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اجباری شــدن اسقاط یک کامیون فرســوده به ازای خرید یک کامیون 
ســاخت داخل، هم زمان با اسقاط یک کامیون فرسوده در ازای پالک کردن 

یک کامیون وارداتی مورد تاکید بخش خصوصی است.
فعاالن حوزه حمل ونقل با توجه به دو برابر بودن تعداد کامیون های فعال 
در کشور نسبت به ظرفیت ناوگان و در عین حال فرسوده بودن بخش قابل 
توجهی از آن، معتقدند دولت باید در کنار اجبار به اسقاط یک کامیون فرسوده 
به ازای پالک کردن یک کامیون وارداتی، این روند را درباره خرید کامیون های 
ساخت داخل که بیش از ۸۰ درصد قطعات آنها به صورت SKD وارد کشور 

می شود نیز اجباری کند.  
طبق بخش نامه ای که حدود ۳ سال پیش ابالغ شد، باید در قبال ترخیص 

هر کامیون وارداتی، یک کامیون فرسوده از شبکه حمل ونقل خارج می شد.
 متاسفانه در فرآیند اجرای این بخش نامه، روند اسقاط کامیون های فرسوده 
به درستی اجرا نشد و در عمل طبق قانون عرضه و تقاضا، تقاضای این نوع 
کامیون ها نسبت به عرضه افزایش یافت تا آنجا که قیمت آن به یک میلیارد 

و ۴۰۰ میلیون تومان هم رسید.
 دو سال قبل، گمرک برای جلویگری از مدت زمان نگه داری کامیون های 
وارد شــده، بخش نامه ای صادر کرد مبنی بر اینکه امکان ترخیص کامیون ها 
قبل از اسقاط یک کامیون، فراهم شود؛ اما شماره گذاری آن منوط به اسقاط 

یک دستگاه کامیون فرسوده باشد.
 در نهایت قرار شد راه میانه ای پیدا شود برای مثال دولت برای اسقاط، قیمت 
مشخصی را تعیین و متقاضی این مبلغ را به حساب خاصی واریز کند تا کامیون 
نو، شماره گذاری شود. هرچند در مصوبه آخر به یک درصد ارزش کامیون به 
صورت ریالی اشاره شد که باید دریافت و اجازه ترخیص و شماره گذاری داده 

شود؛ اما نتیجه این سیاست هم خیلی روشن نیست.
در کل کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران پیشنهاد دهنده اصلی امکان واردات 
کامیون های با سن کمتر از سه سال اروپایی به کشور با هدف نوسازی ناوگان 
حمل ونقل کشور بود و پیشنهاد اصلی بخش خصوصی این بود که در مرحله 
اول، شرکت های بین المللی و کامیون هایی که در خطوط خارجی فعال هستند، 

مورد اصابت این مجوز قرار بگیرند.
 چــون ایــن کامیون هــا برای خــروج از مــرز و تردد در کشــورهای 
 دیگــر بایــد اســتانداردهای مشــخص و مصــرف ســوخت پایینــی

 داشته باشند.
متاسفانه این پیشنهاد به حمل ونقل داخلی وصل شد و از همان روز اول 
اجرا، پیش بینی کردیم که این مجوز، مشکل ســاز خواهد شد و همین طور 
هم شــد؛ ثبت سفارش، تامین ارز توســط بانک مرکزی، استاندارد، تعیین 
نمایندگــی و غیره همگی در روند اجرای ایــن بخش نامه با چالش مواجه 
 شــدند و امروز هم این مســئله را شاهد هســتیم و حدود یک سال است 
کامیون های وارداتی به دلیل مسئله اسقاط، ترخیص شده اما هنوز شماره گذاری 

نشدند.
 بازنگری بخش نامه موردنظر و پیشنهاد اصلی کمیسیون حمل ونقل اتاق 
ایران این اســت که بخش نامه، به ماده قانونی تبدیل شــود و اگر قرار است 
شماره گذاری این کامیون ها در ازای اسقاط کامیون های فرسوده انجام شود، 
باید استفاده از کامیون های ساخت داخل که بیش از ۸۰ درصد قطعات آنها 
به صورت SKD وارد کشــور می شود نیز به ازای خروج یک دستگاه کامیون 

فرسوده از چرخه حمل ونقل کشور صورت گیرد.
اگر قرار است حمایتی از اقتصاد ملی کشور انجام شود، باید برای دو برابر 
بودن تعداد کامیون های فعال نسبت به ظرفیت ناوگان کشور فکری کرد. باید 
نوسازی ناوگان را سرعت بدهیم و با پیش بینی این شرط، اسقاط ۱۳۵ هزار 

دستگاه کامیونی که باالی ۲۵ سال سن دارند را تسهیل کنیم.

پولی کردن اسقاط خودروها اشتباه استپولی کردن اسقاط خودروها اشتباه است

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو پولی کردن اسقاط خودروها را خطای استراتژیک 
دانست و گفت: زمانی باید به سمت پولی کردن برویم که راه های تشویقی، نتیجه ای نداشته 

باشد.
رئیس انجمن مراکز اســقاط و بازیافت خودرو، ضمن تاکید بر اینکه فرضیه های الیحه دو 
فوریتی در رابطه با اسقاط خودروها در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو، غلط هستند 
و درست این است که صالحیت تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط با ستاد مدیریت 
حمل ونقل سوخت باشد، به بیان راهکارهای تشویقی و ترغیبی برای اسقاط خودروهای 

فرسوده و از سوی دیگر بهره خودروسازان و همچنین بهره های زیست محیطی پرداخت.
محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو اظهار کرد: چهارشنبه 
هفته گذشته )دوم شهریور ماه(، هیات دولت مصوبه ای داشت که الیحه دوفوریتی مبنی بر 
اصالح قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند. در الیحه 
مذکور قید شده است که اگر گواهی اسقاط موجود نبود )خودرو فرسوده وجود نداشت(، 
خودروسازان اجازه داشته باشند که یک درصد قیمت فروش محصوالت خود را به صندوق 

محیط زیست، بنابر تشخیص وزارت صنعت، واریز کنند.
او تصریح کرد: مقدمه این الیحه این بوده است که با توجه به اینکه در حال حاضر گواهی 
اسقاط وجود ندارد و خودروی فرســوده نداریم، به جهت آنکه تولید متوقف نشود، الیحه 
دوفوریتی به مجلس تقدیم شود. در باب این موضوع، چند نکته بسیار حائز اهمیت است. در 
وهله اول باید گفت، مقدمه این الیحه کامال غیرواقعی است. در حال حاضر ۹ میلیون دستگاه 
موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود دارد؛ لذا اینکه 

اعالم می شود، خودروی فرسوده وجود ندارد، خالف واقع است.  
وی توضیح داد: شاید استدالل دوستان این اســت که در گذشته، طبق قانون هوای پاک، 
بحث "سن فرسودگی" مطرح بوده است؛ اما با شکایتی که یک صاحب خودروی فرسوده به 
دیوان عدالت داشت، سن فرسودگی را مالک صحیحی نداستند. سپس در خرداد  ماه ۱۴۰۰، 
هیات دولت "سن مرز فرسودگی" را با تاکید معاینه فنی، مطرح کرد. این بدان معناست که 
چنانچه یک خودرو بتواند معاینه فنی اخذ کند، دیگر مشمول فرسودگی، اسقاط و بازیافت 
نخواهد شد.این مقام مسئول تصریح کرد: بنده در پاسخ اعالم می کنم که با توجه به تصویب 
قانون ساماندهی صنعت خودرو، در اینجا نیز بحث سن فرسودگی مطرح است؛ بدین معنا 
که چنانچه خودرویی به سن فرسودگی رســید، دیگر در کالن شهرها، اجازه تردد نداشته 
باشد. بنابراین مجدد به موضوع سن فرســودگی بازگشتیم. در حال حاضر معاینه فنی در 
قانون ساماندهی صنعت خودرو مالک نیست؛ براساس سن فرسودگی، ۹ میلیون دستگاه 

موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده وجود دارد.
محمودی شریف ادامه داد: ثانیاً گفته شده است که بنابر تشخیص وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، چنانچه گواهی اسقاط و خودروی فرسوده نبود، خودروسازان یک درصد را بپردازند؛ 
لذا بحث ما این است که مالک تشخیص وزارت را قبول نداریم؛ چرا که بحث تضاد منافع مطرح 
است. واضح است که خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت معرفی می شوند، بنابراین در 

اینجا تضاد منافع خودروساز و گواهی اسقاط پیش می آید.
وی گفت: با یک محاسبه ساده می توان گفت اگر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در 
سال تولید شود، بنابر قانون ۲۵ درصدی ساماندهی صنعت خودرو، نیاز به ۳۰۰ هزار گواهی 
اسقاط داریم؛ چنانچه قیمت گواهی را بطور متوسط ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، به 
۶۰۰۰ میلیارد تومان خواهیم رسید که عدد کمی نیست که بتوان آن را به راحتی نادیده 
گرفت. بنابراین بنظر می رسد که وزارت صمت مرجع با صالحیت تشخیص وجود یا عدم 
وجود گواهی اسقاط نباشد. براین اساس پیشنهاد انجمن اسقاط این است که مرجع تشخیص 
"ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور" باشد که تایید وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط، 

مسئولیت اصلی این ستاد است.
رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور خاطر نشان کرد: موضوع سوم نیز، گفته شده ست که به 
صندوق محیط زیست یک درصد واریز صورت گیرد؛ این در حالیست که تجربه سال های 
اخیر نشان می دهد که با توجه به کمبود بودجه و "چاله هایی" که سازمان محیط زیست دارد، 
اگر پولی به صندوق سازمان محیط  زیست واریز شود، هیچگاه برگشت نخواهد داشت و برای 
نوسازی ناوگان هزینه نخواهد شد. بنابراین صندوقی با هرنامی همچون صندوق رفع موانع یا 
صندوق اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده و... بایستی تاسیس کنند و همزمان سیستم 
بانکی و بانک عامل تعریف کنند که به محض آنکه گواهی اسقاط صادر شد، وجوه با تایید ستاد، 

برداشت شده و به حساب مراکز اسقاط واریز شود.
این مقام مسئول ادامه داد: نکته چهارم نیز همین یک درصد است که مبنای محاسباتی ندارد. 
بایستی قیمت گواهی اسقاط به  روز کارشناسی تا مشخص شود قیمت تمام شده اش چقدر 
است؟ قیمت گواهی اسقاط تابعی از "خودرو نو" و  واقعیت های اقتصادی کشور است. سال 
۱۳۸۸ گواهی اسقاط یک میلیون تومان توسط هیات دولت تعیین شده است که بطور مثال 
خودرویی هفت میلیون تومان بوده است و نسبت یک هفتم داشته است. امروز که این خودرو 
بطور مثال بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان شده است، یک هفتم آن، قریب به ۲۸ میلیون تومان 
است.مشهدی شریف تصریح کرد: با یک درصد، به عدد ۲۷- ۲۸ میلیون تومان نخواهیم 
رسید؛ بنابراین بایستی بگونه ای تنظیم کرد که به قیمت واقعی گواهی برسیم؛ لذا پیشنهاد 

ما حدود چهار درصد است.
او افزود: جدا از همه این موارد، انجمن اسقاط، فرض مسئله را خالف واقع می داند. صحبت 
ما این است که هم خودروی فرسوده وجود دارد و هم گواهی اسقاط موجود است. در حال 
حاضر ۵۰ هزار گواهی اسقاط وجود دارد که  قابل استعالم از ستاد مدیریت حمل ونقل است.

روز گذشته بود که شایعه ای در شبکه های اجتماعی مبنی 
بر حذف عروسک پشه از برنامه »مهمونی« دست به دست 
چرخید و حتی مورد توجه برخی رســانه ها هم قرار گرفت. 
امروز اما ســاترا با تکذیب این شایعه، غیبت دو قسمتی این 

عروسک را به علت مشغله کاری صداپیشه اش دانست.
محمدصادق افراسیابی سرپرست معاونت کاربران ساترا در 
این مورد گفت:»بر اساس پیگیری که از طریق دیگری انجام 
دادم مطلع شــدم این موضوع به دلیل برنامه کاری کاظم 
سیاحی در محصولی دیگر بوده اســت که همین امر باعث 
شده است او نتواند در دو قسمت اخیر حضور پیدا کند و پشه 

به برنامه مهمونی باز خواهد گشت.«

روند حرکت بازار سرمایه برخالف روز گذشته نزولی بود و شاخص کل بورس بیش 
از ۵۰۰۰ واحد کاهش یافت.

 شــاخص کل بورس امروز با ۵۹۴۹ واحد تا رقم یک میلیون و ۴۴۴ هزار واحد 
نزول کرد. شــاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۷۷۲ واحد کاهش یافت و به رقم 
۴۰۸ هزار و ۵۵۶ واحد رسید. در این بازار ۳۳۸ هزار معامله به ارزش ۳۲ هزار و 

۲۷۸ میلیارد ریال انجام شد.
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت اصفهان، کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران، پاالیش نفت تهران و بانک تجارت نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر منفی و در مقابل پتروشیمی پردیس نســبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم امروز ۸۳ واحد کاهش یافت و در رقم ۱۹ هزار و ۳۰۵ 
واحد ایستاد. در این بازار ۱۸۴ هزار معامله به ارزش ۵۲ هزار و ۳۶۱ میلیارد ریال 

صورت گرفت.
پاالیش نفت شیراز، پتروشیمی زاگرس، بهمن دیزل، بانک دی، فرابورس ایران، 
تولید برق عسلویه مپنا و آهن و فوالد غدیر ایرانیان نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

فیلم ســینمایی »RRR/خیزش، غــرش، آتش« محصول 
سینمای هند از روز چهارشنبه ۹ شــهریور در سینماهای 

سراسر کشور روی پرده خواهد رفت.
»خیزش، غرش، آتش« در سال ۲۰۱۸ جلوی دوربین رفت 
که به دلیل همه گیری ویروس کرونا، فیلمبرداری آن تا سال 
۲۰۲۱ طول کشید و امســال همزمان در سینماهای هند و 
سراسر دنیا اکران شد. این فیلم از هفته آینده ۹ شهریور ماه 

در سینماهای ایران به نمایش درخواهد آمد.
»خیزش، غرش، آتش« سومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای 
هند از چهارشنبه هفته آینده ، توسط خانه فیلم به صورت 

قانونی در سینماهای ایران اکران خواهد شد.

 آغاز نمایش فیلم های 
خارجی در سینماهای ایران

حذف »پشه« از »مهمونی« 
صحت ندارد

بورس قرمزپوش شد

  

سیدعلی حسینی 
رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران

اصالح عملکرد دولت ها، مهمترین گام 
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/06/07

شماره : 1452

افزایش ۵ برابری درآمد نفتی ایران

یک کارشناس مسکن گفت: تجربه چهار سال گذشته ی بازار مسکن نشان 
داده ثباتی که در مقاطعی ایجاد می شــود موقت اســت؛ مگر این که رشد 

نقدینگی متوقف شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند.
حسن محتشم،گفت: بازار مسکن به خاطر تاثیرپذیری  از عوامل غیراقتصادی 
در یک ماه اخیر به ثبات رسیده اما به نظرم این ثبات موقت خواهد بود. چرا 

که عامل اصلی تورم در تمامی بازارها از جمله مسکن، رشد نقدینگی است.
وی افزود: بین سال های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ سه سال شاهد رشد شدید 
قیمت مسکن  بودیم. در سال ۱۴۰۱ این روند تا حدی تغییر کرد و قیمت ها 
دیگر رشدهای عجیب و غریب پیدا نکردند. علت این نبود که ساختارهای 
اقتصادی کشور درست شــده بلکه این تصور در جامعه به وجود آمد که اثر 

ریسک های غیراقتصادی کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس بازار مســکن تصریح کرد: مجددا در سال ۱۴۰۱ شاهد یک 
حرکت در بازار مسکن بودیم. در واقع عقب ماندگی را که در یک سال قبل 
ایجاد شــده بود را به نوعی جبران کرد. طی چهار ماه ابتدای امسال قیمت 

مسکن در تهران با رشد ۲۰ درصد مواجه شد که رقم سنگینی است.

محتشم با بیان این که بعضا اقتصاد کشور از برنامه های غیرکارشناسانه آسیب 
می بیند گفت: خرید خانه برای قشــر پایین و حتی متوسط از حالت آرزو 
تبدیل به رویا شده است. آن چه عمال باعث رونق بازار مسکن شده خریدهای 
سرمایه ای است؛ آن هم نه برای افزایش بازده سرمایه، بلکه برای حفظ ارزش 
دارایی.وی تاکید کرد: کاری که دولت باید انجام بدهد این است که ابتدا رشد 
نقدینگی را کنترل کند. اقدامات بعدی باید افزایش تولید و اشتغال باشد. از 

طرف دیگر بخش ساخت و ساز تقویت شود. در حال حاضر تولید مسکن به 
یک سوم وضعیت نرمال رسیده است. فشار تقاضا فقط با رشد ساخت و ساز 

از دوش بخش مسکن برداشته می شود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، یکی از مهم ترین  راهکارها 
برای تعادل بخشی به بازار مسکن را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و 
گفت: وقتی مسکن به اندازه ی کافی وجود ندارد قیمت آن از توان متقاضیان 
مصرفی خارج می شود. بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش می یابد. دولت در 
این شرایط مصوبه سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد را تصویب 
کرد که عمال کارآیی چندانی نداشته و معدود مالکانی این دستورالعمل را 
اجرا کردند.محتشم  یادآور شد: دولت به این واقعیت رسیده که اقشار پایین و 
متوسط نمی توانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن تامین کنند. بنابراین 
طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده  است.   به نظر می رسد در 
یک سال گذشته این برنامه آن طورکه جامعه توقع داشت جلو نرفته است. 
علت این است که دولت ها معموال کارفرمای خوبی نیستند و باید پروژه ها را 

به بخش خصوصی بدهند.

ســعیده محمد  -   ایده روز | وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی ضمن اشــاره بــه افزایش ۵ 
برابری درآمد نفتی ایران در ســال ۱۴۰۱، گفت: 
واقعاً امســال هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت 

بنزین نداریم.
 ســید احســان خاندوزی روز یکشــنبه در 
نشســت خبری اظهار کــرد: در دولت قبل بی 
انضباطی های نظام مالی و بودجه ای اثر خود را در 
اقتصاد به ویژه ســفره مردم گذاشته بود؛ در واقع 
اثــرات کرونا و گره زدن اقتصاد به موضوع برجام 
و سردرگمی برجام، عماًل موجب بی تصمیمی در 
بسیاری از سیاست ها شده بود به طوری که فعاالن 
اقتصادی چشم انداری نداشتند که چگونه برنامه 
اقتصادی خود را ارائه دهند.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی افزود: دولت سیزدهم تدابیری برای ثبات 
اقتصادی و حل چالش های اقتصادی در بلندمدت 
اندیشید و رشد اقتصادی در سه ماهه نخست در 
دولت تصویب و این بــه اولین مصوبه اقتصادی 
تبدیل شد. عالوه بر این تالش شد در مواجهه با 
کارآفرینان و صادرکنندگان مسائل حوزه تولید و 
عدالت منطقه ای را برای استان هایی مدنظر قرار 

دهیم که از آنان غفلت شده بود.

 حذف ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای 
اعطای مجوز

وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۱۵۰۰ شرط 
دست و پاگیر برای اعطای مجوز حذف شد و در 
حال حاضر صدور مجوز تبدیل به روال عادی شده 
است و ۵۷ هزار فعال اقتصادی در ۵ ماه گذشته 
به صورت برخط و بدون مراجعه به نهادها مجوز 
دریافت کرده اند.خاندوزی اظهار کرد: همچنین در 
این مدت مجوز سرمایه گذاری خارجی بیش از دو 

برابر شد و به ۵ میلیارد دالر رسید.

 کاهش ضریب جینی به ۳۹ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: کنترل 
نقدینگی کشور نیز از عدد ۴۰.۵ عمالً به ۳۵ درصد 

رسیده است. همچنین در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب 
جینی به ۳۹ صدم کاهش یافته است و امیدواریم 
شاهد کاهش بیشــتر آن در سال جاری باشیم. 
)ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی 
آماری اســت که معموالً برای ســنجش میزان 
نابرابــری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه 

آماری استفاده می شود.(
وی ادامه داد: نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار 
۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ تورم ساالنه منتهی 
به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال 
قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می دهد 
که در یک بســته کوتاه مدت قرار است به سمت 

کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم.

 رشد ۵ برابری درآمد نفتی ایران
خاندوزی افــزود: درآمد صادرات نفت هم در 
سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱ برابر رسید 

و ســال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به 
سال گذشته رسیده است.

وی در ارتباط با حجم تجارت خارجی اظهار 
کرد: از شــهریور ماه سال گذشــته تا پایان بهار 
۱۴۰۱، حجم تجارت خارجی کشور ۹۲.۶ میلیون 
دالر اســت که ۲۲ میلیون دالر افزایش را نشان 
می دهد. صادرات کاالها به ۲۶ میلیارد رسید که 
رشد ۲۸ درصدی و واردات به همین میزان رسید 

که رشد ۶۰ درصدی داشته است.

 شرایط واردات خودرو
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شرایط 
واردات خودرو یادآور شد: دو دسته اهرم ها در حوزه 
صنعت خودرو در وزارت صمت پیگیری می شود. 
دسته اول افزایش عرضه خودروی داخلی و البته 
اصــالح همزمان در قیمت تمام شــده و افزایش 
کیفیت صورت بگیــرد.وی اضافه کرد: امیدوارم 

در پایان ســال گزارشــی از اعــداد و ارقام کمی 
محقق شــده ارائه دهم و گزارشــی از اصالحات 
صنعت خودروسازی را اعالم کنم.خاندوزی ادامه 
داد: محــور دوم هم که نقش اصلی ندارد واردات 
خودروهــای کمتر از ۲۰ هزار دالر و تشــویق به 
واردات خودروهــای کمتــر از ۱۰ هــزار دالر با 
آالیندگی کمتر زیست محیطی است که در کنار 

محور اول در نظر است.

 وضعیت جاماندگان سهام عدالت
وزیر امــور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین 
تکلیف جاماندگان ســهام عدالت گفت: تکلیف 
بودجه ۱۴۰۱ است که ســهام عدالت با اولویت 
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر 
افراد شش دهک اول انجام بگیرد. اقدامات دولت 
مستلزم این بود که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام 
که باید به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی 

داده می شد که در دولت مصوب شد.
وی اضافه کرد: برای اعطای ســهام عدالت به 
افراد تحت شــمول نهادهای حمایتی مصوبه ای 
داریم که بررســی شــده و برخی انتقادات به آن 
وارد بود که در صــورت اصالح نهایی این طرح، 
بــرای حــدود ۳ میلیون نفر از تحت پوششــان 
کمیته امداد و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، 
 در گام اول ســهام عدالت معــادل ۱۰ میلیون

 تومان تخصیص می یابد.
ســخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: برای 
مرحلــه بعد و دیگــر جاماندگان نیــز باید ابتدا 
مصوبه ای در دولت صورت پذیرد تا این امر را هم 

پیگیری کنیم.

 تدوین نقشه راه برای شرایط تحریمی 
و غیرتحریمی

خاندوزی در ادامه در مورد تأثیر مذاکرات بر 
اقتصاد ایران، اظهار کرد: تقریباً شرایطی که ایاالت 
متحده تمام ابزارهای فشــار اقتصادی خود علیه 
ایران را به کار بسته در سالهای گذشته شاهد بودیم. 
بنابراین ایجاد هراس در اذهان مردم که شــرایط 
ممکن است بدتر از این شود، با واقعیت های حوزه 

تحریمی تناسبی نداشته باشد.
وی افزود: ما در دولت برای هر نســخه ای که 
شرایط تحریم ها ادامه یابد یا برداشته شود، نقشه راه 
مشخصی داریم. در وزارت اقتصاد جلساتی برگزار 
شــده که اگر تحریم ها کنار رود چه فرصتهایی 
فراهم می شود و اگر نه، چطور در شرایط تحریمی 
می توان بدون وابســته کردن کشــور به شرایط 

تحریمی عمل کرد.
وزیر اقتصاد در پاســخ به این پرسش که اگر 
قیمت ها به شــهریورماه ســال ۱۴۰۰ بازنگردد، 
یارانه هــا افزایش می یابد یا خیــر و اینکه منابع 
چنین امری از کجا تأمین می شــود، اظهار کرد: 
کاًل پرداخت یارانه در قانون بودجه درج می شود 
و آنجا هیچ امکان افزایشــی برای دولت در نظر 

گرفته نشده است.

قیمت خانه چگونه به ثبات می رسد؟

جلیل کاربخش 
نایب رئیس کمیسیون مالیات 

عایدی سرمایه یا عایدی دولت؟

چاره تأمین کســری بودجه دولت مالیات ستانی نیســت، بلکه راه اندازی چرخ 
به گل نشسته اقتصاد اســت. دولت باید سیاست های اقتصادی روشنی به کار گیرد 

وگرنه حتی با رفع تحریم ها هم شرایط اقتصاد بهتر نخواهد شد.
پس از شروع دوران جدید تحریم، دولت دریافته که منابع مالیاتی بیش از منابع 
نفتی می تواند کارساز باشند؛ از این رو به دفعات شاهد طرح ها و لوایح مالیاتی هستیم 
که بعضاً موازی با هم اســت. ازیک طرف گفته می شود که هدف شناسایی فراریان 
مالیاتی اســت و از طرف دیگر درآمد مالیاتی از مودیانی دریافت می شود که اتفاقاً 

بخش مالیات پذیر کشور هستند و در حوزه شفافیت مالیاتی قرار دارند.
 مالیات بخشی از درآمد مردم است که به دولت پرداخت می کنند تا زیرساخت های 
زندگی و معیشــت بهتر و سازوکار کســب وکار را فراهم سازد. درواقع مردم هزینه 
برنامه های توسعه ای دولت را می پردازند تا فواید و مزایای توسعه را در آغوش گیرند. 
اگرچه متأسفانه علیرغم فزونی قابل توجه درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون 
مردم و یا مودیان مالیاتی ثمره خاصی از مالیات پرداختی نداشتند و ظاهراً آن آنچه 
مالیات گرفته می شــود خرج مصارف جاری دولت می شود و هزینه های سرمایه ای 

راکد و کم سود شده اند.
بنا به اظهارات مقامات مســئول، نرخ رشد واقعی اقتصاد کشور حداقل از سال 
۱۳۹۰  به بعد منفی است، تراز درآمدهای مالیاتی مثبت و رو به رشد است که در 
دید کالن اقتصادی بدان معنی است که فعاالن اقتصادی بخشی از سرمایه و هستی 
خود را به مالیات تخصیص داده اند زیرا به قیمت واقعی و دالری و در مقایســه با 

بازارهای موازی و سفته بازی عماًل متضرر شده اند.
از ســال های ۱۳۹۰ به بعد وزارت امور اقتصــادی و دارایی طرح های متعددی 
چه در قالب طرح های پژوهشــی و تحقیقاتــی و چه در قالب طرح اصالح قوانین 
در جهت مالیات ســتانی هرچه بیشتر در دستور کار خود قرار داده بود و جذابیت 
درآمدی منبعث از مالیات ستانی آن چنان بوده که نمایندگان مجلس هم خود رأساً 
طرح های مشــابه در ظاهر برای اصالح لوایح دولت و در عمل برای تأمین کسری 

بودجه دولت ارائه کرده اند.
یکی از این لوایح و طرح ها که مدت هاســت در کارگروه های خاص مورد بحث 
قرارگرفته است طرح عایدی سرمایه است. درواقع، در ابتدا دولت الیحه خاصی را 
پیرامون  مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار خود قرار داده بود که کمیسیون 
اقتصادی مجلس هم به تبع آن و با ادعای ناکافی بودن الیحه دولت »طرح عایدی 
سرمایه«، را در مجلس ارائه کرده بود؛ آنچه در این میان جای تأمل دارد آن است 
کــه چه دولت و چه نمایندگان مجلس چندان تمایل خاصی به حضور ذی نفعان 
اصلی مالیاتی این الیحه و طرح نداشتند یا به طریق اولی نقطه نظر نهادهای کارفرمایی 

مبتنی بر مودیان  ذینفع در بررسی طرح الیه چندان مهم نبودند.
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی 
علیرغم اینکه اساساً مخالف هرگونه افزایش مالیات در شرایط کرونایی یا تحریم و 
ضعف مفرط اقتصاد در این دوران که شاخصه اصلی آن رشد منفی  تولید ناخالص 
داخلی است، بوده اما با حضور فعال در کارگروه هایی که در دعوت شده، تالش کرده 
با بهره گیری از نظرات کارشناســان و تجارت جهانی سمت و جهت مالیات ستانی، 

موجب رکورد بیشتر اقتصاد نشود.
 آنچــه در مفــاد الیحه دولت و طرح نمایندگان مشــترک اســت بار مالیاتی 
صادرکنندگان کاال و خدمات از طریق شرط و شروط متعدد و پیشنهاد مالیات گیری 
از بخش کشاورزی کشور آن هم در شرایطی که چندین سال است کم آبی و بحران های 

زیست محیطی کشاورزان و هرگونه کشت را دچار مشکالت متعدد کرده است.
تجربه جهانی به ویژه در دوران کرونا نشان داد که دولت ها همه توان خود را در 
حمایت از کسب وکارها به کاربردند تا ارابه تولید و خدمات زمین گیر نشود امری که 
در ایران صرفاً در قالب تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی و تسهیالت بخشش جرائم 

آن هم درصورتی که اصل مالیات پرداخت شود، صورت پذیرفته است.
یعنی دولت به جای اینکه حداقل یک دوره سه ساله تنفس مالیاتی برای واحدهای 
تولیدی -خدماتی اعمال کند، درصدد بوده به انحاءمختلف راهکارهای مالیات ستانی را 
تشدید کند. زیرا در شرایطی که ستاد بحران و کرونا کشور را در وضعیت قرمز اعالم 
کرده بودند چگونه انتظار می رود فعاالن اقتصادی آسیب دیده قادر به تأمین نقدی 

اصل بدهی مالیاتی باشند تا مثاًل جرائم آنان دچار بخشش قرار گیرد.
 از دیگر معضالت صاحبان کسب وکار اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان آن هم در شرایطی که عقل سلیم حکم می کند به دلیل فقدان زیرساخت های 
اجرائی آن، متوقف شود. در شرایطی که اینترنت روزانه کشور دچار اختالل جدی 
و مخابرات حتی در پوشش خطوط تلفن ثابت مردم عاجز است چگونه می توان این 
قانون را که شاکله آن مخابرات، الکترونیک و اینترنت است را به صورتی اجرا کرد 
که خود به عنوان عامل تشدید نارضایتی مودیان به کار نرود؟ پیش نویس الیحه و 
طرح عایدی سرمایه در سال ۱۳۹۳ تهیه شده که هنوز نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی 
مثل امروز بی مهابا و روزانه شدت سنج  اقتصاد نبودند اما طراحان آن متأسفانه در 
ســال ۱۴۰۱ نیز هنوز همان اعداد و ارقام را مدنظر قرار داده اند. به طوری که مثاًل 
معافیت پایه مالیاتی هر شهروند مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال اعالم شده درحالی که نرخ 
اجاره و ودیعه یک واحد مسکونی ۵۰ متری در حال حاضر حداقل ۲۰۰ میلیون و 
۴ میلیون یا به تعبیری اجاره بهای ماهیانه ۱۰ میلیون تومان و ساالنه ۱۲۰ میلیون 
تومان هست لذا تغییر پایه مالیاتی ضرورت دوچندان دارد،کما اینکه هیأت وزیران 
کلیه مبالغ مالیاتی را طی مصوبه مورخ پنجم مردادماه سال جاری حداقل ۵ تا ده 

برابر کرده است.
 بررسی اجمالی اصالحات الیحه پیشنهادی دولت مؤید در شرایطی که کشور 
دچار بحران زیست محیطی کم آبی، خشک سالی های مکرر و ... است، شمول مالیات 
بر بخش کشاورزی و تولیدات دامی و عمالً به معنای تسریع نابودی این بخش تلقی 
می شــود. اگر نیم نگاهی به ارزبری صادرات کشاورزی در شرایط تحریم و کرونایی 
داشته باشیم، شاید بتوان گفت این اجحاف مالیاتی فاقد توجیه عقلی و اقتصادی است! 
تغییرات اساسی صورت گرفته در معافیت های موضوع ماده )۱۳۲( و)۱۳۸مکرر( و 
اعمال تسهیالت مالیاتی به سرمایه گذاری های انجام شده وقتی می تواند معنی یابد 
که اوالً مشکالت ناشی از پروانه بهره برداری جهت ایجاد و یا توسعه واحدهای جدید 
در همان زمین کارخانه حل وفصل شده باشد ثانیاً این تسهیالت مالی صرفاً شامل 
واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی نشود بلکه واحدهای خدمات فنی مهندسی و 

ارائه دهندگان خدمات نیز از آن بهره مند شوند.
 بخش بحث انگیز الیحه شمول مالیات بر سود سپرده های بانکی آن هم در شرایطی 
که فاصله نرخ تورم با باالترین نرخ سود بانکی دورقمی بوده و حداقل تفاوت معادل 
بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اســت یعنی عماًل دولت ازیک طرف از سود سپرده های مردم 
یارانه گرفته و از طرف دیگر بر آن مالیات می بندد! این منطق  نیز در اقتصاد نشانه 
بی تدبیری است که می تواند موجبات خروج نقدینگی از بازار پول و حرکت به سوی 

بازارهای موازی و بازار سیاه پنهان کاری است.
 به مصداق »آزموده را آزمودن خطاســت« دولت باید از اعمال این سیاست که 
چندین بار شکســت خورده خودداری نماید و نگاه خود را معطوف به تغییر رفتار 
شهروندان از طریق اعمال سیاست های اصولی مالیاتی نماید. ابقاء و تنفیذ مجدد 
ماده )۱۲۹( موضوع مجموع درآمد هر یک از شــهروندان برای بخش  قابل توجه 
از شهروندان ســاکنین نواحی مرزی و روســتاها عماًل امکان پذیر نیست. چرائی 
 تأکید بر این موضوع نادیده  انگاشــتن محدودیت های جغرافیایی و زیرســاخت

 مخابراتی کشور است.

معاون برنامه ریزی و توســعه مدیریت سازمان بنادر و 
دریانوردی گفت: برآوردها حاکی است با توجه به روند 
فزاینده ترانزیت در سال جاری برای اولین بار به رکورد 

عبور ۲۰ میلیون تن کاال از کشور دست یابیم.
 یکــی از برنامه های محوری دولت ســیزدهم، افزایش 
درآمدهای ترانزیتی اســت. اگرچه برخی کارشناسان 
معتقدند درآمد ترانزیت هــر تن کاال معادل فروش یک 
بشکه نفت یا حتی دو برابر آن است، اما با افزایش قیمت 
هر بشکه نفت اوپک به دامنه باالی ۱۰۰ دالر در ماه های 
گذشته، برخی کارشناسان حمل و نقل بر این اعتقادند که 
درآمدهای ترانزیتی برای عبور هر تن کاال، بعید است به 
این ارقام برسد و بهترین ارزیابی ها، درآمدهایی از ۲۰ تا 
۷۰ دالر در هر تن کاالی ترانزیتی برای کشورمان برآورد 

شده است.
با این حال برای توسعه درآمدهای ترانزیتی، ایجاد یک 
نهاد به عنوان راهبر سیاســت های ترانزیتی و هماهنگ 
کننده دستگاه های متعدد در این زمینه الزم است تا با 
سیاست گذاری واحد و نیز داشتن جایگاه قانونی درخور، 
بتواند سیاســت های این حوزه را ساماندهی و یکپارچه 

سازی کند.
وزارت اقتصاد به عنوان نهاد باالدســتی بخش گمرکی، 
وزارت کشور به عنوان نهاد هماهنگ کننده سیاست های 
پلیس مرزی، وزارت راه به عنوان متولی بخش حمل و نقل 
)ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی( و توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل )راهســازی، توسعه شــبکه ریلی، توسعه 
زیربناهای بندری و…(، معاونت اقتصــادی وزارت امور 
خارجه و نهایتاً وزارت صمت به عنوان نهاد ناظر بر سازمان 
توســعه تجارت، اتاق بازرگانی و کنوانسیون کارنه تیر و 
رایزن های بازرگانی، ۵ نهاد اصلی متولی ترانزیت هستند 
و باید در شورای عالی ترابری یا نهادهایی از این دست، 
موضع کشور در خصوص ترانزیت یکپارچه شده و یک نهاد 
مثاًل معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، مدیریت 

یکپارچه ترانزیت را در دست بگیرد.
در سال های اخیر متوسط ترانزیت کاال اعم از جاده ای، 
ریلی، دریایی و هوایی از کشور ۱۰ میلیون تن بوده است 
که در سال هایی تا ۸ و در برخی سال ها به ۱۲ میلیون تن 

می رسیده است.

 گزارش سازمان توسعه تجارت از ترانزیت در 
سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت نیز درآمد کشور 
از ترانزیت کاال در ســال ۱۳۹۶ معادل ۳ میلیارد و ۶۲ 
میلیون دالر و در ســال ۱۳۹۷ به ۳ میلیارد و ۳ میلیون 
دالر کاهش یافته است. ســال ۱۳۹۶ به عنوان یکی از 

بهترین ســال های عملکرد ترانزیتی کشــور محسوب 
می شود که در بسیاری از موارد، رکوردها شکسته شد.

 مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری: ترانزیت 2۰ 
میلیون تنی امسال محقق می شود

حال در ۴ ماهه نخست امسال با ترانزیت ۵ میلیون تن و تا 
پایان ۵ ماهه با رسیدن به رقم ۸ میلیون تن ترانزیت کاال 
از کشور، برآوردها از ثبت رکورد ۲۰ میلیون حکایت دارد.

آمار ۴ ماهه ترانزیت نشــان می دهد در این مدت میزان 
ترانزیت به ۵ میلیون تن رســیده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد دارد. هدف گذاری دولت 
ترانزیت ۲۰ میلیون تنی تا آخر امسال است و با توجه به 

آمار ۴ ماهه تحقق آن ممکن است.
جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای در این زمینــه می گوید: تا پایان 
سال قطعاً ترانزیت ۱۵ میلیون تنی را خواهیم داشت و با 
فراهم بودن شرایط امکان رسیدن آن به ۲۰ میلیون تن 

هم وجود دارد.
با این حســاب با در نظر گرفتن درآمــد هر تن ترانزیت 
معادل ۵۰ دالر، می توان به درآمدهای یک میلیارد دالری 
و محاسب درآمد هر تن کاالی ترانزیتی معادل ۱۰۰ دالر، 

درآمد ۲ میلیارد دالری را می توان متصور بود.

 مرکز پژوهش های مجلس: سقف ترانزیت کشور 
با زیرساخت های موجود، نهایتًا 2۰ تا ۳۰ میلیون 

تن در سال
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی 
درباره ترانزیت در بهمن ماه ســال گذشــته اعالم کرد: 
تالش های فعلی بــرای ارتقای ترانزیت کشــور اگرچه 
مثبت و شایسته قدردانی اســت، اما خأل وجودی یک 
برنامه ریزی راهبردی در این مســیر به حدی برجسته 

و نمایان اســت که با رجوع به تجربه چند دهه گذشته 
می توان با اطمینان باالیی پیش بینی کرد که تالش های 
فعلی اگرچه توانسته اند عقب ماندگی های ۷ سال اخیر را 
تا حدودی جبران کنند، اما همچنان نمی توانند بخش 

اعظم استعدادهای ترانزیتی ایران را فعال نمایند.
بازوی پژوهشــی مجلس می گوید: تالش های حاضر از 
نوع کوتاه مدت و عملیاتی و در جهت بهره برداری بهتر 
از زیرساخت های موجود هستند که در خوشبینانه ترین 
حالت می تواند عملکرد ترانزیتی در حدود ۲۰ یا نهایتاً 
۳۰ میلیون تن در سال را محقق نماید؛ اما برای دستیابی 
به اســتعدادهای ترانزیتی برآورد شده کشور یعنی ۸۰ 
میلیون تن در سال و باالتر، نیاز به یک برنامه میان مدت 
و بلندمــدت قابل اتکا برای ســرمایه گذاری های کالن 

زیرساختی است.

 معاون ســازمان بنادر: امســال می توانیم به 
ترانزیت 2۰ میلیون تن کاال در سال دست یابیم

حسن بیک محمدلو معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت 
سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با خبرنگار مهر 
درباره بهره برداری از کریدور شمال-جنوب در راستای 
توسعه ترانزیت کشــور اظهار کرد: در حال حاضر مسیر 
اصلی اجرای کریدور شمال-جنوب در کشور، خط ریلی 
از مرزهای شمالی کشور به بندر شهید رجایی است و در 
صورت تکمیل راه آهن چابهار-زاهدان، بندر چابهار نیز 
به یکی دیگر از مســیرهای اصلی ترانزیت کشور تبدیل 

خواهد شد.
وی افزود: بنــدر چابهار در صــورت تکمیل خط آهن، 
می تواند به مرجع اصلی دستیابی کشورهای آسیای میانه 
و شــرق دریای خزر به آب های آزاد تبدیل شده و هاب 
ترانزیت حوزه CIS شود؛ بندر شهید رجایی نیز به عنوان 
محور اصلی اتصال شمال اروپا، روسیه و کشورهای حوزه 

قفقاز به بنادر جنوبی کشور تبدیل می شود.
معاون ســازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در سال 
۱۴۰۰ نسبت به ســال ۱۳۹۹ شاهد رشــد دو برابری 
ترانزیت از کشور بودیم و تا پایان ۴ ماهه نخست امسال، 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۳ تا ۳۴ درصدی 
ترانزیت رخ داد. به گونه ای که تا پایان ماه پنجم ســال 

جاری، ۸.۵ میلیون ترانزیت کاال از کشور رخ داد.
به گفته بیک محمد لو، اگر روند ترانزیت در سال جاری به 
همین منوال پیش برود، می توانیم به رکورد ۲۰ میلیون 

تن کاال دست یابیم.

 درآمد ترانزیت هر تن کاال معادل یک بشــکه 
نفت؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان درآمد ترانزیت 
هر تن کاال را معادل فروش یک بشکه نفت دانست؟ گفت: 
برخی درآمدهای ترانزیتی را معادل ۱۰۰ دالر در هر تن 
کاال عنوان می کنند اما به نظر من برآوردها از رقم ۲۰ تا 
۳۰ دالر حکایت دارد کــه در صورت تحقق ترانزیت ۲۰ 
میلیون تن کاال از کشور و محاسبه درآمد هر تن ترانزیت 
معادل ۳۰ دالر، می توان به درآمد ۶۰۰ میلیون دالری 

امسال از بخش ترانزیت امیدوار بود.

 جنگ اوکراین ۱۰ میلیون تن از بارهای روسیه را 
به کریدور شمال-جنوب آورد

بیک محمد لو درباره علت رشد ســریع ترانزیت گفت: 
یکی از علل آن، آزاد شدن ۱۰ میلیون تن بار روسیه در پی 
بحران اوکراین بوده که به کریدور شمال-جنوب سرازیر 
شده است؛ موارد دیگر هم در این زمینه تأثیر دارد که از 
همه مهمتر، متمرکز شدن مرجع رسیدگی به ترانزیت 

در وزارت راه و شهرسازی است.
وی تأکید کرد: توسعه روابط بین الملل با کشورها خصوصاً 
همسایگان، توسعه زیرساخت های حمل و نقلی از جمله 
تکمیل راه آهن های چابهار-زاهدان و رشت-آســتارا، 
بهبود سیاســت گذاری های تجاری در سازمان توسعه 
تجارت از قبیل ایجــاد پیمان های دو یــا چند جانبه با 
کشــورها و نیز امضای قراردادهای تعرفــه ترجیحی با 
 کشورهای مرتبط با حوزه ترانزیت، از دیگر عواملی است

 که می تواند به توســعه ترانزیــت و افزایش درآمدهای 
ترانزیتی بینجامد.

به گفته این مقام مسئول، همگرایی میان وزارت خانه های 
صمت، خارجه و راه اصلی ترین عامل رشد ترانزیت خواهد 
بود.معاون مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی از راه 
اندازی »برنامه ملی ترانزیت« در کشور با محوریت وزارت 

راه و شهرسازی خبر داد.

رکورد ترانزیت ۲۰ میلیون تن کاال امسال شکسته می شود؟
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بازار برنج امسال متعادل خواهد بود
زهــرا جعفــری  -   ایــده روز  | وزیر 
جهادکشــاورزی دســتاوردها و عملکرد وزارت 

جهادکشاورزی را طی یکسال تشریح کرد.
 سید جواد ساداتی نژاد در نشست خبری که 
صبح امروز به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 
برگزار شــد، در پاسخ به این ســوال که وزارت 
جهادکشاورزی چه برنامه ای برای کنترل قیمت 
برنج دارد؟ گفت: چون در فصل برداشــت برنج 
هســتیم بازار برنج نزولی اســت. امسال هم ۲۵ 
درصد افزایش تولید داشتیم و برنج با کیفیتی نیز 
تولید شد و این موضوع نیز در کاهش قیمت برنج 

موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: امســال ممنوعیتی در واردات 
برنــج نداریم ولی با واردکنندگان مذاکره کردیم 
تا در فصل برداشت توزیعی انجام نشود. همچنین 
ذخایر خوبی در برنج خارجی داریم و اگر سوداگران 
بخواهنــد در این بخش ورود کنند با شــرکت 

بازرگانی دولتی در بازار مداخله خواهیم کرد.
وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: سال گذشته 
در تولید برنج ایرانی کمبود داشتیم و تقاضا نیز باال 
رفت در نهایت قیمت برنج افزایش یافت. امسال 

ولی بازار برنج متعادل خواهد بود.
وی بــا بیان اینکه بــه تولیدکننده و مصرف 
کننده توجه خواهیم کرد، گفت: ســال گذشته 
قبــل از فصل تولید برای اولین بار  قیمت خرید 
تضمینی برنج را اعالم کردیم و امسال نیز به زودی 

اعالم خواهیم کرد.
ساداتی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه مشکلی 
در ذخایــر و تامین نهاده های دام و طیور نداریم، 
گفت: ســامانه بازارگاه خرید و فروش نهاده را بر 
اساس ارز نیمایی انجام می دهد. زنجیره ها، وارد 
کننده ها و اتحادیه ها نیز می توانند به هر میزانی 
که نیاز دارند واردات انجام دهند. هیچ محدودیتی 
برای واردات نهاده های دامی برای شرکت یا فرد 
خاصی وجود ندارد و آنها می توانند نهاده خود را 

در سامانه بازارگاه به فروش برسانند.  
وی در بخــش دیگــری از صحبت هایش به 
وضعیت تولید دانه های روغنی اشاره کرد و گفت:  
برنامه افزایــش تولید دانه های روغنی کم آب بر 
و جایگزینی آنها با گونه های آب بر در دســتور 
کار وزارت جهاد کشــاورزی است. در این راستا 
برای  کاشــت ســویا ۶ میلیون تومان در هکتار 
یارانه کشت داده ایم که این اقدام منجر به افزایش 

تولید خواهد شد.
ساداتی نژاد با اشاره به اینکه مصرف روغن ما 
باال است و باید در مصرف اصالحاتی صورت گیرد، 

گفت: همچنین باید تنوع سبد مصرف نیز مد نظر 
قرار داده شود. به گفته وی بشقاب غذایی ما بسیار 

گران و پرآب است و باید برای آن فکری شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در مصرف 
مرغ و گوشت تعادل نداریم، گفت: بایستی در این 
بخش نیز فرهنگسازی صورت بگیرد. برای مثال ما 
گوشت گوسفند زیاد مصرف می کنیم ولی عمدتا 
در دنیا گوشت گوساله مصرف می شود. ما همچنین 
می توانیم سبد غذایی خود را با محصوالت دیگری 

جایگزین کنیم.

 راه اندازی رصدخانه کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کسب 
آمار و اطالعات یکی از پنج محور دستوری وزارت 
جهاد کشــاورزی اســت، گفت: در هر موضوعی 
اگر آمار دقیقی وجود نداشــته باشد نمی توان به 
هدف مورد نظر دست یافت. متاسفانه ما در آمار 
و اطالعات بخش کشاورزی دچار ضعف هستیم 
و این در حالیســت که آمار و اطالعات در حوزه 
کشاورزی بســیار پر اهمیت است. در این راستا 
پیگیر راه اندازی رصدخانه کشــاورزی هستیم و 
قصــد داریم تا پایان دولــت آن را تحویل دهیم. 
در این رصدخانه اطالعات کشاورزی ثبت خواهد 
شد و دقیقا مشخص می شود که چه مقدار سطح 
زیر کشت، چه تعداد دام، طیور و...داریم و میزان 

تولیدات ما چقدر است.  
وزیرجهاد کشاورزی در ادامه اضافه کرد: کمبود 
یا بیشــبود محصوالت کشاورزی که با آن مواجه 
می شویم ناشــی از دقیق نبودن اطالعات ما در 
بخش کشاورزی است. به همین منظور وضعیت 
پیشرفت رصدخانه کشاورزی را به صورت هفتگی 

رصد می کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ 
به اینکه آیا دریافت عوارض صادراتی به صادرات 
خدشــه ای وارد نمی کند؟ گفت: بعد از مردمی 
سازی یارانه ها نگاه این بود که صادرات آزاد شود 
و مــا نیز به این ســمت حرکت کردیم.  در حال 
حاضر ممنوعیت صادرات نداریم، ولی با عوارض 
کنترل بر بازار داریم. عوارض جدیدی در صادرات 
وضع نشده است. این عوارض دریافتی هم در قانون 
بودجه آمده است. لذا امکان لغو آن وجود ندارد و 

مجلس باید پیگیر لغو آن باشد.  

 موافق واگذاری امور به اتحادیه ها و 
تشکل ها هستیم

ســاداتی نژاد با اشــاره به نقش تشــکل ها و 
اتحادیه ها در بخش کشاورزی گفت: به شدت با 
واگذاری کار به تشکل ها و اتحادیه ها موافق هستیم. 
موانعی در این مسیر وجود دارد که برخی متعلق 
به اتحادیه ها و بخش خصوصی و برخی متعلق به 

وزارت جهاد کشاورزی است که بایستی با همفکری 
این موانع برداشته شود.  

 تا پایان سال کمبودی در تامین گندم 
و آرد نداریم

ســاداتی نژاد در ادامه در پاســخ به افزایش 
سرانه مصرف  آرد و نان در عشایر گفت: در مورد 
میزان مصرف آرد سرانه ای وجود دارد که شرکت 
بازرگانی دولتی نیز بر اساس آن عمل می کند. اگر 
در جایی میزان مصرف باال برود بر اســاس اعالم 
آن اســتان ســهمیه افزایش داده می شود و هر 
جا کمبودی باشد جبران خواهیم کرد. بنابراین 
هیچ مشکلی در تامین گندم و آرد تا پایان سال 

وجود ندارد.

 از سرگیری صادرات سیب به پاکستان 
و مرکبات به چین

وی با اشــاره به از ســرگیری صــادرات به 
برخی کشــورها گفت: ۱۶ سال بود که سیب ما 
به پاکســتان به صورت مستقیم صادر نمی شد و 
ابتدا به افغانستان و سپس به پاکستان می رفت. 
توانستیم مشکل صادراتی را در این بخش برطرف 
کنیم و در حال حاضر مقدمات صادرات ســیب 
به پاکســتان، کیوی به هند، عسل و مرکبات به 
 چین، محصوالت دام و طیور به عراق و لبنیات به 

روسیه فراهم شده است.  
ساداتی نژاد همچنین اضافه کرد: امسال تولید 
مرکبات در کشــور از مرز ۴.۵ میلیون تن بیشتر 
خواهد شــد که خبر بسیار خوبی خصوصا برای 
صادرات است. وی همچنین به مصرف مرغ سایز 
نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سلیقه کشور 
مصرف مرغ سنگین است که باید به سمت مصرف 
مورد سایز حرکت کنیم. حتی در بازارهای صادراتی 

نیز مرغ سنگین خریداری ندارد.

 ۲۰درصد اولویت واردات با کشــت 
فراسرزمینی است

وی در بخــش دیگــری از صحبت هایش به 
کشت فراسرزمینی اشاره کرد و گفت: بی آبی، کم 
آبی و الگوی کشــت از اهمیت بسیاری برخوردار 
اســت و کشت فراسرزمینی از دام و طیور گرفته 
تا تولیدات کشاورزی می تواند در این بخش موثر 
باشد. در وزارت جهاد کشاورزی اداره کل کشت 
فراسرزمینی تشکیل شده است شیوه نامه کشت 
فراسرزمینی را تصویب کردیم که تا پیش از این 
وجود نداشت. این شیوه نامه مصوب و ابالغ شده 
است و هرکس بخواهد کشت فراسرزمینی انجام 
دهد بایستی بر اساس آن عمل کند. در حال حاضر 
نیز در کشورهای قزاقستان، ارمنستان، روسیه و 
برزیل و ونزوئال کشت فراسرزمینی داریم. در بودجه 
۱۴۰۱ نیز تا ســقف ۲۰ درصد واردات با اولویت 
کشت فراسرزمینی است. از نظر قانون هم ظرفیت 

های حمایتی از این بخش وجود دارد.
 وزیر جهاد کشــاورزی عنــوان کرد: جنگ 
روســیه و اوکراین وضعیت امنیــت غذایی را در 
جهان حســاس تر کرد. بسیاری از کشورها حتی 
تغییرات سیاسی داشتند. بسیاری از کشورها به 
مشکالت بزرگی برخوردند اما در کشور ما حتی با 
اصالح یارانه ها هیچ مشکلی در بازار از نظر تامین 

وجود نداشت.
وی افزود: با وجود اینکه بخشی از تولیدکنندگان 
ســودی هم نداشتند، اما همچنان  تولید کردند. 
تصمیم به صادرات برای حمایت از تولید است اما 
ذخایر را هم به حد کافی تامین کردیم. ۳۰ میلیون 
تخم مرغ نطفه دار را خرید کردیم و ۱۵۰ میلیارد 
تومان یارانه به این بخش دادیم و این موارد نشان 
می دهد که بدون برنامه اقدام به صادرات نمی کنیم.

وی همچنین به ارائه مشــوق های کشــت و 
تخفیف آب بها به عنوان ابزاری برای اجرای الگوی 
کشت و تدوین الیحه آبخیزداری در روز گذشته 

نیز اشاره کرد.

روند عرضه خودرو در بورس کاال ادامه دارد و در این راستا 
امروز ۵۰۰ دســتگاه هایما SV در بستر این بازار عرضه 

خواهد شد.
 موانع موجود بر سر راه ورود خودرو به بورس کاال برداشته 
شد و در این راستا ۲۶ مرداد ماه ۳۵۰ دستگاه فیدلیتی و 
۲۵۰ دستگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور راهی 
تاالر صنعتی شد. بر این اساس فردا در نخستین عرضه 
محصوالت ایران خودرو در بــورس کاالی ایران، ۳۰۰ 
دستگاه هایما S۷ مشکی و ۲۰۰ دستگاه هایما S۷ سفید 

عرضه می شود.
بر اساس اطالعیه عرضه، هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت 
سفارش در یک کد عرضه خودرو و صرفا برای یک دستگاه 
خودرو است و صدور سند و شماره گذاری فقط به اسم 

شخص خریدار خودرو خواهد بود.
 همچنین در این اطالعیه اشاره شده صدور سند و شماره 
گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود 
و خریداران جهت تحویل خودرو باید همزمان با تسویه 
مبلغ معامله در بورس کاال با مراجعه به ســایت فروش 
اینترنتی ایران خودرو و در زمــان مقرر که طی پیامک 
اطالع رسانی می شــود اقدام به ایجاد و تکمیل صفحه 
شــخصی کرده و ضمن انتخاب یکی از نمایندگی های 
مجاز ایران خودرو، بیمه گر را نیز انتخاب و نسبت به واریز 

وجوه هزینه های جانبی اقدام کنند.

 خریدار چقدر باید پرداخت کند؟
قیمت پایه هایما S۷ تولیدی ایران خودرو در بورس کاالی 
ایران ۷۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. هزینه های 
جانبی نیــز در دو بخش تعریف شــده که اولین بخش 
مجموعا ۱۳ درصد مبلغ معامله است و شامل ۶ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد عوارض شــهرداری، 
۳ درصد مالیات و عوارض شــماره گذاری و یک درصد 
مالیات نقل و انتقال ماده ۳۰ قانون دائمی مالیات برارزش 
افزوده بوده و براساس مبلغ معامله محاسبه و اعالم می 
شود.بخش دیگر هزینه ها جمعا به مبلغ ۴۲ میلیون و ۳۴ 
هزار و ۵۰۰ ریال به منظور هزینه هوشمندسازی، صدور 

و ارسال کارت خودرو و کارت سوخت به مبلغ یک میلیون 
و ۹۸ هزار و ۵۰۰ ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ ۱۶۳ 
هزار و ۵۰۰ ریال، هزینه تولید پالک و شماره گذاری به 
مبلغ ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار ریال، هزینه بیمه شــخص 

ثالث به مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ ریال است.

 چگونه باید در بــورس کاال خودرو خریداری 
کنیم؟

متقاضیان برای خرید این خودروها در بورس کاال ابتدا باید 
نسبت به اخذ کد معامالت بورس کاال اقدام کنند. نحوه 
اخذ کد بورس کاال نیز به این شکل است که متقاضیان به 

یکی از کارگزاری های مجاز مراجعه و به صورت آنالین یا 
حضوری کد بورس کاال را دریافت می کنند. البته پیش تر 
باید در سامانه سجام 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 این امکان را می دهد که 
پس از آنکه خریدار در فرآیند رقابت شرکت کرده و کاال 
را خریداری کرد بتواند از آن حساب برداشت کند و به این 

ترتیب مراحل تسویه انجام شود.
نکته ای که باید به آن توجه شود این است که برای خرید 
خودرو، باید ۳۰ درصد قیمت پایه خودرو در حســاب 

وکالتی خریدار موجود باش
د. 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 فرایند حراج شرکت و در صورتی که 
تقاضا از عرضه بیشتر باشد در رقابت شرکت خواهند کرد 
و همچنین مالیات بر ارزش افزوده ای که پرداخت خواهد 
شد بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت 

و خرید خود را نهایی کرده است.

جزئیات عرضه هایما در بورس کاال

  تحرک زیرپوستی خریداران در بازار منفی
بازار سهام طی معامالت امروز در حالی با قرمز پوش شدن نماگرهای منتخب خود 
مواجه شــد که تحرک برخی خریداران برای جمع آوری سهام در شاخص سازها 

قابل توجه بود.
 همچنان گروه خودرویی ها و بانک ها یکی از پر رفت و آمدترین روزهای خود را تجربه 
می کنند و این در حالی است که تحریک بازار به کوچک ترین خبر یا گزارشی در 
حوزه سیاست خارجی دولت بطور آنی عمل می کند. در بازار امروز همچنین با وجود 
غلبه عرضه بر تقاضای سهام از سوی معامله گران عمدتاً حقیقی اما شاهد تحرک زیر 
پوستی برخی معامله گران حرفه ای برای جمع آوری سهام در گروه های شاخص ساز 
از جمله فلزات اساسی و پاالیشی ها بودیم /  آنچه این روزها در بازار سهام می توان به 
وضوح دید، حاکمیت فضایی توأم با انتظار و سردرگمی است که به فردای خود نیز 
اطمینان ندارد. در پایان معامالت امروز یکشنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ شاخص کل 
قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش ۵ هزار و ۹۴۹و احدی در محدوده یک 
میلیون و۴۴۴ هزار واحد درجا زد. شاخص کل هم وزن اما با کاهش ۱۷۷۱ واحدی 

عدد ۴۰۸ هزار و ۵۵۶ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول اما در حالی با ۴ هزار و ۹۳۸ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۸۵ 
هزار واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با ۱۰ هزار و ۲۲۴ واحد کاهش، به عدد 

۲میلیون و ۸۲۲ هزار واحد رضایت داد.
در بورس تهران امروز ۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳۴۰ 
هزار و۷۰۷ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۳۱۹ میلیارد تومان را در 
برداشت.در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۸۳ واحد کاهش به رقم ۱۹ هزار و 
۳۰۵ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۳ میلیارد و۴۴۹ میلیون سهم و 
اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۸ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان معامله شد که 
۳ هزار میلیارد تومان از این رقم ناشی از معامالت عملیات بازار باز بانک مرکزی بود.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد امروز شاخص کل بورس تهران به ترتیب 
نمادهای ""شپدیس" با ۵۲۴ واحد، "شــیراز" با ۳۲۲ واحد و "کنور" با ۲۴۰ واحد 
افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معامالتی "فوالد" با ۸۴۴ واحد، "فملی" با ۷۴۴ 
واحد و "شپنا" با ۶۰۵ واحد کاهش، باالترین تأثیر منفی را بر روی شاخص کل بورس 

تهران را به خود اختصاص دادند.

  وضعیت فروش ارز اربعین در صرافی ها/ دینار را در صرافی های عراق 
و مرزی بگیرید

وضعیت فروش ارز اربعین در صرافی ها/ دینار را در صرافی های عراق و مرزی بگیرید 
رئیس کانون صرافان با بیان اینکــه زائرین می تواننــد ۱۰۰ دالر ارز اربعین را در 
صرافی های عراق و صرافی های داخل کشور در شــهرهای مرزی به دینار یا سایر 
ارزها تبدیل کنند، گفت: مردم می توانند بدون دغدغه از صرافی ها ارز اربعین بگیرند.

کامران ســلطانی زاده در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت فروش ارز اربعین در 
صرافی ها اظهار کرد: ارز اربعین در تمام صرافی های سراسر کشور بدون محدودیت 
به مردم داده می شود که این ۱۰۰ دالر از سهمیه شهروندان برای سایر ارزها چون 
ارز مسافرتی کم نمی شود و ســهمیه جداگانه ای است که مردم می توانند به همه 

صرافی های سراسر کشور مراجعه و این ارز را بخرند.
وی با بیان اینکه با فعال سازی آیکون مربوط به ارز اربعین، صرافی ها می توانند این ارز 
را تخصیص دهند، افزود: دینار عراق بیشتر در صرافی های شهرهای مرزی و برخی 
صرافی های تهران معامله می شود. در صرافی های تهران عمدتا دالر معامله می شود 
که زائرین هم در صرافی های عراق و مرزی در داخل کشور می توانند ۱۰۰ دالر را به 
ارزهای دیگر تبدیل کنند.رئیس کانون صرافان با تاکید بر اینکه مردم می توانند ارز 
اربعین را بدون دغدغه دریافت کنند، ادامه داد: در روزهای آینده خیلی از صرافی ها 
به چرخه عرضه و تقاضا دینار افزوده می شوند که با این امر، مطمئنا نیاز هموطنان به 
دینار نیز بدون مشکل حل خواهد شد.طبق این گزارش، بر اساس اعالم بانک مرکزی 
از روز گذشته فرآیند فروش ارز اربعین در صرافی های مجاز بانک مرکزی و بانک های 
ملی،  سپه، ملت، تجارت و صادرات به میزان ۱۰۰ دالر به نرخ توافقی شروع شد و 
بانک ها و صرافی ها باید نسبت به این اقدام می کردند.همچنین، در صورت تمایل 
زائرین به دریافت دینار، بانک ها و صرافی ها باید به جای ۱۰۰ دالر نسبت به پرداخت 

۱۵۰ هزار دینار عراق به نرخ توافقی به متقاضیان اقدام کنند. 

  اجرای الگوی جدید برای حقوق  کارمندان از اول شهریورماه
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم کرد: در صورت تأمین  شدن اعتبار، 
پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که 
مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق ها مدت کوتاهی کمک کننده 

خواهند بود.
 میثم لطیفی - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور- در 
نشست خبری امروز اظهار کرد: بر اساس اطالعات سامانه پاکنا و سامانه حقوق و 
دستمزد، تعداد کارکنان کشوری حدود ۲ میلیون ۱۰۰ هزار نفر و میانگین دریافتی 
آنان بین ۸ تا ۹ میلیون تومان اســت. رئیس جمهور دستور داده اند اطالعات همه 
کسانی که از دولت دریافتی دارند را داشته باشیم و در حال تهیه سامانه ای هستیم 

که اطالعات عمومی کارکنان دولت را در اختیار مردم قرار دهد.
وی از پیشنهاد الگوی پرداخت امتیازی به کارکنان خبر داد و گفت: سازمان اداری 
و استخدامی کشور این الگو را در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ارائه داده بود اما در 
مجلس دچار تغییراتی شد. نظام جبران خدمات امروز مبتنی بر درصد است؛ این الگو 
که طبق آن ساالنه حقوق ها درصدی افزایش پیدا می کند، موجب افزایش بیشتر 
دریافتی کارکنانی می شود که از قبل هم دریافتی بیشتری داشتند. بخشی از فاصله 

میان دریافتی های کارکنان دولت از همین موضوع ناشی می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: درحالی  که طبق قانون مدیریت 
خدمات کشوری، نظام جبران خدمت باید ترکیبی از امتیاز و ضریب ریالی ساالنه 
باشد. نگرانی ما برای اجرای این الگو استفاده  نکردن از منابع پایدار و ایجاد بار تورمی 
برای دولت است اما به هر حال امیدواریم این الگو روند قانونی خود را طی کند. در 
صورت تأمین شــدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت 
خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش 
حقوق ها مدت کوتاهی کمک کننده خواهند بود.لطیفی با تأکید بر لزوم عادالنه  
بودن پرداخت  به کارکنان، خاطرنشان کرد: البته منظور از پرداخت عادالنه، پرداخت 
برابر نیست، اما معتقدیم نظام جبران خدمت باید به سمت پرداخت بر اساس شغل، 
ویژگی های فردی و بهره وری کارکنان برود.وی افزود: امروز مشکل اصلی در تفاوت 
پرداخت ها، احکام کارکنان نیست، بلکه مشکل در وجود فیش دوم و رفاهیات است 
که آن هم به موجب اســتثنائات قانونی صورت می گیرد. ساماندهی این وضعیت 
منوط بر وجود اطالعات پرداختی به کارکنان همه دستگاه های اجرایی است.معاون 
رئیس جمهور با تأکید بر سیاست های دولت سیزدهم، تصریح کرد: بنای ما بر این 
است که در دولت سیزدهم حقوق نامتعارف نداشته باشیم و در حال حاضر نیز بر 
اساس اطالعاتی که در سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور 
وجود دارد، اگر پرداختی بیش از حدود قانونی صورت گیرد، سامانه به طور خودکار 
گزارش می کند. همچنین در نظر داریم با همکاری بانــک مرکزی از طریق یک 
شناسه ۳۰ رقمی برای کارکنان دولت یک حساب مجازی ایجاد کنیم تا اطالعات 
همه حساب های آنان از طریق آن قابل دسترسی باشد تا پرداختی مغایر با قانون به 

هیچ فردی صورت نگیرد.

ســخنگوی دولت گفت: تعرفه  واردات خودرو متناسب با نوع خودروها و بر 
اساس مصوبه وزارتخانه های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی مشخص خواهد شد.

 علی بهادری جهرمی در جریان بازدید از نخستین نمایشگاه تحول صنعت 
خودروی کشور اظهار کرد: مشــکالت بسیاری به دلیل تحریم های خارجی و 
سوءمدیریت و عدم برنامه ریزی مناسب در داخل کشور به وجود آمده و صنعت 
خودرو به گونه ای رشد کرده بود که رضایت عمومی را به دنبال نداشت. بر همین 
اســاس ایجاد تحول در مشکالت مزمن موجود سخت بود اما دولت پیگیری را 
تکلیف قانونی و شرعی خود می دانست و به همین دلیل با سرعت اقدام به تحقیقات 
کارشناسی کرد و پس از بازدید رئیس جمهوری از پارکینگ های خودروسازان 

برنامه ریزی ها انجام شد.
ســخنگوی دولت افزود: ۱۸۰ هزار خودروی ناقص در انبارها موجود بود و 
فاصله تقاضای مردم تا عرضه تولیدات خودروهای داخلی به دلیل کمبود قطعات 
زیاد شده بود اما خودروهای ناقص در آمار تولید ثبت می شدند، به همین دلیل 

رئیس جمهوری هشت فرمان صادر کرد که تحوالت در سه حوزه رقم خورد.

 3 تحول در صنعت خودروسازی
وی ادامه داد: نخستین تحول در تثبیت جریان تولید بود، به گونه ای که امروز 
خودروهای معطل مانده به دلیل کمبود قطعات به کمتر از یک هزار دســتگاه 

رسیده است و از سوی دیگر تولیدات بدون معطلی عرضه می شوند.
بهادری جهرمی گفت: تحول دوم توسعه بن سازه ها یا پلتفرم های خودرو همراه 
با بومی ســازی بود که در دستور کار قرار گرفت. تدبیر و چرخش استراتژیکی 
اتفاق افتاد که برای عرضه جهانی خودروها هم افزایی در حوزه های مختلف شکل 
بگیرد. بر همین اساس دو یا چند شرکت در مشارکت با یکدیگر بن سازه را ایجاد 

می کنند تا این مدل همکاری ها توسعه یابد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: این نوع همکاری ها هزینه تولید را کاهش می دهد 
و محدود به تولیدکنندگان دولتی نیست و بخش خصوصی داخلی نیز می تواند 
در این بخش حضور یابد.وی افزود: گام سوم دستیابی به تولید گسترده تر برای 

رقابت جهانی اســت؛ در واقع با این برنامه ها، کشور در حوزه خودروسازی توان 
تولید را افزایش می دهد و با بومی ســازی در شــرایط سخت، مقاومت پذیری 

بیشتری خواهد داشت.

 وضعیت تعیین تعرفه واردات خودرو
بهادری جهرمی با اشــاره به آئین نامه واردات خودرو، گفت: تعرفه ورود این 
خودروها به کشــور با توجه به نوع آن تعیین می شود؛ مقرر شده تا خودروهای 
اقتصادی که بتواند خط تولید کشور را حمایت کند و تکنولوژی الزم را انتقال 

دهد، وارد کشور شوند.
وی افزود: تعرفه ها متناســب با خودروها و بر اســاس مصوبه وزارتخانه های 

اقتصاد، صمت و بانک مرکزی مشخص خواهد شد.

 نخستین تبادل روبلی- ریالی
بهادری جهرمی درباره نمایشــگاه خودرو روســیه، گفت: در این رویداد ۱۲ 
تفاهم نامه خودرویی با روســیه به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو در یک ســال امضا 
شد که در همین روزهای نخست، اجرایی شدن برخی از آنها در جریان است. 
همچنین در این نمایشگاه، نخستین تبادل مالی روبل-ریال نیز میان خودروسازان 

و قطعه سازان رقم خورد.

تعرفه واردات خودرو هنوز تعیین تکلیف نشده است

  بررسی طرح کاهش سهمیه بنزین در برخی استان ها
وزیر نفت گفت: به همکاران پخش و پاالیش اعالم کرده ایم که یک بررسی مجدد در کاهش سهمیه بنزین در برخی استان ها صورت بگیرد و اکنون در حال مدیریت در این حوزه هستیم.

 جواد اوجی امروز در آیین بهره برداری و آغاز عملیات طرح های گازرسانی در هفته دولت، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایسنا درباره برنامه وزارت نفت برای اجرای طرح کاهش سهمیه بنزین در برخی استانها اظهار کرد: این روزها در حوزه 
تامین بنزین به دلیل افزایش حجم سفرها با چالش مواجه هستیم چراکه در برخی از روزها میزان مصرف به ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر می رسد. اما از آن طرف تولید در ۱۰ پاالیشگاه نفت، ۱۰۲ تا ۱۰۴ میلیون لیتر بیشتر نیست.

وی افزود: سراغ مخازن نیز رفتیم و در حال مدیریت شرایط هستیم و امیدواریم در ۲۰ روز آینده نیز مردم از این نعمت خدادادی با تالشی که همکاران در حوزه پاالیش و پخش انجام می دهند و شبکه را مدیریت می کنند، بدون مشکل بهره مند 
باشند و دغدغه ای برای مردم وجود نداشته باشد.

وزیر نفت درباره ناترازی گاز در فصل زمستان نیز گفت: سال گذشته اعالم کردیم که میزان ناترازی ۲۵۰ میلیون متر مکعب درفصل سرد است که علت آن نیز عدم سرمایه گذاری در سالهای قبل بود. در همین راستا طی این مدت برخی از پروژه ها 
در حوزه توسعه میادین گازی و تکمیل فازهای پارس جنوبی را آغاز کردیم.

اوجی با بیان این که قطعا امسال نیز با کسری گاز مواجهیم تاکید کرد: تالش می کنیم که با همت همکاران در شرکت ملی نفت فاز ۱۱ پارس جنوبی را که شاید در طول ۲۰ سال به صورت قرارداد روی کاغذ با پیمانکاران داخلی و خارجی ردو بدل 
می شد به سرانجام برسانیم.وی ادامه داد: ردیف نخست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با برداشت ۱۰ تا ۱۱ میلیون متر مکعب زمستان امسال عملیاتی می شود.
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/06/07

شماره : 1452

سیالب تابستانه امسال سبب ترشیدگی و شیوع آفت نیز 
موجب بروز عارضه خشکیدگی  خوشه خرما در بخش هایی 
از درختان خرمای منطقه جنوب کرمان شده به طوری که 

کام نخلداران را تُرش و خشک کرده است.
 استان کرمان با بیش از ۶۰ هزار هکتار سطح زیرکشت 
خرما و تولید افزون بر ۵۲۰ هزار تن محصول به عنوان یکی 
از قطب های مهم تولید خرمای کشــور شناخته می شود 
که سهم شهرستان های جنوبی این استان ۳۰ هزار هکتار 

سطح زیرکشت با ۲۲۰ هزار تُن محصول است.
طبق برآورد کارشناســان امسال پیش بینی محصول 
بیشتر و با کیفیت تری از نخلستان های جنوب برآورد شده 
بود که بارش باران در فصل تابستان و عارضه خشکیدگی 
خوشه خرما تمامی محاسبات و پیش بینی ها را برهم زد.

جاری شدن سیالب و شیوع آفت سبب کاهش کیفیت 
بخشــی از محصول خرمای جنوب کرمان شد و از سوی 
دیگر افزایش نیافتن قیمت خرما در مقایسه با رشد هزینه 

ها سبب نارضایتی خرماداران شده است.
عارضه خشــکیدگی  خوشــه خرما نیز سبب کاهش 
محصول خرما نسبت به سال گذشته شد که مبارزه با این 

آفت نیازمند فعالیت علمی و مدون است.
طبق برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی هزینه تولید 
هر کیلو خرما بیش از ۲۰ هزار تومان است و این موضوع 
ارتباط مستقیمی با بسته بندی و کیفیت خرما نیز دارد که 
خرمــاداران با رعایت این ۲ اصل می توانند زمینه افزایش 

قیمت محصول خرما را فراهم کنند.
قیمت امروز خرما در بازار جنوب استان کرمان به ازای 
هر ســه کیلوگرم خرمای کلوته)نوعی خرمای مرطوب و 

پرطرفدار( ۱۷ تا ۳۰ هــزار تومان و هر کیلوگرم خرمای 
مضافتــی از ۳۲ هزار تا ۳۵ هزار تومان و ضایعات خرما به 
ازای هر کیلو ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه هزار تومان در بازار خرید و 
فروش می شود.رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان 
از خســارت ۳۰۰ میلیارد تومانی سیالب، طوفان، عارضه 
خشکیدگی  خوشه خرما و ترشیدگی به نخل داران هفت 
شهرستان جنوبی استان کرمان طی سال جاری خبر داد.

احمد احمدپور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
سیالب، ترشیدگی و عارضه خشکیدگی  خوشه خرما بین 

۲۰ تا ۷۰ درصد با میانگین ۴۰ درصد
رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان از کاهش 
۴۰ درصدی تولید محصول خرمای این منطقه نسبت به 
ســال گذشــته خبر داد و گفت: طبق برآورد کارشناسان 
امســال پیش بینی تولید بیش از ۲۲۰ هزار تن محصول 
خرما را از نخلســتان های هفت شهرستان جنوبی استان 
کرمان داشتیم ولی خسارت سیالب و عارضه خشکیدگی 
و ترشیدگی سبب کاهش تولید محصول خرما شده است.
وی افزود: طبق گزارش کارشناســان کشاورزی امسال 

بیش از ۱۳۰ هزار تن تولید محصول خرما از نخلستان های 
منطقه جنوب استان کرمان پیش بینی می شود.

احمدپور از ذخیره ســازی بیش از ۷۰ درصد خرمای 
نخلســتان های هفت شهرستان جنوبی استان کرمان در 
ســردخانه ها خبر داد و تصریــح کرد: در مجموع منطقه 
جنوب کرمان ۷۰ سردخانه مدرن و نیمه مدرن فعال دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان همچنین 
از صادرات بیش از ۵۰ درصد خرمای تولید هفت شهرستان 
جنوبی اســتان کرمان خبر داد و اظهارداشــت: صادرات 
محصول خرمای جنوب کرمان به کشــورهای روســیه، 
افغانســتان، ارمنستان، چین و کشــورهای اروپایی انجام 
می شود.احمدپور در ادامه بزرگترین مشکل بازار محصول 
خرمای این منطقه را قیمت گذاری توسط دالالن عنوان کرد 
و راه حل پیشنهادی این مشکل را نفروختن محصول خرما 
با این قیمت خواند.وی با بیان اینکه بازار نوســانات زیادی 
دارد تصریــح کرد: قیمت خرما از ۱۵ هزار تومان در ارقام 
زودرس در اواخر خرداد ماه شامل رقم المهتری شروع شد 
و اینک ۳۵ هزار تومان برای یک کیلو خرمای مضافتی در 
حال فروش است.احمدپور در ادامه به حمل و نقل محصول 
خرما از باغ تا بازار اشاره کرد و گفت: خرما داران نسبت به 
نرخ هزینه حمل ونقل از باغ تا بازار یا سردخانه ها ناراضی 
هســتند.وی افزود: افزایش نرخ هزینه حمل ونقل سبب 
افزایش هزینه تولید و در نتیجه نارضایتی خرماداران شده 
اســت.احمدپور به حمل و نقل صادرات خرما در منطقه 
جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: هیچ مشکلی در این زمینه 
وجود ندارد چراکه بازرگانان خرما را از سردخانه یا نخلستان 

خریداری می کنند و حمل محصول با بازرگان است.

سیل و آفت، کام نخلداران جنوب کرمان را تُرش کرد

ــول  ــه گندمــکاران پ ــدازه ۳ ســال گذشــته ب ــه ان  امســال ب
پرداخــت شــده اســت

 مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی گفت: تاکنون بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد 
تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

ســید ســعید راد با اعالم اینکه تاکنون بالغ بر ۶۷ هــزار میلیارد تومان از 
مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، افزود: در فصل جاری خرید به اندازه 

۳ سال گذشته پول گندم به کشاورزان پرداخت شده است.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی از واریز مبلغ ۵ هــزار میلیارد تومان دیگر از 
مطالبات گندمکاران کشور همزمان با آغاز هفته دولت خبر داد و افزود: تاکنون 
۸۳ درصد از پول گندم خریداری شده به حساب این عزیزان واریز شده است 

و در تالشیم تا ۱۷ درصد باقی مانده را نیز به زودی به آنان پرداخت کنیم.
راد با اشاره به رشد ۵۵ درصدی خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت 
به سال گذشــته، اظهار کرد: تاکنون خرید تضمینی این محصول در کشور از 

۷ میلیون تن فراتر رفته است.
مدرعامل شــرکت بازرگانــی دولتی ایران با تأکید بــر اینکه فرآیند خرید 
تضمینی گندم در کشور همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: میزان خرید این 
محصول در مدت زمان مشــابه سال گذشته ۴ و نیم میلیون تن بود که به این 
ترتیب، تاکنون ۲ و نیم میلیون تن گندم بیشــتر از سال گذشته از کشاورزان 

خریداری شده است.

0606/190/33

1066
کارت ملــی بــه شــماره 4879650919 متعلــق بــه فاطمــه رجب لــو فرزنــد داود در تاریــخ 1401/04/02 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 4569898874 و 2 کارت  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 4569898874 و گواهینام ــی ب کارت مل
عابــر بانــک متعلــق بــه محبوبــه مقصودیــان فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــان فرزن ــی دولتی ــه غالمعل ــق ب ــماره 4569204430 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/05 مفق

شناســنامه بــه شــماره 273 و کارت ملــی بــه شــماره 4569319564 و رســید کارت ملــی بــه شــماره 
4569319564 و کارت واکســن و مــدارک ســهام عدالــت متعلــق بــه زهــرا نجــار فرزنــد عبــاس در تاریــخ 

1401/05/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1097
کارت ملــی بــه شــماره ملــی  2081179611 متعلــق بــه ســید علــی میــرزاده فرزنــد ســید محمــود در 

تاریخ 1401/05/29 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1866
ــخ  ــلمعلی در تاری ــد مس ــدی فرزن ــن محم ــه حس ــق ب ــماره 5389908619 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/05/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4911746866 متعلــق بــه معصومــه  جبــاری  فرزنــد امیــر علــی در 
تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2027

ــاس  ــید عب ــه س ــق ب ــماره  متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای ــماره 1970219246 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
 فرحــی فرزنــد سیدحســین  در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 0558938116 متعلــق بــه فاطمــه کاظمــی فرزند رضــا  در تاریــخ 1401/05/15 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

 
2065

پاســپورت اتبــاع خارجــی بــه شــماره p02408418 متعلــق بــه عبدالعظیــم رحیمــی فرزنــد میرافغــان 
در تاریخ 1401/05/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 5198651583 متعلــق بــه صابــر علــی پــور فرزنــد صدیــار در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/09 مفق

2084
ــد  ــا فرزن ــن نی ــی آری ــه عل ــق ب ــماره 0521134331 متعل ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ گواهینام

محمود در تاریخ 1401/05/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــی پاش ــد عل ــری فرزن ــت پی ــه میمن ــق ب ــماره 3251075101 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/29 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0047084081 متعلــق بــه مهیــن عبــادی فرزنــد صــدراهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/22 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0030627621 متعلــق بــه مرتضــی کتبــی فرزنــد محمــد اســمعیل در تاریــخ 
1401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــده  گل گل ــه فری ــق ب ــماره 0056137796 متعل ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــه رانندگ گواهینام
ــه در تاریــخ 1401/05/26 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. نصــرت ال

2110
کارت ملــی بــه شــماره 4370145619 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4370145619 و بیمــه نامــه 
ماشــین بــه شــماره 38ایــران 373 ل86 و کارت ماشــین بــه شــماره 38ایــران 373ل86 و کارت ســوخت 
ــخ  ــم در تاری ــد ابراهی ــاهلو فرزن ــان ش ــه جه ــت ال ــه حج ــق ب ــران 373ل86 متعل ــماره 38ای ــه ش ب

1401/05/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــا در تاری ــد عبدالرض ــی زاده فرزن ــن  قاض ــه امی ــق ب ــماره 4210308226 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/01 مفق

ــق  ــماره 4911490551 متعل ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 4911490551 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/25 مفق ــر در تاری ــد باق ــی فرزن ــم رجب ــه ابراهی  ب

می باشد.

2301
شناســنامه بــه شــماره ملــی 2111352284 متعلــق بــه یســنا علــی کال جندقــی فرزنــد حمیدرضــا در 

تاریخ 1401/05/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره ملــی 0039752194 و گذرنامــه متعلــق بــه آذر رضــوی فرزنــد معیــن الدیــن در 
تاریــخ 1401/05/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
کارت ملــی هشــمند و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  2121585869 و 
ــک   ــر بان ــدادی کارت عاب ــنلی 910233 و تع ــماره پرس ــه ش ــیما ب ــداو س ــازمان ص ــایی س کارت شناس
متعلــق بــه مهــدی ناظریــان فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/05/22 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خودروپــژو 207 هــاچ بــک مــدل 1401 بــه رنــگ مشــکی بــه شــماره پــالک 69 226 ج 92 
بــه شــماره شاســی NAAR0FE8NJ488085 بــه شــماره موتــور 178B0097900 متعلــق بــه علــی 

قرنجیــک فرزنــد تــاج محمــد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2501
گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 1140209930  و کارت ســوخت به شــماره 53ایــران491ی14 و کارت 
ــخ  ــینعلی در تاری ــد حس ــت فرزن ــن دوس ــا وط ــد رض ــه حمی ــق ب ــادرات متعل ــی و ص ــک مل ــر بان عاب

1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1142494111 متعلــق بــه امیــن هــوازاده فرزنــد قدمعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/28 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1141263701 متعلــق بــه حمیــد عمــادی فرزنــد فتــح اهلل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/10 مفق

ــیدکاظم  ــه س ــق ب ــی 5550201925متعل ــماره 82122905182 و کدمل ــه ش ــت ب ــان خدم کارت پای
دادور فرزنــد ســید صــادق در تاریــخ 1401/04/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1130522342 متعلــق بــه علیرضــا جعفــری پــور فروشــانی فرزنــد مصطفــی در 
تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0670133418 متعلــق بــه حمیــد رضائــی فرزنــد پیرعلــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/29 مفق

2504
گواهینامــه پایــه ســه و یــک فقــره چــک بــه مبلــغ 50 میلیــون ریــال 4 عــدد عابــر بانــک و بیمــه نامــه 
ماشــین و کارت ســوخت و کارت ماشــین بــه شــماره موتــور MVMD4G15BAFL022646 و شــماره 
ــدی  ــه مه ــق ب ــران 385 ص 49 متعل ــالک 67 ای ــماره پ ــی NATFBAAV4L1021749 و ش شاس

دهنوی فرزند حسن در تاریخ 1401/02/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره شناســنامه 320 و کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 6129589417 متعلــق 
ــده و از درجــه اعتبــار  ــد ســوخته زار در تاریــخ 1401/05/22 مفقــود گردی ــان فرزن ــه محمدی ــه فرزان ب

ســاقط مــی باشــد.

ــی 1170783201 و  ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــنامه 1967 و کارت مل ــماره شناس ــه ش ــنامه ب شناس
کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو و بیمــه نامــه ماشــین بــه شــماره موتــور 3724092 و شــماره 
ــه  ــه نام ــران 652 ی 64 و کارت ســوخت و بیم ــالک 23 ای ــماره پ شاســی S1422289199296 و ش
ماشــین متعلــق بــه محمــد نظــری خشــوئی فرزنــد حیــدر در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
کارت ملــی بــه شــماره 6540060440 متعلــق بــه محمــد چکالــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/05/28 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2280293511متعلــق بــه یاســین زارع فرزندتیمــور وگواهینامــه پایــه2و کارت 
ملــی بــه شــماره 2282513029متعلــق بــه محمــد زارع فرزنــد تیمــور در تاریــخ 1400/05/05 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 2283640822 متعلــق بــه محمــد فهیمــی فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرج در تاری ــد ای ــری فرزن ــاز طاه ــه فرحن ــق ب ــی 2281285189 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/02/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2296591035 متعلــق بــه ناهیــد جمشــیدیان تهرانــی فرزنــد جعفــر در تاریــخ 
1399/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2291752618 متعلــق بــه فاطمــه  شــمس فرزنــد دالور در تاریــخ 1401/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــر زاده  ــرم اکب ــه اک ــق ب ــماره 926 متعل ــه ش ــنامه ب ــماره 5199412906و شناس ــه ش ــی ب کارت مل
مردانقــم فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــعبان در تاری ــد ش ــز فرزن ــهرام پروی ــه ش ــق ب ــی2480132552 متعل ــماره مل ــه ش ــنامه ب شناس
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/28 مفق

ــخ  ــهراب در تاری ــد س ــعدی فرزن ــاره فهندژس ــه به ــق ب ــماره 2280643642 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1399/06/10 مفق

ــخ  ــین در تاری ــد حس ــیان فرزن ــه قدس ــه خدیج ــق ب ــماره 2291308971 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/02/15 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2291014341 متعلــق بــه شــیرین زارعــی فرزنــد مهــراب در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/30 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1289438773 متعلــق بــه فرزانــه موســائی فرزنــد ابولفضــل در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

شناســنامه متعلــق بــه محمــد علیــزاده  فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1290954836 و گواهینامــه پایــه دو و گواهینامــه ویــژه و کارت پایــان خدمــت 
متعلــق بــه ســید مهــدی میــر اعالیــی فرزنــد ســید جلیــل در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و 

از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2295106321 متعلــق بــه الهــه کریــم پــور فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

ــود  ــخ 1401/01/10 مفق ــد شــکر اهلل در تاری ــد فرزن ــه هاجــر  خــاک رن ــق ب ــه دو متعل ــه پای گواهینام
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه متعلــق بــه محمــد مهــدی بهــادر فرزنــد ســعید در تاریــخ 1399/12/10 مفقــود گردیــده و 
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2281577244 متعلــق بــه مهــدی شــریفی فرزنــد مهــرداد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/30 مفق

2801
شناســنامه بــه شــماره 92 متعلــق بــه شــهناز لطفعلــی پــور فرزنــد قنبــر  در تاریــخ 1401/03/15 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــد اســمعیل در تاریــخ  ــه علــی اکبــر مشــایخیان فرزن ــه شــماره 2219292703 متعلــق ب کارت ملــی ب
1401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2807
ــدی در  ــد مه ــی مســلمی فرزن ــر عل ــه امی ــق ب ــه شــماره 2150667800 متعل ــه ســه ب ــه پای گواهینام

تاریخ 1401/03/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــماره  ــه ش ــی ب ــی و کارت مل ــن اجتماع ــه تامی ــه بیم ــنامه و دفترچ ــه و شناس ــه س ــه پای گواهینام
2162497476 متعلــق بــه ســیده اعظــم حســینی فرزنــد ســید محمــد در تاریــخ 1401/06/02 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5309645251 متعلــق بــه ثریــا ســادات عمــادی فرزنــد ســید جــالل در تاریــخ 
1401/05/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2162745372 متعلــق بــه ســیده کبــری حســینی حاجــی فرزنــد ســید حســن 
در تاریــخ 1401/03/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــوی دل فرزن ــم ق ــه مری ــق ب ــه شــماره 2090602821 متعل ــه ســه ب ــه پای گواهینام
1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــا در تاری ــد رض ــدی زاده اری فرزن ــرداد  مه ــه مه ــق ب ــماره 2150640678 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5770048905 متعلــق بــه کمیــل غالمــی فرزنــد کاظــم در تاریــخ 1401/03/03 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــرث در  ــید کیوم ــد س ــی فرزن ــم جالل ــید ابراهی ــه س ــق ب ــماره 2162494124 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
تاریــخ 1401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه محمــد  جعفــری منــش  ــق ب ــه شــماره 0055266959 و کارت شناســایی ســپاه متعل ــی ب کارت مل
فرزنــد عزیــز الــه در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ظفــر در  ــه مجتبــی دل شــکیب فرزن ــه شــماره 0759928313 متعلــق ب گواهینامــه و کارت ملــی ب
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2150309890 متعلــق بــه مجیــد  محمــدی فرزنــد مجتبــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

2903
ــریال  ــماره س ــریال 3034000102276342 و987777/898 و ش ــماره س ــه ش ــی ب ــک بانک ــته چ دس
ــاب  ــماره حس ــکن و ش ــک مس ــعبه 899 بان ــماره ش ــی 517781 و ش ــا 517700 ال ــک ه ــای چ ه
13006157559متعلــق بــه قاســم  قربانــی فرزنــد فتحعلــی در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه شــماره 0010432019 و  ــت ب ــان خدم ــه شــماره 0010432019 و کارت پای ــه دو ب ــه پای گواهینام
کارت ماشــین بــه شــماره پــالک99 ایــران 568 ج 39 و کارت هــای بانکــی متعلــق بــه علیرضــا ســلیمانی 

فرزنــد امیــد علــی در تاریــخ 1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــی فرزن ــدی جوزدان ــاز احم ــب ن ــه عج ــق ب ــماره 1091640777 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
عباســعلی در تاریــخ 1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3978945355 متعلــق بــه احمــد علــی کیانــی فرزنــد عبدالباقــی در 
تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــران 216 ص 63 و معاینــه فنــی متعلــق ب ــه شــماره پــالک 10 ای کارت ماشــین  و کارت ســوخت ب
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داوود بابائــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/17 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0451652398 متعلــق بــه میثــم محمــد علیــزاده زنــده دل فرزنــد خلیل 
و کارت ماشــین ژالــه جعفــری بــه شــماره ملــی 0044832214 و شــماره پــالک 11 ایــران 543 ص 31 

در تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1531827411 متعلــق بــه فخرالدیــن  محمــدی فرزنــد ذکــر علــی در 
تاریــخ 1401/05/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرزاد در تاری ــد ف ــار مشــعوف فرزن ــه به ــق ب ــه شــماره 0013710036 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه فاطم ــق ب ــماره 0072630337 متعل ــه ش ــی ب ــماره 0072630337 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
ســادات حســینی فرزنــد ســید رضــا در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ــه شــماره 3920868511  ــه ســه ب ــه پای ــه شــماره 3920868511 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
ــر بانــک هــای متعلــق بــه محمــد رضــا کولیونــد  و کارت دانشــجویی بــه شــماره 3920868511 و عاب

فرزنــد علیرضــا در تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد علــی  ــه محمــد مهــدی شمشــیری فرزن ــه شــماره 2411003447 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
اکبــر در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه شــماره 1199296627 و  ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 1199296627 و گواهینام ــی هوشــمند ب کارت مل
کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 1199296627 متعلــق بــه حســن کرمــان پــور فرزنــد حبیــب اهلل در 

تاریــخ 1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه امیــن عســگری مورچــه خورتــی فرزن ــه شــماره 0069880565 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب
ســلمان  در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد غــالم عبــاس در  ــه کــوروش زاوش فرزن ــق ب ــه شــماره 0049858033 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
تاریــخ 1401/05/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین بیمــه نامــه وکارت ســوخت ومعاینــه فنــی  بــه شــماره 40 ایــران 696 ب 83 متعلــق بــه 
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــد امیرحســین در تاریــخ 1401/05/31 مفقــود گردی پارســا فخــری فرزن

مــی باشــد.

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0017663687 متعلــق بــه علیرضــا رصــاف فرزنــد جهانگیــر در تاریــخ 
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمندوکارت ســوخت وکارت هــای بانکــی  بــه شــماره 3979591816 متعلــق بــه امیــر 
بختیــاری فرزنــد عبــاس در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گذرنامــه بــه شــماره 0013260944 متعلــق بــه محمــد باقــری فرزنــد علی رضــا در تاریــخ 1401/05/25 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0025557920 متعلــق بــه شــیدا احمــدی جوزدانــی فرزنــد عبدالــه در تاریــخ 
1401/05/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 4209089291 متعلــق بــه ســیده زهــرا رحمتــی فرزنــد ســیدمهدی در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

و   0086295001 حســاب  و   370960 شــماره  پارســیان  بانــک  چــک  بانکــی  چــک  انــواع 
بانــک ســامان 26670696شــماره حســاب  370961 و حســاب 02000086295001  و  چــک 
بــه  پاســارگاد  بانــک  چــک  و  شــماره 9701201496001   9701201496001و26670697بــه 
ــاب  ــه حس ــماره 246909  ب ــارت ش ــک تج ــک بان ــاب 01046146001 و چ ــماره 364052وحس ش
ــود  ــخ 1401/05/20 مفق ــین در تاری ــد عبدالحس ــتانی فرزن ــد گزس ــه محم ــق ب 00222147174 متعل

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

شناســنامه بــه شــماره 0440522110 متعلــق بــه معصومــه یعقوبــی فرزنــد عبــاس در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0072961279 و کارت موتــور بــه شــماره 139 ایــران 92691 شــماره شاســی 
ــخ  ــا در تاری ــد غالمرض ــناس فرزن ــق ش ــد ح ــه مجی ــق ب ــور 2963698 متعل ــماره موت 8901904 ش

ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/06/01 مفقــود گردی

کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 0039729265 متعلــق بــه اســداله اقیانوســی  در تاریــخ 1401/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه ســمیرا عنایــت  ــه شــماره 0078835471 متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند وشناســنامه و گذرنامــه  ب
زاده فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/05/14 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد  ــه امیرحســن پنداســا فرزن ــق ب ــه شــماره 0450455475 متعل ــی هوشــمند وشناســنامه  ب کارت مل
حســین در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3016
ــه اعظــم رضائــی  ــه شــماره 68س168-12 متعلــق ب ــه شــماره 0938104780 و ســایر ب کارت ملــی ب

فرزند حسین در تاریخ 1400/01/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

3021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 3820836057 متعلــق بــه کیــوان جهانبخــش فرزنــد محمدرضــا در 

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

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 0022310878 متعلــق بــه محمــد مــرادی فرزنــد فــرض اهلل در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــال 1386  ــد س ــین پرای ــوع ماش ــران 22 ن ــماره 383 ل 97 ای ــه ش ــین ب ــین و کارت ماش ــند ماش س
رنــگ نقــره ای بــه شــماره موتــور 2021523 و شــماره شاســی S1412286135522 و شــماره ســاخت 
73735522 بــه نــام نورالدیــن موذنــی بــه شــماره ملــی 2594034738 در تاریــخ1401/02/01 مفقــود 

گردیــده و از درج اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3024
کارت ملــی بــه شــماره 1531265243 متعلــق بــه آقــای  بهمــن ســعیدی  فرزنــد ازبــر علــی در تاریــخ 

1400/07/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــاب در  ــد کامی ــیدانی  فرزن ــی س ــه لطف ــم اله ــه خان ــق ب ــماره 2659294917 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1400/10/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــای  ســعید  علیــزاده   ــه آق ــق ب ــه متعل ــه دو ب ــه شــماره 0410138800 و گواهینامــه پای ــی ب کارت مل
فرزنــد ســردار در تاریــخ 1399/10/10 مفقــود گردیــده اســت

ــین   ــر حس ــای امی ــه آق ــق ب ــوم  متعل ــه س ــه پای ــماره 0021659494 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــرقت  گردی ــخ 1401/06/04 س ــا  در تاری ــی الرض ــد موس ــرد فرزن ــان مف یاوری

ســاقط مــی باشــد

شناســنامه و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو و گذرنامــه و کارت ملــی بــه شــماره   
ــخ 1401/05/30  ــه در تاری ــد عبدال ــور فرزن ــب پ ــدی طهماس ــای  مه ــه آق ــق ب 1590295889 متعل

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

کارت ملــی بــه شــماره 4979370871 متعلــق بــه آقــای  غالمرضــا  رضایــی فرزنــد اســماعیل  در تاریــخ 
1401/03/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

گذرنامــه بــه شــماره P02967939 متعلــق بــه آقــای مصطفــی  صفــدری فرزنــد غالمحســین در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3041
کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه پایــه ســوم بــه شــماره ملــی 0703883569 متعلــق بــه اکــرم  عفتــی 

فرزند احمد در تاریخ 1401/05/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0919371647 متعلــق بــه هــادی قنبــری فرزنــد عبدالحســین  
در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3044
کارت ملــی بــه شــماره 4840120382 و شناســنامه بــه شــماره 4840120382 و کارت پایــان خدمــت 
بــه شــماره 4840120382 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 4840120382 و کارت موتــور بــه شــماره 
ایــران 85692/ 324 و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت بــه شــماره ایــران 85692/ 324 متعلــق بــه بهــروز 

بیات فرزند نایب علی در تاریخ 1398/06/05 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4011
ــد  ــد محم ــاطر فرزن ــادر ش ــه عبدالق ــق ب ــی 3720612988 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل

کریم در تاریخ 1401/06/03 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4030
کارت ســوخت و بیمــه نامــه و کارت ماشــین بــه شــماره 854د65ایــران31 متعلــق بــه نقــره رحیمــی 

فرزند ابراهیم در تاریخ 1401/05/30 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــود  ــخ 1400/01/01 مفق ــاس در تاری ــد عب ــژاد فرزن ــاکی ن ــا س ــه رض ــق ب ــت متعل ــان خدم کارت پای
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــرم در تاری ــد صیدک ــر فرزن ــدی ف ــرام مه ــه به ــق ب ــماره 4071563516 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/10 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4071786299 متعلــق بــه رســول دالونــد فرزنــد صفــدر در تاریــخ 1401/03/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5929415250 متعلــق بــه رعنــا جودکــی فرزند عیســی در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4072731889 و معاینــه فنــی و کارت ماشــین بــه شــماره 787ص36ایــران31 
متعلــق بــه رضــا آزادی فرزنــد غالمرضــا و گواهینامــه بــه اســم سیدرضاموســوی در تاریــخ 1401/01/01 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4072990450 و گواهینامــه پایــه دوم و کارت پایــان خدمــت و کارت تاکســیرانی 
بــه شــماره 151ت27ایــران31 متعلــق بــه حمیــد بازگیــر فرزنــد شــاه میــرزا وکارت ســوخت بــه اســم 
ــماره 4073350684  ــه ش ــوروزی ب ــب ن ــیده زین ــم س ــه اس ــی ب ــژاد و کارت مل ــر ن ــه فقی ــرض ال ف

فرزندصیــد کــرم در تاریــخ 1401/05/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و  دو   پایــه  گواهینامــه  و   5289676368 شــماره  بــه  ملــی  کارت 
ــخ 1401/05/01  ــد برخــوردار در تاری ــه مصطفــی نامــداری فرزن ــران31 و چــک  متعلــق ب 226ب33ای

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

ــی  ــماره مل ــنامه : 1168 ، ش ــماره شناس ــتان ش ــس راه اس ــم پلی ــه یک ــاعت پای ــت س ــه ثب دفترچ
بــه  : 1105014متعلــق  ، شــماره ســریال دفترچــه   29 : ، شــماره کاردکــس   4072846228 :
اعتبــار  از درجــه  تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و  بهــروز در   ســلمان اســکینی فرزنــد 

ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد نادعل ــه فرزن ــر بازگیرریمل ــه اکب ــق ب ــماره 4073034561 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/29 مفق

گواهینامــه پایــه ســه  و کارت ماشــین بــه شــماره 211د99ایــران31 متعلــق بــه امیــن نجفــی فرزنــد 
چــراغ علــی در تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4072344591 و گواهینامــه پایــه یک و کارت ســالمت و کارت هوشــمندرانندگی 
ــماره  ــه ش ــین ب ــوخت و کارت ماش ــه و کارت س ــه نام ــی و بیم ــه فن ــت و معاین ــان خدم و کارت پای
ــید  ــم جمش ــه اس ــه ب ــید  و گواهینام ــد جمش ــتگو فرزن ــران راس ــه کام ــق ب ــران31 متعل 252س41ای

راســتگو در تاریــخ 1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5929637016 متعلــق بــه فریــده رحمتــی فرزند مختــار در تاریــخ 1401/04/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4060726303 و کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه ســه و کارت ســوخت و 
بیمــه نامــه و معاینــه فنــی وکارت ماشــین بــه شــماره 226س74ایــران31 متعلــق به احســان جمشــیدی 

منــش فرزنــد اســماعیل در تاریــخ 1401/05/28 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5109
شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 3490201175 و گواهینامــه ماشــین و کارت پایــان خدمــت و کارت 
ماشــین بــه شــماره پــالک 659-48س74 و کارت ســوخت و بیمــه نامــه بــه شــماره بیمــه 
1401/5/1/117/37619/237 متعلــق بــه محمــد دریایــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/03 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد علــی حیــدر در تاری ــادگاری فرزن ــه معصومــه ی ــق ب ــه شــماره 0078732948 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0042893641 متعلــق بــه محمــد حاتمــی فرزند حســن در تاریــخ 1401/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0037197304 و گواهینامــه ماشــین و موتــور و بیمــه نامــه موتــور ســیکلت و 
ــه شــماره  ــور ب ــه شــماره پــالک 858د68 ایــران11 و کارت موت بیمــه نامــه ماشــین و کارت ماشــین ب
ــخ 1401/06/03  ــد در تاری ــد محم ــادی فرزن ــاج آب ــا ت ــه رض ــق ب ــوخت متعل 86575/132 و کارت س

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 6589826021 و شناســنامه متعلــق بــه مجیــد رضائــی فرزنــد حســن در تاریــخ 
1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد محس ــیدی فرزن ــیروس جمش ــه س ــق ب ــماره 4160190804 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1401/06/03 مفقــود گردی

ــم  ــه مری ــق ب ــک متعل ــر بان ــین و کارت عاب ــه ماش ــماره 0520445392 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
حســنی فرزنــد مصطفــی در تاریــخ 1401/05/27 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــران40  ــه شــماره پــالک 16/615ب ای ــه شــماره 0013612433 و بیمــه نامــه ماشــین ب کارت ملــی ب
ــه  ــق ب ــراه متعل ــن هم ــی تلف ــوخت و گوش ــه 1400/5/1/109/34601/1336و کارت س ــماره بیم ش
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/05 مفق ــی در تاری ــی عل ــد مرتض ــوالدی فرزن ــعید ف  س

ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0075429764 و کارت ســوخت متعلــق بــه مرتضــی فرقانــی فرزنــد علــی اکبــر 
در تاریــخ 1401/05/19 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5939110053 متعلــق بــه مصطفــی علــی دادی تلخســتانی فرزنــد شــکر خــدا 
در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی بــه شــماره 0075223805 و گواهینامــه ماشــین و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه محمــد 
مقــدم فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1400/01/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5649920575 متعلــق بــه اســداهلل  اکبــری فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/10/01 مفق

5111
شناســنامه بــه شــماره 6462 و کارت ملــی بــه شــماره 0534657575 و گواهینامــه پایــه ســه و کارت 
پایــان خدمــت  متعلــق بــه عــادل آباقــری مرزیجرانــی فرزنــد محســن در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــر در تاری ــی اصغ ــد عل ــادی فرزن ــه عب ــه معصوم ــق ب ــماره 0792761642 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب 1401/05/22 مفقــود گردی

5502
ــید  ــد س ــی فرزن ــی چماچائ ــانه  جمال ــیده افس ــه س ــق ب ــماره 2593790512 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــین  در  ــید حس ــد س ــری  فرزن ــم  اکب ــید مری ــه س ــق ب ــماره 3241713091 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7006
شناســنامه بــه شــماره 4490717113 متعلــق بــه مبینــا ســلیمانیان فرزنــد احمــد در تاریــخ 

1400/07/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــان فرزن ــه نجفی ــرض ال ــه ف ــق ب ــماره 4539346091 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب 1400/04/01 مفقــود گردی

7009
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0080710751 و کارت ماشــین بــه شــماره 20ایــران 766 س26 و کارت 
ســوخت بــه شــماره 20ایــران 766س26 متعلــق بــه امیــد  نــوری  فرزند حمیــد  در تاریــخ 1401/05/20 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7010
شــماره  بــه  ســوخت  کارت  و  دو  پایــه  گواهینامــه  و   5949622154 شــماره  بــه  ملــی  کارت 
22ایــران168س38 و کارت ایثارگــری متعلــق بــه یوســف ترابــی فرزنــد نصــرت در تاریــخ 1401/06/02 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــه محمــد پیلــه  ــه شــماره 4324421269 و شناســنامه و گواهینامــه پایــه ســه متعلــق ب کارت ملــی ب
فروشــان فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

7014
کارت ملــی بــه شــماره 4621684531 و گواهینامــه پایــه یــک بــه شــماره 4621684531 و کارت پایــان 
ــخ  ــی در تاری ــد نجاتعل ــهرکی فرزن ــده ش ــک فرازن ــه باب ــق ب ــماره 4621684531 متعل ــه ش ــت ب خدم

1401/05/20 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشــین بــه شــماره 71 ایــران 578ص41 ,شــماره موتــور80110257  و کارت ســوخت بــه شــماره 
71 ایــران578ص41 متعلــق بــه نســرین آزادشــهرکی فرزنــد غالمرضــا در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــدی در تاری ــد مه ــرد فرزن ــوری ف ــه محمدرضــا ان ــق ب ــه شــماره 4610067943 متعل ــی ب کارت مل
1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7026
شناســنامه بــه شــماره شناسنامه باشــماره ی21910 متعلــق بــه محمدحســین ســعیدی فرزنــد کــرم در 

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

کارت ملــی بــه شــماره 0012728667 متعلــق بــه مهشــید زکــی فرزنــد فرهــاد در تاریــخ 1400/01/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــن در تاری ــد محمدامی ــه فرزن ــیروان انوش ــه س ــق ب ــماره 2959956567 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/01 مفق

ــخ  ــان فرزنــد ابوالقاســم در تاری ــن مرادی ــه حس ــق ب ــه شــماره 0041719476 متعل ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/15 مفق

شناسنامه باشــماره ی2174  شــماره  بــه  شناســنامه  و   2594403083 شــماره  بــه  ملــی  کارت 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/01 مفق ــرام در تاری ــد به ــام فرزن ــی اپ ج ــه عل ــق ب  متعل

ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1990576427 متعلــق بــه محمــد عزیزی پنــاه فرزنــد علــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

7059
کارت ماشــین بیمــه نامــه کارت ســوخت  بــه شــماره 89س233ایــران12 متعلــق بــه مهــدی  نظریــان 

فرزند محمد در تاریخ 1401/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7060
ــد  ــور هاشــم شــاندیز فرزن ــی پ ــه عل ــق ب ــی 0923105018 متعل ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0920818730 و شناســنامه بــه شــماره ملــی 0920818730 
ــد حمیــد در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  ــه منیــژه نیکنــام فرزن متعلــق ب

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2240083395 و شناســنامه بــه شــماره ملــی 2240083395 
متعلــق بــه معصومــه شــهابی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0933522649 متعلــق بــه فاطمــه یــادگاری فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0922021139 متعلــق بــه فرزانــه ثقفــی فرزنــد علــی در تاریــخ 
1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0740300652 متعلــق بــه شــیما نعیمــی فرزنــد غالمحســن در 
تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0749795948 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
0749795948 متعلــق بــه علــی مشــفق فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 1401/01/01 مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــا در  ــد رض ــدی فرزن ــن محم ــه آری ــق ب ــی 0923599037 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1401/06/02 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 5749386597 متعلــق بــه مرتضــی اروجــی فرزنــد حســین در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه  ــه ب ــه شــماره 106 و گذرنام ــی 0934900930 و شناســنامه ب ــه شــماره مل ــی هوشــمند ب کارت مل
شــماره ملــی 0934900930 متعلــق بــه جــواد کریمــی فرزنــد حیــدر در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7063
ــخ  ــداله در تاری ــد اس ــی فرزن ــه   کاوکوش ــه فاطم ــق ب ــماره 1062257472 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 9800398813 متعلــق بــه زهــرا رازقــی چــری فرزنــد حســین اصغــر 
در تاریــخ 1401/01/30 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــری فرزن ــه پ ــی زندی ــه مصطف ــق ب ــماره 3932145021 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2432441052 متعلــق بــه نــواز کشــت کار فرزند امرالــه در تاریــخ 1401/05/29 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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چهار گام دولت برای پایداری آب آشامیدنی در کهگیلویه و بویراحمد

پایتخت نمکی ایران  دراســتان ســمنان ســوژه وســرفصل جدیدطرف 
گردشــگری زمین شــناختی ونمک درمانی)salt therapy( چندســالی 
 هســت که با نیــم نــگاه آژانســهای گردشــگری روبه روشــده اســت. 
درگذشته شهرگرمســاربا توجه به موقعیت جغرافیای واقلیمی، آب وهوای 
گرم خشک رویکردی مناسبی جهت جذب گردشگر نداشت اگرکسی به این 
شهرســری می زد. هیچ یک ازمردم محلی شهر جزدرشمال شهردرمنطقه 
بنه کوه ورودخانه حبله رود هیچ توصیه قابل قبولی برای گردشگری نداشت 
وازطرفی  شهرگرمســاربنا به دمای باال در فصل تابســتان مشــتاقی برای 
بازدیدازجاذبه ها واسکان نداشت اما چندسالیســت که بنا به لطف وکمک 
خداوند  وهمراهی تعدادی عاشــق و عالقمندبه طبیعت  بامعرفی مکانهای 
 دیدنی وجذاب که برای خیلــی ازمردم محلی بی اهمیت وکــم ارزش بود

حاال مکانهای مهمی برای طرف گردشگری استان وکشورمورد توجه قرارگرفته 
است. یکی ازلوکیشن های مهم شهرگرمسار معادن نمک وگشتهای نمکی آن 

می باشد که مورد استقبال جمعی از مردم ایران ازغرب کشور  شهرتبریز تا شرق 
کشور استان خراسان مشهدو ازشمال) مازندران وگیالن( تا جنوب مورد توجه 
قرارگرفته اما نکته مهم این طرف گردشگری به نام )پایتخت نمکی ایران( با 
حضور گردشگران مشتاق که درفصل تابستان هم به شهرمراجعه میکنن که 

جای بس شکرگزاری وخوشحالیست .
امــا ازطرفــی آمــاده نبــود تاسیســات مرتبــط گردشــگری ازجمله 
 معــادن امــن وبــدوراز خطــر خــود زنــگ خطــری درجهــت

دورکردن عالقمندان به گشــت های نمکی اســت و درصورت بروز ریزش 
 وحوادث کل مجموعه گردشگری منطقه دچار رکود وخسارت بزرگی خواهند

شد چه خوبه مسولین شهرقبل ازهراتفاقی به فکرحل مشکل این جاذبه های 
بی نظیر باشند.

 شتاب در تکمیل احداث راه آهن رشت- کاسپین و آزاد سازی ۷۰ درصد 
حریم دریا و بهبود زیرســاخت های تجارت خارجی از مهم ترین دستاوردهای 

دولت سیزدهم در استان گیالن است.
 یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می گذرد، دولتی که 
به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی و با شعار »دولت مردمی، ایران قوی« کار 
خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت های 
پس از انقالب، هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم و آیت اهلل رئیسی میراث دار 
مشــکالت، ضعف ها و کاســتی های برجای مانده از دولت پیش از خود نبوده 
اســت.وضعیت بد شاخص های کالن اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش 
پول ملی، تورم باال و بسیاری دیگر از چالش ها که ماحصل سیاست گذاری ها و 
اقدامات نادرست  سال های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته 
آیت اهلل رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت 

قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با این حال گرچه چالش ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئوالن 
دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی 
یکســال گذشته عالوه بر رفع بســیاری از چالش های گذشته و تالش برای 
ریل گذاری صحیح برای حرکت به ســوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی 
نیز در حوزه های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می رسد با 
گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

بررسی دســتاوردها، اقدامات و فعالیت های مهم استانداری های سراسر 
کشــور در سال نخست دولت سیزدهم که توسط وزارت کشور منتشر شده، 
نشان دهنده اقدامات عمرانی، زیرساختی، اجتماعی و حمایتی در بخش های 

مختلف است.
در این راستا، اجرای طرح های پیشنهادی ادغام روستایی، تجمیع روستایی، 
انتزاع روستایی و پیگیری و حل و فصل موضوعات و مسائل اختالفات مرزی، 
ساماندهی اتباع غیرمجاز، ارائه امکانات و خدمات به اتباع مقیم استان و اعطای 
تابعیت و صدور شناسنامه به ۱۵۰ فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 

خارجی از اقدامات انجام شده در این استان در ماه های اخیر است.

 آزاد سازی نوار ساحلی در حریم 6۰ متری دریا
آزاد سازی نوار ساحلی در حریم ۶۰ متری دریا در ماه های نخست استقرار 
دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت که باعث آزاد سازی ۷۰ درصد نوار 

ساحلی در حریم ۶۰  متر دریا شد.
این طرح از ۹ دی ســال ۱۴۰۰ تا ۱۶ بهمن همان سال به طور اجرا شد. 
از مزای اجرای این طرح، بهره مندی آزاد مردم از مواهب طبیعی دریا، ایجاد 

اشتغال و گسترش فرصت های شغلی گردشگری دریایی بوده است.

 پیگیری رفع مشکالت سایت زباله سراوان
رفع مشــکالت سایت زباله ســراوان که حدود ۴۰ سال مورد غفلت و بی 

توجهی قرار گرفته نیز در ماه های اخیر پیگیری شده است.
رفع مشــکالت مربوط به عدم اجرای تعهدات شرکت های بیمه در قبال 
بیمارستان ها و بیمه شدگان، مقاومت در برابر عدم تجدید قرارداد شرکت های 
بیمه با بیمارستان ها از اقداماتی محسوب می شود که از طریق برگزاری جلسات 
مکرر و ایجاد هم افزایی میان بیمارســتان ها و شرکت های بیمه، انجام شده 
اســت.امحاء سموم سنواتی ۴۰ ساله دپو شده در انبار جهاد کشاورزی که بال 
استفاده رها شده و خطرات زیستی بسیاری داشت نیز در یک سال گذشته، 
انجام شد.تدوین برنامه عملیاتی اطفای حریق استان با محوریت منابع طبیعی 
استان، پیگیری و نظارت بر بیمه محصوالت کشاورزی و باغی به منظور افزایش 

سطح پوشش اراضی و باغی از طریق صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان، 
پیگیری نحوه اجرای قانون بیمه اجباری همگانی منازل مسکونی، پیگیری نصب 
سیستم قطع اتوماتیک شیرگاز در زلزله در ساختمان های خاص و عمومی، 
پرداخت اعتبار جهت جابجایی و اسکان موقت خانوارهای آسیب دیده و ارتقای 
ظرفیت پردازش کارخانه کود آلی رشت از ۳۵۰ به ۹۰۰ تن نیز در سال نخست 

فعالیت دولت سیزدهم، انجام شده است.

 تکمیل عملیات اجرایی پروژه راه آهن رشت - کاسپین
تکمیــل عملیات اجرایی پروژه راه آهن رشــت -کاســپین از مهم ترین 

دستاوردهای بخش حمل و نقل در استان بوده است.
این پروژه پیش از آغاز دولت سیزدهم، کلنگ زنی شده اما سرعت اجرای 
پایینی داشته است. اما پس از دستور رئیس جمهور در سفرهای استانی، منابع 
این پروژه تزریق شــده به طوری که در ماه های اخیر پیشرفت فیزیکی این 

پروژه از ۶۷ درصد بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
تکمیل عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر همســطح میدان گیل الهیجان 
و ایجاد ســامانه الکترونیکی تخلفات کمیسیون ماده ۹۹ نیز از دیگر اقدامات 

استان بوده است.

 افزایش تجارت خارجی
افزایــش ۱۶ درصــدی ارزش دالری صادرات و ریــل گذاری برای تحقق 
هدف گــذاری صادرات اســتان به میزان ۸۰۰ میلیون دالر در ســال ۱۴۰۱ 
از جمله دســتاوردهای اســتان در طول سال نخست فعالیت دولت سیزدهم 
اســت که در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۳۰ 

درصدی داشته است.
طــی چهار ماه نخســت ســال ۱۴۰۱  صــادرات کاال از مبادی گمرکی 
اســتان بــه میــزان ۳۳۶ هزار تــن و بــه ارزش ۲۴۴  میلیــون دالر بوده 
 کــه نســبت به مــدت مشــابه ســال گذشــته از نظــر ارزش دالری، ۱۶

 درصد افزایش داشته است.

  گرمسار پایتخت نمکی

شتاب گیالن در تکمیل احداث راه آهن رشت- کاسپین و آزادسازی حریم دریا

 طرح به ســازی و اصالح شبکه برق ۲۰ روســتای شهرستان نایین
 اســماعیل محمــدی نصیــری، مدیر بــرق شهرســتان نایین گفــت: طرح 
بهســازی و اصالح شــبکه برق ۲۰ روســتای شهرســتان نایین بــا اعتباری 
بالــغ ۲۰ میلیــارد ریال صــورت گرفت که بــه ازای هر روســتا یــک میلیارد 
ریــال اختصــاص داده شــد و جمعا بــا در نظر گرفتــن محل آورده شــرکت 
 توزیــع ۳۰ میلیــارد ریــال بــرای ایــن روســتاها اختصــاص یافته اســت.

مدیر برق ناییــن از اجرای طرح جهادی بهســازی و اصالح ۲۰ روســتای دیگر 
شهرســتان نایین با اعتباری بالغ بر ۴۰میلیارد ریال تا پایان ســال خبر داد.او از 
دیگر برنامه های شــرکت برق را اجرای طرح ۳۰ کیلومتری تبدیل شبکه سیمی 
برق به کابل خودنگه دار عنــوان نمود و افزود: به جهت تقویت شــبکه، رفع افت 
ولتاژ و پیشــگیری از سرقت طرح تبدیل شبکه ســیمی برق به کابل خودنگه دار 
 صورت گرفته که در ســال جاری نیز تا ۱۰۰ کیلومتر این طرح قابل اجرا اســت.

نصیری با اشــاره ایجاد ۵۰ نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
گفت: مقدار ۲ مگاوات برق تولیدی به شبکه توزیع برق شهرستان اضافه شده که 
این طرح قابل اجرا در پشت بام خانه ها، مرغداری ها, دامداری ها و یا گوشه کارخانه ها 
می باشد چرا که نیروگاه های خورشیدی بعد از چهار سال بازگشت سرمایه، درآمد 

پایدار خوبی محسوب می شود. 

 ۲5 میدل باس وارد اصفهان شد
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه ۲۵ میدل باس وارد 
شهر شده است، گفت: تا قبل از مهرماه سال جاری ۲۵ دستگاه میدل باس دیگر وارد 
اصفهان می شود و ۵۰ دستگاه دیگر نیز تا پایان سال به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 
اضافه خواهد شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سیدعباس 
روحانی با اعالم این خبر گفت: خرید ۱۰۰ دستگاه میدل باس با هدف بهبود کیفیت 

حمل ونقل عمومی شهر در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفته است.
او با بیان اینکه ۲۵ میدل باس اکنون شده وارد اصفهان شده است، گفت: تا قبل از 
مهرماه سال جاری ۲۵ دستگاه میدل باس دیگر هم وارد اصفهان می شود و ۵۰ دستگاه 

نیز تا پایان سال به ناوگان اتوبوسرانی اضافه خواهد شد.
روحانی توضیح داد: نوع سوخت این خودروها گازوئیل، نوع موتور آنها چهار سیلندر 
خطی، استاندارد آالیندگی آن یورو پنج و مجهز به سیستم کنترل هوشمند دمای 
موتور است.روحانی با بیان اینکه حداکثر سرعت مجاز میدل باس ها ۸۰ کیلومتر 
است، تأکید کرد: سازه طراحی شده بدنه و اتاق این خودروها مستحکم و مطابق 
استاندارد اســت و ارتفاع ورودی میدل باس ها نیز جهت سهولت در ورود و خروج 
مسافران پایین است.آنطور که مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
گفته است، میدل باس ها دارای رمپ ویژه معلوالن، دو دریچه سقفی اضطراری در 
جلو و عقب، مانیتور رنگی با قابلیت پنج ورودی، یــک دوربین باالی درب ورودی 
وسط، یک دوربین داخل فضای مسافری جهت نظارت راننده، زنگ درخواست پیاده 
شدن، سامانه تهویه مطبوع با ظرفیت برودتی ۲۸ کیلووات و خنک کنندگی مناسب 
و ظرفیت هوادهی ۴۲۰۰ مترمکعب هستند.روحانی اضافه کرد: این خودروها دارای 
۲۱ صندلی مستحکم و راحت از جنس پلی آمید ضد اشتعال با روکش مناسب از 

مخمل یا چرم مصنوعی قابل شست وشو هستند. 

 بازدید مهندس صبوری خواه سرپرســت شرکت عمران بهارستان 
 از پروژه احداث مدرسه ۱۲ کالسه شــهید چمران در این شهر جدید

به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران بهارســتان، این مدرســه در زمینی به 
مساحت ۳۷۰۰ مترمربع با زیربنای ۱۵۵۰ مترمربع با امکاناتی مانند آزمایشگاه، 
کالس کار و تالش، ســالن جلســات، کتابخانه، اتاق بهداشــت، وضوخانه و اتاق 
 مشاور توسط شرکت عمران بهارستان در محله مســکن مهر احداث شده است.

شرکت عمران برای ساخت این مدرسه ۱۲ کالسه مبلغی بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال 
هزینه کرده است. 

 پاالیشگاه گاز ایالم بر روی ریل توسعه
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایــالم از گام بــزرگ این واحــد صنعتی برای 
تولیــد محصــوالت پنجگانه خبــر داد و گفــت: هم اکنــون این پاالیشــگاه 
گازی بــر روی ریــل توســعه قــرار دارد و بــا تولیــد محصوالت متنــوع در 
 ردیف شــرکت های بــزرگ تولیــدی و صنعتی اســتان قــرار گرفته اســت.

به گزارش روابط عمومــی، روح اله نوریــان،  با بیان اینکه هفتــه دولت فرصت 
مغتنمی بــرای بیــان واقعیت هــا و اقدامــات عملیاتــی در راســتای تحقق 
نامگذاری ســال جاری اســت، افزود: خوشــبختانه با تالش جهادی همکاران 
 ســتادی و عملیاتی میزان تولید محصوالت افزایش چشــمگیری داشته است.

وی به تولیدات این واحد صنعتی در هفته دولت ســال گذشــته تا امسال اشاره 
کرد و اظهار داشــت: به منظور تحقق نامگذاری ســال جاری، توســعه اقتصاد 
استان، موقعیت اســتراتژیک، پایداری وضعیت شــبکه گاز و تزریق برق و غیره 
 تالش شــده که تولیدات و فروش نسبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش یابد.

مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز ایالم بــه افزایش تولید محصــوالت پنجگانه 
این شــرکت از هفتــه دولت ســال گذشــته تاکنون اشــاره و تصریــح کرد: 
در این مــدت میانگین محصوالت تولیدی ۵۰ درصد نســبت به مدت مشــابه 
 رشــد داشــته و این مهــم بیانگــر توجه دولــت به تولیــدات داخلی اســت.

نوریــان از تزریــق یــک میلیــون و ۴۷۲ هــزار مترمکعــب گاز طبیعــی به 
خط سراســری خبــر داد و افــزود: ایــن واحد صنعتــی از هفته دولت ســال 
گذشــته تا امســال نزدیک بــه ۱۱۰ هــزار  تــن گازاتــان تولید نمــوده که 
 نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ۲۹۳ درصد رشــد را نشــان مــی دهد.

وی از تولید بیــش از ۱۸۷ هــزار تــن گاز مایع خــام در این مدت خبــر داد و 
اظهار داشــت: این میزان تولید و فروش نســبت به سال گذشــته از افزایش ۴۹ 
درصدی برخوردار اســت که نشــان می دهد ایــن واحد صنعتــی برنامه های 
 مدونی برای افزایــش تولیدات و فــروش آنها در دســتور کار قرار داده اســت.

مدیرعامــل شــرکت پاالیش گاز ایــالم با بیــان اینکــه ۷۰ هزار تــن گوگرد 
درهفته دولت ســال گذشــته تا امســال تولید شــده اســت، تصریــح کرد: 
در ایــن مــدت ۱ میلیــون  ودویســت هــزار  بشــکه میعانــات گازی در این 
 واحــد صنعتــی تولیــد و در اختیــار پتروشــیمی ایالم قــرار گرفته اســت.

نوریان از تزریق بیش از  ۵۳ هزار مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری و استان در این 
مدت  خبر داد و خاطر نشان کرد: در راستای مسئولیت های اجتماعی و جلوگیری 
از خاموشی برق، این واحد صنعتی هر ساله میزان قابل توجهی برق به شبکه تزریق 

می کند. 

  بهره برداری  از56 طرح آب و فاضالب از ابتدای هفته دولت در مشهد 
 مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد گفت: ۵۶ طرح آب و فاضالب در این 
کالنشهر و روستاهای تحت پوشش شهرستان مشهد با چهار هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال 
اعتبار طی هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی شده است.حسین اسماعیلیان گفت : حفر 
و تجهیز ۱۹ حلقه چاه با ظرفیت آبدهی ۳۷۸ لیتر بر ثانیه، بازسازی و بهسازی مخزن 
۳۰ هزار متر مکعبی، اصالح و بازسازی خطوط و شبکه توزیع به طول ۳۹ کیلومتر 
و نیز توسعه و تکمیل خطوط آبرسانی به طول هشت کیلومتر با هزینه ۲ هزار و ۳۵ 

میلیارد ریال از طرح های آبرسانی شهرستان مشهد در هفته دولت است.

 تامین آب پایدار مناطق مختلف کهگیلویه و 
بویراحمد با شتاب بخشی به طرح های بزرگی 
چون سد تنگ سرخ،آبرسانی به چهار شهر حوزه 
کهگیلویه،آبرسانی به لیکک و برنامه ریزی برای 
نوسازی شبکه فرسوده آب شهر یاسوج در دوره 
یک ساله فعالیت دولت سیزدهم در مسیر تحقق 

قرار گرفته است.
آب آشــامیدنی بخش عمده ای از شهروندان 
کهگیلویه و بویراحمدی از طریق ســفره های 
زیرزمینی تامین می شود که این امر دسترسی 
به حیاتی ترین نیاز زندگــی مردم را همواره 
با مشــکالتی مواجه می کند به همین دلیل 
مسووالن دولت سیزدهم قصد دارند تا با شتاب 
بخشــی به طرح های تامین آب آشــامیدنی، 
انتقال آب ســد در دست بهره برداری کوثر و 
ســازه آبی در حال ساخت چم تنگ سرخ به 

این مشکالت پایان دهند.
در حالی که هم اکنون مناطقی از ۶ شهر و ۲۳۰ 
روستای کهگیلویه و بویراحمد با جمعیت ۱۱۰ 
هزار نفر با تنش آبی مواجه هستند مسووالن 
امیدوارندتــا بــا تحقق این برنامــه ها زمینه 
دسترسی به آب آشامیدنی شمار قابل توجهی 

از مردم این استان را فراهم کنند.
طرح های در دســت اجرای ســد تنگ سرخ 
بویراحمد، آبرسانی از سد کوثر به بهمئی برای 
تامین آب ۸۵ هزار نفر، آبرسانی از سد کوثر به 
دهدشت، چرام، لنده  برای ۳۰۰ روستا و ۲۴۰ 
هزار نفر جمعیت از جمله برنامه هایی است که 
در دولت های پیش آغاز شده اما دولت در تالش 

تا روند ساخت آنان را سرعت بخشد.
شهروندان کهگیلویه و بویراحمدی اعتقاد دارند 
که دسترسی به آب آشامیدنی پایدار برای همه 
ساکنان ســرزمین معروف به  چشمه سارها 
و رودخانه های خروشــان با وجود داشتن ۱۰ 
درصد آبهای جاری ایران مطالبه به حق است 
به همین دلیل از مسووالن می خواهند تا همه 
تالش خود را برای تکمیل طرح های تامین آب 

پایدار بکار گیرند.

 آبرسانی به لیکک
انتقال آب از ســد کوثر به لیکک از طرح های 
بزرگ تامین آب آشامیدنی استان کهگیلویه و 
بویراحمد اســت که بهره برداری از آن سبب 
دسترسی جمعیت ۸۵ هزار نفر به آب پایدار و 
سالم می شود.پیش بینی اعتبار از محل مصوبات 
سفر رییس جمهور که در سال گذشته صورت 
گرفت باعث شــتاب بخشــی به این طرح در 
نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و 
بویر احمد گفت: طرح آبرســانی سد کوثر به 
لیکک که هم اکنون ۵۳درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد براساس هدفگذاری انجام شده دهه فجر 

سال ۱۴۰۲ بهره برداری می شود.
آرش مصلــح با بیان اینکــه عملیات اجرایی 
آبرسانی به شهر لیکک و روستاهای خط مسیر 
آن از سال ۹۰ در استان آغاز شد، افزود: تاکنون 
۵۰ کیلومتر لوله گذاری برای اجرای این طرح 
صورت گرفته که ۳۰ کیلومتر آن در یک سال 

گذشته تاکنون انجام گرفته است.
وی تاکید کرد: در حالی که در طول یک دهه 
گذشته ۷۰ میلیارد تومان به طرح آبرسانی سد 
کوثر به لیکک اختصاص یافته در یک ســال 
گذشــته ۲۷۰ میلیارد تومان به آن اختصاص 
یافته است.مصلح تصریح کرد: احداث خط لوله 
فوالدی به طول ۵۴کیلومتر،۲ ایستگاه پمپاژ و 
چهار باب مخزن از بخش های مهم این طرح 
است.با بهره برداری کامل از این طرح بیش از 
۹۰ درصد جمعیت شهرســتان بهمئی از آب 

آشامیدنی پایدار و سالم بهره مند می شوند.

 پیشرفت ۴۰درصدی سد تنگ سرخ 
احداث سد تنگ سرخ یکی دیگر از طرح های 
بزرگ حوزه آب کهگیلویه و بویراحمد اســت 
که افزون بر آب آشــامیدنی آب مصرفی مورد 
نیاز ســایر بخش ها را تامین می کند که این 
سازه بزرگ آبی با افزایش اعتبارات روند اجرای 

مطلوبی به خود گرفته است .
نماینده بویراحمد، دنــا و مارگون در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به روند اجرایی  سد تنگ 
سرخ که از  ۱۱ سال پیش کلنگ این طرح زده 
شد اظهار داشت: طی ۱۱سال گذشته تنها  ۲۴ 
میلیارد تومان در این پروژه با پیشرفت فیزیکی 
۱۰درصدی  هزینه  و به مصرف رسیده بود ولی 
خوشبختانه در طول این یک سال  اخیر  نزدیک 
به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح تزریق 

شده که روند خوبی است .
مهدی روشنفکر ابراز داشت: با توجه جدی دولت 
و جلس طی یکســال گذشته این طرح حدود 
۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و این 

روند با سرعت ادامه دارد.
مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
نیز در این خصوص می گوید: سد تنگ سرخ 
بعد از یک دهه مطالعات مختلف زمین شناسی 
، ژئوتکنیک ، هیدرولوژی ، پدافند غیر عامل ، 
باستان شناسی ونیز زیست محیطی به منظور 
تامین آب شرب ، صنعت و کشاورزی شهرستان 
های بویراحمد و دنا در اواخر دهه ۸۰ طراحی و 

در سال ۱۳۹۰ کلنگ زنی شد.
آرش مصلح افزود: سد تنگ سرخ دارای مخزنی 
به حجم ۱۲۵ میلیون مترمکعب و تنظیم آب 

۱۵۷ میلیون مترمکعب خواهد بود.
وی تاکید کرد: براســاس برنامه ابالغی وزارت 
نیــرو ۲۰ میلیون مترمکعب از آب این ســد 
برای مصرف آشامیدنی شهر یاسوج پیش بینی 
شــده است .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: این سد در 
سال ۱۳۹۰ در کمیته عالی فنی آب کشور با 
حضور اعضا فنی ، علمی و دانشگاهی و خبرگان 
سدسازی کشور مورد تایید و تصویب قرار گرفته 
و حجم ، ابعاد و مشخصات فنی آن براساس آورد 
رودخانه ، دبی ســیالب های مقطع رودخانه ، 
شرایط مخزن و دیگر موارد طراحی شده است .

وی تصریح کــرد: آورد رودخانه در این مقطع 
نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب بوده که تنها 
۱۵۷ میلیون مترمکعب آن توسط سد مهار و 

ذخیره سازی می شود.
ســاختگاه ســد مخزنی تنگ ســرخ در ۳۵ 
کیلومتری یاســوج و بر روی رودخانه بشــار 
واقع شده است.در نیمه دوم سال ۹۶، مراحل 
ساخت سد به صورت تعاملی با پیمانکار، قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء و با کارفرمایی آب منطقه 
ای استان آغاز شد.سد تنگ سرخ از نوع خاکی 
با هسته رســی و حجم مخزن ۱۲۵ میلیون 
مترمکعبی و حجم تنظیم سالیانه ۲۰۰ میلیون 

متر مکعب است.

  آبرسانی به چهار شهر
اجرای طرح آبرســانی به شهرهای دهدشت، 
چرام، ســوق و لنده که با هــدف تامین آب 
آشامیدنی ۲۴۰ هزار نفر طراحی شده از دیگر 
طــرح های تامین آب پایــدار در کهگیلویه و 
بویراحمد است.این طرح آب آشامیدنی مورد 
نیاز  ۱۵۳ هزار نفر جمعیت شهری و ۸۷ هزار 
نفر از اهالی روســتاها را با ۱۶ میلیون و ۹۴۰ 

هزار مترمکعب آب تامین می کند.
به گفته مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه و 

بویراحمد فاز اول طرح آبرســانی به شهرهای 
چرام، دهدشــت، سوق، لنده و روستاهای این 
مســیر در استان کهگیلویه و بویراحمد از سد 
کوثر گچساران در ســال ۱۴۰۲ بهره برداری 
می شــود.آرش مصلح افزود:این طرح امسال 

۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.
مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
تصریح کرد: طرح آبرسانی به شهرهای چرام، 
دهدشــت، سوق، لنده و روستاهای این مسیر  
دارای پنــج مخزن با ظرفیت ۴۱ هزار و ۵۰۰ 

مترمکعب و شامل سه ایستگاه پمپاژ است.
وی تاکیــد کرد:در این طــرح در مجموع ۱۷ 
میلیون مترمکعب در ســال آب شرب با دبی 
لحظه ای ۸۶۰ لیتر در ثانیه انتقال داده می شود 
و به نحوی طراحی شــده که قابلیت افزایش 
ظرفیت تا سقف یک هزار و ۳۴۵ لیتر در ثانیه 
به منظور انتقــال آب مورد نیاز صنعت را نیز  
تامین خواهد کرد.پروژه آبرســانی از سد کوثر 
به چهار شهر دهدشت، سوق، چرام و لنده در 

اردیبهشت ۹۶  کلنگ زنی شد.

 اختصــاص اعتبار به اصالح شــبکه 
فرسوده

مسووالن شــرکت آب و فاضالب کهگیلویه و 
بویراحمــد می گویند که عمــر بیش از ۲۵۰ 
کیلومتر یعنی ۳۰ درصد از خطوط شبکه توزیع 
آب در یاسوج به چهل سال می رسد و این باعث 
باال بودن میزان هدروی آب در این شهر شده 
اســت.آنان تاکید می کنند که از مجموع ۸۳ 
میلیون متر مکعب آب تولیدی در ســال تنها 
۴۹ میلیون مترمکعب به خانه مشترکان می 
رسد به عبارت دیگر ۵۵ درصد هدر روی و پرت 
آب در یاسوج وجود دارد.مسووالن شرکت آب 
و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد می گویند که 
مساله مهم توپوگرافی و اختالف ارتفاع از دیرباز 
گریبان گیر شبکه آب شهر یاسوج شده به گونه 
ای که در این شهر از منبع آب معصوم آباد در 
بلندترین نقطه تا محل برداشت آب حدود ۲۰۰ 
متر اختالف ارتفاع وجود دارد و مطرح  شدن این 

معضل در سفر رییس جمهور باعث اختصاص 
اعتبار ۲۱۷ میلیارد تومانی برای اصالح شبکه 

آب این  شهر شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کهگیلویه 
وبویراحمــد گفت: ۲۲۰میلیــارد تومان برای 
اصالح شبکه توزیع آب یاسوج مرکز این استان 
اختصاص یافت.اسفندیار برخه اظهارداشت:این 
اعتبار در سفر هیات دولت و رییس جمهور به 
استان برای اصالح شــبکه فرسوده آب مرکز 

استان اختصاص داده شد.
وی بیان کرد: این میــزان اعتبار برای اصالح 
۱۶۰ کیلومتر از شــبکه توزیع شــهر یاسوج 

هزینه خواهد شد.
برخه تصریح کرد: این طرح از سوی ۱۲ پیمانکار 

در مرکز استان در حال اجرا است.
وی افزود: پیش بینی می شــود تا پایان فصل 
تابستان حدود ۳۰ کیلومتر از شبکه های آب 

مرکز استان اصالح شود. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: بیش از ۳۰ درصد شــبکه 
توزیع آب شرب شهر یاسوج فرسوده و نیازمند 
مرمت بوده و فرسودگی شبکه و خطوط انتقال 

از چالش های اصلی پیش روی آبفا است.
قدمت ۳۰ ساله شــبکه توزیع آب، هدر روی 
باالی آب در شــبکه توزیع  و وجود انشعابات 
غیرمجاز سبب ایجاد مشکالت متعدد در روند 
آبرســانی در  مناطق مختلف شــهر یاسوج و 

روستاهای اطراف آن شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: در هفته دولت امســال ۱۲ 
پــروژه با اعتباری حدود ۵۰ میلیارد تومان در 

استان کلنگ زنی و افتتاح می شود.
اسفندیار برخه اظهار داشت: اعتبار طرح های 
افتتاحی امسال در اســتان از محل اعتبارات 
عمرانی هشت و ۶ دهم میلیارد تومان و از محل 
اعتبــارات محرومیت زدایی ۲۳ و نیم میلیارد 
تومان بوده است. وی افزود: اعتبارات طرح های 
کلنگ زنی هفته دولت نیز از محل منابع عمرانی 

۲۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
برخه تاکید کرد: پروژه آبرســانی به دهدشت 
غربی)روســتاهای علی آباد آبکاســه، پای پر، 
بوای سفلی، بوای علیا، دلی خلیفه ای سوق( با 
پوشش پنج روستا و جمعیت ۸۱۱ نفر و عملیات 
عمرانی سه کیلومتر خط انتقال و توسعه ۲۱.۲ 
کیلومتر شبکه توزیع و پروژه آبرسانی به روستای 
دلی مو که جمعیت ۱۰۵ را تحت پوشش قرار 
می دهد، افتتاح خواهند شــد.وی ابراز داشت: 
همچنین پروژه آبرســانی به روســتای خربل 
شهرستان گچســاران با اجرای ۵.۲ کیلومتر 
خط انتقال افتتاح پروژه آبرســانی به مجتمع 
دهدشــت غربی) کلگه پهن، کلگه برون، بی 
منجگان، برج علیشیرعلیا، برج علیشیر سفلی ( 
که با توسعه ۱۰ کیلومتر شبکه توزیع آب پایدار 
برای جمعیت یک هزار و ۴۵۸ نفر را فراهم می 
کند و پروژه آبرسانی به روستاهای باوری، بلوط 
کاران، کردالغری با توسعه سه کیلومتری خط 
انتقــال که یک هزار و ۳۰۸ نفر جمعیت از آن 

بهره مند می شوند، افتتاح خواهند شد.
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درآمد نجومی صداوسیما از فوتبال ؛ نظارت مجلس کجاست؟

  رقم پیشنهادی پرسپولیس به بمب آبی ها لو رفت
مهاجم استقالل برای ســرخپوش شدن مشکالتی بر 
ســر راهش دارد.می گویند کاوه رضایــی برای حضور در 
پرسپولیس مشــکل دارد. اول اینکه این بازیکن با باشگاه 
اســتقالل قرارداد داخلی بسته است. گفته می شود بابت 
این قــرارداد هم ۸ میلیارد تومــان پیش دریافت گرفته و 
رقم قراردادش حدود ۲۰ میلیارد بوده است. اگر او قرارداد 
داخلی داشته باشــد باید دید وقتی لیست نفرات تیم جا 
ندارد آیا فسخ قرارداد داخلی او مجاز هست یا نه. بعد هم او باید این رقم ۸ میلیارد 
دریافتی را اگر صحت داشته باشد به استقاللی ها بازگرداند. نکته بعدی اینکه ظاهرا 
پرسپولیسی ها اعالم کردند بیشتر از ۱۲ میلیارد تومان به این بازیکن نمی دهند. 
ســوال این است که آیا رضایی چنین پیشنهادی را می پذیرد؟گفته می شود این 
بازیکن با تیم شارلوا بلژیک هم قراردادی دارد که برای گرفتن اقامت این کشور 
اســت و این هم می تواند بارحقوقی برای این انتقال داشته باشد. البته نکته آخر 
اینکه تا کاوه رضایی نتواند اقامت یک کشور دیگر را بگیرد قادر به خرید خدمت 
سربازی اش نیست و این بازیکن باید برای خدمت اعزام شود. همه این مشکالت 
نشان می دهد این انتقال نباید به راحتی شدنی باشد مگر اینکه باشگاه پرسپولیس 
و معاونــت حقوقی اش قبل از توافق بــا کاوه رضایی توضیحات دقیق و حقوقی 

درمورد این مسائل ارائه کند.

 مدافع جنجالی استقالل هنوز مجوز بازی ندارد
بازیکن تیم فوتبال استقالل قادر به همراهی این تیم 
نیســت. تیم فوتبال استقالل روز سه شــنبه چهارمین 
بازی خودش را در لیگ برتر پشت سر خواهد گذاشت و 
این در حالی اســت که یکی از بازیکنان این تیم با وجود 
اینکه نامش در لیســت فصل جدید قرار دارد، نمی تواند 
آبی پوشان را در مسابقات همراهی کند.در حالی که طی 
روزهای اخیر اخبار ضــد و نقیضی در خصوص وضعیت 
ســیاوش یزدانی مطرح شــده و حتی گفته می شود او از بازی این هفته مقابل 
نفت مسجدســلیمان می تواند در ترکیب اســتقالل قرار بگیرد اما بر اســاس 
پیگیری ها مشــخص شــد هنوز مجوزی برای بازی کردن او صادر نشده است.

باشگاه استقالل هنوز مدارک پایان خدمت یزدانی را برای دریافت کارت بازی 
او ارســال نکرده و به همین خاطر مدافع اســتقالل فعال نمی تواند در ترکیب 
تیم ســاپینتو حضور داشته باشد.البته ممکن است در ساعات آینده و تا زمان 
بازی مقابل شاگردان رضا مهاجری مدارک این بازیکن به سازمان لیگ ارسال 

و مجوز بازی او صادر شود.

 مانع اصلی پرسپولیسی شدن شیخ دیاباته چیست؟
شــنیده ها حکایت از آن دارد که دلیل اصلی این پا و 
آن پا کردن و معطلی شیخ دیاباته برای پرسپولیسی شدن، 
ترس از واکنش احتمالی استقاللی هاست!در حالی که هر 
روز عنوان می شــود باشگاه پرسپولیس با شیخ دیاباته به 
توافق نهایی رسیده و به زودی قراردادش به امضا می رسد 
اما این اتفاق نمی افتد!شنیدیم مانع اصلی ترس و نگرانی 
شــیخ دیاباته از واکنش هواداران استقالل است. ظاهرا او 
را از بابت پرسپولیســی شدن ترســانده اند. مهاجم سابق استقالل در این تیم 
محبوبیت زیادی داشت و از روزی که بحث پرسپولیسی شدن او پیش کشیده 
شــد با حمالت زیادی از ســوی طرفداران رنگ آبی در فضای مجازی مواجه 
شد.هوادارانی که برای شیخ دیاباته خط و نشان کشیده و او را حسابی ترسانده اند!

 رونمایی از کاپ جام جهانی در برج میالد
مراســم رونمایی از کاپ جام جهانی فوتبال روز دهم 
شــهریورماه در تهران برگزار خواهد شد. کاپ مسابقات 
جام جهانی در ادامه ســفر به کشورهای حاضر در رقابت 
های جام ۲۰۲۲ قطر روز دهم شهریور وارد تهران خواهد 
شد.مراســم رونمایی از این جــام که برای اولین بار وارد 
تهران می شــود، ساعت ۱۴ روز پنج شنبه دهم شهریور 
با حضور چهره های شاخص فوتبال کشور و ملی پوشان 
ادوار گذشته فوتبال ایران در جام های جهانی همچنین نمایندگان رسانه ها و 
با همکاری شهرداری تهران در سالن همایش های برج میالد برگزار می شود.

 بازگشت فغانی به لیگ برتر با دربی فوالدی
فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته چهارم 
لیگ برتر را اعــالم کرد. همان طور که پیش تر به نقل از 
خداداد افشاریان، رییس کمیته داوران، اطالع رسانی کرده 
بودیم؛ قضاوت دیدار حساس سپاهان برابر فوالد به علیرضا 
فغانی محول شــده است. مصاف نفت مسجد سلیمان با 
اســتقالل را پیام حیدری ســوت می زند و قضاوت دیدار 
پرســپولیس برابر صنعت نفت هم به امیرسامان سلطانی 

سپرده شده است.برنامه بازی ها و اسامی داوران از این قرار است:
سه شنبه ۸ شهریور

ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان
داوران: علی بای، محمد هاشمی نسب، دانیال باشنده، مهرداد خسروی

ناظر: رحیم رحیمی مقدم
پیکان تهران - نساجی مازندران

داوران: ناصر جنگی، سید یعقوب حجتی، حامد تازه پور، سعاد وفاپیشه
ناظر: فریدون اصفهانیان

مس کرمان - گل گهر سیرجان
داوران: امیر عرب براقی، محمدرضا منصوری، مرتضی ســلمان نژاد، ایمان 

کهیش
ناظر: حیدر شکور

نفت مسجد سلیمان - استقالل
داوران: پیام حیدری، سعید قاسمی، مهدی شفیعی، یعقوب آشوری

ناظر: رضا سخندان
چهارشنبه ۹ شهریور

تراکتور - هوادار تهران
داوران: سیدرضا مهدوی، امیر رضا آشور ماهانی، احد سلطانی، فرزاد منصوری

ناظر: محمدرضا فالح
مس رفسنجان - آلومینیوم اراک

داوران: وحید زمانی، حمید نادری، بهمن عبدالهی، حسین زیاری
ناظر: مسعود مرادی

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
داوران: امیــر ســامان ســلطانی، مهدی عالیقدر، هادی طوســی، ســعید 

رحیمی مقدم
ناظر: ایرج نظری

سپاهان - فوالد خوزستان
داوران: علیرضا فغانی، محمدرضا ابوالفضلی، علی اکبر نوری، مهدی اجاقی

ناظر: حسین نجاتی

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
با انتشــار ارقام نجومی دریافتی صداوسیما از 
محل تبلیغات تلویزیونی مســابقات فوتبال، 
موجی از انتقادات به صداوسیما و عدم نظارت 
مجلس بر دریافتی های خارج از بودجه رسمی، 

به راه افتاده است.
سازمان صداوسیما ، از جمله سازمان هایی 
است که بودجه آن از سوی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی تعیین شده و نظارت بر نحوه 
اجرای بودجه بر عهده دیوان محاسبات مجلس 
است. مســئوالن صداوسیما همواره از بودجه 
تخصیصی دولت ها به خود انتقاد داشــتند و 
تالش می کنند سهم بیشتری را نسبت به سایر 
سازمان ها به خود اختصاص دهند. اما انتشار 
تعرفه صداوسیما برای پوشش تبلیغات بازی 
های اســتقالل و پرسپولیس نشان داد، صداو 
سیما قادر است به تنهایی چندین برابر بودجه 
عمومی تخصیصی از مجلس شورای اسالمی را 

فقط از تبلیغات فوتبال درآمدزایی کند.
بر این اساس، بودجه صدا و سیما در قانون 
بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده 
و تخمین درآمدهای این سازمان از آگهی های 
تیم های استقالل و پرسپولیس، بین ۱۶ تا ۳۱ 
هزار میلیارد تومان برآورد شــده است که با 
احتساب تخفیف ۵۰ درصدی، به عدد تقریبی 

۸ تا ۱۰ هزار میلیارد می رسد.
به عبارت دیگر، کل درآمد صدا و سیما از 
آگهی های بازرگانی، دست کم بین ۵۰ تا ۶۰ 
همت در ســال، صرفا از محل تبلیغات بازی 
های اســتقالل و پرســپولیس پیشبینی می 
شود. براساس اعداد منتشرشده در سایت روزنه 
ارتباط، میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه 
ســه حدود ۱۵۷,۷۷۸,۷۷۵ تومان است. این 
رقم، تابستان سال گذشته، ۳۳میلیون تومان 

بوده که تقریبا ۵برابر شده است.
»طبق تعرفه رسمی صدا و سیما تنها برای 
پخــش زنده ۶۰ بازی ســرخابی ها در فصل 
جــاری تلویزیون بیش از ۳۱ هــزار میلیارد 
تومان درآمد دارد حاال فرض کنید تلویزیون 
برای جذب آگهی بیشترچوب حراج به آنتن 
خــودش بزند، فرضا ۹۰ درصد یعنی تنها ۱۰ 
درصد از درآمد ممکن را کسب کند رقم ناقابل 

۳ هزار میلیارد تومان!«

 تخلفات بودجه ای صداوسیما
مجلس شورای اسالمی در گزارش تفریغ 
بودجه ســال۱۴۰۰ نوشته صداوسیما موظف 
بــوده ۵۰ میلیارد تومان از درآمد ناشــی از 
تبلیغــات پخش فوتبال را به حســاب خزانه 
واریز کند. اما مبلغ این واریزی در ســال ۹۹، 

صفر بودهو همان سال این سازمان ۱.۹ هزار 
میلیارد تومان از دولت بودجه گرفت.

بودجه صدا و سیما با افزایشی قابل توجه در 
سال ۱۴۰۰ به ۲.۶ هزار میلیارد تومان رسید. 
همان زمان هم افزایــش عجیب بودجه این 
سازمان خبرساز شد. به خصوص که بودجه این 
سازمان سه برابر دانشگاه تهران بود و معادل 
بودجه چند استان کشور. اما کمی بعد مشخص 
شد این سازمان به همین بودجه بسنده نکرده 
و ۱۵۰ میلیون یورو هم از صندوق توسعه ملی 

به صدا و سیما اختصاص یافته است.
دلیــل اصلی انتقادات ایــن بود که صدا و 
سیما، یک سازمان درآمدمحور است و از محل 
تبلیغات درآمد نجومی دارد. درآمد این سازمان 
از محل تبلیغات مشخص نیست. اما برخی از 
رســانه ها می گویند زمان برگزاری مسابقات 
جــام جهانی هر یک ثانیه تبلیــغ در صدا و 
ســیما، ۳۸ میلیون تومان است. برخی دیگر 
از رســانه ها هم از درآمد ثانیه ای ۲۵ میلیون 

تومان خبر داده بودند.

 تخلف صداوسیما در اجرای قانون
روزنامــه فرهیختگان در ســال۱۴۰۰ در 
گزارشی بررســی کرده بود که درآمد صدا و 
ســیما از پخش تبلیغات در زمــان بازی دو 
تیم استقالل و پرسپولیس حداقل چهار هزار 
میلیارد تومــان و حداکثر۲۰ هــزار میلیارد 

تومان است.
ایــن فقط درآمد حاصــل از بازی های دو 
تیم پرطرفــدار فوتبال بود و درآمد بازی های 

ملی مانند بازی ایران و کره جنوبی و یا دیگر 
کشورها و تیم های داخلی لحاظ نشده بود.

اما این ســازمان حاضر نشده که در سال 
۹۹ ســهم ۵۰ میلیارد تومانی دولت و وزارت 
ورزش را بپردازد. اواخر بهمن ۹۹ وزیر ورزش 
گفته بود: »تاکنون حتی یک ریال هم از سوی 
سازمان صداوسیما به این حساب واریز نشده 
اســت.«این ماجرا در ســال ۱۴۰۰ هم تکرار 
شــده. ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت ورزش و جوانان به ایسنا گفته 
بود: »ســازمان صداوسیما از ابتدای سال ۹۹ 
تا ابتدای مهــر ۱۴۰۰، درآمدهای تبلیغاتی 
ناشــی از پخش مسابقات ورزشی را پرداخت 

نکرده است.«

 دریافت مجوز برای برداشــت از 
صندوق توسعه ملی

در حالی که بودجه صدا و ســیما در سال 
۹۹، رقمی معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان بود، 
این سازمان از صندوق توسعه ملی نیز برداشته 
است. صداوسیما از صندوق توسعه ملی ۱۵۰ 
میلیون یورو برای توسعه کیفیت تولیدی های 
خود برداشت کرده، در حالی است که به نظر 
می رسد محتوای برنامه های تولیدی صدا وسیما 
نظر برخی از مردم را جلب نکرده است. نتایج 
نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
در ایران نشان می دهد یک چهارم مردم ایران 

تلویزیون نمی بینند.
کادو مجلس به صداوسیما در بودجه۱۴۰۱

ســازمان تنظیم مقررات صــوت و تصویر 

فراگیــر در فضای مجازی در ســال جدید با 
منتفع شدن از بودجه ۱۱۶ هزارمیلیارد ریالی 
به دنبال گسترش فراقانونی حوزه نظارت خود 

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
بر اســاس عبارتی که کمیســیون تلفیق 
بودجه مجلس به الیحه بودجه ۱۴۰۱ کشور 
افزود و در قانون بودجه سال آتی نیز گنجانده 
شــده، بدون وجود مصوبه ی قانونی ساختار 
ساترا و با کنار گذاشتن وزارت ارشاد به عنوان 
نهاد صدور مجوز و نظارت بر محتوای منتشر 
شــده در فضای مجازی، ساترا به عنوان ناظر 
بر تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی تعیین 
شد تا از منابع ۱۱۶ هزار میلیارد ریالی حاصل 
از حق السهم دولت از اپراتورهای اینترنت در 

سال آتی منتفع شود.

 افزایش دوبرابری بودجه صداوسیما 
در الیحه دولت رئیسی

طبــق الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱، میزان 
بودجه تخصیص یافته به سازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است. میزان بودجه 
این سازمان در ســال ۱۴۰۰، برابر با ۳ هزار 
و ۳۸۴ میلیارد تومان بوده که نشــان دهنده 

رشدی ۵۶ درصدی است.
این در حالی اســت که در دولت روحانی 
بودجه ریزی عملیاتــی و تخصیص مبتنی بر 
عملکرد همه  دســتگاه ها شده بود. موضوعی 
که از ریخت و پاش دستگاه ها برای هزینه از 

بودجه، جلوگیری می کرد.

هیات دولت در زمان حسن روحانی مصوب 
کرده بود »اعتبارات صداوســیما پس از تایید 
دو نماینده رئیس جمهور، در شورای نظارت 
ســازمان تخصیص داده شود.«. موضوعی که 
نظارت هر چه بیشــتر بر بودجه صداوســیما 
را منجر می شــد اما با مخالفت رســانه های 

اصولگرا مواجه شد.

 تاکید مجمع تشخیص مصلحت بر 
افزایش بودجه صداوسیما

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
جلسه اول شــهریورماه ۱۴۰۱ که به بررسی 
بندهــای برنامــه هفتم توســعه مربوط می 
شــد، درباره اختصاص سهمی تثبیت شده از 
بودجــه عمومی برای تامیــن نیازمندی های 
مالی صداوسیما به بحث و بررسی پرداختند 
و »تقویت و تثبیت سهم رسانه ملی از منابع 
بودجه عمومی دولت و تامین نیازمندی های 
مالی، فنی و پشتیبانی آن و استفاده بهینه از 
ظرفیت های موجــود« را به اتفاق آرا مصوب 
کردند.در این جلســه با تاکید بر جهاد تبیین 
و مقابله نظام رســانه ای کشــور بــا اقدامات 
رسانه های بیگانه، اعضای مجمع مصوب کردند 
که »نظام رسانه ای و تبلیغی با محوریت توسعه 
و تعمیــم جهاد تبیین و مقابله موثر با جنگ 
شناختی دشمنان و شبهه  افکنی و نومیدسازی 

رسانه های بیگانه، بازآرایی شود.«
اردیبهشت ماه سال۱۴۰۱ بود که کارزاری با 
۸۵۳۲۶ امضا از ابراهیم رئیسی می خواست تا 
در شرایط بد معیشتی مردم، بودجه صداوسیما 
را قطع کند تا این ســازمان از محل تبلیغات، 
خود را اداره کند. کارزاری که از سوی ابراهیم 
رئیســی به آن توجه نشد و در مقابل افزایش 
۵۰ درصدی بودجه صداوسیما در الیحه دولت 

سیزدهم را به دنبال داشت.
منتقدان می گویند صداوسیما قادر است 
بودجه خــود را از محل تبلیغات رســانه ای 
تامین کند و اعطای بودجه از محل بیت المال 
رقم کوچکی اســت دربرابــر کل درآمدهای 
صداســیما که غالــب آن از تبلیغات تامین 
می شود. از ســوی دیگر غالب نظارت دیوان 
محاسبات بر صداوســیما بر بودجه ای است 
که از ســوی مجلس شورای اسالمی تصویب 
شــده و درآمدهای نجومی این ســازمان از 
محــل تبلیغات در شــعاع دورتری از نظارت 
های مجلس قرار دارد. چه آنکه صداوســیما 
سازمانی حاکمیتی محسوب شده و استفاده 
مجلس از ابزارهای نظارتی همچون تحقیق و 
 تفحص تابع شــرایط خاصی است که تاکنون 

صورت نگرفته است.

اولین بانوی لژیونر دوچرخه ســواری ایران پس از کسب موفقیت در بخش 
جاده بازیهای کشورهای اسالمی از مصائب و مشکالت این رشته و آرزوهایش 

برای تصاحب مدال و حضور در المپیک گفت.
 چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسالمی برای دوچرخه سواری 
ایران مدال های خوبی را به به همراه داشــت. تالش های ماندانا دهقان رکابزن 
۳۱ ســاله اهل استان البرز تالش ۱۱ ساله اش برای موفقیت در رشته سنگین 
و ســخت استقامت جاده به ثمر رســیده و در سال میالدی ۲۰۲۲ دو مدال را 
برای این ورزشــکار پر تالش به ارمغان آورده است. وی که چند سالی است به 
مربیگری حمید خمسه همسرش تمرینات اختصاصی خود را به صورت انفرادی 
و مداوم دنبال می کند سال ۲۰۱۷ با تیم اماراتی االصیل قرارداد امضا کرد تا به 
عنوان اولین بانوی دوچرخه سوار لژیونر ایران تبدیل شود. وی پس از آن سابقه 
حضور در تیم های باشگاهی ژاپن، ویتنام و مکس واترزلی هلند و زاف اسپانیا را 

در کارنامه کاری خود ثبت کرد.
دوچرخه سوار اهل کرج در مسابقات قونیه بعد از دو ورزشکار ازبک در رده 
سوم ایستاد و مدال برنز را دریافت کرد، این اولین مدال انفرادی وی در مسابقات 
بین المللی استقامت جاده بود. وی در ماده تایم تریل انفرادی هم شانس مدال 
داشت اما به دلیل نابرابری در تجهیزات مدرن میان او و رقبایش شانس نتیجه 

بهتر و مدال را با عنوان پنجمی جابجا کرد.
بانوی رکابزن ملی پوش ایران معتقد است با سختی زیادی مزد زحماتش را 
گرفته و اگر تجهیزات اش به روز شود جواب اعتماد فدراسیون و مسئولین را به 
مدال و نتیجه در مسابقات آسیایی خواهد داد. وی معتقد است مشکل دوچرخه 
ســواری امروز ایران، نبود تجهیزات وگران بودن وسایل، عدم حمایت حامیان 
مالی و اسپانســرها، مشکالت اقتصادی رکابزنان، عدم سرمایه گذاری باشگاه ها 
در این رشته و تعدادکم ورزشکاران، نبود برنامه ریزی در بخش استعدادیابی و 
ورزش پایه و جاده های نامناسب همراه با نبود فرهنگ دوچرخه سواری در جاده 
هاست که اگر برنامه ریزی جدی در این بخش شود دوچرخه سواری می تواند 

در آسیا موفق تر از قبل باشد.

* اولین مدال انفرادی خود را در مسابقات بین المللی کسب کردید، 
برای این مدال چقدر زحمت کشیدید؟

- ماندانا دهقان: من برای کسب این مدال سخت تمرین کردم و مزد زحمات 
ام را گرفتم. همه از مدال من راضی بودند. من در مســابقات قهرمانی آســیای 

تاجیکســتان مدال برنز تایم تریل تیمی را کسب کردم و توانستم در مسابقات 
کشــورهای اســالمی برای اولین بار در بخش انفرادی و جاده مدال بگیرم و از 
عملکرد خودم راضی هستم چرا که با پا زدن در یک مسیر سخت توانستم اولین 

مدالم در استقامت جاده بگیرم.

* در یک قدمی کسب مدال تایم تریل هم بودید و با بدشانسی مدال 
را از دست دادید در مورد رقابت تان در این بخش هم توضیح می دهید؟

- در تایم تریل پنجم شدم. من در این ماده تخصصی تمرین نکرده بودم. این 
ماده تخصصی تر بوده و با اســتقامت جاده فرق دارد. زمان من ۲۲ دقیقه طول 
کشید و تجهیزات من در این ماده به نسبت رکابزنان کشورهای دیگر پایین بود. 
دوچرخه جاده من برای ســال ۲۰۱۴ و دوچرخه تایم تریل برای ســال ۲۰۱۶ 
بود در حالیکه رکابزنان دیگر جدیدترین دوچرخه به روز دنیا را داشتند. جدای 
از طوقه قطعاً مابقی تجهیزات در روند و عملکرد یک دوچرخه سوار تأثیر گذار 
است. اگر در تایم تریل دوچرخه بهتری داشتم حداقل ۳۰ ثانیه می توانستم رکورد 

بهتری بزنم که متأسفانه نشد.

* شــما در مسیر تمرین و آماده سازی با برنامه مربی تیم ملی کار 
نمی کنید و حتی مدتی قبل به همین دلیل با مربی تیم ملی دچار چالش 

هم شدید؟
- همسرم در تمام این مدت مربی من بوده است. روال درست هم همین است 
که همه ورزشکاران به تنهایی با مربی اختصاصی خود تمرین کنند. تمام برنامه ها 
مختص مربی ورزشــکار است. نمی شود که ۱۱ ماه با یک مربی کار شود و بعد 
یک ماه با یک مربی و برنامه دیگر. همه ورزشکاران دیگر دنیا در بخش جاده هم 
همین روال را دارند با مربی خودشان تمرین می کنند و تنها یکی دو هفته در 

یک اردوی مشترک برای هماهنگی جمع می شوند تا شرایط شأن هماهنگ تر 
شــود. به این ترتیب هر نتیجه ای در رشته های انفرادی مانند دوچرخه سواری 

دستاورد همین برنامه و تمرین اختصاصی است.

* شما اولین لژیونر دوچرخه سواری زنان ایران بودید. حضور در این 
تیم ها در عملکرد مثبت شما و کسب این مدال تأثیر گذار بوده است؟

- صد در صد تأثیر گذار بود. همراه با تیم های اروپایی در مسابقات بیشتری 
حاضر بوده ام. تعدد مسابقاتی که تیم ام را همراهی کردم در رشد و بهبود شرایط 
ام تأثیر گذار بود. ما در ایران در طی یکسال سه مسابقه رسمی بیشتر نداریم اما 
در اسپانیا پیش می آید که هفته ای سه مسابقه داشته باشیم. قطعاً این روند در 
بهبود شرایط تکنیکی و تاکتیکی یک رکابزن تأثیر گذار است. سطح دوچرخه 
سواری اروپا به همین دلیل از آسیا بهتر است و متأسفانه ما هم در شرایط کنونی از 
آسیا هم ضعیف تر شده ایم. کالً تکنیک رکابزنان جاده قاره اروپا با آسیا فرق دارد.

* آیا می توان گفت جاده های نا ایمن هم در شــرایط تکنیکی ما در 
بخش استقامت تأثیر دارد؟

- آنها جاده های مناسب در شرایط سرپائینی و سرباالیی و پرپیچ و خم مانند 
جاده چالوس داشته که ایمنی باالیی دارند. این جاده ها مختص ورزشکاران است 
یا اینکه برای رکاب زدن ایمن شده اند. اما ما چنین جاده هایی نداریم. در اسپانیا 
تمام جاده مخصوص دوچرخه سواران تجهیز شده و خودروها فاصله ایمن را با 
رکابزنان حفظ می کنند اما ما در ایران جرأت نداریم در جاده هایی مانند چالوس 
رکاب بزنیم. چیزی به نام ســبقت غیر مجاز در جاده های اسپانیا نیست و این 
قوانین فرهنگ سازی شده و مردم هم به خوبی رعایت می کنند. به همین دلیل 
هم در ترافیک شهری آنها دوچرخه سواری کردن ایمن تر بوده و تعداد مسابقات 

و رکابزنان زیادتر است.

* به نظر می آید یکی از مشکالت ما در بخش دوچرخه سواری، کاهش 
تعداد تیم های مطرح در مسابقات بین المللی باشد؟

- قطعاً این طور است. ما در چند سال گذشته تیم های باشگاهی بین المللی و 
قاره ای کمی داشته ایم و می شود گفت که دیگر تیم فعالی در این بخش حتی در 
بخش مردان نداریم. به نظرم باید فدراسیون در آینده نزدیک، از آنها حمایت کند 
چرا که عدم حضور این تیم ها باعث می شود تیم های باشگاهی ما ضعیف تر شوند.

جرات رکاب زدن در جاده  را نداریم

کشتی آزاد ایران الیق قهرمانی جهان است
دارنده مدال طالی آسیا پس از انجام موفقیت آمیز عمل جراحی، با اعالم 
اینکه با قدرت تمریناتش را دنبال می کند، گفت: از انگیزه زیادی برای بازگشت 

به تیم ملی و حضور در المپیک برخوردارم.
محمدجواد ابراهیمی، درباره شرایط خود پس از انجام عمل جراحی، اظهار 
کرد: خدا را شکر با پیگیری و کمک علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی و 
محسن کاوه، شرایط برای انجام عمل جراحی در تهران مهیا شد و توسط دکتر 
کیهانی جراحی شــدم که جا دارد از همه این عزیزان تشکر و قدردانی کنم. 
امیدوارم با کسب نتایج خوب پاسخ این زحمات را بدهم. خوشبختانه دوران 
درمان را خیلی خوب سپری کردم و در حال حاضر نیز مدتی است تمریناتم 

را بدون مشکل پیگیری می کنم.
دارنده ۲ مدال طالی بزرگســاالن آسیا و یک طالی جوانان جهان، درباره 
زمان بازگشت به میادین، گفت: حدود ۲ ماه است که تمریناتم را دنبال می 
کنم و چند وقتی اســت که تمرینات روی تشک را آغاز کرده ام. خدا را شکر 
شرایط خوبی دارم و از انگیزه زیادی برای بازگشت به میادین برخوردارم. در 
حال حاضر تمریناتم را برای حضور در لیگ کشتی دنبال می کنم و پس از آن 

برای رسیدن به دوبنده تیم ملی تالش خواهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: با انجام عمل جراحی بعد از سال ها تحمل درد، شرایط 
خوبی برای مبارزه دارم و فعال منتظر هستم تا پیشنهادات را برای حضور در 
لیگ بررســی کنم. از دو سه تیم پیشــنهاد دارم اما هنوز این موضوع نهایی 

نشده و منتظر هستم ببینم چه تیم هایی امسال وارد لیگ کشتی می شوند.

ابراهیمی درباره تالش برای بازگشت به تیم ملی، گفت: انگیزه زیادی دارم 
تا به دوبنده تیم ملی برسم. قصد دارم از مسابقات قهرمانی کشور کارم را شروع 
کنم تا به امید خدا با ارائه بهترین عملکرد در نهایت صاحب دوبنده تیم ملی 
شــوم. فعال قصدم ادامه کشتی در وزن ۹۲ کیلوگرم است و برای رسیدن به 
المپیک تغییر وزن خواهم داد. سال های زیادی زحمت می کشم و باید یک 
روز مزد زحماتم را بگیرم. از نظر بدنی و روحی در شرایط خوبی هستم و به 
مرور آماده حضور پرقدرت در میادین می شوم. اگر قصدم حضور در وزن ۹۷ 

کیلوگرم باشد قطعا به شکلی به این وزن می آیم که به المپیک برسم.
آزادکار وزن ۹۲ کیلوگــرم ایران، درباره پیش بینی خود از نتایج تیم ملی 
کشتی آزاد در رقابت های قهرمانی جهان، اظهار کرد: همه بچه ها زحمت زیادی 
کشیده اند و همه آن ها الیق رسیدن به خوشرنگ ترین مدال و عنوان قهرمانی 
تیمی در جهان هستند. برای تمامی نفرات تیم و کادر فنی دعا می کنم تا تیم 
ایران به بهترین نتیجه و قهرمانی در رقابت های جهانی برسد. امسال در غیاب 
روســیه نیز شرایط برای قهرمانی تیم ایران مهیاتر از همیشه است و به امید 

خدا پرچم ایران در این رقابت ها برافراشته خواهد شد.
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اگرچه تحلیلگران نرخ 1800 دالر را برای طال پیش بینی می کردند اما با اعالم 
ادامه سیاست های انقباضی فدرال رزرو، قیمت این فلز زرد به 1750 دالر رسید.

 به نقل از پایگاه تحلیلی- خبری »اینوســتینگ«، ســرمایه گذاران خوش بین 
»گاوهــای نر« در عرصه طال که امیدوار بودنــد قیمت این فلز به 1800 دالر در 
هر اونس نزدیک تر شود، در پایان روز جمعه و پس از اینکه »جروم پاول« رئیس 
فدرال رزرو در همایش »جکسون هول«اعالم کرد تصمیم این سازمان برای اجرای 
اقدامات سختگیرانه در مسیر کاهش تورم همچنان پابرجا است، ارزش طال بیش 

از 50 دالر پایین تر از این هدف باقی ماند.
» اد مویا« تحلیلگر پلتفرم معامالت آنالین )OANDA( در این زمینه تصریح کرد: 
»طال این روزها بسیار آسیب پذیر است؛ البته اگر بازار کار در سالمت کامل بماند، 
بازده خزانه  داری می تواند هفته آینده شتاب بیشتری پیدا کند اما همچنان خطرات 

مربوط به حرکت نزولی برای طال به قوت خود باقی خواهد ماند«.
پــس از اینکه رئیس فدرال رزرو در این همایش ابراز داشــت بانک مرکزی تا 
زمانی که مبارزه با تورم را به پایان نرساند با جدیت تمام به افزایش نرخ های بهره 
ادامه می دهد؛ بازدهی اوراق 10 ســاله خزانه داری به باالترین ســطح خود در دو 

ماهه اخیر رسید.
قرارداد آتی طال در بازار »کامکس نیویورک« در دسامبر به 1762.90 دالر در 
هر اونس رســید که بیانگر 21.60 دالر یا 1.2 درصد کاهش اســت. این در حالی 

است که برای این هفته، طالی 0.7 درصد کاهش را تجربه کرد.

قیمت فروش نقدی شمش نیز تا ساعت 15:45 به وقت شرقی )19:45 به وقت 
گرینویچ( به 1737.65 دالر رسید که 21.11 دالر یا 1.2 درصد کاهش داشت. این 

در حالی است که در هفته جاری با 0.6 درصد کاهش مواجه شد.
»سونیل کومار دیکســیت« )Sunil Kumar Dixit( استراتژیست فنی ارشد در 
)SKCharting( در این زمینه بیان داشــت: »اگر پایین ترین سطح حمایتی قیمت 
طال یعنی 1735 دالر حفظ نشود، سطح حمایت بعدی روی ارقام 1727 دالر و 
1710 دالر خواهد بود. البته این امر بیشــتر بستگی به آن دارد که بازار در هفته 

آینده چه واکنشی به سخنرانی پاول نشان خواهد داد.«
پاول اعالم کرد که سیاســتگذاران »کمیته بازار آزاد فــدرال« )FOMC( روی 
بازگرداندن تورم به هدف ساالنه 2 درصدی بانک مرکزی به شدت تمرکز کرده اند«.

فــدرال رزرو از ماه مــارس تاکنون چهار مورد افزایش نرخ بهره را اعمال کرده 
که توانسته نرخ های وام های کلیدی را از رقم نزدیک به صفر دو سال قبل به 2.5 

درصد در جوالی برساند.
پاول در سخنانی که به طور زنده از جکسون هول پخش شد، تاکید کرد: »ما 
در حال برداشــتن گام های قدرتمند و سریعی برای تعدیل تقاضا و همسویی آن 
با عرضه هستیم. به این ترتیب می توانیم انتظارات تورمی را ثابت نگه داریم. ما به 
این روند تا زمانی که مطمئن شویم به هدف خود رسیده ایم، ادامه خواهیم داد«. 
این سخنرانی یکی از قوی ترین سخنرانی های پاول بود که نشان دهنده  جدیت 
شــدید فدرال رزرو در مهار تورم بود؛ نهادی که  پاول بر آن نظارتی موثر و همه 

جانبه داشته است.  
اظهارات پاول همچنین پس از آن بیان شد که داده های روز جمعه نشان داد 
شاخص تورم ایاالت متحده رشــد 6.3 درصدی داشته است. همچنین، داده های 
وزارت بازرگانی نیز گویای آن بود که »شاخص هزینه مصرف شخصی« )PCE( در 

ماه جوالی نسبت به ماه ژوئن، 0.1 درصد کاهش داشته است.
 )CPI( »شاخص تورمی گسترده تر دیگری به نام »شاخص قیمت مصرف کننده
نیز مورد بررسی است که تاکنون بیش از چهار برابر باالتر از هدف ساالنه 2 درصدی 
فدرال رزرو است. این شاخص در طول سال منتهی به جوالی 8.5 درصد رشد کرد. 
طال برای برخی از ســرمایه گذاران محافظ تورمی محسوب می شود، اگرچه از 
زمان رسیدن به بیشترین رکورد یعنی ارزش باالی 2100 دالر در آگوست 2020، 

نتوانسته است به این خواسته  آرمانی سرمایه گذاران جامه عمل بپوشاند.

آیا شیب نزولی طال همچنان تند خواهد بود؟
حکایت دوباره گوشت ...حکایت دوباره گوشت ...          
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ارزش بیت کوین روز شنبه به زیر 20000 دالر سقوط کرد. تداوم این افت موجب 

شده تا ارزش بیت کوین نزدیک به 60 درصد از باالترین سطح امسال آن کمتر باشد.
بــه نقل از نیواطلــس، ارزش بیت کوین، بزرگ ترین و شناخته شــده ترین ارز 
رمزنگاری شده جهان، آخرین بار با افت 1.5 درصدی به 19946 دالر در روز شنبه 

رسید که 298 دالر نسبت به آخرین کاهش کمتر بود.
این رقم نسبت به باالترین ارزش بیت کوین یعنی 48234 دالر که در 28 مارس 

به ثبت رسیده بود، 58.7 درصد کاهش یافته است.
ارزش اتر، سکه متصل به شبکه بالک چین اتریوم هم با 2.76 درصد کاهش به 

1467.2 دالر رسید و 41.60 دالر نسبت به آخرین نزول خود کمتر شد.
بــد  تحــوالت  از  مجموعــه ای  از  پــس  کویــن  بیــت  ســقوط 
 در روز جمعــه بــرای ایــن ارز اتفــاق می افتــد که بــا افت ارزش بســیاری از

 سهام در وال استریت همراه بود.

مایکروســافت و شــرکت چینی بایت دنس در حال همکاری روی یک پروژه 
بزرگ هوش مصنوعی هستند، این در حالی است که دشمنی میان آمریکا و چین 

تشدید شده است.
 به نقل از ســی ان بی سی، نبردی پرمخاطره بین ایاالت متحده و چین برای 
برتری در حوزه هوش مصنوعی در جریان است و به همین علت نمایندگان کنگره 
به طور فزاینده ای نسبت به آنچه از دست رفتن امنیت ملی، اقتصاد و رفاه آمریکا 
می نامند، اظهار نگرانی کرده اند. اما این مساله موجب نشده تا شرکت های آمریکایی 

از همکاری با همتایان چینی عقب نشینی کنند.اگرچه دو اقتصاد بزرگ جهان منابع 
خود را صرف رقابت برای تسلط در این زمینه می کنند، اما از همکاری با یکدیگر نیز 
دریغ نمی کنند. برخی از کارشناسان هوش مصنوعی می گویند همکاری فرامرزی 

کلید دستیابی به حداکثر بهره وری در حوزه پیشرفت های محاسباتی است.
مهندســان مایکروسافت و بایت دنس چین، مالک تیک تاک، در حال اجرای 
مشترک طرحی به نام کیوب ری هستند. خروجی این طرح نرم افزاری است که به 
شرکت ها کمک می کند تا برنامه های هوش مصنوعی را به طور مؤثرتری اجرا کنند.

طی نشســتی در سانفرانسیسکو طی هفته گذشته، جیاکسین شان مهندس 
نرم افزار بایت دنس و علی کانسو مهندس نرم افزار اصلی مایکروسافت، پیشرفت این 
طرح را با دانشمندان داده، متخصصان یادگیری ماشینی و سایر توسعه دهندگان 

عالقه مند به برنامه های کاربردی بزرگ مورد بحث قرار دادند.
شــان و کانســو جزئیات فنی کیوب ری را توضیح دادند و این نرم افزار را برای 
تقویت برنامه های هوش مصنوعی که روی چندین رایانه اجرا می شوند مفید دانستند.

مایکروسافت به همراه رقبایی مانند آمازون، آلفابت، متا و اپل سرمایه گذاری 
زیادی بر روی هوش مصنوعی انجام داده اســت. مایکروســافت یک آزمایشگاه 
تحقیقاتی هوش مصنوعی در چین تاســیس کرده تا از اســتعدادهای علمی این 

کشور هم استفاده کند.

سقوط بیت کوین به زیر ۲۰ هزار دالر

نیاز آمریکا به همکاری با شرکت های فناوری چینی 

 فناوری جدید چین برای افزایش ظرفیت ذخیره سازی باتری 
خودروهای برقی

چین در تالش برای اســتفاده از مواد جدیدی در تولید باتری اســت که 
می توانــد چگالی انــرژی آن ها را 10 تا 20 درصد در مقایســه با باتری های 

فسفات بهبود بخشد.
 به نقل از رویترز، شرکت کلت چین در تالش است جایگاه برتر خود را در 
زمینه تولید انواع باتری حفظ کند و از همین رو به استفاده از فناوری جدیدی 

روی آورده است.
زنگ یوگون مدیر عامل این شرکت با حضور در کنگره جهانی وسایل نقلیه 
مبتنی بر انرژی جدید در پکن گفت: ماده جدید موسوم به M3P تولید باتری 
را ممکن می کند که پیمودن 700 کیلومتر را پس از هر بار شارژ یک خودروی 

برقی ممکن می کند.
استفاده از ماده جدید، هزینه تولید باتری های مورد نیاز خودروهای برقی 
را در مقایسه با باتری های دارای نیکل و کبالت کاهش می دهد. چین فلزات 
مورد استفاده در ترکیب M3P را افشا نکرده است. همچنین مشخص نیست 

تولید انبوه باتری های یادشده چه زمانی آغاز می شود.
شرکت چینی کلت که مشتریانی مانند تسال، فولکس واگن، بی ام دبلیو و 
فورد دارد، بزرگترین شرکت سازنده باتری در جهان است که یک سوم باتری های 

مورد نیاز خودروهای برقی را تولید می کند.

 کاله ایمنی که هوای آلوده را تصفیه می کند

یک کاله ایمنی به تازگی توســعه یافته است که آالینده های مضر هوا 
را فیلتر می کند و از موتورســواران در دهلی نو و ســایر شهرهای هند که 
جزو آلوده ترین شهرهای جهان به حساب می آیند، محافظت خواهد کرد.

 به نقل از تک اکســپلور، یک استارت آپ هندی مستقر در دهلی نو به 
نام »Shellios Technolabs« که این کاله ایمنی را توســعه داده اســت، 
می گوید فیلترهای استفاده شــده در آن می توانند ذرات معلق کوچک تر 
از 2.5 میکرومتر و ســایر آلودگی های ســمی منتشر شده از وسایل نقلیه 
را که میلیون ها موتورســوار در جاده های هند مستقیماً در معرض آن قرار 

دارند، تصفیه کند.
آمیت پاتاک)Amit Pathak(،   یکی از موسســین این شرکت می گوید: 
از آنجا که کل سیستم تصفیه از جمله باتری های قابل شارژ، دمنده  و برد 
مدار الکتریکی در پشت این کاله ساخته شده از فایبرگالس)فیبر شیشه( 
قرار دارند،  بنابراین در دید و حرکات موتورسوار تداخلی ایجاد نمی کنند و 

در عین حال هوای تمیزی را برای فرد فراهم می کنند.
موتورســیکلت ها، اسکوترها و سایر وسایل نقلیه دو چرخ، بخش مهمی 
از حمل و نقل شخصی در هندوستان را تشکیل می دهند و تا سال 2019 
بیش از 221 میلیون مورد از آنها در این کشــور مورد اســتفاده افراد بود 
و در طول ســال مالی 2021-2022، بیش از 13 میلیون وســیله نقلیه 

دوچرخ فروخته شد.
اســتارتاپ Shellios Technolabs بودجــه اولیه خود را از وزارت علوم 
و فنــاوری هند دریافــت کرد و مــورد حمایت پــارک کارآفرین علم و 
فنــاوری)STEP( قرار گرفت تا این کاله ایمنی را توســعه دهد. قیمت آن 
اکنون که به صورت تجاری به فروش می رسد به 56 دالر آمریکا می رسد.

به گفته ی این شرکت، این محافظ سر 1.5 کیلوگرمی با استانداردهای 
ایمنی و ارگونومیک دولتی مطابقت دارد و در محیط های آزمایشــی نشان 
داده کــه می تواند ذرات کوچک تر از 2.5 میکرومتر و ســایر آالینده های 

فضاهای باز را تا 80 درصد تصفیه کند.
دیپتی شانموگام)Deepthi Shanmugam( مدیر اجرایی آکادمی آموزش 
فنی مســتقر در بنگلور که با پارک کارآفریــن علم و فناوری کار می کند 
می گوید: کاله ضد آلودگی یکی از محصوالت امیدوارکننده ای بود که این 
پــارک علم و فناوری آن را مورد حمایت قرار داد زیرا این نوآوری مزایایی 
واقعی برای مردمی داشــت که برای مقابله با سطوح بسیار باالی آلودگی 

در شهرهای بزرگ هند تالش می کنند.
در گزارشــی که در روز 17 اوت منتشــر شد، دهلی نو و کلکته توسط 
موسســه سنجش و ارزیابی سالمت، ماساچوست به عنوان اولین و دومین 

شهرهای آلوده جهان رتبه بندی شدند.
گزارشی که شهرها را بر اساس دو آالینده اصلی هوا یعنی ذرات ریز)کمتر 
از 2.5 میکرومتر( و دی اکسید نیتروژن)NO2( رتبه بندی می کند، نشان داد 
که باالترین میانگین ساالنه قرار گرفتن در معرض ذرات ریز با مقادیر 110 
میکروگرم در هر متر مکعب در ســال 2019 متعلق به دهلی بوده است و 

پس از آن کلکته با 84 میکروگرم در متر مکعب قرار گرفت.
سازمان بهداشت جهانی که ذرات ریز آالینده را بزرگترین تهدید زیست 
محیطی برای سالمت انســان می داند توصیه می کند که میانگین ساالنه 

غلظت آن نباید از پنج میکروگرم در متر مکعب تجاوز کند.
پاتاک می گوید: کاله ما دارای یک فن دمنده بی صدا اســت که هوا را 

از طریق غشــای یک فیلتر هوا با بازدهی باال)هپا( به داخل می کشــد و با 
باتری های قابل شارژ تغذیه می شود.

فیلترهــای هپــا)HEPA( در حــال حاضر به طور گســترده در تصفیه 
کننده هــای هوای موجــود در خانه ها، ادارات و رســتوران ها در دهلی نو 
استفاده می شــوند.پاتاک می گوید که نسخه های آینده این کاله از تهویه 
مطبوع و قابلیت هندزفری تلفن های همراه از طریق اتصال بی ســیم بهره 
خواهند برد. این کاله از طریق بلوتوث به تلفن همراه متصل می شــود تا 
زمان تعویض فیلتر را به کاربر هشــدار دهد. پاتاک افزود: در حال حاضر 
تمرکز ما بر اطمینان حاصل کردن از دسترسی به هوای قابل تنفس برای 
موتورســواران در هند و دیگر شهرهای به شدت آلوده جنوب آسیا مانند 
کاتماندو و داکا اســت.بوپندرا داس)Bhupendra Das(، متخصص کیفیت 
هوا و رئیس بخش خدمات توســعه انرژی و محیط زیست نپال، می گوید 
که از 3.2 میلیون وسیله نقلیه ثبت شده در نپال طی دو دهه گذشته 80 
درصد آنها دو چرخ بوده است. وی افزود: با توجه به افزایش شدید آلودگی 
هوای ذرات ریز، داشتن کاله ایمنی تصفیه کننده هوا برای راکبان وسایل 

نقلیه دو چرخ مفید خواهد بود.
داس می گوید فیلتر هپا در کاله ایمنی می تواند قرار گرفتن در معرض 
آالینده های مرتبط با بیماری های تنفسی، قلبی عروقی و حساسیت بیش 
از حد آلرژیک را که در نپال در حال افزایش است، کاهش دهد. وی گفت: 
دولت های جنوب آسیا باید معرفی چنین دستگاه های نوآورانه ای را به عنوان 
بخشــی از ابزار سیاستی در حال اجرا برای مقابله با سطوح باالی آلودگی 

در کنار سایر اقدامات مدنظر قرار دهند.

 کشف ارتباط معنادار حالت ستون فقرات و کاهش شناختی

پژوهشــگران ژاپنی در بررســی جدیدی موفق شده اند ارتباطی را بین 
حالت ستون فقرات و کاهش شناختی کشف کنند.

 به نقل از ســایتک دیلی، این پرســش که آیا کاهش شناختی ممکن 
اســت با ارزیابی تعادل ستون فقرات شناسایی شود یا خیر، از طریق یک 
آزمایش در مقیاس بزرگ مورد بررسی قرار گرفت که در افراد بین 50 تا 
89 ســال انجام شد. پژوهشگران »دانشگاه شینشو«ژاپن، ارتباطی را بین 
»محور عمودی ساژیتال«)SVA( و افزایش سن و کاهش عملکرد شناختی 

کشف کردند.
پژوهشــگران دریافتند که هنگام مشــاهده بدن از پهلو، هرچه ســر و 
گردن بیشــتر جلو بیایند، احتمال بیشتری وجود دارد که نشانه های زوال 
شــناختی در بیماران مشاهده شــود. در مردان، محور عمودی ساژیتال با 
کاهش شناختی مســتقل از افزایش سن مرتبط بود. کاهش شناختی در 

زنان صرف نظر از سن، شایع تر بود.
اختالل شــناختی خفیف، به عنوان شکایات مرتبط با شناخت از طرف 
شــخص یا دیگران تعریف می شــود اما زوال عقل در آن وجود ندارد. در 
مناطقی که دســتیابی به تجهیزات آزمایشــی تخصصی و پرهزینه برای 
جمعیت ســالمند محدود است، امکان دارد تشخیص اختالل شناختی به 

صورت محدود انجام شود.
»هیکارو نیشــیمورا«، پژوهشگر ارشد این پروژه، یک کاردرمانگر است 
که مشکالتی را که سالمندان با آن روبه رو می شوند، از دیدگاه توانبخشی 
مطالعه می کند. در افراد مسن تر، تمرین ورزشی ممکن است پیشروی زوال 

عقل را کاهش دهد یا حتی آن را متوقف کند.
دکتر »شــوتا ایکگامی«، از پژوهشگران این پروژه گفت: وضعیت بدنی 
نامناسب، نشانه ای از ضعف در سالمندان است. زوال شناختی پنهان، یکی 

از مولفه های ضعف را می توان با بررسی وضعیت بدن تشخیص داد.
برای بررســی انبوه این موضوع، افراد مسن ساکن شهر اوبوسه، ناگانو 
مورد ارزیابی قرار گرفتند. این بررســی نشان داد که در افراد مسن ژاپنی، 
کسانی که قدامی شدن ستون فقرات را نشان می دهند، بیشتر در معرض 
کاهش عملکرد شناختی قرار دارند. زوال شناختی با ترکیب سن و میزان 

عدم تعادل ستون فقرات، به صورت قابل اطمینانی تشخیص داده شد.
پزشکان امیدوارند که با این پژوهش و سایر پژوهش ها، از طریق مداخالت 
توانبخشــی برای درمان ضعفی که طی غربالگری ها دیده می شود، بتوانند 

نیاز آینده به مراقبت را برطرف کنند. 

 حراج مجموعه هنری بزرگ بنیان گذار مایکروسافت
مجموعه هنری متعلق به »پل آلن« یکی از بنیان گذاران »مایکروسافت« 

در یک حراجی به مزایده گذاشته خواهد شد.
 به نقل از نشــنال، حراجی »کریســتیز« مجموعه هنری بیش از یک 
میلیارد دالری متعلق به »پل آلن« بنیان گذار فقید شرکت »مایکروسافت« 
را به مزایده خواهد گذاشت.این مجموعه آثار که 150 اثر هنری را شامل 
می شود در ماه نوامبر ارائه خواهد شد و »کریستیز« از آن به عنوان بزرگترین 

و استثنائی ترین حراجی در تاریخ هنر یاد کرده است.
از جمله آثار این مجموعه به تابلو نقاشــی »کوهســتان سن ویکتور« 
اثــر »پل ســزان« می تــوان اشــاره کرد کــه ارزش آن بیــش از 100 
میلیون دالر برآورد شــده اســت.طبق اعالم »کریســتیز«، تمامی عواید 
 حاصــل فروش این مجموعه آثار طبق خواســته »پل آلــن« صرف امور

 خیریه خواهد شد.

امام رضا علیه السالم :
َراَط  ـ في تَفسیِر َقولِِه تَعالی : »اْهِدنَا الصِّ
الُْمْسَتِقیَم«ـ  :اِسِترشاٌد ِلََدبِِه ، َواعِتصاٌم 
ِِّه  بَِرب الَمعِرَفِة  ِفي  َواسِتزاَدٌة   ، بَِحبِلِه 

وبَِعَظَمِتِه وبِِکبِریائِِه .
راه  به  را  »ما   : آیه  تفسیر  در  ـ 
ـ :درخواست  راست، راهنمایی فرما« 
ارشاد به آداب اوست و چنگ زدن 
تقاضای شناخت  و  او  ریسمان  به 
و  و عظمت  پروردگارش  تر  فزون 

کبریایی او .
عیون أخبار الرضا علیه السالم : ج 2 ص 107 ح 1

محققان دانشــگاه »ییل« آمریکا در مطالعه اخیرشــان به بررسی مغز انسان 
پرداختند و دریافتند که چه چیزی مغز انسان را از سایر حیوانات متمایز می کند.

 به نقل از تی ای، در یک مطالعه جدید دانشمندان ویژگی های خاص چندین 
حیوان و انسان ها را شناسایی کردند. آنها دریافتند آنچه ما را انسان می کند ممکن 
است ما را مستعد بیماری های عصبی روانی نیز کند.دانشمندان در این مطالعه عمدتا 
 Dorsolateral قشر خلفی جانبی پیش پیشانی مغز که در انگلیسی از آن به عنوان

Prefrontal Cortex یا DLPFC)دی ال پی اف سی( یاد می شود را بررسی کردند. آنها 
از تکنیک توالی یابی آر.ان.ای تک سلولی برای به تصویر کشیدن سطوح بیان ژن در 
چندین سلول جمع آوری شده از قشر خلفی جانبی پیش پیشانی مغز یک انسان بالغ، 
شامپانزه، ماکاک و میمون های مارموست استفاده کردند. محققان قشر خلفی جانبی 
 Nenad(»پیش پیشــانی مغز را جزء اصلی هویت انســانی دانستند.»نناد سستان
Sestan( استاد علوم اعصاب دانشگاه ییل گفت: ما تاکنون چندان اطالع نداشتیم 
که چه چیزی انسان را منحصربه فرد می کند و ما را از سایر گونه های نخستی متمایز 

می کند. اکنون سرنخ های بیشتری داریم.
اولین ســوالی که دانشمندان به آن پرداختند این بود که آیا برخی از سلول ها 
فقط در بدن انســان یافت می شود یا در بدن سایر گونه های نخستی غیرانسانی 
نیز وجود دارد که برای درک بهتر این موضوع به بررســی این تفاوت ها پرداخته 
و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.پس از گروه بندی سلول هایی با پروفایل 
بیانی مشــابه، آنها 109 نوع سلول نخستی مشترک را کشف کردند، اما پنج نوع 
سلولی دیگر را نیز یافتند که بین همه گونه ها مشترک نبود. اینها شامل دو نوع 
متمایز میکروگلیا یا سلول های ایمنی خاص مغز بود که به ترتیب فقط در انسان 

و شامپانزه یافت می شوند.

چه چیزی مغز انسان را از سایر حیوانات متمایز می کند؟
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