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علی اصغر سمیعی
 رییس اسبق کانون صرافان

جنگ با عالمت های غیرواقعی اقتصاد

 اگر وضعیت اقتصادی کشــور را بررسی کنیم، در می یابیم کشور قبل از 
هر چیز و مهم تر از هر چیز دیگر، نیاز به مسووالن اقتصادی مستقل، مقتدر، 
با اراده و با جرات،  دارد که امور اقتصادی کشور را در دست گرفته و اقدامات 

اصالح گرانه و ریشه ای را آغاز کند.
به عبارتی، باحذف هرگونه نرخ  غیرواقعی، چه برای حامل های انرژی، چه 
بــرای تعرفه های گمرکی، چه برای انواع مالیات ها و عوارض ها و به خصوص 
برای ارز و واقعی شدن قیمت ها، باعث شود تا قیمت ها به عنوان عالمت کار 

خودشان را به طور صحیح انجام دهند.
چنانچه این گونه مسووالن شجاع و مدبر و دلسوزی در راس امور اقتصادی 
کشور قرار گیرند، با آزاد شدن و رقابتی شدن کسب و کار، احتماال کسب انواع 
مجوزها هم از حالت سختگیرانه و رانتی خارج می شود و تمدید مجوزها هم 

برای فعاالن اقتصادی با انواع بهانه جویی ها روبه رو نخواهد شد.
اما بهترین کاری که یک مسوول اقتصادی که هم اکنون در راس یکی از 
نهادهای اقتصادی کشور است می تواند انجام دهد، اگر اراده و جرات اصالح 
را در خود نمی بیند، این اســت که حداقل جرات کناره گیری از آن مقام را 
داشته باشد. اگر توانایی کار را در خود نمی بیند، حداقل کنار رود، تا انشااهلل 
جایگزینی مناسب و صالح و با اراده و با جرات وارد شود و زمام امور اقتصاد 

را در کف بگیرد.
من بار دیگر تاکید می کند اقتصاد زمانی می تواند به شــکوفایی و پویایی 
برســد که رقابت در آن واقعی باشــد و این با چند نرخی بودن و امتیازهای 
ویــژه برای برخــی از فعاالن اقتصادی و با وجود مقررات دســت و پاگیر و 
محدودکننده و سختگیرانه برای دادن مجوز یا تمدید مجوز برای شغل های 
مختلف، ممکن نخواهد بود. اینکه مثال صرافان را مجبور می کنند که سرمایه 
خودشان را تا چندین برابر باال ببرند، یا آنها را به علت این که سنشان مثال از 
۷۰ سال باالتر است از تصدی صرافی خود منع می کنند، یا خواستار مدارک 
تحصیلی خاص یا به قول خودشان مرتبط از آنها می شوند، کمکی به وضعیت 

اقتصادی کشور نمی کند.
زمانی می شود به شکوفایی اقتصادی کشور امیدوار بود که تبعیض و رانت 
برداشته شود. حداقل درب اتاق مسووالت میانی به روی مراجع، )ارباب رجوع 
سابق( باز باشد و برای طرح مشکل با یک کارمند معمولی نیاز به کسب اجازه 
تلفنی از او نباشد، یا حداقل کارمندها موظف به جوابگویی تلفن هایشان باشند.

بنــده به عنوان یک ریش ســفید عرض می کنم ۲۰ ســال پیش وقتی 
می خواســتم مجوز صرافی را تمدید کنم، فقط ۴۸ ســاعت طول کشــید، 
ولی برای تمدید در دوره اخیر تا هم اکنون بیش از دو ســال طول کشیده و 
هنوز حتی جواب نامه ما را نمی دهند. نمی خواهم موضوع را شخصی کنم، 
 ولــی فقط برای ارائه تصویری از طرز کار یکی از بهترین و مورد اعتمادترین

 نهاد های اقتصادی، خواستم مثالی بیاورم.

حرکت سرمایه گذاران به سمت رکود جهانیحرکت سرمایه گذاران به سمت رکود جهانی

نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما نشان می دهد 
از بین ســریال های جدید پخش  شــده در نیمــه دوم تیر 
سال ۱۴۰۱، فصل دوم ســریال »برف بی صدا می بارد« به 
کارگردانــی پوریا آذربایجانی و تهیــه کنندگی محمدرضا 
شفیعی از شبکه سه با ۱/۳۶ درصد مخاطب، پربیننده تر از 
سایر سریال ها بوده  است. این سریال با رضایت۷/۸۱ درصدی 
بینندگان را در حد »زیاد« کسب کرده  است و توانسته است 
با اختالف آمار زیاد در جایگاه اول سریال های درحال پخش 
قرار بگیرد.بر اساس این نظرسنجی در این مدت، سریال های 
»مســتوران« از شــبکه یک با۵/۱۸ درصد بیننده و کسب 
رضایت ۴/۷۱ درصدی آنان، »وضعیت زرد ۲« از شبکه دو 
با ۱۸ درصد بیننده و کســب رضایت ۵/۶۱ درصدی آنان، 
»آقای قاضی« از شــبکه دو با ۸/۱۶ درصد بیننده و کسب 
رضایت ۴/۸۰ درصدی آنان و »داستان یک شهر« از شبکه 
پنج با ۱۰ درصد بیننده و کسب رضایت ۴/۵۷ درصدی آنان 

در رتبه های بعدی قرار دارند.

در مختارنامه، دو ســه نقش دیگر به من پیشــنهاد شد که 
یکی شان عمر سعد بود. من هفده قسمت آماده را خواندم. و 
گفتم ابن زیاد را دوست دارم. برخورد میرباقری با این خواسته 
من برایم بسیار انگیزه بخش بود. چون با اما و اگر پذیرفت و 
شرط کرد که روی این شخصیت متمرکز باشم و کار دیگری 
را قبول نکنم. بعد از این توافق مو و ریشم را بلند گذاشتم و 
کار روی شخصیت ابن زیاد را آغاز کردم.اجراهای داریوش 
فرهنگ، رضا سعیدی و عزت اهلل مقبلی را در نقش ابن زیاد 
دیده بودم. می دانستم که حاصل کارم با آنها مقایسه خواهد 
شد ولی انصافا ســناریو بی نظیر بود. من هم تالش کردم با 
درک کاملی از این شخصیت جلوی دوربین بروم. چون واقعا 
همه عوامل از بهترین ها بودند و باید باشناخت کار را شروع 
می کردم. به همین دلیل رفتم سراغ منابع تاریخی که خواندن 
برخی از آنها مثل تاریخ بیهقــی و طبری و.. راحت هم نبود. 
چندین مختارنامه داریم.کوشــیدم آن قدری بخوانم و جلو 

بروم که از نظر فکری در فضای آن دوران قرار بگیرم.

بر اســاس اعالم بانک مرکزی، از مجموع ۱۶ هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق 
صادرشده برای تامین مالی زنجیره ای تولید، ۷۵۶۰ میلیارد تومان آن از ۱۵ تیر 

تاکنون صادر شده است.
 روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از اقدامات انجام شده به منظور بهبود شیوه های 
تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی 
زنجیره ای، اصالح و ارتقای دستورالعمل و سامانه اوراق گام است که از نیمه دوم 

تیرماه عملیاتی شده است.
بر اساس اصالحات انجام شده در دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام، امکان 
نگهداری یا انتقال اوراق از زمان صدور تا سررسید حسب نیاز متقاضی اوراق، در 

شبکه بانکی یا بازار سرمایه اختیاری است.
همچنین سایر تغییرات شامل امکان اســتفاده اشخاص حقیقی به عنوان رکن 
متقاضی اوراق، افزایش سررسید گام تا ۱۲ ماه، افزایش سقف اعتباری هر بنگاه 
متعهد معادل ۱۲۰ درصد فروش سال آخر آن بنگاه، امکان استفاده شرکت های 
بازرگانی و پخش از اوراق گام و امکان استفاده از اوراق گام برای خرید ارز واردات 

مواد اولیه توسط زنجیره های تولیدی است. 
از جمله نکات قابــل توجه در خصوص عملکرد اخیــر اوراق گام، افزایش تعداد 
بانک های فعال در تأمیــن مالی زنجیره ای و افزایش تنــوع بنگاه های متعهد و 
متقاضی اوراق گام است.از ابتدای راه اندازی اوراق گام )بهمن ماه  سال ۱۳99( تا 
این تاریخ، در مجموع ۱۶۴ هزار میلیارد ریال اوراق گام توســط بانک های عامل 
صادر شده اســت که از کل اوراق صادر شــده، حدود ۸۸.۴ هزار میلیارد ریال 
بر اســاس دســتورالعمل قبلی و حدود ۷۵.۶ هزار میلیارد ریال طی چند هفته 
اخیر و از زمان عملیاتی شدن دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام )نیمه دوم 
تیرماه( بوده اســت.طیف گســترده ای از فعالیت های اقتصادی از جمله صنایع 
خودروسازی، قطعه سازی، صنایع شــیمیایی، فلزات اساســی، لوازم خانگی، 
 فروشگاه های زنجیره ای و زنجیره های کشاورزی به منظور تأمین مالی از اوراق 

گام استفاده می کنند.

پس از اقدامات اخیر فدرال رزرو مبنی بر افزایش ســنگین نرخ بهــره برای کنترل تورم، 
گمانه زنی ها برای احتمال ورود اقتصاد جهانی به یک دوره رکودی افزایش یافت.

 اگرچه این روزها سیاست گذاران اقتصادی آمریکا همچنان اعتقاد دارند که نشانه ای از رکود 
در کار نیســت، اما برخی پارامترها در صورت تداوم، از قدم گذاشتن اقتصاد در یک دوران 

رکودی خبر می دهند.
برای بررسی این موضوع که آیا اقتصاد جهانی درحال ورود به رکود است و یا فاصله زیادی با 
آن دارد، نیاز است که مسائل و آمارهای مختلفی از جمله روند نرخ بیکاری، وضعیت تولید 
شرکت ها با شاخص PMI، بازده نرخ اوراق قرضه و... مورد بررسی قرار بگیرد که در ادامه به 

آن ها خواهیم پرداخت.

  حرکت چراغ خاموش نرخ بیکاری؟
اگر به نرخ بیکاری کشور آمریکا در ماه گذشته نگاهی بیاندازیم، آمارها از وضعیت خوب اشتغال 
خبر می دهند و به نظر می رســد که همه چیز تحت کنترل حرکت کرده است. طبق آمار 
اعالمی برای ماه ژوئن، نرخ بیکاری آمریکا ۳.۶ درصد اعالم شد که در سطح ماه قبل تر و طبق 
انتظارات بود.این موضوع اما تمام ماجرا نیست و به نظر می رسد که فارغ از آمار، اتفاقات مهمی 
در حوزه بازار کار این کشور درحال رخ دادن است. چندی پیش لینکدین )یکی از معتبرترین 
شبکه های مجازی کاریابی(، گزارشی را منتشر کرد که در آن از شروع لغو پیشنهادهای شغلی 
خبر می داد. در این گزارش ذکر شده بود که بسیاری از شرکت های نام آشنا مانند توییتر، متا، 
تسال و... پیشنهاداتی را که به افراد برای شروع همکاری ارائه داده بودند را لغو کرده اند و حتی 
درحال تعدیل بسیاری از نیروهای خود هستند.اخیرا حتی کمپینی در این کشور شکل 
گرفت که مدیران ارشد در حال ترک مشاغل خود هستند. زمانی که این نشانه ها را کنار هم 
می گذاریم، انتظار می رود که در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش نرخ بیکاری به عنوان 

یکی از اصلی ترین نکات ورود اقتصاد به رکود باشیم.

 تولید؛ ضعیف تر از انتظارات
طی چند روز گذشته شاخص PMI )مدیران خرید( برای بسیاری از کشورها منتشر شد و این 

شاخص ها اکثرا از روند ضعیف تر از انتظار وضعیت تولید خبر دادند.
مهم ترین آمار منتشــر شــده نیز مربوط به کشــور چین به عنوان یکــی از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کامودیتی در دنیاســت که با ثبت عدد ۴9، عملکردی 
ضعیف تر از ماه گذشته به نمایش گذاشت درحالی که انتظارات برای PMI صنعت این کشور، 
۵۰.۴ بود و پیش بینی شده بود که پس از عبور کشور چین از سیاست کووید-صفر و بهبود 

وضعیت قرنطینه، شرایط صنعت این کشور پهناور بهبود یابد.
برای دیگر کشورها نیز شرایط تقریبا به همین شکل پیش رفته است. برای ایاالت متحده 
نیز پیش بینی شــده بود که PMI حدود ۵۲.۳ باشــد اما عدد ۵۲.۲ به ثبت رسید که جزو 
ضعیف ترین آمارها طی چند ماه گذشــته بوده اســت. در کنار این موضوع اما دو پارامتر 
»استخدام« و »سفارشــات جدید« حتی اعدادی کمتر از ۵۰ را به ثبت رساندند که نشان 
از عملکرد ضعیف تر نسبت به ماه قبلی دارند و دلیل اصلی آن نیز وجود ابهام باال در آینده 
اقتصادی کشور است تا کارفرمایان را از استخدام نیروی جدید و مشتریان را از ثبت سفارش 

باز دارد.

  سرمایه گذاران به پیشواز رکود می روند
نگاهی به روند نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله و ۲ ساله ایاالت متحده نکات جالبی را در خود جای 
داده است. بازده سررسید اوراق ۲ ساله روز گذشته طی یک حرکت صعودی قدرتمند پس از 
۱۵ سال به باالی ۳ درصد رسید تا رکورد مهمی را از خود به جای بگذارد. حتی در اوج بحران 

اقتصادی سال ۲۰۰۸ نیز این نرخ به باالی ۳ درصد نرسیده بود.
این اتفاق درحالیست که نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد 
و اکنون در محدوده ۲.۷۱ درصد قرار گرفته و اختالف اوراق ۱۰ ساله و ۲ ساله در شرایطی 
کم سابقه به منفی ۰.۲9 درصد رسیده است. روند صعودی در نره سررسید اوراق قرضه به 
معنای فروش آن توسط سرمایه گذاران است و روند نزولی نیز به معنای هجوم آن ها به خرید 
اوراق قرضه مورد نظر است. بنابراین می توان از اتفاق رخ داده استنباط کرد که سرمایه گذاران 
درحال خروج از بازارهای کوتاه مدت و حرکت به سمت سرمایه گذاری بلندمدتی هستند که 

دلیل اصلی آن نیز انتظار برای کنترل تورم و ورود اقتصاد به یک دوره رکودی است.
فدرال رزرو نیز این موضوع را چندین بار تکرار کرده است که تورم هدف آن ۲ درصد بوده و تا 
زمانی که به این هدف دست پیدا نکند، به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. بنابراین می توان 
انتظار داشت که بازی هنوز تمام نشده و باید منتشر واکنش های بیشتری از سمت بازارها به 

تصمیمات سیاست گذاران در ماه های آینده باشیم.

»برف بی صدا می بارد« 
پربیننده ترین سریال شد

 گفته های فرهاد اصالنی 
درباره ایفای نقش ابن زیاد...

  

جذب نیرو

 مرکز ملی آنی یاب
در بخش خصوصی اداره پست و دفاتر پیشخوان دولت
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/05/19

شماره : 1436

 زیرساخت ها برای صادرات محصوالت کشاورزی مهیا نیست

نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران از تعطیلی تولیدکنندگان رب و تن ماهی به 
دلیل بالتکلیفی و ابالغ نشدن قیمت های جدید در سال جاری خبر داد و گفت: 
در حال حاضر برخی از واحدها، تولید خود را تعطیل کردند که تعداد دقیق 
آن ها را نمی دانیم، اما واحدهایی که تعطیل شدند، بیش از ۵۰ درصد سهم بازار 
رب و تن را در اختیار داشته اند. مسعود بختیاری در نشست خبری اظهار کرد: 
تعیین تکلیف قیمت جدید تن ماهی و ربع گوجه چهار ماه به تعویق افتاده که 
این وضعیت مشکالت جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. همچنین 
آخر تیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و تولیدکنندگان برای قیمت 
۴۵ هزار تومانی رب گوجه توافق کردند، اما ستاد تنظیم بازار هنوز این قیمت 
را ابالغ نکرده است.وی با بیان اینکه لزوم درج قیمت تولیدکننده در ماه های 
پایانی سال، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرد، تصریح کرد: چند ماه بعد دولت 
متوجه شد این طرح شدنی نیست و تولیدکنندگان ملزم به درج همزمان قیمت 

تولیدکننده و مصرف کننده شدند که زمینه قانونی هم ندارد.
نایب رئیس سندیکای کنسرو همچنین با بیان اینکه بر اساس یکی از مصوبات 
ستاد تنظیم بازار در سال گذشته مقرر شده کنسرو تن ماهی و رب گوجه هم 
مشمول قیمت گذاری پیشینی باشند، تصریح کرد: این در حالی است که قیمت 
این محصوالت با توجه به تعداد باالی تولیدکنندگان و سهم کم محصوالت در 
سبد خانوار، باید بر اساس رقابت در بازار تعیین شود و حتی بدنه کارشناسی 

وزارت جهاد و سازمان حمایت هم موافق این وضعیت نیستند.
وی افزود: درخواست ما این اســت که رب گوجه و تن ماهی از قیمت گذاری 
پیشینی خارج شود. اگر این اتفاق نمی افتد حداقل قیمت های واقعی درج 
شود. ما حتی حاضر به تولید با حاشیه سود صفر هستیم تا بتوانیم هزینه های 
جاری خود را پرداخت کنیم. اما اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، نتیجه آن ضربه 

به تولید کننده است.

  تکلیف تولیدکنندگان با اجرای قانون انتزاع
بختیاری در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره تکلیف دستگاه ها با وجود اجرای 
قانون انتزاع، گفت: تولیدکنندگان خودشان هم دقیقا نمی دانند با کدام دستگاه 
روبه رو هستند. متولی صنعت وزارت صمت است، اما با اجرای قانون انتزاع، 
صنایع غذایی به ویژه صنایع تبدیلی ذیل وزارت جهاد قرار گرفته است. وزارت 
صمت می گوید در حال حاضر فقط متولی برخی امور مثل مشکالت ماشین 
آالت است و قیمت مواد اولیه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است. اما سازمان 
حمایت با وجود اینکه ذیل وزارت صمت قرار گرفته، وظایف و اختیارات فرا 

وزارتخانه ای دارد و مسئول آنالیز و کارشناسی قیمت نهایی است.
محمد مختاریانی، عضو هیئت مدیره سندیکای کنسرو، نیز در ادامه این نشست 
گفت: چهار ماه است که مشغول نامه نگاری برای تعیین قیمت جدید رب گوجه 
و تن ماهی هستیم. وزارت جهاد سازمان حمایت هم با قیمت  جدید رب موافقت 

کردند، اما به نظر می رسد دو وزیر برای تعیین قیمت یک محصول جزئی اختیار 
ندارند و همچنان منتظر تعیین قیمت این محصول در ستاد تنظیم بازار، از سوی 
معاون اول رئیس جمهوری هستیم. این فرآیند تعریف شده برای تعیین قیمت 
محصوالت متنوع، بسیار ناکارآمد است و باعث شده مسئوالن وقت خود را به 
جای مسائل کالن، صرف امور غیرضروری کنند.وی افزایش قیمت گوجه، ارز 
نیمایی و دستمزد را از دالیل افزایش قیمت رب عنوان کرد و گفت: کاهش ۱۰ 
درصدی قیمت روغن هم با تهدید تولیدکنندگان انجام شد. چرا که هنوز مواد 

اولیه ارزان تر به تولیدی ها نرسیده، اما آن ها مجبور به کاهش قیمت شدند.

   گفتند گران کنید، بعد جریمه کردند!
عضو هیئت مدیره سندیکای کنسرو همچنین در پاسخ به سوالی درباره چرایی 
دو نرخی شدن قیمت رب در بازار گفت: قائم مقام وزیر جهاد در مقطعی گفت 
تولیدکنندگان افزایش ۱۲ درصدی را روی کاالی خود درج کنند تا پروسه 
تصویب قیمت انجام شود، اما بعد از مدتی بدون توجه به این مجوز کالمی، تولید 
کنندگان بزرگ جریمه شدند و برخی از آن ها هم تولید خود را متوقف کردند. 
علت چند نرخی بودن رب در بازار و درج قیمت های جدید روی برخی کاالها 
همین است.به گفته وی در حال حاضر حداکثر قیمت مصرف کننده رب گوجه 
در سامانه ۱۲۴ نزدیک به ۴۰ هزار تومان درج شده، اما برای قیمت ۴۵ هزار 
تومان توافق شده که هنوز ابالغ نشده است. البته این قیمت به صورت موقت 
تعیین شده و از نظر تولیدکنندگان قیمت واقعی نزدیک به ۵۵ هزار تومان 
است.   همچنین قیمت فعلی تن ماهی حدود ۳۵ هزار تومان است که امکان 
تولید با آن وجود ندارد و درخواست شده برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان 

حداقل به طور موقت به ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.

طبق اعالم مدیر عامل سازمان تملیکی، ۳۰ کانتینر از حدود ۱۳ سال پیش وارد 
بنادر شده ولی بدون اظهار به گمرک و ورود به فرایند ترخیص، عمده کاالهای 
داخل آنها تخلیه و خارج شده اســت؛ موضوعی که حتی بنادر و کشتیرانی در 
این سال ها از آن خبر نداشته و اخیرا کشف و به مقام قضایی اعالم کرده است. 
اینجا خروج غیرقانونی و قاچاق کاال مطرح است و افراد تحت پیگرد قضایی قرار 

خواهند گرفت.
عبدالمجید اجتهادی - مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و معاون وزیر اقتصاد- 
در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با ماجرای ۳۰ کانتینری که از اواخر دهه ۸۰ وارد 
بنادر شده و در ســفر اخیر رئیس قوه قضائیه به بوشهر مورد توجه قرار گرفت، 

توضیحاتی ارائه کرد.

  مصوبه ۹۷ اوضاع را تغییر داد
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه این ۳۰ کانتینر از حدود 
۱۳ سال پیش وارد بندر شده ولی هنوز به گمرک اظهار و وارد فرایند ترخیص 
نشده بود گفت:طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، واردکنندگان سه ماه فرصت 
دارند کاال را به گمرک اظهار و ترخیص کنند که این زمان با درخواست از گمرک 
دو ماه دیگر امکان تمدید دارد، در غیر این صورت کاال مشمول مقررات متروکه 
خواهد شد. همچنین طبق تبصره ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، این زمان برای 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در اختیار مناطق قرار دارد ولی درنهایت نباید مدت 
زیادی طول بکشد. اما از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم ها و ضرورت تامین کاالی 
اساسی، با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، این زمان برای گمرک و مناطق به دو 
ماه کاهش پیدا کرد. بر این اساس اگر صاحب کاال در این فرصت برای ترخیص 
اقدام نکرد، گمرک و بنادر و یا انبارهای عمومی موظف است مقررات متروکه را 
درمورد کاال اعمال و به گمرک گزارش دهد تا بالفاصله اظهارنامه متروکه تنظیم 

و برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی ارسال شود.

  بندر ۱۳ سال از ۳۰ کانتینر خبر نداشته است
وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که اداره بندر و یا سایر مراجع تحویل گیرنده، 
گزارشی به گمرک ارائه ندهند، گمرک نیز اطالعی از کاالی اظهار نشده ندارد تا 
به سازمان اموال تملیکی اعالم شود، این در حالی است که اداره بندر و کشتیرانی 
بوشهر اعالم کرده که خودشــان هم در جریان این ۳۰ کانتینر در این سال ها 
نبوده اند و در زمان آمارگیری، متوجه شده اند که این تعداد کانتینر چندین سال 

در آنجا بوده و تکلیف مشخصی نداشته است و اطالعی هم از صاحب کاال ندارند.

  سوال مرجع قضایی؛ چرا کشتیرانی ۱۳ سال سراغ کانتینرهایش 
نیامد؟!

اجتهادی، با اشاره به اینکه طبیعتا شرکت واردکننده این کاالها، مشخص است 
و شرکت کشتیرانی و یا شــرکت های حمل و نقل دریایی هستند و از طریق 
اسناد نیز، صاحب کاال مشخص و قابل شناسایی است، افزود: اینکه ماجرای این 
کانتینرها چیست را مقامات مسئول در کشتیرانی بررسی و توضیح خواهند داد 
چراکه بازرسی این سازمان، آن را کشف و به مقام قضایی گزارش داده است، اما 
کانتینرهایی که کاال با آنها حمل شده، متعلق به شرکت کشتیرانی بوده و ممکن 
است به واردکننده اجاره داده باشند. موضوعی که مورد سوال رئیس قوه قضاییه 
در بازدید از بوشــهر، قرار گرفت این بود که آیا صاحب کاال در این سال ها برای 
ترخیص نیامده و یا اینکه تخطی کرده و به صورت قاچاق بخشی را خارج کرده 
است؟ یا اینکه چرا شرکت کشتیرانی در این ۱۳ سال، سراغ کانتینر نیامده است؟ 
اینها بخشی از مســایلی بود که رئیس قوه قضائیه نیز تاکید داشتند باید مورد 

بررسی قرار گرفته و پاسخ آن از شرکت کشتیرانی دریافت شود.

  چند دوربین عکاسی در یک کانتینر مانده و مواد غذایی فاسد شد
معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت کانتینرها نیز توضیح داد: کاالی موجود در 
برخی از این کانتینرها بدون اینکه اظهار شده باشد، تخلیه شده است و یا در بخش 
عمده ای از آنها، به میزان محدودی کاال قرار دارد، مثال چند دوربین عکاسی در 
یک کانتینر مانده و یا یک سوم کانتینر ۴۰ فوت، کاال و مابقی خالی است، در 
موردی، قسمت انتهایی یکی از کانتینرها پارگی داشت و کاال از آن بخش خارج 

شده بود که جای تعجب دارد. در بین شان کانتینرهای حاوی مواد غذایی فاسد 
شده هم بود. اینجا این سوال مطرح است که آیا این کانتینرها از کشور مبدا با 

همین میزان کاال به بندر رسیده است، که بعید به نظر می رسد.

  کانتینرها تخلیه شده، احتماال قاچاق شده است
آن طور که اجتهادی گفته، احتمال قوی این است که این کانتینرها پُر بوده و 
افرادی آنها را به صورت غیرمجاز تخلیه کرده اند چون به گمرک اظهار نشده و از 
مسیر قانونی، به خارج از محوطه گمرکی منتقل نشده است، بنابراین به احتمال 
زیاد، قاچاق صورت گرفته اســت و افراد تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. 
همچنین ماهیت کاالهای موجود در این کانتینرها که تخلیه نیز شده، مورد 

بحث است که آیا کاالی مجاز، غیرمجاز یا ممنوعه بوده اند؟

  هر چقدر کاال مانده باشد در نهایت امحاء خواهد شد
وی این را هم گفت که با توجه به عدم اظهار کاال به گمرک و در ادامه عدم ارسال 
اظهارنامه متروکه به سازمان اموال تملیکی، در حال حاضر این دو سازمان هیچ 
مسئولیتی در مورد این کانتینرها ندارند، به هر حال وضعیت این کاالها و اشخاص 
مرتبط با آن شناسایی خواهد شد و همان اندک کاالیی که در این کانتینرها باقی 
مانده، به گمرک اعالم و این سازمان نیز اظهارنامه متروکه تهیه و به سازمان اموال 

تملیکی اعالم خواهد کرد و در نهایت با طی فرایند قانونی، امحاء خواهد شد.

  برخی صاحبان کاال برای ترخیص عجله ندارند، زمان که بگذر گرانتر 
می فروشند

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین به جریان رسوب کاال در بنادر اشاره 
داشت و یادآور شد که قبال طبق قانون، در مناطق آزاد که ادارات بنادر هم جزو این 
مناطق هستند زمان برای تعیین تکلیف و ترخیص کاال در اختیار خودشان بود و 
از سویی صاحبان کاال در محوطه ها و انبارهای گمرکی از هزینه کمتری برخوردار 
بودند و چندان برای ترخیص عجله ای نداشتند، در عین حال که با توجه به شرایط 
تورمی که موجب می شد در گذر زمان، ارزش کاال بیشتر شده و بتواند با قیمت 
باالتری عرضه کند، عاملی برای کندی ترخیص و رسوب شده بود. با این حال با 
توجه به مصوبه ای که در دستور کار دولت قرار دارد و به زودی ابالغ خواهد شد 
پیش بینی این است که در مرحله اول از رسوب کاال جلوگیری شود و هم اینکه 

کاالهای رسوبی به سرعت تعیین تکلیف شوند.

ســعیده محمد  -   ایــده روز |رئیس 
اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی معتقد است 
صادرکنندگان عالوه بر محدودیت های ناشی از 
تحریم به دلیل نبود زیرساخت های حمل ونقل 
قادر به توســعه صــادرات به ویــژه در حوزه 

کشاورزی نیستند.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی 
خاطر نشان کرد: مســیر بانک های بین المللی 
برای تجار ایرانی باز نیست از این رو آنها مجبورند 
ارز حاصل از صادرات را به صرافان محلی بدهند 
و آنهــا با ریال پول را واریز می کنند. ۹۵ درصد 
صــادرات به کشــورهای حــوزه خلیج فارس 
به صورت امانی انجام می شود و فروش امانی را 
بازار کنترل می کند نه صادرکنندگان و ما باید 
با چندین کشــور تولیدکننده چانه زنی کنیم 

که بتوانیم در نهایت موفق به صادرات شویم.
رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی ضمن تشریح چالش های پیش روی 
صادرکنندگان و مشکالتی که همچنان در داخل 
کشور با آنها دست به گریبان هستند، کشورهای 
حوزه خلیج فارس و CIS را به عنوان خریداران 
اصلی محصوالت کشاورزی از ایران معرفی کرد 
و افزود: پیمان سپاری ارزی به یکی از ایست های 
صادرات محصوالت کشاورزی تبدیل شده است 
چراکه صادرکنندگان باید تعهدات ارزی بدهند 
اما از سوی دیگر مسیر آزادی برای واردات ارز 

در شرایط تحریم وجود ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره 
به نبود استانداردهای شبکه حمل ونقل جاده ای 
و دریایــی برای صادرات میــوه و تره بار و گل، 

خاطر نشان کرد: مســیرهای جاده ای نیازمند 
بازسازی هستند و با توجه به فقدان کانتینرهای 
یخچال دار در کشور نمی توان امیدوار به توسعه 

صادرات محصوالت کشاورزی باشیم.
وی در پاســخ به این پرسش که به تازگی 
محصــوالت  اســتانداردهای  یکسان ســازی 
کشاورزی از ســوی ایران و روسیه منعقد شد 
آیا این موضوع می توانــد عاملی برای افزایش 

صادرات محصوالت کشــاورزی به این کشــور 
شــود؟ گفت: زیرساخت های این مهم در ایران 
آماده نشده است و برای تحقق آن نخست باید 
آزمایشگاه ها در کشور مجهز شوند که بتوانند با 
سرعت گواهی بهداشت را به موقع صادر کنند. 
آزمایشگاه های ایران در این بخش محدود است 
و نمی تواند تمام محصوالت تولیدی در ایران را 

پوشش بدهد.

 نورانی تاکید کرد: برای توسعه صادرات باید 
زیرســاخت ها در این بخش را آماده کنیم که 
در ۶ ماه دوم ســال مشکل صادرات محصوالت 

گلخانه ای نداشته باشیم.
نورانی بیشترین اقالم صادر شده از ایران به 
روسیه را شامل فرنگی جات، فلفل دلمه ای،گوجه 
فرنگی، ســبزی و صیفی جات دانست و افزود: 
صادرات میوه به روســیه محدود است؛ قیمت 

جهانــی این اقالم پایین آمده اســت و در این 
شــرایط امکان صادرات وجود نــدارد از این رو 
برای حل مشــکل  صادرکنندگان می خواهند 
خود به مقام معظم رهبری نامه بنویســد و از 

ایشان کمک بخواهند.
این فعال اقتصادی بــا بیان اینکه صادرات 
محصوالت کشــاورزی به هندوستان از اواخر 
شهریور آغاز می شــود، گفت: سیب مهم ترین 
محصول صادراتی به هندوستان است و در حال 
حاضر سیبی در انبارها نداریم که بخواهیم آن 

را به هندوستان صادر کنیم.
به گفته او همچنان صادرات کیوی از ایران 

به هندوستان ممنوع است.
رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با بیان 
اینکه عــراق باهدف حمایــت از تولید داخلی 
صــادرات ۷ قلم ســبزی و صیفــی از ایران را 
ممنوع اســت، گفت: باید منتظــر ماند و دید 
کــه آیا تولیدات داخلی عــراق می تواند کفاف 
نیازشــان را بدهــد؟ به نظر می رســد وزارت 
کشــاورزی ایران بــه عنوان متولــی صادرات 
محصوالت کشاورزی باید قراردادهایی پایدار و 
 طوالنی مدت با طرف عراقی وضع کند که دیگر 
شاهد مشکالت برای ممنوعیت صادرات به این 

کشور نباشیم.
به گفته عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، 
تولیدات میوه و صیفی جات در ایران افزایشــی 
اســت از این رو باید برای توسعه صادرات این 
محصوالت فکری اندیشیده شود تا قوانینی یک 
شبه کشورهای مانند عراق نتواند در صادرات ما 

خللی ایجاد کند.

بالتکلیفی قیمت، برخی تولیدی های رب و تن

تخلیه غیرقانونی ۳۰ کانتینر وارداتی

حسین فراهانی
کارشناس اقتصادی

فشارهای تحریمی، تورم و بازارهای 
اقتصادی ایران

طبق آنچه که اعالم شده، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی به ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بر نمی گردد و قرار بر این است که حقوق ورودی از ۴ درصد به یک درصد 

کاهش پیدا کند.
البته باید این نکته را هم درنظر گرفت که نمی توان به طور دقیق گفت در اجرا، 
کدام تصمیم پیاده سازی می شود اما طبق اعالم رسمی دولت، کاهش حقوق ورودی 

مواد اولیه و واسطه با الیحه دو فوریتی در حال بررسی است.
معتقدم آثار و تبعات افزایش نرخ حقوق ورودی باید از قبل پیش بینی می شــد 
و این موضوع که افزایش نرخ حقوق ورودی باعث افزایش قیمت ها می شود، بسیار 
روشن بود. همان زمانی که الیحه بودجه تنظیم شد و متوجه تغییرات در تعیین 
نرخ ورودی حقوقی شــدیم، این هشدار را دادیم که با این تصمیم حقوق ورودی، 
تا ۶ برابر افزایش پیدا می کند. در نهایت در اجرا هم دیدیم افزایش شــدید حقوق 
ورودی، قیمت های مواد اولیه، وارداتی و بهای کاالهای تولید شــده را تحت تاثیر 
گذاشت. حاال پس از ۴ ماه به این نتیجه رسیده اند که این تصمیم را اصالح کنند.

درباره تاثیر تصمیم اصالح نرخ حقوق ورودی گمرکی بر کاهش تورم ایجاد شده 
نیز باید دانست که تورم را نمی توان تنها در بستر این تغییر تحلیل کرد، چراکه سایر 
سیاست ها و مولفه ها در شرایط کنونی از جمله سیاست های پولی و مالی، تحریم های 
موجود که احتمال تشــدید آن هم وجود دارد، وزن زیادی در تورم ایجاد کرده و 

مهم تر اینکه منجر به ایجاد تورم انتظاری شده است.
اتفاقی که با اعمال حذف ارز ترجیحی که ابتدای ســال رخ داد، به اندازه خود 
تورم هزینه را به بازار ایران تحمیل کرد و طبیعتا کاهش نرخ حقوق ورودی می تواند 
مقداری شیب رو به باالی تورم را کمتر کند اما به طور قطع تورم را کاهش نمی دهد.

اما اتفاق مهم و فشاری که پس از اعالم کاهش نرخ حقوق ورودی گمرکی به بازار 
تحمیل شده و می تواند با تاخیری، آثار اقتصادی نامناسبی برای کشور به همراه داشته 
باشد این است که بازار را به حالت انتظار فرو برده به طوری که خرید و فروش در بازار 
ُکندتر از دو هفته گذشته شده و بسیاری ها از هرگونه معامله ای دست نگهداشته اند 
و تصورشان این است که با اعمال این تصمیم در روزهای آینده، اگر امروز دست به 

خرید مواد اولیه بزنند، زیان می کنند.
درباره ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه منفی شــدن نرخ رشد نقدینگی در 
فروردین ماه ۱۴۰۱، نوید بهبود شاخص های اقتصادی و ادامه این روند در ماه های 
آینده را می دهد نیز باید مد نظر داشت که کاهش نرخ رشد نقدینگی به هیچ وجه 
نمی تواند ادامه پیدا کند و دلیل آن هم بسیار ساده و مشخص است؛ دولت با یک 

کسری بودجه هنگفتی مواجه است.
سیاست های پولی هم با تردستی کردن پیش نمی روند بنابراین چطور در این 
شــرایط امکان کنترل نرخ رشد نقدینگی وجود دارد؟ مگر اینکه دولت حقوقی به 
کارمندان و بازنشسته ها و هزینه های جاری را پرداخت نکند چراکه سهم اصلی بودجه 
دولت در بخش جاری است و از پرداخت بودجه عمرانی هم تا آنجا که می توانستند 

زده اند و معموال درصد تحقق بودجه عمرانی پایین است.
با توجه به رشد قیمت نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت هم افزایش پیدا 
کرده اما به نظر می رسد میزان آزادسازی ارزهای نفتی کشورمان دچار چالش شده  
اســت، ضمن اینکه روسیه هم در بازار نفت رقیب جدی ایران شده و فروش نفت 
ایران نســبت به پیش از جنگ روســیه و اوکراین به نوسان افتاده و از سوی دیگر 

آهنگ افزایش قیمت نفت ُکندتر شده و نشست کرده است.
از سوی دیگر با توجه به روند مذاکرات، هر آن، ممکن است فشارهای تحریمی بر 
صادرات و فروش نفت ایران بیشتر شود. اساسا دلیل افزایش فروش نفت ایران این 
بود که آمریکا قصد داشــت از این مسیر، چراغ سبزی به ایران نشان دهد و حسن 
نیت آمریکا تلقی شود و در نهایت باعث این شود که در مذاکرات به نتیجه ای برسند.

بنابراین با توجه به روند مذاکرات، از این بابت هم نمی توانیم خوش بین باشیم که 
در ماه های آینده از محل فروش نفت به طور مستقیم، ریال آن بخشی که در بودجه 
دیده شده، تامین شود و از این بابت واژه مستقیم را به کار می برم که اگر دولت نفت 
را به فروش برساند و ریالش را از بانک مرکزی بگیرد و دالر بلوکه شده را به ازای 
آن برای بانک مرکزی در نظر بگیرد، در واقع بانک مرکزی دالری در اختیار ندارد 

که به فروش برساند، بنابراین باید دوباره پول چاپ کند.

  عراق به دنبال افزایش واردات گاز از ایران است
سخنگوی وزارت برق عراق با اعالم افزایش ۲۲ درصدی تولید برق در این کشور از 

مذاکره با ایران برای افزایش صادرات گاز خبر داد.
سخنگوی وزارت برق عراق با اشــاره به ثبات موجود در وضعیت برق این کشور از 

مذاکره با مقامات ایرانی برای افزایش سطح واردات گاز از ایران خبر داد.
احمد العبادی، سخنگوی وزارت برق عراق گفت: در حال حاضر حجم تولید برق در 
کشور نسبت به سال گذشته رشد ۲۲ درصدی داشته و وزارت برق به تالش خود برای 

افزایش حجم تولید ادامه می دهد.
او افزود: عدم تصویب بودجه تأثیر منفی بر پروژه های وزارت برق داشته چون مانع از 

تنظیم یک نقشه منسجم برای سوخت در کشور شده است.
العبادی حجم گاز وارداتی از ایران را حدود ۴۳ میلیون متر مکعب برآورد کرد و گفت: 
در حال حاضر نیاز عراق به ۵۵-۶۰ میلیون متر مکعب گاز است، بنابراین مذاکرات با 

ایران و هماهنگی با وزارت نفت برای افزایش دریافت گاز ادامه دارد.
او تصریح کرد: به زودی نیروگاه های تازه ای وارد مدار می شوند که برای سوخت آنها 
به گاز نیاز است.پیش از این وزارت برق عراق خبر داده بود که با رساندن حجم تولید 

برق کشور به بیش از ۲۲ هزار مگاوات در این زمینه رکورد تازه ای ثبت کرده است.
عراق برای تأمین نیاز خود در اوج مصرف به ۳۵ هزار مگاوات برق نیاز دارد.

 چشم امید ایتالیا به تولید انرژی از زباله برای جایگزینی گاز روسیه
شــرکت مایر تکنیمونت ایتالیا مدعی شد این کشــور می تواند با استفاده از گاز 

ایجادشده در فرآوری زباله ها ۱۰ درصد کل نیاز خود به گاز طبیعی را تامین کند.
 به نقل از بلومبرگ،  شــرکت مایر تکنیمونت ایتالیا مدعی شد که فرآوری زباله ها 

می تواند یکی از راه های کاهش وابستگی این کشور به گاز روسیه باشد.
گزارشات حاکی از آن است که این شــرکت در حال کار روی روشی برای فرآوری 
زباله ها و جدا کردن کربن و هیدروژن آنها برای ایجاد مواد شیمیایی و سوخت سازگار 
با محیط زیست است.الساندرو برنینی، مدیرعامل مایر،  می گوید: ساالنه ۱۶ میلیون 
تن زباله بازیافت نشده در ایتالیا انباشت می شود و ما می توانیم برای کاهش وابستگی 
به منابع انرژی خارجی آنها را                            به گاز تبدیل کنیم.برنینی مدعی شد؛ با استفاده از 
۱۰ کارخانه فرآوری زباله با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن در ســال طی پنج سال می توان 
۱۰ درصد از کل گاز مورد نیاز ایتالیا برای گرمایش و تولید برق را                            تامین کرد.ایتالیا 
نظیر دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به سرعت در تالش است تا پیش از رسیدن فصل 
زمستان تا آنجا که می تواند گاز ذخیره کند. دولت ایتالیا در تالش است تا ماه نوامبر 
حداقل ۹۰ درصد ظرفیت  مخازن ذخیره گاز این کشور را                            پر کند.تا پیش از درگیری 
نظامی بین روسیه و اوکراین،  ایتالیا ۳۸ درصد از گاز موردنیاز خود را                            از روسیه وارد 
می کرد، اما حاال این رقم به ۲۵ درصد کاهش یافته است. ایتالیا می خواهد تا فصل 

زمستان سال ۲۰۲۴ واردات گاز از روسیه را                            به طور کامل متوقف کند.

  خبرخبر

  ماهواره خیام با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت
 لحظاتی قبل نخستین داده تله متری ماهواره خیام در ایستگاه های زمینی آن در پایگاه های فضایی سازمان فضایی ایران دریافت شد و این ماهواره با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت.

 ماهواره سنجشی »خیام« حاصل همکاری مشترک ایران با کشور روسیه است.
پرتاب: ۱۰ و ۲۲ دقیقه صبح

ماهواره ایرانی »خیام« در یک همکاری مشترک با کشور روسیه، ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه صبح امروز )سه شنبه( به وقت تهران با ماهواره بر سایوز از پایگاه بایکونور قزاقستان، با موفقیت به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین پرتاب شد. )اینجا را بخوانید(
ماهواره خیام که مالکیت آن در اختیار سازمان فضایی ایران است، با سنجنده های دقیق در طیف های مختلف، زیر ساختی مناسب برای هوشمندسازی بخش های گوناگون کشور خواهد بود.

در انتظار سیگنال
پس از این پرتاب موفقیت آمیز، »سعید صدیقیان« معاون توسعه و برنامه ریزی راهبردی سازمان فضایی ایران، درباره این ماهواره، اعالم کرد: در صورت موفقیت آمیز بودن قرارگیری ماهواره در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین، سیگنال ها حدود ساعت 
۱۲ ظهر و درست زمانی که این ماهواره از آسمان ایران گذر می کند، قابل دریافت است.وی تاکید کرد: فرآیند پرتاب ماهواره خیام به فضا تا کنون موفقیت آمیز بوده و کارشناسان و محققان ایرانی منتظر هستند تا سیگنال های آن را دریافت کنند.
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 ساماندهی کارتخوان ها به ایستگاه آخر رسید؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  | ســاماندهی 
کارتخوان ها از سال گذشــته آغاز و در آن زمان 
بیــش از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار کارتخوان به 
پرونده مالیاتی متصل شد اما وضعیت حدود ۲۸۰ 
هزار از این دســتگاه ها بالتکلیف است که طبق 
اعالم بانک مرکزی طی هفته جاری تکلیف آن ها 

مشخص خواهد شد.
 از سال گذشــته در راستای اجرای ماده ۱۱ 
قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان، 
بانک مرکزی با همکاری سازمان مالیاتی نسبت 
به ســاماندهی دســتگاه های کارتخوان بانکی یا 

درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کرد.
در ایــن زمینــه، کلیه اشــخاص دارای ابزار 
پرداخت هــای بانکی باید بــا ورود به درگاه ملی 
my.tax.gov. خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی

ir، فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و 
یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده 
و نسبت به اتصال آنها به پرونده های مالیاتی قبلی 
و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام می کردند 
که در سال قبل، بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به 

پرونده مالیاتی متصل و حدود ۳ میلیون کارتخوان 
نیز غیرفعال شد.

اما در این بین معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
دســتگاه کارتخوان نه به پروند مالیاتی متصل و 

نه غیرفعال شــدند که براساس اعالم رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی وعده داده تا در 

ماه جاری تکلیف این کارتخوان ها را مشخص کند.
در ایــن راســتا، مهران محرمیــان - معاون 
فناوری های نوین بانک مرکــزی درباره آخرین 
وضعیت ســاماندهی کارتخوان ها اعالم کرد: در 
حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه 
پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش 
از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان ها و ابزارهای پرداخت 
در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود 
۲۸۰ هزار تا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در 

طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.
وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شــبکه های 
پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود، مطابق 
رویه ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، 

قطع خواهد شد.
بنابراین، در شرایطی که قرار است تا پایان هفته 
جاری کارتخوان هایی که تکلیف آن ها مشخص 
نشده، غیرفعال و یا به پرونده مالیاتی متصل شوند، 
براساس آخرین آمار شاپرک، تا پایان تیر ماه سال 
جاری معادل ۸ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۳۴۸ دستگاه 

کارتخوان در کشور فعال هستند.

 یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: طی ســال های اخیر افزایش قابل توجه 
صندوق های با درآمد ثابت که اکنون حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان منابع در 
اختیار دارند، باعث شده نوک پیکان انتقاد فعاالن بازار سهام همواره به سمت این 

نهادهای مالی بازار سهام است.
سحر فرهمندی، به ریسک گریزی بازار هدف صندوق های سرمایه گذاری با درآمد 
ثابت و مشتریان آنها اشاره کرد و افزود: مشتریانی هستند که از بازار پول به خاطر 
مزیت های رقابتی صندوق های با درآمد ثابت وارد این صندوق ها شدند و به نوعی 

این صندوق ها را بر سپرده های بانکی ترجیح دادند.
وی با بیان اینکه براســاس آخرین ابالغیه ارائه شــده از سوی سازمان بورس، 
صندوق های با درآمد ثابت موظف هستند حداقل ۱۵ درصد از دارایی های خود 
را به سهام اختصاص دهند، گفت: این ابالغیه مربوط به اسفند ماه سال ۱۳۹۹ 
است، این اتفاق در اکثر صندوق های سرمایه گذاری افتاد و در سه ماهه ابتدایی 
سال ۱۴۰۰ حد نصاب سهامشان رعایت شد و به حداقل ۲۵ درصد رسید، اما 
متاسفانه شاهد نزول شاخص بورس و کاهش ارزش پرتفوی سهام صندوق ها  
بودیم که این امر باعث کاهش حد نصاب شد.فرهمندی با اشاره به اینکه سازمان 
بورس ابزارهای دیگری را با هدف حمایت از بازار سهام در اختیار صندوق ها قرار 
داد، اظهار داشت: ابزارهایی مانند اوراق اختیار تبعی، سپرده های کاالیی، اختیار 

معامله ها با هدف حمایت از سهام بودند که ضمن تضمین سود برای صندوق ها، 
ریسک سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در سهام و حق 

تقدم سهام را پوشش می دهند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: نباید این موضوع را فراموش کرد که اگر این 
صندوق ها، صندوق های بزرگی هستند و حجم قابل توجهی از نقدینگی را تشکیل 
می دهند به دلیل اعتماد سرمایه گذاران است که البته مدیران صندوق ها نقش به 

سزایی در جلب این اعتماد داشته اند.وی ادامه داد: هر چقدر بخواهیم دارایی های 
پر ریسک تر را وارد این صندوق ها کنیم؛ به تبع آن مدیران صندوق ها در شرایط 
سخت تری قرار می گیرند و از طرفی ممکن است به دلیل شرایط بازار سهام و 
ریسک های سیستماتیک موجود در آن، اعتماد سرمایه گذاران خدشه دار شود.

فرهمندی افزود: دو موضوع حائز اهمیت این است که حدنصاب سرمایه گذاری 
صندوق ها در ســهام و حق تقدم ســهام فقط با ترکیب دارایی که در تارنمای 
صندوق ها افشا می شود، برنمی گردد؛ بلکه ســرمایه گذاری در اوراق تبعی در 
برخی  از نرم افزارها به درستی شناخته نمی شود و ۵۰ درصد سهم مبنا باید در 
حد نصاب صندوق در نظر گرفته شود که ممکن است به درستی شناسایی نشود 
یا سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی ممکن است در تارنما منتشر نشود 
پس باید جمع درصد سرمایه گذاری در موارد فوق را به عنوان حد نصاب کنونی 
صندوق های درآمد ثابت ببینیم.کارشناس بازار سرمایه گفت: همچنین ذکر 
این نکته اهمیت دارد که این صندوق ها بیشتر از یک سال و نیم گذشته کاهش 
۳۰ درصدی شاخص بورس را تحمل کردند و به دلیل ذخیره ارزش سهام کافی 
توانستند از این مرحله گذر کرده و ثبات پرداخت سود را حفظ کنند.در پایان 
گفت: اکنون پرتفوی صندوق ها دچار افت ارزش شده و زمان می برد تا جایگزین 

این اتفاق انجام شود که امیدواریم با رشد شاخص این درصد جبران شود.

حد نصاب سرمایه گذاری در سهام، چالشی برای صندوق ها است

مدیر توســعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران از صدور 
بخشنامه ای توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد که با 
اجرای آن امکان انتشار گواهی سپرده کاالیی در بورس 
های کاالیی روی کاالهایی که مشمول مالیات بر ارزش 

افزوده هستند، ایجاد خواهد شد.
جواد فالح، با بیان اینکه طبق بند سین تبصره دو قانون 
بودجه، زمینه رفع ابهام مالیات بر ارزش افزوده گواهی 
سپرده کاالیی فراهم شده بود توضیح داد: در قانون توسعه 
ابزارها و نهادهای مالی جدید، معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده گواهی سپرده کاالیی تصویب شده بود اما ابهامی 
که نزد سازمان امور مالیاتی وجود داشت که این ابهام در 
قانون بودجه رفع شــد و زمینه برای اینکه سازمان امور 
مالیاتی بخشنامه ای را در این راستا صادر کند فراهم شد.

وی ادامه داد: در گواهی سپرده کاالیی، کاالیی که مشمول 
ارزش افزوده است، زمانی که در انبار پذیرش شده بورس 
قرار میگیرد و نفر اول این کاال را میفروشد و ارزش افزوده 
کاال را دریافت میکند، معامالت ثانویه ای روی قبض انبار 
مربوط به آن کاال با عنوان گواهی سپرده کاالیی انجام 
می شــود و مالکیت این گواهی ها در بازار ثانویه  تغییر  

می کند.
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران افزود: اعتبار 
مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ای که نفر اول پرداخت 
کرده است باید به نفر آخری که این کاال را از انبار بورسی 
تحویل می گیرد، منتقل شود. برای اینکه این اتفاق رخ 
دهد، در دستورالعملی که ســازمان امور مالیاتی طبق 

قانون بودجه صادر کرده است مشخص کردهذاست تا اگر 
قیمت کاال در زمان دریافت از انبار با قیمت آن در اولین 
معامله تفاوت داشته باشد، چگونه باید با موضوع ارزش 

افزوده برخورد شود.
فالح به تشریح شــرایط مختلف پرداخت و گفت: اگر 
قیمت کاال در نخســتین معامله گواهی سپرده کاالیی 
۱۰۰ واحد بوده و فرد اولی که این کاال را خریداری کرده، 
۹ واحد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است، این 
۹ واحد اعتبار مالیاتی در گواهی سپرده کاالیی ذخیره 
می شود. نفر آخری که قصد دارد کاال را از انبار ترخیص 
کند و تحویل بگیرد، فرض کنیم این فرد کاال را دوباره با 
قیمت ۱۰۰ واحد خریداری کرده است، ۹ واحد اعتبار 

مالیاتی نفر اول به نفر آخر منتقل می شــود و می تواند 
کاال را از انبار تحویل بگیرد و اگر به فرد دیگری در خارج 
از بستر بورس کاال فروخت و ارزش افزوده دریافت کرد، 
اختالف اعتبار مالیاتی و ارزش افزوده دریافتی را باید به 
عنوان ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که قیمت کاال افزایش یافته و 
برای مثال به ۲۰۰ واحد رسیده باشد، فرد آخری که کاال 
را تحویل می گیرد باید ۱۸ واحد ارزش افزوده پرداخت 
کند. ۹ واحد که اعتبار مالیاتی دارد و ۹ واحد دیگر ارزش 
افزوده پرداخت می کند. اگر کاال را خارج از بستر بورس 
کاال با قیمت دیگری فروخت، می تواند ۱۸ واحد اعتبار 
مالیاتی را استفاده کند.مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس 

کاالی ایران افزود: اگر قیمت کاال کاهش پیدا کرده و از 
۱۰۰ واحد به ۵۰ واحد رســیده باشد، ۵/۴ واحد اعتبار 
مالیاتی ارزش افزوده به نفر آخر که کاال را تحویل گرفته 
است تخصیص پیدا میکند.فالح با تاکید بر اینکه انتقال 
اعتبار مالیاتی از نفر اول به نفر اخر موضوع ابهام مالیات 
ارزش افزوده بود، اظهار کرد: این ابهام با دستورالعملی 
که سازمان امور مالیاتی صادر کرده است رفع شد و زمینه 
برای انتشار گواهی سپرده کاالیی  در بورس کاال و بورس 
انرژی روی کاالهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی و نفتی 
و  به عبارت دیگر روی کاالهایی که دارای ارزش افزوده 
هستند ایجاد شد. گواهی سپرده کاالیی تا کنون فقط 
روی محصوالت کشــاورزی که معافیت ارزش افزوده 
داشتند و سکه طال که مشــمول ارزش افزوده نبودند 
منتشر شــده بود.وی با تاکید بر اینکه گواهی سپرده 
کاالیی با تبدیــل کاال به ورقه بهــادار امکان معامالت 
پیوســته کاال، توثیق کاال، معامالت خــرد، انبارداری 
استاندارد کاال، تامین مالی، ایجاد زیرساخت تحویل کاال 
برای راه اندازی معامالت مشتقه کاالیی و ... را فراهم می 
کند، درمورد زمان اجرای آن نیز توضیح داد: این فرایند با 
همکاری وزارت اقتصاد، رییس سازمان بورس و سازمان 
امور مالیاتی محقق شد و الزم است مطابق با مفاد مصوبه 
سازمان امور مالیاتی زیرساخت های فنی اجرای مصوبه 
توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران فراهم شود. 
پس از آن شاهد معامالت گواهی سپرده کاالهای مشمول 

مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود.

 اجرای تدریجی و مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان

 رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور از اجرای تدریجی و مرحله ای قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد.

داوود منظور گفت: با توجه به مصوبه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در 
تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۱ و در چارچوب فراهم آمدن زیرساخت ها و سامانه های 
الزم برای اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه های مودیان، این قانون به 

شکل تدریجی و مرحله ای اجرا می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از همه افرادی که در عملیاتی شدن 
این قانون نقش داشته اند، افزود: در دولت سیزدهم عقب افتادگی ها در اجرای این 

قانون جبران و زیرساخت های الزم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است.
وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت 
در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و 

مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت. 
به موجب این مصوبه قانونی، مشموالنی که برای عضویت در این سامانه فراخوان 
می شوند، مکلفند برای خرید و فروش همه کاالها صورت حساب الکترونیک صادر 

کرده و نسخه ای از آن را برای سامانه پایانه های فروشگاهی ارسال کنند.

 کاهش قیمت نفت با افزایش احتمال توافق در وین
 با افزایش احتمال توافق احیای برجام در وین و رشــد صادرات نفت ایران، 

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش همراه شد.
 قیمت نفت امروز در بازارهای جهانی با کاهش همراه شــد. کاهش قیمتی 
که بعد از نشست اوپک پالس در هفته گذشته و با تصمیم برای افزایش ۱۰۰ 
هزار بشکه ای تولید نفت آغاز شده بود. با این حال، ادامه مذاکرات در وین برای 
احیای برجام و افزایش احتمال رسیدن به توافق در روزهای آینده بر این افت 
قیمت موثر بود. با احیای برجام، تولید و صادرات نفت ایران به میزان پیش از 
تحریم ها باز می گردد. صادراتی که بخشی از کمبود عرضه در بازارها را جبران 

خواهد کرد و بر قیمت ها اثرگذار است. 
اتحادیه اروپا اواخر روز دوشنبه متن »نهایی« احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ 
ایران را ارائه کرد و در انتظار تأیید آن از ســوی تهران و واشینگتن است. یک 
مقــام بلندپایه اتحادیه اروپا گفت کــه انتظار می رود تصمیم نهایی درباره این 
پیشــنهاد ظرف چند هفته مشخص شود.ایران پیش از این نیز ثابت کرده که 
در صورت برداشت شدن تحریم ها، به سرعت می تواند سهم خود را از بازارهای 
جهانی نفت پس بگیرد. این موضوع باعث شــد تا معامالت امروز نفت با افت 
همراه باشــد. قیمت نفت برنت با بیش از یک درصد کاهش به ۹۵ دالر و ۶۲ 
سنت در هر بشکه رسید. نفت شاخص آمریکا نیز بیش از یک درصد از ارزش 
خود را از دســت داد و زیر ۹۰ دالر در هر بشــکه قیمت خورد. نفت شاخص 

آمریکا در این ساعت ۸۹ دالر و ۷۳ سنت معامله می شود. 

 ضرورت اخــذ گواهینامه های حرفه ای برای داوطلبان ِســمت 
مدیریت بانکی

بانک مرکزی اخذ گواهینامه های حرفه ای برای داوطلبان ِســمت مدیریت 
بانکی را ضروری دانست.

 به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه 
بانکی بر لزوم اخذ گواهینامه  های حرفه ای برای رســیدگی به درخواست های 
بررســی صالحیت حرفه ای داوطلبان پیشنهادی برای تصدی سمت مدیریتی 

در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد.
بر اساس این ابالغیه از اول مهر ماه سال ۱۴۰۱ رسیدگی به درخواست های 
بررسی صالحیت حرفه ای داوطلبان پیشنهادی برای تصدی سمت مدیریتی در 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی منوط به ارائه گواهینامه  هایی حرفه ای 

خواهد بود که آزمون آن ها برگزار شده است. 
بدیهی اســت پس از برگزاری تمامــی آزمون های مربوط به گواهینامه های 
چهارگانه »اصــول بانکداری ۱«، »اصول بانکداری ۲«، » »مدیریت ریســک 
مؤسســات اعتباری« و »مدیریت فناوری اطالعات مؤسســات اعتباری  امکان 
بررســی صالحیت حرفه ای داوطلبان پیشنهادی بدون ارایه گواهینامه مذکور 

وجود نخواهد داشت.
ضمنــاً همه مدیران بانک ها و موسســات اعتبــاری غیربانکی که از ابتدای 
ســال ۱۴۰۰، پــس از اخذ تأییدیــه صالحیت حرفه ای از بانــک مرکزی، به 
عنوان مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شــده اند و 
مشــمول تبصره )۴( ذیل ماده )۵( »دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه 
صالحیت حرفه ای مدیران مؤسســات اعتباری«  - موضــوع برخورداری از دو 
دوره ســابقه عضویت در هیأت مدیره مؤسســات اعتباری قبل از مســئولیت 
اخیرشان - نمی باشند، تا پایان سال جاری نسبت به اخذ و ارائه گواهینامه های 

یادشده اقدام کنند. 
گفتنی است، پیرو بخشنامه ی شماره ۱۶۰۶۶ /۰۱ مورخ ۲۵ فروردین۱۴۰۱ 
با موضوع لزوم اخذ گواهینامه های حرفه ای توســط داوطلبان تصدی ســمت 
مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و عضویت در هیأت مدیره بانک ها و مؤسســات 
اعتبــاری غیربانکی مطابق با الزام مقرر در بند )۵                             -۵( »دســتورالعمل نحوه ی 
احراز و لغو تأییدیه صالحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری« ابالغی طی 
بخشــنامه شماره ۲۲۸۱۹                           /۹۹ مورخ ۴ اردیبهشت                            ۱۳۹۹، همانگونه که پیشتر 
نیز طی بخشــنامه مورد اشاره اعالم شده است، یکی از شرایط تخصصی مورد 
نیاز برای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی ذکر شده در فوق، برخورداری از 
چهار گواهینامه   »اصول بانکداری ۱«، »اصول بانکداری ۲«، » »مدیریت ریسک 

مؤسسات اعتباری« و »مدیریت فناوری اطالعات مؤسسات اعتباری«  است.
بر همین اســاس، تاکنون آزمون »گواهینامه مدیریت ریســک موسســات 
اعتباری« برگزار شــده و همچنان که طی بخشــنامه شــماره ۱۱۵۳۴۶ /۰۱ 
مورخ ۹  مرداد۱۴۰۱ اطالع رسانی گردید، مقرر است آزمون »گواهینامه اصول 
بانکداری ۱« نیز در تاریخ ۲۶  مرداد۱۴۰۱ برگزار شود. همچنین در نظر است 
آزمون مربوط به »گواهینامه اصول بانکداری ۲« و »گواهینامه مدیریت فن آوری 

اطالعات مؤسسات اعتباری« هم طی ماه های آتی برگزار شود.

 قیمت نفت در معامالت جهانی امروز  کاهش یافت
رویترز نوشت : از آنجا که انتظار می رود راه برای صادرات نفت ایران باز شود، 

قیمت نفت در بازار کاهش یافت.
 بــه نقل از رویترز، بــه دنبال آخرین پیشــرفت ها در مذاکرات نهایی رفع 
تحریم های ایران که راه را برای افزایش صادرات نفت ایران باز می کند، قیمت 

نفت در معامالت امروز اندکی کاهش یافت.
هر بشکه نفت برنت با ۸۰ سنت کاهش ۹۵.۸۵ دالر فروخته شد. نفت برنت 

روز گذشته ۱.۸ درصد افزایش یافته بود.
 WTI .هر بشکه نفت خام آمریکا با ۷۵ سنت کاهش ۹۰.۰۱ دالر معامله شد

روز گذشته ۲ درصد افزایش یافته بود.
تحلیلگران بخش تحقیقات ANZ در یادداشتی اعالم کرد:  شبح توافق هسته 

ای ایران و آمریکا همچنان بر فراز بازار موج می زند. 
اتحادیه اروپا ساعات پایانی روز دوشنبه متن »نهایی« رفع تحریم ها را ارائه 
داد که در انتظار تایید تهران و واشنگتن است.ویوک دهار، تحلیلگر بانک »کامن 
ولث« در یادداشــتی نوشت: در حالی که جزئیات مربوط به زمان از سرگیری 
صادرات نفت ایران حتی در صورت رفع تحریم ها مشخص نیست، قطعا برای 

ایران به منظور افزایش نسبتا سریع صادرات نفت آزادی عمل وجود دارد. 

بهبود سرنوشت معامالت گواهی سپرده با تغییر قانون مالیاتی

 رییس کل بانک مرکزی گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به روز رسانی 
فصلی فهرست ابربدهکاران بانکی توسط بانک مرکزی امری قانونی است و این 

بانک موظف به اطالع رسانی است. 
علی صالح آبادی  درباره به روز رسانی فهرست ابربدهکاران بانکی افزود: آمارهای 
گرفته شده از بانک ها را باید به صورت فصلی به روز رسانی کنیم و بر این اساس 
در پایان هر فصل، آمارها را بر اساس اطالعات دریافتی از بانک ها با سامانه  بانک 

مرکزی مطابقت داده و در سایت بانک مرکزی منتشر می کنیم.
وی بیان داشت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این مسله امر قانونی بوده 

و بانک مرکزی موظف به اطالع رسانی است.
رئیس کل بانک مرکزی در زمینه اعتبارسنجی وام های خرد، اظهارداشت: در 
خصوص وام های خرد، وظیفه نظام بانکی تسهیل است، بنابراین دسترسی 

آسان مردم به شبکه بانکی ابالغ شد.
وی ادامه داد: در بحث وثیقه ها، تسهیالتی ایجاد کردیم و طیف متنوعی از وثایق 
را در نظر گرفتیم که حتی با قرارداد الزم االجرا شود تا وام های خرد، بر اساس 

اعتبارسنجی که از مشتری انجام می شود، اعطاء شود.
صالح آبادی گفت: این انتظار از شبکه بانکی وجود دارد که تسهیالت خرد را 
با وثایق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطاء کند، همچنین دسترسی مردم 

را به شبکه بانکی مثل امضای الکترونیک، سفته الکترونیک و دسترسی های 
غیرحضوری که به طور کلی در شبکه بانکی اســت، در دستورالعمل های 
ابالغی دیده شده تا شبکه بانکی بتواند به طور عمومی و گسترده، این کار را 

انجام دهند.
وی درباره بحث ضامن برای وام های خرد، افزود: در تبصره ۱۶ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ آمده که با یک ضامن تسهیالت را پرداخت کنند؛ بر این اساس یا 

وثایق دیگری یا حداکثر یک ضامن را می توانند دریافت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در زمینه محدوده رشد ترازنامه بانک ها و معافیات 
برخی بانک ها، ادامه داد: زمانی که معافیت ها راجع به نرخ تسعیر ارز اتفاق 

بیفتد، آن بانک معاف است.
وی اضافه کرد: بانک هایی که منابع ارزی آنها از سوی مشتریان است، معاف 
هستند و معافیت های دیگر هم وجود دارد که این ها به طور کامل در مقررات 

پیش بینی شده است.
صالح آبادی تاکید کرد: اگر این معافیت ها را کنار بگذاریم بعد از این معافیت ها 
از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد اس، این ۱.۵ تا ۲.۵ درصدها را ما به هر بانک اعالم می کنیم 
و بر اساس شاخص اعتباری هر بانک و ریسکی که هر بانک دارد و همچنین 

اعتبارسنجی که هر بانک نزد بانک مرکزی دارد، به بانک ها اعالم خواهد شد.
وی اظهار داشت:  وضعیت ناترازی بانک ها، بر اساس شاخص آن به هر بانک 
اعالم می شود که بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد می تواند رشد داشته باشد که بانک 
مرکزی این موضوع را به صورت مرتب کنترل می کند و اگر بانکی این قانون 

را رعایت نکند مشمول اضافه سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد می شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از شاخص های اثرگذار، توسعه ای یا تجاری 
بودن آن بانک است و بانک توسعه ای به طور عمده به سمت باالتر از ۲ درصد 

حرکت می کنند.

  شرکت های جعلی، پاشنه آشیل خدمات پس از فروش لوازم خانگی
یک کارشناس لوازم خانگی گفت: این روزها شرکت های بی نام و نشان و جعلی لوازم خانگی، به معضلی اساسی در ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان و از بین برنده اعتماد آنان به شرکت ها و برندهای معتبر تبدیل شده است.

 این روزها رشد قیمت  لوازم خانگی و رکود حاکم بر بازار سبب شده تا در بازار شاهد افزایش مراجعات افراد برای تعمیر لوازم خانگی به جای تعویض باشیم.
افزایش قیمت لوازم خانگی از یک طرف و افت قدرت خرید مردم از سوی دیگر، موجب شد تا رکود در بازار را شاهد باشیم تا جایی که مردم به جای خرید لوازم خانگی جدید، بیشتر به فکر تعمیر آنها هستند و برخی مسووالن این افزایش مراجعات را تا 

۹۰ درصد ذکر می کنند.
با این حال، نکته منفی که در پِس مراجعات برای تعمیر وجود دارد، حضور شرکت های تقلبی و جعلی است که خود را جای شرکت ها و برندهای اصلی جا زده و از این طریق خسارت های اقتصادی و حتی آسیب های اجتماعی به مشتریان وارد می کنند.

در این زمینه، یک کارشناس صنعت لوازم خانگی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با وجود تالش شرکت ها و برندهای بزرگ لوازم خانگی کشور در خصوص بهبود مسائل کّمی و کیفیت محصوالت، خالهایی وجود دارد که در حقیقت پاشنه 
آشیل این صنعت است.»احسان فدایی« بیان داشت: یکی از مشکالت شرکت های عرضه کننده خدمات پس از فروش لوازم خانگی، وجود شرکت های جعلی و ساختگی )به اصطالح Fake( و غیر رسمی است.

این کارشناس لوازم خانگی ادامه داد: در این میان نکته ای که مغفول مانده، عدم اطالع کافی مردم و مشتریان از مراکز رسمی و اصلی خدمات پس از فروش است که سبب مراجعه آنان به مراکز غیر رسمی و جعلی می شود.
وی گفت: شرکت های جعلی یاد شده به ویژه در سال های گذشته فعالیت های وسیعی روی »سئوی« سایت های خود انجام داده اند و به خصوص روی عبارت ها و کلماتی که مردم هنگام مواجهه با مشکالت آنها را بیشتر در اینترنت جست وجو می کنند، 

کار کرده اند.  

تکلیف بانک مرکزی در به روز رسانی فصلی ابربدهکاران بانکی 
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شناســنامه بــه شــماره 4560115303 و کارت ملــی بــه شــماره 4560115303 و گذرنامــه بــه شــماره 
ــد ســعید در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از  ــه محیــا شــحنه فرزن 4560115303 متعلــق ب

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــتاقی فرزن ــادی مش ــه محمده ــق ب ــماره 4569186416 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1399/01/01 مفق

1150

ــان  ــدی دهق ــه مه ــق ب ــران 94677 متعل ــاک 637 ای ــماره پ ــه ش ــیکلت ب ــور س ــوخت موت کارت س
دهنوی فرزند رضا در تاریخ 1400/12/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1504

جــواز حمــل اســلحه شــکاری کالیبــر 12 بــه شــماره ســاح 9055734 مــدل دولــول روی هــم ســاخت 
ترکیــه بــه شناســه 0250055528656 متعلــق بــه عزیزالــه  عزیــزی  فرزنــد مــراد در تاریــخ 

1401/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 3329755113 و کارت ملــی بــه شــماره 3329755113 و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره 3329755113 و کارت ماشــین بــه شــماره 28ج188ایــران 21 متعلــق بــه جمشــید 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/05/13 مفقــود  در  شــیر  علــی  فرزنــد   جهانگیــری 

ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0794897126 متعلــق بــه مســعود  عنبــری فرزنــد محمــد اســماعیل در تاریــخ 
1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد موســی الرضــا در  ــه صــادق پاکــدل قوشــخانه فرزن ــق ب ــه شــماره 6359861364 متعل شناســنامه ب
تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2014

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3961045471 متعلــق بــه اعظــم موســیوند فرزنــد براتعلــی در تاریــخ 
1401/05/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــه  ســوخت  کارت  و  ماشــین  کارت  و   1375837133 شــماره  بــه  هوشــمند  ملــی   کارت 
شــماره 311 د 27 ایــران 40 و بــا VIN:IRPC931VXUV764456 متعلــق بــه الهــام عطــری کوچــه 

باغــی فرزنــد اســمعیل در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ایــرج در تاریــخ  ــا احســانی فرزن ــه ماندان ــه شــماره 0054898641 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــدالهی فرزن ــه اس ــه اله ــق ب ــماره 0082082502 متعل ــه ش ــی ب ــمند و کارت بانک ــی هوش کارت مل
ماشــاءاله در تاریــخ 1401/05/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملی،گواهینامــه، بــه شــماره 0493435123 متعلــق بــه مصطفــی  ســلیمانی  فرزنــد غامحســین  
در تاریــخ 1399/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 2640124536 متعلــق بــه همایــون داداشــی فرزنــد فردادحســن  در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0018402585 متعلــق بــه ســعیده یزنــی  فرزنــد داود در تاریــخ 1401/04/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره شاس ــه ش ــاق اصلی(،ب ــنادمالکیت )بنچ ــرگ سبز،اس ــماره 324/61761 ،ب ــه ش ــور ب کارت موت
ــه  ــق ب ــه ها،متعل ــت نام ــور 0125N2N422362 وکال ــماره موت ــه ش 125N9513577***N2N ،ب
لطیفــه قهرمانــی اســامی  فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/05/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاوردی  در تاری ــد ش ــی  فرزن ــایگان  ضرغام ــه ش ــق ب ــماره 2380337810 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020

کارت ملــی بــه شــماره 2709352621 متعلــق بــه بابــک  فرهــی فرزنــد حمیدرضــا در تاریــخ 
1401/05/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2002769893 متعلــق بــه علــی  ســرتیب زاده  فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 
1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2048

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 0010647732 و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 
ایــران88_373ق13 و بــه شــماره موتــور10FSE24059907 و بــه شــماره شاســی 81628384متعلق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/20 مفق ــد اســماعیل در تاری ــدی زارع فرزن ــای مه ــه آق ب

ساقط می باشد

ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــوری فرزن ــین تیم ــای حس ــه آق ــق ب ــماره 0490566804 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب 1401/04/01 مفقــود گردی

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره 0059044810 و پروانــه تاکســیرانی بــه شــماره پروانــه 
ــود  ــخ 1401/04/08 مفق ــن در تاری ــد ابوالحس ــاری فرزن ــهرام مخت ــای ش ــه آق ــق ب 97005032متعل

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

ــد  ــه آقــای علــی پرویــزی شــراهی فرزن ــه شــماره 0481259996 متعلــق ب شناســنامه و کارت ملــی ب
ابوالفتــح در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 5660038786 متعلــق بــه خانــم فاطمــه اکبــری مجــدر فرزنــد حکیــم در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد محمــود در تاری ــای حســین مقــدس فرزن ــه آق ــق ب ــه شــماره 0048862630 متعل ــی ب کارت مل
1401/03/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 1110768877 متعلــق بــه آقــای تــورج حاتمــی هفــت چشــمه فرزنــد اصغــر در 
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

پــاک  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  ایــران66_748ل38  پــاک  شــماره  بــه  ســوخت  کارت 
شاســی  شــماره  بــه  و   7702035322D119219موتــور شــماره  بــه  و  ایــران66_748ل38 
NAALSRALDBA063778متعلــق بــه خانــم رعنــا قربانیــان گل تپــه فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 

ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

2065

کارت ملــی بــه شــماره 0422100927 متعلــق بــه فاطمــه تاجیــک فرزنــد فــرج اهلل در تاریــخ 
1399/05/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084

کارت ملــی بــه شــماره 0065352289 متعلــق بــه آمنــه نجفــی فرزنــد علــی داداش در تاریــخ 
1400/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــکوه  ــن آزادی ش ــه محمدحس ــق ب ــماره 1741402689 متعل ــه ش ــی ب ــهید و کارت مل ــاد ش کارت بنی
فرزنــد عبداللطیــف در تاریــخ 1401/05/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2092194070 متعلــق بــه احمدعلــی رجــب پــور فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 
1400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0153773731 متعلــق بــه محمدحســین دادمــان فرزنــد محمدمهــدی در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0011714158 متعلــق بــه محمــد امیــری فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2110

ــد مهجــور در تاریــخ  ــه رامیــن واحــدی تکدانــی فرزن ــه شــماره 1640135650 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/04/31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
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 ایده روز
چهارشنبه 1401/05/19

شماره : 1436

 قیمت روغن خوراکی طی یکی دو هفته 
اخیر در کشــور روند کاهشی به خود گرفته 
کــه یکــی از علل آن را افــت ۳۰ درصدی 
قیمت های جهانــی روغن خام می دانند، اما 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و صفر شدن قاچاق 
این کاالی اساسی به خارج از کشور نیز سبب 

کاهش مصرف آن شده است.
 پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای 
اساسی، دولت سیزدهم به منظور حمایت از 
مصرف کنندگان عالوه بر تعیین نرخ مصوب 
برای کاالهای اساســی، تشدید نظارت ها بر 
عرضه، جلوگیری از احتکار و کاهش حقوق 

ورودی گمرکی را اجرا کرد.
هفته گذشته فهرست جدید قیمت انواع 
روغن توسط انجمن صنفی صنایع روغن نباتی 
در راستای تعامل و همکاری با دولت منتشر 
شد و بر اساس آن قیمت روغن مصرفی خانوار 
۱۰ درصد و روغن صنف و صنعت ۱۵ درصد 
کاهش یافت.طبق آمارها نیاز ســاالنه کشور 
بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تن اســت که البته هر 
ساله نزدیک ۵۰۰ هزار تن روغن خوراکی از 
محل روغن کشی های داخلی و مابقی روغن 
خام موردنیاز کشــور از محل واردات تأمین 
می شــود؛ اما با توجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و پایین بودن قیمت برخی محصوالت 
در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه قاچاق 
روغن خوراکی افزایش پیدا کرد تا جایی که 
ورود روغن خام به کشور به مرز بیش از ۲.۵ 
میلیون تن در ســال رسید که بخش عمده 
این محصول به خارج از کشور قاچاق می شد.
در واقع به علت ارزان بودن روغن خوراکی 
در ایران نسبت به کشــورهای همسایه، در 

سال های اخیر در کشورهای عراق، افغانستان 
و پاکســتان نیز روغن یارانه ای ایران به طور 
قاچاق منتقل می شد و منابع ارزی ملت ایران 

به جیب کشورهای همسایه می رفت.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، احتکار روغن، 
افزایش بی رویه صــادرات محصوالت حاوی 
روغــن و خروج غیرقانونی روغن از کشــور 
کاهش پیــدا کرد؛ این در حالی اســت که 
پیــش از این به دلیل پایین بودن نرخ روغن 
خوراکی داخلی نسبت به کشورهای همسایه 
با قاچاق این محصول مواجه بودیم.همچنین 
سال گذشته با تقاضای کاذب مصرف روغن 

خوراکی در کشــور روبرو بودیم که با حذف 
و اصــالح ارز ۴۲۰۰ تومانی و واقعی شــدن 
قیمت ها عالوه بر کاهش قاچاق، مصرف نیز 
به سمت واقعی شدن حرکت کرد؛ آمارها در 
کشور نشان می دهد که یکی از پرمصرف ترین 
کشورها در مصرف روغن خوراکی بودیم که با 
اصالح نظام یارانه ای مصرف این محصول بیش 
از ۴۰ درصــد در ماه های اخیر کاهش یافت 
که همین امر در سالمت جامعه نیز اثرگذار 
خواهد بود.اما در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و اصالح نظام یارانه ای و واقعی شدن قیمت 
روغن خوراکی در کشور قاچاق به طور عمده 

کاهش یافت تا جایی که ســرانه مصرف این 
محصول به آمارهای واقعی نزدیک شده است.
وضعیت کنونی بازار نشــان می دهد که 
اجرای طرح مردمی کردن یارانه ها که تصمیم 
درســتی بود و برای جامعه منفعت به دنبال 
داشــت همان گونه که به تازگی معاون ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز نتایج تصمیم دولت 
در حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را با کاهش ۵۰ 
درصدی قاچاق کاالهای اساسی به خارج از 
کشور و صفر شدن قاچاق عمده آرد و روغن 
در ۴ ماه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.

همچنیــن به تازگی طبق مصوبه ســتاد 

تنظیم بازار سود بازرگانی برای واردات روغن 
خام و دانه روغنی با عزم جدی وزارت صمت 
برای رفع موانع تولید و حمایت عملی از حقوق 

مصرف کنندگان صفر شد.
حال با گذشت بیش از ۲.۵ ماه از اجرای 
این طرح و با وفور کاال در کشور، قیمت روغن 
خوراکی در فروشــگاه های زنجیره ای روند 
کاهشــی به خود گرفته به طوری که برخی 
شرکت ها اقدام به کاهش قیمت و تخفیفات 

۲۰ درصدی روی کاالهای خود کرده اند.
و  تولیدکننــدگان  برخــی  همچنیــن 
شــرکت های تولیدی طی یــک تا دو هفته 
اخیر قیمت روی محصوالتشــان را نزدیک 
۲۰ درصد کاهش قیمت دادند به طوری که 
دبیرکل اتحادیه بنکداران نیز هفته گذشته از 
کاهش ۱۰۰ هزارتومانی قیمت روغن نباتی 
حلــب ۱۶ کیلوگرمی در بازار خبر داده بود. 
پیش از این قیمت هر حلب روغن نباتی ۱۶ 
کیلوگرمــی یک میلیــون و ۸۰ هزار تومان 
برای مصرف کنندگان بود که اکنون در بازار 
۹۶۰ هزار تومان شده است.دبیرکل اتحادیه 
بنکــداران مواد غذایی گفته بود: این کاهش 
قیمــت در پی کاهش حــدود ۳۰ درصدی 
قیمت جهانی روغن خام به دلیل تفاهمات بر 
سر عرضه غالت از بنادر اوکراین است.پیش از 
این نیز »امیر هوشنگ بیرشک« دبیر انجمن 
صنایع روغن نباتی کشور در خصوص وضعیت 
تولید و توزیع روغن نباتی در کشور گفته بود: 
در حال حاضر روغن موردنیاز کشــور تأمین 
اســت و کمبودی در این خصوص نداریم و 
همچنین با اصالح نظام یارانه ای قیمت روغن 

اصالح شده است.

حذف ارز ۴۲۰۰ قاچاق را صفر و مصرف را واقعی کرد

ــا  ــادرات خرم ــعه ص ــه توس ــک ب ــاده کم ــه آم  وزارت خارج
اســت

 رئیس اداره تسهیل صادرات غیرنفتی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه 
گفت: ستاد و نمایندگی های این وزارتخانه آماده هستند که در زمینه  گسترش 

بازار صادراتی خرما کمک کنند.
 ســعید کوزه چــی در میز ملی خرما در شهرســتان دشتســتان اســتان 
بوشــهر افزود: باید بتوانیم هر چه ســریع تر از موانع تولیــد داخل عبور کرد 
 تا قــدرت رقابتی خود در صادرات را افزایش دهیم زیرا در حوزه کشــورهای

 هدف رقابت آسان نیست.
وی ادامه داد: نمایندگی های وزارت امور خارجه در کشورهای هدف تمایل 
دارند برای افزایش سهم خرما در بازارها تالش کنند زیرا این محصول، دومین 
تولیدی باغی کشور است و دراشــتغال، ارزآوری و غلبه برتحریم ها تاثیر مهم 

دارد و می تواند سهم اساسی در صادرات غیرنفتی داشته باشد.
 رئیس اداره تسهیل صادرات غیرنفتی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه 
با اشــاره به موضوع تحریم و مبــادالت بانکی، گفت: در وزارت خارجه هر چه 

بتوانیم تالش می کنیم که مبادالت پولی روان صورت گیرد. 
البته بازرگانان ما در دوران تحریم تجارب خوبی به دست آورده اند.کوزه چی 
بــا اشــاره به اینکه خرمای ایران در خارج از کشــور با کیفیــت پایین عرضه 
می شــود، بیان کرد: برای گســترش بازار خرما هم باید شرکت های صادراتی 
تقویت شــوند و هم بایــد در زمینه کیفیت محصول، بســته بندی و تبلیغات 
 کار شــود.وی گفــت: باید در کشــورهای هدف که ظرفیت دارند، جشــنواره
 تخصصی خرما برگزار شود تا هم ذائقه بازار هدف را بشناسیم و هم محصول 

باکیفیت خود را ارائه دهیم. 

 کاهش قیمت گندم و غالت در بازار جهانی
قیمت گندم و ذرت با رســیدن نخســتین محموله غالت اوکراین به بازار 

جهانی کاهش یافت.
 به نقل از راشــاتودی، انتشــار اخبار مربوط به رســیدن نخستین محموله 
غالت اوکراین به بازار جهانی و انتظار کاهش محدودیت های موجود بر صادرات 
محصوالت کشاورزی روسیه باعث شد تا شاهد افت قیمت محصوالت کشاورزی 
به خصوص گندم و ذرت باشیم.بر همین اساس قیمت گندم ۱.۴ درصد کاهش 
یافت و به 7.۶۴ دالر در هر بوشل رسید. قیمت ذرت هم ۱.۱ درصد پایین آمد 

و ۶.۰۳ دالر در هر بوشل دست به دست می شود.
 قیمت دانه سویا هم ۰.۰۹ درصد افت کرده و هم اکنون ۱۴.۰7 دالر در هر 

بوشل خرید و فروش می شود.
از زمانی که گندم در ماه مارس و به خاطر درگیری نظامی روسیه با اوکراین 
قیمت ۱۴.۲۵ دالر به ازای هر بوشــل را                            دید، شــاهد نصف شــدن قیمت این 
محصول کشــاورزی اساسی بوده ایم.از زمان امضای توافق بین مسکو و کی یف 
با میانجیگری ترکیه و ســازمان ملل برای صادرات محصوالت کشاورزی شاهد 

افت قیمت گندم و غالت در بازار هستیم.
 روســیه و اوکراین بزرگ ترین تامین کنندگان غالت در جهان هســتند و 
حدود یک ســوم نیاز جهان را                            تامین می کنند.تاکنون ۱۰ محموله غالت بنادر 
اوکرایــن را                            به مقصد بازارهای جهانی ترک کرده اند. نخســتین محموله غالت 
اوکراین هم در روز ۵ آگوست و با ۲۶ هزار تن ذرت ساحل اودسا را                            به مقصد 

لبنان ترک کرده بود.

 عرضه کنندگان گوشت از پرداخت مالیات معاف شدند
بر اســاس اعالم سازمان امور مالیاتی فروش گوشت قرمز دام های سبک و 

سنگین و فرآورده های آن از پرداخت عوارض و مالیات معاف است.
 بر اســاس اعالم معــاون حقوقی و فنی مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی، 
عرضه انواع گوشــت قرمز و فرآورده های گوشــتی دام های ســبک و سنگین 
 و قطعــات بــدن دام مطابق جــزو ۴-۵ بند الف ماده قانــون مالیات بر ارزش
 افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مشمول کاالهای معافیت مالیاتی بوده و از پرداخت 

مالیات و عوارض معافند.

 رییس ســازمان جهاد کشاورزی گیالن از برنجکاران استان خواست تا با 
توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر بارندگی طی روزهای پیش رو، کرت های 

شالیزاری خود را برای خروج آب باران باز نگه دارند.
صالح محمدی اظهار داشــت: بازنگه داشــتن کرت های شالیزارها برای 
خروج آب باران از کرت ها به داخل زهکشــی ها برای جلوگیری از آسیب به 
مزارع شــالیزاری ضروری است بنابراین کشاورزان به این مهم اهتمام جدی 

داشته باشند.
وی افزود: شــالیکاران بعد از ســاعت ۱۰ صبح برای برداشت خوشه های 
طالیــی برنج چه به صورت مکانیزه و چه دســتی اقدام کنند تا به دانه های 

برنج آسیب نرسد.

 ۲۵ درصد شالیزارهای گیالن به مرحله برداشت رسید
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی گیالن گفت: تاکنون ۵۹ هزار و ۴۰۰ 
هکتار معادل ۲۵ درصد از شالیزارهای استان به مرحله برداشت رسیده است و 
خوشه های برنج در ۹ هزار و ۶7۸ هکتار از شالیزارهای گیالن برداشت شد که 

از این میزان، برداشت هفت هزار و 7۰۰ هکتار به روش مکانیزه بود.

محمدی با اشاره به اهمیت کاشت و برداشت مکانیزه برنج، برداشت مکانیزه 
برنج را منجر به کاهش هزینه ها و افزایش سرعت دانست.

گیالن بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور به شمار 
می آید که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری، رتبه اول کشور را از لحاظ سطح 

زیرکشت و رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص داده است.
ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جزو رقم  های کیفی 

و ارقام گوهر و ســپیدرود جزو رقم های پرمحصول است که در شالیزارهای 
گیالن کشــت می شود، بیشترین رقم های کشت شــده برنج در این استان، 
رقم های کیفی هاشمی و علی کاظمی است که افزون بر ۸۵ درصد محصول 

برنج گیالن را شامل می شود.
هواشناسی گیالن با انتشار اطالعیه ای نسبت به وقوع بارندگی در استان 
هشدار زرد صادر کرد، براساس جدول پیش بینی هواشناسی استان طی روزهای 
آینده، بارندگی گاهی رگباری موقتی شدید، وزش باد و رعد و برق پاره ای نقاط 
شدید، کاهش دما به طور متوسط ۲ تا پنج درجه سانتیگراد، احتمال تگرگ 

و مه آلودگی در استان مورد انتظار است.
همچنین از بعدظهر شنبه تا اواسط هفته با ورود سامانه بارشی به استان، 
شاهد روند افزایش ابر، کاهش نسبی دما، در بعضی ساعات بارش رگباری باران 

و رعد و برق تا سه شنبه پیش بینی می شود.
آبگرفتگی منطقه ای، باال آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و طغیان آن ها، 
جاری شدن سیالب موقتی و منطقه ای به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها، لغزش و 
رانش، تخریب پل ها، برخورد صاعقه ، خسارت به سازه ها و شکستن درختان 
به سبب وزش باد شدید از احتماالت طی مدت فعالیت این سامانه جوی است.

برنجکاران گیالن کرت های شالیزاری را برای خروج آب باران باز نگه دارند

 کمبود آب در اروپا همزمان با خشکسالی سیاه در قاره سبز
خشکسالی بخش قابل توجهی از اروپا را فرا گرفته و حتی در سوئیس و کوهپایه آلپ هم مردم با کمبود شدید آب مواجه هستند.

 به نقل از فایننشیال تایمز، در منطقه اوبوالدن سوئیس و در کوهپایه کوه های آلپ، دولت به ارتش این کشور دستور داده که برای نجات دام ها، به این منطقه آبرسانی کند.
چشمه های کوه های آلپ خشک شده و ارتش سوئیس در تالش است تا با استفاده از هلی کوپتر و بالگرد به مناطق باالدست با هدف جلوگیری از تلف شدن دام ها به خاطر تشنگی، آب منتقل کند.

سونیا سنه ویراتنه، استاد آب و هوا و زمین کالج زوریخ، می گوید: ما در سوئیس به خشکسالی عادت نداریم ما خود را                            دارنده منابع آب اروپا می دانیم اما افزایش شدید دما در فصل زمستان و کاهش ذخایر آبی شرایط را                            تغییر داده است.
کمبود آب و خشکســالی شــدید بخش قابل توجهی از اروپا را                            از پرتغال گرفته تا انگلیس و ایتالیا درگیر کرده است.دانشــمندان زمســتان خیلی خشــک و همچنین فصل بهار کم باران را                            در کنار افزایش شدید گرما اصلی ترین دلیل 
خشکسالی پیش آمده عنوان کرده اند.خشکسالی و باال بودن شدید دما در اروپا و حتی فرانسه، همه چیز را                            تحت الشعاع قرار داده و زندگی خانواده ها، فعالیات های تجاری،  حمل و نقل، گردشگری، کشاورزی و دامداری را                            مختل کرده است.

این اتفاق همچنین باعث ایجاد آتش ســوزی  جنگل ها در فرانســه، پرتغال و دیگر مناطق اروپا شــده است.الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، دیروز یک واحد مخصوص برای مدیریت فاجعه برای پرداختن این خشکسالی تشکیل داد و 
اعالم کرد که این کشور با بدترین خشکسالی در تاریخ معاصر خود روبرو شده است.
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ــک  ــر بان ــه و کارت عاب ــه س ــه پای ــی 2110412143 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــدرام  ــه پ ــق ب ــران 59 متعل ــاک 29 ص 211 ای ــه شــماره پ ــت  و کارت ماشــین ب ــده- ســپه - مل آین
ــی  ــه شــماره مل ــد احمــد ب ــر فرصــاد فرزن ــام نیلوف ــه ن ــه 2 ب ــه پای ــی و گواهینام ــد عل ــری فرزن باباصف

2110357339 در تاریخ 1401/05/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2110529628 متعلــق بــه مصطفــی جهــان تیــغ فرزنــد حســین 
در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 2122604131 و دفترچــه بیمــه و کارت عابــر بانــک صــادرات - 
 ملــی و کارت ملــی هوشــمند ) یــک ســال مفقــود گردیــده ( متعلــق بــه علــی رحمــی فرزنــد پارالدیــن 

) اسماعیل ( در تاریخ1401/05/01  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــینی فرزنــد  ــیدهادی حس ــق بــه س ــی 2110290390 متعل ــمند بــه شــماره مل ــی هوش کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/01/01 مفق ــیدمهدی در تاری س

شناســنامه بــه شــماره ملــی 2110838991 و کارت ملــی هوشــمند متعلــق بــه ســورنا حــدادی فرزنــد 
حســینعلی در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ملــــی بــــه شــــماره 1141342189 متعلــق بــه جــــواد قانعی خوزانــــی فرزنــد محمــد در 
تاریــخ1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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کارت ملــی و کارت نظــام وظیفــه و گواهینامه و کارت ماشــین و کارت ســوخت به شــماره 5100166053 
متعلــق بــه محمــد خجنــدی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1970882670 متعلــق بــه آذر ســلیمی فرزنــد محمــد جــان در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/29 مفق

ــماره  ــه ش ــاورزی ب ــک کش ــک   کارت بان ــدد چ ــک ع ــوخت و ی ــه و کارت س ــی و گواهینام کارت مل
6329815151 متعلــق بــه اســفندیار قوامــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد رضــا قل ــی فرزن ــه بیگــم جــان پناه ــق ب ــه شــماره 1971245518 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــان در تاریــخ 1401/05/16 مفقــود  ــد محمــد قرب ــه جــال بیاتــی فرزن ــان خدمــت متعلــق ب کارت پای
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1289691347 متعلــق بــه اکبــر  مردمــی اورگانــی فرزنــد علــی قلــی در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره  ــه و کارت ماشــین و کارت ســوخت ب ــه و بیمــه نام ــه دو و کارت نظــام وظیف ــه پای گواهینام
ــخ  ــی در تاری ــد نجفقل ــادر فرزن ــن ق ــه رامی ــق ب ــور  متعل ــوخت موت ــاک 86ل537-43و کارت س پ

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/10 مفق

2506

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  1273285182 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1273285182 و 
کارت دانشــجویی بــه شــماره 1273285182 متعلــق بــه مطهــره ذاکــرزاده فروشــانی  فرزنــد غامعلــی  

در تاریخ 1401/05/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2507

ــه شــماره 1292624418 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1292624418 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــدل  ــو کارت خــودرو ســواری هایمــا م ــی و ایپ ــه و کارت ســوخت و کارت طای کارت ماشــین.بیمه نام
1400 بــه شــماره 27 و 584 ایــران 67 و کارت ســوخت خــودرو 206 بــه شــماره 27 ج 334 ایــران 53 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/06 مفق ــی در تاری ــد عل ــی فرزن ــیوا  یارعل ــه ش ــق ب متعل

ساقط می باشد.

ــخ  ــد رضــا در تاری ــری فرزن ــه حســن بامی ــق ب ــه شــماره 1818827913 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1293128791  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1293128791 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/04/18 مفق ــد غامحســین در تاری ــزی فرزن ــلیمیان ری ــرا س ــه زه ــق ب متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5759981099 و کارت پرســنلی اداره اب بــه شــماره 5759981099 
و کارت ســوخت متعلــق بــه محمــود گــودرزی فرزنــد الیــاس در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1286625831 متعلــق بــه فاطمــه مهــره چــی کاشــانی فرزنــد احمــد 
در تاریــخ 1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه  متعلــق  بــه شــماره 6479577264  ملــی هوشــمند  کارت  و  بــه شــماره 629  شناســنامه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1400/12/01 مفق ــه در تاری ــیف ال ــد س ــینی فرزن ــه حس  خدیج

ساقط می باشد.

2508

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــی  فرزن ــی برزان ــت رضای ــه زین ــق ب ــماره 1292389060 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2603

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین بــه شــماره 0946387338 و بیمــه نامــه ماشــین و 
ــخ  ــد یوســف  در تاری ــه محســن  ســاعی فرزن ــق ب ــران74 متعل ــه شــماره 21ی572ای کارت ســوخت ب

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

ــه  ــوخت ب ــماره 0943564001 و کارت س ــه ش ــین ب ــه و کارت ماش ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
شــماره 89ه319ایــران42 متعلــق بــه علــی  میزبــان فرزنــد احمدعلــی در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره 0922749779 و شــماره پــاک 41ی269ایــران74 متعلــق بــه زینــب  نامــدار 
فرزنــد غامحســین  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ماشــین بــه شــماره 0942933168 متعلــق بــه محبوبــه آالداغــی فرزنــد 
غامرضــا  در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و گواهینامــه موتورســیکلت و کارت ســوخت بــه شــماره 0920575544 متعلــق 
بــه محمــد یگانــه خراســانی  فرزنــد غامحســین  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2807

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2160875651 متعلــق بــه امیــن اهلل گل بابایــی فرزنــد علــی گل 
در تاریخ 1401/02/04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2162433885 متعلــق بــه میثــم علیــزاده فــرد رســتمی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 
1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــت فرزن ــک بخ ــدی نی ــه مه ــق ب ــماره 2162519534 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/10 مفق

2901
کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی0410493716 و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 
99ایــران 341و45 و کارت شناســایی اداره اماکــن و کارت نظامــی متعلــق بــه عمــاد تاجیــک فرزنــد علــی 

در تاریخ 1401/05/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــاس  ــه عب ــق ب ــی0081736551 متعل ــه شــماره مل ــه رانندگــی ب ــی  و شناســنامه و گواهینام کارت مل
کســائی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0037137281 متعلــق بــه اعظــم  یزدیــان  فرزنــد حســن  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/08 مفق

ــور  ــماره موت ــه ش ــی 37901786905927 و ب ــماره شاس ــه ش ــودرو  ب ــه خ ــه نام ــودرو و بیم کارت خ
37912002692435 و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 33 ایــران 589 ع 18 و کارت ملــی و 
گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره ملــی 1652056599 متعلــق بــه کاظــم  منتظــم  فرزنــد محمــود  در 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.= تاریــخ 1401/04/23 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 1639529748 متعلــق بــه فهمیــده  ندیمــان منامــن  فرزنــد فیــروز در تاریــخ 
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه  ــق ب ــه شــماره 0056478909 متعل ــی  و دفترچــه بیمــه ب ــه شــماره 2104 و کارت مل شناســنامه ب
صدیقــه  خراســانی  فرزنــد منصــور  در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.=

ــخ  ــد  در تاری ــد محم ــی زاده  فرزن ــد  برق ــه مجی ــق ب ــماره 1261932315 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/11/06 مفق

بــه شــماره ملــی  3970146313  رانندگــی  پایــان خدمــت و گواهینامــه  کارت ملــی و کارت 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق ــز در تاری ــد عزی ــی  فرزن ــه احمــد  تراب ــق ب  متعل

ساقط می باشد.=

ــخ  ــب  در تاری ــد طهماس ــه  فرزن ــم  ره بیش ــه مری ــق ب ــماره 3256856349 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/10 مفق

ــخ  ــا  در تاری ــد رض ــی  فرزن ــن  داراب ــه ایلی ــق ب ــی  0203293797 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد.= ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/05 مفق

2902

کارت ملــی بــه شــماره 0073448540 و شناســنامه متعلــق بــه ســیاوش مهــدی پــور دیوشــلی فرزنــد 
محمدحسن در تاریخ 1398/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4360515707 متعلــق بــه ابــاذر موســوی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/10 مفق

گواهینامــه بــه شــماره 4360515707 متعلــق بــه ابــاذر موســوی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/10 مفق

گواهینامــه بــه شــماره 0080732836 متعلــق بــه امیــر حضرتــی فرزنــد مســلم در تاریــخ 1398/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــعلی در تاری ــد بخش ــدی فرزن ــرداد محم ــه مه ــق ب ــماره 0084409851 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/03/03 مفق

کارت ملــی و شناســنامه وگواهینامــه و دفترچــه بیمــه و کارت ارایشــگری متعلــق بــه زهــرا میرآخــوری 
فرزنــد کمندعلــی در تاریــخ 1401/05/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 N2G125V9110608بــرگ ســبز موتورســیکلت به شــماره پــاک 132ایــران78841 و شــماره شاســی
و شــماره موتــور 156FMI0235674 بــه شــماره 4000057081 متعلــق بــه ســیدمیثم حســینی فرزنــد 

ســیدحاجی ابراهیــم در تاریــخ 1400/07/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

پــاک فلــزی موتورســیکلت بــه شــماره پــاک 132ایــران78841 بــه شــماره 4000057081 متعلــق 
بــه ســیدمیثم حســینی فرزنــد ســیدحاجی ابراهیــم در تاریــخ 1401/03/13 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــایی  ــه و کارت شناس ــه بیم ــت و دفترچ ــان خدم ــماره 4000057081 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه ســیدمیثم حســینی فرزنــد ســیدحاجی ابراهیــم در تاریــخ 1400/07/03 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران78841 و  ــماره 132ای ــه ش ــوخت ب ــی 4000057081 و کارت س ــماره مل ــه ش ــت ب ــند مالکی س
دســته چــک متعلــق بــه ســیدمیثم حســینی فرزنــد ســیدحاجی ابراهیــم در تاریــخ 1400/07/03 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــار فرزنــد عبــاس در تاریــخ  ــه غامرضــا خنــدان ی کارت ملــی و گواهینامــه و دفترچــه بیمــه متعلــق ب
1398/11/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی و کارت شناســایی کمیتــه امــداد بــه شــماره 1672514614 متعلــق بــه وحیــد اســماعیل 
زادگان فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1398/08/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2593928069 متعلــق بــه احمــد مکرمــی فرزند ســراهلل در تاریــخ 1401/03/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد غامحس ــی فرزن ــی کاتب ــه امیرعل ــق ب ــماره 0025542631 متعل ــه ش ــه ب گذرنام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/12/01 مفق

گذرنامــه بــه شــماره 0066980127 متعلــق بــه الهــه عــرب زاده فرزنــد اکبــر  در تاریــخ 1400/12/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0044892411 متعلــق بــه داود آریایــی فــر فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/05/02 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0012074731 متعلــق بــه محمدحســین محمــدی حســینیه فرزنــد جــواد در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4848566002 متعلــق بــه مهــری فرامــرزی فرزنــد ولــی اهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/03 مفق

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــری فرزن ــل باق ــه ابوالفض ــق ب ــماره 0370463269 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1398/07/07 مفق

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــماعیل زاده فرزن ــا اس ــه علیرض ــق ب ــماره 0074380291 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/13 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0421364866 متعلــق بــه مجیــد صباغــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1399/01/01 مفق

ــد محمــود در تاریــخ  ــه امیرحســین عبــاس زاده فرزن ــه شــماره 0021199116 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/05/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد حمیدرض ــز فرزن ــن پروی ــه محمدامی ــق ب ــماره 0024005861 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/03/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0451950569 متعلــق بــه علــی حصارکــی فرزنــد علیجــان در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/20 مفق
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کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0021194866 متعلــق بــه مهــدی  اســکندری فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1400/12/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــاز  ــه مهن ــق ب ــوخت متعل ــه و کارت س ــران 346 ی 65  و کارت بیم ــماره 20ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــخ 1401/05/11  ــه محمــود بهرامــی در تاری ــق ب ــی اکبــر و گواهینامــه متعل ــد عل ــی  فرزن موســی خان

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 0069524556 و  ــه دو ب ــه شــماره 0069524556 و گواهینامــه پای کارت ملــی  هوشــمند ب
کارت ماشــین بــه شــماره 88ایــران 828 ل 75 و بیمــه نامــه متعلــق بــه مهنــاز جــوادی  فرزنــد حســین 

در تاریــخ 1401/05/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 1672686938 متعلــق بــه رامیــن همتــی شــرفه فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 0064657795 متعلــق بــه ســمانه مرجانــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت بــه شــماره پــاک 40ایــران779 و 49 متعلــق بــه جمشــید دروگــر فرزنــد غامحســن  و 
کارت ســوخت موتــور بــه شــماره پــاک 578 ایــران 58562 متعلــق بــه منصــوره ســاکی زاده در تاریــخ 

1401/05/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد داوود در تاریــخ  ــه ســعید  بختیــاری  فرزن ــه شــماره 0019571348 متعلــق ب گواهینامــه پایــه دو ب
1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0859333302 متعلــق بــه مهــدی عاطفــی فردوســی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0022561692 متعلــق بــه محمــد ســینا لطفیــان همدانــی  فرزنــد علیرضــا در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5719752943 متعلــق بــه محمــد  حســنی بزچلوئــی فرزنــد نبــی اهلل در تاریــخ 
1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 150J9510192...N2G کارت ملــی  هوشــمند به شــماره 0020163096 و کارت موتور به شــماره تنــه
ــی  ــه عل ــق ب ــماره 9573X3510792 W 1 VIN IRAمتعل ــور ..c1M5116024 و ش ــماره موت و ش
جعفــر بیــگ مهاجــر فرزنــد محمــد جــواد در تاریــخ 1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 0045624976  و گواهینامــه موتــور متعلــق بــه قاســم ســقراط فرزنــد 
ابوتــراب  در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0079435580  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0079435580 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــد  ــدی خشــوئی فرزن ــان احم ــه ایم ــق ب ــماره 0079435580 متعل ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس  و گواهینام

رجب علی  در تاریخ 1401/05/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد مرتضــی در  ــه اونیــک آزه  فرزن ــه فرزان ــق ب ــه شــماره 0493373047 متعل ــی  هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــط  ــی اوس ــد عل ــوری فرزن ــین قپان ــه حس ــق ب ــماره 0620521821 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــا  ــری ب ــزاده امی ــد علی ــه محم ــق ب ــران 227 ل 19 متعل ــاک 40ای ــماره پ ــه ش ــین ب  و کارت ماش
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/05/06 مفقــود  در   0063724952 ملــی   کــد 

ساقط می باشد.

ــد  ــی بیگــی دســتجردی فرزن ــه جــواد عل ــق ب ــه شــماره 0069812888 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
عظیــم در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــه شــماره 3933701597 متعل ــه شــماره 3933701597 و شناســنامه ب ــی هوشــمند ب کارت مل
محمــد بیــات فرزنــد صمــد در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــدون شــماره ثبــت وســریال ( ب ــی )ب ــان شــهید مدن ســند ملــک دفترچــه ای واقــع در تهــران خیاب
ــود  ــخ 1401/05/12 مفق ــن در تاری ــد ابوالحس ــاری فرزن ــازر غف ــه اب ــق ب ــماره 0639705405 متعل ش

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هومشــند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره 0069282188 متعلــق به احمدحســین 
فشــمی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1660096421 متعلــق بــه فریبــا قهرمانــی فرزنــد موســی در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدا در تاری ــم خ ــد رح ــودرزی فرزن ــی گ ــه مصطف ــق ب ــماره 4133353102 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــز کیان ــه پروی ــق ب ــماره 3871573663 متعل ــه ش ــی  ب ــن الملل ــه بی ــه و گواهینام گذرنام
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1400/11/01 مفق میرحســین در تاری

شناســنامه بــه شــماره ملــی 5440011269 متعلــق بــه عاطفــه ســلیمی درمنکــی فرزنــد شــمس الــه 
درتاریــخ 1401/04/28 مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد .
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ــد احمــد در  ــزاده کلشطالشــانی فرزن ــه حســین مهدی ــه شــماره 2592916261 متعلــق ب کارت ملــی ب

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

ــد محمــد تقــی  در  ــه امیــر عبــاس  محمــودی  فرزن ــق ب ــه شــماره 0055280757 متعل شناســنامه ب
تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 0056027974 متعلــق بــه علــی اکبــر اشــراقیان فرزنــد رضــا در 
تاریــخ 1401/02/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  دو  پایــه  گواهینامــه  و   0550053727 شــماره  بــه  ملــی   کارت 
ایــران 11   498 ل 16 متعلــق بــه آقــای فرشــید  بهــزادی  فرزنــد نصــرت الــه در تاریــخ 1401/04/15 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــکندر   ــای  اس ــه آق ــق ب ــماره 2939179123 متعل ــه ش ــی ب ــماره 663 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/07 مفق ــماعیل  در تاری ــد اس ــو فرزن ــد نخطل ــدوی ون مه

ســاقط مــی باشــد.

5502

کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره 1610409345 و کارت ســوخت متعلــق بــه علــی  خســروی  فرزنــد 
حسین  در تاریخ 1401/03/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 1819528456 و کارت دانشــجویی مقطــع دکترامتعلــق 
بــه فاطمــه  محامیــه نیســی فرزنــد لفیطــه  در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

7009

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 9382159365 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 9382159365 
متعلــق بــه آقــای رضــا  صدیقــی فرزنــد دولتعلــی در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

7025

کارت ملــی بــه شــماره 4040393724 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت به شــماره 498_65785 
ایــران 18 متعلــق بــه اشــکان دنیائــی نیــاز فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/05/17 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

تاریــخ  تــوکل در  فرزنــد  بــه ســجاد وکیلــی  بــه شــماره 3860944967 متعلــق  ملــی  کارت 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/04مفق
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/05/19

شماره : 1436

ذوبشدنیخچالهایکوهستانی؛چالشجدیدمازندران
 مازنــدران اســتان بیگانه با ســیل و طغیان 
رودخانه ها نیست. اما به نظر می رسد با متفاوت 
شــدن رژیم بارندگی ها و افزایش دمای هوا و 
در مجموع تغییر اقلیم، باید مالحظات جدی 
و ویژه ای برای پیشــگیری از خسارت گونه ای 
کمتر دیده شده از سیالب در مازندران در نظر 

گرفته شود ؛سیالب  یخچالی.
 بارندگی های شدید و طغیانی شدن رودخانه 
و حتی وقوع سیالب سال هاست که به کمک 
داده های ماهواره ای پیش بینی می شــوند. اما 
گاهی با وجود همه این داده ها و پیش بینی ها، 
اتفاقی فراتر از انتظار رقم می خورد. ســیالب 
عظیــم هفتم مرداد در چالوس یکی از همین 

موارد است.
پنجــم مرداد اداره کل هواشناســی مازندران 
با صدور اطالعیه ای نســبت به احتمال وقوع 
سیالب در برخی مناطق استان بر اثر ورود یک 
سامانه بارشی هشدار داد. در این اطالعیه اعالم 
شــد که احتمال جاری شدن روان آب و وقوع 
سیالب  محلی در مسیل ها و رودخانه های فصلی، 
وقوع رعد و برق، ریزش سنگ، رانش زمین و 
اختالل در تردد محورهای کوهستانی و کاهش 
دید از شامگاه پنجشنبه ۶ مرداد تا روز دوشنبه 
۱۰ مرداد وجود دارد.ســامانه بارشــی طبق 
پیش بینی در زمان اعالم شــده وارد مازندران 
شد و بارندگی ها نیز در مناطق مختلف شکل 
گرفت. امــا اتفاقی که در بخش مرزن آباد رقم 
خورد فراتر از پیش بینی ها بود. سیالبی عظیم 
با قدرت ویرانگری بسیار باال ایجاد شد و تقریبا 

هر چه که سد راهش بود را از میان برداشت.
تخریب صد در صدی دو روستا، تلفات جانی، 
خسارت های مالی گسترده به اموال و امالک و 
زیرساخت ها و حتی مدفون شدن مسیر اصلی 
رودخانه زیر ســنگ و الی آورده شــده با این 
سیالب نشــان می داد که اتفاقی فراتر از یک 
سیل محلی و قابل عبور از مسیل رودخانه رقم 

خورده است.
حتی آخرین داده های ثبت شــده از ِدبی آب 
رودخانه در ایســتگاه هیدرومتری واسپول که 
توســط همین سیل تخریب شــد نیز نشان 
می دهد کــه ماجرا کمی عجیب تر از وضعیت 
عادی اســت. بر اساس داده های ثبت شده در 
این ایستگاه از زمان تاسیس -۲۷ سال پیش- تا 
پیش از سیل هفتم مرداد، بزرگ ترین سیلی که 
در این ایستگاه ثبت شد ۶۰ متر مکعب در ثانیه 
آورد آب داشــت. اما در سیل اخیر تا پیش از 
تخریب ایستگاه توسط سیالب، ِدبی ۲۰۰ متر 
مکعبی نیز ثبت شــد که نشان می دهد سیل 

هفتم مرداد ۳.۵ تا ۴ برابر بزرگ ترین سیل ثبت 
شده در این شاخه از رودخانه بود.

حال پرسش این است که دلیل این ویرانگری 
و قدرت باالی ســیالب در چالوس چیست؟ 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران معتقد 
است که ساختار این سیالب متفاوت از سیالب  
معمول رودخانه ای بود. زیرا برف یخچال های 
طبیعی باالدســت نیز که طی روزهای پیش 
از بارندگی بر اثر افزایش دمای هوا به برف آب 
تبدیل شده بودند نیز همراه با روان آب ناشی از 
بارندگی به حرکت در آمد و این ســیل عظیم 

را ایجاد کرد.
محمدابراهیم یخکشــی می گوید: سیل اخیر 
چالــوس در شــاخه انگوران-واســپول بر اثر 
بارش شــدید ۴۰ میلیمتری طی یک ساعت 
در ارتفاعات یخچالی منطقه دلیر شهرســتان 
چالوس و همچنین حرکت و ذوب یخچال ها 
به صورت توامان بود. این ترکیب بارش شدید 
و حرکت و ذوب یخچال ها سبب شده که تیپ 

متفاوتی از سیل شکل بگیرد.
وی دربــاره ویژگی  ســیالب  یخچالی اظهار 
می کند: از ویژگی های این ســیالب ِدبی باال 
و همچنین آورد رسوبی بسیار زیاد به صورت 
جریان توامان آب و مواد جامد است. جریان آب 
و رسوب در مسیر جاری شدن سیل، مجاری 
قدیمی رودخانه های موجــود را پر می کند و 
انباشت رسوب حتی به میزان سه متر و بیشتر 

در زمین های اطراف رخ می دهد.
به گفته این مسوول همین اتفاق در رودخانه 

چالوس نیز افتاد و حجم باالی خسارت را رقم 
زد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران 
تصریح کــرد : تخمین اولیه از آورد رســوبی 
متاثر از سیل اخیر چالوس حدود ۱۰ میلیون 
متر مکعب است که در طول مسیر رودخانه از 
ارتفاعات دلیر تا ۵۰ کیلومتر پایین تر و مناطق 

پایین دست رسوب کرد.

 نیاز به ضوابط جدیــد برای مقابله با 
سیالب

یخکشی با تاکید بر این که این تیپ سیالب ها 
به دلیل آثار تخریبی کلی و سراسری در مسیر 
می بایســت مورد توجه باشند، به نکته مهمی 
درباره این قبیل سیالب ها نیز اشاره می کند و 
می افزاید: رفتار چنین سیالبی با ضوابط موجود 
در رودخانه و ســیالب های مبتنی بر روان آب 
ناشی از بارش همخوانی ندارد. بنابراین الزم است 
در مناطق مســتعد وقوع چنین سیالب هایی، 
ضوابط جدیــدی از مدیریت رودخانه و حریم 
و ضوابط کاربری ها شــکل بگیــرد و عالوه بر 
ضوابط اشاره شده، سیستم های هشدار محلی 
تعبیه شــود.وی خاطرنشــان می کند: در سه 
ناحیه مازندران یعنی محدوده رودخانه چالوس، 
کالردشت و ارتفاعات دوهزار و سه هزار استعداد 
وقوع چنین سیالب هایی وجود دارد. به همین 
دلیل بــا توجه به وجود مناطق مســکونی و 
تاسیسات زیربنایی در پایین دست، می بایست 
اقداماتی مانند وضع ضوابط جدید و نیز اجرای 
برخی مؤلفه های مدیریت سیالب همچون ایجاد 

سیستم هشدار ســیل و مدیریت و تله اندازی 
رسوب در دستور کار قرار گیرد.

 احتمال تکرار وجود دارد؟
البته ممکن اســت این پرسش پیش بیاید که 
آیا از این پس قرار است چنین سیالب هایی در 
مناطق دارای یخچال های طبیعی تکرار شوند؟ 
هرچند که به این پرسش نمی توان پاسخ دقیق 
و قطعی داد، اما طبیعتا وقتی چنین سیالبی 
در مازندران رخ داد یعنی شــرایط برای تکرار 
آن نیز ممکن اســت ایجاد شــود. کما این که 
بر اســاس شواهد و اظهارنظرها، طی یک دهه 
اخیر دست کم دو مورد سیالب یخچالی در غرب 

مازندران رخ داد.
به اعتقاد برخی کارشناســان، با توجه به گرم 
شدن زمین این احتمال وجود دارد که توده های 
عظیــم یخی یخچال طبیعی تخت ســلیمان 
)علم کوه ( به واســطه گرم شدن زمین و ذوب 
شدن یخ ها جدا شــده و سیالب هایی را رقم 
بزنند. حتی علت وقوع سیل بزرگ سال ۱۳۹۰ 
در منطقه کالردشــت و سیل ســال ۱۳۹۴ 
شهرستان تنکابن را نیز برخی کارشناسان ذوب 
شدن یخچال طبیعی تخت سلیمان )علم کوه( 
می دانند و معتقدند که احتمال بروز سیل های 
دیگر در منطقه وجود دارد. تخت ســلیمان در 
ارتفاعات علم کوه با داشتن حدود ۱۰ کیلومتر 
مربع پوشش یخچالی، یکی از دو یخچال طبیعی 

بزرگ ایران است.
 احتمال تکرار شــدن سیل های یخچالی در 

برخی نقاط مازندران را مدیرکل هواشناســی 
مازنــدران نیز تایید می کند و به خبرنگار ایرنا 
می گوید: افزایش دمای هوا طی سال های اخیر 
فقط در مناطق جلگه ای رخ نداده و در مناطق 
کوهستانی و مرتفع نیز شاهد این افزایش دما 
هستیم. در چنین شرایطی سرعت ذوب برف ها 
و یخچال های طبیعی بیشتر می شود و احتمال 

وقوع سیالب های یخچالی افزایش می یابد.
این موضوع را مدیرکل هواشناســی مازندران 
نیــز تایید می کند و به خبرنگار ایرنا می گوید: 
افزایــش دمای هوا طی ســال های اخیر فقط 
در مناطــق جلگه ای رخ نــداده و در مناطق 
کوهستانی و مرتفع نیز شاهد این افزایش دما 
هستیم. در چنین شرایطی سرعت ذوب برف ها 
و یخچال های طبیعی بیشتر می شود و احتمال 

وقوع سیالب های یخچالی افزایش می یابد.
ســید محمدرضا رضوی اظهار می کند: طی 
ســال های اخیر شــاهد افزایش دمای هوا در 
ارتفاعات اســتان بودیم و با توجه به شــرایط 
اقلیمــی کنونی و افزایش کلی دمای هوا، باید 
به این احتمال ها توجه کرد. در مناطقی مانند 
ارتفاعات کالردشت، گزنه دماوند و منطقه امیری 
جاده هراز استعداد وقوع این سیالب  وجود دارد. 
اتفاقا روز شنبه ۱۵ مرداد بدون این که بارشی در 
منطقه الریجان ثبت شود شاهد وقوع سیالب 
بودیم که بر اثر سقوط کوه یخ از ارتفاع پنج هزار 
متری به ارتفاع حدود ســه هزار متری و ذوب 

سریع یخ ها رخ داد.
وی درباره فرضیه یخچالی بودن سیالب چالوس 
نیز خاطرنشان می کند: یکی از گزینه هایی که 
به عنوان عامل وقوع این سیل می توانیم در نظر 
بگیریم یخچالی بودن آن است. پیش از وقوع 
سیل در مناطق مرتفع باالدست بارش تگرگ 
داشتیم که در این زمینه اثرگذار است. احتمال 
این که یخچال طبیعی ذوب شده باشد یا سقوط 
کرده باشد یا حتی بارندگی ها سبب به حرکت 
درآوردن بخشی از یخچال شده باشد وجود دارد.

مدیرکل هواشناســی مازندران از برنامه ریزی 
برای بررسی میدانی یخچال ارتفاعات منطقه 
ســیل زده خبر می دهد و می گوید: با توجه به 
اهمیــت موضوع و دســتور و پیگیری جدی 
استاندار محترم برای بررسی میدانی و تخصصی 
وضعیت یخچال طبیعی باالدست این منطقه 
و تکمیل داده ها به منظور ریشــه یابی سیل، 
قرار است امروز -سه شنبه- همراه با یک گروه 
کوهنوردی به ارتفاعات منطقه صعود کنیم که 
پس از بررسی میدانی نتیجه دقیق تری از این 

موضوع در اختیار مسئوالن می گذاریم.

 دکتر محمدهادی زاهدی وفا در بازدیدی سرزده از شرکت صنایع چوب 
و کاغذ مازندران بر هم افزایی همه جانبه زیرمجموعه های وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی تاکید و آن را الزمه خدمت رسانی بهتر به مردم و رونق 
کار تولید دانست.سرپرست وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ضمن حمایت 
وزارتخانه متبوع خود از مجموعه چوب و کاغذ مازندران در دســتیابی به 
خودکفایی اقتصادی بر اراده دولت ســیزدهم بر حمایت در تولید داخل 
تاکیــد ورزید .وی ضمن تاکید بــر لزوم تکمیل زنجیره تولید، از آمادگی 
برای تامین مالی و سرمایه در گردش برای شرکت چوب و کاغذ مازندران 

خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تالش و کوشــش مدیران و کارکنان این 
مجموعه بتواند به ظرفیت اسمی تولید یعنی ۱8۰ هزار تن دست یابند . 
همچنیــن در این بازدید مدیر عامل شــرکت صنایــع چوب و کاغذ 
مازندران نیز با ارائه گزارشــی از روند اقدامات انجام شده ، تامین و تولید 
کاغذ کتب درســی دانش آموزان کشور را بزرگترین قرارداد تأمین کاغذ 
برای دستگاه های اجرایی در سال های خواند و از روند شاخص های رو به 
رشد مجموعه در ماههای اخیر، گزارشی به سرپرست وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی ارائه کردند.

حسیني پور استاندار مازندران در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
استان با اشاره به لزوم بررسي سریع مشکالت و موانع واحدهاي تولیدي، نسبت 
به فسخ قرارداد زمینهاي صنعتي راکد و بالاستفاده شهرکها و نواحي صنعتي 
تأکید نمود.حسیني پور گفت: سازمانهایی که مجوز بهره برداری برای واحدهای 
تولیدی صادر می کنند در صورتیکه این واحدها راکد بوده و قابلیت و توانایی 

بهره برداری ندارند، باید مجوز بهره برداری آنها ابطال گردد.
بــه  نســبت  اســتان  صنعتــي  شــهرکهاي  شــرکت  افــزود:  وي 
فســخ قــرارداد زمینهــاي صنعتــي راکد، بــا قاطعیت عمل نمایــد و این 
 زمینهــا را بســرعت در اختیار تولیدکننــدگان جدید کــه داراي اهلیت و 

توانمندي کار باشند، قرار دهد.
استاندار مازندران تصریح کرد: برخورد قاطع با کساني که سالیان متمادي 
زمینهاي صنعتي را بدون هیچگونه ساخت و ساز و فعالیت تولیدي در اختیار 

گرفته اند، در راستاي اجراي فرامین و نص صریح مقام معظم رهبري است.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهاي صنعتي مازندران نیز در جلسه کارگروه 

تسهیل و رفع موانع تولید استان، با اشاره به بیانات قاطع مقام معظم رهبري 
گفت: براســاس بررســیها و پایشهاي انجام شــده، زمینهاي صنعتي راکد و 
بالاســتفاده در سطح شــهرکها و نواحي صنعتي استان شناسایي گردیده که 
 مراحل قانوني فســخ قــرارداد و خلع ید آنها بدون هیچگونه مماشــات و با

 شدت دنبال خواهد شد.
امیني افزود: با توجه به وضعیت حســاس کنوني که با تحریمهاي ظالمانه 
دشــمنان بین المللي مواجه هســتیم، الزم اســت تا با تقویت و حمایت از 
تولیدکننــدگان داخلي داراي اهلیت کار، براي رهایي اقتصاد کشــور از این 
بحران تالش کنیم.وي اظهار داشــت: شرکت شــهرکهاي صنعتي استان با 
حمایتهاي قاطع و انقالبي عالیترین مقام دولت در مازندران، تمام تالش خود 
را براي ایجاد شرایط مناسب جهت حضور سرمایه گذاران عالقمند به تولید، 

به کارخواهد گرفت.

بازدیدسرپرستوزارتکارازشرکتصنایعچوبوکاغذمازندران

زاهدیوفا:همافزاییهمهجانبهزیرمجموعههایوزارتکار
الزمهخدمترسانیبهتربهمردمورونقکاروتولیداست

عالیترینمقامدولتدرمازندرانتأکیدکرد

شرکتشهرکهایصنعتیاستاننسبتبهفسخقراردادزمینهايصنعتیراکد،باقاطعیتعملنماید

  صیادان میگو در بوشهر به دریا زدند
معاون صید و بنادر ماهیگیری استان بوشهر گفت: با اعالم کمیته مدیریت صید 
این استان و براساس نتایج گشت های تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور مستقر 
در بوشهر، صیادان قایقی از امروز ۱8 مرداد صید میگو معروف به »طالی صورتی 

جنوب« را در خلیج فارس آغاز کردند.
بهزاد حیدری افزود: همچنین براساس این مصوبه لنج های صیادی نیز می توانند 
با یک روز فاصله )۱۹ مرداد ماه( برای صید میگو به دریا عزیمت و تورهای خود را 
بگسترانند.وی بیان کرد: پژوهشکده میگو مستقر در بوشهر در گشت های تحقیقاتی 
خود با بررسی ذخایر میگو در ۳۰ منطقه از آب های این استان صید را آزاد اعالم کرده 
است.حیدری اظهار داشت: هشت هزار صیاد در قالب یکهزار و ۴۷۴ قایق و ۵۳۷ فروند 
موتورلنج در استان بوشهر فعال هستند و شناورهایی که مجوز صید می گیرند برای 

صید میگو در ۳۵ صیدگاه در خلیج فارس عازم دریا می شوند.
وی اضافه کرد: مجوز صید میگو برای قایق ها ۲۴ ساعت است و باید هر روز مجوز صید 
خود را تمدید کنند و برای لنج های صیادی نیز چهار تا پنج روزه صادر می شود.معاون 
صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت استان بوشهر اضافه کرد: برابر کنوانسیون 
بین المللی صید در محدوده یک تا ۲ مایل فاصله از ساحل که به عنوان نوزادگاه آبزیان 
به شمار می رود ممنوع است.وی ادامه داد: ممنوعیت صید در نوزداگاه های میگو مانند 
اطراف نیروگاه اتمی، منطقه دلوار کمتر از عمق پنج متر، اطراف ُمطاف عمق کمتر 
از ۱۰ متر و زیستگاه های مصنوعی ُمنُگف، یَرَول، گناوه، دیر و خارگ که به عنوان 
زیستگاه و چراگاه مصنوعی به شمار می روند تا شعاع نیم مایلی تعیین شده است.

حیدری یادآور شد: همچنین بنا به مصوبه مدیریت کمیته صید، همچنین صیادی 
میگو زیر عمق پنج متری آب برای قایق های صیادی ممنوع اعالم شده است.وی 
تاکید کرد: خلیج فارس خوان نعمت الهی است و حفظ، حراست، صیانت و نگهداری 
از آبزیان و ذخایر دریایی به عنوان یک وظیفه ملی و همگانی است که باید مورد توجه 
بهره برداران قرار گیرد. معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت استان بوشهر 
بیان کرد: بر اساس گزارش تحقیقاتی موسسه پژوهشکده میگو در استان بوشهر 
پیش بینی می شود امسال وضعیت صیدگاه های این استان نسبت به سال گذشته 
ضعیف تر باشد و صید امسال نسبت به سال گذشته چند درصد کاهش خواد داشت.

حیدری ادامه داد: صیادان بوشهری سال گذشته بیش از ۲ هزار تن میگو از آب های 
این استان صید کردند.

   امانت داری باعث افزایش اعتماد به رسانه ها می شود
 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه 
گفت: خبرنگاران باید صادقانه وارد این عرصه شوند و صادقانه در این مسیر حرکت 
کنند و انحرافی نداشته باشــند؛ رعایت امانت موجب افزایش اعتماد به رسانه ها 
می شود.آیت اهلل محمد رضا ناصری به مناسبت روز خبرنگار انجام شد با تبریک این 
روز به خبرنگاران، رضایت خدا را در این عرصه مهم دانست و اظهار داشـت: مسیر 
ما مسیر خداست و سهم کسانی که در عرصه اطالع رسانی به مردم گام بر می دارند 
سنگین است.وی امانت داری را ضرورت دیگر رسانه دانست و با بیان اینکه در گفتارها 
و نوشته ها باید صداقت و امانت را مد نظر داشته باشیم تصریح کرد: رسانه نباید در 

فضای مجازی که حقیقت ندارد و صداقتی در آن نیست غرق شود .
امام جمعه یزد با اشاره به اینکه باید امانت خدا را به اهلش برسانیم اضافه کرد: گاهی 
در عرصه خبر، امانت داری نمی شود و البته آنهایی که تعهد دارند امانت داری می 
کنند، گاهی برخی رسانه های معاند  خبرها را تکه و پاره یا و کم و زیاد می کنند و طبق 
میل خود منتشر می کنند تا جامعه را منحرف کنند.وی بی تفاوتی و ناامیدی جامعه 
را هدف این دسته از رسانه های معاند دانست و گفت: مهم است که حالت انفعالی 
در مقابل دشمن نداشته باشیم؛ باید در مقابل دشمن فعال بود و نباید ساده از کنار 
مسائل گذشت .ناصری، القای خوبی ها و ارزشها به جامعه را وظیفه رسانه دانست و 
افزود: انسان ها را به سمت خوبی ها سوق دهیم و شیطان را دور کنیم؛ وظیفه رسانه 
این است که هدایت های خدایی و ارزشها را مد نظر داشته باشد و انسانها را از بدی ها 

جدا کند چون انسان امانت الهی است و غیر از این خیانت است.
وی ادامه داد: دشمن در صدد است که مسمومات را به خورد ما دهد ، می خواهد مزاج 

ها را عوض کند که باید جلوی ان بایستیم و این وظیفه خبرنگاران است.

 یک هزار نفر مددجوی بهزیستی فردیس بیمه اجتماعی می شوند
 مدیر کارگزاری اجتماعی ۵۷۱۲۳ شهرستان فردیس گفت: طبق آمار اداره بهزیستی 
یک هزار مددجوی اداره بهزیستی شناسایی شده اند که تحت پوشش بیمه کارگزاری 

اجتماعی قرار می گیرند.
رضا اکرادی افزود:  افراد فاقد بیمه ۱8 الی ۵۰ سال سن با معرفی بهزیستی در قالب 

قرار گاه اجتماعی  بیمه اجتماعی می شوند.
وی اظهار داشت: این افراد از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی، مستمری و فوت 
بازماندگان بهره مند می شوند، ضمن آنکه برخورداری از  بیمه تامین اجتماعی به 

لحاظ پوشش بازنشستگی و از کارافتادگی مستمری فوت حقوق همگان است .
اکرادی افزود: بر همین اساس و درراستای اهداف و سیاست های رفاهی دولت مردمی 
سیزدهم توسعه وتعمیم گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای افراد کم برخوردار و 
تحت پوشش بهزیستی و افراد ساکن درمحله های محروم در قالب قرارگاه اجتماعی 

بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان  می شوند.
مدیر کارگزاری اجتماعی ۵۷۱۲۳ شهرستان فردیس گفت: تمامی افراد فاقد بیمه 
و کم برخوردار و افراد ساکن درمحله های محروم  باکمک ۷۰درصدی دولت بیمه 
اجتماعی می شوند.اکرادی گفت: کارگزاری فردیس آمادگی دارد که هرتعداد از این 
افراد به کارگزاری معرفی می شوند را ثبت نام کند ، حق بیمه حداقل ماهی ۵۰هزار 
تومان و حداکثر ۱۳۳هزار تومان می باشد، ضمنا افرادی که قبال سابقه بیمه داشتند 
به هردلیل بیمه آنها قطع شده نیز می توانند ادامه سابقه بیمه پردازی شروع کنند.

اکنون بیش از۲ هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشــش بیمه این کارگزاری در شهرستان 
فردیس هستند.

  خبرنگاری جهاد برای پاسداشت حقیقت و روشنگری است
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: خبرنگاری جهاد برای 
پاسداشت حقیقت، روشنگری و ارتقای سطح آگاهی افراد در راستای رشد فکری 
است و این از ضرورت های غیر قابل انکارِ مسئولیت اجتماعی فعاالن این حرفه است. 
اکبر پورات روز دوشنبه در پیامی به مناســبت گرامیداشت مقام خبرنگار، اظهار 
کرد: امسال تقارن روز خبرنگار با عاشورای حسینی فرصت مغتنمی است تا از قلم 
ارزشمند خبرنگاران استان بوشهر برای بیان پیام عاشورا در قالب "رسانه عاشورایی"  

بخوبی استفاده شود.
وی بیان کرد: ارتباط با رسانه ها را از اولویت های خود می دانم و در این راستا از تعامل 
با همه جریان های سیاسی و فکری استقبال و از نظرات آنها استفاده می کنم.معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: با وجود مشکالت و فشارهای 
اقتصادی امروز کشور، موضوع هایی نیز وجود دارد که باید در راستای امیدبخشی به 
جامعه منعکس و به آنها پرداخته شود.پورات ضمن گرامیداشت یاد شهید محمود 
صارمی خبرنگار سازمان خبرگزاری جمهوری اســالمی )ایرنا( و شهید داریوش 
شاهینی )نخستین خبرنگار شهید استان بوشهر( و تبریک به فعاالن این عرصه،  
گفت: ۱۷ مرداد یادآورتالش، فداکاری و ایثار خبرنگارانی است که برای تحقق رسالت 

خود، از هیچ کوششی دریغ نداشته و ندارند.

البرز-  محمد رضا خمسه -   سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان البرز ضمن تسلیت عزاداری های حسینی فرا رسیدن روزخبرنگار را 
گرامی داشــت و محوری ترین اقدامات حمایتی از رسانه های استان البرز 

را تشریح کرد.
ســعید جابری انصاری با گرامیداشت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید 
صارمی و روز خبرنگار گفت: اصحاب رســانه و مطبوعات ، نمایندگان رکن 
چهارم دموکراســی هســتند که با نگاه تیزبین و نقادانه خود حقایق را در 
جهت عدالت با ابزار رسانه گسترش می دهند و در راستای تالش هایی که 
در چارچوب قانون بــا رعایت اصل اخالق مداری و پایبندی به اصول نظام 
جمهوری اسالمی در عرصه اطالع رسانی و روشنگری و تنویر افکار عمومی 

جامعه به انجام می رسانند ، شایسته حمایت هستند.
 وی همچنین بیان کرد: استان البرز با برخورداری باالترین آمار ثبت شده 
در معاونت مطبوعاتی کشــور از نظر تعداد رسانه های دارای مجوز یکی از 
استانهای سرآمد در کشور است که باید به تناسب این آمار، خروجی اطالع 
رســانی را نیز شاهد باشیم که با زیرساخت های ایجاد شده در این زمینه و 
رونمایی از طرحی جامع در این حوزه که مقارن با برنامه گرامیداشــت روز 
خبرنگار در اســتان رونمایی می شود، بخشــی از این هدف به مرحله اجرا 

خواهد رسید.
جابری انصاری در ادامه با اشاره به ساماندهی فعالیت های رسانه ای در 

استان البرز و ترسیم نقشه راه در حوزه رسانه و مطبوعات گفت: در راستای 
تحقق بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی، تاکیدات نماینده محترم ولی فقیه 
در اســتان و امام جمعه کرج و جناب آقای دکتر عبداللهی استاندار محترم 
پیرامون ســاماندهی فضای مجازی، طی ســه مرحله تهیه و تدوین بانک 
اطالعاتی اصحاب رســانه و صاحبان کانال های مجازی اســتان با موفقیت 
به انجام رســید و بر اساس این ظرفیت احصا شده راهبردهایی که تبیین و 

طراحی گردیده است، اجرایی می شود.
وی همچنین با بیان اینکه رویکرد و نگاه ما ایجاد تعامل، وفاق و همگرایی 

رسانه ای است، گفت: برنامه های حمایتی را برای اصحاب محترم رسانه در 
نظر گرفته ایم و بزودی بصورت ادواری از دفاتر رسانه ای استان نیز بازدیدهای 
میدانی خواهیم داشت تا ضمن عرض خداقوت گویی در جریان روند فعالیت 

های این عزیزان هم قرار بگیریم.
جابری انصاری با اشاره به ضرورت حمایت های حقوقی از قشر فرهیخته 
ی عرصه قلم و رسانه گفت: تا جایی که قانون اجازه بدهد حمایت گر فعالیت 
های اصحاب محترم رسانه هستیم و طی این مدت نیز بصورت مصداقی در 
این زمینه اقداماتی انجام شــده است. انتظار می رود مدیران استان نیز در 
تعامل موثر با رسانه ها ضمن بهره مندی از ظرفیت رسانه حمایت از اصحاب 

پرتالش این عرصه را در دستور کار داشته باشند.
 وی افــزود: طبق برنامه ریزی های انجام شــده برای اولین بار همایش 
حکمرانی دولت و رسانه را با حضور اصحاب رسانه و مدیران در استان البرز 

برگزار خواهیم کرد.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز در پایان ضمن 
آرزوی قبولی عزاداری های حســینی، فرا رســیدن روز خبرنگار را به پاس 
یکسال تالش بی وقفه و شبانه روزی در عرصه خبر و اطالع رسانی، خدمت 
مدیران محترم خبرگزاری ها، پایگاه های خبری، خبرنگاران، فعاالن کانال 
های خبری ، عکاســان خبری و تمامی عزیزانی که در ســنگر مطبوعات و 

رسانه مسئولیت دارند، خداقوت گفت.

سرپرستادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستانالبرز:

استانالبرزجزواستانهاییبابیشترینآماررسانههادرکشوراست
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درآمدهایایفمارکبهجیبچهکسیمیرود؟

 آخرین وضعیت مهاجم مصدوم پرسپولیس مشخص شد
بازیکن مصدوم تیم پرسپولیس شرایط خوبی برای آغاز 

دوباره تمرینات تیمش دارد.
 تیم فوتبال پرســپولیس در هفتــه اول لیگ برتر در 
اصفهان به مصاف ذوب آهن این شهر خواهد رفت که برای 

این بازی به جز چند محروم، یک مصدوم هم دارد.
حامد پاکدل مهاجم تیم پرسپولیس که در روزهای قبل 
دچار مصدومیت شده بود به احتمال فراوان طی یکی دو روز 
آینده تمرینات خود را آغاز خواهد کرد اما به دلیل عدم همراهی تیم در تمرینات 

روزهای اخیر، در بازی با ذوب آهن قطعا غایب خواهد بود.
با شــرایطی که وجود دارد پاکدل قادر خواهد بود در هفته دوم و در بازی با 

فوالد خوزستان و البته در صورت تائید کادرفنی، پرسپولیس را همراهی کند. 

 رکورد تاریخی طارمی در فوتبال دنیا
ســتاره ایرانی در جمع بهترین گلزنان سال 2022 در 

دنیای فوتبال قرار گرفت.
 مهدی طارمی با 22 گل در جمع 10 گلزن برتر دنیای 

فوتبال در سال 2022 قرار گرفت.
ستاره کشورمان که در بازی ابتدای فصل لیگ پرتغال 
2 گل مقابل ماریتیمو زد، به جمع بهترین گلزنان ســال 

پیوست و در رده نهم قرار گرفت.
خرمن کانو با 30 گل بهترین گلزن دنیا در سال 2022 نام گرفت و بازیکنانی 

چون کیلیان امباپه و کریم بنزما در رده های دوم و سوم جای گرفتند.
10 گلزن برتر سال 2022 به شرح زیر است:
1-خرمن کانو - 30 گل - فلومنیننسه برزیل
2- کیلیان امباپه - 27 گل - پاری سن ژرمن

3- کریم بنزما - 25 گل - رئال مادرید
4- برگسون -24 گل - جوهر الدارتعظیم مالزی
5-سادیو مانه - 23 گل - لیورپول و بایرن مونیخ

6- بوریس کوپیتوویچ - 23 گل - تامپینس سنگاپور
7-کریستوفر انکونکو - 22 گل - الیپزیگ آلمان

8- گابریل باربوسا - 22 گل - فالمینگو برزیل
9- مهدی طارمی - 22 گل - پورتو پرتغال
10- یاو ارنول - 21 گل - اسماعیلی مصر

 رکورد عجیبپورعلی گنجی
خرید جدید پرسپولیس به دلیل محرومیت نمی تواند 

در هفته اول لیگ برای پرسپولیس به میدان برود.
 مرتضی پورعلی گنجی که در این فصل به پرسپولیس 
پیوســت، به دلیل اخراج در آخرین دیداری که در لیگ 
برتر ایران با پیراهن نفت تهران به میدان رفته بود، دیدار 
مقابل ذوب آهن در لیگ بیست و دوم را از دست داد که 
البته این محرومیت با یک رکورد عجیب هم همراه است.

پورعلی گنجی در آخرین حضور خود در لیگ برتر در دقیقه 86 بازی نفت 
تهران-پیکان از زمین مسابقه اخراج شد؛ دیداری که 23 بهمن سال 93 برگزار 
شد و حاال بعد از 7 سال و 6 ماه و یک روز یا به عبارتی 2739 روز مدافع جدید 
پرسپولیس باید تاوان اخراج در آن بازی را بدهد که این بیشترین فاصله زمانی 
ثبت شده از دریافت کارت قرمز تا اعمال محرومیت آن در تاریخ لیگ برتر است!

 4 خرید خارجی مجیدی در تیم اماراتی را بشناسید
سرمربی سابق استقالل در تیم اتحاد کلباء امارات خانه 

تکانی بزرگی انجام داد.
 فرهاد مجیدی ســرمربی فصل گذشــته استقالل به 
عنوان اولین مربی لژیونر ایرانی راهی لیگ امارات شد و 

هدایت اتحاد کلباء را برعهده گرفت.
مجیدی به محض نشستن روی نیمکت مربیگری اتحاد 
کلباء خانه تکانی بزرگی در لیســت لژیونرها انجام داد. 

سرمربی سابق استقالل 4 بازیکن خارجی جدید به خدمت گرفت.
*خریدهای خارجی مجیدی برای اتحاد کلباء به شرح زیر است:

1-فلیپ کیچ هافبک سابق تیم ملی اسلواکی و عضو باشگاه الفصیلی عربستان
2- ایگور روسی مدافع برزیلی

3-لیاندرو سباداسیو مهاجم برزیلی شباب االهلی
4-دنیل بیسا هافبک ایتالیایی برزیل االصل

بدین ترتیب پرونده جذب بازیکنان خارجی برای مجیدی در تابستان بسته 
شــد. مهدی قائدی ســتاره ایرانی شــباب االهلی دبی هم یکی از گزینه های 

مجیدی بود که در نهایت انتقال این بازیکن به نتیجه نرسید. 

 پایان اختالف سازمان لیگ و استقالل بر سر تبلیغات محیطی؟
ســازمان لیگ فوتبال در نامه ای به باشــگاه استقالل 
اعالم کرده بود که حق تبلیغات محیطی بازی های خانگی 
لیگ بیست و دوم را از این باشگاه می گیرد اما اختالفات 
دو طرف در حال برطرف شــدن است تا به احتمال زیاد 
آبی های پایتخت مشکلی برای انجام تبلیغات محیطی در 

فصل جدید نداشته باشند.
 باشگاه های استقالل و پرسپولیس فصل گذشته حق 
تبلیغات محیطی بازی های خانگی شان را در اختیار گرفتند و در ازای آن، مقرر 
شد که 3 میلیارد تومان برای هر بازی به سازمان لیگ فوتبال پرداخت کنند.

در پایان لیگ بیســت و یکم باشگاه استقالل 36 میلیارد تومان به سازمان 
لیگ بدهکار شــد در حالی که پرســپولیس تمام حق این سازمان از تبلیغات 
محیطی را پرداخت کرد.یکی از دالیلی که باشگاه استقالل، سهم سازمان لیگ 
را پرداخت نکرده به اختالفات دو طرف در ابتدای لیگ بیست و یکم برمی گردد. 
این اختالفات همچنان ادامه دارد و منجر شده باشگاه استقالل هنوز با سازمان 
لیگ فوتبال تسویه حساب نکرده باشد.این اختالف حساب، مقابله به مثل سازمان 
لیگ فوتبال را به همراه داشــت تا جایی که این ســازمان در نامه ای به باشگاه 
اســتقالل اعالم کرد که حق تبلیغات محیطی بازی های خانگی لیگ بیست و 

دوم از این باشگاه گرفته می شود.

 جوان ترین و مسن ترین گلزن تیم ملی فوتبال ایران
اهلل یار صیادمنش در 17 سالگی و علی دایی در 36 سالگی توانستند برای تیم 
ملی ایران گلزنی کنند و جوان ترین و مسن ترین بازیکنان تاریخ ایران نام بگیرند.

 اهلل یار صیادمنش، مهاجم جوان هال سیتی در سال 2019 و در برابر سوریه 
اولین بازی ملی خود را انجام داد. او در همین دیدار هم موفق به گلزنی شد تا 

نام خود را به عنوان جوان ترین گلزن تاریخ تیم ملی ایران ثبت کند.
پیش از صیادمنش، این عنوان به مدت 17 ســال در اختیار حسین کعبی 
بود که در 18 ســالگی و در پیروزی 3 بر صفر ایران مقابل نیوزیلند موفق به 
گشودن دروازه حریف شده بود.این دو بازیکن به همراه شهریار شیروند، سعید 
عزت اللهی و کریم انصاری فرد، پنج گلزن تیم ملی ایران هستند که قبل از 20 

سالگی موفق به ثبت گل شده اند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
بررســی آیین نامه و نحوه گذراندن تست های 
پزشــکی لیگ های اروپایی نشان می دهد که 
هیچ مرکــز پزشــکی ای در لیگ های مطرح 
اروپایی امتیاز انحصاری ندارد، با این حال امتیاز 
تست های پزشکی در ایران به صورت انحصاری 

به یک مرکز خاص سپرده شده است.
 تســت های پزشــکی بازیکنان لیگ برتر، 
لیگ یک و لیگ دو که به صورت انحصاری به 
ایفمارک سپرده شده است؛ موضوعی که هفته 
گذشته ســر و صدای زیادی به پا کرد. ایسنا 
ابتدا در گزارشی به سود میلیاردی ایفمارک از 
تست های پزشکی بازیکنان پرداخت که واکنش 
سازمان لیگ و فدراسیون پزشکی ورزشی را به 
دنبال داشت و در ادامه به شکسته شدن انحصار 
ایفمارک به صورت محدود برای اســتان های 
صاحب دو تا ســه تیم انجامیــد. با این حال 
همچنان بخش عمده ای از انحصار این کلینیک 

پزشکی در فوتبال ایران باقی مانده است.

 نقش ایفمارک در جذب نشــدن 
بازیکن مصدوم چقدر است؟

ســازمان لیگ فوتبال در دفاع از انحصاری 
بودن تست های پزشکی، بیانیه ای منتشر کرد 
که در بخشی از آن آمده است: "معاینات متمرکز 
بر اساس مصوبه هیات رییسه سازمان لیگ در 
ســال 1394 در مرکز پزشکی سازمان لیگ ) 
ایفمارک( صورت می گیرد تا باشگاه ها در عقد 
قرارداد با بازیکنان با آسیب دیدگی های قبلی 
متضرر نشــده و به نوعی از داللی های خارج از 

عرف پیشگیری گردد."
گزاره ای که سازمان لیگ فوتبال در دفاع از 
انحصار ایفمارک استفاده کرده، قابل قبول است 

اما ایفمارک در معدود مواردی در چرخه جذب 
بازیکن جدید قرار می گیرد چرا که تست های 
پزشکی بازیکنان جدید برای امضای قرارداد، در 
مراکز پزشــکی دیگری غیر از ایفمارک گرفته 
می شــوند پس نمی توان اعتبار جذب نشدن 
بازیکنان مصدوم در سال های اخیر را به ایفمارک 
داد، بلکه هوشیاری بیشتر باشگاه ها نسبت به 

قبل، تاثیر بیشتری داشته است.

 تست پزشکی وسلی گومز، بازیکن 
گل گهر در ترکیه

البته انجام تســت های پزشــکی بازیکنان 
جدید در دیگر مراکز پزشــکی باعث می شود 

که باشگاه ها دو بار هزینه تست پزشکی برای 
بازیکنان جدیدشان بپردازند چرا که طبق بند 
1 ماده 34 آیین نامه مســابقات سازمان لیگ 
فوتبال، باشگاه ها موظفند که تست های پزشکی 
پیش فصل شــان را در ایفمارک بگذرانند، در 
نتیجه باالجبار حتی بازیکنانی که قبال تست 
پزشــکی داده اند هم باید به ایفمارک مراجعه 
کنند؛ یکی دیگر از مشکالت انحصار ایفمارک 

در فوتبال ایران!
این دقیقا موضوعی اســت که بحث زیادی 
درباره آن می شــود. سازمان لیگ در بیانیه اش 
عنوان کرده بود که ایفمارک زیرمجموعه این 
سازمان اســت اما بهتر است برای تنویر افکار 

عمومی مدارک مالکیتی این مرکز پزشــکی 
منتشر شود تا جای هیچ شک و شبهه ای باقی 
نماند.با این حال به فرض صحت ادعای سازمان 
لیگ فوتبال، قاعدتا باشگاه ها به عنوان بدنه اصلی 
سازمان لیگ فوتبال باید از درآمدهای ایفمارک 
بهره ببرنــد. در حال حاضر عالوه بر شــعبه 
ایفمارک در مرکز ملی فوتبال، شعبه دیگر این 
مرکز در یک مرکز تجاری فعالیت می کند که 
در صورت مالکیت سازمان لیگ بر آن، باشگاه ها 
باید مانند هر درآمد دیگری که ســازمان لیگ 
فوتبال دارد، از آن منتفع شــوند؛ اتفاقی که نه 
تنها تاکنون رخ نداده بلکه باشگاه ها برای گرفتن 
خدمات از ایفمارک باید پولی هم پرداخت کنند.

اروپا  در  پزشــکی  آیا تست های   
انحصاری است؟

در لیگ هــای اروپایی چنیــن انحصاری 
وجــود ندارد و فقــط در آیین نامــه برگزاری 
مسابقات شــان )ماننــد پریمیرلیگ انگلیس( 
پروتکلی درباره تست های پزشکی اعالم شده 
تا باشــگاه ها طبق آن عمــل کنند. در نتیجه 
باشــگاه های فوتبال با یکی از مراکز پزشــکی 
شهرشــان قرارداد اسپانسری امضا می کنند تا 
تست های پزشکی شان را در آن مرکز پزشکی 
بگذرانند. یعنی نه تنهــا پولی بابت گذراندن 
تست های پزشکی پیش فصل و گرفتن خدمات 
 پزشــکی در طول فصــل پرداخت نمی کنند، 
بلکه شــاید مبلغی هم بابــت تبلیغ آن مرکز 

پزشکی دریافت کنند.

 تست پزشکی ژول کنده در مرکز 
پزشکی تحت قرارداد بارسلونا

اما در ایران، ایفمارک با در اختیار داشــتن 
امتیاز انحصاری تســت های پزشــکی، هم از 
باشــگاه ها بابت گذراندن این تســت ها مبالغ 
میلیاردی دریافت می کند و هم این که با مراجعه 
باشگاه های بزرگ و پرهواداری مانند استقالل، 
پرسپولیس، سپاهان و تراکتور در ابعاد وسیعی 
به صورت رایگان تبلیغ می شود. این موارد نشان 
دهنده ابهامات زیادی در نحوه فعالیت ایفمارک 
است و سازمان لیگ فوتبال و مدیران این مرکز 
پزشکی باید راجع به آن روشن گری کنند. در 
حال حاضر تنها موضوع مشــخص این بحث، 
اشتباه بودن فعالیت انحصاری ایفمارک است؛ 
موضوعی که باید توسط هیات رئیسه سازمان 
لیگ فوتبال حل شده و بند 1 ماده 34 آیین نامه 

مسابقات اصالح شود.

عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک گفت: به صورت نمایشی در انتخابات 
ریاست کاندیدا نشده ام و هدف دارم.

 مجید شایسته پس از ثبت نام برای پست ریاست کمیته ملی المپیک بیان 
کرد: کسی که برای ریاست ثبت نام می کند اگر برنامه ای نداشته باشد معنای 
خوبی ندارد. طبیعتا یک برنامه چهار ساله خوب و منسجم وجود دارد که از آن 
دفاع خواهد شد و اگر در هیات اجرایی به تصویب برسد قابلیت اجرایی خوبی 

خواهد داشت.
رییس سابق فدراسیون تنیس در خصوص سفر برخی از اعضای هیات اجرایی 
به قونیه، گفت: اعضای هیات اجرایی به عنوان نمایندگان فدراســیون ها برای 
4 سال انتخاب شدند چه فدراسیون داشته باشند چه نداشته باشند. مسئولیت 
آنها تا روز آخر حضور همه جانبه، نظارت و سیاســت گذاری در حوزه کمیته 
ملی المپیک است و اگر دوستان سفری می روند، در همین رابطه است. یکی از 
وظایف هیات اجرایی نظارت بر عملکرد کمیته است و براساس مصوبات نظارت 
می کنند. اگر من لیاقت حضور در کمیته را به عنوان رئیس داشته باشم برنامه 

ریزی الزم صورت می گیرد تا به نحو مطلوب کار را جلو ببریم.
شایسته در ادامه صحبت های خود در پاسخ به این سوال که شما سالها رئیس 
فدراسیون تنیس بودید، آیا برای این فدراسیون هم برنامه خاصی دارید، گفت: 
نگاه رئیس فدراسیون به همه فدراسیون ها است. تعدای از رشته ها هستند که 
اگر سرمایه گذاری کنیم اتفاقات خوبی رخ می دهد. شاید روزی در فدراسیون 
تنیس به من انتقاد می شــد در رده سنی بزرگساالن رو به افول هستیم اما در 
آنجا برنامه مان ســرمایه گذاری روی آینده تنیس بود که االن آن را می بینید. 
االن برای مسابقاتی که تیم ملی اعزام شده هر 4 بازیکن دختر و 3 بازیکن پسر 

دانش آموز هستند، پس کار پایه انجام شده است.
او افزود: اگر مسئولیتی بر عهده می گیریم صرف اینکه در زمان مسئولیت 
اتفاقات رونمایی رخ دهد و نمایشی وجود داشته باشد نیست بلکه کار پایه می 
کنیم. اگر باشیم یا نباشیم اثرات برای جامعه ورزش بماند. در کمیته هم همین 

طور اســت، در 4 ســال گذشته کارهای اساسی انجام شد که به توسعه ورزش 
کمک می کند. احترام به پیشکسوتان و توجه به ورزشکاران فعلی ارکانی هستند 
که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرند.شایســته در پاســخ به سوال 
خبرنگاری که پرسید این شایعه وجود دارد شما برای انتخابات تایید صالحیت 
نشوید، تصریح کرد: این را از شما می شنوم. امیدوارم این اتفاق نیفتد چون هر 
جا حضور داشتم تایید صالحیتم آمده و مشکلی نداشتم که آخرین مورد آن برای 

انتخابات فدراسیون تنیس بود. به نظرم این حرف برای خودم خنده دار است.
شایسته در مورد اینکه برای پست ریاست اقبالی برای شما وجود دارد و شانس 
خود را برای ریاست چقدر می بینید، خاطرنشان کرد: نمایشی ثبت نام نکرده ام 
و هدف دارم که امیدوارم براساس آن اقدامات الزم را انجام دهم. اعضای مجمع 
هر تصمیمی بگیرند قابل احترام است و براساس آن هر کمکی از دستم بربیاید 

برای جامعه ورزش انجام می دهم.
او در خصوص اینکه قصد ســفر به قونیه را دارد یا خیر، گفت: نه متاســفانه 

یا خوشبختانه!
خبره ورزشی در مورد همکاری کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تاکید کرد: 
چون عضو هیات اجرایی در این دوره بودم می دانم همکاری بین وزارت ورزش و 

کمیته ملی المپیک به عنوان یک  رکن اساسی در ورزش کشور مطرح بوده و در 
این دوره با تالش هر دو مجموعه این وحدت رویه و تعامل وجود داشته و اثرات و 
برکات زیادی برای ورزش کشور داشته است. در دوره بعد باید این تفاهم  و وحدت 
رویه وجود داشته باشد، بعالوه پتانسیل های زیادی در ورزش کشور وجود دارد که 
کمیته ملی المپیک می تواند با تالش مجموعه اعضا اتفاقات خوبی را رقم بزند.

او ادامه داد: در چهار سال گذشته اتفاقات خوبی در بحث افتتاح موزه، بازسازی 
مجموعه های در اختیار کمیته، احترام به پیشکسوتان و تاریخ شفاهی انجام شد. 
بهترین روش این است که کارهایی که انجام شده و برنامه ریزی شده به صورت 
جدی پیگیری و به سرانجام برسد و با مواضع جدیدی که می توان توسط کمیته  
انجام شود، اتفاقات خوبی را رقم زد و خبرهای خوبی برای ورزش داشته باشیم 

و به نشاط جامعه کمک کنیم.
شایسته در پاسخ به این پرسش که گفتید با رویکرد رونمایی نمی آیید و این 
کنایه به آقای صالحی امیری بود؟ گفت: خیر، من عرض کردم در چهار ســال 
گذشته کار های ریشه ای و اساسی انجام دادیم. آن چیزی که در کمیته ملی 
المپیک امروز دارید می بینید حاصل زحمات چهار ساله است. اگر من به آقای 
صالحی امیری انتقاد کنم، خودم چهار سال عضو هیات اجرایی بودم و باید این 
را گفت که چرا این تصمیمات را گرفتید که این اتفاقات رخ دهد. اتفاقا در چهار 
سال گذشته کار های اساسی و زیر بنایی شکل گرفت مانند موزه ورزش، بازسازی 
همه مجموعه کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک. تخصص خود من راه 
و ساختمان است و حداقل برای 20 سال آینده مجموعه المپیک و پارالمپیک 

به نحوه مطلوبی به روز شده و اتفاق خوبی است.
او افزود: حرف من این اســت کاری که می کنیم برای دوره خودمان نباشد. 
آقای صالحی امیری کارهایی انجام داد که می توان پیگیری کرد و در کنار آن 
می توان اتفاقات خوب دیگر را پیگیری کرد. ما باید حضور بخش خصوصی را در 
کمیته ملی المپیک داشته باشیم و بخش خصوصی به ورزش ایران کمک زیادی 

می تواند کند. هر کجا بخش خصوصی داشتیم، اتفاقات بزرگی رخ داده است.

نمایشیکاندیدانشدهام

آیندهفوتبالبانامزدهایکنونیناامیدکنندهاست
سرمربی سابق فدراسیون فوتبال می گوید آینده فوتبال را با نامزدهای کنونی 

ریاست این فدراسیون ناامیدکننده می بیند.
همایــون شــاهرخی ، درباره انصراف تیم ملی فوتبــال امید از حضور در 
مسابقات همبستگی کشــورهای اسالمی به علت همکاری نکردن باشگاه ها 
گفت: مهدوی کیا بازیکن من بوده و مربی او بودم. حضور او در تیم ملی امید، 
مهره ســوزی است. با با شناختی که از مهدوی کیا دارم، معتقدم ایشان اندازه 
بزرگتری نسبت به تیم ملی امید دارد اما به خاطر عرق ملی وخدمت به جوان ها 
این شغل را قبول کرد. وقتی از من سوال کردند، گفتم که مهدوی کیا به خاطر 
عرق ملی به تیم ملی امید آمد و اشتباه کرد. ما همیشه خودسوزی و خودزنی 
می کنیم. در مســابقات اخیر این تیم در آسیا هم یکی، دو بازی را نگاه کردم 
و دیدم چیزی نداشتیم اما معتقدم کسی که بازنده شد، نه بازیکنان بودند نه 
فدراسیون، بلکه مهدوی کیا بود. چند ماه قبل از هم شور کمیته فنی زیاد شده 
بود و می خواســتند اسکوچیچ را عوض کنند اما اسطوره های فوتبال حواس 

جمع بودند و اشتباه نکردند.
وی ادامه داد: مسئوالن فدراسیون فوتبال و ورزش به تنها چیزی که فکر 
نمی کنند، آینده ستاره های زحمتکش و پیشکسوتان است. به اعتقاد شخصی 
من، مهدوی کیا مشــاوران خوبی نداشــته که به او بگویند خانه از پای بسط 

ویران است.
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران درباره حمایت نشدن تیم ملی امید از 
سوی فدراسیون فوتبال برای دعوت بازیکنان به اردوی این تیم اظهار کرد: به 

اعتقاد من همه اعضای فدراسیون فوتبال از دربان تا رئیسش، توجهشان فقط 
به انتخابات هشتم شهریور است. یعنی همه آدم های ورزش ما و همه کسانی 
که دوست دارند به صندلی بچسند، فکر و ذکرشان همان صندلی است. رئیس 
فدراسیون فوتبال به اندازه رئیس جمهور دیده می شود. خود به خود این صندلی 
را می چسبند و مشکالت را حل نمی کنند و درست بشو هم نیست. مگر اینکه 

کار دست کاردان باشد.
این کارشناس فوتبال با بیان اینکه تیم ملی با شرایطی که دارد نمی تواند به 
المپیک صعود کند، اظهار کرد: اصال شک نکنید کارمان سخت است. تعجب 
می کنم و تاسف می خورم آدم عاقل و باتجربه ای مثل مهدوی کیا آینده نگری 
کرد اما فکر آینده نگرانه در جایی خوبی است که همه به آینده امیدوار باشند. 
به عنوان مثال مهدوی کیا در آلمان فوتبالش را تمام کرد. در آنجا یک مربی 

جوان از جوانان به امید و بزرگساالن می رسد اما اگر در اینجا دو بازی را ببازی، 
باید بروی! تعجب می کنم چرا مهدوی کیا این ریسک را قبول کرد. شاید فکر 
می کرد چون اول و آخر ایران با »الف« و »نون« است، شرایط هم یکی است 

اما وسطش خیلی فرق دارد.
شاهرخی خاطرنشان کرد: مربی خارجی پولش را می گیرد و می رود. دیدیم 
ویلموتس هم خیلی راحت پول گرفت و االن می شنوم که خوشحال و خندان 

می گویند برنده شدیم.
 ما وقتی بازنده شدیم که او را آوردیم. برای اینکه همه چیز را بپوشانیم، با 
این حرف های بی مورد ذهن مردم را منحرف می کنند. االن هم می گویند کار 
درســتی کردیم و حسن و حسین به ما گفته بودند او را بیاوریم. پس رئیس 
فدراسیون فوتبال کیست؟ وزیر ورزش، نهادهای حفاظتی و مجلس که جوابگو 
نیستند. فوتبال جدا از سیاست نیست اما جدا از سیاست بازی است. سیاست 

بازی در ورزش ما زیاد است.
وی آینده فوتبال را با نامزدهای کنونی ریاســت فدراسیون فوتبال ناامید 
کننده دانست و گفت: یک ضرب المثل است که آدم عاقل از یک سوراخ دوبار 
نیش نمی خورد. برخی از این نامزدها هر بار که انتخابات بوده، حضور داشتند. 
نمی دانم چرا آدم های منتخب و متخصص و باتجربه ما در این انتخابات شرکت 
نمی کنند و آدم های تکراری را می بینیم؟ البته آن متخصص ها می دانند در این 
انتخابات چه می شود. اسم و اعتبار خود را باالتر از رئیس انتصابی فدراسیون 

فوتبال می دانند.

در آســتانه اعزام تیم کامپوند به بازی های کشورهای اسالمی، انتقاداتی از 
ســوی برخی کمانداران نسبت به عملکرد فدراسیون مطرح شده که این امر 
منجر به ایجاد حواشی در تیم کامپوند و حتی تغییر در ترکیب لیست نفرات 
اعزامی به بازیهای کشورهای اسالمی شد. تیم ملی کامپوند زنان و مردان ایران 
در حالی روز چهارشنبه 19 مرداد برای شرکت در بازیهای کشورهای اسالمی 
عازم قونیه ترکیه می شوند که به دلیل تغییرات در لیست نفرات اعزامی، تعداد 
ورزشکاران از 6 نفر به 4 نفر کاهش پیدا کرد.حسام الدین کوثر، راحله فارسی 
و کوثر خشنودی کماندارانی بودند که در ترکیب تیم اعزامی به قونیه قرار گرفته 
بودند، اما در فاصله دو تا سه هفته مانده به اعزام به دلیل اعتراض کمانداران 
به عملکرد مربی تیم ملی و نحوه اعزام ورزشــکاران به مسابقات برون مرزی، 

اسامی آنها از شرکت در بازیهای کشورهای اسالمی خط خورد.
با وجود این که اسامی کمانداران معترض به کمیته برگزارکننده بازی های 
کشورهای اسالمی اعالم شده بود، اما با رایزنی های انجام شده از سوی فدراسیون، 
نفرات دیگری جایگزین و در نهایت مصوب شد که تیم کامپوند ایران با ترکیب 
محمدصالح پالیزبان، امیر کاظم پور و محمد معدن دار )بخش مردان( همراه با 

گیسا بایبوردی )بخش زنان( عازم قونیه شوند.البته جابه جایی پایان ماجرای 
کمانــداران معترض نبود و 5 کماندار معترض از جمله ویدا حلیمیان، حمزه 
نکویی، حسام الدین کوثر، راحله فارسی و کوثر خشنودی از سوی فدراسیون 
تیروکمان به کمیته انضباطی دعوت شــدند، این جلســه قرار بود دوم مرداد 
برگزار شود که به دلیل عدم حضور ویدا حلیمیان و حمزه نکویی جلسه کمیته 
انضباطی به زمان دیگری موکول شد.با توجه به مشخص نبودن تکلیف این 5 
کماندار معترض )ویدا حلیمیان، راحله فارسی، کوثر خشنودی کیا، حسام کوثر 
و حمزه نکویی( و تعلیق شدن آن ها از سوی فدراسیون بعد از ترک اردوی تیم 
ملی، این نفرات با انتقاد نسبت به این موضوع و عدم برگزاری جلسه کمیته 
انضباطی برای تعیین تکلیف آنها طی بیانیه ای که در اختیار ایسنا گذاشتند 

به نکات زیر اشاره داشتند:
» - رییس فدراسیون هیچ گونه اقدامی در مورد حل مشکالت مطرح شده 
نکرد و فقط صورت مساله را با جایگزین کردن نفرات جدید بدون اهمیت به 

ناراحتی و مشکالت متعدد 5 ملی پوش پاک کرد.
- سرپرست اعزامی به مسابقات کشورهای اسالمی اعالم کرده بود که امکان 

هیچ گونه تغییر در اسامی نیست اما بعد از گذشت چند روز 3 نفر را جایگزین 
کسانی کردند که ماه ها تالش و زحمتشان در اردوها نادیده گرفته شد.

- رییس فدراسیون از پس حل مشکالت جامعه کمانداران و 5 ملی پوش 
برنیامده اما برای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ثبت نام کرده است، بهتر 
نبود اول مشکالت خانواده تیروکمان را حل می کرد بعد به سراغ مشکالت کل 

جامعه ورزشکاران می رفت!
- بعد از گذشت 3 هفته از انتشار نامه، کمیته انضباطی برای ما 5 نفر هنوز 
جلسه رسیدگی تشکیل نداده و ما کماکان در حالت تعلیق هستیم. هدف از 
عقب انداختن بی دلیل جلسه رسیدگی چیست وقتی همه ما وکیل داشتیم 
و نیازی به حضور همه افراد نیســت! آیا قرار بر این اســت بعد از اعزام قونیه 
و انتخابات کمیته ملی المپیک به جلسه کمیته انضباطی بپردازند که آبها از 

آسیاب افتاده باشد و دیگر کسی متوجه مشکالت ما نشود؟
- طی شکایت ما بصورت مکتوب از فدراسیون نزد وزارت ورزش و قول معاون 
وزیر در مورد حل این مشکالت و پیگیری آنها، چرا هیچ خبری از پیگیری و 

رسیدگی به شکایت و بی حرمتی وارده به ملی پوشان نیست!

بیانیهکماندارانمعترضپسازحذفازبازیهایکشورهایاسالمی
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بر اساس گزارش کوین شرز، با مشخص شدن اطالعات بیش تری در مورد زمان 
پروژه ی ادغام، جریان  سرمایه های نهادی به محصوالت اتریوم افزایش یافته است.

 به نقل از کوین تلگراف، بر اساس آخرین گزارش کوین شرز، سرمایه گذاران نهادی 
در حال افزایش سرمایه های خود در صندوق های دارایی های دیجیتال مبتنی بر 
اتریوم هستند؛ این صندوق های سرمایه گذاری در هفت هفته ی متوالی شاهد ورود 

جریان مثبت سرمایه گذاری ها بوده اند.
این جریان ورودی در هفته ی گذشــته به 16.3 میلیون دالر رسید؛ در هفت 

هفته ی گذشته، مجموع جریان ورودی به این صندوق ها 159 میلیون دالر بود.
جیمز باترفیل، رئیس بخش تحقیقات کوین شرز در 8 آگوست )17 مرداد( گفت، 
بهبود احساسات بازار در خصوص محصوالت متمرکز بر شبکه ی اتریوم عمدتا به 
دلیل مشخص شدن جزییات دقیق تری در مورد پروژه ی ادغام بوده که قرار است 

در 19 سپتامبر )28 شهریور( انجام شود؛ به گفته ی باترفیل:
»از نظر ما این تغییر در احساســات سرمایه گذاران به دلیل افزایش شفافیت 
اطالعات موجود در خصوص در زمان و نحوه ی انجام پروژه ی ادغام ایجاد شده است؛ 

پروژه ای که قرار است طی آن، مکانیسم اتریوم از اثبات کار به اثبات سهام تغییر کند.«
با انجام پروژه ی ادغام، شــبکه ی اصلی اتریوم با بیکن چین اتریوم 2.0 ادغام 
خواهد شــد، و به این ترتیب، انتقال بالک چین اتریوم از مکانیسم اجماع اثبات 
کار )POW( به اثبات سهام )POS( تکمیل می شود. انتظار می رود مکانیسم اجماع 
اثبات سهام، شبکه ی اتریوم را به شبکه ای ایمن تر، کم مصرف تر و سازگار با محیط 

زیست تبدیل کند.
طبق برنامه، شبکه های آزمایشــی گوئرلی و پریتر نیز در این هفته راه اندازی 
می شوند؛ این شبکه های آزمایشی آخرین اقدام تمرینی برنامه ریزی شده پیش از 
انجام ادغام نهایی شــبکه اصلی خواهند بود؛ شبکه ی اصلی نیز در کم تر از شش 

هفته ی دیگر راه اندازی خواهد شد.
موسسه ی تحلیل بالک چین گلسنود معتقد است نزدیک شدن به زمان تکمیل 
پروژه ی ادغام باعث ایجاد هیجان باالیی در میان معامله گران شــده است و آن ها 
دائما گوش به زنگ اخبار جدید هســتند و ممکن تحت تاثیرات شایعات، دست 

به معامله بزنند.
این موسسه ی تحلیلی در 8 آگوست خاطرنشان کرد که پس از تکمیل پروژه ی 
ادغام، بازارهای اختیار معامله و بازارهای آتی اتریوم در وضعیتی قرار خواهند گرفت 
که در آن، قیمت کنونی یک دارایی نسبت به قیمت های معامله شده در بازار آتی 

باالتر خواهد رفت.
به گفته ی این موسســه: »هم بازارهای آتی و هم بازارهای اختیار معامله پس 
از ماه سپتامبر در وضعیت خاصی قرار خواهند گرفت؛ این وضعیت نشان می دهد 
معامله گران تحت تاثیر اخبار و شــایعات دست به معامله زده و وارد پوزیشن های 

معامالتی خواهند شد.
بر اســاس داده های کوین جکو، قیمت اتریوم )ETH( در زمان نگارش این خبر 
1776 دالر است؛ قیمت این ارز دیجیتال در هفت روز گذشته 8.6 درصد افزایش 

یافته است.

نزدیک شدن به ادغام و هجوم سرمایه ها به اتریوم
    طبق اسناد ارایه شده هر ایرانی سالیانه طبق اسناد ارایه شده هر ایرانی سالیانه 33 کیلو گوشت مصرف می کند کیلو گوشت مصرف می کند          
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با احتمال ایجاد شوک در بازارهای مالی، ضعیف شدن دالر و بازدهی ضعیف تر 
خزانه داری، خریدهای امن طال دوباره آغاز شد.

 احتمال ایجاد شــوک دیگری در شاخص قیمت مصرف کننده برای بازارها 
در این هفته بسیار زنده و پویا است، اگرچه سوال این است که آیا این تکان به 

سمت باال خواهد بود یا نزولی.
به نظر می رسد طالی النگ فکر می کند که گزارش CPI جوالی در مقایسه با 
تورم بی سابقه نشان داده شده در ژوئن کاهش خواهد یافت و این به قیمت فلز زرد 
کمک کرد تا در روز دوشنبه به سطح کلیدی 1800 دالر در هر اونس بازگردد.

ضعیف شدن دالر، بازدهی حتی ضعیف تر خزانه داری ایاالت متحده و بازگشت 
به رشــد اولیه سهام در ایاالت متحده نیز برخی از خریدهای امن طال را دوباره 

آغاز کرد.
فواد رزاق زاده، تحلیلگر سهام StoneX، روز دوشنبه در تفسیری که حداقل یک 
دلیل برای افزایش قیمت طال ارائه می دهد، گفت: اگر وال استریت و دارایی های 
ریســک در روند نزولی بازار باقی بمانند، پس باید این ســیگنال ها را در معرض 

خطر نادیده بگیریم.
قرارداد آتی طال در کامکس نیویورک در ماه دسامبر به 1805.20 دالر رسید 

که 14 دالر یا 0.8 درصد افزایش داشت.

قیمت نقدی شمش که برخی معامله گران با دقت بیشتری نسبت به معامالت 
آتی دنبال می کنند، تا ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت شرقی )GMT 19:30( به 

1788 دالر رسید که 13.12 دالر یا 0.7 درصد افزایش داشت.
اقتصاددانانی که توسط اینوستینگ پیگیری می شوند، پیش بینی می کنند که 
گزارش CPI که در روز چهارشنبه ارائه می شود، در مقابل افزایش 9.1 درصدی 
طی 12 ماه منتهی به ژوئن، رشــد 8.7 درصدی را برای سال منتهی به جوالی 
نشــان دهد. اگر درست باشد، نشــانه ای از این خواهد بود که تالش های فدرال 

رزرو برای مبارزه با تورم شروع به کار کرده است.
با این حال، کاهش کمتر از نیم درصدی در تورم ســال به ســال به سختی 
تفاوتی در آنچه فدرال رزرو برای آن می جنگد ایجاد می کند. همانطور که همه 
ما می دانیم، بانک مرکزی می خواهد تورم را به هدف دیرینه اش یعنی 2 درصد 

در سال، یا 4.5 برابر کمتر از CPI در ماه جوالی، بازگرداند.
این نشــان می دهد که فدرال رزرو باید در آینده نزدیک به افزایش نرخ بهره 
ادامه دهد تا تورم را تا حد ممکن به هدف خود نزدیک کند. در حالی که تهدید 
صرف افزایش نرخ بهره، زمانی گاوهای طال را به دنبال خود می انداخت، هفته های 
اخیر نشان داده است که فلز زرد در برابر چنین نگرانی هایی ایستادگی می کند، 
حتی پس از حماســه حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی ایاالت متحده در ماه 
ژوئیه که نشان از ایجاد شغل بیش از دو برابر پیش بینی توسط اقتصاددانان داشت.

تا زمان انتشــار گزارش حقوق و دســتمزد غیرکشــاورزی ژوئیه، اتفاق نظر 
معامله گران بازار پول بر افزایش 50 واحدی در ماه آینده بود.

از دوشــنبه، ابزار نظارت بر نرخ فدرال رزرو با احتمال 67 درصدی نشان داد 
که افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر 75 واحد پایه خواهد بود - مانند ماه ژوئن 
و جوالی. افزایش امتیاز 75 پایه، اتفاقاً باالترین میزان در 28 ســال گذشته بود 

که دو ماه قبل معرفی شد.
جدای از CPI، ارقام شــاخص قیمت تولیدکننــده برای ماه جوالی به همراه 
گزارش هفتگی مطالبات اولیه بیکاری در روز پنج شــنبه، و شاخص احساسات 

مصرف کننده دانشگاه میشیگان در روز جمعه منتشر خواهد شد.

روسای برخی شرکت های سازنده تراشه  و نیز خودروسازانی مانند فورد موتور 
و جنرال موتورز روز دوشنبه در نشستی پشت درهای بسته مذاکره کردند.

 به نقل از رویترز، قرار اســت مدیران تعدادی از شــرکت های تراشه ساز و 
تولیدکننده خودرو به زودی با مقامات دولت ایاالت متحده دیدار کنند تا در مورد 
برنامه های کاخ سفید در زمینه سرمایه گذاری برای تولید نیمه هادی ها گفتگو 
کنند.جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه قانونی را برای تخصیص یارانه 

به صنعت نیمه هادی ایاالت متحده و تقویت تالش ها برای رقابتی تر کردن این 
صنعت در رقابت با چین امضا خواهد کرد. در این قانون 52 میلیارد دالر یارانه 
برای ساخت و تحقیق در زمینه تولید انواع تراشه در نظر گرفته است. همچنین 
قانون مذکور شــامل یک اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری برای راه اندازی کارخانه 

های تولید تراشه است که ارزش آن 24 میلیارد دالر تخمین زده می شود.
کارشناســان معتقدند قانون مذکور»با تسریع تولید انواع نیمه رسانا در خاک 
آمریکا از اقتصاد، زنجیره تأمین و امنیت ملی ایاالت متحده محافظت می کند«.

هدف از تصویب این قانون کاهش کمبود مداوم تراشــه اســت که بر عرضه 
کاالهای مختلف از خودروها و سالح ها گرفته تا ماشین های لباسشویی و بازی های 
ویدیویی تأثیر گذاشــته است. هزاران خودرو و کامیون در حال تولید در جنوب 
شــرقی میشیگان پارک شده اند و منتظر تعدادی تراشه هستند زیرا کمبود این 

محصول همچنان بر خودروسازان تأثیر می گذارد.
قرار اســت در اجالس مشترک با مقامات دولتی در این مورد بحث شود که 
چگونه سرمایه گذاری های عمومی دولتی می تواند تولید نیمه رساناها و فناوری های 
نوظهور را تسریع بخشد، برقی سازی خودروها با عرضه انواع تراشه ها را تسهیل 

کرده و اقتصاد، زنجیره تامین و امنیت ملی ایاالت متحده را تقویت کند.

آژانس امنیت ســالمت انگلیس گروه های پرخطر برای ابتال به بیماری آبله 
میمــون را اعــالم کرد. به نقــل از یورونیوز، آژانس امنیت بهداشــتی انگلیس 
)UKHSA( روز جمعه اعالم کرد نشانه های اولیه ای از به کفه رسیدن شیوع آبله 
میمونی در این کشور و کند شدن گسترش آن به چشم می خورد.پژوهش های 
آزمایشگاهی نشــان می دهد که ویروس آبله میمون، عالوه بر انسان ها می تواند 
موش ها و خرگوش ها را نیز مبتال کند. در میان انسان ها، نخستین مورد ابتالء به 

آبله میمون در سال 1970 گزارش شد.

 میــرا چاند، ، رئیس بخش عفونت هــای بالینی و نوظهور در UKHSA گفت: 
»بااینکه اغلب داده های اخیر نشان دهنده کاهش رشد این شیوع است، نمی توانیم 
از خود راضی باشیم«.مقامات بهداشتی این کشور در بیانیه ای اعالم کردند که تا 
4 اوت 2859 مورد تایید شده و نزدیک به 99 درصد موارد در مردان بوده است.

تجزیه و تحلیل اخیر توسط  آژانس امنیت سالمت انگلیس  نشان داد که آبله 
میمون عمدتاً در شــبکه های جنسی به هم پیوسته مردانی که با مردان رابطه 

جنسی دارند، منتقل می شود.

طالست و خریدهای امنش!

نشست غول های سازنده خودرو و تراشه قبل از جلسه با دولت بایدن

افرادی که در خطر آبله میمون هستند

  ثبت نخستین مرگ ناشی از عوارض جانبی واکسن جانسون 
اند جانسون

رگوالتور بهداشتی آفریقای جنوبی نخستین مرگ ناشی از تزریق واکسن 
کووید »جانسون اند جانسون« را در این کشور گزارش کرد.

  به نقل از رویترز، رگوالتور بهداشتی آفریقای جنوبی نخستین مرگ ناشی 
از تزریق واکســن کووید جانسون و جانسون را در این کشور گزارش و اعالم 
کرد که بین مرگ رخ داده و تزریق این واکسن ارتباطی مستقیم وجود دارد.

دانشمندان ارشد در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند که فرد بالفاصله پس از 
تزریق واکسن جانسون اند جانسون به سندرم گیلن باره، یک اختالل عصبی نادر 
به بیمارستان مراجعه کرده و تالش پزشکان برای نجات وی بی نتیجه بوده است.

هانلی مایر، پروفســور و رئیس مرکز واکسیناسیون و ایمن سازی آفریقای 
جنوبی )SAVIC( در دانشــگاه علوم بهداشتی سفاکو ماگاتو، گفت: »در زمان 

بیماری هیچ دلیل دیگری برای سندرم گیلن باره )GBS( شناسایی نشد«.
سن فرد و سایر جزئیات شخصی به دالیل محرمانه فاش نشده است.

در جوالی سال قبل مقام های آمریکا هشداری را به برگه اطالعات واکسن 
جانســون اند جانســون اضافه کردند که در آن داده ها حاکی از افزایش خطر 
ابتال به سندرم گیلن باره طی شش هفته پس از تزریق این واکسن است. در 
یک بیانیه ایمیلی به رویترز، شرکت جانسون اند جانسون یادآور شده که این 
ســندرم با تجویز واکسن ها و ســایر داروها مرتبط است و همچنین می تواند 
توسط SARS-CoV-2، ویروسی که باعث COVID-19 می شود، تحریک شود. 

 قدرت بینی کودکان در مهار کرونا

نتایج مطالعه جدید پژوهشگران دانشگاه کوئینزلند استرالیا نشان می دهد، 
پوشش بینی کودکان در مقایسه با بینی بزرگساالن، در پیشگیری از عفونت 

کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2 بهتر عمل می کند.
 به نقل از تی ای، دانشمندان استرالیایی در آخرین یافته های خود نشان 
داده اند که بینی کودکان نسبت به بینی بزرگساالن، پاسخ پیش التهابی بیشتری 
نسبت به کروناویروس سندرم حاد تنفسی SARS-CoV( 2-2( دارد، اما به نظر 
می رسد هنگامیکه صحبت از سویه اُمیکرون می شود، این روند متفاوت است.

در این پژوهش، دانشــمندان نمونه هایی از سلول های پوششی بینی 23 
کودک سالم و 15 بزرگسال سالم را جمع آوری کردند. این نمونه ها در معرض 
کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2 قرار داده شدند؛ پژوهشگران دریافتند که 
این ویروس با کارایی کمتری در سلول های بینی کودکان تکثیر می شود و این 

امر، پاسخ ضد ویروسی را افزایش می دهد.
دکتر کریســتی شورت )Kirsty Short( از دانشکده شیمی و علوم زیستی 
مولکولی دانشگاه کوئینزلند گفت: تئوری های متعددی وجود دارد که چرا این 
اتفاق رخ می دهد. این موضوع می تواند نوعی ســازگاری با افزایش تهدیدهای 
مهاجمیــن خارجی ماننــد ویروس ها یا باکتری هایی کــه در دوران کودکی 
مشاهده شده، باشد؛ همچنین ممکن است افزایش قرار گرفتن در معرض این 
تهدیدها در دوران کودکی، پوشش بینی کودکان را به گونه ای تغییر داده باشد 
که این امر به ایجاد پاســخ پیش التهابی قوی منجر می شود یا از سوی دیگر، 
تفاوت های متابولیکی بین کودکان و بزرگســاالن می تواند نحوه بیان ژن های 

مبارزه کننده با ویروس را تغییر دهد.
دانشــمندان دریافتند که نوع دلتا کووید-19 به طور قابل مالحظه ای در 
ســلول های بینی کودکان نسبت به بزرگساالن، کمتر تکثیر می شود؛ اما در 

مورد سویه اُمیکرون، این روند کامال متفاوت است.
دکتر شورت گفت: در مجموع، این نشان می دهد که پوشش بینی کودکان 
از عفونت و تکثیر زیاد کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2 جلوگیری می کند، 

اما ممکن است با تکامل ویروس، این وضعیت در حال تغییر باشد.
مطالعات بالینی آینده برای تایید این یافته های اولیه در جمعیت بزرگتر و 
تعیین نقش عوامل دیگر مانند آنتی بادی ها در محافظت از کودکان در برابر 

عفونت کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2 مورد نیاز است. 

 کدام نشانه گوارشی حاکی از ابتال به کووید است؟
طی 2 سال گذشته عالئم کرونا با هر موج جدید و تولد سویه های منحصر 
به فرد ویروس به  طور قابل  توجهی تغییر کرده و هر کسی تجربه متفاوتی با 

کووید 19 پیدا کرده و می کند.
به نقل از هلث، طبق گفته سازمان بهداشت جهانی)WHO( شایع ترین عالئم 
اولیه ابتال به کووید 19 شــامل تنگی نفس، تب، ســرفه، خستگی و از دست 
دادن حس چشــایی و بویایی است. با این حال ممکن است در مراحل تغییر 
یافته تر، بثورات پوستی، سوزش چشم، بدن درد و سردرد را نیز تجربه کنید.

مطالعات اخیر نشان می دهد افراد مبتال به کووید 19 ممکن است مشکالت 
گوارشــی نیز داشته باشــند. براســاس آمارها بین بیماران بستری شده در 
بیمارستان، بیش از 25 درصد بیماران مبتال به کووید نوعی مشکل گوارشی 

را گزارش کردند.
ویروس کرونا بیماران را مستعد ابتال به چندین مشکل معده مانند اسهال، 

درد معده، حالت تهوع و استفراغ می کند.پس از تجزیه و تحلیل دقیق حدود 
60 مطالعه روی بیش از 4000 بیمار مبتال به کووید 19، دانشــگاه هاروارد 
گزارش کرد حدود 17.6 درصد از بیماران عالئم گوارشی)GI( ثبت کردند که 
17.1 درصد عالئم گوارشی شدید و 11.8 درصد عالئم خفیف داشتند.نتایج 
تحقیق منتشر شده در سال 2020 در نشریه آزمایشگاه و پزشکی بالینی نشان 
داد بیماران مبتال به کووید 19 ممکن اســت در معرض خطر باالی اختالل 
عملکرد روده باشند که منجر به تغییرات شدید در فلور میکروبی روده می شود.

در درازمدت تکثیر ویروس ممکن است منجر به تولید سایتوکین های التهابی 
شود و شانس ابتال به چندین بیماری التهابی روده را افزایش دهد.پزشکان به 
بیماران مبتال به کووید هشدار می دهند مراقب سایر عالئم جدی دستگاه گوارش 
مانند استفراغ خون یا بی اشتهایی ناگهانی باشند. همچنین بیماران ممکن است 
عوارض جانبی کووید 19 مرتبط با روده مانند سوءهاضمه، اسیدیته، کولیت یا 

آروغ زدن و نفخ را تجربه کنند.

 روشی پیشرفته برای افزایش عمر نگهداری واکسن ها

پژوهشــگران موسســه فناوری فدرال زوریخ در مطالعه اخیرشــان، از 
توسعه هیدروژلی که عمر انباری واکسن ها را بهبود می بخشد، خبر داده اند.

 عمر فروشگاهی محصول یا عمر انباری به مدت زمانی گفته می شود که 
در آن مدت، یک کاال برای اســتفاده، مصرف یا فروش مناسب باقی بماند. 
بیشتر واکسن ها باید در یخچال نگهداری شوند که این امر، ارسال آن ها به 
مناطق دورافتاده را دشوار و پرهزینه می کند. اکنون پژوهشگران سوئیسی از 
توسعه هیدروژلی که عمر انباری واکسن ها را بهبود می بخشد، خبر داده اند.

پژوهشگران موسسه فناوری فدرال زوریخ روش جدیدی را برای محصور 
کردن واکســن ها در هیدروژل  توســعه داده اند تا بتوان آنها را در دماهای 

بسیار باالتر حمل و نگهداری کرد.
واکســن ها به منظور ایجاد پاسخ ایمنی، حاوی پروتئین یا ویروس های 
زنده ای هستند که در برابر گرما، آسیب پذیر هستند. به این ترتیب در کل 
فرایند تولید، از ســاخت در کارخانه تا رسیدن به دست پزشکان و بیمار، 
واکسن ها باید در دمای کمتر از 8 درجه سانتیگراد )46.4 درجه فارنهایت( 
نگهداری شوند که این امر به یک زیرساخت پیچیده ، امکانات و وسایل حمل 
و نقل با خنک کننده کافی نیاز دارد. دســتیابی به این امر نیز می تواند در 
مناطق دورافتاده یا درحال توسعه، بسیار پرهزینه یا غیرقابل دسترسی باشد.

دانشــمندان موسســه فناوری فدرال زوریخ با همکاری استارت آپی به 
نــام«Nanoly Bioscience«، هیدروژل جدیدی ســاخته اند که می تواند 
واکسن ها را در دماهای بسیار باالتر، ثابت نگه دارد و نیاز به نگهداری آنها 
در یخچــال را از بین ببرد.عنصر اصلی ایــن ماده، یک پلیمر مصنوعی به 
نام پلی اتیلن گلیکول )PEG( اســت و در نهایت، هیدروژل به دست آمده، 
پروتئین های واکسن را محصور می کند و آنها را جدا نگه می دارد. این امر 
به دارو اجازه می دهد تا در دمای اتاق و حتی بســیار باالتر ) تا 65 درجه 
سانتیگراد /149 درجه فارنهایت( دوام داشته باشد.در صورت نیاز به استفاده 
از واکسن ها نیز می توان به آنها یک محلول قندی اضافه کرد تا هیدروژل 
را حل و پروتئین ها را آزاد کند. داده های سم شناســی نشــان می دهد که 

اجزای موجود در خود هیدروژل برای استفاده در بدن بی خطر هستند.
پژوهشگران تأکید می کنند که مطالعه های بیشتری قبل از استفاده از 

هیدروژل جدید در توزیع واکسن ها باید انجام شوند. 

 نقش نمک در حیات فرازمینی

پژوهشــگران دانشگاه پردو آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند، 
وجود نمک در اقیانوس ها ممکن اســت به طور قابــل توجهی بر قابلیت 

سکونت زمین و فراتر از آن )زیست فرازمینی( تأثیر بگذارد.
 به نقل از اس تی دی، پژوهش های جدید پژوهشگران آمریکایی نشان 
می دهد که نمک ممکن است برای حیات روی زمین و فراتر از آن حیاتی 
باشــد.ترکیب جو به ویژه فراوانی گازهای گلخانه ای، بر آب و هوای زمین 
تأثیر به ســزایی دارد. پژوهشگران دانشــگاه پردو به سرپرستی »استفانی 
اولســون« )Stephanie Olson(، استادیار علوم زمین، جو و سیاره شناسی 
این دانشــگاه کشــف کرده اند که وجود نمــک در آب دریا می تواند تاثیر 
قابل توجهی بر قابلیت ســکونت زمین و سایر سیاره ها داشته باشد.در این 
مطالعه، پژوهشــگران از یک مدل آب و هوایی برای تجزیه و تحلیل آب و 
هوای سیاره ها با مقادیر مختلف نمک محلول در آب دریا استفاده کردند تا 
پیش بینی کنند که اقیانوس های شورتر به آب وهوای گرم تر منجر می شود و 
ممکن است به توانایی یک سیاره برای حفظ حیات کمک کند.این مطالعه 
بــر چگونگی تأثیر مقدار نمک محلــول در آب دریا بر آب و هوای جهانی 
متمرکز بود. دانشمندان دریافتند که آب های شورتر به آب و هوای گرم تر 
منجر می شــود و نمک ممکن است یک عامل کلیدی در قابلیت سکونت 
اولیه زمین، )زمانی که خورشید کمتر روشن بوده( باشد.این کشف ممکن 

است پیامدهایی برای قابلیت سکونت در سیاره های دیگر داشته باشد.

پیامبر اکرم )ص( :

از  بََرد  فرمان  مرا  کس  هر   ..
ره یافتگان است و هر کس نافرمانی 
کند از هالک شدگان و همه شما 
از فرمان من سرپیچی می کنید 
و به گفته ام گوش نمی دهید؛ زیرا 
عطایای شما را از حرام پرداخته اند 
و درونتان، از حرام پُر شده است و 
از این رو، خداوند بر دل هایتان ُمهر 

زده است« .
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