
021-62801 مرکز گمشده و پیدا شده کشور
www.aniyab.ir

حق مسکن کارگران 
افزایش می یابد؟

بازگشایی نمادهای 
استقالل و پرسپولیس 

بی سر و سامان های 
فوتبال ایران !

 هوای بازار نقره
 ابری شد؟

روزنامه سراسری 
 اقتصادی اجتماعی  

سه شنبه   1401/04/28
2000 تومان 
شماره : 1419 

EIDEHROOZ.COM

2

3

7

8

حسن عمیدی
 پژوهشگر مطالعات اجتماعی ایران

حذف تدریجی زندگی نتیجه وضعیت 
اقتصادی

تورم و از هم گســیختگی اقتصادی، زندگی  عمومی را الغرتر و انسان ها 
را رنجورتر می کند. این کاهش کیفیت زندگی اقتصادی نتایج و تاثیراتی را 

در بر دارد.
1. گران و گران تر شدن کاالها و تورم روزافزون، دست کم دو پیامد دارد:

اوال، برخی کاالها را از سبد مصرفی خانوارها حذف می کند.
ثانیا، کیفیت برخی از کاالهای مصرفی را به شدت کاهش می دهد.

چیزهایی از سفره ها حذف می شوند و چیزهای دیگر که نمی توان حذف شان 
کرد )زیرا برای زنده ماندن ضرورت دارند(، از کیفیت سابق شان سقوط می کنند. 
مصرِف کاالهای کم کیفیت، به جای آن چه تا کنون مصرف می شده است، و 
حذف مدام برخی کاالها از سبد خانوار، در نهایت، به کاهش کیفیت زندگی 
منجر می گردد. تورم و از هم گسیختگی اقتصادی، زندگی  عمومی را الغرتر و 
انسان ها را رنجورتر می کند. رنج از آن رو که افراد می بینند سفره شان کوچک تر 
و کم کیفیت تر می شــود، اما نمی توانند کاری کنند و نمی توانند جلوی روند 
سقوط زندگی را بگیرند. شرایط اقتصادی نابسامان، پایه های زندگی را با چالشی 

عمیق، و بعضا شکننده روبرو کرده است.
2. شیوه ی حکمرانی هم همین طور است. تا وقتی حکمرانی و سیاست ورزی، 
بتواند نیازهای اساسی جهان اجتماعی را برآورده کند، شهروندان نیز در وضعیت 
آرامش و امنیت، وفادارانه می زیند و از حاکمان شان حمایت می کنند. با نزول 
سطح حکمرانی و سقوط عقالنی سیاست ورزی، به تدریج چیزهایی از سفره ی 
سیاسی جامعه حذف می شود. مانند رضایت، خشنودی و احساس خوشبختی 
جمعی، مشارکت سیاسی، مشروعیت و از این قبیل. فقط جامعه نیست که 
چیزهایی از دست می دهد؛ نظام سیاسی و حکومت نیز با شیب تند از دست 

دادن، به دره ی تاریک، و پرتگاه نزدیک می شود.
کاهش کیفیت زندگی سیاسی، دست کم دو پیامد در پی دارد:

اوال، آن ارزش های زندگی جمعی که روزگاری شــهروندان حاضر بودند 
برایش بجنگند و جان شان را برای آن بدهند نیز به تدریج از دست می رود. و 
این سخن، یعنی کیفیت زندگی جمعی و قواعِد با هم زیستن کاهش می یابد 
و یک ملت به درجات پایین زندگی سیاســی سقوط می کند؛ به نحوی که 
با دیده ی شــک و پرســش به هر نوع همکاری با دیگری روبرو می شوند. در 
آشفته بازار حکمرانِی بی کیفیت، منافع شخصی و فردی، جای منافع عمومی 
را می گیرد. فســاد اوج می گیرد و هر یک، می خواهد دیگری را چپاول کند. 
این همان وضعیتی است که به آن »وضعیت طبیعی«، گفته می شود. چیزی 

شبیه جنگ همه علیه همه.
ثانیا، ســرمایه های بنیادین نظام مستقر، به تدریج دود می شود و به هوا 
می رود. ژرف ترین سرمایه، مشروعیتی است که رکن نظام محسوب می شود. 
رضایت عمومی و ســپس آمادگی برای مشــارکت شــهروندان، از جمله ی 

سرمایه هایی است که بنیاد سیاست را پی ریزی می کند.
3. وقتی زندگی، البالی چرخ دنده های اقتصاد و سیاســت، خرد می شود؛ 
وقتی کیفیت زندگی عمومی و روزمره و زندگی سیاسی کاهش می یابد و افراد 
به ناچار چیزهایی را از سفره شان حذف می کنند و یا تن به مصرف کاالهای 
کم کیفیت می دهند، این روند ادامه می یابد و زندگی معنوی و دینی شان نیز 

به تدریج الغرتر می شود.
در آشفته بازار اقتصاد و در زمانه ی ناتوانی حکمرانان برای بسامان کردن 
امور، ارزش های دینی نیز لرزان می شود و بعضا چونان برگ های پاییزی زرد 
شده و از درخت زندگی فرو می ریزند و زیر پای عابران خسته از زندگی، خرد 
می شــوند. از آدمی نمی توان انتظار داشت که در ساحت اخالق و دین ورزی 
همان باشد که همیشــه بوده است، اخالق و دین ورزی با ساحت های دیگر 
زندگی پیوند دارد. زلزله ای که در ســاحت دیگر می آید، دین را نیز خواهند 
لرزاند. بتدریج ارزش های معنابخش و متعالی و ارزش هایی چون حقیقت جویی 
و عدالت طلبی از ســفره ی دین کم می شــود و به جای آن، دیِن کم و حتی 

بی کیفیتی به نام دیِن مداحی می نشیند.
شــرایط اسف بار و دردناکی است که یک ملت به چشم خویش می بیند 
که ســرمایه هایش چگونه از دست می روند و او مجبور است چیزهایی را از 
سفره ی زندگی عمومی، سیاسی و زندگی دینی اش حذف کند. سفره ای تهی 
و خالی از ارزش ها و باورهایی که با او و برای او می زیســته است. رنج ملت، 
رنج از دســت دادن های مکرر است، آن هم چیزهایی که زندگی اش را با آن 
معنا می کرده است و یا سبب آرامش و احساس خوشبختی اش می شده است 

و چنین به آسانی فرو می ریزند.

خاموشی ها از این هفته شروع می شودخاموشی ها از این هفته شروع می شود

سید مازیار هاشمیـ  تهیه کننده سریال »یاغی«ـ  نامه ساترا 
خطاب به رییس صداوســیما را تالشی برای محدود کردن 

پلتفرم های داخلی دانست و نسبت به آن ابراز نگرانی کرد.
این تهیه کننده در متن این یادداشت که با عنوان » نگذارید 
این معبر و مسیر شکل گرفته مسدود شود« به ایسنا ارسال 

شده، آورده است:
»یا حفیظ و یا امین

چون وا نمی کنی گرهی، خود گره مشو
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست

بزرگان، دلســوزان و اهالی محترم فرهنگ و رسانه، در این 
روزگار که جامعه دچار مشکالت اقتصادی است و مبارزه با 
بیکاری باید مهم ترین تصمیم این دوران باشد و در سالی که به 
فرموده مقام معظم رهبری سال تولید، دانش بنیان، اشتغال 
آفرینی نام گرفته است، متاسفانه شاهد تصمیماتی هستیم 

که می تواند خواسته یا ناخواسته به این مهم، آسیب برساند.
بیش از ده هزار نفر از صنوف مختلف ســینمایی به صورت 
مستقیم درگیر تولید آثار و محصوالت پلتفرم ها هستند. این 
گونه تصمیمات منجر به بیکاری و بحران معیشــتی حدود 
ده هزار خانواده خواهد شد و مهم تر از آن ارتباط مخاطبان 
گسترده ای را با محصوالت داخلی قطع می کند و دوباره آن ها 

را به سمت محتواهای خارجی سوق خواهد داد.
وقتی همه دست به دست هم داده اند تا با غلبه بر بی شمار 
موانع سر راه اشتغال آفرینی، موسسات دانش بنیانی چون 
پلتفرم ها پا بگیرند و فضا برای کارآفرینی فراهم شود، ارائه 
این گونه پیشنهادات و تصمیمات شتاب زده، آب به آسیاب 
آن هایی خواهد ریخت کــه از این بیکاری ها و مشــکالت 
اقتصادی و رنج معیشــتی مردم منفعتی دارند. همان هایی 
که چندین دهه اســت با تحریم های ظالمانه علیه کشــور 
عزیزمان مردم را گرفتار کرده اند.پلتفرم ها و سازندگان این 
عرصه، پس از آزمون و خطا و فراز و نشــیب بسیار در حال 
حاضر می دانند کیفیت ساختار و محتوا باید در اولویت باشد 
تا بتوانند تماشاگر گسترده  خود را حفظ کنند و سلیقه  آنها 
را ارتقا دهند.اینجانب بر این باورم که این اختالف نظرها با 
هم اندیشِی بزرگان عرصه سینما، تلویزیون و شبکه نمایش 

خانگی قابل حل و فصل است.  
محدود کردن تولیدات مفید و اثربخش در فضای رسانه جز 
آسیب رساندن و ُخسران به سرمایه های جوان کشور نتیجه ای 
نخواهد داشت؛ چرا که با آسیب به حوزه تولید داخلی، مانع 
تراشی برای اشتغال آفرینی و تضعیف مجموعه های دانش 
بنیان که با تالش و همت شــبانه روزی بخش خصوصی و 
دولتی در پیشــرفت این صنعت نو پا تالش کرده اند، هیچ 

نتیجه ای جز ایجاد نا امیدی ندارد.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ضمن اشاره به اینکه قیمت دارو به شهریور 1۴۰۰ بر می گردد 
و مابه التفاوت آن از سوی بیمه ها پرداخت می شود، گفت که طرح دارویار وزارت بهداشت هیچ 

تاثیری بر قیمت تمام شده دارو برای مصرف کننده نخواهد داشت.
ناصر ریاحی، اظهار کرد: ما پیش از آنکه به طرح و برنامه های جدید وزارت بهداشت بپردازیم، 
باید این موضوع را به شکل روشن توضیح بدهیم که قیمت نهایی دارو، یعنی آنچه که به دست 
مصرف کننده نهایی می رسد، ارتباطی با هزینه تمام شده آن برای شرکت های تولید، توزیع 
یا واردکننده ندارد. در واقع با تغییر قیمت در این حوزه ها، ســهم بیمه ها با افزایش یا کاهش 

مواجه می شود.
وی با بیان اینکه قیمت دارو می تواند در طول سال به دالیل مختلف تغییر کند، بیان کرد: از تاثیر 
تحوالت قیمت ارز بر روی دارو گرفته تا سیاست های داخلی که از سوی دولت اجرایی می شود، 
هر یک می تواند بر روی قیمت دارو تاثیر بگذارد، اما با توجه به نقش آفرینی بیمه ها در این حوزه، 

تغییری در قیمت دارو برای مردم به وجود نمی آید و تحوالت قیمتی از سوی بیمه ها پوشش 
داده می شود تا برای مثال قیمت دارو بیماری های خاص برای مصرف کننده نهایی تغییر نکند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طرح دارویار وزارت بهداشــت، طرحی بسیار مثبت و 
کاربردی خواهد بود، توضیح داد: ما در واقع انتظار نداشتیم که وزارت بهداشت در این مدت 
کوتاه بتواند طرح را نهایی کند اما آنچه که اعالم شده، طرحی مثبت خواهد بود که بسیاری 
از مشکالت جاری در حوزه دارو را پوشش می دهد.ریاحی در توضیح آنچه که در قالب طرح 
دارویار اجرایی می شود، تشــریح کرد: ما در ایران حدود پنج میلیون نفر جمعیت داریم که 
تاکنون تحت پوشش هیچ بیمه ای نبوده اند، مثال برخی خانوارهای روستایی یا خانوارهایی که 
به دالیل مختلف بیمه نداشته اند، در این چارچوب به شکل خود به خود تحت پوشش بیمه قرار 
می گیرند. حتی اتباع خارجی که مجوز کار دارند و می توانند گواهی کار ارائه کنند، نیز در این 

طرح تحت پوشش بیمه و حمایت ها قرار خواهند گرفت.

ســخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه هیچ برنامه  از پیش تعیین شده ای برای 
خاموشی ها وجود ندارد گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته هفته جاری دمای 
هوا بسیار گرم تر می شود که همین مساله تامین برق را با چالش مواجه می کند و هفته 
سختی پیش رو داریم لذا تقاضای ما از مشترکان این است که توجه بیشتری به مصرف 

برق داشته باشند.
مصطفی رجبی مشــهدی، با بیان اینکه روز گذشته مصرف برق در کشور مرز ۶۵ 
هزار مگاوات را پشــت سر گذاشت که نسبت به هفته گذشته 2۵۰۰ مگاوات افزایش 
یافته است، اظهار کرد: در هفته جاری به ویژه روزهای پایانی مصرف افزایش چشمگیری 

پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در این هفته نوار شمالی کشور هوا گرم تر از هفته گذشته شده است، 

به طوری که ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات مصرف بیشتر شده و مسافرت مردم به این مناطق هم 
عاملی در افزایش مصرف است، اظهار کرد: انتظار می رود مردم مدیریت مصرف الزم را 

داشته باشند و در این مهم با صنعت برق همکاری کنند.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به امکان وقوع حوادث مقطعی و پراکنده که به دلیل 
گرمای شــدید و سنگین شــدن خطوط انتقال ممکن است اتفاق بیفتد گفت: در این 
شرایط می بایست مشترکان به سامانه 121 گزارش دهند و نیروهای شرکت های توزیع 

نیز در سریع ترین زمان ممکن مشکل رخ داده را برطرف می کنند.
رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه هیچ برنامه  از پیش تعیین شده ای برای خاموشی 
وجود ندارد، تصریح کرد : خواسته ما از تمام مشترکان رعایت راهکارهای ساده مدیریت 

مصرف است.

 واکنش تهیه کننده 
»یاغی« به نامه ساترا

  قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ باز می گردد

جذب نیرو

 مرکز ملی آنی یاب
در بخش خصوصی اداره پست و دفاتر پیشخوان دولت

مرکز ملی آنی یاب جهت تکمیل کادر فروش خود در تمامی  استان های کشور از 
افراد واجد شرایط برای همکاری در زمینه فروش محصوالت آنی یاب در اداره پست 

 ودفاترپیشخوان دولت در سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید.
  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم از طریق قسمت درخواست 

 همکاری »آنی یاب« به آدرس
 http:// www. aniyab.com  ثبت نام نمایید ،یا رزومه خود را به آدرس ایمیل 

 job@Aniyab.com  ارسال نمایند و یا جهت هماهنگی با شماره تماس
628۰۱-۰2۱ یا شماره موبایل و واتس آپ ۰9۱295۴2766 تماس حاصل نمایند .
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
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شماره : 1419

حقمسکنکارگرانافزایشمییابد؟

رئیس اتحادیه واردکننــدگان دارو گفت: قیمت دارو به 
شــهریور ۱۴۰۰ بر می گردد و مابه التفاوت آن از سوی 
بیمه ها پرداخت می شود و طرح دارویار وزارت بهداشت 
هیچ تاثیری بر قیمت تمام شده دارو برای مصرف کننده 

نخواهد داشت.
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار کرد: 
ما پیش از آنکه به طرح و برنامه های جدید وزارت بهداشت 
بپردازیم، باید این موضوع را به شکل روشن توضیح بدهیم 
که قیمت نهایی دارو، یعنی آنچه که به دســت مصرف 
کننده نهایی می رســد، ارتباطی با هزینه تمام شده آن 
برای شرکت های تولید، توزیع یا واردکننده ندارد. در واقع 
با تغییر قیمت در این حوزه ها، سهم بیمه ها با افزایش یا 

کاهش مواجه می شود.
وی با بیان اینکه قیمت دارو می تواند در طول سال به دالیل 
مختلف تغییر کند، بیان کرد: از تاثیر تحوالت قیمت ارز بر 
روی دارو گرفته تا سیاست های داخلی که از سوی دولت 
اجرایی می شود، هر یک می تواند بر روی قیمت دارو تاثیر 
بگذارد، اما با توجه به نقش آفرینی بیمه ها در این حوزه، 
تغییری در قیمت دارو برای مردم بــه وجود نمی آید و 
تحوالت قیمتی از سوی بیمه ها پوشش داده می شود تا 

برای مثال قیمت دارو بیماری های خاص برای مصرف 
کننده نهایی تغییر نکند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طرح دارویار وزارت 
بهداشت، طرحی بســیار مثبت و کاربردی خواهد بود، 
توضیح داد: ما در واقع انتظار نداشتیم که وزارت بهداشت 
در این مــدت کوتاه بتواند طرح را نهایــی کند اما آنچه 
که اعالم شــده، طرحی مثبت خواهد بود که بسیاری از 

مشکالت جاری در حوزه دارو را پوشش می دهد.

 خانوارهای روســتایی در طرح دارویار تحت 
پوشش بیمه قرار می گیرند

ریاحی در توضیح آنچه که در قالب طرح دارویار اجرایی 
می شود، تشریح کرد: ما در ایران حدود پنج میلیون نفر 
جمعیت داریم که تاکنون تحت پوشــش هیچ بیمه ای 
نبوده اند، مثال برخی خانوارهای روستایی یا خانوارهایی 
که به دالیل مختلف بیمه نداشته اند، در این چارچوب به 
شکل خود به خود تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. حتی 

اتباع خارجی که مجوز کار دارند و می توانند گواهی کار 
ارائه کنند، نیز در این طرح تحت پوشش بیمه و حمایت ها 

قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس محاسبات مشترکی که با سازمان 
برنامه و بودجه انجام شــده، بناست مبلغ مازادی نیز در 
اختیار بیمه ها قرار بگیرد تا قیمت دارو برای مصرف کننده 
نهایی تغییر نکند. حتی حدود ۳۰۰ قلم کاالی پرمصرف یا 
بدون نسخه نیز امکان قرار گرفتن در این فهرست حمایتی 

را خواهند داشت. 
به این ترتیب حتی با تغییر مبنای ارز دارو از ترجیحی به 
نیمایی، نیز قیمت دارو تغییر نخواهد کرد و با این سیاست، 
قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ بازگشته و مابه التفاوت آن 
از سوی بیمه ها پرداخت می شود. با اجرای این سیاست 
هم مشکالت ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند کمبود منابع، رانت 
و قاچاق متوقف می شود و هم مردم از تغییرات آسیبی 

نخواهند دید.
به گفته ریاحی طرح دارویار فعال تنها بــرای داروهای 
داخلی اجرایی می شــود امــا در آینــده نزدیک، قطعا 
 برنامه هایــی برای داروهــای وارداتی نیــز پیش بینی

 خواهد شد.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت 
دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.

به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه 
۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳9۴/۱۲/۰۱ مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از ســوی کارفرما 
برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد کار، بیکار 
می گردند جهت پرداخت بیمه بیکاری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد 

بحث و بررسی شد.

 شرایط دریافت بیمه بیکاری
در نهایت پس از بحث و بررســی، هیات عمومی دیوان عدالــت اداری با این 
استدالل که: اوال براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳69/6/۲6 بیمه 
شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون 

منتفع خواهد شد
 ثانیا؛ براساس ماده 6 قانون مذکور شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری 
عبارتند از : الف( بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه 

را داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی 
می باشد. ب( بیمه شده مکلف است ظرف ســی روز از تاریخ بیکاری با اعالم 
مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشــتغال 
به کار تخصصی و یا مشابه آن اطالع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و 
با تشخیص هیات اختالف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ج( بیمه شده بیکار 

مکلف است در دوره های کار آموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور 
اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و 
امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی الزم در 

این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.
ثالثا؛ براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری واحدهای کار و امور 
اجتماعی موظفند حداکثر ظرف سی روز پس از اخذ مدرک تکمیل شده نسبت 
به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نمــوده و در صورت تأیید وی را 
کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تامین 
اجتماعی مکلفند ظرف ده روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نسبت به احراز 
شــرایط مندرج در بند الف ماده 6 قانون اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه 

بیکاری وی را برقرار نمایند.
بنابراین بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران 
شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود را به جهت 
ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، 

مغایر قانون تشخیص و آن را ابطال نمود.

سعیده محمد  -   ایده روز |   عضو کارگری 
شورای عالی کار گفت: تصمیم گیری درباره 
ارقام وظیفه شــورای عالی کار اســت و اگر 
بخواهیم دوباره حق مســکن را مورد بررسی 
قرار دهیم، باید دوباره به شــورای عالی کار 

ارجاع شود.
پیگیری کارگران و تشکل های کارگری درباره 
حق مسکن و کاهش صدهزارتومانی آن با نقض 
حکم شورای عالی کار درباره مبلغ حق مسکن 
پرداختی همچنان ادامه دارد. برخی از فعاالن و 
تشکل ها از جمله کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار در روزهای گذشته به دیوان عدالت اداری 
در واکنش به این تصمیم دولت شکایت کردند.

محمدرضا تاجیک )نماینده طرف کارگری در 
شورای عالی کار( با اشاره به این مسئله اظهار 
کرد: ما زمانی که مبلغ حداقل دستمزد را برای 
سال ۱۴۰۱ در اســفندماه سال گذشته مورد 
بررسی و تحلیل قرار می دادیم تا به رقم توافقی 
برسیم، این چنین استدالل می کردیم که کلیه 
مزایای حقوقی از جمله حق مسکن باید نسبت 
معین و مشــخصی با نرخ افزایش دســتمزد 

داشته باشد.
این فعال کارگری ادامه داد: این به آن معناست 
که به آن رقم حق مســکن ۴۰۰هــزار تومان 
سال ۱۴۰۰ باید ۵۷.۴درصد اضافه شود و این 
یک اصل محاسباتی است. هرچند این را قبول 

داریم که همین میزان افزایش نیز هیچ تاثیری 
قابل مالحظه ای روی افزایــش توان کارگران 
برای اجاره مسکن ندارد، اما به هرحال این رقم 
به عنوان کمک هزینه و مزایای حقوقی مطرح 
شود. ما در سال گذشته نیز با همین استدالل 
تالش کردیم تا حداقل دستمزد ۱۴۰۱ و مزایای 
آن تصویب شود و نماینده دولت و کارفرما نیز 

پای آن امضا کردند.

تاجیک افزود: متاسفانه وزیر کار وقت نیز در آن 
تاریخ نسبت به پایبندی به مزد مصوب تایید 
حق مسکن 6۰۰هزارتومانی مصوب قول داد، 

اما در ادامه اتفاقات دیگری افتاد.
وی با بیان اینکه براساس قانون کار موعد تغییر 
مزایا و حقوق کارگــران از همان فروردین ماه 
است، گفت: بسیاری از کارفرمایان در واحدها 
حتی پیش از نهایی شــدن نظر دولت خود از 

همان فروردین ماه اقدام به اعمال افزایش حق 
مســکن و پرداخت این مبلغ 6۰۰هزارتومانی 
کرده بودند اما این تصمیم دولت ناگهان موجب 
شد تا این واحدها سند معکوس صادر کرده و 

این ۱۰۰هزار تومان را از کارگران کم کردند.
کاهش حق مسکن توسط دولت قانونی است؟

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: اگر بپرسید که 
آیا دولت می تواند چنین کاری کند، باید به شما 

پاسخ منفی بدهم. زیرا دولت تنها حق تایید یا 
رد دارد و تصمیم گیری دربــاره ارقام وظیفه 
شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق 
مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به 
شورای عالی کار ارجاع شود. به این ترتیب است 
که می توانیم به کارگران و فعاالن تشکل هایی 
که از دولت و مصوبه هیئــت وزیران به دیوان 
عدالت اداری شکایت کرده اند، حق بدهیم. اگر 
جامعه کارگری شکایتی مطرح کرده به علت 

همین کار خالف رویه حقوقی دولت است.
تاجیک با اشــاره به فرمولی کــه از طریق آن 
نماینــدگان کارگــری به این رقــم در بحث 
حق مسکن کارگری رســیده اند، توضیح داد: 
معموال حق مسکن براســاس میزان تاثیر کل 
افزایش دســتمزد حداقل اعمال می شود و در 
این میان مــا باتوجه به افزایــش حداقل مزد 
۵۷.۴درصدی بایــد مبلــغ ۴۰۰هزارتومان 
را بــه همین میــزان افزایــش می دادیم، اما 
چون توافق شــد که به یک مبلغ رند دســت 
 پیدا کنیم، کمتر از این عــدد عرفی یعنی به 
افزایش ۵۰درصدی حق مسکن رضایت دادیم. 
زیرا اضافه شدن هر درصدی به پایه حقوق باید 
عینا روی مزایای حقوقی نیــز اثر بگذارد. این 
درحالی اســت که ما خودمان نیز قبول داریم 
که این رقم به هیچ وجه با هزینه های مسکن 

همخوانی ندارد.

منتظرارزانیقیمتداروباشیم؟

شرایطدریافتبیمهبیکاریتغییرمیکند

مرتضی قدمی
کارشناس اقتصادی

بحران بی اعتمادی در بازار سرمایه

بازار سرمایه ای که قرار بود ناجی اقتصاد مولد باشد و از طریق جذب سرمایه های 
سرگردان مردمی اقتصاد را در مقابل تحریم ها مقاوم کند، به ابزاری برای سوزاندن 

سرمایه های مردمی تبدیل شده است.
امیرحسین قاضی زاده زمانی که کاندیدای ریاست جمهوری بود مدعی شد »در 
صورت انتخاب، اولین فرمان او به عنوان رییس جمهور، بازگشت یکصد و سی هزار 
میلیارد تومان پول خارج شده توسط ۲۰۰ کد حقوقی به بازار سرمایه است«! قول های 
امیرحسین قاضی زاده به این مورد ختم نشد. وی در ادامه مدعی شد که »سه وکیل 
در قوه قضاییه در حال پیگیری مطالبات زیان دیدگان در بورس هستند. ساماندهی 
بورس و جبران خسارت زیان دیدگان کار سختی نیست، چون تمام بخش ها در اختیار 
دولت است.9۰ درصد بازار دست دولت است و اگر کسی در راس دولت باشد که با 

مجلس و قوه قضاییه همراه باشد ۳ روزه این موضوع پیگیری می شود.«
ابراهیم رئیســی هم در زمانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود با حضور 
در سازمان بورس و تجمع مالباختگان اعالم کرد: »مسأله بورس یکی از دغدغه های 
جدی ماست و معتقدم باید تمام راهکارهای حل مستله به اعتماد افزایی سهام داران 

و مردم منجر شود تا کامال به بازار سرمایه اعتماد داشته باشند. »
بازار ســرمایه به مانند کودک یتیمی شــده که سرپرست و دلسوزی ندارد. هر 
گروهی که می آید به فکر بهره بردن از آن است و تا جایی پیش رفته که حال امروز 

را پیدا کرده است.
بررسی متغیرهای بنیادی شرکت های بورسی حکایت از پویایی و فعالیت است و 
در هر جایی از این کشور پهناور که بروید تولیداتشان را به وفور مشاهده می کنید، اما 
در عین ناباوری در بازار سرمایه از شرکت های زیان ده و نامطلوب محسوب می شوند! 

به راستی چرا؟ مگر می شود؟ این از منظر حقوقی و فقهی جدا جای بررسی دارد.
در شرایطی که تورم در اقتصاد کشور می تازد، نمادهای بازار سرمایه بین ۸۰ تا 
9۰ درصد افت دارند و با توجه به تورم ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصدی این ایام، ســرمایه 

سهام داران به هیچ تبدیل شده است.
بازار سرمایه ای که قرار بود ناجی اقتصاد مولد باشد و از طریق جذب سرمایه های 
سرگردان مردمی اقتصاد را در مقابل تحریم ها مقاوم کند، به ابزاری برای سوزاندن 
سرمایه های مردمی تبدیل شده است. با وجود روند صعودی بازارهای موازی مالی از 
طال و دالر گرفته تا مسکن و خوراک و ... در هفته ها و ماه های اخیر، اکثر تحلیلگران 
انتظار صعود شاخص را داشتند اما به صورت عجیب و غیرمنتظره ای بازار دچار ریزش 

شده است و این موضوع حکایتی فراتر از مسئله اقتصادی دارد.
اینها همه حکایت از این دارد ضعف نظارت بر بورس و وجود برخی دســت های 
پشــت پرده در رانت ها و معامالت بازار ســرمایه منجر به سقوط بورس شده است. 
سوء استفاده های برخی مسئوالن و افراد پرنفوذ و نوسانات دست کاری شده بورس، 
جامعه را در بهت و خشم فراوانی فرو برده و افت شدید شاخص تبدیل به چالشی 

اجتماعی شده است.
باید در انتظار عملکرد دســتگاه قضایی باشــیم که چه رویکردی نســبت به 
سوءاســتفاده های دو سال اخیر بورس اتخاذ خواهد کرد و آیا مسئوالنی که چشم 
خود را نسبت به سوءاستفاده های بورس بسته یا حتی منافعی برده اند توسط دستگاه 

قضایی محاکمه خواهند شد؟

   حق مسکن کارگران افزایش می یابد؟
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: تصمیم گیری درباره ارقام وظیفه شورای عالی 
کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مســکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به 

شورای عالی کار ارجاع شود.
پیگیری کارگران و تشکل های کارگری درباره حق مسکن و کاهش صدهزارتومانی 
آن با نقض حکم شــورای عالی کار درباره مبلغ حق مسکن پرداختی همچنان ادامه 
دارد. برخی از فعاالن و تشکل ها از جمله کانون عالی شوراهای اسالمی کار در روزهای 

گذشته به دیوان عدالت اداری در واکنش به این تصمیم دولت شکایت کردند.
محمدرضا تاجیک )نماینده طرف کارگری در شورای عالی کار( با اشاره به این مسئله 
اظهار کرد: ما زمانی که مبلغ حداقل دستمزد را برای سال ۱۴۰۱ در اسفندماه سال 
گذشــته مورد بررســی و تحلیل قرار می دادیم تا به رقم توافقی برسیم، این چنین 
استدالل می کردیم که کلیه مزایای حقوقی از جمله حق مسکن باید نسبت معین و 

مشخصی با نرخ افزایش دستمزد داشته باشد.
این فعال کارگری ادامه داد: این به آن معناست که به آن رقم حق مسکن ۴۰۰هزار 
تومان سال ۱۴۰۰ باید ۵۷.۴درصد اضافه شود و این یک اصل محاسباتی است. هرچند 
این را قبول داریم که همین میزان افزایش نیز هیــچ تاثیری قابل مالحظه ای روی 
افزایش توان کارگران برای اجاره مسکن ندارد، اما به هرحال این رقم به عنوان کمک 
هزینه و مزایای حقوقی مطرح شود. ما در سال گذشته نیز با همین استدالل تالش 
کردیم تا حداقل دستمزد ۱۴۰۱ و مزایای آن تصویب شود و نماینده دولت و کارفرما 
نیز پای آن امضا کردند.تاجیک افزود: متاسفانه وزیر کار وقت نیز در آن تاریخ نسبت به 
پایبندی به مزد مصوب تایید حق مسکن 6۰۰هزارتومانی مصوب قول داد، اما در ادامه 
اتفاقات دیگری افتاد.وی با بیان اینکه براســاس قانون کار موعد تغییر مزایا و حقوق 
کارگران از همان فروردین ماه است، گفت: بسیاری از کارفرمایان در واحدها حتی پیش 
از نهایی شدن نظر دولت خود از همان فروردین ماه اقدام به اعمال افزایش حق مسکن و 
پرداخت این مبلغ 6۰۰هزارتومانی کرده بودند اما این تصمیم دولت ناگهان موجب شد 
تا این واحدها سند معکوس صادر کرده و این ۱۰۰هزار تومان را از کارگران کم کردند.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: اگر بپرسید که آیا دولت می تواند چنین کاری کند، 
باید به شما پاسخ منفی بدهم. زیرا دولت تنها حق تایید یا رد دارد و تصمیم گیری درباره 
ارقام وظیفه شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مسکن را مورد بررسی 
قرار دهیم، باید دوباره به شورای عالی کار ارجاع شود. به این ترتیب است که می توانیم 
به کارگران و فعاالن تشکل هایی که از دولت و مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت 
اداری شکایت کرده اند، حق بدهیم. اگر جامعه کارگری شکایتی مطرح کرده به علت 
همین کار خالف رویه حقوقی دولت است.تاجیک با اشاره به فرمولی که از طریق آن 
نمایندگان کارگری به این رقم در بحث حق مسکن کارگری رسیده اند، توضیح داد: 
معموال حق مسکن براساس میزان تاثیر کل افزایش دستمزد حداقل اعمال می شود و 
در این میان ما باتوجه به افزایش حداقل مزد ۵۷.۴درصدی باید مبلغ ۴۰۰هزارتومان 
را به همین میزان افزایش می دادیم، اما چون توافق شد که به یک مبلغ رند دست پیدا 
کنیم، کمتر از این عدد عرفی یعنی به افزایش ۵۰درصدی حق مسکن رضایت دادیم. 
زیرا اضافه شدن هر درصدی به پایه حقوق باید عینا روی مزایای حقوقی نیز اثر بگذارد. 
این درحالی است که ما خودمان نیز قبول داریم که این رقم به هیچ وجه با هزینه های 

مسکن همخوانی ندارد.

  »تیبا« فقط تا پایان ماه جاری تولید می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت از اتمام تولید تیبا تا پایان ماه جاری خبر داد.

بنابر اعالم وزیر صنعت، معدن و تجارت پلتفرم تیبا، ســمند و پژو ۴۰۵ امکان ارتقا 
ندارد، بنابراین قرار است تولید تیبا تا پایان این ماه متوقف شود.رضا فاطمی امین، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در حاشیه دیدار با صنعت گران برگزیده، گفت: طبق نشستی 
که با سازمان ملی استاندارد داشتیم، گواهی COP برای خودروسازان داشتیم، تعهدات 

استاندارد آنها از یک به سه ماه افزایش یافت.

  خبرخبر

در حالی معاون حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم کرده 
است که " واردات خودرو تا شهریورماه انجام خواهد شد" که هنوز آیین نامه 
نهایی واردات، از هیات دولت بیرون نیامده و هیچ قانون مشــخص و قطعی 

وجود ندارد.
 اواخر اردیبشهت ماه بود که وزیر صمت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو 
حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد کرد که "محدودیتی در واردات 
نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش 
عمده ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. به گفته وی، هماهنگی های الزم 
انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد 

بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.
همزمان با اعالم این خبر، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز 
نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد 

و گفت که به زودی فرآیند ابالغ این مصوبه انجام می شود. 
پس از آن با همه شرط  وشروط  و پیشنهادها، انجمن واردکنندگان خودرو و 
فعاالن این حوزه تاکید داشتند تا زمانیکه دستورالعمل نهایی ابالغ نشود، هیچ 

موردی قطعیت ندارد؛ لذا بایستی منتظر ماند.
اما روز سه شنبه )۲۱ تیرماه( منوچهر منطقی، معاون حمل ونقل وزارت صمت 
ضمن اشاره به اینکه  آئین نامه واردات خودرو تدوین شده و در دست بررسی 
توسط هیات دولت اســت تا آن را ابالغ کند، اعالم کرد: پیش از اجرا، جلسه 
توجیهی با صنعت گران و واردکنندگان برگزار خواهیم کرد. به گفته وی در 
آئین نامه تدوین شده، عالوه براینکه واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر 
نیست، برای خودروهای اقتصادی مشوق هایی در نظر گرفته شده است تا با 
قیمت نهایی پایین تری به دست مصرف کننده برسد و براساس برنامه ریزی 

صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شود.
منطقی در حالی این موضوع را مطرح کرده است که همانطور که اشاره شد، 

هنوز آیین نامه واردات خودرو از سوی هیات دولت نهایی و ابالغ نشده است.

 واردات خودرو تا شهریور بعید است
عالوه بر بالتکلیفی آیین نامه واردات، این نکته نیز حائز اهمیت است که هنوز 
هیچ ثبت سفارشی شکل نگرفته است و حداقل چهار ماه پس از نهایی شدن 

مصوبه، امکان واردات خودرو وجود خواهد داشت.
آخرین روزهای اردیبهشت اعضای انجمن واردکنندگان خودرو به صراحت 
اعالم کردند که واردات در شهریور ماه در صورتی ممکن خواهد بود که همین 
امروز مصوبه واردات نهایی و ابالغ شده باشد و ثبت سفارش صورت گیرد تا 
مراحل طی و خودروها وارد شود. حداقل و خوشبینانه، چهار ماه از زمانی که 

مصوبه صادر و دستورالعمل ها مشخص شود، زمان نیاز است تا خودرو وارد 
شود و با توجه به مقررات، هیچ کسی هم نمی تواند این زمان را کاهش دهد.

در این رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ابتدا باید 
منتظر بمانیم تا ببینیم آیین نامه واردات خودرو کی و با چه شیوه ای اعالم و 
ابالغ خواهد شد تا بعد بتوان در مورد زمان واردات صحبت کرد. وی خاطر نشان 
کرد: ابتدا این نکته را باید در نظر داشت که بانک مرکزی و مرکز پژوهش های 
مجلس اعالم خبر آزادســازی واردات خودرو را عامل افزایش نرخ ارز در ماه 
گذشته دانسته و لذا انجام این کار را منجر به افزایش نرخ ارز می دانند و از اساس 
مخالف این موضوع هستند؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو در شهریور ماه را 
قطعی می دانند، می تواند بدین معنا باشد که شخص یا اشخاصی را برای مذاکره 
با طرف خارجی به منظور واردات اعزام کرده اند و این اشخاص هم مذاکرات 
را انجام داده و نوع خودرو را مشخص کرده اند و کارهای مربوط به استاندارد را 
هم انجام داده اند.دادفر افزود: اگر اینگونه باشد که کار غلطی است اما اگر این 

اتفاق نیفتاده باشد، پس اظهارات مطرح شده وعده ای بیش به نظر نمی رسد.

 به زودی های وزیر صمت همچنان ادامه دارد
در حالی وزیر صمت در نشست خبر خود در رابطه با وضعیت ابالغ آیین نامه 
واردات خودرو اعالم کرده است که این آیین نامه در دستور کار دولت قرار دارد 
و به زودی ابالغ می شود که از اولین  "به زودی" وزیر صمت قریب به یکماه است 
که می گذرد و همانطور که اشاره شد، در ۲۲ اردیبشهت ماه، مقام عالی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ضمن اعالم  خبر نهایی شدن مصوبه واردات خودرو تا 
پایان اردیبشهت ماه تاکید کرد هماهنگی های الزم انجام شده تا این واردات 

در اسرع وقت انجام شود.

ابهاماتدرموردزمانوارداتخودرو

   اعالم علت خاموشی  به تهرانی ها از طریق پیامک
با راه اندازی سامانه نوین ارتباط با مشترکان در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برای نخستین بار در کشور، حوادث و اتفاقات شبکه به مشترکان از طریق پیامک، اطالع رسانی خواهد شد.

 حجت مومنی - سرپرست امور هماهنگی و نظارت بر فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت: با هدف تکریم شهروندان و اطالع رسانی بروز حوادث احتمالی شبکه، متخصصان این شرکت با اجرای برنامه ای فشرده، 
اقدام به جمع آوری و ثبت داده های مربوط به مشترکان کرده و با طراحی و راه اندازی سامانه ای هوشمند، از این پس در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که به قطع برق در سطح شبکه فشار متوسط شهر تهران منجر شود، مراتب از طریق پیامک به اطالع 

مشترکان ساکن در محدوده وقوع حادثه، خواهد رسید.
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بازگشایی نمادهای استقالل و پرسپولیس در هفته جاری
زهرا جعفری  -   ایده روز  | با وجود وعده 
های بی شماری که در مورد زمان بازگشایی 
نماد دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس در 
بازار ســرمایه داده شــده است، سرخابی ها 
هنوز پشــت تاالر شیشه ای در انتظار به سر 
می برند. در این راستا سرپرست دفتر شرکت ها 
و اماده ســازی بنگاه های سازمان خصوصی 
سازی از احتمال بازگشایی نمادهای استقالل 
و پرسپولیس در هفته جاری خبر داده است.

حسین امیررحیمی ، با تاکید بر اینکه همه 
تالش این است که بازگشایی دو نماد استقالل 
و پرســپولیس در اواخر هفته جاری صورت 
گیرد، اظهار کرد: در این راســتا با فرابورس، 
ســازمان بورس و دو باشگاه هماهنگی های 
الزم انجام شده است. برای بازگشایی به یک 
سری مدارک و مستندات نیاز است که مهم 
ترین آن صورت های حسابرسی شده بوده که 
طبق آخرین اخبار، آماده نشده، اما قرار است 

به زودی آماده شود.
وی با بیان اینکه  تالش می شود بازگشایی 
نمادها سه شــنبه یا چهارشنبه) ٢٨ یا ٢٩ 
تیرمــاه( به صورت همزمــان صورت گیرد، 
در مورد علــت تاخیر بازگشــایی توضیح 
داد: در مــورد اســتقالل،  صورت های مالی 
بندهایی داشــت که هیات مدیره باشــگاه 
به دنبــال کاهــش آن ها بودند. ســازمان 
خصوصی سازی نیز در مورد بازگشایی برای 
رعایــت کامل اصول حسابرســی پیگیری 
 نکرد. در مورد پرســپولیس نیز حساب های 
مالی دیتر آماده شــده بود و به همین دلیل 

بازگشایی به تعویق افتاد.

شــدن بورســی  ماجــرای   
 سرخابی ها چیست؟

 ســال ۱۴۰۰ یک سال متفاوت برای دو 
تیم محبوب پایتخت بود، چرا که این تیم ها 
پس از حدود ٨ سال فراز و نشیب توانستند 
به بازار سرمایه راه پیدا کنند. بر این اساس 
ارزش گذاری کارشناسی سرخابی ها در ٢۳ 
بهمن ماه سال گذشــته در هیات واگذاری 
مصوب شد. در این راستا پرسپولیس ۳٢۰۰ 
میلیارد تومان و  استقالل ٢٨۰۰ میلیارد تومان 
ارزشگذاری شدند که البته نحوه ارزشگذاری و 

اینکه چرا پرسپولیس ۱۴ درصد از استقالل 
گران تر بود، انتقادات زیادی را در پی داشت. 
سرخابی ها ۳۰ بهمن ماه نزد سازمان بورس 
ثبت شدند و اعالم شد که ٢۰ درصد سهام 
این دو باشگاه به مردم، هواداران، بازیکنان و 
پیشکسوتان واگذار شود. در واقع سهم مردم 
۱۰ درصد، سهم هواداران پنج درصد و سهم 
بازیکنان و پیشکسوتان نیز پنج درصد در نظر 
گرفته شده بود. همچنین این واگذاری در بازار 
پایه فرابورس صورت گرفت.نکته بسیار مهم 
برای مشارکت در این پذیره نویسی این بود 

که شــیوه واگذاری این دو باشگاه از طریق 
»افزایش سرمایه از محل صرف سهام« بود. 
بنابراین عنوان "خصوصی سازی دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل" اشتباه است و صرفا 
به اندازه ۱۰ تا ٢۰ درصد ارزش این دو باشگاه 
از طریق افزایش سرمایه از محل صرف سهام 
واگذار شــد و در نهایت پــس از انجام این 
فرآیند هم مدیریت و هم مالکیت سرخآبی ها 
در اختیار دولت خواهد ماند.بر این اســاس 
پذیره نویسی تعداد یک میلیارد و ٢۳۶ میلیون 
و ٩٩ هزار و ۶۵۶  سهم از سهام جدید شرکت 

فرهنگی ورزشی استقالل ایران )سهامی عام( 
در نماد معامالتی )استقاللح ۱( و تعداد یک 
میلیارد و ۳۴ میلیــون و ٨۴۰ هزار و ۵۶۷ 
سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی 
پرسپولیس )سهامی عام( در نماد معامالتی 
)پرسپولیسح ۱( ناشی از سلب حق تقدم به 
روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار پایه 
فرابورس ایران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شده بود 

سرانجام در ٢٨ اسفند به پایان رسید.
طبق آمار در پذیره نویســی پرسپولیس 
۳٢۰ هزار نفر مشارکت کردند. ٢۶۱ میلیارد 
تومان از ســهام این باشگاه توسط حقوقی 
ها و بیش از ٨٨ میلیارد تومان نیز توســط 
حقیقی ها خریداری شــد. همچنین ٢٨۶ 
هزار نفر در پذیره نویســی استقالل شرکت 
کردند که ٢٨۰ میلیارد تومان از ســهام این 
باشگاه توسط حقوقی ها و ۷٩ میلیارد تومان 
توسط حقیقی ها خریداری شد.طبق قانون 
بازگشایی نمادهای استقالل و پرسپولیس باید 
بعد از انجام یک سری فرایند صورت میگرفت 
تاکنون نیز وعده های مختلفی در مورد زمان 
بازگشایی دو باشگاه داده شده که هیچکدام به 
مرحله اجرا نرسیده است. برای مثال در تاریخ 
نهم خردادماه بود که اعالم شد نماد استقالل 
قابل بازگشایی بوده و احتمال دارد همزمان 
با جشن قهرمانی این باشگاه، معامالت سهام 
استقالل نیز صورت بگیرد که البته این اتفاق 
نیفتاد. پس از ان نیز اعالم شد که احتماال نماد 
هر دو باشــگاه در اواخر خردادماه بازگشایی 
شود که در نهایت خردادماه بدون اینکه شاهد 

این اتفاق باشد به پایان رسید.

 ظرفیت ترانزیت کاال از دریای خزر نقــل و انتقال ۳۰ 
میلیون تن کاال در سال است اما میزان حمل کاال از این 
منطقه در سال گذشــته حدود ۷میلیون تن بود به این 
ترتیب بیشترین ظرفیت دریای خزر برای ترانزیت کاال 
بدون استفاده مانده است. داوود آبدار تفتی، مدیرعامل 
کشتیرانی دریای خزر، با اشاره به ظرفیت دریای خزر در 
رشد ترانزیت کشور گفت: حمل بار از دریای خزر سنتی 
است اما در دولت سیزدهم، تجهیزات بندری و دریایی 
در شمال کشور با سرعت در حال رشد و گسترش است 
در حالی که در سال های اخیر تجهیزات بندری در بنادر 

شمالی تکامل نیافته بود. 
در حال حاضر دولت رشــد ترانزیت را در برنامه دارد و 
برای اجرای این سیاســت تحول زیرساخت ها و ناوگان 
مورد توجه است. او افزود: مهم ترین تغییر حمل کاال در 
دریای خزر استفاده از کانتینر و کانتینرهای یخچالی در 
دریای خزر است که تاکنون کاال از آنجا بصورت سنتی 
حمل می شد. در این راســتا ۳ هزار کانتینر یخچالی و 
خشک از بنادر جنوبی به بنادر شمالی منتقل شده است. 
همچنین قیمت حمل کاال با کانتینر مدیریت شده است 
تا مشتریان برای استفاده از آن ترغیب شوند. حمل کاال با 
کانتینر یخچالی در مقایسه با کامیون یخچالی ۳۰ درصد 
کمتر است.به گفته مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر، این 
منطقه در حال حاضر به کانون حمل کاال از روسیه به هند، 
عراق و افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل 
شده اســت. برای مثال صد درصد صادرات آرد روسیه 
به عراق از طریق دریای خزر حمل و ســپس در بنادر با 

کامیون به سمت عراق بارگیری می شود.
وی افزود: برای پاسخگویی به تقاضا برای حمل کاال از 

بنادر شمالی، در حال حاضر کشتی چارتری نیز در این 
منطقه فعال است. از ۳۰۰ کشتی که حمل کاال را به مقصد 
یا از مبدأ بنادر شمالی برعهده دارند حدود ۵۵ کشتی با 
پرچم ایران تردد می کنند. با توجه به توافقنامه ایران و 
روسیه برای ترانزیت ۱۰ میلیون تن کاال از ایران، بنادر 
شمالی به تنهایی قادر به حمل این میزان کاال است اما نیاز 
داریم حمل و نقل ترکیبی بویژه ناوگان جاده ای را تقویت 
کنیم. برای تقویت ترانزیت از بنادر شــمالی همچنین 
شرکت کشتیرانی دریای خزر، خطوط کانتینری از بنادر 
شمال کشور به بندر ماخاچ کاال در روسیه را راه اندازی 
کرد. بر این اســاس، خطوط کانتینری شامل  کانتینر 
معمولی، یخچالی و ترانزیتی  از بنادر شمال کشور به بندر 

ماخاچ کاال روسیه راه اندازی و عملیاتی شده است.
تفتی خاطرنشان کرد: خطوط حمل کانتینر کشتیرانی 
دریای خزر از بنادر شمالی ایران )انزلی " نوشهر " امیر آباد( 

به بنادر آستاراخان در روسیه و بندر اکتائو در جمهوری 
قزاقستان و بالعکس دایر و فعال هستند که اخیراً خط 
کشتیرانی به بندر ماخاچ روســیه در راستای افزایش 
ترانزیت نیز راه اندازی شده است.  مدیرعامل کشتیرانی 
دریای خزر گفت: دایره فعالیت کشتیرانی دریای خزر از 
این دریا فراتر رفته و به دریاهای آزوف، سیاه و کشورهای 
هند و پاکستان رسیده اســت. در این مسیر کاال از هند 
بارگیری می شــود و با تخلیه در بنادر جنوبی با ریل یا 
کامیون به بنادر شمالی منتقل و از آنجا با انتقال به روسیه، 
توسط کشتیرانی ایران از دریای سیاه و آزوف به فنالند، 
رومانی، اسپانیا و دیگر کشــورهای اروپایی انتقال داده 
می شود. ما در حوزه دریای سیاه در کشور ترکیه نماینده 
مستقر کشتیرانی داریم و هر گاه تقاضا باشد با کشتی های 

چارتری بار را به اروپا انتقال می دهیم.
به گفته تفتی، انتقال بار از هند-ایران به مقصد ســن 

پترزبورگ زمــان حمل را نصف و هزینــه انتقال را ۳۰ 
درصد کاهش می دهد. با توجه به تقاضایی که برای انتقال 
بار در این منطقه وجود دارد ســاخت ٢ کشتی رو-رو 
توسط سازنده داخلی تا دو سال آینده به اتمام می رسد. 
همچنین TEU ۶۰۰ کانتینر امسال به ناوگان کشتیرانی 
TUE ۷۰۰ .خزر از محل نوسازی و خرید اضافه می شود

کانتینر نیز از بنادر جنوبی به بنادر شمالی منتقل می شود 
تا صادرات، ترانزیت و نوســازی ناوگان در دریای خزر 

سرعت پیدا کند.
وی افزود: ساخت دو فروند شــناور ۳۵۰۰ تنی جنرال 
کارگو با قابلیت حمل کانتینر بــه تولیدکننده داخلی 
ســفارش داده شــده که به فناوری های به روز و فوق 
پیشرفته از جمله مصرف ســوخت پایین و سرعت باال 
مجهز خواهند بود و مرحله اصلی ساخت آنها از نیمه اول 

شهریور آغاز خواهد شد.
به گفته مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر، با حمل ٩۳٨٩ 
TEU کانتینر در این بخش نسبت به سال قبل ۶۳ درصد 
رشد را در عملکرد شــاهد بودیم که این رشد در بخش 
ترانزیت کانتینری به میزان ۱۶٢ درصد افزایش در همان 
مدت بوده است، همچنین در مدت یاد شده، در بخش 
فله و عمومی نیز با حمل یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۷۵۰ 

تن کاال،  ٢۱ درصد رشد داشتیم.
تفتی افزود: به تازگی تفاهمنامه همکاری کشــتیرانی 
دریای خزر با سازمان توســعه تجارت را به روزرسانی 
کردیم که طی آن مقرر شــد تعداد ســفر بیشتری در 
راستای توســعه همکاری های دو جانبه برای شناورها 
برنامه ریزی شــود ضمناً حمل کانتینــری نیز به این 

تفاهمنامه افزوده شد.

ترانزیت کاال از دریای سیاه به مقصد اروپا با کشتیرانی ایران

آگهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله اي
شهرداري رشت از محل اعتبارات دولتي  در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  تهیه ، حمل و انتقال )پمپاژ( بتن موردنیاز اجراي عملیات 
كفسازي سوله هاي كود آلي A و B شامل 694 مترمكعب بتن با عیار 150 كیلوگرم ســیمان در مترمكعب و 1940 مترمكعب بتن با مقاومت 
مشخصه 20 مگاپاسكال را  طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس :WWW.SETADIRAN.IR  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران واجد شرایط دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاري داراي حداقل رتبه 5 در رشته راه و یا ابنیه از سازمان 
برنامه و بودجه كشور و  با در صورت عدم عضویت قبلی ,مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند .
تاریخ چاپ آگهي روز سه شنبه 1401/04/28 مي باشد. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/04/28 می باشد .
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت  : 1401/04/28 لغایت 1401/05/01

مهلت ارسال پیشنهاد :  1401/05/02 لغایت 1401/05/12  تا ساعت 12:00       
تاریخ بازگشایی: راس ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12  در دفتر كار ریاســت سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري 
شهرداري رشت واقع در رشت ، میدان شهداي گمنام ، ابتداي بلوار شهید افتخاري ، كوچه طالقاني قرائت می شود. حضور شركت كنندگان 

در جلسه مزبور بالمانع  است.
*پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ 1/994/110/000 ریال )یک میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و یكصد و ده هزار ریال(را به عنوان 
سپرده شركت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانكی )كه از تاریخ تحویل پاكات به دبیرخانه سه ماه اعتبار داشته باشد( یا به شماره حساب 
970600640201102212253005  نزد بانک مهر ایران به نام سپرده شــركت در مناقصه به نام شهرداري رشت واریز  و ضمن بارگذاری در 
سامانه ستاد در پاكت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبیرخانه سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري رشت به نشاني میدان 
شهداي گمنام ، ابتداي بلوار شــهید افتخاري ، كوچه طالقاني تحویل  نمایند ،الزم به ذكر است كه ارائه پول یا چكهای مسافرتی و یا چک 

تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمی باشد.
* برآورد اولیه اجراي عملیات 39/882/200/000 ریال مي باشد.

* مدت اجراي عملیات 6 ماه از تاریخ تحویل كارگاه مي باشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

*شهرداری در رد  یک یا تمام پیشنهادها مختار است .
* سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

* بدیهی است شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت می باشد .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :آدرس رشت- میدان شهداي گمنام- ابتداي 

بلوار شهید افتخاري ، كوچه شهید طالقاني ، سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري رشت تلفن : 013-33544873

)نوبت اول(

آگهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله اي
)نوبت دوم(

شهرداري رشت از محل اعتبارات دولتي  در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  تهیه ، حمل و انتقال )پمپاژ( بتن موردنیاز اجراي عملیات 
كفسازي سوله هاي كود آلي A و B شامل 694 مترمكعب بتن با عیار 150 كیلوگرم ســیمان در مترمكعب و 1940 مترمكعب بتن با مقاومت 
مشخصه 20 مگاپاسكال را  طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس :WWW.SETADIRAN.IR  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران واجد شرایط دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاري داراي حداقل رتبه 5 در رشته راه و یا ابنیه از سازمان 
برنامه و بودجه كشور و  با در صورت عدم عضویت قبلی ,مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند .
تاریخ چاپ آگهي روز سه شنبه 1401/04/28 مي باشد. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/04/28 می باشد .
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت  : 1401/04/28 لغایت 1401/05/01

مهلت ارسال پیشنهاد :  1401/05/02 لغایت 1401/05/12  تا ساعت 12:00       
تاریخ بازگشایی: راس ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12  در دفتر كار ریاســت سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري 
شهرداري رشت واقع در رشت ، میدان شهداي گمنام ، ابتداي بلوار شهید افتخاري ، كوچه طالقاني قرائت می شود. حضور شركت كنندگان 

در جلسه مزبور بالمانع  است.
*پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ 1/994/110/000 ریال )یک میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و یكصد و ده هزار ریال(را به عنوان 
سپرده شركت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانكی )كه از تاریخ تحویل پاكات به دبیرخانه سه ماه اعتبار داشته باشد( یا به شماره حساب 
970600640201102212253005  نزد بانک مهر ایران به نام سپرده شــركت در مناقصه به نام شهرداري رشت واریز  و ضمن بارگذاری در 
سامانه ستاد در پاكت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبیرخانه سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري رشت به نشاني میدان 
شهداي گمنام ، ابتداي بلوار شــهید افتخاري ، كوچه طالقاني تحویل  نمایند ،الزم به ذكر است كه ارائه پول یا چكهای مسافرتی و یا چک 

تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمی باشد.
* برآورد اولیه اجراي عملیات 39/882/200/000 ریال مي باشد.

* مدت اجراي عملیات 6 ماه از تاریخ تحویل كارگاه مي باشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

*شهرداری در رد  یک یا تمام پیشنهادها مختار است .
* سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

* بدیهی است شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت می باشد .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :آدرس رشت- میدان شهداي گمنام- ابتداي 

بلوار شهید افتخاري ، كوچه شهید طالقاني ، سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري رشت تلفن : 013-33544873
شهرداري رشتشهرداري رشت

  160 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی، پرداخت 
می شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: حدود۱۶۰هزار میلیارد تومان از بدهی 
دولت به این سازمان، تأدیه می شود و در کنار این، شرکت هایی واگذار می شود که 

نرخ بازدهی سرمایه و نرخ خروجی شان قابل قبول است.
میرهاشم موسوی، در برنامه تلویزیونی صف اول شبکه خبر بیان کرد: با تعامل 
خوبی که این دولت داشت و پیگیری هایی که انجام شد، سهام شرکت های خوبی 
در قالب تأدیه بدهی واگذار شــد و برای سال جاری هم ٩۰ هزار میلیارد تومان در 
بودجه پیش بینی شده که جلســات مقدماتی آن برگزار شده است. این اتفاق در 
دولت تقریباً بی سابقه بوده است. سرجمع همین دو سال با تأدیه ٩۰ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده در بودجه سال جاری، باالی ۱۵۰ تا ۱۶۰هزار میلیارد تومان 
از بدهی دولت، تأدیه می شــود و در کنار این شرکت هایی واگذار می شود که نرخ 

بازدهی سرمایه و نرخ خروجی شان قابل قبول است.
به گفته وی، در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جامعه تحت پوشــش بیمه های 
اجتماعی هستند و ما در سازمان تأمین اجتماعی افتخار داریم که ۵۳ درصد کل 
جامعه را تحت پوشــش داریم. در ســال گذشته از محل پیش بینی قانون بودجه 
حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از بدهی بیمه ای انباشته دولت ها را از طریق واگذاری 

سهام تأدیه و پرداخت شد.
نکته بسیار مهم این بود که بعضی از دولت های قبلی، عمدتاً شرکت هایی را به 
ازای مطالبات به تأمین اجتماعی داده بودند که این شرکت ها زیان ده بودند که نه 

تنها مشکلی را از سازمان حل نمی کرد بلکه باری جدید برای آن ایجاد می کرد.
موسوی درمورد دالیل و ریشه های ناپایداری منابع و مشکل کسری نقدینگی 
در سازمان تأمین اجتماعی گفت: ناپایداری منابع، ماحصل بعضی از سیاست های 
غلط و رویه های نادرست در گذشته است. در طول سال های فعالیت سازمان تأمین 
اجتماعی، باید متناسب با تحوالت اجتماعی و اقتصادی، مقررات و رویه ها بازنگری 
می شد که این بازنگری و اصالح، در زمان خودش اتفاق نیفتاده است. به عنوان مثال 
اکنون بیش از ۵۰ درصد بازنشسته های تحت پوشش صندوق، بازنشسته های پیش 
از موعد هستند. متناسب با افزایش سن متوسط امید به زندگی که از ۵۵ سال در 
قبل از انقالب به ۷۵ سال و بیش از ۷۵ سال در حال حاضر رسیده، باید اصالحات 
فنی و پارامتریک متناسب با این شرایط اتفاق می افتاد که در این زمینه غفلت شده 
است و ضریب پشتیبانی که به صورت استاندارد باید حدود شش یا شش و نیم نفر 
بیمه پرداز به ازای یک مســتمری بگیر باشد، االن به حدود چهار و دو دهم به یک 
رسیده است.موسوی حفظ و ارتقای ارزش دارایی ها به عنوان یک سرمایه بین نسلی 
را از راهبردهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی دانست که در سیاست های ابالغی 
نیز مورد توجه قرار گرفته است و افزود: در گذشته ورود غیرحرفه ای و غیرتخصصی 
و بعضاً رانتی در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان، نرخ بازدهی دارایی های 

ما را پایین آورده بود.

 رعایت آیین نامه جدید ایمنی از سوی بازرسان كار الزامی است
معاون روابط کار وزارت کار از بازرســان کار خواست تا در بازرسی از کارگاه ها، 
از مفاد آیین نامه جدید برای نظارت بر ایمنی کار و پیشگیری از حوادث در فضای 

بسته استفاده کنند.
علی حسین رعیتی فرد با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در محیط های کاری از 
بازرسان کار خواسته تا در بازرسی از کارگاه ها، از مفاد آیین نامه جدید تدوینی برای 

نظارت بر ایمنی کار و پیشگیری از حوادث در فضای بسته استفاده کنند.
حسین رعیتی فرد با اشاره به نقش مهم شورای عالی حفاظت فنی در تهیه و 
تدوین مقررات حوزه ایمنی و حفاظت فنی در ســطح کارگاه های کشور می گوید: 
انتظار داریم  تدوین آیین نامه های حوزه ایمنی کار در کاهش حوادث شغلی مؤثر 
واقع شــود و کارفرمایان، مســئوالن همه  واحدهای موضوع ماده ٨۵ قانون کار و 
پیمانکاران با رعایت مفاد این آیین نامه، شرایط محیط کار در فضای بسته را ایمن 
کنند تا کارگران پرتالش کشور در شرایط مناسب و ایمن مشغول به کار شوند و 
با پیشگیری از حوادث شغلی، صیانت از نیروی کار را شاهد باشیم. معاون وزیر کار 
و رفاه اجتماعی در عین حال اهمیت تدوین آیین نامه ایمنی کار در فضای بسته و 
خطرات عمده کار در این محیط های کاری را مورد اشــاره قرار داده و می گوید: با 
تصویب این آیین نامه، کارفرمایان، پیمانکاران و مسئوالن واحدهای مربوطه دارای 
یک نقشه راه ایمن بوده و مطابق مفاد آیین نامه، ملزم به ارتقای ایمنی در کارگاه های 
تحت مسئولیت خود خواهند بود.به گفته رعیتی فرد، عالوه بر بهره مندی بازرسان کار 
از مفاد آیین نامه مذکور در بازرسی های مربوطه، اجرای آیین نامه در پیشگیری از 

حوادث ناشی از کار نقش مؤثری دارد.
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 اختالف میان کشاورزان و تجار بر سر تعیین قیمت برنج 
جدید مازندران همزمان با فراگیر شدن برداشت محصول از 
شالیزارها سبب شده است تا نوبرانه این محصول راهبردی 

به جای بازار روانه انبارهای کشاورزان شود.
بررسی ها نشان می دهد که برنج جدید طارم محلی در 
شالیکوبی های منطقه مرکزی مازندران بویژه فریدونکنار ، 
آمل و محمودآباد پس از گذشت پنج روز از برداشت شالی 
به دلیل نرسیدن به توافق بر سر قیمت بین تولید کنندگان 
و تاجران ،  روانه انبار می شود ؛ وضعیتی که ممکن است 

سبب ایجاد التهاب در بازار شود .
در حال حاضر شــالیکاران هر کیلو برنج کیفی را ۱۰۰ 
هزار تومان قیمت گــذاری می کنند ، ولی خریداران که 
عمدتا تجار و شالیکوبی داران هستند روی قیمت ۸۵ هزار 
تومان با قید خرید نقدی اصرار دارند. همین اختالف قیمت 
۱۵ هزار تومانی باعث شــده است تا خرید و فروش برنج 
نوبرانه به بن بست برسد. بررسی  تاریخی بازار برنج مازندران 
هم نشان می دهد که تا پیش از این عمدتا قیمت گذاری 
توسط تاجران و شالیکوبی داران انجام می شد و کشاورزان 
نیز قیمت پیشنهادی را دستکم برای نوبرانه می پذیرفتند تا 
در مراحل بعدی با رصد بازار بتوانند اعمال نظر کنند ، ولی 
امسال خود کشاورزان در یک سوی قیمت گذاری محصول 
تولیدی خودشان قرار گرفته اند.کارشناسان اقتصادی علت 
ورود بی سابقه برنجکاران به قیمت گذاری را وضعیت بازار 
این محصول در سال گذشته و افزایش سه تا چهار برابری 
نرخ ها پس از کشــف قیمــت ۳۰ تا ۳۳ هزار تومانی می 
دانند؛ کشف قیمتی که باعث شده بود تا برخی از کشاورزان 
دچار خسران شوند چرا که بخش زیادی از محصولشان را 
به همین قیمت فروختند ولی مدتی بعد شــاهد افزایش 

تدریجی قیمت به حدود ۱۰۰ هزار تومان بودند .

 برداشت امید
صعودی شدن قیمت برنج های داخلی و خارجی طی 
یک ســال گذشته سبب شد تا شالیکاران در سال زراعی 
جاری یعنی از نیمه دوم اسنفند سال گذشته به امید فروش 
مناسب محصولشان وارد شالیزارها شوند. افزایش قیمت برنج 
از مرداد ماه پارسال کلید خورد و طی  پنج مرحله کشاورزان 
را دچار شوک کرد، چرا که برای بیشتر کشاورزان افزایش 

قیمت برنج سال گذشته آورده ای نداشت. بیشتر شالیکاران 
مازندران سال گذشته محصولشان را با همان قیمت کشف 
شده حداکثر ۳۳  تا ۳۵ هزار تومان فروختند ، در حالی که 
در اواخر شهریور پارسال برنج در یک حرکت جهشی ۴۵ 
هزار تومان قیمت خورد و تا پایان سال به دالیل مختلف از 
جمله نوسانات قیمت ارز ، کم شدن مقدار عرضه ، افزایش 
قیمت دیگر محصوالت اساسی بخصوص مرغ ، گوشت و 
روغن به  ۱۰۰ هزار تومان رسید. قیمت برنج های کیفی 
تولید داخل در ماه های فروردین و اردیبهشــت و تا نیمه 
اول خرداد سال جاری نیز در هر کیلو گرم در بازار خرده 

فروشی به حدود ۱۳۰ هزار تومان نیز رسید.
از آن جایی که هر ســاله در آستانه ورود برنج جدید ، 
قیمت برنج های قدیم به دالیل مختلف از جمله احتمال 
داشتن شپشک و این که نگهداری آن با خطر قرار گرفتن 
این آفت ســخت است، قیمت آن ۱۰ تا ۱۵درصد کاهش 
می یابد که این مقوله نیز رخ داد، یعنی برنج کیفی سال 
قبل تا دو هفته پیش در شــالیکوبی های مازندران ۹۰ تا 

۹۵هزار تومان از سوی تاجر عرضه می شد. 
یکی از صاحبان شالیکوبی واقع در روستای ولیکرودپشت 
فریدونکنار که به بازار برنج مازندران اشــراف دارد ، گفت 
که روزانه یک تا ۲ تن شالی در شالیکوبی های این منطقه 

تبدیل به برنج سفید می شود ولی کشاورزان حاضر به فروش 
محصولشان با قیمت پیشنهادی خریداران عمده نیستند.

مرتضی علیزاده افزود : این که کشاورز برای محصولش 
قیمــت تعیین کند و حاضر به فروش محصولش حتی با 
توجه به این که قیمتی به مراتب بیشــتر از تیر ماه سال 
قبل پیدا کرده ،نشود ، بی ســابقه است.وی توضیح داد: 
اکنون برنج کیفی طارم هاشــمی و محلی با  پنج درصد 
شکستگی ) خرده برنج( تا ۸۵ هزار تومان در هر کیلو گرم 
نقدی مشــتری دارد ، اما کشاورز قیمت ۱۰۰ هزار تومان 
را مطرح می کند و حاضر نیســت  پایین تر از این قیمت 
محصولش را عرضه کند و انبار می کند.علیزاده با ذکر این 
نکته که معموال بخشی از محصول کشاورزان برای فروش 
به دوستان و آشنایان است و در همان روز های نخست پس 
از تبدیل به این افراد عرضه و از شالیکوبی ها خارج می شود 
، گفت : به نظر می رسد کشاورزان حتی به این مشتریان 
دائمی و نزدیکان خودشان نیز جواب مثبت نداده و آنان را 

در انتظار تعیین قیمت بازار نگه داشته اند.

 توافق احتمالی روی میانگین
این تاجر آشــنا به بازار برنج مازندران اظهار داشت : به 
هر حال بیشتر شالیکاران به خاطر این که هزینه زیادی را 

امسال در تولید متقبل شدند و مهم تر این که با افزایش بی 
رویه دیگر اقالم مورد نیازشان مواجه شده اند ، مطمئنا این 
موارد آنان را واردار به تعیین قیمت محصولشان کرده است 
، اما ذکر این نکته نیز مهم اســت که همواره شمار زیادی 
از شــایلکاران نیاز به نقدینگی دارند و در چنین شرایطی 
اختالف قیمت را با خریداران کنار خواهند آمد و خرید و 

فروش بزود ی انجام می شود.
وی تصریح کرد : از طرف دیگر از آن جایی که برداشت 
شلتوک به صورت مکانیز و با رطوبت باال انجام می شود ، 
کشاورزان مجبورند همه شلتوک به دست آمده را پس از 
خشک شدن در شالیکوبی ها تبدیل به برنج سفید کنند 
و در این صورت اگر کشــاورز محصولش را نفروشد انبار 
شالیکوبی ها کفاف نمی دهد و  در این صورت کشاورز باید 
برنجش را به انبار خانه اش منتقل کند که هم هزینه بر است 
و هم نگهداری آن در فصل گرم سال بسیار سخت می شود.

 علیزاده قیمت ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان برنج کیفی تولید 
داخل امســال را مناسب توصیف کرد و بیان داشت: برنج 
های کیفی طارم محلی و هاشمی مازندران همواره  مشتری 
خاص خودش را دارد و با توجه به این که امسال محدودیت 
های شرایط کرونایی در فعالیت های رستوران ها ، تاالرها 
، برگزای مراسم عروســی و عزداری ها را نداریم، به طور 
یقین تقاضا برای خرید برنج داخلی و خارجی بیشــتر از 

سال قبل خواهد بود.
نخستین برداشت مکانیزه برنج کشور در فصل کشت 
جاری نیز ۶روز قبل با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و 
جمعی از مسووالن استانی و محلی در فریدونکنار آغاز شد.

بر اساس آمار رسمی جهاد کشاورزی مازندران امسال 
۲۱۵ هزار هکتار از شالیزارهای استان زیر کشت اول برنج 
رفت که در ۱۴۷ هزار و ۶۵۸ هکتار  ارقام محلی و ۶۷ هزار 

و ۳۴۲ هکتار هم ارقام پرمحصول کشت شد.
برنجــکاری یکی از مهم ترین فعالیت کشــاورزی در 
مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است. مازندران 
با تولید بیش از یک میلیون تن برنج سفید ، ۴۲ درصد برنج 
مورد نیاز کشــور را تامین می کند.مازندران دارای حدود 
یکهزار و ۲۰۰ واحد شــالیکوبی دارد که عالوه بر تبدیل 
شالی به برنج سفید ، به عنوان محل خرید و فروش برنج 

به صورت عمده نیز شناخته می شوند.  

اختالف ۱۵ هزار تومانی کشاورزان با تجار

ــی  ــتان را از ثمرده ــات دشتس ــار نخی ــالی ۲۰۰ هکت  خشکس
ــت انداخ

 مدیر بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: خشکسالی 
های پی در پی، بی آبی، تغییر اقلیم، تغذیه نامناسب و شوری خاک مانع باردهی ۲۰۰ 

هکتار از نخل های منطقه سعدآباد دشتستان این استان شده است.
 روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر روز یکشنبه به نقل از کبری 
توکلی افزود: برداشــت بیش از حد آب از سفره های زیرزمینی، توسعه کشاورزی، 
استفاده از روش های سنتی آبیاری و توسعه صنایع آب بر باعث شده بیشتر منابع 

آبی و سفره های زیر زمینی دشت های این استان بشدت کاهش یابد.
وی بیان کرد: در زمان حاضر آب بسیاری از دشت های استان بوشهر شور و سطح 
سفره های زیر زمینی ده ها متر پایین رفته است همچنین دشت های شبانکاره - دالکی 
که منبع تامین آب بیشتر نخلستان های دشتستان به شمار می رود نیز در وضع بحرانی 
قرار دارد.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با 
توجه به این شرایط، سرعت بخشی در اجرای طرح اصالح شیوه آبیاری نخیالت در 

راستای پیشگیری از گسترش بی ثمر شدن نخیالت ضروری است. 
وی اظهار کرد: طرح اصالح شیوه آبیاری نخیالت در منطقه سعدآباد در سطح ۲ 
هزار و ۴۰۰ هکتار از نخلستان های این منطقه در دست اجرا است و با اجرای این 
طرح ۱۵ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی و در این صورت امکان کشت گونه های 

جدید خرما و افزایش کمی و کیفی محصول در منطقه فراهم می شود.
توکلی گفت: طرح اصالح شــیوه آبیاری نخیالت سعد آباد تا کنون ۶۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.به گفته توکلی منطقه سعدآباد شهرستان دشتستان با تولید 
۳۵ هزار تن خرما به عنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی بویژه تولید خرما در 
استان بوشهر به شمار می رود که در صورت برطرف نکردن مشکل بی آبی با افت 

شدید محصول خرما در سال های آینده روبرو خواهد شد.

  برنامه تولید ۱۰۰ تن خاویارپرورشی در افق ۱4۰4 
 وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالیانه ۱۶ تن خاویار و سه هزار تن گوشت 
در کشور تولید می شود، گفت: تولید ۱۰۰ تن خاویار و ۲۰ هزار تن گوشت ماهیان 

خاویاری در افق ۱۴۰۴ پیش بینی می شود.
سیدجواد ساداتی نژاد، در حاشیه هفتمین همایش ملی ماهیان خاویاری و صنایع  
وابســته در جمع خبرنگاران افزود: خاویار ایرانی به عنوان یکی از نشانه های ایران 

در حوزه شیالتی و به نوعی در کنار زعفران ایرانی، شناسنامه ما به شمار می آید. 
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در حوزه شیالت پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل 

داریم که ظرفیت های بسیار زیادی نیز در این بخش وجود دارد.
وی اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد که میزان تولید ماهی در داخل کشور با 
میزان تولید آن در سواحل برابر است، یعنی استان های داخلی ظرفیت بی نظیری 
در حــوزه پرورش آبزیان دارند و اینکه از ســواحل غفلــت کرده ایم که باید از این 

پتانسیل استفاده شود.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه حوزه شیالت نسبت به ظرفیت 
های بی نظیرش مورد غفلت قرار گرفته است، تصریح کرد: این حوزه ظرفیت باالیی 

برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش صادرات دارد.

0426/170/26
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ــماره 5309639314 و کارت  ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــماره 5309639314 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــدی فرزن ــاس اس ــه الی ــق ب ــران 96 712 س 14 متعل ــماره ای ــه ش ــوخت ب س

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

1502
کارت ملــی بــه شــماره 2530217882 متعلــق بــه ناهیدنیکروپور فرزنــد عزیزاله در تاریــخ 1401/02/25 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شاســی بشــماره  ســوخت  ســبزخودرووکارت  وبــرگ  بشــماره93ایران913س35  ماشــین  کارت 
ــی اســفیانی فرزندرهــام  ــه حســین  قربان S1412282970323شــماره موتورM13_512826متعلــق ب

ــد ــی باش ــاقط م ــه اعتبارس ــده واز درج ــخ 1397/04/15 مفقودگردی درتاری

1506
ــخ  ــی در تاری ــف عل ــد زل ــژاد فرزن ــوب ن ــره خ ــه زه ــق ب ــماره 4240187389 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

کارت ملــی بــه شــماره 2430301776 متعلــق بــه قاســم جاللی فرزنــد باباجــان در تاریــخ 1399/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــا  ــه آری ــق ب ــجویی متعل ــه دوو کارت دانش ــه پای ــماره 2282764099 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
دوکوهکــی فرزنــد فــرزاد در تاریــخ 1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد  ــی فرزن ــن یزدان ــه معی ــق ب ــت متعل ــان خدم ــماره 2300147475 و کارت پای ــه ش ــی ب  کارت مل
حبیب اهلل در تاریخ 1401/04/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــاوردی در تاری ــد ش ــی فرزن ــهاب ضرغام ــه ش ــق ب ــماره 2390619746 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق
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گواهینامــه پایــه ســه  و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4960060174 و کارت عابــر بانــک  متعلــق 
بــه عرفــان  اســدی  فرزنــد کســعلی در تاریــخ 1401/02/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 3934344968 متعلــق بــه مریــم روســتایی فرزنــد اکبــر در تاریــخ 1401/04/13 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد رض ــد محم ــرق فرزن ــدس ش ــی مق ــه مرتض ــق ب ــماره 1050520572 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردی

ــد  ــان فرزن ــارم بابای ــل  ص ــه ابوالفض ــق ب ــماره 9605937550 متعل ــه ش ــیکلت ب ــه موتورس  گواهینام
زبیح اهلل در تاریخ 1401/04/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 
2014

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0440635357 متعلــق بــه ســارا ابراهیمــی فرزنــد محســن در تاریــخ 
1401/04/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند و دو عــدد کارت بانکــی بــه شــماره 0067107478 متعلــق بــه عبــاس گل فشــانی 
فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 42002041266 متعلــق بــه حدیــث پیــری فرزنــد اســفندیار در تاریــخ 
1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0081019572 متعلــق بــه نعیمــه گنــدم کار فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 3308881764 متعلــق بــه رحمــت الــه بختیــاری فرزنــد بیــگ وردی در تاریــخ 

1401/04/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــور و کارت  ــه شــماره 0150013930 و کارت موت ــه و کارت بانکــی ب ــی هوشــمند و گواهینام کارت مل
ســوخت و بیمــه نامــه موتــور 99977 ایــران 144 متعلــق بــه پویــا صفائیــان فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 

1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی اصغــر در  ــد عل ــی راد فرزن ــه اکــرم مدن ــق ب ــه شــماره 0047933712 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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ــخ  ــه در تاری ــي ال ــد صف ــری فرزن ــد نظ ــه محم ــق ب ــماره 4030988431 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2090
کارت ملــی بــه شــماره 2738684416 و بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران44   647ن61 و کارت 
ــه  ــه شــماره 2738684416 و گواهینام ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 2738684416 و گواهینام ســوخت ب
موتورســیکلت بــه شــماره 2738684416 متعلــق بــه مرتضــی چراغــی گیلوائــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 

1401/04/22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد رجــب در تاری ــدره فرزن ــی باغ ــب ازلگین ــه زین ــق ب ــه شــماره 5599648400 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2110
کارت ملــی بــه شــماره 4722403007 متعلــق بــه محمدصــادق مجیــدی فرزنــد علــی اصغــر در تاریــخ 

1401/03/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 3309118614 و شناســنامه بــه شــماره 3309118614 و بیمــه نامــه ماشــین 
ــماره  ــه ش ــوخت ب ــماره 21_698ق95 و کارت س ــه ش ــین ب ــماره 21_698ق95 و کارت ماش ــه ش ب
ــخ  ــد رضــا در تاری ــژاد فرزن ــی ن ــه عبدالحســین رجب ــق ب ــی متعل ــه تکمیل 3309118614 و کارت بیم

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/04/14 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 6660266011 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 6660266011 و گواهینامــه 
ــخ  ــد محمــد در تاری ــن فرزن ــه مرتضــی عســگری مهی ــق ب ــه شــماره 6660266011 متعل ــه ســه ب پای

1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
ــد  ــخ تول ــنامه 5334 - تاری ــماره شناس ــی 2120384940 - ش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
1354/06/15 و گواهینامــه پایــه 2 و ) کارت عابربانــک ملــت بــه نــام زهــره شــبانی ( و ) کارت عابربانــک 
صــادرات بــه نــام صــادق ابراهیمــی ( و کارت فعــال بســیج و حکــم ماموریــت اطالعــات و کارت صنــف 
کارگــری متعلــق بــه علــی رفیعــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

2302
کارت ملــی هوشــمند و کارت پایــان خدمــت  و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 2110876573 
ــد الهیــار در تاریــخ 1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه مهــدی ریاحــی فرزن متعلــق ب

ساقط می باشد

ــه نرگــس  ــر بانــک متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2121023593 و دوعــدد کارت عاب
غفــاری نــژاد فرزنــد محــرم در تاریــخ 1401/04/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی 2120287546 و کارت  ــماره مل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــی و کارت پای کارت مل
ــد محمــد علــی در  ــژاد فرزن ــی ن ــه احســان جانعل ــق ب ــه شــماره پــالک 12 791 و 23 متعل ســوخت ب

ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/19 مفقــود گردی تاری

2501
کارت ملــی بــه شــماره 1141172186 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1141172186 و کارت ســوخت 

بــه شــماره 53ایــران 837ی 63 متعلــق بــه محســن شــومالی خوزانــی فرزنــد محمــد علــی در تاریــخ 
1401/04/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1141012995 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1141012995 و کارت 
معافیــت از خدمــت بــه شــماره 1141012995 و کارت واکســن کرونــا وکارت مهــارت فنــی حرفــه ای 
متعلــق بــه بهــرام معمــارزاده ورنوســفادرانی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/04/13 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 1828938319 متعلــق بــه ابراهیــم ریاحــی فرزند احمــد در تاریــخ 1401/04/16 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1130482618 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 1130482618 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــخ  ــد عــزت اهلل در تاری ــی فرزن ــه محمــد یزدان ــق ب ــی و ســپه وملــت و کشــاورزی متعل ــک مل ــر بان عاب

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/23 مفقــود گردی

ــد  ــفادرانی فرزن ــالق ورنوس ــوش اخ ــل خ ــه ابوالفض ــق ب ــماره 1130289494 متعل ــه ش ــی ب  کارت مل
عزت اهلل در تاریخ 1401/04/21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1140233815 متعلــق بــه حســین غفــوری اســفریزی فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد صــادق در تاری ــی فرزن ــی آدریان ــول رضای ــه بت ــق ب ــماره 1142128563 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1130036561 متعلــق بــه مهــدی برجــی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 
1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2503
ــخ  ــد ســیاوش در تاری ــه نقــاش متبهــر فرزن ــه مرضی ــق ب ــه شــماره 406 متعل ــه مســکونی ب ســند خان

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

ــد  ــری فرزن ــان نصی ــورا دهق ــه صف ــق ب ــماره 1273520701 متعل ــه ش ــن ب ــی و کارت واکس کارت مل
حمیــد در تاریــخ 1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1240087276 متعلــق بــه علیرضــا عاشــقی حســین آبــاد فرزنــد عباســقلی  در 
تاریــخ 1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5110754519 متعلــق بــه مجیــد کاشــانی فرزنــد محمــود در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/20 مفق

ــق  ــه  متعل ــه شــماره 564 و کارت نظــام وظیف ــه شــماره 1819213978 و شناســنامه ب ــی ب کارت مل
بــه حســن انصــاری بنــی فرزنــد نــادر قلــی در تاریــخ 1401/04/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

2507
«ســند مالکیــت منــزل مســکونی بخــش چهــارده اصفهــان بــه شــماره ملــک 5652 پنــج هــزار و ششــصد 
و پنجــاه و دو فرعــی از چهــار اصلــی مفــزوز و مجــزی شــده از 109 فرعــی از اصلــی و بــه شــماره ســریال 
ــه  ــگ ب ــگ مشــاع از شــش دان ــد پســتی 8185696844  ســه دان ــه شــماره ک ــف/96 و ب 424097 ال
شــماره 1280320370 متعلــق بــه ســادات هاتــف الحســینی  فرزنــد ســید اســداله و یــک دانــگ مشــاع 
ــد ســید  ــی 1284968367 فرزن ــه شــماره مل ــف الحســینی ب ــام سیدحســین هات ــگ ب ن از شــش دان
هاتــف  رضــا  ســید  نــام  بــه  دانــگ  شــش  از  مشــاع  دانــگ  یــک  و   محمــد 
الحســینی بــه شــماره ملــی 1292030070 فرزنــد ســید محمــد و یــک دانــگ مشــاع از شــش دانــگ 
ــود  ــخ 1401/02/26 مفق ــر در تاری ــد اصغ ــی 1292901926 فرزن ــماره مل ــه ش ــی ب ــام رویاطالع ــه ن ب

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.«

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1283432390 متعلــق بــه احمــد مســتأجران گورتانــی فرزنــد حســین  
در تاریــخ 1401/02/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره 1285640136  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1285640136 و گواهینام ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه شــهره مظاهــری اســدی فرزنــد اســداله در تاریــخ 1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه 

 وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص 
ملی را ۱۱.۷ درصد است، گفت: سرمایه گذاری در حوزه صنعت قابل قیاس با 
حوزه کشاورزی نیست، زیرا باالترین عدد سرمایه گذاری در این بخش حدود 

۴ درصد بوده که در سال های گذشته رخ داده است.
سید جواد ساداتی نژاد، در هفتمین همایش ملی ماهیان خاویاری و صنایع 
وابسته، با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه شیالت مغفول مانده است، افزود: 
سرمایه گذاری در حوزه ها به میزان سهم آنها در تولید ناخالص ملی وابسته است، 

اما آمارها در بخش کشاورزی نشان می دهد این فرایند به درستی در این بخش 
رخ نداده اســت.وی با بیان اینکه ظرفیت های بی نظیری در پنج هزار و ۸۰۰ 
کیلومتر نوار ساحلی ایران وجود دارد، اظهار کرد: ظرفیت اشتغال آفرینی در این 
زمینه قابل توجه است، در حالی که در این سال ها کمتر به آن توجه شده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برداشتم این است که در حوزه تغییرات اقلیمی 
و مباحث مربوط به بحران آب، حوزه شیالت می تواند کمک شایانی به تغییر 
مصرف جامعه باشد تا مصرف ماهی جای خود را در  بشقاب ایرانی پیدا کند.

ســاداتی نژاد بیان کرد: برای اینکه بخواهیم ماهی جای خود را در سفره  
مردم باز کند، باید تمهیدات ویژه ای برای آن در نظر گرفته شود که  بخشی 

از این مهم به ارزان سازی تولید ماهی و فرهنگ سازی مصرف  بازمی گردد.
وی با تایید فقر سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی، افزود: باید از سرمایه گذاران 
سایر حوزه ها برای سرمایه گذاری در این بخش دعوت کنیم، البته وظیفه دولت ها 
این است که در حوزه ارزش افزوده اقدام کنند که این بخش قابل رقابت با سایر 

بخش های صنعتی، معدنی و پتروشیمی ها باشد.

سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی ۱۱.۷ درصد است



5
شماره : 
1419

0426/170/26

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حســن  در تاریــخ  ــه محمــد خانــی فرزن ــه شــماره 1291708146 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1290909407 متعلــق بــه داوود عســگری رهنانــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/19 مفق

ــه شــماره 1273119101  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 1273119101 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــران 67  ــه شــماره 96 و 367 ای ــه شــماره 1273119101 و کارت ســوخت ب ــت ب ــان خدم و کارت پای
متعلــق بــه علیرضــا مزروعــی ســبدانی فرزنــد رحیــم در تاریــخ 1401/04/12 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــماره  ــه ش ــران 53 و ب ــماره 18 و 898 ای ــه ش ــدل 1384 ب ــژو اردی م ــواری پ ــین خودروس کارت ماش
موتــور 11784079311 و شــماره شاســی 13481663 متعلــق بــه ابوالفضــل حســنی فرزنــد قدیــر در 

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

2571
گواهینامــه پایــه یــک ومجوزاتوبوســرانی و کارت ملــی بــه شــماره 2291615963 متعلــق بــه ســیروس 

خاکپور فرزند بیژن در تاریخ 1401/04/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد اعظــم اهلل در تاری ــر فرزن ــه شــهرام خســروی ف ــق ب ــه شــماره 2460046812 متعل ــی ب کارت مل
1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدر در تاری ــد قلن ــتمی فرزن ــدا رس ــه وی ــق ب ــی 6559947696 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/20 مفق

-NB1125A9547534:شناســنامه بــه شــماره ملــی2282847342 و کارت موتــور بــه شــماره شاســی
شــماره موتــور:0124NB1268870 -شــماره پالک:93561-696متعلــق بــه علــی میکــده فرزنــد علــی 

اصغــر در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه موتورســیکلت و کارت ملــی بــه شــماره 2560402181 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1400/10/10 مفقــود گردی ــد فرهــاد در تاری ــر دانشــفر  فرزن ــه امی ــق ب متعل

ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــی فرزن ــه علیائ ــه محبوب ــق ب ــی 2281977641 متعل ــماره مل ــنامه باش شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/10 فقطمفق

گذرنامــه  متعلــق بــه غالمحســین  طالبــی  فرزنــد علــی حســین  بــا کــد ملــی 4231674124در تاریــخ 
1400/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی 2287248145 در تاری ــد مل ــا ک ــین ب ــد غالمحس ــی فرزن ــه طالب ــه ترم ــق ب ــه متعل گذرنام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/06/06 مفق

ــی 4231674124  در  ــد مل ــا ک ــق ب ــد عبدالخال ــی  فرزن ــازی  اردکان ــژگان نی ــه م ــق ب ــه متعل گذرنام
تاریــخ 1400/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدی در تاری ــد محمدمه ــی فرزن ــن طباطبای ــه امی ــق ب ــه شــماره 2301050300 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2281899586 و گواهینامــه پایــه دو  و کارت ســوخت بــه شــماره 13ص 483 
ــده و از  ــخ 1401/04/17 مفقــود گردی ــه  در تاری ــد حجــت ال ــد  فرزن ــاز  عاب ــه طن ــق ب ــران 63 متعل ای

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه شــماره  پراید131مــدل91  و کارت ماشــین  نامــه ماشــین  بیمــه  و  پایــه ســه  گواهینامــه 
شاســی:S1412291111360وبه شــماره موتور:4673884وبــه شــماره پالک:93ایــران 863و59متعلــق 
ــود  ــخ 1401/04/16 مفق ــس در تاری ــد یون ــی:2540018637 فرزن ــماره مل ــی باش ــان عفیف ــه هوم ب

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

2602
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 4579373626 و شناســنامه بــه شــماره 1381 و گواهینامــه پایــه 
دو بــه شــماره ملــی 4579373626 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 4579373626 و گذرنامــه 
بــه شــماره ملــی 4579373626 متعلــق بــه عبدالــه معلــم فرزنــد خلیــل در تاریــخ 1401/04/16 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0720549183 متعلــق بــه متیــن قربانــی محمــود آبــادی فرزنــد 
حســن در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0731703642 متعلــق بــه مهــدی  دربانیــان فرزنــد لطــف الــه 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2801
گذرنامــه بــه شــماره P03703690 متعلــق به ســارینا امیــری فرزند عبدالخالــق در تاریــخ 1401/02/15 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــه مهدی ــق ب ــه شــماره 0322126827 متعل ــه ب ــی و گذرنام ــه شــماره 1066 و کارت مل ــنامه ب شناس
احمــدی فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ 1395/04/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گذرنامــه بــه شــماره P02592185 متعلــق بــه ضیــاگل فیــض فرزنــد ســیدرحمان در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/15 مفق

گذرنامــه بــه شــماره P03483992 متعلــق بــه ســونیتا فیــض فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/02/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2807
کارت ملــی بــه شــماره 2160495026 متعلــق بــه فــرح صادقــی فرزنــد حبیــب اهلل در تاریــخ 

1401/03/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 6599803210 متعلــق بــه فریــده اســفندیار فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/05 مفق

شناســنامه بــه شــماره 2150738813 متعلــق بــه ســید فاضــل هاشــمی نــژاد فرزنــد ســید مصطفــی در 
تاریــخ 1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2259243282 متعلــق بــه صالحــه دارابــی فرزند هــادی در تاریــخ 1401/04/23 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــادر  ــه ن ــق ب ــی 2150315599 متعل ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــه و کارت پای ــه س ــه پای گواهینام
مرتضوئــی فرزنــد ناصــر در تاریــخ 1401/04/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 82   ــماره 26 ن 484 ای ــه ش ــوخت ب ــران 82 و کارت س ــماره 26 ن 484 ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ــخ  ــی در تاری ــد عل ــد محم ــدی فرزن ــه نورنیاون ــه فاطم ــق ب ــی 2160083100 متعل ــماره مل ــه ش ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/20 مفق

2901
شناســنامه بــه شــماره ملــی 0451948841 متعلــق بــه محمــد اثباتــی فرزنــد علــی محمــود در تاریــخ 

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

ــی  ــد  محرم ــه احم ــق ب ــماره 1670793974 متعل ــه ش ــی ب ــماره 2502 و کارت مل ــه ش ــنامه ب  شناس
نصر ابادی  فرزند سالم  در تاریخ 1401/03/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــدی  فرزن ــد بی ــه محم ــق ب ــی 0021656886 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0042519276 متعلــق بــه ســید مصطفــی  حســینی  فرزنــد ســید عبدالحســین  
در تاریــخ 1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0059363568 متعلــق بــه حســن  دژبــان قلعــه جــوق  فرزنــد فخرالدیــن  در 
تاریــخ 1401/04/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــد ابوالقاســم  در  ــه ام لیلــی  فرزیــن جــاه  فرزن ــه شــماره ملــی 0453176747 متعلــق ب شناســنامه ب
تاریــخ 1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره ملــی 3920515447 متعلــق بــه ســعید  شــریفی نســب  فرزنــد اروجعلــی  در 
تاریــخ 1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 5939095941 متعلــق بــه مریــم  لشــنی  فرزنــد غالمرضــا  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/22 مفق

ــی 6349820479  و کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو و کارت  ــه شــماره مل گواهینامــه رانندگــی ب
ســوخت بــه شــماره انتظامــی 77 ایــران 349 ب 19 متعلــق بــه عبــدل  جــراره  فرزنــد خیرالــه  در تاریــخ 

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

ــان   ــی  حالجی ــد عل ــه محم ــق ب ــه شــماره 4579418328 متعل ــی  ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
فرزنــد صفــر علــی  در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0034974581 متعلــق بــه مهــدی  پازکــی دوالبــی  فرزنــد محمــد اســمعیل  در 
تاریــخ 1401/04/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره ملــی 0791332764 و کارت ســوخت وانــت - پیــکان بــه 
شــماره انتظامــی 99 ایــران 129 ق 62 و کارت ســوخت ال 90 بــه شــماره انتظامــی 10 ایــران 612 ج 76و 
کارت ســوخت موتــور ســیکلت بــه شــماره انتظامــی 115 ایــران 27931 متعلــق بــه ســید عبــاس دیوانــدری 

فرزنــد ســید حســین  در تاریــخ 1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

شناســنامه بــه شــماره ملــی 4901327712 متعلــق بــه فاطمــه  رضائــی  فرزنــد علــی اکبــر  در تاریــخ 
1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه خــودرو و کارت  ــه نام ــی 0063354047 وکارت خــودرو و بیم ــه شــماره مل ــی  ب ــه رانندگ گواهینام
ســوخت بــه شــماره انتظامــی 20 ایــران 474 ل 51 متعلــق بــه نــدا کاظمــی  فرزنــد علیرضــا  در تاریــخ 

1401/04/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــان  فرزن ــگار  براه ــه ن ــق ب ــی  0023482788 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد.= ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/14 مفق

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی  بــه شــماره ملــی 0076041557  متعلــق بــه بهــروز کمــری پدکیریــه  
فرزنــد داود در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــری  ــه اعظــم  صف ــق ب ــه شــماره 0083138285 متعل ــی ب ــه شــماره 52371 و کارت مل شناســنامه ب
فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/04/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

2902
کارت ماشــین و کارت ســوخت و معاینــه فنــی بــه شــماره 88ایــران872س34 و بیمــه نامــه ماشــین بــه 
شــماره 1971783471 متعلــق بــه محمــد احمــد پــور فرزنــد فرامــرز در تاریــخ 1401/04/09 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 NAKSH7326JB166219 بــرگ ســبز خــودرو به شــماره پــالک 33ایــران581و32 و شــماره شاســی
و شــماره موتــور HFC4GA31DJ0012738 بــه شــماره 1670520511 متعلــق بــه ســعید ابراهیــم 

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

 NAKSH7326JB166219 ســند کمپانی خودرو به شــماره پالک 33ایران581و32 و شــماره شاســی
و شــماره موتــور HFC4GA31DJ0012738 بــه شــماره 1670520511 متعلــق بــه ســعید ابراهیــم 

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

ســند مالکیــت بــه شــماره ثبــت 567542 و شــماره فرعــی 7544و اصلــی 4 و قطعــه 110 بــه شــماره 
1670520511 متعلــق بــه ســعید ابراهیــم زاده فرزنــد عزیــز در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3873746816 متعلــق بــه حســین پیشــکار فرزنــد حســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/20 مفق

شناســنامه بــه شــماره 0453503780 متعلــق بــه رعنــا حاجــی میرزاحســین خوشــنویس فرزنــد مهــدی 
در تاریــخ 1401/01/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــماعیل در تاری ــد اس ــوان زاده فرزن ــره کی ــه طاه ــق ب ــماره 0041667263 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/20 مفقــود گردی

ــخ  ــر در تاری ــد اصغ ــر فرزن ــره ل ــت ق ــه مقصــود فطان ــق ب ــه شــماره 1450379249 متعل شناســنامه ب
1399/10/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــر فرزن ــری فاخ ــس ناص ــه نرگ ــق ب ــماره 4190497053 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/16 مفق

ــه  ــق ب ــران631و32 متعل ــه شــماره 40ای ــه شــماره 0011160861 و کارت ماشــین ب کارت ســوخت ب
پرینــاز ربــاط جــزی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/04/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــه  ــت و گذرنام ــان خدم ــه و کارت پای ــنامه و گواهینام ــماره 0013266969 و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
متعلــق بــه میــالد دانــش پــژوه فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/04/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

بیمــه نامــه ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 0013266969 و کارت ماشــین بــه شــماره 
ــود  ــخ 1401/04/12 مفق ــعید در تاری ــد س ــژوه فرزن ــش پ ــالد دان ــه می ــق ب ــران262ی85 متعل 55ای

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

ــد در  ــد محم ــدم کار فرزن ــه گن ــه نعیم ــق ب ــه متعل ــه شــماره 0081019572 و گواهینام ــنامه ب شناس
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0048294195 و شناســنامه متعلــق بــه شــایان حضرتــی فرزنــد یدالــه در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3934401538 و گواهینامــه و کارت ســوخت متعلــق بــه ناصــر کثیــری فرزنــد 
احمــد در تاریــخ 1401/04/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد صم ــی فرزن ــرا رحیم ــن زه ــه نازنی ــق ب ــماره 5561214985 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2648677747 متعلــق بــه کیــوان جعفــر قلــی زاده فرزنــد ســیف اهلل در تاریــخ 
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2903
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0071182268 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0071182268 متعلــق 

به زهرا علیا فرزند باقر در تاریخ 1401/04/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره 2121413286  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 2121413286 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه مرجــان نجارخراســانی  فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0569711754 متعلــق بــه انســیه  صــدر  فرزنــد علــی اکبــر و کارت 
ــخ  ــاس در تاری ــد عب ــد مالحســینی فرزن ــه احم ــق ب ــماره 0569694027 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش مل

1401/04/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد میرحســین در  ــی فرزن ــردوس کیان ــه ف ــق ب ــه شــماره 3874293191 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت موتــور بــه شــماره 129 ایــران VIN.... IRAKX9744AJB80490... 67481 وشــماره شاســی 
ــود  ــخ 1401/04/23 مفق ــد ســهراب در تاری ــژاد فرزن ــه فاطمــه رســتم ن ــق ب JA211E180490 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران 819 ق 61  ــه شــماره 61 ای ــه شــماره 3830204442 و کارت ماشــین ب ــی هوشــمند  ب کارت مل
ــه شــماره 3830204442  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 3830204442 و گواهینام ــت ب ــان خدم و کارت پای
متعلــق بــه افشــار ابراهیمــی فرزنــد معــروف در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0079872905 متعلــق بــه فاطمــه معدنــی فرزنــد یوســف در تاریــخ 
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0064450899 متعلــق بــه علیرضــا لطیفیــان فرزنــد احمدعلــی  در 
تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0252371917 متعلــق بــه مهــدی ملکــی  فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/22 مفق

ــه در تاریــخ  ــد امرال ــه محمــود بیــات فرزن ــه شــماره 3979272087 متعلــق ب کارت ملــی  هوشــمند ب
1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند و بنچــاق ملــک بــه شــماره پــالک اصلــی 74 فرعــی 40900 و مفــروز ومجــزی از اصلــی : مذکــور 
ــه شــماره  و مفــروز و مجــزی از فرعــی 874 وقطعــه 7  وحــوزه ثبتــی شــهر آرا تهــران  بخــش 11  ب
0579840913 متعلــق بــه ام البنیــن محمــد علــی بــه شــماره ملــی 0579840913  فرزنــد محمــد در 

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

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــی فرزن ــه آزاده قفران ــق ب ــماره 0069353727 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/11/01 مفقــود گردی

ــخ  ــهاب در تاری ــد ش ــین فرزن ــی حس ــا کربالئ ــه الین ــق ب ــماره 0151864799 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/04/01 مفقــود گردی

ــماره 2571834592  ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 2571834592 و گواهینام ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ1401/02/30  مفق ــی در تاری ــد کاکا عل ــرادی فرزن ــی م ــه غلومعل ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 NAAW61HU9ME404553 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره 40 ایــران 293 ق 36 وشــماره شاســی
ــیدرضا  ــه س ــق ب ــور 153H0040233 و VIN...NAAW61HU9ME404553 متعل ــماره موت و ش
نصرالــه زاده  بــه شــماره ملــی 0069222312 فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــاد فرزن ــه فیضــی کریــم آب ــه حبیــب ال ــه شــماره 2949752950 متعلــق ب کارت ملــی  هوشــمند ب
محمــد در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 4072114278 متعلــق بــه محمدجــواد حاجــی رضــا بروجــردی فرزنــد 
علــی محمــد در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
شناســنامه وکارت کمیتــه و کارت منزلــت و کارت ملــی بــه شــماره 0532639723 متعلــق بــه ابوالفضــل  

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

ــه  ــق ب ــه  متعل ــه س ــه پای ــت  و گواهینام ــان خدم ــماره 0018959393 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
محمــد  احمــدی  فرزنــد محســن  در تاریــخ 1401/04/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

شناســنامه  و کارت ملــی بــه شــماره 0024515248 و گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت 
ــی  ــماره شاس ــه ش ــران 412 ب ــماره 23427 ای ــه ش ــور ب ــران 412 و کارت موت ــماره 23427 ای ــه ش ب
N23EDBJDFK1G05533 و شــماره موتــور 0249N23215431 متعلــق بــه حمیــد رضــا  زندیــه 
دوالبــی  فرزنــد مهــرداد در تاریــخ 1401/03/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــعید در تاری ــد س ــا فرزن ــی پارس ــد  دانای ــه حام ــق ب ــماره 0024747335 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/01 مفق

گذرنامــه بــه شــماره 0055951058 و شناســنامه بــه شــماره 1786 متعلــق بــه ســعید  دانایــی پارســا  
فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2909
شناســنامه بــه شــماره 3603و 50 میلیــون ســفته بنــام بهــزاد ســلیمی انــاری متعلــق بــه افســانه  زمانــی 

مقدم فرزند داود  در تاریخ 1400/12/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه  ــه نام ــه و بیم ــه س ــه پای ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 3962647716 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
موتــور ســیکلت325/11363 و کارت وســیله نقلیــه متعلــق بــه محمــد  خزایــی فرزنــد حیــدر در تاریــخ 

1401/04/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
ــی  ــماره شاس ــران 77 638 ج 55 و ش ــالک  ای ــماره پ ــه ش ــودرو ب ــبز خ ــرگ س ــی وب ــه کمپان برگ
ــدی   ــای مه ــاب آق ــه جن ــق ب ــور 13187014229 متعل ــماره موت NAAP31EG79J210299 و ش
ــد محمــد کاظــم در تاریــخ 1401/04/19 مفقــود  ــه شــماره ملــی 0069440085 فرزن علــی بخشــی ب

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0480631867 متعلــق بــه جنــاب آقــای امیــر مســعود نصرتــی فرزنــد عبــاس در 
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــران 99 775 ج 67 متعلــق ب ــه شــماره ای ــه شــماره 6589805466 و کارت ســوخت ب کارت ملــی ب
آقــای جعفــر خراســانی فرزنــد نعمــت الــه در تاریــخ 1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0680257543 متعلــق بــه جنــاب آقــای حســن اســفراینی فرزنــد  محمــد در 
تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد قربانعل ــد  عبدالمحمــدی فرزن ــم ناهی ــه خان ــق ب ــه شــماره 6589806268 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه آقــای میــالد اســدی  ــم  متعلــق ب ــه شــماره 6580123419 و مــدارک تحصیلــی دیپل کارت ملــی ب
فرزنــد یــاور در تاریــخ 1400/10/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3720346552 متعلــق بــه یدالــه خــدادادی فرزنــد نصرالــه در 

تاریخ 1401/04/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3821282592 متعلــق بــه اســماعیل مالئــی فرزنــد محمدکریــم 
در تاریــخ 1401/03/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره ملــی 5589404274 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــوخت  ــه و کارت س ــه نام ــران 538ج78 بیم ــالک 51ای ــماره پ ــه ش ــین ب 5589404274 و کارت ماش
ــود  ــخ 1401/04/22 مفق ــن در تاری ــد محمدامی ــم منصــوری فرزن ــه کری ــق ب و کارت تاکســیرانی  متعل

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب گردی

7014
کارت ملــی بــه شــماره 4610705338 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4610705338 متعلــق بــه 
مرجــان پورعبــداهلل فرزنــد اســداهلل در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

7015
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 4910197540 و کارت ماشــین بــه شــماره 32 ایــران 938ط16 
 JLY4G15D5NB03776 ــور ــماره موت ــه ش ــی L6T7844SXDN031499 و ب ــماره شاس ــه ش ب
ــده و از درجــه  ــود گردی ــخ 1401/04/11 مفق ــد محمــد در تاری ــه ســید رضــا حســینی فرزن ــق ب متعل

اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 0860441008 متعلــق بــه علــی اصغــر لشــگری فرزنــد صفــدر  و 
 NAACJ1JE3KF582209 کارت ماشــین بــه شــماره 74ایــران769ج28 ســمند بــه شــماره شاســی
ــه  ــه شــماره 74 ایــران 769ج28 متعلــق ب و شــماره موتــور 147HO45646  و بیمــه نامــه ماشــین ب
اســماعیل حســن پــور فرزنــد علــی  در تاریــخ 1401/04/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــخ  ــد ابوالفضــل در تاری ــا فرزن ــره میرنی ــه طاه ــق ب ــی 0828389837 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.÷÷



6

روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
سه شنبه 1401/04/28

شماره : 1419

فوریتی برای ثبت جهانی یک شهر؛ ماسوله در گذرگاه موانع

 برگزاری دوره آموزشی آشنایی با عملکرد کلیدهای قدرت و تجهیزات 
حفاظتی و مانوری

در راستای ارتقاء سطح علمی همکاران بهره برداری ستاد ، 
دیسپاچینگ و مدیریت های توزیع برق شهرستان های تابعه، 
یک دوره کالس آموزشــی تحت عنوان آشنایی با عملکرد 
کلیدهای قدرت )ریکلوزر،سکسیونر و....(و تجهیزات حفاظتی 

و مانوری توزیع برق لرستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق لرستان، 
این دوره آموزشــی که با حضور مدیران و کارشناسان دفتر 
نظارت بر بهره برداری مدیریت های توزیع برق شهرستان ها، امور دیسپاچینگ، 

ایمنی و تمامی بهره برداران استان و در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.
 سرپرست شرکت توزیع برق استان لرستان گفت: یکی از اهداف شرکت توزیع 
برق استان برگزاری دوره های آموزشی ویژه کلیه همکاران به ویژه همکاران بخش 

های فنی و مهندسی می باشد.
مهندس امیری گفت: برگزاری دوره های آموزشی باعث رشد و شکوفایی علمی 
همکاران می گردد که در نهایت موجب می شود سطح علمی پرسنل ارتقا یافته 
و در بلند مدت باعث پیشرفت شرکت و همچنین ارائه خدمات مناسب و رضایت 

مندی هم استانی های  عزیز گردد.
وی گفت:یکی از نکات قابل توجه این دوره آموزشی استفاده از ظرفیت، استعداد و 
توانمندی های همکاران شرکت به عنوان استاد دوره آموزشی می باشد که امیداوریم 

با ادامه این روند تجربیات همکاران در اختیار سایر پرسنل قرار گیرد.

 برای اولین بار در کشور عمِر کاری یکی از قالب های ریخته گری فوالد 
 مبارکه در قالب دو سرویس کاری به رکورد بی سابقه ۱6۷ هزار و ۴۰۰ تن رسید

رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم فوالد مبارکه دراین رابطه گفت: پس از سال ها 
بررســی و تحقیق و آزمون های سرد و گرم و میدانی، فوالد مبارکه برای اولین بار 
در کشــور، در سال ۱۳۹۸ با همکاری شــرکت دانش بنیان پارس پالسما فرایند 
 پوشش دهی صفحات مسی قالب های ریخته گری مداوم به روش HVOF را آغاز کرد.

روح اهلل بیرانوند افزود: قالب شماره ۴۳ ماشین های ریخته گری مداوم فوالد مبارکه از 
تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ بر روی خط شماره یک و دو نصب شد و به صورت پیوسته 
و بدون هیچ گونه توقفی به مدت ۴۰ روز در حال بهره برداری بود و در ۳۱ اردیبهشت 
 ۱۴۰۱ به علت خرابی فوت ُرول پس از تولید ۱۱۹ هزار و ۲۵۰ تن تعویض شــد.

وی تصریــح کرد: پس از تعمیرات الزم بر روی فوت رُول، مجددا همین قالب در 
تاریخ ۱۳ خرداد بر روی خط شــماره یک ماشین ۴ نصب شد که پس از ۳۱ روز، 
در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ با تناژ ۴۸ هزار و ۱۵۰ تن تختال تعویض شد؛ بنابراین 
درمجموع عمر کاری این قالب در دو سرویس کاری به ۱۶۷ هزار و ۴۰۰ تن تختال 
رسید که عددی بسیار خیره کننده است و به یقین می توان ادعا کرد بسیار بیشتر از 

عمر کاری قالب های سایر رقبای جهانی است. 

 دستگیری سارقان دوچرخه در »نجف آباد« 
اصفهان- رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیري سارقان دوچرخه و کشف ۴۲ 
فقره سرقت در عملیات ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان »نجف آباد« خبر داد. 
سرهنگ« حسین ترکیان« در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس بیان 
داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه در شهرستان »نجف آباد«، بررسی 
موضوع به هدف شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران این 

فرماندهی قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات پلیسی و هوشمندانه موفق به شناسایی 
۲ سارق شدند که طی هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهمان 
را حین سرقت دوچرخه دستگیر کرده و یک قیچی آهن بر از آن ها کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی اســتان اصفهان با بیان اینکه سارقان تاکنون به ۴۲ فقره 
ســرقت دوچرخه اعتراف کردند، تصریح کرد: متهمان پس از تشــکیل پرونده به 

مرجع قضائی معرفی شد.
این مقام انتظامی در پایان به شهروندان توصیه کرد که هشدار هاي پلیس را 
در خصوص پیشــگیري از سرقت جدي گرفته و در صورت مشاهده هرگونه مورد 

مشکوک مراتب را سریعاً به پلیس۱۱۰ اطالع دهند.

 طرح تفصیلی دهاقان تعیین تکلیف می شود
دهاقــان  شــهری  مشــکالت  رفــع  بمنظــور  کــه  جلســه ای  در 
برگــزار شــد پیرامــون رفــع مشــکالت طــرح هــای تفصیلــی دهاقــان و 
 گلشــن، اختالفــات ثبتی، پــروژه هــای راهســازی و ... تصمیم گیری شــد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ جلسه هم اندیشی و برنامه 
ریزی برای توسعه شهری دهاقان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان و با حضور عبدالحسین پارسایی راد معاون امالک و حقوقی اداره کل راه 
و شهرســازی استان اصفهان، روسای ذیربط این اداره کل، بخشداران، شهرداران، 
 دهیاران و شورای اسالمی شهر و روستا، در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.  

در این جلســه مباحثــی پیرامون حوزه های شهرســازی و طرح های تفصیلی، 
 بازآفرینی شهری، راهسازی، الحاق اراضی و ... مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.  

 مشکالت مرتبط با طرح تفصیلی شهر دهاقان در این نشست به صورت ویژه بررسی شد 
 و بنا بر تصمیم گیری بعمل آمده مقرر شد در هفته آتی این موضوع تعیین تکلیف شود.  

 طرح تفصیلی گلشــن و مســائل و مشــکالت پیرامون آن از دیگر موارد مطرح 
شــده در این جلســه بود که مطابق با تصمیمات اتخاذ شــده مــوارد مرتبط با 
 این طرح نیز تا یکماه آینده در کمیســیون ماده ۵ مطرح و بررســی می شــود.  

در ایــن جلســه مــوارد اختالفــات ثبتــی فــی مابیــن راه و شهرســازی 
 و ثبــت اســناد و امالک و مشــکالت الحاق اراضــی مطرح و مرتفع شــدند.  

گفتنی است: در این جلسه هم اندیشی پیرامون احداث کمربندی دهقان، محالت 
هدف بازآفرینی شهری، پیشنهاد بسته های تشویقی برای نوسازی بافت فرسوده و 

... بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 

 عملیات گاز رسانی در دو روستای ابراهیم آباد و جعفرآبادآغاز شد
عملیات گاز رســانی به روســتاهای ابراهیم آباد و جعفرآباد از توابع شهرســتان 
 خوروبیابانک با اعتباری بالغ بر هشتاد میلیارد ریال با حضوراستاندار اصفهان آغاز شد.

استاندار اصفهان در حاشیه مراسم آغاز عملیات گاز رسانی به روستاهای ابراهیم آباد و 
جعفرآباد خور و بیابانک، با تاکید بر اهمیت جهاد خدمت رسانی به ویژه به مناطق کم 
برخوردار و حمایت همه جانبه مسئوالن ارشد استان برای رفع موانع محرومیت زدایی 
گفت: با تأمین اعتباراتی که در سفر اخیر رئیس جمهور و هیات همراه ایشان به اصفهان 
 در نظر گرفته  شده، به  زودی شاهد طرح گازرسانی به سمت انارک نیز خواهیم بود.

در ادامه ابوالقاســم عســکری، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، بیان داشت: 
در طرح گازرســانی به روســتاهای ابراهیم آباد و جعفرآباد بیش از ۱۴ کیلومتر 
شــبکه گــذاری از نوع پلــی اتیلن اجرا خواهد شــد و بیش از ۲۰۰ مشــترک 
 در منطقه کویری اســتان به تعداد مشــترکین گاز اســتان اضافه خواهد شــد.

وی، با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح تا پایان سال تکمیل و به بهره برداری می 
رسد، افزود: درحال حاضر گازرسانی به شهرستان خور و بیابانک از طریق سی ان 
جی صورت می گیرد به این صورت که گاز فشرده ) سی ان جی( روزانه از طریق۲۴ 
دستگاه مخازن حامل گاز CNG، از ایستگاه مادر واقع در نایین به خور وبیابانک، انارک و 
 چوپانان حمل می شود و سپس در هفت شهر و روستای شرق استان توزیع می گردد.

الزم بــه ذکر اســت، خور و بیابانک به مرکزیت شــهر خور با وســعت افزون بر 
۱۲ هــزار کیلومتــر مربــع و ۲۰ هزار نفــر جمعیت در ۴۲۰ کیلومتری شــرق 
 اصفهــان، حدود ۱۰ درصد از کل مســاحت اســتان اصفهــان را در اختیار دارد.

دو پروژه آبرسانی به روستاهای لتکومه و خورشید کال شهرستان گلوگاه با 
بهره مندی ۷۷۰ خانوار و صرف اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال با حضور دکتر 
شریعتی نماینده مردم شرق مازندران در مجلس ، مهندس برارزاده مدیر عامل 
شرکت آبفا مازندران، علیپور قائم مقام شرکت ،دکتر داودی فرماندار شهرستان 

گلوگاه و جمعی از مردم و مسئوالن به بهره برداری رسید.
در این مراسم علیپور قائم مقام شرکت طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از 
سیرآب شدن ۷۷۰ خانوار دو روستای لتکومه و خورشید کال شهرستان گلوگاه 
اظهار داشت: برای بهره برداری از این دو پروژه آبرسانی روستایی حفر و تجهیز 
دو حلقه چاه ، بهسازی ۳ دهنه چشمه و حوضچه جمع آوری به حجم ۲۰ متر 
مکعب، اجرای خط انتقال به طول ۳۸۰۰متر، اصالح ۳ هزار متر شــبکه توزیع 
همچنین احداث دو باب مخزن ذخیره به حجم ۶۰ متر مکعب، ساخت دو واحد 
ایستگاه پمپاژ و اجرای طرح برق انجام شده است.وی ضمن قدردانی از مشارکت 
خیرین گفت : نقش و مشــارکت مردم در اجرای پروژه های آبرسانی غیرقابل 
رسولی و حاج عبدا... رسایی که دو قطعه زمین برای اجرای پروژه های آبرسانی انکار است در همین زمینه از خیرین گرامی به نامهای وراث مرحوم حاج احمد 

لتکومه و خورشید کال اهداء کرده اند، قدردانی می کنم.در ادامه دکتر شریعتی 
نماینده مردم شــرق استان در مجلس، ضمن قدردانی از تالشهای مدیر عامل 
و کارکنان شــرکت در اجرای جهادی پروژه های آبرســانی اظهار داشت: طبق 
توافق مجلس یازدهم با وزارت نیرو و قرارگاه امام حســن مجتبی)ع( مقرر شد 
تا پایان این مجلس طرح آبرسانی به تمامی روستاهای کشور اجرا و معضل آب 
آشامیدنی در سطح روستاها حل شود که یقینا با وجود مدیران جهادی این مهم 
 میسر خواهد شــد در همین راستا در سالجاری پروژه های آبرسانی زیادی در

 شرق استان به بهره برداری رسید جای بسی خرسندی است.در ادامه دکتر داودی، 
شهرستان گلوگاه را جزء دشت ممنوعه کشور برشمرد و گفت: آبرسانی و سقایت 
نیکوترین عمل و مخصوص ذات باری تعالی است که این وظیفه بسیار سنگین به 
شما کارکنان تالشگر شرکت آب و فاضالب مازندران به عنوان جانشین خداوند 
سپرده شده است لذا از تالشهای جهادگونه شما در سیراب کردن مردم به ویژه 
در مناطق محروم و روســتایی قدردانی می کنیم و امیدوارم نارسایی ها بخش 

آب در برخی از روستاهای حومه نیز با درایت و تالش جهادیتان برطرف شود.

سرپرست شرکت گاز مازندران در بازدید از واحد بهره برداری ستاد عنوان کرد: یکی از هدفهای اصلی سازمان، جلب 
رضایت مشتریان و ارباب رجوع از طریق ارایه خدمات با کیفیت مطلوب است.

قاسم مایلی رستمی در این بازدید گفت: رضایتمندی مردم از سازمان یکی از شاخصهای اصلی سنجش کار آمدی 
و رشد و توسعه می باشد و مؤلفه هایی از قبیل سرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان، چگونگی رفتار و برخورد 

با ارباب رجوع و اطالع رسانی مناسب عواملی هستند که موجب رضایتمندی مراجعین می شوند.
وی همچنین بهادادن به حقوق همه شهروندان و رعایت شأن و عزت نفس آنان را بسیار ضروری برشمرد و اظهار 
داشت: رفتار مناسب همراه با گشاده رویی در برخورد با مراجعه کنندگان، تسلط داشتن به امور محوله، رعایت ادب 
و نزاکت در گفتار و ایجاد احترام متقابل، سرعت عمل در انجام امور مراجعان، رعایت عدالت و نوبت در ارایه خدمات، 
تطبیق اطالعات اعالم شــده قبلی و رفتار متصدی انجام کار، آرامش و متانت در رفتار، نپرداختن به امور شــخصی و 
گفتگوهای بی مورد، راهنمایی مراجعان با ارایه توضیحات کافی، از نکاتی بود که دکتر مایلی به آن اشاره کرد.در حال 

حاضر بیش از یک میلیون و ۵۷۵ هزار مشترک از خدمات شرکت گاز مازندران بهره مند هستند.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان: برنامه ریزی الزم به منظور سرعت بخشیدن و تکمیل مدول نخست تصفیه خانه 
 فاضالب تیران با کمک سرمایه گذار انجام شده است و امیدواریم این طرح تا اوایل شهریور ماه در مدار بهره برداری قرار گیرد.
 مدیر عامل آبفای استان اصفهان از تکمیل مدول نخست تصفیه خانه فاضالب تیران تا اوایل شهریور ماه امسال خبر داد.

حسین اکبریان در جریان سفر به شهرستان تیران و کرون گفت: برنامه ریزی الزم به منظور سرعت بخشیدن و تکمیل مدول نخست 
 تصفیه خانه فاضالب تیران با کمک سرمایه گذار انجام شده است و امیدواریم این طرح تا اوایل شهریور ماه در مدار بهره برداری قرار گیرد.

شــهروندان  بــه  شــده  واگــذار  انشــعابات  مــاه  مــرداد   ۱۵ از  اســاس  همیــن  بــر  افــزود:  وی 
شــود. مــی  منــد  بهــره  فاضــالب  تصفیــه  نعمــت  از  تیــران  شــهر  و  شــد  خواهــد   وصــل 

مدیر عامل آبفای استان اصفهان همچنین به مصوبات تکمیل طرح آبرسانی به مجتمع ۴۱ روستایی شهرستان تیران 
و کرون اشاره کرد و افزود: با تاکید وزیر نیرو مبنی بر محرومیت زدایی و جهاد آبرسانی به روستاها، امیدواریم در سال 
جاری اعتبارات قابل توجهی برای تکمیل این پروژه اختصاص یابد تا روستاهای باقیمانده از این مجتمع نیز از آب شرب 

پایدار بهره مند شوند.

سرپرست شرکت گاز مازندران عنوان کرد؛

جلب رضایت مشتریان و ارباب رجوع از طریق 
ارایه خدمات با کیفیت مطلوب

 مدیر عامل آبفای استان اصفهان خبر داد؛

بهره برداری از مدول نخست تصفیه خانه 
 فاضالب شهرتیران تا اوایل شهریور ماه

بهره مندی ۷۷۰ خانوار روستایی گلوگاه از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی

ثبــت جهانی ماســوله به پر اســترس ترین 
لحظاتش نزدیک می شود و این موضوع موجب 
شــده تا اینک استاندار گیالن پس از جلسات 
متوالی در روزهای اخیر و با نزدیک شــدن به 
زمان حضور ارزیابان جهانی برای رفع باقی موانع 
ثبت جهانی این شهر تاریخی فوریت زمانی یک 

هفته ای تعیین کند.
 عزم مسئوالن گیالن در پی سلسله پیگیری 
های مداوم در رفع موانع ثبت جهانی ماسوله 
که در صدر آنها پیگیری و حمایت های استاندار 
قرار دارد ،پس از گذشت ۱۱ سال از آغاز فرآیند 
این پروسه جزم تر شده است؛بطوریکه در تازه 
ترین خبر اسداهلل عباسی استاندار گیالن پس 
از حضوری کوتاه در مراسم اختتامیه جشنواره 
ملی طنز پهلو در شهرستان فومن  ثبت جهانی 
ماســوله را یک فرصت برای استان دانست و 
همایش را برای بررسی وضعیت ادامه روند رفع 

موانع ثبت جهانی ماسوله ترک کرد.
ماسوله با قدمتی حدود یکهزار سال، از سال ۹۰ 
در مسیر جهانی شدن قرار گرفت تا اینکه در 
سال گذشته مهیا شدن حضور ارزیابان یونسکو 
برای بررســی شرایط ثبت، همت مسئوالن را 
برای رفع هرچه بیشــتر موانــع ثبتی این اثر 
زنده تاریخی به همراه داشــت. البته این شهر 
تاریخی کــه در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی 
شهرســتان فومن و در دل جنگل های البرز 
قرار دارد، ســال ۱۳۵۴ با شــماره ۱۰۹۰ در 
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید اما تا به 
امروز پس از گذشت یک دهه موفق به دریافت 
مهر ثبت جهانی نشده است.با این وجود تالش 
مسئوالن و مشقت مردمان ماسوله در راه ثبت 
جهانی همچنــان ادامه دارد؛ بطوریکه پس از 
یازده سال کش و قوس در مسیر جهانی شدن 
همچنان مردمان این شهر تاریخی با موضوع 
تامین انرژی و سازگاری به روش های سنتی 
گرمایشی در زمستان های سرد منطقه برای 
پیشگیری از آسیب دیدگی بافت قدیمی شهر 

دست و پنجه نرم می کنند.

 مهلت یک هفتــه ای که چهار روَزش 
باقی مانده

اســتاندار گیالن پنجشــنبه هفته گذشته با 
همراهی جمعی از مســئوالن استانی از روند 
رفع موانع ثبت جهانی شــهر تاریخی ماسوله 
بازدید کــرد و پس از این بازدیــد میدانی و 
دیدار چهره به چهره با برخی از اهالی، بازاریان و 
گردشگران با تأکید بر رفع موانع باقی مانده در 
مسیر ثبت جهانی ماسوله گفت: مدیران استانی 

باید با تمام قوا به منظور رفع موانع موجود اقدام 
و با اقدامات جهادی و اهتمام الزم، شــرایط را 
برای ثبت جهانی این شهر تاریخی فراهم نمایند.

اســداهلل عباسی با اشاره به اینکه ثبت جهانی 
ماســوله برای استان و کشور اهمیت ویژه ای 
دارد، خاطرنشان کرد: با پیگیری های صورت 
گرفته در ابتدای حضورم در گیالن و درخواست 
از وزیــر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری و اهتمام دولت سیزدهم، ماسوله 
جــزو گزینه های مد نظر بــرای ثبت جهانی 

پیشنهاد شده است.
عباسی با اشــاره به اینکه تاکنون بیش از ۹۰ 
درصــد اقدامات برای رفع نواقص ثبت جهانی 
توسط دســتگاه های متولی پیشرفت داشته، 
افزود: برای رفــع نواقص ۱۰ درصد باقیمانده 
نیز به دستگاه های مربوطه فرصت یک هفته 
ای داده ام.وی با بیان اینکه مدیران می بایست 
ظــرف یک هفته گزارش نهایی رفع نواقص را 
به اینجانب اعالم کنند، ادامه داد: در خصوص 
تجهیز و بازسازی منازل متناسب با بافت تاریخی 
شهر ماسوله، تسهیالت حمایتی تا سقف یکصد 

میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

 چشــم انتظاری ماسوله برای عبور از 
ثبت موقت

شــهرک تاریخی ماسوله در ســال ۲۰۰۷ در 
میراث تاریخی یونسکو به طور موفق ثبت شد 
تا مســیر هرگونه تغییر و آسیب به آن بسته 
شود. در گذر سالها این شهر رفت و آمد مدیران، 

کارشناسان بین المللی، ملی و استانی بسیاری 
را به خود دید، که بررســی های و گزارشــات 
متعددی را از این قطعه تاریخی به همراه داشت. 
اما همچنان پرونده جهانی شدن ماسوله اندر 
خم یونســکو باقی مانده بود تا اینکه آبان ماه 
۱۴۰۰ ماسوله عنوان شهر کامل از نگاه ارزیابان 
بیــن المللی را از آن خود کــرد که به اعتقاد 
کارشناسان قدمی مهم در مسیر ثبت جهانی 

محسوب می شود.
بهمن ماه سال گذشته ثبت منظر فرهنگی شهر 
تاریخی ماسوله نیز در فهرست میراث جهان 
اسالم )آیسسکو( خبری تازه و امید بخش برای 
این شهر و دوستداران میراث فرهنگی بود و در 
همین ماه ولی جهانی مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گیالن با اشاره به 
ارسال پرونده ثبت جهانی ماسوله به یونسکو از 
مهیا شدن این شهر تاریخی برای حضور ارزیابان 

یونسکو برای تابستان ۱۴۰۱ خبر داد.

 غفلت مســاوی با از دست دادن یک 
فرصت تاریخی

کمر همت برای ثبت جهانی ماسوله بسته شد 
و در اسفند ماه پارسال کمیته رفع موانع ثبت 
جهانی شهر تاریخی ماسوله در استانداری گیالن 
با مدیریت شخص اســداهلل عباسی استاندار 
گیالن تشکیل شد.استاندار گیالن فروردین ماه 
امسال نیز در این کمیته  بر لزوم هم افزایی همه 
دستگاه های اجرایی در جهت رفع موانع ثبت 
جهانی ماسوله تأکید کرد و گفت: ثبت جهانی 

ماسوله، حیثیت گیالن است و هیچ گونه بهانه 
ای برای تاخیر دستگاه های اجرایی در انجام 

وظایف تعیین شده، پذیرفتنی نیست.
عباســی در خردادماه  در جلسه بررسی رفع 
موانع برای ثبت جهانی ماســوله تاکید کرد: 
همه دستگاه های ذیربط دست به دست دهند 
تا ماسوله بعنوان نماد میراث فرهنگی استان  
ثبت جهانی شــود و غفلــت در این فرایند به 
معنی از دست دادن یک فرصت تاریخی است.

وی ثبت جهانی ماسوله را گامی مهم در اقتصاد 
گردشگری استان دانست و گفت: هر دستگاه 
به سهم خود برای موانع مشخص شده اقدام و 
هرکجا نیاز به تامین اعتبار است اعالم شود تا 

برای آن برنامه ریزی صورت گیرد.

 تامین اعتبار، ترجیع بند کالم مدیران 
در رفع موانع ثبت جهانی ماسوله

مدیران و متولیان این امر با دعوت از اهالی رسانه 
برای بررسی چگونگی رفع موانع باقیمانده روز 
پنجشنبه ۹ تیرماه در خود شهر پلکانی ماسوله 
گرد هم آمدند و تامین اعتبار، ترجیع بند کالم 
مدیران شرکت کننده در نشست رفع موانع ثبت 

جهانی ماسوله بود.
شهردار ماســوله ضمن اعالم یک خبر خوش 
مبنی بر پیوستن ماسوله به اتحادیه شهرهای 
تاریخی جهان مشکالت پیش رو را هم مطرح 
کرد و گفت: قرار بود در بحث اعتبارات مساعدت 
شــود تا االن علی رغم همه مشکالت از منابع 

داخلی هزینه شده است.

یوسف نیرویی گفت: شــرایط بحرانی را طی 
کردیم بعد از دو سال و نیم در حال گذر از این 
وضعیت هستیم و در این راه   نیازمند مساعدت 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن هستیم تا 
بتوانیم مسائل را پیش ببریم . مبلمان شهری 
تحت کنترل است اما به یاری شهرداری های 

همجوار نیاز داریم.

 تامین اعتباربرای کاوش،جداره سازی 
ساماندهی و آزاد سازی حریم 

مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع 
دستی گیالن نیز گفت: پرونده منظر فرهنگی- 
تاریخی شهر ماسوله به منظور ثبت در فهرست 
میراث  جهانی یونسکو پس از مطالبه ای قریب 
به دو دهه و تالش های اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی استان گیالن با 
حمایت های استاندار  گیالن و با همکاری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به 
عنوان تنها پرونده  ارســالی کشورمان در سال 
جاری به منظور ثبت در فهرست میراث جهانی 

ارسال شد .
ولی جهــان افــزود: در حال حاضــر باید با 
همــکاری همه جانبه تا پیش از حضور ارزیاب 
سازمان جهانی یونسکو در استان گیالن موانع 
باقی مانده در مســیر ثبت این میراث ماندگار 

گیالن مرتفع شوند.
وی اظهار داشــت: در زمان حاضر با ۶میلیارد 
ریال اعتبار جداره ســازی خانه های تاریخی 
ماســوله در حال انجام است و در مجموع در 
زمان حاضــر ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبار 
اسناد برای کاوش،جداره سازی ،ساماندهی و 
آزاد سازی حریم اعتبار در نظر گرفته شده است. 
ماســوله قطعــه ای از تاریخ گیــالن در ۶۲ 
کیلومتری غرب مرکز استان واقع شده است که 
با ۳۵۰ خانه تاریخی هویتی ۸۰۰ تا یکهزار سال 
را به رخ می کشد. پیدایش شهر تاریخی ماسوله 
و منظر فرهنگی آن، حاصل تعامل هزاران ساله 
انسان با محیط طبیعی پیرامون خود است که 
روایت شــگفت انگیزی از شکل گیری اولین 
سکونت گاه های بشری، بواسطه حضور و ورود 
انسان به خطه سرسبز گیالن تا پیدایش این 
شــهر تاریخی ارائه می دهد که همچنان شور 
زندگی را بدلیل استقبال گردشگران حفظ کرده 
است.حال مشخص است ثبت جهانی ماسوله به 
پر استرس ترین لحظاتش نزدیک می شود و 
این موضوع با فوریت زمانی استاندار گیالن به 
اولویتی برای مسئوالن استانی تا محلی تبدیل 

شده  تا به مقصد نهایی برسد.

 رهاورد طرح برق دومداره کهگیلویه؛ روشنایی و اشتغال
 طرح خط دو مداره برق رسانی به ایستگاه سرپری، دهدشت به دیشموک که از مصوبات سفر پارسال رییس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد است افزون بر ایجاد برق پایدار خانگی، ایجاد اشتغال در این منطقه را نیز در پی دارد.با 
بهره برداری از این طرح که اسفندماه سال ۱۴۰۰ عملیات اجرایی آن آغاز شده و هم اکنون عملیات اجرایی آن به صورت مطلوب در حال انجام است نه تنها پایداری برق مشترکان مناطق مذکور محقق می شود بلکه زمینه تامین برق پروژه 
های بزرگ کشاورزی و صنعتی در شهرستان های جنوبی کهگیلویه و بویراحمد فراهم می شود.کارشناسان حوزه برق این استان اعتقاد دارند که بهره برداری از خط دومداره برق مذکور افزون بر فراهم کردن زمینه رفاه مردم در این منطقه 
گرمسیری با تامین برق طرح های بزرگ سد آبریز و پتروشیمی دهدشت زمینه افزایش تولیدات کشاورزی و ایجاد صدها فرصت شغلی را نیز فراهم می کند.سد آبریز که با هدف تامین آب ۳۰ هزار هکتار از زمین های تشنه شهرستان های 
کهگیلویه و چرام  و همچنین تولید ۲۸ هزار مگاوات برق در روستایی به همین نام در حال ساخت است افزون بر ایجاد تعداد پرشماری شغل زمینه افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی را نیز فراهم می کند.تامین برق پتروشیمی دهدشت 

با ظرفیت تولید ساالنه ۳۰۰ هزار تن مواد پتروشیمی و پیش بینی ۲۴۰ فرصت  شغلی که از طرح های اقتصادی بزرگ کهگیلویه و بویراحمد محسوب می شود ارمغان دیگر این طرح است.
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تخت گاز با عادل برای برکناری اسکوچیچ!
اگر برخی ضعف های مدیریتی و فنی دراگان اسکوچیچ 
را بپذیریم، باید ســوال پرسید که آیا صحبت بازیکنانی از 
جمله مهدی طارمی علیه کادرفنی در شرایط فعلی عادالنه 

و پذیرفتنی است؟
 اختــاف میان برخــی بازیکنان تیم ملــی و دراگان 
اسکوچیچ پس از استوری انتقادی که هفته گذشته نفراتی 
مثل مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، احسان حاج صفی، 
مرتضی پور علی گنجی، مجید حسینی، امیر عابدزاده، سامان 
قــدوس، میاد محمدی، کریم انصاری فرد در مخالفت با 
استوری حمایتی نفراتی چون سردار آزمون، شجاع خلیل 
زاده، حسین کنعانی زادگان، علیرضا ییرانوند، وحید امیری، 
امید نورافکن و ... از سرمربی کروات منتشر کردند، علنی شد 
که البته اهالی فوتبال کشورمان و پیشکسوتان، نظر دادن 
بازیکنان درمورد سرمربی تحت قرارداد با فدراسیون فوتبال 

را به اتفاق نکوهش کردند. 
با جدی تر شــدن بحث احتمال برکناری اسکوچیچ، 
این اتفاق موجب دودســتگی شدیدی بین بازیکنان تیم 
ملی شده و قطعا در آستانه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، آتش 
این اختاف بیش از همه به چشــم تیم ملی، بازیکنان و 

کادرفنی خواهد رفت. 
در چنین شــرایطی انتشار مصاحبه مهدی طارمی که 
از او به عنوان یکی از پرچمداران مخالفت با اسکوچیچ یاد 
می شــود، با یک برنامه اینترنتی درست یک شب پیش از 
برگزاری جلسه اعضای هیات رئیسه و کمیته فنی فدراسیون 
برای تعیین تکلیف سرمربی تیم ملی این اتفاق را وارد ابعاد 

تازه ای کرد . 
گفــت و گویی که در آن ســتاره ایرانی پورتو با انتقاد 
شــدید از فدراســیون فوتبال در روند آماده ســازی تیم 
ملی برای حضور در جام جهانــی، اظهارات و کنایه های 
 تنــدی از بحث فنــی این تیم و توانایی های اســکوچیچ

 علیه وی مطرح کرد. 
هرچند طارمی در ایــن مصاحبه اعام کرد اینکه چه 
کسی سرمربی تیم ملی باشد، به بازیکنان ارتباطی ندارد! و 
همچنین با شفاف سازی در خصوص دیدار خودش و علیرضا 
جهانبخش با مخبر، معاون اول رئیس جمهور اعام کرد: 
»قبل از رفتن به اردوی قطر، پســر معاون اول درخواست 
کرده بود به این دلیل که معاون رئیس جمهور پس از دیدار 

ایران با عراق، در رختکن تیم ملی  قول اعطای مجوز ورود 
ماشین به بازیکنان را داده بود، برای حضور در نهاد ریاست 
جمهوری با وی هماهنگ کنند. البته ما در جریان حضور 
در نهاد ریاســت جمهوری به مدیر کل تشریفات ریاست 
جمهوری که قبا در تیم ملی بود و دوست ما نیز هست، 

سمت جدیدش را تبریک گفتیم.« 
این در شــرایطی است که پیش از این عنوان شده بود 
طارمی و جهانبخش برای پیگیری بحث تغییر سرمربی تیم 
ملی به دیدار معاون رئیس جمهور رفته اند. هرچند طارمی 
در بخش دیگری از صحبت هایش  تایید کرد شاید یکی از 
مسائلی که در اردوی قطر با حمید سجادی، وزیر ورزش و 
جوانان مطرح کرده اند درباره کادرفنی تیم ملی باشد. طارمی 
در صحبت هایش با انتقاد از بی نظمی اردوی تیم ملی در 
دوره اسکوچیچ، به این موضوع اذعان کرد در زمان کارلوس 
کی روش نظم خاصی در اردوی تیم ملی وجود داشت که 
ملی پوشان به آن عادت کرده بودند. همچنین دعوت از حدود 
۵۰. ۴۰ بازیکن در دوره یک ساله بین حضور تیم ملی در 
بحرین تا اردوی قطر که از نظر طارمی به نوعی پایین آوردن 
شان این تیم است، یکی دیگر از سوژه هایی بود که وی آن 

را دست آویزی برای انتقاد از سرمربی کروات قرار داد. 
وضعیت تمرینات تیم ملی زیرنظر اسکوچیچ دیگر بحثی 
بود که مورد انتقــاد این مهاجم قرار گرفت و او در بخش 
دیگــری از مصاحبه اش با بیان اینکه یک مربی کروات در 
گفت و گو با خودش )طارمی( تایید کرده اسکوچیچ مصاحبه 
ای که زمینه ساز توییت زدن او علیه سرمربی تیم ملی شد 
انجام داده اســت و اگر کی روش بود چنین صحبتی علیه 
بازیکنان کشورمان نمی کرد. بار دیگر ثابت کرد همچنان 

بابت آن موضوع دل چرکین است . 
او در ادامه انتقادهایش از شرایط آماده سازی تیم ملی 
عنوان کرد: »با این شرایطی که داریم بعد از بازی آمریکا ۸۰ 
میلیون ایرانی با ماه ها حال بد داریم اما همه تاشم را می 
کنم که این اتفاق نیفتد  و تاش می کنم که سمت شادی 
مردم باشم؛ چیزی که ما اصا نداریم و فوتبال می تواند یک 
هفته شادی را به مردم ایران بازگرداند . شاید با برنامه ریزی 
دقیق  تر بتوان اتفاق بهتری رقــم زد. ما روبه روی بهترین 
آمریکای تاریخ قرار می گیریم اما با این شرایطی که داریم 

در جام جهانی چهارم می شویم.« 
شــاید بتوان طارمی را آماده ترین بازیکن این روزهای 

تیم ملی کشورمان حساب کرد اما او با این صحبت ها نشان 
داد  با وجود درخشش در قلب اروپا، هنوز تا حرفه ای شدن 
مسیری طوالنی پیش رو دارد و البته حتی اگر قبول کنیم  
که اسکوچیچ مربی سطح باالیی از لحاظ فنی و مدیریتی 
نبوده باشد آیا یک بازیکن حق دارد این صحبت ها را علیه 

سرمربی تیم انجام بدهد؟ 
اگر ضعف های مدیریتی و فنی دراگان اســکوچیچ را 
بپذیریم، باید سوال پرسید که آیا صحبت برخی بازیکنان از 
جمله مهدی طارمی علیه کادرفنی در شرایط فعلی عادالنه 
و پذیرفتنی است؟آیا این شرایط به وجود آمده در تیم ملی 
فوتبال بــه زعم مهدی طارمی و همه این اتفاقات حاصل 
اقدامات دراگان اسکوچیچ است و فدراسیون فوتبال در این 
باره نقشــی ندارد؟ اگر هم مقصر تمام این اتفاقات دراگان 
اسکوچیچ اســت، چرا او )مهدی طارمی( علیه فدراسیون 
فوتبال هم موضع گرفته است؟ اگر هم فدراسیون در این 
باره تقصیر دارد، چه تضمینی وجود دارد جدایی اسکوچیچ 
 و آمــدن فــردی جدید مانع بحرانی جدیدتــر با این نوع 

مدیریت در فدراسیون باشد؟
آیا همین سرمربی کروات با این تفکرات و بارفنی، تیم 
ملی که در آستانه حذف قرار داشت و هیچ سرمربی جرات 
نمی کرد هدایتش را برعهده بگیرد، نتوانســت با بردهای 
متوالی در سریع ترین زمان ممکن به جام جهانی برساند؟

فــارغ از صحبت های طارمی این نکته نیز نباید مغفول 
بماند که عادل فردوسی پور به چه دلیل و با چه نیتی درست 
در بحبوحه لغزان تر شدن جایگاه اسکوچیچ و در شرایطی 
که قرار است هیات رئیسه و کمیته فنی فدراسیون فوتبال، 
صبح روز یکشــنبه تصمیم مهمی درمــورد وضعیت این 
مربی اتخــاذ کنند، تصمیم گرفت این مصاحبه که تولید 
آن به حدود ۳ هفته قبل بازمی گردد یک شب پیش از این 

جلسه مهم را پخش کند؟
آیا با این شــرایط واقعا ماندن اســکوچیچ می تواند به 
صاح باشد وقتی بازیکنانی از قبیل طارمی، براحتی عملکرد 
سرمربی خود را به باد انتقاد می گیرند و باید گفت تخت 

گاز شرایط را برای برکناری او مهیا می کنند.
این ها سواالتی است که امیدواریم پس از پایان جلسه 
فدراسیون فوتبال مستقل در روز یکشنبه بتوانیم پاسخی 

برای آن پیدا کنیم.

بی سر و سامان های فوتبال ایران!

 فکری سرمربی سایپا شد
محمود فکری سرمربی تیم فوتبال سایپا در لیگ یک 
شد.محمود فکری، سرمربی ســابق تیم فوتبال استقال 
با عقــد قراردادی، هدایت تیم فوتبال ســایپا را در فصل 
جدید لیگ یک بر عهده گرفت. این ســرمربی که سابقه 
هدایت شــاهین شهرداری بوشهر، آلومینیوم اراک و نفت 
مسجدســلیمان را دارد، کار سختی را در این فصل برای 
هدایت نارنجی پوشان دارد.تیم فوتبال سایپا فصل گذشته 

در لیگ دسته اول فوتبال ایران با ۴۰ امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفت.

 علی دشتی به آلومینیوم پیوست
 بازیکن پیشــین تیم های اســتقال و تراکتور با عقد 

قراردادی به آلومینیوم اراک پیوست.
 علی دشتی که فصل گذشته در تراکتور تبریز عضویت 
داشت، قراردادی به مدت یک فصل با آلومینیوم اراک امضاء 
کرد.این وینگر ۲۸ ساله که سابقه حضور در استقال را در 
کارنامه داشته و هم چنین در تیم های پیکان، پارس جنوبی 
جم، سایپا، ذوب آهن، گل گهر و تراکتور نیز تجربه بازی دارد، 

به جمع شاگردان سید مهدی رحمتی اضافه شد.

 ضرر ۲۵ هزار دالری میلیچ به خاطر شکایت از استقالل
هرویه میلیچ از باقی مانده مطالباتش از باشگاه استقال، 
باید هزینه دادخواست ۶۰۰ هزاری خود را بابت شکایت از 
این باشگاه پرداخت کند. با حکم فدراسیون جهانی فوتبال، 
پرونده شکایت هرویه میلیچ از باشگاه استقال به سرانجام 
رسید و این باشگاه باید ۱۶۵ هزار دالر به این بازیکن کراوات 
پرداخت کند.پیش از این حکم، میلیچ از بندهای وجه التزام 
موجود در قــراردادش بابت تاخیر در پرداخت مطالباتش 
استفاده و علیه استقال به فیفا شکایت کرد. این بازیکن در شکایتی که تنظیم 
و به فیفا ارسال کرده بود، بندهای ماهانه و ساالنه خسارت های تاخیر مطالباتش 
را قید کرد تا بتواند رقم مطالبات خود را بیشتر کند. رقم دادخواست این بازیکن 
حدود ۶۰۰ هزار دالر بود.باشــگاه اســتقال پیش تر مبلغ ۲۰۰ هزار دالر به این 
بازیکن به عنوان باقی مانده مطالبات پیشنهاد کرده بود اما این بازیکن این رقم را 
نپذیرفت و گفته می شد این بازیکن در صورت دریافت مبلغی بیش از ۳۰۰ هزار 
دالر حاضر با توافق با باشگاه استقال است.در ادامه باشگاه استقال نیز نتوانست 
ارقام پیشنهادی میلیچ را بپذیرد و در نهایت این بازیکن کروات پرونده شکایت 
خود را به فیفا برد تا تکلیف مطالبات این بازیکن مشــخص شود. در نهایت فیفا 
حکم کرد که استقال باید ۱۶۵ هزار دالر به میلیچ پرداخت کند و نکته ای که در 
این رای وجود دارد این است که میلیچ از محل مطالباتش، باید مبلغ قابل توجهی 
را به خاطر هزینه داخواست ۶۰۰ هزار دالری مطالباتش بدهد؛ مبلغی که بیش 
از ۲۵ هزار فرانک سوییس )معادل ۲۵۵۰۰ هزار دالر( خواهد بود. در نهایت این 
بازیکن کمتر از مبلغی که می توانست از باشگاه دریافت کند، نصیبش خواهد شد.

 ستاره سابق استقالل رسما به فوالد پیوست
فرشید اسماعیلی ستاره سابق استقال رسما به فوالد 
خوزستان پیوست. فرشید اسماعیلی ستاره استقالی که 
فصل گذشــته در لیگ ستارگان قطر حضور داشت رسما 
به فوالد پیوست.بر این اساس تیم فوالد حضور این بازیکن 
را در تیم خوش آمد گفت.اســماعیلی در فصل پیش رو 

شاگرد جواد نکونام خواهد بود.

 واکنش طارمی به ماجرای ویلموتس؛ سردار پاسخگو باشد!
مهدی طارمی معتقد است در مورد نخواستن ویلموتس 

همه اتفاق نظر نداشتند.
 مهدی طارمی در گفت و گو با عادل فردوسی پور در 
مورد اینکه بازیکنان تیم ملــی ویلموتس را نپذیرفتند، 
گفت: سردار باید به این سوال جواب دهد چون خودش 
مصاحبه کرد و گفت بچه ها نشســتند و تصمیم گرفتند 
که ویلموتس نباشــد، این صحبت ها از اینجا شروع شد، 
خودش باید در این زمینه صحبت کند شاید من نظر دیگری داشته باشم، اینکه 
کدام سرمربی بیاید و کدام سرمربی نیاید دست بازیکن نیست، کار بازیکن چیز 
دیگری است. مسئولین فدراسیون هستند که تصمیم می گیرند چه اتفاقی بیافتد.

شاید بتوان از صحبت های طارمی این طور برداشت کرد او چندان هم مخالف 
حضور مارک ویلموتس نبوده است.

  مقصد هافبک تراکتور مشخص شد 
تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان یک بازیکن جدید را 

به خدمت گرفت.
 مهاجم فصل گذشته تیم تراکتور شاگرد رضا مهاجری 
شد.ســامان نریمان جهان پس از توافق با مدیران باشگاه 
نفت مسجد ســلیمان قراردادش را امضا کرد تا در لیگ 
بیســت و دوم در خط حمله این تیم قرار بگیرد.نریمان 

جهان سابقه بازی در تیم نفت چی باکو را نیز دارد. 

 حضور بازیکن استقالل در شارلوا قطعی شد
حضور امیرحســین حســین زاده بازیکن تیم فوتبال 
اســتقال در تیم شــارلوا بلژیک قطعی شد. مالک این 
باشگاه بلژیکی گفت: من و سرمربی تیم دیوانه این بازیکن 
هستیم. امیرحسین حسین زاده که از مدتها پیش مدنظر 
باشگاه شــارلوا بلژیک قرار داشت، سرانجام حضورش در 

این تیم را قطعی کرد.
مهدی بیات مالک ایرانی این باشــگاه امروز با تشریح 
آخرین وضعیت نقل و انتقاالتی این باشــگاه، ایــن خبر را تأیید کرد.بیات در 
تازه ترین مصاحبه خود تاکید کرد که این باشــگاه به زودی پذیرای »نذیر بن 
بوعلی« بازیکن الجزایری تیم پارادو و امیرحسین حسین زاده بازیکن ایرانی از 
استقال خواهد بود.بیات درباره امیرحسین حسین زاده گفت: این یک پروفایل 
خاص اســت که ما برای مدت طوالنی دنبال می کنیم. هم من و هم مربی تیم 
دیوانه این بازیکن هســتیم.وی افزود: حسین زاده یک بازیکن جوان است. ما 
سعی می کنیم به سرعت قرارداد را ببندیم، زیرا می دانیم که یک بند آزادسازی 

در قراردادش وجود دارد و باید مبلغی را به باشگاه استقال بپردازیم.
مالک باشــگاه شــارلوا تاکید کرد: ما این بند را فعــال می کنیم. همچنین 
درخواست ویزا را نیز ارسال کردیم. امیرحسین حسین زاده در روزهای گذشته 
در تمرین اســتقال حضور داشــت اما امروز در تمرین آبی ها غیبت داشت تا 
حضورش در شــارلوا جدی تر بشــود.در قرارداد حسین زاده آمده است که در 
صورت داشــتن پیشنهاد خارجی با پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار دالر می تواند این 
تیم را ترک کند. به نظر می رســد شارلوا هم با پرداخت این مبلغ به استقال، 
رضایتنامه حسین زاده را گرفته است.شارلوا در سال های اخیر بازیکنانی نظیر 

کاوه رضایی، علی قلی زاده و یونس دلفی را از ایران به خدمت گرفته بود.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
در حالی که کمتر از یک ماه تا شروع لیگ یک 
باقی مانده، هنوز تکلیف ۵ تیم از ۱۸ تیم حاضر 
در این رقابت ها مشخص نیست و مالکان آن 

قصد تیمداری در لیگ یک را ندارند.
 لیگ دســته اول فوتبال با قهرمانی ملوان 
و صعــود این تیم به همراه مــس کرمان به 
لیــگ برتر پایان یافت. بــا وجود زیبایی های 
فصل گذشــته این مســابقات، بــرای فصل 
 جدید هنــوز تکلیــف چند تیم مشــخص

 نیست و معلوم نیست چه بایی قرار است سر 
امتیاز آن ها بیاید.

تیم سقوط کرده شهرخودرو دنبال اسپانسر 
یــا داوطلبی می گردد که بخواهد امتیازش را 
به آن واگذار کند. آن ها از کمک مســئوالن 
مشهدی ناامید شده اند و حاال به دنبال فرار از 
تیمداری در لیگ هستند. به گفته حیدرپور، 
نامه درخواست حمایت آن ها از هیات فوتبال 
و مدیرکل ورزش و جوانان اســتان پاســخی 
نداشته و این باعث شده تا حمیداوی حسابی 

از کوره در برود.
 رایــکا بابل که در ۲ هفتــه پایانی فصل 
گذشته توانست به سختی در لیگ یک بماند 
و امتیــازش را حفظ کند، در هفته های اخیر 

امتیازشان را برای فروش گذاشتند و سرانجام 
هم برای آن مشتری پیدا کردند. 

بــه گفته مالک این باشــگاه، امتیاز رایکا 
بــه نماینده نوشــهر فروخته شــده اما هنوز 

تمامی اســناد این واگذاری امضا نشده است.
فجرسپاسی همراه با شهرخودرو به لیگ یک 
سقوط کرد تا شیراز در لیگ یک دو نماینده 
داشته باشــد اما دیگر نماینده استان فارس 

یعنی قشقایی دیگر زورش به تیمداری رقابت 
برای صعود نمی رســد و امتیاز آن به فروش 

گذاشته شده است. 
مالکان این باشــگاه درصدد هستند تا هر 

چه زودتر خریداری برای امتیاز قشقایی پیدا 
کننــد. این تصمیم شــیرازی ها با عصبانیت 
هواداران قشقایی همراه شده است. یکی دیگر 
از تیم هایــی که هنوز تکلیفــش برای فصل 
جدی لیگ یک مشــخص نیســت، استقال 
ماثانی اســت. تیمی که نه مدیرش مشخص 
اســت و نه هنوز تکلیف کادر فنی آن معلوم 
شده اســت. در مقطعی حتی به گوش رسد 
که امکان دارد با واگذاری امتیاز این باشــگاه، 
نام آن به "پرســپولیس ماثانی" تغییر کند و 
رنگ لباس آبی پوشان، قرمز شود.از ساوه نیز 
خبر می رسد که خوشه طایی ساوه وضعیت 
مبهمی برای فصل آینده در لیگ یک دارد و 
امکان فروش یا واگذاری امتیاز آن به خریداران 
وجود دارد. تیمی که در فصل گذشته در رده 
پنجم جــدول قرار گرفت امــا تعلل مدیران 
آن ها باعث شــده تا ستاره های خوشه طایی 
 از ایــن تیم جدا شــوند و حــاال تکلیف آن

 برای فصل آینده نامعلوم است.با این تفاسیر، 
تکلیف ۵ تیم از ۱۸ تیم حاضر در فصل آینده 
لیگ یک هنوز مشخص نیست و مالکان این 
باشگاها که عمدتا خصوصی هستند، قصدی 
بــرای ادامه تیمداری در ســطح دوم فوتبال 

ایران را ندارند.

احسان حدادی که در چند سال اخیر افت زیادی داشته، دلیل عدم حضورش 
در قهرمانی جهان را حمایت از هم تیمی خود عنوان کرده که موفق به کسب 

ویزای آمریکا نشد اما آیا واقعا این علت اصلی انصراف حدادی است؟
 مســابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از ۲۴ تیر تا دوم مرداد به میزبانی 
اورگان آمریکا در حال برگزاری است و نمایندگان ایران شانس حضور در این 

تورنمنت را از دست دادند.  
احســان حدادی و مهدی پیرجهان دو دوومیدانی کار ایران بودند که جواز 
حضور در قهرمانی جهان را داشتند. حدادی از طریق نامه نگاری با فدراسیون 
جهانی و پیرجهان با رنکینگ، ســهمیه را کســب کرده بودند اما عدم صدور 
ویزا برای پیرجهان و همچنین علی رضایی سرپرســت تیم باعث لغو حضور 

نماینده های ایران در این رویداد بزرگ شد.  
احسان حدادی برای سفر به آمریکا مشکلی نداشت و می توانست به اورگان 
برود اما دبیر فدراسیون اعام کرد که این ورزشکار به دلیل حمایت از پیرجهان 

در مسابقات شرکت نمی کند، اما آیا واقعا این دلیل اصلی حدادی است؟
حدادی که در چند سال اخیر شرایط آمادگی خوبی ندارد و به شدت افت 

کرده است، بعد از سه سال در مسابقات جام امام رضا توانست رکورد ۶۱.۱۱ 
متر را ثبت کند و تا پیش از آن رکوردهای کمتر از این عدد را ثبت می کرد. 
افت این ورزشــکار به حدی است که حتی نتوانست از طریق ثبت ورودی یا 
رنکینگ جهانی ســهمیه قهرمانی جهان را به دست آورد و اگر نامه نگاری با 

فدراسیون جهانی نبود، اصا سهمیه ای به او تعلق نمی گرفت.   

حــدادی که از ۲۸ خرداد ماه برای اردویی دو هفته ای به آمریکا رفته بود، 
پس از قطعی شدن سهمیه حضورش در قهرمانی جهان گفته بود اگر قرار باشد 
در قهرمانی جهان شرکت کند باید امکاناتی چون فیزیوتراپ و ماساژور داشته 
باشد اما چند روز بعد به ایران بازگشت و در لیگ رکوردی بهتر از ۵۸.۵۷ متر 

را ثبت نکرد تا مشخص شود که شرایط خوبی ندارد.  
همزمانی ثبت این رکورد ضعیف و حمایت حدادی از پیرجهان و عدم شرکت 
در قهرمانی جهان این ســوال را مطرح می کند که آیا حدادی واقعا معتقد به 
حمایت از هم تیمی خود است یا اینکه با توجه به رکورد ضعیف اوضاع را برای 
حضور در اورگان مناســب ندیده و از این فرصت استفاده کرده تا دلیل اصلی 
غیبت خود را توجیه کند؟ چرا که این ورزشکار به خوبی می داند با رکورد ۵۸ 
متر حتی در دور مقدماتی هم جایگاه خوبی را کسب نمی کرد و هیچ شانسی 

در قهرمانی جهان ندارد.  
شاید بهتر است حدادی در حمایت از ورزشکاران ایرانی که با مخالفت آمریکا 
شــانس حضور در مسابقات رسمی را از دست می دهند، از این پس دیگر به 

اردوی آمریکا نرود و در داخل کشور تمرین کند. 

حمایت به موقع احسان حدادی!

مرتضی کرمانی مقدم در مورد باتکلیف بودن تیم ملی فوتبال کشورمان 
در آستانه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار داشت: همیشه تیم ملی ما باتکلیف 
بوده است. البته در این وضعیت مقصر صددرصد را فدراسیون فوتبال می دانم 
که مدیریت ندارد. هر کسی هر چیزی می گوید، مسئوالن فدراسیون بی ثبات 
ما قبول می کنند. ابتدا باید تکلیف فدراسیون را مشخص کرد و سپس سراغ 
تیــم ملی رفت. اکنون که چنین اتفاقی نیفتاده کمیته فنی در رد صاحیت 

اسکوچیچ اشتباهی بزرگ کرد.
وی افزود: کمیته فنی نظرش را اعام کرده اما اگر فدراســیون اسکوچیچ 
را بردارد یا برندارد به این دلیل که همه چیز به هم خورده فرقی به حال تیم 
ملی نمی کند. برخی بازیکنان موافق و برخی دیگر مخالف این مربی هستند 

در شرایطی که بازیکن حق ندارد در این مورد صحبت کند.
 او بایــد کارش را  انجام بدهد اما نمی دانم چگونه به خود چنین اجازه ای 
می دهند. البته بازیکنان مقصر نیســتند. اگر به من هم بگویند بیا و در مورد 
سرمربی تیم ملی نظر بده قطعاً این کار را می کنم. این مشکل هم به فدراسیون 
فوتبال بازمی گردد. بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: حتی اگر قرار 
باشد اسکوچیچ در تیم ملی بماند، با توجه به این جمع از مخالفان و موافقان 
مگر می تواند تیم را جمع کند؟ کار خیلی سختی برای جمع کردن تیم دارد. 

از اول موافق انتخاب این مربی نبودم اما تصور کنید در این وضعیت می خواهیم 
یک مربی دیگر را جایگزین اسکوچیچ کنیم. مربی جدید برای کار کردن چقدر 

وقت دارد؟ در این حالت حفظ اسکوچیچ بهتر است. 
هر چند شاید مشکاتی پیش بیاید.کرمانی مقدم با اشاره به مطرح شدن 
گزینه هایی مثل علی دایی، امیر قلعه نویی و جواد نکونام برای ســرمربیگری 
تیم ملی توضیح داد: بعید است دایی سرمربیگری تیم ملی را قبول کند. اگر 
قلعه نویی و نکونام هم به این تیم بیایند در این مدت کوتاه چه کاری می توانند 

انجام بدهند؟ خود فدراسیون تیم را به حاشیه و مشکات برد به همین دلیل 
باید بی خیال این جام جهانی شــویم. وی در مورد اینکه آیا با مربی خارجی 
خوب می توانیم به جایی برسیم، خاطرنشان کرد:  مربی ایرانی که بازیکنان را 
می شناسد برای جمع کردن تیم مشکل دارد. در این وضعیت مربی خارجی چه 
کاری می تواند انجام بدهد؟ اگر قرار بود یک خارجی بیاورند همین اسکوچیچ 
را نگه می داشتند.کار تیم ملی همین االن تمام شده و نباید به آن امیدوار ماند 
مگر اینکه معجزه ای اتفاق بیفتد. بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال در مورد اینکه 
اسکوچیچ مدعی شده اگر بماند تیم ملی را به دور دوم جام جهانی می برد، پاسخ 
داد: این هم ضعف یک مربی است. هرچند خودم موافق حضور اسکوچیچ هستم 
و اعتقاد دارم نباید او را بردارند اما در این وضعیت نباید قول بدهد که تیم را 
به دور دوم جام جهانی می برم. مگر می توان از همین حاال چنین پیش بینی 
کرد؟ مربی حرفه ای هیچ وقت چنین قولی نمی دهد. شاید بگوید سعی خود 
را می کنم اما وقتی اســکوچیچ چنین حرفی می زند یا اعتماد به نفس خیلی 

باالیی دارد یا خیلی رؤیایی فکر می کند.
 اگر خودش بماند احتمال دارد از جام جهانی با کسب یک مساوی بازگردیم 
اما در غیر این صورت یک امتیاز هم نمی گیریم و با سه باخت متوالی جام را 

ترک خواهیم کرد.

 مربی حرفه ای قول صعود در جام جهانی نمی دهد



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد
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سیدمحمد قیصری، محمود رضایی 

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

 | نشانی : تهران میدان توحید، خیابان 
شهید یداله امیرلو )گلبار( ، بن بست 
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حرکت دالر آمریکا که پس از رسیدن به باالترین قیمت ها، کمی جایگاه خود را 
از دست داد، نتوانست حمایت مادی برای بازارهای نقره تلقی شود.

 به نقل از اینوســتینگ، نقره در حال حاضر در تالش اســت تا در بحبوحه ی 
فروش گسترده در بازارهای کاال، به زیر سطح 19 دالر برسد. در واقع نقره به طور 

پیوسته در حال عقب نشینی است.
این فروش با گزارش ضعیف شــاخص احساسات اقتصادی ZEW از آلمان آغاز 
شد. احساسات اقتصادی در اقتصاد پیشرو اروپا به زیر سطحی رسید که در مرحله 

حاد همه گیری ویروس کرونا به آن رسیده بود.

کاالهایی که به چشم انداز اقتصادی حساس هستند، مانند نفت و مس WTI، امروز 
تحت فشار شدید قرار دارند. نقره به چشم انداز اقتصاد جهانی نیز حساس است، زیرا 

برای نقره، سهم تقاضای صنعتی 49 درصد در کل تقاضا است.
دالر آمریکا پس از آزمایش باالترین قیمت های جدید، مقداری جایگاه خود را 
از دســت داده است، اما این حرکت هیچ حمایت مادی برای بازارهای نقره ایجاد 
نکرد. معامله گران همچنان بر روی ریسک های رکود متمرکز هستند، که نقره را به 

سمت کف های جدید سوق می دهد.
همانطور که قبال در خبرها مطرح شد، معامله گران نقره بر گزارش نرخ تورم ایاالت 
متحده تمرکز خواهند کرد که در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. معامله گران 
همچنین تحوالت بازارهای طال را زیر نظر خواهند داشــت که قدرت تقاضا برای 

دارایی های امن در فضای فلزات گرانبها را برجسته می کند.
در این مرحله، پول به دالر آمریکا و خزانه داری آمریکا ســرازیر می شود. تقاضا 
برای طال ضعیف اســت در نتیجه، طال تنها در یک هفته از سطح 1810 دالر به 

سطح 1730 دالر رسید.
نسبت طال/نقره اخیراً به باالی سطح 90 رسیده است. در مارس 2020، نسبت 
طال به نقره به باالترین حد خود نزدیک به سطح 125 رسید، بنابراین در صورت 

تحقق ریسک های رکود جهانی، وضعیت برای نقره بدتر می شود.
در حال حاضر، هوای بازار نقره ابری، و جو بازار نزولی اســت و نقره به وضوح 

به کاتالیزورهای صعودی قابل توجهی برای شکستن روند نزولی فعلی نیاز دارد.

با توجه به اینکه سرمایه گذاران عرضه را در مقابل چشم انداز افزایش نرخ بهره 
ارزیابی می کنند، نفت امروز کاهش یافت.

 به نقل از رویترز، قیمت نفت در روز پنج شنبه کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران 
عرضه ها را در مقابل چشم انداز افزایش شدید نرخ بهره آمریکا که می تواند تورم و 
تقاضای نفت خام را مهار کند، ارزیابی می کنند.بهای معامالت آتی نفت برنت در 
ماه ســپتامبر پس از اینکه برای دومین جلسه متوالی روز چهارشنبه به زیر 100 
دالر رسید، در ساعت 727 به وقت گرینویچ 18 سنت کاهش یافت و به 99 دالر 

و 39 سنت در هر بشکه رسید.
نفت خام وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه آگوست با 43 

سنت کاهش به 95.84 دالر در هر بشکه رسید.
با وجود کاهش صادرات نفت خام و فرآورده های پاالیش شــده از روســیه در 
بحبوحه ی تحریم های غرب و اختالل در عرضه در لیبی، قیمت نفت در دو هفته 

گذشته به دلیل نگرانی از رکود کاهش یافته است.
هووی لی، اقتصاددان در بانک OCBC سنگاپور می گوید: »همه این ها در حال 
حاضر بر اساس احساسات است و این منجر به بیشتر ضررهایی شد که در چند 

هفته گذشته در بازارهای نفت دیده شده است. من هیچ تغییر قابل توجهی در مبانی 
عرضه نفت نمی بینم و احتماالً به همین دلیل است که همچنان شاهد نگه داشتن 

برنت در حدود 100 دالر هستیم.«
به نظر می رسد فدرال رزرو ایاالت متحده در حال تشدید مبارزه با تورم باالی 40 
ساله با افزایش 100 واحدی نرخ بهره در این ماه است، پس از آن که گزارش تورمی 
نشان داد فشار قیمت ها شتاب گرفته است.انتظار می رود افزایش نرخ بهره فدرال رزرو 
به دنبال حرکت غیرمنتظره مشابهی توسط بانک مرکزی کانادا در روز چهارشنبه 
انجام شود.سرمایه گذاران نیز به سمت دالر هجوم آوردند که اغلب به عنوان یک 
دارایی امن تلقی می شود. شاخص دالر روز چهارشنبه به باالترین حد خود در 20 
سال گذشته رسید که خرید نفت را برای خریداران غیرآمریکایی گران تر می کند.

نگرانی از مهار کووید-19 در چندین شهر چین مربوط به موارد جدید یک نوع 
فرعی بسیار عفونی، قیمت نفت را نیز پنهان کرده است.

داده های گمرک در روز چهارشنبه نشان داد، واردات روزانه نفت خام چین در 
ژوئن به پایین ترین حد خود از ژوئیه 2018 رســیده است، زیرا پاالیشگاه ها برای 

محدودکردن تقاضا اقداماتی را برای قرنطینه پیش بینی می کنند.
داده های اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده همچنین به کاهش تقاضا اشــاره 
می کند، به طوری که عرضه محصول به 18.7 میلیون بشکه در روز کاهش یافت 
که پایین ترین میزان از ژوئن 2021 است. ذخایر نفت خام افزایش یافت که با انتشار 

بزرگ دیگری از ذخایر استراتژیک تقویت شد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه به عربستان سعودی می رود، جایی که 
در نشست سران متحدان خلیج فارس شرکت خواهد کرد و از آنها می خواهد نفت 
بیشتری تولید کنند.با این حال، ظرفیت اضافی در سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت رو به پایان اســت و اکثر تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت پمپاژ می کنند و 
مشخص نیست که عربستان ســعودی چه مقدار اضافی می تواند به سرعت وارد 

بازار کند.

هوای بازار نقره ابری شد

مهار تورم به ضرر نفت

در حالی که بیشتر مردم درگیر مشکالت اقتصادی هستند ؟در حالی که بیشتر مردم درگیر مشکالت اقتصادی هستند ؟
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صدراعظم دادگاه دالور که قرار اســت دعوای بین توییتر و ایالن ماســک را 
قضاوت کند،  تاریخ اســتماع پرونده را اعالم کرد امــا ثروتمندترین فرد جهان 
و وکالیش به دنبال تغییر این تاریخ هســتند. بــه نقل از انگجت، کاتلین مک 
کورمیک، صدراعظم دادگاه عالی دالور، اولین جلسه رسیدگی به دعاوی توییتر 
را در 19 ژوئیه در ساعت 11 صبح شرقی برنامه ریزی کرده است. در این جلسه 
90 دقیقه ای، یک قاضی به اســتدالل های مربوط به درخواســت توییتر برای 

محاکمه در سپتامبر می پردازد.
این شــبکه اجتماعی، چند روز پس از اینکه ماســک اعالم کرد قرارداد 44 
میلیارد دالری خرید این پلتفرم را لغو می کند، از او شــکایت کرد. ماسک ادعا 
کرد که توییتر تعداد واقعی ربات ها و سایر حساب های جعلی را اعالم نمی کند 
و جزئیات را پنهان می کند. توییتر نیز این اتهامات را رد کرده است. این شرکت 
مدعی شد که اطالعات را کامل به اشتراک گذاشته و ماسک با درخواست های 

غیر منطقی و توهین به شرکت، شرایط توافق را زیر پا گذاشته است.
توییتر در پی شکایت از ماسک از دادگاه دالور خواست تا به ثروتمندترین فرد 
جهان دســتور دهد قرارداد خرید را با قیمت توافقی 54.20 دالر برای هر سهم 
تکمیل کند. این شــرکت درخواست کرد که دادگاه در سپتامبر آغاز شود زیرا 
تاریخ انقضای قرارداد آنها با ماسک 25 اکتبر است.وکالی ماسک می گویند که 
این پرونده بســیار بزرگ است و نیاز به زمان دارد. آنها درخواست کردند تاریخ 
دادگاه 13 فوریه ســال آینده یا پس از آن باشد.بســته تامین مالی بدهی تعهد 
شده توسط بانک ها برای خرید ماسک در آوریل 2023 به پایان می رسد. این 
بدان معناســت که اگر دادگاه در فوریه آغاز شود و تا آوریل به پایان نرسد، کل 

معامله ممکن است از بین برود.

یک مطالعه جدید، برای اثربخشی هرچه بهتر واکسن ها توصیه ای جدید درباره 
فاصله میان دزهای واکسن کرده است.

 به نقل از ســی جی تی ان، طبق یک مطالعه جدید، در غیاب واکســن های 
اختصاصی امیکرون، افزایش فاصله واکسیناسیون بین دزها ممکن است سطح 
باالتری از محافظت را در برابر انواع فرعی این ســویه فراهم کند.این مطالعه که 

در اوایل ماه جاری در ژورنال پزشــکی نیوانگلند منتشــر شــد، توسط گائو فو، 
آکادمیسین آکادمی علوم چین )CAS( و مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها 
در چین )CDC( هدایت شد.محققان در این مطالعه سطوح آنتی بادی خنثی سازی 
علیه ســارس-کوو-2 اصلی و زیرشــاخه های امیکرون از جمله BA.4 و BA.5 را 
در نمونه های خون به دســت آمده از  افرادی که ســه دز از واکسن های غیرفعال 
ساخت چین دریافت کرده بودند، ارزیابی کردند.نتایج نشان داد که در هر گروه 
واکسن، سطوح آنتی بادی خنثی کننده در برابر همه زیرشاخه های آزمایش شده 
امیکرون به طور معنی داری کمتر از سطوح در برابر سویه اصلی ویروس بود که 
نشــان می دهد این زیر متغیرها توانایی فرار از محافظت ایمنی را دارند.اما برای 
واکسن ZF2001، محققان دریافتند که سطوح آنتی بادی خنثی کننده با افزایش 
فاصله بین دوز دوم و سوم، به ویژه در برابر انواع فرعی امیکرون افزایش می یابد.

برای دریافت کنندگان واکسن که بین دز دوم و سوم فاصله زمانی چهار تا شش 
ماهه داشتند، سطح آنتی بادی خنثی کننده آنها تقریباً یک ضریب 10 نسبت 
به نوع اصلی و ضریب تقریباً 30 در برابر همه انواع فرعی امیکرون باالتر بود. در 

مقایسه با کسانی که یک ماه فاصله بین دزها داشتند.

ثروتمندترین فرد جهان دنبال خرید وقت است!

بهترین فاصله بین واکسن ها برای در امان ماندن از سویه جدید 

 گامی جدید به سوی ابداع سلول های خورشیدی نامرئی!

پژوهشگران ژاپنی در پروژه جدید خود، یک سلول خورشیدی تقریبا نامرئی 
را ابداع کرده اند که شفافیت آن به 79 درصد می رسد.

به نقل از آی ای، ســلول های خورشــیدی شفافی که می توانند پنجره ها، 
گلخانه ها، پنل های شیشــه ای، دســتگاه های هوشــمند و موارد دیگر را به 
دستگاه های جمع آوری انرژی تبدیل کنند، گام دیگری به سوی واقعیت نزدیک 
شده اند.گروهی از دانشمندان »دانشگاه توهوکو«)Tohoku University( ژاپن، 
 )ITO(»یک سلول خورشیدی تقریبا نامرئی را با استفاده از »اکسید قلع ایندیم
ابداع کرده اند که می تواند به عنوان یک الکترود شفاف عمل کند و همچنین، 
یک ســلول خورشیدی را از »سولفید تنگســتن«)WS2( به عنوان یک الیه 

فوتواکتیو ابداع کرده اند.
نکته قابل توجه این است که این سلول، پتانسیل دستیابی به شفافیت 79 
درصدی را دارد و می تواند به انتقال سلول های خورشیدی تقریبا نامرئی مبتنی 
بر »دی کالکوژنیدهای فلزات واسطه« )TMD( از مرحله ابتدایی به مراحل صنعتی 
کمک کند.به رغم پیشرفت های اخیر در حوزه سلول خورشیدی پروسکایت 
و نیمه رســاناهای آلی، میانگین شفافیت قابل مشــاهده در این سلول های 
خورشــیدی، کمتر از 70 درصد اســت. این امر هنوز یک چالش برای ابداع 

سلول های خورشیدی شفاف تر به شمار می رود.
این نوع جدید از فناوری پروسکایت، رابطی بین یک فلز و یک نیمه رسانا 
است که امکان جداسازی بار الکتریکی را فراهم می کند.سولفید تنگستن، عضوی 
از خانواده دی کالکوژنیدهای فلزات واسطه به شمار می رود که دانشمندان ادعا 
می کنند به دلیل داشتن بیشترین بازدهی در جذب، برای سلول های خورشیدی 

تقریبا نامرئی مناسب است.

 ربات های نواری که می توانند زخم معده را درمان کنند
پژوهشگران چینی، ربات هایی به شکل نوار ابداع کرده اند که می توانند 

به بدن وارد شوند و به درمان مشکالتی مانند زخم معده بپردازند.
 به نقل از نیو ساینتیست، ربات های ساخته شده از نوار چسبنده و نوعی 
پودر می توانند تحت هدایت یک میدان مغناطیســی، شکل های مختلفی 
بــه خود بگیرند. آنها ممکن اســت روزی بتوانند به درون رایانه ها بخزند 
تا مدارهای شکســته را تعمیر کنند یا حتی به معده انسان وارد شوند تا 

برچسب های درمانی را روی زخم معده قرار دهند.
ربات های نرمی کــه باتری، موتور یا تجهیــزات الکترونیکی ندارند و 
از فاصله دور توســط نور یا آهن ربا تغذیه و کنترل می شــوند، یک زمینه 
تحقیقاتــی محبوب هســتند اما موانعی نیز وجود دارنــد که پیش از به 
کارگیــری ربات ها در حوزه های عملی باید بر آنها غلبه کرد. از جمله این 

موانع می توان نیاز به فرآیند تولید ارزان را نام برد.
 )CUHK(»پژوهشگر »دانشگاه چینی هنگ کنگ ،)Zhang Li(»ژانگ لی«
و همکارانش، در پژوهش خود دریافتند که یک ربات کنترل  شده با آهن ربا 
را می توان به راحتی و با هزینه کم و تنها با اســتفاده از نوار چســبی که 
موم غیرچســبنده با الگوی خاصی روی آن چاپ شــده است، ابداع کرد. 
هنگامــی که پودر حاوی ریزذرات نئودیمیم-آهن-بور مغناطیســی روی 
نوار چسب ریخته می شود، به قسمت های در معرض دید می چسبد اما به 
روکش مومی که کمی شــبیه یک شابلون است، نمی چسبد. سپس، موم 
در محلول اتیل اســتات حل می شود تا یک ربات مغناطیسی باقی بماند 

که به صورت دقیقی شکل گرفته است.

  شهرهای جهانی ایران در حوزه صنایع دستی
شورای جهانی صنایع دستی که امروز بیش از 90 کشور جهان، با هدف ارتقای جایگاه صنایع دستی و تقویت ارتباط بین هنرمندان به عضویت آن درآمده اند، 
تا کنون 48 شهر و روستای دارای صنایع دستی در سراسر جهان را در فهرست خود به ثبت رسانده است. ایران نیز از سال 1347 به عضویت شورای جهانی 
صنایع دستی درآمده و در مجمع آسیا و اقیانوسیۀ آن فعال است که تا پایان سال 1400، 14 شهر و روستای صنایع دستی را به نام خود ثبت کرده و در تالش 

است برای سال 1401 نیز این آمار را افزایش دهد.

پیامبر اکرم )ص( :
»هر کس دوست دارد که به دین من چنگ 
زند و پس از من، بر کشتی نجات بنشیند، 
به علی بن ابی طالب اقتدا کند، و با دشمن 
او دشمنی و با دوست او دوستی ورزد؛ چرا 
که او ، هم در زندگی ام و هم پس از مرگم، 
وصّی من است. او جانشین من در میان اّمتم 
و پیشوای هر مسلمانی و امیر هر مؤمنی 
پس از من است. سخن او، سخن من است 
و فرمان او، فرمان من و نهی او، نهی من و 
پیرو او، پیرو من و یاور او، یاور من، و آن که 
از یاری دادن به او دست کشد، از یاری دادن 

به من دست کشیده است« .
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