکه ای فرآورده های نفتی عرضه شــده به بازارهای اروپایی از دیگر عوامل مؤثر 
بر بازارهای جهانی در دی ماه بوده اند.در بعد داخلی اما عوامل مؤثرتری موجب تعمیق رکود در کسب وکارها 
شده اند. کماکان جهش قیمت ارز از عوامل مؤثر بر کسب وکارهای مختلف بوده به نحوی که افزایش بهای مواد 

دالیلوضعیتکاهشیونگرانکنندهتولیددردیماه

4راهکارعملیبرایتوسعهتعامالتاقتصادیایرانوکویت

تولیدمسکنجانگرفت

سعید صبوری
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه

آنجا که قانون اجرا نمی شود

قطعه سازان همواره در تالشند تا در سنگر تولید به خوبی ایفای نقش کرده 
و قطعات را به موقع به خطوط تولید خودروسازان برسانند.

در نتیجه این رویکرد قطعه سازان، دو شرکت خودروساز موفق شدند خودروهای 
ناقص کف پارکینگ را به صفر برسانند و برای تولید عبور مستقیم برنامه ریزی کنند؛ 
اما متاسفانه حمایت های الزم از این تولیدکنندگان و صنعتگران صورت نمی گیرد.

سالهاســت که قطعه سازان مســائل و مشــکالت خود را به روشنی مطرح 
می کنند، اما مشکل اصلی آنجاست که »قانون اجرایی نمی شود«، بلکه حاکمیت 

کار »دستوری« است.
در حالی که از ابتدای ســال تا به امروز شاهد رشد هزینه های بیمه، حقوق و 
دستمزد، حمل و نقل، مواد اولیه، نرخ ارز، آب، برق، گاز و غیره هستیم، اما تاکنون 
این هزینه ها در قراردادهای قطعه سازان و خودروسازان تعدیل نشده است و این 
مســاله از توان قطعه سازان می کاهد و قدرت عملیاتی شان کم می شود. این در 
حالی اســت که شاهد برنامه های مختلف افزایش تیراژ تولید، عرضه خودروهای 
جدید و غیره هستیم و انتظار خودروسازان و وزارت صمت، همراهی قطعه سازان 

با این برنامه هاست.
عــدم تعدیل قراردادهای قطعه ســازان در حالی که به ماه های پایانی ســال 
نزدیک می شویم، مشکل آفرین خواهد شد و برای جلوگیری از ایجاد این مشکل، 
خودروســازان باید قراردادها را در همان ایام ابتدایی سال به روز کنند. در 9 ماه 
گذشته با عملکردی شفاف، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را به سازمان دارایی 
پرداخت کرده ایم، اما حتی نمی توانیم به کارشناسان مالیاتی عنوان کنیم که دچار 

زیان شده ایم، زیرا در این صورت بانک ها به ما تسهیالت نمی دهند.
مشــکل وقتی حادتر می شــود که ارقام و مبالغ تعدیل شــده در حساب ها 
می نشــیند، آن گاه تازه باید به فکر پاســخگویی به سازمان امور مالیاتی باشیم. 
وضعیت به گونه ای است که انگار همه چیز دست به دست هم می دهد تا قانون 
اجرایی نشــود! در حالی که انتظار می رود همه چیز قانونمند شــود، نه اینکه 

فرمان اجرا شود.
همواره با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال فشارها بر تولیدکنندگان بیشتر 
می شود، بر این اساس به ناچار باید به دریافت تسهیالت از بانک ها اقدام کنیم و 

بهره پرداخت کنیم تا نیروهای کاری خود را از دست ندهیم.
انتظار می رود ضمن عمل به قانون و اصالح و تعدیل به موقع قراردادها، چوب 
الی چرخ نگذاشــته و تسهیالتی برای قطعه سازان ایجاد شود تا بتوانند همراهی 
بیشتری در اجرای برنامه های توسعه ای خودروسازان و صنعت کشور داشته باشند.

شرایط فعلی سامانه جامع تجارت، یکی از مصداق های مشکل آفرینی و چوب 
الی چرخ گذاشتن است. تمام خریدها و فروش ها باید در این سامانه ثبت شود 
اما از نظر عملکردی با یک سامانه ناقص، کامل نشده و بدون برنامه روبرو هستیم 
که باعث می شــود صدها نفر با هزار و یک مشکل، درگیر ورود اطالعات در آن 
هستند، در حالی که این اطالعات با اسناد و مدارک کافی در سامانه ها و مراجع 

ذی صالح دیگر ثبت شده است.
این سامانه با هدف جلوگیری از تخلف ایجاد شده اما عمال به کندشدن روند 
تولید و تحویل سفارش منجر شده است. شرکت های متوسط و بزرگ قطعه سازی، 
هزاران قطعه را در روز تحویل مشــتریان خود می دهند که ثبت تک به تک این 
قطعات در این ســامانه ناکارآمد، بی فایده و دردسرســاز شــده است. متاسفانه 
مشکالت مشابهی نیز در حوزه گمرک و ... داریم که سامانه های مشابه، عالوه بر 

مشکل آفرینی، به دفعات زیاد قطع هم می شوند.

مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش سیاست تجاری کویت، 4 راهکار عمده 
برای توسعه روابط با این کشور ارائه داده که تمرکز تعامالت تجاری دوجانبه در 
منطقه آزاد اروند و تجهیز شناورهای ایرانی به ابزارهای مکان یابی از جمله آنهاست.

مرکز پژوهش  های اتاق ایران با انتشــار گزارش »سیاست تجاری کویت« به 
بررسی ساختار اقتصادی و تجاری کویت، مهمترین اسناد و استراتژی های کالن 
اقتصادی این کشور و روابط آن با ایران پرداخته است. برخی از مهمترین نکات 

مطرح شده در این گزارش را در ادامه می خوانید:
- روابط اقتصادی و تجاری ایران و کویت تابع دو دســته از متغیرها اســت. 
دســته نخست به موضوعات سیاســی در سطح منطقه همچون روابط ایران و 
آمریکا و ایران و عربستان مربوط است؛ هر چند کویت سیاست بی طرفی فعال 
در منطقه را در پیش گرفته و کوشــیده به عنوان میانجی در روابط بازیگران 
منطقــه ایفای نقش کند با این حال ماهیــت روابط کویت با ایاالت متحده و 
عربستان همواره محدودیت هایی را در زمینه توسعه روابط با ایران پیش روی 

این کشور قرار داده است.

- دسته دوم شامل متغیرهای اقتصادی است؛ هر چند به طور کلی اقتصاد دو 
کشور ماهیتا مکمل نیست، با این وجود بازار مصرف کوچک، اما ثروتمند کویت 
زمینه مناسبی را برای صادرات مواد معدنی و محصوالت کشاورزی و غذایی فراهم 
کرده است که الزمه بهره برداری از آن شناخت ذائقه مصرف کنندگان کویتی و 

رعایت استانداردهای ملی این کشور است.

- مسئله صادرات گاز ایران به کویت، علیرغم بی نتیجه ماندن چند دور مذاکره، 
بزرگ ترین فرصت ایران در سطح ملی برای توسعه روابط اقتصادی با کویت است؛ 
به نتیجه رســیدن مذاکرات و اجرایی شدن صادرات گاز ایران به کویت جدا از 
پیامدهای استراتژیک آن، می تواند به مدلی برای صادرات گاز ایران به عمان و 
امارات تبدیل شود و همچنین بر ورود بخش دولتی و خصوصی ایران به پروژه های 
توسعه ای کویت همچون شهر ابریشم و کاهش وابستگی ایران به دبی موثر باشد.

در همین راستا، نکات زیر را می توان به عنوان برخی راهکارهای عملی برای 
گسترش تعامالت اقتصادی ایران و کویت و رفع موانع موجود مد نظر قرار داد:

- تمرکز تعامالت تجاری و اقتصادی با کویت در منطقه آزاد اروند با هدف 
بازیابی نقش اقتصادی و احیای بنادر ایرانی حاشیه اروندرود

- تجهیز شناورهای ایرانی به ابزارهای مکان یابی با هدف برآوردن استانداردهای 
مورد نظر کویت برای ورود شناورهای ایرانی

- تشکیل منظم جلسات کمیته مشترک کنسولی ایران و کویت برای بر طرف 
کردن مشکالت موجود در خصوص ویزا

روند صدور پروانه های ســاختمانی از سال 1390 نزولی 
شده و در بهار امسال یکی از بدترین عملکردها در این حوزه 
به ثبت رســید؛ اما آمارهایی که مرکز آمار ایران از وضعیت 
صدور پروانه ساختمانی و برنامه ریزی برای تولید مسکن در 
فصل تابستان منتشر کرده، حاکی از این است که می توان 

به بهبود وضعیت تولید مسکن امیدوار بود.
احمد میرخدائی: از اطالعات منتشر شده از سوی مرکز 
آمار ایران چنین برمی آید که روند نزولی صدور پروانه های 
ساختمانی که در بهار امسال شدت گرفته بود، فعاًل متوقف 
شده و وضعیت، اندکی نسبت به تابستان 1400 بهتر شده 

است.
آمارهــا نشــان می دهد که تعداد واحدهای مســکونی 
برنامه ریزی شــده در پروانه های ساختمانی تابستان امسال 
در کل مناطق شهری 4.3 درصد نسبت به بهار افزایش پیدا 
کرده اما در تهران که بدترین وضعیت رکود تولید مسکن را 
تجربه می کرد، این اختالف به بیش از 115 درصد می رسد.

   نبض تولید مسکن در پایتخت
در تابستان امسال، 1588 پروانه احداث ساختمان توسط 
شــهرداری تهران صادر شده که این تعداد نسبت به فصل 
بهار امسال 115.8 درصد افزایش و نسبت به تابستان سال 
گذشــته 0.8 درصد کاهش نشان می دهد.بر اساس آمارها، 
در پروانه های صادرشــده برای احداث ســاختمان از سوی 
شــهرداری تهران در تابستان امسال، 12 هزار و 820 واحد 
مسکونی پیش بینی شده که این تعداد نسبت به فصل گذشته 
115.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2.6 درصد 
افزایش دارد.نکته قابل توجه این است که متوسط تعداد واحد 

مســکونی برای هر یک از این پروانه های احداث ساختمان 
به 8.1 واحد رسیده که به نوعی بیانگر افزایش تراکم ساخت 
نسبت به فصول قبل است.همچنین آمارها نشان می دهد، 
مجموع مســاحت زیربنا در پروانه های احداث ســاختمان 
صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان 1401 بالغ بر 
2 میلیــون و 258 هزار مترمربع بوده که نســبت به فصل 
گذشته 100.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال 
گذشته 9.2 درصد کاهش داشته است. طبق آمار، متوسط 
مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسی 

1422 مترمربع بوده است.

  وضعیت مسکن سازی در کشور
بررســی نتایج طرح گــردآوری اطالعــات پروانه های 
ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در فصل 

تابستان ســال 1401 حاکی از این است که شرایط تولید 
مســکن شهری از منظر کشوری چندان تغییری نداشته و 

فقط تهران با برگشت چشمگیر مواجه بوده است.
بر اساس آمارهای رسمی، در تابستان سال 1401، تعداد 
30 هزار و 352 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های 
کل کشور صادرشده که این تعداد نسبت به فصل گذشته 3.1 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2.4 درصد افزایش 
داشته است.در این فصل، تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی 
شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی 
شهرداری های کشور معادل 97 هزار و 895 واحد بوده که 
این تعداد نســبت به فصل گذشته 8.4 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته 4.6 درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس آمارها، در تابستان امسال متوسط تعداد واحد 
مسکونی پیش بینی شده در هر پروانه احداث ساختمانی صادر 

شده در مناطق شهری کشور معادل 3.2 واحد بوده که نسبت 
به فصول گذشته تفاوت محسوسی ندارد. همچنین بر اساس 
اطالعات مرکز آمار ایران، مجموع مساحت زیربنا در پروانه های 
صادرشده برای احداث ساختمان در تابستان 1401 با 6.6 
درصد افزایش نســبت به فصل بهار به حدود 18 میلیون و 
233 هزار مترمربع رسیده و متوسط مساحت زیربنا در این 
پروانه ها 601 مترمربع بوده است. البته باوجود افزایش سطح 
زیربنای پروانه های ساختمانی کشور نسبت به فصل بهار، این 
مقدار همچنان 0.9 درصد کمتر از تابستان سال قبل است.

  مسکن تهران، لیدر می شود؟
نتایج طرح گردآوری اطالعات پروانه های ساختمانی صادر 
شده توسط شهرداری های کشور نشان می دهد که در تابستان 
1401 تعداد واحدهای پیش بینی شده در پروانه های احداث 
ساختمان مسکونی در شهر تهران 2.6 درصد و در کل مناطق 
شهری کشور 4.6 درصد نسبت به تابستان سال قبل افزایش 
پیدا کرده اســت. به عبارتی سنجش شرایط تولید مسکن 
نسبت به سال قبل از تغییر شگرفی حکایت ندارد؛ اما نکته 
اینجاست که آمارهای برنامه ریزی برای تولید مسکن نسبت 
به فصل بهار برای شهر تهران 115.2 و برای کل کشور 4.3 
درصد افزایش پیدا کرده و این یعنی سکته تولید مسکن تهران 
در فصل بهار، در فصل تابستان تکرار نشده است.ازآنجایی که 
بازار مسکن تهران همواره لیدر این بازار بوده و بازار مسکن 
سایر نقاط کشور چند ماه بعد از تحوالت بازار مسکن تهران، 
متحول می شوند، می توان انتظار داشت که در صورت تداوم 
بهبود تولید مســکن در پایتخت، این اتفاق در سایر نقاط 

شهری کشور نیز تجربه شود.

  خبرخبر
 ورود سرمایه گذار چینی به پروژه راه آهن سرخس

معاون سازمان سرمایه گذاری درباره اجرای پروژه راه آهن سرخس گفت: برای اجرای 
این پروژه در کنار آستان قدس رضوی، سرمایه گذار چینی نیز ورود کرده است.

معاون سازمان سرمایه گذاری درباره جزئیات ســرمایه گذاری خارجی در پروژه 
راه آهن سرخس اظهار داشت: ارزش فاز اول این قرارداد 40 میلیون دالر است که 
سرمایه گذار چینی به این پروژه ورود کرده  و از طرف ایران هم آستان قدس رضوی 

در این پروژه ورود کرده است.
مسعود براتی، معاون سازمان سرمایه گذاری درباره ارزش کل قرارداد با چینی ها و 
میزان سرمایه گذاری شرکت چینی در این پروژه گفت: ارزش این پروژه در مجموع 

400 میلیون دالر است که قرارداد آن از سه ماه گذشته منعقد شد.
معاون سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی افزود: مدت زمان اجرای کامل 
این قرارداد حدود یک سال برآورد می شــود و منابع 400 میلیون دالری در طول 
این یک سال بصورت تدریجی وارد پروژه خواهد شد. دوره جذب سرمایه از نقطه 
شروع قرارداد تا کامل شدن آن و نقطه آغاز اجرای عملیاتی پروژه طول می انجامد و 

همانطور که گفته شد مدل تامین منابع، سرمایه گذاری است.
براتی همچنین درباره تامین مالی پروژه برقی سازی راه آهن تهران-قم- اصفهان و 
استفاده از فاینانس چینی اظهار داشت: براساس اطالعاتم تاکنون مراحل فاینانس 
این پروژه آغاز نشده  و گویا مشکالتی در قرارداد وجود دارد اما مراحل و روال آن در 
حال انجام است.وی تاکید کرد: با روسیه هم خط اعتباری 5 میلیارد دالری در دستور 
کار داریم. در تمام این قراردادها سازمان سرمایه گذاری در بحث کالن موضوعات 
تامین مالی و صدور ضمانت نامه های دولتی برای آن پروژه ها ورود می کند. مباحث 

فنی و علمیاتی این پروژه ها برعهده دستگاه های تخصصی است.
معاون سازمان سرمایه گذاری با اشاره به سقف فاینانس در قانون بودجه گفت: یک 
بندی درباره تامین مالی در بودجه دیده می شود که اجازه می دهد تا سقفی تامین 

مالی دریافت شود که معموال سقف 30 میلیارد دالر در بودجه دیده می شود.

  تحویل آب حجمی به کشاورزان
معاون امور آب و خاک وزارت جهادکشاورزی گفـت: منابع آبی بسیاری داریم که 
بررسی تک تک آنها امکان پذیر نیست و منابع و هزینه بسیاری می طلبد تا میزان آب 
مصرفی در بخش کشاورزی از این طریق مشخص شود. اما وزارت نیرو می تواند با 

تحویل آب حجمی به کشاورزان مصرف دقیق آب را مشخص کند.
 صفدر نیازی در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت دهه فجر برگزار شد در 
پاسخ به اینکه چه میزان از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود، 
گفت: وزارت نیرو معتقد است 87 میلیارد متر مکعب از منابع آبی کشور در اختیار 
بخش کشاورزی قرار گرفته اما محققان و کارشناســان موسسه تحقیقات فنی 
مهندسی این عدد را 71 میلیارد متر مکعب اعالم کرده اند که وزارت جهادکشاورزی 
نیز این عدد را قبول دارد.وی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه چرا عدد 
مشخصی برای میزان مصرف آب توسط وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی اعالم 
نمی شود؟ گفت: منابع آبی بسیاری داریم که بررسی تک تک آنها امکان پذیر نیست. 
41 هزار قنات داریم که باید همه آنها را بررســی کنیم. ایــن اقدام هزینه و منابع 
زیادی می خواهد. میزان بررسی مصرف آب در بخش کشاورزی اهمیت دارد ولی 
مهمترین دغدغه ما در حال حاضر اجرای طرح های تجهیز و نوسازی، آبیاری تحت 

فشار و... است.

اولیه به میزان بیشــتری نسبت به گذشــته گزارش شده است. قطعی گاز واحدهای صنعتی و 
کمبود انرژی نیز بر فعالیت صنایع مختلف اثرگذار بوده است. در دی ماه اخبار قطعی گاز و برق 
برخی شهرک های صنعتی منتشر شد. کاهش در موجودی انبار محصوالت توسط بخش عمده ای 
از صنایع گزارش شــده که می تواند به دلیل دشــواری در تأمین مواد اولیه باشد. از سوی دیگر 
افــت تقاضای مؤثر به دلیل افزایــش نرخ تورم دی ماه و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز باعث 
رکود کم سابقه در کسب وکارها طی دی ماه شده است. مصوبه دولت مبنی بر عرضه صد درصد 
ارز صادرکنندگان محصوالت فلزی، پتروشیمیایی و معدنی نیز بر نگرانی های مدیران خرید این 

صنایع بزرگ دامن زده است.

 بررسی شامخ صنعت در دی ماه
در دی ماه پس از ســه ماه مقاومت سرانجام شامخ صنعت وارد ناحیه کمتر از 50 و با شامخ 
کل همگرا شد. شامخ صنعت در دی ماه با ثبت عدد 45.60 حاکی از تنزل قابل توجه در وضعیت 
کسب وکارهای صنایع مختلف است. این عدد نسبت به ماه گذشته )51.69( افت قابل توجهی را 
تجربه کرده اســت. شامخ صنعت در مؤلفه مقدار تولید تنزل زیادی را نشان می دهد )39.63(. 
در بخش فروش نیز وضعیت وخیم گزارش شــده )37.40( و صنایع مختلف در صادرات نیز با 
افت قابل توجهی روبه رو بوده اند )44.67(. میزان سفارشات جدید کاهش یافته )44.19(، سرعت 
انجام و تحویل سفارشات بهبود یافته )53.09( و موجودی مواد اولیه نیز کاهش نشان می دهد 
)43.31(. همچنین افزایش بســیار شــدید در بهای مواد اولیه گزارش شده است )87.66( که 
نســبت به ماه گذشته نیز شــدت یافته است )83.29( موضوعی که از مهم ترین مسائلی پیش 
روی فعالین اقتصادی است.در سال جاری افزایش شدید قیمت مواد اولیه در تمام ماه های مورد 
بررســی از سوی مدیران خرید گزارش شده که بر اساس شواهد موجود به میزان زیادی ناشی 
از افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی موجود در خصوص قیمت ارز و مواد اولیه است. کاهش در 
میزان مصرف حامل های انرژی اتفاق نادری اســت که از سال 98 گزارش نشده است. سال 97 
در ماه های پائیز و زمستان گزارش نشده است )48.20( این موضوع به دلیل قطعی گاز و برق 
مصرفی واحد های تولیدی در دی ماه اســت. بر اساس اعالم مدیران خرید، واحدهای تولیدی و 
صنعتــی با دو موضوع کاهش تقاضا و فروش و افزایش هزینه تولید مواجه بوده اند که وضعیت 
درآمد و هزینه شــرکت ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین استخدام و به کارگیری 

نیروی کار در دی ماه بدون تغییر گزارش شده است )50.71(

 مقایسه شامخ صنایع مختلف در دی ماه
در پیمایش شــامخ دی ماه در میان صنایع مورد بررســی گروه های الســتیک و پالستیک، 
وسایل نقلیه و قطعات وابسته و فرآورده های نفت و گاز شاهد بهبود اندک در فعالیت های خود 
بودند. شامخ سایر گروه ها در دامنه کمتر از 50 قرار گرفته است. گروه های کانی های غیرفلزی، 
نســاجی و ماشین سازی و لوازم خانگی افت اندک و دو گروه  فلزی و چوب، کاغذ و مبلمان افت 
قابل توجهی را تجربه کرده اند. گروه های صنایع غذایی، شــیمیایی و پوشاک و چرم نیز کاهش 

شدید در فعالیت های خود را گزارش کرده اند.
در میان گروه های مورد بررسی بیشترین شامخ مربوط به گروه الستیک و پالستیک می باشد 
)53.1(. رقم ثبت شــده برای بیشترین شامخ در میان صنایع مختلف دی ماه نسبت به صنایع 
پیشگام در شامخ ماه های گذشته کاهش قابل توجهی نشان می دهد. این موضوع مؤید وخیم تر 

شدن وضعیت صنایع در دی ماه نسبت به ماه های گذشته است.
پس از گروه الستیک و پالستیک گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته با ثبت شامخ 52.2 دومین 
گروه در میان صنایع مورد بررســی اســت. سپس صنایع فرآورده های نفت و گاز با شامخ 51.7 
قرار می گیرد. سه گروه یاد شده تنها گروه هایی هستند که شامخ باالتر از 50 را گزارش کرده اند.

همان طور که در گزارش های قبلی عنوان شــده است موضوعی که از ابتدای سال جاری در 
پیمایش شــامخ توســط مدیران خرید گزارش شده، افزایش بهای مواد اولیه است. با ثبت عدد 
100 برای تعدادی از صنایع، شتاب افزایش قیمت مواد اولیه افزایش یافته است. موضوعی که 
نگرانی های شدیدی را در بین فعالین اقتصادی ایجاد کرده است. به جز گروه فرآورده های نفت 
و گاز )ثبات( مواد اولیه خریداری شده کاهشی بوده است، موضوعی که عالوه بر روند افزایشی 
قیمت مواد اولیه می تواند به دلیل چشم انداز نه چندان روشن فروش داخلی و بازارهای صادراتی 

رقم خورده باشد.
همچنین با بررسی صنایع مختلف مشاهده می شود هیچ کدام از صنایع افزایش در تولید را 
گزارش نکرده اند به همین دلیل شاهد آن هستیم که مؤلفه تولید در شامخ کل 39.63 به دست 

آمده است که وضعیت کاهشی و نگران کننده تولید در دی ماه را نشان می دهد.
بــا توجه به ماهیت آینده نگر شــاخص مدیران خرید و همچنیــن روند افزایش قیمت مواد 
اولیه مشــاهده شده طی ماه های متعدد ســال جاری پیش بینی ها حاکی از افزایش نرخ تورم 
بود. گزارشــات منتشــر شده توســط مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی پیش بینی های 
قبلی شــامخ را تأیید کرده اند. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم دی ماه نشــان می دهد که 
نرخ تورم ســاالنه دی ماه 1401 برای خانوارهای کشــور به 46.3 درصد رســیده که نسبت به 
همیــن اطالع در ماه قبل، 1.3 واحد درصد افزایش یافته اســت. با مشــاهده گزارش مدیران 
 خریــد از افــت قابل توجه تولید واحدهای صنعتی، باید نســبت به بروز شــرایط رکود تورمی

 شدیدتر طی ماه های آتی نگران بود.

سعیده محمد  -   ایده روز  | شامخ  دی ماه از وخیم تر شدن وضعیت صنایع نسبت به ماه های گذشته حکایت دارد؛ به گونه ای که هیچ کدام 
از صنایع افزایش در تولید را گزارش نکرده اند و فقط شامخ سه گروه باالی 50 واحد قرار گرفته است.
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  در پیمایش شامخ 
دی ماه در میان صنایع 
مورد بررسی گروه های 
الستیک و پالستیک، 
وسایل نقلیه و قطعات 
وابسته و فرآورده های 
نفت و گاز شاهد بهبود 

اندک در فعالیت های 
خود بودند. شامخ 

سایر گروه ها در 
دامنه کمتر از 50 قرار 

گرفته است. گروه های 
کانی های غیرفلزی، 

نساجی و ماشین سازی 
و لوازم خانگی افت 

اندک و دو گروه  فلزی 
و چوب، کاغذ و مبلمان 

افت قابل توجهی 
را تجربه کرده اند. 

گروه های صنایع غذایی، 
شیمیایی و پوشاک و 

چرم نیز کاهش شدید 
در فعالیت های خود را 

گزارش کرده اند.

ده
چکی
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ایده روز 
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شماره : 1586

رنکینگ جدید برتریــن آزادکاران جهان پس از برگزاری مرحله نخســت رقابت های 
رنکینگ در زاگرب کرواسی اعالم شد که حسن یزدانی از دیوید تیلور جلو افتاد.

 پس از برگزاری مرحله نخســت رقابت های رنکینگ کشتی جهان در سال ۲۰۲۳ در 
زاگرب کرواسی، اتحادیه جهانی کشتی رنکینگ جدید برترین آزادکاران جهان را اعالم 

کرد.
حسن یزدانی با کسب مدال طالی رقابت های رنکینگ کرواسی، پس از مدت ها از دیوید 
تیلور جلو زد و با ۳ پله صعود، در صدر رنکینگ قرار گرفت. یزدانی با ۴۸۰۰۰ امتیاز در 
صدر قرار دارد و دیوید تیلور نیز با ۴۵۰۰۰ امتیاز در رده دوم جای گرفته است. تیلور در 

مسابقات کرواسی غایب بود و پس از قهرمانی جهان در رویدادی شرکت نکرده است.
رضا اطری در وزن ۶۱ کیلوگرم نیز پس از کسب مدال طالی مسابقات کرواسی به رده 
دوم رده بندی صعود کرد و یونس امامی نیز با نایب قهرمانی در این مسابقات در رده دوم 

وزن ۷۴ کیلوگرم جای گرفت.
علی سوادکوهی نیز که در رقابت های وزن ۷۹ کیلوگرم موفق به کسب مدال طال شد 
با ۸۰۰۰ امتیاز این مسابقات در رده چهاردهم قرار گرفت و امیرعلی آذرپیرا کشتی گیر 
دارنده ۲ مدال طالی امیدهای جهان نیز با کســب مــدال نقره با ۹۴۰۰ امتیاز در رده 

سیزدهم جای گرفت.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم نیز امیرحسین زارع با کسب عنوان قهرمانی مسابقات رنکینگ 

زاگرب بعد از طاها آکگل در رده دوم رنکینگ قرار دارد.
رحمان عموزاد خلیلی در ۶۵ و کامران قاسمپور در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز کماکان در صدر 

رنکینگ اوزان خود قرار دارند.
۳ مرحله دیگر از مســابقات موثر در رنکینگ سال ۲۰۲۳ کشتی جهان به ترتیب در 

کشورهای مصر، قرقیزستان و مجارستان برگزار می شود.
در پایان مراحل ۴ گانه مســابقات رنکینگ، نفرات اول تا چهارم رنکینگ در مسابقات 
جهانــی ۲۰۲۳ تا مرحله نیمــه نهایی به هم برخورد نمی کنند و بــه این ترتیب کار 

راحت تری نسبت به سایر رقبا دارند.
اتحادیه جهانی کشتی همچنین در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۰ کشتی گیر برتر سال)۱۰ 
وزن رشته آزاد، ۱۰ وزن رشته فرنگی و ۱۰ وزن کشتی زنان( در مجموع مبلغ ۱۵۰ هزار 

فرانک سوییس به عنوان جایزه پرداخت خواهد کرد.
احتساب امتیازات برای معرفی کشتی گیر برتر سال ۲۰۲۳ بر اساس مجموع امتیازات 
رنکینگ کشتی گیران در مسابقات قهرمانی جهان بزرگساالن، مسابقات قهرمانی قاره ای 

و ۴ رویداد سری رنکینگ خواهد بود.
رده بندی برترین آزادکاران جهان پس از برگزاری مرحله نخست مسابقات رنکینگ به 

شرح زیر است:
وزن ۵۷ کیلوگرم: ۱- زلیم خان آباکاروف)آلبانی( ۲- توماس گیلمان)آمریکا( ۳- زانبازار 

زاندانبود)مغولستان( ۴- استفان میچیچ)کرواسی(
وزن ۶۱ کیلوگرم: ۱- ری هیگوچی)ژاشن( ۲- رضا اطری)ایران( ۳- نارمانداخ)مغولستان( 

۴- آرسن هاروتونیان)ارمنستان(
وزن ۶۵ کیلوگرم: ۱- رحمان عموزاد خلیلی)ایران( ۲- اسماعیل موسوکایف)مجارستان( 

۳- جان دیاکومیهالیس)آمریکا( ۴- باجرانگ)هند(
وزن ۷۰ کیلوگرم: ۱- تایشــی ناریکانی)ژاپــن( ۲- زین ردرفورد)آمریــکا( ۳- ازنازار 

آکماتالیف)قرقیزستان( ۴- زورابی یاکوبیشویلی)گرجستان(
وزن ۷۴ کیلوگــرم: ۱- کایــل دیک)آمریــکا( ۲- یونــس امامی)ایــران( ۳- تایمراز 

سالکازانوف)اسلواکی( ۴- سونر دمیرتاش)ترکیه(
وزن ۷۹ کیلوگــرم: ۱- جــردن باروز)آمریکا( ۲- محمد نخودی)ایران( ۳- ارســالن 

بوداژاپوف)قرقیزستان( ۴- واسیل میخایلوف)اوکراین(
وزن ۸۶ کیلوگــرم: ۱- حســن یزدانی)ایــران( ۲- دیوید تیلور)آمریــکا( ۳- بوریس 

ماکوئف)اسلواکی( ۴- عظمت دولتبکوف)قزاقستان(
وزن ۹۲ کیلوگرم: ۱- کامران قاسمپور)ایران( ۲- میریانی مایسورادزه)گرجستان( ۳- جی 

دن کاکس)آمریکا( ۴- عثمان نورماگمدوف)آذربایجان(
وزن ۹۷ کیلوگــرم: ۱- کایل اســنایدر)آمریکا( ۲- ماگومدخان ماگمدوف)آذربایجان( 

۳-باتیربک تساکولوف)اسلواکی( ۴- گیوی ماچراشویلی)گرجستان(
وزن ۱۲۵ کیلوگــرم: ۱- طاهــا آکگل)ترکیــه( ۲- امیرحســین زارع)ایــران( ۳- 

مونختور)مغولستان( ۴- گنو پتریاشویلی)گرجستان(

 حسن یزدانی از دیوید تیلور جلو زد!

 واکنش جالب AFC به مربیگری کی روش در قطر
کنفدراسیون فوتبال آسیا به مربیگری کی روش در تیم 

ملی قطر واکنش نشان داد.
 کارلوس کی روش ســرمربی ســابق ایران روز گذشته 
به صورت رســمی هدایت تیم ملی قطر را تا ســال ۲۰۲۶ 

برعهده گرفت.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار تصویری از کارلوس 
کی روش نوشــت: شما به ســرمربی جدید تیم ملی قطر 
نگاه می کنید. کارلوس کی روش هدایت قهرمان جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ را 

برعهده گرفت.
کی روش قبل از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر دوباره هدایت تیم ملی کشورمان را 
برای مدت ۳ ماه برعهده گرفت. تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی با یک برد 

و دو باخت از رقابت ها حذف شد.
کی روش از هفته گذشته در قطر حضور داشت و بعد از رایزنی ها در نهایت 
روز گذشــته قــراردادش را امضا کرد. اولین ماموریــت کی روش با قطر در جام 

طالیی کونکاکاف است. 

 حقیقتی که درباره VAR فاش شد
تاریخ پایان اعتبارنامه چهار شرکت طرف قرارداد فیفا با 

شرکت مدنظر فدراسیون فوتبال یکسان است.
 فدراسیون فوتبال در ماه های اخیر تالش هایی را برای 
اســتفاده از سیستم VAR در لیگ برتر به شکل جدی تری 
پیش برده و پس از توافق با شرکت EVS، با نهادهای مختلفی 
مثل مجلس شورای اسالمی و دولت برای ورود این سیستم 

به کشور مذاکراتی انجام داده است.
هرچند شــرایط استفاده از VAR در لیگ بیســت و سوم با ابهام روبرو است و 
احتمال کمی وجود دارد که کمک داور ویدیوئی از ابتدای فصل آینده وارد لیگ 
برتر شود اما فدراسیون فوتبال با وجود موانع بسیار درصدد است بتواند از همان 

ابتدا بازی های فصل آینده را با این سیستم شروع کند.
در روزهای اخیر این بحث مطرح شده که الیسنس شرکت مدنظر فدراسیون 
فوتبال، طبق آنچه در ســایت فیفا منتشر شده تا 17 آگوست 2023 )26 مرداد 
1402( اعتبار دارد. در شرایطی که قرار است لیگ برتر از ابتدای مرداد سال آینده 
آغاز شود و با این تفاسیر چند روز پس از آغاز بیست و سومین دوره لیگ، مجوز 
شرکت EVS پایان می رسد.در واقع شرکت EVS برای دریافت تائیدیه جدید، باید 
اســتانداردهای مدنظر دپارتمان تکنولوژی و نوآوری فیفا را دریافت کند. در غیر 
این صورت مجوز جدیدی برای این شرکت صادر نخواهد شد و طبیعی است که 
فدراسیون فوتبال هم نمی تواند با شرکتی که از فیفا تائیدیه ندارد همکاری کند.
البته ذکر این نکته بسیار ضروری است در حال حاضر از میان 8 شرکت طرف 
قرارداد با فیفا در بحث سیستم VAR، چهار شرکت دیگر یعنی هواک آی، سیمپلی 
الیو، اسلومو و اسپورت مدیا هم تاریخ مجوزشان مانند EVS در همان 17 آگوست 
به اتمام خواهد رسید. مجوز این پنج شرکت در تاریخ 13 اکتبر 2021 صادر شده 

و مجوز 2 ساله ای که فیفا به آن ها داده در تاریخ 17 آگوست به پایان می رسد.
با این وجود فقط 3 شرکت  BLT ایتالیا، DAITE و VIEWW که در سال 2022 از 
فیفا مجوز گرفته اند، اعتبار نامه شان در سال 2024 تمام خواهد شد اما با توجه به 
وجود محدودیت هایی مثل تحریم و همکاری با دولت هایی که مورد قبول ایران 

نیست، فدراسیون فوتبال نمی تواند با این 3 شرکت وارد مذاکره شود.
هواک آی، اسپورت مدیا و سیمپلی الیو هم با مذاکرات صورت گرفته، حاضر 
بــه همکاری با ایران نیســتند. در این وضعیت فدراســیون فوتبال فقط از بین 
دو شــرکت باقی مانده یعنی اســلومو و EVS با توجه به وضعیت بهتر و همکاری 
فدراســیون های بیشتری با EVS؛ ترجیح داده به سراغ انتخاب این شرکت برود و 
حتی ظاهرا رایزنی هایی زیادی برای تمدید مجوز طرف قرارداد پس از آغاز لیگ 

انجام شده است.

  برگزاری تمرینات سنگین بدنسازی تیم فوتبال جوانان ایران
تمریــن تیم فوتبــال جوانان ایران بــه انجام کارهای 
بدنســازی اختصاص پیدا کرد. به نقل از سایت فدراسیون 
فوتبــال، تمرین صبح امروز تیم فوتبــال جوانان ایران از 
ساعت ۱۰ امروز در مرکز ملی فوتبال پیگیری شد.شاگردان 
صمد مرفاوی تمرینات بدنسازی را در ساختمان پِک برگزار 
کردند تا کار با وزنه و استفاده از تجهیزات بدنسازی را برای 
تقویت قوای جسمانی انجام دهند.تمرین ۹۰ دقیقه ای امروز 
جوانان فوتبال ایران و حالی انجام شد که مسعود مؤمنی مربی بدنساز جوانان ایران 
آیتم های زیادی را برای آنها تدارک دید تا ضمن حفظ قوای جســمانی، شادابی 
ذهنی را برایشان به همراه داشته باشد.این تیم ساعت ۱۶ امروز نیز تمرین خود 

را در چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال ایران برگزار خواهد کرد. 

 مهرداد محمدی در تیم منتخب هفته سیزدهم لیگ ستارگان قطر
مهرداد محمدی بازیکن ایرانی تیم فوتبال السیلیه قطر در 

ترکیب هفته سیزدهم لیگ ستارگان قرار گرفت.
 نشــریه »اســتاد الدوحه« قطر ترکیب منتخب هفته 
سیزدهم لیگ ســتارگان این کشور را منتشر کرد که نام 
مهــرداد محمدی بازیکن ایرانی هــم در این ترکیب دیده 
می شــود.محمدی این هفته در پیروزی ۵ بر صفر السیلیه 
برابر تیم الشمال سه گل به ثمر رساند و با این »هت تریک« 
به ترکیب تیم منتخب هفته رسید.ســایر نفرات تیم منتخب این هفته عبارتند 
از: کلود امین از الســیلیه، علی المری از المرخیه، ایوب عزی از المرخیه، ایسلوم 
توختاخاجائف از الغرافه، حامد اسماعیل از العربی، ارون گونارسون از العربی، محمد 
صالح از الدحیل، یاسین ابراهیمی از الغرافه، ادریس فتوحی از المرخیه، مهرداد 

محمدی از السیلیه و عمر السومه از العربی. 

 میهمانی های ســخت پرســپولیس و تعیین تکلیــف جایگاه
 سرخپوشان در جدول

بازی هــای خارج از خانه تیم فوتبال پرســپولیس در 
هفته های پیش رو می تواند تکلیف این تیم را برای جایگاه 

فصل جاری لیگ برتر و جام حذفی روشن کند.
 تیم فوتبال پرســپولیس در حالی برای دیدار با صنعت 
نفت در آبادان آماده می شــود که رقابت در صدر جدول به 
اوج حساسیت خود رسیده است. سرخپوشان پایتخت که 
پس از چند هفته صدرنشــینی با توجه به بردهای متوالی 
سپاهان اصفهان رتبه نخســت را در اختیار این تیم قرار دادند.حاال پرسپولیس 
در هفته های پیش رو چاره ای جز کسب حداکثر امتیاز از سخت ترین بازی های 
خارج از خانه خود ندارد.گام اول پرسپولیس به میزبانی آبادان باید برداشته شود. 
سرخپوشان پایتخت فردا در حالی به مصاف صنعت نفت می روند که پس از یک 
باخت و یک تساوی نیاز به برد در این بازی دارند.این تیم سپس در تهران با هوادار 
بازی می کند و با فاصله ای هشت روزه راهی اصفهان خواهد شد تا در مرحله یک 
هشتم نهایی جام حذفی به مصاف سپاهان برود. نتیجه این دیدار قطعاً می تواند 
تأثیر روحی - روانی عمیقی در رختکن هر یک از تیم ها که مدعی جدی قهرمانی 

در لیگ برتر هستند ایجاد کند.

می توان از طبقه دوم ورزشگاه آزادی برای حضور 
بانوان در لیگ برتر استفاده کرد

مهدی تاج،رئیس فدراسیون امروز در مجمع هیات فوتبال 
کردســتان با تجلیل از فعالیت های ورزشــی استان، اظهار 

داشت:دید مثبت استاندار کردستان نسبت به فوتبال به صورت 
کلی ورزش قطعا به پیشرفت ورزش در کردستان کمک می کند 

محمودرضایی  -   ایده روز  | رئیس فدراســیون فوتبال گفت: می توان در آینده از طبقه دوم ورزشگاه آزادی برای 
پذیرایی و حضور بانوان در مسابقات لیگ برتر فوتبال استفاده کرد.

  باید با همراهی 
مسئولین استان در 

راستای جذب اسپانسر، 
بتوانیم از استعدادها و 

تیم های فوتبال بیش از 
پیش حمایت کنیم.

ده
چکی

و  آینده خوبی برای ورزش این اســتان پیش بینی می شود. نبود درآمد 
پایدار در حمایت از ورزش می تواند برای ورزش آســیب زا باشد.شــرکت 
هایی همچون پتروشــیمی استان می تواند در حمایت از ورزش و به ویژه 

فوتبال کارساز باشد.
وی ادامــه داد: نگــرش اکثریــت مــردم کشــور به فوتبــال مثبت 
اســت و در آســیا رتبــه دوم را داریــم و باید برای بهبــود آن، وضعیت 
 کنونــی را حفظ کنیم و برنامــه ریزی های کلی در کشــور برای ایجاد

 درآمد ثابت برای فوتبال انجام شود.با رایزنی با مسئولین استان قرار است 
به زودی منابع اقتصادی و شــرکت های بزرگ کردستان، حمایت خود را 

از فوتبال شروع کنند.
رئیس فدراسیون فوتبال خواستار حمایت بیشتر از تیم های بانوان در 
استان هم شد و گفت: استعدادهای خوبی در بین بانوان ورزشکار دیده می 

شود و باید از این فرصت ها هم استفاده کرد.
تاج تصریح کرد:دلیل عدم حضور بانوان در ورزشگاه ها به خاطر مخالفت 
ما با این قضیه نیست، بلکه به دلیل نبود برخی زیرساخت های الزم جهت 
حضور آنان است و به عقیده بنده شاید بتوان از حضور بانوان در ورزشگاه 
آزادی در تهران بهره برد.امیدوارم این روند در آینده انجام شود.می توان از 
طبقه دوم ورزشگاه آزادی برای پذیرایی و حضور بانوان در مسابقات لیگ 

برتر فوتبال استفاده کرد.
همچنین در این نشست،حامد جوالیی،مدیرکل ورزش و جوانان استان 
کردستان هم ضمن گرامیداشت دهه فجر گفت: استان کردستان، دارای 
پتانسیل اقتصادی و درآمدهای مختلف است اما این امکانات و فرصت ها 

هنوز وارد ورزش نشده اند.
وی  در ادامه این جلسه از مشکالت جذب اسپانسر گفت و افزود: باید 
با همراهی مسئولین استان در راستای جذب اسپانسر، بتوانیم از استعدادها 

و تیم های فوتبال بیش از پیش حمایت کنیم.
در همیــن حال،رحمانی،رئیــس هیــات فوتبال کردســتان هم در 
ایــن مراســم  گفت: هیــات فوتبال کردســتان در ۳ ســال اخیر جزو 
هیــات هــای برتر اســتان بوده و بــا تعامل مناســب بــا اداره ورزش، 
 فوتبال اســتان به خوبی مدیریت شــده اســت.برای حمایــت از تیم ها 
 در آینــده نزدیــک بــا برنامه ریــزی های انجام شــده، پتروشــیمی 
فوتبــال  اسپانســر  عنــوان  بــه  کردســتان  بــارز  الســتیک   و 

فعالیت خواهند کرد.
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مهــدی طارمی مهاجم ایرانی باشــگاه پورتو با به ثمر 
رساندن ۲۰ گل در این فصل به جمع بازیکنان نخبه تاریخ 

این باشگاه پرتغالی پیوست.
مهدی طارمی یک فصــل رویایی دیگر را با تیم پورتو 
پرتغال سپری می کند. این مهاجم ایرانی در آخرین دیدار 
پورتو مقابل ویزال در لیگ پرتغال یک گل به ثمر رساند تا 
تعــداد گل هایش را در این فصل برای پورتو در مجموع به 

۲۰ گل برساند.
طارمی تاکنون ۵ گل در لیگ قهرمانان اروپا، ۱۱ گل در 

لیگ پرتغال، ۲ گل در ســوپرجام و ۲ گل در جام آلیانز به 
ثمر رسانده است. مهاجم ۳۰ ساله ایران که سومین فصل 
حضورش در پورتو را تجربه می کند، با این آمار به باشــگاه 

نخبگان پورتو پیوست.
روزنامه »اوجوگو« پرتغال در گزارشی به بررسی شرایط 
و تعداد گل ها و پاس گل های مهاجم ایرانی پرداخته است.

در این مطلب که در صفحه نخست روزنامه هم خودنمایی 
می کند، مهاجم ایران را در جمع بازیکنان برتر و گلزن تاریخ 
پورتو قرار داده و آمده است: »طارمی که اکنون در هر سه 
فصل حضورش در پورتو ۲۰ گل به ثمر رســانده اســت با 
»فرناندو گومز«، »ماریو ژاردل« و »جکســون مارتینز« به 

باشگاه نخبه پورتو می پیوندد.«
مهاجم ایران که در ســال ۲۰۲۰ به پورتو پیوست، در 
نخســتین فصل حضورش در این تیم در مجموع ۲۳ گل 
وارد دروازه حریفــان کرد و در فصل دوم هم ۲۶ گل برای 
پورتو به ثمر رساند.با این حساب طارمی در این فصل هم 
به ۲۰ گل زده در پورتو رسیده و باتوجه به فرصت باقیمانده 
تا پایان فصل می تواند آمار خود را به مراتب بهبود ببخشد.

 دو فاکتور تعیین کننده در تعیین تعداد کمانداران اعزامی به کاپ آسیا
به گفته مدیر تیم های ملی فدراسیون تیروکمان، این فدراسیون پیگیر اقدامات الزم برای اعزام ملی پوشان به کاپ آسیا است اما نهایی شدن تعداد نفرات اعزامی منوط به دو فاکتور بودجه و مسائل فنی است.

 حضور در مرحله نخست کاپ ۲۰۲۳ آسیا در حالی به عنوان نخستین اعزام برون مرزی در دوره سرمربی کره ای تیم ملی تیروکمان مصوب شد که غالمرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون اخیراً با انتقاد از مسائل مالی، انجام قطعی این اعزام را 
منوط به تخصیص به موقع بودجه از وزارت ورزش کرده است.

با این حال کمانداران همچنان پیگیر اردوهای آماده سازی خود هستند. آنها بعد از اتمام اردوی کیش، حدود ۱۰ روز در سایت تیروکمان آزادی تمریناتشان را دنبال کردند و قرار است از روز چهارشنبه این روند تمرینی را در ماهشهر دنبال کنند 
در حالی که به خاطر همین مسائل هنوز ترکیب تیم اعزامی به صورت دقیق مشخص نیست.

امید نجاری مدیر تیم های ملی تیروکمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه و اینکه »اعزام تیم ملی تیروکمان به مسابقات کاپ آسیا به صورت قطعی انجام خواهد شد و در صورت پاسخ مثبت، قرار است این اعزام با چه تعداد کماندار انجام 
شود؟« توضیح داد.وی با بیان اینکه ورود به مسائل مالی در حوزه اختیار و وظایفش نیست، گفت: رئیس فدراسیون پیگیر تامین اعتبارات الزم است و بر همین اساس ما هم شرایط اعزام کمانداران به محل برگزاری مسابقات کاپ آسیا در تایوان را به 

جلو پیش می بریم اگرچه به خاطر همین موضوع و البته مسائل فنی هنوز ترکیب تیم و تعداد نفرات اعزامی نهایی نشده است.

»عزیزبک آمانوف« هافبک ازبکســتانی از تیم فوتبال 
استقالل جدا شد و به یکی از تیم های مطرح کشور خود 
خواهد رفت. نزدیک به یک ســال پیش بود که باشــگاه 
استقالل با درخواست فرهاد مجیدی سرمربی وقت خود و 
به منظور تقویت تیم در نقل و انتقاالت زمستانی، عزیزبک 
آمانوف هافبک ازبکستان را به خدمت گرفت.این بازیکن 
هرچند در ابتدا زمان بیشتری برای بازی در استقالل پیدا 
می کرد اما به مرور زمان اعتماد کادر فنی نسبت به او کم 
و کمتر شــد؛ تا جایی که بعد از حضور ریکاردو ساپینتو 

سرمربی پرتغالی به جای مجیدی در استقالل، حتی یک 
دقیقه هم برای آبی پوشــان تهرانی بازی نکرد.نارضایتی 
آمانوف از شرایطش در اســتقالل در نهایت باعث شد تا 
این بازیکن در حالی که یک ســال و نیــم دیگر قرارداد 
دارد، ساز جدایی کوک کند. این هافبک که پیش از پایان 
فرصت نقل و انتقاالت زمستانی حاضر به فسخ قراردادش 
با اســتقالل نشد، در روزهای گذشته از حضور در تمرین 
استقالل خودداری کرد و حتی »روی ماتا« دستیار ساپینتو 
در نشست خبری شب گذشته تاکید کرد که خبری از این 
بازیکن ندارد!حاال و بر اساس گزارش هایی که رسانه های 
ازبکستان منتشر کرده اند می توان جدایی آمانوف از استقالل 
و فسخ یکطرفه قرارداد از سوی این بازیکن را قطعی و نهایی 
دانست.سایت »اسپورت« ازبکستان در این خصوص نوشت: 
»طبق آخرین اطالعات دریافتی، آمانوف به طور کامل از 
استقالل جدا شد. در حال حاضر پیشنهادهای جدی برای 
این بازیکن وجود دارد. به طور دقیق تر، در بین تیم هایی 
کــه در آنتالیا تمرینات خود را برگزار می کنند، کســانی 
هستند که به طور جدی به جذب عزیز عالقه مند هستند. 

»آمانوف« از استقالل جدا شدطارمی به باشگاه »نخبگان« پورتو پیوست

رئیس سازمان خصوصی سازی از خطر سقوط استقالل به دسته پایین تر خبر داد اما 
این خطر تا چه حد می تواند آبی پوشان را تهدید کند؟

حدود پنج ماه پیش نتیجه رای پرونده محکومیت اســتراماچونی در دیوان حکمیت 
ورزش )CAS( مشــخص شــد و تغییری در رقم محکومیت باشگاه استقالل صورت 
نگرفت و ضمن پرداختی های دیرکرد، باشگاه استقالل حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار 

یورو به این مربی ایتالیایی محکوم شد.
حســین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی دیشب )دوشنبه( در گفت وگویی 
تلویزیونی دوباره از خطر جدی پرونده استراماچونی برای استقالل صحبت کرد. او در 
صحبت هایش عنوان کرد که مدیران استقالل، وعده و وعیدهای فراوانی برای پرداخت 
مطالب این مربی ایتالیایی داده اند اما همه آن ها پول مربوط به استراماچونی را صرف 

مسائل دیگر کرده اند. 
در نهایت رئیس ســازمان خصوصی ســازی عنوان کرد که باشگاه استقالل تا تاریخ 
۱۰ فروردیــن مهلــت دارد مطالبات اســتراماچونی را پرداخت کنــد، در غیر این 
 صورت با بســته شدن پنجره نقل و انتقاالتی، کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین تر

 مواجه می شود.

 آخرین مهلت استقالل در پرونده استراماچونی؟
تصمیمات کمیته انضباطی فیفا در چنین پرونده هایی باتوجه به ماده ۲۱ کد انضباطی 
سال ۲۰۲۳ فیفا اتخاذ می شود. براساس این ماده قانونی، فیفا در صورتی که اشخاص، 
باشگاه ها و فدراسیون ها نتوانند در موعد مقرر احکام فیفا یا CAS را اجرایی کنند، ابتدا 
مهلتی ۳۰ روزه به آن ها می دهد اما در مراحل بعدی جرائم به صورت پلکانی افزایش 

می یابد. با این اوصاف استقالل پس از پرداخت نشدن مطالبات استراماچونی در تاریخ 
۱۰ فروردین، دوباره فرصتی تا ۹ اردیبهشت پیدا خواهد کرد.

 سقوط استقالل به دسته پایین تر؟
قوانین انضباطی فیفا در مورد باشگاه ها می گوید، در صورتی که باشگاهی نتواند حکم 
فیفــا یا CAS را در آخرین مهلت عملــی کند، پنجره نقل و انتقاالتی اش تا زمانی که 
پرداخت به صورت کامل انجام شــود، بسته خواهد ماند اما این پایان کار نیست. در 
توضیحات ماده ۲۱ انضباطی فیفا آمده اســت که در صورتی که تخلف تکرار شود یا 
حکم پرونده سنگین باشد، کسر امتیاز یا سقوط به دسته پایین تر به عالوه محرومیت 
از نقل و انتقاالت برای باشــگاه متخلف در نظر گرفته خواهد شد. نکته حائز اهمیت 
این اســت که محرومیت از جذب بازیکن در این مرحله برای بیشتر از ۳ پنجره نقل 
و انتقاالتی اســت.در نهایت می توان نتیجه گرفت که باتوجه به پرونده های مختلف 
اســتقالل در سال های اخیر، خطر کســر امتیاز یا سقوط به دسته پایین تر برای این 
باشگاه بسیار جدی است و مدیران باشگاه استقالل باید تا زمان مقرر نسبت به پرداخت 

مطالبات آندره آ استراماچونی اقدام کنند.

سقوط استقالل به دسته پایین تر؛ شایعه یا واقعیت؟
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 پدر یا مادر؛ کدامیک مقصر طاسی فرزندان هستند؟

گرچه برخی محققان در سال های گذشته اظهار کرده بودند که ژن های به 
دست آمده از مادران مقصر طاسی افراد هستند، اما به تازگی یک پزشک اظهار 
کرده اگر در ۳۰ سالگی شروع به کچل شدن کردید، تقصیر مادر شما نیست.

به نقل از دیلی میل، اگر پدربزرگ از طرف مادری کچل باشــد، فرزند هم 
کچل می شود. این چیزی است که برای دهه ها به مردان گفته می شود. اما به 
گفته یکی از پزشکان، این فقط یک عقیده سنتی و باور اشتباه و غیرعلمی است.

دکتر »سمیر سنگوی«مدعی است که هر دو والد)هم از پدر هم از مادر( در 
نازک شدن مو با افزایش سن افراد مقصر هستند. او می گوید اگرچه نتایج یک 
مطالعه در دانشگاه ادینبرو در سال ۲۰۱۷ نشان داد که ژن های مادری در این امر 
مقصر هستند، اما احتمال ریزش مو توسط ژن های هر دو طرف تعیین می شود.

دکتر سمیر ســنگوی گفت: زمان آن فرا رسیده است که از سرزنش مادر 
خود برای طاســی خود دست بردارید. این تصور که ژن های مادرتان مسئول 
طاسی شما هستند، یک افسانه است.البته او می پذیرد که سابقه خانوادگی در 
طاسی »مهمترین عامل خطر« در تعیین سرنوشت و طاس شدن افراد است.

دکتر ســنگوی گفت: عادالنه است که هر دو والدین خود را مقصر بدانید. 
طاسی ممکن اســت از طرف مادر یا پدر شما باشد. شانس شما برای ریزش 
موهایتان توسط ترکیب پیچیده ای از ژن ها تعیین می شود که می تواند از هر دو 
والد منتقل شود. نمونه های دیگری از ویژگی های انسان که تحت تأثیر چندین 

ژن است، شامل رنگ پوست و قد است.
اگرچه کارشناسان اصرار دارند که ژن های مادر مقصر نیستند، اما علم در 

مورد این موضوع چندان واضح نیست. یک تحلیل در سال ۲۰۱۷ به این نتیجه 
رسید که این بیانیه دقیق است. محققان دانشگاه ادینبرو ۵۲ هزار مرد بین ۴۰ 
تا ۶۹ سال را که در پایگاه زیست داده بریتانیا مدرک داشتند، بررسی کردند.

آن ها دریافتند که ۸۰ درصد از طاسی مردان در ژن های ما منتقل می شود. 
این مطالعه نشان داد که مردان عمدتاً می توانند مادران خود را سرزنش کنند 
و نه پدران خود را، زیرا بیشتر سیگنال های ژنتیکی از کروموزوم X که از خط 

زن به ارث رسیده است، می آیند.
طاســی با الگوی مردانه، »آلوپسی آندروژنتیک« نام دارد و شایع ترین نوع 
ریزش مو در مردان اســت. داده ها نشان می دهد که این بیماری ۶.۵ میلیون 
مرد در بریتانیا و بیش از ۵۰ میلیون مرد در ایاالت متحده را تحت تاثیر قرار 
می دهد و معموالً با نازک شدن مو در شقیقه ها و باالی سر یا عقب رفتن خط 

مو شروع می شود.
به گفته سازمان خدمات سالمت ملی انگلیس)NHS(، »آلوپسی آندروژنتیک« 
ریزش موی قابل توجهی را به دنبال دارد و پوســت سر را در معرض دید قرار 
می دهد. برخی از مردان مبتال به »آلوپســی آندروژنتیک« در اواخر نوجوانی 
شروع به ریزش موهای خود می کنند، در حالی که برای برخی دیگر این روند 
دیرتر شروع می شود. کارشناسان می گویند اکثر مردان تا ۶۰ سالگی مقداری 

مو از دست خواهند داد.
طاســی با الگوی مردانه ناشــی از واکنش بسیار حســاس به DHT یا دی 
هیدروتستوســترون اســت که نوعی تستوسترون اســت. طبق توصیه های 
محققــان، در ایــن موارد فولیکول هــای مو کوچک شــده و در نتیجه بدن 
فــرد توانایــی رشــد موهای جدیــد را از دســت می دهند. عــالوه بر این، 
 ایــن کار طول عمــر فولیکول های مــو را نیز کوتاه می کند، بنابراین شــما 

سریع تر و مکرر مو خود را از دست می دهید.
طاســی مردانه ترکیبی از ریزش مو با ســرعت بیشــتر، با رشد و سرعت 
جایگزینی کندتر است.ســازمان خدمات ســالمت ملــی انگلیس می گوید، 
شــما می توانیــد بین ۵۰ تــا ۱۰۰ تار مو در روز از دســت بدهید. طاســی 
بــا الگوی مردانه دائمی اســت اما بــا داروهای فیناســتراید)finasteride( و 
ماینوکسیدیل)minoxidil(، تزریق یا کرم استروئید، ایمونوتراپی یا نور درمانی 
 قابل درمان است. سایر اشکال درمان می تواند شامل کاله گیس، خالکوبی برای

 ایجاد توهم پیوند مو یا کاشت مو باشد.

نشست پیروان ادیان توحیدی با حضور رییس جمهور

تمرکز اصلی بازارها در هفته جاری به ســخنرانی مقامات فدرال رزرو دوخته 
شــده است. در این بین اما سخنان جرومی پاول رییس بانک مرکزی آمریکا از 

درجه اهمیت بیشتری برای بازارها برخوردار است.
کاهش اندک قیمت دالر باعث افزایش قیمت طال در روز سه شنبه شده است. 
تاجران منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس خزانه داری آمریکا هستند تا نشانه هایی 
از میزان افزایش نرخ بهره پس از انتشار اطالعات اقتصادی آمریکا در هفته گذشته 
بیابند.فلز زرد برای اولین بار در یک ماه اخیر به زیر سطح حمایت کلیدی ۱۹۰۰ 

دالر سقوط کرد.
قیمــت هر اونس طال امروز در لحظه تنظیم این گزارش با ۳ دالر افزایش به 

۱۸۷۵ دالر رسید.
ارزش دالر که در روز دوشنبه به باالترین رقم طی یک ماه گذشته رسیده بود، 
۰.۲ درصد پایین آمده است. پایین آمدن ارزش دالر خرید طال را برای دارندگان 

سایر ارزهای دنیا ارزان تر کرده و تمایل برای آن را باال می برد.
گزارش بهتر از حد انتظار بازار اشتغال آمریکا این نگرانی را به وجود آورده که 
بانــک مرکزی آمریکا احتماالً نرخ بهره را باالتر می برد و برای مدت طوالنی تری 

در همین سطح باال نگه می دارد. تاجران حاال پیش بینی می کنند نرخ بهره در ماه 
مه به بیش از ۵ درصد برسد.

معامله گــران آتی صندوق های فدرال رزرو پس از آن که داده های روز جمعه 
نشان داد رشد مشاغل ایاالت متحده در ماه گذشته به شدت افزایش یافته است، 
اکنون شــاهد افزایش نرخ های باالی پنج درصدی در ماه مه هســتند، که این 
انتظارات را افزایش داد که فدرال رزرو ممکن اســت نرخ های بهره را برای مدت 

طوالنی تری باالتر نگه دارد.
قیمت طال به خاطر امید به آرام تر شدن روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا 
تا بیش از ۱۹۰۰ دالر در هر اونس در ماه ژانویه باال رفته بود، اما دوباره کاهش یافت.

شــرکت کنندگان بازار از نزدیک سخنان جروم پاول را بررسی خواهند کرد 
تا ببینند آیا رویکرد ســخت گیرانه خود را پس از انتشــار اطالعات اشتغال ادامه 

خواهد داد یا نه.
وزیر خزانه داری ایاالت متحده اظهار کرد که هنوز تورم این کشور خیلی باالست. 
جانت یلن، وزیر خزانه داری ایاالت متحده، گفت که تورم در این کشور بسیار باال 
باقی مانده اما در مسیر نزولی است. یلن تاکید کرد که اقتصاد آمریکا »قوی« و 
»مقاوم« است و ابراز اطمینان کرد که تورم به کاهش ادامه خواهد داد و اقتصاد 

موفق خواهد شد قوی بماند.
قیمت نقره امروز با ۰.۵۳ درصد افزایش به ۲۲ دالر و ۳۶ سنت رسید و پالتین 

با ۰.۱۹ درصد افزایش ۹۷۳ دالر و ۱۴ سنت معامله می شود.
تمرکز اصلی بازارها در هفته جاری به ســخنرانی مقامات فدرال رزرو دوخته 
شــده است. در این بین اما سخنان جرومی پاول رییس بانک مرکزی آمریکا از 

درجه اهمیت بیشتری برای بازارها برخوردار است.
تحلیل گران هنوز بر این باورند که احتمال رکود می تواند در ســال جاری 
تقاضای طال را در سطح مطلوبی نگه دارد. در مواقع رکود اقتصادی طال به طور 
ســنتی یکی از پناه گاه های امن سرمایه به حساب می رود و در چنین مواقعی 

موج پول به سمت این بازار روانه می شود.

 تاکید یک شرکت بالون سازی بر دورسنجی به جای 
گردشگری فضایی

یک شرکت بالون سازی که عقیده دارد بالون های آن می توانند با 
ماهواره ها و پلتفرم های هوایی در ارائه تصاویر واضح رقابت کنند، بر 
بازار »دورسنجی«)Remote sensing( به جای گردشگری فضایی 

تاکید دارد.
 به نقل از اسپیس نیوز، شرکت بالون سازی استراتوسفری »ورلد 
ویو«)World View( که ماه گذشته اعالم کرد قصد دارد سهام خود 
را به صورت عمومی عرضه کند، بر سنجش از راه دور، به عنوان بازار 

اصلی خود برای چندین سال آینده تاکید دارد.
این شــرکت که در ۱۳ ژانویه اعــالم کرد از طریق ادغام با یک 
شــرکت به نام »Leo Holdings Corp. II« سهام خود را به صورت 
عمومی عرضه خواهد کرد، در سوم فوریه یک بیانیه سرمایه گذاری 
را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه داد که اطالعات جدیدی 

در مورد امور مالی و طرح های تجاری در بر داشت.
ورلد ویو در این بیانیه گفت بر این باور اســت که پلتفرم بالون 
آن موســوم به نام »استراتولیت«)Stratollite( می تواند با ماهواره ها 
و پلتفرم هــای هوایی در ارائه تصاویری با وضوح باال طی دوره های 
طوالنی رقابت کند.این قابلیت که در بیانیه توضیح داده شــد، یک 
شکاف کلیدی را در بازار مربوطه پر می کند. در این بیانیه آمده است: 
ورلد ویو، تصویربرداری مداوم ۴۵ روزه از مناطق مورد نظر را با پنج 
تا هفت سانتی متر »فاصله نمونه برداری زمینی«)GSD( در مقابل ۳۰ 

سانتی متر ارائه شده توسط ماهواره ها نشان داده است.
این شــرکت می گوید که تصویربرداری مادون قرمز را نیز ارائه 

می دهد و در حال کار کردن روی یک محموله رادار است.
در طول ارائه، ورلد ویو بر فرصت بالقوه ای تاکید کرد که در بازار 
سنجش از راه دور می بیند و یک بازار جهانی را تا سال ۲۰۲۷ به ارزش 
۲۳ میلیــارد دالر در بخش های گوناگون، از انرژی گرفته تا امنیت 
ملی برآورد کرد. این شرکت قصد دارد پروازهای بالون اختصاصی را 
هم برای مشتریان و هم برای بخش اشتراک ها ارائه کند که در آن، 
بالون ها را مدیریت می کند و داده ها را به مشتریان متعدد می فروشد.

امام علی علیه السالم :

ـ  تَباَرَک وتَعالیـ  وَعزَّ  إنَّ اللَّ
نیا لِلَبالِء، وَقَسَم  َوَجلَّ َقَسَم الدُّ

اآلِخَرَة لِلَجزاِء .

خداوند متعال عز و جل دنیا 
را برای آزمایش، معّین کرد و 
آخرت را برای سزا و پاداش.
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چین ساخت اولین مزرعه بادی دریایی گسترده خود را آغاز کرد

چین ســاخت مزرعه بادی ۱۶ مگاواتی تک ظرفیتی خود را آغاز کرده است 
که انتظار می رود انتشار کربن دی اکسید این کشور را ۱.۳۶ میلیون تن کاهش 

دهد و ادعا می شود که ساالنه بیش از ۱.۶ میلیارد کیلووات برق تولید می کند.
 به نقل از آی ای، چین می گوید ساخت اولین مزرعه بادی شناور گسترده خود 

را با استفاده از توربین های ۱۶ مگاواتی آغاز کرده است.
شــبکه تلویزیونی CGTN چین که یک رسانه دولتی است، اعالم کرد که این 
نشان دهنده تغییر قابل توجهی نسبت به رویکرد بکارگیری توربین های کوچکتر 

و کمتر موثری است که مزارع بادی دریایی چین اغلب از آنها استفاده می کنند.
گونگ کوانگمین، معاون مدیر کل شرکت Zhangpu Haixia می گوید: در حال 
حاضر، توربین های بــادی با ظرفیت کمتر از ۱۰ مگاوات معموالً در مزارع بادی 
دریایی چین استفاده می شوند. هرچه ظرفیت یک توربین بزرگ تر باشد، راندمان 

تولید برق باالتر و هزینه توسعه و بهره برداری کمتر خواهد بود.

این مزرعه بادی جدید که مجموعا ظرفیت نصب شده ۴۰۰ مگاواتی خواهد 
داشت و در فاصله ۳۲.۸ کیلومتری ساحل شهرستان ژانگپو در استان فوجیان قرار 

دارد، قرار است برق رسانی به شبکه را در اواخر ماه اوت آغاز کند.
شــرکت برق دولتی CTG و شرکت علم و فناوری Goldwind در حال همکاری 

برای ایجاد این مزرعه بادی هستند.
گزارش ها حاکی از آن است که چین به هدف خود برای تبدیل شدن به یک 

رهبر جهانی در بخش انرژی های تجدیدپذیر نزدیک می شود.
پیش بینی می شــود که این مزرعه بادی جدید ســاالنه بیش از ۱.۶ میلیارد 
کیلووات برق تولید کند و ۵۰۰ هزار تن در مصرف زغال سنگ صرفه جویی کند 

و انتشار کربن دی اکسید را تا ۱.۳۶ میلیون تن کاهش دهد.
شرکت CTG همچنین قصد دارد توسعه پنل های فتوولتائیک و تولید هیدروژن 

دریایی را با مزارع بادی ترکیب کند.
در نوامبــر ۲۰۲۲، توربین بادی ۱۶ مگاواتی دریایی که شــرکت های CTG و 

Goldwind طراحی کردند، از خط مونتاژ خارج شد.
این به دنبال پیشرفت های قابل توجه در بخش انرژی بادی فراساحلی این کشور 
حاصل شــد، جایی که در ژانویه ۲۰۲۳ دو شــرکت Haizhuang Wind Power و 

Ming Yang از توربین های ۱۸ مگاواتی خود رونمایی کردند.
در عیــن حال، آرزوهــای چین برای تثبیت خود به عنوان یک رهبر در بازار 
انرژی های تجدیدپذیر جهان، با ساخت اولین مزرعه بادی دریایی قابل توجه خود 

با توربین های ۱۶ مگاواتی به طور قابل توجهی در حال دستیابی است.
پیش بینی می شود که تقاضا برای ذخیره سازی پیشرفته انرژی در چین در سال 
۲۰۲۳ با نزدیک به ۵۰ درصد افزایش به ۳۰ گیگاوات ساعت برسد و تقاضای کلی 

را به ۱۰۰ گیگاوات ساعت برساند.

اینفوگرافیاینفوگرافی
  نگاهی به تاریخچه ساخت دبیرستان البرز

دبیرســتان البرز، قدمتی بیش از 100 سال دارد. ساخت مدرسه آمریکایی هادر تهران، به نوعی پایه اولیه شکل گیری دبیرستان البرز 
محسوب می شود. در این اینفوگرافیک، مراحل تاسیس دبستان، دبیرستان و کالج آمریکایی ها و در ادامه، شکل گیری دبیرستان البرز 

را مشاهده می کنید.
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