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عبدالحسین طوطیایی
کارشناس اقتصادی

تمامی جنگل ها را پاک بتراشید

نهــاد اجرائــی متولی جنــگل در هزارتــوی بوروکراســی پیچیده، در 
مجموعه قوانین و ســلطه روابط فراقانونی و مهم تر از همه قرارداشــتن در 
 زیرمجموعــه وزارتــی که دغدغه اصلــی اش تولید و تنظیم بازار اســت به

 حاشیه رفته است.
شاید تیتر این یادداشت موجب شگفتی خوانندگان شود. سال هاست که 
هشدارهای دلسوزان طبیعت کشــور در غرش اره موتوری ها در عرصه های 
جنگلی به خصوص در شمال کشور گم شده است. هشدارهایی که از سرعت 
روند این تخریب اندکی نکاسته است. اینکه در خالل شش دهه اخیر بیش 
از ۵۰ درصد از ۱۸ میلیون هکتار سطح اراضی جنگلی کاسته شده و خبرها 
همچنان از تداوم آن حکایت می کند، برای این نگرانی کفایت ندارد؟ ساالنه 
از سطح بقایای به جامانده از جنگل های هیرکانی شمال کشور سه هزار هکتار 
کاسته می شود. جنگل هایی که ۹۰ گونه درختی و ۲۱۱ درختچه ای را در بِر 
خود دارد. پروفسور »هانس دیتر ِکناپ«، جنگل شناس آلمانی، نماینده بنیاد 
ســوکو آلمان و از شــرکای تدوین معرفی نامه ثبت جنگل های هیرکانی در 
فهرست میراث طبیعی یونسکو، ویژگی های منحصربه فرد و بی بدیل جنگل های 
هیرکانی خزری و شمال ایران در جهان و ظرفیت های زیست محیطی موجود 
را بارها مورد تأکید قرار داده و معتقد است درختان پهن برگ این جنگل در 
جهان نمونه ندارد که متأسفانه، در دهه های اخیر بر اثر استفاده زیان بار و بیش 

از ظرفیت از مراتع و منابع طبیعی آن تحت فشار تخریب قرار گرفته است.
پروفســور »ِکناپ« با تأکید بر اینکه جنگل های پهن برگ تقریبا در تمام 
دنیا از بین رفته و تنها در ایران باقی مانده است، جنگل های هیرکانی ایران را 
به عنوان یک میراث باستانی می داند که همچنان آخرین ذخایر جنگل های 

پهن برگ را در خود حفظ کرده است. 
اما متأسفانه در حال حاضر سهم دو کارخانه چوب بری در شرق و غرب این 
محدوده، برداشت ۴۰۰ هزار مترمکعب چوب در هر سال است؛ واحدهایی که 
قــرار بود در بازه زمانی »تنفس جنگل« نیاز خود را از منبع تولیدات زراعت 

چوب تأمین کنند.
این دو کارخانه در فاصله ســال های ۷۴ تا ۸۵ دویست هزار اصله درخت 
را از جنگل برداشــت کرده و در حال حاضر ۳۵۰ هزار هکتار از این عرصه 
بی بدیل و آن  هم در متراکم ترین نقاط )معادل یک پنجم از جنگل های شمال 

کشور( را در انحصار خود دارند.
 البته این برداشت های ظاهرا قانونی جدای از قاچاق چوب است که ساالنه 
به دو میلیون مترمکعب و عمدتا از جنگل های هیرکانی می رسد. در این اقلیم 
آسیب دیده ۴۰۰ هکتار هم که به عنوان سایت دفع زباله در نظر گرفته شده از 
اراضی جنگلی بوده است. سایت هایی که با نشت شیرابه های آلوده بر پایداری 
۵۰ میلیون ســاله این جنگل ها خط پایان می کشند. ۴۲ درصد جنگل های 
شــمال کشور رو به قهقراســت و از سال ۱۳۷۵ تاکنون حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ 
هکتار تولید آفات و بیماری گزارش شده است. به طور مثال گونه شمشاد که 
گونه بومی ایران بوده و به نام بوکسوس هیرکانا معروف بوده و در حال حاضر 
نیز داروی ایدز و ضد سرطان را از آن می گیرند، بدون آنکه مسئوالن سخنی 

بگویند ۴۰ میلیون پایه آن از میان رفته است.
شرایط جنگل های زاگرس نیز از آنچه در شمال کشور می گذرد، بهتر نیست. 
تنها در چهار سال دو میلیون هکتار از جنگل های بلوط این خطه خشکیده 
شده اند. البته که این اشارات مجملی از حدیثی مفصل است. چه باید کرد؟ 
مدیریت حفاظت و ارتقای جنگل ها به عنوان کانون حیاتی و غیرقابل جایگزین 

در دهه های اخیر متأسفانه کارنامه ای موفق نداشته است.
 نهاد اجرائی متولی جنگل در هزارتوی بوروکراســی پیچیده و غیرالزم، 
انبوه تبصره های فرار از حفاظت در مجموعه قوانین و سلطه روابط فراقانونی 
و مهم تر از همه قرارداشتن در زیرمجموعه وزارتی که دغدغه اصلی اش تولید 

و اخیرا تنظیم بازار است به حاشیه رفته است. 
قرارداشتن وظایف حاکمیتی مشابه و موازی در دو دستگاه سازمان جنگل ها 
و سازمان حفظ محیط زیست به پاس کاری های غیرملی و بیهوده ای بین این 

نهادها انجامیده است.
اما نباید انتظار داشت ادغام وظایف سازمان جنگل ها و مراتع در چیدمان 
موجــود به ایــن ناکارآمدی خاتمه خواهد داد. مادامی که ســازمان متولی 
محیط زیســت نیز به عنوان معاون رئیس جمهور عمل می کند، مشــکالت 
موجود کماکان ادامه خواهد داشــت. نهادها و کنشگرانی که در این سال ها 
با دستانی بسته اما چشمانی باز، جریان تخریب را در جای جای عرصه های 
طبیعی و به طور خاص جنگل ها با هشدارهایشان نظاره می کنند، متأسفانه 
صدایشان در پژواکی بی پاسخ تنها به گوش خودشان برگشته است. شاید  در 
این سکوت فرساینده بهتر باشد که به جای فریادهای بی پاسخ از اهرم هایی 
که متولیان امر را به انسداد کشانده اند بخواهیم با شدت بیشتری بر سرعت 
تخریب تان بیفزایید. بدون تردید در آن بیابان محتومی که بر این عرصه سبز 
خواهد نشست، نیازی به متولیان ساکت هم نباشد. باز هم عاشقان همواره این 
سرزمین آستین عزم باال زده و بر خرابه آن جنگل ها بار دیگر نهاالنی پرشمار 
کاشته و با اشک شوق شان آبیاری خواهند کرد. پس اکنون که با تیشه تان به 
جای شکستن هیمه زندگی این گونه بر بنیان حیات می کوبید ای  کاش که با 
 شتاب بیشتری بکوبید. سالله دل باختگان این مرزوبوم که با خون سرخ شان 
جنگل هایی سبز امانت داده بودند، این بار نیز در طراوت سبز دیگری تجلی 

خواهد کرد.

ارائه تسهیالت جدید به صنایع کوچکارائه تسهیالت جدید به صنایع کوچک

 فیلم ســینمایی »روزششــم« ســاخته حجت قاسم زاده 
اصل با بازی امیر جعفری در نقــش اورنگ از یکم تیر ماه در 

سینماهای سراسر کشور در حال اکران عموی است .
به گزارش مشاور رسانه ای پروژه ، امیر جعفری در فیلم »روز 
ششم« ایفاگر نقش یک تاجر الماس و طال به نام اورنگ است 
، او در نقشی متفاوت و چالش بر انگیز که در مقابل شخصیت 

اصلی فیلم قرار می گیرد.

حضور به شــرط امضای تعهدنامه: فراخوان چهل و یکمین 
جشنواره فیلم فجر منتشر شد

فراخوان چهل و یکمین جشــنواره فیلم فجر در حالی امروز 
منتشر شد که زمان انتشــارش نسبت به ادوار گذشته بسیار 
زودتر است و کمتر سابقه داشته این فراخوان در تابستان منتشر 
شود. این فراخوان غیر از چند تغییر کوچک در تعداد جوایز و 
مقررات، مشابه دوره های گذشــته است. همچنین سیمرغ 
تماشاگران که هنوز علت حذفش در دوره چهلم نامشخص 
است در جوایز این دوره قرار دارد در حالی که شنیده می شود 

پیشنهاد حذفش برای این د ره هم مطرح شده بود.
مهم ترین اتفاق در این فرخوان اما اضافه شدن شرط امضای 
یک تعهدنامه از سوی تهیه کننده برای حضور فیلم در جشنواره 
پس از پذیرش فیلم اســت. در این بخش آمده:»پس از اعالم 
نظر هیات انتخاب و راه یابی آثار به جشــنواره ، تهیه کننده با 
حضور در دبیرخانه، فرم دستور العمل و ضوابط حضور اثر در 
جشنواره را رویت و متعهد به رعایت ضوابط و مقررات مندرج 
در آن می شــود، در غیر این صورت فیلم های رزرو جایگزین 

خواهد شد.«
همچنین در مقررات این دوره تعــداد ۲۲ فیلم برای بخش 
کسابقه حذف شده احتمال افزایش یا کاهش تعداد فیلم ها 

وجود دارد.

معاون صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: طبق تفاهم نامه ای با یکی 
از بانک ها می توانیم تا هزار میلیارد تومان تسهیالت از طریق صدور ضمانت نامه به صنایع 
کوچک بپردازیم.معاون صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ضمن تشریح هدف 
اصلی تاسیس این صندوق که پر کردن خأل وثیقه بین تولیدکننده و ذی نفعان بانکی است، 
گفت: طبق تفاهم نامه ای با یکی از بانک ها می توانیم تا هزار میلیارد تومان تسهیالت از 
طریق صدور ضمانت نامه به صنایع کوچک بپردازیم.محبوب پناهی، معاون صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
به موجب قانون، فقط برای پر کردن خأل وثیقه بین تولیدکننده و ذی نفعان بانکی تشکیل 
شده است، اظهار کرد: زمانی که سرمایه گذار یا کارآفرین به دنبال راه اندازی یک واحد 
تولیدی است، شاهد هستیم تمام دارایی خود را صرف خرید و راه اندازی تأسیسات فیزیکی 

ماشین آالت و مواردی از این قبیل خواهد کرد و تقریباً دارایی قابل توجهی که به عنوان 
وثیقه نزد بانک ها به ضمانت بگذارد، نخواهد داشت. زمانی که برای دریافت تسهیالت 
به بانک ها مراجعه می کند، بانک ها بنا به نگاه اقتصادی که دارند محل اجرای طرح را به 
عنوان وثیقه نمی پذیرند و معموالً تولیدکننده با مشکل مواجه خواهد شد.معاون فنی و 
برنامه ریزی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکید کرد: صندوق ضمانت 
صرفاً برای پر کردن این خأل تأسیس شده است تا این ضمانت نامه را برای واحدهایی 
که دچار مشکل وثیقه هستند، صادر کند و آنها بتوانند به راحتی از تسهیالت بانکی که 
بیشتر، تسهیالت سرمایه در گردش است، استفاده کنند. در این راستا صندوق ضمانت 
با تمامی بانک های کشور اعم از خصوصی و دولتی تفاهم نامه هایی دارد و ضمانت نامه 

صندوق مورد پذیرش تمامی بانک ها در سطح کشور است.

  امیر جعفری با اورنگ
 در » روز ششم«

فراخوان چهل و یکمین 
جشنواره فیلم فجر

  

سازمان برنامه و بودجه کشور
 "فراخوان مناقصه دو مرحله ای خرید خدمات مشاوره "

" اجرای طرح های آماری سازمان در سال 1401"
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در نظر دارد، مناقصه عمومی دو مرحله ای"  مناقصه خرید خدمات مشاوره " اجرای طرح های آماری 
سازمان در سال 1401" خود را به شماره نیاز 2001003330000002 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و ارزیابی پیشنهادهای کیفی و فنی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام را در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/04/15 روز چهارشنبه 

می باشد.مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه توسط مناقصه گران ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/22 
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان توسط مناقصه گران ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 1401/5/1

زمان ارزیابی پیشنهادات کیفی)RFQ (: ساعت 11 صبح روز شنبه تاریخ 1401/05/8
زمان ارزیابی پیشنهادات فنی و مالی)RFP (: ساعت 11 صبح روز شنبه تاریخ 1401/05/22

 اطالعات تمــاس مناقصه گذار: آدرس تهــران خیابان ظفر )دســتگردی( خیابان دکتر محمــد مصدق نبش خیابــان دوازدهم پالک 32 و
 تلفن 22901250-5 و 75033228 واحد پشتیبانی سازمان.

شناسه آگهی : ۱۴۹۰۱۳۴۸۷۲۷ / م - الف

وزارت راه وشهرسازي
  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

آگهی مناقصه عمومی شماره 1401/13

شناسه آگهی : ۱۴6۱۱۳۴۷۳۱۹ / م - الف

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران در نظر دارد پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات دولت برگزار نماید . 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکتها از طریق سامانه تدارکات دولت ) ستاد ( به آدرس  

SETADIRAN.IR   انجام خواهد شد . 

تاریخ بازگشایی                                کد فراخوان      ردیف                                                    موضوع مناقصه                                                مبلغ براورد)ریال( 

-  تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 9 صبح بر اساس جدول فوق .
-  آخرین مهلت تسلیم اسناد : ساعت 8:30 روز بازگشایي مي باشد .
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بهسازی ، لکه گیری و روکش 15 کیلومتر از محورهای 
آزادراه تهران ساوه و جاده قدیم تهران ساوه

تجدید ) یک مرحله ای (
تهیه پایه گاردریل شرق استان تهران 

تجدید ) یک مرحله ای (
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری 22 الی 

24 تن به همراه چکش هیدرولیکی ) پیکور (
تجدید ) یک مرحله ای (

تهیه و تحویل رنگ ترافیکی سرد ، روغنی و اکریلیک 
پایه آب

) یک مرحله ای (
تهیه رنگ ، گالسبید ، تینر و اجرای آن بصورت سرد و 

گرم در راههای حوزه استحفاظی
) یک مرحله ای (

2001004572000027  1401/05/02          100.770.261.939      

2001004572000028  1401/05/02            13.000.000.000            

2001004572000029  1401/05/02                               41.500.000.000         

2001004572000030  1401/05/02                               20.956.200.000        

2001004572000031                     1401/05/02                      54.611.264.000
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نگرانی بنگاه های اقتصادی از قطعی بی برنامه برق

گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با ترابری ۳۰۰ 
کانتینر صادراتی به مقصد روســیه پروژه احیاء کریدور 

شمال-جنوب را کلید زد.
نخستین فاز عملیات حمل کاال در مسیر کریدور شمال-

جنوب از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
با انتقال ۳۰۰ کانتینر کاالی صادراتی کشــور به مقصد 
روســیه کلید خورد. بر اســاس این گزارش کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران با مدیریت یکپارچه شرکت های 
تحت مالکیت گروه کشتیرانی و در راستای نقش آفرینی در 
اجرای عملیات حمل کاال در کریدور شمال-جنوب، اقدام 
به حمل کاالهای صادراتی کشور به روسیه با اختصاص 
۳۰۰ کانتینر در فاز اول نموده است.کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران به تاکید دولت سیزدهم مبنی بر ضرورت 
فعال سازی کریدور شمال- جنوب و حمل بار صادراتی 
ایران از طریق این کریدور به کشور روسیه، اعالم کرده 
است: ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران پس 
از اتمام مرحله آزمایشی حمل و نقل کاال از مسیر ترانزیتی 
روســیه به هند و بالعکس وارد فــاز عملیاتی حمل بار 
صادراتی در این کریدور به سمت کشور روسیه شده است.

طبق این گزارش؛ بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، در فاز 
اول، ۳۰۰ کانتینر اختصاصی جهت حمل بار صادراتی به 
کشور روسیه در نظر گرفته شده که در صورت افزایش 

تقاضا، تعداد این کانتینرها به صورت مســتمر افزایش 
خواهد یافت.

بر این اساس، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در 
راستای ایفای نقش فعال خود در این کریدور استراتژیک، 
عالوه بر عقد قرارداد ســاخت چندین کشتی در داخل، 
خرید کشتی جهت افزایش ظرفیت حمل و نقل در دریای 
خزر را نیز در دســتورکار قرار داده که به زودی چندین 
شناور مطابق با برنامه ریزی انجام گرفته، به ناوگان موجود 
اضافه خواهند شــد.گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران با تأکید بر اینکه مسیر یاد شده در گذشته با هدف 
ترانزیت کاالهای مورد نیاز بین هند و اروپا از طریق بنادر 
جنوبی ایران و دریای خزر طراحی شده بود، اعالم کرده 
است: علی رغم تأکید فراوان مبنی بر ضرورت فعال سازی 
این مسیر، طی سال های متمادی در مراحل اولیه طراحی 
باقی مانده بود؛ اما هم اکنون به همت گروه کشــتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران و با توجه به شرایط جدید جهانی 
و قطع ارتباط روسیه با اروپا، این کریدور با هدف حمل بار 
ترانزیتی بین هند و روسیه مورد توجه ناوگان ملی قرار 

گرفته است.گفتنی است؛ کریدور شمال- جنوب، مسافت 
۱۶ هزار کیلومتری حمل بار از طریق کانال سوئز را با یک 
مسیر ۷ هزار کیلومتری جایگزین کرده که کاهش ۴۰ 
درصدی زمان حمل بار تا رسیدن به مقصد و ۳۰ درصدی 
هزینه حمل را به دنبال خواهد داشــت.از سوی دیگر؛ با 
توجه به موانع و محدودیت های متعدد مسیرهای ریلی 
و جاده ای، مسیر دریایی بهترین گزینه موجود در حال 
حاضر بوده که بر این اساس، گروه کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران با مدیریت یکپارچه شرکت های تحت 
مالکیت خود، نقش اصلی اپراتوری این عملیات را به عهده 
گرفته است.شایان ذکر است؛ کاالهای صادراتی روسیه 
عمدتاً از طریق شرکت کشتیرانی دریای خزر و به صورت 
کانتینر و »بیگ بگ« از طریق شــهر آستراخان و بندر 
ایرانی سالیانکا، به بندر انزلی و نوشهر حمل شده و از آنجا 
از سوی شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، از طریق جاده و ریل به بندرعباس و چابهار 
منتقل می شود تا با خطوط منظم طراحی شده از سوی 
گروه کشتیرانی، به هند منتقل شود.یادآور می شود، مسیر 
برگشت جهت تأمین کاالهای وارداتی مورد نیاز روسیه 
توسط هند نیز، به همین طریق مورد استفاده قرار گرفته 
و بر اساس آن، بارنامه سراسری از سوی نمایندگی های 
 شــرکت کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایــران، در

 مبدأ صادر می گردد.

ســعیده محمد  -   ایــده روز | مرکز 
پژوهش های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در 
خردادماه را 5۴.۷۳ واحد اعالم کرد که شتاب 
رشــد آن کمتر از ماه قبل است. در این ماه، 
فعاالن اقتصادی نسبت به قطعی بی برنامه برق 

ابراز نگرانی کرده اند.
طبق نظرســنجی انجام شده از بنگاه های 
اقتصادی کشور در خردادماه، شاخص مدیران 
خرید اقتصاد ایران )شامخ( در این ماه 5۴.۷۳ 
واحد برآورد شــده که از کاهش نرخ رشد آن 
نســبت به اردیبهشــت ماه حکایت دارد. در 
این ماه به غیــراز موجودی مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شــده سایر مؤلفه های اصلی بیشتر 

از 5۰ ثبت شده اند.
یافته های مرکز پژوهش های اتاق ایران در 
سی وسومین دوره انتشار شاخص مدیران خرید 
)PMI( کل اقتصاد برای خرداد ۱۴۰۱ حاکی از 
این است که شاخص میزان سفارشات جدید 
مشتریان در خردادماه )5۱.۹۰( در مقایسه با 
اردیبهشت ماه با کاهش رشد روبرو بوده و این 
شاخص در بخش های خدمات و کشاورزی و 

ساختمان کاهش داشته است.
از سوی دیگر، شاخص میزان موجودی مواد 
اولیه یا لوازم خریداری شده )۴۷.۷۲( افزایش 
داشته ولی رقم کمتر از 5۰ آن نشان دهنده این 
است که همچنان اکثر فعالیت ها به خصوص در 
بخش های خدمات و کشــاورزی و ساختمان 
با کمبود مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده 
روبرو هســتند. افزایش نرخ ارز و به دنبال آن 
افزایش قیمت مواد اولیه در رقم این شاخص 

تأثیرگذار بوده است.
همچنین شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده )۸۶.۷۰( در خردادماه یکی از 
مقادیر باالی خود را ثبت کرده است هرچند 
از شدت آن نسبت به ماه قبل )۹۲.۷5( کاسته 
شــده اســت. افزایش قیمت ارز در باال بودن 
قیمت مواد اولیــه تأثیرگذار بوده و در بخش 
خدمات و کشــاورزی این افزایش با شــدت 

بیشتری همراه بوده است.
شاخص مدیران خرید صنعت )تعدیل فصلی 
نشده( نیز در خردادماه عدد 5۹.۶5 به دست 
آمده است. در خردادماه همه مؤلفه های اصلی 
شاخص بخش صنعت باالی 5۰ ثبت شده اند؛ 
اما موجودی مواد اولیه کمترین رشد را نسبت 

به سایر مؤلفه ها داشته است.
شاخص مقدار تولید محصوالت در خردادماه 
)۶۲.۶5( باالتــر از 5۰ ثبت شــده ولی نرخ 
افزایش آن نسبت به ماه قبل )۶۹.۲۹( کمتر 
بوده است. به نظر می رسد کمتر بودن نرخ رشد 
سفارشات مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث 
کمتر بودن نرخ رشد تولید در برخی از رشته 
فعالیت ها شده است.شاخص میزان سفارشات 
جدید مشــتریان در خردادمــاه )5۹.۶۱( در 
مقایسه با اردیبهشت ماه با رشد کمتری روبرو 
بوده اســت. در میان همه صنایع، دو صنعت 
غذایــی و پوشــاک و چرم با کاهش شــدید 
موجودی  بوده اند.شاخص  روبرو  سفارشــات 
محصول )انبار( در خردادماه )۴۸.۹۴( نسبت 
به اردیبهشــت کاهش داشــته است، به نظر 
می رســد به دنبال نابسامانی و افزایش قیمت 
ارز، در برخی از رشته فعالیت ها، تولید کاهش 
یافتــه و برای جبران تقاضــای بازار، افزایش 
فــروش )۶۰.۹۸( از محل موجودی محصول 

در انبارها تأمین شده است.

 شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرســنجی انجام شده از بنگاه های 
اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل 
فصلی نشده( برای کل اقتصاد ایران در خرداد 
5۴.۷۳ بوده اســت، نرخ رشد شاخص نسبت 
به اردیبهشــت ماه اندکی کمتر بوده است. در 
این ماه به غیــراز موجودی مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده ســایر مؤلفه های اصلی باالی 

5۰ ثبت شده اند.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در 
خردادمــاه )5۹.5۰( در یکی از مقادیر باالی 
خود قرار دارد اما در مقایسه با اردیبهشت ماه 
رشــد کمتری داشته اســت. بخش صنعت 
بیشــترین میــزان رشــد را در میان ســایر 

بخش های اصلی داشته است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در 
خردادماه )5۱.۹۰( در مقایسه با اردیبهشت ماه 
با کاهش رشــد روبرو بوده است. این شاخص 
در بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان 
با رکود همراه بوده و کاهش داشــته است. به 
عقیده فعاالن اقتصــادی باال رفتن نرخ ارز و 
کاهش قدرت خرید باعث کاهش سفارشــات 
مشتریان شده است.شاخص میزان استخدام 
و به کارگیــری نیروی انســانی در خردادماه 
)5۲.۴۱( نســبت به ماه قبل با رشد کمتری 
روبرو بوده اســت. به نظر می رسد کمتر بودن 
رشد این شاخص متأثر از کاهش سفارشات و 
مواد اولیه در بخش های خدمات و کشاورزی 
و ساختمان اســت که این بخش ها شاخص 
استخدام را تقریباً مانند ماه قبل ثبت کرده اند.

شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شده در خردادماه )۴۷.۷۲( نسبت 
به اردیبهشــت ماه )۴5.۳۴( افزایش داشــته 
ولی رقم کمتر از 5۰ آن نشان دهنده آن است 
کــه همچنان اکثر فعالیت هــا به خصوص در 
بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان با 
کمبود مواد اولیه روبرو هســتند. افزایش نرخ 
ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه در 

رقم این شاخص تأثیرگذار بوده است.
شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری 
شده در خرداد )۸۶.۷۰( یکی از مقادیر باالی 
خود را ثبت کرده، هرچند از شدت آن نسبت 
به ماه قبل )۹۲.۷5( کاسته شده است. افزایش 
قیمــت ارز در بــاال بودن قیمت مــواد اولیه 
تأثیرگذار بوده و در بخش خدمات و کشاورزی 
این افزایش با شدت بیشتری همراه بوده است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت 
اقتصادی در ماه آینده )5۰.5۴( تقریباً مانند 
ماه قبل پیش بینی می شود و فعاالن اقتصادی 
در بخــش خدمــات و کشــاورزی انتظارات 
بدبینانــه و پیش بینی کاهــش فعالیت ها در 
تیرماه را دارند.به طورکلی رشــد شاخص کل 
تعدیل فصلی نشــده در خردادماه، نسبت به 
اردیبهشت ماه کمتر بوده است. به اعتقاد فعاالن 
اقتصادی افزایش نرخ ارز باعث کمبود نقدینگی 
فعاالن اقتصادی شــده و بسیاری از فعاالن با 
موجودی های قبلی تولیــد و خدمات را ارائه 
داده اند. از طرفی با افزایش شدید قیمت ها، قادر 
به تولید و ارائه خدمات در قیمت های دستوری 
نیستند. به خصوص که افزایش پی درپی نرخ 
ارز و کاهش قدرت خرید مشتریان، سفارشات 
را در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان 

کاهش داده است.

 شــاخص مدیران خرید در بخش 
صنعت

بر اســاس داده هــای به دســت آمده از 
بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید 
صنعت )تعدیل فصلی نشده( در خردادماه عدد 
5۹.۶5 به دســت آمده است. این شاخص که 
یکی از مقادیر باالی خود را به ثبت رســانده 
اســت در مقایســه با خرداد ســال های قبل 
باالترین مقدار خود را داشته است. در خردادماه 
همه مؤلفه های اصلی شــامخ بخش صنعت 
باالی 5۰ ثبت شده اند اما موجودی مواد اولیه 
کمترین رشد را نسبت به سایر مؤلفه ها داشته 
است. در میان رشته فعالیت های صنعتی، به 
ترتیب صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته، 
ماشین ســازی و لوازم خانگی و صنایع کانی 
غیرفلزی بیشترین افزایش را داشته در مقابل 
صنایع پوشاک و چرم و صنایع غذایی با کاهش 

شاخص کل روبرو بوده اند.
شــاخص مقدار تولیــد محصوالت بخش 
صنعت در خردادماه )۶۲.۶5( افزایش داشته 
اما نرخ افزایش آن نســبت به ماه قبل کمتر 
بوده اســت. به نظر می رسد کمتر بودن نرخ 
رشد سفارشات مشتریان در مقایسه با ماه قبل 
باعث کمتر شدن نرخ رشد تولید در برخی از 

رشته فعالیت ها شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در 
خردادماه )5۹.۶۱( در مقایسه با اردیبهشت ماه 
با رشد کمتری روبرو بوده است. در میان همه 

صنایع، دو صنعت غذایی و پوشــاک و چرم با 
کاهش شدید سفارشات روبرو بوده اند. به دلیل 
افزایش شــدید قیمت مواد اولیه )حذف ارز 
ترجیحی( و به دنبال آن افزایش قیمت فروش 
این صنایع در ماه گذشته، علیرغم اهمیت اقالم 

تولیدی، با کاهش تقاضا روبرو بوده اند.
شاخص موجودی مواد اولیه در خردادماه 
)5۱.۸۸( نسبت به اردیبهشت افزایش داشته 
است اما در بسیاری از رشته فعالیت ها مانند 
صنایع فرآورده های نفت و گاز، پوشاک و چرم و 
الستیک و پالستیک، شاخص با کاهش شدید 

روبرو بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خرداد 
)۸۲.۹۴( همچنان در مقادیر باالی خود است 
اما نرخ افزایش آن در مقایســه با تورم شدید 
ماه قبل کمتر بوده است. افزایش این شاخص 
در صنایع غذایی در مقایســه با سایر صنایع 
بیشتر بوده است. بر اساس گزارش خردادماه 
مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده، 
نرخ تورم نقطه ای در خرداد به 5۲.5 رســیده 
است که این عدد برای گروه عمده خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات به ۸۱.۶ رسیده است. 
نرخ تورم ماهانه نیز ۸.۷ افزایش داشته است 
کــه این افزایش برای گروه عمده خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات ۲5.۴ درصد بوده است.

شــاخص قیمت محصوالت تولید شده در 
خردادماه )۶۳.۲۹( در مقادیر باالی شــاخص 
ثبت شده است. اگرچه نرخ افزایش آن نسبت 
به ماه قبل کمتر بوده اســت. افزایش پیاپی 
قیمت مواد اولیه و سایر نهاده های تولید باعث 
افزایش شــاخص قیمت فــروش محصوالت 
تولیدی شــده است هرچند هنوز در برخی از 
رشته فعالیت ها این شاخص به میزان افزایش 

هزینه ها افزایش نیافته است.
شــاخص موجودی محصــول )انبار( در 
خردادماه )۴۸.۹۴( نســبت به اردیبهشــت 
کاهش داشته است، به نظر می رسد به دنبال 
نابســامانی و افزایش قیمت ارز، در برخی از 
رشــته فعالیت ها، تولید کاهش یافته و برای 
جبران تقاضای بازار، افزایش فروش )۶۰.۹۸( 
از محل موجــودی محصول در انبارها تأمین 
شــده است.شــاخص انتظارات تولید در ماه 
آینده )5۷.۶۳( در مقایســه با اردیبهشت ماه 
کمتر شده اســت. به نظر می رسد با کاهش 
قدرت خرید و سفارشــات و کاهش نقدینگی 
بنگاه ها و همچنین قطعی های برق، انتظارات 

خوش بینانه فعاالن اقتصادی رشــد کمتری 
نسبت به ماه قبل دارد.

به طورکلی افزایش نرخ ارز باعث شــده تا 
قیمــت خرید مواد اولیه و محصوالت افزایش 
یابد و به همراه افزایش سایر نهاده های تولید 
مانند دستمزد و قیمت انرژی، هزینه تمام شده 
تولید را باال برده، اما قیمت گذاری دســتوری 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت در برخی از 
رشته فعالیت ها باعث شده تا صنایع با حاشیه 
سود بسیار پایین محصوالت خود را به فروش 
برســانند که بعضاً زیان ده شوند. همچنین به 
دلیل گرانی مواد اولیه بسیاری از شرکت ها با 
مواد اولیه قبلی تولید داشته اند یا از موجودی 
قبلی انبار برای تأمین سفارشات مشتریان خود 
استفاده کرده اند. از طرفی معضل قطعی های 
برق به خصوص در مواردی که بدون برنامه ریزی 
و اعالن قبلی است، تولیدکنندگان را با مشکل 

روبرو کرده است.

 مشــکالت اصلی از دید برخی از 
فعاالن اقتصادی در خردادماه ۱۴۰۱

- در خردادماه بسیاری از تولیدکنندگان با 
قطعی برق روبرو بوده اند و تولید کاهش یافته 
اســت که این قطعی در صــورت ارائه برنامه 
قبلــی و منظم قابل برنامه ریــزی خواهد بود 
اما درصورتی که به دفعات زیاد باشــد و برنامه 
زمان بندی مشــخصی نداشته باشد یا قطعی 
طبــق زمان بندی اعمال نشــود باعث از بین 
رفتن مواد اولیه در برخی از صنایع خواهد شد.

- عدم همــکاری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در قیمت گذاری و اعمال قیمت گذاری 
دستوری در بعضی از رشته فعالیت ها و پایین 
نگه داشتن قیمت فروش بدون در نظر گرفتن 
حاشــیه سود درســت باعث کاهش درآمد و 
زیان ده شــدن برخی از صنایع شده و آن ها را 
به مرز تعطیلی کشانده است. )صنایع فلزی، 

صنایع شیمیایی و ...(
- افزایــش قیمت ارز منجــر به باال رفتن 
قیمت مواد اولیه شــده که به همراه افزایش 
هزینه سایر نهاده ها بر افزایش قیمت محصول 
تأثیرگذار بوده و با توجه به کاهش قدرت خرید 
مردم با کاهش تقاضای مشتریان روبرو شده اند 

)صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و...(
- با رفع قانون تعهدات ارزی، شرایط برای 
صادرکنندگان بهتر خواهد شد و دالر جایگاه 
واقعــی خود را پیدا خواهد کرد و به ســمت 

تک نرخی شدن می رود. )صنایع فلزی(
- بــا حذف ارز ترجیحی مبلغ تمام شــده 
کاالهای تولیــدی افزایش یافتــه ولی عدم 
همــکاری بانک ها در ارائه تســهیالت منجر 
بــه افزایش قیمت خواهد شــد و قیمت های 
کنونی مربوط به ســال قبل است در صورت 
ارائه قیمت های جدید فشــار زیادی به اقشار 
جامعه وارد خواهد شــد. )صنایع شیمیایی، 

صنایع غذایی(
- بســیاری از صنایــع با کمبود شــدید 
نقدینگــی روبرو هســتند و بانک های عامل 
تسهیالت ریالی و ارزی ارائه نمی دهند. )صنایع 

شیمیایی، کشاورزی(
- از بیــن رفتــن صنعــت دام و طیور به 
دلیــل کمبود منابع و نهاده هــای مورد نیاز، 
باعث رکــود در صنایع پایین دســتی مانند 
شرکت های تولیدی داروهای دامی نیز خواهد 

شد. )شیمیایی، کشاورزی(.

کشتیرانی ایران ۳۰۰ کانتینر برای حمل بار به روسیه اختصاص داد

مجتبی مراد حاصلی 
کارشناس

تجربه ناگوار مدیریت ارز در ایران

۹5 درصد ارز در ایران از طریق دولت به اقتصاد تزریق می شــود. این ارز عمدتا 
محصول تولید ناخالص داخلی نیست بلکه عموما از طریق صادرات مواد خام معدنی 

و نفت خام و در کنار آن اقالم پتروشیمی، میعانات گازی و ... حاصل می شود.
این ساختار ارزی طبیعتا سبب شده که دولت ها بعضا به غلط خواسته اند ضعف  
و اشتباهات مدیریتی خود را با افزایش قیمت ارز جبران نمایند و لذا در مقاطعی به 

صورت شوک های ویرانگر ارزی بود جبران نمایند.
این اقدام طمع جویانه خود را با عبارات و توصیه ها و سیاست های شکست خورده 
وارداتی مثل تعدیل ســاختاری و تعدیل قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی تالش 

کردنند توجیه می کنند.
تجربه بانک جهانی هم نشــان داد که بســیاری توصیه ها اشــتباه بود و حتی 
جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل و قائم مقام بانک جهانی که ابتد مدافع و مروج 
سیاست های تعدیل و نظریاتی مانند آزادسازی قیمت ارز و ... بود، وقتی نتایج ناگوار 
آن را در کشورهای آسیایی امریکای التین آفریقایی را دید، جزو مخالفان قرار گرفت.

در ایران اما هر دولتی سرکارآمده با درجه ای، این مسیر را پی گرفته است، استارت 
این اقدام در دولت ســازندگی آغاز شــد و دولت نهم و دهم و یازده و دوازدهم نیز 

شوک های ارزی بزرگی را تجربه کردند.
شوک ارزی دولت نهم و دهم نیز بسیار سهمگین و سی صد درصدی بود و در 
دولت قبلی نیز قیمت ارز از محدوده سه هزار تومان به سی هزار تومان رسید و رشد 

۱۰ برابری را شاهد بود.
تجربه ناگوار مدیریت ارز در ایران یکی از مصادیق مهم برای تتبین دیدگاه های 
نظری اقتصادی دولت است. برای حل این مشکل ریشه ای، مساله شفافیت و بیان 
دیدگاه فکری و نظری در مشی اقتصادی کابینه سیزدهم خاصه در تیم اقتصادی دولت، 
بسیا مهم است.خصوصا در این مقطع که نگرانی جدی در بین بعضی از صاحبنظران 
دلسوز وجود دارد، اهتمام به این رویکرد، واجد اهمیت بسیار باالیی است. ایراد مهم 
و مشترک بسیاری از روسای جمهور و بعضی از مسئولین اجرایی از بعد از جنگ تا 
کنون این بوده است که بسیاری از تصمیمات و سیاست ها مبتنی بر باورها، ایده ها، 
سالئق و نظرات شخصی آنها بوده که بدون طی فرایند کار کارشناسی و نخبگی به 
مرحله اجرا می گذارند.در حالیکه باید تایید علمی و کارشناسی آن ایده یا تصمیم باید 
برتر بودن خود را در قیاس با نظرات و طرح ها رقیب به اثبات رسانده باشد. مثال از 
دوره سازندگی بعضی از طرح ها و برنامه ها صرفا مبتنی بر ایده شخصی رییس جمهور 
بود و در عمل ناکارامدی و اختالالت خود را نشان داد.بطوریکه ما در مجلس هفتم 
با۱۷۰۰۰ پروژه ناتمام مواجه بودیم که بعضی از آنها در عمل اشکاالت بنیادی خود 
را نشان داده بودند و همچنین ایده هایی تحت عنوان مناطق آزاد، مسکن مهر و ... 

که مشکالت بنیادی از خود در عمل نشان داد.

   آنقدر نفت صادر کرده ایم که هم کسری بودجه دولت را جبران کردیم ، 
هم جیبش را پر پول!

وزارت نفت در نامه ای به روزنامه شرق نوشت : جمهوری اسالمی ایران به مدد سال ها 
تجربه و تخصص و در اختیار داشــتن پتانسیل کم نظیر لجستیکی، ضمن حضور در 
بازارهای سنتی و تأمین نیاز مشتریان قدیمی خود، امکان حضور در هر جغرافیایی از 
بازار جهانی نفت را دارد.کمااینکه در چند ماه اخیر افزایش فروش نفت و میعانات در 
کنار افزایش قیمت، کسری سنگین بودجه ۱۴۰۰ را جبران کرده و دست دولت را در 
مدیریت بازار ملتهب ارز، بازتر کرده است. چنانکه دولت برای اولین بار در سال های 
اخیر برای اداره خود در ماه های نخست ســال از بانک مرکزی تنخواه نگرفته است.

استراتژی بازاریابی نفت ایران در دوره اخیر، بازاریابی فعال بوده و ایران در این مدت 
عالوه بر حفظ سهم بازارهای گذشته، وارد بازارهایی شده است که قبال تصور حضور در 

این بازارها در شرایط تشدید محدودیت ها نیز وجود نداشت.

  تکلیف یارانه جاماندگان چه می شود؟
سازمان هدفمندی یارانه ها از واریز یارانه معیشتی تیرماه در روز سه شنبه ۲۱ تیر خبر 
داد. سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد که یارانه معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی 
سه شنبه ۲۱ تیرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.پرداخت مبالغ نقدی 
از اردیبهشت ماه امسال تغییر رویه داده است. به طوری که تا پیش از این در دهم هر 
ماه یارانه معیشتی 55 تا ۲۰5 هزار تومانی و در بیستم نیز مبلغ نقدی ۴5 هزار و 5۰۰ 
تومانی به حساب سپرستان خانوار واریز می شــد. با اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از واردات کاالی اساسی، تبدیل به یک مورد با مبلغ متغیر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
تومان به ازای هر یک از اعضای خانوار شده است.یارانه قبال برای حدود ۷۸ میلیون نفر 
اختصاص پیدا می کرد. در طرح جدید با حذف یک دهک، پرداخت برای ۹ دهک ادامه 
پیدا کرده است. برای سه دهک اول مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و شش دهک دیگر ۳۰ هزار 
تومان پرداخت می شود.دولت در هر ماه حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت 
نقدی جدید هزینه پرداخت می کند. این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ 
پرداخت باید به صورت کاالبرگ باشد. اما این موضوع هنوز نهایی نشده و فعال پرداخت 
نقدی ادامه دارد.در این میان، ســازمان هدفمندی یارانه ها هنوز زمان قابل برداشت 

شدن یارانه جاماندگان را اعالم نکرده است. 

 گشت ویژه علیه کارتخوان ها و حساب های اجاره ای/ این کارتخوان ها 
غیرفعال می شوند

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: از پول های کارت به کارت شده به حساب فروشندگان 
هم مالیات اخذ خواهد شد.ســازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی گشــت ویژه علیه 
کارتخوان ها و حســاب های اجاره ای را آغاز کرده اند، هدف از این اقدام جلوگیری از 
فرار مالیاتی اعالم شده است. اقدامی که باعث شــده برخی کسبه به جای استفاده 
از کارتخوان های فروشگاهی از خریداران و مشتریان خود بخواهند تا به جای کارت 
کشــیدن، پول را کارت به کارت کنند. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در 
واکنش به این اقدام اعالم کرد کارت به کارت هم جزو مالیات فروشندگان محسوب 
می شود. همزمان مدیرعامل شرکت شــاپرک از غیرفعال شدن ۳5۰هزار کارتخوان 
فروشگاهی به دلیل ثبت نشدن در سامانه مالیاتی خبر داده و یک مقام انتظامی هم 
اعالم کرد: برخی حساب های بانکی غیرفعال و مسدود شده است.رئیس سازمان امور 
مالیاتی با اشاره به اجرای قانون جدید مالیات بر پایانه های فروشگاهی اعالم کرد: از 
سال گذشته سامان دادن به نظام نقل و انتقال پول و شفاف کردن انتقال پول در وجه 
ذی نفعان در دســتور کار قرار گرفت و درگاه های پرداخت و پایانه های فروشگاهی 
را به پرونده های مالیاتی به طور تقریباً کامل اتصال داده ایم و ۷.۲میلیون دســتگاه 
پرداخت به پرونده های مالیاتی متصل شــد. او افزود: ۳میلیون دســتگاه پرداخت 
انصراف داده اند و دستگاه های خودشــان را غیرفعال کرده اند، هم اکنون ۱.۴میلیون 
دستگاه پرداخت بالتکلیف است که در یک ماه آینده با دستور بانک مرکزی غیرفعال 
خواهد شد.منظور با اشاره به تفکیک حساب های شخصی و تجاری اعالم کرد: زمانی 
که پایانه های فروشــگاهی را ساماندهی کردیم، متأســفانه برخی فعاالن اقتصادی 
مردم را بــه زحمت انداختند؛ زیرا مــردم را مجبور می کردند به جــای اینکه از این 
پایانه ها استفاده کنند، مبلغ مورد نظر را به صورت کارت به کارت یا حساب به حساب 
 منتقل کنند اما با تفکیک حســاب های شــخصی و تجاری، عماًل حساب هایی که 
تجاری باشند همچون پایانه های فروشگاهی با آنها برخورد می کنیم که نشانگر فعالیت 

اقتصادی فرد خواهد بود.

  خبرخبر

  قهر عرضه و تقاضا در بازار مسکن پایتخت
بررسی سه شاخص قیمت، متراژ و محدوده معامالت حاکی از آن است که دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن شهر تهران، مسیری جداگانه را طی می کنند؛ بدین معنا که عرضه واحدها از نوع بزرگ متراژ، باالتر از میانگین قیمت و در محدوده شمال 

تهران است اما تقاضای واقعی در واحدهای کوچک، کمتر از متوسط قیمت و در مناطق مصرفی تمرکز کرده است.
 نزدیک 5۷ درصد معامالت مسکن در محدوده قیمتی کمتر از میانگین شهر یعنی پایین تر از ۳۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع انجام می شود. از طرف دیگر متوسط قیمت در ۱۶ منطقه از شهر تهران پایین تر از سطح میانگین کلی است. واحدهای 
5۰ تا ۶۰ متر مربع رتبه اول از نظر مساحت را به خود اختصاص می دهد و حدود 5۴ درصد معامالت در واحدهای کمتر از ۸۰ متر انجام می شود. این در حالی است که عمده واحدهای عرضه شده در آگهی ها در محدوده شمالی پایتخت و باالتر از ۸۰ 
متر مربع هستند.عمده خریدهای بازار مسکن در سه ماهه ابتدای امسال از نوع سرمایه گذاری بوده است. اما اتفاق مثبت می تواند این باشد که جریان بخر و بفروشی و سفته بازی در عین حال که بازار مسکن را مأمنی برای حفظ ارزش دارایی انتخاب 
کرده، تقاضای بالفعل خرید در سالهای آینده را در محاسبات خود لحاظ کرده است. به دلیل رشد سنگین قیمت خانه در چهار سال اخیر نبض خریدهای مصرفی بسیار کند می زند و خریدهای سرمایه ای پس از غیبت حدودا یک ساله عمده فضای بازار 
ملک را از اسفند سال گذشته تا کنون به خود اختصاص داده است.بازار مسکن در ماههای اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ با دو تغییر معنادار مواجه شد. دو تورم ماهیانه ۶.۱ و ۸.۴  درصد در ماههای دوم و سوم سال جاری گویای آن است که سرمایه گذاران با 
پیش فرض انتظارات تورمی، افزایش تورم، رکود بازارهای رقیب و افت بورس، بازار ملک را برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کرده اند. با این حال چشم انداز خود را معطوف به دوره رونق خریدهای مصرفی در آینده قرار داده و سرمایه خود را به خرید 
آپارتمان هایی متناسب با الگوی مصرف اختصاص داده اند.خرداد امسال دو رکورد در بازار امالک پایتخت به ثبت رسید. نخستین رکورد به رسیدن متوسط قیمت به ۳۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع مربوط می شود که رقمی بی سابقه محسوب 

می شود. اتفاق دیگر رسیدن تعداد معامالت به حد نرمال است که در ۴۹ ماه گذشته بی سابقه بود. خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۴ هزار قرارداد خرید و فروش خانه در تهران به امضا رسید که در ۴۹ ماه گذشته با چنین حجمی از معامالت مواجه نشده بود.
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قیمتبرنجایرانیبه۲۰۰هزارتومانمیرسد؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  | قیمت انواع 
کیفــی برنج ایرانی اندکــی پیش از آغاز 
امســال از ۱۰۰هزارتومان گذشــت. در 
۳ ماه گذشته به طور پیوسته روند افزایش 
قیمت ادامه داشته است. همزمان با آغاز 
برداشت محصول در شالیزارهای کشور از 
۱۵روز دیگر، واردات برنج نیز به ممنوعیت 
فصلی می رود؛ درحالی که برنج وارد شده 
از ابتدای امسال به دلیل پاره ای مشکالت، 
بســیار کمتر از میزان پیش بینی شــده 

بوده است.

 کندی روند ثبت سفارش واردات برنج
دبیر انجمن واردکننــدگان برنج، میزان کل 
برنج وارد شــده از ابتدای امسال را ۴۰۰هزار 
تن اعالم کرد و این میزان را با توجه به نیاز بازار 

بسیار کم دانست.
مسیح کشاورز با اشــاره به ُکندی روند ثبت 
ســفارش واردات برنج در طول امسال گفت: 
با توجه به گرانی برنج ایرانی، تقاضای بخش 
زیــادی از مصرف کننــدگان از خانگــی یا 
رستوران ها و شرکت ها به سمت برنج خارجی 
رفته و ما باید این نیاز را تامین کنیم؛ این در 
حالی است که روند واردات با حفره ها و موانع 

زیادی مواجه شده است.
او اضافه کرد: تا پایان سال حداقل ۱.۵میلیون 
تن برنج باید وارد شود و با توجه به گرانی بیش 
از حد برنج ایرانی از یک ســو و کاهش تولید 
از سوی دیگر، امســال به احتمال زیاد باید از 
میانگین هر ســال واردات بیشتری داشته 

باشیم، این در حالی است که
موازی کاری ها، رونــد واردات را ُکند کرده و 
به طور مثال، تمــام آزمایش هایی که وزارت 

بهداشــت روی برنج هــای وارداتــی انجام 
می دهد، سازمان اســتاندارد همان را دوباره 

انجام می دهد.

 تکلیف واردات برنج هنوز مشخص 
نیست

تجربه افزایش شــدید قیمت برنج ایرانی در 
بازار در فصل ممنوعیت واردات سال گذشته، 
وزارت بهداشــت را بر آن داشت تا در زمینه 
ممنوعیت واردات همزمان با فصل برداشت، 

بازنگری کند.
وزیر جهادکشــاورزی و معاون برنامه ریزی 
اقتصادی این وزارتخانــه از چندین مورد از 
»نبود محدودیت« در واردات امسال سخن 
گفته اند اما هنــوز هیچ تصمیمــی در این 
خصوص به صورت مکتوب و رسمی به گمرک 

ابالغ نشده است.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان، با نزدیک 
شدن به مرداد ماه و زمان ممنوعیت فصلی، 
هیچ واردکننده ای ریسک واردات را به دلیل 
رسوب کاالیش در گمرک نمی پذیرد و این 
موضوع می تواند بازار را دوباره با کمبود کاال 
مواجه کند؛ کمبودی که رشد قیمت را در پی 

خواهد داشت.
کشاورز در این خصوص گفت: برای حمایت 
از برنج ایرانی راهکارهایی بهتر از ممنوعیت 
واردات وجــود دارد؛ ازجملــه حمایــت در 
زمینه ســخت افزاری و نرم افزاری، اقداماتی 
از قبیل یکپارچگی زمین ها، صنعتی کردن 
شالیکوبی ها برای کاهش ضایعات و در بخش 
نرم افزاری نیز برندسازی برنج های ایرانی برای 
رصدپذیر شدن میزان تولید، کیفیت، عرضه 
و غیره به همان شــکلی که برای برنج های 

وارداتی اتفاق می افتد.

  قیمت ۲۰۰هزار تومانی برنج ایرانی
دبیر انجمن واردکنندگان با اذعان به اینکه 
هزینه در بخش تولید و کشاورزی باال رفته، 
درباره تعیین قیمت برنج ایرانی گفت: قیمت 
برنج ایرانی به هیچ عنوان منطقی نیســت و 
نمی توان تمام مشکالت بخش کشاورزی را 
بر دوش مصرف کننده گذاشت.کشاورز اضافه 
کرد: اگر ما از خارج برنج را با قیمت مناسب 
می خریم، برای این اســت که آنها با استفاده 
از ماشین آالت پیشرفته، از شالی ۹۵درصد 
برنج می گیرند و قیمت به صرفه می شود؛ ولی 
در ایران ۵۰درصد شالی، برنج شکسته است 
و تاوان این نقــص را مصرف کننده می دهد، 
درحالی که اگر دولت امکان تامین ماشــین 
آالت را ندارد باید به کشــاورز یارانه بدهد تا 
این بار از دوش مصرف کننده برداشته شود. 
برنج سفیدی که در بعضی کشورها از جمله 

تایلند تولید می شــود، از لحاظ عطر، طعم و 
قد با برنج های ایرانی هم رده اســت و فروش 
این برنج ها در اختالط با برنج های ایرانی یا در 
کیسه های ایرانی به عنوان برنج تولید داخل 
اخیرا به وفور دیده شده است .کشاورز، با بیان 
اینکه برنج خالص و بــدون اختالط ایرانی را 
کمتر از ۲۰۰هزار تومان نمی توان خرید، گفت: 
هم اکنون برنج های موجود در بازار ترکیبی از 
کمی برنج ایرانی کیفی با ایرانی پرمحصول یا 
ترکیبی از برنج ایرانی با برنج خارجی اســت 
که این برنج ها در محدوده کیلویی ۱۵۰هزار 
تومان عرضه می شود و سازمان استاندارد که 
برای برنج خارجی ۳۶۰قلــم آزمایش انجام 
می دهد، درباره برنج ایرانی که با قیمت های 
گزافی عرضه می شود، هیچ آزمایشی انجام 

نمی دهد.

  عامل آشفتگی بازار برنج چیست؟
رفتار دوگانه دولت با برنج های ایرانی و خارجی 
به اعتقاد دبیر انجمــن واردکنندگان برنج، 
موجب آشــفتگی در بازار برنج بوده اســت.

کشــاورز گفت: برنج های وارداتی به صورت 
شناسنامه دار وارد و در سامانه جامع تجارت 
رصد می شود که آیا برنجی که در فالن انبار 
وارد شده در بازار عرضه شــده یا خیر؟ و به 
چه میزانی عرضه شد؟ اما درباره برنج تولید 
داخل این پایش وجود ندارد و مشخص نیست 
چه تفکری باعث می شود برنج های ایرانی در 

انبارهای بدون شناسنامه ذخیره سازی شود.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه من نام این کار 
را احتکار می گذارم، افزود: نگهداری کاال در 
انباری که اطالعی از آن نداشته باشد، مصداق 

احتکار است.

  سرنوشت تلخ یک سهام با ارزش
ارزش واقعی سهام عدالت درحالی رو به نزول است که پرتفوی آن از چند سهام با ارزش 
تشکیل شده است اما هرکدام از این سهم ها تحت تاثیر روزهای قرمز بازار سرمایه از ارج 

و قرب افتاده اند و همانند گذشته نه چندان دور، ارزشی ندارند.
 سهام عدالت همان دارایی که از سوی مسئوالن با ارزش خوانده می شود و حدود ۴۹ 
میلیون مشمول دارد، پس از آزادسازی در سال ۱۳۹۹ روزهای پر فراز و نشیبی را پشت 
سر گذاشته و ارزش واقعی آن که طی دو سال گذشته،  از ۲۰ میلیون تومان نیز فراتر رفته 

بود تا کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیز کاهش یافته است.
بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفندماه 
سال ۱۳۹۹، ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام 
در ۱۶ تیرماه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود. سهامی که در 
روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت  ماه و خرداد ماه سال ۱۳۹۹ 

بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.
در این راستا، در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ 
هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش این ارزش شد. به 
طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن ماه سال 

گذشته، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.
اما در نهم فروردین ماه سال جدید ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی 
۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار، در اواخر فروردین این رقم به 
حدود  ۱۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رسید. تا ۱۸ اردیبهشت افزایش ارزش سهام عدالت 
ادامه داشت و به ۱۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان هم رسید. اما دوباره روزهای پرنوسان بازار 
روی ارزش سهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و در ۱۰ خردادماه، ارزش واقعی سهام عدالت 
با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و در چهارم تیرماه نیز  

حدود ۱۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان بود.
بر این اساس چراغ های قرمز بورس بر سهام عدالت نیز سایه انداخته و ارزش واقعی سهام 
عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی حتی نسبت به حدود ۲۰ روز قبل باز هم کاهش 

داشته و به ۱۲ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان رسیده است.
البته همه این مباحث درحالی مطرح می شود که امکان فروش این سهام برای مشموالن 
وجود ندارد و این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف سهام 
عدالت باشند. این توقف فروش نیز از اواسط سال ۱۳۹۹ و پس از سقوط تاریخی بورس 
آغاز شد و همچنان هم با وجود وعده های زیاد چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی 

درمورد تعیین تکلیف سهام عدالت، ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، پس از آزادسازی ســهام عدالت، مشموالن این سهام که روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند با مراجعه به سامانه 

www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

  بی نیازی کشور از واردات شمش فوالد و آهن اسفنجی
آمار واردات زنجیره فوالد از شــمش فوالد تا انواع مقاطع، محصوالت فوالدی و آهن 
اسفنجی نشان می دهد که عالوه بر اینکه چند سالی است، کشور از واردات آهن اسفنجی 
بی نیاز و واردات آن صفر بوده است، در دو ماهه امسال نیز واردات شمش فوالد صورت 
نگرفته؛ این در حالیست که واردات سایر اقالم افزایش ۱۹ تا ۳۳ درصدی داشته اند.بر 
اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار ایسنا، قرار گرفت، 
در دو ماهه امسال میزان واردات مجموع مقاطع طویل فوالدی ۳۳ درصد، محصوالت 
فوالدی ۲۰ درصد و مجموع مقاطع تخت ۱۹ درصد نســبت به آمار واردات آن ها در 
مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است؛ این در حالیست که کشور از واردات آهن 

اسفنجی و شمش فوالد )فوالد میانی( در این مدت بی نیاز بوده است.
بیشترین میزان واردات فوالدی در دو ماهه ابتدایی امسال  مختص محصوالت فوالدی 
معادل ۱۳۸ هزار تن است که نسبت به میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته 

)۱۱۵ هزار تن( ۲۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.
پس از آن میزان واردات مقاطع تخت فوالدی در مدت مذکور سال جاری معادل ۱۲۶ 
هزار تن ثبت شده که از میزان واردات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۹ درصد 
بیشتر است. در مجموع فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حدودا ۱۰۶  هزار تن مقاطع 

تخت فوالدی وارد کشور شده بود.
در نهایت مجموع مقاطع طویل فوالدی وارد شده در دو ماهه ۱۴۰۱ نسبت به همین 
مدت در سال گذشته ۳۳ درصد بیشتر شده و از ۹۰۰۰ تن به ۱۲ هزار تن رسیده است.

طبق آمار، واردات شمش فوالدی )فوالد میانی شامل اسلب، بیلت و بوم( و آهن اسفنجی 
در دو ماهه ابتدایی امسال صفر ثبت شده است.

همچنین شایان ذکر است که بر اساس آمار واردات در فروردین ماه که البته نسبت به 
فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز کاهشی بوده است، اکثر حجم واردات فوالدی ها )در مجموع دو 

ماهه ۱۴۰۱( در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر طبق آمار، طی دو ماهه ابتدایی امسال بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن 
صادرات اقالم فوالدی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع 
تخت فوالدی و شمش فوالد افزایشــی رقم خورده اما در مقاطع طویل و محصوالت 
فوالدی، صادرات کاهشی شده است؛ ضمن اینکه برخالف آنکه همیشه بیشترین رشد 
صادرات متعلق به آهن اسفنجی ثبت می شد، میزان صادرات آن در دو ماهه امسال صفر 
شده است.بررســی آمار تولید، صادرات و واردات انواع اقالم فوالدی نشان می دهد که 
بیشترین حجم تولیدی انواع فوالدی ها در دو ماهه ابتدایی سال جاری، صرف مصرف 

داخل شده است.

  روند افزایشی قیمت نفت دوام نیاورد
قیمت نفت در معامالت پرنوسان روز دوشنبه تحت تاثیر نگرانیها نسبت به بروز رکود و 
محدودیتهای کرونایی چین که مسئله محدودیت عرضه را تحت الشعاع قرار داد، حدود 

یک دالر کاهش پیدا کرد و روند رشد معامالت جمعه را معکوس کرد.
 بهای معامالت نفت برنت با ۸۲ سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش، به ۱۰۶ دالر و ۲۰ سنت 
در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه ۲.۳ درصد صعود کرده بود. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و چهار سنت معادل یک درصد کاهش، به ۱۰۳ 

دالر و ۷۵ سنت در هر بشکه رسید و رشد دو درصد روز جمعه را کمرنگ کرد.
حجم معامالت روز جاری به دلیل تعطیالت عمومی در بخشهایی از آسیای جنوب شرقی 

از جمله سنگاپور که قطب معامالت نفت است، اندک بود.
هر دو شاخص هفته گذشته پس از این که نگرانی از افزایش نرخهای بهره که خطر بروز 
رکود و افت تقاضا برای نفت را در پی دارد، بر بازار حاکم شد، به کاهش هفتگی تن دادند.

تحلیلگران گروه بانکی ANZ Research در یادداشــتی نوشــتند: قراردادهای خرید 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت اکنون در پایینترین حد از مارس ســال ۲۰۲۰ 
قرار دارد که تقاضا در اوج پاندمی کووید ۱۹ ریزش کرده بــود. این وضعیت با وجود 

سیگنالهایی از کمبود عرضه، ایجاد شده است.
هر دو شاخص در ابتدای معامالت روز دوشنبه ابتدا کاهش پیدا کردند، سپس صعودی 

شدند و دوباره مسیر کاهشی را در پیش گرفتند.
آمار ۱۰ ژوییه درباره آمار ابتال به کووید ۱۹ در چین نشان داد موارد ابتال نسبت به روز 
قبل افزایش پیدا کرده است. نگرانیها نسبت به احتمال قرنطینه گسترده تر پس از شیوع 

سویه جدیدی از اومیکرون در شانگهای، به قوت خود باقی است.
در بخش عرضه، بازار نگران برنامه های غرب برای تعیین سقف روی قیمت نفت روسیه 
است. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هشدار داده است تحریمهای بیشتر به 

تبعات فاجعه آمیزی در بازار انرژی جهانی ختم می شود.
یک عامل مهم دیگری که معامله گران به نظاره آن نشسته اند، تعمیرات خط لوله نورد 
استریم ۱ است که بزرگترین خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان است و قرار است از ۱۱ 
تا ۲۱ ژوئیه برای تعمیرات بسته شود. دولتها، بازارها و شرکتهای اروپایی نگرانند این 

تعطیلی به دلیل جنگ در اوکراین، طوالنی شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تدوین طرح جدید برای جبران افزایش 
قیمت دارو پس از اصالح نظام ارزی خبر داد. در حالی که ارز سایر کاالهای 
اساسی تعیین تکلیف شده است انتظار برای ساماندهی ارز دارو وجود داشت. 
رییس جمهور نیز در هفته های گذشته در مصاحبه تلویزیونی اشاره کرده بود 
تا زمانی که مطمئن نشویم بیمه ها آماده تامین جبران هزینه افزایش قیمت 
دارو هستند ارز ترجیحی دارو باقی خواهد ماند. حاال با صحبت های اخیر رییس 
سازمان غذا و دارو در شرایط کنونی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به نظر 

می رسد بیمه ها در حالت آماده باش برای ساماندهی ارز دارو هستند.
میرهاشم موســوی اظهار کرد: در واقع اصالح روش پرداخت مابه التفاوت 
یارانه ارزی دارو، اتفاق خواهد افتاد و قرار است مردم چیزی را از جیب برای 
این افزایش پرداخت نکنند. دو روش را برای این منظور پیش بینی کردند که 
هر کدام عملیاتی شود، زیرساخت هایش در تامین اجتماعی آماده است.وی 
افزود: جلسات متعددی از ابتدای طرح با سازمان غذاو دارو، وزارت بهداشت و 
بیمه ها و همچنین چندین جلسه با معاون اول رئیس جمهور برگزار شده است. 
زمینه های فنی که باید لیست داروها به سازمان های بیمه گر ارائه و بارگذاری 
شود، فراهم است. در چند روز گذشته نیز جلساتی در این زمینه برگزار شده 

و با ارسال این لیست، این اقدام در تامین اجتماعی هم محقق خواهد افتاد.

 کاهش پرداخت از جیب مردم
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به نسخه نویسی الکترونیک طی 
دو ســال اخیر که اجرای این طرح های تحولی را آسانتر خواهد کرد گفت: 
مسیرهایی را دارند پیش بینی می کنند که فکر می کنم با وجود بسترهای فنی 
که مهیاست مشکل خاصی نداشته باشیم. تمهیدات الزم در وزارت بهداشت 
دیده می شود و ما به عنوان سازمان بیمه گر هم بستر فنی این قضیه را آماده و 

در دست داریم و هم از ابتدا در هر طرحی که منجر به کاهش پرداخت از جیب 
مردم در حوزه سالمت شده همراهی کرده و آمادگی ۱۰۰ درصدی داشته ایم. 

در این زمینه نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.
موسوی ادامه داد: بارمالی برآورد شده برای اجرای کل این طرح حدود ۹۰ هزار 
میلیارد تومان است که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مربوط به دارو و مابقی 
مربوط به تجهیزات است. البته چون قرار است طی چند مرحله اتفاق بیفتد، 
باید جزئیات مشخص شود که در فاز اول قرار است چه تعداد از داروها مشمول 

شوند و بار مالی فاز اول چقدر خواهد بود.

 جزئیات مرحله اول طرح ساماندهی ارزی دارو
وی با بیان اینکه مرحله اول طرح ساماندهی ارزی دارو، برای داروهای تولید 
داخل اجرا می شود اظهار کرد: در بحث تامین مالی آمادگی از سمت ما وجود 
دارد و در بیمه ســالمت هم مشــکل خاصی وجود ندارد. برای شرکت ها و 
کارخانه های تولید دارو نیز جهت افزایش سرمایه در گردش تمهیداتی در 

کارگروه ها انجام شده است که با تامین منابع، مشکلی پیرامون افزایش مواد 
اولیه و غیره نداشته باشند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید براینکه مهمترین قسمت این طرح، 
این است که مابه التفاوت ناشی از اصالح قیمت ها از جیب مردم پرداخت نشود، 
گفت: این تراکنش مالی مابه التفاوت ها را از طریق ساز مان های بیمه گر و یا 
روش های الکترونیک دیگر که ممکن است در بستر هدفمندی یارانه ها اتفاق 
بیفتد دنبال خواهند کرد. به هر صورت پیش بینی خوبی انجام شده که مردم 
دارویشان را با قیمت قبلی دریافت کنند و مابه التفاوت از طریق بیمه ها و بستر 

هدفمندی یارانه ها به شکل مستقیم به داروخانه پرداخت شود.

  ۴۷ قلم داروی بیماران خاص را تحت پوشش بردیم
موسوی همچنین اعالم کرد که بخشی از داروهای OTC یا بدون نسخه که 
در سنوات گذشته مصرف عمومی داشــته اند نیز قرار است وارد این طرح 
شوند. بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد هزینه شده است و بیمه ها پوشش 
این داروها را نیز با پرداختی که از منابع عمومی دولت برای این داروها اتفاق 

می افتد، پذیرفتند.
وی اضافه کرد: در کنار این طرح، رویکرد خوبی نیز آغاز شده و ما در شورای 
عالی بیمه روی توسعه تعهدات بیمه ای کار می کنیم. اخیرا ۴۷ قلم داروی 
بیماران خاص را تحت پوشــش بردیــم. برخی خدمات بیماران اوتیســم 
نیز تحت پوشــش رفت. همه آنها به مراکز دولتی بــرای کاردرمانی و غیره 
دسترسی ندارند و این خدمات در مراکز غیردولتی تحت پوشش قرار گرفت. 
برخی خدمات بیماران پروانه ای نیز تحت پوشش قرار گرفته است. رویکرد 
 توســعه خدمات جزو اولویت های تامین اجتماعی است و این دولت هم به

 خوبی پشتیبانی می کند.

بررسی قیمت کاالهای اساسی در ابتدای تیر نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان 
می دهد که قیمت کاالها در  یک سال گذشته بین هشت )تیرآهن( تا ۳۶۷ )روغن 

مایع آفتابرگردان معمولی( درصد افزایش یافته است.
 بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقالم اساسی و پر مصرف بازار کشور 
منتهی به اول تیر که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

منتشر شده، قیمت ۵۲ قلم کاال در ۹ گروه بررسی شده است.

  افزایش 3۹ تا ۱۱۵ درصدی قیمت محصوالت پروتئینی
بر اساس این گزارش قیمت گروه محصوالت پروتئینی شامل گوشت مرغ، تخم 
مرغ، گوشت گوسفند و گوساله و گوسفند و گوساله زنده دراول تیرماه امسال 

نسبت به مدت مشابه سال قبل بین ۳۹ تا ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.  
طی یک سال گذشته قیمت هر کیلو گوشت گوســاله با ۶۱ درصد افزایش به 
حدود ۱۸۷ هزار تومان، هر کیلو گوشت گوســفندی با ۴۲ درصد افزایش به 
بیش از ۱۸۰ هزار تومان  و هر کیلو گوشت مرغ تازه با ۱۰۱ درصد افزایش به ۵۲ 
هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. همچنین در این مدت قیمت هر کیلو گوساله و 
گوسفند زنده ۵۷ و ۳۹ درصد افزایش یافته است. اما بیشترین افزایش قیمت در 
گروه محصوالت پروتئینی مربوط به تخم مرغ است که قیمت هر کیلو از آن ۱۱۵ 
درصد افزایش به حدود ۳۸ هزار تومان رسیده است.گروه لبنیات شامل انواع 
شیر، پنیر و کره نیز در یک سال گذشته بین ۷۸ تا ۱۵۲ درصد افزایش یافته که 
بیشترین افزایش مربوط به شیر خام در دامداری  به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان 
به ازای هر لیتر بوده است. بر این اساس قیمت هر کیلو شیر پاستوریزه بطری کم 
چرب و شیر استریل پاکتی نیز به ترتیب با ۹۹ و ۷۸ درصد افزایش نسبت به تیر 
ســال قبل به نزدیک به لیتری ۱۹ هزار و ۵۰۰ و ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده 
است. قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی و کره ۱۰۰ گرمی پاستوریزه نیز با افزایش ۱۳۳ و 
۱۰۵ درصدی طی یک سال گذشته به حدود ۲۱ و ۱۳ هزار تومان رسیده است.  

  قیمت شکر بیش از ۲ برابر شد
افزایش قیمت گروه قند، شکر و چای نیز طی یک سال گذشته ۲۶ تا ۱۰۲ درصد 
بوده است. در این مدت قیمت هر کیلو قند ۸۲ درصد، شکر فله ۷۲ درصد، شکر 

بسته بندی ۱۰۲ درصد و انواع چای بین ۲۶ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است. 
بنابراین در اول تیر امسال قیمت هر کیلو قند به حدود ۳۱ هزار تومان، شکر ۲۶ 

هزار تومان و چای به ۱۴۲ تا ۱۴۷ هزار تومان رسیده است.

  افزایش ۲۴۱ تا 3۶۷ درصدی قیمت انواع روغن 
در این میان از بین انواع روغن، قیمت روغن نیمــه جامد ۴.۵ کیلویی با ۲۴۱ 
درصد افزایش در یک سال گذشته به حدود ۳۴۵ هزار تومان رسیده است. اما 
قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی و سرخ کردنی ۳۶۷ و ۳۶۳ درصد افزایش 
یافته و به بیش از ۶۳ هزار تومان رسیده است.  بررسی قیمت گروه کاالیی غالت 
و حبوبات شامل انواع برنج، ماکارونی و حبوبات در یک سال گذشته نیز حاکی از 
افزایش ۲۸ تا ۲۰۱ درصدی قیمت این کاالهاست. بر این اساس برنج ایرانی یعنی 
هاشمی و طارم با ۱۹۰ و ۲۰۱ درصد افزایش طی این مدت به میانگین ۱۱۰ هزار 
تومان رسیده، اما این افزایش قیمت در برنج خارجی شامل هندی و پاکستانی 
کمتر یعنی حدود ۵۸ و ۵۹ درصد بوده و قیمت این دو محصول در تیر ماه امسال 
به حدود ۳۷  و ۴۰ هزار تومان رسیده است. قیمت ماکارونی ۵۰۰ گرمی نیز با 

۱۶۸ درصد افزایش در این مدت به حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.  

 محدوده قیمت حبوبات
از بین انواع حبوبات نیز در یک سال گذشته قیمت عدس، لوبیا چیتی، نخود و لپه، 

به ترتیب ۸۴، ۶۸، ۶۴ و ۲۸ درصد افزایش یافته است. به طوری که در ابتدای ماه 
جاری قیمت انواع حبوبات یاد شده در محدوده ۵۰ تا ۶۲ هزار تومان بوده است.  
گروه مورد بررســی بعدی در گزارش انجمن ملی حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان میوه، صیفی و مواد غذایی است که طی یک سال گذشته بین ۳۱ تا 
۱۴۴ درصد افزایش قیمت داشته اند. بیشترین افزایش قیمت در این گروه، در 
مدت یاد شده مربوط به سیب زمینی است که با افزایش ۱۴۴ درصدی نسبت به 
ماه مشابه سال قبل به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و بعد از آن رب گوجه فرنگی 
با ۱۳۲ درصد و پیاز زرد با ۱۰۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل در رتبه دوم و 
سوم قرار می گیرند. قیمت این دو محصول در ابتدای تیر به حدود ۹۹۰۰ و ۳۷ 

هزار و ۷۰۰  تومان رسیده است.  
از بین سایر میوه، صیفی و مواد غذایی در یک سال گذشته قیمت خرما مضافتی 
د ۸۸، سیب قرمز و زرد ۸۰ و ۷۶ درصد و گوجه فرنگی ۷۸ درصد افزایش یافته 

است.  
گفتنی است از ۲۲ اردیبهشت امسال ارز دولتی کاالهای اساسی حذف و یارانه 
نقدی جایگزین آن شد و علت افزایش قیمت کاالهای اساسی نسبت به سال 

گذشته همین موضوع است.

 شوینده چقدر گران شد؟
در گروه شــوینده ها نیز قیمت انــواع پودر دســتی و ماشــینی ۳۵ و ۴۳ و 
دستمال کاغذی ۵۲ درصد افزایش یافته، به طوری که قیمت انواع پودر ۵۰۰ 
گرمی در ابتدای تیر حدود ۱۳ تا ۱۷ هزار تومان و قیمت دستمال کاغذی ۲۰۰ 

برگ حدود ۱۲ هزار تومان بوده است.
قیمت کاغذ آ چهار بسته بندی نیز نیز در مدت یاد شده ۶۲ درصد افزایش یافته و 

قیمت بسته ۵۰۰ عددی این محصول به ۱۰۷ هزار تومان رسیده است.
همچنین بررسی قیمت گروه مصالح ساختمانی طی یک سال گذشته حاکی 
از افزایش هشت تا ۷۷ درصدی قیمت تیر آهن، ورق سیاه، میلگرد، گچ سفید 
و سیمان خاکستری است.در این میان در گروه تایر و روغن موتور نیز طی یک 
سال گذشته شاهد افزایش ۱۴ تا ۲۰ درصدی انواع الستیک خودروهای داخلی 

و همچنین افزایش ۱۰۱ و ۱۰۹ درصدی انواع روغن موتور هستیم.  

گامپایانیساماندهیارزدارو؟

قیمتکاالهایاساسیدریکسالگذشتهچقدرتغییرکرد؟

   اقتصاد چین به قرنطینه می رود؟
شانگهای با یافتن موارد بیشتر ابتال به کووید، مناطق جدید با خطر متوسط  و پرخطر را معرفی کرده و افزایش مداوم موارد تهدیدی برای کشاندن سرمایه مالی چین به قرنطینه است.

 دولت چین در بیانیه ای جداگانه پس از شناسایی ۴۰ منطقه در معرض خطر متوسط  و سه منطقه پرخطر در روز قبل، اعالم کرد که شانگهای ۳۸ منطقه با خطر متوسط  و یک منطقه پرخطر را اضافه کرده است.
به گزارش رسانه های دولتی چین، هایکو، مرکز استان جنوبی هاینان چین، خروج وسایل نقلیه و مردم از جزیره هایدیان در شمال شهر را از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح یکشنبه به وقت محلی ممنوع کرد و از ساکنان خواست در خانه بمانند. این شهر روز شنبه 
محدودیت های موقتی اعمال کرد که اکثر مشاغل و اماکن عمومی را برای هفته آینده تعطیل کردند.آخرین نتایج نشان می دهد که افزایش آلودگی در چین که از حدود یک هفته پیش آغاز شد، همچنان ادامه دارد. شی جین پینگ، رئیس جمهور گفته است 

که دولت او ترجیح می دهد برخی از تاثیرات موقتی بر اقتصاد را تحمل کند تا اینکه بگذارد کووید به ایمنی و سالمت مردم آسیب برساند.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/04/21

شماره : 1414

پروانه سپیدی که برخالف نام زیبایش مانند 
عنکبوت به جان درختان جنگلی زاگرس افتاده 
و با تار تنی سفید رنگ گرداگرد تنه و تک تک 
شاخ و برگ بلوط ها، تومار این درختان را در هم 
پیچیده و بخت آنها را با سیاهی پیوند زده است.

پروانه برگ خوار سفید بلوط جنگل های 
زاگرس بعد از گرمای زودهنگام اســفندماه 
گذشــته از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ از میان 
جنگل های زاگرس ســر در آورد و رفته رفته 
به دامن منابع طبیعی زاگرس در استان های 
فارس،خوزستان کهگیلوئیه و بویر احمد افتاد 
و در حال حاضر این آفت به بیش از ۸۰ هزار 
هکتار از جنگل های زاگرس در این سه استان 

هجوم آورده است.
به گفته مســئوالن آفت پروانه برگ خوار 
سفید در حدود ۶۰ هکتار از جنگل های استان 
کهگیلویه و بویراحمد،۱۸ هزار هکتار از جنگل 
های زاگرس جنوبی در اســتان خوزستان و 
بیش از ۶ هزار هکتار از جنگل های اســتان 
فارس طغیان کرده اســت.در روزهای اخیر 
پویش های زیادی از سوی دوستداران محیط 
زیســت و منابع طبیعی اســتان فارس برای 
حفاظت از جنگل هــای زاگرس در مقابله با 
آفت پروانه برگ خوار سفید به راه افتاده است.

آفت پروانه ســفید بلوط خوار در جنگل 
های رشــته کوه زاگرس منطقه رستم فارس 
به ســرعت در حال گسترش است.این آفت 
برگ درختان را خورده و با تنیدن تار و تخم 
گذاری زیاد درخت را می خشکاند، خشکسالی 
و گرمایــش زمین یکــی از مهمترین عوامل 
گســترش این آفت از سوی کارشناسان امر 

عنوان شده است.
 ۱۸ درصد مســاحت اســتان فــارس را 
مناطــق جنگلی بــه خود اختصــاص داده 
 کــه بخــش زیــادی از ایــن جنگل ها در

 شهرستان های رستم و ممسنی قرار دارد.

 پروانه های سپید عاشق بلوط و نور
اهالی روستاهای زاگرس نشین شهرستان 
رستم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعالم کردند 
که اغلب صبح ها که از خواب بیدار می شوند با 
روکش سپیدی در اطراف منازل خود مواجه اند 
که پروانه های برگ خوارند که شب قبل جذب 
نور چراغ روشن کلبه های روستائیان شده اند.

همین موضوع باعث شده برخی دوستداران 
طبیعت و بومیان محلی شــب ها اقدام به راه 
اندازی تله های نوری در منطقه کنند تا بخشی 
از ایــن پروانه های ســفید و زیبا را که آفت 

طبیعت  بکرشان شده را شکار کنند.
به نحویکه روشنایی پروژکتورهای نوری در 
دل شب باعث می شود که یکباره هزاران پروانه 

به ســمت منبع نور پرواز کنند و این افراد با 
هجوم پروانه ها با سم و یا مواد شیمایی دیگر 

اقدام به نابودی این آفت می کنند.
براســاس مشــاهدات، گویا پروانه برگ 
خوار ســفید جدای از نور از درخت بلوط هم 
خوششــان می آید چون درختان ُکنار نیز در 
جنگل های این منطقــه وجود دارد که این 
آفت در این درختان مشاهده نمی شود و تنها 

در درختان بلوط زاگرس وجود دارد.

 میراث زاگرس را دریابید
عضــو انجمن حامیان طبیعت زاگرس در 
گفــت و گو با ایرنا گفــت: در بخش هایی از 
منابع طبیعی شهرســتان رستم و ممسنی 
آفت پروانه برگ خوار، بلوط های زاگرس را از 
بین برده است.بیژن کشاورز افزود: این آفت و 

بالی طبیعی اکنون در حال پیشروی است و 
مسئوالن باید از پیشروی آن جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه سم پاشی هایی تاکنون 
در این منطقه انجام شده،گفت: جنگل و منابع 
طبیعی میراثی اســت که از گذشته به ما به 
ارث رسیده و اکنون وظیفه همگان است که 
از نابودی این میراث ارزشمند جلوگیری کنند.

  فــارس از فروردین ۱4۰۱ در حال 
مبارزه با پروانه برگ خوار سفید است

کارشناس حفاظت از منابع طبیعی فارس 
نیز در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه از ابتدای 
فروردیــن ۱۴۰۱ آفت پروانــه برگ خوار در 
استان مشاهده شده است،گفت: مرحله نخست 
مبارزه بیولوژیکی با آفت پروانه برگ خوار سفید 
بلوط جنگل های زاگرس در وسعت هزار هکتار 

در شهرستان رستم در غرب استان فارس در 
فروردین ۱۴۰۱ انجام شــد.فاطمه قهرمانی 
افزود: آفت پروانه برگ خوار سفید بلوط برای 
دومین ســال پیاپــی در جنگل های زاگرس 
طغیانی شــده که خشکســالی و کم بارشی 
در بروز این وضعیت تاثیرگذار بوده است.وی 
ادامه داد: آفت پروانه برگ خوار ســفید بلوط 
در جنگل های زاگرس منطقه دلیرســاالری 
شهرستان رستم استان فارس از ابتدای سال 

جاری طغیان کرد.

 خصوصیــت پروانه بــرگ خوار 
چیست؟

قهرمانی با بیان اینکه این آفت در ســال 
گذشــته حدود ۴۰۰ هکتــار از جنگل های 
بلوط زاگرس را آلوده کرد،گفت: این آفت پنج 
نسل دارد و جزو آفت های شدید محسوب می 
شــود؛ در سال گذشته محلول پاشی انجام و 
آفت مهار شد.وی گفت: زمستان گذرانی این 
آفت زیر پوست درختان بلوط است و از ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ مجددا این آفت در جنگل های 
بلوط شهرستان ممسنی مشاهده شد.وی ادامه 
داد: وضعیت شیوع این آفت از سوم فروردین 
امسال پایش شد که از هشتم فروردین طغیان 
آن را شــاهد بودیم و در نهایت، کار مبارزه از 
۹ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شــد.این کارشناس 
حفاظــت از منابع طبیعی فارس عنوان کرد: 
مبارزه با این آفت با استفاده از یک نوع باکتری 
و به روش میکروبیولوژیکی و محلول پاشی بر 
روی برگ درختان انجام شــده اســت.وی با 
بیان اینکه کار مبارزه بیولوژیکی با این آفت از 
نهم فروردین ماه امسال آغاز شده است،گفت: 
به دلیل اینکه این آفت پنج نسل دارد،بعد از 
مهار مجددا نیاز به مبارزه وجود دارد تا بطور 

کامل نابود شود.

تور سپیدی که بخت بلوط های زاگرس را سیاه کرد

 شــالیکاران گیــان بــرای کنتــرل ســریع آفــت شــب پــره برنج 
ــدام کنند اق

 سرپرســت مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیالن از شالیکاران 
خواست تا در صورت مشاهده آفت شب پره تک نقطه ای برنج در شالیزارها، سریع 

نسبت به کنترل آن اقدام کنند.
رضا غیاثی روز گفت: با توجه به اهمیت خســارت آفت در صورت وجود حجم 
باالی آلودگی، ضروریست تا شالیکاران با مشاهده  آفت شب پره تک  نقطه ای برنج 
طبق نظر کارشناسان متخصص در مراکز و مدیریت جهاد کشاورزی و کلینیک های 

گیاه پزشکی نسبت به کنترل آفت اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون خسارت خاصی از آفت شب پره تک نقطه ای برنج در 
شالیزارهای استان گیالن نداشتیم، افزود: اما ضروریست تا شالیکاران نسبت به این 
مهم آگاه باشــند و در صورت مشاهده آفت شب پره تک نقطه ای برنج سریع برای 

کنترل آن اقدام کنند، تا دچار خسارت نشوند.
سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیالن بیان داشت: آفت 
شب پره تک نقطه ای برنج در شرایط گیالن، سه تا چهار نسل دارد، الروهای این آفت 
حرکت دسته جمعی داشته و از قسمت های مختلف گیاه برنج نظیر برگ، خوشه ها و 

سایر اندام های هوایی برنج تغذیه می کنند.
وی اظهار داشت: این حشره زمستان را به صورت الرو و گاهی شفیره در خاک 
می گذراند، با گرم شــدن هوا پروانه ها ظاهر شــده و تخم های خود را به صورت 
دستجات ۱۰۰ عددی روی برگ قرار می دهند، الروهای آفت پس از خروج از تخم، 
روزها زیر برگ ها و کلوخه ها در حال اســتراحت بوده و شب ها از قسمت های سبز 

گیاه به ویژه برگ تغذیه می کند.
غیاثی با بیان اینکه خسارت اصلی آفت شب پره تک نقطه ای برنج در اواخر مرداد 
و اوایل شهریور است، افزود: خسارت اصلی معموال مصادف با زمان ظهور خوشه های 
برنج اتفاق می افتد، در این زمان الروها خوشــه های برنج را شدید مورد حمله قرار 
می هند و بر اثر تغذیه از خوشه ها موجب قطع و ریزش آن ها می شود که در نتیجه 

مقدار زیادی خوشه به همراه دانه به زمین ریخته می شود.

0420/175/27

1056
ــه ســعید روشــان  ــق ب ــران 36 متعل ــه شــماره 85ج561ای ــک ب ــر بان کارت ماشــین کارت ســوخت عاب

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

ــه محمــد رضــا مهــدی زاده  ــه شــماره 87825778 متعلــق ب کارت موتــور گواهینامــه کارت ســوخت ب
فرزنــد غــام محمــد در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 0926019430  ــه ش ــی ب ــوخت کارت بانک ــه کارت س ــه گواهینام ــام وظیف ــی  کارت نظ کارت مل
متعلــق بــه محمــد جــواد شــکوری فرزنــد محمــد اســحاق در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1066
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران 86 615 ب 95 و شــماره شاســی S1412290745312 و شــماره 
ــفندیار  ــه اس ــق ب ــران 86 615 ب 95 متعل ــه شــماره ای ــت خــودرو ب ــند مالکی ــور 4021035 و س موت

قندیان فرزند رشید در تاریخ1401/04/02  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 4560258295 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 4560258295 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــا در  ــید رض ــد س ــس الســادات رضــوی فرزن ــه تندی ــق ب ــماره 4560258295 متعل ــه ش دانشــجویی ب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/01/02 مفقــود گردی تاری

1506
کارت ملــی بــه شــماره 2430658402 متعلــق بــه کریــم غریبــی فرزنــد غریــب در تاریــخ1401/03/01  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 

1866
کارت ملــی و گواهینامــه و کارت پایــان خدمــت و شناســنامه و کارت ماشــین و بیمــه نامــه ماشــین بــا 
شــماره ملــی 0051590735 متعلــق بــه ســید احمــد  هاشــمی اونجــی  فرزنــد ســید مرتضــی  در تاریــخ 

1401/04/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0076400875 متعلــق بــه محمدرضــا کریــم زاده متیــن مقــدم فرزنــد غامرضــا 
در تاریــخ 1401/04/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0013537075 متعلــق بــه احســان فراهانــی فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/15 مفق

کارت ماشــین به شــماره پاک 53ایران355د59 وشماره شاســی NAAN11FE7JH170573وشماره 
موتور181B0094741متعلــق بــه مرضیــه  بکتــاش فرزنــد ســیف اهلل  در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــد محم ــرادی فرزن ــا م ــه رض ــق ب ــماره 4370238013 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی  1401/03/30مفق

 
2014

کارت ملــی قدیمــی و شناســنامه بــه شــماره 1830310453 متعلــق بــه افســانه عبــاس زاده فجــر فرزنــد 
نورمحمد در تاریخ 1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــه امی ــق ب ــماره 1292826754 متعل ــه ش ــی ب ــوخت و کارت بانک ــمند و کارت س ــی هوش کارت مل
بهــادران باغبادرانــی فرزنــد مســعود در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره 2730210695 متعل ــه ش ــه ب ــت و گواهینام ــان خدم ــمند و کارت پای ــی هوش کارت مل
حســین نوربخــش گوهــری فرزنــد صفرعلــی در تاریــخ 1401/04/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0060144319 متعلــق بــه علــی برهانــی کیــا فرزنــد جعفــر در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3920500873 متعلــق بــه مریــم میرزائــی ازندریانــی فرزنــد مهــدی 
در تاریــخ 1401/02/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور بــه شــماره پــاک VIN:IRAHC8710LV610503،51428/323 شــماره شاســی 
18DA8610503***NFB وتمامــی اســناد مالکیــت موتــور متعلــق بــه گــودرز ســوری فرزنــد صحــت 

در تاریــخ 1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  ،شــماره   JF35E0220489موتــور شــماره  موتوربــه  کارت  ملی،گواهینامــه،  کارت 
VIN:IRAMC9844CNB00035،00035 بــه شــماره 0020081634 متعلــق بــه امیرحســین 
متقــی پــور فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/04/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 

کارت ملــی بــه شــماره 0076790551 متعلــق بــه ســمانه طاهــری افــرا جــودی  فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/04/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1756849341 متعلــق بــه محمدرضــا افضــل زاده  فرزنــد عبداالمیــر در تاریــخ 
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0016186850 متعلــق بــه محمدامیــن رحیــم فرزنــد حمــزه در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/06/01 مفق

ــخ  ــین در تاری ــد عبدالحس ــت فرزن ــم نعم ــه رحی ــق ب ــماره 1551782227 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

ــی در  ــد محمدتق ــر فرزن ــدی حاجمی ــه محســن  عی ــق ب ــماره 0020809514 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0036870749 متعلــق بــه مهیــن نایبــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/03/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه:  ــماره تن ــور :*N1D*2978499 ش ــماره موت ــاک 19344/323،ش ــماره پ ــبزموتوربه ش ــرگ س ب
ــخ  ــراد در تاری ــی م ــد ول ــی فرزن ــاد نجف ــه فره ــق ب ــدل 1390 متعل 125A9000333***N1D ,م

ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/01/01 مفق

»کارت موتور،بــرگ ســبز بــه شــماره 125c8737917***nfz ، 84142/325 شــماره شاســی 
VIN:IRAH08710MX737917  متعلــق بــه عرفــان فتاحــی فرزنــد قــادر در تاریــخ 1401/04/05 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.« مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0010616446 متعلــق بــه ایمانوئــل هارونیــان کلیمــی فرزنــد یعقــوب کلیمــی 
در تاریــخ 1401/04/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2020

کارت ملــی بــه شــماره 0077152425 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0077152425 و بیمــه نامــه 
ــناد  ــران88 و اس ــماره 854ی65 ای ــه ش ــوخت ب ــران88 و کارت س ــماره 854ی65 ای ــه ش ــین ب ماش
ــخ  ــدر در تاری ــد حی ــه مهــدی قاســمی اصــل فرزن ــق ب ــه شــماره 1010324188445 متعل ــت ب مالکی

1401/04/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2084
کارت ملــی بــه شــماره 0062981633 متعلــق بــه نرگــس اســفندانی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 

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

بــرگ ســبز خــودرو ســواری لیفــان تیــپ 6201800cc قهــوه ای روشــن متالیــک بــه شــماره شاســی 
ــاک  ــماره پ ــه ش ــور LFB479Q120900711 و ب ــماره موت ــه ش NAKNF4225DB112119 و ب
ــود  ــخ 1401/02/01 مفق ــرز در تاری ــد فرام ــن فرزن ــاری نمی ــدا غف ــه ن ــق ب ــران88-146ن98 متعل ای

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0312121271 و کارت شناســایی ناجــا بــه شــماره شناســائی 
ــود  ــخ 1401/04/05 مفق ــا در تاری ــد علیرض ــمی فرزن ــی محمدقاس ــه مرتض ــق ب 404794322 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2122516569 - شــماره شناســنامه 52 -تاریــخ تولــد 
1362/06/20 و شناســنامه و کارت عابربانــک ســپه متعلــق بــه مهدیــس ســرائی فرزنــد رجــب در تاریــخ 

1401/03/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2240024984 - تاریــخ تولــد 1368/09/11 متعلــق بــه مهدیــه 
تقــی پــور فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــخ تول ــنامه 1324 - تاری ــماره شناس ــی 2121753095 - ش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1363/01/15  و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه 3 و گواهینامــه موتــور و کارت ماشــین و بیمــه 
ماشــین بــه شــماره پــاک 93 ب 233 ایــران 59 و کارت عابربانــک ســپه ، رفــاه و کارت ســوخت متعلــق 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/02 مفقــود گردی ــد علیرضــا در تاری ــه کشــیری فرزن ــه حجــت ال ب

ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی0385242239 - شــماره شناســنامه 1614 - تاریــخ تولــد  1363/10/25 و 
شناســنامه متعلــق بــه زینــب ســرابندی فرزنــد احمدعلــی در تاریــخ 1401/04/06 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2122203021 - شــماره شناســنامه 9 - تاریــخ تولــد 
ــخ  ــر در تاری ــد محمدامی ــر فرزن ــکری مه ــدا عس ــه یل ــق ب ــه 3 متعل ــه پای 1360/03/01 و گواهینام

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/14 مفق

2302
ــه  ــه فرزان ــق ب ــی 1100127283متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
ــه  ــق ب ــی 3392150177 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــم و کارت مل ــد قاس ــا  فرزن ــاالری پوی س
ــده و از درجــه اعتبــار  ــد محمــد علــی در تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردی محســن حســام زاده فرزن

ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2120330931 متعلــق بــه علــی حاتمــی فرزنــد غــام حســن در 
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــان  کربای ــه ایم ــق ب ــی 2110405511 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــی  و گواهینام کارت مل
ابراهیمــی فرزنــد یحیــی و کارت ماشــین پرایــد مــدل 83 بــه شــماره پــاک 87ج453-59 متعلــق بهرضــا 

کندکــی فرزنــد یحیــی در تاریــخ 1401/02/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه بــه شــماره ملــی 2120304378 متعلــق بــه بهــروز حســینی کــوه 
زر فرزنــد بهــرام کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره ملــی2110835354 متعلــق بــه زینــب احمــدی 
فرزنــد حســین وکارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره ملــی45798125948 متعلــق بــه پریســا حســینی 
کــوه زر و کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره ملــی 2111433349 متعلــق بــه محمــد مهــدی حســینی 
کــو زر و کارت ملــی و شناســنامه بــه شــماره ملــی 2111622230 متعلــق بــه ابوالفضــل حســینی کــوه زر 

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

2501
کارت ملــی بــه شــماره 1141723743 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1141723743 و کارت 
ــخ  ــب در تاری ــد لهراس ــریف زاده فرزن ــی ش ــه عل ــق ب ــران421پ54 متعل ــماره 99ای ــه ش ــوخت ب س

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

کارت ملــی بــه شــماره 1130308901 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1130308901 و کارت بانکــی 
متعلــق بــه رضــا پیرحاجــی فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/04/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1141013037 متعلــق بــه محمــد ســرتیپی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/14 مفق

ــخ  ــم در تاری ــد کری ــد محم ــر فرزن ــن مالمی ــه نازنی ــق ب ــماره 4060029300 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/03/18 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 1141918455 متعلــق بــه حمیدرضــا کریمــی درچــه فرزنــد کریــم در تاریــخ 
1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 9280527996و کدملــی 1141563258متعلــق بــه اســماعیل 
شــماره  53ایــران617ی14و  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  کرمعلــی  فرزنــد  خوزانــی  قصــری 
کدملــی  بــه   MAAE4CFZ2HX025764 شاســی  شــماره  FA163B0011740و  موتــور 
1130443809متعلــق بــه امیرحســین قصــری خوزانــی فرزنداســماعیل در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود 

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

ــماره 4160592430 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 4160592430 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــه شــماره 67ایــران391ج36 وشــماره شاســی NAS411100H1038771و شــماره موتــور ماشــین ب

ــد  ــه بهــروز فــاح زاده فرزن ــق ب ــران391ج36 متعل ــه شــماره 67ای M13/5941839و کارت ســوخت ب
محمــد در تاریــخ 1401/04/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1130360032 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1130360032 و کارت بانــک 
ــی  ــه حســین رضائ ــق ب ــی و صــادرات و ســپه و انصــار متعل ــت و کشــاورزی و تجــارت و مل ــای  مل ه
آدریانــی  فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/04/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1141610949 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1141610949 و کارت ســوخت 
بــه شــماره 43ایــران 894ن66و کارت واکســن کرونــا متعلــق بــه اکبــر شــبانی فروشــانی فرزنــد نصــراهلل 

در تاریــخ 1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1140987275 متعلــق بــه مهــدی  ماهــوش محمــدی فرزنــد حســین در تاریــخ 
1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
ــه دو و بیمــه نامــه ماشــین و  ــه شــماره ملــی 1840240768 و گواهینامــه پای کارت ملــی هوشــمند ب
 S3482289333015 3832415 و شــماره شاســی/M13 معاینه فنی و کارت ماشــین به شــماره موتور
ــرداس در  ــد مه ــی فرزن ــوندی آبراک ــب قریش ــه زین ــق ب ــران 787 ص 71 متعل ــاک 67 ای ــماره پ و ش

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

ــد  ــو فرزن ــی هاچــه س ــدا رضائ ــه آی ــق ب ــی 2930267771 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
کاظــم در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1292869127 و کارت معافیــت خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه 
و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور 4218085 و شــماره شاســی S3412290963625 و شــماره پــاک 
67 ایــران 627 ص 32 متعلــق بــه ســید میــاد جعفــری فرزنــد ســیدمصطفی در تاریــخ 1401/03/24 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه دو  ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی 4689836566 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــور 124k0769690 و شــماره  ــه شــماره موت و بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت و کارت ماشــین ب
ــه ســیدعلی  ــق ب ــران 587 ه 88 متعل ــاک 43 ای شاســی NAAM11VE8FR518217 و شــماره پ
محمــد طاهــری باجگیرانــی فرزنــد ســیدزلف علــی در تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ماشــین بــه شــماره موتــور 124k0565970 و شــماره شاســی NAAN21CA9EH353080 و 
شــماره پــاک 24 ایــران 163 ی 15 متعلــق بــه پیمــان لجــم اورک فرزنــد محمدحســن بــا کــد ملــی 

1840990287 در تاریــخ 1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت واکســن و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامه ماشــین و کارت ســوخت موتور و کارت ســوخت ماشــین 
 S1412286408667 و معاینــه فنــی و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور 2219478 و شــماره شاســی
و شــماره پــاک 43 ایــران 947 ه 44 متعلــق بــه جمشــید دهقانــی پــور فــرد فرزنــد منصــور بــا کــد 

ملــی 1170973485 در تاریــخ 1401/04/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
ــماره 1287410529  ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 1287410529 و کارت پای ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
متعلــق بــه محســن  ابراهیمــی  فرزنــد علــی اصغــر  در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1112087192 متعلــق بــه نــگار کریمــی فرزنــد غامرضــا  در تاریــخ 
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــری  ــی اکب ــرداد عل ــه مه ــق ب ــتری متعل ــد دادگس ــی رش ــماره 5100290617 و گواه ــه ش ــنامه ب شناس
کلهــرودی فرزنــد غامحســین  در تاریــخ 1401/04/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط می باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1270507370 متعلــق بــه بهــزاد ســلطانی  فرزنــد ناصــر  در تاریــخ 
1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 4231061149 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 4231061149 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت ماشــین و بیمــه نامــه و کارت ســوخت و کارت معاینــه فنــی خــودرو ســواری کاپــرا مــدل 1389 
بــه شــماره 53 و 774 ایــران 67 و کارت واکســن متعلــق بــه محبــت الــه  رامنــد فرزنــد صمــد در تاریــخ 

1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــادی فرزن ــه صدیقــه  مهــوری حبیــب اب ــه شــماره 1291054715 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
ولــی اهلل در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1159559971 متعلــق بــه علــی خودســیانی فرزند رضــا در تاریــخ 1401/01/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1292644214 متعلــق بــه مهــرداد علــی یــاری دشــتی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
1400/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس در تاری ــد غامعب ــي فرزن ــرادي رنان ــه م ــه اله ــق ب ــه شــماره 1271337657 متعل ــنامه ب شناس
1400/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد محمدباق ــان فرزن ــهین گوهری ــه ش ــق ب ــماره 1282283286 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/04 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5559865168 متعلــق بــه صــادق غامــی غریبونــد فرزنــد باباجــان در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1285525825 متعلــق بــه جعفــر دوامــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1400/03/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد اکبــر در تاری ــان کنــگازی فرزن ــم کنگازی ــه مری ــق ب ــه شــماره 1293500445 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0925011770 متعلــق بــه روح الــه رضائــی فرزنــد علــی محمــد 

در تاریخ 1400/03/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــی فرزن ــه احســان عرفانیــان عصائ ــق ب ــه شــماره ملــی 0925402761 متعل کارت ملــی هوشــمند ب
حســین در تاریــخ 1401/04/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــجویی  ــماره دانش ــه ش ــجویی ب ــی 0926351850 و کارت دانش ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
99242059 متعلــق بــه امیرحســین دیبــاج فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/04/11 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه امیرحســین غلمانــی نظــام فرزن ــه شــماره ملــی 0922209219 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
حمیــد در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
ــد محمدحســین در  ــه محمدحســن جمشــیدی فرزن ــق ب ــه شــماره 3872188739 متعل ــی ب کارت مل

تاریخ 1401/02/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 6599 متعلــق بــه لیــا کدخــدازاده فرزنــد علیرضــا بــه شــماره ملــی  
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/01/02 مفق 0060957522 در تاری

ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــی فرزن ــعید خدام ــه س ــق ب ــی 0011396571 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب گذرنام
1401/03/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1262411653 متعلــق بــه امرالــه شــعبانی فرزنــد ماشــااله در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/15 مفق

ــه  ــق ب ــی 0024889814 متعل ــماره مل ــه ش ــجویی ب ــی و کارت دانش ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
محمدحســین علــی بابــای ســلطانیه فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــوک فرزن ــین بی ــه امیرحس ــق ب ــماره 0024826111 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/13 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0082337039 متعلــق بــه حســین امیرخانــی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0074666401 متعلــق بــه محمدصــادق بــزه هــا فرزنــد غامحســین در تاریــخ 
1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره انتظام ــه ش ــین ب ــدارک ماش ــی و م ــه رانندگ ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
40ایــران699ق16 بــه شــماره ملــی 3621897208 و کارت مهــارت فنــی حرفــه ای متعلــق بــه افشــین 
بشــیری گــودرزی فرزنــد حجــت الــه در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

شناســنامه فرزنــد بــه نــام فاطمــه بهرامــی بــه شــماره ملــی 0156658674 و کارت ملــی و کارت مربــی 
ــخ  ــد ابوالحســن  در تاری ــه الهــه ســلیمی  فرزن ــق ب ــی 0083587349متعل ــه شــماره مل گــری شــنا ب

1401/04/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو و معاینــه فنــی خــودرو بــه شــماره انتظامــی 35 ایــران 774 و 24 
ــی  در  ــه قل ــد ال ــی 1490083952  فرزن ــه شــماره مل ــی ب ــه فاطمــه  ســعادتی علیرضــا چائ ــق ب متعل

تاریــخ 1401/04/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 1502747091 متعلــق بــه بهنــام  علیپــور  فرزنــد امــن الــه  در 
تاریــخ 1401/04/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 0010251685  و کارت  موتــور ســیکلت  و بیمــه 
نامــه موتــور ســیکلت و کارت ســوخت موتــور ســیکلت بــه شــماره انتظامــی 114 ایــران 78973 و کارت 
ســوخت خــودرو بــه شــماره انتظامــی 88 ایــران 216 ص47  متعلــق بــه امیــر علــی حســین پــور فرزنــد 

حمــد الــه  در تاریــخ 1401/04/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه شــماره ملــی  ــی ب ــه علــی  رضای ــران 139 ل 33 متعلــق ب ــه شــماره انتظامــی 40ای کارت خــودرو ب
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/15 مفقــود گردی ــد ابوالقاســم  در تاری 0081977476 فرزن

مــی باشــد.=

ــخ  ــد داود  در تاری ــان  فرزن ــه  کریمی ــه حانی ــق ب ــی 0016408373 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب 1401/03/02 مفقــود گردی

ــه  ــیاب ب ــزاده س ــن  علی ــه حس ــق ب ــران 445 ن 69 متعل ــی 88 ای ــماره انتظام ــه ش ــودرو ب کارت خ
شــماره ملــی 0051249146  فرزنــد صفــر  در تاریــخ 1401/03/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.=

ــه  ــا  جعفــری طائمــه ب ــه محی ــق ب ــران 751 ه 37  متعل کارت خــودرو و کارت ســوخت خــودرو 77 ای
شــماره ملــی 0082709361فرزنــد پرویــز  در تاریــخ 1401/04/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.=

ــد علــی اشــرف  در  ــه کیومــرث ســلطانی  فرزن ــه شــماره ملــی 3250313181 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد محمــد مهــدی  در  ــه حســین  عزیــزی فرزن ــه شــماره ملــی 0012913790 متعلــق ب کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد  ــار  فرزن ــعادت ی ــه  س ــه مومن ــق ب ــی 4160266150 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
جمــال الدیــن  در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 0200033859 متعلــق بــه زهــرا  حســین پــور  فرزنــد یونــس  در تاریــخ 
1401/04/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

2902
ــخ  ــا در تاری ــد محمدرض ــری  فرزن ــعیده باق ــه س ــق ب ــماره 0010439609 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 0067953883 و شناســنامه متعلــق بــه خدیجــه ضابطــی فرزنــد علــی اصغــر در 
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عباســعلی در  ــو فرزن ــه نرگــس نجفل ــق ب ــه متعل ــه شــماره 0065584007 و گواهینام ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4322303935 متعلــق بــه میثــم نجــف آبــادی هــا فرزنــد جمشــید در تاریــخ 
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0062110764 و گواهینامــه متعلــق بــه ناهیــد عابــدی فرزنــد نصیــر در تاریــخ 
1401/04/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه و گذرنامــه ترکیــه بــه شــماره 0057266591 متعلــق بــه هالــه حامــدی فــر فرزنــد فرهــادی 
در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــی 18917884 و ش ــماره شاس ــران499ل59 و ش ــاک 22ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ب
ــد  ــور فرزن ــن پ ــری وط ــهرام نصی ــه ش ــق ب ــماره 0491547978 متعل ــه ش ــور 13386003199 ب موت

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1395/01/01 مفق حســین در تاری

ــخ  ــد کام اهلل در تاری ــدی فرزن ــی تمجی ــه مصطف ــق ب ــماره 0076833781 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 0112024645 متعلــق بــه محمدیاســین تمجیــدی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1729829880 متعلــق بــه محمــود صفــا فرزنــد ســرخوب در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/01 مفق

ــد  ــداهلل زاده فرزن ــا عب ــه رض ــق ب ــت متعل ــان خدم ــماره 5050049581 و کارت پای ــه ش ــه ب گواهینام
اســماعیل در تاریــخ 1400/09/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4132634167 و مهــر امضــا متعلــق بــه زهــرا موالیــی فرزنــد کریــم در تاریــخ 
1399/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0023478039 متعلــق بــه مهدیــه بهرامــی زاده قهــرودی فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/04/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت دانشــجویی بــه شــماره 0023478039 متعلــق بــه مهدیــه بهرامــی زاده قهــرودی فرزنــد علــی در 
تاریــخ 1401/04/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد محمدتقــی در تاریــخ  ــه علیرضــا روزه دار زاده فرزن ــه شــماره 5098672554 متعلــق ب کارت ملــی ب
1400/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2596126303 متعلــق بــه ســیدکاظم کاوکارحقیقــت طلــب فرزنــد ســیدکمال 
در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد عبداالمیــر در تاریــخ  ــه محمــد امیــری منــش فرزن ــه شــماره 1753412765 متعلــق ب شناســنامه ب
1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حســین در  ــه زهــرا منصــوری احمــد ســرائی فرزن ــق ب ــه شــماره 5699196617 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه اســماعیل  ــق ب ــان خدمــت و کارت ســوخت متعل ــه شــماره 0066336899 و کارت پای ــه ب گواهینام
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق ــین در تاری ــد حس ــژاد فرزن ــفیعی ن  ش

می باشد.

  N5PACAJHTHAF14206 بــرگ ســبز موتور به شــماره پــاک 124ایران33414 و شــماره شاســی
ــه افشــین حســن بخــش  ــق ب ــه شــماره 0018183001 متعل ــور JLZCHC92384 ب و شــماره موت

فرزنــد حکــم اهلل در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی  شــماره  و  124ایــران33414  پــاک  شــماره  بــه  موتــور  کمپانــی  ســند 
ــماره 0018183001  ــه ش ــور JLZCHC92384 ب ــماره موت N5PACAJHTHAF14206  و ش
متعلــق بــه افشــین حســن بخــش فرزنــد حکــم اهلل در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س اعتب

شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و  ماشــین  نامــه  بیمــه  و   0020236001 شــماره  بــه  گواهینامــه 
20ایــران726ق76 متعلــق بــه حامــد پاکپــور فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و 

ــی باشــد. ــاقط م ــار س از درجــه اعتب

ــد  ــه حام ــق ب ــماره 0020236001 متعل ــه ش ــران726ق76 ب ــاک 20ای ــماره پ ــه ش ــین ب کارت ماش
پاکپــور فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1061148343 متعلــق بــه اعظــم مرضیــه فرزنــد رمضانعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/15 مفق

2903
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2229348396 متعلــق بــه نرجــس حســینی فرزنــد حســن در تاریــخ 

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

ــی در  ــد محمدعل ــزی فرزن ــم  عزی ــه مری ــق ب ــماره 0064231992 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــی فرزن ــدی تلوک ــد اس ــه احم ــق ب ــماره 2160402095 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/15 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0051423545 متعلــق بــه فاطمــه رنجبــر بافقــی فرزنــد علــی اکبــر 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرداد در  ــد مه ــی فرزن ــاد میرزائ ــه مهرش ــق ب ــماره 0150057857 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/01 مفقــود گردی تاری

ــماره 1882379012 و کارت  ــه ش ــنامه ب ــماره 1882379012 و شناس ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل

پایــان خدمــت بــه شــماره 1882379012 متعلــق بــه حســینعلی بهدارونــد فرزنــد رجبعلــی در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0078884314 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0078884314  وکارت 
ــد رضاعلــی در تاریــخ 1401/04/10  ــه مرتضــی عبداللهــی فرزن ســوخت وکارت هــای بانکــی متعلــق ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه حســن  ــه شــماره 0781075688 و دفترچــه بیمــه ســربازی وســایر مــدارک  متعلــق ب شناســنامه ب
اردنجــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909
ــخ  ــر در تاری ــد قنب ــرا ســراج فرزن ــه زه ــق ب ــه شــماره 4900673331 متعل ــی ب شناســنامه و کارت مل

1401/04/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

3016
شناســنامه بــه شــماره 0980057116 متعلــق بــه ســیده ســتایش برغمــدی فرزنــد ســید رضــا در تاریــخ 

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

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 9501280338 متعلــق بــه کاظــم کاووس کیانــی فرزنــد قاســمعلی در 
تاریــخ 1401/04/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0925036341 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0925036341 متعلــق به احســان 
اســماعیلی فرزنــد فریــدون در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

ــخ  ــد غامحســن در تاری ــی فرزن ــی توکل ــه محمــد عل ــق ب ــه شــماره 0923288740 متعل شناســنامه ب
1400/11/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
کارت ملــی بــه شــماره 6750007716 متعلــق بــه آقــای  رامیــن حمــزه ونــد فرزنــد قوچعلــی و کارت 
ــخ  ــی در تاری ــد حکمعل ــه وردی زاده فرزن ــری ال ــم پ ــه خان ــق ب ــه شــماره 6750036430 متعل ــی ب مل

1401/03/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــر در تاری ــد غضنف ــدری فرزن ــم ســهیا حی ــه خان ــق ب ــه شــماره 0017237602 متعل ــی ب کارت مل
 1401/03/28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3041
ــی  ــماره مل ــه ش ــماره191445 ب ــه ش ــک ب ــه چ ــم و برگ ــه یک ــه پای ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
ــود  ــخ 1401/04/12 مفق ــد حســین در تاری ــاه فرزن ــدوی پن ــه ابولفضــل  مه ــق ب 0690009021 متعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4030
ــخ  ــی در تاری ــد یارعل ــور فرزن ــی پ ــی ول ــه ول ــق ب ــتی متعل ــماره 2 و کارت سرپرس ــه ش ــنامه ب شناس

1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 
ســند کمپانــی بــه شــماره 277د29ایــران78 ، پــژو 405GLX1800I ، مــدل : 1382، شــماره شاســی : 
ــده و از درجــه  ــخ 1401/01/01 مفقــود گردی ــور : 22568202077 در تاری 820109337، شــماره موت

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4072866253 متعلــق بــه مصطفــی صبحــی فرزنــد فــاح در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 1267 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت شناســایی فرهنگــی  متعلــق به صیدکــرم نظری 
فرزنــد خــدارس خــان در تاریــخ 1401/04/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 9621 و کارت ملــی بــه شــماره 4073266543 متعلــق بــه الهــام قوامــی فرزنــد 
رضاعلــی در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره 152و19ایــران41 متعلــق بــه رامیــن امرائــی فرزنــد پرویــز در 
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــین ب ــه و  کارت ماش ــه نام ــوخت وبیم ــماره 4060901482 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
ــد  ــی فرزن ــا دلفان ــه رض ــق ب ــت  متعل ــی و کارت حکم ــایی نظام ــران31 و کارت شناس 764ص18ای
کــوروش و کارت ســوخت بــه اســم آرش ناصــری در تاریــخ 1401/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــار در  ــی ی ــد عل ــه فرزن ــرم ال ــان ک ــب کاظمی ــه زین ــق ب ــماره 4209730701 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مرادعل ــور فرزن ــزاده پ ــاس علی ــه عب ــق ب ــماره 5929554250 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای ــماره 6120003681 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
صــادق پیــرداده بیرانونــد فرزنــد فــرض الــه در تاریــخ 1401/04/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه  متعلــق بــه نــدا دریکونــد فرزنــد علیرضــا وبیمــه نامــه و معاینه فنــی و کارت ماشــین 
بــه شــماره 285ص37ایــران31 متعلــق بــه پرویــن دریکونــد و کارت ســوخت بــه اســم بهمــن رشــنو در 

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

شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  دو  پایــه  گواهینامــه  و   4189337633 شــماره  بــه  ملــی  کارت 
ــخ 1401/04/13 مفقــود  ــد شــیخ علــی در تاری ــه رحیــم شــاهرخی فرزن ــق ب ــران31 متعل 512س57ای

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

5502
گواهینامــه پایــه دو  و کارت ایثــار گــری بــه شــماره 2594161632 متعلــق بــه محمــد علــی  رحمانــی 

بی آزار  فرزند عیسی  در تاریخ 1401/04/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــاد عل ــد فره ــرز  محمــدی  فرزن ــه فرام ــق ب ــه شــماره 2668427622 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  در  ــد رمضانعل ــتانی  فرزن ــژدم ارباس ــد  پ ــه احم ــق ب ــماره 2217910574 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاهرخ در تاری ــد ش ــوان آذری  فرزن ــم  اخ ــه کری ــق ب ــماره 2580963316 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/01 مفقــود گردی

7009
ــخ  ــر  در تاری ــد ناص ــن  فرزن ــری امی ــا  امی ــه روی ــق ب ــماره 0036960373 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7014
کارت ملــی بــه شــماره 4819239597 و کارت ســوخت بــه شــماره 13 ایــران 938 ص 66 متعلــق بــه 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/15 مفق ــی در تاری ــام قل ــد ام ــی ده چشــمه فرزن ــوش صادق داری

اعتبار ساقط می باشد.

ــق  ــماره 4622544199 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــماره 4622544199 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
بــه پژمــان اخــوت قهفرخــی فرزنــد هرمــز در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

7044
ــد  ــه گل محمــد رحیمــی فرزن ــق ب ــه شــماره 4669611127 متعل ــه دو ب ــه پای ــی و گواهینام کارت مل

جان محمد در تاریخ 1401/04/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/04/21

شماره : 1414

 روح اله نوریان:

 افزایش میانگین 86 درصدی تولید و فروش محصوالت پنجگانه پاالیشگاه گاز ایالم در سال 1400 
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از تحقق جهش تولید 
در ایــن واحد صنعتی خبــر داد و گفت: در مجموع تولید 
و فروش محصوالت پنجگانه این شــرکت شــامل متان، 
اتان، گاز مایع خام، گوگرد، میعانات گازی در طول ســال 
گذشــته به نسبت سنوات قبل افزایش چشمگیری داشته 
 بطوریکــه در طول ســال گذشــته شــاهد افزایش بطور

 میانگین 86 درصدی مجموع تولیدات پنجگانه این شرکت 
بوده ایم.

به گزارش روابط عمومی، دکتر روح اله نوریان در نشســت 
خبــری با اصحاب رســانه و مطبوعات اســتان از افزایش 
قابل توجه تولید محصوالت جانبی این شــرکت در طول 
ســال گذشــته خبر داد و افزود: این شرکت ضمن توجه 
به پایداری تولید، توانســته است برای دومین سال پیاپی 
در زمینــه افزایش تولید و فروش محصوالت جانبی خود، 
گام های مؤثری بردارد و نســبت به سال 1399 میانگین 
تولیــد و فــروش محصــوالت پنجگانه این شــرکت در 
 ســال گذشــته نزدیک به 86 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه تولید و فروش گاز مایع خام در سال 1400 
نسبت به سال ماقبل 216 درصد رشد داشته و این مهم در 
راستای تالش های مجموعه عملیاتی این پاالیشگاه محقق 
شده است، اظهار داشت: شرکت پاالیش گاز ایالم همسو با 
تأمین پایدار خوراک صنایع پایین دستی، تالش خود را در 
 زمینه پایداری تولید این محصول دوچندان کرده اســت.

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم به افزایش 5 درصدی 
تولیــد و فــروش گوگــرد و 284 درصــدی گاز اتان در 
ســال گذشته به نســبت پارســال در این واحد صنعتی 
اشــاره و تصریح کــرد: گوگرد تولیدی این پاالیشــگاه با 
خلــوص 99.98 درصد از خالص تریــن و با کیفیت ترین 
گوگردهای های تولیدی در ســطح کشور است که عمده 
مصرف آن در صنایع داخلی اســت  و گاز اتان نیز به عنوان 
 خوراک مصرفی در اختیار پتروشــیمی ایالم قرار می گیرد.
و یــک  ز  ا بیــش  یــق  ر تز ز  ا ن  یــا ر  نو

 نیم میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به شبکه سراسری در 
طول سال 1400 خبر داد و خاطرنشان کرد: در طول سال 
 گذشته یک میلیون و 320 هزار بشکه میعانات گازی تولید 
 و برای مصرف در واحد الفین پتروشیمی ایالم ارسال شده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه ساالنه 130 
هزار تن گاز اتان ، 230 هزارتن گاز مایع خام، 80 هزارتن 
گوگرد و یک میلیون و 300 هزار بشکه میعانات گازی در این 
واحد صنعتی تولید می شود، گفت: محصوالت اتان، میعانات 
گازی و گاز مایع خام به عنوان خوراک پتروشیمی ایالم سبب 
اشتغالزایی هرچه بیشتر در استان شده و گاز اتان به عنوان 
یکی از تولیدات پنجگانه پاالیشگاه گاز ایالم با خلوص بیش 
از 99 درصد یکی از محصوالت ارزشمند این مجموعه است .

نوریان با اشــاره به اینکه قابلیت اطمینان پاالیشــگاه گاز 
ایالم در ماههای ســرد ســال گذشــته از مرز 92 درصد 
عبور کرده اســت، افــزود: به منظور آمادگــی برای فصل 
زمســتان و افزایــش قابلیت دسترســی این پاالیشــگاه 
تعمیرات اساســی ســاالنه طبق برنامه ریــزی مصوب از 
 پیش تعیین شــده به صــورت کامل انجام شــده اســت.

وی با بیان اینکه با انجام تعمیرات پیشگیرانه و پایش های 
دقیق شاهد افزایش قابلیت اطمینان این پاالیشگاه به 99.2 
درصد در فصل سرد امسال بودیم که این مهم سبب پایداری 
تولید و گازرسانی شده است، اظهار داشت: همچنین قابلیت 
اطمینان در شــرکت های پاالیشــی بیانگر میزان پایداری 
تجهیزات ردیف های گازی است که خوشبختانه در این واحد 
 صنعتی این شاخص باالتر از هدف تعیین شده قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به اقدام های انجام شده 
همســو با افزایش قابلیت اطمینان این پاالیشــگاه اشاره 
وتصریــح  کرد: بهره بــرداری اثر بخش، انجــام تعمیرات 
پیشــگیرانه، دوره ای و اساســی، تحلیل ریشه ای خطاها، 
اجرای طرح های اصالحی و بازرســی مؤثر در کنار رعایت 
 کامل اصول ایمنی از عوامل افزایش این شــاخص اســت.

نوریان با بیان اینکه افزایش قابلیت اطمینان پاالیشگاه سبب 
تولید پایدار، بهره  ور و اثربخش و کاهش خطرها، هزینه ها و 
افزایش تولید محصوالت شده است، گفت: با راه اندازی فاز 
دوم این پاالیشگاه 50 درصد به تولیدات آن افزوده می شود 
و خــوراک از 6.8  بــه 10.2میلیون مترمکعب می رســد 
 و تولیــد محصوالت پنج گانه 50 درصــد افزایش می یابد.

وی تاکیــد کــرد: بــا تکمیل فــاز2 یک واحــد تثبیت 
میعانــات گازی بــه ظرفیــت 600 متر مکعــب در روز، 

یک واحد شــیرین ســازی به ظرفیــت 3.4 میلیون متر 
مکعــب در روز، یک واحد اســتحصال گوگرد به ظرفیت 
 146 تــن در روز به ظرفیت پاالیشــگاه اضافه می شــود.

نوریان با اشــاره به اینکه سبد تولیدات این واحد صنعتی 
متنوع اســت، اظهار داشت: این پاالیشگاه از لحاظ تنوع و 
سبد محصوالت تولیدی، دارای تنوع کاملی از محصوالت 
پاالیشگاهی اســت و عالوه بر محصول گاز طبیعی دارای 
محصوالت با ارزشــی مانند اتــان، گاز مایع خام، میعانات 
گازی و گوگــرد می باشــد و از این لحــاظ، جزو معدود 
پاالیشــگاهای دارای تنوع محصوالت تولیدی اســت که 
هــم برای صنایع پایین دســتی و هــم در چرخه اقتصاد 
 داخلــی کشــور و درآمدزایــی، نقش تاثیرگــذاری دارد.

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم به دستاوردهای این 
شــرکت در طول چند ســال گذشته اشــاره کرد و گفت: 
پاالیشــگاه گاز ایالم افتخاراتی نظیــر عنوان برتر در حوزه 
سالمت اداری، کسب سطح عالی در نظام ارزیابی عملکرد 
شرکت ملی گاز، انتخاب پاالیشگاه گاز ایالم بعنوان دستگاه 
اجرایی برتر پدافند غیرعامل ، پیاده سازی سیستم مدیریت 
امنیــت اطالعات در حوزه ســرویس های فاوا و شــبکه 
کنترل صنعتی، انتخاب پاالیشــگاه ایالم بعنوان کارفرمای 
ســالمت محور استان، کســب رتبه برتر پژوهش برتر در 
بین شرکتهای پاالیشــی کشور و کسب تندیس 3 ستاره 
ششمین جایزه ملی مدیریت انرژی ، کسب رتبه اول آتش 
نشــانان در سطح شرکت ملی گاز ایران و غیره  بخشی از 
 دستاوردهای این شرکت در طو ل دو سال گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه واحد 
فناوری اطالعات و ارتباطات این واحد صنعتی با اســتفاده 
از توان همکاران شــرکت موفق به راه اندازی مرکز عملیات 
امنیت )SOC( شــد،گفت: با توجــه به موقعیت جمهوری 
اسالمی و تشــکیل ارتش های سایبری برای ضربه زدن به 
نظــام و مراکز کلیدی از جمله واحدهای تولیدی همچون 
 پاالیشــگاه ها، لزوم استقرار این سیستم ها الزامی می باشد.

نوریان با بیان این که در کشــور شــاهد رشــد و تربیت 
متخصصین فراوانی در بحث امنیت شبکه های کامپیوتری 
هســتیم، اظهار داشت: لزوم اســتفاده از تجربیات و توان 
شرکت های دانش بنیان و پیشرو در بحث امنیت برای بهینه 
کردن بسترها و شبکه های کامپیوتری و شناسایی نقاط ضعف 
 برای جلوگیری از نفوذ و حمالت ســایبری ضرورت دارد.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در ادامه به مخاطرات و 
تهدیدات فضای سایبری و به منظور صیانت از دارایی های 
شرکت در برابر تهدیدات سایبری احتمالی اشاره و تصریح 

کرد: این مرکز به عنوان یک ســایت متمرکز مانیتورینگ 
امنیت و مدیریت شبکه به منظور مدیریت و پایش امنیت 
تجهیزات، شبکه های ارتباطی و رایانه ها، نقطه تماس متمرکز 
برای رسیدگی به مشکالت امنیتی کاربران و راهبران شبکه، 
جمع آوری و آنالیز ترافیک شبکه و تولید گزارشات امنیتی 
در ســطوح مختلف، پاسخ دهی به مشکالت و رخدادهای 
امنیتی، مدیریت و مانیتورینگ لحظه ای تهدیدات و کاهش 
 هزینه های مدیریت امنیت شــبکه، راه  اندازی شده است.

وی بــه مدیریــت مصرف انــرژی و کاهــش آالیندهای 
زیســت محیطی در ســال گذشــته اشــاره کرد و اظهار 
داشت: در راســتای مدیریت مصرف انرژی، افزایش تولید 
و کاهــش آالینده های زیســت محیطــی و انطباق این 
شــرکت با اســتاندارد ملی معیار مصرف انــرژی در این 
 پاالیشگاه گازی اقدامات متعدد و موثری انجام شده است.

نوریــان افــزود: مجموعه ایــن اقدامــات موجب کاهش 
شــاخص های مصرف انرژی، بخار، سوخت و الکتریسیته 
بــه ترتیــب بــه میــزان 22، 19، 28 و 17 درصــد و 
کاهش شــاخص گازهای ارســالی به فلر بــه میزان 46 
 درصد نســبت بــه ابتدای ســال 1400 گردیده اســت.

وی به مهمترین اقدامات انجام شده شاخص های مصرف 
انرژی در این پاالیشــگاه اشــاره کرد و اظهار داشت: انجام 
ممیزی تفصیلی انرژی،نگهداشت سیستم مدیریت انرژی 
ایزو50001،بازرســی فنــی موتور خانه های شــرکت و 
اخذ گواهینامه ایزو 16000،انجام بازرســی معیار مصرف 
انرژی پاالیشــگاه مطابق اســتاندارد 14156،خریدهیتر 
های تابشــی برای گرمایش کارگاه مرکزی و کاال و خرید 
 الکتروموتورهای دور متغیر مورد نیاز واحد آمین بوده است.

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم ادامه داد: همچنین 
استفاده از گازهای فلش درام برای سوخت زباله سوزهای واحد 
گوگرد، استفاده ی حداکثری از سوخت اتان جهت مصرف 
بویلرهای تولید بخار،تعویض مولکوالرسیو واحد نمزدایی و 
نصب مبدل های آلومینیومی واحد بازیافت اتان تنها بخشی از 
اقدامات انجام شده در راستای کاهش مصرف انرژی و کاهش 
 آالینده های زیست محیطی در کنار افزایش تولید بوده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه تاکنون 
بیش از 5 میلیون و 200 هزار نفر ساعت کارکرد بدون حادثه 
در این پاالیشگاه انجام شده است، گفت: این مهم در سایه 
تالش های واحد HSE  و اقدامات پیشگیرانه و رعایت قوانین و 
 مقررات شرکت ملی گاز ایران و مجموعه وزارت نفت بوده است.

نوریان افزود: بازرســی های منظم و مســتمر کارشناسان 
ایمنی از واحدهای فرآیندی و غیر فرآیندی ، اجرای دقیق 

ثبت و صدور مجوز کار و نظارت دقیق و مســتمر بر انجام 
آنها، شناســایی خطرات و ارزیابی ریسک تمامی فعالیت 
های پاالیشگاه و انجام اقدامات اصالحی برای کاهش آنها ، 
انجام آموزش های مستمر ایمنی و پیگیری اثر بخش بودن 
آن  و پیاده سازی کلیه دستورالعمل های حوزه ایمنی ابالغ 
شده از سوی شرکت ملی گاز ایران و مجموعه وزارت نفت 
 از اقدامات شــاخص برای جلوگیری از حوادث بوده است.

نوریان از کاهش 18 درصدی میزان انتشار گازهای گلخانه 
ای در این شرکت خبر داد و تصریح کرد: با ارسال خوراک 
پتروشیمی و جلوگیری از سوزاندان LPG و اتان، میزان انتشار 
گازهای گلخانه ای نســبت به سال های گذشته به صورت 
چشــمگیری کاهش پیدا کرده و این مقدار در سال 1400 
 نسبت به 1399 بیش از 18 درصد کاهش پیدا کرده است.

فــروش  و  تولیــد  میانگیــن  درصــدی  افزایــش 56 
 محصــوالت پنجگانــه در ســه ماهــه اول ســال جاری

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش 56 درصدی 
میانگین تولید و فروش محصوالت پنجگانه این شــرکت 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: به منظور 
تحقق نامگذاری سال جاری، توسعه اقتصاد استان، موقعیت 
استراتژیک، پایداری وضعیت شبکه گاز و برق و غیره تالش 
شده که تولیدات و فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش می یابد. 
روح الــه نوریــان از تزریق 446 میلیــون مترمکعب گاز 
طبیعی به خط سراســری و افزایش 10 درصدی نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته در ســه ماهه اول سال 
جاری خبر داد و افزود: در ســه ماهه اول ســال جاری 34 
هزار تن گاز اتان تولید و صادر شــده که نســبت به مدت 
 مشــابه سال قبل افزایش 104 درصدی را نشان می دهد.

وی از تولیــد 59 هــزار تــن گاز مایع خام در ســه ماهه 
اول ســال جــاری خبــر داد و اظهار داشــت: این میزان 
تولید و فروش نســبت به ســه ماهه اول ســال گذشته 
از افزایــش 109 درصدی برخوردار اســت که نشــان می 
دهــد این واحد صنعتی برنامه هــای مدونی برای افزایش 
 تولیــدات و فروش آنها در دســتور کار قرار داده اســت.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه 13 هزارو 
420 تن گوگرد در ســه ماهه اول سال جاری تولید شده 
است، تصریح کرد: در مجموع در سه ماهه اول سال جاری 
بیش از 339 هزارو 317 بشکه میعانات گازی در این واحد 
 صنعتی تولید و در اختیار پتروشیمی ایالم قرار گرفته است.

نوریــان از تزریق 17 هزارو 108 مگاوات ســاعت برق به 
شــبکه سراسری و اســتان در ابتدای سال جاری تاکنون 
خبر داد و خاطر نشــان کرد: در راســتای مسئولیت های 
اجتماعی و جلوگیری از خاموشــی برق، این واحد صنعتی 
 هر ساله میزان قابل توجهی برق به شبکه تزریق می کند.

ل  یــا ر د  ر میلیــا  352 ز  ا بیــش  خــت  ا د پر
ایــالم  مالیاتــی  امــور  حســاب  بــه  افــزوده   ارزش 
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از پرداخت 352 میلیاردو 
930 میلیون ریال مالیات ارزش افزوده فروش محصوالت 
بابت سال 1400 بصورت مستقیم و غیرمستقیم به حساب 
امورمالیاتی ایالم خبر داد و گفت: پرداخت اینگونه مالیات ها و 
 ارزش افزوده صرف پروژه های عمرانی در سطح استان می شود.

نوریان با اشاره به اینکه در اجرای ماده 17 قانون مالیات ارزش 
افزوده، این شرکت هرساله به حساب امور مالیاتی استان واریز 
می کند ،افزود:  در سه ماهه اول سال جاری نیز 45 میلیارد و 
 145 میلیون ریال به حساب امور مالیاتی ایالم واریز شده است.

وی به افتخارات این پاالیشــگاه در سال جاری اشاره کرد 
و اظهار داشــت: کســب تندیس برنزی و تقدیرنامه جایزه 
ي ملــي انرژي، کســب رتبه نخســت ســالمت اداری و 
مبارزه با فســاد در بین پاالیشــگاههای کشور و غیره تنها 
 بخش از افتخارات این شــرکت در سال جاری بوده است.

نوریــان به اقدامات موثر انجام شــده در حــوزه مدیریت 
انرژی اشــاره کرد و گفت: پاالیشگاه گاز ایالم در هفتمین 
جایزه ملــي انرژي در بخش پروژه هاي صرفه جویي برای 
دو پروژه ارائه شــده، موفق به کســب تندیس و تقدیرنامه 
گردید که این ارزیابی بصورت ســالیانه ازســوی سازمان 
مدیریــت صنعتي با همکاري و حمایــت نهادهاي اصلي 
سیاســت گذاري و نظارت در حوزه مدیریت انرژي شامل 
معاونت علمــي و فناوري ریاســت جمهوري، ســازمان 
انرژیهــاي تجدید پذیر و بهره وري انرژي برق ، شــرکت 
 بهینه ســازي مصرف سوخت و ســازمان ملي استاندارد 

ایران انجام می شود.

 درآمد مالیاتی نفت و گاز غرب به صورت مستقیم وارد ایالم می شود
ایــالم -  پول ناشــی از درآمد مالیاتی نفت و گاز غرب برای نخســتین بار با 
رایزنی ها و پیگیری های استاندار ایالم به صورت مستقیم وارد این استان می شود. 
بعد از پیگیری ها و رایزنی های حســن بهرام نیا اســتاندار ایالم با مسئوالن ارشد 
کشوری، سرانجام با برگشت پول ناشی از درآمد مالیاتی نفت و گاز غرب کشور به 
طور مســتقیم به استان موافقت شد تا اولین گام مهم و موفقیت آمیز در راستای 
حصول مطالبات مردم استان در حوزه نفت و گاز برداشته شود.در حالی این اتفاق 
مهم و امیدوار کننده برای اولین بار در تاریخ اســتان رخ می دهد که استاندار ایالم 
ظرف هفت ماه گذشته با بیان مطالبات خود در حوزه انرژی چون گشایش و افتتاح 
حساب شرکت های بزرگ در استان، پرداخت مالیات شرکت های بزرگ در استان، 
اجرای مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت های بزرگ، پرداخت یک  درصد درآمد 
صنایع آالینده به استان بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، به کارگیری نیروهای 
بومی در شرکت های بزرگ این حوزه در جهت استیفای حقوق بر زمین مانده مردم 
استان را در دستور کار جدی قرار داده  بود.امروز با ارسال نامه رییس سازمان امور 
مالیاتی کشــور، با درخواست استاندار ایالم مبنی بر انتقال پرونده مالیاتی شرکت 
بهره برداری نفت و گاز غرب کشور به استان موافقت شد تا از این به بعد برگشت 
پول ناشی از درآمد مالیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب، به صورت مستقیم 
وارد استان شود.استان ایالم پنج درصد منابع نفتی و 11 درصد منابع گازی کشور 

را در اختیار دارد.

  مردم گچساران در انتظار تعیین تکلیف طرح تونل دیل
گچســاران - مردم شهرستان 126هزار نفری گچساران در جنوب کهگیلویه و 
بویراحمد با توجه به اهمیت ساخت تونل دیل برای افزایش امکانات رفاهی و نقش 
آن در رونق کشاورزی و صنعت گردشگری از مسووالن انتظار دارند تا پس از مدت 
ها تعطیلی ، این طرح را تعیین تکلیف کنند. آنان با توجه به اینکه احداث تونل 2 
هزار  و 500 متری دیل به عنوان یکی از پروژه های بزرگ توسعه زیرساخت های 
جاده ای شهرستان گچساران بیشتر از 2 سال است که متوقف شده از مسووالن 
انتظار دارند تا نســبت به تعیین تکلیف این طرح اقدام عاجل کنند.کلنگ پروژه 
تونل دیل در قالب طرح جاده چرام به باباکالن، بندر گناوه ســال 1397 به زمین 
زده شــد اما یک سال بعد به دلیل پیدا شدن گاز در این تونل، پروژه تعطیل شد 
و پس از آن این طرح از پروژه های ملی به اســتانی منتقل شد تا ساختش کامال 
متوقف شود.این طرح با عنوان قطعه دوم جاده گچساران به چرام قرار بود به طول 
10 کیلومتــر در قالب هفت هزار و 500 متر جــاده و 2هزارو 580 متر تونل و با 
125 میلیارد تومان اعتبار احداث شود.قرار بود با احداث این تونل محور دهدشت 
به پاتاوه به بنادر جنوبی کشورمان متصل شود که اجرای این طرح افزون بر ایمن 
شدن راه ارتباطی با حذف پیچ های خطرناک، خروج تعداد پرشماری از روستاهای 
کهگیلویه و بویراحمد از بن بســت ارتباطی و رونق گردشگری روستایی را امکان 
پذیر کند.تا تابستان سال 1398 حدود 630متر از ورودی و 600متر هم از قسمت 
خروجی تونل ایجاد شده بود، یعنی حفاری حدود یک هزارو 230متر از دو سمت 
تونل اجرا شد،اما در آن زمان به دلیل بروز نشت گازهای ناشناخته به منظور رعایت 
نکات ایمنی طرح متوقف شــد.پس از تعطیلی پروژه گروهی با هماهنگی شرکت 
نفت گچساران از محل بازدید کردند و یک سری آزمایش های فنی انجام دادند و 
نتیجه گرفتند که گازهای همچون متان،H2S، N2 و...در داخل تونل وجود دارد و 

حاال پس از مدت ها همچنان این طرح راکد است. 

 تولید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مگاوات برق در نیروگاه خلیج فارس
بندرعباس-  مدیرعامل نیروگاه گازی خلیج فارس گفت: باتوجه به هوای گرم در 
استان و نیاز مردم به برق،در سه ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و 228 
هزار و 22 مگاوات ساعت برق در نیروگاه گازی خلیج فارس تولید و به شبکه برق 
کشور تحویل داده شد. محمد مهنی نژاد به رسانه ها اعالم کرد: آمادگی تولید در 
نیروگاه گازی خلیج فارس در سه ماهه نخست امسال یک میلیون و 479 هزار و 
452 مگاوات ساعت بوده است.وی بیان داشت: با توجه به انجام تعمیرات اساسی و 
بازدید های دوره ای تالش بر این است با کمترین خروج اضطراری و باالترین میزان 
آمادگی تولید و بیشترین میزان تولید برق، پیک تابستان 1401 را پشت سر بگذرانیم.

نیروگاه گازی خلیج فارس دارای ظرفیت تولید 990 مگاوات ســاعت بوده که 
شــامل 6 واحد گازی 165 مگاواتی مدل GT13E2 آلستوم می باشد. این نیروگاه 
به عنوان حامی محیط زیست در تولید انرژی پاک از پیشرفته ترین نیروگاه های 
تولید برق کشــور به شــمار می آید و حدود یک سوم تولید برق مورد نیاز استان 

هرمزگان را بر عهده دارد. 

 راه اندازی خانه های بهداشت عشایری در مناطق عشایرنشین اردبیل
اردبیل -  مدیرکل امور عشایری استان اردبیل گفت: در راستای ارائه خدمات 
بهداشــتی و درمانی به عشایر شاهســون خانه های بهداشت عشایری در مناطق 
عشایرنشین این استان راه اندازی شد. حاتم طهماسبی پور با اعالم این خبر اظهار 
کرد: بر اســاس تفاهم نامه منعقد شــده بین سازمان امور عشایری کشور و وزارت 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی زیرمجموعه های این وزارتخانه موظف هستند 
نسبت به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف  عشایرنشین اقدام کنند.

وی افزود: بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با همکاری  اداره کل 
امور عشایری استان اقدام به راه اندازی تعداد 10 واحد خانه بهداشت عشایری در 
مناطق مختلف کرده است که از این تعداد چهار واحد در شهرستان مشگین شهر و 

در مناطق شابیل ، موئیل ، سامانلو و عده چمنی استقرار یافته است. 
طهماسبی پور با بیان اینکه خانه های بهداشت عشایری تا زمان فصل کوچ پائیزه 
فعالیت خواهند کرد، افزود: ارائه خدمات مختلف پزشکی ، مامایی ، تهیه دارو و انجام 
تزریقات مختلف از جمله خدمات ارائه شده در خانه های بهداشت عشایری می باشد.

عشــایر اســتان اردبیل در 10 شهرستان حضور داشــته و 1.5 میلیون واحد 
دامی دارند که در 651 هزار و 750 هکتار مراتع ییالقی و قشالقی استان تعلیف 
می شوند ، این عشایر نیمی از سال را در قشالق های شمال استان و نیمی دیگر را 
در ییالق های ســبالن و ارتفاعات کوه های باغرو و بزغوش سپری می کنند.عشایر 
اســتان اردبیل ساالنه 43 هزار تن شــیر ، پنج هزار و 400 تن پنیر ، 12هزار تن 
گوشت ، 1.5 تن پشم و 14هزار متر مربع فرش ، گلیم و جاجیم به ارزش تقریبی 
دو هزار و 500 میلیارد ریال تولید می کنند. در حال حاضر عشایر استان اردبیل 
در بین 120 ایل شناسنامه دار کشور در جایگاه سوم قرار دارد و یکی از ایل های 

بزرگ کشور محسوب می شوند. 

 احداث همراه سرای بیمارستان رازی تربت حیدریه
تربت حیدریه-  عملیات اجرایی احداث همراه سرای بیمارستان رازی تربت حیدریه 
متعلق به تامین اجتماعی روز دوشنبه با همکاری و کمک خیران در این شهرستان 
آغاز شد. رییس بیمارستان رازی تامین اجتماعی تربت حیدریه در این مراسم گفت: 
همراه سرای مزبور در زمینی به مساحت 90 مترمربع و با صرف هفت میلیارد ریال 
اعتبار تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.محمد عجم با بیان اینکه ساخت 
این همراه سرا با کمک افراد خیرتامین می شود، افزود: البته کسب مجوز ساخت 
نیز به صورت رایگان از سوی شورای شهر و شهرداری تامین شد.وی بیان کرد: قرار 
است همراه سرا در قالب چهار سراچه )سوئیت( مجزا و به منظور رفاه حال همراهان 
بیمار ساخته شود.رییس بیمارستان رازی تامین اجتماعی تربت حیدریه در بخش 
دیگری از سخنانش افزود: این بیمارستان پیشتر از سوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست عنوان سبز را در کشور از آن 
خود کرده است و اکنون دارای 113 تختخواب فعال و با افزون بر  450 نفر کادر 

درمانی و پشتیبانی به مراجعان خدمات ارایه می دهد.

 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ضمانت یکی از مشکالت 
بانوان سرپرست خانوار برای اخذ تسهیالت است که براساس مصوبه ستاد ملی 

زن و خانواده، دولت از این پس ضمانت آنها را به عهده می گیرد.
 انسیه خزعلی روز دوشنبه در نشست با اقشار بانوان خراسان جنوبی اظهار 
داشت: علیرغم قوانین متعدد در حوزه زنان اما گاهی در زمان اجرا با مشکل 

مواجه می شویم و اهمال قانون در این حوزه دیده می شود.
وی ادامه داد: نواقصی که در قانون و دستورالعمل ها وجود دارد باید به صورت 
جزئی احصا شود تا در حوزه سیاستگذاری بتوانیم اصالح این قوانین را دنبال 
کنیم.معاون رئیس جمهور با اشاره به دو مصوبه جدید ستاد ملی زن و خانواده 
عنــوان کرد: ارتقای ســاختار اداری زنان در 6 بند تصویب شــد و بانوان در 

مسئولیت ها و پست هایی معادل معاون وزیر و مدیرکل ایفای نقش می کنند.
وی گفت: بر همین اساس زنان در سیاستگذاری ها و شوراهای کالن شرکت 
داده می شوند لذا در بســیاری از دستورالعمل ها بانوان درخصوص خانواده و 

جمعیت باید نظر بدهند و نظر آنها اجرایی می شود.
خزعلی اظهار داشت: یکی دیگر از مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در راستای 
حل مشــکل ضمانت بانوان سرپرست خانوار برای اخذ تسهیالت است لذا از 

این پس دولت ضامن زنان سرپرست خانوار برای دریافت تسهیالت می شود.
وی با تاکید بر لزوم تمرکز به بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی توسط 
بانوان افزود: در همین راستا بازارچه های دائمی برای زنان کارآفرین و به طور 

خاص سرپرست خانوار در استان ها ایجاد می کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشــاره به توانمندی بانوان 
کارآفرین خراســان جنوبی گفت: برخی از این بانوان بعد ســن بازنشستگی 

کارآفرین شده اند که باید به عنوان الگو معرفی شوند.
وی بر ضرورت رفع موانع قانون صادرات و تســهیل آن تاکید کرد و گفت: 
باید بتوانیم به طور ویژه روی صادرات محصوالت تولیدی توسط بانوان کارآفرین 
تمرکز کنیم.خزعلی از همراهی استاندار خراسان جنوبی نیز تشکر کرد و افزود: 
این باور و اعتقاد به توانمندی زنان در همراهی دو روز اخیر کامال مشهود بوده 
است.وی آسیب شناسی مشاغل شکست خورده یا فراموش شده را الزم دانست و 
گفت: احیای این مشاغل در دستور کار دولت است و به جد و به ویژه در روستاها 

دنبال می شود.معاون رئیس جمهور با بیان اینکه رفع مشکالت روستاها و عشایر 
از اولویت های دولت است افزود: در صورتی که مهاجرت معکوس به روستاها 
صورت بگیرد، بسیاری از مشکالتی که شهرها درگیر آن هستند رفع خواهد شد.

وی از اقدامات انجام شده برای تسهیل ازدواج دهه شصتی ها نیز خبر داد و 
گفت: این موضوع به خصوص در روستاها به طور جدی برای سال جاری دنبال 
می شــود تا بتوانیم با ارایه و توسعه خدمات از تجرد ماندن دختران و پسران 
دهه شــصتی جلوگیری کنیم.خزعلی یادآور شد: جوانان دهه شصتی در مرز 
تجرد هستند که باید تسهیالت الزم در راستای ازدواج آنها مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: حق عائله مندی به زنان و حق فرزند برای کسانی که سرپرست 
خانوار هستند تعلق می گیرد و اگر کارفرمایی این موضوع را رعایت نکند، باید 
گزارش داد تا ســریع رفع شود.معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با 
تاکید بر اینکه تبعیض در حقوق نداریم گفت: استفاده نکردن از مزایای شغلی 

در حوزه کارگری از موضوعاتی است که با جدیت دنبال می شود.
وی با بیان اینکه مشاغل ناسازگار با شرایط مادری نباید به زنان سپرده شود 
افزود: در مواردی دیده شده که برخی مشاغل را فقط به زنان می دهند و اگرچه 
آن شغل شریف است اما با شرایط فیزیکی زنان سازگار نیست لذا دنبال این 

هستیم همه شئونات زنان در مشاغل رعایت شود.
خزعلی با بیان اینکه تاکید رئیس جمهور بر این است شب کاری به زنانی که 
فرزند خردسال دارند، داده نشود گفت: عالوه بر اینکه به دنبال رفاهیات زنان در 

مشاغل هستیم اما باید نظام واره شغلی را برای زنان با توجه به مسئولیت هایی 
که دارند، شــکل دهیم.وی با یادآوری تالش زنان غسال به خصوص در دوران 
کرونا افزود: از کادر درمان و پزشکانی که در سال های سخت گذشته همراهی 

و همکاری کردند و باعث حیات و امید در جامعه شدند باید قدردانی کرد.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر لزوم الگوگیری از صبر و استقامت هاجر و 
حضرت ابراهیم )ع( گفت: امامین انقالب توجه ویژه ای به جایگاه و تکریم زن 
دارند و در بحث عدالت نیز باید توانمندی های زنان دیده شود تا بتوانیم منویات 

این بزرگواران را آنطور که شایسته است، اجرایی کنیم.
وی با اشاره به دیدارها و بازدیدهایی که در سفر دو روزه خود به خراسان 
جنوبی داشــته است بیان کرد: این ســفر فرصتی برای شناخت استعدادها، 
توانمندی ها و ارایه پیشنهادات بوده و امید است از منظر آن آینده بهتری برای 
زنان استان و سراسر کشور رقم بخورد.خزعلی با بیان اینکه روز گذشته با ارسال 
یک پیامک موافقت تامین دستگاه سونوگرافی برای استان خراسان جنوبی اخذ 
شد گفت: امیدواریم با ارسال این دستگاه تجهیزات و امکانات خراسان جنوبی 
کامل شــود تا استان قطب مراجعه بیماران از کشورهای همسایه باشد و در 
گردشگری سالمت بتوانیم موفق عمل کنیم.وی در ادامه با اشاره به هویت یابی 
زنان در حرکت مســجد گوهرشاد افزود: حجاب مساله عمومی و نه دولتی و 
حکومتی بوده لذا در هجمه جهانی و حمله ای که برای مورد تهاجم قرار دادن 
هویت ایرانی اسالمی شده، باید تالش کنیم جوانان با غرور و عزت در مقابل 
این تهاجم ها بایستند و حرکت تبیینی به سمت خودسازی و فرهنگ درونی 
ایجاد شود تا بتوانیم فرهنگ و سنگر انقالب اسالمی را حمایت کنیم.معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دومین روز سفر به خراسان جنوبی با 
اقشار بانوان در محل استانداری دیدار کرد.انسیه خزعلی دیروز هم پای صحبت 
جمعی از بانوان نخبه و کارآفرین خراسان جنوبی نشست و نمایشگاه ایده، خانه 
و فن بازار با حضور وی و جمعی از مســووالن در بیرجند گشایش یافت.دیدار 
با جانباز 70 درصد، استاندار و نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی همچنین 
نشســت با جمعی از خانواده های شهدا از دیگر برنامه های روز گذشته معاون 
رئیس جمهور بود.وی امروز در ادامه سفر دو روزه به خراسان جنوبی از چند 

مرکز تولیدی، اجتماعی و آموزشی نیز بازدید می کند.

دولت ضامن زنان سرپرست خانوار برای دریافت تسهیالت می شود
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 فوتبال ایران با نظر دالالن
 پیش می رود

 سرمربی بعدی تیم ملی
 داخلی است؟

 علی دایی پیشنهاد سرمربیگری 
تیم ملی را نپذیرفت

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال می گوید اتفاقات اخیری که در این تیم رخ داده 
را تاکنون ندیده است.

امیرحسین صادقی، ملی پوش پیشین فوتبال ایران درباره اتفاقات اخیر تیم ملی 
و اخباری مبنی بر تغییر اسکوچیچ اظهار کرد: هر اتفاقی بیفتد، فرقی به حال 

فوتبال ما نمی کند. 
تا زمانی که دالل هایی که ارتباط مســتقیم با مدیران فوتبال دارند و روی 
تصمیم آن ها تاثیرگذارند در فوتبال حضور دارند، همه چیز بر اساس نظر دالالن 

انجام می شود پس هیچ مطلبی برای گفتن نمی ماند.
او افزود: وقتی یک مربی که در حد تیم های دســته دو اســت، ســرمربی 
تیم ملــی شــده، همه چیز عیان اســت. حاال حرف از حضــور کی روش، علی 
دایــی و امیر قلعه نویــی می زنند. همه این اتفاقات نشــان می دهد که فوتبال 
ما چقدر بی  در و پیکر اســت که ابتدا مربی ای مثل اســکوچیچ را ســرمربی 
 تیم ملی می کنند و حاال به سراغ مربیان بزرگ می روند. همه این ها هم تقصیر

 فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش در دوره های مختلف است که با تصمیماتشان، 
شرایط امروز را رقم زده اند.

مدافع تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ درباره این که اســکوچیچ گفته 
نیمکت تیم ملی را رها نمی کند، بیان کرد: اسکوچیچ در خواب هم نمی دید که 
سرمربی تیم ملی شود. من هم باشم، ول نمی کنم. فوتبال ملی ما بزرگتر ندارد 
که چنین اتفاقاتی می افتد. من هیچ وقت اتفاقاتی را که در این مدت در تیم ملی 

رخ داده ندیده  بودم. دو دستگی بین بازیکنان عجیب تر از همه بود.
صادقــی در ادامه درباره احتمال بازگشــت کــی روش به تیم ملی گفت: به 
نظــرم چنین اتفاقــی نمی افتد. مگر کی روش خودش گفتــه که برمی گردد؟ 
 مگر قلب رنگی در اینســتاگرام گذاشته است؟ در فوتبال ایران اتفاقاتی افتاده 
که علی دایی بزرگ، سرمربی گری تیم ملی را رد کرده است. ببینید چقدر این 

فوتبال بی در و پیکر است.
او در پایــان اظهارکرد: از به اصطالح بزرگان فوتبــال می خواهم از مربیان 
بزرگ، به خوبی صحبت کنند و در نقش دالل نباشــند. اگر بلد نیستیم درباره 
مربیــان بزرگ صحبت کنیم، حرف نزنیم. نمی دانم بعضی از دوســتان با چه 
 رزومــه ای درباره کی روش صحبت می کنند. باز اگر آدم بزرگی مثل علی دایی

 راجــع به کی روش صحبت کند، یک چیزی اما شــما فقــط برای حمایت از 
دوستانتان صحبت می کنید.

 احتمال چند اتفاق متوالی ممکن اســت امروز را تبدیل به یک روز خاص 
برای فوتبال ملی ایران کند.

با باال گرفتن شــایعات مربوط به احتمال برکناری دراگان اســکوچیچ، این 
ســرمربی اهل کرواسی امروز به ایران بازگشــته تا در جریان آخرین وضعیت 
قراردادش قرار بگیرد. قراردادی که به احتمال بســیار به پایان خواهد رسید تا 
او در موجی از موافقت ها و مخالفت ها پســت پر سر و صدای خود در تیم ملی 

فوتبال ایران را ترک کند.
رخ دادن چنیــن اتفاقی به معنای جامه عمل پوشــیدن به یک پیش بینی 
همیشگی در دوران حضور او در فوتبال ایران است؛ اینکه دراگان به جام جهانی 
نخواهد رسید. این سوالی بود که همواره و از زمان شروع کار او در پست سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران مطرح بود اما همواره نتایج مثبت پاسخ او به این شایعات 
بودند. با این حال به دست آمدن یک باخت در یک بازی دوستانه و در شرایط 
نه چندان طبیعی در پایان اردوی قطر جریان منفی علیه او را با شدت زیادی 

تقویت کرد تا جمع بندی ها به برکناری وی تغییر کند.
حاال و اگرچه مسئوالن فوتبال ایران از درِ حمایت به احتمال ابقای او اشاره 
می کنند اما با توصیه های جدی باال دســتی به نظر نمی رسد این سرمربی در 
جای خود ماندگار باشد و از آنجایی که بخشی از هواداران فوتبال ایران هم هرگز 
دل شان با دراگان اسکوچیچ صاف نشده بعید است که او پشتیبان خاصی هم در 

این اوضاع شلوغ و نابسامان برای خود پیدا کند.
با در نظر گرفتن این واقعیت و با توجه به پررنگ شدن حواشی استوری بایکنان 
تیم ملی و به بیرون درز کردن محتوای جلساتی که پیرامون این موضوع برگزار 
شده و البته موج مخالفت با بازگشت بعضی از گزینه ها به نظر می رسد بسته نهایی 
و اتفاق بعدی حوزه تیم ملی حضور یک سرمربی ایرانی در تیم ملی خواهد بود.

شب گذشته در برنامه شب های فوتبالی این موضوع با شدت تبدیل به رویکرد 
اصلی این برنامه شد تا تحلیل ها بر این اساس قرار بگیرد که در نهایت نظر از 

باال بر این است که در جام جهانی یک ایرانی روی نیمکت تیم ملی بنشیند.
این تصمیم هنوز نهایی نیســت اما از روز گذشته ساعت شماری برای زمان 
اجرایی شــدن آن در ذهن برخی از مســئوالن به کار افتاده است. فرجامی که 
محصول مخالفت های منصفانه و غیرمنصفانه با ادامه کار ســرمربی فعلی تیم 
ملی فوتبال ایران است که شاید چند ساعتی بیشتر به اتمام ماموریتش در این 

شغل باقی نمانده باشد.

 سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران پیشنهاد نشستن دوباره روی نیمکت 
این تیم را در جام جهانی ۲۰۲۲ نپذیرفت تا مسئوالن فدراسیون بررسی هایشان 

برای انتخاب گزینه دیگر را ادامه دهند.
تیم ملی فوتبال ایران با وجود صعود زودهنگام به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 

با هدایت دراگان اسکوچیچ روزهای پر التهابی را پشت سر می گذارد.
بازیکنــان تیم ملی ایران در دو طیف مخالــف همدیگر، در رد و تمجید 
توانایی های فنی اسکوچیچ اظهار نظر علنی کردند تا در اوضاع آشفته مدیریتی 
فدراســیون فوتبال بیشترین آســیب به تیمی که همه به آن امید داشتند را 
وارد کند.تقابل بازیکنان مطرح تیم ملی ایران همچون سردار آزمون و علیرضا 
بیرانوند در حمایت از اسکوچیچ با واکنش تند با تجربه هایی همچون احسان 
حاج صفی، کریم انصاریفرد و مهدی طارمی روبرو شــد تا همه به این یقین 
برســند که اسکوچیچ نه تنها نتوانست مرد اول رختکن تیم ملی ایران باشد 
بلکه ادامه حضورش به هیچ وجه به سود این تیم نیست.روزهای بدون رئیس 
در فدراسیون فوتبال باعث شد تا میرشاد ماجدی در جایگاه سرپرست و حسن 
کامرانی فر به عنوان دبیر کل فدراسیون شدیدترین انتقادات و درخواست ها 
را برای برکناری اسکوچیچ تحمل کنند.آنها در ابتدا مخالف این موضوع بودند 
اما حاشــیه های فراوان به وجود آمده ســبب شد تا ماجدی به همراه اعضای 
هیأت رئیسه هم نسبت به کنار گذاشتن دراگان اسکوچیچ اتفاق نظر داشته 
باشند.فدراسیون فوتبال با وجود درخواست تعدادی از بازیکنان تیم ملی، بدنه 
وزارت ورزش و تنــی چند از نمایندگان مجلس مبنی بر بازگرداندن کارلوس 
کی روش نسبت به حضور او مخالفت کرد تا سرمربی تیم ملی ایران در جام 
جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ شانس اندکی برای تجربه دوباره این رقابت ها در ۲۰۲۲ 
داشته باشد.نتایج تیم ملی والیبال ایران با بهروز عطایی سرمربی ایرانی این تیم 
باعث شد تا فدراسیون فوتبال پیشنهاد حضور فردی ایرانی که توانایی جمع 

کردن وضعیت آشفته تیم ملی ایران را دارد، بررسی و روی آن مانور دهد.
میرشاد ماجدی پس از مشورت با برخی اعضای هیأت رئیسه و نشستی که 
حسن کامرانی فر نیز در آن حضور داشت چند گزینه داخلی را برای نشستن 

روی نیمکت تیم ملی ایران انتخاب کرد.
علی دایی، جواد نکونام و امیر قلعه نویی جدی ترین گزینه های سرمربیگری 
تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ هســتند که در بین آنها نیز علی دایی 

مهم ترین و اصلح ترین گزینه مشخص شد.

خطری که از بیخ گوش حسن یزدانی گذشت!

 میالن همچنان به دنبال طارمی
 باشــگاه میالن برای به خدمت گرفتن مهدی طارمی 

همچنان عالقه مند است.
مهدی طارمی که فصل گذشته نقش پررنگی در ثبت 
سی اُمین قهرمانی تیم فوتبال پورتو در تاریخ رقابت های لیگ 
برتر پرتغال داشت و در ۴۷ بازی از رقابت های مختلف موفق 
شد ۲۶ گل برای پورتو به ثمر برساند و ۱۷ پاس گل هم برای 
هم تیمی هایش بسازد، همچنان مورد توجه باشگاه میالن 
قرار دارد.بر اســاس گزارش سایت پرتغالی »مرکادو آزول«؛ باشگاه میالن که در 
گذشته نسبت به جذب مهدی طارمی عالقه مند بود، همچنان وضعیت این مهاجم 
ایرانی را از نزدیک زیر نظر دارد؛ اما تاکنون موفق به جذب این بازیکن نشده است. 
طبق این گزارش؛ مدیران باشــگاه میالن اخیراً دوباره با مدیر برنامه های طارمی 
تماس گرفته اند اما باشگاه پورتو تنها در صورتی مذاکره با این باشگاه ایتالیایی را 

می پذیرد که ارزش هایی که در نظر گرفته، لحاظ شود.
»مرکادو آزول« در ادامه نوشــت: پس از تماس هایی که فصل گذشــته بین 
طرفین برقرار شد، میالن بار دیگر بازگشته تا از شرایط پورتو برای فروش طارمی 
مطلع شود. اطرافیان این مهاجم ایرانی بر این باور هستند که پورتو با وجود اینکه 
اعالم کرده با جدایی هیچ یک از بازیکنانش با رقمی کمتر از بند فســخ موجود 
در قراردادشان موافقت نمی کند، در صورتی که باشگاهی پیشنهادی ۲۰ میلیون 
یورویی بدهد، حاضر به آغاز مذاکرات خواهد بود.طارمی که دو سال دیگر با پورتو 

قرارداد دارد، بند فسخ ۶۰ میلیون یورویی در قراردادش وجود دارد. 

 تمجید رسانه انگلیسی از الهیار
یک رسانه انگلیسی از عملکرد اللهیار صیادمنش مهاجم 
ایرانی تیم هال سیتی بعد از بازی با فنرباغچه تمجید کرد.

 تیم فوتبال هال سیتی که یک مالک ترکیه ای دارد، برای 
برپایی یک اردوی آماده سازی راهی ترکیه شده است. این 
تیم روز گذشــته در دیداری تدارکاتی به مصاف فنرباغچه 

رفت و با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد.
این مسابقه برای اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی هال 
سیتی یک دیدار ویژه بود چرا که صیادمنش تحت قرارداد فنرباغچه بود و اخیراً 
با امضای قراردادی دائمی و قطعی به مدت ۴ سال، به هال سیتی پیوسته است.

صیادمنش در این مسابقه در ترکیب هال سیتی به میدان رفت و باوجود اینکه 
موفق به گلزنی نشد اما عملکردش یک رسانه انگلیسی را تحت تاثیر قرار داد.

ســایت hulldailymail به ارزیابی نمایش بازیکنان هال ســیتی پرداخت و با 
اشــاره به فرصت هایی که صیادمنش در این مســابقه داشت، نوشت: »تماشای 
بازی صیادمنش لذت بخش اســت. تمایل او به کار سخت چشمگیر است و اگر 
بازیکنان مناسبی در کنارش باشند، یک تهدید واقعی -برای حریف- خواهد بود.«

 تدارک پرسپولیس برای بازی خداحافظی سیدجالل حسینی
باشگاه پرسپولیس قصد دارد برای کاپیتان سابق خود 

بازی خداحافظی برگزار کند.
 ســیدجالل حسینی بعد از پایان لیگ بیست و یکم از 
دنیای فوتبال خداحافظی کرد و با عقد قراردادی به کادرفنی 

پرسپولیس اضافه شد.
باشگاه پرسپولیس قصد دارد برای کاپیتان سابق خود 
بازی خداحافظی تدارکاتی میان سرخپوشان و ملوان تدارک 

ببیند. حسینی دوران حرفه ای خود را با قوی سپیدخزر شروع کرد.
در همین رابطه باشگاه پرسپولیس با ملوان نامه نگاری الزم را انجام داده است. 

البته هنوز باشگاه ملوان پاسخی به این درخواست نشان نداده است.
در روزهای اخیر بیشتر تمرکز ملوان بر تمدید قرارداد بازیکنان سابق و جذب 

بازیکنان جدید است.

 ساپینتو؛  نامطمئن در گام اول!
کارنامه ریکاردو ساپینتو در بازی های اول لیگ هر کشور، 
نشان می دهد که سرمربی جدید آبی های پایتخت در گام 

اول نتوانسته مطمئن پیش برود.
 پس از کش و قوس های فراوان، ریکاردو ساپینتو با عقد 
قراردادی به عنوان سرمربی جدید آبی پوشان پایتخت معرفی 
شد تا این مربی در فصل آینده رقابت های لیگ برتر هدایت 
استقاللی ها را بر عهده داشته باشد. ساپینتو که چند فصل 
پیش هم شایعه حضورش در فوتبال ایران به گوش خورده بود، این بار پیشنهاد 
باشگاه استقالل را پذیرفت تا تجربه  جدیدی در کارنامه  مربی گری اش ثبت کند.

او پس از مراســم معارفه اش، چند روز پیش به همراه دســتیارانش به ایران 
آمد تا از هفته آینده به طور رســمی کار خود را آغاز کند و تمرینات خود را با 
آبی پوشــان پایتخت پیش ببرد. این مربی پرتغالی بیش از یک ماه فرصت دارد 
تــا فرایند آماده ســازی تیم خود را انجام دهد و اســتقالل را آماده فصل آینده 

رقابت های لیگ برتر کند.
هواداران استقالل با توجه به قهرمانی فصل گذشته این تیم، انتظارات زیادی 
از آبی ها دارند. با این حال،  طبق بررســی های صورت گرفته، کارنامه ســاپینتو 
در بازی های اول لیگ هر کشــور خیلی مطمئن نبــوده و این مربی، بازی های 
اول خود را پر فراز و نشــیب طی کرده اســت. او در بازی های اول خود ۵ برد، ۵ 
تســاوی و ۳ شکست به ثبت رسانده و به نظر می رسد استقاللی ها در بازی اول 
خود در رقابت های لیگ برتر نباید انتظارات خیلی شــگفت انگیزی از این مربی 

پرتغالی داشته باشند.
نتایج عملکرد ریکاردو ســاپینتو در بازی های اول لیگ هر کشور به شرح زیر 

است:
اسپورتینگ پرتغال

پیروزی )۰-۱( لیگ پرتغال
رداستار بلگراد

پیروزی )۰-۲( سوپر لیگ صربستان
او. اف. آی کرته یونان

تساوی )۱-۱( سوپر لیگ یونان
آترومیتوس آتن

۲۰۱۴: پیروزی )۰-۱( سوپر لیگ یونان
۲۰۱۷: تساوی )۱-۱( سوپر لیگ یونان

بلننزس پرتغال
تساوی )۳-۳( لیگ پرتغال

الفاتح عربستان
شکست )۴-۱( لیگ حرفه ای عربستان

استاندارد لیژ بلژیک
تساوی )۱-۱( لیگ برتر بلژیک

لگیا ورشو لهستان
پیروزی )۱-۲( لیگ برتر لهستان

براگا پرتغال
پیروزی )۱-۳( لیگ پرتغال

واسکودوگاما برزیل
شکست )۲-۱( سری آ برزیل

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
هجوم تماشــاگران به سمت حسن یزدانی و 
در ادامه شکســتن در سالن گرم و محبوس 
شدن برخی کشتی گیران، حادثه تلخ رقابت 
های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بود که می 
توانســت عواقب جبران ناپذیری را به دنبال 

داشته باشد.
 رقابت های حساس مرحله نهایی انتخابی 
تیم ملی کشــتی آزاد برای شرکت در رقابت 
های جهانی صربســتان، با حضور چهره های 
عنوان دار کشــتی جهان و المپیک در سالن 
۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران 

برگزار شد.
مطابق با پیش بینی هــا، تعداد زیادی از 
عالقمندان به کشــتی از نقاط مختلف کشور 
برای دیدن این رقابت ها خود را به سالن ۱۲ 
هزار نفری آزادی رساندند تا پس از مدت ها، 
نظاره گر حساس ترین مبارزه های کشتی با 

حضور برترین های کشتی ایران باشند.
اما بر خالف انتظــار، نیروهای یگان ویژه 
در ســالن مسابقات حضور نداشت و نیروهای 
حراست وزارت ورزش نیز قادر به کنترل سالن 
در میان انبوه تماشــاگران پرشــور و مشتاق 
کشتی نبودند. این در حالی بود که برای این 

مسابقات بیلت فروشی نیز انجام گرفته بود.
بی نظمی ها در کنترل تماشــاگران از آغاز 
مســابقات به چشــم می خورد و برای مثال 
تماشــاگران تمامی صندلی هــای مربوط به 
مهمانان و پیشکسوتان دعوت شده را پر کرده 
بودند و کسی هم نمی توانست از حضور و تردد 
تماشاگران در جایگاه مهمانان و افراد دارای آی 
دی کارت ممانعت کند.جایگاه خبرنگاران نیز 

در زمان برگزاری مسابقات مملو از تماشاگران 
بود و زمانیکه تعداد انگشــت شمار نیروهای 
حراســت به تماشاگران برای خروج از جایگاه 
خبرنگاران تذکر می دادند، در برخی موارد با 
قلدری و بی احترامی آن ها نیز روبرو می شدند 
و در نهایت نمی توانستند اقدامی انجام دهند.

اما نقطه شــروع حواشــی تلخ رقابتهای 
انتخابی تیم ملی پس از پیروزی حسن یزدانی 
مقابل علیرضا کریمی بود، جاییکه تعداد زیادی 
از طرفــداران دو آتشــه و عمومــا مازندرانی 
حسن یزدانی بدون کمترین مزاحمت از روی 
سکوهای سالن به پایین می پریدند و خود را 
به روی تشک کشتی رساندند و یزدانی را در 
حالی که مســابقه پخش زنده تلویزیونی هم 

داشت، در آغوش می کشیدند و قصد داشتند 
با او عکس سلفی بگیرند!

در این میان هر چند نیروهای حراست وارد 
عمل شدند اما با توجه به تعداد اندکشان، هیچ 
توانی برای مقابله با مهاجمان نداشتند تا یزدانی 
تنها در چند ثانیه در میان جمعیت زیادی از 
طرفدارانش محاصره شــود. فشار جمعیت تا 
جایی بود که یزدانی را به سمت بیرون تشک 
بردند و بدون هیچ مزاحمتی وی را تا رختکن 
نیز هدایت کردند!در پایان مسابقات نیز تعداد 
زیادی از طرفداران کشــتی به سمت رختکن 
کشتی گیران رفتند و با شکستن در وارد سالن 
گرم شدند تا با کشــتی گیران محبوب خود 
عکس یادگاری بیندازند.این قائله سرانجام با 

دخالت برخی تماشاگران و تعداد کمی نیروهای 
حراست ختم به خیر شد، هر چند تعدادی از 
کشتی گیران که نتوانسته بودند مانند یزدانی 
بالفاصله ســالن را ترک کنند تا ساعت ها در 
رختکن محبوس شدند تا با آرام شدن شرایط 

از سالن خارج شوند.
با وجود گذشــت نزدیک به ۲ ســاعت از 
پایان مســابقات، بسیاری از طرفداران کشتی 
در محوطه خروجی سالن ۱۲ هزار نفری آزادی 
منتظر خروج کشتی گیران محبوب خود بودند 
و به محض دیدن هر کشــتی گیر به سمت او 
یورش می بردند و کشتی گیران نیز به اتفاق 

همراهان خود مجبور به فرار می شدند!
هر چند ســاعت زیادی از پایان مسابقات 

گذشــته بود، حتی یک نیــروی امنیتی نیز 
خارج از سالن مسابقات و در محوطه ورزشگاه 
آزادی حضور نداشــت تا طرفداران کشــتی 
آزادانه در محوطه سالن ۱۲ هزار نفری آزادی 

تجمع کنند.
بی نظمی در سالن مسابقات به حدی بود 
که برخی از تماشاگران کشتی در پایان رقابت 
ها به روی تشک رفتند و بدون هیچ مزاحمتی 

با یکدیگر کشتی می گرفتند!
قســمت جالب ماجرا ایــن بود که پس از 
مسابقه یزدانی، تماشاگران پر تعداد از رختکن 
به سمت سکوها برگشتند و در حالی که فینال 
وزن 9۷ کیلوگــرم در حال برگزاری بود، آنها 
از دیوار محوطه ســالن باال مــی رفتند تا به 
صندلی های خود برگردند.هر چند عالقمندان 
به کشتی شاهد رقابت هایی جذاب و تماشاگر 
پسند بودند اما این بی نظمی ها می توانست 
با حادثه ای تلخ و جبران ناپذیر همراه باشد. 
اگر برای حسن یزدانی یا هر کشتی گیر دیگر 
تیم ملی در میان انبوه جمعیت اتفاق ناگواری 
رخ می داد واقعا چه کسی پاسخگوی آن بود؟ 
یا حتی اگر برای طرفداران کشتی که در میان 
آن ها تعداد زیادی نوجوان نیز حضور داشتند، 
اتفاق تلخی رخ می داد و خون از دماغ کسی 
می آمد، چه ارگانی پاســخگوی این کوتاهی 
در تامین امنیت مسابقات بود؟این اتفاقات در 
شرایطی بود که کرونا و بیماریهای عفونی بار 
دیگر قوت گرفته و باید ورزشــکاران مراقبت 
شوند تا دچار این بیماری نشوند اما تماشاگرانی 
که ماســک هم بر صورت نداشتند، تا مدتها 
قهرمانان را احاطه کرده بودند و شرایط برای 

انتقال بیماری هم کامال مهیا بود.

 پیشــنهاد باشگاه اربیل جدی است و قضیه هنوز منتفی نشده اما ظاهراً 
یک تیم اروپایی هم برای جذب وریا غفوری به صورت غیررسمی برایش پیغام 

فرستاده است
وریا غفوری به طور قطعی از استقالل جدا شده و فصل آینده دیگر در تیمی 
که بازوبند کاپیتانی آن را بر بازو می بســت، حضور نخواهد داشت. اتفاقی که 
البته در فوتبال دنیا بی سابقه نیست ولی شکل برخورد با غفوری بسیار مورد 
انتقاد هواداران اســتقالل و کارشناسان قرار گرفت به طوری که تعداد زیادی 
از پیشکسوتان استقالل نیز از این حرکت ناراحت شدند و ناراحتی خود را در 
گفت وگو با رسانه ها علنی کردند. باشگاه استقالل پیام خداحافظی وریا غفوری 
را نیز در رسانه های رسمی خود منتشر نکرد و همین مسئله نشان داد قضیه 
چندان به نگاه فنی ســرمربی جدید بازنمی گردد و کادر مدیریتی تمایلی به 

همکاری با غفوری نداشته است.
چند روز قبل این خبر مطرح شــد که باشگاه اربیل عراق برای به خدمت 
گرفتن کاپیتان جداشــده استقالل ابراز تمایل کرده و می خواهد وریا غفوری 
حداقل یک فصل برای آنها توپ بزند. حتی صحبت بر سر آن بود که یکی از 

مدیران ارشد این باشگاه برای پیگیری مسئله به تهران سفر کرده است. خبرهای 
رسیده نشان می دهد پیشنهاد عراقی ها برای جذب وریا همچنان جدی است و 
آنها می خواهند این بازیکن ایرانی را که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را هم 
دارد، به خدمت بگیرند. اربیل جزو شــهرهای کردنشین عراق است و غفوری 
در آنجا مشکل زبان نخواهد داشت.همان طور که گفتیم پیشنهاد باشگاه اربیل 

جدی اســت و قضیه هنوز منتفی نشــده اما ظاهراً یک تیم اروپایی هم برای 
جذب وریا غفوری به صورت غیررسمی برایش پیغام فرستاده است. این تیم 
متعلق به کشور سوئد است و »دال کورد« نام دارد. این تیم در شهری حضور 
دارد که تعداد زیادی مهاجر ُکردزبان از خاورمیانه در آنجا زندگی می کنند به 
همین خاطر دلش می خواهد با جذب وریا غفوری زمینه برای افزایش تماشاگران 
خود را فراهم کند. البته همان طور که گفتیم قضیه هنوز حالت خیلی جدی و 
رسمی به خود پیدا نکرده اما اگر مذاکرات آغاز شود و به نتیجه برسد، غفوری 
تحت عنوان یک بازیکن آزاد راهی اروپا می شــود و بابت این انتقال پولی  گیر 
باشگاه استقالل نخواهد آمد. اتفاقی که در صورت پیوستن وریا به اربیل عراق، 
فوالد خوزســتان یا هر تیم دیگری هم تکرار خواهد شد.از قرار معلوم یکی از 
بازیکنان ُکردزبان اسبق تیم ملی کشورمان پیگیر حضور وریا در فوتبال سوئد 
است. بختیار رحمانی بازیکن اسبق تیم ملی و همین استقالل که حاال مدتی 
در سوئد زندگی می کند، به دنبال فراهم کردن شرایطی است تا وریا غفوری 
هم برای ادامه دوران فوتبال خود راهی آنجا شود. البته به رغم پیغام سوئدی ها 

احتمال اینکه چنین انتقالی در نهایت شکل بگیرد، زیاد نیست.

پیشنهاد جدید خارجی برای وریا غفوری

 دستیار ایرانی برای گل محمدی بهتر است یا خارجی؟
یک پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس می گوید این تیم نیاز به جذب مهاجم دارد.اســماعیل حاللی، درباره نقل و انتقاالت پرســپولیس پیش از لیگ بیست  و دوم اظهار کرد: با توجه به درخواست های کادر فنی، فکر می کنم 
بازیکنان با تجربه ای را جذب کردیم که بتوانند در طول فصل به ما کمک کنند. این بازیکنان فصل گذشــته به خوبی خود را نشــان دادند و حاال به پرســپولیس آمده اند که نیاز پرســپولیس را برطرف کنند. البته االن هم تیم کامل 
نشده و نیاز جذب بازیکن در برخی پست ها دارد. به طور مثال پرسپولیس نیاز به جذب یک مهاجم تراز اول دارد که بتواند فرصت ها را به گل تبدیل کند. البته در پست دفاع چپ و هافبک بازی ساز هم نیازمند بازیکنان هستیم.

او درباره اینکه گفته می شــود بازیکنانی که پرســپولیس جذب کرده، باال ۳۰ ســال هســتند و این موضوع میانگین سنی تیم را باال می برد هم گفت: چون در ساخت بازیکن خوب کار نکردیم، االن بازیکنان با کیفیت سن و سال 
باالیی دارند. این موضوع مدیریت خوب می خواهد که بتواند تیم را مدیریت کند. االن پرســپولیس نفرات زیادی داریم و کادر فنی باید به خوبی آنها را مدیریت کند تا تیم دچار حاشــیه نشــود.حاللی در ادامه درباره احتمال جذب 

کاسیانو مهاجم برزیلی هم گفت: مهاجم خارجی هندوانه در بسته  است. جذب بازیکن خارجی با کیفیت باال نیاز به پول زیادی دارد که ما این شرایط را نداریم که پول زیادی برای بازیکن خارجی بپردازیم. 
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هم اکنون طال در پائین ترین سطح خود در سال 2022 قرار دارد و این وضعیت 
بی سابقه در ماه ژوئیه همچنان ادامه دارد.

 در ابتدای سال میالدی قیمت تقریباً همه اجناس در بازارهای جهانی، سر به 
فلک کشید. خانه ها، فلزات، غذا، انرژی و تقریباً همه چیز. این منجر به تورم شدید 
شــد که در حال حاضر یکی از موضوعاتی است که بیشترین گفتگو پیرامون آن 
است. نیمه دوم سال، حداقل در برخی از بخش های بازار، کاهشی کوچک به همراه 
داشت. فلزات، انرژی ها و حتی برخی محصوالت زراعی کاهش یافته است. این البته 
باید به مبارزه با تورم کمک کند، اما برای ما مهم ترین چیز این است که فرصت های 

تجاری جدید و هیجان انگیزی را به ارمغان می آورد.

امروز می خواهیم وضعیت طال را به شــما نشــان دهیم که در حال حاضر در 
پایین ترین سطح خود در سال 2022 است. ژوئیه برای طال فاجعه بار بود و همچنان 
ادامه دارد. تنها در چند روز، قیمت توانســت سه حمایت کلیدی را بشکند. همه 
چیز با یک الگوی بزرگ ســر و شــانه )زرد( شروع شد که در اکتبر 2021 شکل 
گرفت. چند روز پیش، فروشندگان موفق شدند اولین حمایت حیاتی را بشکنند: 
یعنی خط گردن این سازند )قرمز(. دومین مورد خط روند صعودی بلندمدت )آبی 
سرمه ای( و ســومین خط روند افقی در USD/oz 1784 )آبی( بود که از دسامبر 

گذشته از قیمت حمایت می کرد.

نمودار قیمت طال
 طال توانست تمام حمایت های اصلی را از بین ببرد. تنها چیزی که در حال حاضر 
باقی مانده است USD/oz 1680 )سبز( است که اکنون به عنوان یک هدف عمل 
می کند. در کوتاه مدت، قیمت ممکن است باالتر رود، تا USD/oz 1784 عنوان یک 
مقاومت آزمایش شود، اما در بلندمدت، احساسات منفی است و حرکت به سمت 

منطقه سبز تقریباً قطعی به نظر می رسد.

استراتژیســت ارشد بازار کاال در بلومبرگ می گوید بازار کنونی دارای عالئمی 
مشابه ی پایان سال 2018 است؛ قیمت بیت کوین در شش ماهه ی دوم می تواند 
صعودی شود. به نقل از کوین تلگراف، مایک مک گلون، استراتژیست ارشد بازارهای 
کاال در بلومبرگ، معتقد است قیمت بیت کوین )BTC( در نیمه ی دوم سال 2022 
افزایش خواهــد یافت.مک گلون در 6 جوالی )15 تیر( باورهای خود را در مورد 
آینده ی بیت کوین با 48100 دنبال کننده ی خود در توییتر به اشتراک گذاشت؛ به 
گفته ی وی، عالئم مثبتی در داده های شاخص کریپتو گلکسی بلومبرگ )BGCI( و 
میانگین های متحرک 50 و 100 هفته ای قیمت بیت کوین مشاهده می شوند. وی 
معتقد است،اندیکاتورهای کنونی نشانه های مشابهی را نسبت به کف بازار نزولی 
سال 2018 نشان می دهند؛ این عالئم در 2018 به یک بازگشت صعودی قوی در 

نیمه ی اول سال 2019 منجر شدند.شاخص کریپتو گلکسی بلومبرگ )BGCI( برای 
ارزیابی عملکرد بزرگ ترین دارایی های کریپتو طراحی شده است؛ این شاخص یک 
دیدگاه کلی را از عملکرد کلی بازار مشخص کند. میانگین های متحرک نیز میانگین 
قیمت یک دارایی را در مدت زمان مشخصی مانند 50 یا 100 روز مشخص می کنند.

زمستان کریپتو در سال 2018 نیز دوران بسیار سختی برای بیت کوین بود؛ طبق 
داده های کوین جکو، قیمت بیت کوین از منطقه ی 16000 دالری در ماه ژانویه، در 
اواسط دسامبر به پایین ترین سطح بازار، در حدود 3200 دالر، سقوط کرد. با این 
حال، پس از این اتفاق، قیمت بیت کوین تا اواخر ژوئن به حدود 13000 دالر رسید.

مک گلون در پست دیگری پیش بینی کرد که بیت کوین ممکن است در مسیر 
»یکی از بزرگ ترین بازارهای صعودی در تاریخ« قرار داشــته باشد یا این که بازار 

کریپتو در حال سقوط و نابودی سرمایه گذاران است.
وی گفت: »اعتقاد ما این است که به احتمال بسیار زیاد پذیرش بیت کوین به 

صورت مداوم افزایش خواهد یافت.«
مک گلون سقوط بازار کریپتو در نیمه ی اول سال 2022 را به »ترکیدن حباب 
اینترنت در سال های 2000-2002« تشبیه کرد که علی رغم نابود کردن بسیاری 
از شرکت هایی که با رشد شگفت انگیز کسب و کارهای آنالین، به سمت این حوزه 
هجوم آورده بودند، راه را برای رشــد و شکوفایی شرکت های برتر مانند آمازون و 
eBay همــوار کرد.در حال حاضر، این امکان وجود دارد که قیمت بیت کوین به 
ســمت میانگین متحرک ســاده 50 روزه )25,324 دالر(، و پس از آن، به سمت 

هدف قیمت 26,490 دالر حرکت کند.

ژوئیه فاجعه بار برای طال

نشانه هایی از روند صعودی بیت کوین در شش ماه آینده

مسافرت و  باز هم کرونا در بعضی از شهر ها !مسافرت و  باز هم کرونا در بعضی از شهر ها !
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بر اســاس اعالم دولت چین، اقتصاد دیجیتال این کشور با رشد اسمی 16,2 
درصدی در سال 2021 شرایط خوبی را تجربه کرد تا به یک نیروی پیشرو در 

توسعه اقتصادی پکن تبدیل شود.
 به نقل از ســی جی تی ان، کنفرانس توسعه نوآوری اقتصاد دیجیتال چین 
روز جمعه در شهر شانتو در استان گوانگدونگ در جنوب چین افتتاح شد. وانگ 

ژیقین، معاون آکادمی فناوری اطالعات و ارتباطات چین در این کنفرانس گفت: 
»نســبت اقتصاد دیجیتال چین به تولید ناخالص داخلی در 10 ســال گذشته 
افزایش یافته و میانگین نرخ رشد ساالنه آن باالتر از تولید ناخالص داخلی است«.

وی افزود: ساختار این بخش با استفاده از اینترنت در صنایع، هوشمندسازی 
تولید، کاربرد اینترنت در وسایل نقلیه و سایر صنایع جدید یکپارچه شکل گرفته 

که 82 درصد از اقتصاد دیجیتال چین را به خود اختصاص داده است.
در همین راستا اپراتور چایناموبایل بیش از 950000 دکل نسل پنجم تلفن 
همراه راه اندازی کرده و به گفته دونگ شین، مدیر کل این شرکت تا پایان سال 
جاری میالدی پوشش نسل پنجم در تمام شهرستان ها و شهرک های مهم سراسر 
چین تکمیل می شود.به گفته جیانگ چانگجون، استاد آکادمی مهندسی چین 
دانشــگاه تونگجی اقتصاد دیجیتال باید با ایجاد زیرساخت های جدید، توسعه 

صنایع کاربردی فناوری اطالعات و افزایش آموزش پرسنل تقویت شود.
بر اســاس گزارش دولت، اقتصاد دیجیتال چین در سال 2021 بیش از 45 
تریلیون یوان )6,72 تریلیون دالر( ارزش داشت که 39,8 درصد از تولید ناخالص 

داخلی آن را تشکیل داده است.

مقامات بهداشــتی چین اعالم کردند زیرســویه دیگــری از امیکرون به نام 
BA.5,2,1 در شانگهای دیده شده که یکی از زیرمجموعه های زیرسویه BA.5 است.

 به نقل از د هلث سایت، چین اخیراً افزایش جزئی موارد روزانه را تجربه کرده 
است. مشخص شده که نوع BA.5 امیکرون موج جدید کرونا در این کشور را آغاز 
کرده است. در حال حاضر، شهر شانگهای یک مورد کرونایی را کشف کرده که 
شامل یک نوع جدید از BA.5,2,1 است. این گزارش در حالی منتشر شد که چین 
همچنان با جهش های جدید مواجه است.نوع جدید امیکرون خطر بسیار باالیی 
دارد و در 8 جوالی در بخش مالی پودونگ کشف شد. به گفته ژائو داندان، معاون 
کمیسیون بهداشت این شهر، این بیمار با خارج از کشور ارتباط داشت. شناسایی 
این زیرسویه جدید، استراتژی کرونای صفر چین را بار دیگر به خطر می اندازد.

عالئم BA.5 شبیه به انواع قبلی کرونا است، از جمله تب، آبریزش بینی، سرفه، 
گلودرد، سردرد، درد عضالنی و خستگی.گفتنی است که دو دور آزمایش کرونا 
برای شــهروندان در چندین منطقه مهم شــانگهای بین 12 تا 14 ژوئیه انجام 

خواهد شد تا هرگونه شیوع جدید احتمالی را مهار کند.

 ،2.12.1.BA 5 با پشت سر گذاشتن سویه های قبلی مانند.BA سویه امیکرون
BA.2، و BA.1.1 به زیرشاخه غالب کووید-19 در ایاالت متحده تبدیل شده است.

 به نقل از سی جی تی ان،  سویه امیکرون BA.5 با پشت سر گذاشتن  سویه های 
قبلی مانند BA ،2.12.1.BA.2، و BA.1.1 به زیرشاخه غالب کووید-19 در ایاالت 

متحده تبدیل شده است.بر اساس برآوردهای مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
های ایاالت متحده )CDC( که در روز سه شنبه منتشر شد، درصد BA.5 در ایاالت 
متحده تا 2 ژوئیه به حدود 53.6 رســیده اســت، در حالی که نوع دلتا و سایر 

زیرسویه های امیکرون ناپدید شده اند.

رشد سریع اقتصاد دیجیتال چین در سال 2021

زیرسویه جدید کرونا در شانگهای 

سویه جدید کرونا در آمریکا غالب شد

 رژیم غذایی پرچرب مغز را کوچک می کند

تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف غذاهای پرچرب در طوالنی 
مدت نه تنها باعث افزایش وزن شود، بلکه به مغز نیز آسیب می رساند.

 بــه نقل از مدیکال اکســپرس، براســاس یک مطالعــه بین المللی به 
سرپرستی پروفسور »شین فو ژو«دانشمند علوم اعصاب دانشگاه استرالیای 
جنوبــی)UniSA(، ارتباط واضحی بیــن ابتال به دیابت و به دنبال آن زوال 
توانایی های شناختی و ابتال به اضطراب، افسردگی و شدت گرفتن بیماری 
آلزایمــر در موش هایی که به مدت 30 هفته رژیم غذایی پرچرب مصرف 

کردند، وجود دارد.
عالوه بر آن موش هایی که عملکرد شــناختی آنها مختل شــده بود به 
دلیل کاهش سوخت وساز ناشــی از تغییرات مغزی، به احتمال بیشتری 

دچار اضافه  وزن می شدند.
الریسا بوبروسکایا، عصب شناس و بیوشیمی دان دانشگاه استرالیای جنوبی 
می گوید که این تحقیقات بر شواهد رو به رشدی که ارتباط چاقی مزمن 
و دیابت را با بیماری آلزایمر نشان می دهند، می افزاید. پیش بینی می شود 

تا سال 2050 تعداد مبتالیان به این بیماری 100 میلیون مورد برسد.
پروفسور بوبروسکایا می گوید: چاقی و دیابت سیستم عصبی مرکزی را 
مختل و اختالالت روانپزشکی و زوال شناختی را تشدید می کنند. ما این 

را در مطالعه خود با موش ها نشان دادیم.
در این مطالعه، موش ها به دو دســته تقسیم شدند و به مدت 30 هفته 
به طور تصادفی تحت یک رژیم غذایی استاندارد یا یک رژیم غذایی پرچرب 
قرار گرفتند. وزن بدن و سطوح گلوکز در فواصل زمانی مختلف و عالوه بر 

آن اختالل عملکرد شناختی در آن ها مورد بررسی قرار گرفت.
موش هایی که از رژیم غذایی پرچرب استفاده می کردند وزن زیادی اضافه 
کردند، مقاومت به انسولین در آنها ایجاد شد و در مقایسه با موش هایی که 
از رژیم غذایی استاندارد تغذیه می کردند رفتارهای غیرعادی از خود نشان 
دادند.بیماری موش های مبتال به آلزایمر که رژیم غذایی پرچرب داشتند، 
به طور قابل توجهی شدت یافت و آنها تغییرات شناختی و پاتولوژیک در 
مغز نشان دادند.پروفسور بوبروسکایا می گوید: افراد چاق حدود 55 درصد 
بیشــتر در معرض خطر ابتال به افسردگی قرار دارند و ابتال به دیابت این 

خطر را دو برابر می کند.
او افــزود: یافته های ما بر اهمیت پرداختن بــه اپیدمی چاقی جهانی 
تاکید دارد. ترکیبی از چاقی، سن و دیابت به احتمال زیاد منجر به کاهش 
توانایی های شناختی، بروز بیماری آلزایمر و سایر اختالالت سالمت روان 

می شود.

 مصرف آنتی بیوتیک، انسان را مستعد افسردگی می کند
بررســی جدیــد پژوهشــگران هلندی نشــان می دهــد که مصرف 
آنتی بیوتیک می تواند به آســیب پذیری در برابر احساسات منفی و بروز 

افسردگی منجر شود.

 به نقل از نوروســاینس نیوز، بررسی های »کاترینا جانسون«و »لورا 
اســتینبرگن«، پژوهشگران »دانشگاه لیدن«)Leiden University( هلند 
نشان می دهد افرادی که طی سه ماه پیش از آزمایش آنتی بیوتیک مصرف 
کرده اند، توجه بیشتری به حاالت منفی چهره دارند. این موضوع ممکن 
اســت توضیح دهد که آنتی بیوتیک ها چگونه خطر ابتال به افسردگی را 

افزایش می دهند.
پژوهش های پیشین نشــان داده اند که استفاده از آنتی بیوتیک ها بر 
جمعیت میکروبی روده تأثیر منفی می گذارد. جانســون گفت: استفاده 
از آنتی بیوتیک ها می تواند اثرات بدی بر ســالمتی ما داشــته باشــد. ما 
می دانیم که میکروبیوم روده در حیوانات و انســان ها نه تنها بر سالمت 
جســمانی تأثیر می گذارد، بلکه با مغز نیز در تعامل است و بر احساسات 

و شناخت تأثیر دارد.
جانسون و استینبرگن به بررسی این موضوع پرداختند که آیا با توجه 
به این که شرکت کنندگان اخیرا یک دوره آنتی بیوتیک مصرف کرده اند، 
تفاوت هایی در نحوه پردازش محرک های عاطفی آنها وجود دارد یا خیر.

شرکت کنندگان، دانشجویان جوان و سالمی بودند که برای بیماری های 
نســبتا جزئی تحت درمان قرار داشتند. زمانی که آنها برای این پژوهش 

انتخاب شدند، عفونت بهبود یافته بود.
این پژوهش نشان داد افرادی که آنتی بیوتیک مصرف کرده اند، توجه 
بیشتری به حاالت منفی چهره دارند. شرکت کنندگان به ویژه به حاالت 

غمگین چهره توجه بیشتری داشتند.
استینبرگن گفت: این یک روش رایج در روانشناسی برای اندازه گیری 
میزان توجه افراد به بیان های احساســی مختلف است. این موضوع به ما 
امکان می دهد تا تغییرات ظریف را در نحوه پردازش محرک های عاطفی 
افراد تشــخیص دهیم. ما می دانیم افرادی که بیشتر به احساسات منفی 
توجه می کنند، بیشــتر در معرض خطر ابتال به بیماری های روانی مانند 

افسردگی و اضطراب هستند.
پژوهش های پیشــین نشــان داده انــد که حتی مصــرف یک دوره 
آنتی بیوتیــک می توانــد خطر افســردگی و اضطــراب را افزایش دهد. 
اســتینبرگن گفت: مــا می دانیم که التهاب ناشــی از عفونت، عالوه بر 
اختالل در میکروبیوم ناشی از مصرف آنتی بیوتیک ها می تواند بر مغز نیز 
تأثیر بگذارد.وی افزود: با وجود این، پژوهش ها نشــان داده اند که خطر 
ابتال به افسردگی در افرادی که عفونت آنها تحت درمان با داروهای ضد 
قارچی یا ضد ویروسی است، افزایش نمی یابد. این موضوع نشان می دهد 
که آنتی بیوتیک ها ممکن اســت یکــی از علت های مرتبط با خلق منفی 
باشــند. عالوه بر این، ما از آزمایش های حیوانی به این نتیجه رسیده ایم 

که آنتی بیوتیک ها می توانند نشانه های افسردگی را ایجاد کنند.
جانســون گفــت: این ارتباط بیــن درمان آنتی بیوتیکــی و افزایش 
ســوگیری منفی، نشــان دهنده رابطه قوی بین سالمت جسمی و روانی 
اســت. آنتی بیوتیک ها معموال تجویز می شوند و برای درمان عفونت های 

باکتریایی مهم هستند.

   مهاجرت داخلی، معضلی که به چشم نمی آید
مهاجرت داخلی یکی از مشکالتی است که به آهستگی طی سال های قبل رخ داده و باعث شده است به چشم یک معضل دیده نشود. جمعیت شناسان 
هشدار داده اند که این موج مهاجرت داخلی به سمت نیمه شمالی کشور، بسیار نگران کننده  است و موازنه مهاجرتی کشور در حال بهم خوردن است. با وجود 

تمام این آمارها، به نظر می رسد مهاجرت داخلی در ایران، هنوز به عنوان یک معضل قابل بررسی به چشم نیامده است.

پیامبر اکرم )ص( :
به زودی، مردمانی از اّمت من 
خواهند آمد که در ناز و نعمت 
به دنیا می آیند و با ناز و نعمت 
پرورده می شوند. هّم و غمشان، 
نوشیدنی های  و  خوردنی ها 
رنگارنگ است و از آنان، به گفتار 
بدترین  اینان،  مدح می شود. 

مردمان اّمت من هستند.
األمالي للطوسي : ص 538 ح 1162
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