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دست باز دولت برای 
شناسایی زمین ساخت 

 روند رو به رشد 
حمل ونقل دریایی

 نسخه مهار قیمت ارز 
پیدا شد؟

  در جام ملت ها
 جبران می کنیم!
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 مرتضی قدیمی   
کارشناس اقتصادی  

بازار ارز نگران روزهای آینده

بورس اوراق بهادار تهران در حالی در روند نزولی پایدار است که دیگر خبری 
از حمایت های پیدا و پنهان از سهام موجود در بازار سرمایه وجود ندارد.ظواهر 
امر گویای این است که اکثر سرمایه گذاران در ترافیک فروش سهم های خود 
گرفتار هستند یا اینکه بدون انجام حرکت خاصی، تنها نظاره گر بی تکلیفی 
بازار هستند و تا روشــن نشدن شرایط حاکم بر بازار سرمایه، قصد حضور 
جدی در گردونه معامالت بورس تهران را نخواهند داشت.بازار سهام یکی از 
بازارهایی است که همواره از سیاست های مختلف اثری آنی می پذیرد. این 
بازار به جز اخبار سیاسی توجه ویژه ای به سیاست های پولی و اخباری نظیر 
نرخ بهره دارد.بررسی ها نشان می دهد که ضعف تصمیم سازی در حوزه پولی 
که خود می تواند ناشی از عدم اطمینان سیاسی باشد، در بلندمدت بر رفتار 
سرمایه گذاران اثر سو داشته و ضمن ایجاد مشکل در رشد و توسعه شرکت ها 

فعاالن بازارها را به افرادی با نگرش های کوتاه مدت بدل کند.
بررسی رشد اقتصادی ایران از دهه ۵۰ تاکنون نشان می دهد که برخالف 
توصیه ها و مطالعات اقتصادی موجود، مســیر رشد اقتصادی ایران نه تنها 
روندی پایدار نداشته است، بلکه در بسیاری از موارد بین ارقم باالی رشد و 

منفی شدن رشد اقتصادی در نوسان بوده است.
همین امر سبب شده است تا در طول تمامی دهه های گذشته و چه پیش 
از انقالب و یا پس از انقالب، روی گردانی از ســرمایه گذاری در ایران توسط 

صاحبان سرمایه چه داخلی و چه خارجی، رو به افزایش باشد.
در طول چندماه گذشته صاحبان سرمایه و فعاالن اقتصادی به توافق دوباره 
برجام بسیار خوشبین بودند اما شرایط یک ماه اخیر به گونه ای پیش رفت 
که اکثر آنها از به سرانجام رسیدن برجام ناامید شدند؛ طی چند روز گذشته 
اخبار متعددی رسید که گویا ایاالت متحده آمریکا از برجام و امضای توافق 
هسته ای پشیمان شده و اعالم کرده است که فعال قصدی برای احیای برجام 
ندارد.از این رو با به حاشــیه رفتن مذاکرات احیای برجام، شرایط حاکم بر 
بازار سرمایه در مقایسه با قبل کمی فرق کرده است و به نظر می رسد تکلیف 
بازار اندکی با تحوالت سیاســی روشن تر شده است، به طوری که در جریان 

معامالت روزانه شاهد قرمز بودن سهام اکثر شرکت ها بودیم.
براساس روند معامالتی بورس تهران طی دو تا سه هفته اخیر می توان 
گفت بازار سرمایه تحت تاثیر پایین بودن میزان ارزش معامالت خرد سهام، 
روند ادامه دار خروج سرمایه از گردونه معامالت بورس و تصمیمات بی پایه و 

اساس مسووالن در روند رکودی پایدار مانده است.
این در حالی است که معموال بازار سهام با فاصله زمانی معقول هم جهت 
با سایر بازارهای موازی حرکت می کند و این انتظار که بازار سرمایه خود را با 

بازارهای موازی تطبیق دهد، کامال منطقی و توجیه پذیر است.
اما نکته قابل توجه در این بخش این است که سایر بازارهای مالی نیز در 
حال حاضر با کمبود تقاضا و روندی رکودی دست و پنجه نرم می کنند. در این 
میان تعدادی از کارشناسان بر این باوز هستند که به واسطه از دست رفتن نقاط 
حمایتی متعدد شاخص کل و حمایت های پیدا و پنهان از بازار سرمایه، رکود 
و کم رمقی در روند معامالت بازار یاد شده در مقایسه با روزهای گذشته بیش 
از پیش خودنمایی می کند و تا زمانی که اصالحی در ساز و کار بازار صورت 

نگیرد و شرایط اقتصادی نیز بهبود نیابد، روند کنونی ادامه دار خواهد بود.
این شریط حاکی از مشکالت دیرینه بازار سهام است که نه تنها حل نشده 
باقی مانده، بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده شده است و تردیدها و ابهامات موجود 
در بازار یاد شده مانع از آن می شود که سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر 
در چرخه معامالت بورس تهران حضور داشته باشند، زیرا با کاهش اعتماد 
عمومی اهالی بازار سرمایه، فعاالن دیگر چندان وقتی برای تحرک در بازار 
ســرمایه ندارند و پایداری روند فرسایشی و ادامه دار خروج نقدینگی از بازار 

مانع از آن می شود که سرمایه جدیدی در بازار جذب شود.
بازار سرمایه در ادامه روند نزولی خود در مرز کانال یک میلیون و 3۰۰ 
هزار واحد در نوســان است. خارج از اعداد و ارقام، هرچند خروج سرمایه از 
بورس تهران کاهش چشمگیری داشته و شیب خروج نقدینگی تا حد زیادی 
تعدیل شده اما ارزش معامالت پایین بازار سهام در کنار رشد کم جان نماگر 
اصلی بورس تهران، ســیگنال خوبی به بازار مخابره نمی کند؛ چراکه ارزش 
معامالت همچنان در سطج بسیار پایینی قرار دارد و مادامی که این تغییر 
در سطح معقول قرار نگیرد، نمی توان به عملکرد مطلوب بازار سهام دلخوش 
بود و خریدهای موجود در بازار سهام در روزهای اخیر به حداقل رسیده اما 
خروج پول از بازار همچنان ادامه دارد.این در حالی است که فعاالن بازار دیگر 
چندان رمقی برای تحرک در بازار ندارند و نه تنها جریان نقدینگی جدیدی 
در بازار یاد شده جذب نمی شود، بلکه نقدینگی میلی به خروج از بازار را نشان 
می دهد.در شرایطی که ناهنجاری های داخلی در یک جامعه روی دهد و یا 
به هر دلیل جو عمومی حاکم بر آن متشنج شود، می توان انتظار داشت که 
اقتصاد و به تبع آن شرکت های بورس در معرض خطر قرار گیرند. این خطر 
البته به معنای قطع فعالیت آنها نیست، بلکه در موارد بسیاری می توان صرفا 
ناشی از افزایش واهمه ها در این خصوص باشد.با این حال می توان گفت جدا 
بودن بستر فعالیت آن از شبکه جهانی وب تاکنون مانع از ایجاد یک بحران 
در عرصه ســهام شده است. تنها عاملی که میتواند اثر منفی در این زمینه 
داشــته باشد این است که فعالیت شرکت ها یا دولتی ها در بازار با مشکل 
مواجه شود که آن هم از سوی کارشناسان تاکنون جدی گرفته نشده است.
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هومن سیدی در گفتگویی جدید با یک نشریه آمریکایی درباره 
شرایط کنونی سینمای ایران و فیلم جدیدش »جنگ جهانی 

سوم« صحبت کرده است.
 در این مطلب »اسکات روکسبورو« خبرنگار هالیوود ریپورتر 
آورده است که هرکس که تجربه سینمای ایران را به رئالیسم 
اجتماعی و آثار عباس کیارستمی و اصغر فرهادی محدود کند، 
ممکن است از تماشــای »جنگ جهانی سوم« ساخته هومن 

سیدی شوکه شود.
این فیلم که برای اولین بار در ونیز اکران شــد و جایزه بهترین 
فیلم را در بخش افق های دریافت کرد، ترکیبی از ژانرها است: 
بخشی یک درام اجتماعی، بخشی یک تریلر هیجانی و در بخشی 
هم طنزی سورئال درباره صنعت فیلم. محسن تنابنده )برنده 
جایزه بهترین بازیگر مرد افق های ونیز( بازیگر نفش شکیب، 
مردی است که برای از دست دادن همسر و پسرش در زلزله ای 
وحشتناک سال ها پیش آسیب  دیده اما در یک فیلم سینمایی 
درباره جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از عوامل پشت صحنه 
شغلی به او داده می شود. اما زمانی که بازیگر اصلی فیلم دچار 
حمله قلبی می شود، کارگردان از شکیب می خواهد که وارد 
صحنه شود و نقش آدولف هیتلر را بازی کند. به نظر می رسد 
همه چیز برای شکیب خوب پیش می رود اما یک تراژدی دیگر به 
زودی او را وارد بحرانی دیگر می کند. هومن سیدی کارگردان این 
فیلم درباره احساسش نسبت به شخصیت اصلی خود و چالش 
ایجاد تعادل بین کمدی و تراژدی با نشــریه هالیوود ریپورتر 

گفتگویی داشته است.
طنز سورئال در مرکز فیلم - این ایده که این کارگر برای بازی 
در نقش آدولف هیتلر در نسخه فارسی یک فیلم هولوکاستی 
انتخاب می شود - »جنگ جهانی ســوم« را از اکثر فیلم های 
ایرانی امروز که تمایل به درام کاماًل واقع گرایانه دارند متمایز 

می کند.
حق با شماست. در سال های اخیر، بیشتر فیلم هایی که از ایران 
خارج می شوند، تفسیر اجتماعی هســتند، با رویکردی کاماًل 
واقع گرایانه به داستان گویی. اما مانند هر جای دیگری در جهان، 
فیلمسازان در اینجا ســعی می کنند راه های دیگری را کشف 
کنند تا ببینند آیا ما قادر به گفتن داستان هایی در ژانرهای دیگر 
هستیم. به نظر من سینما در ایران بسیار زنده است، مثل همه 
جای دنیا. ما سعی می کنیم تحت تأثیر اتفاقاتی قرار بگیریم که 
ما را احاطه کرده اند و فیلم هایمان واکنشی به آن رویدادها باشد. 
من واقعاً سعی کردم این فیلم از جایی در اعماق وجودم و از قلبم 
باشد، اما طبیعتاً وقتی از کشوری مانند ایران می آیی، همیشه 
سعی می کنی در کنار مردم باشی. بسیاری از فیلمسازان در ایران 

در کنار مردم هستند.

 هومن سیدی:
سینما قدرتمند است

آمار و ارقام نشان می دهد دوره  اثرگذاری نرخ ارز بر بازارهای موازی از جمله مسکن کوتاه 
شده و به میزان رشد قیمت دالر با مقدار اندکی شدت و ضعف، بازار ملک نیز تاثیر می پذیرد.

در سال های دور معموال بازار مسکن نسبت به تحوالت اقتصادی دیرتر از طال و ارز واکنش 
نشان می داد اما دو سه سالی است که نوسانات بازارهای موازی به سرعت بر قیمت ملک 

تاثیر می گذارد.
از آبان سال گذشته تا کنون قیمت هر متر خانه در تهران با رشد ۴۶ درصد مواجه شده و 
از متوســط 3۲ میلیون تومان در هر متر مربع به ۴۶.۷ میلیون تومان رسیده است. تورم 
عمومی نقطه به نقطه هم در حال حاضر به ۴۸.۵ درصد رســیده  که تقریبا با رشد قیمت 
مسکن برابری می کند.از سوی دیگر قیمت دالر با افزایش حدود ۴۰  درصد طی یک سال 
گذشته مواجه شده است. اسکناس آمریکایی آذر پارسال در محدوده ۲۸ هزار تومان قرار 
داشت که هم اکنون در بازار متشکل ارزی 3۶ هزار و ۲۰۰ و در صرافی ها تقریبا 3۹ هزار و 
۲۰۰ تومان قیمت دارد.در بازه کوتاه مدت نیز بررسی ها نشان می دهد که بازار مسکن تحت 
تاثیر بازارهای موازی است. این موضوع را فعاالن صنعت ساختمان که دائما شاهد اثرگذاری 

بازار ارز بر قیمت نهاده های ساختمانی هستند تایید می کنند.

مقایسه قیمت خانه با نرخ دالر گویای آن اســت که همسویی نسبی بین این دو شاخص 
وجود دارد. دالر تا شهریورماه در محدوده 3۲ هزار تومان بود و در حال حاضر به 3۹.۲ هزار 

تومان رسیده که افزایش ۲۲.۵ درصد را به ثبت رسانده است.
قیمت هر متر خانه در تهران اما از شــهریور تا آبان افزایش ۸ درصدی را نشــان داد و  در 
عرض دو ماه طبق شــاخص بانک مرکزی از میانگین ۴3.۲ میلیون تومان در شهریور به 
۴۶.۷ میلیون تومان در آبان رسید. گزارش آذرماه هنوز اعالم نشده اما پیش بینی نوسان 
قیمت مسکن در ماه مذکور هم دور از ذهن نیست. قیمت مسکن شهر تهران تحت تاثیر 

رشد قیمت دالر و انتظارات تورمی فقط در یک ماه منتهی به آبان ۶.۸ درصد رشد کرد.
تجربه نشان داده جامعه معموال تحوالت بازار ارز را نماگری از تورم آتی تلقی می کنند و در 
چنین مواقعی به خرید کاالهایی می پردازند که قابلیت محافظت از سرمایه ی آنها در برابر 
تورم را دارد؛ مثل طال، مسکن و بعضا خودرو. بر این اساس نوسانات قیمت ارز که از مهرماه 
آغاز شد تغییراتی در انتظارات تورمی به وجود آورد که به سوق یافتن سرمایه ها به سمت 
بازار مسکن انجامید و در آبان ماه بروز پیدا کرد. کارشناسان  معتقدند راهکارهایی برای ثبات 

قیمت ارز می تواند منجر به آرامش بازار مسکن شود.

جناب آقای دکتر ذین الصاحین  مدیرکل محترم ثبت احوال استان تهران
بی تردید زحمات و تالش های شما و همکاران عزیزتان باعث اعتبار و منزلت سازمان ثبت احوال کشور است و این مهم از 
دید حضرت رب العالمین و مردمی که خدمت می گیرند مغفول نمی ماند. برای همه خوبی هایتان سپاس و برای همه تالش 

و همت تان امتنان ،هفته ثبت احوال را به شما و همکاران محترمتان تبریک عرض می نمائیم .
از طرف مدیر عامل و کارکنان آنی یاب

جناب آقای دکتر ذین الصاحین  مدیرکل محترم ثبت احوال استان  تهران 
با گذشت بیش از یک قرن از سالگرد تاسیس سازمان ثبت احوال که با وجود حضرتعالی مبارک است، شادباش و تهنیت 

ما را برای هفته ثبت احوال پذیرا باشید.   

از طرف مدیر کل و کارکنان پست جنوب استان تهران
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ســعیده محمد  -   ایده روز  | نماینده 
مجلس گفت: دولت با یک برنامه ریزی دقیق 
می تواند مشــکالت نهضت ملی مســکن را 

برطرف سازد.
 در حالی که دولت برای پرداخت تسهیالت 
نهضت ملی مسکن دست به دامن بانک ها شده 
است اما به نظر می رسد که مقاومت بانک ها در 

این بخش همچنان ادامه داشته باشد.
بسیاری از متقاضیان مسکن برای رهایی 
از بار گرانی به طرح نهضت ملی مسکن روی 
آورده اند و با واریز آورده های خود امیدوارند که 
در آینده نزدیک واحدهای مسکونی را تحویل 
بگیرند، اما در حــال حاضر عقب ماندگی در 

اجرای این طرح شاهد هستیم.
دولت برای تســریع در رونــد اجرای این 
پروژه ها دست به دامن بانک ها برای پرداخت 
تسهیالت شده این درحالی است که در دوران 
وزارت رســتم قاسمی، بانک ها برای پرداخت 
تسهیالت مقاومت می کردند و همین امر باعث 
تأخیر در روند و اجرای این پروژه ها شده است.

 شناسایی زمین و تسهیالت بانکی 

می تواند کمک بزرگی برای حل مشکل 
نهضت ملی باشد

احسان ارکانی؛ نماینده مجلس در خصوص 

ساخت نهضت مسکن به خبرنگار مهر گفت: 
نهضت مسکن ملی و ساخت ۴ میلیون در ۴ 
ســال وعده انتخاباتی بوده و برای رسیدن به 

این وعده از دولت پرســید. اما برای ســاخت 
مســکن چند کار اولویت است اول شناسایی 
زمین برای ساخت مسکن است که دولت باید 

زمین های خالی را شناسایی کند و در اختیار 
انبوه سازان این طرح قرار دهد.

وی در ادامه بیــان کرد: دومین کاری که 
دولت باید انجام دهد تســهیالت بانکی است 
که تاکنون فقط بانک مســکن برای پرداخت 
تسهیالت پیش قدم شده است و دیگر بانک ها 
اعم از خصوصی و دولتی از پرداخت تسهیالت 
برای ساخت نهضت ملی سر باز زدند در صورتی 
که دولت می تواند بــا جریمه کردن بانک ها 
یــا اینکه مبلغی که بانک ها قرار اســت برای 
تسهیالت مسکن پرداخت کند را بلوکه کند 
تا بانک ها از پرداخت تسهیالت سر باز نزدند 
از ســوی دیگر دولت صفر تا صد تسهیالت را 

باید در نظر بگیرد.
این نماینده مجلس در ادامه سومین اولویت 
ساخت مسکن را بیان کرد: آخرین اولویت این 
است مصالح ساختمانی اعم از فوالد و میلگرد 
و.. را دولت تأمین کند تا ســاخت و سازهای 

نهضت ملی صورت گیرد.
احســان ارکانی در پایان بیان کرد: دولت 
می توانــد به عنوان قــوه مجریه طرح نهضت 

مسکن ملی را با برنامه ریزی انجام دهد.

دست باز دولت برای شناسایی زمین ساخت و ساز

به تازگی وزیر نفت از ورود تولید نفت ایران به کانال روزانه ٣ میلیون بشکه 
خبر داد؛ موضوعی که می تواند یک جهش در صنعت نفت به حساب آید، آنطور 
که کارشناسان نیز می گویند در صورت افزایش سرمایه گذاری می توان شاهد 

رقم های بیش از این نیز بود.
 درحالی که تولید نفت که در سال ۱٣۹۹ به زیر ۲ میلیون بشکه در روز هم 
رسیده بود، اکنون به رقم ٣ میلیون بشکه در روز رسیده همچنین فروش نفت 
و گاز و وصول درآمدهای آنها هم بیشتر شده است. اگرچه صادرات نفت ایران 
هیچ گاه به صفر نرسید اما کاهش چشمگیری را تجربه کرد. با روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم، استفاده از راهکارهای مختلف برای افزایش فروش و صادرات 
نفت با وجود تحریم ها مورد توجه قرار گرفت تا آنجا که طبق اعالم مســووالن 
اکنون شرایط صادرات نفت بهتر است. همچنین دسترسی به منابع مالی ایران 

در خارج از کشور نیز بهبود داشته است.
آنطور که محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرده 
یکی از دستوردهای ما در شش ماهه نخست فعالیت دولت، افزایش یک میلیون 
بشکه ای ظرفیت تولید و رسیدن به ظرفیت تولید قبل از تحریم ها بود که هزینه 
۵۰۰ میلیون دالری را در بر داشت. این سرمایه گذاری رشد ۶۰ درصدی متراژ 
حفاری در این دوره را در پی داشت و موفق به افزایش ۸۰ درصدی سرعت حفاری 
شدیم و سرعت حفاری ما از ۱۰.۵ متر در روز به ۱۸.۲ متر در روز رسیده است و 
از ۱۴۷ هزار متر حفاری در سال ۹۹ به ۲٣۵ هزار متر در سال ۱۴۰۰ رسیدیم.

وی درباره ذخایر نفت و گاز صنعت نفت ایران توضیح داد: شرکت ملی نفت 
ایران در بخش نفت ۱۵۸ میلیارد بشکه معادل نفت خام و ۱۸۲ میلیارد بشکه 
معادل نفت خام، ذخایر گاز در اختیار دارد که در مجموع ٣۴۰ میلیارد بشکه 
معادل نفت خام می شود و مقام نخست در جهان به حساب می آید.   در تولید 
نفت و گاز در بین شــرکت های نفتی ملی و بین المللی رتبه سوم جهان را در 

اختیار داریم و ۴۱۰ مخزن نفت و گاز را مدیریت می کنیم.

 افزایش درآمدها و سرمایه گذاری ها
وی به تحقق درآمدهای شرکت ملی نفت ایران مربوط به تبصره های یک تا ۱۴ 
قانون بودجه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: پس از ۱۲ سال برای نخستین بار 
سوآپ فرآورده های نفتی محقق شد، در این مدت صادرات نفت و میعانات گازی 
افزایش یافت و موفق شــدیم ناوگان صادرات نفت و میعانات گازی را افزایش 
دهیم و در همین حال وصول درآمدها رشد چشمگیر داشت و به ۲ برابر رسید.

 نفت سبک ایران مشتریان خوبی دارد
جواد اوجی وزیر نفت نیز به تازگی اعالم کرد که هم اکنون نفت سبک ایران 
مشتریان خوبی دارد، و اکنون در کانال تولید روزانه ٣ میلیون بشکه نفت قرار 
گرفته ایم، ضمن آنکه ظرفیت تولید نفت سبک کشور با ابتکار همکارانم در شرکت 
ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت روزانه ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است.

 افزایش تولید الزم اما کافی نیست
نرسی قربان کارشناس حوزه انرژی با اشاره به وضعیت تولید نفت در ایران و 
امکان افزایش صادرات آن، به ایسنا گفت: افزایش میزان تولید ارتباطی با صادرات 

ندارد، گرفتاری بخش صادرات مساله تحریم ها است، اگر تحریم ها نبود قطعا 
توانایی افزایش چندین برابری صادرات وجود داشت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه علــت عــدم صــادرات نفــت موضــوع 
تولید نیســت، تصریــح کــرد: افزایش تولید امــری مهم و ضروری اســت 
 امــا بــرای افزایش صــادرات نیازمنــد رفع تحریم ها هســتیم، بی شــک

 تولید باالتر الزم است اما کافی نیست.

 افزایش تولید بیشتر نیازمند سرمایه گذاری است
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه اگر تحریم ها برداشته شود در زمانی 
کوتاه میزان صادرات نیز افزایش می یابد، گفت: افزایش ظرفیت تولید در کشور 
بستگی به میزان سرمایه گذاری در این بخش است، موضوع افزایش تولید زمان 
بر خواهد بود، اینکه از چه زمانی استارت برنامه های افزایش تولید نیز رقم خورده 

در این موضوع اهمیت دارد.
به گفته قربان اکنون در شرایطی نیستیم که بتوانیم سرمایه گذاری زیادی 
را در این بخش داشته باشیم، از نظر مالی با مشکالتی مواجه هستیم، در حوزه 

تکنولوژی نیز برای ورود تجهیزات مشکالتی وجود دارد.
وی با اشاره به میزان نیاز سرمایه گذاری در صنعت نفت، اظهار کرد: تقریبا 
۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه برای صنعت نفت و گاز نیاز است تا کمیت بیشتری 

را داشته باشیم و از کاهش تولید نیز جلوگیری شود.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ساز و کارهای الزم برای جذب سرمایه 
گذار داخلی و خارجی در صنعت نفت، گفت: بخش خصوصی داخلی با مشکالت 
مالی مواجه است و قوی نیست حتی در تولیدات غیر نفتی نیز شاهد این مساله 
هستیم که باید مشوق های برای جذب آن ها صورت بگیرد، سرمایه گذار خارجی 
نیز به دلیل تحریم ها امکان ورود به این حوزه را نخواهند داشت و در این شرایط 

افزایش تولید سخت تر خواهد بود.

افزایش تولید بیشتر نیازمند سرمایه گذاری است

   جابجایی بدون محدودیت ارز صادراتی از عمان به داخل کشور امکان پذیر 
شد

شهال عموری، نائب رئیس اتاق مشترک ایران و عمان می گوید: صادرکنندگان به عمان 
می توانند با واریز ارز حاصل از صادرات خود به حســاب بانک مرکزی در عمان، بدون 

محدودیت آن را به ایران منتقل کرده و از آن بهره مند شوند.
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به اینکه عمان یکی از مقاصد 
تجاری ایران محسوب می شــود، گفت: با همکاری بانک مرکزی فرآیند جابجایی ارز 

حاصل از صادرات به این کشور بدون محدودیت فراهم شده است.
شــهال عموری در خصوص جزییات رفع محدودیت های بانکی با محوریت انتقال ارز 
حاصل از صادرات از عمان به داخل کشــور، اظهار کرد: با پیگیری های انجام شــده، 
صادرکنندگان به عمان می توانند ارز حاصل از صادرات و فروش کاال و خدمات خود در 
عمان را به حساب بانک مرکزی در این کشور واریز کرده و در داخل از طریق شبکه بانکی 

و صرافی های مجاز از آن استفاده کنند.
او ادامــه داد: در جریان این فرآیند، صادرکنندگان به عمــان می توانند برای دریافت 
اسکناس ارز از شبکه بانکی کشور اقدام کنند و عالوه بر این، برای رفع تعهدات ارزی 
فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان کاال و خدمات به کشور عمان نیز امکان فروش ارز 

حاصل از صادرات به نرخ توافقی در صرافی های مجاز در ایران فراهم شده است.
 در آبان ماه، صالح بن سعید مسن، معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری 
عمان در دیدار با غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از مذاکرات بانک های مرکزی 
دو کشور برای یافتن راه حل برای ســاز و کار نقل و انتقال مالی و ارزی میان دو طرف 

خبر داده بود.

  انتقاد از اقدامات ارزی دولت و دالیل گرانی بی سابقه دالر + ۹ پیشنهاد
کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست ها و اقدامات ارزی دولت و دالیل گرانی 

بی سابقه دالر ، ۹ پیشنهاد برای حل مشکالت و اصالح رویه ها ارایه کرد.
 جلسه امروز مجلس در حالی با حضور و سخنرانی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی 
برگزار شده که کمیسیون اقتصادی  در خصوص سیاســت ها و اقدامات ارزی دولت 
سیزدهم ، گزارشی تهیه ومنتشر کرد.)متن کامل گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس (

براساس این گزارش، افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی هایی در خصوص 
ثبات اقتصادی شده و در صورت عدم اصالح سیاست های ارزی ناکارآمد و هزینه زا، تکرار 
مصائبی چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. کما 
اینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ 

داده و ادامه دارد.
یکی از دالیل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست های ناکارآمد، تعیین دستوری نرخ 
ارز و افزایش عرضه اسکناس شده ادامه رویکرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود 

تورم و رشد نقدینگی است.
با نگاه کلی به سیاست های ارزی همچنان در مولفه های اساسی، تصمیمات شکست 
خورده گذشته در حال تکرار اســت. تعدد نرخ های رســمی و فاصله معنا دار با بازار 
غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاست گذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، 
عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی و اصرار بر سیاست 
شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دالر ارز )به صورت اسکناس 
و حواله( از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه 

کوتاه مدت تصمیم گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.
پیشنهاداتی برای اصالح مدیریت بازار ارز از جمله تغییر نگاه به مسئله کاهش ارزش پول 
ملی و تغییر سیاست از تثبیت نرخ اسمی به تثبیت نرخ حقیقی همراه با کمترین نوسان، 
حداقل کردن نرخ ها و نزدیک کردن به نرخ غیررسمی، تمرکز تصمیم گیری، اختیارات و 
مسئولیت ها در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری دولت مانند تعیین سقف 
نرخ، تغییر رویکرد مدیریت از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری 
قیمت، حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه، تغییر 
ساختار عملکرد بازار متشکل، افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان 
عمده به میزان حداکثر ۵ درصد پایینتر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی، افزایش 
نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام وارد کنندگان گروه کاالهای کمتر ضروری 

مانند موبایل و بهبود نقشه ارزی-تجاری مطرح می شود. 

 واردات مواد خام بیش از صادرات آن است
وزیر صمت با تاکید بر اینکه واردات مواد خام بیش از صادرات آن است، گفت: ما خیلی 
وقت ها مواد خام را وارد می کنیم و در واقع از نظر خام فروشی وضعیت مطلوبی داریم، اما 

باید ارزش افزوده بیشتری از مواد معدنی به دست بیاوریم.
 سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر ممنوعیت خام 
فروشی سنگ های معدنی اظهار کرد: خام فروشی در معادن در حال حاضر کمتر از یک 
درصد است و عمدتاً در حوزه سنگ های ساختمانی است که هم بُرش خورده و هم به 

صورت کوپ صادر می شود و یک عرف است.
 وی افزود: به طور مثال، یک طرح ساختمانی یک کوپ از این سنگ ها را استفاده می کند، 
اما در مجموع کل مواد معدنی در کشور، کمتر از یک درصد به صورت ماده خام صادر 

می شود و بقیه به صورت فرآوری شده است.
 وزیر صمت با بیان اینکه میزان فرآوری باید افزایش یابد، ادامه داد: شخصاً معتقدم صادر 
کردن شمش فوالد هم که نیمه خام فروشی است، باید متوقف شود و تبدیل به ورق یا 

محصوالت شود و پس از آن صادر شود.
 فاطمی امین با تاکید بر اینکه واردات مواد خام بیش از صادرات آن است، گفت: ما خیلی 
وقت ها مواد خام را وارد می کنیم و در واقع از نظر خام فروشی وضعیت مطلوبی داریم، اما 

باید ارزش افزوده بیشتری از مواد معدنی به دست بیاوریم.

  نگهداری خودروهای وارداتی در بنادر به صورت امانت
حسین خوشبخت گفت: خودروهای وارداتی در بنادر نگهداری می شود و آمار دقیق 
این واردات را وزارت صمت می داند. نخستین محموله وارداتی خودرو در مسیر دریایی 

به گمرکات جنوب کشور رسیده است و این خودروها هم اکنون در بنادر موجود است.
حسین خوشبخت، مدیر ارتباطات و بین الملل سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص 
خودروهای وارداتی در بنادر به خبرنگار مهر گفت: خودروهای وارداتی وارد بنادر شده 

است آمار دقیق تعداد و مدل های این خودروها را وزارت صمت و گمرک می داند.
وی در ادامه بیان کرد: بنادر امانت دار است و این خودروها تا وقتی که مدارک ترخیص 

از سوی گمرک و وزارت صمت داده نشود در بنادر خواهد ماند.
حسین خوشبخت در پایان اظهارداشــت: آما دقیق خودروهای وارداتی را می توان از 

وزارت صمت دریافت کرد چرا که بنادر نگهداری از این خودروها را برعهده دارد. 

 دارایی خارجی نظام بانکی ۸۴۵ هزار میلیارد تومان در ۳ماهه نخست ۱۴۰۱
 خالص دارایی خارجی نظام بانکی در ٣ ماهه نخست امسال برابر ۸۴۵ هزار میلیارد تومان 

بود و نسبت به اسفند سال قبل از آن ۰.۲ درصد رشد داشت.
 بررسی آمارها نشان می دهد خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی در سه ماهه 
نخست امســال برابر ۸۴۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۵۴۵ هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومان آن دارایی خارجی بانک مرکزی و ٣۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
خالص دارایی خارجی بانک هاست.بر اساس این گزارش دارایی خارجی سیستم بانکی 
در سه ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با اســفند سال گذشته ۰.۲ درصد رشد داشت. 
همچنین دارایی خارجی بانک مرکزی در سه ماهه نخست نسبت به اسفند سال گذشته 

۴.۱ درصد کاهش داشت و در مقابل این شاخص برای بانک ها ۹.۱ درصد رشد داشت.
بررسی آمار بانک مرکزی حاکی از این است که دارایی خارجی سیستم بانکی در سال 
گذشته ۶۶۶ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بود که ۱۸۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مربوط به 

بانک ها و ۴۷۰ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان مربوط به بانک مرکزی بوده است.

عملکرد ۸ ماهه حمل و نقل دریایی نشــان از روند رو به رشد این صنعت 
در بخش های مختلف دارد.

 به نقل از وزارت راه وشهرسازی؛ با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات تخلیه و 
بارگیری بنادر تجاری مشخص می شود که بیشترین میزان عملیات تخلیه و 
بارگیری بنادر تجاری در ۸ ماهه سال ۱٣۹۶ به میزان ۱۰۵ میلیون تن ثبت 
شده است.بر اساس آمار اعالم شده از سوی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع 
وزارت راه و شهرسازی، میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در 
۸ ماهه سال جاری ۱۰۰ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته )۹۸ میلیون تن( ۲ درصد افزایش داشته است.
بدین ترتیب، مقایسه عملکرد ۸ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۱٣۹۶، 

کاهش ۴ درصدی را نشان می دهد.
عملیات کانتینری بنادر

همچنین میزان عملیات کانتینری بنادر در ۸ ماهه سال جاری ۱۵۵۴ هزار
 ۱۲ ) TEUبوده که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته )۱٣۸۶ هزار TEU

درصد افزایش داشته است.
با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات کانتینری مشخص می شود که بیشترین 
میزان عملیات کانتینری بنادر در ۸ ماهه سال ۱٣۹۶ و به میزان ۲۰۵۱ هزار 
TEU ثبت شده است.بدین ترتیب مقایسه عملکرد ۸ ماهه سال جاری با مدت 

مشابه سال ۱٣۹۶، کاهش ۲۴ درصدی را نشان می دهد.
تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در ۸ ماهه سال جاری ۱۰ میلیون نفر 
بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )۶ میلیون نفر( ۶۷ درصد 
افزایش داشته است.با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات جابه جایی مسافر مشخص 
می شود که بیشترین میزان عملیات جابه جایی مسافر در ۸ ماهه سال ۱٣۹۸ 
و به میزان ۱٣ میلیون نفر ثبت شده است.همچنین مقایسه عملکرد ۸ ماهه 
سال جاری با مدت مشابه سال ۱٣۹۸، کاهش ۲۱ درصدی را نشان می دهد.

مطابق آمار از ابتدای ســال تا کنون اعزام و پذیرش مســافر هوایی نسبت 
به ســال گذشــته ۲۴ درصد افزایش داشته است که این عدد برای پروازهای 

بین المللی به ۱۵۸ درصد افزایش می رسد.
 به نقل از وزارت راه وشهرسازی، آمارها نشان می دهد میزان اعزام و پذیرش 
مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی در ۸ ماهه سال جاری به ترتیب ۲۱٣۲۷ 
هزار نفر و ۱۹۹۱ هزار نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
)داخلــی ۱۷۱۹۲ هزار نفر و بین المللی ۷۷۲ هزار نفر( به ترتیب ۲۴ درصد و 

۱۵۸ درصد افزایش داشته است.
با بررسی روند ۱۰ ساله اعزام و پذیرش مسافر هوایی مشخص می شود که 
بیشترین میزان اعزام و پذیرش مسافر پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب 
در ۸ ماهه ســال های ۱٣۹۶ و ۱٣۹٣ بوده است که به میزان ٣۰ و ٣ میلیون 
نفر ثبت شده است. همچنین مقایسه عملکرد ۸ ماهه سال جاری با مدت مشابه 
سال های ۱٣۹۶ و ۱٣۹٣ به ترتیب کاهش ۲۸ و ٣۲ درصدی را نشان می دهد.

گفتنی است از ابتدای سال تا کنون تعداد نشست و برخاست در پروازهای 
داخلی و بین المللی به ترتیب ۱۸۷ هزار فروند و ۱۶ هزار فروند بوده است که 
در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته به ترتیب ۱۱ درصد کاهش و ۱۲۹ 

درصد افزایش داشته است.
همچنین با بررسی روند ۱۰ ساله نشست و برخاست هواپیما مشخص می شود 
که بیشترین میزان نشست و برخاست پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب 
در ۸ ماهه سال های ۱٣۹۶ و ۱٣۹٣ به میزان ۲۴۶ و ۱۹ هزار فروند ثبت شده 
اســت که مقایسه عملکرد ۸ ماهه سال جاری بامدت مشابه سال های ۱٣۹۶ 
و ۱٣۹٣ به ترتیب ۲۴ و ۱۷ درصد کاهش را نشان می دهد. در حال حاضر با 
توجه به وضعیت تحریم ها هنوز خرید مناسب در بخش هواپیما صورت نگرفته 
است در صورتی که این اتفاق انجام بگیرد ، قطعا شاهد رشد بیشتری از بابت 

پروازه های بیشتر خواهیم بود .

عضو کمیسیون صنایع مجلس ضمن اشاره به بهانه تراشی بانکها در تسهیالت 
دهی به تولید، گفت: مجلس در صورت لزوم پیگیر چرایی بهانه تراشی در اعطای 

تسهیالت به بخش مولد خواهد بود.
اله ویردی دهقانی در مورد ارتباط بانک ها با بخش تولید، اظهار کرد: متأسفانه 
بانک ها به مثابه ترمز توسعه و پیشرفت در کشور هستند. شبکه بانکی باید حامی 
تولید بوده و با ارائه تسهیالت ارزان کمک رسان به بخش مولد کشور باشد اما 
متأسفانه تسهیالت گران بانک ها تبدیل به گره بزرگ تری برای این بخش شده 

البته که بهانه تراشی در اعطای تسهیالت نیز خود معضالت مهم تری است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: نگاه مدیران بانکی و مالی در 
خصوص ارائه تسهیالت به تولید این است که این اقدام صرفه اقتصادی چندانی 
ندارد، همه بانک ها به جای اینکه به عنوان منبع تأمین مالی تولید ظاهر شوند با 
سرمایه های مردمی به مثابه رقیب بخش مولد و سرمایه گذاری حضور داشته اند.

وی ادامه داد: تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای مولد و پیشران اقتصادی 
عمدتاً نتیجه عدم همکاری شبکه پولی و بانکی کشور بوده است. ادامه فعالیت 
شبکه بانکی به این شکل قطعاً به صالح نبوده و مضرات بسیاری برای اقتصاد 
به همراه خواهد داشت از این رو الزم است تدبیری در این باره صورت بگیرد.

دهقانی تاکید کرد: مجلس حامی تولید بوده و در این راستا در صورت لزوم 
با دعوت و احضار وزرا و رئیس کل بانک مرکزی پیگیر چرایی بهانه تراشی در 

اعطای تسهیالت به بخش مولد خواهد بود.
وی تصریح کرد: تأمین مالی تولید باید جدی گرفته شود تا به این واسطه 
وضعیت اقتصادی و حتی معیشــت مردم نیز بهبود یابد زیرا توجه به بخش 

پیشران اقتصادی اشتغال آفرینی و توسعه را تضمین می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: بنگاه داری شبکه بانکی 
باید خاتمه یابد تا بانک ها به رسالت اصلی خود یعنی تسهیالت دهی به بخش 

تولید برگردند.

روند رو به رشد حمل ونقل 
دریایی

رشد ۲۴ درصدی اعزام و 
پذیرش مسافر هوایی

 بهانه تراشی بانکها در
 تسهیالت دهی به تولید

 افق همکاری ایران و چین درازمدت است
 وزارت نفت اعالم کرد: افق همکاری های ایران و چین درازمدت بوده و وزارت نفت و چین زمینه مناسب همکاری را تعریف کرده اند؛ بنابراین باتوجه به تحریم های ظالمانه و یک جانبه آمریکا، بانک ها و شرکت های چینی که در آمریکا سرمایه گذاری کرده اند.

 وزارت نفت در پاســخ گزارش روزنامه همدلی با عنوان »بدعهدی اقتصادی چین با ایران« در مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ اعالم کرد: این روزنامه بدون هیچ فکت و ســندی مدعی بدعهدی اقتصادی چین با ایران شــده اســت. در حالی که نوع روابط اقتصادی دو کشور به 
خصوص در حوزه انرژی بر هر ناظری با حداقل توان تحلیل واضح است. ایران و چین در دوره سخت گیرانه ترین تحریم های طرف های غربی بیشترین روابط را در حوزه تجارت انرژی داشته اند و در حوزه سرمایه گذاری نیز اتفاقات مهمی علی رغم تحریم ها افتاده است.

این روزنامه مثل رویه دائمی یک جریان سیاسی خاص، متهم اصلی که ملت ایران را بدون گناه مورد شدیدترین و غیرانسانی ترین تحریم ها قرار داده رها کرده و به جای آن مشغول محاکمه قربانی و کسانی است که به او کمک کرده اند. درباره روابط دو جانبه، 
ایران در حاشیه اجالس شانگهای اظهار کرده است برنامه همکاری های جامع راهبردی ایران و چین نشانه و نماد اراده دو کشور برای توسعه همه جانبه روابط دو کشور است.

رییس جمهور چین نیز از مواضع مستقل ایران در موضوعات بین المللی تقدیر کرده و روابط ایران و چین را راهبردی دانسته و اظهار داشته که فارغ از هر تحولی این رابطه توسعه خواهد یافت. اراده سیاسی دو کشور ایران و چین برای انعقاد قراردادهایی در چارچوب 
تفاهم نامه بلندمدت همکاری دو کشور می تواند زمینه را برای فعالیت بخش های خصوصی دو کشور به ویژه در حوزه انرژی فراهم نماید. به ویژه این که تنش اخیر بین آمریکا و چین بر سر تایوان شکاف سیاسی بین دو کشور را تعمیق نموده و چین به دنبال دستیابی 
به بازارهای جدید جهت حفظ و ارتقای قدرت رقابت با آمریکاست.با توجه به موارد فوق، افق همکاری های ایران و چین درازمدت بوده و وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران و کشور چین زمینه مناسب همکاری را تعریف کرده اند؛ بنابراین با توجه به تحریم های 
ظالمانه و یک جانبه آمریکا، بانک ها و شرکت های چینی که در آمریکا سرمایه گذاری نموده اند در صورت ورود به ایران با تحریم روبه رو خواهند شد. طبعاً این تحریم های ظالمانه همه کشورها را محتاط تر خواهد کرد؛ اما باز هم متهم اصلی یعنی تحریم کننده تطهیر 

شده و کشور تحریم شده کسانی که با او در سخت ترین شرایط تحریم کار کرده اند متهم می شوند. گزارش روزنامه همدلی بدون توجه به تحریم های سازمان یافته کشورهای غربی به ریاست آمریکا موضوع را بررسی کرده که تحلیل ناقص و غیرحرفه ای است.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
دوشنبه 1401/10/05

شماره : 1550

زهرا جعفری  -   ایده روز  | رئیس کل 
بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ سود بانکی یکی 
از مولفه های تاثیرگذار در بازار ارز است که در 
تمام کشورهای دنیا به عنوان یک سیاست پولی 

برای مدیریت بازار ارز از آن استفاده می شود.
 علی صالح آبادی در جلسه علنی مجلس 
شورای اســامی و در جریان بررسی گزارش 
کمیسیون اقتصادی پیرامون ارزیابی سیاست ها 
و اقدامات ارزی دولت بیان کرد: در واقع نرخ ارز 
متاثر از بازار غیررسمی است که سطح و حجم 
این بازار نسبت به بازار رسمی بسیار کوچک تر 
اســت. برای این که بازار ارز کشور را مدیریت 
کنیــم برنامه های متعددی در ســطح دولت 
در حال دنبال شــدن است. آنچه که به بانک 
مرکزی بــاز می گردد کنترل نقدینگی و تورم 
است سیاست های عرضه و تقاضا نیز در حال 

دنبال شدن است.
رئیــس کل بانک مرکزی گفــت: یکی از 
برنامه هــای جدی بانک مرکــزی هماهنگی 
سیاست های ارزی با سیاست های تجاری است. 
این بسیار حائز اهمیت است که اگر کسی وارد 
کننده بوده و متقاضی ارز اســت ارز خود را از 

کشورهای دیگر تامین نکند تا تراکم ارز در یکجا 
زیاد شود و در یکجا کم. تثبیت سیاست های 

ارزی و تجاری بسیار مهم است.
وی در ادامه تصریح کــرد: موضوع بعدی 

نرخ ســود بانکی است. در کشور روسیه زمانی 
که جنگ اوکراین شروع شــد بازار ارز بسیار 
متاطم شد. اما بافاصله بانک مرکزی روسیه 
نرخ ســود بانکی را یک شبه از ۹.۵ درصد به 

۲۰ درصد افزایش داد که باعث ایجاد ثبات در 
بازار شــد. موضوع نرخ سود بانکی در مدیریت 
بازار ارز بســیار مهم بوده و ما مدت هاست آن 
را دنبال می کنیم. سیاست های پولی در بانک 

مرکزی تمام کشــورهای دنیا دنبال شده و ما 
نیز به این موضوع توجه داریم.رئیس کل بانک 
مرکزی در ادامه تصریح کرد: بحث بعدی قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه است که نقش مهمی 
دارد. در مدیریت افرادی که سفته بازی کرده و 
به دنبال سوداگری هستند این افراد باید مالیات 
خود را بپردازند و اکنون در دستور کار مجلس 
شورای اسامی قرار دارد. موضوع بعدی تعیین 
تکلیف رمزارزها بوده که بســیار مهم است و 
مجلس و دولت بایــد با یکدیگر در این حوزه 

تصمیم گیری کنند.
صالــح آبادی بیــان کرد: موضــوع دیگر 
مســئله تعیین تکلیــف رمزارزها اســت که 
بســیار مهم اســت بنابراین مجلس و دولت 
باید با هم این موضوع را تعیین تکلیف کنند؛ 
اکنون نیز در آســتانه تدویــن بودجه 14۰۲ 
 هســتیم بنابراین بســیار مهم اســت طوری

 برنامه ریــزی کنیــم کــه کســری بودجه 
نداشــته باشــیم و دولت در این زمینه تاش 
 خود را کــرده و می کند هر چنــد بودجه ای

 که در مجلس تصویب خواهد شد می تواند پیام 
ثبات را به بازار دهد.

 تالش قیمت جهانی طال به کجا خواهد رسید؟
قیمت طا در تاش است تا حمایت خود را در 1۸۰۰ دالر حفظ کند زیرا شاخص مخارج 

مصرف شخصی آمریکا در ماه نوامبر ۰.۲ درصد افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود.
 اگرچه بازار طا از باالترین ســطح اخیر خود خارج شده است اما با وجود اینکه تورم به 

طور مداوم باالست، همچنان به 1۸۰۰ دالر در هر اونس ادامه می دهد.
وزارت بازرگانی ایاالت متحده روز جمعه اعام کرد که شــاخص قیمت اصلی هزینه های 
مصرف شــخصی آن پس از افزایش ۰.۲ درصدی اکتبر در ماه نوامبر ۰.۲ درصد افزایش 

یافته است. داده ها مطابق با انتظارات اقتصاددانان بود.
تورم اصلی در سال جاری، مطابق با انتظارات اقتصاددانان 4.۷ درصد افزایش یافت. تورم 
اصلی در مقایســه با افزایش پنج درصدی اکتبر کاهش یافته اســت. بازار طا نسبت به 
آخریــن آمارهای تورم واکنش چندانی نمی بیند. هر اونس طا آخرین بار با ۰.4۵ درصد 

افزایش به 1۸۰۳ دالر و ۳۰ سنت رسید.
تورم اصلی در ماه گذشته ۰.1 درصد افزایش یافت که نسبت به اکتبر ۰.4 درصد کاهش 

داشت. تورم در سال جاری ۵.۵ درصد افزایش یافته است.
بر اســاس گزارش کیتکونیوز، برخی از اقتصاددانان اظهار کردند که به نظر می رســد با 
افزایــش درآمد، ترس از رکود بر مصرف کنندگان آمریکایی تأثیر می گذارد اما هزینه های 

شخصی ضعیف تر از حد انتظار می شود.
در این گزارش آمده اســت که مصرف شــخصی ۰.1 درصد نســبت به اکتبر ۰.۸ درصد 
افزایش داشــته اســت. اقتصاددانان افزایش ۰.۲ درصدی را پیش بینــی کرده بودند. در 
همان زمان، درآمد شــخصی ۰.4 درصدی افزایش یافــت. اقتصاددانان به دنبال افزایش 

۰.۳ درصدی بودند.

  انطباق ســرفصل هاي دوره عالي ویژه بانوان کارآفرین با مباحث مشترک 
جهاني

کارگاه اصول و فنون مذاکره در قالب دوره عالي مدیریت ویژه بانوان کارآفرین از ســوي 
اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشــاورزي اصفهان برگزار شــد. به گزارش روابط عمومي 
اتاق بازرگاني اصفهان، فرشته امیني، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگاني اصفهان در ابتداي 
این دوره اظهار داشــت: با اینکه در ابتدا چندان قائل به تفکیک و جداسازي فعالیت ها و 
دوره هاي آموزشــي اتاق بازرگاني براي بانوان نبودیم، اما در تمام دنیا سازمان هایي ویژه 
توانمندســازي بانوان کارآفرین وجود دارد که همه آنها با هدف تسهیل حضور بانوان در 
حوزه کسب وکار داخلي و بین المللي فعالیت مي کنند. وي با بیان اینکه تمام این سازمان ها 
و مراکز ســرفصل هاي آموزشي مشــترکي به مخاطبان خود ارائه مي کنند، افزود: تقویت 
فن بیان، هوش هیجاني، اصول و فنون مذاکره، مهارت هاي رهبري و سواد مالي از جمله 
این مباحث مشــترک است و سرفصل هاي دوره عالي مدیریت ویژه بانوان کارآفرین اتاق 
بازرگاني اصفهان نیز بر اســاس همین سرفصل ها طراحي شــد. رئیس شوراي راهبردي 
مرکز کارآفریني بانوان اتاق بازرگاني اصفهان با اشاره به انتخاب بهترین مدرسان و اساتید 
کشوري براي تدریس در این دوره ادامه داد: امیدوارم بتوانیم در نهایت نتیجه و خروجي 

مطلوبي از دوره عالي مدیریت ویژه بانوان کارآفرین بگیریم.
علي مهذب، سرپرست واحد توسعه کســب وکار اتاق بازرگاني اصفهان نیز گفت: یکي از 
ویژگي هاي دوره عالي مدیریت ویژه بانوان کارآفرین حضور اساتید برجسته کشور در آن 
است که جا دارد از حمایت و پیگیري رئیس شوراي راهبردي مرکز کارآفریني بانوان اتاق 
بازرگاني اصفهان و همت همکاران این مرکز براي برگزاري این دوره و دعوت از اســاتید 

تراز اول قدرداني کنم.
وي ابــراز امیدواري کرد: ثمرات برگزاري این دوره در توســعه فردي و کســب وکارهاي 
شخصي شــرکت کنندگان و در نهایت بهبود اکوسیستم کسب وکار استان و کشور دیده 
شود.الزم به ذکر است؛ مهارت هاي نرم ویژه بانوان کارآفرین، مهارت هاي رهبري، قوانین 

کسب وکار و سواد مالي سرفصل هاي آموزشي این دوره 1۰۰ ساعته است.

 از فعاالن عرصه حمل و نقل فراورده های نفتی منطقه گلستان تقدیر شد
همزمان با روز حمل و نقل، مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
از زحمات رانندگان نفتکش و مدیران شــرکتهای حمل و نقل فراورده های نفتی اســتان 

تقدیر کرد.
گلســتان - محمدعلی شربتدار - به گزارش روابط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گلستان، در مراسمی که به همین منظور در سالن اجتماعات ستاد منطقه برگزار 
شــد، سید محمد حسینی به اهمیت نقش رانندگان در چرخه سوخترسانی اشاره کرد و 
گفت : سوخترسانی در تمامی شرایط و با طی مسیرهای صعب العبور در گرما و سرما از 
اهمیت بسزایی در چرخه اقتصاد، تولید و خدمات برخوردار است و مطمئناً زحمات شما 
بزرگواران که در هیچ شرایطی از خدمت رسانی به مردم شریف شهرها و روستاهای استان 

فروگذار نمي نمایید در پیشگاه خداوند متعال نیز ارج و منزلت باالیی خواهد داشت.
حسینی افزود : امید است همچون ســنوات گذشته با همت واالی شما و تعامل سازنده 
با مسوولین شــرکتهای حمل و نقل فرآورده های نفتی با انجام سوخترسانی مطلوب در 
پیشــگاه خداوند متعال ، مسوولین نظام مقدس جمهوری اسامی و ملت شریف سربلند 

و سرافراز باشیم.
در خاتمه این مراسم از فعاالن عرصه سوخترسانی منطقه گلستان ،رانندگان و شرکتهای 

حمل و نقل فراورده های نفتی با اهدا لوح و هدایایی تقدیر گردید.

 روند تاریخی بیت کوین تکرار می شود؟
تحلیلگر ارشد بازار رمزارزها معتقد است که بیت کوین احتماال 1۳هزار و ۹۰۰ تا 11هزار 

و 4۰۰ دالر را هدف قرار می دهد.
 به نقل از کریپتو، کالب فرانزن، تحلیلگر ارشــد بازار رمزارزها نظر خود را در مورد مسیر 
حرکت بیت کوین در توییتر به اشــتراک گذاشته است. به عقیده وی، قیمت ارز دیجیتال 
پرچمدار در جهت 14هزار دالر در حال کاهش و ممکن است حتی از این هم کمتر شود.

فرانزن که قبا به عنوان تحلیلگر در حوزه بانکی فعالیت می کرد و سپس به تجزیه و تحلیل 
ارزهای دیجیتال روی آورد، نموداری از بیت کوین به اشتراک گذاشت که در آن منطقه ای 
را بر اســاس پایین ترین سطح قبلی بیت کوین که به نظر وی در حال حاضر بیت کوین در 

آن سطح حرکت می کند را برجسته کرده است.
وی نوشت که این مورد به عنوان یک آهنربا برای بیت کوین عمل می کند به این معنی که 

هدف 11.4۰۰ تا 1۳.۹۰۰ دالر برای ارز دیجیتال پیشرو است.
این تحلیلگر توضیح داد که این هدف، ســطحی اســت که قیمت بیت کوین طی دسامبر 
۲۰1۷ در آن بســته شــد و اوج چرخه زمان خود بود. عاوه بر این، همان سطح در سال 
۲۰1۹ دقیقا در  1۳هزار و ۹۰۰ دالر به عنوان مقاومت عمل کرد این موارد باعث می شود 
که وی مطمئن باشد بیت کوین احتماال به آن هدف می رسد. با این حال، اعتراف می کند 

که ممکن است این اتفاق رخ دهد و پیش بینی قطعی نیست.
این ارز دیجیتال پرچمدار از 14 دسامبر در محدوده 1۶هزار و ۸۰۰ دالر معامله می شود. 
در آن روز، فدرال رزرو ایاالت متحده یک افزایش نرخ دیگر را، این بار ۵۰ واحد پایه اعام 
کرد که با انتظارات تحلیلگران مطابقت داشت.فدرال رزرو همچنین اعام کرد که مصمم 
است به افزایش نرخ بهره در سال آینده ادامه دهد که موجب کاهش ارزش سهام و ارزهای 

دیجیتال می شود.
 بر اســاس داده های به اشــتراک گذاشته شده توســط کوین مارکت کپ، بیت کوین از 
باالترین قیمت 1۸هزار و ۲44 دالر در آن روز سقوط کرد و اکنون با قیمت 1۶هزار و ۸4۸ 
دالر معامله می شــود.مایک مک گلون، استراتژیست ارشد کاالی بلومبرگ اینتلیجنس، 
معتقد اســت که بیت کوین آماده اســت تا زمانی که فدرال رزرو به تســهیل پولی خود 
بازگشته و افزایش نرخ را متوقف کند عملکرد بهتری نسبت به سایر دارایی ها از سر گیرد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۸1۰.۷۹ میلیارد دالر برآورد 
می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.11 درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۹۵ 
درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۲ درصد 

افزایش داشته است.

گایه کاربران طی روزها و هفته گذشته نسبت به کاهش 
محسوس سرعت اینترنت، باز هم نوک پیکان انتقادها را به 
سمت وزیر ارتباطات نشانه گرفت اما این وزارتخانه هرگونه 
کاهش سرعت اینترنت را انکار می کند اما کاهش سرعت 

اینترنت توهم است یا واقعیت؟
کاهش سرعت اینترنت در ایران مسئله تازه ای نیست و 
حتی در دولت های گذشته هم با این موضوع روبه رو بودیم 
اما این امر زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که از اواخر 
شهریورماه جاری، دسترسی به دو پلت فرم خارجی طبق 
دســتور مراجع ذی صاح با محدودیت روبه رو شد. وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات، همان موقع درباره علت کاهش 
سرعت اینترنت و پهنای باند گفته بود، پهنای باند کاهش 
پیدا نکرده و این موضوع را به صورت مستمر رصد می کنند. 
وی همچنین تأکید کرده بود به خاطر مســائل امنیتی و 
برخی از بحث ها، ممکن است گاهی محدودیت هایی توسط 
دستگاه های امنیتی تصمیم گیری و اعمال شود، ولی در کل 
ما هیچ کاهش پهنای باندی نداشته ایم و پهنای باند مورد 

نیاز کشور را به صورت روتین تامین می کنیم.
بعد از این جریان، گزارش های غیررسمی از قطع اینترنت 
بین الملــل در برخی مناطق و در بعضی از ســاعات و به 
دنبال آن اخباری از آسیب های کسب و کارهای اینترنتی 
و شرکت های دانش بنیان و غیره پس از این محدودیت ها 
به منتشر شــد. اما به اعتقاد کارشناسان، مشکات اخیر 
اینترنت )بازه زمانی یک هفته تا 1۰ روز گذشته( در کشور 
نمی تواند به ماجرای اتفاقات بعد از ناآرامی ها ارتباطی داشته 
باشد زیرا تقریبا بیش از دو هفته است شرایط عمومی کشور 

آرام شده و اتفاق خاصی مشاهده نمی شود.
با وجود این، طی هفته گذشــته کاربران، بویژه دانش 
آموزان و دانشجویان که کاس هایشان به دلیل تعطیلی های 
ناشی از آلودگی هوا، به صورت مجازی بود، از سرعت پایین 
اینترنت گایه داشــته و اعام می کردند که به ســختی 

می توانند فایلی را آپلود یا دانلود کنند.
بر این اساس، تاش برای بارگذاری و ارسال یک فایل 
چند مگابایتی بدون موفقیت به پایان می رســید یا دانش 
آموزان به دلیل ســرعت پایین اینترنت چند ساعت باید 
منتظر باشد تا بتوانند ویدیوی حاوی مطالب درسی خود 
را دانلود کنند. این کندی به حدی اســت که بسیاری از 
کارهای ساده بر بستر اینترنت قفل شده و کسب و کارهای 

اینترنت پایه به شدت از اوضاع گایه دارند.
طبــق اظهارات برخی کاربران، فایل های فلش نیز که 
عمدتا آگهی های اینترنتی را شــامل می شــوند بعضا باز 
نمی شوند و فایل های فلشی که هم اکنون دیده می شدند 
از cache رایانه ها نمایش داده می شوند که در صورت باک 
شدن cache، آنها نیز غیر فعال می شود. این در حالی است 
که شواهد نشان می دهد، در خارج از کشور سایت های ایرانی 
بدون مشکل باز می شوند و شاید این مورد دلیلی باشد بر 
اینکه، مشکل در شبکه داخلی کشور است و این امیدواری 
وجود دارد که این وضعیت طی چند روز آینده حل شود.

در این شــرایط این کندی را می توان در آمار ســایت 
اسپیدتست که شاخص های جهانی اینترنت را در کشورها 
بررســی می کند نیز مشــاهده کرد؛ آمار اخیر این سایت 
حاکی از آن بود اینترنت موبایل دو پله و اینترنت ثابت سه 

پله افت کرده است.
بر این اساس، در زمان بررسی شده میانه سرعت دانلود 
اینترنت موبایل در ایــران 4۰.۹۷ مگابیت بر ثانیه، میانه 
ســرعت آپلود اینترنت موبایل 11.۳۹ مگابیت بر ثانیه و 
تأخیر ۲۹  میلی ثانیه است که رتبه ایران را به 4۸ از میان 
14۲ کشور رسانده است. این سایت نشان می دهد که در 
بازه زمانی بررسی شده اینترنت موبایل ایران درحال حاضر 
از لهستان و ژاپن سریع تر و از مجارستان و رومانی کندتر 
است. در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه سرعت دانلود در ایران 
11.۶۲ مگابیت بر ثانیه، میانه سرعت آپلود ۲.11 مگابیت 
و تأخیر ۲۹ میلی ثانیه اســت که رتبه ایران را به 144 از 

میان 1۸۰ کشور می رساند.
با وجود این و امکان سنجش سرعت ازطریق ابزارهای 
موجود، اپراتورهای تلفن همراه اعام می کنند که تغییری 
در میزان ســرعت بارگذاری رخ نداد و از سمت اپراتورها 

محدودیتی وجود ندارد.

 مسووالن چه می گویند؟
علت این موضوع را از شخص وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات که بخش عمده اقدامات وزارتخانه اش در راستای 
توسعه سرعت اینترنت در کشور و مبتنی بر ایجاد شبکه 
زیرساخت فیبر نوری در قرار گرفته، جویا شدیم؛ زارع پور 
در گفت وگو با ایســنا، در پاسخ به این سوال که چرا طی 
چند روز اخیر شاهدیم که دوباره سرعت اینترنت بیش از 
پیش کند شده است، اظهار کرد: چرا می گویید که سرعت 
اینترنت پایین آمده است؟ بر چه اساسی می گویید سرعت 

پایین آمده است؟
وی سپس سایت اسپیدتست را با گوشی  بررسی کرد 
و درباره آمار این ســایت گفت که نتایج این سایت برای 
ماه نوامبر بوده و چند روز قبل منتشر شده است و طبق 
آن میانه جهانی ســرعت اینترنت همراه ۳۳.۹۷ و با نگاه 
به لیســت کشورها مشاهده می کنیم ایران در جایگاه 4۸ 
قرار دارد.وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات افزود: روی این 
سایت با کلیک بر گزینه کشور ایران، می بینیم وضعیت در 
یک ســال گذشته با توجه به اینکه گفته می شود سرعت 
اینترنت کاهش پیدا کرده چگونه است؛ بر این اساس، در 
کنــار اینکه اینترنت همراه ایران دو پله کاهش پیدا کرده 

است، سایر کشورها مانند ژاپن سه پله، ایتالیا یک پله، مالزی 
پنج پله یا کشــورهایی مانند رومانی سه پله افزایش پیدا 
کرده است و این تغییرات طبیعی است اما باید روند یک 
ساله را در نظر گرفت و مشاهده کرد وضعیت ایران در یک 
سال اخیر به چه صورت بوده است.زارع پور گفت: سرعت 
ایران 4۰ است و میانه جهانی ۳۳.۹۷ با نگاه به روند یک 
ســال گذشته ما رتبه ای که تحویل گرفتیم، ۸۰ بوده و تا 
رتبه 4۶ ارتقاء پیدا کرده ایم. درواقع اینترنت ایران در یک 
سال گذشته ۳4 پله ارتقاء پیدا کرده و بهتر شده است. در 
ماه نوامبر ما دو پله پایین آمده ایم و هیچ کس نمی گوید 
که در یک سال گذشته ۳4 پله اینترنت کشور بهتر شده 
است، بنابراین تنزل در رتبه امری طبیعی است، البته این 

رتبه برای اینترنت موبایل است.

 وضعیت اینترنت ثابت مناسب نیست
وی تأکید کرد: در زمینه اینترنت ثابت قبول داریم که 
وضع خیلی نامناسب است و این برای امروز و دیروز نیست 
و من از روز اول وزارت گفتم که 1۰ سال است در اینترنت 
ثابت وضع نامناســب است که آن هم رو به بهبود بوده و 
سرعت در حال افزایش است اما در این حوزه همیشه ته 
جدول بودیم، ان شاءاهلل با پروژه فیبر نوری منازل و کسب 

و کارها شرایط حتما بهتر می شود.
او درباره اینکه گفته می شــود ایــن کندی اینترنت 
مقدمه ای برای ملی شدن شبکه اینترنت است؟ اظهار کرد: 
ســرعتی که ۳4 پله در طول سال افزایش داشته، چگونه 
می تواند مقدمه ای برای شــبکه ملی اطاعات باشد؟ این 

چه حرفی است که گفته می شود؟ 
من به عنوان متخصص از شــما خواهش می کنم اگر 
مرجع و ماک اسپیدتست است، بررسی کنید که روند در 
این یک ســال اخیر چگونه بوده است. چرا هر وقت خوب 
می شویم، می گویند این ماک  نیست و گفته می شود مردم 
چیز دیگری می بیننــد اما هروقت که می گوییم آمده ایم 

پایین، می گویند ای وای وضعمان خراب شده و غیره.
ایــن اظهــارات وزیر ارتباطات در حالی اســت که به 
گفته کارشناسان، پیشــفرض معیار سنجیدن وضعیت 
اینترنت ایران در سایت اسپیدتست، صرفا اینترنت داخلی 
کشورهاســت و داده های آن نمی تواند ســرعت اینترنت 

بین الملل را بســنجد اما اذعان وزیــر ارتباطات به اوضاع 
نامناسب در بخش اینترنت ثابت موضوعی است که پیشتر 
هم به آن اشــاره شده است، مسئله ای که صادق عباسی 
شاهکوه - رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
- درباره اش گفته بود: طی دو سال و با شیوع کرونا، نیاز 
به ســرعت های باالتر بر همگان آشکار شد. در سال های 
اخیر ما در حوزه موبایل توسعه خوبی داشتیم، اما در حوزه 
ثابت عقب ماندگی داریم.  در دنیا در سال های اخیر توسعه 
بیشتر در حوزه فیبر نوری و وایرلس بوده و اینترنت مبتنی 
بر ســیم مسی کاهش پیدا کرده شبکه مسی در بسیاری 
از کشورها در حال جمع آوری است. حتی توسعه وایرلس 
هم در این کشورها بیشتر مبتنی بر فیبر نوری بوده است. 
مزایای توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری، کاهش مصرف 
انرژی، رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش شکاف دیجیتال، 

اشتغال زایی و توسعه ۵G است.
وی معتقــد بود اگر فیبر نوری به منــازل برود دیگر 
مشکل سرعت اینترنت نخواهیم داشت و گفته بود کیفیت 
سرویس های اینترنتی بستگی به تقاضای مشترکان دارد، 
اما حتما نیاز داریم که شبکه فیبر نوری را توسعه دهیم، 
زیرا این شبکه هم منجر به توسعه ارتباطات ثابت می شود و 
هم کیفیت شبکه ارتباطی سیار را ارتقا می دهد. پیش از این 
وزیر ارتباطات، توسعه ارتباطات ثابت را، تنها راه حل مشکل 
اینترنت دانسته بود.هرچند زیرساخت های اینترنت ثابت که 
در ســال های قبل توسعه پیدا نکرده، توان پاسخگویی به 
نیاز امروز شهروندان را ندارد. مطابق استاندارهای جهانی 
۷۰ درصد اســتفاده مربوط به اینترنت ثابت و ۳۰ درصد 
مربوط به اینترنت همراه است. این روند اکنون در کشور 
ما به دلیل پایین بودن ســرعت اینترنت ثابت، برعکس و 
باعث شده اینترنت همراه هم با کندی هایی مواجه شود.  

موضوعی که علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت 
هم به آن پرداخت و گفت: مجازی شدن مجدد کاس ها و 
شیوع دوباره کرونا باعث افزایش استفاده از خدمات اینترنتی 
شده است. دولت در همین مدت اقدامات مهمی برای بهبود 
زیرساخت های اینترنت ثابت انجام داده تا مردم بتوانند از 
حق شــهروندی خود در برخورداری از اینترنت باکیفیت 
برخوردار شــوند.پروژه فیبرنوری بارها از سوی مسئوالن 
وزارت ارتباطات و فناوری مورد تأکید قرار گرفته و طبق 
گفته های آنها امروزه ارتباطات به بخشی جدایی ناپذیر از 
زندگی مردم تبدیل شده و تاش وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات این اســت که یک شبکه پر سرعت، با کیفیت و 
امن مبتنی برفیبر نوری را برای مردم کشور فراهم کند و 
بر بستر آن، انواع خدمات متنوع و با کیفیت را ارائه دهد.

اما در شــرایط کنونی که با استناد به گزارش های سایتی 
مانند اسپیدتست از سوی مســووالن تاکید می شود که 
ایران در حوزه اینترنت موبایل جایگاه بدی ندارد، سوال و 
ابهام کاربران درباره سرعت اینترنت همچنان وجود دارد 
و به نظر می رسد گفته ها و پاسخ های مسووالن این حوزه 
هم نتوانسته آنها را قانع کند و عاوه بر آن شایعاتی نظیر 
اینترنت طبقاتی، داخلی شــدن دسته بندی DNS و عدم 
ایجاد ارتباطات امن، این نگرانی  را دامن زده که آیا کندی 
اینترنت هم مانند فیلترینگ تلگرام، اینستاگرام و واتساپ 

ماندگار خواهد شد؟

کاهش سرعت اینترنت؛ توهم یا واقعیت؟

 نسخه مهار قیمت ارز پیدا شد؟

تعیین تکلیف رجیستری آیفون 14 حال هر ماه به زمان دیگری موکول می شود، 
آخرین بار زمان تعیین تکلیف رجیســتری آیفون 14 آذرماه 14۰1 تعیین شده 
بود، با نزدیک شدن به اواخر ماه آذر، همچنان خبر موثقی در خصوص رجیستری 

این محصوالت در دست نیست.
تکلیف رجیستری آیفون 14 در حالی روشن نمی شود که مدتها از عرضه آخرین 

مدل گوشی آیفون گذشته است.
ابراهیم درستی، رئیس سابق اتحادیه صوتی، تصویری و تلفن همراه، در گفت و 
گو با خبرنگار خبرآناین و در خصوص تعیین تکلیف رجیستری آیفون14، گفت:" 
حدود 4 تا ۵ ماه است که این کاال وارد بازار شده است، یک سری از این کاال از مبادی 
قانونی، یعنی از طریق مسافرانی که حق آنها واردات ساالنه یک تلفن همراه است، به 
کشور آمده است، یک  تعداد از این کاال نیز به طور غیرقانونی وارد کشور شده است. "
درستی در ادامه گفت:" تاکنون دو تا سه زمان رجیستری این تلفن همراه عقب 
افتاده است تا این تلفن های همراه در کشور قطع نشوند، این فناوری به روزی است 
که نباید از مردم دریغ شــود و درخواســت من این است که هرچه زودتر تکلیف 
رجیستری مشخص شود. "رئیس سابق اتحادیه صوتی، تصویری و تلفن همراه در 
ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای سال فروشندگان کسب و کار درستی نداشتند و 
نوسانات دالر به مغازه داران ضربه زده است؛ گفت:" فروشندگان تنها درآمدشان از 

تعداد محدودی تلفن همراه است که از طریق مسافری وارد می شود و درخواست 
ما این است که هرچه زودتر رجیستری آیفون 14 تعیین تکلیف شود. "درستی در 
ادامه گفت:" با صحبت هایی که با آقای قالیباف سخنگوی صمت داشته ایم، ایشان 
اشــاراتی به چاره اندیشی هایی که برای رجیستری برخی از آیفون 14 هایی که از 
مبادی قانونی وارد کشــور می شوند کردند؛ انتظار ما این است که راهکاری پیدا 
شود که واحد صنفی ما متضرر نشود و خریدار نیز در این بین ضرر نکند. "در این 
میان بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که بسیاری از سایت های خرید و 

فروش آناین کاالهای دیجیتال، تلفن های همراه برند اپل را ناموجود کردند و همسو 
با این اتفاق قیمت ها در بازار باال رفته است.رئیس سابق اتحادیه صوتی، تصویری و 
تلفن همراه در پاسخ به این پرسش که عرضه تلفن همراه در بازار پایین  آمده است 
یا خیر؛ گفت:" عرضه با تقاضا باید با یکدیگر بخواند و از طرف دیگر نوسانات قیمت 
دالر بر روی عرضه و تقاضا اثر گذار است؛ باید به روند تخصیص ارز سرعت ببخشند 
تا بازار تامین شود، در حال حاضر تعداد شرکت های واردکننده موبایل از 1۵ عدد به 
هزار عدد رسیده است و در خواست من این است که هر یک از این شرکت ها چه 
کوچک و چه بزرگ باید بتوانند به طور قانونی کاالی خود را وارد کنند و شرکت های 
بزرگ نباید لقمه های شرکت های کوچک تر را ببرند. "درستی در ادامه در خصوص 
رکود ســنگینی که در بازار موبایل حاکم است، گقت:" زمانی که کاالیی بیش  از 
اندازه گران شود، رکود در بازار ایجاد می شود، در حال حاضر فروشندگان به شدت 
تحت فشار هستند و حتی اگر بتوانند هزینه های جانبی خود را تامین کنند نیز هنر 
کرده اند. این نوسانات نرخ ارز منجر به کاهش قدرت خریده فروشندگان می شود و 
باید قیمت ارز تثبیت شود تا بازار دوباره به روزهای رونق خود باز گردد و سازمان 
امور مالیاتی این روزهای سختی که بر اصناف می گذرد را باید ببیند و در تعیین 
تکلیف مالیات آنها آن را در نظر بگیرد. چراکه چه تعمیرکنندگان تلفن همراه و یا 

فروشندگان آنها در حال حاضر متضرر هستند. "

رجیستری آیفون۱۴ تعیین تکلیف شد؟

 15  شهرک و ناحیه صنعتی در استان ایالم فعالیت دارند
ایام -  خطیبی - معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان ایام در گفتگو با خبرنگار ابرار اقتصادی اظهار داشت:  در استان ایام به طور کلی ۷۸۰ قراداد منعقد که در حال حاضر ۲۷۵ واحد به بهره برداری رسیده است . مسعود عموزاده افزود :    درشهرهای ایام 
،مهران، دهلران ، دره شهر ، آبدانان ، سرابله و ایوان  شهرک صنعتی  و در مناطق شباب ، بدره ، ملکشاهی ، لومار ، هلیان ، آسمان آباد ،صنفی ایام و پتروشیمی دهلران ناحیه صنعتی فعالیت دارند .معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان افزود: شرکت شهرکهای 
صنعتی دو هدف زیرساخت و توسعه ای را در برنامه های خود دارد و امکاناتی نظیر راه دسترسی ، آب ، برق ، مخابرات، گاز را مهیا نموده ودر اختیار صنعتگران در راستای ایجاد و فعالیت صنعتی با مجوزهای الزم اداره کل صمت قرار می دهد.وی ادامه داد: یکی از 
برنامه های مهم شهرک در راستای توسعه ای مشو ق هایی نظیر آموزش ،برگزاری تورهای صنعتی کمک های فنی  و اعتباری است .معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان ادامه داد یکی دیگر از از حمایت و فعالیت های این شرکت حمایت از خوشه های صنعتی  

برنامه ریزی و مدیریت بازاریابی است .
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
دو شنبه  1401/10/05

شماره : 1550

عرضه ماهی به بازار از طریق وانت های ماهی فروش با قیمت کمتر از فروشگاه های 
ثابت همزمان با آغاز فصل صید از منابع آبی کردســتان، باعث استقبال مردم از این 
محصول و بازگشــت آن به سبد غذایی شهروندان شــده است اما کارشناسان نگران 

رعایت مسایل بهداشتی از سوی عرضه کنندگان دوره گرد هستند.
 ماهی با افزایش قیمت نشــان داد بال پرواز هم دارد پرواز از سبدغذایی مردم به ویژه 
در استان هایی مانند کردستان که درآمد سرانه مردم آن از میانگین کشوری پایین تر 
است. قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل آال که قبال حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود در دی 
ماه سال ۱۴۰۰ در بازار سنندج به ۱۰۰ هزار تومان رسید و از ابتدای سال جاری نیز 
هر ماه تغییر کرده و هم چون بسیاری از محصوالت دیگر ثابت نبوده است. فیتوفاگ یا 
همان کپور نقره ای یکی از گونه های ماهی پرطرفدار است که در بازار هر کیلوگرم از آن 
به قیمت ۷۰ هزار تومان به فروش می رسد ولی وانت های ماهی فروشی آن را با قیمت 
هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان و گاهی هم کمتر از این مبلغ عرضه می کنند. مراکز عرضه 
ماهی در ســطح شهر هم همواره معترض عرضه ماهی از طریق دوره گردها و وانتی ها 
هســتند چرا که تاثیر منفی بر میزان فروش آنها گذاشته است و افزون بر این هم از 
لحاظ بهداشتی هم با توجه به نداشتن امکانات الزم در چنین خودروهایی؛ کارشناسان 
دامپزشکی توصیه به عدم خرید آن می کنند. ولی آنچه عیان است این است که مردم 
از عرضه ماهی از طریق وانت ها استقبال می کنند به گونه ای که یکی از فروشندگان 
ماهی با وانت که در بلوار انتظام سنندج هر روز مستقر می شود؛ به خبرنگار ایرنا گفت: 

همه ماهی های من حدود چهار تا پنج ساعت فروخته می شود.
وی مبداء صید ماهی ها را سد گاوشان کامیاران خواند و افزود: ماهی های تازه صید 
شده را از تعاونی صیادان سد گاوشان تحویل می گیریم و در شهر عرضه می کنیم. این 
ماهی فروش در ارتباط با تازه بودن ماهی ها گفت: از طریق حالت چشم ها و آبشش 
آن می توان به کهنه و تازه بودنش پی برد و این موارد را به هر خریداری نشــان می 
دهیم تا ثابت کنیم محصولمان تازه است. یکی از خریداران ماهی از این وانتی که خود 
را مرندی معرفی کرد گفت: تهیه بســیاری از خوراکی های مفید و ضروری هم چون 
ماهی برای بسیاری از خانواده نه تنها در کردستان بلکه در کل کشور سخت شده است.

وی با اشاره به اینکه کارمند است و دارای سه فرزند؛ ادامه داد: با حقوق کارمندی نمی 
تــوان ماهی را کیلویی یکصد هزار تومــان خرید ولی هر ماه حداقل می توانیم از این 

وانتی ها ۲ سه کیلویی تهیه کنیم.
مرنــدی اضافه کرد: تاکنون ۲ بار از این وانتی های خرید کردم و مشــکلی هم پیش 

نیامده و همسرم هم از تازه بودن و پخت ماهی ها راضی بوده است.

 لزوم حمل و نقل بهداشتی
حمل و نقل ماهی از مبداء صید آن تا محل فروش باید از طریق خودروهای یخچالدار 

انجام شود تا از کیفیت آن کاســته نشود و محصول سالمی هم در اختیار خریداران 
قرار داده شود.

نه تنها وانت های عرضه این ماهی ها، فاقد یخچال و دیگر امکانات الزم هستند بلکه 
بســیاری از واحدهای صنفی موجود در سطح شهر هم ماهی ها را خارج از یخچال و 
در فضای باز قرار می دهند که هر دو شــیوه عرضه از لحاظ بهداشتی مطلوب نیست. 
محمد طاهری؛ کارشناس دامپزشکی در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: بهترین روش 
نگهداری و فروش ماهی در واحدهای صنفی استفاده از آکواریوم برای گونه هایی مانند 
قزل آال اســت. وی با اشاره به اینکه ماهی یکی از حساس ترین فرآورده های دامی به 
شــمار می رود، افزود: ماهی جزو محصوالتی است که سریع فاسد می شود لذا بعد از 
صید باید از طریق خودروهای یخچالدار حمل و تا زمان تحویل به مشتری هم باید در 

چنین فضایی نگهداری شود.

 کشف و ضبط ۲.۵ تُن ماهی فاسد در کردستان
مسوول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی کردستان اعالم کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون 
۹ هزار و ۵۵۰ کیلوگرم ماهی فاســد کشف و ضبط شده که از این میزان ۲.۵ تن آن 
مربوط به سال جاری است. طاهری با اشاره به اینکه بیشتر این ماهی ها از جنوب کشور 
و به طور غیربهداشتی به استان حمل شده بود، افزود: بعد از تشکیل پرونده و ارجاع آن 

به مراکز قضایی دستور معدوم سازی این محموله ها داده شد.

 فعالیت ۲۰ واحد عرضه ماهی
عضو هیات مدیره اتحادیه مرغ، تخم مرغ و ماهی سنندج هم در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با اشاره به اینکه حدود ۲۰ واحد عرضه ماهی در سنندج وجود دارد، گفت: قیمت 

مرغ و ماهی هم مانند بسیاری از کاالهای دیگر تابع عرضه و تقاضا است. فرزاد کاظمی 
با بیان اینکه واحدهای عرضه کننده ماهی در بازار از عرضه این کاال توسط وانتی ها و 
دوره گردها معترض هستند، افزود: این واحدها اجاره مغازه و مالیات و حقوق کارگر و 
بسیاری هزینه های دیگر را پرداخت می کنند بنابراین با عرضه ماهی توسط وانتی ها 

از میزان فروش آنها کاسته می شود.
در نیمه نخست سال صید ماهی از منابع آبی استان ممنوع است و در این مدت تنها 
مراکز رســمی عرضه ماهی فعال هستند ولی امســال با توجه به افزایش قیمت این 
محصول میزان خرید مردم در این ایام هم نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری 
داشته اســت. واحدهای صنفی که صرفا ماهی عرضه کنند در سنندج وجود ندارد و 
واحدهای موجود در کنار ماهی هم به عرضه مرغ می پردازند تا بتوانند برخی از هزینه 

های خود را تامین کنند.

 صید ماهی در هفت سد استان
۱۸ ســد در کردســتان وجود دارد که از این تعداد مدیریت ۱۲ سد در اختیار استان 
و بهره برداری مابقی ســدها در اختیار اســتان های همجوار از جمله آذربایجان غربی 
و کرمانشــاه قرار دارد؛ به گفته مدیر امور شــیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
کردستان تنها در هفت سد استان اجازه صید ماهی به تعاونی های صیادان داده شده 
است که از اواخر شهریور صید ماهی از این منابع آغاز می شود و تا پایان اسفند ادامه 
دارد.حمید حسین پور اضافه کرد: بیش از ۲۵۰ واحد پرورش ماهی از جمله استخرهای 
کشاورزی و مجتمع های پرورشی در استان وجود دارد. وی اعالم کرد: از ابتدای سال 
جاری تا پایان آبان ماه ۶ هزار تن ماهی در اســتان تولید شــده که از این میزان سه 
هزار تن آن مربوط به استخرهای پرورش ماهی و سه هزار تن هم از منابع آبی استان 
صید شده است. سرانه مصرف ماهی در کشور ۱۳ کیلوگرم و در استان کردستان ۶.۳ 
کیلوگرم به عبارتی نصف میانگین کشــوری است و این آمار بیانگر میزان مصرف کم 
ماهی در خانوارهای استان است. براساس بررسی ها و مشاهدات میدانی در نیمه دوم 
ســال میزان مصرف ماهی آن هم با خرید از وانت های ماهی فروش در شهر سنندج 
افزایش پیدا می کند و با توجه به نظر کارشناســان اگر ماهی در کمتر از ۷۲ ساعت 
از صید به بازار عرضه شــود مشــکلی از لحاظ فاسد شدن ندارد ولی مساله این است 
که به هر فرشــونده دوره گرد و عرضه کننده ماهی با خودروهای سیار هم نمی توان 
اعتماد کرد. عرضه ماهی با قیمت کمتر از بازار توسط وانتی ها شاید به طور موقت در 
مقطعی از سال موجب بازگشت این محصول به سبدغذایی مردم شود ولی همچنان 
ســرانه مصرف آن در اســتان کمتر از میانگین کشوری است و امید می رود با بهبود 
شرایط اقتصادی شــاهد افزایش مصرف محصوالت غذایی مهمی هم چون ماهی در 

سبد غذایی مردم باشیم.

ماهی فروشی با وانت در کردستان، تهدید یا فرصت

 قدردانی ازشرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در گذر موفق از تابستان
محمدعلی شربتدار :خبرنگار گلستان | مدیر عامل شرکت توانیر از تالشهای کارکنان روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان برای گذر موفق در فصل تابستان و دوره اوج 
مصرف برق قدردانی به عمل آورد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
، مدیر عامل شرکت توانیر از تالشهای کارکنان روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 

گلستان برای گذر موفق در فصل تابستان و دوره اوج مصرف برق قدردانی به عمل آورد. 

 برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی با هدف ارزان سازی غذا
وزیر جهاد کشاورزی، از برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی با هدف ارزان سازی غذا خبر داد 
و گفت: تولید غذای ارزان، سالم و باکیفیت مهم ترین ماموریت وزارت جهاد کشاورزی است. 
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، »سید جواد ساداتی نژاد« در نشست قرارگاه امنیت غذایی 
که با حضور معاونین وزیر، روسای سازمان ها و مسووالن ذی ربط در وزارت جهاد کشاورزی 
برگزار شــد، با اشــاره به کاهش تورم نقطه به نقطه و ماهانه اقالم خوراکی و مواد غذایی در 
آذر ۱۴۰۱ اظهار کرد: تولید غذای ارزان، ســالم و باکیفیت مهم ترین ماموریت وزارت جهاد 
کشاورزی اســت که در راستای انجام ماموریت مذکور تمام ظرفیت های وزارتخانه را به کار 
گرفته اســت..وی تصریح کرد: افزایش بهره وری در واحد سطح، استفاده از هسته های اولیه 
)بذر، سم، کود و...( باکیفیت تولید، کاهش ضایعات، هوشمندسازی زنجیره ارزش محصوالت 
کشاورزی، توزیع اینترنتی کاالهای اساسی و ... با هدف ارزان سازی غذا در دستور کار وزارت 

جهاد کشاورزی قرار دارد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، کاهش تورم اقالم خوراکی و مواد 
غذایی در سراسر استان های کشور تحقق پیدا خواهد کرد. ساداتی نژاد، دفتر بازرسی و نظارت 
بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی را ملزم به نظارت دقیق در بازار کرده است. وی با 
اشاره به نقش اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی در تنظیم بازار مواد غذایی بیان کرد: 
در یک سال گذشته تشکل ها، اتحادیه ها و تولیدکنندگان همکاری و تعامل سازنده ای با دولت 
در زمینه تنظیم بازار و مدیریت عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی داشته اند. وزیر جهاد 
کشاورزی افزود: امیدواریم همکاری و تعامل ایجاد شده تقویت شود، در این راستا وزارت جهاد 
کشاورزی همه جانبه پشتیبان و حامی اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی است. ساداتی 
نژاد گفت: با برنامه ریزی های انجام شــده خوشبختانه هیچ گونه کمبودی در تامین کاالهای 
اساسی و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی وجود ندارد و در تولید و تامین محصوالت زراعی، 

باغی، دامی و ... در شرایط ایده آل و مناسبی قرار داریم.

 توزیع روزانه ۲۷ هزار تن کاالی اساسی با وجود بارش برف و باران
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: با وجود بارش برف و باران اخیر در سراسر کشور در 
حال بارش است، روزانه ۲۷ هزار تن کاالهای اساسی برای توزیع مویرگی در مراکز جمعیتی 
حمل و نقل شد. به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران )مبدا(، این کاالهای اساسی شامل 
انواع گندم، برنج، روغن خام و شــکر اســت که با وجود مشــکالت حمل و نقل در برخی 
محورهای مواصالتی کشور به ویژه مناطق برف گیر، تالش های مدافعان امنیت غذایی کشور 
در زنجیره تأمین با ارســال روزانه ۲۷ هزار تن از این کاالها ســبب شد تا کاالهای اساسی 
به موقع در دســترس مردم قرار گیرد و خألی وجود کاال در سرتاســر کشور احساس نشود. 
برپایه این گزارش، از ابتدای امسال تا چهارم دی ماه ۷.۵ میلیون تن انواع گندم، برنج، روغن 
خام، شکر، دانه های روغنی و کنجاله برای تأمین نیاز و دسترسی آسان مردم به این کاالها بر 
اساس برنامه حمل و نقل شرکت بازرگانی دولتی ایران برای دسترسی آسان مردم به کاالهای 
ضروری در قالب حمل و نقل ریلی و جاده ای جابه جا شده است. این گزارش می افزاید: ۴.۵ 
میلیون تن کاالهای اساســی شــامل گندم، برنج، روغن و شکر تأمین شده از خارج در این 
بازه زمانی از اســتان های خوزستان، هرمزگان، بوشــهر، مازندران و گیالن و بندر چابهار به 
سایر اســتان ها حمل و نقل و در مراکز و تاسیسات نگهداری کاالهای اساسی این استان ها 

ذخیره سازی شده است.
گفتنی است به دلیل نقش باالی گندم در تامین غذای مردم از جمله تهیه نان مصرفی مردم، 
سهم حمل و نقل این محصول در بین کاالهای حمل شده بیش از سایر کاالها است تا نان 

به طور روزانه در سراسر کشور پخت و در سبد مصرفی آحاد مردم قرار گیرد.

 ۹۲ درصد مطالبات چایکاران استان های گیالن و مازندران پرداخت شد
رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون ۹۲ درصد از مطالبات چایکاران استان های گیالن و 

مازندران به میزان افزون بر ۸۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
حبیب جهانســاز اظهار کرد: امســال در مجموع ۱۱۶ هزار و ۳۱۷ تن برگ ســبز چای از 
چایکاران این ۲ اســتان به ارزش ۹۴۹ میلیارد تومان به صورت تضمینی خریداری شد که 

تاکنون ۹۲ درصد از این مبلغ پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه پرداخت بقیه مطالبات نیز در دســتور کار است، افزود: یک بخشی از مبلغ 
مطالبات چایکاران مربوط به کارخانجات چای است که اقدامات الزم برای پرداخت انجام می 
گیرد و بخشی هم مربوط به سهم دولت است. رییس سازمان چای کشور خاطر نشان کرد: به 
محض آنکه سازمان برنامه و بودجه منابع باقیمانده از سازمان چای را تخصیص دهد، مطالبات 
چایکاران با ســرعت به حساب آنان واریز می شود ضمن اینکه در پرداخت مطالبات جلوتر 
از سال گذشته هستیم. وی با بیان اینکه امسال در مجموع کارخانه های چایسازی گیالن و 
مازندران از مجموع محصول خریداری شده، ۲۶ هزار و ۱۷۱ تن چای خشک تولید کرده اند، 
افزود: امسال قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک ۹ هزار و ۲۰۰ تومان و برگ 
سبز چای درجه ۲ هفت هزار و ۱۰۰ تومان بود، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه 

یک هم نسبت به پارسال ۳۷.۵ درصد و درجه ۲ به میزان ۴۸ درصد افزایش یافت.
پرداخت تسهیالت به چایکاران

رئیس ســازمان چای کشــور در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیالت به چایکاران و صاحبان 
کارخانه های چای اظهار کرد: عالقمندان برای بهره مندی از این تســهیالت به ادارات چای 
مراجعه کنند. وی با بیان اینکه این تسهیالت ارزان قیمت حداکثر با نرخ سود ۱۰ درصد برای 
اصالح و به زراعی باغات چای و توسعه مکانیزاسیون کارخانه ها اضافه کرد: ارائه تسهیالت این 
بخش از آذرماه امسال آغاز شده که تاکنون سه میلیارد تومان تسهیالت »سرمایه ای« پرداخت 
شــده است. رئیس سازمان چای کشور خاطر نشــان کرد: عالوه بر این امسال ۴۱ میلیارد 
تومان تســهیالت جاری و سرمایه ای از محل صندوق حمایت از توسعه چای به چایکاران و 
صاحبان کارخانه های چایسازی گیالن و مازندران پرداخت شده است. براساس آخرین آمار 
در استان های گیالن و مازندران بالغ بر ۵۵ هزار چایکار وجود دارد، وسعت باغ های چای این 
۲ اســتان حدود ۲۵ هزار هکتار است، برداشت برگ سبز چای هر ساله در سه چین بهاره، 

تابستانه و پاییزه انجام می شود.

 خرید مرغ مازاد توسط اتحادیه های استانی اصفهان آغاز شد
رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان از آغاز خرید مرغ گوشتی مازاد 
توسط اتحادیه مرغداران استان اصفهان خبر داد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 
»مهرداد مرادمند« افزود: در مرحله نخست ۴۰ میلیارد تومان تسهیالت با سود ۱۰ 
درصد از محل اعتبارات بانک کشاورزی استان در اختیار اتحادیه مزبور برای اجرای 

طرح قرار گرفت.
وی بیان داشــت: نخستین محموله گوشــت مرغ به وزن ۸۰ تن با نظارت ناظران 
شرکت پشــتیبانی امور دام و اداره کل دامپزشکی استان در کشتارگاه »مانا مرغ« 

اصفهان تولید و به سردخانه مورد نظر منتقل شد.
رییس سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان خاطرنشــان کرد: کشتارگاه های 
»اصفهان مرغ«، »زیبامرغ«، مانامرغ، »ســپیدمرغ«، »سپاهان  طیور«، »همامرغ«، 
»ماکیان مرغ« و »ســمانه« برای کشتار و انجماد گوشت مرغ با بسته بندی ممهور 
به مهر اتحادیه مرغداران اســتان اصفهان در نظر گرفته شده و در مرحله نخست، 
یک هزار تن مرغ زنده گوشــتی در محدوده وزنی مرغ ســایز برای تولید گوشــت 
مرغ منجمد در وزن الشــه یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ گرم توسط اتحادیه 
مرغداران اصفهان از بازار استان جذب می شود. شایان ذکراست این طرح تا متعادل 

شدن بازار مرغ ادامه خواهد داشت.

معاون وزیــر و رئیس ســازمان  تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی کشــور گفت: 
میزان  خودکفایی کشور در بحث تامین غذا 
و انواع تولیدات کشــاورزی در حال حاضر 
حدود ۸۰ درصد اســت. سیدمجتبی خیام 
نکویی آیین رونمایی از ســند الگوی کشت 
اســتان سمنان در ســالن یادگار امام )ره( 
استانداری سمنان افزود: تولیدات کشاورزی 
کشور پس از پیروزی انقالب از ۲۰ میلیون 
تن به ۱۲۵ میلیون تن افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در بحث اســتفاده از آب 
در کشــاورزی، تحقق بهره وری به صورت 
مطلوب در دســتور کار قرار نگرفت، تاکید 
کرد: امروز از مصرف ۹۶  میلیارد متر مکعب 
آب به ۷۲ میلیارد مترمکعب آب در کشور 
رســیدیم. وی یادآور شــد: در سال ۱۴۳۰ 
در کشــور بالغ بر ۱۷۵ میلیــون تن غذا و 

تولیدات کشاورزی نیاز داریم.

تاکید  مورد  الگوی کشــت   اصالح 
مقام معظم رهبری است

معاون وزیــر و رئیس ســازمان  تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی کشور با اشاره به 
اینکه بحث اصالح الگوی کشت از سیاست 
های مقام معظم رهبــری در برنامه هفتم 
توســعه است، ابراز داشــت: در بسیاری از 
کشورها بحث امنیت غذایی در اولویت قرار 
دارد و در ایــران نیز مســاله امنیت غذایی 

مساله درجه اول کشور محسوب می شود و 
برای تحقق امنیت غذایی پایدار، به ســمت 
دســتیابی به اقتدار و حاکمیت غذایی گام 

برمی داریم.
وی ادامــه داد: به اهداف خــود در بخش 
کشــاورزی در ۴۳ ســال بعــد از پیروزی 
انقــالب در عمل دســت نیافتیم. معتقدیم 
کشــاورزی باید از کشاورزی سنتی به یک 
کشاورزی اقتصادی و صنعتی تبدیل شود و 
در این صورت است که می توان به اهداف 

برای تامین غذا و تولیدات در ۱۴۳۰ دست 
یافت.

 سهم 4۵۰ میلیون دالری ایران از ۱۰ 
میلیارد دالر چرخه زعفران دنیا

وی یادآور شــد: ۹۵ درصد زعفران دنیا در 
ایران تولید می شــود، امــا از ۱۰ میلیارد 
دالر ظرفیت چرخــه مالی این محصول در 
کشــور ۴۵۰  میلیون دالر سهم کشور است 
کــه نشــان از این دارد که باید به ســمت 
افزایش بهره وری گام برداریم. معاون وزیر 

و رئیس سازمان  تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی کشــور افزود: انقالب بهره وری 
برای تامین غذا و خوراک در کشــور امری 
ضروری اســت و این  مساله از مسیر علم و 

دانش می گذرد.

 صرفه جویــی ارزی ۲.۲ میلیــارد 
دالری »سند امنیت غذایی« در دولت 

سیزدهم
خیــام نکویی ادامــه داد: بــرای اولین بار 

پس از انقالب، ســند امنیــت غذای پایدار 
در دولت ســیزدهم با عنوان »سند امنیت 
غذایی دانش بنیان« تدوین و طی ماه های 

آینده اجرا خواهد شد.
وی ابراز داشــت: با اجرای این ســند طی 
ســالهای آتی عــالوه بر افزایــش تولیدات 
محصوالت کشــاورزی و افزایش بهره وری، 
سطح زیر کشــت و مصرف آب نیز کاهش 
خواهــد یافت و در ســال اول ۲.۲ میلیارد 

دالر صرفه جویی ارزی صورت می گیرد.
خیام نکویی گفت: گفتمان ســازی الگوی 
کشت به ویژه در جامعه کشاورزی، نخبگان 
و دانشــگاهی، تبیین موضــوع و توصیف 
مفاهیم و اجرای الگوی کشــت در اســتان 
هــای اولویت دار از جمله اهداف ســازمان  
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور 

در سند امنیت غذایی دانش بنیان است.
معاون وزیــر و رئیس ســازمان  تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی کشــور تاکید 
کرد: استان ســمنان ظرفیت کامل اصالح 
الگوی کشــت را دارد و می تواند به عنوان 
الگوی بهره وری محصوالت کشــاورزی در 
کشــور معرفی شــود. ۱۹۸ هزار هکتار از 
وســعت اراضی اســتان ســمنان را اراضی 
کشاورزی تشکیل می دهد که از این وسعت 
۵۴ هزار هکتار باغ، ۱۱۰ هزار هکتار زراعت 
و بقیه در مرحله آیش اســت و حدود ۴۷ 
هزار بهره بردار در بخش کشاورزی فعالند.

میزان خودکفایی کشور در تامین مواد غذایی ۸۰ درصد است

  پرداخت 4۱ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به چایکاران و کارخانجات
رییس سازمان چای کشور از پرداخت ۴۱ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به چایکاران و کارخانجات چای از ابتدای امسال تاکنون خبر داد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، »حبیب جهانساز« از پرداخت تسهیالت جاری و سرمایه ای به چایکاران و کارخانه های چای 
خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۱ میلیارد تومان تسهیالت از طریق صندوق حمایت از توسعه چای کشور به چایکاران و کارخانجات چای پرداخت شده است. رییس سازمان چای کشور تصریح کرد: عالوه بر این مبلغ ۳ میلیارد تومان دیگر نیز از طریق »بانک 

قرض الحسنه مهر ایران« و »بانک توسعه تعاون« نیز به اعضای صندوق پرداخت شده است. به گفته وی، این تسهیالت برای توسعه مکانیزاسیون، اصالح و نوسازی باغات و بهداشتی کردن کارخانجات به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه چایکاران می توانند با مراجعه به ادارات چای شهرستان ها نسبت به دریافت این تسهیالت اقدام کنند، افزود: این تسهیالت ارزان قیمت بوده و پرداخت تسهیالت تا پایان سال ادامه دارد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مازندران اظهار 
کرد: با توجه به هشدار هواشناسی و کاهش دما و بارش برف در ۴۸ ساعت آینده 
در ســطح تمامی محورهای کوهستانی استان راهداران آمادگی کامل برای بارش 

های احتمالی و خدمت به کابران جاده ای را دارند.
محســن محمدنژاد معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
اســتان مازندران خاطر نشــان کرد: در طول ۱۰ هزار  و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی، 
فرعی و روســتایی مازندران ۲۲ راهدارخانه فعالیت دارند که ۳۰۰ نفر از راهداران 
سخت کوش در قالب ۳۶  اکیپ راهداری زمستانی و با ۲۰۰ دستگاه ماشین آالت 
راهداری در ۳۷۰۰ کیلومتر از راه های برفگیر و کوهستانی استان به انجام فعالیت 

های راهداری زمستانی مشغولند.
وی ضمن اشاره به این مطلب که در حال حاضر تمامی محورهای اصلی و شریانی 
اســتان باز و تردد در آنها برقرار اســت، گفت: با توجه به کاهش دما در ســطح 

محورهای کوهستانی به کلیه رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی را 
دارند توصیه می شــود ضمن رعایت قوانین و مقرارت، تجهیزات و امکانات ایمنی 

از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.
محمدنــژاد افزود: با توجه بــه اینکه در زمان بحران و شــرایط بد جوی اولویت 
کاری راهــداران محورهای شــریانی و اصلی بوده ، از ایــن رو از هموطنان عزیز 

خواهشــمندیم با توجه به هشــدارها و اطالعیه های مکرر رســانه های حقیقی 
و مجازی از ســفر و گردش به مناطق ییالقی و کوهستانی به جد پرهیز کنند.

معــاون راهداری ضمن اعالم این خبر که موجودی انبار شــن و نمک نیزکنترل 
شــده اســت تصریح کرد: اســتفاده حداقلی از نمک را برای جلوگیری از آسیب 
رســاندن به ابنیه فنی راه ضروری دانست و افزود در سایه حضور فعال و پر رنگ 
و چشــمگیر راهداران در محورهای برفگیر اســتان به همراه اقدامات ایمنی اداره 
کل و فرهنگ ســازی و رعایت قوانین و مقررات از ســوی رانندگان عزیز انشاءا... 
شــاهد کاهش تصادفات و فوتی های ناشی از آن در سطح راه های استان باشیم.

گفتنی اســت، مرکز مدیریت اطالعات راه ها و حمل و نقل جاده ای اســتان نیز 
شماره تلفن ۱۴۱ )گویا ( و همچنین سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۰۱۴۱ آماده پاسخ 
گویی به مســافرین و مردم عزیز بــرای اطالع از آخرین وضعیــت راه های این 

استان است.

آماده باش راهداران در محورهای مواصالتی مازندران 

معاون وزیر و رئیس سازمان  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: بالغ بر 
۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه برای سال ۱۴۰۲ در بحث اصالح الگوی کشت 
پیشــنهاد شد. سیدمجتبی خیام نکویی در نشست با استاندار سمنان در استانداری 
افزود: بیش از نیم قرن است که طرح اصالح الگوی کشت در کشور شکل گرفته است. 
وی تاکید کرد: بحث خرده مالکی زمین های کشــاورزی یکی از مواردی است که به 
الگوی کشــت ضربه وارد می کند و باید از بحث خرده مالکی به سمت عمده مالکی 
گام برداشــت. وی ابراز داشت: ارزان سازی غذا و خوراک از دستورات رییس جمهور 

آیت اهلل رئیسی است که با کاهش هزینه های تولید امکان پذیر می شود.

 سمنان استان نمونه اجرای الگوی کشت
معاون وزیر و رئیس سازمان  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با اشاره به به 
اینکه ســمنان ویژگی پایلوت شدن برای طرح اصالح الگوی کشت را در کشور دارد، 
تاکید کرد: ۱۲ محصول کشــاورزی ۹۰ درصد از محصوالت زراعی اســتان را شامل 

می شود که در الگوی کشت نیز ۱۵ محصول مد نظر قرار دارد. وی ادامه داد: ظرف 
مدت ۲ الی سه سال با همت و جدیت می توان شاهد اصالح الگوی کشت به صورت 
کامل در ســطح استان سمنان بود. معاون وزیر و رئیس سازمان  تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزی کشور افزود: این آمادگی وجود دارد تا در بحث بهره وری محصوالت 

کشــاورزی در استان سمنان تمرکز کنیم. استاندار سمنان نیز در این نشست تاکید 
کرد: در راســتای اصالح الگوی  کشــت ضرورت دارد تا توسعه  مجتمع های گلخانه 
ای، آبیاری نوین و محصوالت کم آب بر در دســتور کار باشد. سیدمحمدرضا هاشمی 
با اشــاره به اینکه افزایش بهره وری از دیگر مواردی است که باید به صورت ویژه مد 
نظر باشد، افزود: در استان سمنان از استقرار صنایع آب بر و کشت محصوالت پرآب بر 

خودداری می شود. 
وی گفت که تنوع گیاهان دارویی در اســتان ســمنان بســیار باالست که می تواند 
بــه عنوان یک ظرفیــت مطلوب مورد توجه قرار گیرد و ایــن آمادگی وجود دارد تا 
طی تفاهم نامه ای، اســتان ســمنان به عنوان  پایگاه و الگوی کشور در بحث اصالح 
الگوی کشت معرفی شود. ۱۹۸ هزار هکتار از وسعت اراضی استان سمنان را اراضی 
کشــاورزی تشکیل می دهد که از این وســعت ۵۴ هزار هکتار باغ، ۱۱۰ هزار هکتار 
زراعت و بقیه در مرحله آیش اســت و حدود ۴۷ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی 

فعالند.

4۰هزار میلیارد تومان بودجه برای الگوی کشت پیشنهاد شد
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10661066

ــد  ــی فرزن ــا مزینان ــه غالمرض ــق ب ــک متعل ــر بان ــد  کارت عاب ــی فرزن ــا مزینان ــه غالمرض ــق ب ــک متعل ــر بان ــماره 00726707110072670711 و  و 33 کارت عاب ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
رمضانعلی در تاریخرمضانعلی در تاریخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

14221422

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1009153110091531 متعلــق بــه متینــه متیــن فــر  فرزنــد احمــد در تاریــخ  متعلــق بــه متینــه متیــن فــر  فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/10/031401/10/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

15061506

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23719570212371957021 متعلــق بــه زینــب  زاهــدی  فرزنــد نصرالــه در تاریــخ  متعلــق بــه زینــب  زاهــدی  فرزنــد نصرالــه در تاریــخ 
1401/09/261401/09/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــر  در تاری ــد باق ــد محم ــراغی فرزن ــره  س ــه زه ــق ب ــخ  متعل ــر  در تاری ــد باق ــد محم ــراغی فرزن ــره  س ــه زه ــق ب ــماره 39621126693962112669 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/01/011401/01/01 مفق

ــخ  ــه در تاری ــت ال ــد هیب ــان  فرزن ــه چامی ــی ال ــه نب ــق ب ــخ  متعل ــه در تاری ــت ال ــد هیب ــان  فرزن ــه چامی ــی ال ــه نب ــق ب ــه شــماره 19116456411911645641 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 23911803062391180306 متعلــق بــه مهرانگیــز  منصوریــان  فرزنــد غالمحســین  در تاریــخ  متعلــق بــه مهرانگیــز  منصوریــان  فرزنــد غالمحســین  در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

18661866

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 09377393670937739367 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 7272سس642642ایــرانایــران1212 و کارت ســوخت  و کارت ســوخت 
بــه شــماره بــه شــماره 7272سس642642ایــرانایــران1212 متعلــق بــه عبــاس خزاعــی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس خزاعــی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ 1401/09/281401/09/28  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20142014

ــخ  ــاطعلی در تاری ــد بس ــور فرزن ــتم پ ــا رس ــه رض ــق ب ــخ  متعل ــاطعلی در تاری ــد بس ــور فرزن ــتم پ ــا رس ــه رض ــق ب ــماره 41997719724199771972 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
1401/06/011401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 00164217950016421795 متعلــق بــه حســن خطــاب پــور خیابانــی فرزنــد علــی  متعلــق بــه حســن خطــاب پــور خیابانــی فرزنــد علــی 
در تاریــخدر تاریــخ 1401/10/02  1401/10/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 00438143870043814387 متعلــق بــه امیــر شــعبانی الالنــی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ  متعلــق بــه امیــر شــعبانی الالنــی فرزنــد عبدالحســین در تاریــخ 
1401/05/011401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20202020

ــخ  ــاد در تاری ــد فره ــی فرزن ــا طالب ــه پوی ــق ب ــخ  متعل ــاد در تاری ــد فره ــی فرزن ــا طالب ــه پوی ــق ب ــماره 2230381422303814 متعل ــه ش ــودرو ب ــمند خ ــماره کارت هوش ــه ش ــودرو ب ــمند خ کارت هوش
1401/09/271401/09/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00176093310017609331 متعلــق بــه فائــزه هاشــمی فرزند عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه فائــزه هاشــمی فرزند عبــاس در تاریــخ 1401/09/101401/09/10  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00659385340065938534 متعلــق بــه ســیده النــاز  قوامــی فرزنــد ســید منصــور در تاریــخ  متعلــق بــه ســیده النــاز  قوامــی فرزنــد ســید منصــور در تاریــخ 
1401/09/271401/09/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 04526944930452694493 متعلــق بــه فرنــود  ناصــری فرزنــد پرویــز در تاریــخ  متعلــق بــه فرنــود  ناصــری فرزنــد پرویــز در تاریــخ 1401/09/281401/09/28  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حمیدرضــا در تاری ــا  ســید بشــیری فرزن ــه پوی ــق ب ــخ  متعل ــد حمیدرضــا در تاری ــا  ســید بشــیری فرزن ــه پوی ــق ب ــه شــماره 00708618460070861846 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/09/161401/09/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00431339240043133924 متعلــق بــه عبــاس محســنی فرزند علــی در تاریــخ  متعلــق بــه عبــاس محســنی فرزند علــی در تاریــخ 1401/09/261401/09/26  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 38732883623873288362 متعلــق بــه هرمــز  کریمــی فرزنــد جهانشــاه در تاریــخ  متعلــق بــه هرمــز  کریمــی فرزنــد جهانشــاه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/151401/09/15 مفق

ــخ  ــد  در تاری ــی محم ــد عل ــان  فرزن ــر  هادی ــه امی ــق ب ــخ  متعل ــد  در تاری ــی محم ــد عل ــان  فرزن ــر  هادی ــه امی ــق ب ــماره 00813468160081346816 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1400/10/301400/10/30 مفقــود گردی

ــماره 06028442660602844266 و کارت  و کارت  ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره  و ب ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــماره 06028442660602844266 و ب ــه ش ــین ب ــماره کارت ماش ــه ش ــین ب کارت ماش
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 062844266062844266 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 06028442660602844266 متعلــق بــه افســر  رشــید   متعلــق بــه افســر  رشــید  

فرزنــد رضــا در تاریــخفرزنــد رضــا در تاریــخ1400/01/01 1400/01/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

20652065

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07501002910750100291 متعلــق بــه محمــد اســماعیلی فرزنــد علــی در تاریــخ  متعلــق بــه محمــد اســماعیلی فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/10/031401/10/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

20842084

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00190958480019095848 متعلــق بــه مریــم ســادات موســوی بیوکــی فرزنــد ســیدعلی در  متعلــق بــه مریــم ســادات موســوی بیوکــی فرزنــد ســیدعلی در 
تاریختاریخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــان قامت ــه نیرزم ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــان قامت ــه نیرزم ــق ب ــماره 00328117480032811748 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/09/291401/09/29 مفق

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 29091000572909100057 متعلــق بــه رقیــه بختیــاری کولــه کولــه فرزنــد حمــزه در تاریــخ  متعلــق بــه رقیــه بختیــاری کولــه کولــه فرزنــد حمــزه در تاریــخ 
1401/09/031401/09/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

21102110

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 54500332815450033281 متعلــق بــه احــد مهدیلوقرجــه قیائــی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ  متعلــق بــه احــد مهدیلوقرجــه قیائــی فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــق  متعل ــماره 05314804880531480488 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره  و گواهینام ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 05314804880531480488 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
بــه زهــره حبیبــی فــرد فرزنــد بنــی در تاریــخبــه زهــره حبیبــی فــرد فرزنــد بنــی در تاریــخ 1401/09/26  1401/09/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــدمــی باشــد

ــه شــماره شاســی 403043403043 و شــماره  و شــماره  ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره شاســی  و ب ــرگ ســبز خــودرو ب ــه شــماره 42705764644270576464 و ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
موتــور موتــور 12828511282851 و شــماره پــالک  و شــماره پــالک 4747وو744744ایــران ایــران 2020 متعلــق بــه مرتضــی بنــی لــو فرزنــد بیــت الــه در  متعلــق بــه مرتضــی بنــی لــو فرزنــد بیــت الــه در 

تاریــختاریــخ 1401/09/15  1401/09/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد محمدحس ــمی فرزن ــدی هاش ــه مه ــق ب ــخ  متعل ــن در تاری ــد محمدحس ــمی فرزن ــدی هاش ــه مه ــق ب ــماره PP0040582900405829 متعل ــه ش ــه ب ــماره گذرنام ــه ش ــه ب گذرنام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/291401/09/29 مفق

ــه رانندگــی بــه شــماره 59394209415939420941و کارت و کارت  ــه رانندگــی بــه شــماره  و گواهینام کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 59394209415939420941 و گواهینام
ماشــین بــه شــماره پالکماشــین بــه شــماره پالک2143521435ایــرانایــران322322 متعلــق بــه مصطفــی گــودرزی فرزنــد نصــرت اهلل  در تاریــخ  متعلــق بــه مصطفــی گــودرزی فرزنــد نصــرت اهلل  در تاریــخ 

1401/09/291401/09/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
  

23012301

ــد حســینعلی در  ــری فرزن ــه امیرمحمــد حاجیل ــق ب ــد حســینعلی در  متعل ــری فرزن ــه امیرمحمــد حاجیل ــق ب ــی 21120451132112045113 متعل ــه شــماره مل ــی شناســنامه ب ــه شــماره مل شناســنامه ب
تاریختاریخ 1401/08/01  1401/08/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــادی فرزن ــه عبدالرضــا یوســف آب ــق ب ــد  متعل ــادی فرزن ــه عبدالرضــا یوســف آب ــق ب ــی 57397271975739727197 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
حســن در تاریــخحســن در تاریــخ 1401/09/20  1401/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــادی فرزن ــم آب ــب کری ــه ابوطال ــق ب ــد  متعل ــادی فرزن ــم آب ــب کری ــه ابوطال ــق ب ــی 21106391562110639156 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی کارت مل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/01  1401/05/01 مفق ــب در تاری ــخعبدالمطل ــب در تاری عبدالمطل

ــاس در  ــد عب ــب فرزن ــه محمــد غری ــق ب ــاس در  متعل ــد عب ــب فرزن ــه محمــد غری ــق ب ــی 21208707642120870764 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1400/12/01  1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 21210953652121095365 و کارت بازنشســتگی ) منابــع طبیعــی ( و کارت  و کارت بازنشســتگی ) منابــع طبیعــی ( و کارت 
ــد  ــی فرزن ــی نوچمن ــه ول ــق ب ــک صــادرات ، مســکن متعل ــد مســافرتی و کارت شناســایی و کارت عابربان ــی فرزن ــی نوچمن ــه ول ــق ب ــک صــادرات ، مســکن متعل مســافرتی و کارت شناســایی و کارت عابربان

مرحــوم ولــی در تاریــخمرحــوم ولــی در تاریــخ 1401/09/15  1401/09/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25012501

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 11425014931142501493 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 5353ایــرانایــران864864یی7171 و کارت  و کارت 
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــان فرزن ــی فتحی ــه مجتب ــق ب ــپه متعل ــاه و س ــار و رف ــت و انص ــک مل ــر بان ــخ عاب ــد در تاری ــد محم ــان فرزن ــی فتحی ــه مجتب ــق ب ــپه متعل ــاه و س ــار و رف ــت و انص ــک مل ــر بان عاب

1401/09/101401/09/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــده عل ــد مان ــزه عموشــاهی فرزن ــه حم ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــده عل ــد مان ــزه عموشــاهی فرزن ــه حم ــق ب ــه شــماره 11402394571140239457 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
1401/08/201401/08/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25032503

ــخ  ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــوش طالب ــه داری ــق ب ــخ  متعل ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــوش طالب ــه داری ــق ب ــماره 41727272204172727220 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 19111521061911152106 و کارت ملــی  قدیمــی  بــه شــماره  و کارت ملــی  قدیمــی  بــه شــماره 19111521061911152106 متعلــق بــه  متعلــق بــه 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــاقط  مفق ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/271401/09/27 مفق ــون در تاری ــد خی ــه داوودی فرزن ــخ معصوم ــون در تاری ــد خی ــه داوودی فرزن معصوم

مــی باشــد.مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 51000358545100035854 متعلــق بــه مهــرداد قمــر زاده فرزنــد رحیــم در تاریــخ  متعلــق بــه مهــرداد قمــر زاده فرزنــد رحیــم در تاریــخ 
1401/09/061401/09/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. و کــد بورســی کــد پیگیــری ســجا  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. و کــد بورســی کــد پیگیــری ســجا 

ــران زمیــن و قوامیــن  ــران زمیــن و قوامیــن کارت هــای بانکــی ای کارت هــای بانکــی ای

25042504

ــد محمــد در  ــری فرزن ــم تدبی ــه مری ــق ب ــد محمــد در  متعل ــری فرزن ــم تدبی ــه مری ــق ب ــی 25594702682559470268 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب ــی کارت مل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریختاریخ 1401/04/01  1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــوروزی  ــد ن ــه مجی ــق ب ــوروزی  متعل ــد ن ــه مجی ــق ب ــی 51200008435120000843 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــنامه و کارت مل ــی شناس ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــنامه و کارت مل شناس
طالخونچــه فرزنــد حســن در تاریــخطالخونچــه فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

25072507

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 56496396715649639671 متعلــق بــه رضــوان صفائــی محمدابــادی فرزنــد اکبــر  متعلــق بــه رضــوان صفائــی محمدابــادی فرزنــد اکبــر 
در تاریخدر تاریخ 1401/09/19  1401/09/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــادر در تاری ــد به ــادی فرزن ــه رســول ه ــق ب ــخ  متعل ــادر در تاری ــد به ــادی فرزن ــه رســول ه ــق ب ــه شــماره 54198179265419817926 متعل ــی هوشــمند ب ــه شــماره کارت مل ــی هوشــمند ب کارت مل
 1401/09/26 1401/09/26مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 12875572601287557260 متعلــق بــه حســین جعفــر علــی پــوده فرزنــد مهــدی در تاریــخ  متعلــق بــه حســین جعفــر علــی پــوده فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
 1401/10/01 1401/10/01مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 12095740981209574098 متعلــق بــه کــرم الــه قبادپنــاه فرزنــد رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه کــرم الــه قبادپنــاه فرزنــد رضــا در تاریــخ 
 1401/08/04 1401/08/04مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

28012801

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 62694863196269486319 و کارت کانــون بازنشســتگی بــه شــماره  و کارت کانــون بازنشســتگی بــه شــماره 62694863196269486319 متعلــق  متعلــق 
بــه حمیــده  خضائــی پــول فرزنــد قهرمــان در تاریــخبــه حمیــده  خضائــی پــول فرزنــد قهرمــان در تاریــخ 1401/09/13  1401/09/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

  124124KK16406111640611 ــور ــماره موت ــور  ش ــماره موت ــران 9292 ش ــران  ای ــماره 668668 د  د 2121 ای ــه ش ــماره  ب ــه ش ــدل 14001400 ب ــودرو م ــبز خ ــرگ س ــدل ب ــودرو م ــبز خ ــرگ س ب
ــخ  ــع در تاری ــد رفی ــی اشــکواری فرزن ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــع در تاری ــد رفی ــی اشــکواری فرزن ــه عل ــق ب شــماره شاســی شــماره شاســی NAACNAAC9191CECE77MFMF847075847075 متعل

 1401/02/21 1401/02/21مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 22101661112210166111 متعلــق بــه شــادی بحری فرزنــد حبیــب در تاریــخ متعلــق بــه شــادی بحری فرزنــد حبیــب در تاریــخ1401/09/28 1401/09/28   
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 22105007532210500753 متعلــق بــه علــی جیرکریمــی فرزند رضــا در تاریــخ  متعلــق بــه علــی جیرکریمــی فرزند رضــا در تاریــخ 1401/01/141401/01/14  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه بــه شــماره 385385 و کارت ملــی بــه شــماره  و کارت ملــی بــه شــماره 22182997392218299739 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 
22182997392218299739 متعلــق بــه نرجــس ســاجدی فرزنــد علــی در تاریــخ متعلــق بــه نرجــس ســاجدی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/03/10  1401/03/10 مفقــود گردیــده و از مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
  

29012901

»کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو  و معاینــه فنــی بــه شــماره موتــور »کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو  و معاینــه فنــی بــه شــماره موتــور 165165AA00437320043732 وبــه شــماره  وبــه شــماره 
ــران 262262 ق  ق 4141     ــران  ای ــه شــماره انتظامــی 6666 ای ــه شــماره انتظامــی   و کارت ســوخت ب شاســی  شاســی  NAAPNAAP0303EEEE11GJGJ808391808391  و کارت ســوخت ب
ــخ 1401/10/011401/10/01   ــیرمحمد در تاری ــد ش ــخ  فرزن ــیرمحمد در تاری ــد ش ــالقونی 00107691370010769137 فرزن ــی ش ــن فصیح ــه محس ــق ب ــالقونی متعل ــی ش ــن فصیح ــه محس ــق ب متعل

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00820735970082073597 متعلــق بــه مجتبــی شــرفی فرزنــد اســداله در تاریــخ  متعلــق بــه مجتبــی شــرفی فرزنــد اســداله در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/201401/09/20 مفق

ــدا دیانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  ــه ن ــدا دیانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ  متعلــق ب ــه ن شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 00825567090082556709 متعلــق ب
1401/10/021401/10/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 06200831740620083174 متعلــق بــه غالمرضــا شــعبازی فرزنــد حســین قلــی در تاریــخ  متعلــق بــه غالمرضــا شــعبازی فرزنــد حســین قلــی در تاریــخ 
1401/07/011401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00196317410019631741 متعلــق بــه مهــدی حیاتــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مهــدی حیاتــی فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/261401/09/26 مفق

»گواهینامــه رانندگــی  و کارت ملــی بــه شــماره »گواهینامــه رانندگــی  و کارت ملــی بــه شــماره 14654142821465414282 و کارت خــودرو  و بیمــه نامــه خــودرو  و کارت خــودرو  و بیمــه نامــه خــودرو 
و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی و کارت ســوخت بــه شــماره انتظامــی 9999 ایــران  ایــران 779779 ن  ن 4343  متعلــق بــه علــی  عبــادی فرزنــد نورالدیــن   متعلــق بــه علــی  عبــادی فرزنــد نورالدیــن 

در تاریــخدر تاریــخ 1401/09/05  1401/09/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

ــف در  ــد صری ــلم فرزن ــی مس ــی میرزائ ــد عل ــه احم ــق ب ــف در  متعل ــد صری ــلم فرزن ــی مس ــی میرزائ ــد عل ــه احم ــق ب ــماره 00421082840042108284 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/09/20  1401/09/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــزه در تاری ــد حم ــی فرزن ــدی دیان ــد مه ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــزه در تاری ــد حم ــی فرزن ــدی دیان ــد مه ــه محم ــق ب ــماره 00821582900082158290 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد.= مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/10/021401/10/02 مفق

ــخ  ــن در تاری ــد محس ــی فرزن ــار میرزای ــه به ــق ب ــخ   متعل ــن در تاری ــد محس ــی فرزن ــار میرزای ــه به ــق ب ــی 02023876310202387631  متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب ــی شناس ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/09/261400/09/26 مفق

بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره پــالک بــرگ ســبز موتــور بــه شــماره پــالک 1421895414218954 شــماره تنــه  شــماره تنــه 125125bb88044008804400**NldNld* شــماره موتــور* شــماره موتــور
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــفلو فرزن ــره س ــد ق ــه محم ــق ب ــخ  متعل ــا در تاری ــد رض ــفلو فرزن ــره س ــد ق ــه محم ــق ب ــماره 48803306204880330620 متعل ــه ش ــماره * ب ــه ش NldNld**295509295509* ب

1400/01/011400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد مرتضــی در  ــی فرزن ــه محمــد ســاالر حســن تهران ــق ب ــد مرتضــی در  متعل ــی فرزن ــه محمــد ســاالر حســن تهران ــق ب ــه شــماره 00193664340019366434 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/09/15  1401/09/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــش فرزن ــک بخ ــه نی ــه فاطم ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد محم ــش فرزن ــک بخ ــه نی ــه فاطم ــق ب ــماره 00433129340043312934 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد.= مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/08/011401/08/01 مفق

  30163016
ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــن باش ــر می ــه باق ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد محمدعل ــی فرزن ــن باش ــر می ــه باق ــق ب ــماره 52288081165228808116 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل

1399/07/011399/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  

30213021

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 18179950221817995022 متعلــق بــه احمــد  امیــری  فرزنــد محمــود در تاریــخ  متعلــق بــه احمــد  امیــری  فرزنــد محمــود در تاریــخ 
1401/09/301401/09/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40114011

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 37206713803720671380 و کارت ماشــین بــه شــماره  و کارت ماشــین بــه شــماره 5151 ایــران  ایــران 232232عع8282  
متعلــق بــه رشــاد نیرانــی فرزنــد بشــیر وبیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت ماشــین ســمند بــه شــماره متعلــق بــه رشــاد نیرانــی فرزنــد بشــیر وبیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت ماشــین ســمند بــه شــماره 
ــود  ــود مفق ــخ 1401/09/19  1401/09/19 مفق ــد شــریف در تاری ــی فرزن ــه بشــیر نیران ــق ب ــخ متعل ــد شــریف در تاری ــی فرزن ــه بشــیر نیران ــق ب ــران149149بب9494 متعل ــران ای ــالک 5151 ای ــالک پ پ

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

40304030

ــی  ــه مصطفــی رضای ــق ب ــی  متعل ــه مصطفــی رضای ــق ب ــه شــماره 28392839 متعل ــه شــماره  و شناســنامه ب ــه شــماره 40727024814072702481 و شناســنامه ب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــد باباحســین و برگــه وکالــت و ســند ماشــین و برگــه ســبز 617617صص1414ایــرانایــران3131، مــدل :، مــدل :9999   ــد باباحســین و برگــه وکالــت و ســند ماشــین و برگــه ســبز تبــار فرزن تبــار فرزن
ــی  ــم زهراکرم ــه اس ــی  ب ــم زهراکرم ــه اس ــوله:MM1515//89929828992982 ب ــماره مرس ــوله:، ش ــماره مرس ــی:: NASNAS841100841100LL3352133521، ش ــماره شاس ــی:: ش ــماره شاس ش

فرد. در تاریخفرد. در تاریخ 1401/09/05  1401/09/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

،مدل:9696،شــماره ،شــماره  ،مدل:   3131 ایــران  ایــران   ص4545  ص   237237  : شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  : »بــرگ  شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  »بــرگ 
ــی  ــزاد کنعان ــه به ــق ب ــی  متعل ــزاد کنعان ــه به ــق ب ــور: EE22JJ99BOBO669669 متعل ــماره موت ــور: ، ش ــماره موت شاســی:شاســی:NAGPNAGP22PCPC3232HAHA270035270035، ش
فرزنــد ملــک جمشــید در تاریــخفرزنــد ملــک جمشــید در تاریــخ 1401/07/01  1401/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.«

51115111

دو عــدد عابــر بانــک  پارســیان وکارت ملــی بــه شــماره دو عــدد عابــر بانــک  پارســیان وکارت ملــی بــه شــماره 00499170720049917072 متعلــق بــه فاطمــه عزیــز کنــدی  متعلــق بــه فاطمــه عزیــز کنــدی 
فرزند محمد اسماعیل در تاریخفرزند محمد اسماعیل در تاریخ 1401/10/03  1401/10/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــدر  فرزن ــر  ذوالق ــی اکب ــه عل ــق ب ــخ  متعل ــین در تاری ــد حس ــدر  فرزن ــر  ذوالق ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 00710890980071089098 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
14011401//0909//3030 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت کارت ســوخت 3333ایــران ایــران 528528قق1212و کارت منزلــت و کارت عابــر ملــی رفــاه ملــت پاســارگاد بلــو بانــک و کارت منزلــت و کارت عابــر ملــی رفــاه ملــت پاســارگاد بلــو بانــک 
ــخ  ــداهلل در تاری ــد عب ــی فرزن ــه عبدالله ــزت ال ــه ع ــق ب ــخ  متعل ــداهلل در تاری ــد عب ــی فرزن ــه عبدالله ــزت ال ــه ع ــق ب ــه شــماره 59396273415939627341 متعل ــی ب ــه شــماره و کارت مل ــی ب و کارت مل

1401/09/101401/09/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد نورعل ــه یوســف همتــی فرزن ــق ب ــر متعل ــی در    و کارت عاب ــد نورعل ــه یوســف همتــی فرزن ــق ب ــر متعل ــه شــماره 11598330111159833011   و کارت عاب ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
تاریــختاریــخ 1401/09/01  1401/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 15339580171533958017 متعلــق بــه افشــین مجیــدی فرزند ایــرج در تاریــخ  متعلــق بــه افشــین مجیــدی فرزند ایــرج در تاریــخ 1401/10/011401/10/01  
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

55605560

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 07594347780759434778 متعلــق بــه مهیــن امانــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ  متعلــق بــه مهیــن امانــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
1401/09/011401/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

70067006

ــخ  ــدر  در تاری ــد حی ــاهی  فرزن ــا  ملکش ــه علیرض ــق ب ــخ  متعل ــدر  در تاری ــد حی ــاهی  فرزن ــا  ملکش ــه علیرض ــق ب ــماره 58100532465810053246 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/09/201401/09/20 مفق

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 44904190584490419058 متعلــق بــه علیرضــا  روان بخــش  فرزنــد خلیــل  در  متعلــق بــه علیرضــا  روان بخــش  فرزنــد خلیــل  در 
تاریــختاریــخ 1401/10/03  1401/10/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70097009

ــوران  ــه پ ــق ب ــوران  متعل ــه پ ــق ب ــماره 00204951530020495153 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره  و شناس ــه ش ــنامه ب ــماره 00204951530020495153 و شناس ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
قنبــری فرزنــد حســن در تاریــخ قنبــری فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/09/141401/09/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70137013

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 45200350154520035015 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 45200350154520035015 و گواهینامــه  و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره پایــه ســه بــه شــماره 45200350154520035015 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 9898  278278جج4141 و کارت ماشــین بــه  و کارت ماشــین بــه 
شــماره شــماره 9898  278278 ج  ج 4141 و کارت ســوخت بــه شــماره  و کارت ســوخت بــه شــماره 9898  278278 ج  ج 4141 و ســایر بــه شــماره کارت ملــی خانــم  و ســایر بــه شــماره کارت ملــی خانــم 
پریســا ملکیــان ب شــمارهپریســا ملکیــان ب شــماره44901299394490129939 متعلــق بــه یوســف  قاســمی زاد فرزنــد علــی محمدخــان در  متعلــق بــه یوســف  قاســمی زاد فرزنــد علــی محمدخــان در 

تاریــختاریــخ 1401/10/01  1401/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــود مفق ــخ 1401/08/20  1401/08/20 مفق ــد علیرضــا در تاری ــه شــهرام آگاهــی فرزن ــق ب ــخ متعل ــد علیرضــا در تاری ــه شــهرام آگاهــی فرزن ــق ب ــه شــماره 22 متعل ــه شــماره شناســنامه ب شناســنامه ب
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مجتب ــان فرزن ــا میرزاپوری ــه آنیت ــق ب ــخ  متعل ــی در تاری ــد مجتب ــان فرزن ــا میرزاپوری ــه آنیت ــق ب ــماره 44913133934491313393 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــد. مفق ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/08/151401/08/15 مفق

ــخ  ــد در تاری ــد مجی ــینی فرزن ــی حس ــه عل ــه فوزی ــق ب ــخ  متعل ــد در تاری ــد مجی ــینی فرزن ــی حس ــه عل ــه فوزی ــق ب ــماره 53499671425349967142 متعل ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــار ســاقط مــی باشــد. مفق ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/10/011401/10/01 مفق

70147014

ــماره 46898424694689842469 و کارت  و کارت  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره  و کارت پای ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 46898424694689842469 و کارت پای ــه ش ــی ب ــماره کارت مل ــه ش ــی ب کارت مل
ماشــین بــه شــماره ماشــین بــه شــماره 7171 ایــران  ایــران 482482سس5757 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره  و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 7171 ایــران  ایــران 482482سس5757 متعلــق  متعلــق 
ــده و از درجــه اعتبــار  ــده و از درجــه اعتبــار مفقــود گردی ــار در تاریــخ 1401/09/25  1401/09/25 مفقــود گردی ــد محمدی ــه ســیدحمید عباســی فرزن ــخب ــار در تاری ــد محمدی ــه ســیدحمید عباســی فرزن ب

ســاقط مــی باشــد.ســاقط مــی باشــد.

ــه فاطمــه  ــق ب ــی متعل ــک مل ــه فاطمــه  و کارت بهداشــت و کارت عابربان ــق ب ــی متعل ــک مل ــه شــماره 46703417904670341790 و کارت بهداشــت و کارت عابربان ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
مرتضــوی فرزنــد جعفــر در تاریــخمرتضــوی فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/09/27  1401/09/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70267026

ــخ  ــی حســین  در تاری ــد عل ــی  فرزن ــد کیهائ ــه مجی ــق ب ــخ  متعل ــی حســین  در تاری ــد عل ــی  فرزن ــد کیهائ ــه مجی ــق ب ــه شــماره 33599583653359958365 متعل ــی ب ــه شــماره کارت مل ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــی باشــد. مفق ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/09/011401/09/01 مفق

70617061

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 44316121224431612122 متعلــق بــه مرجــان روغنگــر فرزنــد عبــاس در تاریــخ  متعلــق بــه مرجــان روغنگــر فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
1401/09/261401/09/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70667066

ــه در تاریــخ  ــد بیــت ال ــه فخرالدیــن آزادی پیرالقیــر فرزن ــه در تاریــخ  متعلــق ب ــد بیــت ال ــه فخرالدیــن آزادی پیرالقیــر فرزن ــه شــماره 14632868561463286856 متعلــق ب ــه شــماره کارت ملــی ب کارت ملــی ب
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــار ســاقط مــی باشــد. مفقــود گردی ــده و از درجــه اعتب 1401/07/131401/07/13 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره کارت ملــی بــه شــماره 00538503940053850394 و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه حســین بــرزو فرزنــد حســن در  و گواهینامــه پایــه دو  متعلــق بــه حســین بــرزو فرزنــد حســن در 
تاریــختاریــخ 1401/09/25  1401/09/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

70727072

شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  ســه  پایــه  گواهینامــه  و  شــماره   بــه  ماشــین  کارت  و  ســه  پایــه  گواهینامــه  و  شــماره 25394547122539454712  بــه  ملــی  شــماره کارت  بــه  ملــی  کارت 
متعلــق  متعلــق   موتــور 1112774943111127749431  شــماره  و  موتــور   شــماره  و   7745157777451577 شاســی  شــماره  و  شاســی   شــماره  و  9494جج128128--8383  پــالک پــالک 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــار مفق ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/09/20  1401/09/20 مفق ــد در تاری ــی محم ــد ول ــرفی فرزن ــین ش ــه حس ــخ ب ــد در تاری ــی محم ــد ول ــرفی فرزن ــین ش ــه حس  ب

ساقط می باشد.ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/10/05

شماره : 1550

 معاون آموزش ابتدایی اســتان گلســتان: برگزاری آیین تجلیل از 
دانش آموزان و معلمان فعال در آموزش ابتدایی

آیین تجلیــل از دانش آمــوزان و معلمان فعال در آمــوزش ابتدایی با حضور 
مســئولین استانی و شهرستانی در دانشــگاه پردیس امام خمینی )ره( گرگان 
برگزار شــد.به گزارش اداره اطالع رســانی و روابــط عمومی آموزش و پرورش 
گلســتان، در این مراسم ســید رضا نظری، مدیر کل آموزش و پرورش استان 
گفت: توسعه و پیشرفت کشورها در گرو نهادینه شدن فرهنگ پژوهش در بین 
دانش آموزان و دانشــجویان به عنوان آینده سازان جامعه و به کارگیری دانش 
های پژوهش محور و فناوریهای نوین توســط آنها می باشد. نظری افزود: نهاد 
آموزش و پرورش، با تغییر در ســاختار نظام آموزشی و اختصاص ساعت تفکر و 
پژوهش در مدارس ابتدایی، نقش تعیین کننده ای در اشــاعه تفکر پژوهش و 
پژوهشگری داشته اســت. باید آموزش و پرورش به گونه ای باشد که خالقیت 
دانش آموزان شکوفا شود و به سمت پژوهش پیش برود. در این همایش سیده 
هما عقیلی، معاون آموزش ابتدایی اســتان اظهار کرد: برگزاری برنامه پژوهش 
های دانش آموزی و فرصت های متنوع یادگیری، با هدف تربیت نیروی انسانی 
مورد نیاز آینده کشــور و شــهروندانی آگاه که در جهت رشــد و توسعه کشور 
حرکت کنند، با مشارکت خانواده ها در مدارس ابتدایی برگزار می شود. عقیلی 
افزود: راه اندازی اتاق فکر و پژوهش از جمله موارد مورد تاکید در ســند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش است که در مدارس دوره ابتدایی نیز باید مورد توجه 
واقع شــود. در پایان این مراســم از دانش آموزان و معلمــان فعال در آموزش 

ابتدایی استان گلستان با اهدای هدیه و لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

 تفاهم نامه مشــترک بین شرکت شــهرک های صنعتی و اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان منعقد شد

مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی لرستان از انعقاد تفاهم نامه مشترک بین شرکت 
شــهرک های صنعتی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان لرســتان خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی شــرکت شــهرکهای صنعتی لرســتان فرزاد محمدی مدیرعامل 
شــرکت شهرکهای صنعتی لرســتان در خصوص انعقاد  تفاهم نامه مشترک فی مابین 
شــرکت شــهرک های صنعتی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان گفت : 
به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی ، آموزشی ، پژوهشی 
و اســتفاده بهینه از ظرفیت های موجود ، این تفاهم نامه فی مابین شــرکت شهرکهای 
صنعتی لرســتان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرســتان منعقد گردید . وی اظهار 
داشــت : از جمله موضوعات تفاهم نامه فی مابین این شــرکت و اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای اســتان می توان به اجرای دوره های آموزشــی و برگزاری آزمون در سطوح 
نیروی انســانی شاغل در واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان و 
انجام نیازســنجی آموزشی برای واحدهای صنعتی و مشخص کردن دوره های مورد نیاز 
واحدهای صنعتی مطابق با استانداردهای آموزشی فنی و حرفه ای  را می توان نام برد. 
محمدی اعالم کرد : آموزش ها باید دارای اثر گذاری باشد و به منجر به خلق ارزش شود.

تفاهم نامه مذکور در 9 ماده به امضا رسید.

 اجرای طرح کاداستر در استان ایالم
 ابراهیم  پیرزادیان در گفت و گو با خبرنگار ما در ایالم، اظهار داشت : مجموع 
مساحت عرصه های منابع طبیعی استان معادل یک میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار 
اســت که تاکنون 99درصد  طرح کاداســتر در آن اجرایی شده است. مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم با اشاره به پیشرو بودن استان در اجرای 
طرح کاداستر، تصریح کرد: با هماهنگی های انجام  شده با ثبت اسناد و امالک 
اســتان تالش خواهد شد هرچه ســریعتر اجرای طرح در منابع طبیعی استان 
به اتمام برســد. پیرزادیان اجرای طرح کاداســتر را در جهت حفاظت از منابع 
طبیعی تاثیرگذار عنوان و ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح منابع طبیعی 
اســتان تعیین تکلیف شده و امکان دست اندازی سودجویان به این سرمایه های 
خدادادی مرتفع می شــود .وی تاکید کرد: اجرای طرح کاداستر منجر به صدور 
ســند تک برگ برای اراضی منابع طبیعی می شــود که تثبیت مالکیت دولت و 
تعیین حدود مســتثنیات از مهمترین مزیت های این طرح است و از طریق آن 
هــم می توان اختالفات ملکــی را رفع و  تعرض به اراضی ملــی و دولتی را به 
حداقل رســاند. مدیر کل منابع طبیعی ایالم خاطرنشان کرد: در صورت اجرای 
طرح کاداســتر در منابع طبیعی، دولت به میزان مالکیت خود تســلط داشته و 
امکان پاسخگویی به استعالمات نیز در کمترین زمان فراهم خواهد شد که این 
موضوع امکان سرمایه گذاری در عرصه های منابع طبیعی را برای سرمایه گذاران 

تسهیل خواهد کرد.

 برنامه ریزی فوالدمبارکه برای ایجاد شبکه ترکیبی
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: برای ایجاد یک شــبکه ترکیبی اعم از 
حمل ونقل جاده ای، ریلی و در حوزه  خدمات مربوط به این حوزه برنامه ریزی هایی 
انجام شده که یکی پس از دیگری در ماه های آینده به بهره برداری خواهد رسید.

محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در حاشیه آئین افتتاح 
بهره برداری از انبار گمرک اختصاصی شــرکت فوالد مبارکه و افتتاح پروژه های 
حمل و نقلی شــرکت حمل و نقل توکا در گفتگو با ایراسین اظهار کرد: صنعت 
حمل ونقل و لجســتیک از جمله صنایع پیشــران و به عنوان زیربنای توســعه 
شــناخته می شود و سهم عمدهای در رشــد اقتصادی و البته هزینه  بنگاه های 
تولیدی دارد. وی گفت: در همین راســتا آئین آغاز بهره برداری از ۵۰ دستگاه 
خودروی کشــنده باری در شرکت توکا حمل برگزار شد. یکی از اتفاقات خوب 
دیگر آغاز بهره برداری از انبار غدیر اســت که ایــن انبارچهارمین انبار گمرک 
اختصاصی فوالد مبارکه به شــمار می رود. این اتفــاق باعث کاهش هزینه ها و 
بهبود روند تولید می شود و شــبکه حمل ونقل ایمن و لجستیکی سریع را رقم 
می زند. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه افــزود: پروژه های دیگری نیز در برای 
تحقق این موضوع در گروه فوالد مبارکه دستور کار قرار گرفته تا پشتیبانی بهتر 

از این صنعت مادر کشور رقم بخورد. 
وی خاطر نشان کرد: فوالد مبارکه روزانه میزبان چیزی حدود ۱۷۰۰ خودروی 
باری اســت که این خودروها وظیفه حمل مــواد اولیه، حمل محصوالت و … 
را به عهده دارند. امروز صنعت حمل ونقل کشــور دچار محدودیت هایی شــده و 
به همین خاطر گلوگاه هایی در این صنعت وجود داردکه تقویت این شــبکه با 
اســتفاده از پتانســیل مجموعه های بزرگ صنعتی نظیر فوالد مبارکه می تواند 
بخشی از این مشکالت را حل کند. طیب نیا تصریح کرد: برای ایجاد یک شبکه 
ترکیبــی اعم از حمل ونقــل جاده ای، ریلی و در حوزه  خدمــات مربوط به این 
حوزه برنامه ریزی هایی انجام شــده که یکی پس از دیگری در ماه های آینده به 

بهره برداری خواهند رسید.

 ارائه خدمات رایگان پزشکی به مردم مورموری و آبدانان
ایالم  خطیبی  ایده روز -کلینیک سیار خیریه نور آوران سالمت با هدف خدمت رسانی 
بهداشــتی به مناطق محروم از اول مهرماه ۱۴۰۱ در بخش کالت مورموری اسقرار پیدا 
کرد و طی ۳ ماه ، گذشته  خدماتی در دو بخش چشم پزشکی و دندان پزشکی به مردم 

سه بخش مورموری و آبدانان ارائه نمود. 
مدیر شبکه بهداشت و درمان آبدانان در گفتگو با ایده روز ایالم  گفت : در بخش چشم 
پزشــکی گروه سنی چهل سال به باال ویزیت صورت می گرفت که حدود ۳ هزار ویزیت 
رایگان انجام شد. رشــیدی افزود: از ارائه خدمات انجام گرفته در بخش چشم پزشکی، 
جراحی کاتاراکت ۲۲۰ نفر و دریافت عینک رایگان برای هزار نفر بود. وی خاطرنشــان 
کرد: در بخش دندان پزشکی ۵ هزار نفر ویزیت رایگان انجام شد که هزار و ۵۰۰ نفر از 

این افراد سنین ۷ تا ۱۲ سال بودند.

 کارشناسان حوزه دانش بنیان بر این باورند 
که نبود آزمایشــگاه یکی از مشکالت پیش 
روی شــرکت های دانش  بنیان چهارمحال و 
بختیاری است و برای حل این معضل تجمیع 
آزمایشــگاه ها و استفاده از همه ظرفیت های 

آزمایشگاهی استان را ضروری می دانند.
 نبود آزمایشگاه از جمله مشکالت پیش پای 
شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم 
و فناوری و مراکز رشد چهارمحال و بختیاری 
اســت و بررسی خبرنگار ایرنا نشان می دهد، 
آزمایشــگاه تخصصی و اختصاصی در زمینه 
پژوهشــی های صنعتی برای واحدهای فناور 

اُستان هنوز فعال نشده است.
گرانی  تجهیزات آزمایشگاهی و امکانات کم 
استان،  دانشــگاه های سطح  آزمایشگاه های 
موجب شده بخشــی از فعاالن حوزه دانش 
 بنیان اســتان برای انجام هر آزمایشی راهی 

استان های مجاور و یا تهران شوند.
کارشناســان بر این باورند، کمبود امکانات 
آزمایشــگاهی با ورود بخــش خصوصی به 
عنوان حامی مالی شرکت های دانش بنیان و 
تخصیص اعتبارات ملی و استانی برای ایجاد 

آزمایشگاه  های تخصصی امکان پذیر است.
آزمایشــگاه متالــورژی برای شــرکت های 
دانش بنیــان چهارمحــال و بختیاری وجود 

ندارد
مدیر یک واحد فناور مستقر در پارک علم و 
فناوری شهرکرد در این پیوند به ایرنا شهرکرد 
گفت: یکی از مهمترین مشکالت شرکت های 
دانش بنیان چهارمحال و بختیاری و واحدهای 
فناور مستقر در پارک علم و فناوری و یا مراکز 
رشد مستقر در دانشــگاه های اُستان، نبود 
آزمایشگاه تخصصی برای انجام آزمایشات بر 

روی محصوالت تولیدی است.
مســعود محمدی افزود: پارک علم و فناوری 
چهارمحــال و بختیــاری، فاقــد هرگونــه 
آزمایشگاه است و آزمایشــگاه های دانشگاه 
اُستان نیز تنها امکاناتی درحد آزمایش های 

ابتدایی دارند.
وی اظهار داشــت: حرکت به ســمت تولید 
دانش بنیان نیازمند ایجاد زیرساخت هاست 
و از مســووالن اُستانی و کشوری تقاضا دارم 
شرایط و زیر ساخت ها را برای امور پژوهشی 
شــرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور 
اُستان مهیا ســازند. محمدی تاکید کرد:در 
سال های اخیر شــاهد تالش زیاد مسووالن 
در حــوزه دانش بنیــان هســتیم و جا دارد 
از زحمــات مدیــران پارک علــم و فناوری 
چهارمحــال و بختیاری و مدیر مرکز رشــد 
پارک علم و فناوری اُســتان تقدیر و تشــکر 
کنم ولی مشــکل نبود آزمایشــگاه نیازمند 
تخصیص بودجــه از مرکــز دارد. این فعال 
حوزه دانش بنیان استان ادامه داد: وجود یک 
آزمایشگاه اســتاندارد متالورژی برای استان 
ضروری است و شرکت ها و واحدهای دانش 
بنیان و فناور چهارمحال و بختیاری را اعزام 
از نمونه آزمایش به اُستان های مجاور و تهران 
نجات دهند. محمدی یادآور شد: مسووالن و 
مدیران صنایع بزرگ کشور و استان،می توانند 
با حمایت مالــی از طرح های دانش بنیان و 
پارک علــم و فناوری چهارمحال و بختیاری 
شــرایط را برای ورود به بازار فراهم کنند و 
یکــی از زمینه های ســرمایه گذاری احداث 

آزمایشگاه های تخصصی است.

 آزمایش الزمه ایجاد بیشتر محصوالت 
دانش بنیان است

مدیر واحد فناور مســتقر در پــارک علم و 
فناوری شــهرکرد گفت: مدتی است شرکت 
دانش بنیان ما با شماره ثبت ۱۴۷۵9 با ایده 
تولید خمیر و ›فالکــس لحیم کاری‹ نرم و 

ســخت در پارک علم و فناوری چهارمحال و 
بختیاری مستقر شــده است و در طول این 
مدت همه آزمایش های شرکت، خارج اُستان 
انجام شده است. محمدی یادآور شد:آزمایش 
الزمه ایجاد بیشــتر محصوالت دانش بنیان 
و از آن جملــه محصوالت تولیدی شــرکت 
ماست ولی متاسفانه آزمایشگاه مناسبی برای 
آزمایش و ارزیابی محصوالت تولیدی شرکت 

در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد.
محمدی تصریح کرد: این شرکت توانسته با 
همت متخصصین علم مواد اُستان موفق به 
تولیــد خمیر فالکس لحیم کاری نرم با یک 
نام تجاری شود ولی نبود آزمایشگاه مناسب 
در سطح استان روند تحقیق،توسعه و ارزیابی 

محصول را دچار اختالل و کندی می کند.
وی در مورد محصول تولیدی شرکت دانش 
بنیان خود تصریح کرد: ›فالکس‹ یا روانساز 
ترکیباتی شیمیایی هستند که هدف استفاده 
از آنهــا در لحیم کاری، فعال کردن ســطح 
فلزی تمیز شده، حفاظت از سطح تمیز شده 
حین فرآیندهای گرمایش و حفاظت از لحیم 

مذاب در دمای فراوری مناسب است.
این پژوهشــگر ادامه داد: فالکس یا روانساز 
بایــد تا دمای لحیــم کاری پایدار باشــد و 
درست قبل از لحیم کاری کنار رفته و اجازه 
دهد اتصال برقرار شــود. یک روانساز موثر از 
›اکسیده شــدن‹ مجدد سطوح حین فرایند 
لحیــم کاری جلوگیری مــی کند. محمدی 
اظهار داشــت:قابلیت لحیــم کاری خوب به 
طوری که بعد از لحیم کاری، ســطح به طور 
کامل براق و صاف باشــد، پایداری در دمای 
لحیم کاری، قابلیت تمیــزکاری عالی بعد از 
لحیم کاری، اکســید زدایــی وجلوگیری از 
اُکسیداسیون حین لحیم کاری و سهولت در 
لحیــم پذیری و قلع پذیــری از ویژگی های 
محصول خمیر روانساز لحیم کاری تولیدی در 
شــرکت دانش بنیان ماست که برای رسیدن 
به هریک از این نقــاط مثبت ده ها و صدها 

آزمایش انجام شده است. 
مدیر واحد فناور مســتقر در پــارک علم و 
فناوری شــهرکرد خاطرنشــان کرد:اهداف 
آینده شــرکت تولیدی دانش بنیان ما تولید 
خمیر لحیم کاری نرم با استفاده از آلیاژهای 
لحیم بدون ســرب است که نیاز آن با توجه 
به محدودیت جهانی سرب به شدت احساس 
می وشــود. محمدی ادامــه داد: تولید انواع 
خمیر لحیم کاری سخت که به آن ›بریزینگ‹ 
نیز می گوینــد از دیگر برنامه های شــرکت 
اســت و از همه ســرمایه گذاران عالقمند به 
ســرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان دعوت 
می شود جهت رســیدن به این اهدتف ما را 

یاری کنند.
وی تاکید کرد: ضرورت دارد زمینه الزم برای 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرکت های 
دانش بنیان چهارمحال و بختیاری فراهم شود 
چرا که توسعه این شرکت ها تنها با اعتبارات 
و تسهیالت دولتی پارک علم و فناوری اُستان 

امکان پذیر نخواهد بود.

 آزمایشگاه های شــیمی و بیولوژی 
برای شرکت های دانش بنیان وجود ندارد

مدیر یک شــرکت دانش بنیان چهارمحال و 
بختیاری با شماره ثبت ۱۴۵۰۱ در این پیوند 
به ایرنا شــهرکرد گفت: نبود آزمایشگاه های 
شــیمی و بیولوژی در پــارک علم و فناوری 
اُســتان باعث می شود، روند پیگیری طرح ها 
و ایده های کندتر شــوند. زهره اکبری افزود: 
شرکت ما تولیدکننده اتانول طبی 9۶ درصد 
اســت و نیاز مستمر به آزمایشگاه ندارد ولی 
به دلیل در اختیار نداشــتن آزمایشگاه، سه 
سال پیش که فعالیت شرکت آغاز شد برخی 
وسایل آزمایشــگاهی مورد نیاز را خریداری 
کردیم و در مکانــی که پارک علم و فناوری 
چهارمحال و بختیاری در اختیار ما قرار داد 
مســتقر کردیم و در حال حاضر آزمایشگاه، 
انبــار و دفتر فــروش در نقطــه ای دیگر از 

شهرکرد مستقر است.
وی افــزود: نبود آزمایشــگاه مانع بزرگی در 
تولید دانش بنیان است و شرکت ما بسیاری 
از طرح ها و ایده ها را به خاطر نبود تجهیزات 
آزمایشــگاهی رها کرده است و موارد مشابه 
زیادی نیز بین همکاران فعال در پارک علم و 

فناوری اُستان وجود دارد.
اکبری یادآور شــد: بیشــتر شــرکت های 
دانش بنیان، شــرکت های نوپا با سرمایه کم 
هســتند و نمی تواننــد وســایل و ابزارهای 
آزمایشــگاهی مورد نیاز خــود را به صورت 
خصوصی تامین کنند و در صورتی  که بتوانند 
چند دستگاه ساده و ضروری آزمایشگاهی به 
کمک وام بانکی تهیه کنند، چون آزمایشگاه 
نیازمند زیرساخت ویژه و تجهیز با هزینه ای 
افزون بر ۲۰۰ میلیون تومان اســت، از فکر 

ایجاد آزمایشگاه منصرف می شوند.
وی ادامــه داد: شــرکت های دانش بنیــان، 
در صورتــی  کــه بخواهنــد از آزمایش های 
دانشــگاه های آزاد و دولتی شهرکرد استفاده 
کنند ایــن کار روال زمان بری دارد و ممکن 
اســت با مخالفت برخی از استادان دانشگاه 

مواجه شوند.

 لزوم تجمیع آزمایشگاه های شیمی و 
بیولوژی

مدیرعامل شــرکت دانش بنیان تولیدکننده 
اتانول طبی در شهرکرد گفت: افزایش قیمت 
اعتبارات  تجهیزات آزمایشــگاهی و کمبود 
پارک هــای علم و فنــاوری ایجاب می کند، 

در صورت احداث واحدهای آزمایشــگاهی، 
تجمیع سازی آن ها در دستور کار قرار گیرد.

اکبــری تاکید کــرد: برخــی از تجهیزات 
آزمایشگاه های شــیمی و بیولوژی مشترک 
هســتند و اگر یک آزمایشــگاه بزرگ ۱۰۰ 
متری بیولوژی داشــته باشیم با هزینه کم و 
اضافه کردن چند دســتگاه می توانیم بیشتر 

آزمایش های ۲ رشته را انجام دهیم.
وی اظهار داشت: بی شک احداث آزمایشگاه 
شیمی و بیولوژی مستقل برای پارک علم و 
فناوری اســتان ضروری است ولی با تجمیع 
برخی آزمایشــگاه ها مانند آزمایشــگاه های 
شــیمی و بیولوژی می تــوان در هزینه این 

آزمایشگاه ها صرفه جویی زیادی کرد.
این محقق تصریح کرد: تقویت زیرساخت های 
آزمایشگاهی دانشــگاه های اُستان نیز یکی 
دیگــر از موضوعات مهم در تســریع فرآیند 
تحقیق و توســعه شــرکت های دانش بنیان 
چهارمحال و بختیاری است به شرطی که این 
آزمایشگاه ها و استادان همکاری بیشتری با 

شرکت های دانش بنیان داشته باشند.
تجمیع ســازی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
آزمایشگاه ها و احداث آزمایشگاه مرکزی در 
دانشگاه های استان نیز ضروری است که در 
بســیاری از دانشــگاه های بزرگ کشور نیز 

انجام شده است.

 اســتفاده از همــه ظرفیت هــای 
آزمایشگاهی استان ضروری است

مدیر شــرکت دانش بنیان مستقر در پارک 
علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری 
گفت:نمی تــوان تا احداث آزمایشــگاه های 
تخصصی منتظر ماند و تا آن  زمان استفاده از 
همه ظرفیت های آزمایشگاهی استان ضروری 
اســت. اکبری افزود: پارک علــم و فناوری 
استان می تواند ترتیبی اتخاذ کند تا با معرفی 
پارک علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان 
بتوانند بدون هزینــه و یا با حداقل هزینه از 
آزمایشگاه سازمان استاندارد اُستان استفاده 

کنند.
وی یادآور شد:روان ســازی اخذ مجوز برای 
استفاده از آزمایشگاه های شرکت استاندارد، 
دانشــگاه ها و صنایع بزرگ مستقر در اُستان 
و حذف فرآیندهای اضافی در این مسیر باید 
در دستور کار قرار گیرد. اکبری اظهار داشت: 
نبود آزمایشــگاه تخصصی موجب وابستگی 
فناور  شــرکت های دانش بنیان و واحدهای 
استان به آزمایشــگاه های اُستان های مجاور 
می شود که می تواند زمینه ساز مهاجرت این 
شرکت ها از اُستان را فراهم کند، پس ضرورت 
دارد شــرکت های دانش بنیــان و واحدهای 
فناور از همه ظرفیت های آزمایشگاهی استان 

بهرمند شوند.

 مشکالت شــرکت های دانش بنیان 
چهارمحال و بختیاری با تعامل قابل حل 

است
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری 
چهارمحــال و بختیــاری در ایــن پیوند به 
خبرنگار ایرنا شــهرکرد گفت:پارک های علم 
و فناوری بســتری برای ایده پردازی هستند 
و ایــن امر زمانی اتفــاق می افتد که فضای 
مناسب برای هم افزایی و دورهم قرار گرفتن 

شرکت ها و افراد خالق فراهم شود.
مهرداد ســلیمی افزود:پارک علم و فناوری 
چهارمحــال و بختیــاری جــزو جوانترین 
پارک های علم و فناوری کشور است و با آنکه 
چند ســالی بیشتر از تاسیس آن نمی گذرد، 
حدود ۱۸۰ شرکت زیر مجموعه پارک علم و 

فناوری استان هستند.
وی اضافه کرد: نوپــا بودن پارک های علم و 
فناوری در کشــور مانع آن اســت که بتوان 
آن ها را با دانشگاه ها مقایسه کرد و نمی توان 
انتظار داشت آزمایشگاه های متنوعی که در 
دانشــگاه های کشــور وجود دارد و در طی 
ســال های دراز ایجاد و تجهیز شــده اند، در 
پارک های علم و فناوری هم وجود داشــته 

باشد. 
ســلیمی افزود: برخی از ساختارهای پارک 
علم و فناوری به ســبب جــوان بودن پارک 
علــم و فناوری اســتان هنوز در آن شــکل 
نگرفته اســت و در تالش هستیم، مشکالت 
شــرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور 
را با تعامل با سازمان ها، نهادها و دانشگاه ها 

کاهش دهیم.
وی تاکید کرد: حمایت از شرکت های دانش 
بنیان از سیاســت ها مهم کشور و پارک های 
علم و فناوری اســت و هماهنگی بســیاری 
برای استفاده از آزمایشگاه های دانشگاه های 

اُستان صورت گرفته است.
ســلیمی خاطرنشــان کرد: گام نخست در 
پارک هــای علــم و فناوری ایجــاد محیط 
مناسب برای ایده پردازی و استقرار تخصصی 
شرکت ها است و تا ایده پردازی صورت نگیرد 
مراحل بعدی که انجام آزمایش است، صورت 
نمی گیرد و این گام در پردیس فناوری پارک 
علم و فنــاوری چهارمحال و بختیاری اتفاق 

افتاده است.
وی تاکید کرد: احداث آزمایشگاه برای پارک 
علم و فناوری باید توجیه اقتصادی داشــته 
باشــد، به طور مثل نمی توان یک دســتگاه 
›فرماتور‹ بــا هزینه ای حــدود ۱۰ میلیارد 
تومان خریداری کرد که تنها برای ۲ شرکت 
کارآیی داشته باشد و در این موارد به  دنبال 
استان  آزمایشگاهی  از ظرفیت های  استفاده 
هستیم. سلیمی ادامه داد: برخی دستگاه های 
آزمایشگاهی که جنبه عمومی دارند و طیف 
گســترده های از شرکت ها می توانند از آن ها 
اســتفاده کنند را می توان خریداری کرد که 
بررســی در مورد آن، در حال انجام است و 
پارک علــم و فناوری چهارمحال و بختیاری 
با سازمان ها و نهادهای اُستان در این زمینه 

تعامل و همکاری دارد.
هم اینــک بیــش از ۱۷۰ شــرکت دانــش 
پارک-علم-و-فناوری-چهارمحال- بنیــان 

و-بختیاری-برای-9۰۰-نفر-اشــتغالزایی 
کرده اســت و در حدود 9۰۰ واحد صنعتی 
در چهارمحال و بختیاری فعال هســتند که 
برخی محصوالت تولیدی این واحدها مانند 
ورق گالوانیــزه،ورق خودرو، چادر مشــکی، 
آجرنســوز، مالت، موکت، خوراک آبزیان و 
لوازم خانگی در کشــور از جایگاه و اهمیت 
مهمی برخوردار است. چهارمحال و بختیاری 
دارای ۱۰ شهرســتان با جمعیتی نزدیک به 

یک میلیون نفر است.

فعال شدن آزمایشگاه نیاز شرکت های دانش بنیان چهارمحال و بختیاری

  15  شهرک و ناحیه صنعتی در استان ایالم فعالیت دارند
 معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان ایالم در گفتگو با خبرنگار ابرار اقتصادی اظهار داشت: در استان ایالم به طور کلی ۷۸۰ قراداد منعقد که در حال حاضر ۲۷۵ واحد به بهره برداری رسیده است .مسعود عموزاده افزود : درشهرهای ایالم ،مهران، دهلران ، 
دره شهر ، آبدانان ، سرابله و ایوان  شهرک صنعتی  و در مناطق شباب ، بدره ، ملکشاهی ، لومار ، هلیالن ، آسمان آباد ،صنفی ایالم و پتروشیمی دهلران ناحیه صنعتی فعالیت دارند . معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان افزود: شرکت شهرکهای صنعتی دو 
هدف زیرساخت و توسعه ای را در برنامه های خود دارد و امکاناتی نظیر راه دسترسی ، آب ، برق ، مخابرات، گاز را مهیا نموده ودر اختیار صنعتگران در راستای ایجاد و فعالیت صنعتی با مجوزهای الزم اداره کل صمت قرار می دهد. وی ادامه داد: یکی از برنامه های 
 مهم شــهرک در راســتای توســعه ای مشو ق هایی نظیر آموزش ،برگزاری تورهای صنعتی کمک های فنی  و اعتباری است . معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان ادامه داد یکی دیگر از از حمایت و فعالیت های این شرکت حمایت از خوشه های صنعتی ، 

برنامه ریزی و مدیریت بازاریابی است 

البرزســید علی حسینی ایده روز-  مدیرعامل شرکت گاز استان البرز گفت: برای 
گازرسانی به محور کرج به چالوس خط تغذیه به طول ۵۴ کیلومتر از جوستان به 

گچسر در حال احداث بوده که از گردنه عسلک عبور می کند.
ســیدرضا غفاریان اظهار داشــت : برای گازرســانی به ۵۴ روستا و تنها شهر این 
اســتان که گازکشی نشــده است خط تغذیه آن از جوســتان به گچسر در حال 

اجراست.
وی افزود: این عملیات شــاید به خبر و گفتار آســان باشد، اما در عمل سخت و 
مدیر عامل شــرکت گاز استان البرز خاطر نشــان کرد: این خط تغذیه با گذر از دشوار بوده که پیوست جهادی برای این فعالیت برازنده و در خور این پروژه است.

رشته کوه البرز با ۵۴ کیلومتر مسافت در ۴ فاز اجرایی طراحی شده که از گردنه 
عسلک عبور می کند و به محور کرج به چالوس می رسد.

غفاریان بیان کرد: با اجرای این پروژه ۳۷ روستا و شهر آسارا از خدمت گازرسانی 
بهره مند شده و زیر پوشش قرار می گیرند.

وی بیان کرد: به عنوان خدمتگزار در امور گازرســانی به مردم استان البرز حضور 
من میان شــهروندان امری اجتناب ناپذیر بوده و محیطی در شــرکت گاز البرز 
فراهم شده تا البرز نشینان بدون واسطه حرف های خود را مطرح کنند، اما برای 

گازرسانی به واحدهای مسکونی تابع قانون و مقررات هستیم.

احداث خط تغذیه 54 کیلومتری برای گازرسانی به محور کرج به چالوس

 مدیرعامل شــرکت گاز لرستان، تاکید کرد: مشــترکان کم مصرف گاز در استان از 
پاداش و تخفیف بهای گاز این شرکت بهره مند می شوند

کرم گودرزی  با اشــاره به وضعیت مصرف گاز در لرستان، اظهار داشت: همه ساله با 
شروع فصل سرما و استفاده از گاز به عنوان یک انرژی پاک و البته گرمایشی، مصرف 
این حامل انرژی در کل کشــور افزایش پیدا می کند و ما هم مستثنی از کل کشور 
نیستیم..وی، عنوان کرد: منتها با اتخاذ یک سری تمهیدات و صرفه جویی، می توان 

کمک کرد که بتوانیم از این نعمت خدادادی استفاده بهینه را داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت گاز لرستان در ادامه سخنان خود با تاکید بر استفاده از لباس های 
گرم در منازل، استفاده از پنجره های دو جداره، بستن پنجره ها، استفاده از پرده های 
ضخیم و… گفت: در حال حاضر نســبت به مدت مشــابه سال قبل شاهد افزایش 

مصرف گاز در استان هستیم.
گودرزی، افزود: افزایش مصرف گاز در اســتان نیز به دلیل افزایش تعداد مشترکان 
گاز در لرســتان اســت. وی با اشاره به پلکانی شــدن بهای گاز، بیان داشت: در این 

راستا ۱۲ پلکان در نظر گرفته شده، سه پلکان اول مربوط به مشترکانی است که در 
مصرف گاز رعایت می کنند، از پلکان ســه تا ۱۰ پر مصرف ها و پلکان ۱۰ تا ۱۲ نیز 

بد مصرف ها هستند..
 مدیرعامل شرکت گاز لرســتان، ادامه داد: در سه پلکان اول نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل هیچ گونه افزایش قیمت بهای گاز را نخواهیم داشــت، در سال گذشته 
نزدیک به ۶۵ درصد مصرف کنندگان گاز در کشــور در این گروه بوده اند و مصرف 

خود را مدیریت کرده اند. 
گودرزی، عنوان کرد: همچنین مشترکانی که بتوانند مصرف گاز خود را طی امسال 
نســبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهند، به ازای هر یک واحد درصد مشمول 
تخفیف معادل سه واحد درصد و تا سقف ۴۵ درصد می شوند و از شرکت گاز پاداش 

می گیرند.

پاداش شرکت گاز لرستان به مشترکان کم مصرف
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ستاره های جام جهانی ۲۰۲۶
محمود رضایی  -   ایده روز |  استعدادهای 
زیر ۲۳ سال زیادی در قطر ۲۰۲۲ خود را نشان 
دادند و می توان به درخشش آنها در جام جهانی 

بعدی امیدوار بود. 
جام جهانی بعدی در ســال ۲۰۲۶ در ایاالت 
متحــده، مکزیک و کانادا برگزار می شــود و از 
 همین االن می توان ســتاره هــای دوره بعد را 

حدس زد.

 انسو فرناندس
هافبک ۲۱ ساله آرژانتینی به عنوان بهترین 
بازیکن جوان جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر انتخاب 
شــد. این هافبک در آکادمی ریورپالت خود را 
نشان داد و توانست راهی بنفیکا شود. همه چیز 
با مصدومیت لوسلســو شروع شد که باعث شد 
فرناندس تواند اصلی تیمش در جام جهانی قطر 
باشد. بند ۱۲۰ میلیون یورویی باعث شده خیلی 

تیم ها به دنبال جذب او باشند.
بارســلونا قصد دارد او را به زودی به خدمت 
بگیرد اما بنفیکا حاضر به مذاکره نیست و اعالم 
کرده که هر تیمی فرناندس را می خواهد باید بند 
آزادســازی قرارداد را بپردازد. قرارداد او تا ژوئن 

۲۰۲۷ اعتبار دارد. 

 خولین آلوارس
مهاجم میانی آرژانتینی نیز از رده های پایین 
ریورپالت چهره شد. در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲، در ۲۲ 
سالگی قرارداد خود را با منچسترسیتی امضا کرد 
و به مدت شش ماه دیگر به ریورپالت قرض داده 
شــد. او در ماه جوالی به تیم تحت رهبری پپ 

گواردیوال پیوست.
ارزش او پس از عملکرد عالی در قطر افزایش 
یافته اما اعالم نکرده است که قصد رفتن به تیم 

دیگری را دارد. 
م  نجــا ا یــد  با کــه  ری  کا هــر  و  ا
جهــان  قهرمــان  آرژانتیــن  تــا   مــی داد 

شود را انجام داد.

 پدری
هافبک بارسلونا که تنها ۲۰ سال سن دارد، 
در حال حاضر یک جام جهانی را پشــت ســر 
گذاشته است. بر خالف دو آرژانتینی که در باال 
نام بردیم، همه می دانستند که او قرار است بازیکن 
اصلی تیمش باشد و نقشی اساسی در برنامه های 
لوئیس انریکه بازی کند.او در سال ۲۰۱۹ از الس 
پالمــاس در ازای دریافت ۵ میلیون یورو به تیم 
کاتاالنی آمد و ارزش او روز به روز افزایش یافت. 
ارزش فعلی او  ۱۰۰ میلیون یورو اســت. پدری 
فوق العاده خوب بازی می کند و باعث می شود فکر 
کنید خیلی سن و سال دارد اما او  ۲۰ سال دارد. 
پدری به همراه گاوی و بوسکتس در بارسلونا و 

اسپانیا کنار هم هستند. 

 گاوی
پابلو مارتین پائس گاویریا، گاوی ۱۸ ســاله، 
فوق ســتاره بارسلوناســت که ارزش او به ۹۰ 

میلیون یورو می رسد.
او در چهار بازی که اســپانیا در قطر ۲۰۲۲ 

انجام داد از ابتدا در ترکیب تیمش شروع کرد و 
اولین گل خود را در جام جهانی مقابل کاستاریکا 
در برد ۷ بر صفر در روز اول گروه به ثمر رساند. 
او به تازگی قرارداد خود را با باشــگاه بارسلونا تا 
اواسط سال ۲۰۲۶ تمدید کرده و بند فسخ یک 

میلیارد یورویی دارد.

 جود بلینگام
هافبک میانی انگلیســی بوروسیا دورتموند 
ســتاره بعدی جــام جهانی آینده اســت. رئال 
مادریــد و لیورپــول در حال حاضــر به دنبال 
جذب او هســتند. فرزند یک افسر سابق پلیس 
و فوتبالیست آماتور در بیرمنگام، پیشرفت کرد 
تا اینکه به دورتمونــد نقل مکان کرد. او در هر 
پنج بازی که انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
انجام داد به میدان رفت و یک گل به ثمر رساند 
و یک پاس گل داد. همه باشگاه های درجه یک 

اروپایی او را می خواهند. 
بلینــگام واقعاً بیش از آنچــه فکر می کنند 
توانمند است. جود بلینگام یک جام جهانی عالی 

را با انگلیس ســپری کرد اما این رقابت ها برای 
ســتاره دورتموند در یک چهارم نهایی به پایان 
رسید؛ جایی که انگلیس با نتیجه ۲ بر یک برابر 
فرانسه شکست خورد و از رسیدن به جمع چهار 

تیم پایانی این رقابت ها بازماند. 

 رودریگو
وینگر ۲۱ ســاله برزیلــی در حال حاضر در 
قدرتمندترین باشــگاه جهان حضور دارد. او در 
ژوئن ۲۰۱۹ به مادرید آمد و صبور بود تا جایی 
که در بین ســتاره های زیــاد، جای خود را پیدا 
کرد. او با هازارد، بیل، وینیســیوس و آسنسیو 
می جنگید. از زمان ورود به پایتخت اسپانیا، ارزش 
رودریگو دو برابر شده و امروز قیمت این بازیکن 

۸۰ میلیون یورو است.
او در قطر ۲۰۲۲ در پنج بازی حضور داشت 
و نتوانســت گلزنی کند. رئال مادرید فعاًل برای 
فروش او برنامه ریزی نکرده است. اگرچه با آمدن 
اندریک و احتمال آمدن ام باپه، ماندن او در رئال 

سخت خواهد بود.

 یوسکو گواردیول
مدافع میانی کــروات در جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطــر عملکرد فوق العــاده ای از خود به نمایش 
گذاشت. این بازیکن ۲۰ ساله در جوالی ۲۰۲۱ 
از دیناموزاگــرب در ازای ۱۹ میلیون یورو وارد 
آلمان شد و به الیپزیگ پیوست. نگاه رئالی ها به 
او افتاده و به فکر جذب او هســتند. ارزش فعلی 
این بازیکن ۶۰ میلیون یورو است و تا ژوئن ۲۰۲۷ 

با الیپزیگ قرارداد دارد.

 کودی گاکپو 
گاکپــو در جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر نمایش 
خوبی در تیم ملی فوتبال هلند داشــت و یکی 
از بهترین بازیکنان جام هم بود. درخشــش این 
بازیکن باعث شــده است تا حتی از رئال مادرید 
هم به عنوان مشتری او سخن به میان آید. طبق 
اعالم روزنامه تلگراف، باشــگاه منچستر یونایتد 
این بازیکن را گزینه اصلی جایگزینی کریستیانو 
رونالدو قرار داده است و حاضر است برای جذب 
او ۴۳ میلیون پوند پرداخت کند. ۱.۸۹ متر  قدر 
باعث شده است تا او روی توپ های هوایی خیلی 
موثر باشد اما در واقع او یک وینگر چپ با سرعت 
و مهارت زیاد اســت.  درخشش او در لیگ هلند 
به او اجازه داد تا در اواســط سال ۲۰۲۱ به تیم 

ملی فوتبال هلند دعوت شود.

 اورلین شوامنی
شوامنی ۲۲ ساله پس از غیبت انگولو کانته و 
پوگبا به خط میانی فرانسه آورده شد. همه تیم ها 
به یک موتور محرک نیاز دارند که شوامنی این 
نیاز فرانسه را برطرف کرده است. اورلین شوامنی 
از فرانســه ۷۹ کیلومتر را در دیدارهای تیمش 
دویده است و فضای بسیار زیادی را پوشش داده 
است. شــوامنی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هر 
هفت بازی را برای فرانســه انجام داد و یک گل 
به ثمر رساند. ارزش او از ۶۰ به ۸۰ میلیون یورو 

افزایش یافته است.

جام جهانی برای ستاره های ایران چندان خوش یمن نبود و اکثر بازیکنان در فاز 
تهاجمی عملکرد چندان خوبی نداشتند.

 هر فوتبالیستی به خصوص بازیکنان ایرانی آرزوی حضور در جام جهانی را دارد. 
بسیاری از بازیکنان با هدف درخشش در جام جهانی و انتقال به یک تیم بزرگ 
یا یک تیم اروپایی تالش خود را به کار می گیرند تا شــاید پای خود را فراتر از 

فوتبال ایران بگذارند.
در ادوار گذشــته جام های جهانی نیز، برخی از فوتبالیســت های ایرانی در این 
رقابت ها دیده شده و توانستند مشتریان خارجی برای ورود به بازار فوتبال ایران 
ترغیب کنند. جواد نکونام، آندارنیک تیموریان و حتی مســعود شجاعی از جمله 

فوتبالیســت هایی بودند که با بازی های خوب خــود در جام جهانی مورد توجه 
تیم های خارجی قرار گرفتند.

با این حال جام جهانی ۲۰۲۲ به شــکل دیگری پیــش رفتند. در این رقابت ها 
مهدی طارمی بهترین آمارهای انفرادی را در تیم ملی ایران به نمایش گذاشت و 
کارشناسان و مفسران فوتبال به ستایش از این فوتبالیست پرداختند. با این حال 

درباره سایر فوتبالیست های ایران اختالف نظرهایی وجود ندارد.
در واقع نمی توان درباره یک بازیکن دیگر با قاطعیت گفت که توانســته در جام 
جهانی بیش از سایر فوتبالیست های ایرانی دیده شود. تیم ملی در تمام خطوط 
در این دوره از جام جهانی تغییراتی داشت و در نهایت تیم ملی آنطور که باید، 
ظاهر نشد.از دفاع تا دروازه، ایران با نفرات و ترکیب های مختلفی به میدان رفت 
که حاصل این جابجایی ها فقط یک بازی درخشــان مقابل ولز بود. در این دیدار 
تمام تکه های پازل ترکیب ایران عالی بودند اما درباره دیدار با انگلیس و آمریکا 

نمی توان از کلمه عالی و حتی معمولی استفاده کرد.
ارزش گذاری های سایت ترانسفرمارکت بعد از جام جهانی نیز نشان می دهد که 
فوتبالیســت های ایران پیشرفت چندانی نداشــتند و در یک نگاه کلی می توان 
گفت که تیم ملی با کاهش ارزش مواجه شــده است. بیشترین افت را در فاصله 
قبل و بعد از جام جهانی ســردار آزمون با ۶ میلیون یورو تجربه کرده اســت که 
عملکرد او در تیــم بایر لورکوزن و مصدومیت های متعدد در این بازه زمانی نیز 
بی تاثیر نبوده اســت.به جز این مهاجم، سایر بازیکنان مانند علیرضا جهانبخش 

و علی قلی زاده نیز افت کردند اما بیشترین رشد را محمدحسین کنعانی زادگان 
تجربــه کرده که در جام جهانی فقــط در یک نیمه از بازی با انگلیس به میدان 

رفت. در میان دروازه بان ها حسینی رشد اندکی داشت.

بالیی که جام  جهانی بر سر ستاره های ایران آورد!

 آخرین وضعیت مذاکرات بازی دوســتانه ایــران - برزیل با یک 
درخواست ویژه

مذاکرات برای انجام بازی دوستانه تیم های ملی فوتسال 
مردان ایران و برزیل در حالی ادامه دارد که برزیلی ها خواهان 

بازی با تیم زنان کشورمان هم شده اند.
 رایزنی فدراســیون فوتبال ایران و کمیته فوتســال با 
همتــای برزیلی بــرای انجام بازی تدارکاتی در شــهریور 
۱۴۰۲ در کشــور برزیل همچنان ادامه دارد. البته طرفین 
هنوز به صورت قطعی روی انجام این مسابقه و جزئیات آن 

به توافق نرسیده اند.
پیگیری های  نشــان می دهد برزیلی ها عالوه بر ســفر تیم ملی مردان ایران، 
درخواســت کرده اند تیم ملی زنان کشورمان هم عازم برزیل بشود. این موضوع 

هنوز در فدراسیون فوتبال ایران مورد تایید و تصویب قرار نگرفته است.
فعالیت تیم ملی فوتسال زنان ایران در سال های اخیر و به ویژه بعد از شیوع 
کرونا به شکل عجیبی کاهش یافته است؛ آن هم در شرایطی که فیفا قصد دارد 

مسابقات جام جهانی فوتسال زنان را راه اندازی کند.
برگــزاری بازی های تدارکاتی ایران و برزیل طی یک دهه گذشــته با فراز و 
نشیب های زیادی همراه بوده است. در سال ۱۳۹۵ قرار بود برزیلی ها برای انجام 
بازی دوســتانه به ایران بیایند که علی کفاشیان رئیس وقت فدراسیون چند ماه 
قبل از آن، این مســابقه را لغو کرد.در سال ۱۳۹۷، این برزیلی ها بودند که ایران 
را برای انجام دو بازی به کشــور خود دعوت کردند. این مسابقه قرار بود در آبان 
ماه برگزار بشود اما در شرایطی که همه هماهنگی های این بازی صورت گرفته و 
برزیلی ها حتی اسپانسر خود را هم انتخاب کرده بودند، فدراسیون فوتبال ایران 
به دلیل مشکالت مالی، این سفر را لغو کرد.با این تفاسیر، بازی با پرافتخارترین 
تیم ملی فوتسال که در رده نخست رنکینگ جهانی هم قرار دارد اهمیت ویژه ای 
برای تیم ایران خواهد داشت. هرچند که این بار هم بیم این می رود که هم زنان 
و هم مردان ایران از داشتن یک تجربه بسیار ویژه و بزرگ و تقابل با برزیلی ها به 

دلیل مشکالت مالی محروم بشوند.

 پشت پرده پیشنهاد عربستانی ها به رونالدو
عربستانی ها برای رونالدو برنامه ویژه دارند!

ایکان گــودرزی؛ به نقل از روزنامه اســپانیایی مارکا، 
کریستیانو رونالدو ســفیر پرونده نامزدی مصر، عربستان 
سعودی و یونان برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰ خواهد بود. 
گزارش های متعددی حاکی از آن است که رونالدو در نقل و 
انتقاالت زمستانی به باشگاه النصر عربستان خواهد پیوست.

این روزنامه عنوان کرد که رونالدو تا سال ۲۰۲۵ به عنوان 
بازیکن برای این تیم بازی خواهد کرد و بعد از آن سفیر پرونده نامزدی عربستان 
با مصر و یونان برای برگزاری جام جهانی ۲۰۳۰ خواهد شد. مارکا اشاره کرد که 
اگر این اتفاق رخ دهد به خاطر قوانین فیرپلی مالی ســه بازیکن خارجی النصر 
قربانی این انتقال خواهند شد که دو بازیکن، بتی مارتینز آرژانتینی و ماشاریپوف 
ازبکستانی خواهند بود و نفر سوم هنوز مشخص نیست. در حال حاضر النصر ۸ 
بازیکن خارجی در ترکیب خود دارد: دیوید اوســپینا، آلوارو گونزالس، گیسالن، 
بتی مارتینز، جالل الدین مشاریپوف، وینسنت ابوبکر و اندرسون تالیسکا و لوئیز 
گوستاوو. این گزارش حاکی از آن است که عربستان سعودی در نظر دارد با رونالدو 
امضا کند که این کشــور را در نقشــه فوتبال جهان قرار می دهد و امیدوار است 
جام جهانی ۲۰۳۰ را در آینده سازماندهی کند. رونالدو همچنین دستمزد ساالنه 
هنگفتی دریافت خواهد کرد که شــامل مزایای تبلیغاتی بزرگی است و مجموع 

دریافتی او در فصل را به حدود ۲۰۰ میلیون یورو می رساند.

  خرید بازیکن خارجی در فصل آینده لیگ برتر ممنوع می شود!
 خروج ناگهانی یورگن لوکادیا از ایران آن هم در آستانه 

دربی در روزهای اخیر خبرساز شده است.
مهاجم هلندی پرسپولیس به بهانه های واهی، از ایران 
رفت تا زمزمه هایی مبنی بر احتمال خروج سایر بازیکنان 

و حتی مربیان خارجی از کشورمان نیز به گوش برسد.
در همین راســتا یک منبع موثق و نزدیک به سازمان 

لیگ به ما خبر داد:
» احتمــاال با توجه به اتفاقات اخیر و خروج یورگــن لوکادیا از ایران، خرید 
بازیکن خارجی از سوی تیم های لیگ برتری در لیگ بیست و سوم ممنوع شود!«

این در حالی اســت که برخی بازیکنــان خارجی فصل آینده نیز با تیم های 
باشگاهی خود قرارداد دارند و باید دید در صورت اعمال این دستورالعمل، تکلیف 

این گروه چه خواهد شد؟

 مهدی طارمی با پیراهن پرسپولیس از فوتبال خداحافظی می کند
یکــی از نزدیکان مهــدی طارمی به مــا خبر داد که 
مقصد نهایی این مهاجم ملی پوش و بوشهری کشورمان، 

پرسپولیس خواهد بود.
ماجرای جدایی یورگن لوکادیا از پرسپولیس و بازی این 
تیم مقابل استقالل آن هم بدون مهاجم به سمع و نظر فوق 

ستاره پورتو نیز رسیده است.
طارمی که مطرح شــدن اسم و رسمش در سطح اول 
فوتبال را مدیون پرسپولیس است، به اطرافیانش گفته است دوست دارد آخرین 
ســال فوتبالی اش را در این تیم سپری و سپس با پیراهن قرمز از دنیای فوتبال 

خداحافظی کند.
البته مهدی طارمی حداقل تا ۵ یا ۶ سال آینده از فوتبال اروپا جدا نمی شود 
و همین امروز نیز مشتریانی مثل؛ چلسی، آرسنال، آث میالن، فنرباغچه و ... دارد.

شــاید الزم به یادآوری باشــد که مهدی طارمی حدود ۵ سال پیش و پس از 
جدایی از پرسپولیس، پستی خطاب به هواداران این تیم منتشر کرد و نوشت؛

بنام خدا
سالم به همه پرسپولیســی های عزیز، آقای برانکو و بازیکنان و رفقای چند 

ساله من در پرسپولیس و البته مدیریت و کارمندای باشگاه
جدایی در هر حس و حالی برای ادمی ســخته اما سرنوشت گاهی انسانها رو 
در مسیر جداگانه قرار میده! گل زدم،مشهور شدم و آقای گل فوتبال ایران شدم 
که همه اینها زیر ســایه یک نام بزرگ بود بنام پرســپولیس که تا لحظه ای که 
نفس بکشــم مدیون این نام بزرگ هستم.دلتنگ همه شما هستم اما باید تالش 
کنم تا باز هم بتونم نام نیکی برای فوتبال ایران کسب کنم.به خودم ایمان دارم 
کــه هنوز تو فوتبال باید کارهای بزرگی انجام بــدم تا دل همه اونهایی که برام 
زحمت کشیدن شاد شه،من کم سختی نکشیدم اما همیشه خدا پشت و پناهم 
بوده تا بتونم اتفاقات بزرگی رقم بزنم. دعام کنید ،رفاقت با پرسپولیس همیشه دو 
طرفست و من بهش افتخار میکنم.بازم میگم پرسپولیس ،بازیکنانش و هوادارای 

محترمش همیشه در قلب من خواهند بود؛یا علی
گفتنی است ستاره های بزرگی همچون علی دایی، کریم باقری، علی کریمی و 
مهدی مهدوی کیا پس از سال ها بازی در اروپا و آنسوی مرزها به ایران برگشته 

و در پرسپولیس توپ زدند.
برخی نظیر مهدی مهدوی کیا موفق شــدند با پیراهن پرسپولیس از دنیای 
بازی خداحافظی کردند و برخی دیگر مثل؛ علی دایی در لباس سایپا و تراکتور 

تبریز کفش های خود را آویختند!

تیم بســکتبال ذوب آهن اصفهان در حالی هفته نخست رقابت های لیگ غرب آسیا را 
پشت سر گذاشت که با شرایط نرمال عازم این مسابقات نشده است.

 هفته نخســت رقابت های سوپر لیگ بســکتبال غرب آسیا در حالی پیگیری شد که 
تیم ذوب آهن اصفهان، به عنوان یکی از دو نماینده ایران در این مسابقات با شرایطی 

عجیب عازم لبنان شد و نتیجه آن نیز چیزی جز شکست مقابل حریف لبنانی نبود.
ذوب آهن در نیمه نخســت بازی با بیروت کالب لبنــان خوب کار کرد ولی با نتیجه 
نزدیک ۲۹ - ۲۵ نیمه نخســت را واگذار کرد، اما این عملکرد اصفهانی در نیمه دوم 
ادامه نداشــت؛ موضوعی که به نظر می رســد به عدم برنامه ریزی درست باشگاه برای 
اعزام تیم و بازیکنان مرتبط باشد و در واقع باشگاه ذوب آهن در شرایط چندان نرمالی 

اعضای تیم خود را عازم بیروت نکرده است.

 بالتکلیفی بازیکنان و کادرفنی
ظاهرا باشگاه ذوب آهن تا یک هفته مانده به مسابقات غرب آسیا، حتی تصمیمی برای 
اعزام شــاگردان فرزاد کوهیان به لبنان نداشــته است. گفته می شود حتی مسئوالن 

ذوب آهن به صورت شفاهی نیز انصراف خود از این رقابت ها را اعالم کرده بودند.

  اعزام در بدترین زمان
طبق اخبار موجود،  مسئوالن تیم ذوب آهن روز و تاریخ مناسبی را برای پرواز بازیکنان 
این تیم در نظر نگرفته  بوده اند. این اقدام غیر حرفه ای باشگاه ذوب آهن باعث شده تا 
تیم شــب قبل از بازی به بیروت برسد،  فردا صبح تمرین کنند و ساعت ۱۹ عصر نیز 

بازی خود مقابل بیروت کالب را انجام دهند.

یکی از دالیل باخت ذوب آهن در بازی مقابل بیروت کالب، به وضوح خستگی گاندوها 
در نیمه دوم بازی بود، اتفاقی که با در نظر گرفتن موضوع مطرح شده امری طبیعی به 
نظر می رسد چرا که این تیم کمتر از ۲۰ ساعت برای بازی با بیروت کالب استراحت 

کرده است.

  اعزام ترکیب ناقص
موضوع عجیب دیگر اعزام ترکیب ناقص به مسابقات است. در حالی که ذوب آهنی ها 
می توانستند با ترکیبی کامل راهی لبنان شوند، مسئوالن این تیم تنها ۱۰ بازیکن را 

عازم این مسابقات کرده اند تا کادرفنی را کامل اعزام کنند.

  عدم اعزام فیزیوتراپ با تیم
در حالی که فشردگی مسابقات لیگ ایران و اضافه شدن سوپر لیگ غرب آسیا به این 
رقابت ها باعث باال رفتن فشــار روی بازیکنان هر تیم است،  مسئوالن ذوب آهن حتی 
از اعــزام یک فیزیوتراپ به همراه تیم نیز خودداری کرده اند؛ اتفاقی که می توانســت 

خستگی و مصدومیت جزئی برخی بازیکنان این تیم  را به دنبال داشته است.

وضعیت عجیب نماینده بسکتبال ایران

 در جام ملت ها جبران می کنیم!
رئیس فدراســیون فوتبال با بیان این که شکست در جام جهانی را پذیرفته، گفت: 
هدف ما جبران این نتیجه در جام ملت های آسیاست و با در نظر گرفتن همه جوانب 

و صالح تیم ملی تصمیم مان را اعالم می کنیم .
 تیــم ملی فوتبال ایران در بیســت و دومین دوره رقابتهــای فوتبال جام جهانی با 
شکســت سنگین برابر انگلیس، پیروزی برابر ولز و شکست برابر آمریکا در رده سوم 

گروه خود قرار گرفت و از صعود به مرحله بعد بازماند.
بعد از ناکامی تیم ملی در صعود به مرحله بعد رقابتهای جام جهانی انتقادات زیادی 
از فدراســیون فوتبال و عملکرد کارلوس کی روش مطرح شد. در حالی که سرمربی 
تیــم ملی ایران را ترک کــرده بود اما انتقادات زیــادی از عملکرد فنی او مطرح و 

بسیاری او را شایسته ادامه همکاری با تیم ملی ایران ندانستند.
در ایــن میان عذرخواهی نکردن کی روش و مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال 
به خاطر این شکســت از مردم، به یکی از پاشنه آشیل های فدراسیون تبدیل شد و 

انتقادات زیادی را متوجه کی روش و تاج کرد.
رئیس فدراسیون فوتبال که هفته گذشته در شبکه ورزش حضور یافته بود به جای 
عذرخواهی بابت ناکامی تیم ملی، در طول مصاحبه از لحن غیرمتعارفی استفاده کرد 

که همین امر هم انقتاداتی را به وی وارد کرد.
مهدی تاج اما امروز شــنبه در گفتگو با ســایت فدراســیون به اتفاقات رخ داده در 
این برنامه واکنش نشــان داد و گفت: قبل از هر چیز وظیفه خود می دانم بار دیگر 
از همراهی صمیمانه رســانه ها در طول جام جهانی تشــکر کنم. من و همکارانم در 
فدراســیون فوتبال بی صبرانه عالقمند به دریافت پیشنهادات و انتقادات دوستان 
رســانه ای هســتیم.وی ادامه داد: درباره مباحث مربوط به حضور در برنامه شبکه 
ورزش، آن شب به صورت کلی من انتظاراتی از نحوه سواالت و خود سواالت داشتم 

کــه اینجا قصد ندارم و نمی خواهم آن را باز کنم. اما برای مثال در بحث ســرمربی 
اسبق تیم ملی، آقای خیابانی می توانستند بگویند روند پرونده ویلموتس چه شد که 
من هم باید پاســخ می دادم. خود ایشان هم البته پذیرفتند. آقای خیابانی به یکباره 
گفتند پرونده ویلموتس کجاست. شاید من هم نباید یکباره می گفتم در جیب من 
است. ولی باید روند را توضیح می دادم که این کار را انجام دادم. به صورت کامل این 
را توضیح دادم که پرونده ویلموتس با جرایمش ۲/۹ شده بود که این رقم شکست.

وی درباره مباحث مطرح شده با رسول مجیدی، مجری جوان برنامه گفت: واقعیت 
این است که این مجری، مثل فرزند خود من است. به او عالقه هم دارم. در آغاز جام 
جهانی هم تنها با او در همین برنامه صحبت کردم. روز آخر هم قرار شــد به برنامه 
بروم. من به ایشان عالقه دارم و عذرخواه هم هستم. در فدراسیون فوتبال هم افرادی 
در سن ایشان کارهای مهمی را انجام می دهند. دوست ندارم ایشان هم ناراحت شود. 
اخیراً هم در نشســتی با مسؤلین محترم، ارتباطات میان صدا و سیما و فدراسیون 

فوتبال تنظیم شد.رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به نتایج تیم ملی در جام جهانی 
افزود: نتیجه همیشه در زمین رقم می خورد. درست است که ما در بیرون زمین فشار 
بدی را تحمل کردیم و بازیکنان اصاًل تمرکز دوره های قبلی را نداشتنند و شاید زمان 
بگذرد و دیگر کسی یادش نیاید که این مسائل چه بود. کما اینکه در بازگشت ما به 
ایران خیلی به این موضوع مهم پرداخته نشده که تیم چقدر در قطر از فضای تمرکز 
و رقابت فاصله داشــت. با این حال من پذیرفته ام که شکست خوردیم و بابتش هم 
حتماً عذر می خواهم. اگرچه عذرخواهی ما در بیانیه فدراسیون را کسی ندیده ولی 
مــن و همکارانم با کمال خضوع و فروتنــی این کار را انجام داده بودیم. معتقدم در 

اوضاع نرمال و طبیعی تیم ما با این بضاعت صعود می کرد.
رئیس فدراســیون فوتبال افزود: می دانم که بحث اصلی این روزهای فوتبال درباره 
موضوع ســرمربی تیم ملی اســت. از همه می خواهم اجازه داده شود در این زمینه 
بهترین تصمیم را بگیریم. من به شــما اطمینان می دهم که فدراســیون و هیئت 
رئیسه امانتدار مردم خواهند بود و بهترین تصمیم را خواهند گرفت. هدف ما جبران 
این نتیجه در جام ملت های آسیاســت و ان شــاهلل با در نظر گرفتن همه جوانب و 
صالح تیم ملی تصمیم مان را اعــالم می کنیم .وی درباره برنامه های آتی مربوط به 
رقابت های باشــگاهی قاره کهن خاطرنشــان کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا فرمت 
جدیدی از رقابت های لیگ قهرمانان را ابالغ کرده اســت. بــه زودی در این باره با 
مردم صحبت های زیادی خواهم داشت. در این مجال، باز هم به مردم شریف ایران 
که روزهای ســختی را پشت سر گذاشتند ســالم می گویم. امیدوارم همیشه مثل 
امروز که رحمت الهی بارید و کام همه را شــیرین کرد شــاد باشــند. از همه طلب 
 همراهی می کنم و امیدوارم بازهم در آینده فرصت این را داشــته باشیم که شادی

 را به ملت هدیه دهیم.
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محققان یک چشم بند ویژه را طراحی و ساخته اند که با بررسی حرکات چشم 
در حین استراحت می تواند کیفیت خواب افراد را بررسی کند.

به گزارش تجریش آنالین و به نقل از نیواطلس، حرکات سریع چشم در حین 
خواب نقش مهمی در ارتقای یادگیری، حافظه و رشد مغز دارد. در حال حاضر، 
آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه برای اندازه گیری مستقیم میزان این حرکات 
در خواب )موسوم به REM ( مورد نیاز است. چشم بند جدیدی به نام سوما اسلیپ 

به کاربران اجازه می دهد این کار را در خانه انجام دهند.
در تســت های آزمایشگاهی ســنتی، تکنیکی به نام الکترواکولوگرافی برای 
تعیین مدت زمانی که بیمار در خواب وضعیت REM را دارد، اســتفاده می شود. 

این فرآیند شامل چسباندن جفت الکترود به پوست بیمار، باال و پایین یک چشم 
و دو طرف چشم دیگر است.

همانطور که هر چشم به سمت باال و پایین یا از سمتی به سمت دیگر حرکت 
می کند، قرنیه )جلو چشم( و شبکیه )عقب( به ترتیب به هر الکترود نزدیک یا 
دورتر می شــوند. از آنجایی که میدان های الکتریکی قرنیه و شبکیه با یکدیگر 
متفاوت هستند، الکترودها می توانند با دریافت تغییرات در سیگنال های الکتریکی 

شناسایی شده، تعیین کنند که چشم به چه سمتی در حرکت است.
SomaSleep که توسط استارت آپ Somalytics در سیاتل ساخته شده است، 
حرکات چشم را در زمان خواب کاربر خود ردیابی می کند، اما این کار را از طریق 
حسگرهای خازنی یکپارچه ساخته شده از یک کامپوزیت نانولوله کربنی اختصاصی 
»کاغذی« انجام می دهد. گروهی چهارتایی از این حســگرها در زیر الیه فوم در 
یکی از دو فنجان چشــمی ماسک قرار دارند. در زمان پوشیدن ماسک، فوم به 
سمت چشم فشرده می شود و حسگرها سیگنال های الکتریکی را در باال، پایین 

و هر دو طرف آن چشم تشخیص می دهند.
داده های حرکات چشــمی که حسگرها در طول شب ثبت می کنند به یک 
تلفن هوشمند، تبلت یا دستگاه ردیابی تناسب اندام جفت شده منتقل می شوند 
که وقتی کاربر از خواب بلند می شــود، ارزیابــی کیفیت خواب بر روی صفحه 
نمایشگر در دسترس خواهد بود. یک بار شارژ باتری این چشم بند برای هشت 
ســاعت استفاده مناسب است. این محصول تا دسامبر آینده با قیمت 199 دالر 

در دسترس خواهد بود.

چشم بند خواب که نقش آزمایشگاه را بازی می کند

          

W W W . I D E H R O O Z . C O MW W W . I D E H R O O Z . C O M

 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

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

آرزو برهانی 
 |  سازمان آگهی ها : محمد کارگر  

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

خودرو،پالک 3
| کد پستی :1419734614

 |  تلفن ،  واتس آپ و نمابر : 66563830
  | سازمان آگهي ها:  66563830  - 021

 | چاپ : نگار نقش     
  |  توزیع : نشر گستر امروز 

Eidehrooz@gmail.comEidehrooz@gmail.com  |  جی میل  :

  علمیعلمی
 میلیاردرهای دنیای فناوری روی چه چیزی سرمایه گذاری 

کرده اند؟

افراد سرشناس حوزه فناوری مانند جف بزوس، ایالن ماسک و بیل گیتس 
در حال ســرمایه گذاری های عظیم در استارت آپ های فعال در حوزه توسعه 
واسط مغز و رایانه  هستند. در این خبر ما به جزییات فعالیت این استارت آپ ها 

و دیدگاه این افراد نسبت به این موضوع پرداخته ایم.
به نقل از بیزینس اینســایدر، افراد سرشــناس حوزه فناوری مانند ایالن 
ماســک، جف بزوس و بیل گیتس در حال سرمایه گذاری در استارت آپ های 
فعال در حوزه توسعه واسط مغز و رایانه  هستند. دانشمندان می گویند، تحقیقات 
درباره مغز و رایانه در سال های اخیر پیشرفت های چشم گیری داشته است. 
یک ســرمایه گذار در این باره گفته است: این افراد همیشه شیفته چیزهایی 

هستند که می تواند سرنوشت ساز و متحول کننده باشد.
ایده اتصال مســتقیم رایانه ها به مغز ما در حال تبدیل شــدن از رویا به 
واقعیت است و برخی از ثروتمندترین و قدرتمندترین مردان جهان در حال 
سرمایه گذاری در حوزه فضا هستند و همین امر این دیدگاه را دنبال می کند 
که این فناوری روزی می تواند بخش مراقبت های بهداشتی و زندگی روزمره 
مــا را تحت تاثیر قــرار دهد. جف بزوس و بیل گیتس از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری خطرپذیر خود، اخیراً از استارت آپ سینکرون)Synchron( در 
بروکلین، نیویورک که استنت مغزی خود را روی هفت انسان آزمایش کرده 

است، حمایت کردند.
استن یا استنت)Stent( در واژگان فنی پزشکی، لوله  توری مصنوعی از جنس 
تیتانیم، قرار داده شده در یک گذرگاه یا مجرایی طبیعی)لومن( در بدن، برای 
جلوگیری یا رویارویی با نقص ناشی از انقباض موضعی جریان درون آن مجرا 
است. این واژه همچنین ممکن است به یک لوله اطالق گردد که به طور موقت 

مجرایی طبیعی از بدن را برای دسترسی جراح، باز نگه می دارد.
ایــالن ماســک بــا ادعاهــای خود در مــورد پتانســیل اســتارت آپ 
نورالینک)Neuralink( خود به چهره مشــهور فعال در توسعه صنعت واسط 
مغز-رایانه)BCI( تبدیل شده است و این در حالی است که کارشناسان تاکید 
می کنند که تکنیک های عصبی شرکت او در بهترین حالت معمولی هستند.

واسط مغز-رایانه)brain–computer interface( )BCI( که برخی مواقع به 
آن واسط مغز-ماشین)BMI( نیز گفته می شود، یک مسیر مستقیم ارتباطی 
بین فعالیت های الکتریکی مغزی و یک دســتگاه خارجی است که اغلب یک 

کامپیوتر یا عضو رباتیک می باشد.
پیتر تیل یکی از بنیانگذاران میلیاردر شرکت آمریکایی پِی پال)PayPal( سال 
گذشته در شرکت بلک راک نوروتک)Blackrock Neurotech( در یوتا که یک 
استارت آپ قدیمی در حوزه توسعه واسط مغز-رایانه است، سرمایه گذاری کرده 
اســت. این شرکت گفته امیدوار است به زودی تأییدیه سازمان غذا و دارو را 
دریافت کند.واسط مغز-رایانه تقریبا ۵۰ سال است که وجود دارد اما تا همین 

اواخر این فناوری تا حد زیادی تنها در مطالعات آزمایشگاهی استفاده می شد. 
بیش از یک دهه پیش، افرادی که کاله واسط مغز-رایانه می پوشیدند، تنها با 
استفاده از ذهن خود پین بال بازی می کردند. در چندین سال گذشته، واسط 
مغز-رایانه از کلینیک ها به داخل سر، خانه و زندگی مردم راه پیدا کرده و به 

وسایل کمکی واقعی تبدیل شده  است.
شرکت سینکرون چیزی را توسعه داده است که شاید یکی از شیک ترین و 
کم تهاجمی ترین واسط های مغز-رایانه باشد و آن یک استنت کوچک مجهز به 
الکترودهای ذهن خوان است که از طریق یک رگ خونی کلیدی به مغز هدایت 
می شود تا با ناحیه ای از مغز که ما استفاده می کنیم ارتباط برقرار کند. مدیر 
ارشد بازرگانی شرکت سینکرون به بیزینس اینسایدر گفت که اگر تحقیقات 
بالینی این اســتنت به خوبی پیش برود، دستگاه آنها می تواند طی چند سال 
آینده به بازار عرضه شود.کریستوفر مور، عصب شناس و دستیار مدیر موسسه 
علوم مغز کارنی در دانشگاه براون، گفت: هر روز بینش شگفت انگیز، جدید و 

واقعا قدرتمندی درباره این فناوری به دست می آوریم.
در حالی که تحقیقات امروزی عمدتا بر روی استفاده از این ایمپلنت های 
مغزی در سر بیماران مبتال به بیماری هایی مانند فلج کامل یا تصور راه هایی 
برای درمان بیماری هایی مانند پارکینسون متمرکز شده است، امکان پیوند 
مغز با رایانه بســیار فراتر از مراقبت های بهداشتی است. به همین دلیل این 
روش توجه میلیاردرهای عرصه فناوری مانند ماســک، گیتس و بزوس را به 

خود جلب کرده است.
رابرت نلســن، سرمایه گذار بیوتکنولوژی در Arch Venture Partners که 
در نورالینک و ســینکرون ســرمایه گذاری کرده است، در مصاحبه ای گفت: 
ایالن، گیتس و بزوس همیشــه شیفته چیزهایی هستند که می تواند تغییر 

دهنده بازی باشد.
فیلیپ اوکیف از استنترود)Stentrode( شرکت سینکرون برای کار با رایانه 

توسط ذهن خود استفاده می کند
با تشــخیص سیگنال های مغزی قابل پیش بینی، واسط مغز-رایانه اساسا 
افکار شما را برای دستیابی به اقدامات مشخصی مانند کلیک کردن روی ماوس 
می خواند. در سال ۲۰۲۰ یک ایمپلنت مغزی به نام استنترود در سر فیلیپ 
اوکیف استرالیایی با دستگاه شرکت سینکرون کاشته شد و در این تصویر باال 
وی از واســط مغز-رایانه خود برای بازی آنالین، تبادل پیام های واتس اپ و 

روشن و خاموش کردن چراغ های خانه استفاده می کند. 
اوکیف به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک)به صورت مخفف: ALS( مبتال 
است. بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک یک بیماری نورون های حرکتی است 
که موجب تخریب پیشرونده و غیرقابل ترمیم در دستگاه عصبی مرکزی)مغز و 
نخاع( و دستگاه عصبی محیطی می شود. اسکلروز جانبی آمیوتروفیک شایع ترین 
بیماری نورون های حرکتی)MND( می باشــد؛ بنابراین این بیماری هم عالیم 
نورون محرکه فوقانی و هم نشانه های نورون محرکه تحتانی را ایجاد می کند. 
این بیماری باعث شده تا استفاد از انگشتان و دست برای اوکیف سخت باشد 
اما او اکنون مشکلی برای استفاده از ذهن خود برای انجام کارهای خود ندارد.

اوکیف اخیرا به بیزینس اینسایدر گفت: هر کاری که شما می توانید با رایانه 
انجام دهید، من هم می توانم انجام دهم اما من کمی کندتر از شما هستم، اما 

اگر بخواهم توانایی انجام تقریباً هر کاری را دارم.
تحقیقات بر روی واســط مغز و رایانه در دهه 19۷۰ میالدی توسط ژاک 
وایدال در دانشــگاه کالیفرنیا در لس آنجلس)UCLA( با کمک مالی از سوی 
بنیاد ملی علوم و در پی بســته شــدن قراردادی با »دارپا« شروع شد. مقاله 
منتشر شده »وایدال« در سال 19۷۳، اولین ظهور عبارت »واسط مغز-رایانه« 

در متون علمی است.

حضرت عیسی علیه السالم :

در مجالس دانشمندان گرد 
آیید، اگر چه ]به خاطر کمبود 

جا ، ناگزیر[ بر روی زانوان و 
سرپا بایستید؛ زیرا خداوند، 

دل های مرده را با نور حکمت 
زنده می  سازد، چنان که زمین 

مرده را با رگبار باران، زنده 
می  کند .
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گروهی از دانشمندان چینی روش جدیدی را برای حفظ فولیکول های موش 
در دمای بسیار پایین ابداع کرده اند که در مقایسه با روش های معمولی، پس از 

احیا بیش از ۳۰ درصد زنده مانی آن ها را افزایش می دهد.
به گزارش تجریش آنالین و به نقل از سی جی تی ان، بر اساس مطالعه منتشر 

شده در مجله نیچر کامیونیکیشنز، حفظ فولیکول های موش در دمای بسیار پایین، 
یک رویکرد امیدوارکننده برای حفظ باروری در زنان است.

برای دختران و زنانی که در شرایط پیش از بلوغ نیاز فوری به درمان سرطان 
دارند، انجماد فولیکول تقریباً تنها گزینه برای حفظ باروری اســت. با این حال، 
عوامل محافظتی مورد اســتفاده در روش فعلی انجماد فولیکول اغلب به دلیل 

غلظت باال و سمی بودن شدید، اثر ضعیفی دارند.
محققان دانشگاه علم و فناوری چین )USTC(، روشی برای حفظ انجماد فولیکول 
های موش محصور شــده در هیدروژل با استفاده از روشی موسوم به«گرمایش 

نانویی« ابداع کرده اند که یک فناوری جدید انجماد است.
محققان نیاز به عوامل محافظتی بسیار سمی را از طریق این روش کاهش داده 
و غلظت عوامل مذکور را به یک چهارم روش معمول رسانده اند و در نتیجه زنده 

ماندن فولیکول های موش بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
ژائو گانگ، رهبر این پژوهش گفت: در تحقیقات مذکور، تخمک های به دست 
آمده از این فولیکول ها در شرایط آزمایشگاهی بارور شدند و پس از انتقال جنین 

به موش های سالم تبدیل شد

دانشمندان می گویند: خوردن برخی غذاها که حاوی یک باکتری خاص هستند، 
می تواند راه حلی برای از بین  بردن بوی بد دهان باشد.

بــه گزارش تجریش آنالیــن و به نقل از ایندپندنت، دانشــمندان دریافتند 
غذاهای تخمیر شــده حاوی باکتری های پروبیوتیک، ممکن است برای از بین 
بردن بوی بد دهان مفید باشند. خوردن غذاهایی مانند ماست، نان خمیر ترش 
و سوپ میسو که سرشار از باکتری های پروبیوتیک هستند، می تواند راه حلی 
برای افرادی که با بوی بد دهان که به نام هالیتوزیس شناخته می شود، دست 

و پنجه نرم می کنند، باشد.
دانشــمندان مطالعه ای را روی شرکت کنندگانی که پروبیوتیک هایی مانند 
الکتوباسیلوس سالیواریوس، الکتوباسیلوس رویتری، استرپتوکوکوس سالیواریوس 

و ویسال سیباریا را در قالب مکمل ها مصرف می کردند، انجام دادند. تجزیه و تحلیل 
داده های تلفیقی نشان داد که این باکتری به کاهش سطح ترکیبات گوگرد فرار 

موجود در دهان کمک می کند.
به گفته دانشمندان، ترکیبات گوگرد فرار عامل اصلی بوی بد دهان هستند 
و توســط باکتری های دهان در نتیجه مخلوط شــدن باکتری ها و بقایای مواد 
غذایی و همچنین بهداشــت ضعیف دندان و لثه تولید می شوند. برای مقابله با 
این مشکل، بسیاری از مردم به دهانشویه، جویدن آدامس، جرم گیری دندان و 

تراشیدن زبان روی می آورند.
با این حال، نویسندگان این مطالعه گفته اند: خوردن غذاهای غنی از پروبیوتیک 
ممکن اســت بوی بد دهان را در کوتاه مدت تســکین دهد. این مطالعه توسط 
دانشــمندان مرکز ملی تحقیقات بالینی بیماری های دهان در دانشگاه سیچوان 
چین انجام شد.این مطالعه که در ژورنال BMJ Open منتشر شد، نشان داد شدت 
بوی بد دهان یا امتیاز OLP که بوی نفس را در فواصل مختلف از دهان اندازه گیری 
می کند، در افرادی که پروبیوتیک دریافت کرده اند در مقایسه با افراد دیگر به طور 

قابل توجهی کاهش یافته بود.
دکتــر النجیانگ لی، نویســنده ایــن مطالعه گفــت: پروبیوتیک ها ممکن 
اســت از تجزیه آمینو اســیدها و پروتئین ها توسط باکتری های بی هوازی در 
دهان جلوگیری کنند. این بررســی سیستماتیک و متاآنالیز نشان می دهد که 
پروبیوتیک ها ممکن است بوی بد دهان را با کاهش غلظت ترکیبات سولفوریک 
فرار در کوتاه مدت کاهش دهند، اما تاثیر قابل  توجهی بر علل اصلی بوی بد دهان، 

مانند پالک و پوشش زبان وجود ندارد.

دانشمندان روش جدیدی برای حفظ باروری زنان ابداع کردند

با این باکتری از شر بوی بد دهان خالص شوید!

 میزان خواب در اواسط بزرگسالی کمتر است
پژوهش جدیدی نشــان می دهد که افراد در اواســط 

بزرگسالی نسبت به اواخر بزرگسالی کمتر می خوابند.
 به نقل از نوروســاینس نیــوز، پژوهش جدیدی که با 
همکاری »کالج دانشگاهی لندن«، »دانشگاه شرق انگلستان«، 
»دانشــگاه لیون«انجام شده است، نشان می دهد که مدت 
خواب در اوایل بزرگســالی تا ۳۳ ســالگی کاهش می یابد 

و سپس در سن ۵۳ سالگی دوباره افزایش پیدا می کند.
این پژوهش که شامل ۷۳۰ هزار و 1۸۷ شرکت کننده 
از ۶۳ کشور بود، نشان داد که الگوهای خواب در طول عمر 
تغییر می کنند و بین کشورهای گوناگون، متفاوت هستند.

 Sea Hero« شــرکت کنندگان در این پژوهش، بــازی
Quest« را انجام دادنــد که برای تحقیقات در زمینه علوم 
اعصاب طراحی شده است. این بازی توسط شرکت آلمانی 
»دویچه تلکوم«با مشارکت موسسه خیریه »تحقیقات آلزایمر 
انگلستان«، کالج دانشگاهی لندن، دانشگاه شرق انگلستان و 

شرکت انگلیسی »گلیچرز« ابداع شده است.
از شــرکت کنندگان خواسته شد تا عالوه بر انجام دادن 
وظایف تعیین شــده در آزمایش، به پرسش هایی در مورد 
ویژگی های جمعیت شناختی و همچنین پرسش های دیگری 
در مورد موضوعاتی مانند الگوهای خواب پاســخ دهند که 

می توانند برای تحقیقات علوم اعصاب سودمند باشند.
این گروه پژوهشــی به سرپرســتی پروفســور »هوگو 
اسپایرز«از کالج دانشگاهی لندن و دکتر »آنتوان کوترو« از 
دانشــگاه لیون دریافتند که در نمونه مورد بررسی، افراد به 
طور میانگین ۷.۰1 ساعت در شب می خوابند و خواب زنان 

نسبت به مردان، به طور میانگین ۷.۵ دقیقه بیشتر است.
آنها دریافتند که جوان ترین شرکت کنندگان با حداقل 
سن 19، بیشــترین خواب را دارند و مدت زمان خواب در 
طول ۲۰ سالگی و اوایل ۳۰ سالگی کاهش می یابد. این الگو، 
از جمله نقاط زمانی کلیدی تازه شناسایی شده در ۳۳ سالگی 
برای کاهش سطح خواب و ۵۳ سالگی برای افزایش مجدد 
خواب، در مردان و زنان و همچنین در سراســر کشورها و 

سطوح تحصیلی، یکسان بود.

پروســکایت و سیلیکون در دنیای ســلول های خورشیدی دوماده قدرتمند 
هســتند و اکنون ترکیب آنها رکورد جدیدی را در زمینه بازدهی این سلول ها 

به ثبت رسانده است.
به گزارش تجریش آنالین و  به نقل از نیواطلس، گروهی از محققان آلمانی 
سلول های خورشیدی را با بازده بیش از ۳۲ درصد ساخته اند. این مقدار بازدهی 

سلول های خورشیدی تاکنون بی سابقه بوده است.

سیلیکون به دلیل کارایی، دوام و هزینه  بهره برداری پایینی که دارد، مدت ها 
مولفه ای استاندارد در صنعت سلول های خورشیدی بوده، اما سلول های خورشیدی 
فعلی به حداکثر حد بازدهی نزدیک می شــوند. در همین حال، پروسکایت یک 
ماده تازه کار در این صنعت اســت که به ســرعت در رتبه های باالتری قرار می 
گیرد.اما به نظر می رســد بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که این دو ماده 

رقابت خود را کنار بگذارند و به صورت متحد به کار گرفته شوند.
سلول های خورشیدی ترکیبی پروسکایت/سیلیکون به دلیل توانایی جذب 
انرژی از بخش های مختلف طیف خورشیدی کارآمدتر از استفاده از هر دو ماده 
به تنهایی هستند. پروسکایت بهتر ظیف نور آبی را جذب می کند، در حالی که 
سیلیکون بیشــتر بر طول موج های قرمز و مادون قرمز تمرکز می کند. سلول 
خورشیدی جدید HZB دارای دو سلول مجزا است. سلول باالیی از چندین الیه 
نازک پروسکایت و سلول پایینی از سیلیکون ساخته شده است. داشتن دو الیه 
به طیف های مختلف نور اجازه می دهد تا به سطوح پایین تر نفوذ کنند و تلفات 
الکتریکی را به حداقل می رســاند. این گروه همچنین رابط جدیدی بین ناحیه 
فعال سلول ها و الکترودها طراحی کرده که به افزایش کارایی کلی سلول کمک 
کرد. بازدهی این ســلول خورشیدی در بهترین حالت به ۳۲.۵ درصد می رسد 

که ممکن است در آینده باز هم افزایش یابد.

رکورد بازدهی سلول های خورشیدی شکسته شد
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