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حسین فراهانی 
کارشناس اقتصادی

مدیریت ارز در ایران

۹۵ درصد ارز در ایران از طریق دولت به اقتصاد تزریق می شــود. این ارز 
عمدتا محصول تولید ناخالص داخلی نیست بلکه عموما از طریق صادرات مواد 
خام معدنی و نفت خام و در کنار آن اقالم پتروشــیمی، میعانات گازی و ... 
حاصل می شود.این ساختار ارزی طبیعتا سبب شده که دولت ها بعضا به غلط 
خواسته اند ضعف  و اشتباهات مدیریتی خود را با افزایش قیمت ارز جبران 
نمایند و لذا در مقاطعی به صورت شوک های ویرانگر ارزی بود جبران نمایند.

این اقدام طمع جویانه خود را با عبارات و توصیه ها و سیاست های شکست 
خورده وارداتی مثل تعدیل ساختاری و تعدیل قیمت ها و کاهش ارزش پول 

ملی تالش کردنند توجیه می کنند.
تجربه بانک جهانی هم نشان داد که بسیاری توصیه ها اشتباه بود و حتی 
جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل و قائم مقام بانک جهانی که ابتد مدافع و 
مروج سیاست های تعدیل و نظریاتی مانند آزادسازی قیمت ارز و ... بود، وقتی 
نتایج ناگوار آن را در کشورهای آسیایی امریکای التین آفریقایی را دید، جزو 
مخالفان قرار گرفت.در ایران اما هر دولتی سرکارآمده با درجه ای، این مسیر 
را پی گرفته اســت، اســتارت این اقدام در دولت سازندگی آغاز شد و دولت 

نهم و دهم و یازده و دوازدهم نیز شوک های ارزی بزرگی را تجربه کردند.
شوک ارزی دولت نهم و دهم نیز بسیار سهمگین و سی صد درصدی بود 
و در دولت قبلی نیز قیمت ارز از محدوده سه هزار تومان به سی هزار تومان 
رسید و رشد ۱۰ برابری را شاهد بود.تجربه ناگوار مدیریت ارز در ایران یکی 
از مصادیق مهم برای تتبین دیدگاه های نظری اقتصادی دولت است. برای 
حل این مشکل ریشه ای، مساله شفافیت و بیان دیدگاه فکری و نظری در 
مشی اقتصادی کابینه سیزدهم خاصه در تیم اقتصادی دولت، بسیا مهم است.

خصوصا در این مقطع که نگرانی جدی در بین بعضی از صاحبنظران دلسوز 
وجود دارد، اهتمام به این رویکرد، واجد اهمیت بسیار باالیی است. ایراد مهم 
و مشــترک بسیاری از روسای جمهور و بعضی از مسئولین اجرایی از بعد از 
جنگ تا کنون این بوده است که بسیاری از تصمیمات و سیاست ها مبتنی 
بر باورها، ایده ها، سالئق و نظرات شخصی آنها بوده که بدون طی فرایند کار 
کارشناسی و نخبگی به مرحله اجرا می گذارند.در حالیکه باید تایید علمی و 
کارشناسی آن ایده یا تصمیم باید برتر بودن خود را در قیاس با نظرات و طرح 
ها رقیب به اثبات رســانده باشد. مثال از دوره سازندگی بعضی از طرح ها و 
برنامه ها صرفا مبتنی بر ایده شخصی رییس جمهور بود و در عمل ناکارامدی 
و اختالالت خود را نشــان داد.بطوریکه ما در مجلس هفتم با۱۷۰۰۰ پروژه 
ناتمام مواجه بودیم که بعضی از آنها در عمل اشکاالت بنیادی خود را نشان 
داده بودند و همچنین ایده هایی تحت عنوان مناطق آزاد، مسکن مهر و ... که 

مشکالت بنیادی از خود در عمل نشان داد.

قیمت خوراکی ها ۸۶ درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش یافت  

رکورد جدید گرانی ثبت شدرکورد جدید گرانی ثبت شد

در هفته ای که گذشــت از میان ۱۹ فیلم، تنها ســه فیلم 
ســینمایی »انفرادی«، »تی تی« و »علف زار« فروش باالی 

یک میلیارد تومان داشته اند.
در هفته ای که گذشت مجموع فروش فیلم های سینمایی ۱۰ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود و در مجموع ۳۲۹ هزار ۵۲۰ 
نفر به تماشای فیلم های ســینمایی نشستند. این در حالی 
است که در هفته ای که گذشــت مجموع فروش فیلم های 
سینمایی ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود و در مجموع 
۴۲۶ هزار ۲۶ نفر به تماشای فیلم های سینمایی نشستند. در 
واقع در هفته ای که گذشت فروش فیلم های سینمایی حدود 

دو میلیارد تومان کاهش یافته است.
در هفته ای که گذشــت »انفرادی« با بازی امیر جعفری ۳ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش داشت و پس از آن نیز 
»تی تی« با فروش سه میلیارد تومانی همچنان جایگاه دوم 
گیشه را حفظ کرد و فیلم »علف زار« هم سومین فیلمی بود 
که فروش میلیاردی داشت و بعد از آن نیز تمام فیلم ها فروش 

زیر یک میلیارد تومانی داشتند.

مدیرعامل توانیر گفت: تاکنون بین ۷۵۰۰ تا بیش از ۸۰۰۰ مگاوات از برنامه های مدیریت بار 
و مصرف انرژی در دوره اوج بار شبکه محقق شده است.

 آرش کــردی در نشســت ویدیو کنفرانس بــا مدیران عامل شــرکت های توزیــع برق، با 
بیان اینکه ماهیت کار صنعت برق خدمت رســانی مناســب،  بی بدیــل و بی وقفه به مردم 
 عنوان اســت، اظهار کرد:  صنعت برق با ثبت یک رکورد مناســب، پیک تابســتان امسال

را با موفقیت پشت سر بگذارد.
وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت دما و احتمال افزایش بار شبکه، همچنان بخش عمده کار 

باقی است و هرگونه قصور می تواند نتایج ارزشمند حاصل شده را به تلخی بدل کند، گفت:  باید 
روند اقدامات تا آخر کار تداوم داشــته باشد.وی تجارب کسب شده مدیریت مصرف در پیک 
امسال را نیازمند تحلیل نقاط قوت و نقاط قابل بهبود و تدوین نقشه راه جامع برای سال های 
آتی عنوان و اظهار کرد:  قیمت برق به عنوان یک ابزار اقتصادی و ستون اصلی مدیریت مصرف 
برق در سایر کشورها است که به دلیل بی بهره بودن صنعت برق کشور از این ابزار و ارزان بودن 
انرژی، برنامه های مدیریت مصرف برق در کشور به سختی اجرا می شود و این موضوع اهمیت 

دستاوردهای صنعت برق در این بخش را دوچندان ساخته است.

ســازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای به صاحبان خانه و خودروهای لوکس که 
تاکنون مالیات خود را نپرداخته اند، اعالم کرد که تا یک ماه دیگر برای پرداخت 
مالیات فرصت دارند؛ در غیر اینصورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف اموال 
آن ها نسبت به وصول مالیات اقدام می کند.سازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای 
اعالم کرد: پیرو اعالم مالیات واحدهای مســکونی گران قیمت و مالیات مالکان 
خودروهای با مجموع ارزش بیش از یک میلیارد تومان در اجرای حکم بند)خ( و 
)ش( تبصره)۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، برگ اجرایی وصول مالیات 
مذکور برای مالکان واحدهای یاد شده که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات متعلق 
اقدام نکرده اند، صادر و از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی ســازمان امور 
مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR  به آنها ابالغ و از طریق پیامک نیز اطالع 
رسانی شده است.بنابراین، این اشخاص حداکثر یک ماه فرصت دارند با مراجعه 
به درگاه مذکور نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. در غیر اینصورت از طریق 
عملیات اجرایی و توقیف و بازداشــت اموال اعم از منقول و غیر منقول نسبت به 

وصول مالیات و ۱۰ درصد آن به عنوان هزینه اقدام خواهد شد.
همچنین، مؤدیان گرامی معترض به مالیات اعالمی از سوی سازمان امور مالیاتی 
می توانند در سامانه مذکور با ثبت " عدم پذیرش " مراتب اعتراض خود را اعالم تا 

به اعتراض آنها رسیدگی شود.
طبق این گزارش،  نرخ مالیات ساالنه خانه های لوکس نیز به شرح ذیل است:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار
۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار
۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار
۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به باال پنج در هزار

همچنین،  نرخ مالیات ساالنه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت 
دو کابین به شرح زیر است: 

تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد 
۲- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد 

۳- تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد 
۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار درصد

 بررسی عملکرد سه ماهه درآمدهای مالیاتی در ســالجاری نشان می دهد که،  
معادل ۵ میلیارد و ۸۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات اخذ شده است.  

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در حالی که تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 
در تیرماه امسال به عدد بی سابقه ۵۴ درصد رسیده این شاخص برای گروه »خوراکی ها، 

آشامیدنی ها و دخانیات« به ۸۶ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در تیرماه امسال را منتشر کرده 
که نشان دهنده ثبت رکوردهای تازه ای در تورم مصرف کننده است. بنابر این گزارش نرخ 
تورم ساالنه تیر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور با ۱,۱ درصد افزایش نسبت به تورم 
ساالنه خرداد به ۴۰.۵ درصد رسیده است. این شاخص برای خانوارهای شهری با ۱.۱ 
افزایش ۴۰ درصد و برای خانوارهای روستایی با ۱.۴ درصد افزایش ۴۳.۲ درصد بوده است.

بر این اساس در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین افزایش 
قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه »گوشت قرمز و گوشت ماکیان«، گروه »لبنیات 
و تخم مرغ« و گروه »نان و غالت« بوده است. در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« نیز گروه »بهداشت و درمان«، »هتل و رستوران« و »مبلمان و لوازم خانگی« 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.نکته مهم اینکه در حالی که نرخ 
تورم ســاالنه در تیرماه برای کل کشــور ۴۰,۵ درصد اعالم شده اما این شاخص برای 
دهک اول یعنی فقیرترین گروه ۴۴.۸ درصد و برای دهک دهم یعنی ثروتمندترین ۳۸.۹ 
درصد بوده است.افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه هم چشمگیر بوده است. این شاخص 
که افزایش قیمت در تیرماه امسال را با تیرماه سال گذشته مقایسه می کند در این ماه 

به عدد بیســابقه ۵۴ درصد رسیده است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۴ 
درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۰ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه 
کرده  اند. این شاخص در مقایسه با تورم نقطه ای خرداماه ۱.۵ درصد افزایش یافته است.

نکته نگران کننده اینکه نرخ تورم نقطه ای گروه »خوراکی ها، آشامیدنی  ها و دخانیات« 
بــا افزایش ۴.۴ واحد درصدی ۸۶  درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با 

افزایش ۰.۱ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۵۲.۸ درصد بوده که 
نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای 
روستایی ۶۰.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

اما نرخ ماهانه تورم یعنی مقایســه قیمت ها در تیر امسال نسبت به خرداد امسال، 
با کاهش ۷,۶ درصدی به عدد ۴.۶ درصد رســیده است که دلیل آن حذف یارانه و ارز 
۴۲۰۰ تومانی و جهش قیمت ها در خرداد و بعد ثبات نسبی آن در تیرماه بوده است.

تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب ۵.۷ درصد و ۳.۸ درصد بوده است. این در حالی است 
که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴.۵ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۷.۰ 
واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴.۸ درصد 

بوده که نسبت به ماه قبل ۱۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

فروش ۸ میلیاردی 
عطاران، پیروزفر 

تحقق ۸۰۰۰ مگاوات برنامه مدیریت مصرف برق

مالیات ندهید، اموالتان توقیف می شود!

  

جذب نیرو

 مرکز ملی آنی یاب
در بخش خصوصی اداره پست و دفاتر پیشخوان دولت

مرکز ملی آنی یاب جهت تکمیل کادر فروش خود در تمامی  استان های کشور از 
افراد واجد شرایط برای همکاری در زمینه فروش محصوالت آنی یاب در اداره پست 

 ودفاترپیشخوان دولت در سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید.
  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم از طریق قسمت درخواست 

 همکاری »آنی یاب« به آدرس
 http:// www. aniyab.com  ثبت نام نمایید ،یا رزومه خود را به آدرس ایمیل 

 job@Aniyab.com  ارسال نمایند و یا جهت هماهنگی با شماره تماس
62۸۰1-۰21 یا شماره موبایل و واتس آپ ۰9129542766 تماس حاصل نمایند .

تصویربرداری سریال »پدر گورادیوال« به کارگردانی سعید 
نعمت اهلل به پایان رسید ، تا این سریال آماده پخش در شبکه 

نمایش خانگی شود.
به گزارش مشاور رســانه ای پروژه ، »پدرگواردیوال« عنوان 
نخستین تجربه کارگردانی سعید نعمت اهلل در شبکه نمایش 
خانگی است که تصویر برداری آن به تازگی در تهران به پایان 

رسیده است.
تصویربرداری سریال »پدرگواردیوال« از زمستان سال ۱۴۰۱ 
در محله های جنوب شهر تهران با حضور تعدادی از ستارگان 
سینما و شبکه خانگی شروع شــد. این سریال که یکی از پر 

بازیگرترین تولیدات شبکه خانگی است .

 پایان »پدر گواردیوال«
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
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 ایده روز
دوشنبه 1401/05/03

شماره : 1424

عجیب نیست باز هم نرخ ارز دو برابر شود

       طبق اعالم گمرک ایران و بر اســاس تصمیم سی امین 
نشســت ســتاد تنظیم بازار و پیشــنهاد وزارت جهاد 
کشاورزی، ممنوعیت فصلی برنج از دیروز اول مردادماه در 
سال جاری لغو و اجرایی نخواهد شد و واردات این کاال به 
روال قبل ادامه خواهد داشت. این تصمیم در جلسه ای که 
در قرارگاه تأمین امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی 
با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت 
و انجمن وارد کنندگان درباره تنظیم بازار و تأمین برنج 
برگزار شد، مصوب گردید و حاال به گمرکات کشور برای 

اجرا ابالغ شده است.
پیش تر و براساس بند ۸ مندرجات ذیل یادداشت فصل 
دهم قانون مقررات صــادرات و واردات، ترخیص برنج 
در فصل برداشــت ممنوع و زمان این ممنوعیت از اول 
مردادماه هر سال تا پایان آبان ماه همان سال تعیین شده 
بود، اما با توجه به وضعیت بازار داخل و افزایش قیمت ها، 
از مدتی قبل مذاکرات برای لغو ممنوعیت واردات در سال 
جاری در جریان بود و واردکنندگان خواستار ادامه روند 

واردات بودند.
در سال گذشــته نیز با توجه به وضعیت واردات برنج و 
هشــدارهایی که در مورد افزایش قیمت وجود داشت، 
رایزنی بسیاری در مورد لغو ممنوعیت انجام گرفت ولی 
با آن موافقت نشده بود اما امسال با توجه به التهابات بازار 
برنج ایرانی و ازدیاد تقاضا برای برنج خارجی، ممنوعیت 

واردات در فصل برداشت لغو گردید.
افزایش قیمت برنج ایرانی و البته با ســرعتی کندتـــر 
برای برنج وارداتی از نیمه دوم سال گذشته شروع شد و 
قیمت برخی انواع برنج ایرانی تا مرز ۱۰۰ هزار تومان هم 
پیش رفت.  همین موضوع سبب شد تا زمزمه های لغو 

ممنوعیت واردات برنج مطرح شود.
 

 حذف قیمت گذاری برنج وارداتی
بحث قیمت گذاری دستوری برنج وارداتی هم لغو شده 

است، زیرا در شرایط فعلی تعیین قیمت مصوب در شرایط 
فعلی بازار برنج امکان پذیر نیست.

  قیمت هــای جهانــی ایــن محصــول و همچنیــن 
نرخ ارز نوســان زیادی دارنــد و در چنین شــرایطی 
قیمت گذاری می  تواند منجر به عدم تزریق برنج وارداتی به 
بازارها شود به عنوان نمونه وقتی میانگین قیمت تمام شده 
برنج هندی در بنادر حدود ۳۵  هزار تومان تعیین شود اما 
قیمت مصوب آن ۳۰  هزار تومان باشد، واردکنندگان هم 

محصول خود را ترخیص نمی   کنند.
وزارت جهاد کشاورزی با هدف مدیریت بازار، ممنوعیت 

واردات را لغو کرد
مجید حسنی مقدم سرپرســت دفتر بازرگانی داخلی 
کاالهــای کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی در 
گفت وگو با »ایران« با اشــاره به لغــو ممنوعیت فصلی 
واردات برنج گفت: این موضوع مصوبه ستاد تنظیم بازار 
 کشــور بود و با توجه به افزایش هزینه های تولید برنج، 
حساسیت زیادی را از ســوی تولیدکنندگان داخلی به 

دنبال نداشت.
وی اضافه کرد: برنج داخلی و وارداتی دو بازار متفاوت با 
یکدیگر هستند و وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری 

از ایجاد شــوک در بازار برنج داخلــی و وارداتی و حفظ 
آرامش در بازار، ایــن تصمیم را گرفت. مــدت زمان 4 
ماهه ای که در گذشــته واردات برنج ممنوع شــده بود، 
در دوره ای است که کشورهای صادرکننده، برنج تولید 
می  کنند و در این زمان هــم واردات برنج با قیمت کمتر 
انجام می  شود و این مسأله هم برای ما از نظر ارزآوری برای 

کشور حائزاهمیت است.
حســنی مقدم با تأکید بر اینکه آرامش بــازار مصرف 
کننده برای دولــت از اهمیت زیادی برخوردار اســت، 
گفت: هزینه های تمام شــده برنج به شــدت باال رفته 
اســت و همین موضوع بر قیمت برنج تأثیر مستقیمی 
ایجــاد می  کند. بــا توجه بــه باالرفتن قیمــت برنج، 
 بخشــی از جامعه توانایی خرید برنج ایرانی را  ندارند به

 همین علت با واردات، برنج با نرخ های متعادل تر به دست 
مصرف کننده می  رسد.

سرپرســت دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشــاورزی 
وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: طی ماه های گذشته 
قیمت سر مزرعه تا بازار فاصله بســیار زیادی پیدا کرد، 
اما طی هفته هــای آتی و با آغاز زمــان اوج عرضه برنج، 
قیمت ها نســبت به بازار مصرف متعادل تر می  شــوند 

تا هم حاشــیه ســود برای تولیدکننده درنظر گرفته 
 شــود و هم مصرف کننده مجبور به پرداخت قیمت با 

هزینه های باال نباشد.
حسنی مقدم با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی 
برای متعادل نگه داشــتن قیمت برنج گفــت: وزارت 
جهاد کشــاورزی مســئولیت تولید و توزیع کاال را به 
عهده دارد. در همین راســتا هم باید بــازار را به نوعی 
 مدیریت کند کــه تولید بــرای تولیدکننــده توجیه

 اقتصادی داشته باشد و قیمت ها برای مصرف کننده با 
افزایش زیادی همراه نباشد. 

وی در پایان سخنانش درباره وضعیت تولید برنج در سال 
جاری گفت: تولید برنج در  سال جاری افزایش داشته اما 
هزینه های تولید بویژه دستمزد کارگران هم افزایش پیدا 
کرده است. همسو با افزایش دستمزدها، نرخ نشاء، سموم، 
کود، برداشت و شالیکوبی هم افزایش یافته و باال رفته اند 
که به همین علت قانون ممنوعیت واردات برنج طی این 

چند ماه اجرا نخواهد شد. 
بخشی از برنج مورد نیاز کشــور از طریق واردات تأمین 
می  شود و واردات برنج از سوی بخش خصوصی می تواند 
قیمت این محصول را در بازار تعدیــل کند. طبق آمار 
گمرک نیز تاکنون بیش از ۵۰۰ هــزار تن برنج هندی، 
پاکستانی و تایلندی به کشور وارد شده و  ثبت سفارش 
برنج در سال ۱4۰۱ معادل یک میلیون و ۷۸ هزار و ۳۸۷ 

تن انجام شده است.
در سال گذشته تولید برنج به دلیل خشکسالی با کاهش 
روبه رو شــد و همین امر افزایــش واردات این محصول  
را دربرداشــت، به همین  دلیل وزارت جهاد کشاورزی 
برنامه خودکفایی برنج و تأمین ۳میلیــون و 2۰۰ هزار 
تن از این محصول را در پیــش گرفته و برای تحقق این 
امر هم زهکشی ۳۰۰هزار هکتار از اراضی شمال کشور 
را با اعتباری معادل یک میلیارد دالر در دستور کار خود 

قرار داده است.

جهان در حال گذر از نوسانات اقتصادی تاریخی اســت؛ ترکیه در زمستان با 
کمبود انرژی مواجه خواهد شد و به تبع آن شرایط اقتصادی این کشور نابسامان 

خواهد بود.
 جهان در حال گذر از نوسانات اقتصادی تاریخی است که از همه گیری کرونا و 
پیامدهای آن شروع می شود و بحران انرژی، قیمت های باال و تورم در نتیجه جنگ 
روسیه علیه اوکراین به معنای واقعی کلمه اقتصاد جهانی را در سراسر جهان از 

مسیر رشد خارج کرد.
لونت ایسیک نویســنده ای ترک زبان در مقاله ای که توسط روزنامه ترکیه ای 
"استقالل" منتشر شد، گفته است که جهان در زمستان امسال با کمبود انرژی 
مواجه خواهد شد که بحران تورم را تشدید خواهد کرد. به گفته شکیب اوداجیچ، 
رئیس سازمان تجارت جهانی، قیمت گاز طبیعی که به ۱۳۰۰ دالر رسیده است، 
ممکن است تا ۳ هزار دالر افزایش یابد و به نظر می رسد بدترین وضعیت هنوز 

در راه است.
این نویسنده در ادامه مقاله خود این سواالت را مطرح کرده است که آیا سوخت و 
گاز پیدا خواهیم کرد؟ آیا ما قادر به پرداخت هزینه آنها خواهیم بود؟ این سواالت 

به ما امکان می دهد تا درک بهتری از سناریوهای بد پیش رو داشته باشیم.
این نویسنده خاطرنشــان می کند که پوشش قبوض انرژی یک مسئله جدی 
برای ذخایر ارزی ترکیه است، به ویژه با توجه به " بحران ارزی" که در دسامبر 
گذشته رخ داد، زمانی که شرکت خط لوله نفت و گاز ترکیه شروع به خرید ارز 
از بازار آزاد کرد. و ۹2۹ میلیون دالر از بانک دویچه برای خرید LNG از خارج از 

کشور وام گرفت.
در آن زمان بانک مرکزی ترکیه شروع به پمپاژ ۳ تا 4 میلیارد دالر در ماه به بازار 
کرد تا نرخ ارز را کنترل کند. ترکیه بحران زمستانی را پشت سر گذاشته است و 

اخبار مسیر بسیار متفاوتی را نشان می دهد. این وام ها برای خرید LNG از تأمین 
کنندگان در آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، سنگاپور و بریتانیا استفاده 
می شود. هدف از تأمین مالی این بوده است. به عنوان کاهش وابستگی ترکیه به 

گاز طبیعی روسیه بیان شده است.
این نویسنده تاکید کرد که کشور با آمیزه ای از بحران ها مواجه خواهد شد که 
مردم پس از شهریور احساس خطر بیشتری خواهند کرد. برخی از پست های 
شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که از ذخایر طال استفاده می شود و می توان 
از این طریق کمی آرام تر کرد، اما عاقالنه نیســت که در زمانی که تمام دنیا در 
حال جمع آوری طال هستند، در مقابل این احتمال، این اقدام را انجام دهیم. از 
یک رکود اقتصادی بزرگ حتی اگر ترکیه از ذخایر طالی خود که حدود ۶۸۸ 
هزار تن است استفاده کند، تأمین ۳۸ میلیارد دالر برای تأمین نیاز این کشور 
کافی نخواهد بود.در حالی که صادرات در حال شکستن رکورد است، واردات به 

رکوردهایی رسیده است که باعث افزایش کسری تجاری شده است و ۸۰ درصد 
واردات مربوط به مواد اولیه و کاالهای واسطه ای است و این بدان معناست که 
با توقف واردات امکان ادامه صادرات وجود ندارد. و برای ادامه واردات به ذخیره 
ارزی عظیمی نیاز است.این نویسنده افزود: برابری نرخ برابری یورو و دالر کار را 
دشوارتر از همیشه می کند، زیرا صادرات ترکیه به یورو و واردات به دالر آمریکا 
است و این بدان معناســت که ارز صادراتی قدرت خود را در برابر دالر از دست 
می دهد. واردات(، تورم، بحران ارزی و بحران انرژی همگی عواملی هستند که بر 
اقتصاد ما فشار وارد می کنند و همچنین مشکالت مهاجرتی را به وجود می آورند 

و به طور کلی این بحران را تشدید می کند.
با توجه به وضعیت نوسان دالر، نگارنده معتقد است که تغییر سیاست کشورها 
انتخاب درستی است، زیرا حتی یک نمونه در تاریخ وجود ندارد که یک ارز ذخیره 
جهانی بدون جنگ تغییر کند. در حال حاضر شناخت مفهوم جنگ غیرممکن 
است، اما آنچه می دانیم این است که جنگ همه چیز را تغییر می دهد و کارت ها 
را دوباره توزیع می کند و زمانی که وضعیت موجود فرو می پاشد، فرصت های 

شگفت انگیزی پدیدار می شوند.
نویسنده پیشنهاد می کند که ما به پایان سیستم جهانی رسیده ایم که موقعیت 
دالر و ایاالت متحده را برای چندین دهه تقویت کرد. فعاًل می توان به ماه های 
سپتامبر و اکتبر به عنوان تاریخی اشاره کرد که می توانیم سیر اقتصاد جهانی را 
با وضوح بیشــتری مطالعه کنیم. اگر رکود رسمی شود و بحران های جدی در 
بازارهای بزرگ سهام غرب - مانند هر رکود بزرگ - رخ دهد، ما وارد فاز رکود 
تورمی شده ایم. پس از آن کشورها برای پایان دادن به رکود تورمی و تبدیل کل 
جهان به بهشت نقدینگی، سیاست های انبساطی را اجرا می کنند و این بار دوران 

پایان دادن به سلطه دالر آغاز می شود.

ســعیده محمد  -   ایده روز | سخنان 
جالــب رییــس اســبق کانون صرافــان از 
تالطم های وحشتناک ارزی/ سمیعی: عجیب 

نیست باز هم نرخ ارز دو برابر شود
رییس اســبق کانون صرافــان گفت: اگر 
ما در یک خط مســتقیم و با شیب مالیم از 
۷۰ ریال ســال ۵۷ به ۳۰ هزار تومان قیمت 
ارز می رســیدیم، خیلی بهتــر از این بود که 
در مقاطع مختلف با تالطم های وحشــتناک 

قیمت ارز تغییر کند.
 علی اصغــر ســمیعی در کالب هــاوس 
خبرآنالیــن درباره پیش بینی مســیر ارز؛ با 
توافق، بی توافق اظهار داشــت: در طول 4۰ 
ســال گذشته ۱2 بار قیمت ارز دو برابر شده 
است. این در اثر مشکالتی بوده که در اقتصاد 
کشــور وجود داشته است؛ جنگ، تحریم ها، 
عدم مدیریت صحیح در اقتصاد کشــور. این 
اشکاالت وجود داشته و پول ما تضعیف شده 
اســت. اما غیر از این ها، یکــی از مهم ترین 
مشکالتی که به وجود آمد، تالطم هایی بوده 
که به اقتصاد کشور ضربه زده است. یعنی اگر 
ما در یک خط مســتقیم و با شیب مالیم از 
۷۰ ریال ســال ۵۷ به ۳۰ هزار تومان قیمت 

ارز می رسیدیم، خیلی بهتر از این بود که در 
مقاطع مختلف با تالطم های وحشتناک قیمت 

ارز تغییر کند.وی عنــوان کرد: نکته دیگر، 
مســاله انحصاری کردن اقتصاد کشور است. 

ما باید اجازه دهیم که اقتصاد، رقابتی باشد. 
این گونه سخت گیری ها در دادن مجوزها و یا 

تمدید مجوزها، کار صحیحی نیست. ما مجوز 
یک صراف را به بهانه این که باید سرمایه اش 
را چنــد برابر کند، تمدید نمی کنیم. این در 
حالی است که به کسانی که سرمایه های کالن 
دارند و کمتر از کار صرافی اطالع دارند، مجوز 
صرافــی می دهیم. این گونه اجازه رقابت را از 

صرافی های قدیمی می گیریم.
رییس اسبق کانون صرافان همچنین در 
ادامه گفت: همان طور که گفتم، از سال ۵۷ 
تاکنون نرخ ارز ۱2 بار دو برابر شده و خیلی 
عجیب نیســت که باز هم نــرخ ارز دو برابر 
شــود. اگرچه باید پول ملی تقویت شود، اما 
کاهش نرخ ارز در شــرایطی است که قیمت 
همه کاالها پایین آید، نه این که قیمت زمین 
و مسکن ســر به فلک بکشد و فقط زورمان 
به ارز برســد. بهتر است که قیمت ها به طور 

متعادل کم و زیاد شود.
ســمیعی افزود: پیشنهاد ما این است که 
دولت به جای تزریــق ارز به بازار، می تواند 
ملک هــای خود را به بــازار عرضه کند و یا 
بانک ها را مجبور کند که ملک هایی را که با 
پول مــردم خریده اند، به بازار عرضه کنند و 

فقط به تزریق ارز نپردازد.

برنج از قید ممنوعیت واردات آزاد شد

یخبندان اقتصاد ترکیه در زمستان 

مرتضی قدیمی 
کارشناس اقتصادی

دو امدادی در اقتصاد دانش بنیان

توســعه دانش و فناوری برای توسعه اقتصادی به طور مشخص در برنامه سوم 
توسعه مدنظر قرار گرفت. در این برنامه برای اولین بار فصل مجزا برای توسعه علم 
و فناوری تدوین شد. اولین تأثیر آن در تغییر عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
به وزارت علوم تحقیقات و فناوری بود. در ادامه با رویکرد توسعه فناوری مراکز رشد 
و پارک های علم و فناوری شکل گرفتند. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیز 
با هدف توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه برنامه های مختلفی ایجاد کرد و به توسعه 
شــرکت های بخش خصوصی با عنوان شرکت های دانش بنیان در قانون حمایت از 
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات رسید. حاصل 
دو دهه تالش دولت و عزم مردم بخصوص متخصصان و دانشــگاهیان شکل گیری 

بزرگ ترین اکوسیستم دانش بنیان در منطقه خاورمیانه است.
ظهور این سرمایه گذاری در زیرساخت توسعه در کشور از منابع ملی بخصوص در 
زمینه رقابت پذیری و تاب آوری اقتصاد بسیار اندک است. به همین دلیل شیرینی این 
سرمایه گذاری کمتر در کام عموم مردم احساس می شود. یکی از دالیل اصلی این 
امر آن است که توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور تا کنون محدود به برنامه های 
وزارت علوم و معاونت علمی بوده است و دستگاه های تخصصی در این زمینه کمتر 
ورود داشته اند. وزارت اقتصاد در دور جدید از ابتدا با هدفگذاری اقتصاد ایران از یک 
اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان سیاست های خود را طراحی کرده است. نامگذاری 
سال جدید با عنوان تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین باعث شد تا تمرکز بیشتری 
در این زمینه به وجود آید. برای رســیدن به تولید دانش بنیان همانند دو امدادی 
وزارتخانه و شرکت هایی که ستون اصلی اقتصاد را شکل داده اند باید چوب توسعه 
دانش و نوآوری را که تا کنون دستگاه های توسعه علم و فناوری به اینجا رسانده اند 
در دست گیرند و برای توسعه توان تولید داخلی و افزایش رقابت پذیری به خط پایان 

افزایش درآمد سرانه و رفاه ملی برسانند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از اصلی ترین دســتگاه های اجرایی 
در این زمینه بار مضاعفی بر دوش خواهد داشــت. اکثر ابزارهای تســهیل تولید 
دانش بنیان در این وزارت قرار دارد. از ابتدای هر فعالیت اقتصادی در کشور چه در 
حوزه مجوزهای کســب و کار و چه در زمینه تأمین مالی ابزارهای مختلف بانک و 

بورس در آن تنظیم می شود.
 از طرف دیگر پوشش ریسک این فعالیت ها از طریق بیمه انجام می شود. واردات 
تجهیزات و صادرات کاالهای ناشــی از این فعالیت ها نیــز از طریق گمرک انجام 
می شود. در صورتی که وزارت اقتصاد توجه ویژه ای به تولید دانش بنیان داشته باشد 
و از ابزارهای خود استفاده کند امید به توسعه این اقتصاد هر چه بیشتر خواهد بود. 
بنابراین یکی از بازیگران اصلی که باید چوب دو امدادی توسعه اقتصاد دانش بنیان 

را در دست بگیرد قطعاً وزارت اقتصاد خواهد بود.
رونمایی از برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حمایت از تولید دانش بنیان یکی 
از نشانه های رویکرد جدید در این وزارتخانه است. البته اصلی ترین حمایت از تولید 
دانش بنیان محدود کردن فعالیت های غیرمولد و پاداش به فعالیت های مولد است. در 
این زمینه سیاست های مالیاتی وزارت در وضع مالیات های تنظیمی حائز اهمیت است. 
در این رویکرد الزم است نگاه جامعی به ابزارهای وزارت برای توسعه فعالیت های 
دانش بنیان داشته باشیم. پیگیری اجرای این برنامه به صورت منسجم در نهایت به 
اثربخشی آن کمک شــایانی خواهد داشت. توجه به رویکرد دو امدادی در توسعه 
سیاســتگذاری های اقتصادی در فرایند اثربخشــی آن باعث خواهد شد که انرژی 

دستگاه های اجرایی برای فعالیت های آتی دوچندان شود.

 صادرات سخت افزار و نرم افزار ایرانی به روسیه
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به ســفر خود به مسکو گفت: با عملیاتی 
شدن توافق های صورت  گرفته، از این پس شرکت های ایرانی محصوالت دانش بنیان 
در حوزه های صنایع مخابراتی، نرم افزار و سخت افزار را به روسیه و حوزه اوراسیا صادر 

خواهند کرد.
عیسی زارع پور در صفحه اینستاگرام خود نوشــت: روز پنجشنبه به مسکو آمدم. از 
روز سه شنبه نیز هیأتی متشکل از چند معاون تخصصی وزارت ارتباطات  و فناوری  
اطالعات و نمایندگانی از 2۶شرکت حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات برای مذاکره 
با هم ترازان و هم قطاران خود و آماده سازی بستر افزایش روابط تجاری و اقتصادی به 

روسیه آمده اند.
وی در ادامه نوشت: برای نخستین بار است که مجموعه ای از بزرگ ترین شرکت های 
خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات  تا مرحله توافق نهایی با شرکت های متناظر روسی در زمینه تبادل دانش 
و فناوری و صدور کاالها و خدمات ارتباطی و فناوری پیش رفته اند. با عملیاتی شدن 
توافق های صورت گرفته، از این پس شــرکت های ایرانی محصوالت دانش بنیان در 
حوزه های صنایع مخابراتی، نرم افزار و ســخت افزار را به روسیه و حوزه اوراسیا صادر 

خواهند کرد.

 پرتاب یک ماهواره ایرانی به فضا در پاییز
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: یک ماهواره آماده پرتاب داریم و احتماالً بتوانیم در 

سه ماهه پاییز این پرتاب را انجام دهیم.
حسن ساالریه با تأکید بر ضرورت حضور در فضا و استفاده از امکانات فضایی افزود: 
 این ماهواره آماده پرتاب است، اما با توجه به اینکه عوامل زیادی از جمله آماده بودن 
پرتابگر در پرتاب ماهواره نقش دارد، اکنون نمی توانیم زمان دقیقی را برای پرتاب اعالم 
کنیم، ولی برنامه ریزی ها این است که بتوانیم در سه ماهه پاییز این کار را انجام دهیم.

ساالریه با اشاره به کاربرد امکانات فضایی در حوزه های ترافیک و حمل و نقل گفت: 
مدیریت ترافیک و لجستیک، ترابری بار و مانند آن بدون حضور در فضا و بدون اشراف 
اطالعاتی از فضا روی جاده ها و خطوط ریلی شدنی نیست و از سامانه های ناوبری مبتنی 

بر فضا برای حمل و نقل زمینی، جاده ای و هوایی استفاده می شود.

 کاهش صادرات زعفران در ۶ ماه اخیر
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار صادرات زعفران به طور متوسط در 

۶ ماه اخیر 4۵ درصد کاهش داشته است.
غالمرضا میری گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو زعفران دسته 24 میلیون تومان، 
پوشال ۳۰ تا ۳۱ میلیون تومان، سرگل ۳2 میلیون و نگین ۳2 تا ۳۸ میلیون تومان 

است که نسبت به یک  ماه گذشته تغییری نداشته است.
وی حداقل قیمت هر مثقال زعفران را 2۰۰ تا 2۱۰ هزار تومان و حداکثر آن را 2۵۰ 

هزار تومان اعالم کرد.
میری می  گوید: بازار داخلی و صادراتی زعفران همچنان در رکود به ســر می  برد و 
برآوردها حاکی از آن است که کاهش صادرات زعفران تا رفع موانع و مشکالت سد 

راه صادرکنندگان ادامه یابد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار از دی سال گذشته تا خرداد امسال 
به طور متوسط 4۵ درصد کاهش صادرات داشتیم به طوری که در دی ۵۷ درصد، 
بهمن ۳۸ درصد، اســفند ۳۳ درصد، فروردین ۶۰ درصد، اردیبهشت ۱۹ درصد و 

خرداد ۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات کاهش یافته است.

  خبرخبر

اگرچه مسئوالن وزارت صمت وعده تعیین تکلیف آیین نامه واردات تا پایان 
خرداد و انجام واردات تا شــهریور ۱4۰۱ را وعده داده اند اما هنوز خبری از 
تصویب آیین نامه در هیات دولت نیست. تقریباً 4 سال از ممنوعیت واردات 
خودرو می گذرد و اگرچه طبق وعده دولت قرار بود در خردادماه امسال وضعیت 
واردات خودرو تعیین تکلیف و تا شهریور ماه خودروهای خارجی اقتصادی وارد 
کشور شوند اما با این حال هنوز خبری از نهایی شدن آئین نامه واردات نیست 
و مشخص نیست دلیل این تأخیر از کجا نشأت می گیرد. آیا دولت به دنبال 
محدودیت بیشتر در واردات است و یا اینکه سیاست گذار ارزی با نحوه واردات 
مخالفت کرده است.به هر حال آنطور که فاطمی امین وزیر صمت وعده داده 
بود این آئین نامه تا خرداد امسال باید در هیأت دولت تصویب و طی 2 تا ۳ ماه 
بعد از تصویب واردات به کشور انجام شود؛ حتی منوچهر منطقی معاون صنایع 
حمل و نقل وزیر صمت وعده ورود خودرو تا شهریور ماه را داده و گفته است که 

»اجرایی شدن این آئین نامه منوط به مصوبه هیئت دولت است ضمن اینکه 
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، تا شــهریور ۱4۰۱ واردات خودرو انجام 
می شود.«همچنین نمایندگان مجلس نیز ضمن ابراز تمایل به واردات خودرو 
می گویند که دولت باید هر چه سریع تر در این باره تصمیم گیری کند؛ مصطفی 
طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید می کند که »ابالغ آئین 
نامه واردات خودرو در اختیار دولت است و هیچ منع قانونی ندارد باید آئین نامه 

مربوطه در دولت تصویب و ابالغ شود.«

 بازار بالتکلیف
بالتکلیفی در واردات خودرو در حالیست که طبق گفته بازیگران بازار خودرو، 
این بازار طی 2 ماه گذشته در کما فرو رفته است زیرا خریدار و فروشنده منتظر 

تعیین تکلیف واردات خودرو هستند و فعالیتی در بازار نمی کنند.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران به مهر 
می گوید: در حال حاضر همه طرف ها در بازار خودرو چه فروشنده و چه خریدار 
منتظر تعیین تکلیف واردات هستند از این رو حتی نوسانات نرخ دالر هم روی 

قیمت های خودرو تأثیری نگذاشته است.
نکته قابل توجه آنکه حتی با گذشــت یک ماه از تابستان که به طور معمول 
فصل خریــد و فروش خودرو اســت باز هم بــازار خودرو تــکان نخورده و 
در رکود به ســر می برد؛ موتمنــی در این ارتباط می گویــد: خروج مصرف 
کنندگان از بازار در شرایط فعلی یک امر طبیعی است زیرا متقاضیان ترجیح 
 می دهند صبر کنند تا واردات خودرو انجام شــود و ســپس اقدام به خرید 
خودرو با کیفیت بهتری کنند و یا اینکه با ریزش قیمت ها، خودرو با قیمت 
بهتری بخرند. بنابراین به نظر می رسد تا زمان انجام واردات خودرو، بالتکلیفی 

بازار ادامه خواهد داشت.

یک ماه تا وعده وزارت صمت
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چرابورستهرانتورمرانادیدهمیگیرد؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  | روز گذشــته 
مرکز آمــار نرخ تورم را بــرای اولین ماه فصل 
تابستان منتشر کرد که با افزایش ۴.۶ درصدی 
سطح قیمت ها در یک ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه 
را به ۵۴ درصد رســاند که رکوردی ۲۹ ساله به 
حســاب می آید. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو 
ماه گذشته باعث شد افزایش قیمت ها این بار به 
طور مشــخصی سبد خانوار را هدف قرار دهد و 
طی دو ماه شاهد جهش سنگین تورم در اقتصاد 

کشور باشیم.
در سمت دیگر وقتی به متغیرهای پولی نیز 
نگاهی می اندازیم، به نظر می رسد که چشم انداز 
اقتصادی کشــور نیز شرایط ســختی را نشان 
می دهد. افزایش ۳.۳ درصدی نقدینگی در یک 
ماه و عبور آن از مرز ۵هزار همت )هزار میلیارد 
تومان( از احتمال تداوم این شــرایط متورم در 

ماه های باقی مانده خبر می دهد.
اما برای بورسی ها سوال اصلی این است که 
در این شرایط نامساعد اقتصادی که باعث تورم 
باالیی شده است، چرا بورس تهران روند صعودی 

تورمی جدیدی را شروع نمی کند؟

 بورس در انتظار چه چیزی زمین گیر 
شده است؟

حقیقت این اســت بــورس تهــران دیگر 
قدرت گذشــته را ندارد و شاید انتظار حرکتی 
همچون ســال ۹۹ در شــرایط کنونــی دور از 
ذهن باشــد. پــس از اتفاقــات رخ داده در آن 
ســال، چشم بورســی ها به خصوص افرادی که 
 بدون پیش زمینه تخصصی وارد این بازار شدند

 ترســیده است و این اعتماد نیز به این زودی ها 
ترمیم نخواهد شد.

از سمت دیگر اما شرایط نیز بر وفق مراد بازار 
سرمایه نمی چرخد. برای مثال ریزشی که اخیر در 
بازارهای جهانی اتفاق افتاد، کاخ آرزوهای بسیاری 
از کارشناسان را از بین برد. طی دو سال گذشته 
اغلب روندهای صعودی که در بورس شکل گرفت، 
به دلیل افزایش قیمت کامودیتی ها در بازارهای 

جهانی بود که اکنون از ســقف های خود فاصله 
معناداری گرفته اند و چشم انداز آن ها نیز همچون 

قبل باقی نمانده است.
هرچند که گزارش های منتشــر شده برای 
فصل بهار شــرکت ها از وضعیت خوب بسیاری 
از آن هــا خبر می دهد اما باید در نظر داشــت 
که این صورت های مالی برای یک ماه گذشــته 
شرکت هاست و اکنون شرایط بسیار متفاوت تر 
از قبل دنبال می شــود. در بازار سرمایه مرسوم 
است که شــما همیشــه آینده یک شرکت را 
می خرید نه چیزی کــه قبال بوده. البته منظور 
از این مطلب عدم ارزندگی ســهام نیست بلکه 
بســیاری از نمادهای بازار این روزها از ارزندگی 
باالیی برخوردارند امــا باید قبول کرد که نبود 
آینده شــفاف و قابل پیش بینی، معامله گران را 

محتاط کرده است.

 دولت به دنبال کنترل تورم می رود
اگر به اقدامات دولت و بانک مرکزی در چند 
ماه گذشته نگاهی بیاندازیم، مشخص است که 
دولت به دنبال راهی ســریع برای کنترل تورم 
می گردد مخصوصا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
که تالطمات اقتصادی را حداقل در کوتاه مدت 

بیشتر کرد.
تــالش دولت بــرای تــداوم قیمت گذاری 
دســتوری در بسیاری از صنایع در همین راستا 
انجام می شــود زیرا در کوتاه مدت راهی به جز 
این مورد را نتوانسته است در پیش بگیرد. توهم 
کنترل قیمت ها در اقتصاد متورمی در ایران شاید 
در کوتاه مــدت کمی از تب و تاب افزایش ها را 
بخواباند اما در بلندمدت تبعات بسیار سخت تری 

را به همراه خواهد داشت.
در این مورد می توان به صنعت خودروسازی، 

صنعت الستیک، شوینده و ... اشاره کرد که عدم 
مجوز افزایش قیمت به شــرکت ها باعث شد در 
چند سال گذشته کشــور با کمبود بسیاری از 
محصــوالت و در نهایت افزایش قیمت آن ها در 
بازار آزاد مواجه شود که نه تنها دولت را به هدف 
خود نرساند بلکه شرکت ها را تا شناسایی زیان و 

حتی تعدیل نیرو نیز پیش برده است.

احتمال  از  نگران   ســرمایه گذاران 
افزایش بهره بانکی

نکتــه دیگری که این روزهــا نه تنها بورس 
بلکه تمامی بازارها را تحت تاثیر خود قرار داده 
است، افزایش مداوم نرخ بهره بین بانکی است. 
این نرخ در هفته گذشته به عدد ۲۱.۳۱ درصد 
رسید که سقف های نزدیک به ۲ ساله به حساب 
می آید. این موضوع نشــان می دهد که بسیاری 

از بانک های کشور همچنان با کمبود نقدینگی 
دست و پنجه نر می کنند و احتمال زیادی وجود 
دارد که با چراغ سبز بانک مرکزی، این بانک ها 
یک جنگ تمام عیار را برای جذب سرمایه های 

مردم با نرخ های بهره جذاب شروع کنند.
تاثیر این موضوع را هم اکنون در بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا مشاهده 
می کنیم. رشد تورم در این کشور فدرال رزرو را 
مجبــور به افزایش نرخ بهره )فعال ۱.۷۵ درصد( 
کرد که تاثیر آن در بازارهای سرمایه و همچنین 

بازارهای کاالیی کامال مشهود است.

 روزهای خوش  بورس برمی گردد؟
با تمام این تفاســیر به نظر می رسد که تورم 
بر اقتصاد کشور حکمرانی می کند و تالش های 
دولت و بانــک مرکزی برای کنترل آن بی تاثیر 
بوده است. حتی اگر اقدامات جدی تری در این 
زمینه صورت بگیرد )همچون افزایش نرخ بهره 
بانکی(، نهایتــا بتواند برای مدتی این تالطمات 
ایجاد شــده را آرام کند زیرا مشــکالت اصلی 
اقتصاد متورم کشور دقیقا از همین محل شروع 
شده اند. تاثیرات بلندمدت افزایش نرخ بهره عالوه 
بر سرکوب تولید و بازار کار، تورم را در بلندمدت 
 شــدت می بخشــد و نباید به جز یــک درمان

 موقت به آن نگاه کرد.
از ســمت دیگر مشــکالت دولت در تامین 
کسری بودجه در کنار تداوم تحریم ها که باعث 
عدم توانایی در فروش نفت، صادرات محصوالت، 
بازگشــت پول های بلوکه شــده و... شده است، 
چشــم انداز روشــنی را در کنترل تورم مخابره 
نمی کند و برای دســتیابی به این مهم، نیاز به 

اقدامات جدی تری احساس می شود.
بنابراین به نظر می رسد که بورس تهران نیز 
دیر یا زود بر قطار صعودی قیمت ها سوار خواهد 
شد. البته به طور تجربی، معموال بازار سرمایه با 
یک تاخیر زمانی نسبت به دیگر بازارها به تورم 
واکنش نشان خواهد داد و به نظر می رسد که تا 

آن زمان فاصله زیادی باقی نمانده باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: با ثبت ۴ میلیون 
و ۳۰۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در سال جاری 
نسبت به سال قبل، ارائه اظهارنامه های اشخاص حقیقی 

۴۷ درصد رشد داشته است.
به نقل از روابط عمومی ســازمان امــور مالیاتی، داوود 
منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در دیدار با مدیران 
سازمان های امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور بابیان 
اینکه در دولت سیزدهم تغییرات در سازمان امور مالیاتی 
با رویکرد تحولی در حال انجام است، گفت: نظام مالیاتی با 
جدیت در مسیر تحقق رویکردهای تحول آفرین و جدید 
است و اجرای این سیاست ها و رویکردهای جدید نهایتاً 
به تحقق عدالت مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی خواهد 
انجامید. با اجرای این تغییرات و برنامه های پیش رو به 
دنبال ایجاد یک نظام مالیاتــی پویا با درآمدهای پایدار 
مالیاتی در جهت عدالت اجتماعی، تأمین منابع دولت، 
حمایت از بخش های تولیدی و شفاف اقتصاد و کنترل 

بخش های غیر شفاف اقتصاد می باشیم.
او افزود: در این دوره، ســازمان امــور مالیاتی با اجرای 
اقدامات تحول آفرین به دنبال اجرای مبارزه با فرار مالیاتی 
به منظور کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد، جایگزینی 
پایه های مالیاتی جدید به جای فشــار بر بخش تولید، 
افزایش مؤدی مداری و رضایت مؤدیان با ارائه خدمات 
الکترونیک و محوریت داده ها و سامانه ها به جای ممیز 

مداری است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: قانون مالیات 

بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با تدوین بیش از ۴۰ 
آئین نامه و دستورالعمل اجرائی، تولید سامانه ملی مؤدیان 
و آغاز اجرای قانون پایانه فروشگاهی، تدوین پیش نویس 
قانون مالیات بر جمع درآمد، تحقق ۱۱۳ درصدی درآمد 
وصولی در سال ۱۴۰۰ و وصول بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد 
تومان در چهارماهه اول ســال جاری و حمایت از تولید 

ازجمله اقدامات انجام شده تاکنون بوده است.

 رشد ۴۷ درصدی ارائه اظهارنامه مالیاتی
او با تشریح تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی در پرداخت 
مالیات، تأکید کرد: شناسایی و دریافت مالیات از تمام 
فعاالن اقتصادی متناسب با درآمد رویکرد اصلی سازمان 

می باشد و تمام فعاالن اقتصادی باید مالیات متعلقه را 
پرداخت کنند. بر اساس همین رویکرد با اتفاقی بی سابقه 
در تاریخ مالیات ستانی در کشور مواجه بوده ایم و با ثبت ۴ 
میلیون و سیصد هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در سال 
جاری نسبت به سال قبل ارائه اظهارنامه های اشخاص 

حقیقی ۴۷ درصد رشد داشته است.
منظور بابیــان اینکــه ســازمان مالیاتــی اطالعات 
کارت خوان ها، حساب های بانکی و کارت به کارت های 
بانکی را در اختیــار دارد اظهار کرد: نظــام مالیاتی با 
هوشمندی، ســامانه محوری و داده محوری می تواند 

عدالت مالیاتی را برقرار کند.
 او در ادامه به تبیین برنامه های ســازمان برای تحقق 

درآمد مالیاتی ۴۵۴ هــزار میلیارد تومانــی برآوردی 
ســال ۱۴۰۱ پرداخــت و گفت: بــا اجــرای برنامه ها 
 و همراهی مــردم می توان یــک رکورد بســیار مهم 

برای کشور رقم زد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توسعه پایه های 
مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی ســرمایه و مالیات بر 
مجموع درآمد را از برنامه های آتی سازمان دانست که 
باعث مقابله با ســوداگری و افزایش نقش تنظیم گری 

مالیات در اقتصاد کشور می شود.

 معافیت ها، پاشنه آشیل نظام مالیاتی
 منظور، اعطای برخی معافیت های مالیاتی را پاشنه آشیل 
نظام مالیاتی عنوان کرد و افزود: در طی سالیان گذشته 
تور مالیاتی با برخی قوانین و معافیت های مختلف سوراخ 
شده و یکی از برنامه های اصلی نظام مالیاتی، ساماندهی 

معافیت های مالیاتی است.
او در ادامه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را زمینه ساز 
تحول در نظام مالیات ستانی دانست و تأکید کرد: در حال 
حاضر مؤدیان می توانند به سامانه مربوطه مراجعه و برای 
خود کارپوشــه الزم را درست کرده و صورتحساب های 
الکترونیکی صــادر کنند. فراخوان مؤدیــان در اجرای 
قانــون پایانه هــای فروشــگاهی به طــور تدریجــی 
صورت خواهــد گرفت و با اجرای این قانون شــفافیت 
 اقتصادی تحقق یافتــه و فرار مالیاتی بــه میزان قابل

 توجهی کاهش خواهد یافت.

بیشاز۱۴۰هزارمیلیارددرآمدمالیاتیوصولشد

 سرپرست شرکت سیمان فارس و خوزستان، گفته است که عرضه سیمان در 
بورس کاال به ایجاد شفافیت و مشخص شدن قیمت ها منجر شده به نحوی که 
دیگر خرید زیرمیزی وجود ندارد و فساد در صنعت سیمان از بین رفته است، هر 
چند با عرضه سیمان در بورس کاال، اختیار قیمت ها در دست کارخانجات نیست 

و دولت هم تمایلی به افزایش قیمت ندارد.
مصطفی شهریاری تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به پایین بودن شاخص 
شناوری سهام در صنعت سیمان، بیان کرد: با افزایش شاخص شناوری، حضور 
سهامداران حقیقی در شرکت ها بیشتر و نظارت ها هم بر صنعت سیمان بیشتر 
می شود، بنابراین نه تنها شفافیت در این صنعت بیشتر شده بلکه تأمین مالی از 

بازار سرمایه هم تسهیل می شود.
وی اظهار داشت که در شرایط فعلی سهامداران متخصص از بازار سرمایه خارج 
نمی شوند و منهای افرادی که در یک فرصت و به صورت هیجانی از بازار سرمایه 
خارج می شــوند، بقیه افراد در میان مدت و بلند مدت با حضــور در بازار ضرر 
نمی کنند. شهریاری تأکید کرد: حضور در بازار سرمایه در بلندمدت هیچگاه 
توأم با ضرر نبوده و شاید شاخص کل در مدت زمانی کوتاه رو به نزول باشد، اما 
با انتشار گزارش های شش ماهه دوم شرکت ها، شاخص کل دوباره رشد خواهد 
کرد. سرپرست شرکت سیمان فارس و خوزستان، از قطعی گاز و برق به عنوان 
مهم ترین عامل کاهش تولیدات ســیمان یاد کرده و گفته است که خیلی از 
شرکت ها به دلیل قطعی برق تعطیل بوده و امکان تولید کافی وجود نداشته است.

شهریاری با اشاره به توافق های صورت گرفته بین کارخانجات سیمان با ادارات 

برق برای تأمین بموقع برق، اذعان داشت که این توافق به صورت کامل عملی 
نشده و سهمیه های برق تخصیص داده شده کفاف کامل کوره های کارخانجات 
سیمان را نمی دهند. وی تصریح کرد: سودهای کنونی صنعت سیمان به قیمت 
روز، کفاف سرمایه گذاری ها را در صنعت سیمان نمی دهد و سود شرکت ها بیشتر 

درحد بازیافت مبلغ سرمایه گذاری است.
به گفته وی، نرخ بازده دارایی در صنعت سیمان با شرایط موجود در بازار، جذاب 
نیست.سرپرست شرکت سیمان فارس وخوزستان گفت: شاخص توزیع سود 
نقدی بین سهامداران در صنعت سیمان یکسان نیست، زیرا ۴۰ درصد صنعت 
سیمان در دست بخش خصوصی است  و آنها رغبت چندانی به تقسیم سود بیشتر 

ندارند و مایل به افزایش سرمایه و سرمایه گذاری هستند.
وی درعین حال یادآور شد که با هزینه ها و قیمت های تمام شده فعلی برای تولید 
محصول سیمان، قیمت فعلی سیمان در بازار برای کارخانجات مقرون به صرفه 
نیست و سود حاصله جوابگوی فعالیت شرکت های سیمانی نیست. شهریاری، با 
اشاره به بخشنامه ممنوعیت صادرات کلینکر گفت: با ممنوعیت صادرات کلینکر، 
تنها دو شرکت سیمانی قادر به صادرات هستند و وقتی صادرات ۱۰ میلیون تن 

کلینکر از دستور کار خارج شود، این روند به سودآوری شرکت ها لطمه می زند.
سرپرست شرکت سیمان فارس و خوزستان، ظرفیت فعلی تولید سیمان در 
کشور را ۹۰ میلیون تن ذکر کرد و افزود: میزان مصرف داخلی سیمان طی سال 
گذشته ۵8 میلیون تن بوده و ۱۴ میلیون تن هم صادرات صورت گرفته که از این 
مقدار ۱۰.۵ میلیون تن آن کلینکراست، بنابراین ۱۶ میلیون تن با ظرفیت اسمی 

فاصله وجود دارد و نباید برای صادرات محدودیت قائل شد.
وی با بیان اینکه ســهم های سیمانی نسبت به ســایر صنایع در بازار سرمایه 
همچنان جذاب است، اذعان کرد: با توجه به p/p صنعت سیمان نسبت به سایر 

صنایع، همچنان سهم های سیمانی ها در بازار سرمایه جذابیت دارد.
سرپرست شرکت سیمان فارس و خوزستان، دلیل اصلی کاهش صادرات صنعت 
سیمان را ناشی از قطعی برق و همچنین تزریق عمده تولیدات به بازار داخل 
توصیف کرد و افزود: شرکت های سیمانی با هدف جلوگیری از التهاب در بازار، 
تولیدات خود را به بازار داخل داده اند درحالی که صنعت سیمان ساالنه حدود 

۴۰۰ میلیون دالر ارز از محل صادرات وارد کشور می کند.

سودصنعتسیمانبیشتردرحدبازیافتمبلغسرمایهگذاریاست

 تولیدات دامی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار سال قبل کاهش یافت
گزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد در بهار امســال نسبت به سال گذشته 
تولید شیر ۱۵.۶ درصد، تولید گاو ۲۰.۶ درصد و تولید گوساله ۱۴.۳ درصد کاهش 

یافته است.
نتایج حاصل از آمارگیری اندازه گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین )گاو و 
گوساله( نشان می دهد در بهار سال جاری ۱.8۶ میلیون تن شیر گاو در دامداری های 
کشور تولید شد که نسبت به فصل بهار سال قبل، ۱۵.۶ درصد کاهش داشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران، تعداد گاو و گوساله پروار شده و متولد شده در این 
فصل، ۴۰۰ هزار رأس و ۳۴8 هزار رأس برآورد شده است که نسبت به فصل مشابه 

سال قبل به ترتیب ۲۰.۶ درصد و ۱۴.۳ درصد کاهش را نشان می دهد.
تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری های کشور نیز با ۱۰۹ هزار رأس کاهش 
نسبت به فصل بهار ۱۴۰۰، به حدود ۵.۵ میلیون رأس شامل ۱.۳ میلیون رأس دام 

اصیل، ۲.۴ میلیون رأس دام آمیخته و ۱.8 میلیون رأس دام بومی رسید.

 رشد ۱۲ درصدی عرضه گوشت طیور در خردادماه
گزارش مرکز آمار ایران بیانگر آن است که در خرداد امسال میزان عرضه گوشت 
انواع طیور در کشتارگاه های رسمی نسبت به خرداد سال قبل ۱۲ درصد و نسبت 

به اردیبهشت امسال ۷ درصد افزایش داشته است.
نتایج طرح آمارگیری کشــتار طیور کشتارگاه های رسمی کشور در ماه خرداد 
ســال جاری منتشر شد. بر اســاس نتایج این طرح، وزن گوشت عرضه شده انواع 
طیور ذبح شــده در کشتارگاه های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۱ جمعاً ۲۰۳ هزار 
و ۵۷8 تن گزارش شــده، که ســهم گوشت ماکیان )مرغ و خروس( بیش از سایر 

انواع طیور بوده است.
بر اســاس نتایج این آمارگیری، گوشت ماکیان )مرغ و خروس( با ۱۹۶ هزار و 
۴۴۰ تن، چیزی حدود ۹۶.۵ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود 
اختصاص داده اســت. گوشــت بوقلمون با دو هزار و ۴۰۹ تن و سایر انواع طیور با 
چهار هزار و ۷۲۹ تن، به ترتیب ۱.۲ درصد و ۲.۳ درصد از وزن کل گوشــت طیور 

عرضه شده را به خود اختصاص داده اند.
مقایســه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشــور در خرداد ۱۴۰۱ با ماه مشابه 
ســال ۱۴۰۰ نشان دهنده افزایش ۱۲ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در 
کشتارگاه های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به 
ماه مشابه سال قبل برای ماکیان )مرغ و خروس( ۱۰درصد، بوقلمون ۲۷ درصد، و 

برای سایر انواع طیور ۱۷۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشــان می دهد که مقدار عرضه 
گوشت طیور در کشتارگاه های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت 

در حدود ۷ درصد افزایش داشته است.

  بدهی خارجی ایران ۱۶.۵ درصد کم شد
میزان بدهی های خارجی ایران در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون 
دالر رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است. به 
گزارش تسنیم، براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ براساس سررسید اولیه بدهی ها ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دالر 
اســت که ۵ میلیارد و ۴8۱ میلیون دالر آن بدهی های میان مدت و بلندمدت و یک 

میلیارد و ۷۶۵ میلیون دالر از این میزان بدهی های کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمــی بالغ بر ۶ میلیارد و 8۷۶ میلیون 
یورو محاسبه شده که ۵ میلیارد و ۲۰۱ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی های 
میان مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت 

است.
حجم بدهی های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معادل 8 میلیارد و ۶۷۵ 
میلیون دالر بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی های خارجی ایران 

در سه ماهه سال ۱۴۰۱ دارد.
الزم به ذکر است که نســبت بدهی های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی رقم 
پایینی به شمار می رود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص 
داخلی با سایر کشورها نشان می دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین 

میزان بدهی خارجی را در جهان دارد. 

 تداوم کاهش قیمت دالر در صرافی های بانکی
قیمت فروش دالر روز شــنبه، یکم مرداد ۱۴۰۱ در صرافی های بانکی با ۳۲ تومان 
کاهش نسبت به روز کاری گذشته )پنجشــنبه، ۳۰ تیرماه( ۲۷ هزار و 8۱۴ تومان 
است. به گزارش ایرنا، نرخ فروش هر اسکناس یورو در صرافی های بانکی با ۵۷۲ تومان 
افزایش نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۳۰ تیرماه(، ۲8 هزار و 8۳۹ تومان 
معامله شد. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی دیروز ۲۷ هزار و ۵۳۴ تومان 
و نرخ خرید هر یورو نیز ۲8 هزار و ۵۵۲ تومان اعالم شد. عالوه بر این، قیمت خرید 
دالر در بازار متشکل ارزی ۲8 هزار و ۹۶ تومان و نرخ فروش آن ۲8 هزار و ۳۵۱ تومان 
بود، این در حالی اســت که نرخ خرید یورو در این بازار ۲8  هزار و ۷۲۹ تومان و نرخ 
فروش آن نیز ۲8 هزار و ۹۹۰ تومان اعالم شد. همچنین، در سامانه نیما در معامالت 
دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۹۶۶ تومان فروخته و حواله دالر به بهای ۲۶ 

هزار و ۳۷۲ تومان معامله شد.
نرخ بهاری دالر اعالم شد

بانک مرکزی، نرخ دالر در بازار آزاد طی سه ماهه ابتدایی سال جاری را اعالم کرد.به 
گزارش ایسنا، بانک مرکزی در گزارشی نرخ فروش دالر در بازار بین بانکی و بازار آزاد 
در بهار سال جاری را اعالم کرده که طبق آن در فروردین ماه، دالر در بازار بین بانکی 
معادل ۴۲۰۰ تومان فروخته شده و در همین ماه این نوع ارز در بازار آزاد به قیمت ۲۶ 

هزار و ۵۲۵ تومان فروخته شده است.

  اخذ تسهیالت از شبکه بانکی با کمک سامانه وثیقه ای هوشمند سهام
سنا- معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذار مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه گفت: سامانه توثیق، کاماًل غیرحضوری و به سادگی یک خرید اینترنتی برای 
سهامداران و در قالب ارائه خدمات نوین برای جامعه سهامداری کشور پیاده سازی 

شده است.
محمود حسنلو با اشاره به توثیق سهام به عنوان یکی از مزیت های سهامداری بازار 
سرمایه اعالم کرد: در راســتای ایجاد تحول دیجیتال در ارائه خدمات ذی نفعان به 
بازار سرمایه از جمله جامعه سهامداری، شرکت سپرده گذاری مرکزی توانسته است 
با همکاری سازمان ها و ارگان های مختلف )وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان 
بورس و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران( اقدام به ارائه خدمت توثیق هوشمند 
کند. وی در این باره اظهار کرد: این خدمت برخط، پلی بین ارائه خدمات در بازار پول 

و سرمایه است.
حسنلو عنوان کرد: سهامداران بازار سرمایه از طریق توثیق هوشمند، می توانند برای 
اخذ تسهیالت از شبکه بانکی بهره  برده و به طور قطع این ســامانه تحولی در ارائه 

خدمات نوین به سهامداران بازار سرمایه خواهد بود.
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذار مرکزی توضیح داد: این سامانه 
کاماًل غیرحضوری و به سادگی یک خرید اینترنتی برای سهامداران و در قالب ارائه 

خدمات نوین برای جامعه سهامداری کشور پیاده سازی شده است.
وی در این باره عنوان کرد: کاربــران با مراجعه به درگاه اینترنتی و یا اپلیکیشــن 
بانکداری تلفن همراه خود می توانند سهام قابل توثیق خود را انتخاب کنند و در نهایت 
درخواست در پنل احراز اختیار شرکت سپرده گذاری تأیید و نهایی می شود. حسنلو 
ادامه داد: شروع این عملیات و استفاده از این سامانه با تعدادی از بانک ها به صورت 

آزمایشی است.

  دالیل کاهش تولید فوالد
عضو انجمن فوالد گفت: به دلیل محدودیت تامین برق و افزایش قیمت مواد اولیه تولید فوالد در خرداد و تیر نسبت به اردیبهشت ماه با کاهش مواجه شد که البته این کاهش به اندازه پارسال نیست.

وحید یعقوبی  در مورد وضعیت تولید فوالد، اظهار کرد: هنوز آمار رسمی تولید فوالد تکمیل نشده اما بر اساس برآوردها در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه به دلیل محدودیت تأمین برق که از ۱۵ خرداد ماه اعمال شد، کاهش تولید داشتیم. البته 
نکته مهم این است که این کاهش تولید به اندازه کاهش تولیدی که پارسال داشتیم نیست.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران افزود: سال گذشته بر اساس مصوبات، کارخانجات تا ۱۰ درصد دیماند کار می کردند که همین مساله موجب افت شدید تولید شده بود اما امسال با توجه به اینکه محدودیت تامین برق بر اساس 
برنامه صورت گرفته، محدودیت ها مدیریت شد از این رو کاهش تولید فوالد در سال جاری به اندازه پارسال نیست.

وی ادامه داد: به نظر می رسد به صورت میانگین در تیر ماه کاهش تولید ۲۰ درصدی داشته باشیم.
یعقوبی تصریح کرد: عمده دلیل کاهش تولید فوالد محدودیت های برقی است اما چند نکته دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ عدم توازن در زنجیره محصوالت فوالد وجود دارد از این رو برخی از کارخانجات ذوب القایی توان ادامه کار ندارند. در 

حال حاضر این کارخانجات ۵ میلیون تن فوالد تولید می کنند اما در کنار محدودیت های برقی، با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های جانبی، هزینه تمام شده محصوالتشان با قیمت فروش همخوانی ندارد.
وی گفت: قیمت پایه ای که بورس کاال برای این محصوالت در نظر می گیرد روز به روز در حال کاهش است در حالیکه این قیمت ها پاسخگوی هزینه تولیداتشان نیست بنابراین کارخانجات ذوب القایی یا کاهش تولید داده اند و یا به طور کلی 
تعطیل کرده اند.معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در مورد وضعیت صادرات فوالد نیز اظهار کرد: کاهش آنچنانی در صادرات فوالد نداشتیم اما با توجه به اعمال عوارض صادراتی در ابتدای سال ۱۴۰۱، به نظر می رسد تاثیر این 

سیاست در تیر و مرداد خود را نشان دهد زیرا قراردادهای فوالد ۲ تا ۳ ماهه است. پس از انتشار آمار رسمی کاهش تولید و صادرات را به وضوح خواهیم دید.
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شماره : 1424

 با وجود توسعه واحدها و افزایش تولیدات 
گلخانه ای در اســتان بوشهر، اما نبود صنعت 
بسته بندی )سورتینگ( به عنوان حلقه مفقوده 
زنجیره این بخش، باعث شده تا درآمد زایی و 
ارزآوری مناسب را نداشته باشند و محصوالت 
این استان توسط کشورهای دیگر بسته بندی 

و به نام آنها صادر شود.
 براســاس اسناد باال دســتی، با توجه به 
خشکســالی های پی در پی و محدود شدن 
منابع زیرزمینی آب، توسعه گلخانه ها و تبدیل 
کشت از محیط باز به محیط گلخانه در راستای 
صرفــه جویی در منابع و افزایش بهره وری از 
جمله سیاســت های وزارت جهاد کشاورزی 
به شــمار می رود.تولید محصول درخارج از 
فصل، کاهش هزینه تولید، استفاده بهینه از 
نهاده های کشــاورزی همچون آب، بذر، کود، 
ســم، بکارگیری روش کشت هیدروپونیک، 
کنترل بیماری ها، آفات، آلودگی های احتمالی، 
اشتغال زایی، استفاده از زمین هایی که  کشت 
باز در آنها امکان پذیر نیست از جمله مزایای 

کشت گلخانه ای به شمار می رود.
گلخانه محیط کشــتی اســت که در آن 
تغییرات دما، رطوبت، نور، آفت ها و بیماری ها 
در محدوده مورد نیاز گیاه کنترل می شود تا 
محصولی مناسب از لحاظ کمی و کیفی تولید 
شود، کشــت گلخانه ای به عنوان یک روش 
کاربردی با بازده باال در سال های اخیر بسیار 
مورد توجه کشــاورزان قرار گرفته اســت.در 
استان گرمسیری مانند بوشهر به دلیل شرایط 
اقلیمی با کمترین هزینه در بخش گرمایشی، 
سرمایشی و سیستم هایتک و حداقل سرمایه 
گذاری نســبت به استان های دیگر کشور به 
گلخانــه ای طبیعی معروف اســت و در این 
سال ها سطح گلخانه های این استان به دلیل 
کم آبی، خشکسالی های پی در پی و رویکرد 
ســازمان جهاد کشاورزی برای گذر از کشت 
ســنتی و حرکت به سمت کشاورزی نوین از 
۹۰ هکتار در ســال ۱۳۹۲ به ۴۳۵ هکتار در 

سال ۱۴۰۱ رسیده است.
اما در کنار این توسعه؛ صنعت بسته بندی 
کــه از جمله الزامات واحدهای گلخانه ای به 
شــمار می رود در این استان توسعه نیافته و 
فعاالن این بخش را با مشــکالتی روبرو کرده 
است.براساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی 
استان بوشــهر در زمان حاضر از سطح ۴۳۵ 
هکتار گلخانه ســاالنه بیــش از ۹۰ هزار تن 
محصول تولید می شود که چیزی حدود ۷۵ 
هزار تن آن گوجه فرنگی و براســاس آمارها 

رتبه ســوم کشور در تولید این محصول را به 
خود اختصاص داده است و خیار، فلفل دلمه، 
بادمجــان و محصوالت صیفــی و جالیزی از 
جمله دیگر تولیدات گلخانه ای این استان به 

شمار می رود.

 محصوالت گلخانه های بوشهر در 
بسته های صادراتی کشورهای رقیب

مطابق آمارها ساالنه ۳۰ هزار تن محصوالت 
گلخانه ای از استان بوشهر به کشورهای آسیای 
میانه، روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس 
صادر می شــود که این میــزان صادرات به 
صورت میانگین ۳۰ میلیون دالر ارزآوری برای 
کشور به دنبال دارد و البته در صورت حمایت، 
تامین زیر ساخت های الزم و برداشتن برخی 
محدودیت های صادراتی امکان افزایش صادرات 
به میزان ۶۰ هزار تن و ارتقای ارزآوری به میزان 

۵۰ میلیون دالر وجود دارد.
یکی از اولویت هــای صادرات محصوالت 
گلخانه ای و بازارپســندی آن، بســته بندی 
محصول براســاس رنگ، سایز و رعایت سایر 
الزامات اســت که امروز تنها یک واحد بسته 
بندی محصوالت گلخانه ای در استان بوشهر 
وجود دارد این درحالی اســت که شیوه و نوع 
بسته بندی به اندازه کیفیت محصول به صورت 
۱۰۰ درصد در صادرات تاثیرگذار است. گلخانه 
داران استان بوشهر پس از گذشتن از مشکالت 
ریز و درشت بسیار، موفق به تولید محصولی 
با کیفیت می شوند اما نبود صنعت سورتینگ 
مناسب در این استان به مانعی بزرگ تر برای 
شکوفایی و ثمربخش کردن تالش های آنها در 

شکست این مشکالت بدل شده است.

 نبود صنایع بسته بندی مانعی برای 
توسعه گلخانه ها

»بــا توجه به هزینه هــای تولید؛ یکی از 
هدف های تولید محصوالت گلخانه   ای صادرات 
است اما امروز به دلیل نبود صنعت بسته بندی 
در اســتان بوشهر بیشتر محصوالت تولیدی 
گلخانه ها به عنوان درجه ۲ وارد بازار داخلی و 
محلی می شود که این مساله برای گلخانه داران 
استان مقرون به صرفه نیست« اینها بخشی از 
ســخنان ابراهیم آسیایی فرد یکی از گلخانه 

داران استان بوشهر است.
بــه گفته این گلخانه دار بوشــهری نبود 
صنعت بسته بندی برای محصوالت گلخانه ای 
در این استان باعث شده توسعه گلخانه ها با 
وجود تمام قابلیت های طبیعی استان در بخش 
گلخانه متوقف شود.آنطوری که آسیایی فرد می 
گوید: گلخانه داران بوشهری به دلیل محرومیت 
این اســتان از صنعت بسته بندی؛ مجبورند 
محصوالت تولیدی خود را برای بسته بندی به 
استان های همجوار ارسال کنند که این رفت و 
برگشت هزینه زیادی به آنها تحمیل می کند 
بویژه برای گلخانه های با مقیاس کوچک این 
کار به هیچ صورتی به صرفه نیست چون مبلغ 
قابل توجهی را بابت کرایه حمل و نقل به آنها 

تحمیل می کند.

 میدان داری رقبای خارجی در ضعف 
زیرساختی بوشهر

هرچند هزینه تولید محصوالت گلخانه ای 

در ایران نســبت به کشورهای رقیب از جمله 
ترکیه کمتر اســت اما زیرساخت های پس از 
فرایند تولید در زمینه بسته بندی و سورتینگ 
در آن کشورها مهیاتر از ایران است که همین 
امر باعث شده در صادرات محصوالت گلخانه ای 
موفق تر از تولیدکنندگان داخلی عمل کنند.

حسین اندایش یکی دیگر ازگلخانه داران 
مطرح استان بوشهر است که با داشتن بیش 
از هشــت هکتار گلخانه از جمله کارآفرینان 
این استان به شــمار می رود معتقد است با 
توجه به ارزآوری قابل توجهی که محصوالت 
گلخانــه ای دارند کشــورهای رقیب امروز با 
توسعه بخش بســته بندی توانسته اند گوی 
سبقت را در بحث صادرات این محصوالت از 

تولیدکنندگان ایرانی بربایند.
او با اشاره به فعالیت تنها یک واحد بسته 
بندی برای محصوالت گلخانه ای در اســتان 
بوشهر می گوید: وقتی بسته بندی بخوبی و 
مطابق با نیاز و سلیقه بازار براساس سایز، رنگ 
بندی و براســاس کیفیت باشد کار صادرات 
بخوبی دنبال می شود اما امروز محصول ایرانی 
به عنوان یک برند از ســوی برخی کشــورها 
خریداری و با تغییر بسته بندی و نصب لیبل 
دیگری به فروش می رسد، به این ترتیب سود 
ناشی از دسترنج تولید کنندگان این استان به 

جیب کشورهای رقیب می رود.
به اعتقاد فرح بخش بسته بندی های فله ای 
با حجم های بزرگ محصوالت گلخانه ای مورد 
پســند بازارهای هدف نیست و برای رقابت با 
کشورهای رقیب ضمن توسعه واحدهای بسته 
بندی این واحدها باید به دانش روز مجهز باشند 

تا مطابق با سلیقه کشورهای هدف محصوالت 
تولیدی بسته بندی و صادر شوند.او ادامه می 
دهد: در زمان حاضر به دلیل اینکه مقصد فلفل 
دلمه تولیدی گلخانه های استان بوشهر روسیه 
است برای بسته بندی به استان اصفهان ارسال 
می شود اما گوجه فرنگی شرایط متفاوتی دارد 
و با توجه به مقصد که اگر به سمت کشورهای 
حوزه خلیج فارس باشد با بسته بندی معمولی 
ارسال می شود.به گفته فرح بخش تنها برخی از 
گلخانه داران که امکان تنوع بسته بندی دارند 
و مطابق با تقاضای بازار اقدام به بسته بندی 
می کنند، می توانند محصول گوجه فرنگی خود 

را به کشور روسیه صادر کنند.

 دریا بهترین مسیر برای صادرات 
محصوالت گلخانه ای 

مســاله حمل و نقل یکی از مسائل مهم 
در بخش گلخانه ها به شمار می رود چرا که 
طوالنی شدن روند جابه جایی محموله های 
صادراتی باعث خراب شدن محصوالت و بروز 
مشکالت و خسارت هایی را برای فعاالن این 

بخش به دنبال دارد.
به گفته حســین اندایش در زمان حاضر 
هزینــه حمــل و نقل صــادرات محصوالت 
کشــاورزی در ایران نســبت به کشور ترکیه 
بســیار افزایش یافته اســت و افــزون براین 
کامیون هــا باید روزها در نوبت منتظر بمانند 
و این امر باعث خراب شدن محصول می شود.

آن طــوری که این گلخانه دار بوشــهری در 
باره حمــل و نقل محموله هــای گلخانه ای 
صادراتی می گویــد در زمان حاضر حمل و 
نقل این محموله ها از مسیر آذربایجان انجام 
می شــود و با توجه به اینکه کشــور ترکیه 
 از رقبای ایران اســت اجازه عبور به ســمت 
روســیه را بــه کامیون های ایرانــی با تاخیر 
می دهــد و خوب اســت امکان صــادرات از 
دریا فراهم شــود.او ادامه مــی دهد در زمان 
حاضر ۱۳ تــا ۱۴ روز به طول می انجامد تا 
محموله ها و کامیون های حمل بار محصوالت 
گلخانه به روســیه برســد این درحالی است 
که جابــه جایی محموله های صادراتی از راه 
 دریــا تنها طی ۶ روز براحتی و بدون معطلی

 امکان پذیر است.
به بیان اندایش برای جا به جایی کاالهای 
صادراتی از طریق دریا تنها به ۱۰ لندیگرافت 
نیاز اســت که کار جابه جایی محموله های 
صادراتی محصوالت گلخانه ای باید به وسیله 

آنها انجام شود.

محصوالت گلخانه ای بوشهر در بسته های صادراتی کشورهای رقیب

 در برخی داروهای دامی کاهش قیمت خواهیم داشت
 رئیس ســازمان دامپزشکی کشور گفت: به دامداران این قول را می دهیم که 
در بعضی از داروها نه تنها افزایش قیمت نخواهیم داشت، بلکه بعضی از داروها و 

واکسن ها نیز کاهش قیمت خواهند داشت.
سید محمد آقامیری مستقر در نمایشگاه و رویداد مدیریت ایران ۱۴۰۱، گفت: 
این نمایشگاه و رویداد هم افزار ایده بسیار خوبی برای حضور همه شرکت ها است؛ اما 
به نظر من باید از عمومی خارج شده  و تخصصی تر و یا به صورت بخش بخش می شد.

وی افزود: اینکه همه حوزه ها در اینجا حضور داشته باشند، امکان استفاده از 
آن را کمتر می کند. این تقسیم بندی با توجه به کمبودی که مدیران در وقت خود 

دارند، می توانست به آن ها در بازدید از نمایشگاه کمک کند. 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: به طور کلی ایده نمایشگاه ایده 

خوبی است و می تواند در زمینه های مختلف به مدیران کمک کند. 
آقامیری با اشاره به تغییر نحوه تخصیص ارز در دولت سیزدهم، گفت: از نگاه 
تحلیلگران اقتصادی این کار بسیار ارزشمند است. به دلیل اینکه هدفمند کردن 
یارانه ها و توزیع عادالنه آن بین مردم، باعث افزایش رفاه می شود و فاصله طبقات 
کاهش پیدا می کند. وی ادامه داد: این کار بسیار سختی است به دلیل اینکه وقتی 
چنین کاری انجام می شود، قطعا نارضایتی هم وجود دارد، اما نتیجه نهایی تغییر 

نحوه تخصیص ارز برای مردم بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود. 
رئیس ســازمان دامپزشکی اظهار داشــت: هر نفر ساالنه به طور متوسط ۳۲ 
کیلوگــرم مرغ مصرف می کند. تفاوت قیمت نهــاده ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد، 
حداقل ۲۰ هزار تومان است. سوال من این است که آیا میزان مصرف دهک های 

اول و دهک های آخر، یکسان است؟ جواب خیر است. 
آقامیری افزود: بنابراین کسانی که در دهک های هفتم تا دهم قرار دارند و در 
واقع پولدارتر هســتند، یارانه بیشتری دریافت می کردند که عادالنه نبود و دولت 

آن را عادالنه کرد. 

 ۱۱4 حلقه چاه غیرمجاز در استان اردبیل مسدود شد
 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: در هفت 
ماه گذشته ۱۱۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده که در اثر آن ۲.۷ 
میلیون مترمکعب در مصرف آب های زیرزمینی استان صرفه جویی شده است.

به از آب منطقه ای اســتان اردبیل، حمید فضایلی روز یکشنبه با اعالم این 
خبر اظهار کرد: در همین مدت ۱۱۰ دســتگاه کنتور هوشــمند و حجمی بر 
روی چاه های مجاز اســتان نصب شده و از اضافه برداشت ۲۲ حلقه چاه مجاز 

هم جلوگیری شده است.
وی با تشــریح آخرین وضعیت الیروبی کانال های آبرسانی در استان گفت: 
تاکنون ۳۱۵ کیلومتر از کانال اصلی و درجه ۲ از شبکه های آبیاری و زهکشی 
ســطح استان الیروبی شده و در همین مدت ۱۰ کیلومتر از کانال اصلی مغان 
الینینگ شده است.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل 
با اشــاره به اجرایی نمودن دستورالعمل تحویل حجمی آب به تشکل های آب 
بران با مشــارکت جهاد کشاورزی بیان کرد: تاکنون ۴۰۸ نقطه تحویل آب در 

شبکه مغان با دریچه های غیرقابل تخریب تجهیز شده است.

0502/165/32

1066
بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره ایــران 86 297 د 15 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 86 297 د 15 
متعلــق بــه مهشــید رحمانــی کیــا فرزنــد محمدحیــات دریــوزه در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی S1412287491499 و  ــماره شاس ــه ش ــران 86 651 ب 64 ب ــماره ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــخ 1401/01/01  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــی هفتن ــه رجبعل ــق ب ــور 2461759 متعل شــماره موت

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــی محم ــد عل ــی فرزن ــم رهای ــه مری ــق ب ــماره 4569751679 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4889955488 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 4889955488 متعلــق بــه 
اســماعیل فرخــی میرزایــی فرزنــد خدانظــر در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

1866
ــخ  ــل در تاری ــد جلی ــه محمــد  ذاکــری گاهــی  فرزن ــق ب ــه شــماره 0923552601 متعل ــی ب کارت مل

1401/04/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایــران382ص79 و شــماره شاســی24218690 و شــماره  بــه شــماره پــاک66  کارت ماشــین 
موتــور12485076996 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره پــاک  66ایــران382ص79 متعلــق بــه مهنــاز 
کشــاورزی معتمــدی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3392499031 متعلــق بــه منصــور حســن احمــدی تازیانــی فرزنــد حســین در 
تاریــخ1401/01/27  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه   ــق ب ــران255ط52 متعل ــماره 22ای ــه ش ــین ب ــماره 0039807959 و کارت ماش ــه ش ــی ب کارت مل
خانــم منیــژه  موالیــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/4/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

2006
ــد تقــی در  ــای محمــود انجمــی درخشــان فرزن ــه آق ــق ب ــه شــماره 1651670307 متعل ــی ب کارت مل

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

2014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0451652614 متعلــق بــه مصطفــی جعفــری فرزنــد علــی در تاریــخ 

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

ــد  ــه محمدرضــا واحــدی یوســف زاده فرزن ــق ب ــه شــماره 0062494171 متعل کارت ملــی هوشــمند ب
حســینعلی در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارنامــه تاکســیرانی و کارت بانکــی صــادرات بــه شــماره 0060273801 متعلــق 
ــد محمــود در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه  ــه غامرضــا ســلیمی هماگرانــی فرزن ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محــرم در  ــدی منــش فرزن ــه زن ــه مهران ــق ب ــه شــماره 4210343846 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــه شــماره 0081631537 متعل ــان خدمــت ب ــی هوشــمند و کارت پای شناســنامه و رســید کارت مل
بــه علــی محمــدی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و کارت ســوخت موتــور و کارت بانکــی بــه شــماره 2002430306 و کارت 
ســوخت موتــور بــه شــماره 61514 ایــران 566 متعلــق بــه ناصــر پورعیــدی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/04/20 مفقــود گردی

ــخ  ــی در تاری ــد عیس ــن زاده  فرزن ــه حس ــه هانی ــق ب ــماره 0021281491 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5260368371 متعلــق بــه جــواد لطیفــی فرزنــد کاظــم در تاریــخ 1401/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــره  ــه فق ــی 1381676545 ،س ــماره مل ــه ش ــه ب ــه نام ــان خدمت،گواهینامه،بیم ــی،کارت پای کارت مل
چــک بــه شــماره هــای 23929373،23929365،23929339،کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 
ایــران 44 873و71،شــمتره شاســی:  78309015,شــماره موتــور: 22527806310 متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/26 مفق ــدرت در تاری ــد ق ــور فرزن ــف پوران ــن یوس  حس

ساقط می باشد.

 ، موتــور  شــماره   VIN : IRAE08810E7803137  ,  123/55792 شــماره  بــه  موتــور  کارت 
ــف  ــن یوس ــه حس ــق ب ــی 125A8803137***NCV  متعل ــماره شاس NCV2009099247 , ش
پورانــور فرزنــد قــدرت در تاریــخ 1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 

2027
ــخ  ــن در تاری ــد ابوالحس ــامی  فرزن ــپیده  اس ــه س ــق ب ــماره 0018072658 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 

2065
ــی  و  ــین طباطبائ ــه امیرحس ــق ب ــماره 712336907 متعل ــه ش ــی ب ــاع خارج ــش 16 اتب کارت امای
ســیدمهدی طباطبائــی با کــد اختصاصــی 190262163057 فرزند ســیدابراهیم در تاریــخ 1401/04/29 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084
ــد اکبــر در  ــه وحیــد پارســائی نیــا فرزن ــه شــماره 0010184945 متعلــق ب گواهینامــه و کارت ملــی ب

تاریخ 1401/04/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــادق در تاری ــد محمدص ــی فرزن ــین ریحان ــه حس ــق ب ــماره 3874472698 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1399/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 0050296574 متعلــق بــه منصورعلــی قراگوزلــو فرزنــد علــی اکبــر 
در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3020027497 متعلــق بــه آرش نعمتــی فرزنــد عطــا در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087
ــخ  ــن  در تاری ــن العابدی ــد زی ــدار فرزن ــی مهمان ــه عل ــق ب ــه شــماره 0023070722 متعل ــی ب کارت مل

1401/04/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2090
شناســنامه بــه شــماره 0150549903 متعلــق بــه ســارا عســگری فرزند احســان در تاریــخ 1401/04/21 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 6867 متعلــق بــه محمدرضــا ســلیمی نیــا فرزنــد محمــد در تاریــخ 1400/10/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
شناســنامه بــه شــماره ملــی 4879945072 و کارت ملــی هوشــمند و بیمــه ماشــین و معاینــه فنــی و 
کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 73 ص 198 ایــران 59  متعلــق بــه اعظــم توقفــی خوجــه داد فرزنــد 

رمضــان و ) کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه 2 و بیمــه و معاینــه فنــی و کارت ماشــین بــه شــماره 
پــاک 46 د 747 ایــران 59 و کارت ســوخت و کارت ملــی هوشــمند بــه نــام حســین کریــم کشــته بــه 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/04/20 مفقــود  در   )  2122245018 ملــی   شــماره 

ساقط می باشد.

2302
ــمیرا  ــه س ــق ب ــک متعل ــر بان ــدادی کارت عاب ــماره 2110204478 و تع ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

خندان دل فرزند جسن در تاریخ 1401/04/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2501
کارت ملــی بــه شــماره 1141863154 متعلــق بــه معصومــه اســحاقیان درچــه فرزنــد محمــد علــی در 

تاریخ 1401/02/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1815338350 وگواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1815338350 وکارت 
ماشــین بــه شــماره 53ایران757ی66وشــماره شاســی NAAN11FE1JH944705و شــماره موتــور 
181B0080612و کارت ســوخت بــه شــماره 43ایــران416ن44 متعلــق بــه نادعلــی علیرضائــی فرزنــد 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. عبدالعلــی در تاریــخ 1401/04/24 مفقــود گردی

2503
ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــی خورزوق ــود درویش ــه محم ــق ب ــماره 4932 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

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

ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/01/01 مفق ــر در تاری ــد صف ــی فرزن ــدا بمان ــه ن ــق ب شناســنامه متعل
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــد محم ــی فرزن ــف جامع ــه یوس ــق ب ــوخت متعل ــماره 5139689332 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
صــادق در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6220027205 متعلــق بــه علــی  ســلطانی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/04/22 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

18 فقــره چــک بانکــی بــه شــماره 1270192051 متعلــق بــه علــی  صدیقــی قهفرخــی  فرزنــد بهــرام 
در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی متعلــق بــه علــی شــیروانی فرزنــد داوود در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه امیــر حســین کریمیــان جــزی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/29 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــمعیل زاده فرزن ــا اس ــه ملین ــق ب ــماره 1276790058 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4623296751 متعلــق بــه ابراهیــم  شــکراللهی فرزنــد تقــی در تاریــخ 
1401/04/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت الکترونیکــی جــواز کســب فعالیــت تولیدی-توزیعــی  بــه شــماره 0055634192 و کارت ســوخت 
خــودرو ســواری بــه شــماره 55 ی 687 ایــران 68 متعلــق بــه امیــن باســتان جــو فرزنــد محمدرضــا  در 

تاریــخ 1400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــور فرزن ــری پ ــیدمحمدصادق بصی ــه س ــق ب ــماره 1273411714 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ســیدمصطفی در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1150200081 متعلــق بــه امیــر عباســی فرزنــد قــدرت الــه در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1818447169 متعلــق بــه احمــد اســحاقی فرزنــد امــان الــه در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 107 و بــه کدملــی 1288641028 متعلــق بــه فرشــته مشــایخی فرزنــد منوچهــر 
در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد فرهــاد در تاریــخ  ــه فاطمــه تــرکان فرزن ــه شــماره 1272847950 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــمند ب ــی هوش ــید کارت مل ــمند و رس ــی هوش ــماره 1464 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
1112150668 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1112150668 متعلــق بــه مرضیــه شــیرعلی فرزنــد 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق جــواد در تاری

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1292950021 متعلــق بــه ســمیه بوســعیدی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــگانی فرزن ــاوی خوراس ــت قض ــه عصم ــق ب ــماره 1291338667 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/01 مفقــود گردی ــی در تاری محمدعل

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3500380451 متعلــق بــه میثــم خســروی کوهســتانی فرزنــد اســداله 
در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1285679490 متعلــق بــه محســن فاتحــی در تاریــخ 1400/06/30 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 6609596581 متعلــق بــه اصغــر کشــانی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد عبــاس در تاری ــه پریســا نظــری فرزن ــق ب ــه شــماره 1271704013 متعل کارت ملــی هوشــمند ب
1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمــد در تاریــخ  ــه فاطمــه مغنــی فرزن ــه شــماره 1273087569 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
ــخ  ــد عبــاس در تاری ــی فرزن ــی برزان ــد ماهران ــه حمی ــق ب ــه شــماره 1271148544 متعل ــی ب کارت مل

1400/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد حســن در تاریــخ  ــی فرزن ــه حســین شــریفیان رنان ــه شــماره 1290161976 متعلــق ب کارت ملــی ب
1397/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
بــرگ ســبز پــژو مــدل 88 بــه شــماره 14ل982 ایــران 63 ش ش naam01cax9r287592و ش م 
ــود  ــخ 1388/04/01 مفق ــر در تاری ــد مظف ــی فرزن ــی قات ــا  قدرت ــه علیرض ــق ب 12487261836 متعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0013007920 متعلــق بــه مریــم نــوروزی  فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1400/11/11 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــیری فرزن ــیروانی ش ــه ش ــه فاطم ــق ب ــماره 2571821261 متعل ــه ش ــی ب ــو و کارت مل ــدرک تت م
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. خدامــراد در تاریــخ 1400/06/10 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 2471748341 متعلــق بــه مهســا حــاج احمــدی فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 
1400/12/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2371154407 متعلــق بــه عبــاس مهبــودی  فرزنــد المــاس  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1390/06/05 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2280821427 متعلــق بــه ســعید نصیری فرزنــد وفــادار در تاریــخ 1401/04/30 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2300564866 متعلــق بــه صدیقــه بذزافکــن فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/20 مفق

ــخ  ــول در تاری ــد عبدالرس ــی فرزن ــه یزدان ــه فهیم ــق ب ــماره 6549969451 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/15 مفق

ــد شــاه رضــا در  ــه نبــی اهلل کانتــری شــایجان فرزن ــق ب ــه شــماره 2299451471 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــی فن ــوزش عال ــه دو و کارت شناســایی ام ــه پای ــه شــماره 2298828733 و گواهینام ــی ب کارت مل
حرفــه ایــی متعلــق بــه مســعود  جالــی  فرزنــد احمــد  در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0924699434 متعلــق بــه محدثــه رســولی فرزنــد غامحســین 

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

2603
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0925122068 متعلــق بــه فائــزه لعــل محمــدی فرزنــد حســین  در 

تاریخ 1401/04/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد رمضانعل ــلیمانی فرزن ــی س ــه نورعل ــق ب ــماره 0934412138 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/15 مفقــود گردی

2801
شناســنامه بــه شــماره 4 و کارت ملــی بــه شــماره 2219549135 و کارت ماشــین بــه شــماره 793ط53 
ایــران 82 شــماره موتــور M135883989 شــماره شاســی NAS421100H1225965  و گذرنامــه بــه 
شــماره 2219549135 متعلــق بــه ســیده ســمانه ســلیمی فرزنــد ســیدعلیرضا در تاریــخ 1401/04/02 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2807
ــخ  ــی در تاری ــور عل ــد ن ــر فرزن ــد رنجب ــه حمی ــق ب ــماره 5779723249 متعل ــه ش ــی ب ــکارت مل م

1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2160974544 و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین 
ــد  ــیری فرزن ــی المش ــادل یونس ــه ع ــق ب ــوخت  متعل ــران و کارت س ــاک 33 ن 227 ای ــماره پ ــه ش ب

حســن در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ســوخت بــه شــماره 27 س 154 ایران 82  به شــماره ملــی2150023997 
متعلــق بــه ابــو الفضــل فــاح فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــف در تاری ــد لطی ــش فرزن ــن بخ ــهیا روش ــه س ــق ب ــماره 2161536672 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/15 مفقــود گردی

ــد ذلفقــار در تاریــخ  ــه گلســتان قنبــری تلوکــی فرزن ــه شــماره 2160529990 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
ــد  ــا بیرامــی فرزن ــه نادی ــه شــماره ملــی 1671245441 متعلــق ب کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی ب

براتعلی در تاریخ 1401/04/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــی  ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب ــین و کارت س ــی1672615038 و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل

ــود  ــخ 1401/04/21 مفق ــب در تاری ــد طهماس ــی فرزن ــد برمک ــه محم ــق ب ــران266ی13 متعل 99ای
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب گردی

موتــور  شــماره  و   150H9540747***N5P تنــه  شــماره  بــه  ســیکلت  موتــور  ســبز  برگــه 
JEZCFJ77035 موتــور ســیکلت باجــاج پالــس بــه شــماره انتظامــی 136 ایــران 41453  متعلــق بــه 
مســعود  شــهرابی فراهانــی بــه شــماره ملــی 0075210266 فرزنــد محمد باقــر  در تاریــخ 1399/06/05 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0052857638 متعلــق بــه رضــا شــهرابی فراهانــی  فرزنــد روح الــه در تاریــخ 
1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0072873043 متعلــق بــه فاطمــه  ســرلک  فرزنــد باباقلــی  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0020634552 متعلــق بــه ســید علیرضــا  محمدیــان  فرزنــد قاســم  در تاریــخ 
1401/03/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه شــماره ملــی 0066988421 و کارت خــودرو و کارت ســوخت  کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی  ب
بــه شــماره انتظامــی 77 ایــران 755 و 81  و کارت شناســایی ســازمانی ارتــش بــه شــماره 82492434  
متعلــق بــه وحیــد  دانــش پــژوه  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــی  در تاری ــد قوچعل ــی فرزن ــه زهــرا  میرزای ــق ب ــی 0072779616 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه  در  ــد حبیــب ال ــه لیــا  جعفــری توچقــازی  فرزن ــه شــماره 0059088052 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت خــودرو وبیمــه نامــه خــودرو بــه شــماره شاســی NAAM11VE4NK882853 و شــماره موتــور 
ــی و  ــه رانندگ ــی و گواهینام ــران 895 ت 54و کارت مل ــی 11 ای ــماره انتظام ــه ش 124K1686699 ب
ــماره  ــه ش ــیکلت ب ــور س ــوخت موت ــی  0072779195و کارت س ــماره مل ــه ش ــیرانی ب ــه تاکس کارنام
ــخ 1401/05/01  ــد داود در تاری ــژوم  فرزن ــین  پ ــه غامحس ــق ب ــران 15982  متعل ــی 116 ای انتظام

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0042500966 متعلــق بــه یــار علــی  شــجاعی اقباغــی  فرزنــد علــی  در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره 6044 و کارت ملــی بــه شــماره 0067028683 متعلــق بــه خــاور  غامعلــی مجــد 
ابــادی  فرزنــد تقــی در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره ملــی  0550302719 متعلــق بــه علــی  خســروی  فرزنــد حمیدرضا 
در تاریــخ 1401/04/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــی  در تاری ــد صفرعل ــی مقیســه  فرزن ــه محمدتق ــق ب ــماره 0794492800 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد محمــود  در تاریــخ  ــه محمــد حســنی فاضــل فرزن ــه شــماره 4285920301 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

اســناد مالکیــت ســند بــه نشــانی افســریه _ بیســت متــری _قائــم شــهرک والفجــر بلــوک E کوچــه 
چهــارم شــهید محمــد علــی عســکری _پــاک 44_طبقــه ســوم .بــه کدپســتی 1786933813 متعلــق 
ــخ 1401/01/01  ــی  در تاری ــد تق ــد محم ــی 3931946835  فرزن ــماره مل ــه ش ــری ب ــم  کم ــه مری ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد=.

2902
ــد  ــی فرزن ــره داغ ــعلی ق ــه عباس ــق ب ــماره 1532518463 متعل ــه ش ــایی ب ــی و کارت شناس  کارت مل

عزت اهلل در تاریخ 1401/03/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4310084753 متعلــق بــه معصومــه جلوخانــی نیارکــی فرزنــد محمدقاســم در 
تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2938377045 و گواهینامــه  متعلــق بــه خالیــد ســلیمانی حمــزه قاســم فرزنــد 
محمــد در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــین در  ــد امیرحس ــدری فرزن ــودان حی ــکان آج ــه اش ــق ب ــماره 0021864365 متعل ــه ش ــه ب گواهینام
تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه بــه شــماره 5179838452 متعلــق بــه حبیــب اهلل آقایــی پیرگوهــی فرزنــد صمــد در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد  ــه رضــا ابراهیمــی فرزن ــق ب ــه متعل ــه شــماره 0923488081 و گواهینام ــی ب شناســنامه و کارت مل
علــی در تاریــخ 1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد حســین در تاری ــی قناعتــی فشــمی فرزن ــه بمان ــق ب ــه شــماره 2595204531 متعل ــی ب کارت مل
1400/11/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی و کارت ســوخت بــه شــماره 2928937536 متعلــق بــه هیمــن رشــیدزاده فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت شناســایی شــرکت اتوبــوس رانــی بــه شــماره 0053556283 متعلــق بــه مهــدی اســماعیلی فرزنــد 
رضــا در تاریــخ 1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ســند کمپانــی بــه پــاک 142ایــران51376 و شــماره شاســی N2P125C9220350 و شــماره موتــور 
156FMI32404637 خــودرو بــه شــماره 4380121267 متعلــق بــه علــی فتحــی فرزنــد حســین در 

تاریــخ 1398/09/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4901180347 متعلــق بــه امیــد مرادیــان فرزند محســن در تاریــخ 1401/04/26 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند مغــازه مالکیــت بــه شــماره 0047639555 متعلــق بــه حســین جلــو خانــی نیارکــی  فرزنــد میــرزا 
در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0084052971 و کارت ملــی و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه بهنــام 
بســتان فرزنــد هاشــم در تاریــخ 1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــجویی  ــی و کارت دانش ــد روانشناس ــه شــماره 3781618277 و کارت دانشــجویی ارش ــه ب گواهینام
ــین  ــه غامحس ــق ب ــک متعل ــره چ ــات و 10فق ــجویی میق ــران و کارت دانش ــات الق ــی میق کادر فن
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/04/19 مفقــود  در  الــه  فــرج  فرزنــد   شــیروانی 

ساقط می باشد.

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 3781618277 و کارت ماشــین بــه شــماره 21ایــران329ب69 متعلــق 
بــه غامحســین شــیروانی فرزنــد فــرج الــه در تاریــخ 1401/04/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــری فرزن ــی بهمب ــم  کاظم ــه میث ــق ب ــنامه متعل ــماره 0010123857 و شناس ــه ش ــی ب  کارت مل
ذبیح اله در تاریخ 1401/04/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0048807443 و کارت ملــی متعلــق بــه داود  پیــران  فرزنــد غنیمــت در تاریــخ 
1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــان فرزن ــکینه  مرادی ــه س ــق ب ــماره 0045415498 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1398/01/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 4432648457 متعلــق بــه احمدعلــی دهقــان چنــاری فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
1399/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2903
ــد علــی اصغــر در  ــه علیرضــا ســعیدی فرزن ــق ب ــه شــماره 0011853271 متعل کارت ملــی هشــمند ب

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

 کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0021285101 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 
20 ایــران 689 س 45 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0021285101 متعلــق بــه مهــدی حســینی 

فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0621200700 متعلــق بــه وانــو ابرامیــان مســیحی فرزنــد زاکــوس در 
تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0024368581 متعلــق بــه علیرضــا لعــل منــش فرزنــد محمدرضــا در 
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0055189271 متعلــق بــه حســین کوشــکی فرزنــد حســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 0014130505 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0014130505 و کارت 
پایــان خدمــت بــه شــماره 0014130505 متعلــق بــه احســان حســین پــور فرزنــد مهــدی در تاریــخ 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/11/01 مفق

2904
کارت ملــی بــه شــماره 0011762810 متعلــق بــه مصطفــی نظیــری مســتمند فرزنــد ایــوب در تاریــخ 

1400/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2909
ــران 30/ 313 ن/ 11  ــه شــماره ای ــران 30/ 313ن/ 11 و کارت ســوخت ب ــه شــماره ای کارت ماشــین ب
متعلــق بــه حســن ســمیاریانها فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــین  ــه ماش ــه نام ــماره ، و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 4900986887 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــه شــماره  ــه شــماره 18/ 424ج/ 78 و کارت ســوخت ب ــه شــماره 18/ 424 ج/ 78 و کارت ماشــین ب ب
پــاک 18/ 424ج / 78 و کارت هوشــمند خــودرو متعلــق بــه کســری پــاداش  فرزنــد جعفــر در تاریــخ 

1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
ــخ  ــن در تاری ــد محس ــیری فرزن ــم س ــم  مری ــه خان ــق ب ــماره 6580024542 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

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

شناســنامه بــه شــماره 0481987665 متعلــق بــه آقــای علیرضــا قربانــی فرزنــد محمــد و کارت ملــی بــه 
شــماره 0079552587 متعلــق بــه خانــم فریبــا حســن آبــادی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 1401/03/01 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت نظــام وظیفــه بــه شــماره ملــی  3660614408 متعلــق بــه آقــای مســلم پودینــه فرزنــد حبیــب 
در تاریــخ 1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد مصطفــی در تاری ــری فرزن ــای  مهــدی می ــه آق ــق ب ــه شــماره 4133334396 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0385630085 و گواهینامــه پایــه ســوم  متعلــق بــه آقــای  روح الــه ســلیمی 
کهکــی فرزنــد علــی و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران 40 733 ن 63 متعلــق بــه خانــم طیبــه 

رفعتــی  در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0013457780  متعلــق بــه خانــم  پریســا  قنبــری ســلطان آبــاد  
فرزنــد قــدرت در تاریــخ 1400/12/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3041
کارت ملــی هوشــمند و کارت  پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 0703916841 متعلــق 
بــه محمــد اکبــری  فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ1400/12/10  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

3044
کارت ملــی بــه شــماره 6360135035 متعلــق بــه اصغــر حضرتــی فرزند حافــظ در تاریــخ 1401/04/31 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 3780238527 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 3780238527 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره 82 ج 589 ایــران 30 متعلــق بــه داراب فلکــی فرزند مهــدی در تاریــخ 1401/04/20 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011
 S5810091701308 ــه شــماره موتــور8042024 وشــماره شاســی ســند ماشــین و ســند کمپانــی  ب
ــده و از درجــه  ــخ 1401/01/08 مفقــود گردی ــد عیســی در تاری ــاک طینــت فرزن ــه مهــری پ ــق ب متعل

اعتبار ساقط می باشد.

4030
ــی در  ــد چراغعل ــادی فرزن ــم ســلطان آب ــه مری ــق ب ــران31 متعل ــه شــماره 866س28ای کارت ماشــین ب

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

ــه  ــق ب ــک متعل ــند مل ــل س ــر بااص ــم و براب ــدرک دیپل ــماره 4180266326 وم ــه ش ــنامه ب شناس
امیرحســین کریمــی فرزنــد امــان الــه وکارت ملــی و شناســنامه بــه اســم فوزیــه حســنوند بــه شــماره 
241 فرزندعلــی جــان و شناســنامه و کارت بــه شــماره 4180059231 بــه اســم امــان الــه کریمــی در 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/25 مفق تاری

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 4060378976 و کارت موتــور متعلــق بــه علیرضــا دفتــری فرزنــد 
محمدرضــا در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5502
کارت ملــی بــه شــماره 2580087184  و کارت نمایندگــی بیمــه عمــر پاســارگادمتعلق بــه مریــم  الهــی 

هنده خاله  فرزند علی  در تاریخ 1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــران 498ت 26   ــاک 46 ای ــه شــماره پ ــه ب ــه نام ــه شــماره 2592041214 و بیم ــه دو ب ــه پای گواهینام
و کارت ماشــین بــه شــماره شاســی  s1412287793855 و شــماره موتــور 2491506 و شــماره 
ــی   ــد عل ــه محم ــق ب ــماره 2562متعل ــه ش ــی ب ــهری تاکس ــران 498 ت 26 و کارت ش ــاک  46 ای پ
 صافــی پیشــه وری  فرزنــد گل اقــا  در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــد حمیــد  در  ــور خرشــتمی  فرزن ــم  برجــی پ ــه مری ــه شــماره 6319959053 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5179405629 و شناســنامه بــه شــماره 515 متعلــق بــه محمــد علــی  
 شــای پشــی  فرزنــد قنبــر در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 2595836145 متعلــق 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/20 مفق ــن در تاری ــد بهم ــان  فرزن ــدی  خاوری ــه مه  ب

ساقط می باشد.

7014
کارت ملــی بــه شــماره 1291031537 متعلــق بــه فریــده غفــاری فرزنــد ســیف اهلل در تاریــخ 

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

ــخ  ــاتیار در تاری ــد س ــور فرزن ــدی پ ــن مه ــه حس ــق ب ــماره 6639405938 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/30 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5559794821 متعلــق بــه زهــرا مهــدی پــور بابــادی فرزنــد خــداداد در تاریــخ 
1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارخانهسیمانسمنگانخراسانشمالیاحیامیشود

 ضرورت بازسازی و بهبود وضع موجود بلندمرتبه های قدیمی شهر 
فوالدشهر

معــاون شهرســازی و معمــاری اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
گفــت: با توجه بــه مباحث بازآفرینی شــهری و وضع موجــود بلند مرتبه های 
 قدیمی شــهر فوالدشــهر، بازســازی و بهبود وضعیت آنها امری ضروری است.

به گــزارش پایگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی )اصفهــان(؛ محمد بنائیان 
معاون شهرســازی و معماری اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: در طی برگزاری جلســات اخیر کمیته کارشناســی شــهرهای استان 
 اصفهان، موارد جاری شهرهای اصفهان، خور و مبارکه مورد بررسی قرار گرفت.  

وی اذعان داشــت: در این جلسات که به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
 اصفهان تشکیل می شود طرح تفصیلی شهرهای ابریشم و زاینده رود بررسی شدند.  

معاون شهرســازی و معماری اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان از اهم 
موارد مطرح شــده در کمیته کارشناســی شــهر اصفهان به بررســی گســتره 
طرح هــای ویژه منطقه ۸ )شــمال رزمندگان( و منطقه ۱۱ اشــاره کرد و گفت: 
مــوارد الحــاق به محدوده شــهرهای خور، جنــدق و فرخــی از دیگر مباحث 
 مطرح شــده در این جلســه بود که در رابطه با آن کارشناســی الزم بعمل آمد.  

وی در خصــوص مباحث مطرح شــده در جلســه اخیر کمیســیون ماده پنج 
اســتان اصفهان که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری، مدیرکل 
راه و شهرســازی اســتان و دیگر اعضا برگزار شــد بیان داشــت: در این جلسه 
طرح امکان ســنجی بازســازی بلندمرتبه های شــهر جدید فوالدشهر با رویکرد 
 بازآفرینی شهری و موارد جاری تغییر کاربری این شهر مورد بررسی قرار گرفت.  

بناییان افزود: با توجه به مباحث بازآفرینی شــهری و وضع موجود بلندمرتبه های 
 قدیمی شــهر فوالدشهر، بازســازی و بهبود وضعیت آن ها امری ضروری است.  

وی اذعان داشــت: در جلسه کمیسیون ماده ۵، طرح تفصیلی شهر اژیه )بررسی 
 وضع موجود و تدقیق محدوده( نیز بررســی و در رابطه با آن اتخاذ تصمیم شد.  

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان توضیح داد: شهر 
اژیه، از توابع شهرستان هرند است که طرح جامع آن در سال ۱۳۹۰ مصوب شده 
و تهیه طرح تفصیلی این شهر به لحاظ داشتن جاذبه های طبیعی و قرار گرفتن در 
 مسیر شهر گردشگر پذیر ورزنه تاثیر به سزایی در توسعه شهر اژیه خواهد داشت.  

وی بیان داشت: با توجه به بررسی وضع موجود و تدقیق محدوده این شهر در جلسه 
کمیسیون ماده ۵ و مالک عمل قرار گرفتن برای تهیه مرحله دوم طرح تفصیلی 
همچنین برنامه ریزی صورت گرفته برای تهیه طرح های تفصیلی شهری، امید است 
طرح تفصیلی شهر اژیه در کوتاهترین زمان ممکن به تصویب مراجع ذیربط برسد.

  کشف 2 تن و 700 کیلو مواد افیونی در اصفهان
گروه استان هااصفهان فرمانده انتظامی استان از کشف ۹ هزار و ۸۴۱ کیلوگرم 
انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون در عملیات ماموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر استان خبر داد.سردار »محمدرضا میرحیدری« در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ هزار و ۸۴۱ کیلوگرم 
انواع مواد مخدر توسط ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان 

اصفهان در سطح استان کشف شده است.
وی ادامه داد: با اســتقرار و کنترل محورها و همچنین پاکسازی ۲۲۳ منطقه 
آلوده، در مجموع ۲ تن و ۷۰۰ کیلو انواع موادمخدر در تیرماه سال جاری کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در این خصوص ۳۱ سوداگر مرگ 
دستگیر، ۴۰ دستگاه خودروی سواری و ۴ دستگاه موتورسیکلت توقیف شدند، اظهار 
داشــت: در این راستا ۸۰۸ خرده فروش موادمخدر در سطح استان نیز دستگیر و 

پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مرجع قضائي معرفی شدند.
سردار میرحیدری با اعالم آمادگی پلیس در خصوص مشاوره به معتادان برای 
بازپروری و درمان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش توزیع موادمخدر صنعتی و 
توطئه بیگانگان، خانواده ها و جوانان باید بیش از پیش  هوشیار باشند و در صورت 
مشــاهده استعمال و خرید و فروش موادمخدر، موضوع  را از طریق سامانه تلفنی 

۱۱۰ یا ستاد خبری پلیس مبارزه با مواد مخدر اطالع دهند. 

 معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان:
از طرح های جدید تفرجگاهی و فضای سبز استقبال می کنیم

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: اولویت شهرداری 
حفظ و ایجاد فضای سبز در شهر است و در این راستا از طرح های جدید تفرجگاهی 

و فضای سبز استقبال می کنیم.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مهدی بقایی در حاشیه 
بازدید از پروژه های منطقه دو شهرداری اصفهان، اظهار کرد: نظافت شهری و حفظ 
پاکیزگی محله ها برای مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت است و مردم نیز تأکید 
زیادی بر نظافت معابر، خیابان ها و محله ها دارند و از طریق ۱۳۷ درخواســت های 
خود را اعالم می کنند.او با اشــاره به ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد حدود ۱۷۰ 
نیروی پاکبان فعال در حوزه نظافت شهری منطقه دو افزود: اولویت شهرداری حفظ 
و ایجاد فضای سبز در محله ها و ساماندهی و ایجاد تفرجگاه های شهری، به خصوص 
در محله های منطقه دو است اما انتظار داریم برای ایجاد و حفظ فضای سبز جدید 

طرحی با بودجه مناسب ارائه شود.
هزینه ماهیانه ۵00 میلیون تومانی برای نگهداری از فضای سبز منطقه 
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان نیز در این بازدید، با اشاره به ایجاد عرصه 
۵۳ هکتاری فضای سبز در شهرک پرتو و پارک کوهستانی در این منطقه، اظهار 
کرد: با توجه به ضرورت ایجاد فضاهای تفرجگاهی و توسعه فضای سبز اکولوژیک، 
با همکاری سازمان پارک ها و فضای سبز نسبت به احداث فضای سبز ۵۳ هکتاری 
در مجاورت شهرک پرتو و پارک کوهستانی اقدام کرده ایم.محمد صیرفی نژاد افزود: 
البته با توجه به محدودیت منابع مالی در این منطقه، انتظار داریم مدیریت شهری 
در حوزه توسعه و نگهداری این مجموعه تفرجگاهی حامی مالی منطقه دو باشد.

او بــا بیان اینکه ماهیانه مبلغی حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای حفظ و نگهداری 
فضای سبز منطقه دو هزینه می شود، تأکید کرد: افزودن هرگونه فضای سبز جدید 
نیازمند جبران مازاد هزینه اســت که انتظار داریم اعتبارات آن برای مجموعه ۵۳ 

هکتاری شهرک پرتو فراهم شود.

 برگزاری دوره آموزشی آشنایی با عملکرد کلیدهای قدرت و تجهیزات 
حفاظتی و مانوری

در راســتای ارتقاء ســطح علمی همکاران بهره برداری ستاد ، دیسپاچینگ و 
مدیریت های توزیع برق شهرستان های تابعه، یک دوره کالس آموزشی تحت عنوان 
آشنایی با عملکرد کلیدهای قدرت )ریکلوزر،سکسیونر و....(و تجهیزات حفاظتی و 
مانوری توزیع برق لرستان برگزار شد به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق لرستان، این دوره آموزشی که با حضور مدیران و کارشناسان دفتر نظارت بر بهره 
برداری مدیریت های توزیع برق شهرستان ها، امور دیسپاچینگ، ایمنی و تمامی 
بهره برداران استان و در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد. سرپرست شرکت توزیع 
برق استان لرستان گفت: یکی از اهداف شرکت توزیع برق استان برگزاری دوره های 
آموزشی ویژه کلیه همکاران به ویژه همکاران بخش های فنی و مهندسی می باشد.

مهندس امیری گفت: برگزاری دوره های آموزشــی باعث رشد و شکوفایی علمی 
همکاران می گردد که در نهایت موجب می شود سطح علمی پرسنل ارتقا یافته 
و در بلند مدت باعث پیشرفت شرکت و همچنین ارائه خدمات مناسب و رضایت 
مندی هم اســتانی های  عزیز گردد.وی گفت:یکی از نکات قابل توجه این دوره 
آموزشی استفاده از ظرفیت، استعداد و توانمندی های همکاران شرکت به عنوان 
استاد دوره آموزشی می باشد که امیداوریم با ادامه این روند تجربیات همکاران در 

اختیار سایر پرسنل قرار گیرد. خبرنگار ایده روز انیس روشن پور

 گام نخست برای احیا کارخانه سیمان سمنگان 
خراسان شمالی به دنبال سفر رییس جمهور به 
استان و اختصاص یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
برداشته شد و این پروژه بعد از ۱۸ سال احیا و 

از بالتکلیفی خارج می شود.
 استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی موقعیت 
مناسبی در حوزه اقتصادی کشور ندارد و این 
اســتان حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با 
سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال 
۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشــتن صنایع 
بزرگ صنعتی در بین ۳۱ اســتان کشور رتبه 
دهم را داراســت که این آمار نشــان می دهد 
که این خطه راه زیادی تا توسعه دارد و موانع 
بزرگی بر سر راه تولید استان واقع شده است.

از طرفی اهمیت اشتغال در ایجاد ثبات اقتصادی 
جامعه موضوعی غیر قابل انکار است و توجه هر 
چه بیشتر به این موضوع منجر به افزایش سطح 
رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه می 
شــود اما این شاخص اقتصادی در این استان 
محروم هم جایگاه مناسبی ندارد و بر این اساس 
شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها و یا سایر 

استان ها هستیم.
به عقیده کارشناسان؛ احیای پروژه های زخمی، 
کلنگ خورده و ناتمام می تواند مرهمی بر زخم 
اقتصاد بیمار خراسان شمالی باشد و شرایط این 

خطه را بهبود بخشد.
یکهزار و ۸۰۰ پروژه عمرانی ناتمام در این استان 
وجود دارد که پیشرفت فیزیکی آن به صورت 
میانگین ۵۰ درصد است و دولت سیزدهم عزمی 
جدی برای تکمیل طرح های نیمه تمام دارد و 
در سفر دوم تیرماه رییس جمهور به خراسان 

شمالی بر این اولویت تاکید شد.
کارخانه سیمان سمنگان در خراسان شمالی از 
جمله این طرح های نیمه تمام است که حدود ۲ 
دهه از کلنگ زنی آن می گذرد و در سفر هیات 
دولت به خراسان شمالی غبار از روی این طرح 
برداشته شد و با تزریق اعتبار جانی دوباره گرفت.

 سیمان سمنگان با 2 دهه بالتکلیفی
اجرای کارخانه سیمان سمنگان در شهرستان 
مانه و سملقان خراسان شمالی حدود ۲ دهه 
پیش در دستور کار قرار گرفت و جواز تاسیس 
این پروژه در ســال ۸۰ صادر و آستان قدس 
رضوی سهامدار اصلی سیمان سمنگان معرفی 
شــد و قرار بود این طرح در سال ۸۲ اجرایی 
شود و برای ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل 

ایجاد کند.
این طرح در ابتدا بیش از ۱۰۰ هکتار زمین در 
اختیار گرفت و چند معدن هم برای تهیه مواد 
اولیه ثبت شــد و در برهــه ای از زمان مزایده 
معادن هم مطرح شــد اما با توجه به اهمیت 

موضوع تولید سیمان، شورای معادن استان آن 
را تصویب نکرد.بعدها صحبت هایی از تفاهم نامه 
ای میان آستان قدس رضوی با شرکت چینی 
مطرح شــد اما چشم بادامی ها هم پایشان به 

اجرای سیمان سمنگان باز نشد.
مســووالن در آن زمان اعالم کردند که آستان 
قدس رضــوی برای تکمیل اجرای ســیمان 
سمنگان نیازمند ۲۴.۸ میلیون یورو تسهیالت 
ارزی و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیالت ریالی بود 
که باید به صورت سندیکایی پرداخت می شد.  
قرار بود تســهیالت ریالی توسط بانک ملی و 
تسهیالت ارزی با عاملیت بانک صنعت و معدن 

پرداخت شود اما این اعتبار پرداخت نشد.
 پروژه ای که در سال ۸۲ بنا بود طی ۳ سال فاز 
اول آن به بهره برداری رســیده و بخشی از نیاز 
سیمان استان را تامین کند با وجود پیشرفت 
۴۰ درصدی در ساختمان از سال ۹۲ متوقف 
شد که در سال های بعد پیگیری های زیادی 

برای احیای این طرح انجام شد.

دارویی جایگزین  گیاهــان  فرآوری   
سیمان

تســهیالتی که قرار بود گره کور این پروژه را 
باز کند در نهایت پرداخت نشد و بعدها آستان 
قدس اعالم کرد که جهت ســرمایه گذاری را 
تغییر داده و فرآوری گیاهان دارویی را جایگزین 
تولید سیمان می کند، ولی این طرح نیز بنا به 
دالیل نامعلومی بی فرجام ماند و به سرنوشت 
ســیمان دچار شد.  این کش و قوس های راه 
اندازی این صنعت مهم و بزرگ در منطقه مانه 
و ســملقان موجب شد تا زمان جواز آن نیز به 
پایان برسد و در سال ۹۴ جواز این طرح فاقد 

اعتبار شد و باید طرح توجیهی به روز می شد.
آســتان قدس بعد از ۱۵ ســال از کلنگ زنی 
این طرح اعالم کرد که تولید ســیمان توجیه 
اقتصــادی ندارد از ایــن رو ادامه اجرای طرح 
سیمان منتفی و  طرح فراوری گیاهان دارویی 

به عنوان طرح جایگزین مطرح شد.
 رییس وقت اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان شمالی در این زمینه 
مشــکل اصلی توقف طرح را پرداخت نشدن 
تســهیالت عنوان کرد و گفت که با توجه به 
وضعیت فعلی تولید سیمان در کشور و تامین 
نشدن منابع مالی طرح سیمان سمنگان، ادامه 
اجرای آن فاقد توجیه اقتصادی است و به همین 
دلیل آستان قدس رضوی، برای سرمایه گذاری 
در زمینه فرآوری گیاهان دارویی اعالم آمادگی 
کرده اســت.نکته قابل تامل این است که علی 
حسینی پیشرفت این طرح را در سال ۹۷ در 
حدود ۳۶ درصد دانست و اعالم کرد که در آن 
مقطع زمانی، ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شــده 
است و  شــرکت مجری، مطالعات الزم را در 
خصوص اجرای طرح ســایت فرآوری گیاهان 
دارویــی در این محل انجــام داده، اما اقدامی 
برای اخذ مجوز و تغییر کاربری از سوی شرکت 

مذکور انجام نشده است.

 پای شستا در اجرای این طرح
سیدمحمد پاک مهر، نماینده مردم بجنورد در 
مجلس شورای اسالمی در دیماه سال گذشته 
در گفت و گو با رسانه ها خبر از سرمایه گذاری 
شستا در این طرح صنعتی داد و گفت: با توجه 
به ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در 
دولت سیزدهم، کارخانه های سیمان در اولویت 

هــای بازار قرار دارند و راه اندازی این کارخانه 
صرفه اقتصادی خواهد داشت.

محمد پاکمهر با اشــاره به ایجاد اشتغال برای 
هزار نفر به صورت مستقیم و ۳ هزار نفر به صورت 
غیرمســتقیم در این پروژه افزود: تالش های 
زیادی برای حضور ســرمایه گذارهایی مانند 
بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم در این پروژه 
انجام شده اما متأســفانه به سرانجام نرسید و  
اکنون با شرکت سرمایه گزاری شستا صحبت 
شده است و با توجه به پرداخت ۲۵ درصد نقدی 
به آستان قدس، امیدواریم این طرح بعد از سال 
ها احیا شود.اما هزارتوی راه اندازی این کارخانه 
مادر هم چنان باقی مانده است و حضور شستا 

هم تاکنون گره این معما را باز نکرد.

 همت دولت سیزدهم در احیای طرح
کارخانه ای که قرار بود ســه هزار و ۷۰۰ تُن 
سیمان روزانه تولید و برای ۷۰۰ نفر به صورت 
مستقیم و ۲ هزار نفر غیرمستقیم شغل ایجاد 
کند همچنان راکد بود و اینکه در این چندین 
سال، برای ۱۰۰ هکتار زمین، ۱۸ معدن و چند 
حلقه چاه بلوکه شده چه برنامه ریزی شد و تا چه 
میزان برای مردم محروم این خطه منافع داشته 

باشد، همچنان نامفهوم مانده است.
اما در نهایت چرخه این دور باطل در کارخانه 
سیمان سمنگان با ســفر آیت اهلل رییسی در 
دوم تیرماه جاری به خراسان شمالی ایستاد و 
این پروژه با تزریق یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

جانی دوباره گرفت.
رهاورد سفر دولت به استان کمتر توسعه یافته 
خراسان شــمالی، ۱۱۹ مصوبه در حوزه های 
مختلف است که به گفته کارشناسان امر گامی 

مهم برای ارتقای شاخص های توسعه در این 
خطه از استان شــمال شرقی کشور و زدودن 
غبار محرومیت خواهد بود و سیمان سمنگان 
از جمله مهمتریــن این طرح ها بود که مورد 

بررسی قرار گرفت.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
شمالی در این باره می گوید: در سفر دولت به 
استان، تامین و پرداخت یکهزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار تســهیالتی برای احیای سیمان 
سمنگان استان در شهرستان مانه و سملقان 
مصوب شد که امید می رود گامی برای توسعه 

این استان باشد.
حسین حاجی بگلو می افزاید: در صورتی که 
آســتان قدس رضوی به هر علت نتواند برای 
احیای سیمان سمنگان پای کار باشد، این امر 
به وســیله این نهاد اجرایی می شود و در غیر 
این صورت وزارت صمت در این زمینه پیگیری 

هایی الزم را دارد.
وی می گوید: رویکرد و همت دولت بر احیای 
این واحد صنعتی ناتمام اســتان است و برای 
اجرای طرح سیمان سمنگان چند معدن بلوکه 
شــد و در این سال ها بارها مزایده این معادن 
مطرح شد، اما شورای معادن با آن مخالفت کرد.

تالش مسووالن بر این است که به اجرای این 
پروژه ها ســرعت داده شــود تا مردم زودتر از 
مزایای آن بهره مند شوند. دولت سیزدهم هم 
تالش دارد تا یکی از مهم ترین پروژه ها یعنی 
ســیمان ســمنگان پس از ۲ دهه بالتکلیفی 

احیا کند.  
اکنون چشــم امید مردم خراسان شمالی به 
همت و اراده دولت سیزدهم است تا پس از ۲ 
دهه وقفه، مزایای راه اندازی و فعالیت کارخانه 

سیمان سمنگان نصیبشان شود.  
۲۷۸ واحــد صنعتی در ۱۵ شــهرک و ناحیه 
صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی خراسان 
شمالی فعالیت می کنند و مجموع سرمایه گذاری 
در این واحدها ۲ هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال و آمار 
اشتغال زایی آنها نیز چهار هزار و ۳۸۵ نفر است.

خراسان شــمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و 
صنعتی با ســرمایه گــذاری ۱۳ هزار میلیارد 
ریال و اشــتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ 
داشتن صنایع بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان 
کشور رتبه دهم را داراست.سهم اشتغال در این 
استان در بخش کشاورزی ۳۹.۶ درصد، صنعت 
۲۴.۳ درصد و خدمات ۳۶.۱ درصد است. سهم 
این استان در حوزه کشاورزی بیش از میانگین 
کشــور اســت اما در حوزه صنعت و خدمات 
پایین تر است.براســاس آخرین تقســیمات 
کشوری، خراسان شمالی دارای ۸ شهرستان، 
۱۹ بخش، ۴۵ دهستان، ۲۴ شهر و ۸۳۶ آبادی 

دارای سکنه است.

 نایب رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و قطر گفت: با توجه به نتایج 
مطلوب سفر هیات تجاری ایران به قطر پیش بینی شده صادرات ایران به این 
کشور تا ۲ سال آینده به یک میلیارد دالر افزایش یابد که بدون تردید بخش 

قابل توجهی از این صادرات سهم استان بوشهر است.
خورشید گزدرازی گفت: این سفر پنج روزه با حضور ۷۰ شرکت صادراتی 
دستاوردهای بسیار خوبی برای فعاالن اقتصادی به همراه داشته که از جمله 
آنها می توان به نشســت وزیر نیرو با هیأت همراه برای توسعه تجاری بین دو 

کشور اشاره کرد.
وی بیان کرد: افتتاح مرکز تجاری ایران در قطر با محوریت مرکز توســعه 
تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتصاب رایزن اقتصادی ایران در قطر، 
بازدید از ظرفیت اقتصادی از جمله منطقه آزاد »حمد« از دیگر دستاوردهای 

ارزشمند سفر هیات تجاری کشورمان به مقصد قطر است.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشــهر ادامه داد: حضور هیات اعزامی در اتاق 

بازرگانی قطر با حضور  علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت، شافعی رئیس 
اتاق بازرگانی ایران و نشســت رو در روی فعاالن اقتصادی ایران و قطر برای 
تسهیل در فعالیت تجار و بازرگان ۲ کشور از دیگر دستاوردهای این سفر است.

وی عنوان کرد: مشــکالت صادرکنندگان ایرانی در بندر الرویس قطر نیز 
بررسی شده است که انتظار می  رود نصب دستگاه ایکس  ری در بندر یاد شده 

به عنوان یکی از مطالبات مهم صادرکنندگان ایرانی محقق شود.
گزدرازی یادآور شد: استقبال دولت قطر از راه اندازی کشتی مسافری بین 
بنادر جنوبی ایران و این کشور برای استفاده مسافران جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ 
از دیگر دستاوردهای این سفر است که امیدواریم تخصیص سوخت یارانه به 

کشتی های داوطلب این خط هر چه زودتر محقق شود.
وی عنوان کرد: قطر در نیمه دوم ســال جاری میزبان بزرگ  ترین رویداد 
فوتبالی دنیا است که این ظرفیتی بی نظیر برای توسعه مراودات تجاری با این 
کشور است.گزدرازی افزود: در نوار ساحلی خلیج فارس استان بوشهر و بویژه 
بندر دیر این اســتان نزدیک ترین مســافت با کشور قطر دارد که باید از این 
ظرفیت بخوبی استفاده شود. تجارت ایران و قطر در زمان حاضر رقم ناچیزی 

حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر است.

: د ا د خبــر  ن  صفهــا ا ن  ســتا ا ت  کا گمــر کل  یــر  مد
 دکتر رســول کوهســتانی پــزوه مدیرکل گمرکات اســتان اصفهــان بیان

 داشــت :صادرات گمرکات اســتان اصفهان  در ۴ ماهه ۱۴۰۱ به میزان  ۶۲۹ 
 هزار و ۶۸۳  تن کاال با ارزش ۴۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دالربوده  اســت که در
ارزش لحــاظ  از   ، قبــل  ســال  مشــابه  مــدت  بــا  مقایســه    

 . ســت  ا ه  د بــو شــته  گذ ل  ســا هــه  ما  ۴ ل د معــا   
وی اقالم صادراتی گمرکات اســتان اصفهان را ۴۷۷ نوع کاال برشــمرد و  در 
خصــوص عمده محصوالت صادراتی در ۴ ماهه ۱۴۰۱ اظهار داشــت : چدن 
آهن و فوالد ۱۹۰ میلیون دالر با سهم ۴۵ درصد  ، محصوالت پتروشیمی ۸۰ 
میلیون دالر با سهم ۱۹ درصد، محصوالت لبنی ۴۱ میلیون دالر  با سهم ۱۰ 
درصد، فرش ماشینی و دستباف ۳۱ میلیون دالر با سهم ۷ درصد و محصوالت 
 از آهن و چدن  ۳۰  میلیون دالر باســهم ۷ درصد به خود اختصاص داده اند .

 صادراتی از طریق گمرکات  اســتان اصفهان نســبت به مدت مشــابه ســال مدیــرکل گمرکات اســتان اصفهان در خصوص مقایســه  پنــج قلم عمده 

قبل اذعان داشت : چدن و آهن و فوالد ۲۲ درصد کاهش، محصوالت پتروشیمی 
۱۲ درصد افزایش ،محصوالت لبنی ۸ برابر رشد ، فرش ماشینی و دستباف ۸ 
 درصد افزایش و محصوالت از آهن و فوالد ۲۲۰ درصد رشــد داشــته اســت .

دکتر رسول کوهستانی پزوه عمده کشورهای  هدف صادرات از طریق گمرکات 
استان اصفهان را عراق ، افغانستان ، پاکستان ، ترکیه و ارمنستان برشمرد و تصریح 
کرد : طی این مدت ارزش صادرات به ؛عراق ۱۵۱ میلیون دالر ، پاکستان  ۹۱  
میلیون دالر ،ترکیه  ۳۲ میلیون دالر ، افغانستان ۲۰ میلیون دالر و ارمنستان 

۱۹ میلیون دالر بوده است . 
وی تعداد کل کشورهای هدف صادراتی گمرکات استان اصفهان را طی این 
مدت ۸۰ کشور برشمرد و بیان داشت : نسبت به ۴ ماهه سال گذشته صادرات از 
 طریق گمرکات استان اصفهان به کشورهای عراق ۱۷ درصد کاهش ،پاکستان ۵۰ 
درصد افزایش ، ترکیه ۱۰۰ درصد رشد، افغانستان ۶۹ درصد کاهش و ارمنستان 

۳۵ درصد افزایش داشته است .

صادراتایرانبهقطربه۲میلیارددالرافزایشمییابد
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 کمبود آب آشامیدنی، معضل قدیمی ساکنان شهر ۴۵۰ هزار نفری گرگان 
است که در همواره در تابستان منجر به قطعی مکرر و سهمیه بندی مایه حیات 
می شود اما توجه ویژه دولت سیزدهم در زمان سفر استانی پارسال به گلستان 
و تصویب اعتبار مناسب برای حل این مشکل، گرگانی  ها را به پایان روزهای 

سخت بدون آب امیدوار کرد.
مطالعه و برنامه ریزی طرح آبرسانی به گرگان از چند سال قبل آغاز شد اما 
به دلیل کمبود اعتبار به سرانجام نرسید و زخم قطعی بلند مدت آب آشامیدنی 

در روزهای گرم سال همواره تازه ماند.
سفر اســتانی هیات دولت بهترین فرصت برای بیان مجدد مشکالت این 
بخش و تالش برای راه حل آن بود که با نگاه ویژه دولت ســیزدهیم، اعتبار 
کافی برای حل این مشــکل تصویب شد و در زمانی کوتاه، اجرای طرح های 

مرتبط با آن آغاز گردید.
اولویت قراردادن اجرای طرح های اضطرار آبرسانی و گذر از فصل تابستان 
با حفر، تجهیز و بهره برداری از چند حلقه چاه، ســاخت مخزن ۲۲ هزار متر 
مکعبی در گرمابدشت و اتصال آن با ایجاد پنج کیلومتر )در آستانه تکمیل و 
بهره بــرداری( به خط انتقال ۱۸۵ کیلومتری ، از جمله اقدامات در حال اجرا 

برای حل مشکل آب آشامیدنی گرگان است.مدیر طرح های آبرسانی شرکت 
آب منطقه ای گلستان گفت: این شرکت برای تامین آب آشامیدنی شهر گرگان 
سه برنامه اضطراری، کوتاه و بلندمدت تا سال ۱۴۱۰ در دستور کار قرار داده و 
اکنون اولویت اجرای طرح های اضطرار برای  رفع دغدغه ساکنان این شهر است.

سیدمحمدرضا حسینی افزود: پیگیری و اجرای طرح اضطرار شرکت آب 
منطقه ای استان برای تامین آب آشامیدنی شهر گرگان از سال ۱۳۹۵ برای 
حفر، تجهیز و بهره برداری ۷۶ حلقه آغاز شده که تا پایان سال قبل ۶۶ حلقه 

آن حفر و ۶۲ حلقه تجهیز و وارد مدار مصرف شد.
وی خاطرنشــان کرد: حفاری ۷۳ حلقه چاه به اتمام رسیده و از ۶۸ حلقه 
چاه بهره برداری می شود و  تا میانه مردادماه تعداد بهره برداری به ۷۵ حلقه 
افزایش خواهد یافت.به گفته وی حفر یک حلقه چاه، تجهیز و وارد مدار شدن 

آن زمان بَر بوده ولی تالش شرکت برای اجرای آن ادامه دارد.
حسینی اضافه کرد: میزان آب دهی هر حلقه چاه حفر شده برای شهر گرگان 
بین ۱ ۵ تا ۲۵ لیتر بر ثانیه است.وی از تکمیل مخزن ۲۲ هزار متر مکعبی در 
گرمابدشت خبر داد و افزود: با بهره برداری از این طرح که به زودی عملیاتی 

می شود، مخازن قابل بهره برداری افزایش خواهد یافت.

وی همچنین تزریق ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار سفر استانی دولت سیزدهم 
برای تامین آب آشامیدنی شهر گرگان را اقدام کار ساز و شتاب آفرین در اجرای 
طرح های اضطرار برشمرد و گفت: برای سال ۱۴۰۱ هم از محل مصوبه سفر 
دولت به استان ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار در تامین آب آشامیدنی این شهر در 
نظر گرفته شده است.مدیر طرح های آبرسانی شرکت آب منطقه ای گلستان 
گفت: با توجه به این که تامین آب آشامیدنی از منابع زیر زمینی برای شهر 
گرگان کفایت نمی کند، ســرمایه گذاری در جمع آوری آب های سطحی با 

ایجاد سد در قالب برنامه میان مدت ضروری است.
حسینی افزود: طرح ساخت سد شصت کالته در غرب گرگان بر است همین 

نگاه کارشناسی در حال انجام بوده و ردیف اعتباری آن دریافت شده است.
تامین بخشی از نیاز آب شرب شهر گرگان و شهرهای کردکوی، بندرگز و 
گمیشان تا سال ۱۴۲۰ و تامین آب حوزه صنعت، کنترل سیل و بهبود کشاورزی 

گلستان از جمله اهداف ساخت سد شصت کالته است.
سد شصت کالته )میرداماد( قابلیت ذخیره حداکثر ۱۲.۸ میلیون مترمکعب 
آب را دارد که ۷.۵ میلیون متر مکعب آن ساالنه برای مصارف شرب اختصاص 

خواهد یافت که این مقدار معادل ۲۰ درصد نیاز آبی گرگان است.

حلمشکلکمبودآبآشامیدنیگرگانبااقدامجهادی
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پهپاد ها برای مراقبت از 
ورزشگاه های جام جهانی

 والیبالیست های لهستان 
دست و پا چلفتی بودند!

حکم پرونده مارک 
ویلموتس اعالم شد

قطر از پهپادها برای کمک به محافظت از استادیوم های فوتبال در برابر حمالت 
احتمالی در طول جام جهانی ۲۰۲۲ استفاده خواهد کرد. به نقل از العربیه، شرکت 
فورتم تکنولوژی پس از توافق با وزارت کشــور قطر برای جلوگیری از حمالت 
احتمالی در اماکن فوتبال، پهپادهای به اصطالح رهگیر ارائه خواهد کرد. پهپادهای 
فورتم دیگر پهپادها را در نزدیکی استادیوم ها که می توانند تهدیدی امنیتی باشند، 
سرنگون و جابه جا خواهند کرد.به گزارش بی بی سی، این شرکت مستقر در ایاالت 
متحده می گوید که سیستم های ضد پهپاد را در سایر رویدادهای ورزشی استفاده 
کرده و هم چنین نسخه های قابل حمل سیستم خود را به اوکراین اهدا کرده است 
و هم چنین گفت که آن ها بر روی اقدامات ضد پهپاد برای فرودگاه های بریتانیا نیز 
کار می کنند.پروفسور دیوید دان از دانشگاه بیرمنگام در بریتانیا به بی بی سی گفت 
که تهدید حمالت تروریست ها با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و پهپاد 
افزایش یافته است زیرا این فن آوری در دسترس تر شده است.دکتر استیو رایت، 
از دانشگاه غرب انگلستان، معتقد است که نگرانی ها در مورد استفاده از پهپادها 
به عنوان روش حمله تا حدی افزایش یافته است زیرا هواپیماهای بدون سرنشین 
تجاری در درگیری های یمن و اوکراین به سالح تبدیل شده اند. او به بی بی سی گفت 
که پهپادهای ضد پهپاد مانند فورتم می توانند در برابر تهدید پهپادهای کوچک تر 
مؤثر باشــند، اما هشدار داد که با افزایش سرعت پهپادهای مهاجم، توقف آن ها 
سخت تر خواهد شد.هم چنین بنا به درخواست قطر و به عنوان بخشی از همکاری 
گسترده تر بین رباط و دوحه، مراکش تیمی از کارشناسان امنیت سایبری خود 
را به جام جهانی خواهد فرستاد. در همین راستا  وزیر کشور ترکیه گفت که این 
کشــور۳۲۵۰ افسر امنیتی را برای جام جهانی ۲۰۲۲ به قطر می فرستد. بنا به 
گفته سلیمان سویلو ۳ هزار پلیس ضد شورش و هم چنین ۱۰۰ عضو یک واحد 
نیروهای ویژه، ۵۰ سگ بمب یاب و اپراتورهای آن ها و ۵۰ کارشناس بمب شامل 

نیروهایی است که ترکیه به قطر اعزام خواهد کرد.

اسپورت لهستان پس از باخت تحقیرآمیز لهستان مقابل آمریکا نوشت: آمریکا 
کامال وحشیانه توهمات والیبالیست های لهستان را از بین برد.

 تیم ملی والیبال لهســتان در مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ ملت های 
والیبال به مصاف تیم والیبال آمریکا رفت و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد. این 
شکست در حالی برای لهستان رقم خورد که تیم رنک یک جهان حتی نتوانست 
یک ست از آمریکا بگیرد.اسپورت لهستان در گزارشی به این بازی پرداخت و نوشت: 
آمریکایی ها که مانند ماشین روغن کاری شده بازی می کردند، کاماًل وحشیانه 
توهمات والیبالیست های لهستان را از بین برده و امیدهای آنها را برای صعود به 
فینال لیگ ملت ها نا امید کردند. در دو ست اول نیمه نهایی، اشتباهات بازیکنان 
لهستان به چشم می آمد اما در ست سوم والیبالیست های لهستان از بازی کامال 
خارج شــدند.والیبال لهستان در ست آخر این دیدار با نتیجه عجیب ۲۵ بر ۱۳ 
به آمریکا باخت تا با این نتیجه خشم هوادران لهستانی برانگیخته شود. بر این 
اساس اسپورت لهستان ادامه داد: والیبال لهستان پیش از این دیدار در یک چهارم 
نهایی با ایرانی ها به مشکل خورده بود و بازی سختی را پشت سر گذاشت. در 
بازی با ایران، لهستان در ست چهارم با بحران روبرو شد اما والیبالیست ها موفق 
شدند قبل از ست پنجم عملکرد خود را بهبود دهند. این رسانه ادامه داد: به طور 
کلی، والیبالیست های نیکوال گربیچ در هر دو ست اول و دوم خوب بازی کردند، 
اما فقط بــرای مدتی! آنها در پایان به حریفان خود میدان دادند. مربی قهرمان 
جهان خیلی خوب کار نکرد. لهستانی ها با اشتباهات خود کار را برای حریفان 
راحت کردند که این اتفاق باز هم در لحظه تعیین کننده رخ داد.اسپورت نوشت: 
اگرچه چنین پایان های ضعیف تری باعث خوشحالی هواداران سرخپوشان نمی 
شود اما اتفاقی که برای تیم در ست سوم افتاد بیش از همه نگران کننده تر است. 
والیبالیست های لهستان در ست سوم مقابل آمریکا، مثل ست چهارم در دوئل 

پنج شنبه با ایرانی ها، دست و پا چلفتی بودند. 

رئیس سابق دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: رای پرونده ویلموتس 
صادر شد و باید مبلغی در حدود ۳ میلیون یورو به این مربی بدهیم.

صفی اهلل فغانپور درباره آخرین وضعیت پرونده شــکایت مارک ویلموتس و 
اقدام ایران برای تجدیدنظر در این رأی گفت: در کمیته انضباطی فیفا محکوم 
به پرداخت ۶ میلیون یورو شدیم. اینجا نگرانی زیادی ایجاد شده بود و همه فکر 
می کردند در دادگاه عالی ورزش هم محکوم بشویم اما موفقیت بزرگی حاصل شد. 
تنها پرونده ای که در طول این سال ها موفق شدیم، همین پرونده ویلموتس است 
که در کاس بوده و رأی شکسته شده است.وی یادآور شد: اصل شکایت مبلغی 
باالتر از ۶ میلیون یورو بود که به عالوه پنج درصد و تأخیر در مجموع می شد ۱۲ 
میلیون یورو. االن دادگاه عالی ورزش پرونده را نقض و تبدیل به کمتر از ۳ میلیون 
یورو ) رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد( کرده است.رئیس سابق دپارتمان حقوقی 
فدراسیون فوتبال این اتفاق را موفقیت بزرگی برای فدراسیون دانست و در اظهاراتی 

عجیب تر گفت: االن باید مبلغی را پرداخت کنیم که خیلی قابل توجه نیست!
فغانپور که با برنامه »سالم صبح بخیر« گفتگو می کرد، در پایان درباره اینکه آیا 
این رأی ویلموتس قطعی و رسمی است؟ تاکید کرد: بله رأی صادر شد. احتماالً 
همین هفته اعالم می شــود و »گراندز« رأی می آید. این حرفی که زدم قطعی 

است. باید موفقیتی که در دادگاه عالی ورزش کسب کردیم را تبریک بگویم!
مارک ویلموتس در سال ۱۳۹۸ به جای کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 
ایران شد. او در مدت کمتر از ۶ ماه سرمربی ایران بود و قبل از کسب دو باخت 
مقابل بحرین و عراق مبلغ ۲ میلیون یورو از فدراســیون فوتبال دریافت کرد. با 
استناد به صحبت های فغانپور، ویلموتس در مدت زمان کوتاهش در تیم ملی حداقل 
۵ میلیون یورو از ایران به دست آورده است!به این ترتیب فدراسیون فوتبال باید 
رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دیگر به این مربی بلژیکی پرداخت کند. محکومیتی 

که در تاریخ فوتبال ایران بی سابقه بوده است.

 تیم ملی در جام جهانی شانس موفقیت خوبی دارد

 سرنوشت هافبک برزیلی در دستان ساپینتو
رســانه برزیلــی خبــر داد سرنوشــت بازیکن جدید 

واسکادوگاما به سرمربی استقالل گره خورد.
 سایت »extra.globo« برزیل در گزارشی به گره خوردن 
سرنوشت آلکس تکسیرا بازیکن برزیلی به تصمیم ریکاردو 

ساپینتو سرمربی استقالل خبر داد.
ساپینتو به خاطر طلبی که از باشگاه واسکادوگاما داشت 
به فیفا شــکایت کرد. در نتیجه شکایت سرمربی استقالل 

پنجره نقل و انتقاالت این باشگاه برزیلی بسته شد.
آلکس تکسیرا خرید جدید واسکادوگاما است که این روزها در تمرینات تیم 
حضور فعال دارد و امیدوار است مشکل باشگاه با ساپینتو حل شود تا نامش در 
لیست تیم ثبت شود و به بازی اول لیگ برسد.طبق گزارش های رسیده باشگاه 
واسکادوگاما اعالم کرده بدهی خود را به ساپینتو پرداخت کرده و قرار است فردا 
این خبر رسمی شود و فیفا پنجره نقل و انتقاالت باشگاه را بازکند.ساپینتو طبق 
گزارش رسانه های برزیل مبلغ ۱.4 میلیون رئال برزیل از واسکادوگاما طلب کرد. 
سرمربی پرتغالی شب گذشــته در بازی دوستانه مقابل تیم  فاتح کاراگومروک 

ترکیه با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

 خرید اقتصادی مورایس؛ همبازی رونالدو برای سپاهان چقدر آب 
خورد؟

ســایت ترانفســرمارکت ارزش خرید جدید سپاهان را 
اعالم کرد.

 باشگاه سپاهان اصفهان روز گذشته اعالم کرد مانوئل 
فرناندز هافبک تیم ملی پرتغال را با قراردادی یک ســاله 
جذب کرد.سایت »ترانسفر مارکت« ارزش این بازیکن ۳۶ 
ســاله پرتغالی را اعالم کرد و این بازیکن ۱۰۰ هزار یورو ) 

حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان( ارزش دارد.
بدین ترتیب به نظر می رسد، سپاهان شکار خوبی را برای 
تقویت تیمش انجام داده و به نوعی این بازیکن پرتغالی از یک بازیکن داخلی هم 
ارزان تر به شمار می آید.فرناندز کارنامه درخشانی دارد و برای تیم های بزرگی 
مثل والنسیا، اورتون و بنفیکا بازی کرده است و بازیکن شناخته شده در فوتبال 

اروپا به شمار می آید. 

 مشکل جدید مجیدی برای جذب قائدی
باشــگاه الوحده امارات مشــتری جدید مهاجم ایرانی 

شباب االهلی شد.
 از روز گذشته رسانه های امارات اعالم کردند عمر خربین 
مرد سال آسیا ۲۰۱7 و ستاره سوری الوحده در رادار شباب 

االهلی دبی قرار دارد.
این رسانه ها اعالم کردند خربین جانشین مهدی قائدی 
ستاره سابق استقالل در ترکیب شباب االهلی خواهد شد. 

ستاره ایرانی از لیست تیمش برای سفر به اردوی صربستان خط خورده است.
در جدیدترین خبر در این زمینه ســایت »اســپورت« امارات خبر داد پیزی 
سرمربی الوحده در صورت رفتن عمر خربین به شباب االهلی می خواهد مهدی 
قائدی را به عنوان جانشین این بازیکن انتخاب کند.فرهاد مجیدی سرمربی سابق 
استقالل در این فصل هدایت اتحاد کلباء را برعهده گرفته و این روزها به دنبال 

رایزینی برای نهایی کردن انتقال مهدی قائدی به تیم جدیدش است.
با ورود الوحده به پرونده جذب مهدی قائدی کار مجیدی برای جذب ستاره 
سابق استقالل سخت خواهد شد. اتحاد کلباء این روزها در اتریش اردو زده است. 

 باز هم می خواهیم قهرمان شویم
مهاجم ایرانی پورتو قول داد که تیمش در فصل جدید 

نیز قهرمان پرتغال شود.
 به نقل از سایت مایس فوتبال، شب گذشته در چارچوب 
دیدار دوســتانه تیم فوتبال پورتو به مصاف موناکو فرانسه 
رفــت و ۲ بر یک به برتری رســید. در این دیدار مهدی 
طارمی گل اول تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. 
مهدی طارمی بعد از این دیدار گفت: این یک بازی عالی 
برای تیم ما بود. تالش زیادی کردیم و خوشبختانه پیروز شدیم. به اولین بازی 
رسمی خود نزدیک می شویم و این دیدار خیلی به ما کمک کرد تا به شرایط بازی 
برسیم. می خواهیم در فصل جدید عنوان قهرمانی را کسب کنیم. باید برای آن 

تالش کنیم. در بازی بعدی می خواهیم بهتر از این بازی باشیم.
مهاجم ایرانی در ادامه صحبت های خود گفت: این اولین بازی در دراگائو بود، 
برخی از بازیکنان جدید همراه تیم بودند اما ما خوب کار کردیم. ریتم بازی ها را 
به دست آوردیم و توانستیم در شرایط بازی باشیم. خیلی سریع باید آماده شویم 
چرا که فصل به زودی شروع می شود. باید از حمایت هواداران در این بازی تشکر 
کنیم، برای بازی بعدی و در ادامه فصل به حمایت آنها نیاز داریم. هر چیزی ممکن 
اســت در هر دیدار رخ دهد. مهم این است که هواداران به خوبی از تیم حمایت 
کنند.مهدی طارمی توانســت در فصل قبل عملکرد بسیار خوبی داشته باشد و 
بهترین گلزن تیمش در این فصل از رقابت ها با ۲4 گل بود. فقط داروین استعداد 
برتر بنفیکا با ۲۶ گل موفق تر از طارمی در لیگ بود که این بازیکن در نهایت بعد 
از فصل خوبی که در بنفیکا داشت به لیورپول رفت تا جانشین سادیو مانه شود. 

 شاگردان پیرلو حریف استقالل نشدند
مصاف دوستانه استقالل و فاتح کاراگومروک با پیروزی 

۲ بر صفر آبی پوشان پایتخت به پایان رسید.
 تیم فوتبال استقالل در دومین دیدار تدارکاتی خود در 
اردوی ترکیه موفق شد تا تیم فاتح کاراگومروک با هدایت 

آندره پیرلو را با دو گل شکست دهد.
امیرعلی صادقی هر دو گل اســتقالل را در این دیدار 

به ثمر رساند.
کلیه بازیکنان تیم فوتبال استقالل در این بازی به تناوب وارد زمین شدند.

عارف غالمی و کاوه رضایی با نظر ســاپینتو به صورت اختصاصی با بدنســاز 
استقالل کار کردند و در این بازی به میدان نرفتند.

 رونمایی از جانشین رضا اسدی در پرسپولیس
ابوالفضل ســلیمانی از سوی یحیی گل محمدی برای 
امضای قرارداد رســمی به باشــگاه به تیم پرســپولیس 

معرفی شد.
ابوالفضــل ســلیمانی هافبک دفاعی تیــم امیدهای 
پرســپولیس که فصل گذشته نیز در چند جلسه تمرینی 
تیم بزرگساالن حضور داشت، در پیش فصل لیگ بیست 

و دوم به صورت کامل با پرسپولیس تمرین کرده است.
این بازیکن ۲۱ ساله که در تیم های پایه عملکرد خوبی داشت، حاال باتوجه 
به مصدومیت حنانوف، از سوی یحیی گل محمدی برای امضای قرارداد رسمی 

به باشگاه معرفی شده است.
به این ترتیب احتماال او قراردادی سه ساله با این باشگاه امضا خواهد کرد و 

تا پایان قرارداد در لیست بزرگساالن حضور ندارد.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
کارشناس فوتبال با اشاره به شرایط تیم ملی 
گفت: فرهنگ ما جدا از فرهنگ همه دنیا است. 
در شرایط سخت نشان دادیم، مقاومت خوبی 
داریم. بازیکنان، کادرفنی و دست اندرکاران به 
فکر پشتیبانی از تیم ملی باشند و هر مساله ای 
که دارند، کنار بگذارند. این حمایت از همدیگر 

باعث می شود، نتیجه بهتری بگیریم.
فریدون معینی، درباره اقداماتی که منجر 
به افزایش اتحاد و همدلی در تیم ملی تا جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر می شــود، گفت: به نظرم 
اســاس کار، دانش فوتبال بازیکنان است که 
خیلی ها از این مساله غافل هستند. در تیم های 
پیشرفته دنیا و در رده پایه، بازیکنان در سن 
۱۵، ۱۶ ســالگی به طور کامل دانش فوتبال 
را فرا می گیرد. پروســه تربیت اجتماعی هم 
مشخص اســت. این مساله تا رده بزرگساالن 
ادامــه دارد. بنابراین بازیکنــان وقتی به رده 
حرفه ای می رسند، از نظر فنی و اجتماعی به 
اندازه کافی دانش و آگاهی دارند. این مســاله 
باعث می شود هر کسی به وظایف خود نسبت 
به تیــم، کادرفنی، بازیکنــان، داوران و تمام 
افرادی که درگیر هستند، کامال اشراف داشته 
باشد. این مساله باعث می شود که مشکالتی 

از این جهت نبینیم.
وی با اشــاره به فرهنگ سازی از رده پایه 
روی رفتــار بازیکنــان، گفت: بــه نظرم باید 
فرهنگ سازی خوبی از رده پایه صورت گیرد 
و بازیکنان در ســطح خوبی رشد کنند که به 
طور صددرصد درباره زندگی و تیم باشگاهی 

و تیم ملی خود کمک می کند.
این مدرس فوتبال با بیان اینکه رفتارهای 
غیر حرفه ای را از ســتاره های دنیای فوتبال 
نمی بیند، گفت: اگر بازیکنان بزرگ را در نظر 
بگیرید و روی رفتارهای آن ها آنالیزی داشته 
باشید، مســی خیلی بادوام بوده و خیلی در 
سطح باال بازی کرده است و این مساله نشان 
می دهــد آموزش های الزم را دیده اســت. به 

ندرت کار نامناسبی از او می بینید. حداقل من 
چیزی ندیده ام.

معینی با اشاره به فرهنگ ایرانی ها که در 
شــرایط ســخت از آن ها بازیکنان مقاوم تری 
می ســازد، گفت: فرهنگ مــا جدا از فرهنگ 
همه دنیا است. در شرایط سخت نشان دادیم 
مقاومت خوبی داریــم. بازیکنان، کادرفنی و 
دست اندرکاران به فکر پشتیبانی از تیم ملی 
باشند و هر مساله ای که دارند، کنار بگذارند. 
این حمایت از همدیگر باعث می شود نتیجه 

بهتری بگیریم.
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران اظهار 
کرد: نباید برنامه ریزی فراموش شــود. در هر 
شــرایطی باید از بهترین فرصت ها اســتفاده 
کرد. باید قبول کنیم که نباید چنین مسائلی 
)مشکالت اخیر در اردوی تیم ملی( پیش می 
آمد. باید زودتر به این فکر می افتادیم اما حاال 
که این مسائل پیش آماده، نباید به گذشته فکر 

کنیم. به نظرم به یک همبستگی و عرق ملی 
برای یک پارچگی و انگیزه دادن به کادرفنی 
و بازیکنــان نیاز داریم. مطبوعات خیلی مهم 
هســتند. بازیکنان باید کم کم انگیزه الزم را 
پیدا کنند. جام جهانی بســیار مهم اســت و 
بازی در این مســابقات از ابعاد مختلف برای 
بازیکنان امتیازهای زیــادی دارد. آن ها باید 
برای خودشــان، کشورشان و مردمشان بازی 

کنند. باید راه صحیح را انتخاب کنند.
این مدرس فوتبال با بیان اینکه باید کیفیت 
فوتبال باشگاهی ایران در آستانه جام جهانی 
افزایــش یابد، گفت: یک بخــش مهم دیگر 
هم این اســت که باید به فکر این باشیم که 
فصل جاری فوتبالمان با کیفیت باالیی باشد. 
فرصتی برای اردوهای تدارکاتی وجود ندارد. 
فقط یک فیفا دی وجود دارد که به تیم ملی 
کمک می کند. ارتباط کادرفنی با مربیان لیگ 
برتر و دسته یک مهم است. به نظرم سرمربی 

تیم ملی باید دیدگاه خود را برای ســرمربیان 
لیگ برتری و لیگ آزادگان مطرح کند. شاید 
مربیان هم کمک هایی برای تیم ملی داشــته 
باشند. اگر کیفیت لیگ ما باالتر برود، به تیم 

ملی ما کمک می کند.
معینی درباره حضور سه مربی خارجی در 
تیم های ایرانی و تاثیر آن ها بر افزایش کیفیت 
لیگ و رقابت میان مربیان اظهارکرد: به نظرم 
حضور این سه خارجی مهم است. لژیونرها و 
بازیکنان خوب ما در خارج از کشور هستند و 
زیر نظر مربیان بهتری تمرین می کنند. لژیونرها 
شــرایط بهتری دارند و امکانات بیشتری در 
اختیارشان است. باید در ایران از این امکانات 
حداکثر اســتفاده را ببریم. این دو، سه مربی 
خارجی هم می توانند در نشســت با سرمربی 
تیم ملی اظهارنظر کنند و این ارتباط می تواند 

برای کیفیت لیگ کارساز باشد.
بازیکن ســابق تیــم ملی فوتبــال ایران 

خاطرنشان کرد: یکی از مشکالتی که به نظرم 
در ایران حل نشده است، داشتن یک کمیته 
یا ستادی است که اسناد و مدارک گذشته را 
ثبت کنند و به موقع قابل استفاده باشد. ما به 
چیزی مانند پژوهشکده اهمیت نمی دهیم. ما 
در جام جهانی گذشته بازی کردیم. توانستیم 
آمریکا و مراکش را شکست دهیم. با آرژانتین 
بازی خوبی داشــتیم. شاید یک پنالتی هم به 
نفع ما گرفته نشد. در سال ۲۰۱۸ جلوی اسپانیا 
و پرتغال هم خوب بازی کردیم. بنابراین دارای 
شانس هســتیم. اگر به تیم ملی والیبال هم 
توجه کنید، می بینید ما توانستیم آمریکا را هم 
سه بر صفر شکست دهیم. باید با این ذهنیت 
آماده شویم و بازیکنان از حداکثر ظرفیت خود 
اســتفاده کنند. این مسائل باعث می شود که 

شرایط بهتری داشته باشیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا تیم ملی با شرایط 
فعلی می تواند در جام جهانی موفق باشــد یا 
از گروه خود صعــود کند گفت: ما باید چهار 
ســال برای صعود برنامه ریزی کنیم نه اینکه 
دو، سه ماه مانده به جام جهانی به فکر صعود 
باشیم. یک ضرب المثل چینی وجود دارد که 
وقتی یک راهی را می روید، از کســی که آن 
راه را رفته سوال کنید. از خودمان نمی پرسیم 
که در جام جهانی گذشــته چه راهی رفتیم؟ 
بارسلونا وقتی مربی می آورد، دقیقا منطبق با 
فلســفه فوتبالش این کار را انجام می دهد. ما 
با فلســفه فوتبالمان غریبه هستیم و هر کس 
که پیش بیاید، انتخاب می کنیم. هر باشگاهی 
برای موفقیت خود فلسفه ای دارد. فکر می کنم 
این نتایج نباید طوری باشد که وقتی شکست 
خوردیم به فکر باشیم و چند صباح انتقاد کنیم. 
باید برای مشکالت مان فلسفه داشته باشیم. 
وقتی انسان شکست می خورد، به تقویت خود 
فکر می کند که چرا شکست خورد؟ باید به این 
مرحله اهمیت دهیم و برای کم و کاســتی ها 
برنامه ریزی کنیــم و قدم به یک فضای بهتر 

نزدیک شویم.

احسان حدادی در صورتی که در قهرمانی جهان شرکت می کرد با توجه به 
آخرین رکوردش نه تنها به فینال نمی رسید که در رده بندی نهایی هم جایگاه 

خوبی را به دست نمی آورد.
 مســابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از ۲4 تیر به میزبانی اورگان آمریکا 

آغاز شده است و تا دوم مرداد ماه ادامه دارد.
احســان حدادی در پرتاب دیســک و مهدی پیرجهان در دوی 4۰۰ متر 
بامانع دو نماینده ایران در این مسابقات بودند که به دلیل عدم صدور ویزای 
آمریکا برای پیرجهان شانس شرکت در رقابت ها را از دست دادند. البته احسان 
حدادی مشکلی برای حضور در آمریکا نداشت و گفته شد به دلیل حمایت از 
پیرجهان به اورگان نمی رود اما به نظر می رسید که بیشتر توجیه است و دلیل 

اصلی وضعیت آمادگی و رکوردی اش بود.
حدادی در اولین مرحله لیگ که چند روز قبل از قهرمانی جهان برگزار شد، 
رکورد ۵۸.۵7 متر را ثبت کرد و با توجه به رکوردهایی که در رقابت های پرتاب 
دیسک قهرمانی جهان به دست آمد با این رکورد بین نفرات آخر قرار می گرفت.

در دور مقدماتی پرتاب دیســک ۲۹ شــرکت کننده در دو گروه با هم به 
رقابــت پرداختند که میکوالس الکنا از لیتوانی با پرتابی به طول ۶۸.۹۱ متر 
در جایگاه نخست قرار گرفت و توربن برندت از آلمان با ۵4.۱۱ متر بیست و 

نهمین نفر رنکینگ بود.

دو پرتابگر دیگر با رکوردهای ۵۸.۲۵ متر و ۵۸.44 متر باالتر از ورزشــکار 
آلمانی قرار داشتند که با احتساب رکورد ۵۸.۵7 متر احسان حدادی می توان 
انتظار داشــت در صورت حضور در این مسابقات جایگاهی بهتر از ۲۶ یا ۲7 

بین ۲۹ نفر به دست نمی آورد.
رکورد آخرین پرتابگری هم که به عنوان دوازدهمین نفر به فینال راه پیدا 
کرد، ۶4.۱4 متر بود. بنابراین احســان حدادی نه تنها شانسی برای صعود به 
فینال نداشت که نمی توانست در رده بندی نهایی هم جایگاه خوبی را به دست 
بیاورد. در نتیجه کناره گیری از مسابقات عاقالنه ترین کاری بود که این ورزشکار 
می توانست انجام بدهد. هرچند که آن را به عدم صدور ویزا برای پیرجهان گره 

زد تا چهره  بهتری از خود به نمایش بگذارد.  
در پایان رقابت های فینال پرتاب دیسک کریستین چه از اسلوونی در جایی 
که پرتابگر مطرحی چون دانیل استاهل سوئدی حضور داشت، پرتابی به طول 
7۱.۱۳ متر را ثبت کرد و مدال طال را به دست آورد. استاهل در این مسابقات 

دستش از مدال کوتاه ماند و با رکورد ۶7.۱۰ متر چهارم شد.

احسان حدادی در قهرمانی جهان چندم می شد؟

 بازگشت علی داودی و علی هاشمی به اردوی تیم ملی وزنه برداری
سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران ۱۰ نفر دیگر را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.  اردوی تیم ملی وزنه برداری برای حضور در بازی های کشورهای اسالمی در آکادمی ملی المپیک در حال برگزاری است. 

در حال حاضر ۹ نفر در اردوی تیم ملی حضور دارند که پس از انجام رکورد گیری ۸ نفر از آنها در بازی کشورهای اسالمی شرکت می کنند.
سعید علی حسینی سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران ۱۰ وزنه بردار دیگر را هم به اردوی تیم ملی دعوت کرده تا نفرات برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده شوند. مسابقات قهرمانی آسیا از ۱4 مهر به میزبانی بحرین آغاز می شود. 

محسن دادرس، ایوب موسوی، آیت شریفی، محمد زارعی، مسعود چترایی، علیرضا سلیمانی، مجید عسگری، پیمان دهقانی، عارف خاکی و علیرضا معینی نفراتی هستند که به اردوی تیم ملی دعوت شده اند. معینی در حال حاضر در مسابقات 
قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا ازبکستان حضور دارد و پس از بازگشت از مسابقات در اردوی تیم ملی شرکت می کند.علی هاشمی و علی داودی هم که به گفته سرمربی، مرخصی گرفته بودند، دوباره به جمع اردونشینان اضافه می شوند. 

در حال حاضر حافظ قشقایی، حسین سلطانی، مهدی کرمی، امیر حقوقی، رسول معتمدی، علیرضا یوسفی، مصطفی جوادی، پیمان جان و رضا بیرالوند در اردوی تیم ملی برای بازی های کشورهای اسالمی حضور دارند. 
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تسال ظرف سه ماه گذشته، 75درصدی از بیت کوین های خود را فروخته است؛ 
تســال خاطرنشان کرد، این اقدام را نباید به عنوان مبنایی برای پیش بینی آینده  

بازار قلمداد کرد.
 به نقل از کوین تلگراف، بیش تر کارشناســان صنعت کریپتو از تصمیم تسال 
مبنی بر فروش 75 درصد از دارایی بیت کوین )BTC( خود متعجب نشده اند؛ آن ها 
معتقدند، معموال شــرکت ها برای بهبود جریان نقدی خود در طول دوره هایی از 

رکود اقتصادی، چنین استراتژی هایی را اتخاذ می کنند.
شرکت تسال، سازنده ی خودروهای الکتریکی، در روز چهارشنبه 29 تیر، اعالم کرد 
که در سه ماهه ی دوم سال جاری 75 درصد از دارایی بیت کوین خود را فروخته و 

936 میلیون دالر ارز فیات را به ترازنامه ی خود اضافه کرده است.
ایالن ماسک، مدیر عامل تسال، در یک کنفرانس تلفنی خاطرنشان کرد که این 
فروش را »نباید به عنوان حکم یا مبنایی برای پیش بینی وضعیت بازار بیت کوین 
در آینــده تلقی کنید« و توضیح داد که این اقدام صرفا به دلیل نگرانی  از کاهش 
نقدینگی ناشی از ادامه ی قرنطینه ها در کشور چین در اثر شیوع دوباره ی بیماری 
کووید انجام شد.وی گفت: »دلیل فروش دارایی های بیت کوین این شرکت فقط 

این بود که مطمئن نبودیم قرنطینه های ناشــی از شــیوع کووید در چین تا چه 
زمانی ادامه خواهند داشت. بنابراین برای ما مهم بود که دارایی های نقدی خود را 

به حداکثر برسانیم.«
ایالن ماسک در پاسخ به سوال سرمایه گذاران مبنی بر این که آیا وی بیت کوین را 
به عنوان دارایی برای سرمایه گذاری بلندمدت می داند یا خیر، گفت که سرمایه گذاری 
در ارزهای دیجیتال از نگاه شرکت تسال »فقط و فقط یک فعالیت جانبی« در کنار 
هدف اصلی تسال است. به گفته ی ایالن ماسک، هدف اصلی تسال »سرعت بخشیدن 

به ظهور و توسعه ی انرژی پایدار است.«
وی گفت: »ارزهای دیجیتال موضوعی نیست که بخش عمده ای از تمرکز تسال 

را به خود معطوف کرده باشد.«
مارکوس تیلن، مدیر ارشــد شرکت ســرمایه گذاری دارایی دیجیتال IDEG در 
ســنگاپور، به کوین تلگراف گفت که تســال احتماال بیت کوین های خود را فقط 
به این دلیل فروخته است که »اذهان جامعه را نسبت به کسب و کار اصلی خود 

منحرف کند.«
وی گفت: »اگر زمانی وضعیت بیت کوین دوباره تثبیت شود، تسال به احتمال 
زیاد دوباره اقدام به خرید آن خواهد کرد؛ وگرنه 100 درصد دارایی بیت کوین را 

می فروخت و کال از این بازار خارج می شد.«
کایلی پرسل، کارشناس معامالت سهام در سایت فایندر، معتقد است که شرکت 
تسال، سازنده خودروهای برقی، تنها شرکتی نبوده که تصمیم به »تامین سرمایه و 
تبدیل دارایی ها به ارزهای نقدی« گرفته است.وی خاطرنشان کرد: »با توجه به این که 
اقتصاد جهان به سمت رکود پیش می رود، طبیعی است که سرمایه گذاران و شرکت ها 
بخواهند سرمایه ی خود را از دارایی های بی ثبات تر به ارزهای فیات منتقل کنند.«

بیت کوین پس از یک دوره ی طوالنی زمســتانی و تلخ، چند روزی اســت که 
روزهای گرم تری را تجربه می کند. قیمت بیت کوین در چند روز اخیر افزایش یافته 
و در لحظه ی نگارش این مطلب به 22,756,37 رسیده است. کندل روزانه ی بیت 

کوین در 20 جوالی )29 تیر( در قیمت 23738 دالر بسته شد. 

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: تقریباً 1۴000 مورد تایید شده آبله 

میمون در سال جاری از بیش از 70 کشور و منطقه گزارش شده است که بیشتر 
موارد ابتال همچنان در اروپا و عمدتا در میان مردان همجنس باز دیده شده است.

 به نقل از سی جی تی ان، تدروس آدهانوم قبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرد:  تقریباً 1۴000 مورد تایید شده آبله میمون در سال جاری از 

بیش از 70 کشور و منطقه به سازمان جهانی بهداشت گزارش شده است.
وی گفت: تاکنون پنج مورد مرگ در اثر ابتال به آن گزارش شده که همگی در 
آفریقا رخ داده اند؛ بیشتر موارد  ابتال همچنان از اروپا گزارش می شود و عمدتاً در 

میان مردان همجنس باز دیده شده است. 
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: »صرف نظر از توصیه کمیته اضطراری 
درباره شیوع این بیماری، WHO به هر کاری که می تواند برای حمایت از کشورها 

برای توقف انتقال و نجات جان انسان ها ادامه خواهد داد«.

فروش 75درصدی از بیت کوین های تسال و تاثیر آن بر بازار

ثبت 14 هزار ابتال به آبله میمون در جهان

پر شدن استخر الکچری نشین های پایتخت از جیب مردمپر شدن استخر الکچری نشین های پایتخت از جیب مردم
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موشک ها و ماهواره هایی که به فضا پرتاب می شوند، ممکن است به هم برخورد 
کنند و زباله هایی را به جا بگذارند که امکان سقوط آنها روی زمین وجود دارد.

به نقل از اســپیس، این که کســی با ســقوط زباله های فضایی کشته شود، 
مسئله ای مربوط به زمان است.

زباله های فضایی تاکنون به یک حصار دام در اندونزی که توسط یک مخزن 
ســوخت سرگردان له شــد، خانه ای در ساحل عاج که توسط قسمتی از مرحله 
اول یک موشــک آسیب دید و زنی در اوکالهاما که در حال قدم زدن در پارک 
قطعه ای از یک موشک به شانه او برخورد کرد و البته زنده ماند، اصابت کرده اند.

یک پژوهش جدید نشان می دهد زباله های فضایی بعدی که روی سطح زمین 
سقوط می کنند، می توانند تلفات بسیار واقعی در پی داشته باشند و احتمال این 

موضوع از آنچه مردم تصور می کنند، بیشتر است. این پژوهش که توسط مایکل 
بایرز، دانشــمند علوم سیاسی در »دانشــگاه بریتیش کلمبیا«)UBC( در کانادا 
هدایت می شود، خطر سقوط یک قطعه زباله فضایی را در منطقه ای پرجمعیت 
از زمین طی یک دهه آینده بررسی می کند. بایرز و گروهش، این احتمال را که 
قطعه ای بزرگ از یک فضاپیما)که بتواند کســی را مجروح یا خسارت مالی وارد 
کند( در 10 ســال آینده هنگام گردش به دور زمین وارد جو شــود، عدد باالی 

یک به 10)10 درصد( برآورد کردند.
آرون بولی، ستاره شناس دانشگاه بریتیش کلمبیا و از پژوهشگران این پروژه 
گفت: با توجه به پرتاب های مکرر، امکان افزایش این احتمال وجود دارد. با وجود 
این، سقوط زباله های فضایی، خطری نیست که مردم اغلب به آن فکر می کنند. 
فقدان یک حادثه بزرگ باعث شــده اســت که مردم چندان نگران این موضوع 
نباشند. شــرکت ها و دولت هایی که موشک ها را پرتاب می کنند، هنوز راه های 
کارآمدتر و واضح تری را برای رســیدگی به مسائلی مانند مسئولیت خسارت در 

صورت وقوع حادثه ناشی از زباله فضایی پیدا نکرده اند.
اگرچه احتمال خطر برای یک شــخص کم اســت اما تعداد زیاد ماهواره ها و 
مدارهایی که آنها تمایل دارند اشغال کنند، به این معناست که یک قطعه زباله 
اغلب امکان دارد ســقوط کند. این مســئله به ویژه زمانی بسیار جدی است که 
در مقیاس های زمانی چند ساله تا یک دهه در نظر گرفته شود. این همان عمر 
مورد انتظار برای بســیاری از ماهواره ها است و زمانی که این عمر به سر برسد، 

ماهواره ها اغلب در مدار رها می شوند.

محققان دانشــگاه ایالتی اوهایو آمریکا اخیرا از توسعه گردنبند هوشمندی 
خبر داده اند که می تواند با تجزیه و تحلیل تعریق کاربران، وضعیت سالمتی آنها 
را بررســی کند. به نقل از اس اف، بســیاری از افراد هنگام ورزش برای ردیابی 
ضربان قلب و ســایر معیارهای سالمتی خود از تلفن و ساعت هوشمند استفاده 
می کنند. اکنون، ممکن است یک دستگاه هوشمند جدید، راهی بهتر برای نظارت 
بر ســالمتی باشد چرا که محققان دانشگاه ایالتی اوهایو یک گردنبند هوشمند 
ساخته اند که می تواند از طریق بررسی عرق افراد بر سطح گلوکز آنها نظارت کند.

در آینده، محققان امیدوارند که این دســتگاه بتواند از نشــانگرهای زیستی 
شیمیایی موجود در عرق برای تشخیص تغییرات مختلف رخ داده در سالمت افراد 
استفاده کند.این گردنبند هوشمند که از یک قفل و یک آویز تشکیل شده است، به 
جای باتری از مدار تشدید)resonance circuit( استفاده می کند. مدار تشدید نیز 
 )reader(سیگنال های فرکانس رادیویی ارسال شده توسط یک سیستم خواننده
خارجی را منعکس می کند. رزونانس)Resonance( یا تشدید به پدیده افزایش 
دامنه در زمانی که فرکانس یک نیروی متناوب اِعمالی به یک سیستم مساوی 

یا نزدیک به فرکانس طبیعی آن سیستم باشد، می گویند.
در این مطالعه، محققان از شــرکت کنندگان خواســتند به مدت 30 دقیقه 
در داخل خانه از دســتگاه ورزشــی دوچرخه استفاده کنند و سپس 15 دقیقه 
اســتراحت کنند. در طول اســتراحت، این افراد پیش از شروع مجدد دوچرخه 

سواری، نوشیدنی های شیرین شده با قند مصرف کردند.
محققان گفتند، حسگر موجود در گردنبند هوشمند توانست با موفقیت سطح 
گلوکز را ردیابی کند و نشان دهد که می تواند سایر مواد شیمیایی مهم موجود 
در عرق را نیز با موفقیت کنترل کند. عالوه بر این، نکته قابل ذکر درباره فناوری 
تازه توســعه یافته این است که این دستگاه فقط به مقدار کمی عرق کاربر نیاز 

دارد تا کار خود را انجام دهد.

زباله هایی فضایی مشکل آینده زمین !

نظارت بر سالمتی بوسیله گردنبند هوشمند

پژوهشگران مطالعه جدیدی می گویند پروتئین های باستانی گیرنده نور که 
برای دیدن به آن ها متکی هستیم، می توانند به ما در یافتن حیات فرازمینی 

کمک کنند.
همان طورکه در کاوش منظومه شمسی و مطالعه سیاره های فراخورشیدی 
مهارت بیشــتری به دست می آوریم، چشم انداز پیداکردن نوعی حیات ساده 
از قلمرو داســتان های علمی تخیلی خارج می شــود و به سمت برنامه ریزی 
مأموریت های فضایی با هدف پیدا کردن حیات بیگانه می رود. با نزدیک ترشدن 
روزی که ممکن است به این کشف دست پیدا کنیم، زمان خوبی برای پرسیدن 

این سؤال است که حیات فرازمینی چگونه می تواند باشد؟
گروهی از پژوهشــگران دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید، زمین باستانی و 
برخی از اولین ســاکنان آن را بررسی کردند تا بهتر دریابند که حیات ساده 
در جهان های دیگر و اتمســفر آن ها چگونه ممکن است باشد. زمین امروزی 

درمقایسه با زمانی که میزبان حیاتی ساده بود، بسیار متفاوت است.
رویداد بزرگ اکســیژنی زمین را برای همیشه تغییر داد و آن را در مسیر 
تبدیل شــدن به سیاره ای قرار داد که امروز وجود دارد؛ جهانی که ویژگی آن 
اتمسفری غنی از اکسیژن و حیاتی پیچیده است. قبل از رویداد بزرگ اکسیژنی، 
اتمسفر زمین بسیار متفاوت بود و حیات موجب تغییر آن شد. این تاریخچه 

مختصر حقیقت مهمی را نشان می دهد: حیات و محیط در هم تنیده اند.
اشــکال اولیه حیات روی زمین در محیط نســبتاً فقیر ازنظر انرژی و در 
اتمسفری با اکسیژن اندک زندگی می کردند. نور خورشید، تنها انرژی موجود 
بود و مدت ها پیش از تکامل فتوســنتز، اَشکال حیات به طور متفاوتی از نور 
خورشید استفاده می کردند. آن ها از پروتئین هایی به نام رودوپسین برای گرفتن 
نور خورشید بهره می بردند و این پروتئین ها درمقایسه با فتوسنتز، راه ساده تری 

برای استفاده از انرژی خورشید بودند.
ادوارد شویترمن، اخترزیست شناس دانشگاه کالیفرنیا، در بیانیه ای مطبوعاتی 
گفت: »در زمین اولیه، انرژی ممکن است بسیار کمیاب بوده باشد. باکتری ها 
و آرکئاها یاد گرفتند که بدون مولکول های زیســتی پیچیده موردنیاز برای 
فتوسنتز، از انرژی فراوان خورشید استفاده کنند.« شویترمن از نویسندگان 
مطالعه جدیدی اســت که در مجله زیست شناسی مولکولی و تکامل منتشر 
شده است. این مطالعه به سرپرستی بتول کاچار، اخترزیست شناس دانشگاه 

ویسکانسین انجام شد.
رودوپسین ها به خاطر نقش مفیدشان همراه با از بین رفتن اَشکال اولیه حیات 
که از آن ها منشأ گرفتند، ناپدید نشدند. آن ها به فراوانی در موجودات امروزی 
و ازجمله خود ما یافت می شوند. رودوپسین ها در سلول های استوانه ای شبکیه 
چشــم ما وجود دارند و در آن   جا مسئول دید در نور کم هستند. همچنین، 
آن ها در اشکال ساده حیات امروزی در مکان هایی مانند حوضچه های نمکی 

یافت می شوند.
حضور این پروتئین ها در موجودات امروزی ارتباطی را با تاریخچه تکاملی 
رودوپســین ها ارائه می کند. پژوهشــگران با اســتفاده از یادگیری ماشین و 
توالی یابی پروتئین در حال بررسی این ارتباط هستند. آن ها با استفاده از این 
ابزارها می توانند تکامل پروتئین ها را در مقیاس های زمانی زمین شناسی دنبال 
کنند. بررســی حیات و اتمسفر کنونی زمین شاخص خوبی از جست وجوی 
حیات در جهان های دیگر نیست. اتمسفر کنونی زمین غنی از اکسیژن است؛ 
اما براساس برخی از پژوهش ها، اتمسفر زمین اولیه بیشتر شبیه اتمسفر سیاره 

زهره بوده است.
نویســندگان مقاله جدید با ردیابی نحوه تکامل رودوپســین ها، درخت 
خانوادگی این پروتئین ها را تهیه کردند. آنان توانستند رودوپسین ها را از 5/2 
تا ۴ میلیارد سال پیش بازسازی کنند. بیشتر جست وجوی ما برای حیات، روی 
اتمسفر سیاره ها تمرکز دارد. مولکول های خاص موجود در اتمسفر می توانند 
به عنوان نشــانگر زیستی عمل کنند؛ اما برای اینکه بدانیم کدام یک می تواند 
نشانگر حیات ساده و ابتدایی باشد، باید به طور دقیق بدانیم اتمسفر زمین در 

زمانی که این سیاره میزبان حیات ساده بود، چگونه بوده است.
نویسندگان در مقاله خود می نویسند: »رمزگشایی روابط پیچیده بین حیات 
و محیط هایــی که حیات در آن وجود دارد، برای بازســازی عواملی ضروری 
است که در بازه های زمانی زمین شناسی تعیین کننده سکونت پذیری سیاره ها 
هستند.« کاچار، سرپرست مطالعه گفت: »زندگی به شکلی که می شناسیم، به 
همان اندازه که بیانگر خوِد حیات است، بیانگر شرایط روی سیاره ما است. ما 
توالی های DNA باستانی یک مولکول را بازآفرینی کردیم و این کار به ما اجازه 

داد تا آن را با زیست شناسی و محیط زیست گذشته ارتباط دهیم.«
پژوهش جدید شبیه آزمایش  تبارشناسی ژنتیکی است که امروزه دردسترس 
ما قرار دارد. ما می توانیم DNA خود را برای مرکزی ارســال کنیم که در این 
زمینه کار می کند و درباره منشأ خود چیزهای زیادی بدانیم. کار فشرده این 
پژوهشــگران بسیار عمیق تر از آزمایش تبارشناسی است؛ اما این مقایسه به 
درک کار آن ها کمک می کند.شویترمن گفت: »مثل این است که DNA تعداد 

زیادی از نوادگان یک فرد را جمع آوری و DNA او را بازســازی کنید. تفاوتی 
که در این جا وجود دارد، این است که پژوهشگران DNA موجودات کوچکی را 
بازسازی می کنند که میلیاردها سال پیش در سراسر جهان زندگی می کردند.« 
پژوهشگران تفاوت هایی را بین رودوپسین های باستانی و مدرن در نوری که 
جذب می کردند، کشف کردند. براساس بازسازی های ژنتیکی، رودوپسین های 
باستانی عمدتاً نور آبی و سبز را جذب می کردند؛ درحالی که رودوپسین های 
مدرن نور آبی، ســبز، زرد و نارنجی را جذب می کنند. این مسئله سرنخی از 

تفاوت های محیطی بین زمین باستانی و زمین امروزی است.
می دانیم که زمین باستانی پیش از رویداد بزرگ اکسیژنی که حدود 2 تا 
۴/2 میلیارد سال پیش رخ داد، الیه اوزون نداشت. اگر اکسیژن آزاد در اتمسفر 
وجود نداشــته باشد، الیه اوزون تشکیل نمی شود و بدون الیه اوزون، حیات 
روی زمین درمقایسه با امروز، درمعرض تشعشعات فرابنفش بسیار بیشتری 
قرار داشت. درحال حاضر، الیه اوزون بین 97 تا 99 درصد از اشعه فرابنفش 

خورشید را جذب می کند.
پژوهشگران فکر می کنند توانایی رودوپسین های باستانی برای جذب نور 
آبی و سبز و نه نور زرد و نارنجی، به این معنی است که اشکال حیات متکی 
بر آن ها در عمق چندمتری ســتون آب زندگی می کردند. ســتون آب باالی 
موجودات از آن ها دربرابر اشعه UVB در سطح آب محافظت می کرد. پس از 
رویداد بزرگ اکسیژنی، الیه اوزون محافظتی دربرابر اشعه فرابنفش خورشید 
ایجاد کرد و حیات رودوپســین های مدرن تری را تکامل داد که می توانستند 
نور بیشتری را جذب کنند. بنابراین، رودوپسین های مدرن می توانند درکنار 

نور آبی و نور سبز، نور زرد و نارنجی را نیز جذب کنند.
رودوپســین های مدرن می توانند نــوری را جذب کنند که رنگ دانه های 
کلروفیل فتوســنتزی نمی توانند آن را جذب کنند. رودوپســین های مدرن 
و فتوســنتز با جذب نورهــای مختلف همدیگر را کامــل می کنند؛ اگرچه 
مکانیســم های غیرمرتبط و مستقلی هستند. این رابطه مکمل نشان دهنده 

پیچیدگی تکامل است. شویترمن گفت:
این امر نشان دهنده تکامل توأم است که در آن گروهی از موجودات نوری 
را استفاده می کنند که موجود دیگر جذب نمی کند. ممکن است دلیلش آن 
باشد که رودوپسین ها ابتدا توسعه پیدا کردند و نور سبز را گرفتند و کلروفیل ها 
بعدهــا برای جذب بقیه نور تکامل پیدا کردند یا ممکن اســت برعکس آن 
اتفاق افتاده باشد.بسیاری از سرنخ های مرتبط با ماهیت حیات اولیه زمین در 
زمین شناسی وجود دارد. دانشمندان صخره های باستانی را مطالعه می کنند 
تا نحوه بقا و تکامل حیات اولیه را درک کنند. همچنین، آنان رفتار خورشید 
و این مسئله را بررسی می کنند که با تغییر زمین چه مقدار از نور خورشید 
به زمین می رســیده است؛ اما اکنون آن ها ابزار دیگری دارند. نویسندگان در 

مقاله شان توضیح می دهند:
در شــرایطی که استنتاج های زمین شناسی و ستاره ای نمی توانند به این 
پرســش ها پاسخ دهند، اطالعات رمزگذاری شده در خوِد حیات ممکن است 
بینش های جدیدی در این باره ارائه دهد که چگونه سیاره ما قابلیت سکونت 

خود را حفظ کرده است.
در حیات باستان، رودوپسین  ها مانند نوعی پمپ پروتون عمل می کردند. 
پمپ پروتون در موجودات زنده شیب انرژی ایجاد می کند و با فتوسنتز فرق 
دارد که انرژی شیمیایی موردنیاز برای بقای موجود زنده را تولید می کند. پمپ 
پروتون و گرادیان انرژی باعث تفاوت در پتانسیل الکتروشیمیایی غشای سلول 
می شوند. پمپ پروتون مانند باتری عمل می کند؛ زیرا انرژی را فراهم می کند 

که در آینده استفاده می شود.
به عنوان افرادی که ازنظر علمی کنجکاو هستیم، الزم نیست عملکرد دقیق 
آن ها را بدانیم. ما می توانیم درک کنیم که آن ها چگونه می توانند به ما کمک 
کنند تا اتمسفر سیاره های فراخورشیدی شبیه اتمسفر زمین اولیه و حیات 

ساده ای را شناسایی کنیم که در آنجا شکوفا شد.
پژوهشــگران می گویند که می تواننــد از اطالعات رمزگذاری شــده در 
مولکول های زیستی برای درک زیستگاه هایی استفاده کنند که در آن حیات 
باســتانی بقا پیدا کرد. آنان می گویند به دلیل گوناگونی عملکردی و تنظیم 
طیفی این خانواده متنوع پروتئین ها، رودوپسین ها بستر آزمایشگاهی عالی 
برای شناســایی سیگنال های زیستی تشــخیص پذیر از راه دور موجود روی 
سیاره های فراخورشیدی هستند.گفتنی است بررسی های پژوهشگران هنوز 
تمام نشده است. آنان قصد دارند از تکنیک های زیست شناسی مصنوعی برای 
درک رودوپســین های باستانی و تأثیر آن ها بر شکل گیری اتمسفر باستانی 
زمین و اینکه چگونه می توانند اتمســفر ســیاره های فراخورشیدی را شکل 
بدهند، استفاده کنند. کاچار گفت: »ما DNA باستانی را درون ژنوم های مدرن 
قرار می دهیم و میکروب ها را دوباره برنامه ریزی می کنیم تا رفتاری را از خود 
نشان دهند که معتقدیم میلیون ها سال پیش داشتند. رودوپسین کاندیدای 

خوبی برای مطالعات آزمایشگاهی سفر در زمان است.«

امام کاظم علیه السالم :

به نقل از جابر، در تفسیر آیه 
مباهله :»و خودمان و خودتان 
را«، یعنی: پیامبر خدا صلی اهلل 
علیه وآله و علی. »پسرانمان 
و پسرانتان را«، یعنی: حسن 
و حسین. »و زنانمان و زنانتان 
را«، یعنی: فاطمه. خداوند از 

همه ایشان خشنود باد!
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  پروتئین های باستانی در 
چشمان ما می توانند به یافتن 
حیات فرازمینی کمک کنند
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