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یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس از طریق 
انتشــار اوراق بدهی، به تأمین مالی دولت کمک زیادی 
می کند، گفت: بورس با جذب نقدینگی می تواند ســبب 

کاهش نرخ تورم شود.
ابوالفضل شــهرآبادی با بیان اینکه انتخابات ریاست 
جمهوری ایران با پشــت سر گذاشتن فراز و نشیب های 
فراوان انجام و درنهایت نتیجه آن مشــخص شد، افزود: 
با توجه به اینکه بازار ســرمایه در این دوره از انتخابات از 
جایگاه ویژه ای نسبت به سال های گذشته برخوردار بود؛ 
بنابراین نتیجــه انتخابات می تواند در روند معامات این 
بازار تأثیرگذار باشد.وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این 
است که با توجه به وجود زمینه های ازم برای بازگشت 
معامات بورس به مدار صعودی اما از مدت ها قبل شاخص 
بورس بر مدار نزولی قرار گرفته بود، این در حالی اســت 
که به محض رفع ابهامات حاکم در کشور و مشخص شدن 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شاهد تأثیر مثبت آن 
در بازار بودیم و شاخص بورس توانست بار دیگر روزهای 

مثبتی را در این بازار تجربه کند.
شهرآبادی با بیان اینکه اکنون زود است که بخواهیم 
تأثیر نتیجه انتخابات را در معامات بازار ســرمایه مورد 
قضاوت قرار دهیم، افزود: باید منتظر ماند و دید که تیم 
اقتصادی دولت سیزدهم چگونه تیمی خواهند بود و چه 
برنامه های اقتصادی را در کشور به خصوص در حوزه بازار 

سرمایه در دستور کار خود قرار می دهد.

 نیاز بازار سرمایه به برنامه های كوتاه مدت و 
بلندمدت

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بازار سرمایه 
نیازمند یک سری از برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت است، 
افزود: در این میان باید برای بازار برخی از سیاســت های 

حمایتی و نیز توسعه ای مدنظر قرار گیرد و برنامه های جدید 
و متنوعی را برای بورس در زمینه ابزارها، بازیگران و ورود 

پول جدید به بورس در نظر داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه ازم است تا تصمیماتی که برای 
بهبود وضعیت بازار سرمایه اتخاذ می شود زمینه دخالت 
افراد سیاسی در بورس را به حداقل برساند، افزود: هر چه 
بورس سیاسی تر شود از اهداف اصلی خود که تأمین مالی 
و تشکیل ســرمایه است دور خواهد شد که این موضوع 

به هیچ عنوان به نفع بورس و اقتصاد کشور نیست.
شــهرآبادی به علت بازگشت رشد به معامات بورس 
اشــاره کرد و افزود: با رفع ابهام های ایجاد شده در کشور 
و کاهش بخشی از ریسک های سیستماتیک زمینه ایجاد 
اطمینان بخشی بیشــتر در بازار برای ســرمایه گذاری 

فراهم شد.

 نتیجه كوتاه مدت نتیجه برجام بر بورس
این کارشناس بازار ســرمایه به وجود ریسک و ابهام 
مربوط به مذاکرات هسته ای در بورس تأکید کرد و افزود: 
اگر مذاکرات با موفقیت پیش رود تا حدودی از ابهام بازار 
رفع خواهد شد که این موضوع زمینه کاهش قیمت نرخ 
دار را در بازار فراهم می کند و بازارهای رقیب مانند ارز، 

مسکن و طا با رکود معاماتی مواجه خواهند شد.
وی گفت: در این میان برخی از سهام بورسی که دار 
محور هستند با شوک منفی قیمتی مواجه می شوند که 
این روند کوتاه مدت اســت و دوبــاره به روال عادی خود 
بازمی گردند.به گفته شــهرآبادی، در کل، اگر مذاکرات 
هسته ای مثبت باشد و نرخ دار کاهش یابد، سرمایه های 
بیشتری وارد این بازار می شود و منجر به رونق بازار خواهد 
شــد.این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: ازم است 
تا دولت جدید از اکنون سیاســت های روشن و مهمی را 

اتخاذ کند و نتیجه برجام بر بازار ســرمایه را مدنظر قرار 
دهــد تا در آینده دچار رخداد جدی در بازار نشــود.وی 
تأکید کرد: هرچقدر دولت جدید بتواند محیط کسب وکار 
را کم ابهام تر کند و زمینه بهبود فعالیت صنعت و خدمات 
را فراهم کند معامات بورس رونق پیدا می کند و با روند 

صعودی همراه می شود.

  وجود برنامه ای مدون برای كاهش ابهام در 
بازار

شهرآبادی با بیان اینکه خدمات بورس و صنعت رابطه ای 
متقابل با یکدیگر دارند، در صورت رونق صنعت در کشور 
به مراتب روند بورس هم بهتر خواهد شد، گفت: بورس با 
رونق خود فرایند تشکیل سرمایه را ایجاد می کند و تأمین 
مالی صنعت از طریق بورس انجام خواهد شد که درنهایت 

تأثیر مثبت متقابل را بر روی یکدیگر خواهند گذاشت.
این کارشــناس بازار سرمایه با بیان اینکه باید اقدامی 
صورت گیرد تا ابهامات و ریســک ها در بازار کاهش یابد، 
افزود: دولت باید کاری کند تا روند و نرخ سرمایه گذاری در 
اقتصاد کشور افزایش یابد و ازم است سیاستی اتخاذ شود 
تا در کشور به سمت افزایش نرخ سرمایه گذاری پیش برویم.

  كمک بورس به دولت
وی با تأکید بر اینکه بورس در این مسیر می تواند کمک 
زیادی را به دولت داشته باشد، گفت: بورس به عنوان ابزار 
تأمین مالی و موتور جذب سرمایه می تواند کمک کننده به 
اقتصاد کشور باشد و ضمن جذب نقدینگی در بازار سبب 
کاهش نرخ تورم شود.شهرآبادی ادامه داد: بورس می تواند 
از طریق انتشار اوراق بدهی کمک زیادی را به تأمین مالی 
دولت داشته باشد، این موضوع جزو سیاست هایی تلقی 

می شود که دولت باید آنها را با برنامه پیش ببرد.
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پس از بیدار شدن از 
خواب شکات بخورید

احمدی، تهیه کننده فیلم »درخت گردو«:ما از ابتدا با اکران 
فیلم در این شرایط مخالف بودیم اما به احترام تصمیم شورای 
صنفی نمایش که نمایندگان تمام صنوف سینمایی در آن 
حضور دارند و پخش کننده فیلم، با تضمین حمایت، راضی 
به اکران شدیم. تصمیم امروز بی احترامی نسبت به عوامل 
۲ فیلمی اســت که پذیرفته بودند در این شرایط نامناسب 

سرمایه خود را به نفع سینما به خطر بیندازند.
تهیه کننده فیلم سینمایی »درخت گردو« با تاکید مجدد 
بر انصراف از اکران این فیلم با شرایط جدید گفت: می دانیم 
اگر به این شرط هم تن بدهیم، فردا شرط دیگری را مطرح 
می کنند.گفتنی است با مصوبه جدید شورای صنفی نمایش 
مبنی بر تعیین سقف تضمین مالی، سازندگان این دو فیلم از 

اکران انصراف دادند.

بهناز جعفری در خاتون، اولین سریال تینا پاکروان در نقش 
»رعنا« به ایفای نقش می پردازد. 

»خاتون« روایت داســتانی-تاریخی از خانواده ای است که از 
اول شهریور ۱۳۲0 آغاز شده و در دوران اشغال ایران توسط 

متفقین دچار تحواتی می شود. 
تاریخ ایران با همه فراز و فرودش در زندگی تک تک ما جریان 

دارد. 
»رعنا« همسر دوم ناصرخان ملک اهیجی، زنی روستایی، 

ساده و مهربان.رعنا، هووی فخرالنسا قصه ی ماست.
این سریال به صورت اختصاصی از »نماوا« پخش خواهد شد.

قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( دیروز )پنج شنبه 
دهم تیرماه( بیش از یک دار افزایش یافت.قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپــک(، دیروز 7۴ دار و ۸۴ ســنت ثبت شــد، درحالی که 
چهارشنبه )نهم تیرماه( 7۳ دار و ۶0 سنت بود.به گزارش دبیرخانه اوپک سبد 
نفتی این سازمان شــامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان ازجمله مخلوط 
الجزایر، گیراسول آنگوا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک 
بصره، صادراتی کویت، الســدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، 
موربان امارات، مری ونزوئا و جنو کنگوست.قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس 
اینترمدیت )WTI( نیز امروز )پنجشــنبه، ۱۱ تیرماه( و تا لحظه انتشار این خبر به 

ترتیب 7۵ دار و ۴۹ سنت و 7۵ دار و ۲ سنت به ازای هر بشکه بوده است.

خبرهای مذاکرات برجامی همچنان در هفته گذشته عامل مسلط بر بازار 
بوده است و تا زمانی که سرنوشت این مذاکرات مشخص نشود، معامله گران 
ریسک بزرگ نخواهند کرد و تقاضا در بازار معنی دار نخواهد بود. این موضوع 
انتظارات کاهشــی را در بازار فعال کرد و دار با افت قابل توجه ۶۴0 تومانی 

مواجه شد و تا مرز حمایتی ۲۳ هزار و ۸00 تومانی نزول کرد.
این در حالی است که عده بر این باورند با توجه به اینکه آمریکایی ها حاضر 
به ارائه ضمانتی مبنی بر عدم خروج دوباره از برجام ندادند، ممکن است تقاضای 
احتیاطی در بازار فعال شود. سکه نیز به پیروی از دار هفته گذشته با افت 
۴۳0 هــزار تومانی آغاز کرد و تا نقطه ۱0 میلیون و ۳00 هزار تومانی پایین 
رفت. پایین اومدن ارزش اونس طای جهانی عامل نزول قیمت سکه و کاهش 
ورود ســکه بازان در این بازار بوده است. به طور کلی دار و سکه پس از یک 
افت هیجانی در اولین روز هفته تقریبا روند ثابتی را پشت سر گذاشتند و دار 
مجددا به باای مرز ۲۴ هزار تومان رسید. اما چنانچه تعیین وضعیت توافق 
برجامی به طول بیانجامد این احتمال وجود دارد که معامله گران خرید را در 
بازار افزایش دهند. از طرفی، دار در هفتههای گذشته توانایی عبور پرقدرت از 
مرز ۲۴ هزار و ۲00 تومان را نداشته است و همین مسئله احتیاط معاملهگران 
را افزایش داده است. با توجه به مدت زمان یکماه پیش رو تا تحویل دولت به 
رییس جمهور جدید به نظر می رسد ، دار همچنان که نمیتواند چندان در 
باای مرز ۲۴ هزار تومان پیشروی کند، در عین حال در باای مرز حمایتی 
۲۳ هزار و ۸00 تومان در نوســان خواهد بود. عاوه بر این، در این هفتهها 
فاصله بین قیمت فروش دار توسط صرافیهای بانکی و بازار آزاد بسیار کاهش 

یافته است و عرضه ارز توسط بازارساز همچنان ادامه دارد.
خوش بینی ها به صعودی بودن بازار ســهام در هفته های اخیر افزایش 
یافته اما تجربه تلخ چند ماه گذشته، ریسک خرید را افزایش داده است. هر 
چند که ابهامات در توافق برجام ممکن اســت منجر به تداوم خروج از بازار 
و عدم اطمینان ســرمایه گذار به این بازار شود، اما افزایش قابل توجه حجم 
معامات بورسی، ثبات نسبی در قیمت دار، بهبود چشم انداز اقتصاد جهانی 
و رکود در بازارهای موازی بورســی امیدها به بهبود بازار سهام افزایش داده 
است. شاخص کل سهام رشد ۲.۲ درصدی را تجربه کرد و پس از پنج هفته 
مجددا به باای کانال یک میلیون و ۲00 هزار واحدی رسید. مواضع و سیاست 
های دولت جدید منجر به تغییر انتظارات تورمی خواهد شد که پیش بینی 
بلندمدت در بازار ســهام را سخت می نماید.بهبود چشم انداز اقتصاد جهانی 
در کنار افزایش سرعت واکسیناسیون باعث شد تا قیمت نفت خام آمریکا در 
کانال 7۳ دار وارد شود. کاهش فراتر از انتظار مجموع حجم ذخایر نفت خام 
آمریکا و افت ارزش دار از عوامل عمده رشد قیمت نفت بوده است. تردیدهای 
جهانی در خصوص موضوع برجام و رویکرد محتاطانه اوپک برای بازگرداندن 
نفت خود به بازار نیز از جمله عوامل دیگر بوده است. نفت برنت و نفت اوپک 
به ترتیب قیمت 7۵.۴۳ و 7۴.0۱ دار در هر بشکه در پایان هفته گذشته به 
ثبت رساندند.با کاهش ارزش جهانی شاخص دار، اونس جهانی طا افزایش 
یافت اما نتوانســت به مرز هزار و ۸00 دار برسد. از آنجا که سوددهی اوراق 
قرضه کاهش یافته اســت، احتمال افزایــش خریدها کاهش خواهد یافت و 
افزایش قیمت اونس جهانی اندکی دور از ذهن می رسد.چین بر حوزه فعالیت 
رمز ارزها محدودیت اعمال کرده و باعث شده تا بیت کوین روند نزولی خود 
را در هفته گذشته ادامه داده و از مرز ۳۵ هزار دار پایین تر رود. با توجه به 
تضاد سیاســت کشورهای مختلف در خصوص بیت کوین و سایر رمز ارزها، 
نااطمینانی در این بازار به شدت افزایش یافته است و تا مشخص شدن شرایط 
آینده بسیاری از معامله گران همچنان احتیاط را در دستور کار قرار داده اند. 
بیت کوین برای ورود به فاز صعودی می بایستی مرز مقاومتی ۴0 هزار دار را 
پشت سربگذارد.تمامی فلزات اساسی به جز سنگ آهن در هفته گذشته رشد 
مثبت را رقم زدند. به طوری که نیکل به کانال ۱۸ هزار دار برگشت. تضعیف 
ارزش دار آمریکا عامل محرکی برای قیمت فلزات پایه بوده است. به نظر می 
رسد با توجه به اینکه رشد اقتصادی چین اندکی کاهش یافته و نرخ تورم در 
بیشتر کشورهای دنیا به دلیل اعمال سیاست های حمایتی رو به افزایش است، 

احتمال آن که در هفته های آتی قیمت فلزات پایه کاهش یابد، وجود دارد.
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»درخت گردو« از اکران 
انصراف داد

بهناز جعفری »رعنا« را 
زندگی می کند افزایش یک داری قیمت  نفت 

نیاز بازار سرمایه به برنامه های كوتاه مدت و بلندمدت
کاهش نرخ تورم با جذب نقدینگی در بورسکاهش نرخ تورم با جذب نقدینگی در بورس
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ســعیده محمد  -   ایده روز  | رییس 
جمهوری، اقــدام ناجوانمردانه آمریکا برای 
هــدف قــرار دادن هواپیمای مســافربری 
کشــورمان در سال ۶7 را جنایت هولناک و 
غیرقابل پذیرش توصیف کرد و گفت: آمریکا 
اقدامات ازم را برای عذرخواهی و جبران و 
توضیح اینکه چــرا عامل این جنایت بزرگ 
را مورد تشــویق قرار داده اســت به اطاع 

مردم برساند.
 حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی 
روز شنبه در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا، 
با گرامیداشــت روز دوازدهم تیرماه )حمله 
ناجوانمردانــه ناوگان آمریکایی به هواپیمای 
مســافربری در ســال ۶7 در خلیج فارس(،  
گفت: در این حادثه ۲۹0 نفر از سرنشــینان 
هواپیما به شهادت رسیدند و متاسفانه دولت 
آمریکا از آن زمان تاکنون نه تنها عذرخواهی 
رســمی نســبت به این جنایت نکرده، بلکه 
اقــدام قابل توجهی انجام نــداده و از طرفی 
دیگــر فرمانده این ناو را هم مورد تشــویق 

قرار داده است.
رییس جمهوری، اقدام ناجوانمردانه آمریکا 
برای هدف قرار دادن هواپیمای مســافربری 
کشــورمان را جنایــت بــزرگ و هولناک و 
غیرقابل پذیرش توصیف کرد و افزود: به ارواح 
همه آن شهیدان درود می فرستیم و برای آنها 
علو درجات را خواستاریم و امیدواریم دولت 
آمریکا بداند جنایت بسیار بزرگی را در سال 
۶7 در خلیج فارس مرتکب شده است. همواره 
همه آزادی خواهان جهان خواستار این هستند 
که اقدامات ازم را برای عذرخواهی و جبران و 
توضیح اینکه چرا قاتل و جنایتکار این جنایت 
بزرگ را مورد تشویق قرار داده است به اطاع 

مردم برساند.
روحانی با بیان اینکه در شــرایط خاص 
کرونایی قرار داریــم، اظهار کرد: با توجه به 
گزارش های دریافتی و مشاهده شرایط هفته 
گذشته، متاســفانه در مسیر افزایش شیوع 

بیماری کرونا هستیم.
وی افــزود: در هفته های گذشــته اعام 
شــده بود ویــروس جدید دلتــا از مناطق 
جنوبی و جنوب شرق وارد کشور شده است 
و باید مراقبت شود این ویروس درون کشور 
سرایت نکند.  متاسفانه این ایام، مسائلی چون 
انتخابات این موضوع را تشــدید کرده است. 
در انتخابات شوراها طبق گزارش های رسیده 
مهمانی هایی که می دادند و ســفره هایی که 
می انداختند متناسب با پروتکل ها نبوده است.

رییــس دولت تدبیر و امیــد اضافه کرد: 
همچنین سفرهای تابســتانی و ماه رمضان 
و عید فطر دســت به دســت هم می دهد و 
موجب افزایش شــیوع کرونا می شود. همه 
مقرراتی که برای مناطق قرمز، زرد و نارنجی 

پیش بینــی کرده ایم باید عمل شــود و اگر 
دستورالعمل هامورد تردید قرار بگیرد دچار 
مشکل می شویم. این بیماری شوخی ندارد 
و مشخص نیست که این مهمان ناخوانده تا 
چه زمانی در جامعه ما می ماند و اگر مراعات 

نکنیم با این مشکات مواجه می شویم.
روحانــی اظهــار کرد: همــه می دانند با 
ویروسی مواجه شده ایم که از لحاظ شناخت 
آن هر چه می گــذرد بعد دیگری نمایان و 
آشکار می شود. به ویژه جهش ژنی و تغییرات 
ژنتیکی که به تدریج ایجاد می کند و هر روز 
یــک نوع از این ویروس با ویژگی خاصی که 
هم سرایت و هم خطر آن بیشتر است مردم 

را مبتا می کند.  
وی یکــی از ویژگی هــای این ویروس را 
قدرت ســرایت آن دانست و گفت: انواع این 
ویروس بیشتر می شــود و این از مشکاتی 
است که با این ویروس مواجه هستیم. کرونا 
ویروســی نیســت که بگوییم مختص یک 
منطقه و کشــور اســت، بلکه پاندمی است 
کــه همه جهان را فــرا گرفته و می بینیم تا 
شرایط کشوری خوب می شود محدودیت ها 
را برمــی دارد،  چند هفته بعــد دوباره قرمز 
می شود و این از ناشناخته بودن این ویروس 

حکایت دارد.
رییس جمهــوری ادامــه داد:  اروپــا و 
کشــورهای پیشــرفته می گویند به خاطر 
واکسنی که زده اند شرایط مناسب شده و همه 
رستورانها تاارها مراکز ورزشی فرهنگی را باز 
می کنند سه تا چهار هفته بعد دوباره هجوم 
این بیماری و ویروس را به نوعی و شــکلی 

دیگر مشاهده می شود و دوباره محدودیت ها 
را ایجاد می کند. مشــخص اســت ابعاد این 
ویروس را نشناختند و کرونا هر زمانی قدرت 

خود را نشان می دهد.
روحانی،  ویروس کرونا را غیرقابل درمان 
عنوان کرد و گفت: این ویروس عوارض جانبی 
را ایجــاد می کند که آن عــوارض جانبی به 
طوری قابل درمان اســت اما اگر بگوییم این 
ویروس داروی مشــخصی دارد  می تواند در 
چند نوبت مصرف شــود و این ویروس تمام 
شود چنین چیزی نداریم در واقع باید بگوییم 

غیرقابل درمان است.
وی گفت: البته نکته مثبت،  واکسن پذیر 
بودن ویروس کرونا اســت. گاهی شــرایطی 
پیش می آید که در واکسن پذیری هم تردید 
می شــود. یعنی واکسنی می آید و مردم یک 
مصونیتی پیدا می کنند اما بعد یک نوع جهش 
یافته جدیدی می آید. ممکن است مرگ و میر 
پایین تر باشد اما بیماری وجود دارد. بنابراین 
این ویروس از یک طرف واکسن پذیر است و 
گاهی هم از نظر ابتا واکسن پذیری آن مورد 

تردید پذیر است.
رییس جمهوری افــزود: از لحاظ مرگ و 
میر، واکســن بسیار تاثیرگذار و موثر است و 
در جهان نشان داده شده آنهایی که واکسن 
اســتفاده کرده اند به مقدار قابل توجهی این 

بیماری را مهار کرده اند.
روحانی ادامه داد: در مســاله واکسن در 
کشور شرایط روز به روز بهتر می شود. البته 
باید واکسن بیشتری در اختیار داشته باشیم. 
اگر کشــورهایی که با آنها قرارداد بسته ایم و 

حتی پول آن را هم پرداخت کرده ایم واکسن 
را در اختیار ما می گذاشــتند اان شــرایط 
بهتری داشــتیم. پول کواکــس را پرداخت 
کردیم و قرار بود ۱۶ میلیون و ۸00 هزار دز 
را به ما تحویل دهد ولی از آن قولی که به ما 
داده عقب است و مقدار کمی را به ما داده اند. 
اگر مابقی برسد می تواند به ما کمک کند.  

رییس جمهوری یادآور شد: همه عامت ها 
نشــان می دهد که هم واکسن خارجی برای 
خرید و وارد شدن به کشور و و هم دو واکسن 
داخلی که مجوز اضطــراری را برای تزریق 
گرفته اند به ما کمک می کند که شــرایط در 
هفته های آینده حتما از نظر واکســن بهتر 
خواهد شــد و واکسیناسیون وسیعتر انجام 

می گیرد.
روحانی اضافه کرد: مشــکاتی در تزریق 
واکسن در بعضی جاها در نوبت دوم به وجود 
آمــده بود. ازدحامــی در برخی مراکز  البته 
بیشتر در تهران صورت گرفته که رفع شده 
است و امروز آن اجتماعی که مشاهده کردیم 
دیگر نیســت تا به مردم بــه راحتی بتوانند 

واکسن بزنند.  
وی گفت: اولویت ها قبا در ســتاد ملی 
مقابله با کرونا مشخص شده است، مواردی 
است که می توانیم جزو اولویت ها قرار دهیم 
که باید وزارت بهداشت و درمان آن را  مورد 
توجــه قرار دهد. از یک طرف بحث اول مهر 
و بازگشایی مدارس و دانشگاهها  و از طرف 
دیگر کســب و کارها، مشــاغل و خدمات را 
داریم کــه با این بیماری مواجه اســت که 
سریعا واکســن آنها انجام بگیرد. امیدواریم 

بتوانیم واکسیناسیون را توسعه دهیم و شرایط 
مناسب تری را در هفته های بعد داشته باشیم.

رییــس دولت دوازدهم یادآور شــد: اگر 
فاصلــه گذاری ها و رعایت پروتکل ها را کنار 
بگذاریــم و دورهمی ها همچنان ســر جای 
خودش باقی بماند، ویروس کرونا دســت کم 
تا آخر سال در کشور می ماند و سرایت آن با 

قدرت ادامه پیدا می کند.  
روحانی افزود: با مراعات، می توانیم شرایط 
را پیش بینی کنیم بنابراین چاره ای جز عمل 
به پروتکل ها و تزریق واکسن و امید و اعتماد 

به رعایت اصول بهداشتی نداریم.
وی بــا بیــان اینکه در کل کشــور این 
نگرانی وجود دارد که در مســیر موج پنجم 
قرار بگیریم، گفت: حتما اگر دقت و مراقبت 
کافی نشــود شــاهد افزایش شیوع خواهیم 
بود. همین امروز اعام شده در مجموع  ۶۹ 
درصد پروتکل های بهداشتی در کشور مراعات 
می شود و این بسیار کم است. چند هفته قبل 
که رعایت پروتکل ها 7۸ درصد اعام شــده 
بود گفتیم کم است و باید به ۹0 درصد برسد 
اما اان متاسفانه به ۶۹ درصد رسیده است 

شرایط ما بسیار سخت است.
روحانــی اضافه کرد: ۹۲ شهرســتان در 
وضعیت قرمز قرار دارد و اگر مراعات نکنیم 
شــهرهای قرمز ما بیشــتر می شود. از همه 
اســتانداران، نیروی انتظامی و همه افرادی 
که باید نظارت و مراقبت کنند می خواهم تا 
رنگ بنــدی را به دقت مورد توجه قرار دهند 
و تمام دستورالعمل ها در شهرها بسته به نوع 

رنگ، رعایت شود.
رییس دولت دوازدهم خاطرنشــان کرد: 
در استان های جنوبی به دلیل نفوذ ویروس 
دلتا، باید مراقبت بیشتری انجام شود امروز در 
ارتباط مستقیم با استان سیستان بلوچستان 
دیدیم مردم با مشکات مواجه بودند که همه 
باید کمک کنند تا این مشکات رفع شود.  

روحانی با بیان اینکه درمان این ویروس، 
با اقدام جمعی امکان پذیر است، اظهار کرد: 
بنابراین درمان ویروس کرونا در سراسر جهان 
باید پیگیری شود و در داخل کشور هم انجام 
واکسیناســیون و رعایت پروتکل ها را باید 

مدنظر قرار دهیم.
رییس جمهوری ابراز امیدواری کرد مردم 
هم در تابستان برای سفرها مراعات کنند و 
به مناطق قرمز و نارنجی نروند و ســفرهای 
تابستانی را به تاخیر بیاندازند و تردد به اماکن 
عمومی، مراکــز خرید، تجمعات و دورهمی 
ها را مراعــات کنند تا بتوانیم جلوی انتقال 
ایــن ویروس به ویژه نوع جدید هندی آن را 
بگیریم و کشور بتواند با سامت و اطمینان 
بیشــتر به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 

خود ادامه دهد.

آمریکا درباره تشویق عامان سقوط هواپیمای ایرباس توضیح دهد

 وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت گفت: بــا وجود 
تحریم های اقتصادی، تولید لوازم خانگی در کشور رشد 
زیادی داشته و با تولید انواع آن در این حوزه، در آستانه 
رســیدن به خودکفایی قرار گرفته ایم و به زودی جشن 

خودکفایی این صنعت را برگزار خواهیم کرد.
علیرضا رزم حسینی در حاشیه آیین افتتاح خط تولید 
ماشین لباسشویی اتومات شرکت الکتروفرامهر پارسه در 
شهرک صنعتی خیام نیشابور در جمع خبرنگاران افزود: 
پارســال ۱۳ میلیون عدد انواع لوازم خانگی در کشــور 
تولید شد که این مهم اقدام بزرگی برای تقویت ساخت 

داخل به شمار می رود.
وی اظهار داشــت: شــرکت الکتروفرامهر پارسه از 
جملــه تولیدکنندگانی اســت که در شــرایط تحریم 
بــا یکی از صاحبان برندهای شــناخته شــده خارجی 
 کار مشــترک تولیــدی را آغــاز کــرده و یــک برند

مشترک در حوزه ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک وارد 

بازار کرده است.
وی بیان کرد: این نوع رشــد در صنعت لوازم خانگی 
نشان دهده تعمیق ساخت داخل و فعالیت اکثر کارگاه 

هــا در این زمینه اســت به طوری که ایــن کارگاه ها 
بــه صورت روزانه دو یا حتی ســه نوبته فعالیت دارند، 
کیفیت محصواتشــان مناسب بوده و در آینده نزدیک 

جایی برای برندهای خارجی لوازم خانگی در ایران باقی 
نخواهند گذاشت.

وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاســت این 
وزارتخانه تقویت تولید داخل و کاهش واردات کااهای 
مشابه داخلی است و تا زمانی که نیازی در داخل وجود 

نداشته باشد، وارداتی صورت نمی گیرد.
رزم حســینی در خصوص تامین سرمایه در گردش 
شــرکت الکتروفرامهر پارسه از طریق بانک تجارت قول 

مساعدت داد.
به گزارش ایرنا، خط تولید ماشین لباسشویی اتومات 
شرکت الکتروفرامهر پارسه ظرفیت تولید ۴۱ هزار دستگاه 
در ســال را دارد و با سرمایه گذاری ۴۵0 میلیارد ریال 
راه اندازی شده که برای ۵0 نفر شغل ایجاد کرده است.

وزیر صمت در ادامه ســفر دوروزه خود به شهرستان 
های تربت حیدریه، ســبزوار، کاشــمر و بردسکن سفر 

خواهد کرد.

 در آستانه خودکفایی در تولید لوازم خانگی 

 ناصر ذاكری
كارشناس اقتصادی

عدالت برای بقا

جامعه امروز ما اگر به بقای خود می اندیشــد، باید نابرابری های دردناک 
موجود را هرچه ســریع تر درمان و مقدمات دســتیابی به عدالت پایدار را 

فراهم کند.
هرچند عدالت مفهومی بســیار گسترده تر و پیچیده تر از رفع نابرابری ها 
و حرکت به  ســوی برابری دارد، اما در قالــب تعریفی مقدماتی، تاش در 
راســتای کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعــی در جامعه ای گرفتار 
مناســبات نابرابــر را می تــوان اقدامی در مســیر گســترش عدالت تلقی 
کــرد. در نگاه اول، عدالــت مفهومی دینی تلقی می شــود؛ زیرا در متون 
 دینــی و محتوای تعالیم انبیای الهی و شــاگردان برجســته مکتبشــان، 
همــواره تأکیدی جدی بر آن شــده  اســت، به گونه ای کــه عدل ویژگی 
 بارز جامعه آرمانی دینی  اســت. همبســتگی بســیار باا بین دو واژه دین

 و عدالــت بــه  تدریج این بــاور را پدید آورده که عدالــت مفهومی دینی 
اســت و جدا از دیــن و دین بــاوری موضوعیتی نــدارد. بااین حال، حتی 
در جامعــه ای که بر حســب ظاهــر بی اعتنا به باورهــا و ارزش های دینی 
اســت، باز هم عدالت ارزشمند و شایســته تقدیر تلقی می شود. از این رو، 
عدالــت را فراتر از تعالیــم دینی و به عنوان یک فضیلت انســانی می توان 
 تعریــف کرد کــه مســتقل از باورها و ارزش هــای دینی، در مناســبات

 انسانی نیز حرفی برای گفتن دارد.
هرچند بدون تردید اندیشــه دینی به درک ضــرورت حاکمیت عدالت 
در جامعه بشــری بیشــترین و ســودمندترین کمک را کرده  اســت، اما 
 در نگاهــی دقیق تر، عدالت حتــی فراتر از یک فضیلت انســانی می تواند 

مرکز توجه باشد.
 بــه بیان دیگــر، در جامعه ای که در آن آرمان ها و ارزش های مذهبی یا 
حتی اخاق و فضایل انســانی جزء دغدغه های زمامداران نیســت، باز هم 
تاش در مســیر رســیدن به عدالت قابلیت طرح دارد. در سال های بعد از 
جنگ جهانی دوم، نظریه پردازان توســعه کاهش ابعاد فقر در جامعه را در 

گرو دستیابی به توسعه می دانستند.
آنان می گفتند جامعه باید به سمت رشد و توسعه پیش برود تا بتواند بر 
فقر گسترده غلبه کند. در دهه های بعد، با پیشرفت دانش نظری توسعه و با 
کشف ابعاد جدیدی از پرونده توسعه نیافتگی، فقر به عنوان مانعی بر سر راه 
پیشرفت کشورهای درحال توسعه مرکز توجه قرار گرفت. دانشمندان توسعه 
دریافتند فقرزدایی که در گذشــته معلول جریان توسعه تلقی می شد، خود 
باید علت توســعه شناخته  شود. از دهه 70 میادی به  این  سو، روز به  روز 
گروه بیشــتری از دانشمندان توسعه متقاعد شدند که اگر جامعه ای مصمم 
به قدم گذاشتن در مسیر توسعه است، باید با اجرای برنامه های فقرزدایی و 
مهار ابعاد فقر در جامعه، شرایط را برای پیشرفت جامعه مهیا کند و منتظر 
نماند که با افزایش رشد اقتصادی وارداتی و افزایش فرصت های شغلی، فقر 

خودبه خود کاهش یابد.
به این  ترتیب، در یک جامعه توسعه نیافته، اگر زمامداران و مدیران ارشد 
کشور دغدغه عدالت خواهی نداشته  باشند و حتی عدالت برایشان به عنوان 
یک فضیلت اخاقی هم مطرح نباشد، فقط کافی است آنان خود را ملزم به 
تحقق اهداف توسعه کشور در راستای حفظ منافع ملی بدانند تا با جدیت 
دنبال تحقق عدالت در جامعه  خود باشند. به بیان دقیق تر، حتی اگر حاکمان 
کشــوری مفروض نه دغدغه دین داشته  باشند و نه داعیه اخاق مداری، باز 
هم باید برای برقراری عدالت )کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در 

سطح معقول( تمام تاش خود را به  کار گیرند. 
بنابراین تا اینجا می توان نتیجه گرفت که عدالت فراتر از ارزش های مذهبی 
و حتی فراتر از فضیلت های اخاقی بشری، یک ابزار سیاستی برای دستیابی 
به توسعه و به بیان دیگر کسب قدرت پایدار مادی در جوامع امروزی است. 
به راستی آیا برای واژه عدالت، جایگاهی وااتر از این هم می توان تصور کرد؟ 

با کمال شگفتی پاسخ مثبت است.
عدالت با تعریف حداقلــی )تاش برای کاهش نابرابری های اقتصادی و 
اجتماعی در جامعه( هرچند ابزاری برای تســهیل مسیر توسعه در جوامع 
توســعه نیافته یا راهی برای مهار تنش های اجتماعی در جوامع پیشــرفته  
است، اما بااتر از این، رمز بقای تمدن بشری است. بی اعتنایی به گسترش 
روزافزون نابرابری، خواه در درون جوامع پیشرفته و قدرتمند امروز و خواه 
در سطح جهانی و ملل مختلف، آفتی است که سامت جامعه بشری را در 
مقیاس جهانی تهدید می کند. حاصل این نابرابری فقط در سطح شکل گیری 
ناآرامی هایی از نوع جنبش وال استریت محدود نخواهد ماند و همه کشورها، 

خواه فقیر و خواه غنی، از آثار منفی این نابرابری متأثر خواهند شد.
درهم تنیدگی مناســبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع 
در عصر ارتباطات، شرایطی را شکل داده که باید از یک جهان و یک جامعه 
بشری صحبت کرد. در این جهان در حال کوچک شدن نمی توان فقر را در 
ســطح یک ناهنجاری و بیماری که فقط بخشــی از جامعه را آزار می دهد، 
تلقی کرد، بلکه این بیماری می تواند سامت کل مجموعه را دچار مخاطره 
کند. ساده ترین مثال برای تجسم این وضعیت دشوار، ترسیم شرایطی است 
که در یک ســرزمین گروهی از جمعیت ساکن به دلیل فقر و محرومیت از 
امکانات اولیه زندگی، چاره ای جز بریدن و ســوزاندن درختان جنگل برای 

گرم کردن کلبه های فقیرانه شان ندارند.
ثروتمندان جامعه می توانند خوشــحال باشند که همه امکانات رفاهی را 
برای یک زندگی مرفه در اختیار دارند، اما از خطری که به  دنبال از بین رفتن 
جنگل سراغشان خواهد آمد، اطاع ندارند. امروزه عدالت رمز بقای جامعه 
بشری است. نه تنها یک کشور و یک حکومت برای تداوم حیات خود نیازمند 
کاستن از حجم نابرابری های اقتصادی و اجتماعی است، بلکه جهان به عنوان 
یک کل نیازمند تعمیم مناســبات عادانه برای تضمین بقاست. گسترش 
نابرابری در جامعه ما در سال های گذشته توجه بسیاری از سخنوران را به 

خود جلب کرده  است.
آنان از ضرورت رفع فقر و گســترش عدالت در جامعه سخن می گویند 
و اینکه تداوم چنین وضعیتی با تعالیم اسامی که کشورمان داعیه پیروی 
از آن اســت و تاش برای پیاده ســازی احکام آن را دارد، ناســازگار است. 
امــا در نگاهی عمیق تــر، جامعه نه برای پیرایش تصویــر خود، بلکه برای 
بقای خود نیازمند بازنگری در مناســبات شــکل گرفته در همه عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی اســت. در این بازنگری حرکت در مســیر 
رفع نابرابری ها بین اقشــار مختلف مردم، رفع همه مظاهر بی عدالتی مورد 
 توجه جدی خواهد بود. جامعه امروز ما اگر به بقای خود می اندیشــد، باید 
نابرابری های دردناک موجود را هرچه ســریع تر درمان و مقدمات دستیابی 

به عدالت پایدار را فراهم کند.

 مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها با بیان اینکه به دلیل 
تعرفه های تخفیفی، ایران جزو هفت کشــوری اســت که بیشــترین میزان 
اســتخراج رمز ارز جهان در آنها انجام می شــود، گفت: تاکنون ۱۹۶ هزار و 

۲۳۳ دستگاه ماینر شناسایی و جمع آوری شده است.
 انتقال و توزیع نیروی برق ایران)توانیر( »محمد خدادادی بهلولی« افزود: 
توان مصرف برق این تعداد مرکز غیرمجاز رمز ارز، بیش از ۵70 مگاوات بود.

وی ادامه داد: برای تولید این میزان برق و رســاندن آن به محل مصرف، 
باید نیروگاهی به بزرگی ۸00 مگاوات احداث می شد.  

مجری طرح تامین برق مراکز اســتخراج رمز ارزهــا در توانیر گفت: به 
دلیل تعرفه های تخفیفی، ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان 

استخراج رمز ارز جهان در آنها صورت می گیرد.
»محمد خدادادی بهلولی«افزود: در حال حاضر چین، روســیه، آمریکا، 
قزاقســتان، کانادا، ایسلند و ایران هفت کشوری هستند که بیشترین میزان 
اســتخراج رمز ارز در آنها صورت می گیرد. به گفته وی، عامل اصلی شیوع 
پدیده اســتخراج غیرمجاز رمــز ارزها در ایران، وجــود تعرفه های مخفف 

حامل های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت های جهانی است.  

خدادادی ادامه داد: ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است،   رمز ارز نوعی 
دارایی دیجیتال اســت که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری میی شود 
و برای اســتخراج رمز ارزها باید محاســبات ریاضی پیچیده ای توسط رایانه 

به صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.  
مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها درشرکت توانیر افزود: 
اســتخراج یک بیت کوین به بیش از ۳00 مگاوات ساعت برق نیاز دارد که 

این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک شبانه 
روز است.  وی با مقایسه میزان مصرف یک ماینر با سایر وسایل خانگی گفت: 
مصــرف برق یک ماینر ۲ تا ۳ کیلوواتی بــه میزان ۳۵ پنکه یا ۱۵ یخچال 
فریزر است.  خدادادی افزود: ماینری با این مشخصات همچنین به اندازه ۵ 

کولر آبی یا یک کولر گازی برق مصرف می کند.
مجری طرح تامین برق مراکز اســتخراج رمز ارزها درشــرکت توانیر با 
اشــاره به این که شناســایی مراکز غیرمجاز نیازمند همکاری مردم است، 
خاطرنشــان کرد: مردم می توانند اطاعات خود را در باره استفاده غیرمجاز 
www.tavanir.  از برق برای اســتخراج رمز ارز را در سامانه سمات به آدرس

org.ir/samaat   ثبت کنند تا رسیدگی شود.مجری طرح تامین برق مراکز 

استخراج رمز ارزها گفت: گزارش دهندگان، پاداش هایی تا سقف ۲0 میلیون 
تومان دریافت خواهند کرد.وی،  تاکید کرد: اطاعات هموطنانی که گزارش 
مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز را در این سامانه ثبت می کنند، کاما محرمانه 
باقی خواهد ماند. سخنگوی صنعت برق گفت: از سال گذشته تاکنون ۱۸۴ 
هزار و ۶7۵ دســتگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی شده که مصرف 

برق آنها معادل ۵۴۴ مگاوات بوده است.

ایران هفتیمن کشور استخراج رمز ارز

 پیش بینی تازه از قیمت طا/ پرواز طا نزدیک است؟
در نظرسنجی هفتگی طای کیتکونیوز، تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران ُخرد به روند افزایش قیمت طا در هفته جاری خوش بین بوده و قیمت بااتر این فلز ارزشمند را پیش بینی کردند.

طا پس از این که در ژوئن بدترین عملکرد ماهانه در بیش از چهار سال گذشته را به ثبت رساند، رشد هفتگی مایمی داشت. بهای هر اونس طا در معامات روز جمعه بازار آمریکا شش دار و ۵0 سنت معادل 0.۴ درصد 
افزایش یافت و در ۱7۸۳ دار و ۳0 سنت بسته شد.

پس از انتشــار گزارش اشــتغال ژوئن که رشــد بهتر از حد مطلوب ۸۵0 هزار شــغل و افزایش نرخ بیکاری به ۵.۹ درصد را نشان داد، بازارها به گزارش نشست سیاست پولی ژوئن بانک مرکزی آمریکا چشم دوخته اند. همه نگاه 
ها به این خیره شده که آیا موضع موافق با افزایش نرخ های بهره با اظهاراتی که در خود این نشست مطرح شده تطابق دارد یا خیر.

بارت میلک، مدیر اســتراتژی جهانی شــرکت تی دی ســکیوریتیز به کیتکونیوز گفت: بازارها موضع موافق با افزایش نرخهای بهره را انتظار دارند و هرچه که به آنها بگوید تمایل به افزایش نرخهای بهره کمتر از انتظارات فعلی 
است، باعث افزایش قیمت طا خواهد شد.نتایج نظرسنجی قیمت طای کیتکونیوز برای هفته جاری نشان داد که از میان ۱۳ تحلیلگر وال استریت که در این نظرسنجی شرکت کردند، ۶۹.۲ درصد به افزایش قیمت طا خوش بین 

بودند در حالی که ۳0.۸ درصد نظر خنثی داشتند. در نظرسنجی هفته جاری هیچ کس به کاهش قیمت طا رای نداد.
 در میان سرمایه گذاران ُخرد از میان ۲۵۶ نفری که در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز شرکت کردند، ۴۹.۶ درصد به افزایش قیمت خوش بین بودند در حالی که ۲۵.۸ درصد کاهش قیمت را پیش بینی کرده و ۲۴.۶ درصد 

نظری نداشتند.بسیاری از تحلیلگران حرکت قیمت طا در هفته گذشته را برای کسانی که به افزایش قیمت طا خوش بین بودند، عصبانی کننده توصیف کردند.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه  1400/04/13

شماره : 1131

 اقساط كارت اعتباری 7 میلیونی چند؟ 
بانک مرکزی پنج بانک را مکلف کرده است تا کارت  اعتباری هفت میلیونی )کارت 
رفاهی( برای متقاضیان صادر کنند که سود تسهیات این کارت ۱۸ درصد است. 
 به تازگی بانک مرکزی شیوه نامه صدور کارت رفاهی را به پنج بانک ملت، ملی، 
تجارت، صادرات و رفاه کارگران اباغ کرده است که طبق آن هر یک از این بانک ها 
باید تا سقف ۲00 هزار فقره کارت رفاهی صادر کنند و طبق اعام مدیراداره اعتبارات 
بانک مرکزی تاکنون بانک ملی به طور مقدماتی صدور کارت هفت میلیونی رفاهی 
را آغاز کرده است و حداکثر تا دو هفته آینده سایر بانک های عامل نیز این امکان را 

خواهند داشت که کارت های رفاهی را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
 تمامی اشخاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان 
از سهام خود را نفروخته اند و همه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه های 
نقدی یا معیشتی را دریافت می کنند، می توانند تا سقف هفت میلیون تومان کارت 

رفاهی دریافت کنند. 
در این بین، ۶0 درصد ارزش روز سهام عدالت ) بر اساس اعام شرکت سپرده 
گذاری مرکزی و تســویه وجوه( و حساب های یارانه نقدی و معیشتی طبق اعام 
ســازمان هدفمندســازی یارانه ها و با در نظر گرفتن کســورات مربوط به اقساط 
وام های پرداخت شــده قبلی، می تواند به عنوان وثیقه های  قابل قبول از مشتری 

مورد پذیرش قرار گیرد. 
نرخ سود تسهیات کارت رفاهی ۱۸ درصد و مهلت بازپرداخت آن نیز ۱۸ ماهه 
است که با احتساب سود ۱ میلیون و ۲00 هزار تومان بر مبلغ  هفت میلیونی کارت 
رفاهــی هر یک از دریافت کنندگان این کارت باید ماهانه تقریبا ۴۵۸ هزار تومان 
بپردازند.  البته، طبق اعام بانک مرکزی در آینده نزدیک به جز پنج بانک ذکر شده 

سایر بانک ها نیز به صدور کارت رفاهی اقدام خواهند کرد. 

 200 بنگاه، 3300 میلیارد تومان پول گرفتند!
هر چند هنوز تکلیف بسته حمایت از صادرات سال ۱۴00 نهایی نشده، اما به 
نظر می رسد سازمان توسعه تجارت بخش مهمی از بسته سال گذشته را به مرحله 

اجرا رسانده است.
بــا توجه به اهمیت محوریــت یافتن صادرات غیرنفتی در اقتصــاد ایران، در 
سال های گذشته نهادهای مختلف اعام کرده اند که با استفاده از ابزارهای موجود 

از صادرکنندگانی که در این حوزه ها فعالیت دارند، حمایت خواهند کرد.
در کنار ابزارهایی مانند معافیت مالیاتی، یکی از اصلی ترین گام های عملی دولت 
برای حمایت از این حوزه، اجرای بسته های حمایت از صادرات غیرنفتی به شکل 
ســاانه بوده است. البته در سال ۱۳۹۸، این بسته آن قدر دیر آماده شد که عما 
امکان اجرای کامل نیافت اما براوردها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹، بخش مهمی 

از این بسته اجرایی شده است.
حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت اعام کرده: بر اساس آخرین اطاعات 
و آمــار موجود از مجموع ۴000میلیارد تومان منابع مندرج در بســته حمایت از 
صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ که شامل ۲000میلیارد تومان منابع صندوق توسعه 
ملی و ۲000میلیارد تومان منابع نظام بانکی است، ۳۳00میلیارد تومان در قالب 
تسهیات سرمایه در گردش صادراتی و با نرخ های ترجیحی به ۲00بنگاه صادراتی 
پرداخت شده است. او توضیح داد: پرونده ۱۳7مجموعه صادراتی که اهلیت صادراتی 
آنها توسط سازمان توسعه تجارت ایران احراز شده و تعهدات ارزی خود را بر اساس 
دســتورالعمل های موجود ایفا کرده اند، در بانک های عامل در دست بررسی بوده 
که در صورت احراز اهلیت اعتباری ایشــان، بانک های عامل در خصوص پرداخت 

تسهیات اقدام خواهند کرد.  
وی ادامــه داد: تعداد ۵۵ متقاضی به علت عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از 
صادرات و یا نداشتن عملکرد صادراتی حائز شرایط دریافت تسهیات نبوده و ۵0 
بنگاه صادراتی نیز به دلیل عدم احراز اهلیت اعتباری توسط بانک های عامل موفق 
به دریافت تسهیات سرمایه در گردش صادراتی نشده اند. همچنین 7۵متقاضی در 

حال تکمیل اطاعات خود در سامانه بهین یاب هستند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: فرایند ارائه 
درخواست دریافت تسهیات سرمایه در گردش صادراتی با نرخ های ترجیحی و از 
منابع صندوق توسعه ملی کاما الکترونیکی و برخط بوده و متقاضیان می توانند با 

مراجعه به سامانه بهین یاب نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند.

 سیگنال های جدید برای بازگشت به دوران طایی بورس
بورس امسال می تواند با بازدهی ۵0 درصدی برای سهامداران سپری و همچنان 
یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاران باشد؛ اما تولید هم نباید از آن بی بهره 

باشد و باید تامین مالی برای آن صورت گیرد.
با روند رو به رشــدی که بازار سرمایه و شاخص کل بورس در هفته های اخیر 
در پیش گرفته، بســیاری از سهامداران به بازگشــت دوباره رونق به بازار سرمایه 
امیدوارتر از قبل شــده اند و بر این باورند که اگرچه ممکن است که صعود شارپی 
برای بازار سرمایه متصور نباشد، اما حداقل خواهند توانست بازدهی های خوبی را 

از این بازار به دست آورند.
در این میان، آنگونه که آمارهای معاماتی کارگزاران بورسی هم نشان می دهد 
روند رو به رشــد معامات امیدوارکننده است و با در نظر گرفتن یک تفاوت برای 
شــاخص امسال با سال گذشته می توان نسبت به بازدهی مناسب بورس در سال 
جاری هم نگاه مثبتی داشت. بر این اساس، آمارها حکایت از آن دارد که در نخستین 
ماه سال ۱۴00، کارگزاری ها کار خود را با خرید و فروش بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد 
تومانی آغاز کرده و در اردیبهشت ماه نیز این رقم به حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان 
رسیده است. در واقع، جزئیات خرید و فروش های ثبت شده توسط این نهادهای 
مالی در اردیبهشت ماه امسال نشان می دهد که در مجموع ۱۳۸ هزار میلیارد تومان 
معامله توســط ۱۱۱ کارگزاری فعال در بازار سرمایه شکل گرفته و در عین حال، 
۸۴.۳ هزار میلیارد تومان از این رقم یعنی بیش از ۶0 درصد از کل دادوستدها در 

اختیار مبادات آناین بوده است.
از سوی دیگر، ۵۲7 میلیارد تومان نیز به خرید و فروش از سوی بازارگردان ها 
تعلق داشته و مابقی نیز رقمی در حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان حجم معامات عادی 
در خرید و فروش سهام در این نهادهای مالی بوده و این در حالی است که بررسی 
عملکرد این کارگزاری ها به تفکیک فعالیت در انواع اوراق و بازار نشان می دهد که 
این نهادهای مالی ماه گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اوراق 

در بازار بدهی داشته اند.
همچنین بر اساس آمارها، در بخش بازار اوراق مشتقه نیز معامات این نهادهای 
مالی به بیش از ۴۶۸ میلیارد تومان رسیده است. در همین راستا ۱۸.۵ هزار میلیارد 
تومان از خرید و فروش کارگزاری ها در ماه گذشته مربوط به معامات صندوق های 

سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بوده است.
اکنون فعاان بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر بر این باورند که اگر برنامه های 
عملیاتی و منسجمی در زمینه مرتفع کردن ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد کشور 
به اجرا درآید، می توان تصویری شفاف و رو به رشد برای بازار سرمایه و بورس متصور 
شــد؛ به خصوص اینکه طی ۶ ماه گذشته دوره گذار در سطح عمومی قیمت ها و 
شاخص را در بورس شاهد بوده ایم. به اعتقاد آنها، انتظار تداوم رشد سطح عمومی 
قیمت ها و شاخص بورس در سال ۱۴00 در مقایسه با بازدهی سال ۹۹ متصور نیست 
و حداکثر بازدهی مورد انتظار در سال ۱۴00 نسبت به تورم پیش بینی شده، ۴0 
تا ۵0 درصد خواهد بود. آقابزرگی با تاکید بر ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
و کاهش تصدی گری و مدیریت دولت بر بنگاه های اقتصادی خاطرنشان کرد: الزام 
به افزایش سهام شناور آزاد کلیه شرکت ها در راستای ایجاد تعادل در نظام عرضه و 
تقاضا از یک سو و حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت در بازار سهام از سوی دیگر 

از جمله راهکارهای کلیدی است که باید در این بازار مدنظر قرار گیرد.

زهرا جعفری  -   ایده روز | به گفته نایب 
رئیس اتحادیــه طا و جواهر تهران، علیرغم 
کاهش قیمت هــا در بازارهای جهانی، قیمت 
ســکه و طا در بازارهــای داخلی با توجه به 
صعــود نرخ ارز، تحت تاثیر اخبار سیاســی-

اقتصادی مذاکرات، مجددا از مســیر کاهش 
قیمت بازگشته و طی یک هفته اخیر صعودی 

پیش رفته است.
محمد کشتی آرای با بیان اینکه در هفته ای 
که گذشــت، تغییرات قیمــت اونس جهانی 
بســیار مختصر بود، اظهار کرد: قیمت اونس 
در بازارهای جهانی در حالیکه طی هفته های 
گذشته سیر صعودی داشت،  شرایط خرید و 
فروش و همچنین تاثیر رمزارزها ســبب شد 
کــه قیمت اونس جهانی در دو هفته اخیر رو 
به کاهش گذاشــته و به نوعی در یک هفته 
گذشته، از ثبات نسبی برخوردار شد. در این 
هفته، قیمت اونس جهانی با شش دار کاهش 

به ۱77۶ دار رسید.
نایــب رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران، 
ادامه داد: برخاف کاهش قیمت اونس جهانی، 
نرخ ارز در داخل کشور در هفته گذشته )و بطور 
کلی طی ۱0 روز اخیر( از کانال ۲۳ هزار تومان 
به کانــال ۲۴ هزا تومان و در نهایت در پایان 
معامات به کانال ۲۵ هزار تومان صعود پیدا 
کرد؛ بطور متوسط حدود ۱000 تومان هر دار 

آمریکا در این هفته افزایش قیمت پیدا کرد.  
وی تاکیــد کرد: افزایش نرخ ارز باتوجه به 
نگاه بازار به مذاکرات وین و به ســبب اخبار 
و صحبت های پیرامون مذاکرات بوده اســت 
و در مجمــوع فعا نرخ ارز تحت تاثیر نتیجه 
مذاکرات خواهد بود که چنانچه مثبت پیش 
رود، کاهش و اگر به نتیجه نرسد، بدین شکل 

افزایش خواهد یافت.  

 سکه 270 هزار تومان و طا بیش از  
18 هزار تومان گران شد

این مقام صنفی ضمن اشاره بر تاثیرگذاری 
این دو عامل بر قیمت  سکه و  طا در بازارهای 
داخلی، در رابطه با تغییرات قیمت ها طی یک 
هفته اخیر، گفت: این افزایش قیمت ارز در این 
هفته سبب شد که هر قطعه سکه تمام طرح 
قدیم با ۲00 هزار تومان افزایش به ۱0 میلیون 

و ۶00 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار 
طرح جدید با ۲70 هزار تومانی افزایش به ۱0 
میلیون و ۸۸0 هزار تومان برسند. همچنین 
هر قطعه نیم ســکه و ربع سکه هر یک ۱۵0 
هزار تومان نسبت به ابتدای هفته رشد قیمت 
داشته و به ترتیب نیم سکه به پنج میلیون و 
۸00 هزار تومان و ربع سکه به سه میلیون و 

7۵0 هزار تومان رسیده اند.

کشــتی آرای افزود: سکه های یک گرمی 
بانک مرکزی نیــز با کاهش ۵0 هزار تومانی 
هفتگی در آخرین معامات دو میلیون و ۳00 
هزار تومان نیز قیمت دارد.  به همین ترتیب 
هر مثقال طای آب شده با افزایش ۸0 هزار 
تومانی به چهار میلیون و ۶۴0 هزار تومان و هر 
گرم طای ۱۸ عیار با افزایش ۱۸ هزار و۵00 
تومانی به یک میلیون و 7۱ هزار و ۱00 تومان 

رسیده است.  

 حباب سکه 90 هزار تومان بزرگتر 
شد 

نایب رئیــس اتحادیه طا و جواهر تهران 
در پایــان با بیان اینکه معامات در این هفته 
بطور متوسط افزایشی بود، اظهار کرد: سطح 
معامات و دادوستدها طی هفته ای که گذشت 
بیشتر شده بود و این در حالی بود که طی دو 
هفته پیش از آن، سطح معامات در بازار تحت 
تاثیر انتخابات به شدت کاهش پیدا کرده بود اما 
در این هفته مجددا معامات و دادوستدها به 
جریان عادی خود بازگشت. تقاضا برای خرید 
سکه طرح جدید جهت سرمایه گذاری های خرد 
افزایش پیدا کرد و به همین دلیل هم حباب 
سکه در این هفته با ۹0 هزار تومان افزایش، به 
۳۵0 هزار تومان رسید که همین افزایش حباب 

سکه نشان دهنده وجود تقاضا در بازار است.

پی روند افزایشی نرخ ارز رخ داد 

بازگشت قیمت  سکه و طا بر مدار صعودی

 مهمترین هــدف صدور چک هــای جدید، کاهش 
چک های برگشــتی و باا رفتن امنیت معامات است، 
بررســی آمارها نشان می دهد که با اجرای قانون جدید 
چک، میزان صدور چک های برگشــتی نسبت به مدت 

مشابه پارسال، بیش از ۶ درصد کاهش یافته است.
 موارد استفاده از چک در کشور متنوع است و می توان 
گفت که انجام فعالیت اقتصادی بدون آن میسر نیست. 
در واقع چک به ابزاری برای خرید مدت دار، اقســاطی و 
تضمینی برای حسن اجرای قراردادها تبدیل شده است.  
این گستردگی اســتفاده از چک، مشکاتی را برای 
فعاان اقتصادی و نظام بانکی به وجود آورد و سرانجام 
قانونگذاران و دســت اندرکاران را برآن داشت تا صدور 

چک و قوانین مربوطه را ساماندهی کنند.  
قانون اصاح قانون صدور چک سال ۱۳۹7 تصویب 
شــد اما اجرای آن به ســال ۱۴00 موکول شــد و در 
نخستین روز کاری امسال به صورت مرحله ای اجرا شد.  

 اثربخشی چک های جدید قابل توجیه است؟
بیش از ســه ماه اســت که طرح چک های جدید در 
کشور اجرا می شود. بررسی در مور اثربخشی این چک ها 
نشان می دهد که از فروردین تا تیرماه ۹.۵ درصد چک ها 
وصول نشــد در حالی که در همین دوره زمانی در سال 
گذشته ۱۵.۹ درصد و سال ۹۸ نیز ۱0.۱ درصد چک ها 

وصول نشده بود.
کاهش ۶.۵ درصدی چک های برگشــت در سال ۹۹ 
نســبت به امسال نشان می دهد که اعمال قوانین جدید 
صدور چک اثربخشــی باایــی دارد چون کاهش حتی 
0.۵ درصدی چک های برگشــتی نیاز به برنامه ریزی و 

اقدامات ویژه ای دارد.

 قوانین جدید صدور چک
صدور چک در قانون جدید با تغییراتی همراه است. 
ثبت در سامانه صیاد، تعیین سقف اعتبار برای دارندگان 
چک، سررسید چک سه ســال است، ممنوعیت صدور 
چک در وجه حامل و انتقال چک  به دیگری با ثبت در 
سامانه صیاد از جمله مواردی است که صادرکنندگان و 

گیرندگان چک باید به آن توجه داشته باشند.

 ثبت در سامانه صیاد
الزام ثبت چک در سامانه صیاد مهمترین ویژگی این 
قانون است. براین اساس مندرجات چک که شامل تاریخ 
سررسید، مبلغ و اطاعات هویتی ذینفع است باید عاوه 
بر اینکه در برگ چک درج می شود در سامانه صیاد نیز 
ثبت شود. برای دسترسی به سامانه صیاد دارنده دسته 
چــک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک راه های 
دسترســی به سامانه صیاد را از طریق سامانه های نوین 
مانند بانکداری الکترونیک یا اپلیکیشن های پرداخت در 

اختیار مشتریان خود قرار می دهد.
همچنیــن ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک 
بایــد مندرجات آن را در ســامانه صیاد، اســتعام و با 
مندرجات برگ چک تطبیق دهد و با تایید این اطاعات 
در واقــع کار صدور قانونی چک تکمیل می شــود، اگر 
گیرنــده چک اطاعات مندرج در ســامانه را منطبق با 
واقعیت ندید می تواند با ذکر دایل خود »عدم تایید« را 
اعام کند که به اطاع صادرکننده چک هم می رسد و در 
این صورت برگه چک باید به صادرکننده بازگردانده شود.

در قانون جدید مبــدا و مقصد نهایی چک و هویت 
صادرکننده و گیرنده مشخص است.  

 تعیین سقف اعتباری برای دارندگان چک
در تغییــرات جدید قانــون چک، بــرای دارندگان 
دست چک یک ســقف اعتباری درنظر گرفته می  شود 
تا جمع چک هایی که صادر می شــود از سقف اعتباری 
فرد صادرکننده چک بیشتر نشود و افراد، بی حساب و 

کتاب چک صادر نکنند.
در تغییــرات جدید قانــون چک، بــرای دارندگان 
دست چک یک ســقف اعتباری درنظر گرفته می  شود 
تا جمع چک هایی که صادر می شــود از سقف اعتباری 
فرد صادرکننده چک بیشتر نشود و افراد، بی حساب و 

کتاب چک صادر نکنند.
این سقف اعتباری براساس مولفه هایی چون وضعیت 
معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی 

و اموال و دارایی های او تعیین می شود.  
ویژگی دیگر چک در قانون جدید مربوط به سررسید 
چک ها است که زمان آن نباید بیش از سه سال باشد.

 ممنوعیت صدور چک در وجه حامل
بــا توجه بــه اینکــه در قانون جدید بایــد مبدا و 
مقصد نهایی چک مشــخص باشــد و در سامانه صیاد 

ثبت شــود، صدور چک در »وجــه حامل« که به طور 
معمول جایگزین پول نقد در دادوســتدها شــده بود 

دیگر ممکن نیست.
 اگر چک در سامانه بانک ثبت نشده باشد آن چک 
پاس نمی شــود، به همین دلیل گیرنده چک باید وارد 
ســامانه بانک موردنظر شــود تا این سامانه تأیید کند 

که برگ چک رد و بدل شده است.

 انتقال چک به دیگری با ثبت در سامانه صیاد 
یکــی از کاربردهای چک در گذشــته انتقال آن به 
دیگری از طریق پشت نویســی کردن و امضای پشــت 

برگه چک بود.  
در قانون جدید چک، انتقال از طریق ســامانه صیاد 
انجام می شــود بدین ترتیــب درج اطاعات مربوط به 
انتقال، مشــخصات دریافت کننــده جدید چک باید در 
ســامانه صیاد ثبت و ضبط شــده و احراز هویت انجام 
شود و این عملیات در سامانه همچون صدور چک ثبت 

و تایید شود و برگشت نخورد.

 95 درصد چک ها در بازار، قدیمی هستند
اگرچه از ابتدای ســال جاری اســتفاده از چک های 
جدید در کشور آغاز شــده است اما این روند به آرامی 
انجام می شــود تا با اجرایی شدن قانون جدید چک به 
مرور،  هم مردم آگاهی ازم درباره استفاده از چک ها را 
کســب کنند و هم بانک ها زیرساخت های ازم را فراهم 
آورنــد. براســاس آخرین داده های آمــاری پنج درصد 
چک هــای موجود در بازار جدید هســتند و ۹۵ درصد 

چک های قدیمی هستند.
بانک مرکزی بــرای مدیریت بازار تصمیمات ازم را 
اتخاذ کرده است. با توجه به اینکه تعدادی از چک های 
قدیمی در دست افراد خرج شده و یکسری هنوز استفاده 
نشــده بنابراین بانک مرکزی اعام کرده که چک های 
قدیمــی تا زمانی که تاریخ آنها به اتمام نرســیده قابل 
اســتفاده هســتند و حتی در شــرایطی که ۳0 تا ۵0 
درصد چک ها در بازار، جدید باشند باز هم بانک مرکزی 
به  دارندگان چک این فرصت را می دهد که از دســته 

چک های قدیمی استفاده کنند.

افزایش امنیت مبادات تجاری با صدور چک های جدید

بورس با جذب نقدینگی می تواند نرخ تورم را کاهش دهد
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس از طریق 
انتشــار اوراق بدهی، به تامین مالی دولت کمک زیادی 
می کند، گفت: بورس با جذب نقدینگی می تواند ســبب 

کاهش نرخ تورم شود.
 »ابوالفضل شهرآبادی« با بیان اینکه انتخابات ریاست 
جمهوری ایران با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های 
فراوان انجام و در نهایت نتیجه آن مشخص شد، افزود: 
با توجه به اینکه بازار ســرمایه در این دوره از انتخابات 
از جایگاه ویژه ای نسبت به سال های گذشته برخوردار 
بود؛ بنابراین نتیجه انتخابات می تواند در روند معامات 

این بازار تاثیرگذار باشد.
 وی ادامه داد: نکته حائزاهمیت این است که با توجه 
به وجود زمینه های ازم برای بازگشت معامات بورس 
به مدار  صعودی اما از مدت ها قبل شاخص بورس بر مدار 
نزولی قرار گرفته بود، این در حالیست که به محض رفع 
ابهامات حاکم در کشور و مشخص شدن نتیجه انتخابات 
ریاســت جمهوری شاهد تاثیر مثبت آن در بازار بودیم و 
شاخص بورس توانست بار دیگر روزهای مثبتی را در این 
بازار تجربه کند.  شهرآبادی با بیان اینکه اکنون زود است 
کــه بخواهیم تاثیر نتیجه انتخابــات را در معامات بازار 
سرمایه  مورد قضاوت قرار دهیم، افزود: باید منتظر ماند و 
دید که تیم اقتصادی دولت سیزدهم چگونه تیمی خواهند 

بود و چه برنامه های اقتصادی را در کشــور به خصوص 
در حوزه بازار سرمایه در دستور کار خود قرار می دهد.

 
 نیاز بازار سرمایه به برنامه های كوتاه مدت و 

بلندمدت
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار سرمایه 
نیازمند یک سری از برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت 
است، افزود: در این میان باید برای بازار برخی از سیاست 
های حمایتی و نیز توســعه ای مدنظر قرار گیرد و برنامه 
هــای جدید و متنوعی را برای بــورس در زمینه ابزارها، 
بازیگران و ورود پول جدید به بورس در نظر داشته باشند. 
وی با تاکید بر اینکه ازم است تا تصمیماتی که برای 
بهبود وضعیت بازار سرمایه اتخاذ می شود زمینه دخالت 
افراد سیاسی در بورس را به حداقل برساند، افزود: هر چه 
بورس سیاسی تر شود از اهداف اصلی خود که تامین مالی 
و تشکیل سرمایه است دور خواهد شد که این موضوع به 

هیچ عنوان به نفع بورس و اقتصاد کشور نیست.
 شهرآبادی به علت بازگشت رشد به معامات بورس 
اشاره کرد و افزود: با رفع ابهام های ایجاد شده در کشور 
و کاهش بخشــی از ریســک های سیستماتیک زمینه 
ایجاد اطمینان بخشی بیشتر در بازار برای سرمایه گذاری 

فراهم شد.

 نتیجه كوتاه مدت نتیجه برجام بر بورس
این کارشناس بازار ســرمایه به وجود ریسک و ابهام 
مربوط به مذاکرات هسته ای در بورس تاکید کرد و افزود: 
اگر مذاکرات با موفقیت پیش رود تا حدودی از ابهام بازار 
رفع خواهد شد که این موضوع زمینه کاهش قیمت نرخ 
دار را در بازار فراهم می کند و بازارهای رقیب مانند ارز، 

مسکن و طا با رکود معاماتی مواجه خواهند شد.
وی گفت: در این میان برخی از سهام بورسی که دار 
محور هستند با شوک منفی قیمتی مواجه می شوند که 
این روند کوتاه مدت اســت و دوباره به روال عادی خود 

باز می گردند.
به گفته شــهرآبادی، در کل، اگر مذاکرات هسته ای 
مثبت باشد و نرخ دار کاهش یابد، سرمایه های بیشتری 

وارد این بازار می شود و منجر به رونق بازار خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه  اظهار داشت: ازم است تا 
دولت جدید از اکنون سیاست های روشن و مهمی را اتخاذ 
کند و نتیجه برجام بر بازار سرمایه را مدنظر قرار دهد تا 

در آینده دچار رخداد جدی در بازار نشود.
وی تاکیــد کرد: هر چقدر دولت جدید بتواند محیط 
کســب و کار را کم ابهام تر کنــد و زمینه بهبود فعالیت 
صنعت و خدمات را فراهم کند معامات بورس رونق پیدا 

می کند و با روند صعودی همراه می شود.

  وجود برنامه ای مدون برای كاهش ابهام در 
بازار

شهرآبادی با بیان اینکه خدمات بورس و صنعت رابطه 
ای متقابل با یکدیگر دارند، در صورت رونق صنعت در کشور 
به مراتب روند بورس هم بهتر خواهد شد، گفت: بورس با 
رونق خود فرایند تشکیل سرمایه را ایجاد می کند و تامین 
مالی صنعت از طریق بورس انجام خواهد شد که در نهایت 

تاثیر مثبت متقابل را بر روی یکدیگر خواهند گذاشت. 
این کارشــناس بازار سرمایه با بیان اینکه باید اقدامی 
صورت گیرد تا ابهامات و ریسک ها در بازار کاهش یابد، 
افزود: دولت باید کاری کند تا روند و نرخ سرمایه گذاری 
در اقتصاد کشور افزایش یابد و ازم است سیاستی اتخاذ 
شود تا در کشور به ســمت افزایش نرخ سرمایه گذاری 

پیش برویم.

 كمک بورس به دولت
وی با تاکید بر اینکه بورس در این مسیر می تواند کمک 
زیادی را به دولت داشته باشد، گفت: بورس به عنوان ابزار 
تامین مالی و موتور جذب سرمایه می تواند کمک کننده 
به اقتصاد کشور باشد و ضمن جذب نقدینگی در بازار سبب 
کاهش نرخ تورم شود. بورس می تواند از طریق انتشار اوراق 

بدهی کمک زیادی را به تامین مالی دولت داشته باشد.

مالیات بر عایدی سرمایه شامل بسیاری از اقشار مردم نخواهد شد
با وجود صعود بیشتر رمزارزها، ریزش بیتکوین باعث منفی ماندن بازدهی 
کل بازار شــد.  تیم جدید مدیریتی کمیســیون بورس و اوراق بهادار در حال 
افزودن افراد کارشناس بیشتری در حوزه ارزهای دیجیتالی است. در تازه ترین 
انتصاب این نهاد، دادستان کل ایالت نیوجرسی که با توجه به سوابق اجرایی 
خود، یکی از مقامات آگاه به این حوزه محســوب می شود به این کمیسیون 
افزوده شده است. به عقیده تحلیلگران بازار، گری گنسلر- مدیر این کمیسیون، 
در تاش اســت تا با افزودن چنین افرادی، نقش نهاد ناظر را در حوزه قانون 

گذاری حوزه ارزهای دیجیتالی برجسته تر کند.  

در حالی که اخبار رســیده از چین حاکی از برخورد شــدید دولت و بانک 
مرکزی با فعاان حوزه ارزهای دیجیتالی این کشور است، در آمریکا امکان مبادله 
رمزارزها بیشتر شده و اکنون بر اساس توافقی که دو موسسه NYDIG و  NCR با 
یکدیگر انجام داده اند، به زودی امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتالی برای 
بیش از ۲۴ میلیون شهروند آمریکایی و با مشارکت بیش از ۶۵0 شعبه بانکی 
میســر خواهد شد. پس از سقوط کم سابقه اخیر ارزهای دیجیتالی، بسیاری 
از کارشناسان معتقدند که روزهای خوب بازار در راهند. جان بولینگر- مبدع 
شاخص معروف بولینگر- از جمله افرادی است که می گوید بیتکوین زمانی 

که به زیر ۳0 هزار دار رسید، کف قیمتی خود را به ثبت رساند و اکنون در 
حال حرکت به سمت هدف های بااتر است. اندیکاتور بولینگر نوسانات قیمتی 
را در باا و پایین میانگین متحرک ساده نشان می دهد.  مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۳۸0 میلیارد دار برآورد می شــود 
که این رقم نسبت به روز قبل 0.۶۹ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۲ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱7 درصد در اختیار 
اتریوم است. بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 

بستر باک چین ایجاد شد و از سال ۲00۹ معامات اولیه آن شکل گرفت. 
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گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0۹۲۲0۶7۱۲0 متعلــق بــه علیرضــا ضیائــی مهــر فرزنــد حســین در تاریــخ 
۱۴00/0۳/۲۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 7۲۲۹۱ و کــد ملــی 0۹۳07۲۲۵۵۸ متعلــق بــه جــواد رجــب پــور فرزنــد 
یــداه در تاریــخ  ۱۳۹۹/0۱/0۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه ی ۲۱0۴۵ و شــماره ملــی 0۹۳۴۲70۸۳0۱ متعلــق بــه لیــا تنباکوفــروش 
فرزنــد محمدحســن در تاریــخ ۱۴00/0۳/۲۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد محمدصــادق در تاری ــی فرزن ــب رحمان ــه کوک ــق ب ــی 0۶۸۱0۱7۳0۹ متعل ــماره  مل ــه ش ــی ب کارت مل
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۸مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0۹۲0۶۵0۴۳0 متعلــق بــه امیــد  درودی  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
 ۱۴00/0۳/۱۶مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1501
کارت ملــی بــه شــماره ۲۵00۴۵۵۹۵۵ متعلــق بــه یاســر فقریــان فرزند غــام حســین در تاریــخ۱۴00/0۴/0۸  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1505
ــد حســین در تاریــخ۱۴00/0۴/0۵   ــه نرجــس زارعــی فرزن ــه شــماره ۲۴۳۲۵۵۸۴۲۱ متعلــق ب کارت ملــی ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــادر  ــه ق ــه شــماره ۱۶۴0۱۳۶۶7۳ متعلــق ب ــان خدمــت ب ــه شــماره ۱۶۴0۱۳۶۶7۳ و کارت پای کارت ملــی ب
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ ۱۴00/0۳/۱۵ مفقــود گردی ــه در تاری ــد رحمــت ال ــی  فرزن اســمعیل پوردامــن جان

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۴۲00۸7۳۶۴ و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ۲۴۲00۸7۳۶۴ و گواهینامــه پایــه 
ســه بــه شــماره ۲۴۲0۸7۳۶۴ و کارت ماشــین بــه شــماره ۱۸و۶۱۶ایــران ۹۳ و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 
۱۸و۶۱۶ایــران پرایــد ۱۳۱ مــدل ۹۵ رنــگ ســفید ۹۳ متعلــق بــه میــاد زارعــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 

۱۴00/0۴/0۳ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۲۴۲0۵۴۴۴۴7 متعلــق بــه علــی زارعی فرزنــد عزیــز در تاریــخ۱۴00/0۴/0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــیدرحیم در تاری ــد س ــان فرزن ــیدمحمد دهقانی ــه س ــق ب ــماره ۲۴۳00۶۲۴۴۵ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  ۱۴00/0۳/0۱مفق

ــه  ــق ب ــماره ۲۴۲0۸۹0۱۳۲ متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره ۲۴۲0۸۹0۱۳۲ و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
محمدجــواد رمضــان پــور فرزنــد احمدرضــا در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۳ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۴۲07۶۲00۲ و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۲۴۲07۶۲00۲ متعلــق بــه احســان 
رســتگارنیا فرزنــد عیســی در تاریــخ ۱۴00/0۳/۱0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۴۳۱۴۹0۲۱۱ و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ۲۴۳۱۴۹0۲۱۱ و گواهینامــه پایــه 
یــک بــه شــماره ۲۴۳۱۴۹0۲۱۱ و کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره ۲۸۳۲۲۶۶ متعلــق بــه عبــاس همایــون 

فرزنــد عبدالــه در تاریــخ ۱۴00/0۳/۳0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1506
ــود  ــخ ۱۳۹۹/0۵/0۱ مفق ــس در تاری ــی وی ــد عل ــن فرزن ــرا امی ــه زه ــق ب ــه شــماره ۱۱۵۹ متعل شناســنامه ب

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــود  ــخ ۱۴00/0۳/0۱ مفق ــت در تاری ــد کرام ــیری فرزن ــی ش ــجاد کریم ــه س ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای گواهینام
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــی خان ــین صف ــه افش ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــماره ۲۵۳00۶۸۴۱0 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ ۱۳۹۹/۱۱/0۱ مفقــود گردی علمــدار در تاری

کارت ملــی بــه شــماره ۲۲۹۵۳۹0۸۲۶ متعلــق بــه محمدعلــی رحیمــی فرزند شــهریار در تاریــخ۱۴00/0۳/0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبدالنبــی در تاریــخ  ــه رضــا توفیقــی فرزن ــه شــماره ۲۲۸0۴۲۲۳۸7 و شناســنامه  متعلــق ب کارت ملــی ب
۱۴00/0۳/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پاک ۹۳/۲۳۶ط۶۸ وشــماره موتــور ۱۲۴۸۴00۶۵۳۳ و شــماره شاســی ۱۶۲0۱۸۱0 
و کارت ســوخت و بیمــه نامــه ماشــین متعلــق بــه حامــد محمــودی فرزنــد ذبیــح الــه در تاریــخ۱۴00/0۳/0۱  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۲۸0۳۲00۴۵ و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه محمــد مشــکانی فرزنــد مرتضــی در 
تاریــخ ۱۴00/0۴/0۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان خدمــت و کارت  ــه دو  و کارت پای ــه پای ــه شــماره ۲۵۴۹۸0۵۳۳۱ و شناســنامه  و گواهینام ــی ب کارت مل
ــد  ــه محم ــق ب ــک متعل ــته چ ــور ۵0۳۹۱۶۴ و دس ــماره موت ــاک۸۲۹/7۳ ی۳۲ و ش ــماره پ ــه ش ــین ب ماش
اخــاق عالــی فرزنــد شــاه بابــا در تاریــخ ۱۴00/0۳/۲0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره پاک۵۶۶/۶۳ م۸۵ و شــماره موتــور ۲۶700۹۲ و شــماره شاســی ۴۴۲۲۸7۱۹۹۳7۸ 
ــود  ــخ ۱۴00/0۲/0۱ مفق ــن در تاری ــد شــمس الدی ــک فرزن ــدی ل ــا زن ــه نیم ــق ب ــه ماشــین  متعل ــه نام بیم

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1866
ــخ۱۴00/0۳/۲۹   ــادی در تاری ــد ه ــری فرزن ــد باق ــه حام ــق ب ــماره 00۱۹۳۳۳0۱۳ متعل ــه ش ــی ب کارت مل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــم فرزن ــی حات ــه حاج ــه حوری ــق ب ــماره 00۴۵۹۱۳7۸۱ متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱۴00/0۳/0۱ مفق

کارت ملــی وگواهینامــه وکارت پایــان خدمــت  بــه شــماره 0۶۳0۱7۳۴۴۳ متعلــق بــه رضــا مســافری فرزنــد 
آدینــه علــی در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۹ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2014
ــخ۱۴00/0۳/0۱   ــن در تاری ــد حس ــی فرزن ــین کرم ــه حس ــق ب ــماره ۴۲7۱۲۶۹۹۴۸ متعل ــه ش ــنامه ب شناس

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشــجویی بــه شــماره ۹۴0۳۲0۳7 متعلــق بــه محمدســعید افضلــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۳۹۹/07/07مفق

2020
ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــاری فرزن ــی بختی ــدا  جمال ــه آی ــق ب ــماره 00۱۴۹۱0۳۹۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 ۱۴00/0۴/0۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــرم در تاری ــد ک ــی فرزن ــدری زنگان ــمانه  حی ــه س ــق ب ــماره ۵۵۶0۴0۹۵۹۶ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۴/0۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره 00۵۲7۳7۸۱0 و شناســنامه بــه شــماره ۲۲۲۳ متعلــق بــه طاهــره ســادات  مرتضــوی 
اســفیدواجانی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱۹7۱۵۱۱۹7۸ متعلــق بــه نســرین  عیــدی ونــدی فرزنــد حســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۴/0۱مفق

2048
پوشــه ای زرد رنــگ حــاوی اســناد مالکیــت اداری کــه شــامل ســندو قولنامــه اجــاره و فــروش  ملکــی اداری 
واقــع در روددهــن و رســید پرداخــت شــورای حــل اختــاف رودهــن ونیــز پرونــده شــکوائیه دادســرا و شــکایت 
نامــه خیانــت درامانــت  متعلــق بــه محمــد فارســیان فرزنــد احمــد بــه شــماره  ملــی 00۸۴۲۸۴70۶  در تاریــخ 

۱۴00/0۴/0۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه مهــران غداوطــی رازلیقــی بــا شــماره ملــی 00۱۱۸۴۳۹۴۲ فرزنــد یدالــه در 
تاریــخ ۱۳۹۹/۱0/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت و کارت خریــد رفــاه و کارت بانــک پارســیان و کارت بانــک ملــی و رفــاه 
ــخ  ــد احمــد در تاری ــه داود جهانیــان فرزن ــه شــماره ملــی ۳۹۶۲۴۶۵7۹0 متعلــق ب کارگــران و کارت ملــی ب

۱۴00/0۳/۲0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2065
ــخ۱۴00/0۳/۱۳   ــواد در تاری ــد ج ــی فرزن ــد معین ــه ناهی ــق ب ــماره 0۴۲۱۵۲۲0۸۹ متعل ــه ش ــی ب کارت مل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084
کارت ملــی بــه شــماره ۲۸0۲۳7۴۹۳۱ متعلــق بــه غامعلــی عباچــی نــژاد اصــل فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 

 ۱۴00/0۳/0۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ۴۵00۶۸۳7۲0 متعلــق بــه شــهرام پوریــای زنگنــه فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۳۸۸/0۶/0۱مفق

ــخ  ــط در تاری ــی اوس ــد عل ــام  فرزن ــام ج ــا بهن ــه لی ــق ب ــماره ۳۸7۱۳۴7۸۳۳ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۳۹۹/0۸/0۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره 00۳۵۴0۶۳۱۳ متعلــق بــه محمــد شــمس جی فرزنــد عابدیــن در تاریــخ۱۴00/0۳/۲۸  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2110
ــه  ــان خدمــت ب ــه شــماره 00۶۲0۲۳7۱۳ و کارت پای ــی ب ــه شــماره 00۶۲0۲۳7۱۳ و کارت مل شناســنامه ب
شــماره 00۶۲0۲۳7۱۳ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 00۶۲0۲۳7۱۳ و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــه  ــین ب ــه ماش ــه نام ــران ۱0 و بیم ــماره  / ۶۸ق۲7۴ای ــه ش ــودرو ب ــمند خ ــران ۱0 و کارت هوش ۶۸ق۲7۴ای
شــماره ۶۸ق۲7۴ایــران۱0 و دســته چــک بانکــی بــه شــماره ۵۶۲۵۵۶تــا۵۶۲۶00 و دســته چــک بانکــی بــه 
شــماره 7۸7۱۲0تــا7۸7۱۵0 متعلــق بــه پیــام همتــی فرزنــد نباتعلــی در تاریــخ ۱۴00/0۳/۱۲ مفقــود گردیــده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۲۲۳0۱۵۲۸۱۵ و کارت عابــر بانــک ملــی بــه نــام رســول جمنــی  و 
ــادکام  ــره ش ــه نق ــق ب ــی VISA متعل ــک خارج ــتان و کارت عابربان ــور قزاقس ــی کش ــایی خارج کارت شناس

فرزند یحیی در تاریخ ۱۴00/0۳/۲۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۲۱۲۱۵۸7۳0۶ ، شــماره شناســنامه ۳0۳۳ ، تاریــخ تولــد۱۳۵۹/0۶/۲۸  
و کارت نظــام وظیفــه و گواهینامــه پایــه ۳ و کارت فنــی و حرفــه ای و کارت عابربانــک ملــی متعلــق بــه امیــر 
محمــدی زعفرانــی فرزنــد احمــد در تاریــخ ۱۴00/0۲/۱۳ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی ۶۲۴۹۸۲۴0۳0 ، تاریــخ تولــد  ۱۳۳۹/0۱/0۱ متعلــق بــه زینــب کریمــی فرزنــد 
اکبــر در تاریــخ ۱۴00/0۳/۲7 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۵7۹۹۸۹۸۸77 ، شناســنامه ۳7 ، تاریــخ تولــد۱۳۶۱/0۶/0۱  
ــخ  ــب در تاری ــد حبی ــن زاده فرزن ــم حس ــه اعظ ــق ب ــی متعل ــک مل ــر بان ــه دو و کارت عاب ــه پای و گواهینام

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۴/0۹مفق

ــی   ــام کارت مل ــت ن ــه ثب ــد ۱۳7۵/۱۱/0۳ و برگ ــخ تول ــی ۲۱۱0۶7۱0۹۲ ، تاری ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
متعلــق بــه علیرضــا جرجانــی فرزنــد امیرحمــزه در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۲۱۲۲۹۱۱۴۹۲ ، شــماره شناســنامه 70 ، تاریــخ تولــد ۱۳۶۵/0۳/0۳ متعلق 
بــه مهــدی خانــی فرزنــد محمودرضــا  در تاریــخ۱۴00/0۳/0۱  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۲۱۱0۳7۲۸۴۲ ، تاریــخ تولــد ۱۸/۱0/۱۳7۱ و کارت پایــان خدمــت و 
کارت ســوخت بــه نــام رمضــان نــوروزی  متعلــق بــه محســن زرگــر فرزنــد مرتضــی در تاریــخ۱۴00/0۳/0۱  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
آگهی مفقودی

 بــرگ ســبز خــودرو و کارت شناســایی و دو عــدد پــاک فلــزی تراکتــور کشــاورزی تیــپ ۲۸۵ مــدل ۱۳۸7بــه 

 تاخیر در تامین كامیون، بارگیری و تخلیه كااها را كندتر كرده است
یک مقام مسئول با اشاره به شرایط فعلی بازار نهاده های دامی گفت: کندی در 
فرآیند تأمین کامیون در هفته های اخیر تأیید در بارگیری و تخلیه کااهای اساسی 

را از بنادر تشدید کرده است.
 محمد مهدی نهاوندی با بیان اینکه کندی در فرآیند تأمین کامیون در هفته های 
اخیر تأیید در بارگیری و تخلیه کااهای اساسی را از بنادر تشدید کرده است، اظهار 
کرد: موضوع کمبود کامیون برای تخلیه نهاده های دامی در حال حاضر از عوامل 

اصلی تأخیر در بارگیری نهاده ها محسوب می گردد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران تصریح کرد: 
با تخصیص بخشی از ارز مورد نیاز کااهای موجود در انبارها برای تخلیه موجودی 

کااهای اساسی از بنادر در انتظار تأمین کامیون هستیم.
نهاوندی با بیان این مطلب که رفع مشکل تأمین کامیون برای تخلیه کااهای 
اساســی از بنادر نیاز به توجه و پیگیری مسئولین ذیربط دارد، خاطرنشان کرد: با 
توجه به اجرایی شــدن طرح واردات اعتباری نهاده توسط واردکنندگان در آینده 
موضوع تأمین ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل رسوب کااهای اساسی در بنادر 
برطرف می شود بنابراین ازم است تا اقدامات ازم جهت تأمین کامیون برای حمل 

کااهای اساسی از بنادر به سراسر کشور صورت بگیرد.

 رفع موانع بخش كشاورزی نیازمند اقدامات بنیادی است
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: رفع موانع بخش کشاورزی نیازمند اقدامات 

تحولی و بنیادی است.
مرتضی حنیفه زاده در نشست با مدیر عامل اتحادیه های سراسری کشاورزی و 
دامپروری با تشریح مشکات و موانع بخش کشاورزی برای تحقق شعار سال »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی« اظهارداشت: مقام معظم رهبری از سال 7۵ بر رونق تولید 
تاکید داشتند بنابراین هر ساله پس از اعام شعار سال که در جهت حمایت از تولید 
است. در بخش کشاورزی می توان از اتحادیه ها و تشکل های تعاونی برای ایجاد تحول 

استفاده کرد، زیرا آنها به صورت مردمی فعالیت می کنند.
حنیفه زاده با اشاره به اینکه همواره سعی می شود با کمک وزیر جهاد کشاورزی 
و هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مانع های موجود را در تولید 
بخش کشاورزی مرتفع کنیم، تصریح کرد: کشاورزان حافظان امنیت غذایی هستند 

و باید خود با کمک تعاونی هایشان برای بهبود و عزت مندی بخش تاش کنند.
وی با بیان اینکه اکنون در بخش کشاورزی برخی تصمیم گیرندگان تفاوت بین 
گندم و جو را نمی دانند، گفت: این افراد هر روز یک مصوبه می دهند و نمی دانند 

که با هر مصوبه جدید چه بر سر کشاورزان می آورند.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی از پیشنهاد تشکیل »کمیته بخش خبرگان کشاورزی 
در بدنه جهاد کشــاورزی« خبر داد و افزود: برخی ســواد آکادمیک دارند و برخی 
دیگر تجربی کار، بنابراین اینها می توانند در کنار یکدیگر برای بخش کشــاورزی 
سودمند باشند. وی از اتحادیه و تشکل های تعاونی بخش کشاورزی خواست روحیه 

مطالبه گری داشته باشند و از مسؤوان حق خود را مطالبه کنند.
حنیفه زاده همچنین از اتحادیه وتشــکل های تعاونی بخش کشاورزی خواست 
که از رسانه ها به عنوان اهرم فشار برای مطالبه گریشان از مسؤوان استفاده کنند، 
افزود: همچنین از مسؤوان گزارش عملکرد بخواهید و آنها را در مورد آنچه انجام 

داده اند مسؤول بدانید.

فاطمه صغری حجازی امیری  -   ایده روز  | 
رئیس ســازمان جنگل ها و مراتع کشور 
گفت: حکم قطعی بازگشــت ۵ هزار و ۱0۳ 
هکتار از جنگل های هیرکانی آق مشهد ساری 

به بیت المال صادر و اباغ شده است.
مســعود منصــور اظهار داشــت: پس از 
درخواست و پذیرفته شدن ماده ۴77 سازمان 
جنگل ها در سال گذشته از سوی رئیس قوه 
قضائیه پرونده دوباره در دیوان عالی کشور به 
شــعبه اول ارجاع شد و رئیس و دو مستشار 
این شعبه به دقت پرونده را بررسی کردند و 
با هفت اســتدال که در متن رأی هم آورده 
شده رأی شعبه اول دادگاه عمومی ساری را 
که نشــان می دهد ۵ هــزار و ۱0۳ هکتار از 
جنگل های هیرکانی ملی و حدود ۳70 هکتار 
مستثنیات و متعلق به مردم است، تأیید کرد.

وی گفــت: این ۵ هــزار و ۱0۳ هکتار از 
جنگل های هیرکانی با این رأی به دامن منابع 
طبیعی و انفال برگشت و رأی صادر شده از 
ســوی دیوان عالی کشور، قطعی و غیر قابل 

اعتراض است.
منصــور افزود: وقف و نهاد وقف را نهادی 
ارزشمند و مقدس می دانیم، ولی از طرف دیگر 
جنگل ها و مراتع را که جزو انفال و بیت المال 
است و متعلق به نسل حاضر و نسل های آتی 

است وقف پذیر نمی دانیم.
رئیس ســازمان جنگل ها و مراتع کشور 
گفت: با رأی اخیر دیوان عالی کشور مشخص 
شد که استداات سازمان جنگل های درست 

و نظر ما منطبق با قوانین کشور و حتی مبانی 
شرعی است.

وی ادامــه داد: وظیفــه دارم تا از عنایت 
ویژه ریاست سابق قوه قضائیه )حجت ااسام 
رئیسی( و رئیس و قضات دیوان عالی کشور و 
حمایت های دولت و معاون اول رئیس جمهور 
و بخصوص اصحاب رســانه و فعاان محیط 
زیست که این دغدغه را داشتند و این پرونده 
را با حساسیت دنبال می کردند، تشکر کنم.

منصور در خصوص روند رسیدگی به این 
پرونده از سال ۸0 تا به امروز گفت: در سال 

۸0 مقررات قانون ملی شدن را در خصوص 
این پاک انجام دادیم و تشخیص ما این بود 
که ۵ هــزار و ۱0۳ هکتار این پاک اراضی 
ملی است که عمدتاً جنگل طبیعی هیرکانی 

و میراث ماندگار کشور می باشد.
وی افزود: به غیر از ۵ هزار و ۱0۳ هکتار 
حدود ۳70 هکتار هم به عنوان اراضی ملی و 
مستثنیات متعلق به مردم در همان سال ۸0 
مورد تشخیص قرار گرفت، اما در سال ۸۲ به 
این تشخیص ما اعتراض شد و کمیسیون ماده 
واحده تشخیص اراضی اختافی تشخیص ما 

را در خصوص این پاک صحیح دانســت و 
تأیید کرد به رأی کمیسیون واحد ماده دوباره 
اعتراض و در شعبه اول دادگاه عمومی ساری 
اعتراض رد شد ضمن اینکه در سال ۸۴ نیز 
بــه رأی اعتراض و در شــعبه یازده تجدید 
نظر دادگاه عمومی ســاری استان مازندران 
رســیدگی و باز اعتراض رد شد و ملی بودن 
پاک را تثبیت کرد این یعنی سه مرجع قبًا 

تا سال ۸۴ این پاک را ملی احراز کردند.
منصور گفت: در سال ۸7 فرجام خواهی 
می شود به دیوان عالی کشور و دیوان به دلیل 

نقــص تحقیقات مجدد پرونده را به شــعبه 
تجدید نظر ساری که قبًا هم رأی ملی بودن 

را صادر کرده ارجاع می دهد.
وی ادامه داد: متأسفانه این شعبه باوجود 
دو رأی قبلی که یک رأی هم متعلق به همین 
شعبه بود بدون دعوت از سازمان جنگل ها و 
توجه به استدال هایی که بوده رأی به موقوفه 

بودن کل پاک می دهد.
رئیس ســازمان جنگل ها و مراتع کشور 
گفت: در سال ۹0 سازمان جنگل ها و مراتع 
به این رأی اعتراض کرد، اما متأسفانه شعبه 
سه دیوان عالی کشور اعتراض ما را رد می کند 
و، اما از همان سال ۹0 ما به پیگیری ها ادامه 

دادیم تا به امروز.
منصور افزود: برابر قوانین کشور و قانون 
ابطال اســناد آب و رقبات موقوفه و تبصره 
الحاقی مصوب سال ۸۱ جنگل های طبیعی 
را وقــف پذیر نمی داند و این توافق نامه بین 
ما و سازمان اوقاف بود و بر اساس همان هم 
در سال ۹۵ صورت جلسه کردیم تا عاوه بر 
اینکه ۵ هــزار و ۱0۳ هکتار باقی بماند، اما 

متأسفانه این توافق عملی نشد.
 امروز بعد از گذشــت ۲0 سال که روند 
پیگیری های این پرونده طول کشیده است 
با عنایت و پذیرفته شدن ماده ۴77 و بازدید 
هیأتی از ســوی ریاست وقت قوه قضائیه در 
سال گذشــته و بازدید ریاست دیوان عالی 
کشور از این جنگل ها در نهایت رأی به ملی 

بودن این پاک صادر شد.

رئیس سازمان جنگلها خبر داد؛ 

اباغ حکم قطعی بازگشت جنگل های هیرکانی مازندران به بیت المال

تشکیل اتاق اصناف کشاورزی در افزایش تولید محصوات تاثیر بسزایی دارد
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به شعار 
ســال مبنی بر تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گفت: 
تشکیل اتاق اصناف کشاورزی تاثیر بسزایی در بهره وری و 

افزایش تولید محصوات کشاورزی خواهد داشت.
»ایرج صفایی« افزود: هفت صنف در حوزه کشاورزی 
شامل زراعت باغبانی، صنایع تبدیلی، آبزی پروری، جنگل 
کاری، دامداران و مکانیزاسیون برای تشکیل اتحادیه در 

سطح شهرستان ها در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشــت: حداقل تشــکیل ۲ اتحادیه از هر 
صنف یاد شــده در سطح  هر شهرستان برای ایجاد اتاق 
اصناف کشاورزی ضروری است. او اضافه کرد: با تشکیل 
اتاق اصناف، بهره برداران بخش کشاورزی باید عضو نظام 
صنفی و اتحادیه مذکور باشــند. مدیر تعاون روســتایی 
استان کرمانشاه در ادامه یکی دیگر از مزایای اتاق اصناف 
کشاورزی را اعتباربخشی به پروانه های کشاورزی اعام کرد 
و گفت: با توجه به اینکه استان کرمانشاه قطب کشاورزی 

است باید با تمام توان و استفاده از همه ظرفیت ها نسبت 
به تشکیل اتاق اصناف کشاورزی اقدام کرد.صفایی، هویت 
بخشی به کسب و کار کشاورزان را یکی از اهداف تشکیل 

اتاق اصناف کشاورزی عنوان کرد و گفت: در هر شهرستان 
استان کرمانشاه اتاق اصناف کشاورزی ایجاد می شود. وی 
تصریح کرد: پروانه  کســب بهره برداران بخش کشاورزی 

با مراجعه به ادارات جهاد کشــاورزی هر شهرســتان و 
ارائــه مدارک ازم و پرداخت حق عضویت به ســرعت و 
به صورت ســالیانه صادر و تمدید می شود که اعتبار این 
پروانه ها به صورت اســتانی است. او خواستار مراجعه هر 
چه سریعتر کشــاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی 
جهت دریافت پروانه کسب گردید. استان کرمانشاه بیش 
از ۹۵0 هزار هکتار زمین کشــاورزی در استان کرمانشاه 
وجود دارد که ســاانه چهار میلیون و ۵7۵ هزار و ۸۱۴ 
تن انواع محصوات زراعی، باغی، دامی و شیات و آبزیان 
در اســتان تولید می شود. داشتن ۱۱ اقلیم آب و هوایی، 
بارش های ۲ برابری نســبت به میانگین کشوری، چهار 
فصل بودن و تولید بیش از ۹۸ درصد محصوات زراعی 
و باغی در استان از جمله ظرفیت ها و پتانسیل های بخش 
کشاورزی استان کرمانشاه است که از این ظرفیت برای 
رفع بیکاری و ایجاد اشــتغال، افزایش درآمد کشاورزان و 

رونق اقتصادی استان استفاده می شود.
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 F۲۵۹7۹ به شــماره شاســی LEW0۶۵۴۶U بــه شــماره موتــور F۲۳۴۱۴A۱ رنــگ قرمــز بــه شــماره ســری
متعلــق بــه اینجانــب قربانعلــی تازیکــی بــاا جلینــی فرزنــد محمدقاســم  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.«

ــد  در  ــد محم ــهرکی  فرزن ــکینه  ش ــه س ــق ب ــی ۲۱۲07۳070۹ متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ ۱۴00/0۳/۱7 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۲۱۲0۸۳۱۴۳۲ متعلــق بــه زهــرا  عاالدیــن  فرزنــد هاشــم در تاریــخ 
 ۱۳۹۹/۱۲/0۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

»آگهــی فقــدان بــرگ ســبز و ســند کمپانــی
موتورســیکلت تیــپ RD۱۲۵ مــدل ۱۳۹۵ رنــگ قرمــز /زرشــکی بــه شــماره پــاک ۱۳۴ ۶۸۹۲7 و شــماره 
موتــور 0۱۳0N۲N۹۱7۹۹۵ و شــماره شاســی ۱۲۵G۹۵۵۲7۳۳***N۲N متعلــق بــه امیــد محمــد زمانــی 

فرزنــد یحیــی در تاریــخ ۱۴00/0۱/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501
کارت ملــی بــه شــماره ۱۱۳0۱07۵07 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۱۱۳0۱07۵07 متعلــق بــه عبــاس  

کاظمی فروشانی  فرزند حسین در تاریخ ۱۴00/0۴/۱۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱۱۴۱۵0۸۴۲7 متعلــق بــه سیدحســام الدیــن  ابطحــی  فرزنــد سیدحســین در تاریــخ 
 ۱۴00/0۳/۲۵مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱۱۴0۶۴۱۱۹0 متعلــق بــه علــی  شــاه نظــری  فرزنــد حســنعلی  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۳/۲0مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۱۱۴۲۱۵۱۲۸۱ متعلــق بــه محمــد رضائــی آدریانــی فرزنــد زیــن العابدیــن در تاریــخ 
۱۴00/0۳/0۹ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت  بــه شــماره ۲70۹۳0۵۲7۵  و کارت موتورســیکلت 
سیســتم هــرم تیــپCDI۱۲۵ مــدل۱۳۸۶ رنــگ نقــره ای بــه شــماره پــاک ۹۸۴۵۱_۶۳۲ و شــماره موتــور 
ــی  ــینقلی زاده دانبران ــور  حس ــه منص ــق ب ــی ۱۲۵A۸۶۱۸۴۳۳***NCTمتعل ــماره شاس 7۱۵۸۹۹۱۵ و ش

فرزنــد یعقــوب در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2503
ــخ  ــرام در تاری ــد به ــی  فرزن ــی قهفرخ ــی  صدیق ــه عل ــق ب ــماره ۱۲70۱۹۲0۵۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 ۱۴00/0۴/0۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــی S۱۴۲۲۲۹0۲۴۲۸۸۹ متعل ــماره شاس ــور ۳۹۸۲7۴۳ و ش ــماره موت ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
منوچهــر احمدیــان باغبادرانــی  فرزنــد رضــا قلــی در تاریــخ ۱۴00/0۴/۱0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت دانشــجویی و کارتهــای عابــر بانــک  متعلــق بــه علــی  اعتمــاد فرزنــد رضــا در 
تاریــخ ۱۴00/0۴/۱0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 00۳۵7۹۲7۲۸ و عابــر بانــک و حکمــت کارت متعلــق بــه فاطمــه  رحیمــی ورزگانــی  
فرزنــد موســی  در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۹ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت معافیــت بــه شــماره ۱7۴۱۲0۶۹۵۲ متعلــق بــه مصطفــی منیعــاوی  فرزنــد حبیــب  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱۴00/0۴/۱0 مفق

ــخ  ــد عیــدی در تاری ــدی  اشــتری فرزن ــه فری ــق ب ــه شــماره ۱۸۱۸۹۲۵۹07 متعل ــی ب شناســنامه و کارت مل
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱۲۸۶0۲۹۲۸7 متعلــق بــه ابراهیــم فتحــی فرزنــد منوچهــر در تاریــخ۱۴00/0۴/0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۵۵۵0۱۴۱۸7۶ و گواهینامــه پایــه دو  و کارت پایــان خدمــت و عابــر بانــک  متعلــق 
بــه بهمــن  صادقــی حســنوند فرزنــد علــی در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــده و از درجــه  ــخ ۱۴00/0۳/0۱ مفقــود گردی ــد احمــد در تاری ــی فخــاری فرزن ــه براتعل ــق ب شناســنامه متعل
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــی کوچک ــا عل ــه رض ــق ب ــماره ۵۱۱0۱۵۲۶۳۲ متعل ــه ش ــی ب ــماره ۳۶77 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
خورزوقــی  فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ ۱۴00/0۱/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــده و از  ــود گردی ــخ ۱۴00/0۳/۲۸ مفق ــاس در تاری ــد عب ــگار فرزن ــع ن ــهاب  وقای ــه ش ــق ب ــنامه  متعل شناس
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــده و از  ــود گردی ــخ ۱۴00/0۲/0۱ مفق ــد شــنبه در تاری ــی فرزن ــی احمــدی بیرگان ــه عل ــق ب شناســنامه متعل
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین  متعلــق بــه امیــر  مــرادی فرزنــد پرویــز  در تاریــخ ۱۴00/0۳/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره ۱۸ل۴۳/۶۳۱ و شــماره شاســی ۱7۲0۳0۸7 و شــماره موتــور 
۱۲۴۸۴0۹7۳7۸ متعلــق بــه فرحنــاز عســگری فرزنــد اســماعیل در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۶ مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــری  ــی ســر پی ــاد صادق ــه فره ــق ب ــه و کارت ســوخت متعل ــه دو و کارت ماشــین و بیمــه نام ــه پای گواهینام
فرزنــد حســنعلی در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱۸۱۸7۴۵۲۴0 متعلــق بــه تــوران ناظــری گهگانــی فرزند رضــا در تاریــخ۱۴00/0۴/0۳  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ۲۳ و کارت ملــی بــه شــماره ۵۱۱0۶۲۲۵۸۲ متعلــق بــه ســید جالــی  عاشــق آبــادی  
فرزنــد علــی در تاریــخ ۱۴00/0۲/۲7 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه مختــار محمــدی  در تاریــخ ۱۳۹7/۱۱/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 
ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه علیرضــا هادیــان جــزی فرزنــد حســنعلی  در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۱ مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ماشــین  و کارت ســوخت  و کارت هوشــمند راننــده و ســند ماشــین  متعلــق بــه 
مــزدک مصاحــب فرزنــد غامعلــی در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۱۸۴00۴۳۶۱۱ متعلــق بــه رضــا سلحشــور زاده فرزنــد غــام در تاریــخ 

 ۱۴00/0۳/۲۸مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2507
کارت ماشــین خودروســواری پــژو ۴0۵ ســفید روغنــی مــدل ۱۳۹۶ بــه شــماره ۶۶ ج ۶۶۱ ایــران ۶7 و شــماره 
ــیخی  ــی ش ــه مجتب ــق ب ــور ۱۶۴B0۱۱۱7۵0 متعل ــماره موت ــی 0NAAM۳۱FE۳HK۶0۹۵۲۸ و ش شاس

هرندی فرزند عباس در تاریخ ۱۴00/0۲/۱۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــماره ۲۴۱۴۹/۶۲۹ متعل ــه ش ــوخت ب ــماره ۱۲7۲0۲۶۳۵۳ و کارت س ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
اســماعیل کیانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۵ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــروز در تاری ــد به ــی فرزن ــد وکیل ــه حمی ــق ب ــماره ۱۱۱0۸۱0۶0۱ متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۳/۲۵مفق

ــخ  ــا در تاری ــد حاجــی اق ــور فرزن ــدر کیانپ ــه حی ــق ب ــه شــماره ۴۶۲۲۳0۹۸۲۳ متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
 ۱۴00/0۴/0۵مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0۴۵۱۹۶۶۶00 و گواهینام ــه ش ــی ب ــی قدیم ــمند و کارت مل ــی هوش کارت مل
0۴۵۱۹۶۶۶00 و کارت ماشــین  و کارت ســوخت خــودرو ســواری پرایــد مــدل ۱۳۸۸ بــه شــماره ۴۹ ص ۹7۲ ایران 
۵۳ متعلــق بــه راضیــه شیراســب در تاریــخ ۱۴00/0۳/۳۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۴۶۶0۲0۳۹7۲ متعلــق بــه غامحســین خالــدی سردشــتی فرزنــد 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱۴00/0۴/0۸ مفق ــین در تاری محمدحس

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۱۲7۴۳7۱۲۵۲ و کارت دانشــجویی دانشــگاه اشــرفی اصفهانــی  بــه شــماره 
۹۸۱۲0۱70۴۴ متعلــق بــه عبــاس ســرائی فرزنــد محمــود در تاریــخ ۱۴00/0۳/۲7 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه خــودرو ســواری پرایــد مــدل ۱۳۸7 بــه شــماره ۳۶ ط 7۱۱ ایــران 
۱۳ و شــماره شاســی S۱۴۱۲۲۸77۵۴۹۲۳ و شــماره موتــور ۲۴۱۵70۹ متعلــق بــه رســول کریمــی فرزنــد 

رحیــم در تاریــخ  ۱۴00/0۳/۲۵مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره ۱۲7۳۱۵۵۶۸۸  ــه ش ــت ب ــت از خدم ــماره ۱۲7۳۱۵۵۶۸۸ و کارت معافی ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــه شــماره ۱۲7۳۱۵۵۶۸۸ و کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری پرایــد  و گواهینامــه پایــه ســه ب
ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــی فرزن ــجاد جال ــه س ــق ب ــران ۶7 متعل ــماره ۸۱ ل ۸۸۲ ای ــه ش ــدل ۱۳۹7 ب ۱۱۱ م

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ۱۴00/0۴/۱0 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۴۱7۱۸77۶0۱ و شناســنامه بــه شــماره ۶۱۵ متعلــق بــه جعفــر جدیــدی 
فرزنــد امیــر در تاریــخ ۱۳۹۹/۱۱/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد مجتبــی در تاریــخ  ــه ســیدفرزاد احمــدی فرزن ــه شــماره ۱۲۸۸۳7۱۲7۶ متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
 ۱۴00/0۳/۱۵مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبدالحســین در  ــه معتمــد فرزن ــه ســیدولی ال ــه شــماره ۵۱۲۹۸00۹۱۵ متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ ۱۴00/0۴/0۹ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۱۲7۱۳۳۲۶۸۱ متعلــق بــه ابوالفضــل قصیــری فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
 ۱۴00/0۲/0۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۱۲7۱070۹۸7 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ۱۲7۱070۹۸7 و 
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۱۲7۱070۹۸7 و کارت ماشــین .کارت ســوخت و بیمــه نامــه خــودرو ســواری 
ــد بهنــام در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۳ مفقــود  ــه مهــدی اژدری فرزن ــه شــماره ۱۵ ص ۸۸۶ ایــران ۵۳ متعلــق ب ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ۱۲۹۱۵۱۸۵۸۴ و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ۱۲۹۱۵۱۸۵۸۴ متعلــق بــه 
علــی حســینی فرزنــد حســن در تاریــخ ۱۴00/0۲/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد محس ــی فرزن ــاز علیجان ــه بهن ــق ب ــماره ۱۲7۲۵۶۳۲۶۱ متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  ۱۳۹۹/۱۲/0۱مفق

2508
کارت ملــی بــه شــماره ۱۲۸0۳۸7۹۹۸ و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه فرهــاد کابلــی زاده فرزنــد حســین در 

تاریخ ۱۴00/0۴/0۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 
ــدل  ــی م ــیری _روغن ــفید ش ــگ س ــس آی رن ــی ایک ــی ت ــد ج ــواری پرای ــودرو  س ــبز خ ــرگ س ــند و ب س
ســال ۱۳۸۳ بــه شــماره شاســی S۱۴۱۲۲۸۳۲۱۲۸۸۶وبــه شــماره موتــور 00۶7۳۸۹۸ و بــه شــماره پــاک  
ــخ ۱۳۹7/0۲/۱0 مفقــود  ــد ســیدرضا در تاری ــه موســی  رضــوی مبارکــه فرزن ــق ب ــران ۴7۱ط۱۳  متعل ۴۳ای

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۱۱۴۲۲۳۳۶۱۸ متعلــق بــه فاطمه  سلحشــور فرزنــد عباســعلی در تاریــخ۱۴00/0۴/۱0  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــادی فرزن ــد آب ــیرانی بی ــور  ش ــه منص ــق ب ــماره ۱۲۸۶۱۱۲۴۲7 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 ۱۴00/0۴/0۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند  مالکیــت  منــزل ۶دانــگ  7۱۵.۵0 متــر مربــع واقــع در اســتان اصفهــان  شهرســتان اصفهــان  میــدان 
انقــاب  ابتــدای چهاربــاغ عباســی  بــن بســت صنایــع پــاک۸۳ بــه شــماره ســندمنزل  پــاک ۲۱۹  فرعــی 
ــن ســند کــه درپشــت ســند  ــداران ای ــد محمدرضــا )خری ــی فرزن ــه محمــود  اثناعشــری اصفهان ــق ب ۸ متعل
اصلــی قیــد شــده   احســان رضوانــی بــه شــماره ملــی ۱۱۴۲۲۹0۲۵۵فرزنــد رحمــن   ۳دانــگ و  ســید علــی 
ابوطالبــی بــه شــماره ملــی ۱۲۸۸۹0۶۵۱۱فرزنــد ســیداصغر  ۳دانــگ مــی باشــند( در تاریــخ۱۴00/0۴/0۸  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــح ال ــد ذبی ــانی فرزن ــان فارس ــمیرا امیری ــه س ــق ب ــماره ۴۶7۹۸۲77۹۳ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 ۱۳۹۹/0۱/0۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین  وانــت دوکابیــن کارا رنــگ ســفید مــدل ســال ۱۳۹۹بــه شــماره پــاک  ۶7 ایــران۹۶۴ل۸۴  وبــه 
شــماره شاســی NAGP۲PC۳۲LA۲۸۱۵7۵وبــه شــماره موتــور 77۴۴۳۳077۳۹۶00۱۵متعلــق بــه مهدی 
اســماعیلی نــژاد فرزنــد حســین در تاریــخ ۱۴00/0۱/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ۱۴00/0۴/0۳   ــی در تاری ــد عل ــور فرزن ــر پناهــی پ ــه امی ــق ب ــه شــماره ۱۱۴0۱۸۹۶۴۶ متعل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مهدی محرری -   ایده روز | معاون وزیر 
نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شــرکت 
مدیریت منابع آب ایران بر ضرورت اجرای سند 
سازگاری با کم آبی در دولت آینده تأکید کرد.

قاســم تقی زاده خامسی در مورد استفاده 
بهینه از منابع آب در بخش های مختلف گفت: 
حدود ۹0 درصد آب در بخش کشــاورزی، 7 
درصد در بخش شــرب و ۳ درصد در بخش 
صنعت مصرف می شود. در بخش شرب میزان 
مصرف نسبت به کشاورزی کمتر ولی با هزینه 
باایی همراه است و قیمت تمام شده آب زیاد 
اســت. از این رو همواره بر مصرف کمتر آب 

توصیه می شود.
 وی گفــت: اما در بخش کشــاورزی که 
۹0 درصد آب مصرف می شــود، راه حل های 
مختلفی ارائه شده که بهترین راه حل »اصاح 
الگوی کشــت« است. به طور مثال ۳۵ تا ۴0 
درصد آب در کشاورزی خوب مصرف نشده و 
به هدر می رود. مثًا یک هندوانه سه کیلویی 
۱۵00 لیتــر آب نیــاز دارد. وقتی هندوانه را 
صادر می کنیم در واقع آب را صادر می کنیم. 
این است که قیمت تمام شده آب در کشور به 

مساله پیچیده ای تبدیل شده است.
تقی زاده خامسی ادامه داد: موضوع آب یک 
موضوع بین بخشی است و نهادهای مختلف باید 

برای حل مشکل دست به دست هم دهند.
بــرای ایجاد هر شــغل در بخش صنعت 
به ۵00 هــزار مترمکعب و بــرای ایجاد هر 
شــغل در بخش کشاورزی به حدود ۱0 هزار 
متر مکعب آب نیاز اســت. این مقام مسئول 
همچنین با تاکید بر اینکه در مدیریت منابع 
آب بایــد میزان آب موجود کشــور و تعیین 
الگوی کشت کشاورزی مبنا باشد، با انتقاد از 
کشــت برنج در ۱7 استان کشور، افزود: برنج 

یکی از محصوات پر آب بر کشاورزی است و 
ما نیز نباید در مناطقی که آب آشامیدنی آن 
به سختی تأمین می شود و با توجه به این که 
متوســط میزان بارندگی ساانه کشور ۲۳۸ 

میلی متر است، برنج بکاریم. 
وی افزود: هیچ راه عملی غیر از سازگاری با 
کم آبی در مدیریت منابع آب کشور وجود ندارد 
به همین منظور طی دو سال گذشته وزارت نیرو 
با همکاری وزارتخانه های صنعت، کشاورزی و 
سازمان محیط زیست، سندی برای مدیریت 
منابع آب همه اســتان ها و حوضه های آبریز 
تهیه کرده است. این سند دو ماه پیش منتشر 
شد و در آن میزان تخصیص آب به استان ها 
و حوضه های آبریز تعیین شد تا میزان مصرف 

آب تا سال ۱۴۱0 کاهش یابد.
تقی زاده اضافه کرد: این ســند با امضای 

پنــج وزیر و دو معاون رئیــس جمهور اباغ 
شــده اســت. تهیه و تنظیم آن نیز توســط 
متخصصین ذی صاح انجام شده که ازم است 
ما باید به کارهای گذشته خود پایبند باشیم 
و اگر دولت های بعدی هم بیایند ما راهی جز 
سازگاری با کم آبی نداریم. در واقع کشور ما 
کشور خشکی است که ۸۵ درصد آن در منطقه 

خشک و نیمه خشک قرار گرفته است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطرنشان 
کرد: به عقیده من برای هر کاری یک ســند 
باادستی ازم است. اگر کشور در این ۴0 سال 
یک ســند آمایش سرزمین داشت، ازم نبود 
سند سازگاری با کم آبی نوشته شود. فقدان 
ســند آمایش به این معنی است که هرکسی 
در هر جایی که زندگی می کند می خواهد در 
بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و به طور 

کلی در همه چیز اول شود. اصًا مهم نیست 
که ظرفیت این کار را دارد یا ندارد، چرا که به 

سند مقتضی دسترسی ندارد.
وی ادامه داد: آب کاای خصوصی نیست 
و استانی که محور توسعه اش با صنعت است 
به چه دلیل کشاورزی می کند؟ به طور مثال 
در منطقه ای برای ایجاد شغل ۱00 هزار حلقه 
چاه زدیم. دلیل این کار چیست و چه کسی 
به ما چنین مجوزی داده اســت؟ به هر حال 
امیدوارم دولت بعدی به سند سازگاری با کم 
آبی پایبند باشد. این سند می تواند تعادلی در 

بخش آب کشور ایجاد کند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: باز 
تاکید می کنم که نجات آب در اصاح الگوی 
کشــت اســت. ما در بخش ترویج کم کاری 
کرده ایــم. به هر حال باید نشســت و حرف 

کشاورز را هم گوش کرد و برای آن برنامه داد. 
با دستور و زور کارها پیش نمی رود. نتیجه اش 
همین اســت که می بینیم. اکنون ۳۴0 هزار 
حلقه چاه غیرمجــاز داریم. آبیاری مدرن اثر 
قابل توجهی ندارد چون کشاورز با صرفه جویی 
در آب زمین مجاورش را کشاورزی می کند و 
عمًا میزان برداشــت آب زیرزمینی کاهش 
نیافته است. تقی زاده خامسی با بیان اینکه این 
دولت در دوره خود ۵7 تا سد ساخته، تصریح 
کرد: تصفیه خانه های آب و فاضاب متعددی 

در دولت روحانی ساخته شده است.
وی یادآور شد: به اعتقاد من ماندگارترین 
اقدام انجام شــده در این مدت تهیه و تنظیم 
»سند ســازگاری با کم آبی« است. 7۶ هزار 
ساعت کار کارشناسی روی آن انجام شده که 
اخیراً هم چاپ شده است. کار دومی که در حال 
انجام آن هستیم و امیدوارم به این دولت برسد 
»قانون آب« است که بزودی به تقدیم مجلس 
می شود. همه مسئولین و مردم باید باور کنند 

که ما در یک کشور خشک زندگی می کنیم.
مدیرعامل شــرکت مدیریــت منابع آب 
ایران افزود: جمعیت ما از اول انقاب تا کنون 
۲.۵ برابر شــده و این در حالی است که آب 
تجدیدپذیر مــا ۳0 درصد کاهش پیدا کرده 
است. اوایل انقاب سرانه آب ۲000 متر مکعب 
بوده که در حال حاضر به ۱000 متر مکعب 
رسیده است. همچنین در شرایط فعلی با پدیده 

تغییر اقلیم روبرو هستیم.
تقی زاده خامســی در پایــان عنوان کرد: 
امیدوارم سند سازگاری با کم آبی که یک سند 
عملیاتی است در دولت آینده به عنوان یک الگو 
پیگیری و اجرایی شــود. در صورت عملیاتی 
شدن این سند منابع آبی ما در افق ۱۵ ساله 

وضعیت بهتری خواهند داشت.

برای مقابله با بحران كم آبی؛

 اجرای »سند سازگاری با کم آبی« در دولت آینده ضروری است 

 بومی ســازی 72 درصــد از كاتالیســت های صنعــت پتروشــیمی 
ــال ــا پایان امس ت

تا پایان سال جاری، از ۲7۵ میلیون دار کاتالیست مورد نیاز صنعت پتروشیمی 
در کشور، ۲00میلیون دار بومی سازی می شود که به معنای خودکفایی در تامین 

7۲ درصد از کاتالیست های صنعت پتروشیمی است.
 در حال حاضر با بهره برداری از طرح های جهش دوم در صنعت پتروشیمی، 
ظرفیت تولید این صنعت به ۹0 میلیون تن در ســال رسیده و این عدد تا پایان 

سال به ۱00 میلیون تن خواهد رسید.
اما صنعت پتروشــیمی عــاوه تجهیزات و خوراک، بــه دلیل پیچیده بودن 
فرآیندهای تولیدی، نیازمند کاتالیست های متنوعی است. کاتالیست، ماده ای است 
که ســرعت واکنش های شیمیایی را از طریق کاهش انرژی فعال سازی، افزایش 

می دهد اما خود در واکنش شرکت نمی کند.
در حال حاضر در مجموع ۴0 دســته کاتالیست در صنایع پتروشیمی ایران 
مصرف می شــود که از این میزان تا ابتدای ســال ۹۹ حدود یک ســوم از این 

کاتالیست های مصرفی، داخلی سازی شده بود.
اما این رقم با توجه به اقدامات انجام شــده تا پایان سال ۱۴00 به حدود 7۲ 
درصد می رسد. کمتر از ۳0 درصد باقیمانده نیز در مرحله تحقیق و توسعه قرار 
دارد، اما با توجه به اینکه تعداد آنها زیاد و مقدار مصرفشان کم است و همچنین 

فروش آن انحصاری نیست، تولید آن اقتصادی نیست.
»بهزاد محمدی« مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیش از این نیز 
گفته بود که در بخش کاتالیســت ها در حال حاضر ۹۵ نوع کاتالیســت با ارزش 
۲7۵ میلیون دار در این صنعت مصرف می شود که  ۲0 کاتالیست بومی شده و 
۱۶ کاتالیست دیگر تا پایان سال در کشور تولید می شود و ۲00 میلیون دار از 

این نیاز در داخل کشور تامین خواهد شد.
در این مســیر، سال گذشته کاتالیست متانول به صورت کامل داخلی سازی، 
تولید و تحویل شــد. در کاتالیســت متانول کل مواد اولیه داخلی بوده و تنها ۲ 
درصد مواد وارداتی اســت. در واقع در تولید کاتالیســت ها تاش شده تا از مواد 
داخلی اســتفاده شود تا وابســتگی به خارج در تامین کاتالیست های مورد نیاز 

پتروشیمی به حداقل برسد.
داخلی سازی کاتالیست ها از آن جهت اهمیت دارد که ارزش کل کاتالیست های 

مصرفی در صنعت پتروشیمی ایران ۲70 میلیون دار در سال است.
 این رقم البته با احتساب ارزش فلزات گرانبهای بکار رفته در این کاتالیست ها 
است. از این میزان یک سوم قیمت فلز گرانبها است و دو سوم ارزش کاتالیست 
است. از همین رو با داخلی سازی 7۲ درصد از کاتالیست های صنعت پتروشیمی، 

صرفه جویی ارزی بین ۱۵0 تا ۱۸0 میلیون دار در سال محقق می شود.
همچنین ســال گذشته، واحد بزرگ ساخت کاتالیست در لرستان با ظرفیت 

هزار و ۵00 تن در سال راه اندازی شده است.
 صنعت پتروشــیمی جزو معدود صنایعی در کشور است که توانسته اهداف 

برنامه ششم توسعه را به طور کامل محقق کند.
همچنین با توجه به توجه به ساخت دخل و جلوگیری از خروج ارز از کشور 
و از ســوی دیگر، صادرات این محصوات که در شرایط تحریم تا حدی کاهش 
درآمدهای نفتی را جبران کرد، مصداق عینی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

به شمار می رود.

گرانی جهانی گاز رکورد زد
قیمت جهانی گاز طبیعی به دلیل دمای باا که تقاضا 
برای تولید نیرو در نیمکره شمالی برای دستگاه های خنک 
کننده هوا را افزایش داده و همچنین اقدام معامله گران 
بعضی مناطق برای پر کردن مخازن پیش از زمستان، به 

بااترین رکورد چند سال اخیر صعود کرده است.
قیمت محموله های گاز طبیعی مایع )LNG( که به آسیا 
تحویل داده می شــوند، هفته جاری به باای ۱۳ دار به 
ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش )mmBtu( صعود 
کرد که بااترین رکورد قیمت برای این وقت از ســال از 
سال ۲0۱۳ تاکنون به شمار می رود. قیمت عمده فروشی 
هلند و قیمت گاز طبیعی آمریکا هم به بااترین رکورد چند 

ســال اخیر صعود کرده است. آمار رفینیتیو آیکان نشان 
داد محموله های ژوئن به مقصد ژاپن ۱۸ درصد نسبت به 
ماه پیش افزایش یافته و به ۶.0۱ میلیون تن رسیده که 
بااترین میزان در سه ماه گذشته است. نیروگاه های ژاپنی 
در تاشند تا از تامین برق کافی در برابر تابستان داغ و در 
آســتانه بازیهای المپیک ۲0۲0 توکیو که ۲۳ ژوئیه آغاز 
می شود، اطمینان حاصل کنند. طبق آمار، چین حدود 
۶.۴ میلیون تن LNG در ژوئن وارد کرد که در مقایسه با 
ماه مه کاهش داشــت اما حدود ۲۶ درصد بااتر از مدت 
مشابه سال گذشته بود. یک معامله گر LNG مقیم سنگاپور 
گفت: ما شاهد خرید زیادی از سوی کسانی هستیم که 

مهیای زمستان می شوند. قیمت باای محموله های تک 
هم تاثیری روی خریداران نداشته است اگر چه این گرانی 
به معنای ضرر آنهاست چرا که قیمت عمده فروشی داخلی 
چیــن در حال حاضر پایینتر از قیمت محموله های تک 
LNG است. یک معامله گر مقیم چین گفت: خرید قوی از 

سوی چین بر مبنای دایل امنیت انرژی بوده است زیرا 
چینی ها می خواهند از تکرار زمستان گذشته که در پی 
کمبــود تامین گاز، قیمت محموله های تک به باای ۳0 
دار به ازای هر واحد mmBtu صعود کردند، اجتناب کنند.

قیمت پایه گاز اروپا هم تحت تاثیر قیمت باای محموله 
های تک LNG در بازار آسیا افزایش یافت و قیمت ماه آتی 

در هاب تی تی اف هلند صبح پنجشنبه به رکورد ۳۶.۲۵ 
یورو به ازای هر مگاوات ساعت صعود کرد.

هنگامی که قیمت محموله های تک LNG در آســیا 
گران می شــود، فروش محمولــه ها به این منطقه برای 
 LNG صادرکنندگان جذابتر شده و به کمبود محموله های
برای اروپا منجر می شود. سطح پایین ذخایر، اختاات 
مربوط به تعمیرات تابستانی و قیمت باای کربن هم تقاضا 
برای خرید گاز طبیعی را تشدید کرده اند. در همین حال 
عرضه گاز روســیه به اروپا ۱۵ تا ۲0 درصد در مقایسه با 
سطح سال ۲0۱۹ کاهش پیدا کرده و وضعیت مربوط به 

کاهش ذخایر این منطقه را تشدید کرده است.
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کارت ملــی بــه شــماره ۱۱۵۹0۴۲7۵۶ متعلــق بــه محمــود  افشــاری فرزنــد محمــد در تاریــخ۱۴00/0۳/۳0  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــدرت ال ــد ق ــی فرزن ــاء قهفرخ ــول  صف ــه بت ــق ب ــماره ۱۲۸۲۶۵7۴7۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  ۱۴00/0۲/0۱مفق

ــخ  ــین در تاری ــد عبدالحس ــی زاده فرزن ــاره امیرقل ــه س ــق ب ــماره ۴۲۲0۲۲۸۴۲۱ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۱/0۱مفق

شناســنامه بــه شــماره ۱0۱۸ ) بــه شــماره ملــی    ۱۲۸۵7۳۵7۸۱   (متعلــق بــه مرتضــی  مزروعــی ســبدانی 
فرزنــد حیــدر در تاریــخ ۱۳۹۹/۱۱/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــلطانی رنان ــن  س ــه محس ــق ب ــماره ۱۲7۵۲0۱۵۸۱ متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۳۹۹/0۶/0۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۱۲۱۹۹70۵۲۲ متعلــق بــه مهدی بهشــتی فرزنــد حســن درتاریــخ۱۴00/0۲/0۱ مفقود 
گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2525
کارت ملــی بــه شــماره ۱۲۸۹0۹۴۱0۱ و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین ســواری پــژو رنــگ ســفید روغنــی 
مــدل ســال ۱۳۹۸ بــه شــماره پــاک ایــران۱۳ ۹۹۳ق۲۵ و شــماره شاســی NAAM۳۱FE۳KK۲۲۹۲۵۶ و 
شــماره موتــور ۱۳۹B0۱۴۸۲۹۴ و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران۱۳ ۹۹۳ق۲۵ متعلــق بــه رضــا 

توکلی افشین فرزند امراه در تاریخ ۱۴00/0۳/۲۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2701
ــخ ۱۳۹۹/07/0۱  ــر در تاری ــد ناص ــری فرزن ــدی امی ــه مه ــق ب ــماره ۱۵۲0۵۱۸۴۱۲ متعل ــه ش ــی ب کارت مل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2801
ــخ  ــور در تاری ــد عبدالغف ــفیعی فرزن ــجاع ش ــد ش ــه حام ــق ب ــماره 00۱7۵۲۹۸۶7 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

 ۱۴00/0۴/0۹مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۲۱00۸0۸۶۱ متعلــق بــه فاطمــه  حاتــم ســروری فرزنــد وحیــد  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱۳۹۹/0۹/۱۵ مفق

کارت ملــی بــه شــماره 00۵۶۳۳0۱۳۸ متعلــق بــه حمیدرضــا بوریائــی فرزنــد احمــد در تاریــخ۱۴00/0۴/0۳  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
ــد  ــی فرزن ــد کاویان ــای امی ــه آق ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــماره 00۲۲۳0۵۲70 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل

محمدمهدی در تاریخ ۱۴00/0۴/0۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 00۲07۳7۴0۸ و عابربانــک پارســیان متعلــق بــه آقــای محمدامیــن احمــدی فرزنــد 
جعفــر در تاریــخ ۱۴00/0۴/۱۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدر در تاری ــد حی ــرادی ســرچقایی فرزن ــای داود م ــه آق ــق ب ــماره ۴۱۳۳۱0۲7۶۲ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
 ۱۴00/0۴/0۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 00۲۱۲۲۵0۲۸ متعلــق بــه خانــم محدثــه  غامــی کیکلــه  فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
 ۱۴00/0۴/0۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــش  ــب کف ــه کس ــوخت و پروان ــه و کارت س ــه س ــه پای ــماره ۱۴۵۱0۳0۱۳۴ و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــینی  متعلــق بــه آقــای یونــس  ورقیــان  فرزنــد شــاه حســین  در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۱ مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2902
ســند کمپانــی خــودرو بــه شــماره ۴0ایــران۵۸۲ج۱۴ بــه شــماره شاســی   NAAN0۱CE۹JH۳۳۶۶۹۵و 
ــد علــی اکبــر در تاریــخ۱۳۹۹/0۸/0۱   ــو فرزن ــه موســی شــویک ل ــور ۱۲۴K۱۲7۳۹۳۶متعلــق ب شــماره موت

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــی در تاری ــد تق ــی فرزن ــی برم ــر صالح ــه امی ــق ب ــماره 007۸0۹۴۱۵۱ متعل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد  ۱۳۹۸/0۱/0۱مفقــود گردی

ــه وجیهــه  ــق ب ــه شــماره ۴۵۶۹۹7۵۹۶۸ متعل ــی ب ــه ای ــه کســب آرایشــگری فنــی وحرف جــواز کســب و پروان
وردی اعائــی فرزنــد یعقــوب علــی در تاریــخ ۱۴00/0۳/۲0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 00۶0۱0۳۶۵۵ متعلــق بــه مهــدی ماســتری فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۳/0۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۱۸۸۲۲0۴0۲۶ و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه متعلــق بــه حمیــد شــرف الدیــن 
فرزنــد هیبــت اه در تاریــخ ۱۴00/0۳/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ۱۴00/0۳/0۱   ــوب در تاری ــد یعق ــز قاســمی فرزن ــه پروی ــق ب ــه شــماره ۱۳۸۲۵۲۱۹۶0 متعل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــا در تاری ــد حمیدرض ــور فرزن ــن رضاپ ــد امی ــه محم ــق ب ــماره 00۸۴077۳۵۲ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۳۹۹/۱۱/۱0مفق

شناســنامه بــه شــماره 00۴۶۹۳۲۶۱۵ متعلــق بــه محمــود مخبریــان فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۱/0۱مفق

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 00۲۳۵۵۴7۶۲ متعلــق بــه مریــم کمنــدی فرزنــد رضــا در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۳/۱0مفق

ــد حســین در تاریــخ۱۳۹۹/07/0۱   ــی فرزن ــه محســن یزدان ــه شــماره ۵۹۲00۱۲۶۲۵ متعلــق ب شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد محمدرضــا در تاری ــر اســمعیلی ماحاجــی فرزن ــه امی ــق ب ــه شــماره 0۱۱00۸7۳۱۳ متعل ــی ب کارت مل
۱۴00/0۳/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ۴0۱00۸۸۸۳۴ متعلــق بــه حمیــد حســنی فرزنــد حســین مــراد در تاریــخ 
۱۴00/0۳/۲0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره ۱۹۲0۲۶۹۱۱۸ و کارت پایــان خدمــت و کارت ســوخت متعلــق بــه حمــزه  شــهبازی  
فرزنــد موســی در تاریــخ ۱۳۹۸/۱۱/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــا  ــه محمدرض ــق ب ــوخت متعل ــت و کارت س ــان خدم ــماره 00۱۶۳۶۲۲۹۲ و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
بختیــاری پوئیــک فرزنــد امیــر در تاریــخ ۱۴00/0۳/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــن در تاری ــد حس ــی  فرزن ــو گنج ــپیده  اینانل ــه س ــق ب ــماره 0۳۲۳۶۹7۸۳۶ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱۳۹۹/۱۲/0۱ مفق

ــده و از  ــود گردی ــخ ۱۴00/0۳/0۵ مفق ــم در تاری ــد ابراهی ــر اســماعیلی فرزن ــی اکب ــه عل ــق ب شناســنامه متعل
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 00۱۴0۴۳7۲۶ متعلــق بــه فــرزاد  شــیزری نیــک فرزند محمــد در تاریــخ۱۴00/0۲/0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ۱۴00/0۴/0۵   ــر در تاری ــد اصغ ــه امیــن اســکندری فرزن ــق ب ــه شــماره 00۱7۹۱۶۲۵۹ متعل ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 00۱۱۸۴۸۶۶۹ و کارت ســوخت و چندفقــره چــک متعلــق بــه فرمــان باشــعورمیرکوهی 
فرزنــد وایــت علــی در تاریــخ ۱۴00/0۱/۲0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

بــه شــماره  کارت ســوخت  و  ماشــین  کارت  و  گواهینامــه  و  بــه شــماره 00۱۶۹۸۴۳۹0  ملــی  کارت 
ــخ۱۴00/0۴/0۵   ــد محمــد در تاری ــه ایمــان ســیداحمدی فرزن ــق ب ــور متعل ــه موت ــران۴۱۳ن۸۵ قولنام ۹۹ای

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

کارت ملــی بــه شــماره 00۱۵۴7۶۲۱۹ متعلــق بــه امیرحســین ایوانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ۱۴00/0۳/0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــن در تاری ــد محمدحس ــگ زاد فرزن ــه باژرن ــه فاطم ــق ب ــماره 00۲۳۱۹۸7۱0 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۱/0۱مفق

کارت ملــی بــه شــماره ۴۸۹۹۱۸۴۱۵۸ متعلــق بــه ولــی ســلیمانی فرزنــد یوســفعلی در تاریــخ۱۳۹۸/0۱/0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی  متعلــق بــه ملیحــه مــرادی بــا شــماره شناســنامه ۴۳۵ فرزنــد بابــا در تاریــخ ۱۴00/0۳/0۴ مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه بــه شــماره 00۲0۹0۵۳۵۱ و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره ۲0ایــران۵۹۱ب۱۹ متعلــق 
بــه یاســمن کمندلوئــی فرزنــد رضــا در تاریــخ ۱۴00/0۳/۱0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد

ــی  ــا کــد مل ــد صفــی اه ب ــه کاوســی فرزن ــت ال ــه ای ــق ب ــران۹7۵ق۴۸ متعل ــه شــماره ۵7ای کارت ماشــین ب
0۶۲0۸77۹۴۴ در تاریــخ ۱۳۹۹/0۱/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــدی در تاری ــد محمدمه ــریفی فرزن ــاس ش ــه غامعب ــق ب ــماره 00۳۹۸۱۲7۸۲ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  ۱۴00/0۳/۳0مفق

ــخ۱۳۹۹/۱۱/۱۶   ــین در تاری ــد حس ــری فرزن ــا نظ ــه مبین ــق ب ــماره 0۱۵0۴۴۲۵۹۹ متعل ــه ش ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2903
کارت ملــی هوشــمند و ســه عــدد کارت بانکــی بــه شــماره ۳۹۳۱0۸۳۴۹7 متعلــق بــه محمــد گنجــی فرزنــد 

حسین در تاریخ۱۴00/0۴/۱0  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0070۹۸۴۱۴۱ متعلــق بــه آرمــان ابراهیمیــان فرزنــد محمــد در تاریــخ۱۴00/0۲/0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت مربــی گــری تنیــس روی میــز و کارت بانکــی بــه شــماره ۱۵۲0۴۲۲۹0۳ متعلــق 
بــه علیرضــا نجــاری فرزنــد فیــروز در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۶ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00۶۹۵۸77۹۵ متعلــق بــه حمیدرضــا خــادم ملــک آبــادی فرزنــد داود در 
تاریــخ ۱۳۹۹/۱۲/۳0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــه شــماره 00۴۹۸70۸۶۶ متعل ــه ســوابق بیمــه ب ــوط ب ــی هوشــمند و شناســنامه و مــدارک مرب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ  ۱۴00/0۳/۲0مفق ــه در تاری ــد صفــی ال ــه علیرضــا افشــارپور نیــک فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.

ــا VIN:NAKSHV۳۲۱IB۱7۹۸۳7 و  ــران ۲0 و ب ــماره ۶۵۹ د ۲۳ ای ــه ش ــه ب ــه نام ــین و بیم کارت ماش
ــا  ــن ب ــد میــر محــی االدی ــان فرزن ــاز زمردی ــه بهن ــق ب ــور HFC۴GA۳۱DI000۱7۴۵ متعل ــا شــماره موت ب
شــماره ملــی 00۴۵7۸7۸۱۶ در تاریــخ ۱۴00/0۱/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــا ایران ــه محمدرض ــق ب ــماره 00۵۶7۵۳۴۱۱ متعل ــه ش ــی ب ــدد کارت بانک ــمند و دو ع ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ ۱۴00/0۴/0۵ مفقــود گردی ــی در تاری ــد قربانعل پورنظــری فرزن

ــی  ــماره مل ــا ش ــر ب ــد ناص ــری فرزن ــراره باق ــه ش ــق ب ــران ۱۱ متعل ــماره ۲۳۴ ل ۳۵ ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ ۱۳۹۹/۱۲/0۱ مفق 00۵۹۸۸۱۲۸۳ در تاری

ــه ســیدمحمد غفــورزاده فرزنــد ســیدغامرضا در  ــه شــماره 070۲۲۹۵۲۹۹ متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ ۱۳۹۹/۱۲/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد ابوالقاســم در تاری ــاس معتمــدی فرزن ــه عب ــق ب ــه شــماره 0۴۹0۱۴۲۴۶۱ متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
۱۳۹۹/۱۱/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه بــه شــماره 00۶۱۹0۳۱۴0 متعلــق بــه حســین مدبــری فرزنــد 
ایــوب در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و کارت شناســایی شــخصی و کارت بانکــی بــه شــماره 
00۱۶۹۳۹۲۹۸ متعلــق بــه آریــن اســامیه زهرائــی فرزنــد فریــدون در تاریــخ ۱۴00/0۳/۱۵ مفقــود گردیــده 

ــار ســاقط مــی باشــد. و از درجــه اعتب

ــران۸۸ و کارت  ــماره ۵۴ص۳۱۵ای ــه ش ــین ب ــماره ۳۹۳۳۹۸7۳۵0 و کارت ماش ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــخ  ــه در تاری ــد یدال ــی فرزن ــه رحمــان امرائ ــق ب ــران۸۸ متعل ــه شــماره ۵۴ص۳۱۵ای ــه  ب ســوخت وبیمــه نام

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  ۱۴00/0۴/0۱مفق

کارت ماشــین بــه شــماره ۴۲ق۹۲۹ایــران۲0 متعلــق بــه حمیــد مبینی فرزنــد حســین در تاریــخ۱۴00/0۳/0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره ۱۶۶00۹0۱۴۸ و کارت  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره ۱۶۶00۹0۱۴۸ و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ماشــین  و بیمــه نامــه بــه شــماره 7۲۶ی7۵ایــران۲۲ متعلــق بــه قاســم حیــدری فرزنــد عدیــل آقــا در تاریــخ 

 ۱۴00/0۴/0۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عطــاء در تاریــخ۱۴00/0۴/0۱   ــادری فرزن ــه محمدرضــا ن ــه شــماره 00۴0۸۶۹۱7۲ متعلــق ب شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه آقــای  ــه شــماره ۲7۳۹۲۳۳۲7۲ متعلــق ب کارت شناســایی ســازمانی  فدراســیون نجــات غریــق درجــه۱ ب
ســجاد قــدردان فرزنــد هوشــنگ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00۳7۳0۴۱۵۱ متعلــق بــه فرنگیــس جعفرپورکــری بــزرگ فرزنــد عیــاض در 
تاریــخ ۱۴00/0۴/0۴ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور ۶۳۱۸۴۲۶ و ــماره موت ــی ۸0۲۲۹7۸۵ وش ــماره شاس ــه ش ــران۹۹۳۶۲ ب ــماره ۱۱۵ای ــه ش ــور ب کارت موت
VIN....IRACO۸۲۱0NE۲۲۹7۸۵ متعلــق بــه رضــا رصــاف فرزنــد مبمــه در تاریــخ ۱۴00/0۱/0۱ مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00۲0۵۵۳۱۸۸ متعلــق بــه ملیــکا مســعودی فرزنــد محمدمهــدی در تاریــخ 
۱۴00/0۴/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ۱۴00/0۲/0۱   ــد ابراهیــم در تاری ــه منوچهــر هــزاوه فرزن ــق ب ــه شــماره 00۵۳۴7007۹ متعل شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــک  ــند مل ــماره ۱0۹۱۹۳007۴  س ــه ش ــنامه ب ــماره ۱0۹۱۹۳007۴ و شناس ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــه فرزن ــی علویج ــهربانو زمان ــه ش ــق ب ــی ۱0۹۱۹۳007۴ متعل ــماره مل ــه ش ــه( ب )فرمانی

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۲/0۱مفق

ــد  ــری فرزن ــی جعف ــه محمدعل ــق ب ــماره 0۴۳۹۲۹۴0۸۸  وکارت ســوخت متعل ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
عباســعلی در تاریــخ ۱۴00/0۲/0۸ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 0۴۵۱۹۳۵۳۸۱ و کارت  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0۴۵۱۹۳۵۳۸۱ و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ماشــین کارت ســوخت وبیمــه نامــه  بــه شــماره ۳۸ت۱۸۸ایــران۱۱ وکارنامــه تاکســیرانی وکارت هــای بانکــی 
ــد قربانعلــی در تاریــخ۱۴00/0۲/0۱   ــه احمدعلــی ابراهیمــی وارســته فرزن وکارت هــای شناســایی  متعلــق ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــدی فرزن ــش نهاون ــرزا من ــرام می ــی اک ــه عل ــق ب ــماره ۳۹۶۱7۳۹۴۵۵ متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ ۱۴00/0۳/07 مفقــود گردی عبــاس در تاری

ــه صبــا پــور مهــران فرزنــد مجیــد در تاریــخ۱۴00/0۱/0۱   ــه شــماره 00۲۱۴۹۲۱۲۳ متعلــق ب شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ۱۴00/0۳/0۱   ــروز در تاری ــد به ــن فرزن ــه روش ــه حانی ــق ب ــماره 00۲۵۳7۲۴7۵ متعل ــه ش ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــاد فرزن ــان ش ــه آرش دهق ــق ب ــماره 00۵۹۲۴۳۹۳7 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی  ۱۴00/0۳/0۱مفق

کارت موتــور بــه شــماره ۸۱7۶۸ ایــران ۴7۹ و بــا شــماره شاســی NBE۱۲۵A۹0۲۵۴۶۴ و بــا شــماره موتــور 
NBEA0۱۹۸۸۱ متعلــق بــه نعمــت الــه زمانــی فرزنــد حــاج علــی در تاریــخ ۱۴00/0۲/0۱ مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و گواهینامــه و ۴عــدد کارت بانکــی بــه شــماره 00۱۴۹۳۲۲۲۹ و کارت موتــور و کارت ســوخت بــه 
شــماره ۹7۲۱۴ ایــران ۱۳۵ متعلــق بــه مهــدی محمــدی مهراورانــی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ ۱۴00/0۳/۲0 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00۵۳۹۱0۱۲۵ متعلــق بــه مریــم مــرادی مزدآبــادی فرزنــد حســن در تاریــخ 
۱۴00/0۱/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 00۱۸۳۵۹۸۴۱ متعلــق بــه رامیــن تیمــوری فرزنــد محمدرضــا 
در تاریــخ ۱۳۹۹/0۱/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت بانکــی بــه شــماره 00۲0۸۸7۸۵۱ متعلــق بــه پریــا خســروی فرزنــد غامرضــا 
در تاریــخ ۱۴00/0۳/۱0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــد فرزن ــه آذر غیاثون ــق ب ــماره ۴۳۲۱۱۳۶۱۵۶ متعل ــه ش ــی ب ــات رفاه ــمند و کارت خدم ــی هوش کارت مل
نظــام علــی در تاریــخ 0۱/0۱/۱۴00 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ۱۸۱۸۸۳۵0۸۸ متعلــق بــه عصمــت پاکــرو فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ۱۴00/0۱/0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 00۵۶۶00۴۲۹ متعلــق بــه سیدحســن شــجاعی فرزنــد ســیذاصغر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۱/0۱مفق

2904
شناســنامه و کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه علــی امیــدواری صــدر فرزنــد حســین  بــه شــماره 

ملی ۴0۶0۸۳۳۹۶7 در تاریخ ۱۴00/0۴/0۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ۱۶۹۳ و کارت ملــی بــه شــماره ۵۹۴۹۵۳۶۱۶۹ متعلــق بــه داداش علــی بابائــی فرزنــد 
یحیــی در تاریــخ ۱۴00/0۴/0۹ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا  ــه حمیدرض ــق ب ــران۸۲۳۶۸ متعل ــاک ۱۲۹ای ــماره پ ــه ش ــیکلت ب ــور س ــی و کارت موت ــه رانندگ گواهینام
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ ۱۳۹۹/0۳/0۴ مفق ــی 00۵۵۵۹۵۲۱۹ در تاری ــماره مل ــه ش ــی ب ــد عل ــی فرزن ماف

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3041
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0۶۹0۵7۸۲۵۳ متعلــق بــه رضــا مریمــی منظــری فرزنــد غــام حســین در 

تاریخ ۱۴00/0۳/0۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی ۳7۲0۶۸0۱۸۵ و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه نیمــا شــیخ احمــدی 

فرزند احمد در تاریخ ۱۴00/0۳/۱۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی ۳7۳۲۳۵۸۳۵۶ متعلــق بــه فرهــاد عزیــزی فرزنــد فــرج الــه در تاریــخ 
 ۱۴00/0۳/۲۵مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره  ملــی۳7۲۱۳۶۳۶7۱ متعلــق بــه ژیلــوان صلواتی فرزنــد مهــران در تاریــخ۱۴00/0۴/0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5105
ــخ۱۴00/0۲/0۱   ــر در تاری ــد اکب ــم  نعمــت زاد فرزن ــه مری ــق ب ــه شــماره 00۱۴۳0۸۶۱۴ متعل ــی ب کارت مل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5111
کارت ملــی بــه شــماره ۵۵۶07۲۸۴۳۸ متعلــق بــه محمــد رحمتــی فرزنــد رمضــان علــی در تاریــخ 

۱۴00/0۴/۱0 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0۴۳۹0۴۸۴7۸ متعلــق بــه محمــد  بهمنــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ۱۴00/0۳/0۹  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5502
کارت ملــی بــه شــماره ۲۵۸۱۱0۲۸۸۸ متعلــق بــه عرفــان جعفری طشــی فرزنــد نــادر در تاریــخ۱۴00/0۴/۱0  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ۶۵۳ متعلــق بــه مرتظــی  زارع بوســاری فرزنــد محمــود در تاریــخ ۱۴00/0۲/۱0 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد تقــی در تاریــخ  ــه رقیــه طهیــری فرزن ــه شــماره ۲۵۹۳۴۸۱0۵۶ متعلــق ب ــه ســه ب گواهینامــه پای
۱۴00/0۲/۲0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۲۵۸07۴۹۲۵۱ و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ۲۵۸07۴۹۲۵۱ متعلــق بــه ســید 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ ۱۴00/0۴/۱0 مفق ــد ســید حســن  در تاری ــی فرزن ــم  رزازرزق مری

مــی باشــد.

ــه  ــت ب ــان خدم ــه شــماره ۲۵۹۵7۵0۵۴۲ و کارت پای ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره ۶۵۲ و گواهینام شناســنامه ب
شــماره ۲۵۹۵7۵0۵۴۲ متعلــق بــه ســید محمــد  غفــاری فرزنــد ســید احمــد  در تاریــخ۱۴00/0۲/۱۵  مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5554
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0۹۲۴7۴۹۹0۳ متعلــق بــه امیرحســین  صبوحــی صابونــی  

فرزند محمد  در تاریخ ۱۴00/0۳/۳0 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0۹۳۶۴۹۵۹۵۲ متعلــق بــه مــراد علــی  نورائــی  فرزنــد اســماعیل  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱۴00/0۴/0۱ مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0۹۴۴۲۳۱۹۵0 متعلــق بــه نصــراه  جعفــری  فرزند غامرضــا  در تاریــخ۱۴00/0۳/۲۴  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 07۴0۳۶70۶۴ متعلــق بــه محمدصــادق  رفیــع  فرزنــد جمشــید  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۳/0۱مفق

ــخ  ــد حســین  در تاری ــداد   فرزن ــه عباســعلی  کهخــا خالق ــق ب ــه شــماره ۳۶۲۱۱0۹۹۴۳ متعل ــی ب کارت مل
۱۴00/0۳/۲0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره ۶۴۲۹۹7۳۴۵۱ متعلــق بــه محســن  نظــری  فرزنــد عباســقلی  در تاریــخ۱۳۹۹/۱۲/0۱  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0۸۲0۴۱۲۶۴۳ و کارت دانشــجویی بــه شــماره 
۹۶۱۱۵0۱۴7 و کارت عابربانــک تجــارت متعلــق بــه معصومــه  قربــان زاده  فرزنــد بــرات  در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ۱۴00/0۴/0۶ مفق

ــد محمدحســن  در  ــاد  فرزن ــل آب ــد  شــهامتی خلی ــه ناهی ــق ب ــه شــماره 0۹۴۲۳۳0۳۵۸ متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ ۱۴00/0۳/۲0 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  ملــی 0۹۲۱7۸۱۳۳۴ متعلــق بــه حســن  احمــدی  فرزنــد محمــود  در تاریــخ 
 ۱۳۹۹/۱0/۱۱مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــتادپور  فرزن ــا  س ــه علیرض ــق ب ــماره ۲۹۹۳7۵۴۱۱۴ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۳۹۹/۱۲/0۱مفق

ــی  در  ــد عبدالعل ــی  فرزن ــی زاده یدک ــد  ول ــه محم ــق ب ــی 0۸7۳۱77۲۹0 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ ۱۳۹۹/0۳/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــر  فرزن ــی ف ــادات  مدن ــه انســیه س ــق ب ــی 0۹۳۳07۳۴۸۸ متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــی و گواهینام کارت مل
ســیدعلی بمــان در تاریــخ ۱۴00/0۴/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

6602
ــماره  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره ۴07۲۸0۲۸7۵ و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره ۹۳۴ و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
۴07۲۸0۲۸7۵ و دفترچــه بیمــه  تامیــن اجتماعــی متعلــق بــه مهنــاز میرزایــی بســطامی فرزنــد محمدنجــف 

در تاریخ ۱۴00/0۴/0۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خودرو موتور ســیکلت  به شــماره ۶۴۸۲۲ / ایــران..۵۳۹ و شــماره شاســی :NIZ۱۵0C۸700۳۸0و 
شــماره موتــور:۳7۱۱007۲۸و ســند مالکیــت  موتــور ســیکلت بــه  شــماره شاســی :NIZ۱۵0C۸700۳۸0و 
ــد  ــاری فرزن ــدا دانی ــه نورخ ــق ب ــران۵۳۹ متعل ــاک ۶۴۸۲۲/ای ــماره  پ ــور:۳7۱۱007۲۸  و  ش ــماره موت ش

حســین در تاریــخ ۱۴00/0۳/۲۴ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
ــود  ــخ ۱۳۹۹/07/0۱ مفق ــا در تاری ــد رض ــد محم ــداری فرزن ــاش علم ــدا کف ــم ن ــه خان ــق ب ــنامه متعل شناس

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره ۶۶۴۹۸۴۸۴7۶ متعلــق بــه مصطفــی کریمــی فرزنــد جعفــر در تاریــخ۱۴00/0۴/07  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــده و از  ــود گردی ــخ ۱۳۹۹/0۱/0۱ مفق ــد محمــد در تاری ــن فرشــچی فرزن ــم نازنی ــه خان ــق ب شناســنامه متعل
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی ایران۲۲_۵۴7و۳۵وشــماره  پــاک  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ  و  شناســنامه 
ــد  ــا  فرزن ــای امیــر عبــاس شــرفی کی ــه آق ــق ب ــورG۴ED۶۵۹۴۳۲۲ متعل IR۸۶۳۱۲0۱0۱۸۲وشــماره موت

غامحســین در تاریــخ ۱۴00/0۳/0۱ مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــحق در تاری ــد اس ــژاد فرزن ــم ن ــم قاس ــم مری ــه خان ــق ب ــماره ۲۶۸0۱۸۹۳۵۳ متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  ۱۴00/0۳/۱0مفق
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
یکشنبه  1400/04/13

شماره : 1131

  محمود رضایی -   ایده روز  | بررسی عملکرد 
داوران و نظرات کارشناسان داوری در بازی های 
استقال در رقابت های لیگ برتر نشان می دهد 
که آبی پوشــان در برخی از بازی ها از عملکرد 
داوری ضرر کرده اند. شــاگردان مجیدی در 
برخی از بازی ها هم از اشتباه داور سود برده اند.

 تیم فوتبال استقال این روزها با چالش داوری 
و عملکرد داوران در بازی های این تیم مواجه 
شــده است؛ چالشــی که باعث شد سرمربی 
آبی پوشان پایتخت در نشست خبری پس از 
بازی با آلومینیوم اراک در هفته بیست و پنجم 
رقابت های لیگ برتر خطاب به داوری اظهارات 
تنــدی را مطرح کند.مجیدی درباره عملکرد 
داوری گفت: »برای من جای سوال است. واقعا 
مشکل شما با استقال چیست؟ با فرد است یا 
هوادار؟ بزرگ ترین داوران دنیا اشتباه می کنند 
اما چرا همه اشــتباهات برای استقال است؟ 
هر هفته یک اشتباه رخ می دهد. چرا باید گل 
سالم ما مردود اعام شود.«جنجال های داوری 
و مسائلی که استقال با آن دست و پنجه نرم 
می کند، باعث شد سری به عملکرد داوران در 
۹ بازی اخیری که مجیدی به عنوان سرمربی 
استقال روی نیمکت نشسته است بزنیم. در 
این گزارش قرار است مشخص شود که مجیدی 
و شاگردانش چقدر از عملکرد داوری سود یا 

ضرر کرده اند.

 هفته هفدهم؛ استقال - فواد
در این بازی به زعم کارشناســان داوری، تنها 
نکته مهم و برجســته بازی، پنالتی منجر به 
گل آبی پوشان پایتخت در دقیقه ۸۲ بود که 
کارشناسان داوری تصمیم داور را مبنی بر اعام 
پنالتی درســت قلمداد کردند و در این بازی 

استقال از عملکرد داور ضرر نکرد.

 هفته هجدهم؛ استقال - ماشین سازی
این مســابقه با برتری ۲ بر صفر آبی پوشــان 
پایتخــت به پایان رســید. تنها صحنه بحث 
برانگیزی که در این بازی وجود داشت، برخورد 
حبیب گردانی با مهدی قایدی در دقیقه ۶۴ 

در محوطه جریمه ماشین سازی بود که اکثر 
کارشناسان داوری ضمن پنالتی دانستن آن 
صحنه، معتقد بودند که مدافع ماشین سازی 
باید با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج می شد.

 هفته نوزدهم؛ استقال - پیکان
آبی پوشــان در این بازی به تساوی بدون گل 
دست یافتند. تنها صحنه مشکوک این بازی 
در دقیقه ۲7 رخ داد و بیشــتر کارشناســان 
داوری معتقــد بودند که مســعود ریگی در 
محوطه جریمه، رضا جبیره بازیکن پیکان را 
سرنگون کرده و باید در این این صحنه پنالتی 

اعام می شد.

 هفته بیستم؛ استقال - صنعت نفت 
آبادان

داور این بازی یکی از پر اشتباه ترین روزهای 
خود را در این بازی پشــت سر گذاشت. بنا بر 
نظرات کارشناســان داوری، تصمیم های داور 
در این بازی، باعث شــد دو تیم موقعیت های 
خوبی را از دست بدهند اما یکی از دو صحنه 

بحث برانگیز این بازی، خطا روی مهدی قایدی 
در دقیقه ۳۴ در محوطه جریمه  صنعت نفت 
آبادان بود که با توجه به نظر کارشناسان، داور 
به اشــتباه به مهدی قایدی کارت زرد نشان 
داد در حالــی که باید ایــن صحنه را پنالتی 
اعام می کرد. همچنین گلی که آبی پوشــان 
در دقیقه 7۴ به ثمر رســاندند و داور این گل 
را آفساید اعام کرد، بنا به نظرات کارشناسان 
داوری، سالم بود و تصمیم داور در این صحنه 

هم اشتباه بوده است.

 هفته بیست و یکم؛ استقال -  پدیده
در این بازی با توجه به نظر کارشناسان داوری، 
به غیر از چند صحنه جزئی که تاثیری در روند 
بازی نداشت، داور تصمیم جنجالی ای نداشت 
که نتیجه بازی را تغییر دهد. آبی پوشان این 
بــازی در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر با پیروزی 

پشت سر گذاشتند.

 هفته بیست و دوم؛ استقال - ذوب آهن
ایــن بازی با شکســت ۲ بر صفر اســتقال 

همــراه شــد. تنهــا صحنــه ای که شــاید 
اســتقال را با شکست ســنگین تری مواجه 
می کــرد برخورد بازیکــن ذوب آهن با مدافع 
 اســتقال در محوطــه جریمــه آبی هــا در

 نیمه اول بود که برخی از کارشناسان داوری 
معتقد بودند این صحنه پنالتی بوده و برخی 
هم تصمیم داور را مبنی بر ادامه بازی درست 

قلمداد کردند.

 هفته بیســت و ســوم؛ استقال - 
پرسپولیس

داربــی ۹۵ پایتخــت که با شکســت یک بر 
صفر آبی پوشان همراه شد، یک صحنه بسیار 
جنجالی داشت که در دقیقه ۳ امیری و قایدی 
در محوطــه جریمه پرســپولیس برخوردی 
داشــتند که داور در این صحنه حکم به ادامه 
بازی داد. این موقعیت را اکثر کارشناسان داوری 
پنالتی اعام کردند و معتقد بودند که داور در 

این صحنه کاما اشتباه کرده است.
 بســیاری از بازیکنــان و مربیان و همچنین 
هواداران استقال معتقد بودند اگر این صحنه 

پنالتی اعام می شــد، شاید روند بازی تغییر 
پیدا می کرد.

 هفته بیست و چهارم؛ استقال - گل  
گهر سیرجان

شــاگردان مجیدی در این بازی موفق شدند 
گل گهر را با ۲ گل شکست دهند. تنها صحنه 
مشــکوک این بازی در دقیقــه ۵۲ رخ داد و 
برخورد بازیکن گل گهر با مدافع استقال در 
محوطه جریمه، باعث شــد بازیکنان دست 
خود را به نشــانه پنالتی باا ببرنــد اما داور 
تصمیم بــه ادامه بازی گرفت. در این صحنه، 
نیمــی از کارشناســان داوری معتقدند داور 
بایــد پنالتی اعــام کرد اما نیــم دیگری از 
 کارشناسان تصمیم داور را مبنی بر ادامه بازی

 درست قلمداد کردند.

 هفته بیســت و پنجم؛ اســتقال - 
آلومینیوم اراك

صحنه جنجالی این بازی در دقیقه ۶۸ رخ داد، 
جایی که محمد نادری برای استقال موفق شد 
گلزنی کند اما داور این صحنه را آفساید اعام 
کرد. در این صحنه هم نظرات کارشناســان 

متفاوت بوده است.
 بعضی از کارشناسان، دخالت مهدی قایدی را 
در ضربه آخر این صحنه، خطا اعام کردند و 
برخی دیگر از کارشناسان گل استقال را به 
طور کامل سالم قلمداد کردند. حدود ۱0 دقیقه 
پیش از این صحنه اما لمس توپ با دست توسط 
مدافع استقال از نگاه بسیاری از کارشناسان 
داوری پنالتی بود و برخی هم معتقد بودند که 
تصمیم داور در اعام نکردن پنالتی به ســود 

آلومینیوم، درست بوده است.

 یک پنالتی؛ سود و یک گل؛ ضرر
 بنابراین و با استناد به نظر کارشناسان داوری، 
استقال در ۹ بازی با هدایت فرهاد مجیدی، 
به اندازه ۳ پنالتی و ۲ گل از داوری ضرر کرده 
و بــه اندازه ۴ پنالتی هم از تصمیمات داوران 

سود برده است.

استقاِل مجیدی از اشتباه داوران ضرر کرده  یا سود؟

صحبت های آلکنو در لیگ ملت های والیبال هنگام وقت اســتراحت در 
رسانه مختلف والیبالی بازتاب داشت.

 سایت ورزشی لهستان در گزارشی به صحبت های عجیب سرمربیان والیبال 
هنگام وقت استراحت پرداخته که در این لیست نام وادیمیر آلکنو سرمربی 

والیبال ایران دیده می شود.
آلکنو که هدایت ایران را در لیگ ملت های والیبال ۲0۲۱ همراه داشــت، 
صحبت هایش هنگام وقت اســتراحت سوژه رسانه های ایتالیایی و لهستانی 

شده است. در این گزارش آمده است: 
سرمربی روس بعد از هدایت تیم ملی والیبال ایران گفت: می خواهم به جای 
پرداختن به پیشرفت جسمی ملی پوشان والیبال ایران، روی ذهنیت بازیکنان 

کار کنم و نگرش آنها را تغییر دهم.
این کار آلکنو در زمان مســابقات لیگ ملت ها در ریمینی مشــهود بود. 
آلکنو در طول وقت های استراحت هنگام بازی ها به بازیکنان نکات جالبی را 
گوشــزد می کرد. به عنوان مثال هنگام وقت استراحت در یک بازی آلکنو به 

میثم صالحی که عملکردش خوب نبود، گفت: آیا خسته شده ای؟ منم مانند 
شما با همان هواپیما به این مسابقات آمده ام!

در بازی دیگر که ایران مقابل بلغارستان قرار گرفته بود و ملی پوشان والیبال 

چند امتیاز متوالی را از دست دادند، آلکنو با عصبانیت تمام به امیرحسن اسفندیار 
گفت: شاید بهتر خواهد بود که این مسابقه را از تلویزیون تماشا کنی! پس از 
این صحبت ها،  جوان ۲۲ ساله ایران تحت تاثیر قرار گرفته و پس از بازگشت 
به زمین بازی خوبی را ارائه داد. باتوجه به پیروزی ایران و موفقیت کسب شده 

به نظر می رسید که صحبت های آلکنو جواب داده است.
یا حتی در بازی ایران مقابل اســترالیا که با بازی ضعیف و شکســت ملی 
پوشان ایران همراه بود یکی از مربیان لهستان با توماس توتولو )دستیار آلکنو( 
تماس داشته و تمایل به همکاری با یکی از بازیکنان ایران در فصل آینده در 
لیگ لهســتان را درخواست می کند که توتولو در پاسخ به آن می گوید: اگر 
ملی پوشان ایران مسابقه ای مانند استرالیا را تکرار کنند، آلکنو آنها را می کشد!

در بازی ایران با لهستان و در ست سوم این رقابت درحالی که ایران ۲ بر 
صفر از حریف عقب افتاده بود ملی پوشان توپ های پشت سر هم را از دست 
داده که این موضوع با واکنش تند آلکنو همراه بود. آلکنو با عصبانیت به ملی 
پوشان فریاد می زند: خجالت نمی کشید؟ خانواده هایتان این بازی را می بینند! 

علی کانتری سرمربی تیم فجرسپاسی از وجود فساد و 
رشوه در لیگ یک گفت و از قوه قضاییه خواست تا به این 

موضوع ورود کند.
این روزها لیگ یک به ایستگاه های آخر نزدیک می شود 
و تیم های برای صعود به لیگ برتر تاش می کنند. هوادار، 
بادران و فجرسپاسی سه تیم باای جدول هستند که فاصله 
آنها بســیار بهم نزدیک است و نمی توان گفت چه تیمی 
شانس بیشتری نسبت به دیگری برای صعود دارد. به سراغ 
علی کانتری سرمربی فجر سپاسی رفتیم و او در گفت وگو 
با خبرآناین درباره شرایط تیمش در لیگ توضیحاتی داد. 
او همچنین درخصوص معضل بزرگ این روزها یعنی تبانی 

در رده های مختلف فوتبال هم صحبت کرد.

 در فصل جاری لیگ یک فجر سپاسی نتایج 
خوبی كســب كرده و در آستانه بازگشت دوباره به 
لیگ برتر قرار گرفته است. در ابتدای فصل تصور 

می كردید كه شرایط برای تیم مثبت پیش برود؟
من چندین فصل با تیم فجر بودم اما امسال می بینم که 
تیم همدل است و برای موفقیت لحظات را هم غنیمت می 
شمارد. بازیکنان با غیریتی داریم که دوست دارند پیشرفت 
کنند و بهتر شوند و آینده بهتری داشته باشند. وقتی می 
بینند با این تیم می توانند لیگ برتری شوند تاش شان هم 
بیشتر می شود و نتایج خوبی هم به دست آوردند. خیلی ها 
باور نمی کردند چنین اتفاقی رخ بدهد و ما بتوانیم به این 
نتایج برسیم اما خدا کمک کرد و بازیکنان تاش کردند و 

به این روند هم ادامه می دهیم. 

 در ادامه مسابقات دو بازی سرنوشت ساز مقابل 
دو حریف اصلی تان یعنی هوادار و شاهین بوشهر 

دارید. این دو بازی را چطور ارزیابی می كنید؟
ما تکلیف مان دست خودمان است و با بردن این دو تیم 

خیالمان راحت می شود و کارمان به اما و اگر نمی کشد. 
بازی با این دو تیم و قرعه ای که به ما افتاده خیلی خوب 
است در حالی که برخی فکر می کردند که این بازی ها برای 
ما مشکل است اما چون همه چیز دست خودمان است از 
آن استقبال می کنیم. با این انگیزه ای که من بین بازیکنانم 

می بینم مطمئن هستم که صعود می کنیم.

 شما پیش از این سابقه حضور در لیگ برتر را 
با فجر داشتید. تفاوت میان لیگ برتر و دسته یک 

چیست؟
فوتبال بازی کردن در لیگ برتر خیلی راحت تر است. 
فضاهایی که در لیگ برتر وجود دارد در لیگ یک نیست. 
کاری که قرار است در لیگ برتر انجام بدهید خیلی راحت 
تر است اما در لیگ یک به شما اجازه فکر کردن نمی دهند. 
لیگ یک شبیه لیگ انگلیس است و آنجا هم اینگونه است 

و هیچ تیمی باا و پایین جدول برایش فرقی نمی کند. در 
لیگ برتر ایران وقتی تیم پایین جدول با باای جدول بازی 
می کند تقریبا محکوم به شکست است اما در لیگ یک این 
گونه نیست و تا روز آخر همه درگیر هستند. لیگ دسته یک 
سختی های خودش را دارد و قابل قیاس با لیگ برتر نیست.

 بحث تبانی در لیگ یک به خصوص در هفته 
های پایانی همواره از سوی افراد زیادی مطرح شده؛ 

شما این اظهارات را تایید می كنید؟ 
من این صحبت را انجام دادم و با وجود اینکه بعضی ها 
گفتند نگو چرا که به ضررت می شــود اما بازهم سرحرفم 
ایســتادم. واقعیتی که می دانیم وجــود دارد و اتفاق می 
افتد نیازی بــه گفتن من ندارد. آقــای محمودزاده  هم 
اعام کرد که یک ردپاهایی دیده شــده و صحبت کردند 
و احتمال محرومیت هم هست بنابراین احتیاجی نیست 

من بگویم. اگر بخواهیم برخورد کنیم خیلی راحت است. 
فدراســیون هم گفته می شود پیگیری این مسئله هست 
تا اتفاقات غیرفوتبالــی رخ ندهد و تیم ها فوتبالی صعود 
کنند. اگر حواســمان به این مسائل نباشد و قوه قضاییه 
و سازمان اطاعات را به آن وارد نکنیم فدراسیون فوتبال 
بــا کمیته اخاق نمی تواند هیــچ کاری کند. امروز همه 
دنبال این هســتند که با فساد در کشــور مبارزه کنند، 
فوتبال هم جزوی از مملکت اســت و اگر وارد این قضیه 
 شــوند حتما می توانند جلوی آن را بگیرند. ما یک مورد 
داشتیم که مدیرعامل تیم شماره تلفن و اطاعات شخص 

را به کمیته اخاق داد.

 به بازیکن شما پیشنهاد رشوه دادند؟
بله دقیقا یک شخصی به بازیکن ما پیشنهاد داده بود و ما 
منتظر پیگیری ها هستیم تا بساط این افراد را جمع کنند. 

 پیام شما برای هواداران فجرسپاسی چیست؟ 
هوادارانمان همیشه پشت تیم بودند و نه تنها در استان 
بلکه در کل کشور فجر را خیلی دوست دارند. از پیرزن 70 
۸0 ساله تا بچه های ۵-۶ ساله برای موفقیت این تیم دست 
به دعا هستند تا لیگ برتری شود. از آن ها می خواهم تا 
لحظه آخر امیدوار باشــند تا به هدفمان برســیم و تیم را 

تحویل استان بدهیم و بعد خداحافظی کنیم.

 غامحسین پیروانی سال ها در كنا فجربود. 
آیا شــما برای مسائل تیم با او مشورت می كنید و 

در ارتباط هستد؟
آقای پیروانی به خاطر بیماری و عملی که انجام دادند 
خیلی بیرون از منزل نمی آیند اما ما بچه ها را جمع می 
کنیم و با او تماس می گیریم تا با صحبت هایش بازیکنان 

انگیزه بگیرند.

صحبت های عجیب و شنیده نشده آلکنو در لیگ ملت های والیبال

از تبانی و فساد تا شباهت لیگ آزادگان به لیگ برتر انگلیس

  همبازی طارمی به الهال نیامده دیپورت شد؟
ــد  ــرمربی جدی ــد س ــی ش ــعودی مدع ــگار س خبرن

ــد. ــی خواه ــم را نم ــازه وارد تی ــم ت ــال مهاج اله
 موســی مــارگا ســتاره کامرونــی پورتــو اولیــن و 
بهتریــن خریــد تابســتانی الهــال عربســتان بــرای تقویت 
خــط حملــه اش پیــش از دیــدار بــا اســتقال در مرحلــه 
یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا بــه شــمار می 
ــگار  ــل خبرن ــر المریس ــه عبدالعزی ــن رابط ــد.در همی آی
عربســتانی در برنامــه تلویزیونــی »الحصــاد الریاضــی« خبــر داد: لئونــاردو ژاردیم 
ســرمربی جدیــد الهــال بــه موســی مــارگا و گومیــس اعتقــادی نــدارد و مــی 
خواهــد ایــن دو مهاجــم را رد کند.ژاردیــم ســرمربی ســابق موناکــو دو روز پیــش 
بــه ریــاض آمــد تــا بــه صــورت رســمی کارش را بــا الهــال آغــاز کنــد. باشــگاه 
الهــال پیــش از امضــای قــرارداد بــا ژاردیــم بــا مــارگا قــرارداد امضــا کــرده بــود.

مــارگا فصــل گذشــته زوج طارمــی مهاجــم ملــی پــوش کشــورمان در پورتــو 
بــود کــه در نهایــت از ایــن تیــم جــدا شــد و بــا الهــال قــرارداد امضا کــرد. دیدار 

اســتقال بــا الهــال در تاریــخ ۲۲ شــهریور برگــزار مــی شــود.

 رحمتی در پدیده می ماند
ــا  ــم ب ــن تی ــد ای ــده می گوی ــال پدی ــم فوتب ــر تی مدی
شــرایط ســختی ایــن نتایــج خــوب را کســب کرده اســت.

حســین بادامکــی، مدیــر تیــم فوتبــال پدیــده در 
خصــوص عملکــرد ایــن تیــم در بازی هــای اخیــر گفــت: 
ــن  ــا چنی ــده ت ــث ش ــی باع ــان و کادر فن ــاش بازیکن ت
ــی  ــد خوب ــکر در رون ــدا را ش ــود و خ نتایجــی کســب ش
قــرار داریــم. برابــر اســتقال هــم بــد شانســی آوردیــم و 
می توانســتیم حداقــل یــک امتیــاز بگیریــم زیــرا کــه بازیکنــان مــا حتــی ایــق 

ــد. ــری بودن برت
ــازی کردیــم و بــه  ــا غیــرت ب وی ادامــه داد: برابــر ســایپا و تراکتــور نیــز، ب
ــی  ــان و کادر فن ــت. بازیکن ــم رف ــش خواهی ــد پی ــن رون ــا همی ــدا ب ــد خ امی
ــز را روی کار  ــط تمرک ــد و فق ــوش کرده ان ــی را فرام ــکات قبل ــی و مش حواش
ــه  ــم ک ــا می دانی ــم ام ــه کســب ســهمیه داری ــی ب خــود گذاشــته اند. نیم نگاه
بایــد یــک ســری اتفاقــات بیفتــد و مــا هــم همــه بازی هایمــان را ببریــم. بــه 
هــر حــال امیــد داریــم، تــاش می کنیــم و می جنگیــم تــا اگــر شــد بــه ایــن 
مهــم دســت پیــدا کنیــم. مــا از ۳۱ خــرداد تــا ۹ تیــر، ۳ بــازی انجــام دادیــم که 
ایــن کار مــا را ســخت کــرد زیــرا هــم فرصــت کمی بــرای ریــکاوری و بدنســازی 
بازیکنــان و هــم فرصــت کــم بــرای مــرور کارهــای تاکتیکــی بــود کــه خــدا را 
شــکر بــه خوبــی از ایــن دوره گذشــتیم و آمــاده بازی هــای بعــدی هســتیم . 

 استراماچونی رسما سرمربی الغرافه شد
عنــوان  بــه  رســما  اســتقال  ســابق  ســرمربی 
ســرمربی جدیــد الغرافــه معرفــی شــد. بــه نقــل از اســتاد 
الدوحــه، ســرانجام همچنــان کــه پیــش بینــی مــی شــد 

ــرد. ــا ک ــرارداد امض ــه ق ــا الغراف ــتراماچونی ب اس
ــرارداد  ــا زرد پوشــان ق ــی ایتالیایــی رســما ب ایــن مرب
ــگ ســتارگان قطــر  ــد در لی ــا از فصــل بع ــرد ت امضــا ک

ــد. مربیگــری کن
طبــق اعــام گاتزتــا دلــو اســپورت قــرارداد اســتراماچونی بــا الغرافه دو ســاله 

ست. ا

  این اشتباهات در فوتبال پایه هم دیده نمی شود
هافبــک تیــم فوتبــال اســتقال تهــران گفــت: 
اشــتباهات داوری کــه در بــازی مــا و آلومینیــوم اراک رخ 

داد در فوتبــال پایه هــا هــم دیــده نمی شــود.
بــا  تیمــش  دیــدار  خصــوص  در  رضاونــد  آرش 
ــن  ــه داوری ای ــوط ب ــیه های مرب ــوم اراک و حاش آلومینی
بــازی گفــت: در صحنــه ای کــه تیــم مــا بــه گل رســید، 
هیــچ اتفــاق مشــکوکی دیــده نشــد و آن صحنــه طــوری 
نبــود کــه بگوییــم آفســاید میلیمتــری بــود یــا فقــط دســت یــا پــای بازیکــن 
مــا در موقعیــت آفســاید قــرار داشــت. در آن صحنــه بازیکــن مــا ســه متــر از 
خــط آفســاید عقــب بــود و وقتــی هــم تــوپ گل شــد کمــک داور بعــد از چنــد 
ثانیــه پرچــم زد و ایــن اشــتباهات واقعــا در فوتبــال پایــه هــم دیــده نمی شــود 
چــه برســد در مســابقات لیــگ برتــر. وی در قســمت دیگــری از حرف هایــش 
ــل از گل  ــه قب ــد ک ــد بگوین ــان می خواهن ــرد: اان برخــی کارشناس ــوان ک عن
فــان اتفــاق رخ داد یــا اینکــه بگوینــد آیــا تــوپ بــه پای مهــدی قائــدی برخورد 
کــرده اســت یــا خیــر. واقعــا ســوال مــن این اســت کــه ســرپوش گذاشــتن روی 
اشــتباهات داوری چــه چیــزی را عــوض می کنــد؟ چــرا در خیلــی از بازی هــای 
لیــگ برتــر ویدئــو چــک از طریــق موبایــل را قبــول کردنــد ولــی در بــازی مــا 
ــد؟  ــدی می گیرن ــاد مجی ــت فره ــل را از دس ــد و موبای ــول نمی کنن آن را قب
ــا اینطــور  ــم م ــا تی ــم ب ــد، خواهــش می کن ــاه دارن ــش گن اســتقال و هواداران
ــازی گــره می خــورد  ــد خاطرنشــان کــرد: وقتــی یــک ب برخــورد نکنید.رضاون
زدن یــک گل می توانــد همــه چیــز را تغییــر دهــد ولــی شــما دیدیــد کــه گل 
ســالم مــا چگونــه مــردود اعــام شــد و صحنه هــای ۶0 بــه ۴0 هــم بــه ســود 
تیــم حریــف گرفتــه می شــد. شــما ببینیــد در نیمــه دوم چقــدر بایــد وقــت 
ــه داشــت  ــت اضاف ــه وق ــازی ده دقیق ــل ب ــد، حداق ــه می ش ــف شــده گرفت تل
ولــی چــرا گرفتــه نشــد؟ در یــک صحنــه بــه فرشــید اســماعیلی ضربــه زدنــد و 
روی زمیــن افتــاد ولــی داور خطــای هنــد اســماعیلی را گرفــت، مگــر می شــود 
خیلــی راحــت شــاهد چنیــن اشــتباهاتی باشــیم؟ گلــی کــه تیــم مــا زد کامــا 
درســت بــود و همــه دیدنــد کــه بازیکــن مــا چنــد متــر عقب تــر بــود، واقعــا 

ایــن اشــتباهات قابــل جبــران نیســت. 

 تراكتور با 5 غایب در تهران
تیــم فوتبــال تراکتــور در بــازی بــا اســتقال ۵ بازیکن 

خــود را در اختیــار نــدارد.
، تیــم تراکتــور ســه شــنبه ایــن هفتــه در چارچــوب 
دیدارهــای هفته بیســت و ششــم لیــگ برتر در ورزشــگاه 

آزادی میهمــان اســتقال اســت.
فیــروز کریمــی در ایــن مســابقه حســاس پنــج بازیکن 

خــود را بــه دلیــل مصدومیــت در اختیار نــدارد.
ــوری  ــم تیم ــی و میث ــاد فخرالدین ــدری، می ــدی تیک ــی، مه ــر ایمان اکب
محرومــان تراکتــور در دیــدار مقابــل اســتقال هســتند و محمدرضــا خانــزاده 
ــی  ــروز کریم ــاگردان فی ــی ش ــه همراه ــادر ب ــت ق ــل مصدومی ــه دلی ــز ب نی
نخواهنــد بــود. البتــه پیمــان بابایــی مهاجــم ایــن تیــم کــه در هفتــه هــای اخیر 
ــوده از روز گذشــته در تمرینــات  ــه دلیــل مصدومیــت در تمرینــات غایــب ب ب
گروهــی شــرکت کــرد و ظاهــرا بــرای حضــور در ایــن مســابقه مشــکلی نــدارد.

پنــج غایــب تراکتــور مقابــل اســتقال، همگــی جــزو بازیکنــان اصلــی ایــن 
تیــم بــه شــمار می رونــد و بــا غیبــت آنهــا، دســِت فیــروز کریمــی در ورزشــگاه 
آزادی تهــران بســیار خالــی خواهــد بــود. دیــدار اســتقال و تراکتــور از ســاعت 

ــود. ــزار می ش ــاری برگ ــه ج ــنبه هفت ۱۹:۴۵ سه ش

مدیرعامل باشگاه فواد خوزستان گفت: برتری مقابل پرسپولیس می تواند 
کلید پیروزی ما در دیدارهای بعدی باشــد و به نحوی می توانیم راه صعود به 

مسابقات باشگاه های آسیا را با بردن این بازی به دست بیاوریم.
 سعید  آذری درباره برنامه های ویژه تیم فواد در پنج هفته باقی مانده لیگ 
برتر فوتبال اظهار داشت: برنامه ریزی ویژه ما تقریبا از دوم فروردین شروع شده و 
حدود چهار ماه است بچه ها تحت فشار مسابقات زیادی را پشت سر گذاشته اند 
اما متأسفانه با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقااتی مان و تعداد بازیکنان 
محدودی که در اختیار داشتیم، این فشارها اکنون خود را نشان می دهد. خودمان 

هم می دانستیم چنین فشاری به تیم فواد وارد می شود.
وی افزود: مقابل مس رفسنجان در سه دقیقه تمرکز خود را از دست دادیم 
و بازی فوق العاده مهمی که یک بر صفر پیش بودیم، با نتیجه ۲ بر یک واگذار 
کردیم. دســت جواد نکونام روی نیمکت فوق العاده خالی بود و کار به شکلی 
پیش می رود که اگر مصدومان فواد تا اواسط این هفته به تیم اضافه نشوند، 
شرایط مقداری بحرانی خواهد شد. البته با توجه به تاش های کادر پزشکی 
امیدواریم بچه ها به بازی با پرسپولیس برسند تا به پنج هفته پایانی امیدوار شویم.

مدیرعامل باشگاه فواد خوزستان عنوان کرد:  نکونام تمرینات ویژه ای طراحی 

کرده اما گرمای وحشــتناک خوزستان، سبب شده هوای باای ۵0 درجه را 
تجربه کنیم. بیشتر تمرینات مان در این فضا برگزار می شود و کارمان فوق العاده 
سخت است ولی با بودن جواد نکونام، همکارانش، حمایت های هواداران عزیزمان 
که واقعا فواد را دوست دارند، تاش همکاران و تمرینات مستمری که بچه ها 
پشت سر می گذارند امیدوارم مانند سال گذشته که در آخرین روز قهرمان سوم 
لیگ شدیم و توانستیم سهمیه آسیا را کسب کنیم، امسال هم در پنج هفته 
پایانی امیدوارانه مبارزه را ادامه بدهیم. تا آخرین لحظه هم ناامید نمی شویم و 

این مبارزه ادامه خواهد داشت.

برتری مقابل پرسپولیس راه صعود فواد به آسیا است



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

 |  تحریریه  : مهدی محرری ، زهرا 
جعفری ،سیدمحمد قیصری ،فاطمه 

صغری حجازی امیری، محمود رضایی
  |  سازمان آگهی ها :

 مصطفی عبدالملکی 
 | نشانی : تهران ، میدان انقاب ،  ابتدای 

خیابان آزادی، كوچه جنتی، پاك 7  
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پیامبر اكرم )ص( :

أشیدوا بِالنِکاِح 
وأعِلنوُه .

ازدواج را آشکارا و 
علنی برگزار كنید .
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 در تعداد میلیونر هم ركورد زدیم!
فناوریفناوری

 نوع دلتا در 98 كشورشناسایی شده است
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: نوع دلتا ویروس کرونا در حداقل ۹۸ 
کشور و منطقه یافت شده است و افزود که به سرعت در کشورهایی که میزان 

واکسیناسیون آنها کم است گسترش می یابد.
 به نقل از سی جی تی ان، تدروس ادهانوم، دبیرکل سازمان  جهانی بهداشت 
)WHO(  گفت: نوع دلتا ویروس کرونا در حداقل ۹۸ کشور و منطقه یافت شده 
اســت و افزود که به سرعت در کشــورهایی که میزان واکسیناسیون آنها کم 
است، گسترش می یابد.وی ادامه داد: نوع دلتا که اولین بار در هند در ماه اکتبر 
گذشته کشف شد، »خطرناک« است و همچنان به تکامل و جهش ادامه می دهد 

و بنابراین نیاز به ارزیابی مداوم و »تنظیم دقیق پاسخ بهداشت عمومی« دارد.
تدروس ادهانوم در کنفرانس خبری خود گفت: در آن کشورهایی که پوشش 
واکسیناسیون کووید ۱۹ کم است، صحنه های وحشتناک سرریز بیمارستان ها 

دوباره به یک قاعده تبدیل می شود.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد که واکسیناسیون بهترین راه برای 
کند کردن همه گیری، نجات جان انسان ها ، بهبود شرایط اقتصادی در جهان 

و جلوگیری از  ظهور انواع خطرناک دیگر است.
وی افزود: من از رهبران سراسر جهان خواسته ام که   با هم کار کنند تا اطمینان 
حاصل کنند که تا این زمان در سال آینده، 70 درصد از مردم هر کشور واکسینه 
می شوند.تدروس ادهانوم همچنین از همه کشورها خواست حداقل ۱0 درصد از 
مردم خود را در اسرع وقت تلقیح کنند تا اطمینان حاصل شود که از کارمندان 
بهداشت و افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند محافظت می شود.به گفته 
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، این امر به طور موثر مرحله حاد همه گیری 

را به پایان می رساند و جان تعداد قابل توجهی از انسان ها را نجات می دهد.

 حتی موارد خفیف كرونا برای سامتی خطرناك است
مدیر مرکز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا که واکسن 
اســپونتیک وی را تولید کرده هشــدار می دهد حتی موارد خفیف ویروس 

کرونا برای بدن خطرناک است.
 به نقل از تاس، الکســاندر گینتســبورگ، مدیر مرکــز تحقیقات ملی 
اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا که واکسن اسپونتیک وی را تولید کرده 
هشدار می دهد حتی موارد خفیف ویروس کرونا برای بدن خطرناک است.

حــدود ۱۸۱.۵ میلیون مورد ابتا به ویروس کرونا و حدود ۳.۹ میلیون 
مورد مرگ و میر در سراسر جهان از ابتدای همه گیری گزارش شده است.

 رئیس مرکز ویروس شناســی گامالیا روســیه می گوید: عفونت ویروس 
کرونا از نظر تأثیرات سامتی خطرناک است.

الکساندر گینتسبورگ ادامه می دهد: »این یک بیماری بسیار موذی است 
و حتی اگر فردی به شــکل خفیف بیمار شده باشد، به معنای محافظت در 
برابر این بیماری نیســت و یک عارضه بســیار جدی ایجاد می کند. درصد 
زیادی از موارد به اشــکال بسیار شدید بیماری ختم می شود«.دولت روسیه 
برای به روزرسانی عموم مردم درباره وضعیت ویروس کرونا ، یک خط تلفن 

اینترنتی ایجاد کرد.

 گرده درختان می تواند ویروس كرونا را پخش كند
یک مطالعه هشدار داده است ویروس هایی مانند کووید ۱۹ ممکن است 
در پشــت گرده درختان گسترش یابد و به طور بالقوه خطر ابتا به عفونت 

در مناطق شلوغ را افزایش دهد.
 به نقل از دیلی میل، دانشــمندان هشدار می دهند، گرده می تواند صدها 
ذره ویروس را حمل کند و ممکن اســت خطر عفونت را در مناطق شــلوغ 

افزایش دهد.
به گفته کارشناسان، ذرات ویروسی که پس از سرفه یا عطسه فرد آلوده در 
هوا معلق می شوند، می توانند به ذرات گرده ای درختان که به واسطه نسیم 
پخش میشوند متصل شوند. زمانی که شخصی این گرده را استشمام می کند، 
خطر انتقال ویروس از طریق هوا، به ویژه در محیط های شلوغ وجود دارد.

محققان دانشگاه نیکوزیا، قبرس درخت بید را شبیه سازی کردند؛ آنها از 
چگونگی پخش دانه های گرده در نسیم مایم به سمت جمعیت الگو رفتند 
و دریافتند، در نســیم، گرده ها می توانند در عرض یک دقیقه به سرعت از 

میان جمعیت عبور  و محیط را آلوده کنند.
تحقیقات نشان می دهد، با توجه به این موضوع ممکن است در مناطقی 

که سطح گرده آنها زیاد است، نیاز به رعایت فاصله بیشتری باشد.
مدل نیز نشان داد، در نسیم مایم، گرده گل فقط در عرض یک دقیقه 
می توانــد از جمعیت ۶۶ فوت )۲0 متر( دورتر عبــور کند و به طور بالقوه 
به حرکت ذرات ویروســی در طول مسیر کمک می کند.براساس یافته ها ، 
نویسندگان گفته اند که فاصله اجتماعی دو متر که معمواً برای کاهش خطر 

انتشار  کووید ۱۹ توصیه می شود، همیشه کافی نیست.

 واكسن »اسپونتیک وی« نیاز به بروزرسانی ندارد
رئیس آزمایشــگاه مکانیســم های میکروارگانیسم های بیمار یزا در مرکز 
گامالیا اعام کرد: واکسن اسپونتیک وی با توجه به جهش ویروس کرونا و 

بروز سویه های جدید نیاز به بروزرسانی ندارد.
 به نقل از تاس،  وادیمیر گوشــچین، رئیس آزمایشــگاه مکانیسم های 
میکروارگانیسم های بیمار یزا در مرکز گامالیا اعام کرد: واکسن اسپونتیک 
وی با توجه به جهش ویروس کرونا و بروز سویه های جدید نیاز به بروزرسانی 
ندارد. توسعه دهنده  این واکسن تأکید می کند، تاکنون نیازی به روزرسانی 
واکسن اسپونتیک وی نیست و این واکسن  هنوز در مقابله با شیوع کووید 
۱۹  بسیار موثر است.وی گفت: »بستر فعلی متعلق به مرکز گامالیا در صورت 
وجود اطاعات و داده های قابل اعتماد، می تواند انواع متنوعی از واکسن علیه 
سویه های جدید ویروس کرونا ایجاد کند، با این حال، تاکنون چنین نیازی 
نمی بینیم«.این محقق با اشــاره به اینکه واکســن اسپونتیک وی موجود از 
تمام سطوح محافظتی ازم برخوردار است، خاطرنشان کرد: نخستین واکسن 
جهان برای مهار همه گیری به طور موثری از مرگ و میر ناشــی از ویروس 
کرونا و عائم شــدید بیماری، »عائم بالینی بیماری« محافظت می کند و 

بار ویروسی را در بدن فرد آلوده کاهش می دهد.
الکساندر گینزبورگ، رئیس مرکز تحقیقات گامالیا اظهار داشت که این 
مرکز می تواند واکسن ویروس کرونا را در صورت لزوم در عرض یک هفته 
تغییر دهد که در صورت جهش شــدید ویروس ممکن اســت این واکسن 

مورد نیاز باشد.

 88 ماهواره اینترنتی به فضا رفت
شرکت اسپیس ایکس روز گذشته ۸۸ ماهواره اینترنتی را به مدار زمین 

فرستاد.
 به نقل از اسپیس، موشک دومرحله ای فالکون ۹ روز گذشته در ساعت 
۳:۱۱ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا )۱۵:۱۱۱ به وقت گرینویچ( از »سکوی 
پرتــاب فضایی ۴0« در پایگاه نیروی فضایــی آمریکا در کیپ کاناورال در 

فلوریدا به فضا پرتاب شد.
براساس اعام اسپیس، این مأموریت به دلیل وارد شدن یک هواپیما به 

منطقه ایمنی اطراف سکوی پرتاب با ۲۴ ساعت تأخیر اجرا شد.
 این مأموریت پیچیده با نام »Transporter-۲« در ابتدا قرار بود بعد از 
ظهر جمعه گذشته )۲۵ ژوئن(  ماهواره های اینترنتی را به مدارزمین بفرستد 

که به دلیل بررسی های بیشتر چندین روز به تأخیر افتاد.
موشــک دومرحله ای فالکون ۹ در ۳0 ژوئــن ۲0۲۱ مأموریت حمل و 
نقل مشترک Transporter-۲ را از ایستگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در 
فلوریدا آغاز کرد. ایان ماسک، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس 
از تأخیر روز ســه شنبه خوشــحال نبود و در توییتی نوشت که این حادثه 
نمونه ای از چگونگی اعمال برخی تغییرات در هنگام ایجاد محدودیت ها است.

 سومین دز از آســترازنکا در برابر انواع كرونا ایمنی ایجاد 
می كند

دانشمندان دانشگاه آکســفورد دریافتند، دز تقویت کننده ای که شش 
ماه پس از دز دوم انجام می شــود، باعث افزایش سطح آنتی بادی هایی می 
شود که سویه های هند، انگلیسی و آفریقای جنوبی را هدف قرار می دهند.

 به نقل از دیلی میل، نتایج بررســی دانشگاه آکسفورد نشان می دهد که 
ســومین دز از واکسن آســترازنکا پس از گذشت شش ماه از دز دوم باعث 
محافظت در برابر انواع کووید می شود اما دانشمندان می گویند در زمستان 
امسال به تقویت کننده ها نیازی نیست؛ دو دز محافظت خوبی در برابر ویروس 
ایجاد می کند.دانشمندان در تحقیقات خود دریافته اند دز تقویت کننده به 

مبارزه با انواع ویروس نظیر گونه آفریقای جنوبی و هندی کمک می کند.
 نتایج پژوهش های جدید که برای نخســتین بار توســط دولت انگلیس 
صورت گرفته نیز نشان می دهد، واکسیناسیون ترکیبی نه تنها ضرری ندارد 
بلکــه می تواند ضریب محافظت را بااتر هم ببرد؛ حتی در برابر انواع جدید 

ویروس کرونا که طی ماه های اخیر بروز کرده کرده است. 
محققان همچنین دریافتند که واکسیناسیون یک مرحله ای حداقل برای 
یک سال از فرد در برابر بیماری همه گیر محافظت می کند.دانشمندان دانشگاه 
آکســفورد دریافتند، دز تقویت کننده ای که شش ماه پس از دز دوم انجام 
می شــود، باعث افزایش سطح آنتی بادی هایی می شود که سویه های هند، 
انگلیسی و آفریقای جنوبی را هدف قرار می دهند.مطالعات نشان داده است، 
دو دز  واکسن آسترازنکا یا فایزر بستری در بیمارستان را براثر ابتا به نوع 
هندی کرونا تا ۹۶ درصد کاهش می دهد. محافظت در برابر گونه انگلیسی 

ویروس حتی بیشتر از گونه هندی کرونا است.

 دز سوم »اسپونتیک وی« ایمنی را افزایش می دهد
معاون مدیر موسســه »گامالیا«، می گوید: واکسیناســیون با دز ســوم 

اسپونتیک وی ایمن است و محافظت بیشتری فراهم می کند.
 به نقل از تاس، دنیس لوگونوف، معاون مدیر موسسه »گامالیا«، می گوید:  
واکسیناسیون با دز سوم اسپونتیک وی ایمن است و محافظت بیشتری فراهم 
می کند. معاون مدیر موسسه تحقیقات گامالیا همچنین خاطرنشان کرد که 
ممکن اســت برخی از افراد هیچ واکنشی نسبت به واکسیناسیون نداشته 
باشند.دنیس لوگونوف تاکید می کند، دوز سوم واکسن اسپونتیک وی بی خطر 
است و ممکن است آنتی بادی بااتر از آنچه پس از دو دز اول مشاهده شده 
است  فراهم کند.وی گفت: ناقلین آدنوویروس نمی توانند در داخل بدن انسان 
تکثیر شــوند، بنابراین تجویز آنها به مراتب ایمن تر از ابتا به بیماری است. 
و به طور طبیعی، تجویز ناقل آدنو ویروس به طور مکرر امکان پذیر است.

لوگونوف در پایان گفت: برخــی داده ها از مطالعات خارجی وجود دارد 
که نشــان می دهد پاسخ پس از واکسیناســیون سوم حتی بیشتر از دو بار 
اول اســت؛ عاوه بر این بررسی اخیر این مرکز نشان می دهد واکسن کرونا 
در برابر جهش های جدید آن از جمله های ســویه های انگلیسی و آفریقای 

جنوبی این ویروس به خوبی عمل می کند.

 تجزیه پاستیک با میکروب معده گاو!
محققان اتریشی در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند میکروب های موجود در 

معده گاو می توانند پاستیک را تخریب کنند.
 به نقل از اس تی دی، تجزیه پاستیک کار بسیار سختی است، اما محققان 
اتریشی در مطالعه اخیرشان دریافته اند که باکتری های شکمبه گاو می توانند 
انواع خاصی از مواد موجود را هضم کنند که این می تواند یک روش پایدار برای 
کاهش بســترهای پاستیکی باشد. دانشــمندان احتمال می دهند که چنین 
باکتری هایی مفید هســتند، زیرا رژیم غذایی گاوها از قبل تاکنون حاوی پلی 
استرهای گیاهی بوده است.دکتر »دوریس ریبیتش« )Doris Ribitsch( از دانشگاه 
منابع طبیعی و علوم کشاورزی وین گفت: یک جامعه بزرگ میکروبی در شکمبه 
زندگی می کند و مسئول هضم غذا در حیوانات است، بنابراین ما تصور کردیم 
که برخی از فعالیت های بیولوژیکی می تواند برای هیدرولیز پلی اســتر )نوعی 
واکنش شیمیایی که منجر به تجزیه می شود( استفاده شود.به عبارت دیگر، این 
میکروارگانیسم ها می توانند مواد مشابه را تجزیه کنند، بنابراین نویسندگان مطالعه 
فکر کردند که ممکن است آنها بتوانند پاستیک ها را نیز تجزیه کنند.در این 
مطالعه »ریبیتش« و همکارانش سه نوع پلی استر را بررسی کردند. اولین پلی 
استر، پلی اتیلن ترفتاات که معمواً با نام PET شناخته می شود، بود. پلی اتیلن 
ترفتاات یک پلیمر مصنوعی است که معمواً در پارچه و بسته بندی استفاده 
می شود. دو مورد دیگر یکی پلی بوتیلن آدیپات ترفتاات )PBAT( و دیگری نیز 

یک ماده زیست پایه به نام پلی اتیلن فورانوات ) PEF( بود.
برای انجام آزمایش آنها مایعات شکمبه را از کشتارگاهی در اتریش گرفتند تا 
میکروارگانیسم ها را آزمایش کنند. سپس آنها این مایع را با سه نوع پاستیک )که 
برخی به صورت پودر و برخی ساختار لطیف و نازک درآمده بودند( انکوباسیون 
کردند تا بفهمند چه میزان از پاستیک ها از بین می روند. طبق نتایج آنها هر سه 
پاستیک می توانند توسط میکروارگانیسم های معده گاو تجزیه شوند و پودرهای 

پاستیکی نیز سریع تر از ساختار نازک پاستیکی تجزیه می شوند.

وزارت بهداشت روســیه در رهنمودهای واکسیناسیون کووید ۱۹ به زنان 
بــاردار در معرض خطر توصیه می کند که پــس از هفته ۲۲ علیه کووید ۱۹ 

واکسینه شوند.
 به نقل از تاس، وزارت بهداشت روسیه در رهنمودهای واکسیناسیون کووید 
۱۹ اعــام کرد، زنان بــاردار از گروه های خطرناک باید پس از هفته ۲۲ علیه 

ویروس کرونا واکسینه شوند.
گروه پرخطر شــامل زنان بارداری اســت که از چاقی، بیماری های مزمن 
ریوی، دیابت، بیماری های قلبی عروقی و انکولوژیک، بیماری های مزمن کلیه 

و کبدی رنج می برند.
کارشناسان تأکید می کنند، واکسن  اسپونتیک وی در دوران بارداری باید 
در مواردی اســتفاده شــود که منافع قابل انتظار برای مادر بیشتر از خطرات 

احتمالی برای کودک باشد. به عبارت دیگر، دایل خوبی برای واکسیناسیون 
مادران از گروه های پرخطر، از هفته ۲۲ بارداری وجود داشــته باشد.در حال 
حاضر هیچ اطاعاتی وجود ندارد که نشان دهد واکسن اسپونتیک وی ممکن 

است تهدیدی برای زنان باردار یا جنین باشد.
به گفته وزارت بهداشت روســیه، طبق گزارش های موجود در مورد تأثیر 
واکســن های  کووید ۱۹ در بارداری و وضعیت های پری ناتال، تاکنون هیچ 
اطاعاتی مبنی بر اینکه این واکسن ها )اسپونتیک وی و اسپونتیک ایت( ممکن 

است تهدیدی برای زنان باردار یا جنین باشد، وجود نداشته است.
در همین حال، آرگ توتولیان، متخصص ویروس شناس آکادمی علوم روسیه 
گفت: واکسیناسیون می تواند به محافظت از زنان باردار در برابر عواقب شدید 
کووید ۱۹ کمک کند. متخصص ویروس شناس آکادمی علوم روسیه می گوید: 
در حال حاضر، به طور قطع می توان گفت که واکسیناسیون برای مادران باردار 
بی خطر است. داده های کافی در مورد تأثیر واکسیناسیون بر نوزاد در سراسر 
جهان جمع شــده است. به همین دلیل ایمن سازی مادران - به طور خاص، 
واکسیناســیون به موقع مادران باردار - یک فرصت مناسب برای محافظت از 
آنها اســت. این دانشمند گفت: تنها استثناء در این قانون زنانی هستند که به 
دایل پزشکی نمی توانند واکسینه شوند.میخائیل موراشکو، وزیر بهداشت روسیه 
اعام کرد، با در نظر گرفتن نتایج مثبت آزمایشات ایمنی پیش بالینی واکسن 
و داده های جمع آوری شــده در مورد ایمنی و کارآیی آن در طی آزمایشات، 
کارشناســان تصمیم گرفته اند اجازه استفاده از واکسن اسپونتیک وی را برای 

زنان باردار صادر کنند. 

زنان باردار پس از 22 هفتگی واکسن بزنند

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد، مصرف میان وعده شیرین به محض 
بیدار شدن از خواب ممکن است در واقع به چربی سوزی کمک کند.

 بــه نقل از دیلی میل، نتایج یک بررســی جدید نشــان می دهد،  خوردن 
میان وعده شیرین به محض بیدار شدن ممکن است در واقع به چربی سوزی 

کمک کند.
دانشــمندان می گویند شروع روز با شــکات می تواند فواید غیر منتظره 
داشــته باشد؛ در این مطالعه محققان در بوستون، ماساچوست ۱۹ زن که در 
دوران پس از یائسگی خود بسر می برند تحت نظر قرار دادند و دریافتند، مصرف 
شــکات به سوزاندن چربی و کاهش سطح گلوکز خون کمک می کند. با این 
حال، کارشناسان دیگر اشاره می کنند که در این مطالعه از یک نمونه محدود 

از افراد استفاده شده است.
به گفته محققان، مصرف شــکات شــیر   در صبح منجــر به افزایش وزن 

نمی شود، احتمااً به این دلیل که به عنوان مهار کننده اشتها عمل می کند.
در حقیقت  نشان داده شده است که مصرف شکات شیر   در ساعات صبح 
به چربی ســوزی و کاهش ســطح گلوکز خون کمک می کند. این احتمااً به 
دلیل مواد شیمیایی مفیدی به نام فاوانول است که به طور طبیعی در کاکائو 

یافت م  شود و اکسیداسیون چربی را افزایش می دهد.
محققان می گویند، مطالعه به زنان و پس از دوره  یائســگی محدود بوده، 
بنابراین برای تأیید این نتایج، باید مطالعات بیشــتری با مردان و زنان جوان 
انجام شود.این مطالعه توسط متخصصان بیمارستان بریگام و زنان در بوستون 

و با همکاری محققان دانشگاه مورسیا در اسپانیا انجام شده است.

استفاده کودکان از ماسک نیاز به بازنگری دارد

محققان در یک مطالعه جدید دریافتند استفاده کودکان از ماسک خطرناک 
است و پروتکل لزوم استفاده خردساان از ماسک نیاز به بازنگری دارد.

 نتایج یک بررســی جدید حاکی از آن اســت، پروتکل استفاده کودکان از 
ماسک باید منتفی شود.براساس این مطالعه میزان CO2 برای کودکانی که از 

ماسک استفاده می کنند، حتی برای مدت زمان کوتاه، ۵ برابر است.
پژوهش جدید در حالی نسبت به استفاده کودکان از ماسک هشدار می دهد 
که سال گذشته سازمان جهانی بهداشت با صدور بیانیه ای اعام کرد: کودکان 
۱۲ ســاله و بااتر باید در هماهنگی با توصیه های موجود برای بزرگساان در 

کشور یا ناحیه محل سکونت خود ماسک بزنند.
این ســازمان یادآور شــده بود، کودکان زیر پنج سال به طور عادی نباید 

ماسک بزنند.
 ،)JAMA( در مطالعه جدید منتشر شده توسط مجله انجمن پزشکی آمریکا
تحت عنوان »ارزیابی تجربی دی اکسید کربن در هوای استنشاق شده با ماسک 
صورت یا بدون آن در کودکان سالم«، محققان لهستانی دریافتند که در عرض 
کمتر از پنج دقیقه، ســطح دی اکسید کربن موجود در هوای تنفسی توسط 
کودکان مدرسه ای که ماسک پوشیده اند شش برابر بیشتر از حد مجاز حجم دی 
اکسید کربن بود که توسط دفتر محیط زیست فدرال آلمان تعیین شده است. 
بر اســاس یافته   های این مطالعه، نویسندگان از سیاست گذاران خواستند 

که پروتکل استفاده از ماسک را برای کودکان منتفی کنند.

پس از بیدار شدن از خواب شکات بخورید

لیست تصاویر برگزیده مسابقه »عکاسی نجومی رصدخانه سلطنتی گرینویچ« 
سال ۲0۲۱ منتشر شده است که در میان آنها تصویر کهکشان راه شیری بر فراز 
قله دماوند که توسط عکاس ایرانی »مسعود قدیری« ثبت شده، می درخشد.

  این عکس از مسعود قدیری، عکاس ایرانی به عنوان یکی از تصاویر برگزیده 
مســابقه عکاسی نجومی ســال ۲0۲۱ که رصدخانه سلطنتی گرینویچ برگزار 

می کند، انتخاب شده است.
مجله »فوربز« با انتشــار این تصویر ثبت شــده از عکاس ایرانی در میان 
دیگر تصاویر نوشــت: این تصویر از کهکشــان راه شیری در پشت کوه دماوند 
در شــمال شرقی شهر تهران در کشور ایران ثبت شده است. مسعود قدیری، 
عکاس این اثر برای ثبت آن مجبور شــد حدود هفت ســاعت پیاده روی کند 
و بــرای گرفتن عکس بیش از ۱000 متر صعــود کند. این تصویر در ماه مه 

۲0۲0 گرفته شده است.
کاربــری خــود در در حســاب  تصویــر  ایــن  انتشــار  بــا   قدیــری 

 اینستاگرام نوشت: »امسال قرار بود شرکت نکنم! اما خب شرایط تغییر کرد و 
تونستم و خوشحالم که عکسم برای چهارمین بار در لیست برگزیده معتبرترین 

مسابقه نجومی دنیا قرار گرفت. 
ایــن عکس هم یکــی از عکس هایی بود که خیلی براش زحمت کشــیده 
شــده بود و خیلی دوســتش داشتم. شــکوه دماوند: بی شــک دماوند یکی 
از جلوهــای زیبای طبیعــت و یکی از مهمترین نمادهای ملی ایران اســت. 
 ایــن قلــه در حدود ۵۶70 متر ارتفاع دارد که شــهرهای رینــه و گزنک در

 دامنه آن قرار دارند. 
همچنین این قله در ۶۹ کیلومتری شمال شرقی تهران است. این عکس از 

ارتفاعات شمال غربی روستای ناندل در کنار یک آبگیر فصلی به ثبت رسیده 
اســت. این آبگیر در اثر آب شــدن برف های اطرف ایجاد می شود و در صورت 

عدم وزش باد، انعکاس قله دماوند در آن ایجاد می شود.
 برای ثبت این تصویر حدود 7 ســاعت از ســمت روستای ناندل به سمت 
آبگیر پیاده روی داشــتم. وقتی رســیدم غروب شده بود. هوا بسیار سرد بود و 
باد نســبتا شدید می وزید. تا حدود ساعت ۱۲ صبر کردم و سپس تا ساعت ۳ 
صبح عکاســی کردم. بعد از آن به سمت پایین حرکت کردم. این زمان حدود 
۸ ســاعت بود. مســیر بسیار ســخت و ناهموار بود بخصوص با لوازم سنگین 
 عکاســی. در این عکس کهکشان راه شیری و صورت فلکی عقرب و در سمت

 راســت آلودگی نوری شــهر تهران دیده می شود که بخشی از انعکاس آن در 
آب دیده می شود.«

کهکشان راه شیری بر فراز قله »دماوند«
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