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تخریبهایغیرطبیعیسیالبها

اگر تا دیروز بخش هایی از کشور در برابر شوک  های ناشی از مصائب طبیعی 
مانند ســیل و خشکسالی قرار داشت، امروز به واسطه بی  توجهی دولت ها به 
ابرچالش محیط زیست، تقریبا همه بخش های کشور به نوعی گرفتار مشکالت 

محیط زیستی هستند.
بخش هــای مختلف ایران به طور همزمان گرفتار ابرچالش  های زیســت 
محیطی هستند. درحالی که بخشــی از کشور غرق در سیالب  های ویرانگر 
است، بخشی دیگر به خاطر گرد و خاک قدرت نفس  کشیدن ندارد و بخشی 

دیگر از خشکسالی رنج می  برد.
 واقعا عجیب است؛ درحالی  که دیروز اخبار ناراحت  کننده   مربوط به خشک 
شدن دریاچه ارومیه و مرگ رود کشکان ناراحتمان کرد، امروز دیدن تصویرهای 
دردناک از تلفات و خرابی  های سیل در شهرهای مختلف اشکمان را در  آورد و 
نمی  دانیم فردا باید منتظر کدام فاجعه زیست محیطی در کشور باشیم. همه 
اینها نشان دهنده این است که سیاستمداران در سال های گذشته به نشانه های 
بیماری محیط زیست ایران بی  توجهی کرده  اند؛ درنتیجه امروز بخش های زیادی 

از کشور برای یک زندگی عادی، غیر قابل سکونت شده است.
مساله سیل در ایران

روایت  ها، داستان ها و ادبیاتی که در زمینه سیل در کشور ما وجود دارد، 
نشــان می  دهد مردم ایران از گذشــته های دور با این پدیده ویرانگر مواجه 
بوده  اند و خسارت  هایی که از این بالی طبیعی به جان و مال آنها وارد آمده 
همیشــه دردناک توصیف شده است؛ اما نکته   قابل توجه این است که علم 
سیاستگذاری و مدیریت و همچنین کاربرد و نفوذ تکنولوژی در اداره کشور     
نسبت به دوره  ای که شاعران و نویسندگان کهن ایرانی در وصف خرابی  های 
سیل، شعرهای سوزناک سرودند و روایت  های دردناک نوشتند به قدری رشد 
کرده است که انتظار نمی  رود مردم در عصر جدید، به همان اندازه از بالیای 

طبیعی خسران ببینند که مردمان قرن چهارم و پنجم می  دیدند.
از سوی دیگر سیل پدیده  ای طبیعی و جهانی است و هیچ   کشوری موفق 
به متوقف کردن آن نشده اما کشورها با حکمرانی صحیح در زمینه محیط 
زیست موفق شده  اند عوارض آن را به حداقل برسانند. پس در کشور ما این 
سیل نیست که غیر طبیعی است، تخریب  های گسترده سیل را باید غیر طبیعی 
دانست که در حقیقت عیار حکمرانی محیط زیستی ما را نشان می  دهد. اما 

چرا سیالب  ها این قدر تخریب می  کنند؟ 
خرابی  های گســترده سیالب  ها یکی از نتایج بی  توجهی به حریم محیط 
زیســت و همدستی دولت ها و مردم در تاراج منابع طبیعی است. در ادبیات 
اقتصــادی، منابعی مانند آب که به  صورت اشــتراکی مورد بهره  برداری قرار 
می  گیرند، همواره در معرض تهدیدی به نام »تراژدی منابع مشــترک« قرار 
دارند. معموال منابع مشترک از آب شیرین گرفته تا مراتع، جنگل  ها و حتی 
ماهیان آب  های آزاد با مشکل تاراج عمومی مواجه می  شوند. چون قاعده این 
نیست که هرکس به اندازه   بهره  برداری کند، برنده است. برنده کسی است که 
بیشتر بهره  برداری کند. نشانه این ادعا، تاراج گسترده دشت  ها، جنگل  ها و مراتع 
و دریاهاست.بنابراین سیالب  ها حاصل  جمع سهل  انگاری دولت ها و مردم، نسبت 
به عوامل به وجود آورنده بحران آب، فرسایش خاک، گرد و غبار و... هستند 
که اکنون در قالب ســیل وجود خود را عیان می  سازند. تهی کردن زمین از 
ذخایر آب، چرای بی  رویه در مراتع، غارت گسترده جنگل  ها، نپرداختن حقابه 
تاالب  ها، عدم الیروبی رودهای منتهی به آنها و در نتیجه کاهش کارآیی خاک 
است که در فصل  هایی از سال زمینه  ساز گردوغبار می  شود و در مقاطعی که 
باران به صورت ناگهانی می  بارد، قدرت کافی برای کنترل آب  های روان را ندارد.

به این ترتیب اگر تا دیروز بخش های خاصی از کشور در برابر شوک  های 
ناشی از مصائب طبیعی مانند سیل و خشکسالی قرار داشت، امروز به واسطه 
بی  توجهی دولت ها به ابرچالش محیط زیست، تقریبا همه بخش های کشور 
به نوعی گرفتار مشکالت محیط زیستی هستند. به هرحال سیالب  ها بدتر از 
حکمرانی غلط نیستند؛ با حکمرانی خوب می  توان از تهدیدهای سیل فرصت 
آفرید؛ اما حکمرانی بد باعث می  شود سیل  های کوچک تبدیل به تهدیدهای 
بزرگ شوند.مهار سیل ممکن نیست اما حداقل کردن تخریب  های آن وظیفه 
دولت هاست. اکنون باید این سوال را مطرح کرد که درس  های سیل  های اخیر 
برای مردم و سیاستگذاران چیست و چگونه می  شود تجربه تلخ این حادثه را 

تبدیل به یک سیاستگذاری عمومی منطقی و مطلوب کرد؟

سیگنال طال و مس به آینده اقتصاد سیگنال طال و مس به آینده اقتصاد 

مهدی فردقادری کارگردان و فیلمنامه نویس سینمای ایران 
به عنوان رییس هیات داوران جشــنواره اوراسیای روسیه 
انتخاب شد و در کنار چهار سینماگر دیگر، به داوری فیلم های 

این رویداد خواهد پرداخت.
جشنواره بین المللی فیلم اوراسیا، مختص فیلم های اول و دوم 
بلند فیلمسازان است و در این دوره، ۵۵ فیلم را در بخش های 
مختلف به نمایش می گذارد. این جشنواره مردادماه امسال به 
مدت ۷ روز در روسیه برگزار می شود. در حاشیه این جشنواره، 
فردقادری نشستی با عنوان »ساخت فیلم  تجربه گرا« برای 

فیلمسازان جوان برگزار خواهد کرد.
کارگردان »جاودانگی« پیش از این در جشنواره های ایسکیا 
ایتالیا، برنو جمهوری چک و بوگورا اندونزی نیز به عنوان داور 

حضور داشته است.

مدت هاست که پس از ایجاد تورم در اقتصادهای توسعه یافته دنیا، بانک های مرکزی 
و در صدر آن ها فدرال رزرو، شروع به اتخاذ سیاست های انقباضی کرده اند و نرخ بهره 
در آمریکا طی سه مرحله افزایش به ۱.۷۵ درصد رسیده و بانک مرکزی اتحادیه اروپا 
نیز با یک افزایش ۰.۵ درصدی پس از ۱۱ سال در تالش برای کنترل تورم کشورهای 

حوزه یورو است
 همین اقدامات باعث شد که بازارهای مالی و کاالیی دنیا با کاهش نسبتا شدیدی مواجه 
شوند که نگرانی بابت ایجاد یک رکود اقتصادی را افزایش داد. هرچند که آمارهای بیکاری 
به عنوان یکی از نشانه های شروع رکود در ماه های گذشته وضعیت خوبی را پشت سر 
گذاشته اند،  اما نگاهی به روندهای گذشته نشان می دهد که شروع رکود اقتصادی به مرور 

و با تاخیر زمانی خود را در پارامترهای اقتصاد کالن نشان می دهد.
در این بین اما یک شاخص دیگر وجود دارد که از آن برای سنجش سالمت اقتصاد جهانی 
استفاده می شود. نسبت قیمت مس به طال که در آن از روند قیمتی دو فلز بسیار حیاتی 
استفاده می شود، شاخصی است که می تواند ســیگنال های مهمی را از آینده اقتصاد 

مخابره کند.
چراطالومس؟

طال از دیرباز همواره به عنوان یکی از امن ترین دارایی ها مورد استفاده قرار گرفته است 
و رابطه معکوسی با شرایط اقتصاد جهانی دارد. هر زمان که اقتصاد در وضعیت مناسبی 
قرار می گیرد و تنش مهمی آن را تهدید نمی کند، طال وارد فاز رکودی و یا ریزشی قرار 
می گیرد و سرمایه ها اغلب به سمت بازارهای دیگر حرکت می کند اما زمانی که وضعیت 
اقتصادی و یا سیاسی دنیا ملتهب شده و چشــم انداز نگران کننده ای ایجاد می شود، 
سرمایه گذاران این فلز را به عنوان یک دارایی امن برای پوشش تورم یا هرگونه تهدید 
دیگری انتخاب می کنند که باعث می شود به واسطه افزایش تقاضا، با رشد قیمتی همراه 

شود.
فلز سرخ که در دنیا با عنوان دکتر مس شناخته می شود، شــرایط متفاوتی از طال را 
دنبال می کند. این فلز که تقریبا در اکثر صنایع از جمله صنایع ساختمانی، تکنولوژی، 
خودروسازی و... مورد استفاده قرار می گیرد، با بهبود شرایط اقتصادی و توسعه صنایع 
با افزایش تقاضا همراه می شود و می تواند قیمت های باالیی را تجربه کند اما هر زمان 
که دنیا به سمت یک رکود حرکت کرده است، به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی، با 

کاهش قیمت همراه شده است.
بنابراین استفاده از نسبتی که قیمت هردو فلز )مس و طال( را مورد استفاده قرار می دهد، 
می تواند با دقت باالیی از آینده اقتصاد خبر دهد. در ادامه به روند تاریخی این نسبت و 
مقایسه آن با نرخ بازده ۱۰ ساله آمریکا که شاخصی برای چشم انداز تورم است، خواهیم 

پرداخت تا دریابیم که چشم انداز اقتصاد جهانی به چه سمت و سویی حرکت می کند.
تاریخدوبارهتکرارمیشود؟

در تصویر زیر نمایی از روند حدودا ۲۲ ساله از نسبت قیمت مس به طال و همچنین نرخ 
اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا وجود دارد که نشان دهنده رابطه جالبی بین این دو شاخص 
است. همانطور که در تصویر مشخص شده است، افزایش و کاهش نسبت قیمت به مس 
همواره منجر به واکنش نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا در همان جهت شده است. دلیل 
این موضوع نیز مشخص است، هر زمان که این نسبت افزایش یابد یا به دلیل رشد قیمت 
مس بوده یا کاهش قیمت طال که هردو از بهبود تولید و تقاضای اقتصاد جهانی دارد که 
در نهایت منجر به افزایش تورم می شود. )افزایش نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت نشان 

از افزایش انتظارات تورمی دارد(.
بنابراین طبق روند این دو شاخص می توان برآیندی از وضعیت تورمی آینده داشت. در 
قسمت هایی که در تصویر مشخص شده است )نقاط ۱ و ۲ و ۳(، ابتدا نسبت قیمت مس 
به طال یک قله را ایجاد کرده و نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله نیز به دنبال آن رشد کرده است و 
هر زمان که این قله به ثبت رسیده و روند نزولی به خود گرفته است، نرخ اوراق نیز کاهشی 

شده که نشان از تعدیل انتظارات تورمی و در ادامه کاهش تورم شده است.
حال در نقطه ۴ که در زمان حال قرار دارد، نسبت مس به طال پس از رشدی که از ابتدای 
سال ۲۰۲۰ داشته، قله ای را ثبت کرده و وارد روند نزولی شده است درحالی که نرخ اوراق 
قرضه ۱۰ ساله هنوز این ریزش شدید را دنبال نکرده است. در صورتی که همچون دفعات 
قبلی این موضوع دوباره تکرار شود، نشان از کاهش انتظارات تورمی دارد که دلیل اصلی 
آن نیز به اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو برمی گردد. بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که احتماال برای مدتی، تورم کنترل شده و از نرخ رشد قدرتمند اخیر آن کاسته 

شود اما سوال این است که آیا این اتفاق منجر به رکود خواهد شد یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال نیاز است که پارامترهای مختلفی همچون نرخ بیکاری و نرخ های 
اوراق قرضه مورد بررسی قرار بگیرد اما یکی از شاخص های مهم در این زمینه، اختالف 

نرخ سررسید اوراق قرضه ۱۰ ساله با اوراق قرضه ۲ ساله آمریکاست.
هر زمانی که نرخ اوراق ۱۰ ساله از ۲ ساله کمتر شود، سیگنالی از احتمال ورود اقتصاد به 
دوران رکودی به بازارها مخابره می کند. اکنون مدتی می شود که این اتفاق افتاده و نرخ 
سررسید اوراق ۲ ساله از نرخ اوراق ۱۰ ساله پیشی گرفته است که می تواند نشانه ای از 

احتمال ورود به یک دوران رکودی برای اقتصاد جهانی باشد.
شاید فعال برای رای قطعی به ورود دنیا به یک دوران رکودی کار سختی باشد زیرا شرایط 
اقتصادی و سیاسی به گونه ای پیش می رود که ممکن است فضا را تغییر دهد اما نشانه ها 

به صورت آهسته از احتمال باالی رکود خبر می دهند.

فردقادری رییس هیات 
داوران جشنواره اوراسیا شد
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ســریال »آزادی مشــروط« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
مســعود ده نمکی به دلیل ابتالی برخی عوامل و بازیگران به 
صورت موقت تعطیل شد. در پی ابتالی کارگردان و تعدادی 
از عوامل و بازیگران سریال »آزادی مشروط« به کرونا، تولید 
این پروژه تلویزیونی به صورت موقت تعطیل شد.سریال جدید 
مسعود ده نمکی که موضوع آن درباره کروناست، در لوکیشن 
بیمارستان در حال تولید بود که به دلیل اوج گیری کرونا در 
روزهای گذشته و فعالیت مستمر گروه در لوکیشن بیمارستان، 
تعدادی از عوامل و بازیگران سریال ازجمله مسعود ده نمکی 
تهیه کننده و کارگردان مجموعه، به ویروس کرونا مبتال شدند 
و هم اکنون تحت درمان هستند.پس از درمان عوامل، تولید 

»آزادی مشروط« از سرگرفته می شود.
سریال ۳۰ قسمتی و طنز »آزادی مشروط« با محوریت طنز 
درباره فعالیت  گروه های جهادی، کادر درمان و پرستاران در 
ایام کرونا و مصائب و شیرینی های این دوران به تهیه کنندگی و 
کارگردانی مسعود ده نمکی در مرکز سیمافیلم ساخته می شود.

کرونا سریال کرونایی 
»ده نمکی« را تعطیل کرد
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/05/09

شماره : 1429

هزینه وام مسکن کاهش یافت

در گزارش کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب 
اتاق ایران، عناون شده که مهمترین چالش های زیست بوم 
مدیریت پسماند کشور زیرساخت های ضعیف صنعتی، 

خال قوانین حمایتی و حکمرانی بد است.
گزارش »چالش های زیســت بوم و اولویت های فناورانه 
مدیریت پســماند و صنعت بازیافت ایــران« که اخیرا 
کمیسیون توســعه پایدار، محیط زیســت و آب اتاق 
ایران تهیه کرده، معطــوف بر جمــع آوری چالش ها، 
خألها و کاســتی های عملیاتی به عــالوه" اولویت های 
فناورانــه و نوآورانه "  منجر بــه هدررفت فرصت تولید 
ارزش افــزوده در بنگاه های اقتصادی فعــال در تولید 
کاال و خدمات در زیســت بوم مدیریت پســماند کشور 
اســت که درنهایت ســبب شــده نیازهــای فناورانه 
 حقیقی صنعت و فضای کســب وکار کشــور به مراکز

 علمی و پژوهشــی ارائه شــده و با کاهش فاصله میان 
پژوهش هــای علمی بــا واقعیــات جــاری در فضای 
 کســب وکار کشــور، فرآینــد هدایــت اولویت های 
مراکز پژوهشی به صنعت به صورتی اثربخش و کارآمد 

صورت گیرد.
در این پژوهــش ۴۷ نیاز و اولویت فناورانه"  کشــور در 
۶ رســته"  اصلی فعالیت در مدیریت پسماند و صنعت 
بازیافت، به طور مستقیم از فعاالن این کسب وکار دریافت و 
گردآوری شده تا به مراکز دانش و پژوهش محور ارائه شود 

و راه برقراری گفت وگو میان آنها هموار شود.
براساس نتایج این پژوهش عمده"  چالش های حائز اولویت 
برای فعاالن کسب وکار در زیست بوم مدیریت پسماند 

کشــور، نه از جنس چالش های فناورانه، بلکه از جنس 
چالش های محیط کسب وکار، زیرساخت های ضعیف 

صنعتی و شیوع حکمرانی بد در اقتصاد کشور است.
ویرانگرترین چالش از دیدگاه شــرکت کنندگان در این 
پژوهش »خأل قوانین حمایتی و سهولت کسب وکار در 

مقایسه با کشورهای خارجی« بوده است.
پــس از آن نیــز چالش هــای »ناتوانــی حاکمیت در 
اجــرای قوانیــن حمایتــی موجــود از کارآفرینان«، 
 »نیــروی کاری غیرماهــر و غیرمختصــص در

 سطح کارگر، کارمند و تکنســین«، »تورم« و »کمبود 
مواد اولیه« اثری به شــدت تهدیدکننده نسبت به بقای 

کسب وکار داشته اند.

از طرفی تنها چالش های قابل مدیریت بنگاه های اقتصادی 
عبارت بوده از »وابستگی به خارج از کشور« برای تأمین 
مواد اولیه یا تجهیزات و دانش فنی تولید که این چالش با 
ماهیت فناورانه"  خود، آخرین چالش از منظر در دیدگاه 
فعاالن کسب وکار در زیست بوم مدیریت پسماند کشور 

است.
براســاس نتایج این پژوهش می تــوان چنین گفت که 
راهکارهای حل چالش های پیش روی مدیریت پسماند 
ایران کامالً از جنس راهکارهای افزایش کیفیت حکمرانی 
کالن اقتصادی اســت تا از جنس راهکارهای فناورانه و 

دانش محور.
همچنین اکثر بنگاه های اقتصادی فعال در زیســت بوم 

مدیریت پسماند کشور تمایل به سرمایه گذاری صنعتی بر 
خروجی پژوهش ها، با فرض حل موفقیت آمیز چالش های 
فناورانه توسط نهادهای دانش و پژوهش محور دارند که 
البته قریب به اتفاق ایشــان تحت شرایط خاصی )مانند 
دریافت تسهیالت کم بهره، حمایت و شراکت نهادهای 
حاکمیتی در تأمین مالی و ریســک پروژه و...( حاضر به 

چنین سرمایه گذاری هایی هستند.
مطالعه"  چرایی شــکل نگرفتن ارتبــاط میان صنعت 
و دانشــگاه در ایران در بخشــی از این پژوهش صورت 
 پذیرفــت و اولیــن یافتــه ای کــه از آن حاصل شــد

 این بود که موضوع بسیار ریشــه ای تر و کالن تر از صرفاً 
زیست بوم مدیریت پسماند و البته دامنه و برد این پژوهش 

است.
بر همین اساس، نخستین ریشه"  فاصله"  میان دانش و 
صنعت در کشور ما را باید در حکمرانی کالن اقتصادی 
کشــور جســتجو کرد؛ از این جهت دانش در صنعت و 
اقتصاد، در فضایی رقابتی و اقتصادی آزاد متبلور می شود 
و رشــد اقتصادی بر پایه دانش )اقتصــاد دانش بنیان( 
از اوج رشــد و اعتالی اقتصادی جوامع آغاز می شــود 
 تا مرزها را به جلــو حرکت دهد. حال آنکه در کشــور 
ما با فضای اقتصــادی و اجتماعی در حال فروپاشــی و 
اندازه"  بازاری کوچک و ایزوله از اقتصاد جهانی، اساســاً 
دانش، دانشگاه و اقتصاد دانش بنیان موضوعیت چندان 
و کارکرد حقیقی در اقتصاد نمی یابند و صرفاً به تصویری 
 ســطحی از آنچه در کشــورهای توســعه یافته وجود

 دارد بدل می شوند.

علم به خرد انتقادی و تکثر دیدگاه ها نیاز دارد. اگر جامعه  ای بســته و ذهنیت 
تک بعدی داشته باشد، همه دانشمندان و کارشناســان تبدیل به روبات  های 
وظیفه  شناســی می  شــوند که هر چه حکومت گوید همان را اثبات و اجرایی 

می  کنند.
علم و قدرت یا قلم و شمشیر رابطه  ای نزدیک با هم دارند و علم بی  عمل همانند 
مال بی  تجارت است. دانشــمندان بدون نزدیکی به میدان قدرت نمی  توانند 
اثربخشی و کارآیی نظریه خود را تحلیل کنند و میدان عمل به علم و روبناهای 
معرفتی نیاز دارد تا بتواند کارآمد باشد. در کشورهای دموکراتیک دانش خصلت 
علمی پیدا می  کند یعنی دانشمندانی که سلسله مراتب دانشگاهی را طی کرده  اند 
نظریه هایی مطرح می  کنند و در واقعیت می  سنجند که به چه میزان توانسته  اند 

درد و رنج را کاهش و شادی و رضایت انسان و اجتماع را افزایش دهند.
علم به جامعه باز و خرد انتقــادی و تکثر دیدگاه ها نیــاز دارد. اگر جامعه  ای و 
حکومتی بسته و ذهنیت تک بعدی داشته باشد، پس از چندی همه دانشمندان 
و کارشناسان تبدیل به روبات  های وظیفه  شناسی می  شوند که هر چه حکومت 

گوید همان را اثبات و اجرایی می  کنند.
 دانشمندان بر میراث علم تعهد دارند و خوشــایند نظام سیاسی و اقتضائات، 
گزاره های مد روز تولید نمی  کنند. اگر سیستم سیاسی بسته و فرهنگ استبدادی 
حاکم شود، پس از چندی نخبگان به سمت تایید و توجیه وضع موجود حرکت 
می  کنند و شبه علم همه جا را فرامی  گیرد. شبه علم ابتدا توسط عوام فریبانی که 
درجه و سلسله مراتب علمی را طی نکرده  اند و دشمن دانشگاه و تجربیات جهانی 
هستند، تولید می  شود و به مدد رسانه ها و شبکه های اجتماعی با سوار شدن بر 
احساسات و بازی لحن، صدا و موســیقی در کل کشور تبلیغ و ترویج می  شود. 
انجمن  ها و شخصیت  های علمی در رشته پزشکی و مهندسی سریع شبه علم 
را شناسایی و توهمات و خرافات و کلیشه های اشتباه آنها را برای افکار عمومی 
بازگو می  کنند. اما در زمینه اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، روابط بین  الملل و 
دیپلماسی اوضاع بدتر است؛ چراکه شبه علم متاسفانه به دانشگاه ها و نهادهای 

اصلی نیز رسوخ کرده است و به علت ضعف انجمن  های علمی در دفاع از شرافت 
علمی رشته و گرایش تخصصی، خرافات، توهم و کلیشه در علوم انسانی رواج 
پیدا کرده است. شبه علم پرونده  سازی می  کند و دانشمندان را هدف قرار می دهد.

جریان  های برآمده از مارکــس، نیچه، فروید، هایدگر، فوکــو و اغلب مکاتب 
انتقادی، پسامدرن، پساساختارگرا، پدیدارشناس و همه متعلقات مارکسیسم 
و روانکاوی در ایران تبدیل به جریان اصلی در سیاســت، دیپلماســی و علوم 
انسانی شده  اند. این جریان  ها حاشــیه جریان اصلی یعنی متعلقات انتقادی 
علم به شــمار می  آیند. در کشورهایی که دانشــگاه ها و سیاستگذاری آنها در 
رتبه  بندی  های اول جهانی اســت، جریان اصلی علم در علوم انسانی رواج دارد 
 و در حاشیه مارکسیست  ها، پدیدارشناسان و پسامدرن  ها به انتقاد و پر کردن

 کاستی  ها مشغول هستند. 
در ایران این سه جریان با توجه به غفلت و در برخی مواقع همراهی دانشگاه و 
انجمن  های علمی با روشنفکران به جریان اصلی تبدیل شدند و مثلث مارکس، 
هایدگر و فوکو و متعلقات آن به کمک رسانه ها و شبکه های اجتماعی و حتی 
انجمن  های رشته ها و گرایش  های دانشگاهی در جامعه و سیاستگذاری کشور 
رسوخ کردند. حاشیه ها و شــبه علم جهان در ایران جریان اصلی شده است و 

ذهنیت سیاستگذاران و سیاستمداران و حتی تفسیرهای ایرانی و اسالمی را 
نیز تصرف کرده است.

 به عنوان مثال در اقتصاد شــعار، آرزو و اغلب مبانی و طرح  واره های عدالت از 
سطوح فلسفی تا دکترین و سیاســتگذاری  ها متعلق به جریان مارکسیستی 
و مفســران آن اســت. دهک  بندی جامعه، طرح های یارانه  ای، حمایت پولی 
تورم  زا از طبقات پایین، پول پاشــی با بودجه عمومی و ســیاه و سفید دیدن 
و قطب  بندی  های اقتصادی جامعه همه ریشــه در شــبه علم مارکسیستی 
 دارد. واژه ســرمایه  داری اصطالحــی مارکسیســتی اســت کــه در ایران

 رسانه ها و محافل اقتصادی استفاده می  کنند و به طور کلیشه  ای از بحران  ها و 
پایان آن می  گویند و می  نویسند.

روستاگرایی و دشمنی با شهر و طبقه متوسط و بورژوازی نامیدن شهروندان 
رویکردی چپ  گرایانه و غیرعلمی است که در سیاستگذاری  ها مشهود است. 
طبیعت  گرایی و دشمنی با تکنولوژی و رواج فلسفه های ضد علم در ترجمه ها 
و محافل روشنفکری رواج دارد. حتی در سیاست  خارجی بلوک  بندی جهان، 
مبارزات دائمی برابر جهان ســرمایه  داری و پیش بینی فروپاشی قدرتمندان 
مفاهیمی انتقادی و پسامدرنیســتی است. امپریالیســم و گذارهای متعدد و 
تقسیم کردن جهان بین  الملل به شرق و غرب، شبه علم است. چندمحورگرایی و 
اغلب تئوری  هایی که بر پایان و مرگ موضوعی تاکید دارند نیز شبه علم هستند. 
شبه علم خود را سخنگوی حکومت و مدافع جامعه می  داند و ظاهری آکادمیک 
دارد؛ اما تا زمانی که اجماع دانشمندان جهانی در یک موضوع را کسب نکرده 
باشد و نظریه به محک تجربه زده نشود، جهان زیست عوام فریبانه و شبه علم 
دارد. وظیفه انجمن  های علمی اقتصاد، علوم سیاسی و روابط بین  الملل دفاع 
از شرافت علمی رشته ها و نقد و واکاوی اشتباهاتی است که به نام آنها صورت 
می  گیرد. انجمن  های علمی وظیفه مهمی در عصر جدید دارند و اگر در الک خود 
فرو روند، حوزه عمومی و بعد از آن قلمروی سیاست عمومی را شبه علم به نام 

آنها اشغال خواهد کرد.

سعیده محمد  -   ایده روز | بررسی ها 
نشان می دهد که هزینه وام مسکن نسبت به 
حدود ۱۰ روز قبل کاهشی بوده است، با این 
حال زوج های تهرانی برای اخذ این وام باید 

بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند.
بررســی آخرین وضعیت قیمــت اوراق 
مســکن نشان می دهد که هر برگ اوراق وام 
مســکن )تسه(  در فروردین ماه ۱۳۷ هزار و 
۹۰۰، در اردیبهشــت مــاه ۱۳۸ هزار  و در 
خردادماه نیز ۱۴۱ هزار و۸۰۰ تومان قیمت 
دارند. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک 
مسکن در تیر سال گذشته ۱۴۲ هزار و ۸۰۰، 
در مرداد ســال گذشته ۱۳۹ هزار و ۸۰۰  و 
در شهریور سال گذشته با قیمت ۱۳۷ هزار 
و ۸۰۰ تومان داد و ستد می شود. این اوراق 
در ماه مهر سال گذشته ۱۳۸ هزار تومان، در 
آبان ماه ۱۳۹ هــزار تومان و در آذرماه ۱۴۰ 

هزار و ۹۰۰ تومان قیمت داشتند.
 اوراق تســهیالت مسکن در دی  و بهمن 
سال گذشــته نیز با قیمت های ۱۳۸ هزار و 
۷۰۰ و ۱۳۹ هــزار و ۸۰۰  تومــان معامله 
می شــود. این اوراق در فروردین ماه ســال 
جــاری ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد 
که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته 

شده است.

  قیمــت اوراق بــرای مجردها و 
متأهل های تهرانی

بر این اســاس، مجردهای ســاکن تهران 
می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تســهیالت 

دریافت کنند که شــامل ۲۰۰ میلیون تومان 
تســهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان 
وام جعاله می شــود؛ لذا بــرای دریافت ۲۰۰ 
میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تســهیالت 

مســکن خریداری کنند که هزینه این تعداد 
اوراق با تســه ۱۳۹ هزار و ۶۰۰، ۵۵ میلیون 
و۸۴۰ هــزار تومان می شــود. همچنین با در 
نظــر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که 

برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۲۲ میلیون و 
۳۳۶هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه 
خرید اوراق به ۷۸ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان 
می رسد.زوج های تهرانی نیز بر همین اساس 
می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل 
۲۰۰ میلیون تومان تســهیالت خرید مسکن 
برای هر نفــر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 
۱۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان می شــود که 
همراه با هزینه ۲۲ میلیون و۳۳۶ هزار تومانی 
وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۱۳۴ 

میلیون و ۱۶ هزار تومان پرداخت کنند.

 قیمت اوراق در سایر استان ها
ســقف این تسهیالت برای مراکز استان و 
شــهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر 
برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ 
میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه 
مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ســاکن این 
شــهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کننــد، مجردها باید ۴۴ میلیون و 
۶۷۲ و و متاهل ها نیز باید ۸۹ میلیون و ۳۴۴ 

هزار تومان پرداخت کنند.

چالش های زیست بوم، مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران چیست؟

شبه علم با اقتصاد ایران چه می کند؟

محمد حسین عمادی
)FAO( نماینده دائم در سازمان خواربار جهانی

حوادث غیرمترقبه؛ هشدار یا آماده باش

تجربه نشــان می دهد که نظارت و ارزیابی های انجام شده پس از وقوع حوادث 
طبیعی تحولی در سیستم و رفع نواقص ایجاد نکرده و پس از رفع بحران خبری و 

کاهش حساسیت ها صرفا به گزارش های مکتوب رسمی ختم می شود.
وقوع مکرر سوانح طبیعی که جان هم وطنان را در حوادث دلخراش به یغما می برد، 
به یک امر معمول و خبر تکراری در کشور تبدیل شده است. این گونه حوادث نه تنها 
حیات انسان های بی دفاع را در مناطق شهری و روستایی مورد هجوم قرار می دهد؛ 
بلکه باعث تخریب زیرساخت ها و منابع آب و خاک شده و گاهی به فروپاشی سیستم 
تولید می انجامد. در این گونه حوادث طبیعی و پس از خسارات جانی و مالی مرسوم 
است که سازمان های هشداردهنده مانند هواشناسی مدعی اند که هشدارهای الزم 
را از قبل به مردم و مســئوالن داده اند و نهادهای متولی آماده باش و پیشگیری از 
بحران نیز آن را یک فاجعه طبیعی دانسته که زمان و فرصت کافی برای پیشگیری 
از آن را نداشته اند. در این بین رسانه های رسمی نیز آن را به خوراک خبری تبدیل 
کرده و صرفا با انعکاس خبر و انتشــار ویدئو به نقل از شــبکه های اجتماعی اکتفا 
کرده و بی توجهی مردم به هشــدارها را علــت اصلی این فجایع قلمداد می کنند. 
آنچه قطعی به نظر می رسد، آن است که تکرار خبر این حوادث همراه با بازخورد 
مرســوم دستگاه های دولتی و مسئول به یک سنت ملی تبدیل شده است. در سه 
دهه گذشته تغییرات اقلیمی باعث افزایش چشمگیر شدت و فرکانس ظهور سوانح 
طبیعی با منشأ جوی شده و پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در آینده نیز شرایط 
حادتر می شود، به  عبارتی دیگر نمی توان این حوادث را بیش از این غیرمترقبه قلمداد 
کرد. تعداد سوانح طبیعی حاصل از تغییرات اقلیمی از صد مورد در دهه گذشته به 
۲۳۰ مورد در دهه کنونی افزایش یافته است. صاحب نظران و سازمان های جهانی 
متولی این امــر معقتدند که حوادث غیرمترقبه را باید هنجار نوین و نرمال تلقی 
کنیم؛ بنابراین اصلی ترین روش مقابله با هنجارهای نوین و نرمال، اصالح سیستم 
را از طریق پیش بینی   و پیشگیری از این حوادث و اعمال مدیریت هوشمند قبل از 

وقوع این رویدادها می دانند. 
 شاید اصلی ترین تکیه گاه بشر در مواجهه با افزایش این گونه حوادث دسترسی به 
فناوری های نوین و نوآوری هایی است که قدرت پیشگویی و پیش بینی حوادث را 
به شدت افزایش داده است؛ اما این مهم نیازمند بهبود در حکمرانی و سیستم مدیریت 
دسترسی به داده ها، تحلیل دقیق آنها و اطالع رسانی به مردم و نهادهای مردمی و 
دستگاه های متولی است.  همراه با افزایش ظهور سوانح طبیعی در سه دهه گذشته، 
توان فناورانه بشر در شناخت، پیش بینی و مدیریت پیشگیری را به شدت بهبود و 
تقویت کرده است. اصول علمی و مراحل آمادگی بر اساس تجارب جهانی در چهار 
مرحله زیر نهفته است: ۱- تولید یا دسترسی به آخرین داده های جهانی، منطقه ای 
و ملی برای پیش بینی دقیق و بالقوه وقوع حوادث، ۲- تعیین مکان های جغرافیایی 
و مسکونی تحت تأثیر و پیشگویی سریع و دقیق اثرات بالقوه به مردم و مسئوالن، 
۳- هشدار تحلیل اثرات تخریبی )جمعیتی، زیرساختی، طبیعی و تولیدی( به  صورت 
نقطه ای و مکانی و اطالع رســانی سازمانی و عمومی دقیق و سریع به مخاطبان و 
۴- آماده باش ســازمانی و مردمی به  منظور پیشگیری هوشمندانه و پشتیبانی با 
دســتورالعمل های کاربردی دقیق در سطح محلی، منطقه ای به  منظور مواجهه و 
پیگیری اثربخشی اقدامات پیشگیرانه. ناکارآمدی را که در قبال بروز سوانح طبیعی 
در کشورمان وجود دارد، باید از دو جنبه مورد مطالعه و موشکافی قرار داد؛ اول از 
جنبه معرفتی و ارتباطی )فردی و ســازمانی( و دوم از بعد تشکیالتی و مدیریتی. 
الزم  اســت در مواجهه با این گونه حوادث نظام ملی و محلی مدیریت بحران از هر 
دو منظر مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد که به برخی از این موارد اشاره می شود:

۱- برخالف برداشت رایج، پیش آگاهی و هشدار صرفا ارسال و انتشار یک سویه 
اطالعات از طریق رسانه های رسمی و کم تأثیر رسمی به مردم نیست. این مرحله 
نیازمند بازشناسی دقیق و اعمال یک سیستم خاص هشدار مؤثر است  که با توجه به 
اهمیت پیام و سطح هشدار مخاطب دقیق خود را در زمان معین، نقطه دقیق مورد 
هدف و  تأثیر قرار داده و به جز پیام، اقدامات مورد نیاز را با لحاظ کردن عنصر زمان 
به مخاطب در مخاطره و مسئوالن اداری و  اجرائی به  صورت دقیق و دستورالعملی 
منعکس کند. سیستم اطالع رسانی هواشناسی در ایران عموما از سیستم متعارف 
موجود در مغرب زمین الهام  گرفته شده، به نحوی که سازمان هواشناسی مأموریت خود 
را اعالم تحوالت آب وهوایی به مردم صرفا از رسانه های رسمی و دولتی می داند. این در 
حالی  است که در کشورهای اروپایی به  دلیل تغییرات زیاد و تحوالت سریع آب و هوا، 
مردم عادی و سازمان هواشناسی و رسانه های دولتی و خصوصی، همگی نسبت به 
پیش بینی آب وهوایی از دیرباز به  صورت مستمر حساس هستند و عموم مردم عادت 
به مراجعه مدام و مکرر به اخبار آب و هوایی دارند. درصورتی که در کشورهایی که ثبات 
آب وهوایی در فصول مختلف دارند؛ مانند شمال آفریقا و خاورمیانه و آسیای میانه 
که تغییرات آب و هوایی در بازه های زمانی کوتاه و  بلندمدت کمتر است، مردم عموما 
بر اساس فصل می توانند هوا را پیش بینی کرده و  محتاج مراجعه روزانه به رسانه ها 
نیستند   و در فرهنگ عمومی، مردم عادت به مراجعه دائم و  مکرر به رسانه ها ندارند.

 ۲- در کشورهای در حال  توسعه، به خصوص در منطقه خاورمیانه، اخبار رسانه ها 
عموما تحت تأثیر رویدادهای سیاســی )ملی و بین المللی( بر اساس دیدگاه رسمی 
و با  سلطه دیدگاه دولت مرکزی تولید و منتشر شده و کمتر به مسائل روزمره در 
سطح محلی و منطقه ای توجه می کنند. این عوامل همگی باعث می شود مردم برای 
رویدادهای طبیعی روزمره کمتر به رسانه  های رسمی رجوع کنند و در صورت مراجعه 
نیز اعتماد کمتری به پیشگویی ها و هشدارهای رسمی می کنند؛ پس پیش آگهی 
و حتی هشدارهای هواشناسی از طریق اخبار آب و هوای رسانه های جمعی  رسمی 
و  دولتی در این کشورها از نظر گستره پوشش،  سطح تأثیر و اعتماد برای عمل و 
اقدام مخاطب بسیار محدود و کم اثر است. بر اساس همین آسیب شناسی، الزم  است 
برای اطالع رسانی و هشــدارهای این گونه حوادث به مردم صرفا به انعکاس اخبار 
آب وهوا در رسانه های رسمی بسنده نکرد و از شبکه های اجتماعی و محلی کمک 
گرفت و در رسانه های رسمی نیز جنبه های هشداری حوادث غیرمترقبه با تأکید و 

اثربخشی بیشتر منعکس شود.
۳- محدودیت دیگر در نبود ارتباط مؤثر و کارآمد بین مؤسسات هشداردهنده 
و مردم کوچه و بازار، زبان مورد اســتفاده و مفاهیــم به کاررفته در انعکاس اخبار 
)شــفاهی، مکتوب و گرافیکی( از سوی کارشناسان و مجریان سازمان هواشناسی 
در رسانه هاست. سلطه زبان رسمی در گفت وگو، بی توجهی به گویش های محلی و 
غلبه اصطالحات فنی و تخصصی که بیشتر در علوم نظری و هواشناسی به  کار برده 
می شود؛ مانند جبهه پرفشار و کم فشار و دیگر اصطالحات تخصصی درک پیش بینی 
آب وهوا را حتی برای افراد دانشگاهی با مشکل ادراکی روبه رو می کند. ارجاع اخبار 
هواشناسی به نقشه سرزمینی و نقاط جغرافیایی در سطح ملی و کالن عمال باعث 
می شود حساسیت های مردم محلی به مخاطرات ممکنه به زیستگاه های خود جلب 
نشــود. این در حالی  اســت که در دو  دهه اخیر رسانه های بین المللی و کانال های 
تلویزیونی با شگردهای مختلف اخبار هواشناسی را با زبان ساده و کاربردی ارتقای 
 کیفی داده و جذابیت برنامه خود را به منظور انتقال مؤثر پیام به  صورت چشمگیری

 بهبود داده اند.
۴- انحصار خبر آب وهوا در رســانه ها و انتشــار آن در شبکه های رسمی و نبود 
رقابت ســازنده در فرایند بهبود اطالع رســانی از دیگر عوامل ناکارآمدی در ایجاد 
ارتباط با مخاطب است. در ایران شبکه های اجتماعی نیز عمدتا پس از وقوع حوادث 
فعال شده و در انتشار ویدئو و تصاویر دلخراش از فجایع و گاهی به سلفی گرفتن از 

رویدادها اکتفا می کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، استدالل های مطرح شده برای تفکیک حوزه 
بازرگانی از وزارت صنعــت، معدن و تجارت را ضعیــف می داند و می گوید: 
تصمیم گیری عجوالنه در این زمینه، باعث بــروز تعارض جدی میان چهار 

وزارتخانه اقتصادی خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت را اشتباه بزرگ تری نسبت به ادغام آنها دانست و گفت: نباید در این 
خصوص عجوالنه تصمیم گیری شود و باید از بخش خصوصی هم نظرخواهی 
کرد.کیوان کاشفی در نشســت فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه با اعضای 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از نقش مهم مجلس شورای اسالمی در 
حوزه اقتصاد، تولید و صنعت کشور یاد کرد و افزود: طی سال های اخیر که با 
شرایط دشوار تحریم مواجه بودیم مجلس با وضع قوانین خوبی از حوزه تولید 

کشور حمایت کرده است.
او یکی از وظایف مهم مجلس در کنار قانون گذاری را نظارت بر شیوه اجرای 

قوانین اعالم کرد و یادآور شد: اگر این بُعد ضعیف باشد برخی قوانین خوب با 
وضع دستورالعمل ها و آیین نامه ها به سمتی منحرف می شود که از هدف اصلی 

خود دور شده و حتی به ضرر تولید و اقتصاد کشور خواهد بود.
کاشفی، نمونه این مورد را قانون رفع موانع تولید دانست که در ابتدای تصویب 
بارقه های امیدی را در دل فعاالن اقتصادی ایجاد کــرد؛ اما اجرای ناقص آن 
مشکل ساز شد یا قانون مقابله با کاالی قاچاق که از اردیبهشت امسال اجرایی 
شده و اگرچه همه ابعاد قاچاق کاال را در برمی گیرد؛ اما در برخی مورد حقوق 

بخش خصوصی را تضعیف و اختیارات دولت را بیشتر کرده است.
رئیس اتاق کرمانشاه یکی دیگر از زمینه های مهم اثرگذاری مجلس در اقتصاد 
کشور را بودجه سالیانه اعالم کرد که به شدت فعالیت بخش خصوصی را تحت 
تأثیر قرار می دهد و تأکید کرد: الزم است بودجه کشور بر اساس واقعیت تدوین 

شود تا در پایان سال با کسری بودجه و در نهایت خلق پول مواجه نشویم.
کاشفی انضباط مالی و بودجه ریزی درست را تنها راه اصالح تورم کشور دانست 

و خاطرنشان کرد: تا زمانی که تورم کنترل نشود هیچ بنای اقتصادی در کشور 
پایدار نخواهد بود.او به نمونه دیگری از مواردی که در بودجه فعالیت بخش 
خصوصی را تحت تأثیر قرار داده نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه نرخ ارز ارزش 
گمرکی کاالهای وارداتی مشکالتی در بودجه سال جاری ایجاد شد که اکنون 
دولت الیحه دوفوریتی برای بهبود آن در نظر گرفته و تقاضا داریم مجلس در 
اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند.به گفته کاشفی، پایه ارزش گمرکی 
برای هزاران قلم کاالی وارداتی که داریم بسیار گسترده است و نمی توان همه 
آنها را به یک شکل دید، بلکه تصمیم گیری درست برای تمامی این کاالها به 

چیزی نزدیک به دو سال زمان و کار کارشناسی نیاز دارد.
او اضافه کرد: یکی دیگــر از مواردی که در بودجه امســال به معضل بخش 
خصوصی تبدیل شده لغو معافیت حقوق واردات ماشین آالت موردنیاز صنایع 
است که این امر باعث می شود سرمایه گذاران ایران به سمت سرمایه گذاری در 

کشورهای دیگر ترغیب شوند تا دیگر با چنین موانعی مواجه نباشند.

تفکیک وزارت صمت، اشتباه تر از ادغام آن است
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نگاهی به صنایع جذاب بورس امروز
زهرا جعفری  -   ایده روز  | بورسان: بازار 
ســرمایه امروز شرایط به مراتب بهتری را دنبال 
می کند و شاخص کل بورس پس از گذشت دو و 
نیم ساعت از شروع معامالت، رشد ۰.۴ درصدی 
را ثبت کرده است و در سمت دیگر نیز شاخص 
هم وزن با افزایش ۰.۲۸ درصدی، روز سبزی را 

برای بورس تهران رقم زده اند.
در ایــن بین اما تمامی صنایع و نمادها روند 
مثبتی را در پیش نگرفته اند و به نظر می رســد 
که رشد حاصل شده بیشتر از سمت دو صنعت 
خودرویی و غذایی باشــد. ایــن دو صنعت که 
طی چند ماه گذشته شــرایط مختص به خود 
را داشتند، امروز با استقبال فعالین بازار مواجه 
شــده اند تا بتوانند با ثبــت یک بازدهی مثبت، 

شاخص های بازار سرمایه را نیز رشد دهند.

 خبری که خودرویی ها را مثبت کرد
صنعت خودرو که مدت هاست پس از اعالم 
خبر واگذاری بلوک سهام دولتی در دو شرکت 
ایرانخودرو و ســایپا و همچنین شــرکت های 
تودلی آن ها، هرازچندگاهی تقاضا را به ســمت 
خــود جلــب می کنند، این روزهــا یک بدم به 
ایــن اتفاق نزدیک تر شــده اند. مدتــی بود که 
فراخوان واگذاری سهام شرکت های خودروساز 
از هفتــه ای به هفته دیگر موکول می شــد اما 
 امروز برای دومین بار این فراخوان منتشر شد تا

 ســهامداران این صنعت امید بیشتری به انجام 
سریعتر آن داشته باشند.

واگــذاری ســهام دولــت در شــرکت های 
خودروسازی قدم مثبتی در جهت خصوصی سازی 
این شرکت هاست که می تواند تاثیر بسزایی در 
روند مدیریت، عملیــات و وضعیت مالی آن ها 

داشــته باشد. اگرچه سهم مســتقیم دولت در 
این شــرکت ها کمتر از ۵۰ درصد اســت اما به 
دلیــل اهمیت و حساســیت آن، دولت همواره 
در تصمیم گیری هــا و سیاســت گذاری های آن 
نقــش اصلی را بــازی می کند، از ایــن رو این 
اتفاق می تواند چشم انداز صنعت خودروسازی را 

روشن تر از قبل کند.
اما همانطور که در گذشــته نیز چندین بار 
اشاره شد، صنعت خودروسازی کشور این روزها 
از مشکالت مهم تری رنج می برد که نمونه بارز و 

اصلی آن قیمت گذاری دستوری است. نرخ گذاری 
در محصــوالت این شــرکت ها عالوه بر فشــار 
سنگینی که به تولیدکنندگان وارد کرده است، 
به دلیل کمبود تولید و عرضه محصوالت و عدم 
توانایی پاسخ به نیاز بازار، مصرف کنندگان را نیز 
با چالشــی جدی برای خرید خودرو از کارخانه 
مواجه کرده و منجر به افزایش اختالف قیمت ها 

در بازار آزاد شده است.
حال باید منتظر مانــد و دید که آیا پس از 
این واگذاری، دوباره دولت سیاســت های خود 

را به خودروســازها تحمیل خواهــد کرد یا در 
نهایت این صنعت از بند قیمت گذاری دستوری 

رها خواهد شد.

 غذایی های سبزپوش
یکــی دیگــر از گروه های ســبزپوش بازار 
امروز، گروه غذایی اســت که غالب سهام آن در 
محدوده های باالی دامنه نوسان در حال معامله 
هستند. این شرکت ها که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی مورد توجه فعالین بازار قرار گرفتند، مدتی 

هست که تقاضای خوبی را در تابلوی معامالت 
بورس دارند.

شرکت های غذایی پس از انتشار صورت های 
مالی بهار نشان دادند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
توانسته به بهبود وضعیت مالی و سودآوری آن ها 
کمک کند و اکثرا با افزایش سود و  حاشیه سود 
نسبت به فصل قبل همراه بودند. تنها نکته ای که 
شاید کمی ابهام در وضعیت این شرکت ها قرار 
داده بود، این است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تقریبا از ابتدای خرداد ماه رقم خورد و نمی شد 
که تنها با یک ماه، رای نهایی به بهبود وضعیت 
ســودآوری آن ها داد. از سمت دیگر به دلیل به 
دلیل افزایش قیمت، احتمال کاهش مصرف در 
مصرف کنندگان نیز باال رفته است که می تواند 
شــرکت ها را با کاهش تولید و فروش مقداری 
همراه کند. از این رو همه نگاه ها به گزارش های 

ماهانه دوخته شد.
اکنــون امــا اکثر شــرکت های ایــن گروه 
گزارش هــای ماهانه خود را منتشــر کرده اند و 
می توان گفت که شــرایط برای همه یکســان 
دنبال نشده است و برخی از شرکت ها همانطور 
که نگرانی وجود داشت، نتوانسته اند همچون ماه 
گذشــته تولید کنند و بفروشند اما برخی دیگر 
به تــداوم روند تولید و فروش های خوب در تیر 

ماه ادامه داده اند.
 بــه هرحال این صنعــت همچنان به دلیل 
شــرایطی که دارد یکی از مورد اســتقبال ترین 
صنایع بازار اســت که این روزها عملکرد خوبی 
را در تابلوی معامالت داشــته اند اما شــاید نیاز 
اســت که برای تایید آنچه کــه ارزندگی آن ها 
را اثبــات می کند، تا انتشــار صورت های مالی 

تابستان صبر کرد.

فروش صوری خانه، شگرد جدید کالهبرداری در بازار 
مسکن است. این روزها اگر سری به آگهی های فروش 
ملک بزنید، با صدها آگهی فروش خانه به شــرط رهن 
مواجه خواهید شــد، اما فعاالن بازار مسکن می گویند 
بسیاری از معامالت صوری است و با هدف فسخ قرارداد و 
گرفتن رقم سنگین خسارت فسخ معامله، انجام می شوند!

»فقط بــا ۵۰۰ میلیون تومان در تهــران صاحب خانه 
شــوید«... »با ۳۰۰ میلیــون تومان شــما را خانه دار 
می کنیم«... »خرید خانه از شــما، رهن و وام آن با ما!« 
این جمالتی است که در بسیاری از آگهی های مسکن 
بنگاه داران تهرانی به چشــم می خورد. بنگاه دارانی که 
مدعی هستند با کمترین نقدینگی افراد را صاحبخانه 
می کنند. با کمی جست وجو در آگهی های مسکن تهران 
متوجه می شوید که بیشتر این آگهی ها مربوط به منطقه 
۲۲ تهران و حوالی دریاچه چیتگر است و بخش زیادی 
از این آگهی ها مربوط به امالک منطقه اندیشه کرج یا 
پردیس اســت، اما این گونه آگهی ها را در سایر مناطق 

تهران هم می توانید به وفور پیدا کنید.
در این آگهی ها قید شده که بخشی از پول خرید خانه از 
طریق نقدینگی مشتریان، بخشی از طریق وام بانکی و 
بخش دیگر از طریق رهن خانه توسط بنگاه های امالک 
تأمین می شــود و معموال برای جذب مشتریان به این 
آگهی ها قیمت هــای نازلی برای این دســته از خانه ها 
قید شده است که در واقع تنها سهم نقدینگی خریدار 
است و نه قیمت کل ملک. این اما پایان ماجرا نیست و 
بنا به گفته فعاالن بازار مسکن بسیاری از این معامالت 

صوری هستند.
براساس گزارش ســامانه امالک و مســتغالت کشور 
میانگین قیمت هر مترمربع مســکن تهران در خرداد 
امسال به ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان رسید که حاکی 
از رشد ۳۲.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
و رشد ۸.۴ درصدی نسبت به ماه اردیبهشت امسال است. 
صعود مداوم قیمت مســکن و به تبع آن کاهش مداوم 
قدرت خرید، موجب شده که الگوی رفتاری بسیاری از 
خریداران بازار مسکن ایران در سال های اخیر عوض شود؛ 
از رونق خرید خانه های قدیمی و کوچک متراژ تا خانه های 

وام دار و خانه های وام دار به شرط اجاره.
در این میان رقم باالی حق فسخ قرارداد ملک در ایران 

سبب شده معامالت صوری مسکن در بازار مسکن ایران 
رخ بدهد. روایتی که در ادامــه می خوانید، روایت یکی 
از قربانیان این معامالت صوری است که اسناد معامله 
و شکایت خود را در اختیار ما قرار داده است. »خانه ای 
پیدا کردم سمت مجیدیه و قصد خرید داشتم. با جزئیات 
قرارداد معامالت هم آشنایی نداشتم اما موقعیت خوبی 
برایم بود، چون قرار بود بخشی از پول خانه را نقد پرداخت 
کنم، بخشی را وام بانکی و بخش دیگری که کم داشتم 
هم از طریق رهن خانه تأمین می شد، اما تبانی بنگاه دار 
با فروشنده کار دستم داد«. این فرد که خود را خاکپور 
معرفی می کند، توضیــح می دهد که مبایعه نامه  خرید 
خانه به شکلی تنظیم شده بود که امکان دورزدن خریدار 
وجود داشت و از آنجا که بسیاری از مشتریان بازار مسکن 
ایران به مباحث حقوقی تنظیم قرارداد آشنایی ندارند و در 
معامالتشان از وکیل استفاده نمی کنند، موقعیت مناسبی 

برای کالهبرداران ایجاد می کنند.
خاکپور توضیح می دهد: همان طورکه گفتم پول خرید 
خانه قرار بود از سه منبع؛ نقد، وام و رهن تأمین شود و 
طبیعتا مثل تمام معامالت حق فسخی در نظر گرفته شد 
تا هر که نتوانست پول را جور کند یا خواست معامله را بر 
هم بزند ۲۵ درصد ارزش قیدشده معامله در مبایعه نامه را 
خسارت بدهد. با توجه به ارزش ملک مورد معامله ما این 
۲۵ درصد می شد ۲۷۰ میلیون تومان. او ادامه می دهد: 
من پول نقدم را داده بودم، چک بانکــی هم آماده بود؛ 
اما بنگاه دار به بهانه اینکه خانه قانونا به نام خریدار سند 
نخورده، از تحویل کلید آن به من خودداری کرد و وعده 
داد خودش خانه را رهن می دهد تا قسط آخر پول من که 

همان مبلغ رهن خانه بود؛ تا روز محضر و ثبت سند جور 
شود، اما یک روز مانده به حضور در محضرخانه، بنگاه دار 
خبر داد که خانه رهن نرفته است و بنگاه دار و فروشنده 
خواستار حق فسخ معامله شدند. خاکپور تأکید می کند: 
تازه آنجا بود که متوجه شدم مبایعه نامه بدون جزئیات 
حقوقی و ناعادالنه تنظیم شــده و بنــگاه دار به راحتی 
می توانست خانه را رهن ندهد تا معامله بر هم بخورد و من 
مجبور شوم حق فسخ کالنی پرداخت کنم. در مبایعه نامه 
حتی این شرط قید نشده بود که بنگاه دار موظف است 
خانه را رهن بدهد یا هیچ اشاره ای نشده بود که فروشنده 
در رهن ملک با خریدار همکاری کند و به من کلید بدهد 

تا بتوانم خودم آن را برای رهن بسپارم.«
این ماجرا گویا پدیده تازه کالهبــرداری در بازار ملک 
ایران است و بســیاری از فعاالن بازار مسکن می گویند 
که برخی از این معامالت صوری بوده و با تبانی بنگاه دار 
و فروشنده انجام می شود تا خسارت فسخ معامله را بین 

خود تقسیم کنند.

 اتحادیه مشــاوران امالک تهران تبانی را رد 
می کند

مطابق قانون، تعیین میزان خسارت فسخ معامالت بر 
عهده خریدار و فروشنده و مطابق توافقی است که بین 
آنها شــکل می گیرد و این رقم معموال در بازار مسکن 
ایران سنگین اســت و برای کالهبرداری انگیزه کافی 

ایجاد می کند.
با این حال حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک، می گوید: وقتی فرد خانه ای را خریداری می کند، 

اگر مشاور امالک قرارداد را تنظیم کند و به ثمر برساند، 
از هر دو ســر کمیســیون دریافت می کند، ولی وقتی 
معامله فسخ شــود، تنها از یک سر کمیسیون دریافت 
می کند، پس فســخ معامله به ضرر مشاور امالک است 
و منطقی نیست که برای فسخ تالش کند. ضمن اینکه 
وقتی عــالوه بر فروش خانــه، پای رهن هــم در میان 
باشد، مشــاور امالک می تواند دو سر کمیسیون دیگر 
هم دریافــت کند و ایــن درآمد اضافــی دیگری برای 
 بنگاه دار ایجاد می کند، بنابراین هیچ توجیهی ندارد که

 نخواهد معامله انجام شود.
او ادامه می دهد: ضمن اینکه درحال حاضر گزینه های 
رهن در بازار مسکن بسیار کم و تقاضا زیاد است و با این 
حساب بعید است که خانه ای برای رهن گذاشته شود ولی 
تقاضا نداشته باشد و به رهن نرود. اینکه خانه رهن نرود 

امری غیرمنطقی و غیرطبیعی است .

 معامله در بنگاه غیرقانونی است
نعمت احمدی، حقــوق دان، در واکنش به این موضوع 
امکان چنین تبانی ای را برای کالهبرداری کالن از مردم 
دور از ذهن نمی داند و راه حل مشــکل را بســیار ساده 
می داند. احمدی توضیح می دهد: معامله مســکن در 
بنگاه های امالک شیوه غلط اما رایج بازار مسکن ایران 
است و بنگاه های معامالت ملکی بدون هیچ تخصصی، 
اتاقک و زیرپله شان را بنگاه می کنند. تا اینجا مسئله ای 
نیست چون هرکسی می تواند یک شغلی داشته باشد، 
مشــکل جایی آغاز می شــود که این بنگاه ها برخالف 
قانون ثبت، رفتار می کنند. به گفتــه او طبق ماده ۲۲ 
قانون ثبت، هر ملکی که در دفتر ثبت به ثبت برســد، 
مالک را تعیین می کند.ماده ۴۶ همین قانون هم تأکید 
می کند که هر نوع عقــد قرارداد بــرای امالکی که در 
دفاتر ثبت به ثبت رســیده اند، باید رسمی باشد، اعم از 
اجاره، ودیعه، صلح، فروش یا... بنابراین اگر این قانون که 
موجود هم هست اجرا شود، اتفاقاتی شبیه آنچه شاهد 
 هستیم نمی افتد؛ اما دولت زورش به بنگاه های معامالت 
ملکــی نمی رســد و اگر قــوه قضائیــه قصــد دارد با 
کالهبرداری های معامالت مســکن مبارزه کند، تنها 
همین یک قانون را اجرا کند تا بساط کالهبرداری در این 

بازار برچیده شود.

شگرد جدید کالهبرداری در بازار مسکن

 با رشد چشمگیر قیمت رمزارزها، این حوزه محبوبیت زیادی در دنیا و همچنین 
ایران پیدا کرد. در این بین طرفداران این بازار بــه دلیل قیمت انرژی ارزان در 
کشورمان به سمت صنعت استخراج این رمزارز متمایل شدند. به طور کلی ماین 
کردن )استخراج( در ایران سابقه طوالنی تری نسبت به ترید )معامله( این رمزارز 

دارد. اما در این راه نیز مشکالتی وجود دارد.
تقریبا ۴ درصد کل استخراج بیت کوین در ایران صورت می گیرد.

سوالی که مطرح می شود این اســت که آیا با توجه به افت قیمت بیت کوین، 
همچنان استخراج و ماین کردن به صرفه است؟ آیا بهتر است خود بیت کوین را 

بخریم یا آن را در صنعت ماین سرمایه گذاری کنیم؟

 آیا استخراج بیت کوین مقرون به صرفه است؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا یک سری فاکتورها را در نظر بگیریم. یکی از 
 Bitmain Antminer S19J دستگا های ماین مطلوب و پر طرفدار در ایران دستگاه
Th 110 است که در زمان نگارش این گزارش قیمت آن در حدود ۲۱۰ میلیون 
تومان اســت. با فرض دالر ۳۲ هزار تومان، این مبلغ تقریبا معادل ۶۵۰۰ دالر 
خواهد بود.هم اکنون بیت کوین در حوالی ۲۲ هزار دالر در حال معامله است که 
اگر فرض کنیم تمامی این مبلغ به خرید بیت کوین اختصاص داده شود، معادل 

۰.۳ بیت کوین دارایی رمزارزی ایجاد می کند.
از طرف دیگر دستگاه ماینر فوق، ماهانه توانایی استخراج حدود ۰.۰۱۵۱۳ بیت 
کوین را دارد. بنابراین اگر ۶۵۰۰ دالر به خرید این دستگاه اختصاص یابد، تقریبا 

۲۰ ماه زمان الزم است که ۰.۳ بیت کوین استخراج شود.
پس بدون درنظرگرفتن هزینه برق و هزینه های جانبی، تورم و هزینه فرصت و ... 
برای قرارگیری در جایگاهی که در روز اول می توان داشت باید ۲۰ ماه منتظر بود.

 ماین کردن با بیت کوین ۲۲ هزار دالری و برق صادراتی
ماین کردن در ایران در صورتی که با مجوز انجام گیرد در ماه هایی از ســال با 

مشکل تامین انرژی مواجه خواهد بود و احتماال این دستگاه ها ۳ ماه در سال 
غیرفعال هستند.اما مشــکالت در اینجا به پایان نخواهد رســید؛ چرا که در 
اردیبهشت ۱۴۰۳ هاوینگ رخ خواهد داد که در آن تاریخ میزان استخراج نصف 
خواهد شد. بنابراین با در نظر گرفتن تمامی این عوامل در صورت فعالیت قانونی، 

۲۶ ماه زمان برای استخراج ۰.۳ بیت کوین زمان الزم است.
الزم به ذکر است در این محاسبه هزینه برق لحاظ نشده است. با احتساب برق 
صادراتی، این دســتگاه حدودا در ماه ۲.۲۵ میلیون تومان هزینه برق مصرفی 
خواهد داشت که اگر کل زمان فعال بودن این دستگاه برای استخراج ۰.۳ بیت 
کوین را در نظر بگیریم برابر ۵۱.۷ میلیون تومان، که معادل ۱۶۰۰ دالر است، 
هزینه خواهد داشت. در واقع در اینجا فرد ۸۱۰۰ دالر هزینه کرده است و به مدت 
زمان اولیه ۹ ماه دیگر افزدوه شده و این زمان برای رسیدن به نقطه ابتدایی به 

۳۵ ماه خواهید رسید.
هر دستگاه ماینر به طور متوسط سه ســال عمر خواهد داشت؛ لذا در بهترین 
حالت در پایان سه سال، با فرض کار کردن تمام وقت یک دستگاه ماینر و بدون 
قطعی اینترنت و دیگر مشکالت، در جایگاهی می توان قرار گرفت که در روز اول 

قرار داشتیم.
مجددا تاکید می شود این محاسبه هزینه هایی مانند هزینه فرصت، تورم و هزینه 
کارمزد استخرها را در نظر نگرفته است و چه بسا ممکن است دستگاه فوق مدت 
زمان کمتری فعال باشد. لذا به طور خالصه ماین کردن با بیت کوین ۲۲ هزار 

دالری در ایران به صرفه نخواهد بود.

 عدم دستیابی به توافقات برجامی و فعالیت غیر مجاز
اگر فرض کنیم که استخراج بیت کوین به شکل غیر مجاز و با هزینه برق خانگی 

انجام شود، ۲۰ ماه برای استخراج ۰.۳ بیتکوین زمان الزم است.
در صورت عدم دستیابی به توافقات برجامی، احتمال دارد نرخ تورم در ایران در 
حوالی ۳۰ درصد باقی بماند. با این فرض و همچنین لحاظ کردن تورم در طی 
۲۰ ماه استخراج، باید قیمت بیت کوین برای سربه سر شدن هزینه ها در سطح 

۳۶ هزار دالر قرار گیرد.
این عدد برای استخراج غیر مجاز صادق است؛ بنابراین در صورت در نظر گرفتن 
هزینه برق صادراتی و قطعی های ساالنه، میزان قیمت سربه سری برای این رمزارز 

قطعا باالتر خواهد بود.
شایان ذکر است در این گزارش فرض شده که از ۱۰۰ درصد توان دستگاه برای 
استخراج بیت کوین در تمامی سال ها استفاده شود، که در واقعیت چنین نیست.

 دستیابی به توافقات برجامی
در حالت دیگر اگر ایران موفق شود که برجام را مجددا زنده کند، به دلیل کاهش 
تحریم ها احتماال تورم نیز در روند کاهشــی قرار گیرد و چشم انداز حدودا ۲۰ 
درصدی را می توان برای آن متصور بود. در این حالت قیمت سربه ســری بیت 
کوین با احتساب هزینه برق خانگی تقریبا ۳۱ هزار دالر خواهد بود. این مبلغ 
برای حالتی که فعالیت به شکل قانونی باشــد به حدود ۳۷ هزار دالر افزایش 

خواهد یافت.

با ریزش بیت کوین همچنان ماین کردن به صرفه است؟

 در فصل بهار مردم چقدر مالیات بر ارزش افزوده پرداخته اند؟
مشموالن نظام مالیات بر ارزش افزوده باید ۱۵ روز پس از پایان هر فصل، مالیات 
آن فصل را بدهند که براساس اعالم سازمان امور مالیاتی ۳۸ هزار میلیارد تومان 

مالیات برای دوره بهار امسال اخذ شده است.
 مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیرمســتقیمی است که بر تفاوت بین ارزش 
کاالها و خدمات عرضه شــده با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل شده 
در یک دوره معین وضع می شــود.  قانون مالیات بر ارزش افزوده در ســال ۱۳۸۷ 
به صورت آزمایشی تصویب و هر ساله در بودجه تمدید شد تا اینکه برای بودجه 
سال ۱۳۹۹  این قانون تا مهرماه آن سال اعتبار داشت اما در آبان ماه سال ۱۳۹۹ 
تا زمان تصویب و الزم االجرا شدن الیحه اصالح و دائمی شدن این قانون، توسط 
مجلس شــورای اسالمی به مدت یک سال تمدید شــد.پس از این، قانون دائمی 
مالیات بر ارزش افزوده در اوایل خرداد ســال گذشــته تصویب و در تیرماه نیز به 
رئیس جمهوری ابالغ شد که طبق اعالم سازمان امور مالیاتی اجرای این قانون از 
۱۳ دی ماه سال گذشته آغاز شد.اما در این زمینه، سازمان امور مالیاتی اعالم کرد 
که تا زمان راه اندازی ســامانه مؤدیان، نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به 
آنها، حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ است.  در این بین، 
مؤدیان مالیاتی باید حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مالیات مربوطه در این 
زمینه را پرداخت کنند که براساس اعالم سازمان امور مالیاتی، آخرین مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار سال ۱۴۰۱ و پرداخت مالیات متعلق، 
تا پایان ۲۶ تیرماه بود.  در این زمینه، اعالم ســازمان امور مالیاتی به ایسنا درباره 
اظهارنامه های دریافتی بیانگر این است که در این مدت معادل ۳۷۰ هزار اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده و از این محل معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی عاید سازمان امور مالیاتی شده است. این درحالی است که در بهار 
سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده بود. 

 پتروشیمی ها برای تولید بنزین طراحی نشده اند
مدیر عامل اسبق شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی گفت: پتروشیمی ها 
برای تولید بنزین طراحی نشده اند، میزان آروماتیک و ترکیبات حلقوی پتروشیمی ها 

باال و در حد ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده که برای محیط زیست مضر است.
عباس کاظمی، مدیرعامل اسبق پاالیش و پخش فراورده های نفتی درباره احتمال 
واردات بنزین در کشور گفت: ما توان تولید به طور متوسط ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین 
در روز را داریم،  ۴۰ میلیون متر مکعب هم ظرفیت سی ان جی است و با توجه وارد 
مدار شدن ستاره خلیج فارس به لحاظ تولید مشکل خاصی نداریم.  وی افزود: در 
حال حاضر پاالیشگاه ها غیر از تعدادی که ممکن است در مرحله اورهال و تعمیرات 
باشند بقیه به طور کامل در مدار سرویس قرار دارند و مشکل خاصی وجود ندارد.

مدیر عامل اسبق شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی تصریح کرد: مسئله 
این است که اکنون مصرف باال رفته است، طی دو سال گذشته به دلیل شیوع کووید 
۱۹ مسافرت ها کم و تقاضا کاهش یافته بود و به همین دلیل مازاد عرضه و صادرات 
داشتیم اکنون مصرف باال رفته، ضمن اینکه در فصل تابستان هم همه ساله میزان 
تقاضا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر می شود.وی درباره احتمال تولید بنزین از پتروشیمی ها 
گفت: پتروشیمی ها برای تولید بنزین طراحی نشده اند، میزان آروماتیک و ترکیبات 
حلقوی پتروشــیمی ها باال و در حد ۷۰ تا ۸۰ درصد است که برای محیط زیست 
مضر است و ضمن اینکه این ترکیبات حلقوی را می توانند با قیمت باالتر در بازار 
بین الملل بفروشند، فراورده هایی که به عنوان بنزین پتروشیمی مطرح است خوراک 
واحدهای رنگ سازی است و قیمت آن هم در بازارهای جهانی باالتر از بنزین است.

کاظمی تاکید کرد: در دهه ۸۰ به دلیل کمبود؛ در پتروشیمی ها بنزین تولید می شد، 
اما درواقع این محصوالت مصارف صنعتی دارند.وی میزان آروماتیک بنزنین یورو 
۴ پاالیشگاهی را کمتر ۳۵ درصد و بنزین یورو ۵ را کمتر از ۳۰ درصد عنوان کرد 
و افزود: تفاوت بنزین پتروشیمی و پاالیشگاهی در میزان اروماتیک و اکتان است 
که میزان باالی آروماتیک برای محیط زیست مضر است.مدیر عامل اسبق شرکت 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی درباره احتمال امتناع پاالیشگاه ها برای تولید بنزین 
و فروش محصوالت به صورت جداگانه گفت: پاالیشگاه واحد آروماتیک گیری ندارد 
و تمام محصول را تبدیل به بنزین می کند و محصول خروجی بنزین است، بنابراین 

تولید بنزین پاالیشگاه ها ثابت است و کاری روی آن انجام نمی دهند.

 ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات برای خانه های لوکس
 رییس سازمان مالیاتی کشور، وضعیت اخذ مالیات از خودروها و خانه های لوکس 
کشور را در سال ۱۴۰۰ تشریح کرد.داوود منظور به آخرین وضعیت دریافت مالیات 
از خودروها و خانه های لوکس اشاره کرد و افزود: در خصوص خانه ها و خودروهای 
لوکس مشــمول مالیات، اعتراضی وجود ندارد، یعنی مواردی که توسط سازمان 
 امور مالیاتی شناســایی و بحث مالیات به مالکان آنها اعالم شــده، برایشان برگه 
مطالبه صادر شده است.معاون وزیر اقتصادی دولت سیزدهم درباره مجموع مالیات 
خــودرو و خانه های لوکس اظهار داشــت: مجموع مالیات خانه های لوکس حدود 
۴۰۰ میلیارد تومان و مجموع مالیات برای خودروهای لوکس حدود ۸۰۰ میلیارد 

تومان در سال ۱۴۰۰ است.

 زعفران های آسیاب شده، حاوی رنگ های مصنوعی و مضر است
 مدیرکل استاندارد استان تهران ضمن ابراز نگرانی از رواج زعفران های آسیاب شده، 
از شهروندان خواست تا با توجه به شروع ایام عزاداری محرم و توزیع نذورات، از مصرف 
زعفران های آسیاب  شده  جدا خودداری کنند.عباس نوری، در خصوص رواج نوعی 
زعفران تقلبی در بازار،  توضیح داد: این نوع زعفران تقلبی که اساساً زعفران نیست، 
از مخلوط پودر قند با رنگ های مصنوعی و اضافه کردن اسانس زعفران، طعم، رنگ 
تشکیل شده و عطر زعفران دارد که به عنوان زعفران آسیاب شده در بسته بندی های 
فاقد موارد نشانه گذاری عرضه می شود.وی با بیان اینکه مصرف رنگ های مصنوعی 
برای سالمتی عاری از خطر نیست، افزود: برخـی از عـوارض ایـن رنگ هـا شـامل 
اثـرات سـرطان زایـی، تضعیـف سیسـتم ایمنـی، ایجـاد آلـرژی و کهیـر، اختـالالت 
رفتـاری و بیـش فعالـی در کـودکان، آســیب هــای جــدی کبــدی و اختــالل 
در متابولیســم  و آســم است.مدیرکل استاندارد استان تهران توصیه کرد: مردم از 
خرید زعفران های مذکور خودداری کرده و از فرآورده های بسته بندی شده، دارای 
نشان استاندارد ملی ایران و کد ردیابی ۱۰ رقمی که قابلیت استعالم از سامانه پیامکی 
۱۵۱۷ را داراست، استفاده کنند.افزودن رنــگ هــای مصنوعــی بــه زعفــران 
به منظور افزایــش قــدرت رنگــی آنهــا است کــه معمــول تریــن ایــن رنــگ 
هــا شــامل تارترازیــن، سان ست یلو،کینولین یلو، کارموزین و غیره است؛ این 
گونه رنگ های سنتتیک برای رنگ آمیزی مواد ناخالص افزوده شده به زعفران  و 

همسان سازی مواد ناخالص از نظر رنگ ظاهری با زعفران اصل است.

 ترکیه در آستانه فروپاشی اقتصادی
یکی از دانشگاهیان برجسته ترکیه گفته است که کشورش احتماالً دچار یک 
فروپاشی سریع اقتصادی خواهد شد، همانطور که در سریالنکا اتفاق افتاد.داده های 
منتشر شده توسط مؤسسه آمار ترکیه در روز جمعه نشان داد که کسری تجارت 
خارجی این کشور با افزایش ۱۸۴.۵ درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۱۶۷ میلیارد 
دالر رســید و واردات نیز ۳۹.۷ درصد افزایش یافت.بر اساس گزارش رویترز، این 
داده ها حاکی از آن است که واردات ۳۱ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دالر و صادرات با 
۱۸.۷ درصد افزایش به ۲۳ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دالر رسیده است.بر اساس یک 
برنامه اقتصادی که سال گذشته رونمایی شد، ترکیه قصد دارد با وجود افزایش تورم 
و کاهش ارزش پول، با افزایش صادرات و کاهش نرخ بهره، به سمت مازاد حساب 
جاری سوق پیدا کند.داده ها حاکی از آن است که کسری بودجه در نیمه اول سال 

۱۴۲.۷ درصد افزایش یافته و به ۵۱.۴۰ میلیارد دالر رسیده است.
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ــخ  ــان در تاری ــد رمض ــوس فرزن ــت ابت ــرف تخ ــه اش ــق ب ــماره 0933680521 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی کارت ســوخت پــول نقــد گوشــی ســیامی  بــه شــماره 0921917856 متعلــق بــه محمــد 
برکــی فرزنــد غالمحســن در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــوب در  ــد محمــد ای ــه حســین  الهــی فرزن ــق ب ــه شــماره 0522984924 متعل ــان خدمــت ب کارت پای
تاریــخ 1401/04/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مرتض ــر فرزن ــاهین ف ــمت ش ــه حش ــق ب ــماره 5729464614 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/04/26 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0933105789 متعلــق بــه قاســم  رضائــی فرزند حســن در تاریــخ 1401/04/30 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0925352861 متعلــق بــه زهــرا اکبــری قــادر ابــادی فرزنــد غالمرضــا در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی شناســنامه  بــه شــماره 5539640411 متعلــق بــه عــذرا احمدیــان فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066
ــی IRFC723CDCU505061و  ــماره شاس ــران 86 421 ت 15و ش ــماره ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــخ 1401/03/17  ــل در تاری ــد جلی ــز شــهرابیان فرزن ــه پروی ــق ب ــور 12486088623 متعل شــماره موت

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4591273504 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4591273504 و گواهینامــه 
ــخ  ــه در تاری ــل ال ــد خلی ــی فرزن ــادق یحیائ ــه ص ــق ب ــماره 4591273504 متعل ــه ش ــک ب ــه ی پای

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/05 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 5309870611 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 5309870611 و کارت 
ماشــین بــه شــماره ایــران 25 884 س 96 و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 25 884 س 96 متعلــق 
بــه عبــاس اســکندریان فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 1401/05/06 ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــد عل ــه حســام فرزن ــه رقی ــق ب ــک متعل ــر بان ــه شــماره 2120806446 و 3 کارت عاب ــی ب کارت مل
اصغــر در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4560200955 متعلــق بــه فاطمــه عربــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/08 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1504
کارت ملــی بــه شــماره 3520918961 متعلــق بــه ســمیه  گرگیــن  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 

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

ــخ  ــه  در تاری ــد صدرال ــی  فرزن ــن  چابک ــه محس ــق ب ــماره 2281907732 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/21 مفق

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2281932753 متعلــق بــه جمــال  رعیــت  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
1398/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2292042460 متعلــق بــه محمــود  اکبــری  فرزنــد جلیــل  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

 
1506

کارت ملــی بــه شــماره 3960635427 و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه روح اهلل 
خزائی فرزند علی شیر در تاریخ 1401/05/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 2294569954 متعلــق بــه فرهمــن مرادپــور فرزنــد ســعدی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 6839882268 متعلــق بــه مهنــاز ســرافرازی فرزنــد ســرفراز در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق
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ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد هیب ــه فرزن ــرا کاکاوندپاتپ ــه زه ــق ب ــماره 3931975436 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2282858360 متعلــق بــه مهــدی  جبــاره ناصــرو  فرزنــد هدایــت الــه در تاریــخ 
1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2006

کارت ملــی بــه شــماره 0057771804 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو و کارت ســوخت و 
ــران77 و شــماره شاســی  ــالک 853ج22 ای ــه شــماره پ ــی و کارت ماشــین ب ــه فن ــه و معاین بیمــه نام
NAZPL140TE0374839 و شــماره موتــور 664481Z_024 متعلــق بــه آقــای حســن فالحــی آذر 

فرزند اسداله در تاریخ1401/04/15  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــت  ــای آرش پورهدای ــه آق ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــماره 0018615600 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــه در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد خلیــل ال فرزن

2014
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 6410008686 متعلــق بــه غالمرضــا لطیفــی فرزنــد حشــمت در تاریــخ 

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

ــد  ــی فرزن ــا دهکان ــه عبدالرض ــق ب ــماره 2500145026 متعل ــه ش ــه ب ــمند و گذرنام ــی هوش کارت مل
ــه در تاریــخ 1399/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. دادال

شناســنامه بــه شــماره 4039 متعلــق بــه ســمیه شــاپوری فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0310083311 متعلــق بــه الهــه حمــل دار فرزند محمــد در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملی،شناســنامه،گواهینامه،بیمه نامــه،کارت ماشــین، بــه شــماره 1220048526 متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/14 مفق ــورش در تاری ــد ک ــادل  فرزن ــورش  ع ک

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0063333228 متعلــق بــه ســاناز عبــدی فرزنــد اســمعلی  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/05 مفق

ــخ 1401/05/05  ــم در تاری ــد عظی ــه آرزو نورمحمــدی  فرزن ــق ب ــه شــماره 90064  متعل شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020
کارت ملــی بــه شــماره 5209921298 متعلــق بــه زینــب  قربانــی دســت شــاه فرزنــد ولــی در تاریــخ 

1401/05/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1229731555 متعلــق بــه علــی اکبــر محمــد خانــی فرزنــد عبدالرضــا در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2027
ــخ  ــد حســن در تاری ــل فرزن ــوروش اکم ــمیه ک ــه س ــق ب ــماره 0421068523 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ماشــین بــه شــماره 116ی44ایــران 88 متعلــق بــه زهــرا  حمیــدی شــلمانی فرزنــد رمضــان در 
تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2065
کارت ملــی بــه شــماره 4880304751 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4880304751 متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/30 مفق ــل در تاری ــد بدی ــنجولی فرزن ــد س  محم

می باشد.

ــد  ــری فرزن ــه جعف ــه فاطم ــق ب ــماره 150814018696 متعل ــه ش ــی ب ــاع خارج ــش 16 اتب کارت امای
علــی جــان در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2084
ــخ  ــدرت در تاری ــد ق ــار فرزن ــزه کریمــی قنده ــه عزی ــق ب ــه شــماره 2970117071 متعل ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 0490401491 متعلــق بــه افســانه شــیری فرزنــد عقیــل در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد اســماعیل در  ــه زهــرا درویــش زاده کســمائی فرزن ــق ب ــه شــماره 2721642162 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4040352874 متعلــق بــه ندا ولــی زاده فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1400/12/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0068757621 متعلــق بــه پژمــان فاضلــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت  و کارت ملــی بــه شــماره 4073155393 متعلــق بــه فــرزاد 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/26 مفق ــی در تاری ــف عل ــد سیدیوس ــاهیوند فرزن شاهنش

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــروز مرن ــران فی ــه کام ــق ب ــماره 0066338204 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/05/01 مفقــود گردی

2090
شناســنامه بــه شــماره 0441221521 متعلــق بــه ژینــو  کرمانــج فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/04/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ 1401/01/15  ــالم در تاری ــد غ ــاری فرزن ــه زیکس ــه فاطم ــق ب ــماره 24195 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0079260039 متعلــق بــه علیرضــا خــوش چهــره نودهــی فرزنــد محمدعلــی در 
تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3674423642 - شــماره شناســنامه 8 - تاریــخ تولــد 
ــده و از  ــخ 1401/05/06 مفقــود گردی ــد دادخــدا در تاری ــه مهــرزاد خمــر فرزن ــق ب 1363/06/01 متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

2302
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه  و بــه شــماره ملــی 2110058498 و کارت ســوخت بــه 
شــماره پــالک  99د218-59 متعلــق بــه حســین  هاشــمی نــژاد فرزنــد اســمعیل و کارت ملــی هوشــمند 
متعلــق بــه فاطمــه غریــب آزادی فرزنــد نقــی در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 4970266662 متعلــق بــه عرفــان شــهرک آزادی فرزنــد علــی 
آکبــر و کارت ماشــین  و کارت ســوخت و کارت معاینــه فنــی خــودرو بــه شــماره پــالک 59 966 د 81 
متعلــق بــه هاجــر قربانــی  فرزنــد حســن و کارت ســوخت ماشــین متعلــق بــه ایمــان شــهرکی آزاددر 

تاریــخ 1401/0431 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

ــی  ــه ســیدنقی صادق ــق ب ــی 2181349630  متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند  و شناســنامه ب کارت مل
فرزنــد ســید اســماعیل در تاریــخ 1401/03/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره ملــی 2249402681 متعلــق بــه محمــد علــی لیاقــی فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 
1401/04/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2501
ــد غالمرضــا در  ــی فرزن ــم  تیمــوری جروکان ــه ابراهی ــق ب ــه شــماره 1140167952 متعل ــی ب کارت مل

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

ــه  ــق ب ــه شــماره 4723128808 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 4723128808 و گواهینام ــی ب کارت مل
محمــد جعفــر جزینــی درچــه فرزنــد محمــد حســن در تاریــخ 1401/04/27 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2503
گواهینامــه پایــه یــک و کارت نظــام وظیفــه و بیمــه نامــه و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 17ص414-

ــود  ــخ 1401/04/04مفق ــهریار  در تاری ــد ش ــقائی فرزن ــار قش ــی  ی ــه عل ــق ب ــوخت متعل 49و کارت س
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2504
کارت ماشــین بــه شــماره شاســی LH288805 و شــماره موتــور 164B0259188 و شــماره پــالک 67 
ایــران 329 ص 31 متعلــق بــه زهــرا قاســمی فرزنــد اســماعیل بــا کــد ملــی 1160369232 در تاریــخ 

1401/04/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــی 1100180591 در  ــد مل ــد نجــف باک ــه ســعید عباســی نیــک فرزن ــق ب ــه ســه متعل ــه پای گواهینام
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد رض ــی فرزن ــه حســین عطای ــق ب ــی 1170737404 متعل ــماره مل ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 4689980292 متعلــق بــه علــی اندیشــه فرزنــد درویــش علــی 
در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه شــماره موتــور 12486235886 و شــماره شاســی  بــرگ ســبز خــودرو  و  ســند ماشــین 
ــد  ــردی فرزن ــی بیژگ ــا رضائ ــه عبدالرض ــق ب ــران 944هـــ97 متعل ــالک 43 ای ــماره پ 70716154 و ش
 محمدحســین بــا کــد ملــی 6299914191 در تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه علــی خــدادادی فرزنــد کاظــم بــا کــد ملــی 5559889504 در تاریــخ 
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3720085600 متعلــق بــه روژیــن طبــری نــژاد فرزنــد ســیروس 
در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ابراهیــم در  ــه بهــرام بشــیری فرزن ــه شــماره ملــی 2572067064 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1271627124 و گواهینامــه پایــه ســه و یــک عــدد عابربانــک 
بــه متعلــق بــه ســهیل شــعاعی بنــی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1292436638 متعلــق بــه محمــد علــی  جعفــری  فرزنــد مهــدی در 

تاریخ 1401/04/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2507
شناســنامه بــه شــماره 1274058661 متعلــق بــه شــایان درخشــنده فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 

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

ــه  ــق ب ــی متعل ــن اجتماع ــاز نشســتگی تامی ــماره 1288628390 و کارت ب ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ناصــر جوانمــردی فرزنــد قاســمعلی در تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1273101278 متعلــق بــه ســیدمحمد امیــن مهــدوی فرزنــد سیدمحمدحســین  
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6609558035 متعلــق بــه مهــری ربیعــی دولــت ابــادی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1401/04/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1281604437 متعلــق بــه ملیحــه شــیرده حقیقــی فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1401/04/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4650312248 متعلــق بــه ســرور عزیــزی بروجنــی فرزنــد مرادعلــی 
در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه محم ــق ب ــماره 5659552471 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــماره 42 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/05 مفق ــین در تاری ــالم حس ــد غ ــی فرزن  پیرعل

می باشد.

ــخ  ــم در تاری ــد کری ــادر فرزن ــره  به ــه زه ــق ب ــماره 1284555569 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 5649803978 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 5649803978 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ماشــین.کارت ســوخت و بیمــه نامــه خــودرو ســواری پیــکان مــدل 1380 بــه شــماره 68 ب 561 
ــود  ــخ 1401/05/01 مفق ــد سیدحســین در تاری ــور فرزن ــیدجعفر حســینی پ ــه س ــق ب ــران 53 متعل ای

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1271619849  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 1271619849 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
متعلــق بــه عرفــان دیانــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5419870551 متعلــق بــه رضــا حســن پــور فرزنــد رحیــم در تاریــخ 
1401/04/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1271505487  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1271505487 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1271505487 متعلــق بــه امیــر کریمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 

1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ســعید در تاریــخ  ــه فریمــا فراســت فرزن ــه شــماره 1273712269 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرز در تاری ــد الب ــارا ســلطانی فرزن ــه س ــق ب ــه شــماره 1160377502 متعل ــه ســه ب ــه پای گواهینام
1401/04/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــه مهــدی معین ــق ب ــه شــماره 1080613994 متعل ــه ســه ب ــه پای گواهینام
1401/04/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــک  ــماره مل ــه ش ــریال 823605 94/د و ب ــماره س ــه ش ــکونی ب ــزل مس ــگ من ــش دان ــندمالکیت ش س
ــود دو اصلــی بخــش چهــار  ــه حــروف یــک فرعــی از دوهــزار و چهارصــد و ن 1 فرعــی اصلــی 2492 ب
ــد  ــه امی ــق ب ــی 1286054435 متعل ــه شــماره مل ــه شــماره کدپســتی 8153766709 و ب ــان ب اصفه
دانــادل فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1290409269 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه ســیدعلی میرحســینی فرزنــد 

سیدمصطفی در تاریخ 1401/05/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1285601408 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه جعفــر ریشــی اصفهانــی فرزنــد 
محمدعلــی در تاریــخ 1401/04/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد داود در تاری ــادي فرزن ــري نصرآب ــدي نص ــه مه ــق ب ــماره 1274158011 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1273677757 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه محمــد امیــن عمــادی فرزنــد 
حمیــد در تاریــخ 1401/05/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد عبدالصم ــکری فرزن ــی عس ــه مجتب ــق ب ــماره 1142222561 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/07 مفقــود گردی

2571
ــخ  ــژن در تاری ــد بی ــش فرزن ــن پژوه ــه بهم ــق ب ــی2283073359 متعل ــماره مل ــا ش ــنامه ب شناس

1400/03/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه علیرضــا طاهــری باکدملی:2300880075فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حســن  در تاری ــی   فرزن ــه محمــد امیــن  زینل ــق ب ــه شــماره 2281418227 متعل ــی ب کارت مل
1394/07/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2296909922 و کارت شناســایی  شــرکت نفــت  متعلــق بــه علیرضــا  دانشــور  
فرزنــد منصــور  در تاریــخ 1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3501585780 متعلــق بــه مســعود  یــزدان پرســت  فرزنــد منصــور در تاریــخ 
1397/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه  در تاری ــد فضــل ال ــدی  فرزن ــه نوشــین  معتم ــق ب ــه شــماره 4070335048 متعل ــنامه ب شناس
1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــور علــی در تاری ــد ن ــی فرزن ــم اقای ــه حمیــد  کری ــق ب ــه شــماره 2298938385 متعل ــی ب کارت مل
1401/02/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  در  ــراد عل ــد م ــی خــالری  فرزن ــی رضای ــه مجتب ــق ب ــه شــماره 2282194306 متعل ــنامه ب شناس
تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور   ــه حســن جــالل پ ــق ب ــه شــماره 2292391155 متعل ــه ب ــه شــماره 2112 و گذرنام شناســنامه ب
فرزنــد درویــش  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2560190206 متعلــق بــه ســعید زحمتکــش  فرزنــد زیــن العابدیــن  در تاریــخ 
1400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2283921201 متعلــق بــه امیــر حســین  حیــات رخ  فرزنــد مصیــب  در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0940414902 متعلــق بــه جــواد هرویــان شــاندیز فرزنــد محمــد 

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

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 0921382812 متعلــق بــه مهســا قرائــی فرزنــد هــادی در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0053198433 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
0053198433 متعلــق بــه ســیده زهــرا احمــدی نیشــابوری فرزنــد ســید حســین در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/29 مفق

ــاری دوم  ــه حســین روح بخــش معی ــق ب ــی 0938334778 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
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فرزنــد بمانعلــی در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی 0730050122 فرزن ــماره مل ــا ش ــی ب ــدی چمن ــه مه ــق ب ــماره 5045 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/10 مفق ــی در تاری محمدعل

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 5239352275 متعلــق بــه احمــد اســوده فرزنــد محمدعظیــم در 
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0924719036 متعلــق بــه اســماعیل ســلیمی فرزنــد علــی در 
تاریــخ 1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو پرایــد مــدل 1388 بــه شــماره پــالک 74 / 113 ص 66 و شــماره شاســی 
S1412288337604 و شــماره موتــور 3128542 متعلــق بــه علــی خضــری گوجــه فرزنــد براتعلــی در 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/12/01 مفق تاری

ــه  ــور ســیکلت ب ــه ســه و موت ــه شــماره ملــی 0947113630 و گواهینامــه پای کارت ملــی هوشــمند ب
ــخ 1401/04/04  ــد حســن در تاری ــه مجتبــی مســلمی شــاندیز فرزن ــق ب شــماره 0947113630 متعل

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره ملــی 0921396864  ــه شــماره ملــی 0921396864 و شناســنامه ب کارت ملــی هوشــمند ب
ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 0921396864 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم و کارت پای
0921396864 و کارت ماشــین به شــماره پالک 42 / 179 ع 54 و شــماره شاسی 39534214120227 
و شــماره موتــور 0007091متعلــق بــه امیــد صالحــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/04/28 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
ــم  در  ــد ســلطان ابراهی ــار فرزن ــه فاطمــه  پارســا تب ــق ب ــه شــماره 0791758656 متعل ــی ب کارت مل

تاریخ 1401/05/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 5530047114 متعلــق بــه ســجاد پیــرزاده فرزند حســن در تاریــخ 1401/04/05 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد رمضانعل ــی  فرزن ــانه  صالح ــه افس ــق ب ــماره 0924891912 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/24 مفقــود گردی

2801
ــه  در تاریــخ  ــد رحمــت ال ــور فرزن ــه امیــر حســین پ ــه شــماره 2219580113 متعلــق ب کارت ملــی ب

1401/05/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2807
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2161364685 متعلــق بــه پروانــه نیــک محاســنی فرزنــد حســین 

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

شناســنامه بــه شــماره 2150661675 متعلــق بــه دلبــر  پاریــاب فرزنــد رمضــان در تاریــخ 1401/02/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2161571702 متعلــق بــه محمــود جاهــد فرزنــد اســحاق در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد رحم ــی  فرزن ــد نصراله ــه احم ــق ب ــماره 5770017392 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/03/24 مفقــود گردی

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین بــه شــماره 49 ن 418 ایــران 82 و کارت ســوخت و کارت ملــی 
بــه شــماره 4568881994 متعلــق بــه منوچهــر  جوینــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2150389444 متعلــق بــه رامیــن  خســروی فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــا بریجان ــه صب ــق ب ــماره 2162597780 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/05 مفق
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ــخ  ــزار در تاری ــد گل ــی  فرزن ــره  کاظم ــم طاه ــه خان ــق ب ــه شــماره 5639680385 متعل ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــه  در تاری ــد یدال ــوری  فرزن ــی  س ــای عل ــه اق ــق ب ــماره 0023334101 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/23 مفق

کارت موتورســیکلت بــه شــماره شاســی N2DEMHGFLM2H08474 و بــه شــماره موتــور 
ــی  ــران 67673 و کارت مل ــی 123 ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب KF18FEJGG59941 و کارت س
و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 0083083952  متعلــق بــه اقــای  علیرضــا  کریمــی  فرزنــد 

ــی باشــد= ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/31 مفق ــاس  در تاری عب

ــی 1531960855 وبیمــه  ــه شــماره مل ــی و گواهینامــه رانندگــی و کارت شناســایی ســپاه  ب کارت مل
نامــه خــودرو و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 88 ایــران 289 ی 68 و دفترچــه بیمــه وعقدنامــه 
متعلــق بــه خیــراهلل  حســینی  فرزنــد خیبــر  در تاریــخ 1401/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0082584990 متعلــق بــه ســید عبــاس  متولیــان  فرزنــد ســید ابراهیــم  در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو بــه شــماره شاســی 14271830 به شــماره موتــور 12484196241و 
کارت ســوخت  ســواری پــژو 405-نقــره ای - بــه شــماره انتظامــی 11 ایــران 297 ن 98 و کارت ملــی 
و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره ملــی 0534474330  متعلــق بــه محمــد حســن  محمــد حســینی 
میقانــی  فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/04/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره ملــی 0075105144 و کارت ســوخت 128 ایــران 97367  متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/22 مفق ــد محمــد در تاری ــژاد  فرزن ــی ن ــد  زمان ــه مجی ب

ســاقط مــی باشــد=

موتــور  شــماره  وبــه   125F9126881***NBJ شاســی  شــماره  بــه  ســیکلت  موتــور  کارت 
ــران 94944  ــی  145 ای ــه شــماره انتظام ــه موتورســیکلت ب ZS154FM13*8456300  و بیمــه نام
ــخ 1401/04/20  ــح  در تاری ــد صال ــی 0054536480 فرزن ــه شــماره مل ــوروزی  ب ــاء ن ــه ضی ــق ب متعل

ــی باشــد.= ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق

ــخ  ــا  در تاری ــد محمدرض ــایی فرزن ــمیه  شمس ــه س ــق ب ــماره 0075963035 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0017011396 متعلــق بــه ســیده ســارا  حســینی کیــا  فرزنــد علــی اصغــر  در 
تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــعود  در تاری ــد مس ــی  فرزن ــین  کریم ــه افش ــق ب ــماره 3860928481 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 4285950499 متعلــق بــه اصغر  فتحــی  فرزند عبدالــه  در تاریــخ 1401/04/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه مرتضــی  ســخاوت  فرزنــد محســن اقــا  در تاریــخ  ــه شــماره 3930260611 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد حســین  در  ــی شــاد  فرزن ــر  بهرام ــای  اصغ ــه اق ــق ب ــه شــماره 0791713520 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــح  در تاری ــد صال ــی  فرزن ــد  زمان ــای محم ــه اق ــق ب ــماره 0083097491 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب 1401/04/20 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 1728769582 متعلــق بــه اقــای ســید حســین  میرقیاصــی مــرادی  فرزنــد میــر 
کریــم  در تاریــخ 1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــماره  ــه ش ــی NAS411100E1119211 و ب ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــه خ ــه نام ــودرو و بیم کارت خ
ــران 911 د 61 و  ــی 33 ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب ــواری 131SE و کارت س ــور 5289797 س موت
 125S8909711***NEZ کارت موتــور ســیکلت و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت بــه شــماره شاســی
وبــه شــماره موتــور SABIN157FMI010616824 و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 116 ایــران 
ــید حســین   ــای س ــه اق ــق ب ــی متعل ــه رانندگ ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای 49653 وکارت مل
ــود  ــخ 1401/05/04 مفق ــی  در تاری ــید مرتض ــد س ــی 0066425409  فرزن ــماره مل ــه ش ــامعی ب س

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ابوالفضــل   اقــای  بــه  متعلــق   0021030553 شــماره  بــه  رانندگــی  گواهینامــه  و  ملــی  کارت 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــن  در تاری ــد محس ــرد  فرزن ــوش گ ــح خ  فصی

ساقط می باشد.=

ــلطانی  ــا  س ــای علیرض ــه اق ــق ب ــماره 4040405625  متعل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
ملــک فــر  فرزنــد رضــا  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــه در تاری ــرات ال ــد ب ــدی فرزن ــس احم ــه نرج ــق ب ــماره 2269604903 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/20 مفق

ــی 1672615038 و کارت خــودرو و کارت ســوخت  ــه شــماره مل ــه رانندگــی ب ــی و گواهینام کارت مل
بــه شــماره شاســیS1412282130877 و شــماره موتــور 00562155 و بــه شــماره انتظامــی 
ــود  ــخ 1401/04/21 مفق ــب در تاری ــد طهماس ــی فرزن ــد برمک ــه محم ــق ب ــران266ی13 متعل 99ای

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب گردی

ــخ  ــل درتاری ــد خلی ــی فرزن ــرا راحت ــه زه ــق ب ــی 4591930920 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/3/22 مفق

وبــه   NAAD6C342NY072076 بــه شــماره شاســی کارت خــودرو  و  برگــه ســبز خــودرو 
ــی ــماره انتظام ــه ش ــفید ب ــک Haima س ــاچ ب ــواری ه ــورGN15TF21000640A س ــماره موت  ش

23 ایــران 945 و 34 متعلــق بــه اقــای عزیزالــه یبلونــی بــه شــماره ملــی 1129243079 فرزنــد حســن 
درتاریــخ 1401/3/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
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ــی  مهماندوســت  ــه رضــا فدای ــق ب ــان خدمــت متعل ــه شــماره 0064797351 و کارت پای ــی ب کارت مل

سفلی فرزند هدایت در تاریخ 1399/05/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0077930576 متعلــق بــه حســین خــدادادی ســریزدی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4519603552 متعلــق بــه مــراد بادیــر فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/04/28 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2669376142 متعلــق بــه حســینگل نظــری فرزنــد صــادق در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

ــخ  ــر در تاری ــد صف ــیخلر فرزن ــی ش ــارا رجب ــه س ــق ب ــماره 4371023071 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5458945832 و گواهینامــه و کارت موتــور متعلــق بــه علــی  محمــدی فرزنــد 
قلــی در تاریــخ 1401/04/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــواز مهــری فرزنــد علــی اصغــر در  ــه بهــرام رخســار ن کارت ملــی بــه شــماره 2161309978 متعلــق ب
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــل در تاری ــد میکایی ــی فرزن ــمعیل خطیب ــه اس ــق ب ــماره 0047641517 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1397/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2003153081 متعلــق بــه مهــدی اورک فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1400/08/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــزت اهلل در  ــد ع ــادم فرزن ــم دم ــه قاس ــق ب ــه متعل ــماره 0045309701 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3860308823 متعلــق بــه فردیــن فــرخ مهــر فرزنــد قاســم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/15 مفق

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 3350110088 متعلــق بــه رســول حیــدری فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ 
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0024267600 متعلــق بــه زینــب اتحــاد مردانخاهــی فرزنــد عبــاس 
در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0080624022 متعلــق بــه بهنــاز برزیــن فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/02/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد حســین در  ــی اهلل عباســی فرزن ــه نب ــق ب ــه متعل ــه شــماره 1464089086 و گواهینام ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــب اهلل در تاری ــد حبی ــری فرزن ــد نصی ــه حمی ــق ب ــماره 0077337670 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/15 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد رمضــان عل ــه علیرضــا کریمــی فرزن ــق ب ــه شــماره 5089817952 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد  ــی فرزن ــی عبداله ــه عل ــق ب ــت متعل ــان خدم ــماره 0084428813 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/20 مفق محمدرضــا در تاری

ــخ  ــی در تاری ــد امامعل ــا فرزن ــری نی ــد مظف ــه احم ــق ب ــماره 4011818501 متعل ــه ش ــه ب گواهینام
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/01/01 مفق

ــد سیدابوالقاســم در  ــان فرزن ــادات رضوی ــب س ــه زین ــق ب ــماره 1061101967 متعل ــه ش ــه ب گواهینام
تاریــخ 1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــوک در تاری ــد بی ــن فرزن ــی ثمری ــن تقدم ــه بهم ــق ب ــماره 1461937566 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب 1401/01/01مفقــود گردی

ــخ  ــد ســیاب در تاری ــه محمــود پیرهاشــمی فرزن ــق ب ــه شــماره 0035824980 متعل ــازی ب کارت جانب
1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0451382501 متعلــق بــه مهــرداد جوانبخــش فرزنــد ســتار در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/05 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0022162291 و گواهینامــه متعلــق بــه مرتضــی آل آقــا فرزنــد محمدحســین 
در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 1652296026 متعلــق بــه رحیــم لیاقــی فرزنــد عمــران در تاریــخ 1401/05/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 0042281296 متعلــق بــه محمــد صائمــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

کارت ملــی و کارت بســیج بــه شــماره 0050341847 متعلــق بــه احتــرام ابوترابــی فرزنــد سیدهاشــم در 
تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ســند مالکیــت بــه شــماره ثبــت 020110 و قطعــه 6 اصلــی 2269 و فرعــی 6173 بــه شــماره 
5248973406 متعلــق بــه مدینــه قدیمــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــی فرزن ــزاد نجف ــه به ــق ب ــی 3934518273 متعل ــماره مل ــه ش ــین ب کارت ماش
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/01/01 مفقــود گردی

کارت ملــی و گواهینامــه متعلــق بــه جعفــر غریــب لــک فرزنــد نــوروز در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و بیمــه نامــه و کارت ســوخت و کارت بازنشســتگی متعلــق بــه جعفــر غریــب لــک فرزنــد 
نــوروز در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــخ 1400/01/01 مفق ــاس در تاری ــد عب ــی فرزن ــزاد نجف ــه به ــق ب ــه متعل ــی و گواهینام کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. گردی

کارت ملــی بــه شــماره 4591590860 متعلــق بــه نوروزعلــی رحیمــی فرزنــد میــرزا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/02/05 مفق

ــد  ــعیبی فرزن ــا ش ــیدمحمد طاه ــه س ــق ب ــه متعل ــماره 0026029766 و گذرنام ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1398/10/05 مفق ــیداکبر در تاری س

ــد ســیداکبر در  ــه ســیدزهرا شــعیبی فرزن ــق ب ــه شــماره 0026424894 و گذرنامــه متعل شناســنامه ب
تاریــخ 1398/10/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند مالکیــت بــه شــماره ثبــت02110 و قطعــه6و فرعــی6173 و اصلــی 2269 بــه شــماره 
5248973406 متعلــق بــه مدینــه قدیمــی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده 

ــی باشــد ــار ســاقط م و از درجــه اعتب

شناســنامه بــه شــماره 0024567442 متعلــق بــه علیرضــا شــبانی فرزنــد ایــوب در تاریــخ 1401/04/20 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــران677ل27  ــماره 20ای ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــماره 0450990311 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ابوالقاســم  در تاریــخ  ــه ســیاوش کافــی فرزن ــه شــماره 135ایــران76162 متعلــق ب ــور ب و کارت موت

1401/04/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــه در تاری ــد شــمس ال ــه جــوکار فرزن ــی ال ــه صف ــق ب ــه شــماره 3930392712 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 2722522519 متعلــق بــه فاطمــه فتحــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــین در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــه عفت ــه فاطم ــق ب ــماره 5249870937 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1698640331 و گواهینامــه متعلــق بــه رقیــه پاشــازاده فرزنــد داوود در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2903
کارت ملــی هوشــمند وشناســنامه وقوالــه ازدواج  بــه شــماره 1271198193 متعلــق بــه زیبــا ســنجارون 

پوری فرزند حسن در تاریخ 1401/04/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره شاس ــور 1248815630 وش ــماره موت ــران 751 س23 و ش ــماره 10ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــخ 1401/04/25  ــی در تاری ــد محرمعل ــی فرزن ــه بهمــن مراق ــق ب NAAN01CA9AE659360 متعل

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد حســین در  ــد فرزن ــه محســن محمودون ــق ب ــه شــماره 3962676198 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 0068448406 متعلــق بــه ســعید  فوقانــی  فرزنــد صمــد در تاریــخ 1400/11/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

یــک ورق چــک بــه شــماره  بــه شــماره 1401209900160444809 بانــک ملــی  متعلــق بــه مجیــد 
معصومــی بــه شــماره ملــی 1729794221 فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 0059031115  ــان خدمــت ب ــه شــماره 0059031115 و کارت پای کارت ملــی هوشــمند  ب
و شناســنامه بــه شــماره 0059031115 متعلــق بــه غالمرضــا نیــک بخــت  فرزنــد حســین در تاریــخ 

1401/04/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاس در  ــد عب ــرابی فرزن ــی رودس ــه قربانعل ــق ب ــماره 0794126634 متعل ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه محــرم ولیمحمــدی  ــق ب ــران 19542 متعل ــه شــماره 138 ای کارت موتورســیکلت و کارت ســوخت ب
فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/04/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0046267085 و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 66 ایــران 176 ل 21 
متعلــق بــه فخــری داوودی فرزنــد عــزت الــه درتاریــخ 1401/04/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــماره 4390119087  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 4390119087 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه پرویــز رحمانــی  فرزنــد قربــان  در تاریــخ 1401/04/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره VIN....IRAKK9513C7517958  متعل ــران 26698 وش ــماره 147 ای ــه ش ــور ب کارت موت
بــه محمــود ولــی زاده فرزنــد یحیــی در تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــری فرزن ــه صف ــه اله ــق ب ــماره 0018144667 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0017977290  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0017977290 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــخ  ــرج در تاری ــد ای ــر پناهنــده فرزن ــه امی ــق ب ــه شــماره 0017977290 متعل ــان خدمــت ب و کارت پای

1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 6038921281 متعلــق بــه ناصــر خانــزاده فرزنــد رســول در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0018312969 و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک 40 ایــران 451 م 25 
و کارت موتــور بــه شــماره پــالک 129 ایــران 14418 متعلــق بــه رضــا ازمیــری فرزنــد حبیــب در تاریــخ 

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

ــخ  ــعلی  در تاری ــد عباس ــودی فرزن ــم صع ــه ابراهی ــق ب ــماره 5790047084 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/20 مفق

2904
گواهینامــه پایــه دو  و بیمــه نامــه ماشــین  و کارت ماشــین بــه شــماره 77ق567 ایــران 40 بــه شــماره 
شاســی  NAS831100J5794906  بــه شــماره موتــور M15/8662512 متعلــق بــه علیرضــا  قاســمی 

فرزند علی در تاریخ 1401/05/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره شاس ــه ش ــران 44 ب ــماره 64 م 291 ای ــه ش ــین ب ــماره 7765 و کارت ماش ــه ش ــنامه ب شناس
14506296 و شــماره موتــور 12484010000 متعلــق بــه عبــاس آقــا محمدرضــا فرزنــد محمــد جعفــر 

در تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4989629116 و گواهینامــه پایــه دو  و ســند تــک برگــی ملــک واقــع 
ــه شــماره ثبــت 69862 و شــماره  ــرا تخــت ب ــر عــرب خیــل روســتای اف ــدران بابلســر بهمنمی در مازن
ــر بانــک  تجــارت صــادرات مســکن  و کارت شناســایی صنــدوق  اصلــی 4 و فرعــی 5052  و کارت عاب
ــود  ــخ 1401/05/05 مفق ــی در تاری ــد عل ــا فرزن ــن زاده کیخ ــی محس ــه مصطف ــق ب ــدان  متعل هنرمن

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی و  ــد مصطف ــا فرزن ــن زاده کیخ ــارال محس ــه م ــق ب ــماره 4980414559 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی در  ــد مصطف ــا فرزن ــن زاده کیخ ــدی محس ــه مه ــق ب ــماره 4980479881 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/05 مفق تاری

شناســنامه بــه شــماره 375 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 65 ل 333 ایــران 82 بــه شــماره شاســی 
S1412282159962 و شــماره موتــور 00611659 و ســفته بــه مبلــغ صــد میلیــون ریــال بــه شــماره 
ســری 129892 و شــش جلدپرونــده ومهــر وکالــت پروانــه وکالــت بــه شــماره پروانــه 56882 ))دو جلــد 
ســند موکلیــن کــه نــوع ســند تــک برگــی و بونچــاق بــوده و مــدارک شناســایی مربــوط بــه موکلیــن ((

متعلــق بــه آنیــا  علویــان امیــری  فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
یکشنبه 1401/05/09

شماره : 1429

طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب تبریز در احیای دریاچه ارومیه 

 ۷۸ درصد گنجایش سد زاینده رود خالی است
 مدیر بهره برداری و نگهداری از ســد زاینده رود و کوهرنگ گفت: با وجود 
بارش های اخیر در سرشــاخه های رودخانه، ۷۸ درصد گنجایش سد زاینده رود 

خالی است.
سید مجتبی موسوی نایینی افزود: میزان ذخیره امروز این سد حدود ۲۷۷ 
میلیون متر مکعب، ورودی به آن ۶۷ و خروجی ۲۹ متر مکعب بر ثانیه است و 
در  ۲ روز گذشته بالغ بر هشت میلیون متر مکعب سیالب وارد این مخزن شد.

وی ادامه داد: ســال قبل در چنین روزهایی بالغ بر ۳۲۴ و در متوسط بلند 
مدت ۹۱۷ میلیون متر مکعب آب در سد ذخیره شده بود که به ترتیب نشان 

از کاهش ۱۴ و ۷۰ درصدی دارد.
مدیر بهره برداری و نگهداری از سد زاینده رود خاطرنشان کرد: ذخیره فعلی 
تمام سدهای این استان حدود ۳۲۳ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال 

گذشته بالغ بر ۱۴ درصد کاهش نشان می دهد.
موسوی اضافه کرد: سال قبل در چنین روزهایی در مجموع افزون بر ۳۶۶ 
میلیون متر مکعب آب در پشــت سدهای استان شامل زاینده رود، گلپایگان، 

قره آچاق، حنا،خمیران، باغکل، کمانه و آغچه استان ذخیره شده بود.
وی ادامه داد: حجم کلی ســدهای اســتان یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون متر 
مکعب اســت و تنها ۲۴ درصد آنها آب دارد، اما مجموع ذخیره این ســدها در 
میانگین بلند مدت)دوره ۵۲ ساله( یک میلیارد و ۴۷ میلیون متر مکعب بوده 
است که شرایط نامناسب آبی و خشکسالی بویژه در سالجاری را نشان می دهد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از سد زاینده رود تاکید کرد: استفاده کنندگان 
تمام بخش های صنعت، کشــاورزی و خانگــی باید بها و ارزش آب را بیش از 
گذشــته بدانند زیرا منابع آبی استان به شــدت کمتر شده و بارش های اخیر 
نیز اثر چندانی نداشته است.سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای 
مرکز کشــور و تأمین کننده آب شــرب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در 
منطقه مرکزی ایران با ظرفیت افزون بر ۱.۲ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۴۹ 
بهره برداری شــد، این سد قوسی شــکل در۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در 

شهرستان چادگان قرار دارد.

 نیروهای امداد با تمام توان در حال امدادرسانی هستند
آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان برای بررسی مناطق 

سیل زده شهرستان فیروزکوه وارد این شهرستان شد.
 رئیسی در جمع مردم سیل زده روستای مزداران بیان کرد: در حال حاضر 
۶۶۰ نقطه در کشور دچار سیل شده اند و نیروهای امداد با تمام توان در حال 
امداد رسانی به مردم هستند.با توجه به هشدارهای هواشناسی، از اواخر شامگاه 
چهارشنبه شاهد بارندگی و جاری شدن سیالب در نقاط مختلف استان تهران 
بودیم، ســیالب در منطقه کن و امام زاده داوود و همچنین روســتای مزداران 
شهرستان فیروزکوه خسارات جانی و مالی زیادی برجای گذاشته است، به گفته 
اســتاندار تهران تا االن ۱۰ نفر در شهرســتان فیروز کوه فوت کرده و عملیات 

امداد رسانی کماکان ادامه دارد.

 استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دولت 
سیزدهم برای احیا و جلوگیری از خشک شدن 
دریاچه ارومیه اقدامات مناسبی را برنامه ریزی 
و آغاز کرده اســت، گفت: طرح انتقال پساب 
تصفیه خانه فاضالب تبریز از اقدامات موثر در 

این راستا است.
 عابدین خرم در آیین راه اندازی پروژه انتقال 
پساب تصفیه خانه فاضالب تبریز اظهار کرد: 
دریاچــه ارومیه عامل مهمی در حفظ محیط 
زیست منطقه است که وضعیت آن نگرانی هایی 
را به دنبال داشت در واقع اگر به سمت خشک 
شدن پیش می رفت استان های شمال غرب 
کشور را دچار حادثه غم انگیز زیست محیطی 

می کرد.
وی افزود: پیــش از این نیز تالش هایی برای 
احیای دریاچه ارومیه انجام شده و بخش مهمی 

از آن نیز در حال اجرا می باشد.
خرم یادآور شد: زود بازده ترین طرح در کوتاه 
مدت بــرای احیای دریاچــه ارومیه الیروبی 
رودخانه ها، اصالح الگوی کشت، پایدارسازی 
حوضه دریاچه ارومیه به لحاظ جلوگیری از از 
طوفان های شنی می باشد که البته باید فکر 
مبنایی بر این اساس صورت گیرد، بارندگی ها 
از سال ۱۳۸۰ رو به کاهش بوده و یکی از اصلی 
ترین مشکالت خشک شدن دریاچه ارومیه این 
موضوع است.استاندار آذربایجان شرقی یادآور 

شد: آذربایجان شرقی ۱۱ درصد سهم احیای 
دریاچه ارومیه را برعهده دارد و متعهد شــده 
اســت، بر این اساس رهاســازی آب از سدها 
که از ابتدای امســال نیز انجام شده از جمله 
دیگر اقدامات استانی است که برای احیا انجام 
شده و امسال تاکنون ۱۲ میلیون مترمکعب از 
سد قلعه چای عجب شــیر به دریاچه ارومیه 

رهاسازی شده اســت.خرم تاکید کرد: بخش 
مهمی از طرح احیای دریاچه ارومیه مربوط به 
تصفیه خانه تبریز و انتقال پساب  این کالنشهر 
به دریاچه ارومیه است که تصفیه خانه سهند و 
آذرشــهر نیز جزو این طرح به حساب آمده بر 
این اســاس باید از سرعت باالیی نیز برخوردار 
شود تا پساب آنها موجب احیا شود که در سال 

۱۴۰۲ محقق می شود.
وی یادآور شد: از ۱۲۳ میلیون مترمکعب تصفیه 
خانه تبریز اکنون با این طرح ۷۰ میلیون متر 
مکعب محقق شده و به دریاچه ارومیه می رسد.

طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب تبریز 
اقدام موثر در احیای دریاچه ارومیه است  

استاندار آذربایجان شــرقی یادآور شد: بیش 

از ۱۵۰ میلیــارد تومان برای این پروژه هزینه 
شده اســت که در تحقق آن مسئولین استان 
نماینــدگان مجلس کارکنان آب منطقه ای و 
آب و فاضالب تاثیرگذاری داشتند و نقش خود 

را ایفا کردند.
وی با اشــاره به اینکه گرمای هوا در تابستان 
اکنون به حداکثر خود در این ماه رسیده است، 
گفت: با این وجود با اقداماتی که انجام شــده 
تاکنون قطعی آب در تبریز نداشتیم و مدیریت 
آب در حوزه های مختلف مدیریت سدها، پایاب 
سد ها و آب شرب توسط آب منطقه ای موجب 
شده تا وقفه ای در این موضوع مهم ایجاد نشود.

وی همچنین گفت: تا پایان سال جاری چندین 
طرح پایاب و مدیریت ســدها نیز در اســتان 

افتتاح می شود.
 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای آذربایجان 
شــرقی نیز در این مراسم گفت: پروژه انتقال 
پســاب تصفیه خانه فاضالب تبریز به دریاچه 
ارومیــه مرحله اول آن ۷۰ کیلومتر بوده و ۱۰ 
کیلومتر آن توســط لوله انجام می شــود که 
ظرفیت آن تا ۱۲۰ میلیون متر مکعب افزایش 

می یابد .
یوســف غفارزاده تاکید کــرد: برای اینکه این 
افزایش محقق شود و پساب کالنشهر به طور 
کامل به دل دریاچه برســد مدول دوم تصفیه 

خانه تبریز باید تحویل داده شود.

 معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از امروز 
شــاهد کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت روغن در سطح کشور خواهیم بود 
گفت: این موضوع تاثیر خود را در کاهش قیمت سایر فراورده های وابسته نیز 

خواهد داشت.
مهدی برادران در حاشــیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان 
زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حوزه روغن تدابیری اندیشیده 
شده تا شاهد موج کاهش قیمت روغن خوراکی در داخل کشور باشیم افزود: 
با ادامه این روند به صنایع وابسته نیز کمک خواهد شد و قیمت ها متناسب با 

کاهش نرخ روغن در دانه های روغنی نیز رخ خواهد داد.
وی اضافه کرد: تولیــد کننده های برتر روغن تا کنون همراهی خوبی در 
این زمینه داشته اند که میدواریم در موج های بعدی میزان کاهش بیشتر از 

رقم مذکور شود.
این مسوول با اشاره به اینکه در زمینه تامین نیاز داخلی هیچ مشکلی نداریم، 
خاطرنشان کرد: تامین کننده های کشور فضای رقابتی را دنبال می کنند و نه تنها 
دغدغه ای برای تولید وجود ندارد بلکه دغدغه اصلی صادرات است تا بتوانیم 
اجازه صادرات بیشتر به تولیدکنندگان بدهیم تا  هزینه های خود را تامین کنند.

وی در خصوص تورم موجود و تغییرات قیمتی که در اغلب کاالها وجود 
دارد، اظهار داشــت: تقسیم بندی در قالب ســتاد تنظیم بازار انجام گرفته و 
کاالهای مختلف که به هر وزرات خانه مربوط اســت تصدی می شوند، با این 
حال با همراهی خوب مجلس شورای اسالمی تالش می شود در صورت امکان 
هزینــه واردات کاالهایی که تولید داخل ندارند کاهش یابد، از این منظر بار 

تورمی که در ابتدای ســال متناسب با افزایش قیمت های جهانی و حذف ارز 
۴۲۰۰ رخ داد، کاهش یابد.  

برادران یاداور شد: روند کاهش تورم به طور جدی پیگیری خواهد شد، اما 
بیشترین نقش را تولیدکنندگان ایفا خواهند کرد، با این حال تورم در حوزه 
صنعتی کمتر از تورم محصوالت در سطح جامعه است که تالش می شود با هر 

امکانی بازار را رقابتی حفظ و با هزینه کمتر کاال تولید کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از کارهای خوبی که در قانون به آن تاکید شده است 
بحث بهبود فضای کسب وکار و پیش بینی ستادهای ملی و استانی به عنوان 
ســتاد تسهیل کسب وکار است اضافه کرد: این ستاد در هر استان به ریاست 
استاندار و معاون اقتصادی و تمام دستگاه هایی که در حوزه اقتصادی فعالیت 

می کنند، شکل می گیرد.
 معاون وزیرصمت، با بیان اینکه یکی از مجموعه های بســیار موفقی که 
عملکرد خوبی داشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان بوده است، 
خاطرنشان کرد: با یک نگاه در روند آماری این نتیجه برداشت می شود که در 
حوزه کاهش تورم در بین استان ها، زنجان رتبه باالیی داشته و در جایگاه سوم 

بوده اما در حال حاضر به رتبه ۱۲ رسیده است.

قیمت روغن خوراکی در کشور ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش می یابد

0508/270/42

ــد محمــد  در  ــد عی ــری  فرزن ــه مرتضــی آزاد  منجی ــق ب ــه شــماره 0793808162 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909
ــماره 0925415014 و  ــه ش ــی ب ــود و کارت مل ــد محم ــدی فرزن ــره پیون ــه طاه ــق ب ــنامه متعل شناس
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/05/06 مفق ــا در تاری ــد علیرض ــزاده فرزن ــیدا علی ــه ش ــق ب ــنامه متعل شناس

درجه اعتبار ساقط می باشد

ــه  ــق ب ــماره 2050194803 متعل ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ ــت  و گواهینام ــان خدم کارت پای
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/25 مفق ــاس در تاری ــد عب ــی فرزن ــین ملک  حس

می باشد

شناســنامه بــه شــماره 534982992 و کارت ملــی بــه شــماره 5349829912 و کارت پایــان خدمــت 
بــه شــماره * متعلــق بــه عــادل  بیــگ ولــی  فرزنــد حاجــی حســینی در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد مجی ــمی فرزن ــد قاس ــر محم ــه امی ــق ب ــماره 4901191772 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/05 مفق

3016
ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــور فرزن ــدی پ ــه مه ــه راحل ــق ب ــماره 0944937772 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

1401/04/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــادی فرزن ــون آب ــن خ ــه محس ــق ب ــماره 0919889654 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/15 مفق

3024
ــخ  ــر  در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــی  عراق ــه مرتض ــق ب ــماره 5449884230 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 0075779129 متعلــق بــه خانــم معصومــه حاتمــی فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ 
1400/11/27 ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3041
ــد علــی محمــد در  ــه عبــاس ســوخته فرزن ــه شــماره 0700676759 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

تاریخ 1401/03/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0690423373 متعلــق بــه الهــام امیــری خمــاری  فرزنــد عباســعلی 
در تاریــخ 1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
کارت ملــی بــه شــماره 5879575519 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 5879575519 و بیمــه نامــه 
ــران 21 و کارت  ــماره 35 ج 842 ای ــه ش ــران 21 و کارت ماشــین ب ــماره 35 ج 842 ای ــه ش ــین ب ماش
ــخ  ــی در تاری ــد میرزاعل ــری فرزن ــدون نصی ــه فری ــق ب ــران 21 متعل ــه شــماره 35 ج 842 ای ســوخت ب

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

کارت ملــی بــه شــماره 0021069761 متعلــق بــه مهــدی قنبــری فرزنــد علــی گل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/06 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد یحی ــمعیل زاده فرزن ــر اس ــه جعف ــق ب ــماره 2870869258 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/11/06 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3781211789 و ســایر بــه شــماره کارت واکســن و کارت عابــر بانــک بــه شــماره 
بنــام حســن صفــدری متعلــق بــه حســن صفــدری فرزنــد اصغــر در تاریــخ1401/04/31  مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1630048372 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1630048372 و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره 1630048372 متعلــق بــه نــادر احمــدی فرزنــد حاتــم در تاریــخ 1400/04/28 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــماره 0065781988 و بیم ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0065781988 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــران 30 و  ــماره 43 ج 781 ای ــه ش ــین ب ــران 30 و کارت ماش ــماره 43 ج 781 ای ــه ش ــین ب ــه ماش نام
ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 43 ج 781 ایــران 30 متعلــق بــه فاطمــه اختیــاری فرزنــد 

حبیــب در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 3732901793 متعلــق بــه ســید عدنــان پیرخضــری فرزنــد ســید 

نظام در تاریخ 1401/04/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5111
شناســنامه بــه شــماره 0820555274 متعلــق بــه ســحر خیریــه فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 

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

ــه  ــجویی ب ــماره  و کارت دانش ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 2791035338 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــود  ــخ 1401/05/05 مفق ــی در تاری ــد محمدعل ــری فرزن ــد نظی ــه وحی ــق ب شــماره 810500072 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی  ــه عل ــق ب ــت   متعل ــان خدم ــه  و کارت پای ــه س ــه پای ــوخت و گواهینام ــین  و کارت س کارت ماش
پازوکــی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5502
کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره 2659165602  و بیمــه نامــه آتــش ســوزی متعلــق بــه 
شــهریار  پــور صدالــه فرزنــد طالــب  در تاریــخ 1401/04/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــی  ــماره شاس ــه ش ــین ب ــق و کارت ماش ــران 625 ص 14 متعل ــماره 46 ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام بیم
ــاک  46  ــماره پ ــور MVM484FBDE000227 و ش ــماره موت NATGBAYL1E1000045 و ش
ایــران 625 ص14بــه نســرین نســرین  مســکنی فرزنــد طوفــان  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  در  ــد احم ــی فرزن ــزاده چافوچاه ــرا  رمضان ــه صغ ــق ب ــه شــماره 2594894540 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2659860882  و کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  46 ایــران 999ق 42متعلــق 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/02 مفق ــد  در تاری ــد مجی ــتری  فرزن ــری کلش ــیده  جعف ــه س ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
شناســنامه بــه شــماره 9208 و کارت ملــی بــه شــماره 0062869604 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 
0062869604 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 66ایــران 925و84 و کارت ماشــین بــه شــماره 66ایران 
شاســی  شــماره  و  925و84  66ایــران  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ  و  925و84 
بــه  موتــور Ro72718-KAMe697و کارت ســوخت  , شــماره   NAPBSRBYAH1039161
شــماره 66ایــران 925 و84 و کارت دانشــجویی بــه شــماره 0062869604 متعلــق بــه رقیــه  دهقانــی 

فرزند محمد تقی در تاریخ 1401/04/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

»شناســنامه بــه شــماره 2039 و اســناد مالکیــت بــه شــماره 10385 و دســته چــک بانکــی بــه شــماره 
ــخ 1401/04/26  ــد حســن در تاری ــای حســین یوزباشــی فرزن ــه آق ــق ب 6612980055284393 متعل

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4فقــره ســند مالکیــت دفترچــه ای بنــام علــی قدوســی و دو فقــره ســند مالکیــت بنــام محمــود قدوســی 
و یــک فقــره ســند وکالتــی بنــام مجیــد یوزباشــی و یــک فقــره قولنامــه آپارتمــان بنام حســین یوزباشــی 
و وکالتنامــه محضــری بنــام حســین یوزباشــی از علــی و نزهــت قدوســی و یــک فقــره شناســنامه بنــام 

خانــم خدیجــه یوزباشــی فرزنــد عباســعلی صــادره از دماونــد حــوزه 3«

 NA6NF1125jC001484 بــرگ ســبز خودرو به شــماره پــاک  44ایران 565 ج 46 و شــماره شاســی
و شــماره موتــور  CA4GA5MG450022متعلــق بــه یــداهلل  ســلیمانی  فرزنــد غامرضــا  در تاریــخ 

 1401/04/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0022666273 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 40ایــران 872 ص 21 
ــه شــماره 40ایــران 872ص21  و شــماره موتــور m15/9450179 وشــماره شاســی  و کارت ماشــین ب
NAS821100M1026637متعلــق بــه علــی  پازکــی فــرد  فرزنــد ســیامک در تاریــخ 1401/04/20 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0015674169 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0015674169 و کارت 
ــخ  ــول  در تاری ــد رس ــیرازیان  فرزن ــادی  ش ــه ه ــق ب ــماره 0015674169 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم پای

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/02 مفق

ــماره  ــه ش ــی ب ــی فریدون ــای قنبرعل ــم اق ــه اس ــت ب ــناد مالکی ــماره 13524 و اس ــه ش ــنامه ب شناس
ســند منــزل بــی شــماره ثبــت اصلــی 6750 متعلــق بــه رضــا  فریدونــی  فرزنــد قنبرعلــی  در تاریــخ 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/05 مفق

7010
ــه دو و کارت ســوخت  ــان خدمــت و گواهینامــه پای ــه شــماره 4311098774 و کارت پای ــی ب کارت مل
متعلــق بــه رضــا چگینــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/03/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

7014
ــه ســیدعلی اکبــر میراحمــدی فرزنــد ســیدعباس در  ــه شــماره 4679551895 متعلــق ب کارت ملــی ب

تاریخ 1401/05/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4621786687 متعلــق بــه فاطمــه جعفــری دهکــردی فرزنــد منصــور در تاریــخ 
1400/01/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4620581739 متعلــق بــه صغــری رفیعــی طاقانکــی فرزنــد ناصرقلــی در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــان فرزن ــازنده بی ــانه س ــه افس ــق ب ــماره 4689000891 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/04/01 مفقــود گردی

ــیده  ــه س ــق ب ــماره 4680274700 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 4680274700 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/06 مفق ــد مهــرداد در تاری ــی فرزن ــی دوپان ــا زیاب آناهیت

ســاقط مــی باشــد.

ــد صــارم در  ــه جهانبخــش حیــدری گندمــکاری فرزن ــه شــماره 4689539571 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــق  ــماره 4610231271 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 4610231271 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/30 مفق ــی در تاری ــد عل ــری فرزن ــه روح اهلل نظ  ب

می باشد.

7025
کارت ملــی بــه شــماره 3871575348 و شناســنامه بــه شــماره 2164 متعلــق بــه احمــد عزیــزی نــوری 

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

7032
ــان  ــی 0080955762 و کارت پای ــه شــماره مل ــه دو ب ــه شــماره 12055 و گواهینامــه پای شناســنامه ب
ــه شــماره 0080955762 و کارت  ــه شــماره ملــی 0080955762 و کارت ملــی هوشــمند ب خدمــت ب
پرســنلی آمــوزش و پــرورش بــه کدپرســنلی 12001442 متعلــق بــه علــی  میرزائــی  فرزنــد یونــس در 

تاریخ 1401/04/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0492521451 و کارت ســوخت بــه شــماره 56د658ایــران30 متعلــق 
بــه محبوبــه افســری راد فرزنــد غامعلــی  در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــران68  ــماره 95ق188ای ــه ش ــوخت ب ــران68 و کارت س ــماره 95ق188ای ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
متعلــق بــه ســمیه  رضایــی  فرزنــد مهــدی  در تاریــخ 1399/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.
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شمارشمعکوسکابوسدوبارهسرخابیها!

 تغییر اردوی تیم اماراتی به خاطر مجیدی
باشگاه اتحاد کلباء اردوی خود را از اتریش به ترکیه تغییر 
داد تا فرهــاد مجیدی بتواند تیم را همراهی کند. به نقل 
از االتحاد، فرهاد مجیدی بعد از جدایی از اســتقالل راهی 
لیگ امارات شد تا هدایت اتحاد کلباء را برعهده بگیرد. این 
تیم اماراتی که خود را آماده فصل جدید لیگ این کشــور 
می کند اردوی را در کشور اتریش برگزار کرد. فرهاد مجیدی 
به خاطر مشکالت ویزا نتوانست تیمش را همراهی کند و 
به جای او گابریل پین تمرینات تیم را زیر نظر داشت.اتحاد کلباء به خاطر اینکه 
مجیدی هم بتواند اردوی تیمش را همراهی کند، مجبور شــد که محل تمرین 
را تغییر دهد به طوری که کاروان این تیم از اتریش راهی ترکیه خواهد شــد تا 
مجیدی هم به اردوی تیم اضافه شــود.قرار است که این تیم اماراتی چند دیدار 
دوستانه را در اردوی ترکیه برگزار کند تا تیم آماده فصل جدید شود.اتحاد کلباء 
در فصلی که گذشت در رده دهم جدول رده بندی لیگ امارات قرار گرفت و باید 

دید که با سرمربی ایرانی خود چه عملکردی در فصل پیش رو خواهد داشت.

 جایگاه مهاجم تیم ملی ایران در انگلیس مشخص شد
رســانه انگلیســی خبر داد مهاجم تیم ملی ایران در 
ترکیب اصلی هال سیتی قرار خواهد گرفت. تیم فوتبال 
هال سیتی امروز از ساعت 18:30 در اولین بازی خود از 
هفته اول فصل جدید چمپیون شیپ انگلیس به مصاف 
بریســتول می رود.اللهیار صیادمنش مهاجم ملی پوش 
کشــورمان که در نیم فصل گذشته به هال سیتی آمد و 
قراردادش را با این تیم انگلیسی ماه گذشته دائمی کرد.

ستاره ایرانی منتظر است تا جایگاه خود را در ترکیب اصلی هال سیتی محکم 
کند. در همین رابطه ســایت »hulldailymail« انگلیس در ارزیابی ترکیب هال 
سیتی برای بازی امروز نوشت: هال سیتی فصل جدید چمپیون شیپ را امروز 
بعدازظهر با دیدار بریستول سیتی از ورزشگاه MKM آغاز می کند و شوتا آروالدزه 
ســرمربی تیم امیدوار است که بخش قابل توجهی از خریدهای تابستانی خود 
را در دســترس داشته باشد.ببرها از پایان فصل گذشته تاکنون هشت بازیکن 
جدید را جذب کردند. توبیاس فیگوئرادو، ژان مایکل سری، اللهیار صیادمنش، 
اســکار استوپینان، بنجامین تته و اوزان توفان همگی در تابستان جذب شدند 
و احتماالً جای خود را در ترکیب بازی امروز خواهند داشت البته در میان این 
بازیکنان، غانیان تته انتظار می رود از روی نیمکت سیتی بازی را شروع کند.

 ستاره استقالل شاهد باخت »گورخرها«
ستاره اســتقالل در انتظار امضای قرارداد با شارلروا 
بلژیک اســت. امیرحســین حســین زاده هافبک سابق 
استقالل این روزها در بلژیک حضور دارد تا کار انتقالش 
به تیم شارلروا را نهایی کند.ستاره فصل گذشته استقالل 
هنوز نتوانســته قراردادش را بــا »گورخرها« امضا کند. 
ســایت »دی اچ اسپورت« بلژیک حضور حسین زاده در 
سکوهای ورزشگاه برای تماشــای بازی دوم شارلروا در 
لیگ بلژیک را ســوژه خود قرار داد.این رسانه بلژیکی، نوشت: حسین زاده در 
بلژیک حضور دارد و شــاهد بازی دوم شــارلروا مقابل یونیون سن ژیل بود که 
با گورخرها با نتیجه یک بر صفر شکســت خوردند.این بازیکن در انتظار توافق 
اســتقالل و شارلروا در بلژیک به سر می برد. اگرچه هنوز این انتقال با باشگاه 
بلژیکی قطعی نشده است، امیرحسین حسین زاده هافبک ایرانی 21 ساله پیش 
از این وارد بلژیک شده است.او با هم تیمی های جدید خود آشنا شده و عصر 
جمعه در سکوها به همراه مدیران شارلروا در دیدار مقابل یونیون حاضر شد.

 دروازه بان استقالل محروم شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را درمورد 
دروازه بان تیم استقالل صادر کرد. به نقل از سایت رسمی 
فدراســیون فوتبال، کمیته انضباطی رای خود را درباره 
تخلف بازیکن تیم اســتقالل تهران مبنی بر عدم حضور 
در اردوی تیم ملی فوتبال امید به شرح زیر صادر کرد:در 
خصوص گزارش مقام رسمی فدراسیون فوتبال مبنی بر 
امتناع علیرضا رضایی، بازیکن باشگاه استقالل تهران از 
حضور در اردوی تیم ملی فوتبال امید و علیرغم ارسال ابالغیه به این باشگاه تا 
زمان انشاء رای، دفاعیه ای ارسال نشده است.بر همین اساس کمیته انضباطی، 
علیرضا رضایی، بازیکن تیم اســتقالل تهران را به علت عدم همراهی تیم های 
ملی وفق ماده 83 مقررات انضباطی و با عنایت به فقدان سابقه قضایی از این 
بازیکن در کمیته انضباطی با اعمال مواد 93 و 94 مقررات، وی را به یک جلسه 
از همراهی تیم خود در بازی رسمی لیگ 1401-1402 و مبلغ 100 میلیون 
ریال جرمه نقدی محکوم کرد.این رای وفق مقررات قطعی و الزم االجرا است.

همچنین باشــگاه اســتقالل نیز به مبلغ 300 میلیون ریال جریمه نقدی وفق 
بند 2 ماده 83 محکوم شد.این رای قطعی است.

 پایان هوچی  گری سعودی ها علیه پرسپولیس
پرونده شــکایت النصر عربســتان از پرسپولیس برای 
همیشه مختومه شــد. ســایت »العرب الیوم« خبر داد 
دادگاه حکمیت ورزش)CAS( پرونده شــکایت باشــگاه 
النصر عربســتان علیه باشگاه پرسپولیس ایران را رد کرد 
تا این پرونده بعد از 2 و نیم ســال مختومه اعالم شــود.

النصــری ها در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا 2020 
مقابل پرســپولیس مغلوب شدند و بعد از باخت دست به 
شکایت شــدند ولی AFC اعتراض سعودی ها را نپذیرفت.سعودی ها با ادعای 
اینکه پرســپولیس چند بازیکن غیرقانونی در ترکیبش داشته این بار به دادگاه 
CAS شکایت کردند ولی در نهایت بعد از دو سال و نیم از این پرونده در نهایت 
شکایت سعودی ها رد شد.باشگاه النصر برای پیروز شدن در این پرونده وکالی 
سرشناس جهان را به خدمت گرفت و هزنیه های زیادی را کرد ولی در نهایت 
شکست خورد.باشگاه پرسپولیس ماه گذشته از ابالغ حکم دادگاه CAS و برنده 

شدن سرخ پوشان در این پرونده خبر داده بود.

 ۲ بازیکن استقالل در لیست خروج!
2 بازیکــن دیگر از تیم اســتقالل تهران در لیســت 
خروجی این تیم قرار خواهند گرفت. اردوی آماده سازی 
تیم اســتقالل تهران در شــهر آنکارا ترکیه برگزار شد و 
آبی پوشان شب گذشته این شهر را به مقصد تهران ترک 
کردند.این ســفر برای برنامه های آماده سازی و تمرینات 
پرفشــار ریکاردو ساپینتو برنامه ریزی شد که در آن چند 
بازی دوستانه هم گنجانده شــده بود. سرمربی پرتغالی 
طی روزهای گذشــته محک جدی شاگردانش را شاهد بوده و پس از این اردو 
خواستار تغییرات دیگری است.با نظر سرمربی دو بازیکن دیگر از استقالل کنار 
گذاشته می شوند. علت این تصمیم به دلیل مشکالت انضباطی و مسائلی شبیه 
به آن نیست. ظاهراً ساپینتو در نظر دارد با این تغییر، ترافیک برخی خطوط را 
برطرف کرده و تعادل در موجودی بازیکنان برای همه پست ها را برقرار کند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
حضور استقالل و پرسپولیس در لیگ قهرمانان 

آسیا فصل آینده در ابهام قرار دارد.
در حالی که گفته می شــد که استقالل و 
پرســپولیس، فصل آینده در لیگ قهرمانان 
آسیا، حضور خواهند داشت اما به نظر می رسد 
رسیدن این دو تیم به آسیا کار بسیار سختی 
باشــد، سرخابی های پایتخت که مدت هاست 
ای اف ســی دســت روی حرفه ای نبودن شان 
گذاشته است یک ماه فرصت دارند تا از حذف 
مجدد خود از لیگ قهرمانان آسیا جلوگیری 
کنند اما ظاهرا مدارک و اسناد آماده نیست و 
این فصل هم مثل فصل گذشته، شاهد حذف 
استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا 

خواهیم بود.
ســال گذشــته بود که این دو تیم پس از 
اینکه موفق به بارگذاری درســت مدارک در 
سامانه صدور مجوز حرفه ای نشدند، با پافشاری 
کنفدراسیون فوتبال آسیا روی قوانینش، مجوز 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دریافت نکردند. 
حال یک سال پس از این اتفاق خبر می رسد 
که این دو تیم همچنان مشکل دریافت مجوز 
حرفه ای سازی دارند و مواردی که مدنظر ای 
اف سی و کمیته مجوز صدور حرفه ای است، 
تاکنون برطرف نشــده تا این دو تیم که از 9 
آذر 1400 تعلیق شــده اند همچنان در خطر 
حذف از مســابقات لیگ قهرمانان آسیا قرار 

داشته باشند.
مهــدی تاج یکی از کاندیداهای ریاســت 
فدراســیون فوتبال و نایب رییس ای اف سی 
که هفته گذشــته مهمان برنامه فوتبال برتر 
بود با اشــاره به این موضوع گفت: " این نوع 

فرآیند را در ادوار گذشته AFC انجام می داد و 
ما مجوز گرفتیم که خودمان این کار را انجام 
دهیم. سال گذشته در بارگذاری اطالعات در 
سایت داســتان هایی پیش آمد و استقالل و 
پرسپولیس از آســیا حذف شدند و ما تعلیق 
شدیم و هنوز هم تعلیق هستیم. تا 31 آگوست 
باید بارگذاری های مان را انجام دهیم. حدود 30 

روز زمان داریم.
در حالیکــه هنوز کمیته صــدور مجوز و 
استیناف هم از ســوی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا تعلیق هســتند و رفع تعلیق نشده اند، 
به نظر می رســد استقالل و پرسپولیس فعال 

نتوانند مجوزهای الزم را بگیرند.حاال باید دید 
طی این یکماه استقالل و پرسپولیس می توانند 
مــدارک الزم را فراهــم کنند یا اینکه باز هم 
خبری از آنها در آسیا نخواهد بود.البته هنوز 
حکم پرونده استقالل و پرسپولیس و گل گهر 
در کمیته انضباطی ای اف ســی درباره نقص 
مدارک اعالم نشــده است. گفته می شود در 
صورت اعالم این حکم این ســه باشگاه عالوه 
بر این فصل که محروم بودند، یک فصل دیگر 

هم محروم شوند.
از ســوی دیگــر کاظم اولیایــی در مورد 
وضعیت پرسپولیس و استقالل و زمان پایان 

محرومیت ایــن دو تیم برای حضور در لیگ 
قهرمانان آســیا معتقد است که ورود این دو 
باشگاه به بازار سرمایه نه تنها تأثیری در حل 
مشکل سرخابی ها برای حضور در آسیا نخواهد 
داشت، بلکه مشــکل را برای شان حادتر هم 
کرده است. اولیایی سال گذشته در مصاحبه 
ای اعالم کرده بود: »این شیوه خصوصی سازی 
پرســپولیس و استقالل، با تأکید بر اینکه 90 
درصد از سهام دو باشگاه، دولتی است، باعث 
می شود که ســرخابی ها تا سالیان سال دیگر 
نتوانند در لیگ قهرمانان آســیا حضور داشته 
باشند. چون در این فرایند ما اعتراف کرده ایم 

که این باشــگاه ها دولتی هســتند و عالوه بر 
این درصدی از ســهام هر دو باشــگاه متعلق 
به وزارت اقتصاد و دارایی اســت که این هم 
به نوعی مالکیت مشــترک به حساب می آید 
و از این نظر هم برای دو باشــگاه دردسرساز 
خواهد شــد. با این حساب تا سال های سال، 
پرسپولیس و استقالل نمی توانند در آسیا بازی 
کنند. متأسفانه هر چقدر هم در این رابطه به 
آقایان هشدار دادیم، توجهی به آن نکردند و 

کسی اصاًل به حرف ما گوش نکرد.«
البته که پیش از این هم رئیس ســازمان 
خصوصی ســازی تأکید کرده بــود ورود دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس به بازار سرمایه 
به معنی خصوصی سازی آنها نیست اما از زمان 
عرضه ســهام دو باشگاه خیلی ها به اشتباه به 
ایــن موضوع تأکید می کنند که دو باشــگاه 
خصوصی سازی شــده اند و مشکل شان بابت 
حضور در آسیا حل می شود اما این طور نیست.

با توجه به حرف های کاظم اولیایی و مهدی 
تاج مشخص می شــود که حضور استقالل و 
پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیای فصل 
آینده در ابهام قرار دارد و مشــخص نیســت 
که این دو تیم بتوانند مجوز حرفه ای حضور 
در ایــن رقابت ها را کســب کنند. اتفاقی که 
هر ســال با قوانین و اســتاندارد های جدید 
ای اف سی ســخت تر هم خواهد شد. اخیرا 
کنفدراســیون فوتبال آســیا در حال بررسی 
ورود وی ای آر بــه بازی هــای لی قهرمانان 
آسیاســت که با توجه به اینکه این تکنولوژی 
 هنــوز در فوتبال ایران وجــود ندارد چالش

 جدیدی را برای تیم های ایرانی برای حضور 
در آسیا بوجود خواهد آورد.

بیلد آلمان از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به عنوان فوق ســتاره مخفی 
بوندسلیگا یاد کرد.

 به نقل از بیلد، لورکوزن با این مهاجم می خواهد با بایرن امسال برای کسب 
قهرمانی در لیگ رقابت کند. کسی که کارش را با والیبال شروع کرد، حاال در 

نوک خط حمله بایر لورکوزن قرار دارد.
در آلمان، بســیاری از هواداران فوتبال اکنون نام او را می شناسند. سردار 
آزمون  2۷ ســاله فوق ستاره مخفی بوندسلیگا است. در ایران او یک قهرمان 
مردمی است. او با 4.8 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام مثال بیش از متس 

هوملس دنبال کننده دارد.
لورکوزن در ژانویه گذشــته بهترین گلزن لیگ برتر روسیه را قبل از پایان 
نقل و انتقاالت زمســتانی جذب کرد. چهار قهرمانی لیگ، یک جام حذفی و 
دو سوپرکاپ با زنیت از جمله افتخارات او با این تیم روسی بود. نکته مهمی 
که درباره آزمون مطرح است این بوده که او کلکسیون اسب دارد. او در حال 
حاضر ۵2 اســب مسابقه ای دارد که این اسب ها در ایران و استرالیا هستند و 

اولین اسبش را نیز در 1۷ سالگی خرید.
آزمون درباره این موضوع گفت: وقتی کوچک بودم، پدر، پدربزرگ و عمویم 

در مزرعه بزرگ خود اســب داشتند. اسب ها همیشه نقش زیادی در خانواده 
ما داشــته اند. به لطف کمک پدرم، در سه سالگی توانستم اسب سواری کنم. 
این آغاز عشــق من به این حیوان بود. االن همه اسب هایم را دوست دارم، اما 
سرکان و پدرش مورد عالقه من هستند. سرکان یک ساله است و از دو سالگی 

مسابقه خواهد داد.
اما چه کسی از اسب ها مراقبت خواهد کرد در حالی که آزمون قرار است 

با لورکوزن در آلمان رقابت کند؟ برترین فوتبالیســت روسیه در سال 2021 
می گوید: من یک مزرعه بزرگ و یک مدیر برای آن در ایران دارم.

آزمون نه تنها به دلیل اشتیاق به ورزش سوارکاری شخصیت فوق العاده ای 
دارد، بلکه می توانست به عنوان یک بازیکن والیبال نیز کار کند. والیبال ورزش 
مهمی در خانواده او بوده و هست. او خودش یک بازیکن ملی پوش زیر 1۵ سال 
کشورش بود، اما بعد تصمیم گرفت به فوتبال بپردازد. آزمون هفته گذشته در 
کمپ تمرینی لورکوزن هنر والیبال خود را نشان داد و ثابت کرد که چیزی را 
از والیبال فراموش نکرده است.بعد از روستوف و زنیت، بایر سومین باشگاهی 

است که آزمون در لیگ قهرمانان اروپا با آن به میدان می رود.
سردار درباره حضور در این تیم آلمانی گفت: لورکوزن بهترین تیم باشگاهی 
اســت که تا به حال در آن بازی کرده ام. من هرگز ندیده بودم که باشــگاهی 
این قدر حرفه ای کار کند. وقتی بازیکن جدیدی می آید، هیچ وقت احســاس 
غریبگی نمی کند. شخصاً بالفاصله احساس کردم که در خانه هستم. در جام 
جهانی قطر، کل کشور به این مهاجم متکی است. انتظار می رود آزمون به عنوان 
کاپیتان دوم ایران را به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی برساند. اگر این کار 

را کند، او دیگر یک ستاره مخفی در بوندسلیگا نخواهد بود.

لغو اعزام ورزشکاران ایران به مسابقات قهرمانی جوانان جهان برای همه یک 
خبر است اما برای ورزشکارانی که در شرایطی سخت سهمیه گرفته اند، به معنی 

از دست رفتن آرزویی است که سال ها برای آن تالش کرده اند.
 مســابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان جهان از 10 تا 1۵ مرداد به میزبانی 
کلمبیا برگزار می شود و ایران برای این رویداد پنج سهمیه داشت. سارینا ساعدی 
در پرش ســه گام، علی امیریان در دوی 800 متر، سمیر اقبالی در 3000 متر 
مانع، ارشــیا مصدقی در پرش با نیزه و ارسالن قشقایی در پرتاب وزنه سهمیه 

این مسابقات را کسب کرده  بودند اما اعزام آنها لغو شد.  
فدراسیون دوومیدانی در توضیح لغو اعزام از مشکل در اخذ ویزا خبر داد و 
با دســتاویز قرار دادن این موضوع که آمریکا به ورزشکاران ایران ویزا نمی دهد، 

اعزام به کلمبیا را لغو کرد.
در بیانیه فدراسیون آمده است:

» یکی از این مسیرها پرواز تهران به دبی و از دبی به فرودگاه جان اف کندی 
آمریکا و از آنجا به بوگوتا پایتخت کلمبیا و از بوگوتا به شهر کالی محل برگزاری 
رقابت ها بود که با توجه به اینکه باید ویزای ترانزیتی برای ورود تیم کشورمان 
به خاک آمریکا را دریافت می کردیم متاســفانه این موضوع به دلیل مشکالت 
مربوط به عدم صدور ویزا توسط آمریکایی ها برای مسافرانی که از مقصد ایران 
قصد ورود به خاک این کشور را دارند محقق نشد و از طرفی می بایست توقف 
بسیار زیادی در آنجا می داشتند که اصال درست نبود و ورزشکاران را با مشکالت 

بسیار زیادی مواجه می کرد.
مسیر بعدی پرواز از تهران به سمت دوحه قطر و از آنجا به مادرید پایتخت 
اســپانیا و از مادرید به پایتخت کلمبیا و از آنجا به کالی شــهر محل برگزاری 

مســابقات بود که این مسیر پروازی هم احتیاج به ویزای ترانزیتی جهت ورود 
به کشور اسپانیا را داشت که با توجه به شرایط موجود این مسیر نیز به نتیجه 
نرســید و باز هم توقف در آنجا زیاد بود. اینکه گفته می شود تیم کشورمان به 
دلیل مشکالت مالی به این مسابقات اعزام نشده است اصال صحت ندارد و این 

حرف از پایه بی اساس است. »
 این بیانیه در حالی از سوی فدراسیون اعالم شده که این فدراسیون می توانست 
با گرفتن ویزای ترانزیت یکی از کشــورهای اروپایی، سفر دوومیدانی کاران به 
کلمبیا را مهیا می کرد و حتما الزم نیست برای سفر به کلمبیا از مسیر آمریکا 
اقدام کرد. حتی با یک جستجوی ساده می توان متوجه شد که روزانه از استانبول 
به مقصد بوگوتا پایتخت کلمبیا پرواز وجود دارد و اگر فدراسیون به موقع اقدام 
می کرد، می توانست حتی بدون نیاز به ویزای آمریکا یا ویزای ترانزیتی شنگن، 

دوومیدانی کاران جوان را راهی مسابقات جهانی کند.

فدراسیون دوومیدانی موظف بود شرایط الزم برای اعزام ورزشکاران خود را مهیا 
و در این راستا تالش کند؛ جوانانی که با تالش زیاد موفق به کسب ورودی شده اند، 
با هدف رقابت در میادین جهانی سختی ها را به جان خریده اند اما اکنون انگیزه 
خود را از دست داده اند چرا که فدراسیون دوومیدانی وظیفه خود در اخذ ویزا را 
به درستی انجام نداده است. در سالهای اخیر تیمهای زیادی از ایران به کلمبیا 
رفته اند اما چطور فدراسیون دوومیدانی نتوانسته برای ورزشکارانش ویزا بگیرد.

 یکی از ورزشکارانی که سهمیه رقابت های جهانی را کسب کرده بود و نخواست 
نامش فاش شود در مورد لغو اعزام به قهرمانی جهان به ایسنا گفت: »نه فقط ما 
پنج نفر که سهمیه گرفته ایم بلکه سایر ورزشکارانی که تالش کردند و نزدیک 
به ورودی هم شدند، بی انگیزه شده اند. همه بی انگیزه شده ایم و انگار تالش مان 
برای مسابقات پیش رو کم شده است. قرار است ما را به یک مسابقه بین المللی 
اعزام کنند اما هیچ وقت جای مسابقات قهرمانی جهان را نمی گیرد. رکوردها در 
آسیا پایین است و ما دوست داشتیم در رقابت های جهانی مسابقه بدهیم اما از 

طرف فدراسیون حمایت نشدیم و اردویی هم برگزار نشد. »
فدراسیون دوومیدانی که مدعی حمایت از رده های پایه است اکنون چگونه 
می خواهد انگیزه را به جوانانی برگرداند که آرزوی حضور در مســابقات جهانی 
را داشتند؟ آیا با اعزامشان به مسابقات سطح پایینی چون ترکیه، آذربایجان یا 

آسیای میانه وظیفه خود را در قبالشان انجام می دهد؟
همانگونه که در مسابقات جهانی دور قبل جوانان ایران 9 سهیمه به دست 
آورد و امســال به پنج ســهمیه کاهش یافت، می توان انتظار داشت با این روند 
و بی انگیزه شــدن جوانان، ســهمیه ها در دوره های بعد هم کاهش پیدا کند و 

وضعیت از این بدتر شود.

لورکوزنبهترینباشگاهیاستکهدرآنبازیکردهام

گامهایخستهومدیرانکمکار!

مربی تیم ملی هندبال مردان گفت: دیدارهای تدارکاتی و تورنمنت ها جرو 
برنامه تیم ملی است و مطمئنا فدراسیون هم حمایت می کند نیاز تیم ما است 

که بتواند دیدارهای دوستانه بیشتری داشته باشد.
حمید صادقی شاه نشــین ، در خصوص اردوهای تیم ملی هندبال مردان 
اظهار کرد: در دومین اردو که از 30 تیر آغاز شــد از بحث بدنسازی خارج و 
بیشتر روی تاکتیک و تکنیک بازیکنان کار شد. در کنار آن آمادگی بازیکنان 
را نیز حفظ کردیم. شرایط اردو به همه لحاظ خوب بود و بازیکنان به شرایط 

خوبی رسیدند.
مربی تیم ملی هندبال مردان در ادامه گفت: ما حتی توانستیم در این اردو 
ترکیب اصلی تیم را مشخص کنیم.با بازیکنان روی تاکتیک هایی که می خواهیم 
در مسابقات داشته باشیم کار کردیم و امیدواریم بتوانیم نتیجه خوبی را هم 
در قونیه بگیریم. اردوی بعدی ما از یکشــنبه آغاز می شود و تا روز اعزام که 

12 مرداد است ادامه دارد.
وی در خصوص لیســت اصلی تیم ملی هندبال برای اعزام به کشورهای 
اسالمی گفت: در حال حاضر 1۷ نفر در اردوی تیم ملی هستند. یک بازیکن 

آسیب دیده داریم و برای انتخاب مردد هستیم وگرنه لیست اعزامی مشخص 
اســت. سجاد استکی باید کاری را انجام دهد اگر برسد با تیم به قونیه بیاید 
که یک نفر دیگر باید از لیســت حذف شــود در غیر اینصورت ترکیب تیم 

مشخص است.
صادقی شاه نشین در ادامه گفت: ما با ترکیه و آذربایجان همگروه هستیم و 
در گروه مقابل تیم های عربستان سعودی، قطر، مراکش و عراق حضور دارند 
البته حرف و حدیث هایی هست که عراق از حضور در مسابقات انصراف داده 
اســت اما هنوز در برنامه مسابقات هست. بازکنان و کادر فنی تمام سعی و 
تالش خود را می کنیم تا بهترین نتیجه ممکن را در قونیه بگیریم. اگر اتفاقات 
خاصی رخ ندهد و با توجه به شــرایط تمرینی و کارهایی که انجام داده ایم 

کسب یک عنوان خوب دور از دسترس نیست.
وی به هدف اصلی تیم ملی هندبال مردان اشاره کرد و گفت: خیلی خوب 
است که در کنار یک مربی بزرگ کار و کسب تجربه می کنیم. وسلین مربی 
با دانشی است و باید به فدراسیون برای این انتخاب تبریک بگویم. پاکدل به 
قول خود برای جذب یک مربی با تجربه عمل کرد. این تیم برای مســابقات 

جهانی خود را آماده می کند و مسابقات جهانی هدف اصلی است. مسابقات 
کشــورهای اسالمی مثل دیدارهای تدارکاتی برای تیم ملی خواهد بود. بعد 
از مسابقات قونیه با توجه به شرایط و برگزاری لیگ باید برنامه ریزی کنیم تا 

بتوانیم در مسابقات جهانی نتایج خوبی بگیریم.
وی در مورد لزوم دیدارهای تدارکاتی تیم ملی هندبال مردان اظهار کرد: 
هر چه بیشــتر بازی بین المللی داشته باشیم تیم به شرایط آمادگی بهتری 
می رسد و نقاط ضعف و قوت تیم مشخص می شود. با توجه به برنامه ای که 
وسلین دارد بعد از قونیه هم در چند تورنمنت  و دیدار دوستانه دیگر شرکت 
خواهیم کرد. طبق صحبت هایی که داشتیم این تورنمنت ها جزو برنامه است 
و مطمئنا هم فدراسیون حمایت می کند. نیاز تیم ما است که بتواند دیدارهای 

دوستانه بیشتری داشته باشد تا به آمادگی بهتر برسد.
مســابقات هندبال کشورهای اسالمی از 1۶ تا 23 مرداد در قونیه برگزار 
می شود. تیم ملی هندبال مردان ایران در این مسابقات در گروه  A  با ترکیه و 
آذربایجان همگروه است. در گروه دیگر نیز تیم های عربستان سعودی، قطر، 

مراکش و عراق حضور دارند.

تیمبهدیدارهایتدارکاتینیازدارد

  فرصت سوزی ایرانی ها در اردوهای پیش فصل
تیم های پرطرفدار و سرشناس ایرانی در حالی که می توانستند با برگزاری دیدارهای دوستانه اقدام به درآمدزایی کنند، در این سال های هیچ برنامه ای برای این برهه از فصل نداشته اند.

 تیم های اروپایی اردوهای پیش فصل خود را در کشورهای مختلف جهان برگزار کرده اند. بارسلونا، یوونتوس و رئال مادرید در آمریکا، پاری سن ژرمن در ژاپن، تاتنهام در کره جنوبی، منچستریونایتد در اندونزی و ... اردو زده اند و 
از این طریق درآمند هنگفتی را به دســت آورده اند.طبق سیاســت اقتصادی تیم های بزرگ جهان، آن ها اردوهای خود را به کشــورهایی می برند که طرفداران بیشتری در این کشورها را دارند یا برای تقویت پایگاه هواداری خود به این 

کشورها سفر می کنند تا از طریق برگزاری دیدارهای دوستانه خود مبالغ هنگفتی را از طریق بلیت فروشی، تبلیغات و فروشی البسه به دست آورند.
از سوی دیگر، این تیم ها بازی های تدارکاتی و پیش فصل خود را مقابل تیم هایی برگزار می کنند که طرفداران تمایل بسیاری به دیدن آن ها دارند. بارسلونا و رئال مادرید، منچستر سیتی و بایرن مونیخ، چلسی و آرسنال، منچستریونایتد 

و لیورپول، بارسلونا و یوونتوس دیدارهای دوستانه ای را در روزهای گذشته مقابل همدیگر برگزار کرده اند که این مساله باعث اشتیاق زیاد شرکت ها و شبکه های تلویزیونی برای استفاده از این دیدارها شده است.



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

  |  تحریریه  : زهرا جعفری ، الهه آذری
سیدمحمد قیصری، محمود رضایی 

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

 | نشانی : تهران میدان توحید، خیابان 
شهید یداله امیرلو )گلبار( ، بن بست 
خودرو  پالک3 طبقه همکف واحد1

 | کد پستی 1419734614
 |  تلفن و  نمابر :  66563830 

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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با توجه به افت دالر آمریکا، طال امروز برای دومین روز متوالی از منطقه 1711 
دالری اخیر، کشش مثبتی پیدا کرد.

 طال در بازگشت خوب یک شبه از منطقه 1711 دالر یا پایین ترین سطح چند 
روزه رشد می کند و برای دومین روز متوالی در روز پنج شنبه مقداری کشش را به 
دست می آورد. این حرکت مثبت، XAU/USD را به باالترین حد دو هفته ای در اوایل 
جلسه اروپا می برد، و گاوها اکنون در انتظار قدرت پایدار فراتر از منطقه مقاومت 

قوی 1745-1750 دالر هستند.
دالر آمریــکا افت روز قبل را که الهام گرفتــه از FOMC بود، طوالنی کرد و به 
پایین ترین ســطح خود از 6 جوالی رسید. در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از 
نشســت، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نشان داد که ممکن است تعدیل بزرگ 
دیگری در نشست سیاست گذاری بعدی در سپتامبر رخ دهد، اما این به داده های 

دریافتی بستگی دارد.
عالوه بر این، مقامات فدرال رزرو همچنین اذعان کردند که شاخص های اقتصادی 
کاهش یافته است و نشانه هایی از کاهش رشد را مشاهده کردند. این نشان می دهد 
که بانک مرکزی ایاالت متحده سرعت افزایش نرخ بهره خود را کاهش خواهد داد، 
که همچنان بر دالر تاثیر می گذارد. با این حال، بازگشت خوب در بازده اوراق قرضه 
خزانه داری ایاالت متحده به عنوان یک باد موافق برای دالر عمل می کند و ممکن 

است حداقل در حال حاضر مانعی بر روی طالی بدون بازده نگه دارد.
دالر و طال

جدای از این، انگیزه ریسک - همانطور که با لحن کلی مثبت در بازارهای سهام 
نشــان داده می شود - می تواند بیشتر به محدودکردن سود برای طال کمک کند. 
حتی از منظر فنی، منطقه 1745-1750 دالری از اوایل ماه جوالی به عنوان یک 
مقاومت سخت عمل کرده است. این امر باعث می شود قبل از موقعیت یابی برای 

هر حرکت افزایشی در کوتاه مدت، منتظر خریدهای بعدی قوی باشید.
فعاالن بازار اکنون مشتاقانه منتظر گزارش اقتصادی ایاالت متحده هستند، که 
بر انتشــار گزارش GDP در ســه ماهه دوم در اوایل جلسه آمریکای شمالی تأکید 
می کند. انتظار می رود بزرگترین اقتصاد جهان در دوره آوریل تا ژوئن 0.4 درصد 
رشد، و از رکود فنی جلوگیری کند. این امر دیدگاه فدرال رزرو را تایید می کند که 
اقتصاد ایاالت متحده در حال حاضر در رکود نیســت و افزایش متوسطی را برای 

دالر به همراه دارد.
ایــن امر، همراه با بازده اوراق قرضه ایاالت متحده، بر پویایی قیمت دالر تأثیر 
می گذارد و XAU/USD را هدایت می کند. معامله گران بیشتر از احساسات ریسک 

بازار برای استفاده از فرصت های کوتاه مدت پیرامون طال استفاده می کنند.

مارک زاکربرگ باتوجه به کاهش درآمد متا اعالم کرد که استخدام کارمندان 
در این شرکت را کاهش می دهد و پیش بینی کرد که رکود اقتصادی بر تبلیغات 

دیجیتال اثر خواهد گذاشت.
به نقل از رویترز، مارک زاکربرگ، مدیر اجرایی متا به کارکنان گفت که بزرگترین 
شرکت رسانه اجتماعی جهان برای رشد بسیار خوش بینانه برنامه ریزی کرده و 

به اشتباه انتظار داشت که افزایش کاربران و درآمد در طول همه گیری و قرنطینه 
کرونا ادامه یابد. 

پس از اینکه متا اولین کاهش درآمد ســه ماهه خود را ثبت کرد، پیش بینی 
کرد که ســقوط دیگری نیز اتفاق بیفتد. زاکربرگ در تماس با یک سرمایه گذار 
گفت که معتقد است اقتصاد در حال ورود به رکودی است که تأثیر گسترده ای بر 
تجارت تبلیغات دیجیتال خواهد داشت. پیش بینی اینکه این رکودها چقدر عمیق 
یا طوالنی خواهند بود، همیشه سخت است، اما می توانم بگویم که وضعیت بدتر از 
قبل به نظر می رسد. او به سرمایه گذاران گفت که این شرکت قصد دارد به طور 

پیوسته رشد تعداد کارمندان را در سال آینده کاهش دهد.
زاکربرگ به کارمندان گفته بود که انتظار دارد آنها بیشــتر کار کنند. هدف او 
این است که اســتخدام را کاهش دهد و استانداردهای عملکردی را که در طول 

همه گیری کاهش یافتند، افزایش دهد.
کارکنان متا که مانند بسیاری از کارمندان شرکت های فناوری تا حدی از سهام 
شرکت سود می برند، در سال جاری با کاهش قیمت سهام به دلیل توقف رشد، 

سود کمتری دریافت کرده اند.

طال، روزی دیگر و کششی دیگر

 پیش بینی شرکت ها درباره درآمد، در دوران همه گیری بسیار بد بود

    سیل و بارش یکدفعه مدیرات بحران را یکبار دیگر زیر سوال برد ؟سیل و بارش یکدفعه مدیرات بحران را یکبار دیگر زیر سوال برد ؟          
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نتایج بررســی ها نشــان داد، ابتال به یک نوع عارضه فراگیر خطر بستری در 
بیمارستان را پس از ابتال به کرونا افزایش می دهد.

 به نقل از هندوستان تایمز، براساس یک مطالعه جدید، فشار خون باال بیش 
از دو برابر خطر بســتری شدن در بیمارســتان به دلیل ابتالبه سویه امیکرون 
کووید-1۹ را افزایش می دهد.کارشناسان تاکید می کنند، حتی در صورت وجود 
واکسیناسیون کامل از جمله دز تقویت کننده واکسن های کووید-1۹ این خطر 
وجود دارد. این داده ها براساس یک تجزیه و تحلیل جدید از بزرگساالن بستری 
شده به دلیل ابتالبه کرونا در لس آنجلس بین دسامبر ۲0۲1 تا آوریل ۲0۲۲ به 
دست آمده است. حتی در غیاب سایر شرایط مزمن مانند دیابت نوع ۲، بیماری 
کلیوی یا نارســایی قلبی، فشار خون باال  همچنان بر بیماری شدید کووید-1۹ 
تأثیر می گذارد.به گفته نویسنده اصلی این مطالعه، جوزف ای. ابینگر، استادیار 
قلب و عروق و مدیر تجزیه و تحلیل بالینی در موسســه قلب اســمیت در مرکز 
پزشکی Cedars-Sinai در لس آنجلس، »این یافته ها با توجه به فراگیری بیماری 

فشارخون باال از اهمیت باالیی برخوردار هستند«.

یکی از مقامات اندونزی اعالم کرد که در پی وضع قوانین جدید در این کشور، 
شرکت های فناوری که برای درخواست مجوز ثبت نام نکردند را مسدود کرده است.

 به نقل از رویترز، یک مقام رسمی اندونزی گفت که این کشور موتور جستجوی 
یاهو، شرکت پرداخت پی پال و چندین وب سایت بازی به دلیل رعایت نکردن 
قوانین مجوز مسدود کرده است. این اقدام با واکنش شدید رسانه های اجتماعی 
مواجه شــد.طبق قوانین منتشر شــده در اواخر نوامبر ۲0۲0، ثبت نام و کسب 

مجوز الزامی است. همچنین به مقامات اختیارات گسترده ای می دهد تا پلتفرم 
ها را مجبور به افشای داده های کاربران خاص کنند و محتوایی را که غیرقانونی 
تلقی می شــود یا نظم عمومی را برهم مــی زند در صورت اضطرار ظرف چهار 

ساعت و در غیر این صورت ۲4 ساعت حذف کنند.
چندین شرکت فناوری برای ثبت نام در روزهای منتهی به زمان اتمام مهلت،  
اینکار را کردند، از جمله متا )واتساپ، اینستاگرام و فیسبوک(، آمازون و گوگل.

یکی از مقامات ارشد وزارت ارتباطات اندونزی، در پیامی گفت: وب سایت هایی 
 ،Steam، Dota2 که مسدود شده اند شامل یاهو، پی پال و سایت های بازی مانند
Counter-Strike و اپیک گیمز و غیره هســتند. شرکت های مسدود شده هنوز 

درباره این این اقدام اظهار نظری نکرده اند.
 Epic Games ،)وزارت ارتباطات بلوک( »BlokirKominfo« هشتگ هایی مانند
و Paypal در توییتر اندونزی ترند شده اند و بسیاری از توییت ها در انتقاد از این 
اقدام دولت به عنوان آسیب رساندن به صنعت بازی های آنالین و کارگران آزاد 
که از Paypal اســتفاده می کنند، است.گفتنی است که اندونزی با حدود 1۹1 
میلیون کاربر اینترنت و جمعیت جوان و باهوش رسانه های اجتماعی، بازار قابل 

توجهی برای میزبانی از پلتفرم های فناوری است.

اسنپ چت به دلیل امتناع از بومی سازی کاربران روسیه از سوی دادگاه این 
کشور، یک میلیون دوبل جریمه کرد.

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دادگاهی در روســیه روز پنجشنبه مالک 
اسنپ چت را به دلیل امتناع از بومی سازی داده های کاربران روسی در قلمرو 

این کشور، یک میلیون روبل )16667 دالر( جریمه کرد.

مسکو با فناوری های بزرگ بر سر محتوا، سانسور، داده ها و نمایندگی محلی 
درگیر است .

این مناقشــه از زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرده، به نبردی تمام عیار 
تبدیل شــده است.گفتنی است که اســنپ هنوز درباره این موضوع اظهار نظر 

نکرده است.

عارضه ای که شما را در بیمارستان بستری می کند

مسدود شدن سایت های یاهو، در اندونزی به دلیل نداشتن مجوز

روسیه اسنپ چت را به دلیل نقض قانون داده جریمه کرد

  مصرف الکل، پیری را تسریع می کند

یک مطالعه ژنتیکی بزرگ که توســط محققان دانشــگاه آکسفورد انجام 
پذیرفته، نشان داده است که مصرف الکل می تواند پیری بیولوژیکی را سرعت 

ببخشد.
به نقل از نیو اطلس، یک مطالعه جدید و جامع از محققان دانشگاه آکسفورد 
به یک مجموعه تحقیقات در حال رشــد اضافه شــده است که اثرات مصرف 
الکل بر سالمتی را برجسته می کند. این تجزیه و تحلیل ژنتیکی در مقیاس 
بزرگ نشان می دهد که مصرف الکل به طور مستقیم، پیری را با کوتاه کردن 

تلومرها تسریع می کند.
نوشیدن الکل یکی از پرمصرف ترین فعالیت های تفریحی در جهان است، 
بنابراین بررسی تأثیرات آن بر سالمتی بسیار مهم است. مطالعات مختلف نشان 
داده اند که الکل به شکل دائمی به دی ان ای آسیب می زند، مستقیماً موجب 
بروز سرطان می شود، به زوال شناختی و زوال عقل زودرس کمک می کند و 

می تواند مغز را معادل تا 10 سال پیری، کوچک کند.
اکنون یک مطالعه جدید شواهد بیشتری یافته است مبنی بر اینکه مصرف 

الکل می تواند پیری بیولوژیکی را تسریع کند.
تلومرها توالی های تکراری دی ان ای هستند که کالهک های محافظ روی 
نوک کروموزوم ها را تشــکیل می دهند. هر بار که یک سلول تقسیم می شود، 
بخشی از این توالی ها ناخواسته از بین می رود و در نهایت تلومرها آنقدر کوتاه 
می شــوند و از بین می روند که دی ان ای را تحت تأثیر قرار می دهند. این امر 
موجب توقف تقسیم سلولی می شود و به بسیاری از عالئم بیولوژیکی مرتبط با 
پیری کمک می کند. به این ترتیب، طول تلومر اغلب به عنوان نشانگر زیستی 

برای پیری استفاده می شود.

محققان در این مطالعه جدید، ارتباط بین مصرف الکل و طول تلومرها را 
با استفاده از داده های بیش از ۲45 هزار نفر که در پروژه »Biobank« بریتانیا 
شرکت داشتند، بررسی کرده اند. آنها برای بررسی هر گونه علت احتمالی، از یک 
 )Mendelian Randomization(»تکنیک ژنتیکی به نام »تصادفی سازی مندلی
به اختصار »MR« استفاده کردند که به بررسی تغییرات در ژن های مشخص 
می پردازد که در این مطالعه، برخی ژن ها که با مصرف الکل و اختالالت مصرف 

الکل مرتبط بودند، بررسی شدند.
محققان با تجزیــه و تحلیل MR، ارتباط واضحی بین مصرف زیاد الکل و 
تلومرهای کوتاه تر پیدا کردند. این مطالعه نشان داد که نوشیدن ۳۲ واحد الکل 
در هفته برابر با کوتاه شدن تلومر به میزان حدود سه سال پیری است. این به 
معنی آن است که افرادی که به مصرف الکل مبتال هستند، معادل حدود سه 

سال پیر شدن به تلومرهای خود آسیب وارد می کنند.
این تیم، تجزیه و تحلیل خود را با مطالعات مشاهده ای از عادات نوشیدن 

هفتگی گزارش شده توسط شرکت کنندگان تأیید کرد.
به نظر می رسد این ارتباط برای افرادی که بیش از 17 واحد در هفته الکل 
مصرف می کنند، قابل توجه تر است و مصرف الکل در حد متوسط نیز موجب 
شــروع آسیب به تلومرها می شود.اگرچه این نتایج هنوز قطعی و اثبات شده 
نیستند، اما محققان می گویند که شواهد قوی در دست دارند که صحت این 
یافته ها را تایید خواهد کرد، چرا که به عنوان مثال، این اثرات فقط در مصرف 
کنندگان الکل مشــاهده شد، اما در شرکت کنندگانی که هرگز الکل مصرف 

نکرده بودند یا نوشیدن الکل را ترک کرده بودند، مشاهده نشد.
گفتنی است که تجزیه و تحلیل MR همچنین یک ژن خاص را به عنوان 
تأثیرگذارترین ژن مشخص کرد که »AD1HB« نام دارد و در متابولیسم الکل 

نقش مهمی ایفا می کند.
دکتر »آنیا توپیواال«)Anya Topiwala(، نویسنده ارشد این مطالعه گفت: این 
یافته ها این موضوع را تأیید می کند که مصرف الکل به ویژه در سطوح بیش از 
حد، مستقیماً بر طول تلومرها تأثیر می گذارد. تلومرهای کوتاه شده به  عنوان 
عوامل خطر مطرح شده اند که ممکن است موجب تعدادی از بیماری های شدید 
مرتبط با افزایش سن، مانند بیماری آلزایمر شوند.وی افزود: نتایج ما اطالعات 
جدیدی را برای پزشــکان و بیمارانی که به دنبال کاهش اثرات مصرف الکل 
هستند، ارائه می دهد که نشان می دهد نه تنها دوز مصرف الکل مهم است، بلکه 

حتی کاهش یا قطع مصرف نیز می تواند فوایدی در بر داشته باشد.

  پیش بینی زلزله از 2 روز قبل با نگاه به آسمان!

محققان ادعا کرده اند که به روشــی دست یافته اند که می تواند زلزله ها 
را از ۲ روز قبل از وقوع با دقت ۸0 درصدی تشــخیص دهد، در حالی که 

این کار با نگاه کردن به آسمان انجام می شود.
 به نقل از آی ای، محققان دانشگاه »آریل«)Ariel( روشی ابداع کرده اند 
که می تواند به پیش بینی زمین لرزه های بزرگ تا 4۸ ســاعت قبل از وقوع 

آنها کمک کند.
ســطح زمین در سیاره ما از گوشته و پوسته ساخته شده است. با این 

حال، این الیه ها یکنواخت نیســتند، بلکه از چندین قطعه مجزا تشــکیل 
شده اند که به آرامی در کنار هم حرکت می کنند و هر از گاهی به یکدیگر 
برخــورد می کنند و هنگامی که ایــن قطعات که »صفحات تکتونیکی« یا 
»زمین ساخت صفحه ای« نامیده می شوند، در کنار هم می لغزند یا به دیگری 

برخورد می کنند، ممکن است زلزله رخ دهد.
زمین ساخت صفحه ای یا تکتونیک صفحه ای)Plate tectonics( به بررسی 
و مطالعه حرکات وسیع مقیاس در سنگ کره یا لیتوسفر کره زمین می پردازد. 
این نظریه بر اساس نظریه رانش قاره ای در نخستین دهه های قرن بیستم 
مطرح شــد و پس از اثبات مفهوم گسترش بستر دریا در سال های 1۹50 

تا 1۹60 میالدی توسط بسیاری از زمین شناسان پذیرفته شد.

بر اساس این نظریه، سنگ کره )پوسته کره زمین( از صفحاتی تشکیل 
می شود که در کل شامل 7 یا ۸ صفحه اصلی که در مواردی خود از تعدادی 
صفحات کوچک تشکیل می شوند، ساخته شده  است. صفحات شکل دهنده 
پوسته زمین به  طور کل از دو نوع سنگ کره های اقیانوسی و سنگ کره های 
قاره اِی ضخیم تر تشکیل می شوند که هر نوع پوسته های خاص خود را دارند. 
این صفحات به صورت مداوم در حال حرکت هســتند و بر اثر برخورد این 
صفحات پدیده هایی همچون زلزله، گســل، شکستگی ها، تشکیل کوه ها، 
تشــکیل درازگودال ها و چین خوردگی و دیگر پدیده ها حاصل می شــوند. 
میزان حرکت این صفحات از کمترین حد یعنی صفر میلی متر در ســال 
تا بیشــترین حد به میزان 100 میلی متر در سال، بسته به نوع، جایگاه و 

شرایط آنها تخمین زده می شود.
صفحات پوسته زمین به این دلیل قابلیت حرکتی دارند که سنگ کره های 
پوشــاننده سطح زمین دارای جرِم حجمی و نیروی بیشتری در مقایسه با 

الیه های زیریِن خود به نام سست کره هستند.
مفهوم زمین ساخت همچنین برای گفتگو درباره حرکت آهسته صفحه ها 
به کار می رود که به آن بیشــتر زمین ســاخت صفحــه ای یا رانش قاره ای 
گفته می شــود. زمین ساخت همچنین به مباحث زلزله، صفحات قاره ای و 

پدیده هایی از این دست می پردازد.
بسته به شدت زلزله، تأثیر آن بر زندگی انسان می تواند فاجعه آمیز باشد. 
در حالی که زلزله های خفیف فقط می توانند چند موج شــوک را به سطح 
زمین وارد کنند، زلزله های قوی تر می توانند ساختمان ها را در عرض چند 
ثانیه به تلی از آوار تبدیل کنند و زندگی های بســیاری را تهدید کنند. به 
عنوان مثال، زمین لرزه 5.۹ ریشتری که ماه گذشته در شرق افغانستان رخ 
داد، بیش از 1000 کشته و تعداد زیادی زخمی برجای گذاشت. بنابراین 

دانستن زمان وقوع زلزله واقعا مفید خواهد بود.
اگرچه فناوری ثبت شــدت زمین لــرزه و همچنین تعیین محل دقیق 
سایش صفحات تکتونیکی به یکدیگر که موجب زلزله می شود، در دسترس 

است، اما زمین شناسان هنوز قادر به پیش بینی وقوع آن نیستند.

  تشــخیص آلزایمر بوسیله هوش مصنوعی پیش از شروع 
عالیم

پژوهشــگران آمریکایی، یک مدل هوش مصنوعــی ابداع کرده اند که 
می تواند آلزایمر را پیش از آغاز ظهور نشانه های آن تشخیص دهد.

 بــه نقل از دیلی میل، یک مدل جدید هوش مصنوعی قادر اســت با 
بررسی داده های تصویربرداری مغزی، شرایط سالمت روان را ارزیابی کند 
تا الگوهای مرتبط با اوتیسم، اسکیزوفرنی و آلزایمر را بیابد. این مدل هوش 
مصنوعی می تواند کار خود را پیش از آغاز نشانه های بیماری انجام دهد.

این مدل ابتدا با تصاویر مغز بزرگســاالن ســالم و سپس با تصاویر مغز 
افراد مبتال به مشــکالت روانی آموزش داده شد تا بتواند تغییرات کوچکی 

را که چشم انسان به آنها توجه نمی کند، تشخیص دهد.
این برنامه رایانه ای پیچیده توســط گروهی از پژوهشــگران »دانشگاه 
ایالتی جورجیا« )Georgia State( ساخته شده است و به گفته آنها شاید 
روزی بتواند آلزایمر را در 40 سالگی یک فرد تشخیص دهد؛ یعنی حدود 
۲5 ســال پیش از شروع نشــانه های بیماری. ابتالی زودهنگام به چنین 
بیماری هایی، بیمــاران را وادار می کند تا درمان هایی را دریافت کنند که 

فشار بیماری روانی را کاهش می دهد.
هوش مصنوعی با مجموعه بزرگی از داده های مربوط به بیش از 10 هزار 
نفر آموزش داده شــد تا تصویربرداری »تشدید مغناطیسی کارکردی« یا 
اف ام آرآی )fMRI( را درک کند که فعالیت مغز را با تشخیص تغییراتی در 
جریان خون مورد بررسی قرار می دهد.هنگامی که هوش مصنوعی توانست 
اف ام آرآی اولیه را بخواند، پژوهشگران آن را با مجموعه داده های مربوط به 
بیش از 1۲00 نفر تغذیه کردند که به بیماری های روانی شــامل اوتیسم، 
اسکیزوفرنی و آلزایمر مبتال بودند. این سیستم توانست الگوهای مختلفی 
را برای هر ســه بیماری تشخیص دهد.پژوهشگران خاطرنشان کردند که 
استفاده از اف ام آرآی توسط انسان برای شناسایی بیماری های روانی می تواند 
پرهزینه باشــد، زیرا انسان باید با دقت داده ها را بررسی کند، اما استفاده 

از هوش مصنوعی به طور چشمگیری هزینه و زمان را کاهش می دهد.
»وینــس کالهــون« )Vince Calhoun(، از بنیان گذاران »مرکز ترندز« 
)TReNDS Center( در دانشگاه ایالتی جورجیا و از پژوهشگران این پروژه 
گفت: حتی اگر با کمک آزمایش های دیگر یا بررسی سابقه خانوادگی بدانیم 
که فردی در خطر ابتال به اختاللی مانند آلزایمر اســت، هنوز نمی توانیم 
زمان دقیق وقــوع آن را پیش بینی کنیم. تصویربرداری از مغز می تواند با 
بررســی الگوهایی که پیش از آشکار شدن بیماری بالینی ظاهر می شوند، 

این بازه زمانی را محدود کند.

امام رضا علیه السالم :
باید  بر کسی چون حسین 
که گریندگان بگریند؛ زیرا 
گناهان  او  بر  گریستن  که 
بزرگ را می زداید......چون ماه 
محّرم می رسید کسی پدرم 
علیه السالم را خندان نمی دید. 
غم و اندوه بر او چیره بود تا آن 

که ده روز می گذشت.
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