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کسانی که هر نوع واگذاری را مساوی با نابودی می دانند یا جاهل هستند 
یا از دولتی ماندن و به قهقرا رفتن کیش ایر منتفع می شوند.خط قرمز سازمان 
خصوصی سازی ، داشتن استراتژی برای سرنوشت بنگاه مشمول واگذاری است.

در نشست خبری ششم شهریورماه، بنده نام ۲۰شرکت در لیست واگذاری را 
اعالم کردم که ازجمله آنها شرکت هواپیمایی کیش ایر بود که این اطالع رسانی 

حاشیه هایی را در فضای مجازی به دنبال داشت.
ممکن است برخی از این جنجال ها و سروصداها به دلیل به خطر افتادن منافع 
باشد، اما من حقیقتا عمده آنها را از زاویه دلسوزی ارزیابی می کنم و معتقدم 
باید برای کسانی که سؤال و شبهه دارند تبیین کرد که چه اتفاقی دارد می افتد.

ابتدا این نکته را صرف نظر از موضوع کیش ایر عرض کنم که متأسفانه پروژه 
خصوصی هراسی در فضای مجازی، برخی رسانه ها و حتی برخی برنامه های رسانه 
ملی با قدرت ادامه دارد و با تعمیم دادن چند واگذاری به کل واگذاری های ۲ دهه 
گذشته و همچنین عیب یابی اشتباه از همان واگذاری ها درصدد مسدود سازی  
مسیر خصوصی سازی  و توقف سیاست های اصل۴۴ هستند. این پروژه ذی نفعانی 
دارد کــه در صدر این لیســت، مقاومت برخی شــرکت های مادر تخصصی، 
وزارتخانه های ذیربط و مدیران دولتی فعلی شــرکت های در لیست واگذاری 
قرار دارند که به پنهانی ترین و پیچیده ترین شکل ممکن تالش می کنند، مسیر 
واگذاری ها را مخرب و بیراهه جلوه دهند.با اینکه سیاست قطعی حاکمیت با ابالغ 
سیاست های اصل۴۴ و فرمایشات رهبری، سخنان ریاست محترم جمهوری در 
رویداد بین المللی خصوصی سازی ، نظرات معاون اول محترم و وزیر محترم امور 
اقتصادی و دارایی، بر فروش دارایی ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی 
است، اما برخی عالمانه یا از روی جهل با این روند مخالفت می کنند و یا اینکه 
ظاهری می پذیرند، اما در عمل مانع تراشی می کنند؛ این در حالی است که چهارم 
آذرماه۱۳۹۹ رهبر معظم انقالب در دیدار شورای  عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا موکدا تصریح کردند که در فروش شرکت ها و دارایی های دولت یک عزم 
الزم و جازم ملی ضرورت دارد و به مقاومت های وزارتخانه ها و... اشــاره کردند 
که در برابر این مقاومت ها یک قاطعیت حکومتی الزم است؛ بنابراین هیچ کس 
نباید اصل واگذاری را زیر سؤال ببرد و بخواهد آن را تعطیل کند، اما حتما در 
شیوه واگذاری باید به گونه ای عمل کرد که سرنوشت بنگاه درنظر گرفته شود.

به همین دلیل ما رویداد بین المللی خصوصی سازی  را در خردادماه امسال در 
اجالس سران با حضور ۲رئیس قوه و بسیاری از مدیران و فعاالن و کارشناسان 
اقتصادی برگزار کردیم و در قالب نمایشــگاه ۳روزه، واگذاری ۹۸۱ شرکت در 
۲دهه گذشته را به صورت مستند مرور کردیم و در قالب نشست های تخصصی 
با حضور صاحب نظران داخلی و خارجی این واگذاری ها آسیب شناســی شد. 
روشــن اســت که برخی واگذاری ها موفق بوده و برخی ناموفق اما نکته قابل 
توجه اینکه در قریب به اتفاق شکســت ها دولت عامل اصلی بوده یا به دلیل 
کیفیت سیاستگذاری اقتصادی، یا به دلیل مداخله مضر و عدم حمایت و نظارت 
هوشمند، البته واگذاری های موفقی هم داریم که در نمایشگاه عرضه شد که اتفاقا 
یکی از آنها در همین صنعت ایرالین است. شرکت ایران ایرتور با زیان انباشته 
و وضعیت اسفبار به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون در وضعیت سودآوری 
و بهره وری بهتر قرار دارد و تعداد هواپیماهایش چند برابر شده است. در کنار 
آن ما شرکت هواپیمایی ایران ایر )هما( را هم داریم با ۶هزار و۷۰۰میلیارد زیان 
انباشــته! در سال گذشته و این هم که وضعیت کیش ایر! بله. شیوه واگذاری 
برخی شرکت ها در دوره های گذشته اشتباه بوده و برخی شرکت ها به سرنوشت 
نامطلوبی رسیده اند، اما هیچ گاه به خاطر سقوط یک یا چند هواپیما، پرواز را 
تعطیل نمی کنند! عیب یابی می کنند و پیشگیری!شرکتی که ۱۲هواپیما داشته 
االن ۲ هواپیما دارد، مدیریت دولتی این شرکت را به خاک سیاه نشانده است؛ 
پس آنچه را که در صورت واگذاری نادرست برخی هشدار می دهند همین االن 
با مدیریت دولتی اتفاق افتاده است و همچنان با زیان انباشته، سربار دولت است.

این روند یک ماه و یک سال نبوده، بلکه سالیان سال است که این روند ادامه 
دارد و مطمئن باشید اگر این روند ادامه پیدا کند باید در این شرکت را تخته 
کرد یا با سوبســید دولتی کال به یک شرکت زیانده مصرف کننده تقلیل پیدا 

کند؛ درحالی که کیش ایر این ظرفیت را دارد که کامال اقتصادی اداره شود.
هزینه جبران زیان این شرکت ها از جیب مردمی که نمی دانند، تامین می شود 
و کسانی که از دولتی ماندن این شرکت ها منتفع می شوند و یا از این موضوعات 
بی اطالع هستند، فریاد تقبیح واگذاری سر می دهند! و پروژه خصوصی هراسی را 
دنبال می کنند. دقت کنیم که از نابودی کیش ایر باید ترسید، نه از واگذاری آن! 
کسانی که هر نوع واگذاری را مساوی با نابودی می دانند یا جاهل هستند یا 

صددرصد از دولتی ماندن و به قهقرا رفتن کیش ایر منتفع می شوند.
خط قرمز ما در دوره جدید سازمان خصوصی سازی ، داشتن استراتژی برای 
سرنوشت بنگاه مشمول واگذاری است. ما هرگز به هر قیمتی و به هر ترتیبی 
بنگاه ها و شرکت ها را به مزایده نمی گذاریم. لذا سرنوشت بنگاه خط قرمز اصلی 
ماست.   به کیشوندان عزیز، فعاالن اقتصادی و کسبه کیش و همه مردم عزیز 
اطمینان می دهیم که واگذاری کیش ایر در یک بستر شفاف و با خط قرمز افزایش 
بهره وری شرکت و رونق سفر به کیش انجام بگیرد. ما آماده ایم که کیشوندان 
هم در قالب یک شرکت سرمایه گذاری یا تعاونی، بخشی از سهام این شرکت 
را با شرکت در مزایده خریداری کنند.در پایان تأکید می کنم که بهبود کیفیت 
حکمرانــی دارایی های دولت در فرایند واگذاری برای ما اصالت دارد و با هیچ 

حاشیه سازی  و هوچیگری این مسیر را متوقف نمی کنیم.

افزایش افزایش ۵۰۵۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی  درصدی سرمایه گذاری خارجی 

رئیس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی گفت: ارتباط دولتمردان با سایر 
کشورها نسبت به گذشته بیشتر شده و شاهد رشد 5۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی نسبت 

به سال گذشته هستیم.
رئیس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی ضمن اشاره به افزایش 5۰ درصدی 
سرمایه گذاری خارجی در سال جاری نسبت به سال گذشته گفت: امسال حدود ۴ میلیارد 

دالر مجوز سرمایه گذاری صادر شده که به نسبت سال گذشته، نزدیک به ۲ برابر است.
سید حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی در مورد 
افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی گفت: نسبت به سال گذشته رشدی بالغ بر 5۰ درصد 
را در زمینه سرمایه گذاری خارجی تجربه کردیم. البته باید تا پایان پروژه ها و تا پایان سال 
منتظر بمانیم زیرا امکان آن وجود دارد که سرمایه گذاری خارجی در ۶ ماه نخست سال باال 
بوده باشد و در ۶ ماهه بعدی تعدیل شده یا باز هم اضافه شود. اما به نسبت ۶ ماه دوم سال 

گذشته، ما رشد داشتیم .
وی در خصوص میزان سرمایه گذاری خارجی بیان داشــت: امسال حدود ۴ میلیارد دالر 
مجوز سرمایه گذاری صادر شده که به نسبت سال گذشته، نزدیک به ۲ برابر است و البته 
قانع نیستیم چون متصور می کنیم که الزم است حدود ۳۰-۴۰ میلیارد دالر که متناسب با 
جمعیت مان است، جذب سرمایه خارجی داشته باشیم. باید توجه داشت که تمام کشورهایی 

که به این ارقام دست پیدا کردند، دارای امکاناتی کمتر از ما هستند.

وی افزود: به هر صورت در حال رشد در جذب سرمایه گذاری از طریق ارتباط های بین المللی 
و توافقات برجامی هستیم زیرا خارجی ها برای سرمایه گذاری، برای خریداری کاال و ارسال به 
ثبات اقتصادی کشور مقصد توجه می کند. ما به دالیل مختلف نظیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و تبدیل آن به ۲۶ هزار تومان برای داروها، به تغییرات ۶-۷ برابری می رسیم که پذیرش این 
موضوع برای طرف خارجی دشوار است.رئیس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران و 
خارجی خارجی ضمن تایید رشد ۱۰۰ درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی در یکسال 
اخیر، خاطرنشان کرد: آمار گفته شده صحیح بوده و صدور مجوزها ۲ برابر پارسال شده است. 
ارتباط دولتمردان با خارج از کشور نسبت به گذشته گسترده تر شده و به عنوان مثال حضور 

چینی ها در ایران پررنگ تر شده که پیش از این، شاهد چنین مسئله ای نبودیم.
وی اذعان کرد: در مقایسه با ترکیه به عنوان یک کشور همسایه که ۳۰-۴۰ میلیارد دالر در 
سال جذب سرمایه خارجی دارد و مهم ترین علت آن نیز توریسم است، ما نیز تمام شرایط 
توریسم را داریم اما به دلیل مشکالت ارتباطات بین المللی نظیر ویزا و روادید، دچار چالش 
هســتیم. به علت وجود تحریم ها، نقل و انتقاالت بانکی و مالی برای ما میسر نیست که در 
صورت لغو شدن آن ها، قوانین بانکی برای نقل و انتقال پول تسهیل می شود. در حال حاضر 
۳-۴ مرحله برای انتقال پول باید طی کرد تا بتوان سرمایه ای را برای خرید کاالیی انتقال داد 
که این موضوع هزینه ها را افزایش می دهد زیرا سرمایه گذار خارجی عالقمند به کسب بهترین 

سود و خرید با بهترین قیمت است.

هیجدهمین دوره جشنواره »ســینمای مسلمان کازان« 
میزبان نمایش فیلم های ایرانی و حضور نرگس آبیار در میان 
هیات داوران است. این رویداد سینمایی از ۷ تا ۱۱ سپتامبر 
)۱۶ تــا ۲۰ شــهریورماه( در شــهر کازان مرکز جمهوری 
تاتارستان روسیه برگزار می شــود و عالوه بر حضور نرگس 
آبیار در میــان داوران، میزبان نمایش ۹ فیلم از ســینمای 
ایران خواهد بود.»شکوه خاموش« ساخته نوید حسن زاده 
در بخش رقابتی آثار بلند، »گرازها« از غالمرضا جعفری در 
بخش رقابتی کوتاه، »هیچکس منتظرت نیست« در بخش 
مستند بلند و »دختر کوچ نشین« از روح اهلل اکبری هم در 

بخش مستند کوتاه به نمایش گذاشته می شوند.

 بانک های عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی- با شرکت های تابعه ترکیه باید در نیمه اول سال ۲۰۲۲ »گزارش 
ابر تورم« را بررسی کنند، زیرا تورم انباشته در ترکیه در سه سال گذشته از ۱۰۰ درصد فراتر 

رفته است.
بانک های شورای همکاری خلیج فارس با شرکت های تابعه ترکیه در نیمه اول امسال حدود 
۹5۰ میلیون دالر زیان خالص داشــته اند؛ امارات NBD، بانک شاخص دبی و کویت فاینانس 
هاوس، دومین بانک بزرگ کویت، در میان بیشترین زیان دهندگان بودند و بانک ملی قطر نیز 

در میان بانک های زیان دیده است.
به دلیل سقوط آزاد ارزش لیر مواجهه با ترکیه برای بانک های خارجی زیان ده است.

لیر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا به امروز ۲۶ درصد از ارزش خود را در برابر دالر از دست داده است و 

واردات و خرید کاالهای اساسی را برای ۸۴ میلیون ساکن ترکیه بسیار چالش برانگیزتر کرده 
است.پنج سال پیش، یک دالر تقریباً ۳.5 لیر ترکیه بوده است و االن هر دالر حدود ۱۸ لیر است. 
این کاهش زمانی آغاز شد که اقتصاد ترکیه به سرعت رشد کرد اما بانک مرکزی این کشور از 
افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم رو به رشــد خودداری کرد. این قبیل سیاست ها همسو با 
مواردی مانند بدتر شدن کسری حساب جاری، کاهش ذخایر ارز خارجی و افزایش هزینه های 
انرژی به عالوه نزاع های گاه به گاه با ایاالت متحده که تقریباً منجر به تحریم ترکیه می شد بر 

این ارز فشار بیشتری وارد کرد.
اقتصاددانان، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را به شدت مقصر می دانند، که صراحتاً 
ایده افزایش نرخ ها را رد کرده و آن را " مادر همه شرارت ها"  خوانده است و سرمایه گذاران او 

را به خاطر خنثی کردن استقالل بانک مرکزی مقصر می دانند.

»زاالوا« به کارگردانی ارســالن امیری در بخش مسابقه ی 
شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های وحشت لیسبون 

)MOTELX( پذیرفته  شد.
این رویداد ساالنه با هدف معرفی بهترین آثار ژانر سینمایی 
و کوتاه ژانر وحشت از سراسر جهان از تاریخ ۶ تا ۱۲ سپتامبر 
)۱5 تا ۲۱ شهریور( در شهر لیسبون پرتقال برگزار می شود.

»زاالوا« به تهیه کنندگی سمیرا و روح اهلل برادری با بازی نوید 
پورفرج، پوریا رحیمی ســام و هدی زین العابدین در بخش 
مسابقه اصلی جشنواره که به برترین فیلم های وحشت در 
دوسال اخیر اختصاص دارد، با ۲۴ فیلم از دیگر کشورهای 
جهان رقابت دارد.این فیلم که برنده ی سه سیمرغ جشنواره 
فجر و دو جایزه از فستیوال ونیز ۲۰۱۲۱ است.در ماه جاری در 
بخش مسابقه چهلمین فستیوال فانتاستیک فست بروکسل 
در بلژیک و سیزدهمین جشنواره فیلم های کردی لندن به 

نمایش درمی آید.

 نرگس آبیار داور 
جشنواره کازان شد

  چرا ارزش پول ترکیه در حال کاهش است؟

» زاالوا« میهمان جشنواره 
وحشت لیسبون

  

حسین قربانزاده
رئیس سازمان خصوصی سازی

کیش ایر و پروژه خصوصی هراسی!

وزارت نيرو
شركت برق منطقه اي تهران

آگهي فراخوان ارزیابي كيفي 
مناقصه شماره )  14۰1/12۰1۰(

  شرکت سهامي برق منطقه اي تهران در نظر دارد جهت ""خدمات حفاظت و نگهباني از اماکن و خطوط انتقال و فوق توزیع  استان هاي تهران، قم و البرز" از طریق 
فراخوان ارزیابي کیفي )به شماره  2001001008000075  در سامانه تدارکات الكترونیكي دولت ( نسبت به شناسائي پیمانكاران واجد شرایط زیر در سامانه تدارکات 

الكترونیك دولت اقدام نماید. 
- داراي مجوز از نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران ) ناجا(

- داراي گواهینامه صالحیت ایمني از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه 
- داراي حداقل 2  سال سابقه اجرایي در شرکت هاي دولتي

    بدین وسیله از کلیه شرکتهاي واجد شــرایط که مایل به شرکت در این ارزیابي کیفي هســتند دعوت مي گردد جهت دریافت اسناد ارزیابي کیفي از تاریخ  
1401/06/16 الي 1401/06/20 به سامانه تدارکات الكترونیكي دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR مراجعه و براي دریافت اسناد کیفي اقدام نماید.

    اسناد تكمیل شده بایستي تا پایان مورخ  1401/07/04 از طریق سامانه مذکورWWW.SETADIRAN.IR ثبت گردد.. قابل ذکر است که به اسناد تحویل شده بعد از 
تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

عالقمندان به شرکت در مناقصه مي بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي )توکن( با شماره هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 
و مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند.

    شرکت برق منطقه اي تهران پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابي کیفي شرکتها 
اقدام و ازشرکتهاي واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. 

   بدیهي است ارائه مدارك و پرسشنامه هاي تكیل شده هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 
   ضمنًا اطالعات فوق در شبكه اطالع رساني WWW.TAVANIR.ORG.IR )مناقصات برق تهران( و پایگاه ملي مناقصات IETS.MPORG.IR//:HTTP موجود مي باشد. 

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي تهران                                                                                                   
شناسه آگهی : ۲۲۳۲۱۳۷5۸۱5/ م - الف
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/06/14

شماره : 1458

درخواست مهلت ۳ ساله برای رفع تعهد ارزی فرش

مدیرعامل سازمان ملی مسکن از شناســایی ۶ هزار هکتار اراضی مازاد در 
اختیار دســتگاه های اجرایی برای انتقال به وزارت راه و شهرسازی جهت 

اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری در نشست خبری در خصوص انتقال 
اراضی دستگاه های دولتی به اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: 
همه دستگاه ها موظفند اراضی مازاد خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل 
کنند، بنابراین تاکنون دستگاه های اجرایی اراضی خود را تجدیدنظر کردند 

و قرار است اراضی مازاد به دولت عودت داده شود.
وی با اشــاره به کاهش شدید تولید مسکن در ســال های گذشته گفت: با 
انباشت تقاضا در ساخت مســکن مواجه ایم، بنابراین چاره ای جز افزایش 

تولید مسکن نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی به نبود مشکل تأمین زمین برای اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن اشاره و تصریح کرد: همچنین پیش بینی های الزم برای 
تأمین مالی اجرای این طرح صورت گرفته اســت. تاکنون برای حدود یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار واحد زمین تأمین شده که با میانگین ۷۰ واحد در هکتار 

برآورد شده است.

کمبودزمیندربرخیاستانها
وی در خصوص کمبود زمین در برخی استان ها اظهار داشت: در استان تهران 
و سیستان و بلوچستان مشکل کمبود زمین داریم که قرار است با تراکم باالتر 
ساخته شوند. همچنین تخصیص ۳۵ هزار هکتار از اراضی سایر شهرستان ها 
به محدوده شهرها در دستور کار شورای برنامه ریزی استان ها قرار دارد که با 
احتساب آنها زمین ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تأمین خواهد شد. همچنین 
زمین های ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در نظر گرفته شده و 

به مرور تأمین می شود.
 مدیرعامل سازمان ملی زمین و مســکن درباره اراضی مازاد دستگاه های 
اجرایی در سطح استان تهران، گفت: ۲۷.۳ هکتار از اراضی مازاد دستگاه های 
اجرایی را سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار گرفته است اما از آنجا که در 
شهر تهران محدودیت زیادی برای تأمین زمین داریم، این پروژه در شهرهای 
اطراف شامل پردیس، گرمســار، ایوانکی و پرند اجرا می شود. همچنین در 

شهرستان دماوند نیز برای شرق استان تهران زمین هایی تهیه شده است.

ساختشهرک
فخاری با اشاره به امکان ساخت شــهرک های جدید در شهر تهران، تأکید 
کرد: ۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی 
شناسایی شده که ۷ هزار هکتار آن معادل بیش از ۱۰ درصد قابلیت عودت 
به دولت را دارد.وی تصریح کرد: اراضی دولتــی برای اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن به صورت رایگان و اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به باال بودن قیمت زمین برای ساخت 
مسکن، گفت: این مسأله باعث شده تا ساخت وساز به صرفه نبوده و سازنده 
میل و رغبتی برای تولید مسکن در شــرایط فعلی نداشته باشد. کاری که 
دولت می کند این است که با باال بردن تعداد ساخت واحد، هزینه تمام شده 

آن را کاهش می دهد.
 فخاری درباره انتقادات وزارت نیرو در خصوص تأمین زیرساخت های آب و 
برق طرح نهضت ملی مسکن، گفت: قرار نیست در این طرح جمعیت جدیدی 
خلق شود بلکه جابه جایی جمعیت انجام خواهد شد. بنابراین مشکلی برای 
تأمین آب شرب واحدهای نهضت ملی مسکن نداریم، مگر در جاهایی که با 

روند رشد جمعیتی مواجه ایم.
 مدیرعامل سازمان ملی مسکن در خصوص عدم همکاری وزارت علوم در 
تخصیص اراضی مازاد دانشگاه ها به نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: 
ما هم با توجیه وزارت علوم مبنی بر رشد مراکز تولید علم و پارک های علم 

و فناوری موافقیم، اما اراضی ای که می گوییــم وزارت علوم به وزارت راه و 
شهرسازی منتقل کند، زمین هایی اســت که مازاد دانشگاه ها هستند. با 
توجه به توسعه آموزش های الکترونیک، نیاز به تحصیل کالسیک و حضور 
در کالس های دانشگاه ها کمتر احساس می شود. بنابراین وزارت علوم باید 
اراضی مازاد را به وزارت راه و شهرسازی برگرداند. بخصوص که زمین های 
متعلق به دانشگاه ها عمدتاً در محدوده شهرها قرار دارد و نیازی به توسعه 
محدوده شهر نیست. ۸۵۰ هکتار اراضی وزارت علوم به عنوان مازاد شناخته 

شدند.
وی ادامه داد: دستگاه هایی که زمین های در اختیار خود را به نهضت ملی 
مسکن اختصاص دهند، می توانند بر اساس شــرایط این طرح آن دسته از 
کارکنان خود را که واجد شرایط باشند، معرفی کرده و بخشی از این زمین ها 
و واحدهای مسکونی به خانه دار شدن پرسنل این دستگاه ها اختصاص یابد.

فخاری درباره هزینه آماده سازی زمین یادآور شد: هرگونه هزینه آماده سازی 
بر عهده متقاضی است و برای هر واحد ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده 
اســت، اما برای متقاضیان دهک های پایین وزارت راه و شهرسازی ابتدا به 
ساکن هزینه های آماده ســازی را پرداخت می کنند سپس با تسهیالتی از 

متقاضی در زمان واگذاری اخذ خواهد شد.
به گفته وی، آماده ســازی اراضی به معنی کم تراز کردن سطح زمین برای 
بارگذاری و همچنین زیرساخت ها نیز هنگام آمادگی زمین، تأمین می شود. 
هزینه آماده سازی زمین برای شهرهایی که شیب تند دارند، هزینه بیشتری 
دارد که برخی نهادها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی 
فرمان امام، قرارگاه خاتم و قرارگاه امام حســن مجتبی بخشی از کارهای 

آماده سازی را با هزینه های خود متقبل می شوند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مســکن درباره آخرین وضعیت خانه های 
سازمانی اظهار داشت: بر اساس قانون، وزارت اقتصاد مسئول احصاء و فروش 
خانه های سازمانی است.وی ادامه داد: تمام خانه های سازمانی باید به فروش 
رفته و وجوه حاصل از فروش آنها به خزانه بیاید.۲۰ درصد از وجوه دریافتی به 
دستگاه اجرایی مربوطه به عنوان کمک به هزینه های ودیعه مسکن پرسنل 
عودت داده می شود، اما به طور کلی موضوعی به نام خانه های سازمانی دیگر 

وجود ندارد.

دستگاه های دولتی ۶ هزار هکتار زمین مازاد را به وزارت راه دادند

مهدیعربصادق
کارشناس

خاموشیدرسکوت!

دسترسی به برق با کیفیت مناسب و قابلیت اطمینان مطلوب، همراه با سرمایه 
گذاری بهینه، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.

از طرفی، بیشتربودن نرخ رشد تقاضای برق از نرخ رشد عرضه که عموماً به دلیل 
افزایش روزافزون مشــترکین برق و شاخص رفاه است، نیاز به سرمایه گذاری های 
سنگین مالی و صرف زمانی زیاد برای توسعه ظرفیتهای تولید و همزمان شبکه انتقال 
و توزیع دارد. عدم توجه به این مسایل خصوصا در دولت قبل و بنابه دالیل سیاسی و 
بین المللی از جمله دالیل بروز خاموشی ها بوده است و قبال تحت یادداشت«کلید 
خاموشی در دستان کیست؟« بدان پرداخته ام که از آن می گذریم، اما کلیه گروه 
های مشترکین بویژه صنایع و تولیدکنندگان، بر اثر وقوع خاموشی، متحمل خسارت 
می شوند که اندازه آن ناشی از اهمیت و میزان وابستگی فعالیت های هر گروه به 
انرژی الکتریکی متغیر اســت. هزینه ای که در اثر خاموشی به مشترکین صنعتی 
وارد می شود بسیار بیشتر از هزینه تولید برق است و یا به عبارت ساده تر خاموشی 

گرانتر از تولید برق برای کالن صنعت و اقتصاد کشور آب می خورد.
قطع برق، آسایش و رفاه مصارف خانگی را مختل و کسب وکار در مصارف شهری 
و تجاری را تعطیل می کند، مصرف کنندگان صنعتی را با وقفه در تولید مواجه می 
کند و گاهی به تجهیزات مصرف کنندگان آســیب می رساند که غالب این هزینه 

ها قابل برگشت نیستند.
در شرایط امروز شبکه برق کشور، بین توان عملی تولید و نیاز مصرف برق، فاصله 
بسیاری در حدود ۱۹ هزار مگاوات )معادل حدود ۳۰ درصد نیاز مصرف کل کشور( 
است که آن هم به عدم سرمایه گذاری در بخش تولید برق ناشی از سیاست های 
دولت برمی گردد از طرفی بسیاری از نیروگاه های کشور از عمر 4۰ سال خود عبور 
کرده اند و با خروج ناشــی از خرابی و یا راندمان پایین واحد های نیروگاه، هزینه 
تولید برق را بشدت افزایش داده اند. سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه ها و تولید 
برق در بلندمدت، نیاز مصرف را تامین خواهد کرد، در واقع از آغاز سرمایه گذاری 
برای تولید برق، حدود 4 سال زمان نیاز است تا بتوان از برق تولید شده استفاده کرد.

در حالی که امروز در کشور بیش از ۸۵ هزار مگاوات نیروگاه نصب شده داریم، 
متأسفانه تولید عملی همزمان حتی به ۶۰ هزار مگاوات هم نمی رسد که در این 
مسئله، مشکل جدی ضعفبرنامه ریزی تولید و البته توسعه شبکه انتقال و حبس 

تولید برق نهفته است.
واضح است که اگر توسعه ظرفیت های شبکه برق متناسب با نیازهای کشور نباشد، 
قطعی برق اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این خصوص برنامه ششم توسعه در مواد 
مختلف به موضوع توسعه ظرفیت های شبکه برق کشور اشاره می کند که متأسفانه 

با اختالف زیاد در انجام آن ترک فعل شده است.
در بند »ت« ماده 4۸ این قانون آمده است: »دولت باید از طریق وزارت نیرو در 
طول اجرای برنامه نســبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق 
سرمایه گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی 
یا منابع داخلی شرکت های تابعه یا به صورت روش های متداول سرمایه گذاری ازجمله 
ساخت، بهره برداری و تصرف)BOO( و ساخت، بهره برداری و انتقال)BOT( اقدام کند. 

خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود«.
همچنین در ماده ۵۰ این قانون نیز آمده است: دولت مکلف است سهم نیروگاه های 
تجدیدپذیر و پاک با اولویت ســرمایه گذاری بخش غیردولتی)داخلی و خارجی( با 
حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل ۵  درصد 

ظرفیت برق کشور برساند.
در زمستان مواجهه اصلی، کمبود انرژی و سوخت گاز است کهتولید برق را در 
حــدود 4۲ هزار مــگاوات محدود می کند و البته راندمان پایین اکثر نیروگاه ها و 
فرسودگی این کمبود را تشدید می نماید که در کلیت اقتصاد و تولید ناخالص داخلی 
تاثیر داشته و آن را کوچک تر کند بنابراین ضرورت می یابد با مدیریت تخصصی و 

نه رفاقتی و رانتی مساله برق کشور به سرعت حل شود.
البتــه که در اینجا راهکارهایی نظیر افزایش ظرفیت خطوط تبادلی به صورت 
واقعی وجود داشته اما در وزارت نیرو از آن غفلت شده است بدین گونه که با توجه 
به اینکه موازنه مصرف برق در پهنه شمالی کشور نسبت به جنوبی نسبت ۷۰ به 
۳۰ دارد و این در حالی است که گاز کشور عمدتا در پهنه جنوبی تولید می شود، 
پس چرا نباید سوخت و گاز بیشتری بدون نیاز به سیستم حمل و نقل به نیروگاه 
های جنوبی اختصاص می یافت و به جای انتقال سوخت و گاز، از جنوب به شمال، 
با افزایش ظرفیت و نوسازی خطوط انتقال، برق را از طریق خطوط تبادلی به پهنه 
شمالی منتقل می کردند که اگر این محقق می شد، به میزان تولید به مراتب بیشتری 
در فصل ســرد ســال دست می یافتیم و محدودیت های حمل و نقل را هم عامل 
کاهش انرژی کشور پشت سر می گذاشتیم که البته این هم جای بررسی تخصصی 
خاص خود را دارد.وزارت نیرو در دولت سیزدهم تا قبل از تابستان، بیش از ۱۰ ماه 
فرصت را در اصالح مدل قیمت گذاری برق نیروگاه ها، نرخ پایه آمادگی و افزایش 
انگیزه سرمایه گذاری علیرغم رشد نزدیک به دوبرابری درآمدی اش نادیده گرفت 
و با توجه به فروش ظرفیت حدود ۹۰ درصد نیروگاه های کشور در بازار برق، می 
بایست تغییرات تعرفه مشترکین پس از اصالح نرخ های بازار به بخش تولید منتقل 
می شد و بعنوان مشوق اصلی سرمایه گذاری نقش آفرینی می کرد که مجبور به 

اعمال خاموشی گران قیمت در اقتصاد کشور به صنایع نشود.
از طرفی نهادهای تقنین مثل مجلس باید اجازه دهند معادله اقتصاد برق و انرژی 
در مســیر و ریل صحیح خود قرار بگیرد و دولت در آن با قیمت گذاری دســتوری 

دخالتی نداشته باشد تا جذب سرمایه گذاری تولید برق افزایش یابد.
امروز بیش از ۵۵ درصد نیروگاه های کشور در اختیار بخش خصوصی است. اگر 
آنها بتوانند برق تولیدی را به صورت مستقیم به صنایع فروخته و دولت در این میان 
تنها حق ترانزیت بگیرد، این موضوع می تواند یک گام به جلو تلقی شده و موجب 
بهینه سازی مصرف نیز بشود. یعنی هم می تواند قیمت برق را واقعی کند تا سازمان 
نیروگاه ها و شرکت های فروشنده با فروش برق قادر به سرمایه گذاری بیشتر شوند و 

هم می تواند از محل درآمدها به توسعه نیروگاه های نیمه تمام کمک کند.
بنابراین دولت باید از اقتصاد برق خارج شــود و اجازه دهد تا بخشی که انرژی 
واقعی نیاز دارند، در یک فرآیند رقابتی و آزاد برق را تامین و تهیه کنند که اگر این 

اتفاق صورت بگیرد، قیمت تمام شده برق کاهش هم می یابد.
تولید و تامین، آمادگی شبکه سراسری، مدیریت تقاضا و مصرف و برنامه ریزی 
و هماهنگی، از موضوعات مهمی است که از آن ها به عنوان علت عدم خاموشی یاد 
شده است. ضمن اینکه خود معلول عدم خاموشی زیر سوال است و البته آمادگی 
شــبکه سراسری و برنامه ریزی و هماهنگی ارتباط منطقی با کسری تراز تولید و 
مصرف ندارد، در تولید و تأمین برق و مدیریت تقاضا و مصرف را در هر بخش بایستی 
واکاوی کرد.در بخش تولید و تأمین برق که سرمایه گذاری جدیدی در نیروگاه وجود 
نداشته و سرمایه گذاران طلبکار مالی هم دلسرد شده اند، تأمین ناترازی از طریق قطع 
برق شهرکهای صنعتی و صنایع سیمان و فوالد و پتروشیمی انجام شده است و همه 
می دانیمبدترین ضربه بر صنایع و تولید، قطع برق آنهاست که تولید را سرکوب می 
کند و اقتصاد را کوچک.اینکه می گویند در سال جاری خاموشی و قطعی برق وجود 
نداشته آیا صنایع هم با این ادعا موافقند یا نه؟ آیا خاموشی نداشتیم یا خاموشی را 
پنهان کردند؟ آیا آثارش را در قیمت های سیمان و فوالد هم می توانند محو کنند 
و مسیولیت آن را می پذیرند؟ قطعی گسترده برق صنایع نه تنها کارخانه ها و صنایع 
را از تولید باز داشته بلکه محصول تولیدی این صنایع را در معرض گرانی شدید قرار 

داده است و نمونه اش را می توان در قیمت سیمان دنبال نمود.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و 
عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود 

و عدم خروج بی رویه ارز از کشور است.
در توضیحات وزارت صنعت آمده اســت: الزم به ذکر است که واردات خودرو 
ارزبری بسیار باالیی برای کشورهای واردکننده دارد و به صورت مستقیم باعث 
افزایش رکود در کشور می شود. بیان مسأله »مهندسی واردات« بیشتر با بیان 
دیدگاه پوپولیستی و با هدف جذب مخاطب است، زیرا که مهم ترین مسأله در 

زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادالنه این ارز بین وارد کنندگان است.
دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب 
اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم گیری برای 
تخصیص ارز تدوین شــده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام 
می شود. امتیاز بندی های شرکت های مختلف برای واردات خودرو در این سند 
به صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود 
ندارد. بر این اساس، هرگونه توزیع ناعادالنه در توزیع ارز را برای مسئوالن وزارت 

صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می سازد.

تعرفهشناور؛راهکارآزادسازیقیمتها
شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است. بدین معنی که 
عرضه و تقاضای خودرو در بازار ســرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به صورت 
آزادانه می شــود و به نوعی دیگــر، وزارت صنعت، معــدن و تجارت به صورت 
فرمایشی، قیمت محصوالت را تعیین نمی کند که این گام مؤثری در آزاد سازی 
قیمت خودروهاست. الزم به ذکر اســت که تعیین قیمت در بازار سرمایه به 
معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و 
تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت 

وارد می شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو 
است.

خودروهایارزان،استانداردهاراپاسمیکنند
با بررسی های انجام شده توسط دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده در این آیین نامه وجود 
دارند که مطابق با استانداردهای داخلی هستند. الزم به ذکر است که محصوالت 
متعددی از نشان های تجاری )برند( تراز نخست جهان نیز وجود دارند که در 
محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با 
قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای ۸۵ 
گانه کشور است. در واردات خودرو بجز واردات از امریکا که پیش از این ممنوع 
شــده بود، محدودیت دیگری وجود ندارد و امکان واردات از هر کشــوری که 

تولیدکننده خودرو است، وجود دارد.
باید به این نکته اشاره کرد که هر شرکتی که بتواند شرایط واردات محصول را 
فراهم آورد، می تواند اقدام به واردات کند. در این مسیر هیچ محدودیتی وجود 

ندارد. درباره سرمایه گذاران خارجی نیز ذکر این نکته الزامی است که تاکنون 
شرایط و آیین  نامه کامل و جامعی برای سرمایه  گذاری خارجی تدوین نشده 
است. لذا بانک مرکزی در اسرع وقت آیین  نامه کامل و جامعی تدوین خواهد کرد 

و به اطالع عموم مردم خواهد رساند.

وارداتخودروهایگرانمنجربهشکافطبقاتیبیشترمیشود
با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین تر از ۲۰ هزار دالر را 
دارند، سقف قیمتی محصوالت تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت باالتر 
از این مبلغ فقط به ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه، گسترش فخر فروشی 
قشر مرفه، تجمل  گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می کند. با توجه به 
اینکه دولت سیزدهم به دنبال تحقق جامعه ای با کمترین اختالف طبقاتی است، 

سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.
تجربیات گذشته نشــان می دهد که واردات خودرو به صورت شخصی و بدون 
ایجاد نمایندگی رسمی در بلندمدت مشتریان را دچار مشکالت متعدد می کند. 
از این رو واردات خودرو فقط با شــرط ایجاد نمایندگی برای اشخاص حقوقی 

امکان پذیر است.
 واردات خودرو به صورت شخصی و بدون ایجاد نمایندگی رسمی در بلندمدت 
مشتریان را دچار مشکالت متعدد می کند؛ واردات خودرو فقط با شرط ایجاد 

نمایندگی است.
هر شرکتی که بتواند شرایط واردات محصول را فراهم آورد، می تواند اقدام به 

واردات کند، در این مسیر هیچ محدودیتی وجود ندارد.
تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا 
مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص 

است.

تعیین سقف واردات خودرو 

ســعیدهمحمد-ایدهروز|نمایندگان 
مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور درخواســت 
کردند مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان 
فرش دستباف حداکثر به ۳۶ ماه افزایش پیدا کند.

رئیس مرکز ملی فرش از مطالبه ۱۲۰ نفر از 
نمایندگان  مجلس با امضای درخواستی از رئیس 
جمهور مبنی بر اصالح قانون حداکثر مهلت زمان 
بازگشــت ارز و ایفای تعهد صادرکنندگان فرش 

دستباف به ۳۶ ماه خبر داد.
فرحناز رافع، رئیــس مرکز ملی فرش اظهار 
کرد: حضور و بازدید تعداد زیادی از مســئوالن 
و نمایندگان مجلس از بیست و نهمین نمایشگاه 
فرش دستباف، باعث پیگیری مشکالت این صنعت 
در مجلس شورای اسالمی شد. این نمایشگاه که از 
۳۱ مرداد تا ششم شهریور در نمایشگاه بین المللی 
برگزار شده بود، مهمترین رویداد تخصصی در حوزه 

فرش دستباف در جهان به شمار می رود.
به گفته وی وضعیت صادرات فرش دستباف 
کشور و برخی مشــکالت قانونی پیش روی این 
هنر- صنعت، به ویژه مهلت زمان بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات و همچنین درخواست مرکز ملی 

فرش ایران و فعاالن تولید و عرضه فرش دستباف 
ایران، باعث مطالبه ۱۲۰ نفر از نمایندگان  مجلس 

با امضای درخواســتی از رئیس جمهوری مبنی 
بر اصالح قانون حداکثر مهلت زمانی بازگشــت 

ارز و ایفای تعهد صادرکنندگان فرش دســتباف 
به ۳۶ ماه شد.

رئیس مرکز ملی فرش افزود: همچنین برای 
ایجاد انگیزه و افزایش صادرات فرش دســتباف 
به کشــورهای هــدف و با توجه به پیشــنهاد 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، نمایندگان 
مجلس درخواســت کرده اند که رفع تعهد ارزی 
صادرکننــدگان کمتــر از ۹۰ درصــد تعیین و 

تصویب شود. 
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر مهلت 
بازگشت ارز برای صادرات فرش، یک سال در نظر 

گرفته شده است.
رئیس مرکز ملی فرش به تازگی در یک نشست 
خبری گفته بود که مشکل اصلی صادرات فرش به 
جز تحریم، تعهد ارزی است و آمارها نشان می دهد 
صادرات افت وزنی نداشته و اگر اظهار واقعی باشد 
افت ارزشــی هم نداشتیم. در اصل یک صادرات 
پنهان وجود دارد که بخاطر تحریم و تعهد ارزی 
است و اگر این رقم با آمار رسمی صادرات جمع 
شود، بر اساس آمار تولید، می توان گفت صادرات 
رقم قابل توجهی بوده اســت. همچنین به دلیل 
شــرایط یاد شده ممکن است فرش ایران با اسم 

کشورهای دیگر هم صادر شود.

  همین اردیبهشت ماه امسال بود که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از کالن پروژه این وزارتخانه در سال ۱4۰۱ خبر داد. ایجاد فرصت های 
شغلی نخستین کالن پروژه ای است که براساس آن ایجاد یک میلیون فرصت 

شغلی برای امسال در نظر گرفته شده است.
اما جدای از خبر اعالم شده توسط رعیتی فرد، او از دغدغه بزرگ این وزارتخانه 
حرف زد؛ دغدغه ای که ساالنه خانوارهای کارگران را ماتم زده می کند؛ موضوع 
صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه های مهم وزارت کار به شمار می رود و 
وزارت کار تأکید دارد که کاهش حوادث شغلی و صیانت از نیروهای انسانی باید 

از رویکردهای مهم بازرسان کار باشد.
به همین خاطراست که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
پایش محیط کسب و کار را از دیگر برنامه های این وزارتخانه اعالم کرده و در 
این باره گفته که احیای کمیته حفاظت فنی و صیانت از کارگران، گسترش 
خدمات تعاونی در حوزه مصرف و مســکن، راه اندازی تشکل های کارگری 
با رویکرد مطالبه حقوق کارگــران و اجرای طبقه بندی مشــاغل از جمله 
 فرصت های مندرج در قانون کار است که تاکنون به طور جدی به آن پرداخته 

نشده بود که در دوره جدید در حال پیگیری هستند.
سالها است که صیانت از نیروی کار و کار شایسته یکی از اولویت های سازمان 
جهانی کار و در کشور یکی از دغدغه های وزارت کار بوده؛ اما این موضوع همواره 

مغفول مانده؛ حاال چرا؟! که این خود قصه ای به بلندای کوه دماوند دارد....
اما از زمانی که دولت سیزدهم که خود را فراجناحی و مردمی می خواند، روی 
کار آمده، گام های جدیدی در راستای صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور 

و پایداری مشاغل برداشته شده است.
حاال برای اجرایی شدن این طرح، دو معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
کنار هم قرار گرفته اند تا همه وعده ها و دغدغه های این وزارتخانه را که به آن 

اشاره شد، برطرف کنند.
اگر قرار باشد از حوادث نیروی کار کاسته شــود، آموزش یکی از مهمترین 
محورهای این مسأله است؛ این همان مسأله ای است که سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دور یک 
میز نشانده تا با امضای یک تفاهمنامه برای کاهش سطح میزان حوادث شغلی 
و همچنین افزایش مشاغل پایدار بر اساس برنامه های این وزارتخانه در یک بازه 

سه ساله اقدامات مشترک خود را اجرایی کنند.به اعتقاد کارشناسان حوزه کار، 
انعقاد این تفاهمنامه می تواند گام جدیدی را در مهارت افزایی، صیانت از نیروی 

کار و منابع مادی کشور و پایداری مشاغل بردارد.
هرچند کــه بــه گفتــه معــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
سیاستگذاری های جدید، بازرسی های مستمر و هدفمند، ارائه آموزش های 
کاربردی و همچنین با اقدامات منسجم و برنامه ریزی های راهبردی، حوادث 
ناشی از کار، نسبت به سال قبل هفت درصد کاهش داشته است؛ اما در حوزه 
پیشگیری، شناخت کارگران از مخاطرات محیط کار و باال بردن سطح آگاهی 
و تخصص نیروی کار و در برگزاری دوره های آموزش حفاظت فنی و ایمنی 
کارگران و کارفرمایان به نوعی نیازمند نهضت ملی در این راستا هستیم. به 
نظر می رسد انعقاد این تفاهمنامه، ارتباطات تنگاتنگی بین سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور با تشکل های کارگری و کارفرمایی برقرار خواهد کرد 
که منجر به بهبود شرایط کار خواهد شــد که نتیجه آن هم افزایی در اجرای 
آموزش های حوزه حفاظت فنی و ایمنی کار و توانمندســازی تشکل های 

کارگری و کارفرمایی خواهد شد.

کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری
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اثر تسویه کار گزاری      ها، روند گروه خودرو، برجام و نرخ بهره بین       بانکی 
زهرا جعفری  -   ایده روز  |کارشــناس 
بازار سرمایه با اشــاره به وضعیت بی      رمق بورس 
بــا ارزش معامالت بســیار پایین، اثــر احتمال 
تسویه کار گزاری      ها، روند گروه خودرویی، قدرت 
نفوذ برجــام و افزایش نرخ بهره بین       بانکی را بر 
بازار بررســی کرد.  بازار ســرمایه در حال حاضر 
بی      رمق با ارزش معامالت بســیار پایین است که 
ایــن ارزش معامالت، خروج نقدینگی را به همراه 
خواهد داشــت. حتی اگر حضور فروشــنده      ای 
قوی در بازار مشاهده نشود، برخی از سهامداران 
براساس نیاز و با هر قیمتی فروشنده هستند که 
این موضوع، امکان ایجاد فشــار فروش را در بازار 
 فراهــم می کند. این ارزش معامــالت پایین در 
درازمدت موجب خستگی و شکنندگی بازار خواهد 
شد و احتمال وقوع این شکنندگی و ریزش معنادار 

وجود دارد.

 احتمال تسویه کار گزاری      ها
شرکت های کار گزاری فعال در بورس در پایان 
شــهریور       ماه ســال  مالی را برگزار می کنند و در 
این مقطع زمانی، صورت      های مالی این شرکت ها 
تهیه می شــود. بسیاری از نهادهای مالی ترجیح 
می دهند با پایــان ارائه گزارش ۶ماهه، اعتبارات 

را تسویه کنند. 
رویکرد این نهادها در تسویه اعتبارات در پایان 
سال مالی یا حتی نیم سال  موجب می شود فشار 
عرضه ســهام در پایان شهریورماه مضاعف شود 
و واکنشــی نزولی در بازار شکل گیرد. در شرایط 
کنونــی که بازار پس از یــک دوره رکود، فضای 

به نســبت منفی را تجربه می کند، احتمال اینکه 
اواخر شهریور ماه فشار فروش در بازار زیاد شود، 

بسیار محتمل است.

 تاثیر روند خودرو بر بازار
روزهــای  و  گذشــته  هفتــه  دو  در 
و  مقطعــی  حمایت هــای  هفتــه،  پایانــی 
 موضعــی در گروه خــودرو در ســاعات پایانی 
به نحوی کــه  گرفــت.  صــورت  معامــالت 

ن یــا جر  ، بعــد بــه   ۱ ۲ عت ســا ز   ا
 نقدینگی نامشــخص به این گروه تزریق شد که 
بیشتر به دلیل امیدبخشی به بازار در هفته آینده 
بود اما در طول هفتــه نه تنها این گروه حرکات 
مثبتی داشت بلکه باعث تاثیر در دیگر گروه های 
مثبت هم شد. بنابراین می توان نتیجه  گرفت عزم  
راسخی برای متعادل نگه داشتن بازار وجود دارد 
اما این جریان نقدینگی و پول هوشمند است که 

ادامه مسیر را تعیین می کند.

 کاهش قدرت نفوذ برجام
وزن برجام در بازار سرمایه به حداقل رسیده 
و انتشــار اخبار ضد  و نقیض از طرف      های برجام، 
بازار را تا حدودی نسبت به این مسئله بی      تفاوت 

کرده است.
 کاهــش هیجانــات سیاســی و تثبیت نرخ 
دالر در محــدوده ۳۰ هــزار  تومــان، موجــب 
 کمرنگ      شــدن تفکرات نوســانی و توجه بیشتر

 سهامداران به مسائل بنیادی شده است. از سوی 

دیگر به نتیجه رســیدن برجام و راضی شدن دو 
طرف مقابــل، یک فرایند زمانبــر خواهد بود و 
کش  و قوس      های سیاســی مجددا می تواند بازار 

را فرسوده کند.

 افزایش نرخ بهره بین       بانکی و نگرانی 
فعاالن بورس

برخــی معتقدند نــرخ بهــره بین       بانکی، اثر 
مستقیمی بر بازار سرمایه ندارد و یک نرخ شبانه 
است و بر پایه پول هایی که بانک ها به یکدیگر قرض 

می دهند، تعیین می شود.
  تعبیــر این گروه این اســت نرخ بهره بین 
      بانکی، نرخ اســتقراض بین  بانکی اســت که در 
مدت کوتاهی تســویه می شــود امــا از آنجا که 
 نرخ ســود بین  بانکــی از مهم ترین عوامل ثبات

 در اقتصاد کالن اســت، نوســانات شــدید آن 
می تواند به بازارها ســرایت کند و اثر آن بر بازار 
سرمایه بصورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند 
اعداد زیادی باشد.در حال حاضر با توجه به اینکه 
سیاســت های بانک مرکزی درخصوص افزایش 
 نــرخ بهره بین  بانکی، مثبت اســت و با توجه به

 اینکــه قرار بر این بود از ۲۰ درصد تجاوز نکند، 
نگرانی هایی را برای فعاالن بازار سرمایه رقم زده 
که به اوج رســیده اســت. از سوی دیگر افزایش 
نرخ بهره بین       بانکی، بیانگر عدم  موفقیت بانک ها 
در جذب نقدینگی اســت. در چنین شــرایطی 
 کــه نقدینگی جــذب بازارهای موازی شــده با 
موجــود تــورم  بازارهــا،  ایــن  در   رشــد 

 تشدید می شود.

اول شــهریور ماه در پی جلسه شــورای عالی بورس، 
تشکیل بورس بین المللی در منطقه آزاد کیش مصوب 
شد، این بورس با سرمایه ارزی تأسیس می شود و تمامی 
معامالت آن به صورت ارزی انجام خواهد شــد. بورس 
بین الملل یکی از مهم ترین بستر ها برای جذب منابع 

مالی خارجی به کشور به شمار می رود.
در همیــن راســتا کامــل ابراهیمیان، کارشــناس 
بازار ســرمایه به بــورس نیوز گفت: به نظر می رســد 
اگرریســک های سیاســی به حداقل برســد و بتوان 
ســرمایه گذار خارجی را برای حضــور در بازار داخلی 
متقاعد کرد، بی شک بورس بین الملل موفق خواهد بود. 
برای مرحله ابتدایی نیز می توان کشور های همسایه که 
مراوده اقتصادی با ایران دارند را وارد بورس بین المللی 
کرد و سپس آن را به سمت دیگر کشور ها گسترش داد.

وی تشــریح کرد: مهمترین موضوعی که  پیشــروی 
ســرمایه گذار خارجی و حتی داخلی قرار دارد، تامین 
امنیت سرمایه گذاری است. در بحث اقتصادی، قیمت 
گذاری دســتوری کاال هــا و خدمــات بزگترین مانع 
پیشــروی ســرمایه گذاران داخلی و خارجی اســت. 
همچنین تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، بودجه 

ســاالنه و حتی تغییر مکرر موارد مربوط به سودآوری 
شرکت ها هم از معضالتی اســت که سرمایه گذاران با 
آن درگیر هستند. به موارد گفته شده باید ریسک های 
سیاســی را نیز اضافــه کرد.ابراهیمیــان ادامه داد: 
ســرمایه گذار خارجی عــالوه بر مباحــث اقتصادی، 

ریسک های سیاســی را نیز در نظر می گیرد و پیروی 
آن انتظاری می رود با احیای مجــدد برجام و کاهش 
ریسک های سیاســی کشــور از فرصت های حضور 
سهامدار خارجی منتفع شود. ســرمایه گذار خارجی 
هنگامی که ریسکی شناســایی نکند، زیرساخت های 

بازار سرمایه و حوزه های آماده برای سرمایه گذاری را 
بررسی می کند. در این ســال ها برای ایجاد ابزار های 
جدید تالش های خوبی شده است؛ اما باز هم می توان 
با ایجاد یک بورس بین المللی متنــوع و بر پایه منابع 
داخلی جذب سرمایه کرد.این فعال بازار سرمایه بیان 
کرد: برخی از سرمایه گذاران از کشور های همسایه وارد 
بازار سهام شده اند، با توجه به تنوع شرکت های حاضر 
در بازار سرمایه که برخی در حوزه پتروشیمی و پاالیشی 
اعتبار بین المللی دارند و طرح های توســعه ای که به 
نتیجه رسانده اند، همانطور که سرمایه گذار داخلی را 
جذب می کند، سرمایه گذار خارجی را نیز جذب خواهد 
کرد. به نظر می رســد اینگونه اقدامات به کمک شبکه 
کارگزاران، نهاد های مالی و اطالع رسانی منجر به جذب 
سرمایه از دیگر کشور ها می شود.ابراهیمیان با تاکید بر 
ریسک های سیاسی موجود برای سرمایه گذار خارجی 
تشریح کرد: امید است با اجرایی شدن بورس بین الملل 
و حمایت همه جانبه از بازار ســرمایه همانند دو دهه 
گذشته که منجر به رشد تدریجی زیرساخت آن شد، 
بورس بین الملل نیز راه اندازی و با رفع موانع موجود در 

جهت تعالی این بورس حرکت شود.

ریسک سیاسی رفع شود، بورس بین المللی جذب سرمایه می کند

  ۹۰.۷ درصد چک ها در تیرماه وصول شد
در تیرماه سال جاری حدود ۶.۳ میلیون فقره چک مبادله  شد که ۹۰.۷ درصد این 
چک ها وصول شده است. به گزارش بانک مرکزی، در تیر ماه ۱۴۰۱، در سامانه 
چکاوک حدود ۶.۳ میلیــون فقره چک به ارزش بیــش از ۳,۳۲۰ هزار میلیارد 
ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۴ درصد و 
۳ درصد کاهش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله  شده در تیر 
ماه به ترتیب ۹۰.۷ درصد و ۸۹.۶ درصد وصول شــده است. درصد تعداد و مبلغ 
چک های وصول شده در ماه قبل به ترتیب معادل ۹۰.۵ درصد و ۸۹.۱ درصد بوده 
است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۸ درصد و 
۸۸.۱ درصد بوده است. شاخص نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای 
در تیرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۹.۳ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد 
۹.۵ درصد را نمایش می دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۰.۴ درصد 

بوده در حالی که در ماه قبل عدد ۱۰.۹ درصد را نمایش می دهد.

  دستورالعمل جدید ابالغ الکترونیکی مالیات
براساس دستورالعمل جدید ابالغ الکترونیک ســازمان امور مالیاتی در صورتی 
که مؤدی ظرف ده روز جهت مشاهده اوراق مالیاتی به سامانه مراجعه نکند، روز 
یازدهم به عنوان تاریخ ابالغ در نظر گرفته خواهد شد. به گزارش تسنیم، مؤدیان 
مالیاتی می توانند با مراجعه به »درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی« به نشانی 
my.tax.gov.ir پس از فعال سازی ابالغ الکترونیکی، از مزایای این طرح بهره مند 
شوند. پس از فعال سازی ابالغ الکترونیک، اوراق مالیاتی مؤدیان که در سامانه های 
الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشــور صادر می شود، به صورت خودکار روی 
حساب کاربری ایشان بارگذاری شده و همزمان پیامک اطالع رسانی برای آنان 
ارسال می شود. پس از بارگذاری اوراق در حساب کاربری، مؤدیان ده روز فرصت 
دارند با مراجعه به حســاب کاربری خود، اوراق بارگذاری شده را مشاهده کنند. 
رؤیت برگه درحکم ابالغ به شخص مؤدی است و کلیه آثار ابالغ واقعی برآن مترتب 
است. خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف ۱۰ روز از تاریخ بارگذاری اوراق 
مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز یازدهم به عنوان تاریخ 
ابالغ قانونی محسوب می شود. چنانچه روز یازدهم با تعطیل، تعطیالت رسمی 
یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیالت مذکور به عنوان روز ابالغ در 

نظر گرفته می شود.

 ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه دولت ســیزدهم بابت بدهی 
دولت قبل

دولت ســیزدهم در ســال جاری ماهیانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اقساط 
بدهی هایی را می پردازد که دولت قبل آن را وصول و خرج کرده؛ بدهی عظیمی که 
مجموع آن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. به گزارش ایرنا، سال ۱۴۰۱ باید 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وام های خارجی از تعهدات دولت 
قبل پرداخت شود، در حالی که دولت سیزدهم ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی 
منتشر خواهد کرد؛ یعنی بیش از آنچه منتشر کند، تسویه می کند. دولت سیزدهم 
ماهیانه باید حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در 
دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه ای که باید بابت این موضوع تا سال ۱۴۰۴ 
پرداخت شود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان است. البته این فقط بدهی های مربوط به 
اوراق مالی نیست که به دولت آیت اهلل رئیسی رسیده، بلکه دولت گذشته صندوق 
توســعه ملی را هم تقریباً خالی کرده و منابع آن را در سال های اخیر خرج کرده 

است. 

 ۷۵ درصد افزایش نرخ بلیت های سواری کرایه منتهی به مرز ها
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی سواری کرایه بین شهری درباره نرخ کرایه 
زائران اربعین گفت: ۷۵ درصد به نرخ فعلی مســیر هایی که به مرز عراق منتهی 
می شود، اضافه شده اســت. رحمت اهلل حاجی محمدعلی افزود: از ۱۱ شهریور 
فروش بلیت شرکت های تعاونی سواری کرایه آغاز و به علت خالی برگشتن ناوگان 
۷۵ درصد به نرخ اولیه افزوده شده است. حاجی محمدعلی درباره نحوه تهیه بلیت 
گفت: زائران برای تهیه بلیت به شرکت های تعاونی سواری کرایه مراجعه کنند ، 
فروش بلیت به صورت اینترنتی وجود ندارد. مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی 
سواری کرایه بین شهری درباره زمان فروش بلیت ها گفت: فروش بلیت ها تا ۳۱ 
شهریور ادامه دارد و پس از آن قیمت ها به نرخ اولیه باز می گردد. حاجی محمدعلی 
در ادامه افزود: در بخش سواری کرایه بیشترین ناوگان از استان های همجوار تا 

مرز های منتهی به عراق می روند و از شهر تهران برای مرز، متقاضی کمتر است. 
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی سواری کرایه بین شهری گفت: مسیر های 
در نظر گرفته شده برای تردد زائران شامل همدان، کرمانشاه، اهواز، دزفول، خرم 
آباد و تمامی مسیر های منتهی به مرز های منتهی به عراق است. وی افزود: زائران، 
تخلف در فروش بلیت یا نرخ سواری کرایه را به شماره تلفن ۱۴۱ و تعزیرات اطالع 
دهند. حاجی محمدعلی درباره نظارت ها هم گفت: مدیر مجموعه و نمایندگان 
سازمان راهداری در ترمینال ها مستقر هستند و بازرسی نامحسوس هم وجود دارد 

و در صورت بروز تخلف به آن رسیدگی می شود.
 

 آغاز ساخت ۵ هزار واحد مسکونی در تهران
آیین آغاز ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی قرارگاه جهادی مسکن در تهران و طرح 
مسکونی ۵۴۶ واحدی محله سیزده آبان در منطقه ۲۰ تهران آغاز شد. با شروع 
ساخت ۵ هزار واحد مسکونی، در شهرری بهسازی و نوسازی محله نفرآباد نیز آغاز 
می شود. از ۱۲ هزار واحد مسکونی که در منطقه ۱۶ برنامه ریزی شده ۱۰۵۶ واحد 
کلنگ زده می شود.۷ هزار واحد در منطقه ۲ برنامه ریزی شده که ۴۲۰ واحدی 
متعلق به سازمان هوا و فضا است. ساخت۵۵۰ واحد مسکونی نیز در منطقه ۲۰ 

آغاز می شود.

 پیش بینی جابه جایی ۴.۵ میلیون زائر اربعین از طریق ناوگان جاده ای
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرســازی گفت: در بخش حمل ونقل جاده ای با 
جابه جایی حدود ۱.۵ میلیون زائر اربعین در ناوگان حمل ونقل عمومی و حدود ۳ 
میلیون نفر در بخش حمل ونقل شخصی روبه رو هستیم.شهریار افندی زاده گفت: 
در حمل ونقل ریلی افزایش قیمتی وجود نخواهد داشت و با تأکید مقام عالی وزارت 
راه و شهرسازی قیمت بلیت رفت و برگشت تهران " نجف و تهران " بغداد از ۱۵ 
شهریورماه ۶ میلیون تومان تعیین شده است که نسبت به قیمت های قبل، کاهش 
پیدا کرده است.وی افزود: ســازمان هواپیمایی کشوری هم به تمام شرکت های 
ایرالین ابالغ کرده اســت که فروش بلیت های اربعین فقط از طریق سایت های 
خود ایرالین ها انجام شود و آژانس های هواپیمایی فروش بلیت نخواهند داشت. 
وزیر راه و شهرسازی تأکید بسیاری بر این موضوع داشته است و در این راستا هم 
بازرسان ویژه وزارت راه و شهرسازی در پایانه ها مستقر شده اند.افندی زاده اضافه 
کرد: در بخش حمل ونقل جاده ای هم ما با جابه جایی حدود ۱.۵ میلیون زائر اربعین 
در ناوگان حمل ونقل عمومی و حدود ۳ میلیون نفر در بخش حمل ونقل شخصی 
روبه رو هستیم. معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: ما نرخ همه انواع 
بلیت ها را در پایانه ها درج کرده ایم و مدیران ســازمان حمل ونقل و پایانه ها، در 

پایانه ها میز خدمت گذاشته اند. 

 اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی که براساس آن ۱۸،۸ میلیون 
دســتگاه کارتخوان در کشور برای الصاق به پرونده های مالیاتی ساماندهی و 
نزدیک به ۱۰ میلیون این دستگاه ها غیرفعال شد، موجب شد تا برخی از فعاالن 
اقتصادی برای فرار از مالیات راه تازه ای درپیش گیرند. براین اساس این دسته از 
فعاالن با خاموش کردن دستگاه کارتخوان خود، از مشتریان طلب وجه نقد یا 
کارت به کارت می کردند، موضوعی که طی ماه های اخیر افزایش قابل توجهی 
پیدا کرده بود. اما با اجرای ماده دیگری از قانون پایانه های فروشگاهی )ماده 
۱۰( برای تفکیک حســاب های شــخصی از تجاری، این راه هم برای فراریان 

مالیاتی مسدود می شود.
با ساماندهی دســتگاه های کارتخوان بیش از ۹ میلیون دستگاهی که به 
پرونده های مالیاتی متصل شــدند به صورت خودکار جزو حساب های تجاری 
قرار گرفتند و درگام بلندتر قراراســت تا پایان سال، تکلیف تمام حساب های 

بانکی کشور از نظر اینکه شخصی است یا تجاری روشن شود.
درهمین راستا، روزگذشته بانک مرکزی از تصویب ضوابط ناظر برحساب های 
تجاری و خدمات مرتبط با آن خبر داد. براین اساس، در جلسه دیروز هیأت عامل 
بانک مرکزی، ضوابط ناظر بر حساب های تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن، 
به عنوان گام نهایی در اجرای طرح تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری، 
تصویب شــد. این طرح در اجــرای تکالیف قانونی و با همکاری نزدیک بانک 

مرکزی و سازمان امور مالیاتی، از مدتی قبل آغاز شده است.

 تفکیک حساب های شــخصی از تجاری تا پایان سال تکمیل 
می شود

فرایند جداسازی حساب ها از خرداد امسال همزمان با ارائه اظهارنامه های 
مالیاتی مؤدیان آغاز شــده اســت. چرا که مؤدیانی که می خواهند اظهارنامه 
مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت 

تجاری را نیز اعالم کنند.
این موضوع از خردادماه که سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت اظهارنامه 
اقدام کرده، اجرا شده است و مؤدیان باید برای هر فعالیت تجاری خود حداقل 
یک شماره حساب اعالم کنند. اگر مؤدی مالیاتی حساب تجاری بیشتری هم 
داشته باشد، باید اعالم کند. در این زمینه، بررسی ها از نظر سیستمی نیز انجام 
می شود و پس از تأیید بانک، آن حساب به عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و 

به پرونده مالیاتی آن الصاق می شود.
درهمین ارتباط، دیروز رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: با 
همکاری بانک مرکزی، تا پایان امسال، برنامه تفکیک حساب های شخصی از 

تجاری به طور کامل اجرایی خواهد شد.
به گزارش ســازمان مالیاتی، داود منظور اظهار داشت: در خصوص اجرای 

قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان، سال گذشته گام اول و مهم 
اجرای این قانون در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای 
ماده )۱۱( این قانون، حدود هجده میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان 
ساماندهی شد که از این تعداد، حدود نه میلیون و چهارصد هزار دستگاه به 
علت عدم اتصال به پرونده های مالیاتی غیرفعال شد و مابقی نیز به پرونده های 

مالیاتی مربوطه متصل شد.
وی افزود: در مقطع کنونی تعداد دســتگاه های کارتخوان فعال متصل به 
پرونده های مالیاتی حدود هشــت میلیون و سیصد هزار دستگاه بوده و سایر 
دستگاه های متصل به پرونده ها توسط مؤدیان آنها غیرفعال شده است. عماًل 
حساب های متصل به این دســتگاه های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری 
محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها به عنوان وجوه درآمدی کسب 

و کار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: گام دوم اجرای این قانون که با 
مشارکت بانک مرکزی و در اجرای ماده )۱۰( آن عملیاتی خواهد شد، تفکیک 
حساب های شخصی از حساب های تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در 
شورای پول و اعتبار مصوب شده و به زودی توسط بانک مرکزی اعالم خواهد 
شد. در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از هشت میلیون حساب 
تجاری شناسایی و به پرونده های مالیاتی متصل شده و به منظور تکمیل اطالعات 
در این حوزه، جلسات مستمر و هفتگی میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی 

و بانک مرکزی در حال برگزاری است.
منظور در خصوص ماهیت حساب های تجاری گفت: این حساب ها که توسط 
فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعالم می شود، مبنای محاسبه مالیات 
است چرا که تراکنش ها و هر گونه واریزی به این حساب ها به عنوان درآمد و 

فروش مؤدی تلقی می شود مگر اینکه خالف آن ثابت شود.
وی ادامه داد: تمام فعاالن اقتصادی باید حساب های تجاری و شخصی خود 
را تعیین تکلیف کنند و اگر فردی از حساب شخصی برای کار تجاری استفاده 

کند، شناسایی شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

رئیس ســازمان امور مالیاتی یکی از روش ها و مالک های تعیین حســاب 
تجاری از ســوی این سازمان را تعداد باالی واریزی به آن حساب در طی ماه 
عنوان کرد و گفت: مثاًل اگر یک حساب شخصی تعداد واریزی باالیی داشته 
باشــد مشکوک به حســاب تجاری خواهد بود و مورد رسیدگی قرار خواهد 
گرفت. اگر چه عالوه بر تعداد واریزهای به یک حســاب، شاخص های دیگری 
همچون مبلغ واریزی طی دوره معین و سایر عوامل تحلیلی، مبنای تشخیص 

حساب های شخصی و تجاری خواهد بود.
منظور تأکید کرد: با توجه به اینکه با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مؤدیان، واریزی به حساب تجاری مبنای تشخیص مالیات خواهد بود، 
بنابراین فعاالن اقتصادی باید مراقبت کنند، از حساب تجاری، استفاده شخصی 
نکنند. وی اظهار داشت: به موجب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، 
مؤدیان مشــمول، عالوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظفند برای فروش 
کلیه کاال و خدمات خود صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و اطالعات این 
صورتحساب ها را در مقاطع زمانی معین برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال 
کنند. در جریان اجرای این قانون، اطالعات صورتحســاب های ارسالی مبنای 

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان قرار خواهد گرفت.

 شاخص های جداسازی حساب ها
براساس آنچه تاکنون اعالم شده است هر حسابی که درطول سال بیش از 
۴۵ تراکنش غیرمتعارف داشته باشد، مورد بررسی دقیق سازمان امورمالیاتی 
قرار می گیرد. درواقع ســازمان مالیاتی در پایان هر سال، حساب های بانکی و 
گردش حساب دســتگاه های کارتخوان را بررسی می کند. برپایه اطالعیه ۲۶ 
مرداد سال جاری سازمان امورمالیاتی، کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی 
تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه های الکترونیکی پرداخت، دســتگاه های 
کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و … به عنوان فروش تلقی شده و مبنای 

محاسبات مالیات قرار می گیرد.
درهمین خصوص ابالغ قانون جدید بانک مرکزی برای سقف گردش مالی 
حســاب افراد فاقد شــغل نیز می تواند دراین زمینه راهگشا باشد. طبق این 
قانون، حد مجاز فعالیت مورد انتظار بانکی برای افراد بازنشســته دو میلیارد 
تومان در ســال، حد مجاز فعالیت بانکی مورد انتظار برای مستمری بگیر یک 
میلیارد تومان و برای بیکار و غیرفعال ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده 
است. در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل به 
دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از امالک یا سود 
دریافتی از ســپرده های بانکی و... بیش از حد مجاز اعالم شده باشد، بانک یا 
مؤسسه اعتباری باید وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال را به 

سازمان مالیاتی گزارش دهد.

دیگر کارت به کارت هم برای فرار از مالیات فایده ای ندارد

    فروش بلیت هوایی اربعین با محدودیت عرضه
معاون سازمان هواپیمایی ضمن تکذیب انصراف شرکت های هواپیمایی از فروش ۶ میلیونی بلیت های تهران- نجف گفت: تصمیم بر این است تا فروش بلیت در یک روز انجام نشود و با ایجاد ظرفیت جدید در روزهای آتی هم ادامه داشته باشد.

فروش بلیت پروازهای اربعین با نرخ مصوب )۶ میلیون تومان( از روز گذشته آغاز شد. به منظور جلوگیری از فروش چارتری بلیت پروازهای اربعین، فروش بلیت فقط توسط شرکت های هوایی مجاز است اما متقاضیان از عدم دسترسی به 
بلیت ۶ میلیون تومانی در سایت شرکت های هواپیمایی گالیه کردند. حسن خوشخو، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی درباره محدودیت عرضه بلیت های اربعین گفت: اگر بخواهیم همه ظرفیت را یکجا روی سایت برای فروش عرضه 
کنیم محدودیتی وجود ندارد اما اینکار عاقالنه نیست. وی گفت: با توجه به درخواست و تقاضای زیاد برای خرید بلیت، نحوه فروش طوری مدیریت شد تا عرضه یک روزه انجام نشود و  بلیت ها در روز اول تمام نشود؛ مانند شیوه ای که در فروش 

خودرو وجود داشت و تمام ظرفیت در یک روز به فروش می  رفت. ما تصمیم داریم در روزهای آینده نیز بلیت پیدا شود.
خوشخو تأکید کرد که این نحوه فروش و عرضه بلیت اربعین با نرخ مصوب با این هدف است که بلیت فقط به مصرف کننده برسد.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی گفت: روز گذشته فقط بخشی از ظرفیت صندلی پرواز در مسیرهای نجف و بغداد آزاد شد و با توجه به درخواستی که در بازار وجود دارد حتماً از شرکت های هواپیمایی می خواهیم با بازنگری در وضعیت 
پروازها ظرفیت جدید در مسیرهای اربعین اضافه شود که طبیعتاً ظرفیت جدید در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی گفت: تا روز آخر اربعین درخواست پرواز وجود دارد.



0613/160/38

1066
بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره ایــران 96 972 ب 51 و شــماره شاســی NAS411100E3664475 و 
شــماره موتــور 5119844 متعلــق بــه مرتضــی ســعیدی فرزنــد محمدحســین در تاریــخ 1401/01/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4569975100 و 5 کارت عابــر بانــک متعلــق بــه مهــدی بابایــی فرزنــد یارعلــی 
در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1200
کارت ملــی بــه شــماره 0025046101 متعلــق بــه نیمــا میرزایــی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/06/04 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــژاد فرزن ــی ن ــنیه عال ــه حس ــق ب ــماره 2500134611 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/01/06 مفق

شناســنامه متعلــق بــه رضــا صابــری فرزنــد مجیــد در تاریــخ 1401/05/10 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 4032406014 متعلــق بــه محمــود حســینی فرزنــد محمــد در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/10/15 مفق

1866
کارت ملــی بــه شــماره 0923684271 متعلــق بــه تکتــم صحرائــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/06/09 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــح اهلل در تاری ــد ذبی ــدی فرزن ــدی گزاون ــه مه ــق ب ــماره 0580068315 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/11/21 مفق

 
2014

فتوکپــی کارت ملــی هوشــمند  بــه شــماره 4073658123، و کارت عابرتجــارت وســپه،متعلق بــه عقیــل 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/12 مفق ــد در تاری ــی محم ــد میرعل ــدی فرزن میردریکون

ساقط می باشد.
 

2027
ــخ  ــوک در تاری ــد بی ــوران فرزن ــه بزرگوارکلخ ــه امین ــق ب ــماره 0047022744 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

2065
ــماره 0410639311 و کارت  ــه ش ــه ب ــه س ــه پای ــماره 0410639311 و گواهینام ــه ش ــی ب کارت مل
ســوخت بــه شــماره 0410639311 متعلــق بــه حمیدرضا کمیــزی فرزند احمــد در تاریــخ 1401/06/09 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بربــری  ابولفضــل  بــه  متعلــق   712337190 شــماره  بــه  خارجــی  اتبــاع   16 امایــش  کارت 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  تاریــخ 1401/05/15 مفقــود  در  عبدالرحمــان   فرزنــد 

می باشد.
 

2084
کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 11ایــران 789ب 67 و گواهینامــه رانندگــی و کارت ملــی بــه شــماره 
ــود  ــخ 1401/06/11 مفق ــد حســینعلی در تاری ــی فرزن ــر حکیم ــی اصغ ــه عل ــق ب 4590441152 متعل

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 4282809388 متعلــق بــه لیــا مقــدم فرزنــد اســداله در تاریــخ 1401/03/12 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 1380864496 متعلــق بــه اکــرم  میرزائــی فرزند محمــد در تاریــخ 1401/06/11 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5600027079 متعلــق بــه حســن بابائــی فرزند گرزعلــی در تاریــخ 1401/05/17 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
2087

کارت پایــان خدمــت بــه شــماره 4960032510 و گواهینامــه پایــه ســه  و کارت عابــر بانــک اقصادنویــن 
وملــت متعلــق بــه طاهــر عابدینــی فــر فرزنــد کــرم در تاریــخ 1401/06/11 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.
 

2090
کارت ملــی بــه شــماره 0520649605 و کارت پایــان خدمــت بــه شــماره بــا کدملــی0520649605 و 
ــه شــماره کارت نظــام  ــا کدملــی0520649605 و کارت پرســنلی ب ــه شــماره ب گواهینامــه پایــه ســه ب
ــده و از  ــود گردی ــخ 1401/03/30 مفق ــد در تاری ــد احم ــدی فرزن ــجاد آقامحم ــه س ــق ب ــکی متعل پزش

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــدون در تاری ــد فری ــادی فرزن ــس  بنی ــه مهدی ــق ب ــماره 0023224304 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/12 مفق

2110
ــه در  ــد عبادال ــوفا فرزن ــری س ــین نظ ــه محمدحس ــق ب ــماره 4900033111 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــخ  ــقعلی در تاری ــد عش ــیری فرزن ــماعیل ش ــه اس ــق ب ــماره 0012196983 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/02 مفق

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــی جمشــید فرزن ــری وثاقت ــه کب ــق ب ــماره 3992534871 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2301
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2122136545 متعلــق بــه زبیــده کمــال غریبــی فرزنــد ابــاذر در 

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

ــازی  ــی و کارت جانب ــایی نظام ــی 4979395406 و کارت شناس ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
و کارت عابربانــک صــادرات ، کشــاورزی ، ملــت ، ســپه متعلــق بــه حســین داوطلــب قروتخــوار فرزنــد 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 2122795107 متعلــق بــه رضــا رنجکــش جهــان تیغــی فرزنــد 
موســی در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2302
بــرگ ســبز خــودرو  و ســند کمپانــی و فاکتــور فــروش تراکتــور بــه تاریــخ فاکتــور  1392/06/04 شــماره 
فاکتــور 6955 بــه شــماره شاســی NO8064 بــه شــماره موتــور LFW85020A بــه شــماره ســریال 
درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  عباســقلی  فرزنــد  شــفائی  مهــدی  بــه  متعلــق   No2845A1 

اعتبار ساقط می باشد.

2501
ــخ  ــینعلی  در تاری ــد حس ــیرازی فرزن ــه ش ــه عبدال ــق ب ــماره 4171383463 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1400/05/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــخ  ــد مرتضــی  در تاری ــه احمــد رضــا  احمــدی فرزن ــق ب ــه شــماره 6219308875 متعل ــی ب کارت مل
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2504
ــه محمدرضــا  ــه شــماره ملــی 1830296906 و کارت پایــان خدمــت متعلــق ب کارت ملــی هوشــمند ب

کریمی فرزند عالی در تاریخ 1400/11/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــا کــد ملــی 1171215101 در تاری ــی ب ــد عل ــور فرزن ــه معصومــه مبارکیــان پ ــق ب شناســنامه متعل
1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 1170647227 متعلــق بــه ابوالفضــل حســینی فرزنــد ابراهیــم 
در تاریــخ 1401/06/09 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2506
ــه شــماره 1289750181 و  ــی هوشــمند ب ــه شــماره 1289750181 و کارت مل ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــد جعفرعلــی  در  ــه علیرضــا  صانعــی  فرزن ــه شــماره 1289750181 متعلــق ب ــان خدمــت ب کارت پای

تاریخ 1401/06/11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــا  در  ــد غامرض ــی  فرزن ــاب  رفیع ــه مهت ــق ب ــماره 1272205649 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2507
شناســنامه بــه شــماره 4065 و کارت ملــی بــه شــماره 5759248219 متعلــق بــه ام البنیــن ارژنــدی 

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

کارت ملــی بــه شــماره 1272969551 متعلــق بــه محمدجــواد کریمــي فرزنــد علــي در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

ــماره  ــه ش ــال1379  ب ــدل س ــفید  م ــاري س ــت  ب ــوخت  وان ــودرو  و کارت س ــبز خ ــرگ س ــند و ب س
پــاک 53ایــران257ل39  وبــه شــماره شاســي IN79910133وبــه شــماره موتور11517909365متعلــق 
اعتبــار  از درجــه  و  تاریــخ 1395/01/01 مفقــود گردیــده  در  فرزنــد رضــا  فدایــي   بــه ســجاد 

ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 1292471824 متعلــق بــه وحیــد فریدپــور فرزنــد مرتضــی در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 4620306231 متعلــق بــه ماهــرخ یزدانــي ســودجاني  فرزنــد یــاري جــان در 
تاریــخ1401/06/01  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 684 )بــه شــماره ملــی  1819062074 (متعلــق بــه جهانبخــش کریمــی فرزنــد 
غامحســن در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد مجی ــی فرزن ــتکی اورگان ــر اس ــه امی ــق ب ــماره 1292338814 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 1401/06/01 مفقــود گردی
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/06/14

شماره : 1458

 رییس موسســه تحقیقات گیاه پزشکی 
کشور اظهارداشت: مهم ترین یافته ارزشمندی 
که با همکاری موسسه برنج کشور انجام شده 
است، تولید برنج سالم بدون هیچگونه سمپاشی 
اســت تا نگرانی  هایی که بابت سمپاشی این 

محصوالت وجود دارد، مرتفع شود.
 حســین رنجبر اقدم در مراسم بیست و 
چهارمین کنگره گیاه پزشکی ایران و دومین 
کنگره بیماری شناسی گیاهی با شعار محصول 
سالم با کشاورزی دانش بنیان افزود: این کنگره 
با هدف ارائه آخرین دستاورد های گیاه پزشکی 
کشور به بخش اجرا و عرصه های کشاورزی  
و همراهی و تعامل نزدیک با تولیدکنندگان و 

کشاورزان نمونه ایجاد  شده است.
وی اضافه کرد: راهبردهای نوین مدیریت 
عوامل خسارت زا گیاهی، توسعه روش های 
کنتــرل بیولوژیک، کاربــرد روش های غیر 
شــیمیایی برای تولید محصول سالم، پایش، 
پیش آگاهی و ردیابی عوامل خسارت زا و تغییر 

اقلیم از محورهای برگزاری این کنگره است.
رییس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 
اظهارداشت: مهم ترین یافته ارزشمندی که با 
همکاری موسسه برنج کشور انجام شده است، 
تولید برنج ســالم بدون هیچگونه سمپاشی 
اســت تا نگرانی  هایی که بابت سمپاشی این 

محصوالت وجود دارد، مرتفع شود.

وی تصریح کرد: مهمترین آفات و بیماری 
های کــه در کانون  های تولید برنج همچون 
اســتان مازندران وجود دارد، بــدون مبارزه 

شیمیایی مدیریت شده اند.
رنجبــر اقدم اضافه کرد: تمامی ارقام برنج 
در شمال کشور شامل ارقام زودرس و دیررس 
تولید آنها به نحوی مدیریت شد تا حد امکان 
نیازی به سمپاشــی نداشته باشد و از راهکار 

های بیولوژیک برای مبارزه با آفات اســتفاده 
شده است.

وی با بیان اینکه تولید محصول ســالم و 
دانش بنیان کشــاورزی از شعارهای ما است 
گفت: وزارت جهاد کشاورزی از این تولیدات 
حمایــت می کند اکنون کشــت برنج بدون 
آفات به صورت پایلوت در حال انجام است اما 
امیدواریم که در سال  های آینده کشت برنج 

به این شیوه در کشور توسعه یابد.
وی تصریح کرد: عدم سمپاشی مزارع برنج 
یا  انجام حداقل سمپاشی برنج از برنامه هایی 
اســت که وزارت جهاد کشاورزی آن را دنبال 
می کند و در صورتی که لزومی برای سمپاشی 
وجود داشته باشد از آفتکش های زیست پایه 
یا آفتکش  هایی که حداقل مخاطرات را برای 

مردم داشته باشد، استفاده می شود.

رییس موسســه تحقیقات گیاه پزشکی 
کشور اظهار داشت: برای کنترل آفات و علف 
ها راهکارهای مختلفی وجود دارد که سمپاشی 
ساده  ارزان ترین آن است اما سعی داریم  این 
پازل را با مدیریت مزرعه، کنترل بیولوژیک، 
کنترل زراعی و رفتاری و راهبردهای تلفیقی 

مدیریت آفات به هم بزنیم.
به گفته وی، در این کنگره اساتید دانشگاه 
ها، پژوهشــگران و متخصصــان تحقیقات 
گیاهپزشــکی آخرین یافته های تحقیقاتی 
خود را در حوزه های مختلف گیاهپزشــکی 

ارایه می دهند.
رنجبــر اقــدم اضافه کرد: در  بیســت و 
چهارمین کنگره گیاه پزشکی ایران و دومین 
کنگره بیماری شناســی گیاهی بیش از ۳۰ 
شرکت دانش بنیان به ویژه در حوزه مدیریت 
آفــات، بیماری ها و علف های هرز شــرکت 
کردند که از مقاالت علمی و پژوهشی ارسال 
شده به دبیرخانه این کنگره، ۶۰۰ مقاله تایید 
و به صورت ســخنرانی و پوستر الکترونیکی 

ارایه می شود.
وی  اظهار داشــت: در جریان این کنگره، 
ســمپوزیوم  هایی از جملــه در مورد عوامل 
خسارت  زا به جنگل به ویژه جنگل  های حوزه 
زاگرس با حضور کارشناســان و متخصصان 

برگزار می شود.

توسعه کشت برنج بدون آفت

  ایران ۸۲۵ میلیون دالر برنج از هند در ۷ ماه وارد کرد
 ایران در ۷ ماهه نخست سال جاری میالدی ۸۲۵ میلیون دالر برنج از هند 
وارد کرد که این رقم نسبت به ۱۲ ماهه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.

 وزارت بازرگانــی و صنعت هند کل مبادالت تجاری این کشــور با ایران در 
۷ماهه نخست سال جاری میالدی را یک میلیارد و ۶۰۴ میلیون دالر اعالم کرد.

مبادالت تجاری ایران و هند در این دوره با رشد ۴۹ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل مواجه شده است. کل مبادالت تجاری دو کشور در ۷ماهه نخست 

سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۷۴ میلیون دالر اعالم شده بود.
صادرات هند به ایران در ماه های ژانویه تا جوالی امسال رشد ۵۴ درصدی را 
تجربه کرده و به یک میلیارد و ۲۴۳ میلیون دالر رســیده است. هند در ۷ماهه 

نخست سال میالدی گذشته ۸۰۷ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
واردات هند از ایران نیز در ۷ماهه نخست امسال رشد ۳۵ درصدی داشته و به 
۳۶۱ میلیون دالر رسیده است. هند در مدت مشابه سال قبل ۲۶۷ میلیون دالر 
کاال به ایران صادر کرده بود.بر اساس این گزارش برنج مهم ترین کاالی صادراتی 
هند به ایران در ۷ماهه نخســت امســال بوده است به طوری که ۶۶ درصد از کل 

صادرات هند به ایران در این دوره مربوط به برنج بوده است.
کل صادرات برنج هند به ایران در ۷ماهه نخســت سال جاری میالدی ۸۲۵ 
میلیون دالر بوده است که این رقم نسبت به ۱۲ماهه سال قبل ۲۸ درصد رشد 
داشــته است. هند در ۱۲ماهه ســال قبل ۶۴۱ میلیون دالر برنج به ایران صادر 
کــرده بود.همچنین انواع میوه مهم ترین کاالی وارداتی هند از ایران در ماه های 
ژانویه تا جوالی ۲۰۲۲ بوده است به طوری که ۲۶ درصد از کل واردات هند از 

ایران معادل ۹۶ میلیون دالر به این کاال اختصاص داشته است. 

  لزوم انجام اقدامات پیشــگیرانه برای اطفای حریق در جنگل ها 
و مراتع

 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور با ارسال بخشنامه ای به ادارات کل 
منابع طبیعی استان ها بر انجام اقدامات پیشگیرانه و آمادگی الزم برای مدیریت و 
اطفای حریق در جنگل ها و مراتع تاکید کرد.رضا اکبری گفت: جنگل ها و مراتع، 
بیشه زارها و پارک های ملی سرمایه ارزشمند کشور محسوب می شود و تخریب 
این منابع موجب نابودی اکوسیســتم و پوشش گیاهی خواهد شد.فرمانده یگان 
حفاظت منابع طبیعی کشور افزود: در چنین شرایطی وظیفه ملت و دولت است 
تا در زمینه حفظ و حراست از منابع طبیعی تالش کرده و با اقدامات مناسب و 
برنامه ریزی دقیق از تخریب منابع طبیعی و حریق احتمالی در جنگل ها و مراتع 
جلوگیری به عمل آید.وی از ادارات کل منابع طبیعی استان ها خواست با تشکیل 
تیم های ویژه، نقاط بحرانی حریق را شناسایی و با همکاری دستگاه های مرتبط 
اســتانی نسبت به پیشگیری و اطفای حریق اقدام کنند.اکبری با تاکید بر ایجاد 
بانک اطالعات و تقویت ســامانه هشدار و همچنین بهره گیری از شبکه رادیویی 
بی سیم خواستار نصب برج های دیده بانی مجهز به دوربین های کشف حریق در 
نقاط مرتفع، بحرانی و حساس منابع طبیعی شد.این مقام مسوول، استقرار مخازن 
ذخیره آب ثابت و متحرک، طراحی و ایجاد »آتش بر« در عرصه های منابع طبیعی 
و جنگل های دست کاشت، به ویژه تاغزارها و بوته های مرتعی، تامین تجهیزات مورد 
نیاز اطفای حریق اعم از انفرادی، گروهی و هماهنگی با سازمان ها و دستگاه های 
مربوطه را بخشی دیگر از هماهنگی های منابع طبیعی در مواجهه با حریق های 

احتمالی در منابع طبیعی دانست.

 وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش قیمت کاالها تنها به اصالحات 
اقتصادی مربوط نیست، اعالم کرد: افزایش شدید و بی سابقه قیمت های جهانی 
در پی تنش میان کشورهای روسیه و اوکراین رخ داد و شاخص قیمت غذا در 

جهان به باالترین مقدار خود در ۳۰ سال گذشته رسید.
 وزارت جهاد کشــاورزی در واکنش به گزارش روزنامه آرمان امروز با عنوان 
»شفاف سازی کنید، نه انکار« توضیحاتی ارائه و اعالم کرد: باتوجه به اینکه در 
بخشی از گزارش به موضوع تورم و افزایش قیمت کاالها اشاره شده است، باید 
گفت که مقایسه قیمت کاالی اساسی در ماه های سال جاری با مدت مشابه سال 
گذشته، با توجه به آن که در سال اخیر، چند رویداد در اقتصاد داخلی و جهانی 
رخ داده که به تبع آن بازار داخلی محصوالت اساسی را با تغییرات اساسی مواجه 

ساخته است، بدون اشاره به این تغییر و تحوالت صحیح نیست.
وزارت جهاد کشــاورزی با اشــاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه طبق 
جزئ یک بند الحاقی یک تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکید کرد: طبیعی است که با حذف ارز ترجیحی، 
قیمت نهاده ها افزایش و به تبع آن هزینه های تولید نیز افزایش یافته است و در 
نهایت قیمت نهایی مصرف کننده نیز افزایش می یابد، اما تا زمان فراهم شدن 
زیرســاخت های کاالبرگ الکترونیکی، دولت با پرداخت یارانه نقدی تالش 

می کند تا هزینه های افزایش یافته خانوار را جبران کند.
بر اساس این گزارش با توجه به توزیع یارانه آرد به منظور جلوگیری از فساد 
و قاچاق آمده اســت: دولت با اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی )برای نان(، 

دسترسی مردم کشور را به نان یارانه ای فراهم کرده است.
این وزارتخانه تصریح کرد که افزایش شدید و بی سابقه قیمت های جهانی در پی 
تنش میان کشورهای روسیه و اکراین رخ داد و بر اساس گزارش فائو، شاخص 
قیمت غذا در ماه مارس ۲۰۲۲ به باالترین مقدار خود ۷.۱۵۹ رسیده که در ۳۰ 
سال گذشته بی سابقه بوده است. در ماه ژوئن، عدد شاخص مذکور ۱۵۴/۲ بود؛ 
با توجه به وابستگی باالی کشورمان به واردات نهاده های دامی، طبیعی است 

که افزایش قیمت های جهانی، بازار محصوالت داخلی را نیز متأثر می سازد.
در شرایط موجود حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی، افزایش قیمت کاالها 
طبیعی است و نمی توان انتظار داشت که محصوالت کشاورزی از این قاعده 
مستثنی باشند، ضمن آنکه بسیاری از عوامل تأثیرگذار بر قیمت محصوالت 

کشاورزی، متأثر از متغیرهای اقتصاد کالن بوده که مدیریت آن خارج از بخش 
کشاورزی است، مانند افزایش نرخ دستمزد ۵۷ درصد و افزایش هزینه های 
حمل ونقل ۳۵ درصد که هزینه های تولید و توزیع محصوالت کشاورزی را در 
طول زنجیره ارزش، افزایش خواهد داد. در خصوص اجرای طرح مردمی سازی 
یارانه ها، این نکته، کامالً مشخص و آشکار بود که افزایش چشمگیر قیمت برخی 

کاالهای اساسی که مشمول حذف ارز ترجیحی بودند، اتفاق خواهد افتاد.
با تدابیر اندیشیده شده توسط دولت سیزدهم، مابه التفاوت قیمت کاالهای 
مشمول حذف ارز ترجیحی )گوشت، مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات( برای 
جبران زیان مصرف کننــدگان موقتاً به صورت نقدی پرداخت می شــود تا 
بر اســاس بند یک جزء ص تبصره یک ماده واحده قانــون بودجه ۱۴۰۱، 
زیرساخت های الزم برای پرداخت کاالبرگ الکترونیکی به مصرف کنندگان 

فراهم شود.
وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
خوراکی ها و آشامیدنی ها در اردیبهشت ماه برابر ۳.۳ درصد و در خردادماه برابر 
۹.۲۵ درصد بوده که نرخ تجمعی آن برابر ۲.۲۹ درصد است؛ از طرف دیگر، 
تورم دو ماه اردیبهشت و خردادماه سال ۱۴۰۱ برای گروه کاالیی مذکور برابر 
۲۳ درصد بوده است. در تیرماه سال ۱۴۰۱ نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها 
برابر ۷.۵ درصد اعالم شد که کاهش ۲.۲ واحد درصدی نرخ تورم ماهیانه در 
تیرماه، نشان از تخلیه بخشی از اثرات تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانه 

بوده است.

گرانی مواد غذایی تنها به اصالحات اقتصادی مربوط نیست
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0613/160/38

1400/06/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1285099346 متعلــق بــه احســان زاهــدی فرزنــد حســین  در تاریــخ 
1400/07/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1292296720 متعلــق بــه ســیاوش  افشــاری فراموشــجانی  فرزنــد 
کرمعلــی در تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه شــماره شاســی  بــه شــماره 76 ط 124  کارت ماشــین و کارت ســوخت خــودرو ســواری 
NAAU01FE0DT019414 و شــماره موتــور 160B0030255 ایــران 67 متعلــق بــه پریســا خرمــی 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/15 مفق ــرج در تاری ــد ای فرزن

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 1272833704 متعلــق بــه حدیثــه معمارفــر  فرزنــد اصغــر  در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2571
ــخ  ــر در تاری ــد طاه ــد محم ــدی فرزن ــا قائ ــه مین ــق ب ــماره 2559512424 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

1401/06/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2300494655 متعلــق بــه محمــد جــواد دینکانــی فرزنــد عبدالحســن در تاریــخ 
1401/02/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــر در تاری ــد جعف ــاری  فرزن ــی ی ــه  صف ــه رقی ــق ب ــماره 2291200364 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/31 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 2298294933 متعلــق بــه نازیــا امــان اهلل خانــی قشــقایی فرزنــد شــهرام در 
تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه امیــن شــهنه احمــدی فرزنــد محمــد اســمعیل در  کارت ملــی بــه شــماره 2300561190 متعلــق ب
تاریــخ 1401/06/08 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2282263561 متعلــق بــه زهــرا آزمــون  فرزنــد احمــد  در تاریــخ 1401/06/04 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــه لیــا زارع فرزنــد منوچهــر در تاریــخ 1401/05/01  ــه شــماره 2299051007 متعلــق ب شناســنامه ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــهید قل ــد ش ــی فرزن ــه  عباس ــه فتان ــق ب ــماره 2360135619 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــی باشــد. ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/04 مفق

ــی   ــن جمال ــه پروی ــق ب ــماره 2510690027 متعل ــه ش ــی ب ــماره 4185 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
فرزنــد محمــد رســول در تاریــخ 1401/05/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــادی   ــه فره ــه فاطم ــق ب ــماره 2420593472 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش ــید کارت مل ــنامه ورس شناس
ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب ــخ 1401/06/11 مفقــود گردی ــواز در تاری ــد ن فرزن

ــخ  ــه  در تاری ــح ال ــد فت ــی  فرزن ــن فتح ــه محس ــق ب ــماره 5149775789 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/05 مفق

ــه  در  ــد عبادال ــد  فرزن ــرزاد فرهمن ــه ف ــق ب ــه شــماره 2440362311 متعل ــی ب شناســنامه و کارت مل
تاریــخ 1401/06/11 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2603
ــی   ــه مرتض ــق ب ــماره 0944721907 متعل ــه ش ــت ب ــان خدم ــی و کارت پای ــنامه و کارت مل شناس

میرزایی فرزند بهروز در تاریخ 1401/04/02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایــان خدمــت و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره 0932340970 متعلــق بــه مهــدی دلــدار فرزنــد 
براتعلــی  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد موســی الرضــا در تاری ــی فرزن ــی  نقاب ــه غامعل ــق ب ــه شــماره 5249855695 متعل ــی ب کارت مل
1400/07/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2801
ــخ  ــبزعلی در تاری ــد س ــی فرزن ــش صالحان ــس طال ــه نرگ ــق ب ــماره 31396 متعل ــه ش ــنامه ب شناس

1401/05/12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

2807
ــخ  ــوکل در تاری ــد ت ــه اوالدی فرزن ــه الل ــق ب ــه شــماره 2162685612 متعل ــی ب شناســنامه و کارت مل

1401/06/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 2150484021 و گواهینامــه متعلــق بــه ایمــان اصغــری فرزنــد رضــا علــی در 
تاریــخ 1401/05/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گواهینامــه و کارت جانبــازی و کارت ماشــین بــه پــاک 16 س 286 ایــران 92کارت ملــی بــه شــماره 
2162338521 متعلــق بــه آقــای / خانــم علــی  اوالدزاده عبــاس ابــادی فرزنــد هرمــز مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــد ابوالقاســم در  ــداری فرزن ــه داراب قاســم زاده خنک ــق ب ــه شــماره 2160292184 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــح اهلل در تاری ــد فت ــژاد فرزن ــدری ن ــه ســکینه حی ــق ب ــه شــماره 2062241992 متعل ــی ب کارت مل
1400/10/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2150705826 متعلــق بــه محمــد مهــدی حبیبیــان فرزنــد فرامــرز در تاریــخ 
1401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

2901
ــه  ــق ب ــی 0023003707  متعل ــه شــماره مل ــی و کارت دانشــجویی ب ــه رانندگ ــی و گواهینام کارت مل
امیرحســین  قاســمی  فرزنــد علــی محمــد  در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.=

ــه  ــق ب ــی 3873760568 متعل ــماره مل ــه ش ــیما ب ــمندصدا و س ــایی هوش ــی و کارت شناس کارت مل
ــد جعفــر در تاریــخ 1401/06/10 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار  محمــد تقــی  زریــن زلــف  فرزن

ســاقط مــی باشــد.=

ــخ  ــرج  در تاری ــد ای ــدی  فرزن ــک  کاکاون ــه فران ــق ب ــماره 4200426943 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1400/09/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0023593067 متعلــق بــه زهــرا  خانــی  فرزنــد ســیروس  در تاریــخ 
ــد.= ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/22 مفق

شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 4200390744 متعلــق بــه باقــر  جانــی  فرزنــد جانعلــی  در تاریــخ 
1401/05/25 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.=

 naksj8221nb100979 بــرگ ســبز خــودرو بــه شــماره پــاک 12د873ایــران 33و شــماره شاســی
ــده و از درجــه  ــخ 1401/05/25 مفقــود گردی ــد فرمــان در تاری ــه حیــدر حســینی اردی فرزن ــق ب متعل

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شناســنامه بــه شــماره 0080287786 متعلــق بــه محمــد  اســدیان فرزنــد حســن در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/31 مفق

بــه  متعلــق   33 51ل193ایــران  پــاک  شــماره  بــه  ماشــین  کارت  و  دو  پایــه  گواهینامــه 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/06/01 مفق ــی در تاری ــد مرادعل ــروزی فرزن ــی فی  محمدعل

ساقط می باشد.

ــخ  ــد در تاری ــد احم ــاکری فرزن ــر ش ــی اکب ــه عل ــق ب ــماره 0519556879 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/07 مفق

گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 2691275418و کارت ماشــین بــه شــماره پــاک 56ی136ایــران 22 
ــد عبــاس در  ــه فرهــاد  فیاضــی فرزن ــور 00172406 متعلــق ب و شــماره شاســی c71693 شــناره موت

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

2903
ــزازان  ــه داوود ب ــق ب ــماره 0069827648 متعل ــه ش ــوخت ب ــدد کارت س ــت ودوع ــان خدم کارت پای

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

کارت ملــی هوشــمند و گواهینامــه رانندگــی پایــه دو و کارت هــای بانکــی بــه شــماره 0035694890 
ــخ  ــد محمدرضــا در تاری ــر فرزن ــی ف ــاز رضای ــه مهن ــق ب ــه شــماره 0035694890 متعل و شناســنامه ب

1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد  ــاد  فرزن ــه حســنعلی نورالهــی حفــظ آب ــق ب ــه شــماره 2228982180 متعل ــی هوشــمند ب کارت مل
بــال در تاریــخ 1398/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

متعلــق   0012434094 شــماره  بــه  دو  پایــه  رانندگــی  گواهینامــه  و  هوشــمند  ملــی  کارت 
 بــه بابــک ذبیحــی فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/02/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد

کارت ماشــین بــه شــماره 93 ایــران 164 ط 95 متعلــق بــه ســامان همایــی فــر فرزنــد مجیــد در تاریــخ 
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــد  ــل زاده فرزن ــر جلی ــیدعلی اکب ــه س ــق ب ــماره 0048287539 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــخ 1401/05/20 مفق ــیدیحیی در تاری س

ــر  ــه امی ــق ب ــماره 0024884839 متعل ــه ش ــه دو ب ــی پای ــه رانندگ ــمند و گواهینام ــی هوش کارت مل
ــد قاســم علــی در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  ــار فرزن حســین تات

مــی باشــد

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0011555173 متعلــق بــه ناصــر رجــب زاده فرزنــد علــی اصغــر در 
تاریــخ 1400/01/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــام در تاری ــد بهن ــور فرزن ــه شــادی علیپ ــق ب ــران 661 س 61 متعل ــه شــماره 40 ای کارت ماشــین ب
1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــد قل ــادری فرزن ــد ن ــه نوی ــق ب ــماره 2972178394 متعل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/05/12 مفق

کارت ملــی هوشــمندبه شــماره 0036625736 متعلــق بــه معصومــه دادگرصفــا فرزنــد علــی جــان در 
تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شناســنامه بــه شــماره 0441244051 متعلــق بــه نیــاز رضامنــد فرزنــد مهــرداد در تاریــخ 1401/05/28 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــه  ــق ب ــماره 0569800501 متعل ــه ش ــنامه ب ــت و شناس ــان خدم ــمند و کارت پای ــی هوش کارت مل
محمدرضــا کاظمــی فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد

ــای  ــعید اوتارنی ــه س ــق ب ــماره 6539957017 متعل ــمندبه ش ــی هوش ــید کارت مل ــی و رس کارت مل
گردویشــه فرزنــد ســبحان در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

کارت ملــی  هوشــمند بــه شــماره 6130102437 متعلــق بــه صــادق نقــی پورشــایوندی فرزنــد اســد در 
تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3016
کارت ملــی بــه شــماره 0778690563 متعلــق بــه مهــراب ادبــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 1401/05/25 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0926711490 متعلــق به ســینا همایونــی فرزند مهــدی در تاریــخ 1401/06/08 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0935162062 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 9281636188 و کارت پایــان 
ــر در تاریــخ 1401/05/25  ــد قدی ــه حســین جــوان فرزن ــه شــماره 0935162062 متعلــق ب خدمــت ب

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0922261334 و گواهینامــه پایــه ســه بــه شــماره 0922261334 و بیمــه نامــه 
ماشــین بــه شــماره 32و846_75 و کارت ماشــین بــه شــماره 32و846_74 و کارت موتــور بــه شــماره 
32و846-74 متعلــق بــه ســعید بریــد جــوان فرزنــد عدالمجبــد در تاریــخ 1401/06/08 مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــم  ــه مری ــق ب ــماره 49ه261-36 متعل ــه ش ــوخت ب ــماره 0932303821 و کارت س ــه ش ــی ب کارت مل
غامپــور فرزنــد قاســم در تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــد در تاری ــد محم ــژاد فرزن ــجاعی ن ــه ش ــه مرضی ــق ب ــماره 5229350245 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
1401/06/07 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3021
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره 0037505009 متعلــق بــه محمــد  حســین مــردی فرزنــد عبدالــه در 

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

3024
کارت ملــی بــه شــماره 0452320811 و گواهینامــه پایــه دو متعلــق بــه خانــم  فرشــته دوســتی  فرزنــد 

فرهاد در تاریخ 1401/06/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت ملــی بــه شــماره 0421896132 متعلــق بــه خانــم خدیجــه  کــروژده فرزنــد غامعلــی  در تاریــخ 
1401/05/29 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3041
گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی  0703461958 متعلــق بــه محمــد طاهــر یاربــی فرزنــد محمــد در 

تاریخ 1401/05/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0703692291 متعلــق بــه مرتضــی مهــدی نــژاد فرزنــد رجبعلــی 
در تاریــخ 1401/05/31 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0702516902 متعلــق بــه اعظــم امینــی دوســت فرزنــد محمــد 
در تاریــخ 1400/12/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4011
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 3720377776 متعلــق بــه بهنــام ویســی فرزنــد جبــار در تاریــخ 

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

ــجویی  ــماره دانش ــه ش ــجویی ب ــی 3782512847 و کارت دانش ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــان  ــه عرف ــق ب ــران 882س24متعل ــاک 51 ای ــا پ ــین ب ــوخت وکارت ماش 9515019101 وکارت س
 شــاه منصــوری فرزنــد ابوالمحمــد در تاریــخ 1401/05/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

5109
کارت ملــی بــه شــماره 0022811036 متعلــق بــه مهســا میرکــی فرزنــد امیــر در تاریــخ 1401/05/20 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه بــه شــماره 5560472328 و کارت ملــی بــه شــماره 5560472328 و متعلــق بــه 
ابولفضــل عباســی فرزنــد جلیــل و شناســنامه و کارت ملــی بــه شــماره 3950476180 متعلــق 
 بــه مبارکــه ســعیدی فرزنــد اصغــر در تاریــخ 1400/03/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

شناســنامه متعلــق بــه مرجــان ســلکی فرزنــد رضــا در تاریــخ 1401/05/09 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 0071671722 و کارت پایــان خدمــت متعلــق بــه محمدرضــا شــیخ الســامی 
فرزنــد جمشــید در تاریــخ 1401/05/21 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5502
کارت ملــی بــه شــماره 5699808388 متعلــق بــه علــی اکبــر میرزایــی فرزنــد داود در تاریــخ 

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

ــد خســرو در  ــوب خورســند جــو فرزن ــن  محب ــه امی ــق ب ــه شــماره 2580198611 متعل ــی ب کارت مل
تاریــخ 1401/04/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 2592750835 متعلــق بــه علیرضــا شــعبانی کســاری فرزنــد اســمعیل  در تاریــخ 
1401/06/01 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ــخ  ــی  در تاری ــد غامعل ــادی  فرزن ــاز  عب ــه مهن ــق ب ــماره 6539956304 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/04/01 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 1639291636 متعلــق بــه مهرتــاج  دشــتبانی خمــس  فرزنــد مقــداد در تاریــخ 
1401/06/05 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7006
عقدنامــه بــه شــماره 4519442291 و شناســنامه بــه شــماره 5207 متعلــق بــه ســیده صدیقــه حســینی 

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

7009
ــخ  ــد در تاری ــد محم ــوش  فرزن ــخن پ ــها  س ــه ش ــق ب ــماره 0012278297 متعل ــه ش ــی ب کارت مل

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

ــه  ــق ب ــه شــماره 0068071736 متعل ــه دو ب ــه پای ــه شــماره 0068071736 و گواهینام ــی ب کارت مل
شــها  بهرامــی  فرزنــد جهانشــاه  در تاریــخ 1401/05/23 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

7025
گواهینامــه پایــه ســه متعلــق بــه علــی محمــد طاهــری رحیــم فرزنــد محمدرحیــم در تاریــخ 

1401/05/25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7044
کارت ملــی بــه شــماره 4650286115 متعلــق بــه محمــد صابریــان فرزنــد علــی در تاریــخ 1401/05/13 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

7060
کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0939284154 متعلــق بــه محمــد اســمعیل علمــی اول فرزنــد 

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

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0035066075 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــه شــماره  ــی 0035066075 و کارت ســوخت ب ــه شــماره مل ــت ب ــان خدم 0035066075 و کارت پای
پــاک 36 / 361 ه 19 متعلــق بــه محمــود کیانــی فرزنــد غامحســن در تاریــخ 1401/05/28 مفقــود 

ــار ســاقط مــی باشــد. ــده و از درجــه اعتب گردی

ــی 0924596368  ــماره مل ــه ش ــه ب ــی 0924596368 و گذرنام ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
متعلــق بــه کیمیــا توکلــی شــاندیز فرزنــد مهــدی در تاریــخ 1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی هوشــمند بــه شــماره ملــی 0934193509 و گواهینامــه پایــه دو بــه شــماره ملــی 
ــود  ــخ 1401/05/01 مفق ــی در تاری ــد عل ــی  فرزن ــری بایگ ــی باق ــه مجتب ــق ب 0934193509 متعل

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

ــد در  ــد احم ــی فرزن ــاره حنائ ــه به ــق ب ــی 0925133183 متعل ــماره مل ــه ش ــمند ب ــی هوش کارت مل
ــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. تاریــخ 1397/08/10 مفقــود گردی

7062
شناســنامه بــه شــماره 313 متعلــق بــه فرامــرز  ظفــری یگانــه  فرزنــد یحیــی در تاریــخ 1401/06/01 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی بــه شــماره 0312831277 متعلــق بــه دانیــال توکلــی فرزند عبــاس در تاریــخ 1401/06/12 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7063
شناســنامه بــه شــماره 0942353919 متعلــق بــه مجیــد نجفــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 

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

کارت ملــی بــه شــماره 4433605654 متعلــق بــه الهــه خلیلــی فرزنــد محمــود در تاریــخ 1401/04/05 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ملــی بــه شــماره 5249282326 متعلــق بــه محمــود  داوری فرزنــد حســین در تاریــخ 
ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/06/09 مفق

ــخ  ــد رحمــن در تاری ــه عبدالحســین  خاکشــور فرزن ــق ب ــه شــماره 32/778ل34 متعل کارت ماشــین ب
1401/05/20 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

7065
کارت ملــی بــه شــماره 0019493223 و کارت دانشــجویی بــه شــماره 972099467 متعلــق بــه راضیــه  

غفارپور فرزند سعید در تاریخ 1401/05/28 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ــخ  ــی در تاری ــد عل ــاری زاده فرزن ــور ذوالفق ــه منص ــق ب ــماره 0046311718 متعل ــه ش ــی ب کارت مل
ــار ســاقط مــی باشــد ــده و از درجــه اعتب 1401/05/23 مفقــود گردی

ــد نقــی در تاریــخ 1401/06/11  ــه علــی فروهــر فرزن ــه شــماره 3962562230 متعلــق ب کارت ملــی ب
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــم در تاری ــد ابوالقاس ــا فرزن ــهیلی نی ــین س ــه غامحس ــق ب ــماره  متعل ــه ش ــه دو ب ــه پای گواهینام
ــی باشــد ــار ســاقط م ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1400/04/12 مفق

شناســنامه بــه شــماره 0046188932 متعلــق بــه علیرضــا ســلیمانی فرزنــد ابراهیــم در تاریــخ 
ــد ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 1401/05/25 مفق

کارت ملــی بــه شــماره 0073393967 متعلــق بــه نــادر ســیدزاده فرزنــد حســن در تاریــخ 1401/06/01 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــر  ــه هاج ــق ب ــماره 0386732523 متعل ــه ش ــی ب ــماره 0386732523 و کارت مل ــه ش ــنامه ب شناس
آقابابائــی فرزنــد حســین در تاریــخ 1401/06/06 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

ــخ  ــی در تاری ــد مصطف ــیء فرزن ــا ظهرآب ــه علیرض ــق ب ــماره 0385326017 متعل ــه ش ــنامه ب شناس
ــی باشــد ــاقط م ــار س ــده و از درجــه اعتب ــود گردی 1401/06/06 مفق
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روزنامه اقتصادی اجتماعی 
سراسری صبح ایران

 ایده روز
دوشنبه 1401/06/14

شماره : 1458

افتتاح ۱۶۰طرح اقتصادی و ایجاد ۶ هزار شغل 

 منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:
بازگشایی خیابان توحید تا ۱۵ شهریورماه

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از بازگشایی خیابان توحید تا ۱۵ شهریورماه و 
تکمیل و بهره برداری از این پروژه در آستانه نوروز ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، احمد رضایی با اعالم این 
خبر گفت: خیابان توحید تا پانزدهم شــهریورماه برای تردد خودروها بازگشایی 
می شود و حدود سه ماه بعد نازک کاری این پروژه انجام و در آستانه نوروز ۱۴۰۲ به 

بهره برداری می رسد.
او افزود: پروژه پارکینگ زیرسطحی توحید بر اســاس سیاست های کالن حوزه 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری در نظر گرفته شده و از ســال های گذشته جزو 

اولویت های این حوزه در منطقه پنج بوده است.
به گفته رضایی، پارکینگ زیرسطحی توحید به غیر از فضای پارک دوچرخه و موتور 
سیکلت، ظرفیت پارک ۳۷۰ خودرو را دارد که دو رمپ ورودی و دو رمپ خروجی 
برای خودروها و دسترسی های عمودی برای خروج شهروندان را نیز شامل می شود.

مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این پارکینگ بیش از ۱۲ هزار 
مترمربع زیربنا دارد، خاطرنشان کرد: برای احداث این پروژه حدود ۱۵۰ میلیارد 

تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
او ابــراز امیدواری کــرد کــه تکمیل این پــروژه منجــر به کاهــش ترافیک 
خیابان های توحید شــمالی و جنوبی و خیابان های نظر شــرقی و میانی شــود. 
 رئیس اداره راه و شهرســازی شهرســتان فریدن و بوئین میاندشت مطرح کرد؛

 طــرح تفصیلــی شــهر " داران"  در مرحلــه ابالغ قــرار دارد 
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان فریدن و بوئین میاندشت با بیان اینکه تهیه 
طرح تفصیلی شهر داران به پایان رسیده است گفت: مطالعات و فازبندی پروژه باند 
 دوم داران، بن، شهرکرد اتمام یافته و اجرای پروژه به طور ویژه در حال پیگیری است.

به گزارش پایــگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهــان(؛ عبدالرضا فرجی 
رئیس اداره راه و شهرســازی شهرســتان فریدن و بوئین میاندشت در خصوص 
مجموعه اقدامات بعمــل آمده در حوزه هــای کاری این اداره اظهار داشــت: در 
حوزه شهرســازی و معماری، با توجه به اینکه شهرســتان های فریدن و بویین و 
میاندشــت در مجموع دارای چهار شهر می باشــند، با پیگیری های بعمل آمده 
 تهیه طرح تفصیلی شــهر داران به پایان رســیده و در مرحله ابالغ قــرار دارد. 

وی افزود: طرح تفصیلی شــهرهای دامنه وافوس درحال پیگیری و بررســی در 
جلسات کمیته کارشناسی است همچنین برای شهر بویین میاندشت نیز پیگیر 
 مراحل عقد قرار داد و تشکیل جلسات کمیته کارشناسی طرح تفصیلی هستیم. 

رئیس اداره راه و شهرســازی شهرســتان فریدن و بوئین میاندشت در خصوص 
حوزه راهســازی این شهرســتان بــا بیان اینکــه مطالعــات بانــد دوم داران، 
بن، شهرکرد تکمیل شده اســت اذعان داشــت: این اداره به صورت ویژه پیگیر 
 تکمیل باند دوم پلیس راه دامنه، داران، بویین میاندشــت به الیگودرز اســت. 

وی بیــان داشــت: مراحــل واگــذاری کارگاه های نیمــه مزاحم شــهری به 
شــهرداری داران بــه میزان حــدودا ۲۰ هکتــار شــروع و با توجــه به قیمت 
گذاری کانون کارشناســان دادگســتری اســتان اصفهان جهت واریــز وجه به 
شــهرداری شــهر داران ابالغ شــده اســت، همچنین انجام مراحل مزایده دو 
 قطعه زمین به میزان ۱۰ هزار متر مربع در شــهر داران درحال پیگیری اســت. 

فرجی با اشــاره بــه اینکــه واگــذاری زمیــن جهت اجــرای طــرح نهضت 
ملی مســکن شهرســتان فریدن در شــهر داران به تعداد ۱۲۰پالک مسکونی 
بــرای ۳۶۰متقاضی انجام شــده گفــت: ۹۰پالک مســکونی بــه۱۸۰ نفر از 
 متقاضیــان این طرح در شهرســتان بویین میاندشــت واگذار شــده اســت. 

وی اضافه کرد: در مجموع هشت هکتار اراضی مازاد از ادارات دولتی شهرستان های 
فریدن و بویین میاندشت شناسایی و برای صدور سند به نام اداره راه وشهرسازی، به 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان معرفی شده است.

  آغاز کار جهادی از خراسان جنوبی افتخاری برای منطقه است
بیرجند -  معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از افتخارات خراسان جنوبی این است 

که کار و جریان جهادی توسط مقام معظم رهبری از این منطقه شروع شد.
محمد مخبر در جمع خبرنگاران افزود: در خراسان جنوبی ظرفیت اینکه مشکالت 

استان حل شود، وجود دارد و از قبل برنامه ریزی های خوبی نیز انجام شده است.
وی گفت: می توان استان خراسان جنوبی را به سرعت به استان بدون بیکار تبدیل 
کرد، هم امکانات طبیعی هم زیرساخت هایی که بعد از انقالب در این استان اتفاق 

افتاده، این ظرفیت را ایجاد کرده است.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: استاندار با شدت و حدت این مساله را دنبال 
می کند و امیدواریم سرمایه گذاری هایی باشد که بتوان خراسان جنوبی را به استانی 

برخوردار تبدیل کرد و این اتفاق می افتد.
مخبر برای حضور و سخنرانی در اجالسیه ملی جهادگران که در شهرستان فردوس 

برگزار می شود، وارد بیرجند و سپس راهی این شهرستان شد.
اجالسیه ملی جهادگران امروز ۱۳ شهریور همزمان با سالروز حضور مقام معظم 
رهبری در فردوس پس از زلزله ســال ۱۳۴۷ و ارائه خدمات جهادی ایشــان به 
زلزله زدگان منطقه، با حضور مسووالن کشوری و لشکری در این شهرستان برگزار 
می شود.همزمان با برگزاری این اجالسیه ملی ۶۰۰ نفر از نخبگان جهادی سراسر 
کشور در این استان حضور یافتند. همچنین در این اجالسیه کتاب مجموعه خاطرات 

رهبر معظم انقالب با عنوان »دوباره فردوس« رونمایی خواهد شد.
برنامه های اجالسیه ملی جهادگران با عنوان "جهاد مقدس" از اوایل شهریور ماه با 
حضور گروه های جهادی خدمت رسان از استان های مختلف در شهرستان فردوس 

و استان خراسان جنوبی آغاز شد و ادامه دارد.
پس از زلزله ویرانگر شهریور سال ۱۳۴۷ که در فردوس به وقوع پیوست، مقام معظم 
رهبری از مشــهد به همراه گروهی از طالب به منطقه زلزله زده آمدند و به مردم 
امدادرسانی کردند که از ۱۳ شهریور به عنوان اولین اردوی جهادی ایران یاد می شود. 

 ۴۳ واحد تعطیل در زنجان احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است
زنجان - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه از مهر 
سال گذشته حدود ۴۳ واحد تعطیل شــده احیا و به چرخه تولید بازگشته است 
گفت: بخشی از این واحدها با ورود یک سرمایه گذار جدید احیا شده، بخشی هم با 
حل مشکالت حقوقی و مابقی هم با دستور استاندار برای پیگیری حل و در چرخه 
تولید قرار گرفته است.ناصر فغفوری  احیای واحدهای تعطیل همچنین استفاده 
از ظرفیت های خالی واحدها را از اولویت های این ســازمان عنوان کرد و افزود: بر 
این اساس در این راستا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، جلسات اقتصاد مقاومتی 
به ریاست استاندار و با حضور رئیس کل دادگستری و دبیری دادستان به صورت 
مستمر تشکیل می شود.وی، با اشاره به حضور مدیران ۱۲ واحد صنعتی احیا شده 
طی ماه های گذشته در استان  اضافه کرد: برای احیای این تعداد واحد، حدود سه 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که یکی از این واحدها در شهرستان ابهر توان 
صرفه جویی ارزی ۱۵۰ میلیون دالری را با تولید لوله های بدون درز برای کشور دارد.

این مسوول به وجود واحدهایی با درصد پیشرفت باالی ۶۰ درصد اشاره کرد و گفت: 
وضعیت این واحدها به صورت هفتگی رصد می شود و در صورت مشکل نسبت به 

برطرف کردن آن اقدام می شود.

 افتتــاح ۱۶۰ طرح اقتصــادی، ایجاد ۶ هزار 
شــغل، ۵۶ هزار بازرسی و رصد ۱۰۰ قلم کاال 
در بازار خراسان شمالی از مهمترین کارکردهای 
اقتصــادی دولت ســیزدهم در ایــن خطه از 

شمالشرق کشور است.
یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت 
سیزدهم می گذرد، دولتی که به ریاست آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی و با شعار »دولت مردمی، 
ایران قوی« کار خــود را آغاز کرد و به اذعان 
بســیاری از کارشناســان و ناظران، در تاریخ 
دولت های پس از انقالب، هیچ دولتی به اندازه 
دولت ســیزدهم و آیت اهلل رئیســی میراث دار 
مشکالت، ضعف ها و کاستی های برجای مانده 

از دولت پیش از خود نبوده است.
وضعیت بــد شــاخص های کالن اقتصادی، 
کســری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم 
باال و بســیاری دیگر از چالش ها که ماحصل 
سیاست گذاری ها و اقدامات نادرست  سال های 
پیش از ۱۴۰۰ بود شــرایطی را رقم زد که به 
گفته آیت اهلل رئیســی در اولین حضور وی در 
جلســه هیات دولت که بــا وزرای دولت قبل 
برگزار شــد، نخستین چالش پرداخت حقوق 

مردادماه بود.
با این حال گرچه چالش ها بســیار زیاد بوده و 
هســت، اما با همت مسووالن دولت سیزدهم 
اعــم از رییس جمهــور، وزرا و ســایر ارکان 
دستگاه اجرایی، طی یکســال گذشته عالوه 
بر رفع بسیاری از چالش های گذشته و تالش 
برای ریل گذاری صحیح در مســیر حرکت به 
سوی 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.

مسووالن خراسان شمالی نیز در مدت یکساله 
فعالیت دولت سیزدهم عملکرد بسیار مناسبی 
در مورد تامین و رصد قیمت کاالهای اساسی، 
بازرسی بازار و افتتاح طرح های اقتصادی انجام 
داده اند که در این خصوص با سرپرست معاونت 
امور اقتصادی اســتانداری خراسان شمالی به 

گفت و گو پرداختیم.

 سیمای اقتصاد خراسان شمالی قبل از 
دولت سیزدهم

بهتر اســت در ابتــدای گفت و گو نیم نگاهی 
به ســیمای اقتصادی خراسان شمالی داشته 
باشیم، بر اساس آمار اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی استان؛ این خطه از شمالشرق کشور از 
گرانترین بازارها در بین استان ها محسوب می 
شد و قیمت اجناس در آن باالتر از دیگر مناطق 
است،باال بودن قیمت ها بیشتر مربوط به اجناس 
و کاال اســت، بر اســاس اعالم مسووالن، نرخ 
تورم در خراسان شمالی قبل از دولت سیزدهم 

معموال از میانگین کشوری باالتر است.
باال بودن قیمت اجناس مختلف در استان در 
حالی بود که درآمد سرانه خانوار در این خطه 
از کشور در پایین ترین رده میان استان های 
کشور قرار دارد، مسووالن، علت اصلی باال بودن 
نرخ تورم و قیمت اجناس را نبود واحد تولیدی 
بزرگ در بخش هــای مختلف همچون مواد 

غذایی و پوشاک می دانند.
 در این اســتان تولیدکننده بزرگ و قوی در 

زمینه مواد غذایی و یا پوشــاک وجود ندارد و 
بنکدار قوی هم در این اســتان فعالیت ندارد 
بر این اساس خراسان شمالی، استانی مصرف 
کننده و از نظر تولیدی ضعیف است که مایحتاج 
مردم این منطقه از دیگر استان ها وارد می شود.

عالوه بر آن بخش بســیار بزرگی از اصناف و 
بازاریان استان در مکان های استیجاری فعالیت 
دارند و این امر هزینه های آنان را افزایش داده و 
سبب ضعف در توان اقتصادی شان شده است.

مــردم می گویند که نظارت ها بر بازار ضعیف 
است و یکی از علت های گرانی ها همین است. 
بنابراین دولت ســیزدهم با درک این واقعیت 
فعالیــت جهادی خود را در این اســتان آغاز 
کردند و واحدهای تولیدی بیشــتری در این 
استان به بهره برداری رسید و نظارت ها بر بازار 
منسجم و بیشتر شد تا مهاری بر تخلف گران 

فروشی ها باشد.

 افتتاح ۱6۰ طرح اقتصادی 
سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار خراسان شمالی درباره اقدامات انجام 
شده در زمینه راه اندازی طرح های اقتصادی در 
استان در یک سال گذشته گفت: در این مدت؛ 
۱۶۰ طرح اقتصادی با ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار در استان اجرایی شده است که با 
بهره برداری از ایــن طرح ها برای ۲ هزار نفر 

اشتغال ایجاد شد.
ناصر فخرموحدی گفت: همچنین در این مدت؛ 
۱۶ طرح اقتصادی بــا یکهزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری در استان کلنگ زنی و 
وارد مرحله عملیاتی شده است که پیش بینی 
می شود با افتتاح و بهره برداری از این طرح ها 

برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شود.
وی درباره پرداخت تســهیالت به متقاضیان 
سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان گفت: 
در یک سال گذشــته یکهزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت در قالب تبصره ۱۸، تبصره ۱۶ 
و مشاغل خانگی در استان به متقاضیان پراخت 
شده است که اجرایی شدن این طرح ها برای 

سه هزار نفر شغل ایجاد می کند.

 ایجاد 6 هزار شغل
فخــر موحد در ادامه اظهار داشــت: در دولت 

سیزدهم، ۱۶۰ طرح اقتصادی این استان اجرایی 
شده است که بهره برداری از این طرح ها برای 
۲ هزار نفر اشــتغال و با تسهیالت تبصره ۱۸، 
تبصره ۱۶ و مشــاغل خانگ سه هزار نفر، و با 
بهره برداری از طرح های هفته دولت امســال 

برای ۶۴۸ نفر اشتغال ایجاد شد.
وی افزود: طرح های اشــتغالزایی هر منطقه 
براساس پیشران های توسعه اجرا می شود و در 
مناطق مختلف استان پروژه هایی از جمله تولید 
عسل، گلیم بافی، پرورش ماهی، کرم ابریشم، 
کشت گلخانه، احداث نهالستان و سیستم های 
آبیاری نوین کشاورزی در اولویت قرار دارند و 
در این زمینه مهارت های الزم به روســتاییان 

ارایه می شود.
وی عنوان کرد: امید می رود اجرای این طرح 
ها گامی برای توسعه اقتصادی و رونق اشتغال 

در استان شود.

  ۵6 هزار بازرسی از بازار
سرپرســت معاونت امور اقتصادی استانداری 
خراسان شــمالی در ادامه از تشدید بازرسی 
های در بازار خراسان شمالی خبر داد و گفت: 
۵۶ هزار فقره بازرسی در مدت یکساله گذشته 
از بازار اســتان انجام و در این مدت ۱۰ هزار و 
۷۰۰ فقره تخلف به ارزش ریالی ۱۱۵ میلیارد 
تومان شناسایی و مراجع قضایی معرفی شدند.

ناصــر فخرموحــدی اظهار داشــت: بخش 
زیــادی از تخلفات این فعــاالن اقتصادی در 
 اســتان مربوط به کاالهای اساســی اســت

 و تخلفات بیشــتر شامل گران فروشی و عدم 
درج قیمت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مشکلی در تامین کاالهای 
اساســی در استان وجود ندارد و اقالم مختلف 
تامین شــده است گفت: در یک سال گذشته 
۳۱۷ تن گوشــت قرمز منجمد، یکهزار و ۲۰ 
تن گوشــت منجمد مرغ، یکهزار و ۵۰۹ تن 
شــکر خانوار، ۴۰۷ تن شکر صنف و صنعت و 
یکهزار و ۳۰۰ تن برنج با قیمت مصوب در استان 

توزیع شده است. 

 رصد ۱۰۰ قلم کاال در بازار استان
فخرموحدی با اشــاره به تغییر اقالم مختلف 
کاالی اساســی با اجــرای طرح اصــالح ارز 

ترجیحی گفت: اجرای این طرح در تمام زمینه 
ها تاثیرگذار بود و بررسی دائم قیمت ۱۰۰ قلم 

کاال در دستور کار قار گرفت.
وی عنوان کرد: این طرح از یک ماه گذشــته 
اجرایی شــده و با همکاری جهاد کشاورزی، 
تعزیرات حکومتــی و صنعت، معدن تجارت، 
قیمت این ۱۰۰ قلم کاال هر هفته بررســی و 

رصد می شود.
وی افــزود: گزارش این بررســی ها هر هفته 
در نشســت ها بررسی و مورد واکاوی قرار می 
گیرد و اجرای این طرح در همین مدت کوتاه 

تاثیرگذار بوده است.

 تامین کاالهای اساسی 
سرپرســت معاونت امور اقتصادی استانداری 
خراسان شمالی در ادامه افزود: اکنون کاالهای 
اساسی و اقالم مختلف در بازار استان موجود 
اســت و در تامین آن مشکلی وجود ندارد اما 
به هر حال در نظارت و نحوه عرضه و بازرسی 
ها کمبود و مشــکالتی وجــود دارد که باید 

برطرف شود.
وی اظهار داشــت: یکــی از گالیه های مردم، 
تفاوت قیمت یک کاالی خاص در بازار است، 
نباید در کاالی خاص شاهد تفاوت قیمت باشیم، 
باید دستگاه های متولی از جمله جهاد کشاورزی 
و صنعت، معدن و تجارت بررسی کرده و در این 

باره پاسخگو باشند.
سرپرســت معاونت امور اقتصادی استانداری 
خراسان شمالی با تاکید بر اینکه درج قیمت بر 
روی کاال سبب جلوگیری از گران فروشی می 
شود گفت: قیمت باید بر روی کاال درج شود و 

در غیر این صورت تخلف است.
وی عــدم صــدور فاکتــور فــروش از طرف 
فروشندگان در تهران به اصناف این استان را 
از مشکالت اصناف و بازاریان خراسان شمالی 
عنوان کرد و افزود: بسیاری از اصناف در مرکز 
استان مستاجر هســتند و این امر در افزایش 

قیمت ها تاثیر دارد.

 بازدیدهای شهرستانی
فخرموحدی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره 
به برنامه های دولت در زمینه بررسی و کنترل 
قیمت ها در بازار گفت: دولت تالش دارد تا بازار 

و وضعیت عرضه اجناس بویژه کاالهای اساسی 
مدیریت شود در استان هم رویکرد ما اجرایی 

شدن منویات وزارت کشور است.
وی، حضور میدانی را از مهم ترین اقدامات برای 
شناسایی مشکالت حاکم در بازار عنوان کرد و 
یادآور شد: برای کنترل بازار و مسائل اقتصادی، 
بازدید از شهرستان ها با محوریت فرمانداران 
انجام شــده است، تمام شهرستان ها جز یک 
شهرستان مورد بازرسی و به صورت عملیاتی 

ورود کرده ایم.
سرپرســت معاونت امور اقتصادی استانداری 
خراسان شــمالی خاطرنشان کرد: بازدیدهای 
میدان از بازار در شهرســتان های مختلف به 
صورت مســتمر انجام می شــود اجازه گران 

فروشی به کسی داده می شود. 

 تذکر به غله استان
نان قوت غالب مردم خراســان شمالی است و 
سرانه مصرف آرد و نان در این استان باالتر از 
میانگین کشــوری است، بر این اساس نظارت 
بر نحــوه عرضه این محصــول در این دولت 
تشدید شده است و تخلف هایی هم شناسایی 

شده است. 
فخرموحدی با اشاره به اهمیت موضوع آرد و نان 
در استان از کم فروشی در یکی از کارخانه های 
اســتان خبر داد و گفت: کیسه های آرد که به 
نانوایی ها عرضه می شد با چند کیلوگرم کاهش 
وزن روبه رو بود که ما به این این موضوع ورود  

پیدا کردیم و تالش داریم تا امور سامان یابد.
وی گفــت: پنج هزار تن گنــدم بدون اطالع 
اســتانداری از استان خارج شد که در این باره 
بــه اداره کل غله و خدمات بازرگانی اســتان 
تذکر داده شــده اســت، خروج گندم باید با 
اطالع اســتانداری باشــد تا بهتر بتوان برنامه 

ریزی انجام داد.

 کمبود بازرس
فخرموحدی با اشاره به کمبود بازرس در بازار، 
آن را از دغدغه ها برای مدیریت و نظارت بازار 
عنوان کرد و گفت: در این زمینه افزایش بازرسان 
در دستور کار است و تالش داریم تا با استفاده 
از بازرسان بسیجی کارمند و بازرسی برنامه ای، 

رصد بیشتری بر بازار انجام شود.
وی تصریح کرد: بازرسان استان کم و محدود 
اســت و به گونه ای شماری از بازرسان از این 
بخش خارج و در بخش دیگر مشغول هستند.

سرپرســت معاونت امور اقتصادی استانداری 
خراســان شمالی خاطرنشــان کرد: در انجام 
بازرســی ها و مدیریت بازار، ما منتظر تماس 
ها با ســامانه ۱۲۴ نمانده ایم  و برنامه محور 
وارد عرصه شده ایم تا مشکالت و نگرانی های 

مردم کمتر شود. 
اکنون حدود ۳۰ هزار واحد صنفی شامل بیش 
از پنج هزار و ۵۷۰ واحد تولیدی، چهار هزار و 
۶۴۸ واحد ارائه خدمات فنی، ۱۲ هزار و ۴۶۳ 
واحد توزیعی و سه هزار و ۲۳۱ واحد خدماتی 
در خراسان شمالی زیر نظر ۱۴۰ اتحادیه صنفی 

این استان فعالیت دارند.
خراســان شمالی در شمال شرقی کشور واقع 
اســت و ۴۴ درصد از جمعیت آن در روستاها 

سکونت دارند. 

 توسعه پنل های خورشیدی بر بام خانه ها با آموزش نیروهای بسیجی محقق شد
آیینــه  درخصــوص  اقتصــادی  هــای  حرکــت  گــردش 
برخــوردار کــم  هــای  خانــواده  بــرای  خورشــیدی   هــای 

 دوره آموزش آشــنایی منتخبین و نمایندگان بسیج ســازندگی به منظور 
اجرای طرح توانمند ســازی اقشــار کم برخوردار از طریــق ایجاد نیروگاه 
های خورشــیدی با حضور ســارا صالحــی مدیردفتر بازار برق شــرکت 
توزیع بــرق اصفهان وعمــاد مــرادی مدیر قــرارگاه اقتصــاد مقاومتی 
 بســیج ســازندگی و هومن خداپرســت کارشــناس دفتر HSE شــرکت

 توزیع برق اصفهان در جمع ۴۰ نفر از بسیجیان در پارک فن آوری های نوین 
برگزار شد .

سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان گفت : حضور ؛ 
مشارکت و حرکت های مردمی در جهت سازندگی در قالب بسیج می تواند 

در طرح اشتغالزایی برای بسیاری از خانواده های کم درآمد کار گشا باشد و 
 جریان اقتصادی و معیشتی را در اقشار کم بضاعت جامعه به جریان بیندازد .

وی گفت :در این دوره آموزشــی هر دو طیف بســیجیان تحصیلکرده که 
دارای آموزشــهای آکادمیــک در حوزه برق می باشــند و هــم افرادی که 
تحصیالتی غیر مرتبط با این صنعت را داشته و یا تحصیالت دانشگاهی نیز 
نداشتند حضور یافته و شرایط نصب و آماده ســازی پنل های خورشیدی 
 را فرا گرفتند و به نظر می رســد جلســات و دوره های آموزشی دیگر نیز در

 همین راستا برگزار شود .
وی ابراز داشت : در این دوره های آموزشی دانش فنی و دانش عمومی در اختیار 
بسیجیان گذاشته می شود تا هر کدام به فراخور پتانسیل های موجود برای 
تسهیل این فرایند اقدامات الزم را انجام دهند از جمله شناسایی خانوارها ، 

متقاضیان و مشمولین این طرح ،پیگیری در خصوص تسهیالت بانکی ،تامین 
 تجهیز و طراحی این پنل ها و عملیات نصب از جمله موارد یاد شده می باشد .

در این دوره آموزشــی هومن خداپرست کارشــناس دفتر HSEنیز در مورد 
ایمنی و ارت سامانه برق خورشیدی، حفاظت در برابر برق گرفتگی توضیحاتی 
عنوان کرد وگفت : معموالً یکی از مهم ترین نکاتی که با آن مواجه می شویم 
دست کم گرفتن خطرات سامانه های خورشــیدی در زمان نصب،تست و 
بهره برداری از سامانه های فوق بوده که اصوالً به فراموشی سپرده می شود. 
باید بدانیم در انجام پروژه های خورشیدی با دو نوع برق متناوب و مستقیم 
 ســر و کار داریم که هر دو نوع ولتاژ با ســطوح جریانی متفــاوت می تواند 
باعث برق گرفتگی گردند پس رعایت ایمنی مهمترین رکن و شرط پیاده سازی 

پنل های خورشیدی است .

 اجرای دستور رئیس جمهور برای مقابله با جنگل خواری در مازندران پس از 
رفع تصرف ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی در ماه های گذشته با پیگیری های فراقوه ای 

و نظارت های قانونی اکنون وارد گام اجرایی جدیدی شده است.
 آیت اهلل رئیسی در سفر استانی به مازندران که جمعه بیستم اسفند ماه سال 
گذشته انجام شد ، در نشست فعاالن و متخصصان حوزه محیط زیست و منابع 
طبیعــی مازندران تاکید کرده بود که هیچ گونه کوتاهی در صیانت از جنگل ها 
پذیرفته نیســت و به استاندار مازندران دستور داده بود تا با تشکیل کارگروهی 
ویژه بالفاصله هرگونه مقابله با تعرض به جنگل را با اولویت تخلفات ساختمانی 

در دستور کار قرار دهد.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرده بود که مسووالن دولتی ضمن برخورد 
با متعرضین به جنگل، مردم را هم در جریان عملکردشان قرار دهند. استاندار 
مازندران هم روز ۲۱ اسفند ماه اقدام به تشکیل تیم های شناسایی، حقوقی و 
بازررسی با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه کربال و دیگر دستگاه 
های دخیل کرد و تا پایان سال ۱۴۰۰ هم نخستین گام عملی برای مقابله با جنگل 
خواری با رفع تصرف هفت هکتار اراضی حاشیه جنگل در قائمشهر برداشته شد.

با اقدامات میدانی و برگزاری جلسات مستمر میدانی ، به نظر می رسد عزم 
استانداری مازندران برای برچیدن بساط جنگل خواری، زمین خواری و کوه خواری 
همانند آزادسازی حریم دریا بسیار جدی است؛ موضوعی که همسو با این رویکرد 
دولت، ســید محمود حسینی پور استاندار مازندران ضمن ایجاد قرارگاه مبارزه 
با جنگل خواری ،  ســردار ناصر اکبر زاده را به ســمت نماینده ویژه استاندار در 

جنگل خواری، کوه خواری و تعرض به منابع طبیعی منصوب کرد.
به بــاور صاحبنظران، تصرف به حریم جنــگل، قاچاق چوب های جنگلی، 
بهره برداری از مصالح و معادن کوه ها، سندسازی و خرید و فروش اراضی ملی از 
جمله دست اندازی ها به انفال و منافع عموم مردم مازندران است که طی چند 
دهه گذشته به شــکل های مختلف همچنان ادامه دارد، اما داده های اجرایی 

قرارگاه مبارزه با جنگل خواری و اظهارات متولیان امر نشان می دهد که در این 
مدت عزمی جدی در امور پیشــگیری نسبت به تجاوز به عرصه های طبیعی، 
اجرای احکام قضایی برای قلع و قمع سازه های غیر مجاز و همچنین جلوگیری 
از تغییر کاربری غیر قانونی در زمین های کشاورزی استان به وجود آمده است.

اگرچه طبق اظهارات متولیان صیانت از عرصه های ملی استان مازندران، چالش 
ها و مشکالت زیادی در اجرای مقابله با جنگل خواری و زمین های کشاورزی  
وجود دارد، اما شــیوه های مافیای زمین خواری، جنگل خواری و چگونگی فساد 
در استان شناسایی شده است ؛ شرایطی که سبب شد تا عزم مسووالن دولت 

سیزدهم در استان نیز تا نابودی کامل این شبکه های فساد جزم شود.
در همین راستا ، دیروز شنبه با تشکیل کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری 
، نخســتین نشست آن با حضور نمایندگانی از نهاد ریاست جمهوری، دستگاه 
قضا، نمایندگان مجلس، امور اراضی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
برگزار شد تا فصل جدیدی از رفع تصرف و همچنین مقابله با زمین خواری در 
استان مازندران شکل بگیرد. حاضران در این نشست تاکید کردند که همه باید 
عالوه بر حراست از حریم عرصه های طبیعی و حفاظت محیط زیست و حفظ 

زمین های کشاورزی به عنوان مهم ترین دارایی های مردم، بدون تعارف و با هم 
افزایی بیشتر مقابله با متصرفان عرصه های طبیعی را دوچندان کنیم.

این مسووالن تاکید کردند که هرچند چالش های زیادی برای حل این مسایل 
در بخش قوانین و مقررات، کمبود اعتبار و تجهیزات و نیروی انسانی به نسبت 
وجود عرصه های طبیعی جنگلی و زمین های کشاورزی وجود دارد، اما با هم 
افزایی و انســجام بین مسووالن و مردم می توانیم جلوی زمین خواری، جنگل 

خواری و تجاوز به عرصه های ملی را در این خطه گرفت.
سرپرســت امور اراضی کشور در این نشست با اشاره به تغییر کاربری قابل 
توجه و گسترده اراضی ملی زراعی و باغی در سال های گذشته ، گفت : اراضی 
کشاورزی مازندران آخرین سنگر برای حفظ امنیت غذایی کشور است. صفدر 
نیازی افزود : حفظ اراضی کشــاورزی مازندران با توجه به تغییر کاربری های 
گسترده زمین های باغی و زراعی کشور از نان شب واجب تر است و همه ما باید 

نسبت به رفع این چالش اقدامات الزم را انجام دهیم.
وی خاطر نشان کرد : اکنون مازندران ۴۱ درصد از برنج کشور را تامین می کند 
و در صورت تدوام تغییر کاربری و کاهش تولید در این حوزه، امنیت غذایی نقاط 
مختلف ایران به خطر خواهد افتاد.سرپرست سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر 
این که استان مازندران با توجه به تغییر کاربری اراضی کشاورزی در جنوب ایران 
آخرین سنگر برای حفظ امنیت غذایی کشور است، گفت : ۳۶۴ هزار پزشک، 
چهار میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار تهرانی، ۲۲ میلیون خانوار شهری ایران و ۲۰۰ 
دستگاه ملی و دولتی همگی می خواهند حداقل یک مسکن یا مجتمع در مازندران 
داشته باشند که این موضوع یک تهدید اساسی است و باید با جدیت و افزایش 
هماهنگی ها مقابل پدیده ویال سازی و تغییر کاربری ها در این استان را گرفت.

نیازی تصریح کرد : امروزه سلبریتی ها با تبلیغات گسترده در فضای مجازی 
برای خرید و فروش ویال نقش غیر قابل انکاری در تخریب اراضی ملی مازندران 

دارند که با نگاه فراقوه ای جلوی این آسیب را باید گرفت.

تمرکز اراده فراقوه ای پشت طرح مقابله با جنگل خواری در مازندران
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 مهدی تاج انتصاب شد نه انتخاب!

 پیروزی پورتو در شب درخشش طارمی
پورتو در دیدار برابر ژیل ویســنته با دو گل به پیروزی 
دست پیدا کرد. مهدی طارمی گل نخست پورتو را در این 

بازی به ثمر رساند.
پورتو در یکی از بازی های حســاس هفته پنجم رقابت 

های لیگ پرتغال مهمان ژیل ویسنته بود.
این بازی تقابل علی علیپور و مهدی طارمی دو مهاجم 
سابق پرســپولیس بود که البته علیپور از فهرست تیمش 
برای این بازی خط خورد و حضور نداشــت اما مهدی طارمی در ترکیب اصلی 

پورتو به میدان رفت و درخشید.
پورتو در این بازی توانســت با دو گل به پیروزی دست پیدا کند. گل نخست 
پورتو را در این بازی مهدی طارمی در دقیقه 41 به ثمر رســاند. او با یک شوت 
دیدنی دروازه حریف را باز کرد . طارمی روی گل دوم پورتو هم تاثیر گذار بود تا 
یک شب درخشان را تجربه کند و بیشترین نقش را در این پیروزی داشته باشد.

طارمی در دقیقه 76 از بازی تعویض شد.
پورتو با پیروزی که در این بازی به دست آورد 12 امتیازی شد و در رده سوم 
جدول رده بندی باقی ماند. در جدول رده بندی بنفیکا با 15 امتیاز در صدر قرار 

دارد و براگا هم با 13 امتیاز دوم است.

  شکست االهلی با حضور نوراللهی
االهلی در حالیکه احمد نوراللهی را 90 دقیقه در ترکیب 
اصلی خود داشت برابر الشارجه در هفته نخست لیگ امارات 

با دو گل شکست خورد.
 االهلی فصل جدید لیگ امارات را با شکست آغاز کرد.

االهلی با هدایت ژاردیم و جذب چند بازیکن بزرگ در 
دیدار نخست خود برابر الشارجه با دو گل شکست خورد.

در این بازی احمد نوراللهی در ترکیب اصلی تیمش به 
میدان رفت و یک کارت زرد هم دریافت کرد.

  روایت ترک ها از مصدومیت شدید مدافع تیم ملی ایران
مدافع ملــی پوش کشــورمان در بازی بــا فنرباغچه 

مصدومیت شدیدی پیدا کرد و راهی بیمارستان شد.
 تیم فوتبال کایسری اسپور شب گذشته در هفته پنجم 
سوپر لیگ ترکیه به مصاف فنرباغچه رفت و با نتیجه 2 بر 

صفر شکست خورد.
مجید حسینی مدافع ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه 
کایسری اســپور در جریان دیدار مقابل فنرباغچه بخاطر 

مصدومیت تعویض شد.
ســایت »ای اســپور« ترکیه دربــاره جزئیــات مصدومیت مدافــع ایرانی 
نوشت:حسینی در شرایطی بخاطر مصدومیت مقابل فنرباغچه تعویض شد که در 
دقیقه 55 پس از یک برخورد شدید با ژوائو پدرو روی زمین افتاد و از هوش رفت.

شدت مصدومیت مدافع ایرانی از ناحیه سر نگران کننده بود به همین خاطر 
به بیمارستان منتقل شد تا تست های پزشکی الزم از او گرفته شود.

وضعیت مجید حسینی هنوز مشخص نیست و باید دید این بازیکن ملی پوش 
ایرانی به اردوی پیش روی یوزها در اتریش می رسد یا نه. 

 مجیدی به سبک استقالل غول های امارات را از پای در می آورد!
خبرنگار اماراتی سیســتم دفاعی سرمربی ایرانی اتحاد 

کلباء را مقابل غول های بزرگ امارات کارساز می داند.
 فرهاد مجیدی در فصل گذشته لیگ ایران با سیستم 
3 دفاعه به همراه اســتقالل موفقیت های زیادی را کسب 
کرد و در نهایت موفق شد بدون شکست با ثبت رکوردی 

خارق العاده آبی پوشان پایتخت را قهرمان کند.
امــا مجیدی دو روز پیش در اولین بازی خود به عنوان 
سرمربی اتحاد کلباء با 3 دفاع به سبک استقالل فصل پیش وارد زمین شد و در 

نهایت با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.
محمد الشــوکه خبرنگار ورزشی امارات به دفاع از سیستم دفاعی تیم فرهاد 
مجیدی پرداخت و گفت: از شکست اتحاد کلباء به صورت مختصر صحبت می 
کنم. هواداران اتحاد کلباء فرها مجیدی سرمربی تیم را به دلیل استفاده از سیستم 

بازی 3-5-2 مقصر این باخت می دانند.
آنها معتقدند این سیســتم بازی به درد رقابت با تیم های کوچک و بی نام و 
نشان نمی خورد. اما من به شما قول می دهم که مجیدی با این سیستم دفاعی 

غول های بزرگ فوتبال امارات را شکست می دهد. 

 عابدزاده بدترین بازیکن زمین شد
دروازه بان کشورمان در دیدار مقابل اسپورتینگ خیخون 

به بدترین بازیکن نام گرفت.
 در چارچوب هفته چهارم لیگ دسته اول اسپانیا، تیم 
فوتبال پونفرادینا به مصاف اسپورتینگ خیخون رفت و با 
شکست 3 بر یک روبه رو شد.در این بازی عابدزاده در ترکیب 
اصلی پونفرادینا حضور داشــت و 3 گل دریافت کرد.طبق 
آمار سوفااسکور، عابدزاده با نمره 5.5 بدترین بازیکن زمین 
شناخته شد.او در این مسابقه یک اشتباه مهلک انجام داد تا تیمش گل بخورد.

پونفرادینا با این شکست 6 امتیازی باقی ماند و به رده دهم سقوط کرد.

 »آمانوف« در ترکیب استقالل برابر پیکان؟
سرمربی تیم فوتبال استقالل قصد دارد برای دیدار هفته 

پنجم تغییراتی را در ترکیب تیمش ایجاد کند.
تیم فوتبال اســتقالل که در دیدار مقابل نفت مسجد 
سلیمان نمایش قابل قبولی نداشت و دو امتیاز را از دست 
داد.بــه دنبال این نتیجه عملکرد خط هافبک این تیم هم 
به شدت مورد انتقاد هواداران و پیشکسوتان قرار گرفت تا 
سرمربی آبی ها به فکر ایجاد تغییراتی در خط میانی تیمش 
بیفتد.ســاپینتو که در دیدار قبلی مهدی پور را تعویض کرده بود نیم نگاهی به 
استفاده از عزیزبک آمانوف دارد و این احتمال وجود دارد از این بازیکن ازبکستانی 

در ترکیب تیمش استفاده کند.

  زمان بازی کردن شیخ برای پرسپولیس
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس قصد دارد از مهاجم 
جدید این تیم زمانی استفاده کند که از نظر بدنی شرایط 

مطلوبی داشته باشد.
 شــیخ دیاباته جمعه گذشته با عقد قرارداد یک ساله با 
باشــگاه پرسپولیس تبدیل به یاغی جدید فوتبال ایران به 
عنوان یک خارجی شــد. او که در فصل نوزدهم و بیستم 
لیگ برتر پیراهن استقالل را بر تن داشت پس از پوشیدن 
پیراهن الغرافه قطر تصمیم به بازگشت با پیراهن پرسپولیس در لیگ برتر ایران 
گرفت.دیاباته در حالی تمرینات بدنســازی را آغاز کرده است که همچون دیگر 

مهاجم خارجی این تیم ماه ها از شرایط مسابقه دور بوده است.

 محمــود رضایــی  -   ایــده روز  |
عضو ســابق هیات رئیســه فدراسیون فوتبال 
می گویــد مهدی تــاج در حالــی رئیس این 
فدراسیون شده که از یک سیستم انتخابی عبور 

کرده و به انتصاب رسیده است.
حسن غفاری، درباره انتخاب مهدی تاج به 
عنوان رئیس فدراسیون فوتبال گفت: در واقع 
انتصاب بود. انتخابات هر وقت برگزار می شــد، 
گروهی می خواســتند او به عنوان رئیس این 
فدراســیون معرفی شود. فرقی نمی کرد امروز 
برگزار شود یا 10 روز دیگر. تاج به اندازه کافی 
رای ها را تصاحب کرده بود و عزمی وجود داشت 

که او رئیس فدراسیون فوتبال شود.
او در واکنــش به این ســوال کــه با وجود 
انتقادهای بسیار از دوره مدیریتی مهدی تاج، 
او همچنان آرای قاطع مجمع را داشت و گویا 
آن ها مسائلی را از توان مدیریتی تاج می دانند 
که رســانه ها و اهالی ورزش مطلع نیســتند 
گفت: کسی که در اردبیل یا در مشهد حضور 
دارند، نسبت به شما که در متن کار هستید یا 
افرادی که در تهران هستند، کمتر اطالع دارند. 
پس این طور نیست که بگوییم اعضای مجمع 
چیزهایی می دانند که ما نمی دانیم. هر کسی 
دانــش و قیمتی دارد. قرار بود به ایشــان رای 

بدهند که این دوره هم اتفاق افتاد.
عضو سابق هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 

خاطرنشان کرد: در دوره های قبل هم انتخابات 
فدراســیون فوتبال، انتصابات بود. یک مدت 
مدیدی سازمان تربیت بدنی این کار را می کرد 
و در ادامه وزارت ورزش بیشترین آرا را داشت 

و افراد هم انتصاب می شدند.
غفاری در پاسخ به این سوال که آیا مهدی 
تاج می تواند متفاوت از گذشته عمل کند، گفت: 
هیچ کسی نمی تواند بگوید او چه کار خواهد کرد 

اما سوابق هر کسی نمودار حرکتی او را نشان 
می دهد. باید سوابق تاج بررسی شود که آیا خوب 
بوده یا نه؟ ایشــان در این مدت دانشگاه نرفته 
و چیز جدیدی نیاموخته است. دوره  مدیریتی 
فیفا یا مدیریت بحران سپری نکرده و اطالعات 
جدیدی ندارد. پس تاج همانی خواهد بود که 
در گذشته بوده است. احتماال با یکی، دو درجه 
تغییر خواهد داشت و تغییر کلی از او نمی بینیم.

این عضو سابق کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
واکنش به اینکه در انتخابات فدراسیون فوتبال 
از بین ماجدی، تــاج و محمدی به کدام یک 
رای می داد، گفت: به هیچ کدام رای نمی دادم. 
هیچ کدام نمی توانند فدراسیون فوتبال را آنطور 
که باید اداره کنند. این نفرات نمی توانند مانند 
آتابای، صفایــی و دادکان عمل کنند. آتابای 
و صفایــی و یک مقدار هم دادکان موفق ترین 

روسای فدراسیون ما بودند. پرویز آتابای برای 
مدتی رئیس AFC بود. صفایی هم بسیار خدمت 
کرد. دادکان هم فوتبالی بود و یک فدراسیون 
شسته و ُرفته را که مثل ساعت کار می کرد، به 

ارث برد و کارش خوب بود.
او درباره سایر نفراتی که به هیات رئیسه راه 
پیدا کرده اند گفت: من از آقای قنبرزاده چیزی 
نمی دانم. هر چه بگویم بی انصافی است ولی آقای 
نبی از کارمندی کمیته مسابقات شروع کرد و 
به مسئولیت رئیس کمیته رسید. بعد دبیرکل 
شــد. در کشورهای پیشرفته و سلسله مراتبی 
اینطور عمل می شــود. به نظرم نایب رئیسی 
سمت مناســبی برای نبی است. او مراحلی را 
طی کرده و از یک دهکده جدا از فوتبال نیست. 
پس می تواند در کار خود دقت عمل و مثمرثمر 
باشد. او پله های قبلی را طی کرده است. وقتی 
یک کسی را از اداره مالیات بیاورید، تا یاد بگیرد، 
وقت گذشته است. تا بخواهد آزمون و خطا کند، 
زمانی نمی ماند. حضور نبی نکته روشنی در این 

وضعیت فدراسیون فوتبال است.
غفــاری خاطرنشــان کــرد: مــا اینجــا 
آزمــون و خطــا می کنیم. ما آقــای تاج، نبی 
و ســاکت را قبــل از قبول هر ســمتی ملزم 
 بــه تجربــه یــک دوره آموزشــی نمی دانیم 
که در هنگام حضور در سیستم عملکرد قابل 

قبولی داشته باشد.

سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی کشورمان درباره سطح مسابقات جهانی کره 
جنوبی و کسب مدال طالی نسرین شاهی توضیحاتی را ارائه کرد.

 در خصوص رقابت های جهانی کره جنوبی اظهار داشت: مسابقات جهانی 
کره جنوبی بعد از مسابقات پارالمپیک توکیو اولین مسابقاتی بود که ملی پوشان 
را اعزام می کردیم. این مسابقات از 3 جهت برای ما بسیار حائز اهمیت بود یک 
ورودی هرماده برای مسابقات آسیایی، جهانی و پارالمپیک پاریس بود که خیلی 
مهم بود باید این اتفاق برای تیراندازان تیم ملی می افتاد تا بتوانند در مسابقات 
آینده آسیایی و جهانی شرکت کنند. سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی کشورمان 
درباره عملکرد تیراندازان در رقابت های جهانی عنوان کرد: عملکرد تیراندازان 
در این رقابت ها بسیار خوب بود و تمام نفراتی که به این مسابقات اعزام شده 
بودند توانســتند رکوردهایی در تمرینات داشتند را در رقابت های جهانی ارتقا 
دهند که خوب این موضوع نشان از آمادگی این تیراندازان بود و این انتظار می 
رفت که ملی پوشــان در این رقابت ها رکوردهای خوبی را به نمایش بگذارند 
و مدال های رنگارنگی را هم برای ایران به دســت بیاورند. طالی شاهی در این 
رقابت ها دور از انتظار نبود و خدا را شکر که توانستیم هم مدال طال و هم مدال 
نقره را برای ایران کســب کنیم.اهلل کرمی با اشاره به باال بودن سطح مسابقات 
جهانی کره جنوبی گفت: مسابقات جهانی کره جنوبی از سطح باالیی برخوردار 
بود به طوری که تیراندازان قهرمان در پارالمپیک توکیو نتوانستند به مراحل بعد 
و فینال برسند و حتی مدالی را کسب کنند که همه این ها نشان داد مسابقات 

حرفه ای و خوبی را پشــت سر گذاشتیم و با شایستگی مدال های رنگارنگ را 
برای کشورمان کسب کردیم. از طرفی هم بیشتر تیراندازانی که در این رقابت 
ها حضور داشتند در مسابقات مختلف مانند: کرواسی،آلمان و فرانسه که توزیع 
سهمیه پارالمپیک پاریس بوده ما شرکت نکردیم و فقط در این مسابقات شرکت 

کردیم و توانستیم عملکرد خوبی را هم به نمایش بگذاریم.
ســرمربی تیم ملــی پاراتیراندازی خطاب به تیراندازان کشــور گفت: تمام 
ورزشکاران در رشته تیراندازی باید به این مسئله توجه داشته باشند که درهای 
تیم ملی بر روی همه تیراندازان کشور باز است و فقط کافی است که خودشان 
را نشان دهند. ما پشتوانه تیم ملی را باید از بین همین تیراندازانی که در کشور 

هستند انتخاب کنیم. ما در ماه های آینده مسابقات قهرمانی کشور را پیش رو 
داریم  و همه تیراندازان کشور می توانند خود را برای این رقابت ها آماده کنند 
تا بتوانند در صورت ثبت رکورد های خوب به تیم ملی دعوت شــوند. پشتوانه 
تیم ملی مهم ترین مسئله ای است که باید به آن توجه کنیم و از جوان تر ها در 
این راستا استفاده کینم.وی در خصوص نقره ای شدن جوانمردی در رقابت های 
جهانی تصریح کرد: من در خصوص جوانمردی خیلی نمی توانم صحبت کنم 
چرا که مربی مستقیم او من نیستم، اما چیزی که مهم است رقابت تیراندازان 
در مســابقات و تمرکز آن ها می باشد. در واقع هر تیراندازی که تمرکز و دقت 
باالیی داشــته باشــد می تواند  عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد و به 
مدال برسد. این موضوعی است که برای همه تیراندازان صدق می کند نه تنها 
جوانمردی بلکه همه تیراندازانی که در مسابقات شرکت می کنند. کلمه قهرمان 
مبنی بر این نیست که هر ورزشکاری باید در همه تورنمنت ها مدال کسب کند. 
قهرمان کسی است که بتواند در سطح حرفه ای کارش را دنبال می کند و در 

صورت داشتن اشتباه یا خطا سعی بر رفع مشکالت خود باشد. 
اهلل کرمی در پایان در خصوص مســابقات قهرمانی جهان خاطر نشان کرد: 
مســابقات قهرمانی جهان را پیش رو داریم که بســیار مهم است و نفرات برتر 
مسابقات کره جنوبی برای اعزام به این رقابت ها باید از سوی فدراسیون اعالم 
شوند و بالفاصله بعد از اعالم نفرات از سوی فدراسیون اردوهای تیم ملی را آغاز 

خواهیم کرد تا آماده رقابت های قهرمانی جهان شویم.

از درخشش پدیده ای به نام »شاهی« تا حذف قهرمانان مسابقات جهانی در کره جنوبی

پایان همکاری پوچه دیاز با تیم ملی هندبال زنان
احتماال فدراسیون هندبال ایران دیگر از مونتسرات پوچه دیاز اسپانیایی برای 

هدایت تیم ملی هندبال زنان ایران استفاده نخواهد کرد.
فدراسیون هندبال ایران احتماال دیگر قصد ندارد با مونتسرات پوچه دیاز 
اســپانیایی به عنوان مربی تیم ملی هندبال زنان ادامه دهد و احتماال هدایت 

این تیم به عهده مسعود ظهرابی خواهد بود. 
فدراسیون هندبال ایران 16 تیر با مونتسرات پوچه دیاز اسپانیایی برای هدایت 
تیم ملی هندبال زنان برای حضور در بازی های همبستگی کشورهای اسالمی 
و مسابقات قهرمانی زنان آسیا قرارداد بست. حال با توجه به اختالف نظرهایی 
که میان ظهرابی و مربی اسپانیایی به وجود آمد فدراسیون هندبال دیگر بنا 

ندارد که با پوچه دیاز ادامه همکاری داشته باشد. 
در بازی های کشورهای اسالمی مونتسرات پوچه دیاز به عنوان مربی و مسعود 
ظهرابی به عنوان مدیر فنی هدایت تیم هندبال زنان ایران را برعهده داشتند 

که تیم ملی ایران در این مســابقات با سه شکست مقابل آذربایجان، کامرون 
و آذربایجان و یک پیروزی برابر افغانســتان از میان هشت تیم در رده ششم 

کشورهای اسالمی قرار گرفت.
نوزدهمیــن دوره رقابت هــای هندبــال قهرمانی زنان آســیا از 29 آبان 
تــا 14 آذر بــه میزبانی اینچئــون  کره جنوبی برگزار خواهد شــد. تیم ملی 
 ایــران در گروه A ایــن رقابت ها با تیم ها ملی کره جنوبی، ازبکســتان، هند 

و استرالیا هم گروه است.
با این شرایط باید هر چه زودتر تمرینات این تیم استارت بخورد. تیم ملی 
زنان ایران در دوره قبل مسابقات آسیا با قرارگیری در رده چهارم برای اولین 

بار سهمیه جهانی را کسب کرده بود.
البته مونتسرات پوچه دیاز هدایت تیم هندبال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
را هم بر عهده گرفته و قرار است در ادامه حضورش در ایران برای حضور هر 
چه بهتر در جام باشگاه های آسیا و همچنین مسابقات لیگ برتر با این باشگاه 

همکاری داشته باشد.

 آگهی قانون تعیین تکایف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تنکابن 

نظر به مواد .۱ و ۱3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب مرحله93
۱390/9/20 أمالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی تنکابن مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد . .93

امالک متقاضیان واقع در قریه  کریم آباد   پالک 2 اصلی بخش4
  3224 مفروزی از ۱72فرعی   احمد ساجدی حسینی     به کد ملی22798739۱5نسبت به ششدانگ یک قطعه   زمین مشتمل بر ساختمان   به مساحت 200متر  مربع  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه   گراکو   پالک 4  اصلی بخش4
  806فرعی   طاهره نعمتی زاده نصر آباد     به کد ملی005036۱34۱ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 36۱.80 متر  مربع  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه  طاهرک محله     پالک6  اصلی بخش4
  73 فرعی  سید وحید  صادق حسینی       به کد ملی 0062268597 نسبت به  ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 222 متر مربع  خریداری مع الواسطه از ما لک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه  زنگشامحله     پالک۱8 اصلی بخش4
  952 فرعی  سیروس پور قاسم        به کد ملی 22۱9042545 نسبت به  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 949.48 متر مربع  خریداری مع الواسطه از ما لک رسمی

  953 مفروزی از 2۱5   فرعی  علی پور عینی     به کد ملی22۱953۱0۱5 نسبت به ششدانگ یک قطعه  زمین مشتمل بر مغازه  به مساحت60.34  مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه  خوبانرزگاه      پالک20 اصلی بخش4

 45۱۱مفروزی از ۱97فرعی  فتح اله لطفی  به کد ملی 22۱9۱0087۱نسبت به  ششدانگ یک قطعه زمین  مشجر   مشتمل  بر  انباری به مساحت 208  متر مربع  خریداری مع الواسطه از ما لک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه    سلیمان آباد  پالک32 اصلی بخش4

709مفروزی از 383 فرعی     محرم بانو شورمیج    به کد ملی 22۱8464888 نسبت به  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان   به مساحت 4۱9متر مربع  خریداری مع الواسطه از ما لک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه    کبودکالیه پالک36 اصلی بخش4

۱29 مفروزی از 49فرعی    غالمرضا حمیدوند   به کد ملی 3962505350 نسبت به  ششدانگ یک قطعه  زمین  مشتمل بر ساختمان    به مساحت 676.64 متر مربع  خریداری مع الواسطه از ما لک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه    رضا پط  پالک39 اصلی بخش4

3۱3  فرعی    مجتبی یزدانی    به کد ملی 0490422985  نسبت به  ششدانگ یک قطعه  زمین مشتمل بر  ساختمان   به مساحت ۱38۱ متر مربع  خریداری مع الواسطه از ما لک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه    سنگراسر پالک54 اصلی بخش4

9فرعی    ناژین شمسی یان     به کد ملی 0057204586 نسبت به  ششدانگ یک قطعه  زمین مشتمل  بر ساختمان     به مساحت 306متر مربع  خریداری مع الواسطه از ما لک رسمی
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهر منتشر و در روستا عالوه بر 
انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به نقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهي تقدیم درخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات تبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی ازامالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را دراولین آگهی نوبتی و 

تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
هادی مالحسینی

سر پرست ثبت اسناد و امالک تنکابن شناسه آگهی : 01375564/ م - الف

 نخستین بازی انصاریفرد در لیگ قبرس با پیروزی اومونیا
کریم انصاریفرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران نخستین بازی خود را در لیگ قبرس انجام داد.

 در هفته دوم لیگ فوتبال قبرس شب گذشته تیم اومونیا به مصاف تیم آاک الرناکا رفت و در نهایت با نتیجه 3 بر 2 پیروز شد. در این مسابقه ابتدا اومونیا با دو گل پیش افتاد اما حریف بازی را به تساوی کشاند.
کریم انصاریفرد که هفته گذشته به اومونیا پیوسته بود، در این مسابقه اولین بازی خود را در لیگ قبرس و با پیراهن اومونیا انجام داد. او در دقیقه 63 وارد زمین شد اما در به ثمر رساندن گل و ارسال پاس گل ناکام ماند.



 | صاحب امتیاز و مدیر مسوول : 
سید مهدی قیصری 

 | دبیر تحریریه :
 سعیده محمد

  |  تحریریه  : زهرا جعفری ، الهه آذری
سیدمحمد قیصری، محمود رضایی 

  |  سازمان آگهی ها :
 مصطفی عبدالملکی 

 | نشانی : تهران میدان توحید، خیابان 
شهید یداله امیرلو )گلبار( ، بن بست 
خودرو  پالک3 طبقه همکف واحد1

 | کد پستی 1419734614
 |  تلفن و  نمابر :  66563830 

   | سازمان آگهي ها:  66563830 
 | چاپ : نگار نقش     

  |  توزیع : نشر گستر امروز 
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علیرغم سیگنال های صعودی جزئی، آنطور که در نمودارهای فنی مشهود است 
طال در محدوده نزولی و پایین ترین سطح چندساله خود قرار دارد.

 به نقل از اف ایکس استریت طال در روز جمعه کشش مثبتی به دست آورد و 
بخش عمده ای از زیان های روز قبل را به سطح زیر 1690 دالر - پایین ترین سطح 
از 21 ژوئیه - بازگرداند. صعود مداوم روزانه، قیمت ها را طی نیمه اول نشست اروپا 

به باالترین حد روزانه افزایش داد که فراتر از مرز 1700 دالر است. 
پیش از گزارش ماهانه مشــاغل ایاالت متحــده و در بحبوحه تغییر موقعیت 
معامالت، دالر آمریکا کاهش یافته و از باالترین رقم دو دهه گذشته که روز گذشته 
لمس کرده بود فاصله گرفت. جدای از این، لحن مالیم تر پیرامون بازده اوراق قرضه 
خزانه داری ایاالت متحده بیشتر به کاهش متوسط   دالر کمک می کند که به نوبه 
خود به عنوان حمایت از کاالی دالری تلقی می شود. با این اوصاف، در میان انتظارات 

تندرو فدرال رزرو، هرگونه حرکت مثبت معنادار، همچنان دور از ذهن است.
در واقع، به نظر می رسد بازارها متقاعد شده اند که بانک مرکزی ایاالت متحده به 
تشدید سیاست های خود برای مهار تورم ادامه و در نشست سپتامبر، نرخ بهره را به 
میزان 75 واحد در ثانیه افزایش می دهد. این شرط ها با اظهارات جنگ طلبانه اخیر 
چندین مقام فدرال رزرو مجدداً تأیید شد. این موضوع باید الهام بخش افزایش بازده 
اوراق قرضه ایاالت متحده باشد و هرگونه لغزش اصالحی معنی دار دالر را محدود، 

و حداقل در حال حاضر، محدودیتی برای افزایش فلز زرد غیر بازده ایجاد کند.
عالوه بر آن، سرمایه گذاران ممکن است ترجیح دهند به حاشیه رفته و منتظر 
یک کاتالیزور جدید باشند. از این رو، تمرکز بر گزارش NFP ایاالت متحده به قوت 
خود باقی خواهد ماند که قرار است بعداً در اوایل جلسه آمریکای شمالی منتشر 
شود. این داده ها ممکن است بر انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ تاثیر بگذارد 
و نقشی کلیدی در تاثیرگذاری بر پویایی قیمت دالر ایفا کند. این امر به نوبه خود 
باید به سرمایه گذاران کمک کند تا قبل از نشست مهم FOMC در سپتامبر، مسیر 
کوتاه مدت طال را تعیین کنند.از نظر فنی، به نظر می رسد طال تقریباً به محدوده 
چرخه نزولی رســیده اســت که در 10 آگوست آغاز شد، و در تالش است هدف 
قیمت برای حرکت اندازه گیری شده سه موجی را با جدیت تکمیل کند؛ حرکتی 
که در آن روز آشکار شد )در 1684 دالر( و در اول سپتامبر به 1,688 دالر رسید. 
از سوی دیگر، فلز درخشان تقریباً به پایین ترین سطح چند ساله ماه جوالی یعنی 
1,680 دالر رســیده اســت. بنابراین به نوعی یک کف قیمت را تجربه کرده و در 
یک دوراهی قرار دارد. با این حال، تا زمانی که ســیگنال های صعودی قوی تر که 
نشان دهنده بازگشت است ظاهر شود، این روند باید به عنوان دوست معامله گران 

و سرنخ جهت گیری برای ضررهای بیشتر باقی بماند.

سرنخ جهت گیری آتی طال چیست؟
فرق می کند چه کسی رئیس باشد!فرق می کند چه کسی رئیس باشد!          
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علمیعلمی

اینفوگرافیاینفوگرافی

با وجود نگرانی ها در مورد محدودیت های چین برای مهار کووید 19 و ضعف 
اقتصاد جهانی، قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت.

 خبرگزاری رویترز تغییر قیمت اخیر نفت را با توجه به نشست آتی اوپک پالس 
بررسی و ابراز کرد: 

به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه اوپک پالس در نشســت 5 سپتامبر در مورد 
کاهش تولید بحث خواهد کرد، قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت؛ اگرچه نگرانی 
در مورد محدودیت های چین برای مقابله با کووید-19 و ضعف در اقتصاد جهانی 

همچنان در بازار وجود داشت.
بهای آتی نفت برنت با 66 ســنت افزایش به 93,02 دالر در هر بشکه رسید، 
در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا )WTI( با 26 سنت 

افزایش به 86,87 دالر در هر بشکه رسید.
هر دو معیار در جلسه قبل با 3 درصد کاهش به پایین ترین سطح دو هفته ای 
رسیدند. برنت افت هفتگی 7,9 درصدی و نفت خام WTI رقم 6,7 درصد را ثبت 

کردند.
نمودار هفتگی نشان می دهد که قیمت نفت خام آمریکا از باالترین حد هفته 
گذشته فراتر رفته و سپس با عقب نشینی از آن حد، در زیر سطح قیمت بسته شدن 
هفته گذشــته بسته شده است. به عقیده الی تسفایه، استراتژیست ارشد بازار در 

آرجی او فیوچرز )RJO Futures( در شیکاگو، این یک سیگنال نزولی است.
تسفایه اظهار داشت: »هنگامی که سقف و کف قیمت هفته را به دست می آورید 
و سپس به سمت عدد پایین تر می بندید، نمایانگر یک بازگشت نزولی است - این 

ســیگنالی اســت که بیان می کند ضعف وجود دارد و آشکارا به شما می گوید که 
بازار ضعیف است.«

ســازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه - گروهی 
موسوم به اوپک پالس - قرار است در روز 5 سپتامبر در شرایطی که تقاضا کاهش 
می یابد، تشــکیل جلسه دهند؛ اگرچه عربستان سعودی، تولیدکننده بزرگ نفت 

خاطرنشان کرد که عرضه همچنان محدود است.
سه منبع اوپک پالس گفتند که احتماالً اوپک پالس در نشست روز دوشنبه 
سهمیه تولید نفت خود را برای ماه اکتبر بدون تغییر نگه می دارد، اگرچه برخی 
منابع کاهش تولید را برای تقویت قیمت ها که از باالترین سطح اوایل سال جاری 

تنزل داشته است، رد نمی کنند.
اوپک پالس در این هفته، تعادل و توازن بازار را برای سال جاری اصالح کرد و 
اکنون شاهد کاهش تقاضا در عرضه 400 هزار بشکه در روز در مقایسه با 900 هزار 
بشکه پیش بینی شده است. این گروه تولیدکننده انتظار کسری 300000 بشکه در 

روز را برای سال 2023 دارد.
در عین حال، ایران اعالم کرد که با هدف احیای توافق هسته ای سال 2015 تهران 
با قدرت های جهانی، پاسخی »سازنده« به پیشنهادهای آمریکا ارسال کرده است.

فیل فلین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز در شیکاگو در این زمینه خاطرنشان 
کرد: این خبر باعث شد برخی سرمایه گذاران نسبت به قریب الوقوع بودن معامله ای 

که از قیمت نفت حمایت می کند، دچار تردید شوند.
فلین افزود: »اطمینان کمتری در مورد توافق وجود دارد و بدیهی است که این 

امر منجر به پوششی کوتاه مدت می شود.«
در ایــاالت متحده، کارفرمایان در ماه آگوســت بیش از حد انتظار کارگران را 
استخدام کردند، این در حالی است که رشد متوسط   دستمزد و افزایش نرخ بیکاری 
به 3,7 درصد می تواند فشار بر فدرال رزرو را کاهش دهد تا در مورد سومین افزایش 

75 واحدی نرخ بهره در این ماه اقدام کند.
شرکت های انرژی ایاالت متحده در این هفته تعداد دکل های نفت و گاز طبیعی 
را که برای چهارمین بار در پنج هفته گذشته کار می کنند، کاهش دادند. شرکت 
بیکر هیوز روز جمعه گفت که تعداد دکل های نفت و گاز ایاالت متحده که نشانگر 
تولید مقدماتی آتی است، در هفته منتهی به 2 سپتامبر با 5 واحد کاهش به 760 

واحد رسید.

عینک جیبی جدید شــرکت »لنوو« تجربه یک صفحه نمایش بزرگ روبروی 
چشمان کاربر را رقم می زند.

 به نقل از دیلی میل، عینک جدید شرکت »لنوو«)Lenovo( صفحه نمایش کامپیوتر 
را در فاصله چند سانتی متری از چشمان کاربران قرار می دهد تا به آنها هنگام کار 

یا تماشای فیلم، حریم خصوصی بیشتری بدهد.
عینک لنوو موســوم به »T1« که این هفته در نمایشگاه برلین)IFA 2022( در 
آلمان رونمایی شد، از طریق درگاه USB-C به لپ تاپ، تلفن هوشمند یا تبلت متصل 
می شود. سپس محتوای دستگاه را روی دو صفحه OLED در هر لنز با کیفیت فول 
اچ دی جلوی هر چشم نشان می دهد و یک صفحه نمایش خصوصی ارائه می دهد.

عینک لنوو T1 به کاربران این حس را القا می کند که محتوا را روی صفحه نمایشی 
بسیار بزرگتر از صفحه نمایش رایانه یا گوشی خود می بینند.

این عینک یک صفحه نمایش مجازی را ارائه می دهد که بزرگ و سخاوتمندانه 
به نظر می رسد، در حالی که اندازه کل این دستگاه فقط در حد یک عینک معمولی 

است که در جیب جا می شود.
این عینک همچنین دارای بلندگوهای hi-fi داخلی در نزدیکی گوش است، بنابراین 
کاربران می توانند ضمن تماشای تصویر، صدای آن را نیز بشنوند و به عنوان مثال از 

تماشای یک فیلم به طور کامل لذت ببرند.»اریک یو« مدیر اجرایی لنوو گفت: هر 
روز، مردم در سراســر جهان به طور فزاینده ای برای سرگرمی و بهره وری به سراغ 
دستگاه های تلفن همراه می روند و عینک جدید ما می تواند یک گلوگاه بزرگ در 

چنین تجربه ای برای کاربران باشد.
وی افزود: با راه حلی مانند عینک T1، کاربران یک تجربه صفحه نمایش بزرگ 
قابل حمل و خصوصی دارند و می توانند مزیت بیشتری نسبت به تلفن و لپ تاپ 
خود دریافت کنند.این شرکت حتی به هیچ وجه سعی نکرده است این عینک را 
با واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده سازگار کند. در عوض، نمایشگر آن دید کاربر 
را کاماًل مبهم می کند تا تجربه ای کاماًل غوطه ورانه، مشــابه با آنچه در یک سینما 
انتظار دارید، ارائه دهد.این عینک هوشمند در اواخر سال 2022 در چین به فروش 
می رسد و سال آینده در سایر کشورها در دسترس خواهد بود. اگرچه صحبت هایی در 
مورد قیمت گزاف آن وجود دارد.لنوو ادعا می کند که این عینک برای حرفه ای هایی 
مناسب است که تمایل دارند روی اسناد خصوصی بسیار حیاتی روی رایانه شخصی 
در فضاهای عمومی کار کنند، چرا که داشــتن یک فضای کاری خصوصی مانع از 
جاسوسی و ســرک کشیدن در فضاهای عمومی می شود و اطالعات خصوصی را 

محفوظ نگه می دارد.
این فناوری همچنین برای افرادی مناسب است که می خواهند یک فیلم یا برنامه 
تلویزیونی را بدون اینکه یک غریبه ببیند آنها چه چیزی را تماشا می کنند، تماشا 
کنند.تنها مشکل این است که کاربران باید هنگام استفاده از این عینک هوشمند در 
یک نقطه ساکن بمانند، زیرا استفاده از این عینک موجب اختالل دید برای دنیای 
واقعی می شود.همچنین آنها باید به تلفن هوشمند، تبلت یا لپ تاپ کاربر متصل 

شوند، بنابراین در هنگام استفاده از این عینک، تحرک کاهش می یابد.
عینــک لنوو T1 مشــابه عینک »Nreal Air« اســت که در مــاه مه با قیمت 
400 پونــد بــرای فروش عرضــه شــد. عینــک »Nreal Air« نرخ تازه ســازی 
 نمایشــگر باالتــری دارد کــه به تعــداد دفعــات نمایش یک تصویــر جدید

 در هر ثانیه اشاره دارد.

صعود نفت در آستانه نشست اوپک پالس

عینکی که ویدیو پروژکتور می شود!

  مواد غذایی مضر برای سالمت روده ها
عاداِت بد غذایی می توانند عملکرد باکتری های مفید روده را که عالوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، هضم موثر مـواد غذایی را بر عهده دارند، دچار مشکل 
کند. در این اینفوگرافیک به هفت ماده غذایی مضر برای سالمت روده ها اشاره شده است؛ موادی که گاه مصرف مکرر و بیش از اندازۀ آنها می تواند آسیب های 

جبران ناپذیری ایجاد کند.

  جریمه 165 میلیون دالری برای بیل گیتس

مؤســس مایکروسافت و سازنده واکسن »کوویدشیلد«، در پی مرگ یکی 
از افراد کادر درمان هند اخطاریه هایی را از سوی دادگاه عالی بمبئی دریافت 

کرده است.
 به نقل از ایندیانا تودی، دادگاه عالی بمبئی روز جمعه با صدور اعالمیه هایی 
مؤسسه سرم هند )SII( و بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت به دلیل مرگ یک 
دختر پس از دریافت واکسن کوویدشیلد، احضار کرد. این دادخواست در پی 

مرگ این دختر که یکی از کادر درمان هند بود صادر شد.
دیلیپ لوناوات، پدر این دختر به دادگاه گفت که دخترش پزشک و مدرس 
ارشــد کالج و بیمارستان دندانپزشکی SMBT در دامنگاون است. او گفت که 
دخترش مجبور شد این واکسن را بزند. او می گوید: دخترش بر اثر خونریزی 
مغزی جان باخته است و ادعا می کند که این مشکل نتیجه عوارض جانبی 

واکسن است.
او ادامه داد: دخترش مطمئن بود که واکسن ها کامالً بی خطر هستند و هیچ 
خطر یا تهدیدی برای بدن او ندارند. لونوات در این درخواست اظهار کرد: دکتر 
سومانی و گلریا چندین مصاحبه انجام و به مردم اطمینان دادند که واکسن ها 
بی خطر هستند. او همچنین گواهی واکسن دخترش را ضمیمه پرونده کرد.

در دادخواست لوناوات آمده که دخترش اول مارس 2021 به دلیل عوارض 
جانبی واکسن کوویشیلد جان خودش را از دست داده است.

دیلیــپ لوناوات گفته که می خواهد عدالــت را برای دخترش اجرا کند و 
همچنین جان افراد زیادی را که احتماالً به دلیل تزریق این واکســن و عدم 
پاسخگویی مسووالن کشته می شوند، نجات دهد. او خواهان 1000 کرور )بیش 
از 165 میلیون دالر( غرامت است. تاریخ رسیدگی به این دادخواست برای 17 
نوامبر تعیین شده است.گفتنی است که در سال 2020، موسسه سرم هند با 
بنیاد بیل و ملیندا گیتس وارد همکاری شد تا روند تولید و تحویل 100 میلیون 
دز واکسن کوویدشیلد را برای هند و سایر کشورهای جهان سوم تسریع بخشد.

 فضاپیمای ناسا باز هم دچار نقص فنی شد
بــرای دومین بار در پنج روز اخیر، ناســا امروز نیز شــمارش معکوس 
پرتاب »آرتمیس یک« را متوقف کرد و اولین پرواز آزمایشی این فضاپیما 

را به تعویق انداخت.

 بــه نقــل از رویترز، برای دومین بار در پنج روز اخیر، ناســا امروز نیز 
شــمارش معکوس پرتاب آرتمیس 1 را متوقف کــرد و انجام اولین پرواز 

آزمایشی این فضاپیما را به تعویق انداخت.
تقریباً از شروع شمارش معکوس امروز، کنترل کننده ها قادر به جلوگیری 
از نشت هیدروژن در فضاپیما نبودند. ناسا اکنون فرصت دیگری برای پرتاب 

موشک در روز دوشنبه یا سه شنبه دارد.
اما اگر باز هم موفق نشــود، پس از آن فضاپیما باید برای بازرســی و 
نگهداری به ســاختمان مونتاژ بازگردد که به معنای تاخیر بیشتر خواهد 
بود. سیستم پرتاب فضایی قدرتمندترین موشکی است که تا به حال توسط 
ناسا ساخته شده و بیشتر نیروی رانش عظیم از سوزاندن تقریباً سه میلیون 
لیتر هیدروژن و اکســیژن مایع فوق سرد در چهار موتور بزرگ در قسمت 
زیرین وسیله نقلیه ناشی می شود.درست زمانی که کنترل کننده ها دستور پر 
کردن مخزن هیدروژن موشک را ارسال کردند، زنگ هشدار به صدا درآمد 
که نشان می دهد نشــتی وجود دارد. مشکل در اتصالی بود که هیدروژن 
به داخل وســیله نقلیه پمپ می شد. کنترل کننده ها تعدادی از اصالحات 
را امتحان کردند، از جمله اجازه دادن به سخت افزار برای گرم شدن برای 
دوره های کوتاه، به این امید که ممکن اســت  موتور دوباره تنظیم شــود، 
اما موفقیت آمیز نبود.این احتمال وجود دارد که ناســا در چند روز آینده 
دوباره برای انجام ماموریت تالش کند. اما اگر موشــک برای کار بیشتر به 
ساختمان مهندسی بازگردانده شود، چندین هفته تاخیر ایجاد خواهد شد.

 کشف راه ارتباطی جدید میان مغز و سلول های چربی
محققان با استفاده از دو روش تصویربرداری جدید موفق به کشف مسیر 

ارتباطی جدیدی بین مغز و سلول های چربی شده اند.
به نقــل از نیواطلس، مطالعه ای جدید به رهبــری گروهی از محققان 
موسسه تحقیقاتی اسکریپس)Scripps( به کشف یک مسیر ارتباطی جدید 
بین سلول های چربی و مغز انجامیده است. یافته ها نشان می دهد که مغز 
چربی ســوزی را نه فقط با پاسخ آهسته به سیگنال های هورمونی در خون 
بلکه با ارسال مستقیم پیام هایی به بافت چربی تنظیم می کند و با ارسال 

این پیام ها بر فرآیندهای متابولیک اثر می گذارد.
براساس دیدگاه های سنتی در مورد متابولیسم، بدن از انواع مولکول های 
سیگنال دهنده مانند هورمون ها برای تنظیم میزان تولید انرژی خود استفاده 
می کند. بافت چربی مانند یک سیستم ذخیره انرژی در بدن است و زمانی 
که در مواقع فعالیت بدنی یا استرس زیاد نیاز به استفاده از این منابع برای 
دسترسی به سوخت اضافی وجود داشته باشد، سیگنال های خاصی سیستم 
عصبی ســمپاتیک را تحریک می کنند تا با سلول های چربی ارتباط برقرار 
شود.تا به حال تصور می شد که اعصابی که در بافت چربی گسترش می یابند 
به طور عمده به مســیرهای سیستم عصبی سمپاتیک مرتبط هستند. اما 
درک اینکه دقیقاً چه نوع نورون هایی در این نوع بافت ها وجود دارند، کار 
دشواری بود. بنابراین برای به دست آوردن یافته های این مطالعه، محققان 

باید روش های کاماًل جدید تصویربرداری را توسعه می دادند.

امام علی علیه السالم :

َخیُر إخوانَِك َمن واساَک 
َمن  ِمنُه  وَخیٌر   ، بَِخیِرِه 

أغناَک َعن َغیِرِه .
بهترین برادر تو ، کسی 
تو  در خیرش  که  است 
را سهیم کند ، و بهتر از 
او کسی است که تو را از 

دیگری بی نیاز گرداند .
غرر الحکم: ج 3 ص 432 ح 5013
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