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علینقی مشایخی
کارشناس اقتصادی

اشتباه تفکیک یک وزارتخانه

حرکت اصالحی در حوزه صمت، تفکیک وزارت خانه نیست. حرکت اصالحی 
باید در اصالح ساختار سازمانی باشد. ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و 
معادن که چند سال پیش صورت پذیرفت نباید به صورت تجمیع دو ساختار 
در کنار هم باشد.مجددا بحث تقسیم وزارت صمت به دو وزارتخانه »صنعت 
و معدن« و »بازرگانی« مطرح شده است. تقسیم مذکور اشتباهی است که 
قبال کشور مرتکب آن شده است؛ اشتباهی برخالف سیاست   های کلی نظام، 
برخالف تجربه کشور های موفق در زمینه اقتصاد و برخالف تجربه موفقی که 

کشور در گذشته داشته است. برخی از دالیل این اشتباه به شرح زیر است.
۱( برای توسعه صنعتی باید سیاست   های صنعتی و بازرگانی کشور به طور 
هماهنگ و یکپارچه در جهت تقویت تولید طراحی و اعمال شوند و بازرگانی 
بایــد در خدمت تولید قرار گیرد. اگر اصل تولید و افزایش تولید در کشــور 
حاصل شــود، بازرگانی نیز رشــد می کند و رونق می   یابد؛ ولی اگر بازرگانی 
رشد کند و در خدمت تولیدکنندگان خارجی باشد، تولید زمین می خورد و 
به دنبال، آن بازرگانی نیز از رشد بازمی ماند. طراحی سیاست های هماهنگ 
و یکپارچه برای دو بخش در یک وزارتخانه، ســاده تر و ســریع تر امکان پذیر 
می شــود. طراحی سیاســت   های هماهنگ و یکپارچه نیازمند دستگاه های 
بزرگ و عریض طویل نیســت که بخواهیم یک وزارتخانه را به دو وزارتخانه 
تبدیل کنیم. ایجاد دو وزارتخانه، طراحی سیاست های هماهنگ و یکپارچه 
را مشکل و پیچیده می کند. ستادی کوچک ولی با دانش، تخصص و تجربه 
مناسب برای سیاستگذاری و اعمال آن کافی است. باید فکرها و تالش   ها در 

جهت ایجاد ستاد کارآمد متمرکز شوند.
۲( قرار نیست دولت به عملیات بازرگانی که شامل واردات، صادرات و توزیع 
کاال در داخل کشــور است، بپردازد. بازرگانی داخلی و خارجی توسط مردم 
انجام می   شد و باید توسط آنها انجام شود. آنچه بر عهده دولت است تنظیم 
سیاست   های بازرگانی و تولیدی است که با انجام عملیات بازرگانی و تولیدی 
متفاوت است و نیاز به دستگاه اجرایی عریض و طویل در قالب یک وزارتخانه 
نــدارد. ایجــاد وزارت بازرگانی جداگانه ضمن آنکه طراحی سیاســت های 
هماهنگ را مشــکل می کند، گرایش به ورود دولت در عملیات بازرگانی را 

نیز افزایش می دهد.
۳( ایجاد مجدد وزارت بازرگانی در جهت توســعه تشکیالت دولت و نه 
کوچک   سازی آن، در جهت افزایش بودجه جاری و نه کاهش آن و در جهت 
زمینه   ســازی دخالت عملیاتی و اجرایی دولت در امور بازرگانی و نه محول 
کردن کاری که مردم می   توانند انجام دهند به آنهاست. همه این نکات مخالف 

جهت   گیری   های دولت و سیاست   های کلی نظام است.
۴( نیروهای زیادی در کارند که انگیزه دارند بازرگانی کشــور را از طریق 
واردات و صادرات در خدمت تولیدکنندگان کشــورهای دیگر قرار دهند که 
این امر به سرکوب تولید داخل منجر خواهد شد. این نیروها شامل نمایندگان 
تولیدکنندگان خارجی، دالل   ها و واســطه   ها و همچنین برخی نابسامانی   ها 
و عدم تعادل   هــای مقطعی بین عرضه و تقاضای کاال در بازار داخلی اســت. 
نیروهای مزبور به خصوص با سیاست   های ارزی نامناسب که قیمت ارز را به 
طور دستوری پایین نگه دارد، موجب نابودی و ضعف صنعت کشور می   شوند. 
نگاهی به گذشته و نابودی صنایعی نظیر نساجی، کفش، و لوازم خانگی گویای 
این تجربه تلخ است. ایجاد وزارت بازرگانی، میدان عمل نیروهای مزبور را بازتر 
کرده و دور از چشم مسووالن صنعت سیاست هایی را طراحی و اجرا می کند 

که موجب خسران صنعت می شود.
۵( از تجربه جهانی نیز باید آموخت. در کشورهای موفق در حوزه اقتصاد، 
امور صنایع، معادن و بازرگانی تحت مدیریت و هدایت یک وزارتخانه است. 
فقط در کشورهای کمونیستی سابق که دولت   ها متولی انجام امور اقتصادی 
بودند، تعداد وزارتخانه   های بازرگانی، انواع صنایع سبک و سنگین و معادن از 
هم جدا بودند. در ایران براساس سیاست   های کلی قرار نیست دولت متولی 
امور اجرایی اقتصاد باشــد. فعالیت   های اقتصادی را باید مردم انجام دهند و 
دولت سیاســتگذاری و تنظیم   گیری را عهده   دار باشد. تفکیک وزارت صمت 
به وزارت   های »بازرگانی« و »صنعت ومعدن« بر خالف تجارب موفق جهانی 

و سیاست   های کلی است.
۶( از تجربه موفق کشور در گذشته نیز باید آموخت. درخشان ترین دوره 
توســعه صنعتی و اقتصادی ایران در دهه ۱۳۴۰ بوده است. در سال ۱۳۴۱ 
دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد. وزارت 
اقتصاد به رهبری علینقی عالیخانی با طراحی سیاست   های صنعتی و بازرگانی 
هماهنگ و یکپارچه برای تقویت بخش تولید طی سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ 
به باالترین نرخ رشد صنعتی و اقتصادی کشور دست یافت. دهه ۱۳۴۰ قبل 
از افزایش قیمت نفت و پروزن شدن نقش نفت در اقتصاد ایران بود. یکی از 
خط مشی   های مهم دوران وزارت عالیخانی »تقویت بخش صنعت در مقابل 
سیاست تقویت تجارت« و ایجاد انگیزه و تشویق تجار به ورود به تولید صنعتی 
بود. کشور نباید تجربه گرانبهای دهه ۱۳۴۰ را ندیده بگیرد و مجددا با تفکیک 

وزارت صمت به سوی تجربه   های ناموفق گذشته حرکت کند.
بنابرایــن، حرکت اصالحی در حوزه صنعت، معــدن و تجارت، تفکیک 
وزارت خانه نیســت. حرکت اصالحی باید در اصالح ساختار سازمانی وزارت 
صمت باشــد. ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن که چند سال 
پیش صورت پذیرفت نباید به صورت تجمیع دو ســاختار در کنار هم باشد. 

قیمت مسکن در تهران قیمت مسکن در تهران ۴۵۴۵ میلیون تومان شد میلیون تومان شد

دادستان بارسلون خواستار حکم ۸ سال و دو ماه زندان برای 
شکیرا به اتهام کالهبرداری مالیاتی شده است.

شکیرا خواننده ۴۵ ســاله و برنده ی ۳ جایزه گرمی و با نام 
کامل شکیرا ایزابل مبارک ریپول است؛ این ستاره کلمبیایی 
به عدم پرداخت ۱۴.۵ میلیون یورو مالیات به دولت اسپانیا 

طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میالدی متهم شده است.

در حالی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( خبر داده قیمت انواع روغن خوراکی ۱۰ 
تا ۲۵ درصد کاهش می یابد، انجمن صنایع روغن نباتی اعالم کرده که کاهش قیمت روغن نباتی 
موجب زیان کارخانه ها می شود و اگر روغن خام ارزان نشود امکان کاهش قیمت روغن نباتی 
وجود ندارد. هفته  گذشته مهدی برادران، معاون وزیر صمت در بازدید از یکی از کارخانه های 
تولید روغن از کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت روغن خوراکی در سراسر کشور خبر داد و اعالم 
کرد که  این کاهش در مرحله اولیه است و در مراحل بعدی باز هم کاهش قیمت اعمال خواهد 
شــد.وی همچنین اضافه کرد که این کاهش قیمت به دنبال برنامه دولت برای کاهش تعرفه 
واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های روغن اعمال می شود و هدف از این کار حمایت از مردم 
و مصرف کنندگان خواهد بود. همچنین همه کارخانه ها ملزم به کاهش قیمت هستند و با هر 

واحدی که از این دستورالعمل پیروی نکند، برخورد خواهد شد.
در واکنش به این موضوع انجمن صنایع روغن نباتی در اطالعیه ای اعالم کرد که کاهش قیمت 

روغن نباتی با شرایط فعلی برای کارخانه ها مقدور نیست و منجر به زیان کارخانه ها می شود.
در اطالعیه این انجمن آمده است که ضمن اعالم استقبال صنعت روغن نباتی از هرگونه تعدیل 

منطقی قیمت که منجر به بزرگ شدن ســفره همه هموطنان شود، به منظور حفظ تعادل و 
جلوگیری از تنش در بازار روغن نباتی الزم است کاالهای فروش رفته در فروشگاه های سراسر 
کشور با قیمت های مصرف کننده مصوب قبلی تعیین تکلیف انجام و نسبت به تعیین  تکلیف 
قیمت های کاالهای ساخته شــده موجود در انبارهای شرکت های پخش، عمده فروشی ها و 
کارخانه های تولیدی، تعیین تکلیف موجودی روغن خام کارخانجات تولیدی با قیمت های 
قبلی اعم از وارداتی و خریدهای داخلی، منطقی سازی قیمت های پایه ارزی روغن خام وارداتی 
توسط وزارت جهاد کشاورزی، تعیین تکلیف حقوق ورودی انواع روغن خام و کاهش قیمت 
روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران به میزان نرخ دستوری دولت اقدامات الزم اقدام شود.

همچنین در بخش دیگری از این اطالعیه آمده است که با توجه به بروز تنش احتمالی در بازار 
روغن نباتی پیشنهاد می شود کاهش قیمت بعد از تعیین تکلیف موارد مورد اشاره، از رسیدن 
محموله های جدید خریداری شده )با قیمت های پایین( به کشــور، بعد از گذشت دو ماه و 
کارشناسی قیمت توسط ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت یک 

مرحله ای انجام شود.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی 
تهران به ۴۵.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 9.7 درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص و متوسط قیمت آپارتمان های مسکونی مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران تیر ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در تیر ماه ۱۴۰۱ 
عدد شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۵۱.9رسیده است که 

نسبت به شاخص۱۴۰.۳ واحدی در ماه قبل، ۸.۳ درصد افزایش داشته است.
این گزارش نشان میدهد نرخ تورم ساالنه تیر ماه ۱۴۰۱ امالک مسکونی شهر تهران به 
عدد ۲7.۱ درصد رسیده است که نسبت به نرخ تورم ساالنه ۲۶.۴ درصدی در خرداد، 

۰.7 واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین تورم نقطه به نقطه امالک مسکونی شهر تهران نیز افزایشی بوده است. بر این 
اساس در تیر ماه ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 

به عدد ۴۵.۲ درصد رسیده است. این یعنی شهروندان تهرانی ۴۵.۲ درصد در تیزماه 
امسال نسبت به تیرماه سال قبل هزینه بیشتری برای مسکن کرده اند. تورم نقطه به 
نقطه این ماه در مقایسه با تورم نقطه به نقطه ۳۵.۵ درصدی در خرداد 9.7 واحد درصد 

افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش تیر ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
۸.۳ درصد بوده است. این شاخص در مقایسه با تورم ماهانه 7.۱ درصدی در خرداد، ۱.۲ 

واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین در این ماه متوسط وزنی قیمت آپارتمان های مسکونی فروش رفته در مناطق 
۲۲گانه شهر تهران به ۴۴۸ هزار و ۴۰7 هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه یک با 
متوسط قیمت ۸۴۵۲۲۰ هزار ریال بیشترین و منطقه ۱7 با متوسط قیمت ۲۲۸9۰۳ 
هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند.

 ۸ سال زندان برای 
خواننده مشهور؟

  روغن ارزان می شود؟

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
62۸01-021 یا شماره موبایل و واتس آپ 09129542766 تماس حاصل نمایند .

کارگردان سینمای ایران:در واکنش به قرائت هایی که از اسالم 
در دنیا مانند اسالم هراسی و داعش وجود داشت، فیلم محمد 
رسول اهلل )ص( را ساختم.ما نباید این جریان را در واکنش به 
فیلم هایی مانند »عنکبوت مقدس« کوچک کنیم. من این فیلم 
را ندیدم و فعالً درباره آن قضاوت قطعی نمی کنم اما اینگونه که 
دوستانم دیدند از نظر هنری کاری سطحی است.به عقیده من 
در مورد عنکبوت مقدس بی سلیقگی کردیم و بیشتر تبلیغش را 
کردیم. در اینکه باید به فکر باشیم و کاری بسازیم، شکی نیست. 

اما ما فقط منتظر محکوم کردنیم.

 وضعیت بینندگان سریال های تلویزیونی چه مناسبتی و چه 
روتین به جایی رسیده که مخاطبان شبکه های تلویزیونی در 
هر دوره ای ممکن است کم شوند، اما هیچ وقت زیاد نمی شوند.  
 محرم امســال تلویزیون دســت پری در سریال سازی  ندارد 
و بیشــترین تأکیدش انگار در ســاخت برنامه های محرم و 
برنامه های ترکیبی است، شبکه هایی چون  آی فیلم، نسیم و 

تماشا و... بازپخش سریال های تکراری را شروع کرده اند.  
   تنها سریال جدیدی که زمزمه پخش آن از شبکه ۲سیما به 
گوش می رسد، »آتش ســرد« است. این سریال نام قبلی اش 
»شــب بیدار« بود که آن را  رضا ابوفاضلی کارگردانی کرده و 

شاید مهم ترین گزینه شبکه۲ برای پخش است.  

 »عنکبوت مقدس« را با 
بی سلیقگی تبلیغ  کردیم 

 دست خالی تلویزیون
 برای محرم   
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شکاف تورم نقطه به نقطه استان های کشور به ۱۶,۶ درصد رسید

خبری در فضای مجازی مبنی بر اینکــه یارانه بگیران 
می توانند با یارانه ۳۰۰ هــزار تومانی، وام ۲۰۰ میلیونی 
بگیرند، منتشر شد اما ماجرای این وام چیست و وام ۲۰۰ 

میلیونی تومانی به چه کسانی تعلق می گیرد؟
بعد از گذشت چند سال از واریز یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی 
در بهار امسال دولت مبلغ یارانه جدید را افزایش داد و این 
در حالی اســت که مبلغ یارانه جدید نسبت به افزایش 
سرسام آور قیمت ها ناچیز است. یارانه جدید اردیبهشت 
و خرداد واریز شده اســت. یارانه جدید تیرماه کی واریز 
می شــود؟ یارانه جدید معترضان و جامانــدگان واریز 
می شود.پیگیری ها از شبکه بانکی و بررسی اخبار نشان 
می دهد ماجرای وام ۲۰۰ میلیونی یارانه واقعیت ندارد و 
هیچ بانکی در کشــور نه چنین وامی می دهد و نه وعده 

پرداخت آن را داده است. پس ماجرا چیست؟

 شرایط دریافت وام سهام عدالت
به نظر می رسد که چندین خبر در دو سه هفته گذشته 
منتشر شده و بسیاری را به خطا انداخته است. یکی از این 
اخبار امکان دریافت وام با سهام عدالت بود. وامی که تنها 
به دارندگان سهام عدالتی که یارانه می گیرند پرداخت 
می شــود و مبلغ آن ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت 
است. بر اساس این وام، دارندگان سهام عدالت می توانند 
بین دو تا ۱۴ میلیون تومان وام بگیرند و سهام عدالت خود 

را وثیقه دریافت وام قرار بدهند.
این وام در قالــب نقدی پرداخت نمی شــود و در قالب 
کارت اعتباری اســت و وام گیرندگان فقط باید از طریق 
فروشگاه های اعالم شده توســط بانک، این وام را خرج 

کنند.

 امکان دریافت وام برای سهامداران بورسی
خبر دومی که منتشر شــده مربوط به دریافت وام ۲۰۰ 
میلیونی با ضمانت سهام است. اما نه با سهام عدالت. دو 
روز قبل بود که مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی از 
رونمایی سامانه وثیقه گذاری الکترونیک خبر داد و گفت: 
با رونمایی از این سامانه، وثایق بانکی برای وام های خرد 
تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیل می شود.یعنی قرار است به 
زودی از سامانه ای رونمایی شود که دارندگان سهام در 
بورس، بتوانند سهام خود را به عنوان وثیقه قرار دهند و 
روند دریافت وام برای آنها ساده تر می شود.در این روش، 
شخص سهامدار می تواند متناسب با اندازه تسهیالت و 
اعتبارات مورد احتیاج و نظارت شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی، سهام خود را به عنوان وثیقه نزد بانک بگذارد.

سال گذشته هم رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد و دارایی 

از پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی بــدون ضامن خبر دادند. 
براساس دستور رئیسی قرار بود فرآیند پرداخت وام های 
خرد در بانک ها تسهیل شود و مردم بدون ضامن بتوانند 
تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرند. اما کمتر بانکی 
زیر بار پرداخت چنین وامی رفت.براساس هیچ کدام از 
این اخبار قرار نیست یارانه نقدی، وثیقه وام ۲۰۰ میلیون 

تومانی قرار بگیرد.

 یارانه جدید مردادماه به زودی واریز می شود
پس از واریــز یارانــه مرحلــه ۱۳۷ )تیرمــاه( برخی 
سرپرســتان خانوار اعالم کردنــد که به جــای یارانه 
 ۳۰۰ و ۴۰۰ هــزار تومانی، مبالغ کمتری به حســاب

 آنها واریز شده اســت. بدین معنا که یک خانوار ۴ نفره 
حاضر در دهک چهــارم تا نهم که باید بــه ازای هر نفر 
۳۰۰ هزار تومانی دریافت کنند، به جای یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۱۶۵ هزار تومان دریافتی 
داشــته اند.حاال هم یارانه بگیران این ســوال را مطرح 
می کنند که آیا در مرداد ماه، یارانه آنها ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار 
تومانی خواهد بود، یا باز هم مبالغی از آنها کسر می شود؟ 

اگر هم کسر می شود علت آن چیست؟
مسئوالن ســازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این 
سواالت دو هفته قبل اعالم کردند که کسر شدن مبالغ از 
حساب برخی سرپرستان خانوار، با دلیل کم شدن قسط 
وام کرونا از یارانه آنها اســت. مبلغ هر قسط هم ۳۵ هزار 
تومان اســت. در مجموع نیز دریافت کننده تسهیالت 
کرونا باید یک میلیون و ۵۰ هزار تومان به دولت برگرداند.

در مورد میزان و مبلغ یارانه مرداد ماه ۱۴۰۱ هم، چنانچه 
وام کرونا دریافت کرده باشید، ۳۵ هزار تومان از مجموع 
دریافتی تان کم می شــود.مثال اگر خانواده ای دو نفری 

هستید و در دهک اول تا ســوم قرار دارید. در این ماه به 
جای یارانه ۸۰۰ هزار تومانی، ۷۶۵ هزار تومان به حساب 
تان واریز می شود. همین خانواده در دهک چهارم تا نهم، 
۵۶۵ هزار تومان دریافت می کنند.اگر به خاطر داشــته 
باشید، دولت مرحله نخست وام کرونا را تیرماه ۹۹ پرداخت 
کرد و طبق آن قرار شد که به صورت ۳۰ ماهه از حساب 
سرپرستان خانوار کسر شود؛ بنابراین افرادی که این وام را 
دریافت کرده اند، تا کنون ۲۴ قسط این وام را پرداخته اند 
و فعال ۶ قسط دیگر آنها باقی مانده است و آخرین قسط 
آنها هم دی ماه ۱۴۰۱ است.مرحله دوم نیز آذرماه ۹۹ به 
حساب بخش دیگر یارانه بگیران واریز شد. این خانوار ها 
نیز تاکنون ۱۸ قسط را پرداخت کرده اند و باید ۱۲ قسط 

دیگر را هم پرداخت کنند.

 یارانه معوقه چه زمانی واریز می شود؟
یارانه معوقه ممکن اســت هر لحظه از ســوی سازمان 
هدفمدی یارانه ها واریز شــود. ایــن معوقات مربوط به 
جاماندگان و معترضانی اســت که صالحیتشان برای 
دریافت یارانه جدید تایید شده بود. در واقع، دولت بابت 

ماه های اردیبهشت و خرداد به آنها بدهکار است.
پیگیری ها از سازمان هدفمندی یارانه ها نشان می دهد 
که پرداخت مطالبات این شهروندان در مرحله هماهنگی 

بانکی است و احتمال واریز آن در هر لحظه وجود دارد.
به صورت مشخص بعد از اجرای برنامه اصالح ارزترجیحی، 
دولت مبلغ جدیدی به شهروندان دهک های اول تا نهم 
درآمدی پرداخــت کرد. مبلغ آن برای ســه دهک اول 
درآمدی ماهانــه ۴۰۰ هزار تومان و برای شــش دهک 

درآمدی دیگر ماهانه ۳۰۰ هزار تومان است.
این مبلغ با هدف جبران آثار تورمی ناشی از برداشته شدن 

ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می شود. طبق قانون مجلس، 
دولت ملزم اســت تا در ازای پرداخت ایــن یارانه اقالم 
ضروری مردم را به نرخ شهریورماه سال ۱۴۰۰ تامین کند.

برای دهک دهــم درآمدی یارانه ای وجــود ندارد، ولی 
دسترسی آنها مانند دیگر شهروندان به یارانه نان، انرژی و 

دارو برابر خواهد بود.
به دنبال اجرای این برنامه، نام نویسی از دو گروه شهروندان 
آغاز شد. گروه اول شهروندانی بودند که در لیست داده های 
آماری وزارت رفاه وجود داشتند، اما از جمع یارانه بگیران 

کنار گذاشته شده بودند.
دسته دوم، اما کسانی بودند که وزارت رفاه هیچ اطالعاتی 
از وضعیت درآمدی آنها نداشت و در نتیجه مبلغی هم به 

آنها پرداخت نمی شد.
گــروه اول معترضان و گــروه دوم جامانــدگان بودند، 
دولت در همان روز های نخســت بعــد از اجرای برنامه 
اصالح ارز ترجیحی برای شــهروندان گروه نخست یا به 
اصطالح معترضان، یارانه جدید اردیبهشت را به صورت 
علی الحساب واریز کرد. این مبلغ تا زمان بررسی صالحیت 

آنها غیر قابل برداشت بود.
همزمان با موعد واریز یارانه تیر، قرار شد مبلغ بلوکه شده 
اردیبهشت به همراه مبلغ پرداخت نشده مربوط به ماه 

خرداد نیز به حساب این گروه از شهروندان واریز شود.
در خصوص شهروندان دسته دوم یا به اصطالح جاماندگان 
نیز هرچند یارانه اردیبهشت به صورت مشروط پرداخت 
نشد، اما طبق وعده دولت در صورت مستحق شناخته 
شدن شهروندان متقاضی، این یارانه از ماه اردیبهشت به 

حساب آنها واریز می شود.

 یارانه تیر به حساب معترضان واریز شد
از قرار معلوم واریز یارانه تیر به حساب شهروندان معترض 
و جامانده انجام شده است و بابت معوقات دو ماه گذشته 

نیز پرداخت این مطالبات هر لحظه صورت می گیرد.
سازمان هدفمندی یارانه ها پیش از این اعالم کرده بود 
که از نظر تامین اعتبار مشکلی نیست و مسئله فقط انجام 

برخی هماهنگی های بانکی است.
در فرآیند واریز یارانه برای شهروندان ۹ دهک درآمدی، 
وزارت رفاه هر شــش ماه یک بار از طریق آزمون وسع، 
اطالعات درآمدی خود را به روز می کند. این اتفاق آخرین 

باز بیستم تیر صورت گرفت.
براین اساس شــهروندانی که در این به روز رسانی واجد 
دریافت یارانه جدید باشند، این مبلغ را دریافت می کنند. 
واریز آن نیز با دستور ســازمان برنامه انجام می شود و تا 

اطالع ثانونی این یارانه به صورت نقدی خواهد بود.

 قیمت مسکن پس از ۴ سال جهش های متوالی، از نیمه دوم سال گذشته، هر ماه، 
کاهش شتاب در رشد را تجربه کرد و به طور میانگین تورم ماهانه قیمت مسکن 
حدود ۲ درصد بود اما در خرداد امسال، مسکن برخالف ماه های پیش از آن، تورم 
۷.۱ درصدی نسبت به ماه قبل )اردیبهشت( را ثبت کرد. در اردیبهشت و خرداد 
شتاب رشد تورم نسبت به ماه های قبل رشد بیشتری داشت. با توجه به کاهش 
رشد تورم عمومی در تیرماه نسبت به خردادماه، کارشناسان بازار مسکن، کاهش 
شتاب تورم بخش مسکن در تیرماه را متأثر از کاهش سرعت رشد تورم عمومی 
عنوان می کنند. در خردادماه با اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن 
قیمت کاالها، نرخ تورم عمومی و تورم کاالها افزایش یافت که این موضوع قیمت 
مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داد. پس از تخلیه تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی 
در تیرماه، اکنون اطالعات منتشر شده مرکز آمار حاکی از کاهش سرعت رشد 
تورم مسکن در تیرماه نسبت به خردادماه و اردیبهشت ماه است.در خردادماه 
تورم یک متر واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به ماه قبل )اردیبهشت( ۷.۱ 
درصد رشد داشت اما این عدد در تیرماه نسبت به ماه قبل )خرداد( ۱.۲ واحد 
درصد است. به این ترتیب به نظر می رسد در بازار مسکن نیز تورم ناشی از افزایش 
قیمت کاالها رو به کاهش است.عامل دیگر در کاهش شتاب رشد تورم مسکن 
که از سال گذشته تأثیری مثبت بر این بازار گذاشته، اجرای نهضت ملی مسکن و 
ساخت واحدهای مسکونی در قالب این برنامه است. متولیان بخش مسکن اعالم 
کرده اند که ۱۰۰ هزار واحد آماده را در شهریورماه به متقاضیان تحویل می دهند. 
کاهش تولید مسکن به نصف تقاضا، در چند سال گذشته، موجب برهم خوردن 
تعادل میان عرضه و تقاضا و افزایش قیمت در بازار مسکن شده است.مرکز آمار 
ایران در گزارش بازار مسکن تهران، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
در تهران طی تیرماه امسال را ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعالم کرد. قیمت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران نسبت به ماه قبل، ۸.۳ درصد افزایش داشته 
است. همچنین در این ماه، تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران به عدد ۴۵.۲ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با 

ماه قبل )۳۵.۵ درصد( ۹.۷ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم ساالنه نیز 
در تیرماه به عدد ۲۷.۱ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل )۲۶.۴ درصد(، ۰.۷ 
واحد درصد افزایش داشته است.گران ترین منطقه تهران، منطقه یک با متوسط 
هر مترمربع ۸۴ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان و ارزان ترین منطقه نیز منطقه ۱۷ 
با متوسط هر متر ۲۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان برآورد شده است.مرکز آمار، 
شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران را با استفاده از اطالعات ثبتی 
سامانه امالک و مستغالت کشور و به روش »هدانیک« محاسبه کرده است. در این 
روش جهت محاسبه درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی، شاخص قیمت 
نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت ها را بهتر نشان می دهد. زیرا مشخصات 
و کیفیت واحدهای فروش رفته در دوره های مختلف در محاسبه متوسط قیمت 
قابل شناسایی نیست. به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک 
دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت 
دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایســه نخواهد بود. شاخص قیمت محاسبه 
شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می کند و اثر تغییرات کیفیت در 
طول دوره های مختلف را از بین می برد، بنابراین با وجود اینکه متوسط قیمت 
آپارتمان های مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای بیشتر شهروندان ملموس تر 

است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به 
روش هدانیک، تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق تر از تغییرات قیمت در 
روش متوسط قیمت است. بر این اساس در کنار شاخص قیمت، متوسط قیمت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران نیز آورده شده است. بهتر است برای آگاهی از 
درصد تغییرات قیمت آپارتمان های مسکونی، از شاخص قیمت و برای آگاهی از 

سطح قیمت ها از میانگین قیمت استفاده شود.
با توجه به تعدیل شــتاب رشد تورم مســکن در تیرماه، فعاالن حوزه مسکن 
معتقدند در صورت اجرای برنامه دولت و افزایش تولید و عرضه مســکن، بازار 
شرایط باثبات خود را حفظ می کند. هرچه عرضه مسکن به تقاضا نزدیک شود، 
با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، قیمت ها نیز باثبات می شود. ثبات در بازار 
مسکن، خرید و فروش به قصد سرمایه گذاری و کسب سود از این بازار را کاهش 
می دهد. عامل مهم دیگر در کنترل قیمت مسکن اجرای برنامه های مالیاتی 
در این بازار اســت که با اینکه این برنامه به سومین سال اجرا نزدیک می شود، 
اما وصول مالیاتی از این محل نشان از ناموفق بودن برنامه است. دو نوع مالیات 
در بازار مسکن در بودجه ســنواتی گنجانده شده که مالیات خانه های لوکس 
و خانه های خالی اســت. درآمد مالیات خانه های لوکس ۲ هزار میلیارد تومان 
برآورد شده اما بر اســاس آمار ســازمان امور مالیاتی در سال گذشته وصولی 
این مالیات ۴۰۰ میلیارد تومان بوده اســت. این در حالی اســت که در تمام 
کشورهایی که توانسته اند قیمت مسکن را کنترل کنند، مسکن صرفاً کاالی 
مصرفی است که علت اصلی آن دریافت مالیات از سوددهی و خرید و فروش یا 
معامالت مکرر مسکن است. اما در کشور ما مالکان خانه های لوکس یا مالکانی 
که واحدهای مســکونی بیش از نیاز مصرفی را در اختیار دارند هیچ مالیاتی 
بابت آن نمی پردازند. اخذ مالیات از مســکن )لوکس یا خالی( به سازوکارهای 
زیرساختی نیاز دارد که دستگاه های مختلف مسئول ایجاد این زیرساخت ها 
 هستند اما به نظر می رسد دستگاه ها با کوتاهی در انجام وظیفه، موجب تأخیر در 

اجرای قانون شده اند.

سعیده محمد  -   ایده روز | طبق گزارش 
مرکز آمار ایــران در حالی که تورم نقطه به 
نقطه برای خانوارهای کشور ۵۴ درصد بوده 
اما این شاخص در اســتان آذربایجان غربی 
۶۳.۹ درصد و در اســتان خوزســتان ۴۷.۳ 
درصد محاســبه شده که از شــکاف ۱۶.۶ 

درصدی حکایت دارد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در 
تیر امسال عدد شاخص کل برای خانوارهای 
کشور به ۵۰۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل 
۴.۶ درصد افزایش داشــته است. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور 
مربوط به اســتان   همدان بــا ۷.۱ درصد و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان     

گیالن با ۳.۳ درصد است.
 همچنین در حالی که تورم نقطه به نقطه 
برای خانوارهای کشور ۵۴ درصد بوده اما این 
شاخص دراستان آذربایجان غربی  به ۶۳.۹ 
درصد رسیده اســت که بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه در میان اســتان های کشــور 
بوده است. کمترین آن هم مربوط به استان 

خوزستان  با ۴۷.۳ درصد بوده است.  
افزون بــر این اگرچه نرخ تورم ســاالنه 
در تیرماه برای خانوارهای کشــور روی عدد 
۴۰.۵ درصد ایستاد اما این شاخص در استان 
کهگیلویه و بویراحمد با بیشــترین میزان به 

۴۷.۶ درصد رســیده و دراستان  سیستان و 
بلوچستان با کمترین میزان به ۳۵.۴ درصد 

رسیده است.
بر اســاس گزارش مرکز آمار شاخص کل 
برای خانوارهای شهری به عدد ۴۹۴.۷ رسید 

که نســبت به ماه قبــل ۴.۵ درصد افزایش 
داشــته اســت. اما در این ماه بیشترین نرخ 
تــورم ماهانه خانوارهای شــهری مربوط به 
اســتان همدان  با ۷.۱ درصد و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به اســتان  گیالن با ۳.۳ 

درصد است.همچنین درحالی که تورم نقطه 
به نقطه برای خانوارهای شهری کشور ۵۲.۸ 
درصد بوده است اما این شاخص با بیشترین 
میزان در استان آذربایجان غربی تجربه شده 
و روی عدد ۶۱.۱ درصد ایســتاده و کمترین 

آن مربوط به استان خوزستان با ۴۶.۶ درصد 
بوده است.

نرخ تورم ساالنه نیز اگرچه برای خانوارهای 
شهری به عدد ۴۰ درصد رسید اما بیشترین 
نرخ تورم ساالنه مربوط به استان کهگیلویه و 
بویراحمد با ۴۶ درصد و کمترین آن  مربوط 
به استان سیستان و بلوچستان با ۳۴.۷ درصد 
بوده است.در تیر ماه ۱۴۰۱ عدد شاخص کل 
برای خانوارهای روستایی به ۵۵۷.۶ رسید که 
نسبت به ماه قبل ۴.۸ درصد افزایش داشته 
اســت. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای روستایی مربوط به استان  بوشهر 
بــا ۷.۴ درصد و کمترین نــرخ تورم ماهانه 
مربــوط به اســتان یزد بــا ۲.۸ درصد بوده 
اســت. همچنین در حالی که تورم نقطه به 
نقطه برای خانوارهای روستایی ۶۰.۷ درصد 
بوده اما بیشــترین نرخ تــورم نقطه به نقطه 
مربوط به خانوارهای روستایی استان  قزوین 
با ۷۱.۲ درصد و کمترین آن مربوط به استان 

خوزستان با ۵۱.۱ درصد بوده است.
در ایــن مــاه نرخ تــورم ســاالنه برای 
خانوارهای روســتایی به عــدد ۴۳.۲ درصد 
رسید اما بیشترین نرخ تورم ساالنه مربوط به 
استان  کهگیلویه و بویراحمد با ۵۰.۸ درصد و 
کمترین آن مربوط به استان   همدان با ۳۴.۹ 

درصد بوده است.

جزئیات جدید از شرایط وام یارانه

کاهش شتاب تورم مسکن در تیرماه

 بارقه امید در صنعت خودروسازی
شرکت خودروسازی نیسان پس از کاهش ۱۴ درصدی سود عملیاتی سه ماهه به 
دلیل کاهش تدریجی کمبود نیمه هادی ها و رفع محدودیت ناشی از کووید-۱۹ در 
شانگهای گفت که محتاطانه خوش بین است. اطالعیه شرکت شرکت خودروسازی 
ژاپنی بارقه ای از امید را برای صنعت خودروســازی که به دلیل اختالل در زنجیره 
تامین آسیب دیده است، ارائه می کند که برنامه های تولید خودروسازان را به هم 
ریخته است.اشوانی گوپتا، مدیر عامل نیسان گفت که نیسان اقداماتی را برای تضمین 
سطح موجودی با تامین کنندگان در کوتاه مدت و جایگزینی نیمه هادی  سفارشی 
با تراشه های عمومی در میان مدت انجام داده است و افزود که وضعیت در حال بهبود 
است.این مدیر اجرایی افزود: تمامی تامین کنندگان نیسان در چین با ظرفیت کامل 
فعالیت خود را از سر گرفته اند. ما از این بادهای مخالف به عنوان فرصتی برای بهبود 
بیشتر نحوه عملکرد خود استفاده می کنیم.این شرکت به پیش بینی سود عملیاتی 
کل سال خود به میزان ۲۵۰ میلیارد ین )۱.۸۵ میلیارد دالر( برای سال منتهی به 
۳۱ مارس پایبند بود و به دنبال دستیابی به حجم فروش جهانی ۴ میلیون واحد بود.

در همان زمان، گوپتا هشــدار داد که کمبود نیمه هادی ها حتــی با پایان یافتن 
محدودیت های کووید- ۱۹ تمام نشــده اســت. من فکر نمی کنــم که جهان از 
بحران نیمه هادی خارج شــده باشد.ســود عملیاتی ســه ماهه اول با ۱۴ درصد 
کاهش به ۶۴.۹ میلیارد ین رســید و نیسان کمبود تراشــه ها، اقدامات مقابله با 
بیماری همه گیر در چین و قیمت های باالی کاالها را مقصر دانســت، اگرچه ین 
ضعیف تر تا حدودی تسکین یافته بود. این شــرکت ۸۱۲ هزار خودرو تولید کرد 
که ۱۵ درصد کمتــر از برنامه ریزی بــرای دوره آوریل تا ژوئن بــود، در حالی که 
 فروش خرده فروشی جهانی در مقایسه با دوره سال قبل به دلیل موجودی اندک 
حدود ۲۲ درصد کاهش یافت.افزایش هزینه موادخام، به ویژه آلومینیوم و فوالد، 
بزرگ ترین عامل کاهش سود عملیاتی بود و آن را ۵۰.۷ میلیارد ین کاهش داد. با 
این حال، گوپتا گفت که افزایش فروش ۵۳.۵ میلیارد ینی تأثیر افزایش هزینه های 

کاال را کاهش داد.

 اعزام هواپیماهای چهار کشور برای تعمیر به ایران 
رئیس سازمان هواپیمایی کشــوری گفت: هواپیماهای چهار کشور را در ایران 
تعمیر می کنیم که امکان نام بردن از آنها وجود ندارد. محمد محمدی بخش اظهار 
کرد: هواپیماهای چهار کشــور برای تعمیر به ایران می  آیند که امکان اعالم اسامی 
این کشورها به دلیل طبقه بندی اطالعات وجود ندارد. وی افزود: همه کارهای تعمیر 
هواپیماها در کشور انجام می شود و هشت ماه است که هیچ هواپیمایی را برای تعمیرات 
به کشورهای دیگر اعزام نکرده ایم و در حوزه تأمین اقالمی که باید از کارخانه سازنده 
تأمین شود با شرایط سختی روبه رو هستیم اما این اتفاق رخ می دهد. محمدی بخش 
ادامــه داد: پروازهای چارتری را مدیریت کرده ایم و قصد ما حذف کامل پروازهای 
چارتری نیست بلکه مسیرها و شرکت های هواپیمایی که مجاز به فروش پروازهای 
چارتر هســتند، مشخص و به ایرالین های مربوطه ابالغ شده است. رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری گفت: بنا نداریم برای پروازهای اربعین بلیت چارتری داشته باشیم.

 استقبال از طرح مشوق بیمه ای کارفرمایان
با توجه به جدیدترین آمار و اطالعات به ثبت رسیده در سامانه طرح مشوق بیمه ای 
کارفرمایان وزارت کار، از تعداد بیش از ۱۹ هزار ثبت نام کننده دانش آموخته جویای  
کار، تا اوایل مرداد ۱۴۰۱، تعداد ۱۲ هزار و ۱۸۹ نفر موفق به ثبت قرارداد و جذب در 

بازار کار از طریق طرح مشوق بیمه ای کارفرمایان شده اند.
 بر اساس آمار موجود در این طرح، در این میان استان های خوزستان، آذربایجان 
شرقی و فارس بیشترین و استان های مرکزی، همدان و قم کمترین تعداد اشتغال به 
کار از طریق این طرح را در اختیار دارند. گفتنی است که در همین مدت تعداد ۶ هزار 
و ۳۵۶ کارفرما در قالب طرح مشوق بیمه ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام 
به ثبت نام کرده  و از مزایای آن در حوزه معافیت های بیمه ای بهره مند شده اند که در 
این بین استان های فارس، اصفهان و خوزستان به ترتیب با ۷۷۹، ۵۵۰ و ۵۲۴ مورد 
بیشترین تعداد ثبت نام را در کشور به خود اختصاص داده اند و همچنین در استان های 

قم، مرکزی و سمنان کمترین استقبال از این طرح را شاهد بوده ایم. 
همچنین تعداد جویندگان کار دانش آموخته دانشــگاهی که تا به امروز موفق به 
ثبت نام در طرح مشوق بیمه ای وزارت کار شــده اند ۱۹ هزار و ۱۸۱ نفر است که 
استان های فارس و خوزستان هرکدام با تعداد ثبت نام بیش از ۲ هزار نفر و آذربایجان 
شرقی با بیش از هزار و ۸۰۰ نفر، بیشترین ثبت نام جوینده کار را در قالب این طرح 
دارا هستند. طرح مشوق بیمه کارفرمایی در راستای اجرای بند »الف« تبصره ۱۸ 
قوانین بودجه سنواتی برنامه ششم توسعه و در چهارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی 
با هدف تحرک به بازار کار کشور، حمایت از کارفرمایان و صاحبان کسب و کارهای 
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و ایجاد اشتغال با ترغیب و تشویق کارفرمایان 
کارگاه های تولیدی و خدماتی به اســتفاده از نیروی کار جدید تهیه شــده است. 
سال های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمان اجرای این طرح 
اعالم شده است و دانش آموختگان دانشگاهی دارای مدرک کارشناسی و باالتر و 
کارگاه های خصوصی و تعاونی فعال در بخش هــای اقتصادی دارای کد کارگاهی 

تأمین اجتماعی، گروه هدف این طرح هستند. 
کارفرمایی که مشمول این طرح می شود باید شرایطی از جمله مجوز فعالیت از مراجع 
قانونی، داشتن کد کارگاهی تأمین اجتماعی، ثبت نام در سامانه مشوق بیمه ای، مجوز 
فعالیت از دستگاه اجرایی ذیربط و تعداد نیروی کار جدید مشمول طرح براساس 
نیروی کار مازاد بر بیشترین تعداد بیمه شــدگان، دوماه قبل از ثبت کارگاه داشته 
باشد. از طرفی نیروی کار جدید باید شرایطی از جمله دارا بودن مدرک تحصیلی 
کارشناسی یا باالتر، حداکثر ۳۸ سال سن )مدت زمان خدمت وظیفه به حداکثر 
سن افراد ذکور اضافه می شود( و حداکثر سابقه بیمه ۳۶ ماه باشد. ساز و کار اجرای 
طرح مشوق بیمه ای به این صورت است که ابتدا نیروی کار جدید و کارفرما در سامانه 
طرح مشوق ثبت نام می کنند و در ادامه نیروی کار جدید مشمول، توسط کارفرما 
در سامانه انتخاب می شود. همچنین قرارداد کار در سامانه توسط کافرما بارگذاری 
می شود و درخواست مشوق در سامانه توسط اداره کار شهرستان و استان بررسی 
و تأیید می شود. مشوق بیمه ای معادل ۲۳ درصد حداقل دستمزد تعیین شده از 
 سوی شورای عالی کار براساس گزارش اعالمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 به صورت واریز نقدی به حساب معرفی شده توسط کارفرما در صندوق کارآفرینی 
امید پرداخت می شود.بر اساس این طرح، افرادی که از دوره مقدماتی طرح کارورزی 
)دوره ۳ ماهه( در کارگاه ها و مؤسسات استفاده کرده اند حداکثر می توانند تا ۲۱ ماه 

از مشوق بیمه ای استفاده کنند.

 ذخیره آب سدهای تهران و اصفهان چقدر اضافه شد؟
سامانه  بارشی اخیر در ۲ استان تهران و اصفهان به افزایش ذخیره سدها کمک کرد. 
به طوری که ذخیره آب ۵ سد اســتان تهران ۹.۵ میلیون متر مکعب و سد زاینده 
رود ۸ میلیون متر مکعب رشد کرد، اما همچنان بخش قابل توجهی از سدهای این 
دو استان خالی است. به طوری که سید مجتبی موسوی نایینی، مدیر بهره برداری 
و نگهداری از ســد زاینده رود و کوهرنگ به ایرنا گفت: با وجود بارش های اخیر در 
سرشاخه های رودخانه، ۷۸ درصد گنجایش سد زاینده رود خالی است. در همین 
حال، روند ورودی جریان آب به سدهای کشور همچنان تداوم داشته و پیش بینی 
می شود، ورودی آب به سدهای امیرکبیر، الر، لتیان، ماملو و طالقان به بیش از ۱۰ 

میلیون متر مکعب ارتقا پیدا کند.
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اصلسرمایهدربورسچگونهتضمینمیشود؟
زهرا جعفری  -   ایده روز  | از آنجایی که 
ســرمایه گذاری در بازار سرمایه همواره با ریسک 
همراه بوده، طی هفته های گذشته سازمان بورس 
و اوراق بهادار موافقت اصولی خود را با صندوق های 
تضمین اصل سرمایه اعالم کرده است تا در عین 
تضمین اصل سرمایه در دوره نزول، سود دهی در 

دوران صعود را هم حاصل  کند.
 شاید ناخوشایندترین ریسک سرمایه گذاری 
در بــورس برای افــراد، مخصوصا تــازه واردها، 
کاهش اصل ســرمایه  یا آورده اولیه ای باشد که 
وارد این بازار می کنند، چرا که بعضا این سرمایه 
از محل دارایی هایی اصلی افراد تامین می شــود. 
ســرمایه گذاران از یک طرف مایل نیستند اصل 
سرمایه  آنها متوجه ریسک و ضرر شود؛ از طرف 
دیگر عالقه مند هستند در شرایط رشد و صعودی 
شاخص نیز از بازدهی و سود برخوردار شوند. در 
این راستا، یک ســازوکار جدید در بازار سرمایه 
ایجاد شده اســت که به زودی وارد بازار خواهد 
شد. این ابزار جدید در عین تضمین اصل سرمایه 
در دوره نزول، ســود دهی در دوران صعود را هم 

حاصل می کند.
طی هفته های گذشته سازمان بورس و اوراق 
بهادار موافقت اصولی خود را با صندوق های تضمین 
اصل ســرمایه اعالم کرده است،   این صندوق ها 
اصل ســرمایه ای که افراد وارد بازار می کنند را با 

سازوکارهای خاص خود تضمین می کنند.

 روش های ضمانت اصل سرمایه
صندوق هــای مذکور رکن ضامــن دارند، به 

عبارت دیگر در صورت عملکرد نامطلوب صندوق 
به هر حال اصل ســرمایه یا همــان آورده اولیه 

تضمین می شود.
البته بین ارکان تضمیــن تفاوت هایی وجود 
دارد. در نوع اول که تضمین با ضمانت سبدگردان 
است، شرکت سبدگردان ارائه دهنده صندوق، که 
از لحاظ توان مالی و حســن ســابقه مورد تایید 

سازمان بورس اســت، تضمین کننده بوده و در 
صورت زیان، اصل ســرمایه را تضمین می کند.

 صندوق تضمین با ضمانت سبدگردان به صورت 
صدور و ابطالی است. این نوع صندوق همچنین 
در رده صندوق های سرمایه گذاری مختلط رده 
بندی می شود که به سرمایه گذاران امکان بهره 
مندی از رشــد بازار را هم در زمان رشد بازار در 

کنار تضمین آورده اولیه در زمان افت بازار خواهد 
داد. قیمت خرید هر واحد آن در پذیره نویســی 

۱۰۰۰ تومان است.
در نوع دوم که  تضمین با ضمانت سرمایه گذاران 
صورت میگیرد، تضمین با رکن ضامن اهرم است 
که ساز و کار پیچیده ای دارد. در این نوع صندوق 
ابتدا یک صندوق قابل معامله )ETF( پذیره نویسی 

می شــود که حداقل مبلغ مورد نیاز برای خرید 
واحدهای این صندوق ۱۰۰ میلیون تومان است. 
اصل سرمایه نیز در این صندوق، تضمین نمی شود 

و با ریسک همراه است.
 پــس از صدور مجوز تاســیس این صندوق 
قابل معامله )ETF( و شروع فعالیت آن، صندوق 
دیگری به صورت صدور و ابطالی پذیره نویســی 
می شــود که در واقع اصل ســرمایه این واحدها 
 تضمیــن می شــود و رکن ضامــن این صندوق

 همان صندوق ETF اولیه است که با ریسک همراه 
بود. به عبارتی به  جای سبدگردان، سرمایه گذاران 
صنــدوق ETF ضامن واحدهای صندوق تضمین 

می شوند.  

 تفاوت دو نوع صندوق تضمین اصل 
سرمایه چیست؟

در صندوق نوع اول که تضمین با رکن ضامن 
انجام می شود، از زمان تاسیس صندوق، می توان 
واحدهای این صندوق که دارای تضمین است را 
خریداری کرد اما برای خریــد واحدهای دارای 
تضمین صندوق نوع دوم که تضمین با مکانیزم 
اهرمی اســت ابتدا باید صبر کرد تا پذیره نویسی 

واحدهای قابل معامله این صندوق تکمیل شود.
صنــدوق تضمین با رکن ضامن را شــرکت 
سبدگردان آن صندوق تضمین می کند در حالی 
کــه واحدهای دارای تضمیــن صندوق تضمین 
با مکانیزم اهرمی را ســایر ســرمایه گذارانی که 
واحدهــای قابل معامله این صندوق را خریداری 

کرده اند، تضمین می کنند.

افتتاح حساب ۵۶۶ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن 
و رســیدن ۴۳۰ هزار واحد به مرحله ی فونداسیون از 
پیشرفت نسبی پروژه ها حکایت دارد؛ در این خصوص 
وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد که پروژه ها در مراحل 
اولیه با تسهیالت بانکی پیش برود تا متقاضیان نسبت 
به روند اجرای کارها خوشبین شوند. برخی بانک ها نیز 
که بجز بانک مسکن تاکنون عملکرد آماری در این پروژه 
ارایه نداده اند اعالم کرده اند در حال تحقق تکالیف خود 

در این زمینه هستند.
 حدود ۳.۶ میلیون نفر از ۵.۵ میلیون نفری که در طرح 
نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند تایید شده اند و تا 
کنون بیش از ۵۶۶ هزار متقاضــی در این پروژه افتتاح 
حساب کرده اند. بنا به گفته محمود شایان، مدیرعامل 
بانک مســکن میزان واریز وجوه متقاضیان به حساب 
بانک معادل ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این 
رقم ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان 
واریز شده است. مابقی نزد بانک است تا بنا به درخواست 

دستگاه های متولی به سازندگان پرداخت شود.
هم چنین از محل تســهیالت تــا کنــون ۱۲ هزار و 
۹۰۰ میلیارد تومان به حساب ســازندگان واریز شده 
است. شــایان، مدیرعامل بانک مســکن جمع واریزی 
به حســاب ســازندگان از محل  آورده و تسهیالت را 
۲۳ هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومان عنوان کــرد. تعداد 
 ۳۱۲ هزار و ۵۱۵ واحد برای اخــذ وام به بانک معرفی

 شــده که تا کنون با ۱۱۴ هزار و ۹۷ واحد قرارداد امضا 
کرده اند. مبلغ تسهیالت منعقد شــده ۳۸ هزار و ۶۰۰ 

میلیارد تومان است.
درخصوص آخرین وضعیت پروژه نیز تا روز ۱۴ تیرماه 
امسال یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحد تعریف شده که از 
این تعداد برای ۶۲۱ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر 
شده، ۴۳۰ هزار به مرحله ی فونداسیون رسیده، سقف 
۲۰۱ هزار واحد زده شده، ۱۴۰ هزار واحد به مرحله ی 
سفت کاری و حدود ۶۳ هزار واحد به نازک کاری رسیده 
است. گفته می شود در آینده نزدیک واحدهایی که به 
نازک کاری رســیده اند در نقاط مختلف کشور افتتاح 

خواهند شد.
با توجه به آمار افتتاح حساب می توان نتیجه گیری کرد که 
روند واریز آورده توسط متقاضیان چندان مطلوب نیست. 
طبق آمار ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ تعداد ۵۵۹ هزار نفر در بانک 

افتتاح حساب کرده بودند که این رقم هم اکنون به ۵۶۶ 
هزار و ۷۸۸ نفر رسیده است. مسئوالن بارها تاکید کرده اند 
که متقاضیان، آورده خود را به موقع واریز کنند تا پروژه ها 

دچار توقف نشوند.
از اتفاقات مثبت روزهای اخیر، ورود دو بانک بجز بانک 
مسکن به فرآیند پرداخت تســهیالت مسکن است. با 
وجود آن که ۲۶ بانک در پرداخت تســهیالت مسکن 
تعهد دارند، تا کنون فقط بانک مسکن به وظایف خود 
عمل کرده بود. در روزهای اخیر دو بانک صنعت و معدن 
و توسعه صادرات، سهم تسهیالت خود را به بانک مسکن 

برای پرداخت وام واگذار کردند.
 در واقع منابع را تامین کرده امــا وظیفه ی پرداخت را 
به عهده بانک مسکن گذاشــته اند. علیرضا قیطاسیـ  

مدیرعامل بانک دی نیز گفت که سهمیه ۷۵۰ میلیارد 
تومانی بانک دی در پروژه نهضت ملی مسکن در دو استان  
تهران و هرمزگان است که این بانک به تکلیف خود در این 

زمینه عمل می کند.
سه چالش مهم طرح نهضت ملی مسکن، عدم واریز به 
موقع آورده توســط متقاضیان، پای کار نیامدن برخی 
بانک ها در پرداخت وام و تورم نهاده های ساختمانی است. 
بانک ها معموال ترجیح می دهند به جای پرداخت وام های 
به بخش مسکن، تسهیالت کوتاه مدت بپردازند که عمدتا 

به بخش خدمات پرداخت می شود.
هم چنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی می تواند نرخ 
تمام شده واحده را باال ببرد. بر اساس اعالم مرکز آمار در 
زمستان سال گذشته میانگین تورم نقطه به نقطه مصالح 
ساختمانی ۵۵ درصد بوده که می تواند چالشی برای پروژه 
نهضت ملی مسکن باشــد. البته دولت طرح هایی مثل 
پرداخت اعتباری مصالح را در دستور کار خود قرارداده 
اما به گفته ی بعضی ســازندگان، هنوز شکل اجرایی به 
خود نگرفته است. با این حال رسیدن ۴۳۰ هزار واحد به 
مرحله ی فونداسیون، حکایت از امیدوار شدن به طرح 
مذاکور دارد. آخرین قیمتی که برای واحدهای نهضت 
ملی مسکن اعالم شده متری ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان 

است که هر سه ماه یک بار تعدیل خواهد شد.
رستم قاســمیـ  وزیر راه و شهرسازی به مجموعه های 
تحت مســئولیت خود دســتور داده فعال پروژه ها را با 
تسهیالت بانکی پیش ببرند تا متقاضیان نسبت به طرح 

نهضت ملی مسکن امیدوار و خوشبین شوند.

بانکهاکمکمدارندپایکارمیآیند

در خردادماه چک های وصول شده نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 
۸.۱ درصد و ۲۷ درصد افزایش نشان می  دهد

گروه اقتصادی / با اجرایی شــدن قانون جدید چک به تدریج تعداد چک های 
برگشتی و بی محل در حال کاهش است. در حالی که در سال های نه چندان دور 
چک های برگشتی به یکی از معضالت اقتصاد ایران تبدیل شده بود، تغییرات 
قانونی چک باعث شد تا اعتبار را به این اوراق بهادار مهم و تأثیرگذار در مبادالت 
اقتصادی بازگرداند. براســاس گفته های مهران محرمیان معاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی، در سال های قبل تا ۱۵ درصد از چک ها برگشت می خورد، اما 
اخیراً این رقم به ۱۰ درصد کاهش یافته و در حال حاضر برای چک های جدید 
صیادی به ۶.۵ درصد رسیده و برای چک های قدیمی حدود ۱۰ درصد چک ها 
برگشت می خورد. قانون جدید چک که از سال ۹۷ تصویب شد، باعث تسهیل در 
امور چک شده و براساس مصوبه نمایندگان مجلس و این قانون، قرار شده است 
مانده کسری چک برگشتی از سایر حساب های فرد صادرکننده چک به میزان 
کسری مبلغ مورد نیاز در حساب صادرکننده چک مسدود شود. از هفتم خرداد 
امسال این طرح عملیاتی شد که قبل از آن طرح به صورت آزمایشی انجام می شد، 
در روزهای اول روزانه ۵۰۰ فقره چک با مسدودی به دلیل کسری اعتبار مواجه 
می  شد که این رقم به روزانه هزار چک و هم اکنون از ۱۰ هزار چک دارای کسری 
با مسدودی منابع در سایر حساب های فرد عبور کرده و پیش بینی می  شود، تعداد 
مسدودی ها برای چک برگشتی به ۵۰ هزار حساب هم برسد.عالوه براین، آن طور 
که رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور خبر داده، از زمان اجرای قانون جدید چک 

محکومیت های ناشی از چک ۵۰ درصد کاهش یافته است. 

 90.5 درصد چک ها وصول شد
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از چک های مبادله شــده در خردادماه امسال، 
حاکی از تغییرات قابل توجهی در این بخش است. بررسی داده های بانک  مرکزی 
حاکی از این است که از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک صادرشده در خردادماه 
حدود ۹۰.۵ درصد وصول شده است. براساس این گزارش که مربوط به وضعیت 
چک های مبادله شده در خردادماه است در کل ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک 
به ارزش حدود سه هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد ۷.۷ درصد و از نظر مبلغ ۲۴.۹ درصد افزایش داشته  است. استان 
تهران با حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزش یک هزار و ۷۷۱ هزار 
میلیارد ریال بیشترین سهم چک های مبادله شده را دارد و استان های اصفهان و 

خراسان رضوی در مرتبه بعد قرار دارند.

  افزایش چک های وصولی دریک سال اخیر
برپایه اطالعات ارائه شده ازسوی بانک مرکزی، در خردادماه سال جاری در کل 
کشور بیش از ۶.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۰۵۰ هزار میلیارد ریال 
وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۱ درصد و ۲۷ 
درصد افزایش نشان می  دهد. دراین ماه ازکل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده 
به ترتیب ۹۰.۵ درصد و ۸۹.۱ درصد وصول شــده است. درصد تعداد و مبلغ 
چک های وصول شده در اردیبهشت ماه امسال به ترتیب ۹۰.۲ درصد و ۸۷.۶ 
درصد و در خردادماه سال گذشــته به ترتیب برابر ۹۰.۳ درصد و ۸۷.۴ درصد 
بوده است. در خرداد امسال در استان تهران حدود ۲ میلیون فقره چک به ارزشی 
بیش از ۱۶۱۰ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۱.۳ درصد و از نظر 

ارزش ۹۰.۹ درصد از کل چک های مبادله ای وصول شده است.  

 رکوردداران وصول چک
طبق گزارش بانک مرکزی، در ماه مورد بررسی در میان سایر استان های کشور 
بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در استان به 
ترتیب به استان های گیالن به ۹۳.۳ درصد، خوزستان با ۹۱.۹ درصد و البرز با 
۹۱.۶ درصد اختصاص داشته است. همچنین استان های خراسان شمالی با ۸۶.۷ 
درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۸۷.۵ درصد و لرستان با ۸۷.۶ درصد پایین ترین 
نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده را به خود اختصاص 
داده اند. در خرداد امسال، بررسی در میان سایر استان های کشور نشان می  دهد، 
بیشترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در 
استان به ترتیب به اســتان های البرز با ۹۱.۱ درصد، گیالن با ۹۰.۲ درصد و 

هرمزگان با ۹۰ درصد بوده است و استان های اردبیل با ۸۲.۷ درصد، کردستان و 
لرستان هر کدام با ۸۳.۱ درصد و سیستان و بلوچستان با ۸۳.۷ درصد کمترین 
نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را 

به خود اختصاص داده اند. 

 چک های برگشتی
در خرداد امسال، در کل کشور بیش از ۶۴۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۳۷۴ 
هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتیب ۴.۶ درصد و ۹.۵ درصد افزایش نشان می  دهد. در این ماه از کل 
تعداد و مبلغ چک های مبادله شده به ترتیب ۹.۵ درصد و ۱۰.۹ درصد برگشت 
داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در اردیبهشت 
ماه سال جاری به ترتیب معادل ۹.۸ درصد و ۱۲.۴ درصد و در خردادماه سال 
گذشته به ترتیب برابر ۹.۷ درصد و ۱۲.۶ درصد بوده است. بدین ترتیب درخرداد 
امسال در مقایسه با یک سال اخیر یعنی خرداد ۱۴۰۰، نسبت چک های برگشتی 
به وصول شده از نظر تعداد ۲ دهم درصد و نسبت چک های برگشتی به وصولی 

از نظر ارزش ۱.۷ درصد کمتر شده است. 

 استان های رکورددار چک برگشتی
در خردادماه در استان تهران معادل ۱۸۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۶۱ 
هزار میلیارد ریال برگشــت خورده که از نظر تعداد ۸.۷ درصد و از نظر ارزش 
۹.۱ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است. در این ماه در بین 
استان های کشور بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های 
مبادله ای در استان، به ترتیب به اســتان های خراسان شمالی با ۱۳.۳ درصد، 
کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲.۵ درصد و لرستان با ۱۲.۴ درصد اختصاص داشته 
است و استان های گیالن با ۶.۷ درصد، خوزستان با ۸.۱ درصد و البرز با ۸.۴ درصد 
پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده 
را به خود اختصاص داده اند. در ماه مورد بررسی در میان سایر استان های کشور 
بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده به 
ترتیب به استان های اردبیل با ۱۷.۲ درصد، کردستان و لرستان هر یک با ۱۶.۹ 
درصد و سیستان و بلوچستان با ۱۶.۳ درصد اختصاص یافته است. همچنین 
اســتان های البرز با ۸.۹ درصد، گیالن با ۹.۸ درصــد و هرمزگان با ۱۰ درصد 
کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در 

استان را به خود اختصاص داده اند. 

خداحافظیباچکهایبیمحل

 کدام شرکت های آسیایی بیشترین کاهش سرمایه را داشته اند؟
داده ها نشــان می دهد که شرکت های آسیایی در سال جاری به دلیل افزایش 
نرخ های بهره و ترس از عمیق تر شــدن رکود، ســرمایه گذاری را به شدت کاهش 
خواهند داد و بودجه ها به طور متوســط در ســال آینده کاهش خواهند یافت که 

اولین رکود از سال ۲۰۱۵ است.
بر اساس داده های رفینیتیو، انتظار می رود مخارج سرمایه ای در شرکت های بزرگ 
و متوســط آسیایی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۴ درصد رشد کند و ۰.۷ درصد در 

سال ۲۰۲۳ در مقایسه با رشد ۱۳ درصدی در سال گذشته کاهش یابد.
شرکت ها در سطح جهان با افزایش هزینه های مواد خام، نیروی کار و لجستیک 
مقابله می کنند زیرا قرنطینه های مرتبط با کووید-۱۹ چین زنجیره های تامین را 
بیشتر تحت فشار قرار داده و جنگ اوکراین قیمت های انرژی را افزایش داده است 

و کسب وکارها نسبت به کاهش تقاضای مصرف کننده احتیاط کرده اند.
انتظار می رود برخی از بخش ها با شدت بیشتری هزینه ها را کاهش دهند. انتظار 
می رود هزینه ســرمایه برای خودروهای آسیایی و تامین کنندگان قطعات آنها در 
سال جاری ۱۶.۵ درصد کاهش یابد، اگرچه ممکن است در سال آینده ۲.۱ درصد 
افزایش یابد.همچنین، انتظار می رود شرکت های فناوری منطقه که هنوز ۸ درصد 
بیشــتر از سال گذشته برای دریافت آخرین تقاضای تولیدشده توسط همه گیری 

هزینه کردند، هزینه های خود را تا ۳ درصد در سال آینده کاهش دهند.
بر اساس گزارش رویترز، کاهش بودجه نیز با توجه به کشور متفاوت خواهد بود، 
به طوری که داده ها نشان می دهد مالزی و چین بیشترین کاهش ها را به ترتیب با 

۱۲.۱ درصد و ۴.۶۸ درصد انجام داده اند.

 نرخ بهره بین بانکی بعد از ۱5 هفته کاهشی شد
نــرخ بهره بین بانکی که در هفته های اخیر با قدرت ســیر صعودی را طی 
می کرد و واکنش فعاالن بازار سرمایه را به همراه داشت، بعد از ۱۵ هفته وارد 
مدار نزولی شده است. به گزارش تسنیم، افزایش نرخ بهره بین بانکی در ماه های 
اخیر موجب شــد  با واکنش فعاالن بازار سرمایه، بانک مرکزی وارد عمل شود 
و اعالم کند که نرخ سود بین بانکی ازاین پس مدیریت خواهد شد. رئیس کل 
بانک مرکزی در جلسه با بورسی ها قول داد که نرخ بهره بین بانکی را مدیریت 
خواهد کرد و این نرخ کاهشــی می شود؛ برهمین اساس  نرخ بهره بین بانکی 
بعد از ۱۵ هفته باالخره کاهشی شد. در هفته منتهی به ۶ مرداد ماه نرخ بهره 
بیــن بانکی با ۰.۱۸ درصد کاهش به ۲۱.۱۳ درصد رســید؛ این نرخ در هفته 

منتهی به ۳۰ تیر ماه ۲۱.۳۱ درصد بود.

 معامالت توافقی دالر با 30 هزار تومان شروع شد
معامالت توافقی دالر در بازار ارزشنبه ، هشتم مردادماه در کانال قیمت ۳۰ 

هزار تومان کار خود را آغاز کرد. 
 اواخر خردادماه بود که بانک مرکزی برای ســاماندهی بازار ارز در تعامل با 
کانون صرافی ها، صرافی های معتبر و صادرکنندگان به این جمع بندی رســید 
که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه اندازی شود. سپس امکان معامالت توافقی ارز 
در صرافی ها و بازار متشکل ارزی فراهم شد. روز شنبه، هشتم مردادماه در آغاز 
بــه کار فعالیت معامالت توافقی بازار ارز، دالر با قیمت ۳۰ هزار و ۳۳۸ تومان 
و با حجم ۱۰ هزار معامله شد.معامالت توافقی دالر در روز کاری پنجشنبه، ۶ 
مردادماه کار خود را با ۳۰ هزار و ۲۸۰ تومان شــروع و با نرخ ۳۰ هزار و ۳۸۰ 

تومان به پایان رساند.

 ۴00 میلیارد تومان مالیات برای خانه های لوکس
رئیس ســازمان مالیاتی کشور، وضعیت اخذ مالیات از خودروها و خانه های 
لوکس کشور را در سال ۱۴۰۰ تشریح کرد. به گزارش ایرنا، »داوود منظور« به 
آخرین وضعیت دریافت مالیات از خودروها و خانه های لوکس اشاره کرد و افزود: 
در خصوص خانه ها و خودروهای لوکس مشمول مالیات، اعتراضی وجود ندارد، 
یعنی مواردی که توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی و بحث مالیات به مالکان 
آنها اعالم شده، برایشان برگه مطالبه صادر شده است. معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی دولت سیزدهم درباره مجموع مالیات خودرو و خانه های لوکس اظهار 
داشــت: مجموع مالیات خانه های لوکس حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و مجموع 
مالیات برای خودروهای لوکس حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ است.

 چقدر کارت بانکی داریم؟
مانده انواع کارت های بانکی در کشور تا پایان خردادماه سال جاری، از ۴۲۰ 
میلیون عدد گذشته است. به گزارش ایسنا، مانده کارت های بانکی صادر شده 
بانک ها تا پایان خرداد امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۴۲۰ 
میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، 
هدیه و کارت پول الکترونیک در کشــور وجود دارد.در این زمینه، بررسی آمار 
بانک مرکزی نشــان می دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده 
نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. همچنین، تا پایان خردادماه سال جاری 
بالغ بر ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۶۵ عدد کارت بانکی از نوع برداشــت در 
کشــور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۸ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۱۵۳ 
کارت، بیشــترین صدور کارت برداشــت در میان بانک ها و مؤسسات اعتباری 

کشور را داشته است.

 پیش بینی اعزام 5 میلیون مسافر در ایام اربعین
وزیر راه وشهرســازی با بیان اینکه از ۳ماه پیش ستاد اربعین تشکیل شده 
اســت،  از پیش بینی برای جابه جایی حدود ۵ میلیون زائر اربعین حســینی در 
سال جاری خبر داد. رستم قاسمی در مراسم تقدیر از دست اندرکاران عملیات 
حــج تمتع ۱۴۰۱ بیان کرد: برای حج امســال حدود۴۰هزار نفر با هواپیمای 
جمهوری اســالمی ایران جابه جا شــدند که برای خیلی ها این کار نشدنی بود 
اما با برگزاری جلســات و پیگیری هــای مؤثر به لطف خدا این عملیات هوایی 
و پروازی بســیار بزرگ با یک ایرالین به دست توانمند همکاران ما انجام شد. 
وی افزود: کار بسیار بزرگی در ارتباط با موضوع اربعین بر دوش این وزارتخانه 
اســت و از ۳ماه پیش ســتاد اربعین تشکیل شده تا بتوانیم به حدود ۵میلیون 
زائر اربعین حسینی خدمات رسانی کنیم. وزیر راه وشهرسازی خاطرنشان کرد: 
در این ستاد برنامه ریزی الزم برای اعزام زائران اربعین در حال انجام است که 
طبــق پیش بینی های صورت گرفته ۵۰ الی۶۰هزار زائر به صورت هوایی به این 

سفر خواهند رفت.

 تعیین قیمت پایه حق العمل مشاورین امالک 
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه وشهرسازی اعالم  کرد: قیمت پایه 
حق العمل مشــاورین امالک مشخص شده است اما نرخ آن باید در کمیسیون 
نظارت هر اســتان و شهرســتان مشخص شود که تا ۱۵روز آینده ابالغ خواهد 
شــد. »پروانــه اصالنی« افزود: بــرای دریافت حق العمل مشــاورین امالک از 
طریق دســتگاه های پوز هم ضروری اســت  ســازمان امور مالیاتی تمهیداتی 
بیندیشــد با این هدف که بنگاه های مشــاوره امالک به دســتگاه های پوزی 
که متصل به ســازمان امور مالیاتی اســت، مجهز شــوند. وی اعالم کرد: در 
حال حاضر قیمت پایه محاســبه حق الزحمه مشــاورین امالک مشخص شده 
اســت اما نرخ باید در کمیسیون نظارت هر اســتان و شهرستان تعیین شود. 
 اصالنی افزود: می پذیریم کــه قیمت تقویم امالک با قیمت بازار اختالف دارد

 امــا آنچه در این مصوبه اهمیت دارد ثابت و مشــخص بودن پایه محاســبه 
حق الزحمه مشاورین امالک است.

 هدررفت ساالنه 270 هزار میلیارد تومان بنزین در خودروهای تولید داخل
مصرف بنزین در خودروهای  داخلی دو برابر میانگین جهانی است که این موضوع ایران را از درآمد ساالنه ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی از طریق صادرات بنزین محروم کرده است. به عبارتی دیگر، با یک حساب سرانگشتی میزان 
هدررفت بنزین به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی ساالنه ۱۰ میلیارد دالر است و با احتساب نرخ ۲۵ هزار تومان برای هر دالر، عدم  النفعی  بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال به کشور وارد می شود. به گزارش فارس، 
بعد از گذشت ۵ ماه از سال ۱۴۰۱، پیش بینی ها درباره سر  به  سر شدن تولید و مصرف بنزین در کشور محقق شده است و بنا بر گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر 
در روز رسیده است. در صورت تداوم روند فعلی، مصرف از تولید پیشی گرفته و ایران تبدیل به واردکننده بنزین می شود. اما دلیل اصلی مصرف باالی بنزین در کشور به کیفیت پایین خودروهای داخلی بازمی گردد. جلیل ساالری، 
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، در این باره می گوید: تعداد خودروهای شــخصی و موتورســیکلت در کشــور حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون دستگاه را شامل می شود، اگر استاندارد جهانی را در این خودروها و 

موتورسیکلت ها داشته باشیم ۵۰ درصد کاهش مصرف خواهیم داشت، یعنی روزانه ۵۰ میلیون لیتر کاهش مصرف است و این حجم کاهش ارزش افزوده باالیی داشته و برای کشور  ارزآوری دارد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/05/10

شماره : 1430

 معاون موسســه تحقیقات ثبت و گواهی 
بذر و نهــال وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
حدود ۶۵ درصــد برنامه ابالغی وزارت جهاد 
کشاورزی در تولید بذر گندم آبی و دیم تاکنون 
برای کشت پاییزه سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ 
به رغم خشکســالی و گرمای خارج از نرم اول 
فصل، محقق شده است.صمد مبّصر افزود: تا 
چهارم مرداد امسال ۳۲۷ هزار و ۶۲۵ تن بذر 
گندم از کشاورزان پیمانکار توسط شرکت های 
تولیدکننده بذر خریداری شده که تحقق ۶۵ 
درصدی برنامه ابالغی وزارتخانه را در تولید این 
نهاده نشان می دهد. معاون موسسه تحقیقات 
ثبت و گواهی بذر و نهال کشور اظهار داشت: 
امسال تولید ۵۰۰ هزار و ۸۴۵ تن بذر گندم 
برای توزیع در سال زراعی آینده هدف گذاری 
شده که ۳۲۵ هزار تن آن مربوط به بذر گندم 

آبی و ۱۷۴ هزار و ۹۵۸ تن بذر دیم است.
وی تصریح کرد: تاکنون ۲۳۹ هزار و ۹۵۳ 
تن بذر گندم آبی در تمام طبقات معادل حدود 
۷۴ درصــد و ۸۷ هــزار و ۶۷۲ تن بذر گندم 
دیــم معادل ۵۰ درصد هدف برنامه توســط 
شرکت های متولی بذر از کشاورزان پیمانکار 
خریداری شده و خرید ارقام دیم در استان های 

غرب و شمال غرب کشور ادامه دارد.
مبّصر یادآور شــد: از سال گذشته نیز ۳۰ 
هزار تن بذر گندم ضد عفونی شــده در انبار 

شرکت ها موجود اســت که به طور عمده از 
ارقام آبی هســتند و می تواند به برنامه تامین 

بذر در سال زراعی آینده کمک کند.
وی گفت: نیاز کشور به بذر گندم برای یک 
سال زراعی در اراضی دیم و آبی نزدیک به یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار تن است و معموالً برنامه 

وزارت جهاد کشاورزی این است که نزدیک به 
۶۵ درصد بذر آبی و ۴۰ درصد بذر دیم مورد 
نیاز کشور را برای کشت با بذرهای گواهی شده 
تــدارک ببیند و بقیه بذور مورد نیاز از طریق 
بذرهای خودمصرفی کشاورزان تامین می شود.

معاون موسســه تحقیقات ثبت و گواهی 

بذر و نهال کشور اظهار داشت: تمام بذرهای 
گواهی شــده زیر نظارت فنی این موسســه 
تحقیقاتی تولید می شوند و برچسب گواهی 
دریافت می کنند.وی خاطرنشــان کرد: برای 
کشت پاییز ســال گذشته ۴۰۲ هزار تن بذر 
گواهی شــده گندم خریداری شد که از این 

میزان نزدیک به ۳۷۰ هــزار تن بذر خالص 
می توانست در کیسه در اختیار کشاورزان قرار 
گیرد و این در حالی است که تنها حدود ۲۵۰ 

هزار تن آن میان کشاورزان توزیع شد.
مبّصر افزود: سال گذشته به دالیل مختلف 
از جمله بحت مربوط به قیمت گذاری غیراصولی 
بذر و کشش ضعیف گندمکاران برای خرید، 
نزدیک به ۱۴۰ هزار تن از بذرهای تدارک دیده 
شده در شرکت های متولی خرید بذر، رسوب 
کرد که نزدیک به ۳۰ هــزار تن آن فرآوری  
و مابقی به صورت بــذر خام و فله ای بود که 

متاسفانه امسال تحویل سیلوها شد.
 معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر 
و نهال کشــور با اشاره به مشکالت نقدینگی 
شرکت های متولی خرید بذر خام از کشاورزان 
گفت: این شــرکت ها برای پرداخت پول بذر 
خام به کشاورزان پیمانکار به نقدینگی زیادی 
نیــاز دارند و این نقدینگــی همواره در قالب 
تسهیالت از سوی بانک کشاورزی در اختیار 
شرکت های متولی خرید بذر قرار می گرفت.

مبّصر اظهار داشت: امسال به رغم پیگیری های 
متعدد از ســوی بخش هــای مختلف وزارت 
جهاد کشاورزی، این شرکت ها قادر به دریافت 
تســهیالت برای خرید بذر خام از پیمانکاران 
نشــده اند و این در حالی اســت که خرید از 

مناطق سرد همچنان ادامه دارد.

خرید از مناطق سردسیر ادامه دارد

 مردم از خرید گوشت از اماکن غیرمجاز خودداری کنند
 سازمان دامپزشکی کشور از کنترل بیماری تب کریمه کنگو با اقدامات مراقبتی 
و پیشــگیرانه خبر داد و گفت: طی دو ماه اخیر بیش از ۲۲ میلیون مترمربع از 

جایگاه های دام در کشور سم پاشی شده است.
 سازمان دامپزشکی در اطالعیه ای با اشاره به آخرین اقدامات کنترل بیماری تب 
کریمه کنگو آمده است: خوشبختانه با اقدامات نظارتی طی ده روز اخیر یک نفر 
به بیماری تب کریمه کنگو مبتال شده و دلیل آن سه برابر شدن اقدامات مراقبتی 

در راستای اجرای سیاست های مراقبتی و پیشگیرانه می باشد.
بر اســاس این اطالعیه در طرح مراقبتی و نظارتی سازمان دامپزشکی کشور، 
ظــرف دو ماه اخیر بیــش از ۲۲ میلیون مترمربع از جایگاه های دام در کشــور 

سم پاشی شده است.
ایــن اطالعیه می افزاید: در مدت یاد شــده همچنین با توصیه های ســازمان 
دامپزشکی کشور نسبت به ایجاد حمام های ضدکنه برای دام اقدامات جدی شده 

و سموم رایگان در اختیار دامداران، عشایر و روستاییان قرار گرفته است.
ســازمان دامپزشکی کشور با برپایی میزهای خدمت در مراسم نماز جمعه در 
شهرستان ها و انتشار پوستر در فضای رسانه ای در زمینه آگاهی بخشی به مردم و 
پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو که بیماری مشترک میان انسان و دام است 
نیز اقدام کرده است.این سازمان بار دیگر از مردم خواست گوشت و فرآورده های 
پروتئینــی را از مراکز معتبر همچون قصابی ها و مراکز عرضه مجاز فرآورده های 

گوشتی تهیه کنند و نسبت به برچسب دامپزشکی نیز توجه ویژه داشته باشند.
همچنیــن مردم از خرید گوشــت از اماکن غیرمجــاز و به ویژه کنار جاده ای 

خودداری کنند.

 برنج های وارداتی از سالمت و کیفیت باالیی برخوردارند
 معاون بازرگانی خارجی شــرکت بازرگانی دولتی ایران با اعالم اینکه ورود 
کاالهای اساسی از جمله برنج به کشور در کنترل قیمت این محصول موثر است، 

گفت: برنج های وارداتی از کیفیت و سالمت بهداشتی باالیی برخوردار است.
امیــر طالبــی  افزود: با توجه به تصمیم ســتاد تنظیم بــازار مبنی بر لغو 
ممنوعیــت چهار ماهه واردات برنج، پیش بینی می شــود در هفته ها و ماه های 
آینده تا با تداوم واردات برنج به کشور، زمینه برای کاهش قیمت این محصول 

پرمصرف فراهم شود.
معاون بازرگانی خارجی شــرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اهمیت و 
ضرورت در دســترس بودن انواع کاالهای اساسی برای عموم مصرف کنندگان، 
افزود: انتظار می رود با کاهش قیمت برنج ایرانی، مردم به سمت استفاده از این 
محصول سوق پیدا کنند و همچنین واردات برنج، امکانی است تا مصرف کنندگان 
حداقل از وجود برنج های خارجی در بازار با قیمت مناســب و به مقدار کافی، 

اطمینان خاطر داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه افزایش عرضه هــر کاال بر کاهش قیمت آن کاال در 
بازار تأثیر خواهد گذاشــت و تعادل در عرضــه و تقاضا، باعث تعدیل قیمت ها 
خواهد شد، اظهار کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران بر اساس تکالیف ابالغی، 
انواع کاالهای اساسی از جمله برنج را به کشور وارد می کند؛ ضمن اینکه بخش 

خصوصی نیز در واردات این محصول از سهم باالیی برخوردار است.
طالبی با تأکید بر کیفیت مطلوب برنج های وارد شده به کشور توسط شرکت 
بازرگانــی دولتی ایران و تالش این شــرکت برای خرید کاالهای درجه یک از 
جمله برنج،  تصریح کرد: برنج های وارداتی به کشــور، ابتدا در محل تولید کاال 
توسط بازرســان بین المللی، نمونه برداری شده و این نمونه ها برای آزمایش به 
آزمایشــگاه های معتبر خارجی ارسال می شوند و پس از تأیید، کاال در مبادی 
ورودی کشور بر اساس همان مشخصات که در قرارداد خرید ثبت شده، تحویل 

گرفته می شوند.

مدیر طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: امسال به دلیل 
وضعیت خشکسالی، تولید زعفران به نصف کاهش پیدا کند و در سال زراعی 

۱۴۰۱ تولید زعفران ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.
 به نقل از باشگاه توسعه کسب و کار یونسکو، بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا 
در ایران تولید شده و خرید زعفران از ایران بیشترین رتبه را دارد و حجم زیادی 
از این تولیدات به خارج از کشور صادر می شود، اما اکنون به دلیل کاهش تولید 

زعفران، جایگاه ایران به عنوان خاستگاه زعفران جهان به خطر افتاده است.
وزارت  دارویــی  گیاهــان  طــرح  مجــری  زمینــه  ایــن   در 
جهاد کشاورزی و مشاور وزیر گفت: باال رفتن قیمت زعفران به دلیل کاهش 

میزان تولید بوده است.
حســین زینعلی در خصوص آخرین اقدامات وزارت جهاد کشــاورزی در 
حوزه کشت گیاهان دارویی اظهار کرد: مهمترین کاری که انجام داده ایم این 
است که تولید و خودکفایی در زمینه برخی از گیاهان دارویی را رقم زده ایم. 
به عبارت دیگر در حال حاضر در مورد تولید برخی از گیاهان دارویی از جمله 
زعفران، در ســطح دنیا رتبه اول را داریم.وی افزود: با ۱۲۲ هکتار سطح زیر 
کشــت، بیشترین سطح زیر کشت در حال حاضر متعلق به ایران و از سوی 

دیگر حدود ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا متعلق به ما است.

زینعلــی بــا بیان اینکه ما ســعی کرده ایــم روی کیفیت زعفــران کار 
کنیــم، افزود: متأســفانه امســال به دلیــل وضعیت خشکســالی و اینکه 
کشــاورزان در سال های گذشته ناامید شدند و لذا کمتر به محصوالت خود 
 رســیدگی کرده اند، منجر به این شــده که تولید زعفــران به نصف کاهش
 پیدا کند و در ســال زراعی ۱۴۰۱ تولید زعفران ۵۰ درصد نســبت به سال 

۱۴۰۰ کاهش داشته است.
مشــاور وزیر و مدیر طرح گیاهان دارویی بــا بیان اینکه صادرات یکی از 

بهترین روش ها برای افزایش توان اقتصادی هر کشوری است، ادامه داد: اگر 
چه زعفران کمتری نسبت به سال های قبل صادر کرده ایم اما به دلیل باال رفتن 
قیمت این محصول در بازارهای بین المللی، ارزش صادرات زعفران امسال رشد 
داشته و کاهش تولید، افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی قیمت زعفران را رقم زد.

وی ادامه داد: با این تفاســیر مقدار کمتری را نسبت به سال های گذشته 
صادرات داشته ایم و چون ما تولید کننده اصلی در این مورد هستیم االن قیمت 

زعفران در بازارهای بین المللی، نیز افزایش پیدا کرده است.
امــا در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیســت که عدم حمایت مؤثر 
از زعفــران کاران، همچنین هزینه های باالی تولید، جوالن دالالن در فصل 
برداشــت و از طرفی جایگاه نامناســب ایران در صادرات مسائلی است که تا 

کنون حل نشده است.
زعفران محصول اســتراتژیک کشاورزی ایران است و به حدود ۶۰ کشور 
جهان صادر می شود اما تاکنون از این ظرفیت استفاده مطلوب به عمل نیامده 
و بازارهای هدف ایران محدود اســت، ســر و سامان دادن به اوضاع نامناسب 
آشفته بازار زعفران کشور به رغم تأمین ۹۵ درصد زعفران دنیا هدف گذاری 
جدیدی را می طلبد که با دســت به دست دادن همه ارکان زنجیره تولید و 

صادرات این محصول ارزشمند، محقق خواهد شد.

کاهش ۵۰ درصدی تولید زعفران در سال زراعی جاری

0509/155/34

1066
کارت ماشــین بــه شــماره ایــران 86 625 ب 77 و شــماره شاســی NAPBSRBYNH1065225 و 
ــخ  ــد ابوالقاســم در تاری ــه قربانعلــی قوشــچیان فرزن ــق ب ــور K4MC697W009889 متعل شــماره موت

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

1866
ــخ  ــد رضــا در تاری ــی فرزن ــه نفیســه مهراب ــق ب ــه شــماره 9402866570 متعل ــه ســه ب ــه پای گواهینام

1401/05/07 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0791968006 متعلــق بــه علــی محمــد زاده فیلشــور فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــد محم ــی فرزن ــعود برات ــه مس ــق ب ــماره 1271368714 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/04/23 مفق

2014
ــد چراغعلــی در  ــه محمدرضــا شــیخی فرزن ــه شــماره 4620936456 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

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

ــد  ــه زمیــر مردوخیــان فرزن ــه شــماره 3830333838 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند و کارت بانکــی ب
ســعدالدین در تاریــخ 1401/05/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 0065782534  ــه و کارت بانکــی ب ــان خدمــت و گواهینام ــی هوشــمند و کارت پای کارت مل
ــد داود در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه  ــاروق فرزن ــه مرتضــی عظیمــی ب متعلــق ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2027
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره  متعلــق بــه ســچاد عســگری  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/04/10 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2090
ــماره  ــه ش ــه ب ــه بیم ــماره 5599648400 و دفترچ ــه ش ــی ب ــماره 112 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــود  ــخ 1401/04/21 مفق ــب در تاری ــد رج ــدره فرزن ــی باغ ــب ازلگین ــه زین ــق ب 5599648400 متعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــتیری فرزن ــب اس ــه زین ــق ب ــماره 0021855226 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/21 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0046489223 متعلــق بــه شــهین  احمــدی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/08 مفق

2110
کارت ملــی بــه شــماره 1930542836 و کارت شناســایی ســازمانی بــه شــماره 1930542836 و کارت 
عابــر بانــک بــه شــماره 1930542836 متعلــق بــه ناصــر زرینــی فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/05/02 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0370419200 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0370419200 و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره 0370419200 متعلــق بــه حســن ذوالفقــاری فرزنــد تقــی در تاریــخ 1401/04/27 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــی فرزن ــی  غریب ــه مرتض ــق ب ــماره 0057834679 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/29 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 3950361308 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 3950361308 و کارت پایــان 
خدمــت بــه شــماره 3950361308 متعلــق بــه ســید مصیــب زرینــی فرزنــد ســید مســعود در تاریــخ 

1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
 

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 6280033902 - تاریــخ تولــد 1372/12/02 و کارت عابــر بانــک 
مهــر ایــران متعلــق بــه وحیــد هیــوه چــی  فرزنــد یعقــوب در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــخ تول ــنامه 19786 - تاری ــماره شناس ــی 2120197571 - ش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــود  ــخ 1400/09/30 مفق ــق در تاری ــد عبدالخال ــژاد فرزن ــی  ن ــر رضاقل ــه طاه ــق ب 1337/10/30 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2110674288  متعلــق بــه ســیدمحمد 
میرآئیــز فرزنــد سیدحســن در تاریــخ  1401/04/20و شناســنامه بــه نــام ســکینه حیدرآبــادی 
فرزنــد قربانعلــی بــا شــماره ملــی 2121085981 و شناســنامه بــه نــام سیدحســن میرآئیــز 
 فرزنــد ســیدمحمد بــا شــماره ملــی 2122414766 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2249628750 - شــماره شناســنامه 32 - تاریــخ تولــد 
1341/01/03 و کارت بازنشســتگی مســکن و کارت عابــر بانــک مســکن و ) کارت عابربانــک مســکن بــه 
نــام نــگار راه دار ( متعلــق بــه قنبــر راه دار فرزنــد حبیــب ال در تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســه  بــه شــماره ملــی 2260274641 بــه ســیده زهــرا  نظــری 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/05/01 مفقــود  در  محمــد  ســید   فرزنــد 

می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 3671319623 متعلــق بــه غفــور شــیبک فرزنــد ملنــگ  و شناســنامه بــه 
شــماره ملــی 2111233358 متعلــق بــه امیــر حســین شــیبک فرزنــد غفــور و شناســنامه بــه شــماره 
ــود  ــخ 1401/04/01 مفق ــد آقاجــان در تاری ــی فرزن ــه مرادقل ــه معصوم ــق ب ــی 4889340092 متعل مل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501
کارت ملــی بــه شــماره 1285894839 متعلــق بــه مهــدی رحیمــی فرزنــد فریبــرز در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 1130275728 و کارت عابــر بانــک بــه شــماره رفــاه و ملــی و صــادرات و انصــار 
ــخ 1401/05/03  ــه در تاری ــب ال ــد حبی ــادی فرزن ــدی جوآب ــد حســین محم ــه محم ــق ب ــپه متعل و س

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2503
ــخ  ــا در تاری ــد رض ــینی فرزن ــی س ــن  قربان ــه پروی ــق ب ــماره 6600014822 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/04/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1816682403 متعلــق بــه احمــد عابدیــن پــور فرزنــد محمــد نبــی در تاریــخ 
1401/04/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 1160251312 متعلــق بــه مرتضــی محســنی فــر فرزنــد محمدرضــا 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 4680167841 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه 
و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور M134051202 و شــماره شاســی MAS411100D3605584 و 
شــماره پــاک 67 ایــران 644 ص 61 متعلــق بــه پیــام عزیــزی فرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/05/04 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2506
ــه شــماره 1282826808 و  ــی هوشــمند ب ــه شــماره 1282826808 و کارت مل ــه دو ب ــه پای گواهینام
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1282826808 متعلــق بــه حســین قاراخانــی  فرزنــد بختیــار  در تاریــخ 

1399/07/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2507
ــد حســین در تاریــخ  ــه راهلــه محبــی فرزن ــه شــماره 4172626440 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

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

شناســنامه بــه شــماره 1150339802 متعلــق بــه ریحانــه غامــی فرزنــد داود در تاریــخ 1400/11/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1285959035 متعلــق بــه زهــره علــی بابایــی نــژاد فرزنــد براتعلــی در 
تاریــخ 1400/11/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 1273170830 متعلــق بــه متیــن صادقیــان لودریچــه فرزنــد مجیــد در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1291607935 متعلــق بــه محســن کیانــی ابــری فرزنــد مهــدی در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد رســول در تاریــخ  ــدا مشــتاقیان فرزن ــه ن ــه شــماره 1285063376 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 2411437730 متعلــق بــه عصمــت یارعلــی فرزنــد حســین قلــی در 
تاریــخ 1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1292398442 متعلــق بــه ریحانــه پورواعــظ اصفهانــی فرزنــد مرتضــی  در تاریــخ 

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

 ثبت سفارش برنج محدود شد
دبیر انجمن واردکنندگان برنج از محدودیت در ثبت سفارش های برنج خبر داد.

مسیح کشاورز، با اعالم این خبر افزود: در ثبت سفارش برنج برای واردات محدودیت ایجاد شده است و سفارش های جدید ثبت و سفارش های قبلی نیز تمدید نمی شوند.
وی ادامه داد: این محدودیت به دلیل مشکالت موجود در سامانه جامع تجارت بوده است که در نهایت این تصمیم به نوعی به ممنوعیت واردات دوره ایی سال های قبل ختم می شود.

 بر اســاس بند ۸ مندرجات ذیل یادداشــت فصل دهم قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص برنج در فصل برداشــت ممنوع و زمان این ممنوعیت از اول مردادماه هر ســال تا پایان آبان ماه همان سال تعیین شده است که امسال 
بنا بر تصمیم ســتاد تنظیم بازار این ممنوعیت از ابتدای مردادماه لغو شــد و گمرک در دســتور کار قرار داد. با این حال انجمن واردکنندگان برنج خبر از محدودیت ایجاد شــده در ثبت ســفارش هایی می دهد که می تواند در آینده به 

محدودیت واردات و لغو آن بیانجامد.
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کارت ملــی بــه شــماره 0058036989 و گواهینامــه پایــه دو و شناســنامه بــه شــماره 15519 متعلــق 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/04/01 مفق ــماعیل در تاری ــد اس ــد محم ــیروانی فرزن ــم ش ــه ابراهی ب

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3391574781 متعلــق بــه حبیــب پیغــان فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــگرانی  ــی عس ــد میرزائ ــه ناهی ــق ب ــماره ملی1285769686(متعل ــه ش ــماره 527 )ب ــه ش ــنامه ب شناس
فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر  در تاری ــی اصغ ــد عل ــیدیان فرزن ــها رش ــه ش ــق ب ــماره 1270748122 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/03/01 مفقــود گردی

2571
ــخ  ــول  در تاری ــد عبدالرس ــد  فرزن ــدی مفی ــه مه ــق ب ــماره 1820435199 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

1401/05/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5159703225 متعلــق بــه خدیجــه عامــری  فرزنــد امرالــه  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

شناســنامه بــه شــماره 2500518000 متعلــق بــه محمــد علــی  عزیــز الهــی  فرزنــد کاووس در تاریــخ 
1400/05/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 3510489039 و کارت شناســایی نطــام پزشــکی  متعلــق بــه علــی  صداقــت زاده 
فرزنــد محمــد ابراهیــم  در تاریــخ 1401/02/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد صمــد در  ــی فرزن ــه محمدرضــا پهلوان ــه شــماره 2298736561 متعلــق ب شناســنامه و کارت ملــی ب
تاریــخ 1398/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد رضــا  در تاری ــد محم ــی  فرزن ــه بهشــته  نکوی ــق ب ــه شــماره 2295280311 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2291748531 متعلــق بــه نازنیــن  گرامــی پــور  فرزنــد عبدالرســول در تاریــخ 
1399/07/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین پراید131مدل87باشــماره شاسی:S1412287443029وشــماره موتور:2325643وشــماره 
ملــی:2291551884  باشــماره  ســده  بخــش  رخ  مریــم  بــه  ی97متعلــق   513  93 پاک:ایــران 
فرزندعبدالرســول و کارت ســوخت بــه شــماره پاک:ایــران93 513ی97و گواهینامــه پایــه دو ودوعددکارت 
مهــارت فنــی حرفــه ای و کارت ملــی بــه شــماره 2371998370 متعلــق بــه محمدابراهیــم امیرعضــدی 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد محمدرضــا در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردی فرزن

گواهینامــه پایــه دو و شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2371042412 متعلــق بــه قاســم پورقاســم 
فرزنــد ســاری در تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 2282930746 متعلــق بــه محمــد رضــا  زاهدیــان کیــش  فرزنــد علیرضــا  در 
تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2602
ــخ  ــد حســین در تاری ــور فرزن ــا محمدپ ــه مبین ــق ب ــی 0927530244 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس

1401/04/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــد  ــه محمــد حســن محمــدزاده فرزن ــق ب ــه شــماره ملــی 0848685271 متعل ــه ســه ب گواهینامــه پای
محمدمهــدی در تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
کارت ملــی بــه شــماره 4431999639 متعلــق بــه اقــدس رحیمــی میمونــه فرزنــد حســین  در تاریــخ 

1401/04/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2807
شناســنامه بــه شــماره 2150096005 متعلــق بــه فاطمــه کامــل شــیخرجه فرزنــد هوشــمند در تاریــخ 

1401/04/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــته  ــی رش ــدرک کاردان ــری م ــی طب ــوزش عال ــه ام ــگاهی موسس ــماره دانش ــه ش ــی ب ــدارک تحصیل م
معمــاری بــه شــماره ملــی 2162660296 متعلــق بــه الهــه شــیر اقائــی کوتنائــی فرزنــد هوشــنگ در 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1400/08/29 مفقــود گردی تاری

کارت ملــی بــه شــماره 2162255774 متعلــق بــه نصیبــه حاجــی حاجــی کائــی فرزنــد ابوالقاســم در 
تاریــخ 1401/01/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره 82 ل 751 ایــران 72 وکارت 
ایثارگــری و کارت ملــی بــه شــماره 5829430231 متعلــق بــه ابوالحســن داودی فرزنــد علــی در تاریــخ 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/05/03 مفقــود گردی

ــوی چاشــمی  ــس نب ــیده پردی ــه س ــق ب ــی 2150690349 متعل ــماره مل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای گواهینام
ــد ســید جعفــر در تاریــخ 1401/05/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. فرزن

ــخ  ــی اهلل در تاری ــد ول ــی زاده فرزن ــین ول ــه حس ــق ب ــماره 2161110136 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/05 مفق

2901
کارت ملــی بــه شــماره 0073501816 متعلــق بــه محمــد علــی  نــوری  فرزنــد علــی اکبــر در تاریــخ 

1401/04/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.=

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0010425225 متعلــق بــه ســلمان  موالیــی زاده  فرزنــد ناصــر  در 
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی بــه شــماره 0066442621 متعلــق بــه مهــدی  شــفیعی  فرزند رضــا  در تاریــخ 1401/05/03 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــر  در تاری ــد ناص ــینی  فرزن ــه  غامحس ــه فاطم ــق ب ــماره 0062845551 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب 1401/01/01 مفقــود گردی

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی 0521052998 متعلــق بــه معیــن  غیــاث ابــادی فراهانــی  
فرزنــد بهــروز  در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

  167B0028906 وبــه شــماره موتــور NAAP41FE9HJ029622 کارت خــودرو بــه شــماره شاســی
ــه  ــه رانندگــی ب ــی و گواهینام ــران 445 س 37 و کارت مل ــه شــماره انتظامــی 88 ای وکارت ســوخت ب
ــخ 1401/04/27  ــا در تاری ــد غامرض ــاری  فرزن ــم مخت ــه میث ــق ب ــی 1292794305 متعل ــماره مل ش

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــن  در تاری ــد محس ــمی کام فرزن ــروز قاس ــه به ــق ب ــماره 0010453326 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد.= ــده و از درجــه اعتب 1401/05/07 مفقــود گردی

ــخ  ــد محمــد تقــی  در تاری ــه عقیــل  قلعــه ای  فرزن ــق ب ــه شــماره 0535112939 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

ــه شــماره  ــه شــماره شاســی NAAP13FE7GJ855131 و ب کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو ب
ــی و  ــران 835 ط 84 و کارت مل ــی 40 ای ــماره انتظام ــه ش ــور 163B0238272 وکارت ســوخت ب موت
گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره ملــی 0017103339 متعلــق بــه هدیــه  اذربخــش  فرزنــد محمــد  در 

تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

کارت ملــی و گواهینامــه رانندگــی بــه شــماره 4131254581 متعلــق بــه ذبیــح الــه  مــرادی  فرزنــد 
حســین  در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

 NAAM11VE0HK009007 کارت خــودرو و بیمــه نامــه خــودرو و کارت ســوخت به شــماره شاســی
و بــه شــماره موتــور 124K1103716 و بــه شــماره انتظامــی 22 ایــران 386 ت 74 و کارت ملــی وکارت 

ــه شــماره ملــی 0068978693  متعلــق  ــه تاکســیرانی ب ــان خدمــت و گواهینامــه رانندگــی و پروان پای
بــه حمیدرضــا  خوشنویســان  فرزنــد علــی محمــد  در تاریــخ 1401/04/28 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

2902
کارت ملــی بــه شــماره 0084764260 متعلــق بــه نســرین شــاهپروری فرزنــد علــی در تاریــخ 

1400/09/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــک فرزن ــیدی نی ــا رش ــه رض ــق ب ــماره 4210412961 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1399/08/08 مفق

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــک فرزن ــیدی نی ــدا رش ــه آی ــق ب ــماره 0025677586 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5059203417 و شناســنامه متعلــق بــه حســین  نــادری گرگــری فرزنــد علــی 
النقــی در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0074394827 متعلــق بــه محســن صفــی ونــدارد موســی فرزنــد احتشــام در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــن  ــه محس ــق ب ــماره 0074394827 متعل ــه ش ــران72217 ب ــاک 136ای ــماره پ ــه ش ــور ب کارت موت
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ1401/05/01  مفق ــام در تاری ــد احتش ــی فرزن ــدارد موس ــی ون صف

ســاقط مــی باشــد.

ــااهلل  در  ــد عط ــدی فرزن ــر احم ــه اصغ ــق ب ــه متعل ــماره 4032270686 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در تاریــخ  ــد عل ــیس فرزن ــی س ــا همت ــق بــه زیب ــه بــه شــماره 1728188954 متعل گواهینام
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1399/05/20 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 5889727672 و گواهینامــه و کارت موتــور و بیمــه نامــه بــه شــماره 
232ایــران81447 متعلــق بــه موســی رضائــی نیارکــی فرزنــد غامرضــا در تاریــخ 1401/05/07 مفقــود 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

ــر در  ــد باق ــی فرزن ــه ارش حــاج علیخان ــق ب ــه شــماره 0452785464 و شناســنامه متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/12/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 5390133846 متعلــق بــه زهــرا عبــاس لــو فرزنــد جــواد در تاریــخ 1401/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1462380948 متعلــق بــه ســعید آقاجانــی نیگجــه فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
1401/04/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد صفرعل ــور فرزن ــه حمیدرضــا نیــک پ ــق ب ــه شــماره 0040312127 متعل ــی ب کارت مل
1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد حســن در تاریــخ  ــر فرزن ــه بهــروز صفــرزاده قــره ل ــه شــماره 1461564743 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد محمدعل ــور فرزن ــه اســداله محــب پ ــق ب ــه شــماره 1262556309 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــب غــام پورباریکــی فرزن ــه زین ــق ب ــه شــماره 5689754137 متعل ــی و دفترچــه بیمــه ب کارت مل
خصرالــه در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2720915432 و گواهینامــه و کارت ســوخت متعلــق بــه سیداشــرف  پیــش قــدم 
وظیفــه فرزنــد ســیدفاضل در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5389515005 متعلــق بــه محمــد قهرمانــی فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0066919649 و گواهینامــه متعلــق بــه امیــر منصــوری مســاح رود بنــه فرزنــد 
محمدابراهیــم در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه فرزن ــر منصــوری مســاح رود بن ــه امی ــق ب ــه شــماره 0066919649 متعل ــت ب ــان خدم کارت پای
محمدابراهیــم در تاریــخ 1401/01/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2903
کارت ملــی هوشــمندبه شــماره 0375906568 متعلــق بــه زهــرا حســینی  فرزنــد ســیدعالم در تاریــخ 

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

ــه در  ــد رحمــت ال ــی فرزن ــه ســعید ربیع ــق ب ــه شــماره 0066230241 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
تاریــخ1401/04/14  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره 3861940183 متعلــق بــه محمدصالــح کیانــی فرزنــد پرویــز در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/01 مفق

گذرنامــه بــه شــماره 3979734218 متعلــق بــه پرویــن ناصــری فرزنــد صمــد در تاریــخ 1400/11/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0012226521 و کارت موتــور بــه شــماره 144 ایــران 19288 وشــماره 
ــوری  ــا برص ــه محمدرض ــق ب ــور 0180NCT399575 و VIN...IRABR004478A03900 متعل موت

فرزنــد محمدصــادق در تاریــخ 1401/03/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــین  ــماره 6649401838 و کارت ماش ــه ش ــه دو ب ــی پای ــه رانندگ ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
ــخ  ــین در تاری ــد محمدحس ــتی فرزن ــود علیدوس ــه محم ــق ب ــران 276 ژ16 متعل ــماره 11 ای ــه ش ب

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت هــای بانکــی بــه شــماره 0920469728 
متعلــق بــه علیرضــا مطلبــی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

ــد محمدحســین در  ــادی فرزن ــه محمدرضــا آزاد مرزآب ــه شــماره 0078875064 متعلــق ب شناســنامه ب
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3874860752 متعلــق بــه نســرین صمــدی صالــح فرزنــد حاجــی در 
تاریــخ 1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــن عل ــد حس ــمی فرزن ــد قاس ــه محم ــق ب ــماره 4030077927 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/05 مفق

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 6369644145 متعلــق بــه علیرضــا اســمعیلی فرزنــد ایــوب در تاریــخ 
1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــدی  در  ــد مه ــی فرزن ــین خان ــه امیرحس ــق ب ــماره 0070195544 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/05/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــماره 1189856565 و پروان ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1189856565 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
وکالــت کانــون وکای دادگســتری مرکــز بــه شــماره 10233متعلــق بــه علــی اصغــر مختــاری ماربینــی 

فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/05/04 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0024994731 متعلــق بــه بهــار بهرامــی میگونــی فرزنــد محمدرضــا 
در تاریــخ 1401/04/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2904
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 2050996055 و کارت عابــر بانــک  ملــی )دو فقــره( متعلــق بــه محمــد 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/08 مفق ــهرام در تاری ــد ش ــی فرزن ــان زاده کائ ــا ج  باب

ساقط می باشد.

2909
شناســنامه بــه شــماره 0021263086 و کارت ملــی بــه شــماره 0021263086 و کارت پایــان خدمــت 
بــه و گواهینامــه پایــه ســه وکارت بانکــی ملــت ،اینــده ،ســپه ،شــهر ،قوامیــن ، بلــو بانــک متعلــق بــه 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/05 مفق ــدی در تاری ــد مه ــراوانی فرزن ــی پورس ــر رضــا کاظم امی

اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4911198801 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره * متعلــق بــه علیرضــا رئیســی 
مــرادی فرزنــد عزیــز اهلل در تاریــخ 1401/04/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5199973274 متعلــق بــه  رضــا رشــتبربان فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/05 مفق

کارت پایــان خدمــت بــه متعلــق بــه حامــد حســنوندی فرزنــد براتعلــی در تاریــخ 1401/03/05 مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3016
ــه شــماره 0720216389 و کارت  ــه ب ــه س ــه پای ــه شــماره 0720216389 و گواهینام ــی ب کارت مل
ــه ســید علــی  ــه شــماره 23ه182-42 متعلــق ب ــه شــماره 23ه182-42 و کارت ســوخت ب ماشــین ب
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/04 مفق ــواد در تاری ــید ج ــد س ــی فرزن ــوب طوس دنک

ساقط می باشد.

ــماره 0937974463 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0937974463 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
شناســایی ســازمانی بــه شــماره 37523027 متعلــق بــه میثــم حشــمتی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 

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

3024
کارت ملــی بــه شــماره 0082765820 و گواهینامــه پایــه دو و کارت ماشــین و کارت ســوخت بــه شــماره 
ایــران 40 126 د 24 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه آقــای ســجاد قایمــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 

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

ــخ  ــد مشــدقلی در تاری ــر ســاقی فرزن ــای  امی ــه آق ــق ب ــماره 2020114127 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/04/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــاوردی  ــه صف ــم  محبوب ــه خان ــق ب ــه دو  متعل ــه پای ــه شــماره 0067061036 و گواهینام ــی ب کارت مل
دشــتی فرزنــد عــزت اهلل  در تاریــخ 1401/04/30 ســرقت گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3041
کارت ملــی هوشــمند و شناســنامه  و کارت حــال احمــر بــه شــماره  ملــی0701678976 متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/03/01 مفق ــی در تاری ــد عل ماشــال ابوالحســنی بایگــی  فرزن

ساقط می باشد.
 

3044
ــد  ــلو فرزن ــا عباس ــه محمدرض ــق ب ــی5560682934 متعل ــد مل ــماره ک ــه ش ــه ب ــه س ــه پای  گواهینام

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

ــخ  ــول در تاری ــد میربهل ــی فرزن ــهیا رحیم ــه س ــق ب ــماره 1534117040 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/08 مفق

جــواز کســب بــه شــماره جــواز کســب آرایشــگری بنــام اکــرم فرجــی متعلــق بــه اکــرم فرجــی احمدآبــاد 
فرزنــد حافــظ در تاریــخ 1400/07/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره کــد ملــی 0370803868 و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 88ق935 
ایــران44 و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 88ق935 ایــران44 متعلــق بــه  امیــد چاونــدور 

فرزنــد جعفــر در تاریــخ 1401/03/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3732985253 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 3732985253 و بیمــه نامــه 
ماشــین بــه شــماره 35 ع 971 ایــران78 و کارت هوشــمند ماشــین بــه شــماره 35 ع 971 ایــران78 و 
کارت ســوخت بــه شــماره 35 ع 971 ایــران78 و ســند معاینــه فنــی وســائط نقلیــه بــه شــماره 35 ع 
971 ایــران78 و ســایر بــه شــماره کارت ســامت متعلــق بــه تیمــور چوتاشــی فرزنــد نصــراهلل در تاریــخ 

1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5502
کارت ملــی و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره 2581370661 متعلــق بــه محمدرضــا هاشــمی فرزنــد 

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

7009
کارت ملــی بــه شــماره 1261509935 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 1261509935 و کارت ماشــین 
بــه شــماره 11ایــران 332م27 متعلــق بــه ســید مهــدی حســینی  فرزنــد محمــود  در تاریــخ 

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

شناســنامه بــه شــماره 2062508931 متعلــق بــه مریــم  ســازگار  فرزنــد شــعبانعلی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/03/01 مفق

ــی  ــه  قربان ــه فاطم ــق ب ــماره 0064893960 متعل ــه ش ــی ب ــماره 2765 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
بیدرونــی  فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرو  ــماره 97243052 و کارت مت ــه ش ــجویی ب ــماره 0022617183 و کارت دانش ــه ش ــی ب کارت مل
ــد  در  ــد محم ــی زاده قلیچــی فرزن ــه  قل ــه حانی ــق ب ــک متعل ــو بان ــک بل ــر بان دانشــجویی و کارت عاب

ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/05 مفق تاری

شناســنامه بــه شــماره 41282 متعلــق بــه امیــن  قربانــی بیدرونــی فرزنــد محمــد  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4320666844و کارت وســیله نقلیــه خانــم فاطمــه کجینــه بــاف بــه 
ــار  ــه اعتب ــت و از درج ــده اس ــود ش ــخ1401/04/01 مفق ــران 596م 96 در تاری ــاک 40ای ــماره پ  ش

ساقط می باشد.

7010
گواهینامــه پایــه ســه و بیمــه نامــه و کارت ماشــین بــه شــماره 79ایــران759ط11 و ســند معاینــه فنــی 
وســائط نقلیــه و کارت ســوخت بــه شــماره 79ایــران759ط11 متعلــق بــه علیرضــا خدایــی اوجــور بــا 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــد شــکور در تاری ــی 4311365799 فرزن ــد مل ک

ساقط می باشد.

7014
کارت ملــی بــه شــماره 1272711102 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1272711102 و گواهینامــه 
پایــه ســه بــه شــماره 1272711102 متعلــق بــه کامــران ظاهــری عبــده ونــد فرزنــد زمــان در تاریــخ 

1401/02/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7025
ــد  ــلطانی فرزن ــاد س ــه می ــق ب ــه متعل ــه س ــه پای ــماره 3860621599 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل

غامعلی در تاریخ 1401/05/06 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7031
ــخ  ــد اســفندیار  در تاری ــه معصومــه  طهماســبی فرزن ــق ب ــه شــماره 4999301482 متعل شناســنامه ب

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

7044
کارت ملــی بــه شــماره 5129531310 متعلــق بــه فرهــاد داتلــی بیگــی فرزنــد یزدانبخــش در تاریــخ 

1401/04/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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راهبرد دولت در کهگیلویه و بویراحمد

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
خبر داد:

اعزام 18 نیروی آتش نشان همراه با تجهیزات کامل به شهر یزد
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از اعزام 
18 نیروی آتش نشــان همراه با تجهیزات کامل به شهر یزد جهت ساماندهی 

آسیب های ناشی از سیل اخیر خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، ابراهیم مطلبی با 
اعالم این خبر گفت: با توجه به اعالم ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان 
و هماهنگی انجام شــده با معاون خدمات شــهری و شهردار اصفهان، به دلیل 
بارندگی های عظیم در شهر یزد و آب گرفتگی و سیالبی که در این شهر به وجود 
آمد، در ساعات اولیه اکیپ کاملی از سوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 

به یزد اعزام شد.
او ادامه داد: اکیپ اعزامی شامل 1۲ نیروی آتش نشان، تعداد زیادی پمپ های 
آبکشــی سبک و سنگین به همراه یک دستگاه جرثقیل پنج تنی و دو دستگاه 

خودروی شاسی بلند است.
مطلبی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه معابر به ویژه زیرگذرهای شهر یزد 
مملو از آب شده است، نیروهای آتش نشانی اصفهان در حال تخلیه آب از معابر 

و رفع مشکالت هستند.
مطلبی خبر داد: همچنین شــب گذشته 6 نفر دیگر از نیروهای آتش نشان 
اصفهان به همراه یک دســتگاه کمپرسی، یک دستگاه پمپ سنگین آبکشی و 

تعدادی دیگر از تجهیزات الزم به این شهر اعزام شدند.

 مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد:
ضرورت مدیریت مصرف برق بعنوان سرمایه ملی و نکات ابمنی در 

هیات های مذهبی
 در جلسه ای که با حضور نمایندگان هیات های مذهبی شهر اصفهان، مسئوالن 
سازمان تبلیغات اسالمی و دفتر ایمنی شرکت توزیع برق اصفهان در گلستان شهدا 
برگزار شد، دستور العمل های ایمنی به صورت مشروح مطرح و آموزش های الزم 
 درباره هرچه بهتر و ایمن برگزار کردن مراسم عزاداری در سطح شهر ارائه شد.

ســید مجتبی باطنی مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع برق اصفهان  گفت: 
همه ســاله با فرا رســیدن ماه محرم مراســم عزاداری و ســوگواری حضرت 
ابــا عبدا... الحســین )ع( در سراســر کشــور برگزار می شــود و بســیاری 
از هموطنــان اقــدام به آماده ســازی اماکــن مذهبی، تکایــا و هیات های 
مذهبــی می کنند اما بایــد توجه کنند که رعایت اصول ایمنی بســیار حایز 
 اهمیــت می باشــد و بی احتیاطی مــی تواند جان افراد را بــه خطر بیندازد.

وی تصریــح کــرد: در این نشســت بر مشــارکت بســیاری از ســازمانها از 
جملــه آتــش نشــانی تاکیــد و شــرکت توزیــع بــرق بــه عنــوان یک 
شــد. مطــرح  مطمئــن  و  پایــدار  رســانی  بــرق  در  موثــر   ســازمان 

وی افــزود: برگــزاری ایــن جلســات موجب شــده کــه روش هــای غیر 
اســتاندارد و ناایمــن در تامین بــرق در هیات ها به کمترین میزان رســیده 
 و همچنیــن موجب شــده خطــرات جانی و خســارات مالی کاهــش یابد.

مدیــر دفتــر روابــط عمومی شــرکت توزیــع بــرق اصفهان خاطر نشــان 
کــرد: آشــنایی هیات هــای مذهبی بــا خطراتــی از جمله بــرق گرفتگی 
 و آتــش ســوزی و... مــی تواند ایمنی بیشــتر را بــرای عــزاداران رقم بزند.

باطنی ابراز داشت: در این نشست بر مدیریت مصرف؛ حفظ سرمایه ملی، محیط 
زیســت و ترویج فرهنگ بهینه انرژی برق اشاره شد و  توصیه شد برای تامین 
روشنایی محل های برپایی مراسم به جای المپ های پر مصرف از المپ های 

کم مصرف یا ال ای دی استفاده شود. 

 مرز رسمی سومار به شبکه فیبر نوری متصل شد
کرمانشــاه - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به 
اتصال مرز سومار به شبکه فیبر نوری، گفت: مرز تجاری سومار یکی از مرزهای 
مهم اســتان و کشــور در مبادالت تجارت خارجی است که سهم عمده ای از 

صادرات به عراق از این مرز انجام می شود.
بهزاد باباخانی در این ارتباط توضیح داد: تقویت زیرساخت مرزهای تجاری 
اســتان از اولویت های اســتان در حوزه تجارت خارجی است و پس از اتصال 
ســومار به فیبر نوری، عملیات اجرایی اتصال مرز شــیخ به فیبر نوری نیز در 
ســال جاری آغاز خواهد شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه 
در ادامه گفت: اتصال فیبر نوری به مرز سومار و شیخ صله با مشارکت شرکت 
مخابرات استان انجام شده است که از همراهی این شرکت تشکر می کنیم. 

به گفته وی برای اتصال مرز سومار به فیبرنوری با ۷۵ کیلومتر طول بالغ بر 
18 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.مرز رسمی سومار در مراسم اربعین 
امســال جهت تردد موکب داران و عوامل خدماتی که به زائران اربعین حسینی 
)ع( خدمات رسانی می کنند و باید در داخل عراق مستقر شوند، در نظر گرفته 
شده است.فیبر نوری رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ای است که قطر 
هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان است. تارهای یاد شده در کالف 
هایی سازماندهی می شوند وکابل های نوری را بوجود می آورند. از فیبر نوری 

به منظور ارسال امواج نوری در مسافتهای طوالنی استفاده می شود.
فیبــر نوری یکی از محیط های انتقال داده با ســرعت باالســت.امروزه از 
فیبرنوری در موارد متفاوتی نظیر شبکه های تلفن شهری و بین شهری وشبکه 
های رایانه ای و اینترنت استفاده می شود.ظرفیت باال، ارزان بودن، مصرف پایین 
برق، سبک بودن و انعطاف پذیربودن از جمله مزایای شبکه فیبر نوری است.

بخش سومار در فاصله ۹۰ کیلومتری شهر قصرشیرین واقع شده است و با 
عراق 86 کیلومتر مرز دارد. این بخش دارای ۲ شــهر سومار و نفت شهر و 1۳ 
روستا است.بازارچه سومار در فاصله پنج کیلومتری شهر قرار دارد و فاصله این 
شــهر با گیالنغرب 6۷ کیلومتر اســت که در آن سوی مرز و در عراق، نزدیک 

ترین شهر به سومار، شهر مندلی از توابع فرمانداری بلدروز است.

 فرودگاه کالله با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریالی دولت رونق می گیرد
گنبدکاووس -  پیش بینی ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت سیزدهم 
برای احداث جایگاه سوخت فرودگاه شهدای کالله به منظور تکمیل حلقه مفقوده 
و مهــم این فرودگاه، امیدها را برای رونق دوباره یکی از مهمترین ناوگان های 

عمومی در حوزه مسافر و بار درشرق استان گلستان زنده کرد.
فرودگاه شــهدای کالله از حدود پنج ســال قبل به دالیل مختلف از جمله 
متنوع نبودن مقاصد پروازی، ساعت پرواز و مهمتر از همه نبود جایگاه سوخت 
و در نتیجه استقبال کمرنگ ساکنان شرق استان گلستان غیرفعال شده است.

نبود جایگاه سوخت فرودگاه کالله که ۵۰ سال از زمان احداث آن می گذرد 
و بــه تبع آن متنوع نبودن مقاصد پــروازی، یکی از عوامل اصلی کم رونقی و 
تعطیلی چندباره این فرودگاه در ســال های گذشــته بوده که با رفع این نقص 
اساســی به اعتقاد کارشناســان و مســووالن، فرودگاه کالله در مسیر رونق و 
توســعه قرار خواهد گرفت.با پیگیری های انجام شده توسط مسووالن گلستان 
برای احداث جایگاه سوخت فرودگاه شهدای کالله، تحقق این مطالبه مردمی 
در جریان ســفر 1۳ اسفند سال گذشته رییس جمهور و برخی اعضای هیات 

دولت به این استان شمالی مورد توجه و موافقت قرار گرفت.
مطابق مصوبه ســفر هیات دولت به گلستان و به گفته فرماندار کالله، برای 
ســاخت جایگاه سوخت فرودگاه این شهرستان ۴۵۰ میلیارد ریال مصوب شد 
که ۲۵۰ میلیارد ریال آن سهم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور و ۲۰۰ 

میلیارد ریال آن سهم وزارت نفت تعیین گردید.

 رویکرد دولت مردمی سیزدهم در بخش صنعت 
و تولیــد، رونق بــازار کار و احیای واحدهای 
تولیدی راکد اســت و از همان ابتدای آغاز به 
کارش این مهم در سرفصل اولویت هایش قرار 

گرفت و با تمام توان پای کار آمده است.
 تولید کلید رفع مشکالت اقتصادی و راه اصلی 
عبور از دشــواری های اقتصادی است و مقام 
معظم رهبری با دوراندیشــی امسال را سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری 
کردند.کهگیلویه و بویراحمد دارای ظرفیت ها و 
داشته های بسیاری است که در سایه حمایت 
از تولیــد و مانع زدایی ها می توان چرخ تولید، 
اشتغال و ســرمایه گذاری را در این استان به 
حرکت درآورد.اســتان پرظرفیت کهگیلویه و 
بویراحمد معروف به ســرزمین رودخانه های 
خروشــان،  ۲۵ درصد نفت و گاز، 1۰ درصد 
آب های سطحی، ۲۰ درصد جنگل های حوزه 
زاگرس، بیش از ۳۰۰ جاذبه کم نظیر گردشگری 
کشوررا در دل خود جای داده که بهره گیری 
اصولــی از هر کدام از این قابلیت ها می تواند 
اســتان را بر مدار توسعه متوازان و پایدار قرار 
دهد.برخورداری از تولیدات متنوع کشاورزی، 
باغی، ماهیان ســرد آبی، دام و طیور، صنایع 
دســتی و بومی، داشتن جاذبه های کم نظیر 
گردشگری بویژه اکوتوریسم، گیاهان دارویی 
نادر، برخــورداری از معادن و ذخایر معدنی از 
مهمترین ظرفیتهای ســرمایه گذاری در این 
استان بشمار می رود.با وجود این همه ظرفیت 
تناســب چندانی میان این داشته ها و گردش 
چــرخ تولید در واحد هــای صنعتی در ابعاد 
گسترده وجود ندارد و در طی سالیان متمادی 
واحد های بســیاری هم حتــی از ریل تولید 

خارج شده اند.
کمبود نقدینگی، فقدان بازار، اختالف شــرکا، 
تامیــن مواد اولیه، مشــکالت قضایی، تامین 
ماشین آالت، مشکالت زیرساختی و سایر عوامل 
از مهم ترین علل غیرفعــال بودن این واحدها 
به شمار می روند.بر اســاس آخرین آمار تعداد 
1۴۷ واحد راکد در اســتان شناسایی شده که 

می توانند به چرخه تولید بازگردند.
دولت ســیزدهم با تمام توان پای کار آمده و 
بــرای رونق دوباره واحد هــای راکد از تولید 
کنندگان واقعی حمایت می کند.کارخانه قند 
یاسوج نخستین واحد صنعتی مدرن کهگیلویه 
و بویراحمد یکی از نمونه های بارز کارخانه های 
راکدی اســت که با سابقه ای بیش از نیم قرن 
فعالیت، اکنون با اهتمام دولت زمینه بازگشت 
آن به چرخه تولید در حال فراهم شدن است.

عملیات اجرایی کارخانه قند یاســوج در سال 

1۳۴۴ و با ظرفیت اسمی تولید روزانه یکهزار 
تن قند و شــکر آغاز شد و در سال 1۳۴6 به 
بهره برداری رســید.پس از مدتی این کارخانه 
با معضالت فراوانی دســت و پنجه نرم کرد و 
سرانجام از سال 1۳8۷ فعالیت خود را به طور 
مجدد آغاز کرد اما ســایه مشکالتی همچون 
معــوق ماندن حقوق، مزایــا و بیمه کارگران، 
قدیمی بودن تجهیــزات، کمبود اعتبار برای 
نوسازی قطعات فنی کارخانه، نبود چغندر قند 
دست از سر این کارخانه برنداشت و تا توانست 

کمر این کارخانه را خم کرد.
کارخانه قند یاســوج از دی ماه سال 1۳۹۵ به 
سرمایه گذار بخش خصوصی و اهل کهگیلویه 
و بویراحمد واگذار شد که بنا به دالیلی باز هم  

راکد و یا نیمه فعال ماند.
این کارخانه در سفر مهرماه 1۴۰۰ آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی رییس جمهور مورد بازدید قرار 
گرفت و برای بازگرداندن این کارخانه بر روی 

ریل تولید تاکید شد. 
اکنون با برنامه ریزی های دولت و واگذاری آن 
به ستاد اجرایی فرمان امام تالش می شود به 
چرخه تولید برگردد.راه اندازی مجدد کارخانه 
قند زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر را در کهگیلویه و 

بویراحمد فراهم می کند.
کارخانه قند یاسوج که روزی واژه صنعت مادر 
کهگیلویه و بویراحمد را یدک می کشید، طی 
سالهای گذشــته به دالیل سهل انگاری های 
مختلف با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم 
کرد.صدهــا نفر از طریق ایــن کارخانه بزرگ 
در استان می توانستند در سایه امنیت شغلی 

درآمد پایداری  را داشته باشند و از سوی دیگر 
کمک زیادی به توسعه صنعت استان کنند اما 
از کار بیکار شدند و کامشان برای همیشه تلخ 
شد و آواره شدند.پس از تعطیلی این کارخانه 
بزرگ کارگران بسیاری بیکار و معیشت خانواده 
هایشــان در مضیقه افتاد و روزهای تلخی را 
تجربه کردند، اما هم اینک روزنه های نور امید 
در دل کارگران این کارخانه روشن شده و برای 

بازگشت به کار لحظه شماری می کنند. 
یکی از کارگران  این کارخانه می گوید: تعداد 
زیادی از همکارانم پــس از تعطیلی کارخانه 

روزهای فالکت باری تجربه کردند.
وی ادامه داد: هزینه های زندگی باالست و توان 
پرداخت هزینه های زندگی را نداریم و به صورت 
کارگر فصلی مشغول به کار هستم و امیدوارم 
چرخ این کارخانه دوباره با تمام توان بچرخد. 

 تامین، تجهیز، نصب و نوسازی قطعات 
کارخانه با برنامه زمــان بندی در حال 

اجراست
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در کهگیلویه 
و بویراحمد در این ارتباط گفت: کارخانه قند 
یاسوج نماد صنعت کهگیلویه و بویراحمد بوده 
و  اینک ۵1 درصد ســهام این کارخانه متعلق 
به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( است.

شایان نادری افزود: از زمان واگذاری این طرح از 
اسفند 1۴۰۰ به ستاد اجرای مراحل به صورت 
دقیق و کارشناســانه انجام و مشخص شد که 
بســیاری از قطعات مستهلک بوده و خیلی از 
قطعات نیز باید تعویض شــود.مدیرکل ستاد 

اجرایی فرمــان امام در کهگیلویه و بویراحمد 
بیان کــرد: قطعاتی در کارخانــه وجود ندارد 
برآورد قیمت دقیق و ســرمایه در گردش الزم 
انجام شده و در مرحله  تامین، بهسازی تجهیز و 
تعویض قطعات است.وی با اشاره به پیشرفت ۲۲ 
درصدی روند نوسازی و تجهیز دوباره کارخانه 
قند عنوان کرد: تامین برق کارخانه، الیه روبی 
حوضچه آب کارخانه،تعمیر و تجهیز پمپ ها، 
کوره آهک و درخواست ساخت  قطعات مورد 
نیاز کارخانه را از مهمترین اقدامات اعالم کرد.

نادری ابراز داشــت: تعمیرات بخش زیادی از 
کارخانه از سوی متخصصان و کارگران بومی 

منطقه آغاز و روند اجرای خوبی نیز دارد.
وی اضافه کرد: تمام تالش ما این است کارخانه 
قند در اواخر امســال و یا اوایل ســال آینده 
راه اندازی شود و مردم در جشن بازگشایی آن 
شرکت کنند.نادری هزینه سرمایه در گردش و 
راه اندازی مجدد کارخانه قند یاســوج را ۳۰۰ 
میلیــارد تومان اعالم کرد و گفت: تمام هزینه 
های این طرح از سوی ســتاد اجرایی فرمان 

امام تامین می شود.
 تشکیل ســتاد احیا واحدهای راکد 

در استان
معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: یکی از برنامه هایی که برای اقتصاد استان 
داریم بازگشــت واحدهای راکــد و یا افزایش 

ظرفیت واحدهای موجود است .
ســید احسان عســکری افزود: کارگروه ستاد 
احیــا واحدهــای راکد در اســتان تشــکیل 
شــده و در هفته مشــکل دو واحــد تولیدی 

راکد بررســی می شــود تا این واحدها هر چه 
ســریعتر فعال و به چرخه تولیــد بازگردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
کهگیلویه و بویراحمد تبا اشاره به اینکه اقتصاد 
 کشور و اســتان نیازمند تقویت و رونق است 
تصریح کرد: کارگروه رفع مواتع تولید امسال 
برای رفــع موانع تولیــد ۲۵ واحد صنعتی و 
تولیدی استان تصمیم گیری می کند.عسکری 
تصریح کرد از ابتدای امسال مشکل هفت واحد 
صنعتی راکد و نیمه فعال برطرف شــده و به 

چرخه تولید برگشتند.

و   شــهرک های صنعتی کهگیلویه 
بویراحمد در حال احیای دوباره 

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
کهگیلویــه و بویراحمد با بیان اینکه تعطیلی 
واحدها زیبنده استان نیست، گفت: سیاست 

بخش اقتصادی احیای واحدهای راکد است.
سید احســان عســکری اظهار داشت: حال 
شهرک های صنعتی استان خوب نیست و در 
راستای احیای واحدهای راکد و رفع مشکالت 
واحدهای تولیدی برنامه بازدید از شهرک ها در 
دســتور کار قرار گرفته است.وی افزود: عمده 
فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها مختل 
شده است و برخی از این واحدها دچار اختالل 
1۰۰ درصدی و به طور کامل تعطیل شده اند، 
برخی واحدها هم نیمه فعال هســتند. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه 
و بویراحمد افزود: در سیاست حوزه اقتصادی 
واحدهایــی که فعال هســتند باید  فعال تر و 
واحدهای راکد باید به چرخه تولید بازگردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
کهگیلویه و بویراحمد در خصوص عمده مشکل 
واحدهای تولیدی استان، تصریح کرد: مشکالت 
واحدهای تولیدی و صنعتی متنوع اســت به 
همین دلیل نمی توان یک نسخه خاص برای 
همه واحدها تجویز کرد برخی از واحدها مدت 
زیــادی تعطیل بود اســت . ه به همین دلیل 
خطوط تولید فرســوده و مستهلک و کارخانه 
از چرخه تولید خارج شده است.وی بیان کرد: 
برخی از واحدهایی تولیدی فعال هســتند اما 
نتوانستند بازاریابی خوبی در سطوح مختلف 
داشته باشند که متناسب با مشکالت موجود 
راه حل ارائه می دهیم.معاون سیاسی ، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری کهگیلویه و بویراحمد 
گفت : ضریــب باالی امنیت در این اســتان 
شرایط مناسبی را برای انجام هر گونه سرمایه 
گــذاری در بخش های مختلــف از هر حیث 

فراهم کرده است .

سرپرســت شــرکت گاز اســتان ایــالم از ثبــت ، صــدور و تمدید ۷ 
گواهینامــه مدیریتــی ایــزو در این شــرکت خبــر داد و گفــت: از این 
 تعــداد 6 گواهینامــه مدیریتی ایــزو صادر و یک گواهینامه تمدید شــد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان ایالم؛ محمود کشــاورز در 
جلســه اختتامیــه ارزیابی و ممیزی سیســتم های مدیریتــی که بصورت 
مجــازی و آنالیــن از طریــق ویدئــو کنفرانس برگزار شــد، افــزود: در 
ایــن ممیــزی کــه در دو روز انجام شــد تمام مدارک و مســتندات الزم 
 بــرای ممیزان ارســال و ارزیابی به صــورت آنالین پایش و کنترل شــد.

وی با بیان اینکه شــرکت گاز استان ایالم در راستای بهینه سازی اقدامات 
و وظایــف خــود و نیز اجرای فرآیند بهبود مســتمر در تمام امور، در حال 
پیاده ســازی استاندارد و سیســتم های مدیریتی نوین جهانی است، اظهار 
داشت: جاری سازی سیستم های مدیریتی بصورت عملی و نداشتن عدم انطباق 
 اصلی در سازمان، از دالیل اخذ و تمدید گواهینامه های مدیریتی بوده است.  
کشاورز با اشاره به اینکه کارکنان این شرکت به صورت مستمر در حال اجرا 

و جاری سازی اســتانداردهای مدیریتی استقرار یافته هستند، تصریح کرد: 
این مجموعه با بروزرســانی و بازنگری دستورالعمل ها و روش های اجرایی، 
خط مشی ســازمان، رفع عدم انطباق های ســنوات قبل، برگزاری جلسات 
بازنگری مدیریت و فرهنگ ســازی رعایت این استانداردها در بطن شرکت، 
در جهت کســب رضایتمندی حداکثری ذینفعان و پیشبرد اهداف متعالی 
 شرکت بر اســاس اهداف کالن و خط مشی شرکت ملّی گاز تالش می کند.

سرپرســت شرکت گاز اســتان به گواهینامه های مدیریتی اشاره و تصریح 
کــرد: این ممیزی  شــامل ثبت و صدور گواهینامه هــای مدیریت کیفیت  
مدیریــت    ،ISO  ۵۰۰۰1:۲۰18 انــرژی  مدیریــت   ،ISO9001:۲۰1۵
زیســت محیطی ISO 1۴۰۰1:۲۰1۵، رســیدگی به شــکایات مشــتریان 
 ،ISO 1۰۰۰۴:۲۰18 ســنجش رضایــت مشــتریان ،ISO 1۰۰۰۲:۲۰18
 ایمنــی بهداشــت و محیط زیســت HSE-MS و نیــز ممیــزی مراقبتــی

و  یمنــی  ا یــت  یر مد مــه  هینا ا گو م  و د بــت  نو  
. ســت ا ه  د بــو  I S O  ۴ ۵ ۰ ۰ 1 : ۲ ۰ 1 8 ی  فه ا شــت حر ا  بهد

وی اظهار داشت: شرکت گاز استان برای ایجاد تفکر سیستمی، نگاه فرآیندی، 
ارتباطات صحیح همکاران، تمرکز بر ارائه خدمات با کیفیت باال به ذینفعان، 
انجام کلیه فرآیندهای شــرکت طبق الزامات ذکر شده برای جلب رضایت 
حداکثری ذینفعان و ایجاد فرهنگ بهبود مســتمر در جهت تحقق اهداف 
استراتژیک شرکت، اقدام به بروز رسانی سیستم های مدیریتی نموده است که 
 باعث افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در عملکرد شرکت شده است.

سرپرست شرکت گاز استان تصریح کرد: استاندارد سازی  فرآیندها، بروز رسانی 
شناسنامه فرآیندها، بروز رسانی شاخص های شرکت، خط مشی  و غیره از دیگر 
اهداف استقرار سیستم های مدیریتی و انجام ممیزی سالیانه است.  سر ممیز 
شرکت آرین توف پاسارگاد، تعهد مدیریت عالی شرکت به جاری سازی ایزوها، 
پاســخگو بودن مدیران و روســای واحدها در کنار کارشناسان و کارمندان، 
آماده سازی مدارک   مستندات و نیز عالقه به ایجاد تغییرات و بهبود مستمر 
در کارکنان  را از نقاط قوت شرکت گاز استان ایالم برشمرد که عامل اصلی 

در ثبت و صدور و تمدید این گواهینامه ها بوده است.

مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری در جلســه مدیریــت بحران 
آبفــا بر الزام دســتگاه هــای اجرایی به تدویــن برنامه هــای عملیانی 
 بــرای مقابله با پدیده های خطر ســاز در اســتان اصفهــان تاکید کرد.

منصور شیشــه فــروش در جمع برخی از مدیران آبفای اســتان اصفهان 
 بــا بیــان این که حــوادث در کوتاهتریــن زمان ممکن باید مهار شــود

 اعالم کرد: براســاس پیش بینی هواشناســی، بارش های رگباری ناشی از 
فعالیت جریان های مانســون اقیانوس هند طی روزهای پنجشنبه تا شنبه 
هفته آینده اصفهان را فرامی گیرد. بنابراین آبفای اصفهان باید تمهیدات الزم 
 و برنامــه های عملیاتی ویژه ای را برای مقابله با این بحران در نظر گیرد.

وی با بیان این که روزهای پنجشنبه تا شنبه شاهد تشدید فعالیت سامانه 
بارشی مونســونی خواهیم بود، اظهار کرد: ماهیت این بارش ها در مقطع 
کوتاهی بسیار ناگهانی و فراوان است که معموالً در ارتفاعات کوه ها شاهد 
این بارندگی های شــدید هستیم و از آبفا انتظار می رود راهکارهای الزم 
 برای تامین آب شــرب مردم در سطح استان بایددر دستور کار قرار دهد.

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری افزود: آبفای اصفهان دســتگاهی 
بســیار چابــک اســت و تاکنون بــه خوبی و بــه بهترین شــکل تدابیر 

 الزم بــرای مقابلــه بــا حوادث غیــر مترقبــه را عملیاتی نموده اســت
وی در ادامــه خواســتار جلوگیری از ســرازیر شــدن آبهاتی ســطحی 
بــه منهــول های فاضالب شــد و اعالم کــرد: ورود آبهای ســطحی به 
داخــل منهول فاضالب موجب آســیب هــای زیادی به شــبکه و دیگر 
تاسیســات فاضالب می شــود ،این رویداد در نهایت پس زدگی فاضالب 
 در واحدهــای مســکونی و غیــر مســکونی بــه همراه خواهد داشــت.

شیشــه فروش با بیــان این که این تهدید را باید بــه فرصت تبدیل کرد 
اظهار داشــت: بایــد با مهار به موقع و دقیق ســیل زمینــه های تغذیه 
آبخــوان هــا را فراهم نمود چراکه خشکســالی های مســتمر باعث افت 
 شــدید منابــع زیرزمینی شــده که تبعــات ناگواری را رقم زده اســت.

در ادامــه ایــن جلســه قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان گفت: با توجه به احتمال وقوع بارش های ســیل آســا 
 طــی روزهــای آینده همه مدیــران و کارکنان بخش هــای عملیاتی در 
. هســتند ش  بــا ه  د مــا آ ن  ســتا ا  ســطح 

مجیــد حبیبان افزود:با وجود محدودیت ها، تجهیــزات و امکاناتی برای 
 کاهــش آثار ناشــی از این حادثه غیر مترقبه پیش بینی شــده اســت.

وی بااشاره به آمادگی تمام نیروهای عملیاتی در سطح استان اصفهان عنوان کرد: 
سناریوی برای مهار این حادثه در آبفای استان توسط متخصصان و کارشناسان 
 تدوین شــده و این برنامه برای تمام مدیران در سطح استان ابالغ گردید.

قائــم مقام مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشــاره 
بــه چگونگی مهار این حادثه در بخش آبفا خاطر نشــان ســاخت: تمام 
تمهیــدات و دســتور العمل های الزم در راســتای مقابله بــا این حادثه 
غیر مترقبه در ســطح اســتان اعمال شــده چــرا که ارائــه خدمات به 
 مردم در دســتور کار مســئوالن آبفا در سطح اســتان اصفهان قراردارد.

حبیبیان افزود: انتظار می رود با همکاری و هماهنگی همه دســتگاه های 
 خدمت رسان با یکدیگر آثار ناشی از این حادثه به حداقل ممکن کاهش یابد.

اصفهــان  آبفــای  خدمــات  ارائــه  نگــران  مــردم  داد:  ادامــه  وی 
نباشــند تمــام تــالش ایــن مجموعــه خدمــات رســان این اســت 
 کــه تحت هر شــرایطی خدمــات آبفــا در اختیــار مردم قــرار گیرد.

مجید حبیبان افــزود: از مردم می خواهیم در هنگام بارش های رگباری 
مانع از ورود آب های سطحی به منهول های فاضالب در سطح شهر شوند 

زیرا این امر پس زدگی فاضالب را در بردارد.

  به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای لرســتان، رضا عزیزی 
مقدم  بیان داشت: این  برنامه در ابتدای هر سال آبی تدوین و بر اساس حجم 

آب ذخیره شده در هر سال، برنامه تحویل آب به متقاضیان تهیه می شود.
وی افزود: بعد از تایید نهایی و هماهنگی با جهاد کشــاورزی اســتان، این 
برنامه به شــرکت مدیریت منابع آب ایران ارســال و در انتهای هر ماه حجم 
مخــزن، دبی ورودی و خروجی، تراز مخــزن و .... به صورت واقعی وارد فایل 

مذکور میگردند و با آمار پیش بینی شده مقایسه میگردد.
عزیــزی مقدم گفــت: جهت تعیین بهای تمام شــده یک مترمکعب آب 
استحصالی نیاز به اطالعات میزان تولید آب در سدها و شبکه و چاه ، چشمه 
و قنات و.... ، خدمات کارشناسی ارائه شده وتسهیم هزینه واحدهای خدماتی 

می باشد .
مدیر گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب 
منطقه ای لرســتان با اشاره به اقدامات انجام شده درفرآیند ارزیابی ایمنی و 

پایداری سدها  اظهار داشت: تا پایان سال 1۴۰۰ فرایند مطالعه و ارزیابی ایمنی 
و پایداری سدهای هاله، کزنار، خان آباد و مروک بطور کامل انجام شده است. 
گزارشات رفتارنگاری این سدها توسط مشاور در سه ماهه اول 1۴۰1  تهیه و 

پس از تایید کمیته ایمنی و پایداری به شرکت مدیریت منابع آب ارسال شده 
است.عزیزی مقدم پیشرفت پروژه های طرح تجهیز نقاط به ابزار اندازه گیری 
را یکی دیگر از اقدامات درفرآیند ارزیابی ایمنی وپایداری ســدها برشــمرد و 
افزود: طرح تجهیز نقاط به ابزار اندازه گیری بعنوان یکی از طرحهای اقتصاد 
مقاومتی اســت که ساالنه اعتبار جداگانه ای برای مطالعه و پیمان این طرح 

تخصیص داده میشود.
مدیر گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب 
منطقه ای لرستان تصریح کرد: پروژه های طرح مرمت و بازسازی تاسیسات 
آبی  ۹۰درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته  و برای بررسی و مطالعه  وضعیت 
ابزار دقیق ســدهای کزنار، هاله و خان آباد با مشــاور پروژه مطالعاتی قرارداد 
منعقد شده است. همچنین پروژه مطالعه رفتارنگاری سدها و افزایش ارتفاع 
ســرریز سد کزناربا 8۰ درصد پیشرفت در دست اقدام می باشد.خبرنگار ایده 

روز انیس روشن پور

    صدور و تمدید ۷ گواهینامه مدیریتی ایزو در شرکت گاز استان ایالم

 الزام دستگاه های اجرایی به تدوین برنامه های عملیانی برای مقابله با پدیده های خطر ساز

مدیر گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی عنوان کرد

تهیه برنامه منابع و مصارف سدهای در حال بهره برداری
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 از نجابت » ویلموتس« تا حیای »تاج«!

 شروع درخشان آزمون با لورکوزن
ســتاره تیم ملی کشورمان شروعی درخشان به همراه 
لورکوزن داشت و به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

 شب گذشته تیم های فوتبال الورسبورگ و بایرلورکوزن 
در مرحله نخست رقابت های جام حذفی آلمان مقابل هم 
گرفتند که این مسابقه با شکست یاران آزمون همراه بود.

در این مسابقه تیم الورسبورگ موفق شد با نتیجه 4 بر 
3 سد از بایرلورکوزن عبور کند. سردار آزمون، مهاجم تیم 
ملی کشورمان ستاره لورکوزن شد و در این مسابقه یک نیمه در ترکیب تیمش 
حضور پیدا کرد و توانست دو پاس گل بدهد.با وجود درخشش بی نظیر سردار 
آزمون اما در نهایت بایرلورکوزن به شکل باورنکردنی باخت. سایت »سوفا اسکور« 
در ارزیابی فنی اش از این بازی به ســتاره ملی پوش ایرانی را به عنوان بهترین 
بازیکن زمین انتخاب کرد.با نگاه به آمار آزمون شــروعی طوفانی با لورکوزن در 
فصل جدید داشته و نشان می دهد کامال آماده است تا توانایی هایش را در این 
از بوندس لیگا نشان دهد.ستاره ایرانی 45 دقیقه پا به توپ بود ولی بسیار مفید 
و موثر نشــان داد. او در این مدت کوتاه تنها دوبار شــانس گلزنی داشت و یک 
شــوت به چارچوب دروازه رقیب زد ولی گل نشــد.اما در مقابل آزمون به عنوان 
یک گلساز حرفه ای در این بازی ایفای نقش کرد. با حضور پاترک شیک نقشه 
حرارتی-حرکتی آزمون نشان می دهد ستاره ایرانی غالبا پشت شیک بازی می 
کند و به عنوان مهاجم ســایه ایفای نقش می کند.آزمون به عنوان مهاجم سایه 
بهترین عملکرد را داشت و 10 بار برای همبازی هایش موقعیت گلزنی ایجاد کرد 
و دوباره موفق شد گل بسازد تا تیمش به گل برسد.عملکرد خیرکننده آزمون در 
اولین بازی اش در فصل جدید برای لورکوزن نشان دهنده آمادگی باالیش است 
و به همین خاطر ســایت »سوفا اسکورد« به ستاره ایرانی با دادن امتیاز 7.8 از 

10 به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخابش کرد.

 قهرمانی پورتو با درخشش ستاره ایران
پورتو در دیدار ســوپرکاپ پرتغال با درخشش مهدی 
طارمی به مقام قهرمانی رسید. در چارچوب دیدار سوپرکاپ 
پرتغــال، پورتو و توندال به مصــاف هم رفتند که پورتو با 
درخشش ستاره ایرانی به برتری 3 بر صفر رسید و قهرمان 
این رقابت شد.طارمی در این دیدار یک شاهکار به پا کرد 
و 2 گل از تیم های این تیم را به ثمر رساند. روی گل دوم 
پورتو نیز ستاره ایرانی نقش اصلی را ایفا کرد.باشگاه پورتو 
در واکنش به درخشش ستاره کشورمان او را »متوقف ناشدنی« خواند و نوشت: 
باید به او تعظیم کرد.طارمی که فصل گذشته باعث 2 قهرمانی بزرگ پورتو شد، در 
این قهرمانی نیز نقش اصلی را ایفا کند تا نشان دهد همچنان بهترین بازیکن پورتو 
است.ستاره کشورمان فصل گذشته پس از داروین نونیز بهترین گلزن پرتغال شد. 

 کسالت گل محمدی و ترک تمرین سرخ پوشان
کســالت سرمربی تیم پرســپولیس در اواسط تمرین 
این تیم باعث شد تا پزشکان بر باالی سر او حاضر شوند.

تمرین تیم فوتبال پرســپولیس در حالی برگزار شــد که 
یحیی گل محمدی ســرمربی این تیم به دلیل کســالت 
مجبور به استراحت شد.در زمانی که بازیکنان پرسپولیس 
مشغول زدن ضربات ایستگاهی بودند گل محمدی احساس 
ناراحتی کرد و برای دقایقی به بیرون از زمین منتقل شد. 
همین موضوع باعث شــد تا پزشــکان بر باالی ســر او حاضر شوند و به معاینه 
سرمربی پرســپولیس بپردازند.البته حال عمومی سرمربی پرسپولیس مناسب 
است و مشکل خاصی ندارد. سرخ پوشان در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم امید 
کشورمان خواهند رفت و به نظر می رسد گل محمدی مشکلی برای نشستن روی 

نیمکت نخواهد داشت. 

 بازیکنی که در انتظار پیشنهاد پرسپولیس بود
 سینا اسدبیگی هافبک جدید پرسپولیس اصرار زیادی 
برای پرسپولیســی شــدن داشــت.بعد از جدایی محمد 
شــریفی و رضا اسدی پرســپولیس به دنبال جذب یک 
هافبــک دفاعی بود و در حالی که انتظار می رفت مدیران 
پرســپولیس سراغ یک گزینه سرشناس بروند، آنها دست 
روی بازیکنی گذاشتند که کمتر کسی انتظارش را داشت 
و هافبک دفاعی ذوب آهن را جذب کردند.سینا اسدبیگی 
در حالی در انتقالی جنجالی راهی پرسپولیس شد که سابقه حضور در تیمهای 
پایه این باشــگاه را دارد و چند فصل در تیم های پایه پرسپولیس بازی کرد. این 
هافبک 25 ســاله که از بچگی پرسپولیسی بوده، وقتی پیشنهاد پرسپولیس به 
دســتش رسید، اصرار زیادی به عقد قرارداد با تیم محبوبش داشت و در نهایت 
به هدف خود رســید که در نوع خود جالب بود.برخی از طرفداران پرســپولیس 
معتقد هســتند او می تواند به مانند میالد ســرلک در این تیم، موفق شود. این 
هافبک شــوت زن که سابقه گلزنی مقابل پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد، از 
شروع نیم فصل دوم لیگ بیستم که راهی ذوب آهن شد، به جز یک مسابقه در 
همه بازیهای دیگر آن فصل برای ذوب به زمین مسابقه رفت و فصل گذشته نیز 
یکی از هافبکهای مورد اعتماد مهدی تارتار بود.اسدبیگی علیرغم اعتماد یحیی 
به او، کار راحتی برای رسیدن به ترکیب اصلی پرسپولیس ندارد و باید با رقبای 
سرشناسش یعنی میالد سرلک و کمال کامیابی نیا رقابت کند.پرسپولیسی ها که 
فصل گذشته خاطرات چندان خوبی از رضا اسدی نداشتند، امیدوارند این فصل 
دیگر نگران این موضوع نباشند که اگر یکی از دو هافبک دفاعی اصلی تیمشان، 

مصدوم یا محروم شد، جانشین مناسبی برای او ندارند. 

 ستاره محبوب استقاللی ها نارنجی پوش شد
مدافع سابق استقالل تصویر جدیدی از خودش منتشر 
کرد. پژمان منتظری یکی از محبوب ترین مدافعان استقالل 
بود که ســال 138۶ به این تیم پیوست و سال ها در قلب 
خط دفاعی به میدان رفت. او که به عمراه تیم ملی در دو 
جام جهانی هم به میدان رفته با 23۹ بازی دومین بازیکن 
اســتقالل از این حیث در تاریخ لیگ برتر است.او در سال 
13۹8 از جمع آبی پوشــان جدا شد و از آن زمان در تیم 
الخریطیات قطر عضویت دارد. منتظری که با شرکت آدیداس قرارداد همکاری دارد 
با انتشار تصویری از استوک های جدید خود که نارنجی رنگ است رونمایی کرد. 

 ساپینتو قید یاغی محبوب استقالل را زد
 ترافیک استقالل در خط دفاعی سبب شده تا ساپینتو 
دیگر عالقه ای به جذب لژیونر آبی ها نداشته باشد.باشگاه 
استقالل در حال حاضر تمایلی به جذب محمد نادری ندارد. 
البته این مسئله بنابر درخواست ساپینتو انجام شده و از این 
رو اســتقاللی ها اخیرا با این بازیکن مذاکره جدی نداشته 
اند.داستان از این قرار است که یکی از اولین بازیکنانی که 
استقالل در فصل نقل و انتقاالت با او وارد مذاکره شد، محمد 
نادری بود اما این بازیکن در مذاکرات خود اعالم کرده بود اولویتش بازی در اروپا 

است و در صورتی که با باشگاه اروپایی به توافق نرسد به استقالل خواهد آمد.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
در اظهــارات اخیر رئیس ســابق و با »حیا« 
فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس 
سرمربی بلژیکی که اخیرا ایران را به پرداخت 
3 میلیون یورو محکوم کرده اســت، تناقضات 

زیادی دیده می شود.
 مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال 
که یکی از ســنگین ترین قراردادهای فوتبال 
ایران را امضا کرد و باعث محکومیت 3 میلیون 
و 325 هزار یورویی با شکایت مارک ویلموتس 
شد، روز گذشــته اظهاراتی را بر زبان آورد که 
بررسی مصاحبه های او و خبرهای فدراسیون 
در زمان ریاســت تاج، نشان دهنده تناقضات 
گسترده ای در ادعاهای او است.مارک ویلموتس 
قبــل از دیدار تیم ملی ایران با عراق در مرحله 
مقدماتی انتخابی جام جهانی، 2 میلیون یورو 
از فدراســیون فوتبال ایران گرفت )با احتساب 
دستمزد دستیارانش( و بعد از شکایت به فیفا و 
کشیدن کار به دادگاه عالی ورزش )CAS( مبلغ 
3 میلیــون و 325 هزار یــورو دیگر هم ایران 
را محکــوم کرد.به این ترتیب در پرونده ای که 
مهدی تاج ژســت پیروزی در آن گرفته است، 
حداقل 5 میلیون و 325 هزار یورو به ویلموتس 
پرداخت می کنیم؛ آن هم برای پنج ماه کار در 
تیم ملی و کسب نتایجی که ایران را در آستانه 
حذف از مسابقات انتخابی جام جهانی قرار داد.

تاج که نامزد ریاســت فدراســیون فوتبال 
هم هســت و ایــن پرونده به عنــوان یکی از 
موانع بزرگ بازگشتش به فدراسیون محسوب 
می شــود، در صحبت های روز گذشــته خود 
سعی کرد ژست پیروزی بگیرد و پول پرداخت 
شده به ویلموتس را حق این مربی دانست! او 
در بخشــی از مصاحبه اش گفــت: »آن پولی 
 است که ویلموتس خودش کار کرده که دادیم

 و ما باید جریمه بدهیم.«
تاج سپس در واکنش به زیاد بودن این مبلغ 
برای پنج ماه گفت: »ما 2/2 قرارداد داشتیم. پنج 
ماه نیست… ما که اضافه ندادیم، طبق قرارداد 
دادیم. کافی بود آقای کلینر صحبت ها را ببیند. 
وکالی ما خیلــی کار عجیب و غریبی کردند 
که توانستند این رای را بشکنند؛ اگر شکست 
می خوردیــم باید 10 میلیون یــورو پرداخت 
می کردیم.«پرداخــت 10 میلیون یورو غرامت 
به ویلموتس که حاال به 3 میلیون یورو کاهش 
یافته، کلید واژه مهدی تاج برای قهرمان سازی 
خود و تیمش در این پرونده محسوب می شود؛ 
آن هــم در حالی که تا دو ســال پیش عنوان 
می شد فدراسیون فوتبال قرارداد بسیار خوبی 
با ویلموتس بسته و این مربی می تواند نهایتاً سه 
ماه از حقوق خود را بعد از شکایت به فیفا بگیرد!

تناقض دیگر اظهــارات تاج آنجایی بود که 
خودش را فردی »با حیا« دانست که در ماجرای 
ویلموتس سه سال ســکوت کرد تا این مربی 
نتواند در پرونــده اش در فیفا، ادعای جدیدی 
علیه ایران مطرح کند و »آرامش جامعه به هم 
نخورد«! در حالی که نگاهی به آرشــیو خبرها 
طی این مدت نشــان می دهد تــاج و اعضای 
فدراسیون فوتبال حداقل چندین مصاحبه با 
رسانه های مختلف انجام داده و آنچنان هم که 

خودش گفته، ساکت نبوده است!
عالوه بر این، تــاج آن زمان در واکنش به 
اظهارات بعضی از نمایندگان مجلس گفته بود 
که قرارداد ویلموتس ساالنه بین 1 تا 2 میلیون 
دالر است؛ در حالی که حاال مشخص شده است 

قرارداد ویلموتس بیش از 2 میلیون یورو است.

 تاج و ویلموتس در مراســم عقد 
قرارداد

در زیــر نگاهــی داریم بــه اظهارنظرها و 
موضعگیری های فدراسیون فوتبال و مسئوالن 
این فدراســیون بعد از ماجرای فســخ قرارداد 

ویلموتس:

 ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - تاج و رقم منطقی 
قرارداد ویلموتس!

مهدی تاج در یکی از اولین مصاحبه ها بعد 
از برکناری مارک ویلموتس گفته بود: »برخالف 
اینکه می گویند قرارداد ویلموتس چگونه بود، ما 
قرارداد خوبی با او بســتیم اما در آن ذکر کرده 
بودیم که مبلغ قرارداد شفاف ســازی نشود. در 
یکی از بندهای قرارداد این گونه ذکر شده بود 
که هر یک از طرفین قرارداد را فسخ کرد، سه 

ماه به طرف مقابل برای غرامت زمان دهد.
تــاج درباره قرارداد ســه میلیــون دالری 
ویلموتس نیز تاکید کرده بــود: »رقم قرارداد 
ویلموتــس بین یــک میلیون تــا دو میلیون 
دالراســت. در صدا و ســیما و رسانه ملی آن 
هم در 100 برنامه ای که وجود دارد )از جمله 
ورزش و مردم، ورزش و بی مردم( باید با صداقت 
صحبت کرد. اینکه می گوییم سه میلیون دالر 
قرارداد ویلموتس است، باعث تشویش اذهان 
عمومی می شود. حتی با دستیاران ویلموتس 
نیز رقم قرارداد او ســه میلیون دالر نمی شود. 

رقم قرارداد ویلموتس، رقمی منطقی است.«

 ۲۲ آذر ۱۳۹۸- بیانیه فدراسیون و 
بحث سه ماه حقوق به عنوان غرامت فسخ

فدراسیون فوتبال با ریاست مهدی تاج در 22 
آذر 13۹8 مدعی شد فسخ قرارداد ویلموتس، 
غرامتی بیش از سه ماه حقوق ماهیانه این مربی 
را در پی نخواهد داشت. در بیانیه این فدراسیون 
آمده بود: »برای اولین بار در قراردادهای مشابه 
با آقای ویلموتس غرامت فسخ قرارداد صرفاً سه 
ماه حقوق ماهیانه توسط طرفین تعیین شد که 
این موضوع در حال مذاکره است. لذا تفسیرهای 
صورت گرفته از این موضوع و مبالغ طرح شده 

در سطح افکار عمومی کذب محض است.«
در ادامه این بیانیه، فدراســیون فوتبال از 

کســانی که گفته بودنــد غرامت ویلموتس 3 
میلیون دالر اســت خواســته بود عذرخواهی 
کنند؛ در شــرایطی که سه سال بعد مشخص 
شــد این مبلغ غرامت بی ارتباط عنوان نشده 
بود: »با توجه به مصوبه هیات رییسه فدراسیون 
فوتبال، شایسته اســت افرادی که در روزهای 
اخیــر و در هر جایگاهی اطالعات نادرســت 
در ایــن باره به افکار عمومــی ارائه دادند و در 
رســانه ملی مبلغ قــرارداد را 3 میلیون دالر و 
خســارت آن را 3 میلیون دالر عنوان کردند، 
 از رفتار غیر حرفه ای خود به صورت رسمی از 

مردم پوزش بطلبند.«

 ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - علــوی و تاکید بر 
غرامت سه ماهه

امیرمهدی علوی ســخنگوی فدراســیون 
فوتبال دو روز بعد از بیانیه فدراسیون فوتبال، در 
مصاحبه ای بر غرامت سه ماهه قرارداد ویلموتس 
تاکید کرد: »در روزهای گذشــته فدراسیون و 
وکالی قانونی ویلموتس در حال مکاتبه بوده اند 
و مباحث مربوطه در مجرای رســمی در حال 
پیگیری اســت. لذا طرح برخی شایعات خارج 
از این فضا صرفاً جنگ روانی تلقی می شود. در 
باب موضوع مربوط به بند فســخ هم همانطور 
که رسماً اعالم شد، مبلغ غرامت سه ماه حقوق 
ماهیانه است که این موضوع میان طرفین در 

حال مذاکره است.«

 ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - تاج در کردستان: 
حتی ممکن است ویلموتس به ما غرامت 

بدهد!
یکی از اظهارنظرهای مختلف تاج در مورد 
این پرونده )بر خالف ادعای خودش که گفته بود 
سه سال سکوت کرده( در تاریخ 25 آذر 13۹8 
و زمان حضــورش در انتخابات هیات فوتبال 
کردان انجام شده بود: »پرونده ویلموتس هیچ 
مشکلی از نظر ما ندارد و با توجه به اینکه فسخ 
قرارداد از طرف آقای ویلموتس صورت گرفته و 
این مهم قبل از دیدار ایران و عراق بوده اســت 
بنابراین مشکلی در این خصوص نداریم. قرارداد 
آقای ویلموتس از جمله قراردادهای بسیار خوبی 
اســت که در آن قید شده غرامت به دو طرف 
وقتی پرداخت می شود که مدت زمان آن سه 
ماهه باشد. یعنی اگر ما ثابت کنیم که وی نباید 

قرارداد را فســخ می کرد باید وی سه ماه به ما 
غرامت پرداخت کند.«

رئیس وقت فدراسیون فوتبال همچنین گفته 
بود: »اگر وی فسخ قرارداد را دقیق بداند و بگوید 
که پول را به موقع به من پرداخت نکرده ایم که 
البته پرداخت نکردیم. این می تواند ســه ماه 
غرامت بگیرد. قرارداد آقای ویلموتس بســیار 
خوب است و هیچ گونه جای ابهامی ندارد و نوع 
غرامت در آن کاماًل تعریف شــده است و بیش 
از سه ماه هم نیست و عدد آن حتی برای یک 
سال از کل قرارداد سه میلیون دالر هم نیست. 
رقم قرارداد ویلموتس خیلی کمتر از این رقم سه 
میلیون دالر است و فدراسیون فوتبال راغب بود 
که کل قرارداد ویلموتس را منتشر کند ولی بر 
اساس یکی از بندهای آنکه قید شده که انتشار 

قرارداد نیازمند تعامل دو طرف است.«

 ۸ دی ۱۳۹۸ - اعالم رسمی شکایت 
ویلموتس از ایران

دعوای ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران 
بیش از آن چیزی که تصور می شد، جدی بود. 
خبرهای پراکنده ای از درخواســت ســرمربی 
بلژیکی بــرای دریافت غرامت از فدراســیون 
کشــورمان مطرح می شــد و اینکه ویلموتس 
خواهــان دریافت کل مبلغ قراردادش اســت. 
در حالی که فدراســیون تاکید داشــت فقط 
باید مبلغ ســه ماه قرارداد رابه عنوان غرامت 
به ویلموتس بپردازد.در جریان این اختالفات، 
مجلس هم وارد ماجرا شــد و از فدراســیون 
فوتبال درخواســت کرد قرارداد ویلموتس را 
به ســاختمان بهارستان ارسال کند. در نهایت 
جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس روز 
هشتم دی ماه به صورت رسمی گفت: »آقای 
ویلموتس از ایران به فیفا شکایت کرده است. 
 فدراسیون فوتبال هم از ایشان شکایت کرده و

 باید دید فدراســیون جهانی چه حکمی را در 
این ارتباط صادر خواهد کرد.«

 ۱۵ دی ۱۳۹۸ - اظهارات عجیب تر 
اسالمیان و »ادعای« ویلموتس

در میانه دی ماه محمود اســالمیان عضو 
هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال مدعی شد در 
قرارداد ویلموتس، حق با ایران است و این مربی 
قراردادش را به خوبی نخوانده است: »ویلموتس 

گویا قراردادی که در تهران امضا شده است را 
درست نخوانده اســت و یا زبان انگلیسی اش 
قوی نبوده و به آن توجه نکرده است! این مربی 
ادعایی کرده و ادعا هم که هزینه ندارد. ادعای 
او غیر منطقی و غیر قانونی است ولی مبنای ما 
قرارداد است. او ادعایی دارد که فقط ادعا است 

ولی در قرارداد چیز دیگری آمده است.«

 ۱۵ بهمــن ۱۳۹۸ - اســالمیان: 
ویلموتس نمی تواند کاری کند!

اسالمیان که یکی از اعضای نزدیک به مهدی 
تاج در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بود، یک 
ماه بعد در مصاحبه ای عجیب تر مدعی شد که 
مربی بلژیکی با وجود شکایت به فیفا نمی تواند 

از ایران غرامت بگیرد.
او در پاسخ به این سئوال که شکایت مارک 
ویلموتس از فدراسیون فوتبال به کجا رسید؟ 
گفته بود: »یک دعوایی هســت ولی مبنای ما 
قرارداد است. ویلموتس نمی تواند کاری کند«!

 ۳۰ اردیبهشــت ۱۳۹۹ و بازهــم 
مصاحبه تاج: ویلموتس ســر ما راه کاله 

گذاشت!
تاج بعد از بــاال گرفتن پرونده ویلموتس و 
محکومیت ۶ میلیون یورویی ایران در فیفا، از 
ریاست فدراسیون فوتبال به بهانه بیماری استعفا 
کرد. او سپس در اردیبهشت 13۹۹ در گفتگویی 
با صداوسیما، به ادعای مارک ویلموتس مبنی 
بر »دســتکاری در قرارداد« این مربی بلژیکی 
از ســوی فدراســیون ایران واکنش نشان داد: 
» آقای ویلموتس از ادبیات خوبی استفاده نکرد. 
بهترین جمله ای که می شــود گفت این است 
که ویلموتس سر ما کاله گذاشت. ایشان گفته 
بند »ســه ماه« در قــراردادش در ایران اضافه 

شده است.«
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اما همچنان 
تاکید داشت که ویلموتس چیزی بیش از سه ماه 
از قراردادش را نمی گیرد: » ما به مسئوالن نامه 
زدیم. 10-15 نامه بانک مرکزی به شرکت ها 
زد که کار به فسخ قرارداد با ویلموتس نکشد. 
هرکسی قرارداد را فســخ می کند باید پولش 
را کامل بگیرد. ویلموتس قراردادش را فســخ 
کرد چون نتوانستیم به موقع پول بدهیم ولی 
 خوشــبختانه در قرارداد، این بند آمده بود که

 هرکسی فسخ کند ویلموتس فقط پول سه ماه 
از تعهدش را می گیرد.«

 یک قرارداد ننگین؛ فاصله نجابت 
ویلموتس تا حیای تاج

زمانی که ویلموتس به تیم ملی ایران پیوست، 
مهدی تاج این مربی را »نجیب« خواند که دیگر 
قرار نیست بهانه های کارلوس کی روش را تکرار 
کنــد و فصل جدیدی از اخــالق را در فوتبال 
ایران رقم خواهد زد. هیچکس تصور نمی کرد 
تاج مجبور می شود یک سال بعد از ویلموتس 
به عنوان کسی نام ببرد که سر فوتبال ایران را 

کاله گذاشته است!
رئیس سابق فدراسیون فوتبال که حاال دوباره 
برای رسیدن به صندلی این فدراسیون تالش 
می کند، این بار در اظهارنظری عجیب خودش 
را »بــا حیا« توصیف کرده تا بلکه از پرونده ای 
که می تواند سنگین ترین پرونده فوتبالی ایران 
لقب بگیرد )5 میلیون یورو برای 5 ماه( قهرمان 

سازی کند.

سخنگوی فدراسیون دوچرخه سواری گفت: مبلغی که صفرزاده از فدراسیون 
طلب دارد در مقابل دوچرخه ای که در اختیارش بوده، ناچیز است.

 در مورد اینکه سعید صفرزاده گفته است، فدراسیون دوچرخه سواری از سال 
گذشته طلب 30 میلیون تومانی او را نداده است، اظهار داشت: بله او مبلغی را از 
فدراسیون طلب دارد، اما از سوی دیگر یک دوچرخه هم از المپیک به صورت 
امانت در اختیارش است که باید تحویل فدراسیون بدهد. با همه این شرایط 

چک او آماده و با این رکابزن در آینده تسویه حساب خواهد شد.
وی در مورد اینکه او معتقد اســت این پول از ســوی کمیته واریز شده و 
فدراســیون پرداخت نکرده اســت، گفت: اگر واریز شده باشد، فدراسیون هم 
پرداخت می کند و چیزی که من اطالع دارم، هنوز واریز نشده است. البته این 
مبلغ زیاد نبوده و در مقابل دوچرخه ای که حدود 200 میلیون تومان قیمت 

دارد و در اختیار است، ناچیز است.
سخنگوی فدراسیون دوچرخه سواری در مورد اینکه آیا فدراسیون در این 
مورد گروکشــی می کند، تاکید کرد: گروکشی نیست، سعید صفرزاده یکی از 
رکابزنان خوب ما است و دوست نداریم بین او و فدراسیون کدورتی به وجود 
بیاید. این قضیه هم به زودی حل می شود. او باید د.چرخه را هم تحویل دهد 

تا دیگر ملی پوشان هم بتوانند از آن استفاده کنند.
وفایی در خصوص اینکه صفرزاده گفته اســت مسئوالن فدراسیون او را از 
تیم ملی فراری  دادند، عنوان کرد: این این حرف ها نظر شخصی او است، اما ما 
کم لطفی در حق این دوچرخه سوار نکردیم. حتی برای بازی های کشورهای 

اسالمی هم او را به اردو دعوت کردیم، اما خودش نیامد.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان گفت: کشتی رشته رکوردی نیست 
که بتوان آن را پیش بینی کرد اما این رشته جزو مدال آوران است.

 درباره شــرایط تیم کشتی فرنگی اعزامی به بازی های کشورهای اسالمی، 
عنوان کرد: این اردو آخرین دور تمرینات برای تیم اعزامی به بازی های کشورهای 
اسالمی است تا تیم راهی قونیه شود اما برای مسابقات جهانی 2 اردوی دیگر در 
تهران خواهیم داشت که آخرین اردو از 23 مرداد شروع می شود و تا ۶ شهریور 

که زمان اعزام به صربستان است ادامه خواهد داشت.
مربی تیم ملی کشــتی فرنگی کشــورمان با اشــاره به اعــزام خود و 2 
مربــی دیگــر به قونیــه و همین طور حریفــان فرنگی کاران در مســابقات 
 جهانــی، گفت: آقای بنا باالســر تیــم اعزامی به مســابقات جهانی خواهد

 بود و من به همراه 2 مربی دیگر به قونیه می رویم. در بازی های کشــورهای 
اســالمی هم چند تیم خوب هستند که می توان به آذربایجان و ترکیه اشاره 
کــرد. ما تیم دوم خود را اعزام می کنیم، این رقابت ها فرصت خوبی اســت تا 
نیروهای دیگر هم بیایند و خودشان را نشان دهند. نحوه انتخابی هم براساس 

آنچه اعالم شده بود پیش رفت.
وی در پاســخ به این ســوال که کادر فنی چه پیش بینی از نتایج دارد و 
آیــا در ایــن خصوص با کمیته ملی المپیک هم صحبتی داشــته اند یا خیر، 
اظهارداشــت: کشتی رشته رکوردی نیست که بتوان آن را پیش بینی کرد اما 
 جزو مدال آوران است. اینکه رنک چه شود نمی توان پیش بینی کرد چون باید 
همه شرایط را بسنجیم و آن روز، روز خوب کشتی گیران باشد اما کشتی گیران 

خوب تمرین کرده اند.

سرمربی تیم ملی بوکس ایران گفت: هدفگذاری ما کسب مدال بازی های 
آسیایی و به دست آوردن سهمیه المپیک است.علیرضا استکی، درباره حضور 
تیم ملی بوکس ایران در تورنمنت بین المللی کویت، توضیح داد: این مسابقات 
خیلــی اتفاقی پیش آمد و حدودا 22 - 21 تیم آمده بودند و همه وزن ها نیز 
توسط میزبان معرفی شدند. ترکیب هیچ تیمی کامل نبود و حدودا 73 بوکسور 
حضور داشتند که تقریبا 23 نفر از آن ها قهرمان آسیا، جهان و المپیک بودند.

او ادامه داد: چین، ازبکســتان، بلغارستان، هند و تایلند با 80 - 70 درصد 
ترکیب اصلی خود حضور داشتند و شاهین موسوی هم تنها نفر اصلی ما بود. 
باقی افراد مثل حسین میراحمدی، مصطفی ریگی و باقر فرجی اولین حضورشان 
در تورنمنت بین المللی بزرگساالن بود که خوش درخشیدند. خوشبختانه سه 
بوکسور دیگر به ورزش کشور معرفی کردیم که می توانند در آینده نتایج خوبی را 
کسب کنند.سرمربی تیم ملی بوکس ایران گفت: با مبارزاتی که در این تورنمنت 
از نفرات تیم دیدم االن دیگر در هر وزن چند بوکسور قدر داریم که این موضوع 
نشان می دهد هیچ یک از ملی پوشان ما حتی دانیال شه بخش هم دیگر در امنیت 
نیستند و برای فیکس شدن در تیم باید بیش ترین تالش خود را به کار بگیرند.

او درباره حضور شاهین موسوی در وزن 80 کیلوگرم )وزن اصلی او 75 کیلو 
است( برای تورنمنت کویت نیز توضیح داد: ما درباره سید شاهین موسوی رکب 
خوردیم. پس از حضور درکویت به یک باره همه وزن ها عوض شــد و به اجبار 
شاهین را به 80 کیلو فرستادیم. هم چنین اگر وزن ها تغییر نمی کرد ما مصطفی 
ریگی را برای این مبارزات نمی آوردیم، اما او با سختی زیاد و در سه روز خودش 

را به 52 رساند و مبارزات درخشانی هم به نمایش گذاشت.

 طلب او در مقابل قیمت دوچرخه 
ناچیز است

  پیش بینی نمی کنم اما 
مدال آور هستیم

هدفگذاری ما مدال آسیایی و 
سهمیه المپیک است

 واکنش فدراسیون فوتبال به حاشیه های ورود جام جهانی به ایران
 سرپرست روابط عمومی فدراسیون فوتبال در واکنش به حاشیه های ایجاد شده در خصوص ورود جام جهانی به ایران گفت: طبق نامه فیفا این جام دهم شهریورماه وارد تهران می شود و در حال برنامه ریزی برای رونمایی از آن هستیم.

محمدجواد پاینده گفت: طبق اعالم قبلی فیفا که مرجع این کار است جام  جهانی روز دهم شهریورماه وارد ایران می شود و هم اکنون نیز تیمی در فدراسیون مشغول برنامه ریزی و انجام امور محوله برای رونمایی از آن هستند.
وی توضیح داد: از قبل هم قرار نبود جام جهانی به کیش برود. از ابتدا صحبت بر این موضوع بود که جام به تهران وارد شود و همه مسایل مربوط به آن هم در همین شهر دنبال شود. 
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با اینکه فلز سفید در تالش برای یافتن پذیرش صعودی باالتر از مقاومت افقی 
19.50 دالر است، امروز سومین روز صعودی متوالی خود را سپری کرد.

 نقره برای ســومین روز متوالی در روز پنج شــنبه مورد توجه قرار گرفت و در 
نیمه اول نشست اروپایی به باالترین سطح سه هفته و نیم اخیر صعود کرد. با این 
حال، به نظر می رسید که فلز سفید در تالش برای یافتن پذیرش صعودی باالتر از 

مقاومت افقی 19.50 دالر است.
از منظر فنی، حرکت یک شبه پس از FOMC فراتر از مرز 19.00 دالر به عنوان 
یک محرک تازه برای گاوها در نظر گرفته شد. با این اوصاف، نوسانگرهای نمودار 

روزانه - اگرچه در حال بازیابی از قلمرو منفی بوده اند - هنوز کشــش معنی داری 
کسب نکرده اند. این امر باعث می شود قبل از موقعیت یابی برای هر حرکت ارزنده 

بیشتر، منتظر برخی خریدهای بعدی فراتر از مانع فوق الذکر باشید.
ســپس XAG/USD می تواند هدف روانی 20.00 دالر را فتح کند. دسته مذکور 
مصادف با SMA-200 ساعته در نمودار 4 ساعته است که اگر به طور قاطع پاک 
شود، زمینه را برای سودهای بیشتر فراهم می کند. حرکت پیش خرید بعدی این 
پتانسیل را دارد که قیمت های نقطه ای را به مانع مرتبط بعدی در نزدیکی منطقه 
افقی 20.60-20.65 دالر برســاند. این حرکت می تواند بیشتر به سمت رقم گرد 

21.00 دالر افزایش یابد.
از طرف دیگر، به نظر می رســد هر عقب نشینی معنی داری در نزدیکی سطح 
19.00 دالر پشــتیبانی مناسبی پیدا کند. ضعف پایدار در زیر، حمایت متوسط   

18.50 دالری را نشــان می دهد. شکســت متقاعد کننده به زیر دومی، هرگونه 
سوگیری مثبت کوتاه مدت را نفی، و XAG/USD را در برابر آزمایش مجدد YTD، در 
حدود منطقه 18.15 دالر، آسیب پذیر می کند. برخی از فروش های دنباله دار زیر 

18 دالر باید راه را برای ضررهای بیشتر هموار کند.
ســپس XAG/USD می تواند نزول را به سمت حمایت 17.40-17.45 دالری 
در مســیر تا مرز 17.00 دالر سرعت بخشد. سیر نزولی ممکن است بیشتر شود 
و قیمت هــای نقطه ای در نهایت کاهش یابد تا حمایت مربوطه بعدی در نزدیکی 

منطقه 16.60-16.70 دالر آزمایش شود.

با توجه به اینکه تقاضای طالی هند در نیمه دوم سال ممکن است کمتر از سال 
گذشته باشد، خریدهای کمتر می تواند بر قیمت ها تاثیر بگذارد.

 به نقل از رویترز، شورای جهانی طال )WGC( روز پنج شنبه اعالم کرد تقاضای 
طالی هند در نیمه اول سال 2022 نسبت به سال گذشته 42 درصد افزایش یافت، 
اما مصرف در نیمه دوم ممکن اســت کمتر از سال گذشته باشد؛ زیرا تورم باالتر 
درآمد قابل تصرف را از بین می برد.خریدهای کمتر توسط دومین مصرف کننده 
بــزرگ طالی جهان می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد، قیمت هایی که نزدیک به 

پایین ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته معامله می شوند.
امــا کاهش تقاضا برای واردات طال می تواند به کاهش کســری تجاری هند و 

حمایت از روپیه بیمار کمک کند.

Somasundaram PR، مدیــر اجرایی منطقه ای عملیات هند WGC به رویترز 
گفت: »تورم، به ویژه در مناطق روســتایی، پس انداز بیشتر و تخصیص به طال را 

برای مردم دشوار می کند.«
نرخ تورم ســاالنه هند در ماه ژوئن برای ششمین ماه متوالی به طرز دردناکی 
باالتر از مرز 7 درصد و فراتر از محدوده تحمل بانک مرکزی باقی ماند و چشم انداز 

افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی در ماه آینده را افزایش داد.
او گفت که در کوتاه مدت، افزایش قیمت طالی داخلی به دلیل کاهش ارزش 

روپیه و افزایش عوارض واردات شمش نیز به تقاضا آسیب خواهد رساند.
WGC در گزارشــی که روز پنج شنبه منتشر شد اعالم کرد، تقاضای هند برای 
طال نسبت به سال گذشته 43 درصد افزایش یافت و به 170.7 تن در سه ماهه 
منتهی به ژوئن رســید، زیرا فروش جواهرات به دلیل برگزاری مراسم عروسی و 
جشنواره مقدس ساالنه هندو و جین آکشایا تریتیا بهبود یافته است، در حالی که 

خرید طال خوش یمن تلقی می شود.
در نیمه اول سال 2022، مصرف طال با 43 درصد افزایش به 306.2 تن رسید.

WGC قبالً مصرف طالی هند را در سال 2022 بین 800 تا 850 تن برآورد کرده 
بود، اما کاهش احتمالی تقاضا در نیمه دوم باعث شد تا این تخمین به پایین ترین 

حد این محدوده در حدود 800 تن کاهش یابد.
Somasundaram گفت که قیمت های باالتر برخی از مصرف کنندگان هندی را 
وادار می کند تا دارایی های خود را نقد کنند که می تواند عرضه طالی کارکرده را در 

سال 2022 از 75.2 تن در سال گذشته به باالی 100 تن برساند.

راه صعود نقره ادامه دارد

اگر هندی ها طال نخواهند..

  مهدی تاج می گوید اگر در پرونده ویلموتس اهمال دیدید من را دادگاهی کنیدمهدی تاج می گوید اگر در پرونده ویلموتس اهمال دیدید من را دادگاهی کنید          

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

علمیعلمی

داده های یک ردیاب سالمت که روی مچ دست بسته می شود، می تواند کووید 
را دو روز قبل از ظاهر شدن عالئم تشخیص دهد.

 به نقل از نیواطلس، داده های یک ردیاب سالمت که بر روی مچ دست بسته 
می شود، می تواند کووید را دو روز قبل از ظاهر شدن عالئم تشخیص دهد.

یک مطالعه  جدید ادعا می کند که این نه تنها ممکن است، بلکه تحقیقات اولیه 
نشان می دهد که عفونت ها را می توان تقریباً 48 ساعت قبل از ظاهر شدن عالئم 
تشخیص داد. تحقیقات جدید در اوایل سال 2020، بالفاصله پس از شروع همه 

گیری آغاز شد. تیمی از محققان مشغول بررسی این موضوع بودند که آیا می توان 
از داده های یک ردیاب سالمت مچ دست برای تشخیص تغییرات کوچک در عالئم 

حیاتی یک فرد که قبل از شروع کووید-19 آغاز می شود استفاده کرد یا خیر.
 حدود 1000 شــرکت کننده جوان انتخاب شــدند و یک دستگاه مچ بند در 
دســترس آنها قرار گرفت؛ این دستگاه در شب پوشیده می شود و هر 10 ثانیه 
ضربــان قلب، تعداد تنفس، دمای بــدن، تغییرات ضربان قلب و جریان خون را 

اندازه گیری می کند. 
در طول یک مطالعه یک ساله، 11٪ از گروه دچار کووید-19 شدند؛ حدود 
نیمی از این افراد مبتال به کووید مثبت از  شــرایط جســمانی یک ماه  قبل از 
ابتالی خود داده های خوبی داشتند که به محققان کمک کرد الگوریتمی را توسعه 

دهند که می تواند تغییرات کوچک را در مراحل اولیه بیماری تشخیص دهد.
محققان در مطالعه جدید به این نتیجه رســیدند: »فناوری حسگر پوشیدنی 
روشی کم هزینه است که افراد را قادر می سازد سالمت و رفاه خود را در طول یک 
بیماری همه گیر ردیابی کنند؛ تحقیق ما نشان می دهد که چگونه این دستگاه ها، 
با همکاری هوش مصنوعی، می توانند مرزهای پزشــکی را پشت سر بگذارند و 
بیماری ها را قبل از شــروع عالئم شناسایی کنند و به طور بالقوه انتقال ویروس 

را در جوامع کاهش دهند«.

واکســن جدید تک دز هاری که توســط محققان دانشگاه آکسفورد ساخته 
شده، عالوه بر ارزان بودن، موثر است و می  تواند ساالنه هزاران ننفر را نجات دهد.

 بــه نقل از نیواطلس، واکســن جدیــد تک دز هاری که توســط محققان 
دانشگاه آکسفورد ساخته شده است، پس از فاز 1 آزمایش بالینی انسانی نتایج 

امیدوارکننده ای را نشان داده است.
 اکنون آزمایش های بالینی بیشتری در حال انجام است، به این امید که واکسن 
بتواند به کاهش هزاران مرگ و میر ساالنه ناشی از این بیماری ویروسی کمک کند.

هاری نوعی بیماری ویروســی اســت که موجب التهاب مغزی حاد می شود. 

ویروســی از خانواده رابدو ویریده ایــن بیماری را ایجاد می کند. این ویروس در 
بسیاری از پستانداران از جمله انسان می تواند ایجاد بیماری کند. مرگ در صورت 
ابتال به هاری تقریباً قطعی اســت و در طول تاریخ تنها 3 انســان از هاری جان 
سالم به در برده اند.علیرغم اینکه واکسن های نسبتاً مؤثری برای چندین دهه در 
دسترس بوده اند، هنوز هم هر ساله حدود 60 هزار مرگ و میر ناشی از عفونت 
هاری وجود دارد. بزرگترین چالشی که آژانس های بهداشت عمومی جهانی با آن 
روبرو هستند این است که واکسن های فعلی هاری برای موثر بودن نیاز به دو تا 
سه دز دارند. در کنار مشکالتی که در دریافت این دزهای اضافی به بیماران وجود 
دارد، واکسن های هاری بسیار گران هستند. چندین دز از این واکسن ها می تواند 
صدها دالر هزینه داشــته باشد.برای حل این مشکل، تیمی از محققان دانشگاه 
آکسفورد واکسن جدیدی ساخته اند که وعده ارزان و موثر بودن آن را تنها پس 
از یک دوز می دهد. واکســن جدید از پلتفرمی استفاده می کند که توسط تیم 
آکسفورد در سال 2020 در تالش برای واکسن موثر کووید-19 توسعه یافته است.

این واکسن که RabG ChAdOx2 نام دارد، از یک نسخه ژنتیکی ضعیف شده 
ویروس ســرماخوردگی اســتفاده می کند که برای تولید گلیکوپروتئین هاری 
کدگذاری شــده است که به آموزش سیستم ایمنی برای تشخیص عفونت های 
 The آینــده کمک می کند. نتایج یک آزمایش اولیه انســانی فاز 1 به تازگی در

Lancet Microbe منتشر شده است.

هوش مصنوعی کرونا را  دو روز  زودتر تشخیص می دهد

واکسن ارزان و موثر آکسفورد برای »هاری« عرضه می شود

  متــا دیگر هزینه محتوای خبری را به ناشــران آمریکایی 
نمی پردازد

متا اعالم کرد که دیگر به ناشــران آمریکایی در ازای انتشار اخبار آنها در 
فیس بوک هزینه ای پرداخت نخواهد کرد.

به نقل از انگجت، براساس گزارش اکسیوس، پس از کاهش درآمد متا برای 
اولین بار در تاریخ، این شرکت به ناشران آمریکایی گفته که دیگر هزینه ای 
برای انتشار محتوا در برگه اخبار فیس بوک به آنها پرداخت نخواهد کرد. یکی 
از سخنگویان این شرکت در بیانیه ای گفت: بیشتر مردم برای خواندن اخبار 
به فیس بوک نمی آیند. تجارت و سرمایه گذاری بیش از حد در زمینه هایی 

که با اولویت های کاربر همخوانی ندارد، منطقی نیست.
به گفته اکسیوس، فیس بوک حدود 105 میلیون دالر برای چنین معامالتی 
خرج کرده است. 20 میلیون دالر به نیویورک تایمز، 10 میلیون دالر به وال 
استریت ژورنال و 3 میلیون دالر به CNN پرداخت کرده است. فیس بوک در 
ســال 2019 با افزایش سرمایه گذاری در اخبار و حتی استخدام خبرنگاران 

برای هدایت خبر به برگه اخبار، این قراردادها را منعقد کرد.
فیس بوک همچنین در اواخر سال 2020 و زمانی که تب اخبار را راه اندازی 
کرد، به سایت های شریک از جمله گاردین و اکونومیست برای اخبار در انگلیس 
پول پرداخت کرد. مدت کوتاهی پس از آن، قراردادی را با شرکت خبری روپرت 
مرداک امضا کرد تا برای انتشار محتوا در استرالیا نیز پول بپردازد. پارلمان استرالیا 
قانونی را تصویب کرد که فیسبوک و گوگل را ملزم به انجام این کار می کرد.

به گفته پوینتر، این کار به شکست یک چهارم سایت های خبری ایاالت 
متحده در 15 ســال گذشته کمک کرده، زیرا خالء روزنامه نگاری حرفه ای 

اغلب باعث انتشار اخبار نادرست یا گمراه کننده در فیس بوک شده است.

 زیرنویس لحظه ای مکالمات با یک عینک هوشمند

در حالی که زمانی عینک های هوشمند محدود به دنیای علمی تخیلی 
بودند، برندهایی از اســنپ چت تا فیسبوک در سال های اخیر عینک های 
خود را تولید کرده اند و اکنون یک عینک هوشمند جدید برای افرادی که 

ناشنوا هستند یا از کم شنوایی رنج می برند عرضه شده است.
 بــه نقــل از دیلی میــل، این عینک کــه »XRAI Glass« نــام دارد از 
واقعیت افزوده برای تبدیل صدا به زیرنویس  استفاده می کند این زیرنویس ها 

در لحظه مقابل چشمان کاربر به نمایش در می آیند.
دن اســکارف)Dan Scarfe(، مدیرعامل عینک های XRAI می گوید: ما 
به توانایی این فناوری نوآورانه برای بهبود زندگی افراد ناشــنوا و کم شنوا 
افتخار می کنیم. اینکه آن ها بتوانند پتانسیل های خود را به حداکثر برسانند.

این بدان معناست که می توانید در حین آماده کردن شام با هم مکالمه 
کنید یا در طول راه رفتن با یک دوست، مکالمه خود را ادامه دهید.

ســخت افزار این عینک توسط شرکت عینک ســازی »AR Nreal« با 
اســتفاده از عینک »Nreal Air« توســعه داده شد و این درحالی است که 

»XRAI Glass« نرم افزار آن را ارائه کرده است.
این نرم افزار صدا را به یک نسخه زیرنویس شده از مکالمه تبدیل می کند 

که سپس روی صفحه عینک به نمایش در می آید.
به لطف قابلیت های تشخیص صدا، این عینک حتی می تواند تشخیص 
دهد که چه کســی صحبت می کند و به زودی خواهد توانست زبان ها، تُن 

صدا، لهجه ها و زیر و بم صدا را ترجمه کند.
جاش فلدمن)Josh Feldman( 23 ساله با کم شنوایی شدید به دنیا آمد 
و از 18 ماهگی در هر دو گوشــش سمعک داشت. او عینک  را بدون هیچ 

ایده ای آزمایش و آنها را »بسیار خارق العاده« توصیف کرد.
جــاش می گویــد: تأثیر عــدم تکیه بر نــگاه کردن بــه لب های یک 
 نفــر و توانایــی صحبت بــا آن ها به وضوح چیزی اســت کــه می تواند

 زندگی افراد را تغییر دهد.
در همیــن حال، هانا بــردی)Hannah Brady(، که 60 درصد کاهش 
شــنوایی در هر دو گوش دارد، این عینک را »درخشان« توصیف کرد. او 
گفت: خدایا واقعاً دقیق است. آنچه که در مورد آن درخشان است این است 
که در مسیر چیزی که من سعی می کنم ببینم نیز مشکلی ایجاد نمی کند.

ایــن عینک عالوه بر اینکه به افراد ناشــنوا اجازه می دهد تا با دیگران 
مکالمــه کنند، می توانــد راه را برای اســتفاده از فناوری های دیگر مانند 

دستیارهای هوشمند نیز باز کند.
هانا این عینک را برای مکالمه با الکسای آمازون آزمایش کرد و توانست 
پاسخ الکسا را در مورد پیش بینی آب و هوا مشاهده کند، در حالی که به 

طور همزمان در حال خرد کردن لیموترش در آشپزخانه بود.
ایــن عینک اکنون بــا قیمت 399.99 پوند یا با هزینه اولیه 10 پوند و 

سپس 35 پوند در ماه برای 11 ماه در دسترس است.

 خداحافظی با قطع برق در چین!
شــبکه برق چین اکنون به لطف هوش مصنوعی تنها ظرف ســه ثانیه 
قابل راه اندازی مجدد است، در حالی که این روند تاکنون بین شش تا 10 

ساعت طول می کشید.
 به نقل از آی ای، آیا می توان قطع برق و خاموشــی ها و تمام مســائل 
مربوط به برق را در عرض چند ثانیه رفع کرد؟ ظاهرا بله. براساس مقاله ای 
که در رســانه دولتی SCMP چین منتشر شده است، شرکت دولتی شبکه 
برق چین به تازگی یک سیســتم هــوش مصنوعی جدید را معرفی کرده 
اســت که مشــکالت برق را تنها ظرف سه ثانیه حل می کند. در حالی که 

این فرآیند قباًل بین شش تا 10 ساعت طول می کشید.
گفته می شود با وجود اینکه این سیستم جدید، کارآمد و قدرتمند است، 
اما در همه جا عملیاتی نیســت. این سیستم اکنون تنها به مدت یک ماه 
در منطقه مســکونی »کیتایلو«)Qitailu( در استان سین کیانگ با بیش از 

200 خانوار آزمایش شده است.
این شــبکه برق جدید دارای حســگرهای متعددی است که هر کدام 
به نوعی برای خود »مغز« دارند. این حســگرها می توانند به طور مستقل 
کارآمدترین و بادوام ترین مسیرهای منبع تغذیه را انتخاب کنند. همچنین 
هیچ مداخله انســانی مورد نیاز نیست و این سیستم به طور قابل توجهی 

سرعت تمام فعالیت های مرتبط با شبکه را افزایش می دهد.
در گزارش رسانه چینی آمده است: در صورت بروز هرگونه نقص، سیستم 
هوش مصنوعی به گونه ای طراحی شده است که عملکرد خودترمیمی، از 
جمله مکان یابی خودکار خطا، جداسازی خطا و بازیابی نیرو را فوراً شروع 
کند. به همین دلیل، بهبود قابل توجهی در منبع تغذیه به وجود می آید.

یکی از ســاکنان منطقه ای که این سیستم در آن آزمایش شده است، 
می گویــد: اکنون قطعی برق تقریباً دیگر وجود ندارد. برق به محض قطع 
شدن، دوباره وصل می شود و به هیچ وجه بر زندگی و کار ما تأثیر نمی گذارد.

با این حال، یک مهندس ارشد که در دفتر مرکزی شرکت دولتی شبکه 
برق چین در پکن کار می کند به SCMP گفت که اغلب مشکالت قطعی در 

کشور هنوز به صورت دستی رسیدگی می شوند.
وی افزود: در یک جامعه مسکونی، شبکه برق به تعداد زیادی از کاربران 
نهایی متصل می شــود. محیط آن کامال پیچیده اســت. انواع مختلفی از 
مشــکالت ممکن است رخ دهد. بســیاری از مسائل باید به صورت دستی 
شناسایی و رسیدگی شود و کارگران شبکه برق چین احتماالً کارآمدترین 
در جهان هستند، اما با وجود این، وقتی این اتفاق می افتد، هنوز ساعت ها 

طول می کشد تا مشکل برطرف شود.
وی همچنیــن توضیــح داد که چگونه هوش مصنوعــی با اپراتورهای 
کامپیوتــری و انســانی متفاوت عمل می کند. هنگامی که خاموشــی رخ 
می دهد، کامپیوترهای مدیریت شــبکه برق معمولی تعداد زیادی کد خطا 
صادر می کنند.ســپس یک اپراتور انسانی باید این کدها را بررسی کند تا 
راه حلی برای رفع خاموشی بیابد که می تواند بسیار وقت گیر باشد. هوش 
مصنوعی از پردازش زبان طبیعی برای انجام این کار اســتفاده می کند که 

بسیار سریع تر از درک پیام پشت کد خطا است.
این هوش مصنوعی مختص شــبکه برق مانند تمام هوش مصنوعی ها، 
مقدار قابل توجهی از داده های تولید شده توسط طیف وسیعی از حسگرها 

را جمع آوری می کند تا در رفع خاموشی ها بهتر عمل کند.
مهندس شبکه برق چین گفت: به زودی این سرویس در سراسر چین 

حتی در کوچک ترین و دورافتاده ترین مناطق در دسترس خواهد بود.
در گذشته این حسگرها و فناوری انتقال داده فقط برای خطوط برق فشار 
قوی موجود بود و اکنون آنها راه خود را به محله های شهروندان باز می کنند.

 ایستگاه فضایی بین المللی بوی عجیبی دارد
فضانورد اروپایی ایســتگاه فضایی بین المللی می گوید که این ایستگاه 
فضایی بوی عجیبی داشته که به طور دائمی در این ایستگاه وجود دارد و 

عادت کردن به آن چند روز طول می کشد.
 Samantha(به نقل از اســپیس، بــه گفته ســامانتا کریســتوفورتی
 ،)ISS(فضانورد اروپایی حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی )Cristoforetti

»بوی عجیبی« به طور دائمی در ایستگاه فضایی پیچیده است.
کریســتوفورتی این موضوع را در تیک تاک خود به اشتراک گذاشت و 
گفــت: وقتی چند ماه پیش برای اقامت دومم به اینجا رســیدم، بالفاصله 
بوی بســیار عجیبی را حس کردم که فوراً خاطرات اولین سفرم را به یادم 
آورد. امــا در عرض چند روز به آن عادت کــردم و اکنون دیگر نمی توانم 

آن را احساس کنم.
کریستوفورتی در مورد بوی ایستگاه فضایی توضیح بیشتری نداد، اگرچه 
او خاطرنشــان کرد که فیلترهای توانمند ایستگاه فضایی بیشتر بوها را از 
بیــن می برند. او اولین پیاده روی فضایی خود را در روز 21 ژوئیه)30تیر( 
به انجام رســاند.فضانوردان دیگر بوی فضا را به بوی باروت یا اُُزن تشــبیه 
کرده اند، به ویژه به این دلیل که اعتقاد بر این است که اکسیژن به صورت 

تک اتمی در خالء به لباس های فضایی می چسبد.
کریستوفورتی همچنین برای افراد مشتاق به بازدید از ایستگاه فضایی 
خالصه ای از مکان های بدبو را شرح داد که در ایستگاه فضایی باید از آنها 
اجتناب کنند.در ماه ژوئن )خرداد-تیر(، خدمه ماموریت اکسپدیشــن 67 
در این آزمایشگاه مداری زباله ها را در بخش باالیی یک فضاپیمای باری به 
نام سیگنوس)Cygnus( قرار دادند تا به سمت زمین حرکت کند و ورودی 
آتشــین به جو زمین داشته باشد. او در مورد فضاپیمای پر از زباله گفت: 

البته که ممکن است بدبو باشد.
سایر بوهای نامطلوب از توالت ایستگاه فضایی متصاعد می شود. سیستم 
آن طوری طراحی شده که ادرار را به آب آشامیدنی بازیافت می کند. با این 

حال، همیشه پس از تکمیل این فرآیند، مقادیری باقی می ماند.
بــا همه ی این موارد فضانورد آژانس فضایــی اروپا به 600 هزار دنبال 
کننده خود در تیک تاک اطمینان داد که جدا از این مناطق، سایر بخش های 
ایســتگاه فضایی بین المللی عاری از بوهای نامطلوب است. او گفت: غیر از 

این، ایستگاه فضایی بوی بسیار مطبوعی دارد.
ماموریت اکسپدیشن 67 با هفت سرنشین در روز 30 مارس سال 2022 
)10 فروردین 1401( به فضا پرتاب شد. این ماموریت قرار است به مدت 

120 روز به طول بیانجامد.

امام علی علیه السالم :

َمن تََرَک إنکارَ الُمنَکِر بَقلِبِه 
ویَِدهِ ولِسانِِه فُهَو َمیٌِّت بَیَن 

األحیاءِ .
کسی که در برابر منکر با 
دل و دست و زبان خویش 
اعتراض نکند، او مرده ای 

است در میان زندگان.
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