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علی اصغر سمیعی
 رئیس اسبق کانون صرافان

ارز با منشا داخلی یعنی چه؟

یکی از دوستانم که از قضات شریف و با تقوای کشورمان است، به حقیر 
زنگ زده بود و راجع به پرونده ای نظر میخواست.

ظاهرا بین یک شرکت دولتی و یکی از صرافی های بانکی اختالف افتاده 
بود. شــرکت دولتی طلب ارزی خود را به قیمت روز می خواست و صرافی 
بانکی مدعی بود که من طلب ارزی شما را باید با نرخ ارز با »منشاء داخلی« 
پرداخت کنم، که خوب اختالف بین این »دو نوع قیمت« رقم باالیی می شود.

من به آن شریف عرض کردم که »ارز هیچ قیمت واقعی به جز قیمت آزاد 
ندارد و بقیه قیمت ها رانتی و ساختگی هستند«. حاال می خواستم اینجا در 
فضای عمومی تر وجدان های بیدار را به داوری بگیرم.واقعا ارز با منشا داخلی 

به چه معنی است؟
بانک ها و صرافی های بانکی که مدعی هســتند ارزی را که مردم نزد آنها 

دارند، دارای منشاء داخلی است، چه استداللی دارند؟
واقعا مگر ما در داخل کشور دالر تولید می کنیم؟ مگر دالر یک ارز خارجی 
و با منشاء واحد نیست؟ آخر ارزی که به حساب شخص یا شرکتی نزد شما 
بانک ســپرده گذاری شده، از سه حالت که خارج نیست، یا حواله آمده که 
منشا حواله در نهایت جز از خارج از کشور نمی تواند باشد، یا به صورت نقدی 
و اسکناس نزد بانک سپرده شده، که آن هم می باید با قیمت ارز آزاد مورد 
محاســبه قرار گیرد، یا عینا به صورت همان اسکناسی که دریافت شده باز 
پس داده شود. حالت سوم این که توسط خود بانک، به آن شرکت یا شخص 
فروخته شده باشد، که در این صورت هم بانک نمی توانسته یک واژه جعلی 
و غیرواقعی به نام »ارز منشا داخلی« را به عنوان دالر به فروش برساند و می 

باید در مقابل فروختن آن پاسخگو باشد.
بر این اساس، کلیه ارزهایی که به نام اشخاص و شرکت ها نزد بانک ها و 
صرافی های بانکی چه به صورت سپرده یا به صورت جاری موجود باشد، می 
باید به صورت دالر واقعی مورد محاسبه قرار گیرد و نامگذاری های جدید و 
غیــر واقعی نمی تواند بهانه ای برای کاهش ارزش آن امانت ها نزد بانک ها 
محســوب شود، زیرا این کار عالوه بر غیرشرعی و غیراخالقی بودن، و شاید 
غیرقانونی بودن، نه تنها باعث متضرر شــدن سپرده گذاران شده و می شود، 
بلکه زیان مهمتر آن تضعیف اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور است، که 
باعث شــده و می شود که مردم ارز خود را به جای اینکه در اختیار بانک ها 
بگذارند و احیانا سود مختصری دریافت کنند و بانک ها هم بتوانند با به کار 
انداختن آنها به اقتصاد کشور خدمت کنند، با عدم اعتماد به سیستم بانکی 
ارز را به صورت نقدی نزد خود نگهداری کنند که انواع خطرات از جمله خطر 

آتش سوزی و دزدی و خطر های دیگر را ممکن است برایشان ایجاد کند.
از آنجا که جلوی هر کار غیر اصولی و غیر منطقی و زیانبار را از هر کجا 
که بگیریم به مصلحت و منفعت منجر می شود، شایسته است که بانک های 
کشور به اراده خودشان یا اگر نشد با دخالت مقامات اقتصادی کشور و اگر الزم 
شد، مقامات قضایی و قانونگذاری کشور، اشتباهات گذشته را تصحیح کرده و 
اجازه داده شود، ارز با نرخی واحد و واقعی مورد محاسبه و تبادل قرار گیرد و 
با این کار قدمی در اصالح اقتصاد و رقابتی شدن و شکوفایی آن برداشته شود.

 قیمت گذاری دستوری  قیمت گذاری دستوری 
عامل عقب ماندن صنعت فوالد ایرانعامل عقب ماندن صنعت فوالد ایران

یک هنرمند قدیمی با انتقاد فراوان از حذف واحد آموزشی 
تعزیه در دانشگاه ها گفت: در زمینه تعزیه به صورت جدی 
اعالم خطر می کنم زیرا آخرین نسل تعزیه خوانان را از دست 
می دهیم، بدون اینکه تجربیات آنان به نسل بعدی منتقل 

شده باشد.
مهدی دریایی از بی توجهی نهادهــای مرتبط با تعزیه ابراز 
تاسف کرد و بابت برخی از بدعت هایی که در اجرای این هنر 

اتفاق می افتد، هشدار داد.
او با انتقاد از عملکرد وزارت علوم بابت حذف دو واحد آموزشی 
تعزیه در دانشگاه های هنری گفت: پرسش جدی من از وزارت 
علوم این است که چرا این دو واحد را حذف کردید؟! چرا به 
فرهنگ بومی و ملی کشور این گونه آسیب می زنید؟ هزار 
واحد درسی برای تئاتر شرق و غرب تعریف کرده اید اما همان 
واحد آموزش تعزیه را حذف کرده اید. من در دانشگاه تدریس 

نمی کنم ولی بابت این وضعیت، دلم می سوزد.
او با ابراز تاسف از اعمال برخی بدعتها در اجرای تعزیه ادامه 
داد: بابت این همه نوآوری های غیر اصولی احســاس خطر 
می کنم. ما امروز بچه خوان نداریم و دختر بچه ها در تعزیه 
بچه خوانی می کنند. بعضی گروه ها با گریه دختر بچه های 
تعزیه خــوان، می خواهند از مردم گریــه بگیرند. اما به چه 
قیمتی از مردم گریه می گیرند؟ به قیمت دروغ و حقه بازی؟ از 
طرف دیگر در تعزیه از موسیقی غربی استفاده می کنند. اینها 
همه جای تاسف دارد چون اگر تعزیه در شکل درست خود 

اجرا شود، نیازی به این حقه بازی ها نیست.
دریایی که مقاالت پژوهشی متعددی در زمینه تعزیه نوشته 
است، اضافه کرد: هیچ یک از متولیان فرهنگی دلسوز تعزیه 
نیستند. همه آنان نگاهی ســلیقه ای و مقطعی به این هنر 
دارند. وقتی پای ثبت جهانی تعزیه بــه میان بیاید، میراث 
فرهنگی، تعزیه را از ان خود می کنــد. در محرم صفر و ماه 
رمضان هم وزارت ارشاد چند اجرای تعزیه تدارک می بیند. 
اوقاف و سازمان تبلیغات و حوزه هنری هم در مناسبت ها، 
گوشه چشــمی به تعزیه دارند اما نگاه همه آنان مقطعی و 
مناسبتی است و بیشتر در فکر بیالن کاری هستند اما کسی 

به صورت ریشه ای به این هنر توجه ندارد.
او با ابراز تاســف از اینکه نهادی برای آموزش تعزیه نداریم، 
افزود: در حال حاضر تعزیه اجرا نمی شود بلکه شبیه تعزیه 
اجرا می شود، چون گروه هایی به اجرای برنامه می پردازند 
که بدرستی آموزش ندیده اند و آموزه های نسل قبلی به آنان 

منتقل نشده است.

در شــرایطی برخی ایرالین ها پس از ممنوعیت فروش ارزی نرخ بلیت هواپیما 
به اتباع خارجی همچنان این کار را انجام می دادند، به نظر می رســد وزیر راه و 
شهرسازی با تاکید دوباره بر این ممنوعیت با همه شرکت های هواپیمایی اتمام 

حجت کرد.
 از ابتدای تیر ماه امسال مسئله فروش بلیت هواپیما به اتباع خارجی به صورت ارزی 
مطرح و اجرایی شد. تصمیمی که در ابتدا با موافقت ضمنی سازمان هواپیمایی و 
وزارت راه و شهرسازی مواجه شد اما پس از آنکه مخالفت ها از سوی وزارتخانه های 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و امور خارجه اعالم شد و بسیاری از 
نمایندگان مجلس نیز انتقاداتی نسبت به این تصمیم داشتند و خواستار لغو این 
تصمیم شدند. رستم قاسمی-وزیر راه و شهرسازی- اعالم کرد که فروش ارزی 

بلیت هواپیما به اتباع خارجی ممنوع است.
پس  از این مخالفت از سوی وزیر راه و شهرسازی، باز هم از سوی برخی از مسافران 
خارجی اعالم شد که برخی ایرالین ها همچنان بر فروش ارزی نرخ بلیت هواپیما 
اصرار دارند و سازمان هواپیمایی کشوری هم تاکید کرد اگر این موضوع ادامه پیدا 

کند، با متخلفان برخورد جدی خواهد کرد.
این کشــمکش ها به جایی رسید که حتی عبدالرضا موســوی - رییس انجمن 
شرکت های هواپیمایی- در نشســتی خبری اعتراض خود را نسبت به لغو این 
تصمیم اعالم کرد. وی گفت: لغو شدن فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی 
جزو عجایب بود چرا که در حال حاضر بلیت پروازهــای داخلی در آژانس های 
هواپیمایی که در عراق دفتر دارند از ۸۴ تا ۱۰۰ دالر فروخته می شــود در حالی 
که حدود ۳۰ دالر آن را به ایرالین ها بر می گردانند و بقیه آن در جیب واسطه ها 

می رود.

عدم تأمین به موقع مواد اولیه و قیمت گذاری دستوری در زنجیره فوالد ایران سبب عقب 
ماندن این صنعت از هدف گذاری تولید 55 تنی سند چشم انداز و همچنین عقب ماندن 

از کشورهای همسایه نظیر ترکیه شده است.
کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارشی به موضوع قیمت گذاری در زنجیره فوالد ایران 
و مقایسه صنعت فوالد ایران و ترکیه پرداخته اســت. این گزارش با اشاره به اینکه بر 
اساس سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ ایران باید به تولید 55 میلیون تن فوالد در سال 
برسد یادآوری کرده: وضعیت کنونی تولید فوالد در کشور، بالغ بر ۳۲ میلیون تن فوالد 

در سال است.
در این گزارش تحریم ها و انحصار فناوری نزد کشورهای پیشرفته، مداخله دولت در 
قالب قیمت گذاری دســتوری و عدم ایفای نقش تنظیم گری، پایین بودن ظرفیت 
حمل ونقل، بحران بی آبی، کمبود برق و گاز و در نهایت تأمین به موقع مواد اولیه که به 
عنوان بزرگ ترین چالش از آن یاد شده، از جمله دالیل فاصله تولید فعلی فوالد با سند 

چشم انداز ۱۴۰۴ است.
آن طور که در این گزارش آمده برای دستیابی به برنامه افق ۱۴۰۴، به استخراج ۱55 تا 

۱۶۸ میلیون تن سنگ آهن نیاز است که در حال حاضر تأمین نمی شود.
کمیسیون صنایع اتاق ایران، ۶ دلیل عمده برای عدم تأمین به موقع مواد اولیه تولید فوالد 
برشمرده است: عدم تولید مواد اولیه )گندله( به میزان تولید و نیاز به واردات، کمبود در 
کنستانتره داخلی و نیاز به واردات، نیاز به سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، وجود انحصار 
در تولید و فروش مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری و میزان سود در مراحل زنجیره فوالد.

بر اساس این گزارش مارجین زنجیره از قراضه به شمش معادل ۴۷درصد و مارجین 
زنجیره از شمش به میلگرد معادل ۷,۸درصد اســت. این در حالی است که بر اساس 
قیمت های مصوب در بورس کاال سود حاصل از تولید محصوالتی همچون میلگرد حدود 

۶درصد و سود حاصل از تولید پروفیل حدود ۱۳درصد است.

در گزارش تأکید شده است: این اعداددر شرایطی به تولیدکنندگان پایین زنجیره اجبار 
می شود که افزایش هزینه هایی همچون حمل ونقل، نیروی کار و غیره از میزان سود 

حاصل از سرمایه گذاری در این صنایع به صورت مضاعف می کاهد.
در بخش دیگری از این گزارش با مقایســه صنعت فوالد ایــران و ترکیه آمده: میزان 
تولید فوالد ترکیه در سال ۲۰۲۰ برابر با ۳5,۸ میلیون تن بوده است که در رتبه بندی 
جهانی تولیدکنندگان فوالد این کشــور را در رده هشــتم و دو رتبه باالتــر از ایران 
قرار می دهد. تولید ایران در همین ســال ۲۹ میلیون تن گزارش شــده است. این در 
حالی اســت که ترکیه برخالف ایران، بدون داشتن معادن و ســنگ آهن و با تکیه بر 
 تأمین فوالد پایه با خرید قراضه آهن )بزرگ تریــن وارد کننده قراضه آهن در جهان(

 تبدیل به یکی از قطب های تولید فوالد در جهان شــده است؛ آن هم با وجود با وجود 
قیمت های جهانی انرژی )برق و گاز( که در حدود ۱۰ برابر قیمت حامل های انرژی در 

ایران است، محاسبه می شود.
این گزارش یکــی از مهم ترین دالیل این میــزان تفاوت تولید در ایــران و ترکیه را 
تفاوت در مدل قیمت گــذاری می داند: زمانــی که میزان عرضه و تقاضا مشــخص 
کننده قیمت در بازار خرید و فروش اســت، میزان حاشیه سود صنایع در هر قسمت 
از زنجیره فوالد بر اساس نیاز به محصوالت مرتبط با آن مشخص می شود، در نتیجه 
 میزان ســرمایه گذاری در بخش های ســودآور بیشتر شــده و موتور صنعت فوالد 

حرکتی رو به رشد خواهد داشت. 
حرکتی که بــا مدل قیمت گــذاری دســتوری با کنــدی و یا توقف همراه اســت. 
جایی که ســرمایه گذاران امنیت ســرمایه گذاری را پایین دیده و ســود خود را گره 
 خورده با سیاســت های انحصاری یــک یا چند شــرکت بــزرگ می بینند، محل 
 مناسبی برای سرمایه گذاری نخواهد بود فلذا رشــد این صنایع نیز در هاله ای از ابهام

 قرار می گیرد.

 زنگ خطری جدی 
برای تعزیه

اتمام حجت وزیر با ایرالین ها 
جواب می دهد؟

  

جذب نیرو

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

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

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

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

 job@Aniyab.com  ارسال نمایند و یا جهت هماهنگی با شماره تماس
62801-021 یا شماره موبایل و واتس آپ 09129542766 تماس حاصل نمایند .
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شماره : 1431

رونق نسبی مسکن در رکود خودرو

براساس داده های بانک جهانی، صورتحساب مواد غذایی در کشورهای فقیر 
که در حال حاضر در تنگنای بدهی یا در معرض خطــر باالی آن قرار دارند، 

سریع ترین افزایش را دارد.
 جنگ در اوکراین به زودی می تواند ضربه ای غم انگیز به بسیاری از فقیرترین 
کشورهای جهان وارد کند، بسیاری از کشورهایی که بیشترین خطر بحران 

بدهی را دارند، اکنون با تهدید بحران غذایی نیز مقابله می کنند.
خطر همپوشانی بدهی و بحران غذایی برای هفت کشور به ویژه افغانستان، 
اریتره، موریتانی، سومالی، سودان، تاجیکستان و یمن، بیشتر است اما چندین 
کشور با درآمد متوسط نیز از جمله برخی که در حال حاضر در بحبوحه بحران 

بدهی و غذا به سر می برند، در معرض خطر هستند.
آخرین داده های بانک جهانی نشان می دهد که صورت حساب های واردات 
مواد غذایی برای کشورهای فقیری که در حال حاضر در تنگنای بدهی یا در 
معرض خطر باالی آن هستند، سریع تر افزایش می یابد. انتظار می رود در سال 
آینده، واردات گندم، برنج و ذرت در این کشورها معادل بیش از یک درصد تولید 

ناخالص داخلی افزایش یابد.
بحران غذایی به خودی خود ویرانگر است، برای مثال، بحران غذایی در سال 
۲۰۰۸ باعث افزایش سوءتغذیه به ویژه در میان کودکان شد. در کشورهای 
فقیر، خانواده ها را بر آن داشت تا برای خرید مواد غذایی، اشیای قیمتی خانگی 
را بفروشند. این امر باعث شد فقیرترین خانواده ها فرزندان خود را از مدرسه 

بیرون بکشند و نرخ ترک تحصیل را تا ۵۰ درصد در میان کودکان این خانواده ها 
افزایش دهد اما زمانی که یک بحران غذایی با بحران بدهی مصادف می شود، 
تأثیرات آن تشدید می شود؛ بدهی های باال دولت های محلی را فلج می کند و 
کمک های بین المللی تنها راه خروج است.فقیرترین اقتصادها بیشترین آسیب 
را از بحران غذایی کنونی دارند. فقیرترین اقتصادها به ویژه در آفریقا به طور 
استثنایی به واردات مواد غذایی از روسیه و اوکراین وابسته هستند. حدود ۲۵ 
اقتصاد آفریقایی، از جمله چندین کشور فقیر، حداقل یک سوم گندم خود 
را از این دو کشور وارد می کنند. این نسبت برای ۱۵ اقتصاد از آنها، بیشتر از 
۵۰ درصد است.عالوه بر این، بدهی از مدت ها قبل از همه گیری یک مشکل 
فزاینده برای این اقتصادها بوده است. تا پایان سال ۲۰۲۰، بدهی این اقتصادها 

به طلبکاران خارجی به رکورد ۱۲۳.۸ میلیارد دالر رســید که نزدیک به ۷۵ 
درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش داشت.اولین قدم باید افزایش کمک های 
اضطراری به کشورهای در معرض خطر باشد. گروه بانک جهانی طی ۱۵ ماه 
آینده، تا ۳۰ میلیارد دالر برای بهبود امنیــت غذایی در اقتصادهای در حال 
توسعه ارائه خواهد داد. عالوه بر این، رهبران کشورهای گروه ۷ نیز ۴.۵ میلیارد 
دالر برای رسیدن به همین هدف متعهد شده اند. چنین وجوهی همچنین 
باید به کشــورهای در معرض خطر کمک کند تا سرمایه گذاری های الزم را 
برای بهبود دسترسی کشاورزان به کود و تغییر سیستم های غذایی داخلی 
انجام دهند تا بتوانند بهره ورتر، کارآمدتر و انعطاف پذیرتر شوند.فراتر از ارائه 
کمک های اضطراری، همه کشورها تعهد دارند که اوضاع را برای کشورهایی 
که با بیشــترین خطر بحران غذایی مواجه هستند بدتر نکنند. برای کاهش 
قیمت های داخلی، بسیاری از کشــورها محدودیت هایی را بر صادرات مواد 
غذایی و کودهای شیمیایی اعمال می کنند. چنین تالش هایی باعث می شود 

که قیمت موادغذایی به جای کاهش، افزایش یابد.
در نهایت، برای کشورهایی که بار بدهی ناپایدار دارند، تجدید ساختار بدهی و 
کاهش بدهی باید یک اولویت فوری باشد. تعداد فزاینده ای از کشورهای کم 

درآمد امسال برای پرداخت بدهی خود با مشکل مواجه خواهند شد.
فقیرترین کشورها با خطراتی مواجه هستند و سیاستگذاران در سراسر جهان 

تعهد دارند که به سرعت و قاطعانه برای جلوگیری از آن اقدام کنند.

در آستانه واردات خودرو ، همچنان حدود ۲۲۴۹ دستگاه 
انواع خودرو از ســال های قبل در گمرک مانده و تعیین  

تکلیف نشده است.
 بعد از آنکه مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در قانون 
بودجه ۱۴۰۱ حذف شد، در خردادماه، قانون ساماندهی 
واردات خودرو که در آبان ماه ســال گذشــته در راستای 
ساماندهی بازار در مجلس تصویب شده بود، به دولت ابالغ 
شد. قرار بر این بود که در فاصله یک ماه،  آئین نامه واردات 

خودرو نهایی و ابالغ شود که هنوز خبری از آن نیست.
با این وجود اخبار از ورود خودرو تا شهریورماه یعنی کمتر 
از یک ماه دیگر حاکی است و آن طور که منوچهر منطقی- 
معاون حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت(- 
تاکید داشته،  طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تا شهریور 

۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شود.
اکنون واردات خودرو که از سال ۱۳۹۷ به دلیل وضعیت 
ارزی ممنوع شد، لغو شده اســت و دولت حدود ۱۹ هزار 
میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو در سال جدید 
در بودجه امسال پیش بینی کرده است، اما همچنان واردات 

در ابهام قرار دارد و سازوکار آن مشخص نیست.
در حاشیه این جریان، بحث خودروهای وارداتی دپو شده در 
گمرک مطرح است که از سالها قبل از ممنوعیت واردات به 
گمرک رسیده و در نتیجه تصمیم یکباره برای ممنوعیت، 
بالتکلیف باقی ماند. بیش از ۱۲ هزار خودروی دپو شده در 
گمرک که درنهایت با چند مصوبه و تمدید زمان، از دی 
ماه ۱۳۹۷ تا شــهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی از آن ترخیص 
شد ولی بخشــی دیگر به دالیل مختلف، ترخیص نشد 
و مدت هاست در انبارها مانده اســت و بارها تصاویری از 
وضعیت نامناسب آنها در فضای مجازی منتشر و مورد توجه 

کاربران قرار گرفته بود.

  گمرک به وزارت اقتصاد  گزارش داد
این در حالی است که در آبان سال گذشته و به دنبال  دستور 

رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو 
شده در گمرک، گزارشی از سوی معاونت وقت فنی گمرک 
ایران به وزارت اقتصاد ارائه و وضعیت خودروها اعالم شد. 
بر اساس این گزارش، از ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی 
وارداتی که با ممنوعیت واردات مواجه شده بود،  ۱۰ هزار 
و ۱۲ دســتگاه طبق مصوبات دولت ترخیــص و ۲۲۴۹ 

خودروی دیگر امکان ترخیص پیدا نکرده بود.

  بیش از ۱۰۰۰ دســتگاه پرونده قضایی دارد ولی 
می تواند ترخیص شود

دلیل عدم تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده ، به داشتن 
پرونده های قضایی، منع واردات و یا عدم ثبت ســفارش 
است؛ به طوری که ۱۰۸۹ دستگاه دارای پرونده قضایی بود 
که طبق مصوبات قبلی قید زمانی برای ترخیص آنها مصرح 
نیست و در صورت صدور رأی قطعی منع پیگرد یا برائت 
از سوی مرجع رسیدگی کننده،  با رعایت مقررات امکان 

ترخیص دارد.

  احتمال امحای ۷۳ دستگاه خودروی آمریکایی
۷۳ دستگاه نیز خودروی آمریکایی و یا سفارش آمریکاست 

که در کل، واردات این قبیل خودروها از سال ۱۳۹۵ ممنوع 
اعالم شده بود و امکان ورود به مناطق آزاد و سرزمین اصلی 
را ندارند. بنابراین اینکه تکلیف این خودروها چه می شود 
تا حدودی مشخص اســت، زیرا امکان ورود به سرزمین 
اصلی و حتی مناطق آزاد را نداشته و درنهایت دو راه باقی 
می ماند؛ یا باید بازصادرات شود که ممکن است به در گذر 
زمان و افت مدل خودرو و آسیب دیدن ظاهر آن، به دلیل 
ماندن در شرایط آب و هوایی نامناسب، خریداری برای آن 
در کشورهای دیگر نباشــد. راه دیگر نیز امحای فنی این 

خودروهاست.
این در حالی است که چندی پیش، سه خودروی آمریکایی 
که چند سالی متروکه شده بود، از ســوی سازمان اموال 
تملیکی امحا شد، چرا که نه امکان ورود به کشور را داشت و 
نه خریداری برای بازصادرات آن پیدا شد؛ از این رو ممکن 
است با گذر زمان،  این ۷۳ خودرو  نیز به چنین سرنوشتی 
دچار شود.  پیش تر وقتی که بحث تعیین تکلیف خودروهای 
دپو شــده و واگذاری به مناطق آزاد مطرح شد، پیشنهاد 

امحای فنی خودروهای آمریکایی ارائه شده بود.
 ۱۰۰ خودرو نیز متعلق به سهمیه جانبازان بوده که باالی 

۲۵۰۰ سی سی است ولی قابلیت ترخیص داشته است.

 ۹2۷ دستگاه معطل ثبت سفارش
اما موضوع مورد توجه به حدود ۹۲۷ دســتگاه خودرویی 
برمی گردد که فاقد ثبت سفارش بوده و یا تاریخ آن منقضی 
شده است، بر این اســاس در صورتی که با مجوز دولت، 
وزارت صمت نسبت به باز کردن ثبت سفارش با توجه به لغو 
ممنوعیت واردات خودرو اقدام کند،  امکان ترخیص خواهد 
داشت. در سه سال اخیر و در جریان مصوبات دولت برای 
تعیین  تکلیف خودروهای مانده در گمرک ، موضوع انجام 
ثبت ســفارش برای این خودروها از سوی وزارت صمت، 
مطرح شد ولی اقدامی صورت نگرفت و اگر این اتفاق نیفتد، 

بحث مرجوعی و بازصادرات نیز مطرح خواهد بود.

 پیش نویس هم رفت ولی اتفاقی نیفتاد
این در حالی است که در اواخر آبان پارسال، پیش نویس 
پیشنهادی برای مشخص شدن وضعیت خودروهای دپو 
در گمرک جهت تصویب در هیات وزیران،  از سوی گمرک 
ایران به وزارت اقتصاد ارائه شد تا مورد بررسی قرار گیرد اما 

به نتیجه ای نرسید.

  وزارت صمت گفته که برنامه ای برای این خودروها 
ندارد

در حالی تکلیفی بــرای این حجم از خــودروی مانده در 
شرایط نا مناسب آب و هوایی در انبارهای مختلف گمرک 
و اموال تمکلیکی وجود ندارد که اعالم آخرین موضع وزیر 
صمت نشان داده که برنامه ای هم برای تعیین تکلیف آنها 
در دستور کار نیست. فاطمی امین در این باره گفته که طبق 
قانون، واردکنندگان می توانند کاال را بدون ثبت سفارش 
وارد گمرک کنند، اما نمی توانند آنها را ترخیص کنند. این 
اتفاق در بخش خودرو هم افتاده، اما برنامه ای برای ترخیص 
آنها نداریم. درنهایت بعد از ابالغ آئین نامه واردات خودرو بر 
اساس شرایط تعیین شده در آن، وضعیت خودروهای دپو 

شده مشخص می شود.

سعیده محمد  -   ایده روز | بازار مسکن 
شــهر تهران طی تیرماه امســال در هر دو 
شــاخص تعداد معامالت و قیمت با کاهش 
سرعت رشد نسبت به خردادماه همراه بوده 
است. با این حال به نظر می رسد طرح مسکن 
دولتی در رونق ســاخت و ســاز و تمایل به 
ســرمایه گذاری در بخش مسکن تاثیر دارد؛ 
بخصــوص آن که بازارهای بــورس و خودرو 

دچار افت شده اند.
 میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به 
۴۱ میلیــون و ۷۰۴ هــزار تومان در هر متر  
مربع رســید که رشد ۵.۸ درصدی را نسبت 
بــه ماه قبل و افزایــش ۳۸.۸ درصدی را در 
مقایسه با ماه مشابه سال قبل نشان می داد. 
معامالت نیز ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره بود که از 
کاهش ۲۶ درصدی نسبت به خرداد امسال 
و افزایــش ۱۰۳ درصدی در مقایســه با تیر 

پارسال حکایت دارد.
 پیش از ارایه آمار بانک مرکزی از تحوالت 
بازار مسکن شهر تهران گزارشی میدانی تهیه 
کردیم که نشان می داد سرعت رشد ماهیانه 
بازار در هر دو شاخص قیمت و تعداد معامالت 
ُکند شــده اســت. خرداد  امسال حدود ۱۴ 
هــزار فقره معامله مســکن در تهران منعقد  
شــد که تیرماه به ۱۰.۳ هزار واحد رسید. به 
نظر می رســد در خردادماه با هجوم تقاضای 
ســرمایه گذاری در بازار ملک مواجه بودیم 
که در تیرماه مقداری فروکش کرده اســت. 
بررسی ها نشــان می دهد همانند چهار سال 
اخیر خریدهای مصرفی ســهم قابل  توجهی 

در معامالت ندارد.
افزایش تمایل به ســرمایه گذاری در بازار 
مسکن شــهر تهران باعث شد تا این بخش 
در سه ماه گذشــته با سه رشد متوالی ۶.۱ 
درصــد، ۸.۴ درصــد و ۵.۸ درصدی قیمت 
مواجه شود. این روند صعودی در شرایطی رقم 

خورده که بازار در پیک جابه جایی قرار داشته 
اما نمی تــوان تاثیر انتظارات تورمی، رشــد 
قیمت مصالح ســاختمانی و اثر ریسک های 
غیراقتصادی را بر بازار مسکن نادیده گرفت. 
به نظر می رسد با توجه به ثبات نسبی قیمت 
ارز، افــت بازار بورس و کاهش قیمت خودرو 
بخشی از ســرمایه ها به منظور حفظ ارزش 

دارایی به سمت بازار مسکن آمده است.
طی ۲۰ روز نخســت تیرماه قیمت ها در 
بازار خــودرو بین ۱ تــا ۱۰ میلیون تومان 
کاهش یافته اســت. بازار خودرو دیگر دچار 
هیجان های خاص نیست و در آرامش نسبی 
با نوسان های محدود پیش می رود. البته که 
خریدار نیز در بازار بســیار کم اســت و جز 
خریداران با ضــرورت خرید خودرو، به بازار 

مراجعه نمی کنند.
بازار مسکن در شرایطی رشد ۵.۸ درصدی 
ماهیانــه قیمت را طی یک ماه اخیر به ثبت 
رساند که میزان افزایش در منطقه یک ۳.۲ 
درصــد، منطقه ۲ معادل ۷.۹ درصد، منطقه 
۴ به میــزان ۳.۸ درصد، منطقه ۵ به عنوان 
پرمعامله تریــن منطقه تهــران ۸.۱ درصد، 
منطقه ۱۰ معادل ۷.۲ درصد، منطقه ۱۴ به 
میزان ۳.۱ درصــد و منطقه ۱۵ معادل ۸.۱ 

درصد بوده است.
مثل همیشه بیشترین تعداد معامالت در 
بین مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران متعلق به 
منطقه ۵ بود که سهم ۱۴.۶ درصدی را از کل 
قراردادهای خرید و فروش به خود اختصاص 
داد. جایــگاه دوم به منطقه ۲ با ۹.۳ درصد، 

رتبه سوم به منطقه ۴ با ۸.۸ درصد و جایگاه 
چهارم متعلق به منطقه ۱۰ با ۸.۴ درصد از 
کل معامالت بوده اســت. این در حالی است 
که منطقه ۱۰ در اردیبهشت امسال رتبه دوم 
از نظر تعداد معامالت را عهده دار بود که در 
خردادماه به جایگاه سوم رسید. در حال حاضر 

نیز در رتبه چهارم قرار  دارد.
با توجه به آن که منطقه ۱۰ به دلیل تراکم 
جمعیت در مقایسه با مساحت پایین آن جزو 
مناطق مصرفی در تهران محســوب می شود 
ســهم رو بــه کاهش این منطقــه  از تعداد 
معامالت مســکن می تواند یکی از نشانه های 
غلبه خریدهای ســرمایه ای بــر خریدهای 

مصرفی در بازار مسکن شهر تهران باشد.
سایر شاخص های آماری بازار مسکن نیز 

گویای آن اســت که خانه های با متراژ کمتر 
از ۸۰ متــر مربع ۵۴.۲ درصــد از معامالت 
را در بــر می گیرنــد. هم چنین ۵۶.۷ درصد 
واحدها با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر 
)۴۱.۷ میلیون تومان( معامله شــده و ۵۰.۹ 
درصد از قراردادها نیز به واحدهای مسکونی 
با ارزش کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص 

داشته است.
تیرماه امســال معامالت در مقایســه با 
تیرماه ســال گذشــته ۱۰۳ درصد افزایش 
پیدا کرد. ســال گذشته به دلیل قرار داشتن 
در بازه زمانی انتخابات ریاســت جمهوری، 
فضــای اقتصاد تــا حدودی ســردرگم بود. 
امــا روی کار  آمــدن دولــت ســیزدهم و 
ارایه طــرح ســاخت چهار میلیــون واحد 
مســکونی طی چهار ســال در رونق ساخت 
و ســاز و به تبع آن معامالت بازار مســکن 
 تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر ۴۳۰ هزار 
واحــد نهضت ملی مســکن بــه مرحله ی 
فونداسیون رسیده و برآورد می شود که بیش 
از ۳۰۰ هزار واحد نیز توسط بخش خصوصی 

در حال اجرا باشد.
علی صادقین ـ کارشناس  اقتصاد مسکن 
درخصــوص پیش بینی این بــازار می گوید: 
بخش ساختمان شــاهد هزینه های عمرانی 
خوبی اســت. ســال جاری دولت ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان مســتقیما برای بخش مسکن 
اختصاص داده که هیچ بخشــی اینقدر رشد 

نداشته است. 
بنابرایــن اوضاع حوزه مســکن از منظر 
عرضه و تولید نسبت به گدشته بهتر خواهد 
بود. همچنان در حوزه خانه های با متراژ باال 
بــا توجه به قدرت خرید ایرانی ها که بیش از 
۴۷ درصد افت داشته، تقاضا برای واحدهای 
کوچک خواهد بود و رشد تقاضا هم متناسب 

با همان متراژ شکل خواهد گرفت.

زنگ خطر بحران جهانی غذا به صدا درآمد!

وضعیت مبهم  ۲۲۴۹ خودروی وارداتی؛ ترخیص، مرجوع یا امحاء؟

  چالش جدید کارخانه های آسیایی
کارخانه های آسیایی در ماه جوالی به دلیل محدودیت های سخت گیرانه چین برای 
کووید و تقاضای جهانی کاهش تولید، برای رشد تالش کردند، اگرچه نشانه های اولیه 
تورم داغ ممکن است در حال اوج گیری باشد اما خوش بینی را برای شرکت های تحت 
فشار قیمت ها ایجاد کرد. مجموعه ای از شاخص های مدیران خرید برای ماه جوالی 
که امروز دوشنبه منتشر شد، کاهش سفارش های جدید در نیروگاه های تولیدی 

منطقه، به ویژه غول های فناوری در شمال شرق آسیا را نشان داد.
فعالیت کارخانه های کره جنوبی برای اولین بار در حدود دو سال گذشته کاهش یافت، 
در حالی که ژاپن در بحبوحه اختالالت مداوم زنجیره تامین، کمترین رشــد را در 
فعالیت ۱۰ ماه گذشته مشاهده کرد.شاخص مدیران خرید تولیدی چین نشان داد، 
علی رغم کاهش محدودیت های سختگیرانه داخلی کووید-۱۹ که دومین اقتصاد 
بزرگ جهان را در سه ماهه دوم تحت فشار قرار داد، رشد فعالیت در چین نیز کند شد. 
شاخص مدیران خرید تولیدی نشان داد که فعالیت به طور غیرمنتظره ای در جوالی 
و در بحبوحه شیوع ســویه جدید کووید کاهش یافته است.شاخص های مدیران 
خرید برای بزرگ ترین اقتصادهای تولیدی آسیا، مبارزه کارخانه ها در آن کشورها را 
در مقابله با فشارهای دوگانه قیمت های باالدستی و تضعیف تقاضا، به ویژه از سوی 
چین، برجسته کرد.بر اساس گزارش رویترز، افزایش قیمت های جهانی کاالها در 
بحبوحه اختالالت زنجیره تامین ناشی از همه گیری و جنگ اوکراین به سناریویی 
کابوس آور برای کسب وکارها و سیاست گذاران در سراسر جهان تبدیل شده است 
زیرا بانک های مرکزی برای تشدید سیاست های پولی و شرکت ها کاهش هزینه ها 
را در نظر می گیرند.داده های تجاری جداگانه امروز دوشنبه نشان داد که صادرات 
کره جنوبی در ماه جوالی با سرعت ساالنه سریع تری رشد کرد زیرا تقاضای قوی 
از سوی ایاالت متحده فروش ضعیف به چین را جبران کرد. شرایط در بخش هایی 
از آسیای جنوب شرقی نیز خوش بین بود و شاخص مدیران خرید به افزایش رشد 
فعالیت در اندونزی، مالزی و تایلند و جایی اشاره می کند که رشد سفارش های جدید 

کاهش یافت.

  اقتصاد عربستان رونق گرفت
تولید ناخالص داخلی عربستان ۱۱.۸ درصد در سه ماهه دوم رشد کرد.

 به نقل از رویترز، بر اساس برآوردهای اولیه دولت، تولید ناخالص داخلی عربستان 
سعودی ۱۱.۸ درصد در سه ماهه دوم نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ افزایش 
یافت زیرا بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان از قیمت های انرژی باالتر سود می برد.

اداره کل آمار گفت که رشــد تا حد زیادی ناشــی از افزایــش ۲۳.۱ درصدی در 
فعالیت های نفتی بوده است، در حالی که فعالیت های غیرنفتی ۵.۴ درصد افزایش 

یافته است.

 پرداخت وام اجاره به حدود ۱۵ هزار نفر تاکنون
از اواسط خرداد که فرآیند ثبت نام متقاضیان تسهیالت کمک ودیعه مسکن توسط 
وزارت راه و شهرسازی آغاز شــده تاکنون بیش از ۳۵ هزار نفر برای دریافت وام به 

بانک های مربوطه معرفی و حدود ۱۵ هزار نفر این تسهیالت را دریافت کرده اند.
 از زمان ابالغ دســتورالعمل تســهیالت کمــک ودیعه مســکن در نیمه خرداد 
مــاه ۱۴۰۱ تا امروز ۱۰ مــرداد تعداد ۳۵ هــزار و ۶۱۶ پرونده بــرای متقاضیان 
 معرفی شــده کمک ودیعه مسکن به بانک های مربوطه تشــکیل شده که از این

 تعداد ۱۴ هزار و ۸۵۰ نفر به میزان ۸۶۱۶ میلیارد ریال تسهیالت ودیعه مسکن خود 
را دریافت کرده اند.

بنا به گفته مهدی صحابــیـ  معاون اداره اعتبارات بانــک مرکزی، پس از مصوبه 
شورای پول و اعتبار سهمیه بانکی و استانی به همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به 
نظام بانکی از سوی بانک مرکزی ابالغ شده است. بر این اساس متقاضیان دریافت 
تسهیالت با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره نامه کدرهگیری دار 

رسمی مربوط به سال ۱۴۰۱ ثبت نام اولیه را انجام می دهند.
از روز ۱۲ خردادماه ثبت نام دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن آغاز شده است.  
این وام که به منظور حمایت از مستاجران در زمان شــیوع کرونا مصوب شده در 
سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز پرداخت شد. سقف این تسهیالت در شهر تهران در 
سال گذشته ۷۰ میلیون تومان بود که امسال به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته 
است.بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام ودیعه مسکن برای متقاضیان 
شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان، برای کالن شهرها ۷۰ میلیون تومان و برای سایر 
شهرها ۴۰ میلیون تومان مقرر شده است. متقاضیان برای ثبت نام تسهیالت کمک 
saman. ودیعه مسکن به سامانه طرح های حمایتی وزارت  راه و شهرسازی به نشانی

mrud.ir مراجعه کنند.در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار نفر وام اجاره را 
دریافت کرده اند. این در حالی است که حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور 
وجود دارد. عدم اختصاص وام به بسیاری از مســتاجران، گالیه های آنها را در پی 
داشت. به نظر می رسد با توجه به کمبود منابع،   بانک ها در پرداخت این تسهیالت 
سخت گیری هایی داشــتند. آن طور که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 

شهرسازی گفته اولویت وام با کسانی است که قبال این وام را دریافت نکرده اند.

  نجات صنعت مرغ داری مســتلزم تامین سرمایه، خرید تضمینی و 
صادرات

رئیس اتاق اراک از شرایط غیرمنطقی حاکم بر صنعت مرغ داری انتقاد کرد و برای 
حل مشکالت، خرید تضمینی، امکان صادرات مقطعی و تامین نقدینگی برای تولید 
را پیشنهاد داد.تولید گوشت مرغ و تخم مرغ که مدتی است با حذف ارز ترجیحی و 
افزایش بهای نهاده ها دچار اختالل شده به تامین سرمایه در گردش تولید، خرید 
تضمینی و صادرات مقعطی نیاز دارد. به اعتقاد رئیس اتاق اراک دولت با سیاست های 
حمایتی از چرخه تولید و مصرف کننده می تواند چالش ناشی از حذف ارز ترجیحی 
و افزایش چند برابری قیمت ها را مدیریت کند.ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک که از 
فعاالن صنعت مرغ داری است از شرایط غیرمنطقی حاکم بر روند تامین نهاده های 
دامی و افزایش ۶ برابری قیمت ها انتقاد کرد و گفت: در پی حذف ارز ترجیحی، تامین 
نقدنیگی مرغ داران و دام داران سخت شد و متاسفانه علی رغم وعده دولت، بانک ها 
هم نتوانستند پاسخگوی ارائه تسهیالت الزم به تولید باشند. از طرفی واردکنندگان 
نیز به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده ها به سرمایه در گردش بیشتری 
احتیاج پیدا کردند.این فعال اقتصادی در ادامه به روند تولید گوشت مرغ و تخم مرغ 
اشاره و تصریح کرد: در کشور به ۱۰  میلیون مرغ مادر شش ماهه تا پای کشتار نیاز 
داریم تا جوجه موردنیاز واحدهای گوشتی، تامین شود، یعنی عده ای از مرغ ها باید 
شش ماه و عده ای پیر و روانه کشتارگاه شوند. در حال حاضر هر جوجه گوشتی، ۱۵ 
هزار تومان برای واحدهای مرغ مادر هزینه دارد؛ اما این واحدها محصول خود را به 
قیمت هزار تا دو هزار تومان می فروشند که ضرر سنیگنی را به تولید تحمیل می کند 
و موجب می شود به تدریج پایه تولید گوشت مرغ که مرغ مادر است از چرخه تولید 
خارج شود و حذف یکی از مرغ های مادر به معنای عدم تولید  ۱۵۰ جوجه گوشتی 
و ۳۰۰ کیلو گوشت مرغ است.روند تولید گوشت مرغ و تخم مرغ نطفه دار باید مانند 
یک سیستم دنبال شود و اختالل در یک بخش آن یعنی یک مشکل جدی در امنیت 
غذایی کشور؛ اگر برای مرغ مادر جوجه ریزی نشود با خالء ۱۳ ماهه برای جبران آن 
مواجه می شویم و اگر هر مرغ مادر موردنیاز حذف شود و امروز تصمیم بگیریم واحد 
مرغداری را قرنطینه و سپس به جای آن در واحد مرغ مادر به جوجه ریزی اقدام کنیم 

۱۳ ماه دیگر گوشت جوجه گوشتی نتاج آن به بازار عرضه خواهد شد.

  خودروهای برقی چین در بازار اروپا
شرکت چینی خودروهای برقی نیو قصد دارد اولین کارخانه خارج از کشور خود را در ماه سپتامبر افتتاح کند تا محصوالت برقی برای بازار اروپا تولید کند زیرا توسعه آن در خارج از کشور تسریع می یابد.

ـِست مجارستان، محصوالت برقی مانند ایستگاه های تعویض باتری را برای خدمات رسانی به کاربران اروپایی توسعه و تولید خواهد کرد.نیو با هدف گسترش فروش خودروهای خود در کشورهایی   نیو در بیانیه ای اعالم کرد که این کارخانه در بوداپ
از جمله آلمان، هلند، سوئد و دانمارک در نیمه دوم سال جاری، ساخت ایستگاه های تعویض باتری در اروپا را تسریع خواهد کرد.نیو ارسال نیو ئی اس۸ خود را در سال ۲۰۲۱ به نروژ آغاز کرد و یک نمایشگاه در اسلو افتتاح کرد. این شرکت خدمات 
پس از فروش خود را با نمایشگاه های مرکز شهر و شبکه های خدمات باتری به عنوان مزیت های رقابتی مهم معرفی کرده است.بر اساس گزارش رویترز، نیو گفته است که قصد دارد ۴۰۰۰ ایستگاه تعویض باتری در سراسر جهان ایجاد کند که 
یک چهارم آنها خارج از چین است. استارت آپ ها و سازندگان باتری بیشتر خودروهای برقی چینی در حال افزایش حضور خود در بازارهای جهانی هستند، جایی که تقاضای خودروهای الکتریکی و ذخیره انرژی در حال افزایش است.شرکت 

سازنده باتری های چینی Gotion High Tech در ژوئن اعالم کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ یک سوم ظرفیت تولید خود را در خارج از چین قرار دهد و ساخت اولین کارخانه باتری خارج از کشور خود را در گوتینگن آلمان تا پایان سال آغاز کند.



3

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/05/11

شماره : 1431

مجلس به دنبال تصویب قوانین بازدارنده برای مقابله با تخلفات بورسی
زهــرا جعفری  -   ایــده روز  | رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: اکنون 
به منظور مقابله با تخلفات مخربی نظیر سیگنال 
فروشــی، معامالت پنهانی در حال بررسی طرح 
اصالح قانون بازار سرمایه برای استقالل سازمان 

بورس و تصویب قوانین بازدارنده هستیم.
محمدرضا پورابراهیمی به بررسی طرح اصالح 
قانون بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس 
اشــاره کرد و افزود: جزییات این طرح در کمیته 
تخصصی کمیسیون بررسی و تدوین شده است 
و اکنون در حال بررســی در صحن کمیسیون و 
جمع بندی مباحث بــا متخصصان و کانون های 
تخصصی بازار سرمایه هستیم که تا پایان تابستان 
به صحن علنی مجلس می آید.وی »تقویت شفافیت 
در بازار ســرمایه« را یکی از محورهای اصلی این 
طرح خواند و گفت: برای جلوگیری از بروز تخلفات 
و ایجاد مشــکالت برای آحاد مردم به دلیل عدم 
تناســب رفتار حرفه ای و شرایط تخصصی، بازار 

سرمایه نیازمند تقویت شفافیت است. 

 افزایش سواد مالی یکی از ضرورت های 
فعالیت مردم در بازار سرمایه است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: 
تقویت جایگاه شورای عالی بورس و سازمان بورس 
و اوراق بهــادار  به منظور حفظ جایگاه تخصصی 

و اســتقالل خود از دولت نیز یکی از محورهای 
مهم این طرح است؛ باید منافع مردم در راستای 
ماموریت های کالن بازار سرمایه کشور تحقق یابد.

پورابراهیمی، افزایش ســواد مالی در کشور را 
یکی از ضرورت های فعالیت مردم در بازار سرمایه 
دانست و گفت: اکنون به شدت نیازمند تقویت این 
بخش هستیم؛ افزایش سواد مالی و رفتار حرفه ای 

و تخصصی در آحاد مردم از مراکز آموزش عالی 
گرفته تــا مجموعه آموزش و پرورش، حوزه های 
علمیه و خیلــی از مراکز تخصصی دیگر باید در 

دستور کار قرار گیرد.
وی تشدید مبارزه با جرایم را یکی از محورهای 
اساســی طرح اصالح قانون بازار سرمایه خواند و 
تاکید کرد: امروز شاهد شــرایط خاصی در این 

بازار سهام هستیم که عماًل به دلیل نبود قوانین 
بازدارنــده در این حوزه امکان تامین منافع مردم 
دچار مشکل شده است؛ یکی از موضوعات بسیار 
مهم ما در اصالح این قانون ایجاد شــفافیت در 

فعالیت هاست.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه فضــای مجازی می تواند بــه تقویت بازار 

ســرمایه و ایجاد فضای تخصصــی کمک کند، 
گفت: در همین فضا تخلفاتی نظیر ارائه اطالعات 
غلط، سیگنال فروشی و یا اتفاقاتی از این دست 
به دلیل عدم مدیریت فعالیت کانال های تخصصی 
در فضای مجازی  رخ می دهد که تاثیر مخربی بر 
بازار ســرمایه می گذارد و انتفاع عمومی مردم را 
خدشه دار می کند.پورابراهیمی خاطرنشان کرد: 
مدیریت فعالیت های تخصصی بورسی در فضای 
مجازی به طور حتم در حین تصویب این طرح در 
مجلس مدنظر قرار می گیرد تا تصمیمات اساسی 

برای مقابله با این تخلفات اتخاذ شود.
وی بیان داشــت: »تقویت بورس کاال« نیز به 
عنوان یکی از ظرفیت های بسیار مهم بازار سرمایه 
مد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس است؛ تقویت 
سهامداران خرد و ایجاد تشکل های مربوط به آنها 
به عنوان تشــکیالت کانون سهامداران حقیقی 
برای دفاع از جایگاه خودشــان در بازار سرمایه از 
محورهای مهم این طرح است.رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلــس گفت: امیدواریــم این طرح 
به زودی در کمیســیون اقتصادی نهایی و راهی 
صحن علنی مجلس شود تا ضمن اصالح برخی 
روندهــا، خالء وجود برخی قوانین بازدارنده را پر 
کرده و از شــکل گیری فعالیت های مخرب نظیر 
سیگنال فروشی، معامالت  پنهانی و... در بورس 

جلوگیری کند.

مدیرعامل شرکت توســعه مدیریت و آموزش بورس 
با اشــاره به راه اندازی مرکز ارتباط بازار سرمایه گفت: 
ســهام داران از طریق این ســامانه می توانند تخلفات 

احتمالی ناظر بازار را گزارش کنند.
 حمید اســکندری در نشســت خبری، با بیان اینکه 
صورت های مالی شرکت توسعه مدیریت و اموزش بورس 
راه اندازی شده است، گفت: افراد می توانند جزئیات این 

صورت ها را در سامانه کدال مشاهده کنند.
وی با تاکید بر اینکه شرکت توسعه مدیریت و آموزش 
بورس در حوزه توسعه فرهنگ سازی سهام داری ماموریت 
دارد، اظهار کرد: با توجه به افزایش تعداد ســهام داران 
بورسی در چند سال قبل و تغییر ترکیب سهام داری، این 
نیاز وجود داشت که اصحاب فرهنگ و هنر در کنار بازار 

سرمایه قرار بگیرند.
مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس ادامه 
داد: حوزه ســواد مالی و تربیت اقتصادی اولویت جدی 
شرکت توسعه مدیریت است و برنامه های مهمی را در این 

حوزه شاهد خواهیم بود.

اسکندری با اشاره به اهمیت شرکت های دانش بنیان، 
عنوان کرد: با توجه به اهمیت شرکت های دانش بنیان 
در بازار سرمایه، پاوین این شرکت ها در نمایشگاه بورس 
کیش با حضور معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل 

خواهد شد.

 امکان تمدید گواهی نامه های حرفه ای
وی در ادامه با تاکید بر اینکه گواهی نامه های حرفه ای 
از ســال های قبل مورد توجه قرار داشــت، اظهار کرد: 
این گواهی نامه ها از سال قبل الکتریکی شده و ظرفیت 

آموزش نیز افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توســعه مدیریت و آموزش بورس 
ادامه داد: همچنین سامانه تمدید گواهی نامه حرفه ای 
ساماندهی شده و به زودی راه اندازی خواهد شد تا امکان 

تمدید گواهی نامه ها فراهم شود.

 راه اندازی مرکز ارتباط بازار سرمایه
اسکندری از راه اندازی مرکز ارتباط بازار سرمایه اظهار 
کرد: این مرکز ســال قبل راه اندازی شــد و یک دوره 
ازمایشی سه ماهه را طی کرده است. ظرفیت این مرکز 
سه میلیون تماس در سال است که این ظرفیت در صورت 

نیاز قابلیت افزایش دارد.
وی ادامه داد: ســهام داران از طریق این مرکز می توانند 
تخلفــات احتمالی نهــاد ناظــر را گــزارش دهند و 
درخواست های خود را پیگیری کنند. همچنین این مرکز 
از سامانه هایی که در اختیار سهام داران قرار دارد، مانند 

سامانه کدال پشتیبانی می کند.
به گفته اسکندری این سامانه به صورت ۲۴ ساعته و در 

هفت روز هفته با شماره ۶۳۷۵ پاسخگو خواهد بود.

امکان گزارش دهی تخلفات احتمالی ناظر توسط سهام داران بورسی

۱۸۷مین گزارش هفتگی کیان منتشــر شــد. مقدمه این گزارش نگاهی به 
ارزشگذاری بازار از منظر تاریخی داشــته و این موضوع را فرصتی برای کسب 

بازدهی بلندمدت دالری در نظر گرفته است.
 پرونده ویژه این گزارش نیز به بررسی وضعیت و طرح های توسعه پتروشیمی 

جم اختصاص یافته است.
۱- بازار سرمایه، با معیارهای تاریخی، هنوز به کف خود نرسیده است. نسبت 
قیمت به درآمد شرکت های منتخب )فوروارد اجماع(، در کف تاریخی خود، در 
مرداد سال ۱۳۹۷، به سطح ۴.۳ واحد رسیده بود؛ این نسبت در حال حاضر، برای 

شرکت های منتخب، در محدوده ۵.۸ است.
 به عبارت دیگر، علیرغم کاهش چشم گیر بازار از مرداد ۹۹ تا امروز )افت نزدیک 
به ۱۵ واحدی نسبت قیمت به درآمد کل بازار در دو سال گذشته(، هنوز نسبت 

قیمت به درآمد بازار ۱.۵واحد از کف تاریخی خود باالتر است.
۲- بازدهی شرکت های منتخب از مرداد ۹۷ تا امروز، ساالنه ۴۰ درصد دالری 
و ۸۵ درصد ریالی بوده است. این بازدهی، آشکارا نشان دهنده ارزانی نسبی بازار 

در آن مقطع است.
۳- بازدهی ۴۰ درصدی ساالنه دالری بازار سرمایه از ســال ۹۷ تا به امروز، از 

مرکب شدن سه عامل سود تقسیمی )ســاالنه حدود ۱۰ درصد(، رشد قیمت 
به درآمد )ساالنه حدود ۵ درصد(، و رشد سودآوری )ساالنه حدود ۲۰ درصد( 

حاصل شده است.
۴- از نگاه کوتاه مدت، هنوز نمی توان با قطعیت در مورد کف بازار سخن گفت. 
همانطور که در بند یک به آن اشاره شد، نسبت های ارزشگذاری، علیرغم افت 
جدی در دو سال گذشته، هنوز به کف تاریخی خود نرسیده اند اما توجه به موارد 
زیر می تواند چشم اندازی از امکان کسب بازدهی در افق زمانی کوتاه مدت ارائه 

دهد:
الف- فرصت های رشد واقعی در بازار سرمایه: تعداد قابل قبولی از شرکت ها در 
شرایط کنونی، فرصت رشد واقعی قابل توجه در افق زمانی سه الی پنج ساله را 
دارند. پروژه های بزرگ معدنی، فلزی، و پتروشیمی در شرکت های کنونی بازار 
سرمایه، امکان کسب سود واقعی )دالری( بیش از ۱۰ درصد ساالنه را برای طیف 

بزرگی از شرکت ها فراهم خواهند کرد.
ب- سود نقدی جذاب شرکت ها: با افت شدید قیمت ها، بازدهی نقدی شرکت ها 
)نسبت سود نقدی به قیمت هر ســهم( ، در حال حاضر در محدوده ۱۵ تا ۲۰ 
درصد است. این یعنی، بدون رشد سودآوری هم، کسب بازدهی دالری ۱۵ تا ۲۰ 

درصدی برای سرمایه گذاران در افق زمانی بلندمدت وجود دارد.
ج- نســبت قیمت به درآمد نرمال بازار: نســبت قیمت به درآمد بازار در حال 
حاضر در ســطح نرمال و بلندمدت )در محدوده ۶( قراردارد. به عبارت دیگر، 
 اگرچه این نســبت از کف تاریخی خــود، )۴.۳ مرتبه( باالتر اســت، و هنوز 
می توان به کمتر از مقدار فعلی هم فکر کرد، ریسک کاهش قابل توجه این نسبت 

زیاد نیست.
در مجموع، در شرایطی که اذعان می کنیم با توجه به تجربه تاریخی، هنوز امکان 
کاهش قیمت ها وجود دارد، بنا به دالیل فوق، معتقدیم سرمایه گذاری در سطوح 
قیمتی کنونی بازار، فرصت معقولی برای کسب بازدهی دالری مناسب، همانند 
تجربه ای که از سال ۱۳۹۷ تا امروز شاهد آن بودیم، پیش روی سرمایه گذاران 

قرار داده است.

** منظور از شرکت های منتخب، مجموعه شرکت های مطرح بازار سرمایه که 
در گزارش اجماع تحلیلگران، از سال ۹۷ تا امروز توسط تحلیلگران مورد تحلیل 
قرار گرفته اند، می باشد. عملکرد این شــرکت ها تا حد خوبی، منعکس کننده 

عملکرد بازار سرمایه کشور است.

نگاهی به ارزشگذاری بازار از منظر تاریخی

  بورس پرنوسان بود، اما سبز ماند
هر چند که شاخص کل بورس روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت، اما در نهایت 

توانست صعودی به کار خود پایان دهد.
 شاخص کل بورس با ۴۱۱۲ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۲۷ هزار واحد 
صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۳۸۶ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۸۰ 
هزار و ۳۶۲ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۲۲۶ هزار معامله انجام دادند که ۲۰ 
هزار و ۴۱ میلیارد ریال ارزش داشت.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی 
نوری، ملی صنایع مس ایران، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، پاالیش نفت بندر 
عباس و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل پتروشیمی فناوران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
را روی بورس گذاشتند. امروز شاخص کل فرابورس هم با صعودی ۳۵ واحدی به 
رقم ۱۸ هزار و ۷۳۸ واحد رســید.در این بــازار ۱۱۵ هزار معامله به ارزش ۱۴۹۲ 
میلیارد ریال انجام شد. پتروشیمی زاگرس، بیمه پاسارگاد، پاالیش نفت شیراز، پلیمر 
آریاساسول و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و 
در مقابل اعتباری ملل و زغال سنگ پروده طبس نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند. 

 اتصال ۹۷ درصد ابزارهای پرداخت به سامانه مودیان مالیاتی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزارهای 
پرداخت به سامانه مودیان مالیات متصل شده  است، گفت: با اقدامات مشترک بانک مرکزی ، 
شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی، اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 

مؤدیان به مراحل انتهایی خود نزدیک می شود.
مهران محرمیان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزارهای پرداخت، 
اعم از دستگاه های کارتخوان و ابزارهای پذیرش اینترنتی به سامانه مودیان مالیات متصل 

شده اند و دارای پرونده مالیاتی هستند.
وی افزود: آن درصد اندک باقیمانده هم در دو هفته آینده به این سامانه متصل و یا 

قطع خواهند شد.
به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، در روند اجرای این تکلیف قانونی، سعی 
شد حداقل آسیب به کسب و کارها وارد شود و بر این اساس عملیات اجرایی این بخش 

از قانون به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شد.
محرمیان گفت: با کامل شدن ساماندهی شبکه پرداخت، شفاف شدن جریان پرداخت ها 

و فعالیت های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف 
است با همکاری سازمان امور مالیاتی، دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی را ساماندهی کند  و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی 

بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناســه مذکور، کلیه تراکنش  های انجام شده از طریق حساب های 
بانکی متصل به دســتگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به 
عنوان تراکنش  های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و 
بانک مرکزی موظف است  ، اطالعات این تراکنش  های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه 
واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه 
اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد. 

 ۶۰۰ دستگاه خودرو ۲۶ مرداد ماه در بورس کاال عرضه می شود
 اخیرا طرح عرضه خودرو در بورس کاال در شــورای عالی بورس تصویب شــد و حاال 
در عرضه نخســت، ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی گروه بهمن، ۲۶ مرداد ماه 

در بورس کاال عرضه می شود.
براساس اطالعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کاال، ۲۶ مرداد ماه ۳۵۰ دستگاه فیدلیتی و 

۲۵۰ دستگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور راهی تاالر صنعتی می شود.
براساس اطالعیه، عرضه ۸۵ دستگاه از این خودروها فیدلیتی هفت نفره تیپ ۲ مشکی 
و ۹۰ دســتگاه فیدلیتی هفت نفره تیپ ۲ ســفید است که با قیمت های ۷۷۲ میلیون 

تومان عرضه خواهند شد.
۸۵ دستگاه فیدلیتی پنج نفره تیپ یک مشکی و ۹۰ دستگاه فیدلیتی پنج نفره تیپ 

یک سفید نیز به قیمت ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شوند.
۱۲۵ دستگاه دیگنیتی پرایم مشکی و ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی پرایم سفید هر یک به 

قیمت ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شوند.
براساس مشخصات کاالی قابل عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی 
از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. صدور سند 

و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.
همچنین خریداران جهت تحویل خودرو باید یکی از نمایندگی های مجاز بهمن موتور 

را مطابق لیست انتخاب کند.
عالوه بر این خریداران ملزم به واریز ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت 
نهایی فروش هستند. همچنین برای فیدلیتی هزینه ۱۷۳ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۲۷ ریال 
شامل )مالیات و عوارض شماره گذاری به مبلغ ۱۳۳ میلیون ریال، هزینه هوشمندسازی 
کارت خودرو به مبلغ ۴۳۵ هزار ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال، هزینه 
تولید پالک و شماره گذاری به مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال، هزینه بیمه شخص ثالث 

به مبلغ  ۳۷ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۲۷ ریال( و برای دیگنیتی هزینه
۳۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، هزینه هوشمندسازی کارت خودرو به مبلغ  ۴۳۵ هزار 
ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال، هزینه تولید پالک و شماره گذاری 
به مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ ۳۷ میلیون و ۱۸۴ 

هزار و ۲۷ ریال( باید توسط خریداران به نام شرکت بهمن موتور واریز شود.
پیشتر نیز خودرو کارا متعلق به این خودروسازی در بورس عرضه شده و مورد معامله 
قرار گرفته بود. در مجموع ۱۳۹ دستگاه کارا تک کابین و دوکابین مورد معامله قرار گرفته 

بود که ۸۱ دستگاه کارا دو کابین و ۵۸ دستاه کارا تک کابین بود.

 اختالف نظر سازمان بورس و وزارت صمت بر سر میزان عرضه خودرو است
 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: وزارت صمت میزانی را برای عرضه خودرو 
در بورس کاال در نظر گرفت که نسبت به آن معترض بودیم و اعالم کردیم میزان عرضه 

باید بیش از رقم در نظر گرفته شده از سوی این وزارتخانه باشد.
 ۲۱ تیرماه گذشته بود که طرح عرضه خودرو در بورس کاال در شورای عالی بورس با 
حضور وزرای اقتصاد و صمت به تصویب رسید و اعالم شد عالوه بر عرضه فیزیکی خودرو، 
تامین مالی خودروسازان از مسیر اوراق گواهی سپرده کاالیی و سلف موازی استاندارد نیز 

در بورس کاال عملیاتی می شود.
در این میان پیگیری های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که ورود خودرو به جاده بورس 
کاال در مراحل آخر قرار دارد و آن، توافق سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صمت در 

خصوص میزان عرضه است.
»مجید عشقی« به آخرین جزییات عرضه خودرو در بورس کاال اشاره کرد و افزود: طی 
چند وقت گذشته مذاکراتی را با مسووالن حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 

دادیم و به توافقاتی در زمینه عرضه خودرو در بورس کاال دست پیدا کردیم.
وی به مشــکالت حاضر بر ســر راه اجرایی شدن این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: 

اکنون در زمینه نحوه عرضه خودرو در بورس کاال در حال رایزنی هستیم.
عشقی تاکید کرد: وزارت صمت شرایطی را برای عرضه خودرو در بورس در نظر دارد 
که با مطرح شدن آن مخالفت هایی از سوی سازمان بورس نسبت به آن  صورت گرفت و 

اکنون در حال مذاکره برای رفع آن اختالف نظرها هستیم.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در این راســتا وزارت صمت میزانی را 
برای عرضه خودرو در بورس کاال در نظر گرفت که نسبت به آن معترض بودیم و اعالم 

کردیم میزان عرضه باید بیش از رقم در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت باشد.
وی اعالم کرد که اکنون در این زمینه در حال رایزنی ها هستیم و به محض رفع مشکل 

عرضه خودرو در بورس کاال از سر گرفته خواهد شد.
عشقی به نوع خودروهایی که قرار است در بورس کاال عرضه شوند اشاره کرد و گفت: 
عرضه در بورس کاال را از خودروهایی که قبال مشمول قیمت گذاری نبودند، آغاز می کنیم 

و به مرور تالش خواهیم کرد تا همه خودروها را وارد این بازار کنیم.

 وزیر کشــور گفت: در کشور نیاز به ۹۰ میلیون هکتار طرح آبخیزداری 
داریم که از این میزان، طرح مطالعاتی برای ۱۸ میلیون هکتار انجام شــده 
است. احمد وحیدی در نشست ستاد بحران استان کرمان در رفسنجان افزود: 
طرح های آبخیزداری از اولویت های مهم بوده و درحفظ آب و خاک موثر و 
مانع بروز سیالب و حرکت روان آب ها به سمت شهرها و روستاها هستند. 
وی افــزود: عالوه بر آن، طرح های آبخیزداری به حفظ منابع آب، خاک 
و تغذیه سفره های آب زیرزمینی بسیار کمک می کند؛ بنابراین آبخیزداری 
را باید جدی گرفت.وزیر کشــور بیان کــرد: برای اجرای ۱۸ میلیون هکتار 
طرح آبخیزداری در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبار نیاز است، 

پس اجرای طرح آبخیزداری در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی تصریح کرد: برای انتقال یک متر مکعب آب از خلیج فارس و دریای 
عمان به داخل کشور هزینه ای بالغ بر ۶۰ هزار تومان در بر دارد، از طرفی 
میلیاردها متر مکعب آب در ســطح ملی بر اثر طغیان رودخانه ها و سیالب 
ها از دســت می رود که می توان بــا تقویت آبخوان ها و اجرای طرح های 

آبخیزداری ســفره های زیرزمینی را پر کرد و از بروز سیالب ها و خسارت 
های هنگفت هم جلوگیری کرد.وحیدی تاکید کرد: خســارت ســیل ها به 
بخش های مختلف اعم از باغات کشاورزی، احشام، وسایل خانگی و غیره می 
رسد، لذا اجرای طرح های آبخیزاری می تواند در جلوگیری از بروز سیالب 

ها و روان آب ها و کاهش خسارات ناشی از سیل موثر و ارزشمند باشد.
وحیدی با اشــاره به سخن شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه در 
تهدیدات فرصت هایی وجود دارد که در فرصت ها نیســت، افزود: قدردان 
تهدیدها باشیم و فرصت ها را شناسایی کنیم؛ در اجرای طرح های آبخیزداری 

از تمامی ظرفیت ها و شرکت های پشتیبان استفاده کنید.
وی اظهار داشت: سیالب در اکثر نقاط کشور طی روزهای اخیر بروز کرده 
و مســئوالن پای کار بودند تا مشکالت را برطرف کنند و این پای کار بودن 
از خصوصیات نظام و انقالب اســالمی است که همه از دل و جان و با عمق 
احســاس در صحنه حضور پیدا می کنند و این از برجستگی های اخالقی، 
انسانی و معنوی است که در کشورمان موج می زند و هر جا مشکلی ایجاد 

شود همه تا رفع مشکل پای کار می آیند.
وزیر کشــور با اشاره به سیالب اخیر در رفســنجان ادامه داد: ابتدا باید 
معابــر را از آب تخلیه فــوری کرد که با آمدن حجم عظیمی از تجهیزات از 
جمله دســتگاه های مکش و لجن کش این کار انجام می شود، البته باغات 
کشاورزی هم دچار گرفتاری گل و الی ناشی از سیالب شدند که باید این گل 
و الی ها از سطح باغات برداشته شوند تا ریشه درختان پسته خشک نشود.

وی با بیان اینکه قنوات آســیب دیده اصالح و تعمیر می شــوند، گفت: 
اســکان اضطراری و موقت خانوارهایی که از محل زندگی شان تخلیه شدند 
در دســتور کار است و تعدادی کانکس برای اسکان موقت تهیه می شود و 
هالل احمر نیز درجهت اسکان اضطراری افراد تمهیدات الزم را داشته باشد.

وی تصریح کرد: تأسیسات و زیرساخت هایی که توسط سیل خراب شدند 
ســاماندهی و آب، برق و گاز به ســرعت وصل شوند و کسانی که احشام و 
وســایل داخل منزلشان بر اثر سیالب از بین رفته است نگران نباشند چون 

از طریق ستاد اجرایی فرمان امام تأمین می شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: محدودیت ایجاد شده برای تجار برنج، 
مانع از ویرایش و ایجاد ثبت سفارش شده و تجار قادر به ترخیص محموله ها 

نیستند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با ابراز خرسندی از لغو ممنوعیت فصلی واردات 
برنج برای مدیریت قیمت برنج در بازار از اختالل ایجاد شده در روند ترخیص 
برنج های وارداتی که ناشی از اجرای دســتورالعمل وزارت صنعت، معدن و 

تجارت در سامانه جامع تجارت است، انتقاد کرد.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به لغو ممنوعیت فصلی 
واردات برنج گفت: این اتفاق خوبی است که از تکرار تجربه تلخ سال گذشته 
جلوگیری می کند چرا که اگر مجدداً ممنوعیت فصلی واردات وضع می شد، 

دیگر قیمت برنج ایرانی قابل کنترل نبود و سربه فلک می کشید.
وی همچنین با اشاره به سیل زاهدان، افزود: تمام دستگاه های مربوطه با ما 
همکاری الزم را داشتند تا این برنج ها سریع تر به انبارهای دیگری منتقل و 

آسیب کمتری به محموله های برنج وارد شود.
کشاورز با اشاره به اینکه در حوزه واردات کاالهای اساسی باید کاال وارد و بعد 
ثبت سفارش آن انجام شود، گفت: این شیوه ای است که دولت در سال های 

اخیر دنبال می کند تا مطمئن شود ارز به کاالهایی داده می شود که وارد کشور 
شده اند. در این راستا محموله های برنجی که وارد کشور شده برخی نیاز به 
اصالح و ویرایش ثبت سفارش دارند و برای برخی نیز باید ثبت سفارش جدید 

ایجاد شود.
وی توضیح داد: متأسفانه در شرایطی که واردکنندگان می خواستند اقدام 
به ویرایش و یا ایجاد ثبت سفارش ها کنند متوجه شدند که در سامانه جامع 

تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آنان محدودیتی ایجاد شده 
بدین صورت که میانگین سقف عملکرد دو ساله واردکنندگان مالک ارزیابی 
قرار گرفته و بر این اساس بســیاری از واردکنندگان قادر به ثبت سفارش و 

ترخیص برنج های مانده در گمرکات نیستند.
کشاورز با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به واردکنندگان اعالم کرده که 
موافق این محدودیت نبوده و وزارت صمت چنین کاری را انجام داده است، 
گفت: با اینحال وزیر جهاد کشاورزی در جلسه ستاد تنظیم بازار با معافیت 
روغن و شکر از این محدودیت موافقت کرده اما درباره برنج اقدامی انجام نداده 

که این با سخنان مسئوالن وزارت جهاد تناقض دارد.
وی با بیان اینکه قبل از این واردات براساس رتبه و اعتبار سنجی واردکنندگان 
انجام می گرفت، افزود: این سیاست های دوگانه در عمل منجر به توقف واردات 

شده و تجار را بالتکلیف نگه داشته است.
کشاورز با اشاره به اینکه واردکنندگان در این زمینه نامه ای به معاون اول رئیس 
جمهور نوشته اند، گفت: درباره سیل زاهدان نیز حدود دو ماه قبل در نامه ای 
به آقای مخبر هشدارهای الزم را داده بودیم و او نیز دستورات الزم را داده بود 

اما متأسفانه کسی به آن اعتنا نکرد و این وضعیت ایجاد شد.

اختالل در روند ترخیص برنج های وارداتی

 ایران نیازمند ۹۰ میلیون هکتار طرح آبخیزداری است
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/05/11

شماره : 1431

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: 
بارش و سیالب شدید در استان فارس تا روز 
یکشنبه بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 

به کشاورزی فارس خسارت وارد کرد.
 مجتبی دهقان پور ظهر دوشنبه در نشست 
مشترک ستاد بحران بخش کشاورزی استان 
فــارس و کمیته بحران شهرســتان های این 
استان به منظور بررسی وضعیت خسارت های 
بارش های اخیر با تاکید بر اینکه نتایج حاصل 
از این جلسه به وزارت جهاد کشاورزی منعکس 
خواهد شد، گفت: امیدوار هستیم درکمکی که 
خواهد شد، استان فارس به صورت یک استان 

خاص مورد توجه و عنایت قرار بگیرد.
وی با اشــاره به اینکه بیشتر از ۱۰ درصد 
تولیدات کشاورزی کشور اعم از تولیدات باغی، 
زراعی، دام، طیور و آبزیان و شــیالت متعلق 
به اســتان فارس اســت و مقام دوم تولیدات 
کشاورزی کشور را داریم، افزود: استان فارس 
نقــش مهمی در امنیت غذایی کشــور دارد، 
به همین دلیل آســیبی هم که به کشاورزان 
و تولیدکننــدگان عزیزمــان در این بخش 
وارد می شــود باید به نحوی مورد حمایت و 

جبران باشد.
این مقام مســئول با بیان اینکه همکاران 
خوبم در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها 
مثل گذشته در زمان بروز بحران ها در عرصه 
حضور داشته اند، تصریح کرد: خسارت ها در 

حوزه های زراعت، باغبانی، دام و طیور، امور فنی 
و زیربنایی و عشایر و نهایتاً در حوزه ی منابع 
طبیعی و آبخیزداری احصا و برآوردهای اولیه 

انجام شده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
فارس با اشاره به اینکه تا یکشنبه نهم مرداد 
ماه میزان خسارت های وارده به بیش از ۲ هزار 

و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: 
این گزارش ها به وزارت جهاد کشــاورزی و از 
طریق استانداری به وزارت کشور ارسال شده 
و استاندار محترم در این خصوص با وزیر کشور 

رایزنی نموده است.
دهقان پور به ابالغ وزیر جهاد کشــاورزی 
برای تعدادی از روئســای سازمان های جهاد 

کشاورزی اســتان های درگیر سیل به عنوان 
نماینــده تام االختیار نیز اشــاره و ابراز کرد: 
حوزه اختیارات محوله در زمینه خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی، حمایت از دام و طیور 
و تأمین نهاده های آن و مجموعه اقداماتی که 
برای حمایت از سیل زدگان به شمار می آید، 
اســت.معاون برنامه ریــزی و امور اقتصادی 

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: 
بیشترین خسارت های ناشی از سیل اخیر در 
شهرستان استهبان است به دلیل خسارتی که 
برای ترشیدگی و ریزش میوه در انجیرستان 
های دیم اتفاق افتاده و کمترین میزان هم در 

شهرستان الر است.
جعفر صبوری پور تصریح کرد: بر اســاس 
گزارش سامانه هواشناسی تا ساعت ۷:۳۰ نهم 
مرداد ماه شهرستان ممسنی بیشترین بارش 
را با ۱۱۱ میلی متر و شهرستان المرد با کمتر 

از یک میلی متر کمترین بارندگی را داشت.
وی با اشــاره بــه اینکه میزان خســارت 
بــه تفکیک حوزه های خســارت دیده و ۳۲ 
شهرستان درگیر سیل مشخص شده است و 
فرمانداران نیز میزان خسارت ها را تائید کرده 
اند یا در حال تائید هســتند، افزود: تا کنون 
بخــش زراعت حجم خســارت بالغ بر ۷۳۳ 
میلیارد تومان و بخش باغبانی خسارت ۱۴۰۶ 

میلیارد تومانی متحمل شده است.
او با بیان اینکه در حوزه تولیدات دامی ۴۱ 
میلیارد تومان، در حوزه فنی و زیربنایی بیش 
از ۴۷۱ میلیارد تومان، مرتع دو میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان و پروژه هــای آبخیزداری ۱۸ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خسارت برآورد 
شــده است، افزود: برای ایل راه های عشایری 
نیز ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خسارت 

ارزیابی می شود.

خسارت۲۸۰۰ میلیاردی سیالب به کشاورزی فارس

 صادرات دام زنده از هفته آینده آغاز می شود
مدیرعامل اتحادیه دام ســبک با اشاره به نهایی شدن هماهنگی های اداری 
صادرات دام، گفت: براین اساس به احتمال قوی اولین محموله دام زنده هفته 

آینده از کشور. صادر خواهد شد.
افشین صدر درباره اینکه با توجه به مصوبه شورای قیمت گذاری محصوالت 
اســتراتژیک درباره صادرات دام زنده غیرمولد، صادرات دام از چه زمانی آغاز 
می شود؟، گفت: دستورالعمل ها و شیوه نامه های کار تدوین و نهایی شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر هماهنگی های اداری در دست انجام است که 
این هماهنگی ها نیز در مرحله نهایی قرار دارد.

دادرس گفــت: بالفاصله بعد از انجام این هماهنگی های اداری، صادرات دام 
زنده از کشور آغاز می شود.وی افزود: براین اساس به احتمال قوی اولین محموله 

دام زنده هفته آینده از کشور. صادر خواهد شد.

 راه اندازی پردیس علم و فناوری کشاورزی در دانشگاه کشاورزی 
خوزستان

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: پردیس 
علم و فناروی کشاورزی با همکاری پارک علم و فناوری خوزستان برای توسعه 

فناوری در بخش کشاورزی راه اندازی می شود.
جمال فیاضی اظهار کرد: تولید و اشتغال دانش بنیان یکی از مأموریت های 
اصلی دانشگاه اســت که برای رسالت و جهت دهی اصلی دانشگاه باید تحقق 

شعار مشخص شده از سوی رهبری معظم انقالب باشد.
وی افزود: کشــاورزی از صنایع مهم و راهبردی برای کشــور اســت که در 
استقالل غذایی و بی نیازی از واردات بسیار حیاتی است و با وجود قابلیت های 
مهمی که کشور و اساتید و نخبگان این بخش دارند، هنوز فناوری دانش بینان 

در بخش کشاورزی به روز نیست و دارای عقب ماندگی هستیم.
سرپرســت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: امسال 
که از سوی مقام معظم رهبری به این مساله تاکید شده و یکی از دغدغه های 
ایشان هم در حوزه کشاورزی است، سمت و سو و جهت گیری اصلی ما تحقق 

و حمایت از شرکت های دانش بنیان است.
فیاضی ادامه داد: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان یکی از مراکز 
علمی قدیمی و با سابقه است و با توجه به ظرفیت آبی و خاکی خوزستان در 
بخش کشاورزی، می تواند زمینه تولید و اشتغال را بیش از پیش توسعه دهد.

سرپرســت دانشــگاه علوم کشــاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: در 
همین راســتا با هماهنگی و همکاری پارک علم و فناوری خوزستان مجموعه 
پنج هکتاری پردیس علم و فناوری کشاورزی در دانشگاه راه اندازی می شود.

 مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای افزایش ۶۰ 
تا ۷۰ هزار هکتاری کشت قراردادی این محصول در سال آینده خبرداد.

شایگان ادیبی افزود: هدف ما در سال آینده در حوزه کشت قراردادی برنج، 
جدی تر و با تولید بیشتر و افزایش ذخایر استراتژیک از محل تولید داخل است.

مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی، برنامه کشت قراردادی برنج در 
سال جاری را ۴۵ هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ درصد 
هدف این برنامه محقق شده است، به طوری که تاکنون ۴۶ هزار هکتار کشت 

قراردادی برنج داشته ایم.
ادیبــی، افزایش بهره وری، تکمیل زنجیــره ارزش، افزایش تولید و تامین 
بخشــی از ذخایر استراتژیک از محل تولید داخلی را از اهداف توسعه کشت 

وی گفت: امســال در قالب کشت قراردادی برنج، بخشی از بذر، کود پایه قراردادی برنج برشمرد.

و ســموم مورد نیاز کشاورزان برای مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز 
تامین شده است.

مجری طرح برنج وزارت جهاد کشــاورزی در همین حال خبر داد: امسال 
۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای برنج در استان های شمالی کشوردر قالب 

کشت قراردادی زیر پوشش بیمه قرار گرفتند.
وی گفت: کشت قراردادی در استان های شمالی کشور با استقبال و همراهی 

برنجکاران روبه رو شده است.
ادیبی با اشاره به افزایش ضریب تبدیل کل و برنج تجاری در سال جاری 
نسبت به سال گذشته، خاطرنشان کرد: میانگین ضریب تبدیل کل برنج امسال از 
حدود ۶۳ درصد به ۶۶ درصد رسیده است، ضمن آن که میانگین ضریب تبدیل 
برنج تجاری نیز نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد نشان می دهد.

هدفگذاری برای افزایش ۷۰ هزار هکتاری سطح کشت قراردادی برنج
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1056
کارت ملــی گواهینامــه پایــه ســه بیمــه نامــه ســواری نیســان بــه شــماره پــاک 73ج941ایــران 42کارت 
ــخ  ــداداد در تاری ــد خ ــا فرزن ــی نی ــد  بخش ــه محم ــق ب ــماره 0946835284 متعل ــه ش ــوخت ب س

1401/05/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه  بــه شــماره 1060707810 متعلــق بــه علــی اکبــر امینــی کیــا فرزنــد 
ابوالفضــل در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی کارت ســوخت  بــه شــماره 5539953126 متعلــق بــه عبــداهلل  نــوروزاده فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1401/04/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066
ــخ  ــب در تاری ــد قری ــت فرزن ــاک طین ــی پ ــه عل ــق ب ــماره 4569909590 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/03/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره ایــران 86 771 ج  ــه شــماره 5769400129 و بیمــه نامــه ماشــین ب گواهینامــه پایــه ســه ب
27 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 86 771 ج 27 و شــماره شاســی NAS831100K5819550و 
ــا  ــه رض ــق ب ــران 86 771 ج 27 متعل ــماره ای ــه ش ــور M158751459 و کارت ســوخت ب ــماره موت ش
احمــدی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/05/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1504
ــه  ــوک مــدادی متالیــک مــدل 1386 ب ــد ســواری جــی ال ایکــس  ن بیمــه نامــه و کارت ماشــین پرای
ــی S1412285023738 و  ــماره شاس ــور 1832840 و ش ــماره موت ــران 497س49 و ش ــماره 63ای ش
ــخ  ــوض  در تاری ــد ع ــهبازی  فرزن ــه  ش ــب ال ــه حبی ــق ب VIN:IRPC861V5TQ023728 متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره 2295333652 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 2295333652 و کارت 
ــور  ــماره موت ــه ش ــک ب ــمی متالی ــگ یش ــه رن ــدل 1382 ب ــژو 206 م ــک پ ــاچ ب ــواری ه ــین س ماش
شــماره   VIN:IRFC821V10O606447 و   82606447 شاســی  شــماره  10FSE94161670و 
پــاک  83ایــران 177ص67 )کارت ماشــین بــه نــام آریــن زمانــی مــی باشــد(متعلق بــه نازنیــن  طالعــی 
زاده  فرزنــد نظرعلــی  در تاریــخ1401/05/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1866
ــد فیــض  ــاد فرزن ــه نظــر حکیمــی بهمــن آب ــق ب ــه شــماره 9220110023 متعل ــه دو ب گواهینامــه پای

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

کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت و کارت پرســنلی بــه شــماره 1530501237 
و کارت ماشــین  و کارت ســوخت بــه شــماره 62م 988 ایــران 33 متعلــق بــه علیمــراد نظــری فرزنــد 

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

کارت ملــی بــه شــماره 0924734175 متعلــق بــه محمــد جــواد مــودی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 
1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه دو ب ــه شــماره 0700343504 و گواهینامــه پای ــان خدمــت ب کارت ملــی و شناســنامه و کارت پای
ــارت  ــر ،تج ــت ،کوث ــک مل ــای عابربان ــل کاروکارت ه ــایی مح ــدارک شناس ــماره 9200572082 وم ش
،ســرمایه ، شــهر متعلــق بــه روح اهلل احمــدزاده کرمانــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020
کارت ملــی بــه شــماره 1375534254 متعلــق بــه مانــی  ایروانــی فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ 

1401/05/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0043189520 و کارت پرســنلی بــه شــماره 26799 متعلــق بــه رقیــه  محجــوب 
فرزنــد ابولقاســم در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0080838561 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0080838561 متعلــق بــه حامــد 
عباســی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/03/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2110
ــه شــماره 21_698ق95  ــه شــماره  6660266011 و گواهینامــه و بیمــه نامــه ماشــین ب ــی ب کارت مل
وکارت ماشــین بــه شــماره 21_698ق95 و کارت ســوخت بــه شــماره 3309118614 وو کارت بیمــه 

تکمیلــی متعلــق بــه عبدالحســین رجبــی نــژاد فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/04/14 مفقــود گردیــده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
2301

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2249202184 - شــماره شناســنامه 741 - تاریــخ تولــد 1361/05/30 
متعلــق بــه میثــم رســائی فرزنــد قــدرت الــه در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــد  ــی فرزن ــرا صفرنژادچالک ــه زه ــق ب ــی 2120387656 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/11/01 مفق ــم در تاری محمدابراهی

 - S1412286043326 ــی ــماره شاس ــران 59 - ش ــاک 47 ص 527 ای ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
شــماره موتــور 1762134 متعلــق بــه ثریــا مــرادی فرزنــد علــی مــردان در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2110446102 - تاریــخ تولــد 1372/10/13 و گواهینامــه پایــه 
ــد جعفــر در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود  ــی فرزن ــه فرشــید عبدل ــر بانــک متعلــق ب ــه و کارت عاب دو ب

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 2110837160 و کارت موتــور بــه شــماره 
ــا   ــه علیرض ــق ب ــاک 42ب851-59 متعل ــماره پ ــه ش ــین ب ــوخت ماش ــاک 595/56929 و کارت س پ
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  تاریــخ1401/04/25   در  قلــی  محمــد  فرزنــد   فوجــردی 

ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3672669717 و کارت شناســایی بازنشســتگی و کارت ســوخت 
ــود  ــخ 1401/05/03 مفق ــی در تاری ــد عیس ــی فرزن ــاس ابراهیم ــه عب ــق ب ــین43ج771-59 متعل ماش

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501
 کارت ملــی بــه شــماره 1142111113 و شناســنامه بــه شــماره 47 متعلــق بــه محســن مردیهــا 

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

ــخ  ــد احمــد در تاری ــه حفیظــی درچــه فرزن ــه عبدال ــق ب ــه شــماره 1111720924 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1130243117 متعلــق بــه محمــد هــوازاده فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/05/04 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2503
کارت ملــی متعلــق بــه علــی ناصــر فرزنــد ســمیر در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 6655 و کارت ملــی و کارت نظــام وظیفــه  بــه شــماره 2994069792 متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/05 مفق ــر در تاری ــد جهانگی ــران احمــد جــو فرزن ــه مه ب

ســاقط مــی باشــد.

2507
ــه مرتضــی  ــق ب ــه شــماره 1283628570 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره 278 و کارت مل شناســنامه ب

مختاری فرزند رجبعلی در تاریخ 1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4689653781 متعلــق بــه ســیدفاطمه فریدونــی فرزنــد ســیدغام در 
تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1286504732  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1286504732 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد علــی در تاریــخ 1401/05/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه حســن  رزاز زاده فرزن متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1271230119  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1271230119 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه ســمیرا بهبــودی فرزنــد روزعلــی در تاریــخ 1401/04/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــه در  ــد ســیف ال ــان فرزن ــه علیرضــا عطری ــق ب ــه شــماره 1281787884 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد فری ــا فرزن ــت رس ــه هدای ــه فاطم ــق ب ــماره 1273509250 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/10 مفق

ــه شــماره 2282708636  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 2282708636 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 2282708636 متعلــق بــه محمدامیــن شــکوهی فرزنــد مجیــد در 

تاریــخ 1401/05/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 32597 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1198748230 متعلــق بــه حمیدرضا 
کریملــو فرزنــد خســرو در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 5649684324 متعلــق بــه فاطمــه داســتان پــور حســین ابــادی فرزنــد 
علــی در تاریــخ 1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1284791556 متعلــق بــه افســانه رفیعایــی دهکــردی فرزنــد محمــود در تاریــخ 

1400/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــا در  ــد احمدرض ــودانی فرزن ــیان س ــین عباس ــه حس ــق ب ــماره 1270576917 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5759254731 متعلــق بــه رقیــه مــرادی  فرزنــد موســی در تاریــخ 1400/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1272570460 متعلــق بــه مائده محســنی فرزند حمیــد در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
ــخ  ــد محمــد در تاری ــه مهــدی خداپرســت فرزن ــق ب ــی 0925461032 متعل ــه شــماره مل شناســنامه ب

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

2801
کارت ملــی بــه شــماره 0925758736 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0925758736 متعلــق بــه 
 امیررضــا داوری فرزنــد حمیدرضــا در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد

2807
کارت ملــی بــه شــماره 5779723664 متعلــق بــه قاســم مجیــدی فرزنــد ســتار در تاریــخ 1401/04/27 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2150593963 متعلــق بــه علــی اصغــر بابائــی فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/05 مفق

ــی 2161552007  ــماره مل ــه ش ــوخت ب ــران 82 و کارت س ــماره 59 ن 778 ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/03/02 مفق ــی محمــد در تاری ــد عل ــی فرزن ــه کمــال یعقوب ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901

ــه شــماره  ــه شــماره شاســی LS5A2AGEVFA956002 و ب کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو ب
ــران 684 ن 72  ــی 55 ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب ــور JL478QEAEC4P114891 و کارت س موت
متعلــق بــه مرتضــی  حســنی بــه شــماره ملــی 0559218842 فرزند میــرزا اقــا  در تاریــخ 1401/04/28 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو بــه شــماره شاســی NAPLSRALDJ1360027 و بــه شــماره 
موتــور R253127-K4MA690 و بــه شــماره انتظامــی 11 ایــران 913 ژ 67 و کارت ملــی و گواهینامــه 
رانندگــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 5389079515  متعلــق بــه مســعود کرمــی  فرزنــد 

علــی اصغــر  در تاریــخ 1401/05/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــی   ــه حســین  علیرضــا عائ ــق ب ــی 4569819451  متعل ــه شــماره مل ــه شــماره 36 و ب ــنامه ب شناس
فرزنــد قــدرت الــه  در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
سه شنبه 1401/05/11

شماره : 1431

رئیس جمهور امضــای تفاهم نامه تامین 
مالــی برای احداث پتروپاالیشــگاه شــهید 
سلیمانی و پاالیشگاه مروارید مکران را اقدامی 
موثر در تحقق اهداف کشــور در زمینه های 
جذب ســرمایه گذاری در مسیر رونق تولید، 
خنثی سازی تحریم ها، جلوگیری از خام فروشی 
و تبدیل نفت به فرآورده های با ارزش افزوده 

بیشتر و ایجاد اشتغال علم پایه دانست.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در مراسم 
امضای تفاهم نامه مشــارکت و تامین مالی 
برای احداث پتروپاالیشــگاه شهید سلیمانی 
و پاالیشــگاه مروارید مکران، امروز را به یُمن 
امضای اســناد این تفاهم نامه، روزی بابرکت 

توصیف کرد.
رئیــس جمهــور احــداث مجتمع های 
پتروشــیمی و پتروپاالیشــگاهی را از نیازها 
و ضرورت های کشــور عنوان کــرد و افزود: 
تحقق اهداف کشور در زمینه رشد اقتصادی 
در گرو ســرمایه گذاری های کالن است و این 
تفاهم نامه ها از جمله اقدامات و زمینه سازی های 
موثر برای جذب سرمایه های خرد و کالن در 

مسیر سازندگی و آبادانی کشور است.
رئیسی با بیان اینکه امضای این تفاهم نامه 
گامی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است، 
اظهارکرد : این تفاهم نامه همچنین گامی موثر 
در جهت خنثی سازی تحریم ها، جلوگیری از 
خام فروشی و تبدیل نفت خام به فرآورده های 
با ارزش افزوده باالتر، تامین نیازهای کشور به 

فرآورده های نفتی و ایجاد ظرفیت های صادراتی 
جدید است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اتفاق نظر 
کارشناسان اقتصادی بر این نکته که هدایت 
نقدینگــی به ســمت تولید، نگرانی هــا را از 
رشد نقدینگی برطرف می کند، تصریح کرد: 
تفاهم نامه ای که امروز به امضا رسید، همچنین 
یکی از مصادیق موفق هدایت نقدینگی به سوی 

تولید است.
رئیسی با بیان اینکه پیگیری مجدانه رمز 
موفقیت کارها است، خاطرنشان کرد: گاهی 

ممکن است در مسیر اجرای یک پروژه بزرگ 
موانع کوچکی پیدا شــود، اما این نباید باعث 
توقف یا حتی کندی کار شــود. به هیچ وجه 
در مسیر اجرای چنین پروژه هایی موانع را به 

رسمیت نشناسید.
رئیس جمهور اجرای این پروژه ها را باعث 
آبادانی و پیشرفت برای بندرعباس و به ویژه 
سواحل َمُکران دانســت و گفت: اجرای این 
پروژه ها به عنوان طرح هایی علم پایه می تواند 
باعث ایجاد اشــتغال پایــدار و رونق تولید، 
به خصوص در صنایع پایین دســتی صنعت 

نفت شود.
رئیســی با قدردانی از محمد مخبر معاون 
اول رئیس جمهور،  میرکاظمی معاون برنامه 
و بودجه رئیس جمهــور،  اوجی وزیر نفت و 
همه کسانی که برای آماده شدن بستر امضای 
این تفاهم نامه تالش کرده اند، اظهار داشــت: 
امــروز وظیفه ما در عرصه رونق تولید، همان 
وظیفه ای است که رزمندگان ما در جبهه های 

دفاع مقدس بر عهده داشتند. 
 گامی برای رونق تولید و ایجاد اشــتغال، 
تیری در قلب دشــمن و قدمی برای افزایش 

امید و اعتماد مردم به نظام است.

 مخبر: رونق تولید، توسعه اقتصادی 
و اشتغالزایی از نتایج اجرای پروژه های 

پیشران اقتصاد ملی است
معــاون اول رئیــس جمهور نیــز در این 
مراسم با اشاره به سرمایه گذاری گسترده برای 
پروژه های پیشران اقتصاد ملی گفت: هدایت 
نقدینگی به سمت تولید، باال رفتن ارزش پول 
ملی، اشــتغالزایی و توسعه اقتصادی از جمله 
نتایجی است که با سرمایه گذاری در پروژه های 

اقتصاد ملی محقق خواهد شد.
 مخبر با اشاره به مشارکت مردم در اجرای 
این پروژه ها اظهار امیدواری کرد با عملیاتی 
شــدن این طرح ها مردم طعم شــیرین این 

سرمایه گذاری را بچشند.
معــاون اول رئیس جمهور مشــارکت و 
سرمایه گذاری مردم را از ویژگی های پروژه های 
پتروپاالیشگاه شهید ســلیمانی و پاالیشگاه 
مروارید مکران برشــمرد و افزود: مردم برای 
احداث این دو پروژه سرمایه گذاری و مشارکت 
جــدی داشــته اند و پس از اجــرا می توانند 

سهامدار این طرح های بزرگ شوند.
وی همچنین به روش تامین مالی این دو 
پروژه اشاره و خاطرنشان کرد: با روشی که برای 
تامین مالی این پروژه ها در نظر گرفته شــد، 
موانع از پیش رو برداشته و روند آغاز احداث 
این دو پروژه به میزان قابل توجهی تسریع شد.

 موانع را به رسمیت نشناسید

 جذابیت های مناطق آزاد را با مالیات بر ارزش افزوده زایل کرده ایم
جذابیت های مناطق آزاد را با مالیات بر ارزش افزوده زایل کرده ایم

وزیر اقتصاد گفت: تکلیف به دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، با زایل کردن جذابیت ها و امتیازات این مناطق، 

فعاالن اقتصادی را ناراضی کرده است.
 به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ســید احسان خاندوزی در نشست با 
اعضای فراکســیون مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، مجلس شورای 
اسالمی تأکید کرد: ما به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیت های مناطق 
آزاد کاهش پیدا کند؛ آن هم در حالی که همه دنیا دارند به این سمت می روند که 

مناطق آزاد را جذاب تر کنند.
وی با اشــاره به مکلف شدن دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، 
گفت: نظر کارشناسی ما این است که مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 
نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند، چرا که اساساً مهم ترین امتیاز منطقه 

آزاد، معافیت مالیاتی این مناطق است.
وزیر اقتصاد یادآور شــد: عماًل تبصره )۱( و )۳( ماده ۱۷ قانون بودجه ســال 
جــاری، به نحوی نگارش یافته که فعاالن اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 

ویژه اقتصادی، عماًل باید دو بار مالیات بر ارزش افزوده بدهند.
خاندوزی بیان کرد: برای تخفیف این مشکل، ما آیین نامه ای را در هیات دولت 
تصویب کردیم تا اصالحیه ای بر ماده ۱۷ که تبدیل به یک گرفتاری بزرگ در مناطق 

آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شده است، اعمال شود.
وی ادامه داد: در این قانون، صادرات کاال از قلمرو گمرکی ســرزمین اصلی به 
مناطق آزاد نیز به مواردی چون »محصور بودن«، »داشــتن تراز تجاری مثبت« و 
نیز اینکه منطقه مزبور »مرکز جمعیتی« نباشد، مشروط شده است، در حالی که بر 
اساس استعالم ما، عماًل هیچ کدام از مناطق آزاد کشور، حائز هر سه شرط به طور 
هم زمان نیســتند. همچنین، نه تنها در هیچ جایی از این قانون، به خرید و فروش 
کاال در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، معافیت داده نشده، بلکه در 
ماده ۲ آن، حتی همین معامالت را نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده کرده است.

خاندوزی در بخش دیگری از این جلسه، در پاسخ به درخواستی مبنی بر اختصاص 
عوارض آالیندگی صنایع به خود استان ها و شهرستان های میزبان نیز، گفت: این 
جزو دغدغه های جدی ما است که چرا مردم یک شهر سختی و آلودگی را تحمل 

کنند، اما عوارض آالیندگی آن، در جای دیگری مصرف شود.
وی بیان کرد: در این خصوص در سازمان امور مالیاتی، یک تیم کاری مستقر 
شده که به طور مشخص، وظیفه آن بازگرداندن عوارض دریافتی صنایع آالینده به 

شهر محل استقرار است.

0510/115/26

شناســنامه بــه شــماره 724 و کارت ملــی بــه شــماره 0050988476 متعلــق بــه فاطمــه  ملــک عائــی  
فرزنــد محمــد تقــی  در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 1728283061 متعلــق بــه فاطمــه  قنبــری  فرزنــد احمــد در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/03 مفق

ــخ  ــار در تاری ــد مخت ــاطری  فرزن ــین  ش ــه حس ــق ب ــماره 3872550977 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/04/20مفق

ــخ  ــار در تاری ــد مخت ــی  فرزن ــین  خادم ــه امیرحس ــق ب ــماره 2229971239 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب 1401/05/09 مفقــود گردی

ــخ  ــین  در تاری ــد حس ــی  فرزن ــر  یکرنگ ــه منظ ــق ب ــماره 1219358401 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/23 مفق

ــران 163 د 19  ــی 33 ای ــماره انتظام ــه ش ــوخت ب ــماره 0074254510 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه حســن حاتمــی رامشــه فرزنــد مســیب در تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 0017823595 متعلــق بــه ســارا  ســادات موســوی  فرزنــد ســید 
کمــال  در تاریــخ 1401/04/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــم  در تاری ــد قاس ــینی  فرزن ــی  حس ــه مرتض ــق ب ــماره 0579881644 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/05 مفق

ــخ  ــد حمیدرضــا  در تاری ــتایی فرزن ــه علیرضــا  روس ــق ب ــه شــماره 3920381955 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو بــه شــماره شاســی 61307038 و به شــماره موتــور 11685045394 
ــای محمــد حســام نظــری  ــام اق ــه ن ــران 833 ژ 67 و کارت بهزیســتی ب ــی 11 ای ــه شــماره انتظام و ب
ــق  ــی 2229654292  متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــه رانندگ ــی 0201557088 و گواهینام ــماره مل ــه ش ب
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/02/25 مفق ــان  در تاری ــد رمض ــری  فرزن ــم  نظ ــه قاس  ب

ساقط می باشد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0050988573 متعلــق بــه مریــم ســتارزاده فرزند ســتار در تاریــخ 1401/04/26 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره 3 و کارت ملــی بــه شــماره 0519944879 متعلــق بــه فاطمــه  علــی گل  فرزنــد 
رمضــان  در تاریــخ 1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه شــماره  ــه شــماره شاســی NAAP13FEVGJ855131 و ب ــه خــودرو ب کارت خــودرو وبیمــه نام
ــی و  ــران 835 ط 84 وکارت مل ــی 40 ای ــماره انتظام ــه ش ــور 163B0238272 و کارت ســوخت ب موت
گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 0017103339 متعلــق بــه خانــوم هدیــه اذر نــوش فرزنــد محمــد 

درتاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2903
  NBFASAKGEM1F47138 کارت موتــور بــه شــماره 144 ایــران 82195  وشــماره شاســی
ــخ  ــعلی در تاری ــد عباس ــلطانی فرزن ــی س ــه مصطف ــق ب ــور 0198NBF807710 متعل ــماره موت وش

1401/04/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی در  ــد عل ــتکار فرزن ــین دس ــه امیرحس ــق ب ــماره 0013615130 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند وگواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره 0780228316 متعلــق بــه زهــرا باریــاب 
فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد رســتم  در تاریــخ  ــه میثــم امیــدی فرزن ــه شــماره 0075480182 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0441367453 متعلــق بــه مینــو ســادات قائمــی منتظــری فرزنــد ســید مســعود 
در تاریــخ 1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
ــی   ــه انشــااله  وکیل ــق ب ــی متعل ــک مل ــره کارت بان ــک فق ــه شــماره 0051898632  و ی ــی ب کارت مل

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

2909
ــه و  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 1689887941 و گواهینام ــی ب ــه شــماره 5409 و کارت مل شناســنامه ب
ــه محمــد رضــا  روحــی  ــق ب ــی 1689887941 متعل ــه کــد مل ــه ب ــه موتورســیکلت و گذرنام گواهینام

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

3024
کارت ملــی بــه شــماره 6580109378 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه آقــای  
ــد تقــی در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  احســان شــعبان زاده فرزن

می باشد.

ــا در  ــی رض ــد عل ــتیری فرزن ــی  اس ــای  مجتب ــه آق ــق ب ــماره 0780911581 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــردی در تاری ــا وی ــد اق ــا فرزن ــه  نصیــری نی ــم  هانی ــه خان ــق ب ــه شــماره 50194 متعل شناســنامه ب
1401/03/10 ســرقت  گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 3732138135 متعلــق بــه ســیده لعــل محمــودی فرزنــد ســید 

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

4030
سندشــرکت مامــوت و برگــه ســبز و ســند چــادر ترانزیــت بــه شماره737ع76ایران31،شــماره 
شاســی:NACCHT378K1044588 و سندشــرکت مامــوت و برگــه سبزوســندچادرترانزیت بــه 
ــاکرمی  ــد ش ــه محم ــماره شاســی:NACCHT37AK1044297متعلق ب ــماره 674ع46ایران31،ش ش

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

ــی:  ــماره شاس ــو مدل:1400،ش ــماره 967ص52ایران31،تیگ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــه و ب ــه نام بیم
NATGBACR1M1016885،شــماره موتــور:MVME4T15BADM018820 و ســندمحضری 
مدل:94،شــماره  شــماره:183س46ایران31پژو  بــه  ســبز  خودرووبرگــه  وســندایران  ماشــین 
مصطفــی  بــه  موتور:164B0021162متعلــق  شــماره   ،NAAN11FV5FK875995:شاســی
 شــاه کرمــی فرزنــد میرزاعبــاس در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

405SLX_ بــه شــماره 597ص37ایران31،پــژو  بــرگ ســبز خــودرو  و  ایــران خــودرو  ســند 
TU5،مدل:99،شــماره شاســی :NAAM31FE0LK611410،شــماره موتور:164B0262328متعلــق 
شماره74948_462،شــماره  وســندموتوربه  ســبز  وبرگــه  احمدحســینی  ثریــا  بــه 
شاسی:NBEAKRKEFK1F01559،شــماره موتور:0197NBE083193متعلــق بــه امیدعلیمــرادی 

ــد. ــی باش ــار ســاقط م ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق در تاری

ســند ایــران خــودرو و برگه ســبز خــودرو بــه شــماره 651ب38ایران31سمندLXXU7،مدل:92،شــماره 
و  مامــوت  موتور:124120278064وسندشــرکت  شاسی:VÀAC91CC6EF646206،شــماره 
ــکانیامدل ــبزبه شماره126ع14ایران31اس ــه س ــه وبرگ ــه نام ــی وبیم ــای مالیات ــه ه ــندمحضری وبرگ س

ــه  ــق ب ــماره موتور:DC13103L016835462متعل ــماره شاسی:YS2G4X200E5362508،ش :93ش
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق ــازار در تاری ــد صیدن ــاکرمی فرزن ــاس ش میرزاعب

ســاقط مــی باشــد.

ــخ 1400/12/15  ــد  در تاری ــی فرزن ــه الماس ــه فرزان ــق ب ــماره 4071547448 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــایی  ــه و کارت شناس ــه پای ــران31 و گواهینام ــماره 436ب33ای ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه نام بیم
فرهنگیــان متعلــق بــه علیرضــا نورالهــی فرزنــد پاپــی احمــد و کارت ســوخت بــه اســم زهــرا پاپــی در 

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/20 مفق تاری

ــه ســیاوش  میرولــی پــور فرزنــد مرتصــی  ــه شــماره 4060973599 و عقدنامــه متعلــق ب شناســنامه ب
ــخ  ــدرت در تاری ــد ق ــور فرزن ــی پ ــه میرول ــم معصوم ــه اس ــماره 4550176121ب ــه ش ــنامه ب و شناس

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

صیــدان  فرزنــد  فــرد  کرمــی  لطفعلــی  بــه  متعلــق  شــماره 5929805652  بــه  ملــی  »کارت 
کرمــی   شــاپاره  اســم  بــه  ملــی  کارت  و  فــاح  عیســی  ســید  اســم  بــه  کانــون  کارت   و 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/04/20 مفقــود  در   5929807096 شــماره   بــه 

ساقط می باشد.«

ــخ  ــر در تاری ــی صف ــد عل ــهبازی فرزن ــرج ش ــه ای ــق ب ــماره 4072328448 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/03/01 مفق

ــد  ــیاهپوش فرزن ــجاد س ــه س ــق ب ــران31 متعل ــماره 983ج27ای ــه ش ــین ب ــی و کارت ماش ــه فن معاین
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/05/01 مفقــود گردی ــی در تاری رضاعل

گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه حاتــم صفــری بیرانونــد فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4073233726 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 9402493451 و کارت 
ــه میــاد زارعــی در تاریــخ 1401/05/01  ــه شــماره 542_21819 متعلــق ب ــور ب ســوخت و کارت موت

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و بیمــه نامــه و معاینــه فنــی وکارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره 779ه64ایــران68 
متعلــق بــه ســجاد کامیــاب فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــوخت و کارت ماش ــه و کارت س ــه نام ــماره 4070684441 و بیم ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ 1401/04/20  ــدا در تاری ــم خ ــد رح ــه فرزن ــوری یگان ــن صیف ــه حس ــق ب ــران31 متعل 973س22ای

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

کارت ملــی بــه شــماره 6129564996 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو و کارت هتــل و کارت 
فنــی حرفــه ای نجــاری و کارت ایثارگــری و کارت شناســایی  ســپاه  متعلــق بــه میرفــاح زبرجــد فرزنــد 

فتــح الــه در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4073171364 متعلــق بــه صمــد جمشــیدی فرزنــد ذبیــح الــه و کارت ملــی بــه 
شــماره 4061036513 بــه اســم ســمانه کمالــی فرزنــد امیــد در تاریــخ 1401/05/07 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 

5111
کارت ملــی بــه شــماره 1219438944 متعلــق بــه نرگــس صابــری مقــدم رجــب پــور فرزنــد محمــد در 

تاریخ 1401/04/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

5502
کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 2596194961 و جــواز هوشــمند مغــازه متعلــق 
بــه حامــد  رســتمی حــق زاده  فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

7009
ــه شــماره 3781278735 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 3781278735 و گواهینام ــت ب ــان خدم کارت پای
کارت موتــور بــه شــماره 142ایــران 33234 متعلــق بــه رحیــم  خدامــرادی فرزنــد حبیــب الــه و بیمــه 
نامــه ماشــین بدنــه , ثالــث و کارت ماشــین بــه شــماره 16ایــران 449 ع53 و کارت ســوخت بــه شــماره 
16ایــران 449 ع53 متعلــق بــه شــرکت تجــارت افریــن مانــدگار بــه شناســه ملــی 14004784198  در 

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

کارت ملــی بــه شــماره 2296510523 متعلــق بــه اذر قهرمانــی فرزنــد حبیــب اهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/10 مفق

7014
کارت ملــی بــه شــماره 4621664395 و کارت ســوخت بــه شــماره 71ایــران944 ب15 و کارت عابــر بانــک 
ــه  ــق ب ــی متعل ــه شــماره صــادرات -فرشــاد کمال ــک ب ــر بان ــی و کارت عاب ــه شــماره رفاه-فرشــاد کمال ب

فرشاد کمالی فرزند اکبر در تاریخ 1401/02/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 71_129س79 و  ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 4610527741 و بیم ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــه  ــق ب ــماره 79_129 س79 متعل ــه ش ــوخت ب ــماره 71_129 س79 و کارت س ــه ش ــین ب کارت ماش
پرســتو حــق وردی فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 1401/05/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

7032
شناســنامه بــه شــماره 821 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1600599281 و کپــی رنگــی گواهینامه 
پایــه دو بــه شــماره ملــی 1600599281 و کپــی رنگــی کارت ملی هوشــمند بــه شــماره 1600599281 
و کپــی رنگــی شناســنامه بــه شــماره 821 متعلــق بــه نعمــت  اعامــی قــره بــاغ  فرزنــد حســن  در 

تاریخ 1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

عضو انجمن صنفی ســی ان جی با اشــاره به میزان مصرف سی ان جی در 
کشــور، گفت: میزان مصرف این فراورده نفتی در کشــور، حدود ۲۰ تا ۲۳ 
میلیون مترمکعب در روز است که می توان این عدد را به راحتی تا ۴۵ میلیون 

مترمکعب افزایش داد.
محسن جوهری با اشاره به آخرین وضعیت توسعه صنعت سی ان جی، اظهار 
کرد: متاسفانه توسعه صنعت سی ان جی متوقف شده است و هیچ برنامه درستی 
برای توسعه این فراورده نفتی وجود ندارد. قدم اول برای توسعه صنعت سی ان 

جی حل مشکالت بخش تقاضا و عرضه در این صنعت است.
وی با بیان اینکه در صورت تداوم وضع موجود در بخش تقاضا و عرضه نه 
تنها توسعه این صنعت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه ظرفیت و پتانسیل موجود از 

بین خواهد رفت، تاکید کرد: در حال حاضر جایگاهداران، شرکت های مخزن 
ساز و تولیدکننده تجهیزات جایگاه ها و سایر فعاالن صنعت سی ان جی در 
شرایط بسیار بدی از لحاظ اقتصادی هستند و دولت می تواند با حل مشکالت 

و توسعه این صنعت، مصرف بنزین را مدیریت کند.
عضو انجمن صنفی سی ان جی با اشاره به اقدامات الزم االجرا برای توسعه 
صنعت سی ان جی گفت: در بخش تقاضا باید به این سمت برویم که جذابیت 
قیمت سی ان جی را برای مصرف کننده بیشتر کنیم؛ تبدیل رایگان خودروها، 
تعویض رایگان مخزن خودروهایی که نیاز به تعویض مخزن دارند باید در حوزه 
تقاضا در اولویت قرار بگیرد و واردات خودروهای دوگانه سوز با کیفیت خارجی 
با تعرفه پایین انجام شــود و در بخش عرضه نیز باید کارمزد منصفانه ای به 

جایگاهداران پرداخت شود تا بتوانیم به سمت توسعه حرکت کنیم.
جوهری با اشاره به میزان مصرف سی ان جی در کشور، تاکید کرد: حدود 
نیمی از ظرفیت فعلی عرضه سی ان جی کشور استفاده می شود و حدود ۵۰ 
درصد از این ظرفیت بالاســتفاده مانده اســت؛ با حل مشکالت این صنعت، 
به راحتی می توان مصرف روزانه سی ان جی کشور را دو برابر میزان فعلی کرد 
و به همان اندازه از مصرف بنزین کاهش داد. کاهش مصرف سی ان جی ناشی 
از تعطیلی جایگاه های سوخت در اثر زیان جایگاه داران سوخت سی ان جی 
و عدم توانایی پرداخت هزینه های جاری جایگاه و قطعی گاز جایگاه های سی 
ان جی به دلیل بدهی توسط برخی شرکت های گاز استانی، در ماه های اخیر 
افزایش یافته و این امر یکی از دالیل باال رفتن مصرف بنزین در کشور بوده است.

ظرفیت باالی صادرات سی ان جی، توان افزایش دو برابری تولید وجود دارد
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سوخت یارانه ای، محرکی برای سرمایه گذاری و توسعه کشتیرانی 
 تفاوت نرخ سوخت در کشورهای حوزه خزر و 
وزن سنگین سوختگیری در سواحل کشورمان 
همواره یکی از دغدغه های ســرمایه گذاران و 
مالکان کشتی های باری بوده که معتقد هستند 
عالوه بر افزایــش هزینه حمل و کاهش توان 
رقابت در برابر کشتی های خارجی، این مسئله 
منجر به سوختگیری در کشورهای همسایه و 

خروج ارز از کشور می شود.
 گسترش تجارت در حوزه دریایی و همچنین 
ایجاد کریدور تجارت دریایی با توجه به شرایط 
جغرافیای ایران، همــواره یکی از برنامه های 
دولت های متعدد طی این ســالها بوده است. 
برخورداری از ۲ آبراه در جنوب و شمال ایران 
و همچنین قرارگیری در مســیر تجارت شرق 
به غرب)آســیا به اروپا( ویژگی ممتازی را به 
کشــورمان برای بازیگری در جایگاه کریدور 

دریایی داده است. 
توسعه جایگاه کریدور دریایی درکنار تشویق 
تولیدکنندگان و بازرگانان برای ورود به حوزه 
صادرات باعث شــد تا امتیازات متعددی برای 
مهم ترین زنجیره آن یعنی کشتی رانی درنظر 
گرفته شــود. اما همچنان یکی از مهم ترین 
دغدغــه این حوزه چه در بخش تجاری و چه 
تفریحی، بار سنگین سوخت و تعمیرات است که 
همواره بخش قابل توجهی از توان سرمایه گذاران 

و فعاالن این حیطه را می کاهد.
برای بخش تعمیرات و دسترسی به تجهیزات 
مصرفی باید گفت کــه تحریم های ظالمانه، 
یکجانبه و بــی منطق غرب به رهبری آمریکا 
آسیب ها و موانع بسیاری را برای صنعت کشتی 
رانی کشور ایجاد کرده است که البته هیچگاه 
نتوانست مانع از فعالیت های دریایی ما باشد. 
خوشبختانه طی سالهای اخیر با تکیه بر توان 
فنی متخصصان داخلی و همچنین ارتباطات 
موثر با کشــورهای پیــرو در این حوزه بخش 
عظیمی از تحریم هــا در حوزه دریایی خنثی 

یا بی اثر شد. 
اما موضوع ســوخت و ســنگینی این مسئله 
گویا موضوعی متداوم و دغدغه ای همیشگی 
برای حمل و نقل دریایی کشــور بوده اســت. 
البته طی یکســال اخیر دولت ســیزدهم با 
دنبال کردن سیاســت توســعه حمل و نقل 
دریایی گام های موثری برداشــت که یکی از 
بروندادهای آن اختصاص ســوخت یارانه ای 
به کشتی های تفریحی و مسافرتی بود که به 
اعتقاد برخی کارشناسان فصل تازه از را برای 

صنعت گردشگری نیز رقم خواهد زد. تا اینکه 
خردادماه امســال هم مصوبــه هیئت وزیران 
برای تخصیص سوخت یارانه   ای به کشتی ها، 
شناورها و قایق های تفریحی و مسافری دارای 
مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی که در مسیرهای داخلی و بین 
المللــی از مبدأ یا به مقصــد بنادر ایران تردد 

می کنند، ابالغ شد.
اما بار سنگین سوخت برای کشتی های تجاری 
و باری هنوز به قوت خود باقی است در حالی که 
به گفته بسیاری از دارندگان کشتی های باری و 
تجاری بخصوص در حوزه خزر، سوختگیری در 
برخی کشورهای همسایه ارزانتر است  که این 
اتفاق می تواند زمینه را برای دلسردی کشتی 
های داخلی و حتی خارجی فراهم کند. البته 
این مســئله ای تازه نیست ولی باید یکبار به 
این مسئله پرداخته شود که آیا سوخت یارانه 
ای برای حمل و نقــل دریایی می تواند موثر 

باشد یا خیر؟

 نابرابری نرخ سوخت و خرج شدن ارز 
در کشورهای همسایه

چندی پیش تعدادی از مالکان کشــتی های 
تجاری داخلی طی جلسه ای در دفتر خبرگزاری 
ایرنــا مرکز رشــت به بیان مشــکالت بخش 
خصوصی فعال در عرصه حمل و نقل دریایی 
پرداختنــد که یکــی از این مشــکالت عدم 

تخصیص سوخت یارانه ای به شناورهای داخلی 
و تحت پرچم جمهوری اسالمی ایرانی متردد در 

آبهای بین المللی بود.
علیرضا محمدی مدیرعامل شرکت پارسا گستر 
آبراه دریا در این جلسه با اشاره به گرانی سوخت 
کشــتی در داخل کشور اظهار داشت: مالکان 
کشتی امروزه با مشکل گرانی سوخت مواجه اند 
اگر در گذشته این سوخت به قیمت سه میلیون 
تومان خریداری می شد امروز برای سوختگیری 
یک کشتی حدود ۹۰۰ میلیون تومان هزینه می 
شود در حال که ســوختگیری در کشورهای 

همسایه حدود ۲۰ درصد ارزانتر است. 

 سنگین بار سوخت بر توان حمل و نقل 
خزر؛ خروج ارز تا رقابت ناپذیری؟

وی اضافه کرد: ۷۰ درصد کرایه بار مالک ایرانی 
در کشتی های داخلی صرف سوخت و هزینه 
های بندری می شود، در حالی که در کشورهای 
همسایه به کشتی های خود سوخت یارانه ای 
می دهد تا مشوقی برای کشتی رانی و سرمایه 

گذاران باشد. 
محمــدی با بیان اینکــه ۵۰ درصد کرایه بار 
کشــتی ایرانی برای سوخت هزینه می شود و 
این مبلغ در سایر کشورها کمتر از ۳۰ درصد 
است، تصریح کرد : اگر سوخت ارزان در اختیار 
ما قرار گیرد می توانیم هزینه کرایه بار را کاهش 
دهیم. درحال حاضر هزینه هر بار صادراتی ۱۲ 

تا ۱۸ دالر ، خودرو ۲۰۰ تا ۲۵۰ دالر، کانتینر 
۴۰ فوت  ۴۰۰ تا ۷۰۰ دالر، کانتینر ۲۰ فوت 
۲۵۰ تا ۳۰۰ دالر و پالت حدود ۱۵ دالر است.  
وی همچنین به موضوع احتمال قاچاق سوخت 
در فضای سوخت یارانه ای اشاره کرد و اظهار 
داشت: خوشبختانه بنادر شمالی امکان قاچاق 
ســوخت ندارند، زیرا ســوخت در کشورهای 
حاشــیه خزر ارزان اســت. گرانی سوخت در 
کشورمان موجب می شود مالکان کشتی های 
ایرانی با سوخت گیری در خارج از کشور ارز را 

از این کشور خارج کنند. 
وی خواستار تخصیص سوخت یارانه ای برای 
کشــتی های باربری شد و افزود: کشتی های 
مســافری در بندرعباس از ســوخت یارانه ای 
استفاده می کنند از مسئوالن تقاضا داریم این 
سوخت را به کشتی های باربری نیز تخصیص 

دهند .

 آیا اختصاص سوخت یارانه ای کرایه 
حمل کاال را کاهش می دهد ؟

اما مهم ترین مســئله در حوزه سوخت یارانه 
ای کــه در یک دهه اخیــر تجربه نه چندان 
خوشاندی به همراه نداشت این است که آیا در 
صورت اختصاص ســوخت یارانه ای تضمینی 
بــرای کاهش حمل و نقل وجود دارد یا خیر؟ 
یک فعال اقتصادی و سرمایه گذار حوزه تجارت 
و حمل و نقل در منطقه آزاد انزلی معتقد است 

سهم شــناورهای ایرانی متردد در دریای خزر 
تنها ۲۰ درصد است که کشتیرانی دریای خزر 
بیشترین سهم و بخش خصوصی کمترین سهم 
را از ناوگان حمل و نقل دریایی در این حوزه را 

به خود اختصاص می دهد.
مســعود دانشمند با بیان اینکه در حال حاضر 
کرایه حمل کاال در ناوگان حمل و نقل دریایی 
برای کشــتی های ایرانــی و خارجی حدود 
میانگین ۴۰ دالر اســت گفت: باید پرسید که 
آیا ناوگان حمل و نقل دریایی بخش خصوصی 
در ایران در صورت اختصاص ســوخت ارزان 
یارانــه ای، کرایه حمل کاال را به ۳۰ دالر هم 
کاهش می دهند؟به گفته او، یک کشتی بخش 
خصوصی بطور میانگین ساالنه ۹۰ هزار تن کاال 
از کشــورمان به سایر کشورهای حاشیه خزر 
حمل می کند که این مقدار در مقابل ساالنه 
حدود ۲ میلیون تن کاالیی که از بنادر شمالی 

جابجا می شود رقم قابل مالحظه ای نیست.

 مناقشه همچنان باقی است
طبق نظر بسیاری کارشناسان، قاچاق سوخت 
به کشــورهای حاشیه دریای خزر )آذربایجان 
، ترکمنســتان ، قزاقستان و روسیه( که خود 
از کشــورهای دارای حوزه های نفتی هستند 

امکانپذیر نبوده و مقرون به صرفه هم نیست.
با توجه به ارزانی قیمت سوخت در این کشورها 
به نظر می رســد کاهش قیمت سوخت برای 
کشــتی های ایرانی )بخــش خصوصی ( که 
کمترین درصد بهره مندی از درآمد ناشــی از 
حمــل و نقل دریایی را دارند تاثیر چندانی در 

کاهش هزینه حمل بار کشور نخواهد داشت.
اما در طرف دیگر دولت مصمم اســت با تکیه 
بر تجریه نامناسب اکوسیستم یارانه ای که طی 
بیش از یک دهه اخیر تجربه ای آسیب زا برای 
اقتصاد کشور به همراه داشته است، از پرداخت 
یارانه به حوزه های اقتصادی خودداری کند و 
این یارانه ها را به صورت مستقیم در اختیار خود 
مردم قــرار دهد تا از هرگونه رانتی جلوگیری 
شود. گذشته از دو روی سکه  اختصاص سوخت 
یارانه ای، به نظر می رسد مناقشه بر سر اهمیت 
و همچنین آسیب های این حوزه برجای خود 
باقی است. تصور می شــود تا زمانی که وزن 
تاثیرات مثبــت این اقدام بر زندگی مردم و یا 
بخش های اقتصادی مشهود و قابل مالحظه 
نباشد، تصمیم گیرندگان حق دارند از چنین 

اقدامی پرهیز کنند.

حضور رییس جمهور در بازارچه مرزی اینچه برون ۱۳ اسفند پارسال
گنبــدکاووس - ایرنا - فرماندار گنبدکاووس گفت که دولت و مجموعه 
کارگزاران آن در ســطح ملی و اســتانی نگاه ویژه ای بــه مناطق مرزی و 
کمترتوســعه یافته کشــور از جمله نواحی شمالی گلستان دارند و تصویب 
۲ هزار میلیارد ریال برای آبرســانی به اهالی این مناطق، مصداق بارز توجه 

دولت در این زمینه است.
 مهــدی دهرویه درجلســه شــورای اداری بخش مرزی داشــلی برون 
گنبدکاووس افزود: این بخش با وجود خدمات و امکاناتی که نظام جمهوری 
اسالمی و دولت های آن طی ۴۳ سال گذشته ارائه دادند همچنان از مناطق 

کمتربرخوردار گلستان است.
وی اضافه کرد: کم برخورداری بخش داشــلی برون گنبدکاووس از یک 
ســو و ظرفیت هایی که از مواهب الهی )مراتع و اراضی زارعی( و انسان ساز 
)گمرک، بازارچه مرزی و راه آهن( از سویی دیگر وحدت، تعامل و همدلی 
بین مرزنشــینان و مرزبانان این خطه از ایران اســالمی سبب شد آیت اهلل 
رییسی در سفر ۱۳ اسفند سال قبل به گلستان به مرز اینچه برون بیاید و 

با اهالی دیدار کند.
دهرویــه ادامه داد: یکی از کمبودها و مشــکالت بخش داشــلی برون 
گنبدکاووس مساله آب آشامیدنی است که دولت در قالب مصوبات سفر ۲ 
هزار میلیارد ریال برای آبرســانی به مناطق مرزی گلستان از جمله نواحی 

شمالی گنبدکاووس تصویب کرد.
فرماندار ویژه گنبدکاووس بابیان اینکه وجود گمرک اینچه برون، بازارچه 
مرزی و راه آهن این منطقه برای دولت و مدیران اســتان گلستان اهمیت 
زیادی دارد، تصریح کرد: دولت مصمم است برای بهره گیری بیشتر از این 
ظرفیت ها، راه آهن اینچه برون را از طریق گنبد - آزادشــهر و شــاهرود به 

کریدور شمال و جنوب متصل کند.
وی گفت: پیگیری  الزم برای اجرایی شــدن این خط ریلی درحال انجام 
اســت ضمن اینکه با دستور رییس جمهور بازارچه مرزی اینچه برون که از 

۲ سال پیش به سبب شیوع کرونا تعطیل شده بود، دوباره بازگشایی شد و 
فعالیت خود را آغاز کرد.

دهرویه همچنین برلزوم توجه به جهاد تبیین مدنظر رهبر معظم انقالب 
در بیان دســتاوردها و خدمات نظام بــه مردم و نیز رعایت حجاب و عفاف 
مطابق اصول و شریعت دینی تاکید کرد و گفت: دشمن با شبهه افکنی در 
دستاوردها و ترویج فرهنگ غربی به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت 

است که باید مراقب این توطئه باشیم.
وی از علما و روحانیون، مدیران، شوراها، دهیاران و رسانه ها خواست نسبت 
به تبیین دستاوردها و خدمات انقالب اسالمی برای مردم آگاهی بخشی کنند. 

 دولت توجه ویژه ای به مناطق مرزی و محروم گلستان دارد
فرماندار ویژه گنبدکاووس همچنین با اشاره به برخی آسیب های اجتماعی 
از جمله موادمخدر و اعتیاد، معتادان متجاهر، سرقت ها بویژه سرقت سیم و 
کابل برق، از دهیاران و شوراهای بخش داشلی برون این شهرستان خواست 
بــا انتظامی و مدیران ادارات و نهادها برای کاهش این آســیب ها همکاری 

بیشتری داشته باشند.

دهرویه گفت: پیگیر راه اندازی مرکز ترک اعتیاد دولتی شــرق گلستان 
به مرکزیت گنبدکاووس هستیم و در این بخش همه باید کمک و احساس 

مسوولیت کنند تا معتادان درمان شوند.
وی با طرح جوانی جمعیت و نهضت مسکن ملی دولت نیز اشاره کرد و 
افزود: تشویق و ترغیب زوج های جوان و خانواده ها به فرزندآوری برای رفع 
چالش های جمعیتی در آینده و کمک به دولت برای تامین زمین طرح ملی 

مسکن باالخص از سوی نیکوکاران ضروری است.
دهرویه همچنین از پیگیری برای پرداخت به موقع خسارات خشکسالی 
و نیز بهای محصول تحویلی کشاورزان گنبدی از سوی دولت خبر داد و با 
اشــاره به شــیوع پیک هفتم کرونا در کشور از مردم خواست ضمن رعایت 
کامل شیوه نامه های بهداشــتی نسبت به تزریق ُدز یادآور واکسن کرونا در 

اسرع وقت اقدام کنند.
فرماندار گنبدکاووس از دهیاران خواست نسبت به شناسایی ظرفیت های 
روستا در بخش های مختلف تولیدی، صنعتی و گردشگری و معرفی آن برای 
جذب سرمایه گذار اقدام کنند زیرا حضور سرمایه گذار سبب رونق تولید و 

ایجاد اشتغال و درآمد برای اهالی خواهد شد.
وی با اشاره به پایین بودن درآمد سرانه مردمان گلستان نسبت به میانگین 
کشوری، گفت: همه باید تالش کنیم این درآمد تا افق ۱۴۰۴ به میانگین ملی 
برسد و یکی از راهکارهای آن جذب سرمایه گذاران واجد شرایط و مشارکت 

بخش خصوصی در اجرای طرح های تولیدی و درامدزا است.
دهرویه در خصوص احداث کارخانه اســتخراج ید در بخش داشلی برون 
گفت: مجوزهای قانونی از ادارات ذیصالح توســط ســرمایه گذار اخذ شد و 
درصورت همراهی مردم منطقه این واحد تولیدی که اشتغال باالیی دارد با 

رعایت کامل اصول زیست محیطی راه اندازی خواهد شد.
بخش داشــلی برون شهرستان ۴۱۱ هزار نفری گنبدکاووس با ۲ نقطه 
شهری و حدود ۳۰ روستا، افزون بر ۲۵ هزار نفر جمعیت و بیش از سه هزار 

کیلومتر مربع وسعت دارد.

 شــرکت کشــت و صنعت و دامپروری مغان که چند سال پیش به بخش 
خصوصی واگذار شــده و پس از کشــمکش های زیاد واگذاری آن ابطال شد، 
طی دو سال اخیر با اقدامات انجام شده مدیریت جدید، در مسیر احیا، حفظ 

اشتغال و سودآوری قرار گرفته است.
 با اقدامات اجرایی آغاز شده پس از ابطال واگذاری، چشم انداز تولید یک 
میلیون تن محصول در این شرکت تدوین شده و بنا به گفته مدیران این شرکت، 
با اجرای برنامه های تکمیلی و با افزایش حدود ۳۰۰ هزار تن به ظرفیت تولیدی 

شرکت، این هدف تا سه سال آینده محقق می شود.
هیات مدیره جدید مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که در تاریخ  
۱۵ دی ماه ســال ۱۳۹۹ معرفی شده، از زمان آغاز به کار، فرایند احیای این 
شرکت را آغاز کرده و در مدت ۲۰ ماه گذشته دستاوردهای چشمگیری حاصل 
شده است.مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که هم اکنون به عنوان زیر 
مجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود، در زمینه تولید محصوالت 
کشــاورزی، دامی و صنایع وابســته با ۲ هزار و ۷۰۰ نفر نیروی انسانی شاغل 
فعالیت می کند و به عنوان پیشانی تولید بخش کشاورزی استان در حال فعالیت 
و تولید است.این مجموعه بزرگ اقتصادی به عنوان بزرگترین شرکت کشت 
و صنعت کشــور با داشتن اراضی وســیع زراعی به مساحت بیش از ۲۰ هزار 
هکتار زمین زراعی، ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، 
کارخانه های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولید غذای دام و ســایر 
نیازهای حوزه کشاورزی از شرکت های منحصر بفرد کشور محسوب می شود.

وسعت اولیه کشت و صنعت مغان به عنوان بنگاه عظیم اقتصادی در شمال 
استان اردبیل ۶۰ هزار هکتار بود ولی به علت واگذاری به کارکنان، عشایر ساکن 
در محدوده و نیز فروش بخشــی از اراضی، هم اکنون تنها ۲۷ هزار هکتار در 
دست کشت و صنعت مغان قرار دارد که ۲۳ هزار هکتار آن قابل کشت است.

مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 

و خصوصی ســازی شرکت های دولتی، در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری به 
بخش خصوصی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی، فرایند واگذاری این 

شرکت عظیم در سال ۹۶ آغاز شد.
بعد از چهار فقره آگهی، در سال ۱۳۹۷ به قیمت ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
ریال به صورت اقســاط ۹ ســاله با ۲ سال تنفس و سود ۱۴ درصدی و آورده 
نقدی یک هزار میلیارد ریالی سرمایه گذار به بخش خصوصی واگذار شد. این 
واگذاری از همان زمان به علت طی نشدن فرایند قانونی، تعیین قیمت پایین 
فروش و نیز نادیده گرفته شــدن حقوق بیت المال و منافع ذیحقان و اهالی 

منطقه  با اعتراض مردم مواجه شد.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه مهرماه سال ۱۳۹۹ در 
پاسخ به درخواست عمومی و اجابت خواسته مردم استان اردبیل به خصوص 
طومار امضا شــده ۲۰ هزار نفر از اهالی منطقه مغان، به اردبیل ســفر کرده و 
ضمن بررسی موضوع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، با صدور دستور 

۶ ماده ای، خواستار بررسی این واگذاری مساله دار شد.
پس از ســفر وی، واگذاری مجتمع کشــت و صنعت و دامپروری مغان به 

بخش خصوصی بر اساس رای قطعی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع 
قضایی شهید بهشتی تهران در روز ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ ابطال و پس از خلع ید 
تحویل دولت شد.پس از ابطال واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری 
مغان که مردم اســتان اردبیل آن را جزو یادگارهای ماندگار آیت اهلل رئیسی 
در این خطه می دانند، یک سال بعد آخرین وضعیت این شرکت در سفر ۳۰ 
مهرماه سال گذشته آیت اهلل رئیسی در کسوت رئیس جمهور به استان اردبیل 

بررسی شده و آخرین دستورات برای احیای آن صادر شد.
رئیس جمهور در جریان این سفر اعالم کرد که »دولت برای با برنامه ریزی 
دقیق و اجرای اقدامات حســاب شده تمام تالش خود را برای آبادانی شرکت 

کشت و صنعت مغان معطوف می کند.«
وی با تاکید بر برنامه ریزی و اقدام وزارت جهاد کشــاورزی برای توسعه و 
رونق این بنگاه بزرگ اقتصادی افزود: دلیلی برای توقف و کند شدن روند کاری 
و احیــای این مجتمع اقتصادی وجود ندارد و با وجود این مجتمع اقتصادی، 

بیکاری در منطقه مغان معنی ندارد.
آیت اهلل رئیسی بیان کرد: این مجتمع بزرگ اقتصادی پس از ابطال واگذاری، 
مسئولیت های اجتماعی زیادی نسبت به شهر، استان و وضعیت مردم دارد و 
مردم منطقه نیز نسبت به احیا و استفاده حداکثری این بنگاه بزرگ اقتصادی 

توقع بجایی دارند که باید با برنامه ریزی این توقع برآورده شود.
وی همچنین گفت: دولت و سیاست گذاران بخش کشاورزی موظف هستند 
تا امکانات و اعتبارات الزم برای آبادی، توســعه و ایجاد زمینه اشتغال در این 
مجتمع را فراهم کنند.واگذاری کشــت و صنعت مغان به بخش خصوصی بر 
اساس اعالم کارشناسان، یک خطای استراتژیک بود که در ۲ سال فعالیت آنها 
به دست بخش خصوصی، تولید در این مجموعه متوقف شد و با توجه به اینکه 
بخش خصوصی خریدار، تخصص و اهلیت کار را نداشت، تبعات منفی زیادی 

در عرصه تولید و نوآوری بر کشت و صنعت مغان تحمیل شد.

دولت توجه ویژه ای به مناطق مرزی و محروم گلستان دارد

کشت و صنعت مغان در مسیر احیا

 مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:
در 4 ماهه امسال 200 میلیون دالر واردات گمرکات استان اصفهان  

دکتر رســول کوهســتانی پزوه مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان در خصوص 
واردات کاالاز طریق گمرکات اســتان اصفهان  اظهار داشت: در چهار ماهه ۱۴۰۱ 
،   ۳۴  هزار تن کاال به ارزش ۲۰۰  میلیون دالر از طریق گمرکات اســتان  اصفهان 
 ترخیص گردیده، که از لحاظ ارزشــی معادل مدت مشابه ســال قبل بوده است .

مدیرکل گمرکات استان اصفهان اذعان داشــت : طی این مدت تشریفات واردات 
از طریــق ؛گمرک اصفهــان ۲۷ هزار تــن و ارزش ۱۷۰ میلیــون  دالر ، گمرک 
اختصاصــی مجتمع فوالد مبارکــه. ۷ هزار تن و بــه ارزش ۲۸ میلیــون دالر  و 
 گمرک اختصاصــی ذوب آهن ۷۱۱  تن و بــه ارزش ۳ میلیون دالر بوده اســت .

وی عمــده کاالهای وارداتی گمرکات اســتان اصفهان را ماشــین آالت خطوط 
تولید،اجزا و قطعات و مواد اولیه مــورد نیاز واحدهای تولیدی  برشــمرد و بیان 
داشــت: در این مدت ؛ ۶۶ میلیون دالر ماشین آالت و دســتگاه های مکانیکی، 
۳۷ میلیون دالر ماشــین آالت برقی ، ۱۷میلیــون دالر چدن و آهــن و فوالد ، 
۷ میلیون دالر  وســایل نقلیه ) کامیــون ( و اجزا و قطعات خــودرو و  ۷ میلیون 
 دالر  مواد پالستیکی از طریق گمرکات اســتان اصفهان ترخیص گردیده است .

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان درخصوص  مهمترین کشورهای مبدا واردات 
کاال به مقصد گمرکات استان اصفهان تصریح کرد: طی این مدت  چین  ۵۲میلیون 
دالر ، کره جنوبی ۳۴ میلیون دالر ، ترکیه ۲۵میلیون دالر  ، آلمان ۱۶ میلیون دالر  
 و ایتالیا ۱۴میلیون دالر مبدا واردات کاال به مقصد گمرکات استان اصفهان بوده اند. 
وی میزان درآمد گمرکات اســتان اصفهان را ۵هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال برشمرد  
 و اظهار داشــت  : نســبت به مدت مشابه ســال ۷۵ درصد رشد داشــته است .

وی گفت: در ۴ ماهه امسال ۲ هزار و ۲۸۴ میلیارد ضمانت نامه بانکی جهت حقوق 
ورودی ،ارزش افزوده و عوارضها دریافت گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  

۱۰ برابر رشد داشته است . 

 بازدید مدیرعامل ذوب آهن از تعمیرات کارگاه اکســیژن شــرکت
مهندس رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، نهم مردادماه از تعمیرات کارگاه 
 اکسیژن شرکت، بازدید و بر تسریع در اجرای این پروژه و راه اندازی آن تاکید کرد.

 وی در حاشیه این بازدید به اهمیت کارگاه اکسیژن در تولید محصوالت فوالدی 
و بهره گیری از تمام توان برای افزایش بهــره وری پرداخت و گفت: در تعمیرات 
کارگاه اکسیژن و همچنین در مراحل نهایی ســاخت کارگاه جدید اکسیژن باید 
همکاران بهره برداری نیز حضور داشــته باشــند تا عیوب احتمالی کار در حین 
انجام پروژه به حداقل برسد و از طرفی بهره بردار با اشراف کامل کار را شروع کند 
در این بین، انتقــال دانش عملی اتفاق می افتد و بهــره وری نیز افزایش می یابد.

مهندس رخصتی، بر تکمیل و راه اندازی پلنت جدید اکســیژن شرکت نیز تاکید 
کرد و گفت:  ساختار واحدهای سازمانی باید متناسب و مطابق با وظایف و اهداف 
سازمان، طراحی شوند بر این اساس نیروی انسانی مورد نیاز کارگاه جدید اکسیژن 
 باید با دقت  و سرعت، نیاز سنجی شــده و  تامین آن در دســتور کار قرارگیرد.

شایان ذکر است؛ تولید ۲۵ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت اکسیژن گازی، ۱۸ هزار 
نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن گازی به همراه محصوالت مایع شامل: آرگون 
مایع معادل گازی آن ۹۰۰ نرمال مترمکعب بر ساعت، اکسیژن مایع معادل گازی 
آن ۱۵۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت واکسیژن و ازت مایع معادل گازی آن ۵۰۰ 
نرمال مترمکعب در ساعت از ظرفیت های کارگاه جدید اکسیژن شرکت است که 
به زودی به بهره برداری خواهد رسید. همچنین، این کارگاه با مخازن مایع ۳۰۰۰ 
مترمکعبی اکسیژن، ۱۵۰۰ مترمکعبی ازت و ۱۰۰ مترمکعبی آرگون، از نوسانات 
شدید مصارف اکسیژن در فوالدسازی جلوگیری و تولید نرمال و با برنامه در این بخش 

را پشتیبانی خواهد کرد.

 ســاخت فیلــم ســینمایی بــا موضوع ایــام قطعی اســت 
در نشســت مدیــران کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان ایــالم و مدیر 
 کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان مطرح شــد.

علی هوشمند در دیدار با سرهنگ فوالدی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس اظهار کرد: دغدغه ی ما در خصوص ساخت فیلم  با موضوع استان ایالم جدی 

است و قطعا موضوع این فیلم در حوزه دفاع مقدس خواهد بود.

  240 میلیارد ریال تسهیات قرض الحسنه به نیازمندان کردستانی 
پرداخت شد

سنندج-  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( کردســتان گفت: از اول امسال 
تاکنون ۲۴۰ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه از طریق صندوق امداد والیت 
به مددجویان زیرپوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سایر نیازمندان استان 
پرداخت شده است.رضا طوسی با بیان اینکه صندوق قرض الحسنه امداد والیت در 
راستای ترویج فرهنگ قرض الحسنه و بانکداری اسالمی تاسیس شده است، اظهار 
داشت: تسهیالت پرداختی این صندوق در زمینه اشتغال، حمایت و سالمت، مسکن 
و خدمات دانشجویی و فرهنگی است.وی با بیان اینکه  از اول امسال تاکنون از طریق 
این صندوق، هزار و ۷۵۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه به میزان ۲۴۰ میلیارد ریال 
به نیازمندان استان پرداخت شده است، گفت: ۲۳۵ مورد از تسهیالت پرداختی در 
زمینه اشتغال، هزار و ۲۵۰ مورد در زمینه خدمات حمایتی، ودیعه مسکن و درمان، 

۸۵ مورد در بخش مسکن و ۳۰ مورد در بخش فرهنگی و دانشجویی بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( کردستان یادآور شد: همچنین از محل سپرده 
خیران ۱۵۰ فقره تسهیالت به نیازمندان استان پرداخت شده است.وی اضافه کرد: 
خیران می توانند با سپرده گذاری در این صندوق و با حفظ اصل سرمایه خود با معرفی 
افراد نیازمند در زمینه پرداخت تسهیالت به نیازمندان مشارکت و کمک کنند.به 
گفته وی یکی از برنامه ها و اهداف اصلی این صندوق کمک به نیازمندان و محرومان 
جامعه با استفاده از سپرده گذاری خیرین است و در این راستا با ارائه تسهیالت عالوه 
بر مددجویان زیر پوشش کمیته امداد به نیازمندانی که زیر پوشش امداد نیز نیستند، 
کمک می شود.طوسی اظهار داشت: تســهیالت پرداختی صندوق امداد والیت تا 
سقف ۱۰۰ میلیون ریال و به صورت کامال قرض الحسنه و بدون سود و کارمزد است.

صندوق قرض الحسنه امداد والیت توسط کمیته امداد و با اخذ مجوز بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و با هدف کمک به ترویج فرهنگ قرض الحسنه و تحقق 
سیاست های بانکداری اسالمی تاسیس شده است.تحقق بانکداری اسالمی، جذب 
منابع بیشتر برای اعطای تسهیالت به نیازمندان و تغییر رویکرد کمک های امداد از 

بالعوض به معوض از دیگر اهداف راه اندازی این صندوق است. 

  اختصاص ۱۸0 میلیارد ریال اعتبار برای مرمت جاده شهر حر شوش
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسالمی از تخصیص ۱۸۰ میلیارد 
ریال اعتبار از محل اعتبارات نفت به بهسازی جاده شهر حر در شهرستان شوش خبر 
داد و گفت: عملیات بهسازی این مسیر با تخصیص این اعتبار به زودی وارد فاز اجرایی 
می شود.محمد کعب عمیر با بیان اینکه این اعتبار صرف تعریض و آسفالت جاده شهر 
حر می شود، افزود: آمار حوادث رانندگی با ایمن سازی جاده کاهش می یابد.وی طول 
جاده شهر حر را ۱۱ کیلومتر دانست و ادامه داد: به دلیل کم عرض بودن و آسفالت 
نامناسب این جاده بارها شاهد حوادث خونبار رانندگی در آن بوده ایم و افراد زیادی 

جان خود را از دست داده اند.
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تمرکز و توجه به جای »امید» به »انتخابات«

 تقویم جدید AFC برای جام ملت های فوتسال و فوتبال ساحلی
کنفدراســیون فوتبال آسیا تقویم مســابقات خود در 
رشــته های فوتسال و فوتبال ســاحلی را تا ۴ سال آینده 

اعالم کرد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز)دوشنبه( تقویم جدید 
خود درباره مســابقات فوتسال و فوتبال ساحلی را منتشر 
کرد و زمان بازی های جام ملت های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ آسیا 
مشخص شدند. در این تقویم جدید، مساقبات جام ملت های 
۲۰۲۴ فوتســال آسیا که مهر ســال بعد برگزار می شود، از تاریخ ۱۰ مهر تا ۲۲ 

بهمن برگزار خواهد شد.
جام ملت های فوتبال ســاحلی آسیا ۲۰۲۳: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۶ فروردین 

۱۴۰۲
جام ملت های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۵: ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۰ فروردین 

۱۴۰۳
مرحله مقدماتی جام ملت های فوتسال آسیا ۲۰۲۴: ۱۰ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۲
مرحله نهایی جام ملت های فوتسال آسیا ۲۰۲۴: ۱۱ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا ۲۰۲۶: ۲۳ مهر تا ۴ آبان ۱۴۰۴
مرحله نهایی جام ملت های آسیا ۲۰۲۶: ۲۲ بهمن تا ۳ اسفند ۱۴۰۴

هم چنین کنفدراســیون فوتبال آسیا که برگزاری لیگ قهرمانان فوتسال این 
فصل را لغو کرده بود، تاریخ این مسابقات تا ۴ سال آینده را مشخص کرد.

جام باشگاه های آسیا ۲۰۲۳: ۲۵ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۲
جام باشگاه های آسیا ۲۰۲۴: ۲۰ تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳
جام باشگاه های آسیا ۲۰۲۵: ۱۸ تا ۲۹ تیر ۱۴۰۴

جام باشگاه های آسیا ۲۰۲۶: ۱۴ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵

 جانشین عزت اللهی محبوب استراماچونی شد
سرمربی سابق استقالل از جانشین هافبک ملی پوش 

ایرانی در ترکیب الغرافه تمجید ویژه کرد.
 آندره آ استراماچونی سرمربی سابق استقالل در این 
فصل با هدایت الغرافه قطر از فردا  برای فصل جدید لیگ 

ستارگان قطر استارت می زند.
استراماچونی با هدایت الغرافه فردا به مصاف السیلیه 
خواهد رفت. سرمربی ایتالیایی از نحوه آماده سازی تیمش 

ابراز رضایت کرد و از خریدهای خارجی اش هم راضی بود.
سعید عزت اللهی هافبک ملی پوش کشورمان بعد از نیم فصل بازی  زیرنظر 
استراماچونی از لیست ســرمربی ایتالیایی کنار رفت و یاسین براهیمی ستاره 
الجزایری جاشین این بازیکن ملی پوش ایرانی شد.استراماچونی درباره این خرید 
الغرافه، گفت: جذب یاســین براهیمی ستاره الجزایری بهترین خرید تابستانی 
ما بود. من او را از زمان مربیگری ام در اودینزه می شناسم. اما در آن زمان با 
قهرمانی الجزایر با درخشــش براهیمی در نهایت این بازیکن راهی پورتو شد و 
ما نتوانستیم او را جذب کنیم.وی افزود: خوشحالم او را جذب کردیم. همچنین 
اسالم مدافع ازبک سال ها برای تیم ملی کشورش بازی می کند و تجربه باالیی 
دارد و می تواند در خط دفاع به ما کمک کند.سرمربی سابق استقالل در پایان 
اعالم کرد: هنوز لیســت لژیونرهایمان تکمیل نشده و می خواهیم دو بازیکن 

خارجی جدید دیگر به خدمت بگیریم. 

 آخرین وضعیت ستاره استقالل در بلژیک
رسانه بلژیکی از آخرین وضعیت ستاره فصل گذشته 

استقالل برای انتقال به تیم شارلروا خبر داد.
 امیرحسین حســین زاده هافبک فصل گذشته یکی 
از مهره های کلیدی مجیدی در رســیدن آبی پوشان به 
قهرمانی در لیگ ایران بود.حســین زاده هفته گذشته از 
به بلژیک رفته تا با باشگاه شارلروا قرارداد امضا کند. هنوز 
به صورت رسمی انتقال این بازیکن ایرانی به »گورخرها« 
نهایی نشده است.سایت »dhnet« بلژیک خبر داد تیم شارلروا عالوه بر جذب 
نذیر بن علی مهاجم الجزتایرزی به تازگی امیرحســین حســین زاده هافبک 
ایرانی را به خدمت گرفته و این بازیکن آماده بازی برای شــارلروا شــده است.

هنوز باشگاه شارلروا انتقال این بازیکن ایرانی را رسما اعالم نکرده ولی به نظر 
می رسد کارهای انتقال او انجام شده و بزودی علنی خواهد شد.

 فرهاد مجیدی قرمزپوش شد!
سرمربی سابق استقالل در تمرینات تیم اماراتی لباس 
قرمز پوشــید. فرهاد مجیدی، ســرمربی تیم اتحاد کلبا 
امارات پس از حل شدن مشکل ویزا راهی اتریش شده و 
در تمرینات تیمش حضور دارد. در تمرینات دیروز اتحاد 
کادر فنی این تیم با لباس قرمز بازیکنان را تمرین دادند 
که با توجه به حضور فرهاد مجیدی و سابقه او در استقالل 
در نوع خود جالب به نظر می رسید. او پیش از این اغلب با 
لباس آبی در تمرینات حاضر می شد ولی حاال انگار رنگ پیراهن مربیان اتحاد 
تغییر کرده است.فرهاد مجیدی پس از قهرمانی استقالل در لیگ بیست و یکم 
در تصمیمی ناگهانی این تیم را ترک کرد و راهی فوتبال امارات شد تا پس از 

دوران بازی حاال مربیگری در این کشور را هم تجربه کند. 

 یاغی استقاللی ها با خالکوبی تاج و پیراهن رقیب!
مدافع محبوب اســتقالل پــس از چند فصل دیگر در 
این تیم حضور ندارد. محمد دانشــگر ابتدای فصل نقل 
و انتقاالت با قراردادی ســه ساله استقالل را ترک کرد و 
راهی سپاهان شد. جدایی او که سابقه چهار فصل حضور 
در جمع  آبی ها و حتی بســتن بازوبند کاپیتانی این تیم 
را هم داشت شــوک بزرگی برای هواداران استقالل بود.

محمد دانشگر در استقالل چند باری هم به خاطر درگیری 
با مربیان اخراج شــد و بعضی ها به او لقــب یاغی را داده بودند اما از نظر فنی 
شــرایط خوبی در استقالل داشــت و به خاطر همین قضیه و البته گلزنی در 
دربی بین هواداران هم محبوب بود.در تصاویر منتشر شده از دانشگر در لباس 
ســپاهان خالکوبی تاج روی دست او زیر دو ســتاره خودنمایی می کند که در 

نوع خود جالب است.

 اتفاق تاریخی در نقل و انتقاالت جهان
قرارداد یک بازیکن فوتبال آرژانتینی از طریق استیبل 
کوین پرداخت شد. انتقال جولیانو گالوپو، هافبک باشگاه 
فوتبال بانفیلد آرژانتین به باشــگاه فوتبال سائو پائولو، از 
طریق اســتیبل کوین یواس دی کوین )USDC( صورت 
گرفت.مبلغ این تراکنش با توجه به نوسان قیمت پزوی 
آرژانتین بین ۶ میلیون دالر تا ۸ میلیون دالر است. این 
تراکنش از طریق همکاری بــا صرافی مکزیکی ارزهای 
دیجیتال بیتسو )Bitso( انجام شد. گفتنی است که افرایش شکاف نرخ ارز میان 
دالر و پزو و بی ثباتی اقتصادی آرژانتین به پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال، 

به خصوص استیبل  کوین ها در این کشور منجر شده است.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
تیــم ملی فوتبال امید در شــرایطی در حال 
آماده سازی برای حضور در مسابقات کشورهای 
اسالمی است که تیم های سرشناس لیگ برتری 
از دادن مهره های اصلی خود به تیم ملی امید 

امتناع کرده اند.
 اردوی شــاگردان مهــدی مهدوی کیا در 
تیم ملی فوتبال امید از چندین روز گذشــته 
به منظور حضور در مســابقات همبســتگی 
کشورهای اســالمی آغاز شده اما نکته نگران 
کننده غیبت هفت تــن از بازیکنان اصلی و 
دعوت شده به این تیم است که امیدها را در 

وضعیت بغرنجی قرار می دهد.
روز گذشــته  تیم ملی امید در نخستین 
دیدار تدارکاتی خود مقابل پرســپولیس قرار 
گرفــت و با نتیجه ۴ بر ۲ شکســت خورد اما 
مساله اصلی استفاده از ۱۶ بازیکن و نداشتن 
بازیکنان اصلی و شــاخص این تیم در طول 
مســابقه بود. بعد از ایــن بازی مهدوی کیا به 
فشار وارد شــده به بازیکنان خود اشاره کرد 
و گفت که »با ایــن وضعیت، برگزاری دیدار 
دوستانه دوم مقابل پیکان که دوشنبه برگزار 
خواهد شــد، می تواند منجر به مصدومیت در 

میان بازیکنانش شود!«

 انصراف از مســابقات کشورهای 
اسالمی

بــا توجه به محدودیت تیــم ملی ایران از 
حیث برگــزاری بازی دوســتانه، مهدوی کیا 
و دســتیارانش تصمیم گرفتند در بازی های 
همبســتگی کشورهای اسالمی شرکت کنند 
و حداقل ســه دیدار خوب و رســمی داشته 
باشند تا برای دو سال بعد و انتخابی المپیک 
به آمادگی مناســب دست یابند اما همکاری 
نکردن چند باشگاه شاخص با تیم ملی ایران، 
منجــر به امتناع مهدوی کیا از حضور در این 

رقابت ها شده است.

علت اصلی این مســاله به کمبود بازیکن 
در تیم ملــی امید و در نتیجه اجرا نشــدن 
برنامه هــای کادرفنــی در رقابت های مذکور 
بــاز می گــردد چرا کــه عالوه بــر احتمال 
شکست خوردن سنگین مقابل تیم های ملی 
عربستان، مراکش و آذربایجان )که البته گفته 
می شــود از این رقابت ها انصراف داده است(، 
کادرفنی نگران فشــار زیــاد روی بازیکنان 
 است چرا که بازی ها هر دو روز یک بار انجام 
می شود و مهدوی کیا نیازمند داشتن دو تیم 

مختلف است.
ســرمربی تیم ملی فوتبــال امید که در 
فاصله ســه سال تا انتخابی المپیک تیمش را 
با بازیکنان جوان و دارای شــرایط سنی برای 
حضور در المپیک به تمام رقابت های ممکن 
می فرســتد، بعد از بازی با پرسپولیس کامال 
ناامید شده بود و گفت »اگر قرار باشد اینطور 

برنامه ریزی کنیم و پیش برویم، ما به فرودگاه 
مهرآباد هــم نمی رویم چه برســد به اینکه 

بخواهیم به پاریس برویم.«

 غیبت ستاره های تیم ملی امید
عجیب ترین نکته که روز گذشته به وقوع 
پیوست، بازگرداندن امیرعلی صادقی، وینگر 
جــوان و جزو نفــرات اصلی تیــم ملی امید 
به تمرینات اســتقالل بود چرا که ســرمربی 
آبی ها از امتناع ســرمربیان ســایر تیم های 
لیــگ برتر با دادن نفــرات اصلی خود به تیم 
 ملی امید اطالع پیدا کرده بود و او هم دست

 به چنین کاری زد.
در حال حاضر محمــد مهدی احمدی از 
پرسپولیس، مهدی هاشــمی نژاد از تراکتور، 
امیرعلی  صادقی از استقالل، یاسین سلمانی 
از سپاهان که از نفرات اصلی هستند به همراه 

یکــی، دو بازیکن دیگر از جمله میالد کر که 
دچــار مصدومیت شــده، در اردوی تیم ملی 

ایران نیستند.
مسئوالن تیم ملی المپیک در این شرایط 
به مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در 
سال ۹۷ استناد می کنند که مقرر شد اگر هر 
باشگاهی دو بازیکن ملی پوش خود را به تیم 
ملی امید ندهد، با محرومیت و جرایمی مواجه 
شد. نظیر این اتفاق برای استقالل رقم خورد و 
در آن مقطع به علت ندادن قایدی، نورافکن و 
مجید حسینی به تیم ملی امید، این بازیکنان 

در اولین بازی لیگ برتر محروم بودند.

 وضعیــت عجیب دســتیارهای 
مهدوی کیا

سوای این مساله، غیبت دستیاران خارجی 
مهدوی کیا در اردوی تیم ملی امید هم مزید 

بر علت شــده اســت. همچنین دستیارهای 
ایرانــی او مطالبات خــود را دریافت نکرده یا 

قراردادی ندارند!
جان المرز که دارای قرارداد یک ســاله با 
فدراسیون فوتبال بود، به علت نگرفتن مطالبات 
خود به فیفا شکایت کرده است. از سوی دیگر 
تیمو ماریو میلتنر، مربی دروازه بان های آلمانی 
این تیم هم به صورت روزمزد با فدراسیون کار 
می کرد و بعد از بازی های قهرمانی آسیا همراه 
این تیم نیست. تیمو روزنبرگ، مربی بدنساز 
این تیم هم بعد از رقابت های مقدماتی از این 

تیم جدا شده است.
در زمــان غیبــت این مربیــان خارجی، 
مهران شــدیدی پور، مربی ایرانی - ســوئدی 
 کــه دارای مدرک مربیگری A یوفاســت، با 
وجود داشتن قرارداد، مطالبات خود را نگرفته 

است.
 حسام زیتونی نژاد، مربی دروازه بان های تیم 
ملی نیز از سال گذشته بدون داشتن قرارداد در 
مقاطع مختلف تیم ملی امید را همراهی کرده 
اما هیچ اقدامی در جهت عقد قرارداد رسمی 

در تیم ملی امید نشده است. 
این اتفاقات در حالی است که رضا صالحی 
امیری اوایل فروردین ۱۴۰۱ با حضور در اردوی 
تیم ملی امید اعالم کرده بود حمایت های الزم 
را از این تیم به عمل خواهد آورد و به موفقیت 
و صعــود تیم ملی امید بــه المپیک پاریس 

خوشبین است.
با اوضاع و احوال کنونی، باید دید فدراسیون 
فوتبال و کمیته ملی المپیک تن به شــرایط 
فعلی و همراهی نکردن باشگاه ها خواهند داد 
و در نتیجــه به خواســته تیم ملی امید برای 
کناره گیری از بازی های همبستگی کشورهای 
اســالمی - که البته هنوز رســما اعالم نشده 
است - رضایت می دهند یا با باشگاه ها گفت وگو 
می کنند تا بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی 

ایران قرار دهند؟

یک رسانه پرتغالی به بهانه درخشش مهدی طارمی در دیدار سوپرجام پرتغال، 
با ارائه آمار و اطالعات از مهاجم ایرانی پورتو تمجید کرد.

 تیم فوتبال پورتو با درخشش مهدی طارمی مهاجم ایرانی خود در دیدار 
ســوپرجام پرتغال برابر توندال با سه گل پیروز شد و به عنوان قهرمانی رسید. 

طارمی در این بازی دو گل به ثمر رساند و عملکرد بسیار خوبی داشت.
سایت آماری goalpoint در پایان این دیدار به مهدی طارمی باالترین نمره 
)۱۰( را داد تا این مهاجم ایران جزو انگشــت شمار بازیکنانی باشد که به این 

نمره در فوتبال پرتغال دست می یابد.
goalpoint در گزارشی دلیل دادن این نمره باال به طارمی را برشمرد و در 

گزارشی به تمجید از توانایی های گلزنی مهاجم پورتو پرداخت.
در بخشــی از این گزارش آمده است: »طارمی را دوست داشته باشید یا از 
او متنفر باشید، او را نادیده نخواهید گرفت. مهدی طارمی را بسیاری به تعداد 
دفعات پنالتی تقلیل می دهند؛ گزینه ای از کسانی که به راحتی فراموش می کنند 
که این بازیکن ایرانی در هنگام ورود به اژدها )پورتو( این استعداد را با خود آورده 
است. اما کسانی که فوتبال را می فهمند و واقعاً قدردان آن هستند، می دانند که 

بازیکن ایرانی خیلی بیشتر از اینهاست.«
در ادامه این گزارش آمده است: »بله درست است که طارمی از زمان ورودش 
به پرتغال در لیگ Bwin کمتر از ۱۸ ضربه پنالتی به دست آورده است که ۸ 
ضربه پنالتی متعلق به دوران حضورش در ریوآوه اســت اما مهدی همچنین 
بازیکنی است که از زمانی حضورش در پرتغال بیشترین گل را در این رقابت ها 
با ۵۴ گل به ثمر رسانده است..«آه، اما نیمی از این گل ها پنالتی است! » برخی ها 
شاید این جمله اشتباه را بگویند. حتی با کم کردن تمام ضربات پنالتی، این 
ایرانی ۳۸ گل در لیگ پرتغال به ثمر رساند؛ باالتر از پدرو گونکالوس )۳۳( و 

ریکاردو هورتا )۳۲( در همان دوره.«
رسانه پرتغالی در ادامه با استفاده از اصطالح »TareMITO«، همچنین توانایی 

پاس گل دادن طارمی را ستود.

 باشگاه پرسپولیس بیشتر از دو ماه است که درگیر جذب مهاجم خارجی 
است.باشگاه پرسپولیس این روزها به شدت به دنبال مهاجم خارجی است. بعد 
از شروع طوفانی در نقل و انتقاالت، مدیران پرسپولیس نتوانستند مهاجمی به 
ترکیب تیمشــان اضافه کنند و یحیی گل محمدی هم شدیدا به این موضوع 
اعتراض کرد.گل محمدی تا لحظات آخر خواهان حضور کاسیانو بود و از باشگاه 
می خواست تا هر چه زودتر با او قرارداد بسته شود اما بحثهای پزشکی یحیی گل 
محمدی را هم مردد کرد تا در نهایت پیوستن کاسیانو به پرسپولیس منتفی شود.

ظاهرا سرمربی پرســپولیس در تمرین چند روز قبل تیمش، ام آرآی پای 
مصدوم این بازیکن را دید و با اینکه گفته می شد مصدومیت این بازیکن برزیلی 
جدی نیست اما در کل ریسک هایی که درباره جذب این بازیکن مصدوم وجود 

داشت باعث شد تا باشگاه و یحیی قید جذب کاسیانو را بزند.
بعد از منتفی شدن حضور کاسیانو در پرسپولیس، یحیی گل محمدی چند 
گزینه دیگر که اکثر آن ها اهل آمریکای جنوبی بودند را به باشگاه معرفی کرد 
تا آن ها مذاکرات با این نفرات را آغاز کنند. مذاکراتی که به نتیجه نرســید و 
فعال خبری از حضور مهاجم خارجی در پرسپولیس نیست.در چند وقت اخیر 
گزینه های زیادی به مدیران باشگاه پرسپولیس و همچنین کادرفنی این تیم 
معرفی شدند ولی یحیی گل محمدی و مدیران باشگاه فقط با چند گزینه مذاکره 
انجام دادند. بعضی از گزینه های معرفی شده قیمت باالیی داشتند و تعدادی 
از آن ها مدت هاست که بازی نکردند و در شرایط مسابقه قرار ندارند.بعضی از 
گزینه ها هم به دلیل داشتن قرارداد با تیم هایشان و درخواست مبالغ باال برای 
رضایتنامه، حضورشان در پرسپولیس منتفی شد. در خصوص بازیکنانی که به 
پرســپولیس لینک شدند، خبری به دستمان رسید که در نوع خودش جالب 
توجه است.اکثر بازیکنان معرفی شده به یحیی گل محمدی و باشگاه پرسپولیس 
اسم و رسم زیادی نداشتند ولی در بین آن ها چند گزینه نام آشنا و بعضا بسیار 
سرشناس هم دیده می شدند. مثال فیلیپه کایسدو مهاجم سابق التسیو و فعلی 

اینتر که جزو نفرات معرفی شده به باشگاه پرسپولیس بود.

مرکز پزشکی ایفمارک با در انحصار گرفتن تست های پیش فصل بازیکنان 
لیگ برتر،  لیگ دسته اول و دسته دوم فوتبال، سود میلیاردی به جیب می زند.

 هر سال پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، باشگاه های ایرانی، 
بازیکنان و اعضای کادر فنی خود را به مرکز ایفمارک می برند تا در آنجا تست های 
پزشــکی روی اعضای تیم ها انجام شــود. در این مرکز اعضا از نظر ارتوپدی، 
بررسی های قلبی و آزمایش های مربوط به خون مورد آزمایش قرار می گیرند اما 
نکته مهم این است که این بررسی ها »منحصرا« باید در ایفمارک انجام شوند.

»ایفمارک« یک مرکز پزشکی مورد تایید فیفاست که در سال ۹۵، پس از 
جنجال هایی که بر سر ساختمان آن ایجاد شد، در مرکز ملی فوتبال ایران مورد 
بهره برداری قرار گرفت و از آن به بعد مطابق بند ۱ ماده ۳۴ آیین نامه مسابقات 
لیگ برتر، باشگاه ها ملزم شدند که پیش از آغاز بازی ها تمام اعضای تیم خود را 

به این مرکز ببرند تا تست های پزشکی را انجام دهند.
بررسی های خبرنگار نشان می دهد که ایفمارک در فصل گذشته بابت هر 
بازیکن حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بابت هر یک از اعضای کادر فنی، 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از باشگاه های لیگ برتری دریافت کرده است. البته 
این مبلغ بعد از ارسال مدارک از سوی ایفمارک به سازمان لیگ، از درآمدهای 
باشگاه ها در این سازمان پرداخت شده و ماه ها بعد از انجام تست، فاکتور کارهای 

انجام شده برای باشگاه ها ارسال شده است.
اگر هر باشــگاه بــه طور میانگیــن ۳۰ بازیکن و ۱۰ عضــو کادر فنی را 
برای فصل گذشــته به  این مرکز برده باشــد، یک حســاب و کتاب ســاده 
نشــان می دهد، ایفمارک در فصل گذشــته چیزی حدود ۲ میلیارد و ۹۹۲ 
میلیــون تومــان صرفا از تیم های لیگ برتری درآمد داشــته اســت. این در 
حالی اســت که قطعا امســال به ایــن هزینه ها درصد قابــل توجهی اضافه 
 شــده اســت. نکته جالب اینجاســت که عالوه بر تیم های لیگ برتری، سایر

 تیم های رده های پایین تر هم ملزم هستند که در این مرکز تست های پزشکی 
را پشت سر بگذارند.

تعریف و تمجید رسانه پرتغالی از 
مهدی طارمی

همبازی رونالدو بمب بعدی 
پرسپولیس

سود میلیاردی »ایفمارک« با حق 
انحصاری تست های پزشکی!

پاسخ هیات  رییسه فدراسیون تاج به وزیر ورزش
هیات رییســه پیشین فدراسیون فوتبال به اظهارات حمید سجادی، وزیر 

ورزش و جوانان در ارتباط با عقد قرارداد مارک ویلموتس پاسخ داد.
 حمید ســجادی، وزیر ورزش و جوانان دیشب در گفت وگو با شبکه دوم 
سیما، درباره مسائل مختلفی از جمله پرونده شکایت مارک ویلموتس از ایران 

سخن گفت و تاکید کرد که نباید مشابه این پرونده تکرار شود.
هیات رییسه پیشین فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیه ای نسبت به اظهارات 

وزیر ورزش و جوانان واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است:

»احتراما با آرزوی قبولی عزاداری در ماه محرم، بدین وسیله هیات رییسه 
پیشین فدراسیون فوتبال بر خود الزم می داند درباره مصاحبه جنابعالی در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما، پیرامون پرونده سرمربی سابق تیم 

ملی نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی و هم چنین جنابعالی معروض دارد:
۱. قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال به واسطه پرداخت نشدن 
حقوق ماهانه این مربی بیش  از دو ماه مطابق قوانین نقل و انتقاالت فیفا فسخ 
یک طرفه شده است و مطابق ماده ۱۷ قوانین نقل و انتقاالتی و قوانین الزام آور 
کشــور سوییس، خسارت فسخ شامل باقیمانده تمام سال های قراردادی فی 

مابین است.
فدراسیون فوتبال مکررا هشدارهای الزم را طی نامه های مختلف به وزارت 
ورزش و جوانان و دولت وقت که سوابق این نامه ها در اتوماسیون وزارت تحت 
امر جنابعالی موجود است نسبت به خطر پرداخت نشدن حقوق سرمربی و فسخ 
یک طرفه قراداد داده بود اما متاسفانه وقتی به این مصادیق ترتیب اثر داده شد 

که فسخ قرارداد یک طرفه توسط سرمربی و تیم حقوقی وی انجام شده بود.
۲. تاکنون هیچ یک از حقوقدان های بین الملل در حوزه ورزش نســبت  به 

مفاد قرارداد ویلموتس ایراد یا اشکالی مبتنی بر رعایت نکردن قوانین  بین المللی 
)مطابق قوانین نقل و انتقاالت فیفا( وارد ندانسته اند و اظهارات پیرامون نتیجه 
نگرفتــن در بازی های مقدماتی  ۲۰۲۲، عرصه فنی و نحوه پرداخت حقوق و 
فسخ یک طرفه قرارداد بوده که تحت هیچ عنوان به اصل مفاد حاکم بر قرارداد 
مرتبط نیست.عالوه بر این، الزم به ذکر است که کارشناسان خبره در امر انعقاد 
قراردادهای مشــابه، گواهی می دهند هرگونه توافق  طرفین در قراداد شرط و 
مانع از اجرا فسخ قرارداد یک طرفه  به واسطه پرداخت نشدن دو ماهه نیست.

۳. همان طور که جنابعالی مســتحضرید به صراحت در رای دادگاه داوری 
ورزش آمده که فدراســیون فوتبال در مسیر انجام تعهدات خود حسن نیت 
داشته و قصوری متوجه فدراسیون فوتبال ایران نبوده بلکه به دلیل تحریم های 
ظالمانه آمریکا علیه کشورمان قادر به استفاده از منابع خود نزد فیفا و پرداخت 
به موقع حقوق سرمربی نبوده است. همین جمله که به صراحت در رای دادگاه 
حکمیت ورزش آمده است نشان از مظلومیت هیات رییسه وقت فدراسیون دارد 
و این که غیرمنصفانه مورد هجمه و حمالت یک جریان هدفمند قرار گرفته اند.

۴. همان طور که مستحضرید و سوابق نشان می دهد پرداخت کلیه حقوق 
و مزایای مربیان خارجی شاغل در فدراسیون فوتبال در ادوار مختلف از طریق 
منابع فدراسیون نزد فیفا پرداخت شده است و به صورت مشابه قرار بوده حقوق 
مارک ویلموتس از منابع فدراســیون در فیفا پرداخت شود اما پس از تشدید 
تحریم ها که به صراحت در رای دادگاه داوری ورزش آمده فسخ قرارداد شده 

که متاسفانه در اظهارات جنابعالی به آن اشاره نشده است.
۵. حضرتعالی فرموده اید که ۲۴ میلیارد تومان فدراسیون فوتبال نسبت به 
بدهی خود بابت دو میلیون یورو دریافتی از شستا پرداخت کرده است که الزم 
است به استحضار جنابعالی رسانیم این مبلغ طبق دفاتر مالی شرکت شستا 
۲۵ میلیارد بوده است.با توجه به این که پرداخت شرکت شستا به فدراسیون 
فوتبال رفع تعهد ارزی بوده فدراســیون فوتبال با توجه به نرخ ارز آن روز و 
حتی بیش تر از آن با پرداخت ۲۵ میلیارد تومان تعهد خود را نســبت به آن 

شرکت انجام داده است.
بدیهی است فدراسیون های بعدی می بایست نسبت به رفع توقیف سند 
ســاختمان فدراســیون جهت احقاق حقوق فدراسیون انجام می دادند و این 
موضوع متاسفانه تاکنون مسکوت مانده ولی از نظر حقوقی قابل پیگیری است.

لذا شایسته است به سرپرست  فدراسیون که چنین گزارشی تهیه کرده اند 
دستور فرمایید با توجه به پرداختی های صورت گرفته قبلی نسبت به رفع توقیف 
سند فدراسیون اقدام کنند.در خاتمه این هیات رییسه امیدوار است در صورت 
ارسال گزارش مشابه به حضرتعالی قبل از رسانه ای شدن نظرات اینجانبان را 
نسبت به راستی آزمایی گزارش های ارسالی دریافت و سپس اقدام فرمایید. این 
هیات رییسه آمادگی برگزاری نشست با جنابعالی و بخش حقوقی وزارتخانه در 

این قبیل موضوعات را داشته و دارد.«
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قیمت طال امروز کاهش خفیفی را در اطراف باالترین حد یک ماهه خود نشان 
می دهد؛ در واقع فلز زرد 0.25 درصد طی روز افت داشت.

 قیمت طال )XAU/USD( کاهش خفیفی را در حدود باالترین حد یک ماهه نشان 
می دهــد، زیرا گاوها پس از ثبت بزرگترین جهش هفتگی در نزدیک به پنج ماه 
اخیر نفسی می کشند. با این حال، فلز زرد 0.25 درصد در طول روز افت کرد در 
حالی که یک روند صعودی سه روزه در حدود 1760 دالر در اوایل صبح دوشنبه 

در اروپا ثبت شد.
ضررهای اخیر این فلز را می توان به توقف دالر آمریکا در حول و حوش پایین ترین 
ســطح یک ماهه طی روند نزولی چهار روزه مرتبط دانست. با این حال، شاخص 

دالر آمریکا )DXY( در زمان انتشار از پایین ترین سطح خود به 105.80 رسید.
بازگشت مجدد دالر می تواند به احساسات بازار در بحبوحه ی کشمکش های جدید 
آمریکا و چین بر سر تایوان مرتبط باشد. همچنین ممکن است آخرین اظهارات 
تندروانه نیل کشــکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس و چاپ محکم تر شاخص 
تورم ترجیحی فدرال رزرو، مانع از نزول دالر آمریکا شــود. عالوه بر این، وضعیت 
 )NFP( محتاطانه پیش از حقوق و دستمزدهای کلیدی غیرکشاورزی ایاالت متحده
در روز جمعه و چاپ پایین شاخص های PMI چین در ماه جوالی نیز احتماالً بر 

قیمت طال تأثیر گذاشته است.

طال و دالر
از سوی دیگر، »رکود فنی« ایاالت متحده و اظهارات قبلی جروم پاول، رئیس 
فدرال رزرو، حاکی از آن است که بانک مرکزی ایاالت متحده انرژی خود را برای 
افزایش تهاجمی نرخ بهره از دست داده است. عالوه بر این، تثبیت پایان ماه دالر 

آمریکا نیز می تواند عامل بهبود قیمت طال باشد.
در میان این بازی ها، بازدهی خزانه داری ایاالت متحده به 2.67 درصد افزایش 
یافت، اما سه واحد پایه )bps( افزایش یافت، اما Futures 500 S&P حداقل حدود 

4110 زیان خفیف را منتشر می کند.
با توجه به نگرانی های متفاوت بازار و عقب نشــینی XAU/USD، کاتالیزورهای 
ریســک می توانند معامله گران را در آستانه PMI تولید ISM ایاالت متحده در ماه 
ژوئیه که پیش بینی می شد 52 در مقابل 53 قبلی باشد، سرگرم کند. با این حال، 
معامله گران فلز احتماالً در آستانه برگزاری روز جمعه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی 
ایاالت متحده )NFP( در ماه جوالی با توجه به درخواست ها برای نرخ های خنثی 

و صحبت های رکود ایاالت متحده محتاط خواهند بود.
تحلیل فنی

قیمــت طــال از 13 ژوئــن باالتر از خــط مقاومــت قبلی باقــی می ماند، 
 )MACD( علی رغم عقب نشــینی اخیر، که به نوبه خود به ســیگنال های مکدی
 صعــودی و خــط RSI محکم تــر می پیوندد تا خریــداران را امیــدوار نگه دارد،

 مگر اینکه قیمت به زیر خط مقاومت تبدیل شــده به حمایت نزدیک به 1740 
دالر کاهش یابد.

حتی اگر فروشــندگان XAU/USD حمایت 1740 دالری را بشکنند، یک خط 
روند صعودی یک هفته ای نزدیک به 1732 دالر می تواند نزولی بیشتر فلز را پیش 

از هدایت آن به پایین ترین سطح ساالنه نزدیک به 1680 دالر به چالش بکشد.
در طول پاییز، نوسان روز چهارشنبه در حدود 1711 دالر و آستانه 1700 دالر 

می تواند خرس های طال را سرگرم کند.
از سوی دیگر، قیمت طال از 18 آوریل به سمت خط مقاومتی شیب دار نزولی 
باقی می ماند، نزدیک به 1780 دالر تا زمان انتشار. با این حال، سطح DMA-50 در 

اطراف 1795 دالر می تواند خریداران فلز را پس از آن به چالش بکشد.

طال، مکث بعد از جهش
تست قلب تاج برای ریاست فدراسیونتست قلب تاج برای ریاست فدراسیون            
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علمیعلمی

پیــرو اعالم کاهش تقاضای مس از طریق کارخانه های چین، قیمت این فلز 
امروز کاهش یافت. به نقل از اینوستینگ، قیمت مس روز دوشنبه پس از آنکه 
داده های ضعیف کارخانه های چین حاکی از کاهش تقاضا برای این فلز شد، سقوط 

کرد، در حالی که قیمت طال در حدود باالترین رقم سه هفته اخیر ثابت ماند.
تا ساعت 09:13 بعد از ظهر به وقت شرقی )0113 به وقت گرینویچ(، معامالت 
آتی مس با 1.2 درصد کاهش به 3.5503 دالر در هر پوند رسید که نزدیک به 
پایین ترین سطح در یک سال گذشته است.تولید کارخانه های چین در ماه ژوئیه 
به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت زیرا محدودیت های جدید در پی افزایش موارد 
ابتال به کووید-19 باعث کاهش فعالیت اقتصادی شــد. شاخص رسمی مدیران 
خرید )PMI( در ماه جوالی به عدد 49 رسید که کمتر از انتظار 50.4 بود و در 
ژوئن 50.2 بود.در حالی که کل فعالیت تجاری این کشور هنوز در قلمرو توسعه 

باقی مانده است، کاهش تولید نشان دهنده ی بدی واردات کاالها است. تقاضای 
چین بخش قابل توجهی از بازار جهانی ســنگ آهن و فلزات اساسی را تشکیل 
می دهد. قیمت نفت نیز در واکنش به این آمار سقوط کرد.بحران بالقوه در بازار 
امالک و مستغالت پر بدهی چین نیز به فشار بیشتر بر قیمت مس و سنگ آهن 

در سال جاری، با توجه به استفاده گسترده از آنها در این بخش، اشاره دارد.
در حالی که قیمت فلزات در ســال جاری به دلیل شوک های عرضه ناشی از 
درگیری روسیه و اوکراین افزایش قابل توجهی داشت، اما از آن زمان در بحبوحه ی 

افزایش تورم و نرخ بهره در سراسر جهان به شدت تثبیت شده است.
همچنین انتظار می رود که این امر، همراه با رکود اقتصادی بالقوه، به تقاضای 
فلزات تا پایان ســال آسیب برساند. اقتصاد ایاالت متحده برای دو فصل متوالی 
در سال جاری کوچک شد، در حالی که بانک مرکزی اروپا اخیراً خطر رکود در 
سال 2022 را اعالم کرده است.در بحبوحه ی چشم انداز اقتصادی وخیم تر، قیمت 
طال پس از صعود به باالترین سطح بیش از سه هفته گذشته در هفته اخیر ثابت 
ماند. هر اونس طالی نقطه ای XAU/USD روز دوشــنبه به قیمت 1763.64 دالر 

معامله شد که نسبت به بسته شدن قبلی خود اندکی کاهش داشت.
سایر فلزات گرانبها نیز ثابت بودند. آتی پالتین با قیمت 889.90 دالر معامله 
شــد، در حالی که آتی نقره تا حد زیادی بدون تغییر در 20.145 دالر معامله 
شد. با این حال، انتظار می رود که با افزایش بیشتر نرخ های بهره ایاالت متحده 

در سال 2022، فضا تا حد زیادی تحت فشار قرار گیرد.
فدرال رزرو هفته گذشــته نرخ بهره را 75 واحد افزایش داد و اعالم کرد که 

احتمال افزایش بیشتر در مواجهه با تورم بسیار باال وجود دارد.

محققان انگلیسی موفق به شناسایی رژیم غذایی مناسب روده انسان شده اند 
که از آن می توان برای افزایش توان افراد برای دویدن راحت تر در مســافت های 
طوالنی استفاده کرد. به نقل از نیواطلس، ترکیب میکروبیوم روده ما بر بسیاری 
از عناصر بدن انســان تأثیر می گذارد و با انجام تحقیقات جدید کشف اطالعات 
شگفت انگیزی در مورد چگونگی ارتقای عملکرد ورزشی افراد را ممکن کرده است. 
آخرین یافته ها در این زمینه نشان می دهد که برخی باکتری های روده می توانند 
عملکرد دوندگان استقامتی را افزایش دهند و البته رژیم غذایی مناسب هم نقشی 

اساسی را در این زمینه ایفا می کند.

تحقیقات قبلی نشــان داده اند که ورزش می تواند به طور مستقیم بر ساختار 
باکتری های روده انسان ها تأثیر بگذارد و برخی مطالعات به تازگی نشان داده اند 
که ممکن است عکس این موضوع نیز صادق باشد. این شامل یافته هایی است 
که نشــان می دهد گونه های خاصــی از باکتری ها در دوندگان ماراتن پس از 
یک مســابقه افزایش می یابد و افزایــش برخی از آنها حتی می تواند انگیزه ما 
را برای ورزش افزایش دهد.دانشمندان دانشگاه آنگلیا راسکین بریتانیا از طریق 
یک مطالعه جدید که شامل بررسی گروهی از دوندگان استقامتی سطح باال بود، 
بیشتر به تحقیق در مورد این رابطه پرداختند.دانشمندان دریافتند افرادی که از 
رژیم غذایی پر پروتئین استفاده می کردند، با کاهش قابل توجه تنوع گونه های 
باکتریایــی، اختالل در ثبات باکتری های روده را تجربه کردند. در مقابل، رژیم 

غذایی پر کربوهیدرات منجر به بهبود عملکرد گروه دیگر شد.
این نتایج نشــان می دهد که مصرف یک رژیم غذایی با پروتئین باال ممکن 
است از طریق الگوی میکروبی تغییر یافته بر روده تأثیر منفی بگذارد، در حالی 
که مصرف کربوهیدرات باال، به عنوان مثال حاوی انواع غالت و ســبزیجات، با 

ثبات میکروبی روده بیشتر مرتبط است.
یافته های مذکور نشان می دهد که رژیم غذایی با پروتئین باال به جای اینکه 
مستقیماً عملکرد دوندگان استقامتی را تضعیف کند، به طور غیرمستقیم از طریق 

جابجایی در باکتری های روده این کار را انجام می دهد.

مخترع فناوری اســکن معتقد است که اپل باید به هشدارهای سرویس های 
امنیتی انگلیس توجه و از سیستم اسکن سمت مشتری در آیفون استفاده کند.

به نقل از رویترز، پروفســور هانی فرید، متخصص تجزیه و تحلیل تصویر در 
دانشگاه کالیفرنیا، مخترع PhotoDNA است. این فناوری یک تکنیک اسکن تصویر 
است که توسط شرکت ها در سراسر وب برای شناسایی و حذف تصاویر غیرقانونی 
استفاده می شود. او گفت که به دنبال مقاله ستاد ارتباطات دولت )GCHQ( مرکز 
امنیت سایبری ملی انگلیس که از گسترش این فناوری برای تلفن های شخصی 

حمایت می کند، اپل باید جرات پیدا کند تا در تلفن های خودش از این فناوری 
استفاده کند.فرید گفت: اکثریت مردم از این فناوری استقبال کرده و می گویند 
خوب است اما گروه نسبتاً کوچکی فشار زیادی بر اپل وارد کردند و فکر می کنم 
اپل، تا حدودی تسلیم این فشار شده است. من فکر می کنم که این شرکت باید 
موضع خود را حفظ می کرد و می گفت: این فناوری درســتی اســت و ما از آن 
اســتفاده می کنیم. من حامی این سیســتم هستم و معتقدم نه فقط اپل،  بلکه 

اسنپ و گوگل و حتی همه خدمات آنالین باید از آن استفاده کنند.

مس سرخ، سرخ شد!

شناسایی رژیم غذایی که به طوالنی دویدن کمک می کند

اپل باید آیفون ها را برای کشف تصاویر آزار کودکان اسکن کند

  ســلول های ســوختی-هیدروژنی جایگزین کربن برای 
نیروبخشی به مراکز داده

شرکت مایکروسافت می گوید که سلول های سوختی-هیدروژنی می توانند 
جایگزین خوبی برای کربن در مراکز داده باشــند تا میزان استفاده از این گاز 

کمتر و صفر شود.
 به نقل از تک رادار، مایکروسافت می گوید سلول های سوختی-هیدروژنی 
را برای جایگزینی کربن توسعه داده است. این سوخت برای ژنراتورهای دیزلی، 
پشتیبان گیر از مرکز داده در صورت قطع برق و سایر اختالالت خدمات استفاده 
می شــود. شان جیمز، مدیر تحقیقات مرکز داده در مایکروسافت این خبر را 
اعالم و آن را شــبیه به موفقیت ناسا در لحظه فرود بر ماه برای صنعت مرکز 

داده توصیف کرد.
طبق مطالعه آژانس بین المللی انرژی، مراکز داده ابری مدرن در حال حاضر 
تقریباً 1 درصد از نیازهای برق جهان را مصرف می کند و 0.3 درصد از کل 

انتشار کربن در جهان را تشکیل می دهند.
نیروگاه پشتیبان مایکروسافت توسط دو سلول سوختی که در دو کانتینر 
حمل و نقل 40 فوتی قرار گرفته بودند، تغذیه می شد. طبق گزارش ها، این 
نیروگاه می تواند تا 3 مگاوات برق تولید کند که برای جایگزینی یک ژنراتور 

دیزلی یا 1800 خانه کافی است.
مایکروسافت از سال 2013 روی فناوری پیل سوختی آزمایشاتی انجام داده 
و متعهد شــده تا سال 2030 کربن منفی شود. اما اکنون هیدروژن فرصتی 
برای پایدارتر کردن آینده مراکز داده را فراهم می کند. فوجیتسو با استارت آپ 
ایســلندی Atmonia همکاری می کند تا آمونیاک پایداری تولید کند که در 
صورت جایگزینی فرآیند Haber-Bosch با انتشار باال، می تواند به طور موثری 

برای تامین انرژی مراکز داده سوزانده شود.
انرژی هیدروژنی با وجود رای اعتماد مایکروســافت، منتقدان زیادی دارد، 
ایالن ماسک این فناوری را احمقانه ترین چیزی که می توان برای ذخیره انرژی 

به آن فکر کرد، توصیف کرد.
شان جیمز، مدیر تحقیقات مرکز داده مایکروسافت، گفت: من از ایده کار 
روی چیزی که می تواند جهان را تغییر دهد هیجان زده هستم و هیدروژن 
پتانسیل فوق العاده ای برای تغییر بازی دارد. وقتی بسیاری از مردم به انرژی 
های تجدیدپذیر فکر می کنند، توربین های بادی و پنل های خورشیدی به 

نظرشان می آید،  اما به هیدروژن فکر نمی کنند.

 همکاری گســترده تویوتا و پاناسونیک برای تولید باتری 
خودروهای برقی

دو شرکت تویوتا و پاناسونیک قصد دارند از طریق همکاری گسترده با 
یکدیگــر لیتیوم مورد نیاز برای تولید باتری های مورد نیاز در خودروهای 

برقی را از معادن نوادا تامین کنند.
 بــه نقل از رویترز، برای خرید لیتیوم مورد نیاز برای تولید باتری های 
برقی از ظرفیت برخی معادن نوادا استفاده می شود که در کنترل شرکت 

آیونیر ال تی دی است.
آمریکا برای تامین نیاز خود به لیتیوم برای تولید انواع باتری با مشکالت 
زیادی مواجه است و درگیری با چین هم موجب افزایش نگرانی این کشور 

برای دسترسی به منابع پایدار تامین لیتیوم شده است.
قرارداد تامین الزام آور دو طرف، که روز یکشنبه اعالم شد، دومین معامله 
در کمتر از یک ماه گذشته برای شرکت آیونیر ال تی دی و نشانگر اعتماد 
قوی به پروژه ای است که در حال تبدیل شدن به اولین منبع جدید تامین 

فلزات باتری در ایاالت متحده در دهه های اخیر است.
طبــق مفاد این قرارداد، آیونیر ســاالنه 4000 تن کربنات لیتیوم را به 
مدت پنج سال به شرکت پرایم پالنت انرژی اند سولوشنز تحویل می دهد 
که توســط تویوتا و پاناسونیک در ســال 2020 برای رقابت بهتر در بازار 
باتری، تشــکیل شد. قرار اســت عرضه  باتری های تولید شده بدین شیوه 

در سال 2025 آغاز شود.

 توصیه محققان درباره دز یادآور واکسن
کارشناســان بهداشــتی درباره دز تقویت کننده واکسن افرادی که در 

معرض خطر هستند، توصیه هایی دارند.
 به نقل از رویترز، به گفته کارشناســان واکسن، افرادی که در معرض 
خطر  بیماری شدید هســتند و هنوز دومین تقویت کننده کووید-19 را 
دریافت نکرده اند، نباید منتظر نســل بعدی واکسن های هدفمند امیکرون 

در پاییز باشند.
همانطور که ویروس در حال تکامل اســت، معلوم نیست چه نسخه ای 
در پاییز به طور گسترده منتشر می شود، ضمن اینکه هنوز مشخص نیست 

بروزرسانی واکسن ها می تواند جدیدترین سویه های امیکرون را در ایاالت 
متحده و اروپا هدف قرار دهد.

بــا افزایش تعداد موارد ابتال به کرونا در حالی که ایمنی به مرور زمان 
از بین می رود، کارشناســان می گویند بهترین گزینه برای افرادی که در 

معرض خطر هستند، دریافت واکسن موجود است.
نهادهــای مختلف در ایاالت متحده از شــرکت فایزر/بیوان تک و مدرنا 
خواسته اند تقویت کننده های واکسنی را ایجاد کنند که سویه های BA.4 و 

BA.5 و هم ویروس اصلی را هدف قرار می دهند.
شرکت داروسازی مدرنا قبال اعالم کرده بود که دز یادآور واکسن کرونای 
آنها می تواند در مقابل گونه به ســرعت رو به گســترش امیکرون مصونیت 
ایجاد کند؛ در حالی که در اکثر موارد واکســن های نیم دزی به عنوان دز 
یادآور اســتفاده می شود، تزریق سوم با دز کامل برای افرادی که سیستم 

ایمنی ضعیفی دارند توصیه می شود.

 غذاهایی که شما را دچار زوال عقل می کند

محققان در بررسی اخیر خود دریافتند، مصرف برخی از غذاها افراد را 
در معرض زوال عقل قرار می دهد. به نقل از دیلی میل، نتایج یک مطالعه که 
اخیرا صورت گرفته نشان می دهد،  مصرف تنقالت و غذاهای فوق فرآوری 
شده به مغز آسیب می رساند و  افراد را در معرض زوال عقل قرار می دهد.

براساس تحقیقات صورت گرفته، تنها ترک مصرف یک شکالت در روز 
می تواند خطر ابتال به این بیماری را تا ســه درصد کاهش دهد. محققان 
70 هزار انگلیسی را برای نظارت بر تاثیر رژیم غذایی فرآوری شده ردیابی 
کردند و درنهایت مشخص شد، افرادی که غذاهای ناسالم مصرف می کنند 

43 درصد بیشتر در معرض ابتال به زوال عقل بودند.
دانشمندان چینی تاکید می کنند، رژیم غذایی حاوی نوشابه های گازدار، 
چیپس و کلوچه نه تنها شــمارا دچار چاقی می کند، بلکه به مغز شما نیز 
آسیب های جدی وارد می کند. Huiping Li، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
پزشکی تیانجین گفت: »الزم است بدانید تغییرات کوچک و قابل کنترل در 
رژیم غذایی ممکن است در خطر ابتال به زوال عقل در افراد تفاوت ایجاد 
کند«.غذاهای فوق فرآوری شــده سرشار از چربی، شکر و نمک، پروتئین 
و فیبــر کم و حاوی رنگ های مصنوعی، شــیرین کننده ها و نگهدارنده ها 
هســتند. غذاهای آماده، بستنی، سوسیس، مرغ سرخ شده و سس گوجه 

فرنگی از پرمصرف ترین این مواد غذایی هستند. 

 کشف کوسه باستانی قطب شمال در آب های گرم

یکی از آخرین چیزهایی که زیست شناسان انتظار داشتند در آب های 
گرم دریای کارائیب بیابند، یک کوسه باستانی متعلق به مناطق سردسیر 
گرینلند بود که این اتفاق نیز رخ داد. به نقل از مشــبل، کوســه باستانی 
گرینلند از جمله موجوداتی است که به خاطر زندگی در مناطق دوردست 
در قطب شمال یخ زده شهرت دارد و شناسایی آن در یک منطقه گرمسیری 
موجب حیرت دانشمندان شده است.محققان، در حالی که کوسه های ببری 
را در ســواحل بلیز شکار و عالمت گذاری می کردند، یک کوسه گرینلند را 
صید کردند که گونه ای است که برای قرن ها در اعماق دریا زندگی می کرد.

دوانشی کاسانا، زیست شناس دانشگاه فلوریدا که این کوسه را مشاهده 
کرده می گوید: »ما ناگهان یک موجود بســیار کند را در زیر ســطح آب 
دیدیم. در ابتدا، محققان تصور کردند که این یک کوســه از جمله کوسه 
های عادی موجود در دریا است. اما با عکاسی و بررسی دقیق تر مشخص 

شد این یک کوسه گرینلند است.«

 ابتالی 80 کودک به آبله میمون
براساس اعالم کارشناسان بهداشتی، در حال حاضر بیش از 80 کودک در 
چندین کشور به آبله میمون مبتال شده اند.به نقل از بلومبرگ، کارشناسان 
هشــدار می دهند، شیوع گســترده آبله میمون باعث نگرانی شده که این 
ویروس ممکن است در میان گروهی که مستعد انتقال عفونت های مسری 
هستند گسترش یابد.کارشناسان سازمان جهانی بهداشت این هفته گفتند 
که آنها بســیار دقیق احتمال شیوع در بین کودکان را زیر نظر دارند. این 
آژانس در یک نشســت خبری اعالم کرد کــه در حال حاضر بیش از 80 
کودک در چندین کشــور به آبله میمون مبتال شده اند که عمدتاً از طریق 
تماس های خانگی صورت گرفته اســت.در حالی که این رقمی کوچک از 
بیش از 20 هزار مورد آبله میمون در سراسر جهان است که بیشتر آن در 
میان مردانی اســت که با مردان رابطه جنسی دارند اما چشم انداز انتقال 
در جامعه این نگرانی را ایجاد می کند که ویروس آبله میمون می تواند در 

سایر جمعیت ها مانند زنان ایجاد شود. 

امام حسین علیه السالم :

انِتقاُدُه  العالِِم  َدالئِِل  ِمن 
بَِحقائِِق  وِعلُمُه  لَِحدیِثِه 

ُفُنوِن النََّظِر؛
از نشانه های دانا ، نّقادی 
)و بررسی( گفتار خود و 
آگاهی او از حقایق فنون 

رأی )و نظر( است.
گزیده تحف العقول، ص 38
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