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هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به شکوفایی نمی رسد؛ 
هر چه زمینه برای حضور بین المللی بخش خصوصی بیشتر فراهم شود، رشد 

اقتصادی، توسعه و اشتغال زایی عملی تر خواهد بود.
سهم ایران در تجارت جهانی از 3 دهم درصد در سال 1395 به ۲ دهم درصد 
رسیده و براساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، سهم محیط همسایگی 
ایران در اقتصاد دنیا 5 درصد است؛ این سهم در ۷۰ سال گذشته بدون تغییر باقی 
مانده است. بر همین اساس به نظر می رسد همسایگان ما حداقل در چشم انداز 
بلندمدت، تعامل با ایران و یا منطقه را در اولویت قرار نداده اند، بلکه به افزایش 
سهم خود در تجارت جهانی می اندیشند و این در شرایطی است که دولت ها در 
ایران و به طور مشخص دولت سیزدهم برای افزایش مراودات تجاری با همسایگان 
و پیوستن به پیمان های دوجانبه با همسایگان و چندجانبه با کشورهای منطقه 
در تکاپوی روز افزون هستند.تقویت دیپلماسی اقتصادی بدون شک می تواند در 
ارتقای سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه ای سهم به سزایی داشته باشد و 
معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه هم این امر را در دستور کار داده 
است. همچنین طرحی دو فوریتی برای الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی 
با رویکرد تقویت حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی در دستور کار مجلس 
قرار دارد، که روزنه هایی نو برای تنفس تجارت خارجی ایران ایجاد می کند اما 
برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به پیش شرط هایی از جمله مطالعه و بررسی 
دقیق شرایط موجود، ایجاد وحدت نظر میان نخبگان، شناسایی دقیق قواعد 
بازی و عمل گرایی و نه ماندن در سطح نازل شعار در ابعاد داخلی و فرامرزی 
والبته حل مسائل پیچیده مالی با جهان نیاز است.در بعد داخلی برای دستیابی 
به یک دیپلماسی اقتصادی مقتدر و متناسب با ظرفیت های ایران به بازتعریف 
دیپلماسی و وظایف و تکالیف دستگاه دیپلماسی و دیپلمات ها، هماهنگی بین 
دستگاه های مختلف اقتصادی و سیاسی، معتقد بودن این دستگاه ها به لزوم 
حضور بخش خصوصی واقعی و فضاســازی برای حضور این بخش نیاز جدی 
احساس می شود.در بعد بین المللی هم ضرورت دارد استراتژی های مناسب و به 
موقع و مبتنی بر موقعیت ژئوپلتیک و ویژه ایران )البته تا زمانی که دنیا جایگزینی 
برای آن نیافته است( به نفع دیپلماسی اقتصادی اتخاذ کنیم. در همین حال 
شناخت دقیق بازارهای هدف و تنظیم برنامه برای نقش آفرینی حداکثری در 
این بازارها، تسهیل روند جذب سرمایه گذاری خارجی و توجه خاص به ایرانیان 
خارج از کشور به افزایش سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه ای و باال بردن 
سهم کشورمان از مراودات تجاری با همسایگان منجر خواهد شد. برای اجرایی 
شدن چنین اهدافی شایسته است تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی و 
سیاسی دخیل در امر دیپلماسی اقتصادی در عمل به هماهنگی الزم برسند؛ امری 
که متاسفانه تاکنون کمتر دیده شده و مدام فریاد نارضایتی و گالیه های بخش 
خصوصی و بخش های دولتی اقتصاد نسبت به مدیران بخش های دیپلماتیک 
درباره عدم اطالع رسانی در مورد مفاد قراردادها بلند است. ضمن اینکه بین 
دستگاه ها و وزارتخانه اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت هم هماهنگی در خوری 
وجود ندارد.از آن جایی که عالوه بر وزارتخانه های اقتصادی، شرکت های بزرگ 
و کوچک بخش های شبه دولتی و نیمه خصوصی، شرکت های بزرگ دولتی 
و بعضی نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی فعال در حوزه اقتصاد ایران، حضور 
پررنگی دارند، دستیابی به اهداف درون مجموعه ای نسبت به استراتژی های 
ملی، در اولویت بیشتری قرار دارد. حال آنکه در جهان پرشتاب و مدرن امروز، 
بدون همکاری و هماهنگی بین دستگاه ها و بخش های ذی نفع و تأثیر گذار 
در عرصه اقتصاد و سیاست، جان دادن به دیپلماسی اقتصادی و باال بردن سهم 
ایران از تجارت بین المللی غیرممکن اســت.برای داشتن دیپلماسی اقتصادی 
مقتدر، وزارتخانه های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن 
و تجارت، کشور وفناوری اطالعات ونهادهای متعدد اقتصادی باید برنامه های 
مدون و محکمی برای برقراری رابطه اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر و 
سرمایه گذاری خارجی داشته باشند و در این بین وزارت امور خارجه به عنوان 

هماهنگ کننده این دستگاه ها و بخش ها نقش بسیار حائز اهمیتی دارد.  
در جهان  امروز، هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به ثمر و 
شکوفایی نمی رسد، لذا هر چه زمینه ها برای حضور بین المللی بخش خصوصی 
بیشتر و عمیق تر باشد، رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال زایی مقدورتر خواهد 
بود. سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد ایران البته امکان ارائه امتیازات ویژه به 
بخش خصوصی واقعی را سلب کرده و این در شرایطی است که اقتصاد دولتی 
به راحتی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا را دست کاری می کند و بخش خصوصی را 
تحت فشار قرار می دهد و هر روز منزوی تر می کند. پس باید طرحی نو درانداخت 

که شاکله آن در این کوتاه سخن برشمرده شد.

صندوق توسعه ملی، صندوق تولیدکنندگان نیستصندوق توسعه ملی، صندوق تولیدکنندگان نیست

رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه تولید را بی محابا مقدس کردیم، گفت: صندوق حدود 
1۴5 میلیارد دالر ورودی داشته که حدود نیمی از آن طی 1۰ سال گذشته با مجوزهای خاص 
دولت ها برداشته شده است. مهدی غضنفری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
اظهار کرد: در مورد صندوق توسعه ملی به نظرم شاید با یک مشکل مفهومی مواجه هستیم، 
ما باید یک سوال تاریخی از خودمان بپرسم که چرا حســاب ذخیره ارزی شکست خورد. 
کویت قبل از ما این پس انداز ارزی و این صندوق را ایجاد کرد و شکست هم نخورد و االن هم 
خیلی قدرتمند پیش می رود و کشورهایی نیز که بعد از ما چنین صندوق هایی درست کردند 
از ما پیشی گرفته اند. اما ما در انتهای دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ این صندوق را تشکیل دادیم 
و شکست خوردیم و کسی نیز با این جمله من اکنون مخالفت نمی کند که چرا این واژه را 

استفاده می کنید. بنابراین باید پرسید چه باید کرد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: من دو علت اصلی در مورد شکست حساب 
ذخیره ارزی را ذکر می کنم که یکی از اشکاالت نگرشی و بینشی است که همه ما چه در گروه 
حکمرانان کشور و چه در گروه فعاالن اقتصادی داشته ایم و باز هم ممکن است داشته باشیم. 

دوم نیز اشکاالت کنشی و منشی است.
توهم بی کرانگی منابع را داریم

وی ادامه داد: در مورد اشکاالت نگرشی و بینشی گروه اول، چهار مشکل داریم که ممکن است 
همچنان باشد یا نباشد و یکی اینکه توهمی به نام بی کرانگی منابع داریم و فکر می کنیم که 
پول هایی که در اختیار دولت و بانک هاست یک اقیانوس بوده و پایان ناپذیر است و لذا گرفتن 
وام مدام انجام می شود و همه فکر می کنند می توان تا بی نهایت وام گرفت این در حالی است 

که اگر کوه دماوند هم باشد و ریزریز از آن پول برداشته شود پایان می یابد.
غضنفری افزود: ما نیز در مورد صندوق ذخیــره ارزی فکر می کردیم که چقدر پول در این 
صندوق داریم و این توهم در مورد بانک ها نیز وجــود دارد و یکی از دالیلی که در مجلس 
تســهیالت تکلیفی را برای بانک ها گاهی اوقات وضع می کنند شاید توهم نامحدود بودن 
منابع است چراکه وقتی از یک عددی بیشتر شــود حس نامحدود بودن داریم در حالیکه 

واقعاً اینطور نیست.
تولید را بی محابا مقدس کردیم

وی اضافه کرد: یک بحث نیز که در ۴۰ سال با آن مواجه بودیم تقدس تولید بود. البته تولید 
محترم و ارزشمند است و برای تولیدکننده نیز باید فرش قرمز پهن کرد، اما هر تولیدی را 
نمی توان به هر قیمت سرپا نگه داشت و ممکن است نتوانیم خیلی از تولیدها را حفظ کنیم 
یا اصالً شاید نتوان در همه حوزه ها تولید کرد و لذا اینکه تولید بسیار مهم است موجب شده 
در خیلی وقت ها بی محابا، بخشی از منابع را به پای آن بریزم و این منابع نیز بازنگردد. حساب 
ذخیره ارزی قربانی همین تقدس فریبکارانه شد. وقتی پولی مال دولت و دیگران می شود، 
دقت را که در مورد پول خودمان داریم در مورد آن پول نداریم و وقتی از طریق بانک های عامل 

وام داده می شود آن مراقبتی که بانک های عامل از پول خودشان می کنند از حساب ذخیره 
ارزی نمی کردند و همین االن نیز صندوق ذخیره ارزی نیز این گرفتاری را دارد.

غضنفری ادامه داد: مساله دیگر که امیدوارم به مقامات برنخورد، تجربه اندک حکمرانی است، 
ما حساب را شکل دادیم اما هنوز نمی دانستیم به عنوان یک حکمران که تفاوت صندوق ریالی 
و ارزی چیست، ارزی وام دادیم و ریالی گرفتیم و بعد حساب و کتاب کردیم و دیدم که چقدر 
صندوق کوچک شده است. اگر صندوق ارزی بوده و وام ارزی داده شده باید ارزی گرفته شود 

لذا این مسائلی که مطرح کردم اشکاالت نگرشی و بینشی بود.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گفت: اما بقیه اشکاالت که به کنش و منش 
ما برمی گردد یک تله تقسیم بندی است؛ مثالً می گویند کسانی که نمی توانند ارز بدهند آنها 
را دسته بندی کنیم، ضمن اینکه یک عده هستند که خیلی بیچاره هستند و لذا از آنها ریال 
دریافت کنیم یک راه کوچک را باز می کنند و مثاًل می گویند از 1۰ نفر ریال بگیریم و فقط 
کافی است که با یک نفر از این 1۰ نفر موافقت شود و لذا به دنبال آن انبوهی از آدم ها می آیند 

پشت این 1۰ نفر می ایستند و این 1۰ نفر تبدیل به آمبوالنس در بزرگراه می شوند.
غضنفری افزود: بیانیه پشتیبانی از سوی انجمن ها و نمایندگان اتاق ها می آید که در راستای 
حمایت ها از تولید و نامگذاری سال شما باید همکاری کنید و این سوال مطرح است که واقعاً 

چه ربطی دارد؟ این در حالی است که منابع صندوق و منابع حساب باید حفظ شود.
امهال حد دارد

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: دو تصمیم است که نام آن را اهمال و 
امهال می گذاریم. باالخره یک دفعه امهال می گیرید اشکال ندارد، ما دویست پروژه ارزی 
داشــتیم که ۴۰۰ بار امهال گرفتند، می گوئیم که شرایط اقتصادی کشور این گونه اقتضا 
می کرد. وقتی امهال از یک بار به ۷ بار تبدیل می شود دیگر نام این امهال نیست و نام آن اهمال 
است. امهال حد دارد و باید وام را برگرداند زیرا باالخره یک نفر دیگر در انتظار دریافت وام است.

صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیست
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالت جهش های ارزی و بهانه جویی های فرضی است و 
این مساله کاماًل واضح است، گفت: صندوق توسعه ملی از چه تشکیل شده است؟ صندوق 
توسعه ملی تنها صندوق ارزی کشور است و دانستن این موضوع بسیار مهم است. صندوق 
توسعه ملی یک نهاد مقتدر ملی است که در کنار بخش خصوصی است و مانند بانک مرکزی 
است ولی یک تعریف دیگری دارد.غضنفری افزود: صندوق توسعه ملی صندوق ریالی نیست 
و یک صندوق ارزی است و می توانست خارج از کشور باشد مانند بانک توسعه اسالمی یا بانک 
توسعه آسیایی. لذا باید یک تشخص و تمایز برای آن قائل شد و بدانیم که صندوق توسعه ملی، 
بانک مرکزی نیست. بعضی ها می گویند دولت بخشنامه دارد که ریال بدهیم و بانک مرکزی 
به صندوق ارز بدهد. شاید بانک مرکزی بتواند این کار را بکند ولی صندوق نمی تواند این کار 

را بکند زیرا صندوق بانک مرکزی نیست و بانک عامل هم نیست.

سریال »نون خ۴« که قرار بود در اواخر تابستان کلید بخورد 
به دلیل آماده سازی مقدمات کار و طوالنی شدن پیش تولید، 

در چند روز آینده جلوی دوربین خواهد رفت.
»نون خ« در فصل چهارم، قرار اســت ابتدا در تهران مقابل 

دوربین برود و بعد به لوکیشن های دیگر خواهد رسید.

اشکان خطیبی نقش »اســفندیار رویین تن« را در نمایش 
»هفت خان اسفندیار« بازی می کند.

 به نقل از روابط عمومی پروژه، اشکان خطیبی با موسیقی- 
نمایش »هفت خان اسفندیار« به کارگردانی حسین پارسایی 

مهرماه امسال به تاالر وحدت می آید.
»هفت خان اســفندیار« یکی از داســتان های مشــهور 
شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوســی است که در هفت 
خان، حکایت سفر پرماجرای اســفندیاِر رویین تن به قصد 
رهاندن خواهرانش همای و به آفریــد از چنگ تورانیان را 

روایت می کند.
پیش تر حسام منظور، محمد ریاضت، رضا راد، مونا صوفی، 
نیکا افکاری، سروین ضابطیان و ســایه پارسایی بازیگران 
نقش های پشوتن، رییس قبیله و همای و به آفرید)خواهران 

اسفندیار(  معرفی شدند.
امین حیایی در نقش گرگســار تورانی، غزل شــاکری در 
نقش کتایون مادر اسفندیار، امیر کاوه آهنین جان در نقش 
گشتاسب شــاه ایرانی، اصغر پیران در نقش ارجاسب شاه 
تورانی، الهام کردا در نقش جادو زن و سروش کریمی نژاد در 

نقش جاماسب پیشگو نیز دیگر بازیگران هستند.

 » نون خ ۴« در تهران 
کلید می خورد

 خطیبی درنقش
 »  اسفندیارِ رویین تن« 

  

سادینا آبائی
نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی

بازتعریف دیپلماسی اقتصادی با اعتقاد به 
بخش خصوصی
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/06/30

شماره : 1471

ترانزیت  وقوانین متناقض و متعدد 

کمیته اقدام ارزی طی مصوبه ای، مهلت عدم اعمال محدودیت های تجاری 
را تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید کرد.

کمیته اقدام ارزی در خصوص رفع محدودیت های صادرکنندگان کاالهای 
خارج از شمول ایفای تعهدات ارزی و آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرات 

از محل ورود موقت مصوبات تازه ای ابالغ کرده است.
در این ابالغیه آمده است:

۱. با توجه به پایان مهلت تعیین شده )پایان شهریورماه ۱۴۰۱( در مصوبه ۶۹ 
کمیته اقدام ارزی »در خصوص رفع محدودیت های صادرکنندگان کاالهای 

خارج از شمول ایفای تعهدات ارزی )به شرح زیر(«،
- مصوبه ۶۲ کمیته اقدام ارزی: »چنانچه تمام یا بخشی از کاالی وارداتی 
به هر دلیلی از جمله معیوب بودن، فســاد، عدم دارا بودن اســتانداردهای 
الزم و یا انصراف از خرید کاال، از طریق رویه صادرات قطعی از کشور خارج 
شود، معادل ارزش کاالی وارداتی )کاالی جایگزین از محل بند ۲ ماده ۲۸ 
آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات( با تأیید اصالت پروانه های 
وارداتی توسط گمرک ایران مشمول ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات 

نمی گردد«
- مصوبه ۶۷ کمیته اقــدام ارزی: »چنانچه کاالیــی به منظور تعمیر طی 
اظهارنامه صدور موقت از کشور خارج شود و به دلیل عدم قابلیت تعمیر و 
غیرقابل استفاده بودن به کشور بازنگردد و اظهارنامه صادرات موقت تبدیل 
به صادرات قطعی شود و یا کاالیی که اشــتباهاً تحت رویه صادرات قطعی 
به منظور تعمیر از کشور خارج شود، منوط به تأیید مراتب توسط دستگاه 

تخصصی ذی ربط، مشمول ایفای تعهدات ارزی نخواهد بود.«
»مهلت عدم اعمــال محدودیت های تجاری تا پایان آذرماه ســال ۱۴۰۱ 

تمدید شد.«
۲. »با توجه به ضرورت تعیین تکلیف پروانه های صادراتی رفع تعهد نشده 
ســنوات ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ به صادرکننــدگان کاال از محل پروانه های 
ورود موقت که صادرات از محل ورود موقت آنهــا مربوط به بازه زمانی ۲۲ 
فروردین ماه سال ۹۷ لغایت تا پایان سال ۱۴۰۰ است و تاکنون حسب مصوبه 
سی و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی مورخ ۹ خرداد سال ۱۴۰۰ نسبت 
به ارائه اطالعات خود به گمرکات ورود موقت کننده اقدام نکرده اند تا پایان 
مهرماه سال جاری مهلت داده می شود وفق مصوبه مذکور اقدام و موضوع را 
از گمرکات ورود موقت کننده پیگیری کند. بدیهی است پس از مهلت مزبور 
از پذیرش درخواست های مربوط به بازه زمانی یاد شده در گمرکات اجرایی 

و ارسال اطالعات به بانک مرکزی خودداری خواهد شد.
همچنین صادرکنندگان از محل ورود موقت در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ 

تا پایان سال جاری جهت اقدام وفق مراتب فوق مهلت خواهند داشت.«

مهلت عدم اعمال محدودیت های تجاری تا پایان آذرماه تمدید شد

هادی تیزهوش تابان
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه

چرا طرح »الزام دولت به اجرای دیپلماسی 
اقتصادی« راهگشا نیست؟

طرح الزام دولت به اجرای دیپلماســی اقتصادی به دلیل چشم پوشی از برخی 
واقعیات داخلی و بین المللی ایران در عمل نمی تواند از حد یک طرح فراتر رفته و 

مشکلی را حل کند.
بسیاری از مواد طرح دو فوریتی الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی که به 
تازگی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می شود، به طور مستقیم و غیرمستقیم به 
جذب سرمایه گذاران خارجی اشاره دارد. در حالی که نباید از این واقعیت چشم پوشید 
که یک سرمایه گذار، پیش از انتخاب یک کشور برای سرمایه گذاری، به گزارش های 
معتبر نهادهای اقتصادی بین المللی مراجع می کند و با بررسی جایگاه آن کشور 
تصمیم به تحقیق بیشتر در سایر زمینه ها می گیرد. به عنوان مثال صندوق بین 
المللی پول در گزارشات خود سهم ایران در آینده اقتصاد جهانی را پیش بینی می 
کند. بانک جهانی و سازمان ملل متحد از دیگر نهادهایی هستند که وضعیت کالن 
اقتصادی کشورها را مورد بررسی قرار می دهند. عالوه بر این نهاد ها، سازمان هایی 
مانند WTO و FAO و ... گزارش هایی را با زمینه تخصصی مانند تجارت و یا کشاورزی 
فراهم و منتشر می کنند که مبنای تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل صاحبان سرمایه 
قرار می گیرد. باید اذعان کرد در بسیاری از موارد اقتصاد کشور و مؤلفه های مرتبط 
آن در این گزارشات در جایگاه مطلوبی قرار ندارد و چشم انداز مناسبی از ایران برای 
صاحبان سرمایه ترسیم نمی شود. لذا در همان گام نخست بسیاری از سرمایه گذاران 

از ورود سرمایه های خود به داخل کشور منصرف می شوند.
در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:

عدم ثبات سیاسی در عرصه بین المللی: ثبات سیاسی یکی از معیارهای اثر گذار 
در مباحث اقتصادی اســت. خوشبختانه کشور ما از لحاظ داخلی از ثبات سیاسی 
خوبی نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار است اما باید اعتراف کرد که در 
حوزه بین المللی به هر دلیل نتوانســتیم اعتماد سایر کشورها را جلب کنیم و به 
لحاظ دیپلماسی اقتصادی از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده ایم. اگر پیوند اقتصادی 
ما با ســایر کشورها عمیق بود و منافع دو کشور در گرو این پیوند عمیق قرار می 
گرفت، هرگز آمریکا نمی توانســت به راحتی برای اجرا و اعمال تحریم ها به یک 

اجماع بین المللی دست یابد.
تحریم ها: اصوالً کشورهای زیر تحریم، گزینه مورد عالقه صاحبان سرمایه نیستند؛ 
زیرا بسیاری از صاحبان سرمایه در مناطق مهم اقتصاد جهانی یعنی آمریکا، اروپا و 
آسیای شرقی دارای دفاتر کسب و کار هستند و ورود آنها به کشورهای تحت تحریم 

می تواند برای آنها تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد.
عدم ثبات مؤلفه های اقتصادی: عدم ثبات در مؤلفه های اقتصادی مانند نرخ ارز، 
تورم و ... فضای اقتصاد را غیر قابل پیش بینی کرده و قدرت تصمیم گیری و برنامه 

ریزی بلندمدت را از فعاالن اقتصادی سلب می کند.
عدم ثبات قوانین و مقررات و دستورالعمل ها: ثبات و حاکم بودن قوانین در یک 
کشور از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر اقتصاد یک کشور است. متاسفانه اخیراً 
شاهد آن هستیم که دستورالعمل های صادره از سوی بخش های مختلف دولتی 
به وضوح با قوانین باالدستی و اساسی کشور در تضاد است که تداوم این روند منجر 
به هرج و مرج اقتصادی خواهد شد و این وضعیت به شدت بر پیکر اقتصاد کشور 

آسیب وارد خواهد کرد.
کمبود آب و انرژی مورد نیاز: آب، برق و گاز از مهم ترین منابع مورد نیاز برای 
فعالیت اقتصادی است که متاسفانه به دلیل سوء مدیریت، کشور در موارد مذکور 
در شــرایط مناسبی به ســر نمی برد و این مطلب می تواند موجب کاهش انگیزه 

سرمایه گذاران شود.
بخش دیگر از این طرح به موضوع حمایت از صادرات و ایجاد زمینه مناســب 
برای آن اشاره دارد. این در حالی است که در سال های اخیر به دلیل اتخاذ سیاست 
های ناصحیح، نه تنها حمایتی از صادرکننده صورت نگرفته است بلکه به بهانه های 
مختلف معافیت ها و حمایت های دیده شده در قوانین فرادستی را نادیده و بی اثر 

کرده اند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود.
اخذ تعهدات ارزی از صادر کنندگان که در تضاد با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات 
و واردات اســت. بر اساس ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه کاالهای 
صادراتی کشور ) به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات 

خاص خود است( از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند.
نقض معافیت های مالیاتی صادرات به استناد عدم ایفای تعهدات ارزی و جلوگیری 
از صادرات کاال به بهانه تنظیم بازار داخلی که در تضاد با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی 
برنامه های توســعه کشور و بند ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد. 
در  بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  آمده : »هرگونه 
وضــع مالیات یا عوارض برای صادرات کاالهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از 
صادرات هرگونه کاال به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است... «.  همچنین در 
بند ۱۰ سیاســت های اقتصاد مقاومتی بر حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات 
کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: تسهیل 
مقررات و گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و 
زیرساخت های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی 
تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی 
پیوند های اقتصادی با کشــورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار 
مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در 
مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف تاکید شده است.

مسئله دیگری که در این طرح مد نظر قرار گرفته است تکمیل و ایجاد زیرساخت 
های مورد نیاز برای امور تجاری اســت که اساســاً مقوله ای سرمایه بر است. نحوه 
عملکرد دولت در ســال های اخیر، بیانگر آن بوده که به دلیل کاهش درآمدهای 
نفتی و ارزی دولت )ناشــی از اعمال تحریم ها( توان الزم برای تامین و تخصیص 
بودجه مورد نیاز برای این دســت از موارد نداشته باشد و انجام پروژه های عمرانی 
و زیرســاختی مشمول مرور زمان شده و در موعد مقرر و در بازه زمانی مطلوب به 
سرانجام نمی رسد. مگر اینکه دولت تصمیم داشته باشد در این زمینه خاص تغییر 
سیاســت داده و با تشخیص صحیح اولویت های اقتصادی بودجه مورد نیاز با آن 

اولویت را نیز به نحو مطلوب تامین کند.

  خبرخبر
  آخرین وضعیت شهرک های صنعتی خصوصی تشریح شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر ۴۵ شهرک و ناحیه صنعتی 
غیردولتی دارای پروانه تأسیس در کشور داریم که ۱۶۸ هزار نفر در آنها مشغول به 
کار هستند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح وضعیت شهرک ها و 
نواحی صنعتی غیردولتی، گفت: در ۷ هزار و ۶۰۱ واحدی که در این شهرک ها به 

بهره برداری رسیده، ۱۶۸ هزار نفر مشغول به کار هستند.
علی رســولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت شهرک های 
صنعتی بخش خصوصی، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۵ شــهرک و ناحیه صنعتی 
غیردولتی دارای پروانه تأسیس در کشور داریم؛ همچنین تعداد شهرک ها و نواحی 

صنعتی غیردولتی دارای پروانه بهره برداری نیز به ۶۴ عدد می رسد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: ۷ هزار و ۶۰۱ 

واحد نیز در شهرک ها و نواحی صنعتی غیردولتی به بهره برداری رسیده است.

سعیده محمد  -   ایده روز | رئیس انجمن 
صنفی شــرکت های حمل ونقل بین المللی 
ایران معتقد اســت تا زمانی که سازمان ها 
قوانین ضد و نقیض و متعدد داشته باشند، 

شرایط ترانزیت اصالح نمی شود.
رئیــس انجمــن صنفی شــرکت های 
حمل ونقل بین المللی ایــران با بیان اینکه 
در حــوزه ترانزیت، پارامترهای ســرعت، 
کیفیــت و  قیمت اهمیــت دارد، گفت: تا 
زمانی که سازمان ها قوانین ضد و نقیض و 
متعدد داشته باشند، شرایط ترانزیت اصالح 

نمی شود.
جواد سمســاریلر، رئیس انجمن صنفی 
ایران  بین المللی  حمل ونقل  شــرکت های 
با اشــاره به اســتمرار جنگ بین روسیه و 
اوکراین، بیــان کرد: از آنجایی که مرزهای 
دریایی و زمینی روسیه بسته بود، جهشی 
به طرف بازار ایران مشاهده شد، اما با توجه 
به وضعیت مقررات و قوانین و سازمان های 
موازی موجود در کشور و همچنین با توجه 
به اینکه بعضی از مسیرهای ما، برای مثال 
۶۰ کیلومتر از راه آهن مسیر رشت-آستارا 
هنوز تکمیل نشــده، این روند بسیار کند 
اســت و منجر به از دست رفتن فرصت ها 
می شود؛ زیرا کاالیی که به بنادر ما می رسد 
یا از کشور ما به روسیه می رود، با توقف های 
زیادی مواجه است و این موضوع به ترانزیت 

ما لطمه می زند.

وی خاطرنشــان کرد: مقررات ما برای 
ترانزیت و لجســتیک در کشور با یکدیگر 
مطابقت ندارد و با توجه به تعدد سازمان های 
مختلف نمی توانــد کاری کنند که کاال به 
سهولت از کشور عبور کند؛ این توقف ها هم 
هزینه را باال می برد، مسیر را گران می کند 
و مشــکالتی هم به دنبــال دارد؛ از این رو 
ممکن است حتی کاال را دور بزنند و از طریق 
بنادر ترکیه به گرجســتان و روسیه منتقل 
می کنند، در صورتی که شرایط جغرافیایی 
ما برای این مسیر بهتر است، اما با توجه به 

مشــکالت موجود که هنوز رفع نشده و با 
تعدد مراکز تصمیم گیری، فعال وضعیت ثابتی 
وجود ندارد.رئیس انجمن صنفی شرکت های 
حمل ونقل بین المللی ایران ادامه داد: از زمان 
سقوط شــوروی، ما همواره گرفتار همین 
مسائل بودیم، بنابراین برای بهبود وضعیت 
ترانزیت کشور، مقررات و روش های ما باید 
تغییر کند؛ اینکه چرا تا کنون نتوانستیم به 
میزان ترانزیت مورد نظر برسیم، باید بررسی 
شــود و روش ها تغییر کند، هرچند که این 
روند با توجه به ســازمان های تصمیم گیر، 

بسیار مشکل است.
سمســاریلر با بیان  اینکه کشور ترکیه 
اکنون به هاب کشورهای آسیای دور به اروپا 
تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر هیچ 
کدام از مسیرهای دریایی و زمینی ترکیه به 
ما راه نمی دهد. بیشــتر کاالهای ما از اروپا 
بــه دلیل تحریم ها بــا کامیون ها و راه آهن 
ترک حمل می شــد، اما اکنون دیگر حاضر 
به همکاری با ما نیستند و فرصت های ما از 
بین رفته است.وی ادامه داد: البته کاالهایی 
هم از طریــق ایران ترانزیت می شــود، از 

طریق حمل ونقل جاده ای یا دریایی، اما کار 
لجستیکی اساســی نیست، چون کاالها بر 
اثر تخلیه و بارگیری آسیب می بینند. ما با 
حاشیه دریای خزر ارتباط نداریم، مرزمان 
با ترکمنســتان تقریبا بســته است، به جز 
کشــورهای غرب دریای خزر که به دلیل 
توقف های بسیار و مشکالت موجود، آنها هم 

این شرایط ترانزیتی را نمی پذیرند.
رئیــس انجمــن صنفی شــرکت های 
حمل ونقل بین المللی ایــران با بیان اینکه 
وزارت راه و شهرسازی کمیته ای برای توسعه 
ترانزیت تشکیل داده است، گفت: با وجود 
این، سازمان های مختلفی از جمله راه آهن، 
حمل ونقل جاده ای، کشــتیرانی، گمرک و 
دیگر ســازمان ها خود را در این کار دخیل 
می دانند و همه سازمان هایی که در ارتباط 
با حمل ونقل و ترانزیت کشور وجود دارند، 
همه باعث کندی سرویس هاق ترانزیت در 
کشــور است.سمساریلر خاطرنشان کرد: تا 
زمانی که ســازمان ها یکی نشوند و قوانین 
ضد و نقیض و متعدد داشته باشند، شرایط 
ما درســت نمی شود. سازمان های موازی با 
قوانین و دستورالعمل های خودشان، جلوی 
سرعت کار را می گیرند، درحالی که در حوزه 
ترانزیت، پارامترهای سرعت، کیفیت و  قیمت 
اهمیت دارد و اگر ســرعت  و کیفیت وجود 
نداشته باشد، قیمت باال می رود  و ترانزیت 

هم صرفه ندارد.

همکاری تجاری ایران با روسیه از ابتدای سال تاکنون ۲۵ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد  داشته است. این رشــد تجاری بخشی از برنامه افزایش 
همکاری های منطقه ای است که در نهایت منجر به رشد ترانزیت می شود. عالوه 
بر روسیه، برنامه دیگر گســترش همکاری تجاری و ترانزیتی با چین است که 
برنامه های آن در حال پیگیری است. مهم ترین محور این برنامه ارتباط مستقیم 
حمل و نقلی با چین بعد از عضویت ایران در پیمان شانگهای است. ایران با اکثر 
کشورهای عضو پیمان شــانگهای به جز چین، موافقتنامه حمل و نقلی دو یا 
چند جانبه دارد. اکنون این همکاری با چین نیز در دستور کار قرار گرفته است. 
مراودات با چین یکی از پر حجم ترین برنامه های تجارت ایران است که اگر حمل 
کاالهای این تجارت نیز به صورت مستقیم از مسیر دو کشور باشد، همانند روسیه، 

تجارت با چین نیز موجب رشد ترانزیت از کشور می شود.
هدف ترانزیتی کشور ۲۰ میلیون تن در ۱۴۰۱ است. بخشی از این میزان ترانزیت 
که تقریباً نصف آن را شامل می شود مربوط به ترانزیت کاالهای روسی است. بر 
اساس برنامه ترانزیت کاالهای روسی از مسیر ایران تا ۲۰۲۳ به ۱۰ میلیون تن 
می رسد.جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت کاالی سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای، گفت: میزان ترانزیت کاالهای روسی از مسیر ایران و به مقصد یا از 

مبدأ روسیه روز به روز در حال افزایش است.
وی افزود: پیش از روابط جدید تجاری و حمل و نقلی با روسیه، بسیاری از تجار و 
شرکت های حمل و نقل روسی از شرایط، مزایا، مجوزها و مقررات حمل و نقل کاال 
از مسیر ایران آشنا نبودند اما اکنون در همکاری دو جانبه استفاده از کریدورهای 

ایران برای انتقال کاال توسط شرکت ها و تجار روسی رو به افزایش است.
هدایتی گفت: در تجارت و ترانزیت میان ایران و روسیه، نکته با اهمیت دوجانبه 
بودن این روند است. در حال حاضر تقریباً اکثر ناوگانی که به مقصد یا مبدأ روسیه 
کاال  حمل می کنند در هر دو سر مسیر بار دارند و بار از هند و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس به روسیه و از روسیه به مقاصد دیگر جابه جا می شود و ناوگان باری 
در مسیرهای رفت و برگشت خالی نیست. این موضوع کمک کرده تا حمل کاال 
به صرفه باشد و به همین دلیل اقبال به کریدورهای ایران از سوی تجارت منطقه 

افزایش یافته است.
به گفته هدایتی حمل دو ســر بار، هزینه تجارت و حمل و نقل را کاهش داده 
است. برای رشد ترانزیت، همچنین اقداماتی در حوزه زیرساختی، تکمیل خط 
راه آهن رشت-آستارا و ســاخت پایانه جدید در منطقه باغ سیروس آستارا در 

حال اجرا است.
وی گفت: عالوه بر روســیه، برنامه تجاری جدیدی با چین داریم که به همین 
منظور راه اندازی کریدور ترانزیتی شــرق دریای خزر و برقی شــدن راه آهن 

گرمسار-اینچه برون در حال اجرا است. کریدور شرق دریای خزر سال ها غیر 
فعال بود اما اکنون فعال شده است.مدیرکل دفتر ترانزیت کاالی سازمان راهداری 
افزود: ایران، روسیه، هند و چین اکنون اعضای مهم شانگهای هستند که امکان 
تعامل و افزایش همکاری های اقتصادی را فراهم کرده اند. در همین راستا کریدور 
شرق به غرب برای حمل کاال از چین به اروپا راه اندازی می شود. در این خصوص 
رایزنی های مختلفی میان بخش های دولتی و خصوصی دو کشور در حال انجام 

است. اولویت این مسیر حمل و نقل ریلی است.
امین ترفع، مدیرکل دفتر تجاری ســازی وزارت راه وشهرسازی نیز  با اشاره به 
برنامه رشد ترانزیت در کشور گفت: تجارت با روسیه از ابتدای سال تا کنون رشد 
۲۵ درصدی دارد. ما با روسیه در موضوع ترانزیت هدف گذاری مشترک داریم 
که بر اساس آن ترانزیت کاالهای روسی از مسیر ایران به میزان ۱۰ میلیون تن تا 
۲۰۲۳ برنامه ریزی و با رشد ترانزیت در چند ماه اخیر تحقق این هدف امکان پذیر 
شده است.وی گفت: برای رشد ترانزیت و همکاری های منطقه ای با آذربایجان 
اخیراً نشست داشتیم تا مسیر غرب دریای خزر را به سمت تجاری شدن سوق 
دهیم. برای ۱۴۰۱ هدفگذاری ۲۰ میلیون تن را داریم. پیش بینی این است که 
در ۶ ماه اول سال ۳۰ درصد ترانزیت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته 
باشد. بنابراین این روند ترانزیت ۲۰ میلیون تنی تا آخر سال دست یافتنی است و 
به نظر می رسد تا آخر سال روند فعلی و سیر صعودی ترانزیت را خواهیم داشت.

 کریدور ریلی چین- ایران
یکی از اهداف اساسی دولت سیزدهم در راستای توسعه تجارت خارجی، توسعه 
روابط تجاری با ۱۵ کشــور همسایه اســت . همزمان با افزایش همکاری های 
اقتصادی منطقه ای ایران، توسعه روابط حمل و نقلی با چین در حال انجام است. 
براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک شاهد روند مثبتی در تجارت 
خارجی کشور هستیم به طوری که تجارت غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست 

امسال با ۴۶ میلیون و ۸۱۵ هزار تن کاال به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دالر 
رسید، این میزان نسبت به مدت مشابه ۱۹درصد رشد داشته است. بر اساس 
آمار رسمی منتشر شده از گمرک ایران، چین با خرید ۱۰میلیون و ۶۳ هزار تن 
کاال به ارزش پنج میلیارد و ۶۱۷ میلیون دالر، مقصد اول کاالهای صادراتی ایران 
در چهار ماه نخست امسال بود. با توجه به حجم تجارت با چین، انتقال مستقیم 

کاال از دو کشور موجب رشد درآمدهای ترانزیتی می شود.
مدیرکل دفتر تجاری سازی وزارت راه و شهرســازی با اشاره به تحوالت اخیر 
منطقه ای و عضویت ایران در پیمان شانگهای گفت: هر چه بتوانیم در مراودات 
با اعضای شانگهای موانع اقتصادی را برداریم و همگرایی اقتصادی میان ایران 
و اعضای شانگهای ایجاد شــود تقاضا برای حمل و نقل و ترانزیت هم افزایش 
می یابد. در حال حاضر با بیشتر اعضای شانگهای موافقتنامه های متعددی داریم. 
فعالیت مشترک در کریدور شمال- جنوب، کریدور تراسیکا و همکاری های 
اقتصادی با اعضای اکو بخشی از همکاری های منطقه ای ایران است. ما با اکثر 
کشورها چهارچوب های حمل و نقلی مشترک تعریف شده داریم. همچنین در 
آینده نزدیک نشست تخصصی حمل و نقلی با اعضای شانگهای داریم تا برای 

تجاری سازی مسیر ایران موانع به حداقل برسد.
وی اظهار کرد: امیدواریم چهارچوب شانگهای بتواند باعث افزایش حجم تجارت 
و افزایش همگرایی اقتصادی بین اعضای این سازمان شود.عضویت در شانگهای 
می تواند عالوه بر همکاری ها در چهارچوب های حمل و نقلی، زمینه های ایجاد 
همگرایی اقتصادی و افزایش ظرفیت تجاری بین کشورها را فراهم کند؛ وقتی 
ظرفیت تجارت بین کشورها افزایش پیدا می کند که حمل و نقل و ترانزیت هم 
رشــد کند.وی افزود: تالش داریم در رابطه با افزایش همکاری ها با چین قطار 
مستقیم چین به ایران را احیا کنیم که مبدأ آن از شانگهای خواهد بود که نشانه  
مثبتی است که چهارچوب سازمان همکاری شانگهای می تواند تقویت کننده 
باشد. نکته مهم این است که برای تســهیل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی 
در جریان صادرات و واردات، باید زنجیره های تأمین بین اعضای شانگهای را 
شناسایی و تقویت کنیم؛ بدون اینکه زنجیره تأمین به هم گره بخورد و بدون رفت 
و آمد جریان تکنولوژی، مواد و توزیع کاالی ساخته شده و ایجاد یک شبکه تجاری 

نمی توانیم بر موضوع ترانزیت تأثیرگذار باشیم.
هر چقدر حجم تجارت و ظرفیت های تجاری افزایش یابد، متناسب با آن ظرفیت 
کریدورهای ترانزیتی افزایش خواهد یافــت و امیدواریم بتوانیم در ابتکاراتی 
که در حال برنامه ریزی آن هســتیم طی روزهای آینده در نشستی در تهران، 
ساختارهای چند جانبه بین ایران و اعضای شانگهای تقویت شود و بتوانیم شاهد 

ارتقای ترانزیت در این چهارچوب باشیم.

قطار چین به ایران راه اندازی می شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه امروز مسکن جزو نیازهای جدی 
کشور و مردم است لذا هر روشی را برای خانه دار شدن مردم دنبال می کنیم.

رستم قاســمی، افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه ســبد خانوارها مربوط به 
مسکن است و امروز در کشــور حدود ۸میلیون مستأجر داریم اما با وجود 
این در حوزه عرضه و تقاضای مســکن با یــک عقب ماندگی جدی مواجه 
هستیم و این مسأله می تواند برای کشــور ایجاد خطر کند.وی ادامه داد: 
باید برای تأمین مسکن مردم فکر اساســی کنیم، مسکن جزو ضروریات 
بسیار جدی مردم است، نمی توان انتظار داشت که جوان ما بدون داشتن 
مسکن تشکیل خانواده دهد و اگر هم تشکیل دهد از هم می پاشد چرا که 
جایی برای زندگی کردن ندارد.او اظهار داشت: دولت و مجلس مزیت هایی 
اختصاص داده و امکاناتی را پیش بینــی کرده اند و می توان با بهره گیری از 

این مزیت ها و امکانات و با اجرای طرح نهضت ملی مسکن شرایطی ایجاد 
کرد که مردم صاحبخانه شــوند. وی گفت: در مســکن مهر که کار بسیار 
بزرگی هم بود، کل زمینی که دولت به آن اختصاص داد برای یک میلیون 
واحد بود و برای ۳میلیون واحد دیگر مردم زمین تأمین کردند اما در طرح 
نهضت ملی مسکن دولت می خواهد برای هر ۴میلیون واحد زمین تأمین 
کند و این کار را هم خواهیم کرد. وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: کار 
 بزرگی که مجلس در همین راستا انجام داد این بود که ۲۰ درصد تسهیالت 
بانک ها را به مسکن اختصاص داد و اگر غیر از این باشد مسکنی هم ساخته 

نخواهد شد.
قاسمی در ادامه افزود: همچنین به دنبال این هستیم که سهم بانک ها را از 
۴۰۰ میلیون تومان تسهیالت ساخت مسکن افزایش دهیم تا سهم آورده 

مردم کمتر شود. وی گفت: ساخت ۴میلیون مسکن برای جمهوری اسالمی 
با توجه به برخورداری از این همه مهندس و پیمانکار توانمند و همچنین 
مصالح ساختمانی فراوان نباید کار سخت و پیچیده ای باشد اما نیاز است 
که همه پای کار باشند و با جدیت به وظایف خود عمل کنند.او گفت: باید 
در شــهرهایی که امکان آن وجود دارد زمین در اختیار مردم قرار دهیم تا 
خودشان با استفاده از تسهیالتی که دریافت می کنند اقدام به ساخت کنند 
و اولویت نیز با ساخت واحدهای ویالیی یک طبقه و بعد از آن ۲ طبقه است. 
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در برخی استان های کشور از جمله سیستان 
و بلوچستان، زنجان و قزوین ساخت و سازها شروع شده و بعضاً پیشرفت های 
خوبی نیز داشته اند و امیدواریم در استان فارس و شهر شیراز نیز با تأمین 
زمین مورد نیاز شاهد شتاب گرفتن اجرای طرح نهضت ملی مسکن باشیم.

۸ میلیون خانوار مستأجر هستند
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
چهارشنبه 1401/06/30

شماره : 1471

کشف قیمت برق براساس رقابت سالم و بر پایه عرضه و تقاضا 
زهرا جعفری  -   ایده روز  |  معاون بازار برق 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: بورس ها 
در ایجاد بازاری با فضای رقابت کامل و سالم نقش 
موثری دارند. بورس به عنوان بازاری منســجم و 

سازمان یافته مزایای بسیاری دارد.
حمیدرضــا باقری، معاون بازار برق شــرکت 
مدیریت شــبکه برق ایران در تشــریح چرایی و 
چگونگــی راه اندازی این بــازار و همچنین آغاز 
معامالت برق در این بورس می گوید: شــرکت 
مدیریت شبکه برق ایران بر اساس سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
و وظایفی که در اساسنامه خود برای ایجاد بورس 
برق دارد، مجموعه اقدامات و برنامه ریزی هایی را 
در راســتای راه اندازی بورس برق از سال ۱۳۸۶ 

آغاز کرد.
وی ادامه داد: بدین منظور در قدم اول، گزارش 
توجیهی راه اندازی بورس برق را تدوین و در نامه ای 
در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۸۶ با امضای وزیر نیروی وقت 
برای وزیر اقتصاد و دارایی و سازمان بورس و اوراق 

بهادار ارسال کرد.
باقری گفت: پس از آن جلســات مشترک با 
مدیران و کارشناسان بورس برگزار شد و اعضای 
محترم شــورای عالی بورس و سازمان بورس و 
اوراق بهادار نیز از بازار برق بازدیدهایی داشتند تا 
کلیه ابهامات رفع و اهداف وزارت نیرو از راه اندازی 

معامالت برق در بورس انرژی تببین شود.
معاون بازار برق شــرکت مدیریت شبکه برق 
ایران افزود: این اقدامات موجب شد که موافقت 
اصولی راه اندازی بورس برق ایران از شورای عالی 
بــورس و اوراق بهــادار در تاریــخ ۲۶خرداد ماه  
سال۱۳۸۷ اخذ شــود. سپس بر اساس مقرارت 
و ضوابط موجود برای تشکیل بورس ها و تکالیف 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه طرح تجاری 
 Operational( و طرح عملیاتی )Business Plan(
Plan( بــورس برق ایران و همچنین پیش نویس 
اساســنامه بورس بــرق، آیین نامــه معامالت و 
اساسنامه کارگزاران شرکت بورس برق تهیه و برای 
تصویب به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. 
پس از انجام اصالحات پبشنهادی، شورای عالی 
بورس و اوراق بهادار در جلســه مورخ ۳۰ خرداد 
ماه سال۱۳۹۰، مجوز فعالیت رسمی بورس انرژی 

ایران )با محوریت برق( را صادر کرد.
وی در همان جلسه در مورد ترکیب سهامداران 
شــرکت بورس انرژی و ارزش کل سهام شرکت 
تصمیم گیری شد، ارزش کل سهام، ۲۰۰ میلیارد 
ریال تعیین شــد که ۲۰درصد مربوط به فعاالن 
بخش خصوصی صنعت بــرق و نفت، ۶۰درصد 
مربوط به نهادهای مالی و ۲۰درصد باقیمانده از 
طریق پذیره نویسی عمومی به عموم مردم واگذار 
شــد.باقری ادامه داد: پیرو این تصمیم، فراخوان 
مشــارکت در تاســیس بورس انرژی در تاریخ ۵ 
تیرماه ســال۱۳۹۰ از فعاالن بخش برق، نفت و 

نهادهای مالی برای تأمین ۸۰% از سرمایه شرکت 
از طریــق جراید عمومی انجام گرفت که پس از 
آن با تعیین سهامداران حقوقی، هیئت موسس 
شــرکت بورس انرژی تشکیل شــد. پس از آن 
پذیره نویسی عمومی برای تأمین ۲۰% باقی مانده 
از سهام شرکت بورس انرژی در تاریخ ۱۲دی ماه 

سال۱۳۹۰ صورت پذیرفت.
معاون بازار برق شــرکت مدیریت شبکه برق 
ایران اظهار داشت: جلسه مجمع عمومی هیئت 
مؤســس بورس انرژی نیز در تاریخ  ۱۱اســفند 
۱۳۹۰بــه منظور تعیین اعضــای هیئت مدیره 
شرکت بورس انرژی تشکیل شد. پس از برگزاری 
جلســات هیئت مدیره، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت 
سال۱۳۹۱نخســتین مدیرعامل بــورس انرژی 
انتخاب شد که با تایید ســازمان بورس و اوراق 
بهادار عمال ارکان بورس انرژی کشور تشکیل شد.

وی گفــت: در نهایت با تالش  هــا و اقدامات 
انجام شده در راســتای راه اندازی بورس انرژی، 
چهارمین بورس کشور در تاریخ ۱۹اسفند سال 

۱۳۹۱افتتاح شد.
معاون بازار برق ایران در تشریح انواع معامالت 
برقی کــه تاکنون در بورس انرژی صورت گرفته 
گفت: آغاز معامالت برق از اسفند ماه سال ۱۳۹۱ 
در قالب معامالت سلف موازی بین نیروگاه های 
خصوصی و شرکت های توزیع نیروی برق انجام 
شد، در اولین روز معامالت برق در بورس انرژی، 
نماد بــار پیک مورخ ۱۹ فروردین ســال۱۳۹۲  
بازگشایی و ۵ معامله با حجم کل ۸۰ مگاوات ساعت 

انرژی انجام شد.

باقری اظهار داشــت: از سال ۱۳۹۴ با صدور 
مجوز پروانه خرده فروشــی برای شــرکت های 
خرده فروش امکان معامله برق برای این شرکت ها 
نیز فراهم شــد، همچنین با تشــکیل تاالر بازار 
مصارف بزرگ برق، امکان حضور مصارف باالی ۵ 
مگاوات، در دو قسمت معامالت سلف و فیزیکی 

در سال ۱۳۹۶ فراهم شود.
معاون بازار برق شــرکت مدیریت شبکه برق 
ایــران افزود: عالوه بر موارد فوق که برق در قالب 
بســته های انرژی بین خریداران و فروشندگان 
معامله می شود، از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نیز اوراق 
گواهی ظرفیــت به منظور کمک به تامین مالی 
نیروگاه ها، برای ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاهی 
و ایجــاد تراز بین تولید و مصــرف در تاالری به 
نام %بازارِ سایِر اوراق بهادار قابل معامله% عرضه 
شده اســت که تمامی متقاضیان جدید باالی ۵ 
مگاوات و مشترکانی که درخواست افزایش قدرت 
بیــش از ۵ مگاوات را دارند ملزم به خرید گواهی 

ظرفیت هستند.
وی گفت: همچنین در صورت تصویب قانون 
مانع زدایــی از صنعت برق بــه منظور حصول 
اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت 
حقوق مشــترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت 
نیروگاهی برای تمامی متقاضیان انشعاب )اعم از 
مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود( 

الزامی می شود.
باقری تاکید کرد: در خصوص برنامه های آینده  
توســعه معامالت برق در بورس انرژی گفت: در 
شروع معامالت برق در بورس انرژی، شرکت های 

توزیع نیــروی برق تنها خریداران برق در بورس 
بودند، در بهمن ماه سال ۱۳۹۴، با مصوبه هیئت 
محترم وزیران و نیز مصوبه وزیر محترم نیرو شرایط 
برای مشترکان صنعتی باالی پنج مگاوات فراهم 
شــد تا در صورت تمایل، بخشی از برق خود را از 
طریق بورس انرژی یا قرارداد دوجانبه با نیروگاه ها 
تأمین کنند.معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران اظهار داشت: همچنین برای واحدهای 
متقاضی جدید با قــدرت باالی پنج مگاوات نیز 
اختیار به انتخاب یکی از روش های خرید از بورس 
انــرژی، انعقاد قرارداد دو جانبه و یا تأمین برق از 
طریق نیروگاه های متعلق به خود در نظر گرفته 
شــده بود. اولین معامله ی برق مصرف کنندگان 
باالی ۵ مگاوات در بازار فیزیکی بورس انرژی در 
تیر ماه سال ۱۳۹۶ انجام شد و تاکنون شاهد رشد 

معامالت این صنایع در بورس بوده ایم.
وی افــزود: در فاز بعدی در مصوبه مورخ ۲۰ 
مهرماه سال۱۳۹۹ هیئت وزیران، تمامی مشترکان 
صنعتی باالی ۵ مگاوات را ملزم کرد که برق خود را 
از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش های 
متــداول در بورس انرژی خریــد کنند. در غیر 
اینصورت برق آنها توسط مالکین شبکه )برق های 
منطقه ای و شــرکت های توزیع ( به نمایندگی 
از طرف آن مشــترکان از بازار عمده فروشــی با 
بیشترین نرخ بازار برق خریداری و تامین می شود.

باقری خاطرنشــان کــرد: در ایــن مصوبه، 
برنامه ریزی برای طیف جدیدی از مصرف کنندگان 
یعنی مشترکان باالی یک مگاوات نیز ابالغ شده ، به 
نحوی که تا دو سال پس از تاریخ مذکور) بیستم 

مهرماه سال جاری ( زمینه برای حضور در معامالت 
بورس فراهم شود.

معاون بازار برق شــرکت مدیریت شبکه برق 
ایران ادامه داد: از آنجایی که تعداد مشترکین بین 
یک تا پنج مگاوات که مشمول مصوبه فوق الذکر 
می باشند، در حدود شش هزار مشترک می باشد 
لــذا حضور این مشــترکین در رونــق و تعمیق 
معامالت بــرق در بورس انرژی و نیز معامالت از 
طریق خرده فروشان برق بسیار موثر خواهد بود. 
از جمله برنامه های آتی توســعه بورس، حضور 
ســایر مشترکین زیر یک مگاوات از طریق خرده 
فروشان است که با فراهم شدن قوانین و مقررات 
الزم و زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری 
این مهم نیز به انجام خواهد رسید.از دیگر برنامه 
های توسعه بورس انرژی راه اندازی بازار مدیریت 
مصرف جهت تراز بین تولید و مصرف در کشور 
اســت که در سایر کشورهای پیشرفته در بورس 

برق  نیز در حال اجراست.
 وی در تشــریح نقش بازار بــرق درصورت 
توسعه بورس تا ۸۰ درصد گفت: در صورتجلسه 
مورخ ۳۴۸ هیئت تنظیم بازار برق و ابالغیه مورخ 
۹ خردادمــاه ۱۴۰۰ وزیر محترم نیرو، برای بازار 
عمده فروشــی برق، نقش بازارِ متعادل ســاز در 
نظر گرفته شده اســت و کاهش تدریجی سهم 
آن نیز مورد تأکید بوده است. که منجر به کاهش 
بدهیهای وزارت نیرو به تولید کنندگان می شود. 
لذا بازار عمده فروشی برق، همواره نقش خود را 
برای ایجاد تعادل بین میزان تولید و مصرف برق در 
زمان نزدیک به بهره برداری و نیز تضمین تعهدات 
انجام شده در معامالت خارج از بازار برق)معامالت 

بورس و دوجانبه ( را ایفا می کند.
باقری در پایان مزایای توسعه بورس را چنین 
اعالم کرد: به طور کلی بورس ها در ایجاد بازاری 
با فضای رقابت کامل و سالم نقش موثری دارند. 
بورس به عنوان بازاری منســجم و سازمان یافته 
مزایای بســیاری دارد. معامــالت برق در بورس 
انرژی نیز مشمول این مزایا است که می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
الف - کاهش تصدی  گــری دولت مطابق با 
اهداف برنامه های کالن کشور و سیاست های کلی 

اصل ۴۴ قانون اساسی
ب - حذف ســاختار تعرفــه و قیمت گذاری 

دستوری
ج - کشف قیمت برق براساس رقابت سالم و 

بر پایه عرضه و تقاضا
د - کاهــش میــزان بدهی هــای دولت به 

تولیدکنندگان برق
هـ - ایجاد حق انتخاب و ارتباط مستقیم بین 

تولیدکننده و مصرف کننده
و - ایجــاد اطمینان برای ســرمایه  گذار در 
احداث نیروگاه و دریافت هزینه های تولید در یک 

چارچوب رقابتی.

با وجود اینکه طبق قانون، ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز وظیفه دارد اسامی 
دستگاه های متخلف و کم کار در این حوزه را اعالم کند اما معموالً این اقدام مهم 

به دالیل نامعلومی، صورت نمی گیرد.
 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، به طور کلی وظیفه هماهنگی بین دستگاه های 
دولتی، قضائی، نظامی و امنیتی را بر عهده دارد و موظف است تمامی ارگان ها را 
نسبت به پیشگیری، شناسایی و برخورد با قاچاق ساماندهی کرده و در ادامه با 

توجه به وظایف قانونی خود از این نهاد پاسخ هایی دریافت کند.
در همین خصوص حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در تیرماه امسال ضمن 
انتقاد از عدم تکمیل سامانه های مرتبط با مبارزه با قاچاق، تلویحاً از عملکرد کلی 
مقابله با قاچاق در کشور ابراز نارضایتی کرد. وی در جلسه مشترک با اعضای 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز عنوان کرده بود: »اگر این ستاد بتواند نقش خود 
را به طور کامل و به درستی ایفا و به شکل مؤثری با قاچاق کاال مبارزه کند، بدون 
تردید شاهد رونق تولید، ایجاد اشتغال و شکوفایی شرکت های دانش بنیان در 

کشور خواهیم بود«.ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از ســال های دور به طور 
مرتب در رسانه ها نســبت به جمع آوری قاچاق در سطح عرضه اعالم آمادگی 
کرده ولی در عمل، اجناس قاچاق هنوز هم به وفور در مراکز عرضه اصلی شهرها 
به راحتی قابل دسترس است.در سال جاری نیز علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز طی نامه ای به سراسر استانداران دستور داد تا تمامی کاالهای 
فاقد شناسه در حوزه های »پوشاک«، »دخانیات«، »لوازم خانگی«، »کاالهای 

سالمت محور« و »لوازم یدکی« توسط ضابطان جمع آوری شود.
پس از ابالغ این دستور، بالفاصله محمدرضا فاطمی امین، وزیر صمت هم موضع 
قاطعانه خود را برای برخورد با کاالی قاچاق در سطح عرضه اعالم کرد و وی در 
روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۱ اعالم کرد: »طرح ویژه وزارت صمت برای مبارزه 
با کاالهای قاچاق و تقلبی با پنج اولویت کاالیی از ۱۵ فروردین ماه امسال آغاز 
می شود که لوازم یدکی و قطعات خودرو در اولویت نخست، اجرای طرح خواهد 
بود.«اما کماکان در سال جاری نیز همانند سال های گذشته، این برخوردها در 

کف بازار آن طور که باید اتفاق نیفتاد و به مانند قبل طرح های مقابله با قاچاق در 
سطح عرضه مستمراً به تعویق و تمدید دچار شده است یا صرفاً با برخوردهای 

جزئی و کشف ارقام ناچیز قاچاق، فیصله پیدا کرد.
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به عنوان دستگاه هماهنگ کننده برخورد با قاچاق 
در کل کشور، وظیفه دارد اسامی دستگاه های متخلف و کم کار در حوزه مقابله 
با قاچاق را در رسانه ها اعالم کند.بر اساس ماده ۴ پیش نویس آئین نامه اجرایی 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ســال ۱۳۹۳، قرارگاه ستاد مبارزه با قاچاق 
می بایست به طور مستمر عملکرد ارگان های ذی ربط را تحت نظر بگیرد و ضمن 
انجام پیگیری های الزم از این ارگان ها، کم کاری آنان را به مقامات مســئول 

گزارش کند. اهم ارگان های مسئول در امر مقابله قاچاق عبارت اند از:
وزارت صمت: موظف به درج شناســه کاال و کد رهگیری برای تمام گروه های 
کاالیی مصوب و نیز تکمیل سامانه های مرتبط در حوزه پیشگیری و مقابله با 

قاچاق است.

سوال بی پاسخ از ستاد مبارزه با قاچاق کاال وارز 

 معافیت مالیاتی واردات طال، پالتین و نقره خام تا پایان شهریور ۱۴۰۲
واردات طال، پالتین و نقره به  صورت خام از طریق مبادی رسمی گمرکی کشور از 
پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده 
معاف است و از نظر منشأ ارز، مورد بررسی قرار نمی گیرد. داوود منظور، رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی در ابالغیه ای اعالم کرد: با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی، 
واردات طال، پالتین و نقره به  صورت خام از طریق مبادی رسمی گمرکی کشور مجاز 
بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش 
افزوده معاف است و از نظر منشأ ارز، مورد بررسی قرار نمی گیرد. اعتبار این مصوبه از 

تاریخ ابالغ )دوم شهریور امسال( تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ است.

 ترخیص بیش از ۲۴۰ هزار سرم از گمرکات کشور
ســخنگوی گمرک از ترخیص بیش از ۲۴۰ هزار سرم از گمرکات کشور خبر داد. 
روح اهلل لطیفی گفت: هفته گذشته ۱۴۱/۵ تن سرم به تعداد ۲۴۰ هزار و ۸۴۰ عدد 
ترخیص شده اســت. عالوه  بر آن کار های مربوط به ترخیص حدود ۴۷ تن و ۲۰۰ 
کیلوگرم سرم به تعداد ۸۰ هزار و ۳۸۰ عدد نیز در گمرک تهران انجام شده، همچنین 
هیچ نوع از اقالم دارویی به سمت عراق برای اربعین صادر نشده است. بر اساس اعالم 
مسئوالن مرتبط، کشورعراق ملزومات مراسم پرشور اربعین را از کشور های دیگر 
تأمین کرده است. سخنگوی گمرک در ادامه گفت: براساس نتیجه این رصد، خرید 
خارجی یا تولید داخلی انجام می شود. ثبت سفارش و تأیید اقالم پزشکی بر عهده 
سازمان غذا و دارو است؛ اینکه موج بیماری وارد کشور شده یا واردکننده ای دیرتر به 
تعهد واردات خود عمل کرده است و آیا کمبود یا انبار مناسبی از دارو وجود دارد یا 
هر اتفاق دیگر، خارج از حیطه گمرک محسوب می شود و حتماً مسئوالن مرتبط در 

خصوص آن پاسخگو هستند.

 جزئیات مزایده ۱۰۶۲ خودروی لوکس
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تعیین قیمت پایه خودروهای مزایده ای 
گفت: یک هیأت سه نفره کارشناسی قیمت ها را مشخص کردند که بزودی قیمت ها 
در سایت سازمان امور تملیکی درج خواهد شد. به گزارش ایلنا، عبدالمجید اجتهادی 
درباره جزئیات مزایده ۱۰۶۲ خودروی متوقف شده در سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی اظهار داشت: این خودروها با ظن قاچاق و با اتهام جعل ثبت سفارش 
از سال ۹۶ توقیف شده اند و از آنجایی که شرایط نگهداری آنها مناسب نبوده و در 
حال فرسودگی بودند، با دستور قوه قضائیه نسبت به فروش این تعداد خودرو از طریق 
مزایده الکترونیکی اقدام می کنیم. وی با اشاره به نوع و مدل ۱۰۶۲ خودروی توقیف 
شده اظهار داشت: ۶۲ دستگاه لکسوز مدل RX، ان ایکس ۲۰۰ و ان ایکس ۳۰۰، ۴۰ 
دستگاه پورشه ماکان، ۸۲ دستگاه کیا، سراتو، سورنتو و اپتیما، ۵۲ دستگاه بی ام و با 
مدل ۷۳۰، ۵۳۰ و ایکس ۴، ۸ دستگاه مرسدس بنز مدل ای ۲۰۰، ۴۵۹ دستگاه انواع 
هیوندا از جمله توسان، سانتافه، سوناتا، ۱۵۴ دستگاه تویوتا انواع کمری، رافور و کمری 
هیبریدی، یک دستگاه ولوو، سه دستگاه پورشه باکس پر و یک دستگاه خودروی 

بی نام مزایده می شود که تمام این خودروها کمتر از ۲۵۰۰ سی سی هستند.

 ۲۵ میلیارد تومان کاالی تملیکی فروخته شد
۲۵ میلیارد تومان کاال در پنجمین مرحله از حراج حضوری ســازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی فروخته شد. به گزارش سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی، پنجمین مرحله از حراج حضوری کاال توسط سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی به شماره ۱۴۰۱۰۵ برگزار شــد. این حراج که در سالن آمفی تئاتر 
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و با رعایت تمهیدات و شیوه نامه های بهداشتی 
و حاکم بر این نوع حراج برگزار شد، از ۱۹۵ گروه کاالیی، بالغ بر ۹۳ گروه شامل ابزار 
و ماشین آالت صنعتی، تجهیزات الکترونیکی، لوازم پزشکی و خانگی، تلفن همراه، 
ظروف شیشه ای، کاالهای سریع الفساد و لوازم آرایشی و بهداشتی به فروش رسید 

که ارزش آن حدود ۲۵ میلیارد تومان بود. 

 شرایط برای عرضه زغال سنگ در رینگ صادراتی مهیا است
با اعالم خبر آزاد سازی صادرات زغال سنگ از طرف رئیس انجمن زغال سنگ ایران، 
سهام این صنعت نیز در بورس با افزایش قیمت قابل توجهی روبه رو شد و طی دو روز 

بیش از ۱۱،۵ درصد رشد کرد.
 موضوعی که با توجه به سازکار قیمت گذاری و روند غیر شفاف مبادالت این محصول، 
شائبه هایی را در خصوص نحوه فروش و قراردادهای شرکت ها برای صادرات این 

محصول ایجاد کرده است.
 امری که از نظر مدیرعامل بورس انرژی ایران، با عرضه زغال سنگ در رینگ های 
داخلی و صادراتی، مرتفع خواهد شد و عرضه این محصول در بورس انرژی می تواند 
ضمن اصالح ساختار قیمت و کاهش ریسک های عملیاتی شرکت ها، شفافیت را نیز 
به بازار این محصول بازگرداند.علی نقوی دراین خصوص، با اشاره به این موضوع که 
شرکت های زغال سنگ جزو اولین گروه هایی بودند که معامالت محصوالت آنها 
در بورس انرژی آغاز شد، به خبرنگار روزنامه ایران گفت: در ادامه شرکت های زغال 
سنگ و انجمن زغال سنگ ایران از سازکار شفاف بورس رویگردان شدند و عدم تداوم 
عرضه از طرف آنها باعث شد تا بازار تقاضای پایداری نیز در ایران برای این محصول 
شکل نگیرد.وی افزود: در تمام این سال ها با وجود پیگیری های صورت گرفته از طرف 
بورس انرژی برای عرضه مستمر زغال سنگ و ایجاد شفافیت در تجارت این کاال، اما 
برخی شرکت ها و انجمن زغال سنگ از این امر خود داری کردند و تنها شرکت های 
معدودی در مقاطع مختلف اقدام به عرضه از طریق سازکار بورس انرژی کردند.نقوی 
ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته از طرف نهادهای قانونگذار و بورس انرژی، 
وزارت صمت در سال گذشته عرضه این محصول را از طریق بورس انرژی ابالغ کرد 
اما علیرغم هماهنگی و همکاری بورس انرژی با انجمن زغال سنگ برای اجرای مصوبه 
وزارت صمت، متأسفانه این مصوبه اجرا نشد تا همچنان شفافیت در معامالت این 

محصول اتفاق نیفتد.
نقوی در پاسخ به این سؤال که آیا بورس انرژی ظرفیت های الزم برای عرضه زغال 
سنگ به مقاصد داخلی و صادراتی را دارا است، گفت: هم اکنون بورس انرژی این 
ظرفیت را داراست تا عرضه تمامی محصوالت از جمله زغال سنگ را در تاالرهای 
داخلی و صادراتی خود در ساختاری شفاف به انجام رساند.وی ادامه داد: انجمن و 
شرکت های زغال سنگ این استدالل را برای عدم پیگیری عرضه های خود در بورس 
انرژی مطرح می کنند که با توجه به وجود تنها دو خریدار بزرگ زغال سنگ در بازار 
داخلی، نیازی به عرضه این محصول در بورس وجود ندارد؛ درحالی که سازکار بورس 
انرژی نه تنها می تواند در خصوص ایجاد بازار رقابتی در طرف تقاضا به این شرکت ها 
کمک کند، بلکه می تواند در خصوص شفافیت و کاهش ریسک های مختلفی که بر 
سر راه فعالیت های این شرکت ها وجود دارد نیز به آنها کمک کند. وی افزود: به عنوان 
مثال موضوع عدم وصول مطالبات یکی از چالش هایی است که در سنوات مختلف 
شرکت های زغال سنگ با آن دست به گریبان بودند که سازکار بورس انرژی می تواند 
این موضوع را برای آنها مرتفع کند.علی نقوی در پایان ضمن تأکید براین موضوع 
که ظرفیت های الزم برای عرضه محصوالت صادراتی در رینگ صادراتی مهیاست، 
گفت: در صورتی که شرکت ها عالقه مند باشند می توانند با استفاده از سازکار بورس 
انرژی فروش صادراتی شفاف و رقابت پذیری داشته باشند و به دنبال آن از سایر مزایا 
همچون مازاد درآمد ناشی از رقابت، ایجاد بازارهای صادراتی جدید و تأمین مالی 

بهره مند شوند.

سهم بیش از ۸۴۷ میلیون دالری تعاونی ها از صادرات کشور
بخــش تعاون آماده صادرات محصوالت خود در به صرفه ترین شــکل به 
کشورهای هدف است و می تواند زمینه ساز حضور تعاونی های سایر کشورها 

در بازار بکر ایران شود.
 شرکت های تعاونی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۱۱۵ میلیون دالر صادرات 
داشــته اند و در مجموع بیش از ۸۴۷ میلیون دالر سهم تعاونی ها از صادرات 

غیرنفتی کشور است.
مطابــق با آمارهای معاونت تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
کشورهای مقاصد صادراتی شرکت های تعاونی به طور عمده شامل همسایگان 
بوده و بر اســاس گفته های معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
ســال جدید این میزان به لحاظ وزنی و ارزشی افزایش ومقاصد صادراتی نیز 

گسترش خواهند یافت.
توجه به افزایش ظرفیت صادراتی بخش غیردولتی می تواند زمینه درآمدزایی 
و اشــتغال بیشتر را فراهم کند. تعاون از بخش های فعال حوزه اقتصاد کشور 
است که سهمی حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد؛ از این رو تسهیل 
و رفع موانع صادرات بخش تعاونی اقتصاد به دلیل گره خوردن مستقیم آن با 
مردم می تواند به افزایش اشــتغالزایی مستقیم کمک کند. از سوی دیگر باال 
بودن سهم نفت در اقتصاد ایران موجب شده تا به ظرفیت تعاونی ها بی توجهی 
شود. یکی از راهکارهای مهم بهبود صادرات غیرنفتی افزایش توجه به بخش 

تعاون است که عمدتاً در حوزه غیرنفتی فعال هستند.
به نظر می رسد رشد تعاونی ها در سال جدید، نسبت به دولت گذشته، باعث 
افزایش میزان صادرات شــده است. در حال حاضر تعاونی های کشور به ۱۰۰ 
هزار شرکت تعاونی رسیده و با توجه به اینکه این شرکت ها در کسب و کارهای 
کوچک و متوســط فعالیت دارند، این موضوع باعث شده تا میزان صادرات و 
اشتغالزایی آنها با رشــد مواجه شود.این در حالی است که در دولت گذشته 
ثبت شرکت های تعاونی منفی بود و همین امر باعث شد که میزان صادرات 

شرکت های تعاونی در پایان دولت گذشته تنها ۱۲ درصد رشد داشته باشد.

 رشد صادرات شــرکت های تعاونی باعث افزایش اشتغالزایی 
می شود

از طرفی رشد صادرات شرکت های تعاونی به معنای افزایش میزان اشتغالزایی 
آنهاست، چرا که بیش از ۵۳ درصد شرکت های ایجاد شده تولیدی بوده و موتور 

محرک اقتصاد فضای کسب و کار خواهند بود.
در حال حاضر هر تعاونی به طور متوســط بــرای بیش از ۱۷ نفر فرصت 

شغلی ایجاد می کند.
مطابق با آمارهای معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بخش 

تعاون ۳.۵ درصد به شــاغالن کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۱ افزوده شده که 
نشان می دهد، شرکت های تعاونی به طورعمده شرکت های خرد و متوسطی 

هستند که فضای کسب و کار را بهبود می دهد.
این با گفته های مهدی مسکنی مطابقت دارد که گفته بود بیش از نیمی 
از شرکت های تعاونی تولیدی هستند، به عبارتی این شرکت ها پیشران های 

اقتصاد هستند.
نکتــه مهم آنکه یکی از ویژگی هایی که تعاونی ها را با دیگر شــرکت های 
خصوصی و دولتی متمایز کرده، حضور فعال آنها در حوزه های مشــاغل خرد 
و متوسط است.  این ویژگی باعث می شود فضای کسب و کار رونق بگیرد و 

کارجویان نیز از این موضوع استقبال کنند.
بر پایه آخرین گزارش معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با 
توجه به اینکه ۵۳ درصد تعاونی های کشور تولیدی هستند و سهم شرکت های 
دانش بنیان نیز در حوزه تعاونی در حال افزایش است، پیش بینی می شود که 

بتوانند نقش ویژه ای را درحوزه اشتغال پایدار ایفا کنند.

 حل چالش اشتغال از طریق فعالیت تعاونی ها
در همین باره رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می گوید: با 
توجه به توان ذاتی موجود در قالب های اشتغال و تولید، حتماً ظرفیت توسعه 
فعالیت این نهادهای اقتصاد مردمی و گسترش فرصت های شغلی در چهارچوب 
فعالیت تعاونی ها وجود دارد که باید با ایجاد زمینه گسترده تر فعالیت و ارائه 
حمایت های الزم از آنها، فرصت اشتغال بیشتر و کاهش نرخ بیکاری و افزایش 

اشتغال را از این طریق دنبال کرد.
فتح اهلل بیات در گفت وگویی می گوید: بخش تعاون و شرکت های فعال تعاونی 
بخصوص در حوزه های مرتبط با تولید به واسطه عدم توجه الزم در سال های 
گذشته، نیرو و اثرگذاری الزم را نداشته و در واقع از تمامی ظرفیت این بخش 

به طور ویژه در حوزه های تولید استفاده نمی شود و زمینه توسعه تعاونی ها به 
شرط حمایت در کشور وجود خواهد داشت.

به گفته این فعال و کارشناس بازار کار، در صورت توجه به سیاست گذاری 
متناسب با توانمندی های بخش تعاون، امکان ایجاد فرصت های شغلی حتی 
تا سه برابر شرایط موجود در حوزه فعالیت تعاونی ها امکان پذیر خواهد بود و 
افراد بسیاری در قالب نیروی کار دارای مهارت و دانش آموخته دانشگاهی در 

صورت مهیا بودن شرایط، امکان اشتغال در تعاونی ها را دارند.
بیات می گوید: تصمیم سازان و سیاست گذاران حوزه تعاون به عنوان متولیان 
این بخش از اقتصاد کشور نباید ظرفیت های موجود در این حوزه را دست کم 
گرفته و از فرصت کم نظیر رونق اشــتغال و تولید با بهره مندی از توان بخش 

تعاون غافل شوند.
 وی عنوان می کند که در صورت حمایت دولت ها از مسأله امکان تسریع 
توسعه اقتصادی در بستر تعاون، سودمندی چندوجهی این نوع دیدگاه به پربار 
شدن کارنامه عملیاتی دولت به عنوان متولی اقتصاد تولید و اشتغال و به افراد 
جویای کار برای یافتن شغل مناسب و همچنین به سرمایه گذاران و کارفرمایان 

در قالب تولیدگران خواهد رسید.
به گفته بیات، دولت ها برای گسترش سهم تعاون اقتصاد و اشتغال کشور 
باید با بسترسازی فعالیت بخش تعاون، مشوق تعاونی ها شده و با ارائه امکانات 

الزم حمایت از این بخش را در راستای توسعه اقتصادی موجب شوند.
چنانچه، معاون تعاون وزارت کار می گوید، اتفاقی که ما االن در بخش تعاون 
داریم این است که بتوانیم براساس آنچه که مشخص شده است و براساس شعار 
سال که اشتغال یکی از رویکرد های اصلی شعار سال است عمل کنیم. مسکنی 
می گوید: در سال ۱۴۰۰ تقریبا توانستیم ۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم، 
هدفگذاری مان برای سال ۱۴۰۱ این را ۵۰ درصد اضافه کردیم وبه عدد ۴۵ 
هزار شغل می رسانیم. مسکنی تأکید دارد که بخش تعاون ایران آماده صادرات 
محصوالت خود در به صرفه ترین شــکل به کشورهای هدف است و می تواند 

زمینه ساز حضور تعاونی های سایر کشورها در بازار بکر ایران باشد.
به گفته او، تعاونی ها امروز بیش از ۸۴۷ میلیون دالر سهم صادرات کشور 

را دارند.
به نظر می رســد که با توجه به اینکه شرکت های تعاونی ها در بخش های 
مختلف زیرمجموعه تعاون به عنوان یک فرابخش در همه زیربخش های اقتصاد، 
بخش صنعت، بخش معدن و بخش کشاورزی و بخش دامپروری، بخش خدمات، 
بخش بازرگانی، بخش مسکن و بخش آموزش فعالیت می کنند، این ظرفیت را 
دارند که با رشد سهم آنها در تولید ناخالص داخلی، نقش ویژه ای را در اقتصاد 

و افزایش میزان اشتغال داشته باشند.
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شماره : 1471

 رییس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم 
کرد: بستر سامانه ای تبادل اطالعات بهداشتی 
سازمان حفظ نباتات کشور برای نخستین بار 
با کشورهای حوزه اوراسیا و روسیه برای تجارت 

محصوالت کشاورزی وصل شده است.
شاهپور عالیی مقدمدر همایش ملی سالمت 
پســته گفت: یکی از جنبش های نرم افزاری 
در ســازمان حفظ نباتات کشور، اتصال بستر 
الکترونیکی ما با این کشــورها در راســتای 
صــادرات و واردات محصــوالت کشــاورزی 
اســت و در این بستر مشخص می شود کدام 
محصول توســط چه کسی و با چه شرایطی 
تولید می شــود. رییس سازمان حفظ نباتات 
کشور افزود: امروزه در دنیا، نگاه به بستر تولید 
است و محصوالت باید شناسنامه داشته باشند 
و میزان مبارزه با بیماری ها و عوامل خسارت زا 
با آفتکش ها به طور کامال شفاف باید در بستر 

سامانه ای مشخص باشد.
عالیی مقدم ادامــه داد: در حال حاضر دو 
سامانه در بستر فناوری و تحت وب در سازمان 
حفظ نباتات کشــور راه اندازی شــده که هم 
گواهی سالمت و هم راستی آزمایی گواهی ها 

در این بستر انجام می شود.

  ۸۷ درصد آفتکش های مصرفی در 
باغات پسته کم خطرند

 رییس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان 
این که در ســال گذشته برای ۱۶۰ هزار تن 

پسته، گواهی بهداشتی صادر کرده ایم، تصریح 
کرد: در ۶ ماهه نخست امسال برای ۲۱ هزار 
تن پســته گواهی بهداشــتی صادر شده که 
برای ما یک هشدار است و باید در این زمینه 
آسیب شناسی شــود و ببینیم چه حمایت ها 
و اســتراتژی برای ارتقای کمی و کیفی این 

محصول اتخاذ کنیم.
وی با اشاره به این که در باغات پسته کشور 
با ۱۷ آفــت، ۴ بیماری و ۱۴ مورد علف هرز 

مبارزه می شود، اظهار داشت: ما باید به سمت 
آفتکش های کم خطر حرکت کنیم.

عالیی مقدم افزود: سبد آفتکش ها در حوزه 
پسته، غنی اســت به طوری که ۳۹ آفتکش 
شــیمیایی و ۸ آفتکش بیولوژیک در ســبد 

آفتکش های محصول پسته وجود دارد.
 رییس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره 
به این که ۸۷ درصد سموم مورد استفاده در 
باغات پسته در گروه کم خطر هستند، گفت: 

متوسط مصرف سموم در باغات پسته کشور 
ساالنه ۱۵۰۰ تن است.

عالیی مقدم درباره تولید پسته در کشور 
خاطرنشان کرد: ایران با تولید ۳۸۶ هزار تن 
پسته از ۴۲۴ هزار هکتار باغات بارور، نخستین 
کشور به لحاظ سطح زیر کشت این محصول 

می باشد.
وی با اشــاره به اهمیت تولید پســته در 
کشورهای جهان از نظر ارزآوری اظهار داشت: 

بر اساس گزارش فائو، سطح بارور باغات پسته 
در جهان از ۵۲۰ هزار هکتار در ســال ۲۰۱۰ 
به یک میلیون و ۹۲ هزار هکتار در سال ۲۰۲۰ 
و میزان تولید از ۷۱۸ هزار تن به یک میلیون 
و ۳۲۲ هزار تن رسیده که حاوی پیام مهمی 
است و نشان می دهد پسته یک محصول ارزآور 
برای کشــورهای دنیا است و می تواند اقتصاد 
کشاورزی و تراز تجاری کشورها را بهبود بخشد.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور درهمین 
حال افزود: سطح باغات پسته ایران نیز از ۲۸۸ 
هزار هکتار در سال ۲۰۱۰ به ۴۲۴ هزار هکتار 

در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
وی تصریــح کرد: اگــر ما به طور علمی و 
فنی به محصول پسته نگاه نکنیم به طور قطع 
کشورهای دیگر از نظر تولید و کیفیت جای 

ایران را در این حوزه می گیرند.
عالیی مقدم درباره روند تغییرات ارزشــی 
صادرات پســته در جهان نیز اظهار داشت: بر 
اساس گزارش فائو، صادرات این محصول از دو 
میلیارد و ۵۴۸ میلیون دالر در سال ۲۰۱۰ به 
سه میلیارد و ۱۳۲ میلیون دالر در سال ۲۰۱۴ 

رسیده است.
وی با اشاره به چالش ها در حوزه تولید پسته 
در ایران گفت: عدم رعایت بهداشــت باغ ها، 
انتخاب ارقام، تغییرات اقلیم، نداشتن پرونده 
بســترهای تولید، فقدان زنجیره کامل تولید 
و افزایش مایکوتوکسین ها در مراحل پس از 
برداشت از جمله چالش های این حوزه هستند.

اتصال بستر سامانه ای سازمان حفظ نباتات ایران با اوراسیا و روسیه

  افزایــش ظرفیــت ذخیره ســازی روغــن خــام کشــور بــه بیــش 
از ۱.۳ میلیون تن

 مدیــرکل دفتــر فنــی و مهندســی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران گفــت: 
بــا افزایــش ۱۲۵ هزارتنــی ظرفیــت ذخیــره ســازی، مجمــوع ظرفیــت ذخیــره 

روغــن خــام کشــور بــه یــک میلیــون و ۳۷۸ هزارتــن مــی رســد.
 احمــد عبدلــی بــا بیــان اینکــه اکنــون ظرفیــت ذخیره ســازی روغــن خــام 
کشــور در بخــش خصوصــی و دولتــی بالــغ بــر یــک میلیــون و ۲۵۳ هــزار تــن 
اســت، افــزود: بــا اجــرای طرح هــای در دســت احــداث در اســتان های تهــران و 
البــرز بــه ظرفیــت ۱۰۰ هــزار تــن و بــا احتســاب افزایــش ۲۵ هــزار تنــی اســتان 
ــا ۱۰ درصــد  ــام کشــور ب ــن خ ــازی روغ ــت ذخیره س ــزان ظرفی ــدران، می مازن
ــه یــک میلیــون و ۳۷۸ هــزار تــن خواهــد رســید.وی اظهارداشــت:  افزایــش ب
ســاخت انبــار و مخــازن جدیــد ذخیره ســازی روغــن خــام در اســتان مازنــدران 
آغــاز شــده کــه بــا بهره بــرداری از آن، ۲۵ هــزار تــن بــه ظرفیــت ذخیره ســازی 
ــی  ــر فن ــد.مدیرکل دفت ــد ش ــزوده خواه ــور اف ــتراتژیک در کش ــن کاالی اس ای
و مهندســی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران تصریــح  کــرد: دولــت بــرای بــاال 
بــردن ضریــب امنیــت غذایــی کشــور، اجــرای طرح هــای ذخیره ســازی کاالهــای 
ــرای تحقــق آن در بخــش نگهــداری روغــن  اساســی را در دســتور کار دارد و ب
خــام، ســاخت یــک انبــار ذخیره ســازی بــا مخازنــی بــه ظرفیــت ۲۵ هــزار تــن را 
در شهرســتان نــکای اســتان مازنــدران و نزدیکــی بنــدر امیرآبــاد به عنــوان یکی 

از مبــادی اصلــی ورودی ایــن کاال بــه کشــور در دســتور کار دارد.

0629/160/41

1015
کارت ملــی و گواهینامــه و دفترچــه بیمــه درمانــی و ابالغیــه دادگاه  بــه شــماره ملــی 0640008925 
متعلــق بــه ســیده محبوبــه  هاشــمی فرزنــد ســید حیــدر و  شناســنامه کیمیــا ملکــی فرزنــد اکبــر بــه 

شماره 0641099721 در تاریخ 1401/06/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــین  در تاری ــد غالمحس ــی  فرزن ــود  عامل ــه محم ــق ب ــماره 0651729920 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد  ــی  فرزن ــر محمــد  رجب ــه امی ــق ب ــی  0640664857 متعل ــه شــماره مل ــه ب ــی و گواهینام کارت مل
محمــد  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی1554 و آدرس  ــماره اصل ــی 5794 و ش ــماره فرع ــریال 676598 و ش ــماره س ــه ش ــک  ب ــند مل س
بیرجنــد دولــت 43 فرعــی دوم ســمت راســت و کدپســتی 9716991891  متعلــق بــه علیرضــا  جعفــری 
بجــد  فرزنــد غــالم حیــدر  در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

1066
کارت ملــی بــه شــماره 2080220632 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 2080220632 و کارت پایــان 
ــران 86 276 ج 96 و کارت  ــماره ای ــه ش ــین ب ــه ماش ــه نام ــماره 2080220632 و بیم ــه ش ــت ب خدم
ماشــین بــه شــماره ایــران 86 276 ج 96 و کارت ســوخت بــه شــماره ایــران 86 276 ج 96 متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/18 مفق ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــر احمــدی فرزن ــی اکب عل

ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1062664809 و کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 86 679 ج 56 متعلــق 
بــه خلیــل حقیقــت پــور فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4888663051 و 2 کارت عابــر بانــک متعلــق بــه خدیجــه تریــان فرزنــد علــی در 
تاریــخ 1401/04/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1200
شناســنامه بــه شــماره متعلــق بــه اعظــم ســهرابی نســب فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1506
ــخ  ــم در تاری ــد رحی ــان  فرزن ــور  دهقانی ــه منص ــق ب ــماره 2392193940 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 

1866
کارت ملــی بــه شــماره 5040314671 متعلــق بــه میــالد رضاخــواه فرزند بهــروز در تاریــخ 1401/05/16 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــران 11 334 ط 75 متعل ــماره ای ــه ش ــوخت ب ــماره 1466059494 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
بــه عزیــز مجیــدزاده اردبیلــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدت در تاری ــد وح ــوات فرزن ــی صل ــا  عزت ــه رض ــق ب ــماره 0014184966 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/06/27 مفقــود گردی

 N5P150H9542219 بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره پــالک 325ایــران76181 وبــه شــماره شناســایی
وبــه شــماره موتــورJEZCGK79574 وســند کمپانــی موتــور بــه شــماره پالک325ایران76181وبــه 
وســندمحضر   JEZCGK79574موتــور شــماره شناســایی N5P150H9542219وبــه شــماره 
ــه  ــین ب ــران76181 و کارت ماش ــماره 325ای ــه ش ــور ب ــماره325ایران76181 و کارت موت ــه ش موتورب
شــماره 30ایــران 275ص22 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 5560295043 و بیمــه نامــه ماشــین 
بــه شــماره 30ایــران 275ص22 و ســند معاینــه فنــی ماشــین بــه شــماره 30ایــران 275ص22 متعلــق 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/20 مفق ــی در تاری ــد ول ــه محمــد ســمیعی فرزن ب

مــی باشــد.
 

2006
کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه یــک و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک 157ع67 ایــران22 
و شــماره شاســی 77A151029 و شــماره موتــور 60717447  و کارت هوشــمند راننــده و کارت 
ــی  ــه کدمل ــت ب ــد حج ــر فرزن ــر ابونص ــی قص ــعید  فراح ــای س ــه آق ــق ب ــودرو متعل ــمند خ هوش

2299302581 در تاریخ 1401/02/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 

2014
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه و کارتهــای بانکــی و تلفــن همــراه بــه شــماره 0052775984 متعلــق 
بــه مهــدی علــی رضائــی حســه فرزنــد یدالــه در تاریــخ 1401/06/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.
 

2020
کارت ملــی بــه شــماره 0053232798 و گذرنامــه بــه شــماره 0053232798 و شناســنامه بــه شــماره 
2826 متعلــق بــه پیــام  پژمــان راد  فرزنــد ابولقاســم در تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0020049881 و گذرنامــه بــه شــماره B41719603 و شناســنامه بــه شــماره 
0020049881 متعلــق بــه دیبــا پژمــان راد فرزنــد پیــام در تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2720174351 و شناســنامه بــه شــماره 17438 و گذرنامــه بــه شــماره 
2720174251 متعلــق بــه فیــروزه موثقــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/05/13 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــروزه ابراهیم ــه فی ــق ب ــماره 0451262182 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/06/24 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 2990546030 متعلــق بــه نســرین ایرانمنــش فرزنــد اصغــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/05 مفق

ــه  ــق ب ــه شــماره 0072368373 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0072368373 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/18 مفق ــا در تاری ــد علیرض ــوری فرزن ــرا  س  زه

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1451150733 متعلــق بــه هلــگا بشــیر پــور فرزنــد فرامــرز در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/07/01 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــری فرزن ــه  جعف ــه صدیق ــق ب ــماره 1249269032 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

 
2048

بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــالک ایــران68_968ت65 و بــه شــماره موتــور3273146 و بــه شــماره 
ــخ  ــور در تاری ــد غف ــاد فرزن ــر آب ــد ســلیمانی به ــای احم ــه آق ــق ب شاســی S1412288109572 متعل

1393/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شناســنامه بــه شــماره 0020353189 متعلــق بــه آقــای حســین  ســلیمی ســرخاب  فرزنــد کاظــم در 
تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــماره  ــه ش ــور3273146 و ب ــماره موت ــه ش ــران68_968ت65 و ب ــالک ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب کارت خ
ــخ  ــور در تاری ــد غف ــاد فرزن ــر آب ــد ســلیمانی به ــای احم ــه آق ــق ب شاســی S1412288109572 متعل

ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1393/01/01 مفق
 

2065
کارت ملــی بــه شــماره 0074119028 متعلــق بــه وحیــد معظمــی گــودرزی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 

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

2084
کارت ســوخت بــه شــماره پــالک 33ایــران 778ط17 و کارت ملــی بــه شــماره 5599250032 متعلــق 
بــه مختــار مروتــی علیائــی فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ 1401/06/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــد حمیــد در تاریــخ  ــه حامــد  رفیعــی طاقانکــی فرزن ــه شــماره 0063695235 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه فرزن ــه خان ــان آخت ــام دهق ــه اله ــق ب ــماره 2840096501 متعل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/06/10 مفقــود گردی ســلیمان در تاری

ــه شــماره  ــران 919د37 و کارت ملــی ب ــه شــماره پــالک 43ای گواهینامــه رانندگــی و کارت ســوخت ب
6609949247 متعلــق بــه ســعید قاســمیان دســتجردی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/06/26 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 

2110
ــام در  ــد صمص ــک زاده فرزن ــا مل ــه لعی ــق ب ــماره 1465435948 متعل ــه ش ــی ب ــنامه وکارت مل شناس

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

ــالک  ــماره پ ــه ش ــین ب ــماره 1709805961وکارت ماش ــه ش ــم ب ــه یک ــه پای ــی و گواهینام کارت مل
29ع981ایــران 35اســکانیا 12 متعلــق بــه احــد  صــادق زاده قیدلــو فرزند احمــد در تاریــخ 1401/06/14 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 

2301

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2121186093 متعلــق بــه زهــره فرخنــده فرزنــد علــی اصغــر در 
تاریخ 1401/01/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
2302

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 2110436018 و 
ــالک  ــماره پ ــه ش ــدل 98 ب ــا م ــین تیب ــوخت ماش ــین و کارت س ــه ماش ــه نام ــین و بیم کارت ماش
39ه165-21 متعلــق بــه علیرضــا گلــزاری مقــدم فرزنــد امیــر در تاریــخ 1401/06/21 مفقــود گردیــده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2110501170 متعلــق بــه علــی مهــدوی میقــان فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501
ــخ  ــر در تاری ــد اکب ــی فرزن ــان آدریان ــه جعفری ــه اله ــق ب ــماره 1142441482 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــول در تاری ــد عبدالرس ــگری فرزن ــیر عس ــه بش ــق ب ــماره 1142495248 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1273868862 متعلــق بــه حمیــد تدیــن فرزنــد قدیرعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

2503
ــد  ــان زاده فرزن ــد مرادی ــه محم ــق ب ــی متعل ــای بانک ــماره 1816725773 و کارته ــه ش ــی ب کارت مل

عبداهلل در تاریخ 1401/06/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2504
ــور 124K0839469 و  ــماره موت ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ــه ماش ــه نام ــه و بیم ــه س ــه پای گواهینام
ــه  ــق ب ــران 367 هـــ 63 متعل شــماره شاســی NAAM01CE1GK413552 و شــماره پــالک 43 ای
ســاالر حســینعلی پــور فرزنــد رمضانعلــی بــا کــد ملــی 1160285985 در تاریــخ 1401/06/15 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1282668927 متعلــق بــه محمدعلــی جعفــری فرزنــد محمــود 
در تاریــخ 1401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــان  ــی 5559143987 و کارت پای ــه شــماره مل ــی ب ــه شــماره شناســنامه 484 و کارت مل شناســنامه ب
ــده و از  ــد ابراهیــم در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردی ــه محمدرضــا راشــدی فرزن خدمــت متعلــق ب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی  ــد مل ــا ک ــن ب ــد حس ــادی فرزن ــی آب ــادی خان ــین فره ــه حس ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای گواهینام
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1401/06/20  مفق 1160232393 در تاری

2507
کارت ملــی بــه شــماره 1287185223 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه مرتضــی رجــب  فرزنــد رضــا  

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

کارت ملــی بــه شــماره 5129810716 متعلــق بــه صفیــه  صانعــی فرزنــد اقابــزرگ در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

ســند و برگ ســبز خودرو  و کارت ماشــین  و بیمه نامه  ســواری پژو206 رنگ ســفید_روغنی مدل ســال 
1391بــه شــماره پــالک  77  ایــران569ج94  وبــه شــماره شاســی NAAP03ED5CJ577305وبــه 
ــخ 1401/04/01  ــی در تاری ــد مصطف ــول حجــازی فرزن ــه بت ــق ب ــور 14191008197متعل شــماره موت

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو ) بــه شــماره ملــی  1290950121  ( متعلــق بــه شــهناز احمــدی فرزنــد علــی در 
تاریــخ 1401/06/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو  ) بــه شــماره  ملــی 1130031081 (  متعلــق بــه ســعید شــریفی فرزنــد علــی در 
تاریــخ 1401/06/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره  2623  ) بــه شــماره ملــی   1287035647 (متعلــق بــه فــروغ حســینی بــاالم 
فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/02/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1291376641 متعلــق بــه زهــرا عباســی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2410463614 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه محســن  ایــزدی پنــاه فرزنــد 
علــی در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو  ) بــه شــماره  ملــی  1755385188  (  متعلــق بــه نســرین  صفــری فرزنــد امیــر 
در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد علیرض ــی فرزن ــیدمجید میرمحمدصادق ــه س ــق ب ــماره 1271179342 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد حســین عل ــه مطلبــی فشــارکی فرزن ــه طیب ــق ب ــه شــماره 1286794714 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین و کارت معاینــه فنــی و  کارت ســوخت ســواری _هــاچ بــک ام.وی.ام 110Sمــدل 
ــی  ــماره شاس ــه ش ــران 969س45  وب ــالک  13ای ــماره پ ــه ش ــفید-روغنی   ب ــگ س ــال 1395 رن س
ــزه   ــه فائ ــق ب ــورMVM371FBHG005546 متعل ــماره موت ــه ش NATEBAPM8G1005117وب
حمیــدی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ1401/05/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
ــری  ــی  مظاه ــه مصطف ــق ب ــوخت متعل ــماره 5499830886 و کارت س ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل

بودانی فرزند غالمرضا  در تاریخ 1401/05/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 19 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5499442002 متعلــق بــه حمــزه صادقــی  
فرزنــد علیرضــا  در تاریــخ 1401/06/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1272344029 متعلــق بــه امیرحســین  زرفشــان فرزنــد علیرضــا  در 
تاریــخ 1401/06/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــد علــی در  ــی فرزن ــه ســحر اقاتقــی دلیگان ــه شــماره 1271885522 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 23  ــه شــماره 85 س 925 ای ــه شــماره 1815370505 و کارت ســوخت ب کارت ملــی هوشــمند ب
متعلــق بــه مجیــد  اقایــی فرزنــد نعمــت الــه در تاریــخ 1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــی ب ــن اجتماع ــه تامی ــه بیم ــماره 1142245381 و دفترچ ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1142245381 متعلــق بــه هاجــر  هاشــمی فــر فرزنــد رضــا  در تاریــخ 1401/06/28 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1272634132 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272634132 متعلــق بــه 
ســید محمــد امیــن  هاشــمی طباطبایــی  فرزنــد سیدرســول در تاریــخ 1401/05/27 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1025 و کارت ملــی بــه شــماره 1285650697 متعلــق بــه زهــرا صفــری فرزنــد 
مصطفــی  در تاریــخ 1401/05/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1290535906 متعلــق بــه ریحانــه  رحمانــی فرزنــد حســن در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2801
ــی  ــری مرادخان ــه کب ــق ب ــماره 2218350149 متعل ــه ش ــی ب ــماره 399 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس

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

2807
ــماره  ــه ش ــران 72 ب ــماره 99 ل 737 ای ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ــه ماش ــه نام ــه و بیم »گواهینام
ــود  ــخ 1401/06/20 مفق ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــمعیلی فرزن ــه اس ــزت ال ــه ع ــق ب 2160780251 متعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

ــران 82  ــماره 13 س 594 ای ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ــه ماش ــه نام ــه و بیم ــنامه و گواهینام شناس
ــخ  ــی در تاری ــد پنجعل ــور فرزن ــزرگ پ ــدی ب ــه مه ــق ب ــماره 2162556049 متعل ــه ش ــی ب و کارت مل

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5779566046 متعلــق بــه پروانــه راعــی فرزنــد جمــع الــه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/07 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2160723126 متعلــق بــه کیومــرث  یدالهی فرزند گــدا در تاریــخ 1401/05/04 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــه در تاری ــن ال ــد عی ــه محمــد رضــا یوســفی فرزن ــق ب ــه شــماره 2161645668 متعل ــی ب کارت مل
1401/06/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2150375184 متعلــق بــه امیــد  برزگــر فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/06/04 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــق در تاری ــد صدی ــی فرزن ــن رحیم ــراج الدی ــه س ــق ب ــماره 0730276511 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد در  ــید احم ــد س ــدادادی فرزن ــاس خ ــید عب ــه س ــق ب ــماره 2160188166 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1401/06/25 مفقــود گردی

2901
کارت ملــی بــه شــماره 0025634364 متعلــق بــه علــی  اصغــری  فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/06/23 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

 NAAM01CEOGKکارت ماشــین بــه شــماره پــالک ایــران 99 184ط 21 و شــماره شاســی
ــده و از  ــود گردی ــخ1400/5/10 مفق ــد عیســی در تاری ــق وردی فرزن ــد خال ــه حمی ــق ب 435543 متعل

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2903
شناســنامه بــه شــماره 0024871907 متعلــق بــه مهدیــه محمــدی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 

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

ــاز  ــه فرحن ــق ب ــماره 0057958793 متعل ــه ش ــه ب ــماره 0057958793 و گذرنام ــه ش ــنامه ب شناس
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/20 مفق ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن  رودبارک

می باشد

شناســنامه بــه شــماره 0025133691 متعلــق بــه ســاالر همتــی فرزنــد زمــان در تاریــخ 1401/06/28 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــدارک  ــماره 0250046571 و م ــه ش ــمند ب ــی هوش ــش کارت مل ــه وفی ــل گذرنام ــا اص ــر ب ــی براب کپ
تحصیلــی گواهــی دیپلــم وریزنمــرات وگواهــی اشــتغال بــه تحصیــل بــه شــماره 0250046571 متعلــق 
بــه کیــارش غفــاری فرزنــد فریبــرز در تاریــخ 1401/06/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد

ــی در  ــد حســین عل ــی فرزن ــه داود اصفهان ــق ب ــه شــماره 3931967409 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه شــماره 2411256787 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 2411256787 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ماشــین بــه شــماره 40 ایــران 774 ق 15 متعلــق بــه عبــاس بهمنــی فــر فرزنــد قلــی در تاریــخ 

1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0610079646 متعلــق بــه مصطفــی کرمــی فرزنــد محــرم در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ماشــین و کارت ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره 47 ایــران 478 ق 16 و گواهینامــه پایــه دو بــه 
شــماره 0532898397 و کارت ایثــار و کارت بســیج متعلــق بــه مجیــد بیــات فرزنــد حســین در تاریــخ 

1401/06/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0022995641 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0022995641 و کارت پایــان 
ــخ 1401/06/27  ــد حســین در تاری ــه علیرضــا ازاد فرزن ــق ب ــه شــماره 0022995641 متعل ــت ب خدم

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0042301009 و کارت بانکــی بانــک ملــت متعلــق بــه راضیــه خیــر 
ــاد فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 1401/05/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  خــواه رحیــم اب

مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0780829433 متعلــق بــه مریــم افچنگــی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/29 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0020738765 و دو عــدد کارت ســوخت بــه شــماره 0020738765 
ــای ســعید موســوی و کارت هــای  ــام اق ــای ســعید ابراهیمــی و ثبــت بن ــام اق و چــک هــای بانکــی بن
ــده و از  ــد ســید حســن در تاریــخ 1401/06/27 مفقــود گردی ــه ســعید موســوی فرزن بانکــی متعلــق ب

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0078835917 متعلــق بــه مهــران رجــب بلــوکات فرزنــد نبــی الــه در 
تاریــخ 1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره 9432996841 متعلــق بــه محمــد ناجــی ســعیدی فرزنــد عبدالهــادی و عقدنامــه 
بــه نــام عبدالهــادی ســعیدی و رزا ســعیدی در تاریــخ 1401/06/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 5199778161 متعلــق بــه یوســف بیــگ زاده فرزنــد بیــگ علــی در 
تاریــخ 1401/06/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 596920 و 596901 و 114106  ــه ش ــک ب ــره چ ــماره 6269585449 و 3فق ــه ش ــنامه ب شناس

بانــک صــادرات شــعبه 809 خیابــان مدنــی -شــهید محمــودی متعلــق بــه حســن خواجونــد ســریوی 
ــد مهرعلــی در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فرزن

ــرام در  ــد بای ــوران فرزن ــالن زاده کلخ ــن اص ــه محس ــق ب ــماره 0053580621 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ 1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد احمــد علــی در  ــه شــیما فــرج زاده فرزن ــه شــماره 0015985131 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
تاریــخ 1401/03/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 3308970821 و گذرنامــه بــه شــماره 3308970821و گواهینامــه بیــن المللــی 
بــه شــماره 3308970821و ســند موبایــل بــه شــماره 09124769165 و اجــاره نامــه منــزل و برگــه 
ســهام شــهریار متعلــق بــه علیرضــا رحمــت ابــادی فرزنــد ولــی محمــد در تاریــخ 1401/06/29 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0073164399 و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 44 ایــران  
216 ص 45 متعلــق بــه ســارا ثقفــی فرزنــد محمــد جعفــر در تاریــخ 1401/04/29 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0015458377 و کارت پایــان خدمــت 0015458377 و کارت ماشــین 
و کارت ســوخت و بیمــه نامــه  و گواهینامــه بــه شــماره 99 ایــران 677 م 93 متعلــق بــه محمــد کیــان 
فرزنــد محمــد تقــی و کارت ماشــین و 2 عــدد کارت ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره44 ایــران 533 م 55 
متعلــق بــه مریــم کیــان بــا کدملــی 0040176551 در تاریــخ 1401/06/24 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدر  ــد حی ــروغ فکــری لشــکاجان فرزن ــه ف ــق ب ــه شــماره 0050152718 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
علــی در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0064055965 متعلــق بــه زهــرا اســماعیل پــور یگانــه فرزنــد جلیــل 

در تاریخ 1401/06/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2218426358 متعلــق بــه محبوبــه شــیرود عشــوریان فرزنــد موســی 
در تاریــخ 1401/06/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــو  فرزن ــار ل ــای مهــدی  به ــه آق ــق ب ــه شــماره 6219503708 متعل ــی ب کارت مل

1400/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 6580146753 متعلــق بــه خانــم فاطمــه  اســماعیلی  فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 
1401/06/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3041
ــه شــماره ملــی 0942059301  کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دوم ب
متعلــق بــه جعفــر  تیمــوری فرزنــد علــی اکبــر و کارت ماشــین بــه شــماره پــالک ایــران 32_183 74متعلق 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/06/15 مفقــود  در  باقــری  مجتبــی   بــه 

می باشد.

ــی  ــه فن ــین و معاین ــه  ماش ــه نام ــین و بیم ــه دوم و کارت ماش ــه پای ــمندو گواهینام ــی هوش کارت مل
ماشــین بــه شــماره پــالک ایــران36_ 111ن76 بــه شــماره ملــی 0933131291 متعلــق بــه مهــدی 
رفیعــی محمدیــه فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/06/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0700787488 متعلــق بــه ناهیــد رجــب نیــا فرزنــد عبــاس در 
تاریــخ1401/06/25  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
کارت ملــی بــه شــماره 0084596041 متعلــق بــه جــالل اقلیمــی فرزنــد ابوالقاســم در تاریــخ 

1401/06/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــران78 و کارت  ــماره 16 ب 689 ای ــه ش ــوخت ب ــماره 6479978501 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره 54 و 953 ایــران30 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره بنــام وحیــد کلوانــی متعلــق 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/06/25 مفق ــداهلل در تاری ــد ی ــی فرزن ــد کلوان ــه وحی ب

مــی باشــد.

4011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3732703088 و کارت ســوخت  متعلــق بــه معــروف رحیمــی 

فرزند عباس در تاریخ 1401/06/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 3720327302 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3720327302 
متعلــق بــه کیــوان احمــدی ســیاناو فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 1401/06/19 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 3732443000 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــماره  ــه ش ــین ب ــی 3732443000 و کارت ماش ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای 3732443000 و گواهینام
پــالک 51 ایــران 427ج83 و بیمــه نامــه ماشــین متعلــق بــه کاوه حــق پرســت فرزنــد بهمــن در تاریــخ 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/06/20 مفقــود گردی

5109
ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــی فرزن ــا باباعل ــه حمیدرض ــق ب ــماره 0010574174 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0021332304 و گواهینامــه پایــه ماشــین و گواهینامــه موتورســیکلت و کارت 
ماشــین بــه شــماره پــالک 763س97 و کارت موتــور بــه شــماره 3279364 متعلــق بــه علــی چنگیــزی 

فرزنــد محمــود در تاریــخ 1400/08/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6349916395 و کارت عابــر بانــک ســامان و کارت عابــر بانــک پاســارگاد و کارت 
عابــر بانــک ملــت متعلــق بــه علــی نقــی زاده فرزنــد غضبــان در تاریــخ 1401/06/12 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 123 متعلــق بــه ناهیــد هاشــمی فرزنــد علــی و شناســنامه حانیــه قاســمی فرزنــد 
مهــدی در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0519537165 و کارت عابــر بانــک صــادرات و کارت عابــر بانــک ســپه متعلــق 
بــه رمضانعلــی غالمــی زرنوشــه فرزنــد ملــک محمــد در تاریــخ 1401/06/26 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــح اهلل در  ــید ذبی ــد س ــوی فرزن ــر موس ــید اکب ــه س ــق ب ــماره 0421380381 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5111
کارت ملــی بــه شــماره 0044817746 متعلــق بــه معصومــه اســمعیلی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 

1401/06/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

5502
کارت ملــی و گواهینامــه بــه شــماره 2591981061 و بیمــه نامــه بــه شــماره 124/30681/822 و کارت 
ماشــین بــه شــماره شاســی 83233771 و شــماره موتــور 12483098142 و شــماره پــالک  46 ایــران 
967 ب 97 و کارت بازنشســتگی متعلــق بــه هوشــنگ  پرهیــزکار بجــار پســی  فرزنــد محمــد  در تاریــخ 

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

کارت ملــی و شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره 2640142011 متعلــق بــه غــزال  ســطامی  
فرزنــد رشــید  در تاریــخ 1401/06/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
ســند ملــک بــه شــماره ســند 100056 و شــماره پــالک 1381/55 و زیــر شــماره 103373  متعلــق بــه 

ســعید  فرهــاد قرجــه داغــی بــه شــماره ملــی 0033933987  فرزنــد حســن  در تاریــخ 1401/03/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
ــماره 5920055359  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 5920055359 و کارت پای ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/04/30 مفق ــد نعمــت  در تاری ــد  فرزن ــی حاجیون ــه حشــمت  قالب ــق ب متعل

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــق ب ــه شــماره 0068071736 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0068071736 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/23 مفق ــد جهانشــاه در تاری ــی فرزن ســمیه بهرام

مــی باشــد.

7010
کارت ملــی بــه شــماره 5099141854 متعلــق بــه محمدرضــا تاجــور فرزنــد مجیــد در تاریــخ 

1401/06/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7014
ــکرخدا در  ــد ش ــد فرزن ــده ون ــدی عب ــور محم ــه غف ــق ب ــماره 5559548324 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

تاریخ 1401/05/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 6639421100 متعلــق بــه زیــور دریانــوش فرزند غریــب در تاریــخ 1401/06/23 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7025
ــه شــماره 18_658ص54 و کارت پرســنلی  ــه شــماره 4051988902 و کارت ســوخت ب ــی ب کارت مل
ــد بررضــا در تاریــخ 1401/06/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــی فرزن ــه یــزدان کلیائ متعلــق ب

ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4010818867 متعلــق بــه رضا علیــزاده فرزند هوشــنگ در تاریــخ 1401/06/25 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7026
کارت ملــی بــه شــماره 1260402053 متعلــق بــه  محمــود ایمنــی کاشــان  فرزنــد عبــاس در تاریــخ 

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

7059
ــی ــماره شاس ــه ش ــین ب ــماره 1742693401 و کارت ماش ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی و گواهینام کارت مل

NAAN11FFXNK183522 شــماره موتور139B0269628شــماره پالک95ن388ایــران74 و کارت 
ــخ  ــادر در تاری ــد عبدالق ــان فرزن ــاس خالدی ــه عب ــق ب ــران74 متعل ــماره 95ن388ای ــه ش ــوخت ب س

1401/06/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره شاس ــه ش ــین ب ــماره 0860400166 و کارت ماش ــه ش ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
ــه  ــور ب ــران 32 و کارت موت ــالک 94و719ای ــماره پ ــماره موتور1468823ش S1412285809171ش
ــالک 77741717و  شــماره شاسیNC5125A0357009شــماره موتور0125NC5010554شــماره پ
کارت ســوخت بــه شــماره94و719ایران32 متعلــق بــه ایــوب رســتگار فرزنــد محمــد در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/20 مفق

متعلــق  تاکســیرانی  و دفترچــه  بــه شــماره 0935238247  دو  پایــه  و گواهینامــه  ملــی  کارت 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/24 مفق ــد در تاری ــد محم ــان فرزن ــی نقندری ــه مجتب  ب

ساقط می باشد.

کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0946185514 متعلــق بــه مهــری صالحــی 
 خیابــان فرزنــد غالمحســین در تاریــخ 1401/06/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــماعیلی فرزن ــاس اس ــه امیرعب ــق ب ــماره 0972778101 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/06/14 مفقــود گردی

7060
ســند ملــک بــه نشــانی ســرافرازان 9 بهــاران 8پــالک 28 بــا نــوع مالکیــت شــش دانــگ عرضــه و اعیــان 
ــور  ــی مذک ــی از اصل ــده از 737B فرع ــزی ش ــروز و مج ــی 191 مف ــی 2575 از اصل ــماره فرع ــه ش ب
قطعه-تفکیکــی بخــش 10 منطقــه 6 مشــهد ناحیــه استنســاخی منطقــه 2 بــه مســاحت 200 متــر مربــع 
و ســند زمیــن مزروعــی بــه نشــانی اراضــی خیــر آبــاد بــه شــماره 57 فرعــی از 241 اصلــی بخــش 7 
حــوزه ثبــت ملــک چنــاران اســتان خراســان رضــوی بــه مســاحت 372000 متــر مربــع و گذرنامــه بــه 
شــماره 52583490 متعلــق بــه علــی ولیــان بــه شــماره ملــی 0889221308 فرزنــد رضــا در تاریــخ 

1401/06/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــوع مالکیــت شــش دانــگ عرضــه و  ــا ن ــه نشــانی هاشــمیه 16 پــالک68 ب ســند آپارتمــان مســکونی ب
اعیــان بــه شــماره فرعــی 31332 از اصلــی 183 مفــروز و مجــزی شــده از 4495 فرعــی از اصلــی مذکــور 
قطعــه چهــار تفکیکــی بــه مســاحت 203.31 متــر مربع وســند خــودرو نیســان XTRAIL مــدل 2017 
ــورQR25928875L و  ــه شــماره پــالک74/ 437 د 27 و شــماره موت رنــگ ســفید صدفی-متالیــک ب
شــماره شاســی JN1TBNT32U0002669 و گذرنامــه بــه شــماره 52410725 متعلــق بــه مهــری 
شمشــیرکش بــه شــماره ملــی 0919331742 فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/16 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی بخــش 7  ــی از 241 اصل ــه شــماره 57 فرع ــاد ب ــر آب ــه نشــانی اراضــی خی ــی ب ــن مزروع ســند زمی
حــوزه ثبــت ملــک چنــاران اســتان خراســان رضــوی بــه مســاحت 372000 متــر مربــع متعلــق بــه نویــد 
ولیــان بــه شــماره ملــی 0921596006 فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/16 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد

موتــور شــماره  و   94 ن   846  /20 پــالک  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ  و  خــودرو  ســند 
ــا  ــان ب ــدا ولی ــه ن ــق ب ــی NAAE4CFZ0KX085176متعل ــماره شاس FA173B0062537 و ش
شــماره ملــی 0921596014 فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ــد. ــی باش ــاقط م س

7063
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0945038666 و کارت ماشــین بــه شــماره 42/999س45 متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/17 مفق ــود در تاری ــد محم ــی فرزن ــارف  جالل  ع

می باشد.

ــخ  ــرج در تاری ــد ف ــه یوســف  محمــدی شــیران فرزن ــق ب ــه شــماره 5048902769 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــغ زاده فرزن ــد دری ــه محم ــق ب ــماره 5229650192 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/03/05 مفقــود گردی

7065
ــماره کارت  ــه ش ــایر ب ــماره  و س ــه ش ــک ب ــر بان ــماره 1377743047 و کارت عاب ــه ش ــی ب کارت مل
ــود  ــخ 1401/06/20 مفق ــم در تاری ــد ابوالقاس ــی فرزن ــل فاطم ــر ابوالفض ــه می ــق ب ــتگی متعل بازنشس

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــد محمدرضــا در تاری ــی فرزن ــد کوه ــا الون ــه بردی ــق ب ــه شــماره 0021166099 متعل ــی ب کارت مل
1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــت ب ــان خدم ــماره و کارت پای ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 0016245822 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
شــماره متعلــق بــه مهــدی ســعیدی ســاعی فرزنــد کریــم در تاریــخ 1401/06/20 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

7066
ــد لطــف اهلل در تاریــخ  ــه حســن رضایــی شــالی فرزن ــه شــماره 0022918221 متعلــق ب کارت ملــی ب

1400/12/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/06/30

شماره : 1471
طرحآبرسانیبلندمدتشهرهمدانبهزودیبهرهبرداریمیشود

همدان-  استاندار همدان گفت: بر اساس پیش بینی مدیران و کارشناسان وزارت نیرو و 
در صورت نبود ایرادات و اشکاالت فنی، طرح آبرسانی بلند مدت شهر همدان به زودی و تا 

پیش از فرصت تعیین شده توسط رییس جمهور )۶ مهر( بهره برداری می شود.
 علیرضا قاسمی فرزاد در بیست و دومین نشست اعضای شورای تامین آب استان همدان 
افزود: بر اساس زمانبندی اعالم شده در سفر رییس جمهور و هیات دولت به استان همدان 
)۶ مرداد( که برای بهره برداری از پروژه آبرسانی بلند مدت به همدان، ۲ ماه فرصت تعیین 
شد، این طرح به زودی و پیش از فرارسیدن زمان تعیین شده تا ۶ مهر بهره برداری خواهد 
شد.وی ادامه داد: با همیاری و مساعدت کشاورزان و مشارکت افرادی که نذر آب داشتند، 
تعداد قابل توجهی از چاه های کشاورزی در مدار آبرسانی به شهر همدان قرار گرفته است.

استاندار همدان اظهار داشــت: خط بای پس)گذرگاه( این طرح به طول ۱۶ کیلومتر، 
مراحلی پایانی آزمایش را می گذراند و تا سه روز آینده وارد مدار بهره برداری می شود که 
با بهره برداری از این خط ۱۶ کیلومتری، میزان اعمال قطعی های شبکه آبرسانی همدان 

به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
قاسمی فرزاد با بیان اینکه طرح آبرسانی بلند مدت به همدان نیز مراحل پایانی خود را 
سپری می کند، تاکید کرد: مخازن ایستگاه های شماره یک و ۲ این طرح آبگیری شده 
است و پس از تایید کارشناسان و مهندسان ناظر، خط مابین ایستگاه شماره ۲ و سه مورد 
آزمایش قرار می گیرد.ستاندار همدان خاطرنشان کرد: پیمانکار پیشین این طرح، ۱۷ 
کیلومتر از خط پایانی را سال های گذشته به صورت ناقص اجرا و بدون انجام اتصاالت در 

پنج نقطه، لوله ها را در زیر خاک مدفون کرده و به شکل ناقص تحویل داده بود.
وی با بیان اینکه بخشی از تاخیر انتقال آب به همدان به خاطر همین اشکال بود، که البته 
وزارت نیرو پیگیری های حقوقی خود را در این زمینه انجام می دهد ادامه داد: با تالش 
شبانه روزی دستگاه های مرتبط امیدواریم تا پیش از تاریخی که رییس جمهور اعالم 
کرده اند، این طرح به بهره برداری برسد.قاسمی فرزاد با اشاره به مطرح شدن موضوعاتی 
در رابطه با آلودگی و وجود آرسنیک و فلزات سنگین در این آب، خاطرنشان کرد: بر اساس 
آزمایشات دانشگاه علوم پزشکی همدان و تهران ، وزارت نیرو و چند دستگاه دیگر که 
مامور شده بودند، در مجموع نتیجه آزمایشات این است که نگرانی ای در این زمینه وجود 
ندارد و به جرات اعالم می کنیم که تصفیه خانه شهید بهشتی و مهاجران جز تصفیه خانه 
های پیشرفته و مدرن ما هستند که می توانند همه آلودگی ها و فلزات سنگین را تصفیه 
و سالمت آب را تضمین کنند. سد تالوار از نوع خاکی با هسته رسی است و دارای ارتفاع 
از پی ۸۸ متر، طول تاج ۵۲۹ متر و عرض تاج ۱۲ متر بوده و با حجم کل۵۰۰ میلیون متر 

مکعب، ساالنه ۲۲۶ میلیون متر مکعب آب را تنظیم می کند.

دســتگاههایدولتیموظفبهتغییرکاربریبناهایتاریخیدرتملک
هستند

رشت -  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن تاکید کرد: همه 
دستگاه های دولتی که بنای تاریخی تحت تملک دارند با توجه به ماده ۹۸ برنامه ششم 

توسعه موظف به تغییر کاربری یا واگذاری به بخش خصوصی هستند.
ولی جهانی؛ ساختمان هایی چون فالطوری، ابریشمی، مدرسه فروغ، مجموعه بناهای 
تاریخی شیالت ماهیان خاویاری بندرکیاشهر، حمام تاریخی دیلمان را بعنوان برخی از 
این بناهای تاریخی برشمرد و افزود: قرار است ساختمان مدرسه فروغ رشت به هنرستان 
هنرهای زیبا تبدیل شود.وی با بیان اینکه ۲۲۱ بنای تاریخی دولتی در گیالن وجود 
دارد که نیازمند ساماندهی است، عنوان کرد: بر اساس تفاهمنامه منقعد شده با اداره  کل 
آموزش و پرورش و اداره کل فرهنگ و ارشاد گیالن مقرر شده مدرسه فروغ در فاز اول به 
هنرستان هنرهای زیبا تبدیل شود و مرمت و بازسازی آن زیر نظر کارشناسان اداره کل 
میراث فرهنگی گیالن انجام و طرح احیاء و مرمت بنا از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی تهیه و برای بررسی به اداره کل میراث فرهنگی ارسال شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن گفت: وظیفه ذاتی صیانت از 
مواریث ارزشمند فرهنگی عالوه بر این اداره کل بر عهده همه دستگاه  ها و اقشار مختلف 
مردم است که چون امانتداری امین، میراث گذشتگان را حفاظت و به آیندگان بسپاریم.

جهانی حفظ اصالت بنای تاریخی و معرفی فرهنگ بومی - محلی اســتان، گسترش 
مطالعات پژوهشی، تعریف کاربری متعارف و همگن با بنا، جذب گردشگر و ایجاد اشتغال 
پایدار را از اهداف اصلی برنامه ساماندهی آثار تاریخی عنوان کرد و بر لزوم بهره گیری و 
مشاوره از ظرفیت همه فرهیختگان، متخصصان و آحاد مردم به منظور صیانت از آثار و 
بناهای تاریخی ارزشمند تاکید کرد.  دبیرستان دخترانه فروغ سال ۱۲۸۲ هجری شمسی 
تاسیس شد و با قدمت آموزشی بیش ازیک قرن، یکی از قدیمی ترین مراکز فرهنگی و 
آموزشی دخترانه گیالن و حتی ایران محسوب می شود که در طول سالیان متمادی، 

دختران و زنان بسیاری در این مدرسه درس خوانده اند.

بوشهر،دهمینمقصدمرتضویبراینظارتمیدانیبراجرایمصوبات
بوشــهر-  معاون اجرایی رئیس جمهور برای نظارت میدانی و بررسی آخرین وضعیت 
پیشرفت و تحقق مصوبات سفر استانی آیت اهلل رئیسی، رفع موانع احتمالی و تسریع در 

روند اجرا وارد استان بوشهر شد.
سید صولت مرتضوی در بدو ورود به فرودگاه بین المللی شهدای بوشهر از سوی » احمد 

محمدی زاده « استاندار مورد استقبال قرار گرفت.
مرتضوی در بدو ورود به این استان در گفت و گو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدا گفت که حدود یکسال از سفر اول آیت اهلل رییسی 
به این استان می گذرد و امروز به منظور نظارت میدانی بر اجرای مصوبات به استان ها 
سفر  کردیم  تا از نزدیک روند اجرای مصوبات را نظارت و برای رفع موانع احتمالی تصمیم 
گیری کنیم.وی افزود: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ درصد منابع محقق شد و تصمیم بسیار 
خوبی که اخیرا اتخاذ شد تامین منابع مالی از محل تهاتر نفت برای راه آهن بوشهر - شیراز 
بود که امیدواریم با پیشرفت فیزیکی کار، این مســیر ریلی را در اولین فرصت به بهره 
برداری برسانیم.معاون اجرایی رییس جمهور درباره دور سفرهای استانی گفت: شرطی 
که رییس جمهور گذاشت اینکه الزمه انجام سفر دور دوم تحقق وعده ها از مصوبات سفر 
های استانی دور نخست است.بازدید از استخر دانش آموزی و آب شیرین کن۷۰ هزار 
مترمکعبی، بازدید از بیمارستان فاطمه الزهرا)س(، بازدید از جاده کنار تخته - دالکی   و 
سد مخزنی دالکی، بازدید از کارخانه پرورش میگو منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و دیدار 
با نماینده ولی فقیه استان از برنامه های پیش بینی شده سفر یک روزه مرتضوی به این 
استان است.رییس جمهور  و اعضای هیات دولت در کمتر از یکسال و در دور نخست به ۳۱ 
استان سفر کرده است که معاون اجرایی رییس جمهور هم برای پیگیری اجرای مصوبات 
تاکنون به ۹استان سمنان، بیرجندجنوبی، یزد، شیراز، اردبیل، قم، خوزستان، سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان سفر کرده و اینک بوشهر مقصد دهمین سفر معاون اجرایی رییس 
جمهور است.به گفته معاون اجرایی رییس جمهور در ۳۱ سفر استانی و ۷ سفر موضوعی 
رییس جمهور به داخل کشور در مجموع بیش از ۹۰۰ مصوبه در برداشته است که حدود 

پنج هزار و دو طرح عمرانی که بیشتر آنها نیمه تمام هستند را در بر می گیرد.

کنترلآفتدر۳۰۰هکتارازمراتعحوزهادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداری
مازندران-ساری.

۳۰۰ هکتار از مراتع حوزه شهرستان سوادکوه شمالی آلوده به آفت پروانه تخم انگشتری با 
استفاده از شیوه های تلفیقی کنترل شد.کارشناس گیاهپزشکی اداره حفاظت و حمایت 
اداره کل در گفتگو با خبرنگار واحد خبر صدا و سیمای مرکزمازندران گفت: گونه های 
زرشک عمده گونه های مبتال به آفت پروانه تخم انگشتری در این ۳۰۰ هکتار بوده که با 

استفاده از شیوه های تلفیقی، مکانیکی و محلول پاشی کنترل شد.
 امین وطن دوست افزود: حدود ده هزار هکتار از عرصه های جنگلی و مرتعی حوزه این 
اداره کل دچار آفات ابریشم بافت ناجور، پروانه تخم انگشتری، پروانه  سفید امریکایی و 
شب پره شمشاد شده است.ایشان با بیان اینکه این آفات بیشتر گونه های درختی پهن 
برگ مانند انجیری، بلوّط، افرا، راش و شمشاد را درگیر می کند، افزود:مرحله سوم محلول 

پاشی برای کنترل آفت شب پره شمشاد در حال انجام است.

تمرچین در مسیر شکوفایی
خبر میزبانی مرز تمرچین پیرانشــهر از زوار 
اربعین حســینی هر چند اواخر بهار امسال 
رســانه ای شــد اما شــکوفه های آن با پایان 
تابســتان نه تنها نمی ریزد بلکه سالیان سال 
آذربایجان غربی از برکات معنوی و اقتصادی 

آن در مسیر توسعه بهره مند خواهد شد.
انتخاب مرز تمرچین برای نخســتین بار به 
عنوان یکــی از ۶ گذرکاه اعزام زائران اربعین 
حسینی به ســرزمین عشق شاید در مرحله 
اول یــک اقدام کم نظیر فرهنگی و اعتقادی 
در منطقه محسوب می شد اما دیری نگذشت 
که نشان داد این تصمیم هدیه دم مسیحایی 
ابراهیم برای آذربایجان غربی بود تا جانی دوباره 

به چرخ های توسعه این استان ببخشد.
آذربایجان غربی یک استان طولی ست که از 
شمالی ترین ترین تا جنوبی ترین نقطه آن بیش 
از ۷۲۰ کیلومتر فاصله وجود دارد؛ این استان 
به دلیل شرایط خاص جغرافیایی از قدیم االیام 
یک منطقه ترانزیتی بوده و در مســیر اصلی 
جاده ابریشم نیز قرار داشته است.در جهانی که 
داشتن تنها ۱۰۰ متر مرز مشترک با یک کشور 
خارجی آرزوی بســیاری از دولت ها و ملت ها 
برای افزایش مراودات تجاری محسوب می شود، 
۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک آذربایجان غربی با 
سه کشــور خارجی یک نعمت خدادادی کم 
نظیر است که نه تنها پتانسیل ویژه ای برای دور 
زدن تحریم های اعمال شده بر کشور محسوب 
می شود بلکه هم مرزی آن با ترکیه سبب شده 
که دروازه  آسیا به اروپا نیز قلمداد شود و این 

بر اهمیت آن چندین برابر بیفزاید.
به حدود یکســال قبل بر می گردیم؛ انتصاب 
محمد صادق معتمدیان به عنوان اســتاندار 
آذربایجان غربی نشان  داد که دولت سیزدهم 
به دور از نگاه سیاســی به دنبال بهره مندی 
حداکثــری از ظرفیت مرزی آذربایجان غربی 

است؛ سابقه فعالیت معتمدیان در استان های 
مهم مرزی همچون خراســان رضوی نه تنها 
تجارب خاصی به او بخشــیده بلکه انتصابش 
به عنوان مقام عالی، استانی که طوالنی ترین 
مرزهای زمینی کشور را با مهمترین شرکای 
تجاری در منطقه دارد، انگیزه ای شده تا نشان 

دهد او چند مرده حالج است.
بررســی رفتاری معتمدیان نشان می دهد او 
توجــه خاصی به مــراودات خارجی دارد؛ در 
شــرایطی که طالبان در افغانستان به قدرت 
رســید و بسیاری از همســایگان این کشور 
در یــک بالتکلیفی برای ارتباط گیری با این 
کشــور بودند، به یکباره حضور معتمدیان به 
عنوان استاندار خراسان رضوی در کابل خبر 
ساز شد؛ هر چند این سفر حاشیه های سیاسی 
خود را داشــت اما بایــد آن را از منظر منافع 
ملی نگرید؛ او در این سفر نشان داد بر شرایط 

تحریمی ایران و نقش استان های مرزی در بی 
اثر کردن این محدودیت ها واقف است و یک 
مدیر پشت میز نشین نیست؛ نتیجه آن شد که 
مرزهای خراسان رضوی با افغانستان به تعطیلی 
نکشید و ارتباط ایران از آن طریق به بازارهای 

کشورهای منطقه ادامه یافت.
معتمدیان در آذربایجان غربی نیز نشــان داد 
کــه نگاهش به مرز صرفا امنیتی نیســت و 
او به این ظرفیت یک نــگاه اقتصادی بالقوه 
دارد؛ با وجود اعالم یکباره رسانه ای مبنی بر 
تعیین تمرچین به عنوان ششــمین گذرگاه 
اعزام زائران اربعین حسینی به کربالی معلی، 
حضور چندباره معتمدیان در اقلیم کردستان 
عراق طی یکســال گذشته نشــان می دهد 
که این تصمیم دارای یک پیشــینه بوده و او 
از همان اولین روزهای ســکانداری خود در 
آذربایجان غربــی در تالش بــرای تحقق آن 

بوده است.شاید مهمترین دلیل برای تعیین 
تمرچین بــه عنوان گذرگاه زائــران اربعین، 
همین تعامالت مثبت به ســرانجام رسیده با 
اقلیم کردســتان عراق برای تامین امنیت و 
رفاه زواز بود که استاندار آذربایجان غربی برای 
تحقق آن ســنگ تمام گذاشت.همانطور که 
به اهمیت جایــگاه ترانزیتی آذربایجان غربی 
اشــاره شــد، قطع یقین بهره منــدی از این 
ظرفیت کم نظیر، زیرســاخت هایی می طلبد 
که توســعه راه های زمینی یکی از آنهاست؛ 
عاملی که متاســفانه در آذربایجان غربی طی 
سالیان گذشــته توجه خاصی به آن نشده و 
مورد غفلت واقع شده است.اعتقاد معتمدیان 
به توســعه راه های موصالتــی و ترانزیتی در 
آذربایجان غربــی را در نحوه چینش مدیران 
این حــوزه به وضوح می توان حس کرد؛ تیم 
همراه اســتاندار آذربایجان غربی طی یکسال 

گذشته در حوزه راهسازی کارنامه قابل قبولی 
از خود برجای گذاشــته و در این مدت ارزش 
کل طرح های حوزه راهسازی این استان بعنوان 
پیشران توسعه بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال 

برآورد شده است.
حال با لحــاظ تمامی این مــوارد به پرونده 
تمرچیــن بــاز می گردیم؛ نگارنــده معتقد 
اســت که اختصاص این نقطــه مرزی برای 
سفرهای زیارتی سبب یک انقالب در توسعه 
آذربایجان غربی خواهد شد، همانطور که سبب 
یک جهش توسعه جاده سازی در استان ایالم 

از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ شد.
انتخاب تمرچین به عنوان گذرگاه اعزام زائران 
به کربال معلی در اربعین امسال شاید در مرحله 
اول یک اقدام کامال فرهنگی و اعتقادی تلقی 
شود ولی باید اذعان کرد عالوه بر برکات معنوی 
و اجتماعی برای استان، باعث روانه شدن سیلی 
از اعتبارات برای تکمیل زیرساخت ها و امکانات 
بــه آذربایجان غربی شــده و این می تواند در 
حوزه اقتصادی یک توسعه پایدار و جهش در 

راهسازی برای منطقه به ارمغان آورد.
اینکه فقط در عرض یک ماه با هدف تسریع 
در تردد زائــران اربعین بیش از ۳۷ کیلومتر 
راه در مسیر منتهی به پایانه مرزی تمرچین 
توسعه و آسفالت ریزی و یک هزار تُن قیر به 
ارزش یــک هزار میلیارد ریال برای این اقدام 
مهم مصرف شود، نشان می دهد افق مناسبی 
برای توســعه زیرساخت های ارتباطی استان 
در این رابطه ترسیم شده است.نیم نگاهی به 
مسیر ارتباطی نقده و پیرانشهر نشان می دهد 
که این محــور موصالتی امروز به دلیل تردد 
زوار از مرز تمرچین به یک کارگاه بزرگ جاده 
سازی تبدیل شده که اگر روند عادی خود را 
طی می کرد شاید در ۱۰ سال آتی نیز چنین 

پیشرفتی حاصل نمی شد.

 ESCO( جلســه تحویل مدارک ثبت نام و نشــان تجاری ذوب آهن اصفهان
و ZOBESCO ( در ســازمان جهانــی مالکیت فکری )WIPO( با حضور مهندس 
ایرج رخصتی مدیرعامل ، حمید سرال مدیر روابط عمومی و محمد علی میرزا 
 بابایی مدیرعامل شرکت دانش بنیان پلکان ۲۷ شهریورماه در دفتر مدیرعامل 

شرکت برگزار شد .
مدیــر عامل ذوب آهن اصفهان در این نشســت با اشــاره بــه اینکه این 
شــرکت تاریخچه ۵۰ ســاله در صنعت فوالد کشــور دارد ، گفت : ذوب آهن 
پایه گذار صنعت فوالد و توســعه دهنده این صنعت در کشــور می باشــد لذا 
وظیفه ما اســت که نگذاریم به نام آن خدشــه ای وارد شود و ثبت نام و برند 
 تجاری این مجتمع عظیم صنعتی نیز می تواند صیانت از این صنعت باشــد .

وی افزود : شــعار ذوب آهن اصفهان “با اطمینان بســازید ” اســت و ریشــه 
در کیفیــت محصــوالت تولیــدی دارد . درواقــع کیفیت محصــوالت ذوب 
 آهن همواره باالتر از ســطح اســتاندارد کشور می باشــد که این مهم، بیانگر

 با اطمینان ساختن است .
مهنــدس رخصتــی ، ذوب آهن اصفهان را ســرمایه ملی دانســت وگفت 
: ایــن مجتمع عظیم صنعتی یکــی از پر افتخارتریــن کارخانه های فوالدی 

کشــور اســت که با روش کــوره بلند که بهتریــن روش بــرای تولید فوالد 
اســت محصــوالت خود را تولید می نماید و توانســته با نظــارت های دائم و 
 کنترل کیفیت محصوالت خود، بیشــترین رضایت مشــتریان را جلب نماید.

مدیــر روابط عمومی ذوب آهــن اصفهان نیز در این نشســت گفت: با توجه 
به مزایا و ریســک های موجود در حوزه ثبت نام و نشــان تجاری ذوب آهن 
اصفهــان در بازارهای صادراتی، روابط عمومی با هماهنگی و همکاری معاونت 

محتــرم بازاریابــی و فروش شــرکت تمهیــدات ویژه ای بــرای این موضوع 
اندیشــید و از دوســال پیش فرآیند تمدید ثبت برنــد ذوب آهن اصفهان با 
 نــام تجــاری )ESCO و ZOBESCO ( شــروع و در ســال جاری تکمیل شــد.

حمید سرال با اشاره به اینکه برند ذوب آهن با شعار با اطمینان بسازید ثبت شده است 
افزود : با ثبت برند ذوب آهن از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری خواهد شد 
 و این برند جهانی مورد حمایت سازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO( قرار گرفت .

وی با اشاره به اینکه هم اکنون محصوالت تولیدی ذوب آهن عالوه بر رفع نیاز داخل 
کشور، به بیش از ۲۳ کشور اروپایی، آسیایی و آفریقایی صادر می شود،گفت : برای 
 صادرات، نام و برند تجاری ذوب آهن اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

محمــد علی میــرزا بابایی مدیرعامل شــرکت دانش بنیان پلــکان نیز گفت 
: بــا ارزش تریــن دارایی هر شــرکتی برند آن می باشــد که در بــازار با آن 
شــناخته می شــود و برای حفاظــت از آن حتما بایــد آن را ثبت و مراقبت 
نمــود . وی افــزود : ذوب آهــن مادر صنعت فــوالد کشوراســت و برند آن 
 نیــز ماننــد تکــه ای از خاک کشــور اســت که بایــد از آن صیانــت کرد .

میرزا بابایی گفت : این شرکت با ثبت نام تجاری خود مالکیت معنوی برند خود 
را دریافت و می تواند با اطمینان از آن استفاده کند .

) WIPO( تمدید ثبت برند ذوب آهن اصفهان در سازمان جهانی مالکیت فکری 

مدیرکلگمرکاتاصفهان:
 با تعریف مسیر آبی، کاالهای وارداتی و صادراتی فوالد مبارکه بدون معطلی ترخیص می شوند

رسول کوهستانی مدیرکل گمرک اصفهان در جریان دیدار با مدیرعامل 
فوالد مبارکه از اراده گمرک برای تسهیلگری امور گمرکی و ترخیص هرچه 
 سریع تر تجهیزات طرح های توسعه و مواد اولیه ورودی و محصوالت صادراتی

 فوالد مبارکه خبر داد.
وی بابیــان اینکه در این جلســه مشــکالت و مباحــث حوزه ترخیص 
اقــالم وارداتی و صادراتی این شــرکت موردبررســی و تجزیه وتحلیل قرار 
گرفــت، ادامه داد: در کشــور فقط دو گمرک اختصاصــی وجود دارد که 
متعلق به شــرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان هستند؛ بااین حال 
 موضــوع و اهمیت ایجاد مجتمع گمرکی نیز مورد تأکید قرار گرفت تا این 
شــرکت بتواند حجم عظیمی از واردات و صادرات خود را از طریق همین 

مجتمع ترخیص کند.
مدیرکل گمرکات اصفهان با اشاره به لزوم ایجاد باسکول ریلی برای تسهیل 

هرچه بیشتر ترخیص کاالها گفت: گمرک در این زمینه نیز همکاری خواهد کرد 
 تا ترخیص اقالم توسعه ای فوالد مبارکه در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

وی بابیــان اینکه شــرکت فــوالد مبارکه صنعتــی مــادر و بزرگ ترین 
 فوالدســاز کشــور اســت ادامــه داد: برای بخــش گمرک این شــرکت

 چــارت اختصاصــی تــدارک دیــده  شــده اســت و نــگاه گمــرک 
بــه را  ایــن اصــل اســتوار اســت کــه بیشــترین تســهیالت   بــر 

 شرکت های مادر ارائه کند.
کوهستانی تخصیص مســیر »آبی« به شرکت فوالد مبارکه برای انجام 
هرچه ســریع تر امور گمرکی را ازجمله تســهیالت دیگر اداره گمرک برای 
شــرکت های تولیدکننــده و بزرگ ماننــد فوالد مبارکه دانســت و اظهار 
داشــت: پیش ازاین مسیرهای ســبز، زرد و قرمز وجود داشتند، ولی از این 
  پس با تعریف مســیر آبی تالش خواهیم کرد که اقالم فوالد مبارکه بدون

 هرگونه معطلی در گمرک برای نصب در محل شــرکت و سایر مکان های 
موردنظر ترخیص شوند.

قم در فعالیت های فرهنگی باید سرآمد کشور باشد
معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: قم درفعالیت های 
فرهنگی بویژه در اقامه نماز باید در سطح کشور سرآمد و رتبه برتر را کسب 

کند و رتبه های پایین تر پذیرفتنی نخواهد بود.
سیدمهدی قریشی در جلسه هماهنگی هفتمین اجالسیه استانی نماز، بیان 
کرد: از فرصت فضای مجازی برای جذب نسل جدید به ویژه دانش آموزان 
استفاده شــود.وی تاکید کرد: در طول دوران برگزاری اجالسیه نماز، الزم 
است تا فضای عمومی شهر رنگ و بوی تبلیغات محیطی و فضایی پیرامون 
ترویج نماز بگیرد.وی، حضور مدیران در نماز جماعت مدارس را از کارهای 
خالقانه در ترویج نماز یاد کرد و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های مردمی 
در مباحــث مربوط به ترویج نماز با بهره گیری از الگوی پیاده روی اربعین 
در پیش گرفته شود.قریشــی، برگزاری دومین کنگره ملی شهدای قم را از 
مهمترین اقدامات فرهنگی سالجاری استان نام برد و یادآور شد: این کنگره 
۲۶ آبانماه برگزار خواهد شد و می توان ظرفیت اجالسیه نماز و روز قم را نیز 

در راستای این کنگره پای کار آورد.

دانشآموزاندراولویتبرنامههایترویجنمازهستند
مدیر ستاد اقامه نماز قم نیز بابیان اینکه با اشاره به اولویت و رویکرد اصلی 
ستاد اقامه نماز دانش آموزان و دانشجویان است،گفت: برای ترویج نماز در 
بین جامعه هدف دانش آموزی و همچنین دانشجویان برنامه ریزی های متنوع 

فرهنگی و آموزشی انجام  گرفته است.
حجت االسالم علی عرب پور بیان کرد: جامعه هدف اصلی اجالس هفتم 
نماز در قم دانش آموزان و نوجوانان استان است و دوره های متنوع فرهنگی 

و آموزشی ویژه دانشجویان و فرهنگیان پیش بینی  شده است.
وی ابراز داشــت: همچنین بــرای کاربردی تر کردن تصمیمات پیرامون 
نماز، کارگروه اندیشــه ورزی با حضور اساتید مراکز آموزش عالی و دانشگاه 

فرهنگیان تشکیل  شده است.
عرب پور با اشــاره به پیام مقام معظم رهبری  به اجالس سراسری نماز، 
بر اهمیت برگزاری اجالســیه ها تاکید کرد و پتانسیل اصلی اجالس را پیام 
ولی امر مسلمین دانست و افزود: پیام مقام معظم رهبری عالوه بر راهگشا 

بودن در پیشبرد اهداف ستاد اقامه نماز، به عنوان سند باالدستی الزم االجرا 
است و مدیران می بایست در راستای تحقق آن تمام تالش خود به کارگیرند.

وی به برنامه ریزی جهت خروجی گرفتن از اجالس استانی اشاره کرد و 
گفت: برگزاری همایش ها و اجالسیه ها با حضور بزرگان امری پسندیده  است 
اما می بایســت در انتخاب مخاطبین این گونه همایش ها تجدیدنظر شود تا 
تاثیرگذاری آن بیش ازپیش باشد.مدیر ستاد اقامه نماز استان قم به اهتمام 
دولت در امور فرهنگی اشاره کرد و یادآور شد: در بهترین برهه  زمانی برای 
هموارسازی مشکالت و کمبودهای نمازی در کشور قرار داریم و می بایست 

از تمامی ظرفیت ها در پیشبرد اهداف استفاده کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: می بایســت قبل از اجالس اســتانی، با برگزاری 
نشست های تخصصی در مدارس و کرسی های آزاداندیشی نماز در دانشگاه ها 
فضا را به ســمت و ســویی ببریم که دانش آموزان و دانشجویان ترغیب به 

حضور در اجالس شوند.

برپایینمایشگاهوصیتنامهشهداباموضوعنماز
رییس اداره اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قم 
نیز در ادامه، گفت: نمایشگاهی در خصوص وصیت نامه شهدا با موضوع نماز 
به زودی برپا خواهد شد و در سطح سراهای محله نیز برنامه هایی جهت ترویج 

نماز پیش بینی شده است.

مجتبی بستان بیان کرد: شهرداری و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری قم در مسیر ترویج فرهنگ نماز مانند همیشه پای کار خواهد بود.

بســتان ادامه داد: با توجه به برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان 
در آبان ماه جاری، بهتر است هفتمین اجالس استانی نماز، در زمان مناسبی 

برگزار شود تا امکان مشارکت سایر دستگاه ها فراهم شود.
وی  خاطرنشان کرد: نمایشگاهی در خصوص وصیت نامه شهدا با موضوع 
نماز به زودی برپا خواهد شد و در سطح سراهای محله نیز برنامه هایی جهت 

ترویج نماز پیش بینی  شده است.
وی ادامه داد: پویش اذان، تولیدات رســانه ای در خصوص نماز و ترویج 
فرهنگ شــهادت و تولید سرود با موضوع نماز و شهادت نیز در دستور کار 

شهرداری قرار دارد.

اهمیتهنردرترویجفرهنگنماز
حجت االسالم عســکر دیرباز رییس دانشگاه قم نیز در ادامه این جلسه  
بیان کرد: پاسخگویی به شبهات پیرامون نماز در فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی از رویکردهای اصلی هفتمین اجالس استانی نماز قم باشد.
وی بابیان اینکه در خصوص نماز باید عالوه بر اقامه کارهای عمیق تری 
جهت ترویج آن انجام شود، ابراز داشت: ظرفیت هنر و رسانه باید در خدمت 

ترویج ارزش های دینی قرار بگیرد.
مدیرکل آموزش وپرورش قم بیان داشت: ائمه جماعات در تمام مدارس 
استان ساماندهی شده و در همه این مراکز آموزشی نماز ظهر و عصر اقامه 
خواهد شــد.علی رضا رحیمی با تاکید بر اینکه هیچ کدام از مدارس قم فاقد 
نمازخانه نیست، اضافه کرد: آموزش وپرورش قم در تالش است تا نماز جماعت 

مدارس امسال در وقت فضیلت اصلی آن اقامه شود.
وی یادآور شد: همچنین طبق برنامه ریزی آموزش وپرورش استان، دانش 
آموزان هر مدرسه قم یک روز در هفته به همراه والدین خود در نزدیک ترین 

مسجد به مدرسه به اقامه نماز خواهند پرداخت.
 هفتمیــن اجــالس اســتانی نمــاز، دهــه آخر آبــان ماه ســالجاری 

برگزار خواهد شد.
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شایسته ساالری در انتخابی کشتی فرنگی نبود؟

 ماجرای نامه فیفا به ایران درباره ویلموتس؟
وکیل پرونده ایران در شکایت از مارک ویلموتس درباره 
نامه فیفا به ایران درباره پرداخت نشدن دستمزد این مربی 

بلژیکی توضیحاتی ارائه کرد.
روزبه وثوق احمــدی، وکیل ایــران در پرونده مارک 
ویلموتس در گفت وگو با ایســنا، دربــاره نامه فیفا به این 
فدراســیون مبنی بر علت پرداخت نشــدن دستمزد این 
مربی بلژیکی گفت: تیم حقوقی فدراسیون فوتبال مسئول 
رسیدگی به این نامه است. این نامه چیز جدیدی نیست. فیفا درباره علت پرداخت 

سوال کرده و باید دید فدراسیون فوتبال چه پاسخی می دهد.
او با اشاره به اینکه »هنوز مشخص نیست فیفا این مساله را با چه رویه ای جلو 
می برد،« گفت: به علت تغییراتی که در قوانین شــکل گرفته، با دو رویه مواجه 
هستیم و معلوم نیست فیفا به چه شکلی این پرونده را جلو می برد. این احتمال 
وجود دارد که حســاب های مالی ایران در فیفا مسدود شود یا پرونده یه کمیته 
انضباطی ارجاع شود. پرونده تا زمان رسیدگی در دادگاه CAS در اختیار ما بود که 
از ۶ میلیون به ۳ میلیون یورو کاهش یافت و از جا به بعد تیم حقوقی فدراسیون 

فوتبال رای را جلو می برد.
این وکیل دعاوی ورزشی درباره مهلت ایران برای پرداخت دستمزد ویلموتس 
گفت: در حکم CAS مدت زمان اعالم نشده چرا که این دادگاه به تمام پرونده ها 
رسیدگی می کند و از این به بعد طبق قوانین مربوط به فیفا جلو خواهد رفت. االن 
اتفاق جدیدی رخ نداده و باید دید فیفا چه تصمیمی اتخاذ می کند. باید صبر کنیم. 

 سرنوشت خروجی های استقالل چه شد؟
برخی بازیکنان تیم فوتبال اســتقالل پس از اینکه در 
لیست خروجی ریکاردو ساپینتو قرار گرفتند،  نتوانستند به 

تیم دیگری ملحق شوند.
 تیم فوتبال استقالل این روزها در تعطیالت لیگ برتر 
به ســر می برد و پس از گذشت شش هفته از رقابت های 
لیگ برتر، برای بازی های باقی مانده تا شــروع رقابت های 

جام جهانی آماده می شود.
با حضور ریکاردو ســاپینتو، استقالل با انبوه بازیکنان زیادی مواجه بود که از 
تیم های قرضی خود بازگشــتند و برخی بازیکنان نیز در آستانه جدایی از جمع 

آبی پوشان پایتخت قرار داشتند که باشگاه استقالل با آن ها قرارداد امضا کرد.
امین قاســمی نژاد، فردین رابط، محمد جواد به آفرین، ســینا خادم پور، آرش 
داجلیــری، رضا آذری، متین کریم زاده و زکریا مرادی بازیکنانی بودند که جایی 
در تفکرات ساپینتو نداشتند. پس از این اتفاق، قاسمی نژاد به گل گهر سیرجان، 
فردین رابط به دالکورد سوئد، متین کریم زاده به نساجی مازندران و زکریا مرادی 

به چوکا تالش پیوستند.
در ایــن بین، آذری، به آفریــن، داجلیری و خادم پور بازیکنانی هســتند که 
نتوانستند با تیمی قرارداد امضا کنند و همچنان بازیکن آزاد به حساب می آیند. 
رضا آذری از جمله بازیکنانی بود که قرارداد خود را با آبی پوشان پایتخت تمدید 
کرد اما پس از اینکه در لیست خروجی استقالل گرفت، نتوانست با تیم دیگری 

مذاکره کند و قرارداد ببندد.
همچنین سید محمد حسینی و کاوه رضایی بازیکنانی بودند که به تازگی به 
جمع آبی پوشان محلق شدند اما حسینی به علت قرار گرفتن در لیست خروجی 
ســاپینتو و کاوه رضایی به علت پر بودن لیست بزرگساالن استقالل، به تراکتور 
پیوستند.ارسالن مطهری و عزیزبک آمانوف نیز دیگر خروجی های استقالل بودند 
که پس از کش و قوس های فراوان در جمع شاگردان ساپینتو ماندنی شدند اما 
این سرمربی پرتغالی در شش هفته اخیر رقابت های لیگ برتر این دو بازیکن را 

کمتر به میدان فرستاده است.

  AFC تا ماه آینده درباره رفع تعلیق باشگاه های ایرانی پاسخ می دهد
مصطفی زارعی، مدیر صدور مجوز حرفه ای فدراســیون فوتبال در خصوص 
بحث تعلیق باشگاه ها از لیگ قهرمانان آسیا صحبت کرد.

 مصطفی زارعی، مدیر صدور مجوز حرفه ای فدراسیون 
فوتبــال در خصوص رفع تعلیق از لیــگ قهرمانان اظهار 
کرد: حدود ۴۰ روز پیش تمام مدارک را برای AFC ارسال 
کردیم. هفته گذشته هم پیگیری کردیم به ما قول تسریع 
در بررســی مدارک را دادند.زارعی بیان کرد: ما باید ثابت 
کنیم استانداردهای الزم را داریم. حسن نیت از سمت ما 
باید اثبات شــود. ارتباط خوبی هم شکل گرفته است. سمیناری در مالزی هفته 
آینده می روم و رایزنی بیشتری خواهیم کرد. تا یک ماه آینده حتما به ما جواب 
می دهند.مدیر صدور مجوز حرفه ای فدراســیون فوتبــال در گفت وگو با برنامه 
»صبح و ورزش« رادیو ورزش در مورد گرفتن مجوز حرفه ای باشــگاه ها تصریح 
کرد: ما چندین ســال است صحبت از حرفه ای شدن می زنیم اما نقصان داریم. 
به فدراسیون فوتبال پیشنهاد دادیم که مجوز ملی و استانداردهایی را تعریف و 

مشکالت را با برنامه ریزی رفع کنیم.
وی در زمینه معیارهای باشــگاه حرفه ای گفت: بر اساس معیارهای ورزشی، 
باشــگاه ها باید آکادمی داشته و برنامه های توسعه مشخص باشد. معیار پرسنلی 
می گوید باید پرسنل صاحب صالحیت باشد و مدیرعامل و اعضا مشخص شود.

وی افزود: ما در این مسیر به باشگاه ها کمک می کنیم. رویکرد باشگاه ها نسبت 
به سال گذشته بسیار تغییر کرده است. جلسات ۴-۵ ساعته با هم داشتیم تا به 
صدور مجوز برســیم. ما در کنار باشگاه ها کمک می کنیم تا بر اساس واقعیت ها 
تصمیم بگیریم.زارعی گفت: معیار بعدی معیار زیرساختی است و به استانداردهای 
ورزشگاه بازمی گردد. ایمنی و امنیت، رختکن و نیمکت، وضعیت چمن و ... دغدغه 
همه بحث صدور مجوز است. نباید اجازه دهیم این اتفاق دوباره تکرار شود. ورزشگاه 

آزادی مشکالتی دارد که با استانداردها فاصله داشته و همه باید تالش کنیم.
وی در پایان درباره مالکیت استقالل و پرسپولیس گفت: با اقداماتی که انجام 

می شود به امید خدا مشکلی نخواهیم داشت. 

 تمجید دوباره استراماچونی از مهدی قایدی
سرمربی ایتالیایی الغرافه مهدی قایدی را فراموش نکرده 
اســت و از او به عنوان یکی از استعدادهای بزرگ جوان یاد 

کرد که با او کار کرده است.
 استراماچونی یکی از بزرگ ترین و سرشناس ترین مربیان 

خارجی است که هدایت استقالل را برعهده گرفته است.
این مربی ایتالیایی مدت کوتاهی در استقالل مربیگری 
کرد اما عملکرد بســیار خوبی داشت و در بین هواداران از 
محبوبیت باالیی برخوردار بود. او در نهایت اســتقالل را به خاطر مشکالت مالی 
ترک کرد و اکنون در لیگ ســتارگان قطر مربیگری می کند و هدایت الغرافه را 
برعهده دارد.استراماچونی در گفت وگویی که با روزنامه العرب داشت، درباره استفاده 
از بازیکنان جوان در ترکیب تیم های خود گفت: من یک مربی حرفه ای هستم 
و استفاده از بازیکنان جوان یکی از اهداف مربیگری من در هر تیمی است. من 
همواره از بازیکنان جوان و بااســتعداد در ترکیب تیم خود استفاده کرده ام. من 
همــواه در ترکیب تیم خود از یک یا دو بازیکنان جوان اســتفاده کرده ام و آنها 
را تبدیل به بازیکنان مهم و بزرگی کرده ام. اســتفاده و پیشرفت بازیکنان جوان 
همواره از اهداف من بوده اســت بازیکنانی مثل کوواچیچ در اینتر، برونو فرناندز 

در اودینزه و مهدی قایدی در استقالل.  

محمــود رضایی  -   ایده روز  |عملکرد 
کشتی فرنگی ایران در رقابت های جهانی بلگراد 
همچون المپیک ریو بار دیگر نشــان داد اتکا به 
نام های بزرگ، بی توجهی به شایسته ساالری از 
راه انتخابی و دل بســتن به روش های منسوخ 
هیچ خریداری در کشــتی جهان ندارد و ضامن 

موفقیت نیست.
 کشــتی فرنگــی ایران بر خــالف تصورات 
نتوانســت انتظارات را در رقابــت های جهانی 
صربســتان برآورده کند؛ تیمی که محمد بنا بر 
اساس میل و خواست خود به غیر از سنگین وزن 
انتخاب کرده بود و البته مورد حمایت فدراسیون 
کشتی نیز قرار گرفت، به هیچ وجه در حد و اندازه 
خود ظاهر نشد تا بدون کسب مدال طال و تنها 
بــا ۲ نقره و یک برنز در ۱۰ وزن به کار خود در 

این رقابت ها پایان دهد.
در شــرایطی که در غیاب روســیه به عنوان 
قدرت برتر کشــتی فرنگی جهــان، انتظارات از 
تیم پر ستاره محمد بنا کسب عنوان قهرمانی در 
صربســتان بود، اما کشتی فرنگی ایران ناتوان تر 
از حد انتظار ظاهر شد و حتی نتوانست بر روی 

سکوی اول تا سوم قرار بگیرد!
پیش از رقابت های قهرمانی جهان در شرایطی 
که خیلی ها بنا به دالیل مختلف ســکوت کرده 
بودند، بارها از نحوه انتخاب محمد بنا انتقاد شد 
و اینکه چرا نباید چرخه ای که فدراسیون کشتی 
مدعی بود پس از ماه ها کار کارشناســی به ثمر 
نشسته است، مالک کار آقای خاص کشتی فرنگی 
ایران قرار گیرد. ما نوشتیم اما گوش شنوایی برای 
آن نبود و فدراســیون کشتی نیز پشت سرمربی 
خود درآمد و از رعایت چرخه انتخابی توســط 

محمد بنا گفت!
قهرمانــان بزرگی به این نحوه انتخاب انتقاد 
کردند؛ امید نوروزی آن را "فرمالیته" دانســت، 
سعید عبدولی این شکل سرمربیگری را ناکارآمد 
دانست و قاسم رضایی نیز شدید ترین انتقادها 
را علیــه محمد بنا مطرح کرد و این شــیوه را 
موجب کشته شدن انگیزه ها وعلت فراری شدن 
امثال علی ارسالن از ایران دانست؛ چهره ای که 

فقط ۱۰ ماه نیاز داشت تا در سکوت تمرین کند 
و در باالترین سطح مسابقات جهانی ظاهر شود 
و برای صربســتان مدال طال بگیرد؛ اتفاقی که 
فرنگی کاران ایران با ماه ها اردوی آماده سازی از 

عهده آن برنیامدند!
هر چه به مســابقات جهانی نزدیک شدیم، 
انتقادها بخاطر منافع ملی فروکش کرد؛ محمد 
بنــا با صدای بلند می گفت تیمش را بهتر از هر 
کســی می شناسد ودلســوزتر از او برای کشتی 
فرنگی نیست؛ او تیمش را با خیالی آسوده و در 
بهترین شرایط در خانه کشتی که نونوار شده و 
از بهترین امکانات برخوردار اســت اما به دالیل 
مختلف دیگر خبری از حضور مداوم رســانه ها 
در تمرینــات تیم های ملی نبــود، آماده حضور 
در این رویداد کــرد. تصاویر و فیلم های زیادی 
از تمرینات منتشــر می شد؛ تصاویری که آقای 
خــاص میدان داری می کرد و فریاد می زد" ما از 
همه بهتریم، از همه قویتریم، برای ثابت کردنش 

باید برسیم صربستان، ۴ دوره یا ۵ دوره بجنگیم 
و پا پس نکشیم"

امــا آقای بنا ما از همه بهتر و قوی تر نبودیم 
که هیچ، تیمی را روانه مســابقات کردیم که نه 
جان داشت و نه روح؛ نه انگیزه داشت و نه آماده 
پیکار بود؛ گویی آمده بود که فقط آمده باشد؛  با 
این  لشگر خسته و ناآماده می خواستی بلگراد را 
فتح کنی؟آقای بنا! بلگراد خیلی زود نشان داد نه 
تنها ما از همه بهتر نیستیم که حتی برای رسیدن 
به تیمی نوظهور مثل صربســتان که با یک تیم 
ناقص ۶ نفره ۴ مدال طال می گیرد فرســنگ ها 
فاصله داریم؛ ما اگر بهترین بودیم علی ارســالن 
برای ایــران مدال طال می گرفت؛ ما اگر بهترین 
بودیم پس از برگزاری ماه ها اردو، چیزی برای ارائه 
در بلگراد آن  هم در غیاب روس ها داشــتیم؛ ما 
اگر بهترین بودیم نباید دودستی سکوی نخست 
جهان را به تیمی در حد ترکیه می دادیم؛ ما اگر 
بهترین بودیم، دودستی مدال طالی گرایی را که 

۴ بر صفر جلو بود با کوچ نامناســب به صرب ها 
تقدیم نمی کردیم.بهترین بودیم؛ پویا دادمرز در 
دور دوم حذف نمی شد؛ محسن نژاد مقابل حریف 
ترک در حالی که ۹-۴ پیش بود، ضربه نمی شد، 
علیرضا نجاتی که از شانس های اصلی رسیدن به 
فینال بود برای برنز به کشتی گیر چین نمی باخت؛ 
محمدرضا گرایی که بدون شک بهترین دنیاست 
در تایم دوم تا این حد ناشیانه نمی تاخت که مدال 
طال را تقدیم صرب ها کند؛ محمدرضا مختاری 
در همان دور نخست به کشتی گیر گمنام فرانسه 
نمی باخت؛ محمدعلی گرایی برابر پیرمرد کره ای 
ناتوان نبود؛ پژمان پشتام به نفر هفتم امسال اروپا 
نمی باخت؛ ناصر علیزاده به علی چنگیز ترک که 
عنوانی در بزرگساالن نداشت باج نمی داد؛ هادی 
ســاروی را چه بگوییم که معلوم نیســت چه بر 
سرش آمده بود که مقابل پیرمرد عنوان دار ارمنی 

نایی برای حمله نداشت!
مثــل روز روشــن بود و سال هاســت همه 

می گویند؛ کشــتی گیری که برای قرار گرفتن 
در ترکیب اصلی احســاس خطــر نکند و از راه 
انتخابی به تیم ملی نرســد واز ســوی دیگر نیز 
روند آماده ســازی خوبی را پشــت سر نگذارد، 
قــدر موقعیتی که در آن قرار گرفته را نمی داند 
و وقتی تنه به تنه برترین های جهان می شــود، 
قافیه را خیلی راحت می بازد و دست های خود را 

به نشانه تسلیم باال می برد.
اما به امین میرزازاده می رســیم که بر اساس 
عدالــت انتخاب شــد و بهترین چهــره ما در 
رقابت های جهانی بود؛ امین مقابل رضا کایالپ 
مغرور و مدعی در فینال دست و پا بسته نبود و 
بهترین نمایش خود را اجرا کرد و حقش طالی 
جهان بود، هرچند کایالپ با اســتفاده از تجربه 

 اش برنده مبارزه ای شد که هیچ فنی نداشت.
تیــم فرنگی ایــران در بلگراد هیچ نشــانی 
از مدعی شــماره یک قهرمانی جهان نداشــت؛ 
تیمی نا آماده، خســته و بی انگیزه برای جنگ 
تمام عیار؛ تیمی کــه انگار آمده بود که هر چه 
ســریعتر بازگردد؛ تیمی که نگرانمان کرد قرار 
اســت در المپیک چه بر ســرمان بیاورد؛ تیمی 
که نشــان داد حتی در غیــاب روس ها مدعی 
نیســتیم و ناتوان از رفتن به روی سکو؛ این تیم 
در مباحث روحی، بدنــی، فنی، تمرینی، آنالیز 
و حتی کوچ، هیچ شــباهتی به مدعی کشــتی 
جهــان ندارد؛ کشــتی فرنگی مــا باید هر چه 
سریعتر جراحی شود تا بتوانیم حتی برای کسب 
سهمیه المپیک مدعی باشیم!برای محمد بنا و 
افتخاراتــش احترام زیادی قائلیم، به او، کادرش 
و بچه های تیم ملی بابت زحمات شــبانه روزی 
در اردوهای تیم ملی خســته نباشید می گوییم، 
بنا را دلسوز کشــتی می دانیم و هیچکس حق 
نادیده گرفتن گذشــته اش را نــدارد اما لزوما 
هر دلسوزی نمی تواند به شیوه  خود موفقیت را 
برای مجموعه  زیر دستش رقم بزند. بلگراد نشان 
داد اســم ها هیچ تضمینی برای کسب موفقیت 
 نیســت؛ موفقیت برنامه می خواهــد؛ موفقیت 
می خواهــد  تمریــن  روز  علــم  و  آنالیــز 
 کــه مــا فرســنگ ها بــا آن فاصلــه داریــم.

استقالل تهاجمی، پرسپولیس منطقی
استقالل و پرسپولیس دو مدعی اصلی لیگ بیست و دوم به حساب می آیند.

 لیگ بیست و دوم پس از پایان هفته ی ششم سه هفته تعطیل شد و ملی 
پوشان برای فیفا دی به اردوی اتریش رفتند. در این اردو ۵ بازیکن از پرسپولیس 
و ۳ بازیکن از اســتقالل حضور دارند و انتظار می رود که اگر مصدومیتی رخ 
ندهد ســرخابی ها در جام جهانی همین تعداد ملی پوش را داشته باشند. تا 
پایان هفته ی ششم پرسپولیسی ها با ۱۴ امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند و 
استقالل با ۱۱ امتیاز در رده ی سوم جدول جای دارند. شاید برای قضاوت زود 
باشد اما در این لیگ جذاب همه یک سوال در ذهن دارند: آبی یا قرمز؛ کدام 
تیم باالتر از رقیب سنتی می ایستد؟ به بهانه ی وقفه ی بوجود آمده در لیگ با 

هم نگاهی به عملکرد فنی دو تیم در این شش هفته می اندازیم؛

 پرسپولیس بهتر از خط حمله ی پر ترافیک آبی ها
استقاللی ها این فصل بیشترین خرید خود را در پست های هجومی داشتند، 
پرسپولیس نیز با به خدمت گرفتن لوکادیا و شیخ دیاباته سعی بر برطرف کردن 
نقطه ضعف فصل گذشته خود داشت. با این حساب انتظار می رفت که هر دو تیم 
بازی های بسیار هجومی از خود به نمایش بگذارند. از نظر گلزنی پرسپولیسی 
ها بهتر عمل کردند و تا پایان هفته ی ششم ۸ گل به ثمر رساندند و استقاللی 
ها ۷ گل زدند. از ۸ گل پرسپولیس ۴ گل را لوکادیا ستاره ی هلندی آنها به 
ثمر رسانده که شاید نشان دهنده این است که یک خرید با برنامه و حساب 

شده بهتر از چند خرید بی حساب و کتاب است.

 استقالل شوت زن و بی دقت
خط حمله ی پر ترافیک استقالل تا اینجای فصل عملکرد بهتری از نظر شوت 
زنی نسبت به پرسپولیسی ها داشته است. اما ارزش شوتی که از خط دروازه 
عبور نکند فرق چندانی با شوت نزدن ندارد. شاگردان ساپینتو نشان داده اند 
که نسبت به فصل قبل با سیستم هجومی تری بازی می کنند و بازیکنان این 
تیم در ۶ بازی ۸۶ شــوت به سمت دروازه حریف زده اند. اما از این ۸۶ شوت 
فقط ۲۴ شوت در چارچوب دروازه قرار داشته است یعنی میانگین هر بازی ۴ 
شوت در چارچوب که این آمار نشان دهنده ی دقت پایین شوت های استقاللی 
هاست. از طرفی سرخ پوشان در این ۶ هفته ۵۵ شوت به سمت دروازه حریف 

شلیک کرده اند که ۱۷ شوت در چارچوب قرار داشته است. یعنی در هر بازی 
میانگین ۲.۸ شوت در چارچوب حریف قرار گرفته است.

 امید آبی ها زنده تر است!
برخالف شوت های زیاد و بی ثمر استقاللی ها، امید به گل این تیم تا اینجای 
کار حدود دو برابر پرسپولیس است. امید به گل شاگردان ساپینتو در این ۶ 
هفته ۹.۴۸ و امید به گل شاگردان یحیی ۵.۱۹ است. این قضیه نشان دهنده 
این است که استقاللی ها در ایجاد موقعیت خطرناک موفق تر از پرسپولیسی 
هــا عمل کرده انــد. از طرفی اگر بخواهیم امید به گل حریفان این دو تیم را 
بررسی کنیم میانگین امید به گل حریفان مقابل استقالل ۳.۷۲ و امید به گل 
حریفان مقابل پرسپولیس ۲.۹۴ است که این اعداد نشان دهنده این است که 

پرسپولیسی ها در خط دفاع کمی بهتر از آبی ها عمل کرده اند.
گئورگی گولسیانی: تا نیم فصل منتظر بهترین پرسپولیس باشید - باشگاه 

فرهنگی  ورزشی پرسپولیس

 مالکیت و پاس برابر
هــر دو تیم تا اینجای لیگ از نظر مالکیت توپ و میدان و پاس ها تقریبا 
مشــابه هم عمل کرده اند اما آبی ها دقت پاس باالتری نسبت با سرخ پوشان 
داشته اند. از نظر درصد مالکیت توپ استقالل آمار ۵۷.۱۶ درصد و پرسپولیس 
آمار ۵۹.۳۳ درصد را به نام خود ثبت کرده اند. از لحاظ استقالل ۲۸۹۱ پاس 

با دقت ۸۳.۵ درصد داشته از سوی دیگر پرسپولیسی ها ۲۹۵۴ پاس با دقت 
۸۲.۶۶ درصد داشته  اند.

 خالصه بازی استقالل-پرسپولیس شنبه 13 آذر، دربی جنجال 
ها و اعتراض ها!

به جز آمارها و اعداد و فکت های ۶ هفته ی اول ســرخابی ها نظر منصور 
رشیدی بازیکن سابق استقالل و پرسپولیس را در مورد عملکرد دو تیم در این 

۶ هفته پرسیده ایم که در زیر جواب را می خوانیم؛

 استقالل تهاجمی، پرسپولیس منطقی

 استقالل
اســتقاللی ها فصل را خوب آغاز نکردند و چند بازی پشت سر هم تغییر 
سیستم داشتند. البته این اتفاق کامال طبیعی بود و تا زمانی که آقای ساپینتو 
سیستم اصلی را بشناسد زمان می یرد. اما دیدیم که استقالل در هفته ی ششم 
چه بازی فوق العاده زیبا و هجومی را به نمایش گذاشت و قاطعانه مقابل نساجی 
پیروز شد. استقالل در این بازی نشان داد که به هماهنگی الزم رسیده است و 
ساپینتو بازیکنان و ترکیب اصلی تیمش را شناخته است. از حاال به بعد قطعا 
بازی های جذاب تری را از استقالل شاهد خواهیم بود. شاید تنها نقطه ضعف 
استقالل تا اینجای کار فقط نبود یک هافبک خالق باشد. استقالل قطعا در کنار 

تیم های پرسپولیس، سپاهان، فوالد و گل گهر مدعی قهرمانیست

 پرسپولیس
پرسپولیس باخت نداشته و هم در دفاع و هم حمله هفته به هفته عملکرد 
بهتری را از خود به جای گذاشته است. لوکادیا یک مهاجم تمام کننده و بی 
رحم است و سود این خرید خوب را پرسپولیس به خوبی خواهد کرد. لوکادیا 
تا اینجای کار آقای گل اســت و قطعا گل های بیشتری را برای پرسپولیسی 
ها به ثمر خواهد رساند. لیگ ما برای پیشرفت بیشتر به چنین بازیکنانی نیاز 
دارد. همان طور که گفتم پرسپولیس هم در کنار استقالل، سپاهان، فوالد و 

گل گهر مدعی قهرمانی خواهد بود.

 به اشتباه خودم برابر تیلور باختم

هیچ تیمی در فصل جدید لیگ برتر والیبال حاشیه امنیت ندارد

دارنده مدال طالی کشــتی آزاد جهان و المپیک در واکنش به ناکامی در 
فینال رقابتهای جهانی صربستان گفت: امیدوارم در آینده ای نزدیک این باخت 

را با پیروزی جبران کنم.
 حسن یزدانی بامداد امروز همراه با اعضای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان از 
مسابقات جهانی بلگراد به تهران بازگشت. وی در خصوص استقبال و حمایت 
مردم از با وجود کســب مدال نقره در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: کوچک 
تمام هموطنان هســتم و امیدوارم در آینده ای نزدیک با خوش رنگ ترین مدال 

دل آن ها را شاد کنم.
کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد درمورد اینکه با کسب هشتمین مدال خود از 
مسابقات جهانی و المپیک از رکورد جهان پهلوان غالمرضا تختی پیش افتاد، 
توضیح داد: من کوچک همه هستم. قبالً هم گفتم دنبال رکورد نیستم. فقط دنبال 
این هستم تا زمانی که کشتی می گیرم، بتوانم دل مردم کشورمان را شاد کنم. 

جهان پهلوان تختی از لحاظ اخالق و مدال سرآمد همه ورزشکاران کشورمان است.
یزدانــی درمورد اظهارات دیوید تیلور پس از دیدار فینال وزن ۸۶ کیلوگرم، 

پاسخ داد: او محبت دارد. امیدوارم در آینده ای نزدیک بتوانیم با هم رقابت خوب 
و سالمی داشته باشیم و هرکس حقش است، خوش رنگ ترین مدال را بگیرد.

وی درمورد ناراحتی پدرش و اینکه او اعالم کرده قبل از فینال اتفاقاتی رخ 
داده که سبب شکست پسرش شده، توضیح داد: پدر عزیز من معموالً برای باخت 
من ناراحت می شود و این برای همه طبیعی است. برای خانواده کشتی گیر هم 

بیشتر، اما امیدوارم در آینده ای نزدیک این باخت را با پیروزی جبران کنم.
دارنده مدال نقره مسابقات جهانی بلگراد درمورد اظهارنظر منصور برزگر مبنی 
بر اینکه تیلور آماده سازی بهتری از حسن یزدانی داشته، اما کادرفنی تیم ملی 
تصور می کردند او همان کشتی گیر سال گذشته است، گفت: مربیان تیم ملی 
زحمت کشیدند و از همه آن ها تشکر می کنم، اما اشتباه از خود من بود و حریفم 
استفاده کرد. تیلور باهوش تر بود و بهتر عمل کرد. از نقاط ضعف من استفاده برد 

و نتوانستم عملکردی که می خواستم روی تشک نشان بدهم.

سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبد گفت: با توجه به این که هر تیم هفته ای 
یک مســابقه در لیگ برتر مردان دارد، فرصت ریکاوری خوبی برای بازیکنان 

ایجاد شده و آسیب ها کاهش می یابد.
 رامین بابایی درباره آمادگی تیم شهرداری گنبد برای شروع لیگ برتر اظهار 
کرد: حدود سه ماه تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتیم. روند تیم خوب است 

و منتظر ورود به مسابقات هستیم.
وی ادامه داد: در لیگ امسال هیچ تیمی حاشیه امنیت ندارد چون تیم های 
خوبی حضور دارند و تمامی تیم ها حداقل دارای دو بازیکن ملی پوش هستند. 
دو سه تیم جدیدی هم که آمده اند با توجه به زمان کمی که در اختیار داشتند، 

بازیکنان خوبی جذب کرده اند و مدعی اند.
بابایی با بیان این که سیاست باشگاه شهرداری گنبد پرورش بازیکنان جوان 
و بومی است، تصریح کرد: یکی از اهداف باشگاه در لیگ امسال بازیکن سازی 
است. تیم گنبد تالش دارد برابر تمامی تیم ها بازی خوبی از خود ارائه کند و 
تماشاگران را راضی نگاه دارد. سعی داریم در لیگ بمانیم و نیم نگاهی هم به 

مرحله پلی آف داریم.

سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبد افزود: امسال با توجه به  این که هر تیم 
هفته ای یک مسابقه در پیش دارد، فرصت ریکاوری خوبی برای بازیکنان وجود 
دارد و آسیب ها کاهش می یابد. تنها موضوعی که باعث اذیت تیم گنبد شده 

از دست دادن میزبانی و بحث کفپوش سالن ها است.
وی با یادآوری این که استانداردســازی آسیب بازیکنان را کاهش می دهد، 
تاکید کرد: والیبال ایران، جهانی است و در المپیک و لیگ جهانی هم شرکت 
می کند. بازیکنان بســیاری در تیم های ملی و رده های سنی حضور دارند که 
باید ســالمتی آن ها حفظ شود. این تصمیم فدراسیون روند خوبی است و ان 
شــااهلل ما هم اگر بتوانیم در حد توان اجرا می کنیم، اما شهر گنبد یک سالن 

چندمنظوره دارد که دیگر رشته ها هم از آن استفاده می کنند.
سی  و ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران 
از روز چهارشنبه ششم مهرماه آغاز می شود تا این رقابت ها نسبت به سال قبل 

۲۸ روز زودتر آغاز و از فشردگی مسابقات تا حدی کاسته شود.
لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۱ با حضور ۱۴ تیم پاس گرگان، نیان الکترونیک 
خراسان، سایپا تهران، راه یاب ملل مریوان، شهداب یزد، هورسان رامسر، مس 

رفسنجان، فوالد سیرجان ایرانیان، لبنیات هراز آمل، ایفا 
مجمع فدراسیون های ورزشــی، به روسای منتخب خود برای یک دوره 
چهارســاله رای می دهند اما احتمال اینکه در این دوره برای آن فدراسیون 
سرپرست انتخاب شود وجود دارد اما به شرط عزل، استعفا یا غیبت؛ تبصره 
اول از ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون های ورزشی به این موضوع اشاره دارد. در 
این بخش آمده است: »در صورتی که رئیس فدراسیون عزل یا مستعفی شده 
و یا غیبت بیش از سه ماه داشته یا به موجب آرای مراجع ذی صالح منع ادامه 
فعالیت داشــته باشد، رئیس مجمع می تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان 

تشکیل مجمع عمومی - حداکثر ظرف ۶ ماه - تعیین کند.«
حال آنکه مسعود خلیلی طی سه ماهی که از آغاز دوره مدیریتش می گذرد 
غیبتی در فدراسیون سوارکاری نداشته و تصمیمی هم مبنی استعفا نگرفته 

است. ضمن اینکه عزلی هم در کار نبوده است.
از طرفی برای عزل رئیس، درخواســت حداقل یک ســوم اعضای مجمع 
عمومی به منظور تشکیل مجمع فوق العاده و رای نصف به اضافه یک اعضای 
حاضر در مجمع ضروری است ضمن اینکه این رای باید به صورت کتبی باشد. 



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

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

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

 | نشانی : تهران میدان توحید، خیابان 
شهید یداله امیرلو ) گلبار( ، بن بست 

خودرو  پالک3 طبقه همکف واحد1
 | کد پستی 1419734614

 |  تلفن و  نمابر و اتس آپ :  66563830 
   | سازمان آگهي ها:  66563830 

 | چاپ : نگار نقش     
  |  توزیع : نشر گستر امروز 

وز
ث ر

دی
ح

وز
ث ر

دی
  ح

یم
سن

: ت
ور

کات
اری

ک
یم

سن
: ت

ور
کات

اری
    ک

 چهارشنبه 1401/06/30-شماره 1471    اذان صبح 05:24:18    طلوع آفتاب06:48:22     اذان ظهر12:59:43     غروب آفتاب19:09:12     اذان مغر ب 19:27:33     نیمه شب 00:16:16     

 دالر                         
یورو                         

پوند انگلیس            
 درهم امارات                  

 لیر ترکیه                  
 سکه امامی             
 بهار آزادی             
 نیم سکه               
 ربع سکه               

 سکه گرمی              

طال
 و 

رز
ت ا

یم
ق

طال
 و 

رز
ت ا

یم
31.250   ق

 31.450

 34.920
  8.650

 1.730
 14.400.000
 13.450.000
 8.100.000
 5.100.000
2.950.000

در حالی که سرمایه گذاران برای افزایش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو آمادگی 
کامل دارند، دالر با رسیدن به باالترین حد دو دهه ی اخیر، از همتایان خود پیشی 

گرفت.
 به نقل از خبرگزاری رویترز، دالر در روز سه شنبه در مقایسه با سایر همتایان 
اصلی خود، نزدیک به باالترین حد دو دهه اخیر ثابت ماند. این در حالی است که 
سرمایه گذاران خود را برای افزایش تهاجمی دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آماده 
می کنند؛ این رویکرد تهاجمی از آنجا نشأت می گیرد که ایاالت متحده در تالش 

برای مهار تورم فوق العاده داغ است.
شاخص دالر که ارزش دالر را در برابر شش ارز دیگر اندازه گیری می کند، پس 
از عقب نشینی از سطح 110.79 در اوایل این ماه، 0.09 درصد باالتر و به 109.64 

رسید، سطحی که از ژوئن 2002 مشاهده نشده بود.
به منظور ارائه حمایت بیشتر، بازدهی دو ساله خزانه داری ایاالت متحده که به 
شدت به انتظارات سیاستی حساس است، یک شبه برای اولین بار از نوامبر 2007 
تا 3.970% افزایش یافت و بدین ترتیب، بازدهی 10 ساله به باالترین سطح یعنی 

3.518% رسید؛ سطحی که از آوریل 2011 دیده نشده بود.
شایان توجه است که سرمایه گذاران روز چهارشنبه توسط کمیته بازار آزاد فدرال 
)FOMC( 0.75 واحد پایه دیگر را به طور کامل قیمت گذاری کرده اند و 19 درصد 

احتمال افزایش یک واحد کامل درصدی را دارند.
در شرایطی که این شرط بندی ها در ارقام باال مشاهده می شد، شتاب غیرمنتظره 
قیمت های مصرف کننده ایاالت متحده در ماه آگوست باعث شوکه شدن بازار شد و 
به دنبال آن، از حدود 38 درصد پایین آمدند.از منظر ارز ژاپنی، دالر با 0.07 درصد 
افزایش به 143.29 ین رسید و پس از دو تالش برای رسیدن به عدد 145 در این 
ماه به تثبیت یک هفته ای ادامه داد. گفتنی است که این تالش دالر اولین بار در 24 
سال گذشته در 7 سپتامبر بود که به 144.99 رسید. در این بین، جفت ارز دالر-ین 
تمایل به ردیابی بازده بلندمدت بین اوراق قرضه دولتی ایاالت متحده و ژاپن دارد.

بانک مرکزی ژاپن، تصمیم سیاســتی خود را در روز پنج شنبه اتخاذ می کند و 

انتظار می رود به منظور حمایت از بهبود روند اقتصادی شکننده، تنظیمات محرک 
فوق العاده آســان خود را - از جمله تعیین بازدهی 10 ساله نزدیک به صفر- بدون 

تغییر نگه دارد.
این در حالی است که داده های روز سه شنبه نشان می دهد تورم مصرف کننده 
اصلی در ماه آگوست به باالترین میزان در هشت سال گذشته یعنی 2.۸ درصد رسیده 
است که برای پنجمین ماه متوالی از هدف 2 درصدی بانک مرکزی فراتر رفته است.
توهرو ساســاکی، یک استراتژیســت در جی پی مورگان در توکیو با اشاره به 
قوی بودن شاخص قیمت مصرف کننده )CPI( خاطرنشان کرد: »گرچه CPI بسیار 
قدرتمند اســت اما بانک مرکزی ژاپن )BOJ( احتماالً سیاست را بدون تغییر نگه 
می دارد، بنابراین انتظارات در مورد سیاست فدرال رزرو برای بازارهای ارز اهمیت 

بیشتری خواهد داشت«.
انتظار می رود که دالر-ین در نهایت به باالی 145 برسد، اما سرعت آن بستگی 
به این دارد که فدرال رزرو چقدر جنگ طلب باشــد و چه تحوالتی در تفاوت نرخ 

بهره روی دهد.
و اما چشم انداز یورو تغییر اندکی داشت و پس از افزایش آهسته در هفته گذشته 
و تقویت موقعیت خود در باالی برابری، در 1.00235 دالر کمی جابه جا شد. البته 
ارز واحد در 6 سپتامبر برای اولین بار در دو دهه به رقم 0.9864 دالر سقوط کرد.

پوند انگلیس اندکی کاهش را تجربه کرد و به 1.14245 دالر رسید و پس از سقوط 
به 1.13510 دالر در پایان هفته گذشته به پایین ترین سطح 37 ساله خود رسید.

و اما در این راســتا، بانک انگلستان روز پنج شنبه تصمیم گیری خواهد کرد و 
سرمایه گذاران در مورد اینکه آیا افزایش 50 یا 75 واحد پایه در راه است اختالف 

نظر دارند.
کریس وستون، رئیس تحقیقات بازار در پیپِرستون )Pepperstone(، در یادداشت 
مشــتری نوشت: »با تعدیل انتظارات، دورنمای نوسان پوند به طرز شگفت انگیزی 

افزایش می یابد.«
وی با قاطعیت افزود: »با توجه به روند کاهشی قوی پوند، می توان به راحتی فرض 
کرد که بخش سوداگرانه بازار در حال حاضر به شدت براساس معامالت کوتاه)شورت( 
پوند است. این موضوع می بایست روند نزولی را در افزایش 50bp زیربنایی کند؛ اما 
اگر شاهد افزایش 75bp باشیم، قطعأ یک حرکت مشخص صعودی را خواهیم دید.«

در همین حال، در کشــور استرالیا دقایقی از نشست بانک مرکزی در این ماه 
نشان داد که سیاستگذاران با نزدیک شدن نرخ ها به سطوح عادی تر، موردی را برای 

کاهش شتاب افزایش ها مشاهده می کنند.
دالر استرالیا با 0.11 درصد کاهش به 0.67195 دالر رسید. همتای آن، دالر 

نیوزلند با 0.24 درصد کاهش به 0.59425 دالر رسید.
بیت کوین، ارز دیجیتال پیشرو، پس از نوسان بین پایین ترین قیمت دو ماهه 
1۸540 دالر و 227۸1 دالر در دو هفته گذشته با 0.59 درصد کاهش به 19422 

دالر رسید.

شتابحرکتدالر؛برقآسا!
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محققان چینی روش جدیدی را برای دستکاری دی ان ای و بازتنظیم آن ابداع 
کرده اند که ذخیره سازی اطالعات را برای ده ها هزار سال ممکن می کند.

 به نقل از سی جی تی ان، بر مبنای مقاله ای که در نشریه نیچر درتاریخ 12 
ســپتامبر منتشر شده است، تســهیل ذخیره سازی داده ها بر روی دی ان ای به 
علت چگالی زیاد و پایداری باالی آن یک مزیت مهم محســوب می شود.اما دی 

ان ای ممکن است بسیار ناپایدار باشد، زیرا رشته های آن گاهی شکسته می شوند 
و بازآرایی  و بازتنظیم آن در طول ســنتز، تقویت، توالی یابی و حفظ DNA به طور 
دائم رخ می دهد و ذخیره داده ها را دشــوار می کند.بر اســاس این مقاله، محققان 
مرکز علوم مرزی زیست شناسی مصنوعی و آزمایشگاه کلیدی مهندسی زیستی 
سیستم ها در دانشگاه تیانجین در شمال چین با استفاده از نمودار de Bruijn و از 
طریق جستجوی مسیری برای مقابله با چنین چالش هایی، الگوریتم بازتنظیم رشته 
ای جدیدی را ابداع کردند.این الگوریتم یک سیستم رمزگشایی است که از نقص 
ذاتی دی ان ای ها یعنی ناپایداری بهره می گیرد و از شکستگی ها و بازآرایی های 
دی ان ای ها و روند کپی داده های مبتنی بر واکنش زنجیره ای آنزیم های پلیمراز 
به عنوان ابزاری برای تشخیص و تصحیح خطا استفاده می کند.دانشمندان موفق 
شده اند بدین شیوه 10 قطعه از نقاشی های دیواری کشف شده در شهر دونهانگ، 
در اســتان گانسو در شمال غربی چین را با اطالعاتی معادل 6.۸ مگابایت ذخیره 
کنند. استحکام الگوریتم ذخیره سازی دی ان ای بدین شیوه، با بازیابی موفقیت آمیز 
اطالعات کدگذاری شده در دی ان ای در دمای 70 درجه سانتی گراد به مدت 70 

روز بدون نیاز به استفاده از هیچ روش حفاظتی، اثبات شد.

یک مطالعه جدید نشان می دهد قطب شمال و جنوب کره ماه بر اثر برخورد 
یک ســیارک باستانی، در طول 4.25 میلیارد سال گذشته به میزان حدود ۳00 

کیلومتر جابجا شده است.
 به نقل از دیلی میل، دانشمندان در مطالعه ای جدید نشان دادند که برخوردهای 
باســتانی سیارک ها با ماه، در واقع موجب جابجایی حدود ۳00 کیلومتری قطب 

شمال و جنوب این قمر شده است.
یک تیم در مرکز پرواز فضایی »گادرد« ناسا در مریلند از شبیه سازی های رایانه ای 
برای پاک کردن هزاران دهانه برخوردی ناشــی از برخورد سیارک ها از سطح ماه 
استفاده کردند، چنان که گویی ماه به 4.25 میلیارد سال قبل باز می گردد، یعنی 

زمانی که این دهانه های برخوردی وجود نداشته اند.
این کار، آنها را به کشف این موضوع سوق داد که برخورد سیارک ها باعث شده 
است محل قطب های ماه 10 درجه در عرض جغرافیایی یا حدود ۳00 کیلومتر)1۸6 
مایل( جابجا شوند. برای در نظر گرفتن اندازه این جابجایی باید بدانید که قطر کل 

ماه ۳474 کیلومتر)2159 مایل( است.
این قطب های سرگردان می توانند اطالعات بیشتری را در مورد خود به دانشمندان 
بیاموزند، زیرا به دلیل آب یخ زده ای که در آنجا کشف شده است، مناطق ارزشمندتری 

نسبت به سایر مناطق کره ماه در نظر گرفته می شوند.
ویشنو ویشواناتان، دانشمند ناسا که رهبری این مطالعه را بر عهده داشت، در 
بیانیه ای گفت: بر اساس تاریخچه دهانه های ماه، به نظر می رسد سرگردانی قطبی 
به اندازه کافی معتدل بوده است که آب در نزدیکی قطب ها در سایه باقی مانده و 

بیش از میلیاردها سال از شرایط پایداری برخوردار بوده است.
برخورد ســیارک با ســطح ماه باعث حفاری جرم می شــود و فرورفتگی ها یا 
حفره هایی در سطح ایجاد می کند، اما ماه جهت خود را تغییر می دهد تا آن حفره ها 
را به سمت قطب ها بیاورد، در حالی که نواحی دارای جرم بیشتر را از طریق نیروی 

گریز از مرکز به سمت استوا می آورد.
همانطور که ناسا اشاره می کند، این همان نیرویی است که باعث می شود خمیر 

پیتزا زمانی که یک آشپز آن را پرتاب می کند و در هوا می چرخد، کش بیاید.
دیوید اسمیت، پژوهشگر ناسا می گوید: اگر به ماه با تمام این دهانه ها روی آن 
نگاه کنید، می توانید آن ها را در داده های میدان گرانشی ببینید. ما فکر کردیم که 

چرا نتوانیم آن دهانه ها را حذف کنیم و ببینیم چه می شود؟
پژوهشگران برای این مطالعه در مجله Planetary Science منتشر شده است، 

با حدود 5200 دهانه در اندازه های دارای عرض 12 تا 746 مایل کار کردند.
آن ها مدل های رایانه ای را طراحی کردند تا مختصات و عرض دهانه ها را برای 
یافتن نشانه های گرانشی آن ها تعیین کنند. سپس شبیه سازی هایی را اجرا کردند 
که نشــانه های گرانشی را حذف کردند و در واقع اساساً زمان را برای ماه به 4.25 

میلیارد سال پیش برگرداندند.
این مطالعه در زمانی انجام می شود که ابرموشک SLS ناسا که قرار است اولین 
ماموریت برنامه »آرتمیس« برای بازگشت به ماه را انجام دهد، در انتظار پرتاب در 

تاریخ احتمالی 27 سپتامبر است.
ضمن اینکه ناسا اخیراً از چین خواسته است که درباره مأموریت های خود در 
کره ماه، شفاف باشد، چرا که نگران همپوشانی بین ماموریت های این دو کشور در 

مکان های فرود احتمالی در نزدیکی قطب جنوب ماه است.

کشفروشجدیددستکاریدیانایبرایذخیرهطوالنیداده

قطبشمالوجنوبماهجابجاشدهاست!

 ابداع آلیاژ جدید برای ارتقای کیفیت چاپگرهای سه بعدی

محققان اســترالیایی از تولید آلیاژ جدیدی با استفاده از فلز تیتانیوم خبر 
داده اند که اســتحکام مواد تهیه شده با استفاده از چاپگرهای سه بعدی را به 

میزان چشمگیری ارتقا می دهد.
 به نقل از نیواطلس، مهندسان دانشگاه موناش یک آلیاژ تیتانیوم قابل چاپ 
سه بعدی جدید با ریزساختار منحصر به فرد ساخته اند که آن را فوق العاده 
قوی و مســتحکم می کند. این محصول نه تنها از سایر انواع تیتانیوم قوی تر 
است، بلکه باالترین نسبت استحکام به وزن را در بین هر فلزی که با چاپ سه 

بعدی ساخته شده است، دارد.
آلیاژهای تیتانیوم در حال حاضر به دلیل استحکام و وزن نسبتا سبکشان 
بسیار ارزشمند هستند و برای تولید هواپیما و سایر وسایل نقلیه مورد استفاده 
قرار می گیرند. اما آلیاژ جدید نه تنها از اســتحکام بیشتری برخوردار است، 

بلکه به دلیل امکان چاپ سه بعدی آن، قابل تبدیل به هر شکلی نیز هست.
بدین منظور از یک روش چاپ ســه بعدی رایج اســتفاده می شود که در 
قالب آن یک بســتر حاوی فلز پودر شده شامل آلیاژ بتا تیتانیوم توسط لیزر 
ذوب می شــود و یک الیه جامد به دســت می آید. در مرحله بعد، این ماده 
در دمای بین 4۸0 تا 520 درجه سانتیگراد تحت حرارت قرار می گیرد و در 
نتیجه ریزساختاری به دست می آید که به آلیاژ استحکام باورنکردنی می دهد.

فرآیند تصفیه باعث می شود که ذرات تیتانیوم با هم در نانو دانه ها رسوب 
کنند و ساختارهای »نانودویی« مستحکم به دست آیند. این اولین آلیاژ تیتانیوم 
است که این نوع ساختار را به نمایش می گذارد و آن را بسیار قوی تر از حد 

معمول می کند.
آلیاژ تیتانیوم جدید دارای مقاومت کششــی بیش از 1600 مگاپاســکال 
است. بیشتر آلیاژهای تیتانیوم تجاری دارای مقاومت کششی  در حدود 1000 

مگاپاسکال هستند.

 شمارش معکوس تا اعالم برندگان نوبل 2022

جایزه نوبل معتبرترین جایزه  در دنیای علم اســت که ساالنه به یک تا 
حداکثر سه دانشمند در هر رشته اهدا می شود. چندی پیش کمیته رسمی 
اهدای جوایز نوبل زمان برگزاری مراسم اعالم جوایز را منتشر کرد و کمتر 

از دو هفته تا مشخص شدن برندگان نوبل 2022 باقی است.
 این جایزه ارزشــمند در ســال 1۸95میالدی بــه وصیت آلفرد نوبل، 
کارخانه دار و شــیمیدان سوئدی و مخترع دینامیت، پایه گذاری شد. البته 
الزم به ذکر است که اولین نوبل در همان سال اهدا نشد و فرآیند اهدای 

جوایز نوبل از سال 1901 میالدی آغاز شد.
ســاالنه پنج جایزه نوبل به دانشمندان و اندیشمندان سراسر جهان در 
رشته های مختلف اهدا می شــود. این جوایز شامل نوبل پزشکی، شیمی، 

فیزیک، ادبیات، اقتصاد و صلح است.
البتــه جایزه نوبل اقتصاد جــزو جوایز نوبل به حســاب نمی آید. زیرا 
این جایزه بخشــی از جوایز پنجگانه نوبل که بــر پایه وصیت آلفرد نوبل 

پایه گذاری شد، نیست.
در سال 196۸ بانک مرکزی سوئد)Sveriges Riksbank(، جایزه علوم 
اقتصادی را به یاد آلفرد نوبل پایه گذاری کرد. اساس این جایزه، کمک های 
مالی بانک مرکزی ســوئد به بنیاد نوبل به مناســبت سیصدمین سالگرد 
تأسیس بانک در سال 196۸ است. اولین جوایز نوبل علوم اقتصاد در سال 

1969 به »راگنار فریش« و »یان تینبرگن« اهدا شد.
 شــاید از خود بپرســید چرا ریاضیات در میان جوایز نوبل جایی ندارد 
که در جواب باید گفت مدال فیلدز به عنوان معتبرترین جایزه در رشــته 
ریاضیات را می توان نوبل ریاضی دانست. این جایزه هر چهار سال یک بار 

به دانشمندان این حوزه تقدیم می شود.
ســایت رســمی نوبل چندی پیش تاریخ اعالم برندگان جوایز نوبل را 
منتشر کرد. اعالم برندگان نوبل 2022 از تاریخ سوم اکتبر آغاز و تا تاریخ 
دهم اکتبر)11 تا 1۸ مهر( ادامه خواهد داشت و در مراسم سال جاری که 
به صورت حضوری برگزار خواهد شد از برندگان سال های 2020 و 2021 
که به دلیل همه گیری کووید-19 به صورت مجازی مراسم را دنبال کرده 

بودند نیز دعوت به عمل خواهد آمد.

  ردیابی اکسیژن خون با دوربین گوشی
پژوهشــگران دانشگاه واشنگتن در مطالعه اخیرشــان اظهار کرده اند، 
دوربین های گوشی های هوشــمند می توانند میزان اکسیژن خون شما را 

ردیابی کنند.
 به نقل از اس اف، دوربین های گوشی های هوشمند به زودی می توانند 

به اندازه گیری میزان اکسیژن خون شما کمک کنند.
پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند، این 
فناوری شامل قرار دادن انگشت روی دوربین و فالش است؛ سپس هوش 
مصنوعی )AI( ســطوح اکســیژن خون را از الگوهای ثبت شده در ویدیو 

رمزگشایی می کند. این روش می تواند نشانه های اولیه افت خطرناک سطح 
اکســیژن را در بین بیماران مبتال به کووید-19 شناسایی کند و حمالت 

آسم را قبل از وقوع پیش بینی کند.
بدن ما به 95 درصد اشــباع اکســیژن نیاز دارد. بیماری های تنفسی 
می تواننــد این میزان را به کمتر از 90 درصد کاهش دهند و در آن زمان 
است که فرد به لوله های استنشاقی یا ماسک های اکسیژن نیازمند می شود.

نتایج این مطالعه نشــان می دهد، زمانی که پژوهشگران از یک کوکتل 
شــیمیایی )chemical cocktail( برای کاهش مقادیر در داوطلبان جوان 
استفاده می کردند، عملکرد این دستگاه در ۸0 درصد مواقع دقیق بوده است.

»پال جی آلن« )Paul G. Allen( دانشــجوی دانشکده علوم و مهندسی 
کامپیوتر دانشگاه واشــنگتن گفت: برنامه های دیگر گوشی های هوشمند 
کــه این کار را انجام می دهند با درخواســت از مــردم برای حبس نفس 
ساخته شده اند؛ اما مردم چندان در هنگام کار با این برنامه راحت نیستند 
و مجبور می شــوند بعد از یک دقیقه یا بیشــتر نفس بکشند و این قبل از 
آن است که سطح اکسیژن خون آنها به اندازه کافی پایین بیاید که طیف 
کاملی از داده های بالینی مرتبط را نشان دهد. با آزمایش خود، می توانیم 
15 دقیقه داده از هر موضوع جمع آوری کنیم. داده های ما نشــان می دهد 
که گوشی های هوشمند می توانند در محدوده آستانه بحرانی به خوبی کار 
کنند.اطالعات را نیز می توان به طور یکپارچه به مطب پزشک منتقل کرد.

وقتی نفس می کشــیم، ریه هایمان پر از اکســیژن می شــود. توسط 
گلبول هــای قرمز خون بــه اندام های دیگر منتقل می شــود که این امر 
نشــانه ای از تناسب اندام و سالمت قلب است. ویروس ها و آلرژی ها میزان 
جذب اکسیژن را مختل می کنند. نتایج این مطالعه نشان داد که گوشی های 
هوشــمند می توانند سطح اکسیژن را تا 70 درصد تشخیص دهند که این 
میزان کمترین مقدار برای پالس اکســی متر است. این محققان یک شبکه 
عصبی کامپیوتری یا الگوریتم یادگیری عمیق را برای اندازه گیری ســطح 

اکسیژن در بین شش شرکت کننده بین 20 تا ۳4 سال آموزش دادند.
یافته های این مطالعه که در مجله »npj Digital Medicine« منتشــر 
شده است، اولین گام به سوی توسعه دستگاه های زیست پزشکی است که 

با یادگیری ماشینی برای تولید نتایج بهتر کار می کنند.

 پیش بینی عود سرطان تنها با انجام یک آزمایش

محققــان مرکز پزشــکی »ان وای یو النگون هلث«آمریــکا در مطالعه 
اخیرشان اظهار کرده اند یک آزمایش جدید می تواند عوارض جانبی ایمنی 

درمانی سرطان و خطر عود آن را پیش بینی کند.
 به نقل از تی ان، نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که یک آزمایش 
تحقیقاتی)research test( جدید این پتانسیل را دارد که پیش بینی کند 
کــدام یــک از بیمارانی که با روش های ایمنــی درمانی تحت درمان قرار 
گرفته انــد احتمال دارد پس از درمان، مجددا ســرطان آنها عود کند و یا 

عوارض جانبی شدیدی را تجربه کنند.
محققان در این مطالعه به بررسی مجموعه ای از پروتئین های سیگنال 
دهنده سیستم ایمنی به نام آنتی بادی ها که باکتری ها، ویروس ها و قارچ های 
مهاجم را تشخیص می دادند، پرداختند. این پروتئین های خون به گونه ای 
طراحی شده اند که بر روی پروتئین های باکتریایی و ویروسی خاصی نفوذ 
auto(»کرده و آنها را غیرفعال کنند، اما در برخی موارد » اتوآنتی بادی ها

antibodies( نیز به پروتئین های خود بدن واکنش نشان می دهند و باعث 
بیماری خودایمنی می شوند.

اتوآنتی بادی یک آنتی بادی است که توسط سیستم ایمنی ساخته شده 
و علیه یک یا چند پروتئین خود بدن فرد هدایت می شــود. بســیاری از 
بیماری هــای خودایمن همچون لوپوس اریترماتوز به علت اتوآنتی بادی ها 

ایجاد می شوند.
محققان در این مطالعه داده هایی را تولید کردند که نشان می دهد گروه 
جدیدی از اتوآنتی بادی هایی که به تازگی شناســایی شده اند، اگر قبل از 
ایمنی درمانی در خون بیماران یافت شــوند، این پتانسیل را دارند که به  
طور دقیق پیش بینی کنند که آیا بیماری سرطان فرد عود خواهد کرد یا 
فرد پس از درمان یک سری عوارض جانبی را تجربه خواهد کرد یا خیر.

در این مطالعه بیماران مورد بررســی قرار گرفته، ایمنی درمانی کمکی 
دریافت کرده بودند که هدف آن جلوگیری از بازگشت سرطان پس از درمان 
قبلی اســت. برای در امان ماندن سلول های طبیعی از حمله خود ایمنی، 
ســلول های ایمنی دارای حســگرهای نقطه بازرسی هستند که با دریافت 
ســیگنال مناســب، آنها را خاموش می کنند. بدن، تومورها را غیرطبیعی 
تشــخیص می دهد اما سلول های سرطانی، نقاط بازرسی از جمله پروتئین 
1 مرگ برنامه ریزی شــده ســلول)PD-1(  را می ربایند تا حمله ایمنی را 
خاموش کنند. به عنوان یکی از انواع ایمونوتراپی، مهارکننده های پروتئین 
1 مرگ برنامه ریزی شده سلول در برابر بسیاری از سرطان ها مؤثر هستند 
و به عنوان درمان کمکی در بیماران مبتال به مالنوم اســتفاده می شــوند. 
بــه گفته محققان، با این وجود، برخــی از بیماران از بیماری های مکرر یا 

عوارض جانبی شدید مرتبط با درمان رنج می برند.
در ایــن مطالعــه محققان این نظریــه را مطرح کردند کــه برخی از 
بیماران ممکن اســت قبل از درمان دارای سطوح باالتری از اتوآنتی بادی 
باشــند، اما به اندازه ای کافی نیست که برای تشخیص بیماری خودایمنی 
بررســی شــوند. به همین دلیل در این مطالعه محققان گروهی از عالئم 
اتوآنتی بــادی متمایز را شناســایی کردند که می تواند اثــرات نامطلوب 
 مربوط به سیســتم ایمنی را در درمان بــا دو مهارکننده اصلی به نام های

 نیوالیوَمـب)Nivolumab( و ایپیلیموماب)Ipilimumab ( و ترکیب این دو 
عامل پیش بینی کند.

امام علی علیه السالم :

إاّل َمن  الّل ُسبحانَُه  أمَر  یُقیُم  ال 
یَتَِّبُع  یُضاِرُع و ال  یُصانُِع و ال  ال 

الَمطاِمَع .

را  سبحان  خداونِد  فرمان های 
بر پا ندارد، جز کسی که سازش 
نمی کند و خود را خوار نمی سازد 

و از طمع ها پیروی نمی کند.
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