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مرتضی قدیمی
اقتصاددان

چرا ارزان شدن دالر به نفع اقتصاد 
نیست؟

با اینکه برجام و توافقات احتمالی می تواند توانایی های مالی بانک مرکزی را 
افزایش دهد، ولی آمدن مقداری پول به خزانه کشور نمی تواند بر واقعیت های 
اقتصادی اثر جدی بگذارد. مشــکل اصلی اقتصاد کشور با توافقات احتمالی 
رفع نمی شود، ممکن است توافقات و آزاد شدن پول های بلوکه شده و آزادی 
فروش نفت بتواند به طور موقت و مانند یک مسکن بر روی اقتصاد کشور اثر 
بگذارد، ولی درمان اصلی نیست. درمان اصلی اقتصاد کشور در داخل کشور 
اســت، یعنی قدم اول، کنترل جدی نرخ تورم و نرخ بهره و به نزدیک صفر 
رساندن آنها، و همچنین واقعی و واحد شدن قیمت ها مخصوصا برای حامل های 
انرژی و نرخ ارز است، چون چندنرخی بودن ارز و غیرواقعی بودن قیمت ها، 
ام الفساد محسوب می شود. این باعث گمراهی فعاالن اقتصادی از یک طرف و 
ایجاد انواع رانت، فساد، سرخوردگی و مایوس شدن جوانان و نخبگان از طرف 
دیگر خواهد بود.در شرایط فعلی در اثر سیاست های غلط اقتصادی ارزش پول 
ملی به طور چشمگیری کاهش یافته و تا زمانی که نرخ تورم در کشور به طور 
جدی با نرخ های تورم در کشورهای حوزه دالر تفاوت داشته باشد، تغییری 
در این روند حاصل نمی شود، یعنی کاهش ارزش پول ملی )به طور ذاتی و 
واقعی( ادامه خواهد یافت؛ حتی اگر همه پول های بلوکه شده هم آزاد شود.

البته ممکن است بعد از امضای توافق با تصمیم های نابخردانه در داخل 
و توطئه گرانه در خارج و به ضرب تبلیغ و تزریق بیش از تقاضا و ســاختن 
جو »همه چیز گل و بلبل اســت« به طور مصنوعی بشود برای مدتی بسیار 
کوتاه قیمت ها را پایین نگه داشته و بازار را به بهشت خارج کنندگان سرمایه 
از کشور و واردکنندگان کاالهای مصرفی و غیرضروری به کشور تبدیل کرد،

ولی بعد از چند روز که روند کاهشی قیمت ها متوقف شود، بالفاصله خرید 
گسترده و هجوم مترصدین )و همچنین مترصدات( برای خرید آغاز و قیمت ها 
افسار گسیخته تر از قبل رو به افزایش خواهد گذاشت.این تجربه ها را قبال هم 
داشته ایم و ملموس ترین آن، بعد از قبول قطعنامه ۵۹۸ بود، که قیمت ارز به 
کمتر از یک سوم کاهش یافت، که البته بعد از کمتر از شش ماه باز به همان 
قیمت های قبلی برگشت.خود حقیر شاهد بودم وقتی قطعنامه ۵۹۸ از سوی 
ایران پذیرفته شد، چهار صراف عربستانی در دوبی به شدت مشغول به خریدن 
و جمع کردن تومان ایران بودند، بی محابا دالر و درهم می فروختند و تومان 
می خریدند. من که در آن زمان در دوبی بودم، متعجب بودم، نمی دانستم این 
آقایان چرا انقدر به تومان عالقه مند شده اند. متاسفانه به جای مدیریت قیمت 
ارز، تسلیم این ترفند شده و نه تنها برخالف جهت آنها به تزریق تومان و خرید 
ارز نمی پرداختند، بلکه با هماهنگ شدن نادانسته با آن دشمنان حیله گر، به 

تزریق بیش از تقاضای ارز و تقویت مصنوعی تومان دامن می زدند.

 تورم نقطه به نقطه تولیدکننده تورم نقطه به نقطه تولیدکننده
 بخش صنعت به  بخش صنعت به ۴۶,3۴۶,3 درصد رسید درصد رسید

بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در بهار امسال تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت با افزایش 
4.7 درصدی به 12.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه این بخش نیز با افزایش ۵.6 درصدی نسبت 

به فصل قبل از آن، به  46.٣ درصد رسید.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار امسال را منتشر 
کرده است که بر مبنای آن شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به 76۸.۹ رسیده که 
نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( 12.۵ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه(  46.٣ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره 

مشابه سال قبل )تورم ساالنه( 4۸.٠ درصد افزایش داشته است.
تورم فصلی در بهار امسال در مقایسه با تورم فصلی 7.۸ درصدی در زمستان سال قبل، 4.7 
واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان 
محصوالت صنعتی به ازای تولید کاالهای خود در داخل کشور، در فصل بهار 14٠1 نسبت 
به فصل قبل، 12.۵ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم فصلی با 44.۹ درصد 

مربوط به گروه »ساخت مواد غذایی«  و کم ترین تورم فصلی با 2.۵ درصد مربوط به گروه 
»ساخت فلزات پایه« بوده است.

همچنین تورم نقطه به نقطه در این فصل در مقایسه با تورم نقطه به نقطه 4٠.7 درصدی 
زمستان قبل، ۵.6 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط 
تولیدکنندگان محصوالت صنعتی به ازای تولید کاالهای خود در داخل کشور، در فصل بهار 
14٠1 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 46.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم 
نقطه به نقطه با ۹٣.٣ درصد مربوط به گروه »ساخت مواد غذایی« و کم ترین تورم نقطه به 
نقطه با 17.1 درصد مربوط به گروه »ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری« است.

با این حال در فصل بهار 14٠1تورم ســاالنه در مقایسه با تورم ســاالنه ۵6.7 درصدی در 
زمستان سال قبل ، ۸.7 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی 
توسط تولیدکنندگان محصوالت صنعتی به ازای تولید کاالهای خود در داخل کشور، در 
چهار فصل منتهی به بهار 14٠1 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4۸.٠ درصد افزایش دارد. 

وزارت راه وشهرسازي
 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

 آگهی مناقصه عمومی شماره 1۴01/1۴

شناسه آگهی : 1۹1٠1٣64122 / م - الف

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

سامانه تدارکات دولت ) ستاد ( به آدرس  SETADIRAN.IR   انجام خواهد شد . 

    ردیف                                              موضوع مناقصه                                                               مبلغ برآورد)ریال(     تاریخ بازگشایی  کد فراخوان
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2001004572000032          1401/06/09                    90.680.000.000 

2001004572000033           1401/06/09               80.851.485.246

2001004572000034           1401/06/09                  49.500.000.000

2001004572000035          1401/06/09                54.611.264.000

تهیه ، خرید و حمل نمک زمستانی راهداری
 ) یک مرحله ای (

تهیه و نصب نیوجرسی در محور احمد آباد مستوفی
 ) یک مرحله ای (

خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری 22 تن 
به همراه چکش هیدرولیکی طرح سوسان ) پیکور (

) یک مرحله ای (

 تهیه مصالح و اجرای خط کشی راه های 
شرق استان تهران

تجدید ) یک مرحله ای (

-  تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 9 صبح بر اساس جدول فوق .
- آخرین مهلت تسلیم اسناد : ساعت 8:30 روز بازگشایي مي باشد .

 آگهی تحدیدی
 سه ماهه اول سال یکهزارو چهارصدویک

شناسه آگهی : 1۸۵11٣61614 / م - الف

 درتعقیب آگهی نوبتی سه ماهه  اول سال یکهزار وچهارصدویک وبه استناد ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود امالک واقع در 
لواسانات حوزه ثبتی استان  تهران بخش 11 تهران درخواست ثبت نموده اند بشرح ذیل آگهی می شود :

1 ( پالک 1302 فرعی از 39 - اصلی ، ملکی آقایان  مهران ، کیوان ، پیمان همگی  خوانساری ابیانه فرزند حسین  به ترتیب  بطور 
مساوی هرکدام به میزان 2/625 سهم مشاع از 18ســهم  و خانم آذر عشقی اصفهانی فرزند لطف اهلل  و به میزان 10/125 سهم 

مشاع از ششدانگ یک قطعه  زمین با کاربری باغ وبنای احداثی به مساحت   1365/05 مترمربع واقع درلواسان  قریه افجه .
2 ( پالک 619 فرعی36 - اصلی ، ملکی آقایان   علی اصغر ، محمد حسین ، محمد حسن ، رضا و خانم خدیجه همگی شهرت سجده 
ای فرزندان محمد علی ) به ترتیب به میزان 336539 سهم ، 93735 سهم ، 94245 سهم ، 114825 سهم ، 62736 سهم  مشاع 
از 1233533 سهم از ششدانگ ( و آقایان و خانم ها مهدی ، فاطمه سجده ای فرزندان عباس و ملیحه کوچک صادقی فرزند علی 
الکبر ) به ترتیب به میزان 62260 سهم ، 33486 سهم و 201717 سهم مشاع از 1233533 سهم از ششدانگ ( و آقایان فرشید 
جهانی فرزند موسی و سید محمد بدخشان گزنی فرزند سید رضا و خانم فاطمه سجده ای فرزند محمد علی ) به ترتیب به میزان 
127505 سهم  ، 41736 سهم ، 64749 سهم مشاع از ششداتگ ( ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی درآن به 

مساحت 13572 مترمربع واقع در لواسان ، قریه کند سفلی .
تاریخ تحدید حدود :20 /1401/6

3 (  پالک 143و145 فرعی40- اصلی ،ملکی آقای  ابوالحســن نوروزی سینکی فرزند  محمد علی ، ششدانگ یک قطعه زمین 
بابنای احداثی به مساحت 159/90  مترمربع واقع در لواسان  ،قریه سینک لواسان کوچک.

4 ( پالک  588 فرعی117-اصلی ، ملکی  خانم ها مریم  و نســرین علیمردانیان فرزند تقی به ترتیب هرکدام 3دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمینبا بنای احداثی  به مساحت 64 متر مربع  واقع در لواسان بزرگ .

تاریخ تحدید حدود :21 /1401/6
5 ( پالک 229 فرعی117  -اصلی ، ملکی  آقای عزت اله مهدوی امجد  فرزند غظنفر  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به 

مساحت 131/89 متر مربع  واقع در لواسان  بزرگ . 
6( پالک 561 فرعی117  -اصلی ، ملکی  آقای عبداله شیخ سفلی فرزندمحمد علی   ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 

158/15 متر مربع  واقع در لواسان  بزرگ .
تاریخ تحدید حدود :22 /1401/6

لذا به استناد ماده 20 قانون ثبت اسناد وامالک هرکس نسبت به امالک مورد آگهی واخواهی دارد باید اعتراض خود را ازتاریخ 
تحدید حدود به مدت سی روز مستقیما" به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید . چنانچه متقاضی ودیگری اقامه دعوی داشته 
باشند مدعی می تواند درمدت مذکور گواهی الزم مشعر برجریان دعوی از محاکم صالح اخذ وارائه نماید . درغیر اینصورت حق 
وی ساقط خواهد شد . واین اداره سند مالکیت امالک مورد آگهی را پس از جری تشریفات قانونی صادر خواهد نمود .                                     
لذا به استناد ماده 20 قانون ثبت اسناد وامالک هرکس نسبت به امالک مورد آگهی واخواهی دارد باید اعتراض خود را ازتاریخ 
تحدید حدود به مدت سی روز مستقیما" به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید . چنانچه متقاضی ودیگری اقامه دعوی داشته 
باشند مدعی می تواند درمدت مذکور گواهی الزم مشعر برجریان دعوی از محاکم صالح اخذ وارائه نماید . درغیر اینصورت حق 
وی ساقط خواهد شد . واین اداره سند مالکیت امالک مورد آگهی را پس از جری تشریفات قانونی صادر خواهد نمود .                                     

تاریخ انتشار:26 /1401/5                               
نصراهلل   رادپور                                                            

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک لواسانات 

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد 

و  امالک کشور

قیمت نفت در روز سه شنبه پس از آن که داده های ناامیدکننده اقتصادی چین، بزرگترین 
خریدار نفت خام، نگرانی ها از رکود جهانی را احیا کرد، کاهش یافت.

 قیمت نفت پس از آن که داده های ناامیدکننده اقتصادی چین، بزرگترین خریدار نفت 
خام، نگرانی ها از رکود جهانی را احیا کرد، کاهش یافت.

بهای معامالت آتی نفت برنت با 7٣ سنت یا ٠.۸ درصد کاهش به ۹4.٣7 دالر در هر بشکه 
رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 44 سنت یا ٠.۵ درصد کاهش 

به ۸۸.۹7 دالر در هر بشکه رسید.
به گزارش رویترز، معامالت آتی نفت در جلسه قبل حدود ٣ درصد کاهش یافت. بانک 
مرکزی چین بــرای احیای تقاضا، نرخ بهــره وام ها را کاهش داد، زیــرا داده ها کاهش 

غیرمنتظره اقتصاد در ماه ژوئیه را نشان داد،
تحلیلگران می گویند اگر ایران و ایاالت متحده پیشــنهاد اتحادیــه اروپا را بپذیرند که 

تحریم های صادرات نفت ایران را لغو می کند، نفت بیشتری وارد بازار خواهد شد.
یــک مقــام اتحادیه اروپــا گفت کــه ایــران روز دوشــنبه بــه متن پیــش نویس 
»نهایــی« اتحادیه اروپــا برای احیــای توافق هســته ای پاســخ داد، امــا جزئیاتی 
 از پاســخ ایران ارائــه نکرد. وزیــر امور خارجــه ایــران از آمریکا خواســت برای حل

 سه موضوع باقی مانده انعطاف نشان دهد.

 قیمت نفت کاهش یافت
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/05/26

شماره : 1442

مزارع خورشیدی جایگزین مزارع کشاورزی شود

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران متوسط هزینه  کل خالص ساالنه  یک خانوار 
شهری در سال گذشته با 49 درصد افزایش همراه بود که 73 درصد آن مربوط 

به هزینه های غیرخوراکی نظیر مسکن بوده است.
متوسط هزینه  کل خالص ساالنه ی یک خانوار شهری 9٢٥٠١7 هزار ریال بوده 
است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 49 درصد افزایش نشان می دهد. از 
هزینه  کل ساالنه  خانوار شهری ٢4٦٥37 هزار ریال با سهم ٢7 درصد مربوط 
به هزینه های خوراکی و دخانی و ٦7٨4٨٠ هزار ریال با سهم 73 درصد مربوط 
به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه  های خوراکی و دخانی، 
بیشترین سهم مربوط به هزینه  گوشت با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه های 
غیرخوراکی بیشترین سهم با 49 درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و 

روشنایی بوده است.
همچنین متوسط درآمد اظهار شده  ساالنه  یک خانوار شهری در سال گذذشته 
١١٢4٢١7 هزار ریال بوده اســت که نسبت به سال قبل، ٥١ درصد افزایش 
داشته است. بر این اساس در سال ١4٠٠ رشد متوسط درامد ساالنه خانوارهای 
شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل ساالنه اســت. منابع تامین درامد 
خانوارهای شهری نشان میدهد که3٢.٦ درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق 
بگیری، ١٦.٥درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥٠.9 درصد از 

محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
افزون بر این مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده 
زندگی در سال ١399 نسبت به سال ١4٠٠  نشــان می دهد که خانوارهای 

استفاده کننده از اجاق گاز از 9٨.9 به 9٨.٨، تلوزیون رنگی از 9٨.١ به ٦.97،  
جاروبرقی از 9١.٥ به 9٢.١، ماشین لباسشویی از٨7.3  به ٨٨.١، یخچال فریزر 
از 7١.9به 7٠.٨، اتومیبل شخصی از ٥3.١ به ٥3.9، مایکروویو و فرهای هالوژن 
دار از ١٢.4 به ١١.9 و ماشین ظرفشویی از 7.٦ به ٨.3 درصد تغییر یافته است.

در سال ١4٠٠، عمده ترین نوع ســوخت مصرفی 9٥.٢ درصد از خانوارهای 
شهری برای گرما، گاز طبیعی)شبکه عمومی( بوده است.

 رشد ۵2,۴ درصدی هزینه ساالنه خانوار روستایی در ۱۴۰۰
در بخش خانوار روستایی نیز متوســط هزینه  کل خالص ساالنه  یک خانوار 
٥١9١١9 هزار ریال بوده است که  نسبت به سال قبل ٥٢.4 درصد افزایش 
نشان می دهد. از هزینه  کل ساالنه  خانوار روستای ٢٠7٠34 هزار ریال با سهم 

4٠ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی 3١٢٠٨٥ هزار ریال با سهم 
٦٠ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده اســت. در بین هزینه های 
خوراکی و دخانی، بیشترین ســهم مربوط به هزینه  آرد، رشته، غالت، نان و 
فرآوردهای آن با ٢٢.٠ درصد و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم 

با 3١.٠ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
همچنین متوسط درامد اظهار شده  ســاالنه  یک خانوار روستایی ٦37١3٢ 
هزار ریال بوده است که نســبت به ســال قبل ٥١.٥ درصد افزایش داشته 
اســت. منابع تامین درامد خانوارهای روســتایی نشــان می دهد که 33.9 
 درصد از مشــاغل مــزد و حقــوق بگیــری، 3١.٢ درصد از مشــاغل آزاد

 کشاورزی و غیرکشــاورزی و 3٥.٠درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار 
تأمین شده است.

مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در 
سال ١399 نسبت به سال ١4٠٠  نشان می دهد که خانوارهای استفاده کننده 
از اجاق گاز از 9٨,3به 9٨.٥، تلوزیون رنگی از 9٥.٦ به 9٥.١، جاروبرقی از ٥.٦7 
به ٦٨.9، ماشین لباسشویی از ٥٨.١به ٥9.٨، یخچال فریزر از ٥٢.7 به ٥٥.٢،  
اتومیبل شخصی از 34.١ به 3٥.9 ، مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ١.٦ به ٢.١ 

و ماشین ظرفشویی از ٠.4 به ٠.٥ درصد تغییر یافته است.
همچنین در سال ١4٠٠ عمده ترین نوع ســوخت مصرفی 7٨.١ درصد از 
خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی)شبکه عمومی( و ١١.١ درصد 

نفت سفید بوده است.

در راستای اجرایی شدن طرح شناســه دار شدن لوازم یدکی و قطعات خودرو 
و ممنوعیت عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ١٥ مرداد ماه، 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از انبارهای شرکت فروش قطعات و خدمات 
پس از فروش محصوالت ایران خودرو )ایساکو( به منظور بررسی شناسه کاال و 

کد رهگیری قطعات و لوازم یدکی در حوزه خدمات پس از فروش، بازدید کرد.
 در راستای اجرای طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با قاچاق و تقلب 
در قطعات یدکی خودروها از ١٥ فرودین ماه، لوازم یدکی و قطعات خودرو در 
اولویت اجرای طرح مبارزه با قاچاق و تقلب قرار گرفت و عدم ثبت معامالت تجاری 
حوزه کاالهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو در سامانه جامع تجارت مشمول 
برخورد قانونی شده است.بر این اساس در گام نخست اجرای این طرح، مقابله 
با عرضه کاالهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو از ١٥ فروردین ماه 
در سراسر کشور عملیاتی و ســپس عرضه قطعات یدکی خودرو به بازار از ٢١ 
خردادماه به داشتن کد رهگیری مشروط شــد و از این تاریخ به بعد واحدهای 
صنفی از خرید اقالم بدون شناسه منع شدند. در نهایت از شنبه هفته گذشته ) 
١٥ مرداد ماه( عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو ممنوع  و ثبت 
"کد نقش" فعاالن حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت 

الزامی شده است.

  بررسی حســن انجام طرح وزارت صمت در حوزه قطعات یدکی 
خودرو

در راستای بررســی اجرای درست و حســن انجام کار این طرح که با راهبری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و مورد پیگیری است، امروز )سه شنبه(، 
محمدمهدی برادران- معاون صنایع عمومی وزارت صمت- از شرکت ایساکو 
)شرکت فروش قطعات و خدمات پس از فروش محصوالت ایران خودرو(، کدهای 

شناسه قطعات که در راستای اصالت سنجی بر روی آن ها درج می شود را مورد 
بررسی قرار داد.طبق اعالم گروه صنعتی ایران خودرو، وی در جریان این بازدید 
ضمن اشاره به اینکه از نیمه مرداد ماه، ٥٥ گروه قطعه بایستی با کد رهگیری 
به بازار عرضه شوند و تولیدکنندگان موظفند این گروه تولیدات خود را با کد 
رهگیری تولید و به بازار عرضه کنند، اظهار کرد: البته برای قطعاتی که در بازار 

بدون کد موجود هستند، فرصت داده شده تا کد رهگیری دریافت کنند.
البته شایان ذکر است تا پیش از ١٥ مرداد ماه، فرصت شناسه دار کردن کاالها و 
دریافت کد رهگیری به پایان رسید و براین اساس از تاریخ مذکور، عرضه قطعات 
بدون شناسه و کدرهیگری ممنوع اعالم شد؛ بدین ترتیب موضوع تمدید مجدد 

فرصت دریافت کد رهیگیری از سوی وزارت صمت مورد پیگیری است.

 ایساکو برای ۶۰ میلیون قطعه کد رهیگیری صادر کرد
در جریان این بازدید، بابک سالجقه-مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش 
ایران خودرو- گفت: ایساکو همواره در حال بررسی گلوگاه هایی است که بهبود 
آن، موجب افزایش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش شود؛ یکی از این 

ورودی ها، در اختیار قرار دادن قطعات اصل و با کیفیت و ارائه خدمات استاندارد 
به مشتریان و اطالع رسانی به آن ها در خصوص اصالت قطعات است. در این راستا، 
ایساکو طی چند سال گذشته با ارائه ابزارها و بهره مندی از فناوری های نوین که 
بصورت مستمر به روزرسانی نیز می شوند، این قابلیت را ایجاد کرده است که مردم 
بتوانند تفاوت کاالی تقلبی و اصلی را تشخیص داده و کاالی اصل را خریداری 
کنند.وی افزود: به منظور شفافیت و تشخیص اصالت قطعات یدکی، با در اختیار 
قرار دادن سامانه " اصل بخرید" ، مصرف کنندگان را یاری کرده تا از اصل بودن 
قطعه خریداری شده اطمینان حاصل کنند.  خریداران قطعات ایساکویی، به 
منظور آگاهی از اصالت قطعه، می توانند پس از خرید، شماره بارکد درج شده بر 
روی بسته بندی آن را به شماره 3٠٠٠3١ پیامک کرده و بالفاصله پس از ارسال 

پیامک از اصالت داشتن یا نداشتن قطعه از طریق پیام کوتاه آگاه شوند.
مدیرعامل ایساکو خاطرنشان کرد: این سامانه از ابتدای تابستان امسال به سامانه 
جامع تجارت وزارت صمت نیز متصل شده و خریداران قطعه پس از ارسال بارکد 
آن به سامانه ایساکو، کد رهگیری سامانه وزارت صمت را نیز دریافت خواهند 
کرد و می توانند از اصل بودن قطعه خریداری شده اطمینان پیدا کنند. عالوه بر 
خدمات متنوع و کاربردی موجود در این اپ، مشتریان محصوالت ایران خودرو 
می توانند با اسکن کد درج شده بر روی محصول، از اصل بودن آن اطمینان حاصل 
کنند. تاکنون کد رهگیری ٥٥ گروه از قطعات همچون کیت کالچ، بلبرینگ و... 
از وزارت صمت دریافت شده و ٦٠ میلیون قطعه ایساکو در حال حاضر دارای کد 
رهگیری از سوی سامانه جامع تجارت است.سالجقه مراجعه به شبکه خدمات 
پس از فروش ایران خودرو و نمایندگی ها و فروشگاه های مجاز مجموعه را راه حلی 
قطعی برای جلوگیری از خرید قطعات تقلبی دانسته و گفت: قیمت مشخص و 
یکسان قطعات در شبکه خدمات ما در سراسر کشور از مزایای دیگر مراجعه به 

این شبکه گسترده در سراسر کشور است.  

ســعیده محمد  -   ایده روز | به اعتقاد 
اعضای انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال 
و خدمات انرژی های تجدیدپذیر در صورت ارائه 
مزارع خورشیدی می توانند  مناسب  تسهیالت 

جایگزین مزارع کشاورزی شوند.
و  ندگان  ز ســا نجمــن  ا ئیــس  یب ر نا
تامین کننــدگان کاال و خدمــات انرژی هــای 
تجدیدپذیر )ساتکا( اظهار کرد: ایران می تواند 
قطب تولیــدات تجهیزات تجدیدپذیر باشــد 
چراکــه از لحاظ دانــش و ظرفیت های موجود 
پتانســیل های باالیی در این کشــور موجود و 
تحقق آن تنها نیازمند یک انسجام ملی است.

سید محمد جواد موسوی، نایب رئیس انجمن 
ساتکا درباره وضعیت تولید تجهیزات انرژی های 
تجدیدپذیر در ایران و پتانسیل های صادرات در 
این حوزه گفت: دغدغه هایی در حوزه توســعه 
صنعت تجدید پذیر مطرح می شــود. در بخش 
تولید نیز مشــکالتی وجود دارد، شرکت هایی 
کــه وارد این عرصه شــده اند، بــه دلیل اخذ 
استانداردهای بین المللی با چالش هایی مواجه 
هســتند، به گونه ای در بازار داخل نتوانستند 

رقابت را ایجاد کنند.
وی با بیــان این که قیمت تولید محصوالت 
داخلی قابل مقایســه با محصوالت بین المللی 
نیست، گفت: امیدواریم با سیاست هایی که در 
ساتکا در حال اجراست، این موضوع سروسامان 
یابد، اما با این حال می توانیم ظرفیت های باالی 

این صنعت را مورد توجه قرار دهیم.
نایب رئیس انجمن ساتکا ادامه داد: علی رغم 
قوانین خوبی که در حوزه تجدید پذیرها وجود 
دارد، اما به دلیل این که تحقق قوانین با چالش 
روبه رو است، نتوانسته ایم آن طور که باید شاهد 

توسعه در این صنعت باشیم.
موســوی با بیــان این که از ســال ١39٥ 
مصوبه ای مورد توجه قرار گرفت که بر اســاس 
آن ٢٠ درصــد از مجموعه هــای دولتــی از 
انرژی های تجدیدپذیر اســتفاده کنند، اما هیچ 
اتفاق روشــنی رخ نداد این در حالی است که 
طبق بررســی های صورت گرفته در کل کشور 
٢٠٠٠ مگاوات تنهــا در بخش دولتی ظرفیت 

ایجاد نیروگاه وجود دارد.
وی تصریــح کرد: قوانینــی وجود دارند اما 

پیاده سازی آنها با چالش روبه رو است. در بحث 
صادرات نیز زمانی که مشکل تامین داخل وجود 
دارد نمی توانیم انتظار صادرات داشته باشیم اما 
هم اکنون کشورهای ارمنستان، عراق و سوریه 
عالقه مند به دریافت تجهیزات از ایران هستند 
همچنین کشورهای اتحادیه اروپا نیز عالقه مند 
هســتند تا در بحث تولید پنل های خورشیدی 
در ایران سرمایه  گذاری کنند و تجهیزات تولید 

شده را با خودشان ببرند.
نایب رئیس انجمن ســاتکا ادامه داد: وجود 
دانش فنی و نیروی ارزان قیمت دلیل تقاضای 
کشورهای اروپایی در ایران است. این تقاضا از 
ســوی آلمانی ها بسیار زیاد بوده که اگر تحقق 
یابد می تواند تاثیر زیادی بر بازار ایران بگذارد.

نیروگاه خورشــیدی  میلیون  یک   
خانگی می تواند نصف کمبود برق کشــور 

را جبران کند
در این نشســت حمیدرضا صالحی، رئیس 
هیات مدیره انجمن ســاتکا با اشــاره به لزوم 

تشکیل این انجمن و پتانسیل های باالی ایران 
در حــوزه تجدید پذیرها اظهار کرد: ســرعت 
توســعه تجدید پذیرها در دنیا بسیار باال است. 
ســال گذشته شــاهد این بودیم که ٨٦ درصد 
ســرمایه گذاری که در صنعت برق دنیا صورت 
گرفت مربوط به انرژی های پاک بوده است که 
همین موضوع اهمیت توسعه تجدید پذیرها را 
نشان می دهد. در آینده با توجه به فناوری های 
موجود و لزوم افزایش بهره وری می بایســت به 
سمت توسعه تجدید پذیرها پیش رویم. براساس 
پیش بینی ها تا ســال ٢٠٥٠ سهم برق در سند 
انرژی ٥٠ درصد خواهد شد که باید ایران نیز به 
این مساله توجه داشته باشد در حال حاضر ایران 
جزو ١٠ کشــور برتر تولید آالیندگی است و ما 
به سمتی پیش می رویم که در دنیا جریمه های 

تولید کربن رو به افزایش بوده است.
وی با اشاره به پتانسیل های ایران در حوزه 
تجدید پذیرها گفت: 3٠٠ روز آفتابی در کشور 
داریم و از طرفی 9٠ هزار مگاوات ظرفیت تولید 
انرژی بادی و خورشیدی در کشور موجود است؛ 

اما استفاده از آنها نیازمند سازندگان، مشاوران 
و تامین کنندگان این حرفه است.

رئیــس هیات مدیره انجمن ســاتکا با بیان 
این که یک میلیون نیروگاه خورشیدی خانگی 
می تواند نصــف کمبود برق کشــور را جبران 
کنــد تصریــح کــرد: در دنیا بــرق صنایع به 
دلیــل این که ارزش افــزوده تولیــد می کند 
 ارزان تر اســت، اما در ایران ایــن بخش مورد 

بی توجهی قرار می گیرد.
وی با بیان این که علی رغم گذشت چندین 
ماه از ســال جدید هنوز قیمت خرید تضمینی 
اعالم نشــده اســت، ادامه داد: اگر این مساله 
سروســامان پیدا نکند نمی توانیم شاهد توسعه 

تجدید پذیرها باشیم.

احداث  برای  مناســب  تسهیالت   
نیروگاه خورشیدی

محمود کریمــی، عضو هیات مدیره انجمن 
ساتکا گفت: در ایران نیروگاه های انشعابی زیر 
٢٠٠ کیلوولتی هســتند که اغلب در سقف یا 

حیاط خانه ها احداث می شــود به دلیل این که 
مزایــای خوبی دارند در دنیــا مورد توجه قرار 
گرفته اند بــه گونه ای که بیــش از ٦7 درصد 
نیروگاه های خورشــیدی روی ســقف خانه ها 
مســتقر شــده اند. اما در ایران زیر ١٠ درصد 
نیروگاه های خورشــیدی مربوط به این بخش 

است.
وی در خصــوص مزایــای ایــن نیروگاه ها 
گفت: عدم اتالف انرژی، تعادل متوازن ســازی 
شــبکه و کمک بــه پیک از جملــه مهم ترین 
مزایای توسعه این صنعت است برق تولیدی بر 
اساس نرخ پایه از مشترکان خریداری می شود 
و وزارت نیــرو مکلف بوده این نرخ را بروز کند 
اما افزایش این نرخ متناسب با قیمت تجهیزات 
 نبوده اســت و اکنــون افرادی کــه تمایل به

 ســرمایه  گذاری داشته باشند وارد این بخش 
نخواهند شد.

عضو هیات مدیره انجمن ســاتکا ادامه داد: 
عدم تــوازن نرخ خرید تضمینــی و تجهیزات 
پیامدهای متعددی دارد و همین مســاله باعث 
شــده که پیمانکار اقدام بــه نصب تجهیزات با 
کیفیــت نکند چرا که کارفرما به دنبال توجیح 
اقتصادی اســت و عمدتا دیده می شود که بعد 

از پنج سال تجهیزات دچار مشکل می شود.
وی بــا تاکیــد بر این کــه اگر نــرخ پایه 
تضمینــی ١٠٠ درصــد افزایش پیــدا نکند 
ســرمایه  گــذاری در این حــوزه توجیح پذیر 
نیســت گفت: سال گذشته ٢٠مگاوات نیروگاه 
 مگاواتــی احداث شــد که عمدتــا مربوط به 
کمیته امداد و هالل احمر بود و تعداد افرادی که 
برای سرمایه  گذاری در این حوزه وارد شده اند 

صفر بوده است.
کریمــی با بیان اینکه در کشــور با کمبود 
آب مواجه هســتیم که موجب خشــک شدن 
زمین های کشــاورزی بســیاری شــده است، 
گفــت: اگر دولــت برای صاحبــان زمین های 
کشــاورزی تســهیالت مناســب برای احداث 
نیروگاه خورشــیدی در نظر بگیرد، کشاورزان 
می توانند مزارع خورشــیدی بــه جای مزارع 
کشــاورزی احداث کنند که ضمن عدم نیاز به 
آب، موجب ایجاد درآمد و معیشــت جایگزین 

برای کشاورزان می شود.ت.

۴۹ درصد افزایش متوسط هزینه ساالنه یک خانوار شهری

فعالیت سامانه » اصل بخرید« برای اطمینان از اصالت قطعات یدکی

محمدمهدی مظاهری
 رئیس موسسه فرهنگی اکو

پیش شرط های کلیدی برای توسعه روابط 
ایران و روسیه

در شرایطی که جمهوری اسالمی ایران به دلیل چالش های موجود در پرونده 
هســته ای خویش و برخی موضوعات دیگر، رودرروی آمریکا و کشورهای اروپایی 
قرار گرفته و اساسا در دولت سیزدهم نگرش مثبتی نسبت به عملکرد کشورهای 
غربی و توسعه روابط با آنها وجود ندارد، سیاست »نگاه به شرق« و به ویژه رابطه با 

روسیه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
اگرچه روســیه در قرون گذشته، روابط خصومت آمیزی با ایران داشت و حتی 
بخش هایی از ســرزمین ایران به اشــغال این کشــور درآمد؛ اما در سالهای اخیر، 
شرایطی پیش آمده که در قالب آن همکاری و نزدیکی با روسیه به گزینه ای جدی 
برای ایران تبدیل شــده است. واقعیت این است که روابط دو جانبه ایران و روسیه 
از تاریخچــه ای طوالنی از همکاری در خصوص موضوعات مورد عالقه مشــترک 
برخوردار است و به طور غیرمستقیم در نتیجه سیاست های آمریکا در قبال ایران 

در حال تقویت نیز هست.
در سال های گذشته، نزدیکی و همکاری ایران با روسیه باعث شد تا بازار جهانی 
نفت قوام بیشتری یابد و البته در کنار آن با همراهی برخی کشورهای دیگر، »اوپک 
گازی« نیز شکل گرفت تا کشورهای دارای این منبع استراتژیک را از قدرت کنترل 
بیشتری بر منابع و منافع خود بهره مند سازد. از سوی دیگر، تالشهای امریکا برای 
فراگیر ساختن و جهانی کردن نظم مورد نظر خویش و تک قطبی ساختن جهان 
مورد مخالفت هر دو کشور ایران و روسیه است؛ بر این اساس انگیزه دیگر همکاری 

دو کشور، حمایت از ایجاد یک نظام چندقطبی
و مقابله با یک جانبه گرایی امریکا بوده است. منافع مشترک ایران و روسیه در 
تعطیلی پایگاه های آمریکا و سایر کشورهای غربی در منطقه غرب آسیا، مقابله با 
خطر داعش و تروریســم، جذابیت همکاری های نظامی و تسلیحاتی و در ماههای 
اخیر نیز تحریم شدن روسیه از سوی کشورهای غربی به دلیل حمله به اوکراین و 
قرار گرفتن دو کشور در وضعیتی مشابه و تالش برای بی اثر کردن تحریمها، از دیگر 

دالیل و انگیزه هایی بوده ایران و روسیه را به هم نزدیک کرده است.
هر چند در طی همین ســالها، روابط ایران و روســیه با چالش های جدی نیز 
مواجه بوده اســت؛ مواضع نه چندان دوستانه روس ها در موضوع پرونده هسته ای 
ایران و قطعنامه هایی که در سالهای گذشته علیه کشورمان صادر می شد، تاخیر 
در راه اندازی نیروگاه بوشــهر، عدم تحویل سامانه دفاعی اس-3٠٠ به کشورمان، 
شــیطنت های روسیه برای ممانعت از حضور ناوگان دریایی ایران در دریای خزر و 
دیگر مســائل باعث شده تا در مورد مناســبات ایران و روسیه و متوازن بودن آن 

بحثهای بسیاری صورت بگیرد.
برخی از تحلیلگران معتقدند جمهوری اسالمی ایران به دلیل موقعیت استراتژیک، 
ژئوپلیتیک و برخورداری از فاکتورهای مختلف قدرت منطقه ای، از جایگاه مهمی 
در سیاست خارجی روسیه برخوردار شده است و این امر به راهبردی شدن روابط 
ایران و روسیه کمک خواهد کرد. در این میان، به طور خاص توسعه روابط سیاسی، 
اقتصادی و نظامی ایران و روســیه در سطحی کالن و ایجاد نقشه روابط راهبردی 
میان دو کشور، ضمن تأمین منافع و امنیت دو کشور، به کابوسی تمام عیار برای 
کشورهای غربی و بویژه آمریکا تبدیل شده است و تا حد زیادی می تواند بلوک قدرت 

ضدآمریکایی در جهان را تقویت کند.
در مقابل، عده ای دیگر از تحلیلگران بر این باورند که بر خالف مقامات ایران، 
روسیه به مناســباتش با تهران نگاه راهبردی ندارد؛ چرا که این کشور طبق رویه 
معمول سایر کشورها، به دنبال منافع ملی خویش است و از آنجا که سیاست خارجی 
ایران همواره در حال تنش با غرب و به ویژه آمریکا است، مسکو حاضر نیست در 
شرایط معمولی)نه شرایط فعلی که در جنگ با اوکراین است( اعتبار و وزن بین المللی 
خود را پشتوانه چنین مناسبات تنش آلودی کند و به ارتباطاتش با آمریکا و سایر 
بخش های جهان خلل وارد آورد. همچنین روسیه مناسبات گسترده ای با رژیم اسرائیل 
و کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی دارد و ارتباط استراتژیک 
با ایران که دارای رویکردی تنش آلود با این بازیگران است، طبیعتاً تأثیرات منفی بر 
مناسبات و منافع مسکو در این زمینه ها خواهد داشت. بنابراین بر اساس دیدگاه این 

گروه، شکل گیری روابط راهبردی بین دو کشور عمال امکانپذیر نیست.
در جمع بندی و تحلیل نهایی از این نظرات و دیدگاهها باید گفت در عرصه روابط 
بین الملل توسعه روابط با کشورها و گریز از تنهایی استراتژیک، هنرو مهارتی است 
که از دیپلماتهای همه کشور ها انتظار می رود و جمهوری اسالمی ایران نیز از این 
امر مستثنی نیست؛ بنابراین توسعه روابط با کشوهای قدرتمند غیر غربی همچون 
روسیه و چین نیز به طور کلی امری مثبت و دارای منافع پایدار است. با این وجود؛ 
الزم است دیپلماتهای ایرانی در توسعه روابط بین المللی و از جمله رابطه با روسیه 

دو اصل اساسی را مد نظر قرار دهند؛
نخست اینکه طبق آن توصیه معروف »نباید همه تخم مرغهایمان در سبد یک 
کشور بچینیم«؛ به عبارت دیگر توسعه روابط باید متوازن باشد و طیف وسیعی از 
کشورها و بازیگران مختلف را دربر بگیرد؛ تا در شرایط معمول و اضطراری بتوانیم از 
منافع گسترده و متنوع چنین روابطی بهره ببریم و هیچ کشوری نتواند ما را تحت 

فشار و انزوا قرار دهد.
دوم؛ اینکه باید با توسعه و بهره گیری بهینه از پتانسیل ها و مقدورات داخلی 
همچون به روز رسانی زیرساخت های انرژی، توسعه مسیرهای ترانزیتی و تالش برای 
فعال کردن آنها در سطح منطقه ای و جهانی، افزایش تولید محصوالت کشاورزی 
و صنعتی اســتراتژیک و ...، و وابســته نمودن بازیگران منطقه ای و بین المللی به 
کشورمان، روابط خارجی با همه کشورها از جمله روسیه را به نحوی تنظیم کنیم 
که دور زدن ایران، بدعهدی و اعمال فشار بر کشورمان، برای آنها نیز حاوی ضررها 
و آسیب جدی به منافعشان باشد و حداقل نتوانند به عنوان اولین گزینه مطلوب به 

سراغ چنین سیاستهایی بروند.

  الگوی پیشــنهادی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
 تدوین شد

پیشنهاد افزایش مستمری کارمندان و بازنشستگان، در یک الگوی جدید با هدف 
کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشگری به هیات دولت ارائه شده 
است.پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، در چارچوب 
الگوی جدید توسط سازمان های »اداری و استخدامی« و »برنامه و بودجه« به دولت 

ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.
عادالنه ســازی پرداخت ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان 
خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور از اهداف این پیشنهاد عنوان شده 
است.الگوی جدید پیشنهادی، این گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای 
کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت 
کارکنان دولت با عنوان متناسب سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در 

نظر گرفته می شود، به حقوق افزوده خواهد شد.
بازنشســتگان، وظیفه بگیران و مشــترکان صندوق  های بازنشستگی کشوری و 
لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی مطابق با 
جزء ٢ بند الف تبصره ١٢ قانون بودجه ســال ١4٠١ کشور، مشمول این افزایش 

حقوق خواهند بود.

  خبرخبر

 صنعت ساختمان ایران محتاج چین و ترکیه نیست
یک کارشناس بازار مسکن گفت: اگر از نیروهای متخصص و مجرب ایرانی در صنعت ساختمان استفاده شود و ریسک های غیراقتصادی که به تورم این حوزه می انجامد از بین برود اتفاقات خوبی در بازار مسکن می افتد و می توانیم با ارتقای 
تکنولوژی و کاهش هزینه ساخت نسبت به خانه دار کردن اقشار جامعه امیدوار باشیم. اما متاسفانه بهای چندانی به مهندسان ایرانی داده نمی شود و هنوز هم برخی در طرح نهضت ملی مسکن امیدشان به چین و ترکیه است که آنها هم نیامدند.

ابوالحسن میرعمادی گفت: بسیاری از مهندسان ماهر ایرانی در کشورهای دیگر مشغول به کار هستند و حتی فناوری صنعت ساختمان آن کشورها را ارتقا داده اند. در حالی که صنعت ساختمان در ایران به شکل سنتی اداره می شود. چرا ما 
از این نیروهای جوان و متخصص در داخل کشور خودمان استفاده نکنیم؟ صنعت ساختمان در ایران با جامعه نیم میلیونی مهندسان، محتاج کشورهای دیگر نیست.این فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه برخی مسئوالن چشمشان به خارج 
است خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن سراغ چینی ها و ترک ها رفتند و آنها نیامدند. در حالی که اگر از جوانان تحصیل کرده ایرانی حمایت کنند صنعت ساختمان چندین پله ارتقا پیدا می کند. در گام اول می توانیم نیمه 
صنعتی و در گام بعدی کامال صنعتی شویم.میرعمادی تصریح کرد: اگر بتوانیم به کمک اقتصاددانان، تورم را کنترل و با استفاده از مهندسان مجرب، بخش ساختمان را ارتقا دهیم قطعا اتفاقات خوبی در بازار مسکن می افتد و تورم این بخش 
کنترل می شود. بخشی از مشکالت حوزه مسکن، درونی و بخشی دیگر بیرونی است که شامل ریسکهای غیراقتصادی می شود. اگر در این دو حوزه به توفیق برسیم، تامین مسکن برای اقشار جامعه دور از دسترس نخواهد بود.وی گفت: هزینه 
ساخت حدود ٦٠ درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص می دهد. 4٠ درصد نیز هزینه زمین است. با توجه به رشد قیمت نهاده های ساختمانی و دستمزد، در مناطق میانی شهر تهران هزینه ساخت هر متر مربع مسکن حدود ١٥٠٠ دالر 
است. در مناطق جنوبی این عدد ١٠٠٠ دالر و در شمال شهر حدود ٢٠٠٠ دالر می شود. به این رقم 4٠ درصد قیمت زمین هم اضافه می شود. بنابراین هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در شهر تهران به بیش از ٥٠ میلیون تومان رسیده است.
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 میزان مالیات کارت به کارت با دستگاه پوز تفاوتی ندارد
زهرا جعفری  -   ایده روز  | معاون سازمان 
امور مالیاتی گفت: یک ســال پس از ارسال برگه 
تشخیص مالیات، صنوف متوجه خواهند شد که 
واریز وجه از طریق دســتگاه های پوز یا از طریق 
کارت به کارت تفاوتی در میزان مالیات ندارد، رویه 

خود را اصالح می کنند.
سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی 
درباره اخذ مالیات از تراکنش های حســاب های 
مالیاتی و کارت به کارت ها تاکید کرد: نکته بسیار 
مهم این اســت که تراکنش حساب های مالی و 
کارت بــه کارت کردن مــردم عادی )افرادی که 
فعالیت تجاری و اقتصادی ندارند( مشمول اخذ 

مالیات نمی شود.
وی درباره شناســایی حســاب های بانکی و 
تراکنش های تجاری از حســاب های غیر تجاری 
اظهار داشت: در راســتای اجرای تکالیف قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و سایر قوانین مانند 
پایانه فروشــگاهی و سامانه مودیان به طور قطع 
باید حساب های شخصی و حساب های تجاری، 
حســاب های مربوط به فعالیت هــای اقتصادی 
اعم از فعالیت اشــخاص حقیقی و حقوقی از هم 

تفکیک شوند.
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تفکیک 
حســاب های فعالیت های تجاری و حساب های 
شخصی از طریق خوداظهاری خود افراد و صاحبان 
حساب انجام می شــود و مبنای تفکیک قوانین 
مصوب شده اســت و بانک مرکزی هم در حال 

انجام این تکلیف قانون بودجه است.
توتونچی افزود: نحوه خوداظهاری به این گونه 
اســت که پیامکی از سوی بانک مرکزی به افراد 
برای تعیین حســاب شــخصی و تجاری ارسال 
می شــود و افراد باید مشــخص کنند که کدام 
یک از حساب هایشــان بــرای مقاصد تجاری یا 
غیرتجاری مورد استفاده قرار می گیرد و به بانک 

مرکزی اعالم کنند.
وی درباره صحت خوداظهاری افراد گفت: بانک 
مرکزی بر اساس فعل و انفعاالت و تراکنش ها، این 

حساب ها و ادعای افراد را راست آزمایی می کند. 
باید توجه داشت که حساب شخصی یک آستانه 
مشــخصی دارد و نمی تواند تراکنش ها و واریز و 
برداشت آن از یک رقمی بیشتر باشد و فراتر برود 
و اگر افرادی مدعی باشــند که تمام حساب های 
آن ها شخصی است، بانک مرکزی با الگوریتم های 
طراحی شده و هوشمند، تشخیص می دهد که این 

حساب نمی تواند شخصی باشد.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دوره 
انکار به سر آمده است، اظهار داشت: حساب یک 
کارمند مشــخص است و یک ورودی و خروجی 
مشــخصی دارد حال اینکه ممکن اســت در هر 
چند ماه یا چند ســال یک بار ورود و خروج پول 
قابل توجهی برای خرید مسکن، خودرو و... داشته 
باشد و به طور کامل این تراکنش ها و موارد قابل 

شناسایی هستند.
توتونچــی با تاکیــد بر اینکه حســاب های 
غیرتجاری و تجاری افراد با الگورتیم های هوشمند 
بانک مرکزی قابل تفکیک است، ادامه داد: اساساً 

تفکیک حساب های شــخصی و تجاری مبنای 
قانونی دارد و تکلیف بانک مرکزی است.

وی بــا بیان اینکــه مردم نگران مشــمول 
شــدن تراکنش ها و کارت بــه کارت ها به اخذ 
مالیات نباشند، گفت: تاکید می کنم که سازمان 
امــور مالیاتی هیچ قصدی بــرای اخذ مالیات از 
تراکنش های حســاب های بانکی مــردم ندارد و 
اساســاً اخذ مالیات از تراکنش های مردم مبنای 
قانونی نــدارد و طبق اصل ۵۱ قانون ســازمان 
امورمالیاتی، امکان اخذ مالیات در کارت به کارت 

و تراکنش ها وجود ندارد.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: 
تنها کاربرد این حساب ها به عنوان قرینه ای برای 
بررسی میزان و حجم معامالت و مبادالت فعاالن 
اقتصادی اســت.وی ادامه داد: همچنین میزان 
مالیات برای فعاالن اقتصادی هم متفاوت است و 
مالیات فردی با حسابی که تجاری اعالم کرده و 
۲ میلیارد تومان کار کرده با حساب تجاری فردی 
که ۲۰ میلیارد تومــان کار کرده، قطعاً متفاوت 

است. معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به اقدام 
برخی از صنوف برای جمع آوری دستگاه های پوز 
و دریافــت وجه از طریــق کارت به کارت گفت: 
متاسفانه برخی از صنوف دستگاه های پوز خود را از 
میز برداشته اند و از مردم می خواهند که وجه را به 
صورت کارت به کارت پرداخت کنند اما این اصناف 
باید بدانند که به هر حال آن کارت بانکی هم به 
یک حساب بانکی متصل است و فرقی ندارد که 
پول از چه طریقی )چه پوز و چه کارت به کارت( 
وارد آن حساب بانکی می شود. به هر حال گردش 
آن حساب بانکی مورد مالک قرار گرفته می شود.

توتونچی درباره انتقال وجه به کارت هایی که به 
نام افرادی دیگر و غیر از صاحب آن کسب و کار 
است، اظهار داشت: کارت به نام هر فردی که باشد 
آن فرد هم عضو حقیقی یا حقوقی این جامعه است 
و به نام آن در نظام بانکی کشور حسابی باز شده که 
باید در قبال تراکنش ها و حجم مبادالت پاسخگو 
باشد. باید مشخص کند این حساب تجاری است 
یا شخصی و غیرتجاری و با الگوریتم های هوشمند 

بانک مرکزی تراکنش های بــاال به راحتی قابل 
شناسایی و رصد است و ازاین رو امکان دور زدن 

قوانین مالیاتی در اینباره وجود ندارد.
معــاون ســازمان امور مالیاتی گفــت: برای 
حساب های تجاری هم تعداد دفعات تراکنش ها و 
میزان مبالغ مورد مالک قرار می گیرد و اگر این 
دفعات و حجم تراکنش ها از حدی فراتر برود، بانک 
مرکزی آن را حساب تجاری می داند. از این رو هر 
صنفی اگر کارت با نام افراد دیگری را برای واریز 
وجه معرفی کند، آن فرد مشمول مالیات می شود.

وی با بیان اینکه مردم از پرداخت وجه از طریق 
کارت به کارت ناراضی هســتند، گفت: با اجرای 
قوانین و مقررات جدید، صاحبان صنوف و کسب 
و کار تا چه زمانی می توانند دستگاه های پوز را در 
کشوی میز خود قرار دهند یا شماره کارت منشی 

و افراد دیگر را برای واریز وجه معرفی کنند؟
توتونچی تاکید کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم 
کــه برخی از فعاالن اقتصادی و صنوف اظهارات 
نادرستی درباره اخذ مالیات از تراکنش های بانکی 
مطرح و رســانه ای می کنند. به هیچ وجه قرار بر 
این نیست که تمام تراکنش ها و کارت به کارت ها 
مشمول مالیات شود بلکه تنها سود افراد مشمول 
مالیات خواهد شــد و تفکیک حســاب و رصد 
تراکنش ها قرینه ای است برای شناخت مختصات 
دقیق فعاالن اقتصادی و وسیله ای برای تشخیص 

مالیات عادالنه و منصفانه محسوب می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه با این 
تمهیدات واریز وجه از طریق کارت به کارت عبث 
و بیهوده است، گفت: این مطالبات برای پرداخت 
وجه تنها زحمت مــردم را افزایش می دهد و به 
عنوان کارشــناس امور مالیات به صراحت اعالم 
می کنم که پس از یک ســال کــه برای صنوف 
برگه تشخیص مالیات صادر شد، متوجه خواهند 
شــد که واریز وجه از طریق دستگاه های پوز یا از 
طریق کارت به کارت تفاوتی در میزان مالیات آن ها 
نخواهد داشــت و رویه خود را اصالح می کنند و 
دستگاه های پوز را از کشوی خود بیرون می آورند.

دولت در سال ۱۳۸۵ سهام ۴۹ شــرکت خود را با عنوان سهام عدالت  منتشر 
کرد. اولویت سهام با افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی بود. بعدها، اقشار مختلف جامعه با هدف افزایش ثروت عمومی مشمول 

دریافت سهام عدالت شدند.
برای دریافت سهام عدالت، سهامداران مبلغی پرداخت نمی کنند؛ پول آزادسازی 
سهام از میزان سود کسرخواهد شد.اکنون، بیش از ۴۷ میلیون مشمول سهام 
عدالت در بازار سرمایه حضور دارند. این افراد، سهامداران شرکت های بورسی و 
فرابورسی تلقی می شوند. با آزادسازی سهام آن ها، تکانی در اقتصاد و بازار سرمایه 
ایران خواهد خورد.خرید و فروش برگه سهام عدالت و انتقال مالکیت آن ممنوع 
است. در بانک اطالعاتی سامانه سجام، مشموالن، ثبت نام شدگان قطعی هستند.

سپرده گذاری مرکزی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: آن دسته از مشموالن سهام 
عدالت که تا به امروز اقدام به ثبت نام و احراز هویت سجام نکرده اند می توانند با 
بهره مندی از ۸۷ مرکز الکترونیک و حضوری به صورت کامال رایگان در سامانه 
سجام ثبت نام و احراز هویت خود در آن را انجام دهند تا از مزایای بی شماری 

همانند دریافت ساالنه سود سهام عدالت، وام بانکی و ... برخوردار شوند.

  سهام عدالت گران تر می شود
بورس دیروز رشد ۱.۳ درصدی داشت و به سطح یک میلیون و ۴۶۷ هزار واحد 
رسید. امروز چند سیگنال برای بازار وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند که تاالر 
شیشه ای، روند متعادل را تجربه می کند. بر همین اساس این انتظار وجود دارد 
که شاخص کل در این روز تا حدودی مثبت می شود. آن دسته از مشموالن سهام 
عدالت که تا به امروز اقدام به ثبت نام و احراز هویت سجام نکرده اند می توانند با 
بهره مندی از ۸۷ مرکز الکترونیک و حضوری به صورت کامال رایگان در سامانه 
سجام ثبت نام و احراز هویت خود در آن را انجام دهند.این موضوع می تواند تعداد 
سجامی ها افزایش دهد و درنهایت اعتماد سهامداران نیز نسبت به بازار سرمایه 

افزایش می یابد.
رییس سازمان خصوصی ســازی گفت: اگر رقم قراردادهای ۸ تیم صنعتی در 

بورس افشا نشود، برای شرکت های مالک آن ها مجوز صادر نمی کنیم.

 مذاکرات به نفع بورس
افشــای ارقام قراردادهــای تیم های صنعتی این باشــگاه ها شــفاف و نحوه 
سرمایه گذاری در آن را تغییر می دهد.مجید عشقی، رئیس سازمان بورس گفت: 
براساس قانون شــرکت ها ۸ ماه زمان برای پرداخت سود مجامع دارند، ولی با 
رایزنی که با ناشران صورت می گیرد. معموال منابع الزم را تامین می کنند تا سود 
سهامداران حقیقی را زودتر پرداخت کنند. تقریبا در اکثر قریب به اتفاق موارد، 
در حال حاضر شرکت ها سود سهامدار حقیقی را در مهلت بسیار کمتر از ۸ ماه و 

زیر ۳ ماه پرداخت می کنند.
کاهش زمان پرداخت سود می تواند اعتماد سهامداران را افزایش و در وهله بعد 
این ســود را در قالب نقدینگی وارد بازار کند.رابرت مالی درباره مذاکرات رفع 
تحریم ها و احیای توافق هسته ای با ایران با اشاره به اینکه هنوز توافقی در کار 
نیست، ادعا کرد: واشنگتن قصد ندارد استانداردهای تحریمی خود را در مورد 
تجارت شرکت ها با ایران پایین بیاورد. ما در مورد پایین آوردن استانداردهای 
تحریم ها خود در مورد تجارت شرکت های اروپایی یا سایر شرکت ها با ایران انجام 
نداده ایم و این کار را نخواهیم کرد. ایــران باید به تحریم های ما احترام بگذارد. 
وزارت خزانه داری استانداردهای کامالً روشنی را در مورد کارهایی که شرکت ها 
باید انجام دهند، تعریف کرده اســت. هر گونه گزارشی خالف این موضوع که 
ادعا می کند ما استانداردهای خودمان را پایین می آوریم یا در مورد آن مذاکره 
می کنیم، کذب محض است. در صورت توافق بورس می تواند در بلند مدت روند 

صعودی بسیار خوبی داشته باشد.

  سهام عدالت چقدر می ارزد؟
سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل 
شده است که در هفته های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. 
این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی 

داشت.
ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخالف رشد شاخص های عملکردی 
بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشد 
شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. البته ارزش 
این سهام در هفته سوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته 

چهارم فروردین ماه با رشد ۴ درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
ســهام عدالت در تمام هفته های اردیبهشــت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. 
 ارزش ســهام عدالت در هفتــه اول اردیبهشــت ماه با رشــد ۰.۸۵ درصدی

 مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش ۰.۴۲ 

درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد ۰.۶۸ 
درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد 

۱.۷ درصدی روبرو شد.
ارزش برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش ۱.۲۹ درصدی 
روبرو شد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش سهام 

عدالت در هفته گذشته با کاهش ۲.۱۳ درصدی مواجه شد.
برگه های سهام عدالت در قیمت های اسمی ۴۰۹ هزار تومانی، ۴۹۲ هزار تومانی، 
۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته ابتدایی مردادماه به ترتیب با 
کاهش ۵۰۴ هزار تومانی، ۶۰۶ هزار تومانی، ۶۵۶ هزار تومانی و یک میلیون و 

۲۳۳ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته مواجه شده اند.

  افزایش دو برابری سود سهام عدالت در سال جاری
محمد خزائی، دبیرکل کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت گفت: 
پیش بینی می شود سود سهام عدالت که در پایان سال جاری پرداخت خواهد 

شد نسبت به سال گذشته دو برابر شود.
وی در مورد اینکه پرتفوی و ترکیب سبد سهام عدالت امسال چه تغییری پیدا 
کرده است، گفت: وقتی یک شرکت سود پرداخت می کند بخشی از سود کسب 
شده را به سهامداران می دهد و بخش دیگری صرف افزایش سرمایه در شرکت 
می شود که در نتیجه قیمت سهام آن در بازار افزایش می یابد یعنی عالوه بر اینکه 
سود عدالت امسال دو برابر می شود قیمت سهام عدالت نیز به طور میانگین ۴۰ تا 
۵۰ درصد افزایش می یابد. بنابراین از مردم می خواهیم سهام عدالت خود را نگه 

دارند و این سهام طی یکی دو سال آینده بسیار بهتر می شود.

  سود سهام عدالت دو یا سه بار در سال پرداخت می شود
حیدری، سخنگوی کانون شرکت  های سرمایه  گذاری سهام عدالت درباره زمان 
اجرایی شدن دوبرابر شدن سود ســهام عدالت گفت: جریان برگزاری مجامع 
شرکت های بورسی، بسته به پایان سال مالی تا اواسط سال طول می  کشد. در 
این راستا شاهد هستیم سود سهام عدالت در سال های اخیر در اسفندماه واریز 
شده است اما تالش داریم بازه زمانی توزیع سود را در سال دو یا سه بار کنیم تا 
حجم مراجعات مردم کاهش پیدا کند و اگر مردم نیازهای اضطراری مالی دارند 

از آن استفاده کنند.
حیدری در خصوص آزادسازی سودها بیان کرد: آزادسازی سهام عدالت بعد از 
ابالغیه سال ۱۳۹۹، رهبر معظم انقالب محقق و انجام شده است؛ اما آنچه بعضاً 
به  عنوان آزادسازی برداشت می  شود، در حقیقت معامالتی شدن سهام عدالت 
است که این امر نه در سیاست های کالن برنامه  ریزان و نه در بین کارشناسان بازار 

سرمایه به  ویژه در شرایط ریزشی بازار توصیه نمی  شود.

چگونه سهام عدالت دریافت کنیم؟

پای خودرو دوباره به بورس کاال باز شده است و متقاضیان 
می توانند تا ساعت ۱۷ امروز، نسبت به ثبت سفارش اقدام 
کنند. براساس مشخصات کاالی قابل عرضه هر کد ملی 
مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده 
در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. 
صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص 

خریدار خواهد بود.
 موانع موجود بر سر راه ورود خودرو به بورس کاال برداشته 
شد و در این راستا ۲۶ مرداد ماه ۳۵۰ دستگاه فیدلیتی 
و ۲۵۰ دســتگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور 
راهی تاالر صنعتی می شود. براساس اطالعیه عرضه ۸۵ 
دستگاه از این خودروها فیدلیتی ۷ نفره تیپ ۲ مشکی 
و ۹۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره تیپ ۲ سفید است که با 
قیمت های ۷۷۲ میلیون تومان عرضه خواهند شد. ۸۵  
دستگاه فیدلیتی پنج نفره تیپ یک مشکی و ۹۰ دستگاه 
فیدلیتی ۵ نفره تیپ یک سفید نیز به قیمت ۷۵۸ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان و همچنین ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی 
پرایم مشکی و ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی پرایم سفید هر یک 
به قیمت ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شوند.

براساس مشخصات کاالی قابل عرضه هر کد ملی مجاز 
به ثبت ســفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در 
تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. صدور 
سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار 

خواهد بود.

 خریداران چه هزینه هایی را باید پرداخت کنند؟
عالوه بر هزینه خودرو، خریداران ملزم به واریز ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده بر مبنــای قیمت نهایی فروش 

هستند. 
همچنین برای فیدلیتی هزینه ۱۷ میلیون و ۳۹۱ هزار 
و ۹۰۲ تومان شــامل مالیات و عوارض شماره گذاری، 
هوشمندسازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید پالک 
و شــماره گذاری، هزینه بیمه شخص ثالث را پرداخت 

کنند.
برای دیگنیتی نیز  هزینه ۳۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان 
شامل هوشمندسازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید 

پالک و شماره گذاری و  بیمه شخص ثالث باید توسط 
خریداران به نام شرکت بهمن موتور واریز شود.

 زمان ثبت ســفارش و نحوه خرید خودرو از 
بورس کاال

ثبت سفارش خودرو عرضه ۲۶ مرداد ماه تا ساعت ۱۷ 
امروز )سه شنبه ۲۵ مرداد( امکان پذیر است. متقاضیان 
برای خرید خــودرو در بورس کاال ابتدا باید نســبت به 
اخذ کد معامالت بــورس کاال اقدام کنند. نحوه اخذ کد 
بورس کاال نیز به این شکل است که متقاضیان به صورت 
آنالین یا حضوری به یکی از کارگزاری های مجاز مراجعه 

و کد بورس کاال را دریافت می کنند. البته قبل آن باید در 
سامانه ســجام ثبت نام کرده و احراز هویت شده باشند. 
متقاضیان پــس از اخذ کد بورس کاال، باید نســبت به 
گشایش حســاب وکالتی اقدام کنند. حساب وکالتی 
حسابی است که به بورس کاال امکان می دهد پس از آنکه 
خریدار در فرآیند رقابت شرکت و کاال را خریداری کرد، 
بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل 

تسویه انجام شود.
نکته ای که باید بــه آن توجه کرد، این اســت که برای 
خرید خــودرو، بایــد بخشــی از قیمت پایــه خودرو 
 )براســاس اعــالم بــورس کاال( در حســاب وکالتی 

خریدار موجود باشد. 
به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش صورت می گیرد، 
این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حساب وکالتی 

مسدود می شود. 
پس از نهایی شدن ثبت ســفارش خریداران در روزی 
که عرضه و فرآیند حراج صورت می گیرد، خریداران بر 
مبنای قیمت پایه در فرآیند حراج شرکت و در صورتی که 
تقاضا از عرضه بیشتر باشد در رقابت شرکت خواهند کرد. 
همچنین مالیات ارزش افزوده ای که پرداخت خواهد شد 
بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و 
خرید خود را نهایی کرده است. به این ترتیب خریداران 
باید کلیه هزینه های اعالمی را بــرای خرید خودرو در 

نظر بگیرند.

 مقررات ارزی اصالح شد
بانک مرکزی اعالم کرد که مجموعه مقررات ارزی منطبق با تغییرات فرآیند 
تجارت خارجی در هفت بخش، پس از ۱۰ سال، بازنگری، اصالح و تکمیل شد و 

برروی پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار گرفت.
 به نقل از بانک مرکزی، با توجه به تغییرات گسترده در فرآیند تجارت خارجی 
طی ســال های اخیر و با هدف ایجاد تقــارن اطالعاتی بین ذی نفعان بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی، فعاالن و کارشناسان اقتصادی، وکال و کارشناسان 
رسمی دادگســتری، مجموعه مقررات ارزی در قالب هفت بخش تحت عناوین 
»واردات کاال و خدمت«، »حمل و نقل، بیمه و بازرسی کاالهای وارداتی«، »خدمات 
ارزی و ســایر مبادالت ارزی بین المللی«، »تســهیالت ارزی و ضمانت نامه های 
ارزی«، »دســتورالعمل تأمین مابه التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت های تعهدات 
ارزی«، »عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری  -صنعتی 
و ویژه اقتصادی و شــعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور« و »نحوه 
رســیدگی به تعهدات ارزی ناشــی از واردات کاال و خدمت« پس از اخذ نظرات 
ارزشمند بانک ها و صاحب نظران اقتصادی و طی جلسات متعدد بازنگری، اصالح 
و تکمیل و طی بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲ /۰۱ تاریخ ۱۰ /۵ /۱۴۰۱ به منظور اجرا 

به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است.
گفتنی اســت، مجموعه یادشده پس از قریب ۱۰ سال با هدف فراهم کردن 
امکان دسترســی و سهولت در بهره مندی، در قالب بخش های مزبور برای کلیه 
ذی نفعان دســتگاه ها، فعاالن اقتصادی، نهادهای نظارتی و قضایی، در قســمت 
»مقررات ارزی« در پایگاه اطالع رســانی این بانک به نشــانی »www.cbi.ir« در 

دسترس عموم قرارگرفته است.

 پذیرش خودرو الماری در بورس کاال
در جلســه هیات پذیرش بورس کاالی ایران در روز یکشــنبه ۲۳ مرداد، ۸ 
خودروی جدید از ۶ گروه خودروسازی پذیرش شدند تا با احتساب پذیرش های 

قبلی، شمار خودروهای بورسی به ۱۵ برسد.
در این جلسه، خودروهای الماری ایما از گروه آرین پارس موتور ، هایما در 
دو مدل S ۷ و S ۵ از گروه ایران خودرو، دایون y ۵ از گروه خودروسازی ایلیا، 
 )Tiger V( وانــت دو کابین کاپرا از گروه بهمن موتور، کامیونت ۶ تن فاو تایگر
و کشــنده تک محور CA ۴۱۸۰ از گروه سیباموتور، کامیون فورس و امپاور هم 
از گروه بهمن دیزل، ۸ محصول خودرویی جدید از ۶ گروه خودروسازی بودند 

که در بورس کاالی ایران پذیرش شد.
پیش تر بورس کاالی ایران در اطالعیه های جداگانه از پذیرش سه محصول 
 ،)۸ KMC-T ۵ و وانت JAC، JAC-S-۴ J شرکت کرمان موتور )خودروهای سواری
ســه محصول شرکت بهمن موتور )وانت کارا تک کابین و دو کابین، فیدلیتی 
و دیگنیتی(، یک محصول گروه خودرویی ســایپا )شــاهین( خبر داده بود. در 
اردیبهشت امسال، خودرو کارا متعلق به بهمن موتور برای نخستین بار در بورس 
کاال عرضه شد که در مجموع ۵۸ دستگاه خودرو کارا دو کابین و ۴۵ دستگاه 

کارا تک کابین در تاالر خودرو بورس کاال معامله شد.

 فروش مرغ تولیدکنندگان به عراق کمتر از ۶۰ هزار تومان است
اردالن، رئیس هیأت مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر گفت: مرغ ایران 
توســط کشور عراق کمتر از ۶۰ هزار تومان خریداری می شود ولی همین مرغ 

در بازار عراق ۷۵ هزار تومان فروخته می شود. 
شــروین اردالن در گفت و گو بــا خبرنگار بازار با تأکیــد بر هماهنگی بین 
گمرک، دامپزشــکی و ســایر دســتگاه های اجرایی ادامه داد: در گذشته تنها 
شرکت  تولیدی مرغ آرین اجازه صادرات داشت اما حاال این محدودیت برداشته 
شــده اســت. اردالن با بیان اینکه تقاضای مردم است که قیمت مرغ را تعیین 
می کند، افزود: این حمایت اداره پشتیبانی و امور دام از تولیدکننده ها، امیدی 
در دل بخــش خصوصی ایجاد کرده تا تــوان مالی آنها برای تولید در ماه های 
آینده وجود داشته باشد.  رئیس هیأت مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر 
گفت: اگر این حمایت و خرید تضمینی با همین قیمت انجام شود تولیدکننده 
حداقل مقداری از مرغ های خود را به قیمت مناسب تری می فروشد و می تواند 
امیدوار باشــد کــه ضرر کمتری ببیند. اردالن در خاتمه یادآور شــد: اگر این 
 خرید تضمینی انجام نشــود ممکن است مرغداری ها ضرر زیادی کنند و برای 
دوره بعدی جوجه ریزی نداشــته باشــند که در این صورت با کمبود مرغ در 

کشور روبه رو خواهیم بود.

 از سرگیری صادرات مرغ پس از ۶ سال
رئیس ســازمان دامپزشکی کشور گفت: تالش این سازمان در جهت ارتقای 
ســالمت جامعه و حفظ ســرمایه دام اســت. به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
وزارت جهاد کشــاورزی، ســید محمد آقامیری خاطرنشــان کرد: هم اکنون 
۱۷۰۰ عامــل بیماری زای دامی در کشــور وجود دارد کــه از این میان ۸۰۰ 
نوع بیماری بین انســان و دام مشــترک است که سازمان را موظف می کند در 
راســتای حفظ سرمایه دامی و ارتقای ســالمت جامعه کوشا باشد. وی ادامه 
 داد: خوشــبختانه پس از ۶ ســال از امروز صادرات مرغ به کشــور عراق آغاز 
شده و با توجه به سبز بودن اوضاع بیماری در حوزه طیور هیچ نگرانی در این 

رابطه وجود ندارد.  
رئیس ســازمان دامپزشکی کشور با اشاره به افزایش سرانه مصرف مرغ در 
دهک هــای پایین جامعه با حذف ارز ترجیحی، گفت: جراحی اقتصادی دولت 
ســیزدهم و حذف ارز ترجیحی باعث شــد تا مصرف سرانه مرغ در دهک های 

بین یک تا چهار جامعه افزایش یابد. 
 وی افــزود: ســرانه مصرف مرغ تا قبل از حــذف ارز ترجیحی برای دهک 
پاییــن جامعــه ۱۲ کیلوگرم در ســال بــود، اما دهک هفتم تــا دهم جامعه 
ســاالنه ۵۵ تا ۶۴ کیلوگرم مصرف داشــت. به گفته این مقام مسئول، دولت 
با برداشــتن ارز ترجیحی شــکاف تبعیض و بهره مندی از رفاهیات و سالمت 
جامعه را کاهش داد و توانســت در مصرف ســرانه مرغ پنــج  تا هفت برابر به 
نفع دهک های پایین جامعه گام بردارد. رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور 
گفت: ساالنه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرغ در کشور تولید می شود و به طور 
متوســط ســرانه مصرف مرغ برای هر یک نفر ۳۱ کیلوگرم در سال است. وی 
 افزود: تا قبل از حذف ارز ترجیحی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان یارانه در

 این میان ناپدید می شد و برخی تنها با یک مجوز بدون فعالیت نهاده یارانه ای 
دریافت می کردند.

 خدمات پرداخت ابالغ شد
بانک مرکزی در بخشــنامه ای »ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر 
شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت« را به شبکه بانکی ابالغ کرد. به گزارش 
بانک مرکزی، ضوابط اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت، ۹ فصل و ۴۴ ماده دارد و در آن شــرایط سهامداران عمده، 
ســرمایه، مجوز فعالیت، فعالیت، حاکمیت شرکتی، انحالل و موارد دیگر آمده 
اســت. در ماده دو این بخشنامه تأکید شده تأســیس و ثبت »شرکت« صرفاً 
بــا اخذ مجوز از »بانک مرکزی« و مطابق با مفاد »ضوابط« در قالب شــرکت 

سهامی خاص مجاز است. 
همچنین بر اســاس ماده سه این بخشنامه »مؤسسان« موظف اند به منظور 
اخذ »موافقتنامه اصولی« از »بانک مرکزی« از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور 
نسبت به ارائه مستندات و اطالعات اقدام کنند. حداقل مبلغ سرمایه »شرکت« 
ده هزار میلیارد ریال می باشد که باید از محل آورده نقدی سهامداران تأمین شود.

هر کد ملی یک خودرو!
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/05/26

شماره : 1442

 »خشکســالی ۶۰ درصد اروپا را تهدید 
می کند.« این را رصدخانه خشکســالی اروپا 
اعالم کرده. در مورد وضعیتی اضطراری که 
به دلیل تغییرات آب وهوایی ایجاد شده است. 
بــه گفته رئیس تجزیه و تحلیل انرژی اروپا، 
ذخیره آب در فرانســه و اسپانیا به کمترین 
میزان خود در دو دهه گذشته رسیده است.

به دلیل موج گرما، صدها نفر در اروپا کشته 
یا آواره شــده اند. اکنون بیش از ۱۰۰ شهر 
در فرانســه به آب آشامیدنی متکی هستند 
که توســط کامیون حمل می شود. در طول 
هفته های گذشته پرتغال و اسپانیا دست کم 
هزار مورد مرگ ناشی از افزایش گرما را ثبت 
کرده اند. سیســتم اطالعات آتش سوزی در 
اروپــا خطر برای جنگل های اروپای غربی را 
»بسیار شدید« می داند. در طول یک سال اخیر 
بیش از ۵۱۵ هزار هکتار جنگل آتش گرفته. 
آتش سوزی هفته گذشته در جنوب فرانسه، 

۱۰ هزار نفر را مجبور به تخلیه کرده است.
به دلیل موج گرما، صدها نفر در اروپا کشته 
یا آواره شده اند. اکنون بیش از ۱۰۰ شهر در 
فرانســه به آب آشامیدنی متکی هستند که 
توســط کامیون حمل می شود.کاهش قابل 

توجه بارندگی
شدت خشکسالی به اندازه ای است که به 
عقیده کارشناسان شاید بدترین خشکسالی 
اروپا در پنج قرن اخیر باشد. کاهش بارندگی 
در افزایش موج گرما رکوردهای جدیدی در 
سراســر اروپا به ثبت رسانده است. بارندگی 
در لندن که میانگین آن در جوالی)تیرماه( 
سال های گذشــته ۴۵ میلی متر بوده، حاال 
به سختی به یک میلی متر می رسد. تصاویر 
هوایی، پارک هایی در لندن را نشان  می دهد 
که پیش از این ســبز و حاال خشــک دیده  

می شوند.
به گزارش اداره هواشناســی بریتانیا، ماه 
گذشته خشــک ترین ماه جوالی این کشور 
از ســال ۱۹۳۵ تا کنون است. در حالی که 
کشــورهای اروپایی به دلیل جنگ اوکراین، 
در تالش برای ذخیــره انرژی برای مصارف 
زمستانی هستند، افزایش گرمای بی سابقه، 
مصرف انرژی در اروپا را به طرز قابل توجهی 
افزایــش داده که باعث رشــد قیمت انرژی 
می شود. بر همین اساس در فرانسه و آلمان 
در روزهای گذشته رکورد جدیدی از قیمت 

برق به ثبت رسیده است.

اقتصاداروپاچگونهتاثیرمیپذیرد؟
گزارش هــا از کاهش جدی ســطح آب 
در رودخانه هــای مهم اروپــا خبر می دهند. 

رودخانه ها به عنوان یکی از اصلی ترین معابر 
حمل ونقل تجاری در اروپا شناخته می شوند 
که سالیانه دســت کم، یک هزار کیلو بار به 
ازای هر اروپایــی جابه جا می کنند. اتحادیه 
اروپا به دنبال آن است تا حمل ونقل از طریق 
آبراه های داخلی را تا ۲۰۳۰ بیش از ۲۵ درصد 
افزایش دهد.مهم ترین تاثیر کاهش سطح آب 
در رودخانه هــا بر قیمت انرژی و حمل ونقل 
خود را نشان می دهد که همین حاال هم به 
دلیل جنگ در اوکراین افزایش قابل توجهی 
داشته است. به دلیل کاهش عمق، کشتی های 
تجــاری ناچار به حمل بارهایی با وزن کمتر 
هستند که این مســاله تعداد حمل ونقل را 
با وجود افزایش قیمت، بیشــتر می کند. در 
نتیجه به احتمال زیــاد اقتصادهای اروپایی 

تورم شدیدتری را تجربه خواهند کرد.
 

زمانیکــهرودخانهراینهمآب
ندارد!

رودخانه هــای »رایــن« و »دانوب« که 
محورهای اساســی برای تجــارت خارجی 
قطب های صنعتی اروپا محســوب می شوند 
تحت تاثیر گرمای بی ســابقه قرار گرفته اند. 
۵۸ میلیــون نفــر در منطقــه راین زندگی 
می کنند و آب های این رودخانه برای مصارف 
آشــامیدنی، صنعتی، کشاورزی و تولید برق 
مورد بهره برداری قرار می گیرد. سال ۲۰۱۸ 
اخالل موقــت در عملکــرد رودخانه راین، 
نزدیک به ۵ میلیــارد دالر به اقتصاد آلمان 
ضربه زده بود. پیش بینی می شود با موج اخیر 

گرما خسارت ها بیش از این باشد.
ســال ۲۰۱۸ اخالل موقــت در عملکرد 
رودخانــه راین، نزدیک بــه ۵ میلیارد دالر 
به اقتصاد آلمان ضربــه زده بود. پیش بینی 
می شــود با موج اخیر گرما خسارت ها بیش 
از این باشــد.در حالی که گزارش سال های 
گذشته عمق راین را در این زمان سال حداقل 
دو متر ثبت کرده، پیش بینی ها از کاهش عمق 
این رودخانه تا چهل سانتی متر خبر می دهند. 
بــا توجه بــه این که در بخش هایــی از این 
رودخانه حداقل عمق الزم برای عبور کشتی ها 
۱.۵ متر است کاهش سطح آب عبور بسیاری 

از کشتی ها را با مشکل مواجه می کند.
 به گــزارش رویتــرز، در روزهای اخیر 
بعضی از کشــتی ها مجبور شــده اند با یک 
چهارم ظرفیت از راین عبور کنند. به نوشته 
دویچه وله، این مســاله بــه افزایش قیمت 
کاالهایی منجر می شود که حمل ونقل آن ها 
به راین وابسته است.رودخانه »پو« در ایتالیا 
نیز با وضعیت مشابهی روبرو شده؛ حوزه این 
رودخانه میزبان دست کم ۳۰ درصد جمعیت 
ایتالیاست. ۳ میلیون راس گاو برابر با نیمی 
از موجودی ایتالیا به این رود وابســته است. 
به گفته نخســت وزیر ایتالیا بحران آب این 
رودخانه جدی ترین بحران در طول ۷۰ سال 

گذشته است.

چگونهموجگرمابهتامینانرژی
اروپالطمهمیزند؟

به گزارش واشنگتن پست، موج بی سابقه 

گرما، بحران انرژی اروپا را که به دلیل جنگ 
اوکراین ایجاد شده، عمیق تر می کند. رئیس 
نیروگاه آلمانی یونیپر که در امتداد رود راین 
قرار دارد، می گوید ممکن است مجبور شود 

تولید خود را کاهش دهد.
به گزارش بلومبرگ، کاهش ســطح آب، 
حمل زغال سنگ را که در اثر جنگ اوکراین 
قرار بود به جای گاز برای تولید برق استفاده 
شــود با مشــکل مواجه می کند. در نتیجه 
بــه دلیل عدم امکان انتقال زغال ســنگ از 
رودخانه ها، آلمان مجبور است از حمل ونقل 
زمینی استفاده کند که هزینه های تولید انرژی 

را افزایش خواهد داد.
از طرفی، وحشــت از زمســتان سرد با 
وجود تحریم روسیه، نروژ را به عنوان یکی از 
بزرگترین صادرکنندگان برق به ذخیره انرژی 
برای زمستان وادار کرده است؛ مقام های نروژ 
از کاهش صادرات برق می گویند که می تواند 
اوضاع را برای صنایع در اروپا بحرانی تر کند.

موج بی سابقه گرما، بحران انرژی اروپا را 
که به دلیل جنگ اوکراین ایجاد شده، عمیق تر 
می کند.فرانسه هم که معموال صادرکننده برق 
اســت، نمی تواند به کاهش مشکالت انرژی 
کمک کند. نیمــی از نیروگاه های اتمی این 
کشــور برای تعمیر غیرفعال هستند و نیم 
دیگــر هم به دلیل افزایش دمای رودخانه ها 
عملکرد مطلوبی ندارند. افزایش دمای رودخانه 
»گارون« و »رون« در جنوب فرانسه، خنک 
شدن نیروگاه های هســته ای این کشور را 
مختل کرده است. نیروگاه های اتمی سوئیس 

هم در وضعیت مشابهی قرار دارند.

انرژیهایتجدیدپذیرآسیبدیدهاند
در حالــی که با برنامه ریزی اتحادیه اروپا 
قرار بود بخشی از مشکالت مربوط به انرژی 
با توسعه انرژی های تجدیدپذیر جبران شود 
تولید انرژی برقآبی هم به دلیل کاهش سطح 
آب با مشکل مواجه شده است. در ایتالیا که 
یک پنجم تولید برق به نیروگاه های برقآبی 

وابسته است وضعیت مطلوب نیست.
یکی از مسئوالن »انل« که بیش از ۵۰۰ 
نیروگاه برقآبی در این کشور دارد می گوید: »ما 
در حال تجربه وضعیتی هستیم که در تاریخ 
صنعتی ما ثبت نشده است.« او می گوید: تولید 
برقآبی این شرکت که به دلیل کمبود آب با 
مشکل مواجه شده، نسبت به سال گذشته با 

کاهش ۵۰ درصدی روبروست.
وزیر کشاورزی اســپانیا می گوید ممکن 
اســت موج گرما تولید غالت این کشــور را 
۱۳ درصد کاهش دهد.تاثیر خشکســالی بر 

کشاورزی اروپا
دامنه اثرات موج گرما به مساله انرژی ختم 
نمی شــود. به دلیل جنگ در اوکراین، اروپا 
تحت تاثیر تورم ناشی از کاهش عرضه مواد 
غذایی قرار گرفته است. در حالی که مقام های 
اروپایی به دنبال افزایش تولید برای جبران 
زنجیره غذایی بودند، بسیاری از محصوالت 
کشــاورزی در اروپا به علت خشکســالی با 

کاهش تولید روبرو شده اند.
مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا 
پیش بینی کرده تولید سویا و ذرت با کاهش 
۹ درصدی مواجه شود. در فرانسه به عنوان 
چهارمین تولیدکننده گنــدم جهان، تولید 
گندم ۴ درصد و در آلمان تولید محصوالت 
کشــاورزی ۱۰ درصد افت خواهد کرد. وزیر 
کشــاورزی اسپانیا هم می گوید ممکن است 
موج گرما تولید غالت این کشور را ۱۳ درصد 
کاهش دهد. همین حاال هم به دلیل کاهش 
تولیدات زیتون، قیمت روغن زیتون اسپانیا 
نسبت به سال گذشــته رشد ۸ درصدی را 
تجربه کرده. اســپانیا نیمی از روغن زیتون 

جهان را تامین می کند.
در دره  رود پــو در ایتالیا که محل حدود 
۳۰ درصد از تولیدات کشــاورزی این کشور 
اســت، به تولید ذرت و برنج آسیب رسیده و 
سطح تولید بعضی از محصوالت، به پایین ترین 
میزان ۷۰ ســال اخیر ســقوط کرده است. 
پیش بینی می شــود تا سال ۲۰۵۰ گرمایش 
زمین ساالنه ۳.۵ درصد از درآمد کشاورزی 

سراسر اروپا بکاهد.

»گرمایش زمین« چه بالیی بر سر اروپا آورده است؟

ــاورز ــونکش ــت4.۵میلی ــوردردس ــیکش ــتغذای امنی
ــت اس

 معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: امنیت 
غذایی کشور هم اکنون در دست ۶۲ هزار کارمند جهاد کشاورزی و ۴.۵ میلیون 
کشــاورز ایرانی است. هوشــنگ محمدی در آیین تکریم و معارفه سرپرست 
جهادکشــاورزی خوزستان در سرسرای اداری این ســازمان افزود: شعار وزیر 
جهاد کشاورزی اقتدار غذایی کشور است که به همراه اقتدار فناوری که امروز 
در وزارت و دیگر عرصه ها در حال پیگیری است با عنوان دانش بنیان در حال 
برنامه ریزی و اجراســت.وی با بیان اینکه در اقتدار غذایی همه عوامل مثبت 
وجود دارد گفت: ارزآوری، اشــتغال پایدار ، ثروت آفرینی در دل اقتدار غذایی 
و به همراه فناوری اســت.محمدی با بیــان اینکه باید فضا و رویه برای امنیت 
غذایی تغییر و تحول یابد و با روش جدید طراحی شــود افزود: امید بخشی و 

کارآمدی اولویت وزارت جهاد کشاورزی در انتخاب مدیران است.
معاون وزیر جهادکشــاورزی ادامه داد:اگر تحول و توسعه کشاورزی را یک 
مثلث در نظر بگیریم فنی مهندســی، نهادهای مردمی و سرمایه سه راس این 
مثلث هستند.وی با بیان اینکه مردم نباید در پیچ و خم اداره ها گم شوند گفت: 
عملکرد ما متبلور در تولید است اگر نتوانیم اعتماد عمومی را جلب کنیم کارها 
پیش نخواهد رفت.وی ادامه داد: طبق گفته رییس جمهور ، اقتصاد روستاها و 

کشاورزی باید متحول شود و باید تالش کنیم مردم کنار ما باشند.

۱۹تیمیگانحفاظتدرجنگلهاومراتعاستاناردبیلمستقر
هستند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: بمنظور جلوگیری 
از وقوع هرگونه آتش سوزی ۱۹ تیم یگان حفاظت منابع طبیعی در جنگل های 

این استان مستقر شده اند تا جلوی هرگونه خسارت احتمالی را بگیرند.
محمود قلی زاده گفت : با توجه به اطالعیه اداره کل هواشناســی اســتان 
اردبیل مبنی بر گرم شــدن هوا و احتمال وقــوع حریق در مراتع و جنگل ها، 
نیروهای حفاظت منابع طبیعی اســتان بــا تجهیزات و امکانات الزم در حالت 
آماده باش هســتند.وی گفت: عالوه بر آماده باش نیروهای یگان حفاظت منابع 
طبیعی، دیگر نیروهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان نیز گروه 

بندی شده اند تا در مواقع نیاز و بحران حریق وارد عمل شوند.
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اردبیل  با بیان اینکه علت بخش 
زیادی از آتش ســوزی ها در طبیعت، رهاسازی انواع زباله است، از شهروندان 

و گردشگران خواست از رهاسازی زباله در طبیعت استان خودداری کنند.
قلی زاده اظهار کرد: بخش زیادی از آتش ســوزی ها در طبیعت از رهاسازی 
انواع زباله ناشی می شود و این آتش سوزی ها عالوه بر اینکه پوشش گیاهی را 

از بین می برد احیای طبیعت را هم دشوار می سازد.
وی افــزود: بــا توجه به شــرایط جوی و میــزان بارش ها مســائلی مانند 
آتش ســوزی به ندرت در اســتان اردبیل اتفاق می افتد با این وجود هر ســال 
پیــش از آغاز فصل گرما، نشســت های متعددی با موضــوع مدیریت بحران و 
اطفای حریق اراضی مراتع و جنگل ها برگزار می شود و تالش براین است برای 
 جلوگیری از این حوادث از ظرفیت رســانه ها، شــبکه های اجتماعی و سازمان 

مردم نهاد هم استفاده شود.

0525/175/25

1066
گواهینامــه موتورســیکلت بــه شــماره 0795295189 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0795295189 
و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0795295189 متعلــق بــه مجیــد رحیمــی فرزنــد علــی در تاریــخ 

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

ــخ  ــد منصــور در تاری ــوالدی فرزن ــه یاســر چلیکــی ف ــق ب ــه شــماره 4560015805 متعل ــی ب کارت مل
1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2240234083 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 2240234083 و گواهینامــه 
ــخ  ــی در تاری ــد عبدالعل ــربتی فرزن ــماعیل ش ــه اس ــق ب ــماره 2240234083 متعل ــه ش ــه ب ــه س پای

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/05/18 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 5760000764 متعلــق بــه مریــم احســانی فرزنــد همــت در تاریــخ 1401/04/10 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1199
کارت ملــی بــه شــماره 0051688034 متعلــق بــه نیــره فاضلــی  فرزند محســن در تاریــخ 1397/01/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1502
کارت ملــی بــه شــماره 2296341535 و شناســنامه بــه شــماره 2312 و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق 
بــه محمدجــواد جمشــید فرزنــد عباســعلی در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

ــگ پــاک11952/8  فرعــی از 8 اصلــی بخــش 3 شــیراز شــماره ثبــت 2641  ســندمالکیت شــش دان
ســریال چاپــی ســند 078972  متعلــق بــه جهانبخش حســینی فرزنــد لهراســب در تاریــخ 1390/09/10 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2014
ــد  ــد فرزن ــه نیــره قلعــه قون ــه شــماره 0041788680 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند و کارت بانکــی ب

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0040454071 متعلــق بــه منوچهــر صارمــی اینانلــو فرزنــد عبــاس در 
تاریــخ 1401/05/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد حســن در تاری ــی فرزن ــی کیخائ ــه عل ــق ب ــه شــماره 3670526005 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0490668461 متعلــق بــه محمدرضــا فتــح آبــادی فرزنــد محمدولــی 
در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 6649938051 متعلــق بــه داود آذربخــش فرزنــد اســرافیل در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0074925393 متعلــق بــه ســیدماجد نوربخــش صالــح فرزنــد ســیدمحمود در 
تاریــخ 1401/05/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــاس  در تاری ــد عب ــفیعی  فرزن ــین ش ــه امیرحس ــق ب ــماره 0053063694 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/02/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 0150088558 متعلــق به ســاجده رســولیان فرزنــد داود در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 79746 متعلــق بــه بیــت الــه  عبــاس مائــده  فرزنــد احمــد در تاریــخ 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

کارت ملــی ،شناســنامه بــه شــماره 0040947548 متعلــق بــه علــی اصغــر نورعلــی زاده  فرزنــد رمضــان 
در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0066162051 متعلــق بــه ســیدمحمدمهدی ســادات  شــیرازی  فرزنــد 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/10 مفق ــیدمحمد در تاری س

کارت ملــی بــه شــماره 0082355460 متعلــق بــه امیــر محســنی هماگرانــی  فرزنــد ناصــر در تاریــخ 
1400/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 3860885138 متعلــق بــه آرش نــوروزی  فرزنــد امامعلــی  در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/01/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0050804812 متعلــق بــه زهــرا بنــی زمــان الری فرزنــد محمدباقــر در تاریــخ 
1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0010726365 متعلــق بــه حســین  ســیف الهــی کارگــر زنجانــی  فرزنــد داود در 
تاریــخ 1401/05/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2020

کارت ملــی بــه شــماره 2928785485 متعلــق بــه قاســم اصانــی فرزند رســول در تاریــخ 1401/05/01 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0065433912 متعلــق بــه ابراهیــم  بشــیری فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/11 مفق

ــه  ــق ب ــه شــماره 3242371275 متعل ــت ب ــان خدم ــه شــماره 3242371275 و کارت پای ــی ب کارت مل
آرش امیــری فرزنــد ارســان در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

2084

ــخ  ــد علــی اصغــر در تاری ــا درامــی مقــدم فرزن ــه زیب ــق ب ــه شــماره 0024001163 متعل کارت ملــی ب
1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0035290031 متعلــق بــه بهــزاد دخانچــی فرزنــد فــرخ در تاریــخ 
1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2087

ــین  و کارت  ــه ماش ــه نام ــودرو و بیم ــبز خ ــرگ س ــران38 و ب ــماره 56ی472ای ــه ش ــین ب کارت ماش
ســوخت و بــرگ ســبز خــودرو و پــاک فلــزی خــودرو متعلــق بــه میتــرا مرادیانــی ایرانشــاهی فرزنــد 

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

2110
ــخ  ــه  در تاری ــد عبدال ــلطانی  فرزن ــمیه  س ــه س ــق ب ــماره 5459861004 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/05/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد محمدرضــا  در تاری ــو فرزن ــه حمیدرضــا نقــی ل ــق ب ــه شــماره 0068307934 متعل ــی ب کارت مل
1400/08/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا  در تاری ــد محمدرض ــفیعی فرزن ــرا  ش ــه زه ــق ب ــماره 4072442488 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/15 مفق

ــخ  ــد علیرضــا  در تاری ــی فرزن ــی هارون ــد زمان ــه امی ــق ب ــه شــماره 0017757487 متعل ــی ب کارت مل
 1401/05/10مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره بــه شــماره پــاک 78_123م94 متعلــق بــه حســن دیهیــم فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501

کارت ملــی بــه شــماره 1142214621 متعلــق بــه ولــی اهلل آقابابائــی دســتگردی فرزنــد احمــد در تاریــخ 
1401/05/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1141168898 متعلــق بــه روح اهلل عظیمــی فرزنــد باقــر در تاریــخ 1401/05/10 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2503

شناســنامه متعلــق بــه امیــر رضــا کریمــی فرزنــد قــدرت  در تاریــخ 1401/05/22 مفقــود گردیــده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

2504
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 4680207213 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و 
ــماره  ــور 124K0443684 و ش ــماره موت ــه ش ــین ب ــین و کارت ســوخت و کارت ماش ــه ماش ــه نام بیم
بــه  متعلــق   16 781 ص  ایــران   67 پــاک  شــماره  و   NAAM01CA4EH481146 شاســی 
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/05/15 مفق ــد ســیدعبداله در تاری ــی فرزن ــه پورباجگیران سیداســماعیل آدین

درجه اعتبار ساقط می باشد.

2506
ــی  ــد عل ــم  کاظمــی راشــنانی  فرزن ــه مری ــق ب ــه شــماره 1284133672 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل

اکبر  در تاریخ 1401/02/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2508
کارت ملــی بــه شــماره 1281745065 متعلــق بــه طیبــه نســاج پــور اصفهانــي فرزنــد وهــاب در تاریــخ 

1401/05/18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1288332343 متعلــق بــه مهــدی صادقیــان فرزند علــی در تاریــخ 1401/05/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــم فرزن ــور عج ــن پ ــه متی ــق ب ــماره 1271615819 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/01 مفق

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــژاد فرزن ــدی ن ــعید مجی ــه س ــق ب ــماره 0452570913 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/01 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمندبه شــماره1159227251 و گواهینامــه پایــه 2متعلــق بــه اســداهلل محمــودی فرزنــد 
اســفندیار درتاریخ1401/05/01مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
ــه  شناســنامه و کارت ملــی و گواهینامــه پایــه یــک و کارت پایــان خدمــت و کارت هوشــمند راننــده ب
شــماره 0943448971 متعلــق بــه محمــد رضــا  صالــوری فرزنــد مظفــر در تاریــخ 1401/01/24 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 

2901
ــید  ــد س ــی فرزن ــاه رضائ ــید مرتضــی  ش ــه س ــق ب ــی 0076601579 متعل ــماره مل ــه ش ــی ب کارت مل

حسن در تاریخ1401/05/20  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ســند ماشــین بــه شــماره انتظامــی 66ایــران 92س859 متعلــق بــه ســاره  صدوقــی نیــا فرزنــد علیرضــا 
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در تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه در  ــد حمدال ــدر فرزن ــاس زاده گل ــادر عب ــه ن ــق ب ــی 1739750640 متعل ــه شــماره مل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد ابوالفضــل در تاریــخ  ــه فاطمــه جــواد قزوینــی فرزن ــه شــماره 0022337113 متعلــق ب شناســنامه ب
1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــواد در تاری ــد ف ــدی فرزن ــدی محم ــد مه ــه محم ــق ب ــماره 0200137743 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــان در تاری ــد رمض ــینی فرزن ــام حس ــی غ ــه عل ــق ب ــماره  0060323647 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب 1401/05/25 مفقــود گردی

ــخ  ــد حســین در تاری ــی فرزن ــی  کرم ــه مصطف ــق ب ــی 0070427941 متعل ــه شــماره مل شناســنامه ب
1401/05/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0082713111 متعلــق بــه ســید حســین  مولــوی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 
1401/05/24 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــام اهلل در تاری ــد س ــور فرزن ــیر پ ــوک ش ــه بی ــق ب ــماره 2939764328 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/24 مفق

شناســنامه بــه شــماره 4199736662 متعلــق بــه عبــاس بیگــی فرزنــد خســرو در تاریــخ 1401/05/24 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2902
کارت ملــی بــه شــماره 1376914107 و گواهینامــه و کارت ماشــین متعلــق بــه ایــوب یوســفزاده ایریلــو 

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

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2002992738 متعلــق بــه حســین قلــی فــراش فرزنــد ســلطانعلی 
در تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــد اردشــیر در تاری ــن فرزن ــزه مختــاری ثمری ــه فائ ــق ب ــه شــماره 0021991121 متعل کارت ملــی ب
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گواهینامــه بــه شــماره ملــی4282115440 و کارنامــه تاکســیرانی و کارت ســوخت بــه شــماره 
22ایــران782ق79 متعلــق بــه حســینعلی خواجــه لــو فرزنــد ل در تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0452686482 متعلــق بــه لیــا  یــار محمــدی توکلــی  فرزنــد حکمــت اهلل در 
تاریــخ 1401/03/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 1261922336 و کارت ســوخت  متعلــق بــه هــادی ونــی زاده فرزنــد علــی آقــا 
در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0073748730 متعلــق بــه علیرضــا قربانــزاده فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/10 مفق

ــین  ــه حس ــق ب ــت  متعل ــان خدم ــماره 1372089632 و کارت پای ــه ش ــی ب ــنامه و کارت مل شناس
 طالــب نــژاد فرزنــد بختیــار در تاریــخ 1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــماعیل زاده فرزن ــد اس ــه احم ــق ب ــماره 6249666362 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/02/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0013876961 متعلــق بــه میرمیثــم شــریفی خانقشــاقی فرزنــد میرمهــدی در 
تاریــخ 1400/07/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 0910043086 متعلــق بــه احســان جهانــی ســردق فرزنــد علــی در 
تاریــخ 1401/04/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــح اهلل در تاری ــد ذبی ــمیعی فرزن ــه س ــه عبدال ــق ب ــماره 0048125334 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4999976870 متعلــق بــه مهنــاز فیــروزروز والشــدی فرزنــد رمضــان در تاریــخ 
1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 3990940651 متعلــق بــه حبیــب الــه حــق وردی فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 
 1401/05/05مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 4360506120 و گواهینامــه بــه شــماره  متعلــق بــه محمــد بختیــاری فرزنــد 
محمدحســین در تاریــخ 1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره 0052028593 و کارت ماشــین بــه شــماره 88ایــران327ط49 متعلــق 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــخ 1401/04/06 مفق ــان در تاری ــد قرب ــی فرزن ــرا خوئین ــه زه ب

مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 4172653421 و گواهینامــه و کارت ســوخت متعلــق بــه صفــر کریمــی فرزنــد 
نبــی در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی  ــه مجتب ــق ب ــه متعل ــت و گواهینام ــان خدم ــماره 0077001559 و کارت پای ــه ش ــی ب کارت مل
 صحتــی فرزنــد حســینعلی در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد

بــه شــماره پاک22ایــران786ت16 و شــماره شاســی  بــرگ ســبز خــودرو و ســند کمپانــی 
ــه حســین  ــق ب ــی 0492313032 متعل ــه شــماره مل ــور01710000054 ب 12092228 و شــماره موت
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/04/29 مفقــود گردی ــی در تاری ــد ناصرقل ــاری واحــد فرزن  بختی

می باشد

شناســنامه و کارت ملی به شــماره 0481152210 و کارت دانشــجویی  و کارت بســیج متعلق به امیرحســین 
نجفــی فرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد

کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 10ایــران585ص33 بــه شــماره 0481152210 متعلــق بــه امیرحســین 
نجفــی فرزنــد حمیــد در تاریــخ 1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــی  ــه اســد آقاجان ــق ب ــه متعل ــان خدمــت و گواهینام ــه شــماره 1729902601 و کارت پای ــی ب کارت مل
 علــی شــاهی فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/05/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد

کارت ســوخت بــه شــماره ملــی 1729902601 و کارت ماشــین بــه شــماره 10ایــران947ص76 متعلــق 
بــه اســد آقاجانــی علــی شــاهی فرزنــد ســعید در تاریــخ 1401/05/13 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد

ــد  ــی فرزن ــادات صادق ــره س ــه مطه ــق ب ــه متعل ــماره 0082272697 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/19 مفق ســیدصادق در تاری

کارت نظــام مهندســی بــه شــماره 0082272697 متعلــق بــه مطهــره ســادات صادقــی فرزند ســیدصادق 
در تاریــخ 1401/05/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

 NAAP41FD2BJ340437 بــرگ ســبز خودرو بــه شــماره پاک66ایــران742ن42 و شــماره شاســی
ــاری  ــین بختی ــه حس ــق ب ــی 0492313032 متعل ــماره مل ــور  15090036266 و ش ــماره موت و ش
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/04/29 مفقــود  در  ناصرقلــی  فرزنــد   واحــد 

می باشد

ســند کمپانــی و کارت خــودرو بــه شــماره پــاک 66ایــران742ن42 و شــماره موتــور 15090036266 
 و شــماره شاســی NAAP41FD2BJ340437 بــه شــماره ملــی 0492313032 متعلــق بــه 
حســین بختیــاری واحــد فرزنــد ناصرقلــی در تاریــخ 1401/04/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد

موتــور شــماره  و  پــاک 1142ایــران33414  شــماره  موتوربــه  کمپانــی  ســند  و  ســبز  بــرگ 
ملــی  شــماره  بــه   N5PACAJHTHAF14206 شاســی  شــماره  و    JLZCHC92384
ــود  ــخ 1400/01/01 مفق ــم اهلل در تاری ــد حک ــه افشــین حســن بخــش فرزن ــق ب 0018183001 متعل

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

2903
ــان   ــم  عظیمــی باغبان ــه مری ــق ب ــه شــماره 0068415044 متعل ــی هوشــمند وشناســنامه  ب کارت مل

فرزند کاظم در تاریخ1401/02/01  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی وکارت  ــد امیدعل ــرا نظــری فرزن ــه زه ــق ب ــماره 0078755018 متعل ــه ش ــمند  ب ــی هوش کارت مل
ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0491672111 متعلــق بــه امیرســلطان زاده هاوســین فرزنــد اصغــر  در 

تاریــخ 1401/05/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــین در تاری ــد محمدحس ــی فرزن ــه کاهان ــه مرضی ــق ب ــماره 0020496761 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/04/24 مفقــود گردی

ــد تقــی در  ــه ازهــار یوســف دوســت فرزن ــق ب ــه شــماره 4720637558 متعل ــی هوشــمند  ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــق ب ــماره 0068502941 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــنامه  وکارت پای ــمند وشناس ــی هوش کارت مل
ــه شــماره ملــی  ــه امیــر محمــد امیــری ب ــد حســین و دو ســند ملــک متعلــق ب محســن جبــاری فرزن
ــود  ــخ 1401/05/10 مفق ــی 04511415647 در تاری ــماره مل ــه ش ــاری ب ــمیه جب 1374050415 وس

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

2904
ــین  ــه حس ــق ب ــماره 1130404935 متعل ــه ش ــی ب ــه و کارت مل ــه س ــه پای ــنامه  و گواهینام شناس

احمدی فرزند لهراسب در تاریخ 1400/10/19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 0201838702 متعلــق بــه ســجاد قاســمی مهیــاری فرزنــد ابوالفضــل در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــب در تاری ــد رج ــاش فرزن ــیابی بهت ــی اس ــه تق ــق ب ــماره 1376327783 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/20 مفق

گواهینامــه پایــه دو  و کارت ســوخت موتــور بــه شــماره 96497 ایــران 133 و کارت ســوخت ماشــین 
ــخ  ــد ســید ابوالقاســم در تاری ــه ســید تقــی موســوی فرزن ــق ب ــران 10 متعل ــه شــماره 46 ب 412 ای ب

1401/05/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6038485112 متعلــق بــه قاســم محرمــی ســوغانلو  فرزنــد ادریــس در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011
کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 51 ایــران 683د67 متعلــق بــه زهــرا بــزرگ امیــد فرزنــد برهــان در 

تاریخ 1401/04/14 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــک ب ــه ی ــه پای ــی 3732714829 و گواهینام ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
3732714829 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 51 ایــران 516ت 32 و معاینــه فنــی و بیمــه نامــه 
ماشــین و کارت ســوخت و کارت تاکســیرانی متعلــق بــه افشــین رحیمــی فرزنــد محمــد باقــر در تاریــخ 

1401/05/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی  ــماره مل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی 3720950131 و کارت پای ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
3720950131 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره ملــی 3720950131 متعلــق بــه رامتیــن  احمدنیــا 

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. ــد امیــد در تاریــخ 1401/05/21 مفقــود گردی فرزن

شــماره  بــه  دو  پایــه  گواهینامــه  و   3720070921 ملــی  شــماره  بــه  خدمــت  پایــان  کارت 
ــان   ــه لقم ــق ب ــی 3720070921 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــی3720070921 و کارت مل مل
زندکریمــی فرزنــد جــال در تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3720198340 متعلــق بــه شــاهو زندکریمــی فرزنــد عبدالــه در 
تاریــخ 1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شاســی شــماره   DC1206L026427155موتــور شــماره  بــه  خــودرو  ســبز  بــرگ 
ــورDC1206L026427155 وشــماره  ــه شــماره موت ــی ب XLER4X20005229588  و ســند کمپان
شاســیXLER4X20005229588 و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 85 ایــران 867ع48 و معاینــه 
ــی و  ــد موس ــان فرزن ــرا دادی ــه زه ــق ب ــه متعل ــه و قولنام ــت نام ــین ووکال ــه ماش ــه نام ــی و بیم فن
شناســنامه بــه کدملــی 3730519018  وکارت ماشــین بــه شــماره پــاک 51 ایــران 187 ب 75 وبیمــه 
نامــه ماشــین متعلــق بــه برهــان ســلیمانی فرزنــد آغــه علــی در تاریــخ 1401/04/23 مفقــود گردیــده و 

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

4030
ــخ  ــز در تاری ــد عزی ــهیلی فرزن ــم س ــان نج ــه آرم ــق ب ــماره 4060203769 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــیر در تاری ــی ش ــد عل ــدی فرزن ــم دریکون ــه مری ــق ب ــماره 4073362445 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/04/01 مفقــود گردی

کارت ملــی بــه شــماره 4060268445 متعلــق بــه امیــن کیانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/24 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه یــک متعلــق بــه براتعلــی کرمــی دالور فرزنــد میــرزا کــرم و کارت ســوخت بــه اســم 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/01 مفق ــران31 در تاری ــماره 581س67ای ــه ش ــی ب ــوران خزائ ط

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی زاده  ــی عل ــه عل ــق ب ــران31 متعل ــه شــماره 119س89ای ــه ب ــه نام ــه و کارت بســیج و بیم گواهینام
فرزنــد میرزاعلــی در تاریــخ 1401/05/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــده و از  ــد علــی در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردی ــور فرزن ــه عبــاس حســن پ گواهینامــه متعلــق ب
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1818802015 متعلــق بــه منیــژه فســائیان فرزنــد قنبــر در تاریــخ 1400/08/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4859979222 متعلــق بــه گل قشــنگ قربانــی فرزنــد امیدعلــی و کارت ســوخت 
بــه اســم میــرزا زکــی پــور در تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7009
ــخ  ــی  در تاری ــد عل ــور ایمــان  فرزن ــه زینــب  اصغرپ ــق ب ــه شــماره 4899119577 متعل ــی ب کارت مل

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

7014
کارت ملــی بــه شــماره 1911802021 و شناســنامه بــه شــماره 7346 متعلــق بــه آســیه آســوده فرزنــد 

بهمن در تاریخ 1401/05/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7026
کارت ملــی بــه شــماره 3257653891 متعلــق به ســلمان مشــعل فرزند محمــد در تاریــخ 1399/01/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــه در تاری ــد صفی ال ــی فرزن ــپیده نجات ایمان ــه س ــق ب ــماره 4030849792 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــراد در تاری ــد م ــی فرزن ــدی اقائی چناقباق ــه مه ــق ب ــماره 1451031041 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــی در  ــد عل ــت فرزن ــان دستادس ــه نوری ج ــق ب ــماره ی 463 متعل ــماره شناسنامه با ش ــه ش ــنامه ب شناس

تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0067401007 متعلــق بــه لیــا ناصری فیروزونــد فرزنــد محمدناصــر در تاریــخ 
1401/04/12 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه ســلطانی پور فرزنــد محمدحســین در تاریــخ  ــه غزال کارت ملــی بــه شــماره 0310139856 متعلــق ب
1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5560553591 متعلــق بــه اریــا مهــدوی فرزنــد رصــا در تاریــخ 1401/05/13 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــماره 1467696633 و گواهینام ــه ش ــی ب ــماره 12 و کارت مل ــماره شناسنامه باش ــه ش ــنامه ب شناس
پایــه دو بــه شــماره گواهینامه پایــه دو متعلــق بــه بهنــام احــدزاده فرزنــد عبــدل در تاریــخ 1401/05/22 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد اصع ــا فرزن ــا جعفری بین ــه علیرض ــق ب ــماره 0067814964 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/01/01 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد محرم عل ــی زاده فرزن ــد فیض ــه احم ــق ب ــماره 0055468551 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/16 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بــه شــماره کارت ماشین تیبا2باشــماره پاک88س141ایران40 و اســناد مالکیــت بــه 
شــماره سندماشینتیبا2با شماره پاک88س141ایران40باشــماره موتورM15/91248848 متعلــق بــه 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/20 مفقــود گردی ــد غــام در تاری میــاد عبداله نیاواقعه دشــتی فرزن

ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره کارت سوخت موتورباشــماره پاک 7 ــه شــماره 0058619224 و کارت ســوخت ب ــی ب کارت مل
5371ایران145باشــمارهvin NRG91321309 متعلــق بــه ســیدحمید میرموســوی فرزنــد میرجعفــر 

در تاریــخ 1401/05/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره شناسنامه باشــماره 0013271083 و کارت موتــور بــه شــماره کارت موتورباشــماره 
پاک55531ایــران124وvin irahc9213t6243192 متعلــق بــه فرشادفرشــاد عباســی فرزنــد شــهباز 

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

شناســنامه بــه شــماره شناسنامه باشــماره ره3310442926 متعلــق بــه ســاحل قاســمی فرزنــد کــوروش 
در تاریــخ 1400/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5069114530 متعلــق بــه صفــوره کاظمــی پیــش ربــاط فرزنــد غامحســین در 
تاریــخ 1401/05/18 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7059
ــخ 1401/02/01 مفقــود  ــد عبــاس در تاری ــی فرزن ــه امیرمحمــد ندائ ــق ب ــه شــماره  متعل شناســنامه ب

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0934097607 متعلــق بــه ابوالقاســم  نعمانــی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ 
1401/04/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه علــی اکبــر حاجــی زاده فرزنــد  ــه شــماره اختصاصــی 102455424089  متعلــق ب کارت آمایــش  ب
عبدالمومــن در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی شناســنامه کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه  بــه شــماره 5229953179 متعلــق بــه 
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/02/02 مفقــود گردی ــی در تاری ــد عل  مهــدی رمضــان زاده فرزن

می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 6430044564 متعلــق بــه فاطمــه  ســامی فرزنــد براتعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/01 مفق

ــد  ــه پرای ــیله نقلی ــه کارت وس ــر زنگن ــی اکب ــم عل ــه اس ــین ب ــه ماش ــه نام ــه بیم ــی گواهینام کارت مل
ــه  ــران74 ب ــاک 31س725ای ــماره پ ــه ش ــوخت ب ــری کارت س ــرا نظ ــام زه ــه ن ــفید 131مدل95ب س
ــود  ــخ 1401/05/23 مفق ــر در تاری ــی اکب ــد عل ــه جــواد نظــری فرزن ــق ب شــماره 0920616119 متعل

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه گواهینامــه کارت وســیله نقلیــه ســواری کارت ســوخت کارت جوشــکاری 
ــخ  ــی در تاری ــد رجبعل ــه وطــن خــواه فرزن ــه روح ال ــق ب ــه شــماره 0933402082 متعل ــک ب ــر بان عاب

1401/05/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی کارت نظــام وظیفــه کارت ســوخت ســمند بــه شــماره پــاک 14م151ایــران 74 بــه شــماره 
ــود  ــخ 1401/03/01 مفق ــدر در تاری ــد حی ــررور فرزن ــی س ــد عباس ــه وحی ــق ب 0920157025 متعل

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــود  ــخ 1401/04/01 مفق ــد محمــود در تاری ــدی فرزن ــه علیرضــا باون ــق ب ــه شــماره  متعل شناســنامه ب
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد علیرض ــور فرزن ــن پ ــد حس ــه احم ــق ب ــماره 0828943443 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/08/01 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــن فرزن ــتیان الئ ــین بهش ــه حس ــق ب ــماره 0920917161 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/05/01 مفقــود گردی

کارت ملــی گواهینامــه  بــه شــماره 0933028512 متعلــق بــه کبــری بهــرام زاده فرزنــد محمــد کریــم 
در تاریــخ 1400/08/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0848636503 متعلــق بــه کریــم شــهابی اصــل فرزنــد عزیزالــه در تاریــخ 
1401/04/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0932348661 متعلــق بــه بتــول پایــان فرزنــد عیســی در تاریــخ 1401/05/21 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی اکبــر  در تاریــخ  ــه فرشــته فکــور خــور فرزن ــه شــماره 5539981308 متعلــق ب کارت ملــی ب
1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7060
ــا شــماره ملــی 0940809524 و  ــد محمدابراهیــم ب ــه زهــرا دهنــوی فرزن » اســناد مالکیــت متعلــق ب
نــوع مالکیــت شــش دانــگ عرضــه واعیــان )مشــخصات ملــک 1: شــماره فرعــی 19992 از اصلــی 233 
ــه مســاحت  مفــروز و مجــزی از 3350 فرعــی از اصلــی قطعــه 2 تفکیکــی بخــش ثبتــی 9 ناحیــه 3 ب
143.2 مترمربــع و بــه نشــانی احمدآبادماصــدرا23 پاک3.4()مشــخصات ملــک 2: شــماره فرعــی2141 
از اصلــی 1 مفــروز ومجــزی از 18.68فرعــی از اصلــی مذکــور بخــش ثبتــی 6 بــه مســاحت 210 متــر 
مربــع بــه نشــانی اراضــی نصــوح آبــاد( در تاریــخ 1401/03/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.«

ســند مالکیــت متعلــق بــه زهــرا دهنــوی فرزنــد محمدابراهیــم بــه شــماره ملــی 0940809524 و نــوع 
ــروز ومجــزی  ــی 6933 و مف ــه شــماره فرعــی 46362 از اصل ــان ب ــگ عرضــه و اعی مالکیــت شــش دان
ــه نشــانی  ــع ب ــه مســاحت 116.38 مترمرب ــی 2 ب ــه 5بخــش ثبت ــی قطع ــی از اصل شــده از 6129 فرع
تهــران گانــدی جنوبــی خیابــان 29وزرا پــاک24 در تاریــخ1401/03/25  مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0922428670 متعلــق بــه معیــن محجــوب فــرد  فرزنــد حســن 
در تاریــخ 1401/01/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه شــماره  پایــه ســه  بــه شــماره ملــی 5339044556 و گواهینامــه  کارت ملــی هوشــمند 
شــماره  بــه  فنــی  معاینــه  و  خــودرو  نامــه  بیمــه  و  ماشــین  کارت  و   5339044556  ملــی 
ــود  ــخ 1401/05/11 مفق ــی در تاری ــد حج ــوری فرزن ــد صب ــه محم ــق ب ــاک 12 / 431 ق 89 متعل پ

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

ــد حمیــد در  ــه احســان افتخــاری فرزن ــه شــماره ملــی 0946832889 متعلــق ب ــه دو ب گواهینامــه پای
تاریــخ 1401/01/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0921473631 متعلــق بــه حمیــده رحیمــی فرزنــد محمــد در 
تاریــخ 1401/02/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
چهارشنبه 1401/05/26

شماره : 1442

سفرهای استانی نقطه همدلی بین دولت و مردم

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت اســتان ســمنان از احیای ۶۵ واحد 
تولیدی راکد و غیر فعال استان خبر داد و گفت: ۲۷۴ طرح سرمایه گذاری 
نیمه تمام با اشــتغالزایی چهار هزار و ۳۰۰ نفر طی یکســال فعالیت دولت 

سیزدهم راه اندازی شد.
 علی تشنه دل افزود: طی یکسال گذشته و از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم 
۶۵ واحد تولیدی که به دالیل مختلف تعطیل و از چرخه تولید حذف شده 

بودند، احیا و به عرصه تولید و اشتغال بازگشتند.
وی با اشــاره به سیاســت های اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان 
سمنان در تحقق شعار سال و بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: اولویت 
های اصلی اداره کل بر محورهای تاکید بر ساخت داخل و پشتیبانی و مانع 
زدایی در واحدهای تولیدی اســتان به منظور تحقق رونق و جهش تولید ، 
اجــرای طرح های نیمه تمام ، افزایش صادرات و مدیریت واردات و تنظیم 
بازار اســت که باید بر اجرای هر چه مطلوب تر این سیاست ها هم فکری و 
همکاری از سوی سایر دستگاه های اجرایی واقتصادی استان صورت پذیرد.

مدیــرکل صنعت ، معدن و تجارت اســتان ســمنان اضافــه کرد: راه 
انــدازی طرح های مهــم و نیمه تمام یکــی دیگر از اولویــت های کاری 
این اداره کل اســت و با توجــه به تاکیدات رییس جمهــور در راه اندازی 
طرح های نیمه تمام ، در این راســتا ، طی یکســال گذشــته ، ۲۷۴ طرح 
 ســرمایه گذاری نیمه تمام با ســرمایه گــذاری بالغ بر ۴۰ هــزار میلیارد

 ریال در اســتان راه اندازی و به چرخه تولید اســتان اضافه شدند و زمینه 
اشتغال ۴۳۰۰ نفر را فراهم نموده اند.

تشنه دل ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این مدت توسط 
اداره کل صمت پیگیری شد بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و رفع موانع 
پیش روی تولید بوده اســت که در این خصوص طی این مدت با برگزاری 
۷۸ جلســه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اســتان، پرونده ۲۴۲ واحد 
تولیدی مشــکل دار مورد بررســی و در جهت رفع موانع موجود تصمیماتی 

اتخاذ شده است.
وی اضافه کرد. کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان با استفاده از 
ظرفیت مرکز فوریت های رســیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی و طرح 
های سرمایه گذاری در استان و همکاری دستگاه های عضو کارگروه و مدیریت 
استاندار جهادی و میدانی استان مهندس هاشمی با برگزاری جلسات مستمر 
در راستای پیشگیری از تعطیلی فعالیت بنگاههای تولیدی و یا توقف روند 

تکمیل طرحهای سرمایه گذاری اقدام می کند.

 بهداشت، درمان و سالمت به دلیل ارتباط همه افراد جامعه با آن، به 
عنوان مهمترین موضوعات هر کشوری به شمار می رود که در دولت سیزدهم 
به این مهم بیش از پیش توجه شده  که کسب رتبه نخست تزریق واکسن 
کرونا و توسعه زیرســاخت های بهداشت و درمان نمونه ای از هدیه دولت 

سیزدهم به مردم استان گیالن است.
 فرسودگی و ظرفیت پایین بیمارستان ها، تجهیزات ناکافی و نامناسب 
و عدم وجود استانداردهای اولیه بهداشتی در بیمارستان ها از جمله دغدغه 
های مراکز بهداشتی درمانی گیالن بود که طی یک سال اخیر برای رفع 

این مشکالت اقدامات قابل توجه ای انجام شده است.
گیالن در کنار کمبودهای بیمارســتانی از اواخر بهمن سال ۹۸ درگیر 
بیماری کووید ۱۹ شد اما توانست با بسیج امکانات با وجود همه مشکالت 
بر این بیماری غلبه کند تا جایی که اکنون شاهد کاهش ابتال و مرگ ناشی 

از این بیماری در استان هستیم.
با روی کارآمدن دولت ســیزدهم و فراهم شدن واکسن، واکسیناسیون 
کرونا برای سنین مختلف همزمان با سراسر کشور در گیالن به اجرا درآمد 
که در این ارتباط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

توانست رتبه اول تزریق واکسن را به خود اختصاص دهد.
راه اندازی پایگاه های واکسیناسیون کرونا با استفاده از ظرفیت مساجد 
و هالل احمر را می توان از جمله اقدامات دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
گیالن برای تزریق واکســن کرونا به عنوان ســپر محکم مقابله با بیماری 

کووید ۱۹ نام برد.
تاکنون ۲ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۱۸۷ نفر معادل ۹۷ درصد از گروه های 
هدف در استان گیالن دز اول، ۲ میلیون و  ۵۷ هزار و ۵۴۷ نفر معادل ۹۲ 
درصد دز دوم و یک میلیون و  ۱۱۶ هزار و ۱۴۱ نفر معادل ۵۰ درصد دز 

سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن گفت: 
اجرای واکسیناسیون در بیش از یک هزار و ۲۰۰ واحد شامل ۱۷۰ مرکز 
خدمات جامع سالمت، ۹۴۳ خانه بهداشت، ۷۵ پایگاه سالمت ضمیمه و 
غیرضمیمه، پنج پایگاه تجمیعی و ۲ اتوبوس سیاری و سه پایگاه خودرویی 
توسط بیش از یک هزار و ۱۵۰ تیم مستقر در مراکز و ۹۰ تیم سیاری از 

اقدامات دانشگاه در بخش تزریق واکسن است.
دکتر ارسالن ساالری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مرکز 
پاسخگویی واکسیناسیون با شماره ۴۴۰۱ با بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 

تماس مردمی از دیگر اقدامات در حوزه بهداشت است.
بهبود زیرساخت های بهداشتی درمانی در کنار توسعه زیرساخت های 
آموزشی از دیگر اقدامات انجام شده طی یک سال اخیر در است که برای 
تحقق این مهم از ظرفیت همه سازمان ها و نهادهایی از جمله ارتش، سپاه، 
بســیج، استانداری، دادگستری، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 

)ره(  و وزارت دفاع بهره گرفته شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن در این 
باره اظهار داشــت: در این مدت ۲۰ خانه بهداشت و مرکز خدمات جامع 

سالمت در استان نوسازی و احداث شده است.

تکمیل سرمایه گذاری های صنعتی سمنان در دولت سیزدهم ۴۳۰۰ شغل ایجاد کرد

  مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز خبرداد
تبدیل وضعیت بیش از ۲۵۰۰ نفر از فرزند ایثارگر البرزی 

ایده روز - البرز- ولی ابراهیمی - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز 
گفت: ۵ هزار و ۱۰۰ نفر واجد شرایط این طرح بودند که تا کنون دو هزار و ۶۲۱ نفر 
رسمی شدند، تعدادی در حال گزینش هستند و تعدادی مدارکشون احراز نشده 

است.
سلیمان رستمیان در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن شهدای مدافع حرم 
این اداره کل برگزار شد، با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس خبرنگاران زیادی جان 
خود را به خطر انداختند تا مجاهدت و ایثار رزمندگان را به نمایش بگذارند، گفت: 
نقش اصحاب رســانه در برهه ای از تاریخ ماندگان و ارزشمند است که امیدواریم 

بتوانیم با همکاری و حمایت از این قشر به آگاه سازی اقشار جامعه کمک کنیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به اینکه سالروز بازگشت 
آزادگان به میهن اسالمی است، افزود: ۱۰۷ تن آزادگان البرزی که پس از سال ها به 
میهن بازگشتند جان خود را از دست دادند و به یاران شهید خود پیوستند؛ همچنین 
۱۵ تن از رزمندگان البرزی در اسارت به شهادت رسیدند.رستمیان بیان کرد: امروز 
باید به نسلی که در راه است و در گام دوم انقالب نقش ایفا می کنند رشادت و ایثارگری 
هشت سال دفاع مقدس را تبیین کنیم.وی با اشاره به اینکه هدف دشمن در سال های 
جنگ این بود که انقالب را در نطفه خفه کنند، اضافه کرد: این روح واالی رزمندگان 
بود که در مقابل تمام ارتش و تسلیحات دشمن ایستادند و موفق و پیروزی را برای 
کشور قه ارمغان آوردند.این مقام مسؤول تصریح کرد: امروز جامعه قدر آزادگان، 
ایثارگران، مجاهدات و خانواده شهدا را می دانند چرا که روحیه از خود گذشتگی 
آنان بود که امنیت امروز کشور را رقم زد. وی در ادامه با اشاره به قانون تبدیل نیرو 
ایثارگران، افزود: ۵ هزار و ۱۰۰ نفر واجد شرایط این طرح بودند که تا کنون دو هزار 
و ۶۲۱ نفر رسمی شــدند، تعدادی در حال گزینش هستند و تعدادی مدارکشون 

احراز نشده است.

  تخصیص اعتبارات سفر استانی دولت موجب جهش آبرسانی به مناطق 
مرزی گلستان شد

گرگان -  فرماندار گنبدکاووس گفت: در سفر اسفند سال گذشته رییس جمهور به 
گلستان ۲ هزار میلیارد ریال برای آبرسانی به مناطق مرزی این استان مصوب شد 
و با تخصیص اعتبارات، جهش اعتباری بی نظیری برای آبرسانی به مناطق مرزی 
اتفاق افتاد.مهدی دهرویه در قرارگاه خبری شهید حسین همدانی ویژه هفته دولت 
گلستان اظهارداشت: در سفر هیات دولت به گلستان بیش از ۱۷ هزار و ۴۰ میلیارد 
ریال اعتبار برای این شهرستان تصویب شد که با تخصیص به موقع برای اجرای طرح 
عمرانی ، تولیدی و اقتصادی هزینه خواهد شد.وی بیان کرد: این شهرستان از نظر 
سرمایه گذاری در حوزه های کشاورزی، گردشگری و سوارکاری ظرفیت فراوانی 
دارد به گونه ای که ۲۵ درصد محصوالت کشاورزی استان در این شهرستان تولید 
می شود.فرماندار گنبدکاووس گفت: در تابستان سال گذشته گلستان و به خصوص 
شرق استان با چالش  جدی قطعی برق مواجه بود اما با تدابیر دولت در سال جاری 
حتی یک ساعت برق مناطق گوناگون استان قطع نشد.دهرویه ادامه داد: یکی از 
مشکالت ساکنان گنبد، مشکل کمبود آب آشامیدنی است که با اقدامات انجام شده 
تاکنون ۲۲۰ مترمکعب از مجموع ۳۵۰ مترمکعب بر ثانیه این شهرستان با روش های 

مختلف از جمله حفر و تجهیز چاه آب جبران شد.
فرماندار گنبدکاووس گفت: تالش می کنیم تا پایان شهریور ماه بخش عمده این 
کمبود برطرف شود.دهرویه ادامه داد: در هفته دولت امسال ۲۱۷ پروژه عمرانی و 
زیربنایی و همچنین پروژه های تولیدی، اقتصادی و اشتغالزا با اعتبار هفت هزار و 
۴۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در این شهرستان افتتاح شده یا عملیات اجرایی 

آنها آغاز می شود.

   مشکالت مالی، فرصت تحول را از آموزش و پرورش گرفته است
یزد-  معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: متاسفانه مشکالت مالی در حوزه 
آموزش و پرورش، فرصت تحول را از این وزارتخانه گرفته و نقش دانشگاه ها در این 
زمینه بسیار سنگین تر شده است. سورنا ستاری در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه یزد افزود: ساختارهای ایجاد شده در آموزش طی سالیان گذشته از بوم 
داخلی کشور نبوده و برگرفته از دیگر کشورها است.وی با بیان اینکه توسعه باید از 
فرهنگ نشات گرفته شود و قطعاً صنعت نیز از این طریق اصالح خواهد شد تصریح 
کرد: بی توجهی به نقش مردم از دیگر مشکالت است؛ دانشگاه ها باید از طریق تعامل 
با مردم و در جهت رفع نیازهای جامعه اداره شود که این دغدغه های مهم مدیریت 
کشور است.معاون علمی رییس جمهور با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت های داخلی 
برای کمک به دولت، تاکید کرد: باید با شکل گیری فرهنگ اقتصاد دانش بنیان، 
جوانان به خودباوری الزم برسند.فاز نخست کارخانه نوآوری درخشان یزد امروز  با 
حضور معاون علمی رییس جمهور ، استاندار و جمعی از مسووالن و فعاالن حوزه 

های دانش بنیان به بهره برداری رسید.
 

  آزادسازی ۳۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی در شهریار 
شهریار-  فرمانده انتظامی شهرستان شهریار گفت: حکم تخریب ساخت و سازهای 
غیر مجاز و آزادسازی ۳۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی در روستای بکه شهر 
وحیدیه اجرا شد. سرهنگ پیمان فتاحی در تشریح این خبر اعالم کرد: در راستای 
مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و در جهت اجرای قانون حفظ کاربری زمین 
های کشاورزی، ۳۰ قطعه ساخت و ساز غیرمجاز شامل دیوارکشی، استخر، آالچیق 
و بناهای غیرمجاز با دستور مقام قضائی در شهر وحیدیه تخریب و ۳۰ هزار مترمربع 
از این زمین های کشاورزی آزادسازی شد.وی افزود: ماموران این فرماندهی پس 
از هماهنگی قضائی در اجرای  ۱۳ فقره آرای قضائــی و احکام صادره با همکاری 
کارشناسان اداره جهاد کشــاورزی در اقدامی عملیاتی، از اراضی کشاورزی را رفع 
تصرف و اعاده به وضع سابق کردند.این مقام انتظامی ارزش زمین های رهاسازی 
شده را برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.فرمانده انتظامی 
شهرستان شهریار از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز 
غیرمجاز عالوه بر اطالع رسانی به ارگان های مربوط، مراتب را به مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ نیز گزارش کنند.

    ۷۷۲ میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال اعتبار به شهرستان بروجن اختصاص 
یافت

شهرکرد-  سرپرست فرمانداری بروجن با اشاره به اجرای طرحهای در دست ساخت 
در این شهرستان گفت: ۷۷۲ میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال اعتبار جدید به طرح های 

این شهرستان اختصاص یافت.
 فتاح کرمی در کمیته برنامه  یزی شهرستان بروجن تاکید کرد: این اعتبارات از محل 
تملک دارایی های سرمایه ای استانی در ۲۳ فصل و برای تکمیل و بهره برداری از ۱۴۰ 

طرح عمرانی و خدماتی این شهرستان اختصاص داده شد.
وی افزود: بیشترین سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی شهرستان 
بروجن به فصل های کشاورزی و منابع طبیعی، گردشگری، صنعت و معدن، حمل 
و نقل، آب و فاضالب، فرهنگ و هنر اختصــاص یافت.کرمی تصریح کرد: تمامی 
مسووالن دستگاه های اجرایی شهرستان بروجن موظفند برای جذب ۱۰۰ درصدی 

این اعتبارات و سایر ردیف های بودجه ای در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کنند.

 سفرهای استانی دولت سیزدهم که در طول 
یک سال گذشته با جدیت و حساسیت خاصی 
دنبال می شــود، به نقطه همدلی بین دولت و 
مردم تبدیل شده و نوید روزهای خوش و جبران 

فاصله های گذشته را می دهد.
 تالش های بی وقفه دولت در مســیر توسعه 
کشور و دیدار با اقشار مختلف مردم استان ها و 
شهرهای بزرگ و کوچک یکی از نمودهای بسیار 
بارز آموزه های دینی و شیعی است که در آنها بر 
ماهیت دولت اسالمی بر مبنای وحدت سیاسی 
و اجتماعی مردمان تصریح شده  و بر این اساس 
دولت  اســالمی  هم  در هدف  و هم  در محدوده 

عمل با دولت های  دیگر فرق  ماهوی  دارد.
بدون تردید اهداف فوق جز با دیدارهای مردمی، 
چهره به چهره و ســفرهای اســتانی نمیسر 
نخواهد شد که نمونه عینی آن در دولت های 
گذشته برای همگان آشکار شد که بی رغبتی 
دولتمردان به نزدیکی با آحاد مردم، چه بر سر 
اعتماد فی مابین آورد که شاید دولت سیزدهم 
برای ماه ها و ســال ها وامدار و میراث دار این 

زخم چرکین باشد.
روی کارآمــدن دولــت آیت اهلل رییســی با 
رویکردهای جدید و متفاوت از دولت های قبلی، 
ضمن امیدآفرینی بین آحاد مردم برای غلبه بر 
مشکالت معیشتی و اقتصادی، زمینه های دوری 
از اشرافی گری را نیز فراهم ساخته است تا بدین 
طریق همدلی، اتحاد و همبستگی ملی تجلی 

عینی تر به خود بگیرد.
شــعار دولت مردمی در قالب ایجاد تغییرات 
ساختاری، اخالقی، رفتاری و اجتماعی در نوع 
حکمرانی دولت جدید طی یک سال گذشته به 
منصه ظهور و بروز رسیده که انجام سفرهای 
بی وقفه استانی و دیدارهای چهره به چهره با 
اقشار مردم، نماد آن بوده و از دید کارشناسان، 
می تواند بســیاری از مشکالت را بین دولت و 

مردم حل و فصل کند.
هرچند در دهه های گذشته دولت های مختلف 
با شــعارها  و  قول های متفاوت به مردم روی 
کار آمده و رفته اند، اما این شــعارها و رفتارها 
یا فراموش شده و یا در صورت عملیاتی شدن، 
منجر به رفع مشــکالت اساسی مردم به ویژه 

اقشار ضعیف جامعه نشده است.
دولت سیزدهم با تمام گرفتاری ها و مشکالت 
انباشته در حوزه های اقتصادی، از همان روزهای 
نخست استقرار، سعی و تالش خود را بر انجام 
دیدارهــای مردمی، حضور در میــان مردم،  
سفرهای استانی آخر هفته و تغییر نگرش ها 
نسبت به وظایف ذاتی دولت ها استوار  کرده و 
البته برای رسیدن به این هدف مهم و محوری 
نیازمند همکاری، تعامل و یکپارچگی سازمان 
های دولتی، غیردولتی و قوای مقننه و قضائیه 
است.رییس مجمع نمایندگان شمال غرب کشور 
در مجلس شورای اسالمی با تمجید از سیاست 
هــای اجتماعی و اقتصادی دولت ســیزدهم، 
سفرهای اســتانی را از ویژگی های مهم این 
دولت برشمرد و گفت: بدون تردید این سفرهای 
عالوه بر مزیت های مهم اقتصادی و بودجه ای 
کالن، آثار بســیار مهم، موثر و عینی در حوزه 
های فرهنگی، اجتماعی و روانی بین مردم داشته 
اســت و مردم در حال حاضر بر رفع مشکالت 
خود از ســوی دولت باور پیدا کرده اند که این 
امر به نظرم از مســایل اقتصادی بسیار مهمتر 
میرتاج الدینی  محمدرضا  است.حجت االسالم 

تالش دولت سیزدهم بر حل مشکالت کشور 
را ستودنی دانست و با اشاره به اینکه دولت طی 
یک سال اخیر هدفش را حمله به قلب مشکالت 
مشخص کرده است، یادآور شد: نباید از نظر دور 
داشت که این دولت بار سنگین مشکالت عدیده 

دولت قبلی را به دوش می کشد.
وی عملکرد یک ساله دولت سیزدهم را قابل 
قبول خواند و اظهار داشت: بازدهی و عملکرد 
دولــت در ســال اول فعالیتش خوب بوده که 
نمونــه بارز آن را می تــوان در کنترل کرونا ، 
ارتباط دوسویه و محکم با مردم، معطل نکردن 
مسایل کشوری به مذاکرات هسته ای و سایر 
موارد ریز و درشت پیدا کرد.میرتاج الدینی کرونا 
را یکی از مشکالت جدی کشور در سال گذشته 
برشمرد که دولت سیزدهم به خوبی توانست با 
واکسیناسیون عمومی وضعیت را تحت کنترل 
درآورد که همین امر سبب ساز اعتمادسازی بین 
دولت و مردم شده است و باید قدردان ان باشیم.

وی سفرهای استانی رئیس جمهور و هیات دولت 
و در کنار مردم بودن را از برجستگی های دولت 
سیزدهم ارزیابی کرد و با بیان اینکه بسیاری از 
مشکالت کشور در جریان همین سفرها پیگیری 

و رفع می شود، ادامه داد: حمایت های مردمی 
از دولت می تواند عزم و اراده دولتمردان برای 

رفع مشکالت را دوچندان کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه سفرهای استانی 
مانع تقویت روح اشرافی گری در میان مدیران 
می شــود، نقش این ســفرها در پیشبرد امور 
اســتانی را مهم خواند و گفــت: مهمترین و 
بدیهی  ترین تاثیر سفرهای استانی دردمندتر 
شدن رییس قوه مجریه نسبت به مردم است و 
طبیعی است همین دردمندی سبب اولویت در 
تخصیص منابع برای رفع آالم و رنج های مردم 
و مشــکالت معیشتی آنان خواهد شد.میرتاج 
الدینی زدودن آثار و نتایج اشــرافی گری را از 
دیگر نتایح سفرهای استانی و رویکردهای جدید 
دولت سیزدهم بیان و اضافه کرد: متاسفانه در 
دولت قبلی شاهد بروز و ظهور و البته تقویت 
روح اشرافی گری در میان مدیران و مسووالن 
حتــی رده های پایین بودیم که اقدامات اخیر 

دولت می تواند در این مسیر گره گشا باشد.
یک شهروند تبریزی و کارمند یکی از دستگاه 
هــای اجرایی با انتقــاد از رویه های قبلی در 

ادارات و بی توجهی به مطالبات به حق مردمی، 
گفت: آیت اهلل رییسی به عنوان رییس جمهور 
کشور در جریان سفرهای استانی به خصوص 
در مناطق محروم گالیه ها، حرف ها و مشکالت 
مردم را که شــبانه روز با آن دست و پنجه نرم 
می کننــد، می شــنود و آن را با گزارش های 
مســووالن تالقی کرده و در صدد رفع آنها بر 
می آید که چنین مواردی در دولت گذشته به 

ندرت  وجود داشت.
احمد اسدی اظهار داشت: باید توجه داشت که 
برخالف گذشته که ریاست جمهوری تنها در 
محل کارش حاضر شده و هیچ ارتباطی با متن 
جامعه و مردم نداشت، این ارتباطات می تواند 
میزان تطابق گزارش هایی که به دست رئیس 
جمهوری می رسد با واقعیت های موجود را قابل 
حصول تر کند.وی ادامه داد: رییس جمهوری 
در این سفرها از نزدیک شاهد همه تالش های 
دلســوزانه ملت در بدنه اجرایی کشور خواهد 
بود و به راحتی می تواند با تامل در تالش  آنها، 
ضمن الگوسازی فعالیت های ابتکاری مثبت، 
آن را در سطح ملی تعمیم دهد و در عین حال 
شناسایی و تشــویق مدیران خدوم نیز از این 
طریق میسر می شود و البته با مدیران متخلف 
و نارکارآمد نیز برخورد کند.اســدی توجه به 
موضوعــات اولویت دار زندگی مردم را از نتایج 
ملموس سفرهای استانی دانست و با تاکید بر 
اینکه دولت مردمی باید خود را بیش از پیش 
به مردم نزدیک تر کند، یادآور شد: هر میزان 
تخصیص منابع و توجه به موضوعات اولویت دار 
زندگی مردم بر مبنای مشاهدات عینی و واقعی 
صورت پذیرد، اثرگذاری آنها بیشتر و تسهیل 
رضایتمندی مردم به راحتی میسر خواهد بود.

یک بانوی سرپرست خانوار که با فرزند معلول 
خود زندگی می کند، توجه به اقشار کم درآمد 
و تالش برای ارتقای معیشت آنها را از ویژگی 
های دولت سیزدهم خواند و گفت: هرچند در 
حال حاضر شــرایط زندگی برای همه مردم 
سخت تر شده اســت اما این سختی ها برای 
امثال من بسیار فراتر رفته و با مستمری های 
نهادهای حمایتی به هیچ عنوان گذران زندگی 

محقق نخواهد شد.

 آگهـی  مناقصه عمومی
  کد  آگهی28- 1۴۰1   

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت  خرید وتحویل  اقالم مورد نیاز سیستم آبیاری مناطق دهگانه شهر 
کرج بصورت مناقصه عمومی  به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. 

موضوع  مناقصه                                                                                                  مبلغ اولیه  ریال      ردیف                                                                           
           ۱           خرید وتحویل  اقالم مورد نیاز سیستم آبیاری مناطق دهگانه شهر کرج                                 ۴۱/۹۳۰/۳۰۷/۹۱۲ 

 ۱- متقاضــی موظف اســت جهت اخذ مــدارک شــرکت درمناقصــه  عمومی بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت ) ســتاد ایران ( بــه  آدرس  
  سایت  ://WWW.SETADIRAN.IR/HTTPS   مراجعه نماید .

۲- شرایط متقاضی : 
۱-۲- اشخاص حقوقی :  کد اقتصادي - آگهي تاسیس-آخرین تغییرات )روزنامه رســمي(  و سایر مدارک ثبتي-   ارائه گواهي ارزش افزوده   وایمنی ) قبل از 
انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر انیصورت سپرده شرکت درمناقصه به  نفع سازمان ضبط خواهد شــد(  اساسنامه مرتبط شرکت یا نمایندگی  یا مجوز الزم 

ومرتبط ازادارات یا ارگانهای ذیربط یا مجوز تولید.
۲-۲-  اشخاص حقیقی :افراد دارای نمایندگی یا جواز فروش اقالم مربوطه وسایر مجوزهاازادارات یاارگانهای ذیربط  یا مجوز تولید  یا پروانه کسب-گواهي ارزش 

افزوده وایمنی ) قبل از انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر انیصورت سپرده شرکت درمناقصه به  نفع سازمان ضبط خواهد شد(   ارائه نمایند .
۳-   سپرده  شرکت در  مناقصه به ۲/۰۹۶/۵۱۵/۳۹۵   ریال   به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: 

- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. ) شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۸۷۹۴۲ ، کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۷۷۵۹۹۱۷  
، کد پستی  ۳۱۳۴۸۵۱۹۶۵  (

- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۲۱ بانک شهر 
۴-   مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید اسناد  مناقصه  ازطریق درگاه سامانه به حساب شماره ۷۰۰۸۲۴۱۲۶۳۹۸بانک شهر 

۵- برندگان نفر اول و دوم مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
۶- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۷-   هزینـه چاپ آگهـی  به عهده برنـده مناقصه  می باشد .
۸-  سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .

۹- مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین درصورت شمول محاسبه خواهد گردید. 
۱۰-مبلغ ۱۰درصد کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.

۱۱-  تاریخ انتشار درسامانه از مورخ۱۴۰۱/۵/۲۶ به  مدت۳روز .
۱۲ مهلت زمانی دریافت اسناد درسایت تا ساعت ۳۰ : ۱۳مورخ۱۴۰۱/۶/۱
۱۳- مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت۳۰ : ۱۳مورخ۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴- زمان بازگشایی درسایت ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴

امور قراردادها وروابط عمومی
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

رتبه نخست واکسیناسیون کرونا و توسعه بهداشت 
و درمان هدیه دولت مردمی به گیالنی ها
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

ایده روز 
چهارشنبه 1401/05/26

شماره : 1442

نیاز مبرم ساپینتو به کمک و مشورت فنی

 31 بازیکن به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند
سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان 31 بازیکن را به اردوی 

تیمش دعوت کرد.
 صمد مرفاوی، سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 20 سال 
اســامی 31 بازیکن دعوت شــده به اردوی تیم ملی را در 
حالی اعالم کرد که بازیکنان خود را برای حضور در مرحله 

مقدماتی قهرمانی آسیا در قرقیزستان آماده می کنند.
با اعالم سرمربی تیم ملی زیر 20 سال اسامی بازیکنان 

به شرح زیر است:
امیر ابراهیم زاده، میالد کر از آذربایجان شرقی

محمد جواد حســین نژاد، علیرضا ســعدی پور، عرشیا سرشوق، سید احمد 
موسوی، صادق صالحی، علی شیخان از اصفهان

ادیب زارعی از بوشهر
محمد خلیفه، حسین حاجی زاده، محمدرضا ترابی، علی اکبر رنجبر، عباس 
شرفی، مجتبی فخریان، سعید سحرخیزان، فرهاد زاوشی، امیررضا اسالم طلب، 

عرفان قربانی، امین پیل علی، پوریا لطیفی از تهران
محمد امین حزباوی، فرهان بزرگیان، علیرضا گلی از خوزستان

فرزین معامله گری، عرفان شیروانی از فارس
امیر شهیم از کرمان

مهدی جاوید از گیالن
مرصاد سیفی، ابوالفضل حسینی فر و محمد ابراهیم زاده از مازندران

اردوی انتخابی و اعزامی تیم ملی فوتبال زیر 20 ســال به مسابقات مقدماتی 
قهرمانی آسیا از 27 مرداد ماه تا 17 شهریورماه در مرکز ملی فوتبال برگزار و در 

نهایت بازیکنان منتخب به قرقیزستان اعزام می شوند.
ملی پوشــان باید عصر روز پنجشنبه 27 مرداد ماه از ساعت 19:00 خود را 

به کادر فنی معرفی کنند. 

 جزئیات عالقه غول ترکیه به جذب طارمی
رســانه ترکیه ای از دلیل عالقه باشگاه فنرباغچه برای 
جــذب مهاجم ملی پوش کشــورمان خبر داد.، نشــریه 
»فاناتیک« ترکیه خبر داد مدیران باشــگاه فنرباغچه این 
روزها درگیر هســتند تا یک مهاجم خارجی را به خدمت 

بگیرند تا خط حمله را تقویت کنند.
طبق گزارش این رسانه ترکیه ای در حالی که مدیریت 
باشــگاه فنرباغچه نمی تواند بودجه ای برای جذب ابوبکر 
و ماکســی گومز اختصاص دهد، مهدی طارمی به عنوان هدف نقل و انتقاالت 

نشان داده می شود.
مشکالت مالی گریبان گیر فنرباغچه است. این باشگاه ترکیه ای اخیرا اللهیار 
صیادمنش مهاجم ملی پوش کشورمان را با مبلغ 4 میلیون یورو به هال سیتی 

انگلیس فروخت.
مبلغ فروش صیادمنش تاحدودی مشکالت مالی فنرباغچه را مرتفع کرد ولی 
نه به اندازه جذب بازیکنان سرشناس. به همین خاطر باشگاه ترکیه ای به دنبال 

جذب طارمی با مبلغ پایین تر است.
طارمی در ســومین فصل حضورش در لیگ پرتغال طوفانی شروع کرد و در 

بازی اولش دبل کرد و بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

 لغو میزبانی جام جهانی
فیفا اعالم کرد فدراسیون فوتبال هند به دلیل دخالت 

های افراد ثالث تعلیق شد.
 فیفا اعالم کرد فدراسیون فوتبال هند به دلیل دخالت 

»اشخاص ثالث« به حالت تعلیق درآمد.
طبق تصمیم شورای فیفا این دخالت های خارجی نقض 
آشکار اساسنامه فیفا است به همین خاطر تمام فعالیت های 

فوتبالی این کشور به حالت تعلیق درآمد.
طبق این تصمیم فیفا میزبانی هند برای مسابقات جام جهانی بانوان زیر 17 
سال سلب و لغو شد. فیفا در پایان اعالم کرد که امیدوار است این تصمیم وزارت 
ورزش هنــد را ترغیب کند تا در آینده تصمیمات درســتی را بگیرد و تعلیق از 

فوتبال این کشور برداشته شود. 

 پیروزی الوکره با حضور ابراهیمی
الوکره با حضور امید ابراهیمی پیروزی پر گلی را به دست 

آورد و به صدر جدول رده بندی صعود کرد.
 در هفته سوم لیگ ستارگان قطر یک بازی برگزار شد.

در این دیدار الوکره که امید ابراهیمی را 77 دقیقه در 
ترکیب خود داشت به مصاف ام صالل رفت و توانست با 4 

گل به پیروزی دست پیدا کند.
امید ابراهیمی در این بازی یک پاس گل داد.

الوکره با پیروزی که در این بازی به دست آورد 7 امتیازی شد و موقتا به صدر 
جدول رده بندی صعود کرد.

  حضور قایدی و یزدانی در تمرین استقالل
سیاوش یزدانی و مهدی قایدی در تمرین امروز)دوشنبه( 

تیم فوتبال استقالل حضور پیدا کردند.
 سیاوش یزدانی، مدافع فصل گذشته تیم فوتبال استقالل 
که پس از پایان دوران خدمت خود، جلسه ای با مصطفی 
آجورلو داشت و با او به توافق رسید، در تمرین روز دوشنبه 
اســتقالل حضور پیدا کرد تا کار خود را به طور رسمی با 

آبی پوشان پایتخت از سر بگیرد.
هم چنین مهدی قایدی که امروز)دوشــنبه( به صورت رســمی با اســتقالل 
قرارداد امضا کرد، در تمرین استقاللی ها حضور پیدا کرد تا این بازیکن هم رسما 

با استقاللی ها کار خود را آغاز کند.

  آلومینیوم و معضل شروع ناکام!
تیــم فوتبال آلومینیوم اراک در 3 فصل حضور خود در 
رقابت های لیگ برتر نتوانسته است استارت خوبی در این 
مسابقات داشته باشد. تیم فوتبال آلومینیوم اراک در بیست 
و دومین فصل از رقابت های لیگ برتر، حضور سوم خود را در 
این مسابقات می گذراند. این تیم در هفته اول این رقابت ها 
به مصاف تیم فوتبال هوادار رفت که این بازی در نهایت با 
شکست یک بر صفر شاگردان ساکت الهامی به پایان رسید.

این شکست در حالی رقم خورد که آلومینیوم در طی 3 فصل حضور خود در 
رقابت های لیگ برتر نتوانسته است شروع خوبی را رقم بزند و همین مساله باعث 
شد تا سری به عملکرد آلومینیوم اراک در بازی  اول این تیم در 3 فصل گذشته 
بزنیم.آلومینیوم در فصل 1400-1399، اولین حضور خود را در لیگ برتر تجربه 
کرد و در اولین مصاف، در خانه خود به مصاف تیم نساجی مازندران رفت که این 
بازی در پایان با پیروزی 3 بر صفر تیم نســاجی به پایان رسید. شاگردان رسول 
خطیبی در این بازی نتوانستند عملکرد خوبی از خودشان برجای بگذارند و در 

اولین گام خود به شکلی ضعیف به مصاف حریف رفتند.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
شاهین بیانی، در مورد شکست استقالل مقابل 
سپاهان در افتتاحیه لیگ برتر اظهار داشت: در 
بــازی اول هنوز تیم ها آمادگی الزم را ندارند و 
نباید براســاس نتیجه آن تیم را بسنجیم ولی 
ساپینتو با حضور این نفرات خوب از نظر مهره 
چینی دچار مشکل شده بود. با شناخت کمی  
که از این بازیکنان داشــت باید از نظر چینش 

تیمی به او کمک بیشتری می شد.

 چشــمی در پست هافبک دفاعی 
بازدهی بیشتری دارد

وی افزود: همانطور که نتیجه واگذار شــد، 
می توانســتیم نتیجه را به نفع استقالل تغییر 
بدهیم. روزبه چشمی در پست هافبک دفاعی 
یکی از باهوش ترین و بهترین بازیکنان اســت. 
وقتی در این پست به کار گرفته می شود می تواند 
بازدهی دوچندان داشته باشد. در قلب دفاع قبال 
هم دیدیم که به اندازه هافبک دفاعی نمی تواند 
مثمر ثمر باشــد. باید این موارد را به ساپینتو 
می گفتند و کمک می کردند. شاید چند هفته 
زمان ببرد تا او به این مسائل آگاهی پیدا کند 
و باید این اطالعات را در اختیارش بگذارند. با 
اینحال استقالل با این نفرات روزهای خوبی را 
در آینده خواهد داشت چون بازیکنان بزرگی 
جذب شده اند و می توانند در ادامه لیگ به تیم 

کمک کنند.
پیشکسوت استقالل در مورد اینکه آیا این 
شکست ناشی از قدرت سپاهان بود، گفت: نه، 
در هفتــه اول هیچ تیمی نمی تواند بگوید من 
در شرایط ایده آل هســتم. تیم ها از بدنسازی 
برگشته اند و شروع کار است. منچستر یونایتد 
هم 4 گل خورد. در هفته اول نمی توانیم بگوییم 
این تیم خوب یا بد است. باید زمان بگذرد اما 

استقالل همیشه در بدترین شرایط هم یکی از 
شانس های قهرمانی بوده و نباید این مساله را 
فراموش کرد. االن هم که در شرایط بدی قرار 
ندارد. مربی خوبی دارد و نفرات خوبی هم گرفته، 
با اضافه شدن نفرات جدید مانند قائدی شرایط 
تغییر می کند. پس طبیعی است که شانس اول 

قهرمانی است.

 مشکل استقالل در قلب دفاع بود
بیانی در مورد عملکرد ساپینتو در بازی اول 
عنوان کرد: هنوز برای اظهار نطر در مورد او زود 
است. رزومه اش نشان می دهد مربی خوبی است 
ولی چون با فرهنگ و فوتبال ما آشنایی نداشته 
طبیعی است که طول می کشد افکار و تفکرات 

تاکتیکی خــودش را به تیم القا کند. قبال هم 
دیدیم؛ استراماچونی رفته رفته و پس از 5-6 
هفته توانست شرایط خوبی را در تیم ایجاد کند.

وی در خصوص اینکه مورایس هم هفته اول 
را تجربه می کرد و حتی علیرغم اینکه در نیمه 
اول تیمش تحت فشار استقالل قرار داشت، در 
نیمه مربیان بازی را عوض کرد و برنده شــد، 
گفت: نقش او هم تاثیر گذار بود اما ســاپینتو 
هم مربی کوچکی نیســت. ضمن اینکه اضافه 
شدن نفرات جدید هم در آینده می تواند خیلی 
کمک کند. طبیعتا با بازی اول نمی توانیم بگوییم 
ســاپینتو خوب یا بد است. افرادی که کنارش 
هســتند باید به او کمک کنند. به عنوان مثال 
همانطور که گفتم روزبه چشمی بهترین نفر برای 

هافبک دفاعی است. به درد قلب دفاع نمی خورد 
ولی از او در این منطقه استفاده شد. مشکل و 
ضعف استقالل قلب دفاع بود ولی سیلوا تعویض 
شد. البته این مسائل رفته رفته حل می شوند.

هفته  در  استقالل  بخواهیم  اینکه   
اول تمام داشته هایش را نشان بدهد، توقع 

زیادی است
بیانی در مورد شــرایط خط حمله و اینکه 
انتظارات بیشــتری از این بخش تیم می رفت، 
اظهار داشت: در خط حمله نفرات زیادی داریم. 
اضافه شدن بازیکنان کارسازی مثل کاوه رضایی 
و مهدی قائدی می تواند خیلی به تیم کمک کند. 
استقالل نسبت به سال قبل پر مهره تر است. 

اینکه در خط حمله انتظارات برآورده نشــد به 
خاطر این بود کــه هفته اول بود و تیم تازه از 

بدنسازی خارج شده است.
پیشکسوت استقالل افزود: اینکه از یک تیم 
بخواهیم در هفته اول تمام داشته هایش را نشان 
بدهد، توقع زیادی است. استقالل می تواند روز 
به روز بهتر شــود. سرمربی هنوز از بازیکنان و 
فرهنگ ما شــناخت ندارد. در این مسیر گروه 
آنالیز خیلی می تواند به ســاپینتو کمک کند. 
نقش این گروه خیلی مهم است و باید حریفان 

را به خوبی آنالیز کنند.
وی در خصوص اینکه آیا استقالل مقابل تیم 
تازه وارد ملوان برد راحتی به دســت می آورد، 
گفت: تمام بازی های اســتقالل مشکل است 
چون همه تیم ها با انگیزه باال به زمین می آیند. 
نمی توانیم تیمی را تفکیک کنیم. باید این تیم 
را ببریم تا از کورس قهرمانی زیاد دور نشویم اما 
استقالل بازی راحتی ندارد. با اینحال صددردصد 

به برد در هفته دوم امیدوار هستم.

 بدون VAR مشــکالت داوری حل 
نمی شوند

پیشکســوت اســتقالل در مورد اینکه در 
هفته اول یک صحنه مشکوک به پنالتی وجود 
داشت و طبق صحبت های بیژن طاهری بازهم 
از ابتدای فصل نگرانی در مورد مشکالت داوری  
ایجاد شده، عنوان کرد: بسیاری از کارشناسان 
گفتند آن صحنه پنالتی بوده و واقعا اگر گرفته 
می شد استقالل می توانست به بازی برگردد. تا 
سیستم کمک داور ویدئویی نیاید، این مشکالت 
وجود دارند و حل نمی شوند. ما هم صددرصد 
نگران آینده استقالل هستیم. البته همه تیم ها 
در این مساله لطمه می بینند و استقالل هم از 

این قاعده مستثنی نیست.

برخالف باور هواداران، قدرتمندتر شــدن اســتقالل، پرسپولیس، سپاهان، 
تراکتور، فوالد و گل گهر می تواند به افزایش کیفیت فوتبال ایران کمک کند اما 

این مساله چطور رخ می دهد؟
 سرمایه گذاری و تقویت تیم های لیگ برتر ایران از جمله استقالل، پرسپولیس، 
ســپاهان، فوالد، تراکتور و گل گهر و همینطور بهبود کیفیت تیم هایی مانند 
نساجی، مس رفســنجان، ذوب آهن و ورود تیم های آینده داری مانند هوادار، 
ملوان و مس کرمان که به وضوع لیگ قدرتمندتری را نسبت به گذشته تشکیل 
داده اند، می تواند نوید روزهای بهتری را برای فوتبال ایران بدهد و از نظر فنی و 

اقتصادی منجر به بهبود اوضاع فوتبال ایران کمک کند.
همزمان با تالش های بارســلونا برای بازگشت به جمع تیم های برتر اروپایی 
که با چالش های زیاد و ریســک بزرگ در ارتباط با فروش آینده باشگاه همراه 
بود، فلورنتینو پرس، مدیرعامل رئال مادرید به حمایت از این تیم پرداخته است. 
به اعتقاد او بازگشت بارسلونا به جمع قدرت های برتر به نفع اللیگا است؛ اتفاقی 
که می تواند در فصل پیش رو و سال های آینده از حیث قهرمانی و کسب جام به 

ضرر رئال مادرید تمام شود!
حتی پرس پا را فراتر گذاشــت و یک شرکت مشاوره نزدیک به رییس رئال 
مادرید، در تضمین سرمایه گذاری چند صد میلیونی در این تابستان به بارسلونا 

کمک کرد.
پرس برای حمایت از اوج گیری بارســلونا دو دلیل کافــی دارد؛ او ابتدا به 
درآمدهای تبلیغاتی ناشــی از رقابت با این تیم فکر می کند و در وهله دوم به 
تاثیرگذاری مستقیم یک رقیب قدرتمند بر روی تیم خود اشراف دارد. در واقع 
پرس بر این باور است که بازگشت بارسلونا به قدرت به معنی اوج گیری دوباره 
ال کالســیکو، چند قطبی شدن اللیگا و توجه ویژه شرکت های بزرگ به سمت 

اللیگا است که در نهایت منجر به افزایش درآمدزایی رئال مادرید خواهد شد.
در واقع وجود بارسلونای قدرتمند بهانه ای کافی برای افزایش استانداردهای 
رقابتی در رئال مادرید است. هر چه رقیب قوی تر باشد، مدیران، مربیان و بازیکنان 
رئال مادرید تالش خود را برای رسیدن به این تیم و در نهایت عبور از استانداردهای 

اروپا افزایش خواهد داد و تیم قدرتمندتری خواهد بود.
اگر به سه قهرمانی متوالی رئال مادرید در اروپا نگاه کنیم، شاهد قدرت همزمان 
بارسلونا در اللیگا خواهیم بود که در طول بازی های لیگ عملکرد باکیفیتی را از 
خود ارائه می داد و منجر به حفظ آمادگی و افزایش کیفیت رئال مادرید هم می شد.

مثال مشابه برای این مساله، اوج گیری همزمان سیتی و لیورپول و حتی چلسی 
در لیگ جزیره است. افزایش استانداردهای قهرمانی در لیگ برتر انگلیس و در 
نهایت حضور هر سه تیم در مراحل نهایی لیگ قهرمانان اروپا از تبعات افزایش 

کیفیت سیتی، لیورپول و در نهایت چلسی است.

رقبای قدرتمند چطور به تیم محبوبتان کمک می کنند؟
روایت های متعدی از تاثیرگذاری کلوپ و گواردیوال بر افزایش کیفیت این دو 
مربی و در نهایت سیتی و لیورپول وجود دارد که چطور رقابت در لیگ انگلیس، 
فوتبال این کشور را دستخوش تغییراتی کرد. اگر چه سیتی جام های بیشتری در 
لیگ برتر کسب کرده، اما افزایش سطح رقابت ها در انگلیس منجر به دو قهرمانی 

لیورپول و چلسی در لیگ قهرمانان اروپا شد.
خــارج از زمیــن فوتبــال نیز، ایــن رقابت بــر افزایــش ارزش اقتصادی 
لیورپول و ســیتی در ســال های گذشته شــده اســت چرا که هر دو تیم به 
جهت حضــور در مراحل نهایی رقابت های باشــگاهی، بهتریــن گزینه برای 
 سرمایه گذاران بوده و درآمدهای تیم های انگلیسی دو، سه برابر سایر تیم ها در

 لیگ های  معتبر اروپا است.
وقتــی به فوتبال ایران نگاه می کنیم - که با ســاختار آماتوری و نه چندان 
اقتصادی اداره می شود - تاثیر وجود یک تیم باکیفیت را در افزایش استانداردهای 
قهرمانی در مســابقات می بینیم. از زمان اوج گیری پرســپولیس در لیگ برتر 
ایران، به وضوح کف امتیازآوری برای قهرمانی در لیگ ایران افزایش یافته است. 
تا قبل از لیگ شــانزدهم، تیم ها با حدود 57 امتیاز هم به قهرمانی می رسیدند 
اما افزایش سطح فنی پرسپولیس، منجر به افزایش کیفیت استقالل و سپاهان 
هم شد. سپاهان در فصلی که 65 امتیاز کسب کرده بود، به قهرمانی نرسید و 
سال بعد، استقالل برای عبور از پرسپولیس به 6۸ امتیاز دست یافت تا به سلطه 

این تیم خاتمه دهد.
بر همین اساس است که بوندس لیگا که همواره زیر سلطه بایرن مونیخ قرار 
دارد، در قیاس با لیگ برتر، اللیگا و سری آ از جذابیت کمتری برای شرکت های 

بزرگ به منظور انجام تبلیغات برخوردار است.

رقبای قدرتمند چطور به تیم محبوبتان کمک می کنند؟

وضعیت مالی اسفناک بوکس!
رئیس فدراســیون بوکس ایران از عدم دریافت بودجه این رشته از وزارت 

ورزش و کمیته ملی المپیک ابراز ناراحتی کرد.
 فدراســیون بوکس ایــران که همواره به عنوان یکــی از پر دغدغه ترین 
فدراســیون ها در زمینه مشکالت اقتصادی معروف است، این روزها بار دیگر 
با این مشــکل به شدت مواجه است؛ موضوعی که باعث شد تا حسین ثوری 
رئیس فدراسیون بوکس نیز در آخرین صحبت های خود به شدت از این موضوع 

اعالم نارضایتی کند.
او درباره شرایط فدراسیون بوکس به ایسنا گفت: متاسفانه با وجود گذشت 6 
ماه از سال، تا این لحظه حتی 10 درصد از بودجه خود را نیز دریافت نکرده ایم 

که شرایط را سخت می کند. امیدواریم این شرایط بهتر شود.
ثوری درباره برنامه های فعلی فدراســیون برای تیم ملی با شرایط سخت 
اقتصادی موجود، توضیح داد: در حال حاضر ما برنامه ها و اردوهای تدارکاتی 
خود را پیگیری می کنیم و سعی داریم اردوهای خود را به صورت برنامه ریزی 
شــده پیگیری کنیم. هدف ما مســابقات قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی و 

قهرمانی جهان است که امیدوارم روند رو به رشد خود را همچنان ادامه دهیم.
او در پاسخ به این سوال که با چنین شرایط سختی امکان برگزاری اردوی 
تدارکاتی خارجی یا مشترک درون کشور وجود دارد؟ اظهار کرد: همه تالش 
ما این است که یک یا دو تیم مطرح در جهان و آسیا را با منابع مالی خصوصی 
به کشور دعوت کنیم تا تیم ملی را آماده تورنمنت های پیش رو کنیم. مطمئنا 

فدراسیون با وجود همه مشکالت می تواند تیم ملی را با شرایط خوبی راهی 
مســابقات کند.ثوری درباره بودجه اختصاصی مجلس برای فدراسیون ها نیز 
گفت: ما حتی بودجه خودمان را هم دریافت نکرده ایم چه رسد به آن بودجه 
مازاد. از آن پول هم خبری نیست و ما با همکاری اسپانسرهای شخصی خود 

برنامه ها را در رده های سنی مختلف پیش می بریم!
او درباره ناراحتی شه بخش طی روزهای اخیر نیز گفت: به نظرم صحبت ها و 
اقداماتی که درباره شه بخش صورت می گیرد خیلی ناجوانمردانه است و نمی دانم 
این افراد دنبال چه چیزی هستند. همه باید بدانند که دستاوردهای او به هیچ 

وجه کوچک نیست و باید ارزش چنین قهرمانانی را بدانیم.
رئیس فدراسیون بوکس در پاسخ به این سوال که آیا تا این لحظه اردوی 
تدارکاتی با تیم های خارجی قطعی نشده است؟ اظهار کرد: با برخی کشورها 
رایزنی کرده ایم اما فعال چیزی قطعی نیســت. اگر اردویی قطعی شود اعالم 
می کنیم. مهم این اســت که تیم ملی روند درستی را در پیش گرفته و باید 

حمایت شود.

انتقاد کیهانی از فدراسیون دوومیدانی؛ مجلس ورود کند!
عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به اظهارات دبیر فدراسیون دوومیدانی 

در مورد عملکرد کمیته ملی المپیک واکنش نشان داد.
 علی رضایی دبیر فدراســیون دوومیدانی در گفت وگو با ایسنا مدعی عدم 
همکاری کمیته ملی المپیک و اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران 
به بازی های کشورهای اسالمی با این فدراسیون شد. همچنین به حضور برخی 
افراد در قونیه اشــاره و سفر آنها را توریستی دانست. رضایی با تکذیب تست 

مثبت کرونای خود به مخالفت رحیمی در دادن آی دی کارتش اشاره کرد.
مجیــد کیهانی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و رییس ســابق 
فدراســیون دوومیدانی در گفت وگو با ایســنا در واکنش بــه انتقادات دبیر 
فدراسیون دوومیدانی از عملکرد کمیته ملی المپیک اظهار کرد: سه سال است 
که مسئولیتی در دوومیدانی ندارم و تا امروز هم در مورد مسائل مرتبط با این 
رشته هیچگونه مصاحبه یا واکنشی نشان نداده ام. صرفا اتفاقات این رشته را به 
عنوان یک عالقه مند و کارشناس دنبال می کنم اما متاسفانه یکی از مسئوالن 
فدراسیون دوومیدانی که عادت دارد در پایان دوره های مدیریتی افراد به آنها 
حمله و بی احترامی کند، در مصاحبه ای ارکان مختلف کمیته ملی المپیک 
را مورد نقد قرار داده است و به نوعی با فرار رو به جلو و شانه خالی کردن از 
مسئولیت، عملکرد پر از انتقاد و پرحاشیه مدیریت فدراسیون دوومیدانی را که 
در قونیه عیان شد به عملکرد کمیته ملی المپیک، هیات اجرایی و سرپرست 

کاروان ورزشی ایران در قونیه نسبت داده است.
او افزود: دفاع از دو و میدانی خوب و قابل تحسین است اما انداختن توپ 
مسائل و مشکالت خود ساخته در این ورزش به زمین دیگران را جز فرار رو به 
جلو برای عدم پاسخگویی در قبال مسئولیت شان چیز دیگری نمی توان تعبیر 

کرد. البته قباًل هم گفتم این عادت این گونه افراد اســت.عضو هیات اجرایی 
کمیته ملی المپیک ادامه داد: اینکه فردی با تست مثبت کرونا سوار هواپیما 
شود، با جان انسان ها بازی کند و بعد هم بخواهد با فشار، ارعاب و مصاحبه به 
دهکده بازی ها وارد شود که ورزشکاران و مربیان با امید کسب موفقیت آنجا 
ساکن هستند را با هیچ معیاری نمی توانم قضاوت کنم.رئیس سابق فدراسیون 
دو و میدانی گفت: با اصغر رحیمی سرپرست کاروان در قونیه در حوزه مسائل 
فنی اختالف نظر هایی دارند اما او کار سرپرستی را به درستی و با دقت انجام 
می دهد و کمترین خرده را می توان به او گرفت. به نظرم نادیده گرفتن زحمات 
آقای رحیمی به دور از انصاف است. من در چندین دوره بازی های المپیک، 
آسیایی، کشورهای اسالمی و داخل سالن با او همکاری داشته ام، به پروتکل ها 
اشراف دارد و عمل می کند اما اینکه فدراسیونی برنامه نداشته باشد، در دقیقه 
نود و با ضرب و زور بخواهد کارش انجام شود قطعاً پذیرفتنی نیست. مهمتر از 
همه این مسائل سرپرست کاروان ایران در وهله اول مسئولیت حفظ سالمتی 
اعضای کاروان را دارد چگونه انتظار می رود او از تست مثبت کرونا چشم پوشی 
کند و جان افراد را به خطر بیندازد.کیهانی گفت: در بخشــی از مصاحبه این 
مسئول دو و میدانی به عملکرد کمیته ملی المپیک در بقیه حوزه ها در شرایطی 
انتقاد شده است که مسئولیت کمیته ملی المپیک با دکتر صالحی امیری است 
که با تمام توان و ظرفیت در خدمت ورزش کشــور است. تا جایی که امکان 
داشته باشد حتی در سخت ترین شرایط به رشته های مختلف کمک می کند. 
دوومیدانی ایران هم بارها از کمک های کمیته ملی المپیک استفاده کرده است؛ 
پرداخت 140 درصدی بودجه ســال 1400 این فدراسیون، کمک های خارج 
از بودجه به ورزشکاران برجسته نظیر حدادی، فصیحی، تفتیان، هاشمی، پیر 

جهان و غیره و موافقت با افزایش تعداد ورزشکاران دو و میدانی از 12 به 16 
نفر آن هم در شرایط سخت و در آخرین لحظات بخشی از مساعدت های کمیته 
ملی المپیک به دو و میدانی اســت که نادیده گرفته شده است.او در واکنش 
به اینکه دبیر دوومیدانی مدعی شــده بود هتل و سالن آکادمی را در اختیار 
دوومیدانــی قرار نداده اند، گفت:  اینکه همه کارهایمان را در دقیقه 90 انجام 
بدهیم و انتظار کمک داشته باشید نشان از سوء مدیریت و بی تدبیری است. 
آکادمی ملی متعلق به همه فدراسیون ها است اما استفاده از ظرفیت آن نیازمند 
برنامه ریزی قبلی است. به همین دلیل امکان اجابت درخواست فدراسیون دو و 
میدانی میسر نشده است.کیهانی در پاسخ به انتقاد دبیر فدراسیون دوومیدانی 
به حضور مدیران کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و اعضای هیات اجرایی 
در قونیه گفت: همه آن افراد در راستای مسئولیت شان که نظارت بر عملکرد 
کاروان ورزشی برای تصمیم سازی و اتخاذ تدابیر بهتر برای ورزش ایران است 
در قونیه حضور یافتند اما دبیر فدراسیون دوومیدانی بهتر است به این موضوع 
پاسخ دهد که چگونه یک پایش برای ویزای آمریکا در ارمنستان است و پای 
دیگرش در قونیه و جاهای دیگر. بهتر است نمایندگان محترم مجلس به این 
موضوع ورود کنند که حضور دبیر فدراســیون دوومیدانی در همه رویدادها و 
مسابقات با کدام منابع تأمین می شود و اساسا چه ضرورتی دارد.او افزود: این 
در حالی است که از نظر فدراسیون حضور تیم ملی دوومیدانی جوانان ایران 
در مســابقات مهم جهانی ضروری نیست و دبیر فدراسیون و دیگر مسئوالن 
این رشته از اعزام آینده سازان دوومیدانی سر باز می زنند. از طرف دیگر این 
دلســوز مربیان دوومیدانی بهتر است به جای نقد دیگران جای خودش را در 

مسافرت ها به همان مربیان زحمتکش بدهد!
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در حالی که به دلیل ریسک گریزی دالر آمریکا از سایر رقبای خود پیشی گرفت، 
طال به پائین ترین حد یک هفته ای خود رسید.

 در حالی که ریسک گریزی به نفع ارز آمریکایی در برابر همه رقبای اصلی خود 
بوده است، طال روز دوشنبه به پایین ترین حد یک هفته ای 1772.91 دالر در هر 
اونس سقوط کرد. XAU/USD پس از افتتاحیه ایاالت متحده موفق شد جهش کند، 
زیرا وال اســتریت علیرغم حال و هوای ناامیدکننده حاکم بر بازار در محدوده ی 
مثبت باز شد. داده های نرم تر از حد انتظار چین که در ابتدای روز منتشر شد، با 

بازگشت تمرکز به یک شکست اقتصادی بالقوه، ریسک گریزی را تحریک کرد.
در همیــن حال، چین پس از دیدار هیئت جدیدی از قانونگذاران آمریکایی با 
رئیس جمهور تایوان، تسای اینگ ون، از برگزاری رزمایش های بیشتری در اطراف 
تایوان خبر داد. در عین حال، اتحادیه اروپا در حال کار بر روی توافق هسته ای با 

ایران است که انتظار می رود ایران تا پایان روز به آن پاسخ دهد.

نمودار فنی کوتاه مدت طال
XAU/USD حدود 1780 دالر در هر اونس تروی معامله می شود و بیشتر زیان 
روزانه خود را حفظ می کند. نمودار روزانه به اسالیدهای بیشتر اشاره دارد، اگرچه 
خوانش هــای فنی ادامه نزولــی را تأیید نمی کنند. این فلز باالتر از SMA صعودی 
20 معامله می شود در حالی که با عبور کوتاه تر از زیر SMA طوالنی تر، زیر 100 و 
SMA 200 معامله شد. در این میان شاخص های فنی کاهش یافتند اما در سطوح 

مثبت باقی ماندند.
در کوتاه مدت و بر اساس نمودار 4 ساعته، فشار نزولی کاهش یافت، اما ریسک 
به ســمت نزول منحرف شــد. این جفت به زیر SMA-20 نزولی خفیف شکسته 
شده، اگرچه هنوز باالتر از مدل های طوالنی تر در حال توسعه است. در این میان، 
شــاخص های فنی در سطوح منفی باقی می مانند و فاقد قدرت جهت دهی واضح 

هستند.

ریسک گریزی به ضرر طال
  باز هم گرانی گوشتباز هم گرانی گوشت          

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

گرچه تحلیلگران معتقدند در سال 2022 صادرات محصوالت سوختی چین 
به پائین ترین حد خواهد رسید، اما تاکنون این صادرات در باالترین حد است.

به گزارش شــبکه اطالع رسانی طال و ارز به نقل از رویترز، به گفته تحلیلگران 
و تاجران، صادرات محصوالت ســوختی چین در ماه آگوست تاکنون، به باالترین 
حد در ســال افزایش خواهد یافت؛ پس از اینکه پکن سهمیه های بیشتری را در 
ژوئــن و ژوئیه صادر کرد. هرچند به گفتــه تحلیلگران و تاجران، محدودیت های 
گسترده تری قرار است محموله ها را تا پایین ترین حد در هفت سال گذشته برای 

سال 2022 محدود کنند.
بازگشت مجدد صادرات سوخت از چین، دومین تولیدکننده بزرگ سوخت های 
تصفیه شده در جهان، به کاهش قیمت های جهانی کمک کرد که در ماه های مه و 
ژوئن به باالترین حد خود رسید، زیرا تحریم های غرب علیه روسیه، بازارهای جهانی 
را تشدید کرد.با این حال، انتظار می رود که محموله ها در بقیه سال کاهش یابند، زیرا 
پکن بازار محلی را برای مهار تورم سوخت داخلی در اولویت قرار داده است. پیش 
بینی می شود صادرات گازوئیل، بنزین و سوخت جت در سال جاری تا سال 2021 
بــه میزان 40 درصد کاهش یابد.به گفته تحلیلگران، با افت در چین - زمانی که 
بزرگترین صادرکننده بنزین آسیا و تامین کننده ی اصلی گازوئیل بود - واردکنندگان 

سوخت باید به کره جنوبی، هند و خاورمیانه متکی باشند.
موکش ســاداو، رئیس بخش نفت و تجارت در مشاور ریستاد انرژی، گفت: »با 
توجه به اینکه چین تاکنون در حالت کاهشی باقی مانده است، مطمئناً این فرصتی 
برای پاالیشگاه های صادرات محور در بقیه آسیا و خاورمیانه است تا محصوالت شورت 

را در اروپا و ایاالت متحده عرضه کنند.«
صداو گفت که انتظار می رود پاالیشگاه های آسیایی خارج از چین ظرفیت تولید 
نفت خام خود را در سال جاری از سال 2021، 10 تا 15 درصد افزایش دهند، در 
حالی که تولید چین ممکن است ثابت بماند زیرا بازگشت در نیمه دوم کاهش نادر 

در شش ماه اول سال را جبران می کند.
داده های روز دوشنبه نشان داد که فعالیت پاالیشگاه های چین در ماه جوالی 

به پایین ترین میزان خود در بیش از دو سال گذشته رسیده است و حجم ساالنه 
تا به امروز 6.3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

بازگشت آگوست
طبق برآوردهای Refinitiv و شرکت مشاوره کاالهای چینی JLC، انتظار می رود 
صادرات گازوئیل چین چشمگیرترین افزایش را در ماه آگوست نشان دهد و برای 
اولین بار از ژوئیه 2021 به بیش از یک میلیون تن برســد، زیرا پاالیشــگاه های 
دولتی ذخایر سرریزشــده را که از زمان قرنطینه کووید-19 سرکوب کرده است، 

پاک می کنند.
ضمیر یوسف، تحلیلگر Refinitiv، گفت: »فروش بیشتر )دیزل( در زمان نامناسبی 
اتفاق می افتد... در حالی که هند در تالش اســت تا کسری حساب جاری خود را 

افزایش دهد، و در عین حال، کره جنوبی با مازاد گازوئیل مواجه است.
به گفته JLC و یک منبع تجاری، صادرات ترکیبی بنزین، دیزل و سوخت جت 
در ماه آگوست بین 2.4 تا 2.6 میلیون تن است که نزدیک به باالترین رقم چین 
تا کنون در سال جاری است.این صادرات باالتر باعث کاهش سود پاالیش آسیا از 

رکوردهای ژوئن شده است.
متمرکز در داخل کشور

با این حال، بر اساس مشاوره های Energy Aspects و JLC، پیش بینی می شود 
که صادرات ساالنه دیزل، بنزین و سوخت هواپیمایی چین از سال 2021 به میزان 
30 تا 40 درصد کاهش یابد و به بین 23 تا 27 میلیون تن برســد. این کمترین 

میزان از سال 2015 خواهد بود.
این نشان می دهد که صادرات ماهانه در بقیه سال 2022 نزدیک به سرعت اخیر 
خواهد بود زیرا چین در نیمه اول نزدیک به 12 میلیون تن محصول صادر کرده است.

یکی از مدیران بازرگانی مستقر در پکن گفت: کسب سود کوتاه مدت صادراتی 
اولویت دولت نیست، بلکه حفظ عرضه کافی در داخل و مهار تورم داخلی است.

JLC در یادداشتی گفت که پکن تاکنون سهمیه صادرات سوخت 22.5 میلیون 
تنی را در سال 2022 صادر کرده است و ممکن است به دلیل بررسی مالیاتی در 
پاالیشگاه های مستقل و پیش از اوج تقاضای فصلی در سپتامبر و اکتبر که عرضه 
داخلی را کاهش می دهد، بیشتر صادر نکند.JLC انتظار دارد صادرات دیزل در سال 
2022 با 74 درصد کاهش از ســال 2021 به 4.5 میلیون تن و بنزین نزدیک به 
40 درصد به 9 میلیون تن کاهش یابد. JLC گفت: تنها صادرات ســوخت هواپیما 
افزایش خواهد یافت و 11 درصد افزایش می یابد و به 9.5 میلیون تن می رسد، زیرا 
قرنطینه های کووید 19 و کنترل مرزها باعث کاهش پروازهای داخلی و بین المللی 
چین می شود.داده های VariFlight، یک سرویس داده پرواز مستقر در چین، نشان 
می دهد که ترافیک هوایی مسافری و باری داخلی چین در ماه جوالی نسبت به 
ژوئیه 2019، 20 درصد کمتر بوده است، در حالی که ترافیک به مقصد و از مقاصد 

بین المللی تنها 3 درصد از ژوئیه 2019 بوده است.

نتایج یک مطالعه جدید که در یک مجله معتبر بین المللی منتشر شده نشان 
می دهد، برخی از مکمل های غذایی حاوی موادی هستند که می توانند درپیشگیری 

از ابتال به بیماری پارکینسون موثر باشند.
 JAMA« به نقل از نیواطلس، نتایج یک بررســی جدید منتشر شده در ژورنال 
Neurology« گزارش کرده که برخی از مکمل های غذایی می توانند حاوی سطوح 
فوق العاده باالیی از مولکولی به نام لوودوپا باشــند که اغلب در درمان های دارویی 
بیماری پارکینســون استفاده می شود. این تحقیق نشان داد که حجم لوودوپا در 
برخی مکمل ها به طور چشمگیری باالتر از آنچه معموالً در فرموالسیون های دارویی 

تجویز می شود باالتر است.

بیماری پارکینسون نوعی اختالل مغزی است که منجر به لرزش، سفتی عضالت، 
مشکل در راه رفتن، تعادل و هماهنگی می شود. نزدیک به یک میلیون نفر در دنیا 
به این بیماری مبتال هستند. عالئم پارکینسون معموالً به تدریج شروع می  شود و 

با گذر زمان پیشرفت می  کند.
 با پیشرفت بیماری، ممکن است افراد در راه رفتن و صحبت کردن با مشکل 
مواجه شوند. همچنین ممکن است دچار تغییرات ذهنی و رفتاری، مشکالت خواب، 
افســردگی، مشکالت حافظه و خستگی شوند. علت اصلی شناخته شده بیماری 
پارکینسون، عوامل وراثتی و جهش در یک سری ژن  های خاص گزارش شده که 
در آن نوع خاصی از ســلول های دستگاه عصبی از بین می  روند که سبب کاهش 
سطح ماده ای به نام دوپامین در بدن می شود و در نتیجه فرد ازانجام فعالیت  های 

عادی روزانه ناتوان می شود.
لوودوپا، با نام مســتعار l-DOPA، یک اسید آمینه است که به عنوان یک پیش 
ساز طبیعی برای انواع انتقال دهنده های عصبی مختلف از جمله دوپامین عمل می 
کند. یکی از مهیج ترین اکتشافات پزشکی قرن بیستم این بود که لوودوپا می تواند 

به بهبود عالئم حرکتی بیماران مبتال به پارکینسون کمک کند.
در زمینه بیماری پارکینسون، لوودوپا با آنزیم دیگری به نام کاربیدوپا ترکیب 
می شود. این ترکیب جدید از مولکول ها توانایی لوودوپا را برای عبور از سد خونی 
مغزی بهبود می بخشــد و برخی از عوارض جانبی سیستمیک ناخوشایند را که 

می تواند همراه با مصرف لوودوپا بروز کند، کاهش می دهد.

آنچه کاهش قیمت جهانی سوخت را رقم زد

خوراکی که شما را از پارکینسون در امان نگه می دارد

  اطالعات 1900 کاربر سیگنال در معرض خطر گرفت

ســیگنال اعالم کرد ممکن است اطالعات 1900 کاربر این پیام رسان در 
جریان حمله فیشینگ به ارائه دهنده خدمات این پلتفرم فاش شده باشد.

 به نقل از رویترز، پیام رســان سیگنال گفت که شماره تلفن 1900 کاربر 
ممکن است در اوایل ماه جاری و در جریان حمله فیشینگ به Twilio )ارائه دهنده 

خدمات راستی آزمایی این سرویس( فاش شده باشد.
این شرکت روز دوشنبه اعالم کرد که مهاجم می توانست به کد تأیید پیامک 
مورد استفاده برای ثبت نام در سیگنال نیز دسترسی داشته باشد، اما تاریخچه 

پیام، اطالعات نمایه و لیست تماس ها فاش نشد.
در این بیانیه آمده: مهاجم ممکن است سعی کند شماره را دوباره در دستگاه 

دیگری ثبت کند یا متوجه شود که شماره آنها در سیگنال ثبت شده است.
توئیلو که اوایل ماه جاری این حمله را فاش کرد، گفت که با سیگنال همکاری 

کرده تا به تحقیقات آنها کمک کند.

 فناوری جدید حمل بسته های حجیم با پهپاد را ساده کرد
در اکثر پهپادها، محموله باید در کانتینرهای مخصوص بسته بندی شده 
یا در یک محفظه تعیین شده قرار گیرد. اما یک پهپاد جدید می تواند تقریباً 

هر بسته ای را با وزن حداکثر 10 کیلوگرم حمل کند.
 پهپاد جدیدی که بسته های حجیم را بدون نیاز به استفاده از محفظه 
حمــل می کند، RDS2 نام دارد و توســط یک اســتارت آپ مســتقر در 

لس آنجلس به نام A2Z Drone Delivery تولید شده است.
نمونــه قبلی این پهپاد به نام RDS1 دارای یک قرقره موتوری مجهز به 
سیم بکسل جمع شونده است که در قسمت زیرین آن یک کنترل از راه دور 
نصب شده است. در انتهای سیم مذکور یک کیسه پارچه ای االستیک قرار 
دارد که می تواند محموله ای با وزن حداکثر 2 کیلوگرم را در خود جای دهد.

هنگامی که پهپاد به مقصد می رسد، همچنان در ارتفاع 46 متری معلق 
می ماند. ســپس ترمز روی قرقره، خود را رها می کند و به کیسه محموله 
اجــازه می دهد آزادانه در هوا به پایین بیفتــد. با این حال، اندکی قبل از 
اینکه کیسه به زمین برسد، ترمز قرقره به آرامی مجدداً فشار داده می شود 

و سرعت فرود محموله را کاهش می دهد.
این قابلیت با نصب حســگر لیزری لیدار بر روی پهپاد امکان پذیر شده 
اســت که دقیقاً فاصله آن از زمین را اندازه گیری می کند. این سیستم از 
مشــتریان در برابر ســر و صدا و خطرات بالقوه یک پهپاد معلق حفاظت 
می کند و به مانور مناســب پهپاد در مســیر خود در اطراف موانعی مانند 
شاخه های درخت و خطوط برق کمک می کند تا از اتالف وقت و انرژی 

باتری جلوگیری شود.

 واکسن کرونای امیکرون تایید شد

انگلیس نخســتین کشوری است که واکسن کرونا را تایید کرده است، 
اکنون نیز نخســتین کشوری است که واکسن تطبیق یافته برای مبارزه با 

سویه های امیکرون را تایید کرده و به آن مجوز داده است.
 به نقل از اسوشــیتدپرس، سازمان ناظر دارویی انگلیس )MHRA( روز 
دوشنبه به واکسن دوظرفیتی شرکت آمریکایی مدرنا که هم ویروس اصلی 
کرونا و هم ســویه اُمیکرون ویروس را هدف قرار می دهد، مجوز مشــروط 

برای استفاده به عنوان دوز یاداور برای بزرگساالن داد.
انگلیس به عنوان نخستین کشوری که واکسن کرونا را تایید کرد، اکنون 
نیز نخستین کشوری است که واکسن تطبیق یافته برای مبارزه با سویه های 

امیکرون را تایید کرده و به آن مجوز داده است.
واکســن ارتقا یافته به عنوان یاد آور برای بزرگساالن باالی 50 سال تا 
پاییز در دســترس خواهد بود و گفته شــده است که مصونیت بهتری در 

برابر سویه های مختلف ویروس کرونا می دهد.
جون راین، رئیس سازمان ناظر دارویی انگلیس گفت: »آنچه این واکسن 
)ترکیبی( به ما می دهد، اثربخشــی موثر است تا از ما در برابر این بیماری 

محافظت کند، زیرا ویروس همچنان در حال تکامل است«.
اســتیو بارکلی، وزیر بهداشت انگلیس گفت: »این واکسن ایمن و موثر 
ایمنی را گسترش می دهد و به طور بالقوه محافظت در برابر برخی از انواع 

مختلف را بهبود می بخشد«.

 اعالم تعداد خودروهای ساخته شده توسط تسال
ایالن ماســک، مدیرعامل تسال با انتشار توییتی اعالم کرد این شرکت 
بیش از ســه میلیون خودرو ســاخته که یک میلیــون آن تولید کارخانه 

شانگهای است.
 به نقل از سی ان بی سی، ایالن ماسک، مدیرعامل تسال روز یکشنبه در 
توییتی نوشــت که این شرکت بیش از ســه میلیون خودرو ساخته است. 
براســاس این توییت، تنها کارخانه تسال در شانگهای یک میلیون خودرو 

تولید کرده است.

این تعداد تولید خودرو پس از ماه ها قرنطینه و کمبود قطعات در چین 
منتشر شد. همین عوامل بود که تولید خودرو تسال را تهدید کرد. کارخانه 
تسال در شانگهای پس از افتتاح در سال 2019، تعداد قابل توجهی خودرو 

جدید تولید کرده است.
در ماه جوالی، تســال اعالم کرد که 2 میلیون و 546 هزار 95 دستگاه 
خودرو در ســه ماهه دوم تحویل داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

26.5 درصد افزایش داشته است.
اما این عدد نشــان می دهد که تســال در مقایسه با غول های خودرو 
چقدر کوچک است. به عنوان مثال، این شرکت در سال 2021 بیش از 10 
میلیون وسیله نقلیه تحویل داده است. تسال در اوایل سال جاری اعالم کرد 

که قصد دارد تحویل خودرو را ساالنه 50 درصد افزایش دهد.
تسال عالوه بر کارخانه خود در شانگهای، در کارخانه هایی در فرمونت، 
کالیفرنیا،  آستین، تگزاس و آلمان نیز خودرو تولید می کند. ماسک در ماه 
جوالی گفت که کارخانه فرمونت، اولین کارخانه این شــرکت، 2 میلیون 

خودرو ساخته است.
سهام تسال در سال 2022 تقریباً 25 درصد کاهش یافت، زیرا سرمایه 
گذاران در حال ارزیابی مجدد شرکت های در حال رشد سریع در مواجهه 
با تورم و نگرانی های کالن اقتصادی هســتند. ماسک هفته گذشته بیش 

از 7 میلیون سهام تسال را به ارزش حدود 6.88 میلیارد دالر فروخت.

 اولیــن قرنیه مصنوعــی هند با کمک چاپ ســه بعدی 
ساخته شد

محققان هندی برای اولین بار در این کشــور، موفق به ســاخت قرنیه 
مصنوعی با کمک چاپ سه بعدی شدند که می تواند به درمان بیماری های 
چشــمی کند. این محصول کامال طبیعی اســت و در ساخت آن از اجزای 

حیوانات استفاده نشده است.
 بــه نقل از گجت نیوز، برای اولین بار در هند، محققان این کشــور با 
موفقیت یک قرنیه مصنوعی را با کمک چاپ ســه بعدی ساختند و آن را 
 LV Prasad به چشم خرگوش پیوند زدند. محققان مؤسسه چشم پزشکی
LVPEI((، موسسه فناوری )IITH( و مرکز زیست شناسی سلولی و مولکولی 
)CCMB( برای ایجاد قرنیه چاپ ســه بعدی از بافت قرنیه انســان استفاده 
کردند. این محصول کامال طبیعی اســت، اجزای مصنوعی ندارد، عاری از 

بقایای حیوانات است و برای درمان بیماران بی خطر است.
دکتر ســایان باســو و دکتر ویوک ســینگ، محققین ارشد این پروژه 
می گوینــد کــه این اختراع می توانــد یک نوآوری پیشــگامانه در درمان 
بیماری هایی مانند زخم قرنیه )جایی که قرنیه مات می شود( یا قوز قرنیه 

)که در آن قرنیه به تدریج با گذشت زمان نازک می شود( باشد.
این محصول ساخت هند و اولین قرنیه انسان چاپ شده سه بعدی است 
که از نظر نوری و فیزیکی برای پیوند به چشم مناسب است. جوهر زیستی 
مورد استفاده برای ساخت این قرنیه می تواند کمک کند تا سوراخ قرنیه 

بسته شود و از عفونت آسیب های خطرناک جلوگیری کند.

 چگونه سردرد کووید طوالنی را درمان کنیم؟
بیماران بهبودیافته از کرونا همچنان از عالئم طوالنی مدت این بیماری 
مانند ســردرد رنج می برند؛ در حالی که برخی ممکن است سردرد خفیف 
را تجربه کنند، در بعضی دیگر ســردرد شدید موجب مختل شدن برنامه 

روزانه آنان می شود.
بــه نقل از هلث، متخصصان راه هایی برای مدیریت عالئم طوالنی مدت 
معرفی کردند اما اگر این روش ها مناســب نباشند و فرد بهبود نیابد، باید 

به پزشک مراجعه کند.
کووید طوالنی اصطالحی کلی برای شــرایط پس از کووید است که با 
طیف گسترده ای از عالئم مشخص می شود و می تواند هفته ها یا حتی ماه ها 
پس از عفونت ادامه یابد. یکی از عالئمی که پس از ابتالی اولیه به ویروس 

کرونا گزارش شده، سردرد است.
سردرد ناشی از کووید از بیماری به بیمار دیگر متفاوت است.  

جوی میترا، متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان متدیست هیوستون 
ایاالت متحده، در این خصوص گفت: سردرد مرتبط با کووید 19 می تواند 
اشکال مختلفی از سردرد خفیف و ماندگار گرفته تا سردرد حاد و بدترین 
نوع آن یعنی سردرد در تمام طول عمر داشته باشد. مدت زمان ماندگاری 

سردرد از بیمار به بیمار دیگر متفاوت است.
به گفته وی کووید 19 ظاهرا این وضعیت را در کسانی که قبل از ابتال 
به کووید مستعد سردرد بودند، بدتر می کند. آنان پس از رهایی از کووید 

سردردهای طوالنی مدت را تجربه می کنند.
میترا توضیح داد: کسانی که از قبل میگرن داشته و یا از سطوح مختلف 
استرس در زندگی روزمره خود رنج می برند، بدترین زیرمجموعه بازماندگان 
کووید با سردردهای طوالنی مدت حتی 6 ماه پس از منفی شدن آزمایش 

کووید محسوب می شوند.
زمانی که ســردردهای طوالنی کووید بــه  طور قابل توجهی دردناک و 
مکرر می شود، بهتر است فورا از پزشک کمک گرفت. همچنین به کسانی 
که فشار خون باال، اختالالت استرس، بی خوابی و مه مغزی دارند، توصیه 

می شود از متخصص کمک بخواهند.
میترا توصیه کرد مبتالیان در مورد دفعات، مدت و محل سردرد با پزشک 
خویش گفت وگو کنند تا ارزیابی مناســبی از مشکل آنان انجام شود. این 
نکات برای ارائه برنامه درمان یا اجرای مدیریت درد بســیار مهم است. در 
برخی موارد پزشکان ممکن است درمان مدیریت درد را نیز توصیه کنند.

پیامبر اکرم )ص( :
َهِل الدِّیُن إاَل الُحّب وَالُبغُض؟! قاَل الّل 
 َ عز و جل : »ُقْل إِن ُکنُتْم تُِحّبوَن اللَّ

. »ُ َفاتَِّبُعونِی یُْحِبْبُکُم اللَّ
آیا دین، چیزی جز دوست داشتن 
و دشمن داشتن است؟! خداوند 
عز و جل می فرماید : »بگو : اگر 
خدا را دوست می دارید، پس، از 
من پیروی کنید تا خدا نیز شما را 

دوست بدارد«.
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