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فعاالن اقتصــادی و صاحبان بنگاه های تولیدی و تجاری، تالش بی وقفه 
دولت مردان را ارج می نهند.

گرامیداشت بزرگ مردانی که جان خویش را در راه خدمت به ملت بزرگ 
ایران فدا کرده اند، وظیفه ای ملی و میهنی است. فداکاری و ایثارگری گوهر 
نابی است که خدمتگزاران این سرزمین بارها در میدان های گوناگون آن را به 

رخ کشیده اند و پایه های نظام را استوارتر ساخته اند.
انفجار تروریستی دفتر نخست وزیری که به شهادت دو یار وفادار انقالب 
اسالمی ایران محمدعلی رجایی و مجمدجواد باهنر انجامید، حسرتی بزرگ 

برای مردم ایران در سخت ترین شرایط بر جای گذاشت.
پاسداشت هفته دولت فرصتی طالیی برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای 
راه خدمت و همچنین پاسداری از خدمات بی منتی است که با هدف فراهم 

کردن شرایط بهتر برای ولی نعمتان، انجام می شود.
 فعــاالن اقتصادی و صاحبان بنگاه های تولیدی و تجاری، تالش بی وقفه 
دولتمردان را ارج می نهند. همچنین بر این باورم که اقتصاد گردانان ایران که 
در سخت ترین شرایط میدان را خالی نکرده اند، همراهی با خدمتگزاران مردم 

در مسیر توسعه همه جانبه را وظیفه خود می دانند.
جنگ اقتصادی تحمیل شده به دولت و ملت ایران در سال های اخیر، شرایط 
خطیری را پیش روی دولتمردان قرار داده اســت. اداره امور در سخت ترین 
شــرایط دشــواری های کار را دوچندان کرده است؛ با این وجود تالش برای 

توسعه را وظیفه ای ملی می دانیم.

زیاندهی خودروسازان ادامه داردزیاندهی خودروسازان ادامه دارد

دولت بارها اعالم کرده به دنبال ایجاد تحول در صنعت خودروسازی است اما بررسی صورت 
های مالی خودروسازان نشان می دهد که زیان انباشته این صنعت در بهار امسال حدود ۳.۴ 

هزار میلیارد تومان بوده است.
 صنعت خودروسازی کشور با چالش های متعددی همچون بهره وری پایین، تنوع و کیفیت 
پایین محصوالت، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم 

تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو مواجه است.
وضعیت نامطلوب مالی و زیان انباشته شرکت های خودروسازی یکی از نتایج اخذ تصمیمات 
نادرست و چالش های مزبور است.بر همین اســاس، بررسی آخرین وضعیت صورت مالی 
خودروسازان )ایران خودرو، ســایپا، پارس خودرو( در بهار امسال نشان می دهد که زیان 
انباشته این صنعت در سه ماه نخست امســال حدود ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که 
مجموع زیان انباشته را به حدود ۷۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسانده است. از این میزان 
سهم ایران خودرو حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان، سایپا حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

و پارس خودرو حدود ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
شیوه قیمت گذاری عامل اصلی زیان دهی خودروسازان

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگرچه 
عوامل متعددی در زیان دهی خودروسازان نقش داشته اما عامل اصلی شیوه قیمت گذاری 
خودروهاست؛ فرمولی که شورای رقابت برای قیمت گذاری استفاده می کرد ایرادات اساسی 
داشت و بعد از اینکه قیمت گذاری از شورای رقابت گرفته شد همان روند ادامه یافت و ستاد 

تنظیم بازار هم تغییر خاصی در شیوه قیمت گذاری ایجاد نکرد.
وی افزود: خطای انباشته ای در این شــیوه وجود دارد زیرا یک قیمت به عنوان قیمت پایه 
مربوط به سال ۹۰- ۹۱ انتخاب شده و نرخ تورم روی این قیمت اضافه می شود و اگر خطایی 
در میزان تورم وجود داشته باشد، این خطاها در بازه زمانی ۱۰ ساله با هم جمع می شوند و 

خطای بزرگی را در قیمت ایجاد می کنند.
سلیمانی ادامه داد: همچنین باید اشاره شود که همان قیمت پایه ای که مد نظر قرار گرفته 

شده هم خطای ۱۴ درصدی نسبت به قیمت تمام شده تولید داشته است.
وی گفت: از سویی دیگر بحث تأخیر در به روزرسانی قیمت ها هم به ایرادات قیمت گذاری 

افزوده شده که نتیجه همه این مسائل زیان خودروساز شده است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: خودروهایی که مربوط به گذشته هستند با خودروهایی 
که در دوره های جدیدتر قیمت گذاری شده اند تأثیر قیمت گذاری را در میزان زیان نشان 
می دهند؛ به عنوان نمونه قیمت مصوب خودروی ساینا با ساینا است فاصله زیادی دارد اما 
قیمت تمام شده فاصله کمتری دارد که نشان می دهد خودروی ساینا که در گذشته قیمت 
گذاری شده خطای بیشتری داشته اما »ســاینا اس« که اخیراً قیمت گذاری شده خطای 

کمتری دارد.
مدیریت نامطلوب و برنامه های تکلیفی هزینه بر

سلیمانی با اشاره به مدیریت نامطلوب خودروسازان، گفت: خودروساز عمالً یک بنگاهی است 
که توسط دولت اداره می شود و مدیران دولتی دارد؛ یکی از چالش های اساسی هر بنگاه دولتی 
هم پایین بودن بهره وری و کارایی است که برنامه های تکلیفی هم به این نوع مدیریت اضافه 

می شود و هزینه ها را چند برابر باال می برد.
وی افزود: از جمله این مســائل باید به احداث خط های تولید در شهرهای مختلف و حتی 

کشورهای دیگر اشاره کرد که با توجه به پراکنده بودن سایت های تولید هزینه های اضافی 
همچون هزینه های حمل و نقل، ارسال قطعات از نقاط مختلف به سایت تولید و… را به 

خودروساز تحمیل می کند.
سهام چرخه ای خودروسازان به زیان دهی دامن زد

این کارشناس صنعت خودرو به سهام چرخه ای خودروســازان اشاره کرد و گفت: از دیگر 
مشکالتی که موجب زیان دهی خودروسازان شده سهام چرخه ای است؛ به این معنا که مثاًل 
یک شرکت زیرمجموعه ایران خودرو سهام ایران خودرو را خریده است که موجب شده بخشی 
از سرمایه در داخل شرکت حبس شود و شرکت برای کسب نقدینگی اقدام به اخذ وام کند 

تا هزینه ها را پاسخ دهد.
خودروسازان چگونه از زیان خارج شوند؟

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تولید هر خودرو از همان ابتدا با زیان مواجه اســت و سایر 
هزینه های بنگاه که در ادامه صورت سود و زیان می آید، بر این زیان می افزاید و سبب ایجاد 
زیان خالص می شود و همچنین کاهش مستمر حقوق صاحبان سهام را در پی دارد، باید 
سیاست گذار صنعتی به سمتی حرکت کند که آسیب مالی ناشی از زیان خودروسازی را 

به حداقل برساند.
سلیمانی ادامه داد: همچنین باید اشاره شود که زیان دهی خودروسازان موجب عدم سرمایه 
گذاری در تحقیق و توســعه بنگاه برای افزایش بهره وری و کاهش ارزبری می شــود زیرا 
تولیدکننده به دلیل عدم دسترسی کافی به نقدینگی توان و انگیزه تولید داخلی قطعات و 

افزایش بهره وری در فرایند تولید را ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در همین راستا برای خروج از زیان دهی و کاهش زیان 
انباشته باید ابتدا شیوه قیمت گذاری خودروها اصالح شودبرای خروج از زیان دهی و کاهش 
زیان انباشته باید ابتدا شــیوه قیمت گذاری خودروها اصالح شود؛ در ادامه نیز سهام های 
چرخه ای با طراحی خوبی فروخته شوند و در سایت های تولید بازطراحی صورت گیرد به این 
صورت که یا تعطیل و یا منتقل شوند، همچنین می توان این سایت ها را تجهیز کرد و تمام 

قطعات را در همین سایت ها نصب کرد.
سلیمانی گفت: همچنین باید با اصالح وضعیت مدیریت شرکت ها، بهره وری در فرایند تولید را 
باال برد و به صورت موازی نیز شرایط افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی 
در تولید خودرو فراهم کرد.این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: همچنین برای واگذاری 

دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب و کار باید اقدامات دقیقی انجام شود.
جزئیات زیان انباشته خودروسازان از ۹۶ تا ۱۴۰۰

 بررسی جزئیات زیان انباشته خودروسازان کشور از سال ۹۶ به این سو نشان می دهد که سیر 
صعودی زیان انباشته از سال ۹۷ آغاز شده و تا به همین امروز نیز ادامه دارد؛ بر این اساس 
در سال ۹۶ و پیش از تحریم صنعت خودروسازی کشور، زیان انباشته حدود ۸ هزار میلیارد 
تومان بود که سهم ایران خودرو پنج هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان، سهم سایپا هزار و ۱۴۰ میلیارد 

تومان و سهم پارس خودرو نیز ۹۷۸ میلیارد تومان بود.
با ورود به سال ۹۷ و آغاز تحریم صنعت خودروسازی کشور، زیان انباشته خودروسازان رشد 
محسوسی یافت، به گونه ای که به رقم )حدود( ۲۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید؛ سهم 
ایران خودرو از این زیان ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، سایپا ۶ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان و 

پارس خودرو ۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تورم کشور یعنی نرخ رشد قیمت کاالهای 
مصرفی و خدمات در مناطق شهری که در شهریورماه سال گذشته ۵۹.۳ درصد 

بود به ۴۰.۱ درصد در مردادماه سال جاری کاهش پیدا کرده است.
 پیمان قربانی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکــه اصوالً بانک مرکزی تنها 
مرجعی است که از سال ۱۳۱۵ ســری زمانی آمارهای تورمی را اعالم می کند، 
افزود: علت استناد به این ارقام هم همین اســت که می شود در طی زمان این 

اعداد را مقایسه کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اقداماتی که توسط دولت محترم به عمل آمد خوشبختانه 
در اســفند ماه ســال ۱۴۰۰ نرخ تورم ماهانه به ۲۹.۵ درصد رسید و با توجه به 
اقداماتی که در طرح مردمی کردن یارانه ها انجام شــد که یک افزایش موقتی 

تورم ماهانه را داشتیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: تورم ماهانه که در اردیبهشت به ۵.۱ 
درصد و در خرداد به ۱۰.۶ رسید در تیرماه به ۴.۳ درصد و در مرداد هم ۲ درصد 
کاهش پیدا کرده است و همین امر در واقع باعث شد که یک مقدار افزایش در 

اوایل سال داشته باشیم.
قربانی با اشــاره به اینکه این حدود ۱۰ واحد درصدی که تورم ناشــی از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاالها داشته تورمی نیست که مربوط به عملکرد دولت 
سیزدهم باشد، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ در اقتصاد بود برای مثال 
اگر فرضا در اواخر سال ۹۹ دولت قبل این را حذف می کرد قاعدتاً این ۱۰ واحد 
درصد خودش را در آن ســال بروز می داد، مثال در سال گذشته تورم بجای ۵۹ 
درصد حدود ۷۰ درصد می بود واالن به ۳۰ درصد می رسید . لذا این در واقع یک 
اصالح تورمی است و یک اصالح قیمتی است و اکنون الحمداهلل شاهد هستیم که 

نرخ تورم ماهانه ما به نحو مناسبی کم شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: علت اصلی این روند ناشی از اقداماتی است 
که صورت گرفته است. در سال گذشته رشد پایه پولی و نقدینگی در پنج ماهه 
اول به شدت باال بود خوشبختانه در دولت سیزدهم اقدامات مناسبی به عمل آمد 
و برای مثال رشد پایه پولی که در مردادماه سال گذشته ۴۲.۶ درصد بود در پایان 

تیرماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: مجموعه این اقدامات شامل اقدامات بانک مرکزی در زمینه تنظیم 
روابطش با بانک ها ، مدیریت رشــد پایه پولی و نقدینگی از طریق برنامه پولی، 
کنترل ترازنامه بانک ها ، اجرای طرح حکمرانی ریال، مدیریت مناسب بازار بین 
بانکی بوده اســت. همچنین یک بخش مهم آن هم ناشی از تنظیم رابطه بانک 
مرکزی با دولت بوده است که در سالجاری دولت از تنخواه استفاده نکرده است و 

از سپرده های خودش استفاده کرده است.
قربانی تصریح کرد: ما در یکسال گذشته حدود ۴۰ درصد تورم داشتیم ولی وقتی 
االن نگاه می کنیم به تغییر رشد پایه پولی)به میزان ریالی آن( در چهار ماهه اول 
سال گذشته رقم افزایش پایه پولی ۵۸ هزار میلیارد تومان بوده و االن در چهار 
ماهه امسال ۴۹ هزار میلیارد تومان است. یعنی علیرغم ۴۰ درصد تورم میزان 

مطلق افزایش پایه پولی کاهش پیدا کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکــزی اقدامات متنوعی را 
در کمیته پایش پایه پولــی و کمیته نقدینگی در زمینه مهار نوســانات اضافه 
برداشــت ها و نیز حکمرانی ریال شــروع کرده اســت، افزود: اینها اقداماتی 
مستمر خواهد بود و انشــاهلل با هماهنگی و تعامل مثبتی که بین دولت و بانک 
 مرکزی و همچنین نظام بانکی هست ما حتما مهار رشد نقدینگی و پایه پولی

 را ادامه خواهیم داد.

با اعالم فهرست بازیگران رئالیتی  شوی»پدرخوانده« مشخص 
شد که ســعید ابوطالب به عنوان ســازنده این مجموعه با 
بهترینهای »شــب  های مافیا« رئالیتی شوی جدید خود را 

تولید کرده است.
ابوطالب که باسابقه  ترین برنامه  ساز ایرانی در حوزه رئالیتی  
شو محسوب شده و سابقه برنامه سازی در حوزه های مختلف 
را نیــز دارد، پیش از این اعالم کرده بــود که »پدرخوانده« 
نسبت به »شب  های مافیا« ســناریوی پیچیده   تر و جذاب 
تری دارد؛ به گونه ای که بازیکنان یک ماه مشغول یادگیری 
و تمرین روند مسابقه بوده اند. لوکیشن این رئالیتی شو انبار 
فرضی قاچاق مافیای سیسیل ایتالیا است و در یک سناریو 
۱۱ نفره شامل سه مافیا و یک پدرخوانده قدرتمند، ۷ شهروند 
و یک نقش مستقل پیش می رود. آنگونه که ابوطالب گفته 
است، فصول فینال این رئالیتی شــو با دوربین ۳۶۰ درجه 

ضبط می شود.

جانی دپ حضور افتخاری عجیبی در جوایز موزیک ویدیویی 
۲۰۲۲ ام تی وی داشته. تصویر دپ در این حضور، در جای 
صورت فضانوردی که نماد معروف شبکه ام تی وی است و در 

باالی صحنه به صورت پروژکشن شناور بود، قرار گرفت. 
او در میان تبلیغات بازرگانی و برنامه اهدای جوایز به صورت 
جمله های کوتاه با مخاطبین صحبت می کرد. حضور او باعث 
تشویق شدید طرفداران شــد.این اولین حضور دپ در یک 
مراسم جایزه بعد از حواشــی دادگاهش با امبر هرد همسر 
سابقش بود. او در حضورش در اول برنامه به شوخی گفت که 
»کار الزم بوده است!« دپ همچنین بعدتر به شوخی گفت که 
حاضر است در هرشکلی از مراسم از تولد تا ختم حاضر شود.

 کامبیز دیرباز گرداننده 
»پدرخوانده«شد

در ایران

حضور عجیب جانی دپ در 
جوایز ام تی ویدر ایران

بازار ارز را آرام کردیم

  

غالمحسین شافعی 
رئیس اتاق ایران

بخش خصوصی، همراهی با دولت در 
مسیر توسعه را وظیفه خود می داند
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/06/09

شماره : 1454

رشد قیمت مسکن با وجود رکود بازار

رئیس مرکز آمــار ایران از آمارهای رســمی بــه عنوان چــراغ راه نظام 
تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور یاد کرد و گفت: اولین سرشماری عمومی 

نفوس و مسکن به روش ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ اجرا می شود.
 به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، جواد حسین زاده اظهار کرد: مرکز 
آمار ایران بر اساس مصوبه هیات وزیران موظف شده است اولین سرشماری 

عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی مبنا را در سال ۱۴۰۵ اجرا کند.
وی افــزود: در راســتای اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی منطبــق 
بر وظایــف دســتگاه های اجرایی بــرای اجرای ایــن مصوبــه، نمودار 
تشــکیالتی اجرای سرشــماری عمومی نفــوس و مســکن ثبتی مبنای 
 ۱۴۰۵، تقســیم کار ملی، شــرح کلــی وظایــف کمیته های ســتاد و

 زمان بندی کلی سرشــماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای ۱۴۰۵ 
تصویب و ابالغ شده است.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه از اجرای آزمایش سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن ثبتی مبنا به صورت انجام عملیات میدانی در پنج استان منتخب 
)خراسان شمالی، همدان، آذربایجان غربی، اصفهان و خوزستان( به شیوه 
میدانی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف مقایسه نتایج آن با ریزداده های 
دستگاه های اجرایی و بررسی ظرفیت پایگاه های اداری کشور برای اجرای 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای ۱۴۰۵، یکی از مهم ترین 

اقدامات مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ بود.
حســین زاده اظهارکرد: امروزه برای حکمرانی شایســته، وجود آمارهای 
دقیق و با کیفیت، نوین ســازی نظام آماری کشور و حرکت به سمت نظام 
آماری ثبتی مبنا، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مرکز آمار ایران نیز همگام 
با نظام های آماری جهانی، به عنوان یک ســازمان آماری پیشــرو و یگانه 
مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور، با درک صحیح از 
تحوالت ملّی و بین المللی و با آگاهی از تغییرات، نیازهای روزافزون جامعه 
و کمبودهای موجود در نظام آماری کشور، نوین سازی نظام آماری و »گذار 
از نظام آمارهای سنتی به نظام آمارهای ثبتی  مبنا« را رویکرد اصلی خود 

قرار داده  است.
وی در ادامه از مرکز آمار ایران به عنوان یگانه مرجع رسمی تولید و انتشار 
آمارهای رســمی در کشــور نام برد و افزود: تحقق اهداف نظام و به  ویژه 
رویکردهای اصلی دولت، بدون داشتن آمار دقیق، باکیفیت، متقن و روزآمد 
با چالش هایی مواجه خواهد شد که مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد علمی 
و تخصصی، وظایف خود را که همان تولید و انتشار آمار دقیق و بهنگام و ارائه 
تصویر واقعی از وضعیت جامعه در حوزه آماری به دولت است، انجام داده و در 

این دولت نیز همچنان انجام می دهد.

  تغییر رویکرد مرکز آمار به سمت استفاده از ثبت های اداری در 
تولید آمارها

رئیس مرکز آمار ایران ضمن تشریح فعالیت های این مرکز در راستای ارتقای 
کیفیت آمارهای رسمی، ادامه داد: جهت گیری جدی مرکز آمار به سمت 
استفاده از ثبت های اداری در تولید آمارها، به این ترتیب است که مرکز آمار 

به جای اجرای طرح های آمارگیری نمونه ای به روش سنتی، به دنبال استفاده 
از ثبت های اداری برای ارتقای کیفیت طرح های آمارگیری بوده است.

حسین زاده گفت: مرکز آمار ایران با ایجاد داشبوردهای نظارتی برخط، سعی 
کرده است کیفیت اجرای طرح های آمارگیری را افزایش دهد و با توجه به 
رویکرد به سوی سرشماری ثبتی  مبنا، دستورالعمل ارزیابی کیفیت ثبت های 
اداری تهیه شده است و بر اساس آن ثبت های اداری دستگاه های اجرایی را 
ارزیابی و بازخوردهای الزم را به منظور ارتقای کیفیت این ثبت های اداری 

به دستگاه های اجرایی مربوط اعالم کرده است.
وی اظهار کرد: مرکز آمــار در زمینه کاهش بازه های زمانی انتشــار نتایج 
طرح های آمارگیری نیز اقدامات بسیار خوبی انجام داده و با توجه به اهمیت 
تولید و عرضه محصوالت کشاورزی و پایش وضعیت عرضه مایحتاج مردم، 
تولید و انتشار آمارهای بخش کشاورزی در بازه های زمانی ماهانه و فصلی، 
گسترش قابل توجهی داشته و مورد استقبال و استناد زیادی واقع شده است.

  مزایای سرشماری به روش جدید
رئیس مرکز آمار ایران گفت: با توجه به هزینه بَر بودن سرشماری به شیوه 
سنتی، اجرای سرشماری به روش ثبتی مبنا مزایایی دارد که کاهش هزینه ها 
و ارتقای کارایی و بهره وری در نظام آماری؛ کاهش بار پاسخگویی و کاهش 
نرخ بی پاســخی و کاهش زمان تولید و انتشار اطالعات آماری، از آن جمله 
هستند.حسین زاده افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هم وزرای 
دولت سیزدهم )به عنوان رئیس و اعضای ستاد ملی سرشماری ثبتی مبنا( 
در دومین جلســه این ســتاد که در روز هفتم تیرماه برگزار شد، از برنامه 
سرشماری ثبتی مبنا اســتقبال و حمایت کامل کرده اند و برای تحقق این 

برنامه ملی وفاق دارند.

  روند پیشرفت استقرار نظام جامع ثبت های آماری ایران
رئیس مرکز آمار ایران سپس استقرار نظام جامع ثبت های آماری ایران را 
مهم ترین گام برای نوین ســازی نظام آماری کشور برشمرد و گفت: پس از 
تصویب کلیات طرح نظام جامع ثبت های آمــاری ایران و احکام مرتبط با 
آن در نشست شورای عالی آمار، فازهای چهارگانۀ اجرایی این طرح، تهیه 

و ابالغ شد.
وی افزود: توفیــق در اجرای این برنامه تا حد زیــادی به کیفیت همکاری 

دستگاه های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی با مرکز آمار ایران بستگی 
دارد و در این راستا به منظور پیاده سازی نظام جامع ثبت های آماری ایران، 
جلســاتی برای ایجاد هماهنگی، راهبری و ارائه راهکارهای فنی به دفاتر و 
دستگاه های مرتبط با طرح، ستاد، شورای راهبری و کمیته کارشناسی نظام 
جامع ثبت های آماری ایران در ســطح مرکز آمار ایران تشکیل شد و انجام 
این فعالیت، در دولت سیزدهم ـ که از این طرح بسیار حمایت می کند- هم 

ادامه دارد.
حســین زاده گفت: به نظر من، دولت به طور کامل با اجرای این برنامه ملی 
موافق است و تســریع در تصویب قانون نظام آماری کشور می تواند بسیار 

تسهیل کننده باشد.
وی با بیان اینکه اجرای چنین طرحی با این گســتردگی و حساسیت در 
سطح ملی که برای اّولین بار در ایران برگزار می شود، نیاز به مهارت و تجربۀ 
اجرایی باالیی دارد، گفت: مرکز آمار ایران برای فــاز مطالعاتی این طرح، 
از مشورت بهترین اســتادان و صاحبنظران حوزه های آماری بهره گرفته و 
تجربۀ کشورهای دیگر را که در اجرای این طرح پیشــرو بوده اند، مد نظر 

قرار داده است.
رئیس مرکز آمار ایران در ادامه افزود: تا زمان اجرای طرح در سال ۱۴۰۵، 
چند مرحلۀ آزمایشــی را انجام خواهیم داد. برای مثال در ســال ۱۳۹۹، 
اطالعات جمعیتی عشایر کوچنده، به شیوه ثبتی جمع آوری شد و با تغییر 
روش جمع آوری اطالعات از سّنتی به ثبتی مبنا، سرشماری عشایر کوچنده 

نیز دستخوش تغییراتی شد.
وی سپس گفت: پس از طراحی ســامانه توسط سازمان امور عشایر و ثبت 
اطالعات و همچنین اتصال آنها از طریق کد ملــی به ۱۴ پایگاه اطالعاتی 
دســتگاه های اجرایی موجود در مرکز آمار ایران، با استفاده از این سامانه 
و از طریق ارتباط اطالعات بین پایگاه های اطالعاتی داده های درخواستی 
سازمان امور عشایری شامل تاریخ تولد، محل تولد و اطالعات دانش آموزان 
خانوارهای عشایر کوچنده و ... تهیه  شد و نتایج شهرستانی جمعیت عشایر 
کوچنده کشور بر حسب محل استقرار ییالقی و قشالقی، استخراج و نشریه 

نتایج شهرستانی به دست آمد.

  توسعۀ دولت الکترونیک در سطح مرکز آمار ایران
رئیس مرکز آمار ایران ســپس درباره مهم ترین اقدامات انجام شده در این 
مرکز برای توســعه دولت الکترونیک، گفت: طی سال های گذشته عالوه 
بر فراهم آوردن زیرســاخت های نظری الزم برای اجرای طرح سرشماری 
ثبتی مبنا؛ اعم از انتقال دانش روز دنیا در حوزه های تحلیل مه داده و هوش 
مصنوعی و...، اقدامات اجرایی متعددی نیز نظیر توسعه و پشتیبانی سامانه 
خدمات اطالع رسانی آماری، بازنگری فرایندهای خدمات مرکز آمار در حوزه 
ارائه خدمت به مشاوران و شرکت های آماری، مدیریت، به روز رسانی و توسعه 
محتوایی درگاه ملّی آمار، توسعه محتوایی ســامانه خدمات اطالع رسانی 
آماری و توسعه و پشــتیبانی نرم افزار آمار همراه و یکپارچگی اطالعات با 

سامانه سری زمانی و... انجام داده اند.

سعیده محمد  -   ایده روز |  به نظر می رسد 
مســکن بار دیگر از مهمترین بازارهای پایتخت 
سبقت گرفته و با وجود رکودی که دارد، همچنان 
در فاز صعودی قرار گرفته اســت. در حالی بازار 
سرمایه با افت قابل توجهی در ماه های اخیر همراه 
شــده که در بازار مسکن با وجود کاهش قدرت 
خرید بسیاری از دهک های درآمدی پایین، نرخ ها 
صعودی است؛ این را با بررسی گزارش های میدانی 
بهتر می توان فهمید؛ »در حالی بازار مسکن تقریبا 
خوابیده و خرید و فروش به ندرت انجام می شود 
که ظرف یک ماه گذشته قیمت واحد مسکونی در 
تهران  حدود شش درصد رشد کرده است«، این را 

یکی از فعاالن بازار مسکن می گوید.
در همیــن زمینه یکی دیگــر از فعاالن بازار 
مســکن هم می گوید: »در شهرهای کوچک یک 
واحد ۷۰ متری به یک میلیارد تومان رســیده، 
اقشار متوسط و ضعیف دیگر توان خرید مسکن 
را ندارند؛ از طرفی افراد بسیاری هستند که بیش 
از یکســالی می شود که خانه خود را برای فروش 
گذاشته اند و با وجود رکود بازار قیمت ملک خود را 
گران تر اعالم می کنند«. گزارش های رسیده از بازار 
مسکن حکایت از رکود این بازار و افزایش قیمت ها 
با وجود کاهش تقاضا دارد. مردادماه امسال، سرعت 
رشــد نرخ های فروش در بازار مســکن به صفر 
رسید و واســطه های ملکی از نصف شدن تعداد 
معامالت در مقایسه با تیرماه خبر دادند. در واقع 
بازار مسکن شهر تهران، داغ ترین فصل تابستان را 
برخالف انتظار با رکود پشت سر گذاشت. طرفین 
معامله تحت تاثیر کاهش ریسک های غیراقتصادی 
با احتیاط اقدام به انعقاد قرارداد کردند. این فضا 
در پنج روز ابتدایی شهریورماه نیز کماکان بر بازار 
حکمفرما است. واســطه های ملکی در پایتخت 
از توقف رشــد قیمت های پیشنهادی ملک خبر 
می دهند. اطالعات غیررسمی حاکی از آن است 
که رشــد نرخ های مدنظر فروشندگان آپارتمان، 
صفر شده است. اگر چه به نظر می رسد قیمت های 
قطعی خانه با رشد حدود ۳ درصد در مقایسه با 
تیرماه مواجه شــده، اما این میزان از نصف شدن 
ســرعت افزایش نرخ ها در مقایسه با ماه گذشته 
خبر می دهد. کاهش ریسک های غیراقتصادی و 

حذف کامل تقاضای مصرفی از بازار، عوامل اصلی 
کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن هستند. 
طرف عرضه با توجه به پشت سر گذاشتن چهار 
ماه پر التهاب در بازار مسکن، مقداری در فروش 
خانه تردید می کنند، اما برخی گزارش ها حاکی از 
آن است که انعطاف فروشنده ها نسبت به ماه های 
گذشته بیشتر شده است. برخی واسطه های ملکی 
معتقدند فاز دوم شرایط فعلی می تواند منفی شدن 

روند نرخ های پیشنهادی باشد.

 نشانه های رکود در بازار مسکن
اولین نشــانه های رکود بازار مسکن در نیمه 
تابســتان به شکل افت بازار اجاره بروز پیدا کرده 
اســت. آمارهای غیررســمی از کاهش حدود ۸ 
درصدی نرخ های پیشنهادی رهن و اجاره مسکن 
در شهر تهران نسبت به ماه گذشته حکایت دارد. 
بــازار اجاره، مردادماه را به عنوان یکی از ماه های 
پیک جابه جایی با التهاب کمتری در مقایســه با 

ماه های گذشته پشت سر گذاشت.
از کف بازار مسکن شهر تهران خبر می رسد که 

مشتریان در انتظار شرایط آینده به سر می برند. 
گذشته از آن که معامالت نسبت به تیرماه تقریبا 
نصف شــده، مراجعه به دفاتر امالک نیز به طور 
محسوسی کاهش پیدا کرده است. مشاوران امالک 
می گویند که تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی بازار 
مســکن در رکود فرو رفته اســت. تحلیل برخی 
کارشناسان این است که برخالف نیمه اول، شش 
ماهه دوم سال جاری قیمت خانه به ثبات نسبی 
برســد. بازار مسکن کل کشور نیز در مردادماه با 
افت شتاب رشد مواجه شد. طبق اعالم مرکز آمار، 
قیمت مسکن در کل کشور در مردادماه امسال ۲.۸ 
درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت. این در 
حالی است که تورم ماه گذشته مسکن ۳.۹ درصد 
بود. بر این اســاس تــورم این بخش کاهش ۱.۱ 
درصدی را نشان می دهد. افزایش ماهیانه قیمت 
مسکن کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد 
۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد و مردادماه ۲.۸ درصد 
بود. افت تورم ماهیانه مسکن کل کشور می تواند از 
عواملی همچون کاهش ریسک های غیراقتصادی، 
ثبات نسبی قیمت مسکن در تهران و قرار گرفتن 

در ایام محرم الحرام نشأت گرفته باشد.

 توصیه های کارشناسی
یک کارشناس مســکن گفت: »تجربه چهار 
ســال گذشته ی بازار مسکن نشــان داده ثباتی 
که در مقاطعی ایجاد می شــود موقت است؛ مگر 
این که رشد نقدینگی متوقف شود و ساخت و ساز 

افزایش پیدا کند«.
حسن محتشــم در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: »بازار مسکن به خاطر تاثیرپذیری از عوامل 
غیراقتصادی در یک ماه اخیر به ثبات رسیده اما 
به نظرم این ثبات موقت خواهد بود. چرا که عامل 
اصلی تورم در تمامی بازارها از جمله مسکن، رشد 

نقدینگی است«.
وی افزود: »بین سال های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ 
سه سال شاهد رشد شدید قیمت مسکن بودیم. در 
سال ۱۴۰۱ این روند تا حدی تغییر کرد و قیمت ها 
دیگر رشدهای عجیب و غریب پیدا نکردند. علت 
این نبود که ساختارهای اقتصادی کشور درست 
شده بلکه این تصور در جامعه به وجود آمد که اثر 

ریسک های غیراقتصادی کاهش پیدا کرده است«. 
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: »مجددا 
در سال ۱۴۰۱ شاهد یک حرکت در بازار مسکن 
بودیم. در واقع عقب ماندگی را که در یک ســال 
قبل ایجاد شــده بود را به نوعی جبران کرد. طی 
چهار ماه ابتدای امســال قیمت مسکن در تهران 
با رشــد ۲۰ درصد مواجه شد که رقم سنگینی 
است«. محتشم با بیان این که بعضا اقتصاد کشور 
از برنامه های غیرکارشناسانه آسیب می بیند گفت: 
»خرید خانه برای قشــر پایین و حتی متوسط از 
حالت آرزو تبدیل به رویا شده است. آن چه عمال 
باعث رونق بازار مسکن شده خریدهای سرمایه ای 
است؛ آن هم نه برای افزایش بازده سرمایه، بلکه 

برای حفظ ارزش دارایی«.
وی تاکید کــرد: »کاری که دولت باید انجام 
بدهد این است که ابتدا رشد نقدینگی را کنترل 
کند. اقدامات بعدی باید افزایش تولید و اشتغال 
باشــد. از طرف دیگر بخش ساخت و ساز تقویت 
شــود. در حال حاضر تولید مسکن به یک سوم 
وضعیت نرمال رســیده است. فشار تقاضا فقط با 
رشد ساخت و ساز از دوش بخش مسکن برداشته 

می شود«.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه ســازان استان 
تهران، یکی از مهم ترین راهکارها برای تعادل بخشی 
به بازار مسکن را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا 
دانســت و گفت: »وقتی مسکن به اندازه ی کافی 
وجود ندارد قیمت آن از توان متقاضیان مصرفی 
خارج می شود. بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش 
می یابد. دولت در این شرایط مصوبه سقف مجاز 
افزایــش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد را تصویب 
کرد که عمال کارآیی چندانی نداشــته و معدود 
مالکانی این دستورالعمل را اجرا کردند«. محتشم 
یادآور شد: »دولت به این واقعیت رسیده که اقشار 
پایین و متوسط نمی توانند از طریق بازار، نیاز خود 
را به مسکن تامین کنند. بنابراین طرح نهضت ملی 
مسکن را در دســتور کار قرار داده است. به نظر 
می رسد در یک سال گذشته این برنامه آن طورکه 
جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت این است 
که دولت ها معموال کارفرمای خوبی نیستند و باید 

پروژه ها را به بخش خصوصی بدهند«.

اجرای اولین سرشماری نفوس و مسکن به روش جدید در سال ۱۴۰۵

پیمان هوشمندیان  
کارشناس مسکن

از سوداگری تا ضدیت با تولید

دولت از جانب مردم مســئول سازماندهی و اســتفاده از منابع عمومی است و 
نســبت به اتالف آنها باید پاسخگو باشــد. اگر مالکیت زمین )عرصه( حذف شود 
بســیاری از مشکالت حل خواهد شد و تالش و کوشش انسانها برای زندگی بهتر 

فزونی خواهد یافت.
اصوالً مالکیت با خالقیت توأم است آنکس که می آفریند طبعاً و به صورت واقعی 
و حقیقی مالک آفریده خود است، هم می داند چه آفریده است و هم نحوة نگهداری 
و حفاظت از آن را می داند. او خالقیت خود را نمی تواند به دیگری واگذار کند ولی 
می تواند امتیاز اســتفاده )تمتع( از مالکیت خود را به دیگری واگذارد و حتی در 
بعضی موارد اجازه دهد مشابه آنچه را او ساخته است بسازد. خدا خالق آسمانها و 

زمین و آنچه در بین آنهاست.
او اجازه استفاده و بهره بردن و تمتع از آنها را به بشر داده است. از این رو مالکیت 
به زمین تعلق نمی گیرد، همچنانکه به آسمان و دریا هم تعلق نمی گیرد، زیرا آنها 
مخلوقات خدا هستند و خدا خود خالقیت خود را به رخ کشیده و دیگران و به ویژه 
بشر را از خلق آنها عاجز دانسته است. بهره برداری انسان از زمین و آنچه در زمین 
اســت با مالکیت فرق دارد. حق اســتفاده از زمین و آسمانها و بهره برداری از آنها 
با تالشــی روشمند که از جانب انسان صورت می گیرد از اوست و الغیر. با چنین 
برداشتی اثرات شگرفی در اقتصاد اسالمی و دینی خواهیم داشت و زمین به عنوان 
موضوع مالکیت منتفی خواهد بود، همچنانکه برای دریا و فضا هم چنین است؛ مگر 

آنچه را انسان با کوشش مشروع به دست آورده باشد.
دولت از جانب مردم مســئول سازماندهی و اســتفاده از منابع عمومی است و 
نســبت به اتالف آنها باید پاسخگو باشــد. اگر مالکیت زمین )عرصه( حذف شود 
بســیاری از مشکالت حل خواهد شد و تالش و کوشش انسانها برای زندگی بهتر 

فزونی خواهد یافت.
زمین در ابعاد گوناگون برای ما اهمیت دارد. مسکن مهم ترین موضوعی است 
که همه با آن سر و کار دارند. بشر به خاطر حوادث طبیعی و خطرات ناشی از آن، 
و پس از اجتماع به خاطر حفاظت از دســتبرد دیگران و از همه مهم تر برای رفع 
خستگی ناشی از کار روزانه نیاز به مسکن دارد که در آن با خانواده خود به استراحت 
بپردازد. استفاده از زمین از جانب خدا حق مردم است و هر کس می تواند و باید از 
آن استفاده کند. آنجا که اجتماع نیست هر کس می تواند از زمین به طور هدفمند 
اســتفاده کند به شرط آنکه مزاحمتی برای کسی ایجاد نکند. با تشکیل دولت هر 

کس الزم و مواظب است از قوانین و مقررات موضوعه تبعیت کند.
در کسب و تجارت هم هر کس نیاز به زمین دارد و اینکه محل اقامتش کجاست 
و چگونه می تواند نقطه شــروع کار خــود را اعالم کند. در صنعت، فی المثل اگر 
زمین نباشد چگونه حرکت از هر نوع آن صورت می گیرد، یا هواپیما پرواز می کند 
و چگونه فرود می آید؟ در کشــاورزی اهمیت آن فوق العاده است؛ کشاورزی فقط 
در زمین ممکن است اگر چه از فضا به طور عمودی می توان استفاده بیشتر کرد. 
در تصمیم گیری های توسعه ای دولتی و غیر دولتی بیشترین تأکید بر زمین است 
که بدون آن انجام کار ممکن نیست. مسایل امنیتی و نظامی هم جای خود را دارد. 
انسان هم همینطور است خلق و آفرینش خود را نمی تواند به کسی بدهد بلکه 
حق امتیاز اســتفاده از آن را واگذار می کند. فرق خدا با بشــر در مالکیت حقیقی 
در این است که خلق خدا منحصر به او است اما آفریده های دست بشر می تواند 
مشابه باشد و آنها می توانند نحوه یا راز آفرینش های خود را به یکدیگر تعلیم کنند.

آنچــه امــروزه در جهان می گذرد و مبتنی بر مالکیت زمین و به ویژه مالکیت 
خصوصی و دولتی است منجر به نابودی زمین و آنچه بر روی آن است شده است.
بعضی از نتایج برداشت فعلی در مورد مالکیت زمین را می توان چنین برشمرد:

۱. فساد بر روی زمین
یکی از مسایل مهم که درنتیجۀ مالکیت زمین به وجود آمده و می آید فساد در 
روی زمین است. کسانی که زمین را از آن خود می دانند و مالکیت آن را با سند در 
دست دارند در بسیاری از موارد به خود حق می دهند که هر کاری را انجام دهند. 
بهره برداری حد اکثری که منجر به تخریب زمین و آنچه متعلق به زمین اســت، 

ناشی از این نوع برداشت است .
۲. سوداگری زمین

یکی دیگر از عوارض ناشی از مالکیت زمین اقدام به خرید و فروش بی ضابطۀ 
زمین است. هم اکنون باال بودن قیمت مسکن به ویژه در شهرها به دلیل باال بون 
قیمت زمین )عرصه( و نه اعیان آن است. زمین فروشی. باند فروشی. فضا فروشی 
در فضای اینترنتی این روزها زیاد به گوش می رســد. کوه خواری، دریا خواری و 
هر چه متعلق به زمین و آســمان اســت از مصادیق از این تجاوز است. چه بسا در 
آینده این مبارزه و مقابله یا ادعای مالکیت به ُکرات دیگر هم سرایت کند. تجاوزاتی 
که رانت خواران و ســرمایه داران با همکاری عوامل اجرایی از جمله شهرداری ها 
یا سازمانهای مسئول ازحفاظت زمین انجام می دهند، کم نیست. حتی در فضای 

اینترنتی هم این تجاوز وجود دارد.
۳. کثرت شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها

یکی از عوارض محسوس از مالکیت زمین کثرت شهرنشینی و افزایش مهاجرت 
ها از مناطق کوچک-تر به شهرهای بزرگ تر است. از آنجا که قیمت مسکن با توجه 
به کثرت جمعیت باال و باالتر می رود، زمین فی نفسه به خاطر کمبود یا عوامل دیگر 
ارزش پیدا می کند، و مردم به خاطر گران شدن زمین از شهرهای کوچک به سمت 
شهرهای بزرگ سرازیر می شوند. حلبی آبادها در اطراف شهرها و استقرار افراد درآن 
برای آن است که امید دارند روزی شهردارِی شهرهای بزرگ خانه یا آلونک های آنها 
را به رسمیت بشناسد و طبعاً قیمت آن با آنچه در شهر یا روستای خودشان دارند 
از زمین تا آسمان تفاوت دارد. چه بسا افراد متمول در شهرستانها، یا شرکت ها و 
مؤسسات شهرستانی در مرکز کشور و شهرهای بزرگ برای خود مستغالت فراهم 
می کنند، زیرا می دانند که نفِس داشتِن خانه یا زمین در شهرهای بزرگ و به ویژه 

پایتخت خود سرمایه گذاری مهم است.
۴. کم شدن تالش و کار

مالکیت بر زمین برای بسیاری از مردم سرمایه است و آنها را بی نیاز از کار و تالش 
می کند. وقتی خرید زمین یا خانه اضافی برای افراد سرمایه تلقی شود چه نیازی به 
کار و تالش تولیدی برای منافع عامه است. فروش زمین که در سایه تورم چندین برابر 
می شود بهترین راه برای سرمایه دار شدن است و کسی از انجام چنین کاری نه تنها 
منفعل نیست بلکه آن را نوعی زرنگی و تدبیر در راهبرد زندگی خود تلقی می کند.

۵.احتکار زمین به عنوان کاال
بانکها و شرکتهای بزرگ و حتی مؤسسات دولتی به جای انجام وظایف، ترجیح 
می دهند تا زمین یا خانه بخرند و مطمئن هســتند که این سرمایه گذاری بیش 
از انجام وظایف قانونیشــان درآمدزا اســت. بحث عمده ای که این روزها به عنوان 
بنگاه داری مطرح اســت از اینجا ناشی می شــود. بانکها بزرگ سرمایه دارانی اند 
که بنگاه داری می کنند و به جای انجام وظیفه قانونی خودشان به مصادره اموال 
مردم و خرید زمین در شــهرهای بزرگ روی آورده اند. نه تنها بانکها که بسیاری 
از مؤسســات دولتی هم تحت عناوین خوابگاه، رستوران، ویالهای کنار دریا، خانه 
هــای زیارتــی و مانند آن به خرید ملک اقدام می کننــد و این خود باعث گرانی 
زمین می شــود. کاری که دانشگاه آزاد در کشور نسبت به تخصیص زمین به نام 
دانشگاه در سراسر کشور با همکاری نمایندگان مجلس و دیگر عوامل اجرایی کرد 
 دست کمی از کار بانکها نبود! و از این نمونه ها در کشور فراوان داریم. در دنیا هم

 مشابه آن فراوان است.

پیشنهاد وزارت نفت درخصوص فروش نفت خام به مردم 
در قالب اوراق گواهی ســپرده کاالیی نفت در کمیسیون 
تخصصی شورای اقتصاد بررسی شد. قرار است این طرح 
پس از نهایی شدن و تصویب در شــورای اقتصاد و تأیید 
دولت به اجرا گذاشته شــود. مرداد سال۹۹ بود که دولت 
حسن روحانی از طرح گشایش اقتصادی یا همان فروش 
نفت خام به مــردم رونمایی کرد؛ طرحــی که در نهایت 
به دلیل مخالفت مجلس به نتیجه نرسید، زیرا مشخص 
نبود آیا در این طرح فروش نفت به مردم در قالب صندوق 
قابل معامله کاالیی انجام می گیرد یا با فروش اوراق سلف 
اســتاندارد موازی عملیاتی خواهد شد؟ حاال وزارت نفت 
دولت سیزدهم پیشــنهاد فروش نفت خام به مردم را با 
هدف مهار نقدینگی، در قالب اوراق گواهی سپرده کاالیی 
نفت خام، مطرح کرده است. به گفته محسن خجسته مهر، 
بخشی از تامین مالی پروژه های نفتی از مسیر فروش این 

اوراق در بورس انرژی صورت می گیرد. به گفته این مقام 
نفتی طرح پیشنهادی در مراحل پایانی کارشناسی قرار 
دارد. در خبری تازه سازمان برنامه و بودجه دیروز اعالم کرد 
پیشنهاد ارائه شده از وزارت نفت، در کمیسیون تخصصی 
شورای اقتصاد بررسی شده است.به گزارش همشهری، 
براساس اطالعات منتشر شده قرار اســت، اوراق گواهی 
سپرده کاالیی نفت در بورس)احتماال بورس انرژی( عرضه 
شود. در قالب این طرح سرمایه گذاران می توانند این اوراق 
مبتنی بر نفت را خریداری کنند. گفته شده نقدینگی جمع 
شــده از این طریق به پروژه های نفتی تزریق خواهد شد. 
اوراق گواهی سپرده کاالیی نفت که بر پایه نفت خام منتشر 
خواهد شد، با احتساب نوسان قیمت جهانی نفت خام، در 
بورس عرضه خواهد شــد. اوراق مورد نظر در بازار ثانویه 
یعنی تابلوی بورس قابل معاملــه خواهد بود. متقاضیان 
در زمان تسویه، می توانند اوراق خود را به بشکه های نفت 

تبدیل کنند. مقامات وزارت نفت می گویند: انتشــار این 
اوراق با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت در بازار جهانی 
می تواند جذابیت های الزم را برای جذب سرمایه از بورس 
داشته باشــد.در صورت تصویب نهایی پیشنهاد جدید 
وزارت نفت در شــورای اقتصاد، نه تنها نقدینگی از سطح 
جامعه جمع خواهد شــد بلکه می تواند به راهکاری برای 
تامین نقدینگی در پروژه های باالدستی نفتی تبدیل شود، 
ضمن اینکه سرمایه گذاران می توانند از محل سود حاصل 
از سرمایه گذاری خود در بورس درآمد مناسبی شناسایی 
کنند. سال هاست که پیشنهاد فروش نفت خام به مردم در 
دولت های مختلف مطرح بوده، طرحی که تاکنون در هیچ 
دولتی به جمع بندی نهایی و مرحله اجرا نرســیده است. 
حسن مرادی، نماینده پیشین مجلس و کارشناس انرژی با 
اشاره به نیاز صنعت نفت به نقدینگی و نبود سرمایه گذاری 
مؤثر خارجی در این صنعت می گوید: دولت باید سود این 

اوراق را متناسب تعیین کند، به گونه ای که سبب جذابیت 
نسبت به دیگر اوراق شود، زیرا اگر سود قابل توجهی داشته 
باشد، دلیلی ندارد از طرف جامعه مورد استقبال قرار نگیرد.

اردیبهشت ماه امسال محســن خجسته مهر، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت درباره آخرین وضعیت اجرای طرح اوراق 
گواهی سپرده کاالیی نفت خام گفته بود: جزئیات این طرح 
تا ۲ماه آینده اعالم خواهد شد. او تأکید کرد: پس از مذاکره 
با بانک مرکزی، بورس انرژی و سازمان برنامه و بودجه، در 
حال مذاکره برای دریافت مجوز هستیم و قرار است این 
طرح همســو با اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی اقتصاد 
باشد و به تنوع روش های فروش در شرکت ملی نفت ایران 
کمک کند. به گفته این مقام ارشد نفتی با اجرایی شدن 
طرح فروش نفت خام به مردم، هم الگوی جدیدی برای 
سرمایه گذاری پیش روی مردم قرار می گیرد، هم اینکه 

نقدینگی جمع آوری و نرخ تورم کنترل خواهد شد.

سرنوشت پیشنهاد فروش نفت به مردم 
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سندراهبردیبانکداریاسالمیتدوینوبهزودیابالغمیشود
زهرا جعفــری  -   ایده روز  | رئیس کل 
بانک مرکزی اعالم کرد: سند راهبردی بانکداری 
اســالمی به عنوان یکی از مطالبات مهم دولت از 

بانک مرکزی در حال تدوین است.
رئیس کل بانک مرکزی تدوین سند راهبردی 
بانکداری اسالمی را از مهمترین برنامه های بانک 
مرکزی برشمرد و گفت: سند راهبردی بانکداری 
اســالمی به عنوان یکی از مطالبات مهم دولت از 

بانک مرکزی در حال تدوین است.
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در 
سی و دومین همایش بانکداری اسالمی با اشاره به 
ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد 
شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار کرد: شورای 
فقهی از سال ۱۳۹۷ کار خود را در بانک مرکزی 
آغاز کرده اســت و در این سال ها تالش فراوانی 
در راستای کمک به شبکه بانکی برای حرکت به 

سمت بانکداری اسالمی کرده است.
صالح آبادی با اشاره به فعالیت ها و تاثیرگذاری 
کمیته فقهی در بازار سرمایه افزود: کمیته فقهی 
در بازار ســرمایه دارای سابقه ۱۵ ساله است و با 
ایجاد ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه کمک 
شــایانی به توســعه و تعمیق این بازار مطابق با 
قوانین شریعت اسالم کرده است و شورای فقهی 
نیز می تواند نقش موثری در حرکت نظام بانکی 
به سمت فعالیت در چارچوب بانکداری اسالمی و 
رفع شبهات مراجع و متدینین و مردم در خصوص 

فعالیت های نظام بانکی بردارد.
رئیــس کل بانــک مرکزی افــزود: عملیات 
ریپــو و امهال تســهیالت بانکــی از مهمترین 
دستورالعمل های شــورای فقهی در این سال ها 
بوده است که کمک مهمی به فعالیت های شبکه 

بانکی در سال های اخیر کرده است.
صالح آبــادی اجرای فعالیت های نظام بانکی 

در چارچــوب بانکــداری اســالمی را از الزامات 
شــبکه بانکی کشور برشمرد و اظهار داشت: باید 
فعالیت های نظام بانکــی در چارچوب بانکداری 
بدون ربا انجام شــود تا ضمــن رفع دغدغه های 
مراجع و مردم، خدمــات در چارچوب بانکداری 
اسالمی ارائه شود. دریافت جریمه دیرکرد و سود 
جریمه تسهیالت توسط شبکه بانکی از مواردی 
بود که مراجع عظام ایراداتی به آن وارد می کردند 
که با کمک شــورای فقهی در بانک مرکزی در 
خصوص نظارت و تصحیــح آن گام های مهمی 

برداشته شده است.
او با اشاره به تشکیل کمیته تطبیق در بانک ها 

عنــوان کرد: این کمیته وظیفه تطبیق قوانین و 
مقررات سیاستگذار پولی با خدمات شبکه بانکی 
را برعهده دارد. یکی از اعضای این کمیته در هر 
بانک مسئول تطابق خدمات و فعالیت های بانک 
با قوانین بانکداری اسالمی به عنوان یکی از قوانین 
مرجع پولی کشور را برعهده دارد. این فرد بایستی 
دارای گواهینامه بانکداری اســالمی که از طریق 
برگزاری آزمون به افراد دارای صالحیت از سوی 
بانک مرکزی اعطا می شود، بوده و به بانک ها در 
راستای تطبیق هرچه بیشتر خدمات با چارچوب 

بانکداری اسالمی کمک کند.
وی با بیان اینکه باید مصوبات شورای فقهی 

در شبکه بانکی کشور رعایت شود؛ تصریح کرد: 
در کمیته تطبیــق بانک ها یک نفر عضو کمیته 
اســت که منتخب هیات مدیره بانک می باشــد 
و بایــد گواهینامه بانکداری اســالمی را دریافت 
کند هر فردی متخصص دارای اطالعات مرتبط 
می تواند در این آزمون ها شرکت کند و در صورت 
تایید صالحیت؛ عضو کمیته تطبیق بانک ها شود.

صالح آبادی گفت: وظیفه این افراد کمک به 
بانک ها برای تطابق بیشتر با بانکداری اسالمی است 
که در هر بانک یک نفر و نه در هر شعبه است و 
لزومی هم ندارد روحانی باشد. این فرد می تواند عضو 
کمیته شود و به بانک در جهت تطابق با بانکداری 

اسالمی کمک کند.
او اجرای قوانین بانکداری اســالمی را یکی از 
مطالبات دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور 
از سیاستگذار پولی برشمرد و گفت: بانک مرکزی 
و شورای فقهی با نظرخواهی و مشورت از تمامی 
متخصصان و صاحب نظران به گونه ای عمل خواهد 
کرد که با رفع شبهات در جهت بانکداری اسالمی 

حرکت کنیم.
رئیس کل بانک مرکــزی اظهار کرد: امروزه 
موضوع بانکداری اسالمی و ابعاد آن در کشورهای 
مختلف اسالمی و غیر اسالمی در دنیا مورد بحث 
بررســی قرار گرفته و عملیاتی شــده است و ما 
می توانیم از این تجارب و همچنین تجارب نهادهای 
مالی اســالمی متعدد، رویه ها و اســتانداردهای 
نظارتی تدوین شــده، تحقیقات و پژوهش ها در 

خصوص بانکداری اسالمی در دنیا بهره ببریم.
صالح آبادی همچنین بر لزوم توجه به آموزش 
بانکــداری اســالمی تاکید کرد و افــزود: قانون 
بانکداری بدون ربا قانون جامعی است که انتظار 
داریم موسسه آموزش عالی بانکداری با برگزاری 
دوره مختلف نسبت به آموزش بانکداری اسالمی 
به کارکنان خدوم شبکه بانکی کشور در راستای 
تسهیل و پیاده ســازی عملیات بانکداری بدون 
ربا گام بردارد. همچنیــن با تفاهم نامه ای که با 
حوزه علمیه قم منعقد شــده است می توانیم از 
ظرفیت های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی این 
مرکز نیز در راستای گسترش بانکداری اسالمی 

استفاده کنیم.
ســی و دومین همایش بانکداری اســالمی 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۸ و ۹ شهریورماه 
با عنوان »نظارت و تطبیق شــرعی در بانکداری 
اسالمی: مبانی نظری، تجارب جهانی و توصیه های 

سیاستی« برگزار می شود.

مشاور رئیس سازمان بورس از امکان دو برابر شدن سود 
این ســهام خبر داد و گفت: در حال بررسی هستیم که 
سود سهام عدالت در ۶ ماه دوم ســال را طی دو مرحله 

پرداخت کنیم.
مشاور رئیس ســازمان بورس در امور ســهام عدالت 
ضمن اشــاره به امکان دو برابر شدن سود سهام عدالت 
از برنامه ریزی برای الکترونیکی شدن روند پرداخت سود 

سهام عدالت متوفیان به وراث آنها، خبر داد.
پیمان حدادی در نشست خبری با بیان اینکه ۳۱ استان و 
۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی وجود دارد، اظهار کرد: 
پرتفوی استان تهران باید به دو شرکت سرمایه گذاری 
تهران و البرز تقسیم و بر این اساس شرکت سرمایه گذاری 
استانی البرز باید ثبت شــود که متولی این امر سازمان 
خصوصی سازی است و شرکت سرمایه گذاری استان 

البرز در مرحله ثبت قرار دارد.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۸ استان ثبت شده اند، کارهای 
ثبت شرکت سرمایه گذاری استان تهران درحال انجام 
است اما استان سمنان علی رغم پیگیری های انجام شده 
و نامه های سازمان بورس به مدیران شرکت و حتی به 
استانداری سمنان، همکاری های الزم را انجام نداده است 
و به نظر می رســد باید از طریق مراجع قضایی پیگیری 
شود. همچنین مدارک شرکت های قزوین و چهارمحال 

بختیاری برای بازگشایی نماد کامل نیست.
مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با بیان 
اینکه به طور کلی نماد ۲۶ شرکت سرمایه گذاری استانی 
پس از ازادسازی ســهام عدالت بازگشایی شد، گفت: 
هیات مدیره هفت شرکت به دلیل عدم رعایت مصوبات 
شورای عالی بورس سلب صالحیت شده اند و به همین 
دلیل توکن آن ها در سامانه کدال غیرفعال شد و امکان 

بارگذاری اطالعات مالی در کدال را ندارند.

 دالیل بســته شــدن نماد شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی

حدادی در مورد دالیل بسته شدن نمادهای شرکت های 
سرمایه گذاری اســتانی توضیح داد: روش حسابداری 
شرکت های سرمایه گذاری استانی اشتباه انجام شده بود، 
به همین دلیل شورای عالی بورس جدید در سال گذشته 
تاکید کرد که این مورد باید براســاس اســتانداردهای 

حسابداری صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه نمادهای شرکت های سرمایه گذاری 
استانی بازارگردان نداشتند، گفت: شورای عالی بورس 
قبال مصوب کرده بود صندوق توسعه بازار کار بازارگردانی 

این نمادها را انجام دهد اما منابعــی وجه نقد برای این 
منظور در اختیار این صندوق گذاشته نشد. از طرف دیگر 
شــورای عالی بورس در دولت قبل این صندوق را ملزم 
کرده بود قیمت این سهام را نزدیک به قیمت NAV نگه 
دارد درحالی که این موضوع در حیطه بازارگردان نیست و 
بازارگردان در راستای کمک به نقدشوندگی سهم فعالیت 
خواهد کرد.مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام 
عدالت افزود: از طرف دیگر نهادهای امنیتی این موضوع 
را مطرح کردند که زمانی که نمادها بســته نشده بود، 
اشخاص مختلف با خرید درصد کمی از شرکت ها، امکان 

در اختیار گرفتن مدیریت آن ها را در دست می گیرند.
حدادی در مورد زمان بازگشایی این نمادها توضیح داد: 
نمادها بعد از برگزاری مجامع و اصالح آیین نامه ازادسازی 
سهام عدالت بازگشایی می شوند. البته نوبت اول مجامع 
شرکت ها در اوایل سال ۱۴۰۰ در ۱۸ استان برگزار شد 
و به حد نصاب هم نرسید و  ســپس دادستانی جلوی 
برگزاری آن را گرفت. زیرا مجامع به صورت الکترونیکی 
برگزار می شد و فقط سهام دارانی امکان شرکت در آن را 
داشتند که سجامی شده بودند که این موضوع بر خالف 
قانون تجارت اســت. از طرف دیگر سازمان بورس وقت 
اسامی افراد تایید صالحیت شــده برای هیات مدیره را 
اعالم نکرده بود و برای هیئت رئیسه مجامع افراد دولتی 

توسط شورا و نه سهامداران انتخاب شده بودند.
وی ادامه داد: بر این اساس در شورای عالی بورس پیشنهاد 
شده است که مجامع به صورت الکترونیکی و حضوری 
برگزار شود که البته این موضوع هنوز مصوب نشده است. 
همچنین هر زمانی شورا مصوب کند فراخوان ثبت نام 

متقاضیان برای ثبت نام در هیات مدیره این شرکت ها 
اعالم می شــود. البته برای افرادی که سال قبل ثبت نام 
کرده و تایید صالحیت شــده اند پیامک تایید ارســال 

می شود و این افراد نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.
مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با تاکید 
بر اینکه فرایند برگزاری مجامع بین ۴۵ تا ۶۰ روز زمان 
نیاز دارد، اظهار کرد: بنابرایــن نمادها حداقل تا ۶۰ روز 

اینده بازگشایی نخواهند شد.

 امکان فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت وجود 
نخواهد داشت

حدادی در ادامه با اشــاره به امکان فروش ۶۰ درصد از 
سهام عدالت برای مشموالن این سهام در سال ۱۳۹۹ 
گفت: این موضوع یکی از دالیل ریزش بازار در آن سال 
بود به همین دلیل احتماال امــکان فروش ۶۰ درصدی 
برای هیچکدام از مشموالن وجود نداشته باشد. در آن 
زمان ۳.۵ نفر از سهامداران روش مستقیم، سهام عدالت 
خود را فروختند که باعث شد ۱۴ هزار میلیارد تومان از 
بازار خارج شود. به همین دلیل فروش سهام عدالت باید 

به تدریج صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در این راســتا اقداماتی انجام شده است 
تا مشموالن به نگهداری ســهام خود تشویق شوند که 
راه اندازی سامانه ســتاره و امکان توثیق سهام عدالت از 

جمله آن است.

 تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان
مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ادامه 

در مورد آخرین وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان به 
وراث نیز توضیح داد: از ۴۹ میلیون نفر مشــمول سهام 
عدالت حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فوت کرده اند که 
در این میان برخی وارثین هم فوت شده اند. برای انتقال 
سهام این روش پیشنهاد شــده بود که وراث به صورت 
حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کنند که 

این روش بسیار زمان بر بود.
حدادی افزود: بنابراین قرار شــد این فرایند به صورت 
الکترونیکی و با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی 
و قوه قضاییه تا شهریورماه انجام شود. اما به نظر می رسد 
قوه قضاییه در ارسال اطالعات به سپرده گذاری کمی از 

برنامه عقب است.

 سود سهام عدالت دو برابر می شود
وی در ادامه با بیان اینکه سود سهام عدالت عملکرد سال 
۱۴۰۰ دو برابر می شود، عنوان کرد: بنابراین مشموالنی 
که ســهام عدالت یک میلیون تومانی دارند امسال دو 
میلیون تومان و مشموالنی که سهام عدالت ۵۳۲ هزار 
تومانی دارند امسال حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 

سود دریافت می کنند.
مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با اشاره 
به پیشنهادی مبنی بر واریز سود سهام عدالت طی دو 
مرحله اظهار کرد: این موضوع باید به تصویب شــورای 
عالی بورس برسد. البته تحقق آن منوط به این است که 
۳۶ شرکت سرمایه پذیر سودهای خود را به موقع پرداخت 
کنند. شــورا از پرداخت دو مرحله ای سود در ۶ ماه دوم 

سال استقبال می کند.

 پرداخت سود ۱3 شرکت غیربورسی در پایان 
شهریور

حدادی در مورد سود ۱۳ شرکت غیربورسی موجود در 
پرتفوی ســهام عدالت نیز توضیح داد: طبق مصوبه ماه 
قبل شورای عالی بورس، سود این شرکت ها بعد از اعمال 
افزایش ســرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال 
شده شرکت ها توسط سازمان خصوصی سازی در پایان 
شهریورماه با همکاری شرکت سپرده گذاری پرداخت 

می شود. هم اکنون سود در خزانه دولت قراردارد.
وی ادامه داد: از این ۱۳ شرکت سه شرکت بورسی شدند 
و در ۶ ماه دوم سال حداقل ۴ شرکت دیگر در بازار سرمایه 
پذیرش می شوند. همچنین مراحل ثبت هلدینگ این 
شرکت ها درحال انجام است و این هلدینگ به ۴۹ میلیون 

نفر مشمول سهام عدالت تعلق دارد.

سودسهامعدالتامسالدوبرابرمیشود

  سود بانکی باید اصالح شود
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها مصوبه شورای فقهی مبنی بر 

امهال مطالبات را اجرا نکردند.
، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در سی و دومین همایش بانکداری اسالمی اظهار 
کرد: اگر ۱۰۰ درصد قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می شد، اکنون هیچ مشکلی 
نداشتیم اما در عمل این اتفاق رخ نداد که ناشی از نبود نظارت شرعی در عملیات 

بانکی است. 
وی یکی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی را امهال مطالبات اعالم کرد و گفت: 
آیین نامه و دستورالعمل امهال مطالبات در بانک ها اجرا نشد البته ممکن است که 

برخی این موضوع را اجرا کرده باشند. 
مصباحی مقدم با بیان اینکه قراردادهای بانکی باید ساده سازی شوند و به صورت 
نرم افزاری و سیســتمی در اختیار بانک ها قرار گیرند، افزود: با این اقدام نظارت در 

زمینه بانکداری اسالمی تقویت می شود. 
وی تاکید کرد که نظارت شرعی در بانک ها به معنی دخالت در امور بانکی نیست. 

سود بانکی باید اصالح شود
رئیس شورای فقهی گفت: سود بانکی مناقشــاتی دارد و نیازمند به اصالح است 
که معتقدیم سود باید از جریان تولید و تجارت به بانک منتقل شود که این اتفاق 

نمی افتد.
مصباحی مقدم در جمع خبرنگاران نیز گفت: یکی از اقدامات شورای فقهی در سال 
جاری  استقرار ناظران در بانک هاست و دستورالعمل هایی شورای فقهی را مبنای 
کار قرار می دهد. وی بیان کرد:  سود بانکی مناقشاتی دارد و نیازمند به اصالح است 
و معتقدیم ســود باید از جریان تولید و تجارت به بانک منتقل شود که این اتفاق 
نمی افتد. این مقام بانکی افزود: موضوع دیگر پیچیدگی قراردادهاست به طوری که 
مشتری بدون اطالع امضا می کند، در حالیکه در قراردادهای شرعی طرفین باید با 
اطالع کامل اقدام کنند و قراردادها باید شفاف، ساده باشد و این بازنگری در دستور 
کار است. وی گفت: اصل بر این است که نظام بانکی با اصل عقود مبادله ای استفاده 
کند و عقد مشارکت در صورتی برگزار شود که ساختار مناسب برای امکان نظارت 
بانک بر شریک فراهم شود و صندوق پروژه شکل بگیرد و اتفاقات قابل رصد باشد 
عقود مشارکتی که االن عمل می شود با عقود مشارکتی مدنظر بانکداری اسالمی 

فاصله دارد. 

   رشد 3۰ درصدی تجارت غیرنفتی کشور در دولت سیزدهم
سخنگوی گمرک گفت: از زمان استقرار دولت سیزدهم در مدت یک سال اخیر، 
میزان تجارت خارجی غیرنفتی کشور به ۱۶۱میلیون تن به ارزش ۱۰۹میلیارد دالر 
رسید. به گزارش گمرک، »سید روح اله لطیفی« اظهار داشت: از ابتدای استقرار دولت 
سیزدهم در شهریور  سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد سال جاری ۱۶۱میلیون و ۶۴ هزار تن 
کاال به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۸۶۸ میلیون دالر، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد 
که این میزان نسبت به مدت مشابه در دولت گذشته از لحاظ وزنی ۳ درصد و از لحاظ 
ارزش ۳۰ درصد با رشد همراه بوده است. وی افزود: سهم صادرات کاالهای ایرانی 
در دولت ســیزدهم، ۱۲۱ میلیون و ۱۷۶ هزار تن کاال به ارزش ۵۲ میلیارد و ۲۹۶ 
میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه بدون تغییر در وزن)کمتر از یک درصد(، 
۲۷ درصد در ارزش، افزایش داشته است. لطیفی در خصوص میزان واردات در دوره 
یکساله  فعالیت دولت سیزدهم خاظرنشان کرد: ۳۹ میلیون و ۸۸۸ هزار تن کاال 
به ارزش ۵۶ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دالر، از ابتدای شهریور سال قبل تا پایان مرداد 
۱۴۰۱ از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شده و وارد زنجیره تأمین و توزیع شد که 
نسبت به مدت مشابه ۱۳ درصد در وزن و ۳۱ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

  بنزین در کانون ابهام و شایعه
» بنزین نیست، چه خبر شده؟« این جمله ای اســت که این روزها در شبکه های 
اجتماعی بسیار شنیده می شــود. البته گزارش های میدانی هم حکایت از کمبود 
بنزین یا حتی نبود گاز و بنزین در برخی از جایگاه های سوخت دارد. یکی می گوید: 
»چند روز پیش برای تزریق بنزین به یکی از جایگاه های سوخت در غرب پایتخت 

رفته بودم، بیش تر از ۳۰لیتر به باک خودرو تزریق نشد و قطع شد.«
گزارش های زیادی دراین باره به دست »همدلی« رسیده و نبود سوخت در برخی 
از جایگاه های بنزین، این ذهنیت را ایجاد کرده که سکان داران اقتصادی در سودای 
گرانی سوخت هستند. یکی هم می گوید: »در روزهای اخیر برخی جایگاه ها بنزین 
ندارند و کارت جایگاه ها با محدودیت دیگری مواجه شــده است. حتی گفته شده 
سقف برداشت از هر کارت سوخت در جایگاه های سوخت ۳۰لیتر شده«؛ »به تازگی 
با کارت بنزین بیش از سی لیتر بنزین در روز نمی توانید به باک خودرو تزریق کنید؛ 
حتی کارت سوخت جایگاه دارها هم همین گونه شده؛ معلوم نیست چه برنامه  یا 
سیاستی در راه است.« در حالی خبرهای رسیده از جایگاه های سوخت حکایت از 
محدودیت های بنزینی دارد که هیچ گونه شفاف سازی در این زمینه صورت نگرفته 
و هیچ واکنشی از سوی دولتی ها با وجود انتقادهای گسترده به نبود بنزین، خبرساز 
نشده است. این خبرها در حالی است که پیش ازاین سکان داران وزارت نفت طی 
مصاحبه های متعدد، هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی را تکذیب کرده بودند و 
در زمینه کمبود سوخت هیچ توضیحی ارائه نکرده بودند؛ به گفته وزیر نفت: »بنده و 
همکارانم طی مصاحبه های متعدد هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی را تاکنون 
تکذیب کرده ایم. افزایش نرخ بنزین، نفت و گازوئیل به هیچ عنوان در دستور کار وزارت 
نفت و دولت قرار ندارد.« خبرهای ناخوش بنزینی در حالی است که پیش ازاین هم 
وزیر نفت و سکان دار وزارت اقتصاد به صراحت از مصرف باالی سوخت در کشور انتقاد 
کرده بودند: »در برخی از روزها تا ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیون لیتر بنزین مصرف می شود.«

آمارها هم حکایــت از این دارد که تولید بنزین در ۱۰پاالیشــگاه کشــور حدود 
۱۰۴میلیون لیتر در روز است؛ یعنی چیزی بیش از تولید با مصرف مواجه هستیم. 
این آمارها در حالی است که اخیراً برخی از روزنامه های اصول گرا نیز از مصرف باالی 
بنزین در کشور انتقاد کرده اند؛ یک فعال رسانه ای اصول گرا در مطلبی نوشت: »چند 
سالتون بود متوجه شدید مصرف بنزین یک روز ایرانیان به اندازه مصرف یک روز 
اتحادیه اروپا اســت؟« در همین زمینه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم 
اخیر گفته: »در روزهای تاسوعا و عاشورا همین امسال روزی ۲۰میلیون لیتر بنزین 
مصرف کردیم، معادل مصرف یک روز تمام اتحادیه اروپا.« بد نیست بدانید ایران 
حتی در لیست ۱۰کشور اول دنیا در زمینه مصرف بنزین نیست؛ نگاهی به آمار نشان 
می دهد که در میان کشورهای دنیا ایاالت متحده آمریکا، چین و هند بیشترین میزان 
مصرف سوخت را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده اند. از طرفی به نظر می رسد 
سکان داران اقتصادی در مقایسه و تحلیل میزان مصرف بنزین ایرانیان با کشورهای 
اروپایی دچار قیاس مع الفارق شده اند. با در نظر گرفتن کیفیت خودروهای داخلی و 
اروپایی به راحتی می توان این قیاس نادرست را درک کرد؛ »اروپایی ها نیسان ندارند 
که صدی۱۸ سوخت مصرف کنند، سمند و پرشــیا ندارند که صدی ۱۲مصرف 
کنند؛ موتورسیکلت های برقی سوار می شــوند؛« »مصرف سوناتا ۲۰۰۸ با موتور 
۲۴۰۰سی سی با سمند ۱۴۰۰ با موتور ۱۷۰۰سی سی برابر است؛ تکنولوژی بیش 
از یک دهه پیش که هم مصرف کمتری دارد و هم قدرت موتور باالتر.« ازاین گونه 
مقایسه ها فراوان است. بر اساس اعالم سازمان محیط زیست، میانگین استاندارد 
خودروهای کشور ما، »یورو ۲« است؛ یعنی مصرف سوخت باالیی دارند و درمجموع 
در هر ۱۰۰کیلومتر، حدود ۱۰لیتر سوخت می سوزانند. از سویی دیگر در ترکیه، 

خودروها فقط ۴/۵لیتر بنزین در هر ۱۰۰کیلومتر مصرف می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: دولت ســیزهم تمام قد پشتیبان 
توسعه اقتصاد دیجیتال و کاربردهای فناوری اطالعات است.

 عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - در پست اینستاگرامی 
خود نوشــت: در ششــمین روز هفته دولت، شش مجموعه تولدی تجهیزات 

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام افتتاح شد.
منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با توجه به زیرساخت های 
ارتباطی و مبادالتی و معافیت های گمرکی و مالیاتی ظرفیت بی بدلیلی برای 
صاحبان فناوری  و شرکت های دانش بنیان است و در آینده نزدیک ان شااهلل 

به قطب اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل خواهد شد.
دولت ســیزهم تمام قد پشتیبان توســعه اقتصاد دیجیتال و کاربردهای 
فناوری اطالعات است و ما ثابت کرده ایم با همت جوانان ایران عزیز و حمایت 
دولت می توانیم با ایجاد اشــتغال فناوری پایه، عالوه بر کاهش نرخ بیکاری و 
تأمیــن نیازمندی صنایع داخلی، زمینه صادرات این محصوالت را به خارج از 

کشور نیز فراهم کنیم.
همچنین روز گذشــته، عیســی زارع پور در نشســتی با حضور مجتبی 
عبدالهی اســتاندار البرز، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و مدیران عامل 
شــرکت های دانش بنیان و فناوری اطالعات مستقر در منطقه ویژه اقتصادی 
پیام با اشــاره به اینکه حوزه دانش بنیان و فناوری اطالعات جایگاه ویژه ای 
در دولت سیزدهم دارند، اظهار کرد: نگاه دولت به حوزه فناوری اطالعات نگاه 
راهبردی اســت و اعتقاد دارد که این فناوری می تواند بسیاری از مشکالت و 

مسائل کشور را حل کند.
وی با اشاره به اینکه در برخی کشورها تا ۳۰ درصد اقتصاد آنها، دیجیتال 

است، افزود: فناوری اطالعات ظرفیت بسیاری برای حل مشکالت همه بخش 
های کشور اعم از آموزش، فرهنگی، اقتصاد، کشاورزی، انرژی و سالمت دارد 
و دولت نیز این اهمیت را درک کرده اســت و به دنبال استفاده حداکثری از 

فناوری اطالعات برای ارتقای کشور است.
زارع پــور برطرف کردن موانع و فراهم کردن زیرســاخت ها را از وظایف 
دولت در این حوزه عنوان کرد و افزود: طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها 
زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور است که در آینده نیز برای مشاغل 
و کاربرد های جدید مورد نیاز است و برای این منظور دولت سرمایه گذاری ۲۰ 

هزارمیلیارد تومانی در این پروژه در ۳ سال آینده انجام می دهد.
وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات، آینده منطقه ویژه اقتصادی پیام را قطب 
اقتصاد دیجیتال کشور عنوان کرد و گفت: با توسعه اقتصاد دیجیتال در این 
منطقه به غیر از نیازهای داخلی امکان صادرات و تامین نیازهای کشــورهای 

منطقه نیز فراهم می شود.

وی با اعالم اینکه دولت تمام قد پشت توسعه اقتصاد دیجیتال و کاربرد های 
فناوری اطالعات ایســتاده است، افزود: کارگروه اقتصاد دیجیتال با اختیارات 

هیات وزیران برای برداشتن موانع این حوزه تشکیل شده است.
او که در جمع مدیران عامل شــرکت های مســتقر در منطقه پیام سخن 
می گفت از فعاالن این بخش خواست از ظرفیت های به وجود آمده استفاده 
کنند تا نشان دهند که مشکالت کشور از طریق فناوری اطالعات قابل حل است.

زارع پور از مدیران منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز خواســت کار فناورانه را 
در این منطقه تسهیل کنند تا این منطقه به یک اکوسیستم در حوزه فناوری 

اطالعات تبدیل شود.
بر اساس اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات  قبل از این نشست خطوط تولیدی شرکت های »بلووم«، تولید کننده 
گوشــی و تبلت، »داده پرداز رایانه تالش«، تولید کننده حافظه های داخلی و 
فلش مموری، »هدایت هوشمند قرن«، تولید کننده تجهیزات بانکی و ابزارهای 
پرداخت، »شرکت توسعه خدمات الکترونیک آدونیس«، تولید کننده دستگاه 
های خودپرداز، »شــرکت رهنمون فناوری اطالعات«، تولید کننده ســرور و 
تجهیزات شــبکه پردازش و ذخیره سازی انبوه داده و »شرکت تلکام آرین«، 

تولید کننده تجهیزات مخابراتی را افتتاح و بازدید کرد.
در ادامــه برنامه های روز گذشــته وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات به 
مناســبت هفته دولت به پارک فناوری اطالعات و ارتباطات سجاد در اتوبان 
کرج رفت و از گلخانه هوشــمند و یکی از شــرکت های مستقر در این پارک 
بازدید کرد و در جریان تولید محصوالت مخابراتی و اقدامات تحقیق و توسعه 

این شرکت قرار گرفت.

صادراتمحصوالتفناورانایرانی
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/06/09

شماره : 1454

 معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق 
آمارها با توجه به شرایط اقلیمی از سه میلیون هکتار اراضی 
باغی کشور نزدیک یک میلیون هکتار آن باغ های فرسوده، و 
رهاشده هستند که به اصالح، احیا، حذف و جایگزینی نیاز 

دارند که در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است.
 »محمدمهدی برومندی« روز سه شــنبه در نشست 
خبری خود به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با تشریح 
عملکرد این بخش در یک ســال اخیر و پاسخ به ایرنا در 
خصوص وضعیت باغات فرســوده ، اظهــار کرد: در قالب 
سفرهای رییس جمهوری توانستیم مصوباتی برای اصالح، 
احیا، حذف و جایگزینی نخلستان ها و باغات چای شمال 
کشور دریافت کنیم که استفاده از این ظرفیت ها منجر به 

افزایش بهره وری در این بخش می شود.
معــاون امور باغبانــی وزارت جهاد کشــاورزی افزود: 
در اداره کل تولیــدات گرمســیری طــرح اصــالح و 
احیــای باغات گرمســیری در بخش خرمــا و  نخیالت 
 تهیه شــد که برای نخســتین بــار در کشــور  ۲۵۰۰ 
هکتار نخیالت خرما در اســتان بوشــهر در سفر رییس 

جمهوری کلید خورد.
وی تصریــح کرد: بر اســاس این مصوبــه بیش از ۱۵ 
هزار میلیارد تومان تصویب شــد که اکنون این طرح در 
استان بوشهر در حال اجراست که یک الگوی موفق برای 
نخلستان های سایر استان های کشور به شمار می رود البته  
این یک کار با همکاری معاونت آب و  خاک وزارت جهاد 

کشاورزی اجرایی می شود.
برومندی با اشاره به اینکه روش آبیاری در نخیالت سنتی 
است اضافه کرد: با کمک معاونت آب وخاک سیستم آبیاری 
نخلستان ها مهندسی می شود و با روش های نوین و مدرن 

جدید آبیاری خواهد شد.

 ۱۰ هزار هکتار باغ چای شمال کشور اقتصادی 
نیست

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درباره باغات 
چای شمال کشور گفت: اکنون از ۲۶ هزار هکتار باغ چای 
در استان گیالن، نزدیک ۱۰ هزار هکتار آن اقتصادی نیست 
و از  مدار تولید خارج  شده است به طوری که این اراضی 
در حال تغییر کاربری به باغ ویال بود که یک خطر جدی 
برای بخش کشاورزی محسوب می شود.وی با بیان اینکه 
اکنون  ۷۰ هزار تن چای موردنیاز کشور از محل واردات و  
۳۰ هزار تن از محل تولید داخل تامین می شود افزود: در 
ســفر رییس جمهوری به استان گیالن برای نخستین بار 
در کشور مصوبه  ۷۵ میلیارد تومان کمک فنی اعتباری و 
اعتبار برای اصالح و احیای باغات و همین طور باغات دیم 

دریافت کردیم.برومندی با اشاره به اینکه برای افزایش تولید 
داخلی ما به دنبال احیای ۱۰ هزار هکتار باغ چای هستیم، 
پیش بینی کرد در این اقدام دولت سیزدهم میزان واردات 
چای ۲۰ هزار تن کاهش یابد در عین حال اشتغال زایی و 
درآمدزایی  ۵۰ هزار خانواده گیالنی باغدار افزایش پیدا کند.

 توزیع یارانه نهال چای برای نخستین بار 
معاون وزیر جهاد کشــاورزی از توزیع یارانه نهال چای 
برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: اکنون عالوه 
بر فرایند به باغی، پژوهشکده چای ما در الهیجان در حال 
تولید نهال گواهی شده چای است که در افزایش تولید کیفی 
موثــر خواهد بود.وی با بیان اینکه  ۹۰ درصد باغات چای 
شمال کشور دیم است اضافه کرد: اکنون اقدامات موثری 

در بحث سرشاخه کاری  گردو، فراز انگور داریم این بدان 
معناست که تولید انگور از  ۱۴ تا ۱۵ تن در هکتار به ۵۰ 

تا ۶۰ تن در هکتار برسد.

 تولیدات باغی در مرز ۲۶ میلیون تن
برومندی گفت: طبق  آمارها ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن 
انواع محصوالت باغی در سطح ۳ میلیون هکتار  باغ،  ۲۳ 
هزار هکتار گلخانه فعال و ۲۶۰ هزار هکتار گیاهان دارویی 
در کشور تولید می شود.معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید 
بر اینکه بخش باغانی ایران رتبه اول تا هشتم دنیا را در ۳۱ 
محصول داراست افزود: بخش باغبانی ۲۰ درصد سطح زیر 
کشت بخش کشاورزی، ۳۷درصد اشتغال بخش کشاورزی 
و  ۵۰ درصد درآمد ارزی بخش کشاورزی از محل صادرات 

را برعهده دارد.

 سرانه مصرف میوه در ایران ۱۵۰ کیلوگرم
وی سرانه مصرف میوه در کشور را ۱۵۰ کیلوگرم برآورد 
کرد و اظهار داشت: اگر این عدد را در جمعیت ۸۵ میلیون 
نفری ضرب کنیم و متوسط قیمت میوه را کیلویی ۱۵ هزار 
تومان در نظر بگیریم ساالنه بخش باغبانی ما بیش از ۲۰۰ 

هزار میلیارد تومان تولید ثروت می کند.

 خروج ســاالنه 4۵۰ میلیــون دالر ارز برای 
واردات موز

برومندی با بیان اینکه  سال گذشته ۴۵۰ میلیون دالر 
موز وارد کشور شد، گفت: ایران به دلیل شرایط اقلیمی در 
تولید انواع میوه به جز میوه های گرمسیری همچون موز، 
آناناس، انبه و نارگیل خودکفاست بنابراین ساالنه بر اساس 

نیاز این محصوالت وارد می شود.

احیای یک میلیون هکتار باغ فرسوده در دولت سیزدهم

 واردات گندم با کمک بخش خصوصی انجام می شود
 رییــس انجمن تامین کنندگان غالت ایران گفــت: با نامه مدیر کل دفتر 
مقررات وزارت صمت به اســتان ها و گمــرک، از این پس بخش خصوصی نیز 
می تواند در کنار دولت نسبت به واردات و تامین گندم اقدام می کند.کاوه زرگران،  
با اشــاره به ارائه پیشــنهاد این انجمن در جلسه مشترک با معاون اول رییس 
جمهور مبنی بر صدور مجوز واردات گندم از ســوی بخش خصوصی گفت: با 
پذیرش این پیشــنهاد از ســوی دولت و تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی، 
اکنون ثبت ســفارش واردات گندم معمولی و دروم از ســوی بخش خصوصی 
مجاز است.رییس انجمن تامین کنندگان غالت ایران اظهار داشت: بر این اساس 
مکاتبــه مدیرکل دفتر مقررات صــادرات و واردات وزارت صمت واردات گندم 
از ســوی بخش خصوصی اکنون مجاز بوده و گروه کاالیی دو تعرفه مربوط به 
گندم معمولی و دروم از چهار به ۲۱ اصالح و ثبت سفارش آن فعال شده است.

 خرید تضمینی گندم در ۱۲ استان بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشت
 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هم زمان با آخرین روز »هفته دولت« 
از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی خرید تضمینی گندم نســبت به سال گذشته 
در ۱۲ اســتان کشــور خبر داد و گفت: در این میان، خرید گندم در برخی از 

استان ها ۳ تا ۵ برابر شده است.
سید ســعید راد  با اعالم اینکه میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری 
نســبت به سال گذشــته تا این تاریخ ۵۷ درصد رشد داشته است، افزود: البته 
روند خرید گندم در اســتان های مختلف از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل و کرمانشــاه همچنان ادامه دارد. وی ارزش گندم های خریداری 
شده از کشاورزان را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: ۶۷ هزار میلیارد 
تومان از این مبلغ که معادل بیش از ۸۲ درصد مطالبات گندمکاران اســت به 
حساب این عزیزان واریز شده و مابقی پول آن ها نیز به زودی پرداخت می شود. 
معاون وزیر جهاد کشــاورزی، افزایش خرید تضمینی گندم به میزان ۲ و نیم 
میلیون تن در ســال جاری نسبت به سال گذشــته با وجود تغییرات اقلیمی، 
تحوالت بین المللی و نوسانات اقتصادی را دستاوردی ارزشمند برای کشورمان 
دانست و خاطرنشــان کرد: خودکفایی در تولید گندم، متضمن تأمین امنیت 

پایدار غذایی کشور است.
0608/180/39

1066
شناســنامه بــه شــماره 291 و کارت ملــی بــه شــماره 4569379079 متعلــق بــه احمــد صدیقــی فرزنــد 

حاجی در تاریخ 1401/05/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه مهــدی رجبــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  ــه شــماره 4560271976 متعلــق ب گواهینامــه پایــه ســه ب
1401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0748692002 و گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 0748692002 و 
ــخ  ــد در تاری ــد احم ــو فرزن ــکری ماک ــراهلل ش ــه ام ــق ب ــماره 774 49685 متعل ــه ش ــوخت ب کارت س

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/06 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد غالمعل ــام فرزن ــه حس ــب ال ــه حبی ــق ب ــماره 2120970440 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/08 مفقــود گردی

1504
ــخ  ــی  در تاری ــد عبدالعل ــری  فرزن ــه  جعف ــه امرال ــق ب ــماره 2292485036 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــه  در تاری ــزت ال ــد ع ــره فرزن ــی ن ــا  عرب ــه فریب ــق ب ــماره 1110764553 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/15 مفقــود گردی

ــران 629 م 92  ــماره 93ای ــه ش ــدل 1397 ب ــک م ــکی متالی ــگ مش ــه رن ــژو 207 ب ــین پ کارت ماش
متعلــق   NAAR03FEVJJ633157 شاســی  شــماره  بــه   179B0021628 موتــور  شــماره  و 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــر  در تاری ــد اکب ــان  فرزن ــره  پالیزی ــه طاه  ب

ساقط می باشد.

ــماره  ــیه ش ــه ساخت:روس ــر کوس ــه پ ــول ت ــر:12 مدل:تکل ــکاری کالیب ــوع: ش ــلحه ن ــل اس ــواز حم ج
ســالح:03040761  بــه شــماره:2391511752 متعلــق بــه حســینعلی  نگهــداری  فرزنــد عبدالحســین  

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

1506
کارت ملــی بــه شــماره 2280796104 و گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه مجیــد  غضنفــری شــبانکاره 

فرزند شیرزاد در تاریخ 1399/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــور 00935و  ــران56584 و شــماره موت ــالک 692ای ــه شــماره پ ــی ب ــور و ســند کمپان ــرگ ســبز موت ب
شــماره شاســی 9100145 متعلــق بــه کامــران  گلــزار فرزنــد هوشــنگ  در تاریــخ 1400/08/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2450479139 متعلــق بــه الهــام  امیــری فرزنــد مرتضــی  در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2282352459 متعلــق بــه روح الــه محمــدی  فرزنــد لشــکر در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/20 مفق

گواهینامــه پایــه دو و کارت پایــان خدمــت  متعلــق بــه روزبــه منصــوری بیدگانــی فرزنــد جهانشــاه در 
تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

 
1866

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــوری فرزن ــر ن ــه امی ــق ب ــماره 0941115224 متعل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای گواهینام
1401/05/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
2006

کارت ملــی بــه شــماره 2050802201 متعلــق بــه آقــای امیرحســین امیــرزاده قاســمی فرزنــد هاشــم 
در تاریخ 1401/04/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
2014

کارت ملــی بــه شــماره 3241728692 متعلــق بــه پبمــان  فرمانــی فرزند تیمــور در تاریــخ 1401/03/01 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــی متعل ــای بانک ــه، عابره ــه ،گواهینام ــام وظیف ــماره 0019357729 ،کارت نظ ــه ش ــی ب کارت مل
 بــه اردشــیر مختــاری فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.
 

2065
کارت امایــش 16 اتبــاع خارجــی بــه شــماره 712567969 متعلــق بــه عالــم تــاب حیــدری فرزنــد غــالم 

در تاریخ 1401/02/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 2084

ــخ 1400/05/05  ــی در تاری ــد عل ــوری فرزن ــا ن ــه حمیدرض ــق ب ــماره 23441 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــه در تاری ــد کالم ال ــلطانی فرزن ــش ور  س ــه دان ــق ب ــماره 6039122358 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/30 مفقــود گردی

گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 0023018046 متعلــق بــه آرمیــن  نصیــرزاده مشــتقین 
فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره 5920043393 متعل ــه ش ــی ب ــه و کارت مل ــنامه و گذرنام ــت و شناس ــان خدم کارت پای
میــالد کــردی فرزنــد ملــک حســن در تاریــخ 1401/06/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ 1401/05/01  ــاس در تاری ــد عب ــا جــالل فرزن ــی  آق ــه عل ــق ب ــه شــماره 39362 متعل شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0020705220 متعلــق بــه مهــدی نظــری فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2909041859 متعلــق بــه حمدالــه قلــی پــور جوکتــر فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/05/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت و کارت ملــی بــه شــماره 4449664280 متعلــق بــه جــواد 
فتوحــی اردکانــی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ 1401/05/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.
 

2090
شناســنامه بــه شــماره بــا شــماره ملــی 0015001431 متعلــق بــه میثــم راه چمنــی فرزنــد ذوالفقــار در 

تاریخ 1401/04/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2110962951 و کارت عابربانــک موسســه نــور ، ســپه متعلــق 
بــه محمدرضــا جالــب حصــاری فرزنــد قدیــر در تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

2501
ــخ  ــی در تاری ــد قدمعل ــان فرزن ــر نمازی ــه امی ــق ب ــه شــماره 0490181937 متعل ــی قدیمــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 1140522582 متعلــق بــه رســول عســگری فروشــانی فرزنــد فــرج اهلل در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1273513827 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1273513827 متعلــق بــه 
حســین فرهادیــان اصفهانــی فرزنــد حمیــد رضــا در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1141079526 متعلــق بــه غالمرضــا اعالئــی فرزنــد محســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/28 مفق

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــریعت فرزن ــد پورش ــه محم ــق ب ــماره 1130121186 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/25 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1142364011 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره ملــی و ملــت و اقتصــاد نویــن و 
بیمــه نامــه موتــور ســیکلت بــه شــماره 634/65597 متعلــق بــه ســیدمرتضی هاشــمی زاده فرزندســید 
محمــدو کارت موتــور بــه شــماره 634/65597 بــا شــماره موتــور 0149N14501964و شــماره شاســی 
N14AVEKJDL1P25551متعلــق بــه یــن العابدیــن جــوادی فــرد در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2503
کارت ملــی بــه شــماره 1273229363 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت دانشــجویی  متعلــق بــه فاطمــه 
ــادی فرزنــد محمــد رضــا در تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  امیــری نیــک آب

ساقط می باشد.

2506
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1273253061 متعلــق بــه فاطمــه آخونــدی راشــنانی  فرزنــد رمضــان  

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

2507
شــماره   بــه  سال1386رنگ مشــکی   CG125مــدل  تیــزکار  موتورســیکلت  فلــزی  پــالک 
125C8606963***NCVوبــه شــماره موتــور  پالک625ایــران34458  وبــه شــماره شاســی 
ــخ 1401/04/01  ــماعیل در تاری ــد اس ــگانی فرزن ــی خوراس ــا حقان ــه محمدرض ــق ب 200742661متعل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 1660 ) 1291544534 (متعلــق بــه اعظــم شــاهین  فرزنــد محمــود در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4622980924 متعلــق بــه مهــری احمــدی شــیخ شــبانی فرزنــد ســیدمرتضی 
در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1272118029 متعلــق بــه ســاالر امیــدواري قهجاورســتاني فرزنــد مصطفــي در 
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1249788528 متعلــق بــه عبدالحمیــد اســماعیلی فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1281107506 متعلــق بــه علــی حســین  جعفرپــور فرزنــد عبــداهلل در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــوردکان فرزن ــین پ ــه محمدحس ــق ب ــی 1270037961( متعل ــماره مل ــه ش ــت )ب ــان خدم کارت پای
محمــود در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
ــد احمــد در  ــی  فرزن ــه محمدرضــا  مصطفای ــق ب ــه شــماره 1091397422 متعل ــه دو ب ــه پای گواهینام

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1282929933 متعلــق بــه نرگــس نصراصفهانــی  فرزنــد عبدالرســول  
در تاریــخ 1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1741025818 متعلــق بــه یاســمن نصرتــی فرزنــد اســحق در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی قدیــم بــه شــماره 1280403608 متعلــق بــه مهــدی شــیروانی جوزدانــی  فرزنــد اصغــر  در 
تاریــخ 1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1960409263 متعلــق بــه راحلــه حســین ونــد فرزنــد علــی بابــا در 
تاریــخ 1401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
ــخ  ــد غالمحســین در تاری ــی اکبــر عشــقی فرزن ــه عل ــق ب ــه شــماره 2452207918 متعل ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــتگو فرزن ــا راس ــاه نس ــه م ــق ب ــماره 5159563792 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/01 مفقــود گردی

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــاورزی فرزن ــس کش ــه نرج ــق ب ــماره 2282770110 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/15 مفق

ــخ  ــان در تاری ــد ایم ــیرازی فرزن ــی ش ــر مصطف ــه امی ــق ب ــه شــماره 2285189461 متعل ــنامه ب شناس
1400/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه پریســا چهــره نــگار فرزنــد ســید علــی در تاریــخ 1401/06/07 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــادر در تاری ــد ن ــه نیمــا احمــد زاده چماچــای فرزن ــق ب ــه شــماره 2580625607 متعل شناســنامه ب
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــد عل ــادی فرزن ــی آب ــرت عل ــاک فط ــدی پ ــه مه ــق ب ــماره 2280963957 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ویــس در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه فرشــاد منوچهــری باشــماره  ــق ب ــان خدمــت و کارت ســوخت  متعل ــه دو و کارت پای ــه پای گواهینام
ملی2281734617فرزنــد ولــی الــه در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

2603
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه و گواهینامــه موتورســیکلت و کارت پایــان خدمــت و کارت ماشــین و 
کارت ســوخت  و کارت موتــور و کارت ســوخت و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 0921684770 متعلــق 

 کاهش 4۰ درصدی قیمت برنج در شمال کشور
 دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به افزایش برداشت محصول در شمال کشور، قیمت برنج ایرانی ۴۰ درصد و برنج خارجی ۱۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

قاســمعلی حســنی، از کاهش قیمت برنج در سراســر کشــور خبر داد و افزود: اکنون افزایش ۳۰ درصدی تولید برنج ایرانی، رکود بازار، پُر بودن انبارها از برنج ایرانی سال گذشته، رفع ممنوعیت واردات برنج و ذخایر کافی برنج 
موجب کاهش قیمت این محصول شده است.دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: اکنون با توجه به کاهش قیمت این محصول در بازار، هموطنان می توانند برنج ایرانی را با قیمت های مناسب خریداری کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی طارم گیالن ۸۲ هزار تومان، هاشمی ۷۲ هزار تومان، فجر ۴۲ هزار تومان و ندا ۳۲ هزار تومان شده است.
حسنی گفت: با توجه به وفور برنج در کشور  انتظار می رود در صورت تداوم کاهش قیمت برنج، راهکاری برای صادرات این محصول تولید داخلی برای ۶ میلیون نفر ایرانی خارج از کشور نیز اندیشیده شود.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان کرد: اکنون قیمت برنج خارجی درجه یک  نیز در بازار از ۳۷ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسیده، یعنی ۱۵ درصد کاهش قیمت داشته است.
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بــه الیــاس  شــاهین آرا فرزنــد رســول  در تاریــخ 1401/05/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 
می باشد.

2801
ــخ  ــهرام در تاری ــد ش ــژاد فرزن ــعبانی ن ــمیه ش ــه س ــق ب ــماره 2210363561 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/05/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2807
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2150626489 متعلــق بــه امیــر رضــا عبــداهلل پــور فرزنــد علیرضــا 

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

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــد محم ــژاد فرزن ــی ن ــا عل ــه لب ــق ب ــماره 2162620065 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/05/27 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 2150375737 متعلــق بــه مجتبــی محمــود پــور شــیخ رجــی فرزنــد پنجعلــی 
در تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــد محم ــی فرزن ــان صادق ــه ایم ــق ب ــماره 2162624656 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/01 مفق

ــد  ــتی فرزن ــی تاالرپش ــا رضائ ــه رض ــق ب ــماره 0076738991 متعل ــه ش ــی ب ــه  و کارت مل گواهینام
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/30 مفق شــعبان در تاری

کارت ملــی بــه شــماره 2160495220 متعلــق بــه منصــور  عزیــزی فرزنــد ذات الــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/25 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2150121514 متعلــق بــه ســاناز  یوســفی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/03 مفق

2901
ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــو فرزن ــاس نک ــی عب ــه شمس ــق ب ــماره 0052209776 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 0014843633 متعلــق بــه علــی اکبــری فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/01 مفق

کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره 0062805711 متعلــق بــه ارزو افتخــاری نیــا فرزنــد حبیــب اهلل در 
تاریــخ 1401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــان در تاری ــد حن ــی فرزن ــد زایرچ ــه عبدالحمی ــق ب ــماره 1829345354 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/11 مفق

کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره 1610152824 متعلــق بــه لیــا فرجــی اســمعلی کنــدی فرزنــد 
اکبــر در تاریــخ 1400/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0019706057 متعلــق بــه ریحانــه مردتــی شــریف ابــادی فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ 1401/05/18  ــا در تاری ــد رض ــادی فرزن ــره قب ــه نی ــق ب ــماره 006179945 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــری صوفیان ــم صف ــه مری ــق ب ــماره 0062777238 متعل ــه ش ــنامه ب ــی و شناس کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/04 مفق ــی در تاری غامعل

کارت ملــی و پایــان خدمــت بــه شــماره 0021159009 متعلــق بــه علــی  صارمــی نــژاد فرزنــد ســیامک 
در تاریــخ 1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0022653848 متعلــق بــه ســید علــی  هاشــمی  فرزنــد ســید احمــد  در تاریــخ 
1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0020932766 متعلــق بــه حســین  نصیــری  فرزنــد علــی  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/06 مفق

ــد ســید حســین  در  ــه ســید مهــدی  دادودی  فرزن ــق ب ــه شــماره 0082318761 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره 0890554749  متعلــق بــه محمــد  دربانیــان  فرزنــد 
علــی  در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و دفترچــه بیمــه  بــه شــماره 2051094950 متعلــق بــه ســید جعفــر  کمالــی  فرزنــد ســید 
احمــد  در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 1219602744 متعلــق بــه حســن  ســخائی  فرزنــد اســماعیل  در 
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت خــودرو بــه شــماره شاســی NAACJ1JC5CF109933 بــه شــماره موتــور 14791004602 
ــی  ــه شــماره مل ــه رانندگــی ب ــران 698 د 12  و گواهینام ــه شــماره انتظامــی 33 ای و کارت ســوخت ب
0073284661 متعلــق بــه مهــدی شــرقی پیلــه رود  فرزنــد اصحــاب الدیــن  در تاریــخ 1401/05/25 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

2903
ــد  ــی فرزن ــی رحیم ــه عل ــق ب ــماره 0065798759 متعل ــه ش ــنامه ب ــمند و شناس ــی هوش  کارت مل

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

ــر در  ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــم باه ــه ابوالقاس ــق ب ــماره 0042441994 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــود  ــخ 1401/05/01 مفق ــداله در تاری ــداله اس ــه اس ــق ب ــماره 0323039170 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد  ــه حســین  شــاهین ورنوســفادرانی فرزن ــق ب ــه شــماره 0074929836 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
حیــدر در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند و کارت هــای بانکــی بــه شــماره 2218064553 متعلــق بــه علــی شــیروانی فرزنــد 
حســینعلی در تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند و کارت هــای بانکــی و کارت جانبــازی بــه شــماره 0382182022 متعلــق به ســیداکبر 
امینــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/06/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمندبه شــماره 0041713540 متعلــق بــه مهــدی کربایــی بهــرام فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

 
گواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره 2700151811 متعلــق بــه علیرضــا پــاکاری شــلمانی فرزنــد 

عیســی در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0065798139 متعلــق بــه مصطفــی بشــیری فرزنــد محمــد نبــی در 
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه ســه بــه شــماره 0020282184 متعلــق بــه حســین 
جماعتــی گل ســفیدی فرزنــد نــادر در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0070241686 متعلــق بــه امیــر عبــاس چهارلوئــی فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3930699249 متعلــق بــه فاطمــه احمــدی فرزنــد قربــان در تاریــخ 
1401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0870291432 متعلــق بــه هوریــه مجــرد جرتــوده فرزنــد محمدرضــا 
در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0018373119 متعلــق بــه حمیدرضــا محمــد حمیــدی 
فرزنــد مســعود در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو بــه شــماره 0200170287 متعلــق بــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــر در تاری ــد نظی ــاب فرزن ــی نق ــمن کاظم  یاس

ساقط می باشد

کارت ملــی هوشــمند وکارت واکســن وکارت بانکــی   بــه شــماره 0042081521 متعلــق بــه ســیاوش 
محمدحســن فرزنــد ناصــر درتاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد .

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0021167141 متعلــق بــه مهــدی اکبــری فرزنــد طاهــر و کارت خــودرو 
بــه شــماره پــاک 20ایــران 822و 27 متعلــق بــه پروانــه نــوروزی لیــه بــه شــماره ملــی 5179577004  

در تاریــخ1401/05/27  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 0017665401 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0017665401 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــخ  ــد خســرو در تاری ــی فرزن ــه مهــدی فغان ــق ب ــه شــماره 0017665401 متعل ــان خدمــت ب کارت پای

1401/05/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0059102251 متعلــق بــه داوود خدیــری فرزنــد محمدتقــی و شناســنامه فاطمــه 
خدیــری بــه شــماره 0203315359 در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0079040365 متعلــق بــه مصطفــی مهــری فرزنــد عزیــزاهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/06 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5190079211 متعلــق بــه فاطمــه حســین پــور اصــل فرزنــد محمــد 
حســین در تاریــخ 1401/05/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه عاشــوری گســگری محلــه فرزن ــه غزال ــه شــماره 2680230434 متعلــق ب گواهینامــه پایــه ســه ب
رضــا در تاریــخ 1401/04/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2064648313 متعلــق بــه محمــد ولــی پــور پادشــاه فرزنــد علیمــردان در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0532306775 متعلــق بــه مریــم داوری فرزنــد هوشــنگ در تاریــخ 1401/05/25 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3932721497 متعلــق بــه فرهــاد صوفــی ونــد فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/05/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0068768631 و  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0068768631 و گواهینام ــه ش ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0068768631 متعلــق بــه مهــدی  پهلــوان بجســتانی فرزنــد حســین 

در تاریــخ 1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0650891546 متعلــق بــه عصمــت خانــم  ناصــری فرزنــد علــی در 
تاریــخ 1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3021
ــه  شناســنامه بــه شــماره 0061615250 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0061615250 متعلــق ب
ــد رضــا در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  علــی  ریاحــی مقــدم فرزن

می باشد.

ــخ  ــدر در تاری ــد بن ــی فرزن ــا روغن ــه لی ــق ب ــماره 5299824696 متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1396/05/13 مفق

3024
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 4170458443  متعلــق بــه آقــای  اصغــر  خلفــی فرزنــد ذبیــح الــه 
و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک ایــران 30 875 ط 89 متعلــق بــه خانــم فاطمــه عابــدی بــه شــماره 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/06/01 ســرقت گردی ــه  در تاری ــح ال ــد ذبی ــی 4840075352 فرزن مل

ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 6580015314 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه آقــای رضــا  زارعــی دانــش  
فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1400/01/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 5339133125 متعلــق بــه آقــای نعمــت  غفــران قــدرت  فرزنــد حــاج محمــد 
در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 2939968284 متعلــق بــه آقــای نظامعلــی  دیبــا زر  فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 4198982279 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو و کارت هوشــمند 
ــخ  ــه در تاری ــیف ال ــد س ــی فرزن ــل  نظریان ــای  جلی ــه آق ــق ب ــماره 3199882 متعل ــه ش ــده ب رانن

ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 85 متعلــق بــه خانــم  لیــا زینعلی کیکلــه فرزنــد موســی در تاریــخ 1400/06/16 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــای علــی  علیــدادی تلخســتانی   ــه آق ــه شــماره ملــی 4131426250 متعلــق ب ــان خدمــت ب کارت پای
فرزنــد مبیــن الــه در تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3044
کارت ملــی بــه شــماره 5939426581 متعلــق بــهِ آیــت الــه کریمــی فرزند باقــر در تاریــخ 1401/05/20 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره  ملــی 3839569354 متعلــق بــه ســید حســین  ســجادی فرزنــد ســید 

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

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 3732107541 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  
3732107541 و ســه عــدد کارت ســوخت متعلــق بــه عدنــان محمــدی فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/05 مفق

شناســنامه بــه شــماره ملــی 3732070425 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 3732070425 و 
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3732070425 و دوفقــره چــک متعلــق بــه رزگار صیــدی فرزنــد 

احمــد در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4030
ــخ  ــفندیار در تاری ــد اس ــیرزادی فرزن ــد ش ــه حام ــق ب ــماره 4060485373 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

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

5109
ــخ  ــداداد در تاری ــد خ ــی فرزن ــد چهاردول ــه محم ــق ب ــماره 3933632625 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/05/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــد محم ــه بهجــت محمــدی فرزن ــق ب ــه شــماره 0558957005 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0023164042 و کارت عابــر بانــک متعلــق بــه لیــا مــرادی فرزنــد محمدرضــا 
در تاریــخ 1401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 66 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه ماشــین متعلــق بــه فیــروز  ســاقی فرزنــد 
نــادر در تاریــخ 1401/05/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0520445392 متعلــق بــه مریــم محســنی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/27 مفق

5111
ــد ســلطانعلی در  ــی فرزن ــه محمــد رضــا غام ــق ب ــران 128ج76 متعل ــه شــماره 77ای کارت ماشــین ب

تاریخ 1401/06/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 0036588733 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره  متعلــق بــه زهــرا احــد زاده 
فــرد شــایق فرزنــد یوســف در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5502
ــد  ــردی  فرزن ــی   ف ــی نق ــه عل ــق ب ــماره 2592006826 متعل ــه ش ــوخت  ب ــی و کارت س کارت مل

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

کارت ملــی و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0023386312 متعلــق بــه مهــدی  مرتضــی 
اعتبــار  از درجــه  و  تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده  فرزنــد حمیــد  در   پــور علیســرائی 

ساقط می باشد.

ــخ  ــان  در تاری ــد ایم ــل  فرزن ــی تی ــر  صفای ــه قنب ــق ب ــماره 1639669388 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/01 مفق

کارت ملــی  و گواهینامــه پایــه دوم بــه شــماره 2580932569 متعلــق بــه یاســمن  ملــک زاده حقیقــی 
فرزنــد یعقــوب  در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــبز  ــرگ س ــماره 2630874311 و ب ــه ش ــه دوم ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
ــور 5481047 و شــماره پــاک  ــه شــماره شاســی Nas411100F1160103 و شــماره موت خــودرو ب
46 ایــران 952 ج 86 متعلــق بــه  غامرضــا نــوری مریــان  فرزنــد تارویــردی  در تاریــخ 1401/01/01 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــک  ــماره 2678962571 و کارت بان ــه ش ــه دوم ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی کارت پای کارت مل
کشــاورزی متعلــق بــه محمــود  مفخمــی فرزنــد محمــد  در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2590476825 متعلــق بــه ســید حمیــد احمــدی و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــران 869 م 54 و  ــاک 46 ای ــماره پ ــور 00665165 و ش ــماره موت ــی s1412283203164 و ش شاس
کارت ســوخت بــه شــماره پــاک  46 ایــران 869 م 54 متعلــق بــه ربابــه  تنظیفــی فرزنــد محمدرضــا 

در تاریــخ 1401/05/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7006
ــخ  ــد در تاری ــد یارمحم ــی راد فرزن ــراب امین ــه مه ــق ب ــماره 4490188757 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

7009
شناســنامه بــه شــماره 8782 متعلــق بــه احمــد  پاپــی فرزنــد حســین  در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7010
کارت ملــی بــه شــماره 4320674987 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه مریــم بابانــی فرزنــد حســن 

رضا در تاریخ 1401/05/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره شــماره پــاک 79ایــران266ب92 و شــماره شاســی 764107 و شــماره 
ــود  ــخ 1401/05/08 مفق ــد حســین در تاری ــزدان شــناس فرزن ــه ی ــه فاطم ــق ب ــور 479891 متعل موت

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7014
 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 71 ایــران 579 س 97 و اســناد مالکیــت بــه شــماره ســند 
خــودرو 71 ایــران 579س97 متعلــق بــه مهســا کبیری ســامانی فرزند جهانگیــر در تاریــخ1401/02/31  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 4621823612  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 4621823612 و کارت پای ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
متعلــق بــه ولــی اهلل فتاحــی دهکــردی فرزنــد ســیف اهلل در تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد امــراهلل در تاری ــه فاطمــه اســدی آقباغــی فرزن ــق ب ــه شــماره 4610818061 متعل ــی ب کارت مل
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر در  ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــه هاجــر ســلیمانی بروجن ــق ب ــه شــماره 4650475953 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرام در تاری ــد به ــق فرزن ــی فای ــد کوه ــه احم ــق ب ــماره 4621490974 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/03 مفق

7025
ــخ  ــدر در تاری ــی حی ــد عل ــی فرزن ــن روح ــه حس ــق ب ــماره 3872336533 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

7026
ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــور فرزن ــدی اقاپ ــه امیرمه ــق ب ــماره 0024645370 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7031
ــخ  ــل  در تاری ــد ابوالفض ــی فرزن ــم  پنج ــه ابراهی ــق ب ــماره 4391133131 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1399/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

7044
ــد ســعادت اهلل در تاریــخ 1400/10/01  ــه محمــد بخشــنده فرزن ــه شــماره 552 متعلــق ب شناســنامه ب

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7051
کارت ملــی بــه شــماره 0520083962 متعلــق بــه مهــرداد امیــن الرعایــا فرزنــد محمدحســن در تاریــخ 

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

7060
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0941742679 متعلــق بــه مرضیــه بهلــول فرزنــد مــراد علــی در 

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

ــی  ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی 0925755222 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
0925755222 و کارت دانشــجویی بــه شــماره 39803765 متعلــق بــه منــا یوســفیان فرزنــد جــواد در 

تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ســعید در  ــه بهــزاد ســلطانی فرزن ــق ب ــی 0923200681 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0943950899 متعلــق بــه امیدرضــا زارعــی فرزنــد قاســمعلی در 
تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــور ســیکلت ب ــه ســه و موت ــه شــماره ملــی 0940387433 و گواهینامــه پای کارت ملــی هوشــمند ب
ــخ 1401/05/24  ــن در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــی فراه ــه عل ــق ب ــی 0940387433 متعل ــماره مل ش

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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دولت سیزدهم و رشد امیدآفرین شاخص های توسعه در تربت  حیدریه

رسول کوهستانی پزوه در جمع اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دولت 
گفت: صادرات گمرکات استان اصفهان  در ۵ ماهه  سال جاری ۵۴۶ میلیون 
دالر به میزان ۸۲۱ هزار و ۹۹ تن کاال بوده است که از لحاظ وزنی ۵ درصد از 

لحاظ ارزش ۸ درصد رشد داشته است.
وی اقالم صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۵۳۰نوع کاال عنوان کرد و بیان 
داشت: عمده محصوالت صادراتی شامل ۲۲۳ میلیون دالر چدن،آهن وفوالد 
با سهم ۴۱ درصد و ۱۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته،۹۴ 
میلیون دالر محصوالت پتروشیمی با سهم ۱۷ درصدو ۱۰ درصد رشد،۴۷ 
میلیون دالرمحصوالت لبنی با ســهم ۹درصد وهفت برابر رشد،۳۷ میلیون 
دالر فرش ماشینی ودستباف با سهم ۷ درصد معادل مدت مشابه سال گذشته 
و۱.۵میلیون دالر فرش دستباف با ۵۰ درصد رشد،۳۷ میلیون دالر محصوالت 
آهن وچدن با سهم ۷ درصد و۱۲۴ درصد رشد،و ۱.۸ میلیون دالر مصنوعات 

طال است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان کشــورهای هدف صادراتی را ۸۰ کشور 
اعالم کرد و افزود:عمده کشــورهای هدف از طریق گمرکات اســتان شامل 
عراق،پاکستان،ترکیه،افغانســتان،و ارمنستان اســت.وی ،ارزش کاالهای 
صادراتی امسال استان اصفهان به کشور عراق را ۲۰۷ میلیون دالر،پاکستان 
۱۰۴ میلیون دالر،ترکیه ۴۵ میلیــون دالر،افغانســتان ۳۰ میلیون دالر و 

ارمنستان ۲۶ میلیون دالر اعالم کرد وتوضیح داد::صادرات به کشور عراق ۹ 
درصد ،پاکستان ۹۶ درصد،ترکیه ۹۵ درصد ارمنستان ۸۵ درصد افزایش، در 

حالیکه به کشور افغانستان ۶۶ درصد کاهش داشته است.
وی در ارتباط با  واردات  گمرکات استان اصفهان در ۵ماهه ۱۴۰۱ اظهار کرد:: 
طی این مدت ۴۲ هزار و ۳۰۲  تن کاال با ارزش ۲۳۳ میلیون و ۳۰۵هزار دالربوده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،از لحاظ وزن  معادل مدت مشابه سال 

گذشته و از نظر ارزش یک  درصد رشد داشته است.
کوهستانی پزوه  اقالم وارداتی گمرکات استان اصفهان را ۵۰۱ نوع کاال بیان 
کرد، وافزود:بیشترین محصوالت وارداتی شامل وسایل مکانیکی،ماشین آالت 

برقی،چدن،آهن وفوالد،کامیون ومواد پالستیکی است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان افزود:

  کشورهای  هدف واردات از  طریق گمرکات استان اصفهان  شامل ۴۴ کشور 
است که چین به میزان ۷۰میلیون دالربا سهم ۳۰ درصد، ترکیه ۳۳ میلیون 
دالربا سهم ۱۴ درصد، آلمان ۱۸ میلیون دالر با سهم ۸درصد، ایتالیا ۱۶ میلیون 
دالر با سهم۷ درصد وکره جنوبی ۴۴ میلیون دالربا سهم ۱۹ درصد کشورهای 

مبدا واردات ایران بوده است.
وی بــا اشــاره بــه آمــار قاچــاق در یــک ســاله اول دولت ســیزدهم 
گفــت: از ابتــدای شــهریور مــاه ســال گذشــته ۸۱۱ فقره قاچــاق به 
ارزش هــزار و ۲۷۶ میلیــارد کشــف شــده اســت کــه از نظــر تعداد 
 ۷ درصــد افزایــش و از لحــاظ ارزش ۹ درصــد کاهش داشــته اســت.

کوهستانی پزوه،افتتاح ساختمان جدید گمرک اختصاصی ذوب آهن،تکمیل 
پروژه محوطه سازی گمرک وافتتاح ساختمان یگان حفاظت،گشایش سالن 
چند منظوره وبهره برداری از ترمینال کانتینری در هفته دولت،استقرار شرکت 
انبارهای عمومی خدمات گمرکی ایران در استان،گمرک تخصصی صنایع 
دســتی ،گمرک تخصصی پارچه ومنســوجات وتصویب گمرک تخصصی 
نمایشگاهی را از دیگر دستاوردهای گمرکات استان اصفهان در دولت سیزدهم 

بر شمرد.

 نامهربانی با طبیعت با انجام کارهایی مانند از بین بردن پوشــش گیاهی، 
افت آب های زیرزمینی، خشــک شــدن کویر و ادامه خشکسالی ها، موجب 
تشــدید بیانزایی در استان سمنان و ایجاد ۱۹ کانون فرسایش بادی شده که 
اکنون تخصیص اعتبارات در زمینه اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ سازی الزمه 

مقابله با آن است.
 نابودی پوشش گیاهی و ازبین رفتن منابع تولید علوفه دام، افزایش روان 
آب و خطر ســیل، شورشدن اراضی، افزایش گرد و غبار، نابودی منابع آبی و 
کاهش سطح آب های زیرزمینی و افزایش بیماری های تنفسی،  تنها بخشی 
از خطرات افزایش بیانزایی است که رفع آن برنامه ریزی، عزم ملی و مشارکت 

همگانی را می طلبد.
براســاس آمارها از ۹.۷ میلیون هکتار وســعت استان سمنان، ۵۵ درصد 
نواحی بیابان و خشــک، ۳۸.۵ درصد مراتع، ۲ درصد اراضی کشاورزی و ۳.۶ 

درصد جنگل است.
در استان ســمنان ۱۹ کانون بحران فرسایش بادی وجود دارد که حدود 
یک میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۷۵ هکتار از اراضی استان را تشکیل داده است.

ســمنان با وجود جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، هفتمین استان کشور 
از حیث وســعت محسوب می شود که باید بدون نگاه جمعیتی برای حفظ و 
احیای این عرصه های ملی تدابیری اتخاذ شود، این روزها به دلیل تنش آبی، 
فرونشست زمین و قاچاق بی رویه تاغ در مناطق بیابانی، وضعیت عرصه های 
طبیعی استان به مرز هشدار رسیده است و باید با تالش و انسجام ملی و استانی 

و با تخصیص اعتبارات الزم برای رفع این معضل اقدام کرد.
مسووالن امر معتقدند پدیده بیابانزایی و افزایش کانون فرسایش بادی به 
دلیل کاهش محسوس آبهای زیرزمینی در نواحی بیابانی ایران و استان سمنان 

به مرز هشدار رسیده است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان  بیان کرد: 
حدود ۵۳۵ هزار و ۱۷۳ هکتار از استان سمنان به عنوان کانون های بحرانی 

فرسایش بادی شناخته شده که خسارت آن ساالنه بطور میانگین  ۳۳۰ میلیارد 
ریال اســت.علی ترابی افزود که ساالنه فرسایش بادی خسارت های زیادی به 
زیرساخت های استان مانند جاده، ریل راه آهن، منازل مسکونی و محیط زیست 
وارد می کند و راهکار بیابان زدایی، فرهنگ سازی بین مردم برای مشارکت در 

حفاظت از عرصه های منابع طبیعی است.
وی تصریح کرد: طبق بررســی ها حدود یک میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۷۵ 
هکتار از اراضی استان در ۱۹ منطقه تحت تاثیر فرسایش بادی )بعنوان یکی 

از مهمترین جنبه های بروز پدیده بیابانزایی( قرار دارد.
وی افزود: مساحت بیابان های استان سمنان حدود پنج میلیون و ۲۰۰هزار 

هکتار و بیش از نیمی از وسعت استان سمنان است.
ترابی یادآور شد:  مناطق بیابانی استان سمنان بیشتر در بخش های جنوبی 
و جنوب شرق استان قرار داشته و شامل شوره زار، کفه های رسی و نمکی ،  

اراضی بدلند، سنگالخ ، ناهمواری های ماسه ای است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تاکید کرد: 
حفاظــت و نگهداری از تاغزارهای موجود از اولویــت های  منابع طبیعی و 
آبخیزداری است و اکنون مهمترین مشکل درختچه های تاغ، قطع درختچه به 
وسیله افراد سودجو یا چرای بی رویه دام، آفت ها، بیماری ها و دیرزیستی است 

که این اداره برنامه های ویژه ای برای مقابله با این موارد در دستورکار دارد.
نابودی پوشــش گیاهی و ازبین رفتن منابع تولید علوفه دام، افزایش روان 
آب و خطر ســیل، شورشدن اراضی، افزایش گرد و غبار، نابودی منابع آبی و 
کاهش سطح آب های زیرزمینی و افزایش بیماری های تنفسی، تنها بخشی از 
خطرات افزایش بیانزایی است.ترابی خاطرنشان کرد: طرح های مدیریت هرزآب 
با بذرکاری در کانون های تولید گرد و خاک استان سمنان به منظور مقابله با 
بیابانزایی اجرا می شود.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
ســمنان گفت: طرح های مدیریت هرزآب با تشکیل هاللی نگهداری آب در 
بیابان ها و بذرکاری در کانون های تولید گرد و خاک استان سمنان در دست 
اجراســت که در نتیجه این طرح ها وسعت قابل توجهی از بیابان های مستعد 
تولید گرد و خاک در استان سمنان، با کاشت گیاهان مقاوم پوشیده شده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان ســمنان گفت: 
سوزاندن و از بین بردن پوشش گیاهی بیابان های استان سمنان فرش قرمزی 

زیر پای کویر برای ورود به شهرها است.
وی با اشاره به ضرورت حفظ پوشش گیاهی در نواحی بیابانی استان سمنان، 
به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با بیابان زایی، افزود: در برخی مناطق نگاه 
مردم به تاغ زارها و گیاهانی مانند گز که برای جلوگیری از فرســایش خاک 
کاشــته شده اند، نگاهی مبتنی بر تهیه هیزم است که این امر باعث می شود 
پوشــش گیاهی منطقه به مخاطره بیفتد و روزبه روز بر میزان پیشرفت کویر 
افزوده شود.وی، نابودی پوشش گیاهی و ازبین رفتن منابع تولید علوفه دام، 
افزایش روان آب و خطر سیل، شورشدن اراضی، افزایش گرد و غبار، نابودی 
منابع آبی و کاهش سطح آب های زیرزمینی و افزایش بیماری های تنفسی، را 

تنها بخشی از خطرات افزایش بیانزایی برشمرد.
ترابی خاطرنشــان کرد: اثرگذارترین برنامه برای مقابله با بیابانزایی کاشت 
نهال و به خصوص درخت هایی نظیر تاغ در مناطق در خطر استان است که 
این کار نیز هم نیاز به صرف هزینه های زیاد و هم نیاز به زمان زیادی است.

 مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبرداد؛

در ۵ ماهه نخست سال  ۵۴۶ میلیون دالر صادرات از طریق گمرکات استان اصفهان انجام شد

بیابانی که انسان را هر روز بیشتر به مقابله می طلبد

  خشکسالی، ماهیان سد گاوازنگ زنجان را تلف کرد
زنجان -  رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان زنجان با اشاره به تلف شدن ماهیان سد گاوازنگ زنجان گفت: این مهم به دلیل 
خشکسالی و پایین آمدن سطح آب با کمبود بارندگی رخ داده است که با هماهنگی 

انجام گرفته پاکسازی آن نیز روز گذشته انجام شد.
 پرویز رستمی با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته تعداد زیادی از ماهی های سد 
گاوازنگ زنجان تلف شدند افزود: با همکاری بین بخشی کار پاکسازی این سد نیز  

انجام شد و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد. 
وی با تاکید بر اینکه سازمان همیاری شهرداری های استان به عنوان متولی منطقه 
تفریحی گاوازنگ در حفظ و نگهداری ماهی های سد باید بیش از گذشته به این امر 
توجه می کرد، اظهار داشت: با همکاری ســازمان همیاری شهرداری های استان 

اقدامات مناسبی برای پاکسازی و جمع آوری ماهی های تلف شده انجام شد.
این مسوول با اشاره به اهمیت جمع آوری ماهی های تلف شده به لحاظ آراستگی 
ظاهری محیط ادامه داد: بی توجهی به این امر و باقی ماندن ماهی های تلف شده در 

کف این سد، تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت.
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
زنجان تصریح کرد: ماهی های این سد ۲ نوع بودند که تعدادی در سال ۸۲ همچنین 
تعدادی دیگر سال ۸۳ در این سد رهاسازی شده بودند.وی با بیان اینکه در آن سال 
برای پرورش ماهی در این محیط از سوی محیط زیست مجوزی صادر نشده بود، 
اظهار داشــت: در زمان حاضر هر واحدی تمایل و برنامه ای برای پرورش ماهی در 
سدها و بندها داشته باشد، باید مبتنی بر نظام نامه آبزی پروری از سه ارگان شیالت، 

آب منطقه ای و محیط زیست مجوزهای الزم را دریافت کند.
رستمی با اشاره به اینکه در زمان حاضر سد گاوازانگ وضعیت لجنی پیدا کرده است 
که باید انتقال آب به این سد انجام گیرد، افزود: انتقال ماهیان نیز باید با اکوسیستم 
زیست این ماهیان منطبق باشد.به گفته این مســوول، ۲ راهکار بیشتر برای این 
موضوع وجود ندارد و آن اینکه سد از ماهی های تلف شده پاک سازی و ماهی های 

زنده به استخر دیگری انتقال داده شود. 

  ورودی آب سد بارزو شیروان ۴۰ درصد کاهش یافت
بجنورد-  مدیر امور منابع آب شهرستان شیروان در خراسان شمالی گفت: ورودی 
آب سد بارزو این شهرستان با توجه به کاهش بارندگی در پنج ماه نخست سالجاری 

به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش یافت.
اسحاق خسروپناهر گفت: در این مدت ۱۲ میلیون متر مکعب آب وارد سد بارزو شده 

است و این میزان در مدت مشابه پارسال ۲۰ میلیون مترمکعب بود.
وی افزود: خراسان شمالی سال کم آبی را پیش رو دارد و این خشکسالی ها همچنان 
ادامه دارد بنابرای بر اساس پیش بینی های انجام شده، پاییز امسال نیز نسبت به مدت 

مشابه پارسال۲۰ درصد کاهش بارندگی خواهیم داشت.
خسروپناه با بیان اینکه امسال ممنوعیت کشت بهاره کمک بزرگی به کشاورزی کرد، 
گفت: خشکسالی های موجب کاهش ورودی آب به مخازن سدها شد و ضرورت دارد 
مدیریت مصرف آب همچون کشت بهاره در دســتور کار قرار گیرد تا دچار بحران 
نشویم.وی با اشاره به اینکه تامین آب ُشرب از اولویت های اصلی در این شهرستان 
محسوب می شود، تصریح کرد: امسال ۱۳ میلیون مترمکعب آب از محل سد بارزو 
شهرستان رها سازی شده و تحویل آب به کشاورزان از ۲۰ آبان سالجاری به مدت 
یکماه انجام می شود.سد بارزو شیروان، پس از سد شیرین دره مانه و سملقان، دومین 
سد بزرگ خراسان شمالی به شــمار می آید که توان ذخیره سازی مخزن آن ۹۲ 
میلیون مترمکعب است و حجم تراز و ایمنی پایدار این سد ۸.۵ میلیون متر مکعب 
است.سد بارزو در ۴۰ کیلومتری شمال شهر شیروان قرار دارد که در سال ۱۳۸۱ با 
هدف مهار و کنترل سیالب های فصلی و تامین قسمتی از آب صنعت، آشامیدن شهر 
شیروان و کشاورزی اراضی به بهره برداری رسید.شهرستان شیروان با ۱۵۷ هزار نفر 
جمعیت به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت خراسان شمالی در ۶۰ کیلومتری 

شرق بجنورد قرار دارد.

 گازرسانی به ۱۵ روستای پلدختر افتتاح شد
خرم آباد -  بهره برداری از طرح گازرسانی به ۱۵ روستا و سه واحد صنعتی شهرستان 
پلدختر با اعتبار ۱۳۹ میلیارد ریال روز سه شنبه با حضور استاندار لرستان آغاز شد.

 با افتتاح گازرسانی ۱۵به  روستا یکهزار و ۶ خانوار پلدختری از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند شــدند.اکنون ۱۰۵ روستا در شهرســتان پلدختر از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار هستند و طرح گازرسانی به ۲۳ روستا نیز در دست اجرا می باشد.
۳۴۳ طرح در حوزه عمرانی لرستان با یکهزار و ۳۴۶ میلیارد تومان اعتبار و ۲۴۶ نفر 

اشتغالزایی هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.
همچنین ۱۲۶ طرح در حوزه اقتصادی با یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار و سه 

هزار و ۳۴۳ نفر اشتغالزایی در این مدت افتتاح یا کلنگ زنی می شود. 

بهره برداری از اقدامات یکسالگی دولت در سفر وزیر کشور به کهگیلویه 
و بویراحمد

یاسوج-  دستاورد های یکسالگی دولت مردمی سیزدهم در کهگیلویه و بویراحمد 
افتتاح و کلنگ زنی ۴۷۵ پروژه است که در سفر یک روزه وزیر کشور به این استان 

تعدادی از طرحهای شاخص مورد بهره برداری و یا کلنگ زنی شد .
 دولت مردمی و عدالت محور سیزدهم از همان ابتدای آغاز به کارش، اساس برنامه 
ها و سیاست های راهبردی خود را با چاشنی محرومیت زدایی و تکمیل طرحهای 
نیمه تمام، برگرداندن واحد های راکد به چرخه تولید و توسعه آب، برق، گاز، جاده 
در مناطق محروم در جای جای ایران اسالمی بویژه استانهای کم برخورداری چون 
کهگیلویه و بویراحمد ترسیم کرد.دولتمردان کهگیلویه و بویراحمدی با کارکرد 
و رویکردی امیدبخش اقدام به تهیه و تدویــن برنامه های عملیاتی برای خروج از 
محرومیت انباشت شده از گذشــته کردند.به حق استان کهگیلویه وبویراحمد را 
در یک سالگی دولت می توان شاخص و پایلوتی برای میزان سنجش نگاه تحول 
گرا، توسعه گرایانه و محرومیت زدایی دولتمردان مردمی در حوزه های گوناگون 
عمرانی، اقتصادی و زیربنایی دانست و احمد وحیدی وزیر کشور در سفر یک روزه 
خود به کهگیلویه و بویراحمد کارنامه یک ساله دولت را در دستیابی به رویکرد هایش 
درخشان و خوب توصیف کرد.وزیر کشور گفت: ۴۷۵ پروژه در کهگیلویه و بویراحمد 
وجود داشت که ۳۱۶ طرح افتتاحی و حدود ۱۶۰  طرح کلنگ زنی بود که این نشان 
از رویکرد اصالحی در حوزه تقویت زیرســاخت های دولت در یک سال گذشته 
در استانهای کم برخوردار کشور از جمله این استان دارد.احمد وحیدی افزود:در 
مجموع  ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان مجموع منابع مالی این طرح ها بود که با بهره 
برداری و افتتاح این طرحها تحولی ملموس درحوزه تقویت زیرساخت ها و معیشت 
و اشتغالزایی را شاهد هستیم .وی عنوان کرد: به نمایندگی از این حجم از پروژه ها از 
چند طرح بازدید هوایی صورت گرفت و طرح های شاخصی هم کلنگ زنی و افتتاح 
شدند.استاندار کهگیلویه و بوبراحمد با تشــریح  سفر یکروزه و فشرده وزیر کشور 
برای نظارت بر اجرای طرحهای سفر دولت به این استان گفت: آغاز عملیات اجرایی 
قطعه دوم بزرگراه گچساران - بابامیدان بطول بیش از ۱۲کیلومتر در شهرستان 
باشت از توابع این استان به سمت استان فارساز جمله طرحهای کلنگ زنی بود که 
نوید بخش توسعه زیرساختی در جهت تسهیل ارتباطی و حمل و نقل زمینی بین 

دو استان می باشد.

 روی کار آمدن دولت ســیزدهم، امید به رفع 
مشکالت و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی را 
افزایش داد و در این بین مردم تربت حیدریه 
در خراسان رضوی این روزها از زبان مسووالن 
آمارهــای جدیدی از روند توســعه، افتتاح یا 
تکمیل طرحها می شنوند؛ گویی شاخص های 
تحول منطقه رنگ و بــوی امیدواری را جلوه 

دیگری بخشیده است.
 شهرســتان تربت حیدریه در مرکز خراسان 
رضوی و جنوب مشــهد، از دیرباز منطقه ای 
مســتعد برای فعالیت های اقتصادی، به ویژه 
در حوزه کشــاورزی شــناخته می شده است 
که به گفته مسووالن محلی اقدامات و برنامه 
های جدید دولت در این خطه می تواند ضمن 
شتاب دادن به عمران و آبادانی، به ارزش افزوده 
منجر شده و در شاخص های توسعه ای منطقه 

اثرگذار باشد.
رونق فعالیت هــای عمرانی و اقتصادی دولت 
در تربت حیدریه در هنگامه ای روی می دهد 
که آمارهای دستگاههای ذیربط از برنامه ریزی 
و اقدامات فرهنگی، آموزشــی و اجتماعی نیز 
حکایــت دارد؛ موضوعی که مــی تواند توازن 
و تناســب شاخص های توســعه ای را بهبود 
بخشــیده و هم افزایی ایجــاد کند که برنامه 
ریزی دولت سیزدهم برای ایجاد چهار دانشکده 
جدید و ساخت سالن های آموزشی و پژوهشی 
مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
از آن جمله اســت.همچنین اختصاص ۵۵۰ 
میلیارد ریال اعتبار جدید برای تکمیل مجتمع 
فرهنگی - هنری تربت حیدریه با ۹ هزار متر 
مربع مســاحت دیگر رویکرد فرهنگی دولت 
سیزدهم است که در کنار فعالیت های اقتصادی 
همچون شتاب بخشی به تکمیل نیروگاه سیکل 
ترکیبی و آغاز نهضت ملی خانه سازی، منطقه را 
به کارگاه عمرانی و سازندگی با پیوست اقدامات 

فرهنگی - اجتماعی تبدیل کرده است.
از دیگر ســو برگزاری نمایشگاههای فرهنگی 
و هنری، رقابت های ورزشــی  و رشد کمی و 
کیفی تشکل های بانوان، امیدواری خانواده ها 
و به ویژه قشر جوان را به رونق گرفتن فعالیت 
های اجتماعی و فرهنگی افزایش داده است.  

 آمارهــای امیدبخــش از حوزه های 
فرهنگی و آموزشی  

رییس دانشگاه تربت حیدریه با یادآوری رشد 
فعالیت نیکوکاران و تشــریک مساعی آنها در 
فعالیت های عمرانی در حوزه این دانشگاه در یک 
سال اخیر گفت: تزریق مناسب اعتبارات ملی 
و مشارکت نیکوکاران باعث توسعه زیرساخت 
های این مرکز علمی شده است که از جمله می 
توان به آغاز عملیات ساخت خوابگاه دخترانه 

۳۰۰ نفری با صرف اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریالی و 
خوابگاه دانشجویان متاهل با اعتبار ۵۰۰ میلیارد 

ریالی اشاره کرد.
عباس خاشعی سیوکی افزود: پیشرفت فیزیکی  
۷۰ درصدی مسجد دانشــگاه تربت حیدریه، 
محوطه سازی و ساخت سردر دانشگاه، تکمیل 
طرح غذاخوری دانشجویان، که تنها در ۶ ماه 
اخیر ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار داشته است، و 
نیز خرید تجهیزات آزمایشگاهی دیگر اقداماتی 
اســت که برخی از آنها در ۶ ماه اخیر سرعت 

گرفته است.
به گفته وی هم اکنون در دانشگاه تربت حیدریه 
۲ هزار و ۲۰۰ دانشجو با ترکیب ۶۰ درصدی 
دختران در ۳۰ رشته شامل ۲۲ رشته کاردانی 
و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و هشت رشته 

کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند.
خاشعی بیان داشت: ۲۱۰ نفر استاد مدعو و ۴۰ 
نفر استاد ثابت دانشگاه دولتی تربت حیدریه در 
گروه های آموزشی تولیدات گیاهی شامل اقتصاد 
کشاورزی، مرتع و آبخیزداری، گیاهان دارویی 
و بیوتکنولوژی، گروه های آموزشی مهندسی 
شامل عمران، کامپیوتر، صنایع، مکانیک و برق 
و همچنین گروه علوم انســانی شامل باستان 
شناسی و علوم سیاسی فعال هستند و روند رو 
به رشد کمی و کیفی فعالیت علمی، آموزشی 
دانشگاه با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

رییس دانشــگاه علوم پزشکی تربت  حیدریه 
نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در یک سال اخیر از 
مجموع ۲۹ طرح در دست ساخت یا اجرا شده 
این دانشگاه به مساحت ۳۵ هزار مترمربع، ۱۹ 

طــرح با اعتبار ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در 
گستره ۲۸ هزار مترمربع زیربنا به بهره برداری 

رسیده است.
دکتر حسین ابراهیمی پور افزود: میزان اعتبار 
الزم برای ساخت و تکمیل طرحهای عمرانی 
دانشــگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به طور 
متوســط ۱۰۰ میلیون ریال برای هر مترمربع 
است که خوشبختانه وزارتخانه متبوع به تبعیت 
از راهبرد دولت به موقع آن را تامین می کند.

وی از توجــه ویژه به حوزه آموزش و پژوهش 
به عنوان اولویت  مهم دانشــگاه علوم پزشکی 
تربــت حیدریه یــاد کرد و اظهار داشــت: بر 
این اســاس از مهر امسال سه رشته پزشکی، 
کارشناســی فوریت های پزشکی و نیز رشته 
یادگیری الکترونیک به مجموع رشــته های 
دانشگاه اضافه خواهد شد.ابراهیمی پور گفت: 
ایجاد چهار دانشکده دیگر به همراه سالن های 
آموزشی و پژوهشی در دست انجام است تا این 
مرکز از نظر سطح استاندارد به یک مجموعه 

کامل تبدیل شود.
رییس دانشــگاه پیام نور تربت  حیدریه نیز به 
خبرنگار ایرنا گفت: افزایش بیش از۵۰ درصدی 
جذب دانشجو، اخذ مجوز برگزاری سه رشته 
تحصیلی جدید شامل مدیریت مالی، مدیریت 
کسب و کارهای کوچک و مددکاری اجتماعی 
در مقطع کارشناســی و اخذ موافقت سازمان 
مرکزی برای دریافت مجوز ایجاد ۱۳ رشــته 
جدید در مقطع کارشناســی ارشــد از جمله 
تحوالت یک سال اخیر این مرکز علمی است.

بهروز صادقی افزود: پیگیــری برای برقراری 

آزمون فراگیر ارشد بعد از وقفه ۲ ساله، کسب 
مقام نخســت در جذب دانشــجو بین دیگر 
مراکز دانشگاهی سطح استان بعد از مشهد، از 
دیگر تحوالت دانشگاه پیام نور تربت حیدریه 

بوده است.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی تربت حیدریه نیز 
به خبرنگار ایرنا گفت: در تعامل و همکاری با 
دیگر دستگاههای اجرایی منطقه و بویژه مراکز 
آموزشــی؛ تاسیس هشــت کانون فرهنگی و 
دانشجویی، انتشار سه نشریه فرهنگی، همکاری 
و مشارکت در برگزاری مسابقات مختلف ورزشی 
استانی و کشوری از جمله اقدامات فرهنگی - 

اجتماعی یک سال اخیر این دانشگاه است.
محمــد حاتمی افزود: اســتقرار پنج هســته 
فناور در مرکز، اعزام هسته فناور به نمایشگاه 
بین المللی، مشــارکت در برگزاری استارتاپ 
فرآورده های زعفران، برپایی ایده شو با موضوع 
گیاهان دارویی و برگزاری وبینار کوچینگ از 
دیگر تالش های دانشگاه آزاد تربت حیدریه در 
راستای سیاستهای فرهنگی ابالغی و تعامل با 

دستگاههای اجرایی است.
به گفته وی افــزون بر  چهار هزار و ۲۵۰ نفر 
دانشــجو در ۸۲ رشته دانشــگاه آزاد اسالمی 
تربت حیدریه تحصیل می کنند که ۵۰ درصد 
آنها را بانوان تشکیل می دهند که ۲۷۰ نفر از 
این دانشجویان در مقطع دکترای تخصصی و 
۸۸۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به 
تحصیل هستند.۵۰ عضو هیات علمی تمام وقت 
و ۱۴۰ استاد مدعو و حق التدریس با دانشگاه 
آزاد تربت حیدریه همکاری می کنند و کتابخانه 

تخصصی این مرکز علمی از ۶۷ هزار جلد کتاب 
تخصصی بهره مند است.

مدیر آموزش و پــرورش تربت حیدریه نیز با 
یادآوری نهضت مدرسه سازی به عنوان یکی 
از شاخصه های مهم برنامه ای دولت سیزدهم، 
گفت: با اختصاص ۲۳۷ میلیارد و ۷۳۰ میلیون 
ریال اعتبار در کمتر از یک ســال اخیر توسعه 
و تجهیز مدارس این شهرستان شتاب گرفته 
است.حجت صالحی افزود: صرفنظر از مدارسی 
که طی یک سال اخیر در تربت حیدریه تجهیز 
یا تعمیر شد، عملیات اجرایی ۶ مدرسه جدید 
در نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان 
آغاز شــده یا پایان یافته اســت، ضمن اینکه 
اقدامــات عمرانی دیگری در حوزه توســعه و 
تجهیز مدارس صورت گرفت که از آن جمله می 
توان به ساخت ۲ فضای چمن مصنوعی، چهار 
استانداردسازی  روستایی،  بهداشتی  سرویس 
ســامانه گرمایشی ۳۶ مدرســه و ساخت ۲۳ 
سرویس بهداشتی در مدارس شهری اشاره کرد.

اکنــون در تربت حیدریه افــزون بر ۳۷ هزار 
دانش آموز در ۲۲۹ مدرسه دولتی، ۱۶۲ مدرسه 
غیرانتفاعی و هزار و ۷۴۹ کالس درس، زیر نظر 

۲ هزار و ۳۶۸ نفر معلم تحصیل می کنند.
رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
تربت حیدریه نیز گفت: جدای از اجرای برنامه 
های فرهنگی و هنــری متنوع؛ ۵۵۰ میلیارد 
ریال اعتبار ملی برای تکمیل مجتمع فرهنگی 
- هنری شهرســتان اختصاص یافته تا با بهره 
برداری از آن، آرزوی دیرینه هنردوســتان این 
منطقه تحقق یابد.فاطمه نخعی افزود: مجتمع 
فرهنگــی و هنری تربــت حیدریه ۸۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد و با روند موجود بهره 
بــرداری از آن در آینده نزدیک صورت خواهد 
گرفت که می تواند بخش بزرگی از کمبودهای 

فرهنگی و هنری شهرستان را برطرف کند.

رشدی پایاپا در حوزه های اقتصادی 
مدیر جهاد کشــاورزی تربــت حیدریه گفت: 
امسال شــاهد راه اندازی واحد مرغ تخم گذار 
مــدرن ۱۶۰ هزار قطعه ای در روســتای کاج 
درخت بودیم، ضمن اینکه پیشرفت فیزیکی 
کشــتارگاه صنعتی دام سبک به ظرفیت هزار 
راس و ۱۰۰ راس دام ســنگین به ۹۷ درصد 
رسیده است.حسین محمدی افزود: همچنین 
می توان به پیشــرفت فیزیکــی ۹۵ درصدی 
شــرکت تولیدی مرغ مادر گوشتی با ظرفیت 
۷۵ هزار قطعه اشــاره کرد و تحوالت صورت 
گرفته باعث شد جهاد کشاورزی تربت حیدریه 
در انتخاب ۱۲ رشته به عنوان نمونه های برتر 
استانی بخش کشاورزی و در حوزه مکانیزاسیون 
نیز رتبه نخست استان را به خود اختصاص دهد.
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نبی و قنبرزاده نواب رئیس تاج شدند

 بشار رسن باز هم مصدوم شد
هافبک عراقی تیم اف ســی قطر در دیدار این تیم برابر 

الشمال مصدوم شد.
 بشار رسن در دوران حضورش در پرسپولیس عملکرد 
بسیار خوبی در این تیم داشت و به ندرت مصدوم می شد.

این بازیکن عراقی در نهایت پرسپولیس را ترک کرد و 
راهی لیگ ستارگان قطر شد تا پیراهن باشگاه اف سی قطر 
را بر تن کند اما نتوانســت درخشش خود در پرسپولیس 
را در لیگ قطر هم تکرار کند.بشار در دیدار شب گذشته )دوشنبه( اف سی قطر 
برابر الشــمال مصدوم و از بازی تعویض شد.این برای چندمین بار است که این 
بازیکن عراقی در لیگ ســتارگان قطر مصدوم می شود و به نظر می رسد که از 

روزهای اوج خود فاصله گرفته است. 

 کار سخت طارمی در پورتو
مهاجم ایرانی پورتو در این فصل در گلزنی یکه تاز نیست.

 مهدی طارمی مهاجم ملی پوش کشورمان فصل گذشته 
با به ثمر رساندن 22 گل برای پورتو در لیگ پرتغال بهترین 

گلزن اژدها لقب گرفت.
طارمی فصل جدید لیگ پرتغال را هم خوب شروع کرده 
ولی آمار منتشر شده از سوی کانون هواداران پورتو نشان 
می دهد ستاره ایرانی در این فصل رقبایی پیدا کرده و کار 

سختی پیش رو دارد.
طبق اعالم رســانه پرتغالی بهترین گلزنان باشــگاه پورتو تا اینجای فصل به 

شرح زیر است:
مارکانو - 2 گل در 341 دقیقه

مهدی طارمی - 2 گل در 326 دقیقه
اوانیلسون - 2 گل در 263 دقیقه

تونی مارتینز - 2 گل در 96 دقیقه
همچنان که می بیند طارمی با دو گل زده 3 رقیب دیگر پیدا کرده اســت و 

در این فصل کار سختی برای آقای گلی باشگاه پورتو دارد.

 مذاکره پرسپولیس با بمب استقالل رد شد
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نسبت به مذاکره با بازیکن 

استقالل واکنش نشان داد.
رضا درویــش در مورد لغو و برگزاری مجدد انتخابات 
فدراســیون فوتبال اظهار داشت: وقتی صبح بلند شدم و 
دیدم چنین چیزی نوشــته شده فکر کردم شاید شوخی 
باشــد، اما با تماس هایی که گرفتم متوجه شــدم جدی 
است. این برنامه ریزی در نوع خودش منحصربه فرد است.  
همــان طور که فوتبال ما با همه عالم متفاوت اســت انتخاباتمان هم احتماال 

باید متفاوت باشد.
مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس در مورد اینکه فوتبال ایران تا مرز تعلیق هم 
رفت، اظهار داشت: بله، شنیدم، پرسیدم علتش چیست، گفتند یکی از مواردی 
که شــاید باعث محرومیت ما می شــد این بود. امیدواریم این بار به سرمنزل 
مقصود برســد.  تیمی که قرار است در جام جهانی با تیم های بزرگ بازی کند 
و از آن نتیجه خوب می خواهیم باید برنامه ریزی صحیح و درست داشته باشد. 
امیدواریم این پایان تمام بی برنامگی ها باشــد و از این به بعد فصل جدیدی با 

برنامه ریزی خوب آغاز شود.
وی در مورد اینکه آیا دلیل تاخیرش همین اتفاق بود، عنوان کرد: بله. من 
بعد از ســاعت 9 صبح متوجه شدم گوشی همراه من هم در حال سکوت بود. 
وقتی گفتند که انتخابات برگزار نمی شود، قراری گذاشته بودم. یکی از دوستان 
به منزلمان زنگ زد و در خانه به من پیغام دادند.  گفتم شوخی می کند و اینها 

مطلع نیستند. بعد متوجه شدم جدی است.
درویش در خصوص اینکه آیا این تصمیمات به ضرر منافع فوتبال نیســت، 
تصریــح کرد: اصال نمی دانم علت اینکه انتخابــات را لغو کردند چه بود و چرا 
آن را اصــالح کردند. این بی برنامگی روی فوتبال ملی ما تأثیر می گذارد. االن 
موقعیت بســیار حساسی برای حضور در جام جهانی داریم، این بی برنامگی ها 
لطمه می زند. امیدوارم به نتیجه ای که باید برســیم تا برنامه ریزی کنیم و فردا 

نگوییم ای کاش آن کار را انجام داده بودیم تا اینطور نتیجه ضعیف نگیریم.
وی در مورد جذب دیاباته گفت: االن در مورد فوتبال صحبت کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرســپولیس در مورد اینکه آیا با کاوه رضایی مذاکره ای 
داشتند گفت: اصال.

درویش در مورد اینکه آیا دیاباته چهارشــنبه می آید، اظهار داشــت: معلوم 
نیست.وی در مورد اینکه آیا با مدیر برنامه کاوه رضایی صحبت کرده، گفت: اصال. 

 هیچ اختالفی با امیری نداریم
کاپیتان تیم ملی فوتبال گفت: من و وحید امیری هیچ 

مشکلی نداریم و اختالفی هم وجود ندارد.
 احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان 
پس رای دادن در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به 
ســواالت خبرنگاران پاسخ نداد و اعالم کرد پرواز دارم و 

باید هر چه سریع تر به فرودگاه برسم.
وی تنها در پاسخ به این سوال که وحید امیری با ترک 
مجمع انتخاباتی نشان داد که اختالفی بین کاپیتان های تیم ملی وجود ندارد 
گفت: من و امیری هیچ مشکلی نداریم و اختالفی هم وجود ندارد، حرف هایی 

هم که قبل از مجمع زده می شد همه شیطنت برخی رسانه ها بود.

  شوک به تیم ملی فوتسال بعد از انتخاب تاج/ شمسایی استعفا 
کرد!

وحید شمســایی بعد از انتخــاب مهدی تاج به عنوان 
رئیس فدراسیون فوتبال، از هدایت تیم ملی فوتسال ایران 
کناره گیری کرد! مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال امروز 
سه شنبه در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد که 
رقابت برای رســیدن به صندلی ریاست بین مهدی تاج، 
میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی بود.در پایان این رقابت 
انتخاباتی، مهدی تاج با کســب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید فدراســیون 
انتخاب شــد. در مجمع فدراسیون فوتبال ۸۰ نفر حق رأی داشتند که از این 
جمع مهدی تاج ۵1 رأی کســب کرد، میرشــاد ماجدی 2۵ رأی کسب کرد و 
عزیــز محمدی 4 رأی را به خود اختصــاص داد.در پایان این انتخابات، وحید 
شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال خبر شوکه کننده ای را به خبرنگاران اعالم 
و استعفایش از هدایت تیم ملی را اعالم کرد.شمسایی گفت: از تیم ملی فوتسال 
استعفا داده ام و امیدوارم فرد مطلوبی جانشین من شود.این در حالی است که 
شمسایی تیم ملی فوتسال را آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا می کند و 
باید مهرماه در این رقابت ها حاضر بشود.شمسایی در این خصوص ابتدا با انتقاد 
از نحوه برنامه ریزی مجمع فدراسیون فوتبال گفت: این نوع برنامه ریزی زیبنده 
کشورمان نیست. ساعت 2 صبح پیام می آید انتخابات نیست و ساعت ۵ صبح 
می گویند برگزار می شــود. یکسری ها خواب ماندند. به گروه جدید تبریک می 

گویم. فوتبال از همه چیز مهمتر است. آدم ها می آیند و می روند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
مجمع فدراسیون فوتبال برای انتخاب رییس 
جدید این فدراسیون یا یک ساعت تاخیر آغاز 
شد. در این مجمع، مهدی تاج بار دیگر به ریاست 

فدراسیون برگزیده شد.
 مجمع فدراســیون فوتبال که قرار بود از 
ساعت 9 امروز )سه شــنبه( آغاز شود، با یک 
ســاعت تاخیر شروع به کار کرد. برنامه مجمع 
انتخاب رییس جدید فدراسیون فوتبال و چند 
عوض هیات رئیسه است. مهدی تاج، میرشاد 
ماجدی و عزیزاهلل محمدی ســه نامزد ریاست 

فدراسیون فوتبال هستند.
کامرانی فر در شــروع مجمــع گفت: الزم 
می دانم موضوع مهمی را مطرح کنم. در روند 
انتخابات نامه هایی به فدراسیون فوتبال رسید و 
بررسی هایی انجام شد. یکی از نامه هایی که به 
دستمان رسید و ساعت 22:3۰ شب از سوی 
کمیته بدوی بی پاسخ ماند و در نهایت بر اساس 
بندهای اساسنامه اطالعیه ای صادر شد. همچنان 
معتقد هســتم یکســری موارد رعایت نشد و 
موضوعاتی در بحث اساسنامه رعایت نشد. بعد از 
آن اعضای هیات رئیسه جلسه گذاشتند و اعالم 
کردند که این مجمع برگزار شود. جامعه فوتبال 
حضور دارند و من هم به احترام شــما آمدم و 
به هر حال تصمیم بر این شد که جلسه برگزار 
شود. عزیزان تصمیم گرفتند و ما هم موضوعات 
خودمان را مطرح کردیم. در آینده درباره مواردی 

که پیش خواهد آمد پاسخگو خواهم بود.
پوالدگر: امیدوارم همه عزیزان تالش کنند 
و این انتخابات به دور از هر حاشــیه و موضوع 
غیر مرتبط برگزار شــود. شما دلسوزان ورزش 
و فوتبال کشور هســتید و ان شاء اهلل همگی 
بــا هم این انتخابات را برگزار می کنیم چرا که 
فوتبال ما به ثبات و مدیریت خوب احتیاج دارد 
و جمع افکار و نظرات برای حضور قدرتمند در 
جام جهانی مهم است.وی ادامه داد: بعد از قرائت 
دستور جلسه، رای گیری توسط کمیته بدوی 
انجام می شــود و من هم از حضورتان مرخص 
خواهم شد. بعد از دســتور جلسه، سخنرانی 
جناب آقای پوالدگــر، معاونت محترم ورزش 
و جوانان را خواهیم داشــت. سپس سخنرانی 
سرپرست محترم فدراسیون فوتبال و تعیین سه 
نفر برای تایید صورت جلسه، تعیین سه نفر برای 
شمارش آرا و انتخاب رئیس، نواب رئیس و یک 

عضو هیات رئیسه را خواهیم داشت.

 پوالدگر: تالش کنید انتخابات به دور 
از حاشیه برگزار شود

محمــد پوالدگر، معــاون قهرمانی وزارت 
ورزش با تبریک هفته دولت گفت: شــهیدان 

رجایی و باهنر نماد دولت مردمی و خدمت به 
مردم هستند. بنده به دستور آقای وزیر خدمت 
شما رسیدم. ایشان باید امروز در دولت حاضر 
می شدند. هیات دولت به مناسبت هفته دولت 
خدمت مقام معظم رهبری مشرف می شوند و 
از حضور در جمع شما عذر داشتند لذا به بنده 
ماموریت دادند تا سالمی خدمت اعضای محترم 
داشته باشم و به همه عزیزانی که در فدراسیون 
فوتبال تالش کردند و زحمت کشیدند خسته 
نباشید بگویم. انتخابات به معنی بالغ شدن یک 
مجموعه است. یعنی خودمان می توانیم برای 
خودمان تصمیم بگیریــم و نیازی به تصمیم 
گیری دیگران نیســت. برگزار نشدن انتخابات 
به این معنی است که دیگران برای ما تصمیم 

بگیرند.
وی ادامه داد: از برادر عزیزم آقای ماجدی که 
در این چند ماه زحمت کشیدند و این مسئولیت 
مهم را برعهده داشتند، تشکر می کنم. از آقای 
کامرانی فر عزیز هم که مسئولیت سنگینی را 
عهده دار بودند، تشکر می کنم که تالش کردند 
این انتخابات در تاریخ مشخص و زمان تعیین 

شده خود برگزار شود.
معاون قهرمانی وزارت ورزش گفت: شــما 
دلســوزان ورزش و فوتبال کشــور هستید و 
ان شــاءاهلل همگی با هم این انتخابات را برگزار 
می کنیم چرا که فوتبال ما به ثبات و مدیریت 
خوب احتیاج دارد و جمع افکار و نظرات برای 
حضور قدرتمند در جام جهانی مهم است. مردم 
منتظر این رویداد هســتند. همه مردم افتخار 
می کنند که تیم ملی کشورشان در این رویداد 

حضور داشته باشد.
در ادامه، میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست 
ریاست فدراســیون فوتبال خطاب به پوالدگر 
گفت: از اینکه در این مجمع حضور دارید تشکر 
می کنم. این مجمع یکــی از باالترین مجامع 
ورزشــی در کشور است. برای اینکه حق هیچ 
یک از نامزدها ضایع نشود و بتوانیم جوانمردی 
را رعایت کنیم، برای تشکر و خوش آمدگویی 
خدمت شما رسیدم. اگر اجازه دهید به صندلی 

نامزدی خودم بازمی گردم.
در ادامه مراســم، فالحتــی، رئیس کمیته 
بدوی انتخابات فدراســیون فوتبال گفت: باید 
نهایت تشــکر را از نهادهای نظارتی داشــته 
باشم که نجیبانه حامی ما بودند و اجازه ندادند 
اتفاق ناگواری رخ بدهــد. گواهی می دهم که 
دلواپس تریــن آدم هایی که دنبــال برگزاری 
انتخابات بودند، نیروهای نظارتی هستند. این 
مدت احســاس می کردم وســط دشت وسیع 
مقدس شلمچه هستم. بعد از 4 دهه آن خاطرات 
برای من زنده شد. از بس که حال و هوای آنجا 
برای من تداعی می شــد. یک تشکر دیگر هم 
از دبیرکل محترم فدراســیون فوتبال دارم که 
بازوی اجرایی انتخابات بود. به خوبی تصمیمات 
کمیته بدوی را اجرا کردند. ایشــان شب و روز 
خود را گذاشته بودند. وقتی آدم وارد مسابقه ای 
می شود، مشکالتی هم وجود دارد. شرافتمندانه 
و دلسوزانه وارد شــدند. برخالف شایعاتی که 
مطرح بود، از نزدیک گواهی می دهم دبیرکل 
شرافتمندانه و نجیبانه تصمیمات را اجرا کردند.

فالحتی: اگر من چهره درهم رفته کامرانی فر 

که یک فرد احساسی است را می دیدم، صحبت 
می کردم و خیلی چیزها حل می شد اما به خیر 
گذشــت! تمام مصوبات با اتفاق آرا رخ داد و با 
امضای من به دبیرکل رسید. ذیل اطالعیه آن 
روز، بنــدی اضافه کردیــم که چنانچه اتفاقی 
مخالف منافع ملی و امنیت عمومی رخ بدهد، 
تاب تحمل مساله را نداریم.رئیس کمیته بدوی 
اضافه کرد: البته چند خطای اســتراتژیک هم 
داشــتند که روی این حســاب می گذاریم که 
اولین گام ســتادی ایشان بود که در اولین گام 
اینطور زیبا قدم برداشتند. از آقای ماجدی تشکر 
می کنم. این را به حســاب برخورد انتخاباتی 
نگذارید. ایشــان نجیبانه برخورد کردند. اتاق 
ما کنار همدیگر بود اما ایشــان از درب پشتی 
می رفتند که شــائبه ای نباشــد. همانطور که 
بسیاری از رسانه ها و همکاران حقوقی ما گفتند، 
این انتخابات فوتبالی ترین انتخابات است. تولد 
کمیته های انتخاباتی با تولد اساسنامه همراه بود. 
ما باید مدل سازی کنیم. ما قاعده را چیدیم و 
افراد را در نظر نگرفتیم. برای همه این ها به طور 
مفصل صورت جلســه وجود دارد. من از آقای 
دکتر وثوق احمدی به عنوان دوســت فاضل و 
مودب خود، تشکر می کنم که جلسات استیناف 
را هم نوشتند. این مساله به عنوان یک مدل در 
فدراسیون می ماند که نفرات بعدی هم استفاده 
کنند. کمیته بدوی تمام توان خود را گذاشت. 
من از خانواده کوچک خودم تشکر می کنم. وقتی 
چهره درهم و گرفته آقای کامرانی فر را می دیدم، 
ناراحت می شدم. ایشان بسیار احساسی هستند. 

ما سعی کردیم شرافتمندانه کار کنیم.

احسان حاج صفی، کاپیتان تیم ملی فوتبال 
ایران نیم ساعت پس از آغاز مجمع خود را به 

محل برگزاری رساند.
فالحتی در ادامه بیان کرد: همه چیز صورت 
جلسه شده و مستدل بوده است. کمیته بدوی 
هم شب و روزش را گذاشت. شاید اگر من چهره 
درهم رفته کامرانی فر که یک فرد احساسی است 
را می دیدم، صحبت می کردم و خیلی چیزها حل 
می شد اما به خیر گذشت! اساسنامه ما می گوید 
عضوی از فیفا هســتیم اما همان ها به ما اجازه 
دادند که اساسنامه را بر مبنای قوانین داخلی 
تنظیــم کنیم. هر جا خالء باشــد، قطعا ورود 
می کنیم. هیچ کشوری نیست برایش این مسائل 
حل شده نباشد. اشتباهی رخ داده که همکاران 
حقوق دان هم بوده اند. فکر کردند بحث احراز و 
عدم احراز را تا به امروز باز گذاشته ایم که با توجه 
به امنیت ملی خودمان، مشاوره هایی گرفتیم و 
تصمیم نهایی را اتخاذ کردیم. 1۸ مرداد اعالم 
قطعی نامزدها را کردیم و این که بگوئیم چیزی 

قطعی نیست، غلط است.
فالحتی تأکید کرد: تمام مصوبات با اتفاق آرا 
رخ داد و با امضای من به دبیرکل رســید. ذیل 
اطالعیه آن روز، بندی اضافه کردیم که چنانچه 
اتفاقی مخالف منافع ملی و امنیت عمومی رخ 
بدهد، تاب تحمل مساله را نداریم و این طبیعی 
است. اسناد خارجی هر بندش در ایران اجرا شود 
که با نظم ما معارض باشد، مقابلش می ایستیم. 
طبیعتا در این رابطه مقاومت می کنیم و انعطاف 

نشان نمی دهیم.
پــس از صحبت های فالحتــی،  انتخابات 
فدراســیون فوتبال آغاز شــد. رضا درویش، 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که جزو نامزدهای 
تصــدی یکی از کرســی های هیات رئیســه 
فدراسیون فوتبال است خود را به مجمع رساند.

به گفته شــاه کرمی، احســان حاج صفی، 
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران برای رسیدن به 
پرواز برگشــت خود به یونان، زودتر از سایرین 

رای خود را در صندوق انداخت.
همچنین طبــق مقررات، باید نماینده تیم 
استقالل مالثانی در این مجمع حاضر می شد 
اما مالک باشگاه پرسپولیس خوزستان حاضر 
شده که این مساله به گفته عضو کمیته بدوی 
دارای مغایرت با مقررات اســت. در نهایت در 
حالی که مالک پرسپولیس خوزستان که مدعی 
خرید امتیاز استقالل مالثانی است در مجمع 
حضور یافته بود، نماینده استقالل مالثانی پای 

صندوق رای آمد.
اعضای مجمع به نوبت و پس از اعالم نامشان 
در جایگاه مخصوص قرار گرفتند و رای خود را 

به صندوق انداختند.

دارنده مدال طال بازیهای پارالمپیک توکیو در جودو گفت: اگر در گذشــته 
فدراســیون های ورزشی همکاری الزم را با ورزشکاران پارالمپیکی نداشتند، با 
حضور خســروی وفا در کمیته ملی المپیک شرایط بهتر و به نفع ورزشکاران 

پارالمپیکی خواهد بود.
وحید نوری ، با اشاره به تغییر قوانین در جودو نابینایان و کم بینایان و شرایط 
ســخت مدال آوری برای جودوکاران کم بینا، اظهار کرد: از زمانی که قوانین در 
جودو نابینایان و کم بینایان تغییر پیدا کرده، هر چند این تغییر قوانین به نفع 
جودوکاران نابینا شده اما شرایط برای جودوکاران کم بینا از نظر مدال آوری بسیار 
سخت شده است، به طوری که اگر یک جودوکار کم بینا در گذشته برای کسب 
مدال با جودوکار نابینا رقابت می کرد، اما با قوانین جدید یک جودوکار مثبت 9۰ 
کیلوگرم باید با جودوکاران سنگین وزن برای کسب طال رقابت داشته باشد که 

این مساله شرایط را برای جودوکاران کم بینا سخت تر کرده است.
وی در ارزیابی خود برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان باکو، گفت: در 

پارالمپیک توکیو در وزن منهای 9۰ کیلوگرم رقابت داشتم و موفق به کسب مدال 
طال شدم، در مسابقات گرندپری قزاقستان با نظر کادر فنی در مثبت 9۰ کیلوگرم 

رقابت کردم که شــرایطم برای کسب مدال طال در این وزن بهتر از منهای 9۰ 
کیلوگرم بود، در قهرمانی جهان باکو نیز که آبان ماه برای کسب سهمیه پارالمپیک 
پاریس برگزار می شود، هنوز نمی دانم در کدام وزن رقابت خواهم داشت، البته 

در هر دو وزن از نظر آمادگی بدنی و فنی شرایط خوبی برای کسب طال دارم.
قهرمــان بازیهای پارالمپیک توکیو در جودو تصریح کرد: کســب مدال در 
رقابت های قهرمانی جهان باکو به دلیل داشتن امتیاز باال، اهمیت زیادی برای 
جودوکاران دارد و شرایط حضورشان را در بازیهای پاراآسیایی تثبیت می کنند.

نوری همچنین با بیان این که حضور خسروی وفا در راس کمیته ملی المپیک 
شــرایط بهتری را برای ورزشکاران پارالمپیکی فراهم خواهد کرد، افزود: اگر در 
گذشته فدراسیون های ورزشی همکاری خوبی را با ورزشکاران پارالمپیکی به ویژه 
جودوکاران از نظر در اختیار قرار دادن تجهیزات، امکانات و حتی حریف تمرینی 
داشتند، اکنون با تغییرات صورت گرفته و حضور محمود خسروی وفا در راس 
کمیته ملی المپیک، شرایط برای پارالمپیکی ها بهتر و به نفع آنها رقم خواهد خورد.

حضور خسروی وفا در کمیته ملی المپیک به نفع پارالمپیکی هاست

بمب های خاموش تابستان
با گذشت ســه هفته از بازی های لیگ برتر، هنوز برخی از ستاره ها که با 
سروصدای بسیاری راهی تیم های جدید خود شده اند، نتوانستند انتظارات را 

برآورده کنند.
 تقارن فصل جدید فوتبال ایران با جام جهانی 2۰22 قطر و هزینه هنگفت 
تیم ها برای تصاحب عنوان قهرمانی لیگ برتر منجر به انتقال های بزرگی در 
فصل نقل و انتقاالت شد و کلمه »بمب« که معموال به نشانه یک انتقال بزرگ 

به کار می رود، هشتگ سایت ها و صفحات مجازی شد.
با این وجود، با گذشت سه هفته از بازی های فصل جاری، اکثر این بازیکنان 
نتوانستند ظرفیت معمول و عادی خود در فصول گذشته را به نمایش بگذارند و 

هواداران تیم های خود را در انتظار یک نمایش دلچسب گذاشته اند.
اگر چه نمی توان بازیکنان را با گذشت سه هفته از بازی ها قضاوت کرد اما 
عملکرد کنونی دورنمای خوبی را از بازیکنان بزرگ و به اصطالح بمب نقل و 

انتقاالت ترسیم نکرده است.
تجربه فصول گذشته می گوید بازیکنان ایرانی برای درخشیدن در تیم های 
جدید خود در مواقعی نیازمند نیم فصل بازی برای تیم های خود هستند که 
با توجه به زمان کوتاه دو ماه و نیمه تا جام جهانی، چنین فرصتی به معنی از 
دست رفتن فرصت حضور در این رویداد بزرگ برای هر بازیکنی خواهد بود.

یک مرور کوتاه روی اسامی بازیکنان بزرگی که راهی تیم های لیگ برتری 
شــده اند، نشــان می دهد هنوز برخی بازیکنان سرشــناس و انتقال های پر 

سروصدای تابستان آنطور که باید ظاهر نشده اند.
محمد محبی، سجاد شهباززاده و پیمان بابایی در سه هفته اخیر عملکرد 
تماشاگرپسندی در بخش تهاجمی تیم ساپینتو نداشتند. به سراغ پرسپولیس 
که می رویم، این مســاله پررنگ تر می شود. سروش رفیعی، سعید صادقی و 
دانیال اســماعیلی فر سه بازیکن ملی پوش پرسپولیس نیز خاموش و کم سر 

و صدا بوده اند.
در جمع فوالدی های اهواز هنوز احسان پهلوان، سعید آقایی و وریا غفوری 
خودی نشان نداده اند اما حداقل جواد نکونام فعال از این بازیکنان رضایت دارد.

در ســیرجان، خریدهای جدید قلعه نویی فعال خامــوش بوده اند و حتی 
ســرمربی گل گهر بعد از بازی با مس رفســنجان اعالم کرد که تیمش یکی 
از بدترین  نمایش ها را داشــته است. آن ها در سایر بازی های خود نیز چندان 

خوب ظاهر نشده اند.
تراکتور دیگر تیم پر سروصدای تابستان بود که تاکنون از حیث نتیجه گیری 
هم خوب عمل نکرده است. گوستاوو و رضا اسدی از خریدهای نسبتا خوب 

این تیم بودند که فعال نتوانستند کمکی به تیمشان کنند.
تنها تیمی که می توان گفت بیشترین استفاده را از خریدهای جدید خود 
برده، سپاهان است که بیشترین تغییرات را هم در ترکیبش داشته و بازیکنان 
جدید این تیم هم تاثیرگذاری نسبتا خوبی در بازی تیم ژوزه مورایس گذاشته اند.

اگر چه ســتاره ها فرصت بیشتری در ادامه فصل جاری لیگ برتر خواهند 
داشت اما برای حضور در اردوی آتی تیم ملی فوتبال ایران که تا دو، سه هفته 
دیگر برگزار می شــود، باید خودی نشان دهند و جایی در فهرست بازیکنان 

مدنظر اسکوچیچ داشته باشند.

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور کی روش موافقت می کند؟
کاندیدای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال می گوید باید از هر چیزی که به 

فوتبال ملی کمک می کند، حمایت شود.
 رضــا درویش، مدیرعامل پرســپولیس پس از پایان انتخابات ریاســت 
فدراســیون فوتبال اظهار کرد: بعد از مدت ها معضل انتخابات برطرف شد و 
فوتبال از حالت بالتکلیفی درآمد. حداقل االن یک پاسخگو داریم. امیدواریم 
از امروز ظهر، هر کس در فدراســیون حضور دارد، یک برنامه خوب و مدون 
اجرا کند تا تیم ملی ما شایســتگی اش را نشــان دهــد. تیم ملی ما بازیکنان 
 خوبــی دارد اما آن انســجام الزم را ندارد. مشــخص نبود که مســئولیت با

 کیســت اما از امروز ظهر برای اعتالی یک تیم ملی خوب و مقتدر و حفظ 
آبروی فوتبال ایران تالش می کنند.

او درباره تعامل باشگاه پرسپولیس با مهدی تاج گفت: ما هر کاری از دستمان 
بربیاید برای فوتبال انجام می دهد. این وظیفه ذاتی هر باشگاهی علی الخصوص 
پرسپولیس است که ملی پوشان زیادی دارد. ما تنها کاری که می توانیم بکنیم 

این است که ملی پوشان را در اختیار تیم ملی قرار دهیم.
مدیرعامل پرسپولیس درباره قرض 1۰ میلیاردی این باشگاه از فدراسیون 
فوتبــال در دوره مدیریت صدری بیان کرد: این قرض خیلی وقت اســت که 

تسویه حساب شده است.کاندیدای حضور در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
در پاسخ به این سوال که آیا در صورت رای آوردن با حضور کی روش موافقت 
می کند، گفت: هر چیزی که به تقویت تیم  ملی ایران کمک کند تا بتواند نمایش 
خوبی در عرصه جهانی داشته باشد، خوب است. باید آمدن کی روش در هیات 
رئیسه بررســی شود و دید که هیات رئیسه با این موضوع موافق است یا نه. 
به نظرم مطرح کردن اسامی خوب نیست چرا که تعدد آرا به وجود می آورد.

 شــاید همــه بازیکنان بــا این امــر موافق نباشــند. ما همــه حس و 
 عالقه مــان، یــک تیم ملــی بســیار قــوی و منســجم اســت تــا بتوانند 

تمامیت فوتبال ایران در عرصه جهانی را حفظ کنند.
درویش در پاسخ به این سوال که آیا حضور دیاباته در پرسپولیس قطعی 
شده است؟ عنوان کرد: هنوز 1۰۰ درصد نشده است.او درباره وضعیت کارگزار 
 پرسپولیس توضیح داد: ما عمال کارگزار نداریم. ما مذاکراتی داشتیم و کارهایی در 

حال انجام شدن است.
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بیت کوین افق تیره ای را نشــان می دهد؛ بازارســازان احتماال با هدف افزایش 
نقد شوندگی بیت کوین تالش خواهند کرد تا ارزش آن را تا 17 هزار و 578 دالر 

کاهش دهند.
 سایت تحلیلی- خبری »اف ایکس استریت« در گزارشی آورد: قیمت »بیت کوین« 
پس از سقوط به کمتر از 22 هزار دالر در 26 آگوست، شرایط بسیار نامشخصی پیدا 
کرد. ادامه فروش در این سطح قیمت نوسان دیگری را ایجاد و این ارز دیجیتال را 

به زیر خط حمایت هدایت کرد.
افزایش ارزش بیت کوین به قیمتی باالتر از این سطح می تواند نشانه یک جهش 
غیر منتظره و قریب الوقوع باشد و برعکس، شکست این قیمت نیز احتماال منجر 

به تداوم و تسریع روند نزولی شود.
با وجود اینکه نمودارهای تکنیکال در بلندمدت روندی نزولی و در کوتاه مدت 
تصویری مبهم از آینده این رمز ارز نشان می دهند. با این وجود اما به نظر می رسد 
پذیرش کریپتو به خوبی پیش می رود زیرا »اداره پولی سنگاپور« )MAS( در نظر دارد 
محدودیت های جدیدی را در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال در این بازار اعمال 
کند. طبق اطالعات موجود، این اداره به دنبال کسب اطالعات دقیق شرکت  های 

ارزهای دیجیتال که تحت مجوز رگوالتور فعالیت می  کنند، است. 
»راوی منــون« رئیس اداره پولی ســنگاپور گفت که ســرمایه گذاران ُخرد از 
ریســک های موجود در این تجارت غافل هستند اما در عین حال اذعان کرد که 

ممنوعیت فعالیت ارزهای دیجیتال نیز عملی نخواهد بود.
امید به صعود قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین به زیر کانال صعودی که بین 19 و 25 آگوســت تشــکیل 
شده بود سقوط کرد؛ موضوعی که باعث سقوط 10 درصدی و رسیدن آن به سطح  
19513 دالر شد. در حال حاضر به نظر می رسد فروشندگان دست نگه داشته اند 

و به خریداران فرصت دادند تا خرید خود را انجام دهند.
در صورت موفقیت آمیز بودن این پروســه، این توسعه می تواند باعث حرکت 
صعودی بیت کوین و رســیدن به سطح 20750 دالر شود. البته پتانسیل آن نیز 

وجود دارد که این رمزارز تا ارزش 22 هزار و 400 دالر نیز افزایش یابد.

نمودار روزانه بیت کوین
حرکت صعودی بیت کوین با بازیابی قیمت و قرار گرفتن آن در باالی خط روند 
کاهشــی که از اتصال کف های قیمتی مربوط به  30 ژوئن و 13 جوالی به دست 
آمده است، تثبیت خواهد شد. صرف نظر از تالش های خریداران، بازارسازان احتماال 
با هدف افزایش »لیکوئیدیتی« یا نقدشوندگی این ارز دیجیتال، تالش خواهند کرد 
تا ارزش آن را در زیر سطوح نوسانی که بین 13 جوالی و 18 ژوئن شکل گرفته 
نگه دارند. این امر به خصوص اگر ســرمایه گذاران امیدوار به رشد )گاوها( نتوانند 
وارد عمل شوند، منجر به کاهش ارزش بیت کوین از 18 هزار و 889 دالر به 17 

هزار و 578 دالر می شود.

افق تیره بیت کوین؛ تداوم کاهش تا مرز 17 هزار و 500 دالر
اگر شرایط در همین روال باقی بماند تهران هم آب قطع خواهد شداگر شرایط در همین روال باقی بماند تهران هم آب قطع خواهد شد          
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حرکت نزولی طال باعث شده معامله گران در انتظار رسیدن ارزش آن به سطح 
1709.10 دالر باشــند؛ حال پرسش اصلی این اســت که آینده این فلز چگونه 
خواهد بود؟ وب ســایت »اف ایکس امپایر« در گزارشی تحلیلی به بررسی نوسانات 
طال در اقتصاد جهانی پرداخت و نوشت: معامالت آتی طال در روز دوشنبه و تحت 
تاثیر افزایش بازدهــی اوراق قرضه آمریکا و تقویت دالر آمریکا کاهش پیدا کرد. 
اظهارنظرهای تند »جروم پاول« رئیس فدرال رزرو در همایش »جکســون هول« 
و تاکید وی بر ادامه سیاســت های پولی انقباضی برای مهار تورم، کاتالیزوری بود 
که به کاهش ارزش طال دامن زد. در ساعت 6 و 13 دقیقه به وقت گرینویچ، طال 
در معامالت آتی بازار »کامکس دســامبر« 1734.60 دالر معامله شد که 15.20 
دالر یا 0.87 کاهش داشــت. همانطور که انتظار می رفت، رئیس فدرال رزرو طی 
ســخنرانی روز جمعه خود تاکید کرد که فدرال رزرو برای کاهش تورم نرخ های 
بهره را تا جایی که الزم است افزایش خواهد داد. وی همچنین اذعان کرد که این 

امر می تواند برای خانواده ها و مشاغل دردسرساز باشد.

قاطعیت پاول درزمینه اجرای سیاست های انقباضی موجب شد تا سرمایه گذاران 
طال به این سخنان واکنش نشان دهند.  

تحلیل تکنیکال نمودار نوسان قیمت روزانه
طبق نمودار نوسان قیمتی روزانه، روند اصلی نزولی است. روند نزولی در اوایل 
امروز هنگامی که فروشــندگان یکبار از قیمت کف 1740.20 دالر بیرون آمدند 
مجددا تکرار شــد. بیشترین قیمت در  سقف جدید 1778.80 دالر است. پس از 
حرکت در مسیر صعودی دو سطح مقاومت در قیمت 1760.40 و 1776.20 دالر 
وجود دارد. با این وجود اما ســطح مقاومت اصلی همچنان در منطقه  1798.50 

دالر تا 1822.60 دالر خواهد بود.
در صورت ادامه حرکت نزولی سطح حمایت بعدی 1709.1 است و در یک روند 

طوالنی تر سطح بعدی در 1609.30 دالر است.
پیش بینی ها درباره نوسانات طال؛ سناریوی ادامه روند نزولی 

واکنش معامله گران به قیمت 1749.80 دالر در روز دوشــنبه احتماال مسیر 
قراردادهای آتی طالی کامکس دســامبر را  تعییــن خواهد کرد. حرکت به زیر 
1749.80 دالر نشان دهنده حضور فروشندگان است. حرکت به سمت 1740.20 
دالر به ادامه روند نزولی طال دامن می زند. رسیدن به این ارزش می تواند زمینه را 

برای رسیدن به کف بعدی یعنی 1727.00 دالر فراهم کند.
سناریوی حرکت صعودی

حرکت به سمت قیمتی بیش از 1749.80 دالر نشان دهنده فعالیت خریداران 
خواهد بود؛ امری که می تواند منجر به رســیدن به سطح 1760.40 دالر شود. از 
آنجایی که روند اصلی با کاهش مواجه است، احتمال دارد که فروشندگان با رسیدن 
به این سطح وارد بازار شوند. با این حال اگر روند صعودی همچنان ادامه یابد می توان 

امید داشت که طال وارد سطح قیمتی 1776.20 دالر و 1778.80 دالر شود.

داده های جمع آوری شده توسط یک برناه سالمت در انگلیس نشان می دهد که 
اسهال یکی از عالئم رایج کرونا بین انگلیسی های واکسینه شده است.

به نقل از ایندیپندنت،  عالئم رایج کرونا شامل خستگی، گلودرد و سردرد برای 
مردم شناخته شده هستند اما عالمت های گسترده دیگری نیز در بین مبتالیان 

به این ویروس دیده شده است.
بر اساس داده های جمع  آوری  شده توسط اپلیکیشن ZOE Health Study، اسهال 
 یکی از عالئم رایج کرونا بین انگلیســی های واکســینه  شده است. داده ها نشان

 مــی دهد که در ژانویــه 2022 تعداد افرادی که این عالمت را گزارش کرده اند، 
افزایش یافته و برخی از این موارد مربوط به ابتال به امیکرون است.

با این حال، تیم زوئی گفت: به نظر می رسد موجی از سایر عالئم شکمی غیر کرونا 
نیز وجود دارد. این تیم گفت که اسهال می تواند یکی از عالئم اولیه ویروس باشد 
که از روز اول عفونت شروع و در طول هفته بدتر می شود. معموالً به طور متوسط 

دو تا سه روز طول می کشد، اما می تواند تا هفت روز در بزرگساالن ادامه یابد.
تقریبا یک سوم بزرگساالن باالی 35 سال گزارش دادند که در موج آلفا دچار 
اســهال شــده اند، در حالی که تنها یک نفر از هر پنج می گوید که آن را در موج 
امیکرون و دلتا این مشکل را تجربه کرده اند. افرادی که در دو موج اخیر اسهال را 
تجربه کردند، دو بار واکسینه شده یا دز تقویت کننده خود را نیز دریافت کرده بودند.

سرویس سالمت ملی انگلیس می گوید اسهال در بزرگساالن شایع است و مهم 
ترین کاری که باید انجام دهید این است آب بنوشید. این سرویس همچنین توصیه 
می کند که در خانه بمانید، استراحت کافی داشته باشید و در صورت امکان غذا 
بخورید.پزشکان می گویند اگر فردی اسهال همراه با سایر عالئم رایج کرونا، مانند 
درجه حرارت باال، ســرفه جدید، و از دست دادن یا تغییر حس چشایی یا بویایی 
داشــت، حتما تســت کرونا بدهد و در صورت مثبت بودن تست، شیوه نامه های 

بهداشتی را رعایت کند.

سقوط فلز زرد؛ سیر نزولی طال تا کجا ادامه خواهد یافت؟

اسهال، عالمت مشترک کرونا بین افراد واکسینه شده در انگلیس

  آیا شکالت تلخ واقعاً برای بدن مفید است؟

براساس باوری عمومی، شکالت برای بدن مفید نیست؛ اما هرچقدر شکالت 
تلخ تر باشد، مواد مقوی آن برای سالمت بدن بیشتر است.

صدها سال است که انسان ها انواع شکالت را مصرف می کنند. اغلب اوقات 
این شکالت به شکل کاکائِو مایع مصرف می شد که از دانه های کاکائو به دست 
می آید. در برخی فرهنگ ها، شکر و شیر هم به شکالت اضافه و در بسته بندی های 
پرزرق وبرق عرضه شد. هنوز کاکائو به این شکل مصرف می شود؛ اما این پرسش 

به وجود آمده است که آیا شکالت واقعاً برای سالمت بدن مفید است؟
به نقل از مارجی مک کولو، مدیر علمی ارشد پژوهش های همه گیرشناسی 
انجمن ســرطان آمریکا، سرخ پوست های قبیله ی Kuna در جزایر سان بالس 
پاناما فشار خون کمی دارند که با افزایش سن افزایش نمی یابد؛ ازاین رو، میزان 
حمالت قلبی، سکته، دیابت و سرطان در آن ها اندک است و معموالً در سنین 

پیری می میرند.
برخالف این باور علمی که نمک زیاد می تواند فشــار خون را افزایش دهد، 
این قبیله درمقایســه با میانگین مصرف ایــاالت  متحده نمک زیادی مصرف 

می کنند. مک کولو برای پی بردن به رژیم غذایی این قبیله، از آنان بازدید کرد 
و متوجه شد افراد قبیله روزانه چهار فنجان کاکائِو ترکیب شده با آب و مقدار 

کمی شکر مصرف می کنند.
بااین همه، مک کولو نمی تواند ســالمت بومیــان کونا را با قطعیت زیاد به 
نوشیدن کاکائو نسبت دهد؛ به ویژه اینکه این قبیله مقدار زیادی میوه و چهار 
برابر مصرف میانگین آمریکایی ماهی می خورند. عالوه بر این، ســبک زندگی 
فعاالنه تری از مردم غربی دارند. به باور جوان منسون، استاد دانشکده ی پزشکی 
هاروارد، بســیاری از پژوهش ها به فواید شکالت تلخ برای قلب پرداختند؛ اما 
ممکن است انحراف داشته باشند؛ زیرا افرادی که شکالت می خورند، معموالً 

دغدغه ی افزایش وزن ندارند.
پژوهشگران در یکی از بررسی ها، برنامه های غذایی و سالمت 20 هزار فرد 
را مطالعه کردند و متوجه شــدند مصرف 100 گرم شکالت )از جمله شکالت 
شــیری( در روز می تواند ریسک ابتال به بیماری های قلبی و سکته را کاهش 
دهد. آنان معیارهای تأثیرگذار دیگر بر این روند مانند سیگار کشیدن و فعالیت 
ورزشــی را نیز بررســی کردند؛ اما ممکن است دالیل دیگری غیر از شکالت 

وجود داشته باشند.
در مرحله ی بعد، پژوهشگران آزمایش بزرگی انجام دادند که دیگر علت های 
احتمالی مثل رژیم غذایی و سبک زندگی را پوشش  دادند. براساس این پژوهش، 
فواید بالقوه ی کاکائو را می توان به میزان زیاد فالونوئیدها یا ترکیب های گیاهی 

موجود در توت و چای نسبت داد.

جزیره سن باالس پاناما
وضعیت سالمتی ساکنان جزیره ی سان باالس پاناما به لطف نوشیدن منظم 

شکالت غنی از فالونوئید فراتر از حد انتظار است.
براساس پژوهشی با عنوان »نتایج مولتی ویتامین و مکمل کاکائو« شامل 21 
هزار شرکت کننده، مصرف 400 تا 500 میلی گرم مکمل فالونوئیدی کاکائو 
در روز می تواند خطر مرگ بر اثر بیماری قلبی را ازطریق کاهش فشار خون و 
التهاب بدن را کاهش دهد. دلیل استفاده از مکمل کاکائو به جای کاکائِو واقعی 
این بود که تراکم فالونوئیدها در برندهای مختلف شکالت به دالیلی مثل نوع 

برداشت و تولید و فراوری متفاوت است.
برای مثال، فالنوئید موجود در شکالت تلخ چهار برابر بیشتر از فالونوئید 
چای است؛ اما پژوهش ها نشان می دهند محتوای فالوانول هم در فرایند فراوری 
تولید کاهش پیدا می کند. به گفته ی گونتر کوهنل، استاد تغذیه و علوم غذایی 
دانشــگاه ریدینگ، هیچ توافقی درباره ی مقدار فالوانول کاکائِو مورد نیاز برای 

رسیدن فواید سالمتی وجود ندارد.
درحالی که به نقل از ســازمان ایمنی غذایی اروپا )EFSA(، نزدیک به 200 
میلی گــرم فالنوئید کاکائو یا 10 گرم شــکالت تلخ برای بدن مفید اســت، 
پژوهش های جدید نشان می دهند مصرف روزانه ی 500 میلی گرم فالونوئید 
کاکائو تأثیر بیشتری بر سالمتی خواهد گذاشت. این میزان هم اندازه با مصرف 

یک شکالت 30 گرمی کوچک است. کوهنل می گوید:
فکر نمی کنــم روش های افزایش محتوای فالوانول شــکالت را به غذای 

سالمی تبدیل کنند.

مزایای سالمتی کاکائو

پژوهش ها نشان می دهند فواید سالمتی کاکائو به دلیل مقدار فالوانول های 
گیاهی آن است.

شکالت تلخ حاوی موادی است که چیز زیادی درباره شان نمی دانیم. شکالت 
یکی از معدود منابع تئوبرومین مولکولی گیاهی اســت. به باور کریس آلفورد، 
اســتاد روان شناسی کاربردی دانشگاه غرب انگلستان، با اینکه تئوبرومین در 
خانواده ی کافئین قرار دارد و ماده ای روان گردان اســت، محرک مالیم تری از 
کافئین محسوب می شود و هرچقدر شکالت تلخ تر باشد، محرک آن قوی تر 
است. او می افزاید:اگر مقدار زیادی شکالت تلخ بخورید، ممکن است به محرک 

خالصی برسید که مالیم تر از کافئین است.
به عقیده ی برخی پژوهشــگران، بــه نگرانی بابت ریســک بیماری های 
قلبی ناشــی از شــکالت نیازی نیســت. شــکالت تلخ معموالً حاوی شکر 
اســت؛ اما یکــی از راه های اجتنــاب از قنــد زیاد انتخاب شــکالت هایی 
 بــا درصــد بســیار کاکائــو اســت کــه معمــوالً درصــد کاکائــِو آن ها 

بیشتر از شکالت های شیری است.

سمت تاریک شکالت
شکالت تلخ اغلب اوقات حاوی کره ی کاکائو است که به دلیل چربی اشباع 
زیاد، ریســک بیماری های قلبی را افزایش می دهد. آئدین کاســیدی، استاد 
دانشــکده ی علوم زیستی در دانشگاه کوینز بلفاســت، درباره ی این موضوع 
می گوید:چربی های شکالت همگی از کره ی کاکائو به دست می آیند. با اینکه 
اســتریک اسید اثری خنثی بر کلسترول دارد، یک سوم چربی های موجود در 

کره ی کاکائو از نوع اشباع و برای سالمت مضر هستند.
پژوهشگران آشکارا مصرف شکالت را برای کاهش خطر بیماری قلبی توصیه 
نمی کنند؛ اما براساس پژوهشی دیگر، مصرف منظم شکالت تلخ فوایدی برای 

سالمتی، به ویژه سالمت قلب دارد.

پودر کاکائو
در حال حاضــر، هیچ توافقی درباره ی میزان فالوانول کاکائِو موردنیاز برای 
برخورداری از مزایای سالمتی وجود ندارد.به نقل از دوان ملور، متخصص تغذیه ی 
دانشکده ی پزشکی آستون، مصرف مقدار کمی شکالت تلخ می تواند به کاهش 
عادت های تغذیه ی ناسالم کمک کند. او می گوید:مقدار کم شکالت مضر نیست 
و می تواند رابطه ی شما با شکالت را به چالش بکشد؛ زیرا می توانید از این مقدار 
کم لذت ببرید و احساس گناه نکنید. تلخی شکالت هم عاملی محدودکننده 
برای مصرف آن است.مسئله این است که هرچه محتوای فالونوئیدی کاکائِو 
شکالت بیشتر باشد، طعم آن تلخ تر است و هرچه طعم تلخ تری داشته باشد، 
کمتر در بازار عرضه شدنی است. ملور بیان می کند:رابطه ی غیرمستقیمی بین 
مقدار مفید کاکائو و لذت بردن از آن وجود دارد... چربی و قند باعث می شوند 
جذب فالونوئیدها برای بدن آسان تر شود. برخی از این فالونوئیدها ترکیب های 
زیستی پیچیده ای هستند و یکی از راه ها برای جذب آن ها افزودن شکر است.

کونل نیز می افزاید:شکالت غذای سالمی نیست و با درنظرگرفتن مقدار قند و 
چربی در اغلب شکالت ها، مزیت فالوانول ها در مقایسه با عوارض شدید تغذیه ی 

بیش از حد چشم پوشیدنی است.

در جست وجوی طعم
به نظر می رســد تعداد شرکت هایی که مستقیماً از دانه شکالت درصد باال 
تولید می کنند، رو به افزایش است. این شرکت ها بیشتر متمرکز بر حفظ طعم 
هستند تا مزایای سالمتی؛ اما اگر فرایند حفظ طعم دانه ی کاکائو هم در نهایت 

به تولید شکالتی سالم تر بینجامد، چه نتیجه ای می توان گرفت؟
 ،Firetree Chocolate به گفته ی مارتین اودیر، هم بنیان گذار برند شکالت
دانه های کاکائو در جزایر ســلیمان در اقیانوس آرام رشد می کنند و دقیقاً در 
لحظه ی رسیدن برداشت می شوند. ســپس، کشاورزان پوسته های کاکائو را 
باز می کنند و فرایند شش روزه ی تخمیر و سپس خشک کردن کاکائو را آغاز 

می کنند.

شیر و کاکائو
افزودن لبنیات و شکر به شکالت می تواند به جذب فالوانول های گیاهی کمک 
کند.در اولین سال های قرن بیستم، همه چیز تغییر کرد. شرکت های شکالت 
به دو محصول کشــاورزی وابسته بودند: 1. محصول اصلی که از ماه نوامبر تا 
ژانویه برداشت می شد؛ 2. محصول میانی که فصل برداشت آن از ژانویه تا ژوئن 
بود. اودیر می گوید:محصوالت میانی کوچک تر و اندکی نامرغوب تر بودند و در 

ابتدای کار فروخته نمی شدند. 
شــرکت ها آن هــا را بــا تخفیــف می خرید و کشــاورزان کــه متوجه 
شــدند دانه هــای مرغوب را به قیمــت ارزان می فروشــند، محصول میانی 
 و محصــول اصلــی را مخلــوط کردنــد؛ بنابراین، شــرکت های شــکالت

 دانه هایــی با اندازه های مختلــف را دریافت می کردند که به زمان های پخت 
متفاوتی نیاز داشتند. 

امام صادق علیه السالم :

َرأی  إذا  ِعّزا  الُمؤِمِن  َحسُب 
یَعَلَم الّل َعزَّوجلَّ  ُمنَکرا أن 

ِمن َقلِبه إنکاَرُه .
برای عّزت مؤمن همین کافی 
را  است که هر گاه منکری 
جل و  عز  خداوند   ببیند، 
 بداند که در دل آن را انکار 

می کند.
الکافي : ج 5 ص 60 ح 1.

یک مشکل در موتور فضاپیمای آرتمیس 1، ناسا را مجبور کرد حداقل چهار روز 
پرتاب موشک را عقب بیاندازد.به نقل از رویترز، یک مشکل در موتور فضاپیمای 
آرتمیس 1، ناسا را   مجبور کرد حداقل چهار روز پرتاب موشک را عقب بیاندازد.

شــمارش معکوس حدود 40 دقیقه قبل از زمان پرتاب متوقف شد. موشک، 
سیســتم پرتاب فضایی 32 طبقه و دو مرحله ای )SLS( و اوریون در انتظار بلند 

شدن از مرکز فضایی کندی در کیپ کاناورال فلوریدا بودند.آژانس فضایی ایاالت 
متحده عدم پرتاب را مشــکلی در یکی از موتورهای اصلی موشک عنوان کرد. به 
گفته آژانس، مهندسان ماموریت برای تنظیم مناسب موتور در دمای مناسب برای 
پرتاب تالش کردند.  ناسا تاریخ پرتاب جدیدی را اعالم نکرده، اما گفته که اولین 

فرصت پرتاب برای روز جمعه، 2 سپتامبر تعیین شده است.

نقص فنی موتور، پرتاب »آرتمیس 1« را عقب انداخت
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